الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيـة الشعبيــة
وزارة التعميـم العالـي والبحـث العممـي
جامعـة مولـود معمـري تيـزي -وزو
كميـة اآلداب والمغات
قسـم المّغـة واألدب العربي

أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه
التخصص :اللّغة واألدب العربي

الفرع :أدب عربي

إعداد الطالب :سليم سعـدلي

الموضوع:

الساخر في أعمال " ركن الدين
األدب ّ
الوهراني"
لجنة المناقشة:

"

أ.د/أحمد حيدوش؛ أستاذ التعليم العالي .جامعة البويرة................رئيسا
ومقررة
أ.د /آمنة بلعلى؛ أستاذة التعليم العالي .جامعة تيزي -وزو.............مشرفة
ّ
أ.د /لخصر بن السائح؛ أستاذ التعليم العالي .جامعة األغواط.........عضوا ممتحنا

د/خالد عيقون؛ أستاذ محاضر صنف أ .جامعة تيزي -وزو............عضوا ممتحنا
د /راوية يحياوي؛ أستاذة محاضرة صنف أ .جامعة تيزي -وزو.........عضوا ممتحنا
د /فريدة مولى؛ أستاذة محاضرة صنف أ .جامعة بجاية...............عضوا ممتحنا

تاريخ المناقشة 1:فيفري .7112

كلمة شكر
هلل انفضم من قبم ومن بعد فانحمد هلل .
ثم خانص انشكس وانتقديس نألستاذة انمشسفت
الدكتورة "آمنة بلعلى"
نقبىنها اإلشساف عهى هرا انعمم أوال ،و عهى
زحابت صدزها في تهقي االستفسازاث
واإلجابت عنها بكم زوح عهميت ،وعهى جميع
اإلزشاداث انتي قدمتها ننا طىل مدة إشسافها
عهى هرا انبحث.

إه ــداء
ي الكرٌمٍن شكرا
إلى والد ّ
وعرفانا.
إلى من كانوا سندا لً.
إلى كل الذٌن أحبّونً
وشجّعونً

أهدي هذا العمل

هعوص اموىراين عيرت واخذفت ٔك ّّن ا هبت امعحراء خيرجو
امغير ويطويو اجلفاف.
ُ
خرجت مهنا بنذاجئ ال أٔصم يف ٕاماك هية حصهتا
ىذه ثأٔمالت
ف ٕا ّن يف امخارخي امؾريب ،ما يد ّل ؽىل أٔ ّن مجموؽة من امكذاب ٔكمثال
ابن حمرز اموىراين ،مصدت ٔلؽاظري امزمن مبا فهيا من امعفات
ّامرسيسة ،واحذفغت بكياّن ا ؽىل ادلىور ،فمل ثبد ومل ثنلرض
ومكهنا طامت واس خاكهت ،وثناوبت ؽوهيا دورات من امعوةل
والاس خاكهة ،احذفغت خالميا مجيؾ اً بطابػ من املوة وومست
بسمة من اجلدل ؽىل مدافؾة امن وائب ،ظامدة نوضدائد ،بؾيدة ؼن
أٔن ثذؼن ميزمية ،جسمل هبا ٕاىل امفناء ،فيذه هع وص خادلة جض بو
اخلادلين من اذلوات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ام ّسخرية كدمية كدم ا ٕالوسانٔ ،ل ّنا كد حكون حروحي اً ؼن
امنفس أٔو جرسية ؼن املوب ،أٔو اسدناكراً ملا يلػ ،وثندرا ابخلعم
نام جاء يف كعة "هوح"(ؽويو امسالم) حني أٔمر بعنػ ام ّسفينة
ميجمػ فهيا من لك زوجني ازنني ،وأٔىهل ،وكرا بخو املؤمنني ومن
اثبؾو وأٓمن بو ...ىزأٔ بو كومو ،وحضكوا وكاموا:
اي هوح ،كد ننت اب ٔلمس هبي اً ،وأٔظبحت اميوم جناراً !! اجلاحظ
احليوان  ،حت :ؼبد امسالم ىارون ،ج  ، 3ص . 6

فاكن جواب "هوح" حام ًال اموؽد واههتديد ؽاكبة مخكذيهبم
واس هتزاهئمَ "،وي َ ْعنَ ُػ امْ ُف ْ َ
ْل َو ُُكَّ َم ا َم َّر ؽَوَ ْي ِو َم َ ٔلٌ ِّمن كَ ْو ِم ِو َ َِس ُروا
ِمنْو كَا َل ان ج َ ْس َخ ُروا ِمنَّا فَا ََّّن و َ ْس َخ ُر ِم ُ ْ
ون" ،ىود:
نُك َ َمَك ج َ ْس َخ ُر َ
ِ
ِ
. ٨٣

ــــــــــــــــــــــــــ
كال اجلاحظ :مفا عنم ابمضحم اذلي ال يزال ظاحبو يف
غاية امرسور ٕاىل أٔن ينلطػ ؼنو سببو؟ .ومو اكن امضحم كبيح اً
من امضاحم وكبيح اً من املضحم ،ملا كيل نوزىرة ،واحليل واملرص
املبينٔ " :ك ه ّو يضحم حضاكً" .وكال هللا جل ذهره َ :وأَ ه َّ ُو
ُى َو أَ ْ َ
ات َوأَ ْح َي ا امنجم. ٣٣ – ٣٨ :
حض َم َوأَ ْب َ ىكَ ،وأَ ه َّ ُو ُى َو أَ َم َ
فوضػ امضحم حبذاء احلياة ،ووضػ امباكء حبذاء املوت ،وأٔ ه ّو ال
يضيف هللا ٕاىل هفس املبيح ،وال مين ؽىل خولو ابمنلط.
وهيف ال يكون موكؾو من رسور امنفس ؼغامي ،ومن معوحة
امطباع هبرياً ،وىو يشء يف أٔظل امطبػ ،ويف أٔساس امرتهيب؟
ٔلن امضحم أٔول خري يغير من امعيب ،وبو ثطيب هفسو ،وؽويو
ينبت حشمو ،ويكرث دمو اذلي ىو ؽويو رسوره ومادة ك وثو
ومفضل خعال امضحم ؼند امؾرب جسمي أٔوالدىا ب"امضحاك"
و "بسام" ،وبــــ" طويق" ،وبــــ"طوق" .وكد حضم امنيب (ص)
ومزح وحضم امعاحلون ومزحوا .و ٕاذا مدحوا كاموا :ىو حضوك
امسن ،وبسام امؾض يات ،وىش ٕاىل امضيف وذو أٔرحيية واىزتاز.

و ٕاذا ذموا كاموا :ىو ؼبوس ،وىو اكحل ،وىو كطوب ،وىو صدمي
احمل ّي ا ،وىو مكفير أٔ بد اً ،وىو هريو ،وملبغ اموجو ،وحامغ
اموجو ،و ٔكمنا وهجو ابخلل منضوج" .
اجلاحظ ،احليوان ،حت :ؼبد امسالم ىارون ،ج  ، 3ص . 6- 5

فهرس احملتوايت
08
................................................................................
مقدمة

الفصــل ا لأول:
أأركي ولوجيا ا لأمل يف خطاب الوهراين

متهيد15 ......................................................................... :

املبحث

ا لأ ول :مظاهر انكسار الذات 18 .............................................
ّ

املبحث

الثاين :تمثيل الذات في الفضاء التخييمي 53.....................................

 .1االغتراب في المقامات والرسائل18 ............................................
 .2إخفاق إثبات الذات في المنام الكبير36 ........................................
 .1استدعاء الفضاء الدنيوي57....................................................
 .2التحرر داخل المكان األخروي59 ..............................................

املبحث

الثالث :الخطاب بين الفحش والتخمق 69 ......................................

 .1إنزال الخطاب إلى الفحش 73 ..................................................
....
 .2االرتفاع بالخطاب إلى األخالقي 87 ............................................
....

الفصــل الثاين:
أليات اش تغال ال ّسخرية يف أأدب الوهراين

املبحث

ا لأ ّول :آليات تمثيل عنف الواقع....................................

97

 .1االنفعالية وعنف المغة 100......................................................
 .2المفارقة والسخرية 126 ..........................................................

املبحث

الثاين :تفكيك األشكال التعبيرية التقميدية 751 ..................................

158
 .1الخبر الغريب .................................................................
 .2استراتيجية الترجمة 181.........................................................
210
 .3استراتيجية الخطابات المقمدة............................. .......................

الفصــل الثالث:
اسرتا تيجية اخلطاب الهذايين يف أأدب الوهراين
املبحث

ا لأ ول :مسار الخطاب الهذياني224 ...........................................
ّ

املبحث

الث ّاين :مظاهر تماسك الخطاب المضمرة................................:

226
 .1ستار الجنون ................................................................
.2ستار الحكمة 249 ..............................................................
256

 .1ترابط وحدات البنية الخطابية256.................................................
 .2التمقي المعرفي واإليديولوجي269 ..............................................

املبحث

الث ّالث :مآالت الخطاب الهذياني276 .........................................

 .1نزوع الخطاب الهذياني نحو الكتابة الشذرية 276 .................................
 .2آليات الكتابة الشذرية 281 ......................................................

323
اخلامتة.............................................................................. .:
واملراجع330............................................................ :

قامئة املصادر
امللخص....................................................................... :

374

مقدمــــــــــــــــــــة
ّ

مقدمة:
الساخر فيو مفرزة لجماليات النصوص التراثية التي ال
إن ىذا البحث ييتم باألدب ّ
ّ
يخمو منيا تراث أية أمة ،وىو القناع االستعاري الذي يتبناه األدباء لمكشف عن األنساق

االجتماعية المستورة التي تعكس لنا مظاىر الحياة في عصرىا من خبلل تقريب صورة الواقع

اإلنساني.

السخرية لم تتسع في عصر من العصور أو في بمد من البمدان كما اتسعت في
ولع ّل ّ
مصر في العصر األيوبي ،حتى أننا ال نكاد نجد شاع ار من شعرائيا عمى اختبلف مذاىبيم

الفنية إال وروح الفكاىة والسخرية تشع من أشعاره .وقد تفاوت الشعراء في مدى استعماليما

وأسموب أدائيما وتنوع موضوعاتيما ،فمنيم من إتخذىا وسمية لئليضحاك والمداعبة ،ومنيم من

إتخذىا سبيبل لمتيكم والمذع والنقد الشديد ،ومنيم من جمع بين اإلثنين ،فضبل عن استخداىما

أداة فعالة في تقويم المجتمع وتيذيبو ،واصبلح خممو ،وتط ويره ،بنقد جوانب النقص أو القبح
أو الخروج عن المألوف ،أو ما ىو مناف لمطيعة البشرية السوية.

الساخر وسبروا أغواره ،فكان وسيمة لمتي ّكم والنقد البلذع ،تبدو
تناول األدباء األدب ّ
السخرية في مظيرىا الخارجي كوميدية المشيد ،وفي تأثيرىا مضحكة الواقعّ ،إنيا من أشكال

النقد الواعي الممزوج باإلحساس الفطري المتج ّذر في أعماق اإلنسان بتعبير كفاح درويش.

من العسير جدا ،إن لم يكن من المستحيل ،فصل أدب الوىراني عن أشكال التعبير

الساخر؛ خاصة لما يحتويو في مضامينو من مواقف انتقادية ساخرة تبرز اإلحساس
األدبي ّ

السخرية ال تعبر عن مظاىر األشياء بسطحية ساذجة لكونيا تعمد إلى
بالمفارقة األدبية ألن ّ
التحميل العميق ُبغية اإلجابة عن األسئمة الدقيقة أو الخاصة.

الساخر مرتبطة بحرية التعبير وتحتاج الى مكاشفة الذات ،واذا لم يكن
رسالة األدب ّ
الساخر يصل إلى غايتو
الساخر نزعة فمسفية فيو كالراقص عمى إيقاع الدف ،الكاتب ّ
لؤلديب ّ

إن رسالة
بوسيمة مرحة يتناقميا الناس بناء عمى إعجابيم بجمال كممتو وميارتو وخفتوّ ،
السخرية اليادفة تعمل عمى توجيو األفكار واصبلح المجتمعات ،كما يستطيع صاحبيا
ّ
اصطياد المفارقة التي ترفع غشاوة المتناقضات بأسموب ترميزي يثير الضحك ،سواء أكان ذلك

السخرية
النكتة الشفوية أو
عن طريق ّ
الساخرة ىذا من جية ومن جية أخرى تحتوي ّ
القصة ّ
ّ
فإن قمة األلم تتحول إلى
قم ة األلم فكما أن قمة الحزن تتحول إلى غناءّ ،
عمى ألم ممض فيي ّ

البمي ة ما يضحك.
سخرية بتعبير كفاح درويش ،وقديما قالت العرب :شر ّ
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مقدمة:
الساخرة في األدب العربي القديم؛ ما بين الشعر  -المقامة –
تعددت مقامات الصور ّ

السخرية في األجناس
فن ّ
النادرة  -الطرافة...الخ؛ وبوسعنا أن نمحظ العبلقة الببلغية بين ّ
وفن اليجاء في الشعر الذي أبدع فيو شعراء األدب العربي القديم ،فيو النواة
األدبية األخرى ّ

السخرية األدبية .وىذا ما أشار إليو "كفاح درويش" أثناء حديثو عن
الفنية التي تتمتع بيا ّ
فعالية اليجاء في السخرية فقد اعتبر بشار بن برد الذي ترك اثني عشر ألف بيت مثاال في
السخرية السوداء التي بقيت عالقة في ذاكرتيم الناس عمى مر العصور .بدون
المر و ّ
اليجاء ّ
نسيان شخصية الحطيئة ،الذي كان يسخ ر من نفسو حين ال يجد أحدا ييجوه .وحين يكون

الس اخر ابن الرومي ،الذي
السخرية بعيداً عن اليجاء تبرز صورة الشاعر ّ
الحديث عن فن ّ
تخصص في التقاط المفاراقات في وصف األشخاص واألشكال حتى قيل عنو إنو رسام
الكاريكاتير في الشعر القديم ،كما نشطت حركة النثر بمختمف أشكاليا وال سيما القصص
الفكاىي الذي أصبح السمة الغالبة في العصر العباسي ،ويعد أبو العبلء رائدا في ىذا المجال

السخرية الضاحكة باأللم العظيم
السخرية ببعده
الفمسفي ،وقد مزج ّ
لفن ّ
حيث قدم نموذجا أرقى ّ
ّ
في "رسالة الغفران" ،وكذلك نذكر كتباً كثيرة شييرة في أدبنا العربي القديم مثل :كتاب" :اإلمتاع
والمؤانسة" لمتوحيدي ،وكتاب" :األمالي" ألبي عمي القالي ،و"العقد الفريد" البن عبد ربو

األندلسي ،و"الكشكول" لمعاممي ،و"المستطرف من كل مستظرف" لؤلبشييي ،و"روض العقول"

لمرزبان نامو ،و"فاكية الخمفاء ومفاكية الظرفاء" البن عربشاه الحنفي الدمشقي .وقد أسست

فن الخبر العربي الذي ال يوجد لو مثيل في كل آداب العالم .وظير في
ىذه الكتب لنشوء ّ
التراث العربي كثير من الشخصيات الفكاىية ،أشيرىا" :أشعب" ،و"أبو دالمة" ،و"أبو العبر"
و"أبو العيناء" ،و"جحا" وغيرىم ،وتناثرت أخبارىم ونوادرىم في بطون الكتب العربية القديمة

مشرق ًا ومغرب ًا مثمما نجد لدى ركن الدين الوىراني الذي ىو موضوع بحثنا.
سبب اختيارنا لمموضوع:

إن المرحمة التاريخية التي عاش فييا الوىراني في مصر ىي مرحمة انتقالية في التاريخ
ّ
العربي (القرن الخامس والسادس الهجري) حيث كانت تشيد تحوالت ميمة ،فالخبلفة الفاطمية كانت
تمفظ أنفاسيا األخيرة ،وأجزاء من الببلد اإلسبلمية عمى امتداد ساحل الشام ترزح تحت نير
االحتبلل الصميبي ،يرافق ذلك كمو صراعات بين القوى السياسية الفاعمة لبلستيبلء عمى

السمطة .إن ىذه األجواء المحمومة خمقت أوضاع ًا سياسية واجتماعية مترّدية ساعدت عمى
ظيور سموكات نزعت عن الثقافة واألدب ثوب القداسة والج ّد.
9

مقدمة:
ق ّدم الوىراني كتابات ساخرة تجاوزت بع ض األنماط التقنية التي سادت في تقاليد
وتميز أدبو باالنفبلت من قبضة االعتبارات الببلغية والثقافية والسياسية التي عادة ما
األدبّ ،
يضعيا المثقف نصب عينيو ،فتتحكم ،بل وتتدخل في الصياغات التي يجب تقديميا لآلخر

ىذا االنفبلت يص يب بالدىشة والغرابة كل من يقرؤه ال لتقنيتو العالية وجماليتو البنائية فحسب

بل لما َي حويو من الطاقة النقدية اليائمة والصريحة لممجتمع بكل تشكبلتو النوعية حتى يمكن
مزقت
القول إن الوىراني قد نسج "أدبو" لتعرية الواقع وفضح المم ارسات البلأخبلقية التي ّ

المجتمع وأوىنتو بك ّل طبقاتو وأصنافو.
السرد
وفي ذلك الوضع كما يرى الباحث "يوسف بن إبراىيم الكندي" في دراستو آليات ّ
في منامات الوىراني كتب ىذا األخير بحرية مطمقة دون ّأي ة اعتبارات لسخط السمطة ،فكان

كمن يصطنع بطولة مضادة ال يخفييا عن اآلخر رغم ما تتيحو لو الكتابة من قدرة عمى

التخفي كما فعل أدباء آ خرون قبمو أو بعده ،ألّن و يقدم معطيات وثائقية تظير المدى الواسع
الذي كان يتحرك فيو األدب دون أن يتخفى وراء أقنعة متعددة فرضتيا الرقابة التي مارستيا
السمطة بكافة أشكاليا.

ما العمل األدبي الذي بمقدور الكاتب أن يفعمو في مواجية ىزات السمطة ،وتحوالت

الس خرية؟ كان السؤال البارز كيف كان الوىراني ي حرك خيوط السخرية بشتى
الحياة غير ّ
الساخرة؟ لماذا كل ىذه
أشكاليا؟ ما المبلذ الذي يبحث عنو الكاتب من خبلل انتاج الكتابة ّ

الجرأة في الطرح رغم رقابة السمطة؟ ىل كان ىناك تأثير لمسياق المعرفي المضطرب عمى
أشكال الكتابة التي وجدت خبلل ىذا السياق أم ىو نزوع ذاتي من الوىراني دفعو إلى ىذا

النمط من األدب ،الذي قام عمى األشكال التعبيرية التقميد ية من مقامات ورسائل ،وفصول

السرد ىو المنامات التي تفرد بيا ،ومنح من خبلليا
شذرية تحكمت في نشأة نمط جديد من ّ
أي مدى تحكمت ىذه
لؤلجناس األدبية خمطة من اليجنة وسمت أدبو بصورة ساخرة ،فإلى ّ
الصورة في عممية تمقي أدب الوىراني وكيف كانت مآالت ىذا الصنف من الكتابة وىل ىناك

إمكانية لتقديم توصيف ليا؟

السرد عند الوىراني بصورة إجمالية؛ مثل
تعرضت بعض الدراسات لتحميل بنية ّ
ولقد ّ
عرضت فييا لبنية المقامات والمنام عموم ًا ،دون الوقوف عمى اآلليات
دراسة مناع مريم ،التي ت ّ

منصبا عمى الرسائل
األخرى التي تتعدى المنيج البنيوي ،ودون أن يكون التركيز في التحميل
ً
والمنامات تحديداً .وىناك دراسة لــ :سوميشة خموي ،المعنونة ":التناص في منامات الوىراني
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مقدمة:
ومقاماتو ورسائمو" .وقد اعتمدت الباحثة عمى منيج المقارنة واستخراج النصوص المتداخمة

السرد في منامات الوىراني
وىناك دراسة أخرى لـ :يوسف بن إبراىيم الكندي ،بعنوان" :آليات ّ
دراسة فنية" عمد فييا إلى تحميبلت بنيوية ال تتعدى بنية الشخصيات والزمن والمكان ،ومن ىنا

نصية شممت كل
السخرية كاستراتيجية ّ
كانت فكرة تناول أدب الوىراني بالتركيز عمى ظاىرة ّ
اتيجية من آليات استقيناىا من مشارب
خطاباتو ،استنادا إلى ما يمكن أن تستوعبو ىذه االستر ّ

مختمفة قصد اإللمام بيذه الخاصية التي ميزت أدبو.

السير
وانصب اىتمامنا عمى الطريقة التي ٌنقيم بيا الوىراني بعيدًا عن شيادات أعبلم ّ
والتراجم التي تعبر عن ترجمة حيادية لم تمتمس في ثنايا المدونة إالّ األلفاظ البذيئة التي تعج

بيا نصوصو ،ميتمين في األساس بأدبو وفنو.

وعمى اعتبار أن الموضوع ىو الذي يحدد المنيج ،قبل اإلجراءات النظرية ،فالبحث

الساخرة
يحمل في طياتو مجموعة من القراءات ،تتعمق بال ّسياق الذي انبثقت منو الكتابة ّ
واشكالياتي ا وخصائصيا التي تحتاج إلى من يكشفيا أو يحمميا بطريقة حفرية ،كونيا دراسة
غير مقيدة بتقنيات منيج محدد ،بل تستقي طرائقيا في التحميل من نظريات ونماذج شتى

استقينا بعضيا من طروحات ميشال فوكو وأخرى من الببلغة وتحميل الخطاب فتكون دراستنا

أقرب إلى طروحات الممارسة الحفرية.

تشكل البحث من مقدمة وثبلثة فصول وخاتمة ،الفصل األول :الموسوم بـ ــ" :أركيولوجيا

األلم في خطاب الوهراني" ،فيو بسط لتجربة الوىراني والوضعية التمفظية لخطاب األلم عنده
السياق الخارجي
من خبلل الحديث عن مسعى الكاتب إلى إثبات ذاتو وكيف واجو إكراىات ّ
مما جعمو يتراوح بين شعورين متباينين وىما :اإلحساس بالتيميش والشعور بالتفوق .ويتكون

الفصل األول من مبحثين :المبحث األول" :مظاهر انكسار الذات" مركزين عمى ىذه الصفة
ومظاىر تجمي األلم في نصوص الوىراني ،وبينا كيف يكون األلم في خطاباتو قيمة جمالية

الساخر ،وكيف يصور صراع الذات مع مؤسسات المجتمع والسمطة وعزلة
السرد ّ
متعمقة بببلغة ّ
المثقف .أما المبحث الثاني المعنون بـ" :تمثيل الذات في الفضاء التخييمي" فنرى فيو مدى

المستمبة ،وىل تمكنت من التفاعل
أىمية الرحمة المتخيمة التي راحت تبحث عن حقيقة الذات ُ

مع عوالم أخروية ،أين راحت تستعيد إخفاقاتيا الدنيوية؟ أم ّأنيا نقمت لنا تجربة أخرى تخالف
ما كان متوقعا؟ وىل تمكنت الكتابة التخييمية من تحقيق التماسك الداخمي الذي راحت الذات
تبحث عنو لتستبدل ماضييا السيء بمحظة أ خرى مشرقة؟
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مقدمة:
وخصصنا المبحث الثالث" :الخطاب بين الفحش والتخمق" ،لمحديث عن ثنائية الصراع

بين نسقين سرديين يتمثبلن في :الفحش والتخمق ،فيصبح باإلمكان استفزاز القارئ واقحامو

في خطر المساءلة :ما الذي سار بالنص ىذا المسار؟ من الذي ارتضى لمنص ىذا التعتيم
السرد اليجائي الفاضح كتسفيو
البالغ حد انفصام الوشيجة بين النص األدبي المألوف وبين ّ
اآلخر عن طريق تسفيو الذات ال ذي قد نحسبو آلية الستم ارريتيا؟

لننتقل إلى التخمق :الذي قمنا من خبللو بتببيان أسباب تغيير الخطاب نحو ىذه اآللية ،ولماذا

كان قواميا االستعطاف والتودد ،الذي يتموضع يتشكل بطريقة تيكمية ،وىل ىي استراحة من

النص إلى سياق
أن انتماء
ّ
معاناة الحياة التي تراوحت بين المبدع والمحيط؟ إذا ما أدركنا ّ
ثقافي أو تاريخي مح ّدد يفترض مؤوالً ثقافيا عارفاً بتمك السياقات ،ليتمكن من فك مغاليقيا
وتأويل أنساقيا الثقافية واأليديولوجية المضمرة في الخطاب األدبي.

السخرية في أدب الوهراني"
يتحدث الفصل الثاني الموسوم ب ـ ـ" :آليات اشتغال ّ
السخرية ،مبرزين العناصر
عن اآلليات العامة التي اعتمدىا الوىراني في إنشاء خطاب ّ

السا خر ،وطرائق اشتغاليا ،وذلك لنوضح خصوصية الكتابة
السردي ّ
األساسية لمخطاب ّ
ولكنيا في ذاتو تفارقو وتتجاوزه مما
الساخرة ،والتي كثي ار ما تتداخل بعالم الواقع المحسوس ّ
ّ
التميز ،ففي المبحث األول تحدثنا عن" :اإلنفعالية وعنف المغة" وقمنا بتبيان آلية
يكسبيا
ّ
عنف المغة في أدب الوىراني مركزين عمى المحاورة واالستنطاق حسب ما تمميو عمينا
خصوصية النص ،لنختم بمحبث ٍ
السخرية" تناولنا فيو مفارقة مممح
ثان عنوناه ب ـ" :المفارقة و ّ

الشخصيات في المقامات والرسائل ،وتتبعنا فييا الطريقة التي وردت بيا الشخصيات والصفات
المقرونة بيا كالمؤامرة التموييية والخداع ،ويتضح ىذا من خبلل تفكيك المفارقة ،كما سمطنا

السخرية.
الضوء كذلك عمى أسباب ّ
الزج بيا في سياقات ومواقف تفيض بالنقد البلذع و ّ
أما المبحث الثاني الموسوم" :بتفكيك األشكال التعبيرية التقميدية" ،قمنا فيو باستنباط
السخرية :ك استراتيجية الخبر الغريب والترجمة في الخطاب المنامي
استراتيجيات اشتغال ّ
المقامي ،الرسائل ،والخطابات المقمدة بخمع صفة التراكم التي تنيض عمييا .وأمام ىذا الركام

السرد وطرق ال حكي احتاج الدارس إلى أن يبحث عن قواعد تضبط ىذه
اليائل من أنواع ّ
األ شكال التعبيرية ،لرصد مكوناتيا والعبلقات فيما بينيا لموصول إلى معرفة كيفية اشتغاليا.
الساخر" الذي
نصل إلى الفصل الثالث الموسوم بــ" :استراتيجية الخطاب الهذياني ّ

اعتبره البعض عمى ىامش األدب ،فيو بالنسبة إلييم مجرد "ىذيان وحماقات جنونية" مضحكة
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مقدمة:
فإنيا صارت عند عباقرة الكتاب ودىاتِيم أساس ًا لرسم الواقع ومنطمق ًا لترسيخ
يراد بيا التسميةّ ،
السردي" بيان ًا ألىمية ستار الجنون الذي
أدب اليامش ،جعمنا المبحث األول" :مسار الهذيان ّ
يفيم من خبللو القارئ ظروف الكتابة اليذيانية وأسبابيا عند الكاتب ،ولماذا ابتعد عن المّغة

المألوفة متوسبلً بك ّل من الحمق والكممة الي ّشة ،وىل المجوء إلى لغة اليذيان ىو البحث عن
حية
الصدى اليامشي الّذي ينقمب إلى صوت ُم َدو قادر عمى أن ييب نفسو الستعارة جديدة ّ
بمغة ريكور؟ ثم انتقمنا إلى المبحث الثاني" :مظاهر تماسك الخطاب الهذياني" الذي تناولنا فيو
كيفية بناء التشكيمة الخطابية ،وحاولنا أن نشير إلى آلية التحول من المنفصل إلى المتصل
بمغة فوكو ،وكذلك اآلليات األخرى التي ساعدت عمى بن اء الخطاب اليذياني المنجز كـــ:

السياق الخارجي ،األيديولوجي(:سياسي /عقائدي) محاولين اإلجابة عمى األسئمة التي تثيرىا
ّ
عادة مثل ىذه النصوص .وفي األخير وقفنا عند المبحث الثالث المعنون بـ" :مآالت الخطاب
الهذياني" التي التمسناىا في نوع خطابي آخر سماه الوىراني بالفصول ،حاولنا أن نبين فييا
سبب نزوع الخطاب اليذياني نحو الكتابة الشذرية ،ورصدنا آلياتيا ومقاصدىا ونتائجيا وأنيينا

البحث بخاتمة عامة رصدنا فييا أىم النتائج.

والصعوبة الّتي عانينا منيا في دراسة أدب الوىراني متربطة أساسا ب الكتابة الممتوية
عالم طر ِ
ِ
إلى إخفاء م ِ
(حمم -ىذيان ،سرد غرائبي ،)...وال سيما إذا كان الوىراني يقصد ِ
وسبيل
يقو
َ
ُنبو ىنا إلى ّأنو ال يحسن ٍ
بقائل أن
االىتداء إليو ،مبعث ًار الكتابة وطريقة صياغة خطاباتو .وأ ّ
ُ
يدخ ُل في
تزداد تعقيداً بما
يقول ويقطع القو َل ،وباألخص في القضايا التي
ُ
ُ
تزداد بو تركيباً ،فقد ُ
ِ
ِّ
فإنيا منزلةٌ لم َي ْبمُ ْغيا العقل
جيء قائ ٌل
أما بأحسن ما يقا ُل ّ
بأحسن ما قي َل و ّ
المستطا ِع أن َي َ
حد ُ
خصي؟
الب َشري ،فكيف بالعقل ال ّش
ِّ
َ
أن عممنا يثمر ويؤتى أكمو ،إذا استطعنا أن نجمب حج ًار واحدًا نضعو في
وال ريب في ّ
سيتم و غيرنا في المستقبل.
أساس البناء الذي ّ
وختاماً نتقدم ب الشكر الجزيل لؤلستاذة المشرفة "آمنة بمعمى" التي كان ليا الفضل الكبير
في إنجاز ىذا البحث ،وذلك بمساعدتيا المشجعة والمحفزة التي مكنتنا من تخطي كل العقبات
وتجاوز كل الصعوبات وتذليميا ،حتى وصل البحث إلى نيايتو المرجوة.

وأشكر في األخير لجنة المناقشة عمى عناء قراءة البحث وعن المبلحظات التي

ستبدييا لنا وباهلل التوفيق.
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الفصــل األول:
أركيولوجيا األلم في خطاب الوهراني

أركيولوجيا األلـ في خطاب الوىراني:
تمييد:
يقصد ب أركيكلكجيا األلـ حسب ميشاؿ فككك :البحث المعمؽ في متكف الكقائع أك

الكثائؽ التاريخية التي تصكر لنا غربة الذات اإلنسانية مع الطابع اإلكراىي ليذه الجماعة
كالتي تجعمو في خصاـ ال ينقطع مع ذاتو  ،1كقراءتيا مجددنا قراءة مختمفة ،سكاء باستخداـ
أدكات البحث المعاصرة كالمستحدثة ،أك باستحضار المركنة في الذىف ،كالقدرة االستيعابية

المنفتحة عمى أفاؽ النص كمكنكناتو ،د كف االنغبلؽ عمى صكرتو التقميدية كمدركاتو المكركثة

السرد الحفرم الذم يبحث في
الشائعة ،كالسعي إلى ما يتجاكزه نحك ال ٌ
بل ى
مف ىكر بو في متكف ٌ
أخاديد الذات المنسية ،مع تمفصمية المفاىيـ المبدعة عمى بعضيا ،ليفتح النص بذلؾ في
نتائج التحم يؿ عمى بؤر تمفصمية بيف المفاىيـ ،تأتي مشعة في إبداعيا الخاص ،مفاجئة لكؿ
عادات العرض كاالستنتاج المنطقي المألكؼ .2

لكنو يجسد
إف مدخؿ أم أدب مف "لكحة التعذيب" ،ال يقدـ كصف نا إبداعيا مجانياٌ ،
ٌ
المتشتتة كالمرتطمة بأسكار العالـ المستبد؛ ألف المؤلؼ
"المنيجية األركيكلكجية لمذات اإلنسانية ي
كلكنو سيكاجو
ؽ في اليكاءٌ ،
يريد أف يحدد لمقارئ ،منذ البدايةٌ ،أنو لف يق أر تاريخ أفكار ىت ٍعمى ي
مكضعة األفكار الياربة مف أرشيؼ الحقائؽ ،ىذه المكاقعية لظيكر الداللة كتطكرىا حسب
إف الجينالكجيا تريد القبض عمى األفكار مجسدة ،بؿ
مكقعيات مغايرة ،حتى ال يمكف القكؿ ٌ
تريد رسـ تصكير األفكار كىي تشتغؿ في البحث عف ماىية الذات ،فالكممات ليست معطكفة
كلكنيا ىي أشياؤىا كذلؾ ،كأىـ كممة تدب عمى األرض ىي ىذا اإلنساف ،بؿ
عمى األشياءٌ ،
ىذا الجسد المنزاح إلى االغتراب عبر استنطاؽ مضاداتو .1

1

 -ينظر :ميشيؿ فككك ،جنيالكجيا المعرفة ،تر :أحمد السطاتي ،كعبد السبلـ بف عبد العالي ،ط ،2دار تكبقاؿ

لمنشر ،الدار البيضاء -المغرب ،2008 ،ص .22
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 -ـ ،ف ،ص  ،23ينظر كذلؾ :المعالجة األركيكلكجية لكقائع الماضي ،تـ النشر : AST 14/04/2017 01:47
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 - طكر إريؾ فركـ ،في عكدتو إلى ٍّ
وربَطَو بخبراتو وآالمو ومعالجاتو
كؿ مف ماركس كفركيد ،مفيوـ االغتراب َ
بتكجو أخبلقي
النفسية منطمقًا مف نقطة مركزية أكدت عمى الترابط الجدلي بيف اإلنساف ومحيطو .ربط فركـ ذلؾ كمو ُّ
كنفسي ليس كليد الصراع االقتصادم (كما قاؿ بو ماركس) ،كليس نتاج الصراع الجنسي (كما نظر لو فركيد) ،بؿ ىو

ض َعيا في إطارىا اإلنساني المستبد .كاالغتراب ،كمفيكـ
نتاج أمور وجودية ،شخصية الطابع ،اجتماعية المنشأَ ،و َ
ذم دالالت ،يمثؿ نمطًا مف تجربة يشعر فييا اإلنساف بالغربة عف الذات :فيو ال يعيش ذاتو كػ"مركز" لعالمو أو

كصانع ألفعالو ومشاعره .كمعاني االغتراب م تعددة ،اجتماعية كنفسية كسياسية...الخ؛ كيمكف إجمايليا :في انحالؿ
الرابطة بيف الفرد والمجتمع ،أي العجز المادي عف احتالؿ المكاف الذي ينبغي لممرء أف يحتمَّو وشعوره بالتبعية أو
15

أركيولوجيا األلـ في خطاب الوىراني:
السردية التي تحكي لنا الضربات
نيضت "األركيكلكجيا ،لتترسخ أيض نا في ال خطابات ٌ
المكجعة كاإل خفاقات المتتالية التي تصاحب الذات ،مف خبلؿ تفعيميا كفعالياتيا في اآلثار

األدبية كالثقافية ،كسائر النصكص اإلبداعية المكركثة التي ت حكي لنا م اررة التجربة اإلنسانية
كالبحث في كقائع األحداث ،أك الكثائؽ التاريخية التي تبثيا النصكص اإلبداعية في ثناياىا

كقراءت يا مجددا بشكؿ مختمؼ ،بيدؼ الكشؼ عف شيء غير معركؼ سابقا ،أك عرؼ عمى

بأنو كاقعي نتاج ظركؼ مكضكعية كذاتية معينة.
ٌأن و مبتذؿ ،ليثبت ٌ
كلذلؾ ينصرؼ ال منيج األركيكلكجي الحفرم المعرفي إلى ماكراء الظاىر مف النص
في قراءة ما يخفيو أك يسكت عنو ،فيك يكلد بذلؾ نصا ثانيا ،يمكف اعتباره بمثابة الصنك

اآلخر لمنص األكؿ ،كيخمؽ بذلؾ قراءة ثانية ،تخترؽ النص األكؿ ،كتكشؼ عف بعض

إمكاناتو ،التي ال تقكليا الكممات المعجمية ،كاٌنما ينطؽ بيا البعد الداللي لمنص ،كبذلؾ يؤدم
الكظيفة ذاتيا بالنسبة لؤلثر األدبي اإلبداعي في المنيج األدبي النقدم المعمؽ ،فيك يقكـ
بتقفي آثار العالـ الخطابي الذم ينبض حركة كال يراد لو األفكؿ ،كىك يستنيض النص المبتكر

مف دفاتر الحياة اليكمية التي ال تكاد تخمك مف الخيبات ،كالذم تـ إسكاتو عنكة ،صانعا بذلؾ

كاقعيتو ،بتعريتو ألكضاع اجتماعية قاىرة ،تدعي الفضيمة الفكرية ،كتتستر تحت بنيكيتيا .ىكذا
تتغير النظرة إلى النص ،كينقمب التعامؿ معو ،فبل يعكد مجرد ركاية لمحقيقة السيزيفية ،بؿ
بحس االنتماء إلى شخص أو إلى آلية أخرى ،فيصبح المرء مرىونًا لو/ليا ،بؿ مستمَ ًبا .تكمـ "ىيغؿ" عمى انفصاؿ
اإلنساف عف ثقافتو بما ىي حياة لمركح ،لما ليا مف أىمية في تحديد مكقع الفرد مف ذاتو ،فإف اإلنساف ،بينما يعيش
ثقافتو مع ذاتو ،يزداد األلـ الناتج عف االغتراب عنده؛ أم أف الركح تفشؿ في التعرؼ إلى ذاتيا في عالميا
شعكر داخميًّا بفقداف الحرية واإلحباط والتشيؤ والتذري واالنفصاؿ عف المحيط الذم يعيش
نا
المكضكعي ،كىذا ما يكلِّد
فيو .ينظر :إريؾ فركـ ،االغتراب ،ترجمة ،حسف حماد ،المؤسسة الجامعية لمنشر كالتكزيع ،بيركت ،1995 ،ص.22
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 -ميشيؿ فككك ،المراقبة كالمعاقبة ،كالدة السجف ،تر :عمي مقمد ،مركز اإلنماء القكمي ،بيركت -لبناف1990 ،

.34- 33

 - مصطمح السيزيفية مرتبط بأسطكرة سيزيؼ أك سيسيفكس ،كاف أحد أكثر الشخصيات مك انر بحسب الميثكلكجيا

اإلغريقية ،حيث استطاع أف يخدع إلو المكت ثاناتكس مما أغضب كبير اآللية زيكس ،فعاقبو بأف يحمؿ صخرة مف

أسفؿ الجبؿ إلى أعبله ،فإذا كصؿ القمة تدحرجت إلى الكادم  ،فيعكد إلى رفعيا إلى القمة ،كيظؿ ىكذا حتى األبد
فأصبح رمز العذاب األبدي .فسر الفيمسكؼ األبيقكرم لككريتكس أسطكرة سيزيؼ كتجسيـ لمساسة الذيف يطمحكف
كيسعكف باستماتة إلى الكرسي كالمنصب السياسي كأ نيـ ميزكمكف مغمكبكف في مسعاىـ بصفة دائمة مستمرة ،كأف
السطكة كالسمطة مجرد شيء فارغ خاك في حقيقتيا ،تماما مثؿ دحرجة الجممكد ألعمى التؿ .كقد اقترح فيمكر أنو يرمز

إلى الصراع العبثي لإلنساف في سبيؿ الكشؼ عف المعرفة ،كقاؿ رايناخ أف عقابو تـ بناء عمى صكرة يظير فييا
سيزيؼ مدحرجا حج ار ضخما ىك أكركككرنثكس ،كىك رمز الكدح والمشقة والحنكة والميارة التي استخدميا في
16

أركيولوجيا األلـ في خطاب الوىراني:
يصبح منتج نا ليا كال يعكد مجرد و
خبر عف الكقائع ،بؿ يغدك ىك نفسو كاقعة تفرض نفسيا إلى
مستقببلت كعي المتمقي ،كىذه العبلقة الجديد ة مع النص ،ىي الشكؿ المتقدـ مف الكاقعية.

كعميو -فكفؽ ىذا المنيج  -أصبح اإلنساف فكرة ،كالجماعة لـ تعد مجمكعة أشخاص أك

أناس ،كاٌنما اجتماع عمى فكرة ،ككذا المجتمعات لـ تعد جماعات ،كاٌنما جمع لفكرة كأفكار
السردية إلى ترميميا يضمف
كيستدؿ مف ىذا المنيج أف بالفكرة اإلبداعية التي تعمد المتكف ٌ

اإل نساف بقاءه الفيزيكلكجي أك يزكؿ ،كبالفكرة تأخذ المجتمعات مسرل تكاصميا أك فنائيا

فأصبح لزام نا عمى المجتمعات الميددة بالزكاؿ أك اإلنقراض أف تبحث عف عبلقة جديدة مع
الكجكد الخطابي الذم يضمف سيركرة الذات .1
الساخر عند الكىراني -كفؽ ىذه الرؤية  -ىك بنية تراكمية مف
فإف األدب ٌ
كعميوٌ ،
الحقائؽ المطمكسة  ،تشكمت عبر أحداث متبلحقة تككنت مف مزيج مف المعارؼ المتداخمة
مما يفرض قراءة تأكيمية ،تفكيكية لمككناتو الداخمية التي كانت بمثابة غكص في كؿ الكقائع

فإف مني ج البحث يتحدد انطبلقا مف
اليكمية المريرة بكاسطة أشكاؿ أدبية مختمفة ،كعمى ذلؾٌ ،
أف تميز النصكص ،يفرض التعاطي مع منتجاتيا
التصكر األركيكلكجي لممعرفة ،باعتبار ٌ
المعرفية بشكميا المتداخؿ العمكدم كاألفقي ،الذم يبحث عف آليات الخطاب في تشكيؿ المعنى
كتجاكز منطكؽ الخطاب ،إلى البحث عف مضمراتو كالكشؼ عف آليات اشتغالو ،باعتباره

بل لمخمؿ في التكازف بيف مرامي الذات كالكعي كالكجداف ،كمحاكلة لفيـ ماىية األلـ،
تمثي ن
كتحكيمو لكعي يفارؽ العمة الغامضة إلى عمقيا القيمي كاإلنساني الخفي ،ثـ السعي نحك
االرتقاء مف قاعدة األلـ إلى ىرـ الصمكد كالتحدم عف طريؽ ببلغة تنيؿ إمكانيات التخييؿ،

كذلؾ ما سكؼ نحممو في ىذا الفصؿ مف خبلؿ الكقكؼ عمى مظاىر انكسار الذات في أدب

السخرية.
الكىراني كامكانيات التخييؿ المسؤكلة عف إنتاج خطاب ٌ

بناء السيزيفيوـ .ينظر :سيزيؼ  -كيكيبيديا المكسكعة الحرة  .ينظر :كذلؾ :ألبير كامك ،أسطكرة سيزيؼ ،تر :أنيس
زكي حسف ،منشكرات دار مكتبة الحياة ،بيركت لبناف ،1983 ،ص.14 - 13

1

 -ينظر :ميشاؿ فككك ،حفريات المعرفة ،تر :سالـ يفكت ،ط ،2المركز الثقافي العربي ،بيركت لبناف ،1987 ،ص

.83- 82
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أركيولوجيا األلـ في خطاب الوىراني:

المبح ػ ػػث األوؿ :مظاىر انكسار الذات.
 - 1االغتراب في المقامات والرسائؿ:

حياة البشر كميا زاخرة باليمكـ ،كليس ىناؾ خبلص مف تمؾ اليمكـ ،فأفكارنا حسب
نيتشو يجب " أف تكلد دائما مف األلـ ،كعمينا -بما يشبو األمكمة  -أف نشاركيا بكؿ ما لدينا مف

1
إف العمر
الدـ كالقمب كالحماس ة كالبيجة كاليكل كالكخز كالمحنة كالضمير كالقدر كالشؤـ" ٌ .
أف تمك ىذ بالصمت
أف تتحمؿ جرح اآلخرٍ ،
أف تتألـ في غربتياٍ ،
الطكيؿ يعمـ الذات اإلنسانية ٍ

إلخفاء الداء ،فالٌمساف ال يؤتمف ،ألنو يعرؼ كيؼ ينتقد رغبات البشر الغريبة كيجمب عمى
نفسو بنفسو أقسى اآلالـ؛ فميس مف الضركرم أف تنطؽ الذات بما يسر األذنيف ،بؿ بما يحفظ

ليا كينكنتيا المستمرة  .2فما األلـ ،كما محمو في الخطابات التي تنتجيا المخيمة اإلنسانية؟

يتكقؼ معنى الكجكد بكاممو عمى األلـ؛ حيث إف لمكجكد معنى بقدر ما لؤللـ مف معنى

في الكجكد كذلؾ .كالحاؿ أف األلـ رد فعؿ نبع مف مؤثرات خارجية ،كيبدك أف معناه الكحيد

يكمف في إمكانية الفعؿ برد الفعؿ ىذا عف طريؽ مكاجيات تكابد األلـ ،أك -عمى األقؿ -

إف المعنى الفاعؿ الخاص باأللـ يظير
تحديد مكضع أثره كعزلو بيدؼ تفادم التبلشي الذاتيٌ .
إذف كمعنى خارجي تصنعو قساكة الغربة ،كلكي نحكـ عمى األلـ مف كجية نظر فاعمة يجب

إف لدل
الصامدةٌ .
اإلبقاء عميو في عنصر خارجيتو ،كىذا يتطمب منا فنا كامبلن ،ىك فف الذات ٌ

أف لؤللـ معنى كاحدنا ،ىك إمتاع أحدىـ( .)..كاذا كاف اإلنساف
ىذه األخيرة نا
سر ،فيي تعرؼ ٌ
ألن و يتخيؿ دائما شخص نا
الفاعؿ قاد ار عمى أال يحمؿ ألمو الخاص بو عمى محمؿ الجد ،فذلؾ ٌ

مف القدماء يمتعو ذلؾ األلـ  .3كليذا التخيؿ دكر بارز في األساطير اليكنانية التي تصكر
معاناة "بركمكثيكس" الذم أرسى معالـ األلـ في الثقافة اإلغريقية ،كثمة نزكع في الكقت الراىف

لمتذرع باأللـ كحجة ضد الكجكد ،كىذه المحاجبة تنـ عف طريقة في التفكير ،طريقة ارتكاسية

1
2

 يانكك الفريف ،نيتشو ،تر :جكرج جحا ،ط ،1المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ،بيركت ،1973 ،ص .66 -ينظر :محمد بياكم ،الرغبة ،نصكص فمسفية مختارة كمترجمة ،مبحث :الرغبة كاأللـ ،ط ،1أفريقيا لمشرؽ

المغرب  ،2013ص .32
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أركيولوجيا األلـ في خطاب الوىراني:
ال نضيع أنفسن ا فقط مف جية نظر ذلؾ الذم يتألـ  ،1بؿ مف كجية نظر إنساف االضطغاف
الذم لـ يعد يفعؿ بردكد فعمو .فمنفيـ أف معنى األلـ الفاعؿ يظير في منظكرات أخرل ،ليس

األلـ حجة ضد الحياة ،بؿ ىك عمى العكس مف ذلؾ محفز لمحياة كاالستم اررية؛ طعـ الحياة
إف رؤية األلـ أك حتى إنزاؿ األلـ ،ىك بنية لمحياة كحياة فاعمة ك ٍّ
تجؿ فاعؿ
حجة لصالحياٌ .

مباشر لصالح الحياة ،ىك معناه الخارجي .تشمئز رقتنا أك باألحرل
نا
إف لؤللـ معنى
لمحياةٌ .
نفاقنا مف أف تتمثؿ بكؿ الطاقة المطمكبة إلى أم حد كانت القسكة متعة البشرية البدائية
المفضمة ،ككانت تدخؿ كتكاب ىؿ في كؿ ىل ٌذاتًيا تقريب نا ،ال كا ستمتاع مف دكف قساكة ،ىذا ما ينبئنا
بو تاريخ اإلنساف األكثر قدمان كاألشد امتدادا .2

بناء عمى ىذا االفتراض ،يمكف لقارئ كتابات الكىراني كناقدىا اعتبار ىذا اإلنجاز
ن
كقائع معاناتو في غربتو
ضمنيا الكاتب
الساخر" ،ذاكرنة لؤللـ اإلنساني"؛ حي ي
ال ٌسردم ٌ
ث ٌ
ى
كتأمبلتو بصدد األلـ ال ذم صادفو في رحمتو ،كما رافقو مف تفاصيؿ التشكه األخبلقي
بببلغة جر و
و
يئة حاروة آمالو في
ص ٌكىر
كأحاسيس الكحدة ،كاالنييار التدريجي لمكياف الذاتي .كما ى
النيكض كالمقاكمة ،ك ً
الجيد الخار ًؽ الذم بدلو الجسد العميؿ ،المحككـ بالفناء ألجؿ المقاكمة
كالصبر كتركيض النفس عمى قبكؿ العمة ،بكصفيا جزءنا مف ًجبًبلت العيش كصركؼ الحياة
كالغرابة في ذلؾ ،فيك يمثؿ حالة نثرية متميزة في تاريخ األدب العربي قديمو كحديثو نظ نار لما

امتمكو مف سمطة رمزية كمرجعية كرستو باعتباره الكريث الشرعي لممنامات األدبية كما راكمتو
مف تراث فني كجمالي عبر العصكر ،كىذا ما يؤكده أحد الباحثيف بقكلو ":كالمنامات بكصفيا

ب
نصان أدبيا صارخان تبلزـ من تجيا أبا عبد اهلل محمد بف محرز بف محمد الكىراني الذم ليِّق ى
بػ"ركف الديف"(575ق) ،فالمناـ الكبير الذم أنشأه عمى ىامش رسالة بعثيا ردنا عمى كتاب
المكلى الشيخ األجؿ اإلماـ الحافظ ،الفاضؿ األديب ،جماؿ الديف ركف اإلسبلـ ،شمس

السردية
الحافظ ،فخر الكتاب ،زيف األمناء" ،3
ينيض بكصفو المناـ األدبي األشير في الذاكرة ٌ
ي
التراثية ،كبككنو األثر األدبي "العابؽ بأصداء اليـ البشرم الذم نجده في رسالة الغفراف
كفضاءات القيامة التي عادة ما تمجأ إلييا الذات المبدعة ىك ىم ٍعىب ور لمتحرر ،األمر الذم دعا عدة

 - 1ينظر :حمد أندلسي/أستاذ الفمسفة/كمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانية بمكناس ،سنة 2013/8/26

https://www.facebook.com/notesاالنساف -الككني-universal-human
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 -ينظر :محمد بياكم ،الرغبة ،نصكص فمسفية مختارة كمترجمة ،مبحث :األلـ كالحياة ،ص .82- 81

 -دعد الناصر ،المنامات في المكركث الحكائي العربي ،دراسة في النص الثقافي كالبنية السردية ،ط 1المؤسسة

العربية لمنشر ،بيركت ،الصنايع ،بناية عيد بف سالـ ،2008 ،ص .5
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أركيولوجيا األلـ في خطاب الوىراني:
باحثيف إلج راء مقاربات نقدية بينيما .ينطمؽ الكاتب مف نكع ٌسردم آخر غير المنامات
السردية نص المناـ الذم
"الرسالة ،أك المقامة أك السيرة ،أك الخبر...إلخ ،ثـ
يضمف مادتو ٌ
ٌ
السرد األصمي عمى الصعيد الفكرم كالجمالي معان" .1
يكظفو لخدمة ٌ
لقد استطاع الكىراني أف يرسـ لنفسو  -كبفرادة  -خارطة خاصة في جغرافيا "الخطاب

المنامي" ،كما استطاع أف يحفر لجنسو األدبي(أدب المنامة) خندق نا عميقا في قمكب قارئيو قبؿ
السرد العربي .كلع ٌؿ ىذه
أف يحفره في أرض نثرنا الحديث ،ىذا اإلنجاز الذم تسممو منو أئمة ٌ

الساخر في أعماؿ الكاتب تنجح في القبض عمى معالـ
الدراسة التي نخصصيا لدراسة األدب ٌ
السردم التخييمي الذم شيده الكىراني في ىذه األعماؿ بكعي جمالي يقظ .2
الككف ٌ
كانت سمفكنية ابف محرز الكىراني المريرة ،ىي النافذة التي أشرفنا مف خبلليا عمى

الساخر .كال جداؿ في أف االىتماـ بيذا المؤلؼ الذم درسنا عمى ضكئو ىذه الخطابات
عالمو ٌ
الساخرة ،كربما تساءلنا -أحيانا
الس اخرة ،قد عمؽ في نفكسنا -منذ التدرج في الدراسة  -نزعتو ٌ
ٌ
إباف ىذه المرحمة المبكرة ،دكف أف نمقى إجابة مقنعة  -كيؼ يستكم الضحؾ(المرح)
و
بميبلد لحياة
كالحزف(البكاء) ككيؼ يتشابو في أذف المتمقي صكت المنقذ(البشير) الذم يؤذف

جديدة ،انتظرىا بعضيـ ،لتمؤل عمييـ حياتيـ الخاكية بسعادة طاؿ عمييـ أمد انتظارىا ،كصكت

الرحيؿ؟ ىؿ جاء ذلؾ التشابو بيف
الناعي كىك يعمف عمى األحياء فجعة الغربة(الرحمة) وقسوة ّ
األضداد الذم حدثنا عنو الكىراني مف إدراكو الكاعي لعمؽ المأساة اإلنسانية؟ "مأساة ىذا
الكجكد الذم يمتزج فيو األلـ كالضحؾ(اليزؿ) ،أك الحزف بالسعادة"  ،3أك بتعبير آخر" ،الظير

1

 -دعد الناصر ،المنامات في المكركث الحكائي العربي ،دراسة في النص الثقافي كالبنية السردية ،ص .6- 5


ضخما ،تحت عنكاف "المنامات األيكبية" تأثر فيو بشكؿ كبير
ديا
 حديثان استطاع "صبلح جرار ،أف يكتب عمبلن سر نن
بركف الديف الكىراني الذم برع في ىذا المجاؿ ،ككذلؾ نجد خكجة الحارثي تكتب ركاية بعنكاف" كأنٌيا نائمة" لئلطبلع

أكثر عمى ىذه األراء  ،ينظر في ذلؾ :خالد محمد الجديع ،المنامات األيكبية :ركافد التمقي -الرؤية الفكرية  -البنية
السردية ،المجمة األردنية في المغة العربية كآدابيا ،مجمة عممية ،عالمية محكمة ،المجمد ،3العدد 3تمكز ،2007 ،ص

.62- 11
2

 -ينظر :مصطفى الغرافي ،خطاب المكت فػي جدارية محمكد د ركيش رثاء استباقي لذات حدقت فػي المكت طكيبلن

3

 -عبد القادر زيداف ،التشاؤـ في رؤية أبي المعرم ،مجمة فصكؿ في النقد ا ألدبي ،المجمد الرابع ،ع  ،2يناير

/1أكتكبر .2012/مجمة نزكل اإللكتركنية مكقعhttps://www.nizwa.com :
 ،1984ص .207
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أركيولوجيا األلـ في خطاب الوىراني:
كالكجو ،كما يكحي ىذا التعبير أك ذاؾ مف أف السعادة كالشقاء يؤكد كؿ منيما اآلخر"

1

كيكشؼ في الكقت نفسو عف التناقض الكامف في كجكدىما متبلزميف.

كمف جية أخرل ،فربما كاف كاضح نا إلى حد كبير ،أف الحديث عف سخرية الكىراني
المريرة ،التي تجمت في "مقاماتو كرسائمو" ،تع ٌد تعبي ار عف إثبات الذات ،كفي الكقت نفسو يجد

فييا القارئ مظاىر انكسار الذات ،كؿ ىذا يأتي مف رؤية كاقعية معاشة تبرز في جبلء حقيقة

كجكدنا في ىذا العالـ ،ىذه الحقيقة التي غالب نا ما يغٌمفيا العقؿ المحدكد بأغمفة مف كىـ ،كمف
ثـ لـ يتح لو أف يرل المكت معانق نا الحياة كالفرح مبلزم نا الترح .كلذلؾ كانت تمؾ االفتتاحية التي
استيؿ بيا مقامتو البغدادية ،2نمكذجا عمى ذلؾ كقكلو " :لما تعذرت مآربي واضطربت
مغاربي ،ألقيت حبمي عمى غاربي...فما مررت بأمير إال حممت ساحتو ،وال وزير إال قرعت

بابو ،وال بقاض إال أخذت سيبو ،وأفرغت جيبو فتقمبت بي األعصار وتقاذفت بي
3
السخرية مف الذات ،تحت
األمصار . "...ىذه االفتتاحية تضع الكجكد الذاتي في مأزؽ العبثية ك ٌ
أف الذات تعيش في كىـ زمني لت درؾ عبثية الكينكنة الذاتية ،بؿ كعبثية الحياة ككؿ
إحساس ٌ

ليبقى الخيار الكحيد أماميا  ،4ىك التسكؿ كقرع أبكاب الكزراء كالتكسؿ بالقصص الظريفة عمى
حد تعبيره ,كما يعمف لنا في كمماتو األكلى عف عبثية الحياة كال جدكاىا ،كقكلو :تعذرت مآربي

اضطربت مغاربي ،ألقيت حبمي عمى غاربي ،فيجعمنا نتصكر حجـ المعاناة التي طالت الذات
المنشطرة .كال نستطيع أف ين ٍغًف ىؿ ىذا اإلدراؾ المتقدـ -زمانيا -لعبثية الحياة كما تناكليا أديب
بأف
فإف اإلدراؾ أيضان يخبرني بطريقة ٌ
راحؿ مف أدباء العبث المحدثيف عندما قاؿ " :كىكذا ٌ
أف كؿ شيء كاضح"  .5كال
العالـ ال مجد .أما عكس اإلدراؾ أم العقؿ األعمى ،فقد يدعي ٌ
أف الكىراني لـ يكف صاحب ذلؾ "العقؿ األعمى" الذم يرل الكضكح في كؿ شيء
جداؿ في ٌ
يطالعو ،كال يحتاج معو إلى إث ارة زكبعة مف التساؤؿ تنغص حياتو كتغمره بفيض مف قمؽ ال

1

 -جكف كرككشانؾ ،ألبير كامي كأدب التمرد ،تر :جبلؿ العشرم ،الكطف العربي ،بيركت ،د.ت ،ص .38


أف أكؿ مقامات الكىراني ىي المقامة البغدادية ،كالتي يتحدث فييا عف نفسو ،كاصفا سفرتو
 ينبغي اإلشارة إلى ٌإلى بغداد ،إذ بعدما ترؾ مكطنو قصد بغداد ،كفي طريقو كاف يقرع أبكاب األم ارء كالكزراء كالقضاة كيطمب ثكابيـ

قر بو المقاـ في تمؾ الديار طافيا طكاؼ المنتقد ،كتأمميا
حتى كصؿ إلى العراؽ كدخؿ مدينة السبلـ بغداد ،فمما ٌ
تأمؿ المنتقد ،فرأل كؿ ما يبيج العيف كيسر الخاطر .ينظر :مقامات الكىراني ،ص .16- 10
 - 3ـ ،ف ،ص .10
4

5

 ينظر :مأزؽ الوجود لمباحث ىشاـ عبده نشر بتاريخ  .2015/10/12الحوار المتمدف -العدد.4553 : ألبير كامي ،أسطكرة سيزيؼ ،ص  .30نقبلن :عف عبد القادر زيداف ،التشاؤـ في رؤية أبي المعرم ،ص .20721

أركيولوجيا األلـ في خطاب الوىراني:
السراب أقرب منيا تحقق نا
ىف ىكا ى
ؾ منو ،فيك ال يتكقؼ عف التساؤؿ بحثا عف إجابة ربما كاف ٌ
يحف إلى الماضي ،مثؿ قكلو " :فقاؿ في نفسو :أت رى الذي خمقني وبراني
خاصة عندما ٌ
الزبداني  أتراه يجمع شممي في كفر عامر   بالسادات مف بني عامر أتراني
يعيدني إلى جّنة ّ
أحرؽ الشيح والحوذاف



الذي عند عيوف حور بموداف تمنيت أف أكوف كالقف والقيف وأعبر

تحت أبيات بقيف  .1 "   ىذه العبارات يجمعيا تكاصؿ مفارؽ كثي نار ما يعمٌميا الحنيف إلى
الماضي كتذكر األياـ كمختمؼ العبلقات التي ترابطت نتيجة تفاعبلت كانفعاالت استظيرتيا
السر كاستحالة فض مغاليقو  -ال يعرؼ
مثيرات اختبلؼ المكاف ك الزمافٌ ،
كلكنو -مع غمكض ٌ
التكقؼ عف المحاكلة التي يمتقي معيا في نياية المطاؼ بعبثية الحياة ك"استحالتيا" ىذه

االستحالة التي تت مثؿ في "محدكدية أماـ البلمتناىي باألسكار الغاشمة المعتمة التي يرتطـ بيا

مرة يحاكؿ فييا أف يبحث عف الكحدة كالكضكح في عالـ يسكده االضطراب كالظبلـ" .2
في كؿ ٌ
ىك ما يخمؼ ىذا اإلحساس كالمعاناة القيرية التي فرضت كجكدىا عمى حياتو ،فالرحمة

المشرقية كالزماف الم ٌدمر كالعصبية المشرقية تجاه المغاربة كالفقر ،ىك الذم حمؿ في طياتو
الساخر.
مبلمح تشكؿ عالـ الكىراني ٌ

السمات الكاضحة التي ألح عمى
فقصكر الرحمة اإلنسانية كاإلخفاؽ في الحياة مف ٌ
إبرازىا الكىراني ،فيك يشير بطريقة ما إلى الصمة التي ال يم كف إغفاليا بيف اإلخفاؽ كالتفاؤؿ
كما يعنى ىذا كمو مف اإلقباؿ عمى الحياة مف ناحية ،كبيف المرح المحدكد كالتشاؤـ أك "العجز

عف ذكؽ الحياة" مف ناحية ثانية.

 - نير بدمشؽ كقيؿ ككرة مشيكرة معركفة بيف دمشؽ كبعمبؾ منيا خرج نير دمشؽ ،ينظر :ياقكت الحمكم ،معجـ
البمداف ،تح :د.س .مرجيمكث ،ط ،1القاىرة ،1906 ،ص .374
 -  ال تكجد في معجـ البمداف كال في معجـ آخر.

 -   نبت لو زىرة حمراء في أصميا صفراء كىك طيب الطعـ ،ينظر :أحمد عيسى ،معجـ أسماء النبات ،القاىرة

 ،1926ص .192

 -  ال تكجد ترجمة ليذا المكاف ،ينظر :منامات الكىراني ،اليامش ،ص .20
1
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 ـ ،ف(،مقطع مف المشيد االستيبللي لممناـ ،في ىذه المحظة مازاؿ النص رسالة) ،ص .20 -عبد الغفار مكاكم ،ألبير كامي ،دراسة في فكره الفمسفي ،دار المعارؼ ،القاىرة ،1964 ،ص .92



 -ىذه الفكرة مأخكذة مف الحكار الذم أجراه طو حسيف مع أبي العبلء المعرم (حديث متخيؿ) ،فيقكؿ " :ككنت

ال العجز عف تذكؽ الحياة ،كالقصكر عف الشعكر بما
بأف تشاؤمو ال مصدر لو في حقيقة األمر إ ٌ
ٌ
أحدث أبا العبلء ٌ
يمكف أف يككف فييا مف جماؿ كبيجة ،كمف نعيـ كلذة ،ككاف أبك العبلء يقكؿ :فإنؾ ترضى عما ال تعرؼ كتعجب
ككنت أقكؿ لو :إف لـ أعرؼ كؿ شيء فقد عرفت بعض األشياء ،كاف لـ أرل الطبيعة فقد أحسستيا.
بما ال ترل.
ي
22

أركيولوجيا األلـ في خطاب الوىراني:
بل جارف نا مف األسئمة الحارقة التي تخص الكجكد الفردم
تثير كتابة الكىراني المريرة سي ن
كالمصير الجماعيٌ .إنيا ىجاء الذع و
اكتكت عمى
لذات رقيقة حساسة حدقت طكي ن
بل في المكت ك ٍ

سردية ساخرة" تتسـ بجدؿ متكتر بيف الذاتي
نحك فاجع بالتكارم كالعدـ .كىك ما سمح بتشكيؿ " ٌ
السخرية تتكئ عمى شرعية جمالية صبغيا الكاتب
كالككني ،الكاقعي كالخيالي ،كالفجائعي؛ فيذه ٌ
بسيرة ذاتية تطمح إلى القبض عمى المستح يؿ الممكف الذم يحتضف سؤاؿ الكجكد عبر لكعة

المعاناة كمأساة الرحمة المشرقية .1

كقد حاكؿ تجاكز نصكص نمط االفتتاحيات المعركفة بالكاقعي ة ليبني كتاباتو عمى

النصي" ،كقد مكنتو ىذه االستراتيجية مف نقؿ التجربة اإلنسانية كاالنفعالي ة في قالب
"االنفتاح ٌ
كاتب كضعتو األقدار في مك و
فني كجمالي؛ حيث صاغت نصكصو تجرب ىة و
اجية مع العصبية
المشرقية بكؿ أسمحتيا االقصائية ،في حيف تقؼ الذات المغربية كحيدة في عزلتيا المأساكية ال

تممؾ سكل "الجماليات األدبية" ىت ىت ىحص يف بيا مف أجؿ تأجيؿ تيميشيا كتثبيت كجكدىا .2
فردكسو الذم ُّ
يطؿ منو عمى الياكية ،أك لنقؿ ىك ظؿ
الساخر ،فكاف
لقد ٌ
شيد خطابو ٌ
ى
يستظؿ بو الكاتب في جك اإلحساس الخانؽ الذم فضح ىشاشة األنظمة الرسمية ككشؼ

القناع عف الكاقع المشرقي الذم يكرس اليزيمة كاالستسبلـ.

ال لبلستقرار كالعمؿ ،لـ
لـ تفسح لو دكاكيف صناعة اإلنشاء كما يحكي "ابف خمكاف" مجا ن

يعد يممؾ أماـ ىذه الخيبة سكل اليزؿ ،نظ انر النكسار الركح كالسعي نحك بديؿ آخر يمجد
ألن و يقكم الذات كيحمييا مف
االنتصار .كقد مثؿ ىذا النكع مف اليزؿ أرقى أشكاؿ المقاكمةٌ ،

االنصيار في الذات األخرل.

ٌإن يا سخرية الكاتب الممتمئ بتجربة إنسانية كبيرة كفج يعة ال يستطيع النفاذ إلى كنييا
بالسخرية التي في ح ٌدىا الجد كالمعب.
العميؽ إ ٌ
ال ٌ
قد أصبح الكىراني في ىذه النصكص أكثر صبلبة ،كأصبحت ش خصيتو شخصية

حية ،كأصبحت ىذه الكتابة مرحمة
السخرية ٌ
تحارب ببل أكىاـٌ .إنو فقد مخاكفو لكي تبقى ٌ
اليجاء "الكمي الشامؿ" كمعيا أصبح الكاتب يسخر دائم نا كمف أجؿ كؿ شيء.
مشكىة .كالئـ إف استطعت بيف ما
ككاف أبك العبلء يقكؿ لي :تبيف إف استطعت حقيقة ما تعرؼ ،فسترل معرفتؾ ٌ
تحس مف الطبيعة كما يرل الناس منيا؛ فمف تجد إلى ىذه المبلئمة سبيبلن" .ينظر :طو حسيف ،مع أبي العبلء في
ٌ
سجنو ،دار المعارؼ ،القاىرة ،د.ت ،ص  ، .09نقبل :عبد القادر زيداف ،التشاؤـ في رؤية أبي المعرم ،ص .208
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 ينظر :مصطفى الغرافي ،خطاب المكت فػي جدارية محمكد دركيش ،نفس المكقع السابؽ. ينظر :ـ ،ف  .المكقع نفسو.23

أركيولوجيا األلـ في خطاب الوىراني:
الساردة ،اغتراب كجكدم يعيشو الكىراني
لقد بات الفقر(التشرد) الذم يتيدد الذات ٌ
بعمؽ فاجع ،كىك ما جعؿ لحظة انتظار المكت تتحكؿ إلى ضغط نفسي رىيب ،كما يظير مف

ىذا المقطع "،وجعمت مذىبات الشعر بضاعتي…فما مررت بأمير إال حممت ساحتو

واستمطرت راحتو ،وال بوزير إال قرعت بابو وطمبت ثوابو ،وال بقاض إال أخذت سيبو ،وأفرغت

جيبو ...فرماه الدىر بالحظ المنقوص وطرحو إلى أرباض مدينة قوص ،يتمقى في حر
السعير واليشبع مف خبز الشعير إدامو البصؿ والصير وفراشو األرض والحصير" .1
ّ
اء ال حظ المنقكص الذم قذفو في
يمثؿ ىذا المقطع في عمقو تصكي انر لميـ البشرم إز ى
السعادة ،كاستبعاد
أكناؼ مدينة قكص ،كاستبطانان لمأساتو األبدية في مكابدة األلـ ،كمناشدة ٌ
المكت  ،2فيك يحكي لنا أيامو تحت كطأة السعير ،كالخبز الذم أصبح ياقكتا بيف يديو ،كفراشو
المتمثؿ في األرض كالحصير.

ككذلؾ نجد الخطر المحدؽ بالكاتب ،يشكؿ حالة ذىنية مضطربة يتعانؽ فييا الكاقع

السردم ،التي تتخذ أشكاالن متنكعة
كالحمـ ،نجـ عنو جدؿ سردم ٌساخر ،لحمتو حركة الخياؿ ٌ

بكاسطة جممة مف اإلمكانات التعبيرية الماتعة التي تجسد معاناة الذات المغربية في تكىجيا

السردم  ،3كىي تحاكؿ تخميد ذاتيا عبر رؤيا منامية ،كما يظير مف ىذا المقطع" ولقد فكر
ٌ

الخادـ ليمة وصوؿ كتابو إليو في سوء رأيو فيو ،وشدة حقده عميو وبقي طوؿ ليمتو متعجب ًا
مف مطالبتو لو باألوتار اليزلية بعد الزماف الطويؿ ،وامتنع عميو النوـ ألجؿ ىذا إلى ىزيع
مف الميؿ ،ثـ غمبتو عينو فرأى فيما يرى النائـ"  .4ما يييمنا في ىذا التكظيؼ الخطابي
المحكـ ،ىك مقدار الت حكؿ مف الحالة المض طربة التي اعترت الكاتب جراء الحقد الذم التمسو
ث تتحكؿ معاناتو التي تتخذ صكرة الفجيعة إلى حضكر جمالي فياض
في رسالة شيخو؛ حي ي
ينتجو الخطاب المنامي.

يسخر مف فجيعتو ،لكي يصكغ كتابتو الفريدة كالمتفردة التي يكاصؿ مف خبلليا ديمكمة

الس اخرة) الفذة التي مكنتو مف
ية(السردية ٌ
الخمؽ كاإلبداع كتجديد الرؤل مستميمان عبقريتو النثر ٌ
1
2

 -مقامات الكىراني( مقطع مف المقامة البغدادية) ،ص .10

 -شرؼ الديف ماجدكليف خطاب األلػػـ فػي الركايػة المغربيػة اآلف ،أفريؿ ..2009مكقع:

https://www.nizwa.com
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 ينظر :مصطفى الغرافي ،خطاب المكت فػي جدارية محمكد دركيش ،نفس المكقع السابؽ. منامات( ،مقطع مف المشيد االستيبللي ل رسالة المناـ الكبير) ،ص .2324

أركيولوجيا األلـ في خطاب الوىراني:
ً
أخاديد ذاتو التي امتؤلت بكؿ أسباب الغياب  .1كما يظير مف خبلؿ قكلو:
الحفر عميق نا في

" مني إلى أمي ،أما بعد :فإني ما أفمحت عندؾ وال ىا ىنا ،دخمت القيرواف بكرة ،واشتييت
أخذ الوالية ضحوة وأتزوج بنت السمطاف عشية ،فمـ تساعدني المقادير فرجعت إلى سوؽ

البز أبيع وأش تري أبيع ثيابي وأشتري الخبز إلى أف نفذت البضاعة فمزمت المساجد في
أوقات الصموات أسرؽ أحذية المصميف ،وأرىنيا عند الييود الخماريف ،عمى النبيذ في

المواخير ،طيبي قمبؾ مف جيتي ،واف قيؿ لؾ عن ي إني مدبر فال تصدقي ،والسالـ" .2

تشتد المساءلة ،عندما نق أر ىذا المقطع كنجد أنفسنا أماـ تكليؼ يتشرنؽ حكؿ طاقة

بالسرقة ،كمف جية أخرل ،يحافظ عمى صبلتو ،كؿ ىذا
تخييمية عالية ،فمف جية ،يعترؼ ٌ
يتمكضع عمى جدارية تيكمية متمكنة بتمؾ التجربة اإلنسانية القابعة كراء ذكباف النفس في كجع

االختناؽ العبلئقي بيف المبدع كالمحيط.

الساخر ينبغي عميو بدكره أف يسخر مف
السخرية مف الذات "،فالعمؿ ٌ
يمجأ الكاتب إلى ٌ
الس خرية ىي بمثابة النقد الذاتي ،كلك نظرنا إلى اإلنساف الذم يسخر مف نفسو
ذاتو بمعنى أف ٌ
ال مف الضحؾ منو أك مف ىع ىم وؿ ىع ىمىموي ،فيك ىنا مظير
ليحكؿ األنظار إلى الضحؾ مف قكلو بد ن
الس خرية مف نفسو ليخفؼ
بأف اآلخريف سكؼ يسخركف منو ،مما جعمو يسرع إلى ٌ
لئلحساس ٌ
مف حدة النظر إليو أك مف ىك ٍق ًع ىيا عميو"  ،3كقد يسخر االنساف مف " نفسو لينجك مف حممة
المجتمع عميو ،كذلؾ حيف ينتبو إلى عيب فيو ،أك حيف يشعر أف المجتمع منتبو ليذا العيب
كقد يسخر مف نفسو حيف يأتي بعمؿ يثير ضحكا أك يبعث اآلخريف عمى السخرية منو ،كدكف

السخرية مف نفسو ليمنع نفسو م ف أف يككف ىدفا لغيره
أف ينتظر حدكث ذلؾ يبادر بسرعة إلى ٌ
4
"كفي الكقت نفسو يكحي إلى المجتمع بأنو قد تسامى عمى عيبو عف طريؽ االستخفاؼ بو"
1

 -ينظر :مصطفى الغرافي ،خطاب المكت فػي جدارية محمكد دركيش ،نفس المكقع السابؽ.

3

 -عبد الفتاح عكض ،في األدب اإلسباني السخرية في ركايات با ييستير ،دارسة لغكية سيككلكجية ،ط ،1كمية

2

 -رسائؿ الكىراني ،ص .207

اآلداب -جامعة القاىرة ،2001 ،ص .47

4
اليكاؿ ،السخرية في أدب المازني ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،1982 ،ص  .32كمف األمثمة
 حامد عبده ٌالراقية التي يخمدىا لنا األدب العالمي حكؿ مكضكع السخرية مف النفس كاحتقارىا ،ما ينقمو لنا شكسبير عمى لساف

شخصيتو " دكؽ جمكستر" الذم يسخر مف نفسو حيف يقكؿ ((:أنا الذم ال يصمح شكمي لمعب ،كال ألف اجتمي مرآم
في صقاؿ مرآة ،أنا الذم خدعتني الطبيعة عف نصيبي مف حسف الطمعة ،أنا المشكه ،المخدج الناقص الخمقة ،الذم

أرسؿ قبؿ األكاف في ىذه الدنيا الم تنفسة ،أنا الذم تنبحني الكبلب إذا كقفت حياليا .ال أفيد لذة مف قضاء الكقت
25

أركيولوجيا األلـ في خطاب الوىراني:
كىذا ما ذىب إليو الكىراني في الرسالة التي بعثيا إلى أمو ،فيك ينقؿ معاناتو بأسمكب ىزلي
الس خرية مف نفس و ليخفؼ مف
قبؿ أف تقكـ الناس بايصاليا إلى األـ ،مما جعمو يسارع إلى ٌ
النصكص المستغرقة في جمد الذات كندب
كطأة نظرة الناس إليو كاالستخفاؼ بو .كحتى في ٌ

السخرية التي ينسجيا الكىراني بكثافة كتطرؼ الفت ،صيغة مف صيغ التحدم
غيابيا ،تبدك ٌ
الساخر البتداع "مخيمة مغربية" تقاكـ كلك بشكؿ تبسيطي ذلؾ الكجكد المشرقي
السردم ٌ
ٌ
كقكلو[:أسرؽ أحذية المصميف][ ،واشتييت أخذ الوالية ضحوة ،وأتزوج بنت السمطاف عشية
فمـ تساعدني المقادير فرجعت إلى سوؽ البز أبيع وأشتري أبيع ثيابي].

كبالعكدة إلى الرسالة السابقة التي كتبيا الكىراني إلى أمو ،نسنتج خاصيتيف:
ً 1
السردم الذم
- 1الخاصية األولى :توفير جو المأساة الستدراج القارئ  :مثؿ ىذا الطرح ٌ
الس رد قريبا مف بعض المفيكمات المتكقعة التي قد تنجر عف
تصكره لنا ىذه الرسالة ،يجعؿ ٌ
يمر
ذات مغتربة ،كمف ثمة يصبح ىذا التصكير المأساكم أكثر قرب نا مف الكاقع الذم يمكف ٍ
أف ٌ
بو أم شخص ،كما ال يجد القارئ غرابة في تمؾ األحداث التي تمر بيا "الذات المتشظية"

السرقة الذم تقر بو ،كسرقة أحذية المصميف كفعؿ
كالتي تتراكح بيف فعميف متناقضيف :فعؿ ٌ
فكأف الرسالة يكٌميا ىي مج مكعة مف المشاىد تعرض
التبرئة الذم تكرده في نياية الرسالةٌ .

أف ىناؾ تسارع نا قد يككف مسكغا ،نظ ار لمساحة
الظفر بالشيء كفقده في الكقت نفسو؛ ما يعني ٌ
يتـ بسرعة كبيرة ،أك نسميو "االنتشار
ٌ
السرد الضيقة ،يجعؿ االنتقاؿ مف حدث إلى غيره ٌ
أف ىناؾ اختزاال في مسافة المركر مف حدث فاجع إلى حدث فاجع مثمو أك أكثر
الساطع"؛ أم ٌ
ح ٌدة منو  .2ىذا األمر ىك الذم يجع يؿ القارئ يترقب المأساة المصكرة التي يمكف أف تحيط
أف أمنية أخذ
كيصبح في اآلف نفسو مشفقا عمى كضعيتيا في مجتمع ال يرحـ ،كمع ٌ
بمخيمتو ،ي

السرقة ،أك الفقداف تتعارض مع ما يعرفو القارئ عف الذات
الكالية ،أك زكاج بنت السمطاف ،أك ٌ

أف تصنع منيا أحداثا مأساكية تتنامى بفضؿ القدرة عمى التأثير في القارئ
إالٌ ٌأنيا
ٍ
استطاعت ٍ
الساخر القائمة عندىا عمى التشكيؽ كالمفاجأة كاالختزاؿ كربط كؿ النكسات بخيط
السرد ٌ
بطرؽ ٌ
كاحد.

الميـ إال في النظر إلى ظمي تحت الشمس كالتعميؽ عمى تشكه خمقتي ،كلما كنت ال أستطيع أف أككف عاشقا فقد

اعتزمت عمى أف أككف نذالن)) .ينظر :ـ ،ف ،ص .38

1
محمد األميف سعيدم نشر
 طبيعة الخاصية مأخكذة ،تاء المعاناة في قصة شاء القدر لجميمة طمباكم لمباحث ٌبتاريخ www.aswat-elchamal.com .2010/4/19

 - 2ينظر :جميؿ حمداكم ،مف سيكطيقا الذات إلى سيميكطيقا ال تكتر ،أفريقيا الشرؽ ،المغرب ،2014 ،ص.50
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أركيولوجيا األلـ في خطاب الوىراني:
لكف
ٌ
أف
الرسالة ٍ

يـ في ىذا التكظيؼ الخطابي ،ىك مقدار التأثر الذم يمكف ألم قارئ ليذه
ما يي ُّ
كلكنو في
الساردٌ ،
ينتابو ،كالسبب ليس في المغايرة في الطرح ،كال في تناقض ٌ

القراء في انتظارىـ .1
الجرعة اليائمة مف الصدؽ كمف الجراح التي يجدىا ٌ

2
- 2الخاصية الثانية :رفع َّ
الجك الخانؽ في الرسالة
حدة المأساة لتحقيؽ التأثير  :كؿ ىذا ٌ
كتتابع األحداث الفاجعة التي تتياطؿ عمى الذات ،يي ِّ
ذكرنا بتعريؼ أرسطك لممأساة التي اعتبرىا

كقائع تثير الرحمة كالخكؼ في المتمقي ،فتؤدم إلى التطيير مف ىذه االنفعاالت  ،3ككأف الذات

فعت حدة المأساة إلى
تعيد بطريقة سردية ما تحدث عنو أ رسطك فيما يتعمؽ بالمسرحية؛ إ ٍذ ر ٍ
جعمت مف حالتيا تمظي ار حقيقيا لممعاناة
ألنيا
ٍ
درجة تجعؿ القارئ يتأثر بيا ال محالةٌ ،
كلمعذابات المتكررة ،كمف ثمة يحصؿ مع القارئ تأثير يشبو ما يحدث تقريبا لمشاىد المسرحية

أف تؤلؼ عمى و
نحك يجعؿ مف
يجب ٍ
كليذا حيف تحدث أرسطك عف المأساة ،أكضح أف الحكاية ي
4
أف يشعر
يسمع كقائعيا يفزع منيا كتأخذه الرحمة بص ارعيا كا ٍف ٍلـ يشيدىا  ،يستطيع القارئ ٍ
مترسخ
بآالـ الذات كىي تنتقؿ مف أمنية ثـ إلى أخرل بصدؽ ،كمف كجع عارض إلى كج وع
ٌ
كعميؽ ،كقد جاء عمى لسانو(:فمـ تساعدني المقادير فرجعت إلى سوؽ البز أبيع وأشتري

أبيع ثيابي وأشتري الخبز إلى نفدت البضاعة ،)...فيك ىنا يعبر عف أشد كأقصى أنكاع العكز

المادم ،ىكذا يتحقؽ التطيير بعد تأثر عميؽ بما تركيو الرسالة المقتضبة كيحدث لمقارئ في
ىذه المرحمة ،أف يغرؽ في عاطفتو التي تتماىى مع و
ً
ذات تبيعي ثيابيا
لتشترم قكتيا ،يمسقطان
أف ما قرأه
تعرض لمثؿ ما
عمى نفسو ما تيمر عميو الذات خاصة إذا
ٍ
تعرضت لو ،ليشعر حقان ٌ
ى
ىك تدكيف عمى الكرؽ لجراحات قد تككف حقيقية؛ أم مستكحاة مف كاقع مشرقي معيش ،كربما
تككف متخيمة مصبكغة بنبرة خطابية ساخرة ،ك ُّ
أف مضاميف الرسالة ،مناسبة جدنا لذات
الحؽ ٌ
ألف المنفذ الكحيد ىك البكح كالتعبير بسخرية
تعيش ىذا الحجـ الكبير مف األكجاع كاآلالـٌ ،
كيرمز االبتداء باال عتراؼ كاالختتاـ بالتنكير إلى النفس المضطربة التي تحاكؿ كسب القارئ

1

 -ينظر :تاء المعاناة في قصة شاء القدر لجميمة طمباكم لمباحث محمد األميف سعيدم.

 - 2ينظر :طبيعة الخاصية مأخكذة مف مقاؿ :تاء المعاناة في قصة شاء القدر لجميمة طمباكم ،ـ ،ف.

 - 3ينظر :عباس عبد الكاحد ،محمكد ،قراءة النص كجماليات التمقي ،بيف المذاىب الغربية الحديثة كتراثنا النقدم
دراسة مقارنة ،ط ،1دار الفكر العربي ،1996 ،ص.47
4

 -ينظر :مقاؿ بعنكاف :سبتمبر تاريخ نياية الفمسفة كالدراما الغربية  ،sudaneseonline.comالفكرة مأخكذة مف

كتاب :أرسطك طاليس ،فف الشعر ،تح :عبد الرحماف بدكم ،دار الثقافة ،بيركت ،2001 ،ص 38
27

أركيولوجيا األلـ في خطاب الوىراني:
ككأنيا تعترؼ لو بآالـ دفينة كفي اآلف نفسو ،تعتذر منو كتنفي التيمة عنيا ،كىذا نمكذج
ٌ
مرت بيا الذات في خضـ رحمتيا الشاقة.
لحجـ اآلالـ التي ٍ

إذان ،فالخطاب لديو؛ نشيد الذات كالتي تكاجو مصيرىا الفاجع كاألليـ .كلذلؾ جاء
"السخرية الحقيقية"
بأف ٌ
الساخر مفعمان بببلغة الحياة المعتقة انطبلقان مف إيماف الكاتب ٌ
الخطاب ٌ

بل بعد مكتيـ .كمف ىنا كاف
ال تمكت كال يك تاب الذيف يستحقكف ىذه التسمية يعيشكف طكي ن
الساخر عنده نقش نا غائ نار تحفره الذات المكجكعة في ذاكرة الزمف حتى تقاكـ غيابيا
الخطاب ٌ
السبلح الكحيد كاألخير
كلذلؾ جاءت الكتابة النثرية عنده مجممة بميابة اليجاء الفاجع ،فيي ٌ
التي أراد مف خبللو أف يككف مبلذنا يدفف فيو جركح الذات في لحظة استثنائية تكاجو فييا ىذه
الذات قيرىا بجماليات االستعارات المتكىجة التي تفيض عف حدكد النص لتعانؽ البلنص

كىي "الرسالة نفسيا التي أخذىا أدباؤنا عمى عكاتقيـ عبر التاريخ لمكاجية الصراع مع التحجر
كاالنحراؼ كالديف المخالؼ لمناس".

1

لساردة في مكاضع أخرل مف نصكصو ،التغمب عمى المعاناة التي
حاكلت الذات ا ٌ
كينكنتًو
ت تيدد كجكدىا الجسدم عف طريؽ استحضار صكرة البمد األـ التي تساعده عمى تأبيد ي
في ذاكرة الزمف.
ش ٌك ىؿ "البمد األصمي" بالنسبة إلى الكاتب مسكن نا رمزي نا تأكم إليو الذات في أقصى
لحظات الكحدة كالغربة مف أجؿ ما ذكرناه سابقان مف و
تأكيد لميكية كت أييد ليكيتيا ،كما ظير في

ىذا المقطع[:وأكبت بيا األقراف في وىراف ،وأطمؽ بشكره المساف في تممساف] ،فاسـ الكىراني

كما ىك ظاىر ،لـ يعد فقط اسـ الحالة المدنية التي تصكر لمقارئ اليكية الجزائرية ،بؿ اسـ

السردية الشخصية ،انطبلق نا مف زكاج عسير بيف البمد الحميـ كالبمد
البمد الذم بنى أسطكرتو ٌ
المعادم ،المنفتح عمى إبداالت المغة النثرية التي ترسـ مبلمحو ،كالمساىـ في صنع مشيد
ً
الساخر.
المنامات الجديد ،ممتمسان لنصو االنفتاح أكثر عمى
أساليب الخطاب ٌ

فالكىراني لـ يبتعد في نصكصو عف حدكد المعاني الكجدانية الصرفة ،كمناجاة مك ً
اط ًف
ىى

األحبة ،ككصؼ ألـ الفراؽ الذم شؽ القمكب كىقطٌع األحشاء كاألنيف المستمر لمقاء األحبة.

1

 ينظر :مصطفى الغرافي ،خطاب المكت فػي جدارية محمكد دركيش ،نفس المكقع السابؽ.28

أركيولوجيا األلـ في خطاب الوىراني:
نمتمس أيضا في كتابتو كممة "الخ ػادـ" ، كما في ىذا المقطع " ،ولقد فكر الخادـ ليمة
وصوؿ كتابو إليو في سوء رأيو فيو ،وشدة حقده عميو وبقي طوؿ ليمتو متعجب ًا مف مطالبتو
لو باألوتار اليزلية بعد الزماف الطويؿ" .ينطكم ىذا التفكيؾ لبلسـ عمى دالالت رمزية

كايحائية تكمئ إلى سارد منكسر قريب مف تخكـ "المكت المجازم" الذم يتيدد كجكده الجسدم.

