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شروط النشرفي مجلة موازين
املعرفة
مجلة موازين ،في الشعرونقده:
َّ
دورية أكاديمية محكمة نصف سنوية ،تصدر عن كلية اآلداب والفنون بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف ،تهتم بنشر
البحوث الرصينة املتعلقة بفن الشعرونقده ،باللغات الثالث؛ العربية والفرنسية واإلنجليزية.
شروط النشرفي املجلة:
بالنسبة للقصائد:
 أن تكون القصائد غير منشورة من قبل.
 أن تكون مستوفية ملعايير الكتابة الشعرية.
 يمكن للشاعر ترشيح أكثر من قصيدتين ،على أن يرجع أمر االختيار إلى اللجنة العلمية.
بالنسبة للبحوث النقدية:
 أن يكون البحث في أحد مواضيع الدراسات النقدية الشعرية.
 أن تتوفر في املقال شروط البحث ومعاييره.
 تنشر املجلة البحوث باللغات الثالث ،على أن يرفق كل مقال بملخصين يكتب األول بلغة املقال ويكتب الثاني باللغة
اإلنجليزية ،مع الكلمات املفتاحية ،وعنوان البحث.
 يراعى في إعداد البحوث الشروط العلمية (التقديم الشكلي ،طرح اإلشكالية ،منهجية وموضوعية التحليل ،توضيح
النتائج املتوصل إليها).
 أال يزيد عدد صفحات البحث عن ( )20صفحة حجم ) (A4بما في ذلك الهوامش واملراجع واملالحق.
 تحرر البحوث بخط ( )SAKKAL MAJALLAحجم (.)16
 تكون حواش ي الصفحات  2سم في كل االتجاهات.
 املسافة بين األسطر(1سم)
 أن تكون الهوامش واإلحاالت آلية في نهاية البحث.
 أن تكون الرسوم والخرائط التوضيحية واللوحات  -إن وجدت  -محولة إلى صور .
 ال تقبل البحوث أو القصائد التي اعتمدت أو نشرت سابقا.
 يرسل العمل في شكل ملف مرفق ،عبر البريد اإللكتروني ،إلى العنوان اآلتي:
()mawazyn@gmail.com
 تخضع االعمال للتحكيم والتقويم من طرف لجنة القراءة ،وللجنة الحق في تصحيح بعض املعلومات واملصطلحات متى
لزم ذلك.
ً
 يرفق الباحث إذا كان من خارج جامعة حسيبة بن بوعلي – الشلف -الجزائر ملخصا لسيرته الذاتية ،في حدود صفحة
واحدة.
 ال ترجع األعمال إلى أصحابها ،سواء نشرت أو لم تنشر.
 اإلخالل بالشروط السابقة يتسبب في عدم قبول البحث.
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َ َ ُ َّ ُ
ٌ
ٌ
َ
َ
َ
َ
َ
البشيراإل َبراهيم ّيُ :مق َارَبة ح َجاج َية ملقال :اإل َ
نسا ِن َية آال َ
مهاَ ،و ِاس ِتغاثتها
 تداولية ِاب لدى ِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
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َ َ ٌ َ َََ
ّ ّ
كي
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كلمة العدد
بخطى وئيدة ثابتة تتقدم (مجلة موازين) في عالم النشر األكاديمي واإلبداعي ،ولعل هذه التجربة القصيرة قد شكلت لدى
كثير من األساتذة واملبدعين ،متنفسا آخر للبحث العلمي واإلبداع الشعري ،و ال أقل من أن نتعاون على رعاية هذا املولود
واألخذ بيديه إلى عالم النشرالجامعي ،بما يحقق الجودة املعرفية والقيم اإلبداعية األصيلة.
في هذا العدد الرابع من (موازين)(العدد الثاني من املجلد الثاني) سنستعرض تفكيكية األثر والفناء في قصيدة
ُُْ
(اقتلوني) للحالج ،ثم نستجلي صور الثورة التحريرية في الشعر امللحون بمنطقة الحضنة من خالل شعر عبد الرحمن بن
محمد األخضر ّ
عيس ى ،ثم نتأمل معمارالقصيدة في شعر ّ
السائحي ،ثم نتتبع تجليات التناص في ديوان ( تحت ظالل الزيتون)
لشاعرالثورة الجزائرية "مفدي زكرياء".
وقد قررت اللجنة العلمية للمجلة توسيع النشر األكاديمي ليشمل كل األجناس األدبية ،واملباحث اللغوية ،وفي هذا
ّ
واآلليات في القصة القصيرة من خالل دراسة تطبيقية في قصص (نجمان
املضمار سنقرأ في هذا العدد عن املوضوعات
َ
َ َ ُ َّ ُ
ُ َ ََ ٌ َ َ ٌ َ
َ
َ
َ
َ
الخ َطاب لدى الشيخ الب ِشير اإلبر ِاه ِ ّ
اجية ِملقاله العنون
يمي من خالل مقاربة ِحج ِ
ِ ِ
ياسين) ،كما سنستكشف تداولية ِ ِ
َ َ
(اإل َ
نسا ِن َية َآال َ
مهاَ ،و ِاس ِتغاث َتها).
ِ
أما في الشق اإلبداعي فسيغمرنا الشاعر عبد العليم بوفاتح بفيض محبة النبي صلى هللا عليه وسلم ،ثم ُيسلمنا –دون
شعور -إلى الشاعر جعفر زروالي ليأخذ بأيدينا إلى مقام النبوة الزكي ،لنلقي على عتباته بعض همسات الحب ،وعبرات
ُ
َّ
الشوق التي ستختلط بعبرات الوحشة والفراق حين َيفجأنا الشاعر عبد الرحمن أخذاري بقصيدة رثائية ،أهداها إلى روح
والده(رحمه هللا) ،بث فيها معاني البروالشوق ،و أثبت من خاللها أن (موت األوفياء إشاعة).
َّ
َّ َ
وال تكاد دموع القارئ تجف من همسات الحب ورثائية الوفاء ،حتى يتخطف ُه الشاعر محمد تاج الدين الطيبي ب ـ(معلقة
العفاريت) ،ليسيح به في وادي عبقر ،ويستكشف معه مضارب الشعر األولى ،من خالل نسيج شعري مبهر ،هدفه التطهرمن
ُ
رهق الحداثة ونزق املادية ونزف املدنية وزيفها .وال تنتهي رحلة القارئ الطويلة مع عفاريت الشعر ،حتى تسلمه إلى سكون
الليل ،فيقض ي ليلته في صحبة الشاعر سعد مردف ،يصليان معا تحت القمر املض يء والنجوم الساطعة ،ويتلوان (تسابيح
الليل) املحملة باملشاعر اإليمانية الصادقة.
إن أسرة تحرير مجلة(موازين) تفتح املجال واسعا للباحثين واملبدعين ،لتقديم اإلضافات النوعية ،وكذا إسداء النقد
العلمي الجاد ،مما يمكننا من السيرنحو نشرعلمي رصين ،و إبداعي أصيل ،تفخربه الساحة الجامعية الجزائرية.
وباهلل التوفيق
رئيس التحرير/
د .رضوان شيهان
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ْ ُُ
تفكيكية األثر والفناء في قصيدة (اقتلوني) للحالج
د .محمود خليف خضيرالحياني -الجامعة التقنية الشمالية (العراق)
الباحث :عبد الكريم حسين الشرعة -جامعة آل البيت(األردن)
emaf_1979@yahoo.com
*****

تاريخ القبول2020/11/26:

تاريخ اإليداع2020/08/28 :

تاريخ النشر2018/00/00 :

ملخص البحث:
تتجلى العالقة الجدلية بين النص الصوفي والنص التفكيك على أساس عالقة بين املقدس واملدنس  ،فالتفكيك ينطلق
من رؤية قائمة على التقويض والهدم لكل املرجعيات واإلحالة  ،بواسطة استراتيجية تشتغل على االختالف ،واألرجاء
،واألثر ،واللعب الحر  ،واملركز  ،والتمركز  ،والكتابة  ،والصوت  ...الخ وكلها تشكل في األساس عملية تقويض وتفكيك كل
املركزيات أو املرجعيات  ،أما النص الصوفي فإن اشتغاله بصورة عامة يقوم على مفاهيم وتجربة ذوقية وليس استراتيجية ،
فالتجربة الصوفية تحاول أن تقوم على أساس محو الذات أو الفناء من أجل البقاء  ،وعلى وفق هذا الطرح فإننا سنحاول
أن نقارب نصا أو شعرا صوفيا للحالج منطلقين من رؤية تفكيكية واستراتيجية تتجلى في أن النص أو الشعر الصوفي ال
يمكن أحالته الى جهة مقدسة أو غيرها من التبوهات  ،وبمعنى آخر  ،فإننا سنقارب النص الصوفي بعيدة عن مرجعياته
املقدس  ،فهو نص شعري ال اكثروال اقل .
الكلمات املفتاحية  :التفكيك  ،املركزوالتمركز ،الكتابة  ،النص الصوفي .
Summary:
The dialectical relationship between the Sufi text and the text of disassociation is manifested on the
basis of the relationship between the sacred and the profane. All of which constitute in the first place a
process of undermining and dismantling all the centralities or references. As for the Sufi text, its work in
general is based on concepts and a gustatory experience, not a strategy. The Sufi experience tries to be
based on the self-annihilation or annihilation in order to survive. We are close Sa or poetry Sofia
departing for Hallaj from the vision of deconstruction and strategy is reflected in the text or Sufi poetry
can not be transmitted to the sacred or other point of Altbohat, in other words, we Sngarb mystic text is far
from the sacred terms of reference, it is my hair no more text no less.

.
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استراتيجية التفكيك:
يتجاوز دريدا مفهوم النسق املنغلق في جميع صوره الخطية والجدلية  ،وفكرة النهايات واألصل والحضور من
خالل مفهوم االختالف الذي هو في األصل داللة اصطالحية اجتراحها دريدا من معجمه الخاص .مشخصنا لها
بوصفها إستراتيجية تعمل على تقويض املركزيات والبحث عن الغياب الدائم .وتشتغل استراتيجيته على صيرورة
دائمة تؤمن بفكرة الالنهائيات عامال على تطويع الغائية في حالة تعويم ولعب حر بالكلمات(. )1
وإذ أردنا أن نفهم شيئا من التفكيكية ،فإننا البد أن نتوقف عند مفهوم التفكيك وبداياته ،إذ إنه في اللغة
ََ َ
يقال  :فككت الش يء فانفك بمنزلة الكتاب املختوم تفك خاتمه  ،ويأتي بمعنى الفصل  :كما تفك الحنكين تفصل
بينهما وفككت الش يء خلصته وكل مشتبكين فصلتهما فقد فككتهما  .فانفك فصله وفك الرهن يفكه فكا وافتكه
بمعنى خلصه وفكاك الرهن( . )2والتفكيكية مصدر صناعي بمعنى فك االرتباط .
ويحدد النقاد التفكيك بأنه عمل تعسفي ولعبة تستلزم تبعات عبثية( ، )3والتفكيك حفر في اللغة واألثر
ونسف فكرة األصل  ،والجوهر واعادة تأسيس الداللة(. )4
وعلى الرغم من أن والدة التفكيكية تعود إلى دريدا فإن اإلرهاصات األولى تعود إلى روالن بارت في أوائل
الستينيات ،إذ بدأت حركة التفكيك ولم تكتمل معاملها بسبب طريقته الحادة الالذعة في أثارة األسئلة ومقارنة
التصورات من جوانب كثيرة للكشف عن تعدد املعاني واختالفها( . )5وتمتد جذور التفكيكية في النقد املعاصر إلى
الندوة التي نظمتها جامعة ( جونز هوبكنز ) حول موضوع ( اللغات النقدية وعلوم األنسان ) في أكتوبر من العام
 ، 1966إذ كان التاريخ أول أعالن مليالد التفكيكية  .وقد شارك في تلك الندوة مجموعة من النقاد والباحثين من
ابرزهم ( روالن بارت  ،وتودوروف  ،وغولدمان  ،والكان  ،وجاك ديريدا ) وقد شارك جاك دريدا بمداخلة أرس فيها
أسس التفكيكية وكان عن وان مداخلته ( البنية والدليل واللعب في خطاب العلوم اإلنسانية ) ثم ضمنها في كتابه (
الكتابة واالختالف )( )6الذي انطوى على نظرية أو فلسفة أو استراتيجية التفكيك والتي ّ
عدها نقدا شامال ينبغي
على أساسها قراءة النصوص الفلسفية واملعرفية والثقافية واإلبداعية املتنوعة  ،ويرى أن تلك النصوص
تخضع لعمليات معقدة ناتجة من عالقات النصوص املتناصة بعضها مع البعض اآلخر ّ ،
ويعد تراجع البنيوية
ناتجا عن فشلها في تحديد السمات الكلية لحركة الدوال  ،مراهنتها على تموضع البني في انساق تحيل إلى
مدلوالت متعددة نهائية  ،وتوصف بأنها محددة  ،فضال عن عدم إعطائها منزلة فاعلة للمتلقي  ،ألن النص عندها
هو من يقدم املعنى إلى متلقيه  ،ويمارس دور الفاعل واملفعول في الوقت ذاته  ،فكسب املعنى من جانب املتلقي ،
مرهون بما يتيحه النص ببنائه وتعدد أنساقه وحركة بنياته  ،وانتظام تراكيبه (، )7ولقد تأسست التفكيكية في
الحقيقة على رفض امليتافيزيقيا الغربية التي هي في نظر دريدا أيديولوجيا املجموعة العرقية الغربية التي تهدف
إلى تقويض التصور الذهني الذي أرسته الفلسفة الغربية القائم على مجموعة ثنائيات متعارضة  ( :الرجل ـ
املرأة)  ( ،الخير ـ الشر )  ( ،الكالم ـ الكتابة )  ( ،الحضور ـ الغياب )  ( ،الواقع ـ الحلم ) وغيرها(. )8
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وإذ اردنا أن نحدد اهم مقوالت التفكيكية التي عمل على تقويضها ،و نقدها  ،أو إساءة قراءتها فإننا يمكن أن
نحصرها في مفاهيم ومقوالت ( االختالف  ،نقد التمركز( اللوغوس )  ،اللعب الحر  ،علم الكتابة  ،الحضور
والغياب  ،األثر ).
ـ ـ االختالف :
الشك أنه ليس من السهل أن نضع معنى محددا وداللة واضحة ملصطلح االختالف الذي يتصف بالغموض
واالبتكار واملتعدد الداللة الذي وصفه دريدا نفسه بأنه ببساطة ليس كلمة وال مفهوما وال يسعى ألن يكون أحد
هذين الحيزين القابلين للتعريف؛ ألنه ببساطة ذات طبيعة تتسم باالختالف  ،غير أن هذه الحالة املائعة
والزئبقية للمفهوم ال تمنعنا من القول بأنه حجرة الزاوية أو العمود الفقري في فلسفة دريدا .
ويمكن أن نسيق بعض التعريفات لهذا املفهوم املتداولة في بعض نصوص دريدا نفسه والنقاد الذين اهتموا
بالفكر التفكيكي والتي حصرت في ما يأتي :
 1ـ إن املختلف ال يكون  ،غير موجود  ،ليس كائنا حاضرا .
 2ـ املختلف هو املتغير واالختالف هو التغيير .
 3ـ أنه قوة كونية كلية الحضور  ،قوة التمييز األولى الفاعلة التي تتغلغل في كل وجود ومفهوم في هذا العالم .
 4ـ االختالف هو املصدر املتعالي الذي ال يخضع لشروط سابقة وال يمكن الذهاب ابعد منه  ،لذلك هو اصل دون
مركز يعود اليه .
 5ـ إنه اإلحالة إلى اآلخر وأرجاء لتحقيق الهوية في انغالقها الذاتي(. )9
وعلى أساس هذه التعاريف املتنوعة التي تشير إلى أن الصفة املشتقة من خالف  /اختلف هي التي ولدت
املصطلح ( االختالف ) الذي يجمع بين املفاهيم النسقية وغير القابلة لالختزال يتداخل واحد منها باآلخر  ،بل
تتزايد فعاليته في العمل اإلبداعي والذي يجمع تلك املفاهيم هو عنصر املغايرة الذي يشكل الجذر املشترك لكل
املفاهيم التي تسهم في شرح اللغة واختراق نظامها( . )10وتشير هذه املغايرة إلى تعدد التفسيرات " انطالقا من
وصف املعنى باالستفاضة  ،وعدم الخضوع لحالة مستقرة  .ويبين ( االختالف ) منزلة النصية في إمكانيتها لتزويد
القارئ بسيل من االحتماالت  ،وهذا األمر  ،يدفع القارئ إلى العيش داخل النص  ،والقيام بجوالت مستمرة
لتصيد موضوعية املعنى الغائبة  ،وترويج املعنى يخضع دائما لالختالف واملعنى من خالل االختالف يخلق تعادالت
مهمة بين طيات الدوال واالطمئنان النسبي إلى اقتناص الداللة "( ، )11كما إن مصطلح االختالف بمفهوم دريدا
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يقوم على اصطدام الدالالت كونها تعتمد على اإلزاحة التي تجعل أي نظام مرجعي عام عبارة عن بنية من
االختالف ( العالمات ) التي تختلف كل واحدة منها عن األخرى  ،ويؤدي ذلك إلى توالد املعاني وإلى عدة دالالت
ويحدث التشتيت واالنتشار والتأجيل واألرجاء( ، )12ومن هنا يأتي دور االختالف في تفكيك الخطابات والنظم
الفكرية والفلسفية واعادة قراءتها بحسب عناصرها واالستغراق فيها وصوال إلى اإلملام بالبؤرة(. )13
ـ ـ نقد التمركز( اللوغوس ) :
يتمثل نقد التمركز في الجدلية القائمة بين املركز والتمركز؛ ألن املركز يمارس سياسته في تنشيط حركة
الداللة ،وترتيب االنساق  ،وإتاحة الفرصة لخلق البدائل املستمرة في أنظمة مختلفة  ،لكي يمارس التمركز
سلطته ونفوذه  ،فضال عن إصرار دريدا في أن لكل تركيب مركزا لسانيا أم غير لسانيا فلسفيا كان أم غير فلسفيا
 ،ومن ثم حمل التراكيب ملراكز محددة يعطي أهمية لحركة الدوال  ،اذ إن املركز هو الجزء الحاسم من التركيب
إنه النقطة التي ال يمكن استبدالها باي ش يء آخر(. )14
إذ يقف هذا املصطلح ضد اتجاه الفكر الغربي في التدجين أو االحتواء عن طريق رفض النسق اللغوي أساسا
وهي بتأكيدها على التعدد واالختالف وإلغاء الحضور والتعالي  .إنما تهدف إلى تقويض نماذج الحضور املسموح
بظهور بدائل حضارية وفكرية وفلسفية يختلف عما ارسته امليتافيزيقيا الغربية .
ويقوم التمركز حول العقل من خالل استراتيجية القراءة التي ترتبط بإساءة قراءة الخطابات الفلسفية
واألدبية والنقدية من خالل التموضع في داخل الخطابات وتقويضها من داخلها من خالل توجيه األسئلة وطرحها
عليها من الداخل( ، )15وإذ اردنا إن نتوسع في مفهوم تفكيك التمركز حول العقل فإننا البد من العودة أوال إلى
أصل مصطلح اللوغوس في الفلسفة الغربية  ،إذ إن مصطلح اللوغوس يعني في الفلسفة اليونانية  :املنطق ،
العقل  ،الحكمة  ،الكلمة أو القول (كلمة هللا )  ،ولقد أخذت بهذه املعاني الفلسفة الكالسيكية والحداثة( ، )16و
الذي فسره دريدا بعد ذلك في أن اللوغوس هو " كلمة يونانية تجمع في مفهوم واحد  ،مبدا العقالني الداخلي
للنصوص اللغوية  ،واملبدأ العقالني الداخلي للبشر  ،واملبدأ العقالني الداخلي للكون الطبيعي  ،مما يلقي الضوء
عليها جميعا  ،ومما يلقي املزيد من الضوء أن تجمع كلمة (  ) logosكل هذه املعاني معنى آخر هو ( القانون )
فاملنطق باعتباره مبدأ عقالنيا داخليا يسود ويسيطر على األشياء املادية الخارجية "( ، )17ولقد ورث دريدا تحليل
( هيدغر ) عن اللوغوس الذي أشار فيه إلى وجود قيمتين مهيمنتين لهذه الكلمة عند اإلغريق هما :
أ ـ املعنى املعروف ( بالقول ) .
ب ـ املعنى اآلخر هو ( االمتداد ) الذي يشير إلى أن اللوغوس يثير اإلحساس بامتالك الحقيقة(.)18
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فعرض اللوغوس من هذا املنظور يبرزه كشكل ملموس لوجود الخطاب ونمطية الحقيقة  ،واللوغوس كما
ذكرنا كلمة لها حقل داللي متشعب  ،بحيث تتطابق  .وما يذهب اليه دريدا في محاولته هدم اليقينية املطلقة في
الفكر والثورة على سكونيته  ،وذلك بتفكيك هذا التمركز حول العقل  ،فيقوض بذلك األصل الثابت املتفرد
بالقوة  ،وما يرتبط به من مفاهيم التعالي والقصدية  .أي إنه يهدف بوساطة مقولة ( التمركز حول العقل ) إلى
تحطيم تلك املركزية املعينة وجوديا بوصفها حضورا ال متناهيا  ،جاعال من هذه املقولة دليال لنقد مفاهيم
التمركز  ،وهادفا إلى معاينة نظم املقوالت املعتمدة على الحضور  ،ويدعو إلى ضرورة التفكير بعدم وجود مركز ،
فامل ركز ال يمكن ملسه في شكل الوجود  ،بل ليس له خاصية مكانية  ،كما إنه ليس مثبتا وموضعيا بل وييفيا .
إنه في حقيقة األمر نوع من الالمكان  ،وبغيابه أو تقويضه يتحول كل ش يء إلى خطاب وتذوب الداللة املركزية أو
األصلية املفترضة أو املتعالية  ،وينفتح الخطاب على افق املستقبل دونما ضوابط مسبقة وتتحول قوة الحضور
بفعل نظام االختالف إلى غياب للداللة املتعالية والى تخصيب للداللة املحتملة(. )19
ودريدا بهذه األطروحات يناقض ميتافيزيقيا الحضور الذي وجده عند هيدغر الذي يعني به االعتقاد بوجود
مركز خارج النص أو خارج اللغة يكفل ويثبت صحة املعنى دون أن يكون هو قابال للطعن فيه أو البحث في
حقيقته( ، )20اذ يقول هيدغر أن مثل هذا املوقف يعتبر مثاليا في جوهره  ،وأن هدم اإلحالة املذكورة معناه أيضا
هدم املذهب املثالي أو الروحي في شتى أشكالهما  .مقرا بذلك بعدم إمكانية وجود ش يء خارج النص  ،إذ إن
الحضور  /املركز لم ّ
يعد حاضرا في النص أو النسق اللغوي أال مقرونا بالغياب(. )21
ومما سبق فإن التمركز ش يء مفتعل يضفي املركزية على من هو ليس بمركز بل بديال عنه  ،فاللغة تمثل بنية
من اإلحاالت الالنهائية التي يشير فيها كل نص إلى النصوص األخرى  ،وكل عالمة إلى العالمات األخرى .
ـ ـ ـ اللعب الحربالداللة أو املعاني :
يقول روالن بارت ليس للنص معنى محدد فليس هناك بؤرة مركزية يتمحور حولها هذا املعنى لكن هناك
دائما للعب للدوال وانزياح للمعنى نتيجة لذلك إلى غير نهاية وبال حدود  .وانطالقا من هذه املقولة ومن
استراتيجية التفكيك التي قد أكدت على موت املؤلف بمجرد إنتاجه للنص ومن ثم ال نستطيع تحقيق الداللة في
ضوء قصدية ال وجود لها  ،اذا كان النص ليس مغلقا أو نهائيا بل مفتوحا أمام القارئ يدخله من أي زاوية يشاء ،
فماذا تبقى في النص اذا ؟ أن التغيير الجوهري الذي عملت التفكيكية في اللعب على األجناب ما بين النص
واملتلقي والتي تصل إلى نقطة التقاء أال للحظات متأسسة من مراوغة ولعب حر للدالالت  ،إذ إن التغير الجوهري
الذي طرأ على نظرة ما بعد البنيوية يتمثل في التعديل الذي حدث للعالقة بين طرفي العالمة وهما الدال
واملدلول  ،واللذان يمثال معا وحدة العالقة اللغوية  ،ويتمثل ذلك التغيير في بعد املسافة بين الدال ومدلوله أو في
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ضعف العالقة بينهما ترتب على ذلك يهور فجوة تحولت إلى شك في اآلراء التقليدية الراسخة في الكينونة
والوجود والحقيقة واللغة واألدب وتتسع مساحة الشك أو الفجوة حتى تختفي العالقة بين الدال ومدلوله وال
تبقى في النهاية إال الفجوة بين االثنين؛ الفجوة التي يتحقق فيها اللعب الحر للمدلوالت التي تحقق بدورها ال نهائية
الدالالت أو املعنى حيث يصبح كل قراءة إساءه قراءة اذ ال توجد مدلوالت في الواقع  ،إذ ال توجد أال دالالت  .إذ
إن ما يحدث في يل وجود تلك الفجوة واملدلوالت املراوغة أن املدلول نفسه ال يكتسب داللة أال اذ أحلناه إلى
مدلول آخر وهكذا يصبح املدلول األول دال ويحدث نفس الش يء مع املدلول الثاني  ،فيتحول هو اآلخر إلى دال ،
إذ تحدث عملية تزحلق مستمر للمدلول تحت الدال وفي يل غياب املركز الثابت الخارجي الذي يمكن أن يحيل
اليه النص لتحقيق املعنى عمال بمبدأ اإلحالة التقليدية سواء أكان ذلك هو األنسان ،أو العقل ،أو هللا  ،أو حتى
ذات الكاتب ويكون البديل في استراتيجية التفكيك وهو اللعب الحر للمدلوالت الذي يجعل الدوال تشير إلى
مدلوالت عائمة دون مثبتات مما يحولها في نهاية األمر إلى دوال ملدلوالت أخرى  ،وهذا ما سماه دريدا بأنه ال يوجد
ش يء خارج النص ،إذ في يل هذا النسق في الدالالت ،فإن ما تستطيع اللغة اإلشارة اليه خارج النص هو لغة
النصوص األخرى  ،اللغة التي تشير إلى اللغة فقط  ،وهذا ما نسميه بالتناص ،والذي يؤدي إلى ال نهائية االنتشار
كل قراءة للنص االدبي إساءة قراءة(. )22
ـ ـ علم الكتابة :
إن الكتابة والكالم كلمتان تتمتعان " بداللة خاصة في املفاهيم التقليدية للغة  ،إذ إن هذه املفاهيم تنص
على أسبقية الكالم وأولويته على الكتابة  ،وأن الكلمة املنطوقة ( صوت ) كلمة غير خارجية ولها القدرة على املحو
الذاتي  ،كما تعرف الكلمة املنطوقة بأنها صورة صوتية ( سمعية ) وييفتها هي استحضار املفهوم الذي تمثله
الصورة الصوتية وتتالش الكلمة املنطوقة أو الصورة الصوتية في سيرورة استحضار املفهوم  ،ولهذا السبب فإنها
بوصفها داال تطفئ نفسها في سيرورة التدليل على املدلول الذي يكون هو األكثر أهمية من أي ش يء آخر  ،وال
يمكن تصور هذا املدلول أال من خالل الصورة الصوتية التي هي الدال  ،ومن املمكن أن نالحظ هنا أن ثمة شيئا
أشبه بالثالوث في هذه العالقة  :الذاتي اإلنساني  ،الدال ( الصورة الصوتية )  ،املدلول "(. )23
أما الكلمة املكتوبة فتعرف في املفهوم التقليدي للغة " بأنها التمثيل الكتابي للكلمة املنطوقة  :وبهذا الصدد
فإنها دال الكلمة املنطوقة  .....وهكذا فإن الكلمة املكتوبة هي دال الدال ّ
وتعد ثانوية بالنسبة إلى الكلمة املنطوقة،
وال يمكن أن تقوم الكلمة املكتوبة بأي ش يء عدا تمثيل الكلمة املنطوقة في حين أن الكلمة املنطوقة هي
الدال"( ،)24ولقد كتب دريدا في تعليقه على األساس امليتافيزيقي الذي يرتكز عليه مفهوم الكلمة املنطوقة ،إذ
يقول حول تجربة الصوت " تحيا هذه التجربة وتعلن عن نفسها بوصفها أقصاء للكتابة  ،بمعنى آخر إقصاء
للدال ( الخارجي ) ( املحسوس ) ( املكاني ) الذي يعوق الحضور الذاتي "( ،)25مؤكدا دريدا أن مفهوم الكالم
والكتابة التقليديين " يحيالن إلى خارج املعنى وهذا مصطلح يستعمله دريدا ليعني به ما هو متجه ميتافيزيقيا أو
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ما هو متجه ال هوتيا "( ، )26ولكي نكون أكثر دقة في توضيح مفهومي الكالم والكتابة فإننا يمكن القول أنهما قد
شكلتهما وتحكمت بهما امليتافيزيقيا .
ولقد عزز هذا الرأي هو التمركز حول اللوغوس والذي وضحناه سابقا بأنه تمركز حول الصوت ذلك االعتقاد
الذي يرى أن الصوت يقارب ( الواقع املتعالي )  ،ونجد في نظرية دريدا أن التمركز حول اللوغوس بـ( التمركز حول
الصوت هما مصطلحان مختلفان يمثالن ياهرة واحدة النشوء امليتافيزيقي ملفهوم الكالم والفهم  .ويركز
التمركز حول اللوغوس والتمركز حول الصوت على الصوت ألن هذين املفهومين يتولدان في االعتقاد القائل أن
الصوت يتوسط بين العقل اإلنساني والواقع املتعالي "( ، )27وال يبتعد عن هذا املفهوم في التفكيكية عنصر آخر
يرتبط بفكرة الكتابة وهو ( التمركز حول الكتابة ) وهذا ما يجب تفسيره وتوضيحه ملن يريد أن يدخل إلى صلب
نظرية دريدا التفكيكية  .إذ إن" الكتابة  ،كتابية  .وإن الجرافيم هو حرف في األبجدية أو أنه مجموعة الحروف أو
املجموعات الحرفية التي من املمكن أن تشير إلى الفونيم ( الذي يمكن تعريفه بأنه اصغر وحدة كالم تميز
ملفويا ما أو كلمة ما في ملفوظ آخر أو كلمة أخرى في اللغة  ،واذا علمنا أن الكتابة كتابية ؛ لذا يمكن القول إن
الجرافيم تبعا إلى ما يذكره ( املفهوم التقليدي ) دال صرف يقد به وحده الكتابة ليس لها أية أصالة عدا كونها
تمثل الصورة الصوتية  ،ولهذا السبب يمكن القول إن املقصود بالتمركز حول الكتابة هو انتقال األهمية من
الكالم إلى الكتابة  ،وهو يمثل قلبا للمفهوم التقليدي القائل بأولوية الكالم أو الكلمة املنطوقة على الكتابة أو
الكلمة املكتوبة

()28

.

فبعد أن عرض دريدا األساس امليتافيزيقية والالهوتية ملفهوم الكالمي والكتابة شرع إلى التأكيد بأن الكتابة
ليست وعاء لحشن وحدات معدة سلفا  ،وإنما هي صحيفة إلنتاج هذه الوحدات وابتكارها ومن ثم يصبح لدينا
نوعان من الكتابة :
األول  :كتابة تعتمد على التمركز حول العقل  :وهي أداة صوتية أبجدية خطية تهدف إلى توصيل الكلمة
املنطوقة(. )29
الثاني  :كتابة تعتمد على النحوية أو كتابة ما بعد البنيوية وهي ما يؤسس للعملية األولية التي تنتج اللغة  .وبهذا
فإن الكتابة تسبق اللغة  ،وتكون اللغة نفسها مولدة ومنتجة النص  .والكتابة بهذا تستوعب اللغة وتأتي خلفية
لها بدال من كونها إفصاحا ثانويا متأخرا(. )30
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وبإرساء دريدا لهذه املقوالت استطاع أن يبني استراتيجية خاصة بالقراءة املتميزة مواجها النصوص بحرية تامة
من دون التقيد بالبحث عن البؤر واملراكز متنقال بين داخل النص وخارجه بحثا عن التوترات والتناقضات
وسط شبكة اللغة والنص والداللة مؤكدا على مقولة الكتابة عوضا عن الكالم( ، )31وبهذا يعلي دريدا من شان
التعدد واالختالف في املعاني شأنه في ذلك شان أصحاب نظريات التلقي  ،ويلغي الحضور والغياب والتعالي الذي
كان سمة امليتافيزيقيا الغربية ليحل محلها انفتاح القارئ على الحوار مع اللغة التي تفتح شهية النقد ونقد
النقد(. )32
ـ ـ الحضوروالغياب :
تقوم مقولتي ( الحضور والغياب ) على رفض ما تسميه امليتافيزيقيا بالحضور التي تتجلى في اإلحالة إلى مراكز
ثابتة خارج النص وخارج اللغة يكفل ويثبت صحة املعنى دون أن يكون هو نفسه قابال للمراجعة أو املسألة أو
الطعن في صحته بغض النظر عن خصائص الفكر الذي يحيل اليه( ، )33وبهذا تأتي القراءة النقدية واسعة
وعميقة للخطابات الفلسفية ،والتاريخية ،والنفسية  ،كما يرفض دريدا مفهوم التوحد التقليدي بين طرفي
العالمة اللغوية الدال واملدلول( ، )34ويركز على التوحد بين الدال واملدلول على أساس املراوغة الدائمة التي
يتحرك املدلول على الداللة  ،ومن هنا تظهر عالمة غياب الحضور  ،عالمة حاضرة يكون بالفعل في حالة غياب ،
عالمة غياب األصل الذي هو شرط الفكر والتجربة( ، )35وفي الواقع هو تحول العالمة إلى بديل للش يء وهكذا
تصبح العالمة بديال عن الش يء الذي نشير اليه أو تدل عليه في غيابه  ،وكانه العالمة اللغوية في حضورها تؤجل
حضور الش يء نفسه  ،وهذا يدخلنا في دائرة االختالف واألرجاء ونالحظ من الصعب أن نفرق بين ثنائيتي الحضور
والغياب واالختالف واألرجاء وكأنهما مصطلح واحد  ،إذ يقول دريدا " أن العالمة تحل محل الش يء نفسه أنها
الش يء الحاضر الذي يمثل هنا املعنى واملشار اليه على حد سواء  ،أن العالمات تمثل الحاضر في غيابه وتحل
محل الحاضر حينما ال نستطيع أن نمسك بالش يء  ...وبذلك تكون العالمة حضورا مؤجال "(. )36
ـ ـ األثر:
ُ
إن مفهوم األثر وتأويله أستقى من فلسفة ( هيجل ) وهي أداة مستخدمة في البناء امليتافيزيقي للفلسفة
الجدلية والذي عده أحد املثلثات الجدلية املنتمية إلى معنى البقاء واملحو  ،إذ إن مفهوم األثر ما هو أال نوع من
املعاني املزدوجة واملتناقضة حيث يقف كل منها بوصفه نقيض لآلخر داخل املفردة  ،إذ تتجلى في داخل املفردة
معنيين متناقضين يحمالن إلى معنى آخر يجمعهما في مفهوم األثر  ،إذ نجد حركة أولى هو معنى واحد هو املحو
ثم نجد حركة اخرى ومعنى ثانا نقيضا للمعنى األول وهو البقاء ثم نجد أخيرا معنى ثالث يجمع هذان املعيان
ويحتويهما بذاته هو معنى األثر الذي يحل تناقض املعنيين حين يركب ويؤلف بينهما يجمعهما بنفسه دون أن
يكون هو أي من املعنيين املتناقضين لوحده أي إنه ليس املحو فحسب وليس البقاء فقط  ،إنما هو كلتا
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الحركتين معا كال املعنيين في أن واحد  ،وهو حسب صياغة دريدا ما يشير وما يمحو في الوقت نفسه وهو امحاء
الش يء وبقائه محفويا في الباقي من عالماته .
حيث إن الجدلية في هذه املعنى تشير إلى هناك معنى أول ( قضية ) هي املحو ثم هناك معنى آخر ( نقيض ) هو
البقاء ثم هناك معنى ثالث ( مركب ) يحتوي املعنيين ويلغي تناقضهما هو األثر .وانطالقا من هذا املفهوم فإن
األثر عند جاك دريدا حصرا هو ما يشير في اآلن ذاته إلى امحاء الش يء وبقائه محفويا في الباقي من عالماته  .إنه
بهذا املعنى املكان أو الش يء الذي يجمع بنفسه ثنائية حركتي رحيل الش يء وبقائه معا  ،غير أن املهم في مجمل ما
يعنيه هذا الكالم هو انحياز املعنى اللغوي والداللة االصطالحية ألحد هاتين الحركتين واهمالها تقريبا للحركة
الثانية تحديدا في مثالنا هذا انحياز لداللة األثر واقتراب معناه من بقايا الش يء الراحل حسب مع اهمال غير
مقصود ( للش يء املحفوظ في األثر نفسه من ذلك الراحل الغائب األقرب للمحو الكامل ) وبعبارة اخرى أن األثر،
إذ يدل بانحيازه على امحاء ش يء ما ،فإنه ينبغي أن يدل على بقاء جزء من هذا الش يء محفويا أيضا جزء من
غياب الش يء الراحل مجاور إلى بقائه ـ ـ فهو ليس إشارة للمحو فقط  ،بل هو إشارة للمتبقي أيضا  ،أنه ـ ـ وينبغي أن
يكون هكذا ـ ـ إشارة املتبقي الحاضر من الش يء والغائب منه أيضا .
ومثاال على ذلك الحضور بوصفه أثرا  ،أن الحضور والحاضر دائما مؤلف من غائبين أحدهما املاض ي الذي
مض ى وانقض ى وبدونه لم يكن ش يء له حضور والغائب اآلخر هو املستقبل  ،الذي هو بدوره يؤلف الجزء اآلخر
من الحاضر الذي لم يحضر بعد وبدونه ليس ثمة كالم عن حاضر .
إن حضور الحركة قابلت لألدراك بمقدار ما تكون كل لحظة قد تم تحديدها بآثار املاض ي واملستقبل ،و بمعنى
آخر تكون الحركة حاضرة عندما ال تكون هذه شيئا محددا ولكنها نتاج العالقات بين املاض ي والحاضر  .ش يء
يمكن أن يحدث في لحظة ما فقط اذا كانت هذه اللحظة منقسمة ومأهولة بالالحضور(. )37
يتمحور النقد املوجه إلى التفكيكية بصورة عامة حول ال نهائية املعنى أو الداللة والتي انفتحت إلى إحاالت
مستمرة بعيدة عن ثبات املعنى والداللة والتي أدت إلى ضياع معنى وداللة العمل اإلبداعي عن طريق التركيز على
صيرورة القراءة ومتعتها ومراوغتها على حساب املعنى و الداللة  ،ولعل هذه الصيرورة الالنهائية للمعنى أثرت
كذلك على مفاهيم ترتبط بمقصدية املؤلف ،و النص  ،و املتلقي الذي أصبحت بيده سلطة في انتاج املعاني التي
عملت على أخصاء النص وتشكيل بدال عنه طالسم نقدية بعيدة جدا عن معنى النص و مقصديته ،فضال عن
أن مصطلح إساءة القراءة استباح العملية النقدية متبلورا في أن كل قراءة هي في الحقيقة يمكن أن تخضع
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إلساءة قراءة مستمرة وذات صيرورة ال تصل إلى نهاية موثوق فيه باملعنى  .إنها القراءة العدمية لكل ش يء التي
حولت املركزيات في الفلسفة التفكيكية التي آمن به العقل الغربي من حيث العقل والواقع والحقيقة إلى حالة
شك مستمر ومحو وغياب دائم للحقيقة ،أو اإلحالة إلى مركز يمكن أن يثق فيه املتلقي أو القارئ  .فكل ش يء في
الحياة و الكون الكبير في الفلسفة التفكيكية هو عبارة عن تشتت وانتشار وتفجير دائم ودوامة من الدوال
املتزحلقة التي ال تقف عند حدود املدلول ،أو التصور  ،أو العقل كل ش يء مباح في الفكر التفكيكي  ،لذلك هناك
من انتقده بوصفه نوعا من الترف الفكري للغرب الذي ال يقوم على أسس علمي  ،إنما هو العبثية والعدمية التي
بشر بها نيتشه من قبل  ،إضافة إلى الترف الفكري  .فإن التفكيكية تعاني من النبرة النرجسية ،والعنجهية،
والغرور الذي دفعهم إلى اتهام كل من يختلف معهم بأنه جاهال أو رجعيا حتى من حاول تبسيط التفكيكية أتهم
أيضا بالجاهل  ،ألن التفكيكية تقوم على التعقيد والغموض عصيت على التبسيط( )38وهذا ما دفع بعض ذلك
بعض املدارس التي تأثرت بالتفكيكية إلى تخفيف حدت العدمية والغرور في الفكر التفكيكي الدريدي محاولة
البقاء على الحضور النقدي لعقل الغربي وحداثته في مدرسة فرانكفورت ،ومدرسة ييل األمريكية  ، ،وفضال عن
هذين املدرستين اللتين سارا بنفس خط التفكيكية  .فإن هناك مدارس ونظريات أخرى شاركت التفكيكية في
تقديم رؤى نقدية لها مثل املاركسية  ،أو التاريخية الجديدة ،و الحركة النسائية وهي جميعا انتفعت من
التفكيكية ولكن من دون أن يكونوا تفكيكا على األطالق.
وتتجلى العالقة الجدلية بين النص الصوفي والنص التفكيك على أساس عالقة بين املقدس واملدنس،
فالتفكيك ينطلق من رؤية قائمة على التقويض والهدم لكل املرجعيات واإلحالة  ،بواسطة استراتيجية تشتغل
على االختالف ،واألرجاء ،واألثر ،واللعب الحر  ،واملركز  ،والتمركز  ،والكتابة  ،والصوت  ...الخ وكلها تشكل في
األساس عملية تقويض وتفكيك كل املركزيات أو املرجعيات  ،أما النص الصوفي فإن اشتغاله بصورة عامة يقوم
على مفاهيم وتجربة ذوقية وليس استراتيجية  ،فالتجربة الصوفية تحاول أن تقوم على أساس محو الذات أو
الفناء من أجل البقاء  ،وبتصوري أن محاولة مقاربة نص أو شعر صوفي باستراتيجية تفكيكية البد أن نؤكد على
موضوع مهم جدا اال وهو أن النص الصوفي بصورة عامة هو نص انتقادي قائم على أسس التناقض والشطحات
التي تلغي وتنفي في كثير من األحيان املرجعيات اللغوية ؛ ألنه في األسس يبحث عن الفناء أو االتحاد مع الحق ،
وهو هللا سبحانه وتعالى وهو ما يخالف النص التفكيك الذي يهدم أو يفكك كل ش يء من أجل التفكيك ال اكثر
وال أقل  ،ولعل من يطلع على الدراسات الجريئة التي حاولت مقاربة النص الصوفي على وفق استراتيجية تفكيكية
أو املقارنة بين التصوف والتفكيك تقع في معظمها باملقارنة  ،واملوازنة  ،والتماثل  ،واالختالف وال تبحث عن
تفكيك النص الصوفي  ،وعلى وفق هذا الطرح فإننا سأحاول أن أقارب نصا أو شعرا صوفيا للحالج منطلقا من
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رؤية تفكيكية واستراتيجية تتجلى في أن النص أو الشعر الصوفي ال يمكن أحالته الى جهة مقدسة أو غيرها ،
وبمعنى آخر  ،فإننا سنقارب النص الصوفي بعيدة عن مرجعياته املقدس  ،فهو نص شعري ال اكثر وال اقل  ،وملا
كانت سلطة االستراتيجية التفكيكية ال تؤمن باإلحالة ،واملرجعيات ،والتمركز فإن استراتيجية مقاربة شعر
الحالج الذي يقول :
ْ
ُ ُُْ
ّ
اقتلوني يا ثقات ــي إن في قتـلي حيات ــي
و مماتـي في حياتـي و حياتي في مماتـي
ّ
أن عنـدي ْ
محو ذاتـي من ّ
أجل املكرمـات
و بقائـي في صفاتـي من قبيح ّ
الس ّيئــات
ْ
َس ِئ َمت نفسـي حياتـي في الرسوم الباليـات
فاقتلونـي واحرقونـي بعظامـي الفانيــات
ثم م ّـروا برفات ــي في القبورالدارسـات
تجدوا س ّـرحبيبــي في طوايا الباقيــات
إننـي شيـخ كبيــر في ّ
علو الدارجــات
ّ
ُ
ثم إنـي صرت طفـال في حجوراملرضعات
ساكن ًـا في لحد قبــر في أراض َ
سبخــات
ٍ
َ ْ ُ
َّ
أن ذا من عجبـاتـي
َولدت أ ّمــي أباهـا
َ ْ
فبنات ــي َب ْعـد أن كـ ـن بناتـي أخوات ــي
ليس من فعل زمــان ال و ال فعل الزنــات
ً
ـورني ـرات
فاجمعوا األجزاء جمعا من جس ٍ
من هـواء ثم نــار ثم من ماء ف ـرات
ُ
ْ
فازرعوا ّ
الكل بأرض ٍ تـ ْرُبها تـرب مـوات
وتعاهـدها بســقي من كـؤوس دائـرات
و سـواق ٍجاريــات
من جـوارٍساقيـات
َ ْ
()39
أنبتـت خيرنبــات
فإذا أتممت سبع ــا
فاالستراتيجية التفكيكية بصورة عامة في هذا النص تقوم على أن كل كلمة هي دال يتزحلق تحت املدلول  ،وأن
اللعب الحر بالكلمات واملعاني يفرض علينا أن نبحث في بادئ األمر عن االختالف التفكيكية  ،فالصيرورة
التفكيكية تقوم على أساس لحظة االختالف بين املوت والحياة  ،فالبعد الذي يشتغل عليه هذا النص في أنه
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أقام عالقة بين محو ذاتي لألنا ( اقتلوني ) وهو في اآلن نفسه هو حياة أو البحث عن الحياة  ،فالجدلية بين
اقتلوني وحياتي تتحرك بين جانب روحي وجانب جسدي  ،فاستهالل القصيدة يبدأ بعتبة الفناء أو القتل  ،ولو
أردنا أن نقوم بعملية تفكيك لكلمة أو دال اقتلوني  ،فإننا سنكتشف أن دوامة التشظي واالنفتاح الداللي تنطلق
من صيرورة تبدأ بتقويض مفهوم القتل  ،فاالنطالقة األولى للصيرورة التفكيك لكلمة اقتلوني تتبعثر وتتشتت
معانيها وداللتها على أساس لعبة تزحلق الدال تحت املدلول  ،فكل املعاني التي يمكن ان تبدأ بعد أرجاء أو تعليق
كلمة ( اقتلوني ) ّ
تكون معنى أولي يمثل دال وهو املوت  ،فصيرورة مدلول املوت  ،والتي تحولت إلى دال تقف عند
كلمة ( الفناء ) ،والذي يحمل معنى الزوال وهو ضد الحياة التي تش ي بمحو الذات الذي يحمل معنى الجسد البالي
واملتالش ي منطلقة صيرورة الدوال إلى األثر الذي يتركه املوت من الرسوم الباليات وهي الباقيات من الصفات أو
الجسد ،فصيرورة تزحلق الدال تحت املدلول ال تنتهي  ،ألنها تقوم على أساس الالمتناهي وعدم التوقف أو
التمركز في مرجعية  ،ألن توقف الدوال هو في األصل يمثل الدال األول للدوال أو لحظة االنتهاء  ،وهو ما ترفضه
التفكيكية  ،ولكن ألن التفكيكية لعبة  ،فإننا سنوقف اللعبة عند دال الباقيات أو األثر  ،وإذ أردنا أن نشظي
ونبعثر ونفكك كلمة اقتلوني فإننا نجد أن تمركزها يتمحور حول األنا أو الياء التي تدل على املتحدث ( اقتلوني )
فلو شطبنها من كلمة اقتلون(ي) واحتفظنا بضمير الياء الذي يدل على التمركز حول األنا  ،فإننا وعلى وفق
صيرورة اللعب الحر وفكرة انتاج املعنى الالمتناهي  .نتلمس أن ضمير الياء ينفتح على آثار تقوم على املحو والبقاء
فضمير الياء يحيل إلى دال األنا  ،واألنا هي في األصل الذات  ،والتي تش ي بالحياة  ،فصيرورة دال الحياة تتمركز
حول البقاء  .والبقاء هو الروح  ،فالروح هي نقيض الجسد أو محو الجسد  ،فمحو الجسد هو املوت  ،فصيرورة
املوت هي بداية اشتغال الروح  ،فبمحو الجسد و تفكيكه تبقى فيه الروح  .والروح هي موت للجسد  ،ولكن في
الوقت نفسه هي الحياة األبدية ،فالتناقض الذي نتلمسه في البيت الثاني هو في األصل اختالف بين املوت والحياة
(و مماتـي في حياتـي ،و حياتي في مماتـي ) فاملعادلة التفكيكية في هذا البيت الشعري تقوم على مفاتيح الحياة التي
تبحث عن البداية والنهاية  ،فحضور الحياة تمثل غياب املوت  ،وغياب الحياة تمثل حضور املوت  ،فاللعبة التي
تشكلت من جدلية املوت والحياة ال يمكن أن تكتمل اال في أن تشعر الذات بوجودها أو تقوم بعملية هدم
للحضور لكي تبحث عن الغياب  ،فاألبيات الشعرية التي تبدأ من محو الذات توضح هذه املعادلة :
ّ
أن عنـدي ْ
محو ذاتـي من ّ
أجل املكرمـات
و بقائـي في صفاتـي من قبيح ّ
الس ّيئــات
ْ
َس ِئ َمت نفسـي حياتـي في الرسوم الباليـات
فاقتلونـي واحرقونـي بعظامـي الفانيــات
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ثم م ّـروا برفات ــي في القبورالدارسـات

()40

فمحو الذات هو من أجل البقاء واالتحاد بالفناء  ،والذي ال يحصل اال عن طريق محو الذات من أجل
املكرامات  ،فأثر محو الذات يشتغل على بقاء الصفات أي الجسد .فمحو الذات هو محو الجسد  ،فالذات في
هذا النص هي الذات الدنيوية التي تقوم على أساس العالقة بين الجوهر الروح  ،والعرض الجسد  ،فالرسوم
والحدود التي تشكل هذه الذات املمحوة هي الجسد الفاني  ،ففناء الجسد يقابله بقاء الروح واتحادها باملطلق أو
الحق ،فكل اآلثار الباقية من الرسوم والباقيات تقوم على لعبة محو مستمر وتغيب للجسد من أجل الفوز
بالفناء ،والذي هو في األصل البقاء ،فاألثر الذي يمكن أن نقيمه بين فناء الجسد ،والذي هو فناء للذات
الدنيوية هو حضور لبقاء الروح ،ألن الهيولية التي يشتغل عليها النص هي في اتحاد الجوهر والعرض في الروح
فهما واحد  ،فالروح جوهر وعرض ،والجوهر والعرض روح  ،فاملوت هو الحياة  .ولكي يحدث تذويب أو إفناء من
أجل البقاء عن طريق االتحاد  ،فاتحاد الفناء والبقاء يمكن أن يشكل عالقة حضور وغياب ترتبط بالسر في
قوله:
تجدوا س ّـرحبيبــي في طوايا الباقيــات
إننـي شيـخ كبيــر في ّ
علو الدارجــات
ّ
ُ
ثم إنـي صرت طفـال في حجوراملرضعات
ساكن ًـا في لحد قبــر في أراض َ
سبخــات
ٍ
َ ْ ُ
َّ
أن ذا من عجبـاتـي
َولدت أ ّمــي أباهـا
َ ْ
فبنات ــي َب ْعـد أن كـ ـن بناتـي أخوات ــي
ليس من فعل زمــان ال و ال فعل الزنــات
ً
ـورني ـرات
فاجمعوا األجزاء جمعا من جس ٍ
من هـواء ثم نــار ثم من ماء ف ـرات
ُ
ْ
فازرعوا ّ
الكل بأرض ٍ تـ ْرُبها تـرب مـوات
وتعاهـدها بســقي من كـؤوس دائـرات
و سـواق ٍجاريــات
من جـوارٍساقيـات
َ ْ
()41
أنبتـت خيرنبــات
فإذا أتممت سبع ــا

ربيع الثاني 1442ه

][21

ديسمبر2020م

املجلد02 :

موازين )(ISSN : 2710-8864

العدد02 :

اسم ولقب املؤلف املراسل :د .محمد خليف خضيرالحياني /الصفحات :من  09إلى25 :
Available online at https://www.univ-chlef.dz/fla

فاستراتيجية البقاء والفناء تقوم في هذا النص على أساس السر  ،فالسر هو حضور الش يء املجهول وغيابه في
الوقت ذاته  ،فهو الذي يكشفه النص في الحب  ،فتفكيك هذه الكلمة يمثل بداية ليس لها نهاية  ،فالحب عالقة
وجودية متنوعة الحضور واألشكال من حيث الغرائزي وغير غرائزي  ،فالحب هو في األصل عالقة جدلية بين
املحب واملحبوب  ،والتي يتم تركيبها في الفناء والبقاء في الحب  ،فكيمائية الحب في هذا النص تدور في فلك من
التناقضات والتضاد  ،فاملحب العاشق يتخلى عن وجوده من أجل الفناء في املحبوب  ،فهو بحث دائم عن وجود
حقيقي يكون في فناء الجسد واالرتقاء إلى أحوال  ،ومقامات تجسر الطريق إلى األفالك التي يحصل بها االتحاد ،
فالحب هو اتحاد ألجل البقاء األبدي  ،فاإلرادة التي يمتلكها املحبوب هي إرادة من اجل معرفة الحقيقة  ،والتي
تبدأ عن طريق عتبة الباقيات والتي هي املوت  ،فالبرزخ هو بداية الوصول إلى الحبيب  ،ولعل ما يطرحه النص
من مفهوم عام للشيخ الكبير هو ما يمكن أن نقيسه على وفق ما يدور من أثر الزمان على جسد الشيخ  ،والذي
هو عتبة املوت  ،فاملوت هو بداية بعث الطفولة  ،والتي هي النقاء والبراءة والسيما في حضن أو حجر املرأة أو
ُ
األرض  ،فتصوير األرض بأنها رحم امرأة خلق منها األنسان أو أدام ثم يعود اليها  ،هي في األصل معادلة بين اصل
الجسد من طين األرض ،وما تشكله األرض من رحم أو أم تولد أباها  ،فاألرض األنثى تشكل من طينها أبي البشرية
أدام عليه السالم  ،وال يمكن أن نكشف عن وصف كامل ،لدال العناصر األربعة للحياة من حيث التراب ،واملاء،
والهواء  ،والنار  ،فكلها تدور في فلك األجزاء التي توزعت على جسد اإلنسان واألرض  ،ففكرة خلق األنسان أو أدم
سبقته خلق األرض بعناصرها األربعة في سبعة أيام وهي املقامات التي البد ان يرتقي سلمها املتصوف لكي يحصل
االتحاد  ،والشك أن العالقة بين األنسان واألرض هي عالقة بين البشري وتاريخه  ،والتي يحاول أن يساويهما
النص بحياة اآلخرة الباقية والخالدة .
ومما تقدم في هذا البحث فإن العالقة الجدلية بين محو الذات  ،وفي املقابل هو البحث عن الحياة من حيث
االرتقاء الى الخلود والبقاء  ،والذي ال يكون اال في لحظة التجلي فكل ش يء عرض ي أو جسدي ومحسوس يتم
ذوبانه ومحوه في ممارسة االرتقاء أو الصعود في املقامات  ،فالتجربة الصوفي تمثل تجربة فردية خاصة تقوم على
شطحات وانزياحات تحاول االرتواء من الحب والعشق اإللهي  ،فكل تدرج في الصعود هو صعود في املقام الذي
يعمل على االقتراب من املوت وانقطاع الحواس عن العالم الخارجي  ،فيكون هناك املعرفة الحدسية وااليمانية
التي تتخلى عن كل املظاهر الدنيوية من أجل طلب القتل أو املوت  ،فاملوت والحياة واحدة في التجربة الصوفية؛
ألنها تمارس دور تعضيد في تجربة االتحاد أو الفناء من أجل البقاء .
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 12ـ ينظر معرفة اآلخر مدخل الى املناهج النقدية الحديثة ،عبدهللا ابراهيم واخرون . 119 :
 13ـ استراتيجية التفكيك  ،بسام قطوس  ،مجلة البصائر  ،ع  ، 2سنة . 108 : 1997
 14ـ ينظر تفكيك التفكيك  ،سامي مهدي  ،مجلة املوقف الثقافي  ،ع ، 6سنة . 24 : 1996
 15ـ ينظر التفكيكية  ،عادل عبدهللا . 152 :
 16ـ ينظر معجم املصطلحات األدبية املعاصرة  ،سعيد علوش . 200 :
 17ـ املصطلحات األدبية الحديثة  136 :ـ . 137
 18ـ ينظر معجم املصطلحات األدبية املعاصرة . 200 :
 19ـ ينظر معرفة اآلخر  123 :ـ . 124
 20ـ ينظر املرايا املحدبة  ،عبد العزيز حمودة . 330 :
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الثورة التحريرية في الشعرامللحون بمنطقة الحضنة
شعرعبد الرحمن بن عيس ى نموذجا
د .محمود فتوح
جامعة أحمد بن يحي الونشريس ي – تيسمسيلت (الجزائر)
mahmoud.fettouh@gmail.com
******

تاريخ اإليداع2020/08/15 :

تاريخ القبول2018/00/00:

تاريخ النشر2020/12/01 :

مقدمة:
لقد خلدت الذاكرة التاريخية في الجزائر العديد من املآثر والشعارات التي حفظت على األلسنة ودونت في
الصحف والكتب ،وبخاصة التي تتعلق بالثورة التحريرية وتمجد أبطالها وأحداثها ،ألنه لم يكن الجهاد والنضال
_آنذاك_ عند الجزائريين متوقفا عند السالح في مواجهة املستعمر أبان الثورة التحريرية ،بل كانت للكلمة
الشفوية املعبرة مكانة مميزة في أوساط البيئة الجزائرية بمختلف أنواعها وتوزعها عبر ربوع الوطن ،وفي كل
منطقة من مناطق الوطن ترفض هذا االستعباد واالستغالل والقهر واالحتقار الذي طال أمده على الجزائريين
بأكثر من قرن من الزمن.
ّ
ويعد األدب الشعبي وبالخصوص الشعر الشعبي أحد أبرز مظاهر التعبير الشعبي الشفوي لدى الجماهير
ّ
املقهورة من طغيان واضطهاد املستعمر ،فقد ولد في أوساط املجتمع من أجل زرع فيهم األمل والحماس للحس
الثوري الذي يقوم على العاطفة في تحريك الشعب للثورة وتحفيزهم بالكلمة الشفوية ذات املعاني القوية
املشحونة بالكثير من الدالالت والتطلع آلفاق الحرية ،وهذا ما جعل من الشعر امللحون يقوم بدور مهم في
"استمرار الوجود االجتماعي والحضاري والثقافي للشعب الجزائري ،وذلك بتمجيد البطوالت والدفاع عن اإلسالم
وترسيخ العادات وتأريخ الحوادث وإثارة الحس الوطني والعزة القومية والدفاع عن اإلسالم والوطن ،وربط
الشعب بمنابعه الثقافية والروحية في وجه حمالت املحو الشامل ومحاوالت اإلدماج".1
وقد كان هذا الشعر في الفترة االستعمارية بمثابة اإلذاعة الشعبية املتنقلة بين أفواه الجزائريين ،يرصد كل
كبيرة وصغيرة من حياة الناس وانشغاالتهم؛ ألن "األدب الشعبي هو التعبير الصادق الناصع عن الحياة في
بساطتها وتلقائيتها وعفويتها وواقعيتها ،لذلك تراه يتجاوب مع األحداث الكبرى في التاريخ فيسارع إلى تسجيلها ،بل
يبادر إلى تخليدها" 2وتسجيل مآثرها وأحداثها التي شهدها البالد عبر تاريخها املجيد ،حتى يبقى في ذاكرة الشعب
وينقلها األفراد من جيل إلى جيل ،سواء كانت أخبار حلوة يتمتع بها املتلقي أو ضارة أوجعت الثوار وتركت صداها
مشعا في قلب الجزائري الذي جسدها في قول منظوم وحكمة بالغة ،وبالتالي فالشعر امللحون جاء مسجال
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لقضايا املجتمع ومخلدا ملحنة الشعب الجزائري املقهور من فقدان حريته ،ألن هذا الشعب لم يجد "متنفسا
ملكنوناته إال في القصيدة الشعبية تسير بها الركبا ،وتتجمع حول روايتها الحلقات ويتغنى بها املداح في كل شعب
من شعاب األرض الجريحة ليضعها ضمادا على شفاف كل قلب مكلوم" ،3ونفس مظلومة ،في قالب شعري شعبي
منظوم ،وبلغة ممزوجة بين العامية واللهجة املحلية واللغة العربية الفصحى.
أوال :قراءة في مصطلحات الشعرامللحون:
تتعدد املصطلحات في األدب الشعبي للداللة على مفهوم الشعر الشعبي في البيئة العربية بالكثير من
التسميات ،وقد ذكر الباحث بولرباح عثماني منها ،بحيث نجده يقول" :التسميات التي تجدها تطلق على
القصيدة الشعبية منها مثال :الشعر الشعبي ،الشعر امللحون ،الشعر العامي ،األغنية ،الكلمة ،الخطبة،
القصيدة" ،4وأطلق كذلك شعر الزجل" 5على الشعر الشعبي في بيئة من البيئات ،ولكنه ال ينطبق على شعر بيئة
6
أخرى ،الختالف األوضاع الثقافية والسياسية التي تؤثر في التعبير الشعبي"
وبالرغم من تعدد التسميات لهذا الفن األدبي ،لكنه ُعرف بين الباحثين وعند العامة بمصطلح الشعر
الشعبي ،وقد فضل عبد هللا ركيبي 7ومحمد املرزوقي مصطلح الشعر امللحون بحجة أن هذا األخير أوفى وأشمل
من املصطلح األول ،يقول الرزوقي":إن الشعر امللحون أعم من الشعر الشعبي إذ يجمع كل شعر منظوم بالعامية
َ
سواء كان معروف املؤلف أو مجهوله  ،وسواء دخل في حياة الشعب فأصبح ملكا له ،أو كان من شعر الخواص،
وعليه فوصفه بالشعر امللحون أولى من وصفه بالعامي" ،8وحدد معناه من أنه "تعبير صادق يطلق على كل كالم
منظوم في بيئة شعبية بلهجة عامية تضمنت نصوصه التعبير عن وجدان الشعب وأمانيه ،متوارث جيال عن
جيل عن طريق املشافهة وقائله قد يكون أميا ،وقد يكون متعلما بصورة أو بأخرى مثل املتلقي أيضا" ،9أو هو
"ذاكرة الشعب التي تختزن همومه وأشواقه ،وهو الصورة الحقيقية لواقعه املعيش يصاحبه في أفراحه فيعبر
عن النشوة العارمة التي تهزه ،وهو يأخذ من حياته نصيبا من البهج ،ويواكبه في صراعاته اليومية وهو يبذر
ويحصد ،ويصارع الصخر في الجبال والعواصف والبحار".10
وبالتالي فهو فن من الفنون األدبية الذي غرس جذوره في عمق التاريخ عبر العصور ،يعبر به الناظم عن حالة
فردية ومأساة اجتماعية بلهجة محلية خاصة توحي إلى رقعة جغرافية ما ،أي :اتخذ الشاعر هذا اللون من
الفنون كوسيلة تعبير بلهجة محلية إلثبات هوية ما ،11وفق نمط من أنماط الثقافية الشعبية.
وإن من أبرز مميزات هذا الفن األدبي ،أنه متداول شفهيا بين الناس _األمي واملتعلم_ ومتوارثا جيال بعد جيل،
ولغته مستنبطة من اللهجة املحلية الدارجة أو العامية لكل بيئة ،يفهمها جميع األفراد ،في رواية شفوية بأسلوب
بسيط األلفاظ والعبارات ،واضح املعاني والدالالت ،ويحمل في طياته معان محكمة النسج ،في براعة اختيار
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اللفظة ،وصنع الحكمة البالغة واملثل الراقي في قالب شعبي بهي التعبير ،يصدر من شاعر شعبي فحل يعرف
مكان وضع الكلمة ،وينطقها في محلها بصوت يصر املستمعين ويطرب قلوب ذوي اللفظة الشعبية املوحية.
وبما أن الشعر امللحون قد نال قدرا كبيرا وأهمية بالغة في الوسط الجزائري شفاهة وتواردا بين عامة الناس،
في األسواق بين املداحين والبراحين ،وفي األعراس والوعدات والحفالت ومختلف املناسبات ،وحتى كتابة ملا يجمع
من قصائد وتصدر في أعمال شعرية ضمن فعاليات املهرجانات الوطنية في للشعر البدوي عبر التراب الوطني،
فإن هذا الفن يدل على أنه مرآة صادقة تعكس تاريخ املجتمع وعاداته وتقاليده ،ومدى اهتمام النخبة املثقفة به
والحرص على تنظيمه وتدوينه ،ألنه يؤرخ لألحداث ويستنهض الهمم ويشحذ اإلرادة ويفتخر باألبطال ويسخر من
العمالء والخونة الذين خذلوا العباد والبالد ،ومن هنا برزت قيمة الشعر امللحون ،ويثبت ذلك التلي بن الشيخ
الذي يقول" :إن الشعر الشعبي الجزائري يتميز بالروح الوطنية والدفاع عن الحرية" 12من أجل كسب االستقالل
آنذاك  ،والترويح عن النفس ،والتعبير عن قضايا املجتمع في نظم يرتاح له الخاطر وتطمئن النفس له في لغة
يفهمها جميع أطراف املجتمع سواء كانت لهجة محلية عامية أو لغة فصحى منطوقة بلسان بيئة محددة.
ثانيا :الشعرامللحون واملقاومة الشعبية:
لقد تحول مضمون الشعر امللحون آليا بعدما دخل املستعمر الفرنس ي إلى الجزائر ،بحيث أصبح الشاعر
الشعبي منهمكا بقضايا املجتمع وما يعانيه من اضطهاد وتضييق للخناق ،فأصبح يؤرخ للمقاومة ويحفز وينوه
الشعب الجزائري بأبيات شعرية شعبية موحية تضرب األمثال في الصميم واألعماق ،وتصنع اآلمال والطموحات
لتجاوز هذه املحنة التي أصابت الجزائر ،حتى يبلغ صداها إلى خارج الوطن ،وعليه فقد "كان الشعر الشعبي يمثل
مسرح ألحداث ،فنجده يعطينا شمولية الثورة فيذكر معارك وأحداث وأسماء وأماكن ،فضال عن املعاناة التي
يعانيها جنود جيش التحرير أثناء الحرب ،وأثناء التنقل".13
فهذا النوع من الشعر حرك الكوامن الداخلية للفرد الجزائري أثناء الثورة التحريرية وبعدها ،وزرع فيه حب
الوطن والعروبة والدفاع عنهما وعن شرفه وعرضه ،وقد سجل التاريخ دور هذا الشعر في خدمة الثورة
الجزائرية ،واألحداث التي وقعت آنذاك في ذاكرة خلدها التاريخ في أبيات الشعرية تناقلها األفراد جيال بعد جيل،
ألن هذا الشعب لم يجد متنفسا ملكبوتاته حتى ترتاح له النفس ،إال في القصيدة الشعبية ،ألن هذا الشعر "يبقى
هو الضمير الحي لألمة والشعب الذي يخاطب قلوب الجماهير ويعبر عن أحزانها وأفراحها وحاضرها وماضيها
وآمالها ويرشدها نحو القيم اإلنسانية الخالدة ،ويخلد بطوالتها ويشيد بمآثر رجاالتها على مر األزمنة
والعصور".14
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وقد نبغ في هذا النوع من الفن الشعري العديد من الشعراء الجزائريين عبر تاريخها العريق ،وعالجوا مختلف
القضايا االجتماعية والسياسية والثقافية ،وكان للثورة الجزائرية حضورا مكثفا ومكانا مميزا في الذاكرة الشعبية
في مختلف البيئات عبر بوع مناطق الجزائرّ ،
وتعد منطقة املسيلة من بين املناطق الجزائرية التي عرفت نبوغ
ر
العديد من فحول الشعر امللحون فيها ،نتيجة ثرائها بالعروش املوزعة في مختلف مناطقها ،وكل عرش يفتخر
بنبوغ شاعر لديهم ،األمر الذي حفز على توارد الشعر امللحون من جيل إلى جيل ،ومن عائلة ألخرى ،حتى أصبح
لكل بيت فرد مهتم بهذا الشعر ،ويفتخر به في الكثير من املناسبات ،قوال وتأريخا ،نذكر من بينهم :الطاهر بن
محمد تريعة ،وعبد هللا بن املداني ،ومحمد الريغي شبيرة ،ومحمد بن الزوالي ،وعبد الرحمن بن عيس ى ،....وغيرهم
كثير.
وإن هذه الدراسة ستقف عند الشاعر الفحل ابن مدينة املسيلة :عبد الرحمن بن عيس ى لتسجل إسهاماته
في فن قول الشعر امللحون عن الثورة الجزائرية ومدى صداها على املجتمع الجزائري.
 .1مولد الشاعروبوادرنبوغه الشعري:

يعد الشاعر عبد الرحمن بن عيس ى من أبرز شعراء منطقة الحضنة ،بحيث كان يمثل والية املسيلة في
مختلف التظاهرات الثقافية والعكاظيات واملهرجانات الشعرية في مجال الشعر الشعبي عبر مختلف ربوع
الوطن من الجزائر في الصحراء والشمال ،وكان مولد الشاعر بوالية املسيلة بتاريخ  13نوفمبر  ،1905نال في
صغره قسطا من التعليم ،بحيث درس في زاوية املعمرة باملسيلة ثم انتقل إلى مسجد سيدي قموش بقسنطينة،
بحيث درس لفترة وجيزة على يد العالم عبد الرحمن بن باديس ،غير أن الظروف لم تسمح له باملواصلة في تعلم
القرآن الكريم والحكمة على يد الشيخ ،ولكن لغة القرآن التي استوعبها وتعلم الكتابة ساعدته في تكوين
شخصيته وقول الشعر بالفصحى والعامية ،ولكن الطابع العام فرض عليه التوجه إلى الشعر امللحون ،بحكم
طبيعة املنطقة وظروفها ،وكان هذا الشاعر ينعت بين أهل منطقته بالطابع البريدي لكونه يقول الشعر عن بيئته
مفتخرا بها ومحبا لها ،وكأنه طابع بريدي يصور أهل منطقته في صورة شعرية يفهم وجهها من ألفاظها وداللة
معانيها.15
ربيع الثاني 1442ه
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وهذا الشاعر ُعرف بقوله للشعر منذ أن كان عمره  14سنة ،حسبما دونه بنفسه في إحدى مخطوطاته ،وأكد
هذه املعلومة في حوار أجرته معه مجلة الجيش ،وكان موضوع القصيدة هجاء فأر دخل بيته وأكل زاده وقضم
أوراق كتبه حينما كان طالبا للقرآن الكريم في زاوية املعمرة باملسيلة ،كما كتب في ذلك السن تقريبا قصيدة
يتأسف فيها لفقدان حمار له عزيز عليه سرق من العائلة ،وهذا ما يعطي انطباعا بأن هذا الشاعر كان في شبابه
مياال للدعابة شديد االنفعال قوي العاطفة ،وبعد نشاط حافل بالشعر والذي أخذ من حياته الوقت الكثير،
فقد ترك لنا رصيدا معرفيا وثقافيا ثريا ،عرف به وانتشر صيته في مواضيع ومجاالت متعددة ،توفي رحمه هللا في
 25سبتمبر 1989م 16بعد عمل شعري زاخر ،خلد به اسمه في ذاكرة الشعر امللحون في الجزائر.
ثالثا :حضورالحس الثوري الوطني في شعره:
 )1أحداث  8ماي 1945م:
بدأت شهرته الواسعة في الوطن كشاعر فحل في ظهور أول محاولة له في الشعر ،والتي سطعت به إلى األفق
منذ أن نظم أول قصيدة وطنية سنة  1945في األحداث الدامية التي عاشتها املدن الشرقية :سطيف وقاملة
وخراطة ،والتي كانت بطلب منه ،فجسدها في أبيات شعرية موحية يتغنى بأرض الجزائر وبشبابها األبي املكافح،
ويترجى هللا أن يكون معهم في العون والسداد ملحاربة هذا االضطهاد ،يقول:17
بفضلك يا وه ـ ــاب يحيا شعب الج ـ ــزائر
ويحي ـ ـ ـ ــا الشبـ ــاب ويموت الحكم الجائر
ثم نجده يحث الشعب على االتحاد والعزيمة من أجل مقاومة االستعمار والجهاد في سبيل هللا والوطن،
ومواجهة هذا العدو بأقص ى ما نملك من قوة وعزيمة ،ألن هناك أمل قوي بالحرية واالنتصار ،وال يسمح في
الجزائر مهما كا ن ،وقد وظف في ذلك العديد من األلفاظ التحفيزية :العمل _ أمل _ اتفاق _ اتحاد _ بالدنا _
ملكنا ،...وهي كلها ألفاظ ذات دالالت قوية تحمل رسالة واحدة هي أن الجزائر :أرض مقدسة للجزائريين ،وتراب
شريف عاش فيه األجداد وخدموه ،ونحن اليوم ندافع عنه بالنفس الغالية والنفيس ،وعنها يقول:18
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الشعب راهو فاق

ابقى لنا إال العمل

نتحملو املشاق

ويكون عندنا أمل

الزمن ــا االتف ـ ــاق

اننالوا باتحـ ـ ــادنا
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ونـ ـ ــرميوا النفـ ــاق
الجـ ــزائرب ـ ــالدنا

وبــاه تتـ ــعزاوالدنا
اتراب وملك اجدادنا
وارضي ـ ـ ــنا بالهـ ـ ـ ــانة

عنا الـ ـ ــوطن يلوم

ت ــرابن ــا وبالد جدادنا

الج ــزائ ــربـ ــالدنـا

 )2االفتخاربليلة الفاتح من نوفمبر:
لقد كتب الشاعر قصيدة في الثورة املباركة في شهر مارس 1955م ،أي بعد حوالي  4أشهر من انطالق الثورة
املباركة ،وتحمل في طياتها إشارة لوصول أخبارها وصدى دويها إلى املنطقة التي يستقر بها الشاعر ،وكيف تم
استقبال تلك األخبار الطيبة وطريقة التعامل معها ،في أسلوب سهل ولغة بسيطة ممزوجة بألفاظ من العامية
وأخرى من الفصحى ،مثل :راج ،فتر ،تبقس ،اتبان  ،...ليثبت من خاللها مدى قدرة الشاعر اللغوية ،ومدى مكنته
في التحكم باألسلوب السلس الذي يمتع املتلقي سواء كان متعلما أو أميا ،حتى يساعده على فهم املعاني
والدالالت بأبسط األلفاظ والعبارات ،والتي يقول في مطلعها:19
راجت وشاعت لخبار في كل بالد ودوار
بهذا النوروهذا النار
َّ
اتبان تبقس مثل افتار

20

لي تشعل ّلهابه
تسري سري الكهربا

راها سمعت ْ
لجن ـ ـ ـ ـ ــاس باخبارك يا جبل أوراس
ثم نجده يمدح خصال الجيش الشعبي الوطني بالقوة التي يمتلكها ،والسالح العصري الذي يجاهدون به
ومدى تعلمهم في قنص املستعمر بضربة واحدة ،وبعزيمة قوية التي يتحلون بها الثوار في إصابة الهدف ،وقد
شبههم باألسود أو السباع في الوغى والتي ال تهاب أحدا ،بل تصطاد الفريسة وتكسب الغنيمة ،وأعطى للمستعمر
الفرنس ي اسم الذئب ليكني به عن املكر والخداع ،ومعلوم أن الذئاب تهاب السبع ،وتستسلم ال محال ،وكلها
ألفاظ موحية تدل على شهامة املجاهد في الذاكرة الشعبية ومدى قوته في الوغى ،وهو ما صوره الشاعر في
األلفاظ التالية مثل :مكافح_ قاسوا_ ضربتهم_ اسبوعه_ شجعان_ أبطال ،فهي ألفاظ يهاب املستعمر سماعها
ويعترف بها ،لكونها حلة يلبسها املجاهد ويتميز بها على غيره ،يقول الشاعر:21
اجيوش تكافح بسالح عصري ْيرمي ّتواح
ربيع الثاني 1442ه
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ّ
إلي قاسوا راهو طاح

ضربتهم عطابة

ْ
اسبوعه عرض ْمراح

َ
اتشورللذيابة

اعلى ما قي ـ ــل وقال بلي شجعان و أبطال
وكان لألصوات املنادية بالتكبير والتهليل حضورا في القصيدة ،وهي األصوات املنبهة للجهاد والتعريف بكمائن
ومكايد ومخاطر جيوش املستعمر من أعالي الجبال ليال ونهارا  ،وقد شبهه الشاعر بمثابة موسيقى تخرج في لحن
بهي تطرب به األذن وتحن لسماعه وترتاح النفس إليه ،ألنه ّ
يعد عندهم املنبه عن املخاطر التي تحدق باملجاهد،
وهنا يحس املجاهد أنه محمي في الجبال وفي عزة وصون بين اخوانه ،وهذا ما فشل طموحات الجيش الفرنس ي
بمخادعة الثوار في الجبال ،ألن هذا الصوت املالئكي شوش على فرنسا وحطم طموحاتهم في الجبال املحروسة
باألصوات ،يقول الشاعر:22
صوت ينادي طول الليل

بالتكبيروالتهليل

يلحن بلحن وترتيل

َ
نستعلي في ركابه

يبشرفي هذا الجيل

بالعزة واملرتابه

افرانسا ثابت ماهيش
لي عملوا هذا الجيش

عاجبها هذا التشويش
دارله ـ ــا تشغ ــابـ ـ ـ ـ ـ ــه

ولم يتوقف األمر في تخليد وتمجيد مآثر وأعمال املجاهدين في الجبال وأماكن الوغى ،بل كان مهتما بتوعية
الشباب لاللتحاق بالثوار إلى الجبال وتحفيزهم وشحن طاقاتهم على فك قيود العبودية التي يمارسها املستعمر
ضد الجزائريين من سياسة الجهل والتجويع والفقر ،ويصفهم بأنهم عصابة تفعل ما تريد بقوة وشدة ضد شعب
أعزل ،فحبب إليهم الجهاد حتى يكسب الحرية واالستقالل ،ألن األمر الذي يعيشونه ّ
يعد عنده مرض طال داؤه
ووجب على الثوار من استئصاله ،وختم قصيدته بحرف النداء ملناداة القريب والبعيد والحث على وضع اليد في
اليد واالتحاد للوقوف ضد هذا املحتل ،ألن الساعة قد دقت وحان وقت اإلجابة ،يقول في أبياتها:23
ْ
كمثل افريسة للصيد

ألويكتا ْ
واحنا عبيد
جهل ومرض وفقريزيد
ربيع الثاني 1442ه
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ّ
بشده وصالبة

تفعل فينا ما تريد
ألويكتا ْ
واحنا َّ
همال

ال صنعة تنفع ال مال

هذا املرض علينا طال تكفينا ذا الكآبة
يا قومي إلى األمام دقت ساعة اإلجابة

 )3ذكرى االحتفال بانطالق الثورة في فاتح نوفمبروتمجيدها:
لقد نظم الشاعر قصيدته بعد االستقالل ،لالحتفال بذكرى انطالق الثورة املباركة في الفاتح من شهر
التحرير ،نوفمبر جل جالله ،وفيها يمجد لهذا الشهر العظيم من مكانة في نفوس الجزائريين وبالخصوص
املجاهدين الذين عايشوا الظرف وكابدوا املعاناة واملضايقات ،فمنهم من أخذ نحبه واستشهد في سبيل هللا
والوطن ،ومنهم من يعيش ولكن ذاكرته حبيسة ملآثر وأحداث الثورة التحريرية وكل ما عاشه من وقائع قبل
نوفمبر وبعده ،وهذا تخليدا لألجيال املقبلة لهذا الجيل ،يقول:
باقي ذكرى كل سنة لألبد

يا فاتح نوفمبركفاك اليوم
التاريخ مسجل باقي ويدوم

لألجيال الجايه من جد لجد

ْ
وامتد
يومك فيه تباح السراملكتوم علنوا بيه ارجال ثورتنا
ُ
ابع ّده وعتاد بالنفس يجاهد
فيه اتآلف جيش بزادو مقيوم
أول طلقة ناروأول هجوم ْبتهليل وتكبيرفي يومك لسعد
ثم نجده يذكرنا بذلك اليوم السعيد الذي كان ينتظره الشعب الجزائري ويتطلع به إلى الحرية ،ووصفه
بالسيف املسموم الذي يأتي على صاحبه ال محالة ،قاصدا به جسد هذا العدو الغاشم ،ألنه يوم جليل أيقض
النائم من سبات العبودية واستعد له بوقفة املجاهد الجاهز للوغى وااللتحاق بالجبل للجهاد ،فهذا اليوم كما
وصفه الشاعر يوم صافي الجو بعدما كانت غيومه متراكمة في ليل أسود ،فأصبح الثوار في الجبال كالطيور تحوم
وتغرد بأصوات وألحان في طياتها إشارات وعبارات تخدم أغراضهم وتحمي أنفسهم من مكر الذئاب ومكائدهم،
يقول فيها:24
ربيع الثاني 1442ه
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يومك فيه انسل السيف املسموم في وجه العدو الغاشم األلد
يومك َّ
في ْق لي متمادي في النوم

استيقظ وقام بالخف استعد

يومك فيه ْ
اصفى الجو من الغيوم لي كانت متراكمة في ليل أسود
يومك في الجبال الطيوراتحوم

اتجاوب بأصوات ولحان تغرد

َ
ومعلوم أن رمز أي دولة يكمن في علمها ،وهذا دليل على تحررها واستقاللها ،وإن علم الجزائر له دوي مميز
ومكانة خاصة في نفوس الجزائريين ،ملا له من حرمة وقداسة خاصة نتيجة التضحيات املقدمة من أجله،
وقصيدة الشاعر لم تمر مرور الكرام عن العلم ،بل أحيته في القصيدة ووصفته بأن السماء ّ
حملته على أكتافها
مرفرفا بنسائم رياحها بعدما كان مردوما في طي النسيان بقوة االحتالل املستعمر واضطهاده ،وقد فصل فيه
تفصيال دقيقا ،في صورة بالغية موحية تشرح وصفاته بين النجمة والهالل ،يقول فيه:25
يومك فيه احيا العلم املردوم بان يرفرف في السما مرفوع ْب َي ْد
ْ
طالع فيه هالل ليلة شهرالصوم متحضن نجمه في وسطو توقد
يسلب عقل لي ْبحبو مغروم

َ َ
ْابنفسوا يفديه بفلذة الكبد

فهذا اليوم األغر جعل من الشاعر أن يقف ويستوقف في العديد من املحطات التي كانت قبل الفاتح من
نوفمبر ،ألن قبل هذا اليوم كان الشعب متفرق ومقسوم ،وأصبح بعده بفضل هللا ومنته متحدا ملموما وفرحا
بذكرى غالية عليه ،والتي تركت بصمة واضحة في نفوس الجزائريين ،يقول الشاعر:26
قبل اليوم يا يوم كنت أنت محروم ال ُيحتفل بيك في العهد البايد
ُُ
وفي يومك هذا الشعب أكل ملموم

فارح بذكراك اعليك ْيمجد

متفرق مقسوم وفي يومك ّلبى الدعوة و ّ
قبل يومك الشعب َ
اتحد
تحقق يومك وزال الشك املوهوم

بفضل اإلله الواحد األحد

فهذا اليوم هو عيد للجزائريين كافة وفرحة للمجاهدين بخاصة ،ألنه أصبح يشيد بأناشيد وخطب تهز
مشاعر السامعين وتضرب شحناتها في أعماق النفوس ،فهو يوم مقدس في الجزائر وأصبح يوما سعيدا ينحت في
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الذاكرة التاريخية الجزائرية لكونه تحرر به الشعب الجزائري وتأكد بالنصر ،وهو حلم تمناه الجزائريين منذ أكثر
من قرن ،وبه أخرج االستعمار بالقوة باكيا بكاء الذليل من أرض شريفة شرف وكرامة أهلها ،يقول:27
ُْ
عيد من األعياد فيه أفراح تقوم بأناشيد تهزوخطبا ترشد
يوم ْمقدس بيه ْ
اسعدنا يا قوم
الجزائربيه نالت ما تروم

ْ
اتحررنا وبيه النصراتأكد
وما تبغيه وما تتمناه بقصد

ْ
اخرج االستعماربالقوة مهزوم يبكي في بكية اذليل ويتنهد

 )4تمجيد عيدي النصر واالستقالل:
لم يتوقف الشاعر في تخليد الثورة التحريرية عند الفاتح من شهر الثورة ،بل كانت هناك مناسبات أخرى
حضورا في هذه القصيدة ،منها عيد النصر إلرادة الشعب الجزائري في 19 :مارس 1962م ،وهو الشهر الذي
توقف فيه القتال نتيجة لالتفاق على وقف إطالق النار بين الحكومة املؤقتة للجمهورية الجزائرية وحكومة
االحتالل الفرنس ي في هذا التاريخ بعد مفاوضات بين الطرفين عرفت باتفاقيات إيفيان ،و 05جويلية 1962م عيد
االستقالل الذي جاء بحكم نتائج االستفتاء في يوم السبت  03جويلية 1962م ،وإعالن الحكومة الفرنسية
املمثلة الجنرال شارل ديغول بتقرير مصير الشعب الجزائري واالعتراف بسيادته واستقالله ،وعودة الحق
املهضوم واملغصوب ألهله ،وبعد تمجيدهما وتخليد مآثر هذين اليومين نجده يحمد هللا على االستقالل وعلى
الساعة التي ينعم بها الشعب الجزائري في مختلف ربوع الوطن من استقرار وأمن وطمأنينة داخل هذا الوطن
الثوري الحبيب ،يقول:28
وفي يوم تسعطاعش من مارس لخصوم راه فري وتوقف القتال ْاهمد
والحق املغصوب ارجع للمظلوم
والحمد والشكرللحي القيوم

في خمسة جوليت الشعب اترشد
على هذه الساعة لي احنا فيها نوجد

وختاما نقول :لقد حفلت الثورة الجزائرية بمكانة مميزة في الشعر امللحون ،وبخاصة في شعر عبد الرحمن بن
عيس ى ،والذي كان ينظم الشعر بحرقة مما حدث في الجزائر من ظلم واضطهاد مارسه االستعمار املحتل في حق
شعب أعزل ،ومجد كذلك تاريخ الثورة الخالدة منذ اندالعها حتى االستقالل بشعر مدوي وإحساس مرهف
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وشعور قوي منظوم في ألفاظ بارع في نسج معانيه ،بحيث نجدها تخرج من أعماق النفس بتعبير صادق مما
جرى ،في لغة بسيطة ممزوجة بين العامية واللهجة املحلية واللغة العربية الفصحى ،وهذا ما يدل على مكنته
اللغوية واطالعه الواسع على الثقافة الشعبية ،وتعلمه في املدارس والزوايا ،وقد ساعده في ذلك حفظه للقرآن
الكريم باعتباره السند املعين له في استنباطه اللغة والكلمات الفصيحة واألسلوب الراقي ،فهو بهذا سجل اسمه
في الذاكرة الشعبية املحلية والوطنية وكسب السمعة في الشعر امللحون الذي حظي ُ
وعرف به في منطقة املسيلة،
حتى أضحى قبل وفاته املمثل الرسمي للشعر امللحون في هذه املنطقة الثورية املحررة بأبطال شهدائها ومجاهديها
وبتخليد مآثرهم ببراعة منظومات شعرائهم أمثال قصائد الشاعر عبد الرحمن بن عيس ى.
قائمة املصادرواملراجع:
 .1أحمد قيطون :الشعر الشعبي وإشكالية املصطلح ،مجلة اآلداب واللغات ،ورقلة الجزائر ،ع2007 ،6م
 .2التلي بن الشيخ :دور الشعر الشعبي في الثورة 1945_1830م ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،الجزائر،
دط1983 ،م
 .3التلي بن الشيخ :منطلقات التفكير في األدب الشعبي الجزائري ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر ،دط،
1990م
 .4العربي دحو :مقاومات في الشعر العربي في الجزائر ،دط2007 ،م
 .5بولرباح عثماني :دراسات نقدية في األدب الشعبي ،الرابطة الوطنية لألدب الشعبي ،ط2009 ،1م
 .6شعيب مقنونيف :مباحث في الشعر امللحون الجزائري مقاربة منهجية ،منشورات مخبر عادات وأشكال
التعبير الشعبي بالجزائر ،دار الغرب للنشر والتوزيع ،دط2003 ،م
 .7عمار بلحسن :األدب الشعبي ،مطبوعات مديرية الثقافة بوالية البيض ،بمناسبة انعقاد مهرجان محمد
بلخير لألدب الشعبي ،جوان 1988م.
 .8عبد هللا ركيبي :الشعر الديني الجزائري الحديث ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،الجزائر ،ط،1
1971م.
 .9عبد القادر خليفي :الشعر الشعبي البطولي من خالل فنون القول الشعبية ،منشورات املجلس األعلى
للغة العربية ،الجزائر ،دط2002 ،م
 .10عبد الكريم قذيفة :من فحول الشعر الشعبي الجزائري ،منشورات أرتيستيك ،القبة الجزائر ،ط،2
2007م
 .11عبد امللك مرتاض :أدب املقاومة الوطنية في الجزائر 1830ـ ،1962منشورات املركز الوطني للدراسات
والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954م ،الجزائر2003 ،م
 .12محمد املرزوقي :األدب الشعبي ،الدار التونسية للنشر ،تونس ،ط1967 ،5م.
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 .13نبيلة سنجاق :الشعر الشعبي بين الهوية املحلية ونداءات الحداثة ،الرابطة الوطنية لألدب الشعبي
التحاد الكتاب الجزائريين ،دط ،دت2009 ،م
هوامش البحث:
 1عمار بلحسن :األدب الشعبي ،مطبوعات مديرية الثقافة بوالية البيض ،بمناسبة انعقاد مهرجان محمد بلخير لألدب الشعبي،
جوان 1988م ،ص.24
 2عبد امللك مرتاض :أدب املقاومة الوطنية في الجزائر 1830ـ ،1962منشورات املركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة
الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954م ،الجزائر2003 ،م ،ص.81
 3عبد القادر خليفي :الشعر الشعبي البطولي من خالل فنون القول الشعبية ،منشورات املجلس األعلى للغة العربية ،الجزائر،
دط2002 ،م ،ص.135
 4بولرباح عثماني :دراسات نقدية في األدب الشعبي ،الرابطة الوطنية لألدب الشعبي ،ط2009 ،1م ،ص.26
 5ينظر :أحمد قيطون :الشعر الشعبي وإشكالية املصطلح ،مجلة اآلداب واللغات ،ورقلة الجزائر ،ع2007 ،6م ،ص.165
 6التلي بن الشيخ :دور الشعر الشعبي في الثورة 1945_1830م ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،الجزائر ،دط1983 ،م،
ص.366
 7ينظر :عبد هللا ركيبي :الشعر الديني الجزائري الحديث ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،الجزائر ،ط1971 ،1م ،ص.364
 8محمد املرزوقي :األدب الشعبي ،الدار التونسية للنشر ،تونس ،ط1967 ،5م ،ص.13
 9عبد الكريم قذيفة :من فحول الشعر الشعبي الجزائري ،منشورات أرتيستيك ،القبة الجزائر ،ط2007 ،2م ،ص.13
 10شعيب مقنونيف :مباحث في الشعر امللحون الجزائري مقاربة منهجية ،منشورات مخبر عادات وأشكال التعبير الشعبي
بالجزائر ،دار الغرب للنشر والتوزيع ،دط2003 ،م ،ص.47
 11ينظر :نبيلة سنجاق :الشعر الشعبي بين الهوية املحلية ونداءات الحداثة ،الرابطة الوطنية لألدب الشعبي التحاد الكتاب
الجزائريين ،دط ،دت2009 ،م ،ص.64
 12التلي بن الشيخ :منطلقات التفكير في األدب الشعبي الجزائري ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر ،دط1990 ،م ،ص.43
 13العربي دحو ،مقاومات في الشعر العربي في الجزائر ،دط2007 ،م ،ص136
 14بولرباح عثماني :دراسات نقدية في األدب الشعبي ،الرابطة الوطنية لألدب الشعبي ،ط2009 ،1م ،ص.29
 15ينظر :عبد الكريم قذيفة :من فحول الشعر الشعبي الجزائري ،ص90
 16املصدر نفسه ،ص 92ـ.93
 17املصدر نفسه ،ص92
 18املصدر نفسه ،ص92
 19املصدر نفسه ،ص.114
 20الفنار في املعجم الوسيط مصباح قوي الضوء ُي َ
نصب على سارية عالية ،أو شبه برج مرتفع إلرشاد السفن في البحار
واملحيطات إلى طرق السير ّ
وتجنب مواطن الخطر.
 21عبد الكريم قذيفة :من فحول الشعر الشعبي الجزائري ،ص.114
 22املصدر نفسه ،ص116
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 23املصدر نفسه ،ص.117
 24املصدر نفسه ،ص.118
 25املصدر نفسه ،ص.118
 26املصدر نفسه ،ص.118
 27املصدر نفسه ،ص119ـ120
 28املصدر نفسه ،ص.120
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ّ
واآلليات
القصة القصيرة :املوضوعات
دراسة في قصص نجمان ياسين
أ.م.د .مولود مرعي الويس
كلية التربية/الشرقاط-جامعة تكريت(العراق)
Mohammadsaber058@gmail.com
*****

ّ
امللخص:

تاريخ اإليداع2020/07/15 :

تاريخ القبول2020/11/26:

تاريخ النشر2020/12/01 :

ً
ً
القصة القصيرة من الفنون السردية األساسية التي تعتمد على الحكاية بوصفها شرطا مركزيا من شروطها ،فهي العنصر
األبرز فيها ،والحكاية هي موضوع القصة القصيرة ومقولتها ،لكنها غير كافية لصناعة قصة بل تحتاج إلى مجموعة من
اآلليات الفنية لنقل املوضوعة القصصية من عتبة الحكاية إلى فضاء القصة ،و انتخب البحث هنا تجربة القاص نجمان
ً
ً ً
ياسين التي تمزج مزجا فنيا نموذجيا بين مركزية املوضوع والحكاية وبين آليات العمل الفني التشكيلي ،وقد تناول البحث
ً
ً
ّ
املتميز وأخضعتها للتحليل والرصد والقراءة ،استنادا إلى طبيعة العالقة
قصصا قصيرة مختارة من تجربة هذا القاص
ً
منهجيا "اآلليات"ّ ،
وتكمن التحليل من التوصل إلى أن املوضوع
الضرورية بين املوضوع وعناصر التشكيل الفني التي تسمى
بال آليات ال يمكن أن ينتج قصة قصيرة باملعنى الفني الجمالي املعروف.

Abstract :
The short story is one of the basic narrative arts based on the tale as its central factor, since it is its prominent
;element. Also, the tale is the theme of the short story and its proposition. However, it is insufficient to make a story
rather it needs a set of technical mechanisms to transfer the narrative subject from the threshold of the tale to the
space of the story. Here, the researcherselected the experience of the narrator, Najman Yassin, which amalgams a
typical artistic mixture between the centrality of the subject, the story and the mechanisms of the plastic art work.
The research dealt with short stories selected from the experience of this distinguished narrator and subjected them
to analysis, observing and reading taking into account the nature of the necessary relationship between the theme
and the technical constructive elements that is methodically called "mechanisms”. Based on the analysis, the
researcher concluded that the theme without its mechanisms could not produce a short story in the known aesthetic
artistic sense.

مدخل في الرؤية القصصية:
ّ
ّ
إشكالية التوصيل من أهم إشكاليات فن القصة القصيرة في األدب العربي الحديث ،حيث تقوم هذه
تعد
َ
محوري املوضوع القصص ي واآللية السردية ،وهو ما يمكن أن يؤسس ملا
اإلشكالية على طريقة بناء القصة بين
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يصطلح عليه في هذا املجال (الرؤية السردية القصصية) التي تجمع املوضوع باآللية ،إذ تشتغل القصة القصيرة
ً
العربية عموما في نموذجها الحداثي على فكرة النجاح في تشكيل رؤية سردية عالية البناء ،من حيث طبيعة
ً
العناصر واآلليات والتفاعل مع املوضوع القصص ي ،وفكرة النجاح أيضا في مهمة اإليصال إلى املتلقي املرهون
ً
أساسا بضبط التجربة القصصية ،1إذ ّإن املتلقي هو ميدان العمل ومقصد الرؤية الذي يمكنه أن يؤكد مدى
النجاح التي تحققه القصة القصيرة في ميدان القراءة.
ّإن املوضوع القصص ي الذي ينتخبه القاص هو الخطوة األهم واألخطر في بناء فكرة القصة وتحويلها إلى
ً
عمل فني ناجح ،وهذا املوضوع ينبغي أن يكون منتزعا من عمق الواقع اإلنساني للقاص( ،إذ ليس ميدان
القصص في حقيقة األمر إال التجربة البشرية كلها ،وهذا املستوى من طاقة التعبير بالحكي يعيننا حتما على فهم
الحياة وجعلها أكثر إنسانية ،مما يقربنا من حرارة التجربة ويزيدنا متعة وتفهما لها ،على الرغم من قسوة
التجارب املحكية وضراوة تفاصيلها املأساوية أحيانا) ،2وكلما كانت التجارب التي تأتي منها موضوعات القصة
ً
ذات مساس جوهري بأعماق القاص ورؤيته السرديةّ ،
فإن هذا سينعكس إيجابيا على تشكيل القصة من حيث
طريقة البناء السردي ومدى تأثيره الجمالي في املتلقي.

تعتمد العالقة بين القصة واملتلقي على حساسية التفاعل واملتعة والفائدة ،وهي التي تجعل من العالقة
بينهما قائمة وقابلة للتطور ،فمجرد االكتفاء بالتوصيل الخاص باملوضوع القصص ي يطف شعلة التوج
اإلبداعي في القصة ،ويجعل منها مادة عادية ال تفي بالغرض الفني املطلوبّ ،
ولعل املباشرة التي يشتغل عليها
ّ
يخص على نحو أكيد أصحاب املنه
القاص في توجهه نحو املتلقي كما هو واضح في التاريخ السردي العربي،
التعليمي الجاف واالتجاه التقليدي في غالبية حاالته ،3مما يجعل من القصة حكاية بسيطة بعيدة عن آليات
التشكيل القصصية وليس لها رؤية سردية يمكن لها أن تحقق القصد الجمالي.
نظر ّ
كتاب القصة الحداثيون إلى قضية (االتصال) على أنها انشغال بطبيعة القصة القصيرة من خالل عالقة
زمن القص املتخيل بالزمن املادي أو الواقعي ،4وليس استعادة الواقع واستنساخه بصورة فوتوغرافية ،إذ ال ّبد
من نقل املوضوع القصص ي من عالم الواقع إلى فضاء القصة الفني عن طريق الرؤية السردية القائمة على
اآلليات والصنعة القصصية.
ً ً
ينبغي على القاص أن يكون أوال قابال الستيعاب الحال االجتماعية والثقافية التي يحياها في واقعه ،وبوسعه
َُ
ّ
للقص ،فما تزال األخبار والحكايات وامللح
كذلك أن يذهب إلى التراث العربي الغزير باملوضوعات الصالحة
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ً ً
والنوادر في إحكامها وصياغتها الفنية قادرة على استجالء امتداداتها للزمن املادي أو الواقعي ،وتمثل ينبوعا ثرا
لوعي طبيعة القصة القصيرة وجمالياتها ،5مما يسهم في تحقيق الرؤية السردية املطلوبة على النحو الذي ينتج في
النهاية قصة قصيرة تتمتع باملواصفات الجمالية بين املوضوع واآللية.
يتمتع القاص نجمان ياسين برؤية سردية قصصية وافية منذ بداياته اإلبداعية التي جاءت مع مجموعة
(احتراق)ّ ،6
ثم ما لبثت أن حصدت مجموعته القصصية املعنونة (ذلك النهر الغريب) 7عناية كبرى في وقت
ّ
مبكر ،وقا بت عالم الطفولة في وحدة قصصية واحدة ّ
قدمت شخصية الطفل من زوايا نظر مختلفة تمتعت
ر
بالخصب والغنى ،كانت الطفولة والفقر والصراع الطبقي هي املوضوع املركزي الرئيس لهذه القصص ،واستندت
بعد ذلك إلى مجموعة من املقاربات القصصية التي ّ
عمقت الحكايات الصادرة من أعماق هذا املوضوع الثري،
فكانت هذه املجموعة القصصية أيقونة متميزة على أكثر من صعيد ،أعقبها بمجموعة (رائحة التفاح) 8التي
ً
جعلت من النساء موضوعا لحكايتها السردية ،ثم مجموعة (حكايات الحرب) 9التي جعلت من موضوعة الحرب
ً
أساسا لجميع حكاياتها ،حتى وصلت تجربته إلى مجموعة (جنون وما أشبه) 10وقد اتخذت من عالم املجانين
ً
ً
موضوعا جديدا لها ،وفي كل هذه املجموعات وغيرها كانت اآلليات الفاعلة في تشكيل هذه القصص ترتقي إلى
ً
خصوصية املوضوع وجمالياته ،وأصدر أخيرا مجموعة قصصية جديدة عنوانها (تراتيل النبي التائه) 11على
النحو الذي أسهمت في بناء تجربة قصصية مهمة ومكتملة وغنية بالفن والجمال والرؤية واملعاني اإلنسانية
العميقة واألصيلة العليا.
في القصة املوسومة (هناك في أعلى الجبل)12يسرد الراوي ّ
كلي العلم صورة الحرب وتجلياتها وقضاياها
وتحوالتها بين َيدي األمكنة والشخصيات ،بمعنى ّأن الرؤية القصصية في هذه القصة تقوم على فكرة الحرب التي
ً
ال يمكن فهمها سرديا إال من خالل طبقات املحكي ،وهذه الطبقات في قصة (هناك في أعلى الجبل) تبدأ عادة من
عتبة العنوان التي ّ
ً
ابتداء من اسم اإلشارة (هناك) وصوال إلى مركز الصورة
تعبر هنا عن رؤية مكانية متكاملة،
املكانية (أعلى الجبل) ،حيث تلتحم الصورة املكانية العامة للعنوان.
ُ
وربما هناك تناص خفي بين العنوان وبين (معركة أ ُحد) حين طلب الرسول محمد (ص) من مجموعة من
املقاتلين املسلمين املكوث في أعلى الجبل ،وهذا املكوث ينطوي على عقلية عسكرية تعرف كيف تتعامل مع
ً
ظروف الحرب ،فكأن إشارة العنوان في هذه القصة تشير ضمنا إلى مرجعية هذه الحرب بين املسلمين واملشركين
ودور الرؤية الحربية في حسمها.
ومن ثم تأتي طبقات القصة على شكل وحدات سردية تزاوج بين املوضوع القصص ي وأدوات التعبير الفنية،
ويمكن تحليلها على النحو اآلتي الذي نتابع فيه حركات السرد القصص ي في القصة من بدايتها إلى نهايتها.
ربيع الثاني 1442ه

][43

ديسمبر2020م

موازين )(ISSN : 2710-8864

املجلد02 :

العدد02 :

اسم ولقب املؤلف املراسل :أ.م.د مولود مرعي الويس /الصفحات :من  41إلى62 :
Available online at https://www.univ-chlef.dz/fla

 -1االستهالل املوجز:
ً
جاء استهالل قصة (هناك في أعلى الجبل) موجزا على نحو كبير لتحقيق أعلى درجات البالغة في صوغه وفي
صناعة داللته ومعناه السردي:
ّ
"كان الجبل قد بدأ في خلع معطفه الشتوي ،ولكنه لم يكف عن قذف النار من أعماقه القصية
ّ
وزو اياه التي تحمل طعم وغموض املوت ،ومع أن الجندي كان يحلم بالشمس واملرأة التي يحب إال أن
منظر شجرة مقطوعة الرأس قد أشعره بالشجن ،كانت األوامر صريحة ((يجب أن نكون في الجبل
قبل أن تعود طيوراملساء))".
تبدأ عتبة االستهالل بأنسنة شخصية (الجبل) بوصفه الشخصية املكانية األبرز في القصة ،فهو يهيمن على
ّ
عتبة العنوان بصورة كلية وكاملة ومن دون منازع (كان الجبل قد بدأ في خلع معطفه الشتوي ،ولكنه لم يكف عن
قذف النار من أعماقه القصية وزواياه التي تحمل طعم وغموض املوت) ،لكن شخصية (الجندي) املوازية
لشخصية الجبل ما تلبث أن تظهر وهي شخصية إنسانية تحلم بالشمس واملرأة والفرح والحياة ،وتنظر إلى
بجدية كبيرة إذ ال بد من االلتحام بالجبل قبل عودة طيور املساء ،وال ّ
األوامر الحاسمة ّ
شك في أن (طيور املساء)
ذات داللة حربية تؤكد أن عودتها في املساء تعرقل وصول الجنود إلى الجبل ،وهو ما ّ
يدل على أهمية هذا املوقع
ُ
ّ
املكاني في حسم املعركة حيث تتأكد الصورة التناصية املحتملة مع معركة أ ُحد.
 -2الشخصية املحورية (الجندي):
ً
ً
تبرز شخصية (الجندي) بصورتها العامة التي ال تحمل اسما معينا ّ
ألن الجنود في الحرب هم جنود فقط بحيث
تختفي خصوصياتهم األخرى ،لكن الخصوصية املكانية لـ(أعلى الجبل) تنطوي على موضوع شائك يؤكد قضية
ُ
اإلحالة التناصية على معركة أ ُحد ،حين يحزن الجندي على ّأن بعض الشخصيات التي تساعد األعداء في أعلى
ّ
الجبل هو ما عرقل وصولهم في الوقت املناسب ،وهو أمر يتعلق بالخيانة أو سوء تقدير املواقف:
"أدرك الجندي معنى أن يكونوا في الجبل ،وتذكر نيرانه التي افترست الخضرة والبشر وجعلت الثلج سيال من
املياه العكرة ،اختلج أس ى في قلبه املفعم بمرارة ،كان غاضبا فلو لم يقف بعض رجال القرية املتشبثة بالجبل
مع األعداء ،لكان وبقية الجند في قمته ،لكانوا قد أصبحوا في األعالي ،تلك األعالي التي يعشقها والتي تمنحه
الشعوربالهيمنة على األشياء.
تحرك حزن في صوته فقال :كان يجب أن يقفوا في صفنا.
همس جندي مسترخ في موضعه املكتظ بالنباتات املتوحشة الغريبة :كان يجب.
وركن إلى صمته العميق.
لم يكن الظالم قد ّ
حل بعد ،ولكن الشمس اختفت وراء غيمة داكنة ،ولم تكن ثمة طيورفي السماء".
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ً
هنا يأخذ املوضوع القصص ي مسارا آخر في تشكيل الرؤية السردية في القصة ،وهذه الطبقة من طبقات
القصة هي طبقة مركزية في تحديد الرؤية القصصية ومستوى تأثيرها على باقي الطبقات السردية الالحقة،
فالرؤية القصصية ال يمكن أن تتشكل إال من خالل تعاضد طبقاتها وتفاعلها على مستوى اآلليات واألدوات إلى
أقص ى الدرجات.
ّ
 -3الحواراملركز:
يتركز الحوار في طبقة أخرى من طبقات القصة بين الجنديين اللذين يشكالن العمود الفقري للمحكي ،بعد أن
يدخل الجندي اآلخر ميدان السرد مع الجندي األول ،ويبدأ الحوار بينهما على أساس ميداني مكاني ،وعلى أساس
ّ
حلمي بعض الش يء يحاول القفز من فوق موضوع الحرب إلى موضوع آخر يمكن أن يخفف من ّ
حدة التوتر
النفس ي:
"سأل الجندي :ال أستطيع أن أفهم أي سبب للر أفة بهم.
ً
ّ
خرج الجندي اآلخرعن صمته وقال :ربما ألن قسما منهم قد أجبرعلى هذا املوقف.
سأل الجندي :هل تعتقد أن أعلى الجبل أكثرجماال من هذا الوادي؟
أجاب االخر :لم يسبق لي أن كنت على قمة جبل.
قال الجندي األول :ستحب قمة الجبل ،أنا مولع باألعالي فهي تجعلني أرقب األشياء براحة.
ّ
احتفظ اآلخر بصمته ،في الوقت الذي حاول فيه الجندي أن يصفر لحن أغنية تتحدث عن الحب في
كل الفصول".
ً
ّ ً ً
َ
الجنديين مركزا جدا وعلى محورين ،املحور األول هو ما يتعلق بالحرب حصرا وحيثياتها
يأتي الحوار بين
وأخالقياتها املطلوبة ،حين ال يفهم الجندي األول ملاذا الرأفة بهؤالء الذين يساعدون األعداء على الهيمنة على
ُ
الجبلّ ،
ويرد الجندي اآلخر بطريقة إنسانية واعية بأن الرأفة تأتي من إمكانية وجود أبرياء بينهم أجبروا على
ّ
ُ َ
قفل بسرعة كي ّ
يتم االنتقال نحو
اتخاذ هذا املوقف ،ثم ما يبلث الحوار املركز حول هذا املوضوع أن ينتهي وي
املحور الثاني.
املحور الثاني هو محور ذاتي ووجداني وعاطفي صرف يوازي املحور األول ،ويحاول فيه الجنديان عبر هذا الحوار
أن ّ
يتقدما خطوة في فضاء اإلنسانية ُويبعدا شبح املوت عنهما ،في استدعاء لشروط الحياة وتجلياتها امللونة
الجميلة البعيدة عن أجواء الحرب ،مما يقود إلى حصول صراع موضوعي بين الحرب والالحرب ،فالحوار بينهما
ّ
ّ
ويتفوق على ما حوله بحيث يمكن
يدور حول األعلى والقمة واالرتفاع والهيمنة والسيطرة ،التي يتميز بها الجبل
من يقف هناك أن ّ
يطل على األشياء ويراها بوضوح.
املعنى هنا بال شك يتجاوز املكان إلى الرؤية القصصية التي ّ
ّ
العلو في أي مجال من مجاالت
تعبر عن فكرة
ً
الحياة ،فالولع باألعالي هو ولع إنساني ّ
يحق لكل إنسان التفكير فيه والحلم به وصوال إلى كل ما هو جميل ونبيل
ربيع الثاني 1442ه

][45

ديسمبر2020م

موازين )(ISSN : 2710-8864

املجلد02 :

العدد02 :

اسم ولقب املؤلف املراسل :أ.م.د مولود مرعي الويس /الصفحات :من  41إلى62 :
Available online at https://www.univ-chlef.dz/fla

ً
ً
ّ
وحر ،ويتيح أيضا التفكير بالحب وهي الصورة التي تنازع صورة الحرب إنسانيا وتضاهيها وتنافسها ،لذا جاء في
ّ
نهاية حوارهما املركز محاولة الذهاب نحو لحن ألغنية تتحدث عن الحب في كل الفصول ،وهنا تتحول الرؤية من
مسار الحرب واملوت والفجيعة إلى مسار الحياة والجمال واألمل.
جوهراملحكي وخاتمة القصة:
-3
تتبلور الطبقة األخيرة من طبقات القصة في جوهر املحكي القصص ي وهي تأتي بوصفها خاتمة قصصية تسدل
ً
َ
الستار على أحداث القصة ،وتختصر هذه الطبقة أيضا فضاء املعركة التي حدثت بين الطرفين من أجل
السيطرة على قمة الجبل ،ومن ثم انتصار الجندي وزمالئه الجنود اآلخرين والوصول إلى قمة الجبل وقيامهم
بالواجب تجاه قتلى العدو ،بحيث توضحت الرؤية القصصية التي تعمل عليها القصة بشكل أكيد ،وهي رؤية ذات
طبيعة إنسانية ال تنس ى الجانب اإلنساني العميق في جوهر الشخصية:
"قبل أن تهبط عتمة املساء ،كان الجندي في أعلى الجبل ،وكان الجبل هو األبد ،وعلى الرغم من أن
الجندي كان يعرف أن الدم ثمن الوصول إلى القمة و أنه سيفقد بعض األصدقاء وربما لن يرى
بعضهم ثانية ،إال أنه أحس بقلبه ينتفض في صدره ويغرد مثل طائر أدهشه أن يكون حرا بعد سجنه
في قفص صلب.
صاح أحد الجنود :الجبل لنا ،ال توجد سوى جثثهم.
تقدم الجندي من بقية الجنود الذين كانوا متصلبين مثل حطب يابس ،جاءه صوت جندي فزع :آخ،
لقد قطعوا رؤوس قتالهم و انسحبوا كي ال نتعرف عليهم.
توقف الجندي ،كانت الجثث ملقاة على األرض دونما رؤوس ،أبصر خطوط الدم املختلطة بالثلج
ً
والتي شكلت كتال متعرجة ،غضة في مكان ،وقاسية في مكان آخر ،فصار رأسه ثقيال وشعر بأن الطائر
الذي في صدره قد كف عن الغناء.
قال أحدهم :لندفن هؤالء.
وإذ بدأ الجند يحفرون ،نس ي الجندي بهجة أن يكون في األعالي ،ولكنه كان يرقب الطيور التي بدأت
التحليق في قبة السماء".
ينتهي املوضوع القصص ي في القصة عند هذا الحد وقد استطاع الراوي أن ّ
يمرر مجموعة من الرسائل على
أكثر من مستوى ،من هنا يمكننا أن نالحظ ّأن الراوي واملكان والشخصيات والحدث القصص ي وكل وسائل
التعبير السردي األخرى ،تعاضدت فيما بينها كي ّ
تكون الرؤية القصصية التي من دونها ال يمكن ألي قصة أن
يكتب لها النجاح ،فالرؤية القصصية عماد القصة وجوهرها األصيل الذي ال ّبد من حضوره في أعلى درجات
قوته.
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وعلى الرغم من أن القصة تتحدث هنا عن موضوع الحرب وهو موضوع طاملا تحدث عنه عشرات اآلالف من
ً
موضوعا أثيرا من املوضوعات الساخنة سردياّ ،
لكن حضور الرؤية القصصية
القصاصين والروائيين ،بوصفه
على هذا النحو اإلنساني املناسب وعلى أكثر من طبقة ،هو ما جعل آليات وأدوات التعبير والتشكيل والتصوير
السردي تعمل بأعلى كفاءتها وتنتج قصة حرب متفوقة ومتقدمة على هذا الصعيد.
القصة القصيرة ومنهجية التأليف األدبي:
ال يمكن لفن القصة القصيرة أن يحظى باألهمية املطلوبة من دون أن يكون له منهجية تأليف خاصه به،
ً
ً
ً
بوصفه نوعا سرديا أصيال بدأت منه جميع فنون السرد الحديثة وبقيت القصة القصيرة هي املرجعية األجناسية
لها ،وبما أن الثقافات العاملية بدأت تتعايش على وفق أسس وقوانين من التأثير والتأثر فإن كثيرا من كتاب
ّ
القصة العرب ونقادها يفيدون من العالقات التي يمكن أن تتشكل بين الثقافات ،ويمكن أن تكون متبادلة،13
ففي حين أفاد الغرب من املنجز السردي العربي القديم في (ألف ليلة وليلة) وغيرها من السرود املعروفة في
ً
التاريخ العربي القديم ،يفيد القصاصون العرب والروائيون العرب اليوم ونقاد القصة أيضا من املنجزات الغربية
السردية والنقدية في هذا املجال.
تحيل مصطلحات السرد الحديثة في مجملها على منجزات طالئع الدراسات اللسانية األولى في الثقافة الغربية
إبان ثالثينيات القرن املاض ي ،إال أن بعض مصطلحات السرد ومفاهيمه األساسية ليست من اكتشاف
الشكالنيين الروس ،وال من تالهم من جماعة براغ أو جماعة باريس في العقدين األخيرين من الزمن ،14بل هي
ً
تعود على ما أنجزته املدرسة السردية الغربية الحديثة في فرنسا وبريطانيا وأميركا وأملانيا وغيرها الحقا ،وهي التي
ً
ّ
أثرت عميقا في تجربة السردية العربية الحديثة على نحو كبير ،وصاغت أغلب منهجيات التأليف األدبي في مجال
الفنون السردية وعلى رأسها فن القصة القصيرة.
تبقى النصوص القصصية في صورتها اإلبداعية هي األساس وهي النتيجة املطلوبة ،أما النظريات السردية في
معالجة النصوص القصصية العربية وعالقتها بمرجعياتها من جهة ،وأدواتها التعبيرية املعبرة عن الواقع فيجب
ً
ّ
أن تذكر دائما بأولوية اإلبداع على النقد ،15ويجب أن تكون العالقة بين الناقد والقارئ محكومة بالنص نفسه ال
بما يقوله النقد عنه ،ومهما كانت أهمية النقد في هذا املجال لتوثيق صلة القارئ بالقصة ،ال ّبد من "نص
القصة" بما ينطوي عليه من جماليات تأليفية وأدائية وإمتاعية خاصة.
بمعنى ّأن التأليف األدبي عامة والتأليف القصص ي السردي على نحو خاص هو أكبر من الخضوع ملدارس
األجناس األدبية كما هي الحال لدى الرومانسيين ،16ألن القصص هي التي تؤسس نظريات السرد وهي التي تسهم
في تطور األجناس األدبية الخاصة بالسرد ،بحيث تكون األساس الذي يجب أن ّ
يعول عليه في كل املمارسات
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األبداعية املختلفة ،على النحو الذي يجعل للممارسة التأليفية القصصية الدور األبرز في بناء العالقة مع
املتلقي ،ملا له من دور رئيس في تشكيل القصة وبناء هيكليتها.
ً
ً
يؤدي (الراوي) بأشكاله املختلفة في هذا املضمار دورا مهما في فعالية التوصيل والبناء التأليفي العام في
القصة ،والسيما حين (يتحول إلى عنصر دال ،أي أن الكاتب ّ
يحمله جزءا من الرسالة الفكرية والعاطفية
والجمالية التي ينبغي توصيلها للقارئ من خالل النص ،والقارئ أيضا يستخدمه في تأويل هذه الرسالة ،أو في
فهمها ّ
وفك رموزها ،مما يحملنا إلى النظر إلى الراوي على أنه عنصر من عناصر الداللة إلى جانب كونه من
ً
عناصر البناء) ،17ويقوم التأليف السردي القصص ي عليه بوصفه العنصر األكثر تأثيرا في عملية التوصيل
والبناء.
ّ
تعتمد قصة (خيول الفتى) 18للقاص نجمان ياسين على
منهجية تأليف الحكاية وتحويلها إلى سردية قصصية
تحكي قصة من قصص مجانين املدينة (املوصل) ،ويتضح من عتبة العنوان أن املحكي يقول على وحدتين
لغويتين اثنيتن ،الوحدة اللغوية األولى هي الوحدة الخبرية التي جاءت على شكل جمع نكرة مضاف (خيول)،
والوحدة اللغوية الثانية هي املضاف إليه املفرد املعرفة (الفتى) ،لتكون العالقة بين الوحدتين املتضايفتين عالقة
توحد واندماج ّ
ّ
تقدم شخصية (الفتى) على أنها شخصية محورية في القصة ،وتكون (خيول) هي مادة هذه
الشخصية في التعبير عن خصوصيتها وجوهرها وفضائها القصص ي.
سنتناول هذه القصة من خالل الصورة العامة ملنهجية التأليف القصص ي التي تقوم على مجموعة من
املرتكزات التشكيلية في تأسيس البناء العام للمحكي ،وإذا كانت عتبة العنوان هي املرتكز التشكيلي األول للتعبير
عن أساس املوضوع القصص ي وفاعليته اإلجرائية على مستوى البناء العام للقصةّ ،
فإن بقية املرتكزات هي
اآلليات التي ّ
تحول املوضوع القصص ي إلى نموذج فني للقصة القصيرة التي تتمتع باملؤهالت املطلوبة.
ّإن ه ــذه القص ــة ه ــي م ــن مجموع ــة الق ــاص القصص ــية املوس ــومة بـ ـ (جن ــون وم ــا أش ــبه) ّ
املعني ــة بموض ــوع الجن ــون
املحلي ــة وتمثالت ــه اإلنس ــانية ،و ّ
ّ
(تتمي ــز قص ــص "جن ــون وم ــا أش ــبه" بحساس ـ ّـية التصوي ــر الس ـ ّ
ـردي ف ــي
وشخص ــياته
ّ
ً
قصصـ ــها جميعـ ــا ،فـ ــالراوي الشـ ــاهد املشـ ــارك يسـ ــلط كامي ـ ـرا ذات عدسـ ــة شـ ــديدة الحساسـ ـ ّـية لتصوي ـ ــر الح ـ ـراك
ّ
ّ
السـ ّ
ـردي للشخصـ ّـيات التــي تتحـ ّـرك داخــل متــون القصــص فــي االتجاهــات كلهــا ،فثمــة راو راصــد باســتخدام كامي ـرا
ً ً
سـ ّ
ـردية وافــرة الضــوء ّ
وثمــة فــي املقابــل شخصـ ّـيات تنــدرج فــي صــورة الجنــون ومــا أشــبه تخضــع خضــوعا تامــا لعدســة
ّ
آلليـة س ّ
هذه الكاميـرا وهي ترصـد وتص ّـور وتحكـي فـي آن .تخضـع قصـص نجمـان ياسـين ّ
ـردية تسـلم مقاليـد السـرد فـي
غالب األحيان لـراو ذات ّـي عـارف ومشـا يرك ّيقـرب الحـدث القصصـ ّي مـن الواقـع إلـى أقصـ ى ح ّـد ممكـن ،وهـو مـا يجعـل
ّ
املتلقي ّ
يصدق الحدث القصصـ ّي ويعيشـه وي ـراه بوضـوح ويـؤمن بـه علـى نحـو مـن األنحـاء ،ال بـل يـذهب نحـو تص ّـور
ّ
املؤلــف حاض ــرة بقـ ّـوة فــي شخص ـ ّـية ال ـراوي ال ـ ّ
ـذاتي املشــارك فــي األح ــداث ،بمــا يــدمج بينه ــا وبــين شخص ـ ّـية
شخصـ ّـية
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البطل/الطفل ،19).بما يجعل املوضوع القصصـ ي واآلليـات التعبيريـة والتشـكيلية علـى مسـتوى واحـد مـن العمـل فـي
إطار منهجية التأليف السردي.
ويمكن أن نأتي على أهم املرتكزات األخرى في هذه القصة مع مرتكز العنوان التي تؤلف صورة منهجية التأليف
القصص ي القائم على الخبرة والوعي واملعرفة والفن ،وهي تتمثل في مجموعة طبقات فرضتها حيوية القصة
وفعاليتها السردية ابتداء من عتبة العنوان ،ومن ثم االستهالل الوصفي ،حتى بقية طبقات القصة على هذا
النحو:
االستهالل الوصفي:
-1
ً
ّإن عتبة االستهالل دائما هي من العتبات التي تؤسس ملنهجية التأليف القصص ي في القصة على نحو واف ملا لها
من أهمية وخطورة في عملية البناء السردي العامّ ،
وتعبر هذه العتبة في كثير من تجلياتها الفنية واملوضوعية عن
قدرات تشكيلية خاصة بالقصة القصيرة بشكل خاص ،وتعبر في الوقت نفسه (عن شعرية خاصة تشتغل على
فاعلية التركيز العالمي وتبئيرها في منطقة حيوية مركزة ،وعلى اختزال الفاعلية األدبية للرموز في ظالل هذه
ّ
ّ
وتمتد إلى األعلى حيث عتبة العنوان وإلى األسفل حيث
املنطقة ،وضخها بطاقة إشعاع كثيفة تشتغل في منطقتها
ّ
النصية،
طبقات املتن النص ي .إن إدراك قيمة املفتتح االستهاللي ودوره في توجيه القراءة عبر طرح األسئلة
والتحريض على اإلمساك بمفاتيح االستهالل التي تقود إلى املنطقة النصية الساخنة ،من شأنه أن ينش ىء عالقة
ُ
ّ
توتر مثالية وضرورية بين القراءة والنص السردي منذ اللحظات األول للمواجهة) ،20وهي على هذا األساس من
ً
أبرز فعاليات التشكيل السردي في عملية التأليف القصص ي ،التي تؤدي دورا في بناء الرؤية السردية الخاصة
بمنهجية التأليف في القصة.
تبدأ قصة (خيول الفتى) باستهالل يمكن أن نقول عنه إنه استهالل وصفي يقوم الراوي كلي العلم بسرده على
مستوى الصورة السردية للشخصية واملكان:
(فجأة اختفى الفتى ذو القبقاب الخشبي ،واختفت خيوله التي كانت تنهب –شارع الفاروق– َّ
كل يوم.
وفجأة اختفت املرأة صاحبة العباءة السوداء التي تلتف على جسدها الضامر ،وتلتم على خجل،
ُ
ونحن نرقبهما في هجير الصيف،
يبرق في عينيها املذعورتين .وفجأة همد حماسنا الذي كان يجرفنا
وزمهريرالشتاء ،وصرنا نتساءل عبرعيوننا املتلهفة ،عن سرهذا االختفاء املباغت!)
تظهر في عتبة االستهالل أبرز املكونات األولى للقصة ،حيث يظهر (الفتى) مقترنا بقبقابه الخشبي ،ثم تظهر
(الخيول) التي هي مادة الفتى في القصة ،واملكان (شارع الفاروق) وهو أحد أمكنة مدينة (املوصل) الشهيرة،
والشخصية املوزاية لشخصية الفتى (املرأة صاحبة العباءة السوداء) بصفاتها الخاصة (تلتف على جسدها
الضامر ،وتلتم على خجل ،يبرق في عينيها املذعورتين) ،ثم يظهر الراوي الجمعي
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ً
(حماسنا/يجرفنا/نرقبهما/صرنا/عيوننا املتلهفة) ،وأخيرا تتم اإلشارة إلى البؤرة األساسية التي تتركز فيها القصة
(سر االختفاء املباغت) ،وبهذا يكون هذا االستهالل الوصفي مركزا جدا وهو ّ
وهي ّ
يعبر عن مفاصل القصة
األساسية ،بما يجعل من ستراتيجية التأليف القصص ي في أعلى درجات الوعي واملعرفة الستثمار عتبة االستهالل
وتزويد املتلقي باإلشارات والعالمات البارزة فيها.
كاميرا الراوي:
-2
يحمل الراوي كلي العلم كاميرا ّ
تصور األحداث عن قرب شديد ومشاركة فعالة في حركية هذه األحداث
وتطوراتها ،ذلك أن (عين السارد ،تمتلك مقومات قريبة من امللكات التقنية التي تتمتع بها الكاميرا السينمائية
كزاوية النظر والتبئير والخزن الذاكراتي وغيرها .مهمة السارد ،هنا ،تقوم على املمازجة ما بين اآلليتين) ،21إذ ّإن
الراوي الذاتي في قصة (خيول الفتى) تستخدم كاميرا سردية ذات عدسات ملونة لرصد حركة البطل وحركة
الشخصيات املحيطة به ،والسيما شخصية الراوي/الطفل وهو يحمل كاميرا التصوير ويصور األحداث بانفعال
واضح:
ً
"شعرت بالحزن يلطم روحي ،و أنا أرقب – شارع الفاروق – خاويا ،يشبه جثة صماء تتمدد هامدة،
وتنذربالكآبة .أين ذهب ذاك الفتى صاحب العينين الزرقاوين ،الصافيتين ،والرائقتين أكثرمن سماء
ُ
مشرقة؟ وكيف اختفى وجهه البشوش األليف امل َح َبب إلى نفوسنا نحن أوالد الحي العتيق؟
كل صباح ،وكل ظهيرة ،وكل مساء ،نمسك قلوبنا ،ونشهد رحلته مع خيوله التي يقودها بحنو ودراية،
ليهمس لها كلمات عدة ال تصلنا ،ولكنها تقنعه بأن الخيول جاهزة لالنطالق في رحلتها املثيرة لنا نحن
األوالد الذين نقف مندهشين ،دماؤنا تدق في صدورنا ،وعيوننا قلق مستوفز يغرق في غيوم
التساؤالت عن سرما يجري كل يوم".
ً
الصورة السردية تتمثل بحسب تصوير الراوي الذاتي شخصية الفتى وهو يتجول بخيوله يوميا وسط شارع
الفاروق في مدينة املوصل ،واألطفال يتبعونه بحماسة كبيرة وهم يصدقون أنه يقود خيوله الوهمية في الشارع
ً
ّ
بال أدنى ّ
شك ،الراوي الذاتي ّ
يصور نوعا من التآمر البريء بين الطرفين كي تستمر اللعبة من دون توقف ،وتحقق
أعلى درجات السعادة لشخصية الفتى (املجنون) وشخصيات األطفال التي تصدقه وتؤمن به.
كاميرا الراوي ترصد شخصية الفتى صاحب الخيول الوهمية على هذا النحو املشغول باالستفهام والسؤال عن
سبب غيابه( :أين ذهب ذاك الفتى صاحب العينين الزرقاوين ،الصافيتين ،والرائقتين أكثر من سماء مشرقة؟
ُ
وكيف اختفى وجهه البشوش األليف امل َح َبب إلى نفوسنا نحن أوالد الحي العتيق؟) ،فلون عينيه ووجهه البشوش
املحبب إلى نفوس هؤالء األطفال يجعل منه شخصية استثنائية ال يمكن التضحية بها أو نسيانها.
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ومن هنا تتأكد طبيعة العالقة بين الطرفين على إدامة حركية السرد على النحو الذي يناسب منهجية التأليف
القصص ي العام في القصة ،وهذه املنهجية تقوم على وعي العناصر وعالقتها باملوضوع السردي ،إذ ال ّبد كي تكون
املنهجية في أعلى درجاتها كي تتأسس عالقة وطيدة بين املوضوع القصص ي وأدوات التعبير والتشكيل ،بما يجعل
خاصية التماسك النص ي السردي في أرفع مستوياتها الفنية والجمالية.
ّ
القصة:
أسطورة
تتألف قصة (خيول الفتى) من حكاية تشبه األسطورة على الرغم من بساطتها وطفوليتها وسيولتها السردية،
فهي قصة ذات زخم إنساني ووجداني وعاطفي عالي املستوى من حيث الصورة السردية ومنهجية التأليف
القصص ي املتكاملة ،فهي تنطوي على وعي واضح في بناء العالقة التشكيلية املطلوبة بين املوضوع ووسائل التعبير
الفنية فيما يتعلق بمنهجية التأليف القصص ي ،وهو ما ّ
يدل على خبرة سردية عالية في هذا املجال بحيث تتحول
األحداث البسيطة إلى أسطورة قصصية ،وتتشكل الرؤية األسطورية في عمق هذا املشهد السردي في القصة:
"يبدأ الفتى اإليعاز لخيوله التي ال يراها سواه ،ويشرع في قيادتها بنشوة وعيناه ت ّ
شعان بنار فرح
غريب .كنا نعرف ،أن ما من خيول ،وكنت أشعر أن الخيول ،موجودة أمامنا! تصعد املرأة ذات
ً
الجسد الضامر ،الحافلة ،عيناها طائران ذبيحان ينزفان بين يدي الولد الذي يحاول جاهدا أن
يلحق بخيوله .تتهادى الخيول متباطئة ،فيخفف من ركضه الالهث وراءها ،وتمرق مسرعة فيندفع
وراءها كالسيل الهابط من أعالى الجبال .نبدأ نحن األوالد الصغار ،الركض وراءه ،ونحاول أن نلحق
ً
به وبخيوله التي تخب وتدب على أسفلت الشارع ،نركض من دون أن نصدر صوتا يعكر بهجة رحلة
الولد املخبول مع خيوله املندفعة أمامه في لهيب الصيف القائظ ،أو زمهرير الشتاء الغائم املثقل
باملطر ،نركض من دون أن نأبه لش يء ،سوى أن نلحق به ونكون قريبين منه ،فما من سعادة لنا أكبر
ً
ّ
الطيران في الشارع مثل عفاريت
من أن نبصره سليما ،معافى في رحلته اليومية التي نقتسم معه فيها،
مخبولين ،كما يقول أهلنا عندما يعرفون بفعلتنا النكراء! كانت قلوبنا مع الولد املخبول ،وكان -
ً
شارع الفاروق -مأهوال بالسيارات ،وكنا نخش ى أن يصيبه سوء".
إن عالقة شخصية صاحب الخيول الوهمية مع األطفال الذي اصبحوا شركاء له في هذه اللعبة األسطورية
ً
ً
ّ
املسلية مع املكان والزمن واألشياء األخرى املحيطة له ،هي عالقة جدلية ترسم شكال محددا للواقع السردي في
القصة ،وتسهم كل هذه الوحدات في بعث الطبقة األسطورية للقصة من داخل املوضوع السردي وجوهره ،وقد
ً
اجتهد القاص كثيرا في شحن الحدث والشخصيات والزمن واملكان بأعلى قدرة من الزخم السردي الكثيف ،وز ّود
األدوات واآلليات بقدر كبير من التفاعل الحيوي مع املوضوع الخصب الذي انتقاه بذكاء وحرفية عالية.
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يعتمد املشهد القصص ي هنا على حركية السرد التي تنتشر على مساحة القصة بحساسية وقوة ال تهدأ،
فهناك إيقاع سردي يتحرك بانتظام مع شخصية البطل صاحب الخيول وبقية الشخصيات املتحركة معه،
وتتفاعل الطبقة األسطورية في القصة في سياق العالقة الوثيقة بين الوهم والواقع ،بين وهم الخيول التي يؤمن
ّ
ً
بها البطل ويصدقها األطفال املحيطين به ،وبين الواقع الذي يؤكد عدم وجود خيول فعلية أصال ،إذ ال توجد
سوى الحركة التي تفترض وجود هذه الخيول بطريقة مكانية وزمنية تقول بوجودها داخل دائرة وهم الفتى ،فهي
ّ
موجودة عند أصحابها وغير موجودة عند اآلخرين ،ومن هنا تتكشف أسطورية الحدث القصص ي في قدرتها على
اإليهام.
سردية األسئلة:
تحظى سردية األسئلة بقيمة اعتبارية عالية في هذه القصة التي هي آلية من آليات التشكيل القصص ي في سياق
منه التأليف السردي ،فكثرة األسئلة في مشهد سردي ّ
معين ّ
تدل على قيمة الحوار الفضائي مع األشياء ،وذلك
حين يقوم الراوي بما يشبه املونولوج الذي تشترك به مجموعة الشخصيات املرافقة لشخصية البطل (الفتى
صاحب الخيول) ،فثمة فاصل زمني بين خروج األوالد للزيارة وبين غياب الفتى املجنون عن ساحة الفعل السردي:
"ترى أين غاب الولد املخبول اليوم؟ و أين اختفت أمه الضامرة ذات العباءة السوداء؟ ولم غابا
ً
ً
هكذا فجأة؟ وما سر هذا االنقطاع عنا نحن األوالد الذين أحببناهما؟ كنا قد غبنا نهارا واحدا فقط
عن سباقنا مع الولد املخبول ،وكان ذلك الغياب بسبب خروجنا مع عوائل الحي في زيارة نذرإلى مقام
ً
–الشيخ محمود– لنعود في النهار التالي وال نجد أثرا للولد املخبول وأمه النحيلة ذات العباءة
السوداء! هل يكفي نهار واحد ،لتقوم الدنيا فيه وال تقعد؟ وهل نستحق هذا العقاب ألننا أخلفنا
املوعد ولم نحضر السباق لنهار واحد فقط؟ أين ذهبا؟ وما ّ
سر هذا الغياب؟ كان الندم يأكلنا،
ُ
والحسرات تتقد في وجوهنا املنكسرة .من يستطيع أن يخبرنا بما يكشف الغ ّمة والحيرة عنا؟"
ّ
وتشتت ّ
وتنوع األحاسيس التي تعتمل في أذهان
إن احتشاد األسئلة على هذا النحو إنما يعبر عن كثرة
الشخصيات ،فتبدأ سلسلة األسئلة على نحو غزيز منذ بداية املشهد لتؤكد حقيقة غياب البطل املوصوف بـ
مربك ألصحاب األسئلة (ترى أين غاب الولد املخبول اليوم؟ وأين اختفت أمه
(الولد املخبول) وهو غياب ي
الضامرة ذات العباءة السوداء؟ ولم غابا هكذا فجأة؟ وما سر هذا االنقطاع عنا نحن األوالد الذين أحببناهما؟)،
ً
فشخصية الولد املخبول مرتبطة أشد االرتباط بشخصية أمه الضامرة ذات العباءة السوداء ،وقد غابا معا على
ّ
هذا النحو املثير لألسئلة التي ال يمكن أن تتوقف من دون معرفة الحقيقة.
ً
ّ
وفي السؤال عن ّ
جمعي ال يخصه وحده فقط بل يخص زمالءه أيضا
سر االنقطاع يروي الراوي الذاتي بلسان
ً
ً
(كنا قد غبنا نهارا واحدا فقط عن سباقنا مع الولد املخبول ،وكان ذلك الغياب بسبب خروجنا مع عوائل الحي في
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ً
زيارة نذر إلى مقام –الشيخ محمود– لنعود في النهار التالي وال نجد أثرا للولد املخبول وأمه النحيلة ذات العباءة
السوداء!) ،وها هو ما يثير دهشتهم في سياق البناء املنهجي العام للتشكيل القصص ي.
ّ
ثم ما تلبث األسئلة أن تتقدم وتتكاثر وتتشظى حول هذا الغياب الذي وصفه الراوي وكأنه عقاب لهم على
ً
تركهم صديقهم وحيدا (هل يكفي نهار واحد ،لتقوم الدنيا فيه وال تقعد؟ وهل نستحق هذا العقاب ألننا أخلفنا
املوعد ولم نحضر السباق لنهار واحد فقط؟ أين ذهبا؟ وما ّ
سر هذا الغياب؟ كان الندم يأكلنا ،والحسرات تتقد
ُ
في وجوهنا املنكسرة .من يستطيع أن يخبرنا بما يكشف الغ ّمة والحيرة عنا؟) ،وهذه األسئلة بهذه الطريقة الغزيرة
إنما ّ
تعبر عن األسلوبية التعبيرية التي تجمع املوضوع القصص ي بآليات التعبير ووسائله الفنية ،من أجل االرتفاع
باملنهجية التأليفية للقصة إلى أعلى مرحلة من مراحل الفن على مستوى السرد وتشكيالته املتعددة.
سردية الغياب:
تعكس هذه القصة في سياق منهجية التأليف القصص ي السردي ما تبلغه الحكاية من مستوى فيما يمكن
تسميته سردية الغياب ،وهذا الغياب هو جزء أساس وحاسم من املوضوع القصص ي الذي ال ّبد له من نهاية
أكيدة ،وهنا تختلف الروايات على مستوى الحكاية وعلى مستوى التحليل والرؤية في سياق منهجية التأليف
القصص ي ،فمجموعة األطفال افتقدوا صاحبهم الفتى البطل قائد الخيول مثلما افتقده املكان ،وهنا صار من
الضروري معرفة مصيره من خالل العارفين بهذا املصير على نحو من األنحاء:
"أخبرنا صاحب دكان في –شارع الفاروق:-
 إن الولد املخبول ،قد دهسته سيارة ،ومات.وأخبرنا أكثرمن ولد:
ً
 إن أمه قد ماتت وتركته وحيدا.وقال آخرون:
 بعد رحيل أم املخبول ،أودعه أقاربه مستشفى املجانين.وثمة من قال:
 إنه مقيد في قبو بمنزل في محلة "الساعة".وحكى لنا آخرون:
 إن الولد املخبول ،قد قاد خيوله صوب النهر ،وغارمعها في أعماق املياه.ً
ً
بكى بعضنا كمدا وحزنا على الولد املخبول ،ولم تقنعنا األخبار املتضاربة عنه ،فما زلت أتخيله أمامي
يندفع كالريح وراء خيوله املجنونة التي تدب في -شارع الفاروق -بيده السوط ،وبيده األخرى لجام
خيوله ،ولحيته الشقراء تض يء في وجهه الفرح بعينين زرقاوين أشد زرقة من سماء نائية".
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فالقصة بقدر ما تنطوي على آالم دفينة في جواهر الشخصيات ّ
فإنها تعبر عن حكاية الحياة بشكل أليم من
أشكالها ،فهي ملعب للشخصيات؛ وكل شخصية تحاول أن ّ
تقدم نموذجها في إطار الحدث وتجلياته وقوانينه،
فتتراكم األقوال واالحتماالت بحسب وجهة نظر كل قائل وما يحمله من معلومات أو تقديرات أو ظنون ،وهي على
ً
هذا النحو( :إن الولد املخبول ،قد دهسته سيارة ،ومات/.إن أمه قد ماتت وتركته وحيدا/.بعد رحيل أم املخبول،
أودعه أقاربه مستشفى املجانين/.إنه مقيد في قبو بمنزل في محلة "الساعة"/.إن الولد املخبول ،قد قاد خيوله
صوب النهر ،وغار معها في أعماق املياه ،).وهي كلها مجرد احتماالت تجعل من شخصية البطل شخصية غيبية
أكثر منها واقعية.
ّ
لكن املهم في كل هذه االحتماالت ّإن مجموعة األطفال املحيطين به بوصفهم أصدقاءه الحميمين لهم رأي آخر
ً
ً
(بكى بعضنا كمدا وحزنا على الولد املخبول ،ولم تقنعنا األخبار املتضاربة عنه) ،ثم إن شخصية الراوي لها
مخيلتها في ّ
تصور نهاية الشخصية/البطل داخل دائرة منهجية التأليف القصص ي الخاصة به (فما زلت أتخيله
أمامي يندفع كالريح وراء خيوله املجنونة التي تدب في -شارع الفاروق -بيده السوط ،وبيده األخرى لجام خيوله،
ولحيته الشقراء تض يء في وجهه الفرح بعينين زرقاوين أشد زرقة من سماء نائية ،).وهذه هي النهاية الجمالية التي
وضعها الراوي في مشهد سردية الغياب بصرف النظر عن اآلخرين.
ّ
القصة القصيرة
بالغة
ً
ّ
تتمتع القصة القصيرة في نطاق الفنون الكتابية السردية األخرى في ّأنها كتابة قصيرة ال تحتاج كثيرا من
ّ
الثرثرة واالستطاالت والزوائد والفائض السردي ،ولعل الصفة امللحقة بها "القصيرة" تؤكد أنها تعتمد على بالغة
سردية تنطوي على قدر كبير من االقتصاد اللغوي ،وهذا التركيز الذي تتمتع به يجب أن يكون في صالح املوضوع
القصص ي ومناسبة لتوكيد طابعه اإلنساني ،بما يجعل هذا التفاهم الضمني مناسبة لتوكيد فضاءات هذه
البالغة السردية.
ّ
ومن هنا يرى دارسو القصة العربية الحديثة ومنظروها في حلقة مهمة من حلقات بالغة التعبير والتشكيل
ّ
ّ
ينظم رؤية صيرورة زمنية أو تاريخية ،ويحافظ على مجاله اإلنساني ّ
ويحرض على
(أن القصة القصيرة أسلوب
موقف من الحياة في استعارة شاملة للفعل اإلنساني ،لذا ال ينبغي أن نفصل إبالغية القصة القصيرة عن
بالغتها ،بل إن بالغتها هي التي تميزها عن بقية أنواع النثر القصص ي) ،22وهو ما يمنح فن القصة القصيرة أهمية
بالغة في أنواع السرود األخرى املعروفة واملتداولة في هذا السياق.
ّإن مقاربة طبيعة القصة القصيرة من حيث البناء والتوصيل ال ّبد لها من معرفة ّأن (بين النص القابل
للكتابة والنص املتعة يظهر تعريف جديد لألدب) ،23هو نفسه التعريف الذي شاع لدى البنيويين ومن بعدهم
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كل أصحاب املناج النصية الحداثية وما بعد الحداثية ،إذ عاينوا الجوهر النص ي لألدب ومن ضمنها القصة
القصيرة ،وأكدوا على عامل اإلمتاع والفائدة والصيرورة الثقافية العامة في مختلف الجوانب.
ً
تنشط عناصر السرد القصص ي جميعا على هذا النحو في أعالء صرح التشكيل القصص ي في القصة
القصيرة على أساس تقاني وفني وجمالي ،وظلت عناصر التشكيل األخرى مثل عنصر الزمن على هذا األساس
يلعب دوره في البنيان القصص ي العام ،لتمكين الخيال األخالقي من أداء وظيفته ،24ولربط القصة القصيرة
بهيكليتها بحيث يصل النص القصص ي في هذه الحالة إلى أعلى درجات التماسك داخل فضاء العمل القصص ي،
وهذا التماسك هو أكبر خاصيات التشكيل البالغي في النص القصص ي.
ّ
ّ
النص القصص ي الحديث إلنجاز قصدية الوصول إلى املتلقي ،إذ
تتجلى هذه املمكنات السردية في فضاء
(ما جدوى الكتابة إذ حيل بينها وبين استقبالها؟ إن جدواها متوقف بالتأكيد على استقبالها ،وعلى مشاركة
القارئ بدور إيجابي في عملية التوصيل) ،25وكل ما تتمتع به النصوص القصصية من حساسية بالغية ال ّبد أن
تختبر بالغتها في وسط التلقي ،من خالل بعث الحياة في القصص بما تمتلكه من قوة تأثير وتفاعل مع املتلقي،
ألجل أن تؤدي وظيفتها الجمالية في قدرتها على تمثيل التجربة والتأثير في املتلقي ،ومن هنا تتأكد قيمتها البالغية
في التعبير عن فضاء القص وجوهر املحكي على النحو الذي يؤسس لقيمة قصصية كبيرة في النصوص.
ّ
لتقص ،قصيرة
ّإن أبسط مفهوم ممكن للقصة القصيرة في سياق هذه الرؤية هو أنها (حكايا أدبية تدرك
ً
ً
نسبيا ،ذات خطة بسيطة ،وحدث محدد ،حول جانب من الحياة ،ال في واقعها العادي واملنطقي ،وإنما طبقا
ً
لنظرة مثالية ورمزية ،ال تنمي أحداثا وبيئات وشخوصا ،وإنما توجز لحظة واحدة وحدثا ذات معنى كبير) ،26وهذا
اإليجاز في لحظة واحدة وحدث ذو معنى كبير هو البالغة بعينها.
ال تتحقق الصورة البالغية في معناها السردي التشكيلي داخل القصة من غير أن يكون للقارئ دور أساس
ً
ً
فيها ،بحيث يكون جزءا من إبداعها حين يتناولها في سياق أنها تمثل شكال من أشكال تجربته الخاصة ،وهذا
التفاعل بين الطرفين حين يصل إلى أعلى درجات التكافل السردي تكون البالغة القصصية قد بلغت أوجها
ً
املطلوب ،بمعنى أن العالقة بين النص وفضاء التلقي هي العالقة األكثر حضورا إلنجاز بالغة النص.
تطرح قصة (حكاية مؤسية) 27الصورة السردية لهذا الفن في قدرتها على صوغ بالغة قصصية خاصة بها تتأتى
من فضاء املنهجية التأليفية العامة لهذه القصة ،وهي تحكي حكاية مأساوية لشخصية (ياسين) التي يرويها
ّ
تحتل ج وهر املحكي ،ويمكن النظر في مساحات القصة من خالل
الراوي الذاتي وهو أخ لهذه الشخصية التي
ّ
مجموعة من الطبقات التي تؤلف بالغة التعبير السردي في القصة ،ويتضح من عتبة عنوان القصة أنها تنهض
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ً
ً
على تشكيل عنواني وصفي ،يكون فيه املوصوف الخبري (حكاية) منفتحا على صفة (مؤسية) تعبيرا عن طبيعة
الحدث املركزي في القصة .
االستهالل السردي:
تقوم فكرة االستهالل السردي على طريقة جديدة في التقاط جوهر املحكي القصص ي عن طريق تلخيص
نموذجي للموضوع املركزي بآلية سردية مناسبة ،تحاول أن تضع النقاط الرئيسة املحورية أمام بصر ّ
التلقي
ً
ّ
ابتداء من شروع الفعالية القصصية بالظهور
وجلي ،تهدف إلى ترتيب الطبقات السردية للقصة
بشكل واضح
ّ
والبروز والتمثل ،ملا تنطوي عليه هذه العتبة من أهمية استشرافية لألحداث القادمة في مسيرة القصة:
"كانت جدتي قد أوصدت باب املوت أمام العشيرة ،وحين رحلت فجأة انهدم الباب فهبت علينا رياحه
بضراوة ال ترحم ،كان أول الراحلين أخي "ياسين" ذلك الفتى الذي سرقته الغمامة وعواصف ريح
الشمال ،الفتى الغشيم واملستور ،لم يكن يحسن الشتم ،ولم يعرف كيف يشتم ،ولم يختصم مع
إنسان قط ،أصيب الفتى األشقر ،صاحب العينين الزرقاوين الغارقتين في طيبة مؤسية بجرح في
فخذه ،وجاءنا في إجازة مرضية ،بعد أسبوعين طلب من أختي أن توسع له سرواله الذي بدأ يضيق
من جهة اليمين ،يا للفتى البريء ،ما كان يدرك أن الورم قد هاجم فخذه األيمن.
أختي قالت :السروال طبيعي وليس ضيقا".
احتشدت الشخصيات حول بؤرة الحدث السردي في القصة من خالل عتبة االستهالل التي وضعت الحكاية
موضع التركيز الصوري ،فالبؤرة الحدثية تمثلت في شخصية ياسين بهذه الصفات النوعية الخاصة (الفتى
الغشيم واملستور ،لم يكن يحسن الشتم ،ولم يعرف كيف يشتم ،ولم يختصم مع إنسان قط ،أصيب الفتى
األشقر ،صاحب العينين الزرقاوين الغارقتين في طيبة مؤسية بجرح في فخذه).
كشفت هذه الشخصية عن خصائصها الذاتية من عتبة االستهالل كي يكون تركيز التصوير السردي عليها ،فهي
الشخصية املحورية املاثلة في القصة ،وفي الوقت الذي كان يتصور أن حالته طبيعية وأن املشكلة في السروال
ً
كما يتصور اآلخرون الش يء نفسه ،فإنهم ما لبثوا أن اكتشفوا بعد ذلك أن القضية أكبر وأكثر فجائعية وحزنا.
ً
أيضا شخصية ّ
الجدة الراحلة بوصفها قد فتحت باب الرحيل على مصراعيه أمام
تظهر في عتبة االستهالل
العشيرة (كانت جدتي قد أوصدت باب املوت أمام العشيرة ،وحين رحلت فجأة انهدم الباب فهبت علينا رياحه
بضراوة ال ترحم) ،بحيث يكون موضوع (املوت) هو املوضوع الفاعل في حركية السرد في القصة ،وهو من
املوضوعات الكبرى التي تتوجه إليها كثير من السرود بأنواعها املختلفة ،على النحو الذي يحتاج فيه مثل هذا
املوضوع السردي األثير والكبير إلى أدوات تعبيرية وآليات تشكيلية مهمة ،يكون بوسعها النهوض باملوضوع ورفعه
ً
سرديا إلى مستوى بناء قصة قصيرة عالية املستوى.
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احتماالت السرد وجوهرالحدث:
في الطبقة الثانية من طبقات القصة بعد طبقة االستهالل السردي تدخل القصة في أقوال احتمالية
للشخصيات تحاول القبض على الحدث ،وهذه االحتماالت القولية من لدن شخصيات القصة في تقدير املوقف
السردي الخاص بالشخصية ،تأتي كلها في نطاق زمني محصور يرسم الصورة السردية العامة للموقف:
"في اليوم التالي قال لنا :فخذي هذا أكبرمن األيسر.
قالت أمي :القصف هو الذي جعله ((يهبط)) وسبب هذا الورم الخبيث.
وقال أبي :لم يندمل جرحه القديم ،تلوث والتهب وتضخم بهذا الشكل.
وقالت أختي :الجن والشياطين قد سكنت جرحه وجعلته هكذا.
أما األطباء فقالوا :ينبغي أن تبتررجله قبل أن يمتد املرض ليأكل كامل جسده.
قال أبي وعيناه تومضان ببريق دمعة توشك أن تنفجر :ذهب الولد.
وسقطت دموعه ،للمرة األولى أرى أبي يبكي.
ّ
قلت له :توكل على هللا ،ال تضعف أخي ،هل تبكي حقا؟
ً
كان الفتى الغشيم ياسين يرقب مندهشا وكثير من الطفولة املرتبكة تحيط بوجهه املغطى بصفرة
عميقة.
قال أبي :الذرية هبة هللا ،وهي غالية ،ستدرك هذا بعد أن تتزوج ويهديك هللا الذرية الصالحة.
بتروا فخذ الفتى ولم يبتروا املرض .بدأ املرض يفترس جسد الفتى الذي كان يبدو وكأنه ال يدري ما
يجري وال يريد أن نشعربالحزن عليه ،وكان يردد :بسيطة ،هللا كريم.
بسيطة يا توأم دمي؟ بسيطة أيها املفجوع الذي لم َيرالدنيا ولم تره؟"
تنحصر الصورة السردية من ناحية زمن الحكاية في عبارة (في اليوم التالي) حيث تكثر األقوال واالحتماالت
والتقديرات حول حال الشخصية ،فاملشهد الحواري الذي تشترك فيه الشخصيات جميعا وهي :األم ،األب،
ً
األخت ،األطباء ،الراوي ،تدور أقوالهم كلها حول أزمة البطل وحالته الصحية التي تقوده حتما إلى موت قريب،
ً
على نحو يجعل شخصية الراوي هي األكثر استجابة لليأس واألمل في آن معا تجمع املتناقضين في سلة واحدة،
ّ
فبقدر ما هي يائسة من شفاء األخ فهي في الوقت نفسه تسعى إلى التخفيف عنه بضخة بمزيد من فرص الحياة
ً
ّ
األخيرة ،حيث يكون املوضوع القصص ي هو املركز الحيوي األكثر نشاطا في القصة وبما يسخر كل اإلمكانات
التقانية لخدمته.
االحتواء النفس ي للحدث والشخصية:
يتم احتواء الشخصية املأزومة صحبة حدثها املأساوي في طبقة جديدة من طبقات القصة ،في محاولة إليجاد
أعلى قدر من التوازن بين عناصر التشكيل في الحدث القصص ي ،فللشخصية في السرد القصص ي طبقتان هما:
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ّ
ً
القصّ ،
ّ
لكن الطبقة الداخلية املتعلقة
الطبقة الخارجية والطبقة الداخلية ،وكالهما مهم جدا في توكيد بالغة
بالداخل النفس ي والشعوري هي األهم في بناء الفضاء السردي للشخصية القصصية في هذه القصة:
ً
"كنا نعرف أنه يذوي يوميا وكنا نعرف أنه قد دخل الدنيا من باب وسيخرج من باب معصوب
العينين ،ولذا فكرنا بأن نسعده في أيامه األخيرة وألننا نحن أخوته نعلم أنه لم يتحدث مع أنثى غريبة
من قبل ،فقد تدبرنا مكانا مالئما أعده صديق من محلتنا ،وجئنا بر اقصة غجرية وبموسيقي يضرب
على اإليقاع ،وجئنا بصندوق بيرة مثلجة .حملنا الفتى بين أحضاننا وضممناه إلى صدورنا نحن أخوته
األشقياء وجئنا به إلى مكان األنس.
آه يا قلبي الذي أهلكته الحروب ،هل أنت من حجر صوان حتى تروي الحكاية هكذا من دون أن
تمنحها دم الحياة؟ وتجعلها تدب على األرض؟
آخ أيها القلب الغشوم ،كيف لم تطق وتنفجروق ـ ـ ــد رأيت ما رأيت وأمسكت بالجمرو اكتويت بناره؟
تتجسد هنا فعالية العالقة بين الشخصيات وعالقتها بالشخصية الرئيسة وهي تنحدر في سلم الحياة لتلقى
مصيرها املحتوم ،فاملحاولة هنا الحتواء الشخصية على مستوى الوضع النفس ي هي نوع من العالج النفس ي
ّ
املؤقت من خالل حيلة ترفع من شأن هذا اإلحساس النفس ي ،وتشعره بنوع من التعويض الذي يمكن أن يخفف
من حساسية األزمة النفسية التي تعيشها الشخصية الرئيسة في القصة.
ّ
السردي الذي تشتغل عليه الفواعل السردية بمختلف تجلياتها ،لذا
ّإن هذه الشخصية هي مركز االهتمام
ّ
فإن الفعاليات السردية تجتهد في أن تحيطه بما يمكن أن يخفف من وطأة ما تعيشه من محنة ،بحيث يقف
ً
ً
وجدانيا عن االستجابة ّ
لقوة الحالة السردية في القصة،
(الراوي) وهو أحد الشخصيات الفاعلة في املشهد عاجزا
لكنه يحاول بوصفه الشخصية األقرب إلى البطل أن يقوم بعمل كل ما بوسعه إلنقاذ الحساسية النفسية له.
الحدث املوازي والحكاية البديلة:
في الطبقة األخيرة من طبقات القصة حاول الراوي الذاتي بصيغته الجمعية أن يؤسس لحدث مواز وحكاية
بديلة عن الحكاية األصل ،فبقدر ما كانت الحكاية األصل في القصة مأساوية ومشحونة باملوت ّ
فإن الحكاية
البديلة تذهب إلى فضاء مغاير ،إذ تأتي مشحونة بالحياة واملرح والبهجة والحرية كي ّ
يتم القضاء على الشعور
بالعجز:
"بدأنا حفلنا ،اإليقاع يتعالى والر اقصة الغجرية تدور على اإليقاع ومعه ،وفستانها الضيق الشفيف
يكشف عن جسد مثقل بالثمر الناضج ،ونحن نكرع البيرة ،الفتى مسطول ،وجهه ّ
طيع ورض ي تسري
فيه الدماء من جديد وعيناه صارتا جمرتين تتألقان بوميض نار ،دبت النار في رماد روحه وعادت
ألسنتها تلتهب في صدره املكدود الذي يضج حينذاك بطبول الذاكرة ،غمزنا للر اقصة أن تقترب منه
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وترقص له ،اقتربت الر اقصة من الفتى الطائر بفرحه املنطلق من آالم جسد في قبضة الردى ،قبلته
الر اقصة من وجنتيه ،استكان الفتى املقرور لدفء قبالتها السريعة ،كرع نصف قنينة بيرة دفعة
واحدة ،وطلب سيجارة ،كنا نعرف أنه ال يدخن ،قبل أن ينفث دخان السيجارة سعل ملرة ،ملرتين ،ثم
بصق شريط لعاب ممزوج بدم داكن .أزلنا شريط الدم ،ومسحنا األرض بقطعة قماش .الر اقصة
مضت في قبالتها وحركاتها اإلغوائية والفتى لم يأبه للدم النازف من عروقه املقروحة ،كرع ما تبقى في
القنينة من بيرةّ ،
وعب دخان السيجارة بلذة ،وصرخ فجأة! أريد أرقص يا جماعة ،انهضناه ،اإليقاع
يتسارع والر اقصة تضحك له وهو يرقص على رجل واحدة وقلوبنا رجله األخرى ،بغتة رأيناه يبكي
ً
ويرقص ،يرقص ويبكي ،وبغتة قال لنا ،عودوا بي إلى مكاني ،عدنا به ،ظل صامتا ألكثر من دقيقة،
وأجهش ثانية في بكاء متقطع ومرير ،اإليقاع توقف والر اقصة توقفت وقلوبنا شرعت تدق بضراوة
فالفرح العاصف في أرواحنا تحول إلى جثة هامدة ،بدأ الفتى يبكي ،وبدأنا نبكي ،الر اقصة مذهولة
بما يجري وضارب اإليقاع ينظر ببالهة ،قلوبنا مخنوقة ودماؤنا حطب يابس يضطرم في تنور لهب
كافر ،غص الفتى بنحيبه املتفجر وقال :آخ يا جماعة ،الدنيا طيبة ،طيبة ،وغرق في البكاء ،الدنيا
طيبة؟ آه يا أخي الراحل الغشيم الذي لم يعرف الدنيا".
تقدم هذه الحكاية البديلة نوعا من العزاء امليداني ملا ّ
ألم بالشخصية الرئيسة من عالمات املوت القادم ،وقد
شاء خيال الصحبة الصادقة هنا محاولة القضاء على هذا اإلحساس العالي باملوت ووضع فضاء بديل يحقق
ّ
الغرض على مستوى الشعور الوهمي باألمل ،إنه نوع من تحرير الذات من سجنها وإطالق حريتها ولو عن طريق
لحظات مسروقة من عمر الزمن ،نالحظ العالقة بين الحدث والحدث املوازي تعبر عن فكرة قصصية تنم عن
ّ
الشخصية
إدراك القاص بقيمة هذا املوضوع ،وهو على الصعيد النفس ي السايكولوجي له تأثير فاعل على
الرئيسة التي صار املوت أقرب صديق عليها.
ّإن الصلة السردية هنا بين املوضوع واآللية أو األداة صلة وثيقة ّ
يحول فيها القاص حساسية العالقة إلى لعبة
سردية ،إذ حين تتكدس اآلالم وهواجس املوت والفجيعة في الحكاية األصل تأتي الحكاية البديل كي تفتح األفق
السردي على أوسع وأثرى معاني الحياة ،وهذه خاصية سردية نوعية ال تتوفر إال ألصحاب التجارب النوعية في
كتابة القصة ،فالقصة فن شديد الدقة وشديد الحساسية حتى يكون بوسع القصة أن تحصل على جواز مرور
في دائرة التلقي ،وإذا كان عنوان القصة (حكاية مؤسية) يلقي الضوء السردي على جوهر الحكاية األصلّ ،
فإن
الحكاية البديل وعلى الرغم من اكتظاظها بالفرح والبهجة غير أنها تمثل عنوان األس ى الذي ال يمكنه انتشال
الحزن إال في لحظات عابرة فقط.
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( )16نجمان ياسين ،احتراق ،املركز الثقافي االجتماعي في جامعة املوصل ،املوصل.1974 ،
( )17نجمان ياسين ،تراتيل النبي التائه ،دار نون للطباعة والنشر والتوزيع ،املوصل.2020 ،
( )18نجمان ياسين ،جنون وما أشبه ،الدار العربية للموسوعات ،بيـروت ،ط.2012 ،1
( )19نجمان ياسين ،حكايات الحرب ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد ،ط.1987 ،1
( )21نجمان ياسين ،ذلك النهر الغريب ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيـروت ،ط.1981 ،1
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( )21نجمان ياسين ،رائحة التفاح ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشق.2000 ،
( )22د .نضال الصالح ،قراءات غير متأنية في النقد املعاصر ،في البحث عن دور القارئ ،مجلة املعرفة،
دمشق ،العدد .1983 ،351
هوامش البحث:
 1د .عبد هللا أبو هيف ،فكرة القصة ،نقد القصة القصيرة في سوريا ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشق ،ط،1981 ،1
ص.24
 2محمـد صـابر عبيـد ،تأويـل متاهــة الحكـي فـي تمظهـرات الشــكل السـردي ،عـالم الكتـب الحــديث ،إربـد ،دار جـدارا للكتـاب العــالمي،
عمان ،ط ،2011 ،1ص.174-173
 3مجدي وهبة ،معجم مصطلحات األدب ،مكتبة لبنان ،ناشرون ،بيروت ،ط ،1974 ،1ص .519 -518
 4د .يمنى العيد ،القصة القصيرة واألسئلة األولى ،مجلة (آفاق) ،الرباط ،العدد  ،1983 ،12ص.9
 5عبد الفتاح كليطو ،األدب والغرابة ،دار الطليعة ،بيروت ،1963 ،ص.34
 6نجمان ياسين ،احتراق ،املركز الثقافي االجتماعي في جامعة املوصل ،املوصل.1974 ،
 7نجمان ياسين ،ذلك النهر الغريب ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيـروت ،ط.1981 ،1
 8نجمان ياسين ،رائحة التفاح ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشق.2000 ،
 9نجمان ياسين ،حكايات الحرب ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد ،ط.1987 ،1
 10نجمان ياسين ،جنون وما أشبه ، ،الدار العربية للموسوعات ،بيـروت ،ط.2012 ،1
 11نجمان ياسين ،تراتيل النبي التائه ،دار نون للطباعة والنشر والتوزيع ،املوصل.2020 ،
 12نجمان ياسين ،حكايات الحرب ،ص.36-35
 13خلدون الشمعة ،املنه واملصطلح ،مداخل إلى أدب الحداثة ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشق ،1979 ،ص.75
 14رينيه ويليك وأوستن وارين ،نظرية األدب ،ترجمة محي الدين صبحي ،املجلس األعلى لرعاية الفنون واآلداب والعلوم
االجتماعية ،دمشق ،1972 ،ص .273
 15محمد مصطفى بدوي ،مشكلة الحداثة والتغيير الحضاري في األدب العربي الحديث ،مجلة املوقف األدبي ،دمشق ،العدد
 ،1984 ،162ص .18
 16معجم مصطلحات األدب ،ص .275
 17عبدالرحيم الكردي ،الراوي والنص القصص ي ،مكتبة اآلداب ،القاهرة ،ط ،2006 ،1ص.281
 18نجمان ياسين ،جنون وما أشبه ،ص .14-7
 19مضر هيثم محمد ،الحجاب والكشف ،نجمان ياسين في مرايا محمد صابر عبيد ،دار نون للطباعة والنشر والتوزيع ،املوصل،
ط ،2019 ،1ص.131-130
 20محمد صابر عبيد ،التجربة والعالمة القصصية ،عالم الكتب الحديث ،إربد ،دار جدارا للكتاب العالميّ ،
عمان ،ط،2009 ،1
ص .45
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 21محمد سهيل أحمد ،السرد بالكاميرا ..تجارب وآفاق ،موقع كلمات اإلليكتروني 14 ،حزيران .2017
 22د .عبد هللا ابو هيف ،فكرة القصة ،ص .33
 23روالن بارت رائد النقد الجديد في فرنسا ،د .سامية احمد اسعد ،مجلة عالم الفكر ،الكويت ،املجلد  ،12العدد  ،3ص .223
 24د .حسام الخطيب ،ندوة القصة القصيرة ،مجلة املوقف العربي ،دمشق ،العدد  ،1977 ،774ص.98
 25د .نضال الصالح ،قراءات غير متأنية في النقد املعاصر ،في البحث عن دور القارئ ،مجلة املعرفة ،دمشق ،العدد ،1983 ،351
ص .93
 26د .الطاهر مكي ،القصة القصيرة ،دراسة ومختارات ،دار املعارف ،مصر ،القاهرة ،ط ،1978 ،2ص.78-77
 27نجمان ياسين ،تراتيل النبي التائه ،ص .108-104
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محمد األخضر ّ
معمارالقصيدة في شعر ّ
السائحي
د .جعفرزروالي
جامعة حسيبة بن بعلي-الشلف(الجزائر)
Zerrouali113@gmail.com
*****

تاريخ اإليداع2020/07/19 :

تاريخ القبول2020/11/26:

تاريخ النشر2020/12/01 :

امللخص:ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
يبحث املقال في (معمارية القصيدة) فيي شيعرمحميد األخضيرالسيائحيه وليضي القضيية معيالض عيمن موعيوع الشي ل
ّ
ّ
ّ
َّ َ
ّ
الظالري املرئي للقصيدةه وهي تركزعلى النفس من حيث الطول والتوسط والقصر...
ّ
سيينحاول ميين خييذل لييضا البحييث املقتضييب وميين خييذل اليييات اإلحصيياع والومييفه التعيير علييى جييم القصيييدة فييي
الش ييعرالجزائ ييري الع ييديث واملعام ييرم يين خ ييذل ش ييعر ّ
محم ييد األخض ييرالس ييائحيه وم ييد عذ ييا باملوع ييوع والج يينس األد ييي
ّ ّ
ّ
ّ
الفنية للشاعر.
والجانب النفس ي وعذ ا بالتجربة
ّ
املفتاحيي ية :املعم يياره لندس يية ال ي ّين ّ
ّ
صه القص يييدةه املقط ييعه البيي ي الش ييعريه األد الجزائ ييريه الش ييعرالجزائي يريه
ال لم يياتّ
ّ
النفس الشعري.

امللخص باللغة اإلنجليزية:This research examines a new issue in Algerian criticism, which is the size of the poem in modern and
contemporary Algerian poetry, and there is no doubt that the size of the poem is related to the poet’s psyche, his
psyche, the topic he addresses and the purpose he wants, and we will try to stand on all of this in this brief study .

البحث:دلي رملتتص د حلمتتلق يدتتا دل م ت رق د ل تتل الف تتل فتتس تت ل دنشتتاللالا،ل ك تتل أ ا ا
دلر دتتتلن ا
ا
دليلقتتر دلحلّ ت ا
أولتتا س
ا
ا
ا
دل ترملا دل فتا لله،تتل و تر لبتتل يلهتا فتس تتأد د كلت أو د وكلنتتا د حلةدتص ّلكتى لتتو دلتأو دلحتتلر دلتأ ملتتلّي
ا
ا
ا
ودد تتلي خدصّ د حلف تتس ا
غلم تتص د د تتا دلإالت ت
بلل تتص دل ا يّة امل تتص لإ مت ت رق ل تتلفص ل تتو تتر ّ تتلدء ّ لف تتص دلش تتل ل
ا ا
دلر ةتتمل أ ا تتل ا
ود بتتل دن ا
دليي اةتتص ودلية ،ا تتص ا
دلي تتر د حلمتتل
وسد تتل ت اترود لتتّ تتط بتتلا ّي ا تتمل ددّللتتص ودلت اتيف د تتر
س
ا
ا
ا
ف تتر سكتتى لتتو للنتتي دلفل إ ا تتص ا
دليف ت ا ص وأ رتتة أ تتص التت يلبص د إ ت دلتتأ متتلس أ تلر كت ه اتا ل تتمل تتط دل دلتتي
ا
البر ط أغأ يلص دةحدا أغأد مللدعس كمل لّ و،ة ّ.
ددبرد ا ص دألغل د تزده ص أ ل ه فكل
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ّ
-1الحجم أو معمارالنص:
ا ا ا
دلشتتحل د ظبتتل دةجتتلساس أو دلف ت ل ا
اس لإ م ت رق أو لّلحظتته دلحتتة وّ تلدّ
مل تلدص ب تلةحدا أو ح تتلس دلتتيّ
ا
لت ت ل أ ل بتتل أو تتل ّ إ فتته د تتل ي فتتس ا
هةتتز خ وتتا حت اتة و تتأد د ح تتلس ت دلتتأ مل تتط دالتتتليلص لل تته فتتس دةح تتا
ّ و تتط تتر لو تته لكتتمل ت اتىق ن ا
تها دل تتل ا إ تته تتأد دلت اتي ا
لتتو تتر متتةبص دلب كتتمل دلبير ت ا
رملتتص ّرللتته أو ّرتتل
ا
لىءد ط لكيلّه دلإال اةص ودلية ،ا ص ودلحلو ا ص.
-2مفهوم املعمار:
ا
ودلرسدتلن د لدف ص له كالةت ّ تط د مترلحلن دلحإ ا تص دألغتل تمل
(د ح لس) مرلح ودفر لو دلي ر دألصّ
ا
متترلحلن (دشتتلةي) دل دفتتر تتط دلرت اتي و(ك لفتتص) دل دفتتر تتط إ ت ر د ت اتلصق و(سدفتتر) دل تتلصر تتط دةداللدف تتل و إ ت ر
دألسض و(ّيإ مل) د ل الا ط ختلبل دلمت رلص و(دةحفتل) دل تلصر تط إتا درّتلس و،ة تل ك ةت يتلمس ،ةت ت ت
ت حلس تتط دلبيرتتتص
فتتس لّتتلس ّتتردغمل أو ّفل تتمل دلحإ ت ر ددن تتلن ا ص ف تتل ب ه،تتل و متترلحيل تتأد أ ( ح تتلس) فب ت
وفط دلح ل ق ودلييلء ف ر ّردو ا
دللودم ) (د ح لس دل مص ا
دلي لص دحلبة مل( :د ح لس ا
تها) و تا مللةترو بته «دلييتلء
س
ا
لإلودملتتص ودل ا
دلفوت اتا ا
متتص » ) (1وة تتط أ ملب تتحي تتأد دل ت ل لتتو ،ة تتل تتط دألليتتل دألصب تتص في ت ت ة:
( ح لس دل م رق) ( ح لس د له ا ص) ( ح لس ا
دلي ا
ّ)...
وةتتأ ي حوتتط متترلح د ح تتلس فتتس دلبيرتتتص ودلييتتلء ل تتو حتتل ه خ إفت هتص غلمت هتص لتتألّ نيتتر أ تتحلا دةحلفتتص أو
دلم تتيحص فه ،تتل مل ت ا
ا
تروسو ت ت لقلن تتمل (دلبيرت تتص د ح لساة تتص) و(دلف تتط د ح تتلس ا ) و(د ح تتلس ا ) فة مل تترو ب تتلألو و
ا
« يرتتتص غلم تتص بف ت اتط دش ت ر دألبب ا تتص وّيظ ب تتل وخغلف  ،تتل» ) (2وة م تترو بلل لن ا تتص «ف ت اتط دش ت ر د ي تتلخ وني تتل
وّىة ه،تتل وفتتا ق د تتر ح ا يتتص» ) (3أ ا تتل دألغةت ق ف تتا « بيتتر مل تتلس بيتتص دلييتتلء وستتتا دألبب تتص وّمت بل ودديتلد
لو ّيف أ ل» ).(4
فإ د أسصنل أ ن

ا
أّ دل ةّص لو دلشحل.

فلل ل ا
دألو مليريا لو بيلء دل م رق فس يكإبل د حب ص.
ا
أ ا تتل دل تتلن ف ب تتحي لتتو وتتتل مل تتأد دلييتتلء تتط لالتتص وم ت س ودة،تتص ووخ وإمل تتلي و ت ت ة ودتتررس وأتتتلّة
ا
وّلدث ودت ر لء دلشجم لن وأهردث ّلسةخ ا ص و،ة ل ط دل تل مل ددبرد ا ص د لهص.
ودل ل دألغة
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ا
ا
ا
ولفتت( ( ح تتلس) فتتس أمتتإه دلإال ت لتته حتتل ه ّتتر لتتو دلر ت ودةح تتلق ودللش ت ر ودلييتتلء ودل ا ي تتمل لتتألّ قتتلل د:
(ّ تتل ُ تتلّ و تتلّ) (وتت ت ا ا
أ ملر تتمل
تتلّ) و( ت ُتل ُ ُ أ أت تتي
دللل تتمل ت متلد ّف تتلرال أ ملي تتة وةرت ت
ل ) )(5
ا
فبتأّ د حتتلن ن ّيريتتا ّ ل تتل لتتو قمت رق دلشتتحل ف تتا ح تتلس لالت ا تل ل بل حتتلن ودلت اترالالن و تتس دشت ر ا تتل
ا
ا
بللىغلس ود حلن دةد لل ا ص و تس ح تلس ّ اتس كإته ه اةتص ونشتل و ت ملتت لا شتل ل متلهيه وأهلت ته و تس
ح لس آ مل بلةح لق ط غتة دةحت دس ودل خلّتي ودل مت وددمل تلي ودلشتحل ح تلس ف تر ك تي لته دلي تلء ودل ا ح ةت
ّ ةة أو قلونل رملرق و لخد ح ا لد ل يه الرش خ وقر مل لض وال مل ن...
-3مفهوم القصيدة:
م
ا
دل  ،تتر ا
ودلي تتلص ك ةت ت د ق تترمل ل وه تترمل لن د ر تتلء دحلة ت ي تتل مل ل تتل س تتلنس م تترلح (دل مت ت رق) ف تتس
دلردستت ت
ا
ا
ا
ا
ا
دلش تتحل وال ي ت اتّ أ دل  ،تتلص ا ق تتر ّيلخ تته آسدء ودّيل تتلن دلظ تتل ل فه ،تتل أ ا  ،تتل ل تتا ّح تتي ل تتو دلش تتكمل دل تتأ مل تتلةي
ا
دليتتله ة تتط يتتلء دل ا ي تتي ودالت متتلء ا
وسد تتل تكتلصود ملي حت أو ملي حت لتتو أ ا دلشتتحل دل ا تتلر تت ا«قمت مرد
أل ا قل إه لحإه ط بلله ف مر له م
قمرد ولا مليل ته ه ت ل لتو تلغرل بيللته ولتل لتو ل تلنه بتمل اسو ف ته
غت ُ
تلّلّ ودل ،تتر فتتس ّي ةتترّ ولتتا مل حتتيه دق حت متلبل فلل م ت رق قمتتر وس اوةتتص ودل ،تتلص» ( )6وقتتر ن ت يتتل و يتتل
ا
حرصق خ إفص...
لو آسدء أغل
ا
ا
ادّفتتا دلحلو ت ا و ا
دلي تتلص وأ تتحلا د حتتللا لتتو دحلة ت دل م ت رق بي ا ،تتل« :قرحتتص تتط دلشتتحل كلفتتص تتط ت اترق
ا
يتتل دّفتتل قتتلّس ب تته،ا فتتس ّيرملتتر
أب تتلن ت ت ا ص دةدتتل ي  ،تتص تتلصق ب لف تتص )7( »...ل تتط وفتتس د لبتتمل ل ت
ُ
ا
تترص أب لا،تتل فتلأ أ تتمل دلحتتلوض أ ا ،تتل « تتل ّتتل تتط دلشتتحل ووفت ُتل فتتإ د تكتل تتتيحص أب تتلن فتتيك تت ا قمت رق وإ د
لّللا أب لا،ل ت ا قمت رد » ( )8قتل دألغفت «ول تا دل مت رق لال ّةّتص أب تلن» فحلس ته دبتط لوتا وخدص قتل ة
«وفس أد دل ِ ط دألغف ل دخ و لّ لل ص ل كل لو ّةّص أب تلن قمت رق ...ودلتأ فتس دلحتلصق أ ر ت ا ط تل
كتتل ل تتو ّةّ تتص أب تتلن أو ش تتلق أو غ تتص ش تتل قرح تتص في ا تتل تتل خدص لتتو ل تتّ فإن تتل د ت ا ه دلح تتلا قم ت رق»()9
«ودل اتلأ دل ا تتل ر أ ا ،تتل ّ كت ا تط تتتيحص أب تتلن فتتيك » ( )10و ت سأ وتت ح تتر يت ملي اتر تتط يت اترق دةجتتة
ا
وةخففبل.
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-4منهض ّ
الدراسة:
ق ا دب ردء ب يرملر دأليدلر دملج إفص لكمل ح لس ّا اوخ ا دل متل ر إه،تل بلل ا يلتتي د رتلبا لكتمل يدتا ّتا
ا
أهمت ت ا دل ت اتا د يل تتي لل تته تتس ّيرمل تتر ن ت ت ه ل يرمل تتر سّ تته تتس ةهظ تتص أنو تتا ل تتا أصغ تتمل ف تتس تتأد ددهم تتلء
ا
دةح لّ ا ا
دلش ا
حلةص دل ا لل ا ص لإ ا ل حس:
دليم ص
-

( ّ
صة ثائر) ( )11د ك نص ط ّ لن ص شل و ل تا ب ا بل يلس ل قم رق قمم ا ص.
(ح اية ثورة) ( )12شلو و ل ص ب ا لك ،ل ا
نمل أودلدل ل ( )13فس يكمل لّس له ا ص.
(لعن الوفاع) ( )14و قم ر قمصها ب اوا لو أك ط بيل.
د ر لن دلتا أب لا،ل ط ت ص ا
فيقمل بي ا أ ،ل ال ّرغمل ط دل مل ر لشلو كلا،ل تإفل.

ّ
الشعرعند ّ
السائحي:
 -5معمار صيدة
ا
ل الهظ ه وأنل أّفيّ دلييلء د ح لس ا ل مل ر دل ا ل ا
حس ط ه ا أب لا،ل ولرّه ملكّل لو دلت ّ ي:
ا
ا
دأالّ :إّ دلتا ّلدوها بة شلق ود حص شل ب ل و س دلتا آّل ل لو دلي ا ص.ّلن م ل :د كلفص ط تيحص ل و د حص أب لن.ا
م
ّلل ل :دلتا دشكإا ط شلةط ل و د س و شلةط ب ل.أغة م د :ف إّ دلتا رص أب لا،ل ط ّةّة ل و د س وّةّة .وّيي تتأ دل ا تتل حس لبتتأّ دأليدتتلر دلتتس ل تتو كت تتأد ا
دليت ي تتط دل متتل ر قتتلصس« لتتو ّي ا تتمل دلب ت ر د ح ا تترق أك ت
س
م
م
ا ل ّ ي ا إه دل رس»( )15أ ا ل دل م رق دل مة ق ف ا ّت لا قفل لّف ل ت ل تو دلاليل ا تص أن تي وأ تل ل د د ترن
ّ ال فإ ،ل ّة ا د دق دلحلّف ص كلألفلدح ودألهىد وهلالن دلالحي ودلل ل و ل ل و لّ...
ف ت لن تتمل ّ ت سق ن ت ف ل أو دالت ت ة أو كتتل د لتتر دليي ت أو دل ح ت ا ص دلفإر تتب ا ص سد تتل ّرإيتتا يتته
ا
دلت تتيف دلر ةت تتمل ود ت ت ت أ ت تتل د لدي ت ت ودملدت تتل ةن ف ت تتا ه ت تتي د حوت تتا ف ت تتر ّر ت ت أو ّ ت ت ت أ ا ت تتل قمت تتل ر
د رد يلن ودالسّيل و ليلب،بل ف ضها دل مة ودالق حلا...
أ ا ل فس دةدلني دلحلوضها فإ

يل بيل ا
حة لكمل يدا بمل دليي س كإبل ّملح لكمل ح لس...

ا
و ي ا تر دألغحتل دل ا تل حس لت نشتلخد فتس تأد دل ا الته فللشتحل دةدىد تل ا دةحترملا أو د حلمتل تتلس لتو د يت د
نف ه( )16ودةدرو ددهملم درد ف ه أك ّ يل ل ّ رر يلهه وّي يه بحر لدلحص أيحلس دل ا ل حس:
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**********

وة ط در

الحجم باألبيات

عدد القصائد

عدد األبيات

النسب

ط07ل و09
ط10ل و19
ط20ل و29
ط30ل و39
ط40ل و49
ط50ل و59
ط60ل و69
ط70ل و79
دملد ي

48
63
44
33
09
03
06
03
209

383
850
1059
1107
400
155
377
220
4551

%22,96
%30,14
%21,05
%15,78
%04,30
%01,35
%02,87
%0,35
%100

ي دلت ّ ي دله،لم لإ مل ر ه ي ح لسة ،ل وديلئ،ل دلبير ها:
الرتبة عدد القصائد
01
02
03
04
05
06
07
08

63
48
44
33
09
06
03
03

الحجم املعماري
ط 10ل و 19
ط 07ل و 09
ط 20ل و29
ط 30ل و 39
ط 40ل و 49
ط 60ل و 69
ط 70ل و 79
ط 50ل و 59

النسبة
%30,14
%22,96
%21,05
%15,78
%04,30
%02,87
%01,35
%01,35

عدد األبيات
850
353
1059
1107
400
377
220
155

ودليل يتص دلتتا ّ متتإا لله،تل فتتس ص دتتص د ح تتلس ا
ا
دليصتها فتتس دل مت رق دل ا تتل ي ص تس أ ا يتتل ّ لن تص أيدتتلر
س
أتل ه فس دل م رق دل ا ل ي ص مل ط ّمب فبل ل و ّةث فئلن:
ا
الفئي يية األولي ييى :وّحت تتا دأليدت تتلر دل ةّت تتص دألو ت تتو ود ت دوهت تتص بت تتة  :تت تتيحص ل ت تتو د ت تتحص و شت تتلةط ب ت تتل و ت تترص
قمل ر ل155 :قم رق بب يص % 74,16 :و رص أب لا،ل .2262 :
الفئ يية الثاني يية :وّح ت اتا دةحد تتة ا
د ت ت دوهة ب تتة ّ :ةّ تتة ل تتو د تتحص وأسّح تتة ب ل و تترص
دللدب تتس ودةج تتل
قمل ر ل 42:قم رق بب يص % 20,09:و رص أب لا،ل.1507:
ا
ا
الفئيية األخيييرة :ود إتتص فتتس دأليدتتلر دل ةّتتص دألغةت ق د ت دوهتتص بتتة  :غ تتة ل تتو د تتس وتتتيحة ب تتل و تترص
قمل ر ل :دّب ل شل قم رق بب يص %5,74:و رص أب لا،ل.752:

ربيع الثاني 1442ه

][67

ديسمبر2020م

موازين )(ISSN : 2710-8864

املجلد02 :

العدد02 :

اسم ولقب املؤلف املراسل :د .جعفرزروالي /الصفحات :من  63إلى71 :
Available online at https://www.univ-chlef.dz/fla

-6الخذمة:
ُ
ا
ودليل يتتص :أ ا دل ا تتل ا
حس كتتل ملتتكّل دلتتيف دل ُت ت فتتس بيتتلء قمتتل رّ فتتل ر ا الن لتتا ّ يتتلوخ يتترّ دالّيتتتا شتتل
ا
قم رق ولا ملنز ط دل لن ودألسّحة فس هة بإالا ترلّه 155قم رق.
و تتيلص دةحدتتا (قح ت ص في ا تتص) لف تتا دنليتتلّ ا
دلي تتلص دلحتتلا يتتأ دل تترر ف تتر تتر لبتتل دبتتط سيت ا ت ة بتتلبة فتتس
ُ
ا
دلح رق و ل( :بلا ا
ودلر د )( (...)17
دلللى ودل م ر) و(بلا فس دل ِ ر ِس ِ
ا
وةأكل أنه «تئمل أب لو بتط دلحتةء :تمل كلنتا دلحتلا ّر تمل ف تل  :نحتا ل ت س ه،تل ق تمل فبتمل كلنتا ّت لى
ق تتل  :نح تتا لت ت يف( ه ،تتل»( )18وف تتل ت ت أق تتلا تتط ل تتّ «ق تتل دةجإ تتمل :ملر ت دل تتةر وة ت ت ل ت فبا وةت ت لى
ُ
وةخ مل ل يف( ود يي ددّللص ير دد أدس وددنأدس ...وإال فلل ِ رس أّة فس بحت د د تس»(« )19وقتل أهتر
ُ
ا
ا
ا
ير دملحل تلدن ودل ا تمل ود لتح أهت ج لله،تل يته ل تو
دلحإ لء :ملي لج دلشل ل ل و دل ِ ر ِس هلل ه ل و دلر د بمل
ا
ا
دلر ت د »( )20وقتتر قت اترر دلفتتلخص لتتو للةتتل ود ل ت أيتتحل يتته ألنتته «أق د تتل أتتتل كتتةر وأللد تتل تتط أتتتلل ي
ُ
ا
دلشحل وأقرس ل لو ّر هةمل وأه ه ،ل ِقر محل »(.)21
ا
ا
دلشتحل ا
دةدتل الس وأ تحلب،ل أيتبل يتحلدء دةدل إ ا تص
و الف د د حإ لن ف لل د أ ا ،تل «قمتل ر ّت د خ تلسدن تط
ا
ا
وقتتر أكل تتل ا
دليتتل فبتتا
دليتتل فتتس دل تترملا ودةحتترملا»( )22والملخفتتة للإ حإ تتلن وأ تتحلب،ل تتط كلنتتص فتتس نف ت
ت لن فيمتتله ،ل أّتتلل د لتتألّ
ديت بر لبتتل ك تتل أبديت د بإال ،تتل وإمل ل بتتل ومت سّ لتو ّيلول تتل فه،تتل تتط
ا
اكإته ا
دلشتتحلدء أ تي فتتس ا
تتط د ت لى ل
دليفت
هتتتط ملي رت د ب تتل تا يإت لتو كتتلّ أو ّيلولته أل ا «د ر تتمل تط
للص»(.)23
ا
ا
لإشتتحلدء سأ فتتس لتتّ أملحتتل ف تتر «ق تتمل البتتط ا
دلىّحتتل  :لنتتّ ّ متتل أيتتحلس ف تتل  :أل ا دل متتلس أوةتتي فتتس
وكتتل
د تتل س وأل ت فتتس دملحلفتتمل»(« )24وق تتمل للد ا تتلخ :لت ُتا الّر ت ا ف تتل ِ :ة ُحتتأ،س بللفم ت وهتتأ،س لإفح ت »()25
ا
«وق تتمل تتمل لتتّ لح تتمل بتتط إفتتص ف تتل  :مل ف تتّ تتط دل تتةصق تتل أهتتل ب،تتل»(« )26والر قت ر دل تتا لتتو ددّللتتص
ُ
ف ت تتل  :أنت تتل ل ت تتو ددقمت تتلس أقت تترس»(« )27وك ت تتل أب ت ت ّ ت تتلر ل ت تتو لةل ت تته وّ ار ت تته ا
م ت تلد فت تتس دل ِ رت تتس ت تتط سّ ت تته ف ت تتس
ُ
ا
دل مل ر»( )28ك ل دي ،ل بلل ِ رس دةد ا ر ط د لرملط :بشتلس بتط بتلص و ايتل بتط دألهيت ودبتط د تأ ودةد ا تلخ
ودبط د ا
حتز(.)29
ا
و ا ل يلمس حلو أ دلشحلدء قرمل ل أو هرمل ل لبا فس كمل لّ قمل ر و س يف ظتص فتس دل اترودوةط أو تس
ا
إتا فتس أ تل ا
ا
ا
وقمتر وسلتى فبت دلكل تمل وقتتر
وسد تل اتر د يت ا ي فتس لتّ يتل لد كتل ة فللشتل ل«ل د قرتس
دليتل
ِ
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دللو ت مل ا
ل تتس لتتّ كإتته دلفتتلخص و تتط دملحتترّة أب ت ن ت د وكتتل دبتتط ا
متتل ف ي تتر وةر تتمل ف تتيد بكتتمل له تتل
ا
وسد ل ّيلوخ هتط ر ل وغة دأل س أوتربل»(...)30
ا
ا
ا
دلر ت ودل متتل أك ت ُقي ت ال أل ا
ف تتأ ي دبتتط سي ت ا فتتس تتأّ د تتيلص ت دل ا ت ت فللشتتل ل دلتتأ مل ت بتتة
يحلّ ملك فس يلو د ل س ف بمل هفظه وّ ا ل سودمل ه.
ك ل ال ود ط لّ يحلد قل ي ا ر بط هلخر دليل لس(.)31
ل و د حت ت ت ت تتوط و إ ا ا
بللم ت ت ت ت ت دا
ُأّة ُس أ أّ ُمل د رح قمر
ا
هأقا به دلر ةمل ط دةد دا
وإمليلخ ب خ مل قم ت ت ت ت ت ت ت تتة
وقل دبط أّ صدوص(:)32
ل حّ حيل ت ت اتط فس ب ا
أه ط ط د حة ب ل ت مر
ّأ ي يه و ال ا
دلىةا
ل أه ج د إّ ل و ر ت ت ت ت ت ت ت هتلق
مصادرالبحث ومراجعه:صودوةط وقمل ر ي ر دألغحل دل ا ل حس:
لن وملغلن دلشلكص دل ّي ص لإبشل ودل خيس دةدىد ل .1981 2:
)1
 )2ل ل وس لص ا
دلردس دلحلد ص لإ لا ل ل – ّ ن .1981
 )3أنلي ر ا
دليمل د كت ص دل ّي ص لإ لا دةدىد ل.1983
 )4لتة لن د كت ص دل ّي ص لإ لا دةدىد ل.1984
 )5ب لملل وأويل د كت ص دل ّي ص لإ لا دةدىد ل .1987
ا
 )6ا
دللدعس وهكلملص دل سق د كت ص دل ّي ص لإ لا دةدىد ل.1988
 )7أنلي ر وأ،لن دألّفل :صمل د دألّفل د ريحص دةجحلدء لإريل ص ودلبشل ودل خيس دةدىد ل.2000
 )8ددمل لي فس دلشحل دةدىد ل :ه ة أب ا
دلييل بش سدن دّيلص دل ا لا دةدىد لةة دةدىد ل .2003
دملح دلفة خآبلص صدس دلف ل بة ون .1983 1403
 )9دل ل
 )10ك لا دلميل ة  :أب ة دلح ل ّي ا :لس ي ر ا
دلييلو و ي ر أب دلفحمل لبلد ا ص192:
دلح رق ّي ا :ي ر حس دلرملط ير دةح ر ج1
 )11ل ل دلحلا:دبط يظ س صدس بة ون لإريل ص ودلبشل صدس ملصس بة ون  1388ت  1968ج.3
 )12دا دلإالص دلحلد ا ص د حلملق :أه ر ي لس ل للا دل ي دل ل لق 1423 1ه .2008
ا
ا
دلي ر دألصّ دةحرملا :ي ر ييا ا
 )13دا ا
دلرملط ي صد لق دل لفص ودد ةر دلشلسقص دد لسدن دلحلد ا ص
د ا يرق 2012 1
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 )14دا مرلحلن دألصا ير و يص يص لييل بة ون 3-198
 )15د دا دألصّ لي س ير ا
دلي س صدس دلحإا لإ ةملة بة ون .1979 1
ا
 )16د حإ لن دل يس :ب ل ي خ د ة صدس ددن ل دةدرملر بة ون .1975
 )17دل لفص دةدىد ل دل يص دةجل ص س حل /ي ا د  1395ت أك دل/ن ف ل  1975ي.29
د
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8

)9
)10
)11
)12
)13
)14
)15

دلييا:

دا دلإالص دلحلد ا ص د حلملق :أه ر خ لس ل للا دل ي دل ل لق 1423 1ه  2008ص.1553:
د للس نف ه ا
دلمفيص نف بل.
د للس نف ه ص.1552:
د للس نف ه ص.1553:
ا
ا
ا
مليظل ا
كمل لّ وني ّ ل ل دلحلا :دبط يظ س صدس بة ون لإريل ص ودلبشل دملدإر ا
دللدبس ص 601 :و ل بحر ل.
ا
ا
دتتا ا
دلي تتر دألصّ ت دةحتترملا :ي تتر ييتتا دلت اترملط ي ت صد تتلق دل لفتتص ودد تتةر دلشتتلسقص دد تتلسدن دلحلد ا تتص د ا يتترق 1
 2012ص.235:
ا
د دا دألصّ لي س ير دلي س صدس دلحإا لإ ةملة بة ون  1979 1ص.213:
ا
ا
ا
دتتا ا
دلي تتر دألصّ ت دةحتترملا :ي تتر ييتتا دلت اترملط ي ت صد تتلق دل لفتتص ودد تتةر دلشتتلسقص دد تتلسدن دلحلد ا تتص د يتترق 1
ا
 2012ص 235:ل ا أصس ط أملط للء دلكلّي ب حوتط دل مت ر تأد ألنته دمترةح أ تمل دلحتلوض ،ةت لتّ ّ ل م تل ف تر لتلء
ا
ا
ا
تلر دلت دفل دل ا ت ا
تلر ود رملتتر دل ا ت ا
تلر ودلكل تتمل دل ا ت ا
دلر ةتتمل ودل ت دل ا ت ا
تلر ا
ودلللتتى
فتتس دلإ تتل « :قتتل دألغفت  :دل مت ر تتط دلشتتحل ت
دللكيتتل ا قتتل  :ولتتا ت حبا مل ا
تلر و ت كت اتمل تتل د ا
اليت بتتلةجف ن و حوتتط ق لتته د رملتتر دل ا ت ا
دل ا تتلر ودةجف ت دل ا ت ا
الوتتط بتته ا
تلر دلت دفل
تلر مللةتتر أّت اتا تتل لتلء ه ،تتل فتتس دالتت ح ل أ وتا ا
دلحتتلدة ا
دل ا ا
دألولتتة ه،تتل في ا تل أ ملي ئتتل لتتو أمتتمل و تحب ل فتتس صد لّه ،تتل فتتألّ
ا
لف ض ا
رل ٌح ».ر 4 :ص .355 :ف حوط دل م ر حإا بللحلوض ودييت س ح ا يتص وكتي متلهي د دتا ّ قت يتر كإ تص
ا
دملح ت دلفة خآبتتلص صدس دلف تتل بة ت ون 1983 1403
(دلر ةتتمل) فل ل تتل حوتتط لإ م ت ر ! و أ إتتا وةيظتتل :دل تتل
ر 1:ص 338 :و د تتا دلإال تتص دلحلد ا تتص د حلم تتلق :أه تتر خ تتلس تتل تتللا دل تتي بة ت ون  2008 1429 1ر 2 :ص:
.1820
مليظل  :ل ل دلحلا :دبط يظ س صدس بة ون لإريل ص ودلبشل صدس ملصس بة ون  1388ت  1968ج 3ص.255 :
دا مرلحلن دألصا ير و يص يص لييل بة ون  1983ص.456 :
لن وملغلن ص. 13:
دللدعس وهكلملص ّ سق ص.39 :
«األوب ييرا ( )Opéraتتس دلش تتحل د تتلّس دل تتأ مل تتيظا ب م تتر أصد تته ،ي تتلء ...تتط ،ةت ت أ مل خإإ تته أ ا هت ت دس ،ةت ت لح تتط» د تتا
مرلحلن دألصا ير و يص ص.368:
ا
ا
يإص دل لفص دةدىد ل دل يص دةجل ص س حل  /ي د  1395ت أك دل /ن ف ل  1975ي 29ص.71 :
ا
ددمل لي فس دلشحل دةدىد ل  :ه ة أب ا
دلييل بش سدن دّيلص دل لا دةدىد لةة دةدىد ل  2003ص.21:
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كلنتتا ن تتيص يت ي دل متتل ر فتتس دلشتتحل دةدىد تتل دةحتترملا %89.27:ب ي تتل كلنتتا ن تتيص د ر تتلن  %10.72سدلتتس :ددمل تتلي فتتس
دلشحل دةدىد ل  :ه ة أب ا
دلييل ص.21:
مليظل :دلح رق دبط سي ا دل ة ودن ص 292 :و.298
ا
ك تتلا دلم تتيل ة  :أب ت تتة دلح ت ل ّي :ل تتس ي تتر دليي تتلو و ي تتر أب ت دلفح تتمل لب تلد ا ص 192 :دلح تترق ّي تتا:
ي ر حس دلرملط ير دةح ر ج 1ص 380 381:ودلح رق :دبط سي ا دل ة ودن ص.298 :
دلح رق :دبط سي ا دل ة ودن ص.298 :
د للس نف ه ا
دلمفيص نف بل.
د للس نف ه ا
دلمفيص نف بل.
ا
د حإ لن دل يس :ب ل ي خ د ة صدس ددن ل دةدرملر بة ون  1975ص.303:
دلح رق :دبط سي ا دل ة ودن ص.301 :
د للس نف ه ص.298 :
د للس نف ه ص.299 :
د للس نف ه ص.300 :
د للس نف ه ص.302 :
د للس نف ه ا
دلمفيص نف بل.
د للس نف ه ا
دلمفيص نف بل.
د للس نف ه ص.304 :
د للس نف ه ص.299 298 :
د للس نف ه ص.301 :
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مفهوم التلقي وإجراءات االستجابة عند حازم القرطاجني
دة :صابرة بن قرماز
جامعة حسيبة بن بوعلي-الشلف(الجزائر)
*****

تاريخ اإليداع2020/10/27 :

تاريخ القبول2020/11/26:

تاريخ النشر2020/12/01 :

امللخص :
حاولنا في هذا املقال رصد ما عالجه حازم القرطاجني من ماهية التلقي وما يحيط بها من استجابة املتلقي الذي يتفاعل
مع الكالم أو الخطاب األدبي عموما  ،وكان حازم القرطاجني ملما بحيثيات التلقي وفن اإللقاء واالستجابة  ،حيث ركز على
دور املتلقي في استقبال الكالم مؤكدا على عملية االستجابة التي أسالت حبر أعالم ورواد نظرية التلقي  ،املنحدرين من
مدرسة كونستنس األملانية ،وبهذا التفكيرالحداثي الذي سبق إليه حازم يكون قد تميز تفكيره النقدي برؤسة حداثية تجلت
اليوم في تنظيرات رواد نظرية التلقي املحدثين .
الكلمات املفتاحية  :التلقي  ،السامع  ،املتلقي  ،االستجابة  ،التفكيرالحداثي  ،البالغة لقديمة .
Summary :
In this article, we tried to monitor what Hazem al-Carthaginian dealt with in terms of
receiving and surrounding the response of the recipient who interacts with speech or literary
discourse in general. She asked the leaders and pioneers of the theory of receptivity, who
descended from the German school of Konstance, and with this modernist thinking that Hazem
preceded, his critical thinking was distinguished by a modernist head that was evident today in
the theorems of the pioneers of modern receptivity theory.
Key words: receiving, listening, receiving, responding, modernist thinking, ancient rhetoric.

لقد حظي املتلقي سامعا املصطلح عليه بـ * :النفس * بعناية تامة في النقد العربي القديم ألن النص األدبي ال
ينتجه املبدع فقط وإنما يساهم القارئ إسهاما كبيرا في إنتاجه وفق ما يكتشفه من معاني جديدة التي يتضمنها
مضمرة النص األدبي  ،يمثل امللتقى الركيزة األساسية في بلورة الظاهرة األدبية " فتقدير املعنى ومستوياته موكول
إلى القارئ الذي يعمل فكره في إنعاش املفاهيم واستنباط املعاني الجديدة ويشارك في صياغة جمالية تبنى على
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األحكام النقدية ذات املصداقية العالية  ،ألن القراءة ليست فعال عاديا أو أمر عابرا إنما هي مشاركة وتفاعل بال
هي إضافة  ...هذه اإلضافة هي ما يمكن أن نسميه باملتعة التي يشعر بها القارئ ".

1

إن فعل تذوق القراءة فعل قديم قدم العصور  ،مارسه أرسطو من حيث النقد التذوقي  ،ويظهر في ذلك
عند قوله" هو النقد القائم على مجرد الذوق السليم وكان يمارسه الجمهور واملحترفون معا في املباريات بين
الشعراء الجوالين في الحفالت املسرحية وفي األعياد إذ كان جمهور النصرة حكما على املسرحيات التي تقدم
أمامه" .

2

يظهر فعل التلقي لدى أرسطو في مدى التفاعل بين أطراف التخاطب وكأنه بلور نظرية القراءة تبلورا مسبقا
لوضع وإرساء أسس التلقي  ،إن املتتبع ملسار فعل التلقي في التراث البالغي العربي القديم يستشف أن البالغين
العرب اعتنوا به وأولوا له اهتماما خاصا ومن ذلك ما أثاره عبد القاهر الجرجاني بقوله "ومعنى القصد إلى معاني
الكلم أن تعلم السامع بها ش يء ال يعلمه " ،3.والغاية من ايصال الكالم تزويد القارئ أو السامع بأفكار جديدة
تجعله أكثر تفاعال  ،لتزيد من وتيرة نشاطه فكما بينت الدراسات البالغية فإن النفس تسأم من األمور التي تترد
وإنما تسعد بما يتجدد .فتصبح أكثر تقبال ملا تتلقاه.
وقال في موضع آخر في سياق حديثه عن االستعارة "إن الذي قاله العلماء والبلغاء في صفتها واألخيار عنها
رموزا يفهمها إال من هو يمثل حالهم من لطف الطبع ومن هو مهيأ لفهم تلك اإلشارات " ، 4إن الذي يتضح من
إشارة عبد القاهر الجرجاني هو أن املعاني ال يمكن تشخيصها وفهمها وكشفها إال إذا أوتى القارئ أو السامع
استعدادا خاصا نفسيا يؤهله لفك تلك الرموز واإلشارات املبهمة  ،كما أشار عبد القاهر الجرجاني إلى فعل
التلقي ودور القارئ في فهم املعاني الغامضة ألي نص بقوله " ما كل فكر يهتدي إلى وجه الكشف على ما اشتمل
عليه وال كل خاطر يؤذن في الوصول إليه وما كل أحد يفلح في شق الصدفة ويكون في ذلك من أهون املعرفة"، 5
ولنا أن نتفهم ما يتوجب على القارئ أن يعتد به لفك شفرات النص فعليه أن يكون من ذوي املعرفة أن يتمتع
بثقافة خاصة .إن جهد حازم القرطاجني ال يقل أهمية عن جهود البالغين اآلخرين لوعيه الكامل بنظرية القراءة
والتلقي ومدى التفاعل واالنسجام بين الخطاب والقارئ .
فالتلقي عند حازم القرطاجني يبنى في كثير من األحوال على تفاعل النفس مع النص تفاعال حسيا مع طبيعة
املعاني التي تكون لها صورة من جهة مواقعها من النفوس وكونها مما يشمل النفس أو ينفرها لكونها مالئمة لها أو
منافرة  ،6يتحدث حازم عن الطرق الشعرية وتأثيرها على املتلقي يقول "فقد تبين أن أمهات الطرق الشعرية أربع
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وهي التهاني وما معها والتعازي وما معها واملدائح وما معها واألهاجي وما معها وان كل ذلك راجع إلى ما الباعث عليه
االرتياح  ،وإلى ما الباعث عليه االكتراث و إلى ما الباعث عليه االرتياح و االكتراث معا".7
يحرض حازم على الطرق الشعرية ودورها في تأتي نوع من اإلحساس لدى املتلقي كما خصص حازم
القرطاجني جزءا من كتابه األخير ،عنوانه  :األسلوب ،الذي تضمن فيه معالجته ألقسام الشعر الذي يترواحيين
الجد والهزل وبين مالءمتها للنفوس أو منافرة لها يقول حازم ":والشعر ينقسم أوال إلى طريق جد وطريق هزل فأما
طريقة الجد فهي مذهب في الكالم تصدر األقاويل فيه عن مروءة وعقل بنزاع الهمة وهوى إلى ذلك وأما طريقة
الهزل فإنها الهزل فإنها مذهب في الكالم تصدر األقاويل فيه عن مجون وسخف بنزاع الهمة و الهوى إلى ذلك" .

8

يطرح حازم القرطاجني فكرة أقسام الشعر وعالقتها باملتلقي  ،حيث اعتبر حازم أن الجد ذو صلة وطيدة
بالعقل ألنه ال يخلو من الرصانة واملتانة  ،أما طريقة الهزل فهي قرينة الهوى و لها حالوة والرشاقة على قلب
السامع.
يولي حازم عناية كبيرة بطرق األقاويل الشعرية وأساليبها وأثرها في املتلقي يقول ":وإنما هو على جهة املزح
والدعابة ليبسط بذلك من النفوس ويحرك  :فكثير من معاني الهزل تحرك ذا الجد وتطربه وإن لم يكن من
شأنه" ، 9يرى حازم أن طريقة املزح والدعابة أي الهزل تنال حظها من التأثير في املتلقي وتحرك نفسه وتطربه
وتسره ويجد في هذا األسلوب متنفسه الذي ال يحصل عليه مع أسلوب الجد الذي يتطلب تغليب العقل ،
والنفس بطبيعتها تميل إلى أساليب الهزل أنها تعشق الضحك والفكاهة .
كما يعد توجيه الخطاب إلى الغائب أسلوبا متبعا لدى كل من النقاد العرب كالفارابي وابن سينا  ،عبد القاهر
الجرجاني  ،وحازم القرطاجني ،بحيث يلجأ حازم هنا إلى استخدام لفظه النفوس بشكل مكرر في كتابه فيقول
":وللنفوس تحريك شديد باملحكيات املستغربة ألن النفس إذا خيل لها في الش يء ما لم يكن معهودا من أمر
معجب في مثله وجدت من االستغراب ما خيل لها ما لم تعهده " ،10.فلفظة النفوس تتردد على لسان حازم بشكل
مستمر وهي مؤشر واضح على توجيه الكالم إلى املتلقي سامعا أو قارئا بلفظة النفس "،فالنفس تكون متطلعة ملا
يستفتح لها الكالم به .فهي تنبسط الستقبالها أوال وتنقبض الستقبالها القبيح أوال أيضا".11
استبدل البالغيون لفظة القارئ أو السامع بالنفس ألن النفس تجيش بمشاعر داخلية عميقة  ،وكأن
الخطاب األدبي موجه إلى جوهره ال إلى ظاهره وسطحه  ،كما أن لفظة السامع ترددت على لسان النقاد العرب
باإلضافة إلى لفظة القارئ  ،التي وردت في كتبهم ولكنها كانت بدرجة أقل من سابقاتها وبما أن الخطاب األدبي
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عبارة عن تأثر وتأثير فإن هناك تسمية جديدة يمكن أن تطلق على املتلقي وهي املتأثر  ، 12يحصل التأثر للنفس
باملتخيالت وبطريقة سبك األلفاظ واقتران املعاني وضم العبارات والفصول بعضها إلى بعض .
فالنفس تغبط بكالم االبتهاج  ،وتبدي استعدادها لتقبله ،إذ يحصل ذلك االبتهاج نتيجة الصياغة املنمقة
والكالم املزين " ،كما أن النفوس املتقبلة لألقاويل املخيلة ال تتحرك وال تتفاعل إال إذا أبدت استعدادا فطريا
وبحسب ما تكون عليه املحاكاة في نفسها وما تدعم به املحاكاة وتقصد مما يزيد به املعنى تمويها والكالم حسن
دباجة من أمور ترجع إلى لفظ أو معنى أو تطلع أو أسلوب" ،13يبنى هذا القول على مدى إيالع النفس باألقاويل
املخيلة وهذا ال يأتي لدى املتلقي إال باستعداد خاص يتحلى به من جهة ومن جهة ثانية يبدو املعنى مموها وكالمه
حسن الصياغة يعود إلى عناصر أساسية هي طريقة تخير اللفظ الذي يتطابق مع املعنى ومع طبيعة األسلوب
املتبع ،أما االستعداد الذي قال به حازم القرطاجني فقسمه إلى نوعين األول  :استعداد خاص بالنفس وحالها
وهواها وقد تهيأت بهما ألنها تتحرك للقول منفعلة بحسب شدة موافقته لتلك الحال والهوى أما االستعداد
الثاني  :فيبنى على أن تكون النفس معتقدة في الشعر واعرف به فتتأثر وتهتز به .
إذن فاالستعداد األول مبني على حال النفس و على التذوق وهواها والثاني مبني على املعرفة ومدى استعداد
املتلقي استعدادا معرفيا ،وبالرجوع إلى ما ذكره حازم القرطاجني" من مسببات تفاعل القارئ وتحريك انفعاله
أمور أرجعها حازم إلى اللفظ واملعنى والتعلم واألسلوب من شأنها أن تحقق جمالية التقبل".

14

نلفي حازم القرطاجني يعطي أهمية بالغة للسامع أي املتلقي وذلك في باب حديثه عن التخييل وكيفية
حصوله  ،يقول":والتخييل أن تتمثل للسامع من لفظ الشاعر املخيل أوىمعانيه أو أسلوبه أو نظامه ،وتقوم في
خياله صورة أو صور ينفعل لتخيلها  ،وتصورها ش يء آخر بها انفعاال من غير روية إلى جهة من االنبساط أو
االنقباض ، 15".يؤكد حازم القرطاجني هنا على ردود السامع وانفعاالته التي تحدث بفعل التخييل الذي يحرك
فيه هذه الردود االستجابة التي من شأنها أن تؤثر فيه وفي نفسه سواء تتلقها بالقبول واالنبساط واالنشراح أو
بالنفور وعدم التقبل.
أسهب حازم في حديثه عن املحاكاة وربطها بمدى ولوع النفس وتقبلها وتلقيها لصور التي تحمل محاكاة
يقول":إن النفوس تنشط وتتلذذ باملحاكاة  ،فيكون ذلك سببا ألن يقع عندها لألمر فضل موقع والدليل على
فرحهم باملحاكاة أنهم يسرون بتأمل الصور املنقوشة للحيوانات الكريهة املتقزز منها ولو شاهدوها أنفسها لتنطوا
عنها فيكون املفرح ليس نفس تلك الصورة وال املنقوش بل كونها محاكاة لغيرها إذا كانت قد أتقنت" .
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إن إحداث التأثير على املخاطب يتطلب تذوقا واستعدادا نفسيا خاصا ورصيدا معرفيا وخبرة واسعة ويعني
هذا أن حدوث التأثير عملية تفاعل بين طرفي التراسل املتقبل واملستقبل " ألن الذي يستجيب للنص يجب أن
تتوفر فيه الخصائص الفنية واملعرفية كي يستجيب وينفعل  ،إنها آلية التفاعل و التبادل" ، 17تنبني الدراسات
األسلوبية الحديثة على عناصر التذوق واالستعداد الذي يحقق اللذة الجمالية يرى رامسوالونسو "إن مراحل
املعرفة الشعرية ثالث  :القراءة والنقد والعلم  ،فاللذة الجمالية الصافية والشعور الذي تتحول به القصيدة
ينبغي أن يكونا بريئين سابقين على أي تحليل  ،نابغين من ذوق الشعر وجديرين بأن يرتجف لهما كل قارئ
حساس عندما يتمضح بماء الشعر العذب واملعذب في نفس الوقت ".

18

إن الغاية من التلقي والتواصل بين املتخاطبين إحداث التأثير وال تحصل هذه الغاية إال بمراعاة مستويات
التلقي وكفاءة املتراسلين في فهم وتفهم الرسالة الكالمية ،يقوم هذا التأثير على عامل الذوق والتذوق ألن القيمة
الجمالية لرسالة الكالمية يتحقق بهذا العامل "إن أفصح الكالم وأبلغه لو يلقى في متلقين ال يفهمون لغة ذلك
الكالم ملا كان له أي تأثير وإذن  ،فال بد من تضافر متلقين بلغاء باملقدار الذي يشرط فيه وجود إثين  ،أيضا بلغاء
يتذوقون الرسالة األدبية املتلقاة  ،ويتحسسون جمالها وإال فإن جمالية األدب تفقد كل معنى لها إذا ظلت
أحادية الجانب من أجل ذلك قامت كل البالغات  ،عبر تاريخ اآلداب اإلنسانية الطويل  ،على تكافئ اإلرسال
واملتلقي"، 19لقد اعتاد البالغيون العرب على البحث عن القيم الجمالية في البالغة العربية  ،وذلك من خالل
االهتمام بكفاءة املتلقي وربطه بالوحي املنزل الذي أحدث اهتزازا كبيرا في ذائقة العرب  ،وقد وضع البالغيون
القرآن الكريم في املرتبة األولى بوصفه خطابا بيانيا له سمات فنية خاصة جدا في مجال التأثير " إن البحث في
عملية التأثير التي تأسست بين القرآن الكريم وبين املتلقي كانت املحرك الفعلي ملثل هذه الدراسات التي تكلمت في
مفاهيم كثيرة وردت في الخطاب التراثي البالغي مثل  :االستجابة والتشوق واالنشراح واالستبشار وغيرها من
األلفاظ الدالة على التحرك النفس ي واالهتزاز الذاتي أمام البيان القرآني " ،20يتمخض عن فعل القراءة في املورث
البالغي استجابات متفاوتة تتماش ى مع أحوال النفس التي تكون مستعدة الستقبال الفرح أو الكالم املفرح  ،إذ
يصاحب هذا الشعور مشاعر أخرى تزيد من رغبة التفاعل مع من مثل الشوق وانشراح الصدر الستقبال
الكالم السار  ،فينجم عن هذه املشاعر ردات فعل أو استجابات صادقة ومؤثرة صادقة مؤثرة حيال ما
تستقبله النفس أو السامع أو املتقبل من خطاب يثير فيه مشاعر التقبل بحرارة استقباله.
يبدو أن حازم القرطاجني قد استفاد من الثقافة اليونانية ،فقد تأثر بعلم وأراء أرسطو التي ظهرت في ما
طرحه من أراء حول التلقي وما يحيط به من إرسال الكالم وطرق إيصاله  ،.كما استثمر حازم ثقافة الفالسفة
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املسلمين من أمثال ابن رشد و الفاربي وابن سينا ألن هؤالء الفالسفة تشبعوا بدورهم بالثقافة األرسطية ذات
األبعاد املنطقية والفلسفية  ،وقد ساعدت هذه الثقافة حازم القرطاجني على التفصيل في موضوع التلقي وما
يتبعه من آلياته و إجراءته وحيثيات استجابته لذلك ظهر في كتاب املنهاج مؤسسا و مرهصا لنظرية التلقي
الغربية .
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َت َد ُاو َّلي ُة الخ َطاب َل َدى َ
َ
يمي
اه
بر
اإل
ير
ش
الب
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
َ ََ
َ
ُم َقا َرَب ٌة ح َجاج َي ٌة ملَ َقال :اإل َ
نسا ِن َية آل َ
مهاَ ،و ِاس ِتغاثتها
ِ ِ ِ
ِ
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ملخص:
َ
َّ
َّ
َ
َ
اسة الخطاب َ
تسعى هذه الورقة لد َر َ
ُ
الج َز ائري واملتمثل في ِنتاج الشيخ الب ِشير َ
داولي
ِِ
اإلبر ِاه ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
يمي ِمن ِخَل ِل البعد الت ِ
َ
ً
َُ ْ
ُ
ُ
َّ
َ
حيث َّ
َّ
ُّ
ُ
إن الح َج َ
َ
ومن الحقو ِل
املتاخمة له؛ فإذ ل بد من ذلك فلتكن
املعرفية
اج يعد مبحثا من
والح َج ِاج ِي؛
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
مباحث التداولي ِة ِ
َّ َ
َ
ََ
ُ
َ َُ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
اب والنظ ِر ِإلى
تعالق
معرفة مدى
ِدراستنا ِهي محاولة
وتناغم البعد ِين ِفي هذه املدونة ،وكذا تتبع و ِاستقراء مقاصد ِ
ِ
ِ
الخط ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
غة ووسا ِئ ِل َها ِفي
َو َسا ِئ ِل ِه
اب وكذا ِإ َبر ِاز ِقيم ِة البَل ِ
اخ َل ِ
الحج ِاج د ِ
اإلبَلغية ،و ِد َراس ِة األفع ِال الكَل ِمي ِة وما تؤ ِد ِيه ِفي ِبن ِاء ِ
ِ
الخط ِ
َْ
َ
َ
خل ِق ِح َج ٍاج ِإمت ِاع ٍي ِإقن ِاع ٍي إنجاز ٍي.
َّ
الج َز ائر ُّي؛ َ
طاب َ
التداولية؛ الحجاج؛ الخ ُ
الب ِشير َ
يمي.
كلمات مفتاحية:
ِ
ِ
اإلبر ِاه ِ
ِ
ِِ
Abstract:
This research paper seeks to study a model of the Algerian discourse According to Sheikh AlBasheer Al-Ibrahimi From a pragmatic and argumentative perspective Considering that the argument is
one of the Researches pragmatism. Therefore, our study seeks to know the extent of their union in this
blog, and tracking and extrapolating. The intents of The Discourse And looking at its reporting methods,
The study of acts speech and what they perform for the argumentative within the discourse, As well as
showing the value of rhetoric and its means in creating an entertaining, persuasive argument.
Key words: The pragmatism; The argumentative; the Algerian discour; Al-Basheer Al-Ibrahimi.

تصدير:
ُ
َّ
ّ َ َ َ َ َّ
الش ُ
َّإنه ملن الواضح ً
يخ َ
اإل َبر ِاه ِيم ّي والتي ُجمع أغلبها
ير
ش
الب
ا
ه
ك
ب
س
ي
الت
واملقاالت
طب
ـ
للمتأم ِل في الخ
جدا
ِ
ِ
ِ
ِ
في اآلثار ،يلفي اكتساءها باألبعاد الحجاجية َّ
والتداولية ،وتكثيفه لها بالحجة والبرهان القاطع والبيان الساطع؛
ِ
ُ
ً
َ
َ
َ
1
ُ
لكون املقالة  -اإل َ
ً
نسا ِن َي ِة َآال ُم َهاَ ،وِاس ِتغاثت َها أ ُنموذجاً -
مكتوبا يقصد به التأثير في القارئ وإحداث انفعال
كالما
ِ
ُ َ
ً
َ
2
ً
ً
َ
ستم ِال ٍي للمـخاطب ،مستندا إلى
بالحجاج ذا بعد ِإقن ِاع ٍي ِا ِ
مؤقت أو مستمر ؛ فهو بذلك يقدم خطابا مشحونا ِ
َّ
العوامل َّ
الخطاب؛ حيث
تعالق
في
وقصدية
ية
إنجا
لها
تي
وال
الحجاجية واألفعال الكالمية
ز
وتواشج هذا ِ
والروابط ِ
ِ
ِ
َ
َّإنه ال َ
خطاب دون قصد.3
نص وال
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ومن هنا جاز لنا في هذه ّ
الدراسة البحث في حجاجية خ َطاب َّ
اإل َبر ِاه ِيم ّي و ِتبيان أبعاده اإلقناعية
ير
ش
الب
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ومقاصده وقواه اإلنجازية.
َّ
.1مفهوم التداوليةPragmatique
ً
حيز واحد أال وهو َّ
لغة :جذر "دول" يحمل َّ
عدة معان متباينة ،لكن تدور في ّ
التحول َّ
والصيرورة ،فقد جاء
.1.1
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
َ
َ
َ
َ
ُّ َ َ َ ُ َ َ
ْ
ّ
ْ
وال ْيك أي ُم َ
اللسان « َوت َ
داو ًلة َع َلى األمر؛ َق َ
داو ْلنا األ َ
ال ِس َيب َو ْي ِهِ :وإن ِشئ َت َح َمل َت ُه
مر :أخذناه بالدول ،وقالوا :د
في ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َّللا ُيداولها َب ْي َن َّ
َع َلى أنه َوق َع في َهذه ال َحالَ ،
يام أي َدا َر ْتَ ،و َّ ُ
الناسَ ،وت َ
ودالت األ ُ
داول ْت ُه األيدي :أخذته َه ِذ ِه َّ
مرة
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
4
مرةَ ،
الثوب َيدو ُل أي َبليَ ،وقد َج َعل ُّ
ُ
ود َ
َو َه ِذ ِه َّ
وده َيدول» .
ال
ِ
ََ َ َ
ُ َ
َ
ُّ
ال أ ْيضا :من التداول ُي َقال :تداو َل
القوم فالناِ ،إذا تعاوروه
وجاء في جمهرة اللغة« ،دواليك من املداولة ،وق
ب َّ
الض ْر ِب».5
ِ
ً
ً ُ ً
ُّ
َّ
ً
االستعمال6؛ فهي «ليست علما لغويا محضا باملعنى
.2 .1
اصطَلحا :فتهتم التداولية بدراسة اللغة في ِ
ّ
ً
َّ
البنى اللغوية ويتوقف عند حدودها وأشكالها الظاهرةَّ ،
التقليدي ،علما يكتفي بوصف وتفسير ُ
ولكنها علم جديد
َ َّ َ َ َ
ُّ
7
َّ
اب تأثير ٍي
للتواصل يدرس الظواهر اللغوية في مجال ِ
اإلنجا ِزي ِة و ِبناء ِخط ٍ
االستعمال»  ،من أجل تبيين قواه ِ
اقتناعي.
ٍ
ً
ُّ
تحديدا باستعمال الكالم في َّ
التواصل»8؛ ولهذا َّ
ً
ٌ
ٌ
فالدرس اللغوي
فرعي يهتم
لساني
وتبعا لذلك فهي «نظام
ِ
َّ ّ
ُّ
اللغوي في سياق َّ
َّ
اللغة تؤدي وظائفها فيه9؛ ًإذا فهي تدر ُ
س أحوال فضاء
التواصل ألن
التداولي يدرس املنجز
ُ
ُ َ
االستعمال وسياقاته حسب قصدية املـتكلم ومقاصد املـخاطب.
ِ
الحجاجArgumentation:
 .2مفهوم ِ
َ
ً
ً
ُ
ً
الح َّجةَ ،
حاجة وحجاجاَ :نا َز َع ُه ُ
لغة :ورد في لسان العربُ « :
وحاجه ُم َّ
َّ
الح َّجةُ :ح َج ٌج وح ٌ
وح َّجه َي ُح ُّجه
جاج،
.1.2
ِ
ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ ًّ َ
َ
َ
َّ
ُ
َ
وس ى؛ أي غل َبه ُ
َ
بالح َّجةْ ،
آدم ُم َ
َ ُ َّ
يث :ف َح َّج ُ
واحت َّج بالش ِيء :اتخذ ُه ُح َّجة؛ ق َ
ال
حجا :غل َبه على حج ِته ،و ِفي الح ِد ِ
َ
َ
َ
َ َْ ْ َ
َّ
َ َ
َ ُ
ص َد ل َها ِوإليها؛ َوكذ ِل َك َم َح َّجة الط ِر ِيق ِه َي املـ ْق ِص ُد
األزهريِ :إنما ُس ِّم َي ْت ُح َّجة ألنها ت َح ُّج أي تقتصد ألن الق
ْ َ
َ
ُ ُ
ُ
واملَـ ْس َل ُكَ .وفي َحديث َّ
حاج ُه ُومغال ُبه بإظهار ُ
يك ْم َفأنا َحج ُ
يجه؛ َأي ُم ُّ
والح َّجة:
الح َّجة َعل ْي ِه.
الد َّج ِالِ :إن َيخ ُر ْج وأنا ِف
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
يل َو ْال ُب ْر َه ُ
َّ
الد ِل ُ
ان».10
ََ
َ ُّ َ
َ
الغ َل َب ُة ُ
بالح َّج ِةُ ،يقالَ :ح َّج ُه َي ُح ُّج َح ًّجاِ ،إذا غل َبه على ُح َّج ِتهَ ،و ِفي َح ِديث
تعريف آخر وهو «الحج:
ووقفنا على
ٍ
َ
َ
َ
ُّ
صمي؛ أي أغل ُبه ُ
َ َ َ ْ ُ ُ ُّ َ ْ
بالح َّجة» ،11وفي نفس املنحى جاء في معجم اللغة العربية املعاصرة،
ِ
معاوية :فجعلت أحج خ ِ
ُ َ
احتج بكذا :استند إليهَّ ،اتخذه ُح َّج ًة له ُ
ّ
َّ
« َّ
َّ
الح َّجة
واحتج عليه :أقام
ترقية"،
بأقدميته لنيل
"احتج
وعذ ًرا
ٍ
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َ
والبرهان»12؛ ونخلص من ذلك إلى َّأن الحجاج عند العرب هو الغلبة بالبرهان ومقارعة الخصم ُ
بالحجة َ
والبيان،
ِ
ّ
َّ
َّ
هذا وبالعودة إلى األصول الالتينية نجد َّأن لفظة  Argumentمن الفعل الالتيني Arguere؛ وتعني جعل الش يء
وظاهرا ،وهي من جذر إغريقي  arguesويعني ً
ً
أبيضا ً
واضحا ً
ً
المعا.13
والمعا
مل املُـتلقي على اإلقناع بما نعرضه عليه أو ّ
ً
الحجاج على َّأنه « َح ُ
الزيادة
 .2.2اصطَلحا :يعرف بيرملان ِ perelman
ِ
في حجم هذا االقتناع» .14ويرى طه عبد الرحمن َّأنه «كل منطوق به َّ
موجه إلى الغير إلفهامه دعوى مخصوصة
يحق له االعتراض عليها».15
ُ
ّ
ً
ً
علما ً
ً
للحجاج كونهً « :
لغويا أو عملية لسانية ِاتصالية ،الغاية منها
وعطفا على ما ذكر نلفي تعريفا جامعا ِ
اإلقناعَّ ،الذي يعتمد على وسائل منطقية ولغوية خاصة في غاية الوضوح» ،16فمن خالل هاته َّ
التعاريف يلزم
ُ
القول َأ َّن الحجاج كالم مشحون ُ
بالحجج غايته إقناع املـخاطب.
ِ
 .3ح َجاج َي ُة الخطاب اإل َبراهيميَّ :إن َّ
َّ
الن َ
اإل َبر ِاه ِيمي يجد َّأن لها مسحة ِحجاجية إقناعية
اظر في
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
خطاب الب ِش ِير ِ
ِ ِ
ً
مستندا إلى عدةَّ
ُ
أي وتغيير معتقد وإفحام ،ببيان الفكرة وتعضيدها بالحجج والبراهين؛
يحاول من خاللها تثبيت ر ٍ
َ
َّ
َ
الروابط والعوامل الحجاجية َّ
دعائم ليحقق َّ
التواصل واالستمالة ً
معا؛ ْأن وظف َّ
والتكر َار واالستعارة قصد
ِ
ّ
َّ
ُّ
املُـحاججة واإلبالغ َّ
َّ
تفاعلية
والنفعية ،دون ْأن ننس ى اللغة العالية ِالتي يحسنها ،هي األخرى بلغ بها مقاصده لتحقق
ُ َ
ً
وقوة إنجازية بينه وبين املـخاطبين.
ُ
َّ
َّ
َّ
فالحجاج إقناع املـخاطب
والحجاج؛ ِ
بالحجاج :ال أحد ينكر أنه توجد عالقة بين التداولية ِ
 .4عَلئقية التداولية ِ
َّ
فالحجاج « ٌ
مجال ٌّ
غني
بأمر يجهله أو ينكره بلغة ِحجاجية غرضها التأثير واإلنجاز ،وهذا ما يتبناه الفكر التداولي؛ ِ
ٍ
ّ 17
ُّ
ّ
ً 18
َّ
ً
َ
ً
ً
من مجاالت التداولية» ؛ والتي تدرس اللغة ِبع ِدها ملمحا تواصليا اجتماعيا خطابيا  ،فالحجاج قائم على مبدإ
اإلفهام ،واإلفادة ٌ
ٌّ
تداولي.
ملمح
ً
مشروعا حول
وكذلك نلفي َّأن ديكرو Oswald Ducrotوانسكومبر Jean- Claude Anscombreبلور
ُ
الحجاجية للملفوظ ،ويتضح ً
جليا
التداولية املدمجة واملـتمثلة في الداللة والتداولية التي اهتمت بالخصائص ِ
ُّ
جاج يتكئ على َّ
التداولية لتبيان ُ
مما تقدم ذكره َّأن الح َ
اللغة ّ
والسياق حيث َّإنهما أداتان
الحجة من خالل
ِ
ِ
ِ
ُ
تواصلي قصده َّ
وأن الحجاج ُب ٌ
وتأثيراَّ ،
التأثير واالستمالة ،وما سبق ذكره ٌ
ً
ٌّ
ٌّ
طرح
خطابي
عد
تحققان لألفعال إنجا ًزا
ِ
ِ
ٌّ
تداولي.
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ٌ
ٌ
جاجي ٌة للمُـ َّ
تداولية ح َّ
دو ِنة:
 .5مقاربة
ِ
َ
ََ
األ َ
فعال الكَل ِم َية:
ِ .1.5حجاجية
َّ
أس َ
س لنظرية أفعال الكالم  Les actes de paroleجون أوستين " "John Austinفي كتابه "كيف ننجز
ُ
ُ َ
ُّ َّ
ّ
األشياء بالكلمات"؛ وهي إجراء تداولي تتجسد باللغة ال ِتي يستميل بها املـتكلم املـخاطب ،فهي «وسيلة ِاتصال
ُ
وإيصال تؤدي باملستمع إلى القيام بفعل ،أو الكف عنه ،أو تغيير سلوكه أو معتقده ،ويحصل هذا لحظة
َّ
ومستمعا» ،19إذن فهي ا ّلنواة املركزية للمما سة َّ
َّ
ً
ً
ُ
ً
التداولية التي تقوم على
محاججا
متكلما أو
ويستلزم
التلفظ،
ر
َّ
ُ َّ
جية .وقد َّ
بالح َّ
قس َمها أوستين إلى ثالثة أنواع :الفعل اللفظي /الفعل اإلنجازي /الفعل
إنجازية األفعال وامل ـتسمة ِ
التأثيري.
ً
تصنيفا آخر على أساس القوى اإلنجازية فجعلها ً
َّ
خمسا هي :أفعال األحكام  /أفعال القرارات /
ثم قدم لها
ُ َّ 20
أفعال َّ
التعهد /أفعال ُّ
ثم أعيدت صياغتها من ِقبل جون سيرل " " John Searleإلى
السلوك  /أفعال اإليضاح ،
التوجيهيات  /االلتزامياتَّ /
خمسة أنواع هي :اإلخبا يات َّ /
التعبيريات  /اإلعالنيات.21
ر
ِ
وكما أضاف الفعل القضوي ملكونات الفعل الكالمي املباشر ،وتعمق في غير املباشر؛ لكون بع األفعال
َّ َ
ََ
األ َ
فعال الكال ِم َية وسيلة إيصال
معان غير معبر عنها في الفعل املحتوى القضوي ،22نلمح مما سبق أن
تفصح عن ٍ
ُ
ّ
الحجاج ،وخاصة أفعال اإليضاح؛
وِاتصال تعمد إلى التأثير في املـخاطب لينجز هاته األفعال ،وهذا من وظائف ِ
َّ
ُ
بالحجاج.23
والتي تستخدم لبيان رأي ِوذكر حجة ،فهي ترتبط ِ
َ
َ
الك َالم َية ليستميل بها املُـخاطب َّ
األ َ
إذا عدنا إلى مقال اإلبر ّ
للتأثير فيه ،وفي
ال
فع
اهيمي نجده َّأنه استعمل
ِ
الوقت نفسه نتحرى بها مقاصده ،ونستند إلى تقسيم "سيرل" في صد هذه األفعال؛ ولقد اخترنا تصنيفه َّ
ألنه
ر
وسع مجال بحثه وتعمق فيه ،وهذا ما سيساعدنا في هذه ّ
َّ
الدراسة.
ِ
 .1.1.5اإلخباريات ُ :Assertivesيقابل هذا الفعل في تصنيفات "أوستين" أفعال اإليضاح وأفعال األحكام؛ فهي
ُ
ً
االجتماعي ووضعه االعتباري كأن يكون قاضيا أو
بدورها «تعكس قدرة املـتكلم على إصدار األحكام حسب موقعه ِ
ً
ً
24
صرح -وافق -ا َّ
ً
اهيمي وهو امل ّ
أيضا وعليه فاإلبر ّ
مثال :اعترض -أعلنّ -
صرح بهذه األحكام
«
...
هم
ت
حاكما ومن ذلك
ِ
ِ
ً
عدة حقائق؛ نحو قولهَّ :
ومعترضا عليها في الوقت نفسه ،كما َّأنه نقل َّ
ً
"إن اإلنسانية تلك ّ
األم الرؤوم،
معلنا
وصرح ب َّ
اإلنسانية تتخبط في املصائب "...؛ فهذا إخبار عن أحوال اإلنسانية وصفاتها ،وكما َّأنه ِا َّتهم َّ
أن اإلنسانية
تستغيث من داهية الحرب وغائلة الفقر.
ً
ُ
جاءت أفعال هذه الخطبة تتراوح بين املاض ي والحاضر ،فأفعال املاضية مثال وجدنا " :أتلفت ،تمثلت ،كان،
استغاثت ،أغاثها ،قي ُّ ،
مدوا ،عرفوا ،أحسنوا ،فعلوا ،دفعوا ،عرف ،قاموا "؛ َّإن هذه األفعال تندرج تحت
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التقرير ً
أفعال األحكام داللتها َّ
حينا مثل ... :ويالت الحروب َّالتي أتلفت؛ فهو ّيقر َّ
بأن اإلنسانية أتلفتها الحروب،
ِ
وفي قوله :استغاثت اإلنسانية من املفسدين؛ فهو يثبت َّ
بأن اإلنسانية تستغيث ،ويلزم أبناءها بغوثها  ...ومن
اإللزام قولهُّ :
ومدوا أيديهم متعاضدين ،وعرفوا كيف يحاربون الفقر؛ فهذا إلزام لهم وتحفيز لنجدة اإلنسانية.
َّأما األفعال املضارعة فهذا بيانها " :تحابي ،تميز ،يستعبد ،يستخدم ،يكون ،يتوسلون ،تستغيث ،ال ندري،
ً
مثال في" يحاربون ،تساند" يصدر ً
حكما مفاده لو تساند األغنياء
يحاربون ،تساند ،لدفعوا ،تسكن "...؛ فنجده
ُ
َ
ويحاربون الفقر لدفعوا عن العالم غارة عشواء واملـتمثلة في الفقر ،فالفعل املضارع استشراف للمستقبل ونظرة
تأملية وتصوير له ،وفي الوقت ذاته تجعل املُـخاطب يتماش ى وتراتبية مقاصد اإلبر ّ
اهيمي ،وتدعوه لالستمرارية
وتغيير الوضع ّ
الراهن.
ً
ً
َّ
التوجيهات  :Directivesوغرض َّ
حددا ،كاإلذن ُّ
والنصح واإلرشاد
.2.1.5
التوجيه جعل املتلقي ينجز عمال ُم
اهيمي َّ
واالستفهام واألمر ،ويقابل هذا تصنيف "أوستين" أفعال السلوك وأفعال القرارات25؛ وعليه فاإلبر ّ
قدم
ِ
ْ
فليرحم اإلنسانية من في قلبه رحمة ،بل لو بذل أغنياء املسلمين ما أوجب عليهم اإلسالم من
توجيهات نحو" :أال
ُ
َ
َّ
َّ
زكاة  ،"...فهو يطلب من املـخاطب في ثوب آمر ناحح ،ويلزمه بإنجاز فعل َّ
معين وترك مقابله ،ألن األمر بالش يء نهي
ٍ
ٍ
ُ
َّ
عن ّ
َّ
ضده ،ومن بين الوسائل َّ
ّ
التوجيهية التي اعتمدها اإلبراهيمي التحذير ،كتحذير املـخاطب من أعداء اإلنسانية
" كاملشعوذين ،املحتالين ،املبتدعينّ ،
الضالين ،املضليين" ...
واالستفهام كقوله :هل من منجد؟ وملاذا ال ندري؟ فهما استفهامان بالغيان إبالغيان ّ
يوجه بهما لنجدة ما بقي
ِ
من اإلنسانية؛ فهو أسلوب غير مباشر فيه تنبيه وتأثير ،القصد منه اإلجابة بإنجاز فعلي ،وتبيان العواقب
التوسل ّ
الضعفاءَّ ،
َّ
والتحذير منها مثل ":شر الحرب ،تدابر وتقاطع األبناء ،بث املكائد ،استعباد ُّ
بالدين لجمع
ِ
ُ
تص ُب في دالء َّ
ُّ
الدنيا ،طواغيت االستبداد  "...فكلها تحذيرات ُ
التوجيه ليرتوي منها املـخاطب وتحقق له املنفعة
ِ
والقوة اإلنجازية ومآرب أخرى.
اللتزاميات  :Commissivesوفيها يلتزم املتكلم بفعل ش يء ما في املستقبل وشرطه اإلخالص وهو
ِ .3.1.5
َ
ُ
ً
َّ
اهيمي يلزم املخاطب بكالمه ويلتزم هو بما يقول ً
القصد ،26وعليه فالبشير اإلبر ّ
أيضا؛ أي أنه كان صادقا في كالمه
َّ َّ
مما تحقق فيه شرط اإلخالص ،ولهذا جاء بنماذج من خطابه َّ
َّ
"إنما الذي
تحريضية حجاجية منها:
بعدة أفعال
ند يه ونقوله وال نخفيه "...؛ فهو ّ
يقدم نصائح لإلنسانية جمعاء ،مخلص في دعواه ،وهذا ما يتضح في قوله" :
ر
ُ َ
َّ
ُّ
هذه نفثة مصدور ،وللنفوس ثورة َّ
ثم تسكن" ،وهنا يروض النفس ويلزمها بتقبل الواقع املرير ويلزم املـخاطب
باألخذ بكالمه َّ
ألنه ذو دراسة ودراية.
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َّ
َّ
ُّ
الشكر واالعتذار َّ
التعبيريات  :Expressivesيدخل في هذا َّ
والتعزية والترحيب 27وتقابلها
التفريع أفعال
.4.1.5
ِ
أفعال املمارسة ُّ
"السلوك" عند "أوستين" ،ويتجلى هذا في شكره ملن أغاث اإلنسانية مثل " :فأغاثها أنصار ُّ
الروح،
فأغاثها الحكماء الربانيون ،وأنصار اإلنصاف ،والعلماء املصلحون وحزب هللا املفلحون" ،وقد استدل في هذه
ّ
والثقات ليثبت َّ
حجية كالمه ،فاستعمل أرقى األوصاف وأنبل الفئات ،ومعروف عنه َّأنه
العبارة بفئة من العقالء ِ
ٌ
حاجج بكالمه مقنع في خطابه.
ُم
.5.1.5اإلعَلنيات  :Declarationsال تحتاج هذه األفعال لشرط اإلخالص ،وتكون حين َّ
التلفظ ذاته،28
َ
ُ َ
العالم الخا جي ،وما ُ
حدث ً
تغيرا في الوضع القائم ،29إذن فهي
يميز َها هي أن َت
ونجاح هذه األفعال حين تطابق
ر
ُّتدل على كل فعل يؤدي ً
ً
إعالنيا ،ومثال ذلك" :استغاثت اإلنسانية بأبنائها الصادقين على أبنائها املارقين"،
غرضا
ٍ
ّ
َّ
َّ
صفين ونبذ تحكيم السيف" ،فهي أفعال
"محاربة الفقر واألخذ بيد الفقير"" ،الدعوة إلى تحكيم العقل كيوم ِ
َ
العالم الخارجي لها دفع لتغيير الوضع القائم ،فهو يعلن َّ
بأن اإلنسانية إذا استغاثت تستغيث بالبررة
تطابق
ً
والعقالء الذين ال ينجرون وراء أذيال الفتنة ،وضرب لنا مثال بموقعة صفين والجمل ،فأعلن من خاللهماَّ ،أن
َّ
السيفَّ ،
حكموا العقل ونبذوا العنجهية وحد َّ
بأن االتحاد في وجه املستدمر أمر ال
حزب هللا املفلحون هم من
بد منه.
ُ
ُ
ُ َّ
ً
تحقيقا إلقناع املـخاطب،
ِ .2.5حجاجية التكر ِار :يستند املـحاجج إلى جملة من الوسائل لتحقيق ححة دعواه
ومن بين هذه الوسائل َّ
التكرار.
َّ
 .1.2.5مفهوم التكرارلغة:
َ
َ
َ
والك ُّر :الرجوع عليه ،ومنه َّ
والك ُ
والك ُ
رير :بحة تعتري من الغبار».30
رير« :صوت في الحلق كالحشرجة،
التكرار،
َ
ّ
َ ُّ َ ْ َ
َ ّ ُّ ُ ُ ُ َ ُ َ َ
ص َد ُر ك َّر
ال :ك َّره وك َّر ِب َن ْف ِس ِهَ ،ي َت َع َّدى َوال َي َت َع َّدى ،والكر :م
اللسان َّأن مادة كرر من« :الكر :الرجوع .يق
وجاء في ِ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ً
ً
ََْ َ ُ َ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
ََ ُ
َ ّ َ
ََ
ومك ّرَ ،وكذ ِلك الف َر ُ
س،
علي ِه يك ُّر ك ًّرا وكرورا وتكرارا :عطف ،وك َّر عنهَ :رجع ،وك ّر على العد ِو يك ُّر؛ ورج ٌل ك َّرار ِ
َ َ َ
ُ
َ ْ
َ ّ ُ َ َّ ُ َ ْ َ ْ ُ َ َّ َ ُ َ ُ َ
َ
ً
َّ
َ َ َ ُ
ال :ك َّر ْر ُت َعل ْي ِه ال َح ِديث وك ْرك ْرته ِإذا
وك َّر َر الش ْي َء وك ْركره :أعاده َم َّرة َب ْع َد أخرى ،والكرة :املرة ،والجمع الكرات .ويق
َ ُّ ُّ ُ ُ َ
ُ َ
َّ ْ َ ْ ُ َّ ْ
َّ ُ
َ َ َ َ ً
َ َ ُ
والت ِك َّرة ِب َم ْع َنى
التكر ُار.
وع َعلى الش ي ِء و ِمنه
َر َّد ْدت ُه َعل ْي ِه ،وكرك ْرته َع ْن كذا ك ْركرة ِإذا َر َد ْدته ،والكر :الرج
َّ ْ
التكر ِار».31
ُ
َّ
ويترتب على ما ورد في املعاجم َّأن َّ
التكرار يعني ُّ
الرجوع واإلعادة واملـعاودة والترديد.
ُّ
َّ ْ
اللغة العربية ،يساهم في تماسك َّ
ً
النص،
فالتكر ُار وسيلة حجاجية وهو ظاهرة لسانية تتميز بها
اصطَلحا:
.2.1.5
َ
ُ
32
َّ َّ
للحجاج طاقة مضافة تؤثر على املـتلقي
وهو يتحقق بتكرار الحروف والكلمات والجمل  ،وكما أن التكرار يوفر ِ
33
ويساعد على إقناعه وإبالغه وإفهامه.
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ُ
َّ
ووقفنا على هذا الرأي مفاده َّأن َّ
التكرار هو «املـم ِثل للبنية العميقة التي تحكم حركة املعنى في مختلف أنواع
البديعية في شكلها َّ
البديع ،وال يمكن الكشف عن هذه الحقيقة َّإال بتتبع املفردات َّ
َّ
السطحي َّ
ثم ربطها بحركة
املعنى».34
ّ
وتأسيسا على َّ
َّ َّ َ
ً
التعاريف َّ
يكثف
جاج غايته اإلقناع واإلمتاع واإلبالغ ِ
السابقة ،فإن التكرار له دور أساس في ِ
الح ِ
َّ ً
ً
وتوكيدا.
حركية
املعنى ويجعل له
ومن هنا ُنثر َّ
اهيمي وفق ما هو َّ
التكرار في مقال اإلبر ّ
مبين في الجدول اآلتي:
ِ
الكلمــة

َ
تكرارهــا

اإلنسانية

06

األم

02

تمثلت

02

تستغيث

19

مصائب

05

ويَلت

03

رمح

02

ندري
َّ
حتى

07
03

ً
اعتباطا بل لداللة ومنفعة ،حيث إن ما ُكرر هو بؤرة ومحور املقال َّ
والب ّي ُن َّأن األلفاظ َّالتي تكررت لم ْ
َ
تكرر
وأن
ِ
ُ
ً
سابقها والحقها متعلق بها ً
وحجاجيا ،فتكرار اإلنسانية ست مرات ُّ
يدل على ّأن املـتكلم يؤكد على موضوعه
دالليا
َ
ْ
ً
َ
والظاهر في العتبة األولى في خطابه أال وهو العنوان ،وك َر َر تستغيث وما شاكلها تسع عشرة مرة ويوحي تكرارها
ُ
َّ ُ
ات.
على توكيد حال اإلنسانية املــثخنة باملصائب هذا املشهد التصوير ّي الذي كرر خمس مر ٍ
َ
بؤر متوترة ليبلغنا َّأنه في جو مشحون متردد تظهر من خالله عاطفته
وك َر َر ندري ول ندري سبع مر ٍ
ات على ٍ
وصدق نواياه ودليل كالمنا َّأنه ختم مقاله بعبارة " هذه نفثة مصدور وللنفوس ثورة َّ
ثم تسكن".
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ُ
ُ َ
َّ َّ َ
خاطب مقاصده للمـخاطب رجاء تثبيتها وإبالغها،
وحقيق بنا أن نقول إن التكرار وسيلة ِحجاجية يبلغ بها املـ ِ
وكما ُيساهم في َّ
التماسك َّ
النص ي وتكثيف املعنى.
ُ
َّ ُ
َّ
َّ
ُ
ُ
َّ .3.5
الحجاج،
الحجاجيةَّ :إن من اللوازم التي تقوم بهيكلة
والعوامل
الروابط
الروابط
ودعم ِ
والعوامل ِ
ِ
ْ
َ َ َ َّ ُ َ ْ َ ُ َ َّ ُ َ ْ َ ٌ ُ َ َ َ ّ َ َ
َ
َّ
الحجاجيةَّ ،
والرابط من الجذر «ربط الراء والباء والطاء أ
اتِ ،م ْن ذ ِل َك َرَبط ُت الش ْي َء
ص ٌل و ِاحد َيد ُّل على ش ٍد وث َب ٍ
ِ
ُ
ً
َّ
ٌ
َّ
ّ
َ
35
َ ُ ْ َ
ُ ُّ َ
واتساقه وثبات معناه،
أ ْرِبطه َربطا؛ وال ِذي يشد ِب ِه ِرباط»  ،وهي من بين األمور التي تساعد في انسجام الخطاب ِ
َّ
والحجاجي.
والحاملة للبعدين التداولي ِ
ُ
الحجاجية :هي «عبارة عن وحدات صرفية تؤدي وظيفة َّ
الخطاب نفسه»،36
الربط داخل ِ
 .1.3.5ا َّلروابط ِ
ُ
َّ
الخطاب ،37وتربط بين قولين أو ُحجتين ويمكن
الحجاج وربط النتائج باملـقدمات داخل ِ
فهي دعامة في ترتيب ِ
َّ َّ َ
38
التمثيل لها ب ــ :بل لكنَّ ،
َّ
حتى ،السيما ،إذن ،ألنَّ ،إنَّ ،أن ،قد  ، ...ومن هنا يمكن القول أن الروابط تساهم
ُ
ُّ
ُ
َ
خاطب وتستدرجه.
الخطاب وتجعل له تراتبية ِحجاجية تثير املـ
باللغة في بناء ِ
َّ
حتى تظاهرتهاَّ ،
حتى ظاهرتهاَّ ،
عدة روابط مثلَّ :
اهيمي َّ
وقد ورد في مقال اإلبر ّ
حتى قي هللا له ،هو أنه لو
ً َّ ُ ُّ ً
ُّ
لكنه رمح ثان ،بل لو بذلَّ ،
ً
حجاجيا وظيفته اإلقناع
عد رابطا
ثم تسكن  ...فمثال حتى ت
تساند أغنياء األمم ... ،و
ٍ
َّ
َّ
الحجج َّ
والنتائجُ ،
والربط بين ُ
فبحجة أن اإلنسانية استغاثت من االستبداد واالستعباد ،كانت النتيجة أن قي
ً
هللا لها فيلسوف املعرة ناسخا لتلك الشريعة الجائرة.
ٌ
َّ
َّ
ٌّ
حجاجي يفيد االستدراك ،يربط بين ُحجتين الثانية أقوى من األولى فتجعل الكالم في ُسلمية
لكن رابط
اهيمي ً
شعريا ،حجة ُ
ً
العجز أقوى من ُحجة َّ
حجاجية ،فقد أورد اإلبر ّ
الصدر لكونها ُسبقت بـ "لكن" في قوله:
بيتا
َّ
ـان وثال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــث
ولكن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه رم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح وث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ

ول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ـك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان رمح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا واح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا ِلتقيت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

ٌ
َّ
الثانية تنفي الجملة األولى ،بل لو بذل املسلمون َّ
ّ
ٌّ
الزكاة
تداولي يفيد اإلضراب؛ أي الجملة
حجاجي
بل رابط
لدفعوا غائلة الفقر ،فهذا توجيه للسامع بغية تحقيق املنفعة واإلقناع ً
معا.
التفسير والتوكيد ليخدم موضوع الحجاج ويثبت ححة دعواهُ ،
وجاء الرابط َّأنه في معرض َّ
ونجد وبكثرة حرفي
َّ ُ
َّ ُ
ً
العطف الواو والذي ذكر " "51مرة والفاء والذي ذكر " ،"14وهما رابطان ِحجاجيان يتسمان بالقوة اإلقناعية
وربط الحجج ببعضها البع ويحققان ال َّـتأثير.
َّ
ّ
ُ
ُ
تكون لقول
الحجاجيةَّ :أما
.2.3.5
الحجاجية فوظيفتها حصر اإلمكانات ِ
العوامل ِ
العوامل ِ
الحجاجية التي ِ
َّ
وحجة ،ويمكن َّ
التمثيل لها بأدوات الحصر ،ربما ،ماَّ ،
كالروابط تربط بين ُحجة ُ
ما ،وهي ليست َّ
النفي ،الشرط،
ربيع الثاني1442ه
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العوامل «تعكس الوظيفة َ
َ
البالغية لهذه األقوال بحصرها املعنى وتقييده
االستثناء  ، 39...ومن نافلة القول إ َّن
ً
فاعال في َّ
بوجهة واحدة ال تخطئ َّ
التأثير في اآلخر» ،40ومن َ
َ
الحجاجية تؤدي ً
التخاطب
دورا
الب ِّين َّأن
العوامل ِ
َّ
اهيمي َّ
َ
واإلبالغ وتوجيه املعنى وتحقيق الت َّـأثير ،هذا وقد وجدنا في مقال اإلبر ّ
عوامل مثل :ل ندري ،إنما الذي
عدة
َّ
وظف اإلبر ّ
اهيمي
الخطاب اإلقناعي بعدما
ندريه ،لو تساند أغنياء األمم ،ولو فعلوا ذلك  ....من هنا يتجلى ِ
ً
َّ
ُّ
َّ
بالح َّ
جية ،فمثال :لو حرف شرط الذي يفيد االمتناع المتناع واملوظف في:
الشرط والحصر والنفي ،فكلها تتصف ِ
لو تساند أغنياء األمم ولو فعلوا ذلك لدفعوا غارة الفقر ،فامتنع العيش الكريم للفقراء المتناع مساندة
األغنياء لهم.
ً
ً
ً
نخلص من خالل هذا كله َّأن َّ
تداوليا ساهم في اتساق املقال
حجاجيا
الروابط والعوامل حققت ربطا
وانسجامه؛ وهذا ما يساعد في تبليغ املقاصد.
ُ
االستعارة من أهم اآلليات الحجاجية؛ وهي «أن ُيستعار للش يء ُ
اسم غيره ،أو معنى
الستعارةِ :
ِ .5.5ح ِج َّية ِ
ِ
سواه» ،41أو َّأنها «تسمية الش يء باسم غيره إذا قام مقام مقامه» ،42فهي أداة من أدوات َّ
التبليغ لها تأثير على
ً
نظرا ملا تقدمه من أداءات فكرية ومعرفية تتصل َّ
ً
املُـتلقي ،و ً
حجاجيا فاعال
بالتأويل ويؤدي القول االستعاري أداء
أيضا ،لذلك ّكله؛ َّ
السلم الحجاجي ،43فهي ُت ُّ
جزا ً
حجاجيا من ً
ً
ً
يرقى إلى أعلى درجات ُّ
فإن لالستعارة طاقة
خطابا
عد
ِ
ِ
ُ
ِحجاجية تهدف إلثارة وإقناع املـخاطب ،ملا تحمله من تلميحات وإضمار ،لكونها مجا ًزا ،و «ال ِحجاج بغير
ُ
ُ
َّ
ُّ
مجاز» ،44وتدخل االستعارة ضمن الوسائل اللغوية التي يرتكز عليها املـتكلم لتوجيه املـخاطب ،ومن َّثمة تحقيق
أهدافه الحجاجية ً
أيضا.45
ِ
اهيمي وجدنا به استعا ات ،وهذا بيانها :ويتوسلون ّ
وملَّـا عدنا لخطاب اإلبر ّ
بالدين – هذه اإلنسانية املسكينة –
ر
ِ
اإلنسانية تستغيث – ويمتصون دماء البسطاء البائعين للشفاعة – وعرفوا كيف يحاربون الفقر  ...ويسوقنا
ّ
َّ
بالحجاجية والجمالية أكثر من القول العادي ،فهو استمالة للمـخاطب
هذا كله للقول أن األداء االستعاري يتميز ِ
ً
إلشغال ذهنه ،وإذا وقع على َفهم ُكنهه سيتبنى الرأي وهذه قمة الحجاج َّ
والتبليغ ،فمثال :هذه اإلنسانية املسكينة
ِ
– اإلنسانية تستغيث؛ فقد شبهت اإلنسانية ّ
باألم الرؤوم املسكينة املستغيثة ،فحذف املشبه به واستعار
النهى بغية َّ
االستغاثة ألنها أبلغ وأكثر استمالة للقلوب قبل ُّ
التأثير على عاطفة اإلنسان بصفة ّ
أعم.
البديعَ :
اهيمي َر ُج ٌل ر ُ
 .6.5حج َّي ُة َّ
شيق القلمَ ،ط َّال ُع َثنايا ّ
البشير اإلبر ّ
البديع ،تمتاز خطبه بالجمالية؛ حيث
ِ ِ
ُ
ّ
واللفظية املـنثورة،
واإلمتاع ،فعلم البديع «هو العلم الذي ت ْع ِرف به املحسنات الجمالية املعنوية
زاوج بين اإلقناع ِ
ْ
َّ
التي لم ُتل َح ْق بعلم املعاني ،وال بعلم البيان» ،46هذا وقد «أصبح للبديع أفق جديد يمكن استشرافه من منظور
ّ
اللسانيات وهو فاعلية في ربط أجزاء َّ
النص» ،47ويترتب على هذا القول إ َّن للبديع ً
ًّ
تداوليا يتجلى في إقناع
منحا
ِ
ُ
َ
املـخاطب واستمالته لتكون للفعل ً
تأثيرا من خالل الجمالية.
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وتنقسم املحسنات َ
ّ
ّ
ولفظية ذواتا طاقة ِحجاجية ،وقد ملسنا أنواعها بجالء في خطاب
معنوية
الجمالية إلى
اإلبر ّ
اهيمي ،وهذا بيانها:
َّ
الطباق :هو محسن تنميقي يعني «الجمع بين الش يء وضده في الكالم» ،48حيث َّإنه أداة حجاجية
ِ .1.6.5
َّ
ُ
تزاوج بين اإلمتاع واإلقناع وهدفها توكيد املعاني وتدبيجها ،وتظهر الطاقة اإلقناعية التأثيرية له حين نأتي باملعاني
املُـ َّ
ضادة ،وقد ورد مثل هذا في مدونتنا ،مثل" :بار ≠ فاجر /كافر ≠ مؤمن  /قوي ≠ ضعيف /شريف ≠ مشروف/
ال َّنفع ≠ ّ
الضرَّ /
السادة ≠ العبيد /ندري ≠ ال ندري"ُ ،ي َبي ُن اإلبر ّ
اهيمي من خالل هذه املطابقة بين البار والفاجر
ِ
َ
مبينا لهم عدم َّ
اإلنسانية ٌّأم رؤوم ال تفرق بين هؤالء ،فالطباق أتى ً
التمييز بينهم َّ
وأن لهم
وبين الكافر واملؤمن؛ َّأن
شأن في أوطانهم مهما كانت صفاتهم ،وهذا لعمري قمة التأثير واالستمالة.
َ
َّ
ثم وصف اإلنسانية باملسكينة وأتى بتناقضات ومطابقات ُلي َب ِي َن ذلك ويؤكد دعواه ،حين رأى فيها الطبقية من
َّ
للضر َّ
النفع ّ
والشريف يستخدم املشروف ،ويستعملون سالح َّ
والتمايز الحاصل
خالل القوي يستعبد الضعيف
ُ
بين َّ
السادة والعبيدَّ ،
ثم نجد َّأنه في حيص وبيص من خالل هذه املـفارقات ،ويتجلى ذلك في ملفوظ ندري وال
مستقر مشحو ٍن
ندري فهو في ريبة من أمره ،وهذا ما زاد املعاني قوة إقناعية مفادها َّأن اإلنسانية في وضع غير
ٍ
ُ
الثنائيات ّ
الض ّ
دية.
ب
ِ
َّ
َّ
بعة هي :نوع الحروف
أمور أر ٍ
 .2.6.5أما الجناس :فهو محسن بديعي يقصد به «ما اتفق فيه اللفظان في ٍ
وشكلها ،وعددها ،وترتيبها» ،49ونرى استعماله في املقال مثل :االستبداد – االستعباد واملصلحون –املفلحون،
ُ
َّ
اهيمي استعمل الجناس غير َّ
فاإلبر ّ
التام لحاجة في نفسه ،أال وهي جذب املـخاطب باإليقاع والجرس والذي يؤثر في
نفسيته وجعله ينصت ويذعن ُ
لحججه ،فهو بهذا يزاوج بين اإلمتاع واالستمالة.
ُ
السلم الحجاجي هو تراتبية ُ
ُّ
لألنموذجُّ :
لحجج وبراهين تتقدم وتتأخر بحسب طاقتها
الحجاجي
ِ
 .7.5السلم ِ
ُ
الحجاجية وقوتها اإلنجازية لها عالقة َّ
بالنتيجة هي عالقة ترتيبية ُ
للحجج املـنتمية لفئة ِحجاجية تخدم نتيجة،50
ِ
ِ
َّ
َّ
ُ
ُ
ً
فاإلبر ّ
وحجيتها.
اهيمي في طرح رأيه ودعمه باألدلة اتخذ سلما؛ حيث رتب الحجج بقدر قوتها ِ
ِ
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وال بد هنا من التأكيد َّأن ُ
الحجة " "2أقوى ُحجة من " "1و" "3أقوى من " ،"2أما " "4فهي األقوى من
ّ
َّ
ُ َْ
ُّ
َّ
َّ
التراتبية التي ُتحدثها قوى
الحجاجي من خالل
الكل ،وهكذا جاءت الحجج تت َرى ،وبهذا النسق تتجلى قوة السلم ِ
َُ َ
َّ
البرهان والبيان ،والتي تستميل املـخاطب.
ونالحظ ً
الخطاب ورابط ِحجاجي وإبالغ من
جليا هذا الرابط "هذه نفثة مصدور"؛ فهو نقطة فاصلة في ِ
ُ
ً َُ َ
ً
ً
ً
وترقب
وتغيرا ألفق وبداية أفق آخر ،جاعال املـخاطب في ترصد
املـتكلم بوجوده ،فجعل منه مسافة جمالية
ٍ
دائمين.
َّ
َّ
َّ
اإلبراهيمي
الحجاجية لتكوين ِ
خطاطة الدعائم ِ
الخطاب التداولي ِ

خاتمة:

َّ ُ
َّ
والتداولية ،وهي ذات بعد إ َ
البشير اإل َبراهيم ّي تكتس ي بعباءة الحجاج َّ
َ
قن ِاع ٍي
ِ
ِ ِ ِ
إن خطب ومقاالت الشيخ ِ
ِ
والروابط الحجاجية َّ
است َمالي تؤثر في القارئ ب َّ
عدة أدوات إجرائية كاألفعال الكالمية والعوامل َّ
والتكرار
ِ
ِ
ِ ِ ٍِ
َ
معنى َمتن معين ،كما استخلصنا من ّ
الغور إلى ً
الدراسة
واالستعارة والبديع بتقسيماته؛ إذ يحاول تثبيت الرأي
ِ
ِ
َّ
النتائج أهمها:
بع
ُ
َ
تحم ُل املـخاطب على اإلقناع برأي ما.
ِ .1
الحجاج عملية إبالغية تواصلية ِ
ُّ
َّ
َّ
االستعمال بغية التأثير واإلنجاز.
 .2التداولية علم للتواصل ولدراسة اللغة في ِ
َّ
التداولية ،وهذا ما وجدناه عند ديكرو صاحب مشروع َّ
 .3الحجاج من مجاالت َّ
التداولية املدمجة في َّ
الداللة والتي
ِ
ّ
الحجاجية لأللفاظ.
بالسمات ِ
تهتم ِ
ُ
ً
ً
ّ
تواصلي يعتمد على التأثير في املـخاطب لينجز هاته األفعال فعال وقوال ،وهذه وظيفة
 .4األفعال الكالمية إجراء
ِحجاجية.
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َّ ً
ً
التكرار يساعد على َّ
َّ .5
التماسك َّ
وتوكيدا ،غايته اإلقناع واإلمتاع
حركية
النص ي وتكثيف املعاني ويجعل له
واإلبالغ.
ً
ً
ً
َّ .6
تداوليا ،وساهمت في اتساق املقال وهيكلته
حجاجيا
الحجاجية حققت ربطا
الحجاجية والعوامل ِ
الروابط ِ
قصد تبليغ املقاصد.
تتسم باإلقناع والجمالية َّ
ُ
والتبليغ وهي أبلغ من الكالم العادي لتحقيقها
الحجاجية
 .7االستعارة من أهم اآلليات ِ
َّ
َّ
التفاعل والتشخيص.
تداولي ذو طاقة حجاجية يظهر في إقناع املُـخاطب واستمالته يواشج بين اإلقناعية َ
ّ
والجمالية.
 .8البديع منحى
ِ
الهوامش:
هوامش البحث:
َّ
َّ
للنشر َّ
 1آثار اإلمام محمد َّ
والتوزيع ،الجزائر ،ط ،1978 ،01
البشير اإلبراهيمي ،تقديم :أحمد طالب اإلبراهيمي ،الشركة الوطنية
ج ،01ص .28 – 27
َّ
َّ
َّ
 2ينظر :محمود أدهم ،فنون التحرير ّ
الصحفي بين النظرية والتطبيق -املقال الصحفي ،-مكتبة األنجلو مصرية ،ج  ،01ص.12
ّ
ُّ
اللساني َّ
3
التداولي قراءات في التراث والحداثة ،عالم الكتب الحديث ،األردن ،ط ،2016 ،01ص .28
ينظر :محمد عديل ،الفكر ِ
 4جمال الدين ابن منظور ،لسان العرب ،دار صادر -بيروت  ،-مادة دول ،ط  1414 ،03هـ ،ج  ،11ص.252
ُّ
 5أبو بكر بن دريد ،جمهرة اللغة ،تح :رمزي منير بعلبكي ،دار العلم للماليين -بيروت ،-ط1987 ،03م ،ص.1273
ينظر :عباس حشاني :خطاب الحجاج و َّ
التداولية-دراسة في نتاج ابن باديس األدبي ،-إربد -األردن ،-عالم الكتب الحديث،2014 ،
ِ
6ص.97
ّ
ُّ
َّ
7
اللساني العربي  ،-ط،1
مسعود ححراوي ،التداولية عند العلماء العرب-دراسة تداولية لظاهرة األفعال الكالمية في التراث ِ
بيروت –لبنان ،-دار الطليعة ،2005 ،ص.16
ّ
8
الشعر العربي بنيته وأساليبه ،إربد -األردن ،-عالم الكتب الحديث ،2011،ص.16
سامية الدريدي ،الحجاج في ِ
َّ
9
الخطاب – مقاربة تداولية  ،-دار الكتاب الجديد املتحدة ،بيروت –لبنان،-
ينظر :عبد الهادي بن ظافر الشهري ،استراتيجيات ِ
ط  ،2004 ،01ص.24
 10جمال الدين ابن منظور ،لسان العرب ،مادة حجج ،ج  ،02ص.228
 11مرتض ى َّ
الزبيدي ،تاج العروس من جواهر القاموس ،دار الهداية ،الكويت ،ج ،05ص.460
ُّ
 12أحمد مختار عمر ،معجم اللغة العربية املعاصرة ،عالم الكتب ،األردن ،ط  ،2008 ،01ج ،01ص.444
َ
َ
الخطابة َّ
النبوية ،عالم الكتب الحديث ،إربد ،األردن ،2012 ،ط ،01ص.10
 13ينظر :عبد الجليل العشراوي ،في
ّ
14
الشعر العربي بنيته وأساليبه ،ص.21
سامية الدريدي ،الحجاج في ِ
ّ
َّ
15
اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي ،املركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،املغرب ،ط  ،1997 ،02ص.226
طه عبد الرحمنِ ،
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ُ
َ
ّ
16
والحجاج املـغالط –نحو مقاربة لسانية وظيفية  ،-عالم الكتب الحديث،
اللسانيات ِ
حافظ إسماعيلي علوي ومحمد أسيداهِ ،
عمان ،2010 ،ج ،03ص.270
ّ
اللسانيات َّ
17
التداولية ،بيت الحكمة ،الجزائر ،ط ،2009 ،1ص.105
خليفة بوجادي ،في ِ
 18ينظر ،املرجع نفسه ،ص.69
 19عباس حشاني ،خطاب الحجاج و َّ
التداولية ،ص.261
ّ
ينظر :محمود أحمد نحلة ،آفاق جديدة في البحث اللغوي العاصر ،دار املعرفة الجامعية ،اإلسكندرية ،2008 ،ص ،47 ،45
.7920
 21ينظر :املرجع نفسه ،ص .80
 22ينظر :جواد ختامَّ ،
التداولية أصولها واتجاهاتها ،ص.95
 23ينظر :عباس حشاني ،خطاب الحجاج و َّ
التداولية ،ص.264
 24جواد ختامَّ ،
التداولية أصولها واتجاهاتها ،ص.90
ّ
 25ينظر :محمود أحمد نحلة ،آفاق جديدة في البحث اللغوي العاصر ،ص.71
ّ
 26ينظر :محمود أحمد نحلة ،آفاق جديدة في البحث اللغوي العاصر ،ص.71
 27ينظر :املرجع نفسه ،ص.80
 28ينظر :املرجع نفسه ،ص.80
 29ينظر :املرجع نفسه ،ص.80
الخليل بن أحمد الفراهيدي ،كتاب العين ،تح :مهدي املخزومي وإبراهيم السامرائي ،دار ومكتبة الهالل ،لبنان ،ج  ،08ص.277
30

 31جمال الدين ابن منظور ،لسان العرب ،مادة كرر ،ج ،05ص.135
 32ينظر :عباس حشاني ،خطاب الحجاج و َّ
التداولية-دراسة في نتاج ابن باديس األدبي ،-ص.213
ّ
33
الشعر العربي بنيته وأساليبه ،ص.168
ينظر :سامية الدريدي ،الحجاج في ِ
ّ 34
محمد عبد املطلب ،بناء األسلوب في شعر الحداثة ،دار املعارف ،اإلسكندرية ،مصر ،ط ،1995 ،01ص.109
ُّ
اللغة ،تح :عبد َّ
السالم محمد هارون ،دار الفكر1979 ،م ،ج ،06ص.478
 35أحمد بن فارس ،معجم مقاييس
 36جواد ختامَّ ،
التداولية أصولها واتجاهاتها ،ص.151
ّ
ُّ
اللساني َّ
37
التداولي قراءات في التراث والحداثة ،ص.197
ينظر :محمد عديل ،الفكر ِ
َّ
ُّ
الطبعَّ ،
الدار البيضاء ،ط ،2006 ،01ص.27
 38ينظر :أبو بكر العزاوي ،اللغة والحجاج ،العمدة في
ُّ
 39ينظر :أبو بكر العزاوي ،اللغة والحجاج ،ص.27
َ
النظرية َّ
 40أبو بكر العزاوي ،الحجاج بين َّ
والتطبيق ،عالم الكتب الحديث ،إربد ،األردن ،ط ،2020 ،01ص.185
ِ
 41أبو العباس ثعلب ،قواعد الشعر ،تح :رمضان عبد التواب ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،ط  ،1995 ،02ص .53
 42عبد هللا بن املعتز ،البديع في البديع ،دار الجيل ،بيروت ،ط  ،1990 ،01ج  ،01ص .23
ّ
ُّ
اللساني َّ
43
التداولي قراءات في التراث والحداثة ،ص .197
ينظر :محمد عديل ،الفكر ِ
ّ
 44طه عبد َّ
اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي ،ص.213
الرحمنِ ،
ّ
45
الشعر العربي بنيته وأساليبه ،ص.267
ينظر :سامية الدريدي ،الحجاج في ِ
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َّ
 46عبد الرحمن امليداني ّ
الدمشقي ،البالغة العربية ،دار القلم ،دمشقَّ ،
الدار الشامية ،بيروت ،1996 ،ج  ،02ص .369
ّ
َّ
والنشر َّ
َّ
والتوزيع ،القاهرة،
للطباعة
جميل عبد املجيد ،بالغة النص – مدخل نظري ودراسة تطبيقية  ،-دار عريب ِ
 ،1999 47ص.15
 48أحمد الهاشمي ،جواهر البالغة في املعاني والبيان والبديع ،تدقيق يوسف الصميلي ،املكتبة العصرية ،بيروت ،ص.303
 49أحمد الهاشمي ،املرجع نفسه ،ص.325
ُّ
 50ينظر :أبو بكر العزاوي ،اللغة والحجاج ،ص.20
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فيـض املحبـة
أ.د .عبد العليم بوفاتح
جامعة عمارثليجي – األغواط (الجزائر)
abdelalimboufatah@yahoo.fr
*****

تاريخ اإليداع2020/10/22 :

تاريخ القبول2020/11/26:

تاريخ النشر2020/12/01 :

أرسلـت قافـ ــيتي إليك خطــابا
كأســا تفيـض محبة ورضــابا
وبعثت في قلب الزمان قصائدي
لحنــا ي ــردده الزمـ ــان كتــابا
وظللت أنهل من عطائـك بلسـما

َ
بهــواك أ ْسـقـى طعمه فشــرابا

وغـدوت أسبح في رحابك هائما

ْ
عذب ّ
حبك أحتـس ي األكوابا
من

ونثــرت بين العاشقـيـن فرائـدي

ّ ْ
ـوح ــدت وتفـ ّـرقــوا أحــزابا
فت

ّ ْ
وتلقـفــت ما يأفـكـون بزعمـهم

ْ
فغ ــدت قصائدهم لها تتصـابى

وإذا بهم قد أذعنوا واستسـلموا

ْ
واستعذبـوا ْ
طعم الهوى إذ طـابا

وسلكت نهــج كليـم ر ّب محمــد
وعصـاي شعري يسحراأللبـابا
فلعلنــي أحظــى بوصل محمــد
أو أستــزيـد فأرتـقـي األسبــابا
و أبــوح بالسـرالعظيم مباهــيا

ربيع الثاني1442ه
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فيفيــض قلبي من نداك ّ
محبــة

ّ ْ
تكفي الورىْ ،لو وزعت ،أحقابا

َ ْ
وصـدت
لو قيل أبواب املحبـة أ ِ

ّ
ّ
والدهرقطـع دونها األسب ــابا

ْ
لوصلت يومي بالليـالي راجــيا

ْ
ْ
ولزمت دارك أط ـرق األبـوابـا

نبضات قلبي في هواك سفيـنتي
تجتازبي نحـو النجــاة عب ــابا

ّّ
وتقـودني ْ
صوب السماء ترقـيا

فــإذا بأنجم ــها تحــول ترابـا
أين املح ّب من الذي ــن ّ
يحبـهم
ِ

ذهبوا سـدى ،أم ُّ
حبهم قد غـابا

ْ
قضت غ َير ّ
الزمان ْ
بهجرهم
أم هل
ِ

َ
أم هل نسوا وتبـ ّـدلوا األنســابا

ّ
إنــي عج ــبت مل ّـدع إخالص ــه

في الح ّب للمحبـوب حتى ذابـا

ّ
ورأيتـني بيــن الـورى متـأمــرا

في الح ّب أسقي َ
كأسـه األترابـا
ِ

ُّ
وأدلهم كيف السبـيل إلى النجـا

ةّ ،
بحبـهم كي يلحقوا األصحابا

ّ
للمحبــة قاص ــر
ك ـ ّـل ّادع ــاء

ّ
إن لم يك ْـن حـ ّـب النـبـ ّـي مجـابا

ّ
ّ
وليشهــد الثـقـالن أنــي صـادق

في ح ّـبـه أرجو الشفـاعـة بابـا
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َه َم َس ٌ
ات َعلى َع َت َبات املَ َقام ّ
الز ّ
كي
ِ
ِ
ِ

د .جعفر زروالي
جامعة حسيبة بن بوعلي – الشلف (الجزائر)
Zerrouali113@gmail.com
*****

تاريخ اإليداع2020/09/15 :

تاريخ القبول2020/11/26:

َ
َ
ْ
قل ـ ـ ـ ـ ِـبي إلى َز ِار ِع األن ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـو ِار في ل َهـ ـ ـ ــف
والعـ ـ ـ ْـق ُل َس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـر َع َ
ان في َف َ
َ
ـضا َم َعا ِرجـ ـ ِـه
َ َ
َو َق ْف ُت َح ْذ َو الرَ
الح َـيا خـ ـ ـ ـ ـ ـ َـجال
اض ِب
ي
ِ ِ
َ ْ َ َ ُ
ََ
كيف أ ْدن ـ ـ ـ ـ ـ ــو ِم َن امل ــق ِام في ُب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـره
ف
َخ َال ْف ـ ـ ـ ـ ـ ُـت ف َيها َه ْد َي ـ ُـه الذي َن ـ ـ َ
ـص ـ َـح
ِ
ِ
َ َ
ٌ
ِع ٌ
لم َو ِف ـ ـ ـ ـ ْـق ـ ـ ٌـه َو ِس ـ ـ ـ َـيرة ملا َسـ ـ ــل ـ ـ ـ ـ ـ ــف
ً
َسم ـ ـ ـ ـ ـ ْـع ُت إ َّذ َ
اك َه ْمـ ـ ًـسا َج َاء ُم ْن ـ ـ َـبـ ـ ـ ِعثا:
ِ
ِ
َ
ُّ
َف ُغ ْ ُ َ
ـور ُم ْـب ـ َـت ِهال
صت في و َم ـ ـ ـ ـ ــض ِ
ات الن ِ
َ ُ ْ ُ ْ َ ُ ْرو ً ْ ُ َ
ـاط ُـبـ ـ ـ ـ ُـه؟
فرح ـ ــت أرعد عا:
هل أخـ ـ ِ
َ َ ٌ
ْ َ ْ
ف ِتـل َك أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـو ِاقي ِم ـ ـ ـ ِـني ُمل ـ ـ ْـمل ـ ـ َـم ـ ـ ــة
ـص ـ ـ َـف ْـت َبهــا رَي ُ
اح َ
َكري ـ َـشــة َع َ
العـ َـبـ ـ ـ ـ ِـث
ِ
ِ
ربيع الثاني1442ه

تاريخ النشر2020/12/01 :

َّ َ َ َ َ
ـان ْ
َو ْل َهـ ُ
ـف
الرح
ـد
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ش
قد
ال في شـ ــغ ـ ـ ِ
ِ
ْ ُ َ َ ُ َ
َ ُ
َ
ـف
ـ
ه
ل
ي ْهـ ــفـ ـ ـ ــو إلى حيــث امل ـ ـ ـ ـ ــقام في ِ
َ
َ
ُم َس ِل ـ ـ ًـما خ ْفـ ـ ـ ـ ًـتا والع ـ ـ ـ ـ ـ ْـي ُن بالط ـ ـ ـ َـرف
ح َين َّاد َك ـ ْـر ُت الذي َم َض ى م َن َّ
الت ـ ـ َـر ِف
ِ
ِ
ِ
َّ َ
َو َق ـ ْـد َورْثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـن ُاه َخال ً
ف
ـصا َع ِن
الس ـ ـ ــل ِ
ِ
ِ
َك ـ ـ ـ َـذا وع ْل ُم ُّ
الد َنى َ
صـ ـ ـ ْـن ٌع َو ِم ْن ِح َر ِف
ِ
َ َّ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ
ـف
هال دنـ ـ ـ ـ ــوت فــال تحـ ـ ـ ـ ـ ــزن وال تخ ـ ِ
َ َ
ح ـ ـ ـ َّـتى َت َج َّـلى َس ـ ً
ـف
ـاطـ ـ ـ ــعا على ك ـ ــش ـ ِ
ِ
َ
َأ َنا الشق ـ ـ ـ ـ ـ ُّـي ملا ْ
اج ـ َـت ـ َـر ْح ُت ِم ْن قـ َـر ِف
ِ
حي ـ ـ ُـث الخ ـ ـ ـ ـ َـب ُاء َّ َ
َت ـ ـ ـ َـوا َر ْت ْ
ـف
بالس ــجـ ـ ِ
ِ
َ ُّ
َ َْ ُ َ َ
َ
ف
فالق
لب في خ ــف ـ ـ ــق والكـف في َرج ِ
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َ ْ
َها َأ َنا َ
اآلن ْام ـ َـتـ ـ ــث ـ ــل ُت ُم ـ ـ ْـع ـ ـ ـ َـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـذ ًرا
َ ْ َ َ ْ ُ ُّ َ
والدنى ِب َمــا َر ِحـ ـ ـ َـبا
ضاق ـ ـ ــت ِبي األرض
َ َ َ ُّ َ َ ْ ُ َ
ـواق ق ْد َسك َـن ْت
ياه ِادي الر ِوح فاألش ـ ـ
ُ
َ ْ َ َ َّ َ َ َ
الس ـم ـا في ل ْيلة َعظ ـ َـم ـ ْـت
س ـ ــريت نحو
َ
ُ
َْ
َ
ُح ِظ ـيـ َـت تكـ ـ ـ ِـر ًيما ،ل ِكـ ـ ـ َّـن غـ ـ ـ ْـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـرك ُم
َ
ْ
َ ْ
َ
والحك ِم
ياص ِاح َب الوح ِي والت ــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـز ِيل ِ
َ َ َْ
ُ ْ
أ ْر ِسـل َت في ل ْيـلة ظل ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـم َاء ِم ْن َع َت ـ ـ ـ ـ ِـم
ُفضـ ْـلـ ـ ـ ـ ـ ـ َـت ْ
عنـ ـ ـ َـد هللا في ِع ـ ـ ـ ـ ـ َـب َاد ِت ـ ـ ـ ِـه
ِ
َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َّ ْ َ َ ُ
ـضا ِئـل ُه
س ــعديك ياكـ ـ ــون قد عمــت ف ـ
َ
َ
ْ َ ََْ
ْ
ـزيل القـ ـ ـ ـ ـ ِـو ِيم كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـر ًما
أرشـدتنا بالتـ ـ ــن ـ ِ
ْأد َر ْك ـتَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـنا ِحي َـن الضـ ـ ـ ـ ـ ـ َـياع ُّ
بالس َن ـ ـ ِـن
ِ
َ َ
ْ
صـ ْـي ـ ـ ـ ـ ـ ـتَـ ـ ـ ـ ـ َ
ْأو َ
ص ِال ِإذا
والو
ـق
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ف
بالر
ا
ـن
ِ ِ ِ
َ
تَـ َـر ْك ـ ـ ـ َـت ـ ـ ـ ـ َـنا َ
وعلى َمح ـ ـ ـ ـ ــج ِة َو ُه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًـدى
َ
ْ َ َ َ ُ ْ
وأن َت ُ
الح ـ ـ ـ ْـس ُن ِم ْن َجلل
أنت الجـمال

ربيع الثاني1442ه

ـس في َع َجل ُّ ٌ َ َ
فالن ْفـ ـ ـ ـ ُ
ـف
والروح في وج ـ ِ
َ
الص ْـد ُر في َش ـ َـه ــق َ
َف َّ
والع ـ ـ ـ ـ ْـي ُن في ذ َر ِف
َ
ْ َ
إ ْذ َ
المـ ـ َـس ْـت ِدف َء األ َمـ ـ ـ ـ ـ ِـان وال ـ َّـرأ ِف
ِ
ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ
ـف
ق ـ ـ ِـربــت ِعنـ ـ ــد املن ـ ـ ــت ـ ـ ــهى ولم ت ِضـ ـ ـ ِ
ْ َ ْ ُ ْ ُ ََ ْ َ ْ
ْ َ
ف
لم يـدن حيــث دنــوت لن ...ولم ي ِق ِ
َّ َ
ْ
َ
ف
وص ِاح َب الش ـ ـ ـ ْـر ِع والتي ِسـ ـ ــير واللط ِ
َ
َ
ـالل َة ُّ
ُّ ُ
ف
بالن ـ ـ ـ َـهى
ت ْم ُـحــو الض ـ ـ ـ
وبالصح ِ
ْ
َ
ْ َ َ
ُّ ُ
ف
ِ
بالذكـ ِـر والن ـ ـ ـ ــس ِك الخ ـ ـ ـ ـ ِـف ِي ِللحـ ــن ِ
ُ ََ
َ ْ ُ َ
ـف
والشـ ـ ـ ْـرك في تلـ ِ
فنـ ـ ـ ــحن في شـ َـرف ِ
َ
ُّ ْ
َ ْ َ َ ُّ َ
واإلل ِف
تسـ ــعى ِبنا ِبالتـ ـ ـ ــقى والرش ـ ـ ـ ِـد ِ
ََ ْ َ ُ ْ ْ
وم ْن ُعـ ـ ـ ـ ُـر ِف؟
فمـن ِسـ ــواه ِمن أص ـ ــل ِ
ُ ُ
َز َّل الشقي ُـق عَـ ــن الصـ ـ ـ ـ َ
ف
ـل
ـ
ـ
الخ
ب
اب
ـو
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ َ
َ ْ ُ
َ َ ََ
ـف
ن ــق ـ ــفــو َبه ـ ــا د ْرب الورى ِبال كـ ـ ــل ـ ـ ِ
ُْ َ ْ َ ً ْ
والخَـ ـ ـ ـ ْـل ُق في َك َ
ـف
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
س
كـنت من ـ ـ ــف ِردا
ِ
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ْ َ
َه ـ ِـذي الق َـوا ِف ـ ُـي ِم ْن َج َم ِـال َك ان َت ــظ َم ْـت
ً
ْ
َ َ ْ َ ُ
بالخ ـ ـ ـ ُـلق َ
الع ِظـ ـ ـ ـ ـ ِـيم َمكـ ـ ـ ـ ـ ـ َـر َمة
سم ــوت
ِ
ََ
َ
ََ َ
ُ ْ َ َ
والرف ـ ِـع
ح ــزت الو ِس ـ ـي ـ ــلة والف ِضـ ـ ـ ـي ـ ــلة ِ
َ
اس ُم ـ ـ ـ ـ َـك في ُّ
َو ُخـلـ َـد ْ
الدن ـ َـيا إلى أ َبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
ِ
َ َّ َ
َ ُ
صلى َعل ْي ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـك هللا وامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالئ ِـ ـ ـ ـ ــكة
َ
َ
ُ َ
ْأن َت َ
الف ـ ــؤ ِاد َم ْسك ُن ـ َـك
الح ِبي ـ ُـب ف ِف ـ ــي
ْ َ ََ ُ
فاشــف ْع فق ْد أو ِتـ ـ ْـيـ ـ ـ َـت َم ْنـ ـ ـ ِـزال ِب ـ ـ ـ ـ َـع ــل

ربيع الثاني1442ه

َ ُّ
الدر َم ْك ُن ــو ٌن في َمـ ْـعـ ِـقـ ــل َّ
الص ـ ـ ـ َـد ِف
ِ
ك ِ
ََ ْ َ
َ ْ ُ ًّ
ْ
ـف
تص ـ ِ
فلم ت ـ ـ َـر الع ــين ِنـ ـ ـ ــدا ،ال ،ولم ِ
ُ
َ
وا ْز َد ْد َت ق ـ ـ ـ ـ ْـرًبا ت ْح ـ ـ ـ ـ ـ َـت ِظـ ِـل ِه ال ـ ـ َـو ِر ِف
َ َ َّ َ
النـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـد ِاء َّ
بالر َد ِف
لـ َّـما ت ـ ـ ـ ـ ـ َـردد في ِ
ْ ُ َ
ْ
ـس في ل َه ــج وال ِج ـ ـ ـ ُّـن في َع ـ ـ ـ ـ َـز ِف
واإلن ـ ـ
ِ
إلي ـ َـك ُم ـ ـ ـ َـناج ـ ـ ًـيا وب ْال ُـهـ ـ ـ ـ َ
َأ ْه ـ ـ ــوي ْ
ف
ـت
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
ُ
ن ـ ْـر ُجـ ـ ــو ُدنـ ـ َّـو َك في َح ـ ـ ْـوض وفي غـ َـر ِف
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موت األوفياء إشاعة
في رثاء أبي محمد بلقاسم أخذاري( رحمه هللا)
د .عبد الرحمن أخذاري
املدرسة العليا لألساتذة – املسيلة (الجزائر)
abdobekkai@gmail.com
*****

تاريخ اإليداع2020/09/05 :

تاريخ القبول2020/11/26:

تاريخ النشر2020/12/01 :

هي ساعة طوبى لها من ساعه
لو أن عيني لم تكن ّ
دماعه

ٌ
الصبر طيف بات يخدعنا
طربا دخلت الدار دار أبي
ِ
ماذا ّ
تغير غير خاطرة

والوجد نار للشوى ّنزاعه
وخرجت طفال ُّ
أي ش يء راعه؟
ثارت بقلب لم تخنه وداعه

هذي عباءته بمشجبها

وسريره في البهو ُ
كنز قناعه

حان ومروحة
مصباحه ٍ

ٌ
قوافل ملتاعه
والذكريات

رحل الذي وبقيت مغتربا

طفال ّ
يمد إلى الخيال ذراعه

أمست عمامته صهيل شجى

وعصاه لم تك قبل ذا ّ
فزاعه

أشياؤه كانت تؤانسه

ّ
قد أصبحت في ُعشبنا وّلعه

ما زلت أذكر والردى ٌ
وتد

في بابه ،ويشير أين الساعه؟
ربيع الثاني1442ه
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ّ
وتكسر اإليقاع في كبدي
يا مشهدا لم أحتمل إيقاعه
ألقيت شجوي في السرير وكم
ألقى عليه ولم ينم أوجاعه

ّ
وجلست عاصفة مدلهة

أرنو إلى بهو ّ
يضم متاعه
مذياعه ما زال معتكفا

ّ
مترقبا ّ
كفا تميط قناعه

لو كان يدري موت صاحبه

ّ
لكن موت األوفياء إشاعه

قد كان شالّل يدغدغه

ُ
وأنا سر ٌ
اب في فمي ف ّقاعه

هو وحده في الدار يطربه
والشاعر املفتون يطرب قاعه
ّ
وله
أتأمل املذياع من ٍ

ّ
متحسسا بخواطري أضالعه

ٌ
مبتهل
كم داعبت والليل

ًّ
ُ
مخضرة أسماعه
همساته

ّ
شغلتهُ ،أترى
هل خنت لو

خبر ْ
لو جاءها ٌ
نعته إذاعه؟

قد عاش َ
عبد هللا محتسبا

في طاعة نشوى تعانق طاعه
إن نامت الجوزاء قام دجى

ّ
مستغفرا ومرتال أرباعه

يزداد حلما كلما غضبوا
ربيع الثاني1442ه
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ّ
ويمد مبتسما كريما باعه
كم قهوة ما بيننا رفلت
ولقفت من فنجانه نعناعه
يروي لنا رؤياه مقتنعا
ما ليلة إّل ّ
تفقدني

ويلوم إن لم نستطع إقناعه
ُ
يا طائفا فضح الحفيف شعاعه

كم ّ
مر خلف الباب طيف ُسرى

ما ّ
غير النهر ّ
الوفي طباعه

دعواته ٌ
عفو وعافية

ورضاه ٌ
تأمين وكهف مناعه

يسخو بها فجرا فألقفها
قبل الضحى غيثا ّ
يرب ِضياعه
ويكيد لي لطفا ليأخذني
دس العزيز ُ
ببضاعتي ّ
صواعه
سيدي ّ
هل ّ
األم ّي يؤسفه

ّ
أني شجوت دواته ويراعه

قد أنشد األيام مرثيتي
وأخاف تحرق لوعتي أشياعه
لو كان ّ
حيا ،هل يموت ٌ
أب
غمرت أحاديث الوفاء تالعه؟
أأبوك مثل أبي؟ ومعذرة
إن بات ّ
سرا والقصيد أذاعه
إن شمت ً
ركبا في الطريق هفت
عيني تسائل عنه ّ
كل جماعه
ربيع الثاني1442ه
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كم ُ
خلتني كهفا يالذ به
يا بؤس طفل ما ّ
أتم رضاعه
ٍ
يا زورقي امليمون غادرنا

ّ
لم أرض رغم تجلدي إسراعه

مجدافه يحدو به طربا
ّل ينثني ،وورثت عنه شراعه
يا موتة قد ماتها ٌ
قمر
النور في فمه أضاء القاعه
طوبى لها ّ
سبابة سجدت
تهليله بشرى له وشفاعه

الدهر ُس ُ
َ
بحته
تبكي عليه

ٌ ّ ٌ ّ
سجادة ركاعه
وحصيرة

ما زلت حتى اآلن أطمع أن
ألقاه عند الباب ينظر ساعه
ويصيح طفل الروح مندهشا
ّ
يا ر ّب وفقني ألشكره

رحل الشهيد وما استطعت وداعه
وأصون بالذكر الجميل قالعه

ما كان أقربه وأبعده
لو أستطيع للحظة إرجاعه
كم كنت أرجو لثم جبهته
ورجعت لم تلمس يدي مذياعه
 31أوت2020
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َّ
معلقة العفاريت

د .محمد تاج الدين الطيبي
جامعة عبد الرحمن بن خلدون – تيارت (الجزائر)
tajtaibi17@gmail.com
*****

تاريخ اإليداع2020/10/22 :

تاريخ القبول2020/11/26:

تاريخ النشر2020/12/01 :

تقديم:
هذه القصيدة محاولة للتطهر من رهق الحداثة ،ونزق املادية ،ونزف املدنية وزيفها ،هي رحلة خيالية إلى
مضارب نجد ،حيث كانت مسارح آرامها ،وخدور غيدها ،ومالعب جنها ،عس ى أن يجد فيها القـارئ الكريم صورة
عن (وطن الهوى األول) بالجزيرة العربية (حجازا وتهامة ونجدا) ،وسيجد ثلة من القراء غريبا من األلفاظ
والتسميات والرموز أحاول أن أشرح قسطا منها ،والقصيدة جديدة قديمة ،قديمة بأفكارها املستوحاة من تراث
البادية العربية العريقة الضاربة بجذورها إلى ما قبل (عدنان) و(قحطان) ،وهي جديدة بانتظامها على هذا الشكل
من الكتابة ،ولإليغال في تلك الرحلة تعمدت السفر بالقارئ إلى (بني الشيصبان) قبيلة الجن التي ورد ذكرها في
السيرة النبوية وتراث العرب ،وإلى أسطورة (وادي عبقر) الذي اشتق منه العرب وصف العبقرية ،وإلى أسواق
العرب (عكاظ ،وذي املجاز ،واملربد ،ومجنة) ،وإلى مرابع العرب ودمنها بـ(الدهناء والخيف واملقراة ورامة) ،وللقارئ
أن ي َح ّسن حاسة الشم لديه بذكر أشجار ونبات (األراك والعرار والصندل والبشام والثمام والشيح والقيصوم)،
َ
يس ْ
َ
كما له أن ْ
والغض ى) ،فهو مما يدرأ به قـر
تدفأ باللهب الخالد الذي يستوقده من ذلك الحطب الجزل (القتاد
أيام الشتاء العربية (أيام العجوز) وما يتخللها من يومي(الصن ْبر والصن) في انتظار شهر الحر والظمأ (ناجر)،
َ
وبينهما متعة (الوسمي) أول غيث الربيع وارتياده مر َ
أشباح
اتع (املها) ،وال ينتشله من تلك النشوة إال ّادكاره
ْ
األل َيل ،وليس له بعد استنكافه َ
هوان سلفه العربي أمام (العفاريت) إال
(السعالي والغيالن) وتلوناتها بليل نجد
َ
التعوذ بشهب الوحي ورجوم السماء ،وإمعانا في التطهر اقتبست من نور التنزيل الحكيم أفانين وكلمات كان لها
الفضل في ترسيخ مركزية الجزيرة وقداستها.
ـصناَ
أسائل نفس ي :من ترى َنب َـه الغ ْ
ْ َْ
اس َتـأن ــى؟
وما من ريـاح..أو جنـاح به
ْ َ
ْ
أبي سك َرة أم بي كرى
يستـخ ُّـفنـي؟
وأنى لنـفس ي أن أس َ
ـيء بها الظـنــا؟
بلى أنا صاح..ما لعـينـي نـشـوة
سوى ما أداري من قواف ..ومـن معنـ ــى
ربيع الثاني1442ه
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ْ
أوتـنـي إلى إحدى الخمائل ليـل ــة

وإن ألشـواقـي على دوحـه ــا َد ْيـن ـ ــا

تعهدتـها منذ الصبا بصـبـابت ــي
َ
الشجـى
وما زلت أرعاها بسقـيا من
َ َ
لها ما تـشظـى من نزيفي..ولوعتـي

فما إن يعي الراؤون أكب َـرنـا سـنـ ـ ـ ــا
فأثمرت (السلوى)..وأضمـرت (ال َـمـنا)
ُّ
ّ
وحـظ قصيــدي أن تـئــن كمـا أنـ ـ ــا

أحن متى الت َ
َ
ُّ
الضحى من ح ّن ّـوها
ـاع

وفي اللـيلـة الق ْـمراء موعدنا أح َـنـى

وحيدا..ولألفـنان أسـبل َع ْبـرتي

ولي مـن نحـيـبـي ما أكابده ضمـنـ ـ ـ ــا

َ
فما شـأنـها في هذه الليـلة ارت َدت

حفـيـفا خياليـا فلم تـؤتـنـي أمـن ـ ــا؟

وفي َخ َـلدي للجـن ُّ
أي طرائـف

بها في تـباشـيـر الطـفـولـة َآمـن ـ ـ ـ ـ ــا

ْ
روتـها لنا الجدات في موعد الكرى

وكنـت وصحبـي ال نق ُّـر بـهــا عيـن ـ ــا

رويـن بـأن الجـن كم لعقـت دما
نخاف ..ولألشـباح مرمى خيـالنا

ْ
وكن إذا استوحش َن يـهديـنـهـا البـنـ ـ ــا
ْ
اغت َ
ـاب ..أو أثـنـى
على ذمة الراوي بـما

ومن أين لي جبن الطفـولة؟..ها أنا

َ
أر ّحـب باألشـباح في دوحـتي الغـنـا

وآوي إلى تعـويـذة من تالوتـ ـي

ْ ْ
ـوركت َمـتـنــا
ويـا لتـعـاويذي التـي ب ـ ـ

فليس هبوبا ما اعترى الغصن إنـما
عفـا يت قد مالت على ْ
متـنـه ْ
وس َـنـى
ر
ربيع الثاني1442ه
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َ َ
غريب مداها..كان في الق ْـفر ش ْدوها
فما بـالها بـات الـنـشـاز لهـا وزنـا؟
لها من نواميـس السكون وجيـبها
َ
ـمدائن..إنها
لئن سكنـت مثـلي ال
َأ َأغـفـو ولي منها َعـزيف ي ُّ
ـؤزني

الرحب والشفـق الـم ْ
يثيـر األثيـر ْ
ض َنـى
َ ُّ ْ
َ َْ
ْ
السكنـى
ـمنفى..وتهويـمة
نوت غربـة ال
ال والـوج ـ ــد ْ
ينـازعنـي الـمو َ
واللحـن ـ ــا؟

وما الج ُّـن إال أن نـجدا رقـيمـها

وفي البـيـد أحـقـاف الرمـال لها مـغن ــى؟
لها بـين أجيـاد الـزوابـع موئـل

وإن ظـمـئـت تغـدو السـوافي لها م ْـزن ـ ــا

َ
وهل كانت األجـداث إال مقـيلها
ْ
يرى في و َجـار الضبـع أوث َـق قلع ــة

متى الـمارد األعتـى توسـدها استـغـنـى؟
فـإن صـارع األن َ
ـداد الذ بـه حـصـنـ ـ ــا؟

َ
وق َب ُّ
الدجى
ويألف جحر الضـب إن
وفي ّ
الد َمـن الوعـساء ملعبه..كما
ولو شاء الستـلـقى بقصر م َمـرد

ويرتـاده مـأوى إذا ارتـقـب ال ُّـد ْجـن ـ ـ ــا
َ
َ
بـ(رامة) و(الـمقراة) و(الخيف) و(الد ْه َـنا )
وكانت له األجـواء في لـمـحـة تـبـن ـ ــى

أليسوا بنـاة الـمستحيل ..وسامهم

ْ
(سليمان) هاتيـك الص َ
السج َـنا؟
ـروح ..أو

بنو (الشـيـصـبان) النابتـون (بعبقر)
إليهم بنـو اإلنـسان قد نـسـبوا الفـنـا
وما تظـلم العفريـت حين تـخالـه
ـوس من غيه َ
يرى ال َـه ْو َج َل الـمكن َ
(ع ْدنـا)
ربيع الثاني1442ه
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هي الجـن..كانت للتـراث قضيـة
فـأين شياطيـن القـريض تـنك ْ
بت
حاب (املربد) الث ّـر وات ْ
ْ
تحاشت ر َ
قت

وهـا هي عن أوراقـنا تـشـتكي َ
الب ْـي َـن ـ ــا
(عكاظا) ..وجازت (ذا الـمجاز) فما ت ْع َـنى
َ
(م َـجـنة)  ..ال أبيـات من سوقـها ت ْج َـنى

وكم كنت في ريـعان قافيـة الصبــا
تـحملـنـي وهـم ــا ..وأحـملـه وهـن ـ ــا
يقال :لها النوح التلـيد الذي انتـش ى
به العرب األسـالف فاعتـنـقوا الحـزنـا
وألقت بـها نـحو السماء مع ـ ــارج
َ
ْ
مقاعد ْأد َم ْ
َ
ـنت
أناخ ْـت بها تغـش ى
ْ
وتلقي إلى َ
العـراف غيـبا م َزخرفـا

كأن أدي ـ َـم األرض لم َيكـفـهـا حـضـن ــا
عليها استـر َ
َ
اق
السمع كي تدر َي الشـأنـا
فيـمس ي له اإلنسان مهما سـمـا رهـنـا

ولم يزل العـراف للجـن خاسـئـا
وإن وصـفـت دعـواه أن له الـحـسنـ ـ ـ ــى
وكنت ترى شـيخ القبـيلة خانـعا

لكاهنـها يلـقـ ــاه ما عـاش م ْـم َـتــنـ ـ ــا

َ
فوا أسـفا ..لم تـدر أي قبـيـل ــة
ويا عجـبا للجـن كيـف احتـاللهـا

َ
بـأي خـبـال كان سـيده ــا ي ْـم َـنـ ـ ـ ــى؟
َْ
عقو َل الورى من ْ
ستـث َـنى؟
أعصـر الضيـم ي

ويا لهوى األعراب ..إن لبسوا السرى
وإن أيقـظـوا بيـداءها أطربـوا الـجـنـا

َ
َ
يضوع َ
الغ ُّ
ض إن أوقدوا (الغ َض ى)
(الع َرار)

َ َ
ويـنـتـعل الـحادي (القـتـاد) إذا غنـى
ربيع الثاني1442ه
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وي َـأرن من ذاك الحـداء فصـيله
َوينـسـاب..ال يشكو الك ـ ــالل وال ..األيـن ــا
ويوعـد (أي ـ َ
ـام العجوز) بـ(ن ــاجر)

فيـوعـ ــده (ال ّ
ـصـن ْـبـر) أن له (صـن ـ ــا)

ْ َ
ومن أرج (القيصوم) لـ(األثل) غيرة
َ
وكيف (أراك) الج ْزع؟..كيف َ(بشامه)؟

و(للـشـيح) عرفـان (الـثمام)..وإن ضـنـا
ّ
وريـاه أزكى من (تـماض َـر) أو (لـبـنـى)

َْ
كأنك ب ْ
ـ(الوسم ّي) تنشـقه (ال َـم َها)

َ
ولـ(الصـندل) التـسكاب إن ْوبله ثـنـى

َ
أعذب الصحراء إن فجرها انتـش ى
فما
ُّ
يضل بها الـخ ّريـت ..لوال اعتـياده
وما السير آحادا ي َحـبذ في السـرى

وما أوحـش الصـحـراء إن ليـلـها َجـنـا
َ
ركوب النـوى ما كـان يرتـكب الظ ْـعـنـ ـ ــا
ْ
لدى ساكـنـي نـجد..وال سيـرهم َمـث َـنى

ومن َي ْسر في تلك ال َـم َهامـه مفردا

ت ْ
ـرعـه الـمـرائ ـ ـ ــي كلـما بـازل حـن ــا

تراقصه شتـى (السعـالي) وينـتحي

ّ
إليه من (الغـيـالن) ما يكـسـر الـسـنـا

يرى لثعابـيـن الكثـيب مـخالبا

ْ
تـنـاوشـه ال يسـتـبـيـ ـ ــن لهـا ضـغ َـن ـ ـ ــا

وللحية الرقطاء رجلي ــن من ثـرى
تـراوده كـيـمــا يـك ـ ــون لـهـا خـدنـ ـ ــا

وللحنظل الـمقرور ْ
ساقي نعـامة

َ
وناصيـة اليـربـ ــوع في أنفـه األقـن ـ ــى

ويشهد عرس الجن يرت ُّـد مأتـما
فيحـتـار :يرتـاد الزفـاف..أم الدفـنـا؟
ربيع الثاني1442ه
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وتلطمه جنـيـة قـد تـرم ْ
لت
كـعـابـا فكانت قـاب قرنيـن ..أو أدنـى

َ
تـهاميـة ظرفا..ونـجديـة ص َـبا

وريـانـة ردفــا..وعــاطــرة ردنــا
قد اتخذت مشطا من السدر وانثـنت

تروم لـع َ
ـاب األفـع ــوان لـها دهـنـا

إذا أدبرت أغوت جدائلها الثـرى
وإن أقبلـت تبـدي النـجـوم لـها ذقـنـا

وتنـشـده أرجـوزة ف َـاز ُّ
جدها

بـها من َج َدا (قـح َ
ـطان) ي َ
ـوم لـه َعـنـا

ْ
َ
عليه بـها أث َـنى ليـأم َـن نفـثـه

ولم يـبـد فيـها ما يـك ُّـن ..وإن كـنـى

ْ
وتبدو له الش َ
ـمطاء حينا ..وإن تـشأ

َ َ
فـسرعـان ما يـغـدو القـوام لـها ل ْدنـا

تغـني( :أال ه ّـبي) فيـبتهل الفـتـى

ّ
إلى شـط نـهـديـها يروم به (الص ْـحـنـا)

لـها ْيق َـشـع ُّر الجلد َ
أيان أقبـلت
يراهـا وقد َمـل ْت تـروم نـزالـه
َ
تنـازعـه في ذلك الدرب رحلـه
وإن فقد الكوم َـاء في البيـد لم يع ْـد
َ
وأعجب لألعراب تلـقى كـميـهم

ْ
وما لثم ْـت خـدا..وال دغـدغـت ضـبـنا
َ ْ َ
َ
استـخـذى وقد ألـف الط ْـعـنا؟
ومـا بالـه
فتلهو الفـجـاج الفـيح بالنـاقة ال َـو ْج َـنا
وإن عاد ي َ
حس ْـب في املـجانيـن ..والز ْم َـنى
يربـي على اإلقـدام مـهـرا لهْ ..
وابـنـا

مع الجن رعديـد ال َـج َنـان..وإنه

َ
مع اإلنـس في ساح الوغـى ْ
استنكف الج ْبـنا
ربيع الثاني1442ه

][126

ديسمبر2020م

املجلد02 :

موازين )(ISSN : 2710-8864

العدد02 :

اسم ولقب املؤلف املراسل :د .محمد تاج الدين الطيبي  /الصفحات :من  121إلى128 :
Available online at https://www.univ-chlef.dz/fla

إذا نـزلـوا الوادي ولم يتـعـوذوا
بسلـطانـه (العفريت) لم يغـمضـوا جفنـا
تقول لك األخـبـار:كم نـذروا له
وكم قاسـموه الـز َاد ثم تـخيـروا

َ
قرابـي َـن يرضـاها وكم نـحروا ب ْـدنـا
له الذهب اإلبـري َـز ..والـحرث ..والضـأنا

له الـمشتهى منـهم متى شاء أعتقوا

َ
األ َمـة ْ
اللعـساء ..أو َعـتـقـوا ال ُّـدنـا
له

يريقـون أنـهار الدمـاء لوجـهه

لـتـشربـها األوثـان ُّ
والنـصب الر ْع َـنـا

ولم تزل األحقـاب للج ّـن مسرحا

إذا ما انـقـض ى قـرن تـشيد لـها قرنـا

واغترب َ
َ
إلى أن تـمادى ُّ
الحجى
الغي

َ
لكي تلـد األقـدار من َدمـث ال َـح ْـزنـا

وغـارت سـماوات الجـالل آلدم

لـتـث َـأر لإلنـسان من سلـطـة األدنـى

ْ
ْ
ودم َد َم رعـد الوحي وانـثال برقـه

ّ
رجـوما لـها إبلي ــس من فـزع رنـا

وللشهب الظمأى انقـضاض..وهذه الـ...

 ...ـعفاريـت من س ّجـيلها تبـتـغي الكنـا

وثاب إلى اإلنـسان عـازب عقـلـه

َ ْ
فما عاد يعـتـاد اغتـرابـا..وال غـبـ َنـا

وبعد أساطـيـر الكهـانـة شـاقـه

َ
بيـان عـزيـز ال يـف ُّـل ..وال يـفـنـى

وها هـو بعد الغ ّـي يلتـحف الـهدى

وبعد اسـتـالم (الالت) يسـتـلم الركنـا
أبـا الـجن :محراب الغوايـة مـترف
َ
ْ
ـاوةْ ..
واللعـنـا
فأوز ْع بنـي الدنـيا الشق
ربيع الثاني1442ه
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سن َ
ـنت لهم َ
شرع التمرد ..والـخـنا
ولـيـس أبـي األواب آدم مـن س ـنـا

تركنا لك اليـسرى وش َ
ـؤم سبـيلها

َ
وإن لنا من دونـك الي ْـم َـن ..والي ْـمـنـى

لك الدهـر ..قد ع ّـم ْر َت في صفحاته

ْ
ولـم يـب َـق إال أن تـب َ
ـوء بـما أخ َـنـى

َ
وأنت الذي للر ْجـم أز َجى قبـيـله

وأنـت الذي أغ َـرى ..وأنـت الذي َمـنـى

َ
ّ
(الجن) اسـتقالوا فما وف ْوا
وأنـجالك

َ
بـقـافـيـة عصم َـاء أو ق َـدحـوا ذهـنـا

إذا ح َ
ـام منهم بـ(الحجاز) م َـولـه

فـليـس له إال التـعـزي بـ (قـد كـنـا)
تـحن إلى اإلغـواء منهم بـقـيـة
ولست وإن ْأد َم ْـوا أهاز َيج دوحـتي

ربيع الثاني1442ه

تـراود أورادي وهـذا ال َ
ـدجـى ْ
األس َـنـى
أسائـل نـفس ي :من تـرى َنـب َه الغ ْ
ـص َـنـا؟
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تسابيح اللَّيل
د .سعد مردف
جامعة الشهيد حمة االخضر – الوادي (الجزائر)
saadpoeme@gmail.com
*****

تاريخ اإليداع2020/10/23 :

تاريخ القبول2020/11/26:

ْ َ َ
الق َمر َ
وس ْح ِره،
م
الج
انظرإلى
يلِ ،
ِ ِ ِ

َ
َُ
َ
وإلى ُ
اللي
ت
امل
ها
وئ
وض
،
وم
النج
ِ
ِ
ِ

ْ َ ْ
ْ َ
دل ست ُره
كيف َس َجا ،وأس
الليل
و ِ
َ
َ َ
الك ْون الفسيح َ
ظالم ُه،
على
ى
خ
أر
ِ
ِ
َ َ ٌَ
َ َ ْ ُ ُ ُ
صون
هيبة،
سكتت غ
الطيرف ِهي ر
ِ
ََ
َ
غفا َب ُنو َ
اإلنس ِان في خل َو ِات ْهم
و

َ َ
الل ٍة ،و َ
جم ِال
في َه ْد ٍأة ،و ج
َ
َ
َ
واألجب ِال
بات،
و س َرى إلى الهض ِ
َ ْ ُ ُ ّ ُ َ
الل
و جثت فروع الد ِوح دون ِظ ِ
َ
َ
بأثقال على أثق ِال
َموتى
ٍ

َ
قام ْت في ّ
الص ْمت َ
جدار َّ
الد َجى
و على
ِ
ِ
َ
َ
َ
ُ
سماع ُه،
الوجود
ألقى َلها هذا
َ ْ ُ
َ
هللا في َس َب َح َ
اتها
ناجي
قامت ت ِ

َ
ُ
لحظ َة ْ
التس ِآل
روحي ت َس ِّب ُح
ِ
َ َ َ
َ ْ ٌ
الل
و أصاخ نجم طاف حول ِه ِ
ُ
و ُ
امل َ
هللا َي ْس َم ُع َه َ
تعالي
مسها

َ ٌ
َ ْ
يط َ
النور
البديع تناغ َمت
من
خ
ِ
ِ

ص َد ُ
اؤه ،و َس َر ْت إلى َ
َأ ْ
أوصالي

َ َ ْ ُُ ُ ّْ
الذك ِرفي َآما ِقها
و جرت دموع ِ

ً
كوبة في َ
ْ
اآلمال
ص ِاد ِق
مس
ِ

َْ
و َس َر ْت َ
تس ٌ
ابيح ،و ْلي ٌل خلف َها
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تاريخ النشر2020/12/01 :

َ
يح ُدوَ ،
ْ
وج ٌ
يش ِم ْن ر َج ٍاء ت ِال
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ْ َ
ََ
ْ ُ ّ
وم ْن
ومن شو ٍقِ ،
و يد ِان ِمن حب ِ ،
َ ْ َ ْ َ
اعيفي على
هللا ! كم أحيت تض ِ
ْ ُ ّ
ُ ُ ُّ
الظالم يلفني
أحسست ِأني ،و

َخوف َآها ُ
هللا في َ
إقب ِال
ٍ ر
َ
َ
َ
سبيح ُة َ
اآلص ِال!
ض ْعفي ُس ًرى ت
َ
َ َ
البيضاء ُدون ِعق ِال
كالريش ِة
ِ

ُ
َ
أجنح ِة الصالة َي ُ
طير ِبي
و ِبساط
ِ

َّ
وجالل
سالمة،
في ِرقة ،و
ٍ
ِ

مالي ،و َهذي األرض في َ
غمراتها؟
ِ

ما َ
للحياة بما َت ُم ُ
ور ،ومالي؟
ِ

َ ْ ُ
خاط ٍر،
هللا سبحة ِ
حاب ِ
ِلي في ر ِ

ُ ْ َ َ َ
جوال
أفراح قل ٍب ساح في ت ِ

ْ َ َ ُ
َ
وج ُيب ُه
قد
صار ِفي امللك ِ
وت فاض ِ
معم َ
مالي َأنا،وخر ائب ُ
ور ٍة؟
ٍ
َ
َ ُ َْ َ َ
َّ
فينتي،
أنا في السماء ركزت حبل س ِ
َ ْ
ُ ُ
مشاعري
الظالم
ف
ِ
قامت على سج ِ
ِ
ََ ٌ َ
َ
ليل َس َجا
فلك ِمن اإليم ِان في ٍ
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ُ
َ
هفا إلى ْ
سؤال
النج َوى بك ِ ّل
و
ِ
ُ
َ َ ُ ُ َّ
اللي
وب جنيت كل ِغ ِ
أنا ِفي الغي ِ
َ َ َ
اك َبات ُم َع َّولي ،و َمآلي
و هن
فأمس ْت في املَ َقام َ
َغ ْر َقىَ ،
الع ِالي
ِ
ِ
ْ
أدرك ُت فيه َم ّلذتيَ ،
ووصالي
ِ
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