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تختلط فیها ، أحد أهم الحوامل التي حفلت �عوالم تخییل�ة، �شكل الموروث الحكائي
األساطیر والخرافات وحكا�ات الجن والعفار�ت، وسواها من المظاهر التي تتضاد مع المنطق 

 والعقل.
في توفره على فنون إبداع�ة وفن�ة جعلته ، الموروث الحكائيوتتبدى أهم�ة هذا 

والخطا�ة وسجع  �األمثالبدءا ، یختزل إنجازا ثقاف�ا ومعرف�ا مّثل عصرا من العصور أنموذجا
یر، نها�ة �الرسائل والمقامات.  الكهان، مرورا �أدب األخ�ار والسِّ

داع�ة، تشكل ذخیرة تتطلب ومما الشك ف�ه، أّن هذه المدونة الهائلة من النصوص اإلب
 .قراءة جدیدة مغایرة، تنفتح على اعت�ارات س�اق�ة تستفید من نظر�ة الّتلقي

ومن شأن هذا الفعل، أن ُ�سهم في خلق طرائق جدیدة ُتسهم في تلقي هذه المدونة، 
یتجاوز بها المبدع حدود على أشكال تعبیر�ة جدیدة،  تجعلها أكثر مرونة وقابل�ة لالنفتاح

طة هذه السرد�ة مظهرا من مظاهر الّتغیر داخل اسو �كة السرد�ة، فینشئ ار التقلیدي للحاإلط
 الّشكل الحكائي.

إن هذه النصوص التراث�ة تنتمي إلى نمط من الكتا�ة اإلبداع�ة �مكن تسمیتها بـ         
ول "األدب العجائبي" أو "األدب الخوارقي"، حیث یجنح الخ�ال الخالق مخترقا حدود المعق

الماورائي لقوة واحدة فقط:  إلىوالمنطقي والواقعي، مخضعا كل ما في الوجود من الطب�عي 
 الذي یجوب بإحساس مطلق �الحر�ة المطلقة.هي قوة الخ�ال المبتكر 

 –األدب االستیهامي –الغرائبي  –عجائبي أسماء عدة نذكر أشهرها: الفنتاز�اولل
 .الفانتاست�ك.. –الّسحري 

من الّتسم�ات،  أشكال أماموفي كل ذلك، �كون القارئ/ المتلقي والناقد على سواء 
وضع فواصل بینها، بوصفها جم�عا تنهل  أوالمنفتحة والمتسعة، ال �مكن تأطیرها �سهولة، 

عن  ا�متلك منطقا خاصا، خارجالمستحیل، الذي  أومن معین واحد؛ هو الخ�ال المحض 
 دع حّر في استخدام هذه الوسیلة في تلو�ن عالمه الحكائي.الواقع، و�التالي، إن المب

 

�ي الكالس�كي، وهو ل�س صورا في النثر العر  –رغم حداثة عهدنا �ه  –للعجائبي  إن     
والالعقل، عبر خاصیتي الّتعجیب والّتضاد مع  للواقع والمنطق إلى الالواقع سوى تجاوز

 المألوف.
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وتبدو رسالة التوا�ع والزوا�ع والمنام الكبیر أكثر االنتاجات السرد�ة تعبیرا عن ذلك،          
ألزل، وتدجیج الغامض ا أكثر تطو�عا لتلك المنجزات، وتعبیرا، أ�ضا، عن مجاهل امولعّله

 اإلدهاش، وٕانتاجا للعجائبي. قتيئوالسحري، إلى حد �مكن عّدهما مدونتین فا
نه �مكن رؤ�ة نصین المكونات في هاتین المدونتین، فإ ع أشكال تجلي هذهو�تت�         

متعددة، منصاعة لشفرات  اتن عن قراءی، مفصحَ عان متعددةأدبیین لهما غموض داللي، وم
 اإلنتاج واالنفتاح.

محورهما الرحلة إلى العالم و ، القد�مخیر ممثل للعجائبي في النثر العر�ي  هماولعلّ         
 أو ما ُ�سمى �الكتا�ة الخ�ال�ة، وهو نوع لم �ألفه نمط الكتا�ة العر��ة.اآلخر، 
ركن الدین الوهراني في جعل فكرة العالم  أووالقض�ة هنا ال تتعلق �أس�ق�ة ابن ُشهید        
یختط طر�قة  أنحاول  أدبيب�الغة نص  األمرفني �قدر ما یتعلق  أدبيمحور عمل  اآلخر

 أنماطتجر�ة جمال�ة تقدم لنا نمطا من ا أدب� اجدیدة في الكتا�ة النثر�ة، وفي تصّور نص
ینقل لنا منظورات وتصورات جدیدة،  إذوالس�اق بوجه عام،  األدبالّتفاعل والّتداخل بین 

 ري.�الغامض والسح تجّنح بنا إلى عوالم متخیلة ملئت، جدیدة في الكتا�ةحول ابتداع �الغة 
رسالة التوا�ع والزوا�ع رحلة خ�ال�ة وثب بها ابن ُشهید إلى د�ار الجن، في محاولة  إن       

�عترفوا �علّو كع�ه في �ح، وأحس أن معاصر�ه لم ینصفوه، و إلغاء للواقع أین وجد النقد والّتجر 
زال األدب، فما وجد خیر منافح عن أد�ه وعلمه، غیر نسجه لهذه الرائعة التي ظل، وما ی

 النثر األندلسي �فخر بها.
یجري في عالم  �اقصصا نوعتستدعي �ص�اغة  إلنشائهافقد هداه خ�اله الخصیب        
عصره، فیذكر له  أد�اءمن  ألدیبفي دن�ا الجّن، راو�ا لها  أحداثها، حیث �عقد األرواح

 أمامهبذكره، حتى �مثل  لحظة غفوته التي بها ینشد خالصه من سیرة حب ما یزال یلهجّ 
زع�م الجّن، مصطح�ا له في س�احة ممتعة، اختارا فیها دن�ا الخ�ال، لز�ارة ش�اطین الشعراء 

لِهمي الكتاب في شؤون لغو�ة وأدب�ة، غا�ة توصله إلى هدفه األساس الذي ومسامرتهم، ومُ 
صرا، منتش�ا �ه �حقق االنتصار واالنتقام لنفسه، وألد�ه، فیخرج من كل مجلس أدبي منت

 بنفسه، یجّر أذ�ال الّنشوة والِكبر.
 أحداثوفي منامات الوهراني قدر كبیر من الجرأة والسخر�ة الكار�كاتور�ة، مع أن        

ذلك لم �منعه من  أنالمنام تجري یوم الحشر، وهو موقف مهیب ومحفوف �القداسة، غیر 
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أو التي التقى بها في عصره،  أوزّج �عض الشخص�ات المشهورة والمغمورة التي شهدها 
 عرفها من خالل التار�خ في مشاهد ومواقف تعج �كثیر من السخف والمجون.

رحلة أخرو�ة �صحب فیها الوهراني لقد حّول الوهراني بخ�اله الجامح هذا المنام إلى         
تقي فیها شیخه العل�مي، حیث �مران على ألوان من النع�م والجنان، وكذلك العذاب والنار، و�ل

ب�عض الشخص�ات األدب�ة وغیر األدب�ة من كتاب وشعراء وفقهاء وحكام...، و�حاورهم حتى 
 �صل في نها�ة المطاف إلى مبتغاه.

وٕاذا فرضنا أن المنام مجرد خ�االت وأوهام، فإنه مع ذلك یّنم �حدیث الّنفس وف�ضها،        
إن لم �كن ع�ارة عن صورة متشظ�ة لواقع مّر عاشه الوهراني الذي لم تنصفه الح�اة فعاش 

 على الهامش.
يء إن منطلق رحلتي ابن ُشهید والوهراني �شي أصال �ش من هنا، وضمن هذا الس�اق       

 من العجائب�ة، وذلك أن كال منهما یبني أحداث قصته في عالم الجّن أو العالم اآلخر.
ه ما �سمى �الفانتاست�ك حسب تودوروف هو:  أوالعجائبي  واألدب        "التردد الذي ُ�حسِّ

 كائن ال �عرف غیر القوانین الطب�ع�ة، ف�ما یواجه َحَدًثا (فوق) طب�عي حسب الظاهر".
، عن طر�ق العالم الحق�قي الذي نع�شه في لما ال �مكن قبوله مفاجئ بروزائبي عجفال       

 تمو�ه الواقع والّسمو �الخ�ال، وتغر��ه �شكل عجائبي.
ارتأینا وعزما منا في إلقاء الضوء على هذین األثر�ن األدبیین من زاو�ة نظر جدیدة،       

ردي في  العجائبية وتشكلها السّ "أن ن�حث في تشكل العجائب�ة فیهما، وهذا وفق �حث وسمته بـ 
 ".وابع البن ُشهيد األندلسي ومنامات ركن الدين الوهرانيوابع والزّ رسالة التّ 
 الفرع�ة متمثلة في: اإلشكاالتوالّ�حث في مثل هذا الموضوع �طرح مجموعة من       

ما مدار فكرة العجائب�ة في المخیلة وما جذورها المعرف�ة؟ و  �العجائب�ة؟ ماذا نعني -1
 التقلید�ة العر��ة؟ وما روافدها في الفكر النقدي الغر�ي؟

مات المصاح�ة لهذا  ؟كیف تمظهرت الشخص�ة داخل الخطاب العجائبي -2 وماهي السِّ
 الّتمظهر؟

العجائبي؟ وكیف تعامل الكات�ان مع هذین ما الق�مة الفن�ة للزمان والمكان داخل النص  -3
 الُمكِونین الّسردیین لإلسهام في تعجیب الّنصین من خاللهما؟
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نقاط الموازنة بین النصین؟ وكیف استطاعت الموازنة أن تخرج بنا في عناصرها ماهي  -4
 والالعادي؟ من منطق المألوف والعادي إلى منطق الالمألوف

وأخیرا خاتمة، عرضنا  أبوابسة على مقدمة ومدخل وثالثة وقامت فصول هذه الدرا       
في المدخل أغلب مفاه�م العجائب�ة، وما یتصل بها، وعملنا على تحدیدها �غ�ة اإلمساك 

في  �احفر  تت�عنا�التصورات التي بلورها المشتغلون �العجائب�ة في الثقافة الغر��ة، وقبلها 
مررنا على إشكال�ة ترجمة المصطلح إلى العر��ة، فتبینا . كما أعماق المعاجم العر��ة والغر��ة

 تسم�اتها محاولة للّتمییز بین مختلف االجتهادات والتصورات.
 �ابو�عدها بدأ ال�حث �أخذ مجراه الّتطب�قي على المدونتین، فكان من منطقیته صنع        

وف�ه قدمنا فحصا "، �عع والزواأول وسمته بـ "العجائب�ة وتشكلها الّسردي في رسالة التوا�
عن نظام  األولثالثة، كشف  فصوالالسرد، وجمهرت تحت لوائه  وٕاجرائ�ا آلل�اتمنهج�ا 

وف�ه وقفنا عند تصن�فات الشخص�ة في الرسالة، ثم نظرنا في النظام الخاص الشخص�ات، 
وأهمیته في سرد فكان مكرسا لتت�ع النظام الزمني  الفصولثاني  أما�التسم�ة المنوطة لها، 

ثالث من خالل  فصلهذا الفصل حدیث عن المكان العجائبي في  و�عد العجائب�ة،الوقائع 
 عجائبیتها. إبرازوتصن�فها مع  األمكنةفرز 

لّسردي "العجائب�ة وتشكلها ا ووسمناه بـ نياالوهر  الثاني فقد خصصناه لمنام ال�اب أما       
، في �اتصعجائب�ة الشخ األول فصلهفي فتقصى وقسمناه إلى ثالثة فصول، ، "في المنام

فقد وقفنا ف�ه على  األخیر الفصل أماالثاني عجائب�ة الزمن المنامي،  الفصلحین تقصى 
 ب�ان جمال�ة البناء المكاني العجائبي في المنام.

االتجاه " ووسمناه بـ بین الرسالتین المواِزنةعلى للدراسة  األخیر ال�اببینما قصرنا       
بنى وهو مشكل في مجموعه من  ،"التوا�ع والزوا�ع والمنام (دراسة موازنة) فيالعجائبي 

 ن.تقصت االتجاه العجائبي بین الرسالتی و�نائ�ة ت�مات�ة
كما ُخِتم ال�حث بخاتمة إجمال�ة تّم فیها ب�ان أهم ما وقفت عل�ه الدراسة من نتائج        

 قادمة وفق رؤى ومناهج أخرى. الذي تفتحه هذه الدراسة لدراساتومحصالت، ثم األفق 
وحتى ال تبدو القراءة أحاد�ة مختزلة وضع�فة ال تبلغ حق�قة المعنى، وال تضيء       

وز ض�اب�ة الرؤ�ة والغموض وظفت من المناهج النقد�ة الحدیثة ظلمات نصینا، ولكي نتجا
نسب لتحلیل ودراسة ألنه األ ؛انتهجت منهجا وصف�ا تحلیل�افما �الئم طب�عة الدراسة، 



ةـدمـمق  

6 

�غلب علیهما الجانب التار�خي واالجتماعي المتسم �الطا�ع الخرافي  الرسالتین اللتین
اط الشخص�ات واألزمنة واألمكنة ت�عا والعجائبي. فالمنهج الوصفي یناسب تحدید أنم

حلیلي فإننا رصدنا �ه أ�عاد ودالالت هذه األنماط والحضور. ا التّ لحضورها في الرسالتین، أمّ 
كالّتقابلي الذي اعتمد على الموازنة بین  المناهج:�عض مجمل  مع أنه في األخیر استفاد من

  .ضوع�ا وأدب�ا ونقد�االمدونتین، وتت�ع أوجه التشا�ه واالختالف بینهما، مو 
لتوض�ح �عض المسائل: مثل تصنیف  واعتمدنا على رسوم ب�ان�ة وجداول       

 .الشخص�ات، �عض المسائل الزمن�ة..
رسالة مدونتین مصدر�تین أساسیتین: ، أولها �حث�ة مادةعلى  األساسفي  وقد اعتمدنا       

في  تینركن الدین الوهراني، ومدونتین مساعد، ومنامات التوا�ع والزوا�ع البن ُشهید األندلسي
تودوروف، وشعر�ة  مدخل لألدب العجائبي لتزفتانانجاز ال�حث وتفك�ك مصطلحاته، هما: 

 الروا�ة الفانتاست�ك�ة لشعیب حل�في.
ُ�ضاف إلى ذلك عدید المراجع، والدراسات وال�حوث، التي تناولت المدونتین التراثیتین       

 وكذا شرح مصطلح العجائب�ة �المناقشة والمقارنات. �ال�حث والتحلیل،
سبر  ، كان في طل�عتها: الّرغ�ة فيوعولعّل البواعث التي دفعتنا الخت�ار هذا الموض      
تراثنا العر�ي األصیل برؤ�ة دراس�ة حدیثة؛ كشفا عن ق�مته الثمینة الدفینة، ونحن  أغوار

واالمتداد �ه نحو تشك�الت حیو�ة وجمال�ة عن جواهره األثیرة،  التنقیبسنحاول الق�ام �مهمة 
 منبثة ف�ه.

ستحقان النقد والتحلیل والدراسة برؤ�ة لتوا�ع والزوا�ع والمنام الكبیر تا مدونتافكانت       
 ، كالعجائب�ة.مثیرة حداث�ة تقن�اتدراس�ة معاصرة مواك�ة 

كذلك، كان طموحنا بلوغ غا�ة من الغا�ات وهي الوقوف عند أغلب مدلوالت العجائبي      
للمتون السرد�ة الكالس�ك�ة من خالل الّتعر�ف �التوا�ع والزوا�ع االعت�ار  وٕاعادةوتحدیداته، 

متون تحتوي العجائب�ة، من حیث إنها تنزع في  أنهاوالمنام الكبیر ومقار�تهما، والبرهنة على 
 �عدها عن عوالم الواقع�ة والمألوف.والم السحر والخ�ال نزوعا شمول�ا، تُ ع

صعو�ة  نجاز موضوع هذا ال�حث واجهتنا صعو�ات جّمة، من أهمها:إوفي سبیل      
�ه من مصطلحات، في الكتب والدراسات وال�حوث،  �ح�طتحر�ر مصطلح العجائب�ة وما 

، فشهدنا المصطلح في حركة الثقافة العر��ة المعاصرة تنتخ�ط في استعماال أنفسنافوجدنا 
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حالة من الغل�ان تشهدها حركة الفكر العالمي والتحوالت المتسارعة التي تجعل من مالحقة 
واختالف  الت�اساتهامصطلح العجائب�ة أمرا غا�ة في الصعو�ة، نظرا لتنوعها وكثرة 

 مصطلحاتها.
نا السرد�ة وتطب�قها على المدونتین، فصعب علیُ�ضاف إلى ذلك صعو�ة فهم اآلل�ات      
خاصة وٕانها ُط�عت �طا�ع عجائبي زئ�قي  ،حدد كل أنماطها من شخوص وأزمنة وأمكنةأن ن

 صعب علي ال�حث والمناقشة.
هذا ال�حث �معونة علم�ة، وأخالق�ة  –تذلیل �عض صعو�ات  –تّم �عون الله تعالى      

أدام الله علمه،  ،–أدامه الله  – الدكتور علي عال�ة على الدراسة أستاذي الُمشرفعال�ة من 
 وجهده. فإل�ه أتقدم بجمیل الشكر، وخالص االمتنان، وجزاه الله عني خیر الجزاء.

، الذي سیتشرف بتقی�مهم، المناقشین لهذا ال�حث األساتذة إلىكما أتقدم �الشكر     
 .تهم الق�مة لهومالحظا
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 :ةـعتب
من خالل التشخ�ص الفني اقع �طرق مختلفة �حاكي الو  األدب الواقعي إذا كان 

 إلى الالواقع والتخییل ال�الغي، فإّن األدب العجائبي أو الفانتاست�كي یتجاوز الواقع والمنطق
 من تجل�ات الحداثة ان الخاصیتانوصارت هاتوالتده�ش، والالعقل عبر خاصیتي التعجیب 

اإلبداع الفني  ، ومن مظاهر]على حد سواء[في األدب العر�ي والغر�ي )والجدة التحدیث(
 من العقل إلى الالعقل. انتقل العالم أنالروائي والقصصي، �عد 

من الكتا�ة  ا�اعت�ار العجائبي نوعوما �عنینا في هذا ال�حث القسم العجائبي منه، 
مخترقا حدود  ، وفن�ة، حیث "یجمح الخ�ال الخالقالسرد�ة ذات سمات وخصائص فكر�ة

إلى  المعقول والمنطقي والتار�خي والواقعي، ومخضعا كل ما في الوجود، من الطب�عي
حساس مطلق إوة الخ�ال المبدع المبتكر الذي یجوب الوجود بهي قلقوة واحدة فقط: الماورائي

مغر�ة تشیید نص إبداعي، �ملك تركی�ة خاصة وخصوص�ة ب التي تسمح ،1�الحر�ة المطلقة"
 قراءة والتأمل.لل

 .ومصطلحا لغةأوال: العجائب�ة 
 / العجیب في التراث المعجمي:1
 العر�ي: / العجیب في التراث المعجمي1-1

ومن ثّمة . 2﴾ءٍ يْ شَ  نْ مِ  اِب تَ ي الكِ ا فِ نَ طْ رَّ ا فَ مَ ﴿ كتاب الله تعالى ُدسُتوٌر َجاِمعٌ  إن       
العر��ة نستنطقها  في تحدید معنى "العجیب" ثم نعود إلى المعاجم �هین�غي لنا أن نستأنس 

 هذا المعنى.
على ص�غ ومشتقات  بدوره فالعجیب یندرج ضمن الجذر اللغوي(ع ج ب) الذي ُ�ِحیل 

 )..(.. اب، عج�ا، �عجب، �عجبون، أعج�كمتنوعة مثل: عجب، عجیب، عج
لمادة (عجب) في القرآن  اإحصائ� امسحجرت ، تستوقفنا دراسة أوفي هذا الّس�اق

الكر�م، فأفرز هذا المسح أّن مادة (عجب) جاءت في القرآن الكر�م �ص�غ ُمختلفة "فتارة 
، وٕانما یوضع المصدر موضع العجیب صفة عجیبجاءت مصدرا (َعَجً�ا) نائ�ا عن 

                                                           
كمال أبو دیب: األدب العجائبي والعالم الغرائبي في كتاب العظمة وفن السرد العر�ي، دار الساقي �االشتراك مع دار  1

 .08، ص:2007، 1أوركس للنشر، لبنان، ط
 .38اآل�ة: األنعام: سورة  2
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تأتي )، وتارة أخرى ُ�َصرُِّح �الصفة فعجبُ ، �ُ بتَ وتارة فعال (�عجبون، تعجب، عجِ  للم�الغة،
 .1على ص�غة عجیب أو ُعَجاب"

لم تتعّد حقال دالل�ا اختصت �ه، أّن مادة (َعَجَب)  اإلحصاءمن خالل هذا  انتهینا 
رة والّدهشة التي تعتري اإلنسان عند فسي، أو الحیّ ر النّ ذا الحقل �مكن اختزاله في "الّتغیه

 .2استعظامه الشيء أو إنكاره ما یرد عل�ه من األمور"
ذ من الفعل الثالثي (عجب) و المأخ "العجیب"مصطلح  �شیرالمعاجم العر��ة، فأما في  

، فالعجب بهذا یرتكز إلى "نق�ض المألوف الذي �حدثه 3إلى "إنكار ما یرد عل�ك لقلة اعت�اده"
 .4التعود فقلة االعت�اد تخلق حاال من االلت�اس القائم على الحیرة والتردد، المولدین للدهشة"

من األمور النادرة الحدوث التي  5إلى أنه ما "ُاْسُتْكِبَر َواْسُتْعِظَم" الز�یدي وقد أشار 
 تثیر في َنَفِس اإلنسان الّدهشة واالستغراب.
، وما �حو�ه من مشتقات، و�ین االستخدام "الَعَجب"والشك أّن هناك خ�طا واصال بین 

 المصطلحي الجدید.
أهل اللغة، یوضح هذا الوصل، فالتعّجب "حیرة تعرض لإلنسان عند  ولعّل ما ذكره

سبب جهل الشيء، ول�س هو سب�ا له في ذاته، بل هو حالة �حسب اإلضافة إلى من �عرف 
 . 6الّسبب ومن ال �عرفه، ولهذا قال قوم: كل شيء عجب. وقال قوم: ال شيء عجب"

ر استغرا�ه، متطل�ة تفسیرا ألجل اإلنسان كثیرا ما تصادفه ظواهر، وتثی وعل�ه، فإنّ 
هذه النقطة یجدر أن یؤخذ �عین التقدیر الفهم الخاص، والمختلف  فهمها واست�عابها "وحول

للحوادث؛ التي قد تسبب القط�عة مع ما هو مألوف، وما تقوم �ه اإلحساسات، والتصّورات 
                                                           

الخامسة عالوي: العجائب�ة في الروا�ة الجزائر�ة، أطروحة دكتوراه، جامعة األمیر عبد القادر للعلوم اإلسالم�ة، قسنطینة،  1
 .6 - 5 -4م، ص: 2009 -2008الجزائر، 

لحمید إبراه�م صدقة: بن�ة العجائبي في روا�ة (كوال�س القداسة لسف�ان زدادقة)، محاضرات الملتقى الدولي السادس عبد ا 2
 .87، مدیر�ة الثقافة لبرج بوعر�ر�ج، برج بوعر�ر�ج، ص:2003بن هدوقة للروا�ة، 

، 6: لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، ط أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور اإلفر�قي المصري  3
 . (مادة عجب).38، ص 10م، مج2008

 في القص الحدیث:تمظهر العجائبي  4

(www.tiohreen.edu.sy/Faculty%20of%20arts%20masters%20-thesis). 
السید محمد مرتضى الحسیني الز�یدي: تاج العروس من جواهر القاموس، تحقیق:علي هاللي، مط�عة حكومة الكو�ت،  5

 . (مادة عجب).207، ص:2، ج:1987 -هـ21407، 2الكو�ت، ط
 . (مادة عجب).207، ص:02:المصدر نفسه، ج 6

http://www.tiohreen.edu.sy/Faculty%20of%20arts%20masters%20-thesis)
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ولذلك فإّنما �كون ة، تجر�ة ذات� "الَعَجب"الذات�ة، في هذا المضمار من إضافات، تجعل من 
عند غیرهم، ولذلك ما هو عجب عند قوم، قد ال  "َعَجً�ا"عند �عضهم، قد ال �كون  "عج�ا"

 .1�كون عند آخر�ن"
یب والَعَجب مثله فاألمر جِ َفْرًقا، فأما "العَ  "الُعَجاب"و"الَعِجیب"الخلیل بین وقد جعل 

 .2"ْب جُّ عَ ة التَّ اب شدَّ جَ عْ تِ العجیب (...) واالسْ ب منه، وأّما الُعَجاب فالذي یجاوز حّد جَّ عَ تَ یَ 
أّما في معجم (تاج العروس) الز�یدي نجد "التََّعاِجیب: الَعَجاِئْب ال واحد لها من لفظها 

 .3(...) و�قال رجل ِتْعَجاَ�ة �الكسر؛ أي ذو أََعاِجیب، وهي جمع أُْعُجوَ�ة"
عالقته �كلمة االستحسان، منها یورد األزهري تحدیدات أخرى للعجیب من خالل 

ا. والُمْعَجب: "�قال أعجبني هذا الشيء ، واُْعِجْبُت �ه، وهو شيء ُمعجب إذا كان حسنا جد�
أّما غیر المستحسن فقد ُنِقَل عن ابن فارس قوله ف�ه .4نسان الُمْعَجب بنفسه أو �الشيء"اإل

 .5الذي هو "أن یتكّبر اإلنسان في نفسه" "جبالعُ "من فكرة انطالقا 
مما تقّدم كله: أّن هذه الّتعر�فات المتنوعة لمفهوم العجیب عند قدماء  و�ستخلص

مرت�ط ارت�اطا معجم�ا �ش�كة دالل�ة تشیر عرب، جاءت تحت إطار لغوي داللي الالمعجمیین 
نسان من الَعجیب والغر�ب: ، فمنها لغة تحدد موقف اإلإلى تنوع زاو�ة النظر إلى هذه المسألة

 6.خوف والَعَجب وااللت�اس والَفَزعالّدهشة، واالنبهار والهول واالستغراب والحیرة وال
مح�ط المح�ط لـ"�طرس ال�ستاني"  ورد في معجمنذكر ما فة، الحدیث المعاجم أما في

عند استعظام الشيء (...)  أّن الَعَجب "إنكار ما یرد عل�ك واستطرافه، وروعة تعتري اإلنسان
 7ب: انفعال نفسي عّما خفّي َسَب�ه".والتعج

                                                           
 :ر العجائبي في القص الحدیثتمظه 1

(www.tiohreen.edu.sy/Faculty%20of%20arts%20masters%20-thesis). 
أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكر�ا: مقای�س اللغة، تحقیق: عبد السالم محمد هارون، دار الفكر للط�اعة والنشر  2

 . (مادة َعَجَب).243، ص:4والتوز�ع، [د.د]، [د.ط]، [د.ت]، ج:
 . (مادة عجب).208 -207، ص: 2الز�یدي: تاج العروس، ج: 3
أبو منصور محمد بن أحمد األزهري: تهذیب اللغة، تحقیق: أحمد عبد العل�م البردوني، الدار المصر�ة للتألیف والترجمة،  4

 .387 -386، ص:1مصر، دط، دت، ج:
 . (مادة عجب).243، ص:4ابن فارس: مقای�س اللغة، ج 5
الكعبي: السرد العر�ي القد�م (اإلنسان الثقاف�ة وٕاشكال�ات التأو�ل)، المؤسسة العر��ة للدراسات والنشر، ض�اء ینظر:  6

 . 35، ص:2005، 1لبنان، ط
 .576، ص:1998�طرس ال�ستاني: مح�ط المح�ط (قاموس مطول للغة العر��ة)، مكت�ة لبنان ناشرون ، لبنان، دط،  7

http://www.tiohreen.edu.sy/Faculty%20of%20arts%20masters%20-thesis)
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. ما یرد عل�كالمنجد في اللغة واإلعالم أّن "الُعجَب إنكار  في حین یرى صاحب
اإلنسان عند استعظامه أو استطرافه، أو إنكاره العجب (ج) أعجاب: انفعال نفساني �عتري 

 .1ما یرد عل�ه"
القد�مة كثیرا، وما ومنه، فالمعاجم الحدیثة ال یختلف مفهومها للعجیب عن المعاجم 

 �میزها حصر مفهوم "العجیب" في نطاق االنفعاالت النفس�ة لإلنسان.
ونحن، إذا أقررنا بهذه التعر�فات الُمعجم�ة "للعجیب"، فإّننا ُنقر بتدخل مصطلحات 

(أو الَعَجْب" ُینتج ثراًء ُمعجم��االجذر اللغوي " ه على اعت�ار أنّ ننقد�ة جدیدة غیر �عیدة ع
(التعاجیب، العجائب، العجائبي، العجائب�ة...)، وكلها تختزله مشتقاته الكثیرة مثللغو�ا) 

 ص�غ ستضیف معنى جدیدا فكلما تغیر المبنى تغّیر المعنى.
 / العجیب في التراث األجنبي (الغر�ي):1-2
لمفهوم العجیب، فإن علینا أن  األجنب�ة التي تطرقتقبل التعرض إلى أهم المعاجم  

 نتت�ع بدا�ات هذا المصطلح في اللغات األجنب�ة.
وفي هذا الس�اق، نبدأ �التراث الفرنسي من خالل قوام�سه التار�خ�ة، ففي �حث قام �ه  

" PhilippeMénard و"فیلیب مینار " Emmanuèle Baumgartnerارتنربومق كل من "إ�مانوال
)، إذ ألمعا إلى أنها ترجع عن طر�ق Fantastiqueقاموسهما، في أصل كلمة العجائب�ة (في 

) التي Fhantastikos( اإلغر�ق�ة) المأخوذة بدورها عن Fhantasticusالصفة الالتین�ة (
وخارق، ن، وأخرق، شارد الذه تخص المخیلة، وتعني في القرن السادس عشر كل ما هو: 

 .2ثم خ�الي
یجسد ؤ�ة واحدة، تخص العجیب، �اعت�اره ر  كلها تحیلنا إلىهذه المسم�ات  إن      

 �طرق  والخ�ال، و�عرض الواقعفهو �قترن �حلم ال�قظة لذا  ،العالمین المعقول والالمعقول
 �عالم آخر �طلق عل�ه الالمعقول أو الالوعي.غیر متوقعة، یر�ط الواقع المتناقض الزائف 

ما  المعاجم المعاصرة، فإننا نسجل مدلوالت جدیدة للمصطلح، فإذاعلى أما إذا عرجنا 
یؤكد بدوره على أّن فإننا نجده )Le petit Larousse(تصفحنا قاموس "الروس" الصغیر

                                                           
 . (مادة َعَجَب).488، د.ت، ص:29اللغة واإلعالم، دار المشرق، لبنان، ط: كرم ال�ستاني وآخرون: المنجد في 1

 2 vu : Emmanuèle Baumgartner et Philippe Ménard, Dictionnaire étymologique et historique 
de la langue française, Librairie générale française, 1996, p : 317. 
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، 1طب�عيالالعجیب: هو الذي ی�عد عن ساحة المألوف والعادي لألش�اء، أو الذي �ظهر فوق 
 مثیرا اإلعجاب بخصائصه الخارقة والنادرة.

السیر نفسه أثناء ال�حث عن مفهوم  )Le petit Robert(ار الصغیر�و�سیر معجم رو 
�معنى أنه �شیر إلى  2وهو عالم ما فوق طب�عي؛العجیب، فما هو إال: ما ال ُ�فَهم طب�ع�ا، 

 .وهمي...هو: خرافي، متخیل، كل ما 
) �كون مْ (أُ داللي حقلُ�حیلنا إلى  - حسب هذه المعاجم -وعل�ه، فإن جوهر العجیب 

مصحو�ا بدهشة وحیرة قد یتفهمها المتلقي، وقد ُ�حاول إعادة تفسیرها وفقا لمنظوره العقالني 
 في التعامل مع األش�اء في الكون.

أما إذا عرجنا على القوام�س اإلنجلیز�ة، فإّننا نسجل حضورا �اهتا للمصطلح، إذ 
بتلك الدقة التي تسعف  همن تحدید�شیر األستاذ "محمد تنفو" أّن هذه المعاجم "لم تتمكن 

 .3"ال�احث
و ـ، فهُمرادفا لإلفراط في التطّرف )Webster�ستر مثال، �أتي العجائبي في قاموس (و 

ال الُمفرط أو الفردان�ة ـدي اإل�مان، یجمح إلى الخیـة تحـمبني على الخ�ال المفرط إلى درج
 .4المفرطة

ما  -إلفراط في التطّرف ا –تأمل لیدرك أّن هذا المعنى  اج القارئ إلى طولـال �حت
سراح غیر هو إال معنى متحرر من قیود المنطق، إّنما �عتمد اعتمادا كل�ا على إطالق 

 .5العقالني أو الوهمي الذي ال ُ�صدق
 و�تجاوز استخدام القوام�س السالفة استخداما ُ�حقق الوهمي وغیر المنطقي، إلى 

 اعت�ار آخر، ُر�َّما كان أكثر انتماء للشاذ والغر�ب على نحو �شع أو مضحك أو جذاب ِ�ُحْكم 
 6كونه غیر مألوف أو عتیق الطراز.

                                                           
1 Le petit Larousse 2010, en couleur, librairie Larousse, 2009, Paris, édition anniversaire de la 
semeuse, p :639. 

:1186. Le Robert, catalogue général, rentrée 2006/2007, p  2 
 .52،ص:2010، 1محمد تنفو: النص العجائبي(مائة لیلة ولیلة إنموذجا)، دار كیوان للط�اعة والنشر والتوز�ع، سور�ا، ط 3

4 Philip d.morehead, The new americanWebster( handy collrge dictionary), the penguin rogrts college 
thesaurus in dictionary from, p: 316.  
5Macmillan English Dictionary (for advanced learners), international student edition. Second edition 
,p1639. 
6B.I, VITEAN, Aconcise dictionary of correct English, huder and stawften, London, 1979 
P:55.  
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أن ُنقرر هنا مع األستاذ تنفو أّن مدلوالت المصطلح في  - على كل حال –وُ�مكن 
ما یرجع هذا إلى أّن المعاجم اإلنجلیز�ة جاءت "فضفاضة، و�لفها الغموض، وعدم الدقة، ر�ّ 

عند هذا الحّد، بل ذهب مض�فا أّن  ولم �كتف ،1"المصطلح ل�س أص�ال في الثقافة اإلنجلیز�ة
الُمصطلح َكُثَرْت ف�ه "مترادفات عدیدة غیر دق�قة من قبیل الَوْهِمي والمتخیل والتخییلي والفوق 

 .2اج بدورها إلى تحدید"والعجیب والالواقعي وغیر المألوف، وهذه المترادفات تحت الطب�عي
�كون ال�احث والناقد والقارئ على حد سواء أمام نوع من المفاه�م وفي كل ذلك، 

وضع فواصل بینها و�ین غیرها من عة، ال ُ�مكن تأطیرها �سهولة، أو والمتس المنفتحة
ض، هو الخ�ال المح من معین واحد؛ا تنهل هجم�ع المفاه�م المتعددة للمصطلح، بوصفها

، ضمن رؤ�ة ال واقع�ة للتعامل ، خارج الواقع، وداخله�متلك منطقة الخاص �ه: لبنیتهالذي 
 مع الكون واألش�اء.

 / العجیب في الثقافة العر��ة:2
هنا �صدد سرد كل ما قیل عن العجائبي في التراث العر�ي، بل ینصب مشروعنا  لسنا 

على إثارة فكرة العجائبي في مخیلة أهم النقاد العرب القدامى، فقد ُشِغُلوا �ه على مّر 
له عندهم، و�بدو  ادً حَّ وَ مُ على اختالف بیئاتهم، إال أنه من الّصعب أن نجد تعر�فا العصور، 

والنقاد كان نتیجة وجهة نظر وتعبیر خاص، تعكس التكو�ن  الء األد�اءأّن ما قّدَمه هؤ 
 والموقف النقدي لكل منهم. يالشخص

الجاحظ  عثمانللمصطلح في المجال النقدي، فإّنما كان على ید أبي فأول استعمال  
عر ال ُ�ستطاع أن هـ) 255(ت  ، وذلك في معرض حدیثه عن ترجمة الشعر، إذ �قول: "والشِّ

، وسقط عل�ه النقل، ومتى حّول تقطع نظمه، وَ�طل وزنه، وذهب  ُحسنه ُیَتْرَجَم وال یجوز
، فهو بهذا یجعل التعجیب من أهم خصائص الشعر، و�عمق الدلیل على 3موضع التعجب"

وع�ه �المستوى العام من الكالم، ف�سعى في إخراجه من وظ�فة المألوف المستعمل، إلى 
 ب.وظ�فة اإلطراب والتعجی

                                                           
 .53محمد تنفو: النص العجائبي(مائة لیلة ولیلة أنموذجا)، ص: 1
 .53المرجع نفسه، ص: 2
 م،1965-ـه1384، 2: الحیوان، تحقیق: عبد السالم محمد هارون، دد، دد، ط أبو عثمان عمرو بن �حر الجاحظ 3

 .75، ص:01ج:
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النثر، وال  هـ) أّن التخییل سمة خاصة ُتمّیز الشعر عن 428و�رى ابن سینا (ت 
إذا ارت�ط �األثر النفسي الذي یتركه العمل األدبي في المتلقي الشعر تخییل�ا، إال  �ص�ح

النفور "فهو انفعال من تعجب أو تعظ�م أو تهو�ن أو تصغیر أو نشاط، من  �اإلعجاب أو
 .1"�كون الغرض �القول إ�قاع اعتقاده البتة أنغیر 

حسب  وهو ر�طیر�ط بین التخییل وٕاثارة التعجب، ابن سینا نفهم من كل هذا أن 
أخیلة الشعر ت�عث في المتلقي إعجا�ا �الصور التي "�عني أن  "عاطف جودة نصر"ال�احث 

غیر دال، فالتعّجب اإلعجاب في هذا الس�اق  تبدعها مخیلة الشاعر من المعطى الحّسي. إنّ 
الدال أن نر�ط بین التخییل وٕاثارة تعبیر عن ضرب من االستحسان أو االستنكار، وٕانما 

 .2عل�ه التدهش من تنوع وجّدة یبدعها الخ�ال"لما �حیل ، الدهشة
تركیز ابن سینا على عمل�ة التخییل ودورها الهام في إّننا نقبل هذا التصور في إطار 

الذي یتركه الشعر في نفس المتلقي، والذي تتشكل صوره من االهتمام �األثر  المتلقي؛ �معنى
 الذهن�ة المخیلة. الّصور

هـ) في كتا�ه أسرار ال�الغة، وهذا في  471(ت وقد عّرفه عبد القاهر الجرجاني 
مشكالت الّصدق والكذب، � ر�ط التخییلیه إنّ ذلك س�اق حدیثه عن الفرق بینه والعقلي. 

صدیق �حكم بإث�اتها أو مییز بین معان عقل�ة هي نسب للتّ للتّ  المنطق�ة االقوانین مكتشف
 .رة الص�غة الشعر�ةوُأَخٌر تخیلّ�ة ال شأن لها إال �صو نفیها، 

"إنَّ المعاني تنقسم  :فنحن، إذا، إزاء تفصیل هذه المعاني، التي �قول عنها الجرجاني
عقلي  أولهاعلى أنواع؛  عقليي وتخییلي، وكل واحد منهما یتنوع. فالذي هو قسمین: عقل

العقالء، صح�ح، مجراه في الشعر والكتا�ة والب�ان والخطا�ة مجرى األدلة التي �ستن�طها 
من هذا الجنس منتزعا من أحادیث النبي والفوائد التي یثیرها الحكماء، ولذلك تجد األكثر 

، ومنقوال من آثار الّسلف الذین شأنهم الصدق، الله عنهمرضي  (ص) وكالم الصحا�ة

                                                           
ابن سینا: المجموع أو الحكمة العروض�ة في كتاب معاني الشعر، تحقیق: محمد سل�م سالم، دار الكتب، القاهرة، دط،  1

 .15، ص:1969
ودة نصر: الخ�ال مفهوماته ووظائفه،  مكت�ة لبنان ناشرون والشركة المصر�ة العالم�ة للنشر، مصر ولبنان، عاطف ج 2
 .180، ص:1998، 1ط
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ل ، وقد مثّ 1عن القدماء"وقصدهم الحق، أو ترى له أصال في األمثال القد�مة والِحَكم المأثورة 
 ."أسرار ال�الغة" كثیرة في كتا�هخییل بنماذج لهذا النوع من التّ 

اني، فیذكر أّن التخییلي و�مضي عبد القاهر الجرجاني في ب�ان القسم التخییلي للمع
هو مفتَّن هو الذي "ال �مكن أن �قال إّنه صدق، وٕاّن ما أثبته ثابت، وما نفاه منفي. و 

فمنه ما یجيء  ،(...) ثم إّنه یجيء ط�قات، و�أتي على درجاتالمذاهب، كثیر المسالك
شبها من الحق، وغشي  عطيف ف�ه، واستعین عل�ه �الرفق والحذق، حتى أُ طِ لُ مصنوعا قد تُ 

، وقد مثل كثیرا عن هذا 2ل"مِّ عُ تُ ّنع ف�ه و ُص س تُ ال، وق�حٍّ مُ تُ  رونقا من الصدق، �احتجاج
 ال�اب في كتا�ه.

 ّقدمفقد هـ) في كتا�ه "منهاج البلغاء"، 684تأّما أبو الحسن حازم القرطاجني (
فكّلما "اقترنت التعجیب والتخییل،  ع التخییل من خالل ر�طه بین نظر�تيه لموضو ومفهمم

مع مصطلح .حقا، إّن حازم القرطاجني لم یتعامل 3الغرا�ة والتعجیب �التخییل كان أبدع"
التعجیب كمنهج نقدي بوجه م�اشر، وٕاّنما كمكون شعري، وظاهرة فن�ة وجوهر�ة لصناعة 

ج نین وحدود التواشوهو إذ �شیر إلى ضرورة إخضاع الصناعة الشعر�ة إلى قوااللغة الشعر�ة.
 ترا�طهما مع عمل�ة اإلبداع. بین الّتخییل والّتعجیب، ثم

ناح�ة أخرى، َفِطَن حازم القرطاجني إلى العناصر اإلبداع�ة التي تساعد على ومن 
استقاهما من "أصول  في اإلغراب والتعجیب، وهما مبدآن ما وجده تحدید مفهوم الشعر، وهذا

المسلمین أمثال: الفارابي وابن سینا وابن رشد أرسط�ة عبر ترجمات عدد من الفالسفة 
(اإلغراب والتعجیب)، وهذا في س�اق یؤكد مبدئي " أرسطو في كتا�ه "فن الشعرف ،4وغیرهم"
فیها ما استخدمت  عن اللغة عامة، إذ تص�ح "متمیزة، و�عیدة عن الّركاكة، إذاحدیثه 

عن وسائل  (...)، وكل ما ابتعد" النادرة و"ألكلمات غیر المشاعة، مثل الكلمات الغر��ة ا
معظم الفالسفة المسلمین مفهومهم للغرا�ة  بّلور ةاألرسط� من هذه الفلسفة. 5التعبیر الشائعة"

                                                           
�كر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني النحوي: أسرار ال�الغة، قرأه وعلق عل�ه: محمود محمد شاكر،  وأب 1

 .263ة وجدة، د.ط، د.ت، ص:مط�عة المدني و دار المدني، القاهر 
 .267ص: ،مصدر نفسهال 2
أبو الحسن حازم القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج األد�اء، تحقیق: محمد الحبیب بن الخوجة، دار الغرب اإلسالمي،  3

 .91، ص:1986بیروت، دط، 
 .35م، ص:2006 -ه1426محمد صالح زكي أبو حمیدة: دراسات في النقد األدبي الحدیث، دد، دط،  4
 .229م، ص:2014 – ـه1435، 1أرسطو: فن الشعر، ترجمة: إبراه�م حمادة، دار هال للنشر والتوز�ع، الجیزة، ط 5
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في الكالم، والتعجیب في الس�اق، وأثرهما في إنتاج اللغة األدب�ة، ثم انعكاس ذلك جل�ا عند 
 1حازم القرطاجني.

إذن، بدأ مفهوم التعجیب عند الفالسفة، وصار له حظ وافر عند حازم القرطاجني، 
 .ت معان�هحیث اتضحت أصوله، وتبلور 

نة العرب وماهیته من خالل ال�حث في مُ غرضنا من حق�قة العجائبي  و�تحقق َدوَّ
والنقاد العرب قد أدلوا بدلوهم في هذا، ولعّلنا نبدأ �أهّم المعاجم العر��ة في  الحدیثة، فال�احثون 

في معجمه یرى أّن العجائبي "شكل من أشكال القّص، تعترض  فسعید علوشهذا الس�اق، 
 .2�قوانین جدیدة، ُتعارض قوانین الواقع التجر�بي"، ف�ه الشخص�ات

مصطلح العجیب قد ُوسع "فصار یدل على معاٍن  والبد من اإلشارة، أّن استعمال
إلى  متفاوتة ت�عا لطر�قة فهم كل دارس له، وت�عا إلشكال�ة تتصل بترجمة المصطلح

"سرد قصصي یروي  نهاالحكا�ة العجی�ة �أ فعرِّ �ُ  إبراه�م فتحي، وهذا ما جعل 3العر��ة"
 .4أحداثا ووقائع حافلة �الم�الغة �صعب تصد�قها"

�األدب فحسب بل تتعّداه إلى فعالقتها ال تقتصر وللعجائب�ة صالت �مفاه�م أخرى، 
�ق�ة المعارف اإلنسان�ة واالجتماع�ة، ولها "مسارات متعددة تستقطب كل ما یثیر و�خلق 

 .5والالمألوف"اإلدهاش والحیرة في المألوف 
یتحقق عن طر�ق "الحیرة أو الترّدد المشترك بین  سعید �قطینحسب  والعجائبي

 الفاعل (الشخص�ة) والقارئ ح�ال ما یتلق�انه، إذ علیهما أن ُ�قّررا ما إذا كان یتصل �الواقع أم
 .6كما هو في الوعي المشترك" ال

                                                           
 .36ینظر: محمد صالح زكي أبو حمیدة: دراسات في النقد األدبي الحدیث، ص: 1
، 1: معجم المصطلحات األدب�ة المعاصرة، دار الكتاب اللبناني ودار سوشبر�س، بیروت والدار الب�ضاء، ط سعید علوش 2

 . 146، ص:198 -ـه1405
 تمظهر العجائبي في الفض الحدیث: رسالة إلكترون�ة،  3

(www.tiohreen.edu.sy/Faculty%20of%20arts%20masters%20-thesis).:08، ص. 
 .143إبراه�م فتحي: معجم المصطلحات األدب�ة، المؤسسة العر�ي، ص  4
، 16، مج:1، ج:1997شعیب حل�في: بن�ات العجائبي في الروا�ة العر��ة، مجلة فصول(مجلة النقد األدبي)، مصر،  5

 .114، ص:03ع:
 . 267، ص:2006، 1سعید �قطین: السرد العر�ي(مفاه�م وتجل�ات)، رؤ�ة للنشر والتوز�ع، القاهرة، ط 6

http://www.tiohreen.edu.sy/Faculty%20of%20arts%20masters%20-thesis
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تردد كائن ال �عرف غیر  و�رى لؤي علي خلیل أّن العجائبي في مفهومه العام: "هو
، ومرّد هذا التردد حس�ه 1القوانین الطب�ع�ة ف�ما هو یواجه حدثا فوق طب�عي، حسب الظاهر"

، و�تحقق هذا 2"الحیرة في تفسیر الواقعة الخارقة بین ما هو طب�عي، وما هو فوق طب�عي"
من التردد �مع�ة من العجائبي، وهذا �اشتراط "تجاوز الحدث الخارق مع األحداث الطب�ع�ة، 

إلى نظم الحق�قة النص ثابتا على الحافة بین الوالء  غیر انتصار ألي منهما، كي ی�قى
اقعي ، و�ین هذا وذاك تتحقق المزاوجة بین الو 3الواقع�ة، والوالء إلى نظم أخرى فوق طب�ع�ة"

: �أّنه عالم محدود، في حین یتمیز أولهماوفوق الواقعي؛ وهما عالمان متناقضان، یتمیز 
عالم فوق الواقعي (العجیب) ال وجود له إال من : �أنه عالم غیر محدود. ولما كان ثانیهما

خالل ما یتصوره اإلنسان عنه، فإّن إقحامه في الواقع ل�س إال تعو�ضا عن الحدود الض�قة 
 الواقع، وتجسیدا لرغ�ة اإلنسان في تجاوزه، والخروج من أسره. لعالم

 :حضور العجیب في التراث العر�ي /3
أجل، ما نزال نتحدث عن جینات للعجائبي في نصوصنا السرد�ة القد�مة؛ �معنى  

تقصینا مراتع ورودها في تراثنا العر�ي القد�م، حتى اكتظ أدبنا �الخوارق واألعاجیب، وامتأل 
 �األساطیر المغرقة في عوالم جدیدة ال منطق لها.

إبداع�ة عدیدة تنهل من  عرف األدب العر�ي القد�م محاوالتانطالقا من هذا التأس�س،       
درجة بلوغه ، الذي بلغ شأوا كبیرا عندهم، إلى الشعر الجاهليمعین الخ�ال العجائبي: مثل: 

غیر عادي، فهو یتواطؤ  امه (الشاعر) إنسانالغامضة، واعت�ار ناظ منزلة تتفق على مصادره
 �الّره�ة والغموض. ن تلم�حا أو تصر�حا، في أجواء مألىمع الج

فنس�ة الشعر إلى الجن ألهمت النقاد أن یدركوا العالقة بین الشعر والّسحر، و�مكن  
ذو ارت�اط أ�عد  معرفي في فهم الح�اة والكون وسائر مظاهرها، فهو  عن مستوى  اعّدها "تعبیر 

                                                           
، 2007التكو�ن للتألیف والترجمة والنشر، دمشق، دط،  المعراج والمناقب)،أدب لؤي علي خلیل: عجائب�ة النثر الحكائي( 1

 .09ص:
 .09المرجع نفسه، ص: 2
 .09المرجع نفسه، ص: 3
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غورا �ما في طب�عة العمل الشعري من ص�غة عجائب�ة وٕاعجاز�ة أضفاها الخ�ال الجمعي 
 .1عل�ه"

اف الجّن التي ث الحدیث عن "ش�اطین الشعراء، وأصنومّما یذكر في كتب الترا 
(...) وعن ع�قر التي تنتسب إلیها ع�قر�ة اإلبداع، وهي أرض تسكنها أعانتهم على القول

 .2الجّن ف�ما زعموا"
علو�ة أو  ة البدائ�ة في اعتقادها وجود "قوى فمن ال�سیر أن ندرك ما عاشته المخّیل 

الشاعر منذ أن كائنات ُخراف�ة، تجاوز قدرتها قدرات ال�شر العادیین، أولئك الذین تمیز عنهم 
اء بین القدم، وهكذا، شاع 3غیره، فقال ما ال �ستط�ع غیره أن �قوله"شعر �ما ال �شعر �ه 

التي ُتمایز بین ط�قاتهم وطوائفهم التي افها، بل "مراتبهم من معتقدات عن أماكن الجّن وأصن
، فر، والعفر�ت، والسعالىا�ع، والعمار، والعِ ق، والرئي، والتّ الخابل، والشّ  :تجمع بین
 .4والغ�الن"

ونؤمن �أّن هي، إذن، كائنات خراف�ة، عالم من العوالم الغیب�ة التي نصدق بوجودها،  
هذا العالم �ستحیل علینا تعر�فه �عیدا عن معتقداتنا الدین�ة، وشر�عتنا اإلسالم�ة، فمادة الجن 

وتدل على ذلك المعاجم اللغو�ة، مثالها ما جاء في  اللغو�ة؛ تعني الخفاء والّستر�اشتقاقها 
وكل شيء ُسِتر عنك فقد ُجن عنك. وجّنه اللیل  :َسَتَرُه.لسان العرب "جّن الشيء یُجُنه َجًنا
و�ه سمي الجّن وفي الحدیث جّن عل�ه اللیل؛ أي ستره،  یجنه جنا وجنونا(...) ستره (...)
(...) وَجنَّ مي الجنین الستتاره في �طن أمهسُ ، ومنه الستتارهم واختفائهم عن األ�صار

َنُه (...) الَجَناُن، �الفتح: القلب  المیت َجًنا وَاَجنَُّه: َسَترُه (...) والَجَنُن: الَكَفُن لذلك، وَأَجنَُّه: َكفَّ
 وغیرها. ... 5الستتاره في الّصدر"

سرد�ة ُبِنَیت  لنجد قوالب، عوالم النثروغیر �عید عن عجائب�ة الشعر العر�ي، ندخل 
وأخرى فوق طب�ع�ة غیب�ة، إذا، �ستمد  والالمألوف، بین أدوات طب�ع�ة ُلغو�ا بین المألوف

                                                           
م، 2012 -هـ1433، 1عبد الله سل�م الرشید: شعر الجن في التراث العر�ي(مظاهر وقضا�ا ودالالت)، دد، الر�اض، ط 1

 المقدمة.
 :62، ع:2005الشعر والجن، مجلة العر�ي العلمي، الكو�ت،  2
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َحل العجائبي وجوده الفني في سردنا العر�ي من:  حكا�ات وتصّوف وأخ�ار، ومن الِمَلل والنِّ
تحوي  التيوالحدیث النبوي الشر�ف، والنصوص  والمعتقدات الشعب�ة، ومن القرآن الكر�م
 عوالم المحشر األخروي �طر�قة عجائب�ة.

والتردد بین الواقع والخ�ال، وعل�ه، فإّن توظیف الخطاب العجائبي القائم على الغرا�ة 
التراث�ة الكثرة الوفیرة، ما یجعل المتلقي فوق الواقع، یرتاد حقوال مجهولة، لها من النماذج 

ع�ارة عن مجموعة متنوعة من ي العر��ة؛ وهمنها: كتاب ألف لیلة ولیلة؛ الشهیر �الل�الي 
وهكذا، القصص الشعب�ة، تحتوي شخص�ات أدب�ة خ�ال�ة، تمثل بیئات شتى خ�ال�ة وواقع�ة، 

من العجیب إلى األعجب إلى األكثر َعَجً�ا،  تتوالد الحكا�ات في الل�الي تحت نسق البدا�ة
 �ات العجی�ة.كبیرة من الحكا تحت إطار حكا�ة إطار�ة كبرى تحوي مجموعة
ر األدبي الذي ُ�عّد من السرود تتلوها عوالم الخبوغیر �عید عن عالم الل�الي العجیب، 

والطرائف أو األحادیث،  العر��ة المعروفة تراث�ا، واألخ�ار دائما تحتوي على ذكر للنوادر
�غلب عل�ه قول الحق�قة، و�شیر إلى سرد شيء من التار�خ، وما لبثت أن دخلته المعلومات 

 المز�فة أو الخ�ال�ة.
عن �اقي األنواع السرد�ة  نوع سردي عر�ي له خصوصیته وتمیزهفأّما الّسیرة الشعب�ة 

�ة، فن�ة وشكل�ة ومضمون فس�ح، المتالكه خصوص�ات ومزا�ا �اعت�اره عالم إبداعاألخرى، 
لما فیها من أحداث األسر،  ناه�ك عن انطالقتها بین الوعي والجنون في صور شدیدة

ذي یزن، سیرة الز�ر بن سیف  ،سیرةالسیر نذكر: "سیرة عنترة بن شدادغر��ة، ومن هذه 
سیرة حمزة البهلوان (...) سالم، سیرة األمیرة ذات الهمة، سیرة علي الز�بق، السیرة الهالل�ة، 

وغیرها من الّسیر الشعب�ة العر��ة، التي ارت�طت مضامینها �شخص�ات إسالم�ة وغیر ، الخ
 /الخ�ال.، منفتحة على األحداث التار�خ�ة �مز�ج من التار�خ واألسطورة 1إسالم�ة"

لقد اجتهدت السیرة الشعب�ة العر��ة في توظیف عناصر أسطور�ة تقرب عالم الخ�ال 
لنفسك، بخاصة توظیف الخوارق والقوة الخارقة لل�طل والوصف الخ�الي لل�طل، والوصف 
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ن والغ�الن الجن والش�اطی الخ�الي للكثیر من األماكن والشخص�ات، والحضور المكثف لعالم
 1.والعفار�ت..والمردة 

و��قى السرد العر�ي القد�م یوفر نصوصا تزخر �النتاج العقلي والفكري للعرب في 
والمنامات  زمن�ة متقدمة، سوف نعني في هذا الجزء: المقامات وقصص الحیوان، مراحل

 .والرحالت (...) وسواها
، و�رو�ها حول �طل خ�الي أشكال القّص القد�م، تنتظم فیها "األحداث نفالمقامة شكل م

 ، وهي أقرب إلى أن تكون قصة مسجوعة وحكا�ة خ�ال�ة أدب�ة بل�غة.2راو�ة خ�الي أ�ضا"
إلى ما یبدو لنا من إجماع تام بین النقاد لن ُننهي هذا التعر�ف، دون اإلشارة 
من شطحات الخ�ال أو دوامة الواقع  اقصیر  اوالكتاب، حول حق�قة المقامة، التي تظل "حدیث

أدیب شحاذ �حدث عنه(...)، تدور حول �طل أفاق الیومي في أسلوب مصنوع ُمَسجع، 
وغرض المقامة ال�عید؛هو إظهار االقتدار على مذاهب الكالم، وموارده، ومصادره، في عظة 

ُلغو�ة لط�فة، أو إشارة لفظ�ة  ة أدب�ة طر�فة، أو نادرةتتقلقل الدراهم في أك�اسها، أو نكبل�غة، 
 .3طف�فة"

المقامة ناقلة لقصص طر�فة، نا�ضة �الح�اة، ال تخلو من روعة ومتعة، إذا كانت 
تستعمل خ�اال خص�ا ألداء المعاني، فإّن قصص الحیوان من أقدم أنواع القص، ومن أنماطه 

حیث تكون � ،4لى الحیوان"واألفعال إ "الضار�ة الجذور في تراثنا السردي، ُتعَزى ف�ه األقوال
 .5قناعا "�شف عّما وراءه، ورمزا یؤمن إلى المرموز إل�ه"

                                                           
دب األ:20، ع:2011الشعب�ة العر��ة، مجلة الثقافة الشعب�ة، ال�حر�ن، صالح جدید: أشكال التعبیر في السیرة ینظر:  1

 .(www.folkulturebh.org/ar/index.php?issue=2) الشعبي
إبراه�م صحراوي: السرد العر�ي القد�م(األنواع والوظائف والبن�ات)، الدار العر��ة للعلوم ناشرون ومنشورات االختالف،  2

 .85م، ص:2008 -ه1429، 1لبنان والجزائر، ط
 .98، ص:1960ف�كتور الكك: بد�عات الزمان، ترجمة: فؤاد أفرام ال�ستاني، المط�عة الكاثول�ك�ة، بیروت، دط، 3
هـ)، مجلة جامعة 215قحطان صالح الفالح: األدب والس�اسة (قراءة في قصة النملة والثعلب لسهل بن هارون ت  4

 .77:، ص02 -01، ع:27، جامعة حلب، مج:2011دمشق، 
قحطان صالح الفالح: القصة على لسان الحیوان (كتاب النمر والثعلب لسهل بن هارون أنموذجا)، مجلة التراث العر�ي،  5

 .254دمشق، ص:
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واألحداث غیر  الشخص�ات الذي تتستر من ورائه هذه على هذه الفكرة، �كون القناع
یوان ح، إذ من الواضح، أّن قصص ال1سم�ك، حتى ال تنطمس الغا�ة الرمز�ة من القصة"

خارقة، ومواقف �طول�ة، ذات شخص�ات هي خل�ط من �حفل �أجواء أسطور�ة، وأعمال 
 2.نس والجناإل

فضال عن "االمتاع الفني الذي تحققه غرائب�ة قصص الحیوان وعجائبیتها، وقدرتها 
 .3على اإلدهاش واإلثارة، ومن ثّم الوصول إلى قلب القارئ وعقله معا"

عرجنا نحو قالب العجائبي، لالطا�ع ولو وقفنا وقفة جدیدة مع السرد�ات القد�مة، ذات 
 امن األحالم، ُمقترن انمط مغمور األثر في األدب العر�ي؛ أال وهو؛ المنامات، �اعت�اره

 �الّسرد والحلم.
تتكهنه أسرار "عجائب�ة والمنامات إرث �شري عر�ق، وحاضر ممتد �حضور اإلنسان، 

لواقع، امتزجة �في شرح المصطلح لألسرار الخف�ة الم - كما عرض تودوروف –محتفل 
وعلى ضوء ذلك، فهو نص رمزي عجائبي، مش�ع . 4واالمتزاج �الخارق، واقتحام الالمقبول"

 .5ه "مشحونة �الفن�ة والفكر على حدٍّ سواء، ُتْغِري بتوظ�فها واستدعائها"، أجواؤ الدالالت
المنام، فقد �شعر القارئ أح�انا �شيء من ومع ذلك، ومع صعو�ة تحدید منطق 

وكأّنه قد أشكل عل�ه وسط هذا الثراء في التعر�فات التي ُ�فَتَرُض أن تغني الفهم،  الض�اع،
 نس�ة انتماء المنام للعجائبي. سهلوتُ 

لنا برأي إذا استدلوهنا، ال نجد تبر�را كاف�ا شاهدا على رمز�ة المنام وعجائبیته، إال 
 :6أّنهلسعید �قطین؛ الذي یؤكد انتماء المنام للّنص العجائبي، بدلیل 

 نص من طب�عة مختلفة. -1
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 یتخذ لذلك نسقا مختلفا یجعله أقرب للّنص العجائبي، أو اللغزي الذي یوّلد الحیرة. -2

 على الفهم والتأو�ل.مستعص هو نص   -3

أخیرا، نقول: المنام حالة نع�شها جم�عا لكن تعاملنا معها، كل منا حسب ثقافته 
اإلنسان حالة ُحلم�ة ُمش�عة الدالالت، دالالت �ستمدها (الحالم) من  وفهمه، حینها یدخل

حاملة  ثقافته وح�اته، وتركیبته الشخص�ة، األمر الذي �قرر ف�ه اإلنسان، كون أحالمه
اول : ال واقعي، وهذا �قرر وقوفه أمام عوالم مجهولة، �حوثانیهما: واقعي، أحدهمال�عدین؛ 

 تفسیرها. ُ�غ�ةر�طها �الواقع، 
، رفد من العجائبي، �مادتها الموغلة في الِقَدمفي األدب لت تموضعأما الرحالت فت

من بذور العجائبي، وأهمها بذرة ارت�اد حقول مجهولة المعالم، تسودها للعدید  وت�ماتها الحاملة
 روح العجیب والغر�ب.

ود بین األدب إلى نوع آخر من الكتا�ة، تض�ع ف�ه الحد وُتحیل موضوعة "الرحالت"
والتار�خ، عندما �عمد كاتبها إلى تصو�ر ما جرى له من أحداث، وصادفه من  القصصي

 أمور أثناء رحلة قام بها ألحد البلدان.
الرحالت بتنوع أهدافها، وأغراضها، فهناك رحالت: مقدسة أو دین�ة،  وقد تنوعت

 ورحالت تجار�ة، وعلم�ة، ورحالت ترفیه�ة، ورحالت جغراف�ة، ورحالت خ�ال�ة ....
، وسرد للمغامرات وتتضمن هذه الرحالت كثیرا من المعلومات "وتسجیل للمشاهدات

، كل ذلك "في أسلوب قصصي بد�ع . وُ�صاغ 1والعجائب والغرائب التي تصادف الرحالة"
 .2أخرى" خ�ال�ة أح�انالنا عوالم یؤكد الواقع أح�انا، وُ�نشئ 

 وعلى هذا النحو، ین�غي أال نهمل أدب الرحالت، فهو "فن ُممّیز ومعلم �ارز، وأثر
، وصور من (...) فالقارئ ُ�طل منه على أنماط مختلفةحیوي من معالم الثقافة والمعرفة 

صور الح�اة وأشكالها المت�اینة، و�رى و�شاهد من خاللها عوالم واسعة �ستقرئ واقعها، 
الرحالت ف�ما َمَضى عمًال شاقا وأسلو�ا وح�اتها (...) وٕاذا كانت و�تعرف على بیئاتها 

(...) الیوم �فضل التطور الحضاري والتقن�ة الحدیثة صارت عمال ُمِر�ًحامضن�ا، فإنها 
عن �المشاهدات الح�ة والمالحظات الطر�فة والتجارب والمفاجآت والخبرة والمعرفة تف�ض 
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المشاهدة والمعاینة وتمح�ص الحقائق والقدرة على التعبیر والدقة في التصو�ر، فكم  طر�ق
من رحالة أمدنا �معلومات تار�خ�ة وجغراف�ة تتخللها إشارات ومعلومات عن الح�اة وعادات 

والج�ال واألود�ة، ومختلف الظواهر، مّما �متع الّنظر، الناس، وعن المدن والجزر والقرى 
 .1ما �عرض للرحالة من أحداث وعبر وركوب الخطر"و�ثیر الشجون �

وهكذا، أثارت الرحالت اهتماما �الغا، �سبب تنوعها، وغنى مادتها، فهي تارة ذات 
طا�ع علمي/ تثق�في، وتارة ثان�ة شعب�ة، وتارة ثالثة واقع�ة وخ�ال�ة على السواء، تكُمن فیها 

 الفائدة.المتعة، كما تكمن 
ج فیها الواقعي �المتخیل، "فتوضع المخیلة في مواجهة سافرة لنا لوحة �متز  فهي تقدم

مع خطاب آخر، واقعي ینشد المطلق، في حین ینسج محكي المخیلة، نسب�ة المطلق، والقدرة 
الماضي، والحاضر والمستقبل، على اإلدهاش والتغلغل في ثنا�ا الواقع في لحظاته الثالث: 

موسوم �سمات فیها شيء من الغموض والفوق  كما أّن ما تنسجه الُمَخیَِّلة هو إفراز
، األمر الذي یتطلب تفسیرا یجمع بین محكیین، وهنا �أتي االختالف بین الواقعي 2طب�عي"

 والالواقعي في الرحلة �صفة عامة.
، وتطلق على كل 3من ثمة، یبدو أن الرحلة �شقها العجائبي مقابلة للرحلة الواقع�ة      

مناطق غیر حق�ق�ة، وتصور مغامرات خارقة �قصد التسل�ة "عمل فني �قوم �ه اإلنسان في 
 ال تتأسس "، و�التالي، إنها رحالت 4"وٕاثارة الخ�ال، ومثال ذلك رحالت السند�اد ال�حري 

 5."أو تتطلب تجر�ة مع�شة على المستوى الواقعي، الفیز�قي فعل�ا في الوجود
الذي �قوم �ه األدیب عبر "وعلى أ�ة حال فإن الرحالت الخ�ال�ة هي االنتقال المتخیل    

الحلم أو الخ�ال إلى عالٍم �عید عن عالمه الواقعي، ل�طرح في هذا العالم رؤاه وأحالمه التي 
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، وأمال في الخالص من محن هذا الواقع، وهرو�ا من مرارته، 1"لم تتحقق في دن�ا الواقع
حث عن الذات. نماذج هذا الّنوع من الرحالت كثیر في التراث السردي العر�ي: واألهم ال�

كمقامات بد�ع الزمان الهمداني، ورسالة التوا�ع والزوا�ع البن ُشهید األندلسي، ورسالة الغفران 
 للمعري، ومنامات الوهراني... وغیرهم كثیر.

ي في األدب العر�ي، لكنه عموما، تعددت الفنون السرد�ة الّدالة على عمق العجائب   
ل�س بوسعنا أن نلم بها جم�عا؛ ألننا اكتفینا �سرد البدا�ات السرد�ة الخ�ال�ة األولى فقط، 

 أضف إل�ه أن المقام ال �حتاج إلى ذكر كل هذه األلوان السرد�ة العجائب�ة.
 ة:ـ/العجیب في الثقافة الغر�ی4

 ة:ـعتب
اإلرث األدبي الغر�ي من خالل تلك المقار�ات �مكن النظر إلى بذور العجائبي في       

 Georges Castax"Le conte fantastiqueالمتناولة له، وعلى رأسها ُمَؤلَّف "جورج كاست�كس

en France  الذي كان أّول من تعرض للعجائبي �التعر�ف، حیث إّنه "یتمیز �اإلقحام الفّظ
وهو في مؤلف آخر یراه "الشكل الجوهري ، 2للّسري الغامض في إطار الح�اة الیوم�ة الواقع�ة"

الذي �أخذه العجیب عندما یتدخل التخییل في تحو�ل فكرة منطق�ة إلى أسطورة، مستدع�ا 
، ووسائل نشوئه كثیرة منها "الحلم والوساوس 3األش�اح التي �صادفها أثناء تشرده المنعزل"

 .4ي، وكل حالة مرض�ة"والخوف، والّندم، وتقر�ع الضمیر، وشدة التهیج العصبي والعقل
ومقار�ة جورج كاست�كس للعجائبي كجنس أدبي، تّمت تار�خ�ا من خالل معالجته      

 ل�عض األعمال الكالس�ك�ة األولى التي تضمنت شیئا من الخارق والفوق طب�عي: كالش�طان

                                                           
، 2000محمد الصالح سل�مان: الرحالت الخ�ال�ة في الشعر العر�ي الحدیث، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، دط،  1

 .09ص:
2 Pierre- Georges castax, Le conte Fantastique en France de Nodier de Maupassant, librairie 

jose corti, pari, 1951,  p :08. 
3Pierre - Georges castax: Anthologie du conte fantastique Français, librairie José corti, paris, 

2004,  p :05- 06. 
:06. Ibid, P4 
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، وكل 1نرفال، وساعة الموت آل�ال هیجو العاشق لجاك كازوت، والوحش األخضر لجراردي
 2م.1828ظّل �حدد بها تار�خ�ا ظهور العجائبي في فرنسا حیث ُترجمت سنة  األعمال هذه

قامت على رصد فقد له  المقار�ة الدالل�ةللعجائبي، أّما  المقار�ة التار�خ�ةهذا عن  
الموضوعات المتكررة والمتطورة للعجائبي �اعت�اره نسجا نص�ا، وهذا في معظم الحكا�ات 

في ستة أشكال؛ هي: "الجّن واألش�اح،  هذه الت�مات (الموضوعات) العجائب�ة، وقد ُحصرت
، عالم الحلم وعالقاته مع عالم الحق�قة، الموت ومصاصو الدماء، المرأة والحب، الغول

 .3الزمن" -التحوالت الطارئة في الفضاء
و�ندرج ضمن هذا المضمار، كل من "روجي كایوا ولوي فاكس، وقد ارت�طا �الجانب  

 .4من خالل أعمالهما األولى والمتأخرة" ارت�اطا وث�قا الداللي
"فإّنها ُتحاول أن تؤسس تعر�فا أكثر تماسكا، �عتمد على  Irène Bessière أّما "إر�ن�سییر

 .5"القول �أّن الفانتاست�ك ینبني على المفارقة والتناقض، وسط انسجام ُلغوي أسلو�ي
"مظهرا من مظاهر الّذهن�ة البدائ�ة، وجاءت مقار�ات أخرى تجعل من العجائبي 

، وهذا ما تنادي �ه المقار�ة 6ولذلك فهو دائم االرت�اط �المعتقدات والطقوس المیثولوج�ة"
 األنثرو�ولوج�ة.
المقار�ة النفس�ة من المقار�ات المنظرة للعجائبي، عندما تنظر له على أساس  وتعتبر

راع بین رغ�ات اإلنسان والوسائل التي �حقق بها هذه التي ُتترجم أّنه "َشْكٌل من األشكال  الصِّ
 .7الّرغ�ات"

أّما المقار�ة البنیو�ة ف�حمل لواءها تودوروف، الذي ُ�عّد تصّوره لجنس العجائبي واحدا 
 من أدق التعر�فات لض�ط حدود هذا المصطلح إجرائ�ا.

 
 

                                                           
1Pierre - Georges castax: Anthologie du conte fantastique Français,p203. 

 .29ینظر: شعیب حل�في: شعر�ة الروا�ة الفانتاست�ك�ة، ص: 2
 .29المرجع نفسه، ص: 3
 .29المرجع نفسه، ص: 4
 .30المرجع نفسه، ص: 5
 .30المرجع نفسه، ص: 6
 .37المرجع نفسه، ص: 7
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 مصطلح العجائبي عند تودوروف:/ 4-1
ه كائن ال �عرف غیر  �قول تودوروف  في تعر�ف العجائبي، هو "التردد الذي ُ�حسِّ

قوانین  �معنى أّن ثمة ؛1حسب الظاهر" القوانین الطب�ع�ة، ف�ما یواجه َحَدًثا (فوق) طب�عي
جدیدة غیر مألوفة یجب قبولها في تفسیر الظواهر الطب�ع�ة، �ستند السرد ف�ه إلى "تداخل 

ب�ة وتوظیف االمتساخ والّتحو�ل والّتشو�ه ولع�ة المرئي الواقع والخ�ال، وتجاوز الّسب
حیرة القارئ بین عالمین متناقضین: عالم الحق�قة الحسّ�ة وعالم والالمرئي، دون أن ننسى 

بین حالتي التوقع المنطقي التصّور والوهم والتخییل، فهذه الحیرة هي التي توقع المتقبل
للعادة ال یخضع ألعراف العقل والطب�عة واالستغراب غیر الطب�عي أمام حادث خارق 

 .2وقوانینهما"
 -حس�ه–إلى تركیز تودوروف على عنصر الترّدد، الذي ال ُ�َعدّ �حیلنا الحدیث أعاله، 

ن طب�ع�ة، یتواجد فجأة، أمام مركزا محور�ا في فهم العجائبي "فالكائن هو ذاكرة لها قوانی
، و�ین غیر الطب�عي (...) �ما یؤّجج غیر طب�عي، ف�كون هناك تصادم بین الطب�عي حدث

دام و�ط�عه �طا�ع الترّدد" المتلقي للعجائبي، حین یجد نفسه أمام . وهنا نفهم حق�قة 3الصِّ
 ص�غة عجائب�ة غیر مألوفة، وهو ما یثیر لد�ه حالة شعور�ة خاصة ل�ست طب�ع�ة.

یدوم العجائبي إال یبرز هنا، التردد وحیرة الّنفس أمام أحداث غیر طب�ع�ة، وهنا ال 
بین القارئ والشخص�ة، اللذین البّد أن �قررا ما إذا كان الذي ُیدركانه  زمن تردد: ترّدد مشترك

القصة یتخذ القارئ  راجعا إلى (الواقع) كما هو موجود في نظر الرأي العام، أم ال. وفي نها�ة
 .4قرارا، فیختار هذا الحل أو اآلخر. ومن هنا �الذات یخرج العجائبي

وهذا معناه؛ تحدید العجائبي بزمن الترّدد والقراءة، فإذا قّرر القارئ أّن "قوانین الواقع 
: وفة، قلنا إّن األثر ینتمي إلى جنسصغیر ممسوسة وتسمح بتفسیر الظواهر المو  تظل

                                                           
 .18، ص:1993، 1: مدخل إلى األدب العجائبي، ترجمة: الصدیق بوعالم، دار الكالم، الر�اط، ط تزفتان تودوروف 1
 جمیل حمداوي: الروا�ة العر��ة الفانتاست�ك�ة، مجلة أدب فن، مجلة ثقاف�ة إلكترون�ة:  2

)www.adabfan.com/old/criticism/162/html( 
  .31شعیب حل�في، شعر�ة الروا�ة الفانتاست�ك�ة، ص: 3
 . 65: مدخل إلى األدب العجائبي، ص: ینظر: تزفتان تودوروف 4
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. أّما إذا قّرر أّنه ین�غي قبول قوانین جدیدة للطب�عة، �مكن أن تكون الطب�عة مفّسرة 1الغر�ب"
 فإننا نكون أمام جنس العجیب. 2ن خاللها"م

لقد حاول تودوروف أن یبین لنا طب�عة العجائبي وحق�قته، التي تعتمد وتؤسس على 
عدة مكونات كالحیرة والتردد، وما یتجاوز حدود المنطق والعقل، إال أّنه �ضع شروطا 

 لتحققه، وهي ثالثة:
أشخاص  الّنص القارئ على اعت�ار عالم الشخص�ات كما لو أّنهم : "البد أن �حملاألول

، وهذا معناه 3فوق طب�عي لألحداث الَمرو�ة"طب�عي وتفسیر  أح�اء، وعلى الترّدد بین تفسیر
الّنص المتلقي على اعت�ار عالم الشخص�ات من عالم الواقع ال من المتخیل  أن �حمل

 ل، مما یؤدي إلى إثارة تردد وحیرة في نفس المتلقي.اإلبداعي، وهكذا یتوحد الواقع مع المتخی
�المثل، من طرف شخص�ة، ف�كون دور القارئ : "قد �كون هذا الترّدد محسوسا، الثاني

واحدة من موضوعات األثر، مّما یجعل  ُمفضوضا إلیها. و�مكن، بذلك، أن �كون الترّدد
یر�د  واضح أن تودوروف. 4یتماهى مع الشخص�ة" - في حالة قراءة ساذجة –القارئ 

إحساسا �الترّدد من قبل الشخص�ة داخل النص، وهو اإلحساس نفسه الذي �شعره المتلقي، 
 وهنا، �ص�ح المتلقي وفق القراءة الساذجة متماه�ا مع الشخص�ة.

لطر�قة خاصة في القراءة، من بین عدة أشكال ومستو�ات،  اخت�ار القارئ : "ضرورة الثالث
نوعي ُ�قصي التأو�لین األل�غوري (المجازي) والشعري  عن موقف - طر�قةالأي  –تعّبر 

؛ أن یتبنى القارئ موقفا ما إزاء النص . ومعنى ذلك5(الحرفي أي غیر التمثیلي أو المرجعي)"
له، وفي الوقت نفسه له الحق أن �ست�عد  هم أن یختار نمط القراءة المناسبالمقروء، فمن الم

 القراءة التأو�ل�ة المجاز�ة.

                                                           
 .65: مدخل إلى األدب العجائبي، ص: تزفتان تودوروف 1
 .65المصدر نفسه، ص: 2
 .18المصدر نفسه، ص: 3
 .18المصدر نفسه، ص: 4
 .19 -18المصدر نفسه، ص: 5
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وهذه الضرورات الثالث حسب تودوروف ل�ست ذات ق�مة متساو�ة؛ فاألولى واألخیرة  
الجنس األدبي. أّما الثان�ة فهي ضرورة  - حقا –ان،؛ ألنهما �مثالن تزموال انتضرور�

 .1جیب للشروط الثالثةاألمثلة تست احتمال�ة. وعلى كل فغالب�ة
وللعجائبي تمظهرات خاصة، ترت�ط �ش�كتي (األنا) و(األنَت) في مقوالت تتعلق  

 .2�محاولة الذات وعي ذاتها ورغ�اتها الخف�ة�الموضوع والفضاء والزمن، أو 
قوامه أخیرا، ین�غي أن نشیر إلى أّن تودوروف �عتبر األدب العجائبي "جنسا قائما بذاته، 

والتحّرر، مع تحقیق عناصر الترّدد والحیرة والّدهشة واالستغراب، والترّدد هو الف�صل التخییل 
 .3وما فوق الطب�عي" بین الواقع

وقع ف�ه  - حس�ه –ثم ُ�ضیف موضحا، قض�ة تجن�س األدب العجائبي، فهو أمر  
األدب إذا جدل كبیر، "إذ إن طائفة كبیرة من النقاد ترى �أّن العجائبي؛ هو صفة ُمحققة في 

�التقید الحرفي  الطب�عي، والمدهش والغر�ب، وٕاذا التزمنا كان قائما على التخییل، وما فوق 
وجود هذا النمط من األدب؛ �شروط تودوروف، فإّننا نضیق دائرته، بل قد نحكم �استحالة 

 .4والمرجع�ات والمعتقد" ألن ما أتردد ف�ه أنا، قد ال تتردد ف�ه أنت، �حكم الثقافة
، اإلشارة إلى تتا�ع الدراسات البنیو�ة أتي أخیرا، في خوات�م مقار�تنا النظر�ة البنیو�ة� 

 Jeanللحكا�ة العجائب�ة، من خالل تصور مقابل؛ ُ�مثله جان بلمین نو�ل المتناولة 

Bellman Noelle" عن تصور تودوروف في ارت�اط نو�ل �علم النفس،  الذي یختلف
، من منطلق اعت�ار الغرا�ة المقلقة منیرة خاصة 5واعت�ار القفانتاست�ك طر�قة في الحكي"

 �المحكي العجائبي.
 العجائبي والمفاه�م الحافة:/ 2 –4

ذا معناه عي، العقلي �الالعقلي، وهعلى المزج بین الواقعي والالواق اشتغل تودوروف
وقوع المتلقي/ القارئ في حیرة العجائبي، حیرة ُتَخلِخل ُسُكون الواقع، واهتزاز المفاه�م 

 والظواهر.
                                                           

 .54: مدخل إلى األدب العجائبي، ص: تودوروفتزفتان  1
 . (بتصرف).185إلى  135المرجع نفسه، ص: 2
نموذجا)، بسكرة، الجزائر، مجلة  -بدراوي عبد الحمید: المكان العجائبي في ألف لیلة ولیلة (حكایات السندباد البحري 3

 .  278، ص:13، ع:2013كلیة اآلداب واللغات، جوان 
 حة نفسها.المرجع نفسه. الصف 4
 .37شعیب حل�في: شعر�ة الروا�ة الفانتاست�ك�ة، ص: 5
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مواجهة المتلقي  اآلن، أن نفهم موقع العجائبي بین الواقعي والمتخیل، بوصفهنستط�ع 
 التردد والحیرة والقلق والدهشة له.سبب وكل هذا �الطب�عي لقوانین غیر طب�ع�ة، 

تكمن المال�سات والعوائق للعجائبي، فقد أعلن تودوروف أكثر من مرة أّن وهكذا، 
بـ "العجائبي" من كل جهة، وأّنه "�ح�ا ح�اة ملؤها المخاطر، وهو ُمعَرٌض الخطر ُ�حدق 

العجیب والغر�ب، أكثر ، وأّنه ینهض "في الحّد بین نوعین؛ هما: 1للتالشي في كل لحظة"
 .2مّما هو جنس مستقل بذاته"

الحقول المتأت�ة على التحدید، رأى تودوروف أّنه ُملزم بتحدید  و�سبب طب�عة العجائبي
مثل: الغر�ب والعجیب، وتلك ال�عیدة  عنه نسب�ا، كالروا�ات البول�س�ة، أو أدب القر��ة منه، 

 .3الخ�ال لكي �سّد �عض ثغرات المفهوم
فوق طب�ع�ة على طول ، هو الذي تبدو أحداثه L’étrangeوهذا �عني؛ أّن الغر�ب 

؛ �معنى أّن األحداث التي "تظهر في البدا�ة خارقة 4في النها�ة تلقى تفسیرا عقالن�االقصة، و 
فإّما أّن هذه أو غیر قابلة للتفسیر ثّم تتحول في النها�ة إلى أحداث عاد�ة أو مفهومة: 

نفسي، حالم، عارض نض�طة: أم(كأّن تكون ثمرة تخ�الت غیر األحداث لم تقع فعال 
...)، وٕاّما أّن وقوعها تّم نتیجة صدفة أو خدعة أو سّر مكتوم أو ظاهرة قابلة للتفسیر هلوسة،
إذن، نص ینتهي نها�ة ذات تفسیر طب�عي، "�عد حدوث أحداث ذات . فـ"الغر�ب"، 5العلمي"

 .6ُ�عد فوق طب�عي"
تحدید العجیب، �حسب اإلنز�اح  - نآلا –إذا كان الغر�ب بهذا المفهوم، وجب علینا 

الذي ُ�حدثه في التعامل مع الواقع، ف�ص�ح بذلك عالما فوق طب�عي له قوانینه الخاصة التي 
ووجوه عدیدة وللعجیب صور شتى،  (...)الوقوع الشاذ القلیل تجیز ذلك الحدث الّنادر

 أنواع التعّجب  وقد �كون �عیدا جدا مثیرا ألشدّ  ودرجات مختلفة، فقد �كون العجیب قر��ا

                                                           
 .65تزفتان تودوروف: مدخل إلى األدب العجائبي، ص: 1
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. 2
 (بتصرف). .69 - 62 - 61 ص: المصدر نفسه، 3
 (بتصرف). .68المصدر نفسه، ص: 4
 ، 2002، 1فرنسي)، دار النهار للنشر، بیروت، ط -إنجلیزي  -(عر�ي لطیف ز�توني: معجم مصطلحات نقد الروا�ة 5

 .88 -87ص: 
 .61شعیب حل�في: شعر�ة الروا�ة الفانتاست�ك�ة، ص: 6
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 .Le Merveilleuxالعجیب ، وهكذا نجد أنفسنا أمام جنس 1واالستغراب"
من التعار�ف السا�قة، أّن "مساحة  - حسب األستاذ لؤي علي خلیل –الظاهر

ما استنتجه من مقولة  والغر�ب، والّدلیل في ذلك العجیب 2العجائبي ض�قة، ومقیدة ِبَجاَرْ�ِه"
جنسا واضح الحدود، بخالف العجائبي، و�تعبیر أدق إنه ل�س  ل�س "فالغر�ب روفتودو 

إال من جانب واحد؛ هو جانب العجائبي، أّما من الجانب اآلخر، فهو یذوب في  محدودا
 .3الحقل العام لألدب"

یبدو من كل هذا، أّن تودوروف استطاع التوصل إلى إیجاد ص�غة عجائبي خالص، 
محدد بهما،  4فالعجائبي محصور بینهما؛ �عني أنهتتوقف �عالقته مع: العجیب والغر�ب، 

)، ومثله (العجیب) الذي �حّده على حین یبدو الغر�ب محددا من جهة واحدة هي (العجائبي
، على حین تبدو الجهة األخرى مفتوحة: غر�ب عجائبي (العجائبي) من جهة واحدة فقط

 عجیب.
�مثل الدرجة القصوى من الالمألوف الذي �قع خارج الطب�عة، ولكن (العجیب) �كاد 

ولذلك �مكن عّده واقعا في النها�ة، فال شيء �عده، خالفا لـ (الغر�ب) الذي تنفتح جهته 
لغر�ب) درجة أولى نحو الالمألوف، ولذلك (ا عدّ على األدب �معناه الواسع، إذ �مكن األخرى 

 فإّن المألوف كله �قع في الجهة المفتوحة.
ل�س له استقالل�ة  مكانة العجائبي، �اعت�اره جنسا انطالقا من هذا التفسیر، ُندرك

أي موقف من المتلقي اتجاه أحداث النص للتالشي واالختفاء، �مجرد اتخاذ "ذات�ة، معرض 
العجائبي  (العجیب) المجاور�ن؛ ألنّ (العجائبي) وُ�حیي (الغر�ب) و التي بدت مفاجئة ُ�قتل

�ع�ش فقط زمن الترّدد، وحین ُ�حسم الترّدد تظهر فرصة المفهومین اآلخر�ن للوجود. وهذا 
(الغر�ب) و(العجیب) قرار یتخذه المتلقي. أّما  إلى الفارق األول بین الثالثة، وهو أنّ  �قودنا

ر تفسیرا مألوفا ال  فارق  من جهة النص فهناك أهم بین الثالثة، فاألحداث في (الغر�ب) ُتَفسَّ
في (العجائبي) هائمة بین التفسیر  على نظام الطب�عة، على حین تبدو األحداث یخرج

                                                           
: العجیب في الروا�ة العر��ة الحدیثة (درب السلطان: نزهة البلد�ة لـم�ارك ر��ع مثاال). مجلة قراءات،  محي الدین حمدي 1

 .163، ص:10وال�حث في نظر�ات القراءة ومناهجها، جامعة محمد خ�ضر، �سكرة، الجزائر، ع:مخبر وحدة التكو�ن 
 .20، ص:38، ع:11م، مج:2004لؤي علي خلیل: العجائبي والمفاه�م الحافة، مجلة ال�حر�ن الثقاف�ة، مارس  2
 .70: مدخل إلى األدب العجائبي، ص: تزفتان تودوروف 3
 .21مفاه�م الحافة، ص:لؤي علي خلیل: العجائبي وال 4
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ها تقع كل�ا خارج إطار الطب�عي، أّما (العجیب) فُتقَبل األحداث ف�ه �عد الطب�عي وفوق 
 1.المألوف"

وستو�فسكي، واألعمال القصص�ة ألدغار�و،  لـ"الغر�ب" �أعمالوقد مّثل تودوروف 
خارقا  - في البدا�ة –الحدث  حیث �ظهر، 2وأغاثا كر�ستي في أعمالها الروائ�ة البول�س�ة

 للمألوف، وصعب التفسیر، وسرعان ما ینتهي بتفسیر مألوف / منطقي.
مثل: تكلم فهو "حدوث أحداث، و�روز ظواهر غیر طب�ع�ة، أّما "العجائبي" 

، ونصوص 3، ونوم أهل الكهف لزمن طو�ل، والطیران أو المشي فوق الماء"الحیوانات
 المناقب والكرامات التي حفل بها تراثنا العر�ي.

فهذه األحداث، والظواهر تجعل المتلقي �صطدم، و�قع في حیرة شدیدة؛ ألنها تكسر 
ن أو حدیث شر�ف؛ "أي أنها غیر نظام المألوف، ولكن �ما أنها أحداث ح�ات�ة، ول�ست �قرآ

مقدسة فهذا یثیر لدى المتلقي الشك في ضرورة تفسیرها تفسیرا فوق طب�عي، وهكذا ی�قى 
وفي هذا التردد مترّددا بین تفسیر متصالح مع المألوف وتفسیر آخر خارج عل�ه،  المتلقي

 .4�ح�ا (العجائبي)"
و�مكن أن نمثل لـ (العجیب) �حكا�ات الكائنات العجی�ة، حیث الش�اطین والجن تتل�س 

"تنضاف إلى العالم الواقعي دون أن تخرق فتقدم لنا أحداثا أشكاال حیوان�ة متعددة، 
، وفي هذه القصص ص�غة عجائب�ة، غیر أنها تنتهي �قبول للكائنات فوق الطب�ع�ة 5تماُسَكُه"

 .6مجراهامن یر العادي لألحداث لكي تغّیر التي تتدخل في السّ 
في األخیر، قادت هذه المقارنة لؤي علي خلیل إلى القول: إّنه في "(الغر�ب) تظهر 
الس�ادة مطلقة لقوانین الواقع والمألوف. وفي (العجائبي) تبدو هذه القوانین قابلة لالختراق، 

 .7الواقع المألوف" أّما في (العجیب) فتسود قوانین فوق طب�ع�ة غیر قوانین
 

                                                           
 .21لؤي علي خلیل: العجائبي والمفاه�م الحافة، ص  1
 .72 -71 -70ینظر: تزفتان تودوروف: مدخل إلى األدب العجائبي، ص: 2
 .61شعیب حل�في: شعر�ة الروا�ة الفانتاست�ك�ة، ص: 3
 .21لؤي علي خلیل: العجائبي والمفاه�م الحافة، ص: 4
 .47األدب، ص:حسین عالم: العجائبي في  5
 .75ینظر: تودوروف: مدخل إلى األدب العجائبي، ص: 6
 . 21لؤي علي خلیل: العجائبي والمفاه�م الحافة، ص: 7
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 :اآلت�ةیتبدى من هذه المقارنة األمور 
 عالم واحد فقط؛ هو الواقع؛ مقبول ومألوف. ←الغر�ب 
 عالم واحد فقط؛ هو المستحیل (الالواقع)؛ غیر مألوف. ←العجیب 

 ن؛ عالم الواقع والالواقع (المستحیل).ان اثنعالما ←العجائبي 
تتداخل في مفهومها مع مفهوم العجائبي، �اعت�ار هذا المصطلحات التي كذلك، من       

تحضر األخیر �ستقطب كل ما یثیر الدَّهشة، و�خلق الحیرة في المألوف والالمألوف، ونس
 والّتخیل والّتخییل، والغرائبي، الخارق، الكرامة ، المعجزة، النبوءةمنها، الخ�ال،  :هذه المفاه�م

مولًدا لد�ه الدهشة والحیرة َأمام َما �حُدُث؛ ألنه في النَّها�ة وكل ما هو نادر غیر مألوف،  ...
 س�قف عاجزا عن فهمه.

قر��ة من مجاله،  -وهي كثیرة  –�ستمر العجائبي متوسال مجاالت أخرى  وهكذا،      
"ُمتخط�ا بذلك حدوده الرت�اد آفاق جدیدة ومتصلة تشكل خر�طة ومهاًدا �غترف منه، وعلى 

مجاالت األخرى ذات حدود مرسومة، فإن مكوناتها ال تنفك تلتقي  مع الرغم من كون ال
مكونات الفانتاست�ك من �عید أو قر�ب، األمر الذي ُ�فضي إلى الحرص على تأكید مدى 
اتساع المجال الفانتاست�كي، واشتمالیته، من خالل قدرته على االحتفاظ �عناصر أخرى �عزز 

را للخطاب الواقعي، فهو یهضم هذه المكونات بها وجوده كتشكیل یتضمن خطا�ا ُمغای
 Mélo( 2، وهذا ما یجعله َ�سَتوعُب العدید من األجناس من مثال: المیلودراما1و�تغدى بَدِمَها

drama)المدهش ،(Le féerique(34الیوتو��ا)utopique ،( 

                                                           
 .86شعیب حل�في: شعر�ة الروا�ة الفانتاست�ك�ة، ص: 1
س�قى، واستمر مائة المیلودراما: المسماه كذلك المْشَجاة: وهي نوع من أنواع المسرح�ات �عتمد على اإللقاء مصحو�ا �المو  2

سنة مرادفا لألو�را، وفي أواخر القرن الثامن عشر أص�ح هذا النوع من المسرح�ة یتضمن إلى جانب الموسقى واإللقاء 
الحوادث المثیرة والعاطف�ة الُمسرَفة والمناظر الفن�ة �الحیل المعقدة واألدوات التي توهم �الواقع. مجدي وه�ه وكامل 

 . 366ات العر��ة في اللغة واألدب، ص:المهندس: معجم المصطلح
المدهش: �ستخدم عادة للداللة على ذهاب العقل من الّذهل والوله وقیل من الفزع ونحوه... َوَدِهَش الرجُل �الكسر، َدَهَشا:  3

 . (مادة الّدهَش).316، ص:05تحیر. ابن منظور: لسان العرب، ج:
تمَّ نعتها �أنها ضد الواقعي، تتأسس على واقع �عید ومتخیل. شعیب حل�في: الیوتو��ا: تجر�ة سرد�ة ت�غي العمق، لهذا  4

إلى  404ص: تار�خ الروا�ة الحدیثة، ألبیر�س: ر:، وز�ادة للفهم والّتوسع ینظ76 -75شعر�ة الروا�ة الفانتاست�ك�ة، ص:
408  . 
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حر )، علم Parapaychologie( 2)، ال�اراس�كاتولوج�اL’eschatologie( 1األسكاتولوج�ا السِّ
 .  3والّتنج�م

ُتساهم في تثمین العجائب�ة، وتطع�مها بإ�حاءات  -وغیرها  –وكل هذه المجاالت      
جدیدة، تقوم على تخییل خالص، یترجم إنتاج�ة المؤلف، كتشكیل یتضمن خطا�ا مغایرا 

 للخطا�ات الواقع�ة.
 في الحقل النقدي العر�ي: Fantastiqueمصطلح  وتلقي: إشكال�ة ترجمة ثان�ا

 العجیب في المصطلح النقدي: /1
العجیب مصطلح نقدي تبنته �عض الدراسات الغر��ة، والتي تأثر بها النقد العر�ي       

تصورات أهم الّدارسین الغر�یین الذین حاولوا التنظیر للمصطلح، تت�عنا ، وقد المعاصر
في اآلتي، مناقشة تفاعل النقاد العرب مع تلك المقار�ات، حیث  بخاصة تودوروف. نحاول
و�اتت رحلة ماه�ة المصطلح متشع�ة، ومتنوعة المشارب. مع العلم ت�اینت وجهات نظرهم، 

أّن هذه االختالفات في فهم المصطلح، راجعة إلى جملة اجتهادات في ترجمته، ثم فهمه، 
 واستعماله.

ن العرب في اخت�ار اللفظ العر�ي المناسب لترجمة غیر أّن االختالف بن ال�احثی 
الضروري تت�ع ، قد شكل اضطرا�ا في تصور المفهوم، و�ذلك كان من مصطلح "العجائب�ة"

 محاوالت النقاد وال�احثین العرب الخت�ار ترجمة لهذا اللفظ.

                                                           
نسان، وفي یوم الق�امة والحساب، وُ�شیر هذا األسكاتولوج�ا: علم اآلخرة، أو األخرو�ات: هو ال�حث في نها�ة العالم واإل 1

اللفظ ُعموما إلى كل تفكیر في األخرو�ات؛ أي في نها�ة العالم وال�شر�ة ومصیرهما وآخرتهما، جالل الدین سعید: معجم  
واهد الفلسف�ة، دار الجنوب للنشر، تونس، دط،   .   44، ص:2004المصطلحات والشَّ

لح بـ"ما�عد النفس": وهو مصطلح ُ�طلق على دراسة �عض الظواهر الروح�ة المنسو�ة إلى قوى الَ�اَراسیولوج�ا: أو ما اصط 2
لم تعرف حق�قتها �عد، والمجاوزة لحدود الّتجر�ة الس�كولوج�ة، كانتقال األفكار والتَّكهن، وما �عد الّنفس عنوان كتاب لشارل 

َمَنه أراءه في الظواهر الروح�1922ر�شه نشره عام  ة. جمیل صلی�ا: المعجم الفلسفي �األلفاظ العر��ة والفرنس�ة م، َوضَّ
 .305، ص:02، ج:1982واألنكلیز�ة والالتین�ة، دار الكتاب اللبناني، بیروت، دط، 

علم الّسحر والّتنج�م: جاء في معجم الوس�ط أّن السحر هو: كل َأْمر یخَفى سب�ه وَ�َتخّیل على غیر حق�قته و�جري مجرى  3
أّما التنج�م،  .419، ص:4، ط2004لِخداع. مجمع اللغة العر��ة: المعجم الوس�ط، مكت�ة الشروق الدول�ة، مصر، الّتمو�ه وا

 فهو: معرفة األبراج السماو�ة والعرافة عموما.
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العرب المحدثین، رغم أنها  المصطلح عند أهم النقادو�هذا المعنى، �مكن تت�ع ترجمة  
ترجمة لم یتم التدقیق فیها، وال التعرف على دالالتها وٕاشكال�اتها التي تواشجت مع ضرورة 

 بها. ا، ومسلمة مقتنعأمرا واضحاالحدیث عنه تحدید ماه�ة المصطلح، كي �ص�ح 
، �سبب ما أنفسنا في مواجهة فوضى المصطلح -في هذا المجال–ضمن هذا الفهم، سنجد 

نلقاه من اضطراب في توظ�فه لدى معظم ال�احثین، وها هي �عض مظاهر ذلك في حقولهم، 
إذ تعددت المصطلحات والتَ�َست المفاه�م، فانبثقت ما نقرأ الیوم: العجائب�ة، العجیب، 
العجائبي، الغرائب�ة، الفانتاست�ك، والفانطاست�ك�ة، والخارق، والوهمي، واالستیهامي، 

 لي، المدهش، الالمعقول(...).والخ�ا والخوارقي،
عجیب�ا معینا مما  ومع هذا وذاك، لو التزم ال�احثون والنقاد مصطلحا سرد�ات

، لكان األمر أهون، األمر الذي عرضناه، وتناولوه وحده �عیدا عن التعدد والخلط، إذن

ضاعف من بلبلة المصطلحات الدالة على العجائب�ة، وهم �قصدون ب�ساطة جنسا قرائ�ا، 

صطلح عل�ه �الحكا�ة العجی�ة، التي "ال تكتمل إال بتوفر مجموعة من الشروط التكو�ن�ة �

األساس�ة، إذ ته�من علیها الظواهر الخارقة؛ من سحر وجن وأفعال خارجة عن المنطق 

سلطة المكان والزمان (...)، وهي تقدم عوالمها العجائب�ة كما لو والمعقول�ة، وال تخضع إلى 

 .1�ا"كانت أمرا طب�ع

على الساحة القرائ�ة، على أمل  ومع هذا، ال نهرب من حق�قة وجدناها تفرض نفسها

ومناقشتها، مفادها "لم یخرج استخدام النقاد العرب عّما جاء �ه تودوروف، ولكن  متا�عتها

بتسم�ات مختلفة، األمر الذي جعل استخدامه مضطر�ا، سواء في الترجمة التي حالت دون 

 .2موحدة، أم في طر�قة استخدام المصطلح"استقرار ترجمة 

                                                           
علي أحمد محمد العبیدي: الحكا�ة الشعب�ة الموصل�ة بین وحدة التجن�س وتعدد األنماط، مجلة دراسات موصل�ة،    1

 . 76، ص:26م. ع:2009آب  -هـ1430شع�ان 
 : ثفي القص الحدی تمظهر العجائبي 2

(www.tiohreen.edu.sy/Faculty%20of%20arts%20masters%20-thesis). 

http://www.tiohreen.edu.sy/Faculty%20of%20arts%20masters%20-thesis
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من هنا، نر�د أن نقف عند وضع�ة مصطلح العجائب�ة، وف�ه نشهد جملة تسم�ات 

فظهر سعیهم ، استقاء مّما استلهموه من �حوث النقاد الغرب، قّدمها النقاد العرب المحدثون 

 المقدمة في أعمالهم ال�حث�ة (كتب أو مقاالت أو ندوات أو ...). ترجماتهممن خالل 

فال �أس، أن نأخذ عینة من النقاد، وكتبهم التي ضمَّنوها ترجمة مصطلح العجائب�ة، 
 وهكذا، سنتت�ع الجهود التي ُبِذَلت في تحر�ر مصطلح العجائب�ة، وما �حف �ه من ترجمات.

الذي فضل نقل  األكاد�مي المغر�ي "شعیب حل�في"مع الناقد و  بدایتها :المجموعة األولى
، وهذا في أعماله التي عثرنا علیها، Le Fantastiqueالمصطلح  كما هو في المقابل الغر�ي 
، "فانتاست�كطرح ف�ه أسرار اخت�اره للمصطلح "، الذي منها كتا�ة "شعر�ة الروا�ة الفانتاست�ك�ة"
كیل�ا لخطاب مغایر، والذي هو موضوع هذا رهانا تشمنها "إّن سؤال الفانتاست�ك، �اعت�اره 

األشمل، من العجائبي في أن جعل الفانتاست�ك األصل و بل ذهب أكثر من هذا،  1المؤلف".
 2.والغرائبي، �اعت�ارهما فرعا

أو مقاالته، من مثالها "مكونات الّسرد الفانتاست�كي"، المنشور في مجلة فصول العدد 
لفانتاست�ك له مقال آخر معنون بـ"التحدید المنهجي لكذلك م، 2002صیف/ حز�ران ، 20

 م.1991سنة، 41في مجلة الكرمل، العدد  وعالقته �المجاالت القر��ة منه،
 3مه من ُمداخالت، كمداخلته الموسومة بـ"الفانتاست�ك وصراع المجتمعات".قد�أو ما 

وف�ه  بـ"العجائبي"،ولكنه في كتا�ه "الرحلة في األدب العر�ي" �ضع فصال عنونه 
تطرق لحدود العجائبي بثالث مقدمات، ثم أعق�ه �مسارات التعجیب المتمثلة بــ"الغیببي"، 
"الخارق"، "المسخ والتحول"، و"االختفاء". وأنت تقرأ الفصل تواجه "تشو�شا غیر قلیل، جعل 

اخلة الحدود الفاصلة بین المصطلحات(عجیب، عجائبي، غر�ب، غرائبي، فانتاست�ك) متد
وهكذا، انبثقت لدینا لوحة متناقضة من الص�اغة المصطلح�ة النظر�ة ، 4ومختلطة وغائمة"

 لدى ال�احث "شعیب حل�في".

                                                           
 .13شعیب حل�في: شعر�ة الروا�ة الفانتاست�ك�ة، ص: 1
 . (بتصرف).27 -26المرجع نفسه، ص  2
التي عقدها مختبر السرد�ات لكل�ة اآلداب والعلوم االنسان�ة بنمس�ك �الدار الب�ضاء، حول ُقدمت هذه القراءة في الندوة  3

 م.2012ماي  25محور "الحكي الفانتاست�كي في الروا�ة العر��ة: مقار�ات في النوع"، وذلك یوم الجمعة: 
 في القص الحدیث: تمظهر العجائبي 4

(www.tiohreen.edu.sy/Faculty%20of%20arts%20masters%20-thesis). 

http://www.tiohreen.edu.sy/Faculty%20of%20arts%20masters%20-thesis
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عندما ترجمت عنوان  - كذلك – عبد العالي مصطلح الفانتاست�كبن واستعملت نع�مة
وهذا في مؤلف تودوروف "مدخل إلى األدب العجائبي" إلى "مقدمة لألدب الفانتاست�كي"، 

فیها تعر�فا للفانتاست�ك، قائلة:"لقد  ، وهي ترجمة قدمت1مقالها المعنون بـ"األدب والفانتاست�ك"
انتهت جولتنا حول موضوع "الفانتاست�ك"، قدمنا في البدا�ة تعر�فا لهذا الفن األدبي، الذي هو 
مبني �األساس على الحیرة التي تنتاب القارئ الذي یتقمص شخص�ة ال�طل، هذه الحیرة 

 .2تخص طب�عة حادث غر�ب"
حمة مصطلحات، جعلت حدود ال�حث متواصلة، أن المتلقي/القارئ یواجه ز  واضح 

 لمصطلح مغایر.المجموعة الثان�ة، وتبنیها أتي على ذهن�ة و�التالي سن متداخلة، مختلطة.
ا قاسم من قامت ز وقد فّضلت مقابلة مصطلح العجائب�ة �الخارق، ولعّل سی :المجموعة الثان�ة

إلى أدب الخوارق"، في دراسة في إشارة منها إلى عنوان كتاب تودوروف بـ"مدخل بهذا، 
 3قامت بها في مجلة فصول.

، حین ترجم مصطلح 4األستاذ لطیف ز�توني المنحى نفسه، وهذا في معجمه ونحا 
 ".Merveilleuxالعجیب بـ"

�الخرافة، وهذا في ُمعجم المصطلحات  Fantastiqueمن ترجم  وهناك :المجموعة الثالثة
الخرافي من �اب ب دإلى اعت�ار عالم الخوارق واألالحدیثة، فقد ذهب مؤلفه األدب�ة 
Fantasy."5، الذي "�عتمد على شطحات الخ�ال، و�تضمن الّرعب 

مقا�ال آخر؛ هو الوهمي  Fantastiqueمجموعة جدیدة، تمنح  وهناك :المجموعة الرا�عة
: مجدي وه�ه، وكامل المهندس في لتسم�ة األستاذانوالخ�الي، ومن أهم من تبنى هذه ا

. فقد جاء في المعجم ما مفاده؛ أّن 6معجمهما: معجم المصطلحات العر��ة في اللغة واألدب"

                                                           
 )12abdeah.ht)-briabed.net/n:03www.alja (، مجلة إلكترون�ة: 03مجلة فكر ونقد: العدد  1
 نفسه. المرجع 2
، 02،ع:01م، مج:1981سیزا قاسم: دراسة نقد�ة حول موسم الهجرة إلى الشمال للطیب صالح، مجلة فصول، ینایر  3

 .228ص:
 .204لطیف ز�توني: معجم مصطلحات نقد الروا�ة، ص: 4
عر�ي) (معجم)، الشركة المصر�ة العالم�ة للنشر،  –محمد عناني: المصطلحات األدب�ة الحدیثة (دراسة ومعجم إنجلیزي  5

 .257م،  ص:2003، 3مصر، ط
 .475م، ص:1984، 2معجم المصطلحات العر��ة في اللغة واألدب، مكت�ة لبنان، بیروت، ط 6

http://www.aljabriabed.net/n:03-12abdeah.ht)


 العجائب�ة: مفاه�م منهج�ة                                                     مدخـل:

38 

Fantastique  هو الخ�الي والوهمي: "صفة ُتطلق على كل كالم أو عمل فني �كون من نسج
 .1، وال ُ�حاكي الواقع"الخ�ال

بیر�س" (تار�خ "جورج سالم" في ترجمته لكتاب؛ "أل وهو المذهب نفسه الذي َذَهَب إل�ه 
الروا�ة الحدیثة)، حیث استبدل مصطلح عجیب �الوهمي، مصطلحا األدب الوهمي كمقابل 

 2لألدب العجائبي.
وهكذا، ازدحمت التسم�ات حول مصطلح العجائبي، وزاد اضطرا�ه وعدم استقراره، وهذا ما 

 أدى إلى فوضى واسعة في اآلراء النقد�ة، وكثرة التضارب واالختالف.
�مصطلح العجائبي، مصطلحا ومفهوما.  ورغم ذلك، فهناك من النقاد من التزملكن  

للمصطلح والدفاع  التأصیل - المجموعة الخامسة واألخیرة -وقد حاولت هذه المجموعة 
 عنه، وفي اآلتي ب�ان المجموعة.

 ال�احثین التي أ�قت على المصطلح:و  ولعل من أبرز هؤالء النقاد: المجموعة الخامسة
، "األدب العجائبيلكتاب تودوروف "مدخل إلى األستاذ الصدیق بوعالم، في ترجمته  -1

األكاد�میین، الذین عملوا على نصوص سرد�ة ذات حموالت معرف�ة  بوصفه واحدا من النقاد
للوقوف عند جمال�ات الحكي الّسردي، وُتعد محاولته الترجم�ة �مثا�ة البدا�ة لدراسات كثیرة 

 لعجائبي.تناولت األدب ا
"، ُیدافع عن )من منظور شعر�ة الّسردم في كتا�ه "العجائبي في األدب(كذلك حسین عالّ  -2

الفانتاست�كي أو الفنطاسي بدال من « Fantastique »علىللداللة  "لمصطلح العجائبي  هاخت�ار 
 3وغیرها؛ ألنها لفظة عر��ة مناس�ة جدا".

 ، حاول)"معارج ابن عر�ي أنموذجاالنص السردي( وكذا سعید الوكیل في كتا�ه "تحلیل -3
حسب  -إذ ،أن ی�حث عن الطر�قة البنائ�ة لمعارج ابن عر�ي، ووجد ضالته في العجیب

(...)  Fantastique"�فترض ابتداء أّن العالقة بین نصوص المعراج واألدب العجائبي  -قوله
 4لعجیب".وطیدة (...) كما أّن �عض نصوص المعراج تضرب بجذورها في ا

                                                           
 .641ص: معجم المصطلحات العر��ة في اللغة واألدب، 1
، 2ر.م. ألبیر�س، تار�خ الروا�ة الحدیثة، ترجمة: جورج سالم، منشورات �حر المتوسط وعو�دات، �ار�س و�یروت، ط 2

 .424، ص:م1982
 .22الكتاب، ص: 3
 .13الكتاب، ص: 4
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أّما األستاذ محمد ال�اردي یبرر استعماله لمصطلح العجائبي بد�ال عن المصطلحات  -4
ال "لقد استعملنا مصطلح العجائبي �المعنى الذي یؤد�ه المصطلح ـاألخرى، قائ

، ونحن نمّیز بینه و�ین المصطلحین القر�بین منه، وهما؛ حكا�ة Lefantastiqueسيـالفرن
 L’étrange(" .1(والحكا�ة الغر��ة  Lemerveilleuxوارق ـالخ
في ترجمته  -العجائبي –ناه�ك عن الكاتب جمیل حمداوي الذي اعتمد المصطلح نفسه  -5

: ش�كة االنترنتالمتاح على  وهذا في معظم كتا�اته، كمقاله Fantastiqueللمصطلح الغر�ي 
 2العجائب�ة في الروا�ة العر��ة.

الثقاف�ة وٕاشكال�ات  األنساق(في مؤلفها الكبیر: السرد العر�ي القد�مأما ض�اء الكعبي  -6
؛ ألنه �صلح للمدونة السرد�ة العر��ة فقد استخدمت مصطلح العجائبي �كثرة، )التأو�ل

مشحونا �أنساق ثقاف�ة معرف�ة، كاشفة عن بن�ة عقل�ة عر��ة  القد�مة، التي تحمل خزانا رمز�ا
تبني صاحبته عتمده، مع عدم تجاهله.وُ�حیلنا الكتاب إلى ، وتتحب الخ�ال والمتخیل

 مصطلحي العجیب والعجائبي عبر فصوله المتنوعة.ل
دون غیره من �مصطلح العجائبي  أّما األستاذ لؤي علي خلیل حرص على االكتفاء -7

ها كتا�ه: �كثرة في معظم مؤلفاته التي وصلتنا، من المصطلحات البدیلة، وقد استخدمه
، فقد أّكد أّن مصطلح العجائب�ة أكثر تعبیرا )أدب المعراج والمناقبة النثر الحكائي(عجائب�

عن غیره من المصطلحات، فقد اعتمده مقا�ال للمصطلح األخیر  في الدراسة والتطبیق
Fantastique مدافعا عن اخت�اره "وانتهینا إلى أّن العجائبي هو أقدر المصطلحات تعبیرا ،

في كتاب مستقل �عنوان: تلقي العجائبي في النقد عن المفهوم المقصود، وقد صدرت الدراسة 
دفاعه �قوة وقناعة "واستعملت العجائب�ة في  ، و�زداد3")المصطلح والمفهومالحدیث( العر�ي

جائبي، القتران استعمال العجائبي �اإلحالة إلى معنى محّدد وثابت، وغیر العنوان بدال من الع
التي ینوي  4قابل لالختالف، وهذا المعنى هو الذي سُی�حث عن مظاهره في النصوص"

 دراستها؛ نصوص الكرامات.

                                                           
 .187م، ص:1993محمد ال�اردي، الروا�ة العر��ة والحداثة، دار الحوار، الالذق�ة،  1

2 www.aherwar.org/debat/show.asp?aid=81285. 
 .10ص: (أدب المعراج والمناقب)،لؤي علي خلیل: عجائب�ة النثر الحكائي 3
 .10:صالمرجع نفسه،  4
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إضافة إلى جملة مقاالت اعتمد العجائبي فیها مصطلحا مط�قا، كمقالة: العجائبي  
م، ومقالة تجن�س العجائبي، في 2005�مجلة ال�حر�ن الثقاف�ة سنة  الحاقة، المنشوروالمفاه�م 

، كذلك مقالة الموسوم بـ: العجائبي واألسطورة في م2005مجلة عالمات في النقد، سنة 
 م ... وغیرها من مؤلفات.2007مجلة اآلداب، سنة 

مة مصطلح هي، إذن، جملة مصطلحات اختلفت، وتنوعت، األمر الذي أحدث أز  
عكرت صفو القارئ/ المتلقي، وال تزال تعیق سبیله كلما تناول المصطلح �سبب تعدد 

 التسم�ات، واختالف المصطلحات. 
حصول ، وكان من نتائجه: الالعجائب�ةلمصطلح وهكذا، تعددت البدائل االصطالح�ة  

عند على ذلك الكم الهائل من الص�غ والمفاه�م. وهي ثغرة واضحة في استق�ال العجائب�ة 
ل�احث العر�ي �فتقر إلى النقاد العرب المحدثین، لعّل الّسبب راجح في الحركة النقد�ة "أّن ا

المصطلح، وجعله ، تساعد على توحید 1جهود الجماع�ة في إطار مجمعات علم�ة"تنسیق ال
 �غ�ة َبْلَوَرة جهاز مصطلحي عر�ي ثابت. مضبوطا،

لساني؛ أي شكل المصطلح العر�ي، بدلیل أّنه ُ�عبر عن  نسقيور�ما هو "مشكل  
، فمن الضروري 2"ُمعطى ومفهوم واحد، فالتضارب یتموقع على مستوى الشكل ل�س إال

 المفهوم، واخت�ار المصطلح المناسب للتعبیر عن العجائب�ة. االتفاق لض�ط
مبدأ ثابت ص�اغة مدلول اصطالحي واحد، وعلى �قتضي االتفاق إذن، حرصا على 

وعلى رؤ�ة واحدة، حتى �كون االتفاق بین النقاد وال�احثین أثناء اشتغالهم النظري على 
 عل�ه. امتفق االمصطلح في األعمال العلم�ة واحد

 دون غیرها من مصطلحات؟ لماذا العجائب�ة/2
تناقض كبیر: بین ما نطرحه في دراستنا، و�ین ما خلصنا قع في ومع هذا وذاك، ن

 نهج�ة ومعرف�ة:إل�ه.ومن ثّم، نقترح مصطلح العجائب�ة، وقد تّم اخت�اره لضرورات م
العجائبي" إن الترجمة العر��ة لكتاب تودوروف كانت تحمل عنوان: "مدخل إلى األدب  -1

الدراسات العجائب�ة في العصر أّن تودوروف كان البدا�ة لشیوع  للصدیق بوعالم، ذلك
المعروف في  fantastique/fantasticالحدیث، و�التالي لم نجد بد�ال عر��ا �قابل مصطلح 

                                                           
میلود عبید منقور: إشكال�ة المصطلح النقدي(مصطلحات الس�م�ائ�ة السرد�ة أنموذجا)، مجلة التراث العر�ي، دمشق،  1

 .54، ص:104ع:
 .54ص:المرجع نفسه،  2
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، لقر�ه منه نظرا الشتراكهما في النقد الغر�ي، لذلك شاع استعمال مصطلح "العجائبي"
 المألوف.الخارق، وغیر الواقعي، غیر الدالالت اآلت�ة: العجب، والدهشة، والخ�ال، و 

 ومن خالل هذا فضلنا مصطلح العجائب�ة دون غیرها، أما السبب الثاني فكان:
األحداث فوق الطب�ع�ة، �ص�غة خ�ال�ة  استعملنا كلمة عجائب�ة، كمصطلح أدبي لوصف -2

، و�التالي ) اإلنجلیز�ةFantasticالفرنس�ة، أو كلمة( ) Fantastique(وهي ترجمة لكلمة 
العر��ة عجائبي بدال من الكلمة األجنب�ة "فانتاست�ك" أو "فانطازي"، أو استعملنا الكلمة 

 غیرها.
�اب ننتهي إلى تفضیل لفظة عجائب�ة، انطالقا من معجمنا العر�ي، الذي �قول في  -3

من األمور النادرة الحدوث التي تثیر في نفس اإلنسان  1"مَ ظِ عْ تُ سْ واُ  رَ بِ كْ تُ سْ "العجیب": هو ما "اُ 
الناظر في تراثنا العر�ي یجده ملیئا بهذا النوع من أضف إلیها إن  الدهشة واالستغراب.

السرد، نذكر منه على سبیل المثال ال الحصر مجموعة من مؤلفتنا التراث�ة التي تحمل 
، األدبيوالمؤلفات التي یزخر بها تراثنا  اإلبداعاتمشتقات (مادة عجب) فضال عن مئات 

لف الینبوعي، ألبي دُ  )عجائب البلدانمنها:( األدبيوالتي تمارس هذا النوع من السرد 
ألبي حامد  )تحفة األل�اب ونخ�ة اإلعجاب) و(المعرب عن �عض عجائب المغرب(و

جائب وفر�دة خر�دة الع(للقزو�ني، و )عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات(الغرناطي، و
 البن �طوطة. )تحفة النظار وغرائب األمصار وعجائب األسفار(البن الوردي، و )الغرائب

طق�ة/عوالم و�ناء على هذا التحدید، فإن العجیب �قبل واقع�ة العروج نحو "عوالم ال من
 ة للواقع المألوف.ضفما وراء الواقع الرا

في �حثنا؛ ألن  ننتق�هما �مكن أن في وهكذا، فإن كلمة عجائب�ة هي األنسب 
: من المصطلحات التي �حو�ها ضمن صنفهالعجائب�ة أكثر تعبیرا عن الالواقع دون غیرها 

 كالغر�ب والفوق طب�عي والفانتاست�كي.
بتعبیر األستاذ عبد الرحمان بن  –سوف نستعمل هذه الكلمة في �حثنا هذا جر�ا 

 وٕان كنا تقصد ،ر خیر من صح�ح مهجور)على مقولة (خطأ مشهو  -اسماعیل السماعیل
بتلك الكلمة األحداث التي تدخل في �اب تداخل الواقع والخ�ال، دون أن ننسى حیرة القارئ 

 بین عالمین متناقضین: عالم الحق�قة، وعالم التصور والوهم.

                                                           
 .207، ص:02السید محمد مرتضى الحسیني الز�یدي: تاج العروس من جواهر القاموس، ج: 1
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فهذه الحیرة هي التي توقع المتقبل بین حالتي التوقع المنطقي والحیرة غیر الطب�ع�ة، 
 ام حادث خارق للعادة ال یخضع ألعراف العقل والطب�عة وقوانینهما.أم

ضرورتها الملحة أننا قد نستعمل مصطلحات أخرى إلى جانب العجائبي، ل ،مع التنو�ه
�النس�ة  مصطلح خ�القد نلجأ الستعمال  :التوا�ع والزوا�ع المدونة األولىي في المدونتین، فف

ذلك أن أماكن التوا�ع والزوا�ع ذات  ،�النس�ة للمكان ومصطلح وهميلعامل الشخص�ات، 
       .الواقعي وغیر الواقعيتراوح بین  فقد الزمانمؤسسة �الوهم، أما  واقع�ة لكنها مالمح

في جم�ع أبنیتها:  مصطلح الخارق فقد فرضت علینا  المنام الكبیر:المدونة الثان�ة  أما
 الشخوص واألمكنة واألزمنة.

 
 : خاتمة المدخل

یرجع مصطلح العجائب�ة إلى مادة (عجب): والُعجب والعجب: النظر إلى شيء غیر    
لخ�ال المبدع، إلطالق العنان مألوف وال معتاد، لهذا تعد العجائب�ة من أخصب المجاالت 

ت حتى وهو یتضمن في مجمله محاور كثیرة، بدأت منذ القدم كاألساطیر والخرافات، واستمر 
على حالة القلق  - غال�ا – مع علمنا أّن األدب العجائبي �عتمد مختلفة. وقتنا هذا في أشكال

 أو الذعر أو الدهشة التي یولدها خلق عوالم جدیدة �عیدة عن الواقع�ة.
رة في الخوارق�ة، كل الغنى �كنوز الكتا�ة الغائ اغن�العظ�م  -العر�ي –و�عد تراثنا    

یندر مثیلها في عالم  ر البد�عة.وهي درریالغر��ة، السِّ وأدب�ات الحكا�ات العجی�ة، والنوادر 
 . الجموح اإلبداع التَّخییلي
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 :ةـعتب 
ردي؛ هو المقومات األساس�ة البنائ�ة ما یتجه إل�ه ال�حث في مقولة البناء السّ  أول إنّ 

كّون لهذا الجنس الذي �ستدعي عدة مكونات متداخلة مت�اینة، ومتفاعلة، متصارعة (كالمُ 
المكونات التي �قوم علیها  الخاص �الشخص�ة، والمكون الزمني، والمكون المكاني). هذه

البناء السردي �مفاه�م مختلفة، وتناوالت متفاوتة بین مبدع وآخر، فال یوجد جنس سردي 
...) یخلو من هذه المكونات التي تحدد مسار ئي) (مقامة، قصة، أقصوصة، روا�ة،(حكا

 السرد.الحدث، أو الحكا�ة المادة المشتركة، والمتفاعلة بین هذه البن�ات األساس�ة في 
 :ةنظر� ةـمقدم/ 1

تعد الشخص�ة عنصرا مؤسسا ومؤثرا في بناء النص السردي؛ ألن دراستها من       
الم�احث األساس�ة في "عالم اإلنتاج األدبي، فهي تمثل وفي كل الحاالت، موضع اهتمام، 

عمل سردي بدون  تصور وجودفال یُ  ،1ونقطة تركیز تقلید�ة، ومتوارثة للنقد القد�م والمعاصر"
تنمو في مسار زمني، وفي إطار مكاني لتشكیل الحدث  - الشخص�ة –شخص�ات، فهي 

التي تجري في شرایینه ال  كانت الشخص�ة "ن�ض النص والحركة، و�ذلك السردي (الحكائي).
 2نستط�ع تجاهلها أو حتى تجاوزها".

وهذا راجع إلى اختالف ت�این الدارسون والمنظرون في فهم الشخص�ة ودراستها، وقد  
 .الرؤى والمناهج التي اعتمدوها، وٕالى اختالف الزوا�ا أ�ضا

 الشخص�ة العجائب�ة: بن�ة/ 2
مفهوم الشخص�ة الذي نحاول تناوله �قتصر على السرد العجائبي، فالشخص�ة في  إنّ      

الذي منه ینطلق الحدث فوق الطب�عي، وعل�ه �قع؛ أي أنها  "القطبالعجائبي، هي المحكي
تجل�ة في الف�ة، والمُ إحدى المكونات األساس�ة في تحدید الفانتاست�ك من خالل الممیزات الخِ 

                                                           
جمیلة ق�سمون: الشخص�ة في القصة، مجلة العلوم اإلنسان�ة، قسم األدب العر�ي، جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر،  1

 .195، ص:13:. ع2000
(الوسواس الخناس أنموذجا)، ملتقى الس�م�اء والنص  نظیرة الكنزة: س�م�اء الشخص�ة في قصص السعید بوطاجین 2

 .141، ص:02:. ع2002محمد خ�ضر، �سكرة، الجزائر،  األدبي، قسم األدب العر�ي، جامعة
 .100، ص:2000طرائق تحلیل القصة، دار الجنوب للنشر، تونس، دط، الصادق قسومة :  3
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؛ 1انطالقا من الحركات واألقوال" األوصاف والسلوك النسبي والمادي واألفعال المتجسدة
 الممكن رصدها داخل العمل السردي. �معنى أّن الشخص�ة تحمل سمات التحوالت

من الواقع والمعبرة  الناشئةفالشخص�ة العجائب�ة التي نقصدها هي تلك الشخص�ة 
 غر�ب.عجیب والتّ علیها طا�ع التّ  �طغى وفجأةعلى مستو�اته المختلفة، 

إن الشخص�ة السرد�ة �كل تمفصالتها وتجل�اتها ماهي إال عنصر تخییلي ف�التالي، و 
یتقاطع مع مفهوم الشخص�ة الواقع�ة وفق الرؤ�ة الفن�ة التي تتحكم في النص یتواشج أو 

 .2السردي
–للشخص�ة العجائب�ة، فهي  الحدیث، �حضرنا تعر�ف سعید �قطینهذا  وفي ظل

أو التصّور، وذلك لكونها مت�اینة لما  فارقة لما هو قابل لإلدراك"ذات المالمح المُ  - حس�ه
في موضع  . و�عود3ء الذي یجعلها قابلة للتمثل أو التوّهم"هو مرجعي أو تجر�بي، الشي

"نقصد �الشخص�ات العجائب�ة كل الشخص�ات التي تلعب دورا  سبق:آخر، و�قول شارحا ما 
فارقة لما هو موجود في التجر�ة، وفي هذا النطاق نبین كون في مجرى الحكي، والمُ 

 4خالفة لما هو مألوف".المُ  عجائبیتها تكمن في تكو�نها الذاتي، وطر�قة تشكیلها
 ،علیها �معنى أنها؛ مساحة مشتركة یجتمع فیها الواقع والالواقع وان طغى األخیر

لذلك جاء  ،المعاصر اإلنسان أزمةفهي تقن�ة فن�ة استخدمتها الروا�ة الحدیثة لتعبر عن 
 ،إنماالداخل�ة والخارج�ة فحسب �األ�عادالبناء الفني لهذه الشخص�ة وفق رؤ�ة جدیدة التحتفي 

الواضحة ومن ثم  تعمل على تقو�ض الصورة الثابتة للشخص�ة والعمل على هدم مرجع�اتها
 5إعادة تشكیلها �صورة غرائب�ة تتجاوز قوانین الواقع والطب�عة.

 
 

                                                           
شعیب حل�في: شعر�ة الروا�ة الفانتاست�ك�ة، دار األمان: المغرب، منشورات االختالف: الجزائر، الدار العر��ة للعلوم  1

 .197، ص:2009 –ـه1430، 1ناشرون، ط
العجائبي في روا�ة الطر�ق إلى عدن، مجلة جامعة تكر�ت للعلوم اإلنسان�ة، تكر�ت، العراق،  ف�صل غازي النع�مي: 2

 .122، ص:14، ع:14. م2007اذار
 ،1ینظر: سعید �قطین: قال الراوي(البن�ات الحكائ�ة في السیرة الشعب�ة)، المركز الثقافي العر�ي، لبنان، المغرب، ط 3

 .93، ص:1997
 .99المرجع نفسه، ص: 4
 .122العجائبي في روا�ة الطر�ق إلى عدن، ص: ینظر: ف�صل غازي النع�مي:  5
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 / سمات الشخص�ة العجائب�ة:3
تكمن أهم�ة الشخص�ة العجائب�ة في سحرها وعجائبیتها من خالل تجاوزها الواقع�ة 

 وتلج عالما عص�ا على الوصف والتصنیف.لتدخل الخارق �افتتان آسر، 
حقق "التنوع عن طر�ق التحول واالمتساخ، وتستط�ع إن الشخص�ة العجائب�ة مكون �ُ 

على اعت�ار أن الشخص�ة  1ا ال مرئ�ة"أن تكون ن�اتا أو جمادا، كما تستط�ع أن تكون روح
، ومن ناح�ة أخرى تع�ش هذا من ناح�ة اإنسان� االحكائ�ة (السرد�ة) ل�ست �الضرورة كائن

ف�ه، أو مع شخوص  التعارض واالختالف مع غیرها من الشخص�ات داخل فضائها المشتغلة
 2.عالمها الخارجي

تفترق في �عض "تستدعي خصائص وممیزات عامة،  العجائب�ةح�ال هذا، إن الشخص�ة 
 الخصوص�ات بین َمحكي وآخر �حیث تتعا�ش الشخص�ة والّت�مة، في جدل فعلي، یولد طاقة

نشد و�تل�س التردد، والحیرة إزاء غرا�ة التكو�ن، أو تخییل�ة تفسح المجال أمام القارئ كي یُ 
"فاعلة وغیر سلب�ة تساهم في تأطیر  - بذلك –فتصیر الشخص�ة  3األفعال غیر العاد�ة"

وظف ألداء أدوار "شدیدة اللمعان، وذات تُ  4الحدث، وابتداع مواقف جدیدة لشخوص نوع�ة"
 المحكي العجائبي.  5أ�عاد في تثمین"

فقبل بروز التحوالت واالمتساخات في الشخص�ة، هناك إیهام ببدا�ة واقع�ة یتم من 
لتدرج (...) للكشف عن األحداث التي تجعل من خاللها عرض الشخص�ة كشيء سوي، ثم ا

 6الشخص�ة كائنا غیر عادي".
ن تشكالن السمات العامة للشخص�ة العجائب�ة، واحدة وهذا �عني أن هناك قوتی

للشخص�ة العجائب�ة من حیث  ال�اطني �التصو�رعنى األولى ؛ فتُ خارج�ة، والثان�ة داخل�ة
 الخارجي التصو�رأما  .7�كون موسوما �التحوالت" وما �عتمل من مخزون "نفسیتها وتفكیرها، 

                                                           
 .201شعیب حل�في: شعر�ة الروا�ة الفانتاست�ك�ة، ص: 1
أنماطها،  ماركیز)�ا�ةغیبوب: الشخص�ة األنثر�ولوج�ة العجائب�ة في روا�ة( مائة عام من العزلة لـ:غابر�یل غارس�ا ینظر:  2

 .76، ص:2012مواصفاتها، أ�عادها، دار األمل للط�اعة والنشر والتوز�ع، الجزائر، دط ، 
 .200شعیب حل�في: شعر�ة الروا�ة الفانتاست�ك�ة ، ص: 3
 .200المرجع نفسه، ص: 4
 .203المرجع نفسه، ص: 5
 .202 -201المرجع نفسه، ص: 6
 .202المرجع نفسه، ص: 7
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الحركات والمالمح، وتحوالتها، و�عض  وصف" بـلسمات الشخص�ة العجائب�ة فُ�عنى 
 1التفاصیل المتعلقة �الصورة والحجم للشخص�ة".

أن نتوقف عند أهم سمات الشخص�ة العجائب�ة؛ أال  - انطالقا مما سلف -و�مكننا 
الشخص�ة األدب�ة، سواء في "خصائص التي اعتبرها شعیب حل�في من عارض وهي؛ سمة التّ 

 في تحدید الشخص�ةسهم أو في المحكي العجائبي، فهي تُ المحك�ات األدب�ة العاد�ة، 

التي  الخصائصتمییز�ة، هذه  وأخرى ، تضاد�ة خصائصانطالقا مما �میزها من ، 2ورسمها"
، تركز علیها النصوص العجائب�ة و"تعمل على تكث�فها ووسمها �الغرا�ة والعجیب

، عّد مبدأ التعارض ذاكوهللشخوص المألوفة،  مقابلةخلق شخوص وهذا من شأنه 3والخارق"،
في مكون أساس من مكونات الشخص�ة العجائب�ة، و�مكن حصر أوجه هذا التعارض 

 :مسألتین
للشخص�ة  ةالتكو�ن� األخرى، وهو قائم أساسا في البن�ة"مع شخوص األعمال الروائ�ة  -1

حدث مفارقات تكو�ن�ة بینهما (العجائب�ة) و�ین شخوص ، مما �ُ في كل عمل روائي على حدة
غیر عجائب�ة، سواء داخل النص الروائي الواحد أو في نصوص روائ�ة أخرى، كأن یجعل 

من �عض شخص�اته ن�اتا أو حیوانا أو جمادا أو كائنات مجنونة مهلوسة، أو كائنات  المؤلف
 4.ارقة غیر مرئ�ة كاألش�اح والجن..خ
تعارض جدلي یتجلى في كون المؤلف "ست�كي، وهو اتعارض یتم داخل المحكي الفانت -2

جوه برز وُ التي تُ  المرآةتمثل  - طب�ع�ة –یخلق، في مقابل شخوصه العجائب�ة شخوصا عاد�ة 
و�جعل التعارض الذي یجسد الفوق طب�عي، المفارقة، مما یجعل أنواعها قائمة على مبدأ 

، الذي یولد طاقة تخییل�ة 5الشخص�ة الفانتاست�ك�ة في تنوعها، مكونا من مكونات التعجیب"
 والحیرة. لدى القارئ فیندهش، وتسكنه حالة من التردد

                                                           
 .202شعر�ة الروا�ة الفانتاست�ك�ة ، ص:شعیب حل�في:  1
 .202المرجع نفسه، ص: 2
 .198المرجع نفسه، ص: 3
 .207المرجع نفسه، ص: 4
 (مائة عام من العزلة لـ:غابر�یل غارس�ا ماركیز) غیبوب: الشخص�ة األنثر�ولوج�ة العجائب�ة في روا�ة �ا�ةینظر:  5

 .76ص:أنماطها، مواصفاتها، أ�عادها، 
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الشخص�ة العجائب�ة ال تتشكل من التعارض فقط، ولكن أ�ضا من هذا، ونشیر إلى أّن  
واالمتساخ، وكلها عوامل إثراء وتعدد وتنو�ع لشخوص وأحداث مرو�ات النصوص حول التّ 

العجائب�ة السحر�ة، التي تتمیز بـ "تعدد�ة الشخوص الذین �أتون �أشكال عجائب�ة مختلفة عن 
ها، ـي حجمــــــــ�الغ فمتسخ مُ ــــــــــون أعضاء الكائن المـــــــكأن تكوالت خارج�ة ـــــــ، بها تحوفــــالمأل

أو ناقصة، وهي امتساخات تؤكد الدهشة، أو تحوالت داخل�ة تتعلق بتموجات الداخل النفسي، 
 .1ظلم، وما �فرزه من استیهامات وهذ�ان"المُ  الالوعي والذهني وعالم

 والزوا�ع:/ صورة العجائب�ة في شخص�ات التوا�ع 4
التشكیل  كن رصدها إال عبر العمل السردي ذيإن تنوع الشخص�ة یرسم تطور�ة ال �م 

العجائبي، وانطالقا من سماتها التي تساهم في تحدیدها، كما أّن هذه السمات تفضي إلى 
 تمّثل وظائفها داخل العمل الّسردي.

لتفردها "بخصائص تختلف عن الشخوص األخرى،  العجائب�ةونوع�ة الشخوص         
       ذلك  2،"جائب�ةتعزلها عن المألوف�ة، فإن أدوار هذه الشخوص تجيء عومكونات فوق طب�عة، 

في ماهو  -حسب تودوروف  –أن الحدث العجائبي ال �كتمل إال بتحقیق شروط تختصر 
 ردد.حیرة والتّ لل مثیرطب�عي، 

 متن التوا�ع والزوا�ع: تأس�س أّول:/ 4-1
فید إلقاء ال�حث في صنوف الشخص�ة العجائب�ة ومتعلقاتها في التوا�ع والزوا�ع، من المُ بیل قُ  

ف خ�الي �حكي رحلة خ�ال�ة، لَ ؤَ هي مُ  ضمون الرسالة، في الفقرة اآلت�ة:نظرة سر�عة على م
هید إلى د�ار الجن جاعال دلیله جن�ا اسمه وثب بها ابن شُ مسرحها وادي الجن في الدن�ا، 

ساجلهم الشعراء والناثر�ن، ف�ُ  ملتق�ا توا�ع"زهیر بن نمیر"، الذي طار �ه إلى عالم األرواح، 
 مدافعا عن نفسه.لیهم أد�ه، و�أخذ اإلجازة منهم، و�عرض ع جم�عا،

 سؤال القراءة: تأس�س ثان:/ 4-2
للشخص�ة العجائب�ة في التوا�ع والزوا�ع �ال�حث في من هذا المنطلق، تنبني قراءتنا  

مل في وصف عتَ العالمات الخصوص�ة عبر التفاصیل المتعلقة �التصو�ر الخارجي الذي �َ 

                                                           
أنماطها،  غیبوب: الشخص�ة األنثر�ولوج�ة العجائب�ة في روا�ة( مائة عام من العزلة لـ:غابر�یل غارس�ا ماركیز) �ا�ة 1

 .207-206، ص:مواصفاتها، أ�عادها
 .208المرجع نفسه، ص: 2
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حركاتها ومالمحها، ثم ال�حث في بن�ة األسماء التي تمیزها، وال �عني هذا أنها تحمل االسم 
 الواقعي نفسه.

وتشر�عاته،  ائبي التي تشكل "عالما خاصا له قوانینه�استخدام تقن�ة العج والقراءة تمت
داخل عالم له، بدوره، قوانینه، �سعى إلى تكسیر هذا األخیر، واالنقطاع عنه المتصاص 

 1ظاهره، واستنطاق مكوناته".
�ة ل�ست �مفصولة عن ائبالعج بتقن�ةعلى أننا یجب أن ننت�ه إلى أن هذه القراءة        

فشخص�ات التوا�ع والزوا�ع كمصطلح الخ�ال، قراءات مصطلح�ة أخرى، بل هي جزء منها، 
�كر الذي  أبوالمذكورة في مدخل الرسالة وصد�قه  حبیبتهالراوي و  شخص�ة ماعدا –خ�ال�ة 

 )والع�اسيالجاهلي (وجدت في الواقع في قد�م العصور بین  أنها�معنى  –وجهت له الرسالة 
 .التقطت مفرداتها من الواقع �أسماء ذات �عد ارها تم خ�ال�الكن استحض

 العالمات الخصوص�ة: تأس�س ثالث:/ 4-3
 تتضمن العالمات الخصوص�ة محور�ن أساسیین:

 العالمات الخصوص�ة المعنو�ة للشخص�ة: أ/
السارد یتت�ع أو المعنوي حیث نرى المعنى النفسي  الة علىبتت�ع العالمات الد عنىتُ 

لها داللة في ذاتها وفي عالقتها  ص�ات النفس�ة وما تفرزه من تعبیرات وتصوراتحالة الشخ
 .و�المح�ط الذي أنتجت ف�ه �صاحبها،

 / العالمات الخصوص�ة الماد�ة للشخص�ة: ب
 ما یتعلق �الجانب الجسمي الفیز�ولوجي. حولتدور الخصائص الماد�ة للشخص�ة        

إلى أن اهتمامنا في هذه الدراسة سیخص العالمات الماد�ة و�جدر بنا أن نشیر هنا، 
الحظ عنها من الخارج من خالل مت بها شخص�ات التوا�ع والزوا�ع. انطالقا مما �ُ سِ التي وُ 

 هیئتها وتكو�نها.
ف�ه الواقع فضال عن كل هذا، إ�ماننا العمیق أن الشخص�ة العجائب�ة خطاب یجتمع 

وهذا �عني أّن بناءها الفني أص�ح ال �حتفي �األ�عاد  والالواقع، وٕان طغى األخیر علیها؛
والخارج�ة فحسب، "إنما تعمل على تقو�ض الصورة الثابتة للشخص�ة، والعمل على  الداخل�ة

الواضحة، ومن ثم إعادة تشكیلها �صورة غرائب�ة تتجاوز قوانین الواقع  هدم مرجع�اتها

                                                           
 .51شعیب حل�في، شعر�ة الروا�ة الفانتاست�ك�ة، ص: 1
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األدب�ة العجائب�ة "وصف مخلوقات غیر مرئ�ة، أو تحو�ل  في األعمال یتم ، ف1والطب�عة"
(...) على خرق غیر مرئ�ة، وتعمل هذه المخلوقات الشخص�ات المرئ�ة إلى شخص�ات

(...) إلى إح�اء ة، وتنحو �عض الروا�ات العجائب�ةللعرف الطب�عي، وخلق قوانین جدید
سري الوصف فیها على اإلنسان یر الدهشة، و�َ ثالكائنات غیر الح�ة لخلق مشهد عجائبي یُ 

 2والحیوان والن�ات".
غیر كثیرا من الثوابت وعل�ه، فهذا االنز�اح عن الواقع لحساب الالواقع المدهش، �ُ 

التي من أهمها األ�عاد الثالثة المعروفة للشخص�ة؛ وهي: ال�عد الخارجي، وال�عد الداخلي، 
 وال�عد االجتماعي.

، لنقرأ شخص�ة شخص�ة الس�اق أن ندخل عالم التوا�ع والزوا�عوسنحاول في هذا 
العالمات الخصوص�ة لهذه الشخص�ات، وكي نتمكن من محاولة ض�ط هذه العالمات، 

 الجدول اآلتي: نضع
 ): یوضح العالمات الخصوص�ة الماد�ة لشخص�ات التوا�ع والزوا�ع.01جدول رقم (

 الصفحة العالمات الخصوص�ة الماد�ة الشخص�ة
 92 فارس على فرس شقراء، كأنها تلتهب. ش�طان امرئ الق�س

 ش�طان طرفة بن العبد
خز،  یف، واشتمل عل�ه كساءالسّ 3حراكب جمیل، قد توشّ 

 و�یده خطي.
93 

 96 .فارس كأنه األسد، على فرس كأنها العقاب ش�طان ق�س بن الخط�م

 ش�طان أبي تمام  
 فتى كفلقة القمر.

 
 

98 

                                                           
 .122دن، ص: العجائبي في روا�ة الطر�ق إلى عف�صل غازي النع�مي:  1
)، أطروحة دكتوراه، جامعة �غداد، 2000إلى نها�ة عام  1970بدر حسین: العجائب�ة في الروا�ة العر��ة (من عام  فاطمة 2

 .13م. ص:2003كل�ة التر��ة للبنات، 
من تحت یده ال�منى، ثم �عقد طرفیهما  األ�سرعلى عاتقه  ألقاهیتشح �الثوب، ثم یثخرج َطرفه الذي  أنوشح : التّ توشح 3

ُیدخل الثوب من تحت یده ال�منى فیلق�ه على منك�ه  أن، وهو التأ�طالثوب(...) الّتوشح �الرداء مثل  أشحهعلى صدره، وقد 
بن اكما �فعل الُمحِرم؛ وكذلك الرجل یتوشح �حمائل س�فه فتقع الحمائل على عاتقه ال�سرى وتكون ال�منى مكشوفة.  األ�سر

 وشح). (مادة .216، ص:15منظور: لسان العرب، ج:
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 102 .2، و�یده قناة1فتى على فرس أشعل ال�حتري ش�طان 

 ش�طان أبي نواس
، قد افترش أضغاث زهر، 3شیخ طو�ل الوجه، والسبلة

وحوال�ه ضب�ة  ،4واتكأ على زق خمر، و�یده طرجهارة
 .6إلى عرارة56تعطو كأظب

105 

 ش�طان أبي الطیب
فارس على فرس ب�ضاء، كأنه قضیب على كثیب، و�یده 

أسندها إلى عنقه، وعلى رأسه عمامة حمراء، قد قناة قد 
 صفراء.77ةـأرخى لها عذب

111     
-112 

 ش�طان الجاحظ
شیخ أصلع، جاحظ العین ال�منى، على رأسه قلنسوة 

 ب�ضاء طو�لة.
115 

ش�طان عبد الحمید 
 الكاتب

 116 شیخ.

ش�طان أبي القاسم 
 اإلفلیلي

مشیته كاسرا جني أشمط ر�عة وارم األنف، یتظالع في 
 لطرفه، وزاو�ا ألنفه.

124 

ش�طان بد�ع الزمان 
 الهمذاني

 127 فتى اتكأ على كفه.

ش�طان أبي إسحاق بن 
 حمام

 131 فتى مشمر على ساعده.

تا�ع آخر ابن شهید؛ 
 وهو جني ناقد

 134 فتى حسن البزة.

 138وتق�ضه، �حدق فّي دونهم، جني كأنه هض�ة لركانته تا�ع شیخ من مشیخة 

                                                           
 )..(مادة شعل446، ص:03ابن منظور: لسان العرب، ج:. من الخیل: ما كان في ذن�ه والناص�ة والقذال ب�اض األشعل 1
 .(مادة قنا).208، ص:12، ج:المصدر نفسهالقناة: الرمح. 2
بلة: ما على الشارب من الشعر. 3  .(مادة سبل).117، ص:07، ج:العربابن منظور: لسان السَّ
 .(مادة طرجهل).100، ص:09طرجهارة: الطرِجهالةكالفنجانة معروفة، ور�ما ِطرِجهارة �الراء. المصدر نفسه، ج: 4
: یتطاول إلى الشجر لیتناول منه. (مادة عطا).  5  تعطو: العطو: التناول(...) وظبي َعُطوُّ
 (مادة عرر).. 92، ص:10عرارة: واحدة العرار، وهو ن�ات طیب الر�ح, المصدر نفسه، ج: 6
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 یرمیني �سهمین نافذین. األندلس؛ وهو جني ناقد

 تا�عة أبي ع�سى
�غلة شه�اء، علیها جلها و�رقعها، لم تدخل ف�ما دخل ف�ه 

 القط�ع من سوء العجلة، وسخف الحركة. 
148 

 اإلوزة األدی�ة
إوزة ب�ضاء شهالء، في مثل جثمان النعامة، كأنما ذّر 

دمقس الحر�ر،  علیها الكافور، أو ل�ست غاللة من
 خف�فة الحركة، إوزة جمیلة عر�ضة طو�لة.

149- 
150 

 
إن نقطة االنطالق في خط سیر الرحلة في رسالة التوا�ع والزوا�ع یبدأ من القسم 

–صور �أنه قد انتقل إلى وادي ع�قرهید یتابن شُ  حیث إنّ  - عالم الشعراء –األول منها 
 ألن لكل شاعر تا�عا من الجن. لیلقى توا�ع الشعراء؛ -وادي الجن للشعراء

شعراء تتكشف هید التقى بجملة من الوعل�ه، ومن خالل الجدول یتضح أن ابن شُ        
حصلة س�عة لقاءات، مع توا�ع س�عة من ، حتى بلغت المُ شخص�اتهم "واحدة إثر األخرى 

ر في كل خصوا ت�اعا، تلب�ة لرغ�ة أبي عامأعالم الشعر في العصر�ن الجاهلي والع�اسي، شَ 
 1مرة".

هید بدأ بز�ارة صاحب امرئ أن ابن شُ  - حسب العالمات الخصوص�ة –الحظ �ُ 
الق�س، وصاحب طرفة بن العبد، وصاحب ق�س بن الخط�م؛ وهم الشعراء الجاهلیون الثالثة 

 2الذین التقى بهم، وكانوا "فرسانا التقى بهم وهم على صهوات ج�ادهم".
سان هیئة دالة على الفروس�ة؛ فر  وهم كذلك ذو  شعراء العصر الع�اسيأما توا�ع 

حر��ة: قناة، خط�ا، سیوفا قاطعة. ما عدا تا�عي أبي تمام  مستعدون للقتال، �حملون وسائل
فتى جمیل كفلقة القمر، وتا�ع  وأبي نواس حیث ركز على أوصافهم الحس�ة، فتا�ع أبي تمام

 الفارس الراكب جواده. أبي نواس شیخ طو�ل الوجه والسبلة، ناف�ا عنهما مظهر
كرر هذه الهیئة مع: توا�ع الشعراء فرسانا، ما جعله �ُ  فالواضح أن جم�ع شخص�ات

تا�ع امرئ الق�س، وطرفة بن العبد، ثم تا�ع ق�س بن الخط�م، كذلك تا�ع ال�حتري، وأخیرا 
 تا�ع أبي الطیب.

                                                           
 .45، ص:2007، 1شف�ع السید: فصول من األدب المقارن، دار غر�ب للط�اعة والنشر والتوز�ع، مصر، ط 1
 .268، ص:2001، 1محمد سعید محمد: دراسات في األدب األندلسي، دار الكتب الوطن�ة، لیب�ا، ط 2
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الشعر، بل جعل من لكل شاعر تا�عا �قول على لسانه جعل هید �أن ولم �كتف ابن شُ 
وهي "فكرة جدیدة  - سمیهم الخط�اءوهو �ُ  –هؤالء الش�اطین توا�ع للكتاب أو الناثر�ن 

 .1صاحبها أبو عامر، ذلك أنه لم �كن من الشائع أن هناك ش�اطین أو توا�ع للكتاب"
ونلتقي وابن ُشهید  - القسم الثاني من الرسالة –ط�اء" وكذا، ندخل عالم الكتاب "الخُ 

دهمان؛ وفیهم صاحب "الجاحظ"، و"عبد الحمید الكاتب"، و"بد�ع الزمان  رجمع هؤالء �مَ 
أما غرضه من محاورة هؤالء:  ،خاصمةحاورة والمُ الهمذاني"، وكان لقاؤه بهم محفوفا �المُ 

د ضالته في وهذا ما نجح ف�ه، فقد وجتّوج في رحلته، اد أن یُ أر تتو�ج نفسه كات�ا في واقعه، ف
 .الهروب إلى عالم الغیب والماورائي
هید أن یدخل عالم الكتاب "شاعرا فحال؛ ألنه سینتج عالما وفي هذا القسم، یود ابن شُ 

یلها على إبداع�ا آخر، وتجر�ة إبداع�ة جدیدة "النثر" تشهد المدونة النقد�ة القد�مة بتفض
 هذا القسم من الرسالة، فهو �حاولهید الصع�ة في ة ابن شُ الشعر، كل هذا َ�ِشي �معرك

 2ّوج شاعرا مما �ضمن له هی�ة واحتراما".التمو�ه علیهم مرة أخرى �أنه قد تُ 
دالة بإجمال "، ح�اد�ةلم تأت كلها  - ط�اءأو الخُ  –أوصاف توا�ع الكتاب أن على

على سمات أصحابها من اإلنس، وخصائصهم الجسد�ة والنفس�ة (...) وٕانما (...) جاء 
ه لشخص�ة التا�عة أقرب إلى أن �كون انعكاسا لعالقته �صاحب ذلك التا�عة، وما تكنه وصف

زر�ا مثیرا للهزء نفسه إزاءه من إحساس �ال�غض والنفور؛ ومن ثم جاء الوصف مُ 
 3والسخر�ة".

و�حسن بنا اآلن محاورة الجدول، لنحدد ما مّیز توا�ع الكتاب من عالمات 
هذا الجدول عند استعراضنا للهیئة الخارج�ة "الماد�ة" لهؤالء  خصوص�ة، فالالفت لالنت�اه في

حل محلها هیئة السن ذكورة سا�قا مع توا�ع الشعراء، لتالتوا�ع زوال هیئة الفارس ال�اسل الم
الحسن والجمال روعة، وهذا انطالقا من واقع  ، أو هیئة فت�ان �ملؤهمشیوخا ك�ارالیبرزوا 

 .قوا هكذا أبداهید في أن ی�ذهني داخل ابن شُ 

                                                           
 .242، ص:1979، 4مصطفى الشكعة: األدب األندلسي موضوعاته وفنونه، دار العلم للمالیین، ط 1
مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشر�عة واللغة العر��ة وآدابها،  هاشم العزام: المفارقة في رسالة التوا�ع والزوا�ع(دراسة نص�ة)، 2

 .1033، ص:28:، ع16ج:. هـ 1424السعود�ة، شوال 
–ـه1417، 1محمد شف�ع الدین السید: الخ�ال القصصي في التجر�ة األندلس�ة بین المحاكاة واإلبداع، السعود�ة، ط 3

 .220، ص:م1996
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في ك�ف�ة تعامل  -�عد قلیل –في حاجة إلى تفصیل شكلهم الخارجي للنظر  ولعّلنا 
 هید مع تقن�ة العجائبي؛ عندما ینزاح عن الواقع لحساب الالواقع المدهش.ابن شُ 

كل من تا�عي الجاحظ وعبد الحمید الكاتب شیوخا في مظهرهم، وهم شیوخ  بدا
العر�ي "وحجة في الفكر وال�الغة شیخ من شیوخ النثر  وفرسان الكالم العر�ي، فالجاحظ

 1سن، وقوة العارضة في الجدل واستخدام األدلة المنطق�ة والبراهین العقل�ة".والفصاحة واللّ 
شیخ  - في المفكرة األدب�ة النثر�ة –الكاتب �اعت�اره  مع عبد الحمیدواألمر نفسه، 

تحت الرسائل فُ في الكتا�ة وال�الغة، فقد قیل:  ضرب المثل�ال منازع، وف�ه �ُ  الدواو�نتاب كُ 
 .دابن العمی� واخُتِتمت�عبد الحمید 

ه الوصف الخارجي الحسي لشخص الجاحظ جعلنا نؤكد ونتأكد من أنه "شیخ و�اعتماد
العین ال�منى، على رأسه قلنسوة ب�ضاء"، فكل التار�خ �عرف أنه "ذم�م الهیئة،  ، جاحظأصلع

هید یذكر هذه العیوب وٕاذا كان ابن شُ  .2قب�ح المنظر، مر�وع القامة، جاحظ العینین"
الموجودة في الجاحظ فل�س �غرض التعر�ض �ه، بل هي عیوب موجودة فعال، ولكنه لم 

رى نسلطه على شخص�ة صاحب اإلفلیلي كما سیتعامل مع هذه العیوب �السخط نفسه الذي 
 �عد قلیل.

جب ولما أنهى حواره مع تا�عي الجاحظ وعبد الحمید الكاتب، لك أن تسمع العَ 
نظرا لشدة وقع االتهامات التي توجه له من توا�عهم، "هید عن معاناة ابن شُ ب الُعجا

جهت ف�ه أ�ضا إذ كانت م�اشرة وصر�حة، إذ ُوِصَم نثره �أنه أ�عد ما �كون و�األسلوب الذي وُ 
 3عن النثر �افتقاده لخصائص النثر الفني".

هم أهل تُ كبر�ائه، عندها "اِ عن في هید لهذا االتهام، وأحّس �أنه طُ ثارت ثائرة ابن شُ 
حامل مرة، والتّ  4، على ألسنتهم"جمةوطنه من أبناء األندلس �العجز عن الب�ان، وغل�ة العُ 

 على الزمان والظروف مرة أخرى.

                                                           
را�ح العو�ي: فن السخر�ة في أدب الجاحظ(من خالل كتاب التر��ع والتدو�ر والبخالء والحیوان)، دیوان المطبوعات  1

 .71، ص:م1989 -ه1409، 1الجامع�ة، الجزائر، ط
 .74، ص:المرجع نفسه 2
 .1033هاشم العزام: المفارقة في رسالة التوا�ع والزوا�ع(دراسة نص�ة)، ص: 3
 .53شف�ع السید: فصول من األدب المقارن، ص: 4
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ه فلم و ز هید ما عاد �سأل أأجازوه: ألم ُیجِ و�طول الشجار العاصف فكأّن ابن شُ 
السخر�ة، وكل ع�ارات الهجاء والذم و  ض بهم، وجمع كلرَّ ن أمامهم، بل عَ ولم یل �ضعف

 1المعاني ذات األ�عاد الدالل�ة والسلب�ة في إطار النقد الالذع �مثا�ة إعالن لنها�ة الحوار.
هید مع هؤالء الكتاب حواره مع تا�عة عدوه اللدود أبو القاسم وأجمل حوار أداره ابن شُ 

عالم الجن، لینقده و�نتقم منه، فأقام خصه أبو عامر �مكان من رسالته في "، الذي 2اإلفلیلي
 3."له تا�عا سّماه أنف الناقة، وأخذ یناظره و�سمعه من كالمه حتى أخزاه

جادل على أبو القاسم هذا من أئمة اللغة والنحو �األندلس، كثیر الحسد والغرور، یُ و"
من ق�مته تجر�حه، والحّط هید في ، ومن هنا تأتي رغ�ة ابن شُ 4عاندا"الخطأ و�تشبث �ه مُ 

 وا، وهو عابث یروث من غیر فهم وال إدراك.حألّنه أدیب ال �فقه لغة وال ن األدب�ة؛
ي سمت لتا�عه صورة ساخرة، فهو: جنّي أشمط ر�عة، وارم األنف، یتظالع ففقد رُ 

العوجاج في أنفه لیز�د من  مكن�ا له �أنف الناقة نظرا همشیته، كاسرا لطرفه، زاو�ا ألنف
تصو�ر وجه تا�ع اإلفلیلي أنف الناقة �عد هید عل�ه هو ل من سخر�ة ابن شُ تحقیره، وال أدّ 

إذ ظهرت على وجهه كآ�ة غیرته، وتلعثم لسانه، واختلط  :هیدسماعه ل�عض أوصاف ابن شُ 
، ها�ةُ عل�ه مَ  رْت ، وظهَ ةُ كآ�َ  الناقةِ  أنَف  اإلفلیلي: "وعلْت  �قول متحدثا عن تا�عةكالمه، 

ها لِ ق عل�ه من أجْ ر، وأشفَ َض ن حَ لها مَ  مهُ حِ رَ  خطا�ه في بوادٍ  منه ساعتئذٍ ه، و�دا لط كالمُ واختَ 
 5ن نظر".مَ 
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هید لم یلجأ إلى الطعن في تكو�ن الرجل، األدبي ابن شُ  والبد من االعتراف هنا، �أن
واللغوي، وٕانما رّكز أساسا على تصو�ره صورة كار�كاتور�ة غا�ة في اإلضحاك؛ �معنى تركیزه 

ومن جهة أخرى، فإننا ال نستط�ع أن نمر دون أن نشیر إلى أّن  الِخلق�ة.على عیو�ه 
 1ره �مذاهب الكالم".و�ص أد�هم �كن ینكر عل�ه وٕان تحامل على أبي عامر، ل"فلیلياإل

هو اآلن یدیر فهاتاب،ضحكة مع توا�ع الكُ اخرة والمُ هید حواراته السّ و�واصل ابن شُ 
ن بد�ع الزمان الهمذاني، أبي إسحاق بن حمام، فقد بنى دائرة مالحظاته الدق�قة لتا�عي كل م

فتى مشمر على  والثانيعلى كفه،  فتى اتكأ فاألولتوة؛ ا هیئة دالة على الفُ و اعترافه �أنهما ذ
 �اب.توة والشَّ دال على الفُ  فالمظهرساعده، 

قراءته ا�عین من خالل هید قد "استشف صفات التّ ومما ین�غي اإلشارة إل�ه، أن ابن شُ 
ألمر ال ینطبق على تا�عي ، وهذا ا2ألخ�ارهم الواردة في المصادر فكّون في خ�اله صورة لها"

عین على بد�ع الزمان الهمذاني وأبي إسحاق بن حمام، فقد جاء تصو�رهما سطح�ا ال �ٌ 
 تا�ع فحوى رحلته نحوهما.ولنا أن نُ  - الماد�ة –القراءة التصو�ر�ة 

أمل ما حدث بین صاحبنا و�ین إلى عالم األرواح، ولنا أن نتوتمتد الرحلة القصص�ة 
 .ماأكثر تعنتا، وغرورا في حدیثه معه تا�ع "بد�ع الزمان الهمذاني" الذي بدا

هید واستخف �ه، بل فّضل أن �سكن �اطن األرض، ابن شُ بد�ع الزمان  تا�عأنكر 
عارضا �ه هید الماء مُ ابن شُ جیزه كما یر�د، وهذا عند وصف و�ختفي عن األنظار، على أن یُ 

 بِ قَ الحِ  �دةُ ب زُ رَ �قول النص في هذا الموضع: "َض و وصف "بد�ع الزمان الهمذاني" للماء، 
ه، عل�ه وغابت عینُ  إلیها، واجتمعْت  4ىدَ هْ ، وتدَ 3وتهُ رَ له عن مثل بَ  ْت جَ له، فانفرَ جْ رِ بِ  األرَض 
 5ه".رُ ع أثَ وانقطَ 
�ا من أد�ه، وأحد أدب ، الذي كان أبو عامر غرساالزمان"نها�ة ال تلیق بـ بد�ع إنها       

هید قبل أستاذه ، وأظهر تلمذة عاقة من جانب ابن شُ 6تلمذوا على مقاماته"تتالمیذه الذین 
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"الجاحظ" و"عبد الحمید" اللذین لم یؤثرا في إنتاج  ، في الوقت الذي احتفل ف�ه بـ1بد�ع الزمان
 2خاصة، وفي أد�ه عموما". *الزمان" في قصتهأدیبنا، مثلما أثر ف�ه "بد�ع 

، هیداألمر �صاحب إسحاق بن حمام فله منزلة مكینة في نفس ابن شُ  إذا تعلقأما 
في عالم األدب فقد كان  �قّدره فلم �ستخف �ه، وال سخر منه، وفي هذا اعتراف له �منزلته 

األد�اء الذین �حترمهم أبو أي إن إسحاق بن حمام "كان من  اآلداب؛ لهذا سمى تا�عه أ�ا
من أبي عامر إلى هذا األندلسي، ونشم رائحة االعتزاز  عامر، وهكذا نلمس هذا التحّیز

، إلى جانب هذا نلمس حرصه على إصالح ذات البین بین ابن 3األدیب" طر مع هذا�القُ 
 هید وأبي القاسم اإلفلیلي.شُ 

هید في أرض ابن شُ  نقاد للجن حضرهس األد�اء یتزعمه مجل �قودنا الحدیث، إلى ز�ارة
ها؛ أسمائ یبدو من محاورا ثالثة أسماء من التوا�ع تحمل صفة القوة كما - ط�عا –الجن 

 شمردل السحابي، وفاتك بن الصقعب، وأخیرا فرعون بن الجون. :وهم
فلك أن یتضح لنا، أنه مجلس نقدي ف�ه مز�د من االنطالقة في عالم الجن والخ�ال، 

، فیدور الكالم ف�ه حول "الموازنة وتعبیر شعراء 4توا�ع "یتذوقون الشعر و�تدارسونه"تتخیل 
هید یتحدث عن هذا المجلس قائال: ، وندع ابن شُ 5مختلفین عن معنى واحد كل �طر�قته"

ق�ان تلحق �الجیوش إلى ساحة الحرب، حتى "وأخذوا یتناظرون في تداول الشعراء صورة العُ 
ا�غة، وأبي نواس، وصر�ع الغواني، والمتنبي، د شعراء الجن على النّ أجمعوا على تفضیل أح

 .6في ذلك. ثم تناظروا في غیرها من الصور المتداولة"
ناقشة شعر غیره "�مُ  هید آراءه النقد�ة فينجد أنفسنا أمام مجلس �ستعرض ف�ه ابن شُ 

وشاعر آخر  �ه،د علفیها شمردل السحابي إلظهار �عض اآلراء من خالل الرّ  نقد�ة اختلق
 7بز الحاضر�ن".قعب یَ أسماه فاتك بن الُص 
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هید في خلق أدوار وشخوص جدیدة تخصه، فهو لم ونذكر هنا، حیو�ة مخیلة ابن شُ 
یلتزم بدور شخص�ة واحدة هي شخصیته الحق�ق�ة، أو شخص�ة زهیر بن نمیر صاح�ه األول 

إلى ذلك دور الشخص�ة القناع؛ �معنى أنه تخفى وراء شخص�ة أخرى من توا�ع  "وٕانما جمع
ید من قبله، فإن كان كل ه�ة سبق فیها ابن شُ َمز "وفي ذلك ، إنه فاتك بن الصقعب1الجن"

�اسم زهیر بن  ه، عرفنا2هید یجعل له تا�عا من الجن"تا�عا له من الجن، فابن شُ  شاعر َیدعي
نمیر "وآخر ال یجعله تا�عا له، وٕانما یتمثله شاعرا ناقدا من الجن ال �قل عن زهیر إطالقا، 
ومن خالله ال �كتفي �أن یتفوق على شعراء اإلنس، وٕانما یتجاوز ذلك إلى األخذ بإجازة 

 .3شعراء الجن"
ذلك الفتى  - الناقد الثالث –و�أتي حدیثنا اآلتي، عن شخص�ة فرعون بن الجون 

هید بنظرات نفاذة، اقدین السا�قین، فراح "یرمق ابن شُ هید مع النّ الذي كان یرقب حوار ابن شُ 
هید أن یتجنبها "ثم ما لبث الفتى أن عاجله �أسئلة ، فحاول ابن شُ 4أشاعت الخوف في نفسه"

ل تحمل معنى االستخفاف �ه، طال�ا منه أن �قول شعرا أشد رصانة، وأقوى أسرا مما �قا
 .5سلفا"

هید، وأخذ ُ�سمعه مختارات من قصائده التي راقت كثیرا الجني الناقد، فاستجاب ابن شُ 
مواصال إث�ات شاعر�ته المتألقة الضار�ة في الجذور، فشرع ینشد أب�اتا من الشعر هي "لوالد 

مثبتا أّن ، وهكذا أتى على شجرة العائلة جم�عا، 6، وأخ�ه، وعّمه، وجّده، وجد أب�ه"هیدابن شُ 
، فما كان 7"األركان وأّن جذور فنه �عیدة الغور، وطیدة مجده في الشعر "تالد ال طر�ف،

 حین قال: "والذي نفُس  - وشاعر�ته ق�ال –فوقه ى السائل �عد ذلك إال أن اعترف بتللفت
 .واضمحلّ  ثم قلّ  8في الكالم" ر�قاً ، إّني أراك عَ لك أبداً  تُ ْض رَ ه، ال عَ بیدِ  رعونَ فِ 
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قد�م �عزز المقصد الذي نذهب إل�ه؛ وهو قراءة شخص�ات نقاد جمل هذا التّ مُ  إن
التي قرأنا بها ق�ال شخص�ات توا�ع الشعراء  الجّن، من خالل تقن�ة العالمات الخصوص�ة

 والخط�اء.
الخصوص�ة للناقد األول؛ إنه و�عودتنا للجدول، نخوض مسألة العالمات الماد�ة 

الشخص�ة الخ�ال�ة التي ظهرت فجأة واختفت �السرعة نفسها التي شمردل السحابي؛ تلك 
 في مجلس نقاد الجن. بها ظهرت

ثیر استغرابنا حول هذه الشخص�ة؛ هو جهلنا التام ألي وصف خاص لمظهرها ما یُ 
 یخلو من أي ذكرٍ  -في القسم الخاص بنقاد الجن –فنص التوا�ع والزوا�ع الخارجي، 

هید) أراد أن یترك للقارئ حر�ة لة علیها، وكأن الراوي (ابن شُ للصفات الفیز�ولوج�ة الدا
ه هید له على أنّ ي انطالقا من تقد�م ابن شُ هذه الحر�ة نتصور عالمات هذا الرئتصورها، و�

قدم في الح�اة، فتكون ن والتَّ بر في السِّ ي �الكِ شِ ندلس، فصورة الشیخ تَ تا�ع شیخ من مشیخة األ
فقراراته فیها كثیر من النضج والخبرة،  -  بخاصة –واألدب�ة منها  الخبرة �شؤونها المختلفة،

شرط أن تكون هناك ته األخذ للشعراء على �عضهم ال�عض، حفكان تدخله مبن�ا على إ�ا
ضت عل�ه مجموعة من رِ هذا الناقد الجني للنا�غة عندما عُ ز�ادة في المعنى، لهذا فقد احتكم 

في المعنى ودّل ر عن النا�غة؛ ألنه زاد هم قّص لّ "كُ : األشعار في المدح وصفة الطیر قائال
      دَّ �كون ِض  أن ملُ ك �حتَ هم كلهم مشترَ أعداء الممدوح، وكالمُ  لْت ما أكَ إنّ  الطیرَ  على أنَّ 

 .1المتنبي" ُص خلّ المتَ  حسنُ ما المُ قد زاد في المعنى، وٕانّ  مامٍ الشاعر، وٕان كان أبو تَ  واهُ ما نَ 
مل داخلها مالمح التقدیر حهید شخص�ة شمردل الّسحابي توهكذا، قّدم ابن شُ 

جرد حضورها في المجلس النقدي، تاركا لها وتقدیرها �مُ  هید �احترامهاواالحترام، إذ هّم ابن شُ 
على العبث والتندر بخصومه، وحّساده،  تعودقد �حر�ة دون أن �علق علیها، وهو المفرصة النّ 

 في رسم صورة المهجو. عله في كثیر األح�ان م�الغاحاك�ا هذا بنبرة هجائ�ة ساخرة، تج
ل الّسحابي تحضرنا در شخص�ة شم هیدو�استجالء الطر�قة التي قّدم بها ابن شُ 

األطروحة النقد�ة القائلة إن الشخص�ة "مورف�م فارغ؛ أي ب�اض داللي ال تحیل إال على 
بناء تقوم بإنجازه الذات تاج إلى بناء، معطى قبل�ا أو كل�ا فهي تح نفسها، إنها ل�ست
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، هنا أن نقرأ هذه الشخص�ة الناقدة من خالل ، لذا، وجب1المستهلكة للنص زمن فعل القراءة"
، فهو طرح لم �قرن �معلومات تجعل سماتها الماد�ة واضحة، هیدرح الذي قدمه لها ابن شُ الطّ 
قدم للقارئ شخص�ة �كتنفها الغموض، وتفسیرنا لهذا ا یدل على أنه كان راغ�ا في أن �ُ ممّ 

ر�ن؟ فحق له أن ناثألم �عترف �ه ك�ار الشعراء والولم ال؟  - كالعادة –هیدابن شُ  تعاليمفاده 
برأس،  الشعراء المتقدمین، و�ناطحهم رأسا"�متلئ زهوا واخت�اال، وأن یتقدم لینافس طائفة من 

 .2ذلك، في مجال النقد األدبي، والموازنة بین الشعراء"دلي بدلوه كفحسب، بل أن یُ ول�س ذلك 
ته في امو�عد، فقد دّلنا تحلیل الشخص�ة على س�طرة تامة من السارد الذي یؤكد زع

 ة.ة، االقت�اس، السرقة، الط�ع والصنعمن خالل القضا�ا اآلت�ة: المعارض الجانب النقدي
أخلص من الحدیث السابق، إلى بناء شخصیته ناقدة ثان�ة، تختلف �عض االختالف 

إنه الجني الناقد "فاتك بن الصقعب"، هذا الجني الشخص�ة عن �اقي الشخص�ات الناقدة؛ 
 .- كما س�قت اإلشارة إلى ذلك –هید إلى جانب شخص�ة زهیر بن نمیر الثان�ة البن شٌ 

حسب  - في الجدول السابق - الفیز�ولوج�ة من خالل ما وردأتي على صفتها ن لذا،
 هید" الذي لم یتعرض لتحدید األوصاف الخارج�ة �كل التفاصیل، بل تعرضالسارد "ابن شُ 

.ففي هذا الس�اق 3ة"زَّ البِ  نُ حسَ  فتىً  رةِ ْض كان �الحَ و لما یخدم فكرته فقط؛ فها هو �قول عنه: "
ي لتي تتصف بها الشخص�ة؛ إنه جني فتالخارج�ة االوصفي، حّدد السارد أهم األوصاف 

هید نش�ط، كذلك هو جمیل: حسن الهیئة والهندام، وكلها قرائن وصف�ة تؤشر على أّن ابن شٌ 
التوازن النفسي، على  رضه؛ وهو تحقیقبهذه الطر�قة التي ترض�ه، وتخدم غتعمد استخدامها 

على  آخر مناه جم�ال وس�ما، مثبتا تفوقااعت�ار أّن هذا الجني صورة ثان�ة له، فطب�عي أن یت
 خصومه؛ إنه تفوق الجمال والحسن، إذن، لم یترك میدانا إال وأثبت تمیزه وأولو�ته �ه.

إلث�ات  ال �كفيهید أن الشعر وحده، والنثر كذلك، بل النقد، إذن، لقد وعى ابن شٌ 
الظاهرة األدب�ة؛ تفوقه، نظرا لوجود مجموعة من المتغیرات التي أص�حت "تتدخل في 

                                                           
، 2013، 1الشخص�ة الروائ�ة، ترجمة: سعید بن كراد، دار الحوار للنشر والتوز�ع، طمیولوج�ة �فیلیب هامون: س 1
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وهذا ما دفع ابن  .1، التلقي، المؤسسة، الجمهور، والس�اق الس�اسي واالجتماعي"النصوص
 الهنداموالبروز، �شتغل على ( إلى خلق متغیر جمالي �ستجیب لمتطل�ات التفوق  هیدشٌ 
 .لمظهر والفتوة، الحسن، الهیئة...)وا

هو إمكان من إمكاناته؛ أي إّنه خلق  وٕانما هید ل�س صورة للواقع،إّن ما قّدمه ابن شُ        
الجمالي، فعرض مجموعة من  ه و�ثبت ف�ه ذاته، وذلك عبر وس�ط هو المق�اس�واقعا یرض

المقصود  -تثبت حسنه وجماله - الشخص�ة الثان�ة له –الصفات تحلى بها هذا الجني 
 ما لم یتوفر عل�ه في واقعه.وهو  –السارد هنا 

، هي لهذه الصفات الفیز�ولوج�ة والتي أسقطها على هذا الجني هیدولعّل تبني ابن شُ 
"الصبوة والفتوة، والشغف �مالعب الحسن تحقیق لغرض واقعي؛ وهو غرامه �مظاهر

؛ ألنه كان مصا�ا 2ر له أن �ظفر �ه أجداده من أس�اب الجاه والمال والملك"والجمال، ولم �قدّ 
هله لهذا مع توافر جم�ع المؤهالت التي تؤ  ةاعتالئه منصب الكتا� �الصمم الذي "حال دون 

المنصب من امت�از كونه من أسرة عال�ة إلى موهبته الم�كرة الفذة، ولعل هذا السبب جعله 
 التي جعلته في مقدمة أهم شعراء قرط�ة. 3�عمق موهبته الفن�ة"

من  هید كثیرا من هذه العاهة؛ ألنها أص�حت مجاال للتنّدر �ه، والحطّ وقد عانى ابن شُ 
ه �قول عن نفسه في رسالته: ع، اسم4شأنه عند حاسد�ه.إلى جانب هذا، إنه رجل أطلس

 ئبُ : الذّ ه؟ فقلتُ جَّ إل�ه عَ  جَ عِ ه، وتَ جَ نهْ  لكلٍّ  بُ ، تركَ ْس لِ یْ طَ وقال: أهكذا أنت �ا أُ  م إليَّ "فت�سَّ 
 .5"!تمْ لِ ما عَ  الّت�َس  س، وٕانَّ أطلَ 

هید، فكان طب�ع�ا أن �میزه شخص�ة ابن شُ وهكذا، هي صورة مثلى لتا�ع ثان �مثل 
هید، فهو جني حسن الهیئة، �حترم آراءه في هذا المجلس النقدي، و�راها أحكاما ترسم ابن شُ 

 فكره ومخیلته النقد�ة.

                                                           
ي دراسة لرسالة التوا�ع والزوا�ع)، (ابن ُشهید بین الرغ�ة الذات�ة وٕاكراهات الس�اق الثقاف بوشعیب الساوري: النص والس�اق 1

 .45، ص:2007، 1دار الحرف للنشر والتوز�ع، المغرب، ط
 .368، ص:2،ج1931زكي م�ارك: النثر الفني في القرن الرا�ع الهجري، المكت�ة العصر�ة، لبنان، دط،  2
 .293:ص، 2007، 1دار الوفاء، اإلسكندر�ة، طإ�مان الجمل: المعارضات في الشعر األندلسي،  3
 .(مادة طلس).186، ص: 04األطلس: وهو الذي �میل إلى السواد. ابن منظور: لسان العرب، ج: 4
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هید في هذا المجلس و�حسن بنا التوقف اآلن، عند آخر شخص�ة ناقدة التقاها ابن شُ 
جن�ا هارها وم التصو�ر المادي لهذه الشخص�ة بإظ�ق النقدي؛ إنها شخص�ة فرعون بن الجون.

�معنى أّنه جني على صورة هض�ة، نظرا لقوته وسرعة ؛ 1"هِ ِض ، وتق�ُّ هِ �ة لركانتِ ه هْض كأنّ "
 انكماشه و�أسه.

إنما تدل على خ�ال واسع لهذا  ،خ�ال�ة �حتة، إن دلت على شيء فهذه الصورة
 الكاتب، و�التالي إنها تضفي خ�ال�ة أكثر على المقطع المقدم أمامنا.

جدي اإلشارة إلى الدور الذي تقمصه فرعون بن الجون في هذا وهنا، یبدو من المُ 
المشهد النقدي، ف�عد أن أخذ الكلمة الشاعر الجني "فاتك بن الصقعب"، وأنشد أب�اتا "یّدعي 
أنها أبلغ من قول جم�ع الشعراء، ثم یتبین المجلس أن هذه األب�ات إنما هي من صنع 

شة هید نفسه في المناق(...) و�سهم ابن شٌ وٕاعجا�اه طر�ا (...) فیهتز المجلس لالشاعر نفسه
 2ته في الجدل".ل�ظهر قدرته على النقد، وملك

و�مضي أبو عامر على سنته فیجعل ابن الصقعب �ستنشده �عض شعره، و�بدي 
على حّد  –في سمع جني كان على مقر�ة منهما، كأنه إعجا�ه �ه، و�قع �المصادفة إنشاده

انته وتق�ضه، یرم�ه �سهمین نافذین، وأبو عامر یلوذ �طرفه هض�ة لرك -تعبیر أبي عامر
و�سأل هذا الجني أ�ا عامر أن ینشده شیئا  .3عنه، و�ستعیذ �الله منه؛ ألنه مأل عینه ونفسه

من شعره، ف�ستجیب له أبو عامر، و�نشده قدرا كبیرا من شعره في فنون مختلفة، وكلها من 
هذا المشهد �أن یجعل فرعون بن الجون �سأله عن و�نهي أبو عامر 4جید الشعر ومنتقاه.

أشعار �عینها، فیجی�ه أبو عامر إنها تارة ألب�ه، وتارة أخرى ألخ�ه، وثالثة لعمه، وأخرى لجده 
 5وجد أب�ه، كل ذلك لكي یثبت أبو عامر مكانته األدب�ة التي لها جذورها الضار�ة في الزمن.

الحد من اإلعراب عن تصرفاته التي  ال یتوقف عند هذا والجني فرعون بن الجون 
استطعنا الوصول من خاللها إلى رسم أهم أحواله الماد�ة الخارج�ة، فهو في موضع آخر 

على نفسه أال  وآليكأنه إنسان تتغیر مالمح وجهه و"ینكمش و�شعر �التضاؤل واالستخذاء، 
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رفا �شاعر�ته ومقدرته هید، معتمجیزا ابن شُ  1"�عرض له أبدا، ثم انفثأ وتالشى، كأن لم �كن
، إني أراك اً لك أبد ضتُ ه ال عرَ بیدِ  رعونَ فِ  النثر�ة والنقد�ة، اسمعه �قول عنه: "والذي نفُس 

 .2لیها"جْ ل رِ ه فال �شغَ دوسُ تَ اء لَ نفسَ حتى إّن الخُ  واضمحلّ  في الكالم، ثم قلّ  ر�قاً عَ 
أبو عامر لحیوان أما المشهد األخیر في التوا�ع والزوا�ع؛ هو المشهد الذي عقده 

الجن، فقد وصف ف�ه قط�عا من "حمر الجن و�غالهم، وقد وقع خالف بینهما حول شعر�ن 
اكتشف أبو  3ولّما أماطت ال�غلة لثامها" ،لحمار و�غل من عشاقها، فاحتكمته للبث ف�ما بینها

طا�ع المودة، وأسلوب السخر�ة، عامر �أنها �غلة صد�قة أبي ع�سى، و"یتخذ حوارهما 
سخر�ة ها من �غال الدن�ا فیجیبها في ئ، وتسأله ال�غلة عن أصدقا4تطارحان الذكر�ات"و�

 5".زارةِ ى إلى الوَ اإلمارة، وانتهَ  غَ من بلَ من "إخوانِك  الذعة أنّ 
لتتسع دائرة الحوار فیلتقي "إوزة تا�عة �عض شیوخ عصره تر�د مناظرته في النحو 

 .6والغ�اء"ها ناعتا إ�اها �الحمق لوالغر�ب، فیذل
�مكننا استنادا إلى ما سبق، تحلیل الصفات الفیز�ولوج�ة لشخص�ات هذا الفصل بدءا 

�اء، هْ ب�غلة أبي ع�سى، فقد وردت في مقطع سردي، وف�ه أجمع أبو عامر صفاتها فهي "شَ 
، إنها 7ف الحركة"خْ وسٌ  لةِ جَ وء العَ من سٌ  ف�ه العانةُ  لْت ل ف�ما دخَ عها، لم تدخُ رقُ ا و�ُ هلُّ علیها جُ 

اللون، رأسها فارغ  في شكلها: هي جمیلة شهالء على تت�ع الموصوف "ال�غلة" صورة تنبني
 ال تتعجل في سیرها. ،من الشعر من مقدم الجبین، تمشي على رو�ة واتزان

إن الّسارد من خالل موضعه القر�ب من الشخص�ة استطاع أن یرصد لنا أهم 
فهما  القرب المستمد من طب�عة العالقة بینهما؛ المالمح الخارج�ة التي تمیزت بها، هذا

بهما، وهذا الحوار الطر�ف  افترقا مدة من الزمن لیلتق�ا و�حك�ا ما مرَ  م�انن حم�قاصد�
: لو أ�ا عامر؟ قلتُ  فنيا تعرِ تحلیله، "وقالت لي ال�غلة: أمَ  -�عد قلیل -بینهما نقدمه لنعاود 
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ا ین�اكَ تَ ها، فدّ على خَ  أبي ع�سى، والخالُ  فإذا هي �غلةُ  ،هاثامَ لِ  فأماطْت  !عالمة مَّ كانت ثَ 
عمرو  : شبَّ ؟ قلتُ �نَ منك؟ قلت ما ترَ  األ�امُ  ر أ�امنا، فقالت: ما أ�قتِ ، وأخذنا في ذكْ طو�الً 

�ان، تْ لمان، وشاخ الفِ الغِ  شبّ قلت: العهد؟  ىم علهٌ �عدي أَ  ةُ فما فعل األح�ّ  !1وق عن الطّ 
 :داء، وقالتعَ الصُّ  تِ اإلمارة، وانتهى إلى الوزارة، فتنفسّ  غَ لَ من بَ  إخوانكِ  نن، ومِ الخالّ  رتِ نكّ وتَ 

هم إال ما أقرأتَ ، باألدَ  . �حرمةِ دّ الوُ  امَ وا أ�ّ هد، ونسُ وٕان حالوا عن العَ  ،3العهد 2لُ َسبَ  سقاهم اللهُ 
 .4وأكثر"  ر�نَ قلت: كما تأمُ  مني السالم؛

مرارة لغدر الزمان، وتقل�ه، وتغیر "هید من إذن، هو حوار �شف عَما في نفس ابن شُ 
صار إذ ، بل افتقاد الوفاء ذاته احب الَوفيّ األصحاب والخالن، كما �عبر عن افتقاده الّص 

 .5ألصق �الحیوان من اإلنسان"
هید وشخص�ة ة بین ابن شٌ ص استطعنا تمییز العالقة الحم�منا النظر في النَ معنوٕاذا أ

 - ال�غلة –قدم لها أبي ع�سى الذي �ظهر من خالل الوصف المٌ ثلة في صد�قه مَ ال�غلة المٌ 
قوفنا عند صدقها ووفائها أنها �غلة حسنة الداخل والخارج، فهي حسنة ال�اطن من خالل و 

ومن جهة أخرى هي حسنة الخارج من  ،هیدالتي تكنها لصد�قها ابن شُ  ومشاعر الطی�ة
لها  ضافل�متزنة وثابتة في سیرها  - و�رقعهاعلیها جَلها  - خالل مظهرها الجمیل: شه�اء

هید في آخر حواره معها أنها تتمیز بخال على خدها، �میزها عن �اقي ال�غال ابن شٌ ما رآه 
 .6الذین رآهم في القط�ع

وهذا  ،جمیلة الشكل وال�اطن :ا الوصف الذي خص ال�غلة أنهاذنستخلص من ه
المجلس عن خصمها "الحمار" �اعت�اره قد أثبت هید إلى أن �حكم لها في ماحدى �ابن شٌ 

أثبت قدرته في مجالي المنظوم  قبلهاو  - في مجلس نقاد الجنَ  - قدرته على النقد األدبي
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 1ن"حِ ن إلى أستاذ ممتَ حَ ل من "تلمیذ ممتَ والمنثور، وأثبت ثالثا نقلة معرف�ة ذات�ة عندما تحوّ 
عدو الَلدود "الحمار" الممثل الغلة الصد�قة على لل� الشعرله هذا یجعله �حكم �الغل�ة في وتحوّ 

ي الذي �حمل عل�ه عقلیته الجامدة التي ال تعترف �الموه�ة للیففي شخص أبي القاسم اإل
فحمه، واإلبداع، بل �عترف �استظهار كتب النحو واللغة �اعت�ارها غا�ة الغا�ات، و�ذلك �ٌ 

 ه �أ�شع الصفات.تعنو�
سن حاملة لمعاني الحُ  تالتي ظهر  "ة�اإلوزة األدی"ة فتتمثل في ن�أما الشخص�ة الثا

 ،عامةالنّ  مانِ ثهالء، في مثل جٌ شَ  ،ب�ضاء ةُ زَّ إذ �قول النص في وصفها المادي: "إوَ  ،والجمال
حركة، ها من رأس فَّ خَ أ الحر�ر، لم أرَ  4سِ قْ مَ دِ  3اللةً غِ  سْت �ِ ، أو ل2ورا الكافُ هعلی رّ ما ذُ كأنّ 

، فترى 8هاوتَ حدُ مَ قَ  7بُ لولِ وتٌ  6قتهادَ حَ  رُ ، وتكسِ 5هاثني سالفتَ ً�ا، تَ رها َص هْ للماء في ظَ ن وال أحسَ 
 9عنها". مأخوذاً  كلَ منها، والشّ  اً ار عمستَ  سنَ الحٌ 

حدید المالمح الخارج�ة فهي: ب�ضاء، شهالء، جسمها نهض هذا الوصف على تی
دیر رأسها بخفة، تل�س ل�اسا جم�ال من حر�ر، تٌ  ،أش�ه بجسم النعامة منثور عل�ه رائحة طی�ة

 دیر حدقتهاتثني عنقها وتحوله بخفة، تٌ  ،ظهرها مستق�م، كأنه �قول إن قوامها مستوي جمیل
 تها �شكل حلزوني جمیل.و حدقمتثبت بها على مكان، تدیر  وال

نه لم یترك عضوا إال وصفه ، حیث إوهكذا �مضي الراوي واصفا اإلوزة وصفا دق�قا
فق إلى حد كبیر في استخدام هذا الوصف هید وٌ إن ابن شٌ  :بدقة متناه�ة، وهنا �مكننا القول

                                                           
مجلة حول�ات الجامعة التونس�ة،  عبد العز�ز شبیل: البن�ة القصص�ة في رسالة التوا�ع والزوا�ع لـابن ُشهید األندلسي، 1

 .171، ص:29:.ع1988تونس، 
 . (مادة كفر).87، ص:13الكافور: ن�ات طیب الر�ح. ابن منظور: لسان العرب، ج: 2
 . (مادة غلل).75، ص:11الغاللة: الثوب الذي یل�س تحت الث�اب. المصدر نفسه، ج: 3
 . (مادة دمقس).300، ص:05دمقس: الدی�اج، و�قال: هو الحر�ر. المصدر نفسه، ج: 4
ِم العنق من لُدْن ُمعلَِّق القرط إلى َقْلِت التَّرُقَوة.المصدر ن 5 . 234، ص:07فسه،ج:السالفة: أعلى الُعُنق، وقیل: ناح�ة ٌمقدَّ
 مادة سلف).(
 . (مادة حدق).61، ص:04الحدقة: السواد المستدیر وسط العین. المصدر نفسه، ج: 6
 تلولب: تدیرها على شكل حلزوني. 7
، 12القمحدوة: ما أشرف على القفا من عظم الرأس والهامة فوقها، والقذال دونها مما یلي المقد. المصدر نفسه، ج: 8

 حد).. (مادة قم187ص:
 .150 -149ابن ُشهید األندلسي: رسالة التوا�ع والزوا�ع، ص: 9
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الوصف، فوصفه دقیق "یتت�ع ف�ه  لد�ه أثناءا �كشف عن قدرة كبیرة الخارجي، ممّ 
 1رائع الصورة". ،برزه ح�ا، زاهي األلوانو�ٌ  ،الموصوف

�طرس ال�ستاني  "التوا�ع والزوا�عرسالة "وٕالى مثل هذا الفهم یذهب محقق الرسالة 
قائال: "وأظهر خصائصه في الوصف أن یتت�ع الموصوف بتصو�ر میزاته في األعضاء 

�حا غامضا ، حتى یجعله محَسًسا �ارز الشخص�ة، ال ش�اعواأللوان، والصوت والحركة والطِ 
 2ع رف�عا، والقب�ح جم�ال".�(...) و�بدو في أوصافه الوض

 –ل الموصوف یصلى القول: إنه راو عل�م �أدق تفادعونا إوهذا في الحق�قة، ی

حق�ق�ة، بل  :المتلقي فرصة تصد�قها وكأنها ئ حیث إنه یت�ح للقار  –وتخصنا هنا اإلوزة 
طب الخ�ال ال�شري أنها ع�ارة عن مثاالت وخ�االت تخا نجد و�رجوعنا للواقع ،صورة حق�ق�ة

هید یلجأ إلیها لیجعل منها نموذجا عل ابن شُ واألشكال العجی�ة، وهذا ما ج وتستفزه �الصور
نه یجد مجاال واسعا للتحلیق في الخ�ال وتشكیل هام مواقفه وصوره، إلتسإل�ه ال ئوصف�ا یلتج

 انتظاراته.عات المستمع و صورة للشخص�ة وفق نزواته أو تعبیرا عن تطل
على هید" بن شٌ اومن جهة أخرى، فإننا ال نستط�ع المرور دون أن نشیر أن الراوي "

والشخص�ات من  ،قول جمیل حمداوي "قد �ستمد �عض األحداث المرجع�ة الحق�ق�ة حدّ 
 واإللهامالي والتصور اإلبداعي مواقعها الذي تع�ش ف�ه، ولكنه یتصرف فیها وفق الفن الج

 ،3تمالي في خلق الح�كة السرد�ة، تمط�طها تولیدا وتحو�ال"حالخ�الي، وممارسة التخییل اال
 ها تجر�ته.حي حس�ما تت�ائها مخیلة الرو تمن كل هذا عوالم إبداع�ة نسج فتتشكل

وذلك في مثال آخر وصفي لإلوزة، كما �قول:  ،ب�ةئصور عجاتولید ارد في سّ و�نوع ال
 ، واستقامةِ كِ ب�َ كِ نْ مَ  دالِ ك، واعتِ �ْ تقَ دَ حَ  بجمالِ  نُ سُ حْ و�لة، أ�َ الطّ  الجمیلة، العر�ضةُ  ةُ زّ ها اإلوَ تُ "أیَّ 
جاء هذا المشهد الوصفي مثقل الحمولة �الصفات  .4"كِ رأسِ  رِ غَ وِص  كِ یدِ جِ  ، وطولِ �كِ احَ نَ جَ 

 لحیو�ة والجمال.اوالصور، غن�ا �األوصاف مَما أضاف عل�ه طا�ع 

                                                           
 .85، ص:3:م، م1991–ه1411، 2حنا الفاخوري: الموجز في األدب العر�ي وتار�خه، دار الجیل، لبنان، ط 1
 .52ابن ُشهید األندلسي: رسالة التوا�ع والزوا�ع، ص: 2
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ت الفكاهات هید تدل على فهمه لعالم الحیوان، كما دلّ هي فكاهة من مبتكرات ابن شٌ 
 ونقاد الجن.الماض�ة على فهمه لعالم شعراء وخط�اء 

هید" إلى توظیف رمز وضمن هذا اإلطار، ین�غي أن نفسر لجوء السارد "ابن شُ 
ه إلى اعت�اره "المتنفس ف له أس�ا�ه، مردّ یداعه رسالة التوا�ع والزوا�ع، فهو توظبالحیوان في إ

 ،هید، وابن شُ 1را �الرمز الحیواني"تالوحید الذي یخرج من خالله الكاتب معاناته، وآرائه مست
 .ا من جدلمكن�ة عنهم �اإلوزة والحمار، وما جاء منه�ض �علماء النحو في التّ ر یر�د التع ،اإذً 

هید الطاقة اإل�حائ�ة للشخص�ة الحیوان�ة، ووظفها في نصه، هكذا، استغل ابن شٌ 
هید الخصب الذي جعله �ستحضر هذه حا النص جمال�ة خاصة، فهي توحي بخ�ال ابن شٌ نما

 و�جعلها جزءا هاما في مسار سرده. ،الحیوانات
 .ظهرت العجائب�ة في تقد�م هؤالء التوا�ع؟مكیف ت ،اآلن

وق لتحر�ر یتُ  - هیدابن شٌ  -�ما أن قصة التوا�ع والزوا�ع قصة خ�ال�ة، فإن منتجها       
 نفسه من إكراهات الواقع، ذلك أن الخ�ال �حرره من هذا الواقع.

سل�ه التهم�ش الثقة في "عن أد�ه عندما  فحنایهید وضمن هذا اإلطار، انبرى ابن شُ 
ییل والخ�ال لینصف نفسه، فكان الخ�ال أرحم من خداع�ة، فلجأ إلى التبنفسه، وفي قدرتها اإل

الواقع، فتسامى على الواقع، وخلق واقعا جدیدا وجد ف�ه ما كان �عدمه في واقعه كالحوار 
 2."�ة، مبرزا مكانته األدب�ة (شعرا، نثرا ونقدا)والنقاش واإلنصات واالعتراف �قدرته اإلبداع

ا خارقا للعادة، ثي في صناعة رؤى مخالفة تستت�ع حدبیتحقق الشرط العجائ ،و�التالي
هید في االبتعاد عن الواقع الذي �ع�ش ف�ه، جعله ینسج نصا متخ�ال مسم�ا ابن شٌ حلم إذ إن 

قصة جرت أحداثها في أرض الجن، أ�طالها إ�اه رسالة التوا�ع والزوا�ع، ف�طلق خ�اله صانعا 
ها من الجن، فإن ض النظر عن خ�ال�ة الشخوص أو كونو�غ ،شخص�ات من توا�ع الجن

أن تلك الشخص�ات  ، إذ ننسىبذاتها عامل معها من خالل النص كشخوص قائمةعلینا التّ 
هكذا نمضي خ�ال�ة وال وجود لها في الواقع، كما ننسى أنها من الجن ول�ست من اإلنس، و 

فنجد أنفسنا تعتقد أن هذه الشخص�ات قائمة بذاتها، وأن لها وجودا مستقال عن المؤلف، وأن 
                                                           

     ، 2009، 1ور الثقافة، مصر، ط: الغفران في ضوء النقد األسطوري، الهیئة العامة لقصهجیرة لعور(بنت عمار) 1
 .208ص: 

، النص والس�اق( ابن ُشهید بین الرغ�ة الذات�ة وٕاكراهات الس�اق الثقافي دراسة لرسالة التوا�ع والزوا�ع)بوشعیب الساوري:  2
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ذاته سارد الرسالة  هید:ابن شٌ تها، وننسى أن المتكلم الفعلي هو تصرفاله في ال دخل 
 ومؤلفها.

وهكذا، تذهب رسالة التوا�ع والزوا�ع إلى استحضار شخص�ات متنوعة، بین 
�اإلضافة إلى �عض الشخص�ات األدب�ة التي مجالها اللغة  ،شاعرة، وأخرى ناثرةشخص�ات 

 وأخرى مجالها النقد. ،والنحو
 - هیدحسب وصف ابن شُ  - تنتمي لعالم الجن، وهؤالء الجن اتوط�عا هي شخص�

حسب الصور التي �مثلونها من  ون "علىمخلوق –ر�ما –بل هم  ،الصور �شعي جم�عا ال�سو 
بني اإلنس، ولذلك كان فیهم من هو على شكل الحمار وال�غل واإلوزة؟ ألن اإلنس في 

 .1نفسها" األشكالهذه  ط�ائعهم
وهكذا حرص على جعل شخص�اته من الجن تتفق مع اإلنس من حیث السلوك 

 .تطا�قا بین هؤالء التوا�ع من الجن و�ین الشعراء والخط�اء الذین انتقاهم ، إذ جعلوالهیئة
فإننا نجدهم توا�ع استطاعوا أن �مثلوا وقائع حال أصحابهم،  ،فإذا بدأنا بتوا�ع الشعراء

وسیلة  تصور تا�ع بهیئة فارس، أو تخیل تا�ع �حمل ، فهل �مكنكیف ال؟ وهذا واقع حالهم
هید" استطاع أن �منح تلك التوا�ع هیئات لكن خ�ال ساردنا "ابن شُ ، حر��ة أو (...) ط�عا ال

 �شر�ة حق�ق�ة، �مكن تصد�قها.
وكأن الراوي أراد أن یبرز لنا قدرته على محاورة ش�اطین الشعراء، ول�س الشعراء في 
حد ذاتهم، فهو بهذا یر�د أن یخرج عن نطاق مجتمعه، و�خاطب فئة مختلفة عنهم.موجودة 

علیها ص�غة عجائب�ة،  و�إعادته تشكیلها خ�ال�ا �ضفي ،و�عاود تشكیلها خ�ال�ا في الواقع
 أسماًء وأشكاال عجی�ة. فیخلق لها

هید حر�ص على جعل شخص�اته من الجن، تتفق مع اإلنس من یبدو جل�ا أن ابن شُ 
فعال عن هیئة  ینبئالق�س  لشخص�ة تا�ع امرئ  - مثال –حیث السلوك والهیئة، فتصو�ره 

 رف �ه في كتب التار�خ واألدب.وما عُ  ،هذا الشاعر
وحسب  -ن إذ إ ،یجعل تا�ع أبي تمام جم�ال، وهذه حق�قة ال مراء فیها ،وهو كذلك
 ، طو�ال، فص�حا، حلو الكالم.أسمر فتىً  تمام كان أ�ا - كتب تار�خ األدب

                                                           
    ، 1997، 1إحسان ع�اس: تار�خ األدب األندلسي (عصر سادة قرط�ة)، دار الشروق للنشر والتوز�ع، األردن، ط 1

 .304-303ص: 



 الشخص�ات  عجائب�ة:                                                       الفصل األول

70 

م �وق�س بن الخط ،واألمر ینطبق على �اقي الشعراء اآلخر�ن: طرفة من العبد
وال�حتري، والمتبني، وأخیرا أبي نواس، فقد وصف توا�ع هؤالء وصفا ینطبق على هؤالء 

 رفوا �ه في واقع حالهم.الشعراء وما عُ 
كالجاحظ وعبد الحمید الكاتب،  ،توا�ع الكتاب الخط�اءإلى ثم �ستدیر السارد لینقلنا 

فقد وصفهم كذلك من حیث الشكل، ومن حیث السلوك والهیئة  ،و�د�ع الزمان الهمذاني
 بوصف دقیق ملم �أدق التفاصیل من جهة، وهذا مع تا�عي الجاحظ و�د�ع الزمان الهمذاني.

على  یلي نالحظه �سقط مواصفاتهلفومن جهة ثان�ة، وأثناء حدیثه عن أبي القاسم اإل
شخصا  لتا�عة مع صاح�ه إلى أن �ص�حااهى ام�تكأنه ال ٌ�میز بینهما، فیتطابق و ه "و تا�ع

إكراهات الواقع التي جعلت ابن "وهنا یتداخل الواقع مع الخ�ال، وذلك راجع إلى  ،1"واحدا
ا منهم، بل مكمهاجما لهم، ومته 2ه"�مواصفات خصوم هید �ستحضر توا�ع خصومهشٌ 

 وتبئیره"عیب من العیوب الجسد�ة مصورا لهم تصو�را كار�كاتور�ا قائما على إظهار 
والسخر�ة من صاح�ه، واست�عاد كل مقوماته األخرى ومزا�اه، واختزال الشخص في ذلك 

وهذا ما ، 3"له ابل �عدو لق�ً  ،لقي مح�ال م�اشرة على ذلك الشخصف�ص�ح العیب الخِ  ،العیب
 عیب كان في أنفه.ارا له اسم أنف الناقة، تهكما �ي مختللیففعله مع خصمه اإل

إلى شخص�ة حیوان الجن الذي حرص على تصو�رهم تصو�را  - اآلن –نتهي نو 
ة، وفي ظننا أن في �مضحكا، وذلك سخر�ة منهم واستخفافا بهم، وعلى رأسهم اإلوزة األدی

ة ال �وحي �ه هو الزعم �أن اإلوزة أدیألن من �قرأ الحكا�ة �ستنتج أن ما ت ؛العنوان تصح�فا"
وفي الحالین �شیر العنوان لنزوع المؤلف العجائبي، فاإلوزة �اعت�ارها من الطیور، ال  ،أدب�ة

 مضطر ئ إن القار " - �ضیف صاحب المقام -وعلى ذلك  .4"ة أو أدب�ة��مكن أن تكون أدی
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له، أو عل�ه،  ق، التي ال یروم الراوي من المروي إلى األخذ بهذه الحكا�ة �اعت�ارها من الخوار 
 .1"صحة ما یروي أن �قتنع �

والواقع، أن األمر إذا أردنا التوض�ح أكثر یتعلق �العجائبي �اعت�اره هاهنا، من النوع 
ف�ه الحدود التي تفصل بین اإلنسان والحیوان،  ىمحالذي یجري ف�ه تركیب الحكا�ة تركی�ا تٌ 

جان�ا أفكاره الراسخة عن الح�اة الطب�ع�ة، وعن  ئ القار  نحيفی ،الإمكانالوعالم الممكن و 
ل سردا یتخطى ف�ه السارد هات�ك الحدود، و�تجاوز بذلك المعقول إلى تقبّ یل، الواقع

 .2الالمعقول
أال وهو حكا�ة  ؛على أن هناك مثاال سبق حكا�ة اإلوزة یؤكد التعجیب في هذا الفصل

اإلوزة التي �ادرت  استفزوهذا ما  ؛الناقدة لل�غلة ة�هید �الغلالتحك�م التي قضى بها ابن شُ 
حكم �الهوى، وغیر "�االعتراض �شدة على ذلك الحكم غیر المنصف، زاعمة أنه منحاز 

ألنه  مناظرات لغو�ة وهو یهرب منها؛ ، وتدخل مع أبي عامر في3"ال �فوز �الرضا ،عادل
 النحو والغر�ب. نه�حسن الشعر والخطا�ة أكثر من إحسا

�العا شدیدا �المزج بین الواقعي إننا نجد في هذا الفصل السردي إف وعلى كل،
هید، وأخرى �مثلها الراوي ابن شُ  واقع�ةوالعجائبي، وهذا في الحدث الذي انقسم إلى ثنائیتین: 

تمثلها شخص�ة اإلوزة، وهذا الشيء �كثر ذكره في قصص الحیوان التي تنحو  عجائب�ة
�عرض الكاتب أو الشاعر شخص�ات وحوادث، على حین یر�د "منحى الرمز عندما 

یتت�ع المرء في قراءتها صور �حیث شخص�ات وحوادث أخرى عن طر�ق المقابلة والمناظرة، 
ى خلف هذه الشخص�ات ءار شخص�ات أخرى تتر الشخص�ات الظاهرة التي تشف عن صو 

 .4"ادالظاهرة، وغال�ا ما تحكى على لسان الحیوان أو الن�ات أو الجم
ر أبي عامر لإلوزة ث�اته في هذا الفصل من خالل اخت�اإ �غ�ةوٕاننا نقدم هذا الخبر 

وتس�ح كثیرا، وهذا ما ساعده في تلو�ن الحكا�ة العجی�ة وٕاث�ات  ،التي كانت تطیر قل�ال
هید یواصل تجاوزه مع هذه اإلوزة وٕان ابن شٌ  ،قابلیتها للذهاب نحو عوالم الالواقع، ذلك

                                                           
 .10إبراه�م خلیل: حكا�ة اإلوزة والسرد العجائبي (نظرة جدیدة في السرد العر�ي القد�م)، مجلة العرب، ص: 1
 (بتصرف). .10، ص:المرجع نفسه 2
 .10نفسه، ص: المرجع 3
 .148، ص:1962، 3محمد غن�مي هالل: األدب المقارن، دار الثقافة، دار العودة، القاهرة، ط 4
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ع�ا إلى إضفاء المز�د من س، في محاولة منه محاكاة عالم الحیوان، إلى أ�عد حدة �األدی
سا�حة،  ةً فمرَّ  ،هافي مائِ  شدیدةُ  ةُ فّ ها خِ وقد اعترتْ "داع الخ�الي، قائال في موضع من نصه: باإل
ب رَ طَ ؛ وهي تُ نا�اهاذُ  ها، وانتصباناحب جَ بّ قَ ج هناك، قد تَ هنا وتخرُ  تنغمُس  ،طائرة ةً ومرّ 

 ،هاقَ نُ ، وأقامت عُ ثم سكنْت  .عند الفرح والمرح زِ وَ مع اإلِ  وهذا الفعل معروفٌ رور؛ السّ  تطر�َب 
 1."بالمركَ  درِ كَص  �ةً لتنا جاثِ واستقبَ  ؛هایْ فَ ادجْ �مِ  لْت ها، وعمِ ضت صدرَ وعرَّ 

نجد أنفسنا إزاء خطاب خاص �السارد، وهو في هذه الحالة خطاب یتجاوز بنا  ،هكذا
وهي إن دلت على شيء إنما تدل على  ،الخ�ال، و�ضیف إضافات عن الجن، وعن خوارقها

 ى رو خ�ال واسع خصیب أعان الكاتب على تخیل مثل هذه الخوارق عن الجن، انطالقا مما یٌ 
 رق والعجائب.في كتب التراث العر�ي عن هذه الخوا

ومن ثمة، فإن المالحظة الشاخصة الواع�ة لنص التوا�ع والزوا�ع، تكشف لنا عن 
ف�ه الخ�ال مفردات من الواقع، وشكلها تشك�ال  قطالخ�ال �الواقع، أو الت"عمل أدبي امتزج ف�ه 

هید من خالل محاولته رسم شخص�اته بهذه الطر�قة وفق الغا�ة التي رسمها ابن شٌ  2"خاصا
شخصي ونقدي خاص یتلخص في رغبته في إث�ات "العجائب�ة الالواقع�ة للكشف عن غرض 

تفوقه األدبي، وقدرته الب�ان�ة على ضوء األحكام النقد�ة الذات�ة، والشهادات والحجج الغیر�ة 
�الخوارق  ت�انهید "اإلة ابن شٌ �د�قص ، إضافة إلى مالها عالقة3"ة على لسان التوا�عقالمسا

ین دج�ة من ح�اته، ولتقد�م ترجمة لما وقع بینه و�) إلضاءة جوانب مٌ (عجب العجاب
ق في االبتكار �ض واإللهام، وإلبراز السبالخصوم، ولب�ان قدرته على االرتقاء إلى من�ع الف

وفي هذا الس�اق  4العجب" نت�اه المسرود له �حكا�ة وقائع في منتهى وغا�ةوالتجدید ولجلب ا
ها، أ�ا لتَ ا وقد قُ س.فأمّ فْ لهذه النّ  ُس فَ اإلنس، وال هذا النّ  رةِ دْ هید: "ل�س هذا في قُ �قول ابن شُ 

                                                           
 .151 -150ابن ٌشهید األندلسي: رسالة التوا�ع والزوا�ع، ص: 1
 .64شف�ع السید: فصول من األدب المقارن، ص: 2
   مشاعل بنت عبد الله بن عوض �اقازي: مستو�ات األداء ال�الغي في أدب ابن ٌشهید األندلسي، رسالة ماجستیر، جامعة  3

 .13:م. ص 2006–ه1427أم القرى، كل�ة اللغة العر��ة، 
 . 128 -127محمد الداهي: شعر�ة السیرة الذات�ة، ص:  4
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أ في قبول ما �قر  ئ ، ومثل هذا �الط�ع یثیر تردد القار 1جاب"ب العُ جَ العَ  عكَ مِ سْ أُ  خْ ، فأِص �كرٍ 
 .2بل عجیب، وم�الغ ف�ه ،فهو غر�ب جدا تصد�قه،

العجائبي تجاوز المألوف وغیر المألوف، تجاوزا یثیر قلق  ئوالحق، أن من أهم م�اد
 المتلقي، و�دفعه إلى التردد في تفسیر الوقائع المقدمة له.

دمت حول شخوص التي قُ  –الصفات الخارج�ة  –وعل�ه، هل �مكن تقبل هذه الحقائق         
 العجائب�ة: توا�ع؟ – ن، وهذا في هیئتهم الخ�ال�ةان الجالشعراء، والخط�اء، والنقاد، وأخیرا حیو 

من  - كل شخص�ات الرسالة - وعلى هذا الفهم، استطاع الراوي أن �حول شخص�اته
وا�ع ال وجود لها في دن�ا الواقع؛ �معنى فهي ت ؛عجائب�ة شخوصواقع أكد حضورهم، إلى 

وهم جم�عا من الجن، كانوا ؛ هید بهؤالء الشعراء، الناثر�ن، النقاد، الحیواناتابن شٌ لقاء 
لغة ونحو من اإلنس، واصفا إ�اهم �صفات وسمات �ا لشعراء وناثر�ن ونقاد وعلماء أصحا

 تناسب صفات أصحابهم من ال�شر.
فاستخدام ابن  ...،تحاورون جعلهم مثل ال�شر: یتحركون، یتكلمون، یتصالحون، ی لقد        

یجعلنا نتقبله ونتوهم بواقعیته على الرغم من جان�ه  -و�هذا النحو - ٌشهید هذا التصو�ر
 الخ�الي.

 نظام التسم�ة:  :تأس�س را�ع/ 4 -4
تعد التسم�ة من أهم العناصر األساس�ة في بناء الشخص�ة السرد�ة، إذ ال �مكن 

ألنها تحدد الشخص�ة داخل العمل وتجعلها معروفة، وفي الوقت نفسه  نها؛استغناء السارد ع
، وهو یتا�عها على مدار الحكي، �عمد الروائي إلى منح "لئال تخلط الشخص�ات على المتلقي

من النكرة  ، و�حولها�حددها – كما هو معروف في الح�اة الیوم�ة -نا كل شخص�ة اسما معی
 .3شخص�ات"و�میزها عن �ق�ة ال ،إلى المعرفة

                                                           
 .88ص:، ع والزوا�عابن ٌشهید األندلسي: رسالة التوا� 1
 .169ینظر: تزفتان تودوروف: مدخل إلى األدب العجائبي، ص: 2
    ، 2005، 1مرشد أحمد: البن�ة والداللة في روا�ات إبراه�م صنع الله، المؤسسة العر��ة للدراسات والنشر، لبنان، ط 3

 .36ص:
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أن التسم�ة عمل�ة قصد�ة، وهذه المقصد�ة تتضح عند اخت�ار الَسارد  و�عني؛هذا 
َحد الهم الهوسي الذي  - على حد رأي فلیب هامون  - ألسماء شخص�اته، وتصل المقصد�ة

 .1یتجلى في عمل�ة اخت�ار األسماء واأللقاب
ول�س مجبرا على  ،في توظیف هذه القصد�ة، وتعلیلها فالمالحظ، هنا أن السارد حرٌ 

 في االخت�ار والتعیین واالستبدال والتسم�ة. حرٌ قواعد معینة، فهو 
وهنا یتضح سعي الَسارد وهو �ضع األسماء لشخص�اته �طر�قة مقصودة، یر�د بها 

ي وهو �سعى الروائ"دالالت معینة، وفي هذا الصدد �قول ال�احث المغر�ي حسن ال�حراوي: 
�ضع األسماء لشخص�اته أن تكون مناس�ة ومنسجمة، �حیث تحقق للنص مقروئیته، 

ع أسماء و�هذا یتحقق لدینا التنوع والتراث الذي �ط� ،2"وللشخص�ة احتمالیتها ووجودها
 .شخص�ات العمل السردي

خم هائل من الشخص�ات، وهو یتا�ع مسار األحداث، وهكذا، یجد المتلقي نفسه أمام ز 
ن الشخص�ة، و�جعلها معروفة عیِ االسم الذي �ٌ "ال یختلط عل�ه األمر �عمد الروائي إلى وكي 
 .3"وفرد�ة

ألسماء الشخص�ات في التوا�ع والزوا�ع، سنعمد إلى كشف نظام اشتغال وفي دراستنا 
منظومة األسماء فیها، وهناك تنتظم األسماء في نظام صارم یؤدي إلى تعمیق الداللة بوجود 

العجائبي)، (الواقعي و  �كمل أحدهما اآلخر في الوقت نفسهو ، متصارعین ومتناقضینعالمین 
اسب وتطابق، تؤدي ف�ما �عد إلى مفارقة لوضع الشخص�ة نَ وهو نظام یتأسس وفق حركة تَ 

 مع مح�طها مولدة بذلك أجواء عجائب�ة.
ع نستعین سبت إلى شخص�ات التوا�ع والزوا�ولتوض�ح داللة األسماء واأللقاب التي نٌ 

السمة العجائب�ة التي  إظهار مع ،وم�ة ألسماء التوا�علل�حث في الداللة المفه�الجدول اآلتي، 
 ط�عت االسم والخروج �ه عن المعتاد والمألوف.

 

                                                           
جمیل حمداوي: الدالالت الس�م�ائ�ة في الروا�ة العر��ة السعود�ة، مجلة الرافد ورق�ة والكترون�ة ثقاف�ة تفاعل�ة، ینظر:  1

 .2010/ 11/ 19الجمعة  ،1581: عالشارقة، 
، 1990، 1حسن �حراوي: بن�ة الشكل الروائي(الفضاء، الزمن، الشخص�ة)، المركز الثقافي العر�ي، لبنان، المغرب ط 2

 .247ص:
 .248المرجع نفسه، ص: 3
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 ): یوضح نظام التسم�ة لشخص�ات التوا�ع والزوا�ع.02جدول رقم (    
 المدلول اللغوي  االسم واللقب الشخص�ة

 الق�سمرىء تا�ع ا

 
ني العتوب العت�ة: هي الغل�ظ في األرض كما تع عتی�ة بن نوفل.

 .1، ومنعطف الواديالطر�ق
نوفل: السید و ل: أعطى. نوفل: فهو العط�ة من نف

 .  2وفل: الَ�حرالمعطاء. و النّ 
تا�ع طرفة بن 

 العبد
 .3العنتر: الشجاع، والعنترة: الشجاعة في الحرب عنترة بن العجالن.

 رمز للتهور والعجلة.العجالن: 
تا�ع ق�س بن 

 الخط�م
الخطار: "والَخطار: المقالع، وأشد: جلمود خطار  أبو الخطار

 أمر مجذ�ه.
ورجل خطار �الرمح طحان �ه(...) وخطرنا، كذلك 

 4اإلنسان إذا مشى یخطر بیده كثیرا".
 عتاب كثیر اللوم. عتاب بن حبناء تا�ع أبي تمام

 : وهو عظ�م ال�طن.5حبناء
 الط�ع: هو الفطرة األولى. أبو الط�ع تا�ع ال�حتري 

 و�قال: هو السهولة والوضوح.
 .6الحسین: هو الجبل العالي حسین الدنان تا�ع أبي نواس

وحسین الرجل الجمیل الوجه، فقد عرف ببهاء 
 الطلعة.

 
 

                                                           
 .266محمد سعید محمد: دراسات في األدب األندلسي، ص: 1
 .353م، ص:2002 –ه1423، 1حسن نور الدین: األسماء العر��ة معانیها ومدلوالتها، دار الكتاب الحدیث، لبنان، ط 2
 . (مادة خطر).99: ص:05أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور اإلفر�قي المصري: لسان العرب، ج: 3
 .18، ص:02المصدر نفسه، ج: 4
 .93حسن نور الدین: األسماء العر��ة معانیها ومدلوالتها، ص: 5
 .269محمد سعید محمد: دراسات في األدب األندلسي، ص:  6
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دنان: جمع دن: وهي تلك األواني التي توضع فیها 
 1الخمر.

تا�ع أبي الطیب 
 المتبني.

 الحارث: كن�ة األسد. لس.حارثة بن المغ

 .المغلس:من الغلس:الذي هو ظالم آخر
�سیر في آخر  ، و�التالي المغلس هو من2اللیل
 .اللیل

م، ـعت�ة بن أرق تا�ع الجاحظ
و�لقب كذلك �أبو 

 ةـنییع

 العت�ة: الغل�ظ من األرض.
على  ، بل هي أخبثها�اتاألرقم: من أنواع الح

 اإلطالق.
الحمید  تا�ع عبد
 الكاتب

رة: من الهبرة: القطعة من اللحم إذا كانت هبی رةأبو هبی
 3رة.یالض�ع الصغ :یرة(...) والهبمجتمعة

أنف الناقة بن  تا�ع أبي القاسم 
 معمر.

 .داللة على االحتقار

تا�ع بد�ع الزمان 
 الهمذاني

 4"الز�دة تعني الخالصة، والحق�ة هي ثمانون سنة". ز�دة الحقب 

بن إسحاقتا�ع 
 ام.ـحم

تا�ع شیخ من 
 مشیخة األندلس

 أبو اآلداب.

 شمردل

 السحابي

 كن�ة له لعلمه وأد�ه الكبیر.

 5شمردل: القوي، السر�ع، الفتي، الحسن الخلق.

 السحابي: من السحاب.

ابن تا�ع آخر لـ
هید وهو شاعر شُ 

فاتك: من "فتك �فتك.والفتك: القتل جهارا. والفاتك:  فاتك بن الصقعب
 6الصدر". الجريء

                                                           
 .269سات في األدب األندلسي، ص:محمد سعید محمد: درا 1
 . (مادة غلس).70، ص:12ابن منظور: لسان العرب، ج: 2
 .357ص:  األسماء العر��ة معانیها ومدلوالتها،حسن نور الدین:  3
 .272 -271محمد سعید محمد: دراسات في األدب األندلسي، ص: 4
 . (مادة شمردل).130، ص:08ابن منظور: لسان العرب، ج: 5
 .278ص:  األسماء العر��ة معانیها ومدلوالتها،حسن نور الدین:  6
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 ص�حةالصقعب: �ضرب �ه المثل، ف�قال: أقتل من  دـي وناقـجن
قو�ة  لصقعب الذي یزعمون أنه كان ذا ص�حةا

 .فاتكة
تا�ع شیخ من 

مشیخة األندلس 
 اقد".نوهو جني 

فرعون بن 
 الجون 

فرعون: من فرعن."والفرعنة:الكبر والتجبر. وفرعون: 
 .1فرعون" كل من ملك دهره، وكل عاث

 
 2.الجون: األسود المشرب �حمرة

 /  �غلة أبي ع�سى تا�عة أبي ع�سى
 اإلوزة األدب�ة (أو
تا�عة شیخ من 

مشیخة األندلس 
 تسمى العاقلة).

 .أم خفیف -
 العاقلة. -

 ف�ه.خفة رأسها وما تسمت هكذا ل

 

والتي ال هید لنفسه أمر رسم مالمح شخص�اته، وتحدیدها بدءا �التسم�ة، أ�اح ابن شٌ 
صد، لما تحمله من دالالت، ب وقوضعت جزافا بل تم اخت�ارها عن كث �مكن أن تكون قد

 .ولكي تتضح صورتها أكثر سنحاول أن نجد العالقة الرا�طة بین االسم والشخص�ة
هل لذلك عالقة ید �االسم أو �قرنه �كن�ة ونس�ة؟ هولكن، هل �كتفي ابن شٌ 

هید إلى استعمال هذه �المعلومات المقدمة عن الشخص�ة؟ ما هي الحوافز التي دفعت ابن شُ 
هید، األسماء؟ إن اإلجا�ة عن هذه األسئلة تسهم في تحلیل نظام التسم�ة الذي تبناه ابن شٌ 

سنحلل األسماء وفق نظام  ق حیث إنناخالل التدرج أثناء التعلی وتتضح الرؤ�ة أكثر من
 فصول الرسالة.

 فصل توا�ع الشعراء:/ 1
التنوع واالختالف، وال تكاد في في هذا الفصل سنصادف منظومة من األسماء غا�ة 

 تر�ط بینهما صلة ما.

                                                           
 .283حسن نور الدین: األسماء العر��ة معانیها ودالالتها، ص: 1
 .83لمرجع نفسه، ص:ا 2
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هید أفقا واسعا، وحفزه على اخت�ار ما یراه مناس�ا أمام ابن شٌ  وٕان هذا التنوع فتح
فاستغل هذا الحافز المتاح أمامه، واختار أسماء لشخص�اته من الح�اة الجاهل�ة لشخص�اته، 

ومن أسماء العصر الع�اسي (أبي تمام،  ،(امرىء الق�س، طرفة بن العبد، ق�س بن الخط�م)
هید لم �عتمد في ري، أبي نواس، المتنبي)، وهذا التنوع �شیر بوضوح إلى أن ابن شُ تال�ح

واحد، بل على عصر�ن وفي كل عصر على جملة من  اخت�ار شخص�اته على عصر
ثر في الشعراء، وف�ما یبدو أن أ�ا عامر أحب شعر هؤالء الشعراء أكثر من غیرهم (وهم ك

شعراء الجاهل�ة بدلیل أنه عارضهم �قصائد واصطفاهم من بین العصر�ن الجاهلي والع�اسي)؛
 1ي، ولیرفع نفسه بإجازاتهم.لیتحدث إلیهم، و�عرض علیهم نتاجه األدبوالعصر الع�اسي"

امرئ الق�س المتن الحكائي؛ عتی�ة بن نوفل" الذي �حیلنا على وسنبدأ أوال �التا�ع "
زهیر بن أبي سلمى  لى من الشعراء العرب والتي تشمل:شاعر كندة، ورأس الط�قة األو 

على عة المشهورة، أول من وقف األعشى، وأحد أصحاب المعلقات الس�والنا�غة الذب�اني و 
 األطالل.

َدال الق�س "عتی�ة بن نوفل"أحّد أهم شخص�ات الرسالة في فصلها األول، وال امرئ تا�ع 
 دلیل الغزارة والكثرة، و�كاد الثانيولعلو والسمو، ل األول�شیر  اللغوي لهذا التا�ع ذو شقین؛

عر�ي الق�س المقدمة في المتخیل الشعري ال امرئ التا�ع أن یتفق و�تطابق مع شخص�ة  اسم
 القد�م.

الق�س، وغزارة  امرئ شاعر�ة "هید لهذه التسم�ة في إشارة منه إلى �أتي اخت�ار ابن شٌ 
إنتاجه، وتلم�حا ذك�ا إلى صعو�ة النهج الشعري الذي انتهجه، وسنه للطر�قة الشعر�ة التي 

 ، مَما أهله ل�كون أمیر الشعراء.2"سیتوخاها من جاء �عده
الق�س، وهنا نشیر إلى أن سّر هذه  امرئ �قة شخص�ة حن بذلك أمام تا�ع �مثل حقنف

، أو لنقل: توافق ما نسج حول شخصیته من هید نفسه ألثارهالتسم�ة وراء حصیلة قراءة ابن شُ 
 أخ�ار، أو ما �مكن استنتاجه من خالل أد�ه.
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امرئ الق�س، حق�قة وجدت في كتب األدب؛ فمن جملة ما نسج حول شخص�ة 
أن لكل فحل من الشعراء(...) جن�ا خاصا �ه �حمل اسما معینا ذا إشارة إلى صفة "فادها: م

 امرئ جني  ظ بن الحظوالف اسم جني المخبل السعدي و(...) مثال عمرافي الشاعر، ف
 1."الق�س

ومن األهم�ة اإلشارة، إلى وجود أسماء كثیرة لش�اطین الشعراء في كتب األدب، ومنه 
اعترفوا �فضلهم ار ذكروا فیها أسماء ش�اطینهم، و لى نظم أشعذهب العدید من الشعراء إ

ال إ�مانهم المطلق بوجود هؤالء عراء لینظموا مثل هذه األشعار لو علیهم، وما كان الش
 الش�اطین، في ذلك العصر الذي س�طرت ف�ه األسطورة على معتقدات ال�شر.

 أشعارها:�قول ذاكرا تخّیر الجن له  - مثال –فهذا امرئ الق�س 
 2.یتُ فَ طَ اْص  نّ هٍ رِ عْ من شِ  ئتُ ا شِ ا   *   فمَ هَ ارَ أشعَ  نُّ رني الجِ خیّ تٌ 

. نواصل اآلن مع تا�ع لشعرائههید حتى تتبین حق�قة هذه األسماء التي نسبها ابن شٌ 
ذا؟ نجیب رفة بن العبد "عنترة بن العجالن"، وفي اسمه داللة الشجاعة والعجلة، كیف هط

تهوره "رف �شجاعته و�ة تلیق �طرفة بن العبد الذي عٌ مسشبیل، إنها ت حسب رأي عبد العز�ز
 .3لكأنه �ستعجل الموت، أو هو �ستعجله"وسرعة مفارقته للح�اة، حتى 

مي طرفة ببیت قاله وسُ  ،إنها تسم�ة تلیق �شاعر معجب بنفسه "�قال إن اسمه: عمرو
ابن عشر�ن، ف�قال له: ابن (...)، وكان من أحدث الشعراء سنا، وأقلهم عمرا، قتل وهو 

 وهو صغیر السن.، هذا من جهة سرعة مفارقته للح�اة، 4العشر�ن"
ومن جهة ثان�ة، فإننا ال نستط�ع أن نمر دون أن نشیر إلى الح�اة الخاصة �طرفة 

 – وحسب كتب تار�خ األدب –الشاعر، لعّلها تفیدنا بإمساك خ�ط سبب التسم�ة، فطرفة 
"فتعهده أعمامه إال أنهم ظلموه وهضموا حقوق أمه وردة بنت عبد مات أبوه وهو �عد حدث، 
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المس�ح، فنشأ اله�ا یبذر ماله في الٌسكر والمجون، فطرده قومه، وراح �ضرب في ال�الد 
 .1متشردا، ثم عاد إلى قومه فأرعوه اإلبل"

فهذا النص والذي قبله، فیهما إشارة صر�حة إلى الح�اة الاله�ة النازقة التي عاشها طرفة، 
وذاك النزق نظم المعلقة التي ارتفعت �ه إلى الصف األول من شعراء و�ین ذلك اللهو 

العر��ة على حداثة سنه وقلة إنتاجه، وفیها كانت له نظرات عم�قة في الموت والح�اة، 
 شعر�ة. وتصار�فهما فلسفة

 هید إن هذه اإلشارات الصر�حة والتعل�الت المقدمة مقبولة إلى حد �عید، ذلك أن ابن شُ       
 استطاع أن �ستدل بهما ل�ضع التسم�ة (عنترة بن العجالن) مطا�قة للشاعر طرفة بن العبد.

من النماذج األخرى التي تؤشر التوافق بین اسم الشخص�ة ودورها في المتخیل 
خص�ة التا�ع "أبو الخطار" رئي "ق�س بن الخط�م"، إذ �شیر الدال اللغوي على السردي، ش

الجرأة والشجاعة، وهي "صورة تقترب من الصورة الحق�ق�ة لق�س الذي �س�طر عل�ه حب 
 .2االنتقام والثأر لوالده"

التوقف للحدیث عن شخص�ة ق�س بن الخط�م لنرى مدى المطا�قة و�حسن بنا هنا، 
فارس �طل، بنى ح�اته على ال�طولة،  روى عنه أنه شاعر، فما یٌ التا�ع والشاعرم بین اس

..) (. فأخ�اره ال�طول�ة كثیرة من مثله "إدراكه بثأر أب�ه وجده، وأخ�ار حروب األوس والخزرج
 .من أعدائه 3"ثم أخ�ار مقتله

�عنا�ة هید في توز�ع أسماء شخص�اته على ظاهرة سرد�ة مرسومة وهكذا، یت�ع ابن شٌ 
ملخصها ما �طلق عل�ه الدالالت الناتجة عن عالقة الدال �المدلول، أو عالقة اسم العلم 
الشخصي �مسمى في السرد، ومن هذه الدالالت داللة المطا�قة، والمقصود بها "أن یدل اسم 
العلم على الشخص�ة المرسومة داللة إحالة واستغراق وتطابق، وذلك على مستوى األوصاف 

والمزا�ا؛ أي �عبر اسم العلم �كل جالء ووضوح عن الشخص�ة الموصوفة تعبیرا والنعوت 
في العمل  4بتعبیر آخر؛ �ص�ح اسم العلم معنو�ا مطا�قا للشخص�ة المرصودة" شامال وكل�ا.

                                                           
 .230، ص:1986،1حنا الفاخوري: الجامع في تار�خ األدب العر�ي(األدب القد�م)، دار الجیل، لبنان، ط 1
 .267محمد سعید محمد: دراسات في األدب األندلسي، ص: 2
 .16دیوان ق�س بن الخط�م، تحقیق: ناصر الدین األسد، دار صادر، لبنان، دط، دت، ص: 3
 .03 -02جمیل حمداوي: الدالالت الس�م�ائ�ة في الروا�ة العر��ة السعود�ة، ص: 4
 



 الشخص�ات  عجائب�ة:                                                       الفصل األول

81 

السردي، وهذا ما رأیناه مع هذه األسماء التي حملتها التوا�ع الشاعرة، وحسب تصرف وانتقاء 
 هید".السارد "ابن شٌ 

االسم أدى داللة المطا�قة، وذلك حینما أحالت هذه األسماء إلى إننا نتبین، أن        
 مسم�اتها ومدلولها �طر�قة م�اشرة، توافقا وتطا�قا تشاكال وتوصفا.

وهنا، تغدو هذه األسماء الخ�ال�ة حاملة لمعاني الدهشة والغرا�ة، لكنها في الوقت 
هید حر�ص كل الحرص على تقر�ب عالم بها، فابن شٌ نفسه تجعل القارئ یتقبلها و�ستمتع 

شهر الغرا�ة الذي شیده من ذهن القارئ، من حیث إنه سعى إلى وضع أسماء خ�ال�ة أل
شعراء العصر الجاهلي، انطالقا من فكرة ش�طان الراسخة في أذهان الناس، ومن منطلق 

الشعراء منها: (زرود، وع�قر،  إ�مانهم هذا نسبوا إبداعاتهم الشعر�ة إلى أماكن اشتهرت بإلهام
إّن: الفظ بن الحظ ش�طان امرئ الق�س، وعنترة بن العجالن ش�طان اح) ف�قال و ووادي األر 

طرفة، وأ�ا الخطار ش�طان ق�س بن الخط�م �سكنون في رمال زرود، وقد "اشتهرت زرود 
الشعر فما بإلهام الشعراء قد�ما، حتى إن شهرتها معروفة، في كل بلد، ومن رغب في قول 

 .1الظ�اء" ق�م فیها، و�شرب من لبنإلى زرود ، و� عل�ه إال أن یتجه
وهناك فئة من ش�اطین الشعراء �سكنون �الد ع�قر؛ وهم كثر، وفئة ثالثة من ش�اطین 

 ءاب بن حبنانان ش�طان أبي نواس، وعتّ ن الدّ یالشعراء �سكنون في وادي األرواح؛ وهم: حس
ش�طان أبي تمام، وأبو الط�ع ش�طان ال�حتري، وحارثة بن المغلس ش�طان المتنبي؛ وهم 

 الشعراء المعنیون �الكالم اآلتي.
هید إلى وادي األرواح للقاء توا�ع العصر الع�اسي، وأّول من التقى وهنا، انتقل ابن شُ 
على اللوم والعتاب،  التا�ع الذي �شیر دالة اللغوي بن حبناء، هذا �ه تا�ع أبي تمام عتاب 

فمن المعروف أن أ�ا تمام "كثر لومه وعتا�ه من قبل النقاد �سبب طر�قته في الشعر التي نحا 
(عتاب)، وٕانه لین�غي أن  ، ومن هنا جاء اسم تا�عه2فیها منحى جدیدا في الص�اغة الشعر�ة"

 نعرف هذا المنحى الجدید الذي نحاه أبو تمام.
تصن�ع في القرن الثالث الهجري؛ إنه أبو تمام، شاعر �مثل مذهب اللعل أهم 

"انتهى المذهب عنده إلى الغا�ة التي كان یرنو إلیها شعراء العصر الع�اسي من الزخرف الذي
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، فنحس كأن الشعر عنده أص�ح تنم�قا وزخرفا خالصا، فكل "بیت في القصیدة 1یق"موالتن
لفظ�ا فحسب، بل هو  زخرفا یق والزخرف، وهو ل�سهذا التنمإنما هو وحدة من وحدات 

ت المعاني و�راعات زخرف لفظي ومعنوي یروعنا ف�ه ظاهره و�اطنه، وما یودعه من خف�ا
عنده مذهب التصن�ع إلى غایته، وهو یتفق ف�ه علما شامخا ال تتطاول  اللفظ، و�ذلك انتهى

 .2األعناق"إل�ه 
في بنائه، واستن�اط أبي تمام �حس إحساسا واضحا �أنه كان "�شقى إن من �قرأ شعر 

معان�ه، كما �شقى ص�ادو اللؤلؤ فهو یتنفس ف�ه الّدم (...) فأكثر من وصف أشعاره 
س�غ على شعره كل ما �اإلغراب والغرا�ة على (...) فهو �طلب اإلغراب في فنه، حتى �ُ 

 .3�مكن من آ�ات الفتنة والروعة"
ننتقل إلى تا�ع آخر وتفسیر آخر  ،وعلى هذا النمط من التفسیر في سبب التسم�ة

 "أبي الّط�ع". للتسم�ة؛ إنه تا�ع ال�حتري المسمى بـ
محمد سعید،  ال�احث�حث عن سبب التسم�ة، التي نذهب فیها المذهب نفسه مع ون

التي نظر إلیها �منظور العقل والمنطق، وأحالها إلى الفطرة والسهولة والوضوح من منطلق 
اشتهار ال�حتري �شعر "مطبوع سهل ال �حتاج في فهمه إلى كد الذهن، كما جعل صاح�ه 

 4في ناورد، و�نحو في شعره منحى السهولة والط�ع".
�ل ال�ساطة والسهولة في النشأة ال�س�طة ومما یدعم میلنا إلى هذا التأو�ل؛ أي تأو 

التي عاشها ال�حتري مع عشیرته، فلم "یتثقف �الثقافات الفلسف�ة وغیر الفلسف�ة التي 
�فهم الشعر على أنه ط�ع عاصرته، وظل ذوقه في جملته ال �أ�ه للتنمیق المسرف، كما ظل 

 5وموه�ة".
مثله ال �ستط�ع أن ینتقل ومن هنا، فإن ال�حتري شاعر مطبوع من أهل ال�اد�ة، و 

دفعة واحدة من القد�م إلى الجدید؛ �معنى أنه "حافظ على األسالیب الموروثة (...) فصناعته 
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أقرب ما تكون إلى صناعة ال�اد�ة، ل�س فیها تجدید وال خروج على التقالید، ومن أین یجیئه 
 1ذلك وهو ل�س من أهل المدن وال من ثقافتهم وعقلیتهم".

الذي اتفق  �المطبوع، و�عنینا هنا شاعرنا ال�حتري  - �اختصار –صود ذلك هو المق
"مثل الماء الزالل والدر الرجراج لرقة ألفاظه قاد وال�الغیین على أنه صاحب شعرجل الن

وفصاحة كالمه، وكالسراج الوهاج لوضوح معان�ه، وقرب الصور البد�ع�ة التي �ستمدها من 
شاعر مطبوع �س�قه شعره إلى ما یج�ش �ه صدره من معان، واقع بیئته العر��ة، فهو لذلك 

 2وصور وأخیلة �عید كل ال�عد عن التكلف والتصنع".
وهكذا، تذهب رسالة التوا�ع والزوا�ع إلى استحضار شخص�ة جدیدة، ساعدت في رسم 

 "أبو نواس".ل الشاعر الع�اسي"حسین الدنان" الذي �مثورات األحداث، إنها شخص�ة التا�عتط
سین الدنان". ففي اسم حسین داللتان "حهید لتا�ع أبي نواس اسم ابن شٌ  تاراخ

هید ؛ �معنى الجبل العالي المرتفع، و�مكن أن نجد توض�حا من ابن شٌ األولىن، كانت لغو�تا
ل حیث تحلق في أن �ضع النواسي في "قمم الج�ا هنفسه لهذه التسم�ة انطالقا من رغ�ة داخل

، ذلك أن النواسي و�دون منازع "أعمق شعراء زمانه حسا وأبرعهم 3"شاعر�ته التي ال تضاهى
فنا، وأخصبهم خ�اال (...) �مثل الثورة األولى في الشعر العر�ي التي غّیرت طر�قه، التي 

 ، حق�قة إنه إث�ات شهد �ه4و�مثل روح عصره أدق تمثیل" )كان �سلكها منذ امرئ الق�س (...
النواسي، و�ثبت قدرته على ارت�اد وأكده دارسو األدب وتار�خه یرفع من مكانة ابن ُشهید 

 مجاهل اإلبداع الشعري، واللعب �قوال�ه وأنواعه.
سن، فقد وجدناها تعبر عن الجمال والبهاء فالحسین من الحُ وٕاذا مضینا للداللة الثان�ة 

مبدعین وكتاب السرد �مختلف ، یتبین لنا أن الكذا، وه5رف عن أبي نواس أنه كان جم�ال"عٌ "
صنوفه غال�ا ما یوظفون أسماء لشخص�اتهم الحكائ�ة، انطالقا من تفكیر وأناة ورو�ة واخت�ار 

تسم�ة تا�ع ، لم تكن وتمح�ص ودراسة، �غ�ة تحقیق أهداف فن�ة وجمال�ة وتعبیر�ة. و�التالي
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�ة وس�اق�ة، ین�غي بل كانت تتحكم فیها متطل�ات فنسین من فراغ، الشاعر النواسي �الحٌ 
أن �ستكشفها من وراء األسطر، و�ستجلیها عبر خ�ا�ا الخطاب السردي  - معنا –للقارئ 

 المضمر وغیر المعلن.
الشق الثاني للتسم�ة، فقد سمي كذلك �الدنان؛ من الدنان؛ وهي تلك األواني التي توضع أما 

 كبیر للخمرة، فقد نعت بـح�ه الفیها الخمر، فواضح، إذن، ما في هذه التسم�ة من إشارة إلى 
غیر مدافع سواء من حیث الكم�ة أو من حیث الك�ف�ة، فقد  الخمرة في الشعر العر�ي "أستاذ

، وٕاننا ال ن�الغ إذا قلنا إن الح�اة في رأ�ه 1عاش للخمر یتغنى بها، مجاهرا �الفسوق والمجون"
 .2لق�ان، وفي الحانات"إنما الح�اة هي "ح�اة الخمر والمجون في بیوت ال�ست ح�اة، 

تا�ع أبي الطیب  عامر من شعراء العصر الع�اسي؛تا�ع التقى �ه أبو  إن آخر
 المتنبي، واسمه" حارثة بن المغلس".

ها التوا�ع تكغیره من األسماء السا�قة التي حمل –الشخص�ة ورد مرك�ا إن اسم هذه 

فقد اقترن �ص�غة "حارثة"؛ والتي غال�ا ما تدل على كن�ة لألسد؛ هذا الحیوان  - الشاعرة

الذي یرمز له �الشجاعة والق�ادة والوقار والشجاعة ال�اسلة، وهو ملك الغا�ات. وعل�ه، 

 أي شجاع كاألسد.)؛ لصفات أنه (كاألسدا ف�ضرب لمن له بهذه

مغّلس اسم؛ �معنى "الذي سار ، وال3"المغلس" من الغلس وهو "ظالم آخر اللیل" إن

داللته في المتن الحكائي تتمحور حول الشجاعة  ، وقد جاءت4لمة آخر اللیل"في ظ

وال�طولة، والتفرد، فقد اختار أبو عامر هذه التسم�ة من خالل قراءته لشعر المتنبي الذي 

 طالما افتخر بنفسه في عدید المواطن؛ اسمعه �قول عن شجاعته:

 5َوالّسیُف َوالّرمُح والقْرطاُس َوالَقَلُم     *   َوالّلْیُل َوالَبْیداُء َتعِرُفنيالَخْیُل 

 معتزا بنفسه حد الت�اهي: و�قول مفتخرا

                                                           
 . 223، ص:1996األدب العر�ي (العصر الع�اسي األول)، دار المعارف، مصر، دط،  شوقي ضیف: تار�خ 1
 .234المرجع نفسه، ص: 2
 . (مادة غلس).70، ص:11ابن منظور: لسان العرب، ج: 3
 .156، ص:البن�ة القصص�ة في رسالة التوا�ع والزوا�ع البن ُشهید األندلسيعبد العز�ز شبیل:  4
م، 1983 –ه1403أحمد بن الحسین الجعفي المتنبي أبو الطیب: الدیوان، دار بیروت للط�اعة والنشر، لبنان، دط،  5

 .332ص:
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 1َوَ�ْسَهُر الَخْلُق َجّراَها َو�ْخَتِصمُ      *    أَناُم ِمْلَء ُجُفوني َعْن َشَواِرِدَها

ففي تسمیته �الحارثة لداللة على اقتران الشجاعة وال�طولة �شخص المتنبي، الذي �كثر       

ذكر السیف والرمح في شعره؛ ألنهما �منحانه "ق�مة إیجاب�ة على المستوى الحر�ي، نظرا  من

ف�ستعملها كوسیلة لتأكید ذاته في بن�ة  2، والقترانه دائما بلحظة النصر والظفر"لصفاته الذات�ة

، فالسیف والرمح للشهادة على خر على المستوى الحر�ي، لكن في إطار محدود وفرديالف

 �طولة المتنبي على مستوى الفروس�ة (الحرب).

إن فكرة الشجاعة أو ال�طولة، أخیرا، تجد لها سندا في مظهر آخر من ح�اة المتنبي؛ 
د حسد الحساد وكیالسلطة األدب�ة التي أهلته لتحقیق شهرة أص�حت مصدر "إنها تتمثل في

، نعم إنه توظیف في محله �شهد على تفوق الشاعر على مستوى الشاعر�ة كما 3الكائدین"
 على �طولته الحر��ة. الرمح�شهد السیف 

إّن المتنبي شاعر "مسكون بهاجس تملك السلطتین معا، وهذه هي المعادلة الصع�ة 
، فعّبرت 4جرأة نفس�ة"��صدق و  هاینته وشعره، استطاع أن �عكسها و�عاوالمأساو�ة في ح�ا

 عن أطوار ح�اته الصاخ�ة.
رف عنه اعتزازه عٌ  اإن هذه التعل�الت مقبولة إلى حد �عید، و��قى المتنبي شاعر 

اعتدادا مفرطا، فهو "یرفع نفسه على الناس من حوله، وافتخاره بنفسه، كذلك اعتداده بها 
حانقا على "ما صارت إل�ه  5على الزمن"و�زدر�هم، و�حقد علیهم حقدا شدیدا، بل إنه ل�حقد 

األمور في ال�الد العر��ة، إذ أص�ح زمام الحكم بید األعاجم، و�لم �عد للعرب نفوذ وال 
"�حسه من ثورة على الناس، ونظامهم الس�اسي ، وكان دائم الذكر لما6سلطان"

 ، �اختصار إنه: ثائر على الزمن والمجتمع.7واالجتماعي"
                                                           

 .332المتنبي أبو الطیب: الدیوان ، ص: 1
عمر محمد طالب، عزف على وتر النص الشعري( دراسة في تحلیل النصوص األدب�ة الشعر�ة)،  اتحاد الكتاب العرب،  2

 . 161 -160، ص:2000دط،  سور�ا،
 .161المرجع نفسه، ص: 3
 .161عمر محمد طالب، عزف على وتر النص الشعري( دراسة في تحلیل النصوص األدب�ة الشعر�ة)، ص: 4
 .305شوقي ضیف: الفن ومذاه�ه في الشعر العر�ي، ص: 5
 .304المرجع نفسه، ص: 6
 .305المرجع نفسه، ص: 7
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إنها تسم�ة نا�عة  المتنبي �المغلس. نجلو الغموض عن تسم�ة وفي س�اق التسم�ة،
من التسم�ة األولى "حارثة". وهنا، نطرح السؤال اآلتي: ما وجه التطابق في تسم�ة المتنبي 

 �المغلس، ثم ما عالقة هذه التسم�ة �التسم�ة األولى؟
في تسم�ة المتنبي بـ"المغلس" داللة على الرجل الذي �سیر ل�ال دون خوف أو وجل،  

وهذا في الحق�قة حال المتنبي الذي ترك أشعارا تثبت شجاعته البدن�ة والحر��ة، فقد كان 
سیف الدولة في الغزوات، فتطمح نفسه إلى الدفاع عن الدولة العر��ة �شارك إلى جانب 

وم الشرق�ة، فراح یؤلف مالحم شعر�ة خّلدت اسمه، واسم سیف الدولة، المفقودة ضد دولة الر 
فخاضا معا حرو�ا حضیت �االنتصارات العظ�مة سجلها شعرا، فراح �صور وقائعها "تصو�را 

، وفي خضم هذا التصو�ر �ش�ع حب 1تش�ع ف�ه البهجة �النصر واالعتزاز �العرب والعرو�ة"
ضى �صور ح�ه لسیف الدولة شعرا، وهذا مطلع من فقد م دفین �كنه ألمیره سیف الدولة،

 قصیدة صّورت معزة خاصة �كنها المتنبي لهذا األمیر العر�ي الش�عي:
 2َوَمْن بِجْسمي َوحالي ِعنَدُه َسَقُم     *    َواَحّر َقْل�اُه مّمْن َقْلُ�ُه َشِ�مُ 

المتنبي "مثقفا ثقافة ن قارئ دیوانه �حس أنه إزاء شاعر من طراز جدید، إذ كان إ       
توعب أسالیب هذه رف �عصره من معارف وآراء، وقد اتجه �شعره إلى أن �سواسعة �كل ما عٌ 
حتى ینال إعجاب العلماء والمثقفین في  3وأن �مثل عناصرها المتنوعة" ،المعارف واآلراء

 عصره.
حر��ة لها �شجاعة ماثِ إذن، شجاعة أدب�ة تكشف شاعر�ة متمیزة للمتنبي، وتُ  ،هي

 في المیدان، فقد كافح الشاعر في الصحراء، ومات على �طاحها. (فروس�ة) یخوضها
�قي أن نشیر إلى أن اسم المغلس، وما یتفرع عنه من س�اقات مختلفة، �ستدعي 
مصطلحا محورا هو األصل، �معنى الغلس الذي �شیر في محوره العام إلى الظالم والعتمة؛ 

 �معنى اللیل.
في هذه المسألة التي نراها ذات عالقة �اللیل،  بدي وجهة نظرن ثم، فنحن نوم

�اعت�اره محورا هاما من الصور الشاعرة في ح�اة الشاعر، فقد مّثل اللیل تارة رمزا للخیر، 

                                                           
 .306الشعر العر�ي، ص:شوقي ضیف: الفن ومذاه�ه في  1
 .331الدیوان، ص:المتنبي: 2
 .311شوقي ضیف: الفن ومذاه�ه في الشعر العر�ي، ص: 3
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وتارة للشّر. ونحن نقف أمام هذه الظاهرة الطب�ع�ة التي استطاعت أن تبرز بوضوح عند 
ل�مثل اللیل ه، ففي دیوانه حدیث طو�ل مع اللیاللیل جزءا من ح�ات هذا الذي عدّ المتنبي، 

والظلمة والغر�ة والقهر، وكل هذه المعاني  رقةعنده المتاعب والمآسي والمعاناة فهو رمز للفٌ 
 عاشها المتنبي وسهرها في ح�اته.
ة إلى عالم آخر �عدما قطعنا شوطا هید في رحلة جدیدة ح�ّ واآلن، سنرحل مع ابن شُ 

 ع توا�عه وزوا�عه الشعراء.م
 :/ فصل توا�ع الخط�اء2

وهو  –هید بتوا�ع الشعراء طلب من تا�عه زهیر أن یجمعه مع توا�ع الكّتاب �عد لقاء ابن شٌ 
الذي هو القسم الثاني من الرسالة، فأخذه زهیر إلیهم، وقد اجتمعوا  -�سمیهم الخط�اء

صاحب "الجاحظ" و"عبد الحمید" و"بد�ع الزمان  للمذاكرة في مرج شّماه "مرج دهمان"، وفیهم
 الهمذاني".

ا�ه، فقد تَ هید لشخص�ات كُ ن شُ سنمضي قصد تفسیر األسماء التي أسندها ابوعل�ه، 
من الحر�ة في تسم�ة توا�ع شعراءه، عارضا من خاللها مختلف  رأیناه �عطي لنفسه قدرا هاما

 األفكار والمفاه�م التي أماطت عن شخص�ة تتقن قراءة النفوس والعقول.
بتحدید شخص�ة توا�ع الكتاب من  - كذلك –هید ابن شُ و�مثل هذه األهم�ة اهتم 

حاول تحقیق موازاة قا من معرفة تامة بها، و�ذلك خالل منحها اسما خاصا بها، وهذا انطال
 بین الشخص�ة كما هي في الواقع الح�اة، و�ین الشخص�ة في عمله اإلبداعي، و�التالي عمل

 على انتقال االسم من خارج النص (الواقع) إلى داخل النص (اإلبداع).
هید، و�ها نبدأ �أول ولعّل ما سنقدمه حول هؤالء التوا�ع قراءة أخرى في فكر ابن شُ 

�غ من بلغاء العرب الممثل في شخص "الجاحظ"، واسمه "عت�ة بن أرقم"، ي بلرئي؛ إنه رئ
 هید تسم�ة ثان�ة هي؛ أبو عیینة.ل�ضیف له ابن شُ  هذا كتسم�ة أولى،

 أن تسم�ة تا�عة الجاحظ �عت�ة بن أرقم، دلیل على تمیز هذا الرجل عن غیره و�بدو
األرض، وهي إشارة ذك�ة إلى  اب عصره، ففي كلمة "عت�ة" معنى العلو واالرتفاع عنمن كتّ 

ء صنعها هو بنفسه والمتأخر�ن، إنها عل�ا المكانة السام�ة التي �حتلها الجاحظ عند المتقدمین
األدبي المتنوع، فأهدر عمره في تألیف الكتب والرسائل، وأكثر من ذلك  من خالل منتوجه

ت الطو�ل الذي كت�ه في ب"حتى قالوا إنه ترك ن�فا ومائة وس�عین كتا�ا، ومن یرجع إلى الثّ 
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، ولعّل ذلك هو أساس شهرته المدو�ة 1أّول حیوانه عن مؤلفاته یندهش لكثرة ما أّلف وكتب"
 في عصره و�عد عصره، إذ نجد النقاد واألد�اء یلهجون �مدحه والثناء عل�ه.

ن الجاحظ ع�قر�ة قو�ة خص�ة متنوعة، إنه �حر من الصعب اإلحاطة �فنه وأد�ه، إ 
 الواسعة المتنوعة. دائرة معارف عقل�ة وعلم�ة تثبت ثقافته بل شخصیته

ومن ثم، فنحن أحوج ما نكون إلى التعّرف على شخص�ة الجاحظ المتواضعة، فقد 
�سمع من األعراب الفصحاء، و�ختلف "المر�د ، ومما یروى عنه انتقاله إلىنشأ نشأة متواضعة

علماء اللغة وغیرهم (...) وأقبل على قراءة إلى حلقات العلماء في المسجد الجامع، �أخذ عن 
، وهذا الشغف 2كل ما ترجم من الثقافات األجنب�ة، و�قصون عن شغفه �القراءة قصصا كثیرة"

جعل كت�ه ورسائله متنوعة الثقافات من هند�ة وفارس�ة و�ونان�ة وعر��ة؛ إنه �القراءة هو الذي 
 .�اختصار: شیخ الكتاب وأستاذ األساتذة دون منازع

إننا ال نر�د إنهاء هذه المقدمة التعر�ف�ة دون العودة إلى سر تسم�ة الجاحظ �العت�ة، 
مقنعة تثبت أصالة الجاحظ ونبوغه، وألمعیته، وٕا�قاد  - لعلها -ولعلنا قدمنا وجهة نظر

وجلیل إسهامه وٕابداعاته، فوجدناه �ستحق بجدارة كاملة كل ما قاله ف�ه مر�دوه قر�حته، 
 والمعجبون �ه من اعتراف �احتالله عرش الكتا�ة في العصر الع�اسي.ومحبوه 

 هید بـ"ابن أرقم"، والدالواآلن، ننظر في الشق الثاني من التسم�ة، فقد سّماه ابن شٌ 
من"الح�ات الذي �ش�ه  ع من الح�ات �سمى بـ"األرقم"؛ وهونو  اللغوي لكلمة أرقم تحیل على

لك من أضعف الح�ات واقلها غض�ا؛ ألن األرقم الجاّن في اتقاء الناس من قتله، وهو مع ذ
 ،3"والجان یتقى في قتلهما عقو�ة الجن لمن قتلهما، وهو مثل قوله: إن ُ�قتل ینقم أي ُیثأر منه

عّلها صورة تقرب في ففي هذه القراءة المعجم�ة إضاءة في سر تسم�ة الجاحظ بـ"ابن أرقم"، ل
له "حتى ال �سمهم حذرون خصومه من التعرض أذهاننا صورة الجاحظ الذي كان معاصروه �ُ 

التي  4�م�سم الخزي والهوان إلى األبد، ومن ساء جده منهم، فكان هدفا لسخر�ته الالذعة"
 شاعت في كتا�اته.

                                                           
 .158، دت، ص:9شوقي ضیف: الفن ومذاه�ه في النثر العر�ي، دار المعارف، مصر، ط 1
 .155شوقي ضیف: الفن ومذاه�ه في النثر العر�ي، ص: 2
 .207، ص:06ابن منظور: لسان العرب، ج: 3
(الفكاهة في األدب العر�ي إلى نها�ة القرن الثالث الهجري)،  فتحي محمد معوض أبو ع�سى: الفكاهة في األدب العر�ي 4

 .249، ص:1970الشركة الوطن�ة الط�اعة والنشر، الجزائر، دط، 



 الشخص�ات  عجائب�ة:                                                       الفصل األول

89 

واقعا ساعده على  حق�قي، عاشال الشخصنر�ط بین التسم�ة "ابن أرقم" والجاحظ س
 ج بین السخر�ة والفكاهة والجد.المز 

األرقم ح�ة �س�ط؛ ألن  -برأینا–ألمر  الشخصفإن الر�ط بین التسم�ة والجاحظ وهنا، 
نفسه فالجاحظ شخص�ة ساخرة  ي، وتلحق الضرر �الناس، والحالمن الح�ات الخبیثة تؤذ

نف إذا عاتب في غ�ظ، وتخف فكهة، �سعى كل الّسعي إلى السخر�ة فتراها مرة تشتد وتع
 1وتلین حین یرق و�قصد إلى الضحك واإلضحاك واإلیناس والمتعة واللهو والتسل�ة".

ر�كاتور�ة في ل إلینا أننا أمام صورة كاخیّ حتى یُ  ذلك منهج الجاحظ في هجائه السل�ط
�ش�ع ف�ه فهجاؤه صر�ح "�أتي �أسلوب غا�ة اإلضحاك مرة، وغا�ة في الهجاء مرات كثیرة، 

ل�حوله إلى  2هذا األسلوب"الذم، وتبدو ف�ه المنقصة والمهانة ازدراء وتحقیرا لمن یوجه إل�ه 
یتولد ال�اعث  أضحوكة، �القدر الذي یدل على ضعف اإلنسان في مثل هذا الظرف، ومن ثمَّ 

 الذي �ستحث الفكر والمشاعر، و�ستفز القارئ والسامع للتمادي في الضحك.
ال یتستر، وال یتخفى، حتى إنه لیذكر السوءات والعورات في "إزاء إنسان فنحن، إذا، 

غیر موار�ة وال مداجاة، وكأنه كان یرى أن یذكر الحقائق عار�ة دون أن �سدل علیها أي 
 . 3ستر أو حجاب"

 هید اسما آخر هو: وضمن فضاء التسم�ة سن�قى مع الجاحظ نفسه، فقد أعطاه ابن شُ 
هید التنوع في الشخص�ة الواحدة؛ فمرة �سم�ه "عتی�ة بن أرقم"، �حقق ابن شُ یینة، و�هذا عُ  أبو

 ومرة ثان�ة �سم�ه "أبو عیینة".
العنق، صغیر األذنین، أسود  بدءا، كان الجاحظ "قصیر القامة، صغیر الرأس، دقیق

كرت نفسه ف�قول: "ذٌ  ، وندع الجاحظ یتحدث بلسانه عن3مشوه الخلقة" اللون، جاحظ العینین
 للمتوكل لتأدیب �عض ولده فلما رآني است�شع منظري فأمر لي �عشرة آالف درهم

 4.وصرفني"

                                                           
فكاهة في األدب العر�ي إلى نها�ة القرن الثالث الهجري)، (ال فتحي محمد معوض أبو ع�سى: الفكاهة في األدب العر�ي 1

 .257ص:
 .162شوقي ضیف: الفن ومذاه�ه في النثر العر�ي، ص: 2
شهاب الدین محمد بن أحمد األ�شیهي: المستطرف في كل فن مستظرف، منشورات دار مكت�ة الح�اة، لبنان، دط،  3

 ..( الهامش)22، ص:01م، ج:1992 -ـه1412
 .141، ص:03الع�اس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي �كر بن خلكان: وف�ات األع�ان وأن�اء أبناء الزمان، ج: أبو 4
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ففي ضوء هذه المعلومات المقدمة حول الجاحظ، �مكن االعتراف: إنها صورة 
جاحظ�ة �امت�از رسمتها كتب األدب فحملت معالمه، وسائر قسماته، فاألكید اآلن أنه 

 ن.ش�طاني المنظر مع جحوظ في العینی
هید �سیر و�قتفي أثر ما قرأ ل�س ف�ه م�الغة أو تهو�ل، وعل�ه راح ابن شُ  وهذا الكالم

یینة هي تصغیر للعین �معنى ال�اصرة؛ والعُ عیینة"؛  فرسم له صورة أخرى تثبت أنه "أبوعنه، 
هي إشارة صر�حة  یینةي حاسة ال�صر والرؤ�ة ی�صر بها الكائن الحي أ�ا كان، لكن عُ فه

 عین�ه.إلى جحوظ 
هید �صور الجاحظ تصو�را كار�كاتور�ا، مختزال إ�اه في عیب من والعجیب، أن ابن شُ 

 لق�ة، غیر ساع إلى التنق�ص منه، أو أظهره �مظهر �اعث على الهزء والضحك،عیوب الخِ 
فعندما التقاه وزهیر قدمه �طر�قة عاد�ة ال تحمل سخرا أو هزءا، اسمع زهیر كیف قدمه على 

�حاوره معترفا  ، وراح1نة"یَ یَ ه أبو عُ نیتُ الجاحظ، وكُ  م صاحبُ قَ رْ بن أَ  ةُ ت�َ "عُ  یدهلسان ابن شُ 
 �أدبیته في المنظوم والمنثور ثم النقد والجدال، �اختصار لقد أجازه وشهد له.

و�عد، فقد دلني تحلیل شخص�ة الجاحظ، إلى الكشف عن روح كلها ذكاء مرهف 
فذ من أفذاذ الحّس، مفتوح المشاعر إنه محسن للجد والهزل معا، �حسن السخر�ة والنقد، 

الفكاهة في النثر العر�ي؛ ألنه خیر من استوت عنده هذه "الملكة واستقامت له تلك الموه�ة، 
ز غّیر مجرى النثر حیث بلغ في هذه السبیل أشواطا �عیدة المدى، فكان بها �مثا�ة ب�ان معج

 .2بل وصل إلى غایته ونهایته"
هید في مجلس الخط�اء؛ إنه اآلن، �حسن بنا االنتقال إلى ثاني تا�ع حاوره ابن شُ 

 بیرة.الشك تا�ع عبد الحمید الكاتب، واسمه: أبو هُ 
متنوعة، وحسبنا سنهتم منها �الذي یخدم ة �تحمل معان معجم وٕان هذه الكن�ة "هبیرة"

مرادنا من خالل الر�ط بین االسم وصاح�ه، لن�حث عن أوجه التقارب بینهما، متذكر�ن دائما 
 هید �حسن اخت�ار اسم التا�ع ل�سقطه على صاح�ه.أن ابن شُ 

                                                           
 .116 -115، ص:وا�عابن ُشهید األندلسي: رسالة التوا�ع والز  1
)، الهجري  (الفكاهة في األدب العر�ي إلى نها�ة القرن الثالث فتحي محمد معوض أبو ع�سى: الفكاهة في األدب العر�ي 2

 .255ص:
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نستط�ع أن نعرف أن كلمة "هبیرة" في شقها المعجمي األول تعني  ولعلنا، بذلك
مة من اللحم، و�ها نجد أنفسنا تائهین في مفاد المعنى المراد، و�قراءة مستف�ضة القطعة الضخ

في الكتب التي تناولت رسالة التوا�ع والزوا�ع �الدراسة لم نجد طرحا یخدم العالقة بین اسم 
التا�ع هبیرة والكاتب عبد الحمید الكاتب، غیر دراسة األستاذ عبد العز�ز شبیل الذي رآها 

نفسه من المقال قائال: "وهو ما  لیواصل في الموضع، 1ضخامة جثة عبد الحمید"إشارة إلى "
 .2ال نستط�ع الجزم �ه"

أما إذا فسرنا كلمة "هبیرة" في شق معجمي آخر وجدناها تعني؛ الض�ع الصغیرة، 
وهذا عندما ش�ه أدب هید،و�إسقاطنا التسم�ة على الرجل نجدها ما هي إال تشب�ه من ابن شُ 

، وهو تشب�ه في حق�قة األمر مقبول �االعتماد على ما جاء في 3بـ"نقیق الضفادع"الرجل 
حوارهما، فمنذ البدء كان اللقاء بینهما عاصفا، فقد استمع تا�ع عبد الحمید الكاتب للحوار 

هید ألهل وطنه من ابن شُ  هید، وتا�ع الجاحظ، وما "جاء ف�ه من اتهامالذي دار بین ابن شُ 
�العجز عن الب�ان، وغل�ة العجمة على ألسنتهم، ف�ادره أبو هبیرة �اتهامه �غل�ة أبناء األندلس 

السجع على كالمه، وأن ما جاء منه خال�ا من السجع إنما هو متكلف، ول�س عن ط�ع 
و�ذلك ال �فترق عمن أصیل ف�ه، وأنه لو مضى في القول، واسترسل في الحدیث ل�ان عجزه، 

 4م، وٕاال فما للفصاحة ال تهدر، واألعراب�ة ال تومض".أشار إلیهم من الّلكن األعاج
المتخذ طا�ع السؤال والجواب على قاعدة االتهام الم�اشر كشف  إن هذا الحوار

 هید التهام أبو هبیرة، وقال في نفسه: "هذا ط�عُ الشخص�ات المتحاورة، إذ ثارت ثائرة ابن شُ 
هید، الذّم الم�اشر عمل على استفزاز ابن شُ وٕان هذا 5الكع�ة". ه، وربِّ ومساقُ  الحمیدِ  عبدِ 

 ّم، أحماراً سُ ك لَ مِ هْ سَ  ماء وٕانَّ  6ع،�ْ لنَ  كَ وٕاثارة غض�ه، فما كان منه إال الرّد اآلتي: "إّن قوسَ 
ك منه لفي ع�اءة ب، وٕانّ عْ َص لَ  الب�انَ  وأب�ك، إنَّ  ؟�اناً أم بَ  َت طلبْ  عةً قَ عْ ، وقَ أم إنساناً  رمیتَ 
 ّر، والكالمُ ال قُ  فءُ دِ  ها. الزمانُ بِ نَ ذَ ز عن نْ العَ  تِ اسْ  َف عان�ك، تكشُّ مَ  تاهُ سْ ف عنها أَ تتكشَّ 

                                                           
 .157عبد العز�ز شبیل: البن�ة القصص�ة في رسالة التوا�ع والزوا�ع لـابن ُشهید األندلسي، ص: 1
 .157المرجع نفسه، ص: 2
 .157المرجع نفسه، ص: 3
 .53شف�ع السید: فصول في األدب المقارن، ص: 4
 .117ابن ُشهید األندلسي: رسالة التوا�ع والزوا�ع، ص: 5
 . (مادة ن�ع).178، ص: 14جر من أشجار الج�ال تتخذ منه الِقِسي. ابن منظور: لسان العرب، ج:الن�ع: ش 6
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على  بالضَّ  2شىَ من كُ  حُ ك، وألمَ �ْ فّ �كَ  1وعر�ُ الیَ  دمِ  . إني ألرى منال شاميّ  عراقيّ 
 3ك".�ْ غَ ماِض 

یهادنه ولم هید أمام عبد الحمید الكاتب، فلم �سوغ لنا الرد، إذن شراسة وجرأة ابن شٌ 
في أكثر من موضع إذ وصفه �أنه أ�عد ما �كون عن  ه في هذه الفقرةأمامه، بل عّرض � یلن

الب�ان لصعو�ته أوال، ومعان�ه أش�ه ما تكون �عنز مكشوفة القفا، وهذا ل�س �غر�ب عن عبد 
�عبد الحمید،  هزءوالجملة �عد ذلك  الحمید؛ ألنه شامي األصل، والجاحظ عراقي األصل،

 4موازاة الجاحظ الحضري المنشأ".و�بداوة تعبیره �
 -من خالل ما مّر بنا –هید، فقد وعل�ه، هي مطا�قة اسم�ة �حتة ی�حث عنها ابن شُ 

بدا سع�ه الدائم في خلق اسم تا�ع یلیق �فكر الشخص�ة، فهو ی�حث في فكرها، في أدبها، 
 ف�مسك بنقطة الضوء الكاشفة عّلها تساعده على وضع التسم�ة المناس�ة.

فمن المفید، في خوات�م حدیثنا عن شخص�ة عبد الحمید الكاتب، االعتراف  و�عد،
أشهرهم،  كان أبلغ كتاب الدواو�ن في العصر األموي  �مكانة هذا الرجل في النثر العر�ي، فقد

ل ئعمل "كات�ا رسم�ا للدولة، فقد كانت شؤون المملكة تفرض عل�ه الرسائل: رسافالثابت أنه 
رسائل تنظ�م�ة إلى الرع�ة، ورسائل تهدید�ة أو س�اس�ة إلى الثائر�ن على إدار�ة إلى الوالة، و 

وغیرها من فنون الرسائل الدیوان�ة، ومن كل ذلك لنثبت أنه كان "القمة التي وصلت  5الحكم"،
عنده من هذا ال�سر، وتلك المرونة في أداء  إلیها الكتا�ة في العصر األموي، لما صارت إل�ه

ا لما أتاح لها من هذا األسلوب التصو�ري الموس�قي، فإذا �الكتا�ة عنده المعاني (...) وأ�ض
 6تروق العین واألذن كما تروق العقل والقلب".

                                                           
 یر�وع: نوع من الفئران طو�ل الرجلین، قصیر الیدین.ال 1
: حلقه (..) وفي المثل أصل إلىذن�ه، وقیل: هي شحمة صفراء من أصل ذن�ه حتى تبلغ  أصلالضب: كشي: كش�ة ال 2

؛   . (مادة كشي).74، ص:13على المواساة، وقیل: بل یهزأ �ه. المصدر نفسه، ج: هحث�أطعْم أخاك من ُكشِ�ة الضبِّ
 .118 -117ابن ُشهید األندلسي: رسالة التوا�ع والزوا�ع، ص: 3
 .1036(دراسة نص�ة)، ص: هاشم العزام: المفارقة في رسالة التوا�ع والزوا�ع 4
 .120:ومذاه�ه في النثر العر�ي، صشوقي ضیف: الفن  5
 .120، ص:المرجع نفسه 6
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�عیدا، إذن، عن ش�طان عبد الحمید الكاتب، فإن قراءتنا ستتجه صوب شخص�ة أبي 
 الناقة بن معمر، ومثلما یبدو من هذه التسم�ة أنها 1في تا�عه أنف القاسم اإلفلیلي، ممثال

هید إلى تحقیره من خالل تحمل حاالت االحتقار واإلهانة، ونلمس هذا من خالل لجوء ابن شُ 
من أنفه  االحمرارط الذي تظهر مشحین وصفه �الجني األ تصو�ر "عیو�ه الجسد�ة والنفس�ة

، وهنا �مكننا أن نفهم منهج ابن 2منه" لشدة غ�ظه، و�تظالع في مشیته لعیب ف�ه أو خ�الء
�صاحب ذلك التا�عة، وما تكنه  لعالقته انعكاسافقد جاء "هید في وصفه لهذه الشخص�ة، شُ 

نفسه إزاءه من إحساس �ال�غض والنفور، ومن ثم جاء الوصف مزر�ا مثیرا للهزء 
 3والسخر�ة".

ر، مَ عْ مَ  بنَ  اقةِ النَّ  "�ا أنَف  ونلمس هذا في بدا�ة حواره مع تا�عه أبي القاسم، قائال له:
مناط هجاء، وذم ، وهنا، نناقش التسم�ة؛ أنف الناقة الذي كان "4"! ْر بَ خی انِ كّ سُ ن مِ 

هید بذكاء ذلك البیت المشهور ألصحا�ه الحق�قیین في العصر الجاهلي وقد أجرى ابن شُ 
 ، وهو البیت المذكور في الهامش أدناه.5الذي قیل في الدفاع عنهم"

فعندما تقرأ هذا البیت �ستحضر ذهنك "نشر صفحة من التار�خ المقیت لهذا االسم 
یت یبدو في ظاهره دفاعا عن اللعب، فإن هذا الدفاع، في الواقع، طواها الزمن. ومع أن الب

ها، فلو لم ال ینفي ما �شعه ذلك اللقب من مهانة وضعة، ولعله یؤكدها �محاولته التهو�ن من
 .6"! ا لما احتاج إلى دفاع عنهُسموا �م�كن شائنا لمن 

                                                           
بنو أنف الناقة: �طن من بني سعد بن ز�د مناة ینسبون إلى جعفر الذي �سمي بذلك؛ ألن أ�اه قر�عا نحر ناقة فقسمها بین  1

نسائه، ف�عث جعفرا هذه ألمه؛ وهي الشموس من وائل ثم من سعد هذ�م فأتى أ�اه، ولم یبق من الناقة إال رأسها وعنقها، 
ا، وجر ما أعطاه فسمي أنف الناقة، وكان ذلك كاللقب لهم یدل على التحقیر إلى أن فقال: ما شأنك بهذا فإدخل یده في أنفه

 جاء الحطیئة ومدحهم: 
 ومن �سوي �أنف الناقة الذن�ا.    *قوم هم األنف واألذناب غیرهم    

 .271فصار �عد ذلك فخرا لهم ومدحا. محمد سعید محمد، دراسات في األدب األندلسي، ص
 .271المرجع نفسه، ص: 2
 .47فصول من األدب المقارن، ص: شف�ع السید: 3
 .124، ص:ع والزوا�عابن ُشهید األندلسي: رسالة التوا� 4
 .47شف�ع السید: فصول من األدب المقارن، ص: 5
 .47المرجع نفسه، ص: 6
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ی�ا، فراح یوجه له دإلغاءه أ هید �عمل على تجاهل صاحب اإلفلیلي، و�حاولإن ابن شُ 
 نقدا الذعا، مستخفا �مكانته إلخراجه من حلقة األد�اء.

هید استخفافه �التا�ع أنف الناقة، وهذا عندما تحاورا، طال�ا منه رئي و�واصل ابن شُ 
هید إال االستهانة بهما، بل لم ن ی�ارزه في كتاب الخلیل وسیبو�ه فما كان من ابن شُ اإلفلیلي أ
، ولغة قوامها 1�شیوخ اإلفلیلي ومؤلفاتهم �ع�ارات تفتقد إلى قواعد الل�اقة العامة""�عترف 

، اسمع ما قال له 2والتعالي" "االزدراء واالحتقار اللذین یخف�ان الفخر واالعتزاز �النفس
ني على رْ بیل. قال: فناظِ نْ ندي في زِ : هو عِ الخلیل. قلتُ  ني كتابَ حْ اإلفلیلي: "فطارِ صاحب 

، عنكَ  دعْ : لي ه. فقال�ْ وَ تَ سْ رَ دَ  عندي عل�ه، وعلى شرح ابن ةُ رَّ هِ �ت الرِ خَ : ه. قلتُ �ْ وَ یبَ سِ  كتابِ 
قلت: ل�س هو من شأنهم، . ون بُ �ه المؤدِّ منِ (...) قال: لقد علّ  ! 3اللهُ  هَ ان. قلت: ال�َ أنا أبو البَ 

 .4"ما هو من تعل�م اللهِ إنّ 
هید �سخر من "أهل زمانه عموما، ومن یؤكد هذا النص حق�قة. مفادها أن ابن شُ 

إلى أنه یؤكد أن المعرفة ه�ة من الله تعالى،  �اإلضافة، 5عیو�هم اللغو�ة، وأثرها على أدبهم"
أو هام من الله تعالى وه�ة منه، وال �علم وهو بذلك یؤ�د نظر�ته في الب�ان؛ وهي أن الب�ان إل

كثیر من لذین شن علیهم حملة شعراء فیها یلقن في حلقات الدروس، بخاصة فئة المعلمین ا
 السخر�ة الالذعة.

، هید، ف�عدما سمى تا�ع اإلفلیلي �أنف الناقةوامتد تنو�ع نظام التسم�ة عند ابن شُ 
أن سكان خیبر؛ هم الیهود، وهذا �عني  هو �صفه على أنه من سكان خیبر، ونحن نعرفها

انتماءه إلى الیهود "وما �ستدع�ه ذلك االنتماء من تذكیر بخبث الیهود الذین أقاموا بذلك 

                                                           
 .1037ص:هاشم العزام: المفارقة في رسالة التوا�ع والزوا�ع(دراسة نص�ة)،  1
والزوابع)، بوشعیب الساوري: النص والس�اق(ابن ُشهید بین الرغ�ة الذات�ة وٕاكراهات الس�اق الثقافي دراسة لرسالة التوا�ع  2

 .60ص:
رسالة اله: تستر وعال وارتفع. وجوز سیبو�ه اشتقاق اسم الجاللة منه، واله الله؛ �معنى تعالى الله. ابن ُشهید األندلسي:  3

 .125 :التوابع والزوابع، ص
 .125 -124المصدر نفسه، ص: 4
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المكان القر�ب من المدینة المنورة، وسوء طو�تهم وترّ�صهم �الرسول صلى الله عل�ه وسلم 
 .1والمسلمین"
را لكون السخر�ة عند بتنكیره وتهم�شه، نظقمة االنتقاص والتقلیل من شأن التا�ع،  إنه

"سخر�ة م�اشرة ال تقوم على المراوغة والتحایل، وٕانما تتم بلغة م�اشرة ابن ُشهید هي
، واالنتقام 2الغضب"هو وصر�حة، قوامها االزدراء واالحتقار، خصوصا وأن ال�اعث علیها 

هید؛ وهو واقع عاشه ابن شُ  أحدهماللسخر�ة في التوا�ع والزوا�ع؛ فهما "موجهان رئ�سان 
 3من قبل الخصوم".الطعن في قدرته اإلبداع�ة  وكذلكالغضب نتیجة التهم�ش الذي لق�ه، 

قاسم ي أبي الادات الدالة على سخر�ة الجاحظ برئفي هذه الشه االسترسال ال نود
هید في عالقته الجامعة مع صاحب هذا قّدمها ابن شُ حق�قة اإلفلیلي دون أن ننسى وجه 

ه ؤادي دخیل، على أنّ ه �فٌ �ّ ین، وحٌ كِ ه من نفسي مَ ، �قول معترفا في رسالته: "فمكانٌ التا�ع
 4".، ومنتسب إليَّ عليَّ  حاملُ 

 وٕاذا تركنا أ�ا القاسم اإلفلیلي واألندلس، وانتقلنا إلى همذان، لوجدنا شخص�ة األدیب
هید والكاتب بد�ع الزمان الهمذاني، را�ع شخص�ة وجدت في المجلس األدبي حاورها ابن شُ 

رغ�ة في افتكاك شهادة أخرى تثبت تفوقه ونبوغه في المجال النثري، �عدما افتكها من 
المقامات األول، أطلق على تا�عه  فنإذن، هو بد�ع الزمان الهمذاني مبتكر الشعراء الس�عة.

ي الخالصة، والنتیجة األخیرة، ؛ �عنأولشطر لحقب"، واالسم مركب من شطر�ن؛ اسم "ز�دة ا
 الثمانون سنة. ؛ تمثله كلمة حق�ة؛ والمقصود بها:شطر ثانو

رأي األستاذ محمد إننا نقول بدءا، الفحوى العام لهذین االسمین، �مكن إجماله في 
مله، واستحق ذلك؛ ألنه سعید محمد حین رأى أن بد�ع الزمان هو "خالصة كتاب عصر �كا

وٕاننا نناقش هذه الخالصة العامة التي قدمها األستاذ محمد سعید  .5المبتكر لفن المقامات"
 محمد لنستف�ض أكثر في حق�قة التسم�ة.

                                                           
 .47شف�ع السید: فصول من األدب المقارن، ص: 1
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هید تا�ع بد�ع الزمان الهمذاني بـ"ز�دة الحقب" كان یرمي �القول أّن عندما سمى ابن شُ 
أال وهو فن المقامة،  كتابي في تار�خ األدب العر�ي؛هذا المبدع له السبق في اختراع فن 

 وفي عصره كان نجمه في صعود متواصل، بل أص�حت شهرته تطبق اآلفاق.
وعلى هذه الشاكلة، نواصل إث�اتنا جدارة بد�ع الزمان �فن المقامة، وهذه الجدارة جعلته 

 ُ�عد خالصة الكتاب الذین جاؤوا قبله.
 - �قصد فن المقامة –یرى أّن الهمذاني أول من وّفاه فهذا األستاذ جورجي ز�دان 

 .1حّقه، وجعله علما
، إن استواء هذا الفن على ید بد�ع الزمان الهمذاني كان تتو�جا لمرحلة والحق �قال

طو�لة من التراكم والخبرات التي وصلت إل�ه فاستطاع أن ینشأ مما سبق شیئا جدیدا ومبدعا 
 2وفر�دا أ�ضا.

األمر، فإن عمل بد�ع الزمان في هذا الفن أقوى وأظهر، وطر�قته في ومهما �كن 
، بل المحّیر أن الذین كتبوا مقامات القصص تختلف عن الذین كتبوا مقامات قبله أو �عده

�عد ذلك لم �كن في أذهانهم غیر فن بد�ع الزمان، فهو بذلك منشئ هذا الفن في اللغة 
 3سّماها بد�ع الزمان. العر��ة، وسمیت هذه القصص مقامات كما

فن�ة، ومنها وعلیها  إذا، �مكن القول: إن الهمذاني بنى على ما سبق من أشكال لغو�ة
 .في تار�خ النثر العر�ي �طر�قة كان له قصب السبق في إنشائهاابتدع فن المقامة 

هید �احترام كبیر، ونلمس هذا اآلن، آلخر تا�ع في هذا الفصل، حاوره ابن شُ  ننتقل
 أسماه بـ"أبي اآلداب"، وهذا كنا�ة عن علمه وأد�ه الكبیر. في أن

هذه التسم�ة ف�ما أضافه محمد سعید محمد، اسمعه �قول: "أما ر سّر ونستوضح أكث
إسحاق بن حمام فإن أ�ا عامر كان �قدره فلم �ستخف �ه، ولم ینعته  أبو اآلداب صاحب

                                                           
 .275، ص02نظر: جرجي ز�دان: تار�خ آداب اللغة العر��ة، دار الهالل، مصر، دط، دت، ج:ی 1
تراجع جملة اإلشارات واالست�اقات في ذكر كلمة "المقامة" مذكرة األستاذ صدام حسین محمود عمر فقد جمعها في رسالته  2

مقامات بد�ع الزمان الهمذاني بین التصنع والتصن�ع. جامعة الحاج الوطن�ة. كل�ة الدراسات العل�ا. قسم اللغة العر��ة 
 .54إلى  51م. فلسطین. ص:2006وآدابها. 
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ا اآلداب؛ أي أّن إسحاق كان من بنعوت فیها شيء من السخر�ة (...)، بل سّمى التا�ع أ�
 .1األد�اء الذین �حترمهم أبو عامر"

قدیر عن حق�قة هامة؛ وهي أن هذا االحترام والت �كشف وكالم محمد سعید محمد هذا
 ر ـحة االعتزاز �القطشم رائنا�ع من تحیز أبي عامر إلى هذا األندلسي الذي �

 د.هیهاته التي هام بها ابن شُ وحس�ك بهذا الفخر أنه ابن وطنه "قرط�ة"، ، 2معه
وز�ر "نعرف أن أ�ا إسحاق بن حمام وحس�ما ورد في كتب التراجم عن ح�اته أنه 

اشتهر �العلم واألخالق، لهذا ، 3والنثر" بي، مشهور األدب، ذو قدم في النظم، قرطكاتب
م ینزهرة ر�حانة الكتاب، وهو اسم  - كذلك –أن أسماه ا أ�ا عامر �فتخر �ه إلى درجة وجدن

 في علمه. عن افتخاره بهذا األدیب الذي �مثل األندلس عامة، وقرط�ة خاصة
بل ولم �كف أ�ا عامر فخرا �الكاتب أبي إسحاق بن حمام من حیث أخالقه وعلمه، 

له ، إذ قال يح بینه و�ین تا�ع أبي القاسم اإلفلیلأبدى إعجا�ه �ه عندما رآه �حاول اإلصال
 4.له؟" اقة، وصبرَت النّ  ألنفِ  یتَ ك لو تجافَ دیهتِ ن بَ ص مِ نقُ أو یَ  ،كقر�حتَ  رٌّ ٌض هل �َ و ناصحا "

هید في أن إن هذا المقطع السردي �عكس طلب أبي إسحاق بن حمام من ابن شُ 
 ، فأبوالحط من ق�مته لیلي، وأن ال یواصل فيفة لسان تا�ع أبي القاسم اإل�صبر على سالط

، وهذه 5وا�ة"رِ  فٌ نَ ، وكَ همْ فَ  بیلْ نْ وزِ ، علمِ  ال أنه "ز�رٌ إفلیلي على الرغم من حدة لسانه قاسم اإلال
 من ق�مته األدب�ة.ه وال تحط اء التي خاضها معه أنف الناقة ال تنقص من شأنو ب الشعالحر 

قا على أخ�ك فْ رِ روح سائال أ�ا اآلداب: "هید ساخطا على أنف الناقة فیابن شُ  و��قى 
ة فهمه، أن رَ فْ شَ  لٌّ مه، أو �فُ ص من علْ اقة، أو ینقٌ النّ  أنفَ  رّ ، وهل كان �ُض 6كسانِ لِ  بِ رْ غَ �ِ 
 7ةذمَ رْ ها طَ ه و�جعلُ یذِ بها بین تالمِ  فُ ط�ة، فال یهتِ خُ  ر أوعْ في شِ �ه رُّ تمُ ة لّ ر لي على زَ بِ ص�َ 

                                                           
 .272محمد سعید محمد: دراسات في األدب األندلسي، ص: 1
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إذا كبروا �فقدون  ، وأن الشیوخ"أبو اآلداب" �أن أنف الناقة شیخ فیجی�ه 1؟"هطرامیذِ من 
 2درة".هم في النَّ و أحالمُ فُ هقد تَ  یوخَ الشٌ  یؤخذ �كالمهم"فقال: إنّ  أن عقولهم، فال یجب

هید مع تا�ع أبي إسحاق بن حمام، وهو الذي حاول تنتهي محاورة ابن شُ  ،و�هذا
 .هید وأنف الناقةاإلصالح بین ابن شُ 

 - وهو الجزء الثاني من الرسالة –توا�ع الخط�اء  معهید وهكذا، تنتهي رحلة ابن شُ 
تمجید ذاته، مبررا تفوقه ونبوغه األدبي، محاوال الظهور �مظهر المتفوق، فال  حاول وفیها

 شاعرا خطی�ا. یجازیرضى إال أن 
 :فصل نقاد الجنَ /3

ن الشعراء والخط�اء، فواصل مسیرته إلى مجلس یهید بتلك التنقالت بلم �كتف ابن شٌ 
 أ�ضاً  أنا رتٌ وحَض "نقاد للجن، وهنا �قول النص في هذا الموضع: من مجالس النقد، وفیها 

عالم النقد.  في �اع طو�ل نقاد لهم، وف�ه التقى بثالثة 3"الجنّ  من مجالسِ  ساً مجلِ  وزهیرٌ 
من قبل طائفة من الشعراء، ولكل  الموازنة والتعبیر عن معنى واحد ف�ه مسألتا نوقشت

 طر�قته الخاصة.
نا لّ وٕاننا سنخوض رحلة ال�حث في نظام التسم�ة التي میزت هؤالء التوا�ع النقاد، ولع

السحابي. ومن خالل الجدول  إنه الناقد شمردل ؛الكلمة األولىسنبدأ �أول ناقد است�اح لنفسه 
في معناها اللغوي ترمي إلى الفتوة والقوة والسرعة، و�كاد  نحاول قراءة اسمه معا. إن شمردل

اسم الشخص�ة أن یتفق و�تطابق مع شمردل الناقد الذي عرف في هذا المجلس �القوة 
�ح�ة تامة: ، فقال عارضا وجهة نظره �أر اوالشجاعة في إصدار أحكامه، دون أن یخشى أحد

أعداء الممدوح،  لْت ما أكَ إنّ  الطیرَ  على أنَّ  ودلَّ هم قّصر عن النا�غة؛ ألنه زاد في المعنى لّ "كُ 
ام قد زاد في مّ الشاعر، وٕان كان أبو تَ  واهُ ما نَ  دَّ ِض  ونَ أن �ك ملُ ك �حتَ ترَ مشّ هم كلهم وكالمُ 

 �قول:  المتنبي، حیثُ  المتخّلُص  ما المحسنُ نّ وإ  المعنى.
 4".هْ مُ جماجِ  إالّ  بقَ را لم تَ كَ بها عسْ      *ا رمى   إذ وطیرٍ  یلٍ خَ  راَ كَ عسْ  لهُ 
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وهي مسألة نقد�ة یدافع عنها شمردل السحابي؛ فهو حكم شجاع نفهم منه مسألة  
الز�ادة في المعنى �حكم أنه أ�اح على الشعراء األخذ على �عضهم ال�عض شرط أن تكون 

لنا�غة عندما عرضت عل�ه تكم هذا الناقد "شمردل السحابي" لهناك ز�ادة في المعنى، لهذا اح
 عة من األشعار في المدح.مجمو 

حكم ینم عن شخص�ة شجاعة جر�ئة في كالمها وأفعالها؟ ال ی�الي �من وجد أّال تجده  
هید الذي اختلقه إلظهار �عض م من ابن شُ س، وهذه الشجاعة استمدها شمردل بدعفي المجل

�اسم تا�ع  هید الذي أراد الظهورآراءه النقد�ة في شعر غیره؛ �معنى كأنه صورة ثان�ة البن شُ 
 آخر عدا زهیر.

هید له، وهذا عندما ومن جهة ثان�ة، شجاعة استمدها شمردل من خالل احترام ابن شُ  
 – هید""ابن شُ  -ترك له حر�ة الحضور في المجلس والنقد، دون أن �عّلق عل�ه، وهو المعتاد 

وتصو�ره ، ماض�ا في سخر�ته الالذعة، أن ینقد �حر�ة، و�بدي مواقفه دون خوف من أحد
 الكار�كاتوري للخصوم خاصة.

ب�ساطة، إنه أدیب ال �فتأ من أن �فخر قوال، وتعبیرا �قدرته على األدب، و�راعته  في  
النظم، وامتداد �اعه في قضا�ا النقد، وما هذا التا�ع إال صورة مصغرة البن ُشهید الناهض 

 ة.�الفخر و�مقدرته النقد�ة التي تضاهي مقدرته الشعر�ة والنثر�
ومن األهم�ة اإلشارة اآلن، للجزء الثاني من اسم شمردل؛ أال وهو؛ السحابي المشتق        

من الجذر "سحب"، �قول ابن منظور في هذا ال�اب:" الّسحا�ة: الغ�م. والسحا�ة: التي �كون 
میت �ه ، سُ حابَ ه السَّ امتِ مَ عِ  كان اسمُ عنها المطر، سمیت بذلك النسحابها في الهواء(...) 

 1المطر، النسحا�ه في الهواء". حابِ سَ تشبیها �ِ 
لعلنا نمسك �مفتاح المعنى اللغوي لنلج �اب تفسیر التسم�ة؛ إن تسم�ة ابن ُشهید لهذا        

الناقد الفص�ح �السحابي لهو متنفس خ�الي یبدي من خالله ابن ُشهید وجهة نظره في أد�ه 
 عر�ي عموما. خاصة، وأصول النظم الفني ومناهجه في األدب ال

وحتى نتبین حق�قة هذه التسم�ة أكثر، نراها تسم�ة تصعد سلم الخ�ال والتجسید، ل�طرق       
 �اب السماء �سرعته الخاطفة، فظهوره في المجلس كان خف�فا، ل�سارع في االختفاء.

                                                           
 . (مادة سحب).132، ص:07ابن منظور: لسان العرب، ج:1
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�عد أن حمل اسما داال على الغیث العم�م، إنه تا�ع، ف�ه كل مظاهر الخیر والح�اة       
اآلخر�ن، مفتخرا �ه، دون أن المطر المنهمر، لهذا رفع قدره وأعلى من مكانته بین النقاد و 

ننسى أنه صورة ثان�ة البن ٌشهید الذي �ش�ه نفسه �السحاب في العلو، والقوة، والرفعة، 
 أش�اه  –عنده  –والخیر، وهو ینظر لآلخر�ن تحته مصغرا حجمهم، مدن�ا منزلتهم، فكانوا 

 ... و ، وكتاب، ونقاد، ولغو�ینشعراءأد�اء: 
حضر هذا ف�ما یخص الناقد األول؛ شمردل السحابي، فمن هو الناقد التالي الذي       

 المجلس النقدي، وكانت له آراء جر�ئة. 
هید قائال: إنه، فاتك بن الصقعب، وقد جاءت اإلشارة إل�ه في المجلس عندما قّدمه ابن شُ 

، �ا شمردلُ  على ما ذكرتَ  ل، فقال: األمرُ ردَ مَ شَ  قولِ ة، فاحتّد لزَّ البِ  نُ حسَ  فتىً  ضرةِ "وكان �الحَ 
 معنىً  اآلخر فال أدري أليّ  یرُ الطّ  بیلین الغالب؟ وأّماالقَ  أيُّ  عت�ِ إذا شَ  الطیرُ  سألُ ولكن ما تَ 

خّلص ص؟ ولكّن الذي قارات والعصاعِ ع والفَ واألذرُ  وقِ السُّ  ظامِ عِ  دونَ  ماجمَ الجَ  الطیرُ  افتِ ع
 النا�غةِ  عل�ه شعرُ  على ما دلّ  واحدةٍ  التركیب، ودّل بلفظةٍ  نَ ه، وزاد ف�ه، وأحسَ هذا المعنى كلّ 

ب (...) فاهتّز عَ قْ الصَّ بنُ  ، فاتكُ الممدوح أعداءُ  ها الطیرُ تلى التي أكلتْ المتنبي، من أّن القَ  و�یتُ 
 1ه".قعب؟ قال: �عني نفسَ ك بن الصَّ ن فاتِ لزهیر: مَ  دقه، فقلتُ لقوله، وعلموا ِص  المجلُس 

سنناقش النص األخیر على ما �غذي مقصدنا؛ أال وهو مناقشة سبب التسم�ة المتعلقة  
نا أوال أن نشیر أن اسم التا�ع بهذا الناقد، وهو مقصد سنجعله طر�قا ممكنا في التحلیل. و�عنی

ذا داللة معجم�ة أصیلة ت�حث في الفتك الجامع لمعان القتل أو  "فاتك"األولقسمین؛ كان  ذو
مدى مطا�قتها لشخص�ة و  و�إمعان نظر نرصد هذه الصفاتالجرح مجاهرة، كذلك الجرأة. 

�معنى إنه ناقد جريء وشجاع، قّتال مجاهر، یخشاه الكّل في حین أّنه ال یخشى هذا الناقد؛ 
من االسم؛ الصقعب لوجدناه �حمل  للقسم الثانيجمي .أّما إذا ما �حثنا في المعنى المعاأحد

 معاني الصراخ �عنف؟ �معنى ص�اح قوي فّتاك.
ومنه، فإننا نعثر ضمن هذه التدل�الت المعجم�ة على تا�ع "كثیر الفتك، وٕاذا صاح  

تسم�ة . وٕانها 2�ستط�ع أن یواجه أحكامه النقد�ة المدعمة �البراهین" أرهب سامعه؛ أي ال أحد
تا�ع �حب أن �ضع له اسما مناس�ا هید ال لینسبها لهذا التا�ع مثله مثل أي بها ابن شُ أتى 
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هید هذا التا�ع الذي �عّد صورة أخرى له فرقه عن اآلخر�ن، بل إنها تسم�ة قصد بها ابن شُ �
 عدا زهیر وشمردل.

آراء النقدي من خالل  هید هذا التا�ع ل�مثله في هذا المجلسابن شُ  ب�ساطة، لقد اختلق
نقد�ة تضعف قدرة المنافسین، ففي بدا�ة الحدیث بدا  نقد�ة یؤمن بها، راغ�ا في افتكاك ر�ادة

شمردل عّلق على تحك�م الناقد األول،  التا�ع "فاتك بن الصقعب" واثقا من نفسه عندما
، وهذا التعلیق یدلل على وجود اتفاق 1األمر على ما ذكرت �ا شمردل"السحابي قائال له: "

 تانصور  اهید، فهمن هما في حق�قة األمر �مثالن شخصا واحدا؛ إنه ابن شُ اللذیالتا�عین بین 
 .لشخص�ة واحدة

قوته وحّدته، عندما زاد  ثم نمضي مدللین أكثر على فتك هذا الصقعب وجرأته، فزادت
، وهذا عندما أبرز أن هناك من ه النقدي، لیتمادى ف�هعلى حكم شمردل ز�ادة یبدي فیها شأو 

�عني  عب؛قمن هذا؟ أجاب: إنه فاتك بن الص�عد أفضل من كل المتنافسین، وعندما سئل 
هید" استفسر زهیر من هذا فصّدقه كّل من في المجلس غیر أن صاحبنا "ابن شُ  نفسه،

 هید.الصقعب، فأجا�ه زهیر: أنه أنت �ا ابن شُ 
هید في هذا المجلس فإظهاره لجملة من اآلراء أن نفهم مهمة ابن شُ  ونستط�ع اآلن،

النقد�ة في شعر غیره تّمت "�مناقشة نقد�ة اختلق فیها شمردل السحابي إلظهار �عض اآلراء 
، و�ظهر 2آخر أسماه فاتك بن الصقعب یبز الحاضر�ن" من خالل الرد عل�ه، وشاعر

�ة هید وفي ذلك مز شعر ابن شُ "ما �ستشهد �ه فاتك و�نس�ه لنفسه ما هو إال لل�احث �عدها أنّ 
هید هید من قبله، فإّن كان كل شاعر�ة یّدعي تا�عا له من الجن، فابن شُ سبق فیها ابن شُ 

یتمثله  "وٕانما ، و�جعل آخر ل�س بتا�ع له،3كما علمنا" یجعل له تا�عا �سم�ه زهیر بن نمیر
قق التفوق على شعراء ، ومن خالله ال �ح4شاعرا ناقدا من الجن ال �قل عن زهیر إطالقا"

"وٕانما یتجاوز ذلك إلى األخذ بإجازة شعراء الجن، وتثبیت مكانته األدب�ة التي اإلنس فحسب، 
 .5ر�ة في الزمن �استشهاد جني اسمه فرعون بن الجون"لها جذورها الضا
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وهو الجني المعني �التحلیل اآلتي، وغا�ة ما �عنینا اسمه؛ إّن اسمه فرعون بن الجون 
ین كعادة اسمي الجنیین السا�قین، فاسمه األول "فرعون" تشیر لغو�ا إلى الكبر شق �حمل

والتجبر، سنحاول المطا�قة من عدمها بین اسم التا�ع والشخص�ة الحاملة له، أوال نستحضر 
هید الذي ختم لقاءه �الناقد الجني فاتك بن وجوده في المجلس النقدي على لسان ابن شُ 

 هید نتیجة إعجا�ه بها.ظ�مة �عد سماعه أب�ات البن شُ الصقعب الذي صاح ص�حة ع
ه تِ �ة لركانِ ه هْض ا جني كأنّ منّ  جوةٍ هید عن فرعون بن الجون "وكان بنَ ابن شُ  إذن، �قول 

�الله منه؛  رفي عنه، وأستعیذُ �طَ  وذُ ین، وأنا ألُ ذَ ین نافِ رمیني �سهمَ هم، یَ ونَ دُ  ق فيَّ ه، �حدِّ ِض وتق�ُّ 
میر؟ الزَّ  ن أخذتَ د: على مَ الحسَ  هُ ، وقد استخفّ ألنه مأل عیني ونفسي. فقال لي لّما انتهیتُ 

، 1ة"الفصاحَ  العَ رعى تِ یَ  نا كالماً أعطِ  ! الیوم؟ قال: أجل عندك منذُ  اخُ ما أنا نفَّ : وٕانّ قلتُ 
، الزمن، فینشد أب�اتا لوالدههید منشدا أب�اتا تثبت مكانته األدب�ة الضار�ة في و�مضي ابن شُ 

ثم أخ�ه، وعّمه، وجّده، وجد أب�ه، لیختمها �أب�ات له، فیتعجب هذا الجني منه، ومن عراقته 
 في الكالم.

من األوفق بنا �عد أن ألمعنا إلى هذا النص الشاهد على وجود شخص�ة فرعون بن  
مع  التا�ع، لكن هذه المرةالجون محل الدراسة، أن نعرج على نظام التسم�ة الذي خّص هذا 

الشق الثاني من اسمه؛ أال وهو: الجون، والمقصود �ه في لغتنا: اللون األسود المشرب 
 �الحمرة.

هید قد أظهر ن ابن شُ إ راءة التسم�ة الخاصة بهذا التا�ع؛، ق�مكننا استنادا إلى ما سبق
ة �ا عل�ه سمف، مضمقدار الرجالالتصو�ر �التا�ع الذي ال �عرف  هذا التا�ع، عن طر�ق

الغرور والكبر. سنشرح هذا من خالل ما ورد في نص االستشهاد السابق، كبر وتجبر رآهما 
و�رم�ه �سهمین نافذین، وهو جالس وكله ثقة في هید في التا�ع عندما كان �حدق ف�ه، ابن شُ 

عراقته في سمعه أب�اتا شعر�ة تبین هید و�كل ثقة أن �ُ ابن شُ  نهذا المجلس النقدي، ل�طلب م
 الشعر، وتمكنه من ال�الغة والفصاحة.
؟ يّ نّ ن هذا الجِ هید فسأل زهیر بن نمیر عنه قائال: "مَ إنه، تا�ع أثار فضول ابن شُ 

، غیر مفصح 1ل كبیر منكم"رجُ  "هو تا�عةُ  ، مض�فا2ون"الجَ  بنُ  رعونُ (...) هذا فِ فقال لي:
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هید فهم قصد زهیر، وهنا �عود ابن شُ هید الذي عن نس�ه أو عن شخصه لدینا؛ ما عدا ابن شُ 
(...)، ومن أجله فّر إلى هذه العوالم ل�قول قولته، "للتلم�ح دون التصر�ح الذي یخشاه

على هذا التلم�ح، نتذكر معلومة أدب�ة هامة؛ هي أن رسائل  .2ول�فهمها من �عده من �فهمها"
ل من شأن األد�اء مما جعلهم لالنثر الخ�الي رسائل أدب�ة رمز�ة كتبت ثورة على واقع مترد ق

 ون إلى الرمز دون التصر�ح.یلجؤ 
 شخص�ةهید، إننا نفهم أنه تا�ع ومن هنا تأتي رغبتنا في فهم ما قصداه زهیر وابن شُ 

في األساس تا�عة ألحد خصومه من خالل وصفه هید، لما ال أن �كون معاصرة ابن شُ 
في الفساد في الدن�ا، فالمعروف أن �المتكبر والج�ار، بل الفرعون الذي �ضرب �ه المثل 

فرعون عرف �الطاغ�ة؛ ألنه عاث في األرض فسادا، وما هذا التا�ع شب�ه �فرعون الحق�قة 
 المعروفة.

هید �حسن اخت�ار اسم هذا منظمة، مما جعل ابن شُ إنها تسم�ة جاءت ضمن منهج�ة 
�اة، فهو عدو لدود البن التا�ع انطالقا من المشاعر التي �كنها اتجاهه، مشاعر صنعتها الح

 �ستنكر قدرته وتفوقه، ونبوغه الشعري. هیدشُ 
أما تسم�ة التا�ع �الجون من جهة ثان�ة لدلیل على تغیر مالمح هذا الجني عند لقاءه 

هید، فمالمحه فیها حنق وغ�ظ لدرجة أن تراوح لون وجهه بین األسود والحمرة، وكلها �ابن شٌ 
 هید.الذي �ع�شه التا�ع �مجرد رؤ�ته البن شُ مظاهر تدل على شدة االنزعاج 

عن هید، �كشف ابن شُ  فهذه الصورة التي �حملها التا�ع ینم عن منزلة صاحبها لدى
هذه المنزلة مدى العبث والتشو�ه الذي لحق فیها من أجل إخراجها بهذا الشكل (احمرار 

هید لهذا توى كره ابن شُ واسوداد)، ومثل هذا الشكل والوصف الدق�قین �ساعدان في ارتفاع مس
 التا�ع، وقد ساعد الحوار بینهما في كشف شحنة الغضب والكراه�ة التي تبّدت في حوار�هما.

هي صورة فیها من الدقة في رصد المالمح ما �كفي لنقل مشاعر التعالي والكبر 
. 3هید أدی�ا"لتا�عة فرعون بن الجون، "في الوقت الذي تكشف ف�ه عن هوان وصغر ابن شُ 

هید وتا�ع في العالقة بین ابن شُ -وقد كان من الممكن أن �كون هذا الحكم خاتمة المطاف 
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هید طموح ابن شُ بلغت �ه منتهاها، وأوفت على غایتها المنشودة، إال أن  -فرعون بن الجون 
 مّد جسور مرحلة أخرى.دفعه إلى 

 / فصل حیوان الجّن:4
االنطالق في عالم الجن، وااللتقاء  الرسالة، وف�ه مز�د منوهو الفصل األخیر من 

هیر أنا وزُ  یوماً  تُ یْ �أفراد آخر�ن منه، ولكنه هذه المرة یتعرف على حیواناتهم، ف�قول: "ومشَ 
، اءنّ غَ  رارةٍ قَ  فنا علىمنهم، إذ أشرَ أهل اآلداب  �ةَ أندِ  ونعتمدُ  ى الفوائدنتقرَّ  أ�ضاً  �أرض الجنّ 

یتنازعون حول شعر�ن لحمار ، 1هم"و�غالِ  ر الجنّ مُ من حُ  ماء، وفیها عانةُ  عن بركةِ  رُّ تفتَ 
�شعره بین ید�ه، فقضى لل�غل على الحمار، وغمز في  و�غل من عشاقهم، "وألقى كل منهما

، ثم أرسل �صره في البركة القر��ة: إذ لمح إوزة ب�ضاء 2حكمه "أنف الناقة غمزة موجعة"
في البركة، محركة عضالتها �كل رشاقة شهالء، زاه�ة بجمالها، مغرورة بنفسها، سا�حة 

 وخفة.
�عد هذا التقد�م، س�كون حدیثنا، في هذا المقام التحلیلي، منص�ا على نظام التسم�ة 

 الخاص بهذه الحیوانات.
هید، وتطلب منه أن �حكم بین شعر�ن وستكون البدا�ة �ال�غلة التي تأتي إلى ابن شُ 

�حكم، و�هذا تسمعه ال�غلة شعر ال�غل، ثم تسمعه لحمار و�غل، فیجیبها أن �سمع أوال حتى 
لیتبین البن .3هید لشعر�ن �حتكم لل�غل على الحمارشعر الحمار، و�عد أن �ستمع ابن شُ 

هذه ال�غلة التي طلبت منه التحك�م ما هي إال �غلة أدی�ة ناقدة اسمها �غلة هید �عدها أّن شُ 
 ه الذي مّر زمن طو�ل، ولم یره.أبي ع�سى، وهو صد�قأبي ع�سى؛ �معنى أنها تا�عة 

وتفسیرنا لنظام التسم�ة الذي شّكل اسم تا�عة أبي ع�سى "ال�غلة ما ف�ه من تفسیر فقد 
، 4�غلة" ركب، واألنثى "الشّحاج الذي یُ  سّماها ال�غلة أكرمكم الله، وال�غل ذلك الحیوان

والجمع �غال، وقراءتنا لهذه السم�ة تمت عبر عالقة رأیناها بین الدال والمدلول، أو عالقة 
�مسماه، وتم حصرها �ما اصطلح عل�ه جمیل حمداوي �الداللة الرمز�ة، والمقصود بها االسم 
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أن تص�ح "�عض الدوال أو األسماء (...) في كثیر من األح�ان داخل العمل الروائي رموزا 
 .1صي أو الذهني"ت إحال�ة تستلزم مدلوالت تفهم من خالل الس�اق النّ وعالما

إذ جعلها �استعمال الرمز لشخص�ة ال�غلة،  هید معنيوانطالقا، من هذه الرؤ�ا فابن شُ 
تقوم بوظ�فة فاعلة في التأشیر على طب�عة الدور الذي ستقوم �ه، كونها في الواقع مجاال 

 لغَ مع بَ  �ار المواقع الس�اس�ة "ومن إخوانكِ وانهالظروف،  والهزء على تردي للتندر والسخر�ة
األقنعة عن  ط، وهذه حق�قة تكشف حق�قة مرادفة لها؛ إنها إسقا2اإلمارة، وانتهى إلى الوزارة"

الفساد في المجتمع الذي �ع�ش ف�ه، وتسل�ط  �عض الوجوه ل�كشف عن مناطق أخرى وصلها
هید إلى مثل هذه المواقع الضوء على الفساد الس�اسي الذي قاد إلى وصول أعداء ابن شُ 

 .3متجاوزا في ذلك المشكلة األدب�ة"
هید؛ إنها القصة على "لسان وهنا، أ�ضا نتذكر طر�قة كتاب�ة جدیدة نحا نحوها ابن شُ 

ومن نحا نحوه من القدماء من أقدم أنواع ا �سمیها ابن الند�م، الحیوان أو الخرافة أو كم
القّص، ومن األنماط القصص�ة الضار�ة الجذور في تراثنا السردي العر�ي تعزى ف�ه األقوال 

 .4واألفعال إلى الحیوان �قصد التهذیب الخلقي، واإلصالح االجتماعي، أو النقد الس�اسي"
هو "المغزى الرمزي الذي تنطوي عل�ه  5األدبي ولعّل، ما یلفت النظر في هذا الفن

ّن ظاهرها لهو و�اطنها حكمة (...)، ومضمون الحكمة ، وتشف عنه أحداثها إذ إالقصص
في تحقیق الغا�ة التي یرمي إلیها كاتبها، فهي إما تر�و�ة تعل�م�ة تستهدف النقد یتمثل 

و تأكید ق�م معینة أو كشف االجتماعي واألخالقي من خالل نقد �عض العادات والتقالید أ
 ، و�التالي، إنه هروب من الم�اشرة إلى الرمز.6سلوك ما"

والمت�صرة بهذه الحقائق الواردة الذكر،  ومن ثمة، فإن المالحظة الشاخصة الواع�ة،
هید المنحطة عند اآلخر�ن، و�خاصة الحكام والوالة، فهو لم ابن شٌ  تكشف لنا عن منزلة

                                                           
 .05ت الس�م�ائ�ة في الروا�ة العر��ة السعود�ة، ص:مقال جمیل حمداوي: الدالال 1
 .149ابن ُشهید األندلسي: رسالة التوا�ع والزوا�ع، ص: 2
 .1039ص: (دراسة نص�ة)، هاشم العزام: المفارقة في رسالة التوا�ع والزوا�ع 3
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عترف �مقدرته و�راعته الشعر�ة والنثر�ة، وعاش وهو یرى أنه ولم �ٌ  "�ظفر منص�ا كجّد أب�ه،
 .1جدیر �الكثیر دون أن ینصفه مجتمعه"

أما عن رمز�ة استعمال ال�غلة فیذكرنا بجملة من الصفات �حملها ال�غل، فهو حیوان 
على الحال الذي لى �غلة أبي ع�سى، فهي �غلة صبور نسقطها ع صبور، عنید، و�التالي

اإلفلیلي"، وتأتي خاصة الحمار الذي �مثل شخص�ة "ل�ه، نظیر تجاهل اآلخر�ن لها، آلت إ
معروف �الغ�اء، ففي  االستعانة برمز�ة الحمار لشخص اإلفلیلي؛ ألنهما یتشابهان، فالحمار

�حمل علما ال �ع�ه، " - هیدحسب ابن شُ  – نص التوا�ع تعر�ض �الخصم اإلفلیلي الذي �عدّ 
، فال�غلة تا�عة 2في ذلك مثل الحمار الذي �حمل األسفار، وال یدري ما فیها"وال �فهمه، ومثله 

لم تلق حّظها من التكر�م واالحترام، فمن األمثال شخص�ة أدب�ة عاشت في األندلس، لكنها 
األخالق اإلفلیلي فراحوا �سعون �ه لدى الملوك، و�نتقصون شعره، وأد�ه وأخالقه، وهو بهذه 

 تتمثل في ث�اته على آراءهیدعونا للنظر في صفته الثان�ة؛ وهي العناد، إن عناده له داللة 
وأخالقه من أجل ال�شر والمناصب، بل ظل  م�ادئهوأفكاره رغم حسد الحاسدین، فلم �غیر 

وكل ذلك �كشف عن علو هّمته إذ یر�د قمم الق�م ومعاني األمور، عكس ثابتا علیها، 
 الذي �قضي عمره في اللهاث وراء متع الح�اة التي ال تستحق كل هذا التعب. اإلفلیلي

، نعاود استجالء الجانب التطب�قي للجانب النظري للفكرة السا�قة، في أّن المغزى اآلن
الرمزي الذي ینطوي عل�ه هذا الفصل من الرسالة، مغزى تر�وي تعل�مي، �ستهدف النقد 

الفصل  ، وٕاذا قمنا �التطبیق من هذاهذیب الخلقي واإلصالحاالجتماعي أو الس�اسي �قصد الت
مع شخصین "ال�غلة" و"الحمار" لوجدنا ق�م مجتمعة تسیر �المقلوب في تصنیف ال�شر على 
أساس المعرفة والعلم، فتجد الرف�ع منحطا، والوض�ع أو المنحط رف�عا، وهو زمن غلبت عل�ه 

 المادة والبذخ والترف ال غیر.
في رسالته حاول أن یخلق لعصره "هو�ة وانتماء جدیدین، یتجاوزان الحدود هید فابن شٌ 

الذي عّم ف�ه  3الزمن�ة والمكان�ة والطب�ع�ة، لیؤسس واقعا محتمال بد�ال عن الواقع الفعلي"
 مترد�ة، اختلط فیها الحابل �النابل. واقع س�اسي أو ظروف اجتماع�ة

                                                           
 .293محمد سعید محمد: دراسات في األدب األندلسي، ص:  1
 .293محمد سعید محمد: دراسات في األدب األندلسي، ص: 2
بوشعیب الساوري: النص والس�اق( ابن ُشهید بین الرغ�ة الذات�ة وٕاكراهات الس�اق الثقافي دراسة لرسالة التوا�ع والزوا�ع)،  3

 .54 - 53ص: 



 الشخص�ات  عجائب�ة:                                                       الفصل األول

107 

إذ الوظ�فة االفتتاح�ة في هذا الفصل، وٕاذ تنقضي مهمة هذه الشخص�ة "ال�غلة" ذات 
�ص�ح المجال مفتوحا أمام شخص�ة ثان�ة من عالم الحیوانات؛ إنها اإلوزة التي أطلق علیها 

 .ثان�او"العاقلة"  أوالهید اسمْي "أم خفیف" ابن شُ 
ونحن معنیون �قراءة االسم األول معجم�ا؛ أم خفیف؛ فخفیف من الخفة عكس الثقل 

هید في آل�ة الر�ط بین االسم ومدلوله لوجدناها إشارة من ابن شُ  حاولنا ال�حثوالث�ات، وٕاذا 
في األندلس، معترفا بخفتها،  إلى استهزاء بتا�عة صاحبها، وهو شیخ من مشیخة اللغة

، وال أن �ستشیرها أحد في شؤون العلم وغ�ائها، فهي ال تصلح أن تضم العلم بین جناحیها
�حمقها �عد أن طلبت التا�عة مناظرته في النحو  اففاالستخوالمعرفة، وتم هذا الزجر و 

 والغر�ب.
على النحو، حیث تحرجه اإلوزة �سؤال �التهكم والسخر�ة  مناظرة ساخرة مألىإنها، 

�طعن في مقدرته النحو�ة واللغو�ة، فال یجیبها إال �أنه یرتجل الشعر، و�بدع الخطب، فتتهكم 
: ألهل اللغة والنحو ف�ه علیها، ومن خالل الحوار الذي �قول�ه، لكنه یلقنها درسا ینتصر �ه 

 "افهموا األدب أوال قبل أن تناظروني".
إلوزة التلم�ح الذي تبناه، وقد لجأ ي هذا الدرس الذي قدمه ابن ُشهید لوما �ستوقفنا ف

سجن، �عدما حظي �عداوات أهل زمانه، فكان هرو�ه �غ�ة التعر�ض إلى ذلك خوفا من أن �ُ 
من الواضح أنها إوزة تتكلم على لسان شیخ من شیوخ النحو في عصره ممن "كانوا بهؤالء.

 .1في الشعر، والغلو في صنعة البد�ع" ةرقیناصبون أ�ا عامر العداء، فیتهمونه �السّ 
ى الرمز والكتا�ة على لسان الحیوان، لهید فلجأ إهذا ما فرضه التلم�ح على ابن شُ 

 د�اء.ناقدا �عض معاصر�ه من األ
والتحلیل نفسه نستوقفه مع اسمها الثاني، فقد سّماها "العاقلة"، على سبیل التعر�ض 

ة والتكن�ة، فهو ال �قصدها عاقلة واع�ة، متزنة في أقوالها وأفعالها؛ بل هي على العكس خف�ف
ي الطیور ما هو أحمق من اإلوز، والح�ارى، وهي ال العقل، طائشة، ف�عد أن مضى "ماف

تنفي ذلك، بل تعترف �أن اإلوز من أقل األح�اء عقال، و�نصحها الراوي، �عید هذا، �أن 
 تحرز نصی�ا تكتفي �عقل التجر�ة، إذ ال سبیل عندها لعقل الطب�عة فلعلها بذلك 

                                                           
 .10إبراه�م خلیل: حكا�ة اإلوزة والسرد العجائبي (نظرة جدیدة في السرد العر�ي القد�م)،ص: 1
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 .1من األدب"
هید إن الصورة التي رسمها ابن شُ وحیث یزداد اتصالنا �الموضوع، �مكننا القول: 

 ب�ضاء ةُ زَّ نا إوَ ر�ِ في منتهى الحسن والجمال "وكانت في البركة �قُ  - كما قلنا سا�قا –لإلوزة 
هید من الرزانة ووصفها �الط�ش، قد أفرغها ابن شُ ، 2عامة..."النّ  ثمانِ في مثل جُ  ،هالءشَ 

ى العاقلة، سمّ تٌ  ،كمیختِ شْ من مَ  شیخٍ  ها؟ قال: هي تا�عةُ والجهل والخفة "فقلت لزهیر: ما شأنُ 
التضاد بین االسم والكن�ة هو من المناطق الم�سرة التي �عبر من ، فهذا 3یف"فِ خَ  كنى أمّ وتُ 

 .4هید إلى عالم السخر�ة واالستخفاف"خاللها المتلقي مع ابن شُ 
رة، وأخیرا، �أتي إبراه�م خلیل على استخالص البث في شأن تسم�ة اإلوزة �العاقلة م

قائال: "وكل هذا تم على سبیل الكنا�ة، وهي واضحة هنا وتكنیتها �أم خفیف مرة ثان�ة 
فمغزاها السخر�ة، والتهكم، ال من اإلوز فحسب، بل أ�ضا من ذلك الفر�ق الذي یزري �أدب 
أبي عامر، والوصف الذي یتوالى �عد ذلك لإلوزة، وما ف�ه من تركیز، وٕالحاح على صغر 

، وهذا التهكم 5له من تفسیر سوى أنه �سخر من ضآلة ما لدیها من الدماغ"رأسها، ال وجه 
 جعل من اإلوزة نموذجا كار�كاتور�ا �ستثیر في القارئ مكامن الضحك.

و�هذه المحاورة، مع حیوانات الجن ینتهي ما �قي لنا من رسالة التوا�ع والزوا�ع، وقد 
الكتب األندلس�ة، �فعل الحروب �كون لها أجزاء أخرى ضاعت مع ما ضاع من أمهات 

 واالضطرا�ات الس�اس�ة التي عرفتها األندلس.
 التفسیر العجائبي للتسم�ة: /5
االستیهام�ة  نؤمن �أن رسالة التوا�ع والزوا�ع تصّنف ضمن الرحالت الخ�ال�ةدائما،  

 التي تحوي نصا بني ذهن�ا، ورسمت عوالمه یوتو��ا بد�ال عن الواقع.
هید رحلته الخ�ال�ة إلى عوالم الجن عارضا هذا الطرح، قّدم ابن شُ تأس�سا على  

المشاهیر، محاورا هذه  �ضاعته من المنظوم والمنثور، على توا�ع الشعراء والكتاب العرب

                                                           
 .10:ص ،المرجع نفسه 1
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الشخوص �طرافة وروح نكتة، مصطنعا لها أسماء ذات بنى تركیب�ة تنم عن مقامات وأ�عاد 
في ذهنه الصورة  بهذه البنى التركیب�ة و�حموالتها لیرسمالقارئ، وتجعله �ستعین  دالل�ة توجه

 الحق�ق�ة لشخص�ات العمل األدبي.
هید هذه التوا�ع بهذه و�حسن بنا هنا التوقف، عند مقار�ة تحلیل�ة لسر تسم�ة ابن شُ  

 األسماء دون غیرها، واألهم ال�حث في منظومة هذه األسماء ذات التشكیل العجائبي.
هید الملحة في �ع والزوا�ع موظفة العجیب استجا�ة لرغ�ة ابن شُ وعل�ه، تذهب التوا

، وهي رؤ�ة إبداع�ة مشروعة خرق الثابت والراكد والنمطي على مستوى النصوص النثر�ة
سردي أصل، وال�حث عن شخص�ات، ألدیب تواق إلى ال�حث عن جدید في صناعة خطاب 

 التدبر في فن الّسرد.وأسماء، وألقاب، وعن كل ما �مكن إدراجه تحت مفهوم 
هید لتوا�عه وزوا�عه، ونحن نعثر وهكذا، سنخوض قراءة األسماء التي تبناها ابن شُ 

انتشار واسع لمخزون األسرار، والطالسم �صورة شدیدة الوظ�ف�ة تحفزنا للوهلة األولى على 
، فهید المألو لنخوض العمل�ة السرد�ة، كاشفین عن أسرار األسماء التي خرق بها ابن شُ 

عالم الجن والش�اطین عّله یجد ضالته هناك؛ وهي إرضاء حاجته النفس�ة المتمثلة نحو الجئا 
في "إعادة االعت�ار لنفسه، وجعلها تحظى �المكانة األدب�ة التي ترى نفسها �أنها أهل لها 

 مجتمع أدبي، وآخر س�اسي، واجتماعي. 1"لداخ
عن الواقع وعن العالم المعلوم، هید مبتعدا إذن، هي توا�ع وزوا�ع رحل إلیها ابن شُ 

رغ�ة في إث�ات تفوقه، وٕارضاء غروره "�احثا عن سلطة أو مؤسسة تمنحه االعتراف (...) 
فكان الخ�ال مساعدا له، ومنصفا له، وكان فرصة لالنتقاص من الخصوم من جهة، ومن 

توا�ع ك�ار األد�اء  وتفوقه على الخصوم �شهادات وٕاجازات جهة أخرى إبراز تمیزه األدبي
للخ�ال لینصف نفسه "فكان الخ�ال أرحم من الواقع، فتسامى على  لجأ ،و�هذا.2والشعراء"

، واإلنصاتوالنقاش  الواقع، وخلق واقعا جدیدا وجد ف�ه ما كان �عدمه في واقعه كالحوار
 3."واالعتراف �قدرته اإلبداع�ة، مبرزا إمكانیته األدب�ة (شعرا، نثرا، ونقدا)
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و�عنینا، هنا أن نتعرف على أسماء هذه التوا�ع التي منحته اإلجازة، معترفة ب�اعه 
 الطو�ل في األدب ومشتقاته.

الر�ط بین اسم أو  هید قد أفلح فيعند مالحظة هامة مفادها أن ابن شُ  ولنتوقف، بدا�ة
األسماء ت عالما لغو�ا، حتى الحیوان، فجاءن شخص�ة الشاعر أو الكاتب، لقب كل تا�ع و�ی

معبرة عن الشخوص، فهذا عتی�ة بن نوفل اسم متقن المرئ الق�س، وهذا حارثة بن المغلس 
اسم یناسب شخص�ة المتنبي كما ناقشنا في السابق، والعمل نفسه مع أسماء توا�ع الخط�اء، 

 فاسم أبو عیینة وافقت الجاحظ، وهذا في إشارة إلى جحوظ عین�ه.
فق في ذلك الر�ط من خالل مطالعاته حول تلك وعلى هذا الفهم، استطاع أن یو 

 من أدبها، فها هو �سمى صاحب الشخص�ات ف�ما نسج حولها من أخ�ار، أو ما استنتجه
ال�حتري "أبو الط�ع" إشارة إلى المذهب الفني الذي تمیز �ه، وهو مذهب الط�ع الذي قرن 

�اة هاته عة والقراءة لحوعلى هذا الّنمط، من المطالاألول. ه�اسم ال�حتري، واعتبر رائد
لق�ة ف�ه؛ أبي نواس "حسین الدنان" إشارة إلى صفة خِ ش�طان  الشخص�ات استطاع أن �سمي

 ومن جهة ثان�ة إشارة إلى تعلقه �الخمرة التي تغني بها في شعره.إنها الجمال من جهة، 
رئي عبد الحمید الكاتب �أبي هبیرة، إشارة إلى ضخامة جثته،  و�الغا�ة نفسها، �سمي

 وهكذا الحال مع �اقي الشخص�ات.
هید �ملك ع�قر�ة فذة في معرفة النفوس، ورصد المواهب إلینا أن ابن شُ  یخیل      

 لشخص�ة التوفیق بین الشخص�ة وتا�عها.ااستطاع من خالل تجار�ه وقراءاته  والمالمح، فقد
هید لم یجنح  فإننا ال نستط�ع المرور دون أن ننوه إلى أّن ابن شُ  ى،ومن جهة أخر 

اإلغراب في اخت�اره أسماء توا�عه، بل اختارها من واقع البیئة العر��ة وركبها، وهذا ما إلى "
شخص�اته متنوعة من إنسان وحیوان  واعتزازه �أرومته، فجاءت ،عامل األصالة عنده یؤكد

 وقع: هل �مكن تخّیل توا�ع أو ش�طان تحمل هذه األسماء؟ ، لكن اإلغراب الذي1وطیر"
هو اإلغراب �عینه أن نجد توا�ع تحمل أسماء مثلها مثل الكائنات ال�شر�ة، هذا عتی�ة 
بن نوفل، وهذا حارثة بن المغلس، وهذا ز�دة الحقب ... فاألكید أن هذه المخلوقات ل�س لها 

و�طاقته الخ�ال�ة استطاع أن �ستحضر تلك هید وجود: هي إذن عد�مة االسم، لكن ابن شُ 
 األرواح صورة وجسدا من قبل، ثم مقدما لها أسماء تمّیزها عن �عضها ال�عض.
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هید في إعادة إنتاج "الشخص�ات من واقعها الذي تع�ش ف�ه، ابن شُ  وهكذا، �مضي
ولكنه یتصرف فیها وفق الفن والجمال والتصور اإلبداعي واإللهام الخ�الي، وممارسة التخییل 

 1وتمط�طها تولیدا وتحو�ال".االحتمالي في خلق الح�كة السرد�ة، 
ساعدة مصدر�ن هید تخی�ال وتولیدا وتحو�ال �مومن هذا المنطلق، مارس ابن شُ 
خدمة لغرضه الشخصي،  وظفهمایواألساطیر، ل أساسیین هما: الشعر العر�ي القد�م ونثره،

مقدما شخص�ات خ�ال�ة تع�ش في عالمه الخاص، كانت حاضرة ذات یوم، نافخا فیها الروح، 
�ه في ح�اتها الواقع�ة، وهذا ما أطلقنا عل�ه مستحضرا لها أسماء جدیدة مطا�قة لما عرفت 

ال مصطلح المطا�قة؛ أي أن �عبر االسم �كل جالء ووضوح عن الشخص�ة المتحدث عنها ق�
 شامال وكل�ا. تعبیرا

هید، البد لنا هنا أن نواصل تفسیرنا لهذه األسماء العجی�ة التي أتى بها ابن شُ وحتى 
 نكانوا �ستلهمون وحیهم �الشعر م"الشعراء لجاهلیون من أّن نشیر إلى ما كان �عتقده ا

عن الحّس �عّبرون بذلك  وهم اعر. فقالوا: لكّل شاعر ش�طان.الش �ش�طانكّنوا عنه ش�طان، 
شاعر عندما یهز مشاعره، وٕاحساسه شيء ما یؤثر عل�ه  الذي �صیب كل إنسان حساس

وشعوره و�ستهو�ه، وال یتركه �ستقر و�هجع حتى �عبر عن شعوره هذا  ف�ستولي على عقله
شعر �أت�ه وكأّنه وحتى ینزل عل�ه تنز�ال، وعندئذ فقط �ستقر الذي س�طر عل�ه وملكه؛ �

 2".ور المرهف الذي ألّم �ه إلى وحي ش�اطین الشعرأن �كون قد نسب هذا الشعو�هجع، �عد 
فانطالقا من هذا الفهم، أال �كفینا أن نؤكد فكرة ش�اطین الشعراء الذین كانوا یلهمون 

ة الشعر�ة العر��ة، إّنهم ش�اطین عاود إح�اءهم روح أصحابهم أشعارا ممیزة جعلتهم في الذاكر 
وفي ذلك إشارة على أّن الخ�ال، فهو في غمرة انفعاله وتهم�شه ینادیهم وكأنهم ماثلون أمامه، 

 هید كان على درا�ة �الفكرة وتعمد استخدامها، و�الطر�قة التي ترض�ه وتخدم غرضه؛ابن شُ 
، و�التالي، أص�حت هذه 3والسخر�ة من خصومه" وهو تحقیق التوازن النفسي، بإث�ات تفوقه

هید التوا�ع مصدرا إللهام الشعر، إذ جعل ابن شُ الفكرة عنصرا مركز�ا داخل التوا�ع والزوا�ع، 
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وفّسر بها موهبته الشعر�ة، وهي إشارة صر�حة إلى "القدرة االستثنائ�ة على الفعل الذي ل�س 
 .1أن یتلقى العون من كائنات غیب�ة" في طاقة ال�شر، وال �ستط�عه الشاعر إال �عد

فإن عون الكائنات الغیب�ة �حقق تجاوزا للواقعي �الالواقعي خالقا أجواء غیر  و�هذا
تقد�م جسر للتواصل مع الماوراء،  إلىالمستحیل واقعا، ولهذا فهو �سعى  مرتق�ة �صیر فیها

الت�اس حیث كالم الحیوان ووصال األح�اء  وفي الوقت نفسه یجعل العقل في موضع
 .وال واألفعال، وأنسنة الجماد و..في األق واإلت�ان �الخوارق �األموات، 

ومن ثمة، صنع تجاوز الواقع �الالواقع في رسالة التوا�ع والزوا�ع الحلقة األصل فجاء 
تحق�قه في عالم  العالم الغر�ب العجیب ل�حقق في الخ�ال ما لم �ستطعهید لهذا "رحیل ابن شُ 

 2الواقع".
هید أن �حاور شخص�ات متنوعة من شعراء وناثر�ن، وفي هذا العالم استطاع ابن شُ 

وعلماء لغة ونحو، وحیوان، ص�غهم �ص�غة خ�ال�ة عندما أضفى علیهم أسماء ال تتحقق لهم 
اختارها، �مثل هذه األسماء التي  الناس على تسمیتهم دعوّ تفي عالم الواقع، وال �ستط�ع أن ی

هید، لكن الخ�ال ساعده في وضع أسماءه واتقاءها، حتى تعّود علیها كل دارس ألدب ابن شُ 
 هم واقع�ة فعال.فأص�حت أسماؤ 
هید المتكررة في عرض تجر�ته الخ�ال�ة التي لطالما ظهر محاوالت ابن شُ وهكذا، ت

 - مثال –یتمكن من الثأر من خصومه وأعداءه، فهذا  واقع�ة، عّله تمنى أن تكون حق�ق�ة/
رسما  فقد رسمه، 3الذي كان "التهكم �ه غا�ة من غا�ات هذه الرسالة" أبو القاسم اإلفلیلي

كار�كاتور�ا غا�ة في اإلضحاك والهزء، ولم �كفه هذا الرسم العبث والمشوه، بل راح �طلق 
وهنا شارة إلى عاهة خلق�ة في اإلفلیلي؛ وهي كبر حجم أنفه، على ش�طانه اسم "أنف الناقة" إ

هید بنفسه ذروته؛ وعند هذه المرحلة یبلغ إعجاب ابن شُ كشف عن تندره �ه وسخر�ته منه، 
 �عدما انتقم وارتاح، والّسبب هنا: الّتسم�ة.

وأح�انا یخضع اخت�ار اسم الشخص�ة العت�ارات أخرى، فأح�انا یخضع إلى قوة هذه 
 هو �سمي شخص�ات نقاد الجن �أسماء موح�ةواقفها وحواراتها، فهاص�ة وصالبتها في مالشخ

                                                           
 .65، ص:62، ع:2005جابر عصفور: غوا�ة التراث، مجلة العر�ي، الكو�ت، أكتو�ر  1
وٕاكراهات الس�اق الثقافي دراسة لرسالة التوا�ع والزوا�ع)، بوشعیب الساوري: النص والس�اق( ابن ُشهید بین الرغ�ة الذات�ة  2

 .39ص:
 .307إحسان ع�اس: تار�خ األدب األندلسي (عصر س�ادة قرط�ة)، ص: 3



 الشخص�ات  عجائب�ة:                                                       الفصل األول

113 

على القوة كفاتك بن الصقعب، وشمردل الّسحابي، وفرعون بن الجون، وهذه األسماء كلها 
ما �قوم بهذه األعمال إال من ادعى ك من الفتك، والقتل، واإلجرام، و تحمل داللة القوة؛ ففات

فاالسم كله �حمل معاني الفرعنة والتجبر والغطرسة، وهي أسماء  أّما فرعون  القوة والشجاعة،
هید جعل مسرح قصته دار الجن وصفات �شر�ة ال تلیق �الجن وعالمهم، فواضح أن ابن شُ 

 وأجوائها العجی�ة ل�شید لنفسه أفقا جدیدة حاول تحق�قها في الخ�ال.�أرضها الغر��ة، 
ظ خوفه هید من أصحابها، الحِ لى درجة خوف ابن شُ تدل على القوة إ إذن، هي أسماء

�طرف العین "استصغارا واستخفافا �ه، مما جعل ابن  من قوة فرعون بن الجون الذي نظر له
نفسها  ، و�الداللة1نفسه تتوجس خ�فة منه" وكانتهید یتوارى عن أنظاره ما أمكنه ذلك، شُ 

الجید ألسمائها من المعجم العر�ي  هید عن قوة نقاد الجن، من خالل انتقاءهعّبر ابن شٌ 
 الوفیر.

هید فتجده ال �حب ذكر أسماءهم الكاملة، ولعّل أما إذا اتجهنا إلى خصوم ابن شُ 
الدافع وراء ذلك االنتقاص والتقلیل من شأنهم، رغ�ة في السخر�ة منهم، والحّط من ق�متهم 

 االجتماع�ة واألدب�ة.
حتاجا ل�عض التطع�م في الحجة، ذلك أن هذه إّن هذا التعلیل مقبول، غیر أنه ی�قى م

هید في االنتقام من الرغ�ة في الهجاء والسخط والتندر والسخر�ة، ی�قى مردها رغ�ة ابن شُ 
لتحقیرهم، والتنق�ص من ق�متهم برسالة �سخر فیها منهم، و�تهكم �أدبهم خصومه، لهذا عمد 

وهو الطعن على أنداده  ي إل�ه؛التوا�ع والزوا�ع ال تعّد هذا الغرض الذي یرم "فرسالة
، ولهذا "اكتفى بذكر أبي �كر وأبي محمد وأبي 2ومنافس�ه من الوزراء، وأهل الس�اسة والقلم"

اسمه؛ وهو أبو القاسم اإلفلیلي، أما األول  إذ ذكر القاسم، األخیر عرفناه من خالل النص،
 .3حولهما)"والثاني فقد حّیر (مؤرخي، ودارسي األدب، وتضار�ت اآلراء 
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الحمقاء تا�عة شیخ من مشیخة األندلس، عندما قال  وهو األمر نفسه، �النس�ة لإلوزة
عنها: "هي تا�عة شیخ من مشیختكم، تسمى العاقلة، وتكنى أم خفیف، وهي ذات حظ من 

 .2، دون أن یذكر اسم الشیخ، "ولو ناقصا كما فعل مع اآلخر�ن"1األدب"
لنظام التسم�ة الذي ط�ع الرسالة، نستط�ع القول: إّن ابن  القراءة المتأن�ة أخیرا، و�عد

قرط�ة نسج نصا متخ�ال أسماه "رسالة التوا�ع والزوا�ع"، وفیها أطلق العنان لخ�اله في صنع 
إلى درجة  یدة عن الواقع كل ال�عد، بل تسموشخص�ات عجائب�ة، تحمل أسماء عجی�ة �ع

 واستن�اط جمال�اتها.هیدي، والذي �ستحق منا العناء لسبر أغوارها، اإلبداع الشُ 
هید إننا هنا، نكتشف أن التجر�ة العجائب�ة التي ط�عت أسماء توا�ع وزوا�ع ابن شُ 

هید لنفسه تجر�ة تنحو نحو المطا�قة الكل�ة لما عرفت �ه في ح�اتها الواقع�ة، وهنا أ�اح ابن شُ 
دها بدءا بتسمیتها، والتي لم �ضعها جزافا بل تّم اخت�ارها وتحدیأمر رسم مالمح شخص�اته، 

ناقشناها مع اسم كل شخص�ة، وتوصلنا إلى أّن كل عن كثب وقصد، لما تحمله من دالالت 
 توافقا وتطا�قا.اسم أحال إلى مسماه ومدلوله �طر�قة م�اشرة، 

معه موح�ا، فیبدو "االسم منحى الرمز�ة في تسم�ة شخص�اته،  وأح�انا أخرى، نحا
، و�التالي، 3وزاخرا �الدالالت المعبرة عن السمات الممیزة لهذه الشخص�ة الماد�ة والمعنو�ة"

جاءت �عض شخص�ات رسالته تحمل الطا�ع الرمزي والعالمات اإلحال�ة التي تستلزم 
 �اق النصي أو الذهني.مدلوالت تفهم من خالل الس
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 :ةنظر� مقدمة/1
لقد كان الزمن وال یزال نقطًة تثار حولها كثیر القضا�ا واالهتمامات، في مختلف        

 المجاالت المعرف�ة.
انطالقا من هذه المكانة التي یتبوؤها الزمن، فقد تعددت المفاه�م حوله، وحاول        

العلماء، والفالسفة، والر�اضیون تعر�فه، لكنهم لم �صلوا إلى تعر�ف واحد جامع، وكل ینظر 
إل�ه من الزاو�ة التي تساعده على أداء أهدافه، بل تتناسب مع منطلقاته النظر�ة، والنقد�ة، 

ة التفكیر ف�ه كانت "من زاو�ة فلسف�ة، وخاض ف�ه الفالسفة من منظورات تنطلق من و�دا�
الیومي لتطال الكوني، واألنطولوجي، ودخلت في هذه المنظورات مجاالت كثیرة فلك�ة، 

 1وس�كولوج�ة، ومنطق�ة، وغیرها".
ولكن قد جزم التأكید عل�ه، وفقط. لزمن �معناه الفلسفي المحض هدفا نهكذا، ال �عود ا

تتقاطع هذه المقولة �شكل، أو �آخر �الزمن في األدب مثال، أو أزمنة متعددة كالزمن 
 النحوي، أو الفلكي، أو التار�خي، أو النفسي، أو الفیز�ائي...

وحرّي بنا، أن نشیر إلى أّننا لن تخوض في مسألة تعر�ف مقولة الزمن حسب كل 
 مجال، فهذا خارج عن نطاق �حثنا.

نعود مؤّكدین ضرورة اعتماده كمكّون سردي هام، إلى جانب المكونات  على أّننا
السرد�ة األخرى، �اعت�اره مؤطرا لعمل�ة الحكي، ومبینا اله�كل أو النسیج العام للمادة السرد�ة 
المقدمة، إذ إّن "الحكي وجر�ان األحداث یتم في حدود الزمن، و�جري من خالل الزمن 

كي أكثر الفنون التصاقا �الزمن، ومن "المتعذر أن نعثر على ، فمن المعروف أن الح2نفسه"
سرد خال من الزمن، وٕاذا جاز لنا افتراضا أن نفكر في زمن خال من السرد فال �مكن أن 
نلغي الزمن من السرد، فالزمن هو الذي یوجد في السرد، ول�س السرد هو الذي یوجد في 

 نطقي على السرد؛ أي ، وهذا إنما یدل على أّن الزمن سابق م3الزمن"

                                                           
الثقافي العر�ي، لبنان، المغرب، دط، دت، التبئیر)، المركز  -السرد  –سعید �قطین: تحلیل الخطاب الروائي( الزمن  1

 .61ص:
محمد غ�اطو: بن�ة الزمن في روا�ة امرأة من ماء، جامعة الجزائر المركز�ة، كل�ة اآلداب واللغات، قسم اللغة العر��ة  2

 -2009حلقة �حث خاصة �الروائي المغر�ي: محمد عزالدین التازي،  08وآدابها، حلقة الشعر�ة المغار�ة، ورشة الروا�ة 
 .254، ص:2010

 .117ص:(الفضاء، الزمن، الشخص�ة)،  الروائيبن�ة الشكل حسن �حراوي:   3



 األزمنة  عجائب�ةالثاني:                                                           الفصل 

117 

 .1"صورة قبل�ة تر�ط المقاطع الحكائ�ة ف�ما بینها في نسیج زمني"
یجوز وجود سرد دون تحدید  - Gérard Genette حسب جنیت –وفي هذه الحالة 

المكان الذي تدور ف�ه األحداث، بینما �ستحیل إهمال العنصر الزمني الذي ینظم عمل�ة 
صة في زمن معین: ماض، أو حاضر، أو مستقبل، ومن هنا السرد، فال بد لنا أن نحكي الق

 2تأتي أهم�ة التحدیدات الزمن�ة �النس�ة لمقتض�ات السرد.
و�مكن القول، �اختصار، �أن الزمن في علم السرد محور الحكي، وعموده الفقري، 

نه "�عمق اإلحساس �الحدث، و�الشخص�ات لدى أل ؛كما هو محور الح�اة ونسیجها
ب�ساطة إنه: مؤثر هام في العناصر السرد�ة األخرى (المكان، الشخص�ات، ...)، ، 3المتلقي"

و�نعكس علیها، وهو حق�قة مجردة ال تظهر إال من خالل فعلها في العناصر السرد�ة 
 األخرى.

 :صورة العجائب�ة في أزمنة التوا�ع والزوا�ع /2
في التوا�ع والزوا�ع ؟  �عد هذه المقار�ة المفهوم�ة للزمن السردي، كیف سندرس الزمن

والقض�ة األخطر هي الك�ف�ة التي قدم بها ابن ُشهید الزمن في رسالته، لذا �قتضي القول: 
لكل نص خصوصیته، ولكل خطاب نظرته للزمن، ولعل ابن ُشهید له وعي خاص �الزمن، 

اته تجلى عبر إبداعه التوا�ع والزوا�ع، ضمن نظر�ته الخاصة التي ترى العالم من خالل ذ
 وعالقته �الشخص�ات التي قدمها في رسالته.

انطالقا من هذا، تقوم دراستنا للزمن في التوا�ع والزوا�ع على أساس خاص قائم على  
عجائب�ة الحدث وكسر قانون السبب�ة، فتبدو األحداث غیر قابلة للتفسیر بنوام�س الح�اة 

�الزمن الحق�قي واضحا في الیوم�ة، التي �ع�شها اإلنسان، وهنا یبدو عنصر التالعب 
الرسالة لصالح المؤلف الذي �شغلها و�ضفي علیها لمسة فن�ة ُتغِیب المنطق والعقل، 
وٌتحضر الخ�ال والالواقع. و�ذلك، فإننا ال محالة أمام رسالة خ�ال�ة تجاوز المألوف إلى 

ص، لكنه بدون الالمألوف تجاوزا یثیر قلق المتلقي،  و�دفعه إلى التردد في تفسیر وقائع الن

                                                           
 .117، ص:بن�ة الشكل الروائي(الفضاء، الزمن، الشخص�ة)حسن �حراوي:   1

2Gèrard genette, Figueres3 ,editions du seuil, paris, 1972, p :228 
للعلوم ناشرون: لبنان، منشورات  محمد بوعزة، تحلیل النص السردي(تقن�ات ومفاه�م)، دار األمان: المغرب، الدار العر��ة 3

 .87م، ص:2010 – ـه1431، 1االختالف: الجزائر، ط
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شك �قرر في النها�ة أن "قوانین الواقع تظل غیر ممسوسة، وتسمح بتفسیر هذه األحداث 
عجائب�ة، التي ال تتولد من الوقائع أو ال، مما �ضفي على األحداث صفة 1الموصوفة"

 األحداث وحدها، وٕانما من خالل نسج السارد لها بإتقان كبیر.
رغ�ة السارد شدیدة في االنفالت من إكراهات وضمن هذا الفضاء العجائبي تبدو  

الواقع، وترم�م انكساراته، مؤسسا بذلك واقعه الخاص القائم على انتهاك الوقائع واألحداث 
 واألزمنة المعتادة، وهنا تظهر مقدرة المتخیل العجائبي على االنتهاك.

لتي حملت حلة نشدد بدا�ة في هذا الس�اق على أننا سنشتغل على المفارقات الزمن�ة ا 
عجائب�ة في الرسالة، دون أن ُنِعیر االهتمام للدراسة الكالس�ك�ة القائمة على مبدئي زمن 

 القصة، وزمن الّسرد.
إذن، اتصف الزمن في التوا�ع والزوا�ع ب�عد عجائبي لكونه ملت�سا في الغالب  

زمن رسالتنا  بتقاطعات عدة كالح�اة مع الموت، والوجود مع العدم، األمر الذي یجعل من
زمنا �عیدا عن الواقع منتجا بجدارة لالواقع عبر خط سیر رحلة ابن ُشهید ورف�قه الدائم زهیر 

 بن نمیر.
و�ن�غي في هذا المقام، اإلشارة إلى أن رسالة التوا�ع والزوا�ع رسالة تنتمي إلى الفنون  

زام بنظام التسلسل على مبدأ االلت -كما هو معروف  –النثر�ة السرد�ة القد�مة القائمة 
والتعاقب المصحو�ین بتبر�ر عقلي ومنطقي، لكن ابن ُشهید من خالل رسالته تخطى هذا 
المبدأ وأنتج مشروعا سرد�ا خ�ال�ا برؤ�ة فن�ة جمال�ة تتبنى التجاوز، وتكسر خط�ة األحداث 

 .والتسلسل المنطقي لها؛ فالزمن فیها زمن معجز، خارج عن نطاق الزمن الطب�عي للكون 
وعل�ه، إن دراسة الزمن الحق�قي لتألیف الرسالة، أو خوض �عض الترتی�ات المنطق�ة  

الموجودة فعال فیها ل�ست هدفا من أهدافنا المنشودة، بل إننا نهدف إلى دراسة كل ماله 
–عالقة �الزمن العجائبي، وقضا�اه عبر نظام سرد التوا�ع والزوا�ع، لنجد �أن ابن ُشهید 

هذان  ،- صّح التعبیر إن –�ة الحركة بین زمنین: زمن طب�عي، وزمن خ�الي�عتمد لع -بدءا
 الزمنان المتواز�ان داخل الرسالة، ولكنهما مختلفان في طب�عتهما، ووظ�فتهما.

اآلن، نحاول تفسیر عنصر التالعب �الزمن في رسالتنا، إنه تالعب ینفي فكرة 
�ادئ عدة أبرزها: االست�اق، الحوار التسلسل الزمني، لیؤسس خطا�ا متخ�ال قائما على م

                                                           
 .65تزفتان تودوروف: مدخل إلى األدب العجائبي، ص: 1



 األزمنة  عجائب�ةالثاني:                                                           الفصل 

119 

،  ...و بنوع�ه، غ�اب التسلسل المنطقي في ترتیب ظهور الشخص�ات ضمن إطار الحكي
وكل هذا �سبب غرا�ة الحدث في الرسالة من جهة، وحرك�ة الزمن المتأسسة وفق ثنائ�ة 

اآلخر،  الح�اة) بین عالمین متصارعین متناقضین �كمل أحدهما –الحركة والسكون (الموت
 العالم األرضي الواقعي بتناقضاته المتعددة، والعالم اآلخر �عجائبیته الالمنته�ة. 

فحّري بنا أن نشیر إلى أننا سنخوض في مسالة الدراسة العجائب�ة للزمن في عالم 
التوا�ع والزوا�ع �ص�غة؛ هي أقرب للمزاوجة بین الزمن الواقعي وخالفه الالواقعي، 

رضتهما الرسالة خالف مصطلح العجیب، فنحن سنركز على كمصطلحین مطروحین ف
المصطلحین: الواقعي والالواقعي، مادامت الحدود الفاصلة بینهما غیر معروفة، و�التالي 

 فإننا سنلمح مسافات ال زمن�ة ال أ�عاد وال حدود لها.
 1:أوال: عجیب االست�اق

كان االعتماد على تقن�ة االست�اق �اعت�ارها حكي شيء قبل وقوعه، و�ها یتم عرض        
ن تلك األحداث قد تبتعد كثیرا، أو قل�ال افتراض�ة أكثر مما هي واقع�ة؛ أل األحداث �حالة

 إلى األمام لتستشرف ما هو آت من األحداث. -مثال  –عن المجرى الخطي للسرد فتقفز 
التقن�ة في خارطة التوا�ع والزوا�ع، نعترف أوال �استبداد ابن ُشهید  وحتى نتبین هذه

برحلة الحكي والمحاورة لشخص�ات رسالته لوحده، وهذا یخدمنا �اعت�ار الحكي "�ضمیر 
من أي حكي آخر، وذلك �سبب "طا�عها االستعادي  2المتكلم أحسن مالئمة لالستشراف"

تلم�حات إلى المستقبل (...)؛ ألن هذه  المصرح �ه �الذات، والذي یرخص للسارد في
. ونعترف ثان�ا، بتقن�ات سرد�ة أخرى ظهر فیها العجیب 3التلم�حات تشكل جزءا من دوره"

 .�ا�شكل مستمر یبدو طاغ

                                                           
االست�اق: هو مبدأ یندرج ضمن عنصر الّترتیب الّزمني الذي أتى �ه جیرار جنیت، وهو ترتیب �قوم على مقارنة نظام  1

ترتیب األحداث أو المقاطع الزمن�ة نفسها في الخطاب السردي بنظام تتا�ع هذه األحداث أو المقاطع الزمن�ة نفسها في 
ین زمنیتین هما: السرد االستذكاري (االسترجاع)، والسرد االستشرافي القصة، و�تم تمظهره في السرد من خالل مفارقت

جیرار جنیت: خطاب الحكا�ة (�حث في المنهج)، (ترجمة: محمد معتصم، عبد الجلیل األزدي، عمر (االست�اق)، ینظر: 
 .47، ص:2003، 3الحلي)، منشورات االختالف، الجزائر، ط

 .76المرجع نفسه، ص: 2
 .76ب الحكا�ة (�حث في المنهج)، ص:جیرار جنیت: خطا 3
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نحو المستقبل، وفیها نعید تشكیل البن�ة السرد�ة لنص التوا�ع  قفزةو�ذلك إن االست�اق 
، دون أن ننسى التنو�ه  -وفق آل�ة االست�اق  - والزوا�ع، من خالل تجلي الزمن السردي

�أن االست�اق قلیل الوقوع في الرسالة، �اعت�ارها نصا سرد�ا قد�ما قائما على االسترجاع 
والتذكر أكثر منه سابق أو آن األحداث، وٕاننا ندعم فكرتنا هذه �مقولة ال�احث سل�مان حسین 

 .1ینزع أكثر إلى الماضي الذاكري" الذي یرى أن االست�اق "یندر وقوعه خاصة في نص
، وهي بن�ة تحقق اذج الدالة على الن�ة االست�اق�ةو�هذا، �مكن أن نالحظ �عض النم

تجاوز الواقعي �الالواقعي خالقا أجواء مرتق�ة �صیر فیها المستحیل واقعا، مؤطرة �أفعال 
�مساعدة هذا  عجائب�ة للشخص�ات. إذن، وحتى نتبین �عض نماذج هذا االستشراف نرصدها

 الجدول، للنظر في نوعها، ومن ثم تحلیلها.
 ): یرصد االست�اقات في التوا�ع والزوا�ع.03جدول رقم (

 الصفحة اقـاالستب الرقم
 88 فأما وقد قلتها، أ�ا �كر، فأصخ أسمعك العجب العجاب. 1
إن كنت والبد قائال، فإذا دعتك نفسك إلى القول فال تكد قر�حتك،  2

 أكملت فجمام ثالثة ال أقل، ونّقح �عد ذلك.فإذا 

101 

إن امتّد �ه طلق العمر، فال بد أن ینفث بدرر، وما أراه إال  3
س�حتضر، بین قر�حة كالجمر، وهمة تضع أخمصه على مفرق 

 البدر.

114 

فقلت: مل بي إلى الخط�اء، فقال لي زهیر: من تر�د �عده؟ فقلت:  4
فركضنا حینا طاعنین في مطلع فقد قضیت وطرا من الشعراء.

الشمس، ولقینا فارسا أسّر إلى زهیر (...) فقال لي زهیر: جمعت 
لك خط�اء الجن �مرج دهمان (...) وانتهینا إلى المرج فإذا بناد 
عظ�م، قد جمع كل زع�م، فصاح زهیر: السالم على فرسان 

 الكالم، فردوا وأشاروا �النزول. 

115 

                                                           
سل�مان حسین: مضمرات النص والخطاب(دراسة في عالم جبرا إبراه�م جبرا الروائي)، منشورات اتحاد الكتاب العرب،  1

 .255، ص:1999سور�ا، دط، 
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امتد �ه طلق الكالم، وجرت أفراسه في فقال الشیخ (...) ولو  5
 میدان الب�ان، لصّلى كودنه، وكّل برثنه.

117 

ت له: فهال عرفتني (...) قلمن فاتك بن الصقعب: لزهیر فقلت 6
جلسة المعظم له.  إل�ه(...) وقمت فجلست شانه منذ حین؟

جد أرضنا، أعزك الله، �سحا�ك، (...) فقلت: ر نحوي فاستدا
قلت: أي معنى س�قك ا�ك، قال: سل عما شئت.وأمطرنا �عیون آد

 انك إالف�ه غیرك، فوجدته حین رمته صع�ا عل�ك  إلىاإلحسان
الله، هو من  أعزك(...) قلت: نفذت ف�ه؟ قال: معنى قول الكندي

(...) حین رام الدنو منه أبي ر��عةترى عمر بن  أالالعقم. 
قسمة أساء نه واإللمام�ه، كیف افتضح (...) قال: صدقت، أ

، أخرى عنه (...) ومازلت مقدما لهذا المعنى ِرجال، ومؤخرا البیت
حتى مررت �شیخ �علم بن�ا له صناعة الشعر(...) فقال لي فاتك 

من الفحول؟ قلت: نعم، قول  أنتأحدابن الصقعب: فهل جاذبت 
...) هل : (الطیب(...) قال لي: �ماذا؟ قلت: �قولي(...) فقال أبي

 (...) قال: �ماذا؟ قلت: �قولي(...).أ�ضاه غیر هذا؟ فقلت: وقول

134 - 
135 

وكانت في البركة �قر�نا إوزة ب�ضاء شهالء(...) فصاحت �ال�غلة:  7
لقد حكمتم �الهوى، ورضیتم من حاكمكم �غیر الرضا. فقلت لزهیر: 

هي تا�عة شیخ من مشیختكم، تسمى العاقلة، وتكنى ما شأنها. قال:
فقلت: أیتها  األدب، فاستعّد لها.أّم خفیف وهي ذات حظ من 

اإلوزة الجمیلة(...) أ�حسن(...) مقابلة الضیف �مثل هذا الكالم، 
وتلقي الطارئ الغر�ب �ش�ه هذا المقال؟(...) فدخلهاالعجب من 
كالمي، ثم ترفعت وقد اعترتها خفة شدیدة في مائها، فمرة سا�حة، 

المغرور، كیف  ومرة طائرة(...) ثم سكنت(...) وقالت: أیها الغار
تحكم في الفروع وأنت ال تحكم األصول؟ ما الذي تحسن؟ قلت: 
ارتجال شعر، واقتضاب خط�ة(...) قالت: ل�س عن هذا أسالك. 

 قلت: وال �غیر هذا أجاو�ك. 

إلى  149
152 
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�عمل االست�اق في النص السردي على تلب�ة حاجة ملحة في الحكي، وهي الحركة 
لألحداث المقدمة، و�نزع إلى "نبذ التسلسل الخطي للمتوال�ات  عبر خلخلة النظام الزمني

 .1الحكائ�ة، ومناهضة كل ما له صلة �التتا�ع والرتا�ة في السرد"
ضمن هذا اإلطار، انبرى ابن ٌشهید إلى تكسیر الزمن �القفز على األزمنة، واستشراف 

مقاطع السرد�ة المدونة في أحداث سا�قة ألوان حدوثها لتغیر نمط الّسرد، وهذا ما حدث في ال
 الجدول السابق.

للماضي  اتام ان�حث في هذه المقاطع السرد�ة، فنرى في المقطع األول منها تغیی�
الدال على طلب حسن االستماع واإلنصات في المستقبل، وهنا فتح أفاقا  األمرل�حل محله 

 مستقبل�ة قامت �عقد قران واضح بین زمني الماضي والمستقبل.
ولنتعمق أكثر في اشتغال هذا االست�اق الذي یبدأ عندما عمد ابن ٌشهید إلى مخاط�ة         

، إنه 2صد�قه أبي �كر بن حزم قائال: "فأما وقد قلتها أ�ا �كر فأصخ أسمعك العجب العجاب"
تمهید صر�ح من ابن ٌشهید في بدء رسالته �مدخل متوجها ف�ه �الكالم إلى أبي �كر بن حزم 

ن سر نبوغ صاحبنا قائال له: "وكیف أوتي الحكم صب�ا، وهّز بجذع نخلة الذي تساءل ع
، بل مضى في استغرا�ه من قدرات ابن ُشهید في أن عّد 3الكالم فاّساقط عل�ه رط�ا جن�ا"

كالمه في النظم والنثر ل�س في قدرة اإلنس، وأّن له تا�عا وزا�عا ینجدانه، وكلها أحداث 
اضر والماضي، في رحلة ال�حث عن إجا�ة فتح �ابها تضمنت المزج بین الزمنین الح

، إجا�ة مثلها 4استشراف مستقبلي من ابن ُشهید رادا �قوله: "أصخ أسمعك العجب العجاب"
 فعل األمر "أصخ" كداللة على مسألة قادمة یتم وقوعها في المستقبل.

د على صد�قه وهنا �أتي هذا االست�اق معلقا في انتظار إجا�ة ابن ُشهید الذي بدأ �سر 
قصة إلهامه، وذلك أنه كان یرثي حبی�ا له مات، فارتج عل�ه القول أثناء الرثاء، وعجز عن 
إتمام ما هو �سب�ه من شعر، وٕاذا بجني اسمه زهیر بن نمیر یتصور له على هیئة فارس، 
و�لقنه تتمة الشعر حّ�ا في اصطفائه، ورغ�ة في مصاحبته، كما صاحب التوا�ع الشعراء، 

 ّتاب، ثم قرأ هذا الجّني له أب�اتا �ستحضره بإنشادها متى أراد حضوره:والك
                                                           

 .143ص:(الفضاء، الزمن، الشخص�ة)،  : بن�ة الشكل الروائيحسن �حراوي  1
 .88ابن ُشهید األندلسي: رسالة التوا�ع والزوا�ع، ص: 2
 .88المصدر نفسه، ص: 3
 .  88، ص:لمصدر نفسها 4
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 إذا ذَكَرتـْه الّذاكـراُت أَتاها   *   والي ُزهیَر الُحبِّ �ا َعّز، إنـه   
 ُیخیَُّل لي أّني ُأقبِّـل فـاهـا    *    ا  ـإذا َجَرِت األفواُه یومًا بِذكِره

 1ُأجاِرُع ِمن داري، هوًى لَهواها.   *  فأْغشى د�اَر الذَّاِكِر�ن، وٕان َنأْت 
أال ترى معنا أن السارد استعمل تقن�ة االست�اق استعماال �سرد من خالله تفص�الت 

 األحداث التي ستجري في المستقبل، ومن ثم �سردها كما هي ف�ما �عد.
بن نمیر محاورا له ومصطح�ا إ�اه في رحلة و�انتقاله إلى اآلفاق المستقبل�ة مع زهیر 

الجدارة األدب�ة من فحول الشعراء وناثري المشرق،  افتكاكیخوضان غمارها معا في محاولة 
وَّ فالّدّو" ، و�قَطع الدَّ  .2وهذا عندما امتطى زهیر الجواد وراح "َیجتاُب الجوَّ فالجوَّ

مثال في نص�حة قدمها البن ننتقل إلى است�اق آخر الح بواسطة تا�ع أبي تمام، مت
ُشهید "إن ُكنت والُبدَّ قائًال، فإذا دعتَك نفُسك إلى القوِل فال تُكدَّ قر�حَتك، فإذا أكَملَت َفَجماُم 

. ونِقْح �عَد ذلك"  .3ثالثٍة ال أَقلَّ
وهذا استشراف له أهم�ة في التمهید ببدا�ة رحلة نقد�ة �مارسها ابن ُشهید بإتقان حسب 

 تمام، ثم الكشف عن شخص�ة ناقدة لها مستقبل وافر في مجال النقد.                                               رأي تا�ع أبي
إذن، سنتعرف على شخص�ة ابن ُشهید الناقد، وكّنا ق�ال تعرفنا عل�ه شاعرا وناثرا، 

 من خالل وهذا ما جعل تا�ع أبي تمام یتن�أ له �مستقبل آخر في مجال النقد، وفهم هذا 
 أحادیثه ومناقشاته التي تعد على جانب كبیر من األهم�ة في النقد األدبي.

هذا التنبؤ المستقبلي الذي یبدو ف�ه ابن ُشهید متحدثا بلسان أبي تمام "متقمصا       
. وهنا سنفتح ال�اب لمعرفة حق�قة هذا 4شخصیته كما �فعل عادة مع تا�عة كل شاعر �قابله"

 5قد �كون "حق�ق�ا فیتحقق، أو كاذ�ا فیخیب ظّن القارئ".االستشراف الذي 

                                                           
 .90ابن ُشهید األندلسي: رسالة التوا�ع والزوا�ع ، ص: 1
 .91المصدر نفسه، ص: 2
 .101المصدر نفسه، ص: 3
 .82المعارف، مصر، دط، دت، ص: عبد الله سالم المعطاني: ابن ُشهید وجهوده في النقد األدبي، منشأة 4
البن�ة السرد�ة في الروا�ة السعود�ة(دراسة فن�ة لنماذج من الروا�ة السعود�ة)، جامعة أم  نورة بنت محمد بن ناصر المري: 5

 .71ص:، م2008 – ـه1429القرى، كل�ة اللغة العر��ة، السعود�ة، 
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ففي االست�اق المقدم الحت مفارقة یندهش لها المتلقي، فظاهر الجملة وص�ة قدمها 
صاحب أبي تمام البن ُشهید قاصدا بها، النصح واإلرشاد؛ وٕان هذا یدفع المتلقي إلى عدم 

 1.حمل "األلفاظ إلى غیر تلك األغراض المتوخاة منها"
وٕاننا نفسر هذه المفارقة بإعادة قراءة اآلراء النقد�ة التي یتبناها ابن ُشهید نفسه، فهو 
یتبنى نظر�ة الط�ع، وموقفه �حدده النص اآلتي: "وٕانما یتبین تقصیر المقّصر، وفضل 
السابق المبرز، إذا اصطكت الركب، وازدحمت الحلق، واستعجل المقال، ولم توجد فسحة 

نت نظرة لروّ�ة، أو في مجالس الملوك عند أنسها وراحتها، فإنه �قع فیها، لفكرة، وال أمك
و�جري لدیها، ما ال ینفع له االستعداد، وال ینفذ ف�ه غیر الط�ع والغر�زة المتدفقة. فترى الجواد 
السابق إذ ذاك متشوفا �أذنه �احثا لكدید اإلحسان بیده، طامح النظر، صهصلق الصهیل، 

ال �سمع لهم جرس، وال شيء عندهم غیر حسو الكأس، وشم اآلس، وأهل الصنعة خرس 
 .2وتنفس الصعداء، وقد اصفرت ألوانهم، وقلصت شفاههم كأنهم من رجال عذرة"

فهنا یؤ�د ابن ُشهید الط�ع أو ما �سمى �شعر االرتجال، وخاصة في "المواقف التي 
هذه المناقشات؛ ألن  تصطك فیها الركب، وتزدحم الناس لرؤ�ة المغلوب من الغالب في

الموقف ال �سمح �التروّي والنظر، وقد فهم ابن ُشهید الط�ع هنا كما فهمه الجاهلیون؛ وهو 
 3االستعداد الفطري دون إعادة النظر".

انطالقا من هذا الفهم، فإننا نجد أنفسنا إزاء نص یثبت حق�قة تصور ابن ُشهید 
نجده متعارضا مع تأییده للط�ع، بل هو من  للط�ع، وفي جملتنا السا�قة على لسان أبي تمام

 أنار الصنعة، مما جعل �عض النقاد یتهمه �التناقض والتذبذب.
ومثل هذا التذبذب جعلنا نحن القراء أو جمهور المتلقین ننظر في أمر هذا 
االستشراف، و�التالي في شخص�ة ابن ُشهید النقد�ة التي تتبنى الط�ع، و�خیب ظننا في حثه 

 واألد�اء على الصنعة في الكالم، وتحر�ضهم على قواعد الصنعة، والزخرف اللفظي.الشعراء 

                                                           
 .1030(دراسة نص�ة)، ص:  هاشم العزام: المفارقة في رسالة التوا�ع والزوا�ع 1
 ـه1417، 1محي الدین دیب: دیوان ابن ُشهید األندلسي ورسائله، المكت�ة العصر�ة للط�اعة والنشر والتوز�ع، بیروت، ط 2
 .189 - 188م، ص:1997 –
 .81عبد الله سالم المعطاني: ابن ُشهید وجهوده في النقد األدبي، ص: 3
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إذن، إن هذا االستشراف �قدم وجهه نظر ابن ُشهید في الصنعة األدب�ة، وحدیثه على 
لسان أبي تمام یثبت رغ�ة دفینة تجعله �حتاج إلى الط�ع، وفي الوقت نفسه یدفع إلى الصنعة 

 .1أن تكون "صنعة معتدلة ال تخرج عن الحدود الطب�ع�ة لها"في مكانها المناسب شرط 
الظاهر في مقطعنا االست�اقي أن ابن ُشهید �قدم �صراحة الخطوات التي س�أتي سردها       

ف�ما �عد �صورة تفصیل�ة، خطوات تمهد الطر�ق لل�ادئ في میدان القول: أال �كّد قر�حته 
عل�ه �التنق�ح وٕاعادة القراءة مدة ثالثة أ�ام فقط،  و�جهدها إذا كان في حاجة إلى القول، ثم
 وهي كاف�ة لإلت�ان �قول أدبي ُ�قدم للعامة.

وننتقل إلى است�اق آخر ینحو منحى آخر یختلف عن المثالین المتقدمین؛ إنه است�اق  
على شكل تنبؤ وتوقع ذلك أن الشخص�ة الساردة كانت تحلم �مستقبل واعد �غیر من مكانتها 

ة. �ستشرف ابن ُشهید المستقبل، و�أمل أن �ص�ح أدی�ا أندلس�ا قادما من قرط�ة الجمال األدب�
واألدب، لعّله �مثلها أحسن مثال، و�رى الع�ش كل الع�ش في ح�اة أدب�ة ناجحة تجمع بین 
النظم والنثر والنقد، وهذا �االعتراف تا�ع أبي الطیب: "إن امتد �ه طلق العمر، فال بّد أن 

، وما أراه إال س�حتضر، بین قر�حة كالجمر، وهمة تضع أخمصه على مفرق ینفث بدرر
 .2البدر"

هذا االستشراف �قطع زمن الحاضر للدخول في زمن المستقبل، نعم إّنه حاضر 
�حدثنا ف�ه ابن ُشهید عن رغبته في إث�ات تفوقه والسخر�ة من خصومه والنیل منهم كما نالوا 

بداع، و�التالي �قفز نحو المستقبل في محاولة ال�حث عن منه وعابوا عل�ه قدرته على اإل
طرق یواجههم بها، و�برء ذمته من "الّتهم التي وجهت له، واإلشاعات التي أطلقها خصومه 

 .3ناكر�ن مكانته األدب�ة، ومهاجمتهم والنیل منهم"
وصول كل هذه األفكار المستقبل�ة تن�أ بها هو نفسه، إلحساسه �التمیز والمقدرة على ال

أبي الطیب كان أكثر قوة في إث�ات الذات عندما وضعه في  واالرتقاء والرد �المثل، لكن تنبؤ
مرت�ة عال�ة، وكأن لسان حاله یراه قمرا و�درا في السماء ال �ستط�ع أن �صله أحد، أو 

 �ضاه�ه.
                                                           

 .82ص:، وجهوده في النقد األدبي عبد الله سالم المعطاني: ابن ُشهید 1
 .114ابن ُشهید األندلسي: رسالة التوا�ع والزوا�ع، ص: 2
(ابن ُشهید بین الرغ�ة الذات�ة وٕاكراهات الس�اق الثقافي دراسة لرسالة التوا�ع والزوا�ع)،  بوشعیب الساوري: النص والس�اق 3

 .29ص:
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ال یجب أن ننسى أن أمن�ة تا�عة أبي الطیب، نفسها أمن�ة ابن ُشهید، أل�س هو  
دث على لسان توا�عه، نعم إّنه یتمنى "القضاء على ذلك التهم�ش، وٕاث�ات تفوقه، المتح

محاوال إرضاء غروره وزهوه، �احثا عن سلطة أو مؤسسة أدب�ة تمنحه االعتراف، فكان له 
ذلك عبر استحضار توا�ع الشعراء واألد�اء القدامى المشهود لهم �التمیز في تار�خ األدب 

 .1العر�ي"
�عد  –قراءة المقطع السردي نصل إلى نهایته، إنه قول تا�ع أبي الطیب و�مواصلتنا 

"فاستضحك إلّي وقال: اذهب  -أن تن�أ البن ُشهید �مكانة عال�ة تصل حد البدر في عل�ائه
 .2فقد أجزتك بهذه النكتة: فقبلت على رأسه وانصرفنا"

ها له تا�ع أبي الطیب �قدم لنا السارد في هذا المقطع األخیر مكافأة معنو�ة أخیرة قدم
، ولیختتم  هذه المكافأة المعنو�ة 3ل�مرر منها "مواقفه وحكمه على ذاته وٕابراز تفوقها الشعري"

 .4�شهادة "إث�ات تفوق ابن ُشهید شعر�ا، عبر الع�ارة؛ أنت مجاز، أو اذهب فقد أجزتك"
ع رقم نواصل �حثنا عن االستشرافات الزمن�ة في رسالتنا، حیث نتوقف عند المقط

)، وف�ه �قول ابن ُشهید: "فقال لي زهیر: من تر�د �عده؟ فقلت: مل بي إلى الخط�اء، فقد 04(
قضیت وطرا من الشعراء. فركضنا حینا طاعنین في مطلع الشمس، ولقینا فارسا أسّر إلى 
زهیر (...) فقال لي زهیر: جمعت لك خط�اء الجن �مرج دهمان (...) وانتهینا إلى المرج 

اد عظ�م، قد جمع كل زع�م، فصاح زهیر: السالم على فرسان الكالم، فردوا وأشاروا فإذا بن
لمذاكرة ب�عض ، وهنا �حكى أن زهیرا سار �ه إلى هؤالء التوا�ع، وقد اجتمعوا ل5"�النزول

 عبد الحمید. المروج، وفیهم تا�عة الجاحظ وتا�عة

                                                           
غ�ة الذات�ة وٕاكراهات الس�اق الثقافي دراسة لرسالة التوا�ع والزوا�ع)، (ابن ُشهید بین الر  بوشعیب الساوري: النص والس�اق 1

 .51ص:
 .114ابن ُشهید األندلسي: رسالة التوا�ع والزوا�ع، ص: 2
(ابن ُشهید بین الرغ�ة الذات�ة وٕاكراهات الس�اق الثقافي دراسة لرسالة التوا�ع والزوا�ع)،  بوشعیب الساوري: النص والس�اق 3

 .51ص:
 .51ص: ،جع نفسهالمر  4
 .115ابن ُشهید األندلسي: رسالة التوا�ع والزوا�ع، ص: 5
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"، الذي إعالنكست�اق الا"المسمىنوع من االست�اق  اس�طبق علیهإنها ز�ارة مستقبل�ة        
هذا و  ،1"تي س�شهدها السرد في وقت الحقصراحة عن سلسلة األحداث ال اإلعالن": هو

 .ألنه س�حدث حتًما ؛یخلق حالة انتظار في ذهن القارئ 
�معنى أن هذا االستشراف أخذ شكال من أشكال االنتظار والترقب لدى القارئ الذي 

 المتعة من معرفة ما س�حصل في هذه الز�ارة.یجد س
زهیر بن نمیر رفقة سیده ابن ُشهید رحلة عجائب�ة ال تقل متعة عن رحلته السا�قة إلى  �علن

 - الناثر�ن –عالم الشعراء، فاآلن هناك رحلة عجائب�ة تسمى برحلة إلى عالم الخط�اء 
 �قودها زهیر �امت�از عبر تعر�فه �شخص�ات هذا العالم.

في حالة انتظار وتساؤل دائما  - المتلقي – و�هذه الطر�قة من المتعة ی�قى القارئ 
 عن مضمون هذه الرحلة، وما جرى فیها من حوارات.

وهكذا، فإننا سنتا�ع رحلة ابن ُشهید إلى الناثر�ن الذین ذاع صیتهم في دن�ا النثر   
و�د�ع الزمان الهمذاني، و�مكن أن العر�ي، وهم تا�عة الجاحظ، وتا�عة عبد الحمید، واإلفلیلي 

فحواها بدءا �صاحب الجاحظ "الذي شهد له، ولكنه أخذ عل�ه كلفه  -�اختصار –نسوق 
�السجع، وقد دافع ابن ُشهید عن نفسه، �ما حمل صاحب عبد الحمید على التدخل في 
النقاش وكان یتهم ابن ُشهید أ�ضا، ولكن ابن ُشهید ناظره وصمد له، حتى رضى عنه 
الصاح�ان، وسأاله أن �قرأ لهما �عض رسائله؛ فلما قرأ استحسنا كتابته وت�سطا له. وهنا شكا 
لهما حساده من األندلسیین؛ حتى وصل إلى أبي القاسم اإلفلیلي، وكان لغو�ا �كثر من نقد 

فناد�ا تا�عته، فتصدى البن ُشهید �النقد والتجر�ح، ولكن ابن ُشهید أخرسه  –ابن ٌشهید 
كل أقواله. ثم تدخل صاحب بد�ع الزمان، فعارضه ابن ُشهید �قطعة له في وصف وأ�طل 

 2الماء، فأفحمه وأخجله، وحینئذ أجازه صاح�ا الجاحظ وعبد الحمید، وأقرّا بتفّوقه.
على هذه األرض�ة الحوار�ة تواصل الحكي، وتوالت األحداث، وتحقق جرم السارد 

لهذا الس�اق الحكائي "فقال لي  - نفسه –ُشهید  بتحقق االست�اق، وما أثبت ذلك، حكي ابن
زهیر: جمعت لك خط�اء الجن �مرج دهمان (...) وانتهینا إلى المرج فإذا بناد عظ�م، قد 

، وهنا جزم 3جمع كل زع�م، فصاح زهیر: السالم على فرسان الكالم، فردوا وأشاروا �النزول"
                                                           

 .137ص:الشخص�ة)،  –الزمن  –(الفضاء  حسن �حراوي: بن�ة الشكل الروائي 1
 .379ص: األدب األندلسي من الفتح إلى سقوط الخالفة، أحمد ه�كل:  2
 .115ابن ُشهید األندلسي: رسالة التوا�ع والزوا�ع، ص: 3
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السارد لم یلمح إلى وجود رحلة في تحقق االست�اق، بل أثبت حدوثه في مسار الحكي؛ ألن 
 رسالته، بل أثبت �شكل م�اشر تفاصیل تلك الرحلة، وحواراته فیها.

ودون أن نذهب �عیدا، ننتقل إلى استشراف آخر، وهذه المرة یجسد حوارا یتوقع حدوثه 
بیت تا�ع عبد الحمید الكاتب، وابن ُشهید، إذ �قول النص في هذا المجال واصفا نتیجة هذا 

"فقال الشیخ (...) ولو امتّد �ه طلق الكالم، وجرت أفراسه في  –و�التالي االست�اق -وار الح
 1میدان الب�ان، لصّلى كودنه وكّل ُبرُثَنه".

یتضح من هذا االستشراف أن صاحب عبد الحمید الكاتب جد متفائل �مستقبل ابن 
دب�ة التي �ملكها ابن ُشهید، ُشهید النثري، فاتحا المجال لتنبؤ �قوده تأكد تام من الملكة األ

وأنه س�ص�ح ذا شأن كبیر في الكتا�ة النثر�ة فیبدع فیها مضامین وجمال�ات شتى تجعل 
 النثر األندلسي �ظهر قس�ما للنثر العر�ي في المشرق راغ�ا في منافسته.

على أنه ین�غي أن نالحظ أن الشخص�ة األندلس�ة كانت تؤسس حركتها المعرف�ة على 
لمشرق�ة، بل تنسج على منوالها، وتسیر على نهجها، إلى أن بدأت النهضة األصول ا
"منذ القرن الرا�ع وعهد عبد الرحمان الناصر، وابنه الَحَكم،  -األدب�ة بخاصة  –المعرف�ة 

ذلك العهد الذي ُألف ف�ه كتاب العقد الفر�د البن عبد ر�ه، وُأملي ف�ه كتاب األمالي، أماله 
قرط�ة، ومنذ ذلك العهد المزدهر أخذت األندلس تشعر �شخصیتها أبو علي القالي في 

 2وتحاول أن تصور هذه الشخص�ة في آثارها، ونماذجها األدب�ة".
أما صاحبنا ابن ُشهید الذي: ُشهد له �التفوق والبروز في النثر األندلسي، وهكذا 

في صفوف �صدق تنبؤ صاحب عبد الحمید الكاتب، وأص�ح ابن ُشهید ذا حضور متمّیز 
الذخیرة في محاسن أهل الجز�رة  العر�ي، "فرسائله التي حوتها دفتارواد النثر الفني في األدب 

للشنتر�ني، تشیر إلى ما تتمتع �ه شخص�ة هذا الرجل من أهم�ة أدب�ة وفن�ة تعبیر�ة، وما لها 
صور من قدرة إبداع�ة نثر�ة (...) ال تقتصر على عصره، بل تتوارثها األج�ال عبر الع

المختلفة، فتتناقل ما تحمله تلك الكتا�ات النثر�ة من أسس فن�ة، وجمال�ات أسلو��ة، وصور 
 3خ�ال�ة متفردة، ومخترعة أح�انا".

                                                           
 .117ابن ُشهید األندلسي: رسالة التوا�ع والزوا�ع، ص: 1
 .320شوقي ضیف: الفن ومذاه�ه في النثر العر�ي، ص: 2
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وٕاذن، لم یتم التنبؤ �ما س�حدث مستق�ال في ح�اة ابن ُشهید األدب�ة �شهادة التا�عة أبي 
ن ُشهید األدب�ة في األخذ �فن�ة الكتا�ة هبیرة وحده، بل هناك آراء تار�خ�ة كثیرة تشید �قدرة اب

النثر�ة، فهذا شوقي ضیف یراه على جانب كبیر من األدب "فقد كان شاعرا كبیرا كما كان 
كات�ا كبیرا أ�ضا، و�دل ما روي عنه من آثار أّن نثره كان أكبر من شعره، وقد شهد له النقاد 

 .1�مقدرته وتفوقه"
"كان أبو عامر شیخ الحضرة العظمى وفتاها،  وقبله كتب عنه صاحب الذخیرة فقال:

ومبدأ الغا�ة القصوى ومنتهاها، و�نبوع آ�اتها، ومادة ح�اتها، وحق�قة ذاتها، وابن ساستها 
وأساتها، ومعنى أسمائها ومسم�اتها، نادرة الفلك الّدوار، وأعجو�ة الّلیل والنهار، إن هزل 

كما استق الّدر على الّنحور ونثر كما  فسجع الحمام، أو جّد فزئیر األسد الضرغام، نظم
ُخِلط المسك �الكافور، إلى نوادر كأطراف القنا األملود، تشق القلوب قبل الجلود، وجواب 

 .2یجري مجرى النفس، و�سبق رجع الطرف المتخلس"
أهل أن  -ابن ُشهید  –و�عد، لنا التدلیل مع صاحب عبد الحمید الكاتب أن صاحبنا 

میدان النثر، فواضح أنه طلق الكالم، لو أبدع لكان في المراتب األولى أمام �طول شأنه في 
رواد النثر في األدب العر�ي، بل لن �شق له غ�ار، ولن یبلغه أحد، فما �قدمه �قطع الطر�ق 

 أمام منافس�ه في بلوغ مرتبته، والوصول إلى مستوى ما یبدع و�كتب.
تنبؤ األخیر، وما ورد قبله من نماذج غدا وعلى كل، إننا نخلص إلى القول: إن هذا ال

زمنا مطلقا مفتوحا ومستق�ال في الوقت ذاته، وانفتاحه �كون بإلغاء المسافات والحدود 
الفاصلة بین الحاضر والماضي والمستقبل، و�التالي متحررا من حدود�ة الماضي أو 

 المضارع، راحال نحو المستقبل المفتوح.
�عدا  ، �أخذ المتمثلالسابق ذكر محتواه في الجدول ) 06السادس ( االستشرافأما 

نقد�ا من خالل وروده في س�اق المجلس النقدي الذي حضره ابن ُشهید رفقة تا�عه زهیر بن 
نمیر، وف�ه كان حدیث الحاضر�ن یدور حول تناول الشعراء لمعنى واحد، وأخذ �عضهم من 

 3دونه". �عض في ذلك، وكیف یتفوق الالحق  على السابق أو �قصر
                                                           

 .322 -321شوقي ضیف: الفن ومذاه�ه في النثر العر�ي، ص: 1
ن علي بن �سام الشنتر�ني: الذخیرة في محاسن أهل الجز�رة، ترجمة: إحسان ع�اس، دار الثقافة، لبنان، دط، أبو الحس 2

 .192 -191، ص: 01، ق:01، م:1979
 .58شف�ع السید: فصول من األدب المقارن، ص: 3



 األزمنة  عجائب�ةالثاني:                                                           الفصل 

130 

من أهم الفوائد التي س�حققها، كمكون سردي، فإن هذا االست�اق  ،وف�ما یبدو لنا
التمهید ألحداث سیجري سردها الحقًا، وهدفها إعداد القارئ لتقبل ما سیجري من تغیرات، 

وكلها تفید الوقوع في  وأحداث مفاجئة له، أو ظهور شخص�ات جدیدة على مسرح األحداث
 دخل في �اب الغیب والمحجوب.المستقبل الذي ی

تي، وهذا ما عّبر إن االنفتاح على المستقبل �قدم نوعا من الدخول في المجهول واآل
الذي  فاتك بن الصقعبالتا�ع ارد في س�اق إعجاب ابن ُشهید �الو  عنه التمهید االفتتاح�ة

�كالم ال �ستط�ع أحد اإلت�ان �ه، فإمكاناته  اإلت�ان: فطل�منهانتزع إعجاب اآلخر�ن �ه، 
 القصوى في القول الشعري نادرة، ومسالكه في النظم معجزة.

الذي �ه ُنفذ الطلب، وراح التا�ع  الثاني التمهیدتنتهي عند بدا�ة  التمهید األول وداللة
ى قدرته فاتك �متع الحاضر�ن ببدائعه األدب�ة التي تشهد على موهبته الف�اضة من جهة، وعل

 مجابهة قمم الشعراء من جهة أخرى.
وجدناه �كشف ثقة التا�ع بنفسه حتى إنه �طلب من  التمهید الثالثوٕاذا انتقلنا إلى 

 أن �سألوه، فهو ال یجد حرجا في اإلجا�ة. -ومن ابن ُشهید خاصة  –الحاضر�ن 
حالة معنى الدخول في اإلجا�ة؛ ألنه یر�د أن ُ�سأل، لتأتي  التمهیدإذن، تضمن 

انتظار، ُیترقب من خاللها إمكان�ة تحقق هذه الرغ�ة، وزمانها، وقد أنهى هذه الحالة �عد أن 
أثبت حسن صناعته الشعر�ة، مقدما لهم طرق الصناعة الشعر�ة، وسبل المعارضة الشعر�ة 
والمحاكاة، ثم مب�حا مبدأ أخذ الشاعر عن غیره، شرط الز�ادة أو التحو�ر، وقد وضع مع�ارا 

خذ أجراه على لسان شیخ من الجن �علم صناعة الشعر، فحواه: "إذا اعتمدت معنى قد لأل
س�قك إل�ه غیرك فأحسن تركی�ه، وأّرق حاشیته فاضرب عنه جملة. وٕان لم �كن بّد ففي غیر 

 .1العروض التي تقّدم إلیها ذلك المحسن، لتنشط طب�عتك، وتقوي مّنتك"
خیر أن التا�ع فاتك بن الصقعب �قدم نص�حته فالمالحظ في داللة الس�اق الحكائي األ

وكلها تتوالى تصاعد�ا،  ر، وهنا ُتطرح أمامنا التمهیداتعلى أمل تحققها في القر�ب القاد
بدءا من وجوب تحسین تركیب الكالم إذا س�قك غیرك له، ثم تهذی�ه �أبلغ الصور والمعاني، 

 نى جدید من إنتاجك.وانتهاء اضرْب صفحا عن ذاك المعنى السابق، وآِت �مع
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المقدمة رغ�ة التا�ع فاتك في تعل�م ونصح ابن السرد�ة  التمهیداتو�هذا استوعبت 
 إلى جانب المجالین النثري والشعري  – شأو كبیر في الجانب النقدي كذلك ُشهید الذي یراه ذا

-. 
ولما تواصل الحكي، وتتالت األحداث، تحقق نصح الناقد بن الصقعب، وذلك أن ابن 
ُشهید استوعب نص�حته، وذهب مط�قا لها، فراح �ستعرض عل�ه مجموعة من ألشعار التي 

 أخذ عنها، وغّیر فیها.
على لسان ابن ُشهید  –وعلى أي حال، فإننا نستط�ع القول إن فاتك بن الصقعب  

استطاع أن �قدم س�اقات  –الذي �صّر على التخفي وراء شخوصه المخترعة فینطقها �آرائه 
تحتوي أحداثا س�حتو�ها الحكي في المستقبل، وهذا من شأنه، أن یجعل المتلقي  حكائ�ة

متت�عا، ومهتما �المعطى الذي �قترحه، مما �حفزه على تت�ع مسار الحكي، ل�عرف هل 
س�ص�ح ابن ُشهید ذا مكانة أدب�ة في المستقبل؟ وهذا ما حدث فعال، وذلك أنه أنتج رسالة 

نقد وأثبتت امتالكه خ�اال خص�ا یبتكر و�جدد في  -نثر -: شعرأدب�ة جامعة بین فنون ثالثة
هذه الفنون، واأللوان الكالم�ة. وهنا، تتحقق اإلجا�ة عن المحكي االست�اقي، وتتبدد الحیرة 

 التي الزمت المتلقي.
قدمه، یواصل اتخاذ ص�غة التطلع الذي تقوم �ه ولعّل النموذج السا�ع الذي سن    

الخاص فتكون المناس�ة سانحة إلطالق العنان للخ�ال، ومعانقة  الشخص�ات لمستقبلها
 .المجهول، واستشراف آفاقه

�مكن اعت�ار هذا المقطع السردي �مثا�ة دعوة الستق�ال ما س�أتي قوله، و�الفعل إّن 
ظ في األدب، واآلن یتطلع مستعدا ابن ُشهید تعرف على شخص�ة اإلوزة، وما تملكه من ح

 ف أمامها منافسا �ارزا ذا حظ موفور في األدب والمعرفة.لمجابهتها، والوقو 
من خالل الع�ارة الحكائ�ة ذات اإل�حاء الزمني الدال على المستقبل، نكون قد تعرفنا 

طلب االستعداد، واستق�ال ما س�أتي، وهنا نخرج  التمهید الموّظف فیها، فهومس�قا على 
كهنات لدینا في شخص�ة هذه اإلوزة التي لحالة من االنتظار والترقب المؤد�ان إلى خلق ت

 سعى ابن ُشهید كل السعي الستق�الها.
إذن، في هذا المحكي المستبق �مهد السارد لمجموعة من األحداث القادمة التي 
جمعت أبي عامر صاحب الرسالة مع إوزة جمیلة فص�حة ناقدة نحو�ة لغو�ة، اسمها العاقلة 
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ر، وتتهمه �الهوى في حكمه على شعر دكین الحمار وكنیتها أم خفیف "تحمل على أبي عام
وغر�مه ال�غل، وتدخل مع أبي عامر في مناظرات لغو�ة، وهو یهرب منها؛ ألنه ُ�حسن 

 –على حّد تعبیر أم خفیف  –الشعر والخطا�ة أكثر من إحسانه النحو والغر�ب اللذین هما 
 1أصل الكالم ومادة الب�ان".

د المقدم یوضح لنا إشكال�ة االستشراف الممارس في ن أن نذهب �عیدا، فالتمهیفدو 
هذا المقطع الحكائي، و�ن�غي أن نالحظ هنا �أّن ابن شهید قد وجد طر�قة �عبر بها إلى 
المستقبل الذي یر�د استشرافه، فلم یجد من وسیلة غیر ص�غة "استعد لها"، التي اتخذها 

دخل اإلوزة في حواره مع ال�غلة، لتقدم طر�قا لتلمس مالمح ذلك اآلتي من �عید، وهنا استغل ت
رأیها في الحكم الذي قضى ف�ه ابن ُشهید قائلة له: "لقد حكمتم �الهوى، وَرِضیتم من حاكمكم 

، فهذه الع�ارة تتضمن حكما استفز اإلوزة، ف�ادرت �االعتراض عل�ه "زاعمة أنه 2�غیر الرضا"
 3منحاز "حكم �الهوى"، وغیر عادل "ال �فوز �الرضا".

لمناظرة بینهما متخذة طا�ع التحدي مرة، والمراوغة والفرار مرة أخرى، اوهكذا، تبدأ 
وأبو عامر "�فرض نفسه على موضوع المحاورة، �قبل ما یتفق مع ملكاته، و�رفض ما ال 

 4�حسنه".
ونستط�ع اآلن، أن نفهم أكثر الغا�ة التي حققتها ص�غة "استعّد لها" التي اتخذها ابن 
ُشهید وسیلة الستطالع اآلتي، وكشف المخبوء، وٕان مظهر تشكل هذه الغا�ة، �عود إلى 

التي ینطلق منها ابن ٌشهید في تشكیل منظومة الحكي داخل هذا الجزء من  االستراتیج�ة
على إفحام اإلوزة، فیذللها ناعتا إ�اها �الحمق والغ�اء وهو الذي طالما الرسالة، والتي تنهض 

هام �اإلوز ه�اما كبیرا، ودعا أصدقاءه القتنائه، وتفضیله على غیره من "العصافیر، ولّذة 
 .5الحمام، ونقار الّدیوك، ونطاح الك�اش"

�ا من اإلوزة، وفي تت�عنا لسیر منظومة الحكي المكونة لهذا المقطع الحكائي نجد ترحی
لما قاله ابن ُشهید، فقد شعرت �الزهو ونالها العجب، واستخفها الطرب لهذا المد�ح، "فبدال 
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من أن �عتر�ها الخجل، والحرج من هذا العتاب، نجدها تشدد النكیر على أبي عامر، فتصفه 
أخرى، �الغرور تارة، و�الجاهل الذي �حكم في الفروع، وهو ال یدري شیئا عن األصول تارة 

وأنه ال �حسن سوى قول الشعر، ونثر الخطب، وال �عرف األصول من النحو، والغر�ب، مادة 
 .1الب�ان"

وهكذا، حاولت اإلوزة استدراج ابن ُشهید إلى جدل عق�م أراد �ه رمي علماء اللغة 
�الجهالة والحمق؛ ألنهم �ستنقصون من ق�مة األد�اء الذین ینتصر لهم أبي عامر، ناعتا 

 �أهل الب�ان. إ�اهم
و�تضح من كل هذا موقف ابن ُشهید من �عض شیوخ اللغة والنحو الذین "تحاملوا 
عل�ه دون جر�رة، وقد عاب علیهم ضیق األفق، ونقص التجر�ة، والنظرة األحاد�ة لألمور، 

 .2ورماهم �الغ�اء والحمق"
ت�حث من �مضي ابن ُشهید نحو إنهاء الحوار الذي جمعه �اإلوزة داع�ا إ�اها �أن 

خالل عقل التجر�ة عمن هو أحمق من اإلوز والح�ارى، وٕان هي وجدت إجا�ة لسؤاله حینها 
 �كون لها الحق في محادثته ومناقشته.

قد وجد ضالته في العبور إلى المستقبل الذي یر�د استشرافه،  -ابن ُشهید  –فال�طل 
آلتي من �عید، واست�اق من خالل ص�غة "استعّد" التي اتخذها طر�قا لتلمس مالمح ذلك ا

حضوره. �الفعل تأكد الجواب، ومن خالله تتأكد فراسة ابن ُشهید، و�تحول استشرافه، إلى 
واقع ملموس �شهد �أنه قد حقق غایته، واستعد لإلوزة واستعدت له، ودار بینهما حوار وجدال 

 حسمت ف�ه قضا�ا عّدة، وتحققت مآرب كثیرة لد�ه بخاصة.
مقطع یتوقع ف�ه السارد ما س�حدث بینه و�ین اإلوزة من حوارات، بل �معنى آخر؛ إنه 

إّن كل ما �حك�ه في هذا المقطع السردي من أحداث وحوارات یدخل في �اب المتوقع 
والمتخیل، حیث إنه �طلق العنان لخ�اله ل�ستشرف المجهول، و�توقع أحداثا على سبیل 

 االفتراض.
عل�ه الزمن�ة، تمیز �قلة حیزه النصي الذي استحوذ إن هذا النوع من المفارقات و�هذا، 

ر عن حاجة السارد من استعماله، فاالست�اق تقن�ة تحسن من مساحة الحكي، إال أنه عب
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التحر�ف الزمني وتكسیر تراتبیته، إلعادة تشكیله برؤى متقدمة لم یتمكن الماضي، أو 
ا�ة تلح عل�ه أن �قحم أحداثا الحاضر من احتوائها، فالسارد أح�انا یجد أن مقتض�ات الحك

مستقبل�ة جدیدة "َ�ضیق الماضي والحاضر على احتوائها، فیلجأ إلى استغالل المستقبل، 
�كونه الزمن األكثر رحا�ة، وقدرة على احتواء األحداث التي یرغب السارد في إقحامها إلى 

، 1كة والحیو�ة"منظومة الحكي، فهذا االنفتاح الزمني هو الذي �منح الحكي نوعا من الحر 
كما �مكن لهذا االست�اق أن یلج إلى المستقبل، من خالل "رؤ�ة الهدف أو مالمحه قبل 

 .2الوصول الفعلي إل�ه، أو اإلشارة إلى الغا�ة قبل وضع الید علیها"
ومن الواضح أن ابن ُشهید ال یتناول الزمن المستقبلي �منظور واحد، إنه یتنقل بین 

حضر التحر�ف الزمني مرة، واالنفتاح والرحا�ة مرة ثان�ة، فضال عن معان�ه المختلفة، حیث �
وجود الحركة والحیو�ة، و�التالي استطاع رسم معالم وأهداف مستقبل�ة، والتنبؤ �غا�ات 

 انتشرت في خارطة رسالته.
واآلن، نود االنتقال للحدیث عن آل�ة سرد�ة أخرى سعت مؤسسة بنس�ة خطاب�ة 

أحادیث جمعت بین أناس من الواقع، وأناس ذو حضور خ�الي، متخیلة من خالل إنشاء 
 وهذا �غ�ة إمتاع القارئ، وٕایهامه بواقع�ة األحادیث المسرودة.

مما ال شك ف�ه، إننا أمام آل�ة "الحوار" المتسمة �السؤال�ة والجواب�ة بین السارد وتا�عه 
 مع شخص�ات الرسالة.

 : عجیب المشاهد الحوار�ة:ثان�ا
الحوار في التوا�ع والزوا�ع �شكل �ارز، مخففا من رتا�ة السرد من جهة، �ظهر 

 وموهما القارئ بواقع�ة األحداث من جهة أخرى.
وٕاننا نشدد بدا�ة في هذا الس�اق على أننا سنشتغل على الحوار الخارجي، دون إعارة 

ة داخل التوا�ع اهتمام للحوار الداخلي (المونولوج)، على اعت�ار أننا نشتغل على العجائب�
تظهر بوضوح في الحوار الخارجي، وهذا عندما  -العجائب�ة  –والزوا�ع، وٕاّن هذه األخیرة 

 یدور الحوار بین شخص�ات �ستحیل وجودها، و�ستحیل نطقها �اعت�ارها من األموات.

                                                           
 .281ص: مرشد أحمد: البن�ة والداللة في روا�ات إبراه�م صنع الله، 1
، 2004، 1أحمد محمد النع�مي: إ�قاع الزمن في الروا�ة العر��ة المعاصرة، دار فارس النشر والتوز�ع، األردن، ط 2

 .38ص:
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وعل�ه، سنتت�ع المقاطع الحوار�ة الخارج�ة في الرسالة، على أمل التعرف القر�ب على 
الحق�ق�ة التي ُتغلق مواقف الشخص�ات، وتفسر انفعاالتها الذات�ة إزاء التحد�ات  الدوافع

المختلفة على امتداد الرسالة محل الدراسة، وقبل مقار�ة الرسالة تب�ح لنا الضرورة المنهج�ة 
 الوقوف عند مصطلح الحوار الخارجي تعر�فا، ولو �صورة سر�عة.

ت�ادل األحادیث بین الشخص�ات، بل  �عد الحوار من أهم عناصر األسلوب، وهو
یتطلب أكثر من طرف اإلدارة حدیث "مت�ادل بینهما، �ظهر كل واحد موضوعه بجالء، 

. و�ختص بنقل تدخالت 1و�لغته الخاصة، وهذا حوار م�اشر، واضح المعالم، حر المطرح"
 2الشخص�ات كما هي في النص؛ أي �المحافظة على ص�غتها األصل�ة.

أن یتت�ع الحوار في النص ل�ستط�ع فتح مغالیق الشخص�ات، و�عرف وال�احث البد 
، ومن المنطقي أن هذا 3أفكارها، كونه ع�ارة عن "تركیز، وتفصیل لألحداث �كل دقائقها"

التفصیل یركز على األحداث المهمة في السرد. ومن أهم وظائف هذه التقن�ة "كسر رتا�ة 
لشخوص من القراء دون وصا�ة سرد�ة �مارسها المنظم لألحداث، فتتقلص سطوته، وتقترب ا

. ومن خالل الحوار �ستط�ع القارئ مشاهدة القصة "وكأنها مسرح 4الراوي على المروي له"
 .5عل�ه الشخص�ات، وهي تتحرك"

وفي اآلتي ب�ان تطب�قي على رسالة "التوا�ع والزوا�ع" تنبني على أهم�ة الحوار في 
 قاعه �حیث یتناسب مع واقع�ة حدوثه.ص�اغة الحدث، وتوجیهه، و�لورة إ�

                                                           
نضال الشمالي: الروا�ة والتار�خ (�حث في مستو�ات الخطاب في الروا�ة التار�خ�ة العر��ة)، علم الكتب الحدیث، جدار  1

 .178، ص:2006، 1للكتاب العالمي، عمان، ط
 .166ص:بن�ة الشكل الروائي(الفضاء، الزمن، الشخص�ة)، ینظر: حسن �حراوي،  2
، 1999عبد العالي بوطیب: مستو�ات دراسة النص الروائي (مقار�ة نظر�ة)، مط�عة األمن�ة، سور�ا، المغرب، دط،  3

 .168ص:
 .177التار�خ�ة العر��ة)، ص:نضال الشمالي: الروا�ة والتار�خ (�حث في مستو�ات الخطاب في الروا�ة  4
، 1984سیزا أحمد قاسم: بناء الروا�ة (دراسة مقارنة لثالث�ة نجیب محفوظ)، الهیئة المصر�ة العامة للكتاب، مصر، دط،  5

 .65ص:
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فالحوار "�ستثمر فرصة اللقاء بین الشخص�ات، فینشأ بینها الحوار الذي یخرق رتا�ة 
دون أن ننسى أّن التوا�ع والزوا�ع  1السرد، و�جسد تلقائ�ة الموقف، و�برز مماثال للواقع"

 خ�ال�ة الطا�ع، واألحداث.
مما یجعل تفضیل حوار دون اآلخر أمرا  وٕاّنه موزع على نطاق واسع في الرسالة،

�الغ الصعو�ة، نظرا لما �كتس�ه كل واحد من أهم�ة في أداء وظ�فة یرتضیها الّسارد. مع 
العلم أننا سنختار فصل توا�ع الشعراء لدراسة تقن�ة الحوار العجیب ف�ه، وٕاسقاط �ق�ة 

في كل الفصول، فنحن الفصول، ل�س إهماال أو تعنتا، ال لشيء بل ألن الحوارات نفسها 
نرى أنه ل�س من الضروري تت�ع كل الفصول، و�التالي الحوارات لكي ال نقع في مشكلة 

 اإلعادة والتفسیر.
وعل�ه، سوف نورد نماذج من قسم توا�ع الشعراء،عّلنا نكشف الحلة التي اكتساها 

ناء الحدث حوار الشخص�ات �مظهرها الداخلي أو الخارجي، ثم ال�حث في مدى إسهامه في ب
 ونموه، فضال عن خلق التالحم بین عناصر العمل السردي داخل التوا�ع والزوا�ع.
 من هذا المنطلق، تقترح الجدول اآلتي، ل�قدم مز�دا من اإل�ضاح حول هذه البن�ة:

 ): یوضح بن�ة الحوار لتوا�ع الفصل األول04جدول رقم (
 على مستوى السرد الحوار على مستوى الفصل األول

من أنت؟ قال: أنا زهیر بن نمیر من  ! قلت له: �أبي أنت -
 أشجع الجن...

 190ص 

قال: فمن تر�د منهم؟ قلت: صاحب امرئ الق�س ... فصاح:  -

�ا عتی�ة بن نوفل ... فقال: حّ�اك الله �ا زهیر، وحّ�ا 

فقال لي: أنشد،  ! قلت: ھو ھذا وأي جمرة یا عتیبة! صاح�ك

 أولى �اإلنشاد. فتطامح طرفه ...وجعل ینشد ... فقلت: السید

فقال لي زهیر: من تر�د �عد؟ قلت: صاحب طرفة... فصاح  -

 196ص

                                                           
، 2003، 1عمر محمد عبد الواحد: شعر�ة السرد (تحلیل الخطاب السردي في مقامات الحر�ري)، دار الهدى، مصر، ط 1

 .68ص:
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 �ه زهیر: �ا عنتر بن العجالن، حّل �ك زهیر وصاح�ه.

فقال: أهكذا �عاد عن أبي  ! قال: ح�اك الله أ�ا الخّطار -

 الخّطار، وال یخطر عل�ه؟...

 ن حبناء، حّل �ك زهیر وصاح�ه...فصاح زهیر: �ا عتاب ب -
 فقال: حّ�اك الله �ا زهیر وحّ�ا صاح�ك...

 198ص

ال، ... فقال له زهیر: إنك مؤتمنا، فقال: ! فصاح: �ا أ�ا الط�ع -

الط�ع  صاحبك أشمخ مارنا من ذلك، لوال أنھ ینقصھ. قلت: أبا

على رسلك، إّن الرجال ال تكال �القفزان. أنشدنا من شعرك، 

 ..فأنشد.

 200و199ص 

فجاوب بجواب ال ! فصاح بھ زھیر: حیّاك اللھ أبا اإلحسان -
 ُ�عقل لغل�ة الخمر عل�ه.

 فحیاه زھیر، فأحسن الرد ناظرا من مقلة شوساء... -

 201ص 
 203ص 

مع توا�ع الشعراء، و �ما أن التوا�ع  –األولى  –تمثل الخطاطة حوارات ابن ُشهید        
والزوا�ع خ�ال�ة محضة، فإن نقصد أن الحوارات التي تمت فیها كذلك خ�ال�ة؛ �معنى أن ابن 
ُشهید حاور توا�ع تلك الشخص�ات ال الشخص�ات بذاتها، فهو لم �عد إلى العصور التي 

م فیها،  وٕانما أحضر ش�اطینهم، وأدى معهم حوارات عن طر�ق مشاهد عاشوها وحاوره
زهیر بن نمیر  -مرافقه  –حوار�ة آن�ة تمت في زمن الحاضر السردي، فحین یلتقي بتا�عه 

في حاضره السردي یدور بینهما حوار؛ مفاده أن یرحل �ه زائرا د�ار الجن، راغ�ا في مناقشة 
 ظافرا من كل هذه المجالس األدب�ة.شعراء وكتاب العر��ة، عّله یخرج 

من هنا، نبدأ، فمن مشاهد اللقاء في التوا�ع والزوا�ع ثمة حوار دائم بین ابن ُشهید،     
وتا�عه زهیر، وهذا اعتمادا على ص�غتي الحوار "قال" و"قلت"، فمن ذلك قوله: "وقلت له: 

ت: وما الذي حداك إلى من أنت؟ قال: أنا زهیر بن نمیر من أشجع الجّن، فقل! �أبي أنت
التصور لي؟ فقال: هوى ف�ك، ورغ�ة في اصطفائك. قلت: أهال �ك أیها الوجه الوّضاح، 

 1صادفت قل�ا إل�ك مقلو�ا، وهوى نحوك مجنو�ا".

                                                           
 .89ابن شهید األندلسي: رسالة التوا�ع والزوا�ع، ص: 1
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ف�أتي المشهد الحواري، خیر مشتمل على خاصّ�ة التفصیل التي "تمّعن في تقصي 
ل�عبر عن العالقة الحم�م�ة بین الراوي  ثان�ة ، و�أتي1حرف�ة الحوار المت�ادل بین الشخص�ات"

وتا�عه الذي تمناه أن �كون إنس�ا، فاختاره من قبیلة أشجع؛ ألنه �فضل صلة القرا�ة بین 
أشجع الجن، وأشجع اإلنس، وهذا یؤكد اعتزاز ابن ُشهید بنفسه، و�نس�ه، ولیتحقق له مع 

 التا�ع زهیر ما لم یجده مع بني اإلنس.
حواري غیر حق�قي، تم بین ابن ُشهید وشخص�ة خ�ال�ة من الجن إذن، هو مشهد 

اسمه "زهیر بن نمیر"، وهنا �مكن العجب، فكیف إلنسي أن �حاور جن�ا في الواقع، نرى 
 الجواب ماثال في قولنا: هذا أكید من �اب الخ�ال، واإلبداع ال غیر.

من أنت؟  !�أبي أنت وقد رأى أمامه كائنا فجأة:"وتتأكد العجائب�ة من سؤال ال�طل، 
والسؤال في العمق هو طلب معرفة حق�قة ما  اإلدهاش �األش�اء تح�ط �ه.إنما دهش من 

یجري: أو واقع أم خ�ال الذي �حدث اآلن. إن السؤال هنا إنما هو تردد وحیرة بین الواقعي 
وص�غة السؤال تتضمن  .الذي �ع�شه السارد ال�طل، والعجائبي الخارق الطارئ والحادث

الحیرة و�ختلط فیها اإلعجاب واإلدهاش والفجاءة وحتى الشك، وال ینجلي كل هذا إال �عد أن 
 ، معلنا قرابته لل�طل السارد: "أنا زهیر بن نمیر من أشجع الجن".2�كشف الجني عن هو�ته "

وعل�ه، إن ابن ُشهید قد مّهد لرسالته �مدخل توّجه �الخطاب ف�ه إلى شخص كّناه 
اءل ق�ال عن سر نبوغ ابن ُشهید، طال�ا منه أن �حكي له كیف تّم هذا النبوغ بـ"أبي �كر" تس

 واإللهام؟
و�أتي جواب ابن ُشهید في أّنه كان فتى غض العود، یبتسم للح�اة، و�هوى مجالس 
األدب، و�ذكر "كیف تعلم ون�ض له عرق الفهم، ثم ینتقل إلى خبر حبیب له مات، فأخذ في 

 .3رثائه"
هو إذن حزن شدید تمّلك ابن ُشهید جعله �فكر في االختالء بنفسه، ثم رثاء محبو�ته 
واالعتذار لها عّما فّرط منه من هجر وجفا وما أن فرغ من رثائه وشرع في االعتذار له حتى 

                                                           
ناهضة ستار: بن�ة السرد في القصص الصوفي(المكونات والوظائف والتقن�ات)، اتحاد الكتاب العرب، سور�ا، دط،  1

 .228، ص:2003
للط�اعة والنشر،  یر�سالمكونات الجمال�ة بین الرحلة الخ�ال�ة العر��ة واالس�ان�ة، مط�عة الطو� :الع�اشي أبو الشتاء 2

. 382، ص:2013، 1ط ،المغرب  
 .72 - 71ابن شهید األندلسي: رسالة التوا�ع والزوا�ع، ص: 3
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انعقد لسانه، وأرتج عل�ه القول أثناء االعتذار، وعجز عن إتمام ما هو �سبیله من شعر ابتدأه 
 د فقط، �قول ف�ه: ببیت واح

 1وكنُت َمِللُتك ال عن ِقلًى   *   وال عْن فساٍد َجرى ِفي َضمیري.
وٕاذا بجني اسمه زهیر بن نمیر یتصور له على هیئة فارس، ملقنا إ�اه تتمة الشعر، 

قال  ! وهو �قول: "أعجزا �ا فتى اإلنس؟ قلت: ال وأب�ك، للكالم أح�ان، وهذا شأن اإلنسان
 لي: قل �عده:

رور".    *كِمثِل َمالِل الفتى للنع�م،      2إذا داَم ف�ه، وحاِل السُّ
وهكذا، تواصل الحوار بینهما لیبدي زهیر رغ�ة في اصطفاء ابن ُشهید، وح�ا في 
مصاحبته، و�وافق ابن ُشهید �كل سرور، ثم وثب زهیر بن نمیر �فرسه فوق الجدار مختف�ا 

ید كلما ارتج عل�ه القول أنشد األب�ات فیتمثل له عن ناظر�ه، "ومنذ ذلك الوقت صار ابن شه
صاح�ه الجني، ف�عین قر�حته، و�فك عقال لسانه، و�نطق �الشعر أو �النثر، حتى توطدت 

 .3بینهما الصداقة وجمعتهما األلفة"
عبر مدخل التوا�ع والزوا�ع دخلنا عالم الالمعقول والغرا�ة من خالل مقاطع حوار�ة 

ه "زهیر"، وفي هذه المقاطع قرأنا كل ما هو خارق ومتحٍد لمنطق تمت بین السارد وتا�ع
العقل، بتفجیره للمستحیل عبر مخرج وحید نفذ �ه السارد؛ وهو المخرج العجائبي الذي یجمع 
بین الحق�قة والخ�ال، إذ ال �عقل أن یتحدث ابن ٌشهید اإلنسي المعروف صاحب دراستنا مع 

 ر.جنّي من عالم غیر عالمنا نحن ال�ش
وههنا تتضح الحیلة السرد�ة التي لجأ إلیها ابن ُشهید، في أن خاطب جن�ا �كون ظال 
لشخصیته، إذ یرافقه أینما توجه، وحیثما حّل، فهو تا�ع خادم وضع خص�صا لیلبي رغ�ات 

 ابن ُشهید، ال �ملك زمام أي أمر، بل �سمع ثم ینفذ، و�نصاع انص�اعا كامال لسیده.
ح�ة هذا الجني الذي وجد ف�ه حسن الصح�ة، وُألف العشرة، و�التالي، رغب في مصا

 وهو الذي فّر من بني ال�شر، وكان قد عانى حسدهم، وانتقاصهم لشعره وأد�ه وأخالقه.

                                                           
 .195محي الدین دیب: دیوان ابن ُشهید األندلسي ورسائله، ص: 1
 .195، ص:المصدر نفسه 2
، الدار العر��ة للموسوعات، لبنان، علي محمد سالمة: األدب العر�ي في األندلس (تطوره، موضوعاته، وأشهر أعالمه) 3
 .495، ص:1989، 1ط
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و�عد، �فهم من كل هذا، أّن الحوار دار بین من مّثل ال�شر "ابن ُشهید"، ومن مّثل 
لخارجي �العجائبي، كونه غیر مقنع، الجن "زهیر بن نمیر"، وهذا ما جعلنا نصنف حوارنا ا

كیف إلنسي أن �حاور جن�ا، وكیف أن یتم بینهما كالم ُ�حكى فقط على لسان ال�شر، نعم 
إنه الخ�ال �فسح المجال لالمعقول لیلغي حدیث العقل والمنطق، ونحن نفسر كل هذا بنبوغ 

–یتمیز عن غیره، فهو ممیز أظهره ابن ُشهید من خالل إبرازه لقدراته التي �ستط�ع بها أن 
، 1أشاد عالما "للرغ�ة الذات�ة التي لم تجد لها مكانا في الواقع، فسكنت الخ�ال" -حس�ه 

و�التالي ساعدته في إث�ات جدارته �اإلجازة في محاكي المنظوم والمنثور، بل تركته مرات 
 ینتصر على كل التوا�ع الذین حاورهم.

عونا لنتأّمل فیها، وفي غرابتها ومنها األنموذج إن الحوارات في الرسالة تستوقفنا، وتد
الحواري الثاني الذي �مكن اعت�اره المنطلق من حوارات البن ُشهید مع توا�ع الشعراء، ف�عد 

تذاكرا یوما أخ�ار الخط�اء  2أن "تأكدت الصح�ة بین األشجعي اإلنسي واألشجعي الجني"
أّن لكّل منهم قر�نا أو تا�عا، وأبدى ابن ُشهید  والشعراء، وأقرانهم من التوا�ع والزوا�ع �اعت�ار

رغبته في لقاء من اتفق منهم، واستأذن زهیر بن نمیر شیخه فأذن له، وطلب منه زهیر أن 
، حتى التمح 3�حّل على متن جواد سار بها كالطائر "یجتاب الجّو فالجّو، و�قطع الدّو فالدّو"

متفرع الشجر، عطر الزهر، فأخبره زهیر  ابن ُشهید أرضا ال كأرضنا، وشارف جوا كجونا،
�أنه حّل أرض الجن، وسأله �من یر�د أن یبدأ اللقاء، فقال ابن ُشهید: "الخط�اء أولى �التقد�م 

 .4لكني إلى الشعراء أشوق"
هنا یبدي ابن ُشهید رغبته في لقاء صاحب امرئ الق�س، فأمال زهیر العنان إلى واد 

، وصاح بتا�ع امرئ الق�س فظهر لهما 5ره، وتترّنم أط�اره"من األود�ة "ذي دوح تتكسر أشجا
 فارس على فرس شقراء كأنها تلتهب.

وهنا، تبدأ المحاورة التي جمعت ابن ُشهید وتا�عه، مع تا�ع امرئ الق�س، الذي أبدى 
ترحا�ه �ُمحاوِر�ه، و�ظهر ذلك في بدا�ة حدیثه، حیث �قول: "حّ�اك الله �ا زهیر، وحّ�ا 
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، لتؤكد 2، وتأتي اإلجا�ة من زهیر "هو هذا، وأّي جمرة �ا عتی�ة"1ذا فتاهم؟"أه ! صاح�ك
 ذات ابن ُشهید، ولتعلي من قدره أمام عتی�ة تا�ع امرئ الق�س.

وهكذا، �سیر الحوار نحو إیهام القارئ بواقع�ة ما یجري، ف�شعر أنه أمام أحادیث 
الق�س الذي طلب من ابن ُشهید  حق�ق�ة، وندرك هذا من خالل بدا�ة الحوار مع تا�ع امرئ 

مقترن �الكائن اإلنسي، ال الجن �اعت�ارها  -كما هو معروف  –أن ینشد، وطلب اإلنشاد 
كائنات مجهولة، لكّننا ال نستط�ع النفي أن الله س�حانه وتعالى قد وهبها من اإلمكان�ات 

والحیوان، وهم كذلك  والقدرات ما لم �منحها لل�شر، فللجن قدرة على التشكل �أشكال اإلنسان
 �ملكون قدرة عظ�مة في سرعة الحركة واالنتقال في الكون.

ومن هذا المنطلق القابل للتصدیق بدأ التا�ع ینشد، وقبلها شعر �النشوة، و"هذا ما 
حصل من خالل الحركات التي أبداها حتى إّن المتلقي یخاله في زهوه وكبر�ائه �ستعّد ألمر 

، 4�الخ�الء من خالل اإل�حاء الموجود في الع�ارة "فتطامح طرفة""، لیت�عه شعوره 3عظ�م"
و�لي تطامح الطرف اهتزاز العطف(واهتز عطفه) إشارة إلى هی�ة الموقف، وتتحرك الصورة 

، وتنطلق �التا�ع ل�مثل أمام الجم�ع 5بین هذا وذاك إلى ضرب الفرس التي یجعلها تتحرك"
شاعر والحركات من التا�ع على لسان ابن ُشهید: "فقال منشدا. ولنا أن نتا�ع حیث�ات هذه الم

لي: أنشد، فقلت: السید أولى �اإلنشاد. فتطامح طرفه، واهتّز عطفه، وق�ض عنان الشقراء 
وضر�ها �الّسوط، فسمت تحضر طوال عّنا، وكّر فاستقبلنا �الصعدة هازا لها، ثم ركزها، 

 .6وجعل ینشد"
�عة من التا�ع حیو�ة حق�ق�ة، تجعل القارئ المتلقي وعل�ه، فكل المشاعر والحركات النا

 یتوهم حدوثها، بل �أتي على تصد�قها.
إّنها صور تمزج الحق�قة �الالحق�قة، من خالل تقد�م مغر ات�عه ابن ُشهید في بنائه        

لهذه الفقرة اإلبداع�ة، إذ كشف التقد�م الصوري عن مهارة ابن ُشهید في استخدامه داخل 
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، محاوال من خالله تمر�ر فكرة واقع�ة الشخوص، فبدت كأنها شخوص طب�ع�ة ذات مكوناته
 حضور طب�عي.

ثم، ین�غي أن نتوقف هنا لحظة كي نتساءل عّما إذا كانت هذه المظاهر والمشاعر 
والتصرفات حق�ق�ة، وهنا تتولد طاقة تخییل�ة تفسح المجال أمام القارئ، كي ینشد و�تل�س 

اء غرا�ة الصور أو األفعال غیر العاد�ة، وجّل هذه الحاالت من خصائص التردد، والحیرة إز 
 العجائبي.

صح�ح، إنها حیرة وشك مورسا من ابن ُشهید على نفسّ�ة المتلقي، وهذا من خالل 
 إبراز ما هو فوق طب�عي، ونفي ما هو طب�عي. 

عرضنا  وهذا، ما وقع فعال من خالل ما قدمته تلك الصور والمظاهر والمشاعر التي
لها، فقمة الخ�ال الُشهیدي جعله یتفنن في إعادة �عث الح�اة في نفس شخص�اته، ف�حضرون 

 إلینا مكتسین الحلة الخاصة �ح�اة مفعمة �الحضور والمشاركة والواقع�ة.
وهكذا تسقط األقنعة، وتنكشف الشخص�ات، وتتحول إلى ذوات حق�ق�ة ذات طب�عة 

 الرسالة. أخرى غیر التي كانت محددة لها في
وابن ُشهید ال یتوقف عند هذا الحد من الحوارات، فالمالحظ أّنها تتعدد وتتكاثر في 
الرسالة، إذ یجد الراوي "ابن ُشهید" متعة في محاورة شخص�اته واإلطالة معها، حتى إّنه ال 

 �مل السؤال والجواب، بل إّنه یتولى هو ذاته محاورتها رفقة مرافقه زهیر.
ونمضي مع ابن ُشهید، ولنتوقف معجبین بهذا المقطع السردي مع تا�ع طرفة، وهنا 
یبرز صوت زهیر بن نمیر مخاط�ا ابن ُشهید "سیده" و"قائده"، "من تر�د �عد"، فأجاب ابن 

 ُشهید "صاحب طرفة" ونحن نتا�ع هذا السؤال والجواب لنجد زهیر �ص�ح �التا�ع قائال له: 
 حّل �ك زهیر وصاح�ه". "�ا عنتر بن العجالن،

وحتى نتبّین حق�قة هذا الحوار، نستدعي حضور معلومة مفادها؛ أن غا�ة ابن ُشهید 
من هذا الحوار إ�صال الكالم إلى المخاطب �أ�سر السبل الممكنة، كما نرى من مضمونها 

 �م.الرامي مخاط�ة ابن ُشهید شعراء حق�قیین، لهم وجودهم المادي والمعنوي في الواقع القد
من هذا المنطلق، �ستدعي ابن ُشهید محاورة خ�ال�ة بینه ومرافقه وتا�ع  طرفة بن 
العبد "عنتر بن العجالن"، فلنا أن نتخیل عودة الروح لطرفة بن العبد ولقاءه �ابن ُشهید، 

 وهكذا یجري معه حوارا مصّرا ف�ه على إث�ات شاعر�ته مفاخرا م�ارزا، هازما ش�طان طرفة.
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�عنتر بن العجالن الفارس، الجمیل الوجه، متوشحا س�فه، وهذه الصورة عالقة  یلتقي      
 في ذهن ابن ُشهید انطالقا مما تخّیله أو تأثر �ه من شعر هذا الشاعر.

و�بدأ الحوار السر�ع بینهما عندما یبدو عنتر بن العجالن مرح�ا �ابن ُشهید ومرافقه 
"الزع�م أولى �اإلنشاد"، وما أن سمع التا�ع هذا الّرد زهیر، طال�ا منه اإلنشاد، فیرد ابن ُشهید 

 حتى بدأ �اإلنشاد.
ولنا أن نمیز منذ الوهلة األولى من بدا�ة الحوار عج�ا سرد�ا وصف�ا في أن ألحق ابن 
ُشهید مماثلة بین الشاعر وش�طانه، فهو �حمل التا�ع دائما صفات متبوعه اإلنسي، فتا�ع 

 طرفة شبیهه ِخلقة وُخلقا.
 نتا�ع إنشادا شعر�ا من التا�ع لصاح�ه طرفة:و 

ر�ِف ُطُلوُل  *   تلوُح، وأْدنى َعهِدهن ُمحیُل.  ِلُسعدى ِ�ِحّزاِن الشُّ
ونحن نع�ش الواقعة الشعر�ة حتى یتوقف التا�ع مفسحا المجال البن ُشهید قارئا 

 معارضا له �قصیدة یبدؤها:
 ...... ..........أِمْن َرسِم داٍر �الَعقیق ُمِحیِل        ....

و�تم اإلنشاد بینهما، ل�علن تا�ع طرفة بن العبد إعجا�ه �ما أبدعه ابن ُشهید من معان 
 اذهب فإّنك مجاز". ! شعر�ة قائال له: "لله أنت

وهكذا، نكتشف الوظ�فة التي أداها هذا الحوار القصیر بین الشاعر�ن ب�ساطة، إّنه 
ق، و�ذلك �كون الحوار مفتاحا مساعدا للوصول عّبر عن فكرة الرسالة، ومضمونها العمی

 إلیها؛ إنها رغ�ة ابن ُشهید في إث�ات تفوقه في الحفظ واإلنشاء، و�راعته في الكالم والصنعة.
إن تا�ع طرفة یل�س ثوب الواقع�ة، و�جسد دورا ماد�ا �ارزا، ونحن في غمرة التت�ع 

ا خارقا للعادة، إذ إن الموازاة التي صّممها والتلقي نتوهم واقعیته، وننسى أننا نتت�ع حدثا وحدیث
ابن ُشهید لشخص�ات توا�عه جعلته �طابق بین حضورها الواقعي الح�اتي، و�ین حضورها 
الخ�الي اإلبداعي، و�التالي عمل على انتقال الشخص�ة من دن�ا الخ�ال و"الموت" إلى دن�ا 

 الحق�قة و"الح�اة".
خص�ة أولى، ابن ُشهید، ونحن على درا�ة كاملة وهكذا، عندما نقرأ حوارا یدور بین ش

أنه �شر من دن�ا الواقع، ثم شخص�ة ثان�ة تمثل "طرفة بن العبد" الشاعر الجاهلي الذي نتأكد 
 من غ�ا�ه، وحضور ش�طانه نائ�ا عنه.
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كل هذه الحقائق تساعدنا في أن نجزم �غ�اب طرفة الشخص، وحضور "عنتر بن 
لتصور في حضور هذا التا�ع وخوضه حوارا واضحا حق�ق�ا مع العجالن" التا�ع، ولنا حق ا

ابن ُشهید، وتا�عه، وقبلها تخیلناه: راك�ا جم�ال، �حمل س�فه وكله كبر�اء وتحد في أن 
 یخوض حوارا جادا مع ابن ُشهید. 

وفعال، إنه ینشد شعرا هو ناظمه وصاح�ه، ثم نراه یتكلم مع ابن ُشهید طال�ا منه 
أذن تمیز �عدها ما تسمع، وتصنفه في أي خانة نقد�ة هو، وهنا �كشف اإلنشاد ل�سمعه �

إنصاته وانت�اهه عن ص�حة أطلقها فور استماعه ص�حة تنم عن إعجا�ه �ما �سمع، وانبهاره 
 بهذا اإلنسي المبدع.
إقناعنا بواقع�ة الشخوص والحركات واألفعال  -مرة أخرى  –ابن ُشهید لقد استطاع 
تتكلم، وتنصت، وتصدر آراء. و�فترض أّننا وضعنا القارئ أمام مز�ج الصادرة عنها، فهي 

من الواقعي (ابن ُشهید الراوي) والالواقعي (عنتر بن العجالن التا�ع الجّني)، وهذا المز�ج هو 
الذي یخلق المفارقة والتناقض، وهذا ال �عني أن هذا الحوار الذي تم بینهما مبني فقط من 

 كل ترس�مه طب�ع�ة حق�ق�ة.الفوق طب�عي، وٕاّنما �ش
وعل�ه، �مكننا أن نذهب إلى القول إّن السارد مضى مقدما حواره ببدا�ة واقع�ة من 

ف�ه غ�ضة جمیلة األزهار واألشجار، بها عین  �اخالل األحداث التي وقعت، فهو قاصد واد
معینة تسیل. لحد اآلن تسیر األحداث �شكل طب�عي، وال یوجد أي عنصر فوق طب�عي 

یر، لكن، فجأة، یخبرنا السارد بتدخل العنصر الفوق طب�عي في اللحظة التي بدأ ینادي مح
ابن  –على عنتر بن العجالن لیخوض معه حوارا، غا�ة نیل صاحبنا  -زهیر –مرافقه 

 اإلجازة، واالعتراف له �السبق واإلجادة. -ُشهید
قضى وطره من تا�ع  و�واصل ابن ُشهید سرده لحواراته مع ش�اطین الشعراء، ف�عد أن

طرفة بن العبد، وتّم له ما خّطط له، وأجازه تا�عا امرئ الق�س، وطرفة بن العبد هاهو یرحل 
 صوب تا�ع ق�س بن الخط�م، و�ه یختم رحلته مع شعراء الجاهل�ة.

و�بدأ حوارا جدیدا مع صاحب القنص، الفارس الشجاع ق�س بن الخط�م، إنه حوار 
اكتفاء ابن ُشهید �محاورة تا�عي امرئ الق�س، وطرفة بن العبد  قصیر مركز، ولنا أن نالحظ

من الجاهلیین، ورغبته �التطلع إلى الشعراء المجددین أمثال "أبي تمام" فركض هو ومرافقه 
 زهیر صو�ه، لكن فارسا كأنه األسد �عترض طر�قهما، وهو في عدوه ذلك ینشد:
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عاُع، أضاَءَها.َطعنُت ابن عبِد الق�ِس طعنَة ثائٍر    *     لَ   1ها َنفُذ، لوَال الش�
وهنا، یتساءل ابن ُشهید عن هو�ة، هذا الفارس، لیجی�ه زهیر "ال عل�ك، هذا أبو 

 ، فیخاف ابن ُشهید منه، ومن جرأته أكثر، خاصة  أنهما 2الخطار صاحب ق�س بن الخط�م"
 لم �عرجا عل�ه، فقد �غضب هذا األمر صاحب ق�س بن الخط�م فال یجیزه.

و�مكن أن نتأمل ما فعله زهیر منقذا الموقف أن أخبره معرفتهما أنه صاحب قنص، 
 فخافا أن �شغاله.

و�عدما سمع تا�ع ق�س بن الخط�م هذا العذر، طلب من األشجعي "ابن ُشهید" أن 
 ینشده من شعره، فأخذ ابن ُشهید ینشده قوله من قصیدة: 

 3فاءها.منازلهم ت�كي إل�ك ع                        
وعندما أكمل ابن ُشهید إنشاده أجازه تا�ع ق�س بن الخط�م مبتسما، وهو �قول: "لنعم 

 .4اذهب فقد أجزتك" ! ما تخّلصت
العجائبي، عندما  -یتضح من خالل هذه المحاورة المتخیلة تداخل الواقعي �المتخیل

 یدور بین شخص�ات �ستحیل اجتماعها إال في التوا�ع والزوا�ع.
قق الحوار المستحیل في التوا�ع والزوا�ع، وتكلم الشاعر القّناص ق�س بن فبهذا تح

الخط�م المتوفي مع الحي الشاعر األندلسي ابن ُشهید "الراوي"، والتبر�ر هو أّن رسالة التوا�ع 
 والزوا�ع ع�ارة عن رحلة متخّیلة، وفي الرحالت الخ�ال�ة یتحقق ما ال �مكن تحققه في الواقع.

ه المحاورة، تدل على تعجیب سردي مارسه الراوي في تقد�م فال شك أن هذ
شخص�اته، المفارقة له زمن�ا، إّنه یجمع محاورا بینه وهو صاحب العصر األندلسي المتأخر 

 مع صاحب العصر الجاهلي المتقدم، و�ترك لنا حیرة وٕایهاما بواقعیته.
صاح�ه في و�هذا التفسیر تتمّخض الرؤ�ة عن شخص�ة رئي (جني) �حمل سمات 

"دن�ا الواقع؛ إذ نراه رئ�ا یتمتع �الشجاعة الجسم�ة والفكر�ة. وكما سلف الذكر أن "التا�ع اسمه 
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أبو الخطار؛ أي رجل خطار �الرمح طّعان �ه، وهي صورة تقترب من الصورة الحق�ق�ة لق�س 
 1الذي س�طر عل�ه حب االنتقام والثأر لوالده".

ابن ُشهید؛ وهي محاورة تا�ع في صورة إنسي، إذ  نعم، إنها لع�ة فن�ة سرد�ة مارسها
 أعطاه مقدرة عظ�مة على هذه الممارسة.

ولنا أن نتخیل جن�ا في هذه المحاورة؛ یركض الحقا �ابن ُشهید ومرافقه راغ�ا في 
معرفة إعراضهما عنه. ثم نراه �غضب و�لوم معات�ا "أهكذا �حاد عن أبي الخطار، وال یخطر 

 2عل�ه؟".
لردة فعل أخرى قام بها؛ وهي توعده ابن ُشهید إن لم �حسن اإلنشاد، فقال لي: لننتقل 

 3"أنشدني �ا أشجعي، وأقسم إنك إن لم تجد ل�كونن یوم شر".
وأخیرا ینهي المحاورة �حسن االستماع من إنشاد ابن ُشهید، بل یبتسم له، قائال: "لنعم 

 4اذهب فقد أجزتك". ! ما تخّلصت �ه
النظر في هذه التصرفات الصادرة عن التا�ع، استطعنا إدراك مدى  و�عد، إذا أمعنا

�شر�تها (إنسیتها)، فهي الزمة �اإلنسان ال�شري الذي جبل علیها، و�قوم بها فطر�ا، وٕاذا 
 صدرت عن جني فهذا هو المستحیل، وغیر الممكن تقبله.

ورة زاه�ة تلك هي صورة ق�س بن الخط�م، جني التقى �ه محاورا قصد نیل إجازته، ص
 �الحركة والحیو�ة، ناطقة �الواقع والتجّلي.

إذن، توفر في النص الحواري المقدم ظواهر ال تتورع على أن تسفر عن عجائبیتها 
في وضوح بّین، حتى أنه ال یبدو واضحا كالم جني، ورغبته في النظم والتعلیق، بل أكثر 

 �ه.من هذا عندما �غضب و�لوم، و�قسم �العقاب إن لم یوف طل
نالحظ تمرس ابن ُشهید في ممارسة هذا النمط السردي التعجیبي، فالنص الحواري 
األخیر انبثق غیر عاد، وال �مكن له أن �حدث في الواقع، أو لنقل: حدث انز�اح عندما انتقل 

 ابن ُشهید من عالم الواقع إلى عالم الخ�ال؛ أي هروب من عالم المعقول إلى عالم العجیب.
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ود من ابن ُشهید قصد �ه معالجة قضیته مع واقعه، فتّم إغفال وهو هروب مقص
 التمّعن في اإلطار التعجیبي أكثر من أجل إبراز مشكل ابن ُشهید مع خصومه وحساده.

ثم �ستدیر ابن ُشهید لینقلنا إلى مجلس شعري مستض�فا شاعرا توسط قرنان غا�ة في 
الّصنعة. ونقصد �الشاعر المعاصر  االمتالء، وعهدان من عهود الشعر: عهد الط�ع، وعهد

 لهذین القرنین؛ أبي تمام حبیب بن أوس الطائي.
سنقرا الحوار الذي دار بین ابن ُشهید وتا�عه زهیر مع رئي أبي تمام"عتاب بن 
حبناء"، ولك أن تستفتح الحوار �قراءة ما ورد في الرسالة، یتعلق األمر �حلول ابن ُشهید 

فة خضراء، وآ�ار وعیون كثیرة الم�اه، حینها �ص�ح �ساكن هذه وتا�عه أرضا بها أشجار وار 
، فینفلق ماء العین عن وجه فتى 1األرض قائال: �ا عتاب بن حبناء حل �ك زهیر وصاح�ه"

 2شدید الجمال، ثم �صعد إلیهما قائال:"ح�اك الله �ا زهیر، وح�ا صاح�ك".
ة، �احثا من خاللها عن وعلى هذا النمط الحواري ما یزال ابن ُشهید �طرح األسئل

أغراض وآراء تخدمه، فها هو �سأل تا�ع أبي تمام عن سبب استقراره في قعر العین، فأجا�ه 
 3التا�ع "ح�ائي من الّتحسن �اسم الشعر، وأنا ال أحسنه".

وكالم تا�ع أبي تمام هذا �كشف لنا عن حق�قة هامة؛ وهي أّنه �عترف بتواضع 
دب راجع إلى "تأثره �الفلسفة، و�تسع هذا التأثر حتى �ش�ع شاعر�ته، ومرد ذلك حسب أهل األ

و�واصل . 5، وقد حملوا عل�ه هذا الغموض وقالوا إنه: "أفسد الشعر"4الغموض في شعره"
 التا�ع تواضعه في أن �طلب من ابن ُشهید أن ینشد فلم ینشده احتراما له.

ه، و�ین تا�ع أبي تمام في أن و�نقل لنا ابن ُشهید تلك المحاورة الشعر�ة التي دارت بین
 استجاب لطلب أبي تمام، و�دأ ینشد قصیدته التي �قول في مطلعها: 

 6أَ�َكیَت، إذ َظَعَن الَفر�ُق، ِفراَقها               
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وتطول المحاورة بینهما في أن �عجب عتاب �شعر ابن ُشهید ف�طلب المز�د من 
 الشعر بخاصة الرثائي منه، فینطلق ابن ُشهید قائال: 

 أِعیَنا اْمرءًا َنَزحْت عیُنُه  *    وَال َتعَجَ�ا من ُجفوِن ِجمادِ  
 1الُفؤاِد.فإنَّ المداِمَع شلـُو  *       إذا القلُب أحرَقـُه َبـّثُه  

و�عد إكماله لهذه القصیدة �سأله االستزادة من رثائه "فینشده قصیدة م�م�ة رق�قة حز�نة 
كان الشاعر قالها هي وسا�قتها في رثاء أبي عبیدة حّسان بن مالك وز�ر عبد الرحمان بن 

 .2هشام أ�ام الفتنة"
ال�ة، ولكّنه إنه مجلس شعري حواري قّدم معط�ات غیر مألوفة، تدور في جو من الخ�

منذ البدا�ة تتظافر ف�ه معط�ات تحاول أن تروض المتقبل لقبول ما س�حدث فیها من خوارق 
وعجائب، هي معط�ات بدئت �حوار متخیل بین ابن ُشهید وتا�ع أبي تمام فكان السؤال 
(الطلب) والجواب (االستجا�ة) على أساس متخیل، عص�ا على التحدید أو التصدیق 

�س رداء أرواح ال تلتقي �ابن ُشهید صاحب السؤال "المؤلف" الواقعي الحي، �سهولة، فهو یل
وتا�ع أبي تمام صاحب الجواب "المتلقي" المتخیل "المیت". ومن هذه المعط�ات أ�ضا ما 
تبدو عل�ه األحداث من وعي �عجائبیتها ذلك أنها ل�ست على نفس الدرجة من المألوف، فهي 

یب، فنحن أثناء قراءتنا تندرج مع النص الحواري من تخضع في ظهورها لنسق تدرج عج
مألوف إلى األشد ألفة، فیبدو الرد واضحا من خالل طلب االستزادة من الشعر الشهیدي، 
ف�ظهر ابن ُشهید شاعرا ناظما �امت�از فهو �قرأ أشعاره التي نظمها في غرض الرثاء فبدا 

ة �ضمها وفاء ألصحابها، واعترافا أكثر صدقا، وأكثر إجادة ف�ه فعرفه له قصائد رثائ�
�مكانتهم الس�ما من كانوا أ�طاال، أو قوادا استشهدوا دفاعا عن العقیدة واألمة أمثال: �حي 

 المعتلي، وحسان بن مالك بن أبي عبدة...
وهكذا، یواصل ابن ُشهید خطا�ه العجیب، فیجتهد في إقناعك �أن خطا�ه یتعلق �عالم 

�مضي واصفا إعجاب عتاب صاحب أبي تمام �ما �قدمه ابن أح�اء حق�قي ل�س عجی�ا، ف
ُشهید من شعر، و�أنس له، بل �سدي له نصح األستاذ للتلمیذ قائال له: "إن كنت والبّد قائال، 
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فإذا دعتك نفسك إلى القول فال تكّد قر�حتك، فإذا أكملت فجمام ثالثة ال أقل. ونقح �عد 
 .1ذلك"

أن ال �قع البن ُشهید مثلما وقع للشاعر األموي تكشف هذه النص�حة رغ�ة عتاب في 
سو�د بن كراع العكلي الذي هجا �عض قومه فشكوه لسعید بن عثمان بن عفان فطل�ه لیؤد�ه 

 فهرب، ولم یزل كذلك حتى عفا عنه.
وتبدو أهم�ة هذه النص�حة في الوقت الذي یذهب ف�ه ك�ار النقاد للقول �البدیهة 

حظ في كتا�ه الب�ان والتبیین قوله: "وكل شيء للعرب إنما هو واإللهام، فقد ورد عن الجا
وال استعانة، وٕانما هو أن �صرف  بدیهة وارتجال وكأنه إلهام، ول�س هناك معاناة أو مكابدة،

 2همه إلى الكالم (...) فتأت�ه المعاني المعاني أرساال، وتنثال عل�ه األلفاظ انث�اال".
احظ إسداء النص�حة عند خوض غمار الكتا�ة على لقد أراد التا�ع عتاب، وقبله الج

أن ُیترك األمر: لإلبداع والبدیهة، واالرتجال والعفو�ة. ومفاد القول في هذه المسألة اإلعالء 
 من ق�مة التجو�د الفني، بل رفع قدر الّرو�ة والّتأني.

وهكذا، یبدو العجیب خاضعا لمنطق ومعقول، وذلك هو قصدنا �أّن هذا العجب 
 ك �عكس ذلك تماما.یوهم

وٕاننا ال نر�د أن ننهي هذا المجلس الحواري دون الخوض في إجازة ابن ُشهید من 
عّتاب، هذا التا�ع الذي �قّر بتفوق ابن ُشهید الشعري، وتأكید نبوغه، وذلك في ع�ارة موجزة 

 3ودالة، تحقق البن ُشهید ما یر�د، فقد قال: "وما أنت إال محسن عن إساءة زمانك"،
لمالحظ أّن ابن ُشهید " قد قّول تا�عة أبي تمام ما لم �ستطع قوله في الواقع، وهو إحساس فا

 4ابن ُشهید بتفرده وتفوقه على أهل زمانه الذین أساؤوا إلى الشعر".
ال �مكن تجاهل هذه المالحظة التي أبداها عّتاب، فهي شهادة تثلج صدر ابن ُشهید، 

 .5من مرارة وحف�ظة على أهل زمانه" أو هي "في الواقع صدى لما في نفسه
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نعم، تعكس هذه المالحظة نقاط تقاطع بین شخص ابن ُشهید "الحاضر"، وشخص 
عتاب الممثل ألبي تمام "الغائب"، فكما هو معلوم الدافع إلى سرد حكا�ة التوا�ع والزوا�ع هو 

ها تحظى إرضاء حاجة نفس�ة لدى ابن ُشهید، وتتمثل في إعادة االعت�ار لنفسه، وجعل
 .1�المكانة األدب�ة التي ترى نفسها �أنها أهل لها داخل الس�اق الثقافي والتار�خي"

والواقع نفسه عاشه أبو تمام مع مجتمعه الذي "تعصب عل�ه، وأخذه �الرديء من 
هذا من جهة، أضف  3، بل حملوا عل�ه الغموض في الشعر، "وقالوا إنه أفسد الشعر"2شعره"

 من جهة أخرى. 4آه في مجتمعه من العالقات المیتة الزائفة"إلى ذلك رفضه "ما ر 
وهنا نرى وجها واضحا من الغر�ة النفس�ة �ع�شها الشاعران، فأبو تمام "غیر قانع 
بواقعه، و�ه عظ�م أمل في ح�اة جدیدة یرتضیها (...) وهذا المنهج في الح�اة أورث أ�ا تمام 

ما ال �ستط�ع شيء أن �ش�ع هذا العشق، وطلب القلق والتمرد والحرمان؛ ألنه عشق الح�اة �
تمام غیر قانع،  صر عنه طاقة اإلنسان، لذا ظّل أبوالكمال اإلنساني، والقدرة العال�ة �ما تق

 .5بل لهج �الشكوى، والحزن"
و��قى أن نقول في األخیر: إّن شعورا �االغتراب عاشه األدی�ان، جعلهما یهر�ان إلى 

لهما العزلة الماد�ة والروح�ة واالستعاضة عن الواقع الناقص  عالم الخ�ال، وكل ما یوفر
العاجز، إنهما �طل�ان "الیوتو��ا"، ولم �قنعا �مثل هذه الح�اة التي تنعدم فیها الشروط 

 الموضوع�ة للمناظرة و�غیب الحوار.
وت�قى التوا�ع والزوا�ع تضع أمامنا مجموعة من الشخص�ات والحاالت النفس�ة، 

المختلفة، التي تضار�ت أسرارها وحكا�اتها، واختلفت أ�عادها وصراعاتها داخلها،  واالجتماع�ة
 حاضرة والفتة لالنت�اه حسب حضورها داخل الرسالة. -أخرى  –وال�حتري شخص�ة 
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لقد اختار ابن ُشهید بدا�ة تنكر فیها لتا�ع ال�حتري "أبي الط�ع"، ف�عد مقابلته لتا�ع 
، فیجیب �أنه یوّد مقابلة صاحب أبي نواس، فیخبره 1د �عد؟"أبي تمام، �سأله زهیر "من تر�

زهیر �أنه في دیر حّنة منذ شهر، وقد غلبت عل�ه الخمرة، ودیر حنة هذا في جبل �عید 
عنهما، لكن إصرار ابن ُشهید على مقابلته جعل زهیر �أخذه إل�ه، فیركض االثنان ساعة، 

القصر �ا  رد ف�ه فرسان، فقلت له: لمن هذاوجزنا في ركضنا �قصر عظ�م قّدامه ناورد یتطا"
 .2زهیر؟ قال: لطوق بن مالك، وأبو الط�ع صاحب ال�حتري في ذلك الناورد"

ل�سأل زهیر ابن ُشهید ما إذا كانت له رغ�ة في مالقاة أبي الط�ع، فیجی�ه:"ألف أجل،  
 .3إنه لمن أساتذتي، وقد كنت أنسیته"

ي الط�ع وابن ُشهید �ص�حة زهیر مناد�ا أ�ا من هذا المنطلق، یبدأ الحوار بین أب
، وفي 4الط�ع، ف�ظهر لهما فتى على فرس أشعل و�یده قناة، ف�قول له زهیر: "إنك مؤتّمنا"

هذا الكالم إشارة للمكانة التي یتموضع فیها الشاعر العر�ي المطبوع ال�حتري، فقد خلع عن 
ّس الم�اشر والمعنى القر�ب، الذي "ال نفسه رداء الصنعة، وارتدى ثوب الفطرة والبداهة والح

�غشاه �ما �عفي معالمه ومالمحه القد�مة، فأسلو�ه هو األسلوب الم�اشر ال�س�ط، ال نشهد 
ف�ه معنیین �ظل أحدهما اآلخر، وال نعثر على الصورة النفس�ة الهار�ة إال في فلذات قلیلة، 

، فال �قدم، وال یؤخر، وال وٕاذا ما شخص أمام إحدى الظواهر فإنه �سوق مشاعره �عفو�ة
، ب�ساطة إنه شاعر ترك العنان لخ�اله �س�ح بین ماض�ه وحاضره، لیرسم لنا 5�ستنتج"

 لوحات شعر�ة أبد�ة.
�ة ال�حتري الشعر�ة، و�عد اعترافنا یتضح من هذه الفقرة اعتراف مؤرخي األدب �أهل

جعلت من ابن ُشهید تلمیذا �قر ابن ُشهید �مكانة ال�حتري الشعر�ة، وفطرته السل�مة التي مع 
 �فضل أستاذه ومكانته، بل �عتذر عن نس�انه أو تجاهله له.
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إنها بدا�ة حوار�ة حادة وفي مجلس شعري قاده ابن ُشهید رفقة تا�عه "زهیر"، مع 
شاعر القصائد المعروفة �سالسل الذهب "ال�حتري"، فكان االختالف واضحا بین شاعر 

المحدث والجدید المحافظ، وشاعر ع�اسي مطبوع على مذهب أندلسي �میل نحو االتجاه 
 األوائل لم �فارق عمود الشعر المعروف.

هكذا بدأ الصراع بین ابن ُشهید الحي وال�حتري المیت وٕان كان واضحا منذ البدا�ة 
تجاهل ابن ُشهید له "وقد كنت أنسیته"، و�شتد الصراع أكثر عندما قال أبو الط�ع لزهیر 

وفي  ،1صاح�ك، أشمخ مارنا من ذلك، لوال أنه ینقصه" ! ارة "إنك مؤتمنا": "المجی�ا عن ع�
 هذا إشارة من تا�ع ال�حتري إلى ابن ُشهید أن یخفف وطأ غروره، وعزته بنفسه.

كان ابن ُشهید �عتز بنس�ه في أكثر األح�ان، و�فاخر �أسرته ومجد أجداده، �قول 
ألست من أشجع في العال، ومن ُشهید في  ! كارممخاط�ا نفسه: "ثكلتك المكارم �ا ابن األ

. و�رجع إحسان ع�اس مصدر عجب ابن ُشهید وافتخاره إلى شیئین اثنین "نس�ه 2الذرى"
، وكذا "اقتداره على النثر والشعر، اقتدارا جعله یرى كل معاصر�ه، 3الشهیدي األشجعي"

"إّنك آلت �العجائب وجاذب ، وقد قال له أصحا�ه ذات مرة: 4وكثیرا من غیر معاصر�ه دونه"
 .5بذوائب الغرائب، ولكّنك شدید اإلعجاب �ما �أتي منك"

و�تجاوز ابن ُشهید هذا الهجوم من أبي الط�ع إلى محاولة تهدئته �ع�ارة "أ�ا الط�ع، 
، وهو كالم �كشف عن مقدرة عجی�ة على الدفاع 6على رسلك؛ إّن الرجال ال تكال �القفزان"

ففي قراءتنا لهذه الع�ارة نقف أمام است�حاءه  مثال عر��ا قد�ما؛ "إّن  ُفتن بها ابن ُشهید.
الرجال ال ُتكال �القفزان"، مثل أراد �ه الدفاع عن فصاحته و��انه، وقبلهما عن شاعر�ته 

 المتجذرة والموروثة أ�ا عن جد.
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بي إلنهاء موقف الصراع بینه وأ �اأجل، إنه استدعاء لمعطى تراثي رآه ابن ُشهید كاف
الط�ع اإلنشاد من قصیدة  �عدها "أنشدنا من شعرك"، فبدأ أبوالط�ع، والدلیل قوله الم�اشر 

 له، مطلعها:
 1ما على الّركِب مْن ُوقوِف الّركاِب   *   في َمغاِني الّصَ�ا وَرسِم التََّصاِبي.       

وس�ة و�مضي التا�ع منشدا كل القصیدة مزهوا بنفسه، واثقا فیها، طال�ا بلغة طاو 
ر�ما  –استعالئ�ة من ابن شهید اإلنشاد، جعلنا نجزم �أننا أمام شخص�ة ذات نزعة نرجس�ة 

، فثبت ابن شهید، ورّكز 2أّكد علیها هذا الشاهد "هات، إن كنت قلت شیئا" -هو �فتعل هذا 
 وراح منشدا قصیدته التي مطلعها:
                                  َ�  3اِب.هذه داُر ز�نِب والرَّ

الحق أّن المقام �ضیق بنا إذا حاولنا أن نثبت األب�ات الشعر�ة الواردة على لسان  
الشاعر�ن، والتي شكلت جسم الحوار كامال، وٕاذا أمعنا النظر فیها استطعنا أن نفهم غرض 

هذه الحال استخدم ابن ُشهید  الشاعر�ن من اعتمادها دون غیرها من نتاج كالمهما، وعلى
 (تا�ع ال�حتري) القصیدتین �غرض واحد اتفقا عل�ه "الفخر". الط�ع وأبو

حان الوقت اآلن، أن نقّدم تفسیرا عجائب�ا للحوار الدائر بین ابن ُشهید ومرافقه زهیر 
 وش�طانهما الذي اختارا؛ إنه أبو الط�ع.

بدءا، إنه محض خ�ال انطالقا من اعتقاد ابن ُشهید بوجود شخص ال�حتري أمامه، 
 ره، مت�ادال معه أطراف المواض�ع واألفكار.فراح �حاو 

ال نجاوب الصواب إن ذهبنا إلى أّن هذا الحوار �قترح جدال وقع فعال بین ابن ُشهید 
وال�حتري الممثل في ش�طانه الذي رجع للح�اة، وراح ینشد و�ستنشد ابن ُشهید، وٕان كنا نقّر 

اقعه، وأراد إرضاء حاجة نفس�ة لد�ه، �ملكة ابن ُشهید الخ�ال�ة، هذا األخیر الذي تمرد على و 
�اعت�اره أراد رد االعت�ار لنفسه، وجعلها تحظى �المكانة األدب�ة التي ترى نفسها �أنها أهل 

 لها داخل س�اقها الثقافي والتار�خي.
عن قدرات تخیل�ة ممیزة من خالل  -وهذا الحوار بخاصة  –وهكذا، كشفت الرسالة 

 ة مرة ثان�ة، كشفت عن حسن تمكن، وقدرة نوع�ة.خوضه نقاشات حادة مرة، وهادئ
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نعم، لقد حّول الخ�ال إلى واقع، والخ�ال كلمة لها دالالت واسعة حیث إنها تضم ما 
�مكن وقوعه وما ال �مكن، فهي نسب�ة مثل كلمة المستحیل التي ال تحدد االستحالة تحدیدا 

یل �النس�ة إلى فالن قد ال �كون مطلقا، بل �النس�ة إلى شيء آخر، �معنى أّن الشيء المستح
مستح�ال �النس�ة إلى غیره، والمستحیل في مكان قد ال �كون مستح�ال في مكان آخر، 

 وهكذا.
وما نر�د خوضه اآلن، هو مسألة تصد�قنا للحوار الجاري بین أبي عامر وأبي الط�ع، 

ابن ُشهید... ولنا حق تخیل ش�طان ال�حتري وهو: یتحدث، ینشد، یتكبر، ینتقص من ق�مة 
وهكذا، إّن تمرده ودفاعه عن نفسه أمام ابن ُشهید جعلنا نلهث وراء الحوار، ونقر بجد�ة 

 وقوعه.
وثمة محور حدیث آخر یجمع كثیرا من الخ�ال�ة، هو محور النها�ة في الحوار، وهذا 
عندما �مضي أبي عامر محاوال إرضاء غرور نفسه، متصورا أنه متفوق على ش�طان 

 ال�حتري.
قد یثیر فضولنا هذا الغرور الشهیدي، وهذا عندما �صل القمة في ع�ارته ""حتى 
أكملتها، فكأنما غشي وجه أبي الط�ع قطعة من اللیل، وكّر راجعا إلى ناورده دون أن 

، وهذا �عني أن التا�ع أبدى رد فعل هو؛ االرت�اك واسوداد وجهه، اللذان جعاله یرجع 1�سّلم"
 سلم، ولعّلنا نفسر هذا �قوة شعر ابن ُشهید.إلى ناورده دون أن �

، �فتن بهما ابن ُشهید في أن جعل تا�ع تتجاوز كل التوقعاتثقة ال حدود له، و غرور 
، في رده على زهیر الذي سأله: 2ال�حتري �عترف �شاعر�ته، ولسان حاله �قول: "أجزته"

 .4"! صاح�ك أبي عامر. و�نصرف غض�ا منزعجا "ال بورك ف�ك من زائر، وال في 3"أأجزته"
وعلى كل، فالحوار األخیر لوحة �متزج فیها الواقعي �المتخیل، وكان للمتخیل درجة 
حضور عال�ة ومه�منة، فیوضع القارئ في مواجهة سافرة مع خطاب ینشد المطلق /الواقعي 
من خالل جلسة نفس�ة �صطنعها ابن ُشهید لنفسه في محاولة اخت�اره الحوار الموالي، وكان 

 له القرار في محاورة جنّي ال�حتري.
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كما أّن هذه المواجهة تفرض علینا خطا�ا ثان�ا ینشد المخیلة في مقدرة التصدیق، إّنه 
اإلدهاش والتغلغل في ثنا�ا الواقع الروحي، فیجلس أمامنا ابن ُشهید �محاذاة ال�حتري الخ�ال 

 وناقشها معه التا�ع.محاورا له قصائد ومقاطع شعر تعبر عن آراء بثها ابن ُشهید 
إّن الحوار األخیر في فصل توا�ع الشعراء، مهتم �محاورة شهید�ة عال�ة مع تا�ع أبي 

 نواس الشاعر الع�اسي المحّب للخمرة التي �ستشعر خاللها لذة الح�اة، و�سعد بإق�اله علیها.
تا�ع أبي ولنبدأ �ال�حث في شأن العمل�ة الحوار�ة التامة بین ابن ُشهید وتا�عه مع 

 نواس المكنى "أ�ا اإلحسان".
لقاء بین ابن ُشهید وتا�عه زهیر مع �عض الرّهابین الذین  –بدءا  -�كشف الحوار

وجدهم في الدیر، وشكلَّ وصف الدیر والبناء المورفولوجي لهؤالء الرهابین حیزا هاما قبل 
 لقاءه بتا�ع أبي نواس.

أوصافهم، لكننا نجد أنفسنا نستعین أحسبنا في غنى عن التعّرض ألولئك الره�ان و 
 بهم للوصول إلى تا�ع أبي نواس.

فهذه المساعدة السرد�ة تستدعي آفاقا تخییل�ة واسعة حتى یتمكن المستمع/ القارئ من 
استجماع أشتات الحوار ال�ادئ بهؤالء الره�ان فقد كانت لهم وقفة حوار�ة أولى مع ابن 

 ن حسین الدنان؟أی :ُشهید، وهذا عندما وجه لهم سؤاله
وقبلها كان الترحیب واالستق�ال �الض�فین، فكان االن�ساط واالنشراح في القول من 
خالل ص�غة "أهال �ك، �ا زهیر من زائر، و�صاح�ك أبي عامر"، وهذا دلیل االحترام والل�اقة، 

ان"إنه لیتدرجا �عدها في سؤالهما عن �غیتهما، فقاال: "حسین الدنان"، و�أتي الجواب من الره�
 .1في شرب الخمرة، منذ أ�ام عشرة، وما نراكما منتفعین �ه"

ههنا یتضح دور الخ�ال األدبي في جعل هذه الكائنات تتكلم، وتسترسل في حوارها 
كأنها مخلوقات ح�ة واقع�ة، بل �متد الخ�ال ل�شمل الحركة والفعل، وهذا عندما طلب ابن 

ا�ع أبي نواس، وهو بتلك الحالة مخمور، وٕاذا ُشهید وصاح�ه من الره�ان أن �أخذهما إلى ت
بهم ینزلهما. و�أتي بهما إلى بیت قد اصطفت دنانه، في فرجته شیخ طو�ل الوجه والسبلة، 

 یتكأ على زق خمر، �حمل كأسه، بجواره جماعة مخمور�ن غائبین عن الح�اة.
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والتجاوب، و�عد، فقد دل هذا التقد�م على توقعات تجعلنا نخمن في صحة هذا الحوار 
وهذا إن دل إنما یدل على رغ�ة دائمة داخل ابن ُشهید �محاورة أي كائن، أي فئة ح�ات�ة، 

 المهم الوصول إلى قناعة إمكان�ة الحدیث مع أرواح األشخاص.
و�هذا، یتم التعا�ش مع هؤالء الره�ان، رغ�ة في الوصول إلى تا�ع أبي نواس     

الذي  جعل ابن ، فكانت الجملة الجواب 1اإلحسان"الذي صاح �ه زهیر: "ح�اك الله، أ�ا 
نواس في صورة العر��ة الماجن الموغل والمسرف في الشراب، حتى غلبت  ُشهید �قدم لنا أ�ا

 .2عل�ه الخمرة، فلم �عد یدري ما �قول "فجاوب بجواب ال �عقل لغل�ة الخمر عل�ه"
مع تا�ع أبي نواس، فهو  ونستط�ع اآلن، أن نفهم الطر�قة التي تعامل بها ابن ُشهید

 نفسه. 3یدرك أن ما ُیخرج التا�ع من حالته تلك إال "خمر�ة من خمر�ات أبي عامر"
إذن، تتحقق استفاقة أبي اإلحسان من غفوته الخمر�ة �استماعه لقصیدة شهید�ة 

، وكله 4خمر�ة، ل�طلب �عدها "ماء غسل لوجهه، وشرب منه، وعاد إلى حالته الطب�ع�ة"
ذار من ابن ُشهید، هذا األخیر الذي شعر �الهی�ة، وأخذ في "إجالله، لمكانه من سعادة واعت

 .5العلم والشعر"
لن یتوقف ابن ُشهید عن محاورة تا�ع أبي نواس، فهو �ح�ه و�حب خمر�اته، وقبلها 
شخصه، فهو شبیهه في السخر�ة والنقد لمتناقضات الواقع، وهذا یدعونا إلى مز�د من النظر 

المشتركة بینهما، فاالثنان وصال حّد االغتراب، والعبث �مفاه�م الح�اة؛ ألنهما  في القواسم
 فقدا توازنهما النفسي في المجتمع.

 ا الالذع، وسخر�تهما المرة، مجاهر�ننقدهم نمن هذا المنطلق، تراهما یواصال
 �شر�هما الخمرة، ومنادمتهما للغلمان.

بل لالغتراب، والتمّیز، والمعرفة الحق�ق�ة فقد اختار الخمر طر�قا ال لالستئناس فقط، 
التي تمكنه من منهجه اإلنساني، وتقنین المجتمع وتحدیده، وفهمه، بل وتحدید هو�ته 
الشخص�ة، وٕاعالن القدرة على االخت�ار، وتنظ�م النفس، لذلك �عتقد أّن الخمر لم تكن قض�ة 
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ة في المواجهة والتعبیر، الخمر أخالق�ة في ح�اتهما، بل هي قض�ة من قضا�ا المعرفة والرغ�
 تصور لالغتراب االجتماعي لدى الشاعر�ن، معبرة عن حلمهما �االنتماء.

إنهما ی�حثان عن زمن غیر زمنهما المع�ش، أو �سع�ان وراء الدفء الذي استعصى 
 علیها وجوده في الواقع، أو االنتماء إلى عالم آخر ال �ضج �الق�ح والخلل.

الشاعر�ن في الواقع والخ�ال، وكأنهما �عترفان ل�عض �شاعر�ة  تلك هي المشابهة بین
كل منهما لآلخر، فهذا أبو اإلحسان �ظّل حسن االستماع والتدبر لقصائد ابن ُشهید، ولما 

وٕان كان ط�عك مخترعا  ! اإلحسان: "لله أنت ي ابن ُشهید من إنشاده یخاط�ه أبوینته
بن ُشهید الذي وصل حّد ال�كاء، �قول: "ف�كى ، وهو تعجب أراد �ه تجاو�ه مع شعر ا1منك"

، وفي هذا حكم 2لها طو�ال، ثم قال: أنشدني قطعة من مجونك، فقد �ُعد عهدي �مثلك"
أبي نواس فر�دا، وأنه منذ مدة لم �ظهر شاعر  دة ابن ُشهید إلى درجة جعله تا�عة"�فرا
 .3مثله"

، ثم استدناه فدنا منه، 4نحن" ل�عترف له في آخر الحوار �أن الذي �أتي �ه "لم نلهمه
. كل هذه االعترافات والمقوالت موح�ة لمدح 5فقبل بین عین�ه، وقال له: "اذهب فإّنك مجاز"

أبي عامر أكثر من ذمه. فتا�ع أبي نواس سیره على خطى السا�قین في االعتراف �شاعر�ة 
 وٕابداع�ة ابن ُشهید، بل تمیزه عن �ق�ة أد�اء عصره.

التوقف للتذكیر �أن جل الحوارات الواردة في الرسالة متعمدة من ابن وهنا �حسن بنا، 
ُشهید؛ ألن هدفه األصل انتزاع شهادات ك�ار الشعراء والناثر�ن من خالل توا�عهم، وفي 
الوقت نفسه یلجأ إلى الحوار ل�قنع التوا�ع الذین التقى بهم "ما یتمیز �ه من قدرات إبداع�ة 

 .6العتراف بنبوغه"متفردة تدعوهم على الفور ل
ال�حث عن جد�ة توظیف ابن ُشهید لعالم األرواح، وسع�ه لرسم في  وٕاننا، ن�قى دائما

هؤالء التوا�ع وجعلها تتكلم وتستنطقه حوارات جادة تجعلنا نتخیل واقعیتها، ففي حواراته 

                                                           
 .109، ص:ابن ُشهید األندلسي: رسالة التوا�ع والزوا�ع 1
 .110المصدر نفسھ، ص: 2
وإكراھات السیاق الثقافي دراسة لرسالة التوابع بوشعیب الساوري: النص والسیاق(ابن ُشھید بین الرغبة الذاتیة  3

 .50 -49والزوابع)، ص:
 .111ابن ُشهید األندلسي: رسالة التوا�ع والزوا�ع، ص: 4
 .111المصدر نفسه، ص: 5
 .290محمد سعید محمد: دراسات في األدب األندلسي، ص: 6
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استنطاقهم یتغلغل إلى ما وراء الواقع الظاهر، فهو ین�ش وراء هؤالء التوا�ع في محاولة 
�أفكار تتوارى من �عید، فكأنه یر�د أن �قول إّن الماضي حّي، وكل شخص�اته تستط�ع 

 الرجوع للح�اة، وأن تحلل وتناقش، أو أنها تستمر إلى المستقبل كما یر�دها.
-فابن ُشهید یتحدث عن شخص�ات انقضت، مع علمه بوفاتها وغ�ابها الحق�قي

حضورها؛ أي �صفتها شخص�ات ماض�ة، تص�ح مع ابن الفعلي، و�الرغم من وفاتها، وعدم 
 واقعا. -ُشهید حاضرا 

�معنى أنه؛ یر�د أن یوهمنا بتحقق العجیب، و�سعى إلى تكسیر حرك�ة الزمن 
المتعارف علیها، إذ إنه �قدم لنا هذا الحوار على أساس أنه حاضر وواقع؛ ألن السارد �حكي 

ت خ�ط الذاكرة من ذهنه فال �ستط�ع عن ماض كأنه حاضر ف�ه، لكن سرعان ما ینفل
 المواصلة، وهذا ل�س إال تالع�ا ومفارقة.

و�نتهي الحوار بین الشاعر�ن؛ ابن ُشهید الحاضر/الحي، أبي نواس الماضي/المیت، 
وهنا یبدأ الصراع بین الواقع والمتخیل، و�نشط الذهن إلى ترتیب األحداث، وٕاعادة بناء نسقها، 

 الي، وتمییز الحق�قة من الحلم.وتخل�ص الواقعي من الخ�
نعم، هو صراع حواري واقع بین الشخصین، یتبین مجالي الخ�ال والواقع لنقتنع أكثر 
أن ابن ُشهید �حتفي برسم عالقة مواءمة بین المتخیل والواقع؛ متخیل یتمثل في التا�ع أبي 

مع صاحب  اإلحسان الذي أعاد صاح�ه أبو نواس للح�اة لیخوض نقاشا خ�ال�ا �امت�از
 التوا�ع والزوا�ع.

وهو عالم واقعي من خالل تمكن ابن ُشهید الحي/ الواقع من إعادة إح�اء هذا التا�ع، 
والجلوس إل�ه واقعا مع�شا، فأثمر اإلح�اء عن مزاوجة حق�ق�ة بین عالمین، وهكذا تسنى لنا 

هید الواقع/ الحاضر، الدخول في متاهات العجائب�ة، �حوار شّد ف�ه النقاش عنفوانه بین ابن شُ 
وأبي نواس الخ�ال/ الغائب، حینئذ نعي جیدا حجم الخ�ال�ة التي یتسم بها تصو�ر ابن ُشهید 

 لتوا�عه.

كذلك، استطاع ابن ُشهید أن �قدم لنا عمال سرد�ا َعزف ف�ه محاكاة الواقع، وما  وهنا
الواقع إلى قوانین الفن ف�ه من ح�اة یوم�ة، إلى نوع من التألیف والسرد الذي یتجاوز قوانین 

الخ�الي، فقد جمع في عمله "التوا�ع والزوا�ع" بین شخصه الواقع/ الحاضر من قرط�ة/ 
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الحاضر، وأخرى من العوالم الخف�ة توا�ع الشعراء، و�هذا فهو یتخطى �حوادثها المرو�ة قواعد 
 الزمان، وٕامكانات الحق�قة المطلقة.

ن، وف�ه وضحنا كیف أن االست�اق، والحوار وفي األخیر، نجمل القول في مكون الزم
نقطتا ارتكاز كبرى بنینا علیهما نص التوا�ع والزوا�ع، دون أن نهمل �عض التقن�ات الزمن�ة 

المفارقة، ذات الحضور ال�ارز كذلك كالخالصة والحذف و...الخ، فكلها آل�ات  -األخرى  -
غ�ة إضفاء العجب والغرا�ة على سّرعت اختصار الزمن، الذي هو أسلوب انتهجه ابن ُشهید �

 نصه، حیث انزاح البناء الزمني عن المألوف إلى تشاكل سردي مفارق.
إن نص "التوا�ع والزوا�ع"، كغیره من النصوص الحكائ�ة، قائم على تقن�ات وآل�ات 
زمن�ة ترسخ نصیته، وتؤكد غناه، وتنكشف بذلك بن�ة الزمن في التوا�ع والزوا�ع، صانعة 

ائص تتبین من خالل توافر �عض التقن�ات السرد�ة. كما ركزنا على االست�اق تفردها بخص
 .- على حساب أخرى  –والحوار 

لعل كثرة المفارقات الزمن�ة، دلیل على أدب�ة و�راعة الراوي في سرد نصه، وكذا تعقد 
النظام الزمني للخطاب، فقد حضر االسترجاع �كثرة في نصنا على حساب االست�اق؛ وألننا 

درس الزمن العجائبي، فلم نحتج لالسترجاع بوصفه استرجاعا للمقاطع ولقطات ماض�ة، ن
فهو ل�س غیب�ات ومفاجآت �صرح بها السارد، بل تركیزنا كان على االست�اق ل�حمل داللة 
االستشراف نحو القادم ال�عید، كذلك �حمل دالالت كثیرة لها عالقة م�اشرة �الشخص�ات فكل 

�الشخص�ات، تمثل استعراضا للقدرة الخارقة التي تتمتع بها  - تقر��ا –االست�اقات ترت�ط 
 توا�ع وزوا�ع ابن شهید، سواء معرفة الزمن والغیب�ات أم كشف خ�ا�ا النفوس ومعرفة ن�اتها.

والتقن�ة الثان�ة التي تصنع تفرد الزمن العجائبي في التوا�ع والزوا�ع؛ هي تقن�ة الحوار، 
بتسخیر الزمن وكسر قانونه وتسییره ك�فما شاء، فال �منع ابن ُشهید إذ �سمح البن ُشهید 

شیئا من إجراء حوارات مكثفة مع شخص�ات مختلفة میتة تمثلها توا�عها الحاضرة، شر�طة أن 
 �متلك كل تا�ع علم ال�اطن في معرفة نوا�ا الشخص�ة التي �مثلها.
ر�قة تناوله للزمن، وتعددت و�ذلك �مكن القول: إّن النص العجائبي، مهما اختلفت ط

 أسالی�ه وأنماطه، فهو نص یبدع زمنه المستقل عن النظام المنطقي.
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و�عد، وٕان كان الزمن بهذه األهم�ة، فال �مكن الحدیث عنه دون أن نقرنه �المكان 
الذي تتحرك ف�ه الشخص�ات، وتجري ف�ه األحداث، وهذا ما سنعرض له في الم�حث 

 الموالي.
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 :ةنظر� مقدمة/1
المكان مقولة سرد�ة تحظى �اإلثارة، واالهتمام عند الدارسین والمنظر�ن، ألمر ما كان  

�كون حضورا هاما في  -الشخص�ات والزمن -المكان كغیره من العناصر السرد�ة األخرى 
 مائزا �أ�عاده، ودالالته، و�وصفه فضاء نص�ا خالصا العمل السردي، بل �شكل جوهرا حكائ�ا

ف�ما ینتج، فهو یتضمن مبررات تخییل�ة في ذاته أكثر "مما �حیل على أمكنة محسوسة، أو 
 .1مدركة م�اشرة"

�مثل هذه األهم�ة التي �حتلها مكون المكان، تسترعي انت�اهنا قض�ة تحدید وظ�فته 
في العمل السردي "�اعت�اره مكونا سرد�ا في المقام األول، وعنصرا حاسما في المقام 

ئي(...) وقد بدأت شعر�ة المكان بتحدید هذا المكون الروائي، بوصفه فضاء نص�ا الحكا
خالصا یوجد من خالل األلفاظ والكلمات و�نتجه الخ�ال الحكائي، ومن هنا یتمیز المكان في 
السرد �كونه یتشكل كموضوع مستقل للفكر و�تضمن مبررات وجوده في ذاته أكثر مما �حیل 

 . 2دركة م�اشرة"على أمكنة محسوسة أو م
إن المكان یترك أثرا في نفس�ة المتلقي، الذي یبني دالالت األمكنة نس�ة لتصوراته 
الخاصة، و�التالي تنشأ "تسم�ات وتنو�عات مهمة في تعیین أنواع الفضاءات: فهناك الفضاء 
السحري أو األسطوري والعجائبي والواقعي والطب�عي واالصطناعي(...) وحتى �صدد 

 .3نجد االختالف في تحدیده" االصطالح
ومن هنا، تبرز أهم�ة المكان العجائبي بخاصة؛ "ألن العجائبي المتمثل في الظهورات 
والهواجس واالستیهامات والصور والمواقف واألحداث فوق الطب�ع�ة �حتاج في تجل�ه إلى 

ؤل والتردد. أمكنة، هذه التي یجب أن تتالءم مع طب�عته المرع�ة أو المعجزة والمثیرة للتسا
هذه األمكنة التي خلقتها لغة الراوي لتص�ح مسرحا للتحوالت وإلعطاب اإلدراك. �حیث تزول 

 .4الحواجز بین الزمان والمكان و�ندغم كل شيء في تلك الطب�عة الهذ�ان�ة للمشاهدات"

                                                           
 .06جنیت وآخرون: الفضاء الروائي، ترجمة: عبد الرح�م حزل، إفر�ق�ا الشرق، المغرب، لبنان، دط، دت، ص: 1
 .06المرجع نفسه، ص: 2
 .238(البن�ات الحكائ�ة في السیرة الشعب�ة)، ص: سعید �قطین: قال الراوي  3
(من منظور شعر�ة السرد)، الدار العر��ة للعلوم ناشرون، منشورات االختالف، لبنان  حسین عالم: العجائبي في األدب 4

 .160م. ص:2010 –ه 11431الجزائر ط
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إن المكان في األساس بن�ة جوهر�ة في الحكي، تخضع له الشخص�ات التي تقع        

 .1ته، فهو یخلف "فضاء شبیها �الفضاء الواقعي"تحت وطأ

و�لعب السارد دورا في "نمذجة المكان، فقد یجتزئه من الواقع، ف�حرك شخص�اته 

وأحداثه ف�ه، وقد یلعب الخ�ال دورا غر��ا غیر مألوف، في أح�ان أخرى یدخل أرض 

 .2العجائب لیخلق منها مكانا عجی�ا"

جائبي، �اعت�اره مكانا ینتهي إلى مختلف و�هذا نتعرف على حق�قة المكان الع

 الفضاءات التي �صعب تحدید مرجع�ة تار�خ�ة أو واقع�ة لها.

و�عني ذلك �اختصار، أن هناك فرقا تركیب�ا كبیرا بین المكان الواقعي والعجائبي، 
فاألول له وجود فعلي محدد موجود في الطب�عة، وفي كل بیئة ال یرد له اسم معین �عرف �ه 

ننا نسلم بوجوده كالج�ال واألود�ة والصحاري و...، أما المكان الخ�الي عالم مليء غیر أ
�اإلثارة حینا، و�الفزع حینا آخر، فهو یرت�ط �الشخص�ات؛ ألنها تظهر "كائنات عجائب�ة غیر 
مألوفة من الناح�ة الشكل�ة أو الجسم�ة، و�رت�ط �األحداث أ�ضا؛ فتظهر األحداث خارقة 

 .3هو عجیب وغر�ب"وملیئة �كل ما 
ومن ثم، سنعالج خطة تمظهرات المكان العجائبي في التوا�ع والزوا�ع، لنرى من �عید 

توزعا لألمكنة الواقع�ة المؤسسة �الوهم، فعند �حثنا عن سمات هذه األماكن، من خالل حركة 

بن تنقل الراوي، وجدناها في مفتتح المدخل، حیث یلتقي تا�عا یرغب في صحبته؛ إنه زهیر 

نمیر، مقترحا عل�ه رحلة خ�ال�ة تأخذه إلى عوالم عجی�ة، إعالنا منه �أن الرسالة لن تستقر 

 على مألوف�ة المكان واستقراره.

                                                           
، 2000، 3األدبي)، المركز الثقافي العر�ي، المغرب، بیروت، ط حمید لحمداني: بن�ة النص السردي (من منظور النقد1

 .65ص:
 إ�مان مطر السلطاني: السرد وما السرد في الروا�ة العراق�ة المعاصرة (روا�ة األرض الجوفاء لعبد الهادي الفرطوسي 2

 .161، ص:09:، ع2010أنموذجا)، مجلة اللغة العر��ة وآدابها، العراق، 
 .163 -162المرجع نفسه، ص:  3
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یتمیز المكان في التوا�ع والزوا�ع بتنوعه وتشع�ه، وجمعه بین الواقع والوهم، ذلك أن 

�عوالم  نا عالما غرائب�ا مملوءاابن ُشهید "تفنن في ذلك للس�طرة على لب المتلقي، فراح �قدم ل

ماورائ�ة، تسحر القراء والسامعین؛ وهي ُتفعل �طر�قة ال واقع�ة، حاملة بذلك لعناصر الدهشة 

 1والغرا�ة واالنبهار وكسر المألوف."

�استئناسنا �عنوان المدونة "التوا�ع والزوا�ع" لنفتتح �ه  بناء على ذلك، تكون البدا�ة،
خییل�ة، وألبرز أهم�ة هذه األماكن عند ابن ُشهید ساردها ومؤكدها في المعالجة المكان�ة الت

 توا�عه وزوا�عه.
لقد جاء العنوان "جملة اسم�ة تدل على مكان معین؛ وهو أرض الجن مدار الحدیث، 
لكن العنوان ی�قى مجرد عت�ة للقراءة یلج منها القارئ إلى عالم النص، وعلى الرغم من أّن 

ى الث�ات واالستقرار كونه جاء على هذه الص�غة إال أّن قارئ النص هذا العنوان یدل عل
"التوا�ع والزوا�ع" س�الحظ نوعا من الحرك�ة واالنتقال، إذ إننا نجد ساردها قد استعمل العدید 

 من األماكن كل حسب داللته ودوره في إبراز األحداث السرد�ة.
جعل ابن ُشهید أحداث  أین –�عد كل هذا، فإن السؤال الذي ال نمل من طرحه 

 ی�قى هاما للولوج عالم األمكنة الموظفة في الرسالة. -رحلته؟ 
ما �شیر إلى نسج خ�الي ألمكنة  -في الواقع  -في اإلجا�ة عن هذا التساؤل لدینا 

واقع�ة جاءت "لتكثیف السرد وللس�طرة على أذهان المتلقین، فكان هذا المكان مكانا متمیزا 
، ل�ضفي علیها الطا�ع 2�قوة من خالل المخلوقات الوهم�ة التي تقطنه"حضر ف�ه العجائبي 

 الّتخییلي ف�ما �عد. 
بدءا نشیر إلى أّن ابن ُشهید قد جعل أحداث رحلته في أرض الجن، حیث "أقام من 
شخصه �طال للقصة یتعهد حوادثها بنفسه، مستصح�ا تا�عه "زهیر بن نمیر" دون أن یل�ه 

. ومثلما وفق في "رسم صورة 3ر التعر�ف �األشخاص، واألماكن"عمال �ستحق الذكر، غی

                                                           
، عبد المجید بدراوي: المكان العجائبي في ألف لیلة ولیلة (حكا�ات السند�اد ال�حري نموذجا)، مجلة  كل�ة اآلداب واللغات 1

 .278، ص:13. ع:2013جامعة محمد خ�ضر، �سكرة، الجزائر، 
 .275المرجع نفسه، ص: 2
 .75، ص:ع والزوا�عابن ُشهید األندلسي: رسالة التوا� 3
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، 1التوا�ع الذین التقى بهم في أرض الجن، كان موفقا أ�ضا في تصو�ر أماكن التوا�ع"
فتعددت التوا�ع، وتعددت األماكن، والفضاءات السرد�ة، ولهذا سنذكر بیئة كل تا�ع مع إبراز 

 خصوص�ة المكان فیها.
یث عن كل تا�ع، والمكان الذي حل �ه؛ إنما بدءا نؤكد أن رغ�ة ول�س است�اقا للحد

ابن ُشهید في االنتقال إلى عالم الجن تحققت �فضل تا�عه الذي طار عنه ثم "انصرف كلمح 
و، حتى التمحت أرضا كأرضنا، و فالدّ فإذا �ه "یجتاب الجو فالجو، و�قطع الدّ  2�ال�صر"

ل�علمنا أنها تلك أرض الجن التي تمنى  3الزهر" وشارفت جوا ال كجونا، متفرع الشجر، عطر
 ابن ُشهید رؤ�تها، وتحققت رؤ�ته عندما حّل بها.

الشاعر (ال�طل  إلجازةما قام �ه الجني زهیر بن نمیر، وقد حضر  إنوقبل كل هذا ، 
الخرافي  المعتقدرثي المحبوب الذي مات. و�ستفاد من الس�اق توحدا یُ السارد) وهو �ال�ستان مُ 

زهیر بن وهنا وظف جني هو تا�عه یلهمه الشعر،  أوكل شاعر ش�طان  أن إلىالذي یذهب 
 :ٌأفحم، لنجدة الشاعر ال�طل السارد الذي اإلنسرض أ إلىرض الجن أحضر من الذي نمیر 

في رثائه یوما في الحائر،  وأخذتمدة ذلك الملل، فجزعت  أهواهمات من كنت  أنق ف"فات
أنا �فارس، ب�اب  فإذا، وأفحمترتج علي القول ) فأٌ ...(، فقلت: أبوا�هلي ع ٌأبهمتوقد 

 أشجعزهیر بن نمیر من  أنا؟ قال: أنتوقلت له: من ) ...( دهمالمجلس على فرس أ
 .4"الجن

�الزمن الفجائي، الذي هو سمة من سمات  أي"العجائب�ة هنا �الفجائ�ة؛  تتشا�ك
، ضدا على قوانین الطب�عة الفیز�ائ�ة. وفجأةالعجائب�ة، یدل على الحضور في المكان �غتة 

الجني حضر من ارض  أن، �كشف "دهم�فارس ب�اب المجلس على فرس أ أنا فإذا"فقوله 
 .5"فجاءة اإلنسارض  إلىالجن 

                                                           
 .274محمد سعید محمد: دراسات في األدب األندلسي، ص: 1
 .91ابن ُشهید األندلسي: رسالة التوا�ع والزوا�ع، ص: 2
 .91المصدر نفسه، ص: 3
 .89المصدر نفسه، ص: 4
للط�اعة والنشر،  المكونات الجمال�ة بین الرحلة الخ�ال�ة العر��ة واالس�ان�ة، مط�عة الطو�یر�س :الشتاء أبوالع�اشي  5

.381، ص:2013 ،1ط لمغرب،  ا 
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وتواجده في الرسالة، فقد أسهم في تطو�ر وحتى تتضح الرؤ�ة أكثر حول المكان، 
أحداثها، یتوجب علینا أن ننظر أهم األمكنة المس�طرة فیها، مع محاولة فك الدالالت 

 العجائب�ة التي اكتستها.
و�التالي، تنقلب األمكنة من حق�ق�ة إلى تخییل�ة لتس�ح في مدارات الالواقع�ة التي 

في تقن�ة المكان وتحوالته، وهذا �اقتراحنا جدوال  �صنعها الكاتب. ولنحاول اآلن تعمقا أكثر
 یختصر هذه األماكن.

 في أمكنة التوا�ع والزوا�ع :صورة العجائب�ة/2
المستوى إذا تت�عنا طر�قة عرض األفكار في الرسالة نجدها تتم وفق مستو�ین؛ فـ 

نا الم�اشرة، : ینتظم ضمن أحداث واقع�ة وتتم في حیز األماكن الموجودة فعال في ح�اتاألول
: یتضمن األفعال الواقعة في أرض الخ�ال "أرض الجن"، والتي تقع على المستوى الثانيأما 

 مستوى ذهن ال�طل.
وقبل هذا وذاك: من المفروض بدءا الحدیث عن األساس ومدیر السرد؛ إنه ال�طل 

لمكان الذي یتحرك في عالمین: عالم مرئي وعالم مخفي، فالعالم المرئي قائم على رصد ا
والشخص�ات الواقع�ة الحاضرة، والعالم المخفي مرت�ط �العوالم النفس�ة والداخل�ة التي تمر 
�مختلف التفاعالت، وأنشطة التوهم، لذلك عمدنا إلى تقس�م الرسالة "التوا�ع والزوا�ع" إلى 
مستو�ین: الواقعي والوهمي، هذا األخیر الذي ننطلق منه للوصول إلى موضوعنا األساس: 

لعجائبي، وهذا لتمییز األماكن الواقع�ة/ الحق�ق�ة، وكیف لها أن أص�حت تخییل�ة/ وهم�ة ا
 وفق تصور بنائي من السارد.

 الواقع والوهم في الرسالة:   /1
 ): یوضح أماكن التوا�ع والزوا�ع.05جدول رقم (

 الصفحة النموذج من الرسالة المكان القسم
رثائه یوما في فجزعت، وأخذت في  - ال�ستان المدخل

 الحائر.

88 

توا�ع 
 الشعراء

السماء -
 والصحراء

 وال�ستان األرض-

وسار بنا كالطائر، یجتاب الجو فالجو،  -
 و�قطع الدّو فالدّو.

كأرضنا، وشارفت حتى التمحت أرضا ال  -

91 
 
91 
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 ال�ستان والم�اه-
 
 ال�ستان -
 
 
 
 
 ال�ستان "القصر"-
 
 الماء -
       األرض -

 "دیر حنة"
 
 
 
 
 
 الصحراء -

جوا ال كجونا، متفرع الشجر،عطر الزهر، 
 فقال لي: حللت أرض الجن أ�ا عامر.

إلى واد من األود�ة ذي دوح تتكسر  -
 أشجاره، وتترنم أط�اره.

غ�ضة شجرها شجران: سام �فوح بهارا،  -
وشحر �عبق هند�ا وغارا. فرأینا عینا معینة 

 تسیل، و�دور ماؤها فلك�ا، وال �حول.
إلى شجرة غیناء یتفجر من أصلها عین  -

 كمقلة حوراء.
ر عظ�م قدامه صوجزنا في ركضنا �ق -

 ناورد، یتطارد ف�ه الفرسان.
 فانفلق ماء العین... حتى استوى معنا. -
وسرنا حتى انتهینا إلى أصل جبل دیر  - 

حنة، فصحت: من منازل أبي نواس، ورّب 
وسرنا نجتاب أد�ارا، وكنائس  ! الكع�ة العل�اء

وحانات، حتى انتهینا إلى دیر عظ�م تعبق 
روائحه وتصوك نوافحه، ونزلنا وجاؤوا بنا إلى 

 بیت قد اصطفت دنانه، وعكفت غزالنه.
وأمال عنان األدهم إلى طر�ق، فجعل  -

یركض بنا، وزهیر یتأمل آثار فرس لمحناها 
ل: هناك. فقلت له: ما تت�عك لهذه اآلثار؟ قا

هي آثار فرس حارثة بن المغلس صاحب 
 أبي الطیب، وهو صاحب قنص.

 
 
 
91 
 
93 
 
 
98 
 
 

102 
 
 
 
104 -

105 
 
 
 
 
 

111 

توا�ع 
 الكتاب

      األرض-
 "مرج دهمان"

فقال لي زهیر: جمعت لك خط�اء الجن  -
 �مرج دهمان.

115 

 134مجلسا من وحضرت أنا أ�ضا وزهیر  -األرض"مجلس  -نقاد 
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مجالس الجن، وكان �الحضرة فتى حسن  الحضرة" الجن
 البزة.

حیوان 
 الجن

 قرارة غناء، تفتر عن بركة ماء. - الماء والسماء -
ثم ترفعت، وقد اعترتها خفة شدیدة في -

مائها، فمرة سا�حة، ومرة طائرة، تنغمس هنا 
وتخرج هناك، قد تقببت جناحاها، وانتصبت 

 ذنا�اها. 

147 
150 - 

151 

 
 الواقعي المعقول:/1-1

األحداث في الرسالة انطلقت من فضاء واقعي، وهو الحائر "ال�ستان"، فهو فضاء 
دال حیث یؤطر كل حركة النص، من خالله نتحول للتعرف على شخص�ات عدیدة من 
حیث تكو�نها وأفكارها بین الممكن والمحتمل، فهو مكان طب�عي، ولكنه في الوقت نفسه 

 آ�ة.یوحي �الحزن والك
یجد ابن ٌشهید نفسه في هذا المكان مسلوب األمل، مسلوب الفرح، وهذا السلب شكل 
ضغطا نفس�ا أثر عل�ه، فبدأ ی�حث عن عالم آخر ینتقل إل�ه �سهولة حیث الحر�ة 
واالنطالق، فكان �صاب �حاالت من الهذ�ان أو أحالم ال�قظة مرة بإرادته، ومرة أخرى من 

هو العالم البدیل عن عالئق الكبت والحرمان في الواقع، فالمتخیل غیر إرادة، فهذا المتخیل 
إذن "بناء ذهني؛ أي إنه إنتاج فكري �الدرجة األولى؛ أي ل�س إنتاج فكري �الدرجة األولى؛ 

 .1أي ل�س إنتاجا ماد�ا"
زمانا  - بدءا –فابن ُشهید في افتتاح�ة توا�عه وزوا�عه �ستحضر محبو�ته مختارا 

ن، فهذه الحالة التي �ع�شها تكون من صنعه وٕارادته �قول: "وكان لي أوائل ومكانا طب�عیی
صبوتي هوى اشتد �ه كلفي، ثم لحقني �عد ملل في أثناء ذلك المیل. فاتفق أن مات من 
كنت أهواه مدة ذلك الملل، فجزعت وأخذت في رثائه یوما في الحائر، وقد أبهمت علّي 

 .2أبوا�ه"

                                                           
 .43، ص:2002، 1(مقار�ات في الروا�ة)، منشورات االختالف، الجزائر، ط حسین خمري: فضاء المتخیل 1
 .88ابن ُشهید األندلسي: رسالة التوا�ع والزوا�ع، ص: 2
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تقل إلى عالم من الحیرة والتخیل إذ حفرت ذاكرته شیئا من هاهنا یتوقف الواقع، لین
الخ�ال لیبدأ عالم العجب وعدم التصدیق، �قول واصفا ما حل عل�ه �عد الحزن واإلغراق في 
الرثاء "فارتج علّي القول وأفحمت، فإذا أنا �فارس ب�اب المجلس على فرس أدهم كما �قل 

دیثه ال یخاطب أحدا �عرفه، بل آخر من مح�ط ، ثم �ستمر في ح1وجهه، قد اتكأ على رمحه"
 ! وهمه "وصاح بي: أعجزا �ا فتى اإلنس؟ قلت: ال وأب�ك، للكالم أح�ان، وهذا شأن اإلنسان

من أنت؟ قال: أنا زهیر بن نمیر من أشجع ! قال لي: قل �عده (...) وقات له: �أبي أنت
 .2الجن"

إنها عزلة تقع في مسافات �عیدة عن إن العالم الذي یوجد ف�ه ال �مكن الوصول إل�ه، 
 الواقع.

ب ترتیبها في الجدول، وهنا، یبدأ العجیب كما سنراه في النص واألماكن الموال�ة حس
"أحداثا فوق طب�ع�ة مخالفة لما هو مألوف، وموضوعات خارقة مستغلقة عن  مإنه نص �قد

قلقا واندهاشا، وهذا ال التفسیر ومستعص�ة عن الفهم، تثیر لدى القارئ أو الشخص�ة حیرة و 
�عني أن هذا النص مستودع فقط للخارق، وٕانما �شكل مز�جا من الواقعي والالواقعي، من 

 .3الطب�عي والفوق طب�عي، هذا المز�ج هو الذي یخلق المفارقة والتناقض"
وحسب هذا الفهم، �مكن دراسة األماكن الموجودة في النص انطالقا من واقعیتها؛ أي 

نائي الواقعي، ثم النظر في تحولها الجدید حسب ورودها �حلة عجی�ة متخیلة، تشكیلها الب
وق�ال یجب التأكید على أن المتخیل "�عید تشكیل بنى الواقع؛ أي إعادة ص�اغته وتشكیله، 
و�هذا فإن المتخیل �أخذ من الواقع مادة قبل أن �أخذ منه صورة وشكال، والمتخیل من جهة 

نب الواقع وأحد مكوناته، فالمتخیل على الرغم من كونه مكونا من أخرى �مثل جان�ا من جوا
. و�ذلك �ستحیل، المكان األصل 4مكونات الواقع، فهو یؤثر ف�ه، و�حدث خلخلة في بن�اته"

(الحائر) إطارا عجی�ا یجمع ف�ه السارد شخوصا من مختلف األزمنة واألمكنة لتلتقي جم�عا 
ا�ة وهو "التغني ببراعته األدب�ة، فهو �حكي ولكنه ال حول محور واحد مه�من عل�ه منذ البد

                                                           
 .89، ص:ابن ُشهید األندلسي: رسالة التوا�ع والزوا�ع 1
 .89المصدر نفسه، ص: 2
 .135نموذجا)، ص:أ(مائة لیلة ولیلة  محمد تنفو: النص العجائبي 3
 .54(مقار�ات في الروا�ة)، ص: حسین خمري: فضاء المتخیل 4
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، 1یوغل في ذلك، وٕانما ی�قى دائم االرت�اط �الواقع الفني االذي یر�د أن �عرض آراءه ف�ه"
 وموقفه منه. 

 المتخیل الوهمي:/1-2
المكان في التوا�ع والزوا�ع یدمج المتخیل الوهمي في الواقعي، ذلك أن الواقعي هو  

التي تشتغل علیها، وتحاول التأثیر فیها، وما المتخیل إال وسیلة من وسائل األرض�ة 
ضعضعة الواقعي من حیث تجاوز المنطق الذي �حكمه إلى منطق خاص یتحكم ف�ه 

 المتخیل أ�ما تحكم.
وأنت تقرأ نص ابن ُشهید تجد أن المتخیل أكثر جرأة من الواقعي، وأشد وقعا منه في 

المتخیل �قول أش�اءه �صورة واضحة، و�قدم حقائقه على أنها الحق�قة  المتلقي/ القارئ، وأّما
 األولى التي یتجاهلها الواقع.

إذن، إن بناء المكان عند ابن ُشهید ی�قى �شكل وهمي، وٕان طابق اسمه الواقع 
الخارجي، فالمكان السردي التخییلي ی�قى عالما مستقال، ل�س له امتداد على الواقع، إنما 

اده على صفات التوا�ع والزوا�ع ككل، وهو قائم في ذهن القارئ له أ�عاده �حصر امتد
 ومقوماته ومظاهره.

ومع ذلك، �ظل المكان في العالم الخارجي غیر ما هو في العالم السردي، فالسارد 
 یبني من مخیلته وواقعیته.

ود ب�ساطة، إن دراستنا للمكان في نص التوا�ع والزوا�ع تحاول أن تنقلت من القی
البنائ�ة للمكان من خالل أنواعه المعهودة (المكان الجغرافي، المكان النصي، المكان 
الهندسي...) لتغوص في خلخلة هذه األنواع الكالس�ك�ة، حیث یتجاوز السارد األماكن 
المعروفة، لیتوقف عن تجر�ة غیر عاد�ة تنطلق من خلجات نفسه، وتجل�اتها، وما �ح�ط بها 

؛ أي من خالل الحالة النفس�ة التي استطاع أن یرحل بها من أماكن من أحداث، ووقائع
 حق�ق�ة واقع�ة إلى عوالم خف�ة/ غیر واقع�ة.

                                                           
، 1وأشكاله)، دار الغرب اإلسالمي، لبنان، طمحمد: النثر األدبي األندلسي (في القرن الخامس مضامینه علي بن  1

 .562، ص:02،ج:1990
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قبل كل شيء �حرص كل الحرص في جعل رسالته ممیزة كل  -ابن ُشهید  –وهو 
لیتجاوز اتصاله �الواقع ل�ستحیل  -الطب�ع�ة  –التمیز من خالل التنو�ع في األماكن الموظفة 

اللوحة �ال عنوان، وهنا �ص�ح أمام مغامرة تجمع بین الث�ات واالنطالق، مغامرة �قودها ك
السارد في الجمع بین معلوم واقعي یدعم الرسالة و�رسمها منتظمة في مقابل انغالق/ مجهول 
�المس المتخفي ل�عید ص�اغة عناصره، وتركی�ه على نسق آخر، مستعینا �ملكة الخ�ال 

 المنطلقة.
نكشف عن هذه األمكنة الواقع�ة، وكیف أص�حت متخیلة في ذهن السارد،  واآلن،

ومن المفید بدءا التّنو�ه �أننا سنختار التقس�م الذي  قدمه غالب هلسا للمكان في كتا�ه 
المكان في الروا�ة العر��ة من حیث إنه مكان مجازي أقرب لالفتراض، وهو مجرد فضاء 

ده في ذهن الكاتب فقط، مع إمكان�ة وجوده فعال في تقع، أو تدور ف�ه الحوادث، له وجو 
 الواقع؛ �معنى أنه مكان غیر مؤكد، إنما هو أقرب إلى االفتراض.

قبل البدء في استخراج األمكنة التي زخرت بها التوا�ع والزوا�ع، وتب�ان مدى واقعیتها، 
إلى عالم  وكیف أنها أص�حت عجائب�ة �فضل تخییل ابن ُشهید لها، نحاول اآلن الدخول

 ماه�ة المكان االفتراضي.
�قف المكان االفتراضي أمام "أمكنة افتراض�ة تنشأ بتأثیر الخ�ال كاشفة عن مصداق�ة 

 .1الواقع المفترض"
وجود واقع آخر ذي أحداث تحدث �حدث بـ -فاطمة بوز�ان –ورة حسب وهذا �الضر 

اضي، وفي هذا الواقع هناك في جغراف�ا أخرى، وأعطي هذا الواقع اآلخر اسم الواقع االفتر 
"فما  لذي �حوي كل هذه اآلل�ات السرد�ة، مثله مثل الواقع ا2أحداث تحدث وجغراف�ا وزمان

 .3"ملموس ومحسوس�حدث هو خ�ال �التأكید، ولكنه خ�ال واقعي مادي 
أمام أماكن افتراض�ة، صنعها ابن ُشهید بخ�اله  نجد أنفسنا، انطالقا من هذا التعلیل

 عبر بها عن قضا�ا وأحداث سنحاول فك طالسمها في اآلتي.الواسع ل�
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وهنا، إننا نالحظ أن الفضاءات المكان�ة المس�طرة؛ هي فضاء السماء، فضاء 
األرض، فضاء ال�ستان، فضاء الماء، ونحن سنتناولها �التدر�ج مع إعطاء كل فضاء القراءة 

 االفتراض�ة التي �حملها.
 : السماء: األعلى/ المكان االفتراضي األول1-2-1
تؤطر الرسالة ت�مة الرحلة في فضاء جغرافي یتوزع بین األعلى واألسفل، نحاول أن  

نفتتح دراستنا على األعلى الذي تمثله السماء، �اعت�ارها من األماكن الواسعة مثلها مثل: 
 األرض، الصحراء، الج�ال، عالم الم�اه...

عامة، حتى أنه �عد النقطة األساس التي بها یرت�ط األعلى "السماء" �فحوى الرسالة 
ارتكز ابن ُشهید لیخوض زمام الرحلة إلى وادي الجن محاورا أعالم العر��ة، وهذا �حد ذاته 
انز�اح عن األسفل "األرض" المه�من. األعلى هنا هو؛ الطهر، السمّو، القدس�ة، التي ترت�ط 

واقعه حیث �حقق رغبته الذات�ة التي لم  �مكان افتراضي واقعي لجأ إل�ه ابن ُشهید هار�ا من
تجد لها "مكانا في الواقع، فسكنت الخ�ال، وٕاذا ما كان دور الخ�ال یتمثل في تشیید واقع فوق 

من الخروج عن عالمه  -إزاء الظروف المح�طة �ه–الواقع، فإن الرسالة قد مكنت صاحبها 
في ف�ه التناقضات، والعراقیل، الحق�قي، واإلقامة في عالم آخر من صنع خ�اله، عالم تنت

مستأنسا  1وتكتسب ف�ه الرغ�ات الدفینة حق التحلیق �حر�ة مطلقة دونما قید أو موانع"
�التوا�ع، ومحاورا لها، و�زداد تأكیدنا على أهم�ة هذا الفضاء عندما استعمل الفعل "طار" في 

ص�ة "الطیران" استهالل رحلته إلى تلك األرض، فغیر ناء عنا داللة هذا الفعل خصو 
 و"التحلیق" الذي ال �كون إال في السماء.

وٕاذا ما بدأنا تفتیت هذه الداللة األم لتوقفنا عند دالالت أخرى یرمي الراوي من خاللها 
بث ملكات كامنة في نفسه، لعله ح�ا في الرفعة، والعل�اء، والتسامي إذ هو الشهیدي 

كته األدب�ة أوال، و�نس�ه أینما حل، وحضر األشجعي الذي �حمل بذور االعتزاز، والعجب �مل
 ثان�ا.

كل هذا كالم واقعي فعال من: أماني وحاضر �ع�شه ابن ُشهید، لكن السؤال المطروح 
اآلن: أین الشق الثاني من عملنا؛ �معنى أین العجیب في توظیف السارد لهذا الفضاء 

 الواسع؟
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ال إلى العالم اآلخر، االنتقال من بدأ العجیب في الرسالة عندما أراد ابن ُشهید االنتق
العالم األرضي "الواقع/الحاضر" المحسوس إلى عوالم ما ورائ�ة في رحلة إلى وادي الجن، 
�ادئا �السماء محلقا للوصول إل�ه، وتّم هذا االنتقال بتدخل قوى غیب�ة "زهیر بن نمیر" 

 لمساعدته في مشواره الطو�ل مع أعالم العر��ة وروادها.
ُشهید رحلته إلى أرض الجن برفقة ش�طان اتصل �ه، وعّرفه قصده من  یروي ابن

اصطفائه ومصاحبته، فقبل ابن ُشهید هذه الصح�ة، فهو فارس اسمه زهیر بن نمیر من 
أشجع الجن، ی�حث عن إنسي من أشجع اإلنس، ف�عد أن تأكدت الصح�ة بینهما "تذاكرا یوما 

ید إن كان في اإلمكان أن یلتق�ا، فذهب زهیر أخ�ار الشعراء والخط�اء، و�تساءل ابن ُشه
 .2، و�عد أن تمت الموافقة "سار بنا كالطائر یجتاب الجّو فالجو"1�ستأذن شیخهم"

و�عد ذلك، �ظهر من النص السابق الصفة القدس�ة لعالم السماء الذي ارت�ط �االرتفاع 
عن "عالم آخر �كون والسمو، لتصور مغامرات خارقة قام بها السارد وتا�عه، قصد ال�حث 

 .3بد�ال عن الواقع، وصوال إلى المطلق وال�قین"
وتجلت ق�مة االنتقال إلى العالم اآلخر "السماء" في ترجمة أحالم ورؤى ابن ُشهید 
التي لم تتحقق في دن�ا الواقع، منتقال من خالل "السماء" إلى أماكن وأزمنة غیر حق�ق�ة 

 یلتمس فیها الملجأ والخالص من واقعه.
إلى عالم الجن �البدا�ة "السماء"، بدت مبینة  وعلى أ�ة حال، فإن رحلة ابن ُشهید

أساسا على التصور الدیني لحادثة اإلسراء والمعراج التي تحكي صعود الرسول محمد صلى 
الله عل�ه وسلم لیلة اإلسراء على ظهر براق إلى "السماوات الس�ع �صح�ه جبر�ل عل�ه 

قد رأى في السماء األولى (آدم)، وفي الثان�ة (�حي وع�سى)، وفي السالم هاد�ا ومرشدا، و 
الثالثة (یوسف)، وفي الرا�عة (إدر�س)، وفي الخامسة (هارون)، وفي السادسة (موسى)، 
وفي السا�عة (إبراه�م) علیهم صلوات الله أجمعین وكان صلى الله عل�ه وسلم رأى في كل 

، ومن ثّم انتهت رحلة المعراج 4مر والنواهي"سماء أش�اء تؤسس في ضوئها جملة من األوا
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، وقد جاء في 1إلى سدرة المنتهى، إذ رأى من "آ�ات ر�ه الكبرى ما ال �ستطاع وصفه وذكره"
َب الُفؤَاُد َما ذَ َفَأْوَحى ِإَلى َعْبِدِه َما َأْوَحى، َما كَ ﴿القرآن حول سرد هذه الحادثة ما نصه: 

َما َیَرى، َوَلَقْد َرَآُه َنْزَلًة ُأْخَرى، ِعْنَد ِسْدَرِة الُمْنَتَهى، ِعْنَدَها َجنَُّة الَمْأَوى، َرَأى، َأَفُتَماُرْوَنُه َعَلى 
ْدَرَة َما َ�ْغَشى، َما َزاَغ الَ�َصُر َوَما َطَغى، َلَقْد َرَأى ِمْن آَ�اِت َر�ِِّه الُكْبَرى   .2﴾ِإْذ َ�ْغَشى السِّ

م اآلخر في القرآن الكر�م، مرت�طة �قصة یبدو واضحا أن ت�مة االنتقال إلى العال
ْي َأْسَرى ِ�َعْبِدِه َلْ�ًال ِمَن الَمْسِجِد  ﴿اإلسراء والمعراج، إذ جاء فیها قوله تعالى:  ُسْ�َحاَن الذِّ

ِم�ُع ال�َ  ي َ�اَرْكَنا َحوَلُه، ِلُنِرَ�ُه ِمْن َآَ�اِتَنا ِإنَُّه السَّ  .3﴾ِصْیرُ الَحَراِم ِإَلى الَمْسِجِد اَألْقَصى الذِّ
فأعجب ابن ُشهید �المعراج النبوي، وراح �ستوحي منه "فكرة صعوده إلى السماء، 
وااللتقاء مع األرواح، ثم ز�نها بخ�اله وٕابداعه الفني �حیث جعلها قاصرة على الناح�ة 

 .4األدب�ة"
فال �فوتنا في هذا المقام أن نشیر إلى الدور اإللهي الذي تمیز �ه معراج النبي صلى 

وابن  -عامة  –لله عل�ه وسلم من خالل رحلته إلى السماء في التأثیر والتحفیز لدى األد�اء ا
شهید �صفة خاصة، فقد استطاعت ت�مة المعراج أو االرتفاع إلى السماء أن تسهم في تجسید 
صورة ال�طل متالحمة مع ت�مات المعجزات، والحلم والتسامح، إذ إن الرفع من خاص�ة 

�اء، فهم ینتقلون من عالم الدنس والز�ف والخطیئة إلى عالم النقاء والطهارة األ�طال واألنب
مما زاد في تجلي الصورة ال�طول�ة لشخص�ة "ابن ُشهید"،  5والفضیلة المرت�ط دوما �السماء"

وما �عزز هذا الطرح، و�دعم هذه القراءة تجلي ت�مة البراق �كل خلف�اته التراث�ة في النص، 
بها بین أسلوب المصاح�ة، وطر�قة التعرف في الرسالّة، وقصة اإلسراء حیث إن هناك تشا

والمعراج "فجبر�ل عل�ه السالم هو الذي اصطحب سیدنا محمد عل�ه الصالة والسالم على 
ظهر البراق، وهو الذي كان �عّرفه �األماكن واألشخاص،  و�شرح له ما دق أو غمض، 
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هید) دائما هو (زهیر بن نمیر)، وهو الذي وكذلك الحال هنا، فالمصاحب للراوي (ابن شُ 
، 1�عرفه بتوا�ع الشعراء والكتاب، أما وصف األماكن واألشخاص فهو من نصیب القاص"

 دون أن ننسى أن انتقاله تم على ظهر فرس �سابق الر�ح.
بناء على هذا، فـ"ابن ُشهید" رحل �الفعل إلى عالم الجن، المختلف كل االختالف عن 

حاوال ف�ه "استعراض آراء ك�ار األد�اء العرب، وجعلهم �عترفون �ه كشاعر عالم اإلنس م
وأدیب، بل إنه في �عض األح�ان یرى أنه متفوق علیهم، فحقق الخ�ال له هذه األمن�ة التي 

 .2فقدها في الواقع"
و�عد، لم �قتصر الخوض في غمار مسألة األماكن االفتراض�ة في التوا�ع والزوا�ع 

 دها، بل تعداها إلى موضوعة "الصحراء".على السماء وح
 / المكان االفتراضي الثاني: الصحراء: الالمتناهي1-2-2
نمیز منذ الوهلة األولى توظیف الصحراء كمكان افتراضي ثان �عد السماء، ورد ذكره  

في بدا�ة الفصل الخاص �الشعراء، �قول ابن ُشهید في هذا: "وسار بنا كالطائر (...) و�قطع 
 .3فالدّو"الدّو 

فالصحراء مكان ال هو �المفتوح وال هو �المغلق، إنه الالمتناهي، إذ إّن ما �متاز �ه 
"االمتداد، وأ�ضا االفتقاد للمقوالت الحضار�ة التي نلمسها في المدن، و�مارس علیها الجم�ع 

طور رغ�اتهم وحاج�اتهم، مكان من هذا القبیل �عید إلى الذاكرة مرحلة بدائ�ة في تار�خ الت
 .4اإلنساني والمجتمعي"

فالواضح أن اإلنسان في مراحله الح�ات�ة األولى، وأثناء تواجده في هذه األمكنة قد 
، وهي عوامل غیر متوفرة حال�ا 5استبد �ه "الخوف، والرغ�ة عنها نحو البیت مستقر األلفة"

 لعامل التمدن واالنتصار الحضاري الذي غّطت ح�اته الجدیدة.
صحراء "عند الكتاب وفقا لرؤاهم الفكر�ة، فهي تبدو إیجاب�ة تارة، وتبدو إذن، تشكلت ال

سلب�ة تارة أخرى، األمر الذي دفع �الكثیر�ن إلى التفكیر الملي �صعو�اتها، فقد ظهرت عند 
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�عضهم دل�ال على طمس الهو�ة كالجوع والتشرد والحرمان، في حین أن ال�عض نظر إلیها 
 .1ة في المجتمع"كسجل للعادات والق�م األصیل

في نظر ابن ُشهید، فهي رمز للصفاء والشجاعة، واتساع  -إیجاب�ة  -نعم، هي كذلك
األفق، هي كل هذه المعاني التي افتقدها في واقعه، ومع مجتمعه، عندما هرب للصحراء، 

الذین حسدوه على  -خاصة حاسد�ه  –فإنه هرب من المدینة وضوضائها، بل مجتمعه 
ش، وحب األصدقاء، ومواالة الوزراء واألمراء له، فراحوا �سعون �ه لدى "نع�م خفیف الع�

، فما وجد من سبیل للخالص من كل هذا سوى 2الملوك، و�نتقصون شعره وأد�ه وأخالقه"
 أفق واسع �سمعه و�ر�حه، بل �سمعه كشخص ماثل أمامه؛ إنه الصحراء.

الصحراء، من خالل حركة لكننا ندرك جیدا أثناء ال�حث عن سمات المكان الطارئ 
السارد، أنه ال�ضعنا على خر�طة "صحراء" معروفة في رحلته، بل هي مكان مجهول 

رافي واقعي، وٕان اجتازها فإنه �سیر نحو الوهم، لكنه مرغم على غالوجود، ل�س لها مقابل ج
 اجت�ازها لدالالت مازلنا ن�حث في تفاصیلها.

لة والتقالید، قد ارت�طت في أذهاننا دلیل األصا -عالوة على ذلك  –والصحراء 
�العصور العر��ة األولى، التي صنعت نسیجا ح�ات�ا عضو�ا واحدا لساللة عر��ة سارت على 

 نمط القبیلة والوحدة، و�نت دولة ثابتة متواصلة من القدم إلى الیوم.
فلو رجعنا إلى الموروث الشعري لوجدنا أن الصحراء هي المرتكز األول للشعراء 

اول قضا�اهم، وهمومهم، وقبل ذلك مركب أساسي للشخص�ة العر��ة، وخاص�ة جوهر�ة لتن
للنشاط الفكري، فكانت القصیدة الشعر�ة صورة لهذه الصحراء لغة و�ناء وٕا�قاعا وموضوعا، 
بدءا من المقدمة الطلل�ة التي فرضتها الظروف التي �ع�شها اإلنسان العر�ي في الصحراء 

الشعراء في الجاهل�ة كانوا ینهلون معانیهم من واقعهم المادي في إلى مختلف األغراض، ف
 3الصحراء، ومن موروثهم الشعري ومن األساطیر و(...)".

                                                           
لـعبد الرحمن منیف، رسالة ماجستیر، جامعة مؤتة،  صخر علي المح�سن: البن�ة الدالل�ة والسرد�ة في روا�ة أرض السواد 1

 .117م، ص:2005األردن، 
 .28ابن ُشهید األندلسي: رسالة التوا�ع والزوا�ع، ص: 2
دكتوراه علوم، جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر، محمد الصالح خرفي: جمال�ات المكان في الشعر الجزائري المعاصر،  3
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وهكذا، مثلت الصحراء في ح�اة ابن ُشهید األمن واالستقرار، بل هي م�عث الثقة، 
لهم والمالذ اآلمن تحم�ه من شرور معاصر�ه، بل مثلت الماء الذي �غسل جسده من ا

التي یؤدیها المكان؛ هو  -من المكاني إلى النفسي –والحزن، وهذا التحول في الوظ�فة 
تحول مؤقت خاص �ابن ُشهید فقط، عّبر من خالله عن ارت�اطه �الصحراء، وفي أمله أن 
�غیر هذا المكان جزءا من ح�اته ففاعل�ة المكان ل�ست فاعل�ة ماد�ة هنا، بل هي فاعل�ة 

 نفس�ة.
عند ابن شهید الذي  -خاصة –دور الصحراء عند ذلك، بل مثلت العشیرة ولم �قف 

إلى أعماق  والرجوعفقد صالته وروا�طه �المنا�ع والجذور، وهنا تبدو الصحراء، رمزا لألصالة 
األرض، األرض التي افتقد استقرارها، فقد شهد مظاهر انحاللها ومجتمعه، اللذین تمخض 

ة، وتفكك األندلس إلى دو�الت متناحرة في ظل حكم ملوك عنهما انه�ار الدولة اإلسالم�
 الطوائف.

فاألندلس رمز الح�اة والكبر�اء واالنتماء، وهي في اآلن نفسه مصدر المعاناة والقلق، 
 .1فقد عانت كثیرا من جراء تفككها إذ "ُنهبت دورها وأحرقت، وُقتل العدید من أهلها"

للوحشة عند ال�عض، إال أنها تشكل نمطا والصحراء وٕان تبدت عنصرا قاس�ا یدعو 
من األلفة واألمن عند ابن ُشهید الذي �فهم تفاصیلها، وتقلبها، إذ ال تكف على أن تكون 

 عامال من عوامل االنتصار وٕاث�ات الهو�ة لد�ه.
واآلن، إذا عدنا و�حثنا في داللة الدو/ الصحراء "وجدناها ذلك المكان الرحب الواسع، 

خالي األجرد الذي تنعدم ف�ه الح�اة، وتستحیل، فهو مكان ال �صلح إال المكان ال ذلك
لالنعزال والخلوة �الذات، وهذا هو الهدف الذي ی�حث عنه ابن ُشهید الهارب من ذم 
الخصوم، المحقر�ن المقللین شأنه، المجروح في كبر�ائه �سبب اإلح�اطات التي وقفت عائقا 

ه؛ وهو الوصول إلى أن �كون كات�ا من كتاب الدولة، في طر�قه لتحقیق المجد الذي �حلم �
، عندها صّب جام غض�ه على عاهة الصم 2ووز�را من وزرائها، وأعّد نفسه أن �كون كذلك"

التي كان �عاني منها، إذ یجد فیها السبب الذي قصر �ه عن بلوغ مراده، كما قصر �الجاحظ 
لنفسه؛ وٕان كان واحد ال�الغة في جحوظ عین�ه، ف�قول: "إال أنه ُیر أغبن من الجاحظ 

                                                           
 .07دین دیب: دیوان ابن ُشهید األندلسي ورسائله، ص:محي ال 1
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ابن الز�ات وٕابراه�م أن عصره، فما �اله لم یلتمس بها شرف المنزلة �شرف الصنعة، وقد رأى 
بن الع�اس بلغا بها ما بلغا، وهو یلتمس فوائدهما والجاه بهما، فال یخلو في هذا إما أن �كون 

، أو �كون إفراط جحوظ عین�ه مقصرا عن الكتا�ة، وجمع أدواتها، أو أن �كون ساقط الهمة
ه، إذ ال بد للملك من ثقل سمعي، و�أبي القاسم ورم أنف قعد �ه عنها، كما قصر بي أنا فیها

حسه، وأنف نقي ال تذم أنفاسه  علیها عینه، وأذن ذك�ة تسمع منه كاتب مقبول الصورة تقع
 .1عند مقار�ته له"

ب مما �حدث حوله، ورغ�ة منه ومن ثمة، هي حالة من اإلحساس �االختناق واالغترا
زول ف�ه كل هذه األحاس�س، وهذه المعاناة، ذ تالهروب إلى وطن جدید، إلى منق كذلك في

فلم یجد غیر الصحراء �كل ما فیها من صفات �صلح لذلك، مكان واسع ال وجود لذلك 
م اإلحساس �االختناق ف�ه، عالم حّلت �ه البركات، والخیرات وذلك من خالل ارت�اط اس

 والبركة في خیراته.الجمال�ة الصحراء �النخیل والتمور، و�هذا أكسب المكان طا�ع 
إّن الدّو أو الصحراء امتازت �صفة الالمحدود�ة الجغراف�ة، وهذا ما جعل ابن ُشهید        

یختارها كمساحة حرة للبوح واالنطالق، فرغبته في االنعزال عن العالم نتیجة إحساسه 
رته على تغییر الواقع المع�ش، جعله �فضل الهروب واالبتعاد إلى "عالم �الضعف، وعدم قد

 الخ�ال: الصحراء" لتجسید ذلك التغییر، واالبتعاد. 
ومن الصحراء إلى األرض، المكان اآلخر، الذي أجّله ابن ُشهید، استنادا إلى 

 المرجع�ة القائلة: أنها مكان معبر عن الذات والهو�ة واالنتماء.
 لمكان االفتراضي الثالث: األرض: االنتماء/ ا3 -1-2

أوال، لقد ظهر تعجیب المكان "األرض" في الرسالة من خالل ر�طه �شخص�ة جني        
یلف و�دور في األمكنة واألزمنة مرافقا السارد، في أنه �قدم الغامض والمشوق، لینعكس 

 الغموض والتشو�ق على المكان نفسه "األرض".
في رسالة التوا�ع والزوا�ع ال تعني الصحراء المكان المرئي، المفعم �االنتماء       

الالمحدود، واألصل والح�اة، إنما األرض هي الرمز أو �األحرى مجموعة الرموز الح�ة، 
واإل�حاءات الثرة المفعمة �الدالالت المتوث�ة والمؤجلة، التي تتوارى خلفها أسرار الحق�قة، 
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اقع والح�اة واإلنسان و(...) ابن ٌشهید �كتب عن أرض موجودة في ذهنه، یتخیل ومواقف الو 
 وجودها، رغم علمه �عدم وجودها في حدود العالم الحسي.

وفي محاولتنا ال�حث�ة لالمساك بوهم�ة المكان "األرض" ذلك انه ی�عث على اإلبهام 
ر السارد، سنجلي اآلن عن وانفتاحه الالمتعین في ذهن�ة السرد، لكنه واقع صح�ح في تفكی

 وهمیته التي تنتشر على مساحة االمكنة في الرسالة.
من هذا المنظور، ندخل عالم ابن ُشهید األرضي، بوصفنا طرفا فاعال فیها، ال متلق�ا 
سلب�ا، فنحاور المقاطع السرد�ة ونستنطقها، في محاولة جادة دؤوب، وكلنا سعي إلى 

 ا.اكتشاف أ�عاد الوعي والصراع فیه
وانطالقا من الهو�ة الطب�ع�ة والغر�ز�ة التي تحكم العالقة العضو�ة بین اإلنسان 
واألرض وتدرك حدس�ا؛ ألن "األرض هي الوجود ذاته، هي ال�ساط الذي یتحقق ف�ه الوعي 

فهذه األرض هي التي تشكل العمق الطب�عي �ما ترسمه وتضمه ضمن  1والذات والتار�خ".
 لقمر، الشمس، الج�ال، السیل، ال�حر، الود�ان،...).عناصر الكون (السماء، ا

هذا التنوع الخالق في موضوعات األرض كما طرحته التوا�ع والزوا�ع، أتاح البن 
ُشهید التذكیر أن فضاء األرض فضاء واسع، جاء ذكره في بدا�ة الرسالة، عندما جاب الجو 

ا ال كجونا؛ إنها ب�ساطة وقطع الدو مع تا�عه، لیلمح أرضا ل�ست كأرضنا، و�شارف جو 
 أرض الجن.

إذن، ذكر مظاهر هذا الفضاء الثاني "األرض" وارد غیر مرة في الرسالة، فهو یوظف 
وهو، رغم محاولته التحلیق في فضاء السماء إال  ...و الج�ال، المروج، الود�ان - ثیراك –

 أن هذا لم �منعه من الع�ش في األرض، وتضمینها �عض أحداثه.
صاحب "أبي نواس" �ع�ش في قمة الجبل، عنه �قول: "وسرنا حتى انتهینا فقد جعل 
 .2إلى أصل جبل"

–و�عدما أنهى حواره مع تا�ع أبي نواس فضل ابن ُشهید ال�قاء في المكان نفسه 
 .3حتى النها�ة، �قول في هذا الشأن: "فانصرفنا عنه، وانحدرنا من الجبل" -الجبل
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الجبل على ما بها من إ�حاءات الشموخ، ومن ثمة سنتوقف عند داللة كلمة 
واالرتفاع، وصعو�ة اعتالئه، لتجدها معبرة عن فكرة ال �مل ابن ُشهید من تكرارها في مناطق 
كثیرة من الرسالة، وهي علو شأنه، وارتفاع أمره لعلمه وأد�ه، وكذا نس�ه الذي ال �فتأ ذاكره 

 في كل موضع.
رع في "ظل الجنان القرطبي، استشعر مظاهر فابن ُشهید �عتز بنس�ه، و�ؤكد أنه ترع

السعادة في الرقي األندلسي، وتر�ى في قصور اإلمارة فشّب على العزة واإل�اء، وأحّس 
�العظمة والكبر�اء، وهو سلیل الحسب والنسب، من نسل أسرة عرفت �المجد، وتدرجت في 

 .1سلم الوزارة"
روثنا الدیني بـ ابن سیدنا نوح عل�ه و�النظر إلى مفردة الجبل نجد أنها "ارت�طت في مو 

السالم، وكان من العاصین المتمردین على الحق�قة التي جاء بها أبوه، كما ارت�طت بـ"موسى" 
، لكنما بورود مفردة الجبل في الرسالة 2النبي الذي كان یذهب إلى جبل الطور لمناجاة ر�ه"

ابتعاده عن مظاهر الح�اة  ترت�ط الداللة أكثر �موسى وتبتعد عن ابن نوح، لتدل على
األندلس�ة العابثة، والالهثة وراء زخارف الدن�ا، ومالهیها من جهة، والرغ�ة في الهدوء 

 والراحة، والسكینة التي �متلكها الجبل لحظة لجوءنا إل�ه.
ومن ثمة، تنفتح داللة الجبل �اعت�اره "وسیلة ومالذا لالنفتاح على المیتافیز�قي، 

ان األثیر للتهّیؤ للفعل النبوئي أو الحدسي (...) �انفتاح الشاعر على والسحري، وهو المك
 .3سحر�ة الوجود، ومن ثم أ�ضا تتداخل الحواس، وتتراسل، وتأخذ األش�اء صفات جدیدة"

نعم، إن الجبل اسم لمعلم أرضي واقعي دلیل على اتساع اآلفاق، وعامال �عزز 
�عبر عن العالم الخفي �الواقع الحسي، وهذا اإلحساس �الحر�ة والمتعة، فالخطاب الشهیدي 

ما یجعلنا نتخیله، ونجتهد في رسم صوره من خالل األسلوب التصو�ري لهذه المكان�ة 
ذات الخصوص�ة عنده، لما أضفى  -األول –الغیب�ة، إنه عالم أبي نواس عاشق الخمرة 

الم الخمر �عدنا عن ععلیها من سمات الفن واإلبداع ولما حّملها من رموز وأوصاف معنو�ة ت

                                                           
 .01مشاعل بنت عبد الله بن عوض �اقازي: مستو�ات األداء ال�الغي في أدب ابن ٌشهید األندلسي، ص: 1
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نواس من خالل طاقته الفن�ة واإلبداع�ة والروح�ة أن یجعل لخمرته  المادي، فقد استطاع أبو
 أ�عادا، وأن یرسم لها آفاقا تفترق من الخمرة التي تغنى بها الذین كانوا من قبله ومعاصروه.

التي تأكل من هذا المنطلق، نرى �أن الخمرة عند أبي نواس وسیلة لتبدید األحزان 
 روحه، فما كان له أن یداوي آالمه إال �اللجوء إلى نفسه وٕالى خلواته.

، قادرة على أن تجعل أبي نواس سعیدا حرا الخمرة كلها ضوء وفرح ونشوة وتجلٍ هذه 
 طل�قا، غیر م�ال �مجتمعه وكل واقعه.

نشوة أل�ست خمرة أبي نواس تلك، أش�ه ما تكون بخمرة ابن شهید؛ وماذا تقول عن ال
�الخمرة عند ابن ُشهید، والتي فاقت حدود التصور في وصفها، فقد قال الحجازي في وصفه: 

، فقد كان 1"كان ألزم للكأس من األط�ار �األغصان، وأولع بها من خ�ال الواصل �الهجران"
هّم ابن ُشهید أن �ع�ش، ولذلك أجمع من عرضوا لذكره على وصفه �التهتك حیث وصفه 

قائال: "أبو عامر بن ُشهید فتى الطوائف، كان �قرط�ة في وقته و�راعة ظرفه صاحب الذخیرة 
خل�عها المنهمك في �طالته، وأعجب الناس تفاوتا بین قوله وفعله، وأحطهم في هوك نفسه، 

 .2أهتكهم لعرضه وأجرئهم على خالقه"
 من مادة خام إلى معطى -الجبل -وهكذا، تمكن ابن ُشهید من تحو�ل هذا المكان 

 افتراضي �شعره �األمان والحر�ة اللتین افتقدهما في واقعه المع�ش.
ثم ینتقل �عدها، في مقاطع من الرسالة إلى أرض توا�ع الخط�اء الذین اجتمع بهم في 
مرج دهمان، لیدل هذا المرج على قطعة أرض�ة دار فیها الحوار، وثبت اللقاء، فهو بهذا 

 یته الكاملة أن رحلته كانت في السماء الخ�ال�ة.�عاود االتصال �األرض الواقع، مع درا
والمرج هو اسم آخر لر�وة، المقصود بها المكان المرتفع من األرض، وهي أحسن ما 

 �كون ف�ه الن�ات، ذات خصب وماء طاهر.
فرغم قناعتنا �الجانب الخ�الي لهذا الموعد، وللرحلة قبلها، لكننا نالحظ أن ساردنا 

�ا قا�ال للتصدیق، فهو ال �عدو أن �كون افتراضا للمكان والشخص�ات �عطي أحداثه �عدا واقع
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مالمسة الطب�عة ال�شر�ة  عل�هالمتحاورة؛ الن ذكر فضاء األرض �ما تحو�ه من قرائن یترتب 
 التي تستدعي التنقل في األرض دون سواها.

�ة اآلن، ندرس المقطع الذي وظف ف�ه النص "المرج"؛ هذه األرض�ة الواسعة المحتو 
على ألوان الثمار، والحیوان لیثبت فكرة محتواها: أن جمال الطب�عة األندلس�ة ل�س له جمال 

 یناظره في كل ر�وع األرض.
ور�ما حملت هذه الكلمة داللة سعة صدر، وانشراح قر�حة ابن ُشهید كحال هذه 

نكر الوشاة المروج الواسعة التي تحوي السعة، واالنشراح؛ فصدره كثیرا ما احتمل عداوة، وت
الذین أفسدوا عل�ه عند الحكام، فما كان إال أن قابلهم بنفس طی�ة صابرة، تأبى الخضوع 

 لرغ�اتهم، وتشي �كثیر من الرفعة، وكرم الخلق.
وٕاذا استقصینا دالالت الفضاء األم؛ األرض، من خالل توظیف ابن شهید لها، فال 

؛ ألنها أصله، منها خلق، ومنه قوله عز محالة تبدو للوهلة األولى دالة على أنها أم ال�شر
 -األرض –لهذا �حن ابن ُشهید ألصله األول  1﴾َواللُه َأْنَبَتُكْم ِمَن األْرِض َنَ�اًتا﴿وجل: 

 فاستعان �ه لیتذكر، و�تعظ أنه منها، وعائد إلیها.
وٕاذا تأملنا صور توظیف األرض الزداد اقتناعنا �أّن ابن ُشهید �عود في كل مرة 
لیوضح أن األرض هي منشأنا، ومعقلنا، وهي أمنا التي منها حق�قتنا األزل�ة، ألصلنا الذي ال 
�غیره أي تطور علمي مهما تقدمت ال�حوث، واالكتشافات في أننا خلقنا من طین، إذ �قول 

يْ ﴿جّل وعال:   .2﴾َخالُق َ�َشرًا ِمْن ِطْینٍ  إنِّ
هذا �اختصار عن داللة األرض داخل النص السردي، لنختزل كلمة أخیرة في: أّن 
األرض سیدة المكان تأتي "لتحتوي الموجودات العین�ة على ظهرها، وتح�ط بها (...) األرض 

ا األم المستقر، والموطن، فهي حاملة الوجود، وأصل كل جمال، ونها�ة كل حي، كما أنه
، فكانت كل الرموز والمعاني حملتها الرسالة، وأراد ابن ُشهید بثها 3الحنون، والكنز المدفون"

 القتناعه بها.

                                                           
 .17اآل�ة:  نوح:سورة  1
 .71اآل�ة:  ص:سورة  2
منال الحقیل: ح�اة الصعلوك االجتماع�ة في العصر الجاهلي، مجلة رؤى، مجلة الكترون�ة، المملكة العر��ة السعود�ة،  3

 ).( www .adabihani .com / inf / articles php  actionshow&id= 7à :03، ع2007
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تحیلنا إلى  ة كانت الجبل، والمرج والقصر...إن نظرة فاحصة للفضاءات المتداول
ب فضاء واقعي له وجوده في الخارطة الجغراف�ة (األرض) متالش في فضاء خ�الي �ستوع

 الحدث العجائبي �عالقاته المتعددة.
هذه األماكن وغیرها في التوا�ع والزوا�ع تحمل طا�عا واقع�ا من حیث كونها أماكن لها 

أماكن متداولة راف�ا، فاألرض، والجبل، والمرج، تسم�اتها في منطقة الواقع المحدد جغ
للواقع �صلة؛ هو سمة ومعروفة من قبل اإلنسان، ولكن الذي یجعل هذه األماكن ال تمت 

الخ�ال التي �ضفیها السارد في وصفه لها أوال، وفي األحداث المناف�ة لقوانین الطب�عة التي 
تحدث فیها ثان�ا؛ ذلك أن خ�ال القاص یتالعب بهذه األمكنة ف�حیلها من فضائها الواقعي 

 إلى فضاء خ�الي، مصادرا بذلك الوعي ال�شري في وجودها الممكن.
إلى الفضاء الثالث "ال�ستان" نتمثل دالالته، وعجائب�ة أحداثه، فلعّله الفضاء  و�انتقالنا

 األكثر بروزا وحضورا في ثنا�ا الرسالة.
في البدء، نذكر أنه الفضاء الذي �حمل جمال�ات تجعل روحك، وحواسك تسمو إلى 

ندما عرف آفاق عل�ا من الشعور، والراحة؛ إنه فضاء الحائر "ال�ستان"، إذ تّم توظ�فه ع
أرض الجن، وق�ال عندما تذكر محبو�ته التي راح یرثیها ف�ه، فما وجد غیره مكانا متنفسا عن 

 همومه، ومواس�ا مضمدا جروحه.
 / المكان االفتراضي الرا�ع: ال�ستان: الهو�ة: الفردوس المفقود4 - 2 -1
التي سكنها  لقد بلغت األندلس من "الحضارة والمدن�ة ما لم تبلغه بلدة من البلدان 

؛ فقد أجمعت المصادر القد�مة والدراسات الحدیثة 1العرب المسلمون أو استوطنوها فاتحین"
على أّن طب�عتها الجمیلة التي توفرت فیها كل "عناصر الخصب من م�اه كثیرة، وأنهار 
ومناخ معتدل، وأرض معطاء، إلى جانب الید الماهرة الصّناع التي عرفت كیف تتعامل مع 

تفوق كل  2عة الجمیلة فتنسقها في حدائق ور�اض و�رك ماء ونوافیر وأزهار مختلفة"الطب�
وصف، حتى غدت جنة األرض، فهام بها األندلسیون وغیرهم، فقد شغفتهم ح�ا، فأقبلوا 

"جنة األرض، وفتنة الدهر، یتشوق إلیها كل  ي خمائلها، و�ستمتعون �مفاتنها؛ فهي�سرحون ف
                                                           

�ة التلقي الجمالي للمكان)، اتحاد الكتاب قادة عقاق: داللة المدینة في الخطاب الشعري العر�ي المعاصر(دراسة في إشكال 1
 .60، ص:2001العرب، دمشق، دط، 

(دراسات في التار�خ واألدب والفن األندلسي)، الدار السعود�ة للنشر والتوز�ع،  محمد حسن قجه: محطات أندلس�ة 2
 .123م، ص:1985 -ـه1405، 1السعود�ة، ط
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من حّدث عنها، أو ُبّلغ أخ�ارها، أو قرأ أوصافها في شعر شعرائها أو استمع إلى زائر�ها من 
 .1الشعراء اآلخر�ن، و�تسابق في التوافد علیها كل ما هیئت لهم أس�اب ذلك"

ها السارد أندلس�ة وقبل هذا وذاك، ندخل عالم الطب�عة وال�ساتین العر��ة التي جعل
محضة، من خالل رؤ�ة مكان�ة جعلت تقاطعا كبیرا بین المكان األندلسي(الحلم) والمكان 
العر�ي(الماضي)، بدأ الحدیث عن األماكن الجمیلة ذات الحلة ال�ستان�ة في صدارة الرسالة، 

ن وهذا عندما راح یتحدث عن موت من كان یهواه، فقد شرع في رثائه ذات یوم، في �ستا
أُغلقت عل�ه أبوا�ه، فصار وحیدا؛ �قول النص في هذا الشأن: "فجزعت وأخذت في رثائه 

 .2یوما في الحائر"
أال تذكرنا الوحدة �الطب�عة ومناظرها، فغیر خاف أن الطب�عة متنفس للبوح إذا ضاقت 

طیور الدن�ا، فهي تشمل ال�ساتین والر�اض ذات الج�ال الخضراء، والسهول الجمیلة، وتغر�د ال
على أفنان أشجارها، تصط�غ �ظالل وارفة، وألوان ساحرة، تتنفس بجو عبق عطر �ضاعف 
من روعته و�هائه ما یتخلل جن�اتها من مواطن السحر ومظاهر الفتنة التي ت�عث الراحة 

 واالطمئنان في النفوس.
أمنه ملجأ لراحته و  منوهكذا، شعر ابن ُشهید �الحزن واأللم لفقدان حبی�ه، فما وجد  

غیر اخضرار ساحر وم�اه جار�ة تعید إلى روحه الهدوء والسكون، لكن إحساس الفقد ل�س 
في مجتمعه، وأحاط �ه جملة من الحساد  - كذلك –وحده سب�ا لحزن ابن ُشهید، فقد ُظلم 

والخصوم نغصوا ع�شه واستقراره، لهذا تجده �فر إلى مكان أخر یوفر له اإلنصاف، وفعال 
، عالم �مثل "المعادل الموضوعي لقضیته مع واقعه 3فرع الشجر، عطر الزهر"وجده عالما "مت

 .4�كل مال�ساته، وقد �حث عن اآلخر، فوجده في عالم الجن"
متنفسا البن ُشهید مثله مثل الطب�عة"ال�ستان"  –عالم الجن –وأص�ح هذا العالم كذلك 

 ن یدافع عن نفسه فقد ساعده على مناقشة قضیته مع "واقعه الذي ظلمه، فحاول أ
 .5أمام محكمة اإلنس، ففشل في ذلك، فلجا إلى عالم الجن طال�ا االحتكام إل�ه من خصومه"

                                                           
 .60ر�ي المعاصر(دراسة في إشكال�ة التلقي الجمالي للمكان)، ص: قادة عقاق: داللة المدینة في الخطاب الشعري الع 1
 .88، ص:ألندلسي: رسالة التوا�ع والزوا�عابن ُشهید ا 1
 .91، ص:لمصدر نفسها 3
 .301علي الغر�ب محمد الشناوي: فن القص في النثر األندلسي، ص: 4
 .302، ص:المرجع نفسه 5
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و�عد، عمدت إلى تقد�م توصیف للبیئة األندلس�ة حتى أقف على أسرار ولع ابن ُشهید 
 في الحدیث عنها، وذكرها في كل موطن من مواطن رسالته.

إلى بیئة عبر رحلة أندلس�ة �امت�از؛ ألنه یتنقل من وندع ابن ُشهید ینقلنا من بیئة 
بیئة جاهل�ة إلى أخرى أمو�ة وغیرها ع�اس�ة، ولّون الكل ببیئة أم "أندلس�ة" من خالل توظ�فه 

 مالمحها وطیبها وعطرها.
فلعّلك تالحظ أّن السارد كلما انتقل من تا�ع إلى آخر عزم على أن یلتقي �ه في بیئة 

د جمال�ة تصور ر على وصف مظاهرها، وٕادراك ما تحو�ه من أ�عاخضراء، وسط ر�اض �ص
 وجّل.حسن إبداع الله عز 

و�عنینا هنا أن نتعرف على طب�عة كل بیئة عر��ة، ولعّلنا سنبدأ �البیئة الجاهل�ة التي 
أود�ة، أنها ذات  ا، فالغر�بتجواله على توا�ع أصحابهاه یرسم لها صورة جمیلة من خالل تر 

فیها وأشجار مح�طة بها، وأزهار �فوح منها الّسام، والبهار، وتتخللها األنهار الجار�ة، وتغرد 
 عذ�ة.الطیور �أصوات 

فالبیئة الجاهل�ة غن�ة �مظاهر الطب�عة التي ألهمت كثیرا من الشعراء �سحرها وأسلو�ها 
جاهلي كثیرا من إبداعه وجمالها، حتى صارت مصدرا أساس�ا، استقى واستفاد منه الشاعر ال

 وفنه.
ومن ثمة، فنحن ال نعدو الصواب أو نبتعد عن الواقع إذا قلنا أن الشعر الجاهلي 
أساس لك�ان الشعر العر�ي، واألصل الذي ه�أ لكل المتأخر�ن أن �ستمدوا منه ف�ض معانیهم 

 .1وصورهم وأخیلتهم
وفر فیها عناصر الدقة و�ن�غي أن تكون دراسته في مدونتنا محّل التطبیق دراسة تت

عند  نفسنا نتت�ع كل شاعر و�یئته، لنقفعن هذا الشعر و�یئته وشعراءها، وهكذا وجدنا أ
 أّولهم.

إنه، امرئ الق�س أول من التقى �ه من الشعراء الجاهلیین، شاعر المعلقات واألطالل، 
على صورة جواده كان "فارسا شجاعا، وملكا شامخا �أنفه ولهذا نراه �قابل أ�ا عامر وتا�عه 

، فقد عرف عنه أنه كان ابنا 2األشقر، وكیف ال �فعل ذلك وهو الذي شقي بثأر والده"

                                                           
 . 10إلى  07، ص:1995، 8ینظر: شوقي ضیف: التطور والتجدید في الشعر األموي، دار المعارف، القاهرة، ط 1
 .266 – 265محمد سعید محمد: دراسات في األدب األندلسي، ص: 2
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للطب�عة شب تحت سمائها، لتمثل مصدرا �ستقي منه صوره وٕابداعه؛ لهذا نجد ابن ُشهید 
یدرك ق�مة الطب�عة عند امرئ الق�س، فیخطط للقائه مكانا جیدا، یؤدي ف�ه حوارا في بیئة 

�امرئ الق�س، فالتا�ع �سكن في "واد من األود�ة ذي دوح تتكسر أشجاره، وتترنم  تلیق
 .1أط�اره"

هي بیئة جاهل�ة سكنها امرئ الق�س، شبیهة �طب�عة األندلس في النظارة والسحر، 
و�كون بذلك الوصف قد وصف لنا هذه األرض، مع أننا كنا نود أن �فصل لنا الوصف، 

واألساطیر، ف�حدث بذلك تناس�ا بین التا�ع ومكانه، فقد أشرنا سا�قا فیدخلنا إلى عالم الخوارق 
 إلى وصف خارجي منح للتا�ع �صورة عجی�ة آهلة �الغرا�ة وغیر متوقعة الظهور.

مع هذا، فإننا نؤكد العجائب�ة المكان�ة في إعادة الروح لشخص امرئ الق�س في مكان 
 نك تحضر حیث�ات الحوار صورة وصوتا.وزمان حاضر�ن، حتى تتخیل كأنه �حاوره اآلن، وأ

المكان الذي وضعه ابن ُشهید لتا�ع امرئ الق�س، أكید هو مكان خ�الي یوجد في 
 ذهن السارد الذي حاول أن �سقطه على التا�ع مما قرأه عن امرئ الق�س، والبیئة التي عاش.

اختار  �عدها م�اشرة، یبدي ابن ُشهید رغبته في لقاء صاحب طرفة بن العبد، الذي
للقاءه مكانا �مثله، فهو �ع�ش عند "غ�ضة شجرها شجران: سام �فوح بهارا، وشحر �عبق 

، وهنا یبدو التصو�ر العجیب للمكان الذي تفرد تا�ع طرفة بن العبد �الع�ش ف�ه، 2هند�ا..."
وهنا ینتا�ك شك أنك أمام حق�قة أم ضرب من الخ�ال؟ ب�ساطة �سترجع ذهنك حق�قة سرد�ة 

تى یزول اإلبهام والعجب، تقول هذه الحق�قة السرد�ة أن الكاتب �ستط�ع  خلق عالم معینة ح
حكائي، "وٕان كان في األصل �ستمده من عالم الواقع، إال أنه یختلف عنه اختالفا جوهر�ا، 
یجعله قادرا على أن �سم المكان �سمات تجعل له تأثیرات واضحة على شخص�ة ما من 

حیث تخلع الشخص�ة على األش�اء الخارج�ة صفات جدیدة شخص�ات الروا�ة أو العكس 
 .3تكون معادال موضوع�ا لما یدور في داخل الشخص�ة من أحاس�س ومشاعر"

 و�انتقاله إلى البیئة الع�اس�ة متت�عا أثر توا�ع الشعراء الع�اسیین هناك، وجدها بیئة 
 في خ�االته حیث یدركها  ال تقل أهم�ة عن البیئة الجاهل�ة، فیجعلك تع�ش مع هذه األمكنة

                                                           
 .91، ص:ألندلسي: رسالة التوا�ع والزوا�عابن ُشهید ا 1
 .93، ص:لمصدر نفسها 2
 .107الدالل�ة والسرد�ة في روا�ة أرض السواد لعبد الرحمن منیف، ص:صخر علي المح�سن: البن�ة  3
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و��صرها، بل إنه "�ضفي على المكان طا�عا إنسان�ا، فتمتزج الطب�عة �اإلنسان، و�ندمجان 
في �عضهما ال�عض، كأن الحدود تمحى بینهما، ف�كون اإلنسان منظورا إل�ه من خالل 

 .1الطب�عة، وتكون الطب�عة منظورا إلیها من خالل اإلنسان"
ن مكان التا�ع الحق�قي، والمكان المرسوم في ذهن السارد، ومن قبیل المقار�ة بی

اسمعه �طالعنا بهذا الوصف المكاني لبیئة أبي تمام الشاعر المجدد، الذي �ع�ش في "شجرة 
 .2غیناء یتفجر من أصلها عین كمقلة حوراء"

جم�ع هذه الحقائق والنماذج تضيء الخلف�ة النفس�ة من وراء توظیف ابن ُشهید لعالم 
 ال�ساتین واالخضرار.

فهذا الفضاء السردي �عبر عن رغ�ة ابن ُشهید في التنف�س عن مكنونات نفسه، 
ومكبوتات أعماقه، ونحن ندري أن ال�ستان ینقل النفس ال�شر�ة إلى "مشهد حي من مشاهد 
الطب�عة الح�ة حیث خضرة األشجار تزرع في النفس اإلنسان�ة السالمة، والطمأنینة، وت�عث 

زهو الح�اة وش�ابها (...) كما أّن حالة الصفاء تستشف من المشهد، وتتحرك حاسة فیها 
الشم �انتشار رائحة األزهار التي تفتح النفس، وتجعلها تنجذب، لتتأمل ذلك الجمال عبر 

، وما هذه 3حاسة ال�صر التي تسهم في تكو�ن صورة فن�ة ذات أ�عاد حس�ة، ونفس�ة"
ل�ستان إال لنجعلها نرافق ابن ُشهید في إحساسه �أن یهرب الدالالت التي تحملها فضاء ا

لیرتاح من مجتمعه، وتناقضاته من جهة، ول�شكي حقد معاصر�ه، وحسدهم، بل إسرافهم في 
 الكید له، والغض من شأنه من جهة أخرى.

كما �حمل هذا اإلطار السردي داللة أخرى، لعلها رغبته في تصو�ر الح�اة، والبیئة 
لتي أسرت ساكنیها، والسامعین عنها على حد سواء، فال�ستان جزء صغیر من األندلس�ة ا

حلقة أكبر، هي الطب�عة األندلس�ة التي أص�حت "الحلم البهیج الذي �مأل قلوب الشعراء في 
سكرات الخ�ال، وهي األغن�ة المحب�ة التي یترنمون بها في أمس�اتهم الجمیلة الحالمة، 

فراحوا ینسجون أجمل القصائد واصفین مظاهر هذه الطب�عة، فقد  ،4ول�الیهم العذ�ة الفاتنة"

                                                           
(الر�اع�ة نموذجا)، مجلة فصول، الهیئة  ابراه�م الكوني الروائ�ة آثارأحمد الناوي بدري: خصوص�ة تشكیل المكان في  1

 .287، ص:62، ع:2003المصر�ة العامة للكتاب، مصر، 
 .98الزوا�ع، ص:ابن ُشهید األندلسي: رسالة التوا�ع و  2
 .104 -103إجازة تا�ع امرئ الق�س البن ُشهید)، ص:( نادر حقاني: تحلیل نص من رسالة التوا�ع والزوا�ع 3
 .190، ص:1985، 3أبو القاسم الشابي: الخ�ال الشعري عند العرب، الدار التونس�ة للنشر، تونس، ط 4
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وصفوا "الر�اض وأنوارها، والحدائق وأزهارها، بل أنطقوا األزهار فتفاضلت، وُأجري الثناء على 
لسانها فمدحت(...) والشمس، والقمر، والهالل، والبدر، كما تحدثوا عن السحاب، والبرق، 

 .1لى اللیل والنهار ووصفوا تلك األش�اء وصفا حس�ا رائعا"والرعد، والعاصفة، ثم أشاروا إ
لهذا فقد الزم هذا الفضاء السردي كامل المقاطع السرد�ة، والمتصفح لـ"التوا�ع والزوا�ع" ال 

 شك المح هذا في ثنا�اها.
وٕاذا أضفنا إلى هذا الفضاء المكاني فضاء آخر، �حمل في ط�اته دالالت كثیرة؛ إنه 

ي ُر�ط بتا�ع ال�حتري، ولكنه �منح ملك�ة تامة لـ "طوق بن مالك" دون أن فضاء القصر الذ
�عرفنا �ه، أضف إلى هذا أنه ال �منحنا وصفا داخل�ا للقصر على الرغم من اعت�اده ح�اة 
القصور، خاصة زمن العامر�ین، بل إنه �كتفي بوصفه خارج�ا من خالل ذكر میدان القتال 

 هذا القصر. الذي یتقاتل ف�ه الفرسان أمام
ر�ما نجد لهذا تفسیرا من خالل رجوعنا للفترة التي عاشها ابن ُشهید، ففي القسم األول 

شهد عزا، وترفا في عهد العامر�ین، فشاهد زهو حضارة  -أي زمن الرخاء واالستقرار –منها 
األندلس في شتى مظاهرها، فإذا همنا فضاء العمران لوجدنا قصورا، ومجالسا فاخرة، وٕاذا 

تح�ط بها ال�ساتین  -كالحمراء مثال  –تت�عت أكثر لرأیت مدنا "تتز�ن �قصور فارهة 
، 2والحدائق، تحلیها النافورات والتماثیل، تملؤها األرائك، تجري من حولها األنهار"

واستحضار ابن ُشهید لفضاء القصر راجع لتعلقه الشدید بهذه القصور التي "أسرفوا في 
األمو�ین، والع�اسیین في المشرق، واتخذوها منتجعات لالستجمام، تشییدها على غرار قصور 

 .3والراحة، ولالستغراق في ح�اة اللهو والشرف، والنع�م، �عیدا عن مقر الحكم �الحاضرة"
و�بدو جل�ا أن هذه القصور فضاء �عبق بهندسة فن�ة، وزخرفة هندس�ة ضار�ة في 

الحب والحلم، كلما وطئت رجالك ذلك عمق البناء األندلسي الذي طالما وشي و��قا�ا 
الفردوس المفقود وابن ُشهید واحد من أبناء هذه األرض التي رسمت تضار�سها في جسده، 
فأص�ح �ح�ا بها، و�تنفسها وصفا واستدعاء فاض ع�قه في ثنا�ا رسالته، ولو عدنا للقسم 

                                                           
امحمد بن لخضر فورار: من مالمح وصف الطب�عة األندلس�ة زمن الدولة العامر�ة، مجلة المخبر(أ�حاث في اللغة  1

 .34و 25، ص:04ع:، 2008واألدب الجزائري)، جامعة محمد خ�ضر، �سكرة، الجزائر، 
 .09، ص:2002، 1أحمد یوسف خل�فة: مصادر األدب األندلسي، دار الوفاء لدن�ا الط�اعة والنشر، مصر، ط 2
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أ، فشاهد سقوط الدو�الت الثاني من الفترة التي عاشها ابن ُشهید، كان عهد الفتنة فیها قد بد
 األندلس�ة �كل مظاهرها، وكأن شیئا لم �كن.

منطلقنا التفسیري �قول: ما وجد خیر ممثل لهم غیر أولئك الفرسان المتصارعین  لعلّ       
أمام �اب القصر الذي �مثل األرض األندلس�ة، وهي المرت�طة بإشراقة الماضي، و�هاء 

ار�خ المدینة التي تكالب علیها هؤالء الفرسان الممثلین األطالل التي تأسرك وأنت تستعید ت
 في األقوام الدخیلة على األندلس عابثین بتراثها، وكل صروحها الضخمة.

وهكذا، غدت قرط�ة جزءا ال یتجزأ من أحاس�س الشاعر، فهي ماثلة في كل ساعة 
 ها.ولحظة ال �كاد �فارق فكره وخ�اله، �حن إلیها حنین الوطني المخلص في حب

هي دائرة ابن ُشهید إذن، عندما حاول أن ینسج حكا�ة مكان مفقود على أرض الواقع، 
فحاول أن �حاك�ه خ�ال�ا، بل یبین مالمحه كما هي في أرض الواقع، فغیر خاف أنه سرح 

 بخ�اله كثیرا في طب�عة األماكن المذكورة في الرسالة؛ ألنها ب�ساطة تش�ه قرط�ة األم. 
الحدیث عن موضوعة ال�ستان، تلك الموضوعة التي كّسر من وهكذا، ننتهي من 

خاللها ابن ُشهید نمط�ة السرد المعهودة والقائمة على آل�ات سرد�ة مستقاة من الواقع، فأعلن 
 تمرده من خالل الدخول في لع�ة جدل بین الواقع والالواقع.

الحسي، وهذا ما  فبهذا المعنى، راح الخطاب الشهیدي �عبر عن العالم الغیبي �الواقع
جعلنا نحاول التخیل، وال نجتهد في رسم صوره من خالل األسلوب التصو�ري لهذه األماكن 

 الغیب�ة.
 / المكان االفتراضي الخامس: عالم الم�اه: فضاء الخصب والح�اة5 – 2 – 1
�شكل الماء عنصرا هاما من العناصر األساس�ة الموجودة في الكرة األرض�ة، وهو  

 .المواد توفرا على سطحها وفي �اطنهامن أكثر 
و�عد، لقد طغى استعماله هذا اإلطار المكاني على الفضاء المخصص له عبر العدید 
من المقطوعات السرد�ة للرسالة. فإذا ما أردنا تمثل نماذجه في الرسالة، لصادفنا حضوره في 

وجده  رئ الق�س الذينمیر" إلى صاحب ام أول رحلة قام بها ابن ُشهید مع تا�عه "زهیر بن
 .1في "واد من األود�ة ذي دوح تتكسر أشجاره، وتترنم أط�اره"
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هكذا، تتحكم ت�مة الماء في كتا�ة ابن ُشهید، منفتحة على التأو�الت المتعددة لمكون 
الماء الذي �عد المعادل الموضوعي للح�اة، ومحاولة إعادة تشكیل هذه الح�اة، حیث �غدو 

 –ال، وكل هذا ینطبق على رغ�ة السارد في إعادة أرواح األد�اء للح�اة الماء ح�اة جدیدة وأم
لمعاودة النشاط األدبي من جدید، إنه ی�عث الروح في أجسادهم،  -خاصة امرئ الق�س

و�تخیلهم �حاورونه حتى �شهدهم على أد�ه، و�الغته فهو أدیب وشاعر وناقد �حق فبإعادة 
 وتشهد �حقه في اإلبداع والتمیز. إح�اءهم �شعر أن الح�اة تن�ض من جدید

فعالقته �الماء عالقة ح�اة وأمل وثورة على أعداءه وخصومه، لیلمس في التوا�ع 
 والزوا�ع حلم األرض واإلنسان والسماء والوالدة الجدیدة معا.

وٕاذا ما سرنا مرة أخرى، لتلمسنا حضوره في ض�افة تا�ع أبي تمام الذي فّضل أن 
و�قول الّنص في هذا: "فأنفلق ماء العین على وجه فتى كفلقة القمر،  �سكن في قعر العین، 

 .1ثم استنشق الهواء صاعدا إلینا من قعرها حتى استوى معنا"
فالماء هو لسان السارد الذي ینطق من خالله �الحق�قة والواقع�ة عن أبي تمام 

ذلك �عتبر شاعرا اإلنسان والشاعر، فقد عرف بجمال الِخلقة، ولطافة النفس، عالوة على 
مجددا في العر��ة؛ ألنه لم یت�ع أسالیب القدماء في بناء القصیدة، وخرج بذلك على عمود 

 الشعر، و�لغ من اإلجادة والروعة المبتكرة ما لم یبلغه شاعر آخر.
وفي استعمال آخر لهذا الفضاء، ذهب السارد في ولعه �الماء أن أسكن حیوان الّجن 

فكان مستقرهم بركة ماء، وجعلها مكان تواجدهم، ونقاشهم في مختلف �أكمله في هذا الفضاء 
 المسائل األدب�ة، الّلغو�ة.

وفي هذا الفصل الخاص �حیوان الجّن، نتوقف عند صورة اإلوزة األدب�ة التي تس�ح 
 في بركة الماء، مرة سا�حة هائمة بنفسها، ومّرة طائرة محلقة مبتعدة عن الناس.

طول تأمل لیدرك أن هذا المبنى الطب�عي "الماء" ما هو إال ال �حتاج القارئ إلى 
 -الحیوان –مبنى رمزي "�شیر إلى معان ال تصدق، معان ذات غموض، وفصله األخیر 

بخاصة �عبر عن محتوى رمزي لفواعله الحاضرة، وأمكنة حوارها، "فالعجائبي، هاهنا، من 
الحدود التي تفصل بین اإلنسان  النوع الذي یجري ف�ه تركیب الحكا�ة تركی�ا تمحى ف�ه

والحیوان، وعالم الممكن والالإمكان، فینحي القارئ جان�ا أفكاره الراسخة عن الح�اة الطب�ع�ة، 
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وعن الواقع، لیتقبل سردا یتخطى ف�ه السارد هات�ك الحدود، و�تجاوز بذلك المعقول إلى 
األدب�ة، وهذا نزوع عجائبي من اإلوزة  ، وهذا �طب�عة الحال، منسجم مع حكا�ة1الالمعقول"

ابن ُشهید، فاإلوزة �اعت�ارها من الطیور، ال �مكن أن تكون إنس�ا �حاور و�ناقش، على ذلك، 
فإن القارئ مضطر إلى األخذ بهذه الحكا�ة �اعت�ارها من الخوارق، "التي ال یروم الراوي من 

 .2المروي له، أوعل�ه، أن �قتنع �صحة ما یروي"
هذا الحدث ذو طب�عة ثنائ�ة؛ واقع�ة تبدو من طرف السارد، وعجائب�ة  من الواضح أنّ 

من جهة اإلوزة، وهذا شيء �ستدعینا إلى القول: إن المتحاور�ن من مجالین مختلفین: حق�قة/ 
متخیل، ور�ما كان اخت�ار أبي عامر لقضاء الماء كمكان تس�ح ف�ه اإلوزة، وتطیر، ما 

ة هذا الفضاء �اعت�اره "إطارا مفتوحا، �فضي �الحدث إلى �ساعدنا على الفهم المرتب لدالل
من بیئة اتجاه الحر�ة واالنطالق، بل  3فضاء خارجي �سیر �الحكا�ة في أكثر من اتجاه"

المتعة والشعور �القوة، وهي معان یوفرها فضاء "الماء" دون غیره من الفضاءات الح�ات�ة 
 .األخرى؛ ألنه �الئم الشخوص الموظفة "اإلوزة"

إن المنحى الذي عمد ف�ه ابن ُشهید إلى اخت�ار فضاء الماء �عكس مدى قدرة هذا 
المكان على التعبیر عن مكنونات ساردنا، فهو فضاء افتراضي ال وجود له في الواقع 
المحسوس، بخاصة البركة مدار الفصل، فهي بركة ال نستط�ع تحدید موقعها على الخارطة، 

المحض، وهي مكان افتراضي؛ ألنه ب�ساطة رمز �ه المؤلف كونها ب�ساطة ولیدة الخ�ال 
 �ستط�ع الزمن كشفها. يلمعان، فالمكان مثل الكائنات �حمل معان

من  هوٕاننا نكشف على مّر الزمن رمز�ة هذا الفضاء، وداللة توظ�فه دون غیر 
 الفضاءات االفتراض�ة المساعدة على تكو�ن عوالم خف�ة تشیر بخف�ة للواقع ومجاالته.

وجب عل�ه أن �حترم أخاه، و�عا�شه ال أن �قلق اإلنسان، الذي أصله ماء وطین، 
 راحته و�زعجه.

وحاصل النظر، �ظهر بجالء أن خصوص�ة المكان في هذا النص السردي ازداد 
حضورا وتوظ�فا من خالل تعبیره عن األماكن الطب�ع�ة الحاضرة بیننا، لكن ابن شهید 
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لیرسم لها أحسن الصور؛ ألنها في نظره تعبر عن صورة،  أعطاها �عدا آخر من التخیل،
 ومكان واحد الزال ذاكره: إنه الفردوس المفقود.

 
 خاتمة ال�اب:

تحولت التوا�ع والزوا�ع إلى بن�ة كل�ة، عملت على احتضان مكونات الحكي   
أ�عاد هذه  الذي اتسمت �هوتوجیهها. فمن المالحظ أن عالم الشخص�ات كان عاجا �الّتخییل 

الشخص�ات، ناه�ك عن نظام التسم�ة الذي اقترب كثیرا من الخ�ال، كل هذا وظف �طر�قة 
عجائب�ة مفارقة؛ تز�دك تأكیدا أن الشخص�ات المذكورة في الرسالة �ستحیل اجتماعها أو 
عودة الروح لها ثان�ة، وهنا تكمن المفارقة التي ال تحدث إال في التوا�ع والزوا�ع، وتمت 

 حداث والحكا�ات في حوار نمطي یوهم �الواقع�ة. األ
أما العالم الزمني فقد عمد ف�ه الراوي إلى االختراقات التي مثلتها االست�اقات          

والحوارات الخارج�ة بین توا�ع ابن ُشهید لیتجاوز الزمن التتا�ع الخطي، وتتداخل األزمنة 
ل، عبر أقوال وتداع�ات الشخص�ات، وقد ف�متزج الماضي مع الحاضر، و�كثر ورود المستقب

اتصف زمن التوا�ع والزوا�ع ب�عد عجائبي لكونه الت�س في الغالب، وتداخلت ف�ه الح�اة 
 �الموت، وشوش نظامه.

أما العالم المكاني، فإن الكاتب بناه على �عدي الواقعي واالفتراضي، و�هذا تقطعت 
خیل فنطازي، فتعا�ش المشهدان المتنافران األحداث �انتقالها من مشهد واقعي إلى مشهد مت

المتضادان المتالحمان جن�ا إلى جنب لتبدو التوا�ع والزوا�ع أكثر إدهاشا و�راعة في 
ص�اغتها ولتقر�ب صورة األماكن الغیب�ة وظف الخطاب الشهیدي أ�عاد المكان�ة الوضع�ة، 

ور عمل�ة تواصل�ة ناجحة وهذا لضمان نجاح الرسالة التبل�غ�ة، وٕاحداث األثر، إذ ال نتص
 دون أن تكون مادة الخطاب مألوفة لدى الطرف المرسل إل�ه.

خ�ال  –فما �حدث هو خ�ال �التأكید، ولكنه خ�ال واقعي مادي ملموس ومحسوس 
فاألمكنة التي وظفها ابن ُشهید كانت في عالم وواقع آخر، متخیل من جهة، ولكنه  -معرفي

 حق�قي ومحسوس من جهة أخرى.
ذا، تحصلنا على بیئة قصص�ة مشحونة �عناصر الجمال المدهش والمثیر وهك

والمعجز في الوقت ذاته، وحین نسم هذه األمكنة ب�عدها الخارق فألننا ننطلق من طب�عة 
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تركیبها وخاص�اتها المخالفة األمكنة الجغراف�ة المألوفة في الواقع، وهذا ما تزخر �ه أمكنة 
تتحرك الشخص�ة في هذا العالم الواسع دون علم منها �أنه  التوا�ع والزوا�ع تماما �حیث

سیتحول إلى مكان عجائبي �فضل الذهن�ة السرد�ة، �حیث تكفل السارد بجعلها عجی�ة/ غیر 
 مألوفة.
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 :ةـعتب
یث عن بن�ة الخطاب العجائبي في ث، إلى الحدحتطرقنا في الفصل األول من هذا ال�

الخطاب العجائبي القائم على الحلم أو المنام  وا�ع وكشفنا جان�ا منه، إال أنوا�ع والزّ التّ  رسالة
نام المعبر عن �حقق متعة �حث�ة جدیدة عن طر�ق منامات ركن الدین الوهراني، ذلك الم

السخر�ة من الزمن وأهله "مرارة الخی�ة، فجنح في كتابته إلى  تجرعالذي  لوهرانيشخص ا
لكثیر من والجسم�ة والعقل�ة  فس�ةالفاضح للعورات الن الكار�كاتوري صو�ر وأمكنته، وٕالى التّ 

غض�ه، ولم یتورع عن ذلك حتى عند مخاطبته لك�ار جام شخوصه الذین تسلط علیهم 
 1زعماء عصره".

هذا النص "المنام" استطاع إلى حد كبیر، تأس�س جمال�ة سرد�ة قد �كون الوهراني  إنَّ 
له  تضمن عوالم وأطرا في �نوشخص�ة خارقین بُ على حدث منامه  بنىمتمیزا فیها، حیث 

الفصل أن نكشف عن  هذال في و القارئ، لذلك نحا /وضوح الصورة في ذهن المتلقي
خصوص�ة  فما هي ،خصوص�ة العالم الذي یؤطر منام الوهراني، كما فعلنا في الفصل األول

 المنام�ة؟  هذه المؤطرات
تقوم �ه شخص�ة أو  صین،هما كان، یدور في زمان ومكان خاإن كل حدث، م

، وتمكن هذه الحرك�ة في رك�ة النظام العالئقي داخل المنامشخص�ات من شأنها أن تضمن ح
 علیتها وعالقاتها المترا�طة داخل النص السردي.احیو�تها و ف

التركیز  ع(الشخص�ات، الزمن، المكان) م كشف عن هذه المكونات الثالثة، سنولذلك
 على عالم الشخص�ات في بدا�ة دراستنا.

 :القراءة سؤال تأس�س أّول:
ومؤثرا في بناء النص الّسردي، �حیث ال �مكن سا �مثل مفهوم الشخص�ة عنصرا مؤسِ       

 .2"الروائ�ة �ةتصور نص سردي بدون شخص�ات "ومن ثم كان التشخ�ص هو محور التجرِ 
أن تتم دراسة النص السردي دون المرور عل�ه فالشخص�ة إذن عنصر ال �مكن      

 �عناصر الّسرد األخرى.كما ال �مكن أن یخاط�ه إال من خالل صلته القو�ة  ،والوقوف عنده
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ال �عرف تحدیدا دق�قا، وذلك لحرك�ة هذا العنصر  "الشخص�ة"إن الحدیث عن مقولة       
صعو�ات معرف�ة  ف�هال�حث في موضوع الشخص�ة  أنوقابلیته للتطور، فحسب معرفتنا 

وتصل إلى حد التضارب  ،متعددة حیث تختف المقار�ات والنظر�ات حول مفهوم الشخص�ة
 .والتناقض

المكون على مستوى الكتا�ات  �قة مستنتجة لقراءات متعددة لهذاتبین حقنومن هنا، 
ة "وتنوعت مفاه�مها، واختلفت التنظر�ة، وال�حوث التطب�ق� الكتا�ات فقد تعددت ��ة،العر 

في الخطا�ات السرد�ة، وذلك منذ التدو�نات  هاتها، و�نیتنظر�ات النقاد والكتاب حول فعالی
عنصر ال یزال عن مكانة ، وقد استمر ال�حث، و القد�مة التي أنشئت عن هذه الخطا�ات

 1عها".النصوص الحكائ�ة، على اختالف أشكالها، وأحجامها، وأنوا  بنى الشخص�ة ضمن
تناول شخص�ات الوهراني ذات الخصوص�ة المحددة حسب ستفأّما محاولتنا نحن 

شخص�ات مرجع�ة تعبر عن  هالعام للمنام الكبیر، وتتمثل هذه الخصوص�ة في اعتماد اله�كل
عالم س�قت المعرفة �ه، عالم معطى من خالل الثقافة والتار�خ (الشخصي أو الجماعي) وما "

 خالل العودة إلى معارفه السا�قة. من 2عن هذه الشخص�ات" الّتعرف�طلب من القارئ هو 
ذلك "لصعو�ة إمكان�ة إث�ات صحة سمت �ش�ه مرجع�ة، و تّ اكذلك اعتمد شخص�ات 

مرجعیتها؛ إما لغ�اب المعلومات التار�خ�ة عنها، أو تعرضت لتحو�رات كبرى جعلت تأكید 
 .3ذلك" إلث�ات�عدها المرجعي �حتاج إلى تأو�ل معین 

تي: شخص�ة الحبیب وأكثر الشخص�ات المرجع�ة ورودا في المنام الوهراني هي كاآل
ي "معاو�ة بن أبي سف�ان" المعروفتان والخل�فة األمو ، المصطفى محمد صلى الله عل�ه وسلم 

ا، عالوة على مصفاتها و م، وأهم أخالقهالكبیرا موتار�خها الكامل، مهاسم :خاللتار�خ�ا من 
أبي الحكم، والمهذب بن النقاش و�عض الشخص�ات الغیب�ة مثل: شخصیتي أبو المجد بن 

التي من شأنها  غیرهم من أمثال هذا النوعمالك خازن جهنم عل�ه السالم، والملك عزرائیل، و 
إلى األحداث العجائب�ة  قبل أن ینتقل بها الوهراني تعزز وجود هذه الشخص�اتو  أن تثبت
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 ؛ل�ست مخصوصة �الدراسة والتحلیل عندنا الشخص�ات �عدها، مع العلم أن هذه روى التي تُ 
وأهم ما محاورا لها،  جدت في العالم اآلخر قبل أن یرحل إل�ه الوهرانيوُ  ها شخص�اتألن

في  الحظناه طغ�ان هذا النوع من شخص�ات على �اقي فئات الشخص�ات األخرى المتوفرة
 المنام.

التي صدرت عنها، فهناك سلوكات حرك�ة قامت بها  األفعاللكننا سنركز على دراسة 
یخلق ترددا لدى القارئ في قبول هذه التصرفات من ُتصنف ضمن العجائبي، وكل هذا 

 هي عجائب�ة في تصرفاتها.فعدمها، وهكذا 
 ثابتةبین  �ات تتراوحتحیل منامات الوهراني على عوالم متعددة ومتش�عة من شخص      

تتراوح بین شخص�ات تار�خ�ة مي)، وأخرى ثانو�ة �(شخص�ة الخادم الوهراني، الحافظ العل
ة زاخرة �صأن تمّد الدارس �مادة قص من شأنها، عالوة عن وجود شخص�ات جماع�ة، وغیب�ة

الالواقع ن الواقع لحساب �ه من خرق للمألوف، وانز�اح ع �الغرائب والعجائب لما تتسم
مساحة مشتركة  إالما هي ، وتتغیر ثوابتها وأ�عادها، على أن الشخص�ة العجائب�ة المدهش

 یجتمع فیها الواقع و الالواقع، وٕان طغى األخیر علیها.
عن محاولة جر�ئة للوهراني في إنتاج كائنات ورق�ة "ترتدي أل�سة  إذن، تمّ  ،الكشف

�انا �منحها ك تهاخلقها عبر فضاءات النص ومساح، ودون ر�ب، فإن األلوان زاه�ة، كثیرة
إسناد لتتشكل �عد ذلك ضمن الّنص من خالل  1جدیدا، وحر�ة على مستوى الوجود والداللة"

النص  النص، وكما أراد لها المؤلف خالق على مستوى  "أدوار وأفعال إلیها، تقوم بإنجازها
�ات عالمات مدلوالت، وكذلك األول، والذي �عود إل�ه الفضل أ�ضا في منح هذه الشخص

 2".اأسماء وألقا�
ولن یخدمنا التقس�م ة العجائب�ة في كالمها وأفعالها،ندرس الشخص�ات ذات الحل واآلن،      

فكرة ارة ؛ ألن اهتمامنا سینصب حول إثالذي ذكرناه سا�قا بخصوص شخص�ات هذا المنام
اللحظات األولى للقراءة ، والتي تكشف عن نفسها منذ في شخص�ات المنامالعجائبي 

 االستكشاف�ة الّسرد�ة.
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ذات حاالت نفس�ة، واجتماع�ة  - حق�قة واقع�ةهي  - �ضعنا المنام أمام شخص�ات      
، حضرت تضار�ت أسرارها وحكا�اتها، واختلفت أ�عادها وصراعاتها داخل المنام ،مختلفة

إلى عالم الخ�ال (یوم الحشر)  عالم الح�اة نمانتقالها ، فقادمة من دن�ا الواقع أحداث المنام
 .�حد ذاتها عجائب�ة ت�مة�عد 

تنتمي  - إضافة إلى شخصه -وهنا، قد اكتشفنا أنه یوظف شخص�ات معاصرة له        
ل فترة سا�قة من دها فعلي واقعي خالو ا، فوجمجتمعه إلى الواقع، ذات خصوص�ة في

الخادم) إلى دن�ا اآلخرة  –السارد (الها مصاح�ة من العجیب فیها هو انتقكالتار�خ، لكن م
ن ت واقع�ة فإنها إ، انطالقا من فكرة حتى ولو كانت هذه الشخص�اجابحیث الحساب والعُ 

 فإنها تص�ح عجائب�ة خ�ال�ة. ،ذهبت للمنام
ل�ست "انطالقا مما سبق، نسمیها عجائب�ة خ�ال�ة، ذلك أنها شخص�ات حق�ق�ة،          

ل�ا لمخیلة مبدعة، فهي في األصل یخیوط أدب�ة محضة، ول�ست نتاجا تخیمنسوجة من 
هذه الشخوص،  در عنحدد معروف وثابت تار�خ�ا، ولكن صشخص�ات حق�ق�ة، لها وجود م

 1."الواقععلى سنن مألوف حدث یخرج  أو نسب إلیها،
قراءات متعمقة، منا �عدة ، هي قراءة عاقرة، إذ توجبنا وتلز األول�ة للمنام إن قراءتنا

اتجاه نص سردي كالس�كي یبدو ممتعا ومتمنعا  ست�طنة ألسرار وٕاجراءات نقد�ة طامحةم
 على القراءة العاد�ة التي ال إجراءات معینة لها.

عبر  كیف ولماذا ومتى شفتإننا نقرأ نص المنام �كثیر من اإلصرار والتحدي لنك
 ه�اه بواقع عجائبي ساحر �حقق ف�الوهراني عن واقعه المع�شي الذي رفضه مستبدال إ

 مبتغاه.
العجائبي،  سرد�ة، وأكثر ما �میزه تركی�ه خصوص�ة نص�ة هو عمل سردي متمیز ذو

التعو�ض، فال بد من وجود فراغ في عالم الواقع، أو "وظائف العجائب�ة سعیها إلى فمن بین 
 2إلى تعو�ضه".الخ�ال عالم الالمعقول، أو  قول، �سعىالمع
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خارق أو عجائبي في األصل ول�س في اإلبداع، ذلك أن الحلم بن�ة "فالمنام نص 
 1ترقة ألجل اإلبداع".ائب�ة في واقعها، ل�ست عجائب�ة مخعج

 ازي نتالفعلى معمار�ة المنام العجائب�ة القائمة على تطو�ع  نقفحن نوعل�ه، ف
ستط�ع الكشف عوالم سرد�ة توله المعرفي، حتى نستط�ع الدخول إلى اورائي وٕاثارة فضوالم

 على الواقع وخ�ا�اه.
على الخ�ال منامي سردي، �غري �االطالع، منفتح و�عد، استطاع الوهراني بناء نص 

 وتر لدى القارئ.هشة والتّ العجیب، یثیر الدّ 
الم شخص�ات النص عالم مقولة تودوروف القائلة: "ضرورة اعت�ار ع نطبق، وهنا 

لمقولة على اعت�ار أن تعاملنا مع هذه الشخص�ات على ل تطب�قنا معناه؛ وهذا 2"أح�اء حق�قي
أنها من عالم الوهم أو الحلم أو الرمز یلغي وجود العجائبي؛ ألن انتماءها إلى مثل هذه 

النص �ص�ح غیر قادر على تشك�ك  أنالعوالم �سوقها خارج حدود الحق�قة الواقع�ة، ذلك 
في رسم حدود  هام، و�ذلك �كون للعجائب�ة دور 3المتلقي في قوانین عالمه المألوف

من أحداث مفارقة للمألوف ی�قى عالم األلفة �مأمن عن ها"الشخص�ة إذ مهما صدر عن
وهو كذلك  4تأثیرها؛ �سبب أنها تحیل إلى عالم آخر �قع في منطقة وهم�ة، �عیدا عن الواقع".

 تجسدها في نصوص المنام.  -�عد قلیل -        سنقرأ
 الشخص�ات العجائب�ة في المنام:تأس�س ثان: 

الوهراني في مختلف األمكنة واألزمنة، وقد تفنن المنامات عامرة �الشخص�ات من 
أ�عادها ومقوماتها، فهي تقع في  لشخص�ة، حیث ال تفقد أي شخص�ةتوظیف مقومات ا

ذكور�ة من �ة و أي أنها منفردة وجماع متنوعة عدد�ا متوحدة جنس�ا؛شخص�ة "ثمان�ة وثمانین 
�قحمها في س�اقات ومواقف تف�ض  نهتدعیها الوهراني إلى منامه، حیث إ�س 5حیث الجنس"

 ا.ـانـأحیور الشرعي حظ�النقد الّالذع والسخر�ة التي تصل إلى حد الّتطاول والوقوع في الم

                                                           
 .369ص: عل�ه السالم، وداد مكاوي حمود: عجائب�ة الرؤ�ا عند یوسف 1
 .18تودوروف: مدخل إلى األدب العجائبي، ص: 2
 .134ص: المعراج والمناقب)،أدب ( ینظر: لؤي علي خلیل: عجائب�ة النثر الحكائي  3
 .134المرجع نفسه، ص: 4
م، 2008 -2007مر�م مناع: بن�ة السرد في منامات ومقامات الوهراني، رسالة ماجستیر، جامعة ورقلة، الجزائر،  5

 .143ص:



شخص�ات العجائب�ة                                                 األول:        لالفص  

200 

"و�جمع المنام إلى جانب شخص�ات عصره الحق�ق�ة المعروفة المثبتة في كتب التراجم 
ور�ما �كون  ب،الكت الم والوف�ات، شخص�ات مغمورة ال نقف لها على أي أثر في واألع

 1لتقاها في ح�اته التي بدأها في المغرب وأنهاها في المشرق".الوهراني قد ا
ومن هذه الكثرة العدد�ة لشخص�ات المنام، سنقوم بدراسة ما �مت منها �صلة         

مستدعاة في جعلها وتصرفاتها عجی�ة، أخضعها للواقع ثم نقلها لعالم الحلم، للعجائبي، فقد 
تقابلها شخص�ة الحلم "أعاد بناءها ورسمها، حسب تفكیره وشعوره، إذ كل شخص�ة واقع�ة، 

 2".أخرى في الحلم، تكون انعكاسا لها في حالة الّتجانس بینهما
التار�خ�ة الواقع�ة إلى عجائب�ة ضمن ومن ثمة، تتحول الشخص�ات ذات المرجع�ة         

ن إطار تجر�ة تتجاوز المألوف �مخالفة قوانین الواقع، وهو الحال مع شخص�ات المنام، الذی
 نتا�ع مواقفهم وآراءهم.في القادم 

ن�ا الحلم حیث یوم الحشر د إلىغا�ة مایهمنا اآلن، تلك الشخص�ات الراحلة معه       
"الراوي" الخادم الوهراني. ثم نعرج  تتال�ة، أولها شخص�ة الساردوالعقاب، سنأتي على ذكرها م

على شخص�ات ُوجدت في المنام لكن سجلت عجائبیتها من خاللها تصرفاتها ال�اعثة على 
 الّتردد وقبول الّتصرف والموضوع.

 عجائب�ة المنام: الخادم الوهرانيصانع / 1

الرئ�س�ة في المنام، بوصفها الراوي تعد شخص�ة الخادم إحدى أهم الشخص�ات       
 ألنه �قف داخل المنام وخارجه. عن الّسرد؛، فهو المسؤول والرائي

وهذا الحضور الذي �متلكه الراوي في أي عمل سردي، �منح له فرصة ممارسة انتقاء 
تروقه، وهو الذي یروي  تم تقد�م ما یختاره وعرضه �الطر�قة التي الخت�ار منها"ااألحداث، و

 3".خطابها أسلو�ه، وطر�قة عرضهأحداثها بلغته، فیتشكل من خالل 
ومن هذا كله تظهر وظ�فة جدیدة للراوي ال غیر، إنه سارد مطلع على كل شيء 

 وترتیبها.للشخص�ات، والّتحكم الكامل في إیراد الوقائع السرد�ة  رد�ةحتى األفكار السّ 
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وضحناها حول دور الراوي في العمل�ة الّسرد�ة نستط�ع كشفها كل هذه المهام التي 
 أو إسقاطها على شخص�ة الخادم الوهراني.

عن  ، ونكشف تعالقه معها، لكونه ی�حثنوضح عالقة السارد �شخص�ات منامه لكننا
اف الشخص�ات والمحددة لصفاتها، كلة ألصنشَ المُ  فال�حث عن المصیر الت�مة"مصیره، 
ال تتغیر؛ ة عرفة المصیر الذي یتمیز �محددات ثابتوالمظهر الجواني لها یتحدد لمفالصفات 

وهما ثنائیتان یر�ط بینهما منطق التضاد الذي ینفي وجود منطقة  النار؛ أوهي الجنة و 
 .1"وسطى بینهما

�ما فیها شخص�ة الّسارد وقبل مصیر تنتهي له كل شخص�ات المنام،  ،هناك إذن
نحاول بناءها وتشكیل ل - اردالسّ  –یجب الوقوف عند الشخص�ة البدا�ة المصیر النها�ة، 

 والكشف عن عجائبیتها من واقعیتها. ،مالمحها
لهذه الشخص�ة، یدفع إلى استنتاج الظاهري  -وعل�ه، إذن غ�اب الوصف الخارجي

ة الواقع�ة لمالمح هذه الشخص�ة، من حیث تكو�نها الخارجي، وردود أفعالها، حیث وردت سم
ة أو تغییر یدل على ال مألوف�ة في تكو�نها، لهیئة �شر�ة فحسب، لم �طرأ علیها أ�ة خلخفي 

أما مصدر العجب في هذه الشخص�ة، فینطلق في األساس في وجودها وسط أحداث فوق 
دام �شخص�ات عرفها في الواقع فوجدها هناك، إضافة إلى طب�ع�ة، وخضوعها لالصط

مع كل هذه المؤثرات  اقتحامه عوالم غیر مألوفة، تثیر الدهشة والحیرة، ومن ثم اندماجها
م لروا�ة المحكي العجائبي، �الطا�ع العا - بوصفها تحمل �عدا واقع�ا –دون أن یخل وجودها 

 عجیب في المنام.سرد�ة التّ في بناء  مما �صنع منها عنصرا فاعال مهما
 لظهور األول للسارد: خارج المناما/ 1 – 1

في بدا�ة النص  خص�ة �شر�ة عاد�ة نمط�ة،لقد ظهر الخادم الوهراني ش ،و�التالي
شكلت  وٕان هذه البدا�ة حملت صفات �اطن�ة ،"المنام "یوم الحشر قبل انتقاله إلى أرض

جملة من المفارقات اللفظ�ة التي جاءت لا ممارستهمالمحها، وكشفت عجائبیتها من خالل 
 �التدر�ج:

 (قبل فتحه). حسب لحظة استالمه الكتاب -1

 �عد فتحه الكتاب. -2

                                                           
 .144 -143مر�م مناع: بن�ة السرد في منامات ومقامات الوهراني، ص: 1
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 یتمثل منالمنامي الذي  المشهد نسج ظفت �شكل م�اشر، عندما تمّ هي مفارقات وٌ 
خالل طموحات الراوي، وأمان�ه داخل س�اق نص المنام، لیجسد هواجسه من الداخل، 

لما یدور داخله، و�مكن  است�طانا�حیث تتأتى الصورة المنام�ة،  ؛و�كشف عن رؤ�تها
 مالحظة ذلك من خالل ما �فكر �ه و�رنو إل�ه، حیث �عبر عن دواخله ورغ�اته.

، الذي استهل منامه المفارقات، لنكشف بها دواخل الراوي ال�حث في شأن هذه �ولنبدأ       
 ضمیر الغائب.مقدما �ص�غة 

رح بوصول الكتاب من مواله وزمن فتحه، إذ �صوهي ص�غة ارت�طت بزمن استالم 
األدیب الفاضل شیخه إل�ه قائال: "وصل كتاب موالي الشیخ األجل اإلمام الحافظ (رسالة 

، فخر الخط�اءشمس الحفاظ، تاج  ین ركن اإلسالم،األمین، جمال الد الخطیب المصقع
 1) أطال الله �قاءه".، ز�ن األمناءالكتاب

الخلق والصفات والمنزلة، حس�ما أورده الخادم،  حسنإنه كتاب ثمین من شخص 
م دام�اشرة وصف للحالة الداخل�ة للخ عل�ه كل هذه األلقاب والمراتب، ل�أتي �عده أغدقالذي 

فكان في ، وتناوله 2ر المحرورفي صد من الماء ال�اردأعذب "ن وقع الكتاب لد�ه، فقد كان م
ا في وقعت، فهي حالة من النشوة والفرح 3نفع لجراح ال�عد من المراهم"قل�ه أحلى من الدراهم، وأ

 بینعلى أنه وجد الة الخادم من ورود هذا الكتاب "قل�ه وقعا شدیدا، لیؤكد الراوي أكثر ح
كل ما أخذ ولعبت  لل�الد والع�اد، فأخذت �ه الذكرى  4"جوانح الخادم من نار الشوق أجیجا

نار األشواق والحنین، فبدأ �سترجع مالمح الوطن وتضار�س الصور واألماكن العالقة  �قل�ه
 في ذهنه.

 عر�ضة، هي إذن صورة تفاؤل�ة رسمها الخادم من كتاب شیخه، الذي بني عل�ه آماال
هذه اآلمال واألحالم تالشت �مجرد فتحه الكتاب، "فوجده صفرا من أن  یدبوأحالما سعیدة، 

ن، قد استفتحه �طلب األن�اء، خال�ا من غرائب أخ�ار البلد، عار�ا من طرائف أحوال اإلخوا

                                                           
 تحقیق: إبراه�م شعالن ومحمدات الوهراني(ومقاماته ورسائله)، الشیخ ركن الدین محمد بن محمد بن محرز الوهراني: منام 1

 .17، ص:1998، 1، منشورات الجمل، ألمان�ا، طنغش
 . (مادة حرر).79، ص:04ابن منظور: لسان العرب، ج: المحرور: نقول الحّر ضد البرد، والمحرور المصاب �الحمى. 2
 .17(ومقاماته ورسائله)، ص: الشیخ ركن الدین محمد بن محمد بن محرز الوهراني: منامات الوهراني 3
 .17ص:المصدر نفسه،  4
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 مجردإل�ه من ثالثة سنین في مخاطبته  الخادم معه في كتا�ه الكر�م المقدم الثأر من مزاح
 .1االسم وحذف جم�ع األلقاب، و�طل�ه لثأره في أول هذا الكتاب"

كله  الكان متفائ ، فالخادم بدءاكانت المفارقة في المشاعر والدواخل النفس�ة ،وهكذا        
من نوا�ا شیخه أمل  ةصورة الجوان�ة إلى تشاؤم وخی�المن كتاب شیخه، لتنقلب سعادة وأمل 

 اتجاهه.
 فمفادسا�قا،  إلیهاكشفت جوان�ة الخادم المتناقضة، عن ماه�ة المفارقة التي أشرنا         

كانت قلب التوقعات والصفات التي قدمها للرسالة في المقطع  هذا الكتاب إذنالمفارقة من 
والكاتب قام بتحقیق هذا  ،ة في ظاهرهاتناقضفارقة تقوم على ع�ارة تبدو ماألول منها، فالم

 بها.فهو من جهة یثني على رسالة شیخه، ومن جهة أخرى �ستخف التناقض 
وانیته في شخص�ة الخادم تنطلق من محور داخلیته أو ج فالحركة العجائب�ة ،و�التالي        

 في بناء المنام. لتمثل نقطة ارتكاز أساس�ة
المفاجأة �عد الراحة والتفاؤل من وقع حضور الكتاب ساعد  ، فإن عنصرمن هنا        

شخص�ة الخادم، وٕاخضاعه لسلطة جدیدة تساعده على الخروج من مأزقه،  على خلخلة
للذات  إلى الحلم لخلق شخص�ات تمثل المثل األعلى ، فیلجأوتحوله من وضع�ة إلى أخرى 

العمیق والحق�قة األصل�ة  المفهوم - حس�ه –فیتحقق  ،هاهرها وصفائاإلنسان�ة، في ط
 سان.نلإل

حقیق الرغ�ات ألن في الحلم یتم ت مثل الوجود المثالي لدى الشخص�ة؛فالحلم �        
 وتأمالتها. الواقع لتصورات الشخص�ة المكبوتة، من خالل إخضاع

وهكذا، نقترب من جوان�ة الخادم الذي قصد الحلم �عد یئسه من واقعه المّر، الذي ساء       
لحق �ه، واصفا هذا مما حاله ف�ه، وضاعت حقوقه، بل عانى حالة من الضجر والقلق 

�قوله: "فانه قد لحقه من الضجر والكالم ما یلحق الجحش الصغیر إذا حمل أحمال ال�غال 
 2القروح".

لض�اع والتشرد في زاد حالتها مرارا رحلة من ا �ائسة �ائسة،فنحن بذلك أمام شخص�ة 
را�ا شرده عن وطنه الغارات والّسرا�ا، كان ال من سادات بني س"والله ما رجغر�ته عن وطنه 

                                                           
 .22 -21(ومقاماته ورسائله)، ص: الشیخ ركن الدین محمد بن محمد بن محرز الوهراني: منامات الوهراني 1
 .21، ص:المصدر نفسه 2



شخص�ات العجائب�ة                                                 األول:        لالفص  

204 

 رائعةواطن كما عملت مین الجداول والمروج (...) وفي هذه الب قدر�ن في السروج، ونشأ
 ،2مدینة قوص1في أر�اضوطرحه  ،المنقوص ، فرماه الّدهر �الحظنانورائحة الجِ  ،نانالجِ 

وفراشه األرض ، 3�ش�ع من خبیز الشعیر، إدامه ال�صل والصیروال یتقلى في حّر الّسعیر، 
فتمنى على الّله "ر�ح ص�ا تهب من نحو �الده وأوالده، لتبرد غلیل فؤاده، فهبت ، 4الحصیر"و 

 .6"طلعت روحه إلى التراقف�كل نقمة وعذاب، ، 5یذابنحو صحراء ع منعل�ه 
�عد واقعي حاول  ال ذا، سوف �الحظ أن �طفإن المتفحص لهذا الّنص ،و�التالي

واقع آخر، ینشد ف�ه االستقرار، واستقامة الحال، �عدما أغلقت  إلىاالنتقام من واقعه �الهروب 
 كل األبواب في وجهه.

لذي كان ینتظر ا تأكید حق�قة مرت �ح�اة الوهراني�مكن  ،من خالل ما تم استعراضهو 
افتقده، �عد ون�ضها الذي األهل واألح�اب، �شتم ف�ه ألق ال�الد كتاب شوق وحنین من 

واقع هجرته منها قاصدا ال�الد المشرق�ة، فسرعان ما اصطدم بواقع عكس ما كان یتمنى، 
ضر�ة الوجع والوحشة  ن؛أر، وهكذا كانت الضر�تان موجعتیطال�ه �الثالحافظ العل�مي الذي 

�حو�ه، تلقاها الخادم هار�ا، راغ�ا في عالم  للوطن، وضر�ة رغ�ة الثأر من الشیخ، وكالهما
ده من رغ�ات وأمان، حتى ولو �ما یر "وكان المنام فرصة لتحقیق  و�منحه راحة القلب وال�ال؛

ة �ا، إن قض�سهال وطب�ع يءي الحلم �ظهر كل شستحیلة الوقوع، و�عیدة التحقق، ففكانت م
 7اإلمكان المقلقة ال تطرح أبدا".

                                                           
. (مادة 81، ص:06أر�اض: جمع ر�ض، هو ما حول المدینة، وقیل: هو الفضاء حول المدینة. ابن منظور: لسان العرب، ج: 1

 ر�ض).
قوص: �الضم ثم السكون، وصاد مهملة، وهي ق�ط�ة، وهي مدینة كبیرة عظ�مة واسعة، قص�ة صعید مصر (...) وهي شدیدة الحّر  2

لقر�ها من ال�الد الجنو��ة. الشیخ اإلمام شهاب الدین أبي عبد الله �اقوت بن عبد الله الحموي الرومي ال�غدادي: معجم البلدان، دار 

 .413، ص:04م:صادر، بیروت، دط، دت، 
یر: السمك المملح. ابن منظور: لسان العرب، ج: 3  .314، ص:08الصِّ
 .19 -18(ومقاماته ورسائله)، ص:  الشیخ ركن الدین محمد بن محمد بن محرز الوهراني: منامات الوهراني 4
عیذاب: �الفتح ثم السكون، وذال معجمة، وآخره �اء موحدة، بلدة على ضفة �حر القلزم، هي مرسى المراكب التي تقدم  5

الشیخ اإلمام شهاب الدین أبي عبد الله �اقوت بن عبد الله الحموي الرومي ال�غدادي: معجم البلدان، من عدن إلى الصعید. 

 .171، ص:04م:
 .19، ص:(ومقاماته ورسائله) محمد بن محرز الوهراني: منامات الوهرانيالشیخ ركن الدین محمد بن  6
 �شیر محمودي: بن�ة الحدث في الروا�ة الجزائر�ة الجدیدة ال�حث عن الوجه اآلخر:  7

(www.awu.sy/archive/mokifadaby/406/mokf406-007.htm) 
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مهدت لخلق " المقطعین الّسردیین، فقدهنا نفهم ّسر توظیف الخادم للمفارقة في و          
المألوف عند الّسارد، فخلق هذا الجو  الجوجو آخر تسیر عل�ه األحداث، یختلف تماما عن 

 1سیخفف عن معاناته".
المفارقة الموظفة في بدا�ة المنام، وهي جوهر�ة في تجر�ة وهكذا نخلص من فكرة          

ناقض ظاهري في الشكل ت ، ومتعمدة لد�ه، إلى القول: إن المتفق عل�ه أن المفارقةاردالسّ 
و�التالي یتضح للقارئ أن  ،ین متناقضین أو متضادینیفیها نتوصل إلى معن ،للكالماللفظي 

 مقصودا.لمقطعین السردیین كان اتناقض الشیخ في 
 ظهور الثاني للسارد: داخل المنامال/ 2 – 1

من  الواقعي لشخص�ة الخادم الذي أبدى تذمره -الظهور الّ�شري  ،رأینا ف�ما سبق         
وتساعده على تحقیق هدوءه �احثا عن عوامل تنس�ه تذمره، ، جتماعي والنفسيواقعه اإل

ی�حث  وقبلها كان، الذي حقق له صدمةن الكتاب موالقلق  عد شعوره �الضجر�واستقراره، ف
"ثم غلبته عینه  انتابته رغ�ة في النومف�ه عن أخ�ار األهل والوطن ل�طفئ نار شوقه وحنینه، 

 2فخرجت من قبري". )...(�عد ذلك فرأى ف�ما یرى النائم كأن الق�امة قد قامت
تستت�ع حدثا خارقا للعادة، إذ إذن، یتحقق العالم العجائبي المصنوع برؤى مخالفة          

ف�طلق  صال�ة عن عالم الواقع،ي الخروج من واقعه یرشح عوالم انفف رغ�ة الرجل الخادم إن
�ال حدود، ال إلى عوالم متمددة هي المنام لكي ینقل الرجل  ي صنع ظاهرة عجائب�ة؛الخ�ال ف

، رغم ما قد خ�االتل�س المنام مجرد تهیؤات و  وَ أَ "محاكمته أو محاسبته،  �ستط�ع أحد
درجة من درجات رقطة وهذ�ان، ثم أل�س الّنوم نفسه وما یجري ف�ه �صاحبها من لغو وه

 3فمن �قدر أن �حاس�ه على موته الذي ینتعش �المنام". !الموت؟
ائبي، أكثر استعماال لفكرة العج وتظهر الشخص�ة الثان�ة للّسارد الخادمو�بدأ المنام،         

مغادرا أرض الواقع، هي نقلة تخیل�ة، �عیدة ه إلى عالم الحشر تلاعتقادنا أن نقانطالقا من 
 الحضور الحق�قي لألشخاص.و كل ال�عد عن الواقع، 

                                                           
لركن الدین الوهراني، رسالة ماجستیر، جامعة مولود سعدلي سل�م: تشكالت السرد الساخر ومقاصده في المنام الكبیر  1

 .107، ص:2012معمري، تیزي وزو، الجزائر، 
 .23(ومقاماته ورسائله)، ص: الشیخ ركن الدین محمد بن محمد بن محرز الوهراني: منامات الوهراني 2
 .08عبد اللطیف المصدق: مالحظات على منام الوهراني، موقع عبد اللطیف المصدق، ص: 3



شخص�ات العجائب�ة                                                 األول:        لالفص  

206 

ومن أجل ذلك �قدم الّسارد نفسه، في إطار عجائبي، منذ اللحظة األولى من المنام،          
، مع كل مقطع سردي، ومع كل ال یخلو من روح المفارقة اللفظ�ة التي دأب على توظ�فها

م الحشر، ف�عد و مفارقة قصة خف�ة لمعنى خفي �حك�ه الّسارد، كقصة خوفه من أهوال ی
، وأنا 2القمطر�ر 1في هذا الیوم "هذا هو الیوم العبوسنفسیته  خروجه من القبر اسمعه �صف

 3وال صبر لي على معاینة هذه الدواهي". ،وار الط�اعرجل ضعیف النفس خ
و�التالي، فإن الغا�ة من ذكر الحالة النفس�ة لشخص�ة الخادم، وما یت�عها من          

�ة، ترت�ط بتأد�ة وظ�فة تأكید العجائبي في هذه الشخص�ة. فلقد شكلت سمات مشاعر  �اطن
ى تفك�ك التعجیب داخل هذا شخص�ة الخادم في المحكي الواقعي فضاء خص�ا للتفاعل عل

ال�ائس من خالل الواقع  -في صورة ال�طل الحز�نص�ة الخادم فقد ظهرت شخ المحكي؛
لة المنام، ولكن حضوره في المنام، حال�ا حزن من نوع آخر، هو خوف الذي مضى قبل مرح

 من أهوال هذا الیوم العظ�م.
هاهنا، لقد بدأ المنام الذي �عد سردا داخل سرد، هو منام مداره یوم الحشر الذي           

قرآن�ة تصور هول هذا الیوم  بإعادتها آ�ةیخشاه كثیرا الخادم الوهراني فف�ه خوف عبر عنه 
له  الذي حدثوالضیق  محاك�ا صورة الخوف 4﴾راً �ْ رِ طَ مْ ا قً وسً بُ ا عَ مً وْ ا یَ نَ �ِّ رَّ  نْ مِ  افُ خَ ا نَ نَّ إِ ﴿

قر��ة االلتحام  ،ي جسد المقطع السرديفي منامه، فقد جاءت هذه اآل�ة كأنها ملصقة ف
وفق قراءة السورة القرآن�ة بتجر�ة الوهراني التي �ع�شها، وهنا حاول مقطعه السردي إعادة 

أخذ، فهو رجل ضعیف هول وضخامة هذا الیوم تأخذه كل مموقفه وحاضره، إذ جعل من 
ال �ستط�ع المجابهة أو المقاومة، فحاله شب�ه �حال ذلك الكافر الذي �ع�س  ،النفس، متعب

وهو الحال ذاته عند الوهراني الخائف 5،مثل القطران" یل من بین عین�ه عرق یومئذ حتى �س"
 الوجل.

                                                           
 : ض�قا.العبوس 1
 .: طو�ال وشدیداالقمطر�ر 2
 .24 -23(ومقاماته ورسائله)، ص: الشیخ ركن الدین محمد بن محمد بن محرز الوهراني: منامات الوهراني 3
 .10اآل�ة: اإلنسان: سورة  4
، الدمشقي، تفسیر القران العظ�م، تحقیق:سامي بن محمد السالمة الحافظ أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي 5

 .289، ص:08م، م:1997 – ـه1418، 1دار طی�ة للنشر والتوز�ع، المملكة العر��ة السعود�ة، ط
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لكنه  یواصل سرده المناميوقع هذا الیوم عل�ه، من لحالته النفس�ة  �عد وصف الخادم      
ف�ه یبدو سعیدا متفائال من وجود و ،األول كالم یناقض تماما كالمه إلىفي هذه المرة یتحول 

ناشفة (...)  3ةط�اهج 2وز�د�ة 1عقیب�ا"خبزاكان �شتهي على الله الكر�م  حیثهذه الیوم، 
حسي  حتى �غرق  6من النعارة 5�غازلني �عین�ه، و�سقیني الصرف 4يوأبو العز بن الذهب

 .7وأنا في غیر معقول"وأغیب عن الوجود فتنقضي عني الشدائد 
 ومن ثمة فإن المالحظة الّشاخصة الواع�ة والمت�صرة لهذه المفارقة تكشف لنا عن       

ع مضاد من أجل أن �حقق وضعا خادم ی�حث عن دافزعزعة المفارقة األولى ومخالفتها، فال
أن �حقق له ذلك الیوم ما لم سعیدا، وكله أمل  ، فبداالنفسيا متوازنا �حقق �ه توازنه ح�ات�

 یجده في واقعه ال�ائس، ذلك الیوم قد �حقق له رغد الع�ش: الخبز، الشراب...
وهكذا �ستمر الصراع النفسي داخل الخادم، فمرة حز�ن عا�س، وأخرى سعید كله         

ضل الوهراني توظ�فها في منامه، تفاؤل من القادم، وكل هذا تحقق �فضل المفارقة التي �ف
یتوصل إلى أن  من شأنه أنهلمتت�ع لمجر�ات المنام، االمتلقي  ومن هنا ین�عث صوت

المفارقة الموظفة ال تخلو من سخر�ة وظفها الخادم، هزءا بنفسه وواقعه، فالخادم حین �سخر 
 ناقضات عدة، كالحزن والفرح.تمن نفسه �ضعها في موقف یجمع ف�ه م

الّسردیین، مفارقة عة المفارقة في هذین المقطعین من هنا، فقد تناول الوهراني موضو        
من�ات یر�د بها السخر�ة والضحك على حاله، فهو رجل یواصل الع�ش في الواقع و�تمنى أ

                                                           
محلة العقی�ة في دمشق القد�مة، التي كانت خارج �اب الفراد�س بین مقبرة  إلى: تصغیر عق�ة، وهنا الرغیف نس�ة عقیب�ا 1

العقی�ة الكبرى. الشیخ ركن الدین محمد بن محرز الوهراني: منامات  أووزاع الدحداح وسوق ساروجا، وكانت تعرف �األ
 . 220، ص:2011، 1الوهراني وحكا�اته،  تحقیق: منذر الحا�ك، دار صفحات للدراسات والنشر، سور�ا، ط

 ز�د�ة: وعاء من الخزف المحروق المطفى. الشیخ ركن الدین محمد بن محمد بن محرز الوهراني: منامات الوهراني 2
 .24(ومقاماته ورسائله)، ص:

، 2ط�اهجة: طعام من �صل و��ض ولحم. السید أدى شیر: األلفاظ الفارس�ة المعر�ة، دار العرب لل�ستاني، مصر، ط 3
 .111ص:

 لعز الذهبي: لم نجد له تعر�فا.أبو ا 4
 .230، ص:08الصرف: هي الصر�ف: الخمر التي لم تمزج �الماء. ابن منظور: لسان العرب، ج: 5
وعاء �ستخدم لحفظ النبیذ. الشیخ ركن الدین محمد بن محرز الوهراني: منامات الوهراني وحكا�اته،  أوالنعارة: زق  6

 .220ص:
 .25 -24(ومقاماته ورسائله)، ص: الشیخ ركن الدین محمد بن محمد بن محرز الوهراني: منامات الوهراني 7
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ال یر�د ح�اة الحشر التي تذكره �الحساب والعقاب والوجل، ... الواقع من شراب وأكل وضحك
إنه ینشد  ال �ستط�ع قوله في واقعه؛�ستط�ع قول ما المنام حتى أراد ح�اة -فقط -هو

 .عل�ا اكانت س�اس�ة أم ذاتمن الرقا�ة سواء  الخالص
تها السخر�ة، بل هي امفارقة التي استعملت أد�اللجوء للوتحقق له الهروب من واقعه        

جلد الذات التي  رجلها التي تمشي بها، وعندما نصل إلى مفارقة السخر�ة نتكلم عن نزعة
السالفین،  هي وجه من وجوه السخر�ة عنده، وجلد لذاته، التي سجلت حضورها في المقطعین

ال�شر في ما ینمو عند  لذي غال�ااهذا الشعور السلبي  1ني هنا بجلد الذات "المازوخ�ة"ونع
خفق ، وقد برزت هذه النزعة عند الوهراني �صورة واضحة عندما أاإلخفاقأوقات الهز�مة و 

في �الده قاصدا المشرق لعله �ظفر �مرت�ة أدب�ة وعلم�ة، لكن الحظ لم �حالفه وكسدت 
 �ضاعته األدب�ة هناك.

ومضى الخادم �ضیف متعته بهذا الیوم العظ�م، فراح یتفنن في وصف األطعمة التي       
ي قنا أن أقحم شخص�ات معاصرة له، ساعدته فااشتهاها، وصفا �ستر�ح له، وأعجب ما ر 

هذه المتعة، فكان الحافظ العلمي ینادمه �أخ�ار خوارزم، وأبو العز �غازله �عین�ه، و�سق�ه 
 .�غرق  الخمر حتى

واآلن، نجد أنفسنا إزاء خطاب خاص �السارد، وهو في هذه الحالة خطاب حواري مع       
الواقع ورحلت التي تركت عالم  شخص�ة الحافظ العلمي، �اعت�اره الشخص�ة الثان�ة الواقع�ة

برفقة الخادم الوهراني لحضور مراس�م النقد والتعلیق في هذا الیوم العظ�م. وهكذا �ضعنا 
خارج  ألنه المرسل إل�ه كانت السبب في كتا�ة هذا المنام؛ السارد أمام شخص�ة أساس�ة ثان�ة

 المنام، والمروي له داخله.
 الشخص�ة المرسل إلیها المنام مي:�شخص�ة الحافظ العل /2

 لمناماألول: خارج االظهور / 1 – 2

شخص�ة واقع�ة رافقته عبر  والعجب،فني مثیر للدهشة استطاع الراوي خلق خطاب       
من المفارقات اللفظ�ة له من سمات �اطن�ة نستخلصها خالل جملة إلى عالم المنام، وما تحم

 لغا�ات متعددة یر�دها.التي �سعى السارد لتوظ�فها وفقا 

                                                           
المازوخ�ة: مصطلح وارد في علم الّنفس: له تسم�ة أخرى لذة عقاب النفس. لطفي الشر�یني: معجم مصطلحات الّطب  1

 .106ص:الكو�ت للتقدم العلمي،  ة، مؤسسةالنفسي، مراجعة: عادل صادق، مركز تعر�ب العلوم الصح�
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اعت�اط�ة أو عفو�ة، بل أدى إن ظهور شخص�ة الشیخ العل�مي لم �كن �صورة         
خدمة المنام، حیث ساعد على إطالة الحدث، وانس�اب الّسرد المصاحب وظ�فته الحیو�ة في 

 .وما تبد�ه من مشاعر اتجاه شخص�ة الخادمله ل�كشف مكنونات هذه الشخص�ة 
فارغة، غیر محددة الهیئة �قدم شخص�ة العل�مي بوصفها نقطة إن الّسارد لم         

ظهورها �حدث �مثل  والهو�ة، بل حرص على أن �قود لشخصیته الحكائ�ة ق�مة ومعنى، فر�ط
�طلب الثأر من مزاج وهو تلقي الّسارد كتا�ا من الشیخ العلمي استفتحه  ذر�عة لوجودها؛

 ن ثالث سنین خلت.كتاب قدم إل�ه م الخادم معه،
و �طن من عل�م وه"�عد واقعي، فنس�ه معروفّ إلى والحافظ العل�مي شخص�ة ذات         

ینسب  بن هبل بن عبد الله بن كنانة بن �كر بن عوف بن عثرةكلب، وهو عل�م بن جناب 
 1."رإل�ه كثیّ 
أما اسمه الكامل فهو: "أبو الخطاب العل�مي عمر بن محمد بن عبد الله الدمشقي         

التاجر الّسفار، طلب بنفسه، وكتب الكثیر في تجار�ه �الشام ومصر والعراق وما وراء 
 .2عن أر�ع وخمسین سنة" ـه574النهر(...) توفي في شوال 

منامه، ف�اإلضافة إلى ما في  الوهرانيإن هذه الشخص�ة هي التي كتب لها وعنها        
، اسمع الخادم یزودك �معلومات أخرى عنه تخص ذكرنا من نسب واسم �حددان واقعیته

ى بها فهو "اإلمام الحافظ الفاضل، األدیب، الخطیب المصقع وصفاته التي تحلأخالقه 
ز�ن  ر الكتاب،الم، شمس الحفاظ، تاج الخط�اء، فخاألمین، جمال الدین، ركن اإلس

 .3األمناء"
ع�ادته الصالحة �شهادة ، وصفات حمیدة لعلم مغر�ي، تبینت �اطن�ةسمات  هاإن      

 الخادم الوهراني. معاصرة له؛
نتظر منها یُ  ، لشخص�ةالّسردي اته وأخالقه افتتح بها الخادم نصهنها صفالمؤكد أ     

كله نقمة  الذي �طالب �الثأر،فتح كتاب الشیخ الكبیرة � الكثیر، إلى أن جاءت خی�ة األمل
"الّسارد" الشیخ العل�مي معه في رحلة الخادم، سرعان ما یبدأ المنام، و�صطحب الخادم  على

                                                           
 .149، ص:02عز الدین ابن األثیر الجزري: الل�اب في تهذیب األنساب، ط�اعة مكت�ة المثنى، العراق، دط، دت، مج: 1
حمد بن محمد العكري الحنبلي الدمشقي، شذرات الذهب في أأبو العماد اإلمام شهاب الدین أبي الفالح عبد الحي بن  2

 .04، ص:248، مج:1989 -ـه1410، 1تحقیق: عبد القادر األرناؤوط، دار ابن كثیر، دمشق، طأخ�ار من ذهب 
 .17(ومقاماته ورسائله)، ص: الشیخ ركن الدین محمد بن محمد بن محرز الوهراني: منامات الوهراني 3
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مي �فجاءت شخص�ة العل ؛�الفوق الطب�عيمنام�ة إلى أرض الحشر، وهنا یتداخل الطب�عي 
 غیر اإلنسي.أش�ه بخل�ط من التكو�ن اإلنسي و 

 الثاني: داخل المنام الظهور/ 2 – 2
أخرى، غیر التي ذكرها الّسارد له في واقعه،  لكنه �صفات ،و�حضر العل�مي المنام      
بدأ المفارقة المناقضة للكالم األول، وما یدعم ذلك قول الخادم: "لو أني مثل الحافظ وهنا ت

(...) �ا خبیث أنت خر واحد �اعه، وأخذ آ التحىالذي ال �قتني إال الغلمان الذكور، كلما 
 1(...) فرجل قواد ال شك ف�ه". في الل�اطة نینكنت من المتفن

هذا المقطع الّسردي، قدمت صفات كلها ذم لشخص الشیخ العل�مي، یناقض في       
تثني عل�ه �الجمیل من األخالق  محاسنالصفات المدح�ة التي نسبت له ق�ال، فقد ذكرت له 

 الّناس.التي عرف علیها بین والصفات 
لشیخ داخل المنام، المتلقي �صفات وأخالق تنسب ا/و�تواصل الّسرد، و�تفاجأ القارئ       
 �قتنيشف عنه �كم من الصفات التي ال تلیق �مقامه األول، فهو إمام اللواطة، فقد كُ 

 الغلمان، دیوث، خبیث.
من هنا، ین�عث تناقض كبیر في شخص هذا الشیخ، الذي نال الخادم من شرفه       

من العیوب واألوصاف التي تنال من  كبیرةوكرامته، بل أثبت تحقیره من خالل ضمان نس�ة 
 كرامته وقدره.

ومن شأن هذه النقائص أن تطلعنا على حق�قة الخصم الذي اجتمعت ف�ه األضداد       
بل ة، ومن شأن هذه أن تحط من ق�مته وتنفر الناس من مخالطته، والمتناقضات المعنو�

من وراء هذا  زهم للسخط أو النقد و السخر�ة واالحتقار، ومن هنا نعرف غرض الوهرانيتستف
 م في خصمه عیو�ا.التصو�ر النفسي التهكمي، فهو یر�د أن ُ�فخِ 

 علىت التي �ملكها القارئ الصفاضي بنا إلى القول: إن الخادم استطاع أن �قلب وهذا �ف   
تلیق �المقام األول الذي ُعرف  ستهجنة، الخص الحافظ العل�مي، لتتحول إلى صفات مُ ش

 �ه.
مي، فقد انقلب عل�ه في بدا�ة المنام، �تحامل الخادم على الحافظ العلل العلنا نجد تفسیر     

المزاوجة الوهراني الذي �عتمد في فنه  �متهنهاسرد�ة ، لعنا نراها لع�ة وهم �شهدون یوم الحشر

                                                           
 .30 -29 -25ص: (ومقاماته ورسائله)، الشیخ ركن الدین محمد بن محمد بن محرز الوهراني: منامات الوهراني 1
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المدح  ألسلوبنتج استعماله بل التناقض في الع�ارات الّسرد�ة، وٕاننا نستبین فن المدح والذم، 
 الم.بهذا یدل على براعته في صناعة الكفي أد�ه، �مثا�ة أداة للخداع، أو وسیلة للعبث، وهو 

الذي دأب ثان، إنه منحى السخر�ة الالذعة، والتهكم المّر  قد �كون هناك سببو  ،هذا     
 من شخص الشیخ الذي �ضمر للخادموٕاننا نراها تهكما وسخر�ة علیهما في إنتاجه األدبي، 

 ، غرض االنتقام منه.من العداوة اكثیر 
یل �ه �عدما أثبت التنكنعم، هما العداوة واالنتقام من شخص الخادم، فقد حاول الشیخ      

 وحكم على هذا من خالل مخاط�ة الخادم له بنون الجمع، وكاف المخاطب، سوء أد�ه،
حتى أدفعك إلى كمال الدین بن  كال أفارقو قال له: " وذكر اسمه دون كن�ة وال لقب، إذ

ینكل �ك تنك�ال، یردعك عن استخفاف الفضالء في مخاطبتهم، و�زجرك عن  1الشهرزوري 
 2ألقابهم". ختصاروء األدب �اس

من  صح و�عمق كبیر عن سخر�ة الشیخ منه�مكن استخالص سمة أخرى للخادم، تف     
النار �مالك خازن العل�مي عند لقائه  ،فالحافظضي ظاهرها �عكس �اطنهاخالل مفارقة، �ف

مغر�ي من أهل هذا الرجل ة تختلف عّما س�قها، إذن �قول عنه:"�عطي لشخص�ة الخادم صف
، شخص�ة خال�ة من العیوبالقول:هي إلى ، إّن تلقي القارئ للع�ارة األخیرة، یدفعنا 3القرآن

 شف أنها مفارقة أراد بها الشیخ العل�مي السخر�ة تلتك  ،بل هي شخص�ة ذات دین وورع
 الهزء من شخص الخادم.و 

بن  عبد الواحدو�كشف التفسیر اآلتي عن تأكید صحة كالم العل�مي، وهذا عندما طلع       
رجل  هوفعلى الخادم مخبرا إ�اه عن جواري ینادینه وتزعمن أن لهن أوالدا منه، و�التالي  بدر

كشف مفارقة لفظ�ة أخرى في شخص الخادم، فالجواري على لسان زان والع�اذ �الّله. إّننا ن

                                                           
كمال الدین الشهرزوري: محمد بن عبد الله بن  القاسم أبو الفضل كمال الدین الشهرزوري: قاض فق�ه أدیب وز�ر، من  1

الكتاب كان عظ�م الر�اسة ، خبیرا بتدبیر الملك. ولد في الموصل، وتولى قضاءها، و�نى فیها مدرسة للشافع�ة. وانتقل إلى 
محمود بن زنكي، الحكم فیها، وارتقى إلى درجة الوزارة، فكان له الحل والعقد في أحكام الد�ار دمشق، فواله نور الدین 

الشام�ة. واقره السلطان صالح الدین(�عد وفاة نور الدین) على ماهو ف�ه، فاستمر إلى أن توفي في دمشق. حتى أ�ام 
تراجم: ألشهر الرجال والنساء من العرب  ه. خیر الدین الزركلي: األعالم (قاموس572صالح الدین، وتوفي بدمشق 

 .231، ص:06، ج:1980، 5والمستعر�ین والمستشرقین)، دار العلم للمالیین، لبنان، ط
 .23(ومقاماته ورسائله)، ص: الشیخ ركن الدین محمد بن محمد بن محرز الوهراني: منامات الوهراني 2
 .26المصدر نفسه،  ص: 3
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ه أوالدا منهن، ومن جهة ثان�ة �نعدم تب، وهرو�ه في عبد الواحد بن بدر یؤكدن فسق أخالقه
 إخ�ار الشیخ العل�مي أن شخص الخادم شخص ورع وكله دین أخالق.

یتضح لنا وللقارئ بخاصة عن تناقضات في الع�ارات المقدمة حول أخالق الخادم،       
ت المواقف، ّمما یجعلنا نستفهم ونستغرب كیف بلفإن المفارقة هنا صعبت الحكم، وقو�التالي 

هذه الصفات المتناقضة؟ اإلجا�ة تبدو أمرا عاد�ا  ل؟ وأن �حمتهم �الزنىلرجل القرآن أن یُ 
 ،نفرةمُ الشمئزاز القارئ یئة مثیرة �عج �ألفاظ بذ وي منامه، فالمنامالرااللغة التي كتب بها  تثبته

ذاته تجده في الوقت  هاطاول والوقوع في المحظور الشرعي أح�انا. كما أنّ تصل إلى حد التّ 
، ونصوص الحدیث، فهو شخص�ة فقیهة، ومن حفظة الكر�م�ستعمل لغة مستوحاة من القرآن 

 ها �ستط�ع الّتوصل ألخالق الخادم؟�أیّ  و�ین اللغتین �حتار المتلقي القران الكر�م.
من خالل  تمي �اعت�اره الشخص�ة الوحیدة التي تمكن�عود لشخص�ة الحافظ العلون      

 مسیرته الحكائ�ة قبل المنام و�عده.من مشاركة الخادم  توظ�فها عبر أغلب مقاطع الّنص
من التذكر �كره الشیخ لشخصه، فهو یتعجب من "تمكن ذلك الحقد في ال �مل الخادم        

ی�قى سب�ه األول واألخیر ذلك وهذا الحقد ، 1"قل�ه واست�الئه عل�ه، وث�اته بین الحشا والّترائب
ر الشیخ له رغم مرور یتعجب من تذك رّد الثأر، فالخادمالكتاب القد�م الذي أراد �ه الشیخ 

"كأنما لصق صدر كتابي في صدره �أمراس، وكأنما سمر ف�ه �مسمار وثیق وأظنه  الّسنین
ون�ش المقابر ورجم أهل اآلخرة  والع�اذ �الله قبل أخذه لثأره لمزق األكفانلو مات 
 .2�الحجارة"

ح للثأر من الخادم، فهو نجمي یتر�نا كیف كان شخص العل� إن هذه اللوحة الثأر�ة التهجین�ة
حقود ال ینسى، وال �عفو، ومضى الخادم �صور حجم الحقد الذي �كنه الشیخ له، فهو قادر 

إن غاب الخادم، ولم �أخذ  األكفاناآلخرة �الحجارة وتمز�ق على ن�ش القبور، ورجم أهل 
 ، فالثأر ثأر في الح�اة أو الموت.بثأره

مي متعة مضاعفة حینما �ستمع إلى السلوكات �الحافظ العلجد في شخص�ة إّننا ن        
 ،التي ینسبها له الخادم في كل مرة، وٕالى جموع خ�اله في تصو�ره من جهة أخرى  ال�اطن�ة

مقطع آخر �صور الحافظ العل�مي الخائف من هول یوم الحشر، فبدت مالمح في فهو 
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في �صفه �أوصاف غا�ة  الخوف على نفسیته لما سمع اشتقاق السماء الدن�ا، ومضى
 نادیتكأفخاذه من البول(...) وسرت نحوك و هو(...) �مسح هذا السوق�ة المنفرة "فقال: 

تمتني ولعنتني وطیرت إلّي تجري، وما كلمتني كلمة دون أن لكمتني لكمة موجعة وش تبلفأق
�ا عدو الله ما كفاك أنك  :كعادتك عند الكالم، وقلت لي في وجهي خمس أوراق �صاق
القب�ح فقلت لك:  ألتوصلن إلى أذیتك �كل ما أقدر عل�ه من خاطبتني بنون الجمع(...) والله

(...) وهو یدور افر القلب أما ترتدع (...) أما ترى مالك خازن جهنم قد خرج من النار�ا ك
ونحن متهمون بهذه في الموقف على الالطة والقوادین من أمة محمد "صلى الله عل�ه وسلم" 

 1الخالل".
أما ترى خوف الشیخ العل�مي من یوم الحشر، نظیر األفعال السیئة التي كان         

�مارسها في واقعه، وقد وصف �أسلوب ماجن منفر لكننا ال نستغرب هذا الوصف من الّسارد 
 وعبثه الم�الغ ف�ه. مجونهفقد أثبتت المصادر التار�خ�ة 

الشهادة األخیرة من القاضي صدر الدین ل�قلب مواز�ن الصفات المقدمة وتأتي         
رة ن و�م، فهو "رجل ُعل�مي وهو فخذ بل�للحافظ العل�مي، الذي یؤكد نس�ه الذي �عود إلى عُ 

 فهذه نس�ة شر�فة لرجل شر�ف. ،2من أخوال أمیر المؤمنین"
ي تمیز �ه، اسمعه یخاط�ه وتكشف النص�حة التي قدمها الشیخ للخادم عن �عد خلق       

، فهي نص�حة توضح ق�مة معرفة الشیخ 3قائال: "فقلت لي: قم ورجع إلى الملك وقبل یده"
للمالئكة ومنزلتهم، فال یجب تجاوزهم، وال الغلط معهم، فالله عز وجل یوجب المؤمن �احترام 

وجوب احترام المالئكة وتولیهم وتوقیرهم ومحبتهم. فالحافظ العل�مي رجل إمام یدرك 
 المقدسات، و�عرف مسب�ات االقتراب منها.

وهنا �أتي التناقض في شهادات كل من حاور الحافظ العل�مي، فكل �صفه على         
فسر أكد من صحتها من عدمها. وٕاننا نات، والتا �حدث الخلل في تلقي هذه المعلوم، وهنةحد

حسب المحطات التي نتوقف عندها،  تفاوت نس�ة المعلومات التي تقدم لنا شخص�ة العل�مي
ت في الصفات المنسو�ة له: إما و للخادم �ه، فكل هذا جعله �فا واستنادا إلى المعرفة التامة
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هي من �اب النقد االجتماعي، أو من �اب السخر�ة والتهكم، و�ین هاته وتلك نتدرج في 
 ال�حث عن الجواب الشافي لشخص�ة العل�مي على مدار ال�حث.

 شخص�ات داخل المنام:/ 3
لكنها فجائ�ة  شخص�ات داخل المنام، لوجدناها كثیرةإذا حاولنا الّ�حث في مدى توفر      

تفاء تاركة مكانها لشخص�ات أخرى بدیلة لها، لكن ین�غي اإلشارة إلى الظهور وسر�عة االخ
ني، أن هذه الشخص�ات الموجودة داخل المنام هي في الحق�قة واقع�ة، عاصرت الوهرا

منام�ة منه قام بنقلها معه إلى عالم المنام، فكانت لها مشاهد وحوادث جر�ئة،  و�حیلة سرد�ة
 أول هذه الشخص�ات:شؤون أراد الوهراني الحدیث عنها.عبرت عن قضا�ا و 

 القاضي صدر الدین:/ 1 – 3

من عالم الح�اة إلى عالم الموت "أرض الحشر"، أخذها الخادم نقلت هذه الشخص�ة      
لتؤلف خیوط سرده، وفي المنام یتأكد حضورها، ولهذا تكون شخص�ة مرت�طة في حضورها 

 تها �ما هو فوق الطب�عي.اوصف وحركتها
إث�ات معاصرتها للوهراني، وأنها شخص�ة واقع�ة ح�ة، اسمه الكامل  - أوال –سنحاول      

لمصر�ة، ولد الدین بن الملك بن در�اس الكردي الموصلي، قاضي القضاة �الد�ار اصدر 
 1هـ.605على أبي الحسن المرادي، توفي �مصر  هـ، وتفقه �حلب516سنة 
فهم األ�عاد العجائب�ة التي أوكلت لها في المنام، أردنا أن ننطلق من هذه الواقع�ة لإن      

اللفظ�ة التي یتبناها القاضي في إصدار أحكامه. و�هذه  فعلینا أن ننت�ه إلى حجم المفارقة
من الحوض الذي  الورودالصورة �مكن أن نتخذ حكا�ة جماعة من الكهول والشیوخ یر�دون 

�حكمه معاو�ة بن أبي سف�ان الذي سمح لهم، لوال تدخل ابنه یز�د الذي احتاج إلى شهادة 
حكمته یر صدر الدین �شهد لهم، نظأن القاضي ل�صدق كالمهم، لیجیبوا �عض الشخص�ات 

 2"الكردي من عجائب الزمان.أحضروه فإن هذا القاضي وحلمه. فیجیبهم یز�د قائال:"
إن اتخاذنا رأي الجماعة في طلب شهادة القاضي صدر الدین منطلقا لفكرة أكبر:      

�عرف  ،شهادة الخادم ق�ال �حلم القاضي وحكمته، فالقاضي ال ینطق على الهوى، وال �ظلم
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العدل وحدود الحق وماهیته، ذلك أن وظ�فته ساعدته على االستقامة، وحرمت عل�ه 
 التعسف.

المؤمنین  رأمی التي جعلت - حسب رأینا –هي  -الحلم والعدل –إّن هذه الخالل الحمیدة 
، فجعلوا �حضوره، معاو�ة بن أبي سف�ان وابنه یز�د �طلب شهادة القاضي صدر الدین

لح تي من �صأصحابي وش�ع"الحمد لله الذي جعل في   له:الائقوحضر، فرحب �ه األمیر، 
 1أن �كون قاضي قضاة المسلمین".

القدرة التي  تلكالنظر في  :كل ذلك منوهكذا، تم الحضور وتمت الشهادة، ولكن األهم     
 ال عن القداسة في الحق والعدل.االقاضي مث شخص�ة جعلت
هذا الل�اس، وجعله �شهد شهادة واألعجب من ذلك أّن الراوي "الخادم" هو الذي أل�سه     

عندما سئل �شأنه فقال: أنه  - كما أشرنا ق�ال –مي الحاقد عل�ه �تعلي من شأن الحافظ العل
 رجل ذا نسب شر�ف �متد إلى أخوال أمیر المؤمنین.

على خازن جهنم الذي یؤكد أن هذه مي ��مرور شخص العللتختل شهادة القاضي      
 ل�اطة.لفي ا النّسب الشر�ف فهو رجل، خبیث، متفنن الشخص�ة ال تستحق هذا

شخص العل�مي، وقبله القاضي صدر الدین و�هذه المفارقات الس�اق�ة �مكن أن یتخذ      
الشهادات  طالع ال�حث وهو: إلى أي مدى مثلت�ظل الجواب عنه رهین اال منطلقا لتساؤل

لى أي مدى �مكن تصنیف شخص القاضي صدر األمثلة صدق القاضي صدر الدین؟ وإ و 
الدین: أهو قاضي �شهادة واقعه ومن عاصره، لكنه ال �حسن االطالع على خ�ا�ا نفوس من 

 أمرهم ملك الموت، ف�أتي �أخ�ارهم الحّقة؟ �عاصره حتى �كشف
جعل مسارات الذي لة بهذه الصورة: هو طرح هذه األسئفالمنام الذي ساعدنا على      

لغرا�ة عند القارئ، فهي نمط ایثیر بهذا التنظ�م المتناقض والذي "المفارقة تصنع وقعها 
خطابي غیر م�اشر، یر�د صاحبها أن ال تفهم ألفاظه ومواقفه، و�سهر على التعقید ألقواله 

التعقید هو الّسارد، وما هذه تها، إن المتحكم في هذا الدال إلى إمكان�ة الولوج لمنح
كائنات ورق�ة �حركها السارد،  مي إالالشخص�ات التي تدلي �شهادتها اتجاه الحافظ العل

 .2وتتكلم على لسانه"
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 أبو المجد بن الحكم: / 2 – 3

�صادفنا حضور هذه الشخص�ة في المنام �شكل مكثف، دون أي تحدید لهو�تها، فقد 
هي شخص�ة تحصل على ترجمة حق�ق�ة لها، ر�ما في سرده مع أننا لم ن أثبت السارد دورها

 لهذا لجأ لتوظ�فها. ،في واقعه عاصرته، وكانت ذات شأنقد 
لها، وأحكامها في المنام، یخبرنا الراوي عن الظهور األول لهذه ، نرى حدود عمنواآل

، وفي یده افأرى أ�ا المجد بن أبي الحكم عابر  الشخص�ة بهذا الوصف "وحانت مني التفاتة
، مندمج مع دوره مؤد�ه �شكل متكامل یتجلى في القدرة على تجاوز ما 1ورقة مذه�ة حمراء"

ز�ن الزماني والمكاني، ونلتمس ذلك من خالل الوظ�فة التي یهو كائن لبلوغ ما هو خارق للح
هو: المؤ�د بن  نسيإلجنة من ا خازن  أداها: فهو یروح �الورقة الحمراء مهروال إلى رضوان

 ط بین أهل الدن�ا واآلخرة.�وس هو العمید، إذن
مع�قة لدوره فتخطف عترض طر�قه شخص�ة ، إذ تسط بینهمااوال یتم التواصل أو التو 

أنها غیر في ، الذي �كتشف أمر هذه الرقعة 2ن بن منیریشخص�ة أبو الحسإنها  منه الرقعة؛
، �قول السارد في هذا "وقد لرضوان خازن الجنة عل�ه السالمللمقدس مالئمة للمقام المالئكي 

لقیني أبو الحسن بن منیر، فخطف الرقعة من یدي وقرأها. وقال: هذه رقعة رجل دهان، 
الق�ان المعشوقات،  إال�كاتب �مثل هذه الرقاع  أنجاهل �صناعة الكتا�ة(...) یجوز 

 .3والظراف المساحقات"
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منیر  ف أمر هذه الرقعة أبو الحسن بنأهل مكة أدر �شعابها، فقد اكتش :وكما �قولون       
 –العقل  خفیفالسكیر  1كز�ر للسان، لیؤكد أنها مرسلة من ابن وهو شاعر هجائي، خبیث ا

 �الصالح.، وهو اتهام خطیر في شخص هذا الرجل الذي عرف -حس�ه 
لتدخل المفارقة مستعص�ا لمجر�ات القصة، وهذا  ومن هنا، �صیر الفهم لدینا         

ألنها  �اها إلى معنى غیر الذي رمي إل�ه؛اللفظ�ة كالعادة على مجر�ات القصة، محولة إ
 إلى المعنى ، وأنها تصو�ر آخر للمعنى یؤمئاألول�ة الداللة ت�قى ذات دور محول في مقابل

المفارقة تبدو نوعا من التضاد بین المعنى الم�اشر للمنطوق،  أن العكسي، وهذا �عني
ذه�ة وحمراء، ل�أتي غیر الم�اشر، وهذا ما لجأ إل�ه الّسارد عندما أكد أن الورقة م والمعنى

لیلتفت �عدها  ،تدین المؤ�د بن العمید وتتهمه �الجهل في أحكام الكتا�ة أبو الحسن �شهادة
 اد كالم سوقي غیر مناسب الذكر هنا.إلى إیر 
وكأن السارد على هذه األرض�ة نفهم الوظ�فة التي قامت بها المفارقة بین المثالین،        

ابن العمید في الكتا�ة، ف�عدما كان �عرف أنه من ك�ار المثقفین  �غلط القارئ في طر�قة
 ر.أقروا �حذقه في النثقاد القدامى والمعاصر�ن یتقنون العر��ة والفارس�ة، وكل الن

المهداة من ابن العمید  جاءت شخص�ة في عالم الّسرد المنامي لتخبر �حق�قة الورقة       
 تخبره �حق�قة الورقة التي ال تصلح �أن تكون هد�ة له.و ازن جهنم إلى ملك خ

، ابن العمید الكتاب�ة و�ین عالم الواقع والالواقع یبدو األمر معقدا في طر�قة       
فالمناقضات الواردة على لسان الشخص�ات تجعل الس�اق معقدا غیر قابل للقراءة، ولعلنا 

الذي �ستدرج  نجتهد في هذه القراءة التي خرجنا بها من خالل ما نعرف عن السارد الساخر
�عض الشخص�ات إلى أفكار �عینها للسخر�ة واالستهزاء منها، ومن ثم إعطاء حكم نهائي 

 على إدراك القارئ. حولها �ما قد یؤثر
أال ترى أن السارد لم �قدم شخص�ة أبي الحكم �طر�قة مناس�ة لمقامها، وجعلها ذات        

الموقف الذي  دورا �س�طا في أن جعلها فاتحة ألحداث دور في المقطع، فقد أسند إلیها
 أخیرة لهإسناد وظ�فة  لیتم في األخیر - كما رأینا –أسندت ال�طولة ف�ه لشخص�ات أخرى 

 التي عند أبي النقاش. وهي تذكیر الخادم بنقوده
                                                           

ك: أبو الغارات طالئع بن رز�ك الملقب �الملك الصالح وز�ر مصر، أصله من الش�عة اإلمام�ة في العراق كان ابن رز� 4
خیر الدین الزركلي: األعالم (قاموس  .ـه556فاضال شجاعا جوادا، وله شعر جید أكثره في مدح أهل البیت. توفي سنة 

 .439، ص:02، ص:02ستشرقین)، ج:تراجم: ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعر�ین والم
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 ه الشخص�ة، یدفع إلى استنتاج سمةوعل�ه، فإن غ�اب التوصیف الحضوري المكثف لهذ     
 إشار�ةالسطح�ة لتوظ�فها على مدار المقاطع الّسرد�ة التي وردت فیها، فقد اكتفت �أدوار 

ندت لها أدوار الس�ادة حیث منطق السارد فهي لتفتح الدائرة الحوار�ة الكبرى لشخص�ات أس
 هامة حس�ه.

 
 شخص�ة المهذب بن النقاش:/ 3 – 3

ذا �ملك طع الّسردي الذي یورده السارد "فإنتعرف على هذه الشخص�ة من خالل المق        
 1�العجم�ة". ه�كلم بن النقاش قائم بین ید�هام ومهیب و عظ�

ول أعجم�ة؟ أم أّن وقوفه بین الفت لالستفسار، أهو ذا أصإّن كالمه �األعجم�ة أمر         
 و�التالي، لغته. ، جعله �فقد توازنه یدي الملك عزرائیل

الدنیو�ة في صفائحه المكتو�ة عند ملك الموت عزرائیل،  أعمالهالمهذب �عرض  یبدأ        
جیب عن المشهد الحواري، و� - جدیدة غیر معروفة الماه�ة والهو�ة -وتحضر شخص�ة 

في �عض  المغرب أي شيء فعل الله بها؟ قد كان �صلي : "فضالتهقائال بدال عنهالمهذب 
الل�الي إذا كانت �غتة وهو في وسط الجامع. فقالوا: ووجدوا له ثمانین صالة في ستین سنة، 

 .2منها ثالثون �غیر وضوء"
الدالل�ة القابلة بإدانة توافر المقطع على مجموعة من الص�غ اللفظ�ة ذات األ�عاد        

المتلقي، لتتبدد إمكان�ات فهم هذا الخطاب  /المهذب بن النقاش من طرف المشاهد القارئ 
ألن الس�اق یتجاوز هذه الداللة منفتحا على  ؛المنحصر في إطار إدانة المهذب بن النقاش

رده الّسارد عن الذي أو  ة الثان�ة في الس�اق من خالل الخبرفضاءات أخرى، وهنا تبدأ المفارق
عالقة طی�ة بین المهذب والملك عزرائیل كانت كفیلة عن تغاضي الملك عن عقاب المهذب 

الخطاب�ة للسارد "فقلت لكم من أین هذه المعرفة والمح�ة بین المهذب  القر�نةمن خالل هذه 
من  كان هو�ین عزرائیل؟ فقال لي أبو المجد بن أبي الحكم: من جهة الطب، أما علمت أنّ 

خ�ار أعوان ملك الموت في دار الدن�ا، ما دخل قط على علیل إال ونجزه في الحال وأراح 

                                                           
 .37(ومقاماته ورسائله)، ص: لشیخ ركن الدین محمد بن محمد بن محرز الوهراني: منامات الوهرانيا 1
 .39المصدر نفسه، ص: 2
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ملك الموت من الّتردد إل�ه وشم الروائح المنتنة والنظر إلى شخصه المزعج، وخلصه من 
 1، فهو یرعاه من أجل هذا، و�ح�ه من ذلك الزمان".االنتظار الطو�ل

: "لع�ة لغو�ة ماهرة وذك�ة بین �أنهالعل المطا�قة هنا ینطبق علیها قول نبیلة إبراه�م 
طرفین: صانع المفارقة وقارئها، على نحو �قدم ف�ه صانع المفارقة النص �طر�قة تستثیر 

رفضه �معناه الحرفي، وذلك لصالح المعنى الخفي الذي غال�ا ما �كون  إلىالقارئ وتدعوه 
ذلك یجعل اللغة یرتطم �عضها ب�عض، �حیث ال یهدأ للقارئ  أثناءوهو في المعنى الضد، 

 2معنى یرتض�ه ل�ستقر عنده". إلى�صل  أن�عد  إال�ال 
خلق  و�مكن فهم المفارقة في النص هنا، على اعت�ار أنها تغییر غیر م�اشر هدفه

متناقضات تشتت ذهن القارئ وتطال�ه �قراءة فن�ة حذقة لشخص�ة المهذب بن النقاش الذي 
ي ة التي نسبت إل�ه، ومن جهة ثان�ة �ضعه السارد فنیمهانا من األفعال المشبدى أوال 

 األرواح �حكم مهنته الشر�فة؛ د عزرائیل ولكونه �ساعده على ق�ضاألخ�ار وعن مصاف
 الطب.

معظم الس�اقات التي ال �حمل معناها الظاهري قة �قوم الّسارد بتحو�ل و�هذه الطر�
معناها الخفي، و�التالي ینتج لدینا حالة من الفوضى الذهن�ة توتر�ة بین المعنى األول 
والمعنى الثاني، ففي مقابل أن یدان المهذب هاهو عزرائیل �عفو عنه، وهكذا یتخلص من 

 �شفاعة الملك عزرائیل عل�ه السالم. العذاب
التي  المتنافراتمن  كومةالّسارد في التأرجح بین  یتخذهاكشفت المفارقة الخدع التي 

ال �كاد القارئ �سلم منها، ف�كون حذرا ل�حدد موقفه منها. ومن المهم أن یذكر هنا أّن 
منها السخر�ة التي  ّسارد؛التي �صدر عنها الوهراني العن األفكار واألهداف  لكشفلالمفارقة 

الشخص�ة، التي عا�شها وعرف أخالقها  اتههي وسیلة للدفاع عن قناعاته في تفسیر عالق
وخاللها. و�نشئ هذا المقطع الحواري لكشف شخص�ة المهذب بن النقاش الذي یخدع 
مجتمعه في أنه إنسان طیب �ساعد الناس على الشفاء، وهو من حق�قة أمره (الخفي، غیر 

 اهر) غیر حر�ص على الطهارة في الصالة، وال یلتزم �النوافل ص�اما أو صالة.ظال
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هناك إذن سخر�ة وتهكم، عالوة على النقد الذي أراد �ه السارد إصالح ذات المهذب، 
الدنیئة و�التالي تنشئة عوالم  المجتمع، بإ�عاده عن مثل هذه الصفات إصالح ةومن ثم

 .مجتمع�ة صالحة
ما تقدم، �مكننا االستنتاج أّن الراوي �ملك حر�ة فائقة وتسلطا مطلقا على ومن خالل        

شخص�اته، لدرجة أّنه بإمكانه أن یجعلها شر�رة في البدا�ة، ل�حولها ف�ما �عد إلى شخص�ة 
 خّیرة.

إنها لع�ة فن�ة أخرى من عظ�م لع�ه، وهي الملك�ة الخاصة لمجر�ات األحداث         
 عظ�مة على النفاذ داخله ل�كشف عن. وكل هذا أعطاه مقدرة شخص�اتوالتحكم في تركیب ال

ه إحساسا �الدمج دف�ه الواقعي �الالواقعي، فتثیر عن یتماهىالمفكر، الذي أنشأ سردا  هعقل
في العجائبي، فإلى جانب العالم  وعدم االنفصال، وٕان هذا الدمج هو إحدى الركائز األساس�ة

ناك عالم آخر اش الشخص الواقعي المعاصر للوهراني، هالمألوف، عالم المهذب بن النق
األحداث من �شعر المتلقي �التردد والقلق من صحة  كعالم المنام وهنا أخذه إل�ه الوهراني؛

والتوتر في قبول األحداث ومجر�اتها خص�صة من خصائص  دتردخ�الیتها، إّن هذا ال
 العجائبي.

�حسه المتلقي، فإننا لن نهمل ذكرا أهم مظاهر  ساني الذير إلى الموقف النفیشٕاذ نو       
الحلم واالستیهام، "دراسة، فمن أهمها: نشوء العجائبي التي نعرف بها النص األدبي قید ال

 مألوفاالرتحاالت الذهن�ة والفعل�ة، وهو في هذا المستوى،�ستند على ما هو غیر والجنون، و 
من ثمة أفاد ، 1"وال طب�عي للتحكم في الزمن والفضاءات وخلق الحیرة وصدام�ة الواقع 

 الشخوص وأفعالها.األدب العجائبي من كل معط�ات علم النفس في رسم 
أن العجائبي مرت�ط أشد االرت�اط �الجانب النفساني  تعكس هذه الشواهد فكرة مفادها؛       

على عدة مرتكزات  المبدع مر�ضا نفس�ا والمتلقي كذلك، �قوم إلنشاء هذا اإلبداع، فهو �عتبر
 لجمال�ة.، فهو عندما یؤثر في المتلقي فإنه �حقق احسب رأي شعیب حل�في

 ور:ـشخص�ة أبو القاسم األع/ 4 – 3

                                                           
 –شعیب حل�في: هو�ة العالمات في العت�ات و�ناء التأو�ل (دراسات في الروا�ة العر��ة)، النا�ا للدراسات والنشر والتوز�ع  1

 .192، ص:2013، 1الشركة الجزائر�ة السور�ة للنشر والتوز�ع، سور�ا، الجزائر، ط
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�علن الكاتب عن شخص�ة أبي القاسم األعور في معرض حدیثه عن أمیر المؤمنین        
شعره قائلین  1ون یندف ، وهموابنه یز�د الذي رأى جماعة من األشرافمعاو�ة بن أبي سف�ان 

 .2رح إلى یز�د بن معاو�ة �سق�ك الماء""له: 
ونشیر هنا، إلى أن هذه الشخص�ة استولت في المنام على مشاهد حوار�ة متعددة، 

مع  بتعالقهامما �ستدعي رصد جملة من المظاهر واألفعال المسندة إلیها، والمؤثرة في الّسرد 
 المكان والزمان والشخص�ات التي استقطبها مجلس أمیر المؤمنین معاو�ة.

حصل على تألننا لم ن حددة؛ومع ذلك، فالحق �قال إن هو�ة هذه الشخص�ة غیر م
 ها؟ هل هيیتترجمة لها في كتب التراجم والتار�خ، وهذا ما یجعلنا نؤول حق�قتها من وهم

معبرة عن  زج بها في مواقف أرادها الوهرانيإلى المنام لل شخص�ة واقع�ة أخذه معه الوهراني
أو موقف ما؟ أهو شخص�ة من نتائج مخیلة الوهراني جيء بها ألغراض تنكشف قض�ة 

 �التدر�ج مع كل قراءة.
وقد حرص المؤلف  ،"األعورونحضر المشهد الحواري األول الذي ذكر ف�ه اسم "

، قمة 4والّدالء، و�قولون: �ا خنز�ر" 3داتادف شعر رأسه "�المز فقد نُ  �اشكله مخز  على جعل
 عن اإلقدام خوفا من سوء �حجمانالعل�مي  شیخهجعل الّسارد و  السخر�ة والكالم القب�ح

 األدب.
والخادم في التقرب من حوض النبي صلى الله عل�ه وسلم ونیل  العل�مي لكن إصرار

ومازالت  شفاعته، جعلهما یتقدمان بتحفیز أن حارس الحوض األمیر معاو�ة بن أبي سف�ان.
األعور ال زال غامضا، فلم نفهم داخل المجلس متواصلة، لكن أمر أبي القاسم  الحوارات

التي أسقطها عل�ه  ذه الصفات الهجائ�ةجدوى حضوره، ودوره في المشهد، واألكثر ما ه
 الخادم؟

فیز تاج و�أتي المشهد الحواري الثاني مجی�ا عن هذه األسئلة، وهذا في معرض تح
إذنه في  �سلما على أمیر المؤمنین، و�أخذاو  العل�مي أن یتقدماالدین الشیرازي للخادم و 

                                                           
 (مادة ندف). .224، ص:14یندفون: ندف �القطن یندفه ندفا: ضر�ه �المندف. ابن منظور: لسان العرب،ج: 1
 .42(ومقاماته ورسائله)، ص: لوهرانيلشیخ ركن الدین محمد بن محمد بن محرز الوهراني: منامات اا 2
لشیخ ركن الدین ارأسه. نه �ضرب على أالزوادة، والمقصود هنا  أوالمزادات: مفردها مزودة، وهي حقی�ة طعام المسافر،  3

 .231، ص:(ومقاماته ورسائله) لوهرانيمحمد بن محمد بن محرز الوهراني: منامات ا
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لكما ما  الورود، فاألمیر أذن قبلهم لجماعة من األد�اء، أق�ال وال تحجما أخائفان أنتما أن �قع
ا قال لهما حاشا أن تكونا مثله، فهو للطم والندف؟ فأجا�ا بـ: نعم حینهوقع ألبي القاسم من ا

 .1رجل فضولي، �كاشف األشراف و�ؤذیهم و�ضار�هم في كل مكان""
ل المشاهد السا�قة تم تصو�ر أبي القاسم األعور، وهو شخص غیر واضح من خال       

وهراني أراد من خالل ، تصو�را یخرج عن حدود المدح والخالل الحمیدة، فالالمعالم والهو�ة
التي �حملها األعور  - �ضارب – �كاشف األشراف و�ؤذیهم –خنز�ر  - هذه األوصاف

النظر عن واقعتها من  أخذها معه إلى عالم الحشر �غضاره اإلیهام بواقع�ة الشخص�ة �اعت�
 عدمها.

معلومات حول شخص�ة األعور من خالل مواصلة السرد مع كما �مكن إضافة          
الوهراني الذي �ستحضر شخصه في هذا المشهد، وهذا عندما صاح رافضا ورود الوهراني 

ثأره في ول ردّ احیث إنه ح المؤمنین،وض عندما سمح لهما أمیر وصد�قه العل�مي من الح
 ونفاقا، وأكثرهم نص�ا، وجاء نص اتهامه لهما في أنهما "أشد كفرا أ�عاد تلك األخالق�ات عنه

 2."وانحرافا عن أهل بیتك
و�التالي، فقد رسم الّسارد على لسان األشراف، ثم تاج الدین الشیرازي، السمات           

اعتقادنا إّن التصو�ر الذي اعتمده في عرض هذه البن�ة، �مثل الناح�ة الجوان�ة لألعور، وفي 
لة، التي تأتي من تصو�ر عني بها دهشة المخینالّسارد، و  /األساس�ة في ّسرد الوهراني

في هذا الغموض الذي �سعى إل�ه المؤلف، فهذا  الشخص�ة تصو�را مفارقا �اعثا على الحیرة
ت عمله، فهو �ستط�ع رسمها �صور واقع�ة واضحة األخیر له حر�ة التعامل مع شخص�ا
خاصة في  –الداخل�ة والخارج�ة، وهو كذلك حّر  نستط�ع بهما تعیین سمات الشخص�ة

   مخالف من خالل تشیید جو غامض في تقد�م  يكتاب منحى من تبني - النصوص العجائب�ة
 شخص�اته.
هذه الصفات المشینة لألعور،  وٕاضافة إلى ما تم الحدیث عنه سا�قا، من وجود          

ح عنها في واري آخر لیز�د له صفة أخرى، وأفصفإن الّسارد �قحمه مرة أخرى في مشهد ح
فهاهو  حاضر�ن عن شخص األعور،ال لئ�ساغضون مجلس یز�د بن معاو�ة الذي مازال 
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فأجا�ه  1تعرف هذا وأشار إلى أبي القاسم األعور""في هذه المرة �سأل القاضي صدر الدین: 
فقال له: وما الحوس؟ فقال: الذي �عمل  ،2نعم �ا أمیر المؤمنین أعرفه حوسا"القاضي: 

 3"النحس منه، قال: فإنه �قول: إنه كان یدعو لنا، و�ترضى عن أسالفنا، و�ؤذي من یؤذینا
هذه  ي جعلته یتبنىفاستغرب أمیر المؤمنین هذا العمل، وراح �ستفسر عن األس�اب الت

للتكسب والمع�شة، ولو أن الیهود جعلوا "األفعال، فواصل القاضي مجی�ا: كان �فعل ذلك كله 
له على سب النبي صلى الله عل�ه وسلم جعال ل�ادر إلى ذلك مسرعا، ولم �صده عن ذلك 

 4تقى وال دین".
لقد تأكدت صفات وعیوب أبي القاسم األعور، فهو رجل مسيء من جهة األدب        

والظلم  ةءفي اإلسا في المجتمع بل هو رجل یتمادى ولؤمه أي عرف بخبثه ؛لمعاملةوا
 .والتعدي على اآلخر�ن

منه في فضحه  ، رغ�ة"لألعور"استطاع الراوي كشف هذه األفعال المشینة المنسو�ة        
وما ذا �عد حقدي �كنه له الّسارد،  -نراه –وكشف �اطنه الذي قد یجهله الكثیر، وهو كشف 

مشینة إال ونسبها إل�ه. وزاد في  دلیل لهذا الحقد، فلم یترك له صفة العیوب والصفات إال كل
حقده في أن جعل أمیر المؤمنین �طلب بتشر�ده وطرده من هذا المكان، واألكثر صفعه 

 5اختطف األعور األكف من كل ناح�ة ومكان"."صفعا جیدا، وهذا 
تضل  - وهذه الشخص�ة أوال –السمات ال�اطن�ة للشخص�ات المالحظ أن و�التالي، ف       

األبرز على صعید المنام، مقارنة بخفوت ضوء السمات الخارج�ة الخاصة �الهیئة الخارج�ة، 
 ارة المتلقي.ي األقدر على إحداث الدهشة، واستثكون األول ه

حقدي منذ  من خالل ما سبق، فقد قدم الّسارد، شخص�ة األعور، في إطار تهكمي       
بدا�ة الحوار، ال یخلو من روح التّذمر من سوء أخالقه، ومع كل صفة مشینة، حوار �كشف 

 هذه الّصفة.

                                                           
 .56، ص:مصدر نفسهلا 1
الحوس: انتشار الغارة والقتل والتحرك في ذلك، وقیل: هو الضرب في الحرب، والمعاني مقتر�ة(...) وحاس القوم حوسا:  2

 .269 -268، ص:04یرده شيء. ابن منظور: لسان العرب، ج:خالطهم ووطئهم وأهانهم (...) ورجل أحوس: جريء ال 
 .56، ص:الشیخ ركن الدین محمد بن محمد بن محرز الوهراني: منامات الوهراني وحكا�اته 3
 .56، ص:الشیخ ركن الدین محمد بن محمد بن محرز الوهراني: منامات الوهراني وحكا�اته 4
 .56المصدر نفسه، ص: 5
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 شخص�ات حاكمة:/ 4
استحضر الوهراني شخص�ات مرجع�ة، كان لها مرجع في الواقع "تحیل إلى �عض 

وهذا النوع من الحقب التار�خ�ة والتي نجد العدید من المصنفات تتناولها �طر�قة أقرب، 
معروفة في الوهراني شخص�ات تار�خ�ة حاكمة  ، وهكذا استدعى1"الشخص�ات قابلة لإلدراك

، لكنها عجائب�ة في مخیلته صنعها المنام، هي شخص�ات مرجع�ة تعبر عن أفراد لهم الواقع
خصوصیتهم في المجتمع العر�ي وكان لهم وجود فعلي واقعي خالل فترات سا�قة من 

لعائلة ا من هذه الشخص�ات المرجع�ة التي تمثلها الوهراني حاضرة داخل المنامالتار�خ. و 
م كامل وتار�خ م�الد هم في كتب التار�خ والتراجم من اسأو األیو�یون المثبت وجود األیو��ة

، والتي من شأنها رها من المعلومات التي تحملها الكتبتار�خ�ة عرفت عنهم، وغی فقوموا
هذه الشخص�ات قبل أن ینتقل بنا الوهراني إلى األحداث العجائب�ة أن تثبت وتعزز وجود 

 روى �عدها.التي تُ 
إلى زمن عاشه، زمن صالح الدین األیو�ي وقبله والده "نجم  هنا، انتقل الوهراني

الدین". هو حنین لزمن وشخص�ات عاصرها، أرادها تشاركه أحداث المنام. فالمعروف أن 
. ومن مصر انتقل إلى �عض 2�ة في أ�ام السلطان صالح الدین"الوهراني "قدم الد�ار المصر 

 .3شخص�ة نور الدین زنكي استدعىاألقطار العر��ة األخرى، كالعراق وسور�ا، لهذا تجده 
 ،اآلن، نأتي على تمثل األ�عاد الالواقع�ة التي وضعت فیها شخص�ات الدولة األیو��ة

 .5وأخ�ه أسد الدین 4نبدءا �األب نجم الدی
في معرض حدیث الراوي عن المجلس  ذكر نجم الدین أیوب رفقة أخ�ه أسد الدین ورد

عن "، فقد حضر في موكب عظ�مالذي حضره سید المرسلین محمد صلى الله عل�ه وسلم
ه الصغار مع الحسن والحسین، وعثمان د�مینه أبو �كر، وعن �ساره عمر، و�ین ید�ه أوال

و�ق�ة أصحا�ه �مشون في ركا�ه مع  وجعفر وعقیل،�قدمهم، ومن ورائه حمزة والع�اس 
                                                           

 .93(البن�ات الحكائ�ة في السیرة الشعب�ة)، ص: الراوي سعید �قطین: قال  1
، 07خیر الدین الزركلي: األعالم (قاموس تراجم:ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعر�ین والمستشرقین)، مج: 2

 .15ص:
محمد بن احمد نور الدین محمود زنكي بن اقسنقر، أبو القاسم التركي صاحب الشام. اإلمام أبي عبد الله شمس الدین  3

 .4040، ص:03عثمان بن قا�ماز الذهبي: سیر أعالم الن�الء، بیت األفكار الدول�ة، األردن والسعود�ة، دط، دت، ج:
 نجم الدین: والد السلطان صالح الدین األیو�ي.  4
 أسد الدین: عم السلطان صالح الدین األیو�ي. 5
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المهاجر�ن واألنصار، وهو �صغي تارة إلى حدیث علي عل�ه السالم، وتارة إلى حدیث 
 1عثمان".
عناق لرؤ�ته، حضر النور أبت األر محمد صلى الله عل�ه وسلم واشر نعم، حض       

النظر  - والراوي كذلك –جم�عا  والجمال، وهنا نؤكد مالحظة هامة أننا ال نستط�ع واإلشراق
بها محمد صلى الله عل�ه وسلم فهو عال عن  حضرفي الصورة الداخل�ة أو الخارج�ة التي 

 كل كالم أو وصف.
، واألخو�ن حاجتهولما استقر �مكان تقدم إل�ه الجم�ع، مجتهدین في طل�ه، كل حسب 

، وعلى كل من خیل بني ر��عة نجم وأسد رؤ�ا من �عید مقبلین "راكبین على فرسین كالعقابین

لمساعدة من النبي افي طلب الدعاء و رغ�ة  2ا خلعتان خلعة الحّج، وخلعة الجّهاد"مواحد منه

وٕازالة الدولة الفاطم�ة  ،فتحها وضرورةمحمد صلى الله عل�ه وسلم في شأن الّد�ار المصر�ة، 

وحید العالم اإلسالمي هـ، فقد اشتركا �فكرة ت492والتي تسببت في ض�اع بیت المقدس سنة 

 ضد الوجود الصلیبي، وكانا یر�ان أن الّنصر على الصلبین لن یتم إال بتوحید مصر والشام.

من  النجدة ینتار�خ�ة قادتها حكام الدولة األیو��ة طالبی أحداثیجنح بنا الّسارد، نحو 

حتى �حضر  المترديالنبي صلى الله عل�ه وسلم �غ�ة تخل�ص أوطانهم، وهم �شكون حالهم 

صالح الدین االبن ال�ار ل�طل�ا منه تقبیل رجلي النبي صل الله عل�ه وسلم ففعل ذلك، "فدعا 

�عني  وهذا ؛3والتأیید" رله النبي صلى الله عل�ه وسلم، ومسح على رأسه ودعا له �النص

الرسول صلى الله عل�ه وسلم على حكام الدولة األیو��ة لرغبتهم الحقة في التخلص  رضى

 ظلمات الصلیبین، وانصرفوا راضین مرضیین. من

شجاع في  �طوليالوهراني على استحضار شخص�ات تار�خ�ة ذات شأن �صر 

شخص�ة نور الدین زنكي لیث من لیوث  إلىالتار�خ اإلسالمي، فقد عادت �ه ذاكرته، كذلك 

ثم قام �ضم مصر إلمارته وٕاسقاط الفاطمیین  الصلیب�ة الثان�ة، للحملةاإلسالم الذي تصدى 

                                                           
 .48 -47(ومقاماته ورسائله)، ص: منامات الوهراني الشیخ ركن الدین محمد بن محمد بن محرز الوهراني: 1
 .49، ص:الشیخ ركن الدین محمد بن محمد بن محرز الوهراني: منامات الوهراني وحكا�اته 2
 .50المصدر نفسه، ص: 3
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القدس �عد  وفتحأمام صالح الدین األیو�ي لمحار�ة الصلیبین  ا الطر�قمذهبهم، ممهدّ وأوقف 

 أن توحدت مصر والشام في دولة واحدة.

�كشف هذا االستحضار عن جانب من ح�اة الوهراني الذي كان طموحا إلى المعالي، 

مغرب اإلسالمي خالل عهد الموحدین رغم أنه الإل�ه في وهران، و بلدان  یجد سب�ال"ولم 

، والجزائر وهران(...) لذلك هاجر صاحب قلم سّ�ال، وقدرة فائقة في اإلنشاء والكتا�ة الدیوان�ة

رحل،  متىال ندري و إلى �الد المشرق العر�ي اإلسالمي، فاستقر �مصر في المرحلة األولى، 

لك في عهد نور بل ذقصالح الدین األیو�ي، وعبد المؤمن بن علي أو ولكن ذلك تم في عهد 

 .1عز�ة"مفي مدینة القاهرة ال الدین زنكي، واستقر

ار أن القاضي الفاضل الذي ال �شق غ� إال،"حد دواو�ن الدولة�عمل في أوطمح أن         
هم في له ومن تبر�ز إال الذین یتأكد من خضوعهم في الكتا�ة كان مس�طرا علیها ال �قبل فیها 

ه إلى السخر�ة ت. حینها عدل عن طرق الجد إلى الهزل، "وجنح في كتاب2الّلون من األدب"
ٕالى التصو�ر الكار�كاتوري الفاضح للعورات النفس�ة والجسم�ة و وأهله وأمكنته،  من الزمن

علیهم جام غض�ه، ولم یتورع عن ذلك حتى عند لكثیر من شخوصه الذین سّلط ة والعقل�
ین ، وخلفه صالح الداألتا�كيمخاطبته لك�ار زعماء عصره، كنور الدین محمود الشهید 

 3وصالح". األیو�ي، رغم ما عرف عنها من سداد
وهذه السخر�ة من هؤالء الرجال الك�ار �فسرها فشله في رحلته إلى �الد المشرق، لهذا        

 وجه لهم سم لسانه وخطر أد�ه.
ي في ذلك األمر �النس�ة لنور الدین زنكذكر حكام الدولة األیو��ة، كوالحق �قال، إن        

�ما هو ساخر أو دال على سخطه منهم، بل أتى  المنام، لم تأت المقاطع الخاصة بهم أثناء
من أجل إنقاذ دولتهم وتأمینها من األخطار  الحثیث على ذكر أخ�ارهم الطی�ة وسعیهم

 الخارج�ة.
 

                                                           
، 0920دار ال�صائر للنشر والتوز�ع، الجزائر، ط�عة خاصة، والثقافة في الجزائر المحروسة،  �حیى بوعز�ز: أعالم الفكر 1

 .184، ص:02ج:
 .360، ص:1970تار�خ األدب الجزائري، الشركة الوطن�ة للنشر والتوز�ع، الجزائر، دط،  محمد الطمار: 2
 الموقع السابق. عبد اللطیف المصدق: ركن ال�مین الوهراني شیخ المنامات ورائد السخر�ة، 3
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 ق ب�انه، نورد الشكل اآلتي:وتوض�حا لما سب
 بن�ة الشخص�ات المنام�ة �مثل :)01رقم ( الشكل

 �طل ذو �عد واقعي(تكو�ن واقعي)                                
 

 الخادم                                          
 
 یوضع الخادم في رحلة                                
 

 عوالم عجی�ة إلىیدخل                              
 

 یلتقي �شخص�ات �حاورها                               
 

 شخص�ات غیب�ة        الحافظ العل�مي   بدر عبد الواحد   شخص�ات تار�خ�ة      
 

 الجنةخازن  مالك خازن النار  رضوان النبي ص   معاو�ة بن أبي سف�ان                                              
 

الدین الوهراني عبر  الكبیر لركن یتشكل العجائبي في المنام ،من خالل ما سبق       
 .ص السرديالشخص�ة، التي تعد عنصرا مشیدا للنّ 

"الخادم" الكوكب تتمحور أحداث المنام الكبیر حول مجموعة من الشخص�ات و�مثل        
 الذي تدور في فلكه، وتنجذب إل�ه مختلف الشخص�ات في المنام.
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ومن خالل قراءة هذه الشخص�ة، �ظهر انتقالها في عالقتها مع شخص�ات المنام        
 نهایتها. كتملأن ت سمح لها �االمتداد عبر سیر األحداث، إلى�الكثیرة، مما 

الصادرة  �مكن من خالله الحصول على المعلومات فالّسارد المصدر الوحید، الذي       
یل توجهاتها وما تتبناه وأنه اهتم �سماتها ال�اطن�ة لتعل حول الشخص�ات في النص، خاصة

 من أفكار ومشاعر.
، النص بها إثراءجاء النص ثر�ا �شخص�ات حكائ�ة متعددة ومختلفة، تعمد الّسارد        

الحیو�ة في خدمة  ، بل أدى دوره ووظ�فتهوعفو�ةن هذا الوجود لم �كن �صورة اعت�اط�ة وإ 
ارد في قد حرص السّ و اب الّسرد المصاحب له. �لمنام، حیث ساعد على إطالة الحدث، وانسا

 الشخص�ات والحدث الذي تحركه، وتدور في فلكه. بینرا�ط كل ذلك على إیجاد عالقة و 
تتمركز حول عمل�ة الدمج بین عالمین �حیث  ، بن�ة شخص�ات�ة،المناموقد عرض         

واقع�ة لمالمح ال السمةرد سعى إلضفاء سامألوف، حیث إن ال رالمألوف، وآخر غی
وردت في هیئة �شر�ة فحسب، لم  هاا وردود أفعالها، حیث إنهشخص�اته، من حیث تكو�ن

 تكو�نها؛ مألوف�ةة أ�ة خلخلة أو تغییر یدل على ال �طرأ علیها من خالل  صورتها الخارج�
كان فوق طب�عي (المنام) موجودها في  منمصدر الالمألوف فیها، فینطلق في األساس أما 

 السارد الذي �كشف بواطنها و�ناقض ما كانت معروفة �ه في واقعها. لسلطةوخضوعها 
صعید المنام، مقارنة بخفوت  الداخل�ة للشخص�ات، تظل األبرز على السماتفإن          
على إحداثالدهشة، التشخ�ص�ة، كون األولى هي األقدر الخارج�ة، الخاصة �الهیئة  السمات

 واستثارة الملتقي، ذلك أن نص المنام عجائبي.
�ه من خالل ي الذي تخلق فبائجن الكاتب في منامه أراد تأكید العوفي اعتقادنا، إ        

كما تتمثله  واقعيال كما تمثله شخص�ة السارد "ال�طل"، و واقعيالشخص�ات عبر مستو�ین؛ 
كانت النقلة  وهنا�ما قبل، مة من التار�خ، وقد عاصرها فهة المستل�الشخص�ات المرجع

 إنتاجها من جدید، فالسارد هو المنتج لها.�ة عندما استعارها من عالم الواقع، وأعاد بالعجائ
نطلق من الواقع أوال في توجه في منامه، فهو یتبن�ه هذا التعین السارد على نعم،نؤكد حق�قة 

رحلة صراع�ة مع ذاته تصف شوقه وغر�ته لألهل وال�الد، و�عد ذلك �أتي الخ�ال، الذي 
ومعلومات عن ، من خالل ذها�ه إلى دن�ا المنام ل�صرح �حقائق �حاول تغییر ذلك الواقع

 شخص�اته لم تكن �اد�ة للع�ان في واقعها.
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 : / مقدمة نظر�ة1
لكل نص سردي نمطه الزمني الخاص �اعت�ار الزمن محور الن�ة السرد�ة وجوهر 

 تشكلها.
ومن المتعذر أن نعثر على سرد خال من "فالزمن عنصر مهم في البناء السردي 

افتراضا أن نفكر في زمن خال من السرد فال �مكن أن نلغي الزمن من لنا  الزمن، وٕاذا جاز
 .1"السرد، فالزمن هو الذي یوجد في السرد، ول�س السرد هو الذي یوجد في الزمن

لكن هذا الزمن ضمن النص السردي �شهد اختالفا، ت�عا ألنواع هذه النصوص،  فاستخدام 
القص المتخیل، لقد كان الزمن في الزمن في القص الواقعي یختلف عن استخدامه في 

فسواء تحرك الزمن القصصي (...) حركة أمام�ة من "القصة الواقع�ة یلعب الدور األساس 
الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل، أو حركة ارتداد�ة من الحاضر إلى الماضي، أو تحرك 

، من حیث إنه نها�ة �حقق البناء المطلوب من الزمنالحركة متقل�ة غیر منتظمة، فهو في 
العالقة بین بناء القص، و�ناء  اص على الح�اة، ثم �عود فینغلق داخل القصة، محققق�فتح ال

 .2التجر�ة من ناح�ة، و�ین العالم الخارجي المفتوح وعالم القص المغلق من ناح�ة أخرى"
 ،إلى هذا الطا�ع الموضوعي للزمن ُكَتابهاأما في القصة المتخیلة فغال�ا ما �عمد 

حد من حركته، وكأنهم یتمثلون احترام تر الكاتب و سفعدوه ضر�ا من القیود الفن�ة التي تأ
كاالحترام المیزان العروضي الصارم والقاف�ة في القصیدة العمود�ة، وقد  ،التسلسل الزمني

ا سالسله وشوشوا و عمد هؤالء الكتاب إلى ماكان قائما على التسلسل الزمني المنطقي فمزق
 3فاتخذوا من الفوضى جماال فن�ا. على نظامه

سع عالم القصة المتخیلة عامة، والعجائب�ة و إن رفض الطا�ع الموضوعي للزمن 
 بخاصة، الذي تحول إلى كتلة مشوشة فیها �صعب تحدیده أو استخراجه.

والحركة، فهو  االهتزازفالزمن في هذه الحالة عنصر زئ�قي شدید التنوع ال یتوقف 
 غیر "ائي ـوالدارس أثناء تحلیل�ة للبن�ة الزمن�ة لهذا البناء الفس�فس زمن مهشم ومتداخل،

                                                           
 .117ص:(الفضاء، الزمن، الشخص�ة)،  حسن �حراوي: بن�ة الشكل الروائي 1
 .171نبیلة إبراه�م: فن القص بین النظر�ة والتطبیق، ص: 2
ینظر: عبد المالك مرتاض: في نظر�ة الروا�ة (�حث في تقن�ات السرد)، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، سلسلة  3

 .222، ص:1998عالم المعرفة، الكو�ت، دط، 
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 1مة السا�قة ونسق�ة أو أفق�ة األحداث".�رستملزم �ال
وهذه اإلشارات تجرنا إلى القول: بتطورات مست عالم اإلبداع األدبي، حیث أص�ح 

وتطورات مجتمعه، فتغیرت  واقعهملحا ظهور كتا�ة جدیدة تعنى بتغیرات الفرد حسب 
الجمال�ات الكتاب�ة المألوفة، إذ بدا لهم أن ثمة خطوة یتحتم على الكتا�ة األدب�ة أن تخطوها، 
وهي االنتقال من الروا�ة الراو�ة االجتماع�ة الواقع�ة التي تكن �الوصف الّسلوكي الظاهري 

 ة الشخص�ة للفرد.ر�إلى الكتا�ة النفّس�ة التي تهتم �التج
ذا، اخترق الكاتب المأزوم الخطاب الّسردي فكسر أشكاله الكالس�ك�ة التي درج وهك

 وانطواءه. اغترا�هعن رحلة استكشاف�ة لذاته/ نفسه تجسد  ،لی�حثعلیها
إن التغلغل في الذات اإلنسان�ة وسبر أغوارها، �حیلنا إلى الزمن اإلنساني، الذي �عتمد 
على الحاالت الشعور�ة والنفس�ة، فكثیرا ما تشوه االنفعاالت اإلحساس �الزمن، وهنا ینصرف 

إلى الزمن الّنفسي الذي یزداد طوله على النفس في حال الّشدة والضیق والقلق، و�قل  الشأن
حتى كأن االسبوع یوم، والیوم ساعة، والساعة  -ن مداه الحق�قي على هذه النفسطوله ع

 2في أحوال الّسعادة والغضارة". -مجرد لحظة من الزمن 
فمن هذا المنطلق، تم االلتفات إلى الّزمن الّنفسي، و�ذلك فقدت التوار�خ والّساعات 

تحتل مكانة الوحدات التقلید�ة  اري، و�دت الوحدات الزمن�ة الصغرى غیر محددة�معناها المع
، فاختل نظام الّتّتا�ع 3داللة وأكبر خطرا على السنة" العر�ضة، فأص�حت اللحظة أكثر

الخطي، وتداخلت األزمنة من ماض وحاضر ومستقبل تداخال تاما، األّمر الذي أدى إلى 
تسل�ط الضوء على بواطن الّشخص�ة ونفسیتها، وهذا تلم�ح �عض الحاالت الّداخل�ة التي 

ر، مناجاة تعري اإلنسان، وهي كثیرة منها: المونولوج الداخلي بنوع�ه، الّتداعي الحّر لألفكا
 استخدام الرمز والمجاز و... ،ال�قظة، الكواب�س، الهذ�ان أحالمالّنفس، والحلم، 

ت�قى مسألة الزمن المسألة "كل هذه الحاالت وغیرها تستخدم في األعمال العجائب�ة، و
األبرز التي تحقق للقصة عجائبیتها، فتفجیر طاقات الّزمن، وٕازاحته عّما هو متعارف عل�ه، 

                                                           
رشید قر��ع: الروا�ة الجدیدة في األدبین الفرنسي والمغار�ي(دراسة مقارنة)، دكتوراه دولة في األدب المقارن، جامعة اإلخوة  1

 .74م، ص:2003 -م2002منتوري، قسنطینة، الجزائر، 
 .208عبد المالك مرتاض: في نظر�ة الروا�ة (�حث في تقن�ات السرد)، ص: 2
 .45وا�ة(دراسة مقارنة لثالث�ة نجیب محفوظ)، ص:سیزا أحمد قاسم: بناء الر  3
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أكثر �ص�ح ألن اإلنسان ؛ والفوضى االرتجاج، التي شابها 1آلل�ة النفس�ة"لنائه وفقا وٕاعادة ب
طل�ا للماضي الذي تحركه الذاكرة فتستدع�ه في الحاضر، عیر تقن�ة التّداعي الحّر الذي �عد 

 أحد أهم التقن�ات لّسبر أغوار النفس.
نكفاء على الّذات و�هذا، تكون القصة العجائب�ة أكثر تعبیرا عن االغتراب واال

الواقع، ف�ص�ح المجال فس�حا عن ف�ص�ح الماضي قادرا على أن ی�عد القصة  ،والذكر�ات
أمام الترمیز بدال من الواقع الحسي أو المادي، معتمدا على ذكاء المتلقي ووع�ه وخبرته 

 .2لدرك الّرا�ط الخفي، وتفسیر الّرموز"
حول  هقلناما الّزمن العجائبي عموما، ف ل�س غرضنا في هذا المهاد الّنظري التكلم عن

للولوج إلى صلب مقدمة ساعده على الهروب من حاضره، ما هي إال تلجوء الكاتب لتقن�ات 
عالم الحلم �عدما فقد القدرة على التكلف مع  - ساردنا –وهو تب�ان تبني الوهراني  ؛موضوعنا

حلم في األغلب إال ما الف ،�ةواقعه الخارجي، فراح ی�حث عن مجال لتحقیق رغ�اته الواقع
نست�قظ عل ص�غة أخرى للوجود، إننا نحلم ونبتدع قصصا لم تحدث قط، وتارة "رحلة فیها 

ونشهد أجمل األش�اء، ونكون سعداء، وكثیرا ما نجد أنفسنا في حالة من الخوف  نع�ش
صانعو عالم ل�س إننا في الحلم (...) مالّشدید، ولكن أ�ا كان الدور الذي نقوم �ه في الحل

 3سلطان ف�ه". (...)للمكان والزمان
 عجیب الزمن في المنام:/ 2

الّسرد �الواقع المستحیل، �عمد  على تأثیثلیتحقق العجائبي �صفته بن�ة تعبیر�ة قائمة 
الكاتب إلى تدبر فني یؤسس لولوج عالم ما ورائي أو غیبي، فیوظف لغة تحدث ما �مكن 

التي تطرأ  الّتشظيتسمیته �التعم�ة أو الغموض في المحكي، وكلها تعابیر تشیر إلى حالة 
، ومابین الزمن الواقعي واقععلى منامات الوهراني التي تمثل الحّد الفاصل ما بین الواقع والال

 الالزمن.و 

                                                           
 لحدیث:تمظهر العجائبي في القص ا 1

(www.tiohreen.edu.sy/Faculty%20of%20arts%20masters%20-thesis). 
مجلة التراث األدبي، فصل�ة دراسات سید إبراه�م أرمن و زهرا �اك نهاد: ت�ار الوعي في التلصص لصنع الله إبراه�م،  2

 .09، السنة الثان�ة، ص:08األدب المعاصر، ع
، 1990، 1إر�ش فروم: الحكا�ات واألساطیر واألحالم، ترجمة:صالح حاتم، دار الحوار للنشر والتوز�ع، سور�ا، ط 3

 .05ص:

http://www.tiohreen.edu.sy/Faculty%20of%20arts%20masters%20-thesis)
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الزمن العجائبي في النص المقدم، معتمدین في ذلك فكرة إهمال الّتسلسل  ندرساآلن، 
ر�عة، المبتعدة عن محاكاة الزمن الطب�عي، سالّزمني والّخطاب المنامي القائم على التنقالت ال

 في الّبن�ة الّسرد�ة. البن�ة الزمن�ة المتخیلة على حساب فوضو�ة تامة إنعاشومن ثمة 
نعتمد فكرة نوع الّنص المدروس، فنصنا ع�ارة  -الزمن –تسه�ال، لمقار�ة هذه التقن�ة        

ف�ه یتعالق الواقعي/ الالواقعي بثنائ�ة الحق�قة/ ف ،حدیث النفس �اعت�ارهننطلق  همنو عن منام، 
 الالحق�قة.

ا�ع الّخطي لألحداث، و��حر تم لیلغي التّ فالّسارد ینقل مسرح األحداث إلى عالم األحال       
 في زمن مطلق مفتوح على المستقبل اآلتي.

ل والعجیب، حیث نرحل في زمن متحلل من كل یمدارج الّتخی نرتقيمة "المنام" �عبر ت       
 ضغط �شري، زمن �كتنفه الغموض، و�صاح�ه العجیب المفارق.

على ومتى سلمنا �أن الزمن في منامات الوهراني متعال على الّزمن األرضي، نطرح        
 دراستنا له، عبر اآلل�ة األولى: الّتو الخطة

 زمن المنام: /1
 ة:ـعتب 

ه �المقامة والرسالة، نهج �شبفن المنامات "لقد ابتدع الوهراني فن المنامات األدب�ة، و      
الغفران، في افتعال األحداث األخرو�ة عند الحشر وقد تمیز رسالة نهج المعري في  هافی

عن  ابن خلكانالذي یتحدث  ،1الوهراني بها عمن سواه من الكتاب، وخاصة منامه الكبیر"
، فإنه أتى ف�ه �كل حالوة، ولوال طوله هشهرته وسمعته "ولو لم �كن ف�ه إال المنام الكبیر لكفا

 2لذكرته".
نام مجرد خ�االت وأوهام، فإنه مع ذلك ینم �حدیث الّنفس وف�ضها، ٕاذا فرضنا أن المو       

قع مّر عاشه الوهراني الذي لم تنصفه الح�اة فعاش الو  متشظ�ةإن لم �كن ع�ارة عن صورة 
 الهامش. على

وألن اإلطار الّنظري �حتاج إلى دلیل تطب�قي، وألننا نتعامل مع نص منامي �حتذي       
وهناك أمكنة رحل  ،هناك شخوص مارست  الحوار؛ ته وتشكیلها�خطى النص السردي في آل

                                                           
 الموقع السابق. عبد اللطیف المصدق: ركن ال�مین الوهراني شیخ المنامات ورائد السخر�ة، 1
 -385، ص:04أبو الع�اس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي �كر بن خلكان: وف�ات األع�ان وأن�اء أبناء الزمان، ج: 2

386. 
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إلیها السارد متنقال بین شخص�اته، صنف إلیهما آل�ة الزمن التي تبتعد كل ال�عد عن 
أو المعقول، �سعى عالم الالمعقول  الواقع�ة، في محاولة ال�حث عن فراغ في عالم الواقع

 والخ�ال إلى تعو�ضهما.
أثر فني، نحاول النظر في بنیته، ومنها نستوحي دراستنا الزمن�ة. فالزمن إننا بإزاء        

 المنامي عادة �قسم إلى:
 زمن قبل المنام: (زمن قبلي) /1 -1

إّن المنام �متد من لحظة الّنوم إلى لحظة االست�قاظ، وفیها تكون األحداث، وتتضح       
 المقاصد، وتتبلور العجائب�ة و�غیب المنطق.

بل المنام، وهنا �حضر الواقع الزمني قالتركیز على فترة (لحظة)  - اآلن –اول نح      
�حكي حكا�ة حدثت له في زمن ماض، ولكن ل�س في "الذي هو و�غیب الخ�ال، فال�طل 

 .1عالم الحضور (...) وٕانما في عالم الرؤ�ا واألحالم، فهو الشاهد األوحد على أحداثها"
منام�ة استرجاع�ة في قصته مع الحافظ العلمي، إذ �شیر مطلع ومن ثمة، نتبین بدا�ة       

الّنص إلى العداوة الحاصلة بینه والحافظ معتمدا في ذلك على الّسرد التسجیلي، الذي �حمل 
ألهل لمع ورود نفحات من الذكر�ات �شده  ،مقاطع ماضو�ة تصف عالقة الوهراني �الحافظ

 والوطن.
ي بدا�ة المنام افتتاحیته التي �سترجع فیها الخادم لحظة أول ما یواجهنا ف ،من هنا      

وصول الكتاب إل�ه، ل�حكي �عدها ك�ف�ة تناوله وما صحبها من أحوال نفس�ة، فالراوي �حكي 
(قبل  -حاضره �ص�غة ماض�ة، وٕاننا نتت�ع هذا الحكي من خالل تقس�منا لهذه الفترة الزمن�ة 

 الستذكاري فیها:اها، وكشف ال�عد التسجیلي لمراحل حتى یتسنى لنا دراست - المنام)
 استالم الخادم الكتاب من شیخه الحافظ العل�مي. -1
 حدیث �صف شوق الخادم للكتاب. -2
 قراءة الكتاب. -3
 استغرا�ه حقد الشیخ العل�مي عل�ه. -4
 غ�اب النوم عل�ه. -5

                                                           
ناهضة ستار: بن�ة السرد في القصص الصوفي المكونات، والوظائف، والتقن�ات(دراسة)، منشورات اتحاد الكتاب العرب،  1

 .62دمشق، دط، دت، ص:
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قصصا جاء الزمن في استهالل المنام مفتوحا على الماضي، مثیرا لكونه �ضم 
ضي لآلخر في ترتیب محكم لألحداث، ف�مجرد فمتنوعة، متتا�عة تتا�عا تسلسلّ�ا، كل حدث �

استالم الخادم الكتاب، حتى راح �صف أحالمه وأمان�ه حول فحوى الكتاب، وم�اشرة �فتح 
ضمره له، وهذا الشأن �الكتاب قارئا له مستغر�ا ردود الشیخ عل�ه وما أتى �ه من حقد دفن 

 ر، ساهدا طول الّلیل.طاخ، حز�ن الاألرق  وأصا�هه الّنوم حّرم عل�
كي العر�ي، المعتمد على الّسرد حوهذا النوع من الّسرد یذكرنا �االتجاه الّتقلیدي لل

الّتتا�عي لألحداث، الخاضع للّتسلسل الّزمني الطب�عي، والملتزم �المنطق القائم على تعلیل 
تحقیق أعلى قدر من الوضوح والواقع�ة، وهذا ما األحداث، ور�ط �عضها ب�عض، ساع�ا إلى 

ه لم المنام والخ�ال، بدأ حك�ُ تحقق فعال بنص الوهراني، فهو قبل بدا�ة منامه، ودخوله عا
 من الواقع. ار��ق

نحاول تت�ع سرد األحداث حسب ورودها، بدءا �استهالل المنام بوصفه عت�ة 
إلى  حالا�عت إلى أن لجأ إلى فكرة المنام ر االنطالق إلى �ق�ة األحداث التال�ة ، والتي تتا

عالم آخر، یجد ف�ه المتنفس وراحة ال�ال. هذا االنطالق المبدوء �ص�اغة تعبیر�ة �غلب علیها 
المدح والثناء، تكفي إل�قاظ ملكة الشغف عند المتلقي، ف�صیر متت�عا لما س�حدث من أحداث 

ل�ة �قوله: "وصل كتاب موالي الشیخ مترت�ة عن هذا االنطالق. بدأت االنطالقة االستهال
األجل، اإلمام الحافظ، الفاضل األدیب، الخطیب المصقع األمین، جمال الدین، ركن 

أطال الله �قاءه، وجعل األمناء، ن ز�اإلسالم، شمس الحفاظ، تاج الخط�اء، فخر الكتاب، 
 1خادمه من كل سوء وقاه".

، وأفضل المراتب، الخاللب له أفضل إّن الّراوي على وعي تام بهو�ة شیخه حتى ینس
ال ینتظر منه شیئا غیر إخ�اره �حال �الده، وأهله، الذین تركهم �عده وكله أمل في سماع 

 أحسن األخ�ار عنهم، فلهم كل االهتمام والمح�ة الخالصة.
على أن المرحلة الّثان�ة من األحداث، سار بها الكاتب سیرا تتا�ع�ا لتصب كل 

وهو أهم�ة  ؛یرة والمشاعر ال�اطنة عند الخادم، وفي صناعة الحدث األكبرالّتفص�الت الّصغ
الكتاب، وداخل هذا اإلطار الّتّتا�عي العام الّذي شكّل اإلطار الّزمني للمنام، عمد الكاتب إلى 

الّسرد ونمط�ة التّسلسل  رتا�ةاالسترجاع واالست�طان في هذه المرحلة �الذات كاسرا بذلك 

                                                           
 .17(ومقاماته ورسائله)، ص: لشیخ ركن الدین محمد بن محمد بن محرز الوهراني: منامات الوهرانيا 1
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القارئ، الذي یواصل و�شغف  /الّتتا�عي، ومستفیدا من كل ذلك في إضاءة طر�ق المتلقي
كبیر سرد الخادم العاقد آماال كبیرة للكتاب القادم إل�ه من �عید، اسمعه یخبرنا �حدیث شوق 

فع لجراح ال�عد من "وتناوله فكان في قل�ه أحلى من الدراهم، وأن هلهذا الكتاب قبل فتح وشجن
جوانح الخادم من نار الشوق أجیجا(...) فتمنى على الله ر�ح  بین المراهم(...) على أنه وجد

 1ص�ا تهب من نحو �الده وأوالده، لتبرد غلیل فؤاده".
في تت�عنا لهذا المقطع الوصفي، كان الحنین إلى الوطن واألهل واألوالد وٕالى 

 �ع الطفولة.األصحاب وٕالى ذكر�ات األرض، ومرا
�غادر الوطن �صاب �انفصام كل حسب استعداداته النفس�ة وطاقته  ینإن اإلنسان ح

الروح�ة، فقد تكونت شخص�ه المهاجر في وطنه، وتلونت روحه �أط�اف الوطن من دین 
ترك وطنه مجبرا مضطرا فإذا ثم لمح�طه،  انعكاسا هفكر  اءمع�شة، فج قولغة وعادات وطرائ

 في تر�ة غیر تر�ته األولى. زرعسّتل و�ُ �ه �ُ 
ت رغ�ة جامحة في قراءة الكتاب، وكان الفتح واألمل في نوق انبشو�سبب هذا ال

برد نار الشوق، و�طفأ لهیب االنتظار، وأحضر قلمه وكتا�ه لیرد عنه"فتناول یمحتوى كتابي 
وتأتي خی�ة ، 2نظره في أثنائه، لیجاوب عن فصوله المتضمنة ف�ه" ركتا�ه الكر�م الوارد، وكرّ 

األمل، وانكسار الّروح عندما وجده "صفرا من األن�اء، خال�ا من غرائب أخ�ار البلد، عار�ا 
 3من طرائف أحوال اإلخوان".

الّتوازي "التي تحقق  االسترجاعإن المالحظ في هذا الّسرد اعتمد الوهراني سرد�ة 
اعتماد على الّذاكرة ومخزونها إلى والمسایرة بین الماضي والحاضر �آنیته، وهذا الّسرد ف�ه 

، فهو یذكر كتا�ا �عث �ه الشیخ الحافظ العل�مي من 4درجة الّن�ش وهو تسط�ح الغائص فیها"
 ثالث سنوات مضت.
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األمر عادي، لكّن الجدید أو الغر�ب تقلب نفس�ة الخادم، واستغرا�ه من الحد  إلى هذا
مزاج الخادم معه في كتا�ه "طل�ا �التأثر من حقد الّشیخ عل�ه، فقد استفتح الكتاب، ووجد ف�ه 

الكر�م المقدم إل�ه من ثالث سنین في مخاطبته �مجرد االسم وحذف جم�ع األلقاب، و�طل�ه 
 1لثأره في أول هذا الكتاب".

خی�ة أمل الخادم في وصول  علىومن هنا، و�عد تت�ع سیر أحداث االستهالل نركز 
جاء ر نا، ولوال هذه الخی�ة لما كان القلق والتفكیر خی�ا كتاب یدفع األحداث المت�ق�ة دفعا حس

الخادم فمنعا عنه الّنوم، وجعاله �فكر في وسیلة تأخذه �عیدا عن األرض والواقع، وتس�ح �ه 
 في عوالم الّسلو واالنشراح.

بهذه الصورة الحز�نة، فكر الخادم في أنان�ة الشیخ وقمة حقده الذي تمكن ف�ه أ�ما 
 والترائب. افي قل�ه، وسكن بین الحش تمكن، فقد ثبت

، راح �طال�ه �التأثر، لم �شعر الشیخ السیئفقد استغرب قسوته فبل أن ینظر لحاله 
�معاناة الخادم، فقد كان �عاني الخادم، فقد كان �عاني الغر�ة والوحشة، وتبرم الناس منه، 

 ته هناك.خاصة �عد إخفاقه الّذر�ع في رحلته إلى �الد المشرق، وكساد �ضاع
و�متد االستغراب عند الخادم، حتى أنه أطلق العنان لخ�اله، فراح یتخیل مدى تمسك 

أخذه لثأره لمّزق األكفان، ون�ش المقابر، ورجم أهل اآلخرة "الشیخ بثأره، بل إنه لو مات قبل 
 2�الحجارة".
حاول دالئل ی�طل بها دعوى الشیخ، و� فيقد قاده حقد الشیخ عل�ه في أن راح �فكر ل

أن ی�عد عنه فكرة الثأر، وكله حزن وحیرة منعتا النوم عن عین�ه، وفي ضوضاء هذه الحیرة 
 3"غلبته عینه �عد ذلك فرأى ف�ما یرى الّنائم كأن الق�امة قامت".

هي، إذن المرحلة األخیرة من الّزمن قبل المنام، مرحلة غ�اب الّنوم عن عیني الخادم 
لیلة "لة تمهید�ة لدالالت المنام بوصف حال الخادم، ولقد فكرلقه. إنها مرحقمن شّدة تع�ه و 

طول لیلته متعج�ا من مطالبته  يوصول كتا�ه إل�ه في سوء رأ�ه ف�ه، وّشدة حقده عل�ه، و�ق
 4لزمان طو�ل، امتنع عل�ه الّنوم ألجل هذا إلى هز�ع من الّلیل".اله �األوتار الهزل�ة �عد 
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اشتد التفكیر على الخادم، وأغلقت أبواب االنفراج عل�ه، وكثر همه  ،على هذا األساس
 ، وحّرم النوم عل�ه جزءا كبیرا من لیله.غمهو 

الحاضر تنشد و ونستط�ع اآلن، أن نفهم نفس�ة الخادم ال�احثة عن مفر من دن�ا الّهم 
�صل إلى  ضاء االنشراح والمستقبل، وهو ل�س المستقبل القر�ب بل ال�عید الذيفعوالما في 

یوم الق�امة. من هنا كان مبدأ المنام ّسرد�ا یتناول حال الراوي قبل انتقال الّالوعي إلى 
تمهیدا لتأو�ل دالالت المنام �فعل وضع بدأ الّراوي بوصف حاله قبل المنام یالمستقبل، ف

سه، ور حال الرائي لنفتع�الناتجة عن حالة نفس�ة أو ظرف عسیر مه�منات الوقائع في المنام 
 1أو من یرى آلخر�ن رؤى ومنامات.

تأمل في هذا المقطع، �كشف تقن�ة سرد�ة یلجأ لها الّسارد، إنها تقن�ة االست�اق، مفال
لتمهید أو الّتوطئة االتي تهیئ القارئ نفس�ا الستق�ال حدث ما، فهي وظ�ف�ا تمارس مهمة 

�حصل من مستجدات س ألحداث الحقة، وهذا االستشراف مستقبل األحداث، والتطلع إلى ما
 في بدا�ة المنام.

هذا یثیر فضولنا، هذا االست�اق للّدخول إلى عالم المنام، والتفكیر في زمنیته، وما 
 من عدمها. درت على نفس�ة الّسار ره من أحداث أثّ و اعت

زمن قبل بدا�ة المنام، اإلشارة إلى أهم�ة هذا النوع  نا عنومن المفید، في خوات�م حدیث
لزمن قبل المنام هو زمن عادي/ واقعي، سنتخذه ا، فالمالحظ أن ناي بدا�ة دراستمن الزمن ف

 تمهیدا للدخول في الزمن العجائبي/ الالواقعي(الدخول في المنام).
له �التدر�ج،  �اأي مواز  ؛ة مع نظیره الالواقعيفالّزمن الواقعي س�قوم مناص ؛�معنى أنّ 

مل له نتیجة تاألحداث بدا طب�ع�ا/ حق�ق�ا، لنحمتلقي س�حتاج لمثل هذا التأو�ل، فسیر فال
الخادم اللجوء لهذا الزمن (الدخول في المنام) من دوار في محاولة لألمخالفة، بل قل�ا 

 كمتنفس عن همومه.
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 زمن عت�ة المنام: (زمن أثناء المنام) /1-2
كأّن الق�امة قد ا یرى النائم معالما غیر عالم الح�اة "فرأى ف� وأخیرا، نام الخادم، ودخل

قامت، وكأن المنادي ینادي هلموا إلى العرض على الله تعالى، فخرجت من قبري أ�مم 
 1الداعي إلى أن بلغت إلى أرض المحشر".
غیبي جرى في الالوعي ساعة نوم الّرائي، عن "من هذه النقطة، یبدأ زمن آخر، 

في الرؤى ز�ة الفكرة الّزمن�ة (زمن) هو غا�ة األزمان المستقبل�ة (یوم الق�امة)، وهذه مرك
الراوي في توظیف عناصرها �شكل مقنع یرتفع �الّنص إلى  فقوالمنامات، و�قدر ما یو 

) صفحة تجري 43مستوى الفني، وكذلك هو حال الوهراني في هذه الرؤ�ا، فعلى مدى (ال
�سرد أحداث وقائع الرؤ�ا فتنقطع الّصلة بین الّرائي والراوي والزمن الحاضر ولحظة النوم، ل

 2المستقبل كما �صورها الالوعي".
بق، تت�ع خطة سیر الّسارد المنطلق من الفضاء الدنیوي ساستنادا إلى ما  ا�مكنن

األرضي راحال إلى الفضاء األخروي/ العلوي في رحلة استرجاع�ة �حكي أحداثها للشیخ 
أحداثه  یتن�أمجهول  ىالعل�مي، وهنا یتقاطع الّزمن الماضي مع المستقبل �اعت�اره یرحل إل

 وتفاصیله.
فهذا المستقبل سیخصص الحدیث عنه في الدراسة، �اعت�اره یجسد نوعا خاّصا من 

ألن القارئ الذي یؤسس عالقات بین الماضي،  ؛لزمن�ةاوهي المفارقات  ؛المفارقات
لر�ط الذي یوهم اوالحاضر، والمستقبل، �كشف عن قدرة النص المتعددة الجوانب في عمل�ة 

�ع أو صنعمل�ة ت ل�ست سوى أّنها حین القارئ بها و�نغمس فیها، و�ع�ش أحداثا واقع�ة، في 
 3تمثیل للواقع.

واآلن، سنتت�ع أحداث المنام وفق خطة مرحل�ة قطعها الّسارد، وفیها نحلل أزمنة هذه 
 :المراحل، و�التالي نأتي على برمجة هذه المراحل كاآلتي

 مرحلة الّنعاس. -1
 رؤ�ة یوم الق�امة والخروج من القبر.مرحلة  -2
 اتجاهه إلى أرض المحشر. - 3
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 لقاءه �صد�قه الحافظ العل�مي. - 4
 مرحلة بدا�ة الرحلة داخل الفضاء األخروي مع الحافظ. - 5
 �مالك خازن الّنار. لقاءهما - 6
 لقاءهما �أبي المجد بن أبي الحكم. -7
 الّنقاش. ابنلقاءهما � -8
 أبي القاسم األعور.لقاءهما مع  - 9

 ذهابهما للحوض ولقاؤهما معاو�ة بن أبي سف�ان. - 10
 موكب الرسول صلى الله عل�ه وسلم. -11
 لقاء مع الشر�ف النقیب. -12
 لقاء مع أبي القاسم األعور مجددا. -13
 .�ةمع بني أم -14
 حضور الّنزاع بین األمو�ین والعلو�ین. -15
 .است�قاظ الوهراني من الّنوم -16

و�ناءه، وفق  هالمنام على مجموعة من األحداث الّسرد�ة، تمثل لبنات تشكیل �قوم
منطق تتا�عي أحكم سیر انتظامها الخطابي، إذ تتبدى عبرها ش�كة من العالقات 
الشخص�ات�ة، التي أسندت مهمة تتا�عها إلى الراوي الذي یتحمل وظ�فة الّسرد، وتوز�ع 

 األدوار.
بناء المراحل ضرور�ة لفهم المضامین الموضوعات�ة المتضمنة و�هذا، تبدو مسألة 

 الّذي یجعل من الموضوع والمحتوى نواة البن�ة الّسرد�ة للمنام. ،فیها
على هذا تتبدى أهم�ة البناء الداخلي لهذه المحاور (المراحل)، ولئن كان األساس 

 الّسردي الرا�ط بینها قائما على الزمن محّط الدراسة.
ضرورة الكّشف عن البناء الداخلي للمحاور ال تتأتى إّال من خالل منطق وٕان كانت 

ا�ط بین هذه األحداث التي تقوم بها الشخص�ات �اعت�ارها "البؤرة التي تتكشف حولها  كل ترّ ال
، فل�س معنى هذا أن طب�عة هذه األفعال واألحداث ال 1األ�عاد المعبر عنها داخل البناء"
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الّصوغ والّتشكیل الحكائي للبن�ة الّسرد�ة، ذلك أن حق�قة الحدث تؤثر تترك أثرها على مستوى 
نطق النظام أو یخلخله بناء على مفي ه�كل البناء �شكل عمیق فطا�عه الّسردي �مكن أن �

 حق�قته الكاملة في النص ذاته.
األحداث من  ةترا�ط�ة نظام� مدىالمنام لفهم  إلى نصوهكذا، نمر 

عمل تة وفق نظم الّسارد لها، فهو یؤسس قصة �اتر المنام جاءت مت خلخلتها.فاألحداث داخل
على تطو�ر أحداثها على امتداد المنام وفق ّسرد متمیز تحكمه بدا�ة ونها�ة ترسمان المحور 

 ن خالله األزمنة واألمكنة والشخوص.مالعام الّذي تسري ف�ه األحداث، وتقدم 
وقائع "�قوم بها أشخاص، تر�ط بینهم  و�هذا، �قوم المنام على حكا�ة حاو�ة مجموعة

وفق منطق یت�ح فهم معالم  1عالقات وتحفزهم لفعلهم حوافز تدفعهم إلى فعل ما �فعلون"
 تشكیل الّنص.

وعلى هذا، فإن الزمن داخل المنام یتخلله توز�ع زمني وفق منطق ثالثي الترتیب: 
 البنىلتشكیل محتوى ماضي، حاضر، مستقبل، إذ یجعل الكاتب من هذه األزمنة مادة 

 الّسرد�ة التي تأّسس علیها خطاب المنام.
سندخل المنام، لكن من �اب ما یدل على األحداث المستقبل�ة التي یتن�أ الّسارد 

وقوعها، على أساس أن المّنام، أحداث ترى في الحاضر في انتظار تحققها والنظر في ب
 أخ�ارها مستق�ال.

ولى "مرحلة النعاس" بوصفها المرحلة التي أّدت إلى عمد بدءا إلى تقد�م المرحلة األن
، وظهور شخص�ة عبد الواحد بن بدر المحشرحدوث الرؤ�ة، لیجد لوهراني نفسه في أرض 

 الذي فتح لزمن الّنص آفاقا مستقبل�ة تزاوج بین الماضي والحاضر.
ار أن الّراوي هي االست�اق �اعت� ؛من المالحظ أّن التقن�ة الزمن�ة المستقبل�ة االستعمال

؛ أي أنها مرت�طة بزمن مجهول ال نطلق عل�ه صفة القرب في منامه "یروي أحداثا لم تقع �عد
ألن وقوعه الحق�قي ی�قى غیر معروف حتى الّسرد جعله غیر محدد، وهذه  أو ال�عد؛

لها مؤشرات مستقبل�ة متوقعة ومتطلعة إلى ما  2"داث عّدت بواسطة التخییل است�اقااألح
 س�حصل فیها من مستجدات.
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 تظهر األحداث وكأنها في عالم سحري وعجیب، زمن �ال قیود وضوا�ط، ،و�ذلك
عد�ة/ تصور�ة، فتبدو الشخص�ات �تحكمه نظرة الّسارد للمواقف والشخوص، نظرة كلها قراءة 

جب و��عث على اإلعجاب والدهشة، وهذا كله كأّنها في عالم خ�الي/ ال واقعي، �شع �الع
 نجده في دن�ا المنام.

تراه أكثر تصرفا في أحداثه أو التطلع إلى األمام و�اعتماد السارد تقن�ة االست�اق 
وحواراته، فیرى تصورات وخ�االت یتمنى حدوثها، و�حیلة فن�ة سرد�ة یلجأ مستندا لتقن�ة 
االست�اق، �اعت�ارها مساعدا للقفز نحو المستقبل من خالل مختلف اإلشارات، والتلم�حات 

وقوع أفعال في  أو ،سعى لتوظ�فها، والتي تعمل على اإلفادة بإمكان�ة تحقق األحداث�التي 
، الس�ما أنها ترت�ط بإقامة دالئل مس�قة على الحدث من شأنها أن تفتح �اب التخیل المستقبل
 1والتكهن".

وللوقوف عند االستشرافات الموجودة في المّنام، نعود لهذه النماذج التي تخرجنا عن 
ننا)، وزمن آخر �فارقه ألننا نمیز بین الزمان العادي (زم ؛المألوف وتنبؤنا �عوالم أخرى خارقة

 وهو زمن اآلخرة. ؛أو یجاوزه كل�ا
وظف الوهراني في استهالل منامه نموذجین استشرافیین، لیتخذ ص�غة تطلع�ة 

لنفسه عالما آخر �سكنه،  ىرتضامستقبل�ة، نتیجة صراعه النفسي مع واقعه المّر الذي نفاه، ف
لم وسطهم، لعّله �عید عن ال�شر الذین ظُ رت في مخیلته فكرة االرتحال والّتنقل إلى عالم سَ فَ 
 جد اإلنصاف واإلقرار �موهبته في عالم اآلخرة.ی

ة الظرف�ة، فهو عالم الممكن �و�هذا �حقق رحلة إلى عالم متحرر من القیود العرض
یل المثال هذه الص�غة اإلنشائ�ة التي بالمطلق، وف�ه ینشد التطلع إلى األمام، فعلى س

أترى الذي خلقني و�راني �عیدني  :"فقال في نفسه :لهمزة)، �قول الّساردغرضها، االستفهام (ا
 4في الّسادات من بني عامر". 3، أتراه یجمع شملي في كفر عامر2إلى جنة الز�داني
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الشك أن الوظ�فة الدالل�ة لهذا االست�اق تعبر عن رؤ�ة مستقبل�ة في ص�غة استفهام 
�األسلوب و �عد تردي حاله ووضعه،  یخافههله، بل ل ف�ه الّراوي عن مستقبله الذي یجءیتسا

ط�ا نفسه في حوار داخلي خااالستفهامي نفسه یواصل تخیل حاله كیف سیؤول �قول م
 4؟".3لودانب، الّذي عند عیون حور 2والحوذان 1حمناجاتي "أتراني أحرق الش�

ص�ح ، ووضعه المزري الذي یرى نفسه أالسیئإّنه است�اق ینطلق من حاضر الخادم 
عص�ا على الع�ش في أحسن األحوال، فمستواه المادي ال �كفل الع�ش الرغید، فحاضره 

 .ممهد لحال أسوء في المستقبل
الزمن هنا ینقاد مع العجیب، یبتدئ من حاضر الراوي ل�قفز إلى المستقبل، من خالل 

م یزداد واقع ضائع آل إل�ه الخادم، مستفهما عن مصیره في المستقبل: هل تراه سیتغیر أ
 سوءا؟أترى مستقبله أحسن حاال من حاضره؟

ألن جولة �س�طة  ؛فالقارئ لن ینتظر طو�ال لمعرفة مدى تحقق االست�اق من عدمه
ال تكشف عن أي تغییر وأ�ة عودة لما تمناه الّراوي، بل ی�قى في "تتفحص أحداث المنام 

 5دائرة األماني التي ینتقل �عدها إلى المنام".
ا نتجاوز االست�اق الذي لم یتحقق إلى تت�ع إلى است�اق آخر لعله �فسح وهذا ما یجعلن

 ر الزمني في الّسرد.یّ مجاال رح�ا لتفعیل الّتخییل الّزمني، واالنتقال الالمنطقي للس
ففي االست�اق اآلتي "وأظّنه لو مات قبل أخذه لثأره لمزق األكفان ون�ش المقابر ورجم 

یختزل الّسارد عن طر�ق حركة الّزمن المرت�طة �أفعال الحافظ العل�مي  6أهل اآلخرة �الحجارة"
ونجد فیها من  ،وتنقالته داخل الّسرد المحكي، لحظات زمن�ة یتم بتجاوزها �طر�قة عجائب�ة

وحركات  ،المرت�ط �الشخص�ة األساس "الخادم" الالمعقول�ة ما هو مرت�ط �السلوك العجائبي
 الزمن من جهة ثان�ة.
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ذلك من خالل مواقف ینتقل فیها الحافظ العل�مي من فعل زمني إلى آخر  یتجلى
یتم اختزالها، فالعل�مي �ضمر عداوة یبتعد عنه �أفكار أكثر حدة، أو لحظات زمن�ة أخرى 

ا ألفعال وتصرفات قد تصدر عن الحافظ مستق�ال، ئبنوحقدا دفینین للخادم، الذي یبدو مت
 لعله �ستط�ع هذا مستق�ال. في حاضره/واقعه، ألفعالفالحافظ لم �ستطع الق�ام بهذه ا

تم رصد: األفعال الّزمن�ة التي لم تصدر عن الشیخ �عد، وأفعاله المحتملة الحدوث لقد 
فان، ن�ش المقابر، رجم أهل اآلخرة �الحجارة)، فالّتسلسل الّزمني كفي الیوم اآلخر (مزق األ

الّشخص�ة التي تقوم �فعل الّتوقع، �طب�عتها  رض عرض الّتوقع الزمني، لكن�فلحركة األفعال 
 المتحولة، محاطة بإمكان�ة فوق الّطب�عي قد تقوم بهذه األفعال في زمن اآلخرة.

ألن العل�مي حاضر/ حي لم �مت  ؛فنحن، إذا إزاء أفعال ال نعرف تحققها من عدمها
 �عد، ولم �قم �أي فعل من األفعال المذكورة المسندة إل�ه.

تت�ع الّخ�ط الّسردي فاألحداث التي تعق�ه تتمثل في نر تحقق هذا الحدث "وفي انتظا
خروج الّراوي من قبره، ولقائه مع الّشیخ العل�مي في اآلخرة، ومن هنا نكتشف تحقق جزء من 

وهو موت الشیخ العل�مي على الرغم من عدم الّتصر�ح �موته، إال أن  ؛االست�اق داخل المنام
روج من القبر والوجود في الّزمن األخروي، أّما ن�شه للقبر ورجمه األحداث تدل عل�ه كالخ

ألهل اآلخرة �الحجارة، فإّن هول الموقف �حول دون تحققه، فما حدث للشیخ العل�مي حین 
 1سمع انشقاق السماء �ضعف قدرته على تحقیق األفعال المست�قة زمن�ا والمسندة إل�ه".

القارئ ُ�صاب �الدهشة والغرا�ة من هذه هذه الطر�قة في تكثیف التخییل، تجعل 
األخ�ار واألحداث، والشك أنه �قرر وجوب قبول قوانین جدیدة للطب�عة، �مكن بها تفسیر 

ه كائن ال �عرف غیر القوانین الظواهر المتناولة. و�ما أن العجائبي هو  "التردد الذي ُ�حسِّ
، فإن القارئ لمجر�ات الظواهر في 2"الطب�ع�ة، ف�ما یواجه َحَدًثا (فوق) طب�عي حسب الظاهر

مقطعنا المدروس یتردد أ�قبل هذه األحداث التي ال تش�ه عالم الواقع أم یرفضه، فإذا تبنى 
 ذلك، فقد دخل في دائرة العجیب.

إن ارت�اط متخیل المنام �عوالم غیر طب�ع�ة خاصة �غذیها العجائبي، �اعت�اره مجاوزة 
في عالمنا، وال تسمح قوانین الطب�عة"الواقع"  بتفسیره و�ذلك للطب�عة المعروفة  اللمألوف وخرق
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فالحدث "الخروج من القبر" ومتعلقاته غیر قادر على التحقق واقع�ا، فهو حدث فوق 
 طب�عي"عجائبي".

و�ین إمكان�ة الّتحقق من عدمه في األمثلة المستشهد بها، ی�قى االستشراف في 
نه التطلع إلى ماهو متوقع أو محتمل الحدوث في حاالت كثیرة مجرد است�اق زمني الغرض م

 1العالم المحكي، وهذه هي الوظ�فة األصل�ة واألساس�ة لالستشرافات �أنواعها المختلفة".
على تحدید  - اآلن –كانت هذه االست�اقات محددة موقع�ا داخل االستهالل، سنأتي 

 جملة من االست�اقات داخل المنام.
بهذا االستشراف المعبر  - نبدأ –قبیل، فعلى سبیل المثال واألمثلة كثیرة من هذا ال

عنه �ص�غة القسم، فل�س شرطا أن �عبر عن االستشراف �الع�ارات الشهیرة: بـ"إنني أتن�أ، 
ذلك من الع�ارات، كذلك كثیرا ما یلمح في الكالم دون التصر�ح  ما شاكلإّنني أستشعر، أو 

 �غة إنشائ�ة هي: القسم.رح �ه �ص�ه، لكّننا في مثالنا اآلتي ُص 
، إنه 2القب�ح�قول الحافظ العل�مي "والله ألتوصلن إلى أذیتك �كل ما أقدر عل�ه من 

قسم صر�ح لجأ إل�ه الحافظ لیؤكد عزمه على أذ�ة الخادم وعقا�ه مستق�ال، فمعلوم حقد 
الّتهدید والوعید، الحافظ على الخادم، فعلى مدار المنام دارت بینهما معات�ة كبیرة وصلت حّد 

 هى العقو�ات عل�ه، و�ضیف مؤكدا على ذلك "والله ما هو شيء هین علي فأهونسوٕانزال أق
وال أسامحك �ه، وال أفارقك حتى أدفعك إلى كمال الدین الشهرزوري ینكل �ك تنك�ال، 

سوء األدب �اختصار  نع و�زجركو�ردعك عن استخفاف الفضالء في مخاطبتهم، 
 3ألقابهم".

المنام الذي یلون  /ل أسلوب القسم استشرافا موسوما �فاتحة التهدید یجسدها الحلمیختز 
العجیب معالمه، والخوف والره�ة مناخاته، حیث یتراءى للذات الساردة وجودها مع شخص 
الحافظ العل�مي في دن�ا الالواقع والوهم من جهة، وخوفها ورهبتها من العقو�ة التي ستسلط 

 ها للفضالء، وقلة احترامها لمكانتهم.علیها جراء سوء أدب
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ولقد مثّلت هذه الرؤ�ة الكابوس�ة نوعا من االست�اق الزمني، جعل من االستشراف 
توطئة "ألحداث الحقة یجري اإلعداد لسردها من طرف الّراوي، فتكون غایتها في هذه الحالة 

 1".حمل القارئ على توقع حادث ما أو الّتكهن �مستقبل إحدى الشخص�اتهي 
فهذه الرؤ�ة التي تعرض للصراع بین شخصیتي الّسارد والحافظ العل�مي، تؤشر إلى 

في  ت ق�الجدالحكائي للمنام ككل من عداوة �اق�ة بینهما، وُ  المتنما ستكون عل�ه عوالم 
الواقع، فنقالها إلى دن�ا المنام والخادم یركز على هذا الخوف الّساكن ف�ه قبل المنام فامّتد 

 له، وعّبر عنه الّسرد حتى في بنیته الزمن�ة.إلى داخ
من االنتظار عند القارئ، وجعله ینتظر عقاب  ةومن هذا، یخلق هذا االست�اق حال

ننا نتت�ع المنام ونشهد إول تثیر اهتمام المتلقي، حیث ضالشیخ للخادم، إنها حالة من الف
 إ�فاءلة تقف عائقا على أحداثا وشخص�ات كثیرة تتداول على مناقشات حادة وأفكار متداخ

ألن تحق�قه ی�قى مرهونا بتواصل بین الخادم  ؛الشیخ بوعده. و��قى مصیر هذا االست�اق معلقا
 وشیخه خارج المنام.

نجد في تطور و�جاور الحدث السابق أحداثا ووقائع أخرى متنوعة "عجی�ة" ، وهكذا 
والّتحلیق �ه ّنحو عوالم جدیدة،  ارة ذهن القارئ،ثأحداث المنام است�اقا جدیدا �عمل على است

حیث تحقق االست�اق، وهذا ما الحظناه في قصة تاج الّدین الشّیرازي في استذكاره ما وعده 
سیبو�ه في شكل است�اق �ص�غة المستقبل، وهو �قول: "وقد وعدني اإلمام �أن  النحوي �ه 

وهذا ما �سهم  2ل جمیل"،ینفعني (...) وقد وعدني أنه إنه إذا رآني عند المیزان �فعل معي ك
 في تحر�ك مخیّلة القارئ لتجعله یتطلع �شوق إزاء ما س�حدث في المستقبل �شأن هذا الّوعد.

�حدثنا تاج الّدین الشیّرازي عن وعد تحقق ونعمة �ع�ش فیها �فعل وفاء سیبو�ه لوعده، 
الراوي والشیخ عن وتم التعرف على هذا من خالل اعتراف لسان تاج الدین نفسه عندما سأله 

نابلة (...) هلكت معهم، ولكني كنت أسر األشعر�ة ححاله فقال: "لو ات�عت مذهب أئمة ال
رآني عند المیزان �فعل معي كل  ا(...) أنا والحمد لله في كل نعمة (...) وقد وعدني أنه إذ

رة أخرى كانت رغ�ة القارئ قد تحققت مع اعتراف تاج الدین، فإنه یجد نفسه م ن، إذ3جمیل"
قول: تاج الدین شخص حاضر في دن�ا الواقع، وهو نأمام �حث تفسیري أكثر لهذا االست�اق، 
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بو�ه تاج الدین الشیرازي لما تحقق یس عمل�ة الّتحقق، فلو لم یر عكذلك في اآلخرة، وهذا �ّسر 
 االست�اق.

وي إلى بناء استشراف یختلف عن سا�قه، في أّنه �حت ،أخلص من االستشراف السابق
"أحداثا مقتض�ة، س�حتو�ها الحكي في المستقبل، وتؤدي دور إعالن للمتلقي �األحداث 

، وهذا الّتوقع �مكن أن 1الالحقة، وهو دور مهم �سبب الّتوقع الذي تحدثه في ذهن المتلقي"
من خالل تصو�ر الشخص�ات التي تستشرف القادم من منظورها، وان ظل حقق على الفور �ُ 

 الحدیث الذي ورد على شخص�ة أبي القاسم األعور. نا اآلتي:لامثفي حیز التوقع، 
فالّسارد �حكي رحلة ذها�ه للورود من الحوض فإذا �ه یلتقي أبي القاسم األعور 
المغضوب عل�ه من األشراف وهم یندفون شعره، و�نعتونه �الخنز�ر، فمنذ اإلعالن عن هذا 

رقب من خاللها تتلقي في حالة انتظار، یالّتصو�ر المخزي ألبي القاسم، وضع الّسارد الم
كشف اإلبهام عن هذا الغضب، وذلك لما �غضب الجم�ع عل�ه، ل�علمه  سرإمكان�ة معرفة 

كان عل�ه حال أبي القاسم، �اعت�اره �كاشف األشراف و�ؤذیهم و�ضار�هم في كل مكان. هذا 
 الس�اق المقتضب أنجز وظ�فة اإلجا�ة عن المحكي االست�اقي.

ال�عد عن  فيجه العجیب في هذا االست�اق في أّنه اكتسى طا�عا خ�ال�ا مغرقا أّما و 
وسیلة لإلقناع �احتمال�ة "كالواقعي الّسردي الخطي، واعتماده في ذلك على المشهد األخروي 

ن �اعت�ارهما أنجزا ی.فمنذ البدا�ة بدت األحداث والزمن الّسردیین الالواقعی2العوالم التي تقدمها"
 المنام.في دن�ا 

القاسم األعور  وخر في الموقف نفسه، عندما عرض أبومن هذا القبیل، نجد است�اقا آ
حیث أعلن  ،مساعدته على الّسارد وشیخه �عدما وصل بهما التعب والعطش أ�ما موصل

ممن هذه المساعدة �صراحة "فأّنا أدلكم على من �سق�كم الماء من هذا الحوض، وال �حوجكم 
 3ا الّصداع الطو�ل".إلى أي شيء من هذ

 م�اشرةلقارئ، فلیخلقا حاله انتظار طو�لة  فلموشیخه مساعدة األعور،  السارد رفّض 
 4كان ردهما "الموت �العطش وال أت�اع هذا األعور الملعون".
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إذا كانت رغ�ة القارئ قد تحققت مع إجا�ة هذا الشیخ والسارد، فإنه یجد نفسه أمام 
كون المعلومات التي �قدمها ال تتصف "جوهر االستشراف في  حق�قة نود اإلقرار بها، تخص

�ال�قین�ة، فما لم یتم ق�ام الحدث �الفعل، فل�س هناك ما یؤكد حصوله، وهذا ما یجعل من 
وفي المعنى نفسه نسعى للّر�ط بین طب�عة  1االستشراف (...) شكال من أشكال االنتظار" 
لة الوقوع والّتفسیر، فإن نتیجة الّر�ط واضحة االستشراف وحق�قة العجیب القائم على استحا

كونهما �قومان على إثارة أحداث أو تطلعات مجردة (...) فتكون المناس�ة سانحة إلطالق 
 2ه".قالعنان للخ�ال ومعانقة المجهول، واستشراف آفا

معانقا و�عد، برز الحلم وسیلة است�اق�ة في مجر�ات المنام، فالسارد یرحل من واقعه 
، ف�حن الحلم كردة فعل على حاالت الضجر والوحدة التي �عاني منها في واقعه المع�شزمن 

إلى مكان الحلم الذي �حقق أمان�ه، منفصال عن واقعه وزمنه األل�م الذي لم یتوان ولم یتوقف 
 إال محاصرا إ�اه بلحظات اإلح�اط الحق�ق�ة.

�الدراسة تخرج بنا عن اإلطار یرة دوهذا الّسرد الحلمي �شعرنا بتقن�ات زمن�ة جدیدة ج
 تعود علیها. �ةالنظري المعروف للّزمن المقید دائما �ح�اة اإلنسان الطب�عي، ومواقیت ح�ات

 الّزمن الغیبي:/ 3 – 1
ي ف�قدم أحداثا نلتجاوز الّزمن اآل السارد لتكثیف عنصر اإلدهاش ومضاعفته �سعى

 الحیرة والّتعجب والقلق لدى القارئ. خارقة ومشاهد ورؤى في عالم غیر مرئي لل�شر، مؤسسا
نتاز�ة اتكأ في سرده المنامي على مخلوقات فوٕامعانا من الّسارد في تكثیف البن�ة ال

غیب�ة غیر مرئ�ة، تعمل على خرق العرف الطب�عي وخلق قوانین جدیدة، متحررة من قیود 
 الزمن والواقع.

ة) هنا ال �عني أن المنام یبتعد (المالئك الغیب�ةواعتماد الّسارد على هذه الشخص�ات 
بل هي ترسم صورة جدیدة له، صورة یتجاوز بها الّسارد معطى  ،عن معالجة قضا�ا واقع�ة

الواقع المع�ش، لیبدله بواقع آخر، نراه صح�حا من وجهة نظره وشخص�اته الغیب�ة، من خالل 
دواخلها، ل�كون الدور محاسبتهم ومراقبتهم ألفعال شخص�ات عاشت الواقع، واختلفت نوا�اها و 

 للمالئكة لمحاسبتها ومعرفة بواطنها. - اآلن –مناس�ا 
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ومن هنا، نفهم الدور األساسي للمالئكة، فهي مخلوقات غیر مرئ�ة، لها أسماء 
 وأعمال موكلة مسندة لها.
أط�اف نوران�ة، ال �أكلون، وال �شر�ون، وال ینامون وال یتزوجون،  ،إنهم الكرام البررة، السفرة

مرون، ل�سو ذكورا وال إناثا، �عضهم لهم جناحان، ؤ ال �عصون الله ما أمرهم، و�فعلون ما ی
 أر�عة أجنحة، و�عضهم له أكثر من ذلك. له و�عضهم له ثالثة أجنحة و�عضهم

جعلنا نع�ش على أمل و�ات الالمرئ�ة، إن منام الوهراني یدخلنا عالم السحر والكائن
اكتشاف حق�قتها، فقد استخدم الّسارد في منامه عددا من هؤالء الكرام البررة ل�حاول جذب 

 متاهةالقارئ إلى جوهر حضورهم من خالل المهام المسندة لهم، و�التالي یترك القارئ �ع�ش 
الماورائ�ات، وزمن اآلخرة، زمن�ة حادة، تدخل األحداث فجأة، ومن دون مقدمات إلى عالم 

بدأ محطات الرحلة الوهم�ة في عالم غر�ب ل�ع�ش القارئ جوا من الحیرة والّتردد تأین 
 والّتساؤالت.

نوران�ة الحاضرة عالم المحشر، ف�ص�ح الّزمن معجزا حین یخرج عن المخلوقات الوتتنوع      
نفهم هذا من الكتب المقدسة التي ترى أن ، وٕاّننا امتوحد افیز�ق�انطاقه المألوف، �اعت�اره میت

طول محدد، ولها بدا�ة  هاوحدة زمن�ة  لال زمن؛ ألن الزمن �معنى أنه  ؛"العالم اآلخر أبدي
أي ال نها�ة لها، لذلك قلنا إّنه ال زمن، ؛ ولما كانت اآلخرة أبد�ة -في آن واحد معا–ونها�ة 

وال�عث، ومن المنطقي أّن ماله أ�ان �الق�امة ه األدفتر اعلى أّن اآلخرة لها بدا�ة، وهو ما تع
 1بدا�ة له نها�ة".

ونستط�ع توض�ح كل هذه اإلضاءات الّزمن�ة من خالل بدایتنا في التطبیق العملي      
 داخل عوالم المحشر، وٕاّننا نقسم زمن هذه المخلوقات النوران�ة حسب مجالها المنوط لها:

 .مالك عل�ه السالمالّنار من خالل شخص�ة في لّزمن ا -1
 لزمن في الموت من خالل شخص�ة عزرائیل عل�ه السالم.ا -2
 في الجنة من خالل شخص�ة رضوان عل�ه السالم. الزمن -3

                                                           
، 1أبو الحسن سالم: الظاهرة الدرام�ة والملحم�ة في رسالة الغفران، دار الوفاء لدن�ا الط�اعة والنشر، اإلسكندر�ة، ط 1

 .299، ص:2004



 زمنةاأل عجائب�ة                            الفصل الثاني:

250 

ترق و�تنوع، بل ینقل من أ�عاده الّنحو�ة والفلسف�ةإلى خو�هذا، فإن الّزمن في المنام یُ 
م الحفل �أمر دنن وعخرق الّسارد للسُّ أ�عاد الواقع�ة/ عجائب�ة مقصودة لذاتها، للداللة على 

 الّزمن.
 ونبدأ الّسفر الزمني األول في دن�ا النار من خالل شخص�ة مالك ع�ه الّسالم.

 / الزمن في النار:3-1 – 1
الذین  –ل�عض لوهو غیر محدد  - غفر لهم�ممن لم  –جزئي ل�عض نزالئها"هو زمن 

وا في المحشر فترة االنتظار قف�عدما �عثوا فو  1لم یوفقوا في الحصول على المغفرة والعفو"
 األخیر. مآلهمانتظارا للحساب ثم الدخول للنار 

 فالّزمن في هذا العالم "النار" زمن خارق، خارق عن نطاق الّزمن الّطب�عي للكون.
و�هذا، فإننا نستحضر الملك المكلف بهذا المكان "النار" المسمى مالك عل�ه السالم، 

 :القرآن الكر�م في قوله تعالى آي�الّنار وأهلها، فقد ورد ذكره في  امكلف انوران� اقمخلو  ه�اعت�ار 
 2.﴾ونَ ثُ اكِ مَّ  مْ كُ نَّ إِ  الَ قَ  كُ �ُّ ا رَ نَ یْ لَ عَ  ضِ قْ �َ لِ  كُ الِ ا مَ ا �َ وْ ادَ نَ وَ ﴿

لیجعلنا نحضر ونشهد األحداث واإلجازات، وٕاّن  الّسارد إلى عالم الغیببنا رحل 
موجود فعال لكنه غیر "حضورنا لعالم الغیب �حد ذاته مفارقة مدهشة نشهدها، رغم أّن الغیب 

 3لمشاهد الذي ال �ملك مواصفات إدراكه أو اإلحاطة �ه".لمشهود 
�خ غیر أن ارت�اطها �التار "ف ضمن الشخص�ات المرجع�ة، نوف�ه مخلوقات غیب�ة تص

تها فهي ال تظهر للعین، حتى وٕان أظهرها ییختلف عن الشخص�ات اآلدم�ة السا�قة، أما غیب
الله ل�عض خاصته، فإنها تظهر �صور أخرى لما تحمله من أوصاف قد �صعب على ال�شر 

وهي المالئكة والش�اطین، غیر أن ؛ تمثل ثنائیتي الخیر والشر �اترؤ�تها، إنها شخص
ئكة دون الش�اطین، فمن حیث صلتها �التار�خ ال تنتمي إلى فترة الكاتب یركز على المال

ا هي صلة أبد�ة، فكل الشخوص تتغیر وتفنى وفقا للزمن والمكان وعالقتها مزمن�ة محددة، إن
أوكلها لها الله مما یجعل حضورها و�ما حولها، أما هذه الشخص�ات فهي ذات وظائف �من 

ورة وتوقع یلزم تحق�قه استنادا إلى الموضوع، وهذه في السرود المتناولة للیوم اآلخر ضر 
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عالم أحداثه التي تتحكم فیها حالته  خییل�ة من المؤلف لصناعة تلغي الز�ادات التّ الوظائف ال
هذه الشخص�ات المالئك�ة حسب المشهد وقد وردت .النفس�ة وثقافته والمرجع�ات الدین�ة

 موجبر�ل علیه الجنةزن جهنم ورضوان خازن المالئم لظهورها وهي: الملك عزرائیل ومالك خا
 1."السالم

وعندئذ، نشهد محكي عجائبي یوهم �الواقع�ة، المنفتحة على الماضي والحاضر 
حیث  2تتقاطع األ�عاد الّزمن�ة وتختلط �صورة حلم�ة""والمستقبل �شكل تتا�عي أو جدلي ور�ما 

ن�ة تعكس انطلق العنان لقلقنا وفضولنا، حیث تبلغ بن�ة الزمن في المنام حالة من الالزم
 الخطي. /حق�قة االبتعاد عن الّزمن الواقعي

�ستحضر الّراوي هذه الّشخص�ة الغیب�ة غا�ة إثارة مشاعر الّرعب والخوف في نفس 
ك الخادم ودفعه إلى كمال الدین الشیخ العل�مي، الذي لم �أ�ه لذلك وأكّد عزمه على عدم تر 

 ه على مخاطبته إ�اه دون كن�ة.�الشهرزوري للتنكیل �ه حیث عات
من خالل هذه الفاتحة الّسرد�ة، �مكننا أن نتخیل مشهدا هجوم�ا من مالك خازن الّنار 

ورمى السلسلة في أرقابنا، وسحبنا إلى "وضعه الّسالّسل في عنقهما وسحبهما بها، و علیهما، 
، فارتعا إلى هذا المشهد ارت�اعا عظ�ما، وراح الحافظ یذكر الخادم أّن الّذي خوفه منه 3الّنار"

 المشهد، وراح مالك عل�ه السالم �عدد أسوء أعمال الخادم وشیخه. في تحقققد 
إّن صورة من الّزمان الغیبي هي صورة للذات الغیب�ة والمتحركة داخل الحدث الّسردي 

كونها تقوم �مهمتها األصل�ة، �قّر الّسارد بهذا قائال للشیخ العل�مي: "أما األم، وتحقق ذلك �
ترى مالك خازن جهنم قد خرج من الّنار م�حلق العینین، في یده ال�منى مصطیجة، وفي یده 

 4األخرى الّسلّسلة المذكورة في القرآن".
م المعروف ل�ه الّسالع�مكننا استنادا إلى ما سبق، تحدید مواصفات الملك "مالك" 

یب والعبوس، فقد كان ال �ضحك أبدا، "قال ابن إسحاق: وحدثني �عض أهل العلم قط�التّ 
عمن حدثه عن رسول الله صلى الله عل�ه وسلم، أنه قال: تلقتني المالئكة حین دخلت 

من �ملك الّسماء الدن�ا، فلم یلقني مثلك إال ضاحكا مست�شرا، �قول خیرا و�دعو �ه، حتى لقین
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منه من ر ئكة، فقال مثل ما قالوا، ودعا �مثل ما دعوا �ه، إال أنه لم �ضحك، ولم أالمال
�ا جبر�ل من هذا الملك الذي قال لي كما  جبر�ل:ل قلتف غیره، ال�شر مثل الذي رأیت من

قالت المالئكة ولم �ضحك إلي، ولم أر منه من ال�شر مثل الذي رأیت منهم؟ قال: فقال لي 
إل�ك،  ضحكأّما إّنه لو ضحك إلى أحد كان قبلك، أو كان ضاحكا إلى أحد �عدك،  جبر�ل:

 1النار". خازن ولكنه ال �ضحك، هذا مالك 
فنحن، إذا، إزاء ملك نوراني �طبق ما یوكل إل�ه من مهام، كان منظره مر��ا، ی�عث 

تي �قول عنها عز الره�ة والهول بتصرفاته ونظراته الحادة، �حمل كعادته سلسلته الشهیرة، ال
هذه الصفات لنصل إلى  د، نسر 2﴾هُ وْ كُ لُ اسْ ا فَ عً راَ ذِ  نَ وْ عُ �ْ ا سَ هَ عُ رْ ذَ  ةٍ لَ ِس لْ ِس  يْ فِ  مَّ ثُ ﴿وجل:

صورة كاملة لهذا الملك العظ�م، الذي �ملك توث�قا لمقوالته واستشهادات تعجز ال�شر 
من أصحاب ى العقو�ات على المذنبین سأقتسل�ط مشككین في صحة كالمه، ف�حسن ال

 الك�ائر والفواحش.
 الموت:               زمن  /1-2-2

رغم أن اسم عزرائیل اشتهر بین المسلمین على أّنه ملك الموت، إال أن هذا االسم لم        
یذكر في القرآن الكر�م على غرار ما ذكر من أسماء مالئكة آخر�ن كجبر�ل وم�كائیل 

صلى الله عل�ه  محمد والمنسو�ة إلى األقوال الرّسولوٕاسرافیل، حتى أن األحادیث المثبتة 
وسلم لم تذكره �االسم، ومع ذلك ی�قى اسم عزرائیل جزءا من التراث واألدب�ات في المعتقدات 

 العامة اإلسالم�ة.
و�ذهب مؤلف كتاب الّتذكرة �أحوال الموتى وأمور اآلخرة أن تسم�ة ملك الموت      

 3: ملك الموت.هي هتسمیتا الذي ورد في الكتاب والسنة ف�عزرائیل تسم�ة إسرائیل�ة، أم
إننا أمام شخص�ة عزرائیل التي تشي �مخلوق نوراني مكلف �ق�ض األرواح، وقد أتى      

كما  -الّسارد على توظ�فه أثناء سرده لمقطع ذهاب الراوي الستعادة نقوده من ابن النقاش 
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یب، بدى من خالل وصف السارد له "ملك وفي المقطع قدم عزرائیل �شكل مه أشرنا سا�قا
 1عظ�م مهیب تقشعر من نظره الجلود وتشمئز من طلعته النفوس".

قد رجع الّسارد في تصو�ر هذا المألوف بهذا الشكل إلى الّزمن�ة العم�قة التي �حو�ها، 
�حمل في داخله محاولة حل لغز الموت، وزمان الغیب هو حاجة الملك لهذه  الكونه مخلوق

) لیدخل الخوف والفزع على قلوب المعاقبین، هو ظاعة رؤ�تهف –األوصاف (عظ�م هوله 
 كذلك قائم �شؤون النار وأهلها.

وهي ق�ض  ؛الزمن هذا المخلوق النوراني زمن خاص �ه، زمن منوط �مهمته إن      
َاْلَمْوِت  كُ لَ مّ  مْ اكُ فَّ وَ تَ یَ  لْ قُ ﴿أزمان خاصة بها، كل وزمنه، ففي شأنه قال تعالى:  األرواح في

 2.﴾ونَ عُ جَ رْ تُ  مْ كُ �ِّ ى رَ لَ إِ ِ�ُكْم ُثمَّ  لكِّ وُ َالَِّذْي 
الموت أن �قدم تصو�را مكثفا لشخص�ة الملك، ففي زمنه ذاك الغیبي/استطاع الزمن       

 3مایلي:�ستط�ع الق�ام �
رأسه في السماء ورجاله في األرض، وأن الدن�ا كله في یدي ملك الموت �كون  -1

 كالقصعة بین یدي أحدكم �أكل منها.
 ینظر في وجه كل أدمي ثالثمائة نظرة وستة وستین نظرة.  -2
 الله أعلم ل�س منهم ملك إال لو أذن له أن یلتقم السموات ا،لملك الموت أعوان  -3

 واألرض في لقمة واحدة لفعل.
جم�ع  ق ر غلّسارد إیهامنا �حق�قة ما �سرده، في أّنه رأى عزرائیل، وقد أ یر�د ا

الحاضر�ن في مز�د من الفزع والّرعب، حینها نتذكر أن المنام هو الوسیلة المساعدة في جعل 
الّسارد یلجأ إلى هذا الّتصو�ر الحلمي، و�التالي تراه �عتمد كل االعتماد على ما �حمله من 

وت حسب األحادیث واألخ�ار التي وردت عن العلماء في صفات معلومات حول ملك الم
 هذه الّشخص�ة.
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ومن هنا، وجدنا زمن الموت ینقاد مع العجیب والمخالف، حیث إّنه یبتدئ قبل الموت 
تنتهي عند ق�ض الّروح حینها لمن خالل استرجاع أعمال المحاسب وٕاحصاء سیئه من خیره، 

 .�موت الجسد وتتعطل وظائفه المعهودة
و�مكننا أّن نتا�ع إضافة إلى المخلوق الّنوراني "مالك"عل�ه السالم، نجده یوظف 

وهما: رضوان ملك الجنة، وجبر�ل  ؛مالئكة آخر�ن أقل حضورا مما سبق ذكره من المالئكة
ها ت، وهم مالئكة ل�س لهم مساحة في الّسرد تضاهي سا�قاوملكا الشمال وال�مینملك الوحي، 

 الّسرد أو الحوار أح�انا.فهي وردت في س�اق 
 :/ زمن الجنة: الملك رضوان عل�ه الّسالم3 -1-3

وهو حارس الجنة، وقد سمى الله الجنة �اسمه تعظ�ما له "جنة الرضوان"، وهو 
 المتولي شؤونها وال یدخلها �شر كان إال �أمر الله عز وجل لسیدنا رضوان عل�ه السالم.

�عّد حدث الصح�فة التي �عثها المؤ�د مع أبي المجد بن أبي الحكم إلى رضوان خازن الجنة، 
من الممكن رصد جملة من المهام الّسرد�ة التي قام بها داخل إذ سب�ا لتوظیف الّسارد له، 

حظات الّزمن�ة الخاصة بها، وقد اعتمد الّسارد على ما �حمله �اللالمنام مع ارت�اط هذه المهام 
المي، فهي ترجع إلى األخ�ار سن معلومات حول ملك الجنة تمثل خصوص�ة االنتماء اإلم

التي وردت في القرآن والسنة في صفات هذه الّشخص�ة، فهو حارس أمین ألشجار الجنة 
ر العین، والولدان المخلدین، وقصور الجنة وعیونها، یرعى أهل الجنة، والحو  وأنهارها،

 ور�اضها.
الصالحین بها، الذین �عبدونه و�وحدونه دون  المتقینالتي وعد الله  إنه �حرس الجنة،

 في الجنة �ع�شون ح�اة الرخاء والّنع�م، وح�اة الملذات المتنوعة.و ، أحدمعه  اإلشراك
من هذا المنطلق األساس، عرف الّسارد الوظ�فة الموكلة لهذا الملك النوراني، وهي        

لجنة ونع�مها، ألجل ذلك أوكل له وظ�فة أخرى، وهي القدرة على الّتصرف في خیرات ا
ة ابن العمید إلى رضوان عل�ه �فمن هذه الخیرات، ونفهم هذا من صح ن�اإطعام أهل الد

 4ألنهما ال یوجدان إال في الجّنة". ؛3ورمان كابلي 2عنابي 1السالم "�طلب منه تطع�م كمثرى 
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أي زمنها الغیبي، غال�ا ما �قترب �ما �مكن أن یؤطره  ؛الجنةزمن إن الحدیث عن 
هذا الزمن من األحداث، وذلك لكي �كون له وجود ملموس، و�خرج عن دائرة الّتجرد، من 
ذلك حدیثه عن زمن الخلود فیها، وهو ما وقع فعال في دالالت توظیف الّسارد للجنة (المكان 

ن، وفیها ت�قى األش�اء على حالها، من غیر السرور واالطمئناعلى المقدس) �اعت�ارها ت�عث 
وظ�فة حاضرة تخلق جّو الّترغیب في  وجنة "رضوان" ذاعتراض معكرات علیها. فخازن ال

خیرات الجنة وما فیها من نع�م، ل�حفز المستمعین ألهمیتها والعمل المعتدل لز�ارتها والخلود 
 فیها.
لة الخلد فیها، حیث إّنه زمن �حتار ف�ه ومنه، نر�د بزمن الجنة، الزمن الذي یواكب رح    

أمره شیئا، فهو زمن مطلق "له بدا�ة علم عن حق�قة ، ال �ُ ا�یبغ ا�اعت�اره زمن ،الّذهن ال�شري 
ولكن ال نها�ة له إال إن ذلك في حدود الزمان الكلي حیث انه �مكننا أن نجد أزمنة جر�ئة 

فعل حیث إن القول بوجود زمن فهو �عني في الجنة لها بدا�ات، كما تنتهي جم�عا �انتهاء ال
 .1القول بوجود حیز یتم ف�ه هذا الفعل؛ حیز زماني مكاني"

 ؛وٕاننا نرى الكاتب لم یركز كثیرا على تفاصیل زمن الجنة، ومنه حدیث حارسها "رضوان"    
ألنه أرسل في نفسه الراحلة والّترغیب، لهذا لم یخض معه نقاشا طو�ال، ولهذا جعله من 

 المالئكة األقل حضورا في منامه.
الّسارد،  هووجود مثل هذا المخلوق "رضوان" في المنام لداللة على دور إرشادي یر�د     

تنقطع وتدوم وتخلد،  نوهو تحفیزه لشخص�ات منامه على طلب العادة الحق�ق�ة التي ل
حقق ت�أسلوب معتدل، لت اللذات، وتحقیق العزوف عن ملذات الح�اةو�التالي على شخص�اته 

 لهم ملذات الجنة و�لوغ نع�مها وخیراتها الكثیرة.
تدخل بنا في عوالم غیب�ة/ ماورائ�ة، لإّن المنام قصة تتجاوز الزمان أو األحداث  أخیرا،     

�ة إسالم�ة خالصة في منحاها التار�خي والفني، ل�ّستحق الّسارد ص�اغة عالئ�ة عر� �غتص
كذلك  - الجنة – الموت -جعل فكره ورغ�اته أن تأخذه إلى هذه العوالم: النارفي "الوهراني" 

 .امة..یوم الق� -الوحي
ها. وكل زمن یؤكد أّن المنام یتمیز بنزوع عر�ي ل وكلها تؤسس لرؤى ال حصر      

 المادة واالقت�اس. إسالمي خالص في
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ال�مین والشمال "علیهما السالم"،  يأما كل من ملك الوحي "جبر�ل" عل�ه السالم، وملك     
 ها داخل المنام.و اضخلم �ستحوذوا على مساحة كبیرة من الّسرد، لهذا ندرس األزمنة التي 

 نها�ة المنام: زمن �عدي: /4 -1
المتلقي  مشاهد المنام، وته�أ للولوج إلى عوالم عجائب�ة غیر مألوفة لد�ه كسرت  رحض     

ألنه حضر مفارقة بین زمن عادي (قبل المنام) هو زمننا الحاضر، وزمن آخر  ؛أفق توقعه
 وهو زمن اآلخرة (أثناء المنام). ؛�فارقه جملة وتفص�ال

و�تحقق له هذا �فعل مقطع أثبت �ه  - ما قبل المنام –واآلن، �صل عائدا للزمن األول      
ة عظ�مة قد أقبلت وزعقات ضجوأهنأه، وٕاذا � ،ینما نحن في أطیب ع�شبهذه العودة "ف

عل�ه الّسالم قد أخذ الطرقات على علي فقلنا: مالكم؟ فقیل:  .متتال�ة وأصحابنا یهر�ون 
 .الهصور ها مثل الّلیثمحمد بن الحنف�ة یزأر في أوائلفیها الّشامیین، وجاءنا سرعان الخیل 

فلما انتهى بنا صاح بنا ص�حة عظ�مة هائلة، أخرجتني من جم�ع ما كنت ف�ه، فوقعت من 
 .1على سر�ري، فانتبهت من نومي خائفا مذعورا"

من كل قیود العرض�ة الظرف�ة، وهو عالم الممكن "انتهى المنام، العالم المتحرر  ،إذن    
ل�كون االنتقال إلى زمن الوعي: الّزمن األول: الزمن الطب�عي من خالل مؤشرات  2المطلق"

 سقوط من الّسر�ر، است�قاظه من نومه مفزوعا.التبین هذه العودة: 
الجزء (نها�ة المنام) هذا بناء على ما سبق، �مكننا الوقوف على حق�قة الّزمن في     

ستقرار إلى حال ، ناقال القارئ من حالة الالفالّسارد ینهي منامه بإعادة الّتوازن لنفسه
االستقرار، حاثا إ�اه مطاردة حركة الحكي الّزمني الطب�عي، فالخادم �عود لوع�ه مستف�قا من 

 نومه لیجّد نفسه أمام آل�ة الزمن التراتب�ة القائمة على الّوعي والحاضر.
فكاره و�عود الّتوازن إلى الحكا�ة إذن، �ستعاد النظام العالم الطب�عي �التخلص من الّنوم وأ    

الخادم والقارئ على  واذین أتعبلالتي افتقدته منذ بدا�ة المنام، وتختفي الحیرة والّدهشة والقلق ال
الحلول  هأما المتلقي ل�كشف عن هذ السارد المجالحد سواء. هي عودة للحاضر تاركا 

تمثل الزمن�ة غیر الطب�ع�ة نن: أین للواقع �منطقة واستقراره، لكن السؤال األهم اآل ةالمفاجئ
 في هذه العودة للح�اة الواقع�ة؟
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ألن  ؛یبدو الجواب عاد�ا فالّسارد س�ع�ش الحیرة والقلق مجددا كما كان في دن�ا المنام     
األفكار والحوارات التي خاضها مازالت تؤرقه وتفقد الراحلة واالستقرار، وكل هذه المشاعر 

 تهسان تجعالنه یتن�أ �مستقبل غامض دالالته غیر واضحة، بل زمنیالتي تختلج خاطر اإلن
نتهي أفكاري أو أحزاني؟ تح في طرح األسئلة المجهولة: هل سلحاغیر متوقعة، و��قى اإل

 ؛هام والحیرةبذهاب للمستقبل الذي �عود �ه اإل وه ،إذن ؟اسیتحقق لي ما أفكر ف�ه حال� تىم
 ألننا ال نعرف عهده أو زمنیته.

إلى إنتاج عالم خ�الي مكتظ �المغامرات، محاوال إیهام القارئ  يسعى الوهران لقد      
 �حق�قته.
وفعال �ستحضر  ،1"إّنه �ستدعي وسائط وأدوات توهم أح�انا �انتمائها إلى الواقع"      

مستحضرا إّ�اها للحوار والجدل في مسائل هي أقرب  ،رفت في عالمها الواقعيشخص�ات عُ 
 ل�عد المناميلخاتمة �ال .الوعي /والطب�عة، لینه�ه عائدا إلى المستوى األول من الّسردللواقع 

تحصل على نقلة فعل�ة ألرض الواقع، هذا الواقع الممزوج �الّالواقع، نعم إنه ختم منامه و�دأ ن
واقعه بجملة استفهام�ة إذ �قول: "كیف یرى سیدنا هذا النفس الّطو�ل والّهذ�ان الذي أثاره 

قال �التّعب وروح االنتقام من ث، ذلك أنه عاش مناما طو�ل النفس م2لّتعب واالنتقام".ا
 الخصوم واألعداء.

وٕاّن هذا التعب واالنتقام �ستلزمان واقعا �ع�شه الوهراني، ووسیلة سحر�ة تنقذه منه،       
 لتأخذه إلى منطق الخ�ال والمنامات، ساح�ة إ�اه إلى عالم مفارق.

 اختصار الّزمن: /2
الخالصة، ، و یلجأ الوهراني في سرده لألحداث، وتصو�ره للشخص�ات، إلى تقن�ة الحذف    

�شكل خاص، وعبرهما ینتقل من الراهن إلى المستقبل، ومن المستقبل إلى الراهن في حركة 
 دائر�ة تسرع إ�قاع الّسرد.

تمكن الوهراني من كّسر قوالب وهو كذلك، تّم اختصار الّزمن على مستوى المنام، حتى ی   
الّسرد داخل اإلطار الحكائي، وتنو�ع أسالیب االختراق الّسردي، في محاولة تطبیق مقولة 
(خیر الكالم ما قّل ودّل) الحر�صة على اإلیجاز، واإلیجاز هو الّهدف الذي �سعى إل�ه 
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مقروءا قا�ال المبدع من زمن �عید مع حرصه على تحمیل الّنص كل المقومات التي ت�ق�ه 
 للفهم دون إخالل �محتواه الّعام.

تت�ع اآلثار الواضحة الختصار الّزمن في المنام ممزوجا �أصل عجائبي، سن كذلك،      
وهو ما عمدنا إلى رصده عبر مسارات مختلفة لمنطق العجیب الّسردي القائم على إحداث 

بین األزمنة  نِه�اشاعا، زمن مفتوح، ل�ست هناك ضوا�ط وحدود تحّد زمنه، "حتى صار مُ 
 1تتقاسمه كما �شاء".

ن قیود الّزمن، لی�حث عن رؤ�ة تضع زمن منامه مو�ذلك، �سعى الّسارد إلى الخالص       
حدود الحیرة، وتلك مفارقة تتل�س الّزمن  إلى�ال حدود، "وتّمدده إلى حدود انفجاره كما تقلصه 
 2كله، حتى تط�عه في نها�ة االستنتاج �الكابوس�ة".

ایر غعنى بنماذج منام�ة متنوعة تاآلن، نقف على محوري الحذف والخالصة لنُ       
الّنموذج النمطي المتداول، صهرته تجر�ة الوهراني الملیئة بروح الخ�ال والّتوهم، راغ�ا في 

خارج إطار الواقع، �احثا عن تحقیق الذات، في إطار تقدمي �حمل روحا ترغب في  الّتحلیق
 الّتجدید والّتمیز.

لالمرئ�ة رغ�ة اال شك في أّن حب الّتطلع إلى العوالم  -ا المدروسننّص  –وفي المنام       
ت نفسه، ة داخل الوهراني، لذلك عمّد إلى ارت�اد هذه العوالم الخف�ة، والمخف�ة في الوقتو بمك

 وهذا ما لمسناه في المنام.
 تمظهراتنبدأ مخاتلة الّنص من خالل تت�ع مسارات المعطى الّسردي، وما �قدمه في       

اختصار الّزمن، من أجل بناء منام ینادي �كل ما هو عجیب ومخالف ألنماط الحق�قة 
 والواقع.
تكمیل�ة لخط الّزمن الذي وضعه �قدم الوهراني مناما مقتض�ا �قوم بوظ�فة وصف�ة       

�ة، ثِ دِ مثل مرحلة تسر�ع�ة حَ ال للّسرد، لذلك اعتمد الحذف والخالصة معطلین للّسرد، وتَ جكم
 �عترف �المنطق، ال �قف عند حدود تسلسله.،ال ناجمة عن إحساس خاص �الزمن

وسط أحداث فوق طب�ع�ة، تسیر بخطوات متسارعة،  یتموضع ،الّزمن داخل "المنام" إن     
 مشكلة فس�فساء شدیدة التنوع من وظائف للحذف والخالصة.

                                                           
 .187شعیب حل�في: شعر�ة الروا�ة الفانتاست�ك�ة: ص: 1
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 عجیب الحذف: / 2-1
ه�الحذف، وتعني حذف كل ما من  ؛وسیلة عجی�ة في الّسرد إلىحاول الّراوي اللجوء        

، إنه دین الّساردشأنه أن �حمل إ�ضاحا لموقف ما، أو رأ�ا في شخص�ة ما، أو حكما ی
الشخص�ة على ما �ح�كه  �حاول است�عاد أو حذف اإلشارات التي تبدو حاملة آلراء السارد

 من أحداث وشخص�ات.
تخطي "یتبین هنا، أّننا �ّصدد تناول آل�ة الحذف المعروفة بتسر�ع وتیرة الّسرد، و      

 .1المتن الحكائي" نم الحظات حكائ�ة �أكملها دون إشارة لها (...) وكأنها ل�ست جزء
ولكن قبل كل شيء ّنود أن نقول: إن منام الوهراني جاء مشتمال على �عض اإلضمارات 

على �عض الفترات  تالّزمن�ة، والب�اضات الدالل�ة التي تحمل في داخلها معنى القفز، والسكو 
 الّزمن�ة.

�عضا منه، ي عمل�ة الّسرد نقدم فونحن نتفحص المنام عثرنا على �عض ما حذف      
للر�ط بین الحذف كآل�ة سرد�ة ذات دور من�ط لها، وآل�ة العجیب التي تسعى إلحداث 

لزمن متحركا �سرعة، ال �قف عند حدود اة مضمون�ة لما �سرد، فیبدو لفوضى سرد�ة وخلخ
تغییب الحدث لصالح  هوالزمن الیومي المعتاد، بل ینتقل إلى آلة فاعلة لها غرض محدد 

 اقع�ة الموقف.ال و  /تخییلته
ر فترة زمن�ة طب�ع�ة قطعها من قبره ختصفي البدء، نجد الوهراني، وفي مطلع منامه ی     

، 2مم الداعي إلى أن أبلغت أرض المحشر"�قاصدا أرض المحشر "فخرجت من قبري أ
فالواضح أن المسافة بین القبر وأرض المحشر طو�لة للغا�ة، و�التالي فزمنها طو�ل، تعرض 

ع واألحداث من خالل الحّذف (...) ائاالنتقال الّسر�ع إلى الوق"ألن الراوي یر�د  ؛للحذف
ذكرها والخوض لحاجة فال  فالقارئ أو المتلقي �ستط�ع من خاللها استخالص هذه األزمنة،

عندما �فهم أّن الوصول  3األثر على المتلقي، وأبین له" أوقعألنها ؛ في تفاصیل هذه الفترات
طو�لة، لذلك لجأ الكاتب إلى تهم�ش/ ة رحلة یتطلب تفصیل أحداثها مدإلى أرض الحشر 

                                                           
 .164عبد العالي بوطیب: مستو�ات دراسة النص الروائي (مقار�ة نظر�ة)، ص: 1
 .23(ومقاماته ورسائله)، ص: الشیخ ركن الدین محمد بن محمد بن محرز الوهراني: منامات الوهراني 2
، 2011(ت�مور الحز�ن نموذجا)، مجلة جامعة تكر�ت للعلوم،  هیرش محمد أمین، تقن�ات الزمن في القصة العراق�ة 3
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ألنها األهم �التفصیل الحتوائها حكا�ات وأحداث  ؛حذف هذه الفترة لصالح األحداث القادمة
 ذات بن�ة أساس�ة للّتناول واالهتمام بها.

رمزي �شیر إلى  ىنبإلى طول تأمل لیدرك أن هذا المقطع ما هو إال مالقارئ ال �حتاج      
م�ان حذف�ة ألغاها الكاتب، قفزا على الحق�قة التي یر�د إخفاءها، و�استخدامه هذه التقن�ة 
الّسرد�ة، فإنه �فتح المقطع على عوالم أخرى تسمو على حدود عالمنا الفعلي الواقعي، ولّعل 

وهي الّترتیب  ؛حة�عبر عنه �أدواته الّصر� فلمامتهن تقن�ا فن التعامل مع الّزمن،  قد ناسارد
�معنى أن زمن الحكي منطقي ر�اضي  ؛مستقبل - حاضر – ماضٍ المنطقي لتوز�ع األفعال: 

 �سیر ف�ه وفق التّرتیب الم�قاتي لألحداث.
جدیدة تخرج الزمن عن م�قاته الطب�عي، من خالل إعطاءه  ةوهكذا، توصل إلى طر�ق    

ر ألصلها، وتخرج عن خاصیتها فتحتمل تتنك"وظ�فة جدیدة مفترضة تتمیز �صفات ال زمن�ة 
 1جعلها زمانا حّ�ا له ظالل وأ�عاد".یمن مدلول الّزمان ما 

حینها، یبدو الّزمن مز�جا من ترتیب طب�عي، وآخر فوضوي، مطابق للقفز وعدم     
الترتیب، وهذا ما یخلق حاله من الّتأمل والغموض لدى القارئ في تفاصیل األحداث، 

 وصحتها من عدمها.
نا ح�ال نماذج من الحذف في مقاطع أخرى من الّسرد، مثل ضععالوة على هذا فالمنام �    

 -م�اشرة–.ما �سمح لنا أن نفهم 2ما هو عل�ه قول الوهراني: "فمشینا معه مقدار أر�عة فراسخ"
األعور ال�غدادي حتى بلوغ الحوض. ورغ�ة مّنا في مع فیها  اقتطاعه للفترة التي سار

ي الوهراني في إقصاء هذه الفترة، فإننا نرى إرادته في التركیز على رغ�ة ملحة توض�ح مرام
 والراحة. لالرتواءوهي الوصول للخوض  ؛داخله
بثالثة أم�ال أو إّن الزمن الذي قطعه الوهراني وصد�قه األعور مسافة طو�لة قد تقدر     

سر�عا ت�مقدار یوم كامل مثال، فمن خالل هذه الع�ارة یتضح المحذوف مشكال أكثر؛ أي 
الحكي، فقد ّتم القفز على فترة (أر�ع فراسخ) دون اإلحاطة بجوانبها، و�التالي إسقاط  لصیرورة

مل أن تكون ثانو�ة أو رتی�ة ال تحقق تح�األحداث الواقعة أثناء قطع هذه المسافة، التي 

                                                           
 .87، ص:1983عبد المالك مرتاض: النص األدبي من أین؟ وٕالى أین؟، دیوان المطبوعات الجامع�ة، الجزائر، دط،  1
 .52خ ركن الدین محمد بن محمد بن محرز الوهراني: منامات الوهراني(ومقاماته ورسائله)، ص:الشی 2
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األحداث، وعل�ه یجب االهتمام �ما یلي هذا القطع المسافي، للنظر في  تطورا أو تحركا في
 تفاصیله، وأهم األفكار محل النقاش والطرح.

الّنموذج من الحذف تجاوز �ه الكاتب أحداثا ثانو�ة ووقتا زائدا في هذا وعلى العموم،     
م �أخرى تجن�ا لإلطالة الّسرد، و�الّتالي تّم التالعب �الّزمن، من خالل إقصاء فترات، واهتما

 أو الملل.
�شتغل الوهراني اشتغاال واضحا على الفكرة، ف�مارس بذلك نوعا من االختراق والّتخر�ب،     

زمن�ا طو�ال حس�ما أراد من  استطراداالمؤلف �ملك سلطة منح األحداث  /ذلك أّن الوهراني
عل القارئ یتوق إلى تفاء/ الحذف، وهذا ما یجخجهة، ومن جهة أخرى �منحها حر�ة اال

راء تجر�ته اإلبداع�ة، ثعمّد هذا الفراغ أو الحذف لغرض إتمعرفة هذا المحذوف، والوهراني ی
 �اعت�ارها تملك حق الّصمت والحّذف والّتستّر على الواقع واألحداث.

�غرض كتمان �عض الفترات منها، ال  هاهذه الفترات الّزمن�ة المحذوفة، أراد الّراوي إخفاء    
یر�د إبداءها، واإلفصاح عنها، لهذا فقد لجأ لجّو المنام، ل�متهن تقن�ة الحذف أو القفز على 
الّتفاصیل واألحداث، �غ�ة إبراز الّتنافر الّزمني والحدثي معا، كذلك التقابل غیر المنطقي 
لألحداث مع بن�ة الّنص ككل، لذلك �ص�ح االنفالت من قیود الّزمن هو الوّسیلة الوحیدة 

 تغلب على تنظ�مه الموضوعي.لل
فالواضح أّن تقن�ة االختصار الّشدید أو القفز الزمني على الحوادث المتضمنة، تفاصیلها    

ال طب�عي،  -طب�عي إلى عالم ال واقعي -عن عالم واقعيوحیث�اتها، من هنا كان االنز�اح 
 لى العالم اآلخر.ف حسب الراوي الّسارد �حّلة المنام الحلم للولوج إظو وهذا االنز�اح 

نامي طوال مإضمارات أخرى تتر�ع على �ساط النص ال - الحذف –و�أتي �عد اإلضمار 
 فترة الّسرد، ولعل المقام ال یتسع لذكرها والتفصیل فیها.

ب�ان مدى التواصل الّتام بینها وتقن�ة ت -الحذف–وعل�ه، إّن غایتنا من دراسة هذه التقن�ة    
إّن تعمد الوهراني طّي الّزمن، وجعله وقتا حلم�ا،  ؛ج �فكرة مفادهاالعجیب، فاستطعنا الخرو 

ضي �ه إلى الض�اع وعّدم الّترتیب، كلها جعلت الّسارد یبلغ بن�ة الّزمن فبل تشا�كه الذي �
الذي فّر منه لعالم الخ�ال  1ي "تعكس حق�قة تشظي الزمن الواقعي"ظالمّنامي حالة من الّتش

 والحلم.
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زمنا نفس�ا، تستشعره نفس�ة الوهراني، حین �س�ح بخ�الها لتشاهد تعاقب فالمنام �عكس 
إحساساتها وأحالمها "إنه تصو�ر لألجواء الداخل�ة للشخص�ة، یر�طها �ماضیها، أو �قفز بها 

 1إلى آفاق اآلتي والحلم".
 / عجیب الخالصة:2-2

في الّسرد، إذ  -لحذف�عد ا–ثاني أنماط التسر�ع  يو�مكن كذلك تسمیتها مجمال، وه       
أن �قطع الّسارد مسافات شاسعة �أسطر قلیلة تلخص فحوى هذه "التقن�ة هذه �مكن مع 

 .2السنوات، فیتحقق الملخص"
إننا إزاء حركة ّسرد�ة تسعى إلى اختزال األحداث على مستوى الخطاب في صفحات 

ت، وهذا راجع إلى فترض أنها وقعت في سنوات أو أشهر أو ساعاأو سطر أو كلمات، كان �ُ 
"طا�عها االختزالي الماثل في أصل تكو�نها، والذي �فرض علیها المرور سر�عا على 

 3األحداث، وعرضها مركزة �كامل اإلیجار والّتكثیف".
فهي مظهر من  ،وضعتنا هذه التعار�ف إزاء تقن�ة إختصار�ة لألحداث والوقائع

 ال حذفها.و  مظاهر الّسرعة في اختصار التفاصیل دون إلغاءها،
ضي اختصار الّزمن تحت ص�غة "الخالصة" اللت�اس األحداث فبهذه الطر�قة �

ن مالحكا�ة منقوصة تحتاج إلى مز�د  مسیرة زمن�ة یتم إضمارها، فتبدو الناتجة ّعن
 التوض�ح.

ولهذا، فإن الخالصة تخلق حاال من االنغالق على المقطع المختصر الذي �فرضه 
ا انغالقا على أحداثه، والمضي في الّسرد دون التفصیل ن�منح منامزمن محدود، وهذا ما 

ف�ه، و�هذه الطر�قة �متزج االنغالق على الفترة الموجزة �عالم المّنام الّدال على المّتخیل 
الالمعقول، و�هذا المعنى �كتشف لدینا صراع كبیر، بین الخالصة الموجزة المنحسرة على 

عالم عجیب �حكمه بناء تخییلي موغل، �عید عن مقای�س  أحداث استهلكت تفاصیلها، و�ین
 العقل، وهو صراع غیر متكافئ، قائم على الّتوتر والّدهشة والّالترتیب.

                                                           
�اد�س فوغالي: الزمن وداللته في قصة من ال�طل؟ لألدی�ة زلیخة السعودي، مجلة العلوم اإلنسان�ة، جامعة محمد  1

 .53، ص:02جوان، ع:2002لجزائر، خ�ضر، �سكرة، ا
 .175نضال الشمالي: الروا�ة والتار�خ (�حث في مستو�ات الخطاب في الروا�ة التار�خ�ة العر��ة)، ص: 2
 .145بن�ة الشكل الروائي(الفضاء، الزمن، الشخص�ة)، ص:حسن �حراوي،  3
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ة؛ إّن تغییب الّزمن، وتحر�ره من الواقع�ة، من خالل معرفتنا أّن ممارسة هذه التقن�
ل، وكل ذلك �سهم في خلق مستقبلقد تّم في المنام، وهنا اختلط الّزمن الماضي �ا الخالصة،

المتلقي / زمن خاص غامض ال یهتدي إلى كشفه إّال �استخدام منطق خاص، لیجد القارئ 
 على الّفهم، و�خرج عن الّواقع/ المعقول. ينفسه في عالم �كتنفه الغموض والعجب، �ستعص

على مختارات تضمنتها مساحة المنام للخالصة إلحالتنا على أسرارها،  - اآلن -نقف
مفاه�مها الّتي تتضح �الّتدر�ج، �مساعدة آل�ة العجائبي �ما یخدم الّتجر�ة الّسرد�ة ككل، الّتي و 

توصف �الّتوتر، وفیها یتقابل الحدث في الماضي، مع الحدث في المستقبل، ل�ص�ح المجال 
أمام واسعا أمام المخّیلة، لیتمیز بین الحلم وال�قظة، بین الخ�ال والوقائع، فیجد القارئ نفسه 

 عالم واسع اآلفاق، ال یخضع للقیود والمنطق�ات، وهذا ما �عمق إحساسه �الغرا�ة والمفاجأة.
 اأطلعنا الّسرد في بدا�ات المنام على موجز خاص �شخص�ة ابن رز�ك، الذي بد

 ، �سكر �مال الدولة، فإذا ما تمت مالحظة هذه الخالصة ألدركنا �قلیل من التمعنجاهال
�ك حتى وصل إلى هذه الحال المّصور بها، فهو لم ز �ل عاشه ابن ر اختصارها لزمن طو 

كاملة وتصرفات  �ح�اةیبرز هكذا م�اشرة في المعط�ات المقدمة حول شخصه، بل مّر 
 مختلفة عبر زمن طو�ل حتى وصل إلى هذه األخالق والّتكو�ن.

ر  إّن تفاصیل هذه الخالصة مبهمة، وموجزة تساعد الزمن على التسر�ع، واختصا
�سرعة عن  �حكيألقوال وأفعال �مكن أن تسهم في إزالة الّل�س عن هذه الشخص�ة التي 

سخافة عقلها، ثم سكرها من خمر الوال�ة، وكأن الّسارد یر�د القفز على كل المساحات الّزمن�ة 
 لیثبت أمرا واحدا یر�د تأكیده، وهو شخص�ة ابن ز�ر�ك الّسكیر، الجاهل الّسیئ األخالق.

ز�ك ملخصة أتّم الّتلخ�ص ر المقطع الحكائي التي صورت ف�ه شخص�ة ابن في هذا 
لتكو�نه وأخالقه تجعلنا نتصرف للوظ�فة التي أدتها الخالصة، من خالل تركیزها على 

ا تهالحدث األساسي في المقطع دون الحاجة للحدیث عن شخص�اته وٕابرازها خصوصی
ص�ة عابرة في المقطع ال �حتاج إلى �ك كشخز ومالمح تكو�نها، فقد قّدمت شخص�ة ابن ر 

 رتها أو التعر�ف بها.یس
 عالقة مأزق�ةإّن  نقول: ،تجسید القرا�ة التي نو�نا عقدها بین الخالصة والعجائبيلو 

إن الخلط بین الماضي والمستقبل، إذ تطورت بینهما، خالقة غرا�ة تقوم في معظمها على
ومتى أراد أن �قفز  ،األحداث اختصرتفاصیل  اختصارشاء له  االّسارد یتحكم في الّزمن فم
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قصیرا لألحداث فعل، فهو �مدد في الّزمن و�قلص �كل ملخصا لكي �قدم لنا  بنا إلى األمام
 حر�ة.

إّن الوهراني/ الّسارد �قدم فهما مختلفا للزمن، إّنه یجمده عند لحظة واحدة، أو یلخص 
ارقة حاّدة، تقوم على التمیز في الّتجر�ة، مجموعة فترات زمن�ة في فترة واحدة، خالقا بذلك مف

رار على تعم�قها، �شكل یجعلها تبدو غر��ة، ف�مكنك أنت القارئ �التلقي المستساغ صواإل
ونات ّسرد�ة أص�ح نغا�ة منه في االحتفاظ �مك ،للتجر�ة الزمن�ة الجدیدة التي یلتزم بها

 ، إنه �مارس لع�ة ّسرد�ة فن�ة �حذاقة تامة.�متهنها
الّسارد یختزل لنا، في المقطع السابق، فترة طو�لة من ح�اة ابن رز�ك ر�ما فاقت إن 

الّسنوات، قضاها حتى أص�ح بهذه األخالق�ات والصفات، فالمالحظ في هذا الشاهد ات عشر 
سعّي الّسارد تقد�م موجز لفترة طو�لة عاشها ابن رز�ك، و�مقتضى هذا الموجز الّذي خلقه 

 تلخ�ص، ت�عا للحیرة التي �عاني منها، ومن هنا، �شكل يمسعاه الّتلخ�صجّو المنام، ندرك 
خرقا لنظام الواقع، خرقا �كشف الّطا�ع الالعقالني "األحداث الّزمن�ة مّدة ال �ستهان بها، 

الّذي �حمله مثل هذا االختصار، إّنه رصد لألفكار الكامنة، ومنحها قدرا كاف�ا من الّزمن 
 1جلّ�ة و�ارزة". لهواجس الغامضةابجعل 

ونقف في هذه الخالصة، فضال عن الّتفسیر الّسابق لتوظ�فها حسب الّسارد، على 
أهم�ة التفسیر المنامي �اعت�ار الّسارد یخوض مناما عجائی�ا �كسر ف�ه الّزمن، و�فكك 

دید األحداث، األمر الّذي یخلق حاال من الّتنب�ه تممكنه من تقل�ص أو ت�الطر�قة التي 
التي تخوض صراعا داخل نفس�ة الوهراني/  2ي، الذي هو تجلي "ل�عض القوى النفس�ة"الّنفس

 الّسارد، �اعت�اره عاش حالة من الشتات والّتشرد �عیدا عن األهل والوطن.
شكل الحلم رّدة فعل حاالت القلق أو الّضجر التي تعاني منها الّشخص�ة في �إذن، 

نیها، منفصلة عن هذا الواقع الذي �كتم أخ�ارا و�واطن حن إلى الحلم الّذي �حقق أماتالواقع، ف

                                                           
 في القص الحدیث:تمظهر العجائبي  1

(www.tiohreen.edu.sy/Faculty%20of%20arts%20masters%20-thesis). 
 .06، ص:1982، 4س�غموند فرو�د: الحلم وتأو�له، ترجمة:جورج طراب�شي، دار الطل�عة للط�اعة والنشر، بیروت، ط 2

http://www.tiohreen.edu.sy/Faculty%20of%20arts%20masters%20-thesis)
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هناك مخفي �حرص الّسارد ، و�التالي 1"لم تقل، "وهي كامنة في اللغة، وأّن للّنص ال شعوره
 ه، بل اختزاله للمرور لألحداث الّذات الحضور األساسي.ئعلى إخفا

، ال تنعدم، المكبوحةالرغ�ات المكبوتة والخواطر "وخالصة األمر: إّن الحلم یؤكد أّن 
بل تظل محتفظة �طاقاتها النفس�ة سواء كان الشخص سل�ما أو مر�ضا، فالحلم في حد ذاته 

 2هو الّدلیل الحّي على حیو�ة تلك الرغ�ات والخواطر".
ألّن  ؛إجماال، ل�س بوسعنا الحدیث عن كل الّنماذج التلخ�ص�ة الموجودة في المنام

ة المنام، تختزل مكبوتا إنسان�ا أراد الوهراني اختزاله جل التلخ�صات الحاضرة على خر�ط
أحداثا وأخ�ارا  -اإلشارة كما س�قت –وهذا االختزال یلخص  ،مرورا لألحداث التي تل�ه

الماضي جوانب مظلمة، وخف�ة ال �مكن هذا ماض�ة ال یر�د الوهراني الّتوقف عندها، ففي 
 التعبیر عنها.

مع العجائبي،  تهالّسا�قة تقّن�ة الّزمن في عالق تناولنا في الّصفحاتفي الختام، 
ممیز�ن التجر�ة الّذهن�ة التي مّر بها الّسارد، والتي من خاللها استطاع بناء منام حلمي، 

 المنام). عالمیرت�ط �ال�قظة قبل انتقال الوع�ه إلى المستقبل (
ل الرؤ�ا واقع�ة أین �صف حاله قب بدایتهنجد أنفسنا إزاء خطاب خاص �الّسارد، 

�كون الزمن حاضرا محضا، �حضر الواقع و�غیب البدا�ة تمهیدا لتأو�ل دالالتها، وفي هذه 
 إنه زمن قبل المنام. ؛الخ�ال

زمن آخر غیبي، جرى ؛"ل�أتي م�اشرا له الدخول في جو المنام، لینطلق زمن المنام
فتنقطع  3(یوم الق�امة)"غا�ة األزمان المستقبل�ة هو زمن  عنفي الّالوعي ساعة نوم الّرائي، 

 4الّصلة بین الّراوي والحاضر "ل�سرد أحداث المستقبل كما �صورها الالوعي".
 

                                                           
سى: القراءة النفس�ة للنص األدبي العر�ي، مجلة جامعة دمشق، جامعة ال�عث، كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة، محمد ع� 1

 .25، ص:2+1، ع19قسم اللغة العر��ة، مج:
 .79(دراسة مقارنة لثالث�ة نجیب محفوظ)، ص: سیزا أحمد قاسم: بناء الروا�ة 2
 .103(دراسة)، ص: المكونات، والوظائف، والتقن�اتناهضة ستار: بن�ة السرد في القصص الصوفي  3
 .103المرجع نفسه، ص: 4
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�ة تنامي طالمحكي "تجن�ا لخ وفي دن�ا المنام الالوعي تختلط األزمنة، و�تكسر
 غیب الّزمن وت�عثره،محدثا في ذلك داللة "تُ  1الحدث، وٕالغاء التنامي الزمني والمنطقي المعتاد"

 .2وأح�انا تالش�ه"
انبثق داخل المنام زمن غیر عادي، یتجاوز حدود الواقع إلى عالم ذي  :أو لنقل

ال الّال�قین، مادام غالتزامات مغایرة تمامّا، وهو ما یتعلق �استدعاء منطق الّالعقل، واشت
 �الغموض وااللت�اس والّترمیز. انص المنام مرتهن

ع الّخطي، وٕانما تداخلت األزمنة، فامتزج الماضي ا�تومن هنا، لم �عد الّزمن ذلك الت
مع الحاضر، والحاضر مع المستقبل عبر أقوال الّشخص�ات، األمر الّذي أّدى إلى تسل�ط 

 وهي اختصار الّزمن. ؛مز�د من الّضوء على الظاهرة األبرز في عالقات الشخص�ات
ر�ة جوفیها تتجسد تمن هذا المنطلق، نقترح موجزا لهذه التقن�ة "اختصار الّزمن". 

لمكون لإثراءه  وجز في أخرى، من خاللسقط أزمنة، و�ُ من خاللها �ُ  ،ذهن�ة �مارسها الّسارد
الحذف  يالزمني الذي ی�عث على الّتداع�ات الذهن�ة، التي تعمل على تجسید م�كر لمعطی

، إذ 3ه"دورا حاسما في اقتصاد الّسرد وتسر�ع وتیرت"والخالصة �اعت�ارهما یلع�ان مع �عض 
�عمل الوهراني على قطع أو إسقاط أحداث من السرد دون اإلشارة إلى المّدة الزمن�ة بتحدید 

 دقیق لها، مارا إلى الحدث الرئ�س المقصود بذاته.
لتقوم  ،لمدة الزمن�ة كالیوم أو الشهر...سب الخالصة مرورا سر�عا على اتكذلك، تك

 تفاصیل الموقف الحدث.بإیجازهم في مقطع واحد دون الخوض في ذكر 
یّتضح القول من خالل التقن�ة، إّن الوهراني سعى لتوظ�فها رغ�ة في إعطاء مظهر 

الوقائع غیر جدیرة �اهتمام /ألنه یرى أن هذه األحداث ؛سر�ع في عرضه لوقائع منامه
 شدید. زمنامه بإیجا �قصالقارئ، ومن أجل ذلك �كتفي  /المتلقي

ن في رحلة المنام متعال على الّزمن في رحلة المنام، متى سلمنا �أن الّزموعل�ه، 
 لمكان.امتعال على الزمن األرضي، نطرح المشكل توا في شأن 

                                                           
 .104، ص:2007فاطمة بدر: تحوالت السرد في روا�ات ما�عد الحداثة، مجلة األكاد�مي، جامعة �غداد،  1
 .104المرجع نفسه، ص: 2
 .156حسن �حراوي: بن�ة الشكل الروائي(الفضاء، الزمن، الشخص�ة)، ص: 3
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 :ةـنظر� ةـمقدم/1
�عّد المكان من العناصر البنائ�ة في المحك�ات عموما، فهو بن�ة جوهر�ة ال �مكن 

ألنه ل�س في اإلمكان تشكیل بن�ة سرد�ة، دون وجوده، وهذا األمر  ؛التنصل من دراستها
 �سمح �الوقوف عند جمالیته وال�حث في مدى تناس�ه مع الشكل األدبي الذي احتواه.

، فقد �كون ذا دور �ه داخل الّسرد، مّن خالل الّدور الذي �قوم تهفالمكان �ستمد أهمی
سكون�ا، وقد �كون  �كون حرك�ا فعاال أو ثابتا ل حیزا ثانو�ا ف�ه قدغ�ارز في النص "أو �ش

متناسقا أو غیر متناسق، واضح المالمح أو غامضها، مقدما �شكل عفوي غیر مرتقب، 
 1تتناثر جزئ�اته عبر فضاء الّنص".

وعلى هذا النحو، �ص�ح المكان ضرور�ا �النس�ة للّسرد عامة، وفي دراستنا خاصة، 
نظر إل�ه على أّنه مجرد خلف�ة سوس للمكان، إذ لم �عد یُ سنحاول تجاوز المعنى المادي المح

 �ةنفس ةتقع فیها األحداث فحسب، ولكن صار ینظر إل�ه ب�عد نظر أكبر من ذلك، إنه حال
أول من  �اشالر و�عتبر غاستون ذات ارت�اط وثیق �اإلنسان في شيء حاالته التي �مر بها، 

ن ال �مثل صورا مرسومة كالكلمات، بل إن توصل إلى هذا المعنى من خالل قوله: إّن المكا
 2المكان ما كان مؤثرا في مخیلتنا وأحاس�سنا".

أي أّن المكان ذا ارت�اط وثیق "بخ�ال اإلنسان وأحالمه، ّمما یجعله قا�ال للّتحول إلى 
لمرجعي ل�اتجاه عالم متخیل مخالف  3رموز ودالالت، �طلق علیها االنز�اح أو العدول"

 والواقعي .
ه النظر جتال �ص�ح الحدیث عن المكان في �عده الجغرافي المعّتاد، بل یُ  ،لّتاليو�ا

 والالمعتاد. نحو أ�عاد جدیدة شبیهة �الالواقع
زئه من الواقع، ف�حرك شخص�اته تجیالمكان، فقد  نمذجةو�لعب المؤلف دورا في 

رض العجائب وأحداثه ف�ه، وقد یلعب الخ�ال دورا غر��ا غیر مألوف، في أح�ان أخرى أ
 .4منها مكانا عجی�ا" قلیخل

                                                           
 .74 -73، ص:01، ع:12، مج:1993شعیب حلیفي: مكونات السرد الفانتاستیكي، مجلة فصول،  1
�اشالر: جمال�ات المكان، ترجمة: غالب هلسا، المؤسسة الجامع�ة للدراسات والنشر والتوز�ع، لبنان،  غاستون  2
 .189، ص:1984 -ـھ2،1404ط
 .240نادیة بوشفرة: جمالیة الفضاء في روایة ذاكرة الجسد، ملتقى دولي التلقي وخطاب التمثالت، ص: 3
 إ�مان مطر السلطاني: السرد وما السرد في الروا�ة العراق�ة المعاصرة (روا�ة األرض الجوفاء لعبد الهادي الفرطوسي 4

 .162أنموذجا)، ص:
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واآلن، ونحن نأتي على إنها هذه الّص�اغة الّنظر�ة للمكان العجائبي، علینا أن ننظر 
 في شأن الّتعدد الواسع لألمكنة الموظفة في المنام، نظرا لكثرة ما ینقل لنا من أخ�ار وأحداث

ة بدورها عن مالّناجومن ثم تتعدد األمكنة نظرا لتعدد األحداث، ، وقعت لشخص�ات منامه
التي تظهر متشا�كة بین  ،تعدد الّشخص�ات، وفي هذا حاولنا دراسة األمكنة الواردة في المنام

فضائین: فضاء دنیوي �أماكن معلومة، وفضاء أخروي تحكمه أماكن مجهولة �النس�ة 
 للقارئ.

 .المنام أمكنة فيفي عجائب�ة صورة ال/ 2
�ظهر المكان العجائبي في منام الوهراني، مكان ینتهي إلى مختلف الفضاءات  ،عل�هو 

ة من العالم الغیبي مسرحا لبناء األحداث �ما ف�ه من عجب خذالتي تتجاوز العالم الواقعي مت
 وتحول من مكان إلى آخر.

جد أمكنة واقع�ة من مثل فالقارئیالمنام الكبیر بین الواقع والخ�ال،  یجمعمن هنا 
وقد وردت  ،جد أخرى مّتخیلة (المحشر، جیل األعراف...)یالقبر)، كما  -الّسر�ر -(الغرفة

 .الغرا�ة.. -والغموض -م االستقرارهذه األماكن مجسدة معاني: عد
 اوالجنة والّنار، على اعت�ارا أنهنتحدث عن الموقف، فنحن إّننا إزاء أمكنة میتافیز�ق�ة 

�معنى أن الوهراني استعمل هذه األماكن المقدسة �شكل  ؛اوجودهبخبرت الد�انات أماكن أ
مدهش لممارسة الفعل الّتخییلي، والخوض في أحداث ووقائع خارقة وملیئة �كل ما هو 

 ؛و�لعب خ�ال المؤلف دورا �ارزا في دخول المتلقي عالم العجیب والمجهول ،عجیب وغر�ب
 هشة كذلك االستغراب.وهو عالم مليء �اإلثارة، والدّ 

ع�ة أو غیب�ة، قفهو إذن، �عتمد على الواقع عندما �عبر عنه �أسالیب فوق وا
فاألحداث تقع في عوالم لدى القارئ معلومات محدودة عنها ق�اسا لمرجع�اته، ما �مكنه من 

 ت "من األ�عادالألنها تخرج �ه إلى حق�قة مؤداها االنف ؛هامراغ�ا الع�ش في عوال ،تخیلها
لألمكنة، فالسارد �ستط�ع أن �غیر منحى العوالم من  1اإلقلید�ة إلى أ�عاد متعددة، مفتوحة"

وجوهها الهندس�ة ال�س�طة إلى "أشكال جدّ معقدة ومتنوعة تحقق االختالف عن الفضاء 
 .2المألوف، والمتعارف عل�ه، بخلق تعدد�ة في جغراف�ا األش�اء والك�انات"

                                                           
 .192الفانتاست�ك�ة، ص:شعیب حل�في: شعر�ة الروا�ة  1
 .192المرجع نفسه، ص: 2
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عجائب�ة المكان في المنام على دمج حاصل بین العجائبي والواقعي،  نىوهكذا، تب
�اعتقادنا أّن المزج بین و فالوهراني �شكل أمكنته المتخیلة من تفص�الت ذات مرجع�ة واقع�ة، 

للقارئ على إدراك أحداث اعت�اد�ة القدرة المساعدة  �منحالواقع المرئي والمتخیل غیر المرئي 
 ألنها جزء من واقعه، �ستط�ع قراءتها وفهمها. ؛ساسا �عوالم غیب�ةإحومقبولة، إنه �متلك 

آل�ة النوم، التي اختارها �مساعدة عبر ّم توهذا الهروب للعوالم الغیب�ة من قبل الّسارد 
ها الماضي أو ك�حها تاتنا التي كب�غر ألنه �صور "لنا  ؛الحلم الموصول الّصلة �المستقبل

فقد استغل الوهراني هذه اآلل�ة  1محاولة تحقیق رغ�ة لم تتم" اأخیر أوال و (...) إّن الحلم 
 لیلتمس لنفسه عذر القول، وعذر اإلفصاح الم�اشر عن المسكوت عنه.

ؤ�ة واضحة رأیناها ر واآلن، سنحاول أن ندرس تشك�الت األمكنة الموجودة في المنام وفق 
 .الیوتا�اوي) -المتخیل(لعلوي او  لي)فّ األرضي(الواقعي/ الس ،دین�ة -تشتغل تحت ثنائ�ة فكر�ة

از من عوهو تقس�م في الحق�قة ولألمانة العلم�ة لم �كن محّض صدفة، بل كان بإ�
العجائبي في روا�ة الطر�ق إلى :"األستاذ ف�صل غازي الّنع�مي في دراسة قّدمها �عنوان

قوم تعدن"، في إشارة منه إلى اآلراء التي �طرحها "لوتمان" في مقار�ته للمكان الروائي، التي 
مد كذلك على مفهوم الحّد الذي �فصل بین مكانین تمبدأ التقابل بین متضادین، وتع"على 

واقع�ة وأخرى  ضي إلى فهم وضع متناقض �سبلفذلك الّتعارض الّذي �، 2متعارضین"
 خ�ال�ة/ فنتاز�ة، وهذا ما یجسد أمكنة متعددة ومش�عة داخل العمل األدبي قید الدراسة.

 ،وعل�ه، تتشكل األمكنة العجائب�ة في المنام الكبیر وفق خطة تصو�ر�ة لدى مؤلفها
 تسیر على ثنائ�ة: 

 ..العراق. -القبر -ّدمشق -المروج -األرضي، الذي تمثله: الجداول -1
 .الجنة.. -أرض المحشر -الّنار -اآلخرة -علوي، الذي تمثله: الّنومال -2

ضي إلى تقس�م فضاءات المنام إلى واقع�ة طب�ع�ة، وأخرى متخیلة فثنائ�ة ت وٕانها
منام�ة، في محاولة بناء محكي ّسردي �حاول الجمع بین هذین الّنوعین في جدل�ة مشهد�ة 

قا من اإلمكانات الجدیدة المفتوحة على المخیلة، نتیجة قائمة على أ�عاد متعددة الّداللة انطال

                                                           
س�غموند فرو�د: تفسیر األحالم، ت�س�ط وتلخ�ص: نظمي لوقا، سلسلة ثقاف�ة شهر�ة تصدر عن دار الهالل، مصر، ر��ع  1

 .192، ص:137، ع:1962أوت  -1382األول 
فین، عیون للمقاالت، الدار الب�ضاء، یوري لوتمان: مشكلة المكان الفني، ضمن كتاب جمال�ات المكان، مجموعة مؤل 2
 .81، ص:1988، 2ط
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ّذم الدن�ا وأهلها، فلم یترك رذیلة وال "اإلخفاق الذي حدث الوهراني في واقعه، فقد أكّثر من 
، وهو بذلك �فّر للعالم 1نق�صة رآها في عصره إّال أعلنها مصرحا تارة، وملمحا تارة أخرى"

�عالم األموات، �احثا عن رحلة نجاح وتفوق في عالم اآلخر تاركا عالم األح�اء، متصال 
 النوم، �عیدا عن رحلة اإلخفاق التي صحبته مّدة من الّزمن.

 األرضي (الواقعي/ الّسفلي): فوضو�ة الواقع. المكان/ 1–2
ال تخرق  ،ته، �قدم أحداثا واقع�ةاال ّشك أّن نص المنام الكبیر نص واقعي في بدا�

إلى أّن  تودوروف حثیر قلقا أو حیرة، فقد ألمالمنطق، تتولد من رؤ�ة م�اشرة عاد�ة ال ت
 ةالرؤ�ة الخالصة وال�س�طة تطلعنا على عالم مسّطح، بدون عجائب، أّما الرؤ�ة غیر الم�اشر "

 .2دها الّسبیل إّلى العجیب"حفو 
�مرجع�ات جغراف�ة وتار�خ�ة كذكره  أرض�ة تتماهى /یهیئ لنا الّسارد أمكنة واقع�ة       
ال�ساتین لسر�ر، أو اإلشارة منه للعراق أو دمشق أو أماكن طب�ع�ة كالر�اض أو اللغرفة و 

 ...أو
فالوهراني یذكر هذه األماكن �اعت�ارها "رموز إحال�ة متش�عة �الدالالت، ولذلك فإّن 

 .3�كون اعت�اط�ا في ثنا�ا الّنص الروائي، و�ص�ح عنصرا تعبیر�ا بنائ�ا" نوجودها ل
و�تمخض  ،موجودة في المنام بدالالت واقع�ةالیتبین هنا، اكتناز معظم األماكن األرض�ة 

عن هذا االكتناز مواقف وآراء نحاول من خاللها أن نسلط الّضوء على جملة من المسائل 
 �طر�قة عجائب�ة فوضو�ة تأخذه �عیدا عن غایتنا الواقع�ة. التي �اتت تشغل �ال الوهراني

بدءا، نعثر على هذه األماكن في موقفین من الّسرد: االستهالل والخاتمة، حیث تبرز 
 أماكن متنوعة، ترت�ط كل منها �موقف خاص في المنام.

 
 
 

                                                           
 ، 2008عبد اللطیف المصدق: العالم اآلخر بین المعري والوهراني، موقع عبد اللطیف المصدق،  1

(kalimatabira .blogspot .com /2008 /02 /blog_3038 html) 
 .154تزفتان تودوروف: مدخل إلى األدب العجائبي، ص: 2
: اإلیدیولوج�ا و�ن�ة الخطاب في روا�ات عبد الحمید بن هدوقة(دراسة سوسیو�نائ�ة)، الفضاء الحر، الجزائر، عمرو ع�الن 3

 .219 -218، ص:2008دط، 
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 /عجیب الغرفة:2-1-1
مكاني اسمه  زیحإّن المكان األرضي األّول �حیل بتوصفاته المرجع�ة/ الواقع�ة على 

الغرفة، �اعت�ارها الحیز الجغرافي الذي استوطنه السارد وهو �حدث نفسه، و�ناجیها �انتظاره 
 یل ح�اته أمال وعنفوانا.حرسالة ت

منطلق دخوله إلى إّن الغرفة �حیزها المغلق تحوي الّسارد، �اعت�ارها مكان نومه، و 
هو استنتاج بل  عالم المنام، لكن ذكر�اتها بهذا االسم "الغرفة" لم ترد في مجر�ات المنام،

ولقد فكر الخادم "ل قول الخادم مثال غیر، �اعت�ار مالمح وجدت داخل الّنص، من  �حثي
(...)  لیلة وصول كتا�ه إل�ه في سوء رأ�ه ف�ه، وشّدة حقده عل�ه، و�قي طول لیلته متعج�ا

، فهذا ملمح �عبر عن أحداث سردها داخل 1هز�ع من الّلیل"الى وامتنع عل�ه الّنوم ألجل هذا 
 غرفته، قبل رحیله إلى عالم النوم، لیرى أحداثا و�خاطب شخص�ات في عالم الحشر.

وهذا المكان �قدم صورة عجائب�ة فوضو�ة لحال الوهراني القا�ع في غرفته ینتظر 
رسالة قادمة إل�ه من الحافظ العل�مي، فحوى یر�ده م�شرا �أحوال األهل شوق كبیر فحوى �و 

 والوطن.
جعلته �طلب و ن الفوضى المكان�ة للغرفة عندما �ع�ش الخادم فوضى ذهن�ة أرقته متك

الّنوم لیرتاح، إنها فوضى تعكس خواطر الخادم المنتظر المتفائل، ل�سقط عل�ه حنق الحافظ 
 محیرا، جعله �ستفسر أس�اب سخط الحافظ عل�ه.ورغبته في معاقبته سقوطا 

و�ستمر المكان الضیق "الغرفة" في تأد�ة دوره الوظ�في، كاشفا �عض تفاصیل 
لق�اسات وتقس�م "الّتكو�ن الّخاص �الشخص�ة، فالمكان ل�س مجرد تركی�ة هندس�ة خاضعة 

العالقة الناشئة ، وهذا �ظهر من خالل 2مّساح األراضي، بل هو مكان عاشه األدیب كتجر�ة"
بین الخادم وغرفته، فقد ق�ع فیها مّدة من الوقت �حدث نفسه، و�سترجع ذكر�اته، الحز�نة 

 لحدیث والبوح.لوالسعیدة في وطنه، فالغرفة كانت المتنفس الكبیر 
و�ظهر فضاء الغرفة مشحونا �أط�اف الذكرى، فالخادم یبدو متفائال بدا�ة كالمه من 

، لتنقلب الصورة إلى حبورااألخ�ار المفرحة وتمأل قل�ه راحة �ال و  رسالة شیخه لعلها تحمل

                                                           
 .23الشیخ ركن الدین محمد بن محمد بن محرز الوهراني: منامات الوهراني(ومقاماته ورسائله)، ص: 1
 .224، ص:1981، 1غالب هلسا: المكان في الروا�ة العر��ة (الروا�ة العر��ة واقع وافاق)، دار ابن رشد، لبنان، ط 2
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كم�ة من الفوضى الذهن�ة التي صنعها فتحه رسالة الشیخ لیجد فیها كل محزن ومجلب لأللم 
 والعبث.

و�التالي، إّن شعور الخادم المتغیر في التعبیر عن نفسیته جعل معالم العجیب 
ول الكلمات من معنى إیجابي إلى آخر سلبي یخلق نوعا تتضح، فعندما تتغیر المشاعر وتتح

 تحول.ممن العجیب المتغیر/ ال
وتنتقل من الواقعي الخالص (لحظة الهدوء والتفاؤل من  ،ناقضاتتالغرفة �الم تمتلئ

فحوى رسالة الشیخ) إلى الخ�ال (لحظة القلق والتشاؤم من فتح الرسالة الّتهدید�ة)، فهي 
"ال �ع�ش على شكل صورة وحسب، بل �ع�ش داخل جهازنا العصبي تخرجنا إلى توقع مكان 

غیر قابل  اوجدنا عالملفلوعدنا إلى حوار الخادم مع نفسه  1"كمجموعة من ردود الفعل
ألنه �ع�ش تشو�شا عاطف�ا متبدال، غیر مستقر الحال، الشك أّن الغرفة فسحت  ؛إلدراكل

خادم، وهذا ما جعله �ستحضر أمكنة تمارس ارة الذكر�ات، عند الثمجال الخ�ال والحلم واست
 لع�ة الّبوح والّسكوت �صورة تحفز المخزون الداللي المنطو�ة عل�ه.

ومن ثمة، تنقلنا الغرفة إلى مستوى ثان من الفهم العجائبي للمكان الواقعي/ األرضي، 
المعنى وهي انتقالة تعتمد على أفكار الخادم لتشكل س�اقات تعبیر�ة لها ارتداد في مستوى 

حیث  الخ�ال والعوالم عجائب�ة العجائبي، وعل�ه ننقلكم إلى هذه األماكن في دراسة تحلیل�ة 
 الممتدة �ال حدود.

و��قى أن تقول في األخیر: إن الغرفة مكان ألیف عند الوهراني، مكان عاش ف�ه، 
كر�ات وموطن وشعر ف�ه �الحما�ة والدفء، وأحّس اتجاهه �األلفة، واالستقرار. إنه ماّدة الذ

 اإلحساس.
تحول داللتها للفوضى تّن الغرفة دال على االستقرار وفجأة إیتضح من خالل ما قیل: 

�معنى  ؛مسارها الّسردي تحول �فعل منطق العجیب القائم على التحول إنوالّشتات، إذن 
االنتقال من حال إلى حال، وهكذا تغیرت البرمجة الذهن�ة لدى الّسارد، ف�عد شعوره 

ده وذكر�اته، وفجأة یتغیر معناها لتذكره �كل جمیل في بغرفتهالتي �االستقرار والراحة في 

                                                           
 .224غالب هلسا: المكان في الروا�ة العر��ة (الروا�ة العر��ة واقع وافاق)، ص: 1
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 �عتبرالداللي إلى القلق وعدم االستقرار. وقد تم هذا االنتقال والتحول بلع�ة العجائبي، الذي 
 1د بین تفسیر واقعي وغیر واقعي لألحداث التي تتضمنها".ردتّ بدوره "أنموذجا متمیزا لل

 :األماكن المعاد�ة عجیب/ 1-2 -2
في البدء، من األفید اإلشارة إلى مقصدنا �المكان المعادي، فهو ب�ساطة مكان ال 
�شعر ف�ه اإلنسان �األلفة، "بل على العكس من ذلك �شعر نحوه �العداء، وهذه األماكن إما 
أن �ق�م فیها اإلنسان مرغما كالسجون والمعتقالت، أو أن خطر الموت �كمن ف�ه لسبب أو 

وتنقله من  ، و�التالي، فهي أمكنة تؤدي إلى الضجر والعداء،2" آلخر، كالصحراء مثال
�ما یتضمنه ذلك  3ومن العالم إلى الذات" ،من الخارج إلى الّداخلو "الحر�ة إلى العزلة، 

، فما أن تطأ قدماه أرضها، حتى تبدأ سلسلة عذا�اته التي ال نفسیتهاالنتقال من تحول في 
 تنتهي إال �الرحیل منها.

الوهراني أماكن معاد�ة فرضت عل�ه، حتى �ات حز�نا، ضجرا من تواجده  لقد شهد
الحتواء الحدث، بل  امعنى تجر�دي بجعلها إطار  ألنهافیها، وظفها قبل بدا�ة منامه، ال 

كان  ذادالالت متنوعة وغن�ة تثري العمل�ة القرآن�ة للّنص اإلبداعي الس�ما إ"�اعت�ارها تقدم 
فالّسارد یرت�ط  4"العمل اإلبداعي كانعكاس للواقع الخارجي هناك قصد�ة هادفة إلظهار

إال أّنها شكلت لد�ه أماكن معاد�ة، أحّس  ،حیز جغرافي منفتح ت�أمكنة خارج�ة متنوعة ذا
ا مي القهر والّتشرد، وفیهزَ كَ رْ االنق�اض، إنه �شیر لمدینتي العراق ودمشق مَ و داخلها �الضیق 

 الحز�نة.كل معاني المعاناة والّذكرى 
لدى الوهراني في  العدائ�ةإّن استحضار صورة المكان "دمشق" على هذه الشاكلة 

، هو تأكید لمرارة نفس�ة لم �ستطع نس�انها، ففي دمشق ذاّق مرارة همرحلة أولى من نّص 
ال�ّطالة والّتشرد، فهاهو یخاطب شیخه، الّراغب في أخذ ثأره، فالوهراني مذنب �ستحق 

منه إّال أن توسل شیخه أن �صرف نظره عن العقو�ة، لكّن الشیخ ثابت العقاب، فما كان 

                                                           
 .67تزفتان تودوروف: مدخل إلى األدب العجائبي، ص: 1
: الفضاء في روا�ات عبد الله ع�سى السالمة، مجلة أ�حاث كل�ة التر��ة األساس�ة، جامعة مصالح الدین محمد حمدي م. 2

 .07، ص:01، ع:11الموصل، مج: 
 .80، ص:2005محمد عزام: شعر�ة الخطاب السردي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، دط،  3
، مجلة القادس�ة )(دراسة في روا�ة القلعة الخامسةأنماط الوعي ودور المكان في تكو�نها م محمد عبد الحسین هو�دي:  م. 4

 .157، ص:04و 03، ع:06مج:، 2007في اآلداب والعلوم التر�و�ة، جامعة المثنى، 
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على حقده، فما كانت من حیلة لدى الخادم غّیر الّتوسل، وتب�ان معاناته وّلعل هذا یثیر شفقة 
ضجر القعود بدمشق، وال ال�طالة فیها "الشیخ، الذي لم ینفع معه شيء، حتى معاناة الخادم و

مل ذكر�ات التشاؤم والقلق �انغالقه على نفس�ة الكاتب، حمكان ت. فدمشق ال1مع الّزمان"
فوصل �ه الحال حّد االختناق، بل صارت العالقة بینهما عدائ�ة سلب�ة، خاصة عندما تتخذ 

، 2طا�عا عشوائ�ا �صعد (...) فعال�ة اإلحساس �الخوف من المجهول""هذه األمكنة 
 -تراب واألحوال الّنفس�ة المترد�ة (القهرفالوهراني عاش مرغما بدمشق، وفیها عانى االغ

 الّتشرد). -القید
فال شك أّن هذه االضطرا�ات الّنفس�ة التي تعتري الّسارد، تجعله �فكر في وسیلة 

كر في رحلة خ�ال�ة إلى عالم الحشر، عّلها توفر فللفرار من مرارتها أو س�طرتها، لهذا تجده �
 له جوا مغایرا من الهدوء واالطمئنان.

عل�ه تبدو �شكل جلي حجة الّسارد للدخول في عوالم اآلخرة، فما المكان المعادي إال و 
 وسیلة للرحیل نحو العوالم الخ�ال�ة.

یختص  ین�ة القلق وغ�اب االطمئنان الّلذمن هذه الداللة أن نشیر إلى كم ،و�همنا
�حیث �مثل عزلة وابتعادا عن العالم المألوف الذي اعتادت الّشخص�ة  ،بهما المكان المعادي

الع�ش واالستقرار ف�ه، وتزداد قساوة المكان عندما �شعر الخادم �الغر�ة واإلح�اط من هذه 
البیئة "دمشق"، �حیث یتعطش للّنجاة منشدا الراحة والّسعادة فیختار عالم الحشر مالذا 

 ستقرار�ا.ا
لم اآلخرة "الحشر" ی�عث على راحة القول، واست�احة الّبوح، فهو عالم إّن الح�اة في عا

هذا عندما �ستط�ع الّسارد الّتصرف في أحوال شخص�اته، و ، واالنعتاقمليء، �الحر�ة 
وهو الّسخر�ة من الّزمن وأهله وأمكنته،  ؛وٕانطاقها المعلومات التي یود، وهكذا فقد حقق هدفه

 عاصرته. والتصو�ر الكار�كاتوري لشخوص
ولم �كتف الوهراني بدمشق مكانا معاد�ا، بل وّظف مدینة العراق كمعادل موضوعي 

ه، �قول عنها مواصال استعطاف الشیخ "وال طول الشقة و�عد المشقة إلى العراق، ئلهمه وشقا
 3وال مكابدة قذارة المساكن والمسالك ب�غداد". ،الجمالین والحمالین في الطر�ق مكابدةوال 

                                                           
 .22(ومقاماته ورسائله)، ص: الشیخ ركن الدین محمد بن محمد بن محرز الوهراني: منامات الوهراني 1
 .47م، ص:2008-ه1429ز�دون، رسالة ماجستیر، جامعة �ابل، ساهرة علیوي حسین العامري: المكان في شعر ابن  2
 .22الشیخ ركن الدین محمد بن محمد بن محرز الوهراني: منامات الوهراني(ومقاماته ورسائله)، ص: 3
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الّسارد �عاني الضجر والملل من األماكن التي یزور، فالعراق �عیدة لمسافة مازال 
 بینها ودمشق ت�عث على الّضجر، هي كذلك تحوي مساكن ملیئة �القاذورات واألوساخ.

، انبرت العراق رمزا للّتشرد والقید، ففیها كل الصفات المنفرة حتى اإلطارضمن هذا 
 األماكن المعاد�ة. فیها الّسارد المهموم بثقل �فكرال 

إذن، إّن االنتقال من الفضاء المفتوح الجمالي الذي تحمله مدینتي "العراق ودمشق" 
هو دعوة إلى ال�حث في شأن  م؛تار�خ�ا وأدب�ا، إلى الفضاء المغلق العبوس الواردة في المنا

�طل عجائبیتها، التي تنطلق من الّسمات التي تلحق الّشخص�ة عند الدخول ف�ه، فحزن ال
واالضطراب "ماكان لیتم لوال أن المكان كان عجی�ا، مثیرا للدهشة مثال، أو شعوره �القلق 

 1في آن واحد".والقلق 
ومن هنا، فمكون المكان العجائبي في المنام مرت�ط �الحاالت الشعور�ة للّسارد، متعدد 

من معوالت ن انفتح على عوالم واقع�ة/ طب�ع�ة ال یوجد فیها إ بتعدد مسم�اتها، حتى و 
عجائب�ة سوى أّنها قائمة على ما یثیر الّضجر، التّشرد، القلق، فقد أرفق الّسارد كل معاني ال

وصفتا حس�ه، �أنهما مكانان: مزعجان،  اللتینالخی�ة والرفض لمدینتي "العراق+ دمشق"، 
 .فیهما المشهودتشرد القهر و ال �مثالن قمة�عیدان، 

المعاد�ة "دمشق+  نةألمكا�مكننا القول أخیرا: إّن المكان األلیف "الغرفة" فضال عن 
االنغالق في "، إذإن بتلقة ترمز للعزلة، والكغالعراق"، �مكن اعت�ارها على الجملة أماكن م

ألن  ؛تعبیر عن الحجز وعدم القدرة على الفعل أو التفاعل مع العالم الخارجي ؛مكان واحد
 2منه". الخطر �أتي

و�التالي، فإن درجة اإلت�ان �العجیب من خالل هذه األمكنة المغلقة، �مكن ممارسته 
�حذاقة من الّسارد الذي �حاول االنكماش على ذاته حام�ا لها، �احثا عن أماكن یلوذ إلیها 

 فارا من واقعه.
افة ومن ثمة، فإن الّسارد یجد في هذه األمكنة المغلقة نوعا من إخصاب المحكي، مس

س�حاول االنفتاح على عن عالم �سكنه، فوجد المسافة قر��ة جدا لعالم الحلم، وف�ه لل�حث 

                                                           
اض، ة العر��ة (نماذج مختارة)، المركز الثقافي العر�ي والنادي األدبي �الر�نورة بنت إبراه�م العنزي: العجائبي في الروا� 1

 .217، ص:2011، 1ط، الب�ضاء الدار
 .162حسین عالم: العجائبي في األدب(من منظور شعر�ة السرد)، ص: 2
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ال وهناك یتوصل إلى  ،مثال أو المنام أو... 1تواصل�ة �االستیهام"ال"الخارج �طرق أخرى غیر 
نفتح على الحركة، حیث یتوسع الفضاء و�أخذ موآخر دال  ،عالم مرجعي/ الواقع"تجانس بین 

 ،للفضاء فهو أوجه متعددة اواحد اوأ�عادا ض�قة تارة أخرى، ال وجه ،لغاز�ة تارةإأشكاال 
 .2ال"مجمسكونة �االنفتاح والضیق من جهة ال

العراق على الّسكون والراحة لدى  -دمشق -الغرفة :أن تدل فضاءات بدلوهكذا، 
 هیتین.ناالغر�ة والفوضى الالمت هف�الّسارد، هاهي ت�عث 

متلونا �الحاالت  ،مشكال �طر�قة نفس�ة - لدى الوهراني –أخیرا، �غدو المكان 
 األمر الذي �منحه �عدا عجائب�ا. ،الشعور�ة واالنفعاالت الّشخص�ة

 :)عنف المتخیل(/ المكان العلوي 2 -2
شبیها �عالم الحكا�ا إّن المنام محكي ل�س بواقعي، �حاول سارده أن یخلق عالما 
 العجی�ة، التي تخلق عالما مختلفا عن العالم الحق�قي، وغیر متصل �ه.

على جزء من المنام، بخاصة  غىإذن، ینتمي المنام للّنمط الّعجیب، وهذا العجیب �ط
فتأخذه عینه إلى عالم �ستعصي على قوانین الواقع، و�خلق ترددا في  ،عندما ینام الّسارد

 عالم المحشر. ؛نفس المتلقي
وهكذا، یبتدع الّسارد عالما متخ�ال، یجسد ف�ه أحداثا عجی�ة، مختارا فضاء غر��ا 

 تنمو وتتطور ف�ه األحداث والشخوص على نحو مذهل.
  -ط�عا -إّننا إزاء منام یزاوج بین األمكنة الواقع�ة والعجائب�ة، وهما عالمان 

 : �أنه عالم غیر محدود.ثانیهما: �أنه عالم محدود، في حین یتمیز أولهمامتناقضان، یتمیز 
لكن إدراك و واقع�ة، ال�ة، وصفات خاصة، تش�ه األمكنة لوأمكنة المنام ذات استقال

على الّسارد وفهمه لها ذا خصوص�ة في تناوله، و�التالي، كان ال بد من أن ینعكس هذا 
 المنام.

ال �طر�قة عجائب�ة، متلونا بتلون أشكالها، فالّسارد كَ شَّ ومن هذه الّزاو�ة، �غدو المكان مُ 
الحلم في األصل یدخل في عالم الّالمنطق، إذ یدور اإلنسان في الحلم، في فضاء "�حلم، و

                                                           
 هام: تصور تخییلي ال شعوري یتعلق برغ�ات غر�ز�ة.االستی 1
في اللغة ال�امین بن تومي: السرد العنقودي ورحلة ال�حث عن العالم الممكن حوار�ة المرجع والدال، مجلة المخبر (أ�حاث  2

 . 67، ص:09،ع:2013واألدب الجزائري)، جامعة محمد خ�ضر، �سكرة، الجزائر، 
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ال من فضاءات جغراف�ة كَ واتساقا مع هذه الفكرة، �قدم المنام مكانا مشَ  ،1الّالزمان والّالمكان"
عت�اره ال یتحدث عن �اات غیب�ة ذات صفات خارقة،أص�حت �فعل إبداع الّسارد فضاء

حمل بدالالت جدیدة، تخرج �ه إلى عالم األماكن في �عدها الجغرافي المعتاد، بل �ُ 
 الّالمألوف.

یل�ة تختلط �الرموز واألقنعة ودالالت مختلفة تختلف �اختالف ی�قدم المنام عوالم تخ
د�ة وهران�ة، تعید العوالم التخییل�ة رحلة سند�ا أي ؛الترّسانة الثقاف�ة والمعرف�ة للّسارد، فهي

ل�س بوصفها "وتدمیر له،  ،من األمكنة، �حدد معناها تضاد مع المألوف خلق نظام جدید
راء الّتعبیر األدبي، وتحر�ره من جفاف الواقع�ة �معناها ثل للواقع، بل بوصفها وسائل إلئبدا
 2والتأو�ل في رقع دالل�ة ض�قة".ول، واآللي،الذي �حدد فعال�ات القراءة ذالمب

و�تت�ع المنام تتجلى هذه العوالم الّتخییل�ة عجی�ة، تحقق تفردا وتمیزا انطالقا من 
 الفعلي، مرورا �ما هو مفارق لهذا الواقع، معارض له.عالمها الّذي �علو على الواقع 

�كن، على ما كان وما لم وعل�ه، فإننا نتحصل على عوالم تخییل�ة جعلت الواقع 
 من الحضور المشخص إلى الغ�اب المعنوي. زاح�ونقلت األ

 هذا االعت�ار، نمیز هذه العوالم في أشكال مختلفة:لو        
 / معالم القبر العجیب:2-2-1

 والمیتافیز�قيعجائب�ة القبر في المنام على االنتشار الواسع لمخزون المفارق  نيتنب       
�ة الّسرد�ة، ألجل الكشف عن االنغالق الواقعي وخرق لالعم ز�صورة شدیدة الوظ�ف�ة، تحف

 الحیرة.و لتساؤل لإنه فضاء  ؛الفضاءات
حتم�ة التي یؤول إلیها اإلنسان �عد ح�اة النتیجة "ال و�ال ر�ب أن فضاء القبر هو       

من مكان جغرافي محدد إلى مكان یرحل اإلنسان ذلك أن ، 3طو�لة ملیئة �األع�اء والصعاب"
 التي توهم بواقع�ة األحداث. ةغیر محدد، فالقبر من األماكن الضرور� وي خر أ

وي یالّسارد الرحیل من الفضاء الدن هوتتبدى أهم�ة هذا المظهر الجغرافي في تمكین
إلى الفضاء األخروي "ثم غلبته عینه �عد ذلك فرأى ف�ما یرى النائم كأّن الق�امة قد قامت، 

                                                           
 .370وداد مكاوي حمود: عجائب�ة الرؤ�ا عند یوسف عل�ه السالم، ص: 1
 .212نضال صالح: النزوع األسطوري في الروا�ة العر��ة المعاصرة، ص: 2
األندلسي (عصر ملوك الطوائف)، أطروحة دكتوراه، جامعة أم أمل بنت محسن سالم رشید العمیري: المكان في الشعر  3

 .101، ص:2006 – ـه1427القرى، المملكة العر��ة السعود�ة، 
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إلى العرض على الله تعالى، فخرجت من قبري أّ�مم الّداعي إلى  اوكأّن المنادي ینادي هلمو 
 1أن بلغت إلى أرض المحشر".

أعاد الّسارد ص�اغة عالم القبر ل�س كما تقوله مظاهره الماد�ة أو سطوحه الخارج�ة، 
النتائج التي یثیرها، �اعت�اره مكانا تحت األرض �ضم في دواخله جثث الموتى،  هبل كما تقول
نازل اآلخرة، �كرم ف�ه المؤمن تهیئة لما ینتظره في الجنة، و�عذب ف�ه الكافر تهیئة فهو أول م

 لما ینتظره في جهنم.
ن�ة، تخص القبر �اعت�اره مكان یجمع بین الواقع یق�و�عد �عكس هذا الّتعر�ف حق�قة 

أّنه مكان محسوس مرئي، �قع في جغراف�ة الكرة  ذلك ؛وي أوالیفضاء دن فالقبروعدمه، 
 األرض�ة.

 َبْرَزخُ  مْ هِ ائِ رَ وَ  نْ مِ وَ ﴿فضاء أخروي، �قع بین الدن�ا واآلخرة، �قول تعالى:  ؛ثم هو ثان�ة
 دفن األموات ومنزلهم.ل واقعا شرع�ا القبر ، ومن هنا �صیر2﴾نَ وْ ثُ عَ �ْ یُ  ِموْ ى یَ لَ إِ 

 ؛اآلخروي، ویدن ؛أحدهمابین موقعین:  تتعالقوهكذا، إّن محاولة تصنیف هذا المكان 
أخروي. اآلن، هل �مكننا اعت�ار القبر مكانا عجائب�ا؟ وكیف استطاع الوهراني  إخراجه من 

 األمكنة الخ�ال�ة؟. فاصخارطة األمكنة الواقع�ة إلى م
رد لم یهتم بوصف القبر، أو تعیین ذكر في نص "المنام"، فالّساتنجیب العت�ارات لم 

ج منه على سبیل انتقاله من مكان و حدوده ومالمحه، مستعینا بروا�ة أنه كان داخله وخر 
طب�عي متصل اتصاال م�اشرا �الواقع، غیر أن الصورة الناشئة عن امتزاج الّسرد �الوّصف 

 أكسبت "القبر" طا�عا جدیدا، �عرج �ه نحو الّتعجیب والّالواقع.
ضر هنا تلك الصورة العجی�ة التي وضعها الّسارد للقبر، حیث إّنه سكنه نستح

، فهو هنا ال �حدد المكان من خالل أ�عاده الجغراف�ة المعروف بها، 3"فخرجت من قبري"
وٕاّنما من خالل الّصفة العجائب�ة التي ألحقها �ه، من ذلك أّنه مّمر نحو أرض المحشر، 

�عثون حسب عقیدتنا ألنهم سیُ  ؛الغائبین الواجب عرضهم�اعت�ار السارد في زمرة الموتى 
 إما جنة أو نار. ؛كمسلمین، ل�كونوا في مكان

                                                           
 .23الشیخ ركن الدین محمد بن محمد بن محرز الوهراني: منامات الوهراني(ومقاماته ورسائله)، ص: 1
 .100اآل�ة: المؤمنون: سورة  2
 .23مد بن محرز الوهراني: منامات الوهراني(ومقاماته ورسائله)، ص:الشیخ ركن الدین محمد بن مح 3
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الّسارد، نحو هدم الصورة العین�ة الواقع�ة للقبر، الذي س�فقد كثیرا  نإذن، هناك تبدید متعمد م
إنتاجه مكونا  ى�معن ؛من صفاته الواقع�ة، لینتج صورة مجردة ذات تكو�ن عجائبي/ الواقعي

، الواقعي، من الخارجيبتحر�ر المكان  نىعا �مفهوم العجائبي، الذي �ُ قمكان�ا یبدو لص�
قه في فضاء الخ�ال، و�نزع نحو االنسحاب من حدوده الخارج�ة لحق�قته وأ�عاده المألوفة ل�ط

 التي تضیق عنه، نحو تجاوز قشرة الواقع إلى ما قد یتناقض مع هذا الواقع.
 األخروي:  لمكان/ ا2-2-2

ا مع المكان الدیني/ �صفات علو�ة/ دین�ة یتعالق نص اذ رؤ�و�ا�قدم لنا الوهراني سفرا      
�عد انه�ار النظام الكوني الّذي "الجنة/ الّنار/. وهذه األمكنة العلو�ة الدین�ة یتم االستقرار فیها 

 والجزاء.�عث �عد موته للحساب أنه یُ  ؛ �معنى1ف�ه اإلنسان" �ح�ا
 2"فهذا االنه�ار هو إذن مقدمة من مقدمات الح�اة األخرى، أو هو جزء من أجزائها"،    

ولذلك فإّن االستدالل على حدود هذه الح�اة جغراف�ا یتوقف �الضرورة على �قین�ة عدم وجود 
مالمح هندس�ة واضحة لها، فهي أماكن ل�ست لها معالم واضحة، �قدر ما تمثل رؤ�ة فلسف�ة 

ن�ة تعبر عن عالم غیبي، علوي متخیل، �عتمد في �عض تفص�الته على المعط�ات الدین�ة ف
والثقاف�ة المأخوذة عن عالم مجهول لدینا، ال نملك تصورا تقر�ب�ا له، فهو في علم الله عز 

 وجل.
األمر الّذي یؤدي إلى تدرجنا في الّسفر مع الوهراني إلى هذه العوالم الغیب�ة، التي     

ت لنا بدایتها مدهشة وغر��ة، تا�عة لحاالت شعور�ة ته�من على حالنا، ونحن نزور تصور 
خالقین بذلك وع�ا جدیدا �الئم طب�عة هذه األمكنة، ولم �كن استخدام الّطا�ع  ،هذه العوالم

تأكید بل أي المنام، الخروج عن المألوف، أو اختراقه،  ؛العجائبي في هذا المنام، رغ�ة منه
الحساب إن شاء الله، لكن  یوم حضره ونراهتفعال، فالعالم الغیبي موجود نس وجوده ةحق�ق

بها من طرف الراوي، في جعلها حاملة لرؤى المقدمة الجدید في هذه العوالم الغیب�ة، الطر�قة 
یل�ة، أخرجت هذه األماكن من وجودها الغیبي المتصور عند یأكثر عجائب�ة، وكثافة تخ

الخ�ال،  حامج امتزاجاكتب التار�خ والدین، إلى تصور أكثر  ها منعنوه ثقفمما  أوال�شر�ة 
عالم الغیبي الموجود فعال) والمتخیل (الّتصور للوهذا التعالق بین الواقعي (الّتصور الحق�قي 

                                                           
عبد المجید النجار: محاور ال�عد األخروي في فكر النورسي، مجلة حراء علم�ة ثقاف�ة فصل�ة، جمهور�ة مصر العر��ة،  1

 .20،  ص:15، ع:2009یونیو)  -الّسنة الرا�عة (أبر�ل
 .21 -20المرجع نفسه، ص: 2
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 دوما لتجر�ة الوهراني اممیز  الكاتب لهذه األماكن)، سینتج إطارا حكائ�ا الذي صورهالخ�الي 
 المنام�ة الّسرد�ة.
جعله �فكر في جعل عمله ما جسده، �عید عن وطنه، وهذا بهارب ال الوهرانيإننا أمام 

متصال �أرض المحشر، فال بد من وسیلة مناس�ة، فالسفر إلیها و هرو�ا من أرض الواقع، 
سر، فلتكن الرحلة المنام�ة أو األحداث المتخیلة هي السبیل إلى ��الوسائط المألوفة غیر مت

 ذلك.
أّن البدا�ة المنام�ة في سرد الوهراني، كانت من أرض الحشر، ل�حلق إذن، نستنج 

 �عدها نحو عوالم الّنار والجنة.
 اإلطار الّسردي العام: (أرض الحشر):/ 2-2-2-1

�قوم الّسارد �صنع إطار ّسردي عام �شمل األحداث، و�ؤطرها خارج�ا، ثم �حدّدها        
إنها أرض المحشر، لیتم له تحقیق غایتین: مزج  ؛مكان عام تتفرع عنه أماكن أخر بزاو�ة 

 الواقعي �المتخیل أوال، ثم دمج القارئ �األحداث ثان�ا.
 ِرْحلينص له ئبنا إلىردي العام "أرض المحشر" نعم، إن الّسارد یوحي من خالل اإلطار السّ 

 أي �فعل الّنوم. ؛نعه �الرؤ�ام ُص تأو معراجي، 
: أنها التامةوٕاّننا نأتي، على وضع حّد لع�ارة "أرض المحشر"، انطالقا من معرفتنا        

لُ  مَ وْ یَ ﴿ قال تعالى: .أرض أخرى غیر هذه األرض التي نع�ش  َغْیَر َاْألَْرضِ  ُض رْ ْألَاَ  ُتَبدَّ
 �عرضون للحساب.جمع الّناس، وفیها ی، ففیها 1﴾ارِ هَّ قَ لْ اَ  دِ احِ وَ َالْ  هِ لَّ لِ ا وْ زُ رَ �َ وَ  اتُ وَ مَ السّْ وَ 

حشر الناس یوم الق�امة في ظلمة، وتطوى السماء، وتتناثر الّنجوم، وتذهب الشمس �ُ        
 يَ اعِ دَّ لْ اَ  نَ وْ عُ �ِ تَّ یَ  ذٍ ئِ مَ وْ یَ ﴿:والقمر، و�نادي مناد فیت�ع الّناس الصوت یومئذ، وذلك قوله تعالى

 2.﴾هُ لَ  جوَ عِ  الَ 
مكونا رئ�سا في روا�ة المنام �حلته العجائب�ة التي  ر"حشممح�ط "أرض الو�عد، یبدو        

 أضفیناها عل�ه، لكن دراستنا ال �مكن أن تتبدى أو تتشكل إّال من خالل تعالق دراستنا 
 حشر.مر في شأن هذا المكون لذا ستحرص الّدراسة على النظر في عجائب�ة أرض الظ�الن
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 .108اآل�ة: طه: سورة  2
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قة من لحشر منطمالفضاء العجائبي ألرض ال لذا، فإن أولى الفرض�ات في دراسة
في العالم اآلخر، وقد لجأ الّسارد إلى أّول بدا�ة توظ�ف�ة له �عد خروجه ع هذا المكان تموق

م الّداعي، إلى أن بلغت أرض �م�قول في هذا: "فخرجت من قبري أإنه من القبر، حیث 
 1المحشر".

في المنام، من خالل حركة تنقل وهنا عند الّ�حث عن تفص�الت هذا المكان العجیب 
 هالّسارد "الخادم الوهراني"، فإنه �مكن تلمس آثارها في ع�ارته األخیرة، فتقد�مه لشخص

، هذا األخیر �اعت�اره 2المغادر من القبر إلى أرض المحشر، ّثم �أمر من الّداعي/ المنادي
قطعة، نل�ة، واألوصال المصخرة ببیت المقدس، فینادي أیتها العظام الّ�ا"الملك القائم على 

و�ا عظاما نخرة، و�ا أكفانا فان�ة، و�ا قلو�ا خاو�ة، و�ا أبدانا فاسدة، و�اعیونا سائلة، قوموا 
هذا التنقل بین المكانین،  ن، لذا فإن الكشف عن انط�اع الّسارد م3لعرض رب العالمین"

 إعالنا منه �أّن المنام لن �ستقر على مألوف�ة المكان أو ث�اته.
أرض الحشر مكان ل�س له مقابل جغرافي واقعي، بل �شكل حركة تفضي إلى ظهور 

عّدد العوالم العجائب�ة، ل�ظل الفضاء المكاني تتناسل أحداث، وتتوالد و لتترقه، خأمكنة جدیدة، ت
 "أرض المحشر" فضاء كبیرا حاو�ا لكّل األمكنة التي مّر بها الّ�طل.

بهام المكان، ه إلى عالم إئ�مارسها الّسارد في لجو  ب�ة التيوهنا، تتضح الّلع�ة العجائ
جه �سهولة، ی�حیث ال �مكن اإلمساك �األسالك المكونة لنس"یر األحداث، وانفتاح المتعین لس

وهذا ما �حدث حالة الّتردد، و�ظل معها القارئ عاجزا عن تصو�ر المكان الّذي جرت ف�ه 
 ى الجّنة أو الّنار.، أو الّذي وصل إل�ه في رحلته إل4ال�طل" ةرحل

المؤلف مواقف  فحشر، �صادموإلضفاء أجواء الخ�ال على مدار الّرحلة إلى عالم ال
وشخص�ات وأحداث �متزج فیها الواقع �الخ�ال، فقد خدم بناء الّرحلة فكرة الكاتب وغرضه، 

حشر" المتخیل، أن �ستحضر أعدادا كبیرة من الشخص�ات التي موأتاح له الّسرد "أرض ال
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تم حول فكرة المنام عامة، فتع�ش الهلع والخوف من المكان، وتستغیث طال�ة النجدة من تل
 هوله.

یلي ذروة امتالئها �ما �عبر عن تداخل العالمین: یوستبلغ عجائب�ة الّسارد لعالمه الّتخ
عن تألیف الّسارد الّذي انطلق في رحلته، فكان  العجائبيعن هول هذا المكان، و الحق�قي

 أش�ه �المعراج الّروحي، الّذي یتعارض مع الوجود الّمادي لألمكنة.
ش�ه الحق�قة من خالل إتاحة الّسارد ما �وهنا، سیتحّول هذا الحلم أرض المحشر إلى 

 "كنتي: فقلت في نفس، لنفسه حق انجاز أفعال سرد�ة واقع�ة، كاشتهائه الطعام والشراب
 (...) رغ�فا عقیب�ا وز�د�ة ناشفة(في هذا المكان) هذه الساعة  على الله الكر�م في أشتهي

 1و�سقیني الصرف". ،�غازلني �عین�هبن الذهبي وأبو العّز 
خرج الراوي من القبر قاصدا أرض الحشر، وفي سیره لقي من الّتعب واإلرهاق حظا 

، وكل 2حال" أعب والفرق، وأنا من الخوف على أسو التّ  يمن ذمني العرق وأخجكبیرا "وقد أل
لراحة، هذا جعله �شتهي و�تمنى ألذ المأكوالت وأشهاها، و�التالي فإّن فقدان اإلحساس �ا

�غرقان عالم الوهراني/ الّسارد �العدم، وهذا ما جعله �فكر في مكان  ینوالّتعب واإلرهاق، الّلذ
 خاص مفارق لكل ما هو واقعي �حقق له هذه األمن�ات، و�وفر له الراحة واالستقرار.

فالرغ�ات الغر��ة التي رغب بها في عالم المحشر تسمح بتداخل الواقع مع الحلم، 
 تقع، حیث إّن أرض الحشر مكان مرعب،وتجعل منه مكاّنا مفتوحا یرشح بتناقضات ال 

، وال �شتهي، لكن ساردنا بخ�اله الّسردي المنامي ئامروع لكل إنسان، ال �طلب ف�ه شی
استطاع أن یجعله مكانا معقوال، قادرا على أن �ستوعب طل�ات الّسارد ورغ�اته، التي یخفیها 

�ة لك �أتي نتیجة منطق�ة لفاعلالالوعي، إّن الكاتب إّنما �طلب و�رغب وكأّنه �ستط�ع، وٕاّن ذ
�شعرانه �المقدرة واالستطاعة على الطلب، وانتظار القبول  ینإحساسه �النوم والحلم، اللذّ 

 والتطبیق.
ومثل هذه الّطل�ات الّالواع�ة توفر إمكان�ة تحقق المكبوت �فعل الحلم، �عیدا عن 

 محشر، یبدو "خالقا لحالالوعي والواقع�ة، ولعّل اشتهاء األكل وطلب الراحة في أرض ال
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و�ذلك �غدو غ�اب اإلحساس �الح�اة، وما  1التماثل الّالشعور�ة بین الموت والح�اة". 
یخلفه من تشو�ش ناجم عن لع�ة الّنوم والحلم، مولدا اإلحساس �الغرا�ة، وملقنا �األحداث في 

عج جّو عجائبي، ولتتحول أرض الحشر من مكان ساكن ال ح�اة ف�ه، إلى ما كان �
 2�الح�اة".

إذن، في المنام، تقدم أرض الحشر بوعي مكاني أكثر اختالفا، وعي یخرج عن 
المألوف المعروف لهول وعظمة هذا الیوم، جاعال إ�اه ینبئ �الوجود العجائبي، فالّسارد، وهو 

،  - التي ذكرنا –جعلها ملیئة �الدالالت العجائب�ة بأرض الحشر،   �سرد مغادرته القبر نحو
 وهذا ما یجعلها أرضا منفتحة على المدى العجائبي الّذي یز�دها غرا�ة وٕابهاما.

والمكان "أرض الحشر".  "الوهرانياإلنسان "وهو كذلك، إنها عالقة وطیدة نشأت بین       
 -ال إلى مكان أكثر رحمةحإّن قساوة القبر، وجح�مه أدى إلى خلق رغ�ة �الفرار منه، واالرت

 الوجود المادي (مكان: القبر) إلى حال الحلم (أرض الحشر). ند انتقل ملق -في نظره ط�عا
بل تجلت من  ،ل�س لها عماد مادي محسوس اتلك األرض �اعت�ارها فضاء روحان�     

الّراحة، إنه مكان صنعته  -األكل -خالل رؤاه وأحالمه، مكان �حقق ف�ه الوهراني: الّسعادة
ذه من عوالم الفوضى والغرا�ة، وهنا قیؤتى �ه لین المخیلة، في ال�حث عن عالم مفترض،

 تض�ع الحدود في الّالتحدید، وتؤسس جمال�ة مثیرة عن عالم الحشر.
هناك، إذن قدرات خارقة �ملكها الّسارد، ترت�ط عنده �مقدرته الّسرد�ة في الّتالعب     

لمشاهد، المات و �مجر�ات اآلل�ات الّسرد�ة، �حیث �صیر للكاتب كامل الّحق في تولید الك
فهو مثل "الّرسام، یختار، أوال، جزءا من الفضاء الذي یؤطره ثم یتموضع على �عد مسافة 

، منظور یرى من خالله "األش�اء، و�نظمها انطالقا من 3منه، لینظر إل�ه من منظور معین"
وره ، وهو ما �مكن استنتاجه من محكي الوهراني لتص4قناعاته (...) المفتوحة على المخیلة"

أرض المحشر مكانا مر�حا، �الئم الّراحة الّنفس�ة، و�حقق الغا�ات الّماد�ة، إّنه فضاء مطعم 
 �الّتعجیب.

                                                           
 ي القص الحدیث:تمظهر العجائبي ف 1
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هذا هو التوافق الّذي �میل الوهراني إلى تأكیده بین الواقعي والمّتخیل، رغم أّن اإلطار 
الخفي ي الخ�الي ّظل �حف بنص المنام عبر أرض المحشر، �اعت�ارها مؤسسة على العجائب

غیر مفهوم، یخالف األمكنة المألوفة عندنا، وهذا ما یجعله مستغلقا على الفهم  "ماورائي
�د من حّدة التوتر ز (...) إّنه مكان �ظل عاجزا عن تحقیق األلفة والّسكینة، األمر الّذي ی

 .1النفسي، واإلحساس �الخوف والغر�ة، والخوف من الموت"
�قوم هذا التأس�س العجائبي على تأكید حق�قة األمكنة الخف�ة كأرض الحشر، كما هي 

مسخ هذا التصور المكاني ألرض الحشر بهدم  إلىفي تصورنا جم�عا، لكن الوهراني سعى 
تصورنا المألوف لها، لیبني على أنقاضها هندسة أخرى من نسیج عجیب ممكن ألرض 

 الّذات. حشر تخلق عنده الطمأنینة، وتحقیق
و�نقل لنا  -یزور الوهراني أرض الحشر ،وعبر هذا الّدلیل الحكائي لمشاعر الطمأنینة

ما یراه من مشاهد األعراف والمیزان والصراط ثم جهنم والّنار، و�حاور أهل  -كسارد مشارك
بها یرسم مستقبلها كما یراه، كواحد من  اهذه األمكنة، و�ستحضر معهم مواقف وأحداث

 لهم.لحا المشاهدین
ته اوضمن المكان المتخیل �عید الوهراني بناء األمكنة الصغرى كما عرفها من مطالع

للكتب الدین�ة، فیرسم مشاهد األعراف والمیزان والصراط، كما رسخت في ذهنه وما حفظ لها 
 من أ�عاد، ثم �ضم إلیها مشاهد من صنع خ�اله.

من أجل الّترغیب والّترهیب "ها ر ثم ّتوظ�فش، هناك أماكن فرع�ة داخل أرض الحإذن
ف�ه االستفهامات الموجهة من الّراوي إلى الشیخ  رحیث تقع أغلبها ضمن مقطع تتجاو 

ض ف، إذ �قول له: "أما ترى المیزان  یرتعد �ما ف�ه مثل المحموم إذا أخذه النا2العل�مي"
 .3اكب مستعجلبر  رقص �من عل�ه؟ رقص القلوصیالبلغمي یوم ال�حران؟ أّما ترى الّصراط  

�النظر إلى ما تحمله هذه األمكنة من مرجع�ات دین�ة، أمكن الّتمییز بینها حسب 
"ألّن الوزن  ؛فالمیزان �كون �عد انقضاء الحساب، حینها توزن األعمال ؛األدوار المنوطة لها

للجزاء فین�غي أن �كون �عد المحاس�ة، فإن المحاس�ة لتقر�ر األعمال، والوزن إلظهار 
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 مُ لَ ظْ تُ  الَ فَ  ةِ مَ �اَ قِ لْ اَ  ِموْ یَ لِ  طَ سْ قِ لْ اَ  �نَ زِ واَ مَ لْ اَ  عُ َض نَ وَ ﴿، قال تعالى:1مقادیرها ل�كون الجزاء �حسبها"
 ْت فَّ خَ  نْ ا مَ مَّ أَ ، وَ ةٍ �َ اِض رَّ  ةٍ شَ �ْ عِ  يْ فِ  وَ هُ فَ  هُ نُ �ْ ازِ وَ مَ  ْت لَ قُ ثَ  نْ ا مَ مَّ أَ فَ ﴿:، وقال2﴾ائً یْ شَ  ُس فْ نَ 
 .3﴾ةْ �ِ اوِ هَ  هُ مُّ أُ فَ  هُ �نُ ازِ وَ مَ 

ألن عامة المعنیین �قوله: "ثقلت  ؛وهذه اآل�ات إخ�ار لوزن أعمال المؤمنین، والكفار
 تهم المؤمنین، أما الكفار المغضوب علیهم فهم في "هاو�ة". ةمواز�نه" فهذه اآل�

"جسر مضروب بین ظهراني جهنم (...) طوله خمسة عشر ألف  فهو أّما الّصراط
 4سنة، وهو أرق من السیف، أوله في الوقف وآخره عند مرج".

إنه مكان �حیل على تمییز دقیق بین الناس؛ فهو على �عضهم أدق من الشعر، 
 5مثل الوادي الواسع. وعلى �عضهم

بناء على هذا التمییز، فإن الصراط ذو حركة تقضي إلى دالالت الوقوف على حقائق 
ال�شر، وتفاوتهم في العبور، فكل حسب عمله "فمن الناس من �مر كالبرق الخاطف، ومنهم 
من �مر كالر�ح العاصف، ومنهم من �مر �سرعة الطیر، ومنهم من �مر كالجواد السابق، 

سع�ا، ومش�ا، وحبوا، وعلى وجوههم، فعلى قدر استقامتهم على الصراط المعنوي في  ومنهم
 6الدن�ا، وهو االستقامة على منهج الله، �كون المرور على الصراط الحسي یوم الق�امة".

یبدو الصراط بهذه الحدود واضحا لدى ساردنا "الوهراني"؛ ألنه �عمد إلى إلحاقه في 
ل الصراط إذ ذاك إذا تحرك، أّن شخص�ة ذات أفعال مشینة/ منامه، بوصف مشخص، فیتحو 

 مذن�ة، قد عبرته.
إذ �ستمد هذه الحق�قة لیرى شخص�ات عمله، إذ إنه �حاول استفزاز شیخه الذي یراه 
إنسانا ذا ذنوب سیدفع ثمنها یوم الحساب أمام رّب الع�اد، اسمعه یرع�ه، و�بث في نفسه 

لقلب، أما ترتدع (...) أما ترى المالئكة منحدرة من السماء مشاعر الره�ة والوجل "�ا كافر ا
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إلى األرض زرافات ووحدانا؟ أما ترى المیزان یرتعد �ما ف�ه مثل المحموم (...) أما ترى 
 1الصراط یرقص �من عل�ه؟ رقص القلوص براكب مستعجل".

بدو فالوهراني، �مّر بهذه األماكن ل�عرف الشیخ بوقعها، وشدة سطوها، وهكذا، ی
المكان في رحلة الوهراني إلى جسر الصراط، متخذا منحى عجائب�ا القترانه بجملة من 
األوصاف الم�الغ فیها القترانها بنوم ومنام، حتى أننا إذا أ�عدناها نعود �المكان على 
مرجعیته األصل�ة، و�ص�ح بذلك عالما واقع�ا، لكن اقتران هذه األوصاف والم�الغة في 

 جعله ذا ره�ة وفزع كبیر�ن. التصو�ر لألمكنة
َمة، ذلك أنََّنا نعلم حجم الحقد بین  وعل�ه، فإننا نملك وسیلة لتفسیر هذه الم�الغة الُمَقدَّ
الراوي والشیخ، فهو یر�د إلحاق األذى �ه �أي وسیلة كانت، حتى وٕان هي: وسیلة نفس�ة، 

 تساعد على ممارسة القهر واإلح�اط النفسي له.
لمنام �ما شكله من فضاء ُأْخَرِوْي (یوم الحشر) أكثر مدا وطوال من بناء عل�ه، �كون ا

الفضاء الدنیوي؛ ألنه ُ�َشكِّل حافزا لسالسل حكائ�ة عدیدة في الفضاء األخروي، حیث یتحرك 
 عوالم النار والجنة. تدفع األحداث، حتى ُتوَسع لَ�طالالّسرد، و 

 / فضاء الصراع: النار والجنة:2-2-2-2
ی�قى تظهر النار مقا�ال واضحا للجنة، وعلى هذا االعت�ار تتوحد الرؤ�ا للعالمین، 

، والحدیث هنا، عن النار، ن�اعقا�ا على اقترافه صح�ة الدالمكان األول خاصا �الكافر 
 2.في الدن�ا، والحدیث هنا عن الجنةو�كون اآلخر للمسلم كما وعد 

نین، �حسب تواتر اإلشارة لهما، ولغا�ات اإل�ضاح، سنفصل في ُحُضور المكا
 وأهمیتهما المثیرة للص�غة العجائب�ة لقص المنام.

 / فضاء العقاب:2-2-2-2-1
نقصد �ه المكان العام الكبیر الذي احتضن َعَذاَب اَآلِثِمیَن، وتناول دركات الجح�م، 

 وكان على صعید آخر محل عقاب وعذاب، و�تمثل بـ"النار".

                                                           
 .26اني(ومقاماته ورسائله)، ص:الشیخ ركن الدین محمد بن محمد بن محرز الوهراني: منامات الوهر  1
 .349دعد الناصر: المنامات في الموروث الحكائي العر�ي (دراسة في النص الثقافي والبن�ة السرد�ة)، ص:ینظر:  2
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ات تمث�الت سوداو�ة "تحیل �الضرورة لسوداو�ة الفعل المقترف یتبین هنا، أّن النار ذ
إنها تمث�الت ضد�ة تفارق ما ارتسم في  ! في الدن�ا، و�التالي، سوداو�ة العقاب المستحق

 1رحاب الجنة".
وهذا المنطق التعر�في للفضاء األخروي �شقه "النار"، استطاع أن ُیهمش الدنیوي، 

أحداث فحسب من شأنها أن تؤدي للنار، إن المتلقي مضطر الذي حضر ل�كون شاهدا على 
أن �عاود الرجوع لواقع المنام، ل�شهد أحداث النار، وتفاصیل الشخص�ات المستحقة لهذا 

 الفضاء.
یتم استدعاء "النار" بوصفها دائرة مغلقة على الذات اإلنسان�ة، التي تع�ش أحواال من 

ها الهندسي المستقبلي إلى شكل ذهني مع�ش، الخوف والخی�ة والعقاب، لتتحّول من شكل
لمالك خازن  -مثال–یؤسس لولوج عالم ما ورائي، أو غیبي، فیوظف ما �ع�شه، كرؤ�ته 

صلى الله عل�ه وسلم، �قول  2النار، وهو خارج من النار "لی�حث عن عصاة أمة محمد"
ق العینین، في النص في هذا الموضع: "أما ترى مالك خازن جهنم قد خرج من النار م�حل

 3یده ال�منى مصطیجة، وفي یده األخرى السلسلة المذكورة في القرآن".
ُ�حیل هذا المشهد العجائبي المتولد عن رؤ�ة منام�ة، إلى مز�د من القلق والحیرة غیر 
ارد إلى ما عاشته الشخص�ات من لحظات  المعهودین لدى شخوص الواقعة، فقد َأْلَمَع السَّ

یر األحداث �شكل طب�عي، وال یوجد أي عنصر فوق طب�عي ُمحّیر، رعب، لحد اآلن، تس
لكن فجأة، یخبرنا السارد بتدخل العنصر الفوق طب�عي "فإذا نحن �مالك خازن النار قد هجم 
علینا، وق�ض على أیدینا، وسحبنا إلى النار فارتعنا إلى ذلك ارت�اعا عظ�ما (...) �ا أخي قد 

 4عه ساعة تشیب الولدان".طّیر هذا عقولنا، ومّرت لنا م
جاء هذا الوصف مرع�ا مقبوال، حتى یتم تسو�غ أمر هذه األماكن المستشهد بها، 
المثیرة للخوف، والُمْلِحَقة �األذى لشخوص المنام، فمالك خازن النار یثیر الّره�ة، والّضیق 

 لمصیر سینتهي بهم إلى الّنار وأهوالها.
 

                                                           
 .351دعد الناصر: المنامات في الموروث الحكائي العر�ي (دراسة في النص الثقافي والبن�ة السرد�ة)، ص: 1
 .354المرجع نفسه، ص: 2
 .26(ومقاماته ورسائله)، ص: الشیخ ركن الدین محمد بن محمد بن محرز الوهراني: منامات الوهراني 3
 .31 -29ص: ،مصدر نفسهال 4
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 / فضاء الخلود:2-2-2-2-2
مقابل النار، تبرز الجنة، وتجعل سرود هذا الفضاء تمث�الت تفاؤل�ة تحیل في       

 �الضرورة إلى حسنات األفعال المقترفة في الدن�ا.
و�التالي، فإن األفعال الحكائ�ة في الجنة تحتمل طا�عا سرد�ا عجائب�ا، تبرز أول ما      

األحداث في كون هذه  تبرز في الشخص�ات الحكائ�ة التي تأخذ على عاتقها مهمة تشكیل
الشخص�ات ذات سمات خارقة، ال تعترف بها قوانین الطب�عة، تجعل المتلقي/القارئ في حالة 
من الحیرة والدهشة. فإّن األفعال الحكائ�ة التي ُتَعدُّ ُعنَصًرا سرد��ا �ارًزا إلى جانب 

خالفة وحدة م - هي كذلك –الشخص�ات في تأس�س الوحدة القصص�ة، هذه األخیرة تعد
 .ا القارئ كما هيلقوانین الطب�عة، یتقبله

هي صورة تفسیر�ة نثیرها �غ�ة َفْهم ُأفق الجنة، وتفاصیلها، حیث تشكلت في المنام  
 .خیراتها: ثمارا، أنهارا، جنانا..داع�ة شخوصه إلى التمتع ب

تعرض المنامات ما �حتضنه ُأفق الجنة �صورة مشوقة، قصد رفع ثقل الحیرة عن  
القارئ، الذي ُ�صدق و�تقبل ما ُیْرَوى عن الجنة، وكأنها أمام عین�ه. من مثاله ما قاله الراوي 
هار�ا من ق�ضة مالك خازن النار، َأَمًال في ال�حث عن مساحات الراحة "لنشرف منه على 

، وتكون 1أهل الموقف، ونتفرج على �ساتین الفردوس فتستر�ح صدورنا وترجع إلینا أرواحنا"
ة بـ"أشجارها، وأنهارها، الفضاء األجّل الذي �أمل الجم�ع ُوُلوَجُه، و�رجون المغفرة التي الجن

 2تجوز لهم دخوله".
عرف الّسارد ترجمة عنف النار �طر�قة هروب، نحو ُسُكون الجنة؛ ألنها تملك ما �فتقده      

عیر، هذا األخیر یثیر الهلع في نفوس شخص�ات المحشر.  السَّ
هراني �صرح  أنه سوف یرسم فضاء متخ�ال، لیخرج من قوقعة الواقع، یرسم نجد الو      

، الذي �مثل الخوف وسوء فضاء الّنار، الذي �مثل الوضوح والطمأنینة، و�رفض فضاء الجنة
 الِعَقاب، وهذا �الفعل ما جسدته رفقة شخص�ات المنام.

للدقة، إنََّها تتحدد �صفتها إدراكا إن الجنة تتحدد �صفتها إدراكا لتفاصیل جمیلة، وِلَنُقل      
 ألش�اء ومظاهر عص�ة اإلدراك. وهذا اإلدراك ما هو في جوهره إال جهل �طب�عة الجنة.

                                                           
 .32ص: (ومقاماته ورسائله)، الشیخ ركن الدین محمد بن محمد بن محرز الوهراني: منامات الوهراني 1
 .354(دراسة في النص الثقافي والبن�ة السرد�ة)، ص:دعد الناصر: المنامات في الموروث الحكائي العر�ي  2
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و�سبب هذه الخاص�ة المتمیزة للجنة، تنتهي العالقة بینها والوهراني، �صفته یر�د 
ة سكنها إال من التفّرج لمدة أطول لتفاصیلها، لتثبت الجنة على نحو مجازي مضاعف استحال

 اختاره الله أهال لها.
إّن األ�عاد التي انبنت بها الجنة لم تكسبها صفة االستقرار الدائم، بل جعلتها عرضة  

لر�اح التغییر، فقد كانت عرضة لتغییر، ُحِكي في هذا الس�اق الحكائي "فبینما نحن في 
، هذا 1أصحابنا یهر�ون"أطیب ع�ش وأهنأه، وٕاذا �ضجة عظ�مة قد أقبلت وزعقات متتا�عة و 

التغییر ناتج عن عمل كثیر من رجال المكان، منهم "علي عل�ه السالم قد أخذ الطرقات على 
الشامیین، وجاءنا سرعان الخیل فیها محمد بن الحنف�ة یزأر في أوائلها مثل اللیث الهصور، 

ُمْرِعٌب، ولذلك  ، فإ�قاع هذا التغییر صاخب2فلما انتهى إلینا صاح بنا ص�حة عظ�مة هائلة"
تص�ح الجنة مصدرا إلنتاج العنف والتدمیر، وتصیر الح�اة القائمة في هذا المكان جح�ما ال 

 �حتمل.
ارد خالل هما الحق�قي ثم حك�ه عن المكانین، انطلق من بنائ األمر المالحظ، أّن السَّ

اضها هندسة أخرى اتجه إلى بناءهما التخییلي؛ �معنى "هدم الهندسة المألوفة، لیبني على أنق
 ، ُمرِع�ة أح�انا، وآمنة أح�انا  أخرى.3من نسائج غر��ة"

نها�ة، استهدف هذا الفصل تحلیل الِخَطاب األدبي العجائبي لمنام الوهراني الكبیر، 
 فالمنام ع�ارة عن ِبن�ة كل�ة، عملت على احتضان مكونات الحكي وتوجیهها. 

نام تشتغل على خلف�ة غیر مألوفة من و�ذلك نستط�ع القول، إن أحداث ووقائع الم
 الكتا�ة من جهة وعلى مؤشر عجائبي �غري �قراءة المنام.

إن عالم هذا المنام �ما ف�ه من شخص�ات ومواقف یبدو مشدودا إلى تحركات عجائب�ة 
وقع فعال، لنقل الواقع  افن� ایدیرها السارد وفق خطة مرسومة، وهي ما�مكن اعت�اره إبداع

ة ال معقولة، �كسر نمط�ة المألوف، تأكیدا على الواقع المرعب والمر، ومشاكله المرئي �طر�ق
 الفظة، ومن ثم فهذا الواقع السوداوي الذي �شهده السارد ال �ستحق أن �عاش نظیر �شاعته.

 
 

                                                           
 .60الشیخ ركن الدین محمد بن محمد بن محرز الوهراني: منامات الوهراني(ومقاماته ورسائله)، ص: 1
 .60المصدر نفسه، ص: 2
 .195شعیب حل�في: شعر�ة الروا�ة الفانتاست�ك�ة، ص: 3



مكنة األعجائب�ة                                                            :الفصل الثالث  

291 

 خاتمة ال�اب:     
كان َعاًجا �الّتخییل التي اتسمت بها أ�عاد �عض  عالم الشخص�اتفمن المالحظ أّن 

 الشخص�ات التي َوَجَدها في العالم اآلخر.
، فقد َبَناه الكاتب على االختراقات التي مثلتها المفارقات، فبدا الزمن الفضاء الّزمنيأّما      

 متشظ�ا/ متكسرا، إنها أزمنة غیر محددة، تتوارى وراء الحلم.
فقد َعَمَد ف�ه الراوي إلى التنو�ع، كوضعه ألماكن منفتحة وأخرى  المكانيالفضاء أما      

منغلقة في واقعه الدنیوي واألخروي. كذلك اعتماده مبدأ الرحلة (إلى العالم اآلخر) إضافة إلى 
اعتمادها في األحداث على أماكن أرض�ة معروفة، فهي رحلة إذن عجائب�ة في إطار داللي 

مز�ا من خالل لجوء السارد إلى قوى غیب�ة، قد تكون وسیلة للتخلص رمزي، إذ تأخذ �عدا ر 
 من واقعه، حینها یلجأ إلى الهروب من هذا الواقع.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثـالــث البــاب

 

 االتجاه العجائبي في التوابع والزوابع والمةام

 )دراسة نوامزنة(
 المضمون  فيدراسة نوامزنة:   الفصل األول:

 

 في الشكلدراسة نوامزنة:  الفصل الثاني: 
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 :مقدمة نظر�ة
نوع من الوصف، فالذي ُیوازن بین "، وهي كذلك مجال النقدتندرج الموازنة ضمن 

وما عل�ه، �أدق ما �مكن من الّتحدید، فمن واجب الناقد  ،شاعر�ن، إّنَما �صف ما لكل منهما
إًذا أن یتعمق في دراسة ح�اة الشاعر الذي �ضع شعره في المیزان، وأن یجتهد في أن یرى 

 .1"�قول وزن مال�ستط�ع   ؛ورهعاألش�اء �عینه و�دركها �ش
ب العر�ي، وقبل البدء، البد من الّتذكیر أن الموازنة ظاهرة أدب�ة قد�مة قدم األد 

 الّتطبیق الشعري، الذي �كثر ف�ه ُعرفت منذ العصر الجاهلي، وشاعت أكثر على مستوى 
 ؛االعتماد على الجانب التحلیلي، من خالل استحضار النصوص اإلبداع�ة قصد مناقشتها

 �اإلضافة إلى أّنها تتعامل مع المادة المدروسة َتَعاُمال م�اشًرا، شرًحا، وتفسیًرا، وموازنة.
بین عنصر�ن اجتمع بینهما التشا�ه المطلق، أو التقارب  ةرنامق ةو�التالي، فإنَّ الموازن

 النسبي الغالب في الخصائص العامة.
انطالقا مّما سبق، ُنحاول في هذا الفصل أن ُنوازن بین َنصي التوا�ع والزوا�ع 

كالها، وموضوعاتها، والمنامات، لعل تشابًها كبیًرا بینهما؛ في قض�ة العجائب�ة؛ �مختلف أش
 .كان على مدار النصین، أكثر األش�اء إغراًء لهذه الدراسة

اإلقرار أن هناك تشابًها بین العملین، تؤكده المالمح العجائب�ة  نالبّد م ،وقبل البدء 
، أمَّا التشا�ه األكبر ةالتي اتسم بها كال منهما، والتي سنستعرض �عضها في الفقرات الالحق

كال منهما قد خرج عن المجال اإلبداعي الذي ُعرف  أن زالكاتبین، فقد بر  كان على مستوى 
هید ُعرَف شاِعًرا مبدًعا �أعماله الشعر�ة جها إلى مجال السرد؛ فابن شُ ت�ه بین قرائه، وا

هما یإنَّ التشا�ه بین الكاتبین وعمل ،الكثیرة، والوهراني عرف بین قرائه إماما فقیها. وعل�ه
 انب الّتداخل، والّتماثل بینهما. و تشمل جم�ع ج ةَنقد�ة ُموسع مجال خصب لدراسة

لوقوف عندها، ومحاولة اناه�ك، عن مواطن اختالف كثیرة بین الرسالتین، سنحاول 
 إبرازها، وتحلیلها.       
اه من نتطبیق في �حثنا حول هذه المواطن، لعل أهمها استن�طالاآلن، سنحاول 

"العالم اآلخر بین المعري حول  ذ عبد اللطیف المصدقمحاولة دراسة قام بها األستا
 في دراسة موازنة بینهما. ،والوهراني"

                                                           
 .23، ص: 2012زكي م�ارك: الموازنة بین الشعراء، مؤسسة هنداوي للتعل�م والثقافة، مصر، د ط،  1



 المضمون  في دراسة موازنة                                                             ول:فصل األ ال

295 

 أوال: عامل اإلخفاق وصلته �العالم اآلخر أو النوم والحلم في الرسالتین:
إن صورة األدیب عن ذاته مز�ج من الرغ�ة واألمل، ما یر�ده و�هفو إل�ه، ول�س ماهو 

أن ما �فهمه األدیب من أناه مجرد أوهام یخترعها و�صدقها  عل�ه حق�قة. وتكشف التجارب
 حتى ال تقتله الحسرة وال�أس.

انطالقا من هذا الوعي �الذات، �حمل الكاتب معاناته وانكساراته بین جنب�ه، مثل 
صخرة سیز�ف مع فارق أن الصخرة التي �حملها یزداد حجمها بتقدم العمر. إذن، هما مرارة 

 نكسار، وهذا ما سنحاول معرفته في تجر�ة أدیبینا.اإلخفاق وٕاحساس اال
 عامل اإلخفاق وصلته �العالم اآلخر في التوا�ع والزوا�ع:/ 1

ُشهید الح�ات�ة، یراها ذات انتماء تمجیدي للذات، في محاولة إبراز  المتت�ع لمسیرة ابن
فعندئٍذ نقول:  ،شأنهاتفوقه ونبوغه األدبي، من خالل التعبیر عن إعجا�ه بنفسه واإلعالء من 

 إنه أدیب ینزع إلى الّنرجس�ة، �اعت�ارها تنادي �حب الذات واإلعجاب �النفس.
أص�ح أحد إیدیولوج�ات "أي حب الذات والت�اهي بها،  ؛وٕانَّ هذا النوع من الحب

اب�ة تاوز بها الفضاءات الكجرف�ة كتاب�ة تالذي كشف عن مهارة، وحِ  1"خطا�ه األدبي
تستجیب لمتطل�ات ، �غة "متخیلة"ص�حمل  اجدید اكتاب� محاولة خلقه فضاءً القد�مة، في 

 محاولة الظهور �مظهر المتفوق.
هید على رسمها �اءت �الفشل ِ�ُحكم معاناته شُ  وٕانَّ هذه الصورة التفوق�ة التي َدَأَب ابن

الشعور  وعاش تجر�ة نفس�ة مزدوجة ومفارقة بین" الشدیدة مع واقعه، إَذ لم ُیوفق في عصره
 .2"�التفوق واإلحساس �التهم�ش

ومن النماذج التي َدَللَّت على شعوره �التَّهم�ش، إحساسه �أنَّ معاصر�ه من األد�اء 
المعرف�ة، فقد َتوَلدَّ عن هذا و من الّتكر�م، ولم �عترُفوا �ق�مته األدب�ة حقه والنقاد لم ُیولُوُه 

حِجُموا في من األد�اء والوزراء، الذین لم �ُ  الّتهم�ش طعٌن في أد�ه، َفَكُثر خصومه وحساده
ْوا ف�ه" النیل منه لدى الخلفاء  ، فذهبوا في 3"حتى اتهموه ِ�شعر قاله، فأنكروه عل�ه، أو َشكُّ

 سعیهم واتهاماتهم َحد اإلفضاء �ه إلى السجن.

                                                           
 .  44هاشم العزام: المفارقة في رسالة التوا�ع والزوا�ع (دراسة نص�ة)، ص: 1
بوشعیب الساوري: النص والس�اق( ابن ُشهید بین الرغ�ة الذات�ة وٕاكراهات الس�اق الثقافي دراسة لرسالة التوا�ع والزوا�ع)،  2

 .25ص: 
 .17ص:، ابن ُشهید األندلسي: رسالة التوا�ع والزوا�ع 3
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واقعه ومجتمعه، َفَراحْت نفسه ت�حث عن مع  هكذا، كانت رحلة ابن ُشهید المعانات�ة
نص التوا�ع والزوا�ع، "ُرق هروب ُتحرره من إكراهات الواقع، وهذا ما انعكس ِفعًال على طُ 

الذي جاء كصرخة ضد التهم�ش وٕاعالن وٕاث�ات لتفوق ابن ُشهید ونبوغه األدبي، ُمحاوًال 
 1."تحقیق واقع أمثل للذَّات

ا �عد إدخالنا و�التالي، ُیهيء السارد حلقه انقالب تامة عبر رسالته، والتي س�قوم فیه
د ف�ه عالمان؛ عالم الواقع وعالم و في أفق السرد العجائبي، مستثِمًرا ذلك األدب الذي �س

جهة أخرى، �قر �أّن  نمو المستحیل، َفُیبدي إعتراًفا �س�ادة قوانین الواقع والمألوف من جهة، 
 .لالختراقهذه القوانین قابلة 

الرحلة الخ�ال�ة، التي �ستط�ع من خاللها ابن ُشهید قد َوَجَد ضالته في هذه � وكأني
إذن، میل في شخصیته ابن ُشهید ل�حقق  .هناكأن َ�عرض أفكاره وآراءه األدب�ة واالجتماع�ة

 ذاته، و�ستغل أقصى إمكاناته حتى ُ�ص�ح سلوكه سلوكًا إبداع�ًا.
عي في إنتاج َنص ُ�علق نمن هذا الم الداللة في "طلق، س�سعى ابن ُشهید كل السَّ

له ، وهذا العنصر هو َما استثمره ابن ُشهید بد�ًال 2"عدَّل وفي عنصر التَّخیل كذلكمناخ مُ 
 عن عالم الواقع.   

؛ 3"ل�س صورة للواقع، إنَّما هو إمكان من إمكاناته"لذلك نقول، إنَّ ما قدمه ابن ُشهید 
وناثًرا بین أد�اء  أي أنه خلق واقًعا ینتصر ف�ه لنفسه من معاصر�ه، و�رفع من مكانته شاعًرا

 عصره.
، أكثر من ذلك، یدخله من غیر ول، وهاح في دخول عالم الخ�جإنَّ ابن ُشهید ین

للتجلي من خالل اللغة (...) من كون "حساب، حیث �عبر عن حاجته اإلنسان�ة لإلبداع و
 ،4"لنَّفس المكسورة كي ُتصلح كسرها �النَّصلاللغة استنطاقا للمسكوت عنه، وَتشج�ًعا 

ن ذاته المكسورة، إعالًنا منه الثورة ضد عوكذلك، ابن ُشهید ُ�فصح عن ُمشكٍل َتعبیري 
 ُكُثْر. -حس�ه –وهم في الحق�قة  ؛الخصوم والحساد

                                                           
لساوري: النص والس�اق( ابن ُشهید بین الرغ�ة الذات�ة وٕاكراهات الس�اق الثقافي دراسة لرسالة التوا�ع والزوا�ع)، بوشعیب ا 1

 .25ص: 
بول ر�كور: من النص إلى الفعل (أ�حاث التأو�ل)، ترجمة: محمد برادة وحسان بورق�ة، عین للدراسات وال�حوث اإلنسان�ة  2

 .169، ص:2001، 1واالجتماع�ة، اإلسكندر�ة، ط
 .46شعیب حل�في: شعر�ة الروا�ة الفانتاست�ك�ة، ص: 3
 .149، ص: 1994، 1عبد الله الغذامي: القصیدة والنص المضاد، المركز الثقافي العر�ي، بیروت والدار الب�ضاء، ط 4
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ص ابن ُشهید ِمن ُمْشِكِل التَّهم�ش، والطَّعن في �وف�ه، �أتي الخ�ال كفعٍل إبداعي لَتخل
 أخالقه وأد�ه.

مكان�ة الّتعبیر والّبوح؛ ألنه ینطوي على ِغًنى قولي ال والخ�ال �ملك هذه األهم�ة من إ
 في الواقع.  اإلفصاح عنهنستط�ع 

لذات المبدعة، فیرحل بها إلى ما وراء العالم لن الخ�ال، ُ�ص�ح وسیلة هامة إولذلك، ف
ي عالمنظور، هذا ما َحَصَل البن ُشهید م ط�ه إلى ما وراءه، خالذي حاول ت عالمه الِحسِّ

 االخت�اره. وهذا تلنسق ما ورائي �سطوته ومع�ار� اخت�ارالخ�ال هو  اخت�ارهفإنَّ  ذلك، ىوعل
الّسارد أن  �حتاج، وُهنا هحي منذ البدا�ة �أنَّ النسق المس�طر سیبدأ �فرض منطقو القصدي، یُ 

 .جنوحهو  ُ�مارس حر�ته
التوا�ع والزوا�ع،  هبهذا المعَنى، یدخل ابن ُشهید في حالة ُمَواءمة مع الخ�ال في نص 

حركة حرة ومساحة مفتوحة على المطلق، "�اعت�اره  ،مكمن ذلك مع�ار�ة الخ�ال، ووصفیتهو 
من و ، 1"هم أنَّه، ل�س حكم ق�مة في ذاتهألود أو حتى قانون، وایل�س لها حدود، وال تخضع لق

على مغامرات في كثیر الدالالت المفتوحة  مواءمة تثیر /مواءمتهماهنا، فإنَّ اتفاقهما اتفاق
غرائب التَّصورات وعجائب " من ةعالم خ�الي مسحور، فالظَّاِهُر أنََّنا َسَنْشَهْد مشاهد متنوع

 2."المشاهدات
لق األمر، عو�ت .وهكذا، �سمح الخ�ال بتحقیق َما لْم ُ�سَتطْع تحق�قه في عالم الواقع

حث عن األسالیب التي ُتحقق له ال�ّ "نَّ ابن ُشهید حاول َما َأمكنه، و�شتى الوسائل أب�ساطة �
غر�زة "ُمش�ًعا في نفسه 3"ر علیهمخظهور على خصومه من األد�اء، وهو في معرض الفال

 4."والفخر والمطاولة االستعالء
ال ضنعم، ُیؤكد هذا اإلش�اع، رغ�ة في االنتقام واإلزماع في الرحلة عن عالم اإلنس، مف

عالم الجن، ال�َّعید عن الواقع، وف�ه یتحرك �حر�ة، وعبره یتم خلق ّجو التَّوازن النَّفسي، �انتزاع 

                                                           
 .41، ص: 02و 10، ع: 24، مج: 2008لؤي علي خلیل: المقدس والخ�ال الروائي، مجلة جامعة مشق، دمشق،  1
هلي: تجدیدات األندلسی 2 في النثر العر�ي، رسالة ماجستیر، جامعة أم القرى، المملكة العر��ة  ینإبراه�م موسى َحاِسر السَّ

 .87م، ص: 1987 -هـ1407السعود�ة، 
، 1علي بن محمد: النثر األدبي األندلسي في القرن الخامس ( مضامینه وأشكاله)، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، ط 3

 . 562، ص: 02، ج: 1990
 .92إبراه�م موسى حاسر السهلي: تجدیدات األندلسیین في النثر العر�ي، ص: 4
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الكتاب، بل ممن ُیلهم(...)  ذةمن أساطیر الشعر، وجهاب هواعترافات �امت�از  شهادات بتفوقه،"
 1".ئعهم من حّر القول، و�د�ع القر�ضهؤالء روائعهم و�دا
سق الذي خلقه الخ�ال �فرضه نفسه على ابن ُشهید، وجعله ُ�فَتُن �ه، فهو وهكذا، َتَحَكَم النَّ 

بیئة َطَغْت  /، وُ�لبي كثیرا من احت�اجاته الفكرة، وسط عالمهس�حلق في عالم جدید �الئم منطق
 علیها الُعدوان�ة والُنكران�ة.  

الملتجأ إلیها، قد ندخل في عالقة الخ�ال الوسیلة و في تحدید العالقة ابن ُشهید األدیب، 
 حّدد بین الحق�قة واألمن�ة. تت ةبین الواقع والمتخیل، أو في عالقات ُأفق�رأس�ة تتحدد 

كل هذه العالقات ُتعبر عن نوع واضح في سیر بن�ة الرسالة، وَتَشُعٍب ٍلُمدركاٍت  ،إًذا
عند اشتغاله على توظیف هذه فیها مهارة ابن ُشهید و�راعته  زعقل�ة تقاطع ف�ما بینها، ُتبر 

ن أن َبرَز الرا�ط بینها، فكاالعالقات في رسالته، فهو قد َعقَد العزم عند �حثه في الخ�ط 
   .ضح بینهااتضاد و 

الدراسة حیو�ة مستن�طة من عالم  يی�قى أن هذه المتضادات ُتغِني الرسالة، وُتعط
 ُتحقق تتُ�ًعا ملمًسا لحیث�ات األحداث.و الخ�ال، 

أحكاًما ق�م�ة تنتصر لطرٍف على حساب اآلخر، وهو ما سنذكره ف�ما  سنرى ، وهنا
هید/ مؤلفا یلعب دورا �طولً�ا، لكنا شمول�ة تنتصر البن شُ  ةام ق�م�ك�عد، عندما نصل إلى أح

ة وسیلة �ال نتردد في االنتصار لخ�ال �أخذه �عیدا عن واقعه، ُمقدًما له عالًما ُ�مجد الحر 
 ،الّذات، أو یجعل غر�زة االستعالء لد�ه العامل األقوى في حسم مختلف المواقفللّتعبیر عن 

رس اغتراب ابن ُشهید عن مجتمعه، ف�ع�ش برؤى غر��ة عن البیئة التي ینتمي إلیها، كِممَّا �ُ 
التوا�ع والزوا�ع، وهي  ةقش قض�ة عاِمل اإلخفاق وصلته �العالم اآلخر في نشأالذلك نن

من خاللها معالجة إشكال�ة الخ�ال والواقع، ُدوَن الوقوع ِ�َمخاِطِر التنم�ط كن مالقض�ة التي �
 الّسردي. 

وهي  ؛�حث في جدل�ة العالقة بین الواقع والخ�الت، ةالمعالجة بإضاءة تمهید� نبدأ
اإلضاءة التي ستركز علیها القراءة التطب�ق�ة لرسالة التوا�ع والزوا�ع، ِعلًما �أن هذه القراءة 

ى َأنَّ الخ�ال ُ�حقق البن تر و خ�ال والواقع، ال بینالَعبث االعتقاد بوجود تقابل ِضِدي  ترى من

                                                           
 .92، ص: إبراه�م موسى حاسر السهلي: تجدیدات األندلسیین في النثر العر�ي 1
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المؤلف الكثیر من االیجاب�ات، لعّل أبرزها الّتعبیر عن الّذات، والّرد على الخصوم ُشهید/
 الُحَساد  من خالل إث�ات تفوقه بإنجاز رسالة خ�ال�ة.و 

ن استخدامها �أشكال َشَتى، إال أنها في نظر التي ُ�مك االصطالحاتالخ�ال واحد من 
رتكز إلى قاعدة، ت دلیل، وال اال ُیوجد له ،ُمخیلة اإلنسان اعهصنت أوهامكثیر�ن تشمل مجرد 

راب ألش�اء للخ�ال ال ُ�مكن تصد�قه، فهو هاجس ُینمي ُمخیلة ِفكر اإلنسان اف .مثل السَّ
 ئاعقل اإلنسان في اعت�ار الخ�ال شیلموضوعات، األمر الذي ُیذكرنا �اإل�مان الذي �حمله او 

 ال َمعالَم َلُه. 
من المصطلحات، التي ُ�مكن استعمالها �أشكاٍل َشَتى،  اقع واحدافي المقابل، نجد الو 

ل كهي  والحق�قة 1"كلمة الحق�قة التي تجعل الجم�ع متفقین" إال أنها في نظر كثیر�ن تشمل
ح�ح لألش�اء. تصد�قه، فهي: نُ�مك يءش األمر الذي ُیذكرنا بجذر الواقع�ة  2الرَّسم الصَّ

، و�التالي، فإنَّ ذلك المعنى نشأ من اللجوء ئاالكلمة الالتین�ة التي ُتفید شی اللغو�ة المشتق من
 3إلى الحق�قة الواضحة في الَعالم الخارجي.

و�عد، الذي ُیهمنا، هنا، أكثر، المزاوجة الحاصلة بین الواقع والخ�ال في تحلیلنا لفكرة     
 الحّي. هإخفاق ابن ُشهید في ح�اته و�یئته، المسَعى الذي جعله �فكر فیواقع آخر، بدیل لواقع

االعت�ار ي الخ�ال: أعاد فعلى العموم، حقق الخ�ال البن ُشهید ما لم ُ�حققه الواقع، ف
اق الثقافي �لسٍّ ا�المكانة األدب�ة التي ترى نفسها �أنها أهل لها داخل "نفسه ِبجْعلَها تحَظى ل

 4."والتار�خي
لذا، فنحن نحاول أن نستكمل الّ�حث في الجدل�ة القائمة بین الخ�ال والواقع، ومن َثم 

دي بینهما عن طر�ق إیجاد عالقة اتفاق� أي تأو�ل الخ�ال  ة؛ك�ف�ة النَّظر في حّل الّتقابل الضِّ
 5لم الخ�ال�ة.والعاُأفق صر�ح للواقع، وَأّن العالم الحق�قي هو أفق  هعلى أنّ 

                                                           
الح�كة)، المؤسسة العر��ة  -الدرامه والدرامي -الرومانس -عبد الواحد لؤلؤة: موسوعة المصطلح النقدي (الواقع�ة 1

 .26، ص: 03، ج:1983، 1للدراسات والنشر، بیروت، ط
 .( بتصرف).30، ص:03المرجع نفسه، ج:  2
 . (بتصرف).78المرجع نفسه، ص:  3
 .23روا�ة الفانتاست�ك�ة، ص: بوشعیب الساوري: شعر�ة ال 4
ینظر: میجان الرو�لي وسعد ال�ازعي: دلیل الناقد األدبي(إضاءة ألكثر من س�عین ت�ارا ومصطلحا نقد�ا معاصرا)، المركز  5
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شكل تلتأو�ل، �كُمن أساًسا، في أن العالقة الداخل�ة بین الواقع والخ�ال اذا هإنَّ سبب 
�الضرورة أساس شخص�ة األدب، حتى وٕان كانت هذه العالقة تحمل ِظَالًال أودیب�ة تتسم 

ل ُ�حاكي الواقع و�قلده من خالل آل�ات اخ�الف ؛�الس�طرة ومحاولة الّتحرر من هذه الس�طرة
 1نته.متسعى على تحر�ر هذا الواقع، من ثم تجاوزه والتخلص من ه�

ُر مسعاَنا من أن ابن ُشهید  كل عوامل اإلخفاق  اجتمعتبهذا المنطق التأو�لي، ُیَبرَّ
 ه  من جهة ثان�ة.ن�اته وأماغ�ذ من جهة، وُمَلب لر عل�ه، لذلك لجأ لعالم الخ�ال كمنق

/وسائل تساعده للوصول لمرام�ه، وأهدافه، الطَّموح عادة ما ی�حث عن عوامل فاإلنسان      
�أن التوا�ع  ،وابن ُشهید طموح، خائر القوى من حسٍد وُظلم المح�طین �ه، ولذلك َسُنصادر

صرخت  ،البن ُشهید األندلسي 2"تجر�ة شخص�ة حكا�ة تقاطع مع الواقع، تنقل لنا" والزوا�ع
 3."تحقیق واقع أمثل للذَّات"ا ونبوغها األدبي، في محاولة هِضد تهم�شها، ُمعلنة تفوق

ل تفوق، فحاول ما أمكنه، و�شتى الوسائالفهذه الرسالة نا�عة من شعور ابن ُشهید � 
 4."األد�اءعلى خصومة من الظهور ال�حث عن األسالیب التي ُتحقق له "

نها�ة، ال یبتعد الواقع الذي یتحرك ف�ه ابن ُشهید والبیئة التي نشأ فیها، ال یبتعد كثیرا       
 عن الخ�ال والواقع المتخیل، بل هو بدیل له، َعبرُه ُ�حقق ذاته األدب�ة، َوُ�عید االعت�ار لنفسه.

وا�ع" جاءْت فرصة لتكو�ن والواقع، أنَّ الحكا�ة التي اختلقها ابن ُشهید "التوا�ع والز  
رمز فیها لنفسه الُمثَقلِة �الهموم، والمتع�ة من یهو�ته الذات�ة، حین �ستخدم الخ�ال �طر�قة 

الواقع المح�ط، ومن ثم �قوم �استنساخ هذه الّنفس وٕاعادة بنائها، فابن ُشهید ُ�ملي اهتماماته 
 لهواه.  اِوفق ومشاعرَ  ورٍ ورغ�اته على الخ�ال، فكان الخ�ال قدرة مساعدة على إحداث ص

لقد ِاستعمل ابن ُشهید الخ�ال كنشاط ذهني، إلنتاج َعمٍل فني ِاسمه "التوا�ع والزوا�ع"،  
نه خلق لنفسه: عالًما یتجاوز من خالله حدود الواقع التي إالم الواقع�ة، حیث و ُمحلًقا في ع

إلى أضیق الُسُبل كل ذلك من أجل الخالص من قیود  هتحشر و  ،ُتَضِیُق عل�ه أنفاس تفكیره
 �سعى من ورائها إلى إنصاِف نفسه. ةالواقع التي ُتذكره �مآس�ه وأعداءه، في محاول

                                                           
ین ت�ارا ومصطلحا نقد�ا معاصرا) ص: ألكثر من س�ع (إضاءة میجان الرو�لي وسعد ال�ازعي: دلیل الناقد األدبيینظر:  1

335. 
بوشعیب الساوري: النص والس�اق( ابن ُشهید بین الرغ�ة الذات�ة وٕاكراهات الس�اق الثقافي دراسة لرسالة التوا�ع والزوا�ع)،  2

 .24ص:
 .25المرجع نفسه، ص: 3
 .562، ص:02(مضامینه وأشكاله)، ج: علي بن محمد: النثر األدبي األندلسي في القرن الخامس  4



 المضمون  في دراسة موازنة                                                             ول:فصل األ ال

301 

، حین �ستخدم نصه ةالخ�ال، إذن ُیهيء فرصة البن ُشهید للتعبیر عن هو�ته الذات�      
فس وٕاعادة بنائها، فابن ُشهید ُ�سقط �قو �استنساخ هذه النَّ  م�طر�قة یرمز فیها لنفسه، ومن ث

اهتماماته ورغ�اته على النص، في الوقت نفسه الذي ُ�عزز ف�ه النص اهتمامات معینة لدى 
ابن ُشهید، فالفاعل�ة المتناولة آنئٍذ هي عمل�ة جدل�ة ت�ادل�ة مستمرة من ابن ُشهید/المؤلف 

 ع إلى ابن ُشهید/ المؤلف.إلى النص/ التوا�ع والزوا�ع، ومن النص التوا�ع الزوا�
امتالك عالم غیر قابل لالمتالك، في دون أن ننسى، دائًما رغ�ة ابن ُشهید المستمرة  

ا صفو ح�اته و وكدر "فإذا كان الواقع المع�ش فرَض عل�ه خصوًما وُحَساًدا أقضوا مضجعه، 
ُ�مثل  الخ�الإن ف ،1"أقلقوا ح�اته األدب�ة �اعتراضاتهم ومناقضاهمو االجتماع�ة، و الس�اس�ة 

في  اخروًجا عن هذا الواقع األل�م، وهو الخروج الذي یتطلب حر�ة �صعب الحصول علیه
 الواقع، بینما �سهل تحق�قها في مملكة الخ�ال. ةمملك

 :في المنام معامل اإلخفاق والفشل وصلته �النَّوم والحل/ 2
�عضهما ال�عض، ولكنهما في إن فكرتي اإلخفاق "والنوم أو الحلم" فكرتان مختلفتان عن 

ولذا یبدو من الصعو�ة �مكاٍن  بیرا.الوقت ذاته فكرتان متداخلتان �عضهما مع �عض تداخًال ك
 الّتمییز بینهما تمییًزا كلً�ا.

 بیئته. الوهراني لواقعا �ضمرهإن اإلخفاق في منامات الوهراني، �كشف عن لمسة عدائ�ة 
فنذكر  ن الدواعي الذات�ة لكتابته،عنقرأ منام الوهراني، في رحلة �حث�ة  ،ونحن، إذا

تتمثل في محاولة من الوهراني في رد اعت�ار نفسه �عد أن  �ة؛كان نتیجة لحاجة نفسمنها؛ما 
 ...لنقادَتمَّ تهم�شه من قبل معاصر�ه من الفقهاء واللغو�ین والعلماء وا

كانت ُمؤِسَسة للمنام، إلى جانب شعور الوهراني  - ت�اررد االع - َوَ�َیَنا أن هذه التجر�ة
 ،هما اإلحساس �التَّهم�ش ؛مشاعره بین شعور�ن مت�اینینفي �الّتفوق مما جعله كاتب ُیتراوح 

 والشعور �التفوق.
من هنا، نستفتح قراءتنا التحلیل�ة لتجر�ة اإلخفاق عند الوهراني، �اعت�ارها تجر�ة دفعته 

ه، ذلك النَّص المنامي الخ�الي، الذي َوَلَج ف�ه صاح�ه عالم الّنوم واألحالم نحو تألیف ُمَؤَلفِ 
جل معالجة �عض الظواهر الُخلق�ة التي كانت منتشرة آنذاك من جهة، ومن جهة ثان�ة أمن 

 زمانه من فقهاء وأد�اء وقضاة.علماء یرد على كل من َسخر منه، َفَشَهَر �ك�ار 

                                                           
 .37والزوا�ع، ص: ع�لتوااابن ُشهید األندلسي: رسالة  1
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مع عصره وواقعه، ِإْذ َلْم ُیوَفْق في أن ُ�ص�ح كات�ا من كتاب "هكذا، كانت معاناة الوهرانيو 
مین، ر�ما لتركیبته النفس�ة الخاصة  الدولة الرسمیین المقر�ین أو شاِعًرا من شعراء الِ�َالط الُمَقدَّ

َر لهم أن �كتبوا خارج دائرة ال�الط  اتالتي ُجِبَل ع�ه، لینضم بذلك على زمرة األد�اء الذین ُقدَّ
 1."الرَّسم�ة

فقد أخفق الوهراني في رحلته ؛"وِممَّا زاد وضعه تعقیًدا ِاضطراب موجة الح�اة من حوله
ل علیها كثیرا ُأسوة �غیره من الُمرتحلین من أهل المغرب، وهو المغر�ي  إلى المشرق التي َعوَّ

رسائله الذي ظل حر�ًصا في أد�ه وكتا�اته على جم�ع صفاته المغر��ة، كما تدل على ذلك 
 2.ه"ومقاماته ومنامات

تؤكد هذه االقت�اسات ح�اة مضطر�ة َعاَشَها الوهراني، فالظَّاِهر أنَّه أدیب ظلمه قومه، ولم 
 یلتفت إل�ه الدارسون ال�احثون �الدراسة.

نعم، كانت الظروف االجتماع�ة والس�اس�ة التي َعاَ�َشَها كاتبنا كاف�ة ِلَتخصیب جانب 
الخی�ة اإلخفاق، َفَزاد إصراره على النَّقد والسخر�ة، بل التَّجر�ح والصراحة في أعماله األدب�ة، 

 سطوة ملك. أو انتقام وز�ر  ىیخش�كن فلم 
لوهراني عصًرا ملیًئا �األحداث والمنازعات والتقل�ات والتناقضات ا ب�ساطة، لقد عاش

الفكر�ة واالقتصاد�ة، َفَعاَنى ذلك الواقع المفروض، َوَلَكْم و الدین�ة والس�اس�ة، واالجتماع�ة 
م ِمثالي، یتوق إل�ه، فهو الما ینشده في عو لُهوة سح�قة بین ما هو موجود في الواقع، اكانت 

غو�ة، وثقاف�ة األدب�ة، وذلك ما جعله ُ�فكر في عوالم جدیدة ُتَساِعُدُه على یثق في فصاحته الل
 اإلبداع والظهور �شكل الفت ومتمیز. 

تلك " أن �مأل إلى على العموم، َفَعل الشعور �اإلخفاق فعلته، وهذا َما َدَفَع �الوهراني
كتا�اته، �سبب ذلك  الهوة القائمة بین األدب والواقع �كل نق�ض وعجیب وغر�ب، وِلَتنَضحَ 

خط والسخر�ة  االستخفاف �الناس، وعدم التعو�ل علیهم، إْذ َال َفرَق عنده بین و �كثیر ِمن السَّ
 3".القر�ب وال�عید، والحي والمیت، والحاضر والغاِبر، والجد..

                                                           
 ، 2008عبد اللطیف المصدق: العالم اآلخر بین المعري والوهراني، موقع عبد اللطیف المصدق،  1

(kalimatabira .blogspot .com /2008 /02 /blog_3038 html) . 
 المرجع نفسه. 2
 ، 2008ف المصدق: العالم اآلخر بین المعري والوهراني، موقع عبد اللطیف المصدق، عبد اللطی 3

(kalimatabira .blogspot .com /2008 /02 /blog_3038 html) 
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وفضًال عن ذلك، كان للح�اة الخاصة التي �ح�اهاالوهراني القدح المعلى في تخصیب 
فْد من رحلته التي قصدها إلى �الد تي أد�ه، فهذا األدیب الطموح لم �سجانب اإلخفاق ف

المشرق ِخالل القرن السادس الهجري، حیث �قول عن صعو�ة الح�اة في وطنه ومعاناته 
َلمَّا تعذرْت مآر�ي واضطر�ْت مغار�ي، ألقیت حبلي على غار�ي، وجعلت ُمذه�ات "فیها: 

تي، َفَما مررُت �أِمر إال حللُت َساَحته، الشعر �ضاعتي، ومن أخالق األدب رضاع
واستمطرُت راحته، وال بوز�ر إال قرعُت �ا�ه، وطلبت ثوا�ه، وال �قاٍض إال أخذت سی�ه 

 1."وأفرغت جی�ه
عصار، وتقاذفْت بي األمصار، حتى َقرْ�ت من العراق، فتقلبت بي األ"وُ�ِضف قائًال: 

الم، ألقضي حجة اإلسالم، فدخلتها �عد مقاساة  وقد سئمت من الفراق، فقصدُت مدینة السَّ
ِر ومكابدة الع�ش المرّ   2."الضُّ

كل هذا، جعله یلجأ للمشرق، �اِحًثا عن الشهرة األدب�ة، والقوت الیومي، وكانت 
 الضر�ة الموجعة، فقد اخفق في رحلته هذه لكثرة الحساد المترِ�ِصین �ه.

عجوز محتالة، "وًرا إ�اه �اآلتي مما جعله في نها�ة األمر ینقلب على المشرق، ُمَص 
تالة، وكاعب فتانة، وغادة مجانة، ر�اها السلطان في الحجور، بین الفسوق خوطفلة م

رمیت �الرواعد، فأتى الله بن�انهم ِمن  اوالفجور، حتى إذا هرمت سعوُدها، َودوى ُعوده
 3."القواعد

في "�ه  تهكماورة قب�حة، لوهراني نحًوا َساِخًرا في تقد�م المشرق، في صاهكذا، ینحو 
 4."قالب فكاهي ساخر یبدو ضر�ا من اللَُّهو

الرؤ�ة على هذا النَّحو من التَّشاؤم والتَّهكم؛ هو خی�ة أمله �المجتمع، جعل ولعلَّ الذي 
تعبیًرا عن قصور في ذلك الجد، " والواقع، األمر الذي جعله ینصرف عن الجد إلى الهزل

نبها المختلفة في وطنه (الجزائر) وخارجه كانت العامل األكبر في كل جوا�بینما مرارة الح�اة 
ح�اة الثقاف�ة والفكر�ة، واإلح�اط في الالمتوال�ة، في  فاالنكساراتهذا الجنوح إلى السخر�ة، 

                                                           
 .10ص:(ومقاماته ورسائله)،  الشیخ ركن الدین محمد بن محمد بن محرز الوهراني: منامات الوهراني 1
 .10، ص:مصدر  نفسهال 2
 .04ص:، نفسهمصدر ال 3
 .54، ص: 2007عمر بن قینة: فن المقامة ي األدب العر�ي الجزائري، دار المعرفة، الجزائر، دط،  4
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خص�ة، والخی�ات في الح�اة الس�اس�ة  كلها عوامل غیر  واالقتصاد�ة،الح�اة االجتماع�ة والشَّ
 1."نخرط في هذا الضرب من القولُمنزهة، جعلت الكاتب ی

ثر واضح في ح�اة األدیب الخاصة، وفي تصعید أمن هنا، كان لتفاعل هذه العوامل 
وداو�ة ما ُیزري �الوهراني؛ ألن الَفنان  وداو�ة في أد�ه، ول�س في هذه النزعة السَّ –النَّزعة السَّ

ن األش�اء بدمه، فكان اإلخفاق  -كما ُ�قال ا التلو�نوهو ولید ح�اته الخاصة نوًعا من هذ"ُیَلوِّ
و�یئته وال غرا�ة في ذلك، فاألدب مرآة تعكس ح�اة األدیب وعوامل المح�ط التي َصاَغْت 

 2." عمله الفني
الّتغییر، �احثة عن الجدید من  إلىلة اَ من هذا نالحظ، أنَّ شخص�ة الوهراني َم�

، َ�شي �أّنه صادر عنه فعًال، االوسائل الّتعبیر، بل راح ُ�حاول و�ذكاء شدید مبتكًرا ِخَطا�ً 
ؤاُه رُ العالم المنام إلى عالم �عید عن عالمه الواقعي، ل�طرح في هذا /وهكذا َنَهَج  سبیل الحلم

 وأحالمه التي لم تتحقق في الدن�ا.
حالة تعو�ض�ة  -الحلم -ذلك أن لوهراني قد اختار الُحلم وسیلة ُمعبرة،وهكذا، �كون ا

رغ�ات "عن األماني المفقودة، أو بد�ًال عن الواقع، ممَّا �منح الفرصة لساردنا من إش�اع 
أساس�ة ُمتخیلة (...) ولهذا فالرغ�ة الحب�سة تستقر في مملكة الالَّوعي من عقل اإلنسان 

 3."ن خالل صنع ُمَحرَفةمُع نفسها خ�ال�ا �فسها متنفًسا وُتشلن َتعدا، ولكنها مُعُمو 
لقد أراد لوهراني بلجوئه عالم الحلم عرض األعاجیب، كان یرى أّن  العجیب آل�ة من 
آل�ات السخر�ة، لقد كانت سخر�ة َدِافعة لصنع رحلة خ�ال�ة ُ�صور فیها الوهراني الزمن 

ري الفاضح للعورات النفس�ة والجسم�ة والعقل�ة وأهله، ِمن خالل تقن�ة التصو�ر الكار�كاتو 
 لكثیر من شخوصه.

تكمن في أنَّ سلطان  ،أنَّ الوهراني َتَوَصَل إلى قناعٍة خاصة"سبق، من خاللما �ظهر 
ْت له الُسُنون، وأقفرْت السخر�ة أفضل من سلطات الجّد، وأنَّ النقد والتجر�ح سالح من تنكر 

 4."ه األوطانهوج في

                                                           
 .55 -54عمر بن قینة: فن المقامة ي األدب العر�ي الجزائري، ص:  1
 ، ص:1986دط، ، دار الشؤون الثقاف�ة العامة، �غداد، اإلسالمالزمن عند الشعراء العرب قبل عبد اإلله الصائغ:  2
 .333دلیل الناقد األدبي، ص:  :میجان وسعد ال�ازعي الرولي 3
 ، 2012مدونة األستاذ: عبد القادر بوعرفة: فلسفة النقد والسخر�ة في كتا�ات أبي محرز الوهراني ،  4

(bouarfah.blogspot.com/2012/12/blog-post-6375.html) 
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وافع الهامة التي ه�أْت  وهراني الّتفكیر في للوعلى العموم، فقد كان اإلخفاق، أحد الدَّ
كتا�ة تجر�ب�ة ُمغایرة، ُتوظف الحكائي، العجائبي، الرمزي، بوعي قصدي، والغا�ة إنتاج 

 معَنى �ال معقول الواقع.
اخرة �مرارة من هذا المنطلق، َلجأ الوهراني لكتا�ة سرد�ة جدیدة ناقمة على الواقع، س

الفاسدة، وهكذا، فقد أكثر الوهراني  - الكثیرة –وُجرأة مدهشة من الّناس والّزمان، والظواهَر 
َذمِّ الدن�ا أهال، فلم یترك رذیلة وال نق�صة رآها في أهل عصره إال وأعلنها ُمَصِرًحا تارة، "ِمن

 1."ُمِلمًحا تارة أخرى 
عیٍن �صیرة نفاذة، ُتحس  النَّاقدة، فهو َذاإنها سخر�ة نا�عة من حساس�ة الوهراني 

االة، أو ـفي ط�اته روح الالمب"اب، حامًال ـوة األعصـع، یجب أن �متلك قـنقائص المجتم
ة أو ـالمجون، كذلك البَُّد أن �كون له من أن �كون عل قدر كبیر ِمن الذكاء وقوة الُمَخِیلَ 

الصور النادرة التي �ستط�ع بها إغاظة  الخ�ال الهازل الذي ُ�مكنه ِمن اقتناص أو ابتداع
 2."خصمه من جهة، وٕاضحاك نفسه والناس من جهة أخرى 

و�ذلك، ُ�مكن القول: إن ُحُضور اإلخفاق في منام الوهراني، قد َأْسَهَم في خلق معالم 
 ،استخدام حدود بینه والقارئ  إلىحلم�ة َرسمْت حدودها األجواء النفس�ة القلقة، ُدون الحاجة 

 اجتماع�ةقضا�ا(عن  العقل، لكنها ُمعبرة ودعن حد ذفكان سرده تقر�رً�ا، ُمفصًال لحكا�ات تش
َدة عبر  - دین�ة - س�اس�ة – ثقاف�ة..) أراد الوهراني ُمعالجتها عن طر�ق السخر�ة الُمَجسَّ

 لكون ذلك الالمعقول لن یتحقق إال �كسِر حدود العالم الواقعي. ،المنام
للّ�حث عن كون  ،م ُمؤسسة لعالم آخر، یتجاوز ف�ه األش�اء المألوفةوهنا �غدو، المنا

وال �عني ذلك أنها غیر واقع�ة، بل �عني أنها ُتعدم واقعا من مستوى "آخر بواسطة اللغة 
آخر، ال یرت�ط �الواقع المرئي، بل تتطابق معه �شكل ما، وهذا الواقع الذي تكشف عنه أكثر 

 3.ر"م�اشواقع�ة ِمن الواقع المرئي ال

                                                           
 ، 2008عبد اللطیف المصدق: العالم اآلخر بین المعري والوهراني، موقع عبد اللطیف المصدق،  1

(kalimatabira .blogspot .com /2008 /02 /blog_3038 html) 
، 1978، 1نعمان محمد أمین طه: السخر�ة في األدب العر�ي حتى نها�ة القرن الرا�ع الهجري، دار التوف�ق�ة، مصر، ط 2

 .13ص:
 .226ألبیر�س: تار�خ الروا�ة الحدیثة، ص:  3
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إن تمظهر اإلخفاق في الرسالتین، یبدو نتیجة طب�ع�ة لجملة من الّتطورات ختاما، 
 تحت تأثیرها. یني َوَجَد الكات�ان نفسیهما راضخالت
ُیوفر لهم إمكان�ة خلق العالم ر "لعالم غیر العالم المرئي، في عالم آخآ ولذلك َلجَ  

 1."الممكن، وتجاوز الواقعي
ن إلى القص الخ�الي خرق أدبي، �حمل القارئ إلى ُأفق لم ُتَتوَقْع. یإنَّ عبور الكاتب 

الكات�ان ِمن وحي تصورهما للواقع، والمح�طین بهم، یتطلب آل�ة  آهوهذا الخرق الذي أنش
ُمَعِبَرة ُمَساعدة على تحقیق حضور ُمدهش للوقائع التي تبدو معارضة لها واقع�ا، ولكنها 

على أن صاًال خاًصا بها یتوحد في بن�ة الواقع، و�ؤكد تعزز ات"وعلى الرغم من ذلك 
�مشكالته وقضا�اه األكثر عمقا، عالقتهما �الواقع، ل�ست عالقة سطح�ة، وٕانما هي عالقة 

ومن شأن ذلك أن �حقق جملة من المقاصد والغا�ات، التي تجعل القصة، طر�قة ُتسِهُم 
اذة في حركة الوا  2."قع �شكٍل عامف�التقاط المظاهر الطارئة والشَّ

�عیدة عن األدب "وعلى هذا األساس، َسَعى الكات�ان إلى استحداث كتا�ة جدیدة  
الّرسمي، المتمثل في الرسائل الدیوان�ة والقصائد المدح�ة، ور�ما ل�ص�ح هذا النوع الجدید من 

انعدام الكتا�ة ذلك البدیل أو المعادل الموضوعي لذلك األدب المتداول، في حالة التَّنافر و 
الّتوافق بین جاذب�ة الذات والموضوعات الخارج�ة التي قد تحتاج إلى مقاومة أومنافرة خاصة 

 3."یبدو أنها لم تتوفر لهما
و�عد، ی�قى عامل اإلخفاق الدافع األول واألخیر لدى الكاتبین، في محاولة منهما تحقیق    

ع الواقع، الذي لم �عد یتطابق مع الّذات، الّتوازن الداخلي لنفسیتهما المتوترة، وٕاعادة التالؤم م
ولذلك َوَجَب علیهما أن �قوما �حما�ة نفسیهما، وخلق بیئة كتاب�ة جدیدة، تستجیب آلمالهما 

 الكبیرة.
 

                                                           
    ( في ضوء المناهج النقد�ة المعاصرة)، دار األمل للط�اعة والنشر، تیزي وزو،  آمنة بلعلى: تحلیل الخطاب الصوفي 1

 .216، ص: 2000ط، د
 :في القص الحدیث تمظهر العجائبي 2

(www.tiohreen.edu.sy/Faculty%20of%20arts%20masters%20-thesis) . 
 ، 2008عبد اللطیف المصدق: العالم اآلخر بین المعري والوهراني، موقع عبد اللطیف المصدق،  3

(kalimatabira .blogspot .com /2008 /02 /blog_3038 html) 
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 :ثان�ا: المقامة: الفن والواقع
 : ةـعتب

تختزن الذهن�ة العر��ة في ذاكرتها، كثیرا من القصص واألحادیث والخرافات 
ففي أي �قعة عر��ة كان الناس �سمرون "واألساطیر و...، التي تصور بها عاداتها وط�ائعها 

تحت ضوء القمر في ل�الي الصیف، أو حول المواقد في الشتاء، ولو استمعنا إلیهم لوجدنا 
 1."طر�فة تدل على ل�اقة وذكاءلهم على سذاجتهم قصصا 

ومن أشهر أنواع األقاص�ص التي حققت َنَجاًحا �اهًرا ُقبیل عصر كاتبینا، �قلیل؛ إنها  
ونسج على منوالها الحر�ري: وهي  ،2وضع تقالیدها بد�ع الزمان الهمداني" المقامات، التي

غة المسجوعة تقوم على الل 3،›تلك القطعة من النثر الفني على صورة حكا�ة قصیرة
المصنوعة الُمَوَشاة �غر�ب اللفظ، وُتوضع على لسان رجل خ�الي، أو على لسان منشئها 
فَتْطُرُق موضوعات متعددة اجتماع�ة، أو أدب�ة، أو س�اس�ة أو وصف رحلة، متخذة من آي 

المقامي الذكر الحك�م، أو الحدیث النبوي الشر�ف، والِحكم واألمثال واألشعار، َمناِهَل َ�عُ�منها 
�مزج ف�ه النثر �الشعر(...) وتنتهي المقامات و ن �الغته و�قوي حجته، مِلُ�غِنْي َنّصه، و�ز�د 

ومن خالل التوا�ع والزوا�ع والمنامات استطعنا الوقوف  .4"عادة ِ�حكمة، أو موعظة، أو نكتة
ر ِمن خالل إصرار صاحبیِهَما على الحط من شأن خصومهما، نظی هاعلى حق�قة قد نؤكد

احتقارهم لهما، ونفي صفة اإلبداع عنهما في عالم األدب. َفَمضینا نقول: إنها األقدر على 
 تصو�ر الحالة ال�ائسة التي �مرُّ بها األدیب، والّتهم�ش الذي ُ�عاني منه.

وقد كانت مقامات بد�ع الزمان الهمذاني، ثم مقامات الحر�ري ف�ما �عد من أرقى  
 ت في تار�خ األدب العر�ي.أشكال المقامة التي ُعِرف

                                                           
مجلة الرافد، مجلة إلكترون�ة ثقاف�ة تفاعل�ة، !عل اآلداب المواز�ة؟ بد�عة خلیل الهاشمي: المقامة العر��ة هل لها آثار 1

 .(www. Arrafid.ae/arrafid/p102012.htm).2012اإلمارات العر��ة المتحدة، 
�قال إن بد�ع الزمان هو مخترع فن المقامة، أو اقت�سها من أحادیث ابن در�د األر�عین كما أوردها الحصري في كتا�ه  2

 عرفه في �عض ظروف ح�اته، نتیجة ظهور ظاهرتي الّتكدي الّتسول. اجتماعيأو إنه استلهمه من واقع زهر اآلداب، 
 .477عبد العز�ز عتیق: األدب العر�ي األندلس، دار النهضة العر��ة، بیروت، دط، دت، ص: 3
 1999 -هـ1419، 1قصي عدنان سعید الحسیني: فن المقامات �األندلس( نشأته وتطوره سماته)، دار الفكر، األردن، ط 4

 .138 -137م، ص: 
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ُیلحظ على ضوء ما تقدم، َتَضُمَن المقامة أحادیث قصص�ة ِمن شطحات الخ�ال، أو  
خروًجا عن المألوف، فالقصد فیها إثارة ولفت االنت�اه، بل الرغ�ة في إظهار القدرة الفائقة 

 على اإلت�ان �كل ُمدهش.
ف�فة التي تفصل بین الحق�قة والوهم، أمام كتا�ة نثر�ة ُتلِغي الحواجز  - إذا – نحن  الشَّ

فقد فتحت المجال واسًعا لالوعي ل�قدم إمكان�ة الح�اة في عالم جدید، ال یخلو ِمن الغرا�ة 
 والشذوذ، �عد أن أخفق الواقع في ذلك.

حول �طل خ�الي "َولعّل أهم ِفكرة جاءت بها المقامة، هي ِفكرة انتظام األحداث  
 1."أ�ضا و�رو�ها راو�ة خ�الي

و�ة في المقامة؛ هما شخصیتان مختلفان في اوهنا نفهم؛ أن شخصیتي ال�طل والرّ  
ُمخیلة المؤلف، وال ُوُجود لهما على الحق�قة، وٕانَّما تم وضعها في المقامات إلعطائهما ص�غة 

 األحادیث المسندة، ولتقو�ة الح�كة، وجعلها منطلقة في أسلوب قصصي.
اني لم �كن �عني من �طله ومغامراته سوى ذفإن بد�ع الزمان الهموعلى أ�ة حال،        

عرض صور من األسالیب البل�غة، َفِلحُضور اللغة وأسلوب الكالم حضور هام، تماما كَما 
 عند الحر�ري.

أهم بن�ة في على ركزا  الوهرانيو  هیدابن شُ  كاتبیناوالذي ُیهمنا من هذا الكالم كله، أن  
راو�ة المنتج من صنع خ�ال الكاتب، �صوره وكأنه قد عاش أحداثها، ال، وهي ةمقامال

متخف�ة  �اعت�ارهاو�التالي، هي شخص�ة متخیلة افتراض�ة �كون لها حق معرفة كل شيء، 
 وراء شخصیتهما "الكات�ة".

یختلفان عن أصحاب المقامات في أسلوب ِاستدراجهما  كاتبینا إنوالحق �قال،  
ا یناسب ما�اتهما، فقد استغل ابن ُشهید والوهراني َمَداِخَل رسالتیهما �أ�طالهما على مسرح حك

 مشوار األحداث في عملیهما.
 
 
 
 

                                                           
 .85إبراه�م صحراوي السرد العر�ي القد�م (األنواع الوظائف والبن�ات)، ص:  1
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 1"شخص َكّناه ِبـ "أبي �كر الىبن ُشهید َمَهَد لرسالته �مدخل توّجه �الخطاب ف�ه اف
ِفطر�ة، وعزا أبو لذي َتَساَءَل عن سّر نبوغ ابن ُشهید، و�أنَُّه كان قلیل اإلطالع َذا َموه�ة ا

 3ش�ص�اناو ش�طاًنا یهد�ه �ه فتصور"َأنَّ  2�كر نبوغ صاح�ه ُوُعلُّوَّ موهبته إلى قوى خارج�ة،
فع و�متنع تما �أتي �ه من أدب یر "؛ ألن 5وأقسم َأنَّ له" "تا�عة تنجده، وزا�عة تؤ�ده" ،4"�أت�ه

وذلك اّنه كان یرثي حبیً�ا له  : كیف تمَّ هذا اإللهام؟"على قدرة ال�شر، ثم �حكي لـ" أبي �كر
مات، فارَتجَّ عل�ه القول أثناء الرثاء، وعجز عن إتمام ما هو ِ�سبیله ِمن ِشعر، وٕاذا بجني 

یتصور له على هیئة فارس، وُ�لقنه تتمة الِشعر ُحً�ا في ِاصطفائه  6اسمه زهیر بن ُنمیر
، ثم قرأ هذا الجني له أب�اًتا 7"ورغ�ة في مصاحبته، َكما َصاَحَب الّتوا�ع الشعراء والكتاب

 - كنا قد ذكرنا هذه األب�ات غیر مرة في ال�حث – �ستحضره بإنشادها متى أراد حضوره
یخ العل�مي، لینزل في  َأمَّا الوهراني، فقد ِاستغل مناس�ة ُوُرود خطاب عل�ه، من الشَّ

عن هذه الد�ار، َفَوَجَد نفسه منزل الَخی�ة والحزن، َظًنا منه أنه س�قر أخ�ار بلده، وهو غر�ب 
صفًرا من األن�اء، َخِالً�ا من غرائب وأخ�ار البلد، َعاِر��ا من طرائف أحوال "كتاب مواله 

                                                           
ك كثیر ممن كتبوا عن ابن ُشهید. والمعروف أن أ�ا وقد فسر ابن �سام أ�ا �كر هنا �أنه: أبو �كر بن حزم. وت�عه في ذل 1

�كر بن حزم قد مات صغیرا، وقبل أن یؤلف ابن ُشهید رسالته بزمن طو�ل؛ فقد مات في الطاعون الذي ِاجتاح قرط�ة 
ه، كما ذكر أخوه "أبو محمد بن حزم" في كتا�ه "طوق الحمامة"، على أن صلة "ابن ُشهید" ببني حزم، كانت بینه 401

ین أبي محمد وأبي مغیرة، ولم تعرف له صلة �أبي �كر هذا. فأغلب الظن أن األمر الت�س على ابن �سام حین رأى و�
الرسالة موجهة ألبي �كر، وحین علم أن ابن ُشهید كانت له صلة ببني حزم، وحین علم أ�ضا أن من بني حزم من كان 

إل�ه ابن ُشهید رسالته هو أبو �كر الكاتب المعروف بـ"أشكم�اط"،  اسمه أ�ا �كر. والذي ُ�مكن ترج�حه أن أ�ا �كر الذي وجه
وذلك الن هذا الكاتب �عینه قد نقد أ�ا عامر، وعا�ه �أنه �ستب�ح كنوز غیره. ینظر: احمد ه�كل: األدب األندلسي (من الفتح 

 .381-380، ص:2004، 14إلى سقوط الخالفة)، دار المعارف، القاهرة، ط
 .09، ص: 2002ع�سى: الرسالة األدب�ة في النثر األندلسي، دار المعرفة الجامع�ة، اإلسكندر�ة، دط، ینظر: فوزي  2
ش�ص�انا: قبیلة من الجن وهو اسم ش�طان. اإلمام مجد الدین محمد بن إبراه�م الفیروز أ�ادي الشافعي: القاموس المح�ط،  3

صب).116 ، ص:01م، ج: 1999-ه1420دار الكتب العلم�ة، بیروت، دط،   . (مادة الشَّ
 .88ابن ُشهید األندلسي: رسالة التوا�ع والزوا�ع، ص: 4
 .88المصدر نفسه، ص: 5
ِاسمه ُزهیر بن نمیر، وهو من أشجع الجن؛ أي أنه ینتسب إلى قبیلة أشجع التي ینتسب إلیها ابن ُشهید، وكأنه یرى َأنَّ  6

 .10صدر نفسه، ص: كل قبیلة إنس�ة لها َما ُ�َماثُلَها عند الجن. الم
 .88م، ص: 2001عبد األمیر مهدي الطائي: المقامات أصالة وفنا وتراثا، دار الشؤون الثقاف�ة العامة، �غداد،  7
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اإلخوان، قد ِاستفتحه �طلب الثأر من ُمزاح الخادم معه في كتا�ه الكر�م الُمَقَدم إل�ه من ثالث 
 1."طل�ه لثأره في أّول الكّتاب�ب، و َوَحذِف جم�ع األلقا االسمُمَخاَطَبِتِه �ُمجرد  فيسنین 

ل َعَلى بوقد َجَعَل الكاتب "الوهراني" الرَّاو�ة شخص�ة خ�ال�ة َرَمَز  َها إلى نفسه، وهذا َیدُّ
ل، ینتقل بین �غداد وصقل�ة، و�تصل او�ة مقاماته (...) فهو رجل َأسفار وترحاكان ر ه "َأنَّ 

 2."�أع�ان النَّاس وأفراد الرجال وساداتهم
وعل�ه، ُ�قال أخیرا: إنَّ الَمنام َتلخ�ٌص ِلَألحداِث والَشخص�ات التي ِاختارها الوهراني 

 �عد تلق�ه الكتاب.
هكذا، ِاستغل ابن ُشهید والوهراني ُمناس�ة ورود خواطر تخییل�ة علیهما، فكان جوابهما 

لالوعي في عالم على هذه الخواطر أن َبَدَأ رحلة خ�ال�ة وعجائب�ة، َجرْت أحداثها في عالم ا
آخر �متزج ف�ه الواقع �الخ�ال والمعقول �الالَّمعقول، حیث تتالشى األزمنة، وتتَشَظى 

 األمكنة.
 تأثیر المقامة في رسالة الّتوا�ع والزوا�ع:/1

تجلَّْت عبر صور متعددة، "نال بد�ع الزمان الهمداني مكانة راق�ة في نفوس األندلسیین 
ل�ه ومطاولته، على أنَّ هذه المكانة لم ُتثمْر ج�ًال ینسُج على من إشارة س�قه، إلى الفخر ع

منوال ما َأْبَدَع من مقامات فظل أثره في هذا المجال َض�ًقا ال یتجاوز �عض سمات هذا 
 3."لُمَعارضةِ لمیدانا  -كاتب رسائل وصانع أشعار -الفن، وأضحى بد�ع الزمان لدیهم

ا ِ�ِه إل معارضة في �عٍض دبد�ع الزمان إعجاً�ا ح 4نعم، أُعجَب ابن ُشهید �مقامات
وا�ع"منها، فكان َتَأُثره األول   5."�المقامة اإلبل�س�ة التي أوحْت له �كتا�ة التَّوا�ع والزَّ

                                                           
 .22 -21ص:  الشیخ ركن الدین محمد بن محمد بن محرز الوهراني: منامات الوهراني (ومقاماته ورسائله)، 1
 .88م، ص: 2001وفنا وتراثا، دار الشؤون الثقاف�ة العامة، �غداد،  عبد األمیر مهدي الطائي: المقامات أصالة 2
، 1أ�من محمد میدان: الحوار األدبي بین المشرق والمغرب(المتنبي والمعري نموذجین)، دار الوفاء، اإلسكندر�ة، ط 3

 .169، ص:2004
لزوا�ع؛ ألن الفوارق بین االثنین كثیرة في رأ�ه، یرى احد ال�احثین أنَّ ابن ُشهید لم ُ�عارض مقامات بد�ع الزمان �التوا�ع وا 4

فالمقامات تقوم على الكد�ة، وال كد�ة في التوا�ع والّزوا�ع، وحضور الجن والعالم الغر�ب العجیب لم یرْد إال في المقامة 
متأثر إلى حد  اإلبل�س�ة للهمداني، والتوا�ع كلها خ�ال وعالم للجن مخصوص(...) ولكن هذا ال ینفي أن �كون ابن ُشهید

كبیر �أسالیب النثر لدى الهمداني. سل�م ز�دان: في التعامل مع التوا�ع والزوا�ع البن ُشهید األندلسي وتعدد روافدها، مجلة 
 .09، ص:18م، ع:1997 –ه 1418دراسات أندلس�ة، تونس، 

 .264دراسات في األدب األندلسي، ص: :محمد سعید محمد 5
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روح بد�ع الزَّمان الهمداني في َأجزاء عدیدة من "بناًء على هذا، فقد َظَهَر في ُوُضوح 
من "ففكرتها مقَتَ�سة وَالَشك  1"في رسالته هُشهید ألستاذ الرسالة، �الرغم من عدم تقدیرات ابن

لبد�ع الزمان، َفُرغم قصرها، ففیها أصول فكرة التوا�ع والزوا�ع من حیث  2المقامة اإلبل�س�ة
إنَّ �طل المقامة قد فقد إبله فخرج في طلبها، فرمته المقادیر في َواٍد أخضر ف�ه أشجار 

ورة، وهناك التقى �شیخ جالس، و�عد أن آنس إل�ه سأله َعمَّا أزهار منو �اسقة، وأثمار �انعة، 
، 4، ولبید"3إذا كان یروي شیًئا من َأشَعار العرب، فانشده شعًرا لـ"امرئ الق�س" و"ُعَبید"

 هو ینشد شعرا، فانشده قصیدة: وطرفه، فلم �طرب الشیخ لذلك، و�دأ
 .5وقطعوا من ح�ال الوصل أقرانا"     *   اعت َما َ�انَ َ�اَن الخل�ط ولو طوّ  

و�كتشف �طل مقامات بد�ع الزمان الهمداني أن "القصیدة لجر�ر، ف�قول للشیخ إنَّ 
یخ و�قول له: دعني من  ب�ان وعرفها النسوان فیتهرب الشَّ هذه القصیدة لجر�ر قد َحِفَظَها الصِّ

القصیدة السین�ة لـ  6سى بن هشامهذا، وٕان كنت ُتنشد ِشعًرا ألبي نواس فأنشدن�ه، َفینشده ع�
یخ وشهق وزعق، فقال له: ع�سى: َق�َّحك  أبي نواس (...) وهي قصیدة ماجنة، فطرب الشَّ
الله من شیخ ال أدري َأِ�انتحاِلَك شعر جر�ر أنت أسخف أم �طر�ك من شعر أبي نواس، وهو 

لك األوصاف الكثیرة التي ُفَوْ�ِسْق ع�ار، فیرد عل�ه الشیخ ردا طو�ال في كالم مسجوع شب�ه بت
جرت على قلم أبي عامر، و�كتشف ع�سى أّن الّشیخ لم �كْن إال ش�طان جر�ر، وهو الذي 

�طان وَ�ْخَتفْي".  7أوحى إل�ه القصیدة الُنوِن�ة التي مرَّ ذكرها في أول المقامة، َوَ�غیُب الشَّ
الزمان الهمداني" ونّماها، وهكذا، یتبین لنا أن ابن ُشهید أخذ المقامة اإلبل�س�ة لـ "بد�ع 

 8وتوسع في خ�االتها وأضاف إلیها ما جعلها تخدم عرضه الخاص في كتا�ة قصتة الطو�لة.

                                                           
 .508العر�ي في األندلس(تطوره، موضوعاته، وأشهر أعالمه)، ص:علي محمد سالمة: األدب  1
لالطالع والتوسع، ینظر: أبو الفضل أحمد بن الحسین بد�ع الزمان الهمذاني: مقامات بد�ع الزمان الهمذاني، تحقیق:  2

 .152-151-150-149-148م، ص: 2000-ـه1421علي بوملحم)، دار ومكت�ة الهالل، بیروت، 
 د بن األبرص األسدي، احد شعراء الجاهل�ة.عبید: هو عبی 3
 . ـه157هو لبید بن ر��عة العامري، شاعر مجید حك�م، دافع عن قومه عند ملك الحیرة، عّمر طو�ال فناهز  4
 .680مصطفى الشكعة: األدب األندلسي موضوعاته وفنونه، ص:  5
مذاني، ونسب إل�ه مقاماته، و�رد ذكره في جم�ع  ع�سى بن هشام: هو راو�ة مقامات بد�ع الزمان، شخص�ة اخترعها اله 6

 .17المقامات. أبو الفضل أحمد بن الحسین بد�ع الزمان الهمذاني: مقامات بد�ع الزمان الهمذاني، ص:
 .681مصطفى الشكعة: األدب األندلسي موضوعاته وفنونه، ص:   7
 .681ص: ،المرجع نفسه 8
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وال غرا�ة في أّن ابن ُشهید قد "استقى تلك القّصة مّما سمحت �ه قدرته، وٕاطالعه 
إیجاد  على الموُروث مع أّن ذلك ال �منع من اتصافه بدقة المالحظة، والّتمكن العالي في

َوافد �مادة كاف�ة لبناء رسالٍة خ�ال�ة غن�ة �المعلم والرموز.1الجدید من الّفن"  ، فأمدته هذه الرَّ
ولم �قف تأثرا ابن ُشهید عند هذه المقامة بل تعداها إلى مقامات أخرى لـ"بد�ع 

لإلوزة �قابله وصف  الزمان"؛ مثل المقامتین الِ�شر�ة، والحمدان�ة، وفیها "َوصٌف جمیل للفرس
 .2في التوا�ع والزوا�ع"

ففحوى المقامة الحمدان�ة أن أمیر حلب ودمشق سیف الدولة الحمداني قد ُعرض 
عل�ه في مجلسه فرس جمیل، فطلب من الحاضر�ن وصفه، فأجهد كل واحد منهم نفسه في 
وصفه فلم �ستط�عوا، فقال له أحد خدمه: أنه رأى في األمس رجال متمكنا من الفصاحة 

ا علیها، فأرسل األمیر في طل�ه، فلما حضر طلب أن �عرض عل�ه فصاحته و��انه مس�طر 
، فقال: "هو طو�ل األذنین، قلیل االثنین، واسع المراث، لین الثالث، غل�ظ 3في وصف فرس

 .4األكرع، غامض األر�ع، شدید الّنفس..."
نة عمه، فما والوصف ذاته نجده في المقامة الِ�شر�ة التي أراد بها صاحبها خط�ة اب

كان من شرط وضعه أبوها أن �قوم برحلة إلى قبیلة عر��ة �عیدة �أتي �مهر ابنته، وراح ِ�شر 
 5صاحب المقامة �صور و�صف �عض الحیوانات التي رآها.

فما كان من ابن ُشهید أن قابل كلتا المقامتین بوصفه اإلوزة األدی�ة، ف�قول: "وكانت 
الء، في مثل جثمان النعامة، كأنما ُذّر علیها الكافور أو في البركة �قر�نا إوزة ب�ضاء شه

ل�ست غاللة من دمقس الحر�ر، لم أر أخف من رأسها حركة، وال أحسن للماء في ظهرها 
ص�ا، تثني سالفتها، وتكسر حدقتها، وتلولب قمحدوتها، فترى الحسن مستعارا منها، والشكل 

 .6مأخوذا عنها"

                                                           
م،  2006 -ـه1427، 1ب�ق�ة عبر العصور األدب�ة)، دار صفاء، عمان، طأحمد آدم الثو�ني: فن األسلوب (دراسة تط 1

 .688ص:
 .681مصطفى الشكعة: األدب األندلسي موضوعاته وفنونه، ص:  2
لالطالع على هذا الوصف ، ینظر: أبو الفضل أحمد بن الحسین بد�ع الزمان الهمذاني: مقامات بد�ع الزمان الهمذاني،  3

 .125 -124ص:
 .125نفسه، ص:المصدر  4
 .211إلى  206المصدر نفسه، ص: من  5
 .150 -149، ص ع والزوا�عابن شهید األندلسي: رسالة التوا� 6
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"المقامة الجاحظ�ة" التي أبدع فیها بد�ع الزمان الهمذاني وثاني تأثر البن ُشهید كان بـ
من خالل وصفه ل�الغة الجاحظ وابن المقفع، فما كان من ابن ُشهید إال أن احتذى حذوه 
واصفا �الغة الجاحظ، وعبد الحمید الكاتب. فبد�ع الزمان ومن خالل المقامة الجاحظ�ة 

�ضاهى، فقال: "إن الجاحظ في أحد شقي أبدى براعة في وصف الجاحظ الذي رآه ناثرا ال 
، والبل�غ من لم �قصر نظمه عن نثره، ولم یزر كالمه 1ال�الغة �قطف، وفي اآلخر �قف

 .2�شعره (...) فهو �عید اإلشارات، قلیل االستعارات"
كما یتضح تأثره �ه "موضوعا وفكرة وأسلو�ا في وصف الحلوى، ووصف الماء، إذ 

امت�ه "المضیر�ة" و "ال�غداد�ة"، فأفاد منه ابن ُشهید في وصف وصفهما بد�ع الزمان في مق
 .3ذلك"

و�عض نصوص ابن ُشهید تبدو في "الوصف ناظرة إلى �عض نصوص الهمذاني؛ 
إلى البرد، والبن ُشهید رسالة في وصف 45فللهمذاني رسالة في التماس الحطب، وفیها إشارة

 6والنار والحطب".البرد 
والزوا�ع كان الهمذاني والجاحظ وعبد الحمید الكاتب من بین وفي رسالة التوا�ع 

الخط�اء الذین التقى بهم مجتمعین في مرج دهمان، ولعله في هذا یر�د أن �ق�م لنفسه مناظرة 
خ�ال�ة على نحو ما وقع للهمذاني مع الخوارزمي، ولكن مع أشهر األد�اء مشرقا ومغر�ا ال 

ن. لذلك تشترك هذه المناظرة الخ�ال�ة مع مناظرة مع أدیب واحد كما تحقق لبد�ع الزما
الهمذاني للخوارزمي في عناصر عدة، لعل أهمها فكرة المناظرة التي عقدها ابن ُشهید مع 
ش�طان اإلفلیلي انف الناقة مرة، وهو یناظر ز�دة الحقب تا�ع الهمذاني مرة أخرى، فخرج في 

 .7تصرا على الخوارزمي"النها�ة منتصرا على خصمه مثلما خرج الهمذاني من

                                                           
 �عني أن الجاحظ لم یجمع نوعي ال�الغة أي الشعر والنثر. أنه ناثر ول�س شاعر. 1
 .68أبو الفضل أحمد بن الحسین بد�ع الزمان الهمذاني: مقامات بد�ع الزمان الهمذاني، ص: 2
 .509علي محمد سالمة: األدب العر�ي في األندلس( تطوره، موضوعاته، وأشهر أعالمه)، ص: 3
حاسن أهل العصر، لالطالع على هذه الرسالة ، ینظر: أبو منصور عبد الملك الثعالبي الن�سابوري: یت�مة الدهر في م 4

 .304 -303م، ص: 2000 -هـ1460، 1تحقیق: مفید محمد قم�حة، دارالكتب العلم�ة، بیروت، ط
 .190 -189األندلسي ورسائله، ص:هذه الرسائل موجودة في دیوان ابن ُشهید  5
 .19 -18سل�م ز�دان: في التعامل مع التوا�ع والزوا�ع البن ُشهید األندلسي وتعدد روافدها، ص: 6
 .20 -19،ص:المرجع نفسه 7
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لقد أتحفنا ابن ُشهید �مقامات فر�دة اختلط فیها الجّد �الهزل، والخ�ال �الواقع. مما 
�سیرورة قائمة على استثمار لع�ة الخ�ال الذي �ستحوذ على فضاء واسع  جعل خطا�ه محمال

 من األحالم المرت�طة �الواقع.
 تأثیر المقامة في المنام: /2
من حیث الر�ادة اإلبداع�ة رائد فن المقامات، فعلى ید�ه اكتمل النوع �عتبر الهمذاني  

 1وأص�ح مثاال �حتذى �ه، "ثم لم تعد المقامات، وقد استقامت نوعا سرد�ا تقترن �الحدیث"،
إّنما أص�حت تحیل على أشكال قصص�ة، وسرد�ة جدیدة، منها فن المنامات "الذي �عد لونا 

نهج في مناماته  یز من األلوان النثر�ة األخرى؛ ألّن الوهرانيأدب�ا له طا�عه المستقل المتم
أسلو�ا جدیدا في المعالجة األدب�ة والسرد، واتخذ من المنام عنصرا مهما في الحدث 

 .2السردي"
وقد اقترنت المنامات لدى الوهراني "�المقامة والرسالة، بوصف المنام رسالة/ حكا�ة 

طر�قة بناء الرؤ�ا، و�رع الوهراني في هذا االستخدام، سرد�ة غایتها إ�صال فكرة معینة، �
 3وكان أحد مثقفي عصره الذي جمع بین المقامة والمنامة والرسالة".

وهذا �عني؛ أن الوهراني أدیب مبدع في كل األنواع األدب�ة، التي تمیز في 
ألدبي، موضوعاتها و�نائها الفني، كاشفا الكثیر من مظاهر النقد االجتماعي والس�اسي وا
 التي تفشت في واقعه، �طا�ع ساخر �عتبر عن خفة روحه و�راعته في الهزل والتهكم.

ناه�ك عن "روح الكد�ة، التي تجاوزت مقاماته، إلى رسائله ومناماته، التي تتضمن 
 .4أشكاال من ص�غ (المقامة) التي سیبدأ الشكل فیها یتطور: أ�طاال، ومقاصد"

اناته الفكر�ة واألدب�ة، ل�قدم لنا عمال أدب�ا ضخما وهكذا، استغل الوهراني كل إمك
 اسمه: منامات الوهراني ومقاماته ورسائله.

 لقد حفل هذا المجموع بتحف أدب�ة من النثر الرف�ع، تزاوج فیها الواقع �الخ�ال.

                                                           
 .224، ص: 2000، 1عبد الله إبراه�م: موسوعة السرد العر�ي، المؤسسة العر��ة للدراسات والنشر، بیروت، ط 1
)، مجلة ـه575عالء الدین محمد رشید: المنامات لون نثري في االدب العر�ي (دراسة في المنام الكبیر للوهراني ت  2

 .  325، ص:07، ع:19، مج:2012، تموز جامعة تكر�ت للعلوم، العراق
 ، العراق:2005)، جر�دة االتحاد، یوم�ة س�اس�ة، 2-1ق�س كاظم الجنابي، سرد المنامات عند الوهراني( 3

www.alitthad.com/paper.php? Name=news&file=article&sid=129736)( 
 .21عمر بن قینة: فن المقامة في األدب العر�ي الجزائري، ص: 4
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والبدا�ة، ستكون مع ظالل المقامة التي ال تكاد تبرح مجموعة الوهراني، فهي ترد في 
(...) تعبر عن م�الد هذا النوع األدبي في األدب الجزائري ألول مرة في 1مقاماتنحو "أر�ع 

القرن السادس الهجري (الثاني عشر الم�الدي)، لقد كان للوهراني فضل التأس�س لهذا النوع 
 .2في األدب الجزائري"

�ستط�ع القارئ أن یرى في وضوح إذا رجع إلى هذه المقامات قراءة وتفحصا: أن 
السائدة في مقامات الوهراني؛ اإللحاح على الجوانب الفكر�ة في قالب فكاهي ساخر الفكرة 

عن (الجد) إلى  �االنصرافیبدو ضر�ا من اللهو، األمر الذي جعل أحدهم �حكم عل�ه 
 .3(الهزل) تعبیرا عن قصور في ذلك الجد"

الوهراني،  و�علل األستاذ عمر بن قینة أس�اب هذه المرارة الح�ات�ة التي �مّر بها 
"بینما مرارة الح�اة �كل جوانبها المختلفة في وطنه (الجزائر)، وخارجه كانت العامل األكبر 
في هذا الجنوح إلى السخر�ة، فاالنكسارات المتوال�ة، في الح�اة الثقاف�ة والفكر�ة، واإلح�اط 

كلها عوامل  في الح�اة االجتماع�ة والشخص�ة، والخی�ات في الح�اة الس�اس�ة واالقتصاد�ة،
، ال 4غیر منزهة، جعلت الكاتب ینخرط في هذا الضرب من القول الذي اقتحم �ه میدانا"

یتسنى لمن �طالعه أن ینتا�ه شعور �الضجر أو یخامره إحساس اإلعراض عنها؛ ألنها 
تحتوي جوانب األفكار واألسرار، و�صطرع بین دفتیها أن مقامات الوهراني ذلك العمل الذي 

 الخ�ال �الواقع.  امتزج ف�ه
إن الحق�قة التي یجب �سطها في هذا المقام، أن مقامات الوهراني، ذلك العمل الذي 
امتزج ف�ه الخ�ال �الواقع، أو التقط ف�ه الخ�ال مفردات من الواقع، والذي شكل تشك�ال خاصا 

مقامات وفق الغا�ة التي رسمها صاح�ه له، قد دفع ال�احثین إلى استكشاف فوارق مائزة بین 
صاحبنا والمقامات التقلید�ة المعروفة، فمثال "شخص�ات المقامة لدى (الهمذاني) و(الحر�ري) 
كانت مستقرة، وخ�ال�ة في الرؤ�ة العامة؛ بینما هي متغیرة لدى (الوهراني)؛ �عضها خ�الي، 

 .5فخضع في ذلك إلى الحاجة التي �ملیها الموقف، والرؤ�ة ال الشكل المعروف المتداول"

                                                           
 المقامات: ال�غداد�ة، الصقل�ة، الدمشق�ة، المسجد�ة. هي 1
 .34المرجع نفسه، ص: 2
 .54عمر بن قینة: فن المقامة ي األدب العر�ي الجزائري، ص:  3
 .55-54المرجع نفسه، ص:  4
 .55ص: ، المرجع نفسه 5
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كذلك، یرى أن أسلوب الوهراني في مقاماته الذي استعصم فیها �أبراج الخ�ال، في 
سجاجة لفظها، وسمّو ع�اراتها، هو صدقا جزء من "األسلوب العر�ي الذي غدا مرغو�ا ف�ه، 
�كل ما ف�ه من زركشة وٕاشراق، وموس�قى عذ�ة، انطلقت من نموذجها القرآني، كنموذج 

الكاتب (مقاماته) آ�ات من القرآن الكر�م، كما طعمها بنماذج معجز بب�انه وصوره؛ فضّمن 
 .1من (حكم) و(أمثال)، وأب�ات ومقطوعات شعر�ة"

وهنا �حسن بنا التوقف واالستنتاج: أن كاتبنا "الوهراني" قد جمع بین المقامة كفن 
ر وضوا�طه، و�ین أدب الرسالة والمنامة، فشق طر�قه بوضوح �عیدا عن التعقیدات التي سا

 2علیها مبدعو فن المقامات.
و�عد، لقد عرف الوهراني فن المقامة، وأبدع ف�ه، فأظهر االقتدار على مذاهب الكالم، 

 وموارده ومقاصده، في عظة بل�غة، أو نكتة أدب�ة طر�فة، أو نادرة لط�فة.
كذلك، وٕاّن ما قمنا �ه من تقد�م لهذا الفن عند الوهراني، ما هو إال محاولة لتلمس 

عد التوظ�في لد�ه، ولنتا�ع اآلن كیف أسقط الوهراني تقن�ة اشتغال المقامة على مناماته؟ ال�
�األحرى: ما هو المضاف أو الجدید الذي أتى �ه الوهراني في محاولته الر�ط بین المقامة 

 والمنامة؟؟
إن الوهراني لم �كن �كتب من فراغ، فقد كان على صلة وخبرة �ما كتب في مجال 

وكان ال یتردد في االستعانة بها، بل إنه �أخذ أساسا بنائ�ا من أسسها مستخدما إ�اه المقامة، 
 في منامه.

ما �صلح إجا�ة عن السؤال المثار، وتظهر اإلجا�ة منذ البدا�ة في المنام "نصنا 
المدروس"، واإلشارة هنا تمتد إلى فكرة ال�طل األول في المنام، وٕالى الوهراني راو�ا مقدما له، 

�غي هنا، أن نتذكر أن الوهراني أسند لنفسه رحلة المنام، راو�ة لألحداث ومحاورة و�ن
للشخوص الذین صادفهم، فهو القائم �مهمة ترتیب لألحداث حیث یوظف أحداثا خ�ال�ة 
وكأنها حدثت في عالمه الواقعي، مقدما إ�اها في شكل أخ�ار للمستمع / القارئ، ومسندة إلى 

 ص ذات أسماء واقع�ة فعال، وأخرى من نسج خ�اله.شخوص یتراوحون بین شخو 
إن الحاكي، �عد أن تحقق له مناخ القص المالئم، في حاجة إلى تأكید نجاحه ف�ما 
أسند إل�ه، وقدرته على تحقیق االمتناع والخ�ال�ة "من خالل القصص والكالم، و�تأكد ذلك 

                                                           
 .55عمر بن قینة: فن المقامة ي األدب العر�ي الجزائري ، ص:  1
 )، الموقع السابق.2-1الجنابي، سرد المنامات عند الوهراني(ینظر: ق�س كاظم  2
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شخص�ة التي ُكتب المنام من استعانته �شخص�ة واقع�ة "الحافظ العل�مي"، تلك المن خالل 
 أجلها فهي؛ المرسل إل�ه خارج المنام، والمروي لها داخله. 

ثر المقامة، من خالل استخدامها الروا�ة أوقد �كون من المالئم هنا، اإلشارة إلى تقفیه
 –براٍو ینقلها من صنع خ�ال الكاتب، وهنا لدینا "الخادم الوهراني" الشخص�ة المتخیلة 

من خ�ال الكاتب، فالخادم هو الرائي والّراوي والشخص�ة الُمشاركة في األحداث  –المصنوعة 
 داخل المنام وخارجه.

إن الوهراني، وهو یؤسس لمملكة المنام، كان �عرف انه ینافس مملكة راسخة القواعد؛ 
وهي مملكة المقامة. وأن یثبت أّن أهل القصص �مكن أن �كون لهم مكان في عالم اإلمتاع 

 ال ینافس أصحاب السجع وال�الغة.والخ�
هكذا، حال الوهراني المقت�س من المقامة فن�اتها التي تجعلها أقرب إلى الخ�ال�ة من 
الواقع�ة، ف�اإلضافة إلى ذلك، تراه �كتب منامه �طر�قة مسجوعة، وحكا�ة خ�ال�ة أدب�ة بل�غة، 

ل دین�ة لغو�ة أو ف�عرض صورا من األسالیب البل�غة، ضمن أحداث ظر�فة فحواها مسائ
 مغامرات هزل�ة تحمل في ط�اتها لونا من الح�اة االجتماع�ة في العصر الذي عاش ف�ه.

و�ناء على هذا المقتضى االقت�اسي، نستخلص أن ابن ُشهید والوهراني، كات�ان خاب 
أملهما في واقعهما، وتناقضا معه، فاستطاعا كشفه وفضحه. والذي نفهمه حقا من هذه 

 احبیها أثر المقامة من خالل إنشائهما شخوصا غیر حق�ق�ة، وحوادثتفاء صالرسائل اق
 مخترعة لم تقع.

أخیرا، إن فن المقامة من فنون األدب العر�ي له قواعده وأصوله التي حافظ علیها  
زمنا طو�ال، حتى قیل إنها فن خاص فال هو �الحكا�ة، وال �القصة، عرفت أنها تعالج حال 

 رة عما یختلج المجتمعات العر��ة آنذاك.الناس وواقعهم معب
یتبین من خالل ماسبق أن ابن ُشهید والوهراني استفادا من فن المقامة لیؤلفا رسالتین  

بخلق أدبي جمالي، ل�قوما بتحط�مه من خالل تبنیهما الروح الوهم�ة، فقصدا اإلثارة، والرغ�ة 
 في في إظهار القدرة الفائقة على اإلت�ان �كل مدهش.

 مع ذلك كله، فإن الرسالتین قدمتا خ�ا�ا المجتمع �صورة فن�ة جمیلة وناقدة. و  
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 .غیر واقعيثالثا: الرسالة ممهد لجنس أدبي 
 ة: ـعتب

�كشف طب�عة أسالیب أصحا�ه في التصو�ر  اإبداع� انثر� اأدب� اتعتبر الرسالة نص
 والتعبیر، فهي مرا�ا للنفس ال�شر�ة وطاقاتها اإلبداع�ة.

الرسالة، إذن، بن�ة كالس�ك�ة ذات نمط�ة مأـلوفة، تحتوي أسالیب وقوالب جاهزة، تعبر  
 عن طب�عة شكل�ة لعصر ما.

أنواع، قّسمها النقاد إلى قسمین كبیر�ن: قسم خاص،  - كما هو معروف – والرسالة 
 وقسم رسمي.

إلخوان�ة، وهي تلك الرسائل التي تكون بین األفراد، وتشمل الرسائل ا القسم الخاص:-1
 .ة، أو األدب�ة، أو االجتماع�ةأو الرسائل الشخص�

أو الرسائل الرسم�ة، وتسمى أ�ضا الدیوان�ة، وهي التي تصدر عن  القسم الرسمي:-2
 الحكام والسالطین للنظر في شؤون العامة، ومصالح الدولة.

 ت.وكال النوعین، نتمثل فیهما جان�ا من الواقع�ة والمألوف من الكالم والموضوعا
سنخصص حدیثنا حول الرسالة األدب�ة، عندما تتخذ عوالم المنطق  -اآلن–لكننا 

والواقع صهوة المتطاء عوالم الخ�ال والالمألوف، فالشائع أن الرسائل األدب�ة "تصور األفراد 
وسلوكاتهم المع�ش�ة التي وصلت إلیها فضال عما ترمي إل�ه من إصالح اجتماعي وأخالقي 

تناول خصال النفس ال�شر�ة، وتصور أهواءها وأخالقها، وتوضح لها طر�قها (...) كما أنها ت
 .1إلى الخیر، حتى ال تسقط في مهاوي الشر"

�ضعنا ابن ُشهید في مواجهة م�اشرة وفور�ة مع فن الرسالة األدب�ة؛ �معنى أنه أبدع 
 كتا�ة شخص�ة تصور خواطره، �طا�ع خ�الي.
العاد�ة) إلى مرحلة (الكتا�ة العجائب�ة)، في  نحن إذا، إزاء مرحلة نص�ة (الكتا�ة

مغامرة �حث�ة نشرع من خاللها لحضورنا �اعت�ارنا قراء لهذا النص، الذي نحاول أن ن�حث 
 ف�ه عن خصوص�ة الخطاب الرسائلي في حلة التوا�ع والزوا�ع.

                                                           
 .454عبد العز�ز عتیق: األدب العر�ي في األندلس، ص:  1
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(ابن ُشهید والوهراني) هذه الوسیلة  ى ضوء هذه اإلشارات، اتخذ كات�اناوهكذا، عل
الكتاب�ة منطقا للولوج نحو عوالم التعبیر عن الذات، لكن هذه المرة في شكلها التوهمي؛ 

 ألنهما بن�ا رسائل خ�ال�ة تحقق أغراضهما ولو في دن�ا األحالم، وٕان لم تتحقق واقع�ا.
وص�ة رسال�ة، تمیزتا عن اتا خصو التوا�ع والزوا�ع، والمنام الكبیر، بنیتان كتابیتان ذ

البن�ة الكتاب�ة الكالس�ك�ة للرسالة المعروفة، إذ تعیدا إنتاج قوالب وأسالیب جاهزة ومتجاوزة، 
 من خالل المستوى اآلتي: -في رأینا الخاص  –وتأتي فرادتهما 

 :ثنائ�ة الواقعي والرمزي في بن�ة واحدة 
، تأتي من طب�عة المادة الحكائ�ة �النس�ة لهذا المستوى، فإن ثنائ�ة الواقعي والرمزي 

في النصین، التي تتمفصل إلى حكا�ة أولى �مكن اعت�ارها الحكا�ة األم أو حكا�ة اإلطار 
 التي تبدأ وتنتهي �حدث واحد نلمسه من خالل النصین.

 / في التوا�ع والزوا�ع:1
 توج�ه الخطابـ"ب –الذي یتخذ شكل رسالة من ابن ُشهید ألبي �كر -یبدأ النص 

على أن له تا�عة تنجده،  1لألخیر، وعرض أدلة اتهامه البن ُشهید؛ حیث انصبت األدلة"
 وزا�عة تؤ�ده، �عدها ینطلق واصفا خبر وفاة حبیبته، محاوال رثائها في أب�ات حز�نة.

لحد اآلن، األمور طب�ع�ة في مدخل الرسالة، إذ یدعونا أبو عامر إلى تصدیق واقع�ة 
یتضمن تفاصیل منطق�ة، وهذا في جلوس أبي عامر  -فعال  –مدخل المدخل وتفاصیله، فال

 في �ستان محاورا نفسه، في أمر الحبی�ة وصدمته من موتها.
وفي لحظة الواقع وأثناء لحظات التذكر والذكرى، �مّر �ه شر�ط الحكا�ات السعیدة 

 التي جمعته �الحبی�ة الغائ�ة.
السرد، نجدنا أمام حكا�ة رمز�ة متضمنة لكن في ثنا�ا هذه الحكا�ة، التي تشكل إطار 

في الحكا�ة اإلطار، یلج عوالمها، وهو �سرح بنا فوق السحائب الجون، نحو أفكار تحتدم 
 �أسرار تصطرع بین دفتي الخ�ال والواقع.

ف�ضعنا النص أمام حكا�ة التا�ع زهیر بن نمیر، الذي یتصور له، و�لقي إل�ه بتتمة 
تتأكد بینهما الصح�ة، �عدها م�اشرة یختفي التا�ع، ومنذ ذلك الشعر، رغ�ة في اصطفائه. ف

                                                           
القصة العر��ة... عصر اإلبداع (دراسة للسرد القصصي في القرن الرا�ع الهجري)، دار النشر  ناصر عبد الرزاق الموافي: 1

 . 64م، ص:1997 -ـه1417، 3للجامعات، مصر، ط
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الوقت صار ابن ُشهید، كلما سّدت في وجهه مذاهب الكالم، یدعو تا�عه، ف�مثل له، و�وحي 
 إل�ه.

على قدر �ساطة الحكا�ة األولى وواقعیتها وشكلها الم�اشر، على قدر رمز�ة الحكا�ة 
 مع التا�ع "زهیر". الثان�ة المتضمنة في أحادیث أبو عامر

و�ین الحكایتین تنتصب بن�ة درام�ة ال تخلو من اشتغال فني على مستوى الصوغ 
الحكائي، بدایتها بتا�ع �متطي صهوة جواد أدهم من ج�اد الجن التي تمخر ع�اب الفضاء، 
ناقال أبي عامر في ومضة عین إلى عالم غیر عالمه، وسكن غیر سكنه، لیلتقي �عدها 

طین األدب وجهابذة الشعر، في محاورة ثأر�ة، وجدها فرصة سانحة لینتقم ممن �ش�اطین أسا
 نالوا منه.

وهو كذلك، صوغ حكائي، نحت عوالم جدیدة، من شخص�ات هم "ش�اطین شعراء 
 .1اإلنس، وكتابتهم في صورتهم التي كانوا علیها في نظر ابن شهید في دن�ا اإلنس"

والم زمن�ة، تلوذ �الغرا�ة، وكسر س�اق ومن جهة ثان�ة، هو صوغ حكائي تضمن ع
متخیلة، ذات صوغ واقعي، إلیجاد حالة من المزج  -كذلك  –األلفة. وتعدید فضاءات 

 �الواقعي.
وفعل الصوغ الحكائي، في مستو�اته الكل: شخوص وأزمنة وأمكنة، دلنا إلى عمل�ة 

یؤشر إلى صنعة الكاتب، الجم�ع بین الحكایتین (الواقع والرمزي)، ذلك أن االشتغال الفني 
عبر فعل اللعب، فكان فعل المرور من فضاء الحكا�ة اإلطار، نحو فضاءات الحكا�ة 

 الرمز�ة.
جعل للنص بن�ة فن�ة خاصة، تضع االعت�ار خصوص�ة  -المرور –وفعل االنتقال 

الكاتب واشتراطه، في اتجاهه نحو عالم ممتلئ محتشد، ومتفجر �عطاء ال �قاس، �العطاء 
 ي لم �حققه في واقعه.الذ

من هنا، كان التزاوج بین الواقعي والرمزي ضمن بن�ة سرد�ة واحدة، منحت للكاتب 
استجا�ة فعل�ة، التي لم تخلقها له البن�ة الدرام�ة الكالس�ك�ة للرسالة في حق�قتها المتواضعة 

 علیها.
 

                                                           
 أحمد الفرح: بناء العوالم األخرو�ة في المقدس والمیثولوج�ا واألدب (قراءة  تحلیل�ة)، را�طة أد�اء الشام، لندن: 1

www.odabsham.show.php? Sid=65268)( 
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 / في المنام:2
من حیث  أحد، وهو ال یختلف المنام فن أبدعه المغر�ي "الوهراني"، ولم یجار�ه ف�ه

 نه �شاركها في جزئ�ة اإلرسال أو الكتا�ة إلى اآلخر�ن.البن�ة عن الرسالة، حیث ا
فالوهراني أبدع مناما على شكل رسالة عتاب�ة، أرسلها إلى مخاط�ه العل�مي، هذا 

 األخیر رد عل�ه برسالة جدیدة، فحواها طلب الثأر من مزاحه في عهد خال.
براعة السارد في اخت�ار النمط الكتابي، الذي یؤسس �ه تجر�ته  ومن هنا، تظهر

اإلبداع�ة، وفي إیجاد عالقة تش�ك بینهما، "لتنتظم في فضاء داللي أو معنوي مشترك، تلتقي 
 یر�دها السارد و�توخاها. 1ف�ه الخیوط كلها، لتؤدي إلى داللة أو مقصد�ة"

�ة تتداخل خیوطها وتتشا�ك، ط�قا وهذا ما نجح ف�ه السارد، إذ نحن أمام بن�ة سرد
 لبن�ة مرك�ة، وفق رؤ�ا متداخلة، استدعاها من مرجعي: الواقع والرمز.

فالسارد بدءا �حكي مغامرته مع العل�مي صد�قه، الذي كان ینتظر من كتا�ه السعادة 
واألمل من أخ�ار أهله و�لده، ل�فاجئه سیده برسالة ساخرة عتاب�ة، خیبت آماله، وقضت على 

، و�قي 2ماله، "ولقد فكر الخادم لیلة وصول كتا�ه إل�ه في سوء رأ�ه ف�ه، وشدة حقده عل�ه"آ
 .3لیلته متعج�ا أرقا، ال یزوره النوم "ألجل هذا إلى هز�ع من اللیل"

لحد الساعة األمور واقع�ة، تكتسي حلة المنطق والعقل�ة في شأن تفاصیل نقرأها في 
 ي ال�قظة، قبل ولوجه عالم المنام.بدا�ة المنام، لخادم �حدث نفسه ف

وهنا، یبدأ الشطر الثاني من المحادثة النفس�ة، ف�عد أن شعر الخادم �الحزن الشدید 
من فحوى الرسالة، ذهب ینشد النوم، والغ�اب عن الواقع، الجئا نحو عوالم تر�حه ف�غیب عن 

الرحلة الصراع�ة الواقع ساعات، وٕاذ �النوم �ستعصي عل�ه، و�رفض مغالبته، وفي هذه 
بینهما، فجأة غلبته عینه، "إلى عالم المنام عن طر�ق افتعال النوم أو التناوم، ثم یرخي �عد 

، وهذا ما یجعل الكتا�ة في هذه 4ذلك لسرده العجیب الذي تجري وقائعه في العالم اآلخر"
 ینا.الحالة، تدخل في إطار الكتا�ات التي تنزاح أو تنحرف عما هو مألوف ومعروف لد

                                                           
 : �شیر محمودي: بن�ة الحدث في الروا�ة الجزائر�ة الجدیدة ال�حث عن الوجه اآلخر 1

(www.awu.sy/archive/mokifadaby/406/mokf406-007.htm) 
 .23 الشیخ ركن الدین محمد بن محمد بن محرز الوهراني: منامات الوهراني(ومقاماته ورسائله)، ص: 2
 .23المصدر نفسه، ص:  3
 عبد اللطیف المصدق: مالحظات على منام الوهراني، موقع عبد اللطیف المصدق:  4
 )adabwanaqd .blogspot .com / 2008/ 05/ blog - post_6119 .htm( 
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األمر الذي جعلنا ننظر في طب�عة المنام، ورمز�ته، مما جعل هذه الكتا�ة "المنام 
هذا  1الكبیر" "من حیث أحداثها، تقترب من مضمون الحلم ولغته، إذ تحتاج إلى فك رموز"

 المنام، للوصول إلى مغزاه الحق�قي، ومعناه العمیق.
حیث اتخذ الحلم مادة قصص�ة،  فالسارد اختار تقن�ة سرد�ة تالئم اتجاهه ورؤ�ته،

وقال�ا حكائ�ا، جعل المنام �مثل عالما سر�ال�ا مستغلقا وغر��ا، یلتقي ف�ه المعقول 
 2�الالمعقول.

ومن هنا، تبرز أهم�ة الحلم، وخصوص�ة التناول لتجر�ة الوهراني السرد�ة، التي تمثل 
تتحدد ق�مة التجر�ة لد�ه في عالمة فارقة في األدب المغر�ي خاصة، والعر�ي عامة، و�التالي 

ة أسرارها كسارد یبني ذاته، ووجوده، و�عّبر عن آماله من خالل الحلم، الذي �مثل لد�ه حال
ه للحلم ال �معنى الهروب من الواقع، و"إنما هو هروب من الخلق والوجود الدائم، فلجوؤ 

من قمة جدار  إبداعي یخرج من الزمن إلى زمن آخر، ومن المكان إلى مكان آخر، و�تسلق
إلى جدار آخر، وهكذا إلى ما ال نها�ة حیث ال �كون الظرف قیدا أو مانعا، لقد انكسرت 

 حسب حاجته وظروفه المح�طة �ه. 3حدود المكان، وتم نفخ الزمن لكي یتمدد أو یتقلص"
وتأس�سا على هذا الزخم ال�قیني �ق�مة التغییر التي �أتي بها الحلم، تأخذ تجر�ة 

كال تغییر�ا تقترب من معالجة قضا�ا الواقع ومشكالته، بل ترسم صورة یتجاوز بها الوهراني ش
واقعه المع�ش، لیبدله بواقع آخر، یر�ده سو�ا وسل�ما "من األمراض االجتماع�ة: الرشوة، 
واغتصاب المال العام واللواطة والزنا وجلسات المجون التي �شارك فیها قضاة وأمراء وتجار، 

ة عن مشكالت الجواري والغلمان، ونسب أبناء الجواري، وهذه كلها أمور كما أعطانا فكر 
 .4كانت شائعة ولكن األدب الرسمي �سكت عنها"

ومن هنا یجد الوهراني نفسه ال �فصل الوجود الكائن الشخصي عن الوجود السردي 
ئها الخیر في خطا�ه اإلبداعي؛ ألن السرد لد�ه حالة فارقة، من التحقق والتغییر، یر�د من ورا

 والنفع لمجتمعه.
                                                           

 بن�ة الحدث في الروا�ة الجزائر�ة الجدیدة ال�حث عن الوجه اآلخر:�شیر محمودي:  1
(www.awu.sy/archive/mokifadaby/406/mokf406-007.htm) 

 عن الوجه اآلخر: بن�ة الحدث في الروا�ة الجزائر�ة الجدیدة ال�حث�شیر محمودي: ینظر:  2
(www.awu.sy/archive/mokifadaby/406/mokf406-007.htm). 

 .222م، ص:  2006، 3عبد الله الغذامي: المرأة واللغة، المركز الثقافي العر�ي، المغرب ولبنان، ط 3
 .25ص: الشیخ ركن الدین محمد بن محرز الوهراني: منامات الوهراني وحكا�اته،  4
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وهكذا، الّترسل نوع أدبي معروف عند العرب، وعند سائر األمم، له وظ�فة اإلفادة  
نا من اواإلمتاع. من هذه الحق�قة ننطلق، إلى عوالم الترسل غیر المألوفة، فقد خرج نص

عالم اآلخر، نحو نمطیهما الذي ُبن�ا عل�ه (الرسالة األدب�ة الواقع�ة) إلى عوالم الرحلة إلى ال
 رسالة خ�ال�ة فیها من الرموز واإل�حاءات، وفیها من التلم�حات والتصر�حات.

منها: قد جاء النصان على شكل رسائل قصص�ة تجمع بین معظم الفنون األدب�ة 
 .الحوار، السخر�ة، الحجاج..

نحن إذن، أمام مجال رحب تحولي في الرسالة األدب�ة، حیث یهاجر نمطها المألوف 
ل�حل في نمط آخر، حینها تتحول وظ�فتها األدب�ة من س�اق نصي واقعي إلى س�اق نصي 

 إبداعي. وهنا ننتهي عند رسالتین خ�الیتین في غا�ة اإلدهاش والجمال�ة.
 را�عا: السخر�ة �اعت�ارها موجها للحكي العجیب:

والزوا�ع والمنام ال تظن أننا في حاجة إلى �سط البراهین على أن نصي: التوا�ع        
الكبیر نهال من من�عي السخر�ة والتهكم، واتسما من جراء ذلك �سمات العبث�ة، وروح 

 الدعا�ة، و�كفینا دل�ال على ذلك المعالجة التي سنقوم بها.
إلى جعلها  -مع ذلك  –أوال، نشهد �أن الكاتبین أنشآ عوالم سرد�ة خ�ال�ة، وعمدا 

 ق�قة وجودها.ُمَشاكلة للواقع قصد اإللهام �ح
وكل هذا �مزج بتزاوج م�طن مع السخر�ة، و�التالي، تصیر البن�ة الحكائ�ة في النصین 
ع�ارة عن انشطارات متنوعة: من الواقع والالواقع، والعبث والسخر�ة والدعا�ة والجد�ة 

 و...الخ، وكل هذا یجعل منها بن�ة سرد�ة غن�ة تعج �اإلثارة وجذب االنت�اه.
كات�ان ضالتهما في السخر�ة �اعت�ارها فلسفة قائمة على دعائم ومن ثم، یجد ال

 د، ـرة، النقـاتور�ة الساخـاك، رسم الصورة الكار�كـمتنوعة: التلم�ح، الرمز، اإلضح
 ، وكل هذا مؤطر �فلسفة العجائبي وال مألوف�ة التصور. والمعارضة ...

لنصین، وهذا �عني لقد قّدم الساردان مع�ار�ن أساسیین، من أجل تت�ع أحداث ا
تطو�عهما في بناء صور، ذات فاعل�ة في الّتخییل والخلق األدبیین؛ وهذا �عني، فضال عن 
ذلك، أنه إذا ُقدمت األحداث داخل متوال�ة السخر�ة، فإننا سن�حث عّما یوصلنا إلى فهم 

لك�ف�ة التي المتوال�ة العجائب�ة، لكي نتمكن من اإلمساك �المتوال�ة الترا�ط�ة التي تخبرنا �ا
 ُدمجا بها معا.
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و�بدو أن المتوالیتین مترا�طتان إلى حد �عید؛ ألن فهم المتوال�ة العجائب�ة ال �كون إال 
�الكشف عن متوال�ة السخر�ة، فالعالقة بینهما، تتضمن عالقة تبدید األحداث، وكسر الروا�ط 

 المنطق�ة.
 / السخر�ة العجی�ة في التوا�ع والزوا�ع:1

السخر�ة �مختلف أشكاله وتوجهاته خطا�ا غن�ا في نص التوا�ع والزوا�ع، یبدو خطاب 
لیتحول إلى جزء من المنظومة التركیب�ة له. فنحن هنا أمام موضوع جريء عسیر، ل�س 
�مقدور أي أدیب أن �طرقه إال إذا ُرزق قدرة خاصة، تجمع صورا شتى: الطرافة، اإلغراب، 

 المیل إلى اإلقذاع، ....
هذه المعط�ات، تبرز أهم�ة السخر�ة المتشاكلة مع العجائبي في تجر�ة ابن بناء على 

 ُشهید السرد�ة.
من ال�سیر أن یدرك المطلع على التوا�ع والزوا�ع لجوء ابن ُشهید لتقن�ة السخر�ة، 
�صفتها مساعدة على "عرض موضوعات جادة في قالب ساخر، من خالل الم�الغة، أو 

، وٕان هذه الموضوعات المتعددة ساعدت ابن 1لى سبیل التندر"التهو�ل، أو قلب الحقائق ع
ُشهید على اخت�ار شخص�اته حسب الموضوع المتناول، و�التالي، إن التوا�ع المختارون، 

إلى قسمین: "قسم یجله ابن ُشهید، و�قف منه موقف التلمیذ من  - حس�ه –ینقسمون 
ابن شهید عداوة، ومن ثم �عرض آراءه األستاذ، ومن ثم تكون إجازته شرفا له، وقسم بینه و 

 2و�فندها، ثم �حوله إلى مادة للسخر�ة".
وكانت السخر�ة هي السبب الرئ�سي الستدعاء األعداء؛ فإذا كان لم �ستطع أن ینتقم 
من هؤالء في الواقع، فلینتقم منهم في الخ�ال، وٕاذا كان ال �ستط�ع أن �قنع معاصر�ه بتجني 

من خالل  -في الخ�ال –فل�قنعهم �طر�ق غیر م�اشر  -الواقع في  –هؤالء عل�ه م�اشرة 
إنتاج نص الرسالة، ولیجعل هؤالء األعداء مضغة األفواه في عصره والعصور التال�ة، وٕاذا 

                                                           
أحمد جاب الله: األ�عاد الموضوع�ة والفن�ة في الرسائل األندلس�ة خالل القرن الخامس الهجري، أطروحة دكتوراه، جامعة  1

 .156م، ص:  2005 -2004الحاج لخضر، �اتنة، الجزائر، 
ص:      جري)، القصة العر��ة... عصر اإلبداع (دراسة للسرد القصصي في القرن الرا�ع اله ناصر عبد الرزاق الموافي: 2

65 . 
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كان ال �ستط�ع أن �كید لهم و�نفس عّما بداخله في الواقع، فلیزح عن صدره هّم االنتقام منهم 
 1�أن �طرح مشاعره على الورق".

إلى جعله   -مع ذلك –واضح من كل هذا، أن ابن ُشهید أنشأ عالما سرد�ا، وعمد 
 مشاكال للواقع قصد اإلیهام �حق�قة وجوده.

ثم ل�س من العسیر �عد هذا أن نثبت انتماء نصنا إلى األدب الساخر، الذي ُصنع 
منطقها النص في عوالم خ�ال�ة، نظرا إلى أن مؤلفها فتحها على العناصر العجائب�ة، وضّمن 

 میثاقا �مزج بین عالمي الواقع والخ�ال، و�نقلنا إلى عالم خرافي ذي صلة قو�ة �عالم الواقع.
 وهكذا، تتكون الرسالة من ه�كل سخر�ة، ذي بن�ة قارة، �مكن تحدیدها كاآلتي:

 سخر�ة فكاه�ة. -
 سخر�ة تهكم�ة. -

 / السخر�ة الفكاه�ة: 1-1
على وصف دقیق لشيء مضحك كما هو في ذاته وهي "أخف أنواع الفكاهة، إذ تقوم 

 .2قصد التسل�ة والترف�ه، وهي بذلك سخر�ة بر�ئة �قصد بها التندر واإلضحاك والتفكه"
 *فالفكاهة، كانت غا�ة من "غا�ات رسالة ابن شهید، ولعّل في تسمیتها شجرة الفكاهة

ما یؤكد ذلك، غیر أن ما ت�قى من الرسالة ال  –�اإلضافة إلى مسمى التوا�ع والزوا�ع  -
، 3�عكس تلك الحق�قة بوضوح، فل�س فیها غیر قسط قلیل من الفكاهة یتناثر بین محتواها"

و�عّلل فوزي ع�سى  هذا القسط القلیل من الفكاهة �أن "شخص�ة ابن شهید لم تكن مه�أة 
 .4لمثل هذا اللون الذي یتطلب قدرات أو مهارات فن�ة خاصة"

وتمثلت الفكاهة في رسالتنا في الفصل الذي عقده لحیوان الجن، فقد وصف ف�ه 
قط�عا من ُحمر الجن و�غالهم وصفا فكاه�ا، فصورها وقد أصابها مّس من الجنون، فهي 

                                                           
     القصة العر��ة... عصر اإلبداع (دراسة للسرد القصصي في القرن الرا�ع الهجري)،  ناصر عبد الرزاق الموافي: 1

 .65ص:
  .156ص: أحمد جاب الله: األ�عاد الموضوع�ة والفن�ة في الرسائل األندلس�ة خالل القرن الخامس الهجري،  2
الفكاهة سب�ه أن الرسالة تحوي عددا من المواقف التي یتندر فیها أبو عامر من خصومه من إضافة لفظة شجرة إلى  *

توا�ع الشعراء والكتاب، وكذلك تندره �اإلوزة وسخر�ته من توا�ع �عض معاصر�ه الذین شبههم �الحمیر وال�غال. محمد سعید 
 .254محمد: دراسات في األدب األندلسي، ص:

 .22دب�ة في النثر األندلسي، ص: فوزي ع�سى: الرسالة األ 3
 . 22المرجع نفسه، ص:  4
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. وسأل 1"تصطك �الحوافر، وتنفخ من المناخر، وقد اشتد ُضراطها، وعال شحیجها ونهاقها"
داهن: "شعران لحمار و�غل من عشاقنا اختلفنا فیهما، وقد ابن ُشهید: ما الخطب؟ قالت إح

رضیناك حكما، وتقدمت �غلة شه�اء، علیها جلها و�رقعها، فقالت: أحد الشعر�ن ل�غل من 
 �غالنا، وهو:

 سقاٌم على َحرِّ الَجَوى، وُنُحولُ *على كلِّ َصبٍّ ِمْن َهَواُه َدِلیـُل    
 إذا ما اعترى �غًال فل�س یزولُ           *    ُمْبرحًا وما زال هذا الُحبُّ داًء 

ها فأسیـلُ            *    تي أّما مالحُظ طرفهابنفسي ال  فسحــٌر، وأما خدُّ
 ولُ ــاِل حمُ ـوٕاني ل�غـٌل للثق           *    ُحّملُت من ثقل ُحّبها تعبُت �ما
 ولُ ـحیث تبإذا هي �الت ُبلت          *       منها نائًال غیر أنني وما نلتُ 

عر اآلخر لُدكین الحمار:  والشِّ
 وراثـت إراداتي فلسُت أر�ثُ            *       ا الحبِّ منُذ هـو�ثُ ُدهیُت بهـذ       
 یُجوُل هواها في الحشا و�عیثُ            *      إلفي منذ عشر�ن حجـةً كلفُت ب       
ب         وال لي من ف�ِض الّسقاِم ُمغیثُ            *  ا�ة مخلٌص  ـومالي من برِح الصَّ
 .2إذا هي راثْت رثُت حیث تروٌث"           *   ًال غیـر أّنني   ـوما نلُت منها نائ       

في وصف الحلواء "قالها �سخر من فق�ه أكول لق�ه  ومن فكاهته كذلك الرسالة التي وضعها
في المسجد الجامع، وقد جعلها في قالب قصصي، وهي تذكرنا �مقامة بد�ع الزمان الهمذاني 

 3التي تعرف �المقامة ال�غداد�ة التي قالها في السخر�ة �فالح منهوم".
وفیهم فق�ه أكول، وفحوى هاته الرسالة أن ابن ُشهید "خرج في لمة من أصحا�ه،         

خذ یدور حول أاستخفه الّشره عندما رأى الحلوى، واضطرب �ه الوله، وأسال من لعا�ه، ف
ألوان الحلوى وصنوفها، و�صف كل صنف منها وصفا دق�قا "وهّم أن �أخذ منها، فأثبت في 

 4صدره العصا، فجلس القرفصا یذري الدموع و�بدي الخشوع".
د "فابتاع له أرطاال تجمع أنواعا منها، وساروا بها إلى مكان فرّق له قلب ابن ُشهی        

خال طیب، لیرسم ابن ُشهید �عد ذلك صورة مضحكة لذلك الفق�ه األكول وقد أقبل على 

                                                           
 .147ابن ُشهید األندلسي: رسالة التوا�ع والزوا�ع، ص: 1
 .148 -147، ص:لمصدر نفسها 2
 .160ص: أحمد جاب الله: األ�عاد الموضوع�ة والفن�ة في الرسائل األندلس�ة خالل القرن الخامس الهجري،  3
 .121الة التوا�ع والزوا�ع، ص:ابن ُشهید األندلسي: رس 4
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، ف�قول واصفا له: "فجعل �قطع و�بلع، و�دحو فاه 1التهام أصناف الحلوى التي أنطقته"
ا أتي على مآخیرها(...) تجشأ فهبت منه و�دفع، وعیناه ت�صان، كأنهما جمرتان(...) فلم

ر�ح عق�م، أ�قنا لها �العذاب األل�م، فنثرتنا شذر مذر، وفرقتنا شغر �غر(...) فلم نجتمع 
 2�عدها والسالم".

إن هذه البن�ة القائمة على السخر�ة الفكاه�ة، تعطینا انط�اعا �أن رسالتنا �مكن أن 
كاه�ا، أو نصا سرد�ا �حتوي في دواخله عدة تقرأ �اعت�ارها نصا سرد�ا قصص�ا/ ساخرا ف

بن�ات ثنائ�ة فرع�ة، أهمها: "البن�ة الواقع�ة/الخ�ال�ة، والبن�ة الهجوم�ة الدفاع�ة، والبن�ة 
 3اإلنس�ة/الجن�ة، والبن�ة الهزل�ة/الجادة، و�ن�ة الماضي/الحاضر".

 إن المؤلف، وهو �قدم نصه، جعل من السخر�ة صورا مرمزة ساعدت في بناء
حیث�اته. ولعّل إنتاج النص لجملة من الصور الساخرة أعطى إمكان�ة هامة لقراءتها نقد�ا، 
انطالقا من حضور صورة السخر�ة نصا مه�منا وفاعال في التوا�ع والزوا�ع، ذلك أّن وظ�فة 

الذي �حیل  نص السخر�ةتكامل�ة وتقابل�ة بین عالمین یبدوان في الظاهر، مختلفین؛ بین 
الذي یواجهه  نص الواقعوالالواعي، وما �حفل �ه من تفكك ومتخیل، و�ین  قععلى الالوا

 السارد، وما �حیل عل�ه من عالقات وعداوات ومشاكل.
هذا التالؤم الواقع بین النصین، یبدأ تماما من معطى السخر�ة، وأسئلتها المرموزة، 

جدا وما تطرحه من أحداث خ�ال�ة، كانت في حق�قتها واقعا مع�شا للسارد، في زمن قر�ب 
منه، ومن ثمة، إن ابن ُشهید �عي جیدا معاناته الواقع�ة، كما �عي جیدا وظ�فة السخر�ة 

صدق�ة الواقع، بخ�ال�ة السخر�ة، التي أص�حت واقعا استطاعت التعبیر ودورها، وع�ا یر�ط 
عن حال واقع ابن ُشهید وعالقاته؛ ألنها األقدر على التعبیر، فهي موقف فكري اتجاه 

 الموجودات والكائنات.
 / السخر�ة التهكم�ة: 1-2
، وقدرة "أرقى أنواع الفكاهة لما تحتاجه من ذكاء حاد، وخفة ومكر، و�راعة من وهي 

على الحیلة والخ�ال، فهي توجه إلى شخص معین، أو إلى أمر ما لتحّوله إلى أضحوكة من 
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خالل ترصد المثالب، ونفي المحاسن، وتصل إلى حد اإلقذاع والهجاء، وهي تقوم على 
 1التهكم واالستهزاء".

وأبرز هذا التهكم كان بخصمه اإلفلیلي، وتمثل ذلك في اخت�ار اسم أنف الناقة التي 
 أشار إلیها الحطیئة في بیته الذائع: 

 2؟الناقة الّذنبـا �أنف ى �سوِّ  ومنْ *     غیرهم واألذناب األنفُ  هـمُ  قومٌ 
، إذ وتمثل هذا التهكم كذلك، في تلك الصورة الهزل�ة التي رسمها لتا�عة اإلفلیلي

صورها في صورة "جني أشمط ر�عة وارم األنف، یتظالع في مشیته، كاسرا لطرفه، وزاو�ا 
 3ألنفه".
إن هذا الهجاء الذي �ستهدف إضحاك الناس على المهجو وسخر�تهم منه، �عتمد        

"على فن أصیل في رسم شخص�ة المهجو من ناح�ة معنو�ة أو جسم�ة، ولكنه ل�س رسما 
رسم كار�كاتوري ی�عث على الضحك، و�ستعین الشاعر في هذا النوع  تصو�ر�ا، بل هو

من الهجاء �كل معارف عصره، و�جم�ع عناصر الفكاهة، والهزل الشائعة بین  األصیل
 4الناس".
فلیلي وأضرا�ه من اللغو�ین "ف�سال المنشدة: ما �عمد ابن ُشهید إلى التعر�ض �اإلو       

یر، ف�قول: إّن للروث رائحة كر�هة، وقد كان أنف الناقة هو�ث؟ فتقول: هو هو�ت بلغة الحم
أجدر أن �حكم في الشعر. فقالت: فهمت عنك، وأشارت إلى القط�ع أن ُدكینا مغلوب ثم 

 5انصرفت قانعة راض�ة".
هي �غلة شخص�ة معروفة عند ابن ُشهید  –وهذه ال�غلة التي رضیت �حكم ابن ُشهید  

�غلة أبي ع�سى، التي �حاورها �أسلوب ف�ه الكثیر من الّتندر �ط�قة من  –مجهولة عندنا 
 المعلمین عرفها ابن ُشهید �قرط�ة.  

                                                           
 .165ص:أحمد جاب الله: األ�عاد الموضوع�ة والفن�ة في الرسائل األندلس�ة خالل القرن الخامس الهجري،  1
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فتهّكم ابن ُشهید �شخص اإلفلیلي یرسم طر�قة الجاحظ في تهكمه �أحمد بن عبد  
 الوهاب في رسالة التر��ع والتدو�ر، فقد أص�حت طر�قة الجاحظ في السخر�ة مطل�ا �حاولون 

 1بلوغه".
ولم �كن تهكم ابن ُشهید منص�ا على شخص اإلفلیلي فحسب، بل نفذ منه إلى 
"السخر�ة �عقلیته الجامدة التي ال تعترف �الموه�ة واإلبداع، وترى أن استظهار كتب النحو 

، وقد وضح ذلك ف�ما دار بینهما من حوار، وٕاذ قال اإلفلیلي 2واللغة غا�ة من الغا�ات"
ُشهید: "فطارحني كتاب الخلیل فقال ابن ُشهید: هو عندي في زنبیل، قال متحد�ا ابن 

اإلفلیلي: فناظرني على كتاب سیبو�ه، فقال ابن ُشهید: خر�ت الهّرة عل�ه، وعلى شرح ابن 
 .3درستو�ه"

و�قدر ما یرمي إل�ه ابن ُشهید من سخر�ة "إال أن هذه السخر�ة تمیل في مجملها إلى 
س إحساسا حادا الغضب والنقمة ال على خصومه فحسب، بل على الحّدة والخشونة وتعك

، فهو �سخر منهم "سخر�ة تتجاوز 4طائفة �أكملها من المؤدبین والمشتغلین �اللغة والنحو"
مجرد التندر بهم، والرغ�ة في اإلضحاك من طرافة ما �عرض لهم من أوضاع (...) إلى نوع 

دائما في صورة األغب�اء البلداء، الذین ال  من االحتقار واالمتهان، �ظهران في تصو�رهم
، فهؤالء قوم من معلمي قرط�ة 5ین�غي أن �طلب عندهم فهم، وال أن ُیرتجي عندهم علم"

�صفهم �أنهم "�حنون على أك�اد غل�ظة، وقلوب كقلوب ال�عران، و�رجعون إلى فطن حمئة، 
 .6نوار الب�ان"وأذهان صدئة، ال منفذ لها في شعاب الرقة، وال ُمدب لها في أ

هذه أوصاف تدل على أن "هذه الفئة من المعلمین ل�س لها من احترام الكتاب أي      
نصیب، ولكنه یبلغ شأوا �عیدا في ذلك االحتقار الذي أومأنا إل�ه، حین یجعل خلقة المعلمین 
نفسها مناس�ة لما ضرب علیهم من غلظة في الحّس، وخشونة في اإلحساس، حتى إنهم 

                                                           
 .150، ص:1978، 5إحسان ع�اس: تار�خ األدب األندلسي(عصر الطوائف والمرا�طین)، دار الثقافة، بیروت، ط 1
 .23فوزي ع�سى: الرسالة األدب�ة في النثر األندلسي، ص: 2
 . 124ابن ُشهید األندلسي: رسالة التوا�ع والزوا�ع، ص: 3
 .23فوزي ع�سى: الرسالة األدب�ة في النثر األندلسي، ص: 4
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، وفي هذا �قول: "فهذه حال العصا�ة من 1میز بهذه الخل�قة المشوهة من ع�اد الله"ضرب مت
 .2المعلمین، یدركون �الطب�عة، و�قصرون �اآللة"

أما التفسیر العلمي لهذه الحالة فهو �كمن في "ِغلظ أعصاب الدماغ، ونقصانها عن      
اد اآللة الظاهرة، كفرطحة المقدار الطب�عي، �عین على ذلك، �الحدس وطر�ق الفراسة، فس

 3الرأس وتسف�طه، ونتوء القمحدورة، والتواء الّشدق، وخزر العین، وغلظ األنف".
مما ال ر�ب ف�ه، أن ابن ُشهید یر�د "أن �ضحك قراءه على هذه الفئة التي �حتقرها من       

وان �ستن�ط المعلمین، ولكنه �الغ في هذا االستخفاف حین رام أن یؤسسه على قواعد علم�ة، 
للمعلمین أوصافا جسد�ة خاصة هي وقف علیهم؛ ألنها امتداد ظاهر لنقائص في تركیبهم 
األصلي، ثم یرقى إلى مرت�ة عال�ة من الّتشهیر �المعلمین، وٕابداء حقده علیهم، واستخفافه 

 4بهم، حین یوجه إلى المولى دعوات حارة �أن ال �صی�ه ما أصاب أولئك من الّتشو�ه".
�بدو من هذه النماذج التي أوردناها أن السخر�ة في الرسالة عادت "فتبددت بین رغ�ة و      

في التصو�ر، ورغ�ة في الهجاء، ولو تكلفنا ال�حث عن الت�ارات التي تأثر بها لم نجدها إال 
قراءاته للجاحظ أوال، واستعداده الفطري للمرح ثان�ا، وغروره الشدید بنفسه، واعتزازه العالي بها 

الثا، وقد كان ابن ُشهید �شعر �مركب الّسمو والكمال في شخصه من الناح�ة األدب�ة على ث
األقل، و�بدو ذلك في كتا�اته الكثیرة من جانب، وفي مراسالته اإلخوان�ة ثان، وفي مناظراته 

 5من جانب  ثالث".
 / السخر�ة العجی�ة في المنام الكبیر:2

القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الم�الدي ح�اته الفاعلة في " عاش الوهراني
(...) وعلى الرغم من أّن شیخنا الوهراني في ح�اته الخاصة لم �حقق الطموح الكبیر، الذي 
كانت تضج �ه روحه، ال في الشام وال في مصر، فلم �عش على هامش الح�اة متسكعا، 
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منهم ما كان �أمل من ف�ض بدلیل أن معارفه كانوا من عل�ة القوم، ولكن یبدو أنه لم ینل 
 .1األعط�ات فظل �شكو و�تذمر"

إنها شخص�ة تطمح للعلى، وت�حث عن المناصب والمكانة العال�ة، فل�س یخفى أن 
الوهراني عاش معظم عمره في مصر، وأقام في الشام في طر�قه إلى �غداد، وفي كل هذه 

"والوهراني في كل ما كتب  الرحالت ألف الكثیر من المؤلفات: من مقامات ومنامات ورسائل
كان �سخر �مرارة وجرأة مدهشة من الناس والزمان والظواهر الفاسدة والذات فال شيء، خارج 
دائرة لسانه السل�ط، ونقده العمیق، الذي لم �ستثن شیئا أو أحدا حتى الوهراني نفسه (...) 

 .2كما لم �سلم من لسانه الصوف�ة ورجال الدین"
هراني كان كثیر التأمل، دائم التفكیر والنظر في كل ما �ح�ط نفهم من هذا، أن الو 

�ه، ولما عاین مجتمعه، وأبناء عصره على مختلف اتجاهاتهم ومیولهم ونزعاتهم، هاله 
�شاعة ما رأى من فساد وانحالل، فراح یوجه "كوامن نفسه فسال قلمه نقدا الذعا مرا لزمانه 

نعمة للمتأخر�ن ولألدب �شكل عام، فقد أغنى ولرجاالته، لكن نقمة الوهراني هذه كانت 
، وفي �سالة نادرة أعلن 3مداركنا �معلومات ما كانت لتصلنا لوال هذا الطر�ق الذي سلكه"

ص�حة احتجاج على الشخص�ات الس�اس�ة واالجتماع�ة، فهو �شكل عام نقد ك�ار علماء 
ساطهم من: التكسب زمانه؛ من فقهاء وأر�اب الوظائف الدین�ة، وكشف ما یجري في أو 

�الدین، واختالس األموال، والتالعب �موارد األوقاف، وقد تناول من كانوا یّدعون �أنهم من 
هم التي ، ولشر�ف نسبهم لم یذكر سوى أسمائآل البیت، وهم موجودون في كل زمان ومكان

 تدل على ألقاب هي من قاع المجتمع، وعلى أنهم كانوا محل هزء وسخر�ة، مثل: قف�فات
و�طرس والعصیدة والدو�دة وزقازق، وأعمالهم، مثل: ضامن الق�ان، والمسقف الهرات 
والرواس. ولم ینس أن �ضیف لقب الشر�ف قبل اسم كل منهم، ل�ظهر المفارقة العجی�ة 
والتضاد الهائل (...) كما انتقد أط�اء عصره، واتهمهم �الجهل، بل �قتل المرضى، حیث قال 

عزرائیل، كما تناول �سخر�ة الذعة تواكل المتصوفة، وجعلهم مثل  إنهم كانوا �سهلون عمل
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الخروع في ال�ستان، �شرب الماء و�ضایق المكان، ولتهم األكراد، رغم أن السلطان واألمراء 
 .1منهم �اللصوص�ة"

وكان من نتیجة ذلك أن فكر الوهراني في كتا�ة أدب�ة تكشف هؤالء الشخوص، وتلك 
تسكنهم �أداة قو�ة، �اعت�ارها ذات عون كبیر للكاتب الهجائي للنقد  العادات واألمراض التي

 االجتماعي.
وهكذا، ال یدع الوهراني الناقد سیئا وال مسیئا إال نقده، أو كشف عی�ه �صورة مفرطة 
"تدفع القارئ أح�انا إلى الضحك �صخب، وٕالى القهقهة في البدا�ة، و�عدها إلى الغرق في 

 .2هو تحت السطح"التفكیر العمیق في ما 
الحق، أن �عض هذا ال �كفي؛ ألننا ونحن نقرأ للوهراني، نجد أنفسنا نحلق في آفاق 
�عیدة، وعوالم رحی�ة، وأجواء مختلفة. نشهد أش�اء غیر معتادة، وهذا ما یدفع المتأمل لهذه 

 الكتا�ات إلى اكتشاف فكر الوهراني، وخصب خ�اله.
ر فانتاز�ا ال�اكي/ وسخر�ة الضاحك، عبر آل�ة یلمس القارئ بناء حكائ�ا متشكال عب

السخر�ة المتوسلة بنمط سردي خارج المعقول، وخارج المنطق المعروف، وهذا في تفعیلها 
عنصر الخروج من إطار العادة في تشكیل المعنى، بل هي تضیف لذاتها معنى خاص بها 

هكم تارة، وفكاهة تارات متواضع أح�انا أخرى، وهذا تما تقوم من خ�ال جامح أح�انا،  عبر
 كثیرة.

وهذا كالم أقل ما �مكن، أن یؤخذ منه إث�ات ذلك الخ�ال الساخر في جانب كبیر 
 وهام في كتا�ات الوهراني.

هذا �النس�ة لنثر الوهراني عامة، فما هو الحال �النس�ة لمنامة الكبیر، لر�ما هو متأثر 
 ال.بذات النس�ة مع مفرزات السخر�ة وتشاكلها مع الخ�

ومنثم، ال یخرج الوهراني عن إطار السخر�ة في منامه، �قدر ما �صوره أو �حققه من 
حقائق، غیر أن المشكلة التي قد تواجه القارئ لها، هي أنه "قد ال �فهم الكثیر من تفاصیل 

 .3الح�اة الیوم�ة التي عاشها الوهراني، واللغة اإل�حائ�ة أو الم�اشرة التي كتب بها"

                                                           
 .25، ص: الشیخ ركن الدین محمد بن محرز الوهراني: منامات الوهراني وحكا�اته 1
 .)(www.Ahwar.org/debat/show.art.asp?aid=2112عالء الالمي: الوهراني والسخر�ة السوداء:  2
 الموقع نفسه. 3
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بین أیدینا من �حمل لنا معالم مزاجه في وضوح، و�صور لنا نفسیته  ولما كان ما
 ب�ساطة، فالمالحظ، أن السخر�ة قد وضحت في منامه �صورة شدیدة.

نتدرج مع صور السخر�ة في المنام واحدة واحدة، ولعل بدایتها كانت في استهالله، 
ثیر ف�ه، إذ تراه �مهد وهنا نكتشف أهم�ة االستهالل السردي، ودوره في جذب القارئ والتأ

 للقارئ بهذا االستهالل للولوج إلى عالم المنام.
فالمقصود �االستهالل؛ البدا�ة من كل نص، فـ "االستهالل إذن؛ هو بدء الكالم، 
و�ناظره في الشعر المطلع، وفي العزف على الناي: االفتتاح�ة، فتلك كلها بدا�ات كأنها تفتح 

أنه یجب العنا�ة  لبدء في كل شيء، �سمى استهالال، على، إذن، فا1السبیل إلى ما یتلو"
بهذا االستفتاح، ذلك أن القدماء اهتموا �ه أ�ما اهتمام، بوصفه المفتتح، "واجتهدوا في أن 
یهیئوه بهیئات تحسن بها مواقعها في النفوس، وتوقظ نشاطها لتلقي ما یت�عها وما یتصل بها، 

الهیئات التي من شأن النفوس أن تته�أ بها عند االنفعاالت وصّدروها �األقاو�ل الدالة على 
، وعل�ه، 2والتأثرات ألمور سارة أو فاجعة أو شاج�ة �حسب ما یلیق �غرض الكالم من ذلك"

البد من مراعاة الحالة النفس�ة التي �كون فیها المتلقي، حتى �ستقبل الكالم، و�تصرف في 
 شؤونه.

خطاب�ا �ارزا، حاول الوهراني التفّنن ف�ه، في جعله  �أتي االستهالل في المنام عنصرا
ساخرا، متعمدا في هذا االستخدام، حتى یلفت انت�اه الحافظ العلمي، مستفزا إ�اه �شتى معاني 

 السخر�ة، وهذا في رسالته إل�ه. 
بناء على ذلك، بدت ضرورة اشتمال االستهالل من ناح�ة بنیته الداخل�ة على جملة 

�قف في مقدمتها التمو�ه والتهكم وقابل�ة إثارة االستفزاز والتداعي، والّنص مظاهر ومقومات؛ 
ل�س جمال متراصفة �قولها راو أو متكلم، وٕانما هو نسیج یرت�ط �البدا�ة االستهالل�ة بخیوط 

 3ممتدة مشدود إلیها.
من هنا، كان االستهالل یتمتع بوصف دقیق، مما یت�ح للخ�ال أن �مارس دوره �حر�ة 

ة، وعلى هذا �كون االستهالل في أول المنام استهالال استرجاع�ا، ولكن �طر�قة األحالم كثیر 

                                                           
 .  238، ص: 1979، 1أرسطو  طال�س: الخطا�ة (الترجمة العر��ة القد�مة)، تر:عبد الرحمان بدوي، دار القلم، دد، ط 1
 .296أبو الحسن حازم القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج األد�اء، ص:  2
 .31، ص: 2009، 1ط ینظر: �اسین النصیر: االستهالل فن البدا�ات في النص األدبي، دار نینوى، 3
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والرؤ�ا، فما یراه الوهراني ل�س تعبیرا عن حلم أو منام عابر، بل هي ممن �شكلون �المنام ما 
 یر�د رؤ�ته، هذا �مساعدة السخر�ة.                 
، ونستطرد في استخراج السخر�ة منه. على أننا سنحاول أن نعاین هذا االستهالل

استهالل الوهراني منامه �أب�ات شعر�ة، تصف فرحة  -مما أوردناه سا�قا  –نتذكر جیدا 
الخادم لحظة وصول الكتاب من شیخه (العلمي)، إذ �قول واصفا فرحته �ه، فقد وجد بین 

عان ما تتحول إلى ، لكن هذه الفرحة لم تدم طو�ال؛ فهي سر 1جوانحه "من نار الشوق أجیجا"
هم وغم؛ ألن بین ثنا�اها سخر�ة واستدراجا للخادم ل�س إال، یتضح من خالل هذا المقطع 
الوارد في المنام "فوجده صفرا من األن�اء خال�ا من غرائب أخ�ار البلد، عار�ا من طرائف 

ه من ثالث األحوال، قد استفتحه �طلب الثأر من مزاح الخادم معه في كتا�ه الكر�م المقدم إل�
 .2سنین في مخاطبته �مجرد االسم وحذف جم�ع األلقاب"

لقد أوحت هذه السخر�ة مكرا من الشیخ الذي كاد للخادم، ولم یرحم حاله، ولم ینظر 
لوضعه، فالخادم �عاني التشرد والحاجة، �قول عن حاله: "فرماه الدهر �الحظ المنقوص 

الّسعیر، وال �ش�ع من خبز الشعیر، إدامه وطرحه إلى أر�اض مدینة قوص، یتقلى في حّر 
، قد ُیوهم المتلقي أن الخادم یتحدث عن شخص 3ال�صل والّصیر، وفراشه األرض والحصیر"

آخر، غیر أن س�اق السرد �ظهره أنه هو الراوي نفسه، ومن خالل الراوي س�قوم سرد ما 
ني هو الخادم، وٕان حدث للخادم، حیث �حیل توظیف الضمیر الغائب "الهاء" إلى أن المع

هذا النمط الخطابي، �سمى �الغ�ا: االلتفات؛ الذي �عني "التحول عن معنى إلى آخر أو 
، ومن صور االلتفات "التحول عن التكلم 4عن ضمیر إلى غیره، أو عن أسلوب إلى آخر"

ول ـإلى الخطاب أو إلى الغی�ة، والتحول عن الخطاب إلى التكلم والى الغی�ة، وكذلك التح
اف السارد وهو یتحدث عن نفسه ـلهذا ظهر التف 5ن الغی�ة إلى التكلم أو إلى الخطاب"ع

 �ضمیر الغائب، إذ �كني نفسه �الخادم.

                                                           
 .17الشیخ ركن الدین محمد بن محمد بن محرز الوهراني: منامات الوهراني (ومقاماته ورسائله)، ص: 1
 .22 -21المصدر نفسه، ص:  2
 .19المصدر نفسه، ص:  3
م، 2004 -ـه1425فتح الله أحمد سل�مان: األسلو��ة (مدخل نظري ودراسة تطب�ق�ة)، مكت�ة اآلداب، القاهرة، دط،  4

 .223ص:
 .  223المرجع نفسه، ص: 5
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من هنا، نفهم غا�ة هذا االستهالل الساخر، الذي ی�حث السارد من ورائه تنب�ه 
النوم  القارئ، وجعله یترقب نهایته، التي ستكون ضمن رؤ�ة متخیله "تتحرك في م�قات

 .1وتتشكل في أسلوب سردي ساخر �عتمد استرجاع الحدث الذي جرى في وقت المنام"
أخیرا، بهذا، تظهر أهم�ة السخر�ة �اعت�ارها موجها للحكي في االستهالل، كونها تقع 
في موقع استراتیجي �مهد للخطاب الساخر �الظهور، فتبدأ �الثناء، ثم تعمد إلى االستفزاز، ثم 

ة االستهالل �التوّدد الذي یجعل منه الكاتب وسیلة لتخطي العق�ات األولى تختم في نها�
 .2للخطاب الساخر"

إذن: إّن التناول الساخري في المنام الكبیر  -في ضوء ما تقدم –نستط�ع القول 
�ظهر �كثرة، و�كشف عن صور متنوعة، وأنواع مختلفة، و�ذلك نكون أمام نص له صورة 

، هاته التقن�ة منحته لواقع االجتماعي والس�اسي ...الحلم، بهدف نقد اساخرة، اتكأ على تقن�ة 
فرصة النقد والتعبیر، لعّله یؤثر في القراء والمتلقین، فالحلم تقن�ة حدیثة، یذهب فیها الوهراني 
إلى رسم یوم الحشر أو العالم اآلخر، فهذا الخلق األدبي یجیز له التعبیر، ففي الحق�قة "لو 

تار�خا لعصره لما أتى بجدید، لوفرة من كتب التوار�خ في ذلك العصر، ولكّنه  كتب الوهراني
اختار هذا النوع الفر�د من األدب الذي غدا مادة ثّرة لنا(...) فقد أغنى مداركنا �معلومات ما 

 .    3كانت لتصلنا لوال هذا الطر�ق الذي سلكه"
قى فنون الكتا�ة، وأصعبها، كونها �مكننا القول أخیرا: إن الكتا�ة الساخرة واحدة من أر 

 تتطلب ثقافة واسعة، ودراسة شاملة ألحوال الناس والمجتمع.
و�التالي، إن فن السخر�ة في نصینا السا�قین لم �عد تقن�ة من تقن�ات الداللة فحسب، 
بل تعدى ذلك ل�ص�ح هدفا في كتا�اتهما، وعنصرا هاما �شكل میزة من ممیزات أدبهما، حیث 

 ر�ة طا�عهما الخاص في الكتا�ة واإلبداع.كانت السخ
ومن جهة ثان�ة، اعتبر الكات�ان السخر�ة سالحا لمهاجمة الواقع والمجتمع، فقد اتخذت 

 لدیهما مادة لقلمهما خاصة مع تردي واقع الح�اة واألخالق في وسطهما آنذاك.
 

                                                           
 .69ناهضة ستار: بن�ة السرد في القصص الصوفي المكونات، والوظائف، والتقن�ات(دراسة)، ص:  1
سل�م سعدلي: تشكالت السرد الساخر ومقاصده في المنام الكبیر لركن الدین الوهراني، مذكرة ماجستیر، جامعة مولود  2

 .23، ص: 2012 معمري، تیزي وزو، الجزائر،
 .24ص: الشیخ ركن الدین محمد بن محرز الوهراني: منامات الوهراني وحكا�اته،  3



 المضمون  في دراسة موازنة                                                             ول:فصل األ ال

336 

 خامسا: الكتا�ة تجر�ة للحر�ة.
نطاق واسع للتعبیر عن آرائه في م�ادین على األدیب تظل الكتا�ة أداة �ستخدمها 

 معرف�ة مختلفة من فلسف�ة أو أدب�ة أو لغو�ة أو علم�ة أو غیرها من ضروب العلم والمعرفة.
من هذا المنطلق، اعتمد كات�انا الكتا�ة مط�ة للولوج في رحلة موصوفة إلى العالم 

 اآلخر، في محاولة لتمثیل الذات بواسطة الكالم.
راف، هنا، �أن نصي "التوا�ع والزوا�ع" و"المنامات" نصوص خ�ال�ة والبد من االعت

تصف رحلة قام بها �طالها إلى العالم اآلخر؛ �معنى أنهما أنتجا كتا�ة خ�ال�ة تساعد على 
االعتراف وتمثل الذات، تعكس الكتا�ة الواقع�ة التي "مهما بلغت من دقة التفاصیل ال ترقى 

ته، و�حمولته الزمكان�ة، ستكون حتما نسخة �اهتة من إلى هول الواقع كما هو في لحظ
"إعمال الخ�ال وكسر  -حسب الكاتب نفسه  –، لذلك كان من الضروري 1مجر�ات الواقع"

 2الحواجز وردم الهوة بین الخ�ال والواقع، �ما ید�م زخم تأثیر النص السردي على المتلقي".
الغر�ب والعجیب من طرق الكتا�ة، وعلى هذا األساس، اتجه الكات�ان إلى استدعاء 

ن بذلك نهجا ونسقا جدیدا في الكتا�ة ي، محققیمتخیل األدبواقع�ة والوعمال على المزج بین ال
 السرد�ة تجمع بین الحق�قة واإلبداع.

"التوا�ع والزوا�ع" و"المنامات" من رافد الخ�ال، للعبور نحو تقن�ة الكتا�ة  �متح نّصا
ول أن اعتمد الص�غة الرحل�ة نحو عوالم الجن �اعتماد فكرة التمثیل المالئمة؛ فكان النص األ

 الكنائي، والثاني اتخذ مط�ة المنام في رحلة حلم�ة ولوجا لعالم الق�امة.
و�التالي، كان هذا االتجاه الكتابي الذي تبناه هو المعول عل�ه في إبراز عالم الفانتاز�ا        

 ق منه.العجیب، وصلته �الواقع الذي انبث
إن السؤال الذي یت�ادر إلى الذهن، هنا، هو: كیف عّبر الكات�ان عن عالمهما 

 اإلبداعي، وكیف اعتمد عالم الخ�ال مرورا لجمال�ات الكتا�ة؟
 / التوا�ع والزوا�ع: تمرد على قدس�ة الواقع لكتا�ة سرد إبداعي.1

حداث والوقائع استطاع ابن ُشهید أن یخلق كتا�ة خ�ال�ة من مخیلته عوضا عن األ
الیوم�ة، مستفیدا من مسألة ش�اطین الشعراء، یتحدث األستاذ عبد الرزاق حمیدة عن هذا 

                                                           
،ع: 2014عبد الفتاح المطلبي: انط�اعات حول الخ�ال والرمز في السرد، مجلة الحوار المتمدن، مجلة الكترون�ة،  1

4339:(www.ahewar.org/debat/show.art?aid:396592) 
 المرجع نفسه. 2
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"وارتقت الكتا�ة، وصارت فنا أدب�ا، فأص�حت في حاجة إلى ُملهم أو ُمعین، ولكني لم أجد 
ا إلى ، التي نقلنا صاحبه1خبرا عّمن تلقى وحیها عن ش�طان، إال في رسالة التوا�ع والزوا�ع"

"أود�ة الجن، یلقى فیها توا�ع الشعراء والكتاب من أهل عصره وسا�ق�ه حیث تدور بینه و�ینهم 
 2محاورات ومساجالت".

ومع تأثر ابن ُشهید �فلسفة ش�اطین الشعراء في إقامة اإلطار العام لرسالته، فإنه 
زهیر بن نمیر، ، لقیهم مع صاح�ه شخوصا اخترع لعدد من ك�ار الشعراء والكتاب ش�اطین

ل�قضي منهم ما �سعده، و�تحصل على ما �سره، فهو في حاجة إلى شهادة أهل االختصاص 
 ل�غ�ظ أعداءه وحساده.

والغا�ة التي دعت ابن ُشهید الختراع هذه الش�اطین في رسالته، و"حضور مجالسهم،  
، 3ه �التفوق"وٕانشادهم شعره، وٕاسماعهم رسائله، ومجادلتهم في أصول الب�ان؛ أن �شهدوا ل

 .4و�التالي، حّقق جدیده وتمیزه في أن "جعل في أرض الجن أند�ة لألدب"
إذا كان ابن ُشهید قد وّضح الوسیلة المختارة، التي یرحل بها نحو عوالم الجن، �قي 
اآلن أن ن�حث عن معالم الص�غة الكتاب�ة التي طرح بها فكرته؛ لعّلها األدب الكنائي أو أدب 

عندما "�شیر إلى الفرار من الم�اشرة التي قد تصطدم �عوائق س�اس�ة أو دین�ة أو الظل، وهذا 
وهذا معناه؛ نقد الواقع في كل مظاهره وصوره عن طر�ق بن�ة قصص�ة غیر  5اجتماع�ة"

 م�اشرة، حتى ال �صطدم األدیب بواقعه، حیث �فّر من الم�اّشرة إلى الّرمز. 
قصة الكنائ�ة، مستدلین في ذلك �أحداث عصره ورسالة التوا�ع والزوا�ع أنموذجا لل

المتأزمة، حیث إن كاتبنا یرى وطنه (قرط�ة) یخرب و�دمر. في أحداث الفتنة "تلك الفترة 
التي اصطلح المؤرخون على تسمیتها �عصر الفتنة، والتي انتهت �سقوط قرط�ة عاصمة 

طوال خمس وعشر�ن سنة،  ، وهذه الفتنة "العم�اء التي تقاذفت األندلس6الخالفة األمو�ة"

                                                           
عبد الرزاق حمیدة: ش�اطین الشعراء (دراسة تار�خ�ة نقد�ة مقارنة، تستعین �علم النفس)، مكت�ة األنجلو المصر�ة، دد،  1

 .291دت، ص: 
 .93حسن ع�اس: نشأة المقامة في األدب العر�ي، دار المعارف، دم، دط، ص:  2
 .294تستعین �علم النفس)، ص: عبد الرزاق حمیدة: ش�اطین الشعراء (دراسة تار�خ�ة نقد�ة مقارنة،  3
 .294المرجع نفسه، ص  4
 .353، دط، ص: 1983جابر عصفور: المرا�ا المتجاورة (دراسة في نقد طه حسین)، الهیئة العامة للكتاب،  5
ألفت كمال الرو�ي: تشكل النوع القصصي (قراءة في رسالة التوا�ع والزوا�ع)، مجلة فصول (مجلة النقد األدبي)، عدد  6

 .194، ص: 1993، خر�ف 03، ع: 12ل تراثنا النثري، مج: حو 
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من أجل ذلك "كانت نك�ة قرط�ة حادثة جلال �النس�ة له؛  1حتى أفضت إلى تقط�ع أوصالها"
ألنها هوت �المجد العامري، وقضت على األ�ام السعیدة في ظل العامر�ین، وكانت نشأة أبي 

ها الدراسة دهعامر ال تقو�ه على الكفاح والمغامرة من جدید(...) ف�قي في قرط�ة ینظر معا
 2في أسى، و��كي قصورها ومنتزهاتها، و�علل عجزه عن مفارقتها �ح�ه للوطن، �ح�ه لقرط�ة"

فارت�اطه بها، لم �كن ارت�اط "الم�الد والنشأة فحسب ذلك أن عالقته بها كانت عالقة عاشق، 
 .3امتزج عشقه بها �طموحاته وآماله الك�ار التي أح�طتها أحداث الفتنة المتوال�ة"

الوة على ذلك، هناك هروب من نوع آخر؛ إنه الهروب من الناس والمجتمع، فقد ع
دأبوا على كبت إبداعه، �حجة ضعفه األدبي، وهنا كثر حساده وخصومه، انطالقا مما 
سمعوا عنه، فقد "بلغ في زمانه، منزلة أدب�ة �شعره ونثره رفعت قدره، في قصور األمراء، 

ماعة المعجبین �ه تلف لفه وتشید بذكره، فناله ما ینال األد�اء على أقدار أقرانه، فأوت إل�ه ج
من الزهو واالعتداد �النفس، فتنكر له جماعة من أبناء ط�قته وأهل حرفته، وحسدوه على 
نعمة من خف�ض الع�ش یتقلب فیها، وه�ة من توقد الذهن �شتمل علیها: نعمة األرض، وه�ة 

 .4السماء"
"فراحوا �سعون �ه لدى الملوك، و�نتقصون شعره وأد�ه فقد طال شرهم، وامتد حقدهم 

 5وأخالقه، حتى ح�سه ابن حمود، وأعرض عنه المستعین".
إن نبرة التشاؤم، والنظرة السوداو�ة للواقع الس�اسي واالجتماعي، مجسدین في النص 
ككل، حیث �حاول ابن ُشهید الدفاع عن نفسه في محكمة الجن، فال مفّر من ال�حث عن 

آخر "ُ�مثل الُمعادل الموضوعي لقضیته مع واقعه �كل مال�ساته، وقد �حث عن اآلخر،  عالم
 ه.ـ، في رحلة أدب�ة رمز�ة ش�قة، مدافعا عن نفسه، رادا على منافسی6فوجده في عالم الجن"

�اتت إذا، دوافع ابن ُشهید نحو كتا�ة هذه الص�غة القصص�ة، �اعتماد فكرة التمثیل 
�اتت واضحة، ومستثمرة من السارد في ب�انه الم�اهاة �أد�ه ونبوغه، الكنائي في األدب، 

 هرو�ا من أّسر الواقع وشرنقته، بجعل التخییل مط�ة صائ�ة له.
                                                           

 .  13ابن ُشهید األندلسي: رسالة التوا�ع والزوا�ع، ص:  1
 .247إحسان ع�اس: تار�خ األدب األندلسي (عصر س�ادة قرط�ة)، ص:  2
 .194ألفت كمال الرو�ي: تشكل النوع القصصي (قراءة في رسالة التوا�ع والزوا�ع)، ص:  3
 .28ُشهید األندلسي: رسالة التوا�ع والزوا�ع، ص: ابن  4
 .28المصدر نفسه، ص:  5
 .301علي الغر�ب محمد الشناوي: فن القص في النثر األندلسي، ص:  6



 المضمون  في دراسة موازنة                                                             ول:فصل األ ال

339 

نعم، لقد كان المؤلف، واع�ا بلجوئه إلى هذا النموذج الكتابي كل الوعي، فهو "یرحل 
كي  1من تشو�ق وٕاثارة" عن عالمه المزدحم �الخصوم والحساد إلى عالم الجن �كل ما ف�ه

ینال في رحلته الخ�ال�ة ما لم ینله في ح�اته الواقع�ة، فصار شاعرا وأدی�ا رغم أنف الحاقدین 
 والحساد.

 / المنام: بین الرغ�ة الذات�ة واكراهات الس�اق.  2
�مكن إدراج المنام الكبیر ضمن نوع من الرحالت الخ�ال�ة، التي تستند إلى سبر أغوار       

 الشخص�ة اإلنسان�ة، فتكشف عن ف�ض خ�الها، وعمق فلسفتها، وتشعب رؤاها وقوة تأثیرها.
 –إّننا �صدد نص أدبي یندرج في نوع قوامه المصیر الغیبي؛ إنه المنام، إذ �عتبر      
تقن�ة سرد�ة هامة "قادرة على تفعیل الّسرد، وتخلیق سالسل حكائ�ة هامة، لم تكن  -كذلك

 2جواء المنام�ة التي حرص الُكتاب على ترسمیها واالتكاء علیها".لتتولد لوال األ
ُ�فهم من كل هذا؛ أّن المنام یدخل في كل األدب�ات الروح�ة، وف�ه یتمثل الّناس أفعالهم       

 في الماضي والحاضر والمستقبل. 
عرف على قبل هذا وذاك، یجدر بنا المقام تعر�ف هذه المادة اإللهام�ة، ومحاولة التّ      

مفاه�م كثیرة تنطوي علیها، منها الحلم والرؤ�ا. تكشف األستاذة دعد الناصر عن استنتاج 
استخلصته عندما نظرت معجم�ا في مادتي الحلم والرؤ�ا إذ رأت أن"الداللة اللغو�ة لكلمتي 

الرؤ�ا  الذي ینسب 3ا) واحدة، والّتمییز بینهما متأٍت من الّشاهد الدیني الّشر�فـ(الحلم والرؤ�
 4لله س�حانه تعالى، والحلم للش�طان، فهو تمییز عرفي اصطالحي ال لغوي".

وقبلها توصل لهذه الحق�قة العالم اللغوي ابن منظور، حین قال: "الرؤ�ا والحلم ع�ارة      
عما یراه النائم في نومه من األش�اء، ولكن غلبت الرؤ�ا على ما یراه من الخیر والشيء 

 5الحلم على ما یراه من الشر والقب�ح".الحسن، وغلب 

                                                           
 .302علي الغر�ب محمد الشناوي: فن القص في النثر األندلسي، ص: 1
 .06 - 05الناصر: المنامات في الموروث الحكائي العر�ي (دراسة في النص الثقافي والبن�ة السرد�ة)، ص: دعد 2
في الحدیث الشر�ف قوله صلى الله عل�ه وسلم: "الرؤ�ا من الله، والحلم من الش�طان". اإلمام أبو الحسین مسلم بن  3

، 1نظر بن محمد الفار�ابي أبو قتی�ة، دار طی�ة، طالحجاج بن مسلم القشیري الن�سابوري: صح�ح مسلم، تحقیق: 
 .16، ص:15م، ج:2006 -ـه1427

 .17، ص:ي النص الثقافي والبن�ة السرد�ة)الناصر: المنامات في الموروث الحكائي العر�ي (دراسة ف دعد 4
 . (مادة نوم).390، ص:14ابن منظور: لسان العرب، ج: 5
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�حیل جذر (َنَوَم) في معان�ه اللغو�ة التي أوردها ابن منظور على النوم، ال األحالم والرؤى، 
�مة، وهو نائم  �قول في هذه المعاني: "فالنوم: الّنعاس. نام ینام نوما ون�اما (...) واالسم: النِّ

 1.إذا رقد (...) ورجل ُنَومة: ینام كثیرا"
وفي موضع آخر من المعجم وجدنا كلمتنا المقصودة �الدراسة "المنام" تحمل معنى النوم      

 2كذلك "وقد �كون النوم ُ�عنى �ه المنام (...) المنام مصدر نام ینام نوما ومناما".
لحد اآلن، مازالت كلمة منام تدل على النوم، غیر أننا نجد إشارة خف�فة واردة في أساس      
غة من شأنها أن تؤسس لمعنى الحلم أو الرؤ�ا لمفردة "المنام"، فهو �قول تحت الجذر ال�ال

، فلو دّل "المنام في هذه 3"َنَوَم": "ورأى في المنام كذا، وفالن َیَروَن له المنامات الحسنة"
، وعلى ذلك، فللمنام 4الع�ارة على النوم كما ُرئي، بل هو الحلم؛ ألن الحلم هو الذي ُیرى"

 جع�ة لغو�ة أّسست لمفهوم الحلم، والرؤ�ا.مر 
عالقة �المشاهد التخیل�ة، واألحوال النفس�ة ذات األسرار  هذا، نفهم أن المنام ذومن كل     

 الكون�ة.
إذن، تحضر المنامات بوصفها تنحو نحوا متخ�ال في صنع الحكا�ة، وتمثیلها رؤ�ا، 

 الالوعي.فكل الحیث�ات المرافقة للمنامات تقع في منطقة 
ُوظف في "االصطالح  اسرد�اأدب� ااآلن، إذ اتجهنا �التناول للمنامات �صفتها نص

العلمي والدیني واألدبي بهذا االعت�ار على امتداد مصنفات عدیدة في عصور تار�خ�ة 
 5مت�اینة، وٕاذا كانت منامات الوهراني هي األشهر أدب�ا".

األدب�ة الطر�فة، وهو لون جدید من األلوان النثر�ة في و�التالي، �عد المنام الكبیر من اآلثار 
األدب العر�ي، نهج ف�ه أسلو�ا متفردا من حیث البناء والسرد ومعالجة الموضوعات التي 

 6تناولها".

                                                           
 . (مادة نوم).390ص:، 14ابن منظور: لسان العرب، ج: 1
 . (مادة نوم).391، ص:14، ج:المصدر نفسه 2
 . (مادة نوم).483، ص:02الزمخشري: أساس ال�الغة، ج: 3
 . 19دعد الناصر: المنامات في الموروث الحكائي العر�ي (دراسة في النص الثقافي والبن�ة السرد�ة)، ص: 4
 .21 -20ص:،المرجع نفسه 5
 .323)، ص:ـه575لمنامات لون نثري في األدب العر�ي (دراسة في المنام الكبیر للوهرانیتعالء الدین محمد رشید: ا 6
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وعلى ضوء ذلك، فالكالم عن المنامات، ُ�فضي إلى الكالم عن الّتخییل والمجال      
الكبیر، فالوهراني یهرب من واقعه المّر ومجتمعه  الس�اقي الذي أنتج ف�ه الوهراني منامه

المضطرب، وحّساده وخصومه الذین كّدروا صفو ح�اته، نحو عوالم تخیل�ة، بواسطة قصة 
"جرت أحداثها في عالم النوم والالوعي الذي �متزج ف�ه الواقع �الخ�ال، والمعقول �الالمعقول 

�عكس أدب�ة فن�ة یتمتع بها السارد رسم بها ، وكل هذا 1والمعلن �المغیب والممنوع �المرغوب"
 معالم المنام الذي وصلنا.

وفي إطار هذا النسج األدبي، تبرز حیث�ات المنام �النس�ة للوهراني، فقد اتخذه تقن�ة      
كتاب�ة لنقد األوضاع االجتماع�ة والس�اس�ة والثقاف�ة في عصره، فهذه التجر�ة اإلبداع�ة ثر�ة 

 ، تكشف عن إهمال وغبن كان �ع�شهما الوهراني في مح�طه.�الدالالت والرموز
وٕاذا كان الوهراني قد ظلمه مجتمعه، ولم ینصفه، فال مفر من ال�حث عن عالم آخر بدیل،   

 �عوض قضیته مع واقعه، وقد �حث عن اآلخر، فوجده في عالم المنام.
ال من خالل اقترانه �الواقع ونحن في المنام، ال نستط�ع فهم عالم المنام الذي ولجه السارد إ 

 الخارجي الذي ُ�مثله عالم اإلنس والذي هو مالزم له، واصل داللته.
وهكذا، "تحصن الوهراني �مناماته ودخل عبر غرائب�ة أحداثها إلى عالم الخ�ال، وقال     

فیها ماال �ستط�ع أن �قوله �صر�ح الع�ارة عن مواقفه الس�اس�ة والفكر�ة واالجتماع�ة من 
 2حداث عصره".أ

من هنا، نستط�ع القول، إن وراء قناع المنام تكمن مواقف الوهراني الجر�ئة في "كشف      
حقائق األمور حول كثیر من القضا�ا الس�اس�ة واالجتماع�ة واألدب�ة والفكر�ة في عصره وفي 

احتها التي انا و�وقـالتأر�خ عن طر�ق اخت�ار المشاهد والمواقف الدالة برمز�تها الشفافة أحی
 3تخدش ح�اء القارئ وتستفز تارة أخرى".

أقول: لك عبرت المنامات عن كل ذلك؛ ألنها تناقش قض�ة للوهراني مع واقعه الذي       
ظلمه، فحاول أن یدافع عن نفسه في عالم آخر �عید عن الواقع�ة، حیث تتغیر معالم 

 األزمنة. الحق�قة، و�نشأ الفضاء المكاني المفتوح الذي تتالشى ف�ه
                                                           

 .323)، ص:ـه575ت عالء الدین محمد رشید: المنامات لون نثري في األدب العر�ي (دراسة في المنام الكبیر للوهراني 1
 .326المرجع نفسه، ص: 2
 ، موقع عبد اللطیف المصدق: عبد اللطیف المصدق: مالحظات على منام الوهراني 3
 )adabwanaqd .blogspot .com /2008/05/blog-post_6119 .htm( 
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ختاما، لقد نجح الساردان �ظرفهما وخفة روحهما و�راعتهما في الهزل والسخر�ة، من بناء 
 فضاء سردي �عكس مفارقات الواقع الشخصي والح�اتي لكلیهما.

ففي عالم التوا�ع والزوا�ع یناقش ابن ُشهید عالقاته مع مجتمعه، ونظرته إل�ه، وكیف      
عل�ه ح�اته، بل أن أنكر عل�ه إبداعه وأدبیته، وقد دافع ابن  قهره ونغص هلهذا المجتمع أن

ُشهید عن نفسه برحلة إلى عالم الجّن، زائرا أشهر وان�غ ش�اطین الشعراء والكتاب، ُمحتكما 
إلیهم كي یجیزوه شاعرا وخطی�ا، وناقدا. وهكذا، عالج ابن ُشهید قضیته مع واقعه، �قالب 

 سردي غا�ة في اإلبداع.
الوهراني �عاني فتشارك رسالة التوا�ع والزوا�ع في االتجاه نفسه، فإنها امات أّما المن

من المشكلة نفسها مع واقعه ومجتمعه، فكالهما هرب إلى عالم جدیر �ه، قابل الست�عاب 
 ظروفهما الخاصة.

وفي المنام رحل الوهراني إلى العالم اآلخر، حیث جّرت أحداثه في فضاء عجائبي، 
 �فه ضمن األدب العجائبي.مّما �سعنا تصن

وقد صاغ الوهراني منامه على شكل قصة سرد�ة، ُقدمت فیها األحداث تقد�ما �فّر 
من وطأة الظروف، و�فلت من حصار المقای�س ال�شر�ة، حتى اتضح لنا حق�قة خرجنا بها 
من مح�طات المنام: أن الذین یتعرضون للو�الت والظروف القاس�ة، �ص�حون أكثر الناس 

 ا وسخر�ة، وهو ما وقع فعال مع الوهراني، وقبله ابن ُشهید.تهكم
ی�قى أخیرا، أن نقول: الزالت عناصر وموضوعات الموازنة متعددة ومتنوعة، ر�ما 

نتین: التوا�ع والزوا�ع ال�حث ال �سعها كلها، لهذا اكتفینا �أهمها وأبرزها على ساحة المدو 
 والمنام الكبیر.
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 :ةـعتب
، عبره تتنامى كل المكونات الدالل�ة، ومن خالله الّتشكیل الّلغوي هو سّید الّنص

 تتكون عجائب�ة الّنص ودهشته.
ومن هنا، فاللغة تحتل مكانة هامة في بناء النص، ال �مكن االستغناء عنها، فهي 
تمثیل للح�اة والتجر�ة واكتساب المعرفة، بوصفها "حل�ة األدب ومادته، ووسیلة المبدع في 
التعبیر عن أفكاره ورؤاه، ذلك أن األدب ال ینتسج إال �اللغة، وال ینهض بناء أجناسه إال 

؛ ومن ذلك، ال �عقل أن �فكر المرء خارج إطارها "فهو ال �فكر، إذن، إال داخلها، أو 1علیها"
 2سطتها".بوا

ومن ذلك، فإن النصوص تنهض تشكیل�ا �اللغة، فهي عمل لغوي �الدرجة األولى، 
 إ�صالها للجمهور القارئ أو المستمع.  ُ�غ�ةتتخذ إطارا أدب�ا معینا، ل�صور مسالة ما، 

وٕاذا كانت اللغة تتناول التعبیر عن أشكال المعرفة اإلنسان�ة، �طاقات معروفة، 
في المجتمع اإلنساني، فإنها قابلة للتجدید �ما یتناسب وقدرتها على علیها  اوٕامكانات متفق

احتواء التجر�ة اإلنسان�ة، والتعبیر عنها، ذلك أن "الشاعر أو القصاص أص�ح حرا في أن 
یبتدع ما �شاء من الصور الغر��ة، وان یتالعب �اللغة، ل�صل بها إلى حد اإلغراق في 

�علي من شأن الكاتب، و�عظم قدره، فف�ه �حقق رحلة ، وهذا اإلبداع الكتابي، 3التغر�ب"
 استكشاف�ة داخله.

داخل الخطاب  وقد أدرك الكتاب الق�مة الفن�ة للغة، من حیث هي أداة جوهر�ة،
ن األدب سالح إوٕاال فلن �كون ثمة داع لوجوده)، الذهاب إلى الماوراء (األدبي، الذي یر�د 

. لكن إذا كان األمر هكذا، أفال تكون هذه وتحوالتهاتغیراتها فتاك بواسطته تحقق اللغة 
واقعي والالواقعي، أال المتغیرة من األدب التي تنهض على معارضات لغو�ة كمعارضته ال

 4.تكون أد�ا
ومن ثّم، فقد نشأت عالقة تواشج�ة بین الواقع والالواقع، و�التالي، عالقة إنتاج�ة         

 رفة، شأنه شأن األدب في عصوره كافة، هذه المعرفة ألدب جدید، قائم على "هاجس المع

                                                           
 .217نورة بنت إبراه�م العنزي: العجائبي في الروا�ة العر��ة (نماذج مختارة)، ص: 1
 .93عبد المالك مرتاض: في نظر�ة الروا�ة، ص: 2
 .244نبیلة إبراه�م: فن القص بین النظر�ة والتطبیق، ص: 3
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 1تؤكد على أنها ال تقوم على ما هو واقعي ملموس فقط، وٕانما تكون �ما هو متخیل أ�ضا".
و�هذا المعنى، فإن تحو�ل اللغة المنطق�ة من خالل أدواتها التعبیر�ة، إلى لغة 

 لعالم جدید �حتمل الالواقع. عجائب�ة، تأكید على أن اللغة مكون َتحُولي ُمؤِسس ومنجز
و�هذه الرؤ�ة، نلج عوالم نصینا، وفیهما تقوم اللغة، على ما تحمله من تجر�ة 

 المبدعین، �انفتاح على عوالم ال متناه�ة، تتسم �الّتداخل والغموض واإلدهاش.  
 التوا�ع والزوا�ع:        بن�ة أ/

الهائل من المفردات، والس�اقات �متلك ابن ُشهید لغة خاصة �ه، یتوافر فیها الكّم 
اإلبداع�ة، ز�ادة على قدرته على است�عاب األسالیب األدب�ة، وملكته في هضمها، والّتفنن في 
استخدامها. ومن �متلك هذه القدرات البّد أن تنزاح القواعد، واألسالیب، والمفردات، 

 واألصوات في أد�ه.
نمط�ة ال الّتمیز، دفعه إلى ال�حث عن إن طموح ابن ُشهید في ابتكار قواعد اإلبداع و 

 كتاب�ة، یتمیز بها، فوجد الخ�ال خیر رافد ُ�غني هذا االبتكار وُ�عمق تجر�ة اإلبداع.
من هنا، یبدع خ�ال ابن ُشهید كتا�ة ِ�طاقات إبداع�ة مبتكرة، ف�صوغها في تجر�ة 

الحیرة والّتوهم، فیخلع علیها جدیدة محاوال فك لغز الح�اة، �الجمع بین الواقع والالواقع، بروح 
كثیر الّسحر ا ف�ه عجی�  االجّدة والغرا�ة، إذ ُ�عید إنتاجها في توا�عه وزوا�عه �اعتماده تآلف

 والّدهشة.
إن التوا�ع والزوا�ع على الرغم من اشتراك التجارب اإلنسان�ة فیها من شخص�ة 

الخ�ال الذي �صوغها ص�اغة ال  واجتماع�ة وثقاف�ة وتار�خ�ة وخراف�ة، إال أن الغالب علیها
حدود لها، فمثال یذهب الخ�ال �عیدا عن العقل إذ ینفلت من عقاله، فإنه �أخذ بهذه التجارب 
ال�شر�ة إلى أقصى العوالم، فالخ�ال سّید الص�اغة في التوا�ع والزوا�ع �ما فیها من سحر 

 وجمال.
ا �ما یتجاوز إطارها المألوف سنحاول مقار�ة إشكال�ة القدرة على تطو�ع اللغة وتشكیله

الكتابي، واستثمارها �استغالل مستو�اتها الّتصو�ر�ة والدالل�ة والّتركیب�ة، نحو صوغ خطاب 
 یخرج عن مألوف اللغة(عجیب).  

                                                           
 في القص الحدیث: تمظهر العجائبي  1

 (www.tiohreen.edu.sy/Faculty%20of%20arts%20masters%20-thesis). 
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فالّ�حث عن ال مألوف�ة  اللغة �حتل موقعا بؤر�ا في بناء العجیب، وتوجیهه إلى 
نسان أن �عتقد بواقع مستقر خارجي، وال �أدب، ما هو تجاوز الواقع فـ"الیوم لم �عد �مقدور اإل

إال نسخ لهذا الواقع. فالكلمات أحرزت على استقالل، فقدته األش�اء (...) واألدب العجائبي 
 1نفسه، الذي یدّمر على مدى صفحاته، العمل�ات المقول�ة اللغو�ة".

تكو�ني بنائي، فاللغة عند ابن ُشهید خصوص�ة واختالف في اآلن ذاته، فهي إبداع 
قائم على زوال الحواجز بین الواقع والالواقع. وهذا ما یجعلها تثیر المتلقي/ القارئ، وتحفزه 

 لولوج عالمها.
إذ یخرق الّسارد في توا�عه وزوا�عه األعراف اللغو�ة المتعارف علیها في العالقات 

 لنحو.اللغو�ة المألوفة والبناء التقلیدي للجملة، على مستو�ي ال�الغة وا
فالمتصفح للرسالة یجد كاتبها یتالعب �اللغة، إذ ینقلها من مستواها العادي إلى 

 عن سنن القاعدة العامة، وتتجاوزها. تبتعدمستواها اإلبداعي، حیث 
لذا، فإن هذه الدراسة، تطمح إلى الّتعرف على اللغة التي استعملها الكاتب في بناء 

دائرة االنز�اح؛ الذي �عني خرق المألوف في اللغة  عالمه العجائبي، من خالل دراستها ضمن
العاد�ة، والخروج عنه، �حیث ُ�حیلنا بتحو�الته لهذه اللغة عن المعنى األصلي لها، إلى 

 معنى ُیثیرنا، و�خرق أفق انتظارنا.
اللغة، وسننها اتخذ  استعمالوهذا االهتمام بتأثیر اللغة، وخروجها عن المألوف من 

أشكاال وصورا متعددة في رسالة التوا�ع والزوا�ع: كالمجاز، واالستعارة، والكنا�ة، والّتقد�م 
 والّتأخیر، وااللتفات، والحذف، وغیرها من القضا�ا ال�الغ�ة والنقد�ة األخرى.

وألن سیر ال�حث �قتضي الوقوف عند لغة التوا�ع والزوا�ع ذات المنحى العجائبي، 
فإنه ال �مكننا في هذا الحیز ال�س�ط من ال�حث الوقوف على جم�ع نماذج اللغة االنز�اح�ة 
كاملة من: تشب�ه، استعارة، كنا�ة، أو تقد�م وتأخیر، أو ذكر وحذف، وغیرها من الخواص 
األخرى التي تعتري التراكیب األدب�ة واللغو�ة، لذا سنقتصر اهتمامنا في هذا الجزء على 

ج واإلشارات الّسر�عة على وقفات �الغ�ة ولغو�ة ل�عض هذه الخواص، إذ ل�ست �عض الّنماذ
غایتنا هنا هي تت�ع هذه الخواص لذاتها، �قدر ما هي إطاللة نقد�ة على تركیب الجملة في 

 لغة الرسالة، للّنظر في مدى تمثیل هذه الّتشك�الت المجاز�ة واللغو�ة للون العجائبي.

                                                           
 .152تزفتان تودوروف: مدخل إلى األدب العجائبي، ص: 1
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 االنز�اح الداللي: /1
 ة:ـبعت

كثیرة هي األسالیب ال�الغ�ة التي تستعین بها اللغة، لتحیي جمودها، وت�عث فیها روح 
الب�ان والجمال واإلبداع. فتقوم هذه األسالیب بنقل اللغة من شكلها التقر�ري ال�س�ط إلى طاقة 
تعبیر�ة تطفو فوق األسلوب العادي، وهذا ما أطلقت عل�ه األسلو��ة الحدیثة اسم االنز�اح 

لي أو االستبدالي؛ وهو "أعمق مستو�ات االنحراف اللغوي في �عده المجازي لقدرته على الدال
خلق شعر�ة الخطاب األدبي من زاو�ة تحول المعنى من اإلفهام إلى الّتلم�ح، ومن الحق�قة 

 1إلى المجاز". 
ومن هنا، ُعّد االنز�اح قض�ة أساس�ة في تشكیل جمال�ات النصوص األدب�ة، فكلما 

 الكالم عن نسقه المألوف تاقت النفس لسماعه، لما ف�ه من تجدید وجمال.انحرف 
وحین نقترب من هذه الرؤ�ة في فهم "االنز�اح الداللي (...) فإننا نطرح على الّتو 
مسألة (التشب�ه، واالستعارة، والكنا�ة)، وما ت�ع ذلك من تلو�نات أسلو��ة محركة لطاقة 

غ�ة المجسدة لــالنز�اح الداللي "تجعل الخطاب األدبي المعنى. فكل هذه المستو�ات ال�ال
 2خطا�ا ینفتح على جمال�ات التأو�ل، وتعدد القراءة".

ما من شك أن التشب�ه �أتي في مقدمتها �اعت�اره الوسیلة الصور�ة المفضلة عند 
النقاد وال�الغیین، ومن خالل تعر�ف القدماء للتشب�ه، وحدیثهم عنه نجد تصورهم له  معظم

�قوم على أساس من التناسب الشكلي أو المعنوي، فهو: "صفة الشيء �ما قار�ه وشاكله من 
جهة واحدة، أو جهات كثیرة ال من جم�ع جهاته؛ ألنه لو ناس�ه مناس�ة كل�ة لكان إ�اه. إال 
ترى قولهم "خد كالورد"، إنما أرادوا ُحمرة أوراق الورد، وطراوتها، ال ما سوى ذلك من ُصفرة 

 3وُخضرة كمائمه". وسطه،
ومن صنوه االستعارة فهي ترت�ط ارت�اطا وث�قا �التشب�ه عند القدماء، وفي هذا المقام 

 4دا".ـأب دعا عبد القاهر الجرجاني إلى القول: "اعلم أن االستعارة كما علمت تعتمد التشب�ه
                                                           

ر، عبد الرزاق بن دحمان: االنز�اح في شعر عز الدین میهو�ي، رسالة ماجستیر، قسم األدب العر�ي، جامعة محمد خ�ض 1
 .108، ص:م2005 -2004�سكرة، الجزائر، 

 .109المرجع نفسه، ص: 2
أبو علي الحسن بن رشیق: العمدة في محاسن الشعر وآدا�ه ونقده، تحقیق: محمد محي الدین عبد الحمید، دار الجیل،  3

 .252، ص:01م، ج:1981 – ـه1401، 5لبنان، ط
 .50�كر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني النحوي: أسرار ال�الغة، ص: وأب 4
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أحد  والحق أن هذا االرت�اط لم �أت من فراغ؛ الن االستعارة في األصل "تشب�ه ُحذف
لها أقسام كثیرة تفنن ال�الغیون في  1طرف�ه، وأداته، ووجه الش�ه، فهي من المجاز اللغوي".

 تصن�فها، العت�ارات مختلفة.
من درجات إخفاء  وعلى العموم، فالتصو�ر عن طر�ق االستعارة �قوم على درجة

التصورات التجر�د�ة شكال محسوسا؛ ألن "العمل�ة االستعار�ة هي نقل خصائص مجال مرجعي 
 .2حسي إلى مجال ونظام تجر�دي. وهو نقل یتم وفق أشكال التحو�ل وأنماط التناسب والتماثل"

 و�شكل الفضاء العجائبي لرسالة التوا�ع والزوا�ع من جملة من االنز�احات الدالل�ة
 صاغها ابن ُشهید �فكر شعري ونثري مجسدا الفعل العجائبي الذي سنراه الحقا.

تمثل االنز�اح الداللي في شكل التشبیهات، المرسلة منها والبل�غة، فمن ذلك قوله: 

فنلمس في هذا اللون  3"فقلت: أنظره، �ا َسّیدي، كأنه عصیُر ص�اح، أو َذوُب قمٍر لّ�اٍح"

الب�اني تشبیها مرسال �حوي تصو�را فن�ا وموضوع�ا فر�دا، وهذا عندما حاول تصو�ر صورة 

القمر في صورة الماء، وذلك لما كان �ستعرض قدراته التصو�ر�ة أمام ز�دة الحقب تا�ع بد�ع 

التشبیهات الزمان الهمذاني، فالصورة هنا تقوم على تشبیهه الماء �العصیر، و�ضیف عدید 

الواحدة تلو األخرى، وذلك من خالل معارضة تا�ع بد�ع الزمان الهمذاني في وصفه الماء 

دائما؛ �قول: "قلت: أسمعني وصفك للماء. قال: ذلك من الُعقم. قلت: �ح�اتي هاته. قال: 

فجاء  ،5، واستعمَل �عد الَب�اْت 4ازرُق كعین الِسنَّور، صاف كقضیب الِبّلور انُتِخب من الُفرات

ثنا�ا هذه الصورة یلمح ألوانا عدة حشدها ابن . فالمنقب في 6كلسان شمعة في صفاء الّدمعة"

ُشهید للتعبیر عن لون الماء وصفائه؛ ففي لونه زرقة تش�ه عین القط، ولصفائه اختار البلور 

                                                           
م، 1996 – ـه1417األخضر ع�كوس: مفهوم الصورة الشعر�ة قد�ما، مجلة اآلداب، جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر،  1

 .84، ص:04ع:
: 2002، أفر�ل 48عائشة أنوس: أسالیب التخییل في الفلسفة، مجلة فكر ونقد، الكترون�ة، مجلة فكر ونقد: العدد  2

(http://www.aljabriabed.net/n48_14anusaicha.htm) 
 . 128: رسالة التوا�ع والزوا�ع، ص:ابن ُشهید األندلسي 3
 . (مادة فرت).264، ص:13الُفراُت: أشد الماء عذو�ة. ابن منظور: لسان العرب، ج: 4
هنا أن الماء الذي یبیت �ص�ح صاف�ا و�اردا. ابن منظور: لسان العرب، الب�ات: كل من أدركه اللیل فقد �ات، والمقصود  5

 . (مادة بیت).186، ص:02ج:
 .128، ص:: رسالة التوا�ع والزوا�عابن ُشهید األندلسي 6
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 ولسان الشمعة والدمعة، وهذه مواد تصو�ر�ة استعملها ابن ُشهید في عرض معان�ه ومقاصده،

ت الصور على درجة من الطرافة والدقة العجی�ة ءمما یدل على إتقانه الصور المبتدعة، فجا

 الرسم والوصف.  في

ومن الغرا�ة في التصو�ر، والمستوى العالي من التشب�ه البل�غ أن �أتي ابن ُشهید 
ة. أبناٍر ُطِبخت 2، فهي "ُنقَرة1بوصف للقب�طاء أم بنوٍر؟  الفضة الب�ضاء، ال َتُرد عن الَعضَّ

، فهذا الوصف المثیر للحلوى ذات اللون 3فإني أراها كقطع البلور، و�لوز ُعجنت أم بجوز؟"
والمذاق الشهي جعل التشب�ه خ�ال�ا مرك�ا، فقد أحدث تأثیرا معنو�ا في ص�اغة غر��ة متمیزة، 

قع�ة تت�ح تفجیر اللغة، والخروج بها عن األنماط الوصف�ة العاد�ة، وتجاوز الصورة الوا
حلوى جدیدة، هي حلوى الفكرة المتخیلة، جاعال من الوصف نقطة  تشكیلللحلوى، من خالل 

 محور�ة، الخت�ار ما �صلح لإلحاطة �منظر الحلوى المتخیلة.  
وهكذا، وظف ابن ُشهید عدید االنز�احات الّتشبیه�ة إلى مستوى یر�د أن یبلغ �ه إث�ات 

ق الُشهیدي قدرة ممتازة على خلق صور �عیدة عن جدارته وفحولته األدب�ة، ولهذا المنط
 الّتشكل، صور استثنائ�ة تقنع القارئ بواقع�ة ما �قرأ.

وقد كثرت مظاهر االنز�اح الداللي �شكل �عتمد التشخ�ص والتجس�م، وذلك من خالل 
إل�اس المعاني صورة ح�ة، وط�ع الصفات اإلنسان�ة على المنعوتات، و�ّث الح�اة والحركة، 

 شاط فیها، وخیر ممثل لذلك؛ االستعارة.والن
 وتمثل االنز�اح الداللي في شكل االستعارة التي وظفها في قوله: 

 4وَقد َجعلْت أمواُجه تتكّسُر.     *تكّلفُتها واّللیُل قد َجاَش َ�حُره               

انز�اح فیتشكل الفضاء الشعري في الجملة الشعر�ة (وَقد َجعلْت أمواُجه تتكّسُر) من  
داللي صاغته االستعارة المكن�ة، وهذا على سبیل تجسید المعنى الحسي �المعنى المادي 
الحیوي له داللة االنفعال، والحركة، و�عث الح�اة من جدید، والم�الغة في إبراز المعنى 

                                                           
 . (مادة ق�ط).11، ص:12القب�طاء: الناطف، نوع من الحلوى. ابن منظور: لسان العرب، ج: 1
 . (مادة نقر).  335، ص:14، ج:. المصدر نفسهب أو الفضةلذهالنُّقرة: القطعة المذا�ة من ا 2
 .120ابن ُشهید األندلسي: رسالة التوا�ع والزوا�ع، ص:  3
 .92، ص:المصدر نفسه 4
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الموهوم إلى الصورة المشاهدة، فهي بهذه الم�الغة تخرج ما ال یدرك إلى ما یدرك �الحاسة 
 1ا �الُمخبر عنه وتفخ�ما له، إذ �صیر �منزلة ما یدرك و�شاهد و�عاین".تعال�

وأح�انا یتجه ابن ُشهید بلغته االنز�اح�ة إلى مجال واسع ومتشعب من العالقات الفن�ة  
، فقد 2واللغو�ة من خالل االستعارة الّتصر�ح�ة التي وصف بها البرغوث قائال: "أسود زنجي"

رغوث)، وصّرح �المش�ه �ه وهو (الزنجي)، وهذا على سبیل حذف المش�ه الذي هو (الب
االستعارة الّتصر�ح�ة. ففي هذه االستعارة تعمد من ابن ُشهید في رسم صورة هزل�ة مثیرة 
لالشمئزاز من هذه الحشرة وأذاها، وجاءت لفظة (زنجي) لتذكر بثورة الزنج المعروفة في 

وخرا�ا دون اعت�ار ألي وازع دیني أو أخالقي، التار�خ اإلسالمي، إذ عاثوا في األرض فسادا 
والحال نفسه مع (البرغوث) المخرب، الذي �أتي على األش�اء مفسدا ُمض�عا، لذلك جاءت 

فرغم أنه �ع�ش وسط  3أهلي وحشي"ة خیر معبر عن ذلك، حیث �قول: "و الصورة الموال�
فال �فرق بین  4فر ومسلم"الناس إال انه �قي متوحشا لم �ستأنس بهم، فهو "�ستحل دم كل كا

، فهذا قمة الوحش�ة واألنان�ة والتخلف، وال 5مسلم وكافر، وهو أ�ضا "یهتك ستر كل حجاب"
، وعهده مبثوثیجد ابن ُشهید خیر ختام لهذه الصورة إال قوله: "هو أحقر كل حقیر، شّره 

 6منكوث".
ستخدام اللغة، واللعب و�ذلك، �ظهر االنز�اح ظاهرة أسلو��ة مجسدة لقدرة المؤلف في ا 

�مستو�اتها، و"توس�ع دالالتها وتولید أسالیب، وتراكیب جدیدة لم تكن دارجة، أو شائعة في 
، فالمؤلف یبتكر جدیدا من الوصف، الذي هو تكملة ألفكاره الكامنة، التي 7االستعمال"

صفا جاءت على شكل انعكاسات لواقعه المكثف والمشحون، ال تكاد تظهر، خالقا بذلك و 
 خاصا، یرت�ط �التغر�ب حد اإلغراق.

 

                                                           
، 2009، 1عبد العز�ز عتیق: في ال�الغة العر��ة (علم المعاني الب�ان البد�ع)، دار النهضة العر��ة للنشر، بیروت، ط 1

 .392ص:
 .125ابن ُشهید األندلسي: رسالة التوا�ع والزوا�ع، ص: 2
 .125المصدر نفسه، ص: 3
 . 126المصدر نفسه، ص:  4
 .126المصدر نفسه، ص:  5
 .126المصدر نفسه، ص:  6
 .58، ص:2003، 1موسى ر�ا�عة: األسلو��ة مفاه�مها وتجل�اتها، دار الكندي، ار�د، ط 7
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 االنز�اح التركیبي: /2
 ة:ــعتب

�حدث مثل هذا االنز�اح من خالل طر�قة في الر�ط بین الدوال �عضها ب�عض في 
الع�ارة الواحدة، أو في التركیب والفقرة. وكل من أتى القدرة على خرق طر�قة الترتیب أو 

"تشكیل اللغة جمال�ا �ما یتجاوز إطار المألوفات، و�ما الر�ط هاته' تسّمى مبدعا قادرا على 
. ومن شأن هذا، إذن، أن یجعل متلقي هذا 1یجعل التنبؤ �الذي س�سلكه أمرا غیر ممكن"

 اإلبداع في انتظار دائم لتشكیل جدید. 
شعر�ة كانت أم  –ومهما �كن من أمر، فإن االنز�احات التركیب�ة في الع�ارة األدب�ة 

العر�ي تتمثل في الّتقد�م والّتأخیر، هذا الم�حث الذي یتبوأ مكانة مرموقة في الدرس –نثر�ة 
 اللغوي وال�الغي.

 / التقد�م والتأخیر:2-1
لحر�ة للمبدع كي ینسق، و�نظم تمتاز اللغة العر��ة بثرائها الشدید في كونها "تمنح ا

الّدوال داخل الجملة وفق ما یهوى تحق�قا للتأثیر الذي یر�د تحق�قه، والتقد�م والتأخیر من أهم 
األسالیب ال�الغ�ة التي یلجأ إلیها المبدع ف�حرك دوالها كیف �شاء ف�قدم له ما شاء فكره أن 

لتأثیري واإل�صالي في آن اه أن یؤخر حرصا على تحقیق الهدف �قدم، و�ؤخر ما شاء ل
 .2واحد"

ولهذا �عد التقد�م والتأخیر من "الوسائل التي �حطم المبدعون من خاللها اإلطار 
، وهذا �عني ف�ما �عني أنه "أحد أسالیب ال�الغة العر��ة، وهو 3الثابت للغة لتحقیق أهدافها"

موضع الذي �قتض�ه داللة الّتمكن في الفصاحة، وحسن الّتصرف في الكالم، ووضعه في ال
 4المعنى".

مبدع في العر��ة، وأش�اهها متسعا لكثیر من ألوان الّتصرف، دون أن وهذا �عني أن لل
 5یخشى ُل�سا، أو إخالال �الداللة.

                                                           
 – ـه1426، 1أحمد محمد و�س: االنز�اح من منظور الدراسات األسلو��ة، مجد المؤسسة الجامع�ة للدراسات، بیروت، ط 1

 .120، ص: 2005
 .222، ص:200سالم عبد الرزاق سل�مان المصري: شعر التصوف في األندلس، دار المعرفة الجامع�ة، القاهرة، دط،  2
 .222المرجع نفسه، ص: 3
 .71، ص:1999، 1لعدوس: االّ�الغة واألسلو��ة (مقدمات عامة)، األهل�ة للنشر والتوز�ع، األردن، طیوسف أبو ا 4
 .122ینظر: أحمد محمد و�س: االنز�اح من منظور الدراسات األسلو��ة، ص: 5
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والجملة في العر��ة "تخضع لنظام معین في ترتیب مفرداتها، �حیث �قسم الّنحاة 
. وٕاذا كان للجملة العر��ة نظام مثالي في الجملة إلى مسند، ومسند إل�ه، ومتعلقات اإلسناد

ترتیبها، فان هذا النظام ل�س مقدسا ال یجوز المساس �ه، فثمة تغیرات تطرأ على طر�قة 
من  1الترتیب �حیث �قدم عنصرا، أو یؤخر آخر، والتقد�م والتأخیر في الجملة العر��ة"

 الم�احث الهامة التي حظیت �عنا�ة كبیرة من النحاة أو ال�الغیین. 
ولب�ان �عض الخواص االنز�اح�ة نورد �عض الّنماذج التركیب�ة لتقن�ة التقد�م والتأخیر  

 في اآلتي:
التقد�م كثیرة في الرسالة، من مثالها قول ابن ُشهید "عدمت ببلدي فرسان  صور

ر والمجرور (ببلدي)، عن المفعول �ه (فرسان)، تحدیدا للمكان الذي ، فتراه �قدم الجا2الكالم"
ُعدم ف�ه فرسان ال�الغة والفصاحة، فألهم�ة الفراغ أو الخالء الذي �صنعه المكان في نفس 
ابن ُشهید آثر أن �فصل الجملة الفعل�ة (عدمت)، والمفعول �ه (فرسان)، لیتلقى السامع هذا 

ولیدرك حق�قة تؤلم ابن ُشهید؛ وهي عدم وجود ناثر�ن �مثلون المعنى قبل أن یتلقى الخبر، 
النثر األندلسي، إلى درجة انه لما آنس �صاحبي الجاحظ وعبد الحمید الكاتب راح �شتكي 
لهما حال بلده، ووضعه من جهة، وهذا لحبهم الجهل واألم�ة، وتقاعسهم عن طلب 

 المعارف. 
ابن ُشهید ومعاصر�ه من خصوم وحساد، فالتركیب اللغوي لهذا المقطع السردي بین 

له دوره في رسم شكل من أشكال تحقیق األثر الذي یر�ده ابن ُشهید، فقد استطاع تحر�ك 
 دوال التركیب كیف �شاء، فقدم له ما شاء فكره أن �قدم، و�ؤخر ما شاء له أن یؤخر.

ید یتقن هذا التقد�م والتأخیر وسیلة مساعدة لتحط�م اإلطار الثابت للغة، وابن ُشهف
 الم، ـه في الفصاحة وحسن تصرفه في الكـالتحط�م، وهذا إن دل، إنما یدل على تمكن

 ووضعه المعنى في موضعه الالئق �ه.
وقد نجد تأخیرا وتقد�ما من نوع آخر، في المثال اآلتي: "أحمارا رمیت أم إنسانا، 

(حمارا) على فاعله (تاء  . لقد قّدم في هذه الع�ارة المفعول �ه3وقعقعة طلبت أم ب�انا؟"

                                                           
م، 2004 – ـھ1425فتح اللھ احمد سلیمان: األسلوبیة (مدخل نظري ودراسة تطبیقیة)، مكتبة اآلداب، القاھرة، دط،  1

 .203ص:
 . 116ابن ُشهید األندلسي: رسالة التوا�ع والزوا�ع، ص:  2
 . 118ص:  ،المصدر نفسه 3
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، وكذا المفعول �ه اآلخر (قعقعة) على فاعله (التاء). الظاهر أن والفعل (رمیت) المخاط�ة)
المفعول �ه ُقدم على الفاعل لعنا�ة ابن ُشهید �ه واهتمامه؛ فالمفعول �ه كما هو معروف 

ام مقدم على "فضلة تلي الفاعل، فهي إذا اقل ق�مة وشأنا، ولكنه حین �غدو محور اهتم
االهتمام �الفاعل (...) ول�س ذلك �الضرورة جهال منهم �الفاعل؛ بل هو لمز�د العنا�ة �من 

. وهو الشيء نفسه عند ابن ُشهید الذي أراد االهتمام بـ "الحمار" و 1وقع الفعل عل�ه"
ى "القعقعة" اللذین وصفهما �ه صاحب عبد الحمید الكاتب الذي ینكر عل�ه علمه وأد�ه، و�ر 

تكلفه في أد�ه تكلفا منسو�ا إل�ه؛ فهو من ط�عه. وهذا ما جعل ابن ُشهید ُ�عرض �صاحب 
 عبد الحمید الكاتب، و�نعته �أ�شع صور الجهل والبَّدو�ة في الّتعبیر.

متسعا لكثیر من من ألوان الّتصرف، لدى السارد، دون أن والتقد�م �عكس هذا التأخیر 
 یخشى ل�سا، أو إخالال �الداللة.

 الحذف: /2-2
تشیر �عض الدراسات إلى وجود عالقة بین ال�حوث األسلو��ة، وال�حوث النحو�ة،        

الس�ما  –وكذا ال�الغ�ة، بل تجمع هذه القضا�ا أح�انا في قناة واحدة، واالنز�اح التركیبي 
ه في �اب األسلو��ة، �اعت�ار  أحد المالمح النحو�ة وال�الغ�ة المهمة التي تصب –الحذف 

 2القضا�ا الموصوفة �االنحراف عن "المستوى التعبیري العادي". أحد
"ال یورد المنتظر من األلفاظ، بل �فجر في ذهن  – الحذف –إن اإلنز�اح التركیبي 

�قوم �ه المتلقي حیث إن ما  3المتلقي شحنة فكر�ة توقظ ذهنه، وتجعله یتخیل ما هو مقصود"
نوع ما بین المرسل، والمتلقي قائم على اإلرسال من تخیل یؤدي إلى "حدوث تفاعل من 

 .4الناقص من قبل المرسل، وتكملة هذا النقص من جانب المتلقي"
والحذف ال �حسن "في كل حال، إذ ین�غي أال یت�عه خلل في المعنى أو فساد في 

 .5التركیب، لذا البد أن یتأكد المرسل من وضوح المحذوف في ذهن المتلقي، وٕامكان تخیله"

                                                           
 . 170، ص:2002أحمد محمد و�س: االنز�اح في التراث النقدي وال�الغي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، دط،  1
 .137:فتح الله احمد سل�مان: األسلو��ة (مدخل نظري ودراسة تطب�ق�ة)، ص 2
 .137المرجع نفسه، ص: 3
 . 137المرجع نفسه، ص: 4
 .137فتح الله احمد سل�مان: األسلو��ة (مدخل نظري ودراسة تطب�ق�ة)، ص: 5
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ومن خصائص اللغة العر��ة أن فیها أنماطا متعددة من الحذف، حیث �حذف أح�انا 
تتوقف الدراسة عند من جملتها أهم األركان، بل تحذف في أح�ان أخرى الجملة كاملة. وس

لحذف؛ أال وهو حذف المسند والمسند إل�ه في الجملة الفعل�ة، ومن صور عدد من نماذج ا
هید، االستغناء عن الفعل والفاعل، فتمثله في قوله: "فقال لي هذا الحذف التي آثرها ابن شُ 

، ففي هذه الع�ارة نكتشف إن ابن ُشهید �حذف 1زهیر: من تر�د �عد؟ قلت: صاحب طرفة"
"، مكتف�ا بذكر المفعول �ه الذي أناالفعل "أر�د"، والفاعل الذي هو "الضمیر المستتر تقدیره 

، والتقدیر: قلت: (أر�د صاحب طرفة). والتصر�ح �صرح �ما قبله، ف�قول: "صاحب طرفة"
ووقوعه في أول الكالم  –�عد حذف المسند والمسند إل�ه –�المفعول �ه وهو لفظة (صاحب) 

ق�مة وأهم�ة عند ابن ُشهید، فهو شاعر كبیر  –أي على لفظة صاحب  –�ضف�ان عل�ه 
أي حذف المسند  –من الحذف لطالما حاول ابن شهید الّتش�ه �ه، ومحاكاته. فمثل هذا النوع 

�ضفي على "المفعول �ه  –والمسند إل�ه واالكتفاء �المفعول �ه الذي �قع في صدر الكالم 
 والنحو. اللغةعلى حّد قول علماء   2أهم�ة خاصة"

هذا النوع من الحذف یتعدد في الرسالة، ولعل مرد ذلك راجع للق�مة التي یتبوؤها و 
سالة في نفس ابن ُشهید، وهذا یجعله �فكر في لقائهم في �عض الشعراء المذكور�ن في الر 

 3دن�ا الجن، و�حاكیهم، بل ُ�ظهر "مقدرته على مجاراة أسالیبهم".
، وهذا في موضع معارضته لتوا�ع تعلق �حذف الجملةمن الحذف ی نوع آخر وثمة 

ومن من البیت الشعري، وأغلبها كان حذف العجز.  احذف شطر ، حیث إنه ��عض الشعراء
 قول ابن ُشهید: نماذج هذا الحذف في الرسالة 

 4َشَجتٌه َمغاٍن ِمن ُسل�َمى وَأدؤِر        ....................... 
�عطي هذا الس�اق من الكالم مدلوالت عدیدة بین التركیب والداللة، حیث �عمد ابن  

 أوإلى أمر یتعمد ستره، فقد تكون ع�ارة مدح  –ر�ما  –شهید إلى ترك هذا الب�اض �عود 
 معالم الصدر المحذوف من البیت. نحن ال ندري  غیرهما، ق�ح أو

                                                           
 . 93ابن ُشهید األندلسي: رسالة التوا�ع والزوا�ع، ص:  1
م، 2004 – ـه1425فتح الله احمد سل�مان: األسلو��ة (مدخل نظري ودراسة تطب�ق�ة)، مكت�ة اآلداب، القاهرة، دط،  2

 .166ص:
م، 2000 -ـه1421، 1محمد رضوان الدا�ة: في األدب األندلسي، دار الفكر المعاصر ودار الفكر، بیروت ودمشق، ط 3

 .245ص:
 . 98والزوا�ع، ص:ابن ُشهید األندلسي: رسالة التوا�ع  4
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معرفة  إلىوهو كذلك یترك الجملة المحذوفة اخت�ارا للقارئ، الذي یتلهف و�تشوق  
 المحذوف، بل یجتهد في تأو�له وٕابرازه.

 :ومن مثاله كذلك قوله في قصیدة �عارض بها ش�طان ال�حتري 
 .1.......................هذِه داُر ز�َنٍب والرَّ�ابِ 

ا یرت�ط �حاجة المتكلم وصلته �الشخص ؛ إذ الحذف فیهالجملةوثمة دالالت لحذف  
الفارغة للمتلقي یؤولها حسب رأ�ه واجتهاداته إن المعني �الكالم، فترك الشاعر هذه المساحة 

 كان مركزا في أب�ات القصیدة.
وهناك نوع آخر من الحذف، یخص الظاهرة األكثر بروزا في الرسالة، و�تعلق األمر  

النداء  لحرفعنده كانت �النس�ة  –خاصة ب –�حذف الحروف، فصور حذف الحروف 
. والذي ف�ه 2"ال�اء". فمن صوره قول ابن ُشهید: "فقال لي: حَللت ارض الجن أ�ا عامر"

إیجاز �حذف الحرف (�ا) أداة النداء قبل (أ�ا عامر)؛ ألنه "منادى قر�ب متلقف للحدیث، ولو 
فالمالحظ حذف حرف النداء؛ ألن  . والتقدیر: �ا أ�ا عامر،3ُذكرت لفقد التركیب انس�ابیته"

حرف النداء  4مناد�ه. و�الشكل نفسه تراه �حذف من قوله: "لله أ�ا �كر" منالمنادى قر�ب 
(�ا) قبل (أ�ا �كر)، وأصل الكالم: لله �ا أ�ا �كر؛ ألنه یدل على قرب المنادى ودنوه �حیث 
ال �كون ثمة حاجة الستخدام األداة. وهنا، تكمن أهم�ة الحذف في إثارة انت�اه القارئ حیث 

 5إل�ه"."ی�عثه على التفكیر ف�ما ُحذف، فتحدث عمل�ة إشراك للمتلقي في الرسالة الموجهة 
للعجیب في بن�ة النص، إذ یتم نقل  اأركان الجملة مولدفي  الّتصرفو�ذلك، �ص�ح  

الكالم من المعقول إلى الالمعقول، بواسطة الخرق للقاعدة اللغو�ة، وكل من أتى القدرة على 
خرق طر�قة الترتیب أو الر�ط هاته َتَسمى مبدعا قادرا على "تشكیل اللغة جمال�ا �ما یتجاوز 

. ومن شأن هذا، إذن، 6ار المألوفات، و�ما یجعل التنبؤ �الذي س�سلكه أمرا غیر ممكن"إط
 أن یجعل متلقي هذا اإلبداع في انتظار دائم لتشكیل جدید.

 معارضة النص الشعري القد�م:/3
                                                           

 .103، ص:: رسالة التوا�ع والزوا�عابن ُشهید األندلسي 1
 . 91المصدر نفسه، ص: 2
 نادر حقاني: تحلیل نص من رسالة التوا�ع والزوا�ع(إجازة تا�ع امرئ الق�س البن ُشهید)، الموقع السابق. 3
 .87ابن ُشهید األندلسي: رسالة التوا�ع والزوا�ع، ص: 4
 .157مد سل�مان: األسلو��ة (مدخل نظري ودراسة تطب�ق�ة)، ص:فتح الله اح 5
 .120أحمد محمد و�س: االنز�اح في التراث النقدي وال�الغي، ص:  6
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اعتاد النقاد ودارسو األدب على ر�ط كلمة معارضة �فّن الشعر حتى شاع مصطلح 
الشعر�ة"وأص�ح �شیر إلى فن قائم بذاته انتشر في فترات مختلفة في العصور  المعارضات

األدب�ة، وكان مجاال للتنافس بین الشعراء إلظهار قدراتهم اإلبداع�ة في ُمَحاَكاة �عض 
القصائد المشهورة التي انتشرت بین الناس �سبب جودتها وتمّیزها، وكان لذلك دوافع وأهداف: 

فهي الرغ�ة في تجاوزه جودة وٕابداعا، أو  األهدافا بذلك األثر، وأّما فركیزته الدوافعأّما 
 .1اإلت�ان �مثله"

والمعنى اللغوي لكلمة معارضة ال تحمل تخص�صا �شعر أو نثر بل �عني �شكل عام 
المحاكاة والمجاراة، قال ابن منظور في اللسان تحت ماّدة َعَرَض:"عارض الّشيَء ُمعارَضًة، 

ومن هذا  .2ُت كتابي �كتا�ه، أي قابلته، وفالن ُ�عارضني؛ أي ُی�ار�ني"أي قابله، وعارض
"أن ینسج الشاعر على منوال قصیدة ُمعّینة  المعنى جاء اصطالح المعارضة في الشعر:

لشاعر آخر أو �أتي �مثلها في وزنها، وقافیتها، وروّ�ها، و�عض معانیها، أو في �عض 
 .3أغراضها، أو في موضوعها"

هید أّن الُمعارضة نوٌع من التفّوق، "وأّن الشاعر الذي �عارض الشعراء شُ  و�رى ابن
، �قول في س�اق حدیثه عن 4شاعر ُمجیٌد و�ارع" -على حّد تعبیره  –القدماء، و�ناقضهم 

إنه: "غز�ُر الماّدة، واسُع الّصدِر  -وهو "عبد الرحمن بن أبي فهد"  –أحد الشعراء األندلسیین 
وفي الواقع "أّن َعدَّ 5ی�قي شعرا جاهل�ا، وال إسالم�ا إال عارضه وناقضه"حتى أّنه لم �كد 

المعارضة نوعا من تفوق الشاعر رأي جدید كّل الِجّدة على تار�خ النقد األدبي عند العرب، 
 .6�صرف الّنظر عن مدى صّحته، أو عدمها"

زءا من شعره وله القدرة على المعارضة لك�ار شعراء العر��ة، وقد بنى "أبو عامر جُ 
الذین التقى بهم في  علیها؛ ففي رسالة الّتوا�ع والّزوا�ع نجده �عارض ك�ار شعراء الجاهل�ة

                                                           
 عبد الرحمن بن إسماعیل السماعیل: "المعارضات السرد�ة في األدب العر�ي": 1

 (http://docs.ksu.edu.sa/doc/articles42/article420770.doc) 
 . 302، ص:04ابن منظور: لسان العرب، ج: 2
عمر محمد طالب: عزف على وتر النص الشعري (دراسة في تحلیل النصوص األدب�ة الشعر�ة)، اتحاد الكّتاب العرب،  3

 . 95. ص: 2000دمشق، دط، 
 .  129، ص:عبد الله سالم المعطاني: ابن ُشهید وجهوده في النقد األدبي 4
 . 245، ص:الحمیدي أبي عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله األزدي: جذوة المقت�س في ذكر والة األندلس 5
 . 129، ص:ابن ُشهید وجهوده في النقد األدبيعبد الله سالم المعطاني:  6
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الق�س، وطرفة بن العبد، وق�س بن الخط�م،  وال  رأ. فقد عارض ام1أرض الجن"رحلته إلى 
أّنه َفّضل شعره بّد من اإلشارة إلى أّنه "لم �عارض أ�ا تمام، والمتنبي احتراما، وٕاجالال لهما، و 

 . 2على شعر أبي نّواس"
خلقت أفقا تخییل�ا داخل ابن ُشهید، فمنحته حق  –المعارضة  –فهذه الفسحة الّتعبیر�ة 

منافسة أشخاص متوفین من عهد ولى، و�التالي، توفرت لد�ه ملكة المنافسة التي ساعدته في 
 غال�ة. تمثل أشخاص أح�اء حاضر�ن �قوة أمامه، فعل�ه �المضاهاة والم

وال یتسع مجال ال�حث الستعراض أشكال المعارضة بین نصوص ابن ُشهید وكّل 
الشعراء الذین عارضهم في الّرسالة، فذلك قد یتطلب �حثا مستقال في الموضوع وعل�ه 

 سنكتفي �سوق �عض النماذج المختارة فحسب.
ث الشعري تأّثر ابن ُشهید في شعره كله، وخاصة في مراحل ح�اته األولى �المورو 

الجاهلي فترّسم آثار األقدمین، في معانیهم، وم�انیهم، وفي تراكیبهم اللغو�ة، وصورهم 
الشعر�ة، واّتخذ من �عض الشعراء مثاال �حتذي �ه، و�نسج في شعره على منواله نحو إعجا�ه 

 �امرئ الق�س في مغامراته مع الَعَذارى، ومحبو�اته  الكثیرات.
ُشهید المرئ الق�س یبدو جلّ�ا في قصیدته التي وصلنا إن التناص في معارضة ابن 

 :  ، وهي تتكون من س�ع عشرة بیتاشطرة واحدة من مطلعها
 .3َشَجْته َمَغاٍن من ُسلْ�َمى وأْدؤر 

 �عارض فیها قصیدة امرئ الق�س التي مطلعها:       
 .4َوَحّلْت ُسلْ�َمى َ�ْطَن َقوٍّ َفَعْرَعَرا  *    َسَما ِ�َك َشوٌق َ�ْعَدَما َكاَن أْقَصَرا    

نجد أن أ�ا عامر �عارض امرأ الق�س في الوزن والقاف�ة، فالقصیدتان على قاف�ة الّراء، 
ومن �حر الطو�ل، وقد تطا�قت التفع�الت تماما. و�بدو أن تا�ع امرؤ الق�س "حین سمع ِشْعَر 

ن ما أنشده له كان على درجة عال�ة من أبي عامر أُعِجب �ه، وَأَجازه دون تعلیق، وكأ
 .5الجودة"

                                                           
 .281محمد سعید محمد: دراسات في األدب األندلسي، ص: 1
النقد الشعري (حتى نها�ة القرن الخامس الهجري)، دار الفكر المعاصر، دار الفكر،  حسین علي الزعبي: النقد في رسائل2

 .306ص: ،م2001-هـ1422، 1بیروت، دمشق، ط
 .73، ص:دیوان ابن ُشهید األندلسي ورسائلهمحي الدین دیب:  3
 .330ط، دت، ص:امرؤ الق�س): الدیوان، تحقیق: حنا الفاخوري، دار الجیل، بیروت، دجندب بن حجر الكندي ( 4
 .282محمد سعید محمد: المرجع السابق، ص: 1
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وٕاذا دققنا في المضمون العام فإّننا نرى أّن ابن ُشهید جارى قصیدة امرئ الق�س إّال  
في �عض الجزئ�ات التي سنشیر إلیها. فابن ُشهید بدأ قصیدته "بذكر حزن امرئ الق�س على 

 ، فقال:1سلمى ومنازلها"
 َشَجْتُه َمَغاٍن من ُسل�مى و أدؤر. 

 وهو بذلك ُ�حاِكي قول امرئ الق�س:  
 َعَرا.رْ عَ َوَحّلْت ُسلْ�َمى َ�ْطَن َقوٍّ فَ   *َسَما ِ�َك َشوُق �ْعَدَما َكاَن أْقَصَرا    

وٕاذا عّرجنا على البیت الثاني، نجد أن ابن ُشهید �شیر إلى "تعّلقه �امرأة أخرى تختلف 
الق�س في قصیدته من أمثال: أسماء، أم  وغیرها ممن عّرج على ذكرهّن امرأ عن سلمى

 . فقال: 2هاشم، وأم عمرو"
اُب َوَواٍل َوَمْعَشرُ    *وُأْخَرى ِاْعَتَلْقَنا ُدوَنُهنَّ وُدوَنَها     .3ُقُصوُر َوُحجَّ

د إلى وهو بذلك ُیجاِري امرئ الق�س في موضوع الحب و"یختزل �الّضمیر "الهاء" العائ
 .4محبو�ات امرئ الق�س مجموعة من األب�ات الشعر�ة الغزل�ة"

 امن خالل ماسبق، تتأكد أن المعارضة التي یلجأ إلیها ابن ُشهید وفرت له تراكم
�متزج ف�ه النظام �الفوضى، والوعي �الالوعي ل�شكل ت�ارًا انفعال�ا دائم الحركة،  اشعور�

 اتصال واستمرار ال �عرف الهدوء، مكتنز �مختلف األحادیث والرؤى.
وتستدعینا ُمَحاَكاة أخرى البن ُشهید عندما یرى أّن "محبو�ته من ط�قة ُمْتَرَفة كما هي 

 ل: فقد قا 5محبو�ة امرئ الق�س ُمنعمة"

 .6ُ�َحلَّْیَن َ�اُقوًتا َوَشْذًرا ُمَفقًَّرا    *ِفي ِكنٍّ َوَصْوٍن وِنْعَمٍة    َغَراِئر

 فَحاَكاه ابن ُشهید �قوله:       
 .7اَألَراَكِة َأْخَضرُ  ِمَن الَعْ�ِش َفْیَنانُ     *     ُیَز�ُِّنَهـا َمـاُء النَِّع�ِم َوَحفََّها  

                                                           
 .308حسین علي الزعبي: النقد في رسائل النقد الشعري (حتى نها�ة القرن الخامس الهجري)، ص: 2

 .308، ص:المرجع نفسه 2
 .73، ص:دیوان ابن ُشهید األندلسي ورسائلهمحي الدین دیب:  3
 .308النقد الشعري (حتى نها�ة القرن الخامس الهجري)، ص:حسین علي الزعبي: النقد في رسائل  4
 .    308ص:المرجع نفسه،  5
 .333امرؤ الق�س: الدیوان، ص: 7
 .73:، صدیوان ابن ُشهید األندلسي ورسائلهمحي الدین دیب:  1



في الشكل دراسة موازنة                                                               الفصل الثاني:   

359 

فكما المعاني الغزلّ�ة نفسها التي رّددها امرؤ الق�س من قبل، بن ُشَهید �َستدعي إّن ا
بإعادة إنتاج نص امرئ الق�س مع �عض  ون �قومأن الشعراء  فاتح حمبلي األستاذیذكر 

، ومع ذلك ت�قى العناصر ةالجدید مهوصالّتحو�رات، وٕاذا�ة لعناصر النص الجاهلي في نص
 . 1ومنا�عها عند أول قراءة متفحصةالمستدعاة واضحة ُتحیل إلى أصولهـا، 

و�هذا، عمد ابن ُشهید من خالل المعارضة، أن �المس ذلك الوهج الشعوري، و�ص�غ 
نماذجه �ص�غة المنافسة التي تحاكي داخله المثقل بإحساس القهر وظلم اآلخر�ن، جاعال من 

 عقله ال�اطن.  المعارضة طقسًا كتاب�ا من التعابیر، وحیثما وجدت فهي ملجأ، تعكس مقوالت
وال تقتصر ُمَحاَكاة ابن ُشهید في المغامرة الغزل�ة على امرئ الق�س فحسب؛ بل 

 یتعّداها إلى ُمحاكاة شاعر ُعرف �مغامرات أخرى؛ إّنه شاعر القصائد المعروفة �سـالسل 
 الذهب: ال�حتري .

 فیها أ�افي قصیدته التي �مدح  -ي ال�حتر  –لقد عارض ابن ُشهید  الشاعر العّ�اسي 
 القاسم إسماعیل بن شهاب قائال:

ْكِب ِمْن ُوُقوِف الرَِّكاِب  َ�ا َوَرْسِم التََّصاِبي*      َما َعَلى الرَّ  .2ِفي َمَغاِني الصِّ
 وٕاذا ما تتّ�عنا ما قاله ابن ُشهید ُمَحاِكً�ا:      

َ�اِب (...)  .3هذه َداُر ز�نِب والرَّ
إلى ذكر یبدأها �المقدمة التقلید�ة ف�قف على األطالل فقصیدة الیؤسس ال�حتري بن�ة 

أهله، ومن ثم االنتقال إلى التحدث عن محبو�ته وذكر�اته معها، وغیرها من الشجون 
د القصید إنما ابتدأ فیها بذكر الد�ار والدمن  والموضوعات، �قول ابن قتی�ة: "إنَّ ُمَقصِّ

فیق، لیجعل ذلك سب�ًا لذكر أهلها الظاعنین واآلثار، ف�كى وشكا، وخاطب الر�ع، واستوقف الر 
 .4عنها (...) ثم وصل ذلك �النسیب، فشكا شدة الوجد وألم الفراق، وفرط الص�ا�ة والشوق"

أما ابن ُشهید یبدأ المعارضة �استخدامه "اسم َمحبو�َتْي ال�حتري نفسیهما، ثم نرى 
كثیرة البن ُشهید، ور�ما  المقطع الّطللي ینقطع، ور�ما نجد تفسیر ذلك في ض�اع أشعار

                                                           
نة، الجزائر، ، جامعة الحاج لخضر، �اتالتناص في شعر ابن هانئ األندلسي، أطروحة دكتوراهفاتح حمبلي: ینظر:  2

 .205م، ص:2005 -م2004هـ/ 1426 -1425
 .62، ص:01م. م:1995 -هـ1415، 1ال�حتري: الدیوان، دار الجیل، بیروت، ط 3
 .56، ص:دیوان ابن ُشهید األندلسي ورسائلهمحي الدین دیب:  3
 .75 -74، ص:01ابن قتی�ة: الشعر والشعراء، تحقیق: أحمد محمد شاكر، دار المعارف، القاهرة، دط، دت، ج: 4
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، وقد أشار إلى هذا كل من قام بتحقیق دیوان ابن 1أجزاء من قصائده، أو قصائد كاملة"
 ُشهید.

 فاستهالل ابن ُشهید قصیدته بذكر َمحبو�َتْي ال�حتري:  
َ�اِب .  هذه َداُر ز�نِب والرَّ

 وهو �قصد بذلك قول ال�حتري :  
َحاُب َكاَن  َ�ابِ  *      ُرَكاًماَفِإَذا َما السَّ َ�اِب َداَر الرَّ  .2َفَسَقى ِ�الرَّ

ُكال� من ابن ُشهید وال�حتري نظما قصیدتین على �حر الخفیف، وحرف الروي ال�اء، 
 وٕاذا ما تا�عنا مضمون قصیدة ابن ُشهید، فإّننا نجد َصَدى معاني ال�حتري؛ فقد قال: 

َ�ا ِلُكلِّ َغـِويٍّ َقْد َتَركْ    َواْنَسَلْخَنا ِمن ُكّل َذاٍم َوَعابِ  * َنا الصِّ
 َآَذَنْتَنـا َحَیـاُتَها ِبَذَهـابِ  *َواْنَقَطْعَنا ِلَواِعَظاِت َمِشیـبٍ  
َبـا َتَحمََّل    .3ِ�َما اْرَتَضاُه التََّصاِبي * َفَقِب�حُ  َعنَّـاوٕاَذا َما الصِّ

 فهو ُ�حاكي قول ال�حتري في قصیدة "هو غیث":         
َ�ا َوَرْسِم التََّصاِبي * ِفيالرَِّكابِ ْكِب ِمن ُوُقوِف الرَّ َما َعَلى   َمَغاِني الصِّ

ـدِّ واالْجِتَنـاِب *  ُه ـــَدْتــــــي بَ ــَعیََّرْتـِني الَمِشـیَب، وه  ِفي ِعَذاِرى ِ�الصَّ
ْیبِ  ِ�الــاًرا، َفَمـا هـو ـــــــــــــــــَرْ�ِه عــــــــال تَ  َبـابِ ، ولكنَُّه * شَّ  َجـَالُء الشَّ
ْلـِت ِمْن َسـَواِد  * إنْ  ُحْسًنـااِزيِّ َأْصـَدُق ــــــاُض الَبــــــوَ�یَ   .الُغـَرابِ َتَأمَّ

عدید المعاني، واألفكار بتناسق تبدو ف�ه هید معارضته لل�حتري في و�واصل ابن شُ 
ال دلیل ضیق األفق، واالعتماد المعارضة فن�ا جدیًرا �الُمحاكاة �اعت�ارها "دلیل اتساع الثقافة 

. وهناك من وقف من معارضات أبي عامر موقف الرافض المعارض لها 4على اآلخر�ن"
"وأمثال هذه المعارضات، وما ُ�شاِكُلها كثیر في شعر أبي عامر، فما �فتأ ُیذّكرك �غیره، فتلقاه 

وا في شعره،  تا�عا ال متبوعا، ومن أجلها انكشفْت َمقاتُله لُخُصومه، َفَرَمْوهُ  ِ�َقَواِرِص الّنقد، وَشكُّ

                                                           
 .319ص: ،ابن قتی�ة: الشعر والشعراء 1
 .62ال�حتري: الدیوان، ص: 2
 .57 – 56، ص:دیوان ابن ُشهید األندلسي ورسائلهمحي الدین دیب:  3
 .81:، صاألندلسيالمعارضات في الشعر إ�مان الجمل:  4
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ر �طرس ال�ستاني "أّن هذه المعارضات ُتلغي شخص�ة 1وَعاُبوا أخذه من غیره" . فقد َتَصوَّ
 .2صاحبها الفن�ة، وتجعل منه ُصورًة أو ُنسخًة من غیره بدون مالمٍح خاصة �ه"

ًحا ُفُحوَل الشعر ولكن هل كان ابن ُشهید �ستط�ع أن ُ�طلَّ برأسه ُمعارًضا، وُمناط
َذْت َقر�حته  العر�ي، ورجاالت أد�ه إّال إذا تمّكنت لد�ه َمَلكة الّنظم، والّنثر َفَعَلْت ِهّمته، وُشحِّ
فقارب حینا، وطاول حینا آخر. فقد أجازته ش�اطین أبي تمام "وما أنت إال ُمحسن على 

ن اللیل عندما أنشده قطعة م -صاحب ال�حتري   –. وغشي وجه أبي الطّ�ع 3إساءة زمانك"
أبو عامر، َوَكرَّ راجًعا إلى َناَوْرِدِه. وأجازه صاحب النواسي، وقال: "هذا والله شيء لم ُنلَهمه 

 .5. وقال له صاحب المتنبي: "إن امتدَّ �ه طلق العمر، فال بّد أن ینُفَث بُدَرٍر وأجازه"4نحن"
نحن إذا في حاجة ماسة للتفكیر في العالقة بین فن المعارضة والتفسیر العجائبي 

القارئ حائرا أمام من منطلق وقوف الستحضارها، فالعجائبي یتحدد في عالقته �المعارضة، 
نص المعارضة، الذي یجبره على اعت�اره كعالم حي، و�التالي، الدخول في عالقة وئام�ة مع 

صعید االعتراف �العالقة بین الواقع والخ�ال، وهو بهذا ی�سط هذه العجائبي، وهذا على 
المسألة و�ر�طها بنفسیته، إذ أن مق�اس ق�ام العجائبي ال یوجد في النص ولكن في التجر�ة 
الخاصة للقارئ من خالل مشاعر القلق والتردد أو الفضول، وهو بهذا یؤكد كثیرا من اإلفراغ 

واقع، و�دخل منطق العجائب�ة المتجاوز للحدود المغلقة اإلبداعي، الذي �عجز أمامه ال
 واختراق الصعب.

 المنام:        /ب

�قوم الوهراني �ص�اغة نصه المنامي، �س�ك لغوي، غا�ة في التنسیق، یتمحور          
حول التالعب �اللغة. وٕان هذا الّتالعب �أخذ في نفس�ة الوهراني وأدائه الكتابي �عدا خ�ال�ا 

للغة عب، بل إنه �حملها ما ال طاقة یوهمنا و�ظللنا بواقع�ة تالع�ه، وانه لیوسع من دائرة التال
 لعاد�ة القدرة عل�ه، راسما أجواء من االنحراف والخروج عن الس�اق.ا

                                                           
 .81، ص:المعارضات في الشعر األندلسيإ�مان الجمل:  1
 .42:ابن ُشهید األندلسي: رسالة التوا�ع والزوا�ع، ص 2
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س�طر على الوهراني أداء �خاصا في المنام، ف حضوراوتأخذ صور هذه االنحرافات 
یر�ده ضد الس�اق اللغوي السائد في العر��ة، فیخترق عاج�ة الجملة واللغة إلى خاص �ه 

 حیث التعبیر عن خطیته الخاصة. 
ى؛ فإن احتواء المنام على تراكیب لغو�ة مؤكدة �ص�غة عجائب�ة ینقل لنا و�هذا المعن

تجر�ة خاصة للوهراني، تتجلى خصوصیتها في تشا�ك العالقة، بین اللغة وانحرافاتها، و�هذا، 
 �غدو المنام مؤَسَسة ُمنِجزة للعجیب.

قى المؤسس األول، ومهما اختلفت العالقة التي تر�ط اللغة �العجائبي، فإن اإلثارة ت�       
لعمل�ات الر�ط بین المشاهد العجائب�ة والتراكیب اللغو�ة، وهذا التنسیق ال �مكن أن یتم �معزل 

 عن جملة الص�غ التركیب�ة وال�الغ�ة المتوفرة في المنام. 
فبذلك أولى الوهراني عنا�ة خاصة ل�عض االنز�احات الس�اق�ة، واالستبدال�ة، إذ عكس 

 َحّوله من محور العادي إلى محور النزوح.مواقع االنحراف، فَ 
وحین نتصفح المنام نعثر على العدید من األسالیب ال�الغ�ة التي �ستعین بها 
الوهراني، لنقل لغته من شكلها التقر�ري ال�س�ط إلى طاقة تعبیر�ة تطفو فوق األسلوب 

 العادي.
ات االنحراف اللغوي ومن هنا، ُعّدت االنز�احات الدالل�ة في المنام من أعمق مستو�

في �عده المجازي، حیث یتحول المعنى من زاو�ة اإلفهام إلى زاو�ة التلم�ح، ومن الحق�قة إلى 
 المجاز.   
االنز�اح الداللي قض�ة أساس�ة في تشكیل جمال�ة نص المنام، فكلما انحرف  إن

 اف�ة.الكالم عن نسقه المألوف تاقت النفس لالهتمام �ه، لما ف�ه من تجدید وانحر 
واللغة التي تتولى تصو�ر انحراف الكالم عن نسقه المألوف، قد تّم إخضاعها دخل 
المنام إلى تحوالت، وظفت صورتها واستثمرت طاقاتها في س�اق الحلم، خالقة بذلك عوالم 

 العجیب. 
واستنادا إلى ذلك، فأشكال البناء الداللي تتنوع في عالم المنام؛ ألنها تتجاوز عقلنة 

 ، لجعله مقبوال.الواقع
 االنز�اح الب�اني:      /1

حین نقترب من هذه الرؤ�ة في فهم االنز�اح الداللي، فإننا نطرح على الّتو مسالة 
 ، وما ت�ع ذلك من تلو�نات �الغ�ة محركة لطاقة المعنى.)، والتشب�هاالستعارة(
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درجة من ولذلك یجوز أن نقرأ كل صورة �الغ�ة على أنها عجائب�ة؛ ألنها تبلغ 
االبتعاد عن الواقع، من خالل ارت�اطها �معاني النص المنامي ودالالته، ومن خالل قدرتها 

 .من: الّتحول، االنحراف، الخلق.. على تحقیق عوالم متنوعة
ومن هنا، یلجأ الكاتب للصور ال�الغ�ة لما فیها من إمكان�ات تجاوز الواقع، والخروج 

بي �ستعمل �استمرار صورا �الغ�ة؛ فألنه وجد فیها عن نمطه السائد "ولئن كان العجائ
 1أصله. إن فوق الطب�عي یولد من اللغة، وهو في الوقت نفسه نتیجتها ودلیلها".

و�تشكل الفضاء الجمالي لمنام الوهراني من جملة من االنز�احات الدالل�ة صاغها 
 الوهراني �فكر متخیل مجسدا الفعل الجمالي الذي سنراه الحقا.

النص المنامي منها، فقد  في شكل "االستعارة" التي لم یخل وتمثل االنز�اح الداللي 
شكلت كل مسألة في كل مشهد من مشاهد المنام السرد�ة استعارة إطار، وهذا حال الرسائل 
التقلید�ة، التي تعتمد "االستعارة اإلطار أو ما �سمى االستعارة المفهوم�ة أو االستعارة 

ن المسالة �مثا�ة فكرة عامة للنص �ق�م على أساسها الكاتب مجموعة من النص�ة، حیث تكو 
األفكار الجزئ�ة، �قدمها تدر�ج�ا في شكل استعارات جزئ�ة تبني وتثبت االستعارة النص�ة 

 .2الكبرى"
من مثال الحكا�ة اإلطار في المنام، هذه االفتتاح�ة التي یبدأها الوهراني "وصل كتاب  

اإلمام الحافظ الفاضل األدیب الخطیب المصقع األمین، جمال الدین موالي الشیخ األجل 
. ففي هذه الحكا�ة 3ركن اإلسالم شمس الحفاظ تاج الخط�اء، فخر الكتاب ز�ن األمناء"

اإلطار جملة استعار�ة أول�ة تمثل أمن�ات الوهراني، وسعادته من الكتاب الواصل إل�ه "فكان 
 .4ذب من الماء ال�ارد في صدر المحرور"ألذ من النار في عین المقرور، وأع

ففي الحكا�ة اإلطار تنبثق جملة استعارات حجاج�ة، تمثل رغ�ة الوهراني في إقناع  
شیخه برأ�ه حول الكتاب الوارد إل�ه، حیث إنه أورد رأ�ه دفعات متتال�ة، ال دفعة واحدة، وهذا 

 الرد تمثله االستعارات اآلت�ة:
 لثامه، أ�صر ف�ه خطا أجمل من ر�اض الم�طور."فلما فّض ختامه، وحط  -

                                                           
 .87تزفتان تودوروف: مدخل إلى األدب العجائبي، ص: 1
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 رق من نس�م الروض الممطور"."ولفظا أ -
 "قد استفتحه سیدنا �كل لفظ مذهب، وذهب ف�ه من التعاظم إلى كل مذهب". -
 "وجد بین جوانح الخادم من نار الشوق أجیجا". -
عن المساعدة  2نینعن الن�احة طول البین، وأین شحرور مُ 1"وأین حمامة الّنیر�ین - 

 �الحنین".   
ومن هنا: إن الحكا�ة اإلطار، تقوى وتتعاظم، من خالل استخدامها جملة من  

فاالستعارة غایتها القصوى، أن تجعل من الالوعي، صورا  –�كل أنواعها  –االستعارات 
 ذهن�ة واع�ة. 

ح وهذا التحول من الالوعي إلى الوعي ال �مكن أن �حصل إال �شكل كالمي منزا
 كاالستعارة.

فالتصو�ر الكامن في االستعارة، جعله �قرب الالمحسوس من المحسوس، محاولة 
لترم�م الثغرات الموجودة، والتي تمتد حتى تق�م جدارا فاصال بین الواقع والالواقع. و�هذا، 

 تأتي االستعارة وس�طا �عبر عما �حس �ه الوهراني، وال �ستط�ع إخراجه.
لمنام �سیر وفق هذا النمط، إذ نجد استعارة رئ�س�ة تشكل نستنتج مما سبق، أن ا 

اإلطار العام للمنام، وفي كل مرة �سعى الوهراني إلى إظهار فكرته التي تمثل رأ�ه في 
 المسالة من خالل االستعارات الجزئ�ة التي ترد ت�اعا في نص المنام.

تدع�مها؛ الن غرضه ولقد استعمل الوهراني هذه االستعارات كوسیلة لتأكید أفكاره و  
 من اإلت�ان بها، هو وصول الرسالة �القصد الذي یر�ده.

وعلى هذا النمط، تسیر استعارات المنام، ال �كفینا ال�حث الوقوف عندها واإلسهاب  
فیها؛ ألن غایتنا األولى من الحدیث عن االستعارة في المنام، هو تحدید توجه الوهراني، 

لذي یر�ده، فوجد االستعارة خیر معین للتعبیر الم�اشر، ومدى ارت�اطه �المغزى الخفي ا
 �أسلوب راق عن المقاصد.

وعلى هذا األساس، تبدو وظ�فة االستعارة، في أنها تمنح الكاتب القدرة على الّتماهي  
داخل أحاس�سه الغر��ة، فهو �حاجة إلى توض�حها �مختلف األسالیب، وهذا ما دفعه إلى 

والتي "هي أبدا على نحو من األنحاء اغراب�ة تضم حاضرا "المش�ه" استخدامها، فاالستعارة، 
                                                           

 ون الماء. النیر�ین: روض یجمع األشجار واألزهار مع عی 1
 .218، ص:05ُمنین: قر�ة من أعمال الشام، وقیل من أعمال دمشق. �اقوت الحموي: معجم البلدان، م: 2
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إلى غائب "المش�ه �ه" فاستخدام االستعارة كصورة تعبیر�ة؛ �عني أن تخضع بدقة الغائب 
للحاضر، إذ إن المش�ه �ه ما هو إال طاقة بران�ة تتالشى فور بروز المش�ه، وفور انجاز 

 1النقل ال�الغي".
الّتشب�ه الَمعین الخصب الذي �قصده الوهراني، فس�اقه �ظهر جمال�ات و�مثل فن  

 المنام اللفظ�ة والمعنو�ة، لذلك فهو �عتبر نافذته المطلة على أفاق الخ�ال المبدع.
وألن الدراسة ال تتطلب سرد التشبیهات الواردة في المنام، بل تهدف ب�ان الفائدة  

 تشكیل الصورة كاملة.العجائب�ة التي أوجدها الوهراني في 
من أول الس�اقات التي وظف فیها الوهراني التشب�ه لُ�صور الموكب القادم من المقام  

من الشموس، واآلخر  أطراف التشب�ه مرسومة �أن �مثل أحدهما شیئا المحمود، وفیها یجعل
في  یدل على القمر، وهذا المعنى أكده الوهراني، وآثار تمكنه في نفس السامع، �ما ساقه

مه المحمود �الشمس والقمر في ص�اغة الصورة التمثیل�ة، إذ ش�ه حالة الموكب في قدو 
هما ونَظاَرِتهما، "وٕاذا �موكب عظ�م قد اقبل من المقام المحمود كأنهم الشموس واألقمار، بهائ

 2رك�ان على نجائب من نور".
المفردات الُمكونة إذن، اتسمت الجملة التشبیه�ة، �كثافتها، و�اقتصادها الشدید في  

لها، و�تجلى هذا االقتصاد في نحو معبر عن الكالم الوهراني إلى ما �ش�ه مكون تخییلي 
خاص �ه، إذ �صوغ الكاتب التشبیهات من خالل لغته ووفق إرادته، وال یوهم القارئ، �ابتعاده 

 عن نصه، فالتشبیهات وان كانت خ�ال�ة عنده، فهي تعبر عن موقف یتخیل حدوثه.
من مثیل هذا التشب�ه، نقرأ المثال اآلتي "فتقدمت إل�ه الصوف�ة من كل مكان، وعلى و  

أیدیهم األمشاط واخلة األسنان، وقدموها بین ید�ه، فقال صلى الله عل�ه وسلم: من هؤالء؟ 
فقیل له: هؤالء قوم من أمتك، غلب العجز والكسل على ط�اعهم، فتركوا المعا�ش وانقطعوا 

كلون و�نامون، فقال: ف�ماذا كانوا ینفعون الناس، و�عینون بني ادم، فقیل له: إلى المساجد، �أ
وال �شيء البتة، وال كانوا إال كمثل شجر الخروع في ال�ستان، �شرب الماء و�ضیق  والله

 3".المكان

                                                           
 .206، ص:2004، 1ر�كاردو جان: قضا�ا الروا�ة الحدیثة، ترجمة: كامل عو�د العامري، دار الشؤون الثقاف�ة العامة، ط 1
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�ش�ه الوهراني أهل الصوف�ة �شجر العد�م الفائدة في ال�ستان، إذ إنه �شرب الماء  
 ط فالجامع بینهما هو عدم الفائدة.و�ضیق المكان فق

إلى مستوى  بلغة ب�ان�ة/ �الغ�ة، ترفع األفكار واألحداث ص�غ التشب�ه السابق 
الدالالت الّتعجیز�ة، فعلى الرغم من جواز�ة/ است�احة التشب�ه في اللغة العر��ة، فإن ثمة 

فضاءات العجائبي تجاوزات تسلب هذه اللغة �عضا من تمیزها، وتجعل القارئ �حلق إلى 
 الواِقع في دن�ا المنام، حیث الخ�ال غیر المحدود.

 االنز�اح البد�عي:      /2
 ة:ـعتب

ننطلق من فكرة "األدب استعمال خاص للغة"، ففي هذه المقولة ما یرت�ط �كتا�ة  
الوهراني اللغو�ة، حیث إنه �ستعمل اللغة حسب درجة استحقاقها، فیوظف فیها ما یخدم 

 من جهة، وحس�ما یخدم أغراضه الجمال�ة من جهة ثان�ة. لشخص�ةاأغراضه 
فهذا االستعمال الخاص للغة هو الذي �حدد درجة القرا�ة بین الكتا�ة المنَتَجة واألدیب  

المنتج، ولعل ذلك ما �فسر أن المنام حقل إبداعي أكثر رحا�ة لمختلف أشكال التلو�ن 
 اللغوي.

و�هذه الخصوص�ة یختلف الخطاب العادي عن الخطاب المنامي، األول منهما یهتم  
�الهدف اال�الغي عكس الخطاب المنامي الذي �عكس خطا�ا إبداع�ا تتعانق ف�ه الوظ�فتان  

 اإلبداع�ة مع الوظ�فة اال�الغ�ة.  
بث حیو�ة من هنا، فإن عددا من العناصر تسهم في تحفیز ذاكرة الوهراني، وذلك ب      

مخص�ة في الح�اة البنائ�ة لمنامه، من أهمها انز�احات �الغ�ة منتقاة تناوئ الق�م الجمال�ة 
التقلید�ة للغة، وتوقع فوضى في مجمل الحوامل اللغو�ة التي قد تعطي المنام شكال ومعنى 

 محددین.
ز واإلحاالت ولئن كان من أهم ما �میز اللغة المنام�ة أنها على مستوى عال من الرمو      

التي تتوالد من خالل المعاني، فإن هناك انتقاء من الوهراني للغة معینة، ُتفهم على أنها لغة 
 خلق خاص.

لذا فإن، مدلوالت الكلمات في المنام ل�ست �الضرورة ذات المدالیل المعجم�ة، إذ إن       
دالالت الكلمة في  نمحكوم �معط�ات التركیب والس�اق وإ داللة الكلمة في الخطاب العادي 

 الخطاب المنامي محكومة �معط�ات االنحراف والجمال�ة.
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تتوزع لغة الحكا�ة/ خطاب األحداث في المنام، بین مستوى جمالي �الغي مألوف، وهذا ما 
هو متجاوز للغة، في مهمة �حقق التواصل مع التراث والمتن ال�الغي العر�ي. و�ین ما 

 �التجاوز واالنحراف عن لغة الّتصدیق.سجع�ة، ُتعنى الكل بد�ع�ة/
تنتمي لغة المنام السرد�ة إلى المستوى الثاني، وُتبدي وفاء واضحا للوظ�فة الجمال�ة 
الخ�ال�ة، وُتحدث قط�عة تكاد تكون تامة مع ما هو عادي، ومسوغ ذلك، كما یبدو، حفاوة 

 وته �ك�ف�ات أدائها اللغوي.الوهراني �مقاصد المنام التي دفعته إلى كتا�ة تخییل�ة، غیر حفا
 السجع:    /1 -2

نلج عوالم البد�ع، بدا�ة مع السجع، الذي هو "تواطؤ الفاصلتین من النثر على حرف 
، و�عتبر عند كثیر�ن دل�ال على النثر، فقد قال عنه السكاكي: "إن األسجاع في النثر 1واحد"

 أن القوافي میزة النظم الشعري.، فهو میزة في األداء النثري كما 2كالقوافي في الشعر"
ها كاملة، وٕاننا سنتناول أشهر أنواعه: السجع ع وضروب كثیرة، ال �مكن إ�فاؤ أنوا 
 .5، السجع المطرف4، السجع المرصع3المتوازي 

إذن، السجع تناغم موس�قي وانسجام لفظي في س�اق الع�ارة النثر�ة، ترنم �ه الوهراني  
 ه في مواضع متعددة من المنام.عند طرح أفكاره، محاوال اعتماد

نه �مكن التمییز بین ألوان مختلفة للسجع إو�تت�ع أشكال تجلي هذا الفن ال�الغي، ف
داخل المنام، �كاد �كون قل�ال، لكنه ظهر جل�ا واضحا في افتتاح�ة المنام عندما �سهب 

وهو أقل الوهراني في طرحه النثري خاصة في مجال وصفه الكتاب الواصل إل�ه من شیخه، 
 ظهورا منه في �ق�ة المنام.

فمما جاء في وصف هذا الكتاب: "وصل كتاب موالي الشیخ األجل اإلمام الحافظ 
الفاضل األدیب الخطیب المصقع األمین، جمال الدین ركن اإلسالم، شمس الحفاظ، تاج 

                                                           
جالل الدین محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن محمد القزو�ني: اإل�ضاح في علوم ال�الغة (المعاني والب�ان  1

 .296. ص:2003 – ـه 1424، 1والبد�ع)، وضع حواش�ه: إبراه�م شمس الدین، دار الكتب العلم�ة، بیروت، ط
أبو �عقوب یوسف بن محمد بن علي السكاكي: مفتاح العلوم، تحقیق: عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلم�ة، بیروت،  2

 .542. ص:2000 – ـه 1420، 1ط
 ـه 1431، 1وهو ما اتفقت ف�ه الفقرتان في الوزن والتقف�ة. أحمد الهاشمي: جواهر ال�الغة، دار ابن الجوزي، القاهرة، ط 3
 .294م. ص:2010 –
 .293وهو ما اتفقت ف�ه ألفاظ إحدى الفقرتین أو أكثرها في الوزن والتقف�ة. المرجع نفسه، ص: 4
 .293ا في التقف�ة. المرجع نفسه، ص:وهو ما اختلفت فاصلتاه في الوزن، واتفقت 5
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. فكان الخط�اء، فخر الكتاب، ز�ن األمناء. أطال الله �قاءه، وجعل خادمه من كل سوء وقاه
فكان في  ألذ من النار في عین المقرور، وأعذب من الماء ال�ارد في صدر المحرور. وتناوله

نفع لجراح ال�عد من المراهم. فلما فض ختامه، وحط لثامه، أ�صر قل�ه أحلى من الدراهم، وأ
رق من نس�م الروض الممطور، قد استفتحه طا أجمل من ر�اض الم�طور، ولفظا أف�ه خ

لفظ ُمْذهب، وذهب ف�ه من التعاظم إلى كل َمْذهب. وأرجو له ذلك من الله �حسن  سیدنا �كل
 1العون، فإنه �قال إن الفال مقدمة الكون".

فالوصف السابق تضمن ذائقة فن�ة عند الوهراني الُمعتد بخطیته الكتاب�ة، وما فیها           
الثقة ملجأ �صف �ه  من إبداع متفرد، فهو �عرض لوصف حالة الخادم، الذي اخذ من

الكتاب الوارد إل�ه، فأجرى على لسانه تلك اللوحة الوصف�ة لوقع الكتاب على نفسه، فكان 
كتا�ا م�شرا، �اعثا على الطمأنینة والسعادة النفس�ة، فتضمن ذلك فخرا عم�قا حّمله الخادم 

فقرات  للكتاب، مصاغ في نسیج موس�قي متناغم، من خالل استخدامه للسجع المتوالي في
النص، والذي بدأه �السجع المطرف الختالف الفاصلتین في الوزن، واتفاقهما في التقف�ة، بین 
قوله (الخط�اء، األمناء) و(�قاءه، وقاه)، فنجد السجعة هنا في غا�ة الروعة الفن�ة والس�ك 
ال�الغي، بین الكلمات، فلم تأت الكلمات المذكورة لمجرد السجع فقط، وٕانما طلبها 

 تدعاها، فال �مكن أن تحل كلمة أخرى مكانها في هذا النص.واس
و�رتفع صدى السجع بنوع�ه اآلخر�ن، فجاءت الفقرات على النحو اآلتي: (فكان ألذ       

من النار في عین المقرور، وأعذب من الماء ال�ارد في صدر المحرور) و(فكان في قل�ه 
م)، و(فلما فض ختامه، وحّط لثامه)، و(أ�صر أحلى من الدراهم، وأنفع لجراح ال�عد من المراه

ف�ه خطا أجمل من ر�اض الم�طور، ولفظا أرق من نس�م الّروض الممطور)، و(قد استفتحه 
سیدنا �كل لفظ ُمذهب)، و(أرجو له ذلك من الله �حسن الَعون، فإنه �قال إن الفأل مقدمة 

 الكون).
لى توظیف اللمحة العجائب�ة التي نر�د من كل هذا، تتشكل الصور السجع�ة القادرة ع       

؛ ومعنى ذلك ارت�اط الصورة 2�ستط�ع أن یدوم إال في التخییل" عرضها، فالعجائبي "ال
السجع�ة بتحقیق الق�مة العجائب�ة، و�تم ذلك من خالل القدرة على تحقیق فعال�ات الخلق 

وجد فیها كل إمكان�ات تجاوز والم�الغة في أسالیب الكالم؛ إنها قدرة �متلكها الوهراني؛ ألنه 
                                                           

 .17(ومقاماته ورسائله)، ص: الشیخ ركن الدین محمد بن محمد بن محرز الوهراني: منامات الوهراني 1
 .70: مدخل إلى األدب العجائبي، ص: تزفتان تودوروف 2
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الواقع "ولئن كان العجائبي �ستعمل �استمرار صورا �الغ�ة؛ فألنه وجد فیها أصله. إن فوق 
 .1الطب�عي یولد من اللغة، وهو في الوقت نفسه نتیجتها ودلیلها"

وهكذا، �ستمر الر�ط بین السجع والعجائب�ة في أسلوب ُ�ضارع نموذجنا األول، فهذا       
آخر ُمبدع، �صف ف�ه الوهراني حاله المتشرد �عد خروجه عن د�اره ووطنه التي عرض 

عاش فیها أرغد الع�ش وهني األ�ام "كان قد ر�ى في السروج، ونشأ بین الجداول والمروج، 
، إلى وادي بردى، 4، یرتاض في عین سردا3إلى �ساتین الر�وة 2یتردد من حصن اللبوة
في كروم المزابل (...) فرماه الدهر �الحظ المنقوص  6، و�غتبق5و�صط�ح في سوق آبل

وطرحه إلى أر�اض مدینة قوص، یتقلى في حر السعیر وال �ش�ع من خبیز الشعیر، إدامه 
 .7ال�صل والصیر، وفراشه األرض والحصیر"

فالسجع المتتا�ع في هذا المقطع �ش�ع جوا من الخلق والخ�ال�ة في تفكیر الوهراني،       
ظ اآلت�ة: (السروج والمروج)، (اللبوة والر�وة)، (ابل والمزابل)، (المنقوص وقوص)، بین األلفا

 (السعیر والشعیر)، (الصیر والحصیر).
أتى بتلك األوصاف، ه، بین سعادة مضت، وتعاسة قدمت، فالوهراني، إذا، �صف حال      

تركی�ة المقطع، الذي في س�اق مترنم یثیر القارئ/ السامع، و��عث في نفسه مز�د التأمل في 
س�حیل على صور ذهن�ة واع�ة، قدمت �فعل العجائب�ة، فهذه األخیرة تقوى من خالل 
استخدامها الصور ال�الغ�ة؛ ألن "ال�الغة والب�ان، شيء واحد. غایتها القصوى أن تجعل من 

                                                           
 .87: مدخل إلى األدب العجائبي، ص: تزفتان تودوروف 1
اللبوة: مكان في الشام. جمال الدین محمد بن سالم بن واصل: مفرج الكروب في أخ�ار بني أیوب، تحقیق: جمال الدین  2

 .197، ص:01الش�اك، دد، دط، نشره عن مخطوطات كمبردج و�ار�س واستانبول، ج:
، 03ال�غدادي: معجم البلدان، م: شهاب الدین أبي عبد الله �اقوت بن عبد الله الحموي الرومي وة: قیل أنها دمشق،الر� 3

 .26ص:
 عین سردا: یبدو أنها قر�ة في الشام، لكننا لم نجدها في معاجم البلدان.4
شهاب الدین أبي عبد الله �اقوت بن عبد الله الحموي الرومي ال�غدادي: معجم  كبیرة في غوطة دمشق.سوق آبل: قر�ة  5

 .50، ص:01البلدان، م:
 . (مادة غبق).11، ص:11هو ما �شرب �العشي. ابن منظور: لسان العرب، ج:�غتبق: �شرب الغبوق و  6
 .19 -18(ومقاماته ورسائله)، ص: الشیخ ركن الدین محمد بن محمد بن محرز الوهراني: منامات الوهراني 7
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الالوعي صورا ذهن�ة واع�ة. هذا التحول من الالوعي إلى الوعي، أو من الالمعنى إلى 
 .1لمعنى ال �مكن أن �حصل إال �شكل كالمي. إذ الكلمة تجيء في المعنى ِضمنا، وِت�عا"ا

وٕاذ نشید �التناول ال�الغي للسجع، ومدى ارت�اطه �المنحى العجائبي، فإن هذا األسلوب      
�س�طر �شكل الفت في اللوحة الوصف�ة لحال الخادم، الذي �طیل السجع، و�نوع في فقراته  

الله ر�ح ص�ا تهب من نحو �الده وأوالده، لتبرد غلیل فؤاده، فهبت عل�ه من  (فتمنى على
نحو صحراء عیذاب، �كل نقمة وعذاب، فطلعت روحه إلى التراق، وقیل من راق، ومد یده 

، 2إلى الماء لیبرد كبده مما �كابده، فوجده أحر من ز�ل الحمام ، ومن ماء الحمام..."
مسجوعة �ع�ارات تصو�ر�ة قد تطول أح�انا، وقد  جمل�ةو�تواصل وصف الخادم في لوحات 

 تقصر.
وأ�ا كان الجوهر الذي تقوم عل�ه الصورة المسجوعة، فإنها ترت�ط �مغزى عجائبي،       

الذي تر�د هذه األخیرة التعبیر عنه، وهذا أمر �كشف عنه الس�اق، فالسجع الذي هو جزء من 
ممیزة من خصائصها، إما من  –كذلك  –الصورة یرت�ط �النظرة العجائب�ة، وتشكل خاصة 

من ناح�ة األسلوب، مشكلة أسلو�ا قادرا على �عثرة الواقع، وٕاعادة ترتی�ه  ناح�ة المعنى، أو
من جدید، في صور شدیدة االرت�اط �النفس، ومعبرة عن هواجسها وأحالمها، ولهذا فطر�قة 
استخدام النظرة العجائب�ة للغة تختلف، لتختلف معها طر�قة تركیزها على جانب دون 

 .3اآلخر"
م �قتنع الوهراني �الصورة السجع�ة المبدعة، بل أضفى علیها ظالال وفي الس�اق نفسه ل    

 موس�ق�ة �ما استخدمه من أسلوب جناسي جاء أقل وقعا صوت�ا.
 اس:  ـالجن /2-2

 ة: ـعتب
تبدو وظ�فة الجناس في المنام الذي نعتبره من زاو�ة ما سردا عجائب�ا، أكثر من مجرد 

�ملك قدرة عال�ة على تقد�م تصور إیهامي، الذي نقل تصور ذهني، ولذلك وجب عل�ه أن 
�قابل المعنى الذهني الذي �ستحضره، وال یتأتى ذلك إال إذا كان قادرا على احتواء "المعاني 

                                                           
 .74، ص:1978، بیروت، 2كمال یوسف الحاج: في فلسفة اللغة، دار النهار للنشر، ط 1
 .20 - 19(ومقاماته ورسائله)، ص: محمد بن محمد بن محرز الوهراني: منامات الوهرانيالشیخ ركن الدین  2
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والدالالت الشعور�ة، التي تستقي من الداخل المحموم ما �مكنها من إثارة انفعال الدهشة 
ه الحاالت المرافقة للعجائبي، تساعد على ، و�التالي، فهذ1والتعجب، المرافقین للعجائبي"

 تشكیل خلخلة للبن�ة المنطق�ة للجناس.
و�ذلك، فالجناس �غدو تجدیدا، یتجاوز البن�ة المنطق�ة للغة، خالقا بذلك تعامال جدیدا  

مع النص، �میل إلى إعطاء اللغة دافعا مركزا مثقال بدافع غیر معروف، �سعى إلى التعبیر 
 �ة وغیر المألوفة.عن الحاالت الغر�

وهنا، تتجلى قدرة العجائب�ة على استغالل طاقات الجناس، "�الشكل الذي �مكنها من 
التعبیر عن ذاتها، وٕاظهار عوالمها الالمرئ�ة، فهي تحاول أن تنقل تجر�ة خاصة، وعوالم 

 فاتحة أمام  2نادرة، تكتسب خصوصیتها، وندرتها من تشا�ك، العالقة بین األش�اء وال�شر"
 الوهراني دالالت التحول والخلق، وهذا من شأنه أن یخلق حالة من الحر�ة في لغته.

الجناس من أسالیب العرب القد�مة، التي أغنت األدب العر�ي على مّر العصور، لما له من 
 أثر في فقرات الكالم، ورت�ه في المعنى والتعبیر والتجدید المعنوي.

لكالم المجانس؛ "ألن ااء ال�الغة منذ القد�م، حیث هو وللجناس مفهوم اتفق عل�ه علم       
 .3حروف ألفاظه �كون تركیبها من جنس واحد"

وقد استأثر الجناس �مسم�ات عدة في الدراسات العر��ة كالتجن�س، والتجانس، 
 والمجانسة.

وٕاذا كان الحدیث عن الجناس هو حدیث عن الصورة ورسمها عبر أداة التماثل،  فإن 
�طرح على التو أنواعا للجناس، بوصفه ینقسم إلى قسمین: الجناس التام، وف�ه هذا األمر 

 .4"اتفاق في أنواع الحروف، وأعدادها، وهیئاتها، وترتیبها"
 .5أما القسم الثاني: الجناس الناقص، فهو االختالف في أعداد الحروف فقط

                                                           
  في القص الحدیث: تمظهر العجائبي  1

(www.tiohreen.edu.sy/Faculty%20of%20arts%20masters%20-thesis). 
 .194ص:المرجع نفسه،  2
ض�اء الدین بن األثیر: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، قدمه وعلق عل�ه: أحمد الحوفي و�دوي ط�انه، دار  3

 .262، ص:01نهضة مصر للط�ع والنشر، القاهرة، دط، دت، ج:
الصعیدي: �غ�ة اإل�ضاح لتلخ�ص المفتاح في علوم ال�الغة، ملتزم للط�ع والنشر، القاهرة، دط، دت، عبد المتعال  4

 .77، ص:02ج:
 . (بتصرف).81، ص:04المرجع نفسه، ج: 5

http://www.tiohreen.edu.sy/Faculty%20of%20arts%20masters%20-thesis)
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یث نجد ورد الجناس �شكل ملحوظ في المنام، و�التحدید في فقرات متنوعة، ح
النوعین، ولهذا التكثیف داللته، فهو مناسب لمقام النوم و الّتخییل، بذلك التز�ین الصوتي، 
الذي ین�عث من تشا�ه الحروف واتفاقها، من مثال قوله �صف الكتاب الوارد إل�ه من شیخه 
العل�مي: "فكان ألذ من النار في عین المقرور، وأعذب من الماء ال�ارد في صدر المحرور. 
وتناوله فكان في قل�ه أحلى من الدراهم. وانفع لجراح ال�عد من المراهم. فلما فض ختامه، 
وحط لثامه، أ�صر ف�ه خطا أجمل من ر�اض الم�طور، ولفظا أرق من نس�م الروض 

الممطور. قد استفتحه سیدنا �كل لفظ مذهب، وذهب ف�ه من التعاظم إلى كل مذهب.  
 . 1ون، فإنه �قال إن الفأل مقدمة الكون"وأرجو له ذلك من الله �حسن الع

إن منطق الوهراني �قضي �أن �كون الجناس في المنام محاولة للوصول إلى عمق 
القضا�ا الذات�ة واإلنسان�ة المح�طة �ه، فاستخدامه للجناس جاء رفضا للتغییر التقلیدي 

 الموروث، وخلخلته، ل�ص�ح الجناس قا�ال للقراءة �طرق تعبیر�ة جدیدة.
ثر الجمال�ة الصوت�ة واللفظ�ة للع�ارة، جناس آل�ة �الغ�ة متعارفة تقتفي أوٕاذا كان ال

فإنه في الع�ارة المنام�ة �كون ضر�ا من ضروب العجائب�ة، التي لم تعد اللغة فیها لغة تعنى 
 �النواحي الشكل�ة والزخرف�ة، بل أص�حت لغة التركیز على تقد�م المشاعر والتجر�ة الداخل�ة.

نص المنام، ل�س ألنه وثیق الصلة �اللغة فقط، بل  لك، �سهم الجناس في إغناءو�ذ
ألنه یتجاوز التعبیر الم�اشر، محدثا تغییرات داخل بن�ة اللغة، ومن شأن هذا أن یجعل 
الوهراني �عبر عن دالالت متنوعة، حیث تسقط الحدود بین الواقع المرئي المحسوس، و�ین 

 المكنوزة بنسیج المنام. نقالت الخ�ال واالستیهامات
فالوهراني ی�حث عن تجر�ة فر�دة تجمع الجناس �الالواقع/ الخ�ال، وٕاذا كان ما یر�ده  

تت�ع ف�ض االنفعاالت التي حدثت له أثناء تسلمه كتاب مواله العل�مي، فإن عل�ه أ�ضا هو 
التعبیر عن داخله أن یبذل جهدا مضاعفا، یتجاوز محاوالت األسالیب ال�الغ�ة المعهودة في 

وحاالته، و�التالي، الوقوف عند آماله وتصوراته، التي تمتلك من الغنى ما �مكنها من خلق 
أحداث وتصورات عجائب�ة، ومن هنا، فالجناس، الذي یتناول هذه األحوال النفس�ة والتأمالت 

مال، والتعبیر المستقبل�ة، �غدو مطال�ا �أن �أتي �طر�قة قادرة على احتواء هذه األحوال واآل
 عنها.
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وقفت الع�ارة األولى (فكان ألذ من النار في عین المقرور، وأعذب وضمن هذا الفهم،  
من الماء ال�ارد في صدر المحرور) على موضوعة الراحة النفس�ة التي وفرها الكتاب، فنزل 

الماء وقعه من النفس لذیذا، فكان ألذ من النار �النس�ة للشخص المصاب �البرد، وألذ من 
 ال�ارد في صدر المصاب �الحرارة.

وٕان تناوله فهو (في قل�ه أحلى من الدراهم. وأنفع لجراح ال�عد من المراهم)، وهو  
�حاول فك ختم الكتاب، یلمح ف�ه (خطا أجمل من ر�اض الم�طور، ولفظا أرق من نس�م 

ني في أن الروض الممطور)، فحین القراءة والتمعن، تجد براعة استهالل�ة من الوهرا
(استفتحه �كل لفظ ُمْذَهب، وذهب ف�ه من التعاظم إلى كل َمْذهب)، لیختمها في أن تمنى له 
حسن الرعا�ة من الله، فإن تلك الرعا�ة تسدد خطاه (وأرجو له ذلك من الله �حسن العون، 

 فإنه �قال إن الفأل مقدمة الكون).
ل�ه، وقمة الوصف الذي مدى سعادته بوصول كتاب سیده إ و�ذلك، عرض الوهراني 

رأیناه تّم �أسلوب راق، ظهر ف�ه إبداع التصو�ر الجمالي لأللفاظ، والتوافق مع المعاني 
الحاملة لها. فبین كل من (المقرور والمحرور)، (الّدراهم والمراهم)، و(ختامه ولثامه)، 

لحرفین و(الم�طور والممطور)، و(ُمْذهب وَمْذهب)، و(العون، الكون)، جناس، لتوافق ا
 األخیر�ن.

من المهم في هذه الدراسة، بوصفها �حثا في السرد العجائبي من حیث اللغة، تركیز  
الفحص على الجناس في المنام، للنظر في مقدرته على اإلیهام ببناء السرد العجائبي داخل 

 العمل المنامي "المنام الكبیر". 
ف�ه الجناس دورا أساس�ا لتكثیف إن الوهراني �ستخدم اللغة استخداما عجائب�ا، یؤدي  

 العجائبي، وتلو�نه �ما یتالءم وانبثاق الّتخییل ومضاعفة العالم الّتخییلي.
یتفرد الجناس ببناء قائم على المجاز، و�قدرات هذا المجاز، تنفتح آفاق العجائبي، من  

ه الشكل التراثي الذي وظف � - بدءا –خالل تألق الوهراني في استخدامه، فالواضح 
الوهراني الجناس، فقد جرى شكله على سنن العرب المعروفة، والذي ُ�عرف عندهم بتشا�ه 

 لفظتین في الحروف، واختالفهما في المعنى.
وهكذا، نلحظ جر�ان األمثلة التي قّدمناها من المنام على سنن العرب المعروفة عن  

المعروف من مثل الجناس  الجناس، والذي تتمثل في أنها جناسات واردة على الّنمط العر�ي
التام أو الجناس الناقص، فتتنوع بین كلمات متشابهة في النطق ومختلفة في المعنى، أو 
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ماهو عكسي على نمط ما اختلف في واحد من األمور األر�عة (نوع الحروف، عددها، 
 ترتیبها).    شكلها، 

اب الوارد للوهراني من أما الهیئة التركیب�ة التي قصد الجناس بها هنا، هي صورة الكت 
 شیخه، والصفات المسندة للكتاب.

والحق�قة أن تحلیل هذه الصفات الواردة في ص�غة الجناس ال تحتاج إلى جهد جهید  
من التفكیر، فسهل التمییز بین التام منها والناقص، فالجناس هنا تم بین األلفاظ اآلت�ة: 

فتا في حرف واحد مع اتفاق الحركات المقرور والمحرور، وهو ناقص؛ ألن اللفظتین اختل
 وترتیب الحروف.

ر)، و(العون وكذلك الحال مع �ق�ة الكلمات (الدراهم والمراهم)، و(م�طور، ممطو  
ن (ختامه، لثامه) فوقع بینهما جناس ناقص الختالفهما في أكثر من والكون). أما اللفظتا

 حرف مع اتفاقهما في الحركات وترتیب الحروف.
اللفظتین (ُمذهب وَمذهب) فبینهما جناس تام، وهو ما اتفقت ف�ه األلفاظ في نوع أما  

 الحروف وعددها وترتیبها وهیئتها، مع اختالف المعنى.
إذن، تعرفنا على طب�عة هذه األنواع في ص�غتها الجناس�ة، فقد وردت األمثلة وفق  

لمقصد�ة العجائب�ة لهذه هو الوقوف على ا –اآلن  –الدرس ال�الغي القد�م، أما المهم 
 األمثلة داخل المنام.

�العوالم العجائب�ة، والتي  أن تصلهإن الوهراني یلجأ للجناس بوصفه آل�ة تستط�ع  
تنهض �فعل االنقطاع في تشخ�ص عما هو حق�قي، وتضعف صلتها �الواقع، لتص�ح هي 

 مرجع ذاتها وفق قوانین الفوق طب�عي. 
ن أن تقدمه هذه الجناسات من إسهام في فعل من هنا، �مكن مالحظة ما �مك 

عجائبي، فالوهراني یتحدث عن الخادم الشخص�ة الوهم�ة التي خلقها، كان من أهم األفكار 
العجائب�ة المح�طة بها ورود كتاب علیها، فراحت تصوره أوصافا م�الغا فیها، فقد �كون هذا 

ارة لإلنسان المصاب �البرد، بل ألذ الكتاب ذا وقع في نفس الوهراني، فهو أمتع من وقع الحر 
 من الماء ال�ارد في صدر الشخص المصاب �الحمى.

وعل�ه، فهذا اإلیهام بواقع�ة األوصاف المسندة للكتاب، تّم ر�طها �ما یلحقها من  
صفات أخرى، فهو أحب للقلب من المال، وأنفع للجسم من الدواء، ومنه ما �شفي الغلیل، 
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ق من النس�م العلیل، استفتحه كات�ه �كل لفظ ُمذهب، وذهب ف�ه فهو كتاب ذا لفظ شجي أر 
 من التعاظم إلى كل َمذهب.

والشك أن هذه األوصاف الملحقة بهذا الكتاب (الرسالة) تخلق نوعا من التردد لدى  
القارئ في است�عابها وتصد�قها، فهي من �اب الوصف النادر والم�الغ ف�ه، وهذا جزء من 

 خلوقة (الخادم) بواسطة لغة الجناس.تعجیب الشخص�ة الم
من هذا التصور فالقارئ �قف حائرا أمام نص خاص یجبره على اعت�ار عالم  

 وعلى التردد في التفسیر بین الطب�عي والعجائبي. اح� االشخص�ات عالم
إلبداع الفني الذي �ملكه الكاتب تبین مظاهر ااق نفسه، هذه أمثلة أخرى وفي الس� 

 :رانيالوه
قول الخادم �صف ماض�ه القد�م في مدینته: "كان قد ر�ى في السروج، ونشأ بین  –1

الجداول والمروج، یتردد من حصن اللبوة، إلى �ساتین الر�وة، یرتاض في عین سردا، إلى 
وادي بردى، و�صط�ح في سوق آبل، و�غتبق في كروم المزابل، و�قیل في عین جور، 

 .1ن كما علمت رائعة الجنان، ورائحة الجنان"و�صطاد في الساجور، وفي هذه المواط
إن من ینظر في هذه األمثلة، یلمح ألول وهلة أن الجناسات الواردة تراوحت بین         

المزابل، جور  –بردى، آبل  –الر�وة، سردا  –المروج، اللبوة  –الناقص منه والتام (السروج 
 الجنان). -الّساجور، الجنان  –

فهوم المتعارف عل�ه للجناس القائم على تجانس لفظین مع اختالفهما في و�التالي، �ظهر الم
المعنى، وهذا الظهور المعتمد من الوهراني، یجعل مخیلته نش�طة �المعاني التي قد تتجاوز 
حدود المعقول، فتحلق نحو العجائبي، بل التأنق ف�ه، فقد اضطر إلى الجناس لیبین مقدار 

أي مقدار حال الجناس الذي أحسن استعماله. وقد أوحت كل  السعادة التي تغمره في وطنه؛
الكلمات المتجانسة �المشاعر السعیدة التي تس�طر على الوهراني، حیث قدم لوحة وصف�ة 

 بتلك السعادة التي عاشها عبر لغة شخصیته الوهم�ة "الخادم".
ي جوهرها والوهراني في أمثلة مبدعة أخرى، �قف على تركی�ة وجدان�ة أخرى تنتمي ف 

 إلى عالم المعاناة والخوف: 
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�قول: "فرماه الدهر �الحظ المنقوص، وطرحه إلى أر�اض مدینة قوص، یتقلى في حّر  –2
 . 1الّسعیر، وال �ش�ع من خبیز الشعیر، إدامه ال�صل والصیر، وفراشه األرض والحصیر..."

تعتبر هذه األمثلة، كاف�ة لتوصیف شكل المشاعر عند الوهراني، المستخدمة �ص�غ       
جناس�ة في محاولة ترم�م للثغرات الموجودة، "والتي تمتد حتى تق�م  جدارا  فاصال، بین 
الواقع؛ الذي �قترن وجوده بدالئل ماد�ة، والالواقع؛ الذي ینتمي في �عض األح�ان إلى عالم 

من ناح�ة، ومن ناح�ة أخرى تأتي الصورة وس�طا �عبر عما �حس �ه اإلنسان، الروح، هذا 
. وهكذا، نحن أمام جملة مشاعر هي �مثا�ة "تأمل داخلي في تجر�ة 2وال �ستط�ع إخراجه"

تصعیدا لإلحساس �عبث�ة الح�اة، �عد إنها ل�ست في الحق�قة  ح�اة ممتدة وحافلة �الخبرات،
 التي مر بها الوهراني أو شهدها في عصره. 3والخطیرة"ترس�ات كل التجارب الكبیرة 

فالوهراني �حكي قصة معاناة خارج الوطن، الذي یرمز دائما لألمان واالستقرار، بل السعادة، 
و�ذلك �شكل الجناس شكال خاصا النعكاس العالم، ولكن هذا االنعكاس یجري التعبیر عنه 

نا كانت الصورة دائما غیر واقع�ة وان كانت بلغة ممیزة عن لغة المعرفة المنطق�ة، "ومن ه
منتزعة من الواقع؛ ألن الصورة الفن�ة تركیب�ة وجدان�ة تنتمي في جوهرها إلى عالم الوجدان 

 .4أكثر من انتمائها إلى عالم الواقع"
وانطالقا من هذا الفهم، فالجناس الذي هو جزء من الصورة یرت�ط �المغزى العجائبي،       

، �طر�قة جاءت حاملة قدرا همامن خصائصه، فهما یتكامالن، و�شرحان �عضو�شكل خاصة 
كبیرا من التصورات العجائب�ة، والتي اعتمدت على لون لغوي، مانحة المعنى حیو�ة، حاملة 

 القارئ إلى عوالم الروح: السعادة ثم المعاناة، تخلصا من سلطة الواقع  والح�اة.
في المنام: القول: إن المنام في مجمله منطوي على  ومن الجدیر في تناول الجناس       

لغة جناس�ة، ال نكتفي �التركیز على شكلها �التركی�ة التقلید�ة لها، بل  نتعدى ذلك إلى رسم 
 صورة اقرب إلى المجاز والم�الغة، وهما أعلى مراتب العجائبي، لما فیهما من عمل�ة خلق

                                                           
 .19ص: (ومقاماته ورسائله)، مات الوهرانيالشیخ ركن الدین محمد بن محمد بن محرز الوهراني: منا 1
 ي القص الحدیث:تمظهر العجائبي ف 2

(www.tiohreen.edu.sy/Faculty%20of%20arts%20masters%20-thesis). 
مصطفى �على: العجیب أفقا للخالص في روا�ة "ل�الي ألف لیلة" لنجیب محفوظ، أعمال اللقاء الثقافي الذي نظمه مختبر  3
، 2011دیسمبر  29غة واإلبداع والوسائط الجدیدة، كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة، جامعة ابن طفیل، القن�طرة، المغرب، الل

 . 103ص:
، 3طعز الدین إسماعیل: الشعر العر�ي المعاصر (قضا�اه وظواهره الفن�ة والمعنو�ة)، دار العودة ودار الثقافة، بیروت،  4

 .127. ص:1981

http://www.tiohreen.edu.sy/Faculty%20of%20arts%20masters%20-thesis)
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فات الُجمل�ة، و�التالي تقد�م جمل تثیر الدهشة، جدیدة، من خالل نظام الجمع بین هذه التول�
"ذلك أنها ال تجري وفق ما ارتسم في ذهن القارئ من نماذج تعبیر�ة، أو هي ال تسیر وفق 

 . 1الكالم المألوف"
 اص:     ـالتن/3

 ة:ـعتب
اللغة المكّون األهم في بناء النص اإلبداعي فهي ل�ست سلسلة كلمات ومرادفات  تمثل       

منطوقة، وال هي رموز وٕاشارات �ستخدمها الفرد للتواصل مع المح�ط، بل تعبیرًا عن ثقافة 
أمة تحفظها سلسلة الكلمات والمعاني كمحمول للتعبیر عن ماهیتها. و�التالي فهي تكشف 

 ه الفن�ة وَتمكنه من أدواته.ثقافة األدیب واشتغاالت
وفق هذا الطرح، فإن ما �عنینا ثقافة األدیب المحتكمة إلى مرجع�ات مختلفة تتأرجح 
بین المنا�ع الدین�ة على اختالف مشار�ها، والمنا�ع التراث�ة وتقالیدها وأحداثها، وما إلى ذلك، 

للتراث من جهة، ور�طه وقد حاول األد�اء من خالل هذه المرجع�ات أن یؤكدوا انتماءهم 
 �الحاضر والتطلع للمستقبل من جهة أخرى.

تأس�سا على هذا الفهم المرت�ط �اتكاء النصوص األدب�ة على مرجع�ات تس�قها  
نصوص مع نص  -الدخول في عالقة  -بوصفها تناصا، المعروف نقد�ا، �اعت�اره "تعالق 

لغو�ة تخرج �ه عن كونه سرقة ، و�هذا �كون التناص خاص�ة 2حدث �ك�ف�ات مختلفة"
مقصودة حسب م�احث ال�الغیین العرب في التراث النقدي القد�م، و�دخل في إطار جمال�ة 
النص سواء كان النص مقصودا، أو غیر مقصود، مما یجعل النص األدبي حقال معرف�ا 

الثقاف�ة)  ونسیجا ثقاف�ا متین الخیوط تتداخل ف�ه النصوص (االجتماع�ة، الدین�ة، التار�خ�ة،
األمر الذي یجعل النص األدبي فس�فساء من النصوص فهو ال یخلق من عدم أو فراغ، بل 

 البد أن یتشكل في رحم معرفي متعدد االتجاهات والمناهج.
ومهما �كن فإن تقن�ة "التناص" هي ممارسة توّضح لنا مقدرَة المؤلف على التفاعل مع  

ُكّتاب، وهي تدل أ�ضا على تسلح القارئ بزاد ثقافي النصوص سواء أكانت له أم لغیره من ال
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ومعرفي، یتسنى من خالله تحسس العناصر الغائ�ة واستحضارها، وال بّد أن "�متلك ذائقة 
 تؤهله للدخول إلى عالم النص. 1جمال�ة ومرجع�ة ثقاف�ة واسعة"

منهج�ة ومما تجدر اإلشارة إل�ه، أن هدفنا السعي إلى االستفادة من التناص كأداة  
إجرائ�ة في مقار�ة المنام؛ ألن موضوعنا ال یتطلب التعر�فات العدیدة والمت�اینة للمصطلح، 

وك�ف�ة أو ال�حث في جذور نشأته، �قدر ما یتطلب التساؤل ألي شيء �ستعمل التناص، 
 ه عجائب�ا، إنه كسر لمنطق اللغة المنطق�ة، كسر �حقق الّدهشة والّتردد في التلقي.استدعائ

وللتناص أ�ضا دوره المعبر عن مكونات العجائب�ة، إنه وسیلة تعبیر عن زوا�ا الّدهشة  
 اإلفصاح عنه.عن والّتردد في النفس، ال تقوى اللغة العاد�ة 

نتبین اآلن، تلك الحمولة العجائب�ة التي �حبل بها التناص، وروافده الالمألوفة،  
خص�ات واألحداث التي نقرأها في المنام، ف�فرض نفسه على أنه واقعي مألوف، �مساعدة الش

كونه یهدف إلى معرفتهم من منطلق عالقتهم �ماضیهم وحاضرهم، و�اتجاه الحرص على 
 عجائبیتهم.  

إن ارت�اط العجائب�ة مع التناص، واستحضاره، إنما یهدف إلى إمكان�ة تجاوز كل ما  
كر�سا لحال الّتشكیل الموظف هو محسوس/ مألوف، وخلخلة للبن�ة المنطق�ة، فهو ل�س إال ت

 �الدهشة. 
وأ�ا كان الجوهر الذي �قوم عل�ه التناص، فإنه یرت�ط �المغزى المثیر، الذي تر�د  

موظفة �ما یثیر الدهشة حیث تنفتح على بنى أكثر اتساعا، العجائب�ة التعبیر عنه، �
 واالنفعال. 

ذي منح التعابیر وضوحا، وهكذا، اعتمد المنام تشك�الت تناص�ة، قوامها الوصف، ال 
حملت القارئ إلى عوالم الزمن الماضي، محققة رحلة إلى الماضي/ الوراء، فالوهراني عا�ش 
أناسا من مختلف الط�قات االجتماع�ة، وأراد أن یخلق لنفسه، عالما نص�ا غن�ا �العجائب�ة، 

أكثر ارت�اطا  مسكونا �المعاني القادرة على �عثرة الواقع، وٕاعادة تشكیله، بواسطة صور
 �الدهشة والتوتر.

وعلى هذا األساس، تبدو وظ�فة التناص في السرد العجائبي، "أكثر من نقل معنى  
ذهني، ولذلك علیها أن تملك قدرة عال�ة على أن تمنح اإلحساس، الذي �قابل المعنى 
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 الذهني، الذي تستحضره، وال �كون ذلك إال إذا كانت ثر�ة في احتوائها على المعاني
والدالالت الشعور�ة، التي تستقي من الداخل المحموم ما �مكنها من إثارة انفعال الدهشة 

 .1والتعجب، المرافقین للعجائبي"
مة، المتعددة والمتصفح للمنام سیلمح ال محالة ذلك الّزخم الهائل من النصوص المتراك 

"المنام" تتمّیز �غناها،  ، وهذا ما جعل مراجع الكتا�ة التي تأسس علیهاالَمَشاِرب والروافد
وتنّوع روافدها، الشيء الذي ینّم على ثقافة "الوهراني". وقد تعددت هذه الروافد وتنوعت، 

 فمنها: الدین�ة، ومنها ما هو تار�خي، ومنها ما هو أدبي.
مختلفة، كالمحاكاة  محاكات�ةكما أخذ تواجد هذه النصوص في المنام الكبیر أشكاال  

القران الكر�م والموروث الدیني)، والمحاكاة األدب�ة (االستشهاد �التراث  الدین�ة (استلهام
األدبي)، و�التالي، الحرص على معرفة النص من منطلق عالقته �ماض�ه، مع الحفاظ على 

 خصوصیته األدب�ة.
وسنبدأ �النصوص الدین�ة كونها نصوصا مقدسة، تأتي في مقدمة النصوص األخرى  

 ها.من حیث أهمیتها وحضور 
والقارئ للمنام، ال �كاد �قرأه حتى یدفعه تفكیره إلى المرجع�ات الدین�ة التي نهل منها 

 الوهراني.
وهكذا، نلمح هذا النوع من التفكیر في مدخل منامه، عندما �قول: "رأیت ف�ما یرى 

، 2النائم كان الق�امة قد قامت، وكأن المنادي ینادي هلموا إلى العرض على الله تعالى"
حظ كیف اتخذ الكاتب من فكرة العروج إلى عالم الق�امة والموت، رحلة انتقال�ة من فضاء نال

ثابت إلى آخر خارجي ذهني متخیل في المستقبل، متخذا إ�اه متنفسا "لروحه المتع�ة، عساها 
 .3تجد في هذا العالم الرهیب خالصا"

 ة، الذي هو عالمبناء على هذا، فالوهراني بنى رحلته المتخیلة نحو عالم الق�ام
أهم الشخص�ات المعاصرة له، أو التي عرفها أخروي، محاوال ف�ه استعراض آرائه �مناقشته 
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في ح�اته، بل أنه في �عض األح�ان یرى انه لم یلق غایته في واقعه، فحقق الخ�ال له هذه 
 األمن�ة التي فقدها في الواقع.

عالم الق�امة من رافد أمده لبناء منام لقد استقى الوهراني مادة رحلته الخ�ال�ة هذه الى 
متخیل غني �المعالم والرموز؛ أال وهو حادثة اإلسراء والمعراج، فقد ظهر في وضوح اطالعه 
على الموروث الدیني، فهي حادثة تحكي صعود الرسول محمد ص لیلة اإلسراء على ظهر 

سماء ال"السموات الس�ع �صح�ة جبر�ل عل�ه السالم هاد�ا ومرشدا، وقد رأى في  إلىبراق 
األولى آدم، وفي الثان�ة �حیى وع�سى، وفي الثالثة یوسف، وفي الرا�عة إدر�س، وفي 

، -علیهم صلوات الله أجمعین -الخامسة هارون، وفي السادسة موسى، وفي السا�عة إبراه�م 
ى في كل سماء أش�اء تأسس في ضوئها جملة من األوامر وكان صلى الله عل�ه وسلم رأ

آ�ات ر�ه الكبرى . إذ رأى من من 1والنواهي، ومن ثم انتهت رحلة المعراج الى سدرة المنتهى"
، وقد جاء في القرآن حول سرد هذه الحادثة ما نصه: والحدیث عنهوصفه  ٌیتمكنما ال 

َأَفُتَماُروَنُه َعَلى َما َیَرى، َوَلَقْد َرآُه َنْزَلًة ، عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى إلىفأوحى ﴿
ْدَرَة َما َ�ْغَشى، َما َزاَغ اْلَ�َصرُ   ُأْخَرى، ِعْنَد ِسْدَرِة اْلُمْنَتَهى، ِعْنَدَها َجنَُّة اْلَمْأَوى، ِإْذ َ�ْغَشى السِّ

 .2﴾َوَما َطَغى  َلَقْد َرَأى ِمْن آَ�اِت َر�ِِّه اْلُكْبَرى 
بین "النبي صلى الله عل�ه وسلم و�ین من قابلهم من حوار، نقله إلى أهل وما دار 

األرض �صفته عظة وعبرة، لیتذكروا قدرة الله وخلقه و�ؤمنوا �معجزات نب�ه صلى الله عل�ه 
 .3وسلم"

فإعجاب الوهراني �فكرة الرحلة إلى عوالم اآلخرة، لها أسس دین�ة، فهذه البدا�ة التي 
اللَُّه ﴿ة أصل�ة أولى في كتابنا الكر�م، من خالل تأكید طر�قة نوم ال�شر رآها،  نجد لها صور 

َیَتَوفَّى اْألَنُفَس ِحیَن َمْوِتَها َوالَِّتي َلْم َتُمْت ِفي َمَناِمَها  َفُ�ْمِسُك الَِّتي َقَضٰى َعَلْیَها اْلَمْوَت 
ِلكَ  َوُ�ْرِسُل اْألُْخَرىٰ  ُرونَ  ِإَلٰى َأَجٍل مَُّسم�ى ِإنَّ ِفي ذَٰ  .4﴾َآلَ�اٍت لَِّقْوٍم َیَتَفكَّ
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وال �فوتنا في هذا المقام، أن نشیر للدور اإللهي الذي تمیز �ه معراج النبي محمد 
صلى الله عل�ه وسلم من خالل رحلته إلى السماء، في التأكید على أن روح النائم ال ت�قى 

�توفى األنفس حین تنام في دار الدن�ا، فالله عز وجل �سلب النفس "ماهي �ه ح�ة (...) و 
تشبیها للنائمین �الموتى (...) ف�مسك األنفس التي استكملت أجلها عنده، والتي قضى علیها 

 .    1الموت الحق�قي، فال یردها إلى جسدها؛ وهي الوفاة الكبرى، و�رسل األخرى النائمة"
المصدر ومن ثم، فالوهراني حاكى ما �قوم �ه الناس عند استسالمهم للنوم من هذا 

الدیني، ملتقطا خ�ط االرتقاء إلى الحضرة اإلله�ة، وااللتقاء مع األرواح، ثم ز�نها بخ�اله 
 وٕابداعه الفني، �حیث جعلها قاصرة على الناح�ة األدب�ة.

ومما �مكن قوله عموما، إن أسلوب الوهراني جنح إلى المحاكاة التناص�ة، لكن 
یته وتفرده �استثمار قصة المعراج، جاعال من �طر�قة تأل�ف�ة محضة، إذ تعبر عن استقالل
، وتقع على الوهراني مهمة تقد�م حیث�ات المنام 2منامه خلقا بواسطة "تشكیل فني لذلك الخلق"

العجائب�ة من خالل مادة التناص، مما �شي �س�طرة الموروث الدیني على ذهن ومخیلة 
 الوهراني.

ها الجدیدة، أن ذلك �حقق له مناما إن استخدام الوهراني لقصة المعراج في داللت 
عجائب�ا، ذا قدرة على الخروج عن المألوف، وٕادخال المتلقي في غ�اهب التردد والتأمل، بل 

 الدهشة والتعجب.
داخل المنام استوحاه الوهراني من اآل�ة  -�اثان –إضافة إلى ذلك، نجد تعالقا نص�ا  

ِلیَن َواآلِخِر�نَ ﴿القائلة:  ، وهذا في معرض 3﴾َلَمْجُموُعوَن ِإَلى ِم�َقاِت َیْوٍم مَّْعُلومٍ  ُقْل ِإنَّ اَألوَّ
ذكره أن الله عز وجل �عثه من قبره، لیبلغ أرض المحشر "فخرجت من قبري أ�مم الداعي 

، فالمالحظ، خلق موقف سردي مماثل �مساعدة اآل�ة الكر�مة، 4إلى أن بلغت أرض المحشر"
أكثر من خطاب، كالخطاب الدیني، والخطاب الشعبي ذلك أن العجائب�ة "خطاب منفتح على 
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(الخرافي)، والخطاب الس�اسي التار�خي، وهي في مجملها �مكن عدها أطرا مرجع�ة، تسهم 
 .1في بناء معمار�ة النص العجائبي وهو�ته السرد�ة"

ما سبق، �مكن التوصل إلى حق�قة إدراك الوهراني أن الموقف ذا هول على وعالوة  
الحشر، فاإلنسان معرض له قبل دخوله الجنة أم النار؛ ألنه ی�عث حین ینفخ في كبیر یوم 

َوُنِفَخ ِفي ﴿ كٌل على ما مات عل�ه ن�ة، ف�قوم لرب العالمین، و��عثالصور النفخة الثا
َن اَألْجَداِث ِإَلى َر�ِِّهْم َینِسُلوَن َقاُلوا َ�ا َوْ�َلَنا َمن َ�َعَثَنا  وِر َفِإَذا ُهم مِّ ْرَقِدَنا َهَذا َما الصُّ ِمن مَّ

ْحَمُن َوَصَدَق اْلُمْرَسُلونَ   .2﴾َوَعَد الرَّ
من جملة ما قیل، �ظهر تماس نص الوهراني مع القرآن الكر�م في ذات الفكرة، من  

خالل اعتماد الدلیل الدیني "یوم الحشر"، ف�ص�ح الخطاب المنامي متداخال مع الخطاب 
والخ�ال، فالحساب والعقاب المنصوص عل�ه في النص القرآني القرآني، عبر ثنائ�ة الواقع 

 شهده الوهراني قبل �عثه الحق�قي.
إن اقتحام عوالم الغیب وما وراء الواقع، تس�طر على أحداث المنام، وشخوصه، فقد  

قام الوهراني من خالل التناص من خلق واستحداث وقائع في منامه، شبیهة لما س�حدث 
 لإلنسان مستق�ال.

ثم یواصل الوهراني استشهاده لعدید المواقف الدین�ة المجسدة لل�عث والحساب، فهو  
عل�ه السالم مع محمد في موقف آخر �طرق موضوعة الشفاعة، فهاهو �صف قدوم موكب 

أصحا�ه وأهل بیته وهو مقبل من المقام المحمود، قاصدا الحوض، ل�صف حالة الناس 
 3�شیرون إل�ه �األیدي، و�ستغیثون عل�ه من كل مكان"المح�طین �ه، فهم "�ضجون �ال�كاء و 

َیْوَمِئٍذ الَّ ﴿�احثین عن شفاعته، ومساعدته في إخراجهم من النار، فدیننا یثبت هذا الموقف 
ُن َوَرِضَي َلُه َقْوًال  ْحمَٰ َفاَعُة ِإالَّ َمْن َأِذَن َلُه الرَّ  .4﴾َتنَفُع الشَّ

تكون مساعدة له في تمثل موضوعة الخروج لقد حاكى الوهراني موضوعة الشفاعة، ل 
عن التصرف المألوف، فاضطرب خ�اله وانقطعت صلته مع الواقع، مما عمق من حدة 

 الواقع، وفتح المجال واسعا للنوم الذي �متلك حدة أقوى للتعبیر عن خواطر الذات.
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دین�ة، المنام زاخر �صنوف المحاكاة الدین�ة، انطالق من تكو�ن الوهراني وثقافته ال 
لكن هذا ال یلغي إقحامه عدید التناصات التار�خ�ة، هذا انطالقا من بن�ة منامه القائم على 
محاورة تمت بینه و�ین عدید الشخص�ات التي حاول استثمارها لخوض قضا�ا كانت تشغله، 

 فتنوعت الشخص�ات وتنوعت المواقف التي أسندت إل�ه. 
جرد ظواهر كون�ة تنتهي �انتهاء وجودها فاألحداث التار�خ�ة والشخص�ات، ل�ست م 

الواقعي، "فإن لها إلى جانب ذلك داللتها الشمول�ة ال�اق�ة، والقابلة للتجدد على امتداد التار�خ، 
 .1في ص�غ وأشكال أخرى"

ف�ما سبق  –ففي نص المنام إشارات وٕاحاالت تار�خ�ة كثیرة من التراث العر�ي، وكنا  
في المنام في جزئ�ة عجائب�ة الشخص�ة في المنام، تعرضنا للشخص�ات الموظفة  –

فالوهراني قد وظف مجموعة من الشخص�ات التراث�ة المشهورة في كتب التار�خ، والتي اعتاد 
الناس على حكا�اتها وحضورها في األعمال األدب�ة، معط�ا لها دالالت أخرى ارت�طت 

 والشعور�ة لذاته.�الظروف اآلن�ة للوهراني، ومض�فا �عض األ�عاد الفكر�ة 
و�التالي، توفر المنام على شخص�ات دین�ة وأخرى تار�خ�ة، وغیرها أدی�ة كما فصلنا  

 في حضورها سا�قا.
وهذا التوظیف في حق�قته عمیق االتصال �أعماق الوهراني وما یجول فیها، فمن  

غایته  ، ومنها من لقي حظه من االهانة والسخر�ة، وهنا حققهالشخص�ات من حظي �احترام
 التي لم تتحقق في الواقع، فوجدت متنفسا لها في عالم النوم.

اعتمد النصان تشك�الت لغو�ة مهامها الصورة، التي منحت الّتعابیر  في الختام:
 خصو�ة، حملت معها القارئ إلى عوالم التأمل، محققة له الهروب نحو الخفي الجمیل.

ب�ة في التوا�ع والزوا�ع أكثر من مجرد وهكذا، كانت وظ�فة الصورة ال�الغ�ة أو التركی
نقل معنى ذهني، ولذلك علیها "أن تملك قدرة عال�ة على أن تمنح اإلحساس، الذي �قابل 
 المعنى الذهني الذي تستحضره، وال �كون ذلك إال إذا كانت ثر�ة في احتواءها على المعاني 

 
 

                                                           
 –ه 1417استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر العربي، القاھرة، دط،  :علي عشري زاید 1

 .120م، ص:1997
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كنها من إثارة انفعال الدهشة والدالالت الشعور�ة، التي تستقي من الداخل المحموم ما �م
 1والتعجب، المرافقین للعجائبي".

ترت�ط �العجائب�ة، من حیث إنها قادرة  -مثال  –وانطالقا من هذا الفهم، فاالستعارة 
على "�عثرة الواقع، وٕاعادة ترتی�ه من جدید، في صور شدیدة االرت�اط �النفس، وُمعبرة عن 

 2هواجسها وأحالمها".
�مة الجمال�ة للنص، ف�ما �حمل من رؤ�ة �الغ�ة متكاملة تسري في وهكذا، تكمن الق

 بنیتها اللغو�ة المتعالقة التي توحي دالالتها �انز�احات متجددة ینمیها الس�اق الذي تواك�ه.
ولما كان كذلك، عّبر ابن ُشهید عن براعته الكامنة في التشكیل الفني، ومنح الجملة 

سذاجة المعنى ومعجم�ة اللفظ إلى قوة تشخ�ص�ة مشحونة  النثر�ة حیو�ة ودهشة أخرجتها من
 �اإلحساس والعقل والحركة والح�اة.

وعند حدیثنا عن التناص في التوا�ع والزوا�ع ینهض ابن ُشهید على تمدید العالقة بین 
تداخل النصوص  استراتیج�ةعبر  -بخاصة  -النصوص، فهو ینوع المحاكاة الشعر�ة  

وتحاور األنساق، مادام أن لكل "نص أدبي ذاكرة ینطلق منها في تأثیث ملفوظاته وترصیف 
، وٕاذا نحن تمعنا في قض�ة هذا التفاعل النصي تصورنا منطق ابن ُشهید في تشكیل 3دواله"

 كتا�ة حرة متخیلة متمردة ینحرف بها عن المعتاد.  
أقل  –بخاصة  –هراني واستناده إلى المرجع الدیني أما في المنام استنتجنا اعتماد الو 

ما �مكن أن �قال عنه: إنه �عبر عن مدى الثقافة التي �متلكها شاعرنا موزعة بین الثقافة 
 القرآن�ة، والتار�خ�ة، فضال عن ثقافات أخرى.

وللوهراني وقفة متمیزة مع است�حاء الرموز التراث�ة، إذ �عمد إلى شخص�ات كان لها 
في رسم خارطة اإلنسان�ة، منها ما �مثل مواقف جلیلة خلدها التار�خ، ومنها ما �مثل ثقلها 

أن �ستفید من هذین النوعین من الشخص�ات  ع الوهراني، ولعل هذا ما �فسر رغبتهعداوة م
 لمعالجة أو نقد واقعه.

                                                           
  في القص الحدیث:تمظهر العجائبي  1

(www.tiohreen.edu.sy/Faculty%20of%20arts%20masters%20-thesis). 
 .186المرجع نفسه، ص: 2
، 2003دة، دط، عبد الله حامدي: الروا�ة العر��ة والتراث قراءة في خصوص�ة الكتا�ة، مؤسسة النخلة للكتاب، وج 3

 .228ص:

http://www.tiohreen.edu.sy/Faculty%20of%20arts%20masters%20-thesis)
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 :ال�ابخاتمة
فتراق بین تأتي الموازنة بوصفها قض�ة نقد�ة، تهتم بدراسة نواحي االشتراك واال

األد�اء، وعلى الموازن أن �عرف الح�اد في الموازنة؛ ألنه یؤدي رسالة نقد�ة، یوسع بها آفاق 
 األدب.

وعل�ه، بدورنا حاولنا الوقوف عند أهم وأبرز الموضوعات على مستوى النصین، في 
 محاولة قراءة موازنة تبرز مواطن التشا�ه واالختالف بینهما.

ل عامل اإلخفاق ودوره في التأثیر على األدبیین، فقد كان كانت قضیتنا األولى؛ حو 
رزا في ح�اتهما الخاصة، �ه عّبرا عن مشكلتهما مع واقعهما، في محاولة العبور امظهرا �

عن  ننحو التغییر والتجدید، واللجوء إلى تجر�ة كتاب�ة، یبرز بها األدی�ان ذاتهما و�عبرا
 د مفتقد.نبوغهما األدبي، في محاولة ال�حث عن مج

أما القض�ة الثان�ة؛ المقامة، فقد أثبتنا فیها متانة تعلق األدیبین بتراثهما، ولقد سقنا من 
فكرة الرحیل  ن المقامة البد�ع�ة، ومنها استغلتاقبل رأینا في أن المدونتین استمدتا بناءهما م

 إلى عوالم غیر العوالم الحس�ة/ المرئ�ة، لعقد لقاءات خ�ال�ة.
الثالثة، تطرح قض�ة الرسالة األدب�ة، فمن أبرز أوجه التقارب بین قصة  وفي المسألة

ابن ُشهید وقصة الوهراني، �كمن في كونهما تأت�ان ضمن فن الرسالة (اإلخوان�ة،) التي قام 
كل منهما �كسر بنیتها وتغییر نمطیتها، من �اب المعلوم واإلخ�ار، إلى �اب المجهول 

 والخ�ال.
العجیب، فیها یتضح ة، السخر�ة �اعت�ارها موجها نحو الخطاب أما المسألة الرا�ع

 هما، �عدما فقداها في دن�ا الواقع. اتجاه األدیبین �اعتمادها تقن�ة ملب�ة لحاجت
فالسخر�ة، عندهما أسلوب مساعد لالنتصار على األش�اء واألشخاص، ف�عدما َشِهدا 

د والموجود، تأتي السخر�ة منقذا وحیدا ألوان الكآ�ة، وعمق اإلحساس �الكارثة، وعبث�ة الوجو 
 لهما.

والمسألة الخامسة، خصت الكتا�ة تجر�ة للحر�ة، لقد تبنى الكات�ان تجر�ة كتاب�ة ممیزة 
ولجآ بها عوالم التار�خ واألثر، استنجدا �كتا�ة تؤدي بهما إلى التخفیف من كافة االرت�اطات 

 والتوجیهات الخارج�ة.
كتا�ة المستر�حة أو أدب الظل، وف�ه �طلق األدیب العنان إن صح القول أسمیناها �ال

 لجم�ع زفراته، نقدا ودفاعا من جهة، وٕاظهارا للبراعة األدب�ة من جهة ثان�ة.  
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آخر مسالة ختمنا بها كانت؛ اللغة العجائب�ة، فقد تناولنا فیها استثمار الكات�ان 
وسائل مساعدة على تجاوز صور الواقع، الظواهر التركیب�ة والفن�ة التي تمتلكها اللغة؛ ألنها 

 نحو تخّییل واقع جدید.
إن اللغة ضمن هذا اإلطار قد حققت تفاعال بین الس�اقات التركیب�ة وال�الغ�ة من  

جهة، والقصة العجائب�ة من جهة ثان�ة، �الشكل الذي ُ�مِكنها من التعبیر عن ذاتها، وٕاظهار 
�ان، متجاوزة العوائق المفروضة علیهما، وهذا من عوالمها، فهي تحاول أن تنقل تجر�ة الكات

 شأنه أن یخلق جوا من الحر�ة لدیهما.
وٕاذا ما عرجنا نحو التناص في النصین، فإننا نعثر عل�ه كتقن�ة تنهض علیها الكتا�ة 
اإلبداع�ة، ال تقتصر فقط على كونه تداخل نصوص وسلسلة خطا�ات �حفل بها النص 

شكیل خصوص�ة لدى الكاتبین ترت�ط �التصو�ر واإلبداع. لهذا أتى النموذج، وٕانما یتعداها لت
النصین حسب حاج�ات كاتبیهما: حاجة أولى: ما یجب في الكتا�ة من معالم التراث 
والتواصل، وحاجة ثان�ة: ما یجب من االهتمام �مظاهر اإلنتاج اإلبداعي، قصد إكساب 

 النص تشكل متلون وثراء متخیل.
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هم المحطات خاتمة، حاولنا فیها اإللمام �أونها�ة هذا العمل لكل عمل بدا�ة ونها�ة، 
إیجاز أهم ما خرجت �ه الدراسة من  ، وحان الحیننا عندها الموضوعالرئ�س�ة التي استوقف

على  أبوابهانتائج، وفق الترتیب الذي ارتأیناه في منهج ال�حث، فالنتائج نجملها مثلما توزعت 
 :النحو اآلتي

 المدخل: العجائب�ة: مفاه�م منهج�ة:
تمت ف�ه دراسة حدود العجیب االصطالح�ة، والتوقف عند أهم المحطات التي �حو�ها 

 المصطلح، فأفصحت عن االضاءات اآلت�ة:
وأنه تت�عنا مفهوم العجیب في اللغة والقران الكر�م، فتبین أن هذا المصطلح قد�م التداول،  -1

�معاني االستحسان أو االستنكار أمام الشيء غیر المألوف، كما تتعد الص�غ المنبثقة یرد 
في مستوى الّتعجیب، ودرجة الّتعجیب، فیتم االنتقال من العجیب إلى لتتفاوت  ،من العجیب

 الُعجاب ثم العّجاب.
أن  أما �النس�ة لحدود العجائبي كما جاءت في الفكر العر�ي والغر�ي، فهي تشترك في -2

، العجائبي یتأسس على قاعدة الحیرة والّتردد، التي تنتاب كل من الفاعل(الشخص�ة) والمتلقي
 .وهذا حین تلقي ظاهرة غر��ة تتجاوز الطب�عي

�الرغم من حداثة الدراسات العجائب�ة، فهذا ال ینفي تجل�اته الم�كرة في النصوص التراث�ة  -3
 القد�مة العر��ة والغر��ة على حد سواء.

 تحصى: الغرائب�ة، الفانتاست�ك، تعدد مصطلح العجائبي والت�ست مفاه�مه، فهي ال -4
 الخرافة، المدهش، الالمعقول...العجیب، الخارق، الوهمي، الخ�الي، الفانتاز�ا، 

  LE�ة مقا�ال عر��ا للمصطلح الفرنسيمصطلح العجائبخلصناالخت�ار  -5
FANTASTIQUE  االعت�ارات، من بینها أن العجائب�ة معزز�ن هذا االخت�ار بجملة من

أكثر تعبیرا عن الالواقع دون غیرها من المصطلحات التي �حو�ها ضمن صنفه: كالغر�ب 
 والفوق طب�عي والفانتاست�كي.
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 :ا�ع والزوا�عاألول:العجائب�ة وتشكلها السردي في رسالة التو  ال�اب
أعلنت في ظواهرها عالما ال متناه�ا من القصص الساحرة،  "والزوا�عالتوا�ع "تشكل 

ة بها، وممیزة لها عن أنواع السرد�ة التي بنیت علیها عن امتالكها سمات تكاد تكون خاص
القد�مة، �عد أن هجرت األنماط الكتاب�ة المعروفة في األدب العر�ي، فأنتجت قصة  �اتدالسر 

قصة �كمن جمالها في مقوماتها الفن�ة: الشخوص، ، یبخ�ال�ة نحو عوالم الخارق والعج
األزمنة، األمكنة، ولهذا سنسعى مبرز�ن أهم هذه المكونات من خالل هذه النتائج التي خُلص 

 :ال�اببها هذا 
�قوي عمل�ة السرد، فیجعل  أننه الذي من شأتوفرت الرسالة على مكون "الشخص�ات"  -1

، وجذ�ا للقراء نظیر ح�كتها المحكمة. وقد توفر هذا المكون على أدب�اللرسالة حضورا 
 �س�طة: إشارات

هي تلك الّشخص�ة النا�عة من  -في التوا�ع والزوا�ع  -الشخص�ة العجائب�ة التي نقصدها  -
حضن الواقع والمعبرة على مستو�اته المختلفة، وخاصة تلك التي ُأضفي علیها طا�ع 

 الّتعجیب والّتغر�ب.
تضعنا التوا�ع والزوا�ع العجائب�ة أمام شخوص فجائ�ة الظهور، وسر�عة االختفاء، وهذا  -

لهذا تكون  ماال نتقبله نحن الشخوص الطب�عیین؛ ألننا نقف فجأة أمام أمور ال تقبل التفسیر.
 الشخوص مرت�طة في حضورها وحركتها وصفاتها �ما هو فوق الطب�عي.

ب�ة في التوا�ع والزوا�ع �ال�حث في العالمات الخصوص�ة انبنت قراءتنا للشخص�ة العجائ -
عبر التفاصیل المتعلقة �التصو�ر الخارجي الذي َ�عَتمل في وصف حركاتها ومالمحها، ثم 

 ال�حث في بن�ة األسماء التي تمیزها، وال �عني هذا أنها تحمل االسم الواقعي نفسه.
ات متنوعة، بین شخص�ات شاعرة، تذهب رسالة التوا�ع والزوا�ع إلى استحضار شخص� -

وأخرى ناثرة، �اإلضافة إلى �عض الشخص�ات األدب�ة التي مجالها اللغة والنحو، وأخرى 
على جعل مؤلفها وط�عا هي شخص�ات تنتمي لعالم الجن، وهكذا حرص  مجالها النقد.

هؤالء شخص�اته من الجن تتفق مع اإلنس من حیث السلوك والهیئة، إذ جعل تطا�قا بین 
 التوا�ع من الجن و�ین الشعراء والخط�اء الذین انتقاهم.

انتشار واسع لمخزون األسرار، والطالسم �صورة شدیدة الوظ�ف�ة تحفزنا لنخوض العمل�ة -
عالم الجن إلى السرد�ة، كاشفین عن أسرار األسماء التي خرق بها ابن ُشهید المألوف، الجئا 
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إعادة االعت�ار هي إرضاء حاجته النفس�ة المتمثلة في والش�اطین عّله یجد ضالته هناك؛ و 
 لنفسه. 

ال یتم الوقوف على كامل السرد داخل الرسالة من دون ال�حث في مكون الزمن، الذي  -2
 عامة، والزمن العجائبي خاصة. ف�ه مفهوم الزمن أوجزناِ�ِمهاد  –كالعادة  -بدأناه 

ال تخفى على بناء زمن السرد في التوا�ع  آثاروعالم الخ�ال مزج بین عالم الواقع كان لل -
 .والزوا�ع، فقد راوح ابن ُشهید بین الزمن الطب�عي وزمن النص المتخیل

تقوم دراستنا للزمن في التوا�ع والزوا�ع على أساس خاص قائم على عجائب�ة الحدث  -
وم�ة، التي �ع�شها وكسر قانون السبب�ة، فتبدو األحداث غیر قابلة للتفسیر بنوام�س الح�اة الی

اإلنسان، وهنا یبدو عنصر التالعب �الزمن الحق�قي واضحا في الرسالة لصالح المؤلف الذي 
 �شغلها و�ضفي علیها لمسة فن�ة ُتغِیب المنطق والعقل، وٌتحضر الخ�ال والالواقع. 

نظام كثرة المفارقات الزمن�ة، دلیل على أدب�ة و�راعة الراوي في سرد نصه، وكذا تعقد ال -
الزمني للخطاب، فقد حضر االسترجاع �كثرة في نصنا على حساب االست�اق؛ وألننا ندرس 

لمقاطع ولقطات ماض�ة، فهو ل�س سترجاع بوصفه استرجاعا الزمن العجائبي، فلم نحتج لال
غیب�ات ومفاجآت �صرح بها السارد، بل تركیزنا كان على االست�اق ل�حمل داللة االستشراف 

ل�عید، كذلك �حمل دالالت كثیرة لها عالقة م�اشرة �الشخص�ات فكل االست�اقات نحو القادم ا
�الشخص�ات، تمثل استعراضا للقدرة الخارقة التي تتمتع بها توا�ع وزوا�ع  -تقر��ا –ترت�ط 

 ابن شهید، سواء معرفة الزمن والغیب�ات أم كشف خ�ا�ا النفوس ومعرفة ن�اتها.
تفرد الزمن العجائبي في التوا�ع والزوا�ع؛ هي تقن�ة الحوار، إذ  والتقن�ة الثان�ة التي تصنع -

�سمح البن ُشهید بتسخیر الزمن وكسر قانونه وتسییره ك�فما شاء، فال �منع ابن ُشهید شیئا 
من إجراء حوارات مكثفة مع شخص�ات مختلفة میتة تمثلها توا�عها الحاضرة، شر�طة أن 

 نوا�ا الشخص�ة التي �مثلها. �متلك كل تا�ع علم ال�اطن في معرفة
لم �غفل ابن شهید المكان الذي تجري ف�ه أحداث رسالته، فرسم لنا بیئة كل تا�ع على  -3

 �قل أهم�ة عن المكونین حدة، بل أحسن تصو�ر البیئة. فاعتماده على هذا المكون ال
 ، لنستدل ونستط�ع الخروج ب�عض النقاط الملخصة له:اآلخر�ن

عت األمكنة الواقع�ة المؤسسة �الوهم، فعند �حثنا عن سمات هذه األماكن، توز في الرسالة  -
من خالل حركة تنقل الراوي، وجدناها في مفتتح المدخل، حیث یلتقي تا�عا یرغب في 
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صحبته؛ إنه زهیر بن نمیر، مقترحا عل�ه رحلة خ�ال�ة تأخذه إلى عوالم عجی�ة، إعالنا منه 
 �ة المكان واستقراره.�أن الرسالة لن تستقر على مألوف

 یتمیز المكان في التوا�ع والزوا�ع بتنوعه وتشع�ه، وجمعه بین الواقع والوهم. -
أقام من ل أحداث رحلته في أرض الجن، حیث بدءا نشیر إلى أّن ابن ُشهید قد جع -

�سند شخص�ة �طال للقصة یتعهد حوادثها بنفسه، مستصح�ا تا�عة زهیر بن نمیر دون أن 
رسم صورة . ومثلما وفق في عمال �ستحق الذكر، غیر التعر�ف �األشخاص، واألماكن إل�ه

التوا�ع الذین التقى بهم في أرض الجن، كان موفقا أ�ضا في تصو�ر أماكن التوا�ع،فتعددت 
التوا�ع، وتعددت األماكن، والفضاءات السرد�ة، ولهذا سنذكر بیئة كل تا�ع مع إبراز 

 خصوص�ة المكان فیها.
 .تنقلب األمكنة من حق�ق�ة إلى تخییل�ة لتس�ح في مدارات الالواقع�ة التي �صنعها الكاتب -

 :منامال�ة وتشكلها السردي في الثاني: العجائب ال�اب
المنام الكبیر نص شدید الثراء، ینتمي إلى تار�خ الفن القصصي الخالق، الذي أسهم       

خالل المنام، وهو نص ُوهب اإلمتاع القصصي ركن الدین الوهراني بنصیب في تطو�ره من 
 دون شك، من خالل بنى فن�ة متنوعة:

وتخلق تعارضا  �ستمد المنام أحداثه العجائب�ة من موارد عدة، تحقق حضورا مدهشا، -1
الذي تتحرك ف�ه، ولكنها رغم ذلك، تعزز اتصاال خاصا بها، یتوحد في ظاهر�ا مع الواقع 

قتهما �الواقع، ل�ست عالقة عابرة، بل هي وطیدة، ذات تأثیر بن�ة الواقع، و�ؤكد أن عال
 .في البناء الكلي للمنام نعثر على ذلكوتأثر. ومن شان ذلك، أن جعلنا 

تمنحنا  أناستطاعت العجائب�ة من خالل الوقوف على بن�ة الشخص�ات داخل المنام،  -2
 .دالالت عم�قة للشخص�ات الموظفة، بتفاصیلها وغناها الداخلي

تنوع الشخص�ات في المنام الكبیر، هو قر�ن ذات الوهراني، الذي سعى لخلق  إن -3
ومالئك�ة وطب�ع�ة من جهة  وٕانسان�ةتخییل�ة من جهة،  أومن منا�ع مختلفة، حق�ق�ة  شخوص

 .أخرى 
 واأل�عادألفینا الوهراني �حقق مفهوم الشخص�ة العجائب�ة من خالل السمات والصفات  -4

 النفس�ة والفیز�ولوج�ة التي �ضفیها علیها.
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�ستحیل المنام إطارا عجی�ا یجمع ف�ه السارد شخوصا من مختلف األزمنة واألمكنة،  -5
لتلتقي جم�عا حول محور واحد هو محاورة الوهراني، وهذا الجمع بین الشخوص، یجعل 

شخوص المتنوعة في یجمع هذه ال أنالقارئ مشتتا أمام منطق �صعب منطقه، فكیف للسارد 
 موقف واحد.

الحر�ة  وٕاطالقالزمن الذي اختاره المنام زمن مبتكر یتعلق �عالم الغیب ومحاولة ارت�اده  -6
 .واألمكنة األزمنةوللعالقات بین للخ�ال 

عبر تحدید  إالیتم  أن�حجم الزمن وتحدید مضمونه واتجاهه، ال �مكن  اإلمساك إن -7
موقع الحكا�ات ضمن تفاصیل المنام، فهي الفاصل بین زمن طب�عي مسترسل تستوع�ه 

نفسه من خالل سلسلة من الحكا�ات  إنتاجالمفاه�م وُتجلي حركیته، و�ین زمن عجائبي �عید 
 التي تكتفي �التشخ�ص.

من أولیته، و��حر في زمن ینطوي المنام على زمن وجودي أنطولوجي، حیث یلغي  -8
 المطلق، فأحداث المنام تنطلق في عالم متحلل من كل ضغط زمني. 

أحداث المنام لم تقع فعال في الواقع، بل زمنها االستق�ال، وهنا �كمن العجیب، فكیف لنا  -9
أن نتحدث عن "حاضر" یدور في المستقبل، وٕان حدث هذا إنما على سبیل العجیب 

 ما هو موجود في أحداث وجودنا المألوفة.والمستحیل مخالف ل
، وهو عالم لم اآلخرةلتنمو ف�ه الحكا�ة، كان عالم الدار  العالم الذي اختاره الوهراني -10

�شكله كما شاء، عالم مملوء  أن�كن تصو�ره عص�ا على الوهراني، بل استطاع خ�اله 
 �التصو�ر الدیني، ممتد في تأو�الت الشخوص الحاضر�ن.

عالم المنام المملوء �السحري والغامض، عالم كل شيء  أجواءجعلنا الوهراني نحلق في  -11
 .ف�ه ممكن، یتعاضد ف�ه المعقول والالمعقول

المنام جنة الوهراني المتخیلة، ال الحق�ق�ة �طب�عة الحال. وال شك أّن أماكن المنام  -12
 �ة إسالم�ة.وأحداثه من صراط وجنة ونار، أماكن مستقاة من أصول دین

 .سماء الخ�ال إلىمن ارض الواقع، وانطلقت �المنام  بدأتمقدمة المنام  -13
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 :(دراسة موازنة) والمنامالتوا�ع والزوا�ع  في االتجاه العجائبي: الثالث ال�اب
وجدنا أنفسنا أمام بناء  في الموازنة بین رسالة التوا�ع والزوا�ع والمنام الكبیر، بدأنا إذا      

 :موازنة بینهما لعناصر تر�ط بینهما إجراءمتشا�ه في البناء والجوهر، ورغم هذا سنعتمد 
لتفوق كاتب�ه، في محاولة الظهور �مظهر المنتصر  وٕابرازفي النصین تمجید للذات -1

 بخلق فضاء متخیل بدیل �ستجیب لمتطل�اتهما. إاللهما هذا  یتأتىوالمتمیز، ولن 
الذات والرد على الحساد  إرضاءلقد استعمل الكات�ان الخ�ال لتحقیق غرض واقعي، وهو  -2

 .          والخصوم
یتبین من خالل ماسبق أن ابن ُشهید والوهراني استفادا من فن المقامة لیؤلفا رسالتین  -3

اإلثارة، والرغ�ة بخلق أدبي جمالي، ل�قوما بتحط�مه من خالل تبنیهما الروح الوهم�ة، فقصدا 
 في إظهار القدرة الفائقة على اإلت�ان �كل مدهش.

النصان مجاالن تحول�ان في الرسالة األدب�ة، حیث هاجرا نمطها المألوف ل�حال في نمط  -4
آخر، حینها تتحول وظ�فتها األدب�ة من س�اق نصي واقعي إلى س�اق نصي إبداعي. وهنا 

وسیلة  إلى أدب�اعلى اتخاذ الرسالة �اعت�ارها جنسا  �قومانبناء نصین مفارقین ننتهي عند 
الرسالة للعبور إلى الرحلة الخ�ال�ة، أو ، و�التالي یتم اعتماد آخر أدبيجنس  إلىللعبور 

 المنام. إلىاعتمادها للعبور 
خذ االتجاه العجائبي مكانة �ارزة في دائرة اهتمام كاتبینا، وذلك للهروب من خالله من أ -5

لغة عجائب�ة تت�ح لهما بواقع اجتماعي أو س�اسي، وتمر�ر مالحظتهما االجتماع�ة والس�اس�ة 
 لها. نالتملص من أي مواجهة نقد�ة یتعرضا

ال شك أن هذه السخر�ة هي في النصین سخر�ة ممتدة كجسر بین الواقع والمفترض، و  -6
بها طرقا خف�ة ومضمرة، ل�ضمنا فیها آراءهما  انمظهر من مظاهر النقد التي �سلك

 وموقفهما في كثیر من المسائل.
إن اخت�ار الثوب القصصي للمنام كان یندرج في إطار ما �سمى �أدب الجواب؛ ألنه  -7

 جواب على رسالة شیخه العل�مي.
فتاح رئ�سي لفهم �عض أسرار الروعة واإلبهار في عالم كاتبینا، إن الحر�ة الكتاب�ة م -8

 وهي حر�ة تعود معها الرغ�ات محققة.
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 إلىالقدرة المتاحة للغة في النصین سعت لكسر حواجز الصور الثابتة واالنتقال  إن -09
مواقف  إلىطواع�ة التشكیل وهي قدرة تفجر ما ال نها�ة له من الصور االستعار�ة في اللغة 

 .قصص�ة رائعة
ص�غا �الغ�ة متنوعة ترسم شحنات انفعال�ة، یتقابل ضمنها الواقع  �عتمد النصان -10

 والالواقع، وجها لوجه.
�ستثمر النصان الظواهر الفن�ة التي تمتلكها اللغة؛ ألن ذلك یؤهلها بتجاوز تصو�ر  -11

یدخلنا في عوالم الح�اة الجدیدة الواقع، إلى تخیل واقع آخر، و�التالي، فهذا الخلق المتخیل 
 "العجائب�ة".

إن اللغة التي یناط بها أن تصوغ عالم المنام العجیب لكي تقر�ه من خ�ال سامع لم  -12
 یرها، وتنقل إل�ه شیئا لم یخطر على �ال، لغة من شأنها أن تستعین �كثیر من الحر�ة.

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 فهرس المصادر 
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 القران الكر�م: بروا�ة حفص عن عاصم. -
 : المصادر:أوال
 ابن ُشهید األندلسي: . 1
-ـه1431، 3رسالة التوا�ع والزوا�ع، تحقیق: �طرس ال�ستاني، دار صادر، لبنان، ط -

 م. 2012
(درس ومنتخ�ات)، تحقیق: فؤاد أفرام ال�ستاني، دار المشرق، لبنان،  رسالة التوا�ع والزوا�ع -
 .م1983، تموز 4ط
 ركن الدین محمد بن محرز الوهراني:  .2
منامات الوهراني وحكا�اته، تحقیق: منذر الحا�ك، دار صفحات للدراسات والنشر، سور�ا،  -
 . م2011، 1ط
منامات الوهراني(ومقاماته ورسائله)، تحقیق: إبراه�م شعالن ومحمد نغش، منشورات  -

 .م1998، 1الجمل، ألمان�ا، ط
 محي الدین دیب: . 3
دیوان ابن ُشهید األندلسي ورسائله، المكت�ة العصر�ة للط�اعة والنشر والتوز�ع، بیروت،  -
 .م1997 – ـه1417، 1ط

 :المراجع: ثان�ا
 :العر��ة التراث�ة كتبال/1
 األ�شیهي شهاب الدین محمد بن أحمد: .4
 -ـه1412المستطرف في كل فن مستظرف، منشورات دار مكت�ة الح�اة، لبنان، دط،  -

  م.1992
 ابن األثیر الجزري عز الدین: . 5
 الل�اب في تهذیب األنساب، ط�اعة مكت�ة المثنى، العراق، دط، دت. -
 بن األثیر ض�اء الدین: . ا6
المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، قدمه وعلق عل�ه: أحمد الحوفي و�دوي ط�انه،  -

 دار نهضة مصر للط�ع والنشر، القاهرة، دط، دت.
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 بن �سام الشنتر�ني أبو الحسن علي: . ا7
 . م1979دط، الذخیرة في محاسن أهل الجز�رة، ترجمة: إحسان ع�اس، دار الثقافة، لبنان، -
 بن خلكان أبو الع�اس شمس الدین احمد بن محمد بن أبي �كر: . ا8
 وف�ات األع�ان وأن�اء أبناء الزمان، تحقیق: إحسان ع�اس، دار الثقافة، بیروت، دط، دت.  -
 بن رشیق أبو علي الحسن: . ا9
دار  العمدة في محاسن الشعر وآدا�ه ونقده، تحقیق: محمد محي الدین عبد الحمید، -

 م.1981 – ـه1401، 5الجیل، لبنان، ط
 ابن سعید المغر�ي: . 10
 .م1993، 4تحقیق: شوقي ضیف، دار المعارف، مصر، ط الُمغرب في حلى المغرب، -

 ابن سینا: . 11
المجموع أو الحكمة العروض�ة في كتاب معاني الشعر، تحقیق: محمد سل�م سالم، دار  -

 .م1969الكتب، القاهرة، دط، 
 ابن قتی�ة: . 12
 الشعر والشعراء، تحقیق: أحمد محمد شاكر، دار المعارف، القاهرة، دط، دت. -

 :بن كثیر القرشي أبو الفداء إسماعیل بن عمر. ا13
تفسیر القران العظ�م، تحقیق:سامي بن محمد السالمة، دار طی�ة للنشر والتوز�ع، المملكة  -

 م.1997 – ـه1418، 1العر��ة السعود�ة، ط
 بن مسلم القشیري أبو الحسین مسلم بن الحجاج: ا. 14
 -ـه1427، 1صح�ح مسلم، تحقیق: نظر بن محمد الفار�ابي أبو قتی�ة، دار طی�ة، ط -

 م.2006
 :بن هشام أبو محمد عبد الملك. ا15
السیرة النبو�ة، تحقیق: مصطفى السقا، إبراه�م األب�اري، عبد الحف�ظ شلبي، دد، دد، دط،  -

 دت.
 بن واصل جمال الدین محمد بن سالم: . ا16
مفرج الكروب في أخ�ار بني أیوب، تحقیق: جمال الدین الش�اك، دد، دط، نشره عن  -

 مخطوطات كمبردج و�ار�س واستانبول.
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حمد بن محمد العكري الحنبلي أأبو العماد شهاب الدین أبي الفالح عبد الحي بن . 17
 :الدمشقي

تحقیق: عبد القادر األرناؤوط، دار ابن كثیر، دمشق، ب،شذرات الذهب في أخ�ار من ذه -
 .م1989 -ـه1410، 1ط

األنصاري الخزرجي األندلسي ثم  جمد بن أبي �كر بن فر أحأبو عبد الله محمد بن . 18
 القرطبي: 

التذكرة �أحوال الموتى وأمور اآلخرة، تحقیق: الصادق بن محمد بن إبراه�م، مكت�ة دار  -
 .ـه1425، 1والتوز�ع �الر�اض، المملكة العر��ة السعود�ة، طالمنهاج للنشر 

 أبو هالل العسكري: . 19
جمهرة األمثال، تحقیق: محمد أبو الفضل إبراه�م وعبد الحمید قطامش، دار الجیل، لبنان،  -
 ، دت.2ط

 . أحمد السید الهاشمي:  20
 .م2010 –ـه 1،1431جواهر ال�الغة، دار ابن الجوزي، القاهرة، ط -

 بد�ع الزمان الهمذاني أبو الفضل أحمد بن الحسین: . 21
مقامات بد�ع الزمان الهمذاني، تحقیق: علي بوملحم، دار ومكت�ة الهالل، بیروت،  -

 م.2000 -ـه1421
 الثعالبي أبو منصور عبد الملك: . 22
 یت�مة الدهر في محاسن أهل العصر، تحقیق: مفید محمد قم�حة، دار الكتب العلم�ة، -

 م.2000 -ـه1460، 1بیروت، ط
 الجاحظ أبو عثمان عمرو بن �حر: . 23
 م.1965-ـه1384، 2الحیوان، تحقیق: عبد السالم محمد هارون، دد، دد، ط -
 ـه1418، 7الب�ان والتبیین، تحقیق: عبد السالم محمد هارون، مكت�ة الخانجي، مصر، ط -
 م.    1998 –

 الجرجاني أبي �كر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد: . 24
دار المدني، القاهرة محمود محمد شاكر، مط�عة المدني و أسرار ال�الغة، قرأه وعلق عل�ه:  -

 وجدة، د.ط، د.ت.
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 الحمیدي أبي عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله األزدي: . 25
الدار المصر�ة للتألیف والترجمة، مصر، دط، جذوة المقت�س في ذكر والة األندلس،  -

 .م1996
 حمد عثمان بن قا�ماز: أعبد الله شمس الدین محمد بن  والذهبي أب. 26
 سیر أعالم الن�الء، بیت األفكار الدول�ة، األردن والسعود�ة، دط، دت.  -

 الزمخشري أبو القاسم جار الله محمود بن ُعمر بن أحمد: . 27
، 1تحقیق: محمد �اسل عیون السود، دار الكتب العلم�ة، بیروت، ط:أساس ال�الغة،  -

 م.1998 -هـ 1419
 السكاكي أبو �عقوب یوسف بن محمد بن علي: . 28
-ـه1420، 1مفتاح العلوم، تحقیق: عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلم�ة، بیروت، ط -

 .م2000
 السید أدى شیر: . 29
 .2ط دار العرب لل�ستاني، مصر،األلفاظ الفارس�ة المعر�ة،  -

 :السیوطي جالل الدین عبد الرحمن. 30
حسن المحاضرة في تار�خ مصر والقاهرة، تحقیق: محمد أبو الفضل إبراه�م، دار إح�اء  -

 م.1968 -ـه1387، 1الكتب العر��ة، ط
 القرطاجني أبو الحسن حازم: . 31
الحبیب بن الخوجة، دار الغرب اإلسالمي، منهاج البلغاء وسراج األد�اء، تحقیق: محمد  -

 .م1986بیروت، دط، 
 القزو�ني جالل الدین محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن محمد:  .32
اإل�ضاح في علوم ال�الغة (المعاني والب�ان والبد�ع)، وضع حواش�ه: إبراه�م شمس الدین،  -

 .م2003 – ـه 1424، 1دار الكتب العلم�ة، بیروت، ط
 القزو�ني زكر�ا بن محمد بن محمود الكوفي: . 33
غرائب المخلوقات والحیوانات وغرائب الموجودات، منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات، -

 م.2000 -ـه1421، 1بیروت، ط
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 :الكندي أبو یوسف �عقوب بن إسحاق. 34
رسالة الكندي الفلسف�ة، تحقیق وتقد�م وتعلیق: محمد عبد الهادي أبو ر�دة، دار الفكر  -

رسالة حدود األش�اء ورسومها،  -، القسم األول: كتاب الفلسفة األولى2العر�ي، القاهرة، ط
الفاعل الحق والفاعل النَّاقص، تناهي جرم العالم ماال نها�ة له، وحدان�ة الله وتناهي جرم 

  العالم.
 المقري التلمساني أحمد بن محمد: . 35
الطیب من غصن األندلس الرطیب وذكر وز�رها لسان الدین بن الخطیب، تحقیق:  حنف -

 . م1998 – ـه1419، 1یوسف الشیخ محمد ال�قاعي، دار الفكر، لبنان ط
 المعاجم والقوام�س: -2

 إبراه�م فتحي: . 36
 م.1986معجم المصطلحات األدب�ة، المؤسسة العر��ة للناشر�ن المتحدین، صفاقس، دط، -

 بن زكر�ا أبو الحسین أحمد بن فارس: . ا37
 د،د مقای�س اللغة، تحقیق: عبد السالم محمد هارون، دار الفكر للط�اعة والنشر والتوز�ع، -

 .تدط، د
 أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم:  بن منظور اإلفر�قي المصري ا. 38
 .م2008، 6لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، ط -

 األزهري أبو منصور محمد بن أحمد: . 39
تهذیب اللغة، تحقیق: أحمد عبد العل�م البردوني، الدار المصر�ة للتألیف والترجمة، مصر،  -

 دط، دت.
 الز�یدي السید محمد مرتضى الحسیني: . 40
علي هاللي، مط�عة حكومة الكو�ت، الكو�ت،  تاج العروس من جواهر القاموس، تحقیق: -
 .م1987 -هـ21407، 2ط

 الزركلي خیر الدین: . 41
(قاموس تراجم: ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعر�ین والمستشرقین)، دار  األعالم -

 .م1980، 5لبنان، طالعلم للمالیین، 
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 الحموي شهاب الدین أبي عبد الله �اقوت بن عبد الله: . 42
 معجم البلدان، دار صادر، بیروت، دط، دت. -

 الفیروز أ�ادي مجد الدین محمد بن إبراه�م: . 43
 م.1999 -ـه1420القاموس المح�ط، دار الكتب العلم�ة، بیروت، دط،  -

 الكفوي أبو ال�قاء أیوب بن موسى الحسیني: . 44
الكل�ات (معجم في المصطلحات والفروق اللغو�ة)، تحقیق: عدنان درو�ش ومحمد  -

 م.1998 -ـه1419، 2المصري، مؤسسة الرسالة للط�اعة والنشر والتوز�ع، بیروت، ط
 إمیل �عقوب، و�سام بركة، ومي شیخاني: . 45
فرنسي)، دار العلم للمالیین،  -إنكلیزي  -دب�ة (عر�يقاموس المصطلحات اللغو�ة واأل -

 .م1987، 1بیروت، ط
 �طرس ال�ستاني: . 46
 .م1998مح�ط المح�ط (قاموس مطول للغة العر��ة)، مكت�ة لبنان ناشرون ، لبنان، دط،  -

 جمیل صلی�ا: . 47
والالتین�ة، دار الكتاب اللبناني،  واإلنكلیز�ةالمعجم الفلسفي �األلفاظ العر��ة والفرنس�ة  -

 .1982بیروت، دط، 
 جالل الدین سعید: . 48
واهد الفلسف�ة، دار الجنوب للنشر، تونس، دط،  -  . م2004معجم  المصطلحات والشَّ

 سعید علوش: . 49
معجم المصطلحات األدب�ة المعاصرة، دار الكتاب اللبناني ودار سوشبر�س، بیروت والدار  -

 . م1998 -ـه1405، 1طالب�ضاء، 
 كرم ال�ستاني وآخرون: . 50
 ، دت.29المنجد في اللغة واإلعالم، دار المشرق، لبنان، ط: -

 كوكب د�اب: . 51
 -ـه1421، 1المعجم المفصل في األشجار والن�اتات، دار الكتب العلم�ة، بیروت، ط -

 م.2001
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 لطفي الشر�یني: . 52
تعر�ب العلوم الصح�ة، مؤسسة الكو�ت للتقدم  معجم مصطلحات الّطب النفسي، مركز -

 ، دت.العلمي
 لطیف ز�توني: . 53
فرنسي)، دار النهار للنشر، بیروت،  -إنجلیزي  -(عر�ي معجم مصطلحات نقد الروا�ة -
 .م2002، 1ط

 : مجدي وه�ه وكامل المهندس. 54
 .م1984، 2معجم المصطلحات العر��ة في اللغة واألدب، مكت�ة لبنان، بیروت، ط -

 مجمع اللغة العر��ة:  .55
 .م2004، 4طالمعجم الوس�ط، مكت�ة الشروق الدول�ة، مصر،  -

 محمد علي التهانوي: . 56
موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، تحقیق: علي دحروج ورفیق العجم، مكت�ة  -

 .م1996، 1لبنان ناشرون، لبنان، ط
 محمد عناني: . 57
(معجم)، الشركة المصر�ة  عر�ي) –الحدیثة (دراسة ومعجم إنجلیزي المصطلحات األدب�ة  -

 م.2003، 3العالم�ة للنشر، مصر، ط
 عبد الواحد لؤلؤة: . 58
الح�كة)، المؤسسة  -الدرامه والدرامي -الرومانس -موسوعة المصطلح النقدي (الواقع�ة -

 .م1983، 1العر��ة للدراسات والنشر، بیروت، ط
 والشروح:الدواو�ن  -3

 :تمام وأب. 59
، دار المعارف، القاهرة، 4تحقیق: محمد عبده عزام، ط ،�شرح الخطیب التبر�زي  الدیوان: -

 مصر، د.ت.
 ال�حتري: . 60
 م.1995 -هـ1415، 1الدیوان، دار الجیل، بیروت، ط -
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 الحطیئة: .61
 م.1992 -ـه1413، 1الدیوان، شرح: یوسف عید، دار الجیل، بیروت، ط -

 الزوزني أبو عبد الله الحسین بن أحمد:. 62
 . م2010، 1شرح المعلقات الس�ع، بیت الحكمة للنشر والتوز�ع، الجزائر، ط -

 المتنبي أبو الطیب: . 63
شرح دیوان المتنبي: وضعه: عبد الرحمان البرقوقي، دار الكتاب العر�ي، بیروت، دط،  -

 م.1986 -ـه1407
 م.1983 – ـه1403والنشر، لبنان، دط، الدیوان، دار بیروت للط�اعة  -

 :جندب بن حجر الكندي امرؤ الق�س. 64
 .الدیوان، تحقیق: حنا الفاخوري، دار الجیل، بیروت، دط، دت -

 ق�س بن الخط�م: . 65
 الدیوان، تحقیق: ناصر الدین األسد، دار صادر، لبنان، دط، دت. -
 :الحدیثة العر��ة الكتب -4

 إبراه�م خلیل: . 66
(دراسة)، الدار العر��ة للعلوم ناشرون، منشورات االختالف، لبنان،  بن�ة النص الروائي -

 .م2010 -ـه1431، 1الجزائر، ط
 إبراه�م صحراوي: . 67
(األنواع والوظائف والبن�ات)، الدار العر��ة للعلوم ناشرون ومنشورات  السرد العر�ي القد�م -

 م.2008 -ـه1429، 1االختالف، لبنان والجزائر، ط
 أبو الحسن سالم: . 68
الظاهرة الدرام�ة والملحم�ة في رسالة الغفران، دار الوفاء لدن�ا الط�اعة والنشر،  -

 .م2004، 1اإلسكندر�ة، ط
 أبو القاسم الشابي: . 69
 .م1985، 3الخ�ال الشعري عند العرب، الدار التونس�ة للنشر، تونس، ط -
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 إحسان ع�اس: . 70
، 1س�ادة قرط�ة)، دار الشروق للنشر والتوز�ع، األردن، طاألندلسي(عصر تار�خ األدب  -

 .م1997
 . م1978، 5تار�خ األدب األندلسي(عصر الطوائف والمرا�طین)، دار الثقافة، بیروت، ط -

 أحمد آدم الثو�ني: . 71
 -ـه1427، 1فن األسلوب (دراسة تطب�ق�ة عبر العصور األدب�ة)، دار صفاء، عمان، ط -

 م.2006
 أحمد محمد النع�مي: . 72
، 1إ�قاع الزمن في الروا�ة العر��ة المعاصرة، دار فارس النشر والتوز�ع، األردن، ط -

 .م2004
 أحمد محمد و�س: . 73
، 1االنز�اح من منظور الدراسات األسلو��ة، مجد المؤسسة الجامع�ة للدراسات، بیروت، ط -

 .م2005 – ـه1426
 أحمد ه�كل: .74
 .، دت14األدب األندلسي من الفتح إلى سقوط الخالفة، دار المعارف، مصر، ط -

 أحمد یوسف خل�فة: . 75
 .م2002، 1مصادر األدب األندلسي، دار الوفاء لدن�ا الط�اعة والنشر، مصر، ط -

 إر�ش فروم: . 76
سور�ا، الحكا�ات واألساطیر واألحالم، ترجمة:صالح حاتم، دار الحوار للنشر والتوز�ع،  -
 .م1990، 1ط

 آمنة بلعلى: . 77
مل للط�اعة تحلیل الخطاب الصوفي( في ضوء المناهج النقد�ة المعاصرة)، دار األ -

 .م2000ط، والنشر، تیزي وزو، د
 إیل�ا الحاوي: . 78
فن الوصف وتطوره في الشعر العر�ي، دار الكتاب اللبناني للط�اعة والنشر والتوز�ع،  -

 .م1987، 2لبنان، ط
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 إ�مان الجمل: . 79
 .م2007، 1دار الوفاء، اإلسكندر�ة، طالمعارضات في الشعر األندلسي،  -

 أ�من محمد میدان: . 80
الحوار األدبي بین المشرق والمغرب(المتنبي والمعري نموذجین)، دار الوفاء، اإلسكندر�ة،  -
 .م2004، 1ط

 �ا�ةغیبوب: . 81
غابر�یل غارس�ا  (مائة عام من العزلة لـ: روا�ةالشخص�ة األنثر�ولوج�ة العجائب�ة في  -

أنماطها، مواصفاتها، أ�عادها، دار األمل للط�اعة والنشر والتوز�ع، الجزائر، دط،  ماركیز)
 .م2012

 �شیر بو�جرة محمد: . 82
جمال�ات وٕاشكال�ات اإلبداع،  )1986 -1970بن�ة الزمن في الخطاب الروائي الجزائري( -

 .م2002 -م2001، 1والتوز�ع، طنشر دار الغرب لل
 �شیر خلدون: . 83
الحركة النقد�ة على أ�ام ابن رشیق المسیلي، الشركة الوطن�ة للنشر والتوز�ع، الجزائر،  -

 .م1981دط، 
 بوشعیب الساوري: . 84
النص والس�اق( ابن ُشهید بین الرغ�ة الذات�ة وٕاكراهات الس�اق الثقافي دراسة لرسالة التوا�ع  -

 .م2007، 1والزوا�ع)، دار الحرف للنشر والتوز�ع، المغرب، ط
 جابر عصفور: . 85
 .م1983دط، المرا�ا المتجاورة (دراسة في نقد طه حسین)، الهیئة العامة للكتاب، -

 جرجي ز�دان: . 86
 .ر��ة، دار الهالل، مصر، دط، دتتار�خ آداب اللغة الع -

 جمال م�اركي:  .87
 .م2003في الشعر الجزائري المعاصر، دار هومه، الجزائر، دط، التناص وجمال�اته  -
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 جمیل صلی�ا: . 88
اب اللبناني، والالتین�ة، دار الكت واإلنكلیز�ةالمعجم الفلسفي �األلفاظ العر��ة والفرنس�ة  -

 .1982بیروت، دط، 
 جواد علي: . 89
 .م1993 -ـه1413، 2م، العراق، طالمفصل في تار�خ العرب قبل اإلسال -

 حسن �حراوي: . 90
بن�ة الشكل الروائي(الفضاء، الزمن، الشخص�ة)، المركز الثقافي العر�ي، لبنان، المغرب  -
 .1990، 1ط

 حسن ع�اس: . 91
 نشأة المقامة في األدب العر�ي، دار المعارف، دم، دط. -

 حسن نجمي: . 92
 .م2000، 1طشعر�ة الفضاء السردي، المركز الثقافي العر�ي، المغرب،  -

 حسن نور الدین: . 93
 م.2002 – ـه1423، 1األسماء العر��ة معانیها ومدلوالتها، دار الكتاب الحدیث، لبنان، ط-

 حسین خمري: . 94
 .م2002، 1(مقار�ات في الروا�ة)، منشورات االختالف، الجزائر، ط فضاء المتخیل -

 حسین عالم: . 95
السرد)، الدار العر��ة للعلوم ناشرون، منشورات  (من منظور شعر�ة العجائبي في األدب -

 م.2010 – ـه11431االختالف، لبنان الجزائر ط
 حسین علي الزعبي: . 96
النقد في رسائل النقد الشعري (حتى نها�ة القرن الخامس الهجري)، دار الفكر المعاصر،  -

 م.2001-هـ1422، 1دار الفكر، بیروت، دمشق، ط

 حمید ادم الثو�ني:. 97
 -ـه1427، 1فن األسلوب (دراسة تطب�ق�ة عبر العصور األدب�ة)، دار صفاء، عمان، ط -

 م.2006
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 حمید لحمداني: . 98
بن�ة النص السردي (من منظور النقد األدبي)، المركز الثقافي العر�ي، المغرب، بیروت،  -
 .م2000، 3ط

 حنا الفاخوري: . 99
 .م1986، 1القد�م)، دار الجیل، لبنان، ط(األدب  الجامع في تار�خ األدب العر�ي -
 .م1991 – ـه1411، 2یل، لبنان، طالموجز في األدب العر�ي وتار�خه، دار الج -

 دعد الناصر: . 100
المنامات في الموروث الحكائي العر�ي (دراسة في النص الثقافي والبن�ة السرد�ة)،  -

 .م2008، 1المؤسسة العر��ة للدراسات والنشر، بیروت، ط
 :ذو النون المصري الجمل وزمالؤه. 101

 .ألدب، عالم الكتب، مصر، دط، دتالمنتخب من عصور ا -
 را�ح العو�ي: . 102

(من خالل كتاب التر��ع والتدو�ر والبخالء والحیوان)، دیوان  فن السخر�ة في أدب الجاحظ -
 .م1989 -ه1409، 1المطبوعات الجامع�ة، الجزائر، ط

 زكي م�ارك: . 103
 .م1931كت�ة العصر�ة، لبنان، دط، النثر الفني في القرن الرا�ع الهجري، الم -

 سالم عبد الرزاق سل�مان المصري:  .104
 .م2000شعر التصوف في األندلس، دار المعرفة الجامع�ة، القاهرة، دط،  -

 سعید �قطین: . 105
 . م2006، 1ط(مفاه�م وتجل�ات)، رؤ�ة للنشر والتوز�ع، القاهرة،  السرد العر�ي -
التبئیر)، المركز الثقافي العر�ي، لبنان، المغرب،  -السرد –(الزمن تحلیل الخطاب الروائي -

 دط، دت.
( البن�ات الحكائ�ة في السیرة الشعب�ة)، المركز الثقافي العر�ي، لبنان، المغرب،  قال الراوي  -
 .م1997، 1ط
في الثقافة العر��ة)، منشورات كل�ة  من قضا�ا التلقي والتأو�ل (تلقي األحالم وتأو�لها -

 .م1995اآلداب والعلوم اإلنسان�ة، الر�اط، المملكة المغر��ة، 
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(دراسة في عالم جبرا إبراه�م جبرا الروائي)، منشورات اتحاد  مضمرات النص والخطاب -

 .م1999الكتاب العرب، سور�ا، دط، 
 سیزا أحمد قاسم: . 107

الروا�ة (دراسة مقارنة لثالث�ة نجیب محفوظ)، الهیئة المصر�ة العامة للكتاب، مصر، بناء  -
 .م1984دط، 
 شعیب  حل�في: . 108

هو�ة العالمات في العت�ات و�ناء التأو�ل (دراسات في الروا�ة العر��ة)، النا�ا للدراسات  -
 .م2013، 1�ا، الجزائر، طالشركة الجزائر�ة السور�ة للنشر والتوز�ع، سور  –والنشر والتوز�ع 

، رؤ�ة للنشر والتوز�ع، الرحلة في األدب العر�ي(التجنس...آل�ات...خطاب المتخیل) -
 .م2006، 1القاهرة، ط

: المغرب، منشورات االختالف: الجزائر، الدار األمانشعر�ة الروا�ة الفانتاست�ك�ة، دار  -
 .م2009 – ـه1430، 1العر��ة للعلوم ناشرون، ط
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 :الجامع�ةواألطروحات الرسائل  -7
هلي: . 203  إبراه�م موسى َحاِسر السَّ
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 الصفحة وعــموضال
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ألنماط الرحلة الخ�ال�ة، من رسائل ومنامات ابتدع األدب العر�ي نصوصا ُمَشِكلة       
 متخیلة وأحالم مصطنعة، ومنها ندرك قمة النبوغ الفكري العر�ي من القدم.

أما متن الدراسة، هما: التوا�ع والزوا�ع والمنام الكبیر، إذ تمكن صاحبیهما من اقتحام 
والعلم�ة، �اعت�ارهما نموذجان للعجیب في الكتا�ة األدب�ة، فقد سعى عالم العجائب العقل�ة 

 ال�حث إلى معرفة جمال�ات التشكیل السردي العجائبي فیهما، وك�ف�ة تأس�سه.
هكذا، ُ�فضي الحدیث عن متن الدراسة إلى الحدیث عن الخطة المت�عة في انجاز 

 �حثي على النحو اآلتي:الدراسة، والتي فرضتها طب�عة الموضوع، فجاء اله�كل ال
 ة.ـمقدم -
�التصورات التي  ل: نحاول ف�ه تحدید مصطلح العجائب�ة، ومفهومه مستضیئینـومدخ -

تبینا تسم�اتها محاولة للّتمییز بین ، كما بلورها المشتغلون �العجائب�ة في الثقافة الغر��ة
 مختلف االجتهادات والتصورات.

وتشكلها السردي في التوا�ع والزوا�ع، نقسمه إلى فصول �اب أول: نتناول ف�ه العجائب�ة   -
 .األمكنةعجائب�ة  ، عجائب�ة األزمنة،ثالثة: عجائب�ة الشخص�ات

قمنا �التطبیق : نخصصه لدراسة العجائب�ة في المنام الكبیر للوهراني، وف�ه: ي�اب ثان -
ل حول عجائب�ة نفسه الذي قمنا �ه في ال�اب األول في دراسة الفصول، حیث كانت الفصو 

 الشخص�ات واألزمنة واألمكنة.
وازنة من �اب ثالث: خضنا ف�ه دراسة موازنة بین العملین، وقسمنا الموازنة إلى فصلین:م -

 موازنة من حیث البناء.حیث المضمون،و 
 خاتمة. -
جملة من االستنتاجات والتي �صعب تعم�مها على كل إلى هكذا، أسفر ال�حث  

، حیث ت�قى نتائج ال�حث رهینة �المتن المدروس، ور�ما بنوع من العجائب�ةاألدب�ة النصوص 
 :إلیها في هذا ال�حث المتواضع النتائج المتوصل إیجاز. و�هذا المعنى، �مكن التلقي

ح ـا للمصطلـة مقا�ال عر�یـح العجائبیـار مصطلـنا الختیـخلص -
أن  االعت�ارات، من بینهامعزز�ن هذا االخت�ار بجملة من  LEFANTASTIQUEسيـالفرن

العجائب�ة أكثر تعبیرا عن الالواقع دون غیرها من المصطلحات التي �حو�ها ضمن صنفه: 
 كالغر�ب والفوق طب�عي والفانتاست�كي.
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تضعنا التوا�ع والزوا�ع العجائب�ة أمام شخوص فجائ�ة الظهور، وسر�عة االختفاء، وهذا  -
ننا نقف فجأة أمام أمور ال تقبل التفسیر. لهذا تكون ماال نتقبله نحن الشخوص الطب�عیین؛ أل

 الشخوص مرت�طة في حضورها وحركتها وصفاتها �ما هو فوق الطب�عي.
كان المزج بین عالم الواقع وعالم الخ�ال آثارا ال تخفى على بناء زمن السرد في التوا�ع  -

 تخیل.والزوا�ع، فقد راوح ابن ُشهید بین الزمن الطب�عي وزمن النص الم
توزعت األمكنة الواقع�ة المؤسسة �الوهم، فعند �حثنا عن سمات هذه األماكن، في الرسالة  -

من خالل حركة تنقل الراوي، وجدناها في مفتتح المدخل، حیث یلتقي تا�عا یرغب في 
صحبته؛ إنه زهیر بن نمیر، مقترحا عل�ه رحلة خ�ال�ة تأخذه إلى عوالم عجی�ة، إعالنا منه 

 الة لن تستقر على مألوف�ة المكان واستقراره.�أن الرس
إن تنوع الشخص�ات في المنام الكبیر، هو قر�ن ذات الوهراني، الذي سعى لخلق شخوص  -

 من منا�ع مختلفة، حق�ق�ة أو تخییل�ة من جهة، وٕانسان�ة ومالئك�ة وطب�ع�ة من جهة أخرى.
الغیب ومحاولة ارت�اده وٕاطالق الحر�ة الزمن الذي اختاره المنام زمن مبتكر یتعلق �عالم  -

 للخ�ال وللعالقات بین األزمنة واألمكنة.
العالم الذي اختاره الوهراني لتنمو ف�ه الحكا�ة، كان عالم الدار اآلخرة، وهو عالم لم �كن  -

تصو�ره عص�ا على الوهراني، بل استطاع خ�اله أن �شكله كما شاء، عالم مملوء �التصو�ر 
 في تأو�الت الشخوص الحاضر�ن.الدیني، ممتد 

تعد المدونتان أنموذجین من نماذج األدب الكنائي، وهو أدب �سعى لنقد الواقع، تار�خ�ا  -
واجتماع�ا و...، عن طر�ق بن�ة حكائ�ة رمز�ة تهرب من الم�اشرة، كي ال �صطدم األدیب 

 بواقعه.
یؤهلها بتجاوز تصو�ر الواقع،  �ستثمر النصان الظواهر الفن�ة التي تمتلكها اللغة؛ ألن ذلك -

إلى تخیل واقع آخر، و�التالي، فهذا الخلق المتخیل یدخلنا في عوالم الح�اة الجدیدة 
 "العجائب�ة".
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 La littérature arabe a créé des textes se portant sur les tu pes du voyage 

imaginaire tels que : lettres, rêves imaginés et fabriqués, qui montrent le 

summum de la créativité intellectuelle arabe depuis les temps passées. 

 Concernant le corpus d’étude, il s’agit de : « eltawabi3 wa zawabi3 » 

et « elmanam elkabir » que leurs auteurs ont pu forcer le monde du 

fantastique rationnel et scientifique, les considérant comme deux modèles du 

fantastique dans l’écriture littéraire. Ainsi, La Thèse a essayé de connaitre 

l’esthétique de la narration fantastique dans ces deux textes et comment elle a pu 

se constituer. 

 Dès lors, parler de corpus, nous amène  parler du plan suivi dans 

l’élaboration de cette étude, qui va se faire comme suit : 

- Introduction. 

- Préambule dans lequel, nous allons essayer de préciser le terme du 

fantastique et sa définition à la lumière des représentations faites par 

occidentaux, pour avoir les différents travaux et représentation sur cette 

notion. 

Première Partie : Nous allons aborder le fantastique et sa forme narrative 

dans « eltawabi3 wa zawabi3  ». 

 Nous allons deviser cette partie en trois chapitre : 

Le fantastique des personnages, le fantastique des temps et le fantastique des 

espaces. 

Second Partie : Nous allons le consacrer à l’étude du fantastique dans 

« elmanam elkabir » et dans lequel, nous allons suivre la même procédure 

utilisée dans la première partie telle que : le fantastique des personnages, des 

temps et des espaces. 

Troisième partie :nous avons fait une étude en parallèle des deux textes 

que nous avons devisé en deux chapitres : parallélisme concernant le contenu et 

parallélisme concernant la forme. 
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Introduction : 

Ainsi, l’étude que nous avons menée a donné lieu à une somme de 

résultats, qui sont difficiles à généraliser à tous les textes littéraires fantastiques, 

c’est que ces résultats restent liés au corpus étudié, et peut être à la réception. 

Avec ce sens-là, nous pouvons résumer les résultats aux quels nous pouvons 

résumer les résultats auxquels nous avons aboutis dans ce modeste travail 

comme suit : 

Nous avons choisi la notion de fantastique en se basant sur un ensemble 

de considérations, comme le fait que le fantastique est plus expressif du non-réel 

que les autres tu pes tels que : l’absurde, le surnaturel et le fantastique. 

- Les personnages des textes étudiés sont liés dans leur présence et leur 

action au surnaturel. 

- Le mélange entre le monde réel et le monde imaginaire a influencé le 

temps de la narration dans les textes d’Ibn Chouheid qui a su alterner 

entre le temps véridique le temps imaginé. 

- Dans l lettre, Les espaces réels crées par l’imagination se sont multipliés à 

travers les déplacements du narrateur. 

- Le diversité des personnages chez El wahrani a donné lieu à la création 

des personnes d’appartenance diverse, réelles ou imaginaires d’un autre 

côté. 

- Le temps choisi est un temps innové en relation avec le monde d’au-delà, 

et la tentative de le voir et d’établir des relations entre les temps et les 

espaces.  

- Le monde choisi pas El wahrani pour son histoire est le monde de la 

seconde vie dont la représentation n’était point difficile à établir pour cet 

auteur, qui a su créer un monde plein de représentation religieuse, incarné 

dans l’interprétation des personnes présentes. 
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- Ces deux textes sont considérés comme des modèles de la littérature 

indicielle, qui veut critiquer le réel d’une manière historique, sociale …etc 

, à travers une forme narrative symbolique pour éviter que l’écrivain soit 

choqué par son réel. 

- Les deux textes s’approprient les figures de style que la langue possède, 

pour accéder à un autre réel imaginé celui vécu, ce qui va nous permettre 

d’entrer dans des nouveaux mondes fantastiques. 
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