فكيؼ تعامؿ جماليا مع المعاناة؟ كما أ برز العناصر التي تكسؿ بيا لمقبض عمى متخيؿ
المعاناة؟

يكاصؿ الكاتب عرض فكرة معاناتو في بعض مقاماتو كرسائمو ،فيشحذ جميع أسمحتو

الساخرة مف أجؿ القبض عمى "المكت المجازم" ،كىك حالة
الفنية كيستثمر خبرتو الجمالية ٌ

السارد بعمؽ كجكدم كحسرة فاجعة ،كيطمح في ىذه المقامات إلى أ ٍف
ذىنية كشعكرية يعيشيا ٌ
يرسـ صكرة كمية لممكت الم ً
حدؽ ،كما تتصكره الذات كتتخيمو ،مستفيدة في ذلؾ مف مختمؼ
ي

ا ألدكات التعبيرية التي طكرىا في مسيرتو النثرية المتدفقة ،كما في ىذه المقاطع ":فرماه الدىر
بالحظ المنقوص وطرحو إلى أرباض مدينة قوص ،يتمقى في حر السعير ،واليشبع مف خبز

ىيجت
الشعير إدامو البصؿ والصير وفراشو األرض والحصير " ،" ..أما بعد :ياغدار لقد
َ
األلـ وقتمت النفس" "،لما تعذرت مآربي واضطربت مغاربي ،القيت حبمي عمى غاربي...
فتقمبت بي اإل عصار ،وتقادفت بي األمصار حتى قربت مف العراؽ وسئمت مف الفراؽ
فدخمتيا بعد مقاصاة الضر ،ومكابدة العيش المر ."...مف خبلؿ ىذا المقطع نجده يستدعي

عالمان ميثكلكجيان زاخ انر باألبعاد الغرائبية التي تصكر حظو المنقكص ،فكيؼ ال يككف كذلؾ
كفراشو مف حصير ! إضافة إلى إ شارات عديدة مستمدة مف كقائع يكمية دينية كثقافية تغني

السارد مف قير المعاناة كالتغمب
الساخرة بما تقدـ مف بدائؿ تخييمية ،تمكف ٌ
السردية ٌ
التجربة ٌ
السارد بعد مقاساة
عمييا؛ حيث تشكؿ ه
رمكز كالقكة كاالنتصار نقيضان لفكرة المكت التي يجابييا ٌ

الضر كمكابدة العيش المر.

كلذلؾ نجده يمجأ إلى الحكار الداخمي ،الذم يطكر المكاقؼ االنفعالية كالحاالت

الكجدانية ،كيصكرىا مف زكايا مختمفة ،فييجك ذاتو في حكار شفيؼ يقيمو مع المعاناة؛ حيث
 - الخادـ مف النعكت التي تستخدـ قديمان ،كيقصد بيا الكىراني نفسو ،ينظر :منامات الكىراني ،كمقاماتو كرسائمو

اليامش ،ص .17


 -ينظر :مصطفى الغرافي ،خطاب المكت فػي جدارية محمكد دركيش ،نفس المكقع السابؽ ،ىذه الفكرة "متخيؿ

المعاناة" مصاغة مف متخيؿ المعاناة عند األنثى مف خبلؿ كتاباتيا(الكتابة النسكية) .ينظر :محمد العباس ،سادنات
القمر ،سرانية النص الشعرم األنثكم ،مؤسسة االنتشار العربي ،د.ت ،ص .4- 3
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أركيولوجيا األلـ في خطاب الوىراني:
يأتي الحكار تأكيدنا لجدلية ال حياة كالمكت التي يقدميا في صكر عديدة كمشاىد متنكعة يحاكؿ
مف خبلليا القبض عمى "متخيؿ المكت"  1باستثماره القدرة التعبيرية كالطاقة التشخيصية التي

الساخرة  ،2كما يظير في ىذا المقطع" :ال سيما ابف السبيؿ طالت
السردية ٌ
تنطكم عمييا المغة ٌ
بو في الشاـ الغيبة ،وعوقتو عف اإلسراع الييبة حتى اكتاؿ مف اكتاؿ وانكسرت عظامو

ال ،واحتذى أديـ
وأنشد لو :والمرء يسعى ورزؽ اهلل مقسوـ .ىذا بعد ما ركب الميؿ جم ً
ال ،وخرج مف باب الجابية ،إلى رأس الطابية متمذذًا بالغناء طامع ًا في اليسار
األرض نع ً
والغناء :واّنما يقطع أعناؽ الرجاؿ المطامع .فوصؿ إلى القاىرة كالعاشر مف خيوؿ الحمبة

والتاسع مف أوالد الكمبة ،ليس لو طبي يخصو وال لبف يمصو فوجد األمور قد تغيرت عف
كيانيا والقصور تبكي عمى سكانيا :ومف ذا الذي يا عز ال يتغير .فموال اإلخواف لما ردتو

أسواف ،ولوال األصحاب لضاقت بو الرحاب :إف المعارؼ في أىؿ النيى ذمـ" .3

ينيض ىذا المقطع عمى تشخيص المعاناة عف طريؽ إنشاء كضعية تحاكرية بيف
الذات التي تستشعر قرب نً يايتيا كبيف المكت الذم يتأىب إلنجاز ميمتو ،إٌنو يمثؿ بعدان
جماليا في نصكصو التي تطمح إلى تعييف المكت كرسـ أطيافو كأشباحو ،عبر تشييد متخيمو

فيك يرسـ لنا "درامية الكينكنة المنشطرة لمذات"  ،4التي كصمت إلى القاىرة في ىيئة كمبة تميث
بأنيا صكرة الذات المكجكعة
ساعية كراء لبف ىت ٍمعقو ،إ ٌ
ال ٌأنيا لـ تجده متاح نا .يمكف القكؿ ٌ
المخترقة بالمشاعر المتناقضة ،ال تفتأ تتأرجح بيف عكالـ القنكط كاألمؿ ،بكيفية طباقية تتجاكر
فييا تفاصيؿ الرعب كالكجع مع تجميات الصبلبة كالنيكض محاكرة سردية ساخرة تحرؾ
السارد في مكاجية المكت كالغياب .5
خيكطيا المعاناة ،يمك يذ بيا ٌ
إلى جانب ذلؾ ،نجد الذات تتكسؿ بفكرة الحكار مع خازف جينـ ،فمف ذلؾ التقاء

الكىراني كشيخو الح افظ العميمي بخازف جينـ كمحاكرتيا لو ،كمف أمثمة ذلؾ " وأما ىذا

أظيرت اليجوـ وقمت لو:
المغربي فرجؿ قواد الشؾ فيو ،فاستشطت أنا عند ذلؾ غضباً و
ُ
ألمثمي يقاؿ ىذا الحديث واهلل لتندمف عمى ىذا الكالـ ،فقاؿ لي :م الؾ :لعمؾ تريد أف

1

 -محمد العباس ،سادنات القمر ،سرانية النص الشعرم األنثكم ،ص .3

2

 -ينظر :مصطفى الغرافي ،مقاؿ بعنكاف :خطاب المكت فػي جدارية محمكد دركيش ،نفس المكقع السابؽ.

4

 -الصادؽ النييكـ ،الذم يأتي كال يأتي ،مبحث :عذابات المنفى الصامتة ،ط ،1مؤسسة االنتشار العربي ،بيركت

5

 -شرؼ الديف ماجدكليف ،خطاب األلـ في الركاية المغربية ،المكقع السابؽ.

3

 -مقامات الكىراني ،ص .114

لبناف ،2002 ،ص .123
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أركيولوجيا األلـ في خطاب الوىراني:
في مقامة تذمني فييا مثمما تفعؿ
تيجوني بشعر مثمما رأيت في صفائحؾ اليوـ ،أو تعمؿ ّ
مع بني آدـ ،واهلل أللطمنؾ بالف مع حتى يبوؿ القندالني عمى ساقيو ،...يا أخي قد طير ىذا
الجبار عقولنا ومرت لنا معو ساعة تشيب الولداف"  .1في ىذا المقطع صكرة تييئ القارئ
الساخر ،كىي تقريب
إلدراؾ عبلقات ثرية تكحي بتأكيبلت عديدة ،يمكف أف يؤدييا ىذا ال ٌسرد ٌ
صكرة الذات التي تقاكـ خازف جينـ بكؿ ما تممؾ مف حيؿ لغكية ،محاكلة النجاة مف العذاب.

ٌإنو يتسمؿ إلى كعي القارئ ،أك عمى األقؿ ،يمنح القارئ حرية قراءة النص فيييئو
يتساءؿ عما إذا كاف اليجكـ عمى خازف
لمنشاط التفاعمي المتبادؿ بينيما  .2الشؾ أف القارئ لف
ى

السارد قد
جينـ كقع فع ن
بل أـ ال ،فما ييمو ،ىك أف اليجكـ يستجيب لرغبتو في الضحؾ ،كلع ٌؿ ٌ
رتب ىذا إلشباع ىذه الرغبة التي تعمؿ عمى إزاحة الممؿ ،كىي بدكرىا تترجـ الكظيفة الجمالية

الساخر أكثر م ما تترجـ تفاصيؿ الكاقع الحقيقي ،ىذا الكصؼ المفصؿ تتجمى
لمخطاب ٌ
كظيفتو الببلغية في التخفيؼ مف كطأة الصمت كبركدة األجكاء ،عمى نحك ما تتجمى كظيفتو
السخرية .3
السائد في ٌ
أيضان في خرؽ النمط ٌ

يفيـ القارئ مما مضى ،أف الكىراني -كعادتو في استخفافو بشيخو  -يكاصؿ استخفافو

بخازف جينـ ،كبالتالي فسخريتو آداة جارحة ال تستثني أحدنا ،ككما يتضح مما سبؽ ذكره ،فيك
في مكقؼ اليكؿ كفي الساعة التي يشيب فييا الكلداف ،إال أنو لـ يباؿ باألمر فيعمد إلى تحذير
خازف جينـ باليجاء.

كفي مقاطع أخرل ،نجد فكرة "معانقة اليأس كاكراىات الكاقع" ،نتيجة كجكد بعض

النماذج البشرية التي جعمتو يمقت الدنيا فييجكىا مف خبلؿ ىجائيـ كالنيؿ مف قيمتيـ ،كما

يظير في ىذا المقطع" :وكتب إلى ابف الحميـ الواعظ :ثـ إّنو لركاكة دينو ،وضعؼ يقينو
يصمي قاعداً مف غير ألـ ،ويبوؿ قائم ًا عمى فرد مف قدـ وتراه يسير عمى َّ
النماـ والورد
ويناـ ليمة القدر ،يستح ُؿ بيع ِ
القبمة بقُبمة ومكة بص ّكة ،وال يشتري حجة بعجة ،وال عمرة
ُ

1
2

 -منامات الكىراني( ،مقطع مف المشيد االستيبللي الذم يعد بمثابة رسالة) ،ص .32- 31

 -ينظر :آمنة بمعمى ،تحميؿ الخطاب الصكفي ،في ضكء المناىج النقدية المعاصرة ،دار األمؿ ،لمطباعة كالنشر

تيزم كزك ،2000 ،ص . 271

3
الس رد ،جدؿ التصكير كالحجاج في أخبار الجاحظ ،منشكرات كمية اآلداب كالعمكـ
 ينظر :محمد مشباؿ ،الببلغة ك ٌاالنسانية جامعة عبد الممؾ السعدم ،تطكاف المغرب ،2010 ،ص .62
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أركيولوجيا األلـ في خطاب الوىراني:
بتمرة ،قد أخرج ماؿ الفتوح والصدقات ،في وزف الميور والصدقات ،وصير ماؿ الحبس

ربات الشنوؼ واألرداؼ وقد أفرغ في الوطء(الجماع) قواه.1 "...
واألوقاؼ ،ل ّ

الكعاظ ،يكشؼ لنا مقتو ليذه الدنيا المعكب ،ككيؼ كانت
ٌ
إف إحساس الكىراني بسخافة ي
الساخر الذم "يحمؿ النسقية
سببا في معاناتو ،حتى كىك يحاكؿ اليركب منيا.
ككأف شعكره ٌ
ٌ
الداخمية ،يصؼ مساراتيا كعقب ات كعكائؽ تشكميا كاجبلء الكعييا؛ أم ما تسكت عنو كال تفكر

2
ؾ ككعي بال عبثية التي تطبع الدنيا بطابع اليأس كاالنحطاط كالببلدة.
فيو" ىك إد ار ه

أف الذات "في محاكلتيا إغناء نفسيا ،ال بد أف تصطدـ بما ال يريد
يذكر الدارسكف ٌ
شعكر بالكراىية نحك ىذا
الدخكؿ في حكزتيا مف األشياء أك الذكات الغي رية ،مما يكلد عندىا
ان

3
أف الكىراني كاف يحاكؿ
إذف طابع ضركرم لمكجكد"  .كالكاضح ٌ
الغير النافر المتأبى؛ فالكراىية ٍ
يركض الدنيا ،لككف " اليدؼ األساسي الذم تبحث عنو األخبلؽ ،كاف ذا طبيعة جمالية
أف
ى

ذلؾ أف ىذا النكع مف األخبلؽ كاف مجرد مشكؿ اختيار شخصي ،ما داـ أغمبنا ال يؤمف

بإمكاف تأسيس األ خبلؽ عمى الديف"  ،4كأف يحقؽ مف خبلليا ما لديو مف كسائؿ إلثبات الذات
كلكنو -في محاكالتو  -كاف ينتيي دائما إلى الفشؿ كاإلحباط ،بعد أف يبذؿ كؿ ما في الكسع
يقر بحقيقة ال يجب إنكارىا ،كىي
كالطاقة ليقترب مف بغيتو ،كلذا نراه في نياية المطاؼ ٌ
استحالة تحقيؽ الخير مع ىذه الفئة مف الناس ،كما يظير في ىذا المقطع [:لو مات قبؿ أخذه

بثأره لمزؽ األكفاف ونبش المقابر].

كلعمٌو مف الصعب أف نفصؿ بيف تشاؤـ الكىراني مف الدنيا كاخفاقو في تحقيؽ العبلقات

إف ما كاف يؤرقو ىك الكشؼ عف ىزيمة اإلنساف ككبريائو بكاسطة ىذا التصكير
اإلنسانية ،بؿٌ ،
ان ظَهُُ ًما َجٍُ ً
ُل"
ككأنو يدرؾ كفر اإلنساف كجيمو ،فيك قريب مف قكلو تعالىِ ":إوًَّ ُ َك َ
الساخرٌ ،
ٌ

 - الشنكؼ :تشنفت الجارية أم أخذت كلبست الشنؼ ،كالشنؼ ىي ماعمؽ في األذف مف الحمي .ينظر :رسائؿ
الكىراني ،اليامش ،ص .131
1

 -ـ ،ف ( ،مقطع مف رسالة كتبيا الكىراني إلى ابف الحميـ الكاعظ عمى لساف الفقياء) ،ص .131- 130

2

 -السيد كلد أباه ،دراسات فمسفية ،التاريخ كالحقيقة لدل ميشاؿ فككك ،ط ،2الدار العربية لمعمكـ ،بيركت -لبناف

3

 -عبد الرحمف بدكم ،الزماف الكجكدم ،ط ،3دار الثقافة -بيركت ،د.ت ،ص .168

 ،2004ص .79
4

 -ميشاؿ فككك ،ىـ الحقيقة ،مبحث :نسابة فمسمفة األخبلؽ ،ميشاؿ فككك يحاكره ،ىكبير دريفكس كبكؿ رابيانك ،تر:

مصطفى المنساكم -مصطفى كماؿ ،ط ،1سمسمة بيت الحكمة -منشكرات اإلختبلؼ ،2006 ،ص .67- 65
32

أركيولوجيا األلـ في خطاب الوىراني:
سا ُن َما أَ إكفَ َري ُ "عبس .72 :كاليممؾ أماـ إحباطات الحياة المدمرة ،إال أف
اْلو َ
األحزاب " .27 :قُتِ َم إ ِ
المرة.
يكشؼ عف الحقيقة ٌ

1

لـ يكف حظ اإلنساف مع الكىراني بأحسف مف حظ الدنيا معو ،كربما يدعـ كبلمنا ىذا

المقطع ":وأما اتيامو لموىراني بأنو لما استعرض منو البيقار  لمبيع أنو عرض بو لمطمب

فقد حمؼ لو عمى نفي ىذه التيمة ،وىو ال يصدقو .فما بقي إالّ أف يحمؿ الكالب عمى عياؿ

ال قط ،ويحمؿ الحمير عمى أـ الذي يعطيو إياه أبدًا ،وال شؾ أف الخوؼ عمى
مف رآه لذلؾ أى ً
البيقار غمب عميو ،حتى لو كتب الوىراني لو ال إال اهلل ،قاؿ :ىذا تعريض بالبيقار كما قاؿ

اهلل تعالى " يحسبوف كؿ صيحة عمييـ ىـ العدو"  .2فيك في ىذا المقطع يجعؿ مف العمامة

كأنو تعكيض عف
لمسخرية ،فيككف الكصؼ البلذع فييا ٌ
التي افتقدىا التاج الكندم محك نار ٌ
االتياـ الكاذب الذم اتيـ بو ،فيسخر كييزأ ،كيجير بذلؾ في نقضو العتقادات خصمو.
الساخط ليس عمى إنساف عصره فحسب ،بؿ عمى
لقد عاش الكىراني معمن نا سخطو ٌ
الشر منذ بداية الخميقة ،متشائما مف إمكاف
اإلنساف في عمكمو ،مؤص ن
بل في سخريتو طبيعة ٌ
خسة كانحطاط كنفاؽ كتممؽ  ،3إلى
إصبلحو ،أك التغمٌب عمى ما يركز في تككينو منذ البدء مف ٌ

آخر المفردات الدالة عمى مكقؼ ال يخمك مف قسكة كرؤية ساخرة تدعك إلى اليأس مف مستقبؿ

اإلنسانية.

أمنية مخيفة ىذه التي يتمناىا الكىراني لبني الدنيا أك لنفسو ،كما يظير في ىذا المقطع

" فنسأؿ الذي قضى بالبيف أف يؤلفنا بالنبريف ،والذي ابتالنا بالصدود أف يجمعنا في بعض
البدود( مواخير) ،بمنو وكرمو ،وما قد ابتمينا بو مف القضاة المخالفيف ،واألمة المسخفيف مف
إقامة الحدود ،وتعطيؿ البدود ،وتحريـ الزمر ،وتبطيؿ أبواب الخمر وضربيـ لمسكراف" .4

قد يصاب القارئ بنكع مف المٌبس كيتعجب مف الكىراني الذم يتمنى مف المكلى عزكجؿ

حشره مع مجتمعو في البدكد(المكاخير) ،كفي الكقت نفسو نجده يصب غضبو عمى القضاة

1


 ينظر :عبد القادر زيداف ،التشاؤـ في رؤية أبي المعرم ،ص .213 -البيقار :نكع مف العمائـ ،العمامة الكبيرة التي يستخدميا الكزراء كالكتاب ،كالمراد أف تعريضة لمبيع يستكجب

التحقيؽ مع صاحب السمعة .ينظر :رسائؿ الكىراني ،اليامش ،ص .135

2

3
4

 ـ ،ف( ،مقطع مف رسالة كتبيا إلى التاج الكندم) ،ص .136 - 135 -ينظر :عبد القادر زيداف ،التشاؤـ في رؤية أبي المعرم ،ص .213

 رسائؿ الكىراني ( ،مقطع مف رسالة كتبيا إلى قاضي الفاسقيف كىك بمصر عف نائبو بدمشؽ) ،ص .14633

أركيولوجيا األلـ في خطاب الوىراني:
الساخر معنى آخر يحيؿ إليو ،كىك أف أغمب
الذيف منعكا الخمر كالزنا ،ال شؾ أف في خطابو ٌ
القضاة الذيف سخر منيـ ،كاف بسبب تساىميـ مع الفساد األخبلقي.
كلذلؾ تتمثؿ ىذه األمنية في ذلؾ اال ستعداد المخيؼ لعكامؿ االنحطاط المدمرة

نبي أعيتو الحيؿ في تقكيـ بني قكمو
ككأننا أماـ و
كإشراع أبكاب الخمر ،كتحميؿ الزنا...الخٌ .
كضاقت بو ا لسبؿ أماـ ما يعانيو مف كاقع قكامو الزندقة كالفجكر ،كىذا قريب مف قكلو تعالى:
ق َعهَيإ ٍَا انإقَ إُ ُل فَ َد َّم إروَا ٌَا تَ إد ِمي ًرا"
سقُُا فِي ٍَا فَ َح َّ
" ََ ِإ َذا أَ َر إدوَا أَ إن و ُ إٍهِ َك قَ إريَةً أَ َم إروَا ُمتإ َرفِي ٍَا فَفَ َ
السخرية.
اإلسراء .٦١ :كيمكف القكؿ أف التناقض الظاىر في كبلـ الكىراني يكلد نكعان مف ٌ

كمكقؼ الكىراني ىذا أشبو ما يككف بمكقؼ الرجؿ اإلنكارم" ،الذم يحكـ عمى العالـ

بأن و غير مكجكد
بأنو مف الكاجب أال يكجد كعمى العالـ كما يجب أف يكجدٌ ،
كما ىك مكجكدٌ ،
كالنتيجة تبع نا ليذا ىي أف الكجكد ال معنى لو"  .1كالمعنى المقصكد ىنا" ،ىك الذم يفتقر إليو

الكجكد" ؛ فقد يككف " تحقؽ قانكف أخبلقي ساـ كنظاـ أخبلقي لمككف ،كقد يككف نماء الحب

كاالنسجاـ في عبلقات الناس بعضيـ ببعض ،كقد يككف االقتراب مف حالة سعادة...الخ" .2
كالكاضح أف الكىراني لـ يجد بيف الناس مثؿ ىذه الحاالت التي تعطي لمكجكد معنى ،كما في

ىذا المثاؿ ":وأظنو لو مات(الحافظ العميمي) والعياذ باهلل قبؿ أخذه لثأره لمزؽ األكفاف ورجـ

ا لمقابر ورجـ أىؿ اآلخرة بالحجارة( ،3 )...وسأؿ اهلل تعالى أف يحيو قوادا ويميتو قوادًا ،وأف
4
فشر الدنيا كنقصيا يأخذ عند الكىراني أكثر مف صكرة ،حتى
يحشره في زمرة القواديفٌ . ".
يبدك لمرائي انعداـ أية قيمة أخبلقية ،فسخريتو مف شركر بعض الناس ،تحمؿ في طياتيا نكعان
مف المفارقة" ،فرجـ المقابر ،ورجـ أىؿ اآلخرة ،ىك تصكر ساخر لما يمكف أف يككف عميو

السخرية التي "تجعؿ مف العالـ الخسيس إبداعا فنيا ممكن نا
العميمي بعد مكتو ،كىك نكع مف ٌ
يشتغؿ بتمثيؿ الفكضى باعتبارىا الككف كالتناقض الظاىرم باعتباره الخاصية اإلنسانية

5
السخرية
لمسخرية ،كىي أيضان الكعي بالفكضى المتزايدة التي ليست ليا نياية" ؛ أم ٌأنو بدكف ٌ
ٌ
لف تككف ىناؾ منطقة الكعي بالفكضى كالتناقض الظاىرم ،كيظير ذلؾ فيما يشير إليو

الكىراني مف سيطرة الجيؿ كارتقاء الجيمة إلى أماكف الصدارة ،كما يظير في ىذه المقطع

1

 -عبد الرحمف بدكم ،نيشتو ،ط ،1ككالة المطبكعات ،الككيت ،1975 ،ص .158

3

 -منامات الكىراني( ،مقطع مف المشيد االستيبللي الذم يعد بمثابة رسالة) ،ص .23

2

4
5

 ـ ،ف ،ص  .156ينظر كذلؾ :عبد القادر زيداف ،التشاؤـ في رؤية أبي المعرم ،ص .2014 -رسائؿ الكىراني ،ص .135

السخرية في ركايات باييستير ،دراسة لغكية سيككلكجية ،ص .47
 عبد الفتاح عكضٌ ،34

أركيولوجيا األلـ في خطاب الوىراني:
وقت المناظرة فحينئذ برز بالوجو الوقاح ،وأرىج المدرسة بالصياح ،وأخذ
التالي ":حتى جاء ُ
يقوؿ نوع ًا مف اليذياف وضرب ًا مف الباذنجاف ،فوقع الناس في البالء وعمموا أنو دلو مف
فخرجت ىيبتو مف صدروىـ ،ونبذوه
الدالء وتحققوا أف الرجؿ كالسطؿ ال يصمح إالّ لإلسطبؿ
ْ
وراء ظيورىـ. 1 "...
كلـ يسمـ مف لسانو الصكفية كرجاؿ الديف ،الذيف قاؿ :عنيـ "ىربوا مف ك ّد الصنائع
واألعماؿ إلى الزوايا والمساجد والمشاىد بحجة العبادة واالنقطاع فال يزاؿ أحدىـ يأكؿ ويناـ

حتى يموت ،إنيـ كالخروع في البستاف يشرب الماء ويضيؽ المكاف" .2

كقد يككف ىذا كمو كليد الضعؼ كالكىف الذم تسرب إلى حياتيـ الركحية ،فانعكس –

مف ثـ – عمى سمككيـ العاـ ،كال يخفى ما في نصكص الكىراني مف يأس كتشاؤـ مف إمكاف

تقكيـ ما اعك ٌج ،فضبل عما تمقاه مف جراح أ ٍد ىمت النفس كالجسد في معركتو مع الزمف
كاإلنساف.
لم ا كجد في حياتو فجكة عميقة ال يمكف تجاكزىا
لقد فقد الكىراني إيمانو باإلنساف أكالنٌ ،
بيف القكؿ كالفعؿ ،في المستكل الذم يحتمو اإلنساف في السمٌـ االجتماعي كالثقافي كالديني
كفقد إيمانو بو عندما كجد أف نزعة الشر فيو تييمف عمى سمككو كأفعالو .كقد أدل ذلؾ كمو إلى

شعكره باإلحباط مف إمكاف صبلح ذلؾ اإلنساف ،بؿ تعدل المكقؼ عنده إلى نظرة تراجعية

مميئة بالتشاؤـ حكؿ مصيره ،لما سببتو مف إحباط في الكقت الذم يحكز فيو مف ال يستحؽ
الحياة ،كؿ ما يريده مف ىذه الحياة .3

إف الحفر في ألـ الكىراني ،يظير معاناتو مع أن و
الشر ،فعاثكا في
ٌ
اس فيطركا عمى ٌ
األرض فسادنا ،كلذلؾ لـ ير األمؿ في إصبلحيـ حتى بعد المكت ،كتمؾ ىي المفارقة التي
السخرية في نقده كتحاممو عمييـ.
كلٌدت ركح ٌ

 - 1مقامات الكىراني( ،مقطع مف مقامة في شمس الخبلفة) ،ص .102- 101
2
3

 -ـ ،ف ،ص .48

 ينظ :عبد القادر زيداف ،التشاؤـ في رؤية أبي المعرم ،ص .201435

أركيولوجيا األلـ في خطاب الوىراني:
 - 2إخفاؽ إثبات الذات في المناـ الكبير:
إ ٌف تجربة اإلخفاؽ ىذه التي صاحبت الكاتب ،في عبلقتو مع اآلخريف ،ىي التي لـ
تسمح لو بأف يصبح كاتبا مف كتاب الدكلة الرسمييف المقربيف ،أك شاع ار مف شعراء الببلط
المقدميف ،كقد يرجع أيضا إلى تركيبتو النفسية التي يجبً ىؿ عمييا ،لينضـ بعد ذلؾ إلى زمرة
ي
األدباء الذيف قي ِّد ىر ليـ أف يكتبكا خارج دائرة الببلطات الرسمية .كمما زاد كضعو تعقيدنا
ىك اضطراب تصاريؼ الحياة  ،فقد أخفؽ الكىراني في رحمتو إلى المشرؽ التي عكؿ عمييا

كثي ار أسكة بغيره مف المرتحميف مف أىؿ المغرب ،كىك المغربي الذم ظؿ حريص نا في أدبو

ككتابتو عمى جميع صفاتو الم غربية ،كما تدؿ عمى ذلؾ رسائمو كمقاماتو كمناماتو.

كيظير مف أخباره الشحيحة المتفرقة كمف كتاباتو القميمةٌ ،أن و لـ يستفد مف ىذه الرحمة
بل ،الذم أبدل إعجابو كسعادتو
التي قاـ بيا إلى ببلد المشرؽ ،بخبلؼ معاصره "ابف جبير" مث ن
بحكـ المكحديف كاأليكبييف .كعمى العمكـ ،فقد كاف ىذا اإلخفاؽ -في تقديرنا  -أحد الدكافع
الميمة التي ىيأت لمكىراني الكقت الكافي كالجك النفسي المبلئـ لمتأمؿ كاالنطبلؽ نحك آفاؽ
جديدة إلبداع كتابة بعيدة عف األدب الرسمي المتمثؿ في الرسائؿ الديكانية كالقصائد المدحية

كربما ليصبح ىذا النكع الجديد مف الكتا بة ذلؾ البديؿ أك "المعادؿ المكضكعي" لذلؾ األدب

المتداكؿ في حالة التنافر كانعداـ الت كافؽ بيف جاذبية الذات كالظركؼ الخارجية التي قد تحتاج
إلى مقاكمة أك مناكرة خاصة يبدك ٌأنيا لـ تتكفر لو.

كربما يككف عامؿ اإلخفاؽ ىذا ،ىك ما دفعو إلى مؿء تمؾ اليكة القائمة بيف أدبو

السخط
ككاقعو بكؿ نقيض كعجيب كغريب ،كلتنضح كتابة الحمـ- ،بسبب ذلؾ  -بكثير مف ٌ

السخرية كاالستخفاؼ بالناس كعدـ التعكيؿ عمييـ .إذ ال فرؽ عنده بيف قريبيـ كبعيدىـ
ك ٌ
ً
كعىبثً ًي ٍـ .كىكذا ،فقد أكثر مف ذـ الدنيا كأىميا ،فمـ
كحييـ كميتيـ كحاضرىـ كغابرى ـ ،ك ًج ِّدى ٍـ ى
يترؾ رذيمة كال نقيصة في أىؿ عصره إالٌ كأعمنيا مصرحان تارة كمممحان تارة أخرل ،محاكالن -مع

كؿ ىذا  -اثبات ذاتو.1 .

1

 -تنكيو :المعمكمات المقدمة مستكحاة مف المقاليف ،ينظر :راسـ قاسـ ،العالـ اآلخر كتشكمو السردم في رسالة

الغفراف ،التاريخ . www.adawaanews.net ،2012/10/09:ينظر كذلؾ :عبد المطيؼ المصدؽ ،العالـ اآلخر
بيف المعرم كالكىراني ،كتب يكـ األحد,نيساف kalimatabira.blogspot.com 2006 ,16
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أركيولوجيا األلـ في خطاب الوىراني:
أف الرؤيا التي استيؿ بيا الكاتب منامو
ييظٍ ًي ير التأم يؿ الدقيؽ في "رسالة المناـ الكبير"ٌ ،
أصبحت تميؿ في بعض جكانبيا إلى االنكفاء عمى الذات ،حيث تتنكع المشاىد كتتكالد مف

أخاذ.
أجؿ تصكير ىمكـ الذات كأحزانيا في تكثيؼ
سردم ٌ
ٌ

أدرؾ الكىراني في ىذه الرحمة الغيبية المتخيمة ،أف األ سمكب المعركؼ (المقامات -

الرسائؿ) ال يقكـ بدكره في التعبير كالتثكير عمى نحك مباشر ،كىذا ما يفسر التحكؿ النكعي
الذم ميز نصكصو الجديدة(المنامات) مقارنة بالقديمة(المقامات)؛ إذ بات يتعامؿ مع

السردية القديمة (المقامات –
ا الستعارات الحممية باعتبارىا حقيقة ،كىنا استبعد النصكص ٌ
الرسائؿ  -النكادر -السير -التراجـ .)...لقد كاف يشعر بنمطية ىذه النصكص ككاف عميو أف
يتجاكز الكاقع إلى عالـ آخر ،كلذلؾ انيمرت لغتو الحممية بمشاىد ساخرة

الشخكص المختمفة مف البشر كمف المبلئكة كيثبت ذاتو بطرائؽ منيا:

يصكر فييا

 - 1التوسؿ بالموت وتفريغ األلـ مف محتواه:

يعمد الكىراني في "المناـ الكبير" إلى فكرة التكسؿ بالمكت ،الذم ليس سكل مكت

مجازم يسعى مف خبللو إلى إفراغ المكت مف معنى األلـ كالشقاء .ذلؾ أف الذات القمقة التي
لـ تسمـ مف شر "الشيخ العميمي" تحتاج إلى التكسؿ بفكرة المكت التي تعمؿ عمى تحرير الذات

السمبية أك
مف مخالب الحياة " ،فالحياة شبيية في حقارتيا عمى حد تعبير "نيتشو" ،بالمقاكمة ٌ

1
أف صفة العجز الكامنة في الذات ،نتيجة المعاناة
االحتراؽ دكف اإلحساس بالدؼء"  .إالٌ ٌ
اليكمية ،ىي الٌتي استكحى منيا نيتشو مبدأ "اإلنساف األعمى" ،...فمكال ىذا العجز لما اتٌضح

بالنير
شيء مف غير مكت ،...بؿ قد يي ىشبو اإلنساف ٌ
القكة ،شأف الحياة ال تعني ٌ
مفيكـ ٌ
أم ٍ
الممكث اٌلذم يحتاج إلى بحر"  .2كالحكمة " ،كما أكردىا نيتشو عمى لساف "زرادشت" ،تكمف
ٌ
التفرد ،كما اإلنساف -بيذا المنظكر  -سكل
أساسا في مغالبة المكت إلثبات ح ٌؽ الكائف في ُّ
التجاكز" 3.ىذه الفكرة التي يمح
إمكاف محدكد تجاه ما تحتممو الذات مف مدل االقتدار عمى
ي
عمييا "نيتشو" ىي نفسيا الفكرة التي سعى الكىراني إلى أسطرتيا في منامو الكبير ،ىركبا مف

مآسي شيخو كحقده عميو ،كما يبينو ىذا المقطع:

1

- F. Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, Paris: union générale d éditions, 1958, p 291.
الغربي الوعاصر،8002/00/00 ،
ًقال عي :هصطــفى الكيـــالًــي ،كتابة الوىت فـي الفكر
ّ
https://sudaneseonline.com
2
ًقال عي الوىقع ًفسه-Ipid, p13.
3
ًقال عي :م ،ى - Ipid, p13-14.
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أركيولوجيا األلـ في خطاب الوىراني:
" وعجب الخادـ مف تمكف ذلؾ الحقد مف قمبو واستيالئو عميو ،وثباتو لو بيف الحشا
والترائب...ولقد فكر الخادـ ليمة وصولو كتابو إليو في سوء رأيو فيو ،وشدة حقده عميو

وبقي طوؿ ليمتو متعجبا مف مطالبتو لو باألوتار اليزلية بعد الزماف الطويؿ ،وامتنع عميو

النوـ ألجؿ ىذا إلى ىزيع مف الميؿ .ثـ غمبتو عينو بعد ذلؾ فرأى فيما يرى النائـ كأف

القيامة قد قامت وكأف المنادي ينادي إلى األرض عمى اهلل تعالى ،فخرجت مف قبري أيمـ
الداعي إلى أف بمغت أرض المحشر ،وقد ألجمني العرؽ ،وأخذ مف التعب والفرؽ ،وأنا مف
الخوؼ عمى أسوأ حاؿ ،وقد أنساني جميع ما أقاسيو عظيـ ما أعانيو مف شدة األىواؿ...
والحافظ العميمي ينادمني ،وفخر الديف بف ىالؿ يغني لي ،وأبو العز بف الذىبي يغازلني

بعينو ويسقيني الصرؼ(الخمر).1 "...

تبحث الذات في ىذا المقطع عف لغة استعارٌية(لغة الحمـ) لصرؼ أحقاد العميمي
كتحكيميا إلى "مكت مجازم" تعمف عنو ،كقيامة تشير إلييا ،كاكاسبيا معنى ما عف طريؽ

السردم الحممي .فبل تجسيد "ليذا األلـ الحقير إالٌ باإلبداع الٌذم يستمزـ اإلحالة عمى
اإلبداع ٌ
ألف الٌذم يبتكر يختار رفاقا لو ،ال جثثا كأما الٌذم يبدع فيبحث لو عف الٌذيف
الحياة األخرلٌ ،
يبدعكف معو"  ،2كىك ما تفطنت إليو الذات ع ندما اصطحبت معيا شخصيات عاصرتيا

كأمثاؿ العميمي ،كفخر الديف بف ىبلؿ ،كأبي العز بف الذىبي مازج نة ٌإياىا في مكاقؼ ال تكاد

السخرية .
تخمك مف ٌ

لقد سعى الكىراني إلى كسر الخطٌ الكاحد لمفيكـ المعاناة كأكسب األلـ صفة "التبدد"

التغير؛ إذ ك ٌؿ شيء يمضي في عالـ آخر ،بؿ يفنى ك ٌؿ شيء
بناء عمى التغاير ك ٌ
المختمؼ ن
ككأننا لحظة التفكير في المكت ،بالمفيكـ
لينشأ مف جديد تحت مفيكـ البعث المتخيؿ" ،3
ٌ
فإنو
النيتشيي ،ندرؾ الكجو اآلخر لمحياة المتخيمة؛ إذ رغـ الشر الذم يسكد "الحياة المترككة"ٌ ،
ٌ
يكجد عالـ آخر مجيكؿ يجب أف يستكشؼ ،كرغـ العتمة ،فيناؾ ألفاظ الحمـ القادرة عمى إنشاء

التكسؿ بالمٌغة ض ٌد لغة التيديد في تناكؿ
المتعة النفسية .4 "...كلعمرم ىذا ما يفسر لنا كيفية
ٌ
أف ىذه الٌمحظة تنبثؽ
سؤاؿ المكت مف خبلؿ الحياة كاعتماد الحياة في التدليؿ عمى المكت ،إ ٌ
ال ٌ
ركض الفبلسفة ق ديما أنفسيـ عمى ىذا
مف الحياة ذاتيا كتفاجئ الجميع ليستع ٌد ليا الجميع ،كقد ٌ
 - 1منامات الكىراني ،ص .25- 24
2

- F. Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, p 21-31.
الغربي الوعاصر ،الوىقع ًفسه.
ًقال عي :هصطــفى الكيـــالًــي ،كتابة الوىت فـي الفكر
ّ
3
ًقال عي الوىقع ًفسه- Ipid,p 200.
4
ًقال عي الوىقع ًفسه- Ipid, p138.
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أركيولوجيا األلـ في خطاب الوىراني:
االستعداد طيمة حياتيـ ،فأثاركا أسئمة الكجكد كالعدـ كخاضكا في قضايا الغيب بحث نا عف
طكيؿ.
النكر يضيئكف بو ليؿ العتمة ال ٌ
بصيص مف ٌ
كاذا كاف الكىراني يبدم في المقاطع السابقة "تأدبان ظاى انر في مخاطبة المكت"؛ حيث
فإف ىذه النبرة االستجدائية ما تمبث أف تتحكؿ إلى
يتكسؿ إليو أف يتميؿ في إنجاز ميمتوٌ ،
1
صكر تسخر مف المكت كمف أفعالو غير
نا
الساخرة ليرسـ
مكاجية شرسة يستثمر فييا مكىبتو ٌ
عابئة بقكتو كجبركتو ،كما يظير في ىذه المقاطع ":فما أشعر إ ّال بضرطة  عظيمة ىائمة

جاءت مف خمفي طنت ليا أكناؼ المحشر"  " ،2فخرجت مف قبري أيمـ الداعي إلى أف بمغت
الع ميمي ينادمني ،وأبو العز الذىبي يغازلني بعينيو ويسقيني الصرؼ
إلى أرض المحشر(ُ )...
(الخمر التي لـ تمتزج بالماء) ،حتى يغرؽ حسي وأغيب عف الوجود فتنقضي عني الشدائد
3
لمسارد إمكانية االنتصار عمى المكت
وأنا في غير معقوؿ . "...ىذا المقطع استطاع أ ف يكفؿ ٌ

يركـ إلى " إزالة القناع عف نسؽ المعتقدات أك االفتراضات المضمرة ،التي كانت بمثابة دعـ
كارتكاز لمنص ،إلنتاج مفاىيـ تشتغؿ كحقيقة أك كمعيار أك كمبدأٌ ،إنو العصا الذم يقكد بعد
4
السخرية مف الكاقع المرير سميؿ الخمكد ،فاإلبداع
بأف ٌ
أف أصبح اإلنساف أعمى"  .لقد آمف ٌ
ألن و بمنأل عف الصراع كالتناقض كاأللـ
تحقيؽ لمكينكنة كزكاؿ لكآبة الذات المبدعةٌ " ،
كالصيركرة فمف يبقى سكل مكقؼ كاحد ممكف ،ىك كراىية اإلنساف لذاتو كلحياتو" .5
كمف فيض ىذا السياؽ تمكنت نصكصو بياجس الرغبة في مكاجية شبح المكت

الساخر الذم أنجزه أسبلؼ الكىراني مف
كالسيطرة عميو عف طريؽ االحتماء بالخطاب ٌ
شييد األندلسي في رسالة التكابع كالزكابع كالجاحظ في رسائمو كاليمذاني في
الكتاب(أمثاؿ ابف ي
مقاماتو كاب ف عربشاء في كتابو فاكية الخمفاء) الذيف عانقكا الخمكد بعد نجاح نصكصيـ في
تجاكز أسباب الفناء.

 - 1ينظر :مصطفى الغرافي ،مقاؿ بعنكاف :خطاب المكت فػي جدارية محمكد دركيش ،نفس المكقع السابؽ.
 - الظرطة ىي خركج الريح ،تأتي عمى كزف ظراط؛ أم عمى كزف فعاؿ مثؿ صراخ.
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 -منامات الكىراني ،ص .38
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5
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 -محمد أندلسي ،نيتشو كسياسة الفمسفة ،ط ، 1دار تكبقاؿ لمنشر ،الدار البضاء ،المغرب  ،2006ص 29- 28
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أركيولوجيا األلـ في خطاب الوىراني:

أف الكىراني اختار
يمثؿ استحضار الحافظ العميمي في ىذا السياؽ النصي ،إشارة إلى ٌ

ىذا الشيخ ليككف رفيقو في رحمتو إلى العالـ اآلخر؛ حيث يي عتبر الحافظ العميمي مف الذيف
أقامكا حكا انر عميقا مع المكت في رسالتو التي بعثيا لمكىراني ،كالتي كانت سببا في نشكء
المناـ(الرحمة إلى العالـ اآلخر) .لقد أدرؾ الحافظ العميمي حجـ ذنكبو كقرب أجمو ،كماداـ

قرر الحافظ العميمي أف يستخؼ بالكى ارني في رسالتو التي تستفسر
المكت قدر الكائف ،فقد ٌ
ال أنو يأمؿ في الغفراف ،كما
عف مصير العبد في العالـ اآلخر ،رغـ إنغماسو في المعاصي إ ٌ
يظير في ىذا المقطع":وصؿ كتاب موالي اإلماـ الحافظ العميمي ،الفاضؿ األديب الخطيب

المصقع األميف ،جماؿ الديف ركف اإلسالـ شمس الحافظ تاج الخطباء ،أطاؿ اهلل بقاءه وجعؿ
خادمو مف كؿ سوء وقاه( )...ولقد فكر الخادـ ليمة وصوؿ كتابو إليو في سوء رأيو فيو

وشدة حقده عميو وبقي طوؿ ليمتو متعجب ًا مف مطالبتو لو باألوتار اليزلية بعد الزماف
الطويؿ وامتنع عميو النوـ ألجؿ ىذا إلى ىزيع مف الميؿ ،ثـ غمبتو عينو فرأى فيما يرى
النائـ ،فخرجت مف قبري أيمـ الداعي إلى أف بمغت أرض المحشر.1 ".

لقد استطاع الكىراني بفضؿ ما أتيح لو مف حدس فني يقظ ،أف يرسـ في نصكصو

بل ترسـ الرؤيا المنامية معالمو؛ إذ يشخصو حتى يتمكف مف تعييف
الساخرة مكتا مفتع ن
السردية ٌ
ٌ
ث يتجسد أمامنا
شخصية تيصاحبو ،مؤسس نا بذلؾ لجمالية جديدة في مكاجية فعؿ المكت ،حي ي
الساخر الذم أنجزه ،مكتان حميميان مختمف نا عف صكرتو في
السردم ٌ
المكت مف خبلؿ الرسـ ٌ
ث يسعى الخطاب المباشر لممكت الذم تنجزه الرؤيا إلى تجريده
المخياؿ الثقافي الجماعي؛ حي ي
مف الجكانب المأساكية التي تصاحبو في المتخيؿ اإلنساني كتحريره مف صكرتو المفزعة

لتعطيو بعدنا إنسانيا يجعؿ العبلقة بيف الذات كالمكت كدية ،غير عدائية .2
كعندما يعمد إلى استحضار أسبلفو مف الشخصيات المعاصرة لو كالتي عاشت قبمو في

فإنو يعمد إلى قناع ي أجج مف خبللو مف خبللو السياقات الرمزية التي أراد
"منامو الكبير"ٌ ،
إيصاليا لقارئو مف خبلؿ المناـ .بعد أف يصكر لنا تجربتيـ التي بقيت تتأرجح بيف الجنة
كالنار(العقاب  -الغفراف) .كىي استراتيجية تمكف الكىراني مف خمؽ التمازج بيف الماضي
كالحاضر ،كىذا ما يثرم الرؤية المنامية الساخرة ،في عمقيا كاتساعيا ،كقدرتيا عمى الكصؿ
 - في ىذا المكقؼ ،الذات تتكسؿ باآلخر ،كىك الحافظ العميمي لمتغمب عمى فكرة المكت كتفريغ األلـ مف محتكاه.
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أركيولوجيا األلـ في خطاب الوىراني:
بيف الماضي كالحاضر ،كما يظير في ىذه المقاطع ":فما انقضت أمنيتي حتى طمع عبد
الواحد بف بدر جانبي وقاؿ لي :الساعة رأيت عدة جوار يطمبونؾ مع بعض أوالد يزعموف

أنيـ منؾ وأنت تنفييـ عنؾ ،وبعضيـ يدعى أنؾ بعتيـ لغيرؾ ،وىـ حبالى منؾ ،فقمت :ىوف
عميؾ يا شيخ ،وال يكف عندؾ أخس منيـ" "ووجمت مف كالمو ساعة وقمت لو أني مثؿ

الحافظ العميمي (شخصية معاصرة شاركت معو الرحمة المنجزة) الذي ال يقتني إالّ الغمماف

الذكور كمما التحى واحد باعو وأخذ آخر ماح ّمت بي ىذه المصيبة( " ،")...فقمت لو :أيف
أجده؟ فقاؿ :ىذا ىو واقؼ مع النبيو بف الموصمي يمسح أفخاذه مف البوؿ فقمت لو :وأي

شيء أصاب التوينة المسكيف ؟ فقاؿ :إّنو لما سمع انشقاؽ السماء الدنيا خرى عمى ساقيو

1
أف لغة الحمـ -حيف تدخؿ في النص الذم
مف الزمع . "...كلعمٌنا نستشؼ مف ىذا المقطع ٌ
تحرؾ أطرافو بعض الشخصيات  -تؤدم دك ار ىاما في فتح أغكار النص؛ جامعا بيف

شخصيات حاضرة كأخرل ماضية؛ أم في سياؽ العبلقات النصية المتداخمة ضمف بنيتو ،بيف

كمي ة كتاريخ
المككف الكاقعي كالمككف الحممي؛ أم عمى صعيد العبلقات بيف النص بكصفو بنية ٌ
إف الحمـ بيذا التصكر فعؿ تكتير حاد في النص كفتح لبؤرة إشاعات داخمية
الثقافة بأكممياٌ ،
كخارجية في النص .2

تتكالد الشخصية الرمزية في النص مف قدرتيا عمى رفد "المناـ الكبير" بتكتر درامي

السردية التي
السارد عمى نقؿ تجربتو المريرة إلى المتمقي ،كيرجع ذلؾ إلى المفارقة ٌ
حاد يساعد ٌ
الدنيا
تن جـ عف تكظيؼ شخصية "عبد الكاحد بف بدر" الذم ييذكره بأكالد أنجبيـ الكىراني في ي
بأنيا قد رأتو يستنكرىـ حتى في العالـ
مف عدة جكارم ،كباعيـ لً غيره ،كتدعي الشخصية ٌ

الساخرة التي يصكرىا المناـ
اآلخر ،مما يخمؽ التباس نا مف شأنو أف يعمؽ التجربة ال ٌسردية ٌ
الكبير.
إذف يسعى الكىراني في منامو إلى ممارسة "التخييؿ الحممي"  ،تنطمؽ رحمتو مف رؤيا

حممية تنبؤية ال تعترؼ بالحدكد المنطقي ة بيف األشياء؛ حيث يظير في ىذه الرحمة احتفاء

1
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 -منامات الكىراني ،ص . 25

 -ينظر :نيككالس برديائؼ ،الحمـ كالكاقع ،نصكص فمسفية ،تر :فؤاد كامؿ ،مراجعة عمي أدىـ ،الييئة المصرية

العامة لمكتاب ،1984 ،ص .56


أف لغة الحمـ تتكسؿ بآليات أخرل لتفريغ األلـ مف محتكاه ،مثؿ ( :كسر السياؽ
في ىذه النقطة سنشير إلى ٌالزمني ،األلفاظ الغريبة ،المتضادات ،االلتباس الذم يعتريو.)...
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أركيولوجيا األلـ في خطاب الوىراني:
بالصيغ المجازية كالتراكيب الغريبة التي ترد في سياؽ إبداعي حممي يبعث القارئ عمى
االستنباط.

السارد تقنيات
يكظؼ الحمـ في رحمتو إلى العالـ اآلخر تكظيفان جماليان ،حي ي
ث يشغؿ ٌ
المتضادات ،ككسر السياؽ الزمني الذم يفصؿ بيف األحياء كاألمكات ،ىي كالتقنيات التي تميز
عكالـ الحمـ مف أجؿ تخميؽ الرؤيا كاعادة صياغة العالـ صياغة جديدة ،تقكـ عمى الكىـ
كااللتباس ،كىك ما يساعد عمى تقديـ رؤيا غير مألكفة لمكائنات كالمكجكدات .1

تشغتؿ كتابة الكىراني عمى تقنية كسر رتابة "ا ّلسياؽ الزمني" الكاقعي لصالح سياؽ

ث
السردم ،حي ي
الحمـ الذم يتجاكز قكانيف الكاقع الطبيعي عبر فعالية الحمـ كآليات التشظي ٌ
الساخر الذم تحرؾ زمامو "لغة الحمـ" ،دك نار تعبيري نا في بناء
السردم ٌ
تمعب مظاىر االنحراؼ ٌ
المعنى كتشكيؿ الداللة ،كما يظير في ىذا المقطع ":وأظنو لو مات والعياذ باهلل قبؿ أخذه
لثأره لمزؽ ا ألكفاف ونبش المقابر ورجـ أىؿ اآلخرة بالحجارة"  .2يظير مف ىذا المقطع مدل
حقد "الشيخ العميمي" عمى صاحبو حتى جعؿ منو ىذا األخير ،شخصان يستطيع أف يرجـ أىؿ

الساخرة التي عممت عمى كسر السياؽ
اآلخرة بالحجارة؛ حي ي
السردية ٌ
ث تشكؿ ىذه الصيغة ٌ
الزمني كىك الحاضر الذم يعيش فيو العميمي ،كتقريبو مف سياؽ الماضي ،الذم أصبح أىمو

في العالـ اآلخر نمكذج نا سردي نا ق ٌؿ ما نرل لو شبي نا في التراث العربي.
فكأف ال عالـ اآلخر يكازم العالـ الكاقعي ،فرجـ أىؿ
ىنا ،يتـ كسر الزمف بيف العالميفٌ ،
اآلخرة بالحجارة مف طرؼ العميمي عمى حد تعبير الكىراني ،مف أىـ التقنيات الخطابية المنتجة

الساخر الذم تتشابؾ عناصره التخييمية يبغية تصكير شخصياتو في العالـ اآلخر
السردم ٌ
لمفعؿ ٌ
بطريقة مغايرة يعيد فييا ترتيبيا ترتيب نا جديدنا ،مازجا بيف المرئي كالبلمرئي بيف الممكف

كالم ستحيؿ الممكف ،كىكذا ىي طريقة السارد ف ي تصكير شخصياتو ،يجعمؾ تكازف بيف العالـ

الكاقعي كاآلخركم لمشخصيات.

1
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أف تعبير المرئي كالبلمرئي يعني ديمكمة التساؤؿ الفمسفي المفتكح عمى العالـ كالكجكد؟ إنو
 يقكؿ المترجـ ":أعتقد ٌفإف المرئي كالبلمرئي مف بدايتو إلى نيايتو
انبثاؽ لممحتكل الساكف لمعالـ ،فيما كراء المدرؾ كالمحسكس ،كفي الكاقعٌ ،

ىك محاكلة لبلبقاء عمى التساؤؿ مفتكح نا " .مكريس ميرلكبكنتي ،المرئي كالبلمرئي ،تر :سعاد محمد خضر ،مراجعة:
نيقكال داغر ،ط ،1دار الشؤكف الثقافية العامة ،بغداد ،1987 ،ص.12
42

أركيولوجيا األلـ في خطاب الوىراني:
فإف حضكر "األلفاظ الغريبة" لـ يكف مجاني نا ،فيك يستخدميا ليسيؿ كالدة األلـ
كلذلؾٌ ،
1
المتخيؿ في ذىف القارئ ،فاأللفاظ مفاتيح يستعيف بيا األخير إلنشاء مدينة التخيؿ العجيبة
كمف مظاىر التشكيؿ الحممي في "المناـ الكبير" ،ميؿ االشتغاؿ المغكم في ىذا المناـ إلى

"الغريب المغكم" ،كما يظير في ىذه المفردات (األلفاظ الفارسية األجنبية) ،مثؿ (:كابمي

عنابي ،اليواجر طباىجة ناجر ،القموص ،الحوذاف بولداف ،دخمسة ،رغيفا عقيبي ًا
مصطيجة .2 )...باعتبارىا استراتيجية خطابية تتمتع بيا المنامة األدبية ،إنيا اليشاشة المغكية
التي تعارض الكتابات الرسمية مف قبيؿ المقامات كالرسائؿ ،تجربة الكىراني اليكمية حاضرة في

كتابتو الحممية ،بكؿ ألفاظيا العامية كالغريبة ،إنيا مفا رقة لمرسمي مف الخطابات المألكفة
كتعتبر ىذه اآللية صكرة مكازية لمذات المنكسرة ،فانكسار الذات يقابمو انكسار الكتابة.

لقد تمكف الكىراني مف تكظفيؽ تقنية الحمـ ،حاكؿ مف خبلليا الجمع بيف "المتضادات

فالقيامة المتخيمة عنده مختمفة تمام نا عف القيامة المصكرة في األدياف السماكية ،كيتمثؿ ذلؾ في

قكلو (:لو مات قبؿ أخذه بثأره لمزؽ األكفاف ونبش المقابر) ( ،وما كممتو إالّ ولكمني لكمة)

السارد( :فبينما نحف في عيشة وسالـ) ( ،كيؼ يرى سيدنا ىذا اليذياف؟)
يتناقض مع قكؿ ٌ
(اإلماـ العادؿ واألميف)( ،إماـ الالطة والقواديف)...الخ.

ستشؼ مف ىذه الجمؿ التي تدؿ عمى مكقفيف متضاديف :األكؿ ييصكر حقد "الشيخ
ن
ي
الم تمثمة في تمزيؽ األكفاف
ي
العميمي" الشديد عمى الكىراني ،كىك ما جعمو ييقرب حالة الثأر ي
بأنيما في عيش كسبلـٌ .إنيا
كنبش المقابر ،كالثاني ييخبرنا ب ٌأنو مسالـ مع شيخو ،عندما صرح ٌ

استراتيجية تتككف مف ثنائية ضدية تقكـ عمى عبلقة تضاد ،كتيمثؿ العنصر المنتج لمنص
3
" ...بكاسطتيا ينمك تحرؾ األضداد فالتضاد الداللي قد ال يعني التضاد ،عمى مستكل الحقيقة"
السارد ببنائيا مف أجؿ
ألف بنية كيذه ،تترجـ تمؾ األحكاؿ التي كقعت في الحمـ ،كالتي يقكـ ٌ

1

 -ينظر :عبد اهلل ابراىيـ ،المتخيؿ السردم ،مقاربات نقدية ،في التناص كالرؤل كالداللة ،ص  .9نقبل عف :محمد

األسدم ،الكتمة الرمزية كجماليات السرد في شكاىد األشياءwww.diwanalarab.com .
2
3

 -منامات ،ص 26- 25- 24- 23- 22

 -فييمة لحمكحي ،استراتيجية الخطاب في كتاب اإلشارات اإلليية كاألنف اس الركحانية ألبي حياف التكحيدم دراسة

تحميمية سيميائية ،رسالة ماجستير مخطكطة ،قسـ المغة العربية كآدابيا ،جامعة العقيد الحاج لخضر باتنة - 2002
 ،2003ص .107
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أركيولوجيا األلـ في خطاب الوىراني:
1
الساخر الذم ابتمع كؿ
الساخر  ،فالفضاء كجكد عبثي يطغى عميو اليجاء ٌ
تعزيز الخطاب ٌ
ال مزاح الكىراني مف
شيءٌ ،إنو فضاء غرائبي يخمك تمام نا مف قداستو المعركفة ،فبل تسمع فيو إ ٌ

ككأف الكاتب يقكـ بقمب
شخصياتو المتخيمة ،كال نجد فيو إالٌ شخصيات فاسقة يعدىا بالجنة
ٌ
الصكرة التي يحمميا القارئ عف العالـ اآلخر.
في مقاطع أخرل مف "المناـ الكبير" يتجسد االلتباس كالبليقيف في نفسية الكىراني

المسممة التي ت تكقع الجزاء في العالـ المطمؽ ،غير ٌأنيا تصطدـ بالعذاب ،كما يمثمو ىذا
المقطع " :فقمت في نفسي :ىذا ىو اليوـ العبوس القمطرير وأنا رجؿ ضعيؼ النفس خوار
الطباع ال صبر لي عمى معاينة الدواىي( ،)...فبينما نحف في المحاورة واذا نحف بمالؾ

2
الس ارد كاف يتكقع جزاء حسن نا
خازف النار قد ىجـ عمينا . "...في بداية المقطع إشارة إلى أف ٌ
ال ٌأنو –كعادتو  -يعمؿ عمى قمب
فيك يصرح بأف صبره ال يقكل عمى مجابية الدكاىي ،إ ٌ

المصير الذم ترجكه الذات ،كيمثؿ -بالبليقيف الذم يعترم النفس  -يبعدنا تعبيري نا لخطاب تطبعو
ظنو ،فمـ يجد أمامو
المفارقات التي تيدـ رسميات العالـ اآلخر ،كمرجعية قكانينو التي خيبت ٌ
النار ،كقد نجـ عف الغمكض الذم يمؼ مصير الذات المغربية المسممة إحساس أليـ
سكل ٌ
ث غدا الكاقعي ى ك األلـ كالفضاء األخركم ىك األمؿ ،كىذا ما
بالضياع في المكاف كالزماف؛ حي ي

يكلد المفارقة.

عمى الرغـ مف اكتماؿ الرحمة في المناـ المتخيؿ ،كىي رحمة البحث عف ىكية الذات

كمعناىا ،كحيث الكتابة نفسيا ال تفمح في التقرب منيا بؿ تبقيو مجيكالن ،مجيكؿ الذات
السرد يختار البلمكاف كطنان ،ىك مع
مجيكؿ العقؿ ،كمجيكؿ الجسد .ىذا القمؽ الذم يجعؿ ٌ
ذلؾ يجمؿ الكجكد حيث يخرج المرء مف دائرة البلمساكاة ليقحمو في دائرة العدؿ كاستكماؿ
الذات  .3كيتحرؾ كذلؾ ليصرح بالمسككت عنو عمى مستكل البنية العميقة لمنص.

كاستنادا إلى رحمة الكىراني الشاقة التي قادتو مف حالة اليأس ،إلى حاالت الفائض

الحممي -باعتباره كيانا ىارب نا مف حاالت المعاناة  -لتككف "لغة البلشعكر ىي الفعؿ المنفمت
مف كؿ رقابة"  .4ينحاز النص كما نرل إلى المكاف المجازم(العالـ اآلخر) الذم ينبني كما
1

 -ينظر :سميـ سعدلي ،تشكبلت السرد الساخر كمقاصده في المناـ الكبير لركف الديف الكىراني ،رسالة ماجستير

2

 -منامات الكىراني ،ص .29 - 24

4

 -سعيد بف كراد ،مسالؾ المعنى ،ط ،1دار الحكار البلذقية ،سكريا ،2006 ، ،ص .07

مخطكطة ،جامعة مكلكد معمرم تيزم كز.2012 ،
3

 -ينظر :فتحي المسكيني ،الفيمسكؼ كاالمبراطكرية ،ط ،1المركز الثقافي العربي ،لبناف -المغرب  2005ص .46
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أركيولوجيا األلـ في خطاب الوىراني:
1
السارد مف سمطة
يفر ٌ
يشاء ،كيتحكؿ" باحث نا عف الحقيقة الذاتية كمف خبلليا حؽ الكجكد"  .كما ٌ
النكرة التي
المكاف التاريخي(المشرؽ) ،حسب رأم األستاذة فتيحة كحمكش ،تأكيدناعمى اليكية ٌ

منح نا فرصة عيش كينكنة مختمفة في العالـ اآلخر.
تحررنا مف شيعكرنا كال شيعكرنا الجمعي ى
كت ي
- 2التوس ػؿ بالغفراف والبحث عف البديؿ:

ال صدل لذات قمقة تبحث
إف العركج اٌلذم أكمأ إليو الكىراني عف طريؽ الحمـ ،ليس إ ٌ
ٌ
الراغبة في تجاكز مكانيا الكاقعي(عالـ القمؽ والخوؼ والضجر)
عف االستقرار ،الذات ٌ

كاالتجاه صكب عالـ يككف بديبلن ،العالـ الذم ال ييظمـ فيو أحد ،كلع ٌؿ في اإلشارة إليو ما
ييصرح برؤي ة نقدية مضمرة في خطابو ،كقد ألفناه كاشف نا الستار ،فيك ال يخشى أحدنا ال قاضي نا

الذعا يسخر فيو مف ىؤالء ،إلى جانب مسألة الغفراف التي
كال سمطان نا فكؿ أعمالو كانت ن
نقدا ن
أرقت ذىنو ،فيك يعيش في بقعة الفساد كأىميا يتكقعكف المغفرة كالجنة ،لككف "مكضكع الغفراف
نصان إشكاليان ،يطرح أسئمة أكثر مما يق ٌدـ إجابات ،يخرؽ أفؽ انتظار المتمقي حيف ينتيؾ سننو

المع رفية كاالجتماعية كالعقائدية.2 ...

اعتبر معمكما مف ال ٌديف بالضركرة ،ىك عيف ما تريد
الرؤل إزاء ما ي
إف اإليماء إلى تع ٌدد ٌ
الركاة اعتمادنا عمى نصكص
الذات أف تكمئ إليو ،إذ تتسع الٌمغة إلى أقكاؿ حصرىا
ٌ
المفسركف ك ٌ
ممح القارئ فييا كعيان جديدان ،لذلؾ نجدىا -كىي ت خكض في ىذه المسائؿ  -تمجأ إلى قالب
ال ىي ي
جديد تصكغ فيو فكرتيا ،التي ىي المناـ ،فيي تعرؼ حؽ المعرفة أف القمـ رفع عف النائـ حتى

يستيقظ ،لذلؾ ألفينا الكىراني قد عمد إلى ىذا الق الب الجديد خكف نا مف سكء العاقبة فكثير مف
الصكفية أعدمكا بسبب ىذه المسائؿ التي تفضح الناس ،كلك بشكؿ خيالي أك قصصي ،كىذا

ما يكحي بأف المؤلؼ كاف متفطنان إلى ىذا ،مما جعمو يتخذ مف النكـ كسيمة أك مطية لصياغة

ىذه الحمية النقدية التي جمع المؤلؼ فييا أنكاع نا شتى مف األدب .كمع ذلؾ يجكز لنا أف نعتبر
الساخر الذم يعطي لميزؿ قيمة تكاصمية تزكد
"الحافظ العميمي" سببان في كجكد خطاب الفضح ٌ
1

 -ينظر :مصطفى صفكاف ،الكبلـ أك المكت ،تر :مصطفى حجازم ،ط ، 1مركز دراسات الكحدة العربية ،بيركت

لبناف  ،2008ص  .08ينظر كذلؾ :جماؿ بكعجاجة ،الخكارؽ في رسالة الغفرافEspace ، 5 février 2015،

 ،bac 2018ينظر كذلؾ :سميـ سعدلي ،تشكبلت السرد الساخر كمقاصده في المناـ الكبير لركف الديف الكىراني
رسالة ماجستير مخطكطة ،ص .81

2

 -مديحة عتيؽ أسطكرة العالـ اآلخر في الشعر العربي الحديث ،دراسة مكضكعاتية ،ط ،1ميـ لمنشر الجزائر

 ،2010ص .99
45

أركيولوجيا األلـ في خطاب الوىراني:
القارئ ببعض المعمكمات حكؿ الشيخ ،فبل الراحة أمر زائد كال الضحؾ أمر عيب ،كال اليزؿ
السخيؼ مقذع ،كانما التكاصؿ يقتضي الجد كاليزؿ  ،1فيذا األخير كما كصفو الكىراني كاف"
يقتني الغمماف الذكور كمما إلتحى واحد باعو وأخذ آخر كاف مف المتفنيف في المياطة أدخؿ
فالف إلى األمرد إلى الخرابة المظممة ونيمو ...ثـ قاؿ لو قربيا إلي مف فضمؾ"  .2قاـ

الكىراني بسرد ىذه الشيادات كىك أماـ الحافظ العميمي ،حينما ،كاف مالؾ حازف يستمع منو

إلى ىذه الشيادة ،كمع ىذا نجد "الحافظ" يستعيد مكانتو في الجناف عبر الحكض الشريؼ الذم
يشرب منو ليتحصؿ عمى شفاعة الرسكؿ (ص).

أف مفيكـ الرحمة العمكية ،ىك مفيكـ استعارم في الدرجة األساس
ال بد مف اإلشارة إلى ٌ
ميـ لكلكج عالـ الغفراف ،ماداـ السرد استكشافا لمذات أك لآلخر ،كالبحث فيو
يتحكؿ إلى مفتاح ٌ

3
الثقافية -كاف كاف
الخمفية
نجرد الكىراني مف شرؼ الكعي بيذه
ٌ
ٌ
عف ىكية الذات الضائعة  .كال ٌ
ميما لدل الباحث  -كقد أف اض صاحبنا في تصكير شخصيات عديدة
كعيو أك عدمو ليس ٌ

فتارة نجده يقحـ شخصيات شيد ليا بالفسؽ كالعصياف في الجنة ،كتارة أخرل نجده يضع
شخصيات ذات إيماف في النار ،بيذا القمب تتجسد ميارة الذات الساردة في خرؽ المألكؼ

السخرية
كعكس األدكار كاجتياز المتخيؿ ،بحث نا عف أرقى سبيؿ تستطيع بو ممارسة التيكـ ك ٌ
عمى الشخصيات الطامعة في رحمة اهلل عزكجؿ ،لكف ،ىؿ يمكف أف نع ٌد ىذا اإلنجاز السردم

الساخرة كالمثقؿ بالرمكز حاض انر دكف ترتيب مسبؽ ،أك خالي نا مف كظيفة ما؟
المكثؼ بالصكر ٌ
السخرية ،كجاءت بكاسطة الرسالة العادية
يمكف أف نفيـ أف لغة البلكعي قد عمقت ٌ
التي بعثيا الحافظ العميمي" الطرؼ اآلخر" ،كقد عبر الكاف عف ىذا في قكلو ":إف رسالتنا في

الٌمغة تأتينا مف اآلخر ،فذاؾ مف حيث أنو مزيج مف الحضكر كالغياب ،كمف حيث أف خطاب

الذات يشكمو خطاب اآلخر" .4

1

-

2

 -منامات الكىراني. 30 - 29 - 25 ،

ينظر :جماؿ بكعجاجة ،الخكارؽ في رسالة الغفراف .ينظر كذلؾ :محمد ،مشباؿ ،ببلغة النادرة ،ط ،2دار

جسكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،المممكة المغربية ،2001 ،ص .28
3

 -سعيد الغانمي ،خزانة الحكايات -مبحث حكاريات الرحمة المرحة ،ط ،1المرك ز الثقافي العربي ،الدار البيضاء

 ،2004ص .217
4

 -جاؾ الكاف ،المغة...الخيالي كالرمزم ،ط ،1سمسمة بيت الحكمة ،إشراؼ مصطفى المنساكم منشكرات اإلختبلؼ

الجزائر ،2006 ،ص

.66
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أركيولوجيا األلـ في خطاب الوىراني:
ألف المشكمة ىي مشكمة الكعي بقيمة
إف كتابتو محظكظة بنعمة الحمـ ،بتغيير الكاقعٌ ،
ٌ
السؤاؿ الفمسفي الذم طرحو الحافظ العميمي حكؿ قضية الغفراف ،كمف خبلؿ ىذا السؤاؿ ،تعيد
لغة الحمـ النظر في مسائؿ الغفراف ،كىنا تنبرم مجمكعة مصادفات عقائدية جعمت السارد

ساردان خارجان عف بقية األدكار الممكن ة ،كجعمت النص خارجان عف (نصكص القضية) ليصير
نصا يؤرخ لسيرة ىاربة مف المكت .1

السؤاؿ الفمسفي الذم طرحو العميمي -
إف الغفراف كىك قضية مرتبطة بعالـ الغيب ٌ -
ٌ
شغؿ الكىراني ،ليحكلو إلى خطاب سردم ساخر ،يطرح جدؿ ىذه الصدفة ،فالقارئ يعمـ مسبقا

بأف قىدر إبميس في العالـ اآلخر ىك النار ،كيعمـ أيضا قدر قاتؿ النفس بغير ذنبٌ ،إنيا أقدار
متناقضة ،كما يظيرىا ىذا المقطع" فسألنا بعض الحاضريف عف ذلؾ الفرح...كوف الباري

جمت قدرتو غفر اليوـ لمحجاج ،فما عسى أف تكوف ذنوب الحجاج وأصحابو  إ ّال كالشعرة

البيضاء في الثوب األسود ،...أبو مرة إبميس فجار الخالئؽ ينجو مف العقاب .2 "..يمكف

بأنيا ٌسخرية مف تكقعات الحياة كالمكت ،األتقياء بمنطؽ النص كميـ خاسركف كابميس
القكؿ ٌ
الساخر ،ىي النيؿ مف ىؤالء الطامعيف
السردم ٌ
غفر لو ،كىذه أقدار ساخرة ،كغاية ىذا الخبر ٌ

بالسخرية كاالست خفاؼ الذم ال يكاد "المناـ الكبير" يخمك منو.
في رحمة اهللٌ ،
إف قمؽ اإلنساف ،كاستشرافو إلى ما ينتظره بعد المكت كقصكر المعرفة في ىذه الحالة
ٌ

ىك في جكىره قصكر في العثكر عمى الحقيقة التي ال يكؿ الفكر ينقب عنيا أمبلن في الكصكؿ
إلى اليقيف الذم يسبغ عمى النفس ىدكءىا كاستقرارىا .كلكف النسبية التي تسـ المخيمة اإلنسانية

بميسميا ،تطبع كؿ محاكلة مف ىذه المحاكالت باإلخفاؽ ،حتى نراه يسمؾ في منامو مسمكان

متناقض نا ،فالكافر يضعو في الجنة كالتقي يقحمو في النار ،كاذا كاف الكىراني لـ يجد مناص نا
السمكؾ اإلنساني في
مف االعتراؼ بيذه الحقيقة ،فقد كاف طبيعيان أف تنعكس منو الرؤية عمى ٌ
مكاجية ىذه الحقيقة ،كأف نممح فيما يمميو في "منامو الكبير" فكرة "الغفراف" كما كاف يراىا

الناس في عصره.
بعض ٌ
1


 -ينظر :فتيحة كحمكش ،أسئمة المكاف كالكينكنة فػي شعػػر دركيػػش قصيدة «العب النرد » ،مكقع مجمة نزكل.

 -أصحابو ىـ الشخصيات األخرل التي يخبرنا الكىراني بأنيا نالت الغفراف كىي عبد الرحمف بف ممجـ اإلرادم قاتؿ

عمي بف أبي طالب ،كالشمر بف ذم الجكش الضبابي مف كبار قتمة الحسيف  ،ككذلؾ ابف مرة الذم يمثؿ إبميس كؿ ىذه
الشخصيات يخبرنا الكىراني بأنيا نالت الغفراف .ينظر :منامات الكىراني،

2

 ـ ،ف ،ص .37- 3647

ص.36

أركيولوجيا األلـ في خطاب الوىراني:
إف تبياف المستكر مف العقائد الدينية الفاسدة كالتي ليا جذكر جاىمية ،أش ار إلييا القرآف
ٌ
الكريـ في قكلوَ " :وقَالُىا َها ِه َي ِإ َّل َح َياتٌَُا ال ُّدًْ َيا ًَ ُوى ُ
ك
ت َوًَ ْح َيا َو َها يُهْ ِلكٌَُا ِإ َّل الدَهْ ُر َو َها لَه ُ ْن ِب َٰ َذ ِل َ
ىى" ،الجاثية .٤٢:كاف المتتبع لممناـ الكبير ليجد ىاتيف الفكرتيف تتجاذباف
ِه ْي ِعلْن ِإ ْى ه ُ ْن ِإ َّل يَظٌُُّ َ

فكر الكىراني كتتقاذفانو .لذا نراه دائـ التكتر كالتردد بينيما ،ال يستقر عمى قرار حاسـ ،يرجح



إحداىما عمى األخرل.

السخرية ،فنراه يحاكؿ أف
كقد يعكد الكىراني في مكقع آخر مف إمبلءاتو المشبعة بركح ٌ

يتحكـ في م صير بعثو كخركجو مف القبر ،فيكشؼ لنا عف رغبتو في تناكؿ الخمر كمغازلة

الن ساء ،كما في المقطع السابؽ[ وأبو العز الذىبي يغازلني بعينيو ويسقيني الصرؼ  ،]عمى
ٌ
الرغـ مف عدـ يقينو مف تحقؽ كصيتو تمؾ ،كاذا كانت العدمية المصاحبة لكاقعة المكت ىي
الس خرية عند الكىراني لمتغمب عمى الخكؼ الرابض في أعماقو ،فالعقيدة
كسيمة مف كسائؿ ٌ
كحدىا ال تستطيع التغمب عمى الخكؼ الذم يصاحب المؤمف.

إف اإلحساس الحاد بحتمية المكت ،كما عمؽ في داخؿ الكىراني مف نزعة تشاؤمية
ٌ
جسد شبح الخكؼ ،الذم ال يذكؽ معو اإلنساف طعـ النكـ ،كال
اختمط فييا الجد باليزؿ ،قد ٌ
يستشعر ىدأة الراحة ،كىك يكاجو مثؿ ىذه النكبة التي تفكؽ قدرة الجباؿ الراكسي ،كما يظير

في ىذا المقطع[ فقمت في نفسي :ىذا ىو اليوـ العبوس القمطرير وأنا رجؿ ضعيؼ النفس].
إف الكىراني يبدك ككأنو أراد أف يضعنا أماـ حقيقة كجكدنا الذم ال يعدك أف يككف
ٌ
مكاجية ينقصيا التكافؤ؛ كحالة مف حاالت التشتت اإلنساني التي تبعث عمى الرعب كالخكؼ

مف ىكؿ ىذا اليكـ.

إف عنصر التناقض الذم يشكب مسألة الغفراف ،يبدك في كضكح ال يمكف تجاىمو ،بيف
ٌ
السابقة مف ىذا ال نص كما يشيع فيو ،كما يظير في ىذه المقاطع
ما ذىب إليو في المقاطع ٌ

[وانما قوى أطماعيـ كوف البارئ  -جمت قدرتو  -غفر اليوـ لمفقيو المجير والميذب النقاش

فخذوا رحمكـ اهلل بحظكـ مف ىذه البشرى والفرح والسرور] [،يضجوف بالبكاء ويشيروف إليو

باأليدي ويستغيثوف عميو مف كؿ مكاف ،ويدخؿ الجميع في شفاعتو] [ ،يا كافر القمب أما

إف الحفر في مؤلفات المعرم يجد أث انر ليذه الفكرة ،كاف دؿ عمى شيء فإنما يدؿ عمى أف الكىراني تأثر بأفكار
 ٌأبي العبلء ،كراح يستخدميا في صياغة منامو الكبير  ،كترد ىذه الفكرة في قكؿ المعرم " :ومف لي بالوقفة بيف

المنزلتيف :ال أكرـ وال أىاف" .ينظر :الفصكؿ كالغايات ،تح :محمكد حسف زناتي ،الييئة العامة القاىرة ،1997 ،ص

 .224ينظر كذاؾ :عبد القادر زيداف ،التشاؤـ في رؤية أبي المعرم ،ص .284
 - الخمر التي لـ تمتزج بالماء ،ينظر :منامات الكىراني ،اليامش ،ص .24
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أركيولوجيا األلـ في خطاب الوىراني:
ترتدع؟ أما ترى المالئكة منحدرة مف السماء إلى األرض زرافات ووحدانا؟ أما ترى الميزاف
يرتعد بما فيو] [ ،فأما الثالثة :فعبد الرحمف بف ممجـ المرادي ،والشمر بف ذي جوشف
الضبابي والحجاج بف يوسؼ الثقفي والشيخ الكبير أبو مرة إبميس فجار الخالئؽ ،وىـ

مجرمو ىذه األمة غفر ليـ].

الساخرة" التي تغمرىا مكجة مخيفة مف اليكؿ
السابؽ بحالة مف "العدمية ٌ
يمتمئ النص ٌ
لكنيا لـ
حين نا ،كتطالعنا تمؾ
العدمية كقد غمفت بمسحة مف سخرية الكىراني المعتادة حينا آخرٌ ،
ٌ
تقك عمى إخفاء األسى الذم يتكارل خمفيا .نرل ىذه المقاطع كقد عاد بيا إلى حضف العقيدة
لمسماكات ،كعقاب يختفي معو أم حديث عف ضياع أك
كما تعني مف شفاعة كغفراف كانفطار ٌ
عدمية ،مف قبيؿ الضياع الذم ح ٌدثنا عنو آنف نا ،كمع ىذا فإنو يشير إلى نكع آخر مف الضياع
الذم يضيؽ بو المؤمف كيشقى  .1إف الضياع الذم يخافو الكىراني ىنا ىك أف يتساكل في

المص ير مع عبدة قتمة األبرياء (ابف ممج ـ قاتؿ عمي كرـ اهلل كجيو) كمف قدسكا النار مف دكف

اهلل (ابميس).

كيخاؼ أيض نا أف يمت ٌد إليو اإلحباط كالفشؿ الذم عانى منو في الدنيا ليناؿ مف مصيره
في اآلخرة ،ككأف عكدتو ىذه إلى اهلل ،لـ تحؿ بيف نزع ة التشاؤـ كالتفاؤؿ .فيناؾ فكرتاف تبرزاف
مف ثنايا النص (المناـ الكبير) ،نقؼ عندىما ،كىما التناقض ،والريبة المتاف نمتمسيما في ثنايا

نصو.

إف التناقض الذم نقصده ىك ىذا الذم يقؼ كراء تكتر الكىراني بيف رفضو لؤلمؿ الذم

كعد اهلل بو المتقيف ،كقبكلو ليذا األمؿ عمى الرغـ مف خكفو منو كاشفاقو مما يخفيو لو في

نياية المطاؼ ،كمف ثـ إبراز النزعة التشاؤمية التي احتكت ذاتو.

أف مثؿ ىذه العكدة
كقد يككف ىذا التناقض كراء ما يمكف أف يقاؿ في ىذا المقاـ ،مف ٌ
إلى التعمؽ ب كعكد الديف ،أك "باألمؿ كما يقاؿ" ،ال يعدك أف يككف كليدان لخكؼ اإلنساف مف

أف الديف ال يمثؿ سكل المبلذ األخير ،كأف " التديف ما ىك إالٌ محاكلة بائسة أك
المصير ،ك ٌ
2
اء صح ىذا أك ذلؾ ،فسيبقى ىناؾ سؤاؿ ممٌح:
أخيرة لمتخفيؼ مف حقيقة المكت المريرة"  .كسك ن
بل في
ىؿ استطاع الكىراني أف يقضي عمى قمقو كخكفو بعد أف أصبح أسي نار بيف يدم اهلل متأم ن

مشاىد اليكؿ التي سطرىا في منامو الكبير ،كالتي قمبيا كجعميا غريبة كجعؿ الناس ال تتساكل
1
2

 ينظر :عبد القادر زيداف ،التشاؤـ في رؤية أبي المعرم ،ص .285التمرد ،ص .39
 جكف كرككشانؾ ،ألبير كامي كأدب ٌ49

أركيولوجيا األلـ في خطاب الوىراني:
أف القمؽ
في مصيرىا -كىك المكحد ببل جداؿ  -مع عبدة األكثاف كسدنة النار كعبادىا؟ أـ ٌ
السخرية التي يسطرىا لنا
كالخكؼ ال يزاالف يعمبلف في داخمو ،ليس سكل الكجو اآلخر لفكرة ٌ
المناـ الكبير؟

يحدثنا الكى راني في منامو عف الشؾ الذم يأمؿ أف يزكؿ عنو بعد المكت ،كلكنو لـ

يح ٌدد لنا أبعاد ىذا الشؾ  ،1كال مف لديو القدرة عمى إعفائو مف عبثو :ىؿ المكلى عزكجؿ بعفكه
الريب؟
أـ ىك المكت ذاتو ،الذم سكؼ يحمؿ إليو اليقيف كيب ٌدد الشؾ كيزيؿ ٌ

يربط بيف اإلعفاء مف الشككؾ التي تساكره ببل ىكادة ،كما يظير في ىذا المقطع [:أنا

رايح إلى رب كريـ ،ورجائي بو جميؿ وظني بو حسف] ،كىك ما نجد اهلل عزكجؿ يؤكد عميو
يه" ،الصافات ،.72 :كىك الحظ الطيب الذم يفتقده اإلنساف
في قكلو تعالى" :فَ َما ظَىُّكُم ِب َر ِّب انإ َعانَ ِم َ
2
في غياب اليقيف ،كلكف " عدـ اليقيف طابع لكؿ ما في الكجكد ،كليس في الكسع التخمص منو"
فيؿ كاف الكىراني ينظر إلى المكت بما يعني مف عدمية ساخرة محبطة مف الكجكد اإلنساني

ككسيمة أكيدة إلعفائو مما يعانيو؟

إف اال ستسبلـ الذم أعمف عنو الكىراني في مقطعو ىذا ،لـ يكف ليخفي فزعو كقمقو ،أك
ٌ
الس اخرة كالتي ال تخرج عف إطارىا التشاؤمي التي لـ تنيزـ داخمو حتى بعد
ينتصر عمى نزعتو ٌ

أف أصبح بيف يدم اهلل.

كاذا كانت رؤية الكىراني الميتافيزيقية المتمثمة في الرحمة إلى العالـ اآلخر  ،قد أسيمت

الساخرة لديو ،فقد كانت ىناؾ عكامؿ
إلى ح ٌد كبير في الكشؼ عف بكاعث النزعة التشاؤمية ٌ
1
2


 فكرة الشؾ ىذه مستكحاة مف فكرة الشؾ عند المعرم ،ينظر :عبد القادر زيداف التشاؤـ في رؤية المعرم. -عبد الرحمف بدكم ،الزماف الكجكدم ،ص .186

 -اخترنا مصطمح "الرحمة" الى العالـ اآلخر لسببيف :أكليما :اتساع معاني ألفاظو في المعجـ العربي بما يتيح

انطباقيا عمى معاني ىذا األدب ،كما تمثؿ في مختمؼ مصادره الثقافية ،كالثاني :صبلحية ىذا المصطمح الحتكاء

التنكع الشكمي ليذه النصكص كبعبارة أكضح يستدعي لفظ "الرحمة " في لغتنا العربية معاني :المكت ،كالنياية
كالمغايرة كاالرجاء كالخركج مف حدكد الذات ،كىذه كميا معاف يستكعبيا الحقؿ الداللي الكاسع لنصكص ىذا النكع

االدبي .فمف ىذه الرحبلت ما يتـ أثناء الحياة كرحمة جمجامش ،أك حديث االسراء كالمعراج ،كمنيا ما يتـ بعد المكت
كما ىك الحاؿ في "كتاب المكتى" عن د المصرييف القدماء ،كما يشمؿ ىذا المصطمح أنكاعا عدة مف األدب اآلخركم

كالرحمة الدكرية الى العالـ اآلخر في النصكص المصرية القديمة ،أك الرحبلت الفردية في األساطير اليكنانية التي لـ

تعرؼ فكرة البعث الجماعي اك ككارث نياية العالـ ،أك تمؾ التي تبشر بيكـ القيامة ك رؤيا يكحنا في االنجيؿ .كتتميز

كالسخرية التي تصؿ إلى حدكد الخياؿ الجامح ،فالتشاؤـ ضركرم
نصكص ىذا األدب اآلخركم بتركيبيا لعدة مكتيفات ٌ

ىنا مف أجؿ استفزار الحقيقة كتجسيدىا تجسيدان إيجابيان .كىذا ىك حاؿ رسالة "المناـ الكبير" التي كتبيا الكىراني ردان
50

أركيولوجيا األلـ في خطاب الوىراني:
أخرل ليا دكرىا في تعميؽ تمؾ النزعة كابرازىا في صكرة ال تقؿ قتامة عف الصكرة التي كشفت
عنيا رؤيتو الميتافيزيقية .كربما كانت أىـ العكامؿ التي ال يمكف التقميؿ مف شأنيا ،تتمثؿ في

تصكره لمحياة الدنيا كرؤيتو لئلنساف المشرقي.

بل مف أشكاؿ
الساخرة كسيمة لمتحرر كالتمرد عمى فكضى الكاقع ،أك شك ن
تغدك الكتابة ٌ
ث لـ ينج الكىراني مف
التعبير عف ىكاف الكائف المحككـ عميو بالعيش عمى حافة الحياة"؛ حي ي
السكداكية كاالنكسار ،كحيث تمتزج نبرة رثاء
سطكة العصبية الفارطة" ،المؤدية بالذات إلى ٌ
الذات كالنعي المكثؼ ليا بثيمة القير الجمعي ،كنعكمة الحمـ الذم يتبدل كمركزية لشكؿ

الكعي".

1

الساخرة عف كآبتيا الدائمة بنص متخثر ،كعنكاف لمذات المنكسرة ،كما
تعمف الكتابة ٌ

يتبدل في سياقات و
كثير مف نصكصو بشكؿ صريح كمكثؼ ،كلذلؾ يغدك بحدتو التعبيرية أقرب

إلى الص رخة أك االستغاثة كربما القيقية أحيان نا.
إف ذات الكىراني -بقدر ما ىي كثيقة الصمة بالذاكرة التاريخية ،كداللتيا اإلنسانية -
ٌ
متمكضعة دائمان في كاجية الحدث اإلنساني" ،األمر الذم يدفعيا بمكجب ذلؾ الشرط الكجكدم
الجتراح قكانيف كتابة تعبيرية مضادة" .2

الساخرة تصحيح سطكة الكاقع ،كال التاريخ ،لكي ال
كبالتأكيد ،ليس بإمكاف الكتابة ٌ

الساخرة
يتحمؿ الكىراني كزر تصحيح خطأ تاريخي ما يزاؿ يفرض ارتباكاتو ،كلكف الكتابة ٌ
السردم
تحفظ لمذات حيكيتيا مف أجؿ القادـ ،كىك ما يبدك كن كايا مضمرة كمعمنة في النص ٌ

الساخرة
فالكعي التاريخي ،كالكينكنة أيضان ،يمكف تأسيسيم ا عمى عبلقة جدلية بمفيكـ الكتابة ٌ
التي قكاميا العصياف كالتمرد.
عمى شيخو ا لحافظ العميمي ،فالرسالة في الحقيقة ال تميط المثاـ عف عقيدة الكىراني بشأف آخرتو ،كلكنيا تشحذ كسائمنا
السخرية في ىذا النص (المناـ
لمتعرؼ عمى ىذا العالـ كعالـ آخركم شديد التعقيد ،عمينا أف نعاني حؿ رمكزه .ك ٌ
الكبير) ليست تعبي ار عف استيانة الحافظ العميمي المعمـ باالكىراني كما رٌدد بعض النقاد ،كلكنيا كليدة ما يظف الحافظ

العميمي أنو حؽ يسكف اليو ،ىذا االعتقاد الذم تضعو األسئمة في النص مكضع شؾ ( )...في مثؿ ىذا السياؽ كجد

الساسة كالقضاة إلى حكار
الكىراني مبر ار لبلنتقاؿ بالحكار المتعالي(المتسمٌط) الذم يمثمو الحافظ العميمي كأمثالو مف ٌ
سقراطي(تيكمي) باحث عف الحقيقة .ينظر :مديحة عتيؽ أسطكرة العالـ اآلخر في الشعر العربي الحديث -دراسة
مكضكعاتية ،ص  .23- 19كذلؾ :سعيد الغانمي ،خزانة الحكايات -مبحث حكاريات الرحمة المرحة ،ص .58- 57
1
سرانية النص الشعرم األنثكم ،ص .57
 ينظر :محمد العباس ،سادنات القمر – ٌ - 2ـ ،ف ،ص.64
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أركيولوجيا األلـ في خطاب الوىراني:
أف يدىش قارئو كيثير فيو ال شؾ في قضايا عديدة ،كذاؾ
اختار الكىراني في المناـ ٍ
طؿ ممكة التفكير كيسمـ
الساخر عنده .كمف ىنا يقكد القارئ حيث يشاء ،حيف تتع ٌ
شأف األدب ٌ

الساخر الذم يجسده المناـ
لو القياد ليمج بو حيث يشاء مف عكالـ الغفراف الغريبة ،فالخطاب ٌ
يتغ ٌذل مف المدىش ،الذم يخرج الكائف مف حالة المألكفية ،أك بدقة أكثر ،تككف عبلقتو بما
يقع كراء حدكد المألكؼ ،حيث تكتسب المغة قيمة أخرل ف ي التعبير ،تحيمو في كميتو إلى عالـ

المغايرة مع الذات  1الذم تجسده األحبلـ " باعتبارىا مف األشكاؿ المشكشة لمنشاط العقمي" .2

الساخر مف رمزيات ال تخمك مف
السرد ٌ
كلع ٌؿ األىـ فيما قمناه سالفا ،ىك ما يقدمو ٌ
إحاالت كثيقة االتصاؿ بقضية الفكز بالجنة بأم طريقة ،بؿ ىي مف كنييا ،تعيد الذات

ص ًرىىا؛ إذ تحمـ بالجناف لتشبع
تركيبتيا لتسخر مف الحافظ العميمي كما سخرت مف أناس مف ىع ٍ
بمجرد
رغباتيا ،ف أسطكرة الجناف تتح ٌدث عف ترؼ اإلنساف البدائي
ٌ
كحريتو التي افتقدىا ٌ
كتمقائيتو ٌ

نزكلو إلى األرض.

المرجعيات المبثكثة في نص المناـ
يقكدنا ىذا االستنباط النصي ،إلى التنقيب عف
ٌ
الكبير كىي تتراكح بيف الشؾ كاليقيف ،فا ستحضار مكضكع الغفراف ىك استدعاء لنصكص
السياؽ األدبي كالثقافي
سردية قديمة بطريقة تكليدية
تحكيمية كالقارئ ٌ
ٌ
يكجو اىتمامو نحك ٌ
فاإلبداع السردم في مثؿ ىذه المكاضيع تخييؿ يساعد عمى خمؽ حالة تناقض دكف تكضيح

لفكرة الغفراف.

الساخر المنفتحة عمى رؤل
كفي ىذا المنحى ما يعزز النظر في ىندسة الخطاب ٌ
اجتماعية كثقافية ،فالعالـ اآلخر عند الكىراني ،ىك عالـ التمييز كالتفاكت الطبقى كىك في
ٌ
األخير ال يعدك أف يككف مثؿ الدنيا المضطربة ،دخمو األمكات كىـ مصابكف بأسقاميـ .
كاف ىذه التناقضات السردية الساخرة تسعى في عمقيا إلى اسقاط ىيبة خازف جينـ

المرعبة ،يعني االنتقاؿ بيا مف ببلغة النمكذج المقدس إلى نمكذج ببلغة العرم كالفكاىة
السارد ،فيي بمثابة قناع ي خفي بو حقيقة عجزه
السخرية ،ىذه داللة تمميحية تعكس جرأة ٌ
ك ٌ
كأصمو الطبيعي كعندما يصبح القناع أ داة مسخرة إلثبات الذات ككسيمة لمزىك كاإلعجاب

1

 -ينظر :جماؿ بكعجاجة ،الخكارؽ في رسالة الغفراف .ينظر كذلؾ :جاؾ دريدا ،الميماز أساليب نيتشو ،تر :عزيز

2

 -راجي عنايت ،أغرب مف الخياؿ ،معنى األحبلـ كغرائب أخرل ،ط ،1دار الشركؽ ،القاىرة ،1990 ،ص .8

تكما -ابراىيـ محمكد ،ط ، 1دار الحكار لمنشر كالتكزيع ،سكرية البلذقية ،2010 ،ص .15
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أركيولوجيا األلـ في خطاب الوىراني:
الس خرية تككف في قمة الببلغة ،كخاصة إذا ما اتربطت بمحاكلة تمثؿ الذات
بالنفس ،فإف ٌ
كذات أخرل في فضاء تخييمي يحاكؿ أف يتجاكز بو الكاقع كاأللـ.
المبحث الثاني :تمثيؿ الذات في الفضاء التخييمي.

الساخر إلى ال خياؿ الخارؽ" ،فالخياؿ ضركرم ىنا مف أجؿ
السرد ٌ
يمجأ المبدع عبر ٌ
تجسيد الحقيقة تجسيدا إيجابي نا ،بؿ مف أجؿ البحث عنيا ،كمف أجؿ إستفزازىا كاألىـ مف ذلؾ
مف أجؿ اختبارىا .كليذا الغرض نجد أبطاؿ اليجائية المنيبية يصعد كف إلى السماء كييبطكف

إلى الجحيـ  ،كيسافركف إلى بمداف خيالية لـ يسمع بيا أحد مف قبؿ"  ،1فنحف بحاجة إلى
مكضكع خارؽ(تخ ييمي) نكرس مف أجمو كؿ إبداعاتنا إلى أف نسير فييا ،كبحاجة إلى نقطة

مركزية تدكر حكليا كؿ جيكدنا ،كتككف أساس نا لكؿ قيمنا الفعالة ،كليس لمجرد القيـ المعمف
عنيا ،نحف بحاجة إلى مكضكع التكريس ىذا؛ لجعؿ طاقتنا تتكامؿ في اتجاه كاحد ،كلكي

نستطيع اختراؽ كجكدنا المنعزؿ بكؿ ما يكتنفو مف شكػكؾ كمخاطػر ،كذلػػؾ عػػبر كسيػػط

ىك ال حكاية المتخيمة التي تمنح حياتنا معنى .2

الساخر ىك إثبات لكجكد الذات أماـ عالـ اإلخفاؽ عبر تكظيؼ الصكت
السرد ٌ
إف ٌ
ٌ
الحاد كالزمف ،كالرمز ،لككف ىذا األخير " ينطكم عمى أعمؽ ما في السمككات البشرية مف
نكابض كحكافز"  .3كىك إحدل نشاطات تمؾ الذات التي تنتجو كتتأمؿ فيو لغرض الفيـ
فالسرد
كالتأكيؿ .بؿ ىك إ حدل مظاىر كجكد الذات كممارستيا لكينكنتيا داخؿ ذلؾ الكجكدٌ .

الساخر ىك المظير المادم المتجسد لمسعي نحك إنتاج المعرفة حكؿ الذات كاآلخر كالعالـ
ٌ
4
الطبيعي مف حكلي ا كتنظيـ لخبراتيا الحياتية المعي شة كمككنات الذاكرة الذاتية كالجمعية .
الساخرة الحديثة نحك إقرار كجكد الحيكية في الفف كالعكدة
السردية ٌ
تتجو الدراسات ٌ
الساخر ،مع استمرار التأكيد عمى طبيعتو
السرد ٌ
إلى الذات "بكصفيا مصد انر النبثاؽ ٌ
1
2

 -سعيد الغانمي ،خزانة الحكايات ،مبحث حكاريات الرحمة المرحة ،ص .57

 -ينظر :معف الطائي ،إعادة تأسيس الذات في الفضاء التخييمي :ركاية (فمؾ الغكاية) أنمكذجا 2014/07/06

الحكار المتمدف ،مكقع . www.ssrcaw.org :ينظر كذلؾ :إريؾ ف ركـ ،االنساف بيف الجكىر كالمظير سمسمة كتب

عالـ المعرفة ،الككيت ،1989 ،ص .130
3

 -جاؾ لكمبار ،مدخؿ إلى األثنكلكجيا  ،تر :حسف قبيسي ،المركز الثقافي العربي ،بيركت ،الدار البضاء1997 ،

4

 -ينظر :معف الطائي ،ـ ،س.

ص .293
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أركيولوجيا األلـ في خطاب الوىراني:
البلمكثكقية كالبليقينية كذلؾ لنزع أم إمكانية إلضفاء صفة القدسية كاحتكار الحقيقة مف قبؿ
و
كمتعاؿ عمى النقد كالتعديؿ"  .1كبينما يذىب النقد التفكيكي إلى القكؿ أف مجرد
مصدر كحيد

السرد اليجائي ،يكشؼ عف الطبيعة النسبية لممعرفة
اإلقرار بأف المعرفة تتشكؿ مف خبلؿ ٌ
كيسمح بالتشكيؾ الدائـ بأن ماط بناء المعرفة كالخبرة اإلنسانية  ،2كتؤكد ىذه الدراسات عمى أف
الساخر ،ال يعني بالضركرة تيافت الحقيقة كتداعييا ،ألف
السرد ٌ
تشكؿ المعرفة مف خبلؿ ٌ
النشاطات التفاعمية كالتكاصمية لمذات مع الذكات األخرل داخؿ الفضاء الثقافي ،تسمح
بالتكصؿ إلى سرديات عف الحقيقة عمى المستكل الذاتي كالجمعي ،فالذات مازالت قادرة عمى

إنتاج سردياتيا الخاصة في محاكلتيا لتفسي ر كفيـ عكالميا الداخمية كالخارجية المحيطة بيا.

يمكننا القكؿ بكجكد نزكع داخمي غامض عند الذات نحك اإليماف بمنظكمة عقمية أك

شعكرية معينة تحقؽ ليا نكع نا مف التماسؾ الداخمي عمى مستكل الكعي ،كحتى في حالة عدـ
صمكد تمؾ المنظكمة أماـ نزعات التشكيؾ العقمي كالمنطقي ،تظؿ الذات متمسكة بمضمكف

ألن و القكة الداخمية الكحيدة القادرة عمى مدىا بالقدرة عمى مكاصمة الحياة .3
ىذا اإليمافٌ ،

فاإليماف بالكىـ حسب رأم معف الطائي ىك الذم يمدىا بالطاقة اإليجابية العالية ،أفضؿ مف

القبكؿ العقمي بحقائؽ البلجدكل كالعبث كالغياب النيائي لممعنى" ،فالممارسات التي أبعد ما
تككف عف العقؿ ،ىي األبمغ داللة ،حيث ال يبحث عف حقيقة الشيء في ما ىك ظاىر منو

كبارز ،بؿ فيما ىك مستضمر فيو ،في ما ىك خمؼ الظكاىر"  ،4كبذلؾ تصبح الذات أكبر مف

ألن يا ىي الفاعؿ الحقيقي الذم يقكـ
ختز ىؿ في مجرد خطاب اليكية أك العقؿ أك الثقافةٌ ،
أف تي ى
بإنتاج تمؾ الخطابات المتعالية عمى العقؿ .5
السرد
نجحت نصكص الكىراني في استيعاب تمؾ المضاميف الثقافية حكؿ كظيفو ٌ

كفاعمية الكعي الذاتي كاعادة إنتاجيا ضمف خطاب سردم ساخر تميز بالنضج كالفنية العالية

المتمثمة في تعدد الفضاءات ،ف التعدد يمغي الخاص ،يمغي المعممية ذات الصمة بالحيز الضيؽ
في إ تقانو لمينة كاحدة ال أكثر ،حيث يحيؿ المرء إلى ما ىك فضائي ،كبدقة إلى فضاء تخييمي
1

ينظر :ذياب فيد الطائي :ركاية سيد القكارير لمركائي حسف الفرطكسي .2016/05/07 ،مكقع الحكار المتمدف.

2

 -ينظر :معف الطائي ،إعادة تأسيس الذات في الفضاء التخييمي ،ركاية فؾ الغكاية ،أنمكذجا ،ينظر كذلؾ :محمد

3

 -ينظر :معف الطائي ،ـ ،س.

5

 -ينظر :معف الطائي ،ـ ،س.

بياكم ،المعرفة التاريخية ،نصكص فمسفية ،مختارة كمترجمة ،أفريقيا الشرؽ ،المغرب ،2013 ،ص .115

4

 -جاؾ لكمبار ،مدخؿ إلى األثنكلكجيا ،ص .269- 268
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أركيولوجيا األلـ في خطاب الوىراني:
ي نبو بأىمية المبتكر كالمستجد ،كالذات اليقظة رحالة فييا ،كتسعى الذات لتدكيف سيرة حياة لـ
تتـ مقاربتيا ،أم سيرة الفضاء التخييمي(العالـ اآلخر)  .1كفي سياؽ مفيكـ التعدد ،برع دكلكز
في تسمية الفضاءات ،كال يمكف تجاىؿ مدل تأثره بنيتشو ،مف ن احية األمكنة التخييمية

(المسطحة كالعمكدية كالمنحنية كالخطكط المغمكق ة كالمفتكحة) التي تمثؿ سطك ار أرضية
كىكائية ،بيف الكاتب كالبلمتناىي .2

إف الفضاء التخييمي كالتجريب عمى ذكاتنا ىما ىكيتنا الكحيدة ،ىما حظنا الكحيد في
ٌ
كؿ التآليؼ ،يككف دكلكز معني نا بالفضاء التخييمي ،محددا ذلؾ المص ير المميـ كالمشترؾ بيف
الجنة كالمنقب فييا ،كمف خبلؿ الرغبة التي تضيء ذكاتنا كالعالـ الذم يعنينا ،إننا نأخذ عف
الفضاء التخييمي صكرة المنقب الكشاؼ المصاب بالعطش كنأخذ عف الرغبة صكرة األرضية

التي تنيار ،إذ تككف االختناقات دائم نا في الكسط ،كىذا يعصؼ بالذات كيحيؿ إلى اليامش
كفي ىذا التجمي تتشكؿ خطكط الرحمة حرة ،فالكتابة ىي رسـ خطكط ىركبية كخياليةٌ .إنو
البلثبات ،حتى بالنسبة لمفيكـ الكتابة ،كما تتميز بو قكاعديا يمغي كؿ ما لو صمة باألصؿ

عبر تفعيؿ مفيكـ الصيركرة ،معممة لنا كمفعمة لقكانا ،مف داخؿ فعؿ الكتابة .الفضاء التخييمي

يتكسع مفيكم نا كداللة ،يستد عي أكثر مف قكة ضامنة لمتحرؾ فيو لمكشؼ عف كنكزه في الداخؿ

ىك جسد عصي عمى االنتياؾ ،جسد كامؿ ،ال أطراؼ مرسكمة أك معمكمة لو ،كتمؾ ىي
خاصية التخييمي الكاممة ،مرضع الذات المتعطشة مميميا لتتمكف مف التفاعؿ مع سرىا

العميؽ .3

ييعد التكجو إلى العمؿ األدبي التخييمي بالدرجة األكلى تجربة شخصية ،تنبع مف حاجة
الساخر بدكره ال يخرج عف ىذه القاعدة ،إذ ىك جكاب عف
السرد ٌ
نفسية ىي التي تكجيو ،ك ٌ
سؤاؿ كتمبية لرغبة أك طمب قد يكتسي طابع األمر  ،4فميس ىناؾ سرد ساخر بدكف غرض

1

 -يمكف التعرؼ عمى ىذه العبلقة أكثر ،مف خبلؿ دراسة :معف الطائي ،إعادة تأسيس الذات في الفضاء

التخييمي ،ركاية فؾ الغكاية ،أنمكذجا ،مف خبلؿ جيؿ دكلكز ،في كتابو ،نيتشو كالفمسفة ،تر :أسامة الحاج المؤسسة
الجامعية ،بيركت ،ط ،1993 ،1ص .189
2
3

 -جيؿ دكلكز ،نيتشو كالفمسفة ،ص .331

 -ينظر :جيؿ دكلكز  -كمير بارني ،حكارات في الفمسفة كاألدب كالتحميؿ النفسي كالسياسة  ،تر :عبد الحي أزرقاف -

أحمد العممي ،دار أفريقيا ،الشرؽ ،الدار البيضاء ،ط ،1999 ،1ص .59 – .55 .116 - 21

4

 -ينظر :كيميطك عبد الفتاح ،الغائب دراسة في مقامة لمحريرم ،دار تكبقاؿ ،الدار البيضاء ،ط ،1997 ،2ص

.49
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أركيولوجيا األلـ في خطاب الوىراني:
كىدؼ محدد يكجيو .كذلؾ داخؿ تفاعؿ المبدع مع سياقو العاـ ،إذ يتداخؿ في الكتابة كؿ مف
الذاتي كالمكضكعي "باعتبارىا كاقعة ممت بسة؛ فيي مف جية تتكلد بالتأكيد عبر مكاجية الكاتب

لمجتمعو ،كمف جية أخرل ترجع الكاتب -عبر نكع مف التحكيؿ التراجيدم  -إلى منابع أدكاتو

اإلبداعية"  ،1يتداخؿ فييا الفردم بالتاريخي كذلؾ حسب المثير الذم يحفز األديب إلى إنشاء

الس ابقة يمكننا التساؤؿ حكؿ طبيعة الحكاية المتمثمة
عممو التخييمي .كانطبلقا مف االستشيادات ٌ
في " المناـ الكبير ،كىؿ صحيح ىي إجابة عف سؤاؿ ،أك تمبية لرغبة تعترم الذات المبدعة
يبغية إعادة تأثيث الذات؟

كيؼ تكصؿ الكىراني إلى إجراء أحداث حكايتو عمى مسرح العالـ اآلخر في عممو

ألنو است ميـ فكرة العالـ اآلخر ليس كقضية دينية أك ميتافيزقية ،كانما كعمؿ
الفني كاألدبي ،أ ٌ
أدبي فني خالص؟
ىناؾ سمسمة معقدة كمترابط ة مف العكامؿ كالمراحؿ ميدت لذلؾ ،كالقضية ىنا ال تتعمؽ

بأسبقية المعرم أك غيره في جعؿ فكرة "العالـ اآلخر" محكر عمؿ أدبي فني بقدر ما يتعمؽ

ا ألمر بببلغة نص أدبي حاكؿ أف ينحكد طريقة جديدة في الكتابة النثرية ،كفي "التأليؼ
لمسرد ،كربما تككف قد شكمتيا ظركؼ كشركط كاحتياجات
السردم بالمفيكـ العاـ ٌ
القصصي" أك ٌ
فنية كاف يتطمبيا العصر آنذاؾ سكاء في شرؽ العالـ اإلسبلمي أـ في غربو .2
كال تيمنا فكرة العالـ اآلخر مف الناحية القرآنية أك الحديثة أك حتى مف ناحية العقائد

المكركثة عف مرحمة ما قبؿ اإلسبلـ فيما يتعمؽ بالبعث كالنشكر ،كالجنة كالنار ،فيذه أمكر

معركفة كمقررة ،كقد ألقت بظبلليا الكثيفة ،فعبلن ،عمى أعماؿ الكىراني ،مثمو مثؿ كثير مف
الشعراء كاألدباء منذ العصر الجاىمي  ،3كاٌنما الذم ييمنا ىنا أكثر ،ىك ما ذىب إليو عبد
المطيؼ المصدؽ في أسئمتو حكؿ فكرة التعامؿ مع العالـ اآلخر ،كمف خبلؿ فكرتو يمكف

القكؿ :كيؼ كقع التعامؿ مع فكرة الفضاء التخييمي تعامبلن فنيا صرفا في منامات الكىراني؟
كما ىي العكامؿ المستجدة المؤثرة في ذلؾ؟ كاذا كانت صمتو باألحياء غير مجدية في كاقعو

فيؿ فكر مف خبلؿ خيالو أك "الكعيو" في اإلتصاؿ باألمكات ،كالتماس عبلقة أخرل بيف عالـ

- Barthes, Roland, le degré zéro de l’écriture, Ed. Seuil, Paris, 1972, p,16.

 - 2ينظر :عبد المطيؼ المصدؽ ،العالـ اآلخر بيف الكىراني كالمعرم ،مكقعwww.stooob.com. :
3

 ينظر :ـ ،ف ،ـ ،ف.56
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أركيولوجيا األلـ في خطاب الوىراني:
األرض كعالـ السماء ،كلك عف طريؽ تداعي األفكار كالتخييؿ كافتعاؿ المكت ،مف طريؽ
النكـ أك التناكـ أك "المناـ" حسب تعبير الكىراني؟
- 1استدعاء الفضاء الدنيوي:

السرد
تمر الذات مف خبلؿ رحمتيا
بفضاءات متعددة تككف كميا مسخرة إلتماـ عممية ٌ
ى
حس الذات بال مكاف ،كعف العبلقات النفسية العميقة التي تربطيا بو ،كما يجكز لنا
ما يد ٌؿ عف" ٌ
أف نشخص مسيارتيا لبلمتداد المكاني الذم يدفعيا ألف ترل الشيء الكاحد مكر نار في
مكانيف...أك أف ترل الشيء الكاحد في زمانيف مختمفيف أك أزمنة مختمفة ،1 "...،كلتكليد

الفضاءات الدنيكية التي يعثر عمييا القارئ في المشيد االستيبللي لممناـ الكبير ،يختار البطؿ

فضاءات جغرافية (مغمقة/مفتكحة) ،يستدعييا كمفتاح أكلى لمدخكؿ في الرؤيا المتخيمة.

يتخذ إثبات الذات في المناـ الكبير طريقتيف:

 -الصرخة اليائمة في الغرفة؛ إذ ىك مكاف نكـ الخادـ كالذم يستمقي فيو الكاتب ليدخؿ منو

إلى عالـ النكـ ،يتضح ذلؾ جميا في الخاتمة ،كترد داللة ىذا المكاف في قكؿ السارد ":فمما
انتيى إلينا صاح بنا صيحة عظيمة ىائمة أخرجتني مف جميع ما كنت فيو ،فوقعت مف

سريري…"  .2ال يمكف أف نسمي ىذا الفضاء الداخمي بالغرفة ،لككف ىذا المقطع ال يحتكم

عمى مؤشر لغكم نكشؼ مف خبللو عمى ىذا الفضاء المغمؽ ،كانما يجعمنا نطمع عمى فضاء

ثانكم يقع تحت سمطة الفضاء المضمر(الغرفة)  .3إف األلفاظ الكاردة :صيحة ،سرير ،أخرجتني

السارد مكاف دنيكم معمكـ يمكف مف خبللو تحديد
تدؿ عمى أف الفضاء الداخمي الذم يتخذه ٌ
السارد ،لككف الحمـ الذم عمد إليو يحتاج إلى فضاء يؤطر
المكاف الضيؽ الذم لـ يصرح بو ٌ
الحكي كالمتمثؿ في السرير ليعمد إلى حذؼ فضاء الغرفة الذم يمكف لمقارئ تخيمو مف خبلؿ

المؤشرات المغكية الكاردة في النص.


 -تنكيو :يقكؿ المعرم في "الفصكؿ كالغايات" منبيان إلى أىمية النكـ في تقريب المسافة بيف الحياة كالمكت ،كفي

إيقاظ البلشعكر ،كفي فتح أبكاب التخييؿ التي يمكف أف تسممو إلى "العالـ اآلخر" بفضائو كأشباحو ،كشخكصو الغريبة

أك الممسكخة " :ىؿ لممنية نسب إلى الرقاد .ال أتخيؿ إذا انتبيت أحدا مف األمكات ،كاذا ىجعت لقيني قريب عيد
بالمنية ،كمف قد فقد منذ أزماف ،أسأليـ فيجيبوف ،وأحاورىـ فيتكمموف ،كأنيـ بحباؿ الحياة متعمقوف.

1

 -نبيمة إبراىيـ ،فف القص في النظرية كالتطبيؽ د.ط ،سمسمة الدراسات النقدية ،مكتبة غريب ،دار قباء لمطباعة

د.ت ،ص .160
2
3
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أركيولوجيا األلـ في خطاب الوىراني:
 التعارض القائـ بيف الفضاءات الدنيكية :تعتبر كؿ مف" :العراؽ  -دمشؽ" الفضاء األكؿالذم يتعارض مع الذات ،إذ يعد الفضاء المغمؽ الذم يجسد لدل الكاتب( القير -القيد -

التشرد) فكاف السجف الذم قيد أحبلمو يقكؿ الراكم ":ولـ يخرجو مف صدره ضجر القعود

بدمشؽ وال البطالة فييا مع الزماف ،وال طوؿ المشقة وبعد المشقة إلى العراؽ وال مكابدة
الجماليف والحماليف في الطريؽ ،وال مكابدة قذارة المساكف والمسالؾ ببغداد …"  .1كؿ ىذه
األماكف التي يستشيد بيا الكاتب تمثؿ فضاءات مغمقة تعكس لنا صكرة الذات ،كفي الكقت

نفسو تجسد لنا مختمؼ اآلفات االجتماعية التي لحقت بيا ،كيمكف اعتبار ىذا القمؽ الكجكدم
المتمثؿ في الضجر كالفقر ،مؤشرات لغكية تييئ لظيكر فضاءات دنيكية تعمؿ عمى إرضاء
الذات ،بحيث تبقى في جميع الحاالت مجرد مطية يركبيا إلى تمؾ األماكف التي تمنح لمذات

قيمتيا.

تمثؿ "الجداكؿ كالمركج" الفضاء الذم يقابؿ فضاء العراؽ ،فما افتقرت إليو الذات في

أف األنيار كالجداكؿ ىي البديؿ
العراؽ كجدتو في الجناف مما شكؿ الثنائية الضدية ،إذ بدا ليا ٌ
ألنيا تحتضف ما تفتقده في العراؽ ،يقكؿ ":كاف قد ربى في السروج ،ونشأ بيف الجداوؿ

والمروج يتردد مف حصف المبوة ،إلى بساتيف الربوة يرتاض في عيف سردا ،إلى وادي بردى
و يصطحب في سوؽ آبؿ ويعتبؽ في كروـ المزابؿ ويقيؿ في عيف جور ويصطاد في

الساجور – وفي ىذه المواطف كما عممت رائعة الجناف ورائحة الجناف"  .2تعد ىذه الفضاءات
ألنيا بدأت تجد ما حرمت منو مف ممذات األكؿ كالشرب ،الصيد مف نير ساجكر
متنفسا لياٌ ،
كالتنزه في الجناف الخضراء.
قدـ لنا الكىراني ىذه الفضاءات ( ،دمشؽ  -العراؽ)( ،الجداكؿ كالمركج) ،كثنائية ضدية

تشكمت عبرىا المفارقة عمى مستكيييا الصريح كالضمني ،إذ كاف كراء الفضائيف إيحاء كترميز

3
ككأنيما ثنائية
فكانت العراؽ رمز التشرد كالقيد ،ككانت الجداكؿ كالمركج رمز الحرية كالتحرر ٌ ،

الماضي كالمستقبؿ ،ككأف التعارض بيف البنى المكانية الجغرافية يحيؿ إلى التعارض القائـ بيف

األماكف اآلخركية ،الجنة كالنار كبيف السماء كاألرض.
1
2
3
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أركيولوجيا األلـ في خطاب الوىراني:
ىذه المفا رقات المكانية التي يستشفيا القارئ ،تعتمد أساس نا عمى تقديـ مجمكعة مف

الثنائيات التي تعمؿ عمى جعؿ األماكف الكاقعية متعارضة فيما بينيا ،كفي الكقت نفسو" تقكـ

بدكر حيكم في تأسيس حركية الداللة كتحكالتيا بصكرة دائبة كتشحنيا بكـ ىائؿ مف الدالالت

1
السردم ،إالٌ عبلمات
المستجدة القابمة لمتأكيؿ"  ،كما ىذا التمكيو الذم يبني بو الكاتب نصو ٌ
و
متناه يتـ عبر رحمة متخيمة ،فتصبح الفضاءات الجغرافية كسيمة
أكلية تميد لفضاء غير

ككأنيا في رحمة بحثيا عف الحقيقة أك
إلطبلؽ الذات إلى فضاءات غيبية ذات صفات خارقةٌ ،
عف أسرار الككف ،تحاكؿ أيض نا أف تتخطى قيكد الزماف كالمكاف الحقيقية لتبمغ أماكف كأزمنة

السرد نفسو.
ىي مف نتاج ٌ

التحرر داخؿ المكاف األخروي:
ّ -2
أ -الولوج إلى الفضاء المغمؽ:

ينتقؿ الكىراني مف فضاء جغرافي (العراؽ -الجداكؿ) بكؿ ما تحممو مف غمكض كانفتاح

كما تحممو مف سمطة الماضي السحيؽ ،إلى "الحمـ" ،كىك الممر األكؿ الذم يكصمو إلى حاجز
أضيؽ؛ أم إلى فضاء مغمؽ تجسده الذات كفضاء أكلي ،كىذا الفضاء ىك عتبة تشير إلى
حدكث تغيير في المكاف ،مف مكاف جغرافي محدد إلى مكاف آخركم غير محدد ،كىك القبر



معبر
يعتبر مف األماكف الضركرية التي تكىـ بكاقعية األحداث ،كفي المقابؿ نجدىا تتخذه نا
الذم
ي
لمتنقؿ مف الفضاء الدنيكم إلى الفضاء اآلخركم ،كيتجمى ذلؾ في قكؿ الراكم " :ثـ غمبتو
عينو بعد ذلؾ فرأى فيما يرى النائـ كأف القيامة قد قامت وكأف المنادي ينادي ىمموا إلى

العرض عمى اهلل تعالى ،فخرجت مف قبري أيمـ الداعي إلى أف بمغت إلى أرض المحشر" .2
1

 -األخضر بف السائح ،إستراتيجية الخطاب في الدالالت كبناء التأكيؿ ،منشكرات مخبر تحميؿ الخطاب جامعة

مكلكد معمرم ،تيزم كزك،ع ، 8 ،خاص بأعماؿ ممتقى الببلغة كتحميؿ الخطاب ،أياـ ،2011 ،12- 11ص .104


 -أجد عند باشبلر ما يقارب "مكاف القبر" ،كىك المكاف الذم يطمؽ عميو التسمية " بالقبو " ،كىك مكاف تحت

األرض استميمو باشبلر  ،مف األساطير التي قامت برحبلت نحك العالـ السفمي ،كيعرؼ ذلؾ قائبلن " :في القبك تختفي

إف حالـ القبك يحمـ أف جدراف القبك ىي جدراف مدفكنة ،جدراف ذات طبقة
تجارب النيار كتظير مخاكؼ الظبلـٌ ،
كاحدة يدعميا امتداد الكرة األرضية كميا ،كىكذا يصبح المكقؼ أكثر درامية كتتضخـ المكاقؼ كىكذا يصبح القبك

جنكن ػان مدفكنان كمأساة مصكرة تعترم الحالـ" ،أكردت ىذه المقارنة لككف القبر الذم خرج منو الكىراني يتشابو مع القبك

الذم تبناه باشبلر في تحميبلتو .ينظر :غاستكف باشبلر جماليات المكاف ،تر :غالب ىمسا ،ط ،2المؤسسة الجامعية

لمدراسات كالنشر ،لبناف ،4891 ،ص  .47ينظر كذلؾ :سميـ سعدلي ،تشكبلت السرد الساخر ،ص .125

2

 -منامات الكىراني ،ص

.22
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أركيولوجيا األلـ في خطاب الوىراني:
إف بنية ىذا الفضاء تتشابؾ بيف عالميف :العالـ الدنيكم /العالـ األخركم لككف القبر
مف الناحية الخارجية يقع في الفضاء الدنيكم ،أما النظر إلى الشخصيات المكجكدة في داخمو
يجعمنا نصنفو ضمف األماكف الغيبية ،كما يدعـ ذلؾ ىي المؤشرات المغكية التي استعاف بيا

الراكم ،مف خبلليا يمكف لمق ارئ معرفة ىذا المكاف ،كما بو مف أىكاؿ.

إف الكاتب لـ ييتـ كثي نار بكصؼ ىذا المكاف ،بؿ يعتمد عمى القارئ في تشكيؿ مككنات

المكاف الذم ىك يكـ القيامة ،كيفعؿ ذلؾ مف منطمؽ أف لمقارئ حصيمة ىائمة مف مخيمتو

لتككيف صكرة متكاممة عف ىذا اليكـ ،الذم بي نت النصكص الدينية كاألدبيات اإلسبلمية
تفاصيؿ كثيرة عنو.

خيالي ا يدؿ عمى عالـ مفقكد؛ عالـ
فضاء
أف ترسـ
ن
الساردة مف خبلؿ ىذاٍ ،
تحاكؿ الذات ٌ
ن
بعيدا عف العالـ الكاقعي ،حيث التدىكر في القيـ
القيـ كاأل خبلؽ كالمساكاة كالعدؿ كالمحبة ن
األ خبلقية كالكراىية التي تحكـ تصرفات الشخصيات ،كىك يحتكم عمى مكاف رئيس تندرج
تحتو أماكف أخرل.

السارد إلى ذكره بعد خركجو مف القبر
يتمكقع المكاف الثاني في أرض المحشر ،كيعمد ٌ

إذ يقكؿ " :فخرجت مف قبري أيمـ الداعي إلى أف بمغت إلى أرض المحشر وقد ألجمني العرؽ
وأخذ مف التعب والفرؽ ،وأنا مف الخوؼ عمى أسوء حاؿ وقد أنساني جميع ما أقاسيو

عظيـ ما أعانيو مف شدة األىواؿ،
فقمت في نفسي :وأنا أشتيي في ىذه الساعة رغيفاً
ُ
عقيبياً وزبدية ناشفة ،وأبو العز يغازلني بعينيو ويسقيني الصرؼ" .1
خركج الذات مف القبر ييخبرنا بعكس ما ىك متكقع ،فالقارئ يتكقع منيا أف تحكي عف

لمسخرية كالتركيح عف النفس
عظمة ىذا المكقؼ إ ٌ
ال أنيا –كعادتيا  -تجعؿ مف المكقؼ فضاء ٌ
المنيكة  ،كتعمؿ عمى إيراد حكار داخمي تخبرنا فيو عما جاء في مخيمتيا في ذلؾ المكقؼ
الس ارد مف شيخو العميمي
فيي تشتيي طعامان كشرابان،
ي
كيعد ىذا المكنكلكج تقنية يسخر بيا ٌ
ككأنو يريد أف يقكؿ لشيخو بأف ىذا المكاف ،مكاف لمراحة كليس مكانان لميكؿ كالخكؼ .2
تكظيؼ الراكم لتقنية ىذه األمكنة التي يحمؿ عنيا القارئ أفكار دينية تؤكد أىكاؿ يكـ

السرد
البعث ،كيفيـ مف ىذا أف الراكم حريص عمى تشكيؿ المفارقة المكانية التي يحتاج إلييا ٌ
1

 -منامات الكىراني ،ص .24- 23

2
السرد في منامات الكىراني كمقاماتو ،رسالة ماجستير ،مخطكطة ،جامعة كرقمة ،قسـ
 ينظر :مناع مريـ ،بينة ٌالمغة كاألدب ،2008- 2007 ،ص .179
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أركيولوجيا األلـ في خطاب الوىراني:
السردم بيدؼ إ يصاؿ فكرة أك مجمكعة مف األفكار
الساخر ،كيعمد إلى خرؽ سمـ الفضاء ٌ
ٌ
فالتبلعب بصكرة المكاف في السرد ،يمكف استغبللو إلى أقصى الحدكد في إسقاط الحالة

الفكرية أك النفسية لؤلبطاؿ عمى المحيط الذم يؤطر األحداث .إنو يتحكؿ في ىذه الحالة إلى

محرر نفسو مف أغبلؿ الكصؼ  ،1كالكصؼ الذم يجسده
نا
محكر حقيقي يقتحـ عالـ السرد
ص ىار محر نار مف كؿ المعمكمات التي يممكيا القارئ عف أىكاؿ يكـ المحشر؛ أم أف
الراكم ى
الراكم يعمد إلى قمب األمكنة بغية خمؽ عدة تساؤالت تكصؿ إلى مجمكعة مف اإليحاءات ،كما

يحمؿ ىذا التبلعب في طياتو القكة كالتماسؾ فيخمؽ جكنا مف الشاعرية كالتفرد ،لينتج عف ذلؾ
خرؽ لمبنية التقميدية كالفضاء المكاني.
كفي ىذا المنحى يكظؼ الراكم دالالت لغكية تكضح بجبلء اإلختبلؼ القائـ بيف الراحة

التي صرح بيا ،كاليكؿ الذم لـ يصرح بو ،كاذا أردنا التسميـ بكاقعية أرض المحشر ،فيك
مكاف تنعدـ فيو ضركريات العيش ،مف شرب كأكؿ ،كغيرىا ،كخكؼ الراكم( ،وأنا مف الخوؼ

عمى أسوء حاؿ) ،كاختبلطو بالعرؽ(وقد ألجمني العرؽ وأخذ مف التعب والفرؽ).

يقصد الكىراني مف خبلؿ ىذا التبلعب الفني المتمثؿ في خمؽ أجكاء طبيعية ألرض

المحشر طرح سؤاؿ مفاده كيؼ يستطيع المكاف أف يخمؽ لنفسو نكع نا مف االستقبللية عف
األحداث كالشخصيات ،بؿ قد يككف ىك المحرؾ الرئيس ليما؛ " فتشخيص المكاف في العمؿ

بل لمكقكع بمعنى يكىـ
شيئا محتم ن
السردم ،ىك الذم ي جعؿ مف أحداثيا -بالنسبة لمقارئ  -ن
بكاقعيتيا كطبيعي أف أم حدث ال يمكف أف يتصكر كقكعو إالٌ ضمف إطار مكاني لذلؾ فالراكم
دائـ الحاجة إلى التأطير المكاني"  ،2لذلؾ فاأللفاظ الدالة عمى عظمة المكقؼ كىكلو يستثمرىا

الراكم في سرده بغية ت أطير المكاف الذم يجتمع فيو الناس يكـ القيامة كالشمس تكاد تقترب مف
الرؤكس ،كفي ىذا المكاف يفر المرء مف أخيو فيك مميء بحمقات لشخصيات دنيكية ،إما أنيا
مساعدة لكصكؿ الراكم كشيخو إلى الجنة أك معارضة لو ،كىي شخصيات متنكعة تعيش اليمع

كالخكؼ مف المناطؽ المكاني ة المشاىدة ،كتستغيث طالبة النجاة مف ىكؿ ىذا المكاف.
1
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السردم ،ط ،2المركز الثقافي العربي بيركت1993 ،
ينظر كذلؾ :حميد لحميداني ،بنية النص السردم ،بنية النص ٌ
ص .56


 -المقصكد مف ىذا أف الراكم في حكاره الداخمي لـ يعبر عف الخكؼ كانما لجأ إلى حكار داخمي يعبر فيو عف

(فقمت في نفسي ،)...التي تمنى فييا األكؿ كالشرب.
أمنيتو
ي
2
 -حميد لحميداني ،ـ ،س ،ص .66
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أركيولوجيا األلـ في خطاب الوىراني:
ب  -الذات بيف اإل ثبات واإلخفاؽ داخؿ الفضاء التخييمي:
كانت رحمة الكىراني إلى العالـ اآلخر فرصة سانحة ليطرح مكقفو ،فما افتقر إليو في

المكاف المغمؽ كجده في الجنة ،مما شكؿ المفارقة الضدية ،إذ تفطف الركام إلى أف االستراحة

في مثؿ ىذه المشاىد ،ىي االفرصة السامحة لمنجاة مف قبضة خازف جينـ ،كقكلو ":يا أخي قد
طير ىذا الجبار عقولنا ومرت لنا معو ساعة تشيب الولداف فأطمع بنا إلى جبؿ األعراؼ

لنشرؼ منو عمى أىؿ الموقؼ ،ونتفرج عمى بساتيف الفردوس فتستريح صدورنا وترجع إلينا
أرواحنا في ذلؾ المكاف.1 "...

تمفت جنة الكىراني انتباه الق ارئ إلييا بما تعرضو مف كصؼ لبساتينيا ،كىك كصؼ لـ

يتفنف في تعداد مناظرىا ،كخيراتيا ،كغالبا ما يككف ىذا الكصؼ ،عند بعض األدباء :كالمعرم

شييد حسي نا يتعمؽ بالطعاـ كالشراب أك الغناء ،فمثبل يصؼ المعرم عمى لساف بطمو "ابف
كابف ي
القارح" اإلكز التي انقمبت إلى جكار مغنيات" ،فينتفضف ،فيصرف جكار ككاعب ،يرفمف في كجو
الجنة ،كبأيدييف المزاىر كأنكاع ما يمتمس بو المبلىي"  ،2كقد أثار ىذا الزخـ الكصفي لممذات

الجنة استغراب النقاد كشكككيـ ،إذ كانت ىناؾ مفارقة كاضحة بيف زىدية المؤلؼ كشيكانية

بطمو ،في حيف نبلحظ الكىراني كالشيخ العميمي يبحثاف عف جنة يستعيداف فييا ركحيما ،كىك
الكبلـ الذم صرح بو في آخر المقطع" :فتستريح صدورنا وترجع إلينا أرواحنا في ذلؾ

المكاف" .يعكس ىذا المقطع المفارقة الحادة بي ف العالـ األرضي الذم كاف فيو الشيخ العميمي

يقتني الغمماف كالجكارم ،كالعالـ اآلخ ركم الذم يبحث فيو عف راحة الذات كالسبب في رأينا أف

الكىراني كظؼ ىذا االستشياد تكظيفا نفسي نا ال شعكري نا  ،3إذ عبر مف خبللو عف تعبو كأزمتو
الخانقة[ ،فتستريح صدورنا] ،فأسقط تمؾ الرغبة المكبكتة في رغبة متخيمة مادتيا األساسية
ىي :راحة الصدر كعكدة الركح.

في مقطع آخر ،تظير الذات المتعطشة باحثة عف الماء ،ببعض العبارات يغمب عمييا

التكدد ،كاالستعطاؼ ،كميا مكجية إلى أمير المؤمنيف ،كما يكضحيا ىذا المقطع " :والتفت
إلينا فقاؿ وانتـ ما تريدوف؟ فقمت لو :إنا نحف قوـ مف أىؿ العمـ والقرآف يا أمير المؤمنيف

وقد بمغ بنا الجيد مف شدة العطش ،ونسألؾ أف تنعـ عمينا وتطمؽ لنا الورود ،فقاؿ لي:
1

 -منامات الكىراني ،ص .32- 31

3

 -ينظر :سميـ سعدلي ،تشكبلت السرد الساخر كمقاصده في المناـ الكبير لركف الديف الكىراني ،ص .134

2

 -أبك العبلء المعرم ،رسالة الغفراف ،ص .279
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أركيولوجيا األلـ في خطاب الوىراني:
ال :أنى يي أز بي ويمجف معي( ،أي آية في كتاب اهلل تعالى فييا
صموات اهلل عميو مسترس ً
مائة وأربعوف عينا؟ فقمت :أعرفيا واهلل يا أمير المؤمنيف ،فقاؿ :وأي سورة ال يستغنى بيا

القارئ في الصالة وليست مف القرآف؟ وأية آية وزنيا أربعة عشر درىما إال ثمث؟ فقمت
أعرفيا واهلل يا أمير المؤمنيف ،فقاؿ :صدقت ،فقؿ لو يا أمير المؤمنيف ومف أيف عرفت

صدقو ولـ تعرفو ،فقاؿ بشاشة المعرفة بيا ظيرت في عينيو ثـ قاؿ صموات اهلل عميو :ىذا
الحوض بيف أيديكـ ردوا كيؼ شئتـ ،فصاح أبو القاسـ األعور ف بعيد :اهلل ،اهلل يا أمير

المؤمنيف يتـ عميؾ محاليـ ،ىؤالء واهلل أشد كف ار ونفاقاً ،وأكثرىـ نصبا وانحرافا عف أىؿ
بيتؾ ،...فما استتـ الكالـ حتى اختطفت األعور األكؼ مف كؿ ناحية ومكاف.1 "...
يعمف النص في ىذا المقطع عف تأثره بالحديث الديني ،كانحرافو عنو في الكقت ذاتو

فيك يقرب الحكض المكركد مف أمير المؤمنيف (عمي) ،في حيف نجد عند أىؿ السنة أف

ككأف الكىراني في بحثو عف الماء إلحياء الذات
الرسكؿ(ص) ىك صاحبو يكـ القيامة،
ٌ
المتعطشة يستغؿ الفرصة لتمرير بعض المساءؿ الدي نية التي ىي محؿ خبلؼ بيف السنة
كالشيعة ،كىذا ما أضفى عمى النص التخييمي طابع نا نقدي نا.
كنبلحظ أيضا أف إثبات الذات في ىذا المقطع ،يتـ عمى شكؿ شيادات تثبت كفاءة
الكىراني في مجاؿ التفقو في الديف ،يسعى مف كرائيا إلى إن صاؼ نفسو ،مف التيـ المكجية

إليو فالحكار القائـ بينو كبيف أمير المؤمنيف مغمؼ بمعايير كقيـ جمالية ،تنفي المعايير التي
استند إلييا ىؤالء :كأمثاؿ أ بك القاسـ األعكر كنظرتو التحقيرية التي شممت الكىراني كصديقو

ترسميا لنا نياية المقطع" :اهلل ،اهلل يا أمير المؤمنيف يتـ عميؾ محاليـ ،ىؤالء واهلل أشد كف ار

ونفاق ًا ،وأكثرىـ نصبا وانحرافا عف أىؿ بيتؾ ،فما استتـ الكالـ حتى اختطفت األعور األكؼ
مف كؿ ناحية ومكاف" ،تتأسس القراءة ،ىنا عمى الرد المباشر الذم يبديو السامع ،كيتجمى "رد
الفعؿ عمى مستكل مبلمح الكجو أك إصدار حركة ،كفي أحياف أخرل اليرب أك الصمت"

2

ككؿ ذلؾ اعتراؼ بتفكؽ الكىراني كتأكيد لنبكغو الديني ،ثـ بعد ذلؾ يتـ إصدار الحكـ الذم

يقضي بتفكقو عمى خصمو الذم انيالت عميو األكؼ مف كؿ صكب ،كذلؾ في عبارة مكجزة
كدالة ،تحقؽ لمكىراني ما يريد.

1

 -منامات الكىراني ،ص .56 - 45

 - 2بكشعيب الساكرم ،النص كالسياؽ ،دراسة لرسالة التكابع كالزكابع ،ط ،3محاكاة لمدراسات كالنشر ،سكريا2003 ،
ص .70
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أركيولوجيا األلـ في خطاب الوىراني:
كفي مكقؼ آخر تتغير جنة الكىراني ،حيث البحث عف األمؿ ،كالسبلـ ،كالطمأنينة
مكانا معادي نا كبؤرة مكانية لمقير كالقمع كالظمـ كأ بعد عف السعادة كالسبلـ
فتتجمى الجنة
ن
إف الكبلـ عف الجنة ما ىك إالٌ كبلـ شديد التركيز كالتكثيؼ كاالستخفاؼ عف العالـ الكاقعي
كبذلؾ تتجمى الجنة بكصفيا فكرة رمزية النعداـ األمؿ في الكصكؿ إلى السبلـ المطمؽ

كتتماىى الجنة الحمـ مع الكاقع.

1

كىمي ا ال كجكد لو إال في مخيمة الكاتب
مكانا مز نيفا
ن
الجنة ال تعدك إال أف تككف ن
كتتضافر األ حداث في المناـ لصنع ىذا المكاف .إف القمع كالتسمط كحب الذات كتدمير

اآلخريف ىي أ ىـ سمات المكاف األرضي /الكاقعي ،إال أف ىذه الصفات تنعكس في العالـ
(المتخيؿ) كتشكؿ إخفاقا تدميرنيا ضد أىؿ ىذا المكاف ،كيتحكؿ المكاف مف مكاف سككني مريح

إلى مكاف ضاخب  ،2فأغمب المشاىد التي سطرىا الكاتب ال تخمك مف ىذا القمع كلعؿ ىذه
المقاطع تحمؿ في طياتيا ىذا النمكذج" ،فبينما نحف في أطيب عيش وأىناه ،واذا بضجة
عظيمة قد أقبمت وزعقات متتابعة وأصحابنا ييربوف ،وجاء سرعاف الخيؿ فييا محمد بف

الحنيفة يزأر مثؿ الميث.3 "...

" واضربيـ با لسيؼ حتى تزيؿ عنيا... ،وسيفو يقطر منيا إلى اآلف"  ،4كيتحكؿ المكاف مف
مكاف سككني مريح إلى مكاف صاخب.

إف الجنة بكصفيا مكانا أك فكرة تصبك إلييا عقكؿ الناس ،لـ تش ٌكؿ في إخفاقيا

كغمكضيا إالٌ خيبة أمؿ كبيرة لمشخصيات" ،فيي بمغة عصرنا ،قريبة كثي ار مف مفيكـ

كي ٍبطى يؿ الحؽ بسبب تدخؿ أصحاب النفكذ"  ،5إذ تساكل فييا
البيركقراطية ،حيث ييح ٌؽ الباطؿ ي
المجرـ "الحجاج بف يكسؼ الثقفي" كابميس صاحب التاريخ اإل جرامي الطكيؿ ،كيكرد الكاتب
مقطع نا يعزز ىذه ال خيبة في قكلو" :فسألنا بعض أولئؾ الحاضريف عف ذلؾ الفرح ،فقاؿ :أما
الحجاج بف يوسؼ الثقافي والشيخ الكبير أبو مرة إبميس فجار الخالئؽ وىـ مجرمو ىذه
األمة ،...وأما الفرح الذي ألياىـ كوف الباري جمت قدرتو غفر ليـ اليوـ ،وأي شيء ينالنا

1

 -ينظر :د .فيصؿ غازم النعيمي ،العجائبي في ركاية الطريؽ إلى عدفwww.dr-omaraltaleb.com،

3

 -منامات الكىراني ،ص .60

5

 -مديحة عتيؽ ،أسطكرة العالـ اآلخر في الشعر العربي الحديث كالمعاصر ،ص .99

2

4

 ـ ،ف ،ـ ف. -ـ ،ف،

ص .58
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أركيولوجيا األلـ في خطاب الوىراني:
نحف مف خالص ىذيف الرجميف ومف فوزىما بالنجاة والرضواف .1 "...إف ىذه المساكاة قائمة
عمى فكرة انتفاء العدؿ كتكرار األ حداث المكجكدة في الكاقع ،لذلؾ شكؿ "المكاف مفارقة ساخرة

مف حيث عدـ مطابقتو آلماؿ الشخصيات كتكقعات القراء ،إذ أ ٌف الجنة بمرجعياتيا الدينية
كالتاريخية األ سطكرية تشير إلى العدالة كالمساكاة"  ،2إال أف جنة الكىراني المتخيمة شكمت
صدمة في ىذا التحكؿ المفاجئ كقمبت األ دكار بيف الخير كالشر ،فالسعادة التي ناليا إبميس

الساخرة مف الجنة التي تتماىى مع العالـ األرضي ،في ككنيا إخفاق نا يتمكه
رمز لعذابات الذات ٌ
إخفاؽ.
المتخيؿ ،كىك فضاء
استدعى الكىراني فضاء "الجحيـ" عمى نحك جزئي في بناء عالمو
ٌ
يتعارض مع ذاتو ،يجسد لديو(اليكؿ  -المصير) ،فكاف المكاف الذم قيد أحبلمو ،يقكؿ الراكم:
أما ترى مالؾ خازف جينـ قد خرج مف النار مبحمؽ العينيف في يده اليمنى مصطيجة ،وفي

يده األخرى السمسمة المذكورة في القرآف وىو يدور في الموقؼ عمى الالطة والقواديف مف

أمة محمد ونحف متيموف… ،فبينا نحف في المحاورة واذا نحف بمالؾ خازف النار قد ىجـ
عمينا وقبض عمى أيدينا ورمى السمسة في أرقابنا وسحبنا إلى النار فارتعنا إلى ذلؾ ارتياعا

عظيما .وقمت لؾ ىذا الذي خوفتؾ منو ،وقد وقعنا فيو ،فقمت لو يا سيدي يا ماؿ اسمع مني
كممتيف ،فيقوؿ لؾ كيؼ اسمع منؾ وقد حذفت ربع اسمي في النداء ،...يا أخي قد طير ىذا

الجبار عقولنا ومرت لنا معو ساعة تشيب الولداف .3 "...بعد ىذا الكصؼ الحسي الذم يجسد
الرد بممسة ساخرة ،باإلضافة إلى
فشؿ ال كىراني ككقكعو في أسر خازف جينـ ،تبدأ عممية ٌ
ال اال عتراض عمى أقدار العالـ اآلخر ،كفي الكقت نفسو
طغياف الجرأة التي يتمتع بيا ،محاك ن
ي جسد لنا مختمؼ المكاقؼ المخيفة التي لحقت بو ،كيمكف اعتبار ىذا الترىيب الذم اعتراه مف
خازف جينـ ،إحساسان بالضيؽ أك مؤشر و
ات لغكية تظير تفكقو عمى الشخصيات الغيبية ،فما لـ
يستطع قكلو في الكاقع أدلى بو في الخياؿ ،فمجأ إلى الحكاية التي انتصرت لو كانصفتو أماـ

يمرر مف خبللو مكاقفو تجاه نار الجحيـ ،إذ أفرغ لفظة نار
خصكمو ،كاف كاف انتصا انر رمزياٌ ،
و
بمعاف مجازية.
بالسخرية كيشحنيا
الجحيـ مف معجميتيا ليكحدىا ٌ

1
2
3

 -منامات الكىراني ،ص .36

 ينظر :د .فيصؿ غازم النعيمي ،العجائبي في ركاية الطريؽ إلى عدف . ـ ،ف ،ص .31 - 29 – 2665

أركيولوجيا األلـ في خطاب الوىراني:
رمز
تفصح ذاتية الكىراني عف اصط داـ الرمز في الفضاء التخييمي ،فكانت "النار" نا

رمز الحرية كالتحرر مف القيكد الدنيكية ،ككأف
لمعقاب كالتطيير مف الذنكب ،ككانت "الجنة" نا
السردم
التعارض بيف البنى المكانية اآلخركية يحيؿ إلى ثنائيات ضدية تعزز الخطاب ٌ

الساخر.
ٌ

تركيب فضاء الحكاية ىك تركيب مغمؽ يعكد إلى نقطة البداية ،ألف البطؿ عندما يبتعد

ككأف البطؿ ال يحتمؿ البقاء في األماكف
عف ببلده يبقى في محاكلة مستمرة لمعكدة إلييا،
ٌ
اآلخركية فترة طكيمة مف الزمف ،كاٌنما يمر بيا لتمبية حاجة معينة عن ده ،باإلضافة إلى ذلؾ
فإف المكاف الجغرافي مكجكد في الحكاية إلضفاء طابع تناقضي عمييا .1
ٌ
إف ىذه األماكف تتداخؿ كتتحكؿ ،كقد يصبح ما ىك أليؼ منيا معادي نا ،أك ما ىك معاد
ٌ
أليف نا إال أف تقسيـ المكاف إلى ىذه األنكاع يخضع لييمنة العنصر السائد فيو ،كيكشؼ لنا
الفضاء عف درجة كعي السارد كقدرتو عمى االستيعاب ،كتعبيره عف قضاياه االجتماعية
كالدينية عبر رحمة منامية تجعؿ مف العالـ اآلخر مسرحان لبناء األحداث.

كفي المناـ الكبير يتـ تجاكز الخطاب األخبلقي المؤسس اجتماعي نا كالقائـ عمى
الثانئيات المتعارضة لمفاىيـ الخير كالشر ،مف أجؿ اإلقتراب أكثر مف ح اررة التجربة اإلنسانية
كانفتاحيا عمى أماكف رحبة كمعقدة كمتداخمة ،تجعميا تمكضع نفسيا ما كراء األخبلقيات
كالتحديدات المسبقة لمفيكـ اليكية .فبطؿ المناـ ذات إنسانية قمقة يتكزع كعييا عبر عكالـ

مختمفة كمتق اطعة .كلكنيا ترفض أف تككف ذات نا مستمبة كمغيبة في أم مف تمؾ العكالـ ،كتسعى
دائمان المتبلؾ زماـ المبادرة كالفعؿ مف خبلؿ إيمانيا بأنيا قادرة عمى صناعة نفسيا
ال مف إضاعة الكقت في البحث عنيا لـ تكف تمؾ بالرحمة اليسيرة كالمتاحة
بخصكصية كتفرد بد ن
بتجريدية عالية ،كلكنيا كانت عممية مكاجية شاممة لمتحديات الخارجية كالداخمية عمى حد
سكاء رحمة انتيت رغـ مخاضاتيا العسيرة بالكصكؿ إلى حالة مف السمك كاالرتقاء بالكعي
كالركح إلى مدارات الفعؿ المنجز كالذات المتماسكة الصمبةٌ ،إنيا الذات التي تختار ما تؤمف بو

كتنتقي قناعاتيا الخاصة بعيدنا عف النزعات الشكية كالبلكثكقية .2
ال االستسبلـ
يضع المناـ الكبير القارئ في مكاجية عكالـ تخييمية اليممؾ أماميا إ ٌ

بل بذلؾ نزعتو التشكيكية كقدرتو عمى التقكيض
الس ردم الداخمي معط ن
كاالنسياؽ لمنطمؽ الحدث ٌ
1
2

 ينظر :غاستكف باشبلر ،جماليات المكاف ،ص .224 - 149 ينظر :معف الطائي ،إعادة تأسيس الذات في الفضاء التخييمي :ركاية (فمؾ الغكاية) أنمكذجا ،المصدر السابؽ.66

أركيولوجيا األلـ في خطاب الوىراني:
إف الحدث االفتتاحي" ،فخرجت مف قبرم أيمـ الداعي إلى أف بمغت أرض
العقمي لما يكاجيوٌ .
المحشر" حسب رأم معف الطائي يدخمنا إلى عكالـ خيالية النستطيع مساءلتيا عقمي نا كلكننا
نتقبميا كنتكرط معيا جمالي نا لتعمؿ فيما بعد كعمى مستكل البلكعي ،عمى إعادة تشكيؿ إدراكاتنا
تجاه العمؿ الفني كالعالـ الخارجي كذلؾ.

السردم في "المناـ الكبير" عمى عكالـ مختمفة(:المحشر -الجنة -النار -
يتكزع الحدث ٌ
جبؿ األعراؼ ،)...بما ت تضمنو مف تناقضات كتصدعات كبيرة نأخذىا مأخذ المسممات
البدييية كنرضخ ليا بشكؿ طكعي كبدكف مقاكمة أك ممانعة .كتشكؿ قصة الغفراف التي تربط

البطؿ بالطرؼ اآلخر(الحافظ العميمي) المحكر المركزم الذم تنتظـ حكلو تمؾ العكالـ ،كتمثؿ

العكالـ المذككرة مجتمعة محفزات عمى مستكل الكعي كالبلكعي الذاتي لمبطؿ مف أجؿ التأمؿ

دركات أعمؽ في عممية تأثيث الذات كاستقراء البعد
في تجربتو الذاتية الخاصة كالكصكؿ إلى إ ا
النفسي لتمؾ الحياة البائسة.

تحاكؿ كائنات متعالية مثؿ(:خازف جينـ –المبلئكة –جبريؿ...الخ) مساعدة شخصية

الكىراني كمساندتيا في معاناتيا .كلكف ىذه الذات ترفض قبكؿ المساعدة أك الدعـ كتسعى
بإ صرار مف أجؿ عدـ الكقكع تحت سمطة تمؾ القكل الركحية كعدـ السماح ليا بالتأثير في

ق ارراتيا كقناعاتيا الذاتية.

السردم المتخيؿ
يحضر "البعد االجتماعي" عبر حركة الذات الرئيسة داخؿ الفضاء ٌ
كعبر قصص الغفراف التي تربطو بشخصيات غامضة كغير كاضحة المعالـ .تخكض الذات

تجربة البحث عف اإل حتكاء العاطفي ،ككنكع مف اإلتكاء الركحي عمى طرؼ ثاف يمدىا بالطاقة

اإليجابية لمكاجية معاناتيا الداخمية كالخارجية .فكعييا(الذات) الداخمي قمؽ كاليكاد ييدأ
كمحيطيا االجتماعي ت مزقو التناقضات األخبلقية الحادة ،ككسط كؿ ىذه الفكضى البد مف
كجكد أرض صمبة تقؼ عمييا كتبدأ منيا محاكلتيا بناء ذات قكية كمتماسكة .1

الساخر في "رسالة المناـ الكبير" اإل شكاليات الثقافية كاالجتماعية كأبرز
عالج الخطاب ٌ

تمؾ اإلشكاليات ىي عبلمة اليكية المقمكعة في العالـ الكاقعي .كفي معترؾ تمؾ المأساة يغدك
مكضكع اليكية خاليا مف أم قيمة إنسانية ،ليتمثؿ في مجمكعة انكسارات تزيد مف عزلة

اإلنساف ،كفي مثؿ ىذه األثناء ينعدـ التماسؾ الذاتي ،مما جعؿ الذات الساردة تتجو صكب
العالـ اآلخر لمبحث عف عكالـ تأثيثية تريح الذات المستمبة.

1

 ينظر :معف الطائي ،إعادة تأسيس الذات في الفضاء التخييمي :ركاية (فمؾ الغكاية) أنمكذجا ،المصدر السابؽ.67

أركيولوجيا األلـ في خطاب الوىراني:
يتعامؿ الكىراني مع الشخصيات المرجعية في المناـ بكصفيا ذكات نا افتراضية بديمة

ي ضعيا في مكاقؼ متنكعة كمتداخمة ،كيدفعيا إلى متاىات المغامرة ليختبر مقدرة ىذه

الشخصيات عمى التحمؿ ،كؿ ىذا يساعد الشخصية الساردة عمى تحقيؽ التماسؾ الداخي

الساخر ،كمف حيث العفكية كالجرأة.
لمذات ،مف حيث تكظيؼ الرمز ٌ
يركـ ىذا التحميؿ إلى تجاكز التحميبلت البسيطة ،فقد قدمنا ىذا النص بطريقة تختمؼ
تماما عف الطريقة التي تناكؿ بيا "يكسؼ الكندم" ىذا المتف ،فقد عرض متف المناـ ككتمة

كبلمية كاحدة دكف أف ينتبو لخصائص الفضاء التخييمي.
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أركيولوجيا األلم في خطاب الوى راني:
المبحث الثالث :الخطاب بين الفحش والتخمق:

كيككف
السردم القديـ محك ار فاع ن
يشكؿ الفعؿ اإلنساني في النص ٌ
ال يتأسس عميو النصٌ ،
نكاة تنطمؽ منيا أك ترتد إلييا مكضكعات ال متناىية ذات صمة ب التجربة الذاتية أك الحس

اإلنساني.

السردم ال منجز بالدرجة األكلى تجربة شخصية
فالفعؿ اإلنساني يبدك في بنية العمؿ ٌ
السردم ب دكره ال يخرج عف ىذه القاعدة ،إذ
ت نبع مف حاجة نفسية ىي التي تكجيو ،كالخطاب ٌ

ىك جكا ب عف سؤاؿ أك تمبية لرغبة ،أك إخفاؽ قد يعترم الذات المبدعة  ،1فميس ىناؾ سرد
بدكف غرض كىدؼ محدد يكجيو ،كذلؾ داخؿ تفاعؿ المبدع مع سياقو الثقافي؛ حيث يتداخؿ

في الكتابة كؿ مف الخال عي كاألخالقي ،فيي كاقعة ممتبسة ،تتكلد مف جية ،عبر مكاجية
الكاتب لم جتمعو ،كمف جية أخرل ترجع الكاتب عبر نكع مف التحكيؿ التراجيدم إلى منابع
أدكاتو اإلبداعية  ،2فمثؿ ىذا اال ختالؼ منطقي ألنو مرتبط بإ ختالؼ طبيعة الحياة كدرجة
التحضر كالتخمؼ التي يعيشيا الناس كيتعاممكف بيا.

تتحدد القضية في انتيازية المجتمع المشرقي ،كعجزه المطمؽ كالنيائي عف فضيمة

سامية ،كالقارئ ال يستطيع أف يكرد مفيكـ التضحية في كتابة الكىراني دكف أف يتكرط في

كتابة الأخالقية معقدة ،فيك أم المبدع مطالب بالتقرب مف جميع مظاىر االمتزاج بشكائب

العالـ ،كالغاء لحظات التمعف في الكتابة ،كرفض االلتقاء بالطرؼ األخالقي الذم تنتجو
الكتابة ،كذلؾ يعني استعداد الفف لقتاؿ أعدائو عند أكؿ بادرة مف الصداـ ،فإذا ربح معركتو

قتميـ ،كاذا خسرىا تقبؿ مصيره كيفما كاف ،سكاء بالمكت أـ بالتشريد .كقد تشرد الكاتب
كاحتمؿ غربتو بشجاعة كحمؿ آال مو مثؿ صميب ىائؿ الثقؿ ،كمشى عمى الدرب الذم سيخفؼ

مف حدة آالمو .3

كليذا كانت كتابتو صكت نا لمصمت ،كناية بالغية عف عذابات المنفى المشرقي؛ حيث
رمز لمحنة
كاف يجتر آالمو كحده طكاؿ أي اـ غربتو ،كالقيثارة التي تراخت أكتارىا كانت ان

الخ طاب في قبضة األلـ الداخمي الصمد ،مقابؿ أشالء المشاعر الممتناثرة في ربكع المنفى

1

 -ينظر :كميطك ،عبد الفتاح ،الغائب دراسة في مقامات لمحريرم ،ص .49

3

 -ينظر :الصادؽ النييكـ ،الذم يأتي كال يأتي ،ص .112

2

 -ينظر :بكشعيب الساكرم ،النص كالسياؽ ،دراسة لرسالة التكابع كالزكابع ،ص .33

69

أركيولوجيا األلم في خطاب الوى راني:
تمؾ المحنة التي ظمت دائما -رغـ بشاعتيا  -مصد ار مكثكقا بو لكؿ لحظات اإلبداع الفني

1

كىك ما يعبر عنو الكاتب ىنا بمعبتو الثنائية التي تراكحت بيف إنزاؿ الخطاب إلى غياىب

الفحش كاالرتفاع بو إلى ىامات األخالقي.

إف الثنا ئية الخطابية التي أشرنا إلييا ،لغة تحاكي حركية تمؾ العالقات المتشابكة في
ٌ
المجتمع المشرقي ،كأصبح الكاتب يحمؿ عبء رصد ذلؾ كمو ككشؼ أبعاده ،إذ راح يبحث

في فاعمية األنساؽ الثقافية كما تشير إليو تشكالتيا المتغايرة عمى حد التآلؼ كالتنافر لتنتج
رؤل سردية تخترؽ العادم كالمألكؼ ،فتالمس الكاقعي في عالـ اإلنساف .2

كليذا تبدك نصكص الكىراني ،نمكذجان لدراسة خاصة ،مرتبطة مف كجية نظر المؤكؿ الثقافي

بمكقؼ سياسي كرؤية أيديكلكجية لمكاتب إزاء قضية اال حتقار في المجتمع المشرقي .كقد ٌبيف
"ستيفف غرينبالت" أىمية الفيـ في التحميؿ الثقافي لمنصكص بقكلو ":ميمتنا التفسيرية يجب أف
تككف الفيـ الدقيؽ لنتائج تمؾ الحقيقة(العالقة المتبادلة) عف طريؽ دراسة كؿ مف الحضكر

3
بالسخرية
االجتماعي كالسياسي في عالـ
النص األدبي"  .فنصكص الكىراني بفعؿ ارتباطيا ٌ
ٌ
الالذعة ،تجسد خطابا حجاجيان معارضا يتبناه الكاتب نتيجة الطارئ كالمتحكؿ الذم ييدد كيانو

فيك يرل أف رحمتو إلى المشرؽ ،ىي تصريح بخساسة الذات أماـ ىيمنة اآلخرٌ ،إنيا الجدلية

التي تفضي حتم نا إلى ظيكر اليزؿ ،كبالتالي تفكؾ منظكمة العقد االجتماعي.
فإف ىذا المبحث ي حاكؿ فحص مكتيؼ الثنائية الخطابية ،فيي تتأرجح
كتأكيدنا لما سبؽٌ ،

بيف الفحش كالتخمؽ؛ إذ يتجمٌى لنا أف ىذيف الغرضيف يتضمناف في بنيتيما عتبات نصية
كتشكيالت نسقية ذات أبعاد داللية كنسقية مكثفة كمضمرة.
يشكؿ "الكالـ الفاحش (العارم)"



في مقامات كرسائؿ الكىراني ظاىرة تك اررية بارزة

أف مقكمات
تستحؽ الفحص كالتأكيؿ ،لـ تعد الفصاحة تمتمؾ جميع حقكؽ بالغة الخطاب ،كما ٌ
1

 -ينظر :الصادؽ النييكـ ،الذم يأتي كال يأتي ،مبحث :عذابات المنفى الصامتة ،ص .122

2

 -يكسؼ عميمات ،جماليات التحميؿ الثقافي ،الشعر الجاىمي أنمكذجا ،ط ،1ط ،1المؤسسة العربية ،لمدراسات

3

 -حمكدة ،عبد العزيز ،الخركج مف التيو :دراسة في سمطة النص ،عالـ المعرفة ،المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف



 -في مجادلة جاؾ دريدا لمكتابة يفصؿ في حديثو :البحث عف "كتابة مفقكدة" بيف كتابتيف :حسنة كأخرل سيئة

كالنشر ،بيركت ،لبناف ،2004 ،ص .14

كاآلداب ،الككيت ،عدد >? ،8نكفمبر ،8009 ،ص <;.8

فالكتابة الحسنة الطبيعية ،برأيو ،ىي تمؾ المنبثة مف خط إبداعي في القمب كالركح ،التي تجيد لمفارقة مقابميا المدبر
في الخارج ،أك ما يسميو الفاحش ،المصنع ،المنفي في برانية الذات .ينظر :محمد العباس ،سرانية النص الشعرم
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أركيولوجيا األلم في خطاب الوى راني:
البديع لـ تعد قادرة عمى ضماف ىذه الحقكؽ في جميع المكاقؼ؛ ففي "الخطاب العارم" عمى حد

تعبير "محمد مشبال" تفقد الذات المنتجة لمخطاب الفصاحة كالجزالة ككؿ ما تمتكمو مف قكة

اع تبرت عالمة عمى بالغة أنماط
أف المحسنات البديعية التي ي
التأثير البالغي المعتاد ،كما ٌ
التسمية كالتقريع .كلعؿ ىذا
خطابية كثيرة ،تتعطؿ كظيفتيا الجمالية في خطاب يتكخى الضحؾ ك ٌ
كلكن و عرم شبيو بالمبس
الفن ي كاستخدامو لنمط مف "الحكي العاري"ٌ ،
مسكغه الختيار الكىراني ٌ
ٌ
أف إقدامو عمى نسخ
ذلؾ أنو يمتمؾ كسائمو الخاصة التي تنسج بالغتو .فيؿ كاف الكىراني يدرؾ ٌ
خطاب و
عار في سياقات ثقافية أدبية ييعمي مف شأف "النكتة البالغية" ،كالمحسف البديعي مشركع
اختيار ميدد بالتكارم كالتضاؤؿ؟ أـ ٌأن و كاف يراىف عمى مقكمات بديمة تقكـ
محفكؼ بالمخاطر ك ه
مقاـ بالغة الشعر؛ فإذا أعكزىا اإلنصاؼ في زمانيا فمف تعدـ تحقيؽ التجاكب مع قارئ مغاير

ال منطقي نا :أال يفكر الكىراني في القارئ
غير مسحكر برنيف الشعر؟ إف ىذا التفسير يفرض تساؤ ن
المعاصر لو؟ ن خاؿ أف اإلجابة بدييية؛ فالكىراني ال يفتأ يؤكد في غير مكضع مف كتاباتو
انشغالو بالقارئ ،يكد كسبو كاجتذابو لالندماج في عالمو ،كقد اتٌكأ في ترسيخ معالـ الذات

بأنيا شكؿ مف أشكاؿ
المغيبة عمى نصكص سردية تتراكح بيف "الجد كاليزؿ" ،كيصفيا أحدىـ ٌ
التعبير عف الضركرة الخارجية التي تش ٌؽ لنفسيا طريقا ثنائيا يقبع بيف اإلثبات كالمحك .1
ككأنو في تأرجحو ىذا يسعى إلى تكفير أسباب الراحة لقارئ يكده الجد فال يقكل عمى
ٌ
معاكدتو .لقد شكمت "الكتابة اليزلية" في نصكص الكىراني مستراح نا لمقارئ ،ككاف حرٌي نا بيذا

الس ياؽ العاـ الذم ترد فيو ،حتى يجسد التجاكب
القارئ أف يتمقى نصكص اليزؿ كالفكاىة في ٌ
ص  .29كفي محطة عممية أخرل يرد ىذا التعبير ب معنى آخر ،بدليؿ ىذا المقطع " :نمجأ إلى النقد الثافي مف أجؿ
الكشؼ عف البنى الظاىرة كالمضمرة في النصكص الجميمة ثقافيان ،كفي النصوص القبيحة ثقافيا كذلؾ"؛ أم في تمؾ
النصكص التي استبعدت نقديا عمى الرغـ مف حضكرىا المكتسح" .ينظر :ضياء عبد اهلل خميس الكعبي ،قسـ المغة

العربية  -كمية اآلداب ،جامعة البحريف ،منشكر في كتاب تداخؿ األنكاع األدبي ة :مؤتمر النقد الثاني عشر 24/22

 ،2008قسـ المغة العربية كآدابيا جامعة اليرمكؾ ،عالـ الكتب الحديث ،إربد  -األردف ،المجمد 2009 ،1ص .659

 -  كثي ار ما يجد القارئ مصطمح "الكالـ العارم" تتقاذفو الكتب المعاصرة ،كلكف لـ يتساءؿ عف المصدر الحقيقي ليذا

المصطمح ،بعد التنقيب في أميات الكتب التراثية عثرنا عمى ىذا المصطمح الذم نكرد ه كالتالي :في المقامة الجاحظية
لبديع الزماف اليمداني ،يصؼ أبك الفتح اإلسكندرم نثر الجاحظ بأنو " بعيد اإلشارات ،قميؿ االستعارات ،قريب

العبارات ،منقاد "لعريان الكالم" يستعممو نفكر مف معتاصو ييممو" ،شرح مقامات بديع الزماف اليمداني ،تحقيؽ :محمد
محي الديف عبد الحميد ،دار الكتب العممية ،بيركت ،د.ت ،ص .88- 87

 - 1ينظر :جاؾ رنسير ،الكممة الخرساء ،دراسة في تناقضات األدب ،ترجمة :سمماف حرفكش ،ط ،1دار كنعاف

لمدراسات كالنشر ،2000 ،ص .56
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أركيولوجيا األلم في خطاب الوى راني:
المفترض .لكف ماذا لك اكتفى بتمقييا معزكلة عف سياقيا الخارجي ،عمى نحك ما يصنع بعض

القراء في قكليـ كتابة عشكائية يكتنفيا الفحش كالمجكف؟

يمكننا القكؿ بداءة ،أ ٌف "الكالـ العارم" نتيجة حتمية ،الزدكاجية ناتجة عف معاناتو في
الكاقع كتخيمو لمعالـ اآلخر ،كىك مكقؼ قمؽ تجاه سمككات المجتمع بمكضكعاتو اإلنسانية
كالمكانية كالزمانية كحتى الالإنسانية ،األمر الذم جعؿ "الكالـ العارم" يمثؿ عتبة نصية كدالة

ال كمتكالدنا في إطار عالقتو الكمية بما يثيره
في جؿ المقامات كالرسائؿ ،ككذلؾ مقطع نا بنيكي نا فاع ن
الساخر مف مكضكعات كاشكاليات.
السردم ٌ
النص ٌ
كتكشؼ القراءة الثقافية الفاحصة لمكتيؼ "الكالـ العارم" عند الكىراني عف شبكة مف

النسقي ة ،التي تتمظير بفعميا معالـ الصراع اإلنساني في ضكء إشكالية الحرب
العالقات ٌ
الس اخطة التي أعمنيا.
الكالمية ٌ
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أركيولوجيا األلم في خطاب الوى راني:
أو ًال :إنزال الخطاب إلى الفحش:

السخرية الفاضحة ،كىذا يعني أنو
يأتي "الكالـ العارم" في نصكص الكىراني ليقكـ بعممية ٌ

بمثابة "نكاة مركزية ذات كظيفة نسقية مؤثرة"  1في تمؾ التي يمارسيا الكىراني ،يقكؿ في رسالة
كتبيا البف عصركف :2

" بسم اهلل الرحمان الرحيم وصمت رقعتك أصمحك اهلل كأنيا ضربة موثور أو نفتة مصدور

وتخمط فيو اليزل بالجد وتبدي غيض األسير عمى القد وأيم اهلل لقد قرفت سريا وقدفت بريا
وجئت شيئا فريا فاشدد من عقالك وتأيد في مقالك فما كل شكل يذم شكمو وال كل طائر يحل

أكمو وما كل بيضاء شحمة وال كل سوداء فحمة ولو كان لك عقل ييديك أو رأي ييديك
لواريت أوا رك ولسترت عوارك أليس قد اشتير عند الداني والقاصي بأنك قطب ما يتم فيك من

المعاصي حتى لقبوك [بسوق الفسوق وميدان المروق ورحاب القحاب] حتى قال فيك القائل:
تجنب دمشق فال تأتيا

فسوق الفسوق بو قائم

وان راقك الجامع الجامع
وفجر الفجور بو طالع

فال جرم أن اهلل قطعك بالطريق وعاقبك بالحريق وجعل المييض عميى أبوابيك [واليزط فيي
قبمة محرابك] وعدك بيالنيران وقرنيك بأشير الجييران وجعميك خطيبيك أتوىيا دائصيا واماميك أعميى
ناقصا فمو أنك البيت المعمور ليجيرت أو حيرم مكية لميا حججيت فقيم عنيد مقيدارك وانظير فيي

ايرادك واصدارك والسالم" . 3

وكتب إلى تقي الدين ....:وال يبقى في مصيام باطنى و ال ألحد  -بألفاظ أحسن من

فتور األلحاظ //،ومعان مثل ترجيع األغاني فكان ذلك أجل في عينو من الروض غب

السمار( ،وألذ من
السحاب[ ،واطيب من الصفع بخفام القحاب] ،ال واهلل إال أعذب محادثة ّ
) (مماكسة الخمار) ،ال واهلل إال احمى من مطابقة الزامر لمعواد[ ،واشيى إلى النفس من
القواد] ...فإنو لما سمع بذلك طرب طربا عظيما وضرب بعمامتو وجو المغنية [وخمع
مواعيد ّ

1

 -يكسؼ عميمات ،الظغينة في قصيدتي اليجاء كالمديح عند بشار بف أبي حازـ األسدم ،قراء ة ثقافية ،المجمة

األردنية في المغة العربية كآدابيا مجمة عممية عالمية محكمة ،المجمد  ،3ع ،3تمكز  ،2007ص .157

 - 2ابف عصركف :أبك سعد عبد اهلل بف محمد ىبة اهلل التميمي شرؼ الديف مف أعياف فقياء الشافعية ،تكلى القضاء
في دمشؽ سنة ق 573تكفي سنة 585ق .ينظر :أبك الفالح الحنبمي ،شذرات الذىب في أخبار مف ذىب ،المكتبة
التجارية لمطباعة ،كالنشر ،بيركت لبناف ،د.ت،ج ،4ص .283
3

 رسائؿ الكىراني ( ،مقطع مف رسالة بعنكاف :شككل الجريج إلى الغرباف كالرخـ) ،ص .6973

أركيولوجيا األلم في خطاب الوى راني:
ثيابو وبقى عريانا بالفقس وأقبل يمشي عمى أربعة وفي ثقبتو جرزة ريحان] وىو ينبح ألوانا

من النباح ويقول :أنا كمب ابن كمب اصفعوني بالنعال.1 "...

(وكتب إلى قاضي الفاسقين وىو بمصر عن نائبو بدمشق)

أطال اهلل قرون موالي القاضي األجم الفاضل ،اإلمام العالم ،قاضي الفاسقين إمام
الالطة ،مسفى الفسقة ،تاج الزناة ،عز العموق ،محال المشارب ،قطب الدساكر ،متقدم

الحرابات  ،رئيس المواخر ،فخر البدود ،ذو القرنين الحاضر أقود العالم مصطفى غالم أمير
المؤمنين ،مسخرة نفاط غالم أمير المؤمنين ،وأدام اهلل سرو ره وأفراحو ،وبمغو أممو واقتراحو

وأدام اغتباقو واصطباحو)  ،//وال زالت يمينو مطية (لفصوص القداح) ،وفمكا لشموس

األقداح ،ومنزلو مأىوال بالولدان ،معمو ار بالقحاب ،والمردان ،ونغانغو بمجون العموق
محمرة ،وأحداقو بأكفيم مخضرة ،وخيول الميو إلى فنائو مسرعة )...(،كتبت ىذه األحرم
إليو أشكو ما عندي من الشوق إلى طمعتو وصمعتو ،والحنين إلى قاعتو ورقاعتو ،فشوقي

إليو شوق الفاسق الاليط إلى المباعر ،وا لمنقطع إلى لحوق األباعر ،وحنيني إليو حنين
الجعل إلى األوارث والاليط إلى شم األخباث.2 ]...

يقدـ الكىراني في ىذه "النصكص" صكرة سمبية عف ىذه الشخصيات ،ؼ"ابن

عصرون" المكمؼ بحماية المساجد ك"تقي الدين" المعركؼ بالتقية ،ك"القاضي" يمقبو بقاضي
الفاسقيف ،يبغية تشكيو معالـ الذات المشرقية التي تكاجو ذات نا مغربية ،كتسعى إلى طمسيا
ككأن و يقكـ بكشؼ الكجو الحقيقي لمسار الرحمة المشرقية ،كما يبدك تسيـ في
يتيجـ عمييـٌ ،
خمؽ كاقع جديد يرتبط بفكرة "الشقاء اإلنساني" الذم عاشو ،كالمتأمؿ في مقدمة الكتاب يجد

المعالـ األكلى النطالؽ الرحمة التي يستيميا بيذا المقطع [:لما تعذرت مآربي واضطربت

مغاربي ،القيت حبمي عمى غاربي وجعمت مذىبات الشعر بضاعتي ،ومن اخالم األدب
رضاعتي .فما مررت بأمير اال حممت ساحتو واستمطرت راحتو ،وال وزير اال قرعت بابو

وطمبت ثوابو ،وال بقاض اال اخدت سيبو وافرغت جيبو .فتقمبت بي االعصار وتقادفت بي
االمصارع حتى قربت من العراق وسئمت من الفراق .فقصدت مدينة السالم القضي حاجة

ا السالم .فدخمتيا بعد مقاصاة الضر ومكابدة العيش المر .فمما قر بيا قراري وانجمي فييا
1
2

 -رسائؿ الكىراني( ،مقطع مف رسالة بعنكاف :ككتب إلى تقي الديف) ،ص .105- 104- 103

 -ـ ،ف( ،مقطع مف رسالة بعنكاف :ككتب إلى قاضي الفاسقيف كىك بمصر عف نائبو بدمشؽ يخبره بما صارت إليو

األحكاؿ ،بعد تكجيو إلى الديار المصرية) ،ص .145- 144
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أركيولوجيا األلم في خطاب الوى راني:
سراري ،طفتيا طوام المفتقد وتأممتيا تامل المنتقد]  .1يصكر ىذا المقطع حياة الكاتب التي

ال بحدث الرحمة في ىذه المقدمة ،ألف
ترسميا لنا ىذه المقدمة التي بدأ بيا كتابو .لقد كاف منفع ن
ىذه الرحمة تجسد لنا في مفيكميا تجربة الفقد كتالشي الحضكر اإلنساني.
إف سخط الكىراني ،عمى ىذه الشخصيات ىك مرثاة حقيقية لمعالـ الحياة المشرقية

التي كانت مب ثكثة في المكاف قبؿ الرحمة ،كقكلو[ :حتى لقبوك بسوق الفسوق وميدان
المروق ورحاب القحاب][ ،وأطيب من الصفع بخفام القحاب] [ ،ومنزلو مأىوال بالولدان

معمو ار بالقحاب والمردان][ ،إمام الالطة ،مسفى الفسقة ،تاج الزناة ،عز العموق ،محال
المشارب ،قطب الدساكر متقدم الحرابات ،رئيس المواخر ،فخر البدود ،ذو القرنين][ ،فشوقي
إليو شوق الفاسق الاليط إلى المباعر ،والمنقطع إلى لحوق األباعر ،وحنيني إليو حنين

ال
الجعل إلى األوارث والاليط إلى شم األخباث] .في ىذه المقاطع جاء "الكالـ العارم" ممث ن
فإف غياب األخالؽ كانتشار
الس خرية المريرة كاليادفة إلى التقكيـ عند الكاتب ،كلذلؾ ٌ
لمعنى ٌ
المظاىر الدينية الزائفة في البيئة المشرقية ،ىك نتاج بدييي "لمقكة التدميرية" التي تتمتع بيا

نصكصو ،التي تتراكح بيف ثنائيات صارمة تختار بيف المحك أك اإلثبات ،اليزؿ أك الج ٌد
الساخر يسبح في عالـ المفارقات الذم يسعى إلى
الغمكض أك الكضكح ،لذلؾ فإف المكقؼ ٌ
ترميـ الذات كحمايتيا مف سطكة العالـ الخارجي كلك عمى سبيؿ الكالـ العارم.

أف فكرتيا تثير صراعان حادنا بيف نسقيف ضدييف؛ يتمثؿ
مف الالفت في ىذه النصكص ٌ
األكؿ في صكت الكىراني الذم يكجو سخرية جارحة "البن عصرون" و"تقي الدين" .كالثاني

في أصكات خصكمو .كقد أسيب الكىراني في تعرية "نسقو المضاد" ،ككذلؾ في كشفو
ث يحرص "ابف عصركف" ك"تقي
الن سقية الخارجة عمى العرؼ الثقافي االجتماعي ،حي ي
العيكب ٌ
كيغيبكف قيمة
الديف "...عمى الغدر باآلخري ف عف طري ؽ الظيكر بقناع األخالؽ كالديف ،ي
اإليماف ،كما ٌأن يـ ال يحفظكف فركجيـ مف الفسؽ كالمجكف.
أثارت
إف ىذه الصفات الالخمقية التي أضحت مسمك نا قصدي نا في عالـ النسؽ المضاد
ٍ

حفيظة الكىراني كدىشتو عمى حد قكلو [:فإّنو لما سمع بذلك طرب طربا عظيما وضرب
بعمامتو وجو المغنية وخمع ثيابو وبقى عريانا بالفقس وأقبل يمشي عمى أربعة وفي ثقبتو
1


 -مقامات الكىراني( ،مقطع مف المقامة البغدادية) ،ص . 10

 -فكرة "النسؽ المضاد " :األكؿ يتمثؿ في صكت الشاعر كالثاني في أصكات الخصكـ ،مأخوذة مف بحث يكسؼ

عميمات ،الظغينة في قصيدتي اليجاء كالمديح عند بشار بف أبي حازـ األسدم ،قراءة ثقافية ،ص .159
75

أركيولوجيا األلم في خطاب الوى راني:
جرزة ريحان ،وىو ينبح ألوانا من النباح ويقول :أنا كمب ابن كمب اصفعوني بالنعال].
أف انتياك ات اآلخر لمقيـ االنسانية الشريفة جعمت الكىراني يرفض مثؿ ىذا السمكؾ
كالشؾ في ٌ
ذـ قيبحياتو.
الالممتزـ ،كيشرع في ٌ

إف الذات حيف ترفض زمنا يفتقد األخالقي ،ال تستيطع أف تحيا مع زمف الغدر؛ إذ أ ٌف
ٌ
ىذه السمككات السمبية في بيئة إسالمية ال يمكف أف ٌتكلد سكل المجكف كالكفر كالتدمير
السخرية
لإلنساف كالمكاف المشرقي عمى حد سكاء ،كىك ما يؤدم بالنتيجة إلى إفراز نمكذج ٌ

السكداء  التي عمد إلييا الكاتب بإسياب في ج ٌؿ نصكصو.
ٌ
إف حضكر صكرة "النسؽ المضاد" /المشرؽ يعني في ثقافة الكىراني غيابان لفكرة الديف

أف صفات النفاؽ كالتعصب ضد المغاربة ،كالغدر كالمجكف
القكيـ فالكىراني يرل ،إذفٌ ،
فعمي في خمؽ نمكذج
كالتخمي عف مبادئ الديف الالزمة في الحياة العربية ،إنما ىي سبب
ٌّ


السخرية السكداء يستخدمو عالء الالمي في تعريفو لسخرية الكىراني قائالن " :الكىراني في كؿ ما كتب
 مصطمح ٌكاف يسخر بم اررة كجرأة مدىشة مف الناس كالزماف كالظكاىر الفاسدة كالذات ،فال شيء خارج دائرة لسانو الالذع السميط

خص النخبة المثقفة أك ما نسمييا اليكـ طبقة "االنتمجنسيا" مف شعراء
كنقده العميؽ الذم لـ يستثف شيئ نا أك أحدان كلكنو ٌ
كقصاصيف كقض اة كفقياء كأمراء كتجار كبار كغيرىـ بحصة األسد مف سخريتو السكداء كىجائو الالذع الفضاح كلـ
يستثف الكى راني نفسو مف ىذا اليجاء كالنقد" .ينظر :عالء الالمي ،الكىراني كالسخرية الفنطازية مف مثقفي زمانو

السخرية يصرح قائالن:
الحكار المتمدف .2013- 04- 30- 09:21 ،كيستخدمو عبد الفتاح عوض في حديثو عف ٌ
السكداء كالدعابة
كعف منظكر السخرية فإف الكاتب يمجأ إلى مصادر متنكعة بداية مف اليجاء عف طريؽ السخرية ٌ
الساخرة ،...كالسخرية كأسمكب أدبي يذىب إلى إظيار األشياء بطريقة تثير
الكردية كسخرية الالمعقكؿ كالمحاكاة ٌ
التفكير بشكؿ مغاير عما تبدك عميو منذ الكىمة األكلى ،كتعد السخرية فنا الذع ا يثير الدىشة قبؿ أف يثير الضحؾ
كاف كانت الكتابة الساخرة تعني التمرد عمى الكاقع ،كثكرة فكرية ضد البديييات التقميدية ،فيي تبقى «ككميديا سكداء »
كما يسمييا أىؿ الدراما ،تحاكؿ الضحؾ عمى األحزاف كتكاكب القكؿ العربي الشيير « شر البمية ما يضحؾ » .عبد
الفتاح عكض ،في األدب اإلسباني السخرية في ركايات با ييستير ،دارسة لغكية سيككلكجية ،ص  .11كنجد ليا تعريفا

ال كتابة سكداء ،كتابة معتمة
عند الناقد جاك دريدا ،بدليؿ قكلو" :مف الكاضح أف ىذه الكتابة ال يمكف أف تككف إ ٌ
كمظمم ة حيث ينبع كضكحيا مف ما يمكف أف يقصيو الخارج عنيا ،ىذا المنفمت ،كالمنسحب الخارج عنيا ،كالمنفصؿ
عنيا :المعنى كالحقيقة  -حيث تحيؿ إلييما لمدفاع عف نفسيما منيما كالمذيف كانا كما يزاالف يمارساف السطكة عمييا
دكف التفاكض معيا .في ىذه الكتابة ال يككف المعنى في مكاف آخر فيك يظير كيختفي معيا ،كالحقيقة ،إذا كاف ىناؾ
حقيقة ،ال يمكنيا إالٌ أف تقيـ في ىذا أثر ،ىذا الثمـ الفارغ كالمتعدد الذم ليس لو بداية كال نياية .كلكي يتشظى فييا

فإف ىذه الكتابة ال تقكؿ شيئان ،إنما تخمط كتعتـ كتشدد عمى اليكامش كتستكلي عمييا لمكاجية أم شيء يمكنو أف
ٌ
يتحدد ىناؾ ،إنيا كتابة غامضة تطمس كؿ أثر تتركو ،تبدد ما تقكلو .ال تضع أم شيء في مأمف ،إنيا تعارض فقط

فيي إذف في نظرىـ كتابة سكداء .كتابة رفضت التضميؿ مثمما رفضت االحتماءٌ ،إنيا كتابة مظممة( .")...ينظر:
ج اؾ دريدا ،الميماز ،أساليب نيتشو ،ص .73
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أركيولوجيا األلم في خطاب الوى راني:
الس كداء مرتبطة بمكضكع النقد
االنحالؿ الخمقي كالتشتت؛ لذاٌ ،
أف سخرية الكىراني ٌ
فإننا نمحظ ٌ
ككأنو يريد إخبارىـ بأنيـ لك التزمكا بمبادئ الديف الصحيح
لقكلو :كتأممتيا تأمؿ المنتقدٌ ،
كالتعقؿ كالتكرع تجاه الذات لما يكجدت ىذه المأساة اإلنسانية التي رصدىا لنا في مختمؼ
نصكصو.


فإنو
أف "النسؽ الجمعي" كاف في رؤية الكىراني خارجان عمى ك ٌؿ ىذه القيـ النبيمةٌ ،
كبما ٌ
السمبية في
يت خذ مف "الكالـ العارم" أداة كاشفة يبغية إظيار مساكئ اآلخر ،كتخميد صكرتو ٌ

الذاكرة المشرقية ،كما يتجمى في ىذا المقطح :ولو كان لك عقل ييديك أو رأي ييديك لواريت

أوارك ولسترت عوارك أليس قد اشتير عند الداني والقاصي بأنك قطب ما يتم فيك من
المعاصي حتى لقبوك [بسوق الفسوق وميدان المروق ورحاب القحاب] حتى قال فيك القائل:
تجنب دمشق فال تأتيا

فسوق الفسوق بو قائم

وان راقك الجامع الجامع
وفجر الفجور بو طال

[ فإنو لما س مع بذلك طرب طربا عظيما وضرب بعمامتو وجو المغنية وخمع ثيابو وبقى
عريانا بالفقس وأقبل يمشي عمى أربعة وفي ثقبتو جرزة ريحان وىو ينبح ألوانا من النبات

ويقول :أنا كمب ابن كمب اصفعوني بالنعال].

الس كداء؛ فيك يرل في "الكالـ العارم" قكة
بالسخرية ٌ
كىكذا تبدك "لغة الكىراني" مفعمة ٌ
كتحكلو إلى ن مكذج ىامشي مستصغر في عيكف
تدميرية تجرد الخصـ مف المظاىر الزائفة،
ٌ

الناس ،فإذا كانت المظاىر الزائفة القائمة عمى النفا ؽ ىي المسمؾ المتبع مف طرؼ ىؤالء

ال لمكشؼ عف الجانب المستكر ،إذ ٌإنو يجعؿ مف
فإف "الكالـ العارم" يضحي ىك اآلخر معاد ن
ٌ
الميجك ضحي نة لنقد المجتمع كتيديده ،كىذا المعنى يتفؽ كمية مع ما كرد في المخياؿ
ٌ
أف
األسطكرم كالثقافي العربي حكؿ أثر اليجاء في القضاء عمى خصكـ الكاتب .فقد يركم ٌ
الكاتب في الجاىمية كاف إذا أراد اليجاء لبس حم نة كحمؽ شعر رأسو إالٌ ذؤابتيف ،كدىف أحد
ال كاحدة  .1كىذا "الكالـ العارم" يعني مف كجية نظر القراءة "حيمة نسقية
شقي رأسو كانتعؿ نع ن



 -فكرة "النسؽ الجمعي" مأخوذة مف بحث :يكسؼ عميمات ،الظغينة في قصيدتي اليجاء كالمديح عند بشار بف أبي

حازـ األسدم ،قراءة ثقافية ،ص .160
1

 -ينظر :المرتضي  ،أمالي المرتضي :غرر الفؤائد كدرر القالئد ،القسـ األكؿ ،تحقيؽ :محمد أبك الفضؿ إبراىيـ

ط ،8دار الكتاب العربي ،بيركت ،لبناف ،7?<= ،ص  .7?7نقالن :عف يكسؼ عميمات ،ـ ،س ،ص ف.
77

أركيولوجيا األلم في خطاب الوى راني:
خادعة ىدفيا تحريض الميجك كاخضاعو لفتنة القكؿ ليككف ضحية مأساكية بفعؿ اندىاشو

لميجاء المراكغ"  1الذم تحممو الرسائؿ التي يكتبيا ليـ الكىراني في كؿ مرة.

إلى جانب ذلؾ ،يتخذ الكىراني مف انفصاـ العالقة بيف "ابن عصرون" و"تقي الدين"

ال ًّ
حيا عمى مشيد التيدـ الذم يصيب العالقات االنسانية؛ كىك ال شؾ مشيد سمبي سرعاف
مث ن
ما يذكره في الجكاب الذم تتضمنو الرسائؿ التي جاءت مف ىؤالء كرد فعؿ أكرثو القمؽ
كاالنفعاؿ:

" فقال حفظو اهلل :ىذا فأل مبارك إيش حاجة الوىراني الزنديق .فقمت لو  :من يصمي
الخميس ،ويصوم االثنين والخميس ،ويق أر سبع القرآن في كل يوم ،وال يتخطى إلى مكروه ما
يكون ىذا زنديق ؟ فقال سممو اهلل  :لو رأيتك تمشي عمى الماء ما رأيتك إال في صورة

زنديق( ،)...فتوقم عن ذلك ،ثم حممو الحرص والطمع عمى المكاتبة .فمما تناول القمم

وكسر الورقة أحس في عظامو  //بالفتور ،أصابو من الزمع والييبة مثل ما يصيب الحمار

الصغير إذا واجو األسد الكبير ،والرجل الجبان إذا لقي البطل الشجاع ،فتكمس ذىنو ،ونفر

عنو ما كان يأتيو من ال معاني الرقيعة في المفظ السخيم ،ثم ثاب إليو ذىنو بعد ذلك فقال:
يخاطب نفسو :أييا الرجل الرقيع .بأ ي شيء تريد (تخاطب ىذا الرجل) الرئيس؟ ما أنت من
النظراء ،وال من األكفاء ،فتكتب إليو وتسألو عن حالو ،وتستطمع أخباره "  . 2كيتضح في

ىذا المقطع أيض نا "نسؽ ضدم آخر" لمكىراني يتمثؿ في كالـ ىذه الشخصية الذم حرص
الكاتب عمى تقريعو كمكاجي ة تيديداتو بثقافة الكالـ العارم.
تكشؼ لنا قراءة ىذا النص عف محاكلة الكىراني الجادة في اتخاذ اليجاء الالذع

"المككف األساسي" الذم يفرض حالة المحك عمى خصمو أك نسقو المضاد .كقد بدا ىذا األمر
جميان في استيزاء الكىراني بتيديد الخصـ ،كقكلو [ :فقمت لو :من يصمي الخميس ،ويصوم
ٌ
االثنين والخميس ويق أر سبع القرآن في كل يوم ،وال يتخطى إلى مكروه ما يكون ىذا زنديق
؟] [ ،فمما تناول القمم ،وكسر الورقة أحس في عظامو  //بالفتور ،أصابو من الزمع والييبة
مثل ما يصيب الحمار الصغير إذا واجو األسد الكبير]...؛ إذ يبمغ ىذا االستيزاء مبمغو عندما
يجرده
ينسب الكىراني إلى خصمو صفة التعب التي تنتاب "الحمار الصغير"ٌ ،
ككأنو يريد أف ٌ

الم ىك ىاتىب ة ،كلكي يبرىف الكى ارني خاصية االستعالء عمى
مف صفات الرجكلة كالشجاعة في ي
1

 -يكسؼ عميمات ،الظغينة في قصيدتي اليجاء كالمديح عند بشار بف أبي حازـ األسدم ،قراءة ثقافية ،ص .161

2

 رسائؿ الكىراني( ،مقاطع مف رسالة بعنكاف :ككتب إلى األمير نجـ اليف بف مصاؿ) ،ص .>:- >778

أركيولوجيا األلم في خطاب الوى راني:
فإنو يتجو نحك صناعة األلفاظ التي تعمي مف شأنو كلكنو يجعميا عمى لساف الخصـ
خصموٌ ،
كقكلو[:فقال :يخاطب نفسو :أّي يا الرجل الرقيع .بأي شيء تريد (تخاطب ىذا الرجل)

الرئيس؟][ ،فتكمس ذىنو ،ونفر عنو ما كان يأتيو من المعاني الرقيعة][ ،ما أنت من

س خريتو مف خصمو نحك االستعالء ىك
النظراء ،وال من األكفاء]ٌ .
إف ذىاب الكىراني في ي
" سمكؾ كاع يقصد مف خاللو إثبات قدرة الذات عمى صنع االنتصار كالحط مف قمية الخصـ

في ظ ٌؿ حركة ىذه الذات داخؿ الجماعة"  ،1كنمحظ الكىراني في ىذا "النص اليجائي" يحاكؿ
ميم ا في الحياة في ضكء فكرة الصراع (المشرقي/المغربي) كثقافة اليكية ،كيكمف
أف يعمف مبدأ ن
أف حضكر الذات المغربية(الكىراني) أماـ الذات المشرقية(ابف عصركف -تقي
ىذا المبدأ في ٌ
ألم
الديف  -قاضي الفاسقيف كىك بمصر) ،كانت سالحان فعاالن في حماية "الذات" كالتصدم ٍّ
مساس تتعرض إليو اليكية الجزائرية(الكىراني) ،كقكليـ( :إيش حاجة الوىراني الزنديق).

إف الغاية مف ىذا "التبرير" الذم ٌبيىنو لمقارئ في قكلو [ :فقمت لو :من يصمي الخميس
ويصوم االثنين والخميس ،ويق أر سبع القرآن في كل يوم ،وال يتخطى إلى مكروه ما يكون
ىذا زنديق ؟] ،تد يؿ عمى تيميش المشارقة ً
لمذات المغربية ،تنطكم في حقيقتيا عمى مضمرات
نسقية تبدك عمى صمة تامة بمكضكع الرحمة التي أرقتو كأثارت حفيظتو في بداية النص

كقكلو [:لما تعذرت مآربي واضطربت مغاربي ،القيت حبمي عمى غاربي ...فتقمبت بي

األ عصار ،وتقادفت بي األمصار حتى قربت من العراق وسئمت من الفراق فقصدت مدينة
السالم ،القضي حاجة اإلسالم .فدخمتيا بعد مقاصاة الضر ،ومكابدة العيش المر ...فحين

نظر إلي ،ورأى أثر السفر عمي ،بدأني بالسالم وبسطني بالكالم .وقال :من أي البالد
خرجت ،وعن أييا درجت؟ فقمت :من المغرب األقصى ،واألمد الذي ال يحصى ومن البمد
الذي ال تصل اليو الشمس حتى تكل أفالكيا وتضج أم الكيا ،وال القمر حتى تتمزق سرجو
ويتداعى برجو ،وال الرياح حتى يحجم إقداميا ،وتحفى أقداميا .قال :كيم معرفتك بدىرك

ومن تركتو وراء ظيرك؟ فقمت :أما البالد فقد دستيا وجستيا ،وأما المموك فقد لقيت كبارىا
وحفظت أخبارىا وقد كتبت في ذلك مجمدا وتركت ذكراىم فيو مخمدا .. .قال :فما تقول في
عبد المؤمن وأوالده ،وسيرتو في بالده؟ فقمت :مؤبد من السماء مسمط عمي من فوق الماء.

خضعت لو ذووا التيجان وخدمو اإل نس والجان]  .2يشير ىذا المقطع إلى ميزة خاصة نجدىا
1
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أركيولوجيا األلم في خطاب الوى راني:
في كتابة الكىراني ،كىي"الجماعة" التي تمثؿ في كعيو تعكيذة ىت ً
حميو مف صكرة الكحدة
ن
كاال غتراب التي عاشيا بعد الرحمة ،مثمما يضمف ىذا "التماىي الجمعي" في الكقت نفسو ثبات

1

أف ذكره لقبيمتو كافتخاره بيا يجعمو قاد انر عمى "تقكيض سمطة الخصـ"
الذات المغتربة ،كما ٌ
مف خالؿ حرصو عمى إثبات مركزية قبيمتو كفاعمية أبنائيا في الذكد عف ًحماىا ،ككأنو في

كؿ ىذا يبدك حريصان عمى أالٌ تتكرر صكرة اإلخفاقات المأساكية التي خبرىا جراء ثقافة

الخكؼ كاالنيزاـ.

السابقة إحساس نا بتجربة الفقد المريرة ،ال سيما بعد الرحمة التي لـ تكف
تعكس النصكص ٌ
مكفقة ،كحمت في مكاف صعب ىيفرض عمى الكىراني تح ٌديات كبيرة ،منيا :إثبات الذات

الحفاظ عمييا مف التالشي.

كلذلؾ نجد في نصكص أخرل قد أضفى عمى دكلة المشرؽ صفات خارقة تبيف مدل

القدرة عمى تحدم اآلخر ،بفعؿ تشبيو المشرؽ بالعجكز المحتالة كالفتاة المختالة كغيرىا مف

الساخرة ،كما يصكره ىذا المقطع [:قال :فما تقول في الدولة المصرية ،والخمفاء
الصفات ٌ

العموية؟ فقمت :عجوز محتالة وطفمة مختالة وكاعب فتانة ،وغادة مجانة ...قال :كيم

أخدت من أربابيا واستنزعت من أصحابيا؟ فقمت لو :أعمم أنو لما أحان اهلل حينيم ،أظير

شينيم ،وألقى بأسيم بينيم فضرب زيد عمر وقتل خالد بكرا ،وكسر ق راب السيم ،وأعمد في
الشتاء والصيم .فمن قشع فسادىم ،حتى فنيت آسادىم ،وال برح عنادىم،حتى تفرقت

أجنادىم فقصرت حبال الدولة عن ربطيا ،وضعفت رجاليا عن ضبطيا ،فبقيت كالجارية
الحسناء التي أبرزىا الحجال ،وأسممتيا الرجال] .2

الساخر عند
السرد الحكائي ٌ
أف ٌ
كال يفكتنا أف نشير في مكضع تحميؿ ىذا المقطع إلى ٌ
الكىراني يضمر في بنيتو العميقة كتشكيمو الجمالي" ،أنساق نا ثقافية مخاتمة" ذات أبعاد كدالالت

رامزة ،فتعريؼ الدكلة المصرية بيذا التعريؼ ،ييحيمنا إلى "نسؽ مضمر" يمثؿ قناعان ميما
ألف القناع كما يتجمى في النقد المعاصر ،يعد ظاىرة فنية ،كتقنية رمزية يمجأ
الساردةٌ ،
لمذات ٌ
1

 -ينظر :يكسؼ عميمات ،الظغينة في قصيدتي اليجاء كالمديح عند بشار بف أبي حازـ األسدم ،قراءة ثقافية ،ص

 .163ينظر كذلؾ  :محمد بياكم ،في فمسفة الشخص ،نصكص فمسفية مختارة كمترجمة ،ط ،1أفريقيا الشرؽ ،المغرب
 ،2012ص .19
2

 -مقامات الكىراني( ،مقطع مف نفس المقامة) ،ص .79- 78



 فكرة" :األنساؽ ثقافية مخاتمة  -النسؽ المضمر" ،مأخكذة مف بحث ،يكسؼ عميمات ،ـ ،س ،ص .16680

أركيولوجيا األلم في خطاب الوى راني:
السقكط تحت
الكاتب إلى تكظيفيا يبغية "ا لتعبير عف رؤياه لمعالـ مف ناحية ،كالحيمكلة دكف ي
ىيمنة عك ً
اطفو المباشرة كمشاعره التمق ائية مف ناحية أخرل"  ،1فإذا كاف الكىراني قد أضحى

فإف قناعو المتعدد الذم ال
كحيدان بائس نا بعد الخيبة التي اعترتو في المشرؽ كما أشرنا سابقانٌ ،
السخرية المريرة ،أصبح متفردان يعيش حالة مف الكحدة كاإل غتراب في مكاجية مصيره
يخمك مف ٌ

المجيكؿ ،كفي صراعو المحتدـ مع مفردات الشر :الفساد ،األذل ،العصبية...الخ.

كمف ىنا يمكف فيـ التكصيؼ الذم أعطاه لنا في المقطع السابؽ بطرح سؤاؿ محكرم

لماذا جاء تكصيؼ الكىراني "لمدكلة المصرية" بيذه الشاكمة؟.

ال بالبحث عف منصب عمؿ في إحدل الدكاكيف المصرية
لقد كاف في بداية الرحمة مشغك ن
كثير مف أفراد
كاف طمعة ،ذا آماؿ عريضة ككاف مف المذيف يجيدكف الكتابة في الديكاف كيكره ان
ىذه الطائفة ،كيي أز بيا ،كيراىا مف التفاىة ،كقمة الفطنة ،كضعؼ اآلداء في مستكل يزرم بتمؾ

المينة الرفيعة ،لما يتصفكف بو مف الجيؿ ،كالحمؽ ،كسكء التدبير كضحالة التفكير ،كذلؾ ما
جعمو يتكؽ إلى الديكاف ،كيطمع في االلتحاؽ بديكاف اإلنشاء "الذم كاف يحتؿ المرتبة الثانية

مف حيث األىمية ف ي العصر األيكبي بعد ديكاف الحبس ،ككاف القاضي الفاضؿ عمى رأسو في
كالية صالح الديف األيكبي"  ،2لكف ًحي ىؿ بيف الكىراني كبيف ذلؾ ،حينيا عمـ أنو لف يتمكف مف
منافستيـ كمناىاتيـ ،كمف الصعب عمى مف كاف ىذا طمكحو ،أف يرل مف ىك أحط منو يرتبة

أف يصمت عمى ىذا المركؽ
الساخر ٍ
كأقؿ منزلة قد ناؿ فكؽ ما ينبغي لو ،كال يستطيع قممو ٌ
فشرع سالحان بتا انر ،كمبضعا يستأصؿ تمؾ الزيادة غير الطبيعية ،التي نمت في شرؼ القاضي
الفاضؿ(عماد الديف األصبياني) ،كالى ذلؾ أشار ابف خمكاف في ترجمتو لمكىراني بقكلو" :عمـ
مف نفسو أنو ليس مف طبقتيـ كال تتفؽ سمعتو مع كجكدىـ فعدؿ عف طريؽ الجد كسمؾ طريؽ

اليزؿ"  ،3لقد امتأل قمب "الكىراني" بكرىيـ ،ككاف ليـ مف تمؾ الكراىية أكفى نصيب عبر عنو

شفاء لغيظ نفسو التي ترل فييـ المنظر(الشكؿ) كال ترل
في "كتاباتو ٌ
الساخرة" التي خصيا ليـ ن
الجكىر(العقؿ) ،كتنظر الضيعة الشريفة في أيدم األخساء.
1

 -العالؽ عمي جعفر ،بنية القناع في الشعر العربي المعاصر  -الشعر كالتمقي ،دراسات نقدية ،ط 7دار الشركؽ

لمنشر ،كالتكزيع ،عماف ،األردف ،7??= ،ص ;.70
2

 -عصاـ محمد شابكر ،السالطيف في الم شرؽ العربي ،دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر ،بيركت ،لبناف

 ،7??:ص =?? .800-
3

 -ابف خمكاف ،كفيات األعياف ،في أبناء الزماف ،تح :محمد محي الديف عبد الحميد ،مكتبة النيضة المصرية

القاىرة  ،1948 ،ج ،4ص .19
81

أركيولوجيا األلم في خطاب الوى راني:
ألف ىذه الرحمة خمقت لو زمن نا
حينيا استقر رأم الكىراني عمى مغادرة مصر .ك ٌ
السمبية المتعمقة بمشيد
مأساكي نا ،إذ أٌنو بدا حريص نا عمى الخركج مف إسار المحظة اآلنية ٌ
المعاناة بمصر ،كمف ثـ االنطالؽ نحك خمؽ مككنات ثقافية جديدة ،تنسيو مكابدة الحياة في
مصر كتكلد في نفسو يقيف االنتصار عم ى الزمف مف خالؿ تشكيؿ صكرة "القناع العامؿ"



الذم يكرس قدراتو الجسدية كالعقمية في مكاجية سمطة الزمف ،كما تصكره ىذه المقاطع

التالية [:حتى قربت من العراق وسئمت الفراق ،فقصدت مدينة السالم [ ،]...كمثل الجنة
التي وعد المتقون ،فأرحت نفسي في العراق .1 ]...كال شؾ في أف صكرة البطؿ العامؿ تبدك
ماثمة في الدالالت التي تظيرىا الصيغ الفعمية اآلتية [:وجمست أنتظر أيام الحج] [ ،وتاقت

نفسي إلى محادثة العقالء] [ ،واشتاقت إلى معاشرة الفضالء] .2

السريع م ف مصر إلى العراؽ إشارة كاضحة إلى رغبتو
إف في نشاط الكىراني كتنقمو ٌ
الجامحة في "حماية الذات" مف سطكة الزمف كآالميا عمى المستكل الزمني اآلني كالمستقبمي

كما ٌأنوي أضحى جادنا في تحقيؽ لذة االنتصار عمى الزمف؛ لقد تمكف مف ترسيخ قكة الذات
بفعؿ ثقافة الحضكر المتمثمة في ذكر "البمد األصمي" ،كاالحتماء بتمؾ األكطاف في أكطاف

المرية  [ ،]3وأكبت بيا األقران في وىران] [ ،وأطمق بشكره
أخرل [ ،وأطرحيا عمى ساحل
ّ
المسان في تممسان ،وأدعو لو في مدينة فاس عمى عدد األنفاس ،وأثنى عميو في أغمات ]4


 -فكرة "القناع العامؿ" ،مأخكذة مف بحث :يكسؼ عميمات ،الظغينة في قصيدتي اليجاء كالمديح عند ب شار بف أبي

حازـ األسدم ،قراءة ثقافية ،ص .167
1
2
3

 مقامات الكىراني( ،مقطع مف المقامة البغدادية) ،ص .10 -ـ ،ف( ،مقطع مف نفس المقامة) ،ص ف.

 -مدينة كبيرة ككرة البيرة مف أعماؿ األندلس ،ككانت ىي كبجانة بابي الشرؽ ،منيا يركب التجار كفييا تحؿ

مراكبيـ .فييا مرفأ كمرسى لمسفف كالمراكب .كالمرية أيضا مرية بمسف :بمدة أخرل باألندلس مف أعماؿ رية عمى ضفة

النير .ككانت مرسى يركب منو في البحر إلى بالد البربر في العدكة مف البحر األعظـ  -كالرأم أنو يقصد األكلى
ينظر :معجـ البمداف،ج ،8ص .43- 42

4

 -أغمات  :ناحية في بالد البربر مف أرض المغرب قرب مراكش ،كىي مدينتاف متقابمتاف كثيرة الخير ،كمف كرائيا

إلى جية المحيط السكسي األقصى بأربع مراحؿ ،كمف سجمماسة ثماف مراحؿ في بحر المغرب ،كليس في بمد المغرب

فيما زعمكا بمدان جمع ألصناؼ الخيرات كال أكثر ناحية كال أكفر حظان منيا...تداكلتيا عدة دكؿ منيا دكلة الممثميف

ككاف فييـ جد كصالبة في الديف...ثـ عبد المؤمف كبنكه كليـ قامكس يمتزمكنو كسياسة يقيمكنيا ال يثبت معيا مثؿ

ىذه األخالط كاهلل أعمـ ،كبيف مدينة أغمات كمراكش فراسخ ،كىي في سفح جبؿ ىناؾ .ينظر :ـ ،ف ،ج ،1ص
.296
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أركيولوجيا األلم في خطاب الوى راني:
ككأف طقسية االحتماء ىذه تتحكؿ إلى إشارة ثقافية دالة عمى أىمية احتماء الفرد كانخراطو في

ال مكضكعيا لقبيمة الكىراني كلصكرة الثبات
القبيمة ،فتضحى البالد األصمية كفق نا لذلؾ معاد ن
اإلنساني عمى صفحة األرض .1

كلذلؾ لـ يكف الزمف خارج الكطف زمنان مركزي نا في رؤية الكىراني ،بقدر ما كاف زمنا
ىامشيان ،يعتريو في كؿ مرة الحنيف إلى الكطف األصمي؛ ألنو يؤسس لحالة التصادـ الدائمة مع
الزمف الذم سبب لو تجربة التالشي ،كمعاناة البحث عف اآلخر المفقكد ،كلذلؾ نجده في كؿ

مرة يرسـ لنا معاناتو مع ابف عصركف ،كقكلو [ :أما بعد :ياغدار لقد ىيجت األلم ،وأبيمت

الظمم ومن استرعى الذئب فقد ظمم ،طالما تغافمنا عن خيانتك ،وتغاضينا عن جنايتك ،لقد
عجبت أييا الشيخ من محالك في ابتداء حالك ،ومن فساد أمرك عند آخر عمرك [ ،]...أييا

الشيخ المفتون ،والبائع المغبون لم بعت اآلخرة بالدانية والباقية ب الفانية؟ .إن فعمت ىذا إال
لعمة أو لتحقيق ممة ،إما أن تكون قد استطبت السكباج واستنمت الديباج ،واما أن نصدق

أىل األحقاد في أنك نصيري في اإلعتقاد ،ال تقول بالنعجة وال تصدق بالرجعة ،وكالىما أنت

فيو مموم ومعاقب ومذموم وحسبك وقد بمغني عندك ما أنت عميو من قمة الوفاء ليؤالء

الضعفاء ، ...فمما وصل الكتاب إليو وق أر ما قد انطوى عميو ،فكر وقدر فقتل كيم قدر ثم
2
فإنو
نظر ثم عبس ثم أدبر واستكبر ثم لعن وشتم . ]،كأما مختصر اليجاء في ىذا المقطع ٌ

النسقي" التي أقاميا الكىراني مع الكاقع المرير
ينبني في داللتو المضمرة عمى فكرة "الصراع ٌ

كما أف ليذا المقطع اليجائي " امتدادات إشارية كثيقة الصمة بالحالة النفسية" التي آلت إلييا

السمبي
الذات بعد الرحمة المشرقية ،لكي يبدم جانب المعاناة اإلنسانية عند النمكذج اإلنساني ٌ

ٌإنيا "مسألة الغدر كعدـ الكفاء بحماية المستجير"  ،3كما ىك الحاؿ في الشخصيات
األخرل التي ىمشيا ابف عصركف ،خذليـ كلـ يضمف ليـ الحماية ،بدليؿ قكؿ الكىراني:

[بمغني عنك ( ابن عصرون) ما أنت عميو من قمة الوفاء ليؤالء الضعفاء.]...

ىجاء ساخط نا نحك "النسؽ الضدم" اآلخر(صكت ابف عصركف
يشكؿ صكت الكىراني،
ن
كردة فعمو) ،مف أجؿ إبراز ىذا الجانب الالأخالقي في مكقفو مف "ابف عصركف" ،كذلؾ بتكجيو

اليجاء نحك عيكبو يبغية انتقاد الرذائؿ كالحماقات كالنقائص التي تعتريو.
1

 -ينظر :يكسؼ عميمات ،الظغينة في قصيدتي اليجاء كالمديح عند بشار بف أبي حازـ األسدم ،ص .167

3

 -ينظر :يكسؼ عميمات ،ـ ،س ،ص .170- 168

2

 -رسائؿ الكىراني( ،مقطع مف رسالة :شككل الجريح إلى الغرباف كالرخـ) ،ص .67
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أركيولوجيا األلم في خطاب الوى راني:
كقكلو [:واما أن نصدق أىل األحقاد في أنك نصيري في اإلعتقاد ،ال تقول بالنعجة وال

تصدق بالرجعة ،وكالىما أنت فيو مموم ومعاقب ومذموم وحسبك[ ]...فمما وصل الكتاب إليو
وق أر ما قد انطوى عميو ،فكر وقدر فقتل كيم قدر ثم نظر ثم عبس ثم أدبر واستكبر ثم لعن

وشتم.]...

ىكذا يتعزز مكقؼ الكىراني المتكتر مف نسقو المضاد(صكت ابف عصركف) ،ليككف

مسكغا أساسيا يكشؼ عف الكجو الحقيقي الذم يميز قيضاة المشرؽ بصفة خاصة ،ىذا يجسد
ً
خضـ رحمتو ،فيك يرل في
عاينيا في
في ثقافة الكىراني نمكذج نا إنساني نا لبالد المشرؽ التي ى
ىذا السمكؾ الذم أبداه صكت "ابف عصركف" استيانة بأمف الدكلة كبأحكاميا القضائية مف

جية ،كما ٌأنو باعث حقيقي إلظيار التيميش الذم ت عرض لو ،كنقمة الخصكـ التي ترتب
عنيا دخكؿ الكىراني في عزلة نفسية ،الؾ العزلة التي صاحبيا القمؽ كالنقمة عمى الخصكـ.
كتجدر اإلشارة إلى ما تضمنتو مقاطع اليجاء ىذه مف صراع أيديكلكجي بيف الكىراني


الس خرية المريرة التي يستشفيا
ألف اليجاء بكصفو سمطة كالمية مرتبطة بألكاف ٌ
كالميجكٌ ،
القارئ في كؿ مرة ،ينزع إلى تق كيض سمطة الخصـ كالقضاء عمى ظيكره الكائف.

الس خرية الالذعة في ثقافة الكىراني ممارسة فاعمة في إعزاز صكرة
كانت ظاىرة ٌ
الذات(المغربية) كابراز مكانتيا الس امية عبر نقد نماذج الفسؽ كالمجكف ،فقد أضحت "الكممات

الفاحشة" التي يستخدميا في سخريتو خير كسيمة لمكاجية الفسؽ ككؿ أنكاع ال ٌشر.

السابقة ىك الفيحش
لذا ،فإننا ن جد أف ىذا الكالـ العارم الذم انتيجو الكىراني في المقاطع ٌ
نفسو الذم يمارسو (ابف عصركف -قاضي الفاسقيف -تقي الديف) في نظاـ الدكلة كما أف ثقافة
الكىراني المؤسسة عمى قانكف التحدم(مجابية الفسؽ(األفعاؿ) بالفسؽ(الكالـ)  تجعمنا نستنتج

 - ال أحد ينكر صفة القمع التي تعرض إلييا الكىراني في المشرؽ ،كالفاحص لنصكصو يجدىا تشيد عمى ذلؾ

تحم ىؿ ذلؾ كلـ يزده ذلؾ إال قكة في اليجاء ،فصفة القمع " يحمميا "المثقؼ الشمكلي" الذم يتكمـ باسـ االنسانية
كلكنو ٌ
كالحقيقة كالمستقبؿ ،فيك حامؿ راية الحؽ؛ أم الحقكقي الذم يكاجو السمطة كاالستبداد كالتجاكزات .فالمثقؼ الناطؽ

بمساف المعرفة كالكعي الكاضح ،يستقر في ىذا المكاف المفضؿ ،إنٌو خارج السمطة إنما ضمف المعرفة كمكاعظو التي

تشجب الظمـ كتبشر بنظاـ جديد ،ذلؾ مايسميو فككك " منفعة الكالم " حيث يتآزر قكؿ الحقيقة كالتبشير بالمتعة ،كىما
المذاف تخشاىما السمطة كتقمعيما ،ينظر :العزيز العيادم ،ميشاؿ فككك المعرفة كالسمطة ،ط ،1المؤسسة الجامعية

لمدراسات كالنشر كالتكزيع ،بيركت -لبناف ،1994 ،ص .119- 23


 -مجابية "الفسؽ بالفسؽ" ىي خاصية مف خصائص الكتابة التي يتبعيا الكىراني النجاز سخريتو ،كىي قريبة إلى

قكؿ الشاعر :كداكني بالتي ىي الداء ،ككأنٌو يؤكد أال خالص مف الفجيعة إالٌ بفجيعة أكبر منيا .حيف كنا نطالع
84

أركيولوجيا األلم في خطاب الوى راني:
أف نص الكىراني يمثؿ "بؤرة التكتر" الذم أضحى الكاتب يكاجيو مع الكجكد في إطار عالقتو
العضكية بالبالد المشرقية(العراؽ -دمشؽ -مصر) ،كما يدكر في فمكيا مف نزاعات كصراعات

أف الكىراني أصبح يصنع رؤاه كأفكاره كمكاقفو تجاه مكضكعات الحياة ،انطالق نا مف
دائمة؛ أم ٌ
فكأنو يكقظ
الستار المق ٌدس" الذم يتكرال تحتو القيضاة في المنظكمة االجتماعيةٌ ،
فكرة ىتؾ " ٌ

كبناء عمى ىذا
"المجتمع المشرقي" مف سباتو ليعرض عمييـ أفعاؿ ىؤالء القيضاة الفاسقيف،
ن
فإف نسقية "الكالـ العارم" يمثؿ نمكذج نا عمكي نا ييحتذل في ثقافة الكىراني يبغية مكاجية قيـ ال ٌشر
ً 1
سمطكم يقتضي
كالحفاظ عمى انسجاـ الذات كبناء كينكنتيا  .كما أف "الكالـ العارم" نمكذج ي
حضكره ،فيك القناع الذم يرتديو الكىراني ليتيح لو دينا مكية الفعؿ االنتقادم بدكف الدخكؿ في

الس خرية العابثة بال حدكد كالتحرؾ بال حدكد
صراع مباشر مع اآلخر ،كيتمثؿ ىذا القناع في ٌ
بحرية أكبر كالذىاب عميقا لكشؼ الكاقع كتعريتو ،كحتى ال يصبح مأساة قابمة لمتجدد في ظؿ

تمسكو أك دكرانو في بالد المشرؽ.

في سيركرة ىذه األحداث التي تميز الخطاب العارم عند الكىراني ،تنبثؽ مف داخؿ طبقات

السابقة صكر ذاكرة نصية متجذرة في الجغرافية الرمزية المغربية ،بما يميزىا مف
النصكص ٌ
تعدد ك اختالؼ ،ذاكرة منقكشة بمكر التاريخ المشرقي كقساكة الغربة ،متحيزة لنبض اليامش
المقمكع كأصداء الذات الت ي بقيت تصارع مف أجؿ إثبات كينكنتيا.

الساخر ،تعبر
السرد ٌ
الكالـ العارم تعرتيو بالغة ىجينة نصية كثقافية فاعمة في دينامية ٌ

عف نفسيا في خطاب سردم تعددم منقكش بألسنة متنافسة كلغات متعددة ،العربية ،الدارجة

العبرية ،الفارسية ،كقكلو :رغيؼ عقيبي زبدية طباىجة ،جبف سنارم ،نبيذ صيداني صابكنية
الضياء ،كىريسة ابف العميد ،السيكباج(لفظة فارسية) الكيمكس...الخ] ،ليجات مختمطة

سردي ة متعددة.
تعمؿ عمى تثبيت مركزية الذات لفائدة الفعالية الساردة التي تمتمكيا عبر مكاقع
ٌ
تتبع يا نبرة تيكمية نقدية تفكيكية لصكر القكة كالسمطة.

الساخر كاستراتيجية
السردم ٌ
السرد العارمٌ ،أن و يتشكؿ داخؿ دينامية الخطاب ا ٌ
كميزة ىذا ٌ
خطابية مضادة آلليات التيميش التي تمارسيا ،عبر ىذه االستراتيجية يتـ ىدـ سمطة السمطة

الكىراني تعجبنا مف كالمو الفاسؽ كالمكجو إلى الفضاة الفاسقيف ،كلكف قد يقكؿ القارئ المتمعف ىذا ىك الدكاء الذم
يجب أف يتبعو الكىراني إلطفاء شعمة الفسؽ التي طاؿ لييبيا في المشرؽ.

1

 -ينظر :يكسؼ عميمات ،الظغينة في قصيدتي اليجاء كالمديح عند بشار بف أبي حازـ األسدم ،ص .172- 171

 - الكيمكس لفظ سرياني ،ينظر :منامات الكىراني كمقاماتو كرسائمو ،اليامش ،ص .78
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أركيولوجيا األلم في خطاب الوى راني:
بتشخيص الشتائـ المقذعة كتفكيؾ الكاقع كرعبو ،بحيث يحمؽ الخطاب العارم مزىكنا
ب االستنطاقات كالتفك يكات الجديدة المنبثقة في حكاياتو ،تخضع ىذه المزاعـ كاالفتراضات

لجدلية سمبية تيكمية تقكـ بت شكيو معالميا.

في خضـ ىذه المكاجية ،يمكف قراءة حكايات الذات الضحية عمى ٌأنيا ترخيص لسرد
تاريخيا المنسي ،آف ليا أف تتكمـ كأف تسمع أصكاتو ،كعبر ىذا الترخيص ينشئ الخطاب

العارم ذاكرة مضادة لمذاكرة الرسمية ،ىي ذاكرة الذات الميمشة ،في مقابؿ ذاكرة ال ٌسمطة بكؿ
إكراىاتيا الخارجية .كاذا صح التعبير فيي ذاكرة منبثقة مف المحك ،تؤسس تكاريخ جديدة
بديمة لتاريخ القكة المنتصرة ،ىي تكاريخ العدالة كالحقكؽ .يؤسس إذف ،ىذا الصكت الصادر
عف جماعة منبثقة عمى ىامش نظاـ القكة ،قكتو االنتياكية الرمزية مف إعادة بناء خطاب

مضاد انتياكي متشكؾ تيكمي يقكض مزاعـ نظاـ الحقيقة الذم تحتمي بو السمطة في تسكيغ

عنفيا.

كمف أساليبو المتفردة ،ككنو تخمص مف عقدة "القيبحيات" التي تترصد معالميا أبحاث
السردم كيستخرج مف طياتو قيمان سامية
النقد الثقافي ،فيك ينظر بعيف الجماؿ إلى ىذا النمط ٌ
كصياغات لغكية حيكية التفاعؿ كايحائية الداللة كبعيدة العمؽ .كؿ ذلؾ كاف خالصة جيد
اإلنساف في صراعو مع الزماف كالمكاف كاإلنساف؛ كما تراءت لألديب في طريقة كشفو عف

ذلؾ الصراع في بيئتو القاسية التي شيدت صراعات مريرة فرضتيا أحكاؿ أكقفت الذات عمى

شفا ىاكية سحيقة ،فإما أف يكسب مجده بحد الكممات فيحيا ،كاما أف يستكيف فييكل بو الردل

ذليالن غير مأسكؼ عميو.

ال في مكضع المالطفة كالتكدد ،كلعؿ الكاتب قد قاـ
ىذه الخطابات ال التزاـ فييا ،إ ٌ

باختيارىا إللحاقيا بفكرة الشككل التي طالت الذات المنكسرة ،التي بحثت عف ترميـ معالميا

في الفضاء التخييمي ،ككاف مف نتائجيا خطاب يتميز باألخالقي ،آمالن أف يتمكف مف إدراج
أساليب أخرل تخفؼ مف كطأة األلـ.
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أركيولوجيا األلم في خطاب الوى راني:
ثاني ًا :اإلرتفاع بالخطاب إلى األخالقي:
لقد كعى الكىراني أف "الكالـ العارم" كحد ال يكفي الثبات ذاتو" ،نظ نار لكجكد مجمكعة
مف المتغيرات التي أصبحت تتدخؿ في الظاىرة األدبية ،التمقي ،المؤسسة ،الجميكر ،السياؽ
االجتماعي ،1 "..كىذا ما دفع بو إلى تغيير "االستراتيجية األكلى" التي أماطت المثاـ عف ذات

إنسانية قمقة ترفض كؿ م ا يتضاد مع عقيدتيا كفمسفتيا ،ككؿ إشكالية تزعزع قيمة الحياة كتي ٌدد

الكجكد اإلنساني باالنقراض كالمكت؛ ىكذا تحكـ النسؽ الثقافي السائد كفرض نفسو عمى

ال لو في استراتيجية المدح التي تظير في بداية المقدمة تأخذ
الكىراني كجعمو ينتج نسق نا بدي ن
بالسخرية؛ إذ "أف خصائص كحدة
منحى مغاي انر لػػػ"نسقية الكالـ العارم" في ظؿ ارتباطيا ٌ
ن
المديح الجكىرية ىي دكف استثناء بارز ،تثبيت الحياة كتعميقيا :إنقاذىا أك الحفاظ عمييا أك
الصراع مف أجميا أك إبرازىا أك خمقيا"  .2تشتغؿ القراءة في ىذه الفكرة المحكرية التي تبمكرىا

استراتيجية المدح ،عمى معاينة "المضمرات النسقية"  3في االستراتيجية المدحية كمف ثـ استكناه
األبعاد األيديكلكجية كالثقافية الثاكية في ما كراء المعنى الظاىر.

كالنص الذم نركـ فحصو ىنا يتككف مف مقاطع شعرية كنثرية ىي كصؼ كمدح بعض

القضاة كالشخصيات السياسية ،مثمما يرد في المقاطع اآلتية:

"وكتب رقعة إلى القاضي الفاضل رحمو اهلل  :عند عبد موالي القاضي األجل الفاضل -أدام

اهلل جده ،وأىمك ضده من السرور بقربو والدخول في سربو  -كما سر ميجور بوصل

الحبايب – ومن االرتياح عمى جاللو والورود عمى زال لو ،كما ارتاح ظمآن لعذب المشارب

ومن االىتزاز لمعانيو والطرب إلى ما يعانيو ،كما اىتز عسال من السمر باتر ومن االفتنان

بمفظو واالعتكام عمى حفظو كما نظم الدر المفصل ناظم. 4 "...

" وكتب إلى القاضي األثير بن بنان يتعمل عميو لكي يفطر عنده في شير رمضان :كمما ذكر

أن التخمم
الوىراني تمك المائدة الخصيبة ،وما يجري عمييا من الخواطر المصيبة ،عمم ّ
عنيا ىو المصيبة( )...ألنو في ذلك رأي القاضي النجيب. 5 "...
1

 -بكشعيب الساكرم  ،النص كالسياؽ ،دراسة لرسالة التكابع كالزكابع ،ص .66

2

 -كماؿ أبك ديب الرؤل المقنعة ،نحك منيج بنيكم في دراسة الشعر الجاىمي ،البنية كالرؤية ،الييئة المصرية العامة

3

 -يكسؼ عميمات ،الظغينة في قصيدتي اليجاء كالمديح عند بشار بف أبي حازـ األسدم ،ص .173

5

 -ـ ،ف( ،مقطع مف رسالة بعنكاف :ككتب إلى القاضي األثير بف بناف) ،ص .212

لمكتاب ،1986 ،ص .506
4

 -رسائؿ الكىراني( ،مقطع مف رسالة بعنكاف :ككتب رقعة إلى القاضي الفاضؿ رحمو اهلل) ،ص .213
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أركيولوجيا األلم في خطاب الوى راني:
" وقال في ابن الحكم لما تاب عن المعاشرة نصب ًا عمى القضاء:
مغنى رحيب عن الحانات أغنان ًا
البن الحكيم أطال اهلل مدتو
كم قد بركت زماناً حول بركتو
مقرتو
وكم قمرت رجاال في ّ

أغرى غري اًر مريض الطرم وسنانا

وفزت بالفمح واألرباح أزمانا

1

وكم طرقت إليو والحبيب معي من بعد ما لم أجد بيت ًا وال خان ًا"
السمبية التي
تتراكح ىذه المقاطع المقتبسة بيف "ثنائية ضدية" :اليجاء /المدح ،فالمعاناة ٌ
ال لممدح كالتقرب إلى ى ؤالء الذيف تضمحؿ عندىـ المعاناة
طرأت عمى الكىراني جعمت منو مث ن
فالمكاف الذم كاف عابقا بقساكة الحياة بكصفو عالمة التشتت كالضياع ،أصبح اآلف مكانا

2
فإف ثناء
عابقا بمقكمات الحياة  ،فالكاتب يثني عمى "ابن الحكم" الذم أكاه في بيتو ،كلذلؾ ٌ
الساخر ترمي في نفس الكقت إلى
الكاتب كاحداث حالة االنبعاث اإليجابية في خطابو ٌ

استحداث الذاكرة األليمة التي تحفظ الذكريات اإلنسانية(الجميمة كالقبيحة) كتسجؿ تاريخ أفعاليا
كنشاطيا عمى صفحة التاريخ.

إف المالحظة األساس ىنا ىي أف الكىراني كعادتو دائمان ،يرفض االستسالـ لمأساكية
ٌ
الرحمة المشرقيةٌ ،إن و سرعاف ما يمجأ إلى تكظيؼ أدكاتو الثقافية ال خاصة لمخركج مف أزمة

ال في
الكاقع ،فيك يتخذ مف "المدح" الذم يتمتع بمزايا خارقة كسيمة لعبكر كاقعو المأزكـ ،آم ن

بعث الحياة كتجديدىا.

السابؽ ،يكازم في حركتو المعاناة التي تبثيا
إف حضكر "شير رمضان" كما يبينو المقطع ٌ
ٌ
أف حضكر "شير رمضاف" ما
الرحمة السابقة ،ككذلؾ حركة الكىراني بمالطفتو لمممدكح؛ أم ٌ
1

 -رسائؿ الكىراني( ،مقطع مف رس الة(مدح) شعرية بعنكاف :كقاؿ في ابف الحكيـ ،لما تاب عف المعاشرة نصبان عمى

2

 -ينظر :يكسؼ عميمات ،الظغينة في قصيدتي اليجاء كالمديح عند بشار بف أبي حازـ األسدم ،ص .174

القضاء) ،ص .215


الساخر ،ككنو يعتمد في مدحو عمى اليزؿ
 مف بيف المزايا الخارقة التي نمتمسيا في مدح الكىراني عمى مدار أدبو ٌكالمعب بالكممات ،فقكلو في ابف الحكـ:

مقرتو
وكم قمرت رجاال في ّ

وفزت بالفمح واألرباح أزمانا

يقكدنا مباشرة إلى استخفاؼ الكىراني بو حيف كاف قضايان ،فالكىراني يصرح بالقمار الذم كاف يمارس في خالفتو(فترة

القضاء) ،كيثني عمى تساىمو معو ،خطاب الكىراني في ىذا المكضع ظاىره مدح كباطنو اليزؿ كالمعب.
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أركيولوجيا األلم في خطاب الوى راني:
ىك في جكىره سكل "نس ػؽ قناعػي"  1رامز إلى الكاتب نفسو في بحثو الالمتناىي عف االستقرار

الغائب ،فالرحمة التي يقكـ بيا الكىراني مع أيامو في شير رمضاف كانت محفكفة بالمشقة
إف صكرة الرحمة في عالمو التي اقتضت منو التممؽ كالمالطفة كلك في عباءة
كاإلرىاؽ ،لذا ف ٌ
اليزؿ الباطف تسير في خط نسقي مك واز لرحمة المعاناة المشرقية.

لقصة "شير رمضان" في ىذا النص يجد ٌأنيا كردت مختزلة في تفاصيميا
المتأمؿ ٌ
السردية ،إذ مف المعيكد في األعراؼ العربية أف ييرافؽ المرء في "شير رمضاف" إلى مائدة
ٌ
اإلفطار كلكف الكىراني ،كلكي يميط المثاـ عف ىذه ال ظكاىر االجتماعية المتفشية ،آنذلؾ ،يعمد

إلى ىذه المالطفة التي ظاىرىا مدح كباطنيا استخفاؼ .كال ب ٌد مف اإلشارة إلى أف اختزالو
الس ردية في رسالتو السابقة يككف بطريقة قصدية كاعية ،بحيث ينسجـ ىذا االختزاؿ
لألحداث ٌ
في إشارياتو كمراميو مع حركة المكضكعات كاإلشكاليات التي يحكييا النص .ففي ىذه الرسالة

ال ،اختزؿ الكىراني مضمكف الرسالة مف خالؿ حذؼ كثير مف عناصرىا ،إذا غابت في ىذه
مث ن

الرسالة تفاصيؿ اإلفطار الذم طمبو الكىراني مف سيده.

كمف المالمح التي يمكف رصدىا في مقطع المديح [،البن الحكيم أطال اهلل مدتو مغنى

رحيب عن الحانات أغنان ًا  -كم قد بركت زمان ًا حول بركتو أغرى غري ًار مريض الطرم
مقرتو وفزت بالفمح واألرباح أزمانا] ،فال كىراني لـ ينس قضيتو
وسنانا  -وكم قمرت رجاال في ّ
ية(السخرية) الماثمة في المدح بما يشبو الذـ فقكلو في ابف الحكـ:
المركز ٌ

وفزت بالفمح واألرباح أزمانا

مقرتو
وكم قمرت رجاال في ّ

ث يصرح ب القمار الذم
يقكدنا مباشرة إلى استخفاؼ الكىراني بو حيف كاف قاضي نا؛ حي ي
كاف يمارس في فترة القضاء  ،كيثني عمى تساىمو معو ،خطاب الكىراني في ىذا المكضع
ظاىره مدح كباطنو اليزؿ ،كما أشبو مذىب "الكىراني" بما ذىب إليو "أناتكؿ فرانس" - أحد

1

 -يكسؼ عميمات ،الظغينة في قصيدتي اليجاء كالمديح عند بشار بف أبي حازـ األسدم ،ص .175


السخرية يجده القارئ في ثنايا التراث العربي كيتمركز بكثرة في رسائؿ الجاحظ ،كيسمى عند بعض
 ىذا النكع مف ٌجد يق صد بو اليزؿ " كيقدـ لو تعريفا عمى النحك اآلتي " :قد يتحدث المتحدث حديثان جادان مراده اليزؿ كيبدم
النقاد " :ه

محاسف خصمو كيطرم محامده ،كالقصد ىمزه كلمزه كتشكييو كغمزه ،كمف ينحت تمثاالن مف الحجر ،ثـ يطميو

صغير مف جسمو دكف طالء ،فيفضح بو أمره ،كييتؾ سره
ان
بالذىب ،في صنعة جيدة كتمكيو متقف ،كلكنو يترؾ جزءان
كيدؿ بو الناس عمى ستار زيفو ،كبيرجو الكاذب"  .ينظر :عبد الحميـ محمد حسيف ،السخرية في أدب الجاحظ ،ط1
الدار الجماىيرية الميبية لمنشر كالتكزيع ،1988 ،ص .225
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أركيولوجيا األلم في خطاب الوى راني:
ال إذا ازددت
الس اخريف في فرنسا –الذم يقكؿ " :ال أزداد تفكي نار في حياة البشر إ ٌ
مشاىير ٌ
اعتقادا أف مف الكاجب عمينا أف نجعؿ شيكد ىذه الحياة كقضاتيا :التيكـ المبني عمى شفقة
فالتيكـ بابتسامة ،يحبب إلينا الحياة ،كالشفقة -بدمكعيا  -تقدس ىذه الحياة .كالمدح التيكمي

الذم أرغب فيو ،ليس فيو شيء مف القساكةٌ ،إن و ال يستيزئ بالحب كالجماؿ ،فيك رقيؽ ،كفيو
الس اسة كاألشرار كالحمقى
عطؼ يكظـ مف الغيظ ،كىذا التيكـ ىك الذم يعممنا أف نسخر مف ٌ
كلكاله ألفضى بنا الضعؼ"  .1فالتيكـ كما صكره "أناتكؿ فرانس" ككما انتيجو "الكى ارني" ،ىك
منيج يقكـ عمى استراتيجية المدح؛ حيث يتخذكنو كسيمة لمتنفيس عف نفكسيـ ،حتى ال تضعؼ

أماـ شركر الناس كحمقيـ.

سخرية ،متصؿ بطبيعتو المرحة كفنو ،كبمكقفو مف الحياة -
إف مدح الكىراني الذم باطنو ي

فالسخرية في ىذه المقاطع لـ تقـ عمى اليج اء الممض ،كال الشتـ
كىك مكقؼ التكجيو كالنقدٌ ،
المقذع ،كاٌن ما ىي راجعة إلى طبيعتو في الكتابة (يتحكؿ مف المقذع إلى الميذب).

الساخر ،الذم يتغمغؿ في أعماؽ
فكاف ىذا المدح مث ن
ال رائعا ليذه المقدرة عمى التصكير ٌ
النفس ،كيستبطف كؿ ما فييا ،كيصكر جميع حركاتيا كخمجاتيا ،بأسمكب تتسع فيو ىذه النظرة

التيكمية التي تنبعث مف ركح "الكىراني" كفنو.

كما كاف مصك نار عظيم نا لمحركات الجسدية ،كالمشاعر النفسي ة ،راسم نا فييا بالدة " ابن
الحكيم " في معاف تؤدم في دقة ،كال تسترىا أسجاؼ األخيمة كاالستعارات ،كقد ساؽ طرفتو في

عبقرية فائقة ،كاشفان القناع عف صاحبو بأسمكب مرح ساخر ،عامدان إلى التحميؿ النفسي(تبياف
المالمح الشخصية) الذم يعتمد عمى نفاذ البصيرة ،كدقة المالحظة ،مع شغؼ بالمقابمة في

األفكار كالتكليد لممعاني كالتمكيف لألصكات ،كاالستطراد في العبارات ،كما بينو البيت السابؽ:

مقرتو وفزت بالفمح واألرباح أزمانا].
[ وكم قمرت رجا ًال في ّ

 -  أناتكؿ فرانس :كلد في باريس سنة 1844ـ كمات سنة 1924ـ في "ساف سيرلكار" كىك كاتب مشيكر في العالـ
كقد ترجمت إلى العربية عدة ركايات مف تأليفو :منيا " الزنبقة الحمراء" ،ك "تاييس" ،ك "جريمة سمفستر بكنار" ،كأجزاء

السخرية البادية في فنو ،كممكة النفاذ ،كخفة األسمكب كجمالو ،كقد كاف عضكا
مف حديقة أبيقكر ،كالكؿ يعرؼ ركح ٌ
بالمجمع المغكم الفرنسي .ينظر :شفيؽ جبرم ،الجاحظ معمـ العقؿ كاألدب ،دار المعارؼ بمصر  ،1944ص .200
1

 شفيؽ جبرم ،الجاحظ معمـ العقؿ كاألدب ،ص .20090

أركيولوجيا األلم في خطاب الوى راني:
فإف مقطع المديح يؤدم كظيفة "نسقية مخاتمة"  ،1تيدؼ إلى صنع الذات
كبناء عمى ذلؾٌ ،
ن
التي تتجاكب مع كبرياء القيضاة ،فيي ت سعى إلى التحرر مف اآلالـ القاسي ة التي خمفتيا رحمة
المشرؽ مف كسطو الثقافي.

لذلؾ نراه يبحث عف "أدكات ثقافية" عمٌيا تعكضو عف لذة الفقد ،كلع ٌؿ التكدد(المالطفة)
كالتمسكف الذم يعمد إليو الكىراني ،يمثؿ نسق نا ثقافيان فاعالن كمتكر انر في نصكصو ،يستعيف بو

بحث نا عف فرصة تطيير الذات مف االتيامات كالشككؾ كالخالص مف عناء التجربة المأساكية
2
فالسخرية
كتيدؼ ىذه االستراتيجية في "العرؼ الثقافي إلى المحافظة عمى الذات مف األذل"
ٌ

بمباس المدح في ى ذا المقاـ ىي الطريقة المثمى لتثيت الذات كتخميصيا مف سطكة المحك

اإلنساني.

الساخر الذم يرتفع بالخطاب إلى األخالقي عمى مكاجية ىذا
السرد ٌ
تنطمؽ "دينامية ٌ
السرد الميذب
المحك عبر الغكص عميقا في التاريخ المنسي لمضحايا الميمشيف .كعبر ىذا ٌ
لمسرد استحضار
كالذم ال يخمك مف التيكـ ،يتـ تحرير الذاكرة مف إطار القكة ،كىذا ما يتيح ٌ
المسككت عنو في سرد السمطة ،عبر آليات التكدد كالمالطفة ،استحضار ينشأ عنو انبثاؽ

السيرة الذاتية
حكايات الضحية التي تقاذفتيا أمكاج الفقر في شير رمضاف ،كما ترسمو لنا ٌ
لمكاتب.
الحكي فيما مضى يشتغؿ عمى استراتيجة التخمؽ في كجو الخصـ عف طريؽ صياغة

السرد
خطابات ميذبة ،مف أجؿ تفادم المكت الذم ييدد الذات ،ذلؾ ما يشكؿ سياسات ٌ

الساخر في نصكصو .كأبرز صكر مكت الذات في النص ،صكر الصمت كالنسياف كالتضميؿ
ٌ
التي يفرضيا قانكف القكة المشرقية عمى ذكات منسي ة عف طريؽ إقصاء األصكات كالخطابات
التي تنتيؾ نظاـ الحقيقة المزيفة.

إذان فاستعادة صكت الذات عبر ثنائية الفحش كالتخمؽٌ ،إن ما تمت عبر مثابرة احتجاجية
باىظ ة إزاء كؿ صنكؼ االضطياد  ،ككفؽ خاصية سردية ساخرة كانت بمثابة الكصية الفنية
التي رفعيا الكىراني أك لنقؿ كانت كتابتو شعا ار ثقافي نا صريح نا كصاخب نا.
السردم بيذه اآللية التي تحمؿ في طياتيا أصكاتا مغربية مف
كما ظاىرة تكسؿ المشيد ٌ
ال إشارة شعكرية حادة إلى ذكات مقيمة خمؼ النص المغيب منذ أمد
مختمؼ البالد المغربية ،إ ٌ

1
2

 يكسؼ عميمات ،الظغينة في قصيدتي اليجاء كالمديح عند بشار بف أبي حازـ األسدم ،ص .179 ينظر :محمد بياكم ،في فمسفة الغير ،نصكص فمسفية مختارة كمترجمة ،مبحث :ثبات الذات ،ص .6191

أركيولوجيا األلم في خطاب الوى راني:
بعيد ،تحكي قصة ذات مغيبة تعي سر قصكرىا أك إقصائيا ،عمى اعتبار أف ذلؾ التاريخ

المشرقي ،كاف بمثابة المنفى األكبر لمكىراني .كفي سخريتو ثمة حضكر متنكع لذلؾ الكائف

ألن و ينفتح عمى أفقو الطمؽ ،عمى
الساخر تجاك انز ٌ
الالمحدكد بيكيتو المكانية المؤطرةٌ ،إنو ٌ
النقيض مف كائنو الذم يعيشو كاقعان كىك في تاريخ يقاضي ذاتو مف خالؿ ما يعنيو ،كفي لغة
تضيؽ بألفبائيا(ال تكيفيا الحركؼ العربية) ،بقدر ما ينفتح عمى كاتب ضجر مف نفسو ،كىك
لسخرية.
ال ينفؾ يمكذ با ٌ

الميـ إذف  ،ىك استنطاؽ ذلؾ المكركث ،فعبره يتـ استدعاء صفاء الذات المغربية

كبمكجبو يمكف ،بؿ ينبغي حث تمؾ اآلثار -التي غالب نا ما تككف خرساء -عمى التكمـ ،كما
يقترح فككك في "حفريات المعرفة" لئال تككف ضحية مقركئ ية تاريخ يرفؿ في ثكب التقاليد ،كال
يتكانى عف ترحيؿ كؿ شيء إلى مكمف الذاكرة الباردة.

يعد ىذا الكالـ الفاحش الذم يتعاطاه النقاد كيامش ،صكرة لمتاريخي ،يحتكم عمى حقيقة

إنسانية كجمالية.

نستنتج من الفصل األول ما يمي:

يمكف اعتبار المسار ال كتابي الذم يشيده أدب الكىراني محاكلة لفيـ ماىية األلـ

كتحكيمو آللية تنقيبية تكشؼ عف عمؽ المستكر بكاسطة ىندسة خطابية تنطمؽ مف قاعدة األلـ
متجية زاكية التحدم عف طريؽ بالغة تنيؿ مف اإلمكانيات الماتعة لمتخييؿ ال ٌسردم ،ميزة ىذا

الجنس التعبيرم الذم يمكف القكؿ عنو بأنو يدخؿ ضمف ما يمسى خطابات األلـ ،ال يمثؿ في
العمؽ إال تصكي نار لميـ البشرم إزاء الماضي المشرقي الذم خدش أعماؽ الذات المغربية.

فعالية "األلـ" كتجمياتو في بعض األعماؿ كػ" :الرسائؿ" ،ك"المقامات" ،ك"المناـ الكبير"

كتشريب و لدالالت متباينة تبايف المعاناة الفردية في كؿ نص مف تمؾ النصكص؛ ما بيف كقكؼ

الذات ،كشقاكة العيش في عكالـ الغيبة ،كلكعة السقكط في أسر الذاكرة المشرقية.

التعبير ال ٌسردم الساخر الذم يشكبو التكتر في نصكص الكىراني يجسد تفاصيؿ
المككف األلمي في بعده النفسي ،يسعى ىذا األخير إلى اختراؽ الثقافة الرسمية السائدة برمزية
مفعمة بقيـ جمالية تكشؼ عف المسككت عنو؛ مف ىنا يمكف فيـ ذلؾ المؤشر الخطابي

البارز ،كىك السفر إلى رحاب األلـ إلى عكالـ المكت المجازم ،إلى البالء كاالختناؽ ،ككذلؾ

في بعض األحياف إلى الضحؾ المؤلـ كالفرحة المؤلمة.
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أركيولوجيا األلم في خطاب الوى راني:
كحسب رأم الناقد "محمد داني" في كتابو الكتابة كالحفر ،قراءات نقدية لحكايات أرذؿ

السخط أداة لخرؽ
العمر لألديب محمد الميدم السقاؿ ،ص  ،44فإف القمؽ ،كالتمرد ،ك ٌ
الالمقبكؿ ،كتجاكز المعيؽ كتخطي نفؽ الغرابة ،كالمستحيؿٌ .إنو يريد مف ذاتو أف تككف
متجاكزة لكؿ ما ينتقص مف كماؿ ىذا المجتمع؛ حيث :تتكمـ الذات ليتزعزع االلتحاـ المكىكـ

لمككناتيا ،كلعالئقيا باآلخريف ،عبر استنطاؽ الذات كتاريخيا ،كأحالميا ،كنزكاتيا.

بعض المقامات كالرسائؿ نابعة مف ال شعكر بالتفكؽ ،يتبيف لنا أف صاحبو حاكؿ -ما

أمكنو ،كبشتى الكسائؿ  -البحث عف األساليب التي تحقؽ لو الظيكر عمى خصكمو ،كىك في

معرض التعالي كالفخر عمييـ .إف كتابتو -إلى جانب سعيو إلى إثبات تفكقو األدبي كالنقدم -
عمى حد تعبير "بكشعيب الساكرم" رد فعؿ كمقاكمة نفسية تجاه ما تعرض لو مف تيميش

كعاش مف أزمة ،نتيجة التقمبات السياسية كالثقافية التي عرفيا عصره.

إف الكاتب في مجمؿ نصكصو يشعر بنكع مف االقصاء في المجتمع المشرقي
ٌ
كيعقب الناقد "محمد داني" في كتابو الكتابة كالحفر عمى رأم يتماىى مع ىذا المكقؼ

اإلقصائي ،كيرل بأف السبب مف كراء ىذا يعكد إلى تنافر جكانيتو ببرانية الكاقع كمف ثـ يتكلد
عف ىذا التنافر نكع مف الصداـ ،كالتقابؿ المعككس ،لينكتب عف ذلؾ حكي قكم فيو تعرية

كاحراج ،خاؿ مف أم ىدنة مع ىذا المجتمع كمككناتوٌ .إنيا نكع مف المكاشفة ما بيف الكاتب
كذاتو ،حكؿ ما يريد مف ىذا المجتمع ،كما يريده أف يككف ٌإنو رفض لمكائف ،كمحاكلة لمخركج
بأف ىذه المكاشفة ىي نكع مف إيديكلكجيا الكاتب؟
مف أزمة قيـ ،ككجكد ،فيؿ يمكف القكؿ ٌ
ربما ،خاصة إذا عم منا أنيا تنبني عمى نزعة إصالحية تسعى إلى تغيير المجتمع باإلضافة

إلى الفرد.

إف المككف األلمي في الخطاب السردم ي شكؿ عند الكىراني جكىر الصراع ،صراع

ما بيف الذات/الفرد ،كالمجتمع بمككناتو القيمية كالسمككية ،كالسياسية ،كاالجتماعية ،كالتي يريد

مف خالؿ ىذا الصراع تغييرىا ،لخمؽ نكع مف التكازف ما بيف الذات كالكاقع.

إف اإلبداع السردم الساخر الذم جسده الكىراني في أدبو ،ال يخمك في ثناياه مف
ٌ
التفاعالت السردية المتراكحة ما بيف التمميح كالتصريح ،إنيا كتابة ذات كظيفة تحاكرية ،تصكر
عالقة الذات المغربية بكاقعيا المشرقي ،فيي تسعى في حياتيا لمبحث عف صيركرة كجكدية
تاريخانية ال تكلي األىمية لدكر الكائف في عالقتو بالزماف كالمكاف.
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أركيولوجيا األلم في خطاب الوى راني:
إف ابف محرز الكىراني يريد أف يرسؿ رسالة اجتماعية ،كيتمنى أف تصؿ...كىك أنو
ٌ
كاتب يالحظ كيفكر ،كبما أنو يفكر ،فيك مكجكد ،كلكنو يريد أف يككف مكجكدنا مرتيف :مرة في
ذاتو ،كفي الكقت نفسو في مجتمعو؛ أم أف يككف ىناؾ نكع مف المقابمة كالتطابؽ ما بيف

الذات كالمجتمع.

الساخرة عامة عمى حد تعبير " محمد داني" في كتابو الكتابة كالحفر أداة
إف الكتابة ٌ
ٌ
إلعادة التكازف النفسي لما يتسبب فيو المجتمع ككاقع كمف ارقاتو مف خمخمة لمذات ،كنفسيتيا

كتمثال تيا ،رغـ أف فعؿ الكتابة صعب كشاؽ كعندما تتعذر الكتابة ،كيستعصي الحؿ ،تمجأ
ذات الكتابة إلى أداة سيككلكجية أخرل :ىي الحمـ .فيو تجنب النفس التشظي ،كالشرخ ،ألنو

في الحمـ يسكد االستيياـ ،كالتكافؽ النفسي ما بيف الذات كالكاقع.

السخط ،كالنقد ،كالتعرية ،غالبا عمى حد تعبير "محمد داني" في كتابو
إف الرفض ،ك ٌ
ٌ
الكتابة كالحفر نابعة كميا مف الطريقة التي تحياىا الذات في الزماف ،كالمكاف ،كمنيجية
كجكدية ،تتجاكز الكائف إلى ما يجب أف يككف ،مع اإليماف بالكجكب .ىذا كمو يخمؽ لدل

الكاتب نكع نا مف التشظي النفسي ،كنكعا مف العصاب الثقافي الذم يجعمو يعيش حالة ص ارع
تجاه ىذا العالـ الخارجي ،المتمثؿ في الكاقع /المجتمع ،كلذا تأتي ردكد أفعالو معبرة عف ىذه
الحالة النفسية التي يعيشيا.

تقنية الفضاء التخييمي التي اختمقيا تتمثؿ في إظيار التيميش الذم تعرض لو

ال إرضاء ذاتو ،باحثا عف سمطة
كمحاكلتو القضاء عمى ذلؾ التيميش كاثبات تفكقو ،محاك ن
عادلة تمنحو اإلعتراؼ ،فكاف لو ذلؾ عبر استحضار فضاءات الجنة ،فتسامى عمى الكاقع
كخمؽ كاقع نا جديدا كجد فيو ما كاف يعدمو في كاقعو كالحكار كالنقاش كاإل عتراؼ بقدرتو
اإلبداعية ،مبر از مكانتو .كبذلؾ كانت رحمة المناـ الكبير نتيجة لحاجة نفسية فرضتيا نفسيتو

المأزكمة ،التي تراكحت بيف شعكريف متباينيف؛ مجده فيقد ،كعزلة حمت مف قبؿ الكسط الثقافي
ألف الحاجات النفسية ىي التي تدفع إلى التخييؿ.
ككانت تعبي ار مباش ار عف مشكمة نفسية ٌ

تجدر اإل شارة إلى أف خصمو الشيخ العميمي ،الذم كجو إليو الرسالة ،ىك الذم أكحى
لو بالفكرة ،فالتقطيا كحكليا إلى رسالة منامية .إف ال ً
المخاطب
مخاطب يشكؾ في قدرة
ى
ٌ
اإل بداعية كيحاكؿ البحث عف أسباب تفكقو ،فأزاؿ عنو كؿ قدرة عمى اإلبداع كأرجعيا إليو ،مما
السخرية مف
دفع الكىراني إلى تحكيؿ ىذه الفكرة إلى قصة ،كالتي كانت أرضية إلثبات تفكقو ك ٌ
خصكمو كالنيؿ منيـ كما نالكا منو.
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أركيولوجيا األلم في خطاب الوى راني:
السخرية في طرفي "الكالـ العارم كالمدح" عند الكىراني ،تمثؿ نمكذج نا حي نا
لقد تبيف لنا أف ٌ
السردم التراثي عمى إضمار "األنساؽ الثقافية" ذات األ بعاد الفكرية كاأليديكلكجية
لقدرة النص ٌ
المرتبطة بالعصبية المشرقية ،كمف ثـ صكغ عكالـ كجكدية متنامية كمتنكعة الظالؿ تعكس

في دالالتيا حقيقة انفعاؿ الذات المغربية بالقضايا كاإلشكاليات التي تؤرقيا داخؿ المجتمع

المشرقي ،كتحفزى ا ،تاليان ،عمى خمؽ أدكات ثقافية تتجاكز بكساطتيا كطأة الكاقع المعيكش
بعالقاتو اإلنسانية ،كرىاناتيا الزمانية كالمكانية األمر الذم يسمح ليا بتشكيؿ معالـ الحياة ،كما
بدت في نصكص المدح ،كالتعالي عمى كؿ "نسؽ ضدم" يحاكؿ أف يقمعيا أك يييمف عمييا

كما تجمى في نصكص الكالـ العارم.

كلقد جاء خطاب الكىراني ( بشقيو:اليجاء/المدح) صكرة مركزة لما كاف يسكد في

المشرؽ  ،فقد تحدث عف القضاة الفاسقيف ،كمركجي بضاعة الغمماف ،كطكائؼ المغنيف...الخ

كما تحدث عف الطكائؼ العميا في بنية المجتمع المشرقي آنذاؾ ،فاضح نا الضعؼ البشرم في
كؿ مظاىره ،فال غرك أف ينفرد "االنحالؿ الخمقي" ب كاحد مف أىـ شعاراتو ،كىك نقيصة بشرية

بالسخرية الفاضحة/الميذبة ،مفيض نا في شرحيا كالحديث عنيا كعف أصحابيا
ال تستقيـ إال ٌ
كبعضيـ مف كجكه المجتمع البصرم كالبغدادم ،مثي نار الضحؾ كاال بتساـ كاألسى عمى ما
يعترم الطبيعة البشرية مف أمراض نفسية ،كما يعترييا مف نقص عف بمكغ األمثؿ كاألجمؿ في

السخرية التي تكتنؼ أدب ال كىراني كالتي سنتعرض
الفكر كفي الحياة .كىك ما يجسد ظاىرة ٌ
إلى آليات إشتغاليا في الفصؿ الثاني.
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الفصــل الثاني:
السخرية في أدب
آليات اشتغال ّ
الوهراني

السخرية في أدب الوىراني.
آليات اشتغال ّ
المبحث األول :آليات تمثيل عنف الواقع.
تعد المغة بمثابة قدرة ذىنية مكتسبة يمثميا نسؽ يتككف مف رمكز اعتباطية منطكقة

عبر عف السمكؾ المغكم سكاء أكاف
فإف المغة تُ ّ
يتكاصؿ بيا أفراد مجتمع ما ،كبصفة عامةّ ،
شفييان أك مكتكبا ،كالذم يسمح لمفرد بالتعبير عف األفكار مف أجؿ التكاصؿ مع اآلخريف

كالعنؼ في المغة العربية يدكر حكؿ محكر السمككيات التي تتضمف معاني الصراخ ،كالتكبيخ
كالّمكـ فيك قد يككف سمككا قكليا أك فعميا أك إيحاء كرم از.1

 - العنؼ لغة" :العنؼ ُخرؽ باألمر ،كقمة الرفؽ بو .كىك التكبيخ كالمكـ كالتقريع كالتعرية بخطاب النبرة الحادة....
كعنؼ ،عنفا كعنافة بالرجؿ كعميو :لـ يرفؽ بو كعاممو بشدة "المنجد في المغة كاألعبلـ ،ج ،3ص  .66كأصؿ كممة
»  « violenceالفرنسية لفظ »  « violentiaالبلتيني المشتؽ مف الفعؿ »  « violareالذم يدؿ عمى المعاممة

بعنؼ ،كاإليذاء المذؿ المييف .كمف مظاىر العنؼ المغكية ،التأثير في شخص معيف إكراىا باستخداـ القكة أك اإلذالؿ
 أك الفعؿ الممحؽ لؤلذل الذم يتـ مف خبللو العنؼ؛ أك االستعداد الطبيعي لمتعبير العنيؼ عف اإلحساسات؛ أك قكةالشيء القاىرة؛ أك المظير العنيؼ لحدث ما .ينظر :الدر إبراىيـ ،األسس البيكلكجية لسمكؾ اإلنساف ،الدار العربية

لمعمكـ ،بيركت ،لبناف ،1994 ،ص  .33اصطالحاً :العنؼ ظاىرة ذات تجميات مادية كرمزية أفرزتيا اإلنسانية ،أفرادا
كجماعات ،في مختمؼ مراحميا التاريخية؛ أم ظاىرة ليا محددات اجتماعية كاقتصادية كنفسية كثقافية ...كما أنّو

مفيوم؛ أي بناء نظرم تجريدم ينطكم عمى مداخؿ كمستكيات معرفية متعددة تركـ العمكـ اإلنسانية كالطبيعية
إف العنؼ بيذا الكضع :مسألة تعني
استكشاؼ مظاىرىا ككصؼ بنياتيا ،ك تجتيد في إدراؾ كتفسير آليات اشتغالياّ .
الجميع :العالـ ،كالمثقؼ ،كاإلنساف العادم  .فيك يسترعي اىتماـ كفضكؿ عمماء النفس كاالجتماع كالتربية ،كعمماء
الديف كاالقتصاد كالتاريخ كاإلناسة ،كرجاؿ القانكف كالسياسة ،كالمغة...الخ .ينظر :بتينا ام شميدت كانغك دبميك شركدر

أنثركبكلكجيا العنؼ كالصراع ،تر :ىناء خميؼ غني ،ط ،1بيت الحكمة ،بغداد  ،2013 ،ص  .111- 122ينظر

كذلؾ :كميماف كاتريف ،التحميؿ النفسي ،تر :محمد سبيبل كحسف أحجيج ،منشكرات الزمف ،مطبعة النجاح الجديدة

إف البحث في خصائص العنؼ المغكية يعد – في تقديرنا  -مدخبل طبيعيا
الدار البيضاء ،المغرب ،2000 ،ص ّ .76
لفيـ اآلليات الكامنة كراء التمثيبلت الثقافية كالمعرفية التي تفرزىا المجتمعات البشرية بيذا الشأف ،سكاء عمى مستكل
الفرد أك الجماعة .كربما التمسنا ىذا في كبلـ "الجاحظ " الذم اعتبر اإلنساف ذلؾ "العالـ الصغير" الذم يحيا داخؿ
"العالـ الكبير" الذم ىك الككف ،فكصفو بسيؿ مف المبلمح التي تظير ركعة ىذا المخمكؽ العظيـ ،كتشرح لماذا جعمو

الحكماء "العالـ الصغير" " :فجعمكه العالـ الصغير إذ كاف فيو جميع أجزائو كأخبلطو كطبائعو ،أال ترل أف فيو طبائع
الغضب كالرضا ،كآلة اليقيف كالشؾ كاالعتقاد كالكقؼ كفيو طبائع الفطنة كالغباكة ،كالسبلمة كالمكر ،كالنصيحة كالغش

كالتمييز كالخبط ،" ،ك"الخبط" ،ك"السخط" ،ك"الجزع" ،ك"القِحة" ك"الظمـ" ك"الحقد" ،كالحدة كالغضب" .ينظر :الجاحظ،

الحيكاف ،ج ،4ص .56- 55-
1
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السخرية في أدب الوىراني.
آليات اشتغال ّ
يقدـ "ركبيرت ماكافي بركاف" تعريفا مطكالن لمعنؼ بكصفو انتياك نا لمشخصية ،بمعنى أنو
إف مخاطبة الشخصية تعني إعطاء
تعد عمى اآلخر ،أك إنكاره ،أك تجاىمو ماديا ،أك غير ذلؾّ .

بأنو أكثر مف مجرد الج سد كالركحّ .إنو يقر بأف األعماؿ التي تسمب
كصؼ شامؿ لمعنؼ ّ
الشخصية ،ىي أعماؿ العنؼ؛ فأم سمكؾ شخصي كمؤسساتي يتسـ بطابع تدميرم مادم
بل عنيف نا .ىناؾ العنؼ الشخ صي الخفي ،الذم يؤذم اآلخر نفسيا
يعد عم ن
كاضح ضد آخر ُ
لكن يا عدكانية ،بكصفيا محاكالت لتدمير سمعة الفرد أك
كالتيديدات المفظية ،فيي غير عنيفة ّ
تقكيض عبلقات األفراد مع غيرىـ مف بني البشر ،فالعنؼ المرتكب بحؽ األشخاص يتضمف

ث تنتيؾ البنى االجتماعية
اإلساءة المّفظية كالجسدية ،كىناؾ "العنؼ المؤسساتي" الخفي؛ حي ُ
بأن و ىجكـ عمى فرد أك عمى
ىكية مجمكعات األشخاص .لقد جرل تعريؼ العنؼ االجتماعي ّ
إف العنؼ تعبير ضركرم عف الغضب ،الذم
ىكيتو ،لمجرد انتساب الفرد إلى فئة اجتماعيةّ .
بأن و عدكاف ،أك أنو دافع فطرم لمسيطرة عمى ماىك فطرم أك تدميره ،بكصفو إرادة قكة
يفسر ّ
شجاعة ،كالتعبير عف الغضب يعتمد عمى تكقعات السمكؾ اإلجتماعي ،كعمى السماح بذلؾ

السمكؾ ،بتكيي ؼ االنفعاؿ كالتعبير عنو اجتماعيا .1

إلى جانب ذلؾ ،يعالج " جاف جاؾ لكسركؿ" في كتابو "عنؼ الّمغة" مسألة لغكية أساسية

لطالما أىمميا ُركاد المّغة ،كىي مصطمح كضعو المؤلؼ نفسو ،كيعني فضالة المغة ،أك المتبقي

أك الحدة الخطابية التي ينتجيا التكتر الخطابي ،كيعادؿ البلكعي لدل "فركيد" ،ذلؾ العالـ

الميمؿ كالمؤثر مع نا .يأخذ "المتبقي" شكمو المتكتر كالحاد عند أصحاب النبرة الخطابية الحادة
لكنو مكجكد أيض نا ف ي الكبلـ العادم المكتكب كالشفيي ،كيكرد
مما يؤدم إلى االنفبلت المغكمّ ،

الكاتب أمثمة عدة عف المتبقي مف قصائد كركايات كأمثمة شعبية ،معتب انر أف "االستعارة تشكؿ

أحد أىـ أشكاؿ عكدة المتبقي المطركد إلى حرـ المغة" .الخركج عف المعنى المعجمي
لممفردات ،التراكيب التي تخرؽ النحك كتظ ّؿ صحيحة ،المعب باأللفاظ ،اليمكسة ،النكات
االنضباطية الصارمة في الكتابة ،ىي ترسبات مف ضمف نظاـ المغة يسمييا المؤلؼ "المتبقي".

إال أف "لكسركؿ" في كتابو ينقد النظريات المغكية لكؿ مف " سكسكر كجاككبسكف كتشكمسكي"
كغيرىـ مف المغكييف الكبار ،التعديؿ الذم يجريو ىك االستنجاد بعمـ النفس كالفمسفة لتحميؿ

1

 -ينظر :بارب ار كتمر ،األنماط الثقافية لمعنؼ ،تر :ممدكح يكسؼ عمراف ،عالـ المعرفة ،الككيت ،ع337 ،

 ،2007ص  .14 - 10 - 9ينظر كذلؾ :كيكيبيديا ،المكسكعة الحرة https://ar.wikipedia.org
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السخرية في أدب الوىراني.
آليات اشتغال ّ
"الخطاب المغكم" كفيمو مف خارج المدارس المغكية .ىكذا يحؿ بعض عمماء النفس مف أمثاؿ

"فركيد كالكاف كمصطفى صفكاف" ،مكاف " عمماء األلسنية" ،مثمما تحؿ "الركاية المتطرفة" لغكيان
مكاف قكاعد النحك كالصرؼ كاالشتقاؽ ،كيذىب الكتاب إلى اعتبار أف لمغة المحكية نحكان
المحرـ ،إلثبات
خاص نا يؤثر في المغة المكتكبة ،كأف ارتكاب الخطأ المغكم يشبو متعة انتياؾ
ّ
نظريتو ينقؿ المؤلؼ األلسنية مف االنشغاؿ بتزامنية المغة إلى االىتماـ بتاريخية المغة (تاريخ

الكممات كتاريخ المجتمع) ،معتب انر أف الكممات الم يتة كالتكريات القديمة تعكد إلى الظيكر عبر

"الصائغ المجيكؿ" ،ليذا السبب يفرد المناقشة حكؿ فردية المغة كجماعيتيا ،حكؿ مف يسيطر

عمى مف :نحف أـ المغة ،انطبلق نا مف عبارة "أنا أتكمـ المغة" الشائعة كعبارة ىايدغر "المغة
تتكممني" .ىكذا نفيـ مكقع "المتبقي" في المغة حتى في حاؿ األخطاء" :االشتقاؽ الخاطئ أك
الشعبي مبني عمى إحساس الجماعة بالمغة" ،كىكذا نفيـ "المتبقي" نفسو" :المتبقي يتكمـ عف
جسـ المتكمـ كيحمؿ عنؼ عكاطفو ككذلؾ خمجات االنفعاؿ التي يستنفرىا اآلخر فينا".

1

اتجو الكىراني في خطاباتو إلى تطكير فكرة "التمثيل باالنفعال" باعتبارىا أكثر الكسائؿ

السردية ،كىي فكرة تيدؼ إلى إيجاد آليات أخرل لمتعبير عف
الخطابية جدكل لمبلحقة رؤياه ّ
كلكن يا ما تزاؿ معركة ىجاء حاد ،كما تزاؿ رغـ تطكر آلياتيا ،معركة
مكقؼ درامي إنسانيّ ،

السردية في ىذه اآللية أكثر نضجان
" خطابية انفعالية" ،عارية مف لحظة المكاربة ،ككانت الرؤية ّ
مقارنة بالطريؽ الضيؽ الذم سمكتو مف قبؿ.
الساخرة
بات مف الكاضح أف أدبو أصبح أكثر عمق نا في صياغتو لمكسائؿ الخطابية ّ
كلـ يعد في كسعو أف يعتمد عمى كممات أل ِ
مو لئليفاء بأغراض الرؤية اإلبداعية ،كاف ال بد أف

يكتشؼ منفذا آخر أك يقؼ متجمدنا عمى حافة االتجاه الثنائي لمفحش والتخمق ،الذم تكقؼ
عنده ،كىك يسرد لنا معالـ معاناتو كمجابيتو لمحياة اإلنسانية ،كقد بدأ الكاتب محاكالتو لمخركج

السردية الحادة ،الح افمة بصكر تيييج المسرود التي أصبح يكزع ألكانيا
عف طريقة التجربة ّ
كلكنو
فكؽ سطح الخطاب ،كانت مقدرة فائقة عمى تأدية المعنى بأكثر الصكر عرضا كاثارةّ ،

1

 -ينظ ػ ػػر :جػ ػػاف ج ػ ػػاؾ لكس ػ ػػركؿ ،عنػ ػػؼ المغ ػ ػػة ،ت ػ ػػر :محمػ ػػد ب ػ ػػدكم ،مراجع ػ ػػة :محمػ ػػد م ص ػ ػػمكح ،ط ،1المرك ػ ػػز

الثقػ ػ ػ ػ ػػافي العربػ ػ ػ ػ ػػي  ،2005ص  .191- 190ينظػ ػ ػ ػ ػػر كػ ػ ػ ػ ػػذلؾ :عن ػ ػ ػ ػ ػػؼ المغػ ػ ػ ػ ػػة" لجػ ػ ػ ػ ػػاف جػ ػ ػ ػ ػػاؾ لكسػ ػ ػ ػ ػػركؿ ،ىمكس ػ ػ ػ ػ ػػات

البلكعي كاليذياف . https://darweesh.yoo7.com/t9-topic
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السخرية في أدب الوىراني.
آليات اشتغال ّ
ظ ّؿ فكؽ الممكف دائما ،كظمّت جيكده تبحث عف امتدادات لرؤية مختمفة ،تككف أنجع في
استئصاؿ أكراـ العصبية المشرقية.
كىذه الرؤية الخطابية الحادة تقؼ بتردد بيف سخريتو كبيف انفعاالتو ،كىي مجرد صرخة

مشحكنة بالغيظ الذم ما يزاؿ ف ي صدره تجاه كؿ الحاقديف المعادي ف لو ،كلكف القارئ مطالب
بأف يبلحظ ىذه النبرة المفاجئة التي تكسؿ بيا ،كالتي تربط بينو كبيف سذاجة القضاة ،كأصبح

مف المحتـ أف يتغير حقؿ الخطاب مرة أخرل بصكرة جذرية.

ىنا ،بدأ مسيرتو في اتجاه التعبير الخطابي العنيؼ أك القناع ،التي تبدك مثؿ محاكلة

محزنة لتممس العزاء في تاريخ العالـ المشرقي باعتباره تراجيديا في تصكير ىمكمو ،فيك

المغترب في دمشؽ ،ال مؤنس لو سكل كمماتو ،كاخفاقات أصدقائو الذيف كانكا يبلقكف

المصير نفسو في مدف المشرؽ ،كالذيف يمثمكف معو عمى مسرح كاحد رغـ كؿ االختبلفات
كىنا بدأت مشكمة التعبير االنفعالي ت أخذ طريقيا في يسر ،عبر ىذا الصراع المتجدد عمى

الدكاـ كانطمؽ الكاتب بصكرة نيائية كراء تمؾ المرحمة المرىقة التي تنتيي بتبني "فكرة اال نفعال"
مف الخارج كالداخؿ سكاء.

 - 1االنفعالية وعنف المّغة:

أ -عنف الخطاب واستبطان المسكوت عنو.

أثناء الحديث عف خصائص الكتابة ،سنحاكؿ تخطي خطابات اإلدىاش كالغريب التي

تكسك أدب الكىراني لنق ارب مضمكنو بصفتو نصا عنيفا ،كبنية تركيبية شديدة الكقع؛ كالكقع ىنا

حكميتيا
ث
ال يعني الح ّدة ،كما ال يعني شيئا آخرّ ،إنما نقصد بالكقع حدة البنية مف حي ُ
ّ
المقنعة بقناع
كبصفتيا لغة سردّية تمتاز بد ّقة المعنى ككضكح الرؤية؛ لغة "األنا" ،الذات ّ

اليكيات داخؿ دائرة اليكية
االنفعاؿ ،يحكي ىكيتو كذات ككطف كتاريخ ،كغيرىا مف أنكاع ّ
الكبرل لمكجكد اإلنساني .1
الساخر في "أدب الكىراني" ،كما رأينا في الفصؿ األكؿ :مف
السردم ّ
يتشكؿ الخطاب ّ
خبلؿ نقطتيف :الغربة الناجمة عف الرحمة المشرقية كالتيميش الناجـ عف المشارقة ،قطب

السخرية التي ال تعترؼ باليزيمة ،ككبل القطبيف مرىكناف بحضكر الذات
أساسو جمالية بشاعة ّ
1

 -ينظر :محمد بياكم ،العنؼ كالعدالة ،نصكص فمسفية مختارة كمترجمة ،أفريقيا الشرؽ ،المغرب ،ط2013 ،1

ص  .19- 18ينظر كذلؾ :أماني فؤاد ،السرد النفسي الشاعرم في -امرأة ما  -ركاية ليالة البدرم ،الحكار المتمدف -
العدد. 2014 - 4387 :
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السخرية في أدب الوىراني.
آليات اشتغال ّ
السخرية االنفاعمية ،كرحى
الساردة ،كمف ثمة تمثؿ ىذه الذات قطب الرحى؛ رحى ّ
المغربية ّ
التمرد عمى القيـ المشرقية مما ِ
يس ُـ ىذيف القطبيف بسمة العنؼ ،كمف ثمة أيضا امتازت
ّ
ّ

نصكصو بصرخة المغة ككقع المعنى كلكف مع عنؼ النص تتحقؽ متعة المحكي ،كل ّذة

المسركد كمع حركة رحى القطبيف يعاد تشكيؿ رؤية مغايرة لمتاريخ ،فالتاريخ بصفتو أحداثا
الساردة ،تحاكؿ مف خبلؿ حكييا العنيؼ لمتاريخ
ىكية "األنا" ّ
ماضكية كزمن نا منتييا ،ىك أيض نا ّ
ليتعرؼ بدكره عمى ىكيتو المنفمت ة في البمد المشرقي
أف تقدـ نفسيا لآلخر بغية تأكيمو لماىيتيا ّ

فيك ال يدرؾ ىكيتو إالّ بحضكر "البمد األصمي" كاالحتماء بتمؾ األكطاف في أكطاف أخرل ،كما
يكضحو ىذا المقطع ":وأكبت بيا األقران في وىران ،وأطمق عنان المّسان في تممسان ،وأدعو
لو في مدينة فاس عمى عدد األنفاس وأثنى عميو في أغمات ،ولو أن لمقمم لسانا ،ولمورقة

إنسانا لصرخت وتألمت وتظممت ،حتى إذا ىرمت سعودىا ودى عودىا ،رميت بالرواعد ،فأتى
اهلل بنيانيم من القواعد ،وألنشدتك في المال ،قول الشيخ أبي العال :جموا صارما وتموا باطال

وقالوا صدقنا فقمنا نعم ،ولكن السكوت عن ىذا أنجح ،ومسالمة األفاعي أصمح"  .1بيذه

الصرخة الخطابية" التي يرسميا لنا ىذا المقطع تنكشؼ ىكيتو كتنفتح عمى عكالـ "التيجير
" ّ
القسرم" متمثمة في ىذه الرمكز :وأكبت بيا األقران في وىران ،وأطمق بشكره ال ّمسان في

السردم المثبت خطابان
تممسانّ ،إنيا تسعفنا عمى تفسير األحداث كىذا مف خبلؿ المنجز ّ
السرد يقكـ عمى قاعدة أنطكلكجية ضمف ظركؼ تاريخية
مكتكب نا ،فالخطاب " المتصؿ بالكتابة ك ّ
1


 -منامات الكىراني ،ص .8 - 4

 -مف باب التكثيؽ لبعض المصطمحات التي تدخؿ في حيز عنؼ المغة ،مصطمح "صرخة المغة" الذم أشار إليو:

عالـ األصكات الفرنسي" إ"يفاف فكناجي" إعتبر بأف صرخة المغة في مظيرىا الكبلمي المنجز عبارة عف تسنيف

مزدكج ،أم أنيا نسؽ تع بيرم يعبر عف نمطيف مف المعمكمات  :أكال ،معمكمات ذات طبيعة لغكية أكلية أك أصمية
تجسدىا العبلمات المغكية مف خبلؿ صمة االعتباط القائمة بيف الداؿ كالمدلكؿ؛ كثانيا ،معمكمات ذات طبيعة ثانكية

أك فرعية مبلزمة كمصاحبة لؤلكلى كال تنسمخ عنيا ،كقد سمى" فكناجي "ىذا النكع الثاني مف المعمكمات :األساليب

الصكتية ،كىذه األخيرة حاضرة بقكة في كؿ تمفظ صكتي ،كتتكفؿ بالتعبير عف مشاعر المتكمـ كاحساساتو كمكاقفو
االنفعالية الكاعية كالبلكاعية كبعبارة أخرل ،فالمستكل األكؿ يشمؿ مظاىر المغة المعرفية كالثقافية كالعممية ،بينما
يختص المستكل الثاني بالجكانب النفسية كالشعكرية  .ينظر :مراد مكىكب ،لغة العنؼ كعنؼ المغة  :مقاربة لسانية

نفسية ،كمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانية – بني مبلؿ المممكة ،ص  .5مكقعwww.alukah.net :

 -  التيجير القسري :يؤدم إلى"االنفعاؿ الخطابي كالخضكع لمضغط النفسي ،ألف كاقعنا اإلنساني أكثر بشاعة

كيحتاج الكاتب إلى محكي ليكتب تجربتو التي تتناكؿ أحداث العنؼ اإلقصائي كالقضاء عمى اليكية كالتيجير
كاالحتقاف العنصرم .ينظر:أحمد األنبارم :العنؼ ىاجس يتجمى في الركاية العربية ،ص www.aljazeera.net ،3
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السخرية في أدب الوىراني.
آليات اشتغال ّ
مزامنة لمحظتي الحكي كالمعنى ،متأتية مف ككف اإلنساف منتج نا لمعبلمة كالرمز قصد إدراؾ
اليكية عمى نحك تأكيمي ،مف خبلؿ إقامة دائمة لممبدع في فضاء متحرؾ داللة كمعنى يتخارج
ّ
بالسارد
في مسركدات كمأثكرات مقكلة أك مكتكبة تمكضع الفكر ثقافات متناثرة عمّيا تمسؾ ّ

لحظة تعبيرىا عف الكجكد" .1

المسانية قراءة تأكيمية كانت كالتالي:
فإذا ما جئنا نستقرئ ىذه الشفرات ّ

اليوي ــة.
وأكبت بيا األقران في وىران =
ّ

وأطمق بشكره المسان في تممسان = اليوية.

وأدعو لو في مدينة فاس = اليوية.

حتى قربت من العراق وسئمت الفراق ،فأرحت نفسي= استعادة اليوية.

أف ىذه المقاطع بما تضمنتو مف رمكز تحكي صرخة االستنجاد بالكطف
يتبيف لنا ّ
جميا ّ

األـ ،كتشعرنا في الكقت نفسو بتكحد البطؿ في عالـ صاخب بالحركة " ،فعندما يخرج اإلنساف
غبات اآلخريف ،فيتولد بالضرورة
إلى الحياة ،كيتخذ لو مكانا ما في الكجكد ،تعترض رغبتو ر ُ
التدافع والغيرة والحسد والعنف ،كىكذا ،فالعنؼ يسـ العبلقات اإلن سانية كيتكاجد في كؿ لحظة
المصكر
تبلؽ كأثناء كؿ تحاكر بيف الناس" ّ .2إنيا ذات محمكؿ نفسي انفعالي ترتفع بالمسركد ك
ّ
المتخيؿ كالمخب كء كالمسككت عنو ،إلى أعمى مستكل ممكف مف االصطداـ بالقارئ كتحفيزه
ك ّ

ألنو ال يكتفي بفضح المعنى فقط
كاثارتو كتحديو ،بصفتو نص نا يقكؿ مالـ يصرح بو كاتبو ،ك ّ
"إف قراءة النص يجب أف تستند إلى
كاّنما يقدـ متعة الصرخة التي تقدـ لنا معالـ نفسية الساردّ ،


إف الرمكز ىي مكاضع انتقاء تاريخي لؤلسماء ،أك ىي تصكرات خيالية بيف التجربة كالكاقع ،تختزف التجربة
 ّاإلنسانية بكساطة صكر التجربة أو رموزىا  :فالرموز ىي تشفير ،وتسمية ،وتصنيف لمتجربة (األفكار ،واالنفعاالت

والرغبات واالستجابات الحاصمة فكريا ) في صكر الذاكرة ،التي تقكـ بكظيفة نماذج سمكؾ محتمؿ ،حيث نحتفظ
بتفسيرنا لتجاربنا في تداعيات رمزية .كمف الصعب تفسير سيطرة الرمكز الكاسحة عمينا ما لـ نتعمميا بالتزامف مع

التجارب اليكمية القكية .يصبح الت مثيؿ الرمزم الذم يحدد التجربة مركزيا في تشكيؿ تخمينات الكاقع أك المعتقدات مف
السياؽ ،فالخطط
خبلؿ الكعي كالمحاكمة العقمية ،كتتنكع المعتقدات كالتخمينات بشأف العنؼ تبعان لمزماف كالمكاف ،ك ّ
التأممية كأنماط التفكير ،التي ينظـ الشخص بكاسطتيا تجربتو كيفسرىا ،تشتمؿ عمى المعتقدات كالتخمينات ،تتككف
المعتقدات بكصفيا تقييمات لمكاقع ،بكاسطة التصكير الرمزم كمبدأ الحكـ االنتقائي أك ال سمطة ،كأنظمة الحكـ

العصبية .ينظر :بارب ار كتمر ،األنماط الثقافية لمعنؼ ،ص .19
1

 -حاتـ الكرفمي :بكؿ ريككر...اليكية كالسرد ،تقديـ :أحمد عبد الحميـ عطية ،دار التنكير لمطباعة كالنشر كالتكزيع

2

 -مراد مكىكب ،لغة العنؼ كعنؼ المغة  :مقاربة لسانية نفسية ،ص .4

بيركت ،2009 ،ص .53
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السخرية في أدب الوىراني.
آليات اشتغال ّ
النظاـ النصي نفسو الذم يستعاف في تكضيحو ببعض العمكـ اإلنسانية :كعمـ النفس التحميمي

كالنقد المضمكني كالتاريخي" .1

نعتقد أف الكىراني حيف كاف يكتب نصو بمغة انفعالية تحكي مآسي الغربة ،كاف يراىف

الرمز ،كال ّشفرة التي تميؽ بمقاـ اليكية ،كحيف كاف يمارس تمؾ التقنية الفنية
بيقينية عمى أىمية ّ
كاف يدرؾ مدل أىمية عممية الشفرة ،كباقي عناصر التعمية ،أىميتيا في قدرتيا المتميزة فنيا
كمعرفيا عمى فتح النص عمى "ال تفسير اليرمينكطيقي" باالستعانة عمى الضغط النفسي ،كاف

الساخر
السردم ّ
يفعؿ ذلؾ كىك يدرؾ بكعي الكاتب المتمكف مف أدكاتو اإلبداعية أف النص ّ
عكؿ عمى إضطراب المغة ككقعيا كمما حقؽ درجة عالية مف الغكاية ،كمف فتنة المغة ،كقد
كمما ّ

تعكذ الجاحظ قديما مف فتنة المغة "أعكذ باهلل مف فتنة القكؿ"  ،2كفي اعتقادن ا لف تتحقؽ تمؾ

ال بعنؼ الّمغة.
الفتنة إ ّ

كفي المقابؿ ،لف يتحقؽ "عنؼ النص" إالّ إذا المست لغتو االنفاعمية مكامف اإلحساس

ألف كؿ "أنا"مسككنة باآلخر
ألف اآلخريف يتشابيكف في الداخؿ ،ك ّ
في نفس المتمقيّ ،
مدكنة حدث كبلمي ذم كظائؼ متعددة
الكجكد"لؤلنا" إ ّ
ال بكجكد اآلخر ،كمف جية ّ
فإف النص ّ
كىك شكؿ لساني لمتفاعؿ االجتماعي تبعا لممقاـ الذ م أنتج فيو كلمعبلقات االجتماعية كالمسانية

المس انية الخاصة لمتحميؿ .3
كالثقافية كالمعرفية ،فيك مجمكع الممفكظات ّ

السردية المفعمة بشعرية المحكي في أدبو تمثؿ الكسيط الفني
أف طاقة النص ّ
الشؾ في ّ
ث تراكيبيا ،كمما
لكؿ تأكيؿ ،كما تشكؿ حاف از قكي نا لفعؿ التمقي ،فكمما تمكنت المّغة مف حي ُ

"السرد المتفرد" ،مف حيث درجة االنفتاح عمى آفاؽ المعنى ،كتمادت
اكتسب نصو خاصية ّ
مسافة االنتظار كتجسدت خيبة التكقع.

تييج المسركد في المقاطع
يتبدل "عنؼ النص" في كقع التراكيب المغكية ،كفي مكاطف ّ

السردية التالية:
ّ

1

 -ركالف بارت :لذة النص ،رشيد بف حدك ،قراءة في القراءة ،مجمة الفكر المعاصر ،عدد ،1988 ،49- 48 :ص

2

 -مصطفى ناصؼ ،محاكرات مع النثر العربي ،عالـ المعرفة :سمسمة كتب ثقافية شيرية ،يصدرىا المجمس الكطني

3

السرد ،ص .68
 -ينظر :حاتـ الكرفمي ،بكؿ ريككر ،اليكية ك ّ

.19

لمثقافة كالفنكف كاآلداب -الككيت ،1978 ،ص .13
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السخرية في أدب الوىراني.
آليات اشتغال ّ
" ثم غمبتو عينو بعد ذلك فرأى فيما يرى النائم كأن القيامة قد قامت وكأن المنادي ينادي

ىمموا إلى العرض عمى اهلل تعالى ،فخرجت من قبري أيمم الداعي إلى أن بمغت إلى أرض
المحشر".

" فخرجت من قبري أيمم الداعي إلى أن بمغت إلى أرض المحشر وقد ألجمني العرق وأخذ
من التعب والفرق ،وأنا من الخوف عمى أسوء حال ،وقد أنساني جميع ما أقاسيو عظيم ما

أعانيو من شدة األىوال".

أما ترى الميزان يرتعد بما فيو مثل المحموم إذا أخذه النافض البمغمي يوم البحران؟ أما ترى

الصراط يرقص بمن عميو ؟ رقص القموص  براكب مستعجل".

"… فمما انتيى إلينا صاح بنا صيحة عظيمة ى ائمة أخرجتني من جميع ما كنت فيو فوقعت
من سريري".

السردية التراثية التي ألفناىا
نبلحظ عبارات
ّ
سردية تخرج عف اإلطار المألكؼ لمتراكيب ّ
مسالمة في انتظاماتيا الخطابية ،ىنا فقط "تتوتر بنية المسرود" كىي تغادر سككنيتيا النثرية
الكاقعية ،تكتر يدفع بيا جية مساحة النظـ ،تكتر تركيبي يتجاكز استظيار الصكرة الفنية
النثرية ليكثؼ عنقكدية الصكر الخاطفة ،حيف يتخمى عف "المغة النثرية" الميادنة كينحاز إلى

لغة أخرل (لغة الحمـ) ،المغة الضالة المضممة لكؿ تكقع لئلمساؾ بالمعنى القصدم ،أك

1
الساخر ،تغادر صمتيا لتمفظ مكنكناتيا في عالـ
السردم ّ
البلقصدم  .لغة مسككنة بطاقة البكح ّ

الساردة بالصكت الترىيبي؛ أم"األنا
السردم ،تتكسؿ الذات ّ
البكح ،كفي ىذا المكطف مف المتف ّ
الساردة الخائفة " لتقنع بو "األنا المتمقية" لتمارس ب كحيا في مقاـ نص العنؼ كالعقاب ،كقكليا:

كأن القيامة قد قامت
[ وقد أنساني جميع ما أقاسيو عظيم ما أعانيو من شدة األىوال]ّ [ ،
ألجمني العرق وأخذ من التعب والفرق  -من شدة األىوال  -أما ترى الميزان يرتعد  -فوقعت

من سريري] .شكمت ىذه األلفاظ ،كقياـ القيامة ،كاستيبلء العرؽ عميو ،كارتعاد الميزاف ،تكت نار
يبرز لمقارئ مدل عمؽ الشفرات التي يضمرىا الكاتب ،كحضك انر دالليان يستكجب قراءة إنزياحية

 - القمكص :ىك أكؿ سمف الناقة ،ينظر :ابف منظكر لساف العرب ،ج ،3ص 330
1

 -ينظر :عميش عبد القادر ،سرد صمت األنثى ،كاستنطاؽ ُىكيتيا في ركاية بحر الصمت ليا سمينة صالح .مكقع:

 .www.amicheabdelkader.comينظر كذلؾ :ر.بارت ،شعرية المسركد :تر :عدناف محمكد محمد ،منشكرات
الييئة العامة السكرية لمكتاب ،ك ازرة الثقافة -دمشؽ ،2010 ،ص .47 - 44- 43
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السخرية في أدب الوىراني.
آليات اشتغال ّ
ألف رسالة المناـ الكبير نجحت كخطاب سردم ساخر في إثارة فضكؿ المتمقي ،متجاكزة

السركد العربية.
مألكفية ّ

سرعت
يشكؿ عنؼ المقكؿ ،كقكلو[ :أما ترى الميزان يرتعد] ،تيييجا لبنية المحكي التي ّ

السرد ،ضمف نسيج لغكم عنيؼ يصكر لنا أىكاؿ يكـ الحساب؛ كتكظيؼ األلفاظ التي
حركة ّ
ليا كقع الطمقات ،ألفاظ سردية تغادر خمجات الحمـ ،كقكلو [:فمما انتيى إلينا صاح بنا صيحة
عظيمة ىائمة أخرجتني من جميع ما كنت فيو ،فوقعت من سريري.]..

الس رير ،صكرة مرعبة ينتيي بيا الحمـ ،فخطاب الصياح ىذا الذم
إ ّف السقكط مف ّ
بل بالجسد النائـ ،كاّنما يريد أف
يتكسؿ بو يجسد لنا شدة فعؿ االستيقاظ فيك لـ يعد منشغ ن
يتحدث عف الجسد النا ئـ كحركة ال كاعية ال تخمك مف االنفعاليةُ ،متشكمة في ألفاظ تستقر

ساخنة في قمب المتمقي ،تاركة ىزة النشكة ككقع المحكي ،في صياغة ق ّؿ نظيرىا في سرديات
التُراث العربي.
كفػ ػي أسطر أخرل مف القػراءة المتكاصمة "لممناـ الػبير" يمكػف الق ػ ػكؿ:

لـ يكف "الكىراني" مف دعاة العنؼ ،ال في سمككو الشخصي كال في عبلقاتو مع

كلكف كعيو الثقافي تش ّكؿ في حقبة كاف العنؼ فييا الفمسفة التي
اآلخريف ،كال في عمكـ أدبو،
ّ
تبنى في أدبو ضربا مف العنؼ يصطمح
السني كالشيعي ،كليذا ّ
تبناىا المقاكمكف لممشركع ّ

عميو العنف الثقافي ،كلعمّ و اىتدل كىك يصكغ ىذه الفكرة في "أدبو" بما كرد في ثنايا الكتاب:

1

كمما حاولت أشكو قصتـي

ال ألقى غير ذي قمب جريح
يتشكى مثل شكوى ِمحنتي
يا َلقومي ما عمييا مستريــح

السياؽ الثقافي" الذم
تتضح معالـ ىذا المقطع حينما نستنطؽ مكاقفو ،كنربطيا بمجمؿ " ّ

السرد األدبي ،لتتصؿ بالعبلقة المتكترة بيف الشيعة كالسنة
عاصره ،كىي مكاقؼ تتخ ّ
طى سياؽ ّ

كما يمثميا ىذا المقطع :فقال لو معاوية :تعرف ىذا وأشار إلى أبي القاسم األعور ،فقال :نعم

يا أمير المؤمنين أعرفو حوساً ،فقال لو :وما الحوس؟ فقال الذي يعمل النحس منو ،قال:


 -سمير التقي ،ثقافة العنؼ في المجتمع العربي ،الديمكق ارطية كحقكؽ اإلنساف ،في مكاجية ثقافة العنؼ ،دمشؽ

سكرية.http://www.maaber.org ،

1

 منامات الكىراني ،ص .65105

السخرية في أدب الوىراني.
آليات اشتغال ّ
فإنو يقول :إّنو كان يدعو لنا ويترضى عن أسالفنا ،ويؤذي من يؤذينا ،فقال نعم يا أمير
المؤمنين ،كان يفعل ذلك لمتكسب والمعيشة ،ولو أن الييود جعموا لو عمى سب النبي صمى
اهلل عميو وسمم جعال لبادر إلى ذلك مسرعا ،فقال يزيد :إذا كان األمر عمى ذلك فميصفع

صفعا جيدا ،ويطرد من ىذه الرحاب" إن ىذه الكتابة ،....واضربيم بالسيف حتى تزيميم
عنيا ،وأورد ىؤالء الرجال حتى ينالوا بغيتيم من الماء وينصرفوا سالمين" .1

ىذه الكتابة نتجت عف ذلؾ المخاض"ألركيكلكجيا التاريخ العربي"  2كقد كاف الكىراني

كاتبان متمرسان بالخبرة عمى التكتر بيف الفرؽ اإلسبلمية ،كقدـ ليا تمثيبلن دقيقان في نصكصو التي
كتبت عمى خمفية األطركحات الفكرية لحركات الفكر اإلسبلمي التي تشكؿ الفضاء العاـ الذم

الساخرة ،كفييا ظير العنؼ بأشكالو المتع ّددة
السردية ّ
تفاعمت فيو األحداث المتخيمة لمكتابة ّ
بكصفو كسيمة صراع بيف الطكائؼ اإلسبلمية المتشددة.
استخدـ الكىراني ىذا الكصؼ لئلشارة إلى مجمكعة مف المعطيات الداللية التي تفسر

بل قاـ الكىراني باستدعاء
مجمكعة مف القضايا الثقافية كالسياسية كاالجتماعية المختمفة ،فمث ن
شخصيتي عمي بف أبي طالب كمعاكية بف أبي سفياف كرمزيف لمصراع السياسي ،فبما أف
النص قد كتب في زمف تتصارع فيو القكتاف السياسيتاف الفاعمتاف في الشاـ كمصر ،كىما القكة

الفاطمية(الشيعة) كالقكة العباسية (السنة) ،كىك الصراع السياسي التاريخي الذم ابتدأ في
نيايات الخبلفة الراشدة بيف عمي بف أبي طالب كرـ اهلل كجيو كمعاكية بف أبي سفياف كنتج

فإف
عنو انقساـ تكجيات األمة السياسية كالدينية إلى ثبلث فرؽ ىي السنة كالشيعة كالخكارجّ ،
النص قد استدعى الشخصيتيف المحكريتيف (عمي كمعاكية) كمركز لمعنؼ السياسي الذم سبب

الكىف كالتفرؽ لدل المسمميف ،كىك األمر الذم تكرر في مجمؿ تاريخ األمة السياسي حتى

كصكلو إلى زمف الكىراني ليتسبب أيضان في الفرقة بيف المسمميف كالتي استغمت مف جانب

إف النص يمقي بياتيف الشخصيتيف في السياؽ الحكائي
الفرنجة لغزك كاحتبلؿ بيت المقدسّ ،
إف ىذا
ليس بحضكرىما الحقيقي المعركؼ ،كاّنما بتركيبة محكرة ترسـ شك ن
بل غير جدم ليما ّ
التحكير يضع دالل ة ميمة في جسد ىذا الصراع التاريخي الخطير تتكجو إلى نقطتيف ميمتيف

ىما:
1
2

 -منامات الكىراني ،ص .58- 57

 -عبد اهلل عبد البلكم ،حفريات الخطاب التاريخي العربي ،المعرفة ،السمطة كالتمثبلت ،ط ،1ابف النديـ لمنشر

كالتكزيع ،كىراف ،2012 ،ص .18
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السخرية في أدب الوىراني.
آليات اشتغال ّ
أ  -كشؼ مدل ما صنعتو السياسة التي اعتمدت عمى أىكاء شخصية كاعتبارات خارجة عف
سياؽ المصمحة العامة لؤلمة لبناء منظكمة مزيفة ال تعتمد عمى أسس خبلفية حقيقية كخبلقة

كما ىك معيكد في االختبلؼ البناء .

ب  -األمر نفسو يتكرر مرة أخرل في عصر الكىراني ،حيث يستشرم في جسد األمة الخبلؼ

التاريخي نفسو الذم ال يعتمد سكل عمى مقكالت غير جدية في عمقيا بؿ ىي مجرد مظير

خادع لتبرير امتبلؾ السمطة .

في أجزاء أخرل مف رسالة "المنام الكبير" تغكص الكتابة في التابكىات المجتمعية

تعالج أدؽ تفاصيميا النفسية كالعاطفية عند كؿ مف الركام كالحافظ العميمي ،دكف خشية مف

حراس القيـ األخبلقية كالدينية ،شديدة المحافظة في تناكليا لبعض القضايا اإلنسانية ،كقكؿ
الكىراني ":فما انقضت أمنيتي حتى طمع عبد الواحد بن بدر من جانبي وقال لي :الساعة
رأيت عدة جوار يطمبونك مع بعضيم أوالد يزعمون أنيم منك ،وأنت تنفييم عنك ،وبعضيم

يدعي أنك بعتيم لغيرك ،وىن حبالى منك ،فقمت ىون عميك يا شيخ وال يكن عندك أخس

منيم ،...قد باعت األسباط قبل يوسف وىم ىم .وجمت من كالمو ساعة ،وقمت :لو أني
مثل الحافظ العميمي الذي ال يقتني إال الغممان الذكور كمما التحى واحد باعو وأخذ آخر ما

حمت بي ىذه المصيبة " .1

يتميز ىذا النص بمغة شديدة الكقع كالكشؼ ،تنزع إلى االنفبلت مف أسر بعض

الشيادات المضمرة في بعض الفقرات ،ىذا لخكضو في أدؽ المشاعر الجنسية المسككت
عنيا  ،2فالعميمي يظير الممارسات الدنيكية التي كاف الكىراني يمارسيا فيك يقكؿ :الساعة
رأيت عدة جوار يطمبونك مع بعضيم أوالد يزعمون أنيم منك ،وأنت تنفييم عنك ،يظير مف

خبللو مدل التصكير الدقيؽ لتفاصيؿ الحياة التي كابدىا المؤلؼ ،ككيفية ممارسة الجنس
كآ ِ
ليات التعبير عنو ،مما جعؿ النص يزدحـ باإلشارة إلى الكاقع اإلنساني العادم اليكمي ،كاقع
الممارسات األخبلقية كالسمككية كالمعتقدات كالمكاقؼ في الحياة اليكمية ،مف حمؿ النساء إلى

فإف ىذا التكجو نحك
مكانة األكالد في المجتمع كآثاـ األشخاص الذيف ينكركف أكالد الجكارمّ .
أف المتعة
السيطرة عمى ال كاقع ال ينبغي أف يعد اليدؼ األسمى أك الكحيد ّ
لمنص ،إذ مف الجمي ّ
1
2
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السخرية في أدب الوىراني.
آليات اشتغال ّ
الكبيرة في خمؽ بنية سردية مثيرة كمتكترة ،كنسج خيكط كتقنيات لمتمثيؿ بيا ،كميا غايات
جمالية سامية مف غايات النص.

ِ
ِ
المسككت عنيا
الشائكة
عمؿ الكىراني عمى استبطاف المشاعر البشرية في مناطقيا

الس اردة التي قابميا  بأفعاؿ الذات المعادية(الحافظ العميمي)
كتصكي ر متغيرات مشاعر الذات ّ
كفؽ مراحميما الزمنية ،كأحداثيما المحكرية .كلقد استطاع باستخدامو لتمؾ التقنية ،أف يستبطف

الذات اإلنسانية كيعرم أدؽ التفاصيؿ التي ي خفييا األفراد في أغكارىـ ،فمكؿ شخص حياة
مختمفة ،ىناؾ ال جزء الظاىرم الذم يرتضيو المجتمع ،كيص ّدره الفرد إلى الجميع ،كىناؾ الجزء

المخفي ،كالذم يظؿ في العمؽ ،م نطقة األسرار التي نمتمكيا جميعا كنحيا في جداكليا .1

النص أيض نا بالحكار الداخمي ،خاصة كأف الكىراني اصطنع طريقة في الكتابة
يتميز ّ
في فقرات الحكار بيف "عبد الواحد بن بدر" ك"الراوي" تشي بالقرب النفسي الشديد بيف تمؾ

ككأن و مكنكلكج داخمي الندماج الشخصيتيف ،فالحكار األكؿ الذم
الشخصيتيف ،كيستمر الحكار ّ
دار بيف "عبد الكاحد بف بدر" ك"الكىراني" جعؿ منو األخير معب نار لمد خكؿ في حكار مع الحافظ

العميمي ،كما في قكلو ":فما انقضت أمنيتي حتى طمع عبد الواحد بن بدر من جانبي وقال
لي :الساعة رأيت عدة جوار يطمبونك مع بعضيم أوالد يزعمون أنيم منك ،وأنت ننفييم
عنك ،وبعضيم يدعي أنك بعتيم لغيرك وىم حبالى منك .فقمت :ىون عميك يا شيخ وال

يك ون عندك أخس منيم ،قد باعت األسباط قبمي يوسف وىم ىم ،ووجمت من كالمو ساعة
وقمت :لو أني مثل الحافظ العميمي الذي ال يقتني إال الغممان ،".....كىكذا يدخؿ الكىراني
المقطع السابؽ في الحكار تمييدا لمحكار البلحؽ الذم سيككف بينو كبيف الحافظ ،حيث يدلو

عبد الكاحد بف بد ر عمى الحافظ بعد سماعو ليذا المقطع .كما يتسـ الحكار بينيما بدرجة مف
الشفافية كالعمؽ في استبطاف الذات البشرية ،بأدؽ ما تحتكم مف تناقضات كأسئمة كحيرة دكف



 -في النص السابؽ نجد المؤلؼ يعترؼ بذنكبو ،لكنو ال يكردىا لمجرد اإلعتراؼ بيا ،بل ليجعميا في موضع

مقارنة مع ذنوب اآلخرين األشنع واألكبر  ،إنو يأخذ القارئ بالتدرج مبتدأن بنفسو ليجعؿ اآلخر يثؽ بكبلمو عندما يحكي

بعد قميؿ عف اآلخريف ،يستمر النص في عرض مثؿ ىذه األحداث الدنيكية التي فعميا المؤلؼ في الحياة الدنيا
ليستقطب ثقة القارئ في تأكيد صدقو عف األحداث األخرل التي يركييا عف بقية الشخصيات األخرل.
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السخرية في أدب الوىراني.
آليات اشتغال ّ
كأنيا تعرية ،كبمكرة الحقائؽ كالبحث
أف يخفت الكشؼ أك ينتيي ذلؾ ،ألف تمؾ المكاشفة تعد ّ

فييا ،كفيميا ال اليركب مف مكاجيتيا.

ب  -جماليات تشكيل المعنى في النص اال نفعالي المصور لمعقاب:
المتأمؿ في "المغة المنامية" يكتشؼ دالالت مغرقة في الجماؿ ،كفي منطقة العالـ

اآلخر نعثر عمى لغة ضبابية ،كينكشؼ شيء مف المعنى كراء تمؾ الفضاءات ،كبيذا المفتتح
تأخذنا رحمة الرد عمى العميمي إلى مناطؽ مختمفة ،كأزمنة بعيدة ،في نص أقؿ ما يقاؿ عنو

ّأنو أضغاث أح ػبلـ ،ينبثؽ عف ُكنو أديػب ساخػر ،كما يصكره ىذا المقطع " :فبينما نحن في
المحاورة ،واذا نحن بمالك خازن النار قد ىجم عمينا وقبض عمى أيدينا ورمى السمسمة في
أرقابنا وسحبنا إلى النار فارتعنا إلى ذلك ارتياع ًا عظيماً ،...فرجعنا حينئذ إلى المالطفة
والسؤال وقمنا ل ـو :سألن َك باهلل ال تعجل عمينا فنحن صائرون إليك بعد قميل وما لنا عنك من

محيص.1 "...

تـ التقاطو في ىذا المقطع بحث نا عف معنى
العقاب بداي نة ،ىك الخيط األكؿ الذم ي ُ
غرة األحداث المركزية التي ي شتغؿ عمييا نص "المناـ الكبير" ،ىذا النص
المغفرة ،كتمؾ ّ

االنفعالي ،كالذم يميؿ إلى اال شتباؾ ،حتى أنو صار ينتجو تخيمي نا ،يبالغ في مجازاتو كيحفز
المغة لفض معاف عذراء ،حينما يشتبؾ بالعالـ اآلخر ،اشتباك ًا قوي ًا ،كما يصكره ىذا المقطع:
[ قد ىجم عمينا وقبض عمى أيدينا ورمى السمسمة في أرقابنا وسحبنا إلى النار فارتعنا إلى
ذلك ارتياعا عظيماً].

كفي نفس الكقت يتحكؿ إلى اشتباك حميمي ،كقكلو [:فرجعنا حينئذ إلى المالطفة

والسؤال وقمنا لو :سألن َك باهلل ال تعجل عمينا].
إذا كاف معنى االشتباؾ غير مقصكد في ذاتو في ىذه المخاطبة القصيرة ،فسكؼ
نضطر إلى أف نحرر المعنى مف سياقات مختمف ة ،حتى نزاكؿ تشكؿ تمؾ المخاطبة كنفيـ لماذا

الس ارد االشتباؾ القكم باالشتباؾ الحميمي؟
يقرف ّ

يمكف أف نق أر النص الذم أمامنا بطريقتيف :طريقة حرفية ،كعند ذاؾ ال تبقى لمنص

السخرية قكاميا المبلطفة
حاجة إلى تجسيد ىذا االشتباؾ ،كطريقة ببلغية مجازية ال تخمك مف ّ

الس ارد؛ ترابط ال انفكاؾ لو ،كأف التشفير
كالسؤاؿ ،كعند ذاؾ سيككف ثمة ترابط بيف النص ك ّ
1
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السخرية في أدب الوىراني.
آليات اشتغال ّ
المجازم ال سبيؿ إلى معرفتو مف غير حضكر المؤلؼ ،كببلغة النص الذم أمامنا لـ تكف
حمية قكلية ،بؿ صنعة مشاركة في االنفعاؿ الذم ا نجر مف خبلؿ االحتكاؾ بخازف جينـ

فكأن و يريد أف ينشئ ببلغة عمى ببلغة .1
ّ
بل في أف يدخمنا في مغامرة عممو الفني دكف أف يتذرع بحجج
لقد نجح الكىراني فع ن
الس ردم الكاقعي مع خيكط تخييمية
أسمكبية أك حيؿ لغكية؛ فقد كانت خطتو أف يتماىى الخيط ّ

أخرل تداخمت كاشتبكت ب خمفيات يمتمكيا القارئ عف حقيقة العقاب كمعنى الجزاء بعد

الخطيئػػػة .2

الكىراني يظير ك البطؿ المشتت في مشاعره ،ليعبر عف إحساسو القكم بالبلمعنى كىك

يشاىد تدافع "مالك خازن جينم" في عالـ الحساب ،فيك يقكؿ :فبينما نحن في المحاورة واذا
نحن بمالك خازن النار قد ىجم عمينا وقبض عمى أيدينا ،كىنا يتركز فعؿ الحكي في رقعة

ألنو كاف شاىدان
سردية تتسع بامتداد الحمـ كالتصكرات التي يمكف أف يتصكرىا القارئّ ،
السارد
ليككف كجية نظر ّ
باستمرار عمى عممية اليجكـ ،ككاف يقمّب كقائعو تقميبات شتى ّ

كالمتمقي في آف  ،3فيك في مقطع آخر يستكمؿ تمؾ الصكرة ،صكرة اإلنساف الم ّتيـ ،التي
تصكر لنا مادة سردية غامضة مصبكغة بشكؿ عنيؼ بالمذة(الجنس) ،كما يتضح مف كبلمو

الساعة رأيت عدة
فما انقضت أمنيتي حتى طمع عبد الواحد بن بدر من جانبي وقال ليّ :
الساردة أف تظير نفسيا كتسمع صكتيا أماـ مكاقؼ
جوار يطمبونك ،مف خبلليا تحاكؿ الذات ّ
الخكؼ كالرعب مف أجؿ خمؽ معادالت عجيبة كساخرة تقتضي كضع "الشيخ العميمي" في
مفارقات مثؿ ىذه.

كىنا يتحتـ عمينا أف نشير إلى طريقة الكاتب في التعامؿ مع بطمو(الحافظ العميمي)

المستغرؽ في مطاردتو حتى كىك في عرسات يكـ القيامة ،عمى حد تعبيره [ :وسرت إلى نحوك
وناديتك فأقبمت إلي تجري ،وما كممتني كمِمة دون أن لكمتني لكمة موجعة وشتمتني
وطيرت في وجيي خمس أوراق بصاق كعادتك عند الكالم ،...فقمت لك :يا أخي
ولعنتني،
َ
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السخرية في أدب الوىراني.
آليات اشتغال ّ
وسيدي ،أنا في حسب اهلل وحسبك ما أرجع أخ اطبك إالّ مثل ما يخاطب البيدوح القواد

المستضيئ باهلل أمير المؤمنين].

أمر مف ىذا
ىذا المشيد قريب مف مشاىد الحياة ُ
الدنيا التي ناؿ فييا الكىراني ما ىك ّ
األخير ،ذلؾ الكجو الذم يتربص بو في كؿ مكاف ،فالكىراني ينكره(أقصد :الحافظ العميمي)
تارة ،كيميؿ إلى مخاطبتو تارة أ خرل ،في كؿ األحكاؿ الكاتب مشتبؾ مع المكقؼ بكميتو ،كقد

أسمكبية عنيفة ،تناغمت مع ذلؾ التكتػ ػر الناتج عف تناقضات
رصد الكاتب كؿ ذلؾ في لفتات
ّ
الساخر ،فإذا أردنا أف نتكقؼ ِمثمما تكقؼ الكاتب تمامان لنعيد السؤاؿ
السردم ّ
ىذا المشيد ّ
مرات :مرة بصيغة االحتجاج ،كقكلو :وسرت إلى نحوك وناديتك فأقبمت إلي تجري ،وما
ِ
الساخر
كممتني كممة دون أن لكمتني لكمة موجعة وشتمتني ولعنتني ،ومرة بصيغة النفي ّ
كقولو :فقمت لك :ياأخي وسيدي ،أنا في حسب اهلل وحسبك ما أرجع أخاطبك إالّ مثل ما

يخاطب البيدوح القواد المستضيئ باهلل أمير المؤمنين ،نقكؿ كيؼ يككف ىذا؟ كالكىراني لـ
يمت بعد ؟ تمؾ التساؤالت تمتفت إلى ما كراء حدث "الرؤيا" أك "الكشؼ" كربما "الغيب" الذم
يسكقو الكاتب بارتباؾ كعدـ يقيف ،كيظمّم و بحكي عف األفعاؿ المصاحبة لمبعث.

إلى جانب ذلؾ نجد "الزمف اآلخركم" يفعؿ فعمتو في ىذا النص المشكؿ الذم يتخذ

مادتو الحكائية مف طرفي نقيض ىما :البطؿ(الكىراني) /البطؿ (العميمي) ،الكىراني الحي/

ال كىراني المبعكث /الشيخ العميمي الحي /الشيخ العميمي المبعكث ،كىنا يصبح مف الطبيعي أف
الساخر ،كي نصؿ إلى أفؽ مفتكح يمكننا مف خبللو أف
نعيد ترتيب البنيات ّ
لمسرد ّ
النصية ّ
نشكؿ فرضياتنا سكاء بإمكانية حدكث الفعؿ أـ ببناء تصكرات سردية تمتزج بػ ػ ػػ"السياؽ المنامي"

لفكرة البعث في غير زمنو ،فيك " لـ يعد منشغبل بالجسد بكصفو كاقعة فحسب ،كاّنما يريد أف
يتحدث عف الجسد بكصفو حركة ثنائية ،رم ناز الضرابات مستمرة ،كقير أبدم لمكائف الميزكـ" .1
"السرد الحممي" إلى عركج بالركح إلى أمكنة يصعب الكصكؿ إلييا
ىنا يتحكؿ فعؿ ّ
بالجسد ،كما يحممو مف ثقؿ مادم مبيـ ،كما تصكره ىذه المقاطع ":يا ىذا! أما ترى مالك
خازن جينم قد خرج من النار مبحمق العينين في يده اليمنى مصطيجة وفي يده األخرى

السمسمة المذكورة في القرآن الكريم"  [ .2يا أخي! قد طير ىذا الجبار عقولنا ومرت لنا معو
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السخرية في أدب الوىراني.
آليات اشتغال ّ
ساعة تشيب الولدان ،فأطمع بنا إلى جبل األعراف لنشرف منو عمى أىل الموقف ونتفرج

عمى بساتين الفردوس فتستريح صدورنا وترجع إلينا أرواحنا.1 "]..

السردم الذم يساىـ في تمديد "الوقع
يككف "الجحيـ" أك "الفردكس" في ىذا التكظيؼ ّ
الخطابي" مبعث االرتباؾ كالفزع العظيـ كالخشية مف النار ،كالخكؼ مف الزمف ،كالذعر مف
تقمبات األحكاؿ ،خازف جينـ قد خرج مف النار مبحمؽ العينيف ،قد طير ىذا الجبار عقكلنا
كمرت لنا معو ساعة تشيب الكلداف .كميا أسطُح عاكسة لحالة الفزع التي تعترم الكىراني ،كىك

في ىذه "المخاضة القاسية" ،كىنا ينبجس خطاب "االرتباك المنامي" حكؿ النص في أحكاؿ
تشظيو كتيييجو لممسركد ،كتطيؿ أزمة النفس حيف تتحرؾ باحثة عف يقيف ،ىك خطاب يتكجو

لمنص ،كىك يتشكؿ عبر شخصية
لقارئ ضمني حام ن
بل فكرتو مقمبا إياىا عمى األكجو المحتممة ّ
أف فكرة "المنام الكبير" ،ما ىي إالّ
قمقة حائرة حاممة ليمكـ العصر األيكبي ،كربما اكتشفنا ّ
حيمة لمنفاذ مف بكابات الزمف المتداخمة بيف الكاقع كالخياؿ ،في حقكؿ معرفية كأنساؽ فكرية

تمتزج بالحمـ لكي يدرؾ الكائف البشرم حقيقة كضعو في الككف ،كما يمكنو أف يفعمو كي يظفر

بالمغفرة ،كلك عمى سبيؿ "الرحمة المرحة" ،عمى حد تعبير سعيد الغانمي.

عمى خبلؼ ما قد يدكنو الكىراني مف استحالة المغفرة التي يتمناىا الشيخ العميمي

يشمؿ فعؿ "الكتابة المنامية" ذاتيا ذلؾ "الحفر المعرفي" في إمكانية أف تتجمى الحياة البرزخية
بأكثر مف صكرة كتشكيؿ كرؤل ،كىنا تبمغ "الكتابة المنامية" أصفى درجات ال ّسرد التخييمي
الزمف كشحكب ال ّذاكرة.
حيف تستعيد تف اصيؿ "الحياة الدنيكية"ُ ،كّنا نخاليا قد
تبددت بفعؿ ّ
ْ

ىي قراءة لما كراء األحداث كالتعامؿ مع عكالـ الحمـ كاألبعاد التي تنقميا لنا ،ككؿ ما

الس ارد في زمف "العقاب اآلخركم" ،لذا سنتأكد
مف شأنو اإلعبلء مف قيـ الركح التي يضعيا ّ
مف أف المّغة التي يستخدميا الكاتب في نصو ،ىي لغة الحمـ المصطبغة بصبغة عنيفة ،متكترة
ساخرة ،ألف الكىراني يتجو الكتشاؼ مصير ال حافظ العميمي الذم يطمع في نيؿ رضا المكلى
عزكجؿ ،كبشكؿ مجمؿ يعبر عف مكقفو نحك تمؾ األحداث التي تعيده إلى زمف الشيخ كىي
محاكالت جريئة تطمح إلى تخطي العادم كالمألكؼ ،معكضا ذلؾ بالبلمألكؼ(قناع الحمـ) الذم

السردم بأىمية
يعمؿ عمى خمخمة الزم المزيؼ الذم يتكارل تحتو الشيخ العميميّ .إنو الكعي ّ
الساردة "الضمير الحكائي" في
"المغة المنامية" في صنع داللتيا العنيفة ،كضركرة تعميؽ األنا ّ
1
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السخرية في أدب الوىراني.
آليات اشتغال ّ
تعاممو مع مسار المّغة عمى أساس أف اإلجابة عف استفسارات الشيخ العميمي ىي حالة غير
كلكنيا قد تتأرجح بيف القبكؿ كالشؾ ُحمميان ،لذا تميؿ لغتو نحك التحكؿ
ممكنة في الكاقعّ ،
كتتجو بقكة لمترميز كالمكاشفة ،كتستقطر المغة كؿ إمكانياتيا لمتعبير عف أحكاؿ العقاب
كمكابدات خزنة جينـ ،كؿ ىذا يتجاكز مستكل البياف النحكم كمظاف المّغة العادية ليصؿ إلى
جماليات تشكيؿ المعنى عبر أنساؽ منامية ترميػزية.

ج  -استراتيجية المقامة في تعرية الماضي المزيف:

إذا اتخذنا مف "الحضارة المشرقية" نمكذجان ،سنجد أف حجابان كعازالن معرفيا كامبلن قد ّتـ
السير كالمغازم في "العصر األيكبي" ،يحجب مكركث ال ُكتاب المغاربة
إنشاءه مف طرؼ ك ّتاب ّ
ال مف خبلؿ ما ركاه
الممارس ضد المرأة المغربية" ،إ ّ
ُ
كيجب و حتى ال نعرؼ "أشكاؿ العنؼ ُ
السير في ظركؼ سياسية كمعرفية مختمفة إلى حد التناقض.
ُك ّتاب ّ
السارد تفاصيؿ الحياة النفسية لدل كؿ مف
في "مقامة شمس الخالفة" يصكر لنا ّ

"المرأة المغربية" ك"الرجل المشرقي" ككيؼ ىك "العنؼ المؤسساتي" في المجتمعات المشرقية.

نجحت ىذه "المقامة" في استبطا ف المشاعر البشرية في مناطقيا الشائكة المسككت

عنيا ،كأف تصكر متغيرات مشاعر "المرأة والرجل" كفؽ مراحميما الزمنية ،كأحداثيما المحكرية
السردية في "المقامة" السؤاؿ األصعب بحياة "المرأة المغربية" ،كما
بحياتيما .كتكاجو الكتابة ّ
يصكرىا ىذا المقطع ":وحاو َل الرجل كل معيشة فمم يقدر عمى حشيشة ،فساقو القمفندر
والقضاء المقدر إلى "عجوز مغربية" محكمة في خمسين صبية ،تعمم البنات الغزل وتجنبيم

1
الس ارد ىذه العجكز ،حيف ت عترض طريقيا عبلقة حب جديدة
المجون واليزل . "..يصكر لنا ّ
طرأت عمى حياتيا ،كيحاكؿ مف خبلؿ ذلؾ أف يطرح تساؤالت عدة ،مف قبيؿ :ىؿ مف األمثؿ

االستمرار زيف نا في عبلقة مع الزكج مف أجؿ مصمحة مادية ،أـ ّأن و مف األفضؿ المكاشفة
كالمصارحة؟ كىنا تظير ازدكاجية المشاعر ،أك عيش مشاعر ال تتسـ بالصدؽ لدل كؿ مف

الرجؿ المشرقي كالمرأة المغربية تمؾ القضايا التي تكاطأ الجميع عمى عدـ الخكض فييا أك
مكاجيتيا.

1

 -مقامات الكىراني ،مقامة في شمس الخبلفة ،ص .98



 -تنكيو :ىذه االفكار مستكحاة مف قراءة منجزة حكؿ حياة المرأة الشرقية حيف يعترض طريقيا عبلقة حب جديدة

طرأت عمي حياتيا ،حاكلنا تكييفيا مع أفكار المقامة لككنيا تتداخؿ معيا .ينظر :أماني فؤاد ،السرد النفسي الشاعرم
في -امرأة ما  -ركاية ليالة البدرم .المكقع السابؽ.
113

السخرية في أدب الوىراني.
آليات اشتغال ّ
تصكر "الكىراني" في تمؾ "المقامة" حياة التماثؿ مع الكاقع المشرقي ،تمؾ التي تقع في

منطقة المككف األلمي الخاصة بطرفي العبلقة ،العذاب المقيـ بنفس كؿ مف "المرأة المغربية"

ك"الرجؿ المشرقي" نتيجة لبلزدكاج  ،ألجؿ ذلؾ نمثؿ بيذا المقطع المقتبس ":فأبصرتو العجوز
عمى تمك الحالة ،فتوسمت فيو عظم اآللة فسرى خياليا ،وسال عميو رياليا ،ولم يفارق

بابيا حتى كتبت عميو كتابيا ،ولما اختالىا واعتالىا ،وكنف من ليمتو خالليا ،أيقنت أنو

يبرد غميميا ويداوي عميميا فقامت عمى الفور ،وىو من ورائيا كالثور .1 "...يدعك الكىراني
القارئ إلى اإلنتفاع بما تحتكيو ىذه المقاطع مف أخبلؽ مزيفة يتمتع بيا الرجؿ المشرقي الذم

قضى منفعتو مف زكاجو بالمرأة المغربية التي أنقذ تو مف الفقر الذم كاف يحدؽ بو ،ناك نار

الجميؿ لككنو أصبح شخصا معركفا بنيتو الفاسدة عند الزكجة .يزعـ فركيد " أ ف الحقيقة
الكامنة كراء كؿ ىذا ىي أف الرجاؿ ليسكا مخمكقات لطيفة تريد أف يحبيا اآلخركف ،بؿ

يمتمككف قسطان كبي انر مف "العدكانية العنيفة" ،بحيث يصبح الجار ،بالنسبة إلييـ ،ليس مجرد
مساعدة أك أداة جنسية محتممة فقط ،كانما ىك أيضا شخص يحاكؿ أف يشبع عدكانيتيـ عميو
كذلؾ باستغبللو جنسيا كحجز أمبلكو ،كاذاللو" .2

كما أف "المقامة" تكشؼ عف جانب مف سيطرة الثقافة الذككرية في المنظكمة األخبلقية

لممجتمع المشرقي ،كما ىك كاضح في ىذا المقطع ":تغير عمى زوجتو بعد أن كان يفدييا
بميجتو ،وصار يجري بينيما في المجالس ،ما يحفظ عنيما في المدارس ،ولقد رأيتيما يوم ًا
شالِقو ويخالفيا وتخالفو ،ويقال ليا :ألست تعممين يا جيافة أنت لقبت من أجمك
يشالقيا وت َ
بزوج العالفة فمعن اهلل األشفار واألظفار وما تحويو األخصار من حانوت العطار.3 "...

إف كضع النص في ىذا السياؽ يفرض عمى المحمؿ رصد التقنيات التي حشدىا السارد

إلقناع متمقيو برأيو كالتأثير فيو بحممو عمى استيجاف الثقافة الذككرية(المشرقية) ،كالتقميؿ مف

شأنيا فتم ّقي "المرأة المغربية" "بشمس الخالفة" يختمؼ عف تم ّقي "الشخصيات األخرل" بنسائيـ


 -تكضيح :العذاب المقيـ بنفس كؿ مف "المرأة المغربية" ك"الرجؿ المشرقي" نتيجة لبلزدكاج :نمثؿ لو كالتالي :الرجؿ

المشرقي ي تخبط في المعاناة(البطالة -الفقر)  -يتمتع بجنسية مشرقية /.المرأة المغربية بمغت في العنكسة مرتبة ،أنيكيا

التشرد  -تتمتع بجنسية مغربية .ينظر :أماني فؤاد ،السرد النفسي الشاعرم في -امرأة ما  -ركاية ليالة البدرم.
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السخرية في أدب الوىراني.
آليات اشتغال ّ
كاف كانا يقعاف في المنطقة النفسية ذاتيا(المشرؽ) ،ىذا فضبل عف كيفية تمقي "المرأة المغربية"

لنزكات زكجيا "شمس الخالفة" المتناقض تمامان مع تمقّي ىذا األخير أك استشعاره ليذه
العبلقة.
تبقى شخصية شمس الخبلفة في ىذا المقطع التي أخذت تُردد[ يا جيافة ،]..ما ىي
الساخرة ،كما فيو مف
إّ
ال رم ناز لمجتمع سمطكم ذككرمُ ،يتعرل أك يعرل في الكتابة المقامية ّ

إف ىك ترسيمة عارمة لمجتمع يضج بجنسانية مستبدة ،كربما كاف الكىراني في
عنؼ أسرمْ ،
صخابان أكثر مما ينبغي كنيابان لممعاني القارة كراء الكممات
عالمو المشرقي ندان لكؿ معترضّ ،

فضائحي نا لكاقعو كاشف نا بكقاحة ال متناىية عف جغرافية نتنة(إيركسية) بكؿ دالالتيا تعـ المجتمع

إف الفضح ب الكممات ىك فف مباغتة ما يجرم في كاقع فعمي .1

كلعمنا ىنا نتساءؿ لماذا تحيا "المرأة المغربية" ذلؾ "العنؼ األسرم" الذم سطرتو

السمطة الذككرية ،كلـ ال تستطيع المكاجية كتحمؿ تبعاتو؟
ّ

تظير بطمة المقامة(المرأة المغربية) غير قادرة عمى اتخاذ قرار بالمكاجية بما تريده

كيصكر ال ّسارد(الكىراني) مناطؽ الطمع البشرم ،كما يمثميا ىذا المقطع [ :وحاو َل كل معيشة
فمم يقدر عمى حشيشة فساقو القمفندر ،والقضاء المقدر إلى عجوز مغربية محكمة في

خمسين صبية ،تعمم البنات الغزل وتجنبيم المجون واليزل ،فقد اشتيرت بالرفق واألناة

والحذق في تعميم البنات قد أخصب مكانيا ،وامتألت بالكسر أركانيا .فجاء ىذا الشيخ أبو

الخ ار يطمب عندىا بيت ًا لمك ار وىو كما رأيت قد جمع بين الجفا وغمظ القفا ،فأبصرتو العجوز
عمى تمك الحالة ،فتوسمت فيو عظم اآللة ،فسرى خياليا ،وسال عميو رياليا ،ولم يفارق
بابيا حتى كتبت عميو كتابيا] .ينقؿ لنا الكىراني في ىذه المقاطع كيؼ تريد البطمة أف تحتفظ
بكؿ شيء :بيتيا ككزكجيا ،المعتكه ،الفاشؿ ،ال تستطيع الصبر عميو كتحمؿ تبعاتو ،كلذا تبقى

منشطرة يسكدىا اليأس طيمة السنكات التي ارتبطت فييا "بشمس الخبلفة(،أبو الخ ار)" .ربما
تنشأ ىذه المفارقة المبنية عمى محكر االضطراب مف طبيعة العبلقة المبنية عمى الطمع ،التي
تظؿ تحت كطأة األنانية ،زكاج ال يحمؿ في بذكره األكلى راية االستمرار ،إنيا عبلقة زائمة ال

تصكر لنا مبلمح العاطفة المستمرة ،كما يكضحو ىذا المقطع [:قال عيسى بن حماد :ولما
ارتفعت اليمة وامتنعت الذمة تغير عمى زوجتو بعد أن كان يفدييا بميجتو ،وصار يجري
1
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السخرية في أدب الوىراني.
آليات اشتغال ّ
شالِقو،
بينيما في المجالس ،ما يحفظ عنيما في المدارس ،ولقد رأيتيما يوم ًا يشالقيا وت َ
ويخالفيا وتخالفو ،ويقال ليا :ألست تعممين يا جيافة أنت لقبت من أجمك بزوج العالفة فمعن

اهلل األشفار واألظفار وما تحويو األخصار ،]...عمى ىذا النحك تفيـ طبيعة تمؾ العبلقة التي

تبخرت مع الزمف ،لتبقى ىذه العبارات المقتبسة تح ّد لممعاش كترصد لكقائعو ،أك كما يراىا
بعضيـ " ،شكؿ خطابي ،يشتغؿ عمى ىتؾ العنؼ الممارس ،كتمرد عمى المنفعية كالذككرة
1
إف
المشرقية المتسمطة في تجمييا السياسي"  .ثمة شفرات سردية في نصكصو تنذر بالكارثيّ ،
المنفعي ينحؿ في الذات المشرقية ،في رغبات متأججة تفصؿ بيف جسد كآخر كفي اآلف عينو

تمغي حدكد القيمة الركحية لممرأة المغربية ،التي ظؿ الكاتب مدافعا عنيا.

إلى جانب ما سمؼ ،مكنت آلية تعدد المكاقؼ في "المقامة" مف تنكع تصكير البطمة

المغربية ،فأثرت النص معرفيان ،كأثارت حفيظة المتمقي ،ف المرأة المغربية التي تُعمـ "شمس
الخبلفة" ،تربط بيف حياتيا الخاصة الحميمية ،كالقضايا الفكرية ،كما يصكرىا ىذا المقطع

" فقال :أعمم أنو لما اجتمعت العجوز المغربية عمى تعميمو ،ورده إلى المدرسة وتسميمو
تخوف من ذلك األمر ،وبات ليمتو عمى الجمر .فمما أصبح قال ليا :يا ىذه اعممي أني كنت

في بمدي اسكافا ،وأصبحت اليوم في مرحاضك كناف ًا ،فكيف لي بالمدارس وأنا كالطمل

الدارس؟ ومن أين لي بالخير وأنا مثل حمار العزير؟ واهلل ما أفرق بين الحروف وبين قرون

الخروف ،فقالت :أنا أعممك العمم كمو إالّ أقمو وأعممك فصال في التدريس تغمب بو محمد بن

إدريس  ،فقال ليا :يا ىذه واهلل ما أرجو من المدرسة نفع ًا ،واني أخاف أن يقتموني صفع ًا
فدعيني من اقتحامك واقحامك ،ووفريني عمى لطم أرحامك .فقالت :أريد أن أخرجك من
المدابر وأضعك عمى رؤوس المنابر ،فأحضر ذىنك ،وافتح ليذا الدرس أذنك ،اعمم أن األلف
قائم كالمغزل ،وىو كباب المنزل ،والباء كالصنارة ،أو كرجل المنارة ،والياء كالثقالة ،وفييا

شيء كالعرقالة

1




والطاء كالخف ،أو كطارة الدف ،وكل مدور ميم ،وكل معوج جيم ،والصاد

 -إبراىيـ محمكد ،الشبؽ المحرـ ،أنطكلكجيا النصكص الممنكعة ،ص .22
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كظؿ الشافعي في مصر ،ككاف محببا إلى الخاص كالعاـ لعممو كفقيو كحسف كبلمو ،كأدبو كحممو .ينظر :ابف األثير
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السخرية في أدب الوىراني.
آليات اشتغال ّ
تشبو نعالك ،والذال تشبو قذالك  وان القاف والكاف تشبيان المكاف  ، فاحفظ ىذا الكالم وقد
أصبحت مفتي العراق والشام واحذر مخالفتي واعتزالي ،واعمم أن بيذا الفضل تقدمت

الغزالي .فأقبل التيس يكرر لفظو حتى أجاد حفظو ،وعندىا خ رج في القمة والعمة وعزم عمى
مدرسة جمال األمة .فخرجت تبخره من العين وتق أر عميو المعوذتين ،وقالت لو :إذا جمست

فتربع ،وال تتقنبع ،وانشر أكمامك ،وأظير لمن اس أعالمك ،فإن الغريب ابن ثوبيو والمقيم ابن

جديو .فقال ليا :أوصيني رحمك اهلل .فقالت :لو :إذا حضرت فانفخ حضنك وبطنك ،وانفش

بين الفقياء ذقنك ،وباكر المدرسة في الصباح ،وسابقيم إلى الرواح ،وان غمبوك في العمم
فال يغمبوك في الصياح .فقال ليا :أخاف أن أقتل بالكوالك ،ولكن أوصيني .فقالت :خذ المفظ

بأنمالك من شفتيك ،وزاحم الفقياء بمنكبيك ،وابصق في وجو الشيخ والجناح عميك .قال:


فياتي إذا شيئ ًا من قماشك ألقي بو صفع الشماشك  .فقالت :أجسر عمى القوم فما ىو إالّ
بياض اليوم ،وأعمم أن الفقو ليس ىو شيء غير النفاق والزعاق وتمويث وجو الخصام

1
الدكنية التي بقيت في إطار
الس ارد ىنا إلى تفسير كشرح النظرة ُ
بالبصاق . "...يتعرض ّ
"العنؼ الجنسي" االستغبللي عمى حد تعبير فركيد ،كما يدمعو ىذا المقطع [ :فدعيني من

الس ائد في غضكف
اقتحامك واقحامك ،ووفريني عمى لطم أرحامك] ،ىذا المقطع يكشؼ عف ّ
التاريخ المشرقي ،كيرصد لنا بعض المشكبلت النسكية التي تكاجييا المرأة المغربية في مجتمع
ال يدرؾ تماما ثقافة المرأة المغربية كقيمتيا ،فتتعرض "المرأة المغربية" لمسمب كالنيب كغيرىا

مف معكقات الحياة التي ُكبمت بيا.
ساخر لمكشؼ الجرمء
نا
السرد المقامي ىنا عنفكانية ،يمكف أف نعتبرىا نمطان سرديان
لغة ّ
ألف الكاتب يقكد شخصياتو(العجكز المغربية /الرجؿ المشرقي) ،كينقاد عبرىما كمعيما
كخمفيما ،إلى عالـ مسككف بعنؼ خطابي؛ حيث المغة الخطابية التخريبية(اليادمة) التي جعميا

السائد يبث العنؼ في عركؽ
بالسائد ،كالممؿ القاتؿ ،لككف" ّ
الكاتب عمى لساف "المرأة" تعصؼ ّ

 - قذاؿ جماع مؤخرة الرأس مف اإلنساف .ينظر :مقامات الكىراني ،اليامش ،ص .100

 -  المكاؼ :لغة في اإلكاؼ ،كينسب إليو مف يعمؿ في اإلكاؼ كيبيعو ،كاإلكاؼ :البرذعة ،جمع أكؼ ،ـ ،ف ،ق ،ف
ص ف.

 -   الشماشؾ :زم مف مبلبس الرعاة كيطمؽ عمى المكالؾ .مقامات الكىراني ،اليامش ،ص .101
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السخرية في أدب الوىراني.
آليات اشتغال ّ
الساخرة"  1التي ينتجيا الكاتب مف أجؿ تعرية الكاقع ،مما أدل بيا إلى االنفعاؿ
الساردةّ ،
المغة ّ

بأف الفقو ليس ىك شيء غير النفاؽ كالزعاؽ كتمكيث كجو الخصاـ
تقر في آخر المقطع ّ
كي ّ
بالبصاؽ.

السردية الكثيفػ ة عمى حد تعبير "إيكك" ،نشعر أننا نعيش كاقع الكتابة
في ىذه المناطؽ ّ
الّنسكية ،فنجد أسماء لمحركؼ تبتدعيا المرأة المغربية ،كما يكضحيا ىذا المقطع [:اعمم أن
األلف قائم كالمغزل ،وىو كباب المنزل ،والباء كالصنارة ،أو كرجل المنارة ،والياء كالثقالة
وفييا شيء كالعرقالة والطاء كالخف ،أو كطارة ا لدف ،وكل مدور ميم ،وكل معوج جيم

والصاد تشبو نعالك ،والذال تشبو قذالك ،وا ّن القاف والكاف تشبيان المكاف ،فاحفظ ىذا
الكالم .]...كما نجد مؤشرات لقضية تثقيؼ "الرجؿ المشرقي" كالعمؿ عمى إعادة الييبة التي
وقالت لو :إذا جمست
سمبت منو ،كحمايتو مف أطياؼ الجيؿ ،كما يصكره لنا ىذا المقطع[:
ْ
ُ
فتربع وال تتقنبع ،وانشر أكمامك ،وأظير لمناس أعالمك فإن الغريب ابن ثوبيو والمقيم ابن
جديو .فقال ليا :أوصيني رحمك اهلل .فقالت :لو :إذا حضرت فانفخ حضنك وبطنك ،وانفش

بين الفقياء ذقنك ،وباكر المدرسة في الصباح وسابقيم إلى الرواح ،وان غمبوك في العمم

بأنيا مف
فال يغمبوك في الصياح .]...يمكف القكؿ عف ىذه القضايا المطركحة في المقطعيف ّ
العبلمات التي تصكر السياؽ الثقافي آنذاؾ ،كانت شخصية "شمس الخبلفة" دافعان لمحديث عف
عبلقة ال ّسارد بالمرأة المغربية المثقفة ،كما كانت دافع نا لمحديث عف ثقافة المجتمع المشرقي
كعف تمؾ الفجكة التي تعانييا اليكية المغربية في عمقيا الكجكدم ،فحرية الرجؿ المشرقي كانت
ظاىرة لمقارئ عكس حرية المرأة المغربية التي كضعيا الكىراني في مقاـ الخذالف كما صكرتيا

المقاطع السابقة.

يمكف أف نطمؽ عمى ىذه المقامة اسـ "المقامة االستشرافية" ،فيي تخكض في "اآلثار

"السرد الحفرم" ،ككثير
السارد في الكتابة الذم سبؽ كأف أدرجناه في ّ
التاريخية" ،نظ ار التجاه ّ
مف الكشكؼ فييا ،كلنا أف نبلحظ اختيار الكىراف لممجاؿ الميني لشخصية "المرأة المغربية"
التي تعمؿ عمى تدريس زكجيا "شمس الخبلفة" ،ىذه الكظيفة التي تأدييا المرأة المغربية ،ىي

الكشؼ عف كؿ ما ىك تاريخي مخفي ،كينتمي لمضركرة التاريخية عمى حد تعبير "فككك" ،كىك

1
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السخرية في أدب الوىراني.
آليات اشتغال ّ
ما يزيد مف شعكر المتمقي بكاقعية العمؿ اإلبداعي ،كيساعده كذلؾ عمى التماس النبض

التاريخي الذم يكازم نبض الحياة المشرقية قديما كحديثان.
السارد مطمكسات "العنؼ األنثكم المغيب" ،كفي ىذا إدانة
في ىذه المقامة يناقش ّ
ألخبلؽ المجتمع المشرقي األبكم التي تجعؿ مف حياة الفرد المغربي حياتيف ،كاحدة سطحية
معركفة كمحترمة يعيشيا كزكج ،كاألخرل سري ة يعيشيا في الخفاء كعبيد ،بحيث إف ىذا

االزدكاج يشير كينبي بأبعاد السمككات المتدنية ،كىذا ما دفع الكىراني إلى تمثيؿ عنؼ الكاقع
الذم صاغتو المقامة في متنيا الحكائي.

مقامة شمس الخبلفة تبقى مف المؤلفات التي المست الفكر ،مف خبلؿ نافذة النقد

السرد ،كما تؤصؿ لتجربة ال مرأة المغربية في التجارب اإلبداعية ،كنمكذج المرأة استطاعت
ك ّ
السرد أف تدفع عنيا كعف بنات جنسيا القتؿ كالفناء ،كلـ تكف في
بحيمة غكاية الحكي الحكي ك ّ

السيرة
السرد القصصي كيحتمؿ ّ
ىذه التجربة بعيدة عف آفاؽ العمؿ اإلبداعي الذم يحتمؿ ّ
الذاتية.
ال لصياغة عن ـ ـف الواقع:
الساخرة بدي ً
د  -عـ ـ ـنف الكمم ـ ـة ّ
سنكتفي بقراءة نص "رسالة إلى قاضي الفاسقيف" ،لنبيف كيؼ استطاع ىذا النص عبر

لغة رصينة ،لكنيا ىادفة ،أف يترجـ "عنؼ الكاقع" بطريقة سا خرة تبتعد عف التقريرية المباشرة إذ
الس خرية خاصة ،باعتبارىا مف أىـ آليات إنتاج
ينكع في تقنيات سرده عمى مستكل تكظيؼ ّ
المعنى فيو  .1سنحاكؿ أف نبيف مف خبلؿ ىذه القراءة ،كيؼ يصكغ النص عنؼ الكاقع بعنؼ

الس اخرة في الكقت ذاتو.
الكممة الناقدة ك ّ

تب ػ ػ ػدأ "الرسالػ ػ ػ ػ ػة" بي ػػػػػ ػػذا المقطػػػػػػ ػ ػ ػ ػ ػػع:

[ وكتب إلى قاضي الفاسقين وىو بمصر عن نائبو بدمشق:

أطال اهلل قرون موالي القاضي األجم الفاضل ،اإلمام العالم ،قاضي الفاسقين ،إمام

الالطة ،مسفى الفسقة ،تاج الزناة ،عز العموق ،محال المشارب ،قطب الدساكر ،متقدم
الحرابات ،رئيس المواخر ،فخر البدود ،ذو القرنين الحاضر أقود العالم مصطفى غالم أمير

المؤمنين ،مسخرة نفاط غالم أمير المؤمنين ،وأدام اهلل سروره وأفراحو ،وبمغو أممو واقتراحو
1

 ينظر :بديعة الطاىرم عنؼ المتخيؿ كالكاقع ،قراءة في ركاية" المجنة " لصنع اهلل إبراىيـ ،ص ،1مكقع:www.minculture.gov.ma/index.php/2010-01-11-01-40-04/etudes-essaie/547-badi3atahiri-violence-de- limaginairei
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السخرية في أدب الوىراني.
آليات اشتغال ّ
وأدام اغتباقو واصطباحو) ،وال زالت يمينو مطية (لفصوص القداح) ،وفمكا لشموس األقداح

ومنزلو مأىوال بالولدان ،معمو ار بالقحاب ،والمردان ،ونغانغو بمجون العموق محمرة وأحداقو

بأكفيم مخضرة ،وخيول الميو إلى فنائو مس رعة )...(،كتبت ىذه األحرف إليو أشكو ما
عندي من الشوق إلى طمعتو وصمعتو ،والحنين إلى قاعتو ورقاعتو ،فشوقي إليو شوق

الفاسق الاليط إلى المباعر ،والمنقطع إلى لحوق األباعر ،وحنيني إليو حنين الجعل إلى

األوارث والاليط إلى شم األخباث.1 ]...

السارد(الكىراني) ك"قاضي الفاسقيف" بمصر
ُ
تتحدد منذ البداية عبلقة غير متكافئة بيف ّ
النص الساخر كىك يقدـ لنا "قاضي
كىي عبلقة يشكبيا الغمكض كالتحدم؛ تمبس يكىمنا بو ّ

الفاسقيف" ،بحيث ال يستكعب القارئ بشكؿ جمي مبلمح تمؾ الشخصية كصفاتيا ،يجعؿ مف
صفاتو شخصية كاضحة المعالـ ،عمى حد تعبير بديعة الطاىر في دراستيا السالفة "عنؼ

المتخيؿ كالكاقع" فالسارد يعمد إلى تكسير أفؽ انتظار القارئ الذم ا عتاد أف يستقبؿ

الشخصيات اعتمادنا عمى أكصاؼ اعتبرت في ال رسائؿ العربية القديمة ضركرية ،كاالسـ
الشخصي كاالنتماء الجغرافي كغيرىا مف األكصاؼ التي تغني البطاقة السيميائية لمشخصية
في النصكص الكاقعية عادة.

السارد بتعييف الشخصية( قاضي الفاسقين ) إما مف خبلؿ ضمير الغائب المفرد
يكتفي ّ
أك الجمع ،أك عبر صفات قدحية مثؿ [ :قاضي الفاسقين إمام الالطة ،مسفى الفسقة ،تاج
الزناة ،عز العموق ،محال المشارب ،قطب الدساكر ،متقدم الخ رابات ،رئيس المواخر ،فخر

ألنيا صفات
البدود ،ذو القرنين ،أقود العالم ،]...ىذه الصفات ترفع الستار عف القاضيّ ،
السردية نكعاف
قبيحة ،تعتمد عمى ألقاب تُستمد مف العالـ الكاقعي ،فالشخصيات في النصكص ّ

" شخصيات ليا نمكذجيا في العالـ المرجعي ،كأخرل...كبت عبير إيكك ال ممثؿ ليا في الكاقع

بم عنى آخر ىناؾ شخصيات ممتمئة دالليا كىذا ما يتمثؿ انطبلقا مف الشخصيات المرجعية
سكاء أكانت اجتماعية ،أـ تاريخية ،أـ أسطكرية ،أـ رمزية ،شخصيات "ال تتحدد إال انطبلقا
مف العبلقات التي تربط بيف بعضيا البعض" .2

1

 -رسائؿ الكىراني( ،مقطع مف رسالة بعنكاف :ككتب إلى قاضي الفاسقيف كىك بمصر عف نائبو بدمشؽ يخبره بما

صارت إليو األحكاؿ ،بعد تكجيو إلى الديار المصرية) ،ص .145- 144

- Phlippe Hamon :" Pour un statut sémiologique du personnage". In. Poétique du récit,

2

نقبل :عف بديعة الطاىرم عنؼ المتخيؿ كالكاقع ،ص Paris, Seuil , 1977.P.122 ,2- 1
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السخرية في أدب الوىراني.
آليات اشتغال ّ
الساخرة التي راحت تمثؿ لنا الكجو الحقيقي لمقاضي ،تدخؿ ضمف لعبة
ىذه الكممة ّ

فالس ارد يسعى إلى إلغاء المساحة الممحمية التي تنتصب فكقيا الشخصية التي
إنتاج المعنىّ ،
نعرؼ ّأنيا تشتغؿ في ميداف القضاء ،تمثؿ قكة ساسية كثقافية ليا نفكذ كبير في مصر ،كما
الس ردم كالتصكير الكاريكاتكرم
يحاكؿ ب شتى الكسائؿ االنتقاص مف مكانتيا ،كيعتبر التيميش ّ
مف أىـ ىذه التقنيات التي تدخؿ الشخصيات إلى حمبة المألكؼ كالمعتاد كما يقكؿ باختيف .1

الس خرية باعتبارىا آلية تساعد عمى بمكرة مكقفو مف العالـ
يعتمد الكىراني عمى ّ
ث نجد
المشرقي ،كىذا ما نبلحظو مف خبلؿ ىذا المسخ الذم يطاؿ شخصية القاضي؛ حي ُ
ألعضاء "القاضي" حضك ار كاريكاتكريا في ثنايا النص ،أك داخؿ صكر أخرل تتخمؿ ىذا
األخير ،فتبدك معالمو مشكىة ككريية تعتمد القبح كالمسخ كقكلو [ :أطال اهلل قرون موالي
القاضي األجم الفاضل( )...ذو القرنين الحاضر أقود العالم مصطفى غالم أمير المؤمنين

قاضي الفاسقين إمام الالطة مسفى الفسقة ،تاج الزناة ،عز العموق محال المشارب ،قطب

الدساكر ،متقدم الخرابات رئيس المواخر ،فخر البدود ...وال زالت يمينو مطية لفصوص
القداح ،وفمكا لشموس األقداح ...كتبت ىذه األحرف إليو أشكو ما عندي من الشوق إلى

طمعتو وصمعتو] ،تضعنا ىذه المقاطع منذ الكىمة األكلى أماـ " عالـ كفكاكم" يستمد دالالتو مف
عنؼ العبارة الساخرة كتشكىات مبلمح الشخصيات كغرابة الفضاء المكاني الذم يجمع بيف

الشخصية والقرنين(صفة الحيوان النـاطح) فينشأ التعارض بيف الكجكد السياسي كالفكرم
لشخصية القاضي ،كحضكرىا الرمزم في الصكرة [ذو القرنين]ّ .إنو تعارض يعتمد المقابمة بيف
القكة كالضعؼ ،كىك ما يمكف أف نبينو انطبلقا مف المثاؿ اآلتي الذم نعتمد فيو التقابؿ بيف

الدكر الفعاؿ الذم تضطمع بو الشخصية كالصفات السمبية التي تبلزميا:
القاضي األجم الفاضل /قاضي الفاسقين

اإلمام العالم /إمام الالطة

العالم مصطفى غالم أمير المؤمنين /مسخرة نفاط غالم أمير المؤمنين

ال تتكقؼ سخرية الكىراني عمى المسخ التحكلي في صياغتيا لمكاقع ،كاّنما تخمؽ لنفسيا
تقنيات سردية سعى مف خبلليا إلى إدانة عالـ يقكـ عمى قيـ زائفة ،كالمزاكجة بيف المغة اليكمية
كلغتو الخاصة ،كبيذا نككف أماـ آليتيف مختمفتيف ىما التنكيع األسمبة.

1

 -ينظر :بديعة الطاىرم عنؼ المتخيؿ كالكاقع ،المكقع السابؽ ،ينظر كذلؾ :ميخائيؿ ب اختيف :شعرية دكستكيفسكي

تر :جميؿ نصيؼ التكريتي ،مراجعة :حياة ش اررة ،بغداد  -الدار البيضاء ،دار تكبقاؿ ،1986 ،ص .232
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السخرية في أدب الوىراني.
آليات اشتغال ّ
أ  -األسمبة:

السخرية ،كىذا التثكير يسمح
يعتمد خطاب الكىراني عمى نبرة تثكيرية ال تخمك مف ّ

السخرية ،فمغات التعدد المساني ،تدخؿ إلى الخطاب في
"بأسمبة المّغة لتصكير عنؼ الكاقع ب ّ
شكؿ أسمبات ساخرة"  .1كىك ما نستشفو مف مجمكعة الحق كؿ المعجمية المتناثرة في الرسالة
السابقة:

" أطال اهلل قرون موالي القاضي األجم الفاضل( )...ذو القرنين الحاضر أقود العالم

السارد في
مصطفى غالم أمير المؤمنين قاضي الفاسقين إمام الالطة مفتى الفسقة" .يستعير ّ
الساخر" الذم
الس ابقة لغة "ال خطاب الجاحظي" القائمة عمى تثكير "المنتكج الخطابي ّ
المقاطع ّ
يسعى الكىراني إلى تأسيسو ،كىك خطاب مزدكج ،يجد رافده أيض نا في خطاب الجاحظ ،كقكلو:

[ قال "الجاحظ" :قمت لغالمي "نفيس ذو القرنين :بعثتك إلى السوق في حوائج ،فاشتريت ما
لم آمرك بو وتركت كل ما أمرتك بو .قال :يا موالي ! أنا ناقة ،وليس في رأسي قرون" .2

السارد مع القاضي
إذا نظرنا إلى التقابؿ الحاصؿ بيف كبلـ الجاحظ مع غبلمو ككبلـ ّ
بل يقكـ عمى التكثيؼ الداللي الساخر ،إذ يجد القا رئ نفسو مدعكا إلى تأثيثيما
سنجده تقاب ن

الساخرة ،يستدعي خطاب الجاحظ المستحضر في ىذا المقطع" ،استحضار
إلجبلء المكاقؼ ّ
القارئ لحمكالت دالليػة تػمؤل ىذه الػ كحدات المعجمية التي يفترض فييا أف ترتب ػط بالسياق ػات
السياسية كاالجتماعية"  ،3ىكذا ىي التراكمات الخطابية اليادفة التي تسكد نصكص الكىراني

تحتاج إلى قارئ مكسكعي يعييا ،قارئ التراث العربي خاصة ككميا ترسبات داللية تتمثؿ في

نقد القيـ االجتماعية السائدة في عصرىا كاالحتياؿ الذم عرفو الكاقع اإلنساني العربي قديما.

ب -التنويع:

الس ارد قد اختار في األسمبة المغة المكاربة التي تعتمد اإلحالة بدؿ التعييف - ،إذ
إذا كاف ّ

تستدعي مثؿ ىذه التقنية أف يستعمؿ المؤسمب لغة أجنبية عنو  ،4في استعمالو لمتنكيع يتبنى
1
السخرية في القصة القصيرة ،الكظائؼ التداكلية لمخطاب ،ط ،1منشكرات مجمكعة
 محمد الزمكرم ،شعرية ّالباحثيف الشباب في المغة كاآلداب – كمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانية  -مكناس ،مطبعة أنفك ،شارع القادسية ،فاس

 ،2007ص 30
2

 -الجاحظ :البياف كالتبييف ،ج ،4ص .26

4

 -ـ ،ف.

3

 -ينظر :بديعة الطاىرم عنؼ المتخيؿ كالكاقع.
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السخرية في أدب الوىراني.
آليات اشتغال ّ
الخطاب االنتق ادم لمقيـ التي تجسدىا "ال رسالة الموجية إلى القاضي" باعتبارىا تجسيدا لمقيـ

الس ارد مف خطاب اآلخر الذم يغمفو بنبرة تشفيرية عبر األسمبة إلى
الدينية ال ازئفة .ينتقؿ ّ
التنكيع ،حيث يستعمؿ لغتو بدؿ المغة الدخيمة لئلشارة الكاضحة إلى ديناميكية "الخطاب
المنتج" ،كما في المثاؿ اآلتي:

" ذو القرنين الحاضر أقود العالم مصطفى غالم أمير المؤمنين ،مسخرة نفاط غالم

أمير المؤمنين ،وأدام اهلل سرورة وأفراحو ،وبمغو أممو واقتراحو وأدام اغتباقو واصطباحو) ،وال

زالت يمينو مطية (لفصوص القداح) ،وفمكا لشموس األقداح ومنزلو مأىوال بالولدان ،معمو ار

بالقحاب ،وا لمردان ،ونغانغو بمجون العموق محمرة وأحداقو بأكفيم مخضرة ،وخيول الميو
إلى فنائو مسرعة )...(،كتبت ىذه األحرف إليو أشكو ما عندي من الشوق إلى طمعتو

السارد كينتقؿ مف الحديث عف القرنيف
وصمعتو ،"..إذ يتغير كقع النبرة كالمغة التي يكظفيا ّ
باعتبارىم ا مف المعالـ الرئيسية لشخصية القاضي الممثمة لمعاني التكبر ،إلى الحديث عنيما
كنتيجة ،أك كمصدر لمخطر [ ،مسخرة نفاط غالم أمير المؤمنين ،وأدام اهلل سروره وأفراحو
وبمغو أممو واقتراحو وأدام اغتباقو واصطباحو) ،وال زالت يمينو مطية (لفصوص القداح)

وفمكا لشموس األقداح ومنزلو مأىوال بالولدان ،معمو ار بالقحاب ،والمردان] .كتمؾ طريقة ليا
الساخر الذم يؤسسو الكىراني.
ركافد في آليات أخرل داخؿ الخطاب ّ

السارد
يمكف اعتبار شخصية القاضي صكرة مشكىة لنظاـ القضاة في مصر ،يقكضيا ّ

بل
مف خبلؿ ربط رمز القضاء بعصابات إجرامية ،لتغدك بذلؾ "شخصية القاضي" كقيميا دلي ن

عمى العنؼ كالفساد كالفسؽ التي مف أىـ تجمياتيا -عمى مستكل النص  -ىذا الحكـ الذم

لمسارد كىػ ػ ػك " :كمنزلو مأىكالن بالكلداف ،معمك انر بالقحاب ،كالمرداف ،كنغانغو بمجكف
اخترناه ّ
العمكؽ محمرة كأحداقو بأكفيـ مخضرة ،كخيكؿ المّيك إلى فنائو مسرعػ ػػة" ،لنككف بذلؾ أماـ
"العير
المباح" ،الذم تمارسو "شخصية القاضي" ،كصكرة مف ُ
صكرة مزدكجة صكرة مف ُ
"العيػػر ُ
الم ْمنكع" تمارسو شخصية القاضي إزاء مف يمارس ذلؾ أك يحاكؿ اإلقتراب منو.
ال يقؼ الكىراني كىك يفكؾ العنؼ الذم يتداخؿ فيو الكاقع المزيؼ مع الحقيقة المخفية

عند الحقائؽ الرسمية لبعض الشخصيات السياسية كشخصية القاضي" ،كقيميا المخادعة كاّنما

يكشؼ بجبلء تماطؿ

الييمنة.

المنظكمة الداخمية لنظاـ "القضاء المشرقي" التي تميد لمثؿ ىذه
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السخرية في أدب الوىراني.
آليات اشتغال ّ
إف العبارات التي تحمميا الرسالة المكجية إلى القاضي ،قد فتحت ثغرة كبيرة في أرشيؼ
ّ
"القضاء المشرقي" ،كاستطاعت اسقاط الياالت القدسية عنو كتعري ة آلياتو ،كتفكيكيا مف
الداخؿ.

يمكن القول مما سمف:
نصكص عديدة تمؾ التي استطاعت في العالـ العربي أف تفضح منظكمة القضاة في

المشرؽ في عصرىا كتجمدىا بكتابة سردية حادة ،ساخرة ،ككاشفة أحيان نا أخرل ،إنيا كتابة
سردية ساخرة تبحث عف خصكصيت يا كتميزىا بيف ما يكتب األدباء في عصره ،مكضحا في

الساخر في رفع حجاب الكاقع؛ أم التنقيب عف الكجو الخفي لرجاؿ
الكقت ذاتو دكر األدب ّ
السمطة كالعناصر الرجعية.
القضاء المتكرطيف مع أصحاب ّ
الساخر" تفرض عمى القارئ نكع نا مف مشاعر الضيؽ
إف قراءة أكلية ليذا "الخطاب ّ

كالكبت كانعداـ الحيمة إزاء ما يجرم مف أحداث تميؿ إلى صياغة عنؼ الكاقع بكافة مفرداتو

كتفصيبلتو لما ي عكسو مف متناقضات حسية تجرم عمى نسؽ كاحد في التضاد ،فمرة نجد

أنفسنا نركف إلى العطؼ إزاء ىذا "الكاتب" الخانع كالذ م الزمتو النبرة االنفعالية منذ "الرحمة

ككأن ما كلدت معو كختمت بالبؤس عمى جبينو ،كمرة تجد اإلحساس يحذك نحك
المشرقية"ّ ،
االحتجاج إزاء معاناتو المتكررة تجاه مطبات الحياة المتكررة لدرجة تمنحؾ الحؽ في إصدار
حكـ سمبي عمى شخصيتو ،إالّ أف طيبة الذات في عمقيا تجبرؾ عمى التأني في الحكـ.

كشؼ لنا الكىراني عف إ مكانية المزج بيف اليزؿ العادم كالذم ليس لو ىدؼ في ذاتو

الس اخر الذم يرمي إلى التعرية كالنقد العنيؼ.
سكل اإلضحاؾ ،كاليزؿ ّ

ألن و كافأ عنفا بعنؼ
الساخر" بعد أف مارس العنؼ؛ ّ
استعاد الكىراني شفافيتو في "أدبو ّ
فرحمتو المخفقة إلى "المشرؽ" كانت مدفكعة بياجس الثأر ،كىي رّدة فعؿ عمى العصبية التي
مارسيا عميو العماد األصفياني عميو.

يتحكؿ الكىراني في معظـ نصكصو إلى مغربي مخادع ،يمبس عباءة التستر ،كيختاؿ

فخك نار بسرقت و األحذية مف المساجد ،كما مر سابق نا ،كسيمتو الكحيدة لمتعبير عف عنفو الداخمي
ِ
رصو عمى أف ينتقـ مف خصكمو في فضاء عبثي سعى إلنشائو في قمب الع الـ المشرقي
ح ُ
الخاص بأعدائو ،كحاكؿ أف يستق أر التاريخ المشرقي مستخمصا رسالة اجتماعية عنيفة تحمؿ
في طياتيا "معنى ثقافيا" باقحاـ الرمكز المغربية كالثقافية ،كغالبا ما تككف ذاتو المقيكرة ىي
الساخر.
الرمزية المتكررة في معظـ أدبو ّ
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السخرية في أدب الوىراني.
آليات اشتغال ّ
"ح ّدة النبرة"(العبارة لفككك) التي يزداد صداىا في أدب الكىراني تعمؿ عمى تيييج

يصر عمى كشؼ خبايا الكاقع المشرقي ،بؿ ستحكؿ حركفو إلى انفعاؿ
المسركد الذم ظ ّؿ
ّ
ألنو
السكداء .كيجب أف يظ ّؿ المعنى رماديان ّ
خطابي يتمقفو القارئ المبيب الذم يجيد تمقي المغة ّ
ال كجكد لحقيقة ثابتة يمكف اصدارىا في حؽ المعنى الحقيقي لمنص.
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السخرية في أدب الوىراني
آليات اشتغال ّ
السخرية:
 - 2المفارقة و ّ

كقد كردت كممة "آيركنيئيا" ألكؿ مرة في كتاب أفالطكف "الجميكرية" كقد أطمقيا عمى

سقراط أحد ضحاياه ،كىي تعني " طريقة ناعمة ىادئة في خ داع اآلخريف" ،كتشير كممة "آيركف"

عند "ديمكسثينيس" إلى رجؿ يتيرب مف مسؤكلياتو كمكاطف بادعاء عدـ المياقة ،كما تعني

اكغا ال يمتزـ بحاؿ ،يخفى عداكتو ،يدعي الصداقة يسيء
الكممة عند "ديمكسثيني"
إنسانا مر ن
ن
أبدا" .1
التعبير عف أفعالو ،كال يدلي بجكاب كاضح ن
ككاف أرسطك الذم كاف دائـ التفكير بسقراط يضع (آيركنيئيا) بمعنى المغايرة التي تقكـ

عمى الحط مف الذات ،بمنزلة أعمى مف نقيضتيا (اآلزكنيئيا) أك المغايرة التي تقكـ عمى

تظاىرا ،يدؿ عمى حسف تربية أكثر مف التفاخر ،كفي
االدعاء فالتكاضع حتى عندما يككف
ن
الكقت نفسو ،عادت الكممة  -التي كانت تشير في أكؿ األمر إلى نمط مف السمكؾ  -لتنطبؽ
عمى استعماؿ المغة بشكؿ خادع ،ثـ أصبحت (آيركنيئيا ) صيغة (بالغية) :الذـ بما يشبو

المدح كالمدح بما يشبو الذـ.

كال تفيد كممة (آيركنيئيا) عند" كيكيرك" " "Ciceroما تفيده الكممة اإلغريقية مف معاني

ِّ
المتمدف)
اإلساءة فيي تظير لديو إما عمى شكؿ صيغ ة بالغي ،أك عمى شكؿ ذلؾ (التظاىر
العجيب عند سقراط؛ عادة المراكغة في الحديث ،لذلؾ عندما نستخدـ كممة (مفارقة) في كصؼ

ال كبيرة أف يتعمـ مف ِّ
محدثو معنى القداسة كالعدالة ،يككف
طريقة سقراط بالتظاىر أف لو آما ن
يقيا.2
مفيكمنا عف المفارقة
ركمانيا كليس إغر ن
ن
فالمفارقة عند "شميجؿ" ىػي شكػؿ مػػف النقيضػة ،كىي إدراؾ لحقيقة أف العالـ في جكىره

ينطكم عمى تناقض ،كأف الكعي الضدم ىك الذم يستطيع اإلمساؾ بكميت و المتنافرة .كالمفارقة
عنده تعني أيضا ذلؾ الصراع بيف المطمؽ كالنسبي ،كىى الكعي المصاحب لالستحالة ،لذا

1

 سي ميكؾ ،مكسكعة المصطمح النقدم ،المفارقة كصفاتيا ،تر :عبد الكاحد لؤلؤة ،ط ،2دار الحرية لمطباعةكالنشر ،بغداد ،1987 ،ص  .26ينظر كذلؾ :نج ػ ػػاة عػ ػػمي ،مفيكـ المفارقة في النقد الغربي

2
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 -ينظر :ـ ،ف ،ص  .72ينظر كذلؾ :ـ ،ف.
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السخرية في أدب الوىراني
آليات اشتغال ّ
ينبغي عمى الكاتب  -في نظر شميجؿ  -أف يشعر بالحيرة إزاء عممو ،فيك يقؼ عمى مقربة منو
كبمعزؿ عنو في الكقت نفسو .كيتعامؿ معو بطريقة تشبو المعب تقريبا .1

أما "أكجست فيميمـ" " "August Wilhemفإنو يفيـ المفارقة عمى "أنيا تكازف بيف الجد

كاليزؿ أك بيف التصكر كالمألكؼ ،كالتصكر عنده ىك نكع مف االعتراؼ المتغمغؿ في التمثيؿ
ككزم" الدرامية
نفسو يزيد أك ينقص في كضكح التعبير .كيجد "أكجست فميمـ" ذلؾ في أعماؿ " ٌ
التي تقكـ عمى الحكايات الخرافية بما فييا مف مشاىد القناعية المتضاربة" .2

كمف أبرز خصائص المفارقة ،اعتمادىا عمى التَّناقض الظاىرم بيف الكالـ المذككر

ال آخر متناقض نا معو عمى نحك
كالمعنى المراد ،كليذا قكاميا تعبير" الداؿ عف مدلكؿ يخفي مدلك ن
ما يقاؿ لرجؿ سفيو (كـ أنت ذكي) ،كيبدك المدلكؿ المختفي معب نار عف حقيقة القكؿَّ ،
كلكنو يظؿ

ال مف خالؿ سياؽ ثقافي فكرم
ممتبس نا ،إذ أ َّف قصدية المت كمـ يمكف التشكيؾ فييا ،كال تتضح إ ٌ
مشترؾ بيف منتج القكؿ كمتمقيو"  .3كىذا يعني أف القارئ شريؾ أساسي في كضع المفارقة ،فيك
مطالب باستنباط المعنى المراد ،كعدـ االكتفاء بالكقكؼ عند ظاىر َّ
النص ،كىذا يقتضي مف

المؤلؼ مده " بالخيط الذم يعي نو عمى اكتشاؼ المستكل الكامف الذم يقؼ عمى بعد مف

المستكل األكؿ"  .4كليذا يمكننا تكصيؼ المفارقة َّ
بأنيا " لعبة لغكية ماىرة كذكية بيف طرفيف
(صانعيا كقارئيا) يقدـ صانع المفارقة النص بطريقة تستثير القارئ كتدعكه إلى رفضو بمعناه

الحرفي لصالح المعنى الخفي" .5

كال يمكف لمقارئ تحقيؽ اليدؼ المرجك منو ،إالَّ مف خالؿ استعانتو بما يتركو لو المؤلؼ
مف إشارات تساعده عمى استنباط المعنى المراد ،كمف األسباب األخرل الَّتي تشجع المبدع عمى
1

- Wellek, René; A History of Modern Criticism (1750-1950), Volume 2 (The Romantic Age),
ّقال عِّ :جـــــاة عــــييٍ ،فهىً اىَفارقة في اىْقد اىغربي Cambridge University Press, 1981, p61.
 - 2إ.ا .رت شاردز ،مبادئ النقد األدبي ،تر :مصطفى بدكل ،مراجعة لكيس عكض ،المؤسسة المصرية العامة لمتأليؼ
كالترجمة كالطباعة ،مطبعة مصر  ،1963ص  .321نقال :نج ػ ػػاة عػ ػػمي ،مفيكـ المفارقة في النقد الغربي.

3
4

 رشيد ،آمينة ،المفارقة الركائية كالزمف التاريخي ،مجمة فصكؿ ،المجمد  ،66ع  ،6991 ،1ص .651 -إبراىيـ ،نبيمة ،المفارقة ،مجمة فصكؿ ،المجمد ،1 :العدد.611 ،6911 ،1 :

 - 5ينظر :بوعياد ,تسعديت ،املفارقة في قصص السعيد بوطاجين :دراسة في تشكل الحدث واملوقف ،رسالة
ماجستير مخطوطة جامعة تيزي وزو  ،3122 ،ص 54
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السخرية في أدب الوىراني
آليات اشتغال ّ
االستفادة مف المفارقة إعانتيا لو عمى االنفالت مف دائرة المباشرة كالسمطة كالدخكؿ في آفاؽ

الضبابية الجمالية كالشفافية"  .1كىي مف الصفات المميزة لمنثر الرفيعَّ ،
ألنيا تت جاكز البعد الكاحد
كالرؤية األكلية ،كتكشؼ عف كعي درامي بالحياة ،كما تنتظمو مف مفارقات ،ليذا فيي آلية مف

الساخر .2
السردم ٌ
آليات بناء النص ٌ

كفي الكقت نفسو تمنحنا المفارقة " فرصة التَّأ مؿ فيما تقع عميو أعيننا ،أك يتنبو عميو

إدراكنا مما يحيط بنا مف مظاىر التناقض كالتغير ،فيدفعنا لمتبصر بو ،كالبحث عف العالقات

التي تجمع عناصر المتشكؿ أمامنا كما بينيا مف اتصاؿ أك تنافر"  .3فبضدىا تتمايز األشياء
ال سيما أف ىذا األمر يبيف حرص أديبنا عمى ذكر ال جكانب المضيئة مف تراثنا ،كبعض الجكانب
السمبية السائدة آنذاؾ ،تارك نا المجاؿ لمقارئ ليدرؾ مقدار التَّناقض بينيما.

يقرر كاتب المفارقة شيئ نا ثـ يتراجع عنو أك يمغيو بإيراد ضده أك نفيو تمام نا أك تمكييو
عمدنا يتال عب بالحقائؽ ،باألفعاؿ كاألسماءَّ .إنو ما تنكب عنو إحدل شخصياتو ،فال يتحدث إالٌ
السرد مف خالؿ الراكم"  4فتختمط
مف خالليا أك مف كرائيا ،كبيذا يحقؽ شكالن جماليان آخر كىك" ٌ

عمى القارئ صفات الشخصيات كأفعاليا ككثي نار ما تتبادؿ أدكارىا دكف سابؽ إشعار ،فتتغير
مكاقعيا كمكاضيعيا ،كيقؼ حائ نار مشكش نا ،مدىكش نا.


ىنا تكمف بؤرة التكتر بالنسبة لممفارقة الشخصية ،كىي تشت ٌد انشطا انر أك تكتٌ انر عندما تى ًردي
فاعمة في األحداث رغـ ككنيا عقيمة في عالقاتيا التشبييية .تتخذ بؤرة التكتٌر شكالن دائريان ،يبدأ
1

 الركاشدة ،سامح عبد العزيز :المفارقة في شعر أمؿ دنقؿ" ،مج ،دراسات لمعكـ اإلنسانية ،ـ،22ع ،6995 ،1ص .11

2

 يكسؼ ،حسني عبد الجميؿ ،المفارقة في شعر عدم بف زيد ،الدار الثقافية لمنشر كالتكزيع ،القاىرة2006 ،ص.5

3

 -الركاشدة ،ـ ،س ،ص .11

4

 -نبيمة إبراىيـ ،المفارقة ،ص .96



 بؤرة التكتر :لكي يتـ تعييف أك اكتشاؼ بؤرة التكتٌر أثناء استقباؿ المفارقة "،يحسف الحديث عف تنافرات في حقؿالتكتر ،كعف درجات  ،عكض استقباليا كتكاصؿ مقطعي كىذا بسبب - 6 :تكتر جزأيف منفصميف كصريحيف لنفس
الممفكظ ،حيث ينتج سجالف كحقالف داللياف ،كلفظاف لمقارنة كاحدة ،ثـ إحداث لمجاكرة تككف عشكائية أك

مختمطة - 2 .تكتر بيف السارد كممفكظو الخاص ،حيث ينفؾ عف التضامف كميان أك جزئيان مع ممفكظاتو - 1 .تكتر
بيف ممفكظ كممفكظ خارجي - 1 .تكتر بيف المتقطع كالمتصؿ  ،كىذا بإحداث درجات تكتٌر حيث ال كجكد ليا أك
تعديؿ درجات غير كاقعة-Voir: Philippe hamon: L'ironie littéraire, essai sur les forms ."...
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السخرية في أدب الوىراني
آليات اشتغال ّ
مف خالؿ التَّعرؼ عمى لفظتيف متنافرتيف أك متناقضتيف ،بذلؾ ينشأ تكتر حقميف داللييف يحاكؿ
القارئ مف خالليما إحداث جممة مف عالقات المجاكرة كالمقارنة في سبيؿ تثبيت المعنى جزئيان
بعد االبتعاد عف صريح المف ظ ،ثـ تدخؿ ىذه األلفاظ في عالقة مع ألفاظ خارجة عف َّ
النص

يتعزز مبدأ
فيحدث تكتر آخر لمكممات أك الجمؿ ،أك تكتر مقاطع نصية في حد ذاتيا ،حيث ٌ
االختالؼ .1
كيمكف التساؤؿ :ما الشخصية إف لـ تكف تحديدا لمحدث؟ كما الحدث إف لـ يكف إيضاحا

لمشخصية؟ كما المكحة السردية إف لـ يكف كصفان لمطباع؟ كعف أم شيء آخر نبحث فييا؟
كماذا نجد فييا؟

فكرتاف عامتاف تظيراف في ىذه التساؤالت التي أطمقيا ىنرم جيمسHenry James ،

كىما فكرتاف مكجكدتاف في مقالتو الشييرة "فف الخياؿ" " : "the art of fictionالفكرة األكلى

السرمدية بيف م ككني المسركد المختمفيف :الشخصيات كالحدث .فميس ىناؾ مف
تخص العالقة ٌ
شخصية بال حدث ،كال مف حدث مستقؿ عف الشخصية .كلكف بصكرة مفاجئة ،تظير فكرة

يد أف أحدىما أىـ
ثانية في األسطر األخيرة :صحيح أف ىذيف المككنيف مرتبطاف ارتباطا كثيقا ،ىب ى
مف اآل خر ،كأعني :الشخصيات؛ أم الطباع ،أك عمـ النفس .فكؿ مسركد ىك كصؼ " لمطباع.
إف كممة شخصية تدؿ عمى شيء مختمؼ تماما عف انسجاـ نفسي أك كصؼ لمطباع .2
ٌ
إف مممحان ما مف مالمح الطباع يسبب الحدث ،كلكف ىناؾ طريقتاف لذلؾ :يمكف الحديث
ٌ

مكسطة" "."médiatisée
عف "سببية فكرية" " ،"causalité immédiateمناقضة "لسببية
ٌ
كتككف الطريقة األكلى مف نكع  :س :شجاع  -س :يتحدل الكحش .كفي الثانية ،ال يككف ظيكر
القضية األكلى متبكعا بأية نتيجة ،كلكف في ثنايا الحكاية ،يبدك س كشخص يتصرؼ بشجاعة.

ّقال عِ بىعياد تسعديت ،اىَفارقة في de l'écriture oblique, Ed: 05, Hachette Paris, 2002, 40.
قصص اىسعيد بىطاجيِ,

 - 1ينظر :بوعياد ,تسعديت ،املفارقة في قصص السعيد بوطاجين :دراسة في تشكل الحدث واملوقف ،ص - 64
..65
2

 ينظ ػػر :تزفيت ػػاف ت ػػكدكركؼ ،شػ ػػعرية النث ػػر ( ،مخت ػػارات) ،تػ ػػر :ع ػػدناف محم ػػكد محمػ ػػد ،ك ازرة الثقاف ػػة ،الييئ ػػة العامػ ػػةالسكرية لمكتاب ،2011 ،ص .35
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السخرية في أدب الوىراني
آليات اشتغال ّ
ٌإن يا شجاعة منتثرة ،متقطعة ،كال تترجـ بحدث كاحد ،بؿ بمظاىر ثانكية لسمسة مف األحداث
المتباعدة أحدىا عف اآلخر .1
كمف جية كؿ " مالمح الطباع (طباع الشخصية) سببية فكرية؛ كما إف تظير حتى تسبب

إف المسافة بيف الممح النفسي كالحدث الذم يسببو ضئيمة جدنا .كبدال مف التعارض بيف
الحدثٌ .
الصفة /الحدث ،ىناؾ باألحرل تعارض بيف مظيريف مف مظاىر الحدث :دائـ /لحظي ،متكرر/
غير متكرر"  ،2الكىراني يحب السفر(مممح طبع) ،الكىراني يسافر إلى العراؽ(حدث) :كاالختالؼ

بيف االثنيف يميؿ إلى التضاؤؿ الكامؿ.

طريقة أخرل لمالحظة تضاؤؿ ىذه المسافة كىي ال بحث عما إذا كاف مف الممكف أف

يككف لمقضية الكصفية نفسيا عدة نتائج مختمفة في ثنايا المسركد .في مقطع مف مقاطع

الرسالة :في الجممة" :س(القاضي األثير بف بناف) ينتقـ (ييدد –يتكعد) مف ع (ىك الكىراني)
يمكف أف تؤدم إلى أف "س يستفز ع" ك "س يؤذم ع" .أما في قمب الحدث الذم ترسمو

إف استقرار العالقة
لنا الرسالة ،فميس ىناؾ إالٌ إمكانية كاحدة " :س ييدد ع ػ ػ ػ ػ ػػ "س يؤذم ع"ػ ٌ
بيف القضيتيف يحرـ العائد إليو  l’antécédentمف كؿ استقاللية ،كمف كؿ معنى الزـ ،كيميؿ

المزكـ  implicationإلى أف يصبح تطابق نا ،إذا كانت النكاتج  les conséquentsأكثر عددا
يككف لمعائد إليو قيمة خاصة أكبر .3

مجرد
كفي بعض الحاالت األخرل نمتمس سمة غريبة لمسببية النفسية :فمممح الطباع ليس ٌ

سبب لمحدث ،كال مجرد نتيجة لو ،بؿ ىك االثناف معا ،مثمو كمثؿ الحدث تمامان" .س" يؤذي
إف التحميؿ السببي لممسركد ال
الوىراني ألنو قاس ،ولكن "س" قاس ألنو يؤذي الوىراني"ٌ .
يحيؿ إلى أصؿ أكلي كثابت ،قد يككف معنى الصكر الالحقة كقانكنيا؛ بمعنى آخر في الحالة
الصرفة ،يجب فيـ ىذه السببية خارج الزمف الخطي  .le temps linéaireالسبب ليس قبال

أ كليا ،بؿ ىك أحد عنصرم الثنائية ،سبب –نتيجة  -دكف أف يككف أحدىما متعاليا عمى اآلخر أك
سابقا لو .4
1

 -ينظر :تزفيتاف تكدكركؼ ،شعرية النثر (،مختارات) ،ص .37

2

 -ـ ،ف ،ص .38

4

 -ينظر :ـ ،ف ،ص ف.

3

 -ينظر :ـ ،ف ،ص ف.
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السخرية في أدب الوىراني
آليات اشتغال ّ
إف السببية النفسية تكاكب "السببية الحدثية" (événementielleسببية
مف األصح القكؿ ٌ
األحداث) بدال مف أف تتداخؿ معيا .كىنا يمكف أف نطرح مسألة االنسجاـ النفسي لمالمح

الشخصية(لطباع الشخصية)  :1ىؿ بكس ع ىذه االنسجامات التي قد تنجر منيا تنافرات أف تشكؿ

إف نصكص الكىراني التي سنتناكليا في
نسقا  systémeسرديا أـ ال؟ كما ىي الشخصية إذف؟ ٌ
التطبيؽ اآلتي تقدـ لنا جكابا كاضحا يكرره التحميؿ كيؤكده.
كنظ نار ل ٌت عدد تعريفات المفارقة ،كتعدد أنماطيا ،كتقسيميا كأساليبيا .كاف ال بد مف اختيار
نمط مف أنماطيا ،ليككف محكر ىذا البحث.
كنستحدث في ىذا المبحث عف مفارقات مممح الشخصية باعتبارىا آلية مف آليات تشكؿ

المفارقة مف خالؿ المقامات كالرسائؿ باعتبار المناـ الكبير سبؽ كأف تعرضنا إليو في دراسة
سابقة.

1

 -تزفيتاف تكدكركؼ ،شعرية النثر (،مختارات) ،ص .39


فإنو يمكف أف يتحكؿ في أية لحظة
 مفكؾ المفارقة(القارئ)  ،فإضافةن إلى الشركط التي تميزه عف القارئ العادمٌ ،مف المتمقي إلى ضحية.
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السخرية في أدب الوىراني
آليات اشتغال ّ
 - 1مفارقة مممح الشخصيات في المقامات:
أ -المقامة البغدادية:

ال ":لما تعذرت مآربي واضطربت مغاربي
يصرح الكىراني في المقامة البغدادية قائ ن

ألقيت حبمي عمى غاريي"  ،1يخبرنا ىذا المقطع بخركج الكىراني مف بمده األصمي(الجزائر)
متكجيا إلى المشرؽ ،فيذا التدشيف األكلي لظيكر الكىراني بطالن ،قد لمح كذلؾ إلى األفعاؿ
التي يسندىا إلى نفسو في رحمتو التي تخبر السامع بييمانو في األرض دكف مقصد كدكف كجية

السارد الذم
كدخكلو األكطاف كخركجو منيا دكف إصابتو ،كالمتأمؿ في ىذا المقطع يممح براءة ٌ



 -إف أكؿ كاتػػب ج ازئػػرم ا سػػتعمؿ المقامػػة ىػػك محمػػد بػػف ميمػػكف فػػي مؤلفػػو التحفػػة المرضػػية فػػي الدكلػػة البكداشػػية فػػي

بػػالد الج ازئػػر المحمي ػػة ،الػػذم ت ػػرجـ فيػػو لحيػػاة ال ػػدام محمػػد بك ػػداش ،فػػي حػػيف أف مقام ػػات ابػػف حم ػػدكش المس ػماة" :لس ػػاف
المقػػاؿ فػػي النب ػػأ عػػف الن سػػب كالح ػػاؿ" ،مػػف الكجي ػػة الفنيػػة المح ضػػة تعتب ػػر أكمػػؿ كأف ض ػػؿ مػػف سػػابقتيا ف ػػي أدبنػػا الج ازئ ػػرم
الق ػػديـ .ينظ ػػر :أب ػػك القا س ػػـ س ػػعد ار ،ت ػػاري الج ازئ ػػر الثق ػػافي ،ط ،1دار الغ ػػرب ا إل س ػػالمي ،بي ػػركت ،لبنػ ػػاف ،ج1985 ،2

ص  .208ومنننن أىنننم المقامنننات الت ػػي كتبيػػا ال ػػكىراني كحفظي ػػا لنػػا الت ػػاري  ،نجػػد :أكؿ مقام ػػات الػ ػكىراني ىػػي المقامنننة

البغدادية كالتي يتحدث فييا عف نفسو ،كاصفا سفرتو إلػى بغػداد ،إذ بعػدما تػرؾ مكطنػو ق صػد بغػداد ،كفػي طريقػو كػاف يقػرع
أب ػكاب األمػ ػراء كال ػػكزراء كالق ض ػػاة كيطم ػػب ث ػكابيـ ،حت ػػى كص ػػؿ إل ػػى العػ ػراؽ ،كدخ ػػؿ مدينػػة ال س ػػالـ بغ ػػداد .أم ػػا ف ػػي مقام ػػة

الكىراني الثانية في شمس الخالفة فيخبرنا الراكم " عي سػى بػف حمػاد ال صػقمي" ،أنػو لمػا اختػؿ اإل سػالـ فػي صػقمية ،ىػاجر
إلػػى ال شػػاـ ،كا سػػتقر بدم ش ػػؽ ،كىنػػاؾ رأل رجػػال ش ػػديد اإلعجػػاب بنف سػػو ،فدفع ػػو حػػب اال سػػتطالع إل ػػى الحػػديث معػػو ،لك ػػف
دب فػي قمػب ال ػراكم عػف صػدؽ مػا قالػػو ،فا سػتدؿ عميػو برجػؿ آخػػر ،فػأخبره عػف أ صػمو ككيػػؼ أ صػبح صػاحب شػػأف
ال شػؾ ٌ

كركل ل ػػو حكاي ػػة شػ ػػمس الخالف ػػة من ػػذ حػ ػػؿ بدم ش ػػؽ .لق ػػد دخػ ػػؿ المدين ػػة مف ػػرغ اليػ ػػديف كالجيب ػػيف ،فكقع ػػت عجػ ػػكز ف ػػي حبػ ػػو

كتزكجتػو ،لكػػف ىػػذه العجػكز ،أجمعػػت عمػػى تعميمػػو فتخػكؼ الرجػػؿ مػػف األمػر ،كلمػػا أ صػػبح شػػرح ليػا كضػػعو كعػػدـ قدرتػػو

عمػى تمبيػة طمبيػػا ،لكػف زكجتػو العجػػكز ،أ صػرت عمػػى ذلػؾ ،بػؿ أرادت أف ت ضػػعو عمػى رؤكس المنػابر ،كطالبتػػو بػأف يفػػتح
لمػدرس أذن ػ و ،كي سػمع إلػػى ن صػائحيا كتعميماتيػػا  .كنػأتي إلػػى ثالػث كآخػػر مقامػة ضػػميا مؤلػؼ الػػكىراني وىنني مقامننة عننن

صقمية ،ككاف ىذه المرة ىك راكييا ،فمما دخؿ صقمية ،عشقيا شػيطانة كأقػاـ بيػا ،كفػي إحػدل األيػاـ ح ضػر مػع طائفػة مػف
أىػؿ دينيػا ،فجػػرل بيػنيـ حػديث عػػف أىػؿ البمػد كأعيانيػػا ،ككػاف فػػييـ "أبػك الكليػد القرطبػػي" ،الػذم سػألكه عػػف أعيػاف صػػقمية

فيػك الػػذم سػػيميز ليػػـ الخبيػػث مػػف الطيػب ،ف سػػئؿ عػػف " ابػػف رجػػاء" فأجػػابيـ أنػػو شػي عمػػـ ال يظمػػـ عنػػده أحػػد ،غيػػر أنػػو

كثيػر الكػػالـ ،م ضػػياع لمكاقيػػت ال صػػالة ،ال ي رثػي لحػػاؿ أحػػد ،كال يتكجػػع لمكػػركه أك م صػاب( ..ممخػػص مػػف المقامػػة التػػي
سنناقشيا).

 - 1مقامات الكىراني ،ص .10
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السخرية في أدب الوىراني
آليات اشتغال ّ
َّ
شد رحالو نحك الم شرؽ ،كمف معالـ المفارقة ككنيا "غالب نا ما ترتبط بالبراءة ،كقد تصؿ إلى حد

السذاجة" .1
التظاىر بالغفمة ك ٌ

السمة يمتمسيا القارئ في المقاطع األكلى كلكف سرعاف ما تتحكؿ إلى اليجاء في
كىذه ٌ
المقاطع التي تمي المقامة.
يخبرنا الكىراني في ىذه المقامة بخركجو ،كلكف المفارقة تتضح لمقارئ في حديثو عف

نفسو المتأرجحة بيف قمؽ التيميش السياسي ،كصعكبة فراؽ األكطاف ،كيتبيف ذلؾ مف خالؿ

قكلو " :وجعمت مذىبات الشعر بضاعتي ومن أخالف األدب رضاعتي ،فما مررت بأمير إالّ
حممت ساحتو واستمطرت راحتو ،وال بوزير إالّ قرعت بابو وطمبت ثوابو ،وال بقاض إالّ أخذت

سيبو وأفرغت جيبو...فتقمبت بي األعصار وتقاذفت بي األمصار ف ّدلني بعض السادة عمى
فقمت لو :من
دكان الشيخ أبي المعالي  وقال :فقال من أي البالد خرجت ،وعن أييا درجت؟
ُ

المغرب األقصى واألمد الذي ال يحصى ومن البمد الذي ال تصل إليو الشمس حتى تكل أفالكيا

فقمت لو :أما البالد فقد
وتضج أمالكيا .قال فكيف معرفتك بدىرك ومن تركتو وراء ظيرك؟
ُ
قمبت جنوبيا وكشفت عيوبيا ،وأما المموك فقد لقيت كبارىا وحفظت أخبارىا ،فأي الدول

فقمت
تجيل وعن أييا تسأل؟ فقال :أول ما أسألك عن دولة الممثمين وأبناء أمير المؤمنين.
ُ
لو :تمك أمة قد خمت وروضة أمحمت ،أفمت بدورىا وتعطمت صدورىا وطمعت نحوسيا فغابت
شموسيا ،وكانوا أشجع من الميوث وأكرم من الغيوث وأحسن من األزىار...قال :فما تقول في

عبد المؤمن  وأوالده وسيرتو في بالده؟ فقمت مؤيد من السماء خواض لمدماء ،مسمط عمى

وقمم العمم
من فوق الماء حكم سيفو في القمم وأعممو في رق اب األمم...فأغمد الحمم شفارهّ ،
أن لمعمم لساناً ،ولمورقة إنساناً لتألمت وتظممت ،وألنشدتك في المال ،قول الشيخ
أظفاره ،ولو ّ
أبي العال:
1

 -نبيمة إبراىيـ ،فف القص في النظرية كالتطبيؽ ،ص .198

 - ىك غالبان أبك المعالي الكتبي المتكفي سنة  ،568منامات الكىراني كمقاماتو كرسائمو ،ينظر :اليامش ،ص .2



 -ىك عبد المؤمف بف عمي الناجرم الككمي نسبة إلى ككمية كىي قبيمة بربرية في ندركمة ،كلد بضيعة مف أعماؽ

تممساف  ،نشأ في أسرة فقيرة ،ثـ احترؼ تعميـ الصبياف ،اصطفاه ابف تكمرت فتظاف ار معان عمى إقامة دعائـ دكلة

المكحديف ،إلى أف تكفي ابف تكمرت كبكيع ابف عمي بالخالفة عاـ 524ق فثبت قدمو في الممؾ كاشتدت بذلؾ عرل
دكلتو في مختمؼ المياديف ،ينظر :عبد الرحماف الجياللي تاري الجزائر العاـ ،ط ،4ديكاف المطبكعات الجزائرية

الجزائر ،دار الثقافة ،بيركت ،لبناف ،ج ،1982 ،1ص .12- 7
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السخرية في أدب الوىراني
آليات اشتغال ّ
جمو صارما وتمو باطال
وقالوا صدقنا فقمنا نعم

ولكن السكوت عن ىذا أرجح ،ومساءلة األفاعي أنجح وعند اهلل تجتمع الخصوم ....قال ماذا
تقول في الدولة الصقمية؟ فقمت :دم مطمول وصارم مفمول ،ودولة مائمة وسعادة زائمة...قال:
فما تقول في الدولة المصرية؟ فقمت عجوز محتالة ،وطفمة مختالة ،وروضة زاىرة ،وامرأة

عاىرة ولدت في السعود ،ونشأت بين الطبل والعود...رميت بالرواعد ،فأتى اهلل بنيانيم من

القواعد :وان الجرح ينغر بعد حين إذا كان البناء عمى فساد"  .1تتميز مالمح شخصية الكىراني
بثكابت كمتغيرات ،فالعناصر الثابتة ىي أفعاليا كأعماليا ككظائفيا ،فالمفارقة تعطي الشخصية
مالمحيا فيتيح بتكاصمو لمقارئ التعرؼ عمى ىذه الشخصية .كقد مكنتو ىذه االستراتيجية

الجمالية مف نقؿ التجربة اإلنسانية كاال نفعالية في قالب فني كجمالي أخاذ؛ حيث صاغت
"المقامة البغدادية" تجربة كاتب كضعتو األقدار في مكاجية مع العصبية المشرقية بكؿ أسمحتيا

اإلقصائية ،في حيف تقؼ الذات المغربية كحيدة في عزلتيا المأساكية ال تممؾ سكل المفارقات
األدبية ،تتحضف بيا مف أجؿ تأجيؿ تيميشيا كتثبيت كجكدىا.

تتمثؿ كظيفة المفارقة في ىذه المقامة في كؿ ىذه المعارؼ التي َّ
تميز بيا بطؿ المقامة

البغدادية ذات كظائؼ إخبارية نشأت مف خالؿ عالقتيا مع شخصية أخرل كانت حاف از

استنطاقيا لإلخبار ،نكردىا في ىذه النقاط :2

- 1معرفة سياسية :تظير في نطاؽ حديثو عف سير الممكؾ كاألمراء.

- 2معرفة جغرافية :تككف رحمة البطؿ الطكيمة معمكمات جغرافية عند البطؿ.

إف ثقافة القارئ تقؼ عمى بعض ما يستشيد بو البطؿ في سرده مف أمكر
- 3معرفة دينية َّ :
الديف محكما إياه عمى سمكؾ الحكاـ كذكم السمطاف.

- 4معرفة أدبية :أكرد البطؿ /الراكم /الكىراني في ىذه المقامة جممة مف األشعار عمى اختالؼ
أزمنتيا كأصحابيا ،منيا قكلو في الخالفة يمدح السمطاف.

1

 -مقامات الكىراني ،ص .12- 11- 10

 - 2أشارت الباحثة إلييا ،ينظر :مناع مريـ ،بنية السرد في منامات الكىراني ،كمقاماتو كرسائمو ،ص .44- 42
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السخرية في أدب الوىراني
آليات اشتغال ّ
- 5معرفة النسب  :كىك يعكس بيذه النسبة قدرتو عمى اجتياز المسافات البعيدة في سبيؿ
الحصكؿ عمى األمف كالمكسب الماد م ىركبا مف بيئة الصراع السياسي المكحدم ،كما يكشؼ

ىذا البناء تشبث المؤلؼ بكطنو ،فيك نمكذج لمغريب عف بالده.

إف البطؿ بذككرتو استطاع أف يتحمؿ المشاؽ ،إذ تقمبت بو األعصار
- 6معرفة الجنسٌ :
كتقاذفتو األمصار.

- 7معرفة اجتماعية :يتمثؿ البعد االجتماعي بمكانة الشخصية في المجتمع ،كمحيطيا كظركفيا
إذ يتضح مف ىذه المقامة أف البطؿ ال يحمؿ أية مكانة اجتماعية ،فالبحث عنيا ىك دافع

شر السؤاؿ ،كيظير ىذا البعد
اليجرة ،فال ىك ذك مينة تيبو راحة الباؿ ،كال ذك ماؿ يقيو ٌ
لشخصية البطؿ في بعض الجمؿ االستياللية لممقامة.

- 8معرفة نفسية :كما أف ىذا البعد النفسي الداخمي الذم بنى عميو الكىراني شخصية بطؿ
مقامتو يقع في اتصاؿ بالبعد االجتماعي ،ذلؾ أف الفقر كالكضعية االجتماعية الالمستقرة ىي

عممية حتمية في التأثير عمى نفسية البطؿ ،كقد كشفت عف أخالؽ أثرت عمى طبيعة البطؿ

كسمككو كعدـ الصبر في كطنو ،كفي تحمؿ العيش المر كالتذلؿ لألمراء ،فيذا الطبع يجعؿ مف

شخصية البطؿ تزداد تيميشا.

ب -شخصية شمس الخالفة ( المقامة الدمشقية :)
يأتي حديث الراكم عف ىذه الشخصي ة ،فيما ينقمو لنا ىذا المقطع "فقد حاول كل

معيشة فمم يقدر عمى حشيشة ،فساقو القدر إلى عجوز مغربية محكمة في خمسين صبية

تعمم البنات الغزل وتجنبيم المجون واليزل حتى اشتيرت بالرفق واألناة ،والحذق في تعميم

البنات قد أخصب مكانيا ،وامتألت بالكسر أركانيا .فجاء الشيخ أبو الخ ار يطمب عندىا بيت ًا
لمكرا ،وىو كما رأيت قد جمع بين الجفا وغمظ القفا ،فأبصرتو العجوز عمى تمك الحالة

فتوسمت فيو عظيم اآللة ،فسرى خياليا وسال عميو رياليا ،ولم يفارق بابيا حتى كتبت عميو

كتابيا ،ولما اختالىا واعتالىا وكنفت من ليمتو خالىا ،أيقنت أنو يبرد غميميا ويداوي
 - تعد المقامة الدمشقية رسالة سخرية بناىا الكىراني ليسخر مف شمس الخالفة ،كاتخذ منيا تقنيات سردية متعمقة
بالراكم كطبيعتو ،فالراكم في ىذه المقامة شخصية مخترعة متخيمة في شكؿ اسـ ىك عيسى بف حماد الصقمي.
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آليات اشتغال ّ
عميميا .1 ."...نرل أنو يقدـ ظاىرة الحب عند العجائز ،كىذه المفارقة شبيية بالمفارقة
الركمانسية التي تقكـ عمى أساس خمؽ كىـ جمالي مف طرؼ الكاتب ،كفجأة يقكـ بتدمير ىذا
الكىـ كتحطيمو مف خالؿ تغيير أك انقالب في النبرة أك األسمكب ،أك مف خالؿ مالحظة ذاتية

سريعة كعابرة ،أك مف خالؿ فكرة عاطفية عنيفة أك مناقضة كبشكؿ أكثر تحديدنا ،يمكف القكؿ
إف الم فارقة الركمانسية تعبير عف مكقؼ تتمثؿ فيو المفارقة كيعكس المتناقضات"  ،2كبيف بأنيا
ٌ
تككف مبادرة مف العجكز كأف رد فعؿ الرجؿ في أغمب الحاالت يككف سمب نا ،كيرل أف الحب ىك
شعكر أخالقي باعتباره تعبي انر عف الجكىر الركحي لإلنساف ،كىك عنصر اجتماعي حيث يرل

أف العالقات العاطفية المثيرة تكشؼ عف سمكؾ بعض طبقات المجتمع ،كأف ثنائية الحب -
الزكاج تمثؿ كاقع نا قيريا كاف كاف كاقع نا اجتماعي نا أخالقيا ىادئ نا ،كما يرل أف الحب عند الفئة
السخرية الالذعة كالنكتة االجتماعية المضحكة.
المسنة مف النساء منظكر نقدم يدكر في إطار ٌ
تظير مالمح المفارقة في ىذه الشخصية عندما تعيش معو العجكز كتطمب منو

التعميـ ،كما يظير في المقطع اآلتي ":قال عيسى بن حماد فقمت لمرواي :مثل من أفاد ،وشفى
بحديثو الفؤاد ،فكيف تمشى حالو ،وتخطى عمى الفقياء محالو فقال :أعمم أنو لما اجتمعت
العجوز عمى تعميمو ،ورده إلى المدرسة وتسميمو تخوف من األمر ،وبات ليمتو عمى الجمر.

فمما أصبح قال :ليا يا ىذه اعممي أني كنت في بمدي اسكاف ًا وأصبحت في مرحاضك كنافا
فكيف؟ لي بالمدارس وأنا كالطل الدارس؟ ومن أين لي بالخير وأنا مثل حمار العزير ؟ وأقبل
كالتيس يكرر لفظو"  .3كعف الجانب المفارؽ في كتاباتو ،فإنو ينظر إلى مشكالت شخكصو

الس ردية مف منظكر نفسي ذاتي استبطاني يجعمنا ندرؾ ما ىي حاالت الشؾ كالتردد كاألزمات
ٌ
الشائكة التي تحمميا كؿ شخصية مف الشخصيات عمى عاتقيا .كما ينظر إلى العجائز عمى
السخرية مف
أنيا قيكد تفرض عمى الرجاؿ قكانيف صارمة ،كلكف تبقى غاية الكىراني ىي ٌ
شخصية شمس الخالفة.

1
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 مقامات الكىراني ،ص .98 -نبيمة إبراىيـ ،فف القص بيف النظرية كالتطبيؽ ،ص .33

 -تنكيػو :لقػد كرد فػػي القػرآف الكػريـ ذكػػر ار عزكجػؿ لحمػار العزيػػر الػذم أماتػو عزكجػػؿ مائػة عػاـ ،ثػػـ بعثػو أمػاـ عينػػي

ْش ُزهَا ثُ ٌَّ َّ ْن سُوىهَا ىَ ْ ًَوا فَيَ ََّوا تَََويََِّ ىَو ُ
صاحبو في قكلوَ " :واّظُرْ إِىَ ٰى ِح ََارِكَ َوىَِْجْ َعيَلَ آيَةً ىِّيَّْاسِ ۖ َواّظُرْ إِىَى اىْ ِعظَ ِاً َميْفَ ُّ ِ
َّللا َعيَ ٰى ُموِّ َش ْي ٍء قَ ِدير" البقرة.٩٥٢ :
قَ َ
اه أَ ْعيَ ٌُ أَ َُّ َّ َ
 - 3مقامات ،ـ ،س ،ص .100- 99

611

السخرية في أدب الوىراني
آليات اشتغال ّ
فإنو يمجأ في كتاباتو إلى مصادر متنكعة بداية مف الجركتسكية
كعف منظكر المفارقةٌ ،
السخرية السكداء كالدعابة الكردية كسخرية الالمعقكؿ ،كمف مالمح ىذه
إلى اليجاء ،عف طريؽ ٌ
المفارقة التي ترسميا لنا شخصية "شمس الخالفة" ،تغير الق يـ كالمفاىيـ المرعبة في المجتمع

السارد إلى نظاـ المغة
كانحسار الكاقع أماـ الالمعقكؿ ،كلمحصكؿ عمى مثؿ ىذا النكع ،يعمد ٌ
الرد بالمثؿ كالمعب باأللفاظ مف حيث
كتبديؿ مكاضع الكممات كتمطيؼ العبارة كالتضاد ك ٌ
االشتراؾ المعنكم في المفظ الكاحد أك عمى الجناس كالطباؽ ،كالمعب بالمعاني مف خالؿ الكناية

كالتكرية كالتعريض كالمبالغة  .1كأف أغمب ىذه المصادر تترابط فيما بينيا لمتكامؿ مقدمةن لنا

بأنو أسمكب
الساخر لمكاتب الذم كصفو النقاد ٌ
السردم ٌ
نمكذجا فرديا خالص نا يتميز بو الخطاب ٌ
بالسخرية كا ليجاء كالتيكـ كالمفارقة كالمحاكاة الساخرة ،كاف كنا نرل أف درجات ىذه
يتسـ ٌ
المفاىيـ تتفاكت مف زاكية إلى أخرل ،فإننا ال ننفي قصد الكىراني تقديـ شخصياتو بنسب

متفاكتة كعمى جرعات كفقان لما يقتضيو سياؽ الحاؿ.

كظيفة ىذه المفارقة ،تكاصمية ،فيي بمثابة تعبير عف األفكار السائدة آنذاؾ ،يعمف

كيمرر مكاقفو إزاء
ضوي كتذمره مف بعض السمككات كالعادات،
الكاتب بكاسطة القذؼ كاليجاء ىرفٍ ى
ٌ
بعض الطبقات في المجتمع ،بصكت ساخر ،أك بصكت المنبو الناقد.



 -يعتمػػد الػػكىراني فػػي ن سػػج مفارقاتػػو ال سػػاخرة عمػػى م صػػادر متنكعػػة ،كمػػف بينيػػا مقامػػات اليمػػداني ،فقكلػػو مػػثالن عمػػى

ل سػاف شػمس الخالفػة شػػاتما نف سػو " :مػف أيػف لػػي بػالخير كأنػا مثػؿ حمػػار العزيػر" ،كقكلػو أي ضػ نا" فأقبػػؿ التػيس يكػرر لفظػػو

كيقابمػػو اليم ػػداني بقكل ػػو ف ػػي مقامات ػػو الديناريػػة  -عم ػػى س ػػبيؿ المث ػػاؿ ال الح ص ػػر  -عمػػى ل س ػػاف المك ػػدم مكجي ػػا كالم ػػو إل ػػى
اإل سػكندرم " :يػػا نكيػة األ سػػكد...ياكمبا فػػي اليػراش يػػا قػػردا فػي الف ػراش" ينظػر :اليمػػذاني ،بػػديع الزمػاف ،مقامػػات اليمػػداني

تق ػػديـ كش ػػرح الغػ ػكامض :محم ػػد عب ػػده ،دار م ػػكفـ ،لمن ش ػػر ،الج ازئ ػػر ،1988 ،ص  ..300كم ػػف ث ػػـ فق ػػد ا س ػػتخدـ الػ ػػكىراني
مجمكعػػة م ػ ف الحيكانػػات لمدالل ػػة عمػػى اليجػػاء ال ػػذم ت شػػتغؿ بػػو المفارقػػة ،كى ػػك نفػػس الغػػرض تكخ ػػاه اليمػػداني فػػي مقامات ػػو
أيضان ،كما أف الحيكانات التي استعمميا الكىراني كاليمداني في حد ذاتيا ليا رمكز تتشكؿ بيا المفارقة.
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 -عبد الفتاح عكض  ،في األدب اإلسباني السخرية في ركايات با ييستير ،دارسة لغكية سيككلكجية ،ص .12- 8
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آليات اشتغال ّ
 - 2الشخصيات المجازية  باعتبارىا تفعيال لممفارقة:
أ  -مقامة كتبيا عمى لسان جامع دمشق:

فكأف السارد يعي جيدان أف
يدعك ىذا المقطع إلى الحيرة ،فالمساجد أصبحت تتكمـٌ ،
ال في إ نشاء المفارقة الساخرة ،كما يظير في ىذا المقطع ،يقكؿ المؤلؼ عمى
لمجمادات نا
دكر فعا ن
لساف مساجد الككرة "المماليك مساجد الكورة ،يقبمون األرض ،بين يدي الممك المعظم ،البديع
الرفيع المكرم ،كيف الدين جمال اإلسالم والمسممين ،بيت األنبياء والصالحين ،مدفن األنبياء

والمرسمين ( ،بيت األنبياء والصالحين) ،مدفن األنبياء والمرسمين ممجأ الفقراء والمساكين

مأوى الغرباء والمقمين ،بيت األتقياء الصالحين ،وينيون إلى مجمسو السامي ما يقاسونو
من جور العمال ونيب الوقوف ،وخراب الحيطان والسقوف ،قد ألفيم الظمم والظالم وأنكرىم
المؤذن واإلمام( ،)...أما بعد أييا الممك السعيد :ثبت اهلل قواعد أركانك ،وشيد بنايتك فإن

الخ ارب قد استولى عمى المساجد ،حتى خمت من الراكع والساجد ،فأصبحت مساجد الغوطة ال
سقوف ليا وال حيطان( ،)...وأنت أييا الممك عمادنا ،فاكشف عنا حالنا وأنظر في صالح

أحوالنا ،يصمح اهلل أحوالك. 1 "...

تتجمى ىذه المفارقة في المناجاة التي تيناجي بيا الجمادات التي يتكمـ المؤلؼ عمى
إف تمقي الكالـ مف المساجد أمر يدعك إلى التناقض فمفكؾ المفارقة يصاب بالتباس إذا
ألسنتياٌ ،
سمـ باألمر مف كجية سردية ،كما في ىذا المقطع" ،أما بعد يا معشر المتكممين وطائفة

المساجد المتظممين ،إنو واهلل ال ينتيي إليكم من الجور إال ما يفضل عني (وال يصل إليكم)
إال ما يستعار مني فموال أن أركاني سميمة وبنيتي قديمة ،ألصبح جامع بني أمية (يغنى

عميو :يا دار مية( )...ثم أشرف الممك من إيوانو ،بين جنده وأعوانو ...وأقبل ىو يقمب طرفو

في المجموع ويكفكف أس راب الدموع ،لما يرى من اختالليم وفساد أحواليم)"  .2ثـ يمضي


 -تحيؿ المساجد في تكظيفيا المجازم عمى كاقع اجتماعي يصؼ الحالة التي آؿ إلييا الديف كمنو المجتمع كما

المسجد إال مكاف لتجمع الناس فإذا فسدت المساجد كاختؿ دكرىا كتالشت كظيفتيا ،فسد المجتمع .مسجد جمق :إف

المسجد الدمشقي بكصفو بطال اشتمؿ عمى أبعاد عدة كردت في سياؽ النص ،جامع النيرب :القسكة ،الظمـ والخراب
كالحيطاف كالسقكؼ (ركعت حيطانيا كسجدت سقكفيا) .ينظر :مناع مريـ ،بنية السرد في المقامات ،ص .53- 52
1

2

 -مقامات الكىراني ،ص .64- 63

 -ـ ،ف ،ص.66 - 63- 62
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السخرية في أدب الوىراني
آليات اشتغال ّ
الكىراني بعد ذلؾ في نسج خيكط قصتو أك حكايتو تدريجيا ،حتى يصؿ بيا إلى نيايتيا
المحتكمة.

كقد أسند بطكلتيا بطريقة رمزية(مجازية) إلى جامع(جمؽ) كىك جامع بني أمية الكبير

في دمشؽ ،كتحت سمطتو تنضكم بقية مساجد دمشؽ كمشاىدىا كأضرحتيا .كقد اجتمعت كميا

عند ىذا المسج د الجامع الذم كاف ليا بمثابة الممؾ ،لممشاكرة كالمحاكرة ،كليدلي كؿ طرؼ

بشيادتو في أداء خطابي عمى سكء أحكالو كضياع حقكقو ،بطريقة تناكبية ،ثـ بعد ذلؾ تتكحد
كممة المسجد الجامع مع مف تحتو مف األضرحة كالمشاىد في خطاب كاحد شاىد عمى لساف

القيـ عمى شؤكنيا ،كىك سعد بف أب ي عصركف ،كما يصكره ىذا المقطع:
حاليا ،ثـ يرسؿ إلى ٌ
" أما بعد :يا غدار لقد ىيجت األلم ،لقد عجبت من محالك ومن فساد أمرك عند آخر عمرك

ومن فساد دينك وضعف يقينك ،صميت بالمسوح وتقمدت األمور العظام وان كنت في ىذا

العمل إال كما قيل في المثل :صمى وصام ألمر كان يأمل حتى حواه فما صمى وال صام.1 "...

لعمٌو ينظر في أمرىا(المساجد) كيصمح ما اختؿ مف بناءىا ،كعندما فكجئت المساجد
(الشخصيات المجازية) برد ابف عصركف المخيب آلماليا اضطرت إلى رفع أمرىا إلى الممؾ

العادؿ نكر الديف محمكد األتباكي  ،كعندىا فقط يأتي الفرج عمى يد ىذا الممؾ العادؿ الذم
سيرفع عنيا ما كاف قد حؿ بيا مف إىماؿ كنيب لحقكقيا كأكقافيا ،كليعزؿ "ابف عصركف" الذم

اتيمو الكىراني بتعطيؿ مصالحيا.

كقد كظؼ ىذه الحركات الجسمية(التي تمتعت بيا الشخصيات) تعبي ار عف الحالة

النفسية المتخفية ،كىي حالة مف التكتر كالقمؽ كالالسككنية ،بدءا مف االستكاء في الجمكس
كضرب اليد ثـ رفع الصكت كتقميب الطرؼ ككفكفة الدمكع ،ىذه المناجاة التي صدرت عف

"شخصية المسجد" تعكس جانبا نفسيا ترتبط بو حالة فكرية ذات بيكلكجية تظير في تفكيره
الديني ،الذم يتصؿ باألخالؽ فالمسجد شخصية ذات ثقافة حافظة لمقرآف ،فمف أخالؽ ىذه

"الشخصية المجازية" النيي عف المنكر ،كاإلحساس بالمسؤكلية ،فال يختص بمثميا إال مف مكف
في األرض ،ككاف لو بعد اجتماعي مرمكؽ ،فالمسجد ىك األمير الممؾ كعميو مدار األمكر
كالمعظـ عمى المساجد ىذا في مرجعيتو ،أما مف حيث كظيفتو السردية فيك القائـ عمى سير

1
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السخرية في أدب الوىراني
آليات اشتغال ّ
األحداث كتحركيا ،كىذا ما يصنفو في نطاؽ الشخصيات النامية التي تتحرؾ في مسار المفارقة
الساخرة.

1

تتمثؿ كظيفتيا في تقريب المجتمع المتديف" يعتبره الكاتب عالما فكضكيا ،ينظر إليو

بم اررة نفسية كرغبة أكيدة في إصالحو كفق نا لمتقاليد الدينية األصيمة كالمرعية لممجتمع ،فاإلنساف

الساخر "إنساف نشيط كعبقرم" كمعتز بدينو كأخ لممثؿ العميا ،كىذا االنتماء الكاعي يكسبو قكة
ٌ
كبيرة كقدرة خالقة عم ى منح الحياة كؿ اىتماماتو ،ككؿ إمكاناتو عمى النقد كالمعارضة كالمقاكمة
كالكفاح ،ىك إنساف ثكرم التككيف في الكاقع ،كاف لـ يستخدـ أسمحة الحرب التقميدية المعركفة

سالحو المكىبة كالقدرة الفائقة عمى مكاجية النقائض كالنقائص ،كالتعرؼ عمى عناصر االنحراؼ

فييا ،كعمى صياغة األساليب المناسبة لكشفيا كابرازىا ككضعيا في الضكء العاـ لتككف ىدفان
ألكثر مف عيف ،كنقطة التقاء كؿ اىتماـ .2
لقد بنى الكىراني نصكصو بيذا الشكؿ لتأتي متطابقة مع حياتو الشخصية ،فقد كانت

حياتو في المشرؽ شديدة الصمة بالمساجد كالمشاىد كاألضرحة التي كانت مالذه األكؿ في
مرحمة الضياع كالتشرد كفي مرحمة االنتعاش كاالستقرار ،عندما انتبو بعض الفضالء إلى عممو

كفقيو ،أسندكا إليو الخطابة في مسجد صغير بقرية(داريا) ،كىي ضاحية مف ضكاحي دمشؽ

المدينة التاريخية الشييرة .كقد ساءه حالو كما ساءه حاليا (المساجد) ،ككانت غربتيو جزءنا مف
غربتيا عندما آؿ أمرىا ىي األخرل إلى اإلىماؿ كالضياعٌ .إنو مظير مف مظاىر تكحد الفقيو
العربي عامة كالمغربي خاصة باألماكف المقدس ة في جغرافية العالـ اإلسالمي ،كطالما كانت
تمؾ المساجد كتمؾ المشاىد كاألضرحة المالذ األخير لكثير مف المنبكذيف كالمثقفيف كالميمشيف

1

 -ينظر :بكعياد ,تسعديت ،المفارقة في قصص السعيد بكطاجيف :دراسة في تشكؿ الحدث كالمكقؼ ،ص .54

 - كيبػدك لػي أف حػؿ ىػذه المفارقػات ،يكمػػف فػي جػكاب مػف نمػكذج نقػدم يرتكػػز عمػى االعتػراؼ بػأف ىنػاؾ مسػائؿ عديػػدة

متعمقػة بالتبػػدؿ االجتمػػاعي لػيس ليػػا ج ػكاب مػع أنيػػا مطركحػػة ب صػكرة دائمػػة ،فالمجتمعػػات المتدينػة التػػي تصػػب اىتماميػػا
عمػى الم سػاجد فػي فت ػرة مػف فتػرات الػزمف فقػػط ،أمػر يػدعك إلػى الحي ػرة .قػد يعتبرىػا الػبعض تفاىػػات كلكػف فػي عمقيػا تختفػػي

التفاىػات كتظيػػر الحقيقػة المقمكعػػة التػػي عا شػتيا الم سػػاجد فػػي ع صػر الػػكىراني ،كال يجػب أف نتعجػػب مػػف ذلػؾ فكثيػػر مػػف
المساجد في يكمنا ىذا مػا ازلػت تعػاني مػف نفػس الم شػكمة .ينظػر :ريمػكف بػكدكف ،مكضػع الفكضػى ،تػر :منصػكر القاضػي

ط ،1المؤسسة الجامعية لمدراسات -بيركت -الحمراء ،1999 ،ص .151
2

 -ينظر :الفتاح عكض ،في األدب اإلسباني السخرية في ركايات با ييستير ،ص .16
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السخرية في أدب الوىراني
آليات اشتغال ّ
في تاريخنا القديـ ،فيؿ كانت كتابة الكىراني ىذه نكعا مف الكفاء بحقيا تجاىو عندما رعتو
كآكتو ،في الكقت الذم تحاماه الناس كجفكه كأقصكه؟
- 3مفارقة مممح الشخصيات في الرسائل:

أ -رسالة إلى األمير نجم الدين بن مصال:

تقكـ ىذه الشخصية(الكىراني) بكصؼ "األمير نجم الدين" ،في قكليا ":كتب ىذه

األحرف عبد موالي المفضل األمير ،نجم الدين عمم المسممين أطال اهلل بقاه ،وجعمو من كل
سوء فداه وفي مرابط صدره من خيول الشوق جواد ،لو نضرة نعيم وىو بالرئاسة زعيم لبس

الخز واألرجوان .1 "....تيق ٌدـ ىذه المعمكمات لمقارئ كتعريؼ لشخصية "األمير "نجـ الديف" مما
بممكيا بممكيا.
يجعؿ القارئ يتكقع م ف ىذه الشخصية
ى
استمتاعيا ي

تتجمى المفارقة في ككف الشخصية تغير مدحيا الكارد في بداية الرسالة ،سالكة مسمك نا
آخر يضع األمير في بؤرة مف االستخفافات ،كما يصكره ىذا المقطع الذم يتنافى مع الثناء

الكارد في بداية الرسالة ،كقكلو" :ال يعرف طعم البوس ،وال يدري ما خشونة الممبوس ،يرتاض
في طرفي النيار ،عمى شطوط األنيار ،وينام في الميل مع الحور بين الترائب والنحور...

فعوضو الدىر عن لباس المعتق الجديد بمباس ثوب الحديد وعن أكل الفراريج والدراريج بمحوم
الجراذين والبراذين ،وعن شم الرياحين الطرية إذا وافت بروائح المزلة إذا جافت ،وعن سماع

الطيور األنيقات بفقع أصوات المنجنيقات ،2 "...ىنا يبقى القارئ متعجب نا مف العبارة الثانية التي
جاءت ردان مناقضان لمعبارة األكلى ،فكيؼ ال كاألمير نجـ الديف قد جعمو الكاتب يأكؿ لحـ

الجرذاف كيشـ الجيؼ  .ىنا يعمؿ القارئ عمى رىف كؿ قدراتو كطاقتو ،كتبدأ مطاردة المعنى
لمعرفة حقيقة مصير "األمير" الذم جاءت صفاتو بيف متنافرات عدة تعمؿ عمى حث القارئ

لمتعرؼ عمى المفارقة ،مف أجؿ الحصكؿ عمى داللة جديدة تتناغ ـ مع المعتقدات المعبر عنيا
السارد ،كاٌن ما يقتضي إدخاليا في تركيب يعطييا
كىذا ال يعني رفع التناقضات التي يثيرىا ٌ

 - 1رسائؿ الكىراني ،ص .15
 - 2ـ ،ف ،ص .15
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السخرية في أدب الوىراني
آليات اشتغال ّ
مكضع نا داخؿ النظا ـ التركيبي لمقيـ المسندة لمكاتب  ،1كىنا تبرز المكسكعة الذىنية التي عمى

القارئ أف يممكيا.

السارد بالدفاع عف األمير
كظيفة ىذه المفارقة ىي قمب األدكار ،ففي الكقت الذم يقكـ ٌ
نجـ الديف ،يتدخؿ في اآلف نفسو بعبارة مناقضة لمعبارة األكلى ،كيعرؼ أحد الباحثيف مفارقة

قمب األدكار "،تنزؿ صاحب المكقؼ الطيب الذم اقترف بو ،لتؤدم دك نار جديدنا مفارق نا لمدكر
األكؿ"  .2كتتمثؿ كظيفة المفارقة -ىنا أيض نا  -في عدـ التصريح بطريقة مباشرة بأفعاؿ كتصرفات
إف المفارقة بيذا التنظيـ المتناقض
األمير ،التي يجدىا القارئ تتخبط في بكتقة مف المتناقضاتٌ .
كالذم يثير الغرابة عند القارئ ،ىي نمط خطابي غير مباشر ،يريد صاحبيا أالٌ تفيـ ألفاظو

إف المتحكـ في ىذا
كمكاقفو ،كيسير عمى تعقيد أقكالو لمنح القارئ إمكانية الكلكج إلى داللتياٌ ،
السارد في خطابو
الس ارد ،كما ىذه الكائنات الحية "كالجرذان والطيور" التي يزج بيا ٌ
التعقيد ىك ٌ

الس ارد مف أجؿ تعزير الخطاب المفارؽ.
إٌ
ال كائنات يحركيا ٌ
مرة أخرل ،بعدما أصدر الكىراني المقطع الذم يفارؽ المقطع األكؿ ،ييظير مقطع نا آخر
ككأنو أراد أف يرفع بو ش اررة الغضب التي كلدىا استخفافو باألمير
يسمؾ فيو كجية أخرلٌ ،
كلمتمثيؿ نكرد ىذا المقطع ":وال يعتقد المولى أدام اهلل عزه أن الخادم أشار في صدر الكتاب

إليو وال أنو قصده بوصف الحال الذي ىو عميو لعممو أن عنده من المحبة لسمطانو ما يسميو

عن أوطانو ،ومن الغرام بأميره ما يمييو عن سميره ،وأن خدمتو أحب إليو من الخدم السنية
3
ال ٌأنو
ومالزمتو أشيى لقمبو من العيشة الينية"  .ينتظر القارئ تراجعو في استخفافو باألمير إ ٌ

سيجد نف سو أماـ مقطع آ خر أكثر غرابة م ف األكؿ ،تظير المفارقة في الرد الدامغ الذم يبيف

السابقة ،ككنيا مجرد استدراجات تكىـ األمير بمالطفة الكىراني لو ،كما يمثمو
حقيقة المقاطع ٌ
قكلو ":وتبمد ا لحس ،وعمى النظر ،وانقمب الكيموس وصعدت الصفراء إلى دماغو ،فاستحكم
الفساد ،وبرد ا لحس وتغير المزاج وانفسد اليندام واختمط عقمو وأقبل ييذي ىذيان
- Voir: Pierre Schoentjes, Poétique de l'ironie, Ed. du seuil, Paris,2001,p 104-146-.
نقال عف :بكعياد تسعديت ،المفارقة في قصص السعيد بكطاجيف :دراسة في تشكؿ الحدث كالمكقؼ.

1

2
السػردم ،فػي ركايػة عػابر سػرير ألحػالـ م سػتغانمي ،مجمػة المخبػر ،أبحػاث فػي المغػة
 -رحماني عمي ،شعرية الخطػاب ٌ

كاألدب الجزائرم ،ع ،1جامعة محمد خيضر ،بسكرة 2001 ،ص .110
 - 3رسائؿ الكىراني ،ص 11
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السخرية في أدب الوىراني
آليات اشتغال ّ
المجانين .1 "..تأتي ىذه العبارة لمقضاء عمى آماؿ "األمير نجم الدين" الذم تكقع كسب مكدتو
السارد أميره
مف خالؿ اإلطراء المبالغ فيو ،لدرجة جعؿ حب األمير يمييو عف أكطانو .لقد دفع ٌ

لمثؿ ىذا المكقؼ الذم تسكده مجمكعة مف المتناقضات ،كصعكد الصفراء إلى دماغو ،كعمى
النظر ،كتغير الميزاج ،كاختالؿ الينداـ ،كاختالط العقؿ ،كالجنكف المنسكب إليو ،كؿ ىذا مف

أجؿ أف يجعؿ منو "اليدؼ" الذم تريده المفارقة؛ إذ تمثؿ ىذه الشخصية التي كقعت ضحية

غبائيا .يككف ىذا األخير "ال يدؼ الذم تريده المفارقة إصابتو"  ،2فالشخص الذم يقع عمى غفمة

قة(الس ارد) لإليقاع بالخصـ.
يعتبر ضحية ظركؼ أك أحداث ابتدعيا صانع المفار ٌ

تتمثؿ كظيفة ىذه المفارقة بإعطاء كظيفة جمالية يستشفيا القارئ مف خالؿ ىذا

السارد ،فيك مف جية يستخؼ مف أميره في كثير مف المكاقؼ كمف
الغمكض الذم يتمكقع فيو ٌ
جية أخرل يتكدد لو مف أجؿ المساعدة ،تعتبر ىذه العممية التي يقكـ بيا صانع المفارقة "عممية

الس بؿ لفيميا ،كحده االعتراؼ الصريح لمكاتب يمكنو أف يرفع ىذا المبس" .3
تظميمية كتظميؿ كؿ ٌ
السارد في تبيانو لمكاقؼ "األمير نجم الدين"
كاذا أردنا اعتبار ىذا الغمكض كالمبس الذم يعترم ٌ

بأن و " ييمس بجزء مف المعنى
ا ستراتيجية حكائية يعمد إلييا في صناعة رسائمو ،يمكننا القكؿ ٌ
دكف أف يبكح بالكؿ ،يتجمى ثـ يختفي ،كشيئ نا فشيئ نا يقكـ بإجبار القارئ عمى التأكيؿ كذلؾ

" بتقديـ عدد مف اإلشارات كالتنبؤات ح كؿ محتكل ىذا المبس ككظائفو الترميزية"  ،4التي تحاكؿ
المفارقة في تبيانيا بكؿ معاني االستخفاؼ كلكف دكف أف يأبو الخصـ لذلؾ.

 - 1رسائؿ الكىراني ،ص .11
 - 2ميكيؾ ،د.سي ،مكسكعة المصطمح النقدم ،المفارقة كصفاتيا ،ص .16
3
- Pierre Schoentjes, Poétique de l'ironie, P 1192
4

 -شادية شقركش "،سمياء العنكاف في ديكاف مقاـ البكح" مجمة السمياء كالنص األدبي ،محاضرات الممتقى الكطني

األكؿ جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،نكفمبر ،2000 ،ص  .212نقال عف :بكعياد ,تسعديت ،المفارقة في قصص
السعيد بكطاجيف :دراسة في تشكؿ الحدث كالمكقؼ ،ص .15
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آليات اشتغال ّ

ب -رسالة إلى الفاضل عبد الرحيم بن عمي:

تخبرنا شخصية الراكم عف شخصية القاضي أمك نار كثيرة تبيف سمككاتو العادلة ،كقكلو:
عدو لو .1 "...في ىذا المقطع
(سيدنا القاضي األجل ،الفاضل ،أدام اهلل ظمو ،وكبت كل ّ
الس ردم يقكـ الراكم بتزكيد القارئ بمجمكعة مف الصفات كاألخالؽ التي يتحمى بيا القاضي
ٌ
الفاضؿ .المفارقة في ىذا المقطع تتمثؿ فيما يناقض بو الركام كالمو األكؿ ،باعتبار المفارقة
الس ابقة ،كما يدعـ ذلؾ قكلو ":وأحميو من كل ما يدخل
تقكـ عمى عبارة تبدك مناقضة لعبارتيا ٌ
إلى صدره غير اليموم واألحزان ،أونسو بشعر أبي نواس ،وانبئو بأنب اء المتنبي وأعمق عميو
التمائم من شعر أبي تمام ،وأعممو بالشعر عمى ماء الشعير وبفقو ابن الحالب عن شراب

خبزت في رأسو ،وان استسقى الماء
السراب ،وان طمب الخبز
ُ
الجالب ،وأريو الشراب مثل ّ
أنزلت الماء األصفر في عينيو ،وان ذكر المحم أطعمتو لحم كفيو ،فال يعض عندي عمى شيء
إال عمى أناممو من الندم وال يتجرع في بيتي إال غصص الموت "  .2مف ىذا المثاؿ الذم

يناقض الثناء األكؿ المقدـ مف طرؼ الراكم لمقاضي الفاضؿ ،تتحقؽ مفارقة الشخصية ،لككف
شخصية القاضي قيدمت إلى القارئ بيذه المتناقضات التي تجعمو يرغب في معرفة المزيد.

كظيفة ىذه المفارقة ىي كشؼ صفات كأفعاؿ القاضي ،كما الثناء األكؿ سكل طريقة

الستدراجو؛ استطاعت العبارة الثانية أف تقمب الصفات التي يممكيا القارئ عمى القاضي ،لتتحكؿ

إلى صفات مستيجنة ،ال تميؽ بالمقاـ األكؿ الذم يعرؼ بو.
القاضي الفاضؿ=(مدح) ،أحميو من كل ما يدخل إلى صدره غير اليموم واألحزان= (ذم).

السراب ،وان طمب الخبز خبزت في رأسو= (ذم).
أداـ ار ظمو=(مدح) ،وأريو الشراب مثل ّ
أف المفارقة
الس خرية كالتيكـ مف الشي  ،لقد أدرؾ الكىراني ٌ
كؿ ىذه المتناقضات غايتيا ٌ

ىي سر ىذه المعبة التي يمجأ إلييا في مثؿ ىذه المكاقؼ ،فيك يجتيد في استعماؿ ك ٌؿ الحيؿ
التي تعنى بك ٌؿ مالو عالقة بالمفارقة ،ككظيفة ىذه المفارقة أيضان تتمثؿ في ككنيا تحث المبدع

ع مى االجتياد أكثر أثناء ممارستو فعؿ القص في الكشؼ كانبثاؽ الكتابة اإلبداعية ،أضؼ إلى
1

 -رسائؿ الكىراني ،ص .72

 - 2ـ ،ف ،ص .11
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ذلؾ ٌأنيا تحث المبدع عمى امتالؾ جرأة تكظيؼ المصطمحات ،ال يمكف أف تقيـ سمب نا أك إيجاب نا
1
ث يشاء ،كتجعؿ المبدع كذلؾ
أك ما يسمى بذكاء المصطمح  ،فيك يستعير ما يشاء مف حي ي
يمارس الفعؿ الكتابي كنظاـ عالمي مميز.

السارد
مرة أخرل ،يخبرنا الكىراني عف القاضي ٌأنو ناؿ مدح نا مف الجماعة ،كقكؿ ٌ
" فشكرتو الجماعة عمى ىذا اإلنعام ،فصاح المسكين بأعمى صوتو أنا مؤمن باهلل وبمنكر
2
الس ارد عبارة ثانية تمي
ونكير ،أنا ٌ
عبد لمالك خازن الجحيم . "....المفارقة تظير عندما يكرد ٌ
العبارة األكلى كتككف مناقضة ليا ،يصكر فييا القاضي كىك يطمب مف الجماعة طمبا سخيفان

مصرح نا بذلؾ" يا قوم  :أرموني عمى المزابل وادفنوني بالحياة والتتركوني عند ىذا الكافر
3
الس ارد مفارقة الشخصية التي يتكجب فييا تحقيؽ التنافر مف أجؿ "خمق
المئيم . "...كبيذا يحقؽ ٌ

يحسف الحديث عف تنافرات
بؤرة التوتر" التي يتطمب فييا " كجكد تنافرات أثناء استقباؿ المفارقة
ي
بيف الجمؿ عكض استقباليا كتكاصؿ مقطعي"  .4لذلؾ نجد الكىراني ال يريد أف يزكد القارئ

بمعمكمات حكؿ القاضي الفاضؿ بطريقة عادية تسمح لو بالتكاصؿ بطريقة مباشرة ،كاٌنما عمد
إلى خمؽ تنافرات بيف صفات القاضي تجعؿ القارئ يبحث عف المعنى الضمني ليذه

المتناقضات ،ليصؿ إلى ٌأنو كاف راغب نا في تشكييو ،ككضعو في مكقؼ ساخر كنستشؼ مف ىذا
بأف سخريتو مف شخصية القاضي ،ال يمكف أف تتشكؿ مف دكف المفارقة التي تقكـ عمى ككمة
ٌ
مف المتناقضات تعمؿ عمى تمكيو الخصـ.

يكنو القاضي لمكىراني ،كما المقطع
كظيفة ىذه المفارقة ىي كشؼ مدل الحقد الذم ٌ
األكؿ الذم استفتح فيو رسالتو بكؿ تيذيب إالَّ حيمة لغكية يستدرج بيا خصمو ،معقب نا عمى ذلؾ

ال خصص المكت ،مما أدل إلى قمب الصفات
بأنو ال يتجرع في بيتو إ ٌ
في مقطع الحؽٌ ،
كاألفعاؿ التي قدمت في العبارة األكلى ،لتأتي ىذه الصفات مناقضة لمعبارة األكلى مشكمة سمسمة
 - 1ينظػػر :نبيمػػة إب ػراىيـ ،فػػف القػػص بػػيف النظري ػػة كالتطبيػػؽ ،ص  .691ينظػػر كػػذلؾ :بكعيػػاد ,تسػػعديت ،املفارقةةة ف ةةي
قصص السعيد بوطاجين ،دراسة في تشكل الحدث واملوقف ،ص .56
 - 2رسائؿ الكىراني ،ص .11
 - 3ـ ،ف ،ص ف.
- Philippe hamon: L'ironie littéraire, essai sur les formes de l'écriture oblique, p 40
نقال عف :بكعياد تسعديت ،ـ ،س.
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آليات اشتغال ّ
مف المتناقضات تجعؿ القارئ يبحث عف الفجكة الحاصمة بيف ىذا التقديـ ،تارك نا المجاؿ لمتأكيؿ.
كلمتكضيح نكرد ىذا المقطع [:فشكرتو الجماعة عمى ىذا اإلنعام ،فصاح المسكين بأعمى صوتو

أنا مؤمن باهلل وبمنكر ونكير ،أنا عبد لمالك خازن الجحيم

يا قوم :أرموني عمى المزابل

]...؛ مف ىذا الحقؿ الداللي الذم تبدك فيو المتناقضات ،يحاكؿ القارئ إحداث جممة مف

"المجاكرات كالمقارنة في سبيؿ تثبيت المعنى جزئي نا بعد االبتعاد عف صريح المفظ"  ،1الذم لـ يعد
ميم نا بالنسبة لمقارئ الذم تعكد م ف الكىراني ىذا النكع مف التناقض ،الذم يجعؿ القارئ في

دكامة مستمرة مف المتناقضات التي ال يريد مف كرائيا إالٌ التيكـ مف القاضي الفاضؿ

كاالستخفاؼ بو.

ج  -رسالة إلى الفقيو نجم الدين:

البر تسخطُ اهلل وترضي
يصرح الراكم في رسالتو قائال" :عشرة أشياء من أبواب ّ
الشيطان ،وىي انقطاع الصابوني إلى اهلل عزوجل في القرافة ،وتعصب الخبوشاني  لقبر
الشافعي ،وتنقل القاضي قبل صالة الجمعة .2 "...يبدك الراكم في ىذا المقطع متناقض نا ،كىذا ما
يجعؿ القارئ يعمؿ عمى تفكيؾ الحدث الذم سيؤكؿ إليو ىذا التناقض الذم أكرده في ىذه
الرسالة ،كتتجمى المفارقة في ىذا المقطع عند قيامو في مقطع آخر مف الرسالة بقمب التكقعات
كالصفات التي قدميا في المقطع األكؿ مف الرسالة ،كيبدك ىذا مف خالؿ قكلو معب انر عمى ذلؾ

السبع في صبيحة كل يوم وسماع ابن عثمان لحديث الرسول
بذكره اسمو" :وقراءة الوىراني ُّ

3
إف معرفتو لخبايا ىذه الشخصيات التي يراىا في
صمى اهلل عميو وسمم في جمع واحدةٌ . "...
ليناقض العبارة األكلى ،ليجعؿ
رضاء لمشيطاف ،جعمو يغير مكقفو مف ذاتو
أعماليا سخطان ر كا
ى
ن

- Philippe hamon: L'ironie littéraire, p 41.

1

 - الخبكشاني :الفقيو نجـ الديف محمد بف المكفؽ الخبكشاني ،الصكفي ،الزاىد تفقو عمى محمد تمميذ الغزالي ،ككاف
يستحضر كتابو المحيط في شرح الكسيط ،كصنؼ عميو كتاب نا سماه تحقيؽ المحيط ستة عشر مجمدا ،كخبكشاف التي
ينسب إلييا بميدة بناحية نيسابكر ،كلد سنة 516ق كقدـ مصر سنة  565ق كدفف تحت رجمي الشافعي بينيما شباؾ
ككاف يكصؼ بسالمة الباطف كقمة المعرف ة بأحكاؿ أىؿ الدنيا .ينظر :ابف فالح الحنبمي ،شذرات الذىب ،ج4

ص .277

 - 2رسائؿ الكىراني ،ص .212
 - 3ـ ،ف ،ص ف.

611

السخرية في أدب الوىراني
آليات اشتغال ّ
ضاء لمشيطاف كسخط نا ر ،كىنا يبقى القارئ حائ نار مف ىذا
مف قراءة القرآف في كؿ صبيحة إر ن
التناقض الذم يكرده الكاتب ،كعمى القارئ أالٌ يقرر بأف التناقضات ليست صادرة عف كتابة
رديئة ،كال عف خطأ في التصكيب ،كال ىي مف مصدر تافو .1

ما دامت المفارقة تقكـ عمى عبارة تبدك متناقضة في ظاىرىا ،فالكاتب يقكـ بتحقيؽ ىذا

التناقض ،فيك مف جية يستخؼ مف األعماؿ التي ترضي الشيطاف ،كمف جية أخرل يستخؼ

مف أعمالو الصالحة كيجعميا في نفس المرتبة مع الشخصيات األخرل .يبيف لمقارئ حيمتو في

قمب األدكار التي تعطي نتي جة تفاجئ القارئ كتأخذه إلى الكجية التي ال يتكقعيا.

إف ىذه المفارقة س اعدت الكىراني عمى التعجب مف أعماؿ شخصياتو ،مما زاد "حدة
ٌ
السبع في
السخرية مف الذات ،كقكلو( :وقراءة الوىراني ُّ
بالسارد إلى الضجر ك ٌ
التوتر" التي أدت ٌ

الس ارد تعمد ىذه المفارقة التي ميدت لخمؽ جك آخر
صبيحة كل يوم .)..يتضح لمقارئ بأف ٌ
السارد ،فخمؽ ىذا الجك سيخفؼ مف
تسير عميو األحداث ،يختمؼ تمام نا عف الجك المألكؼ عند ٌ
معاناتو ،كبا لتالي يتضح لمقارئ أف تناقض األعماؿ التي تساكت في إرضاء الشيطاف كسخط ار

السردييف كاف مقصكدنا ،فالمفارقة كما سبؽ أف رأينا في المقكالت النظرية
عزكجؿ في المقطعيف ٌ
ىي " تناقض مف أ جؿ االرتفاع إلى عالـ الالمعنى"  ،2أيف تبدك األحداث خارقة ،ساخرة ،مزاجية
غير مبالية.

مرة أخرل ،بعد المقطع المنس كب لذاتو ،يطالعنا الركام بمقطع آخر يصكر فيو أعماؿ

"ابن عثمان" ،في قكلو ":وسماع ابن عثمان لحديث الرسول صمى اهلل عميو وسمم في جمعة
3
رضاء لمشيطاف
بأف الكىراني يجعؿ مف سماع الحديث سخطان ر كا
واحدة . "...يتضح لمقارئ ٌ
ن
فيبقى المتمقي يشاركو الحدث.

يتحكؿ الكىراني إلى كالـ آخر يناقض تمام نا كالمو األكؿ فيك يفاجئنا بجعؿ كؿ
األعماؿ ال يعبأ بيا ار عزكجؿ عمى حد تعبيره ":ذكروا أن ىذه األعمال الصالحة ال يعبأ اهلل

- Pierre Schoentjes, Poétique de l'ironie, Ed. du seuil, Paris,2001, P 104.

1

نقال :عف بكعياد تسعديت ،المفارقة في قصص السعيد بكطاجيف ،دراسة في تشكؿ الحدث كالمكقؼ.

 - 2ميكيؾ ،د.سي ،مكسكعة المصطمح النقدم ،المفارقة كصفاتيا ،ص .11
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آليات اشتغال ّ
بيا ،وىي أحب إلى إبميس من كبار الذنوب .1 "..نفيـ مف ىذا المقطعٌ ،أن و مناقض لممقطع
الس ارد بتعصب الخبكشاني لقبر الشافعي كالذم قد يتفؽ مع مخيمة القارئ
األكؿ الذم يخبر فيو ٌ
التي يمكف أف تقكؿ بأف ىذا العمؿ سيرضي الشيطاف ،كلكف ماذا سيقكؿ أماـ األعماؿ الصالحة

األخرل :كقراءة القرآف ،كالحديث التي ع ٌدىا الراكم مف األعماؿ التي ال يعبأ ار بيا.

السمات الراقية
َّ
الس ارد كعادت و حريص عمى قمب األحداث كاألدكار التي تبقى مف ٌ
إف ٌ
السيئة ىي التي ترضي الشيطاف ،ثـ سرعاف
لممفارقة ،فيك في المقطع األكؿ ييظير أ ف األعماؿ ٌ

ما يعكس اتجاه األحداث ،لككف األعماؿ كمٌيا تعمؿ عمى إرضائو ،مما زاد مف "ح ّدة التوتر"

لتبمغ المفارقة أش ٌدىا.

الس ردم األكؿ الذم صرح بو الراكم رغبة الفضكؿ عند القارئ لمعرفة
يشكؿ اإلخبار ٌ
السردم الثاني
كيؼ يككف مصير األعماؿ األخرل التي تتباىى بيا الشخصيات ،إ ٌ
أف اإلخبار ٌ
ال ٌ

يعكس "أفؽ تكقع القارئ" مما كلٌد مشيدان لـ يكف القارئ ينتظره ،كخاصة في جعؿ العبادات أحب

إف الركام يقكـ بحركة بيمكانية مف خالؿ ىذ ه األدكار التي يؤدييا
عند إبميس مف كبائر الذنكبٌ .

ككأن و يريد أف يقكؿ بأنو ال يكترث كال يأبو لمثؿ ىذه المكاقؼ  .2لذلؾ
ليزيح الممؿ عف نفسوٌ ،
عمد إلى مناقضة الحالة المتكقعة مف الشخصيات المتعصبة لقبر الشافعي ،ليستبدليا بأعماؿ
أخرل يتمناىا كؿ مسمـ ،إالٌ ٌأنيا تتساكل مع األعماؿ األكلى ،ما دامت كميا عبئ نا عمى ار
السخرية مف الذات ،فالكىراني -كما ىك
عزكجؿ ،كراحةن إلبميس .كظيفة المفارقة ىنا ىي ٌ

معركؼ  -ييجك نفسو ،لذلؾ رسـ ىذا المشيد الذم ال يخمك مف المتناقضات كي يستخؼ مف
ذاتو الضعيفة التي تق أر السُّبع صبيحة يك ٌؿ و
يكـ.

د "-رسالة عمى لسان بغمتو إلى األمير عز الدين موسك".
يعمف الكىراني عف شخصية المممككة ريحانة كىي تي ٌقب يؿ األرض في حضرة األمير
ال ":الممموكة ريحانة بغمة الوىراني تقبل األرض بين يدي المولى عز الدين حسام أمير
قائ ن
المؤمنين ،نجاه اهلل من حر السعير ،وعظم بذكره قوافل العير( ،ورزقو من القرط والتين
 - 1ـ ،ف ،ص .233
 - 2ينظر :ميكيؾ ،د.سي ،مكسكعة المصطمح النقدم ،المفارقة كصفاتيا ،ص .12
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والشعر ما وسق مائة ألف بعير"  .1تكظيؼ شخصية المممككة(بغمة الكىراني) كاف حاف ناز لمتعبير
عف المعاناة التي تمر بيا الشخصية ،يظير ىذا مف خالؿ قكلو ":قد أشرفت ممموكتو عمى

التمف ،وصحابيا ال يحتمل الكمف ،وال يوقن بالحمف ،والتبن أحب إليو من االبن

2
إف القارئ يفيـ مف الكىراني كمممككتو(بغمتو) ٌأن يما يبحثاف عف كسيط مف أجؿ
والجمبانٌ . "...
التقرب إلى األمير "عز الديف مكسؾ" كنيؿ رضاه بعد فشؿ المممككة في ذلؾ.

السارد مع مممككتو كالتي
المفارقة تأتي في العبارة ،كالتي جاءت لتقضي عمى مساعي ٌ
سرع اف ما تحكلت إلى تقريع سخيؼ يزج القاضي في مكاقؼ محرجة ككذلؾ القارئ الذم كاف

السارد محتج نا ساخ نار في قكلو ":فما ييون عميو أن
ينتظر مالطفة الكىراني لمقاضي ،ليظير ٌ
يعمف الدواب إال بعيون اآلداب والفقو المباب والسؤال والجواب وما عند اهلل من حسن الثواب

ومعموم يا سيدي أن البيائم ال توصف بالحموم ،وال تعيش بسماع العموم ،وال تطرب إلى شعر
أبي تمام ،وال سيما البغال التي تشتغل في جميع األشغال ،...ولو أكل البغل كتاب المقامات

مات ،وان لم يجد كتاب الرضاع ضاع ،ولو قيل لو أنت ىالك إن لم تأكل موطأ مالك ماقبل

ذلكن وكذك الجمل ال يتغذى بشرح أبيات الجمل ،واذا أطعمت شعر ابن عمار حل بو الدمار

3
السارد
وأصبح منفوخ ًا كالطبل عمى باب اإلصطبل"  .تأتي ىذه الشيادات الدامغة كي تديف رغبة ٌ

كمممككتو التي ت تمثؿ في االقتراب إلى مجمس األمير ،كب ذلؾ تككف متناقضة مع رغبتو األكلى.

السرد متجيا إلى أكصاؼ
لقد كاف القارئ يتكقع منو االقتراب مف األمير ،كاذا بو يغير عجمة ٌ
أخرل ال تخمك مف التيكـ.
تتمثؿ كظيفة ىذه المفارقة في التساؤؿ الذم يراكد القارئ كال يكاد يبتعد عنو ،فمف جية

السرد إلى بغمتو التي
يعبر عف رغبتو في الكصكؿ إلى مجمس األمير ،كمف جية أخرل يسند ٌ
تيقبؿ األرض بيف يدم األمير ،كمف جية ثالثة يمغي التكدد األكؿ ليحؿ محمو االستخفاؼ الذم
يحفز الق ارئ عمى طرح تساؤالت عديدة ،كإطع اـ األمير الدكاب باآلداب كالفقو كالمقامات ،كشرح

ألف القمح أغمى مف الكتب التي قد يتخيميا القارئ مكدسة في خزانات األمير؟
الجمؿ...ال  .ىؿ ٌ
السائد في خالفة األمير حتى أصبحت الدكاب تقتات مف اآلداب كالفقو؟ ىؿ
ىؿ تكحي بالجيؿ ٌ
 - 1رسائؿ ،الكىراني ،ص .90
 - 2رسائؿ ،الكىراني ،ص .96
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السخرية في أدب الوىراني
آليات اشتغال ّ
حرـ األمير الشعير كالقم ح عمى الدكاب ،كاستبدلو باآلداب؟ أـ أف الكىراني يسمؾ مسمكا آخر قد
الس ابقة ،كىك االستخفاؼ بأصحاب الكيتب :شعر أبي تماـ صاحب المقامات
يمغي التساؤالت ٌ
عصي ة التصنيؼ متكجية إلى حقؿ
مكطأ مالؾ ،شعر ابف عمار...ال  .تبقى ىذه المفارقة
ٌ

التساؤؿ ،كاذا كاف ىذا التساؤؿ كليد المفارقة ،فقد ذىب أحد الباحثيف إلى تعريفو" ،أما المفارقة

فتت أسس عمى فعؿ فيـ أك قكؿ عكس ما نفكر فيو أك ما نريد جعؿ االعتقاد بو ،غايتو دكم نا
حمؿ القارئ عمى التساؤؿ" .1
إف كظيفة ىذه المفارقة التي يمسؾ المؤلؼ بزماميا كيجعميا تنبثؽ مف أفعاؿ كتصرفات
َّ

السردية التي كجدت قبؿ الكاتب ،فالمفارقة
الشخصيات ،ىي الخركج عف المألكؼ في النصكص ٌ

التي تخمقيا الشخصية الفطنة "ليست مجرد تراكيب بقدر ما ىي لعبة لغكية تككف محكمة .2

السرد ية تفرضو طبيعة العمؿ األدبي الراقي
السارد في مقاطعو ٌ
ف طبيعة ىذا التنافر الذم يخمقو ٌ
كالذكؽ الفني الذم ال يككف إالٌ بمثؿ ىذه المتناقضات.
في مقطع آخر مف الرسالة ،يعمف الراكم عف ظيكر الشخصية(المممككة) بفعؿ بصرم

السرد مرة أخرل ،إذ يقكؿ:
منو ،كانت سببان في تمكضع شخصية "األمير عز الديف" داخؿ ٌ
السكينة ،وقال :ليا إن شئت أن تكدي فكدي ال
"فالتفتت َّ
إلي المسكينة ،وقد سمبو الغيظ ثوب ّ
ِ
ذقت شعي اًر ما دمت عندي .فبقيت الممموكة حائرة ال قائمة وال سائرة .3 "...يعمؿ القارئ عمى
فيـ معطيات أكلية ،تجعمو يسمـ برفض األمير مساعدة المممككة ،كقكلو إف ً
شئت أف تكدم
ٍ
فكدم ال ذقت شعي نار ما دمت عندم.
تتشكؿ المفارقة في ىذا المقطع لتقكـ عمى عبارة مناقضة "لألمنية المسموبة" التي تسعى

السرد كالتي تحمؿ اسـ
مف أجميا المممككة ،معمنة عف ظيكر شخصية أخرل يقحميا الراكم في ٌ
"العالف" ،الحاممة ل حدث آخر يعكس معالـ العبارة األكلى ،قائمة ":فقال ليا العالف :ال تجزعي
من حبالو وال تمتفتي إلى سبالو ،وال تنظري إلى نفقتو وال يكون عندك أخس من عنفقتو  .ىذا
- J. Dubois et autre : Dictionnaire de L'inguistique, et des sciences du langage,
Larousse Paris, 1994, P 1993.
 - 2ينظر :نبيمة إبراىيـ ،فف القص بيف النظرية كالتطبيؽ ،ص .9- 1
 - 3رسائؿ الكىراني ،ص .91- 91
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السخرية في أدب الوىراني
آليات اشتغال ّ
األمير عز الدين سيف المجاىدين يده أندى من الغمام ،وعزيمتو أمضى من الحسام ،ووجيو
أبيى من البدر ليمة التمام ،يرثي لممحروب ويفرج عن المكروب
ونبي بني أيوب .ال يرد قائالً
ُّ
وال يخيب سائالً .فمما سمعت ا لممموكة ىذا الكالم ،جذبت الزمام ورفست الغالم ،وقطعت

المجام ،وشقت الزحام حتى طرحت خ ّدىا عمى األقدام .1 "...تتدخؿ شخصية "العالؼ" لتغير
الس ابقة المنسكبة إليو(األمير عز الديف)
السرد معمن نة عف صفات أيخرل تناقض الصفات ٌ
مجرل ٌ

كتعمؿ أيض نا عمى نقض العبارة األكلى الت ي جاءت بمساف األمير .تأتي العبارة الثانية كي تديف
الراكم مش ٌكمةن تناقضان بيف العبارة الت ي تكردىا الشخصية عمى لساف األمير ،ليأتي "العالؼ"

بشيادتو التي تديف الراكم كتتيمو بالكذب في حؽ مكاصفات األمير ،ليعمد إلى سردىا لممممككة

كقكلو :كعزيمتو أمضى مف الحساـ ،ككجيو أبيى مف البدر ليمة التماـ ،يفرج عف المكركب ،ال
ال ...ال .
ال ،كال يخيب سائ ن
يرد قائ ن
في ىذا المكضع "المحكوم بالتوتر" ،يجب أف تككف الشخصية األكلى(الراكم) الغافمة

التي تحمؿ شيادات ال تميؽ بمقاـ األمير عز الديف ،جا ىمة بحقيقة الظركؼ التي تحيط بيا
السارد يعمؿ جاىدنا
كبيذا يككف الت ناقض بيف مظاىر األشياء كحقيقتيا؛ لذلؾ يمكف القكؿ بأف ٌ
عمى بث ىذا النكع مف المفارقة ،الذم يتمثؿ في" ...تقديـ المكاقؼ أك األحداث في ثكب يثير

فينا اإلحساس بما يكمف فييا مف مفارقة ،كيمكف القكؿ بشكؿ عاـٌ ،أن و كمما كانت المشاىد عمى

عمـ مسبؽ بما سكؼ يكتشفو ضحية المفارقة فيما بعد ،كمما ازداد تأثير المفارقة في المشاىد

السارد يقكـ بيذا الدكر دكف أف يظير نفسو عارفا بحقيقة الخصـ" ٌ .2إنو ببساطة يرتب
نفسو ك ٌ
لشخصياتو أف يظيركا أنفسيـ لمقارئ أك المشاىد في مآزقيـ التي تتصؼ بالمفارقة ،كىك بذلؾ
أشبو ما يككف بمحرؾ الدمى في مسرح العرائس.

استطاعت المفارقة في ىذه األمثمة تحقيؽ كظيفة قصدية ،تسمح لمقارئ معرفة طريقة
تعامؿ "األمير عز الديف" مع الدكاب حسب شيادة "العالَّؼ" ،فبعدما كانت لمقارئ معمكمة خاطئة

عنيا ،جاءت شخصية أخرل لتتكاصؿ مع ال متمقي كتخبره بحقيقة األمير المتعاطؼ مع الدكاب.

إف صانع المفارقة ىنا يممؾ قصدية معينة تجعمو يقحـ شخصية "المممككة" في الحكار لتدلي
ٌ
 - 1رسائؿ ،الكىراني ،ص .91
2
عمػػاف ،6999 ،ص
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السخرية في أدب الوىراني
آليات اشتغال ّ
بشيادتيا التي استطاعت أف تديف "األمير عز الديف" ،كفي مقطع آخر يقحـ شخصية "العالَّؼ"
ككأف الراكم يعم يؿ جاىدنا لكضعو في مكاقؼ مضطربة
َّ
لتناقض ما كرد عمى لساف المممككة،
بأف المفارقة أداة تكاصمية مع القارئ معناه "القكؿ
يبغية تشكيش العممية التكاصمية ،كالقكؿ ٌ
بامتالكيا لكسيط أك قصدية ،كمف خالؿ ىذا الكسيط تتجمى أك تبرز النصكص كعالمات ،تنظـ

كفؽ عالقات تدكر حكؿ مقصدية صانعيا ،يعرؼ ىذا الكسيط بككنو سيميائي نا"  .1فالمتناقضات
الؼ كالراكم ،منيا مف يعمؿ عمى الثناء -
التي ترد عمى لساف الشخصيات ،كالمممككة كالع ٌ
يعد أكليان
كمنيا مف يقكـ مقاـ الذـ ،تمثؿ سياقان يمعقدان مف العالمات الحاممة حتمان لقصد تكاصمي ،ي

قبؿ ٌأية أىداؼ غائية أخرل تككف مرىكنة بقارئ آخر كبآليات تعمؿ عمى تفكيؾ كتشفير
األحداث.

ه " -رسالة إلى التاج الكندي".

السارد" :وصمت رقعة موالي تاج الدين
نتعرؼ عمى ىذه الشخصية مف خالؿ قكؿ ٌ
أطال اهلل بقاءه ،بمفظ أحسن من نور تفتحو الصبا ،وخط :كبياض العطايا في سواد

المطالب...يشيد لو من رآه وسمعو أّنو كالم رجل عالي اليمة ،ريان من األدب
2
بأنيا
والحكمةٌ . "...إنو يخبرنا كعادتو عف رسالة تمقاىا مف "التاج الكندم" ،فيك يخبر القارئ ٌ
كيقر لنا بأنو رجؿ بمغ في األدب كالحكمة منزلة ييبقى
يك تبت بخط أحسف مف نكر الصباحٌ ،

القارئ حائ نار مف ىذا الثناء الغريب ،الذم يسعى مف خاللو إلى كضع "التاج الكندم" في مكقؼ

إيجابي يكسب بو ثقة القارئ.

تتشكؿ المفارقة في ىذا المقطع مف المكقؼ اإليجابي الذم يممكو القارئ في ذىنو ،فيك

يعمـ عمـ اليقيف بأف كتابة التاج الكندم أحسف مف نكر الصباح ،الذم يتعارض مع ما يكرده

الس ارد ،عمى حد قكلوُ ":يناسبيا كأنيا من حديث سكان نجد وتيامة عمييا روايح الشيح
ٌ
براق بيا ما فيميا إالّ بعد جيد جييد .أال ترى
والقيصوم ،فمو أن الشنفرى يخاطب عمرو بن ّ
أّنيا ال ينطق بيا المسان حتى ينخمع منيا الفك؟ مع ما فييا من التدقنصرم والرقاعة
- Philippe hamon: L'ironie littéraire, essai sur les formes de l'écriture oblique, P 13.
 - 2رسائؿ الكىراني ،ص .612
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السخرية في أدب الوىراني
آليات اشتغال ّ
المعجونة بالتبضرم ،فألجل ذلك جاوبتيا األلسن بألوان من الضراط"  .1يتبيف لنا مف ىذا
ً
مخالفة ما يممكوي القارئ مف رصيد أكلي ،فالكتابة في المقطع
التناقض بأف المفارقة تتجو إلى
طياتيا ركائح
األكؿ أحسف مف نكر الصباح لتتحكؿ في المقطع الثاني إلى كتابة تحمؿ في ٌ

الس ارد لك خاطب بيا الشنفرل ما فيميا إالٌ بعد جيد
السمبية ،كقكؿ ٌ
الشيح كغيرىا مف النعكت ٌ
جييد ،ليعمد في األخير إلى تشكيو صفة الكتابة التي خرجت مف لساف الكندم ،لجعؿ األلسف
ترد عمييا ب ألكاف مف الضراطٌ ،إنيا حقا مفارقة ساخرة تقكـ بإلغاء جميع الصفات اإليجابية التي
ي
يممكيا القارئ عف كتابة كمنزلة "التاج الكندم" ،كذلؾ ما يمحظو "آبرمز" في تساؤلو " كيؼ

يككف الرجكع إلى المفارقة  -عند الكتاب مدح نا ضمني نا لذكاء القارئ ،الذم يكتشؼ سر المعبة
المغكية التي يسعى مف كرائيا الكاتب لتظميؿ القارئ كجعمو يبحث عف الحؿ ليذه المعبة .كلع ٌؿ
مرد ذلؾ كما يقكؿ :كمينث برككس :ىي لغة الفكر كالصالبة كالبراعة ،كسر تظميؿ القارئ

2

السطكر.
إف بعض المفارقات تعد اختبا انر لقدرات القارئ في قراءة ما بيف ٌ
ٌ
تسعى ىذ ه المفارقة التي اعتبرىا الباحثكف لعبة لغكية يقصدىا الكاتب إلى تنشيط

القارئ كحثو عمى البحث ع َّم ا يناقض ىذه المعاني ،فبمجرد فيـ القارئ لمداللة التيكمية التي
يكردىا الكاتب ،ينزكم لمبحث عف نقيضيا في المقاطع األخرل مف الرسالة أك ما شابو ذلؾ.

كلنا أف نتساءؿ لماذا ال يمجأ الكاتب إلى المعنى الحرفي الذم يفيمو القارئ لمكىمة األكلى؟

إف الغاية مف ذلؾ ىي تثقيؼ القارئ كجعمو مشارك نا في البحث عف التعبيرات األخرل غير
ٌ
المباشرة ،فالمتكمـ يقكؿ( ":أ) كالقارئ يبحث عف (ب) فالمتكمـ يضع مكضكعان ىك(أ) تحت
المفيكـ (ب) كالقارئ يضع مفيكم نا ىك (ب) تحت المكضكع (أ)"  3بمعنى الطاقة التعبيرية التي
نشعر بيا مع المفارقة تنطمؽ مف جعؿ المفارق ة أعظـ إسيامان في عممية االتصاؿ؛ أم مف
السمبي نبحث عف المعنى اإليجابي.
مجرد فيـ المعنى ٌ

الراكم عمى استم ارريتيا
في مقطع آخر مف الرسالة تتجسد حركة ٌ
السرد التي يعمؿ ٌ
لتنقؿ لنا حديث الشخصية(التاجر الكندم) عف المتنبي ،في ككنيا تعمد إلى نقض العبارات
1
2

 ـ ،ف ،ص .133- 132 -محمد العبد ،المفارقة القرآنية ،دراسة في بنية الداللة ،ط ،2مكتبة اآلداب ،ميداف األكب ار – القاىرة2006 ،

ص .19- 18

 - 3ـ ،ف ،ص . 21- 21-
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السخرية في أدب الوىراني
آليات اشتغال ّ
السابقة ،كاصفة لنا مشيدنا آخر ،كما يكضحو ىذا ىذا المقطع ":وأما كالمو عمى بيت المتنبي
ٌ
يكون من الحسن
دره اهلل لقد جاء بو ثابت األصول ،سالم الفصول ،في نياية ما
ُ
فال ّ
واإلتقان ،وفرح بو الخادم فرحاً عظيم ًا كالحصى المفتخر بإحميل مواله"  .1يعمؿ القارئ عمى
السردم ،ليست ٌشؼ من و أف شخصية التاج الكندم ستناؿ حظ نا كاف نار مف
تفكيؾ ىذا المقطع ٌ

الس ارد ثابت األصكؿ
الراكم ،لككن يا كثيرة االجتياد في كالـ المتنبي الذم ع ٌده ٌ
االحتراـ عند ٌ
سالـ الفصكؿ.

يأتي ال ٌسارد كعادتو لقمب تكقعات القارئ ،ليصنع مف داللتيا عبارة أخرل تناقض أفؽ
انتظار القارئ ،مصرح نا بذلؾ" :وعرضو عمى طالبيو م ن أىل األدب فانتقده عميو أفمضيم
وزيف أكثر كالمو ،وقال :المتنبي في واد ،وىذا المتكمم في واد ،ولعمري لقد حكم بالشيوى
ومال مع اليوى ،كضرائر الحسناء قمن لوجييا حسدا وبغي ًا إّنو لذميم "  .2تأتي ىذه المفارقة

لتيدـ المعنى األكؿ الذم فيمنا فيو قيمة النقد البناء المنجز مف طرؼ "التاج الكندم" لتحكلٌو

إلى نقد يشكبو الزيؼ كاليكل ،كىك ما يتنافى مع ما يعرفو القارئ حكؿ ىذه الشخصية األدبية.
يقكـ الكاتب في ىذه المفارقة عمى التركيز عمى الكصؼ السمككي ليذه الشخصية

إف ىذه
فيك يقكـ بالتيجـ عمييا كنقدىا نقدنا الذع نا ،يخالؼ ما يممكو القارئ مف تصكراتٌ .
السارد بجردىا تمعب دك انر ىامان في تفعيؿ المفارقة كىذا ما جعؿ أحد
السمككات التي قاـ ٌ
ٌ
الباحثيف يطمقكف عمييا اسـ "مفارقة السمكؾ" كىك "بيردكيستؿ" الذم اىتـ بدراسة السمكؾ
الحركي لمشخصيات كيذىب إلى القكؿ بأف ىذا النكع مف المفارقة ينبني عمى رسـ مالمح

لغكم  -حصيمتو صكرة
رسـ
ه
الشخصية بطريقة تشكييية ،كال ذم ينطكم عمى مغالطة شنيعة  -ه
تخفي المعنى غير المباشر الذم يتضاد مع حقيقة الشيء كأصمو  .3ينتج عف ىذا السمكؾ

الس خرية ،كيكظؼ ىذا النكع مف قبؿ الكاتب كما رأينا مف أجؿ إنتاج
المفعـ بالتضاد االستيزاء ك ٌ
الداللة التيكمية في قالب ال ينفؾ عف التصكير الحركي.

 - 1رسائؿ الكىراني ،ص .611

 - 2رسائؿ الكىراني ،ص .611

 - 3ينظر :محمد العبد ،المفارقة القرآنية ،دراسة في بنية الداللة ،ص .611
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السخرية في أدب الوىراني
آليات اشتغال ّ
بعد ىذا التحميؿ الذم حاكلنا فيو تتبع مفارقة مممح الشخصيات بدقة كتسمسؿ يجعمنا
نفيـ تتابع الشخصيات في النص كطبيعة األفعاؿ كاألدكار التي تقكـ بيا ،كمنو نستشؼ بعض

النتائج:

يمكف القكؿ عف الكىرانيٌ :أن و صكرة نمكذجية متميزة لممفكر الخالص صاحب الثقافة
الكاعية الناقدة التي تقيـ الشخصية كأسمكب تطكرىا في إطار الفكر اإلنساني الذم يسمك إلى

الكماؿ كالمثالية دائم نا .ساىمت الشخصيات التي كظفيا في كتاباتو في ككف الفاعؿ العامؿ مف
كك ىف الكائف الذم تتحرؾ بداخمو النزاعات النفسية
حيث بنائيا كحركتيا .كفي ذات الكقت أف تي ٌ
المتكاممة لمصالح كالطالح عمى حد سكاء .ككؿ ىذا انطالق نا م ف البيئة التي رسميا لمشخصية
كمكاكبتيا لمحدث مع تفريدىا مف ح يث ككنيا شخصية كاقعية أك ىامشية رمزية أك أيديكلكجية
تنعكس سمككياتيا عمى الشخصية المتشككة المترددة أك الثائرة المتمردة المجادلة في الفكر ،أك

الشخصية التي صنعيا الفشؿ االجتماعي ،فضال عف إبراز الشخصية الطيبة الخيرة المكجبة
كالشخصية الطيبة السالبة العاجزة مع إفراد قكة العقؿ الباطف لكؿ نمكذج مف ىذه الشخصيات

رمز لالستخفاؼ.
ث جعؿ جؿ الشخصيات ا
المتعددة التي يكردىا في كتاباتو؛ حي ي
ث اتجو إلى استخداـ
الشخصيات المجازية :تعمؿ عمى تفعيؿ أسمكب المفارقة؛ حي ي

السرد العجائبي ككسيمة لطرح القضايا المتعمقة بالكجكد مف خالؿ عممية اإلبداع األدبي
أسمكب ٌ
المتمثؿ في عالقة االمفارقة باألدب.
"القاضي والوىراني" :فيما يمثالف إلى حد كبير كجييف أساسييف لمطبيعة اإلنسانية

فإذا كاف الكىراني يمثؿ العقؿ فالقاضي يمثؿ فطنة اإلنساف الغريزية التي ال تضع في حسبانيا

أف التناقض
األفكار المجردة ،بؿ تسعى إلى إشباع الحا جات األساسية لإلنساف .كيمكف القكؿ ٌ
الساخرة ،فانشغاؿ القاضي بشيكتو طكاؿ الكقت يثير الكثير
بيف االثنيف يكلد نكعان مف المفارقة ٌ
مف الضحؾ عندما يكضع جنبا إلى جنب مع الالمباالة غير الكاقعية التي يظيرىا الكىراني

حيالو ،كما أف شجاعتو في مكاجية القيضاة يمكف أف تكصؼ بالتيكر ،ألنيا تتناقض كتتنافى
مع جبنيـ ،كاذا كاف الكاتب حريص نا عمى أال يجعؿ مف الحمؽ دليال عمى غفمتيـ بقدر ما ىك
إشارة أك تنكيو بالتصاقيـ بالحياة ،كحبيـ الغريزم ليا ،فكظيفتيـ الحقيقية في الرسائؿ كالمقامات

ىي ٌأنيـ يحممكف اتجاىا مناقضا تمامان لمكاتب ،كما أف مناقشاتو معيـ في جؿ الرسائؿ تعمؿ
عمى تكضيح عدـ قدرتو عمى رؤية الكاقع أ ك باألحرل رفضو لرؤية ىذا الكاقع ،كالتناقض الناتج
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السخرية في أدب الوىراني
آليات اشتغال ّ
مف ىذه الصدامات يكلد نكع نا مف المفارقة الضاحكة كالفكاىة الطيبة التي أصبحت مرتبطة

السيد كالتابع.
ارتباطان كثيقان بالنمكذج الذم قدمو الكاتب في ىذه العالقة بيف ٌ
"االنتصار واالنيزام" كقد تمكف المؤلؼ مف بناء شخصياتو المرجعية عمى ىذه الثنائية
التي تشترط في صياغة المفارقة الشخصيات التي تمثؿ االنتصار ،أغمبيا جماعية يقع عمييا

الفعؿ أك فردية تعد عامال مساعدا في إنجازه ،فإذا كانت دكلة الممثميف تمثؿ االنيزاـ ،فإف
الدكلة المصرية قد تحكلت مف االنيزامية إلى االنتصار عمى يد "الممؾ الناصر" ،فيك مع الممؾ

العادؿ "نكر الديف" كالممؾ األفضؿ "نجـ الديف" بمثابة عكامؿ مساعدة لتحقيؽ الكظيفة اإليجابية.
"القكة كالضعؼ" عند الشخصيات عمى حد تعبير األستاذة مناع مريـ في دراستيا

ارتبطت بالقكة السياسية ككذا الجسمانية التي حققت ليا جانبا مف الحسف الشكمي ،كما فتئت أف

أصابيا الخكر(الضعؼ) بفعؿ المتسمطيف ،كمثاؿ ذلؾ دكلة الممثميف التي ضعفت بفعؿ العامؿ
المعارض كىك عبد المؤمف كأكالده الذم ارتبط بالقكة ،كمفيكـ القكة يككف إيجابيا مع المصمحيف
كسمبيا مع المفسديف فيك بالنظر إلى المكحديف يحمؿ جانبا سمبيا ،أما قكة ممكؾ الدكلة األيكبية

فيي ذات كظيفة إيجابية تخدـ مصالح المؤلؼ البطؿ.

في مقاماتو (األكلى كالثانية) ،يقدـ لنا عالم نا أدبي نا تختمط فيو الشخصيات التي ال

تعرؼ ىكيتيا كال اتجاه ظركفيا الشخصية أك قيميا األخالقية ،أك إمكانيات تحقيؽ ذاتيا فكريان

كركحيانٌ ،إن يا شخصيات معذبة متألمة ،كما أف األحداث التي تنـ عف مستقبؿ ىذه الشخصيات
السا خر تقدـ كاقعان مبيمان مميئان بالمتناقضات.
السردم ٌ
في عالمو ٌ
لقد كاف تاري الدكلة األيكبية كظركفيا السياسية مصد نار مف المصادر األكلية -سكاء

بأف
الساخرة ،األمر الذم يمكننا مف القكؿ ٌ
أكاف ظاى نار أك مستت نار -إلبداع ىذه الكتابة النثرية ٌ
(الساخر) المتخيؿ قد تأثر بيذا الكاقع التاريخي المبيـ فراح يصكغ
السردم
ٌ
ىذا الكاقع ٌ


 -يتع سػر عمينػػا ذكػر المقامػػة كاممػة ،كلكػػف الكاتػب جعػػؿ الشخ صػيات فػػي المقامػة م ضػػطربة تعػاني مػػف غربتيػا فػػالراكم

المجيػكؿ حالمػا ظيػر فػي اال سػػتيالؿ ال سػردم ،ك شػؼ عػف أ سػػباب ىجرتػو مػف صػقمية إلػى ال شػػاـ ككػاف دافػع اليػركب دينيػػا

كلـ يتـ التعرؼ بيف الراكم المجيكؿ كشخ صػية ىػذا الرجػؿ إال بعػد حػديث نف سػي فػي شػكؿ مكنكلػكج ي سػائؿ الػراكم بػو نفسػو

عف ىذا الشخص ،فدفعػو الف ضػكؿ إلػى التعػرؼ عميػو إذ قػاؿ [:فاعترضػتو فػي الطريػؽ كسػممت عميػو سػالـ صػديؽ كأنشػدتو
كسػألتو عػف ىكيتػو .]..كيظيػر ممػا أن شػده أف الػراكم تعػرؼ عميػو مػف منطمػؽ الغربػة التػي كػاف ي شػعر بيػا ،كاسػتخدـ حدسػو
لمعرفػػة الرجػػؿ فأخذتػػو ال شػػككؾ فػػي مغربي ػػو ،كب سػػطو بالحػػديث ثػػـ عػػاد إلػػى مح ػػاكرة نف سػػو كالت ػزاـ الف ضػػكؿ حتػػى كجػػد م ػػف

يخبره عنو...ال .
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السخرية في أدب الوىراني
آليات اشتغال ّ
شخصيات يضع عمى ألسنتيا مختمؼ التناق ضات اإلنسانية كالتي تحيؿ في أعماؽ ذاتيا إلى
الكاقع المزرم الذم يسطره لنا الكىراني في أدبو.

كمف جانب آخر ،تعد ىذه الشخصيات بمرجعياتيا المختمفة مصادر فعالة إليصاؿ ىذا

الشعكر إلى القارئ  .كما أف حالة االستيجاف ىذه المكجكدة في مفيكـ مالمح الشخصيات

الساخرة كانت أساسية لنقؿ رؤية الكىراني لمعالـ المشرقي كحالة عدـ
كاليجاء كالتيكـ كالمحاكاة ٌ

الرضا التي كانت تغمب عميو.

أثناء اختيار السارد لشخصياتو يعكد إلى خط الكاقعية مف حيث البيئة كالمكضكع

حيث يمقي بنظرة ثاقبة تجاه العكالـ التي تمثؿ نماذج المجتمع الطريدة مف ذكم الشذكذ الجنسي
كالعاىرات كالمرتشيف كالمنافقيف...كعف العالقات الصعبة التي يمكف أف تقيميا ىذه النماذج

البشرية مع قطاعات النظاـ االجتماعي المستقر.

شخصيات الكىراني يكتنفيا الغمكض كالغرابة خاصة في صفاتيا المتغيرة ،كفؽ ذلؾ

السرد الساخر ،أحيانا نجدىا تتيرب مف تيـ كجيت إلييا ،كغالب نا ما نالحظ
تتشكؿ سيركرة ٌ
ال أك شخصية في
تعاطؼ الكاتب معيا كمف خالليا تعاطفو مع نفسو بصفتو راكي نا كمسج ن

بناء
أحداث ٌ
السرد ،ينجح الكاتب في ىذا النكع مف المؤامرة التمكييية كالخداع ،ما جعمو يفرض ن
الس ردية الساخرة المفعمة بالمفارقات(لغة النص) ليتمادل
مختا انر بيف الشخصيات ،كبيف لعبتو َّ
في الكصؼ كالمبالغة .كيستدعي إلى كتابتو ىذه مجمكعة مف الشخصيات يقحميا في سياقات
كمكاقؼ تفيض بالسخرية الالذعة التي تصؿ إلى حد الكقكع في كؿ ماىك محظكر أحيانا

المحظكر كما قد يستنتج مف القراءة السطحية األكلى.
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السخرية في أدب الوى راني.
آليات اشتغال ّ
المبحث األول :تفكيك األشكال التعبيرية التقميدية.

- 1الخبر الغريب:

يبرر الجاحظ رفع العمـ باألخبار إلى ىذه المنزلة بإنشاء سمسمة تسمـ كؿ حمقة فييا إلى

إف كثرة السماع
الحمقة المكالية ،فأكلى "الحمقات ،سم اع األخبار كآخرتيا العمؿ الراجح ،يقكؿٌ :
لألخبار العجيبة كالمعاني الغريبة مشحذة لألذىاف كما ٌدة لمقمكب كسبب لمتفكير كعٌم ة لمتنقير

عف األمكر ،وأكثر الناس سماعا أكثرىم خواطر ،وأكثرىم خواطر أكثرىم تفك ًار ،كأكثرىـ تفك ار
أكثرىـ عمم نا ،كأكثرىـ عمما أرجحيـ عملن"  ،1كىذا القكؿ بالغ الشأف مف جيتيف ،إحداىما أف
األخبار فيو تتصرؼ في حيز المشافية دكف التدكيف ،كاألخرل أف األخبار ال تنحصر في
مجاؿ الديف كآي ة ذلؾ كصؼ الجاحظ إياىا بالعجيبة ،كقد أردؼ ذلؾ "بالمعاني الغريبة" ككأنو
ينظر في األخبار مف زكاية األديب ا لذم يقكـ الكلـ بمدل عدكلو عف المألكؼ المبذكؿ

كتطرقو إلى المسالؾ الفذة الطريفة في القكؿ .2

إف صعكد نجـ األخبار منذ القرف الثاني لميجرة كخصكصا في القرنيف الثالث كالرابع
ٌ
ظاىرة جمية في ما كتب في العربية ،يستشفيا الناظر في عناكيف المؤلفات مف قبيؿ " أخبار

الجرىمي(ت76ق) ك"األخبار الطكاؿ" ألبي حنيفة (ت051ق) ك" جميرة
لعبيد بف ىش ًرٌية ي
اليمف" ي
نسب قريش كأخبارىا" لمزبير بف بكار (ت657ق) ك" أخبار مكة لألزرقي (ت651ق) ك" عيكف
األخبار" البف قتيبة (ت667ق) ك" أخبار النحكييف البصرييف" ألبي سعيد السيرافي (ت 873ق)
كغيرىا  .3حتى إننا أصبحنا إزاء تكسع في داللة الكممة كىيمنة منيا عمى ما جاكرىا كاتصؿ

بيا مف كممات ،مف ذلؾ ما نجده في كتاب األنساب لمسمعاني (ت576ق) عند حديثو عف

األخبارم ،إذ يقكؿ ":األخبارم بفتح األلؼ كسككف الخاء المعجمة كفتح الباء كفي آخرىا الراء

1

 -الجاحظ :كتاب حجج النبكة ،الرسائؿ تح :عبد السلـ ىاركف ،مكتبة الخناجي بمصر ،9191 ،ج ،3ص .931

3

 -ينظر في ذلؾ :ابف بكار الزبير  ،األخبار المكفقيات ،تح :سامي مكي العاني ،مطبعة العاني ،بغداد 9199 ،ص

2
دية العر ٌبية ،ط ،9دار الغرب اإلسلمي ،بيركت
 ينظر :محمد القاضي ،الخبر في األدب العربي ،دراسة في السر ٌمشتركة مع كمية اآلداب منكبة  -تكنس ،9111 ،ص .19

 . 99الحصرم(إبراىيـ) ،جمع الجكاىر في الممح كالنكادر ،تح :محمد عمي البجاكم ،دار إحياء الكتب العربية ،مصر
 ،9193ص  .901- 11أبك عمي ،القالي ،األمالي ،تح :محمد عبد الجكاد األصمعي ،دار األفاؽ الجديدة د.ت ،ص

 . 933- 939المسعكدم ،أخبار الزماف ،تح :عبد اهلل الصاكم ،دار األندلس ،بيركت ،9110 ،ص .909- 900
158

السخرية في أدب الوى راني.
آليات اشتغال ّ
ىذه النسبة إلى األخبار ،كيقاؿ لمف يركم الحكايات كالقصص كالنكادر األخبارم  ،1 "كىينا

السرد ،كمف ذلؾ أيضا ،أف
دليؿ صري ح عمى أف األخبار غدت كممة تضـ ضركب نا كثيرة مف ٌ
جمعت مف
ياقكتان (ت767ق) يقكؿ في مقدمة كتابو" :إرشاد األريب إلى معرفة األديب" :قد
ي

أخبار ىذه الطائفة ،بيف حكـ كأمثاؿ ،كأخبار كأشعار ،كنثر كآثار ،كىزؿ كجد ،كخلعة ،كزىد
كمبؾ كضحؾ ،كمكعظة كنسؾ[ .مف البسيط]:
الميت يفْ َي ُم ُو
كاد
من ُك ِّل َمعنى َي ُ
ُ
ال
كلعٌمنا ال نقؼ عمى حقيقة ىذا القكؿ إ ٌ

حسن َا ويعب ُده ِ
اس وال َق َم ُم" .2
القر َ
ُ ْ َ ُْ ُ
ط ُ
بشيء مف التمعف ،ذلؾ أف الخبر كرد مرتيف

كتمبس في كؿ منيما بمعنى ،فالمعنى األكؿ نجده في كضع الخبر بإزاء أضرب مف القكؿ

راسخة في األدب العربي ،ىي الحكمة كالمثؿ كالشعر كالنثر ،فالخبر مف ىذه مجاؼ ليذه

ث ىك جنس مثميا قائـ برأسو ،أما المعنى الثاني ،فيك
الصنكؼ جميع نا ،مضارع ليا مف حي ي
الذم يطالعنا في بدء قكؿ ياقكت "أخبار ىذه الطائفة" ،كىك معنى عاـ يدخؿ ضمف األخبار
سائر األنكاع المشار إلييا ،كيضيؼ إلى ذلؾ شتى المعاني المعبر عنيا مف جد كىزؿ

كخلعة كزىد إلى غير ذلؾ ،كىذا االستعماؿ العاـ لمخبر ،ينـ عف سطكة ىذه الكممة

السائدة آن ذاؾ مف حكمة كمثؿ كشعر
كاكتساحيا مجاؿ األدب بحيث غدا الخبر آك ن
ل لألجناس ٌ
كقكؿ بميغ كامتد نفكذه إلى سائر العمكـ الديني منيا كغير الديني .3


 -لقد كرد ىذا النكع المسمى بالقصص األخبارم عند بعض الدارسيف الذيف اجتيدكا في تقسيـ ىذه األ ضرب كالنص

الذم بيف أظيرنا يبيف ذلؾ " :كمدار ىذا التصنيؼ لمقصص العربي المكضكع عمى أقساـ خمسة يدخؿ في كؿ منيا
فركع .فالقسـ األكؿ :القصص األخبارم كأنكاعو :الحكايات الفكاىية ،االجتماعية ،الخرافية أك األسطكرية الغنائية

اليجائية التعميمية....الخ .كالقسـ الثاني :القصص البطكلي كتدخؿ فيو قصة عنترة كقصة بكر كتغمب كقصة البراؽ
كقصة كسرل أنكشراف .كالقسـ الثالث :القصص الديني كيدخؿ فيو كتاب "قصص األنبياء" لمكسائي ككتاب "عرائس

المجالس" لمثعمبي (ت .) 766كالقسـ الرابع :القصص الفمسفي كتدخؿ فيو "رسالة الغفراف" لممعرم ك"حي بف يقظاف" البف

طفيؿ ك " الصادح كالباغـ" البف اليبارية (ت .)515كيبرر مكقفو مف االختيار األكؿ ،قائلن" :عنينا بالقصص األخباري
تمؾ الحكايات القصيرة كاألسمار الكثيرة كالنكادر الظريفة كاألخبار المشتتة ىنا كىنا ؾ ،لككنيا ركايات مختمفة األلكاف

أدبيا في رشاقة أسمكبيا كنصاعة لغتيا.
متشعبة األىداؼ ،متعددة األغراض ،جماليا في ظرفيا كخفة ركح ركايتيا ،ك ي
ينظر :مكسى سميماف ،األدب القصصي عند العرب ،منشكرات دار الكتاب المبناني ،بيركت ،9191 ،ص.33 - 33
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 -أبك سعد عبد الكريـ بف محمد بف منصكر التميمي السمعاني ،األنساب ،تح :الشيخ عبد الرحمف بف يحيى

المعممي اليماني ،ط ،9بيركت -لبناف ،9110 ،ج ،9ص .999
2
3

 معجـ األدباء ،تح :مرجميكث ،دار إحياء التراث العربي ،بيركت -لبناف ،د.ت ،ج ،9ص .99- 93 ينظر :محمد القاضي ،الخبر في األدب العربي ،ص .11- 19159

السخرية في أدب الوى راني.
آليات اشتغال ّ
كيرل "محمد القاضي" أيض ناٌ ،أنيا (كممة خبر) " تستعمؿ لمداللة عمى ِ
الخطاب؛ أم الكلـ
ال ،عمى أف المحقؽ ال
ال ،كأقكا ن
السامع أك القارئ أعماال كأحكا ن
الذم يت كسؿ بو الراكم لينقؿ إلى ٌ
يعييو أف يرل أف معنى الخطاب غالب عمى " الحديث" ك" الحكاية" ،كأف معنى الخبر غالب

عمى "القصة" ،كأف األمر بينيما سجاؿ في كممة "الخبر" ،كلعؿ ىذه السمة المخصكصة ىي

التي جعمت ليذه الكممة صدل أكبر مف صاحبتيا ،إذ ىي تفكقيا مركنة في مؿء الحيز الذم
ل أف "ابف النديـ" قد ذكر مف كتب الزبير بف بكار ثلثة كثلثيف كتاب نا
تينزؿ فيو ،ناىيؾ مث ن
كردت كممة "األخبار" في سبعة كعشريف منيا؛ أم ما يربك عمى أربعة أخماسيا" .1

كقد عالج ىذه المسألة المستشرؽ األلماني "ستيفف ليدر" في مقاؿ لو درس فيو "التأليؼ

كالركاية في األدب المجيكؿ المؤلؼ" ،كاىتـ فيو خاصة باأل خبار المنسكبة إلى الييثـ بف

أن لمخبر منزل ة مف المختارات ال تخمك من طرافة ،يقكؿ " :يمثؿ الخبر عنص ار
عدم ،كعنده ّ
متحرك ناٌ ،إنو ليس جزءنا مككنا لتأليؼ كامؿ شامؿ ،كال يعني غيابو بالضركرة نقص نا في
الحكاية ،كال يغير ىذا الغياب شيئا مف خصائص الحكاية" ،كمأتى الطرافة في ىذا القكؿ أف

فإن و ليس عنص ار أساسيا فييا ،بمعنى
الخبر كاف كاف كحدة مف الكحدات التي تعترم الحكايةٌ ،
ال كحدة المؤلؼ ال يعترييا الخمؿ ،كتجده ىناؾ في نيايتو ،كربما كجدتو في مكضعيف

مختمفيف -أك أكثر  -مف الكتاب الكاحد .2

إف ىذه القدرة عمى التحرؾ يمكف أف تعتبر مقكما أساسيا مف مقكمات الخبر؛ إذ أنيا
ٌ
إف
تجعمو أحيانا متمكنا بألكاف ركاتو كمؤلفي الكتب التي يدرج فييا ،كىذا ما يعنيو ليدر بالقكؿٌ :

الس ردية المتميزة ،عمى كجو الخصكص ،كثي نار ما تظير في أشكاؿ
األخبار ذات الخاصية ٌ
مختمفة ،حتى ٌإن و مف العسير عمينا أف نردىا إلى قالب كاحد مشترؾ ،كاختصا نار ليذه الرؤية

فإف الخبر يعتبر "مقكم نا متحرك نا" يمكف أف يظير في م ستكيات مختمفة مف مسار
األكليةٌ ،
بأف الخبر
نقر ٌ
إنتاج معقد ،كيكسـ بميسمو الخاص كاف نحف أخذنا بيذا الكلـ ،كجب عمينا أف ٌ

ٌإنما ييتعرؼ عميو مف خلؿ تفكيؾ مضمكنو ،فيك العنصر الثابت الذم نعثر عميو في مختمؼ
ركاياتو كصكره .3

1
2
3
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السخرية في أدب الوى راني.
آليات اشتغال ّ
كلما كاف أمر الخبر في كتب األدب القديمة عمى ما ذكرنا مف تراكح بيف االتساع

كالضيؽ كبيف الغمكض كالكضكح ،فقد ارتأينا أف ننظر ف ي أخبار المدكنة التي بيف أيدينا
الدرسات المعاصرة التي تناكلت ىذه القضايا محاكلة استجلء خفايا معانييا
معتمديف عمى ا

فنتحاكر معيا كنحاكؿ استخلص خصائصيا ،سنعمؿ عمى إثارة جممة مف قضايا األخبار
بالسخرية؟ كىؿ
الساخرة ،فيؿ بإمكاننا أف نحدد غايات ىذا ال خبر؟ كما علقة الخبر ٌ
العجيبةٌ ،
الس خرية اللذعة عمى مضاميف الخبر؟ كما دكر مؤلفي كتب األخبار في مثؿ ىذه
أثرت ٌ

إف ىذه
النصكص؟ ىؿ المؤلؼ مجرد كاتب أك ناسخ أـ أنو يضطمع بدكر أكبر مف ذلؾ؟ ٌ
القضايا الكاردة ىي التي عمييا سيككف مدار ىذا المبحث.
لـ ينؿ الخبر الغريب في كتابات الكىراني حصتو مف التحميؿ بالقياس إلى أخبار األدباء

مف نفس جيمو ،كلـ يخضع نثره لنقد تحميمي جاد ،لكي ي ككف بكسعنا فيـ تجربتو بشكؿ أفضؿ

كلكف
فمف الكاضح أننا لـ نكف لنرغـ أنفسنا عمى دراسة ك ٌؿ المنثكر األدبي الذم تركو الكاتبٌ ،
مثؿ ىذا األمر في الحقيقة يستدعي بعض التساؤؿ :ما السبب الجكىرم الذم يدعك إلى
الساخرة؟ أألنيا أخبار مبتذلة
تجاىؿ أخباره كتغييبيا مف العممية النقدية؟ ٌ
أألنو يكتب األخبار ٌ
أف الغمكض الذم يعترم الخبر الغريب ىك العائؽ؟ فإذا كاف األمر يتعمٌؽ
ساخرة؟ أـ ٌ
بالغمكض فباعتقادنا لـ يكف كاتب نا غامض نا كما يصفو اآلخركف ،كحتى لك كاف كذلؾ فالغمكض

تطرف نا ،الكاتب ممزـ كغيره أف يتح ٌدل كأف يكتشؼ كيبتكر األنماط
بطبيعة الحاؿ ليس ضعف نا أك ٌ
السردية ،مما ىك جديد كمختمؼ كمغاير ،ككنو مبدعان قبؿ أف يككف كاتبان ،فعميو قبؿ ك ٌؿ شيء
ٌ

المحرـ كالمسككت عنو ،كالمع ٌقد
أف يخترؽ جيد اإلمكاف صيركرة ٌ
السركد التراثية ،المق ٌدس ك ٌ
فألف ىذا الغمكض ىك
الساخر غامض ناَّ ،
السرد ٌ
الخ ،..تأسيس نا لنمكذج سردم مغاير ،كلئف كاف ٌ


 -ال نريد أف نسترسؿ في مسألة رفض األخبار الغريبة كالخرافية كالتضييؽ عمييا مف طرؼ رجاؿ الديف ،فقد تحدث

"إف ىذه أخبار مكضكعة مف خرافات مصنكع ة نظميا مف تقرب لمممكؾ بركايتيا ،فالمسعكدم
عنيا المسعكدم قائلنَّ :
يظير رفضو ليذا النص لككنو نصان مفارقان لما كرستو الشفاىية مف كاقعية ،فيي خرافات ،كالخرافة تعني في المنظكمة

الفكرية كالنقدية العربية ما يناقض "الحس الديني" ،كيكفي ذلؾ لتبرير رفضيا .إف مقاربة المسعكدم ،كىك ىنا يختزؿ
المكقؼ النقدم العربي ليذا النص ،اكتفت بالنيؿ مف المخزكف الشفاىي الذم ال يكمؼ نفسو عناء البحث كالقراءة
كالنظر في النصكص ،بؿ يؤسس كلمو بتسرع كارتجالية عمى أحكاـ مسبقة كثي انر ما تككف نتيجة لسيطرة الثقافة

الدينية ،ثقافة الحسـ النيائي في األشياء ،ال ثقافة القراءة كالشؾ كالسؤاؿ .ينظر :أبك الحسف بف عمي المسعكدم ،مركج
الذىب كمعادف الجكىر ،مكفـ لمنشر ،9111 ،ج ،9ص919
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السخرية في أدب الوى راني.
آليات اشتغال ّ
التمرد عمى ىذه النمطية ،لككف ىذا النكع مف التأليؼ قد َّ
التؼ عمى المغة
السبيؿ الكحيد إلى ٌ
لين ٌقب في أعماقيا ،يبغية فتح طرؽ جديدة في القكؿ كالتعبير ،كىك بيذا كحده سيعيد المغة إلى
مجرد
الساخرَّ ،
مستكاىا الكامؿ ،كاذا كاف الغمكض يي ٌ
السرد ٌ
سبب القطيعة مع ٌ
فإف ذلؾ ليس إالٌ ٌ

ألف في التسمية قضاء عمى معظـ ما فيو مف
تكينات ،فل يمكف تسمية الشيء بكضكحَّ ،

متعة.

لـ يشأ الكىراني البقاء في الكتابة التي كاف يمارسيا في رسائمو كمقاماتو ،مما حفزه عمى


السردية
اختراؽ نمط الكتابة المألكفة ،فاألخبار الغريبة  ،المتحركة التي بثٌيا في نصكصو ٌ
تسعى إلى تجاكز معايير البلغة التقميدية ،كىذا الضرب كاف ٌسائدا في تصكر العرب القدامى

الذيف استكقفتيـ أخبار القصاص في إبداع النصكص اليزلية ،كأنزلكىا المنزلة اللئقة بيا.

لقد نبو الجرجاني القارئ بأف مراده مف األخبار الغريبة "أال يككف ليا أصؿ في العقؿ

ال في الخطاب
كاَّنما المعنى َّ
أف ىناؾ مشابيات خفية يدؽ المسمؾ إلييا ،فالحكي ال يصبح مقبك ن

ال إذا أمكف المتمقي أف يجد تفسي نار منطقيا لغرابتيا  ،1يكشؼ ىذا المقتبس عف
البلغي القديـ إ ٌ
تغيير في مفاىيـ التمقي الذم يشجع الغمكض ،كيرل فيو جمالية تحقؽ متعة النص األدبي.

ىؿ يكفي أف يصرح الكاتب بأف تجربتو منطقية حتى تكتسب شخكص و حقيقتيا داخؿ النص
كخارج النص؟ أليس ىنالؾ مف الكتاب مف يعمد إلى ابتكار أساليب تكىـ المتمقي بحقيقة ما
يكتبو ،مثؿ استعماؿ الغريب ،لكي يحظى بأكبر قدر ممكف مف كىـ الحقيقة التي سيككف ليا

أثر كبير عمى المتمقي؟



 -النصكص التي أكردىا الكىراني في خضـ حكاياتو أغمبيا أخبار غريبة ،تصدل ليا المعيار الديني المؤسس عمى

كجعمت ىذه "األخبار" مجرد تفاىات يتفكه بيا كاتب سخيؼ ،كربما كلـ ىذا الناقد يصب في ىذا
قناعات ذاتية ،ي
المجرل" كأحسب أيضا أنو مف اليسير أف نفيـ أف أصحاب السمطة ىنا ،يككنكف أصحاب السمطة الدينية مرة
إف ىذا المكقؼ يعمي مف شأف العامؿ اإليديكلكجي سكاء أكاف
كأصحاب السمطة في الحفاظ عمى التراث العربي مراتٌ .
في مجاؿ الديف أـ في مجاؿ السياسة جاعل منو السبب في تجاىؿ "أخبار القصاص" كبسط غشاء مف التعتيـ عميو
ألنو يتنافى كمبادئ الديف أك ييدد مكاسب السياسة .كلكف ىذا العامؿ اإليديكلكجي ليس كحده عمة ما أصاب أخبار

القصاص مف عنت كعداء ،كانما يرفده في رأم خكرشيد عامؿ آخر أدبي مداره عمى ما اشترطو النقاد في األدب الجيد
كلما افتقدكا ىذه األساليب في القص فإنيـ ضربكا عنو صفحا كأخرجكه مف حيز األدب" .ينظر:
مف أساليب الصنع ةٌ .
دية العر ٌبية ،ص .19
محمد القاضي ،الخبر في األدب العربي ،دراسة في السر ٌ
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 عبد القاىر الجرجاني ،أسرار البلغة ،تح :محمكد شاكر ،مكتبة الخناجي ،بالقاىرة ،د.ت ص .931162

السخرية في أدب الوى راني.
آليات اشتغال ّ
ال مف فيـ طبيعة الخبر الغريب الذم يكرده
لمعرفة كجو الحؿ في ىذه المسألة البد أك ن
الكرىراني ،قائله":من أين أقبمت أييا الشيخ؟ فقد اشمأزت نفسي منك ،فقال :كنت عند يغبور

ممك الصين ،بمغني أنو قد مالت نفسو إلى دين اإلسالم ،فخرجت إليو من بالد الزنج بعد

الظير فثن يتو عن رأيو ورجعت اطمب مدينة قرطبة في ىذه الميمة اتمم الفساد بين أوالد عبد
المؤمن ،وأرجع كما أنا إلى بالد خراسان فاقشعر جمدي من ىذا الكالم وقمت لو :من أنت

عجب أنا
عافاك اهلل؟ فقال  :أو ما تعرفني يا وىراني؟ فقمت :ال واهلل ما أعرفك :فقال:
ٌ
شيخك ومعممك إبميس" .1
يكرد الكىراني تكممة ليذا المقطع فيقكؿ ":أيجوز في دين الفساد أن يكون لي في صحبة

ىذا الرجل ثالثة أعوام متالزمين عمى طاعتك وصحبتك لم نخرج فييا عن نييك وال أمرك

فمما وقعت لو ىذه األيام استيمك مالي ،وضيع حاللي وذبحني من الوريد إلى الوريد ،ولم

يراقب في إال وال ذمة؟ فقال :رأيك فعل ىذا وحدك أم بكل من استضعف جانبو من

األصحاب؟ فقمت :ال بل بكل من استضعف جانبو ،فسكت ساعة ثم قال :فديتو ىكذا وصيتو
يا وىراني يا وىراني .ستين سنة لي أتعب عميو إلى أن جاء ىكذا ،شر كمو ليس فيو من
الخير وزن مثقال ذرة ،وىو في أ عراض بني آدم مثل الطاعون في األجسام أشيد أنو من

خاصتي وقرة عيني ،واهلل لئن آذيتو بكممة ألفرقن بينك وبين أم بنيك ،وألجعمن بينكما سدا
2
اب المتمقي ،كلكنو يظ ٌؿ حدثا
الح ىد ي
من حديد ،ثم توجو إلى ناحية المغرب"  ،يي ٍح ًد ي
ث استغر ى
ث ى
سرعاف ما يتضح جكابو ،يكاصؿ قكلو ":فمما ىم بالطيران التفت إلي وقال :إن عثرت عمى



 -الغريب ليس جنسان كاضح الحدكد ،بخلؼ العجائبي ،كبتعبير أدؽ إنو ليس محدكدان إالٌ مف جانب كاحد ،ىك

جانب العجائبي؛ أما مف الجانب اآلخر فيك يذكب في الحقؿ العاـ لألدب؛ يحقؽ الغريب ،كما ىك كاضح شرطان كاحدان

لمعجائبي :كصؼ ردكد فعؿ معينة" .ك مف خلؿ ىذا  ،ينقسـ األدب العجائبي إلى لحظتيف تخيميتيف:

أ  -التعجيب(حالة إيجابية) :كيتـ حينما نككف أماـ حدث يترؾ أث ار إيجابيا عمى نفسية المتمقي؛ ألف المتعجب منو
مستحسف يثير االندىاش كاإلعجاب لركعتو كخركجو عف المألكؼ الذم ال يثير فضكلو ،كتحكؿ البطؿ إلى سكبرماف
إلنقاذ شاحنة تكاد تسقط في النير .ب  -الغريب(:حالة سمبية) :كيتـ التغريب حينما نككف أماـ حدث يترؾ أث ار سمبيا

عمى نفسية المتمقي؛ ألف الحدث مستيجف إما لغرابتو كاما لشذكذه كاما لما يبثو مف ىمع كخكؼ كرعب إلى درجة القمؽ

مثؿ :تحكؿ الشخصية العدائية إلى شيطاف أمرد أك قرد ممسكخ .ينظر :تزفيتف تكدكركؼ ،مدخؿ إلى األدب العجائبي
تر :الصديؽ بكعلـ ،مراجعة محمد برادة ،ط 9دار ،شرقيات لمنشر كالتكزيع ،القاىرة ،9113 ،ص .10 90

1
2

 رسائؿ الكىراني ،ص .19- 11 -ـ ،ف ،ص ف.

163

السخرية في أدب الوى راني.
آليات اشتغال ّ
الشيخ ابن ا لصابوني سمم عميو عني ،وعرفو شكري لو ،وعتبي عميو ،وقل لو :ترضى
لنفسك أن تكون مثل العنكبوت نصبت الشبكة عمى زاوية قبر الشافعي ،وقعدت تنتظر من

يقع فييا ما اقتنع منك بيذا البس مرقعتك الممونة ،وعباءتك الصوف واركب حمارك
القصير ،وشق أسواق مصر والقاىرة واخدع الناس بمطف سالمك وكالمك ،وغرىم بسالوسك

وناموسكن وعمميم بمطيف احتيالك كيف يكون النصب والمحال .واالّ وحياة أبي القسم

األ عور الذي ىو خميفتي عمى بني آدم وقريني في نار جينم محوتك من ديوان الطرارين .ثم
غاب عن عيني فما رأيت إ ّال دخانا صعد إال السماء ،فميطيب المولى قمبو ويشرح صدره" .1

تؤكؿ الغرابة ،في النصكص السابقة ،إلى التساؤؿ ع ٌما إذا كاف الكىراني التقى بإبميس أـ
ال ،كبيذا يتشكؿ العجائبي بكصفو جنس نا ،يرتكز عمى سمة رئيسة "ىي التردد الذم يعيشو
2
ألف المتمقي يقع فييا بيف احتماليف كلىما ممكف
القارئ أك الشخصية في األثر األدبي" ٌ ،
فالنص يمكف أف يككف حادثة حقيقية ،فتككف الكق ائع حينئذ ضربا مف الحقيقة ،كما يقبؿ أف

تككف كقائعو غير حقيقية تتجاكز الممنكع ألسباب تتعمؽ بو كحده .3

الغرابة ف ي ىذا الخبر تثير في المتمقي تأكيلت كثيرة تجعمو يتساءؿ عف مصير الكىراني

بأف إبميس ذبحو مف الكريد إلى الكريد ،ىذا الكلـ يحتاج إلى تأمؿ َّ
ألنو
الذم يقكؿ في الخبر ٌ
الساخرة" بتقنية "التخفي ،كتتمثؿ ىذه اآللية في إيراد
يراكغ كال يصرح أك ما يسمى في "األخبار ٌ

يتجسد ذلؾ في البداية التي
الغريب يبغية الخداع كالتمكيو ،كجعؿ بعض األمكر غامضة" ،4
ٌ
يشبو فييا يمحدثوي بالصكفيَّ ،ثـ يسألو كيق كؿ أنا إبميس ،يطمئف قمبو َّ
ألنو يصرح في ىذا الخبر
الساخر َّ
بأنو خدـ إبميس ثلث سنكات كلـ ينفعو البتة ،كتتجمى لنا غرابة ىذا الحدث العجيب
ٌ

1

 -رسائؿ الكىراني ،ص .19- 11


ال زمف تردد ،فعندما يتخذ القارئ ىذا الحؿ
 مف عناصر العجائبي الميمة مبدأ التردد ،ذلؾ أف العجائبي ال يدكـ ،إ ٌأك اآلخر ،يخرج مف العجائبي ،فأم قرار يتخذه المتمقي سيذىب بالنص إلى أحد الجنسيف المجاكريف( ،الغريب) أك

(العجيب) ،كالحقيقة أف التردد كالحيرة يحضراف بقكة في نصكص الكاتب ،كيكتسب التردد في نصكصو ،خصائص
جديدة ،مغايرة لخصائص تكدكركؼ؛ فيك ىنا يتعمؽ بنكع النص .ينظر :تزفيتف تكدكركؼ ،مدخؿ إلى األدب العجائبي

ص . 99

2

 -ـ ،ف ،ص .99

- 3ينظر :لؤم عمي خميؿ ،عجائبية النثر الحكائي  ،أدب المعراج كالمناقب ،التككيف لمنشر ،دمشؽ ،9009 ،ص 903
 - 4شاكر عبد الحميد ،التراث كالتغيير االجتماعي(الفكاىة كآليات النقد االجتماعي) ،تقارير بحثwww ،
 ،Kotobarabia.comص .31
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السخرية في أدب الوى راني.
آليات اشتغال ّ
السارد يريد أف يسخر مف شيخو الحافظ
الم تمثؿ في خدمة إبميس بدكف أم جدكل ،في ككف ٌ
السخرية َّالتي أراد
العميمي الَّذم لـ ينفعو في الدنيا كال في اآلخرة ،يكرد لنا ىذه الحكاية َّ
ألف ٌ

بناءىا ك انت تحتاج إلى مثؿ ىذه المكاقؼ التي يككف أبطاليا شخصيات غيبية.
ى
الساخرة أسمكبان
اختار الكاتب أف يراكح بيف حيم ة لغكية بديعة كحيمة أدبية ممتعة ،فالغرابة ٌ

في الكتابة قد احتفى بيا أيما احتفاء؛ فعكض أف يككف إبميس في الرسالة شيطانا ،كاف معمما
لو ،إلى جانب ذلؾ ،كانت الرسالة في نيايتيا تصكي ار غريب نا ،طريف نا ،يظير تحكؿ إبميس إلى
بأف" األمر سار ضد الطبيعة ،كضد االعتراؼ
السماء ،يمكف القكؿ ٌ
دخاف متصاعد في ٌ
بالقبكؿ ،لقد تحكؿ الجسد عف غايتو ليصير شيئا آخر ،ىذا االغتراب في جسد آخر مزيؼ
جعؿ اإلشكالية تدخؿ في صميـ العجائبي" .1

السارد لـ يكتؼ بالتباعد الحاصؿ الٌ ذم تترجـ عنو العلقة التخاطبية ،بؿ يضمنو بتباعد
ٌ
ال
يتـ بمقتضاه إخ ارج المرسؿ إليو مف المكاف الكاقعي إلى مكاف آخر ،في عالـ" ال يممؾ إ ٌ
ثاف ٌ
الطرئؽ ،علمة عمى
ا
أف يتمبس باألشكاؿ كاألجساد كاألشياء كحتى األمكنة .إف ظيكر ىذه

التناقض الصارخ المتكغؿ كالمتسرب إلى ع الـ يممؾ مقاسات كمعالـ زمانية كمكانية خاصة

بالتمثيؿ المشخص لمكاقع"  ،2يكفر لنفسو إمكانية خمؽ عالـ غيبي ممكف ،كتجاكز الكاقعي الذم

جمالية
السردم يح ٌدد
ٌ
يظير فيو الشيطاف بصكرة حقيقية .كىك مف خلؿ تجديد جمالية الخبر ٌ
حساسية جديدة
السعي إلى استحداث
ٌ
السردم السائد في عصره ،ك ٌ
التم ٌقي بتجاكز آفاؽ الخطاب ٌ

في المجاؿ األدبي.

السردية التي يسكقيا
تضافرت األخبار الغريبة إلى أنكاع خطابية أخرل ،فيي بمنزلة األمثمة ٌ
المتكمـ عمى سبيؿ اإلحتجاج لدعكاه كتأكيدىا ،غير أف بعض ىذه األخبار تنطكم عمى أشكاؿ

خطابية أخرل ،بصرؼ النظر عف سياقيا التمفظي ،كما سنكضحيا فيما سيأتي:

أ  -استنطاق الموجودات بمغة فوق واقعية:

إف المتأمؿ في البداية التي كاف الكىراني يخاتؿ بيا شيخو ،يجد علمات بداية الغريب
َّ

القراء عامة ينتبيكف ليذا "الكىـ الخيالي كالغريب" الذم
الذم يجعؿ القارئ في حيرة كدىشة ،ف ٌ
يكلٌد في نفكسيـ غرابة تكقظ فضكليـ فيطمعكف في معرفة المزيد عف الغريب كعف تفاصيؿ
1
السرد ،ط ،9منشكرات االختلؼ ،الجزائر9090 ،
 حسيف علـ ،العجائبي في األدب العربي ،مف منظكر شعرية ٌص .909
2

 ـ ،ف ،ص .901- 909165

السخرية في أدب الوى راني.
آليات اشتغال ّ
كطي المسافات ،تعتبر في
تتعمؽ بالبطؿ كاألحداث الخارقة ،كتحويل األشياء كاستنطاؽ الجماد
ٌ
اعتقاد العامة مف الناس غير عادية ،تجعؿ المتمق ي يتساءؿ متى ككيؼ كأيف حدث ذلؾ؟  1في


السالؼ" قام وقعد وأبرق وأرعد وقال :الحائط
ىذا المثاؿ الذم سنكرده "تحكؿ " يدعـ كلمنا ٌ

لموثد لو تشقني قال  :سل من يدقني لم يتركن ورائي الحجر الذي من ورائي أما بعد أييا
الممك العادل أدام اهلل أيامك ونشر في الخافقين أعالمك فقد طاولت بعدلك القمرين وسرت

سيرة العمرين وأنت تعمم أن اهلل قد طير بقعتي ركرميا وشرف بنيتي وحرميا طالما زوحمت
بالمناكب لما كنت ىيكال لمكواكب وكم أمسيت مشكاة لألنوار وبيتا ألستقص النار ثم انتقمت

إلى الييود بعد انقراض ممة ىود فتأنست بالزبور فقاؿ لو :لو أكل كل يوم ناقة ما أشبعو
إف الكىراني كعادتو يسعى دكما إلى االستخفاؼ بالشيخ ،فيعمد إلى نسب الكلـ إلى
ذلك" َّ .2
بأف َّ
الشيخ لك أكؿ ناقة
الس خرية في الغرابة ،كيكاصؿ كلمو حتى يقكؿ لمقارئ َّ
الحائط ،لتزداد ٌ
ُّ
كيكد لك عايش األحداث" ،ال شؾ أف قبكؿ
لما شبع ،في ىذا الكلـ حيرة يتأمميا القارئ،

السخرية التي ال يكؼ عنيا
يقر بأسباب ٌ
الحدث الغريب يقتضي كضعو في إطار خمقي كثقافي ٌ
أف ىذا الخرؽ الٌذم نقؼ عنده أدبيان ،انزياح عف النظاـ في التأليؼ
السارد"  .3كال سيما َّ
ٌ
كاالنضباط في التصكير الذم يعتبره "جكف ككىف" أسمكب نا غالب نا ما يككف انزياح نا فردي نا؛ أم
األكؿ ،فاالحتكاـ إلى النسؽ المتداعي
طريقة في الكتابة تخص مؤلف نا بعينو ،كىك سميؿ الخرؽ ٌ

يفضي بالخرؽ مف كاحد إلى آخر كتستحيؿ الكتابة ضركب نا مف التَّجاكز كأصنافا مف التَّزاكج
4
القص يسير عمى غير ىدل في
بيف المألكؼ كالغريب  .الجماد(الحائط) يتحكؿ إلى سارد ،ك ٌ

انتظاـ أحداثو ،إذ يسبح البطؿ بيف عكالـ مختمفة يرتد عف أحدىا ليرتد إليو ثانية دكف منيج

النص ،يدرؾ حتما
أف الممسؾ بزماـ األمكر ،صانع الغرابة في ٌ
في الظاىر يحتكـ إليو ،غير ٌ
ركاد
أف األمكر كميا تؤكؿ إلى السكينة بدءنا كانتياء،
ٌ
ٌ
تتكسطيا حركة ،تتكافؽ مع ما ضبطو ٌ
1

 -ينظر :يكسؼ زيداف ،متاىات الكىـ ،ط ،9دار الشركؽ ،القاىرة ،9093 ،ص .93



 -لمغرابة كسائط تتحقؽ عبرىا كىي" :التحكؿ ك التشيؤ" .التحكؿ :ىك التغير كعدـ االستقرار كال سيما في خرؽ

الطبيعة كالتشيؤ ىك تحكيؿ العلقات اإلنسانية الكمية إلى صفة كمية لألشياء الجامدة .ينظر :ينظر :محمد كناف
السردم" ،ط ،9رند لمطباعة كالنشر ،دمشؽ ،9090 ،ص .19
جاسـ ،المفارقة في القصص "دراسة في التأكيؿ ٌ
 - 2رسائؿ الكىراني ،رقعة عمى لساف جامع دمشؽ ، ،ص .99
3
4

السرد ،ص .19
 محمد مشباؿ ،بلغة ٌ -ينظر :جكف ككيف ،النظرية الشعرية ،تر :أحمد دركيش ،مكتبة غريب ،القاىرة  ،9000ص  .31- 39ينظر

كذلؾ :جماؿ بكعجاجة ،الخكارؽ في رسالة الغفراف .المكقع السابؽ.
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السخرية في أدب الوى راني.
آليات اشتغال ّ
الييكمية ممف برزكا في دراسة الحكاية العجيبة ،كبنية الحكاية َّ
الشعبية
المدرسة
الشكلنية ك ٌ
ٌ
كالخرافة كاتفقكا حكلو.
في رسالة أخرل ،يسمٌط الكىراني الضكء عمى عكالـ غرائبية ،كيستنطؽ بمغة شعرية ،فكؽ

كاقعية ،اإلنساف كالجماد سعي نا منو لتحقيؽ رؤية مختمفة ،تتخذ الطابع العجائبي نمكذجان ليا.
الس ردم(مقارنة بالنصكص التي سبقتو)
بأف التحديث ٌ
إطللة كيذه تقكدنا إلى االعتقاد ٌ

ل فضفاض نا بقدر ما يصنع أسمكب نا مغاي نار ذا قيمة جمالية ،فميس
لفظي نا أك شك ن
ليس تزكيق نا ٌ
تجمي نا لخطاب مدىش متع ٌدد
الساخر كك ٌؿ ما نقرؤه ليس إ ٌ
ال ٌ
السردم ٌ
لمكاقعية حضكر في النص ٌ
األكجو ،إعتبره "ستيفف ليدر" خطابان يممؾ "القدرة عمى التحرؾ" لخمؽ الخبر الغريب ،كما
يكضحو ىذا المقطع ":وكتب إلى الوزير تقي الدين :عبد موالي الوزير األجل السيد

الفاضل( ،)...فخنقتو العبرة شوق ًا إلى صاحب المكان فمم يشعر إالّ والحائط الشمالي قد
انشق وخرج منو شخص عجيب الصورة ،ليس لو رأس وال رقبة البتة وانما وجيو في صدره
ولحيتو في بطنو مثل بعض الناس في يده اليمنى زربول  ،وفي اليسرى شمسك



عتيق

فقمت إليو ىيبة لو وخوفا عمى نفسي منو ،وقمت لو :من أين أنت يرحمك اهلل؟ فقال :أنا

أبو خطرش  ،  من الدردبيس  ،   الساكن في ىرم ميدوم ،جاوبني عن كل بيت ألقيو

عميك ،وا ّال قطعت قفاك بيذا الزربول ،فقمت لو :لست شاع ًار واهلل يا سيدي وال أجوز في

كد الناس بالشعر من ثالثين سنة في
ىذا الباب ،فقال :تكذب في جوف لحيتك ،أنا أعرفك ت ِّ

أسيرك افعل ما تريد فقال :أجز وأوجز ثم:
ىذه الديار
ُ
فقمت لو :أنا ُ
قال :لمن الديار بساحة الفوم؟
فقمت :ضحك الصدى فييا لنوم البوم

فقال الشيخ أبو خطرش :أحسنت أحسنت واهلل إذا كان ىذا شعرك عمى البديية ،فكيف

يكون عمى الروية .ال تتعانى الشعر فقمت لو ما أريد أن أتعب ،أنا أعمد إلى أحسن قصيدة

 - زربكؿ أك الزربكؿ :نكع مف األحذية كىي كممة يكنانية .ينظر :رسائؿ الككىراني ،اليامش ،ص .993
 -  شمسؾ :زم مف ملبس الرعاة كيطمؽ عمى المكالؾ ،ينظر :ـ ،ف ،اليامش ،ف ،ص ف.

 -  أبك خطرش :ا سـ لشخصية خرافية ،كيقصد بو السخرية مف القاضي الفاضؿ .ينظر :ـ ،ف ،اليامش ،ف ،ص
.993

 -  بني الدردبيس :الدردبيس :الداىية كالشيخ العجكز الفانية مركب مف درد أم ألـ كمف بيس أم ردل ،كىك مف
األلفاظ الفارسية .ينظر :ـ ،ف ،اليامش ،ف ،ص ف.
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السخرية في أدب الوى راني.
آليات اشتغال ّ
لمشعراء المتقدمين آخذىا وأمدح بيا وأقضي بيا حاجتي ،وان كذبني أحد حممت الكمب عمى
عيالو()...الممموك يقبل يدي المولى ورجمو ،ويسأل الباري جل وعال أن يجمع الشمل بو في

1
أف الجسد العجيب
ديار مصر عن قريب ،إنو سميع مجيب"  .تبدأ الرسالة باإلعلف عمى ٌ
الذم خرج مف الحائط الشمالي ،تسمح مف خللو " الكائنات المخيفة مف تحقؽ ذلؾ التعارض

في األسس التي تصنع التماسؾ المنطقي لمكاقع ،فاالختلؿ كاالختلط بيف ما ىك حيكاني

كبيف ما ىك إنساني ،ىك غير مفيكـ كمتمبس مف الجسد بما ىك لغز فيو ،يجعؿ تصكره
المقمكب كالمشكه مف أىـ مكضكعات العجائبي"  ،2فيك مجاؿ القص كحركتو ،كبحيث يصبح

الراكم مالكان ألحقية الحكي عندما يي حكؿ جسد األمير تقي الديف إلى شخص عجيب الصكرة
ال رأس كال رقبة لو ،كانما كجيو في صدره كلحيتو في بطنو.

السردم طالما
السرد في ىذا المقطع ،يجد آليات يشتغؿ عمييا الخبر ٌ
إ ٌف المتتبع لحركة ٌ
أىمميا أصحاب "الرسائؿ األدبية" بسبب التعامؿ الشكمي كتغييب الحدس القرائي الفاعؿ في
التمقي العربي ،كىك بيذا ينحك إلى أف يجد في "الجسد العجيب الغركتيسكي "كشفا كبحثا عف

سرد عنده
منفذ لمخركج مف إطارية السككف ،كالبحث عف إطارية متحكلة ،فضلن عمى أ ٌف لم ٌ
1

 -رسائؿ الكىراني (مقطع مف رسالة كتبيا إلى الكزير تقي الديف) ،ص 999- 999

2
السرد ،مبحث الجسد العجائبي ،ص .901
 حسيف علـ ،العجائبي في األدب العربي ،مف منظكر شعرية ٌ
سك :فف زخرفي يتميز بأشكاؿ
 -ىناؾ اتفاؽ عمى المعنى القامكسي لمكممة ،ففي قامكس المكرد grotesque ،الغَ ْرتَ ْ

بشرية كحيكانية غريبة أك خيالية متناسجة عادة مع رسكـ أكراؽ نباتية ،كشيء غريب عمى نحك بشع أك مضحؾ

خيالي غريب متنافر عمى نحك بشع متسـ باإلحالة أك البشاعة ،مغاير لكؿ ما ىك طبيعي أك متكقع أك نمكذجي

كجاء بمعنى  grottoمغارة ،غار ،كيؼ طبيعي أك صنعي .إذا ما أخذنا مفيكـ الغركتيسؾ مف معناه الداؿ عمى
الكيؼ كالمغارة ،فيك ذك داللة عمى الشكؿ كالييئة .كنجد أف اليكناف اتبعكا التراجيديا الثلثية بمسرحية ساتيرية ،كىي

مكضكع شبو ركم انسي يعتمد عمى الجركتيسكية كيتناكؿ اآللية كاألبطاؿ كيكػ ػػاد يشبو المسرحية التيريجية ،مف ىذه
السخرية ،كقد جاءت ىذه المسرحية بيذا اإلطار بعد
اإلشارة نستدؿ عمى أف الغركتيسؾ استخدـ داللة عمى التيكـ ك ٌ
الثلثية التراجيدية إلزالة الخكؼ كىي تسخر مف اآللية كاألبطاؿ .كبالرجكع إلى الفترة الزمنية الممتدة في الحضارات
المختمفة ،نجد أف ىناؾ أشكاال كتماثيؿ تبيف عف حالة اندىاش كاستغراب كحالة عجائبية ،فمف ذلؾ تمثاؿ عيف غزاؿ

ذم الرأسيف في األردف كالذم يعكد إلى حقبة تاريخية أكثر مف " 7111ق.م" ،ككذلؾ نجد صكرة مشابية قد تنـ عف

حالة مف التشكؿ بيف العقؿ كالقكة ،كتمؾ ىي اإلشارة إلى تمثاؿ أبي اليكؿ كالذم ي شير إلى بعض مف حكـ مصر في

القرف"67ؽ.ـ" ،كعميو ،فإننا نستدؿ عمى أف غاية التشكؿ الغركتيسكي يرجع لتصكرات كرؤل الشعكب ،سكاء أكاف
يتعمؽ ببعد طقسي كشعائر أك بأبعاد تقاليد اجتماعية .ينظر :كلكيف ميرشنت ،كميف كرد ليتش ،الككميديا كالتراجيديا

ترجمة عمي أحمد محمكد ،عالـ المعرفة الككيت ،9119 ،ص .991ينظر كذلؾ :صلح الديف جبارم ،بلغة
الغركتيسؾ ،ط ، 9النايا لمدراسات كالنشر ،دمشؽ ،سكريا ،9090 ،ص.1
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السخرية في أدب الوى راني.
آليات اشتغال ّ
ال عف طريؽ البحث
كظيفة كأ داة فل يمكف بحسب ىذا المنطمؽ أ ف تتكامؿ الذائقة ال ٌسردية إ ٌ
المستمر بكصفو مسعى لتجاكز السياقات الشكمية نحك التأكيد المطمؽ لحضكر األشياء

1

السركد الكاقعية
بماىياتيا كال يتسنى ذلؾ إالٌ بفعؿ المجاكزة ،مجاكزة ما ىك قار كثابت في ٌ
ربما يشي دكف ريب بأف كاتبنا ،ال ينظر إ لى المغة بكصفيا حقائؽ كتابية صكتية متمبسة
بسياقات متعارؼ عمييا ،بؿ بكصفيا أداة استنطاؽ لمجسد المشكه كالناقص كما فعؿ مع

الكزير تقي الديف.

ثمة أ ساس ينطمؽ منو كاتبنا ال يجعمنا نشؾ في كلمو الذم يدعك إلى االفلت مف

السردم المألكؼ ،كاالتجاه نحك خمخمة ما ثبت عمى أٌنيا حقائؽ مسممة
ظاىرية الخبر ٌ
السردم ،يحمؿ دائما في طياتو الرغبة في
الساخرة التي تكسك ملمح الخبر ٌ
فالسؤاؿ في المغة ٌ
تجاكز العادم يبغية التعبير عف ماىية الذات كالكشؼ عف ككامنيا ،يتجاكز تمؾ الدالالت إلى
ككأن و المعادؿ المكضكعي آللي ات خطابية فشمت في المحافظة عمى
الحد الذم يبدك فيو ٌ
استقرار الذات ،فتكرار السؤاؿ ك اإل لحاح ،كاالحتفاء بو خير دليؿ عمى ما ذكرناه ،يتساءؿ
الكىراني في نصو السابؽ :قال :لمن الديار بساحة الفوم؟
فقمت :ضحك الصدى فييا لنوم البوم
فقال :بنواعب الغربان تنعق دائما

فقمت :وحمائم تبكي لفقد حميم

فقال :وبسيد من آل شاذى أروع

فقمت :مثل الحسام الصارم المثموم

فقال :بنواعب الغربان تنعق دائما
فقمت :وحمائم تبكي لفقد ِ
حميم

فقال :بكت السماء لبعدىم من بعدىم

فقمت :بسحائب منيمة وغيوم
1

 -ينظر :نبيمة إبراىيـ ،فف القص في النظرية كالتطبيؽ ،ص.93

 - يؤكد "مالؾ شبيؿ" عمى أىمية تكظيؼ الجسد الغريب ،قائلن ":بيد أف الجسد ،يبدك الفضاء الممتاز ،الذم تتمخص

فيو مثؿ ىذه الشركط المناسبة لظيكر تمؾ اآلثار ،مما يؤدم إلى التضخيـ عبر التخييؿ ،كمف ثمة الدخكؿ في عممية
تقديس العجيب كالى التداخؿ غير الم ريح لمشؾ الكاخز بحسب تعبيره ،كيضيؼ" إف كؿ ىذه المعطيات تساىـ في
إحداث القمؽ الدائـ كالياجس الذم نسميو ال شعكر باإلضطياد الذم يبيف عنو اإلدراؾ الشعبي لمخؿ الجسدم كالخيبة

كسكء الحظ .ينظر :حسيف علـ ،العجائبي في األدب العربي ،مبحث الجسد العجائبي ،ص .901
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السخرية في أدب الوى راني.
آليات اشتغال ّ
السؤاؿ ىنا قد ال يستبطف جكاب نا ،فاإلجابة عف صاحب الدار كانت إيحائية ،تكتفي بذكر

الطيكر :كالبوم والغربان والحمام ،فيككف حينيا أ شبو بعممية البحث عف مجيكؿ ،لذلؾ يكتسب

السؤاؿ ديمكمتو عند كاتبنا ،فاألسئمة تفتؾ بالجكاب كتعقد مساره ،إٌنيا تنيي شرعيتو كاذا كاف

الس ردية السابقة ىك اإلجابة عف األسمئة ،فإف غاية الخبر عند كاتبنا ىك قمؽ السؤاؿ
جكىر األخبار ٌ
السردية كاختيار طاقاتيا التعبيرية.
كالمغامرة في مجيكؿ األخبار كالبحث عف إمكانات جديدة لمغة ٌ

كقد تتشظى دالالت السؤاؿ عند الكاتب في ىذا "الخبر الغريب" إلى الحنيف لنقاء األشياء

كصفائ يا كبالتالي الحنيف لغربة زمانية ،فالخطاب المكجو إلى الكطف المشرقي ،كقكلو :بكت
السماء لبعدىـ مف بعدىـ ،كنسأؿ البارم جؿ كعل أف يجمع الشمؿ في ديار مصر عف قريب

إنو سميع مجيب ،دليؿ كاضح عمى حضكر الكطف األصمي كغيابو.

إف السؤاؿ المكرر في ىذا المقطع يشكؿ لغة شعرية؛ تتضمف كممات كاشارات سميكة
ٌ
تحمؿ في طياتيا تاريخا منسيان ،لغة تمتص مف نظاـ معجمي مثخف حتى الثمالة باإلحاالت

لتككف لنفسو عالما ىاربا مف "جيكلكجيا المقامات التراثية" المعركفة ،مما يجعميا كتابة متشظية

تحاكؿ كؿ الشظايا إضاءة زاكية معتمة مف كاقع منشطر ،حاكلت فيو المغة تعتيـ صكرة كاقع

الكطف المشرقي المكسكـ بنكع مف التفكؾ كالتصدع ،قد يضيع معو الخيط ال اربط لدل القارئ
بيف أصكات شخصيات الرسالة كاألمكنة التي يقبع فييا الراكم دكف سبب أحيانا ،فتككف شيادة

كشفو لمكاقع شيادة مزيفة ،شيادة يمختمقة ،في لغة تيرع نحك شعرية تركب صيكتيا لمحاربة
لغة األخبار التقريرية المحنطة ،معبرة عف غرابة الذات في مجتمع غريب أصل ،فيشعر
القارئ أف لغة الرسالة لغة مذنبة تسعى لمتخمص مف آثاميا باالستحماـ في شعرية غرائبية

جنسية  ،1تجسد لنا المتناقضات التي تشكب المجتمع كتبني عالما غرائبيا الناس فيو تتمذ
ً
بالقحاب ،كقكلو ":يا شيخ أبا خطرش طمبتيا من الخولي ثعمب أن يعطيني إياىا سمان
الظيور ،كبار الموايا مثل عموق االسكندرية وقحاب القاىرة ،فأعطاني أياىا مثل العشاق"

2

أية لغة شعرية ىاتو؟ كما يخفي ىذا التنميؽ المغكم؟ ك ىؿ تساعد الشعرية عمى إقصاء البذاءة

أك الخلعة كتقريب المنتكج األدبي مف ماىية الجنس األدبي الذم ينتمي إليو عمى حد تعبير
جكرج لككاتش؟

1
السرد ،مبحث التحكالت كالمسكخ ،ص
 ينظر :حسيف علـ ،العجائبي في األدب العربي ،مف منظكر شعرية ٌ.999- 999
2
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السخرية في أدب الوى راني.
آليات اشتغال ّ
السارد ،في قكلو يا شيخنا ،أبا خطرش ،لينخرط باحثا عف
تبدأ الرسالة معمنة لطافة ٌ
مسار آخر لمكتابة لتحقيؽ المغة الغرائبية كفؽ تفاصيؿ خيكطيا دقيقة النسج ذات نظاـ غرائبي
شاعرم ،عمد إلى االنزياح لصنع المتناقضات ،لنستمع إليو كىك يصؼ في صكرة مركبة

أن
متصارعة األطراؼ كيؼ تمازجت كؿ ى ذه الصفات كاألفعاؿ في جسد كاحد ،كقكلو" أعمم ّ
اهلل تعالى ما خمق مواضع منازل العز والروضة إ ّال لمفسق والفساق فما يقدر المولى تقي

الدين يعاند اهلل تعالى"  .1تحت ىذا "ال خبر الخلعي" المغكم يقبع كاقع الكاتب ،يحاكؿ
الرقص عمى أكتار السياسة التي ينيجيا "تقي الدين" ،فالتكسؿ بيذه األلفاظ البذيئة التي كاف
تعبير عف اليأس الذم يعتريو في تغيير الكاقع المشرقي ،فأعمف الحرب
بطميا شخصية غريبة
ه
بمسانو اللذع عمى أكىاـ ىؤالء.

السردم ،قياـ معظـ أحداثو عمى التشخيص
كمف مظاىر تجمي الشعرية في ىذا الخبر ٌ

السارد في ترحالو ،ظؿ الشيخ
الغريب مف خلؿ حضكر صكرة "أبو خطرش" التي ظمت تلزـ ٌ
أبك خطرش يكممو ،يقتحـ عميو كحدتو ،يناقشو في مختمؼ القضايا التي يعيشيا أكثر مف أية
شخصية أخرل في كاقعو ،ىذه إذف بعض الجكانب التي تعكس بكضكح كيؼ جعمت الرسالة

يثث باألجساد الغريبة
مف الخبر الغريب مادة لمتنيا الحكائي الذم صنع لنفسو عالم نا خاص نا أ ى
عمى حد محمد األميف سعيدم.
كفي مقطع آخر مف الرسالة تتعمؽ أخبار الكاتب باآلماؿ ،كقكلو" :عبد موالي الوزير

ألف ذلؾ في نظره ،ىك السبيؿ الكحيد لميركب مف بطش " الكزير تقي
األجل السيد الفاضل"ٌ ،
الديف" -خاصة بعد الرسالة  -لكف شيئا مف ذلؾ لـ يحقؽ ما كاف يصبك إليو ،فكجدناه
يصب جاـ غضبو عميو ،كقكلو" :وسألتو بالناس وتشفعت إليو بكل واحد ،فمم يفعل ،وبيذا

تزايد حرصو وكمبو عمى الدنيا أضعاف ما تعرف وقد اشتييت عمى اهلل أن تحتال لي بحيمة

2
السارد القاسية
يحكرني بيا الوضع الذي في يدي والسالم . "...ينقؿ لنا ىذا المقطع أخبار ٌ
الساخرة التي كاف ي صؼ بيا حرص الكزير عمى الدنيا كتكالبو عمييا.
كتمؾ الرؤية الشاعرية ٌ

إف اضطراب مكقفو مف "المكلى تقي الديف" يعكس نكع نا مف اإلضطراب الداخمي لمخبر
ٌ
السردم الكارد ،يفترض فيو االستقرار كالحنيف إلى المكاف ،كلع ٌؿ أصدؽ تعبير عف ىذا
ٌ

1
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السردم .
ٌ

السخرية في أدب الوى راني.
آليات اشتغال ّ
اإلضطراب ،قكلو ":وأما حقيقة أخبار المولى تقي الدين فما نريد نسأل عنيا ألننا نعرف ذلك

باألفعال دون األقوال ،والذي في القدر المغرفة تخرجو واذا استقرت القاعدة بشيء سمعنا

السارد ":لوال العجمة لكتبت إليو من العجائب والغرائب ما يرقصو طربا
بو ،والسالم" ،يلحؽ ٌ
والخوف من آفات الكتب أشد"  ،1كما ىك كاضح مف ىذا المقطع ،كانت أخبار "تقي الدين"

السارد أف يسترسؿ فييا ،غير مجدية ،فيي معركفة باألقكاؿ دكف األفعاؿ عمى
التي ال يريد ٌ
حد تعبيرهٌ ،إنيا أخبار معركفة عند العامة ،تعبر عف نفاقو ،ىذه األخبار فقدت كظيفتيا فشمت

في استمالة كالتيا ،فعجز الكاتب عف االندماج في أجكائيا؛ فتفرقت بو السبؿ ،كراح يرسـ لنا
الساخرة.
عالمو المشرقي بيف عدة متناقضات ،كما تبينو كتابتو ٌ

سببت تكقيؼ العجائب
ال يمكف لمكاتب أف يحؿ ىذا اإلشكاؿ ،إال بيذه النياية التي ٌ
كالغرائب ،كما يرل ،كانت الكتابة مغامرنة باعتبارىا ،آنذاؾ آفة ال يكتب ،تعجز عف الصمكد عمى

السردم إشارة
مكاجية الكزير "تقي الدين" كمف حذا حذكه .لذا ،كاف المجكء إلى ختاـ الخبر ٌ
سينجر عف سرد الغرائب التي ظف أنيا سترقص الكزير طربا .كفي ىذا –
إلى التصكر الذم
ٌ

لعمرم  -علمة دالة عمى استخفاؼ يمىبطٌف يستيدؼ بو كجياء المشرؽ.
السردي:
االستخفاف والالمباالة في الخبر ّ

ألف
السردم" سبي ن
ل لمعرفة خصكصية الكتابة ،كملمحيا الخطابية؛ ٌ
تتخذ شعرية "الخبر ٌ
الشعرية ،دراسة في القكاعد الداخمية لمخطابات األدبية غايتو استخلص القكانيف ،أك المقكالت
التي تؤسسيا .2

يرتكز ىذا النكع مف األخبار عمى نظرة الكاتب إلى العالـ الخارجي ،إما أف تككف

الس خرية الجارحة ،أك ال مبالية جدنا لدرجة تثير الضحؾ ،غير
صريحة جدنا ح ٌد بمكغيا درجة ٌ
ل مف النقد كالتعرية ،ال يخفت كانما يتضاعؼ كيزداد
كم نا ىائ ن
أنيا في الحالتيف تضمر خمفيا ٌ

الساخرة ،ال ب ٌد مف كجكد ضحية قد تككف "أنا" الكاتب أك "أنت" أك
كفي ىذا النكع مف األخبار ٌ
3
الساخر مف خلؿ المغة ذاتيا التي تميزىا في
ىما مع نا  ،كيبرز مثؿ ىذا االشتغاؿ عمى الخبر ٌ

إطار ما تقبمو لغة النث ر كتجعميا مف ناحية أخرل تنأل عف" الضركب المنضكية تحت مظمتيا

1

 -رسائؿ الكىراني ،ص .910

3

 -ينظر :محمد األميف سعيدم ،شعرية المفارقة في القصيدة الجزائرية المعاصرة ،ط ،9دار فيسيرا.999 ،9093 ،

2

 -ينظر :الميمكد عثماني ،شعرية تكدكركؼ ،منشكرات عيكف ،الدار البيضاء ،المغرب ،د.ت ،ص .13
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السخرية في أدب الوى راني.
آليات اشتغال ّ
1
السردم المشبع
كالسخرية كالتيكـ كاالستيزاء كاإللماع"  .كال ريب ىنا ،بأف الفرؽ بيف الخبر ٌ
ٌ
باالسخفاؼ كبيف جميع ىذه الضركب المذككرة ،ىك في طريقة التعبير كفي استخداـ بعض

الس خرية كالزيادة مف حدتيا بالشكؿ الذم ينتقؿ إلى
"الدالالت المغكية" التي تساىـ في تأجيج ٌ
المعنى المتج سد في قكالب المغة الساخرة .2

السرد ،في
تستخدـ الدالالت ،مثؿ "داللة اال سـ" المتمثمة في كممة "كمب" بطرؽ شتى في ٌ

التصكير الخيالي ،يبغية بث المثير في األخبار اليكمية التي يعيشيا الكاتب " ،ب النسبة لكممة
معينة مثؿ "كمب" يمكف نطقيا ،أك سماعيا ،أك كتابتيا ،أك قراءتيا بكاسطة العديد مف القراء
في مناسبات عديدة ،الذم يحدث عندما ينطؽ إنساف بكممة ما سكؼ أسميو "نطقا لفظيا"
كعندما يسمع إنساف كممة ما سأسميو "صكتا لفظيا" ،كالشيء المادم الذم ىك كممة مكتكبة أك

مطبكعة سأسميو "شكل لفظيا" ،مف الكاضح بالطبع أف النطؽ المفظي ،األصكات كاألشكاؿ

ألف
إنما تتميز عف غيرىا مف صكر النطؽ بخصائص سيككلكجية تصكر لنا ىيئة الشخصيةٌ ،
داللة الكممة المنطكقة "كمب" ليست مفردة بذاتيا ،فيي قسـ مف حركات مماثمة؛ المساف
األرجؿ ،فكما أف القفز كرفع األرجؿ عبارة عف قسـ مف الحركات الجسمية فالكممة المنطكقة

"كمب" ىي تصكير لمحركات الجسمية .الكثير مف الكممات ال يككف ليا معنى إالٌ عندما تكجد

في "إطار لفظي" مثؿ "أسماء الحيكاف" ،ىذه ىي ما أسمييا كممات األشياء كىي تيككف لغة
األشياء" .3
لقد كجدنا في أخبار الكىراني ،التي تصكر لنا يكمياتو مع بعض األصدقاء ،ما يدؿ عمى

ذلؾ ،كقكلو ":ومن أغرب ما كتبت في أيامي :كتب كمب إلى كمب :أما بعد يا أخي  -أدام اهلل
حراستك  -فإن بني آدام قد تسافموا إلى حد ما عميو من مزيد ،حتى بقيت أنا وأنت باإلضافة
إلييم كمعن بن زائدة وطمحة الطمحات .فارتع في المجا زر ،ونم في المزابل ،وارفع ساقك

4
الس ردم الطافح باالستخفاؼ الذاتي
وبل عمى من لقيت منيم والسالم"  .ينبثؽ ىذا الخبر ٌ
الذم يتشتغؿ عمى آلية المسخ التي حكلتو إلى كمب يراسؿ صديقو الكمب ،ممزمان إياه برفع
1
السرد
السرد العربي المعاصر ،دراسة نظرية تطبيقية في سيمانطيقا ٌ
 محمد سالـ محمد األميف ،مستكيات المغة في ٌط ،9دار االنتشار العربي ،بيركت ،9001 ،ص  .990نقلن :عف محمد األميف سعيدم ،شعرية المفارقة ،ص .990
2

 -ينظر :محمد األميف سعيدم ،ـ ،ف ،ص ف.

3

 -برتراند راسؿ ،ما كراء المعنى كالحقيقة ،تر :محمد قدرم عمارة ،مراجعة :إليامي جلؿ عمارة ،مبحث :ما ىي

4

 -رسائؿ الكىراني ،ص .901
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السخرية في أدب الوى راني.
آليات اشتغال ّ
الس اؽ كالبكؿ عمى كؿ عابر سبيؿ ،مف ككف "االنفعاؿ العقمي" الذم تصدر عنو مثؿ ىذه
ٌ
السخرية ،ىك حالة تنتاب معظـ األدباء ،إف لـ نقؿ جميعيـ ،فتجعميـ ينظركف إلى العالـ مف
ٌ
السخرية في حيف تتكتـ عف و
كثير مف مظاىر اللمباالة .1
زاكية نظر تبدك عمييا ٌ

السخرية في ىذا المقطع مكقؼ مف العالـ المشرقي ،تيجك نقائصو كتركز الضكء عمى
ٌ
ألف " تقرير الحقيقة في بعض األخبار ليس
أبرز مفارقاتو التي تتكسؿ بالتمكيو كالخداعٌ ،
غرض نا مف الخطاب دكم نا ،فمف الممك ف أف يككف الخطاب بغرض الخداع .لقد أيعطينا المغة
لتمكننا مف إخفاء أفكارنا ،كبالتالي ف عندما نفكر في بعض األسماء ككسيمة لتقرير حقائؽ
نككف قد افترضنا بالتالي كجكد رغبات معينة لممتحدث .فمف المثير أف بعض الكممات

بمقدكرىا تقرير حقائؽ كمف المثير أيضا ٌأنيا تستطيع تقرير الزيؼٌ ،إنيا تفعؿ ذلؾ لكي تحدث
بعض األفعاؿ مف جانب السامع"  ،2لككف ىذا المكقؼ ي حط مف قيمة الذات كيجعميا تتمكف

بكائف حيكاني ،في المحظة ذاتيا التي يضحؾ فييا الكائف البشرم عمى ضعفو كتخاذلو
كخساستو كابتذالو ،قبؿ أف يضحؾ بسببيا عمى اآلخريف ،كفي مأثكرنا العربي ،شر البمية ما

الس خرية التي ىي أعرؽ أسمحة البشر
يضحؾ ،التي قد نكاجييا(البمية) بأسمحة متعددة ،كمنيا ٌ
الس خرية مف أمثاؿ الكىراني يسمك اإلعجاب إلى درجة عالية ،إذ ليس ىنا
كألطفيا،
كحيف تأتي ٌ
ى
ما ىك أشد مف سجنو(فقداف الشخصية  -الثابتة -اللمباالة) الذم يؤدم إلى مزاج سكداكم أك
غضب عارـ عمى البشر ،كما ىك جمي في ىذا المقطع[ :وبل عمى من لقيت منيم والسالم].

إف ىذه السجكف طيرتو مف قيكد الحياة كجعمتو أبعد ما يككف عف ىكس الدنيا كفتنتيا
بالعكس ٌ
الس جكف قادتو مع الميؿ القابع فيو إلى الفمسفة(التأمؿ -
كما جعمتو أبعد عف أشراكيا ،ىذه ٌ

التصكير -تدكيف الكقائع) ،قادتو إلى الحقيقة اإلنسانية المتمثمة في سخريتو السكداء التي ال
السخرية.
تكاد تخمك مف ٌ

إف أىـ ما يميز ىذا المقطع ىك " الخركج بالصكرة التي تجسدىا داللة األسماء ،كالدخكؿ
ٌ
3
بيا إلى المشيدية ،ذلؾ أف قارئ النص بإمكانو -كبشكؿ كاضح  -أف يتصكر مشيدا متحركا"

يج سد لنا الصديؽ في كؿ مرة يرفع ساقو ك الكمب ،كلـ تكف المغة غامض ة ،بؿ جاءت عمى

1

 -ينظر :محمد األميف سعيدم ،شعرية المفارقة في القصيدة الجزائرية المعاصرة ،ص .993

3

 -محمد األميف سعيدم ،ـ ،س ،ص .993

2

 -برتراند راسؿ ،ما كراء المعنى كالحقيقة ،ص .91
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السخرية في أدب الوى راني.
آليات اشتغال ّ
السخرية ،عكست فكرة عميقة تجمع بيف المأساة كالسخرية كتبرز
بساطتيا ،كىذا ما تتطمب و ٌ
أخبار الكاتب التي ىي نتيجة صراع القيـ :بيف الذات كالسمطة بيف الصداقة كالجفاء.
علقة االسـ الحيكاني "الكمب" كاالسـ اإلنساني المشخص(الصديؽ -الكىراني) قائمة عمى

ألف بنية
حسب رأم السعيد مكفقي في بحثو المكسكـ السخرية المعيارية عمى التقابؿ الداللي ٌ
الس خرية تتحقؽ بكجكد داؿ كمدلكؿ ،يككف األكؿ مباش انر كيككف الثاني ضمنيان ،يككف المدلكؿ
ٌ

الس خرية اليدؼ
األكؿ حرفي نا كظاى نار بينما يككف المدلكؿ الثاني قصدي نا كضمني نا كلكي تحقؽ ٌ
السخرية
ألف ٌ
المرجك عمى مستكل الكتابة ،ال بد مف تفاعؿ العنصريف :الكاتب كالمتمقي ٌ
تحضر في النص مف خلؿ مؤشرات كقرائف فقط يأتي بعد ذلؾ دكر المتمقي في تشييدىا

لتصبح محققة  ،كىك بيذا يساىـ في دفع الكتابة النثرية الساخرة صكب االختلؼ مف أجؿ
جمالية سردية تتجاكز المألكؼ متجية صكب الحفر العميؽ في المعنى ،كالى تشكيؿ آلية
السردم الساخر.
حفرية تشتغؿ عف طريؽ النص ٌ

ج  -عجائبية الخبر في المنام :

يشكؿ المناـ بنية أساسية لألخبار العجائبية ،بحيث تظير "الكقائع اللمألكفة" مف خلؿ

المنامات ،كىذا يخالؼ الرأم القائؿ بأف تقديـ الكقائع اللمألكفة في النص -عمى ٌأنيا ضرب
ل ،بسبب
مف األحلـ  -يمغي العجائبي؛ إذ يمكف قبكؿ أم شيء في األحلـ ميما بدا مستحي ن
أف عالـ الفنتازيا كاألحلـ ىك عالـ اللكعي الذم ال يشكؿ تيديدا لقكانيف الكاقع كال يصادميا


 -تعد الفانتازيا نكعا أدبيا يعتمد عمى أحلـ اليقظة ،كغيرىا مف االشياء الخارقة لمطبيعة كعنصر أ ساسي لحبكة

القصة ،تدكر أحداث الكثير مف أعماؿ ىذا النكع مف فضاءات كىمية ،كيشير الناقد "غساف غنيـ" إلى " أ ٌف الفانتازيا
بحسب معجـ ( لكنؾ ماف ) تعني الخيالي الكىمي غريب الشكؿ غير المحككـ بالمنطؽ كما يجمع كؿ ىذه التعريفات ال
ينظميا العقؿ كىذا ما نراه في النصكص العجائبية  ،كىي أم شي ء غريب في المظير كالمعنى كبعيد عف الكاقع

يش ير مصطمح الفنتازيا إلى " عممية تشكيؿ تخيلت ،ال تممؾ كجكدا فعميان ،كيستحيؿ تحقيقيا" أما الفانتازيا األدبية فيي
عمؿ أدبي يتحرر مف " منطؽ الكاقع كالحقيقة في سرده ،مبالغان في افتناف خياؿ القراء" ،كيرل "ت.م ابتر" الذم
أف ىذا األدب في مقاصده األساسية كانطلقتو األكلى ،يشترؾ
اختص بأدب الفانتازيا كألؼ كتابان يحمؿ العنكاف نفسوٌ ،
مع األدب الكاقعي في أكثر مف سمة ،ففضلن عمى المكضكع أك القيمة التي يحمميا فإنو يشترؾ في االفتراض الذم

يجمع بيف األدب الكاقعي كالخيالي كيرل أنو " يمكف اعتبار األجكاء الفانتازية كسيمة عممية كناجحة لمكشؼ عف
اىتمامات الشخصيات كعكاطفيا التي يمكف أف تستتر أك تتبدؿ في بيئات يتحكـ بيا العرؼ أك المكاصفات

االجتماعية ،مف ىذا المنطمؽ يمكف النظر إلييا عمى أنيا تحمؿ الغرض ذاتو الذم تحممو حبكة الكاتب الكاقعي
كبالمقابؿ يمكف قراءة الحكاية الفانتازية في أغمب األحكاؿ بكصفيا قصة رمزية لتككف القصة الحرفية مجرد حرؼ

ىيركغميفي يدكف معمكمة سمفان " .ينظر :معجـ المصطمحات األدبية المعاصر ،سعيد عمكش ،ط ،9دار الكتاب
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السخرية في أدب الوى راني.
آليات اشتغال ّ
أك يحتؾ معيا ،فمساحة كجكده تقع في منطقة مغايرة لمساحة كجكد قكانيف الكاقع ،كىذا ما
يسمب كقائع األحلـ صفة الحدكث الكاقعي .1

السردية ينبغي أف ينبني
كلع ٌؿ الكىراني كاف كاعيان بأف تشكؿ الحكي في بعض األخبار ٌ
عمى قاعدة مغايرة لتمؾ التي قامت عمييا الرسائؿ السابقة ،كألجؿ ذلؾ لـ يتقيد بالقيمة التي

السردم أف يتكسؿ بالغريب كالمبالغة كالغمك في
عرفيا النثر منذ زمف طكيؿ ،كاف عمى " الخبر ٌ

الكصؼ ،كيعانؽ الحمـ ،كأف يستخدـ التشكيش البلغي الذم ييضفي عمى الخبر صبغة متفردة
ألف طبيعة "القصص األخبارم" في المناـ الكبير ،ليس مجرد
تعمؿ عمى تكثيؼ الغمكض" َّ ،2
ركاية أحداث حقيقية أك تسجيؿ لكقائع شيدىا أك سمع بيا ،بؿ ىك "ضرب مف اإلخبار

المتمبس بالتخييؿ"  ،3يستكقؼ القارئ لتأمؿ استراتيجية ال تحكؿ مف الكاقعي إلى الخيالي لتجاكز

الساخرة التي ال تكاد تخمك مف الغريب لككنيا " تأخذ صفة
الستار ،باستعماؿ األخبار ٌ
ما خمؼ ٌ
السخرية" .4
العجيب الذم يتميز بالحيؿ كالمظاىر المتحكلة التي ال تخمك منيا ٌ
أكؿ النصكص التي سنعاينيا ،مقاطع مف "المنام الكبير" المستبطف لعدة معاني ثاكية

السردية دك ار تشفيريا
السردم في ىذا المنحى ،ىي الحمـ كتمعب فيو الحركة ٌ
بلغ ة الخبر ٌ
إيحائياٌ ،إنو خبر الصكرة المتسمة بالغمكض المنفتح عمى احتماالت تأكيمية تستدعي قارئا
ماى ار منصفا لمنتجو ،ليمنحنا فرصة تأكيؿ أخرل ،بكصفو يبتكر صيغة أخرل ليا.

إف ىذا "الخبر المنامي" الذم يتمتع بو خبر الخركج مف القبر ،ىك تعبير عف التجاكز
ٌ
اإلنساني" ،فالنص يجب أف يقدـ بعض الخركقات التي تسمح باالنتقاؿ مف ىذا العالـ إلى
ذاؾ ٌ ،5إن و فضاء عجائبي يحيمنا إلى أمكنة ملئمة لمتشظي المنتج دالليا ،ليذا فيك يدعك إلى
و
متشظ كمختمؼ  ،6كتدعيما لذلؾ نمثؿ
تحرير النص مف ىذه النمطية كالقكلبة بدعكتو لنص

المبناني -بيركت ،سكسبرس الدار البيضاء ،9119 ،ص  .990ينظر كذلؾ :ت.م .ابتر ،أدب الفانتازيا ،مدخؿ إلى
الكاقع ،تر :صابر سعدكف السعدكف ،دار المأمكف ،بغداد ،9111 ،ص .99

1

 -ينظر :لؤم عمي خميؿ ،عجائبية النثر الحكائي ،أدب المعراج كالمناقب ،ص .933

3

 -ـ ،ف ،ص .99

5

 -لؤم عمي خميؿ ،ـ ،س ،ص .931- 939

2

4

6

 محمد ،مشباؿ ،بلغة النادرة ،ص .99- 91 -ـ ،ف ،ص .99

 -ينظر :غاركدم ركجي ،البنيكية :فمسفة مكت اإلنساف ،تر :جكرج طرابيشي ،دار الطميعة ،بيركت ،دت ،ص
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السخرية في أدب الوى راني.
آليات اشتغال ّ
وكأن المنادي
كأن القيامة قد قامت
ّ
بيذا المقتبس(:ثم غمبتو عينو فرأى فيما يرى النائم ّ
ينادي ىمموا إلى العرض عمى اهلل تعالى ،فخرجت من قبري أيمم الداعي إلى أن بمغت أرض
المتمرًد عمى الحياة البرزخية
المحشر .)...يتحقؽ العجائبي في الخطكة التي تظير فييا جرأة
ٌ
بانغلقيا كانفتاحيا ،فيك يبتكر لنا مشيدان غرائبيان كاخ انز لقيـ المألكؼ ،كمشاكسان لممتعارؼ عميو

السردية
ص كرتو رادعة لرتابة الخطية ٌ
في الذىف البشرم حكؿ البعث في المعتقد الديني ،مشيد ي
الحبمى ب أىكاؿ المكت عند اإلنساف ،ككاشفة لمرعب القابع في المخيمة اإلنسانية
المعركفة ،ي
السارد يسارع إلى تكريطنا في
لتنسؼ ىذه الرؤيا خطكرة المقدسات التي إخترقيا النص ،لنجد ٌ
التأمؿ في صكرتو الغرائبية ،المتمثمة في قكلو :فخرجت من قبري ،التي تبدو وكأّنيا حقيقية.

إذف ىي التي تكسمت بالعجائبي لتمكيو كستر المآؿ الذ م يعتريو الضعؼ كالنقص في

كؿ مرة ،كأمنية الخركج ىذه سكبيا عمى ىيئة إختراؽ نصي ،ال يخمك مف إمكانات شتى
1
امتعاض مف و
حياة مري ورة كاف الناس كما زالكا يكتككف بجمرات أزمنتيا كأمكنتيا"
لمتأكيؿ" ،كفيو
ه

و
عيش ممؿ ال يطاؽ نتيجة اللمتغيرات المفترضة التي يتخبط فييا
ٌإنيا فكرة عف السأـ مف
اليكمي المشرقي.

ككأنو يدخؿ إلى مكاف جديد ال يعرفو فيو
منتييا بنا إلى استدعائو لشخصيات مختمفةٌ ،
أحد ،ىك لـ يقؿ شيئا ،بؿ آثر الصمت كا نتظر مشاركة ىذه الشخصيات ،كما ىك كاضح في
ىذا المثاؿ (:والحافظ العميمي ينادمني وفخر الدين بن ىالل يغني لي ،وأبو العز بن الذىبي
يغازلني بعينيو ويسقيني الصرف من النعارة حتى يغرق حسي وأغيب عن الوجود( )...فما

انقضت أمنيتي حتى طمع عبد الواحد بن بدر من جانبي وقال لي :الساعة رأيت عدة جو ٍ
ار

يطمبونك مع بعض أوالد يزعمون أنيم منك وأنت تنفييم عنك وبعضيم يدعي أنك بعتيم
ل مف أف يضعنا في مكاجية " عكالـ غرائبية"
لغيرك وىم حبالى منك .)...تمكف الكىراني فع ن

بيذه الصكر الساخرة المرسكمة كالتي تحمؿ في قصديتيا كفاءة عالية في تحريض المتمقي
عمى التفكير الكاعي في ما كراء المعاني الساخرة الزاخرة بأسباب غمكضيا اإليجابي الشفيؼ.

تستكقفنا ىذه المشاىد أماـ مناطؽ عسيرة ،تجعؿ "الحضكر العجائبي الذم يجعؿ كقائع

النص ممتبسة بيف الكجكد الحقيقي كاللحقيقي ،فيميع الخط الفاصؿ بيف الممنكع كالمباح"

2

السارد :يتمنى خم ار كىك في يكـ
أية طاق ة تكمف كراء ىذه المخيمة ال ٌسردية؟ التي نجد فييا ٌ
1
2
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السخرية في أدب الوى راني.
آليات اشتغال ّ
المحشر ،كعدة جك وار مع أكالد يزعمكف أنيـ منو ،كىك ينفييـ عنو .يمجأ الكاتب إلى ىذه

المتعارؼ عميو عند المتمقي ،لككنو" يينتج لعبة التيو كالمعب بيف
المجازفة ٌ
الساخرة التي تيشتت ي
1
النص"
خطية ٌ
العلمات الخطية في نشاط معمـ لمتطعيـ الخطابي مف أجؿ البعثرة كالبذر في ٌ

نص نا مزركشان
قصد تأثيث غمكض العالـ بأمكنتو كأزمنتو كشخكصو كأحداثو ،فقد فرش أمامنا ٌ
بػأيقكنات متناقضة في انتماءاتيا كأشكاليا كايحاءاتيا.
في مثؿ ىذه األخبار تتكشؼ لنا السمة المشاكسة كالمتمردة لمثؿ ىذا النكع مف

السرديات الساخرة عمى إختلفيا الزماني كالمكاني ،كاشفا بكضكح غياىب ىذا العالـ الغرائبي

تتقصى عف األخبار اإلنسانية
بأسمكب التمميح المنفتح عمى تعددية التأكيؿ ،كمعظـ اإلشارات
ٌ
التي لكنتيا ضراكة الكقائع بمشيد درامي مبتكر ،يصؼ لنا استخفافو بأىكاؿ الحشر.
المجكء إلى الحمـ في عرض األخبار العجيبة ميزة ال ٌسارد األصيؿ ،كبدكنيا يتحكؿ إلى
كاتب غير و
مغر لقارئو النمكذجي المتصؼ بجدية الفحص كالتناكؿ" ،كىذه الميزة ليست
بالجديدة عمى المشغؿ ال ٌسردم ،فال ٌسارد كاف رائيا يستبصر اآلتي كيرشد الجماعة إلى
المؤشرات التي مف شأنيا أف تن بئ عف المتكقع الذم يمكف أف يحدث فيك بقراءتو لمعالـ الذم
حكلو يسعى جاىدا الفتراض و
ل مجدي نا لو ،كالخركج مف الكاقع بنص
عالـ غرائبي يككف بدي ن
جديد فيو مف التنبؤ كالتطمع الرؤيكم الذم يغرم الم تمقي عمى التكاصؿ معو بكصفو يحتمؿ

الكثير مف الرؤل الجديدة غير المعركفة ،2 ،كنحف شئنا أـ أبينا عمينا أف نعترؼ بإ ٌف الكتابة
كمنيا المناـ الكبير ىي عمؿ مف أعماؿ الفكر اإلنساني في بحثو عف الحقيقة.
نستشف مما سبق:

إ ٌف القارئ لألخبار السابقة ،تنبثؽ لديو الكثير مف األسئمة المحيرة ،ىؿ ىك تقديـ ألخبار
سردية غريبة انبثقت مف كاقع اجتماعي كسياسي زيفتو بطكالت الدكلة المشرقية؟ ىؿ ىي
تحفيز لمباحثيف كالنقاد عمى نقاشيا ،ىؿ يمكف الفصؿ بيف الكممة كالصكرة المتناقضة في خبره

الساخر ،ىؿ ما جاء في معظـ ىذه األخبار العجائبية التي ناقش فييا الكضع المشرقي ىك
ٌ
ألف الكاتب يرل ما ال يركف ،كىؿ يريد أ ف يعكد بالجماىير
كلـ يؤدم إلى تنبيو الجماىيرٌ ،
المنككبة كالفقيرة كالمحركمة إلى دائرتيا اليكمية المغمقة ،أليس ليذه الكتابة غير المألكفة خمفية

1
2
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السخرية في أدب الوى راني.
آليات اشتغال ّ
ثقافية كنفسية كاجتماعية كمعقدة كمتداخمة ،أليست أخباره عبارة عف حياة تتخبط لتتجاكز

التناقضات؟ كثيرة ىي األسئمة كتبقى معمقة التساؤالت!

السردم عنده مغامرة يكلًدت لديو نتيجة التناقضات المتراكمة
حسب فيمنا ،الخبر ٌ
لمماضي المرير الذم عاشو في المشرؽ ،كاتسعت معرفتو باتساع ىمكمو التي فاضت بسيؿ
جارؼ مف السخرية السكداء ،تجاكزت األطر المغكية المعركفة ،عندما تضيؽ نفس اإلنساف

تخرج إلى الخارج كؿ اآلليات اإلستخفافية المفعمة بالبطكلة المضادة ،فقد خرج عنده الخبر

السردم مف قيكده الصغيرة ،ليشغؿ حي از جديدا في كتابتو بنص التعبير اإلنساني المتمرد عمى
ٌ
الكاقع ،كاذا أردنا أف نعرؼ األسباب يتكجب عمينا أ ف نمج إلى مكانو كزمانو بعد تاريخ مف

التغييب ،أ ف نفككو إلى كحداتو التككينية حتى تبدك صكرتو المنسية .إف شغفو لكتابة الرسائؿ
مخاطبا فييا القضاة بيذا الكـ اليائؿ مف األلقاب الحيكانية كالمخمكقات العجيبة التي كاف ىميا

السخرية كاالستخفاؼ ،ليا أسباب كثيرة أىميا مشاىداتو لمكاقع المتردم في الكطف
النقد ك ٌ
المشرقي.
الكىراني يتداخؿ في نصكصو مع "األخبار المتشظية" كالكجع المشرقي كاليـ السياسي

كاإلنساني كالميزة البارزة في سردياتو الساخرة ىي البعد االستشرافي كالنفسي في تجربتو

كقكلو :فمم يشعر إ ّال والحائط الشمالي قد انشق وخرج منو شخص عجيب الصورة ،ىكذا ىي

الس اخر في التراث العربي القديـ ،مكضكعاتو كمضامينو ذات شحنات تعبيرية
صفة األدب ٌ
السخرية الممكنة ب التجربة الحياتية.
طافحة بالخياؿ الجامح ك ٌ
كلع ٌؿ "كتاباتو" دليؿ عمى أف األدب الخكارقي أك العجائبي أك الفانتاستيؾ بحسب

المصطمح الغربي لو جذكره البعيدة في تراثنا العربي القديـ ،كالنص يبتكر لعبة مزج السحرم
بالكاقعي ،كىي تقنية تمثؿ نزكعا إبداعيا ،يطمح إلى ارتياد مكامف الحياة كالطبيعة ،كيأخذ منيا

ما يركؽ لو أف يأخذ ،لكنو يكلد فييا أيضا ما يركؽ لو أف يكلد ،فحيف يسرد الكاتب أعاجيب

الكالة كبعض الشخصيات ،يعمد إلى تشكيييـ  ،كذلؾ سرد يمكف ببساطة أف يدخؿ في إطار

التاريخي اللمألكؼ أك اللمعقكؿ القابؿ لمتشخيص.

أحس بالثقؿ اإلنساني قبؿ غيره مف
يمكف القكؿ ،إ ٌف
ٌ
حيكية األخبار عند الكىراني الذم ٌ
أبناء بيئتو العربية جعمت منو شخصية بارعة في تشخيص المألكؼ كغير المألكؼ في الحياة

التي يعيشيا ،كبسبب رفض الكاتب  -صاحب الضمير الحي كالمبدأ األخلقي االجتماعي -
الساخرة ليعبر
لما ىك غير مألكؼ في الحياة اليكمية في بلد التمزؽ كالتشرد تفجرت كتاباتو ٌ
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السخرية في أدب الوى راني.
آليات اشتغال ّ
عف خمجات نفسو بمغة غير مألكفة ،التي يصكر فييا تناقضات الضياع كغياب الكفاءات

السكداء.
السخرية ٌ
كاشغاؿ المناصب بشخكص يحؽ لنا أ ف نطمؽ عمييا سياـ ٌ

الس خرية ضبابية ،ففي ىذه الدائرة صاغ
األخبار العجيبة في "المناـ الكبير" آلية لجعؿ ٌ
السردم ،قد يستغرب القارئ مف األخبار الكاردة فيو ،كلكنيا في الكقت نفسو
الكىراني نصو ٌ

كقائع تشكؿ جزءان مف الخطاب الفكاىي الذم ال يمكف أف يتحقؽ مف دكف خرؽ يكسر حدكد

الكاقع كيسمك إلى اعتناؽ الجك الخكارقي .

كأخي نار فإف قراءتنا ليذه الخطابات ،تجعمنا ن ُّ
جؿ تجربتو ىذه التي كثي نار ما تمغي مف
السردم في نظاـ استعارم؛ أم لغة
سياقاتيا منطؽ العقؿ ،ككحدة المكضكع ،مختزلة الخبر ٌ

داخؿ لغة ،انطلقان مف سردية مغايرة تتجاكز عكالـ الكاقع ،يتداخؿ فييا الرمزم كالغرائبي
كالمخيالي.
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السخرية في أدب ال ػ ػ ػػػوىراني .
آلي ػ ػ ػات ّ
الساخر:
- 2استراتيجية الترجمة في الخطاب األدبي ّ
َّىناؾَّشخصياتَّمفَّالمؤرخيفَّكمفَّ
أف
إفَّ َّمفَّيقرأَّالتاريخَّالعربي َّبتمع
ِّ
ُّ
ُّفَّكتجردَّ ،يجدَّب ٌ

َّالمؤرخيفَّلـَّيكتبكاَّليذهَّ
أف
ِّ
ُّ
الركاة َّقدَّظممت َّ ،كمصدرَّالظمـَّالمؤرخكفَّأنفسيـَّ ،كبيافَّذلؾ َّ ٌ
َّعمىَّمقابمتياَّ،أكَّأفَّبعضيـَّكا ٍفَّكتبَّعفَّىذهَّالشخصيةَّ
الشخصياتَّأثناءَّكجكدىاَّأكَّبناء
ٌ
ن

َّ،فصبَّ
إماَّلخبلؼَّمذىبيَّأكَّخبلؼَّعقدمَّأكَّلمخالفتوَّسياسي نا
ٌ
فقدَّكتبَّعفَّحقدَّفيَّقمبوٌ َّ ،
جاـَّغضبوَّعمىَّىذهَّالشخصيةَّالمرمكقةَّلمحطَّمفَّقدرىاَّأكَّإلضعاؼَّشأنياَّ َّ.

كقدَّيأتيَّظمـَّالشخصيةَّمفَّالمؤرخيفَّكالركاةَّمفَّجيةَّمقابمةَّ ،كذلؾَّبكيؿَّالمديحَّالزائدَّ
َّ
ِّ

كالكصؼَّالعجيبَّلقكةَّتمؾَّالشخصيةَّأكَّطكليا َّأكَّأمَّصفةَّفييا َّ حتىَّجعمكاَّمنيا َّشخصيةَّ
الَّغركَّفإفَّىذهَّالصفةَّتكادَّتككفَّفيَّ
افيةَّ،كذلؾَّلكىـَّتكىموَّأحدىـَّكنقؿَّعنوَّمفَّبعدهَّ،ك
خر
ٌ
ٌ

العربَّبشكؿَّأكسع َّ .1

ال َّمعرفياَّكامبلَّقدَّأنشأهََّّ
َّإذاَّاتخذناَّمفَّالحضارةَّالعربيةَّنمكذجاَّ،سنجدَّأفَّحجاباَّكعازنَّ

ابَّالسيرَّكالمغازمَّفىَّعصرَّالمماليؾَّ،يحجبَّصدرَّالدكلةَّاأليكبيةَّ،حتىَّالَّنعرؼَّ"زمفَّ
كيَّتٌ
ٌ

ابَّالسيرَّفىَّ ظركؼَّسياسيةَّكمعرفيةَّمختمفةَّإلىَّحدَّ
الفتفَّالمشرقية"َّإالٌََّّمفَّخبلؿَّماَّركاهَّك ٌت
ٌ

التناقضَّ َّ .

َّ"الذاكرةَّاألليمة"َّترجمةَّلمذكرياتَّاإلنسانيةَّ،كتسجيؿَّلتاريخَّأفعالياَّكنشاطياَّعمىَّصفحةَّ

يخَّالسيرَّكالزيؼَّعبرَّالغكصَّعميقانَّ
يخَّ.كتنيضَّالكتابةَّاإلبداعيةَّالساخرةَّلمكاجيةَّتار
التار
ٌ
ٌ
يخَّالمنسيَّ،كعبرَّ"السردَّالحفرم" َّ يتـَّتحريرَّالذاكرةَّمفَّاألكىاـَّالتيَّرسمتياَّكتبَّ
فيَّالتار
ٌ
اخرَّاستحضارَّ"المسككتَّعنو"َّفيَّسردَّالسمطةَّ
َّالس
ٌ
َّلمسرد ٌ
"السير َّكالتراجـ"َّ ،كىذا َّما َّيتيح ٌ
ٌ
اخر"َّليطمسَّ"أكاذيبَّالسمطة"َّ،فيَّالكقتَّالذمَّتسعىَّفيوَّ"حكايةَّ
بحيثَّيحمؽَّ"الخطابَّالس
ٌ
ٌ

السمطة"َّإلىَّإنكارَّركاياتَّمتتعدةَّلمتاريخَّكاالستحكاذَّبحؽَّتمثيؿَّالحقيقة َّ .2

إفَّالكىرانيَّ،ال َّ تخمكَّكتاباتوَّمفَّلمسةَّتاريخيةَّ،لذاَّكافَّكاعيانَّبأىميةَّاالستخداـَّالتاريخيَّ
َّ ٌ

ىذاَّاالستعماؿَّينـ َّعفَّإدراؾَّفنيَّباإلشكاالتَّالتيَّيطرحياَّ
كالكثائقيَّفيَّكتاباتوَّالقصصيةَّ ،
ُّ

نمطَّالكتابيَّالساخر.
ىذاَّ"ال
ٌ

َّ َّ - َّ 1ينظرَّ :ابف َّخمدكفَّ ،المقدمةَّ ،طَّ ،1بيركتَّ ،دار َّالكتب َّالعمميةَّ ،1993َّ ،ص ََّّ.29َّ- 28ينظرَّكذلؾَّ:قراقكشَّ

َّحي ناَّكميتنَّاََّّ www.startimes.comَّ 22:44 - 2009/04/07
المظمكـ ٌ

 - َّ2ينظر :برنارَّىنرمَّلفيَّ،نسؽَّفكككَّ،ترَّ:محمد َّسبيبلَّ،صَّ.61- 60- 59
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السخرية في أدب ال ػ ػ ػػػوىراني .
آلي ػ ػ ػات ّ
أ  .في الخطاب المنامي:

ترت بطَّعادةَّالنصكصَّالمنامية َّ باألسمئةَّالتاليةَّ:أمَّمصيرَّينتظرَّالشخصَّبعدَّالمكت؟َّ
َّ َّ

ماَّىكَّمآلوَّفيَّاآلخرةَّ،بعدماَّعرفتَّسيرتوَّفيَّالدنيا؟َّىؿَّستكتبَّلوَّالنجاةَّأـَّسيصادؼَّ
بل َّفيَّ
الشقاء؟ َّنجدَّى ذهَّاألسئمةَّ،بصفةَّصريحةَّأكَّضمنية َّفيَّتراجـَّاألشخاصَّكماَّتردَّمث ن
كتبَّالتاريخَّالقديمةَّ،كمفَّبينياَّ"المنتظـَّالبفَّالجكزم" "َّ،كالبدايةَّكالنيايةَّالبفَّكثير"َّ،فالمؤرخَّ
يسردَّأحداثَّكؿَّسنةَّ،كيختـَّسردهَّبالحديثَّعمفَّتكفيَّفيياَّمفَّاألكابرَّ،كعندماَّيتعمؽَّاألمرَّ

بصاحبَّمذىبَّمفَّالمذاىبَّ،يبرزَّأحياناَّسؤاؿَّعفَّمصيرهَّبعدَّأفَّفارؽَّالحياةَّ:ىؿَّغفرَّلوَّ

أـ َّال؟ َّىذا َّالسؤاؿ َّيتـ َّعبر َّ"مشيد سيري"َّيكتسيَّصبغةَّحمـَّأكَّرؤياَّ،فنجد َّأحدَّمعارؼَّ
الميتَّأكَّمفَّالذيفَّسمعكاَّبو َّ يراهَّفيَّالمناـَّكيسألوَّعماَّآؿَّإليوَّأمرهَّ،كسنذكرَّبعضَّاألمثمةَّ
كنعمؽَّعميياَّبسرعة َّ" .كافَّلناَّشيخَّنقرأَّعميوَّفماتَّبعضَّأصحابوَّ،فرآهَّفيَّالمناـَّ،فقاؿَّلوَّ:

ماَّفعؿَّاهللَّبؾ؟َّقاؿَّ:غفرَّليَّ،قاؿَّ:فماَّحالؾَّمعَّمنكرَّكنكير؟ َّقاؿَّ:لماَّأجمسانيَّكسأالنيَّ
أليمني َّاهلل َّأف َّقمتَّ :بحؽ َّأبيَّبكرَّكعمرَّدعانيَّ.فقاؿَّأحدىماَّلآلخرَّ:قدَّأقسـَّبعظيميفَّ

1
ئَّأف َّىذاَّالمناـَّيندرجَّفيَّإطارَّالخبلؼَّبيفَّأىؿَّ
فدعو َّفتركانيَّكذىبا" َّ.الَّيخفىَّعمىَّالقار ٌ

السنةَّكالشيعةَّ .

َّأماَّالمناـَّالتاليَّ،فإنوَّ يحيؿَّعمىَّماَّيبدكَّإلىَّخبلؼَّحكؿَّكتابةَّالتاريخَّ،كنممحَّفيوَّتحفظَّ

َّ،فقمت َّإليوََّّ
الراكم َّمف َّابف َّحيافَّ ،صاحب َّالمقتبسَّ ":كرأيتو َّفي َّالنكـ َّبعدَّكفاتوَّمقببلن ٌَّ
َّإلي
ي
فقاؿَّ:غفرَّليَّ،فقمت َّلوَّ:فالتاريخَّالذمَّ
يَّسبلمةَّ،فقمتَّ:ماَّفعؿَّاهللَّبؾ؟ َّ
كسمـَّعميَّكتبسـَّف
ي
ي

َّأف َّاهللَّعزكجؿَّبمطفوَّعفاَّعنيَّكغفرَّ
صنفتَّندمتَّعميو؟َّقاؿَّ:أما َّ كاهللَّلقدَّندمتَّعميوَّ،إ ٌ
ال ٌ

لي" َّ.2كأخي انر َّنكردَّحالةَّ"التياميَّالشاعر"َّ،ككافَّالمعرمَّيعرفوَّكيعجبوَّإنشادَّقصيدتوَّالتيَّ
يرثيَّبياَّكلدهَّ":كبعدَّمكتوَّرآهَّبعضَّأصحابوَّفيَّالنكـَّ،فقاؿَّلوَّ:ماَّفعؿَّاهللَّبؾ؟َّفقاؿَّ:غفرَّ

ليََّّفقاؿَّبأمَّاألعماؿ؟َّفق اؿَّ:بقكليَّفيَّمرثيةَّكلدمَّالصغيرَّ :
َّجاورت أعدائي وجاور ربو

شتاف بيف جواره وجواري َّ" َّ .َّ3

ََّّ- َّ1ينظرَّ:عبدَّالفتاحَّكيميطكَّ،مناماتَّالمعرمََّّ .www.fikrwanakd.aljabriabed.net،ينظرَّكذلؾَّ:ابفَّكثير َّ
َّ،البدايةَّكالنيايةَّ،بيركت -الرياضَّ،جَّ ،1966َّ،َّ2صََّّ .11

َّ - َّ 2ينظر َّ :ابف َّخمكاف َّكفيات َّاألعيافَّ ،تحَّ :احساف َّعباسَّ ،بيركتَّ،دارَّ صادرَّ،جَّ،َّ 1968َّ،2صََّّ .219ينظرَّ

كذلؾَّ:عبدَّالفتاحَّكيميطكَّ،ـَّ،سَّ َّ.
َّ- َّ3ـََّّ،فَّ ،صََّّ .371
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آلي ػ ػ ػات ّ
كىكذاَّفإف َّالسيرةَّالَّتنتييَّبمكتَّالشخصَّ،كانماَّتمتدَّإلىَّماَّبعدَّالمكتَّ،الَّتشكؿَّالكفاةَّ
َّ
ٌ

اجـَّ،فبلَّيكتمؿَّالسردَّإالٌ َّعن دماَّيتحددَّالمصيرَّفيَّالعالـَّ
نقطةَّالنيايةَّفيَّىذاَّالنكعَّمفَّالتر
ٌ

التخييميَّ .

َّنيضتَّ"المنامات" َّبكصفياَّعبل ماتَّدالةَّفيَّسياؽَّالترجمةَّلمشخكص؛ َّإذَّساىمتَّفيَّ

َّالسيرم َّالمقترح َّلممترجـ َّلوَّ ،منسجم نة َّبذلؾ َّمع َّرؤية َّالمؤلؼ َّالجامعََّّ
إكماؿ َّبنية َّالمشيد ٌَّ
ةَّ،ككأنياَّبذلؾَّتؤسسَّدليبلن َّكبرىانان َّعمىَّصكابية َّ ماَّيقاؿَّفيَّحؽَّالمترجـَّلوَّ
ٌَّ
خبارَّالسير
ٌَّ
أل

َّجميان َّعما َّإذا َّكانت َّنصكص َّالمنامات َّى ذه َّمكضكعة َّلتخدـَّ
األمر َّالذم َّيطرح َّالتساؤؿ ٌ
األيدلكجيةَّالتي َّرسمتَّصكرةَّالترجمةَّبأبعادىاَّالعامة؟!َّفالنصكصَّالحمميةَّشاركتَّفيَّتخميؽَّ
ؿَّالحديثَّعفَّ
صكرةَّفكريةَّكدينيةَّكسياسيةَّ،كلـَّتقبعَّفيَّإطارَّالتكليدَّالعجائبيَّالمجردَّ،كلع ٌَّ

األنساؽَّالمضمرةَّفيَّىذهَّالنصياتَّكماَّعرضناَّلوَّفيَّفصؿَّسابؽ َّيسمطَّالضكءَّعمىَّعدـَّ
اءةَّاألحبلـَّمفَّككنياَّسياقاتَّمكجيةَّلرؤيةَّانتقائيةَّيصنعياَّالمؤلؼ َّ .1
بر
ٌ

فيَّىذاَّالصددَّيقر َّ"كميطك" َّأفَّك ٌؿ َّترجمةَّذاتيةَّمبنيةَّعمىَّانتقاءَّبالضركرةَّ،كأفَّمسألةَّ
َّ
ٌ

اختيارَّأخبارَّالترجمةَّ/كىناَّاألحبلـَّ،محككمةَّبدكافعَّشخصيةَّ،كثقافيةَّ،كنكعية ََّّ!2كقدَّأكدتَّ
دكغبلس َّعمى َّىذه َّاالنتقائيةَّ ،عندما َّقررت َّككف َّ" َّالحمـ َّبأكممو َّيخضع َّلممؤثرات َّالثقافيةَّ

كالثقافةَّاإلسبلميةَّليستَّبالثقافةَّالمستثناةَّمفَّىذا" َّ .3

َّسأحاكؿَّأفَّأىتـَّفي َّىذاَّالمبحث َّ بالشخصياتَّالتيَّتكاترَّذكرىاَّفيَّالمناماتَّكالمقاماتَّ

ال َّخصبنَّا َّلحشدَّ
كالرسائؿَّ ،كالكتابةَّالتيَّعنكنياَّالكاتبَّبالفصكؿَّ ،ككانت َّىذهَّالكتابات َّمجا ن

الرؤلَّالمجتمعيةَّعنيا؛ َّ حيثَّتقاطعتَّمعَّالنصكصَّالتيَّاعتنت َّبالترجمةَّلياَّ،كعمدتَّإلىَّ
الحديث َّعف َّالشخصيات َّالمختمفة(السياسية -األدبية َّ -العامة َّمف َّالناسَّ )...التي َّجسدتَّ

نصكص َّالمنامات َّصفات َّ عديدةَّلياَّ،كحكتَّعفَّمكاقؼَّمختمفة َّتشكهَّظبلؿَّالصكرةَّالتيَّ
تركتياَّالتراجـَّلياَّ .

البنيةَّالسرديةَّ،صَّ .160
ٌَّ
َّ- َّ1ينظرَّ:دعدَّالناصرَّ،المناماتَّفيَّالمكركثَّالحكائيَّالعربيَّ ،دراسةَّفيَّالنصَّالثقافيَّك
اسةَّفيَّالسردَّالعربيَّ،الدارَّال بيضاءَّ،المغربَّ:دارَّتكبقاؿَّلمنشرَّ
 َّ- َّ 2ينظرَّ:عبدَّالفتاحَّكميطكَّ،الحكايةَّكالتأكيؿَّ،در
ٌ

َّ ،1988صََّّ .76

 َّ - َّ 3فدكل َّدكغبلسَّ ،بناء َّالنص َّالتراثيَّ ،دراسات َّفي َّاألدب َّكالتراجـَّ ،الييئة َّالمصرية َّالعامة َّلمكتابَّ،1985َّ ،صَّ

َّ .155نقبلَّعفَّ:َّ:دعد َّالناصرَّ،ـَّ،سَّ َّ .160َّ،
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آلي ػ ػ ػات ّ
كالحديثَّعفَّشخصياتَّتاريخيةَّ،اجتماعيةَّ،غيبيةَّ،بيذهَّالطريقةَّالَّيح ٌد َّمفَّقيمةَّالمناماتَّ
المناماتَّالساخرةَّ
عمىَّتكليدَّصفاتَّمغايرةَّتتناقضَّمعَّماَّكردَّذكرهَّفيَّسياقاتَّدينيةَّ،لتككفَّ"
ٌ

السماتَّالشخصية" َّ ،1التيَّعاينياَّالمؤلؼ َّفيَّ
ث َّ ٌَّ
بمثابةَّالنصَّالذمَّيترجـَّلمشخكصَّمفَّحي يَّ
السيرََّّ ،كالعمؿ َّعمى َّذكرَّ
ًَّ
السمات التي وضعتيا كتب التراجـ و ّ
كتاباتوَّ ،كالتي َّتختمؼ َّعف َّ ّ
َّمر َّبيا َّمع َّىذه َّالشخصيات َّليتخذ َّمنيا َّمكقف ناَّ ،كما َّقاـ َّبنقد َّتصرفاتَّىذهَّ
الحكادث َّالتي ٌَّ
َّ
فَّ بدتَّمغايرةَّلمكجيةَّالعقبلنيةَّفيَّذلؾَّالتفسيرَّالذمَّسنراهَّالحقانََّّ .
الشخصياتَّكا ٍَّ

َّكقدَّتعمدناَّإيرادَّالنصَّتام نا؛َّلماَّيحمموَّمفَّمفرداتَّتنـَّعفَّآليةَّالترجمةَّ،بؿَّكتعرضَّ
جب َّعمىَّأحدىـَّ
جؿ َّ
َّحياتيةَّتحتضنياَّمؤلفاتَّالسيرَّكالتراجـَّعادة؛َّألىَّ ًَّ
ٌَّ
بدقة َّتفاصيؿ
ذلؾَّك ى
ى
ةَّالكميةَّكتحكيمياَّإلىَّمناماتَّ
لَّتعمدَّالمناماتَّالساخرة َّلتفكيؾَّالصكر ٌَّ
القكؿَّ"َّ:فيَّأحيافَّأخر
ٌ
2
َّالسياقاتَّالتاريخيةَّالتيَّأسستياَّ
ادَّمفَّىذاَّالقكؿَّأنياَّتسعىَّإلىَّإزالة َّالستارَّعف ٌَّ
المر
ٌ
كاشفة"  َّ،ي
كلمتكضيحَّأكثرَّنكرد َّقصةَّ"بفَّزيريؾ"َّ
يَّ
كماَّىكَّمبيفَّفيَّاليامشَّ ،
يَّ
السيرَّكالتراجـ" َّ
منظكمةَّ" ٌَّ

"...ىذا طالئع بف رزيؾ  3مع سخافة عقمو وسكره مف خمر الوالية قاؿ يوم ًا في مجمسو لما
عرض عميو الشيزري قصائد الشعراء ورقاع المكدييف مف أىؿ الشاـ وفي جممتيا رقعة البف
العميد فييا سطر مكتوب باألخضر اليانع ،وسطر باألصفر الفاقع ،وسطر باألبيض الناصع
وسطر بالذىب األحمر القاني مطرز الجوانب بالذىب اإلب ريز :مف صاحب ىذه الرقعة

يا زكي؟ فقاؿ :رجؿ مف رؤساء دمشؽ ومقدمييـ أحذؽ الناس بالترويؽ في األوراؽ
والتصحيؼ لأللفاظ ،ومعرفة أصناؼ الفواكو والثمار فقاؿ لو ابف رزيؾ :ما أدري ما تقوؿ
غير أنؾ سمبت ىذا المذكور فضؿ الفضالء ،ونسبتو إلى الفالحة والروعنة والجنوف ،ومع

ىذا ىي رقعة رجؿ مييف " ،"...فسألنا بعض أوالئؾ الحاضريف عف ذلؾ الفرح ،وعف األربعة
الذيف يرقصوف فقاؿ :ىؤالء أشرار األمة إبميس وعبد الرحمف بف ممجـ  والحجاج والشمر بف

َّ- َّ1دعدَّالناصرَّ،المناماتَّفيَّالمكركثَّالحكائي َّالعربيَّ،دراسةَّفيَّالنصَّالثقافيَّكالبنيةَّالسرديةَّ،صََّّ .161
َّ- َّ2ـَّ،فَّ،صََّّ .162

َّ - َّ 3طبلئع َّبف َّرزيؾ َّ( ََّّ 556َّ– َّ 495ىػَّ)َّأبكَّالغاراتَّ،قدـَّمصرَّفقي انرَّفترقىَّفيَّالخدـَّ ،كسنحتَّلوَّالفرصةَّ ،فدخؿَّ

القاىرة َّفكلى َّ ك ازرة َّالخميفة َّالفائز َّسنةََّّ، 549قتمتوَّعمةَّالعاضدَّبعدَّأفَّاستكلىَّعمىَّأمكرَّالدكلةَّكأمكالياَّ(،سيرَّأعبلـَّ

النببلءَّلمذىبيَّ،صََّّ– َّ 288مكقعَّالكراؽَّاإللكتركنيَّ)َّ َّ.

ََّّ- َّ قاتؿَّعميَّكرـَّاهللَّكجيو َّ،أدرؾَّالجاىميةَّكىاجرَّفيَّخبلفةَّعمرَّكقرأَّعمىَّمعاذَّبفَّجبؿَّ.ذكرَّذلؾَّأبكَّسعيدَّبفَّ

يكنس َّثـ َّصار َّمف َّكبار َّالخكارجَّ .قتمو َّأكالد َّعمي َّسنة َّ 44قَّ .ينظرَّ :ابف َّحجر َّالعسقبلنيَّ ،اإلصابة َّفي َّتمييزَّ
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آلي ػ ػ ػات ّ
ألف اهلل قد غفر لمفقيو المجير والميذب النقاش
ذي الجوشف  وىـ فرحوف َّ



وأما الفرح

الذي ألياىـ عف توقع العقاب حتى استفزىـ السرور ورقصيـ الطرب مع ما كانوا عميو مف
رجاحة العقوؿ ونزاىة النفوس...فيو الطمع في رحمة اهلل تعالى بعد اليأس بما اجترحوا مف

العظائـ .وانما قوى أطماعيـ كوف الباري جمت قدرتو  -غفر اليوـ لمفقيو والميذب

النقاش ...فقاؿ أبو المجد بف الحكـ :والعشرة دنانير التي لؾ عند ابف النقاش إلى متى

تخمييا .قـ الحقو قبؿ أف يدخؿ الجنة فما ترجع تراه أبدًا " َّ .1فيَّىذاَّالمنحى َّاالستشيادمَّ
يمد َّلمترجمةَّجس انَّر َّآخر َّ تعبرَّمنوَّ،كىكَّفضاءَّيكـَّالقيامةَّ
نجد َّ"الخطاب َّالمنامي ٌَّ
َّالساخر" َّ ي
حيثَّي ظيرَّفيوَّالكاتبَّشخصياتَّعديدةَّنالتَّبابَّالتكبة(الحجاج -ابفَّممجـ)َّكالَّشؾَّأفَّ
يَّ
بتَّفيوَّاآلرءَّحكؿَّمصيرَّىذهَّ
َّا
ذلؾ َّيحمؿ َّ إشارة َّتحيؿ َّمباشرة َّلمفضاءَّالدنيكمَّالذمَّتضار

الشخصياتَّ،ككأن ياَّسخريةَّمفَّأحكاـَّالناسَّالتيَّتتدخؿَّفيَّعالـَّالغيبَّ .
ٌَّ

متَّرجـَّلوََََّّّّ
َّكمف َّطريؼَّماَّطرحتوَّالمناماتَّ،تعميمياَّلبعضَّالظكاىرَّالكامنةَّفيَّحياةَّالي ى

-كافَّبداَّالتعميؿَّغيرَّمنسجـَّمعَّاألداةَّالعقميةَّالتحميمية َّ،-كماَّيكضحوَّىذاَّالمثاؿ...َّ:ثـ

عرضوا اليوـ صحائؼ أعمالو(الحافظ العميمي  )2بيف يدي الحؽ ،وىي مثؿ جبؿ سنير
الصحابةَّ ،القاىرةَّ ،1939َّ ،جَّ ،2صَّ . 99ينظر َّكذلؾَّ :خير َّالديف َّالزركميَّ ،األعبلـَّ ،القاىرةَّ ،1927َّ ،ج ََّّ ،2صَّ

َّ َّ.513

َّ - أبك َّالسابقةَّ ،أحدَّقتمةَّالحسيفَّرضيَّاهللَّعنو َّ،كافَّفيَّأكؿَّأمرهَّ،مفَّذكمَّالرياسةَّفيَّىكازفَّ،كصكفان َّبالشجاعةَّ
شيد َّصفيف َّمع َّعميَّ ،طمبو َّالمختار َّالثقفي َّبدـ َّالحسيف َّفيرب َّمف َّالككفة َّكقتؿ َّخارجيا َّسنة َّ66قَّ .ينظرَّ :خريدةَّ

القصر َّكجريدةَّالعصر َّ:تحقيؽَّ:د.شكرمَّفيصؿَّ،قسـَّشعراءَّمصرَّ:تحقيؽَّ:أحمد َّأميفَّكآخريفَّ،د.طَّ،القاىرةََّّد.تَّ

جَّ،2صََّّ.303ينظرَّكذلؾَّ:خرديف َّالزركميَّ،األعبلـَّ،جَّ،2صََّّ .416

 َّ -  مف َّالكاضح َّأفَّالفقيوَّالمجيرَّىكَّأحدَّالفقياءَّالمشيكريفَّفيَّعصرَّالكىرانيَّكماَّيشيَّبذلؾَّلقبوَّأماَّالميذبَّفيكَّ

عالـَّبالطبَّخدـَّنكرَّالديفَّزنكيَّ،تََّّ 574ىػ(َّعيكفَّاألنباءَّفيَّطبقاتَّاألطباءَّ،صَّ– َّ319مكقعَّالكراؽَّ)َّكقدَّسخرَّ

هَّأسكءَّمفَّفجارَّاألمةَّ .
الكىرانيَّمنوَّفيَّالمن اـَّبأنوَّكافَّيعيفَّعزرائيؿَّعمىَّالمرضىَّ،كىكَّىناَّيسخرَّمنوَّكيعتبر َّ
َّ- َّ1مناماتَّالكىرانيَّ،صََّّ 35- 35- 43

َّ - َّ 2الحافظ َّالعميميَّىكَّالذمَّكتبَّلوَّكعنوَّالكىراني َّ المقاـَّكلعموَّأفَّيككفَّ"َّأبكَّالخطابَّالعميميَّعمرَّبفَّمحمدَّبفَّ
عبدَّاهللَّالدمشقيَّالتاجرَّالسفارَّ،طمبَّبنفسوَّككتبَّالكثيرَّفيَّتجاربوَّبالشاـَّكمصرَّكالعراؽَّكماَّكراءَّالنيرَّ،ركمَّعفَّ

نصر َّاهلل َّالمصيصيَّ ،كعبدَّاهللَّالغراكمَّكطبقتيماَّتكفيَّفيَّشكاؿَّ 574قَّعفَّأربعَّكخمسيفَّسنةَّ.ينظرَّ:ابفَّالعمادَّ
الحنبميَّ ،شذرات َّالذىب َّفي َّأخبار َّمف َّمذىبَّ ،مكتبة َّالقدسيَّ ،القاىرة1351َّ ،قَّ ،ج ََّّ ،4ص ََّّ.248ككممةَّالعميميَّ:
ىذهَّالنسبةَّإلىَّعميـَّكىكَّبطفَّمفَّكمبَّكىكَّعميـَّبفَّجنابَّابفَّىبؿَّبفَّعبدَّاهللَّبفَّكنانةَّبفَّبكرَّبفَّعكؼَّبفَّعثرةَّ

ينسبَّإلىَّكثيرَّ.ينظرَّ:ابفَّاألثيرَّ،المبابَّفيَّتيذيب َّاألنسابَّ،مكتبةَّالقدسيَّ،القاىرة1356َّ،قَّ ،جَّ،2صََّّ .149
185

السخرية في أدب ال ػ ػ ػػػوىراني .
آلي ػ ػ ػات ّ
فقالت المالئكة :أي رب أشغالنا كثيرة في ىذا اليوـ ،وقد جاء الرجؿ بتخميط عظيـ ،وقد
سبقو أمـ مف الناس ،وىو يريد يوـ القيامة وحده .وال يحاسب فيو سواه ،وموازيف برسمو ال

يشركو فييا غيره فيقوؿ الباري جمت قدرتو :ما خمقكـ وال بعثكـ إالّ كنفس واحدة سمموه إلى
الروح األميف فيقوؿ جبريؿ عميو السالـ :ىذا شيخ مف شيوخ اإلسالـ ،ومف عظماء أمة

محمد عميو السالـ ،ولو مف أعماؿ البر ما يوفي عنو مظالـ العباد ،أوقفوا أمره وصموا

عميو ،فتغاضى الحؽ سبحانو عنو بكرمو وأوقفو بيف الجنة والنار1 "...؛ إذَّيمكفَّأفَّنصكغَّ

فحكلَّىذاَّالمقطعَّفيَّشكؿَّعمميةَّاستدالليةَّكاآلتيَّ :
َّ-الحافظ يأتي بتخميط عظيـ( )-

 -المالئكة تتيرب مف معاقبتو( )-

 -الحافظ يريد يوـ القيامة وحده ( )-

 الحافظ يريد مراسيـ العذاب وحده( )- -اهلل عزوجؿ يقوؿ بأف الخمؽ والبعث كنفس واحدة()+

 اهلل عزوجؿ يطمب مف المالئكة أف توقفو بيف الجنة والنار()+ جبيرؿ عميو السالـ يدافع عف الحافظ( )- -جبريؿ يثني عمى أعمالو( )-

َّ

لتصبح المعادلةَّ:المبلئكةَّتساندَّالحافظَّكالمنطقيَّمنياَّأفَّالمبلئكةَّتساندَّاهللَّ .

جب َّريؿَّيساندَّالحافظَّ،كالمنطقيَّمنياَّأفَّجبريؿَّيساندَّاهللَّ .

الحافظَّالعميميَّيريدَّا لقيامةَّكحدهَّكمراسيـَّالعذابَّكحدهَّكالمنطقيَّمنياَّأفَّالقيامةَّبيدَّاهللَّ .

جبريؿَّيثنيَّعمىَّأعماؿَّالشيخَّكالمنطقيَّمنياَّأف َّالشيخَّجاءَّبخمطَّعظيـَّلذلؾَّكافَّعمىَّ

جبريؿَّأفَّيعاقبَّالحافظَّالعميمي َّ .2

أف َّلجكءَّالكىرانيَّإلىَّىذهَّالعمميةَّالمنطقيةَّالتيَّتتنافىَّمعَّالعقؿَّ،لـَّيكفَّالغرضَّ
َّكالحؽ َّ َّ

ؾَّ
سكلَّالسخريةَّمفَّشيخوَّ ،لذلؾَّفقكؿَّاهللَّعزكجؿَّ(بأف الخمؽ والبعث كنفس واحدة)َّيف يَّ
منيا َّ
ٌ
ىذاَّالتمكيوَّالذمَّعمدَّإليوَّالساردَّ،كالذمَّيفيـَّمفَّىذاَّأنو َّيسخرَّمفَّ"الشيخَّالعميمي"َّ،مماَّ
ٌَّ

َّ- َّ1مناماتَّالكىرانيَّ،صََّّ .28

َّ- َّ2ينظر َّ:سميـَّسعدليَّ،تشكبلتَّالسردَّالساخرَّكمقاصدهَّفيَّالمناـَّالكبيرَّلركفَّالديفَّالكىرانيَّ ،صََّّ َّ .192
186

السخرية في أدب ال ػ ػ ػػػوىراني .
آلي ػ ػ ػات ّ
الساخرَّ،ىكَّ
أدلَّبوَّإلى َّ جعؿَّكؿَّمفَّالمبلئكةَّكجبريؿَّيدافعافَّعنوَّ،كالغايةَّمفَّىذاَّالقمبٌَّ َّ
ؿَّبياَّالمترجـَّلو(الحافظَّالعميمي)َّ،ككذلؾَّمحاكلةَّإغرائوَّ،ألفَّ
التمكيوَّالذمَّيتخذه َّكتقنية َّ ييظمٌ
ي

"اإلغراءَّلوَّعمؿَّتكجيييَّيعمؿَّعمىَّتقريبَّالمرسؿَّإليوَّ،بمزكـَّماَّيحمد" َّ َّ.1

اَّىاماَّ،يتمثؿَّفيَّكفيةَّإمتاعَّالمتمقيَّ،كىيَّالطريقةَّ
َّإف َّليذهَّالعمميةَّالمنطقيةَّدك نار
ن
َّحجاجي ن

العقبلنيةَّالتيَّتجعموَّيسمـَّبالنتيجةَّ،كيعتبرىاَّغيرَّنيائيةَّ،كىذهَّالنتيجةَّالتيَّجعمياَّالكىرانيَّ

مصيرىاَّ،تيدؼَّإلىَّاإلقناعَّمفَّناحيتيف؛ َّإذَّاستعمؿََّّ
محصكرةَّبيفَّالجنةَّكالنارَّ،كلـَّيحددَّ َّ

الكجو َّالمنطقي َّفيياَّ ،في َّإيراده َّاآلية َّالكريمة َّالتي َّتنفي َّكجكد َّالحساب َّلرجؿ َّكاحد َّفقطَّ
كاستعافَّبمكانةَّاهللَّعزكجؿَّالذمَّالَّيمكفَّأفَّيكذبَّأكَّيشؾَّفيَّأقكالوَّ .

َّكقد َّتتعارض َّمفردات َّ"الترجمة" َّكما َّيظيرىا َّ"المشيد الحممي" َّفي َّكتب َّالتراجـ َّذاتياََّّ

ياؽَّالنصيَّالذمَّيكشؼَّحيثياتوَّ،فكأفَّالمناـَّ
ٌَّ
ٌَّ
حيثَّيشكؿَّالخطابَّالمناميَّأداةَّدالةَّعمىَّالس

الساخرَّاستراتيجيةَّيساؽَّليككفَّشاىداَّكمخالفانَّلمبعدَّالمذككرَّفيَّثناياَّ"التراجـَّكالسير"َّ،ليؤكدَّ
ٌ
زيؼَّالصفةَّالمذككرةَّ ََّّ.

َّفيَّمكضعَّآخر َّمفَّنصَّ"المناـَّالكبير" َّتكشؼَّ"المنامات" َّ عفَّقدرةَّالكاتبَّفيَّإحكاـَّ

السيطرة َّعمى َّىذه َّالشخصياتَّ ،كاخضاعيا َّ لحكمو َّكمشيئتوَّ ،فإذ َّييرب َّمنو َّرجؿ(الحافظَّ
ٌَّ
العميمي)؛َّأمَّيتنكرَّلفسقوَّفيَّالدنياَّ،نجدَّب ٌَّأنو َّأطمعوَّ عمىَّكثيرَّمفَّأس اررهَّ ،بدليؿَّقكلوَّفيَّ

المناـ َّ ":أليس أنت الذي أدخمت فالنا إلى الخرابة المظممة ونيمتو( ،)...يا مرجوس أليس
أنت الذي أخذت يحي المطرز وما قاـ عميؾ وراح عنؾ وأنت مغبوف( ،)....ولو عددت


َّالسخرية َّيجده َّالقارئ َّكثي ار َّفي َّرسائؿ َّالجاحظ َّكيسميو َّبعضَّالنقادَّب ػػَّ:القمب وعكس المراد مف
َّ َّ -ىذا َّالنكع َّمف ٌ

الجواب َّ،كأمثمتوَّفيَّالتراثَّالعربيَّكثيرةَّ،نكردَّىذهَّاألمثمةَّالتيَّعثرناَّعميياَّفيَّأمياتَّالكتبَّالتراثيةَّ"َّ:ساكـَّ"أشعب"َّ
َّأقؿ َّثمف َّليا َّدينارَّ .قاؿ"َّ :أشعب"َّ :كاهلل َّلك َّأنؾ َّإذا َّرميت َّبيا َّطائ انر َّفي َّالسماء َّفكقعَّ
رجبلن َّفي َّقكسَّ ،فقاؿ َّالرجؿٌ :

مشكيا َّبيف َّرغيفيفَّ ،ما َّشتريتيا َّمنؾ َّبدينار َّأبدانَّ .ينظرَّفيَّذلؾَّ:األصفيانيَّ:محاضراتَّاألدباء َّكمحاكراتَّالشعراءَّ
كالبمغاءَّ ،بيركتَّ ،1961َّ ،جَّ ،3ص ََّّ ,291كابفَّعبدَّربوَّ:العقدَّالفريدَّ ،مطبعةَّلجنةَّالتأليؼَّكالترجمةَّكالنشرَّالقاىرةَّ

َّ ،1942جَّ ،3ص ََّّ ،329كأبك َّالفرج َّاألصفيانيَّ ،األغانيَّ ،جَّ ،17ص ََّّ "َّ .92رأل َّ"الحسف" َّعمى َّريج وؿ َّطيمسافَّ
صكؼَّ،فقاؿَّلوَّ:أيعجبؾَّطيمسانؾَّىذا؟َّقاؿَّ:نعـَّ.إنٌَّوَّكافَّعمىَّشاةَّقبمؾ"َّ.أبكَّىبلؿَّالعسكرمَّ:الصناعتيفَّ:الكتابةَّ

كالشعرَّ ،تحَّ :محمد َّالبجاكمَّ ،كمحمد َّأبك َّالفضؿ َّإبراىيـَّ ،طَّ ،2دار َّالفكر َّالعربيَّ ،1971َّ ،ص ََّّ"َّ .143قالتَّامرأةَّ
ؿ"أشعب"َّ :ىب َّلي َّخاتمؾَّ .قاؿَّ :لماذا؟ َّقالتَّ :ألذكرؾ َّبوَّ ،قاؿَّ :أذكريني َّبالمنعَّ.ـَّ،فَّ،صََّّ.19كاألغانيَّ:جَّ17

صََّّ .91

َّ - َّ 1عبد َّاليادم َّبف َّظافر َّالشيرمَّ ،استراتجيات َّالخطابَّ ،مقاربة َّلغكية َّتداكليةَّ ،طَّ ،1دار َّالكتاب َّالجديدَّ ،المتحدةَّ

بيركت َّ-لبنافَّ،صََّّ .358
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السخرية في أدب ال ػ ػ ػػػوىراني .
آلي ػ ػ ػات ّ
عميؾ المخازي التي رأيتيا أمس في صحيفتؾ لضاع عمى الزمافَّ ،1 "...يتضح َّمف َّىذاَّ

يعينو َّ عمى َّالقبضَّعميو؛ َّ حيثَّيرلَّالكاتبَّفيَّىذاَّ
بأف َّالمناـ َّكعممية َّاسترجاعية َّ يَّ
المقطع َّ ٌَّ
ةَّتيصغرَّمفَّقيمةَّالمترجـَّلوَّ .
الظرؼَّفرصةَّسامحةَّلكتابةَّسيرةَّساخر َّ

َّثـَّتسردَّالمناماتَّحاؿَّالحافظَّالعميميَّيكـَّالقيامةَّ،كىيَّبذلؾَّتعكسَّرؤيتيفَّ:أماَّاألكلىَّ

اني)َّبتحقيؽَّىذاَّالمآؿَّلممترجـ َّ لوَّ،كأماَّالثانيةَّفالرؤيةَّتتضحَّفيياَّاإلحالةَّ
فرغبةَّالراكم(الكىر
ى
ألحكاؿ َّالدنياَّ ،كسياقات َّحكادثياَّ ،تجعؿَّالمناماتَّالحافظَّالعميميَّمغفك انر َّلوَّ،كىذاَّكماَّىكَّ
جمي َّيحقؽ َّرغبة َّ"الشيخ َّالعميمي" َّالحالـ َّبيذا َّالمآؿَّ .كفي َّالكقت َّنفسو َّيحقؽَّرغبةَّالكاتبَّ

التيكمية َّعف َّطريؽ َّاستراتيجية َّذكيةَّيستعرضَّفيياَّم نجزاتَّالعقابَّالتيَّأىمتوَّليذاَّالمآؿََّّ

كما َّىك َّظاىر َّفي َّىذا َّالمقطع...":ثـ عرضوا اليوـ صحائؼ أعمالو(الحافظ العميمي) بيف
يدي الحؽ ،وىي مثؿ جبؿ سنير ،فقالت المالئكة :رب أشغالنا كثيرة في ىذا اليوـ ،فيقوؿ
جبريؿ عميو السالـ :ىذا شيخ مف شيوخ اإلسالـ ،ومف عظماء أمة محمد عميو السالـ ،ولو

مف أعماؿ البر ما يوفي عنو مظالـ العباد ،أوقفوا أمره وصموا عميو ،فتغاضى الحؽ سبحانو

عنو بكرمو وأوقفو بيف الجنة والنار .2 "...يتظاىر َّالكاتب َّفي َّىذا َّالمقطع َّبتبرئة َّالحافظَّ

مستغبلَّفضاءَّيكـَّالقيامةَّ،الذمَّيصؼَّأحكاؿَّالمترجـَّلوَّكيظيرَّ
َّ
العميميَّمفَّالجكرَّكالفسؽ َّ
حسفَّالسيرةَّأكَّضديتيا.
ٌَّ

َّيتخذَّالكىراني َّمفَّ"فضاءَّالقيامة"َّعمكدنَّاَّأساسينَّاَّلكشؼَّالحقائؽَّ،كتعريةَّالمجتمعَّكفضحَّ

عيكبوَّ ،بػاستحضار َّ عددَّكبيرَّمفَّرجاالتَّالدكلة؛ َّ حيثَّيترجـَّليـ َّ كينكرَّعمييـَّ ،فالحافظَّ

العميمي َّيقتني َّالغممافَّ ،كىك َّمتيـ َّأخبلقينَّاَّ ،كينكء َّكماؿ الديف بف الشيرزوري َّ بمعاصَّ
ؽ َّ عمىَّالمبلئكةَّاإللماـَّبياَّكحصرىاَّ
َّالسيرة َّالمكثقة َّفي َّاليامش)َّ ٌش ىَّ
عظيمة َّ(تتعارض َّمع ٌَّ

بل َّبصناع ةَّالكتابةَّ،ظاىرَّالتكمؼَّ،ناقصَّاألداةَّكيبرىفَّعمىَّ
كيظيرَّ"المؤيدَّبفَّالعميد" َّجاى نَّ
ىذا َّالرأم َّبرأمَّطبلئعَّبفَّرزيؾ َّفيوَّالذمَّقاؿَّعنو "َّ:إّنو رجؿ مييف جاىؿ توصؿ لمدولة

َّ- َّ1مناماتَّالكىرانيَّ،صََّّ .30
َّ- َّ2ـَّ،فَّ ،صََّّ .28- 27

 َّ- َّ كماؿَّالديفَّالشيرزكرمَّ:محمدَّبفَّعبدَّاهللَّبفَّالقاسـَّأبكَّالفضؿَّكماؿَّالديفَّالشيرزكرم َّقاضيَّفقيوَّ،أديبَّمفَّ

الكتابََّّ،كافَّعظيـَّالرئاسةَّ،كلدَّفيَّالمكصؿَّكانتقؿَّإلىَّدمشؽَّفكالهَّمحمكدَّبفَّزنكيَّالحكـَّفيياَّ،كارتقىَّإلىَّالك ازرةَّ
كاستمر َّحتى َّأياـ َّصبلح َّالديفَّ ،كتكفي َّبدمشؽ َّ 572قَّ .كشيرزكر َّبمدة َّكبيرة َّمعدكدةَّمفَّأعماؿَّأربؿَّبناىاَّزكريفَّ

الضحاؾَّ ،كىي َّلفظة َّعجمية َّمعناىا َّ بالعربية َّبمد َّزكرَّ .ينظرَّ :األعبلـَّ ،جَّ ،3ص ََّّ ،930ينظر َّكذلؾَّ ،المباب َّفيَّ
تيذيبَّاألنسابَّ،جَّ،2صََّّ .34
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السخرية في أدب ال ػ ػ ػػػوىراني .
آلي ػ ػ ػات ّ
الصبياف ،ويظير طالئع ذاتو في موضع آخر سخيؼ العقؿ ،سكي اًر
بمعب البنات وزخارؼ ّ
اتَّالسمطةَّ،عبرَّ
ٌَّ
مف خمر الوالية...وىكذا" َّ.1لقدَّاستطاعَّالكىرانيَّأفَّيكسعَّدائرةَّنقدهَّألدك
ـَّعفَّتشكيؿَّسطكرَّبينةَّليـَّفيَّصفحاتَّتراجميـَّ
َّتن
ٌ
تشريح َّدقيؽ َّساخر لمكاقؼ َّعديدةٌ ،

ةَّفيَّنصَّالسيرةَّكبنائو َّ .2
ٌَّ
ـَّ،مماَّيعنيَّأفَّنصَّ"المناـ"َّيسيـَّبالضركر
كسيرى
ٌ

كفيَّفضاءاتَّالقيامةَّتتكلدَّالمغفرةَّغالب ناََّّ،كالتيَّتقترفَّبماَّيبررىاَّ،مماَّيككفَّصالح نا َّإلثباتَّ
سيرةَّالمترجـَّأكَّنفيياَّ .

َّكقدَّكعتَّمناماتوَّقيمةَّالمغفرة/العقابَّالمتكلدةَّفيَّفضاءَّالقيامة؛َّحيثَّتككفَّشاىدانَّمؤث ناَّرَّ
رديةَّالساخرةَّ .
كيةَّ،فرسمتياَّفيَّنصكصياَّالس
عمىَّحسفَّالسيرةَّالدني
ٌَّ
ٌ
ٌ
َّفالحافظَّالعميميَّالتاجرَّصاحبَّاليمةَّيسأؿَّالكىرانيَّعفَّمصيرهَّفيَّالقيامةَّ،ليردَّعميوَّ

معمبلن َّذلؾ َّبيذا َّ"المشيد َّالحممي"َّ [َّ،ثـ عرضوا اليوـ صحائؼ أعمالو(الحافظ العميمي) بيف

يدي الحؽ وىي مثؿ جبؿ سنير ،فقالت المالئكة :رب أشغالنا كثيرة في ىذا اليوـ][ ،فيقوؿ
جبريؿ عميو السالـ :ىذا شيخ مف شيوخ اإلسالـ ،ومف عظماء أمة محمد عميو السالـ ،ولو

مف أعماؿ البر ما يوفي عنو مظالـ العباد ،أوقفوا أمره إلى حيف .]...نبلحظَّفيَّنيايةَّىذاَّ
َّبأف َّ الركام َّيمجأ َّإلى َّتكقيؼ َّاإلجابة َّالتي َّتتضمف َّمصير َّالشيخ َّالعيممي ،فيجيبَّ
المقطع ٌَّ
الراكم َّفي َّمقطع َّالحؽ َّمفككان َّالمغفرة َّإلى َّصكرىا َّالمفاجئةَّ ،بدليؿ َّقكلو"َّ :فتغاضى الحؽ

سبحانو عنو بكرمو وأوقفو بيف الجنة والنار" .عمىَّضكءَّذلؾَّ،يتضحَّإسياـَّالمناماتَّفيَّ
بناءَّسياقاتَّالسيرةَّكالترجمةَّ لمشخكصَّ،سكاءَّفيَّكتبَّخاصةَّبالتراجـَّ،أكَّفيَّمؤلفاتَّتاريخَّ
ٌَّ

األدب َّكغيرىاَّ ، كنرل َّبعد َّىذا َّالطرح َّأف َّالمنامات َّسيقت َّلتككف َّإشارة َّدالة َّعمى َّالنصَّ
ـَّليـَّ،فكأن ياَّمكضكعةَّلمتدليؿَّكالبرىافَّعمىَّالتكجوَّالعاـَّالذمَّ
ٌَّ
َّالمترج
المكتكبَّابتداءَّفيَّحؽ
ى
تبناهَّالمؤلؼَّلصاحبَّالترجمةَّ.

َّ

َّ- 1منامات َّالكىرانيَّ ،صََّّ .23

َّ- 2ينظر َّ :دعدَّالناصرَّ،المناماتَّفيَّالمكركثَّالحكائي َّالعربيَّ ،دراسةَّفيَّالنصَّالثقافيَّكالبنيةَّالسرديةَّ،صََّّ .166
المناماتَّ،كىكَّكتابَّجمعتَّفيوَّالكثيرَّمفَّالسيرَّالتيَّترسـَّلناَّتفاصيؿَّ
َّ- َّ بدكفَّأفَّننسىَّكتابَّآخرَّفيَّخطابَّ
ٌ

ىذه َّال ٌشخصيات َّككيؼ َّكاف َّمصيرىا َّفي َّالمناـ َّ(الرؤية)َّ ،لئلماـ َّالمحدثَّ ،الحافظَّ ،العبلمةَّ :عبد َّاهلل َّبف َّمحمد َّبفَّ
عبيدَّبفَّسفيافَّ،بفَّقيسَّالقرشيَّ،أبكَّبكرَّبفَّأبيَّالدنياَّالبغدادمَّ،مفَّمكالي َّبفَّأميةَّ.كافَّصاحب َّفصاحةَّكببلغةَّ

إف َّشاء َّأكعظ َّحتى َّيبكي َّجميسو َّكاف َّشاء َّتحدث َّمعو َّحتى َّيضحكوَّ ،كلد َّابف َّأبي َّالدنيا َّببغداد َّسنةَّثمافَّكمائتيفََّّ
ال َّناد نارَّ ،ينظرَّ َّ :الحافظ َّابف َّأبي َّالدنياَّ ،المناماتَّ ،تحقيؽ َّكتعميؽ َّمجرل َّالسيدَّ
كنشأ َّفييا َّكلـ َّيفارؽ َّأرض َّبغداد َّإ ٌ

إبراىيـَّ،د.طَّ،مكتبةَّالقرآفَّ،لمطبعَّكالنشرَّكالتكزيعَّ َّ-بكالؽَّ َّ-القاىرةَّ،د.تَّ،صََّّ َّ.8
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السخرية في أدب ال ػ ػ ػػػوىراني .
آلي ػ ػ ػات ّ
َّلفرزَّالسماتَّكالحديثَّعفَّالمكاقؼَّالتيَّاختيرَّالكقكؼَّعندىاَّ،امتدتَّالمناماتَّ
َّ َّ
ككصكالن
ٌ

َّإياىا َّد الالت َّعديدة َّتشيد َّألصحاب َّالترجمةَّ
لتشمؿ َّالفضائيف َّالدنيكم َّكاآلخركمَّ ،محممة ٌَّ
ؿَّبكؿَّىذهَّالسياقاتَّكالدالالتَّ
ٌَّ
َّنصَّالمناـَّالمحم
كىذاَّيفضيَّلمقكؿَّ:إف
كتنبيَّعفَّأحكاليـَّ ،
ٌ
ٌ

عـَّأن ياَّتعمدَّلتكظيؼَّنصَّالمناـَّمتأثرةَّ
فيَّبناءَّالسيرةَّإسيام نا َّرئيسينَّا! َّبؿَّنز ٌَّ
ٌَّ
الرمزيةَّ،يسيـَّ
ٌَّ
أفَّلمنصَّالمقدسَّ(المناـ)َّ
بكضعوَّاالعتبارمَّالذمَّكفمتو َّلوَّالثقافةَّالعالمةَّكالشعبيةَّ،باعتبار َّ ٌ

اءَّمفَّالنبكةَّفيَّظ ٌؿَّالثقافةَّاإلسبلميةَّالتيَّرأتو .1
جز ن

التيَّتتمتعَّبياَّالترجمةَّالسرديةَّفيَّمناماتوَّ َّ:
ٌَّ
كلمتكضيحَّأكثرَّنكردَّلمقارئَّبعضَّالخصائصَّ

َّ- 1الترجمة الكاشفةَّ :

كؿَّمفَّىذاَّالنصَّالسردمَّ،كقكلوَّ":وقد لقيني أبو الحسف بف منير فخطؼ
َّإفَّالمقطعَّاأل
ٌ

الرقعة مف يدي وقرأىا وقاؿ :ىذه رقعة رجؿ دىاف عارؼ بجؿ األصباغ وانزاؿ الذىب؛ ولكنو
جاىؿ بصناعة الكتابة ظاىر التكمؼ فييا يريد أف يتمـ نقص الصناعة ويستر عوارىا

باأللواف المشرقة واألوراؽ المصبغةَّ .2 "...يختزؿ َّمعنى َّاالستخفاؼ َّبالكتابة َّكيصبحَّ
فيَّنصَّالسيرةَّ،كماَّىكَّمبيفَّفيَّاليامشَّ يسعيافَّإلىَّ
المقطعافَّ،األكؿَّكالثانيَّالكرارداف َّ
ٌ

تكريس َّالحقيقة َّالمركزيةَّ ،كىي َّتفشي َّالكتابة المتك ّمفة َّالتي َّكصؿ َّبيا َّبعضيـ َّإلى َّأعمىَّ

َّالسرديةَّ ،كالتي َّجاءتَّ
المراتب؛ َّحيث َّتكمف َّكراء َّىذه َّالحقيقة َّالتي َّسعت َّإلييا َّالترجمة ٌَّ
َّالسيرَّ ،مبلبساتَّ
عرضيةَّ ،كفي َّالكقت َّنفسو َّنجدىا َّمتماىية َّمع َّالترجمة َّالكاردة َّفي َّكتب ٌ

تاريخيةَّشيدتياَّالكتابةَّفيَّالمشرؽَّ َّ.

يخيةَّ،فإنوَّيسعىَّإلىَّ
َّكفي َّمقطع َّآخر َّتككف َّترجمة َّالكاتب َّشيادة َّعمىَّمبلبساتَّتار
ٌ

الترجمةَّالكاشفةَّالتيَّكبمتياَّكتبَّالسيرةَّباسـَّالشجاع ةَّكاألخبلؽَّ،كالتممؽَّ،كىذاَّفارؽَّرئيسَّ
ٌَّ
مترجـ َّلوَّ،كماَّىكَّتاريخيَّ
بيف َّما َّىك َّتخييمي َّسردمَّ ،يفضح َّالظكاىرَّالكامنةَّفيَّحياةَّالي ى

رسميَّ ،كقكلو ":فما أشعر إ ّال بضرطة عظيمة ىائمة جاءت مف خمفي طنت ليا أكناؼ

المحشر ،فالتفت عف يساري فإذا بجامعة مف أصحابنا كميـ قياـ ينظروف ويضحكوف
َّ- 1ينظر َّ :دعدَّالناصرَّ،المناماتَّفيَّالمكركثَّالحكائي َّالعربيَّ ،دراسةَّفيَّالنصَّالثقافيَّكالبنيةَّالسرديةَّ،صََّّ .164
َّ- َّ2مناماتَّالكىرانيَّ،صََّّ .33

َّ - َّ الحسف بف منير َّ :أحمد َّبف َّمنير َّأبك َّالحسف َّالطرابمسيَّ .شاعر َّالشاـ َّالمشيكر َّفي َّعيد َّنكر َّالديفَّ،لوَّديكافَّ

مطبكعَّ ،كاف َّمكثر َّاليجاء َّتكفي َّبحمب َّ 547قَّ ،ككاف َّرافضي نا َّخبيث َّالمساف"َّ .ينظرَّ :شذرات َّالذىبَّ ،ج ََّّ ،4صَّ

َّ.146ينظرَّكذلؾَّ:كفياتَّاألعيافَّ،جََّّ،1صََّّ .76
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آلي ػ ػ ػات ّ
فاتيمت بيا الصفي بف كريـ الممؾ واغتظت عميو وتوعدتو فحمؼ إنو ما صفي لي إالّ التاج

بف أبي الصقر فجردت عميكـ وقمت لكـ :يا قوـ ىذا وقت المجوف" َّ .1نبلحظَّفيَّىذاَّالمقطعَّ

َّالسخريةَّ ،أماََّّ
بأ ف َّالترجمة َّالتي َّتتأسس َّ عمى
ٌ
َّالتخيمي َّممتبسة َّبمعانييا َّالتي َّال َّتخمك َّمف ٌ

يخيَّالمدكفَّفيَّالسيرَّ،كماَّيكضحوَّاليامشَّ،فيكَّمقنفَّباسـَّالديفَّكمحددَّمفَّالناحيةَّ
ٌَّ
التار

َّفيَّالترجمةَّالسردية َّ خطابَّنقدمَّساخرَّمبني َّ عمىَّالسؤاؿََّّ
َّألف َّالتخييمي َّالمدكف
ٌ
المفظية؛ ٌ
خطابَّحقائؽَّرسميةَّ،كمفَّىناَّفإف َّالتأكيؿَّيرتبطَّبسؤاؿَّالمجكفَّالذمَّربطوَّ
كأماَّالتاريخيَّف
ٌ

الكاتبَّبالتاج بف أبي الصقر"َّالذمَّككؿَّمفَّطرؼَّ"الصفي بف كريـ الممؾ"َّلمعاقبةَّالكىرانيَّ
الذمَّألصؽَّبو َّ خركجَّالظرطة؛َّحيثَّ يرلَّالكاتبَّفيَّىذاَّالظرؼَّفرصةَّسانحةَّلكتابةَّسيرةَّ

استخفافيوَّتيقزـَّمفَّقيمةَّالمترجـَّلوَّ َّ.

السػيرةَّالرسػميةَّتتعػارضَّمػعَّالترجمػةَّالكاشػفةَّالػكاردةَّفػيَّالمنامػاتَّ،مػفَّ
ػؾَّأفَّ ٌ
َّكالَّيعنػيَّذل ٌ

الس خريةَّ،كلكفَّقيمتياَّتتحددَّباإلشارةَّتخيميانَّإلىَّكقػائعَّالتػاريخَّالمطمكسػةَّ،كلمػنصَّ
أجؿَّال ٌذـَّك ٌَّ
المنػاميَّالػػذمَّيصػكرَّلنػػاَّمشػيدانََّّسػػيريانََّّطافحػانََّّبػالتيكـ َّ،غايػػاتَّتػتمخصَّفػػيَّتمػؾَّاإلشػػارةَّالتػػيَّ

َّ،ألفَّ
أعمنػػتَّعػػفَّكقػػتَّالمجػػكفَّ.كقػػدَّكػػافَّنصػػوَّالمصػػغرَّىػػذاَّ،لعبػنَّاَّباأللفػػاظَّلتمكػػيفَّالمعنػػى ٌ

المعنىَّ -أمَّالمعنىَّالخبلؽ َّ-ليسَّكشف ناَّ،بؿَّىكَّالم اررةَّالكجكديةَّلمذاتَّالتيَّتسعىَّإلىَّتبيافَّ
المستكرَّمفَّالسيرةَّالتاريخيةَّفالسػيرةَّكثيقػةَّعمػىَّقػدرَّكبيػرَّاألىميػةَّ،تضػيءَّجكانػبَّكثيػرةَّمػفَّ
ٌَّ

ػنصَّالسػردمَّالت ارثػيَّ،كقػػدَّ
ػذهَّالسػيرةَّأبػػداَّمػفَّعمميػةَّتحميػؿَّال
الػنص َّ،2كلػـَّيعػدَّمبػر ارَّاسػتبعادَّى
ٌ
ٌ
اَّمفَّإضاءاتَّالسيرةَّالشخصيةَّفيَّىذهَّالقراءاتَّ َّ.
ٌَّ
أفدناَّكثير

َّمرةَّأخرلَّيقؼَّقارئَّنصَّالمنػاـَّعمػىَّمحػكرَّمفتػكحَّمػفَّاألسػئمةَّ،كاإلخفاقػاتَّالتػيَّكقعػتَّ

ػبَّالسػيرَّكالتػراجـَّ،فشخصػػيةَّابػػف الجمػػيس الجيرونػػيَّ،تعتبرتيػػاَّىػػذهَّالكتػبَّاسػػمنَّاَّيػػدؿَّ
فييػاَّكتػ
ٌ

َّ- َّ1مناماتَّالكىرانيَّ،صََّّ .38

َّ -َّ التاج بف

أبي الصقر :محمدَّبفَّعميَّالحسفَّالمعركؼَّبابفَّأبيَّالصقرَّكافَّفقيي نا َّشافعي نا َّكتفقوَّعمى َّيد َّأبيَّ

اسحاؽ َّالشيرازم َّكغمب َّعميو َّالشعر َّفاشتير َّبو " َّ .ينظرَّ :تاريخ َّأبك َّالفداَّ ،المخت صر َّفي َّتاريخ َّالبشرَّ ،د.طَّ ،القاىرةَّ

د.تَّ،جَّ،2صَّ.354

َّ- َّ2ينظرَّ:ناظـَّعكدةَّ،نقصَّالصكرةَّ،تأكيؿَّببلغةَّالمكتَّ،صََّّ .45
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آلي ػ ػ ػات ّ
ىاَّ،معَّماَّجاءَّفيَّالنصَّالسردمََّّكقكلو:
ٌَّ
عمىَّمكافَّكماَّيبينوَّاليامش َّ،كالتيَّتتعارضَّبدكر

"فقػػالوا :يػػتكمـ باليػػذياف فػػي ىػػذا المقػػاـ ،مػػا أنػػت غريػػب مػػف ىػػذا الرجػػؿ وال أنػػت جاىػػؿ بػػو
جميع ما وجد في صحيفة حسػناتو خمػس قػراطيس صػدقة بيػدؾ البػف الجمػيس الجيرونػيَّ.1 "...

ػيةَّ،كأعػػدناَّبنػاءَّالمقػاطعَّبنػاءَّإخباريػػاََّّ
َّإذاَّتأممنػاَّفػيَّالتعبيػرَّالػذمَّأقحمػػتَّفيػوَّىػذهَّالشخص َّ
كصػػارَّالمعنػػىَّ:ابػػفَّالجمػػػيسَّيطمػػعَّفػػيَّنيػػػؿَّالثػػكابَّرغػػـَّشػػحَّحس ػػناتوَّ،كيػػؼَّنفيػػـَّاألسػػػئمةَّ
ػصَّالسػيرةَّالرسػمية؟َّككيػؼَّنكاجػوَّ
المتكلدةَّمفَّىذاَّاالستنباط؟َّكيؼَّنتعامؿَّمعَّالمػألكؼَّفػيَّن
ٌ

حقيقةَّتاريخيةَّغمبَّعميياَّالتزييؼ؟َّلذلؾَّحاكؿَّالكاتبَّتدكيفَّيكمياتوَّ،لتككفَّإش ارةَّدالةَّعمىَّ
ـَّلوَّ،فكأنيػاَّمكضػكعةَّلمتػدليؿَّكالبرىػافَّعمػىَّالتكجػوَّاإلقصػائيَّ
فيَّحؽَّالمترج
النصَّالمكتكبَّ
ٌ
ى

الذمََّّتبناهَّأصحابَّالترجمة َّ2فيَّكتبَّالسيرَّكالتراجـَّ َّ.
 - 2الترجمة العابرة:

إفَّىذاَّالتعبيرَّالس ردمَّينطكمَّعمىَّترجمةَّمساعدةَّ،كماَّيبينياَّىذاَّالمقطع "َّ،فقمت لؾ
ٌَّ
َّ

(الحافظ العميمي) ،أطمب لنا الشريؼ أبا العباس النقيب فمالنا وال ليـ مثمو ،فخرجنا في

طمبو فمقينا زيف الديف بف الحكيـ (لـ نجد لو تعريفاً) ومعو أمـ مف النساء ال يحصييف إال
اهلل تعالى ،وىف يسحبنو إلى عرصة يوـ القيامة و"ممؾ النحاة" رايح خمفو يحرضيف عميو
ويقوؿ ما يخمصؾ واهلل مف ىؤالء في ىذا اليوـ ال شعرؾ الركيؾ وال رسائمؾ الباردةَّ َّ َّ .3 "...

َّتستندَّىذهَّالترجمةَّ،حسبَّخصكصيةَّىذاَّالنصَّ ،إلىَّاستدعاءَّالشخصيةَّالتيَّتساىـَّ

َّبناءَّالخطابَّالساخرَّعفَّطريؽَّفعؿَّالتحريضَّالمسندَّإليياَّ،كماَّنجدَّىذهَّالشخصيةَّ
في
ٌ

النحكيةَّتمارسَّاالستخاؼَّبشعرَّزيفَّالديفَّبفَّالحكيـَّ َّ.

َّ - ابف الجميس الجيرونيَّ :ا لجبركني َّنسبة َّإلى َّجيركفَّ ،كىك َّمكضع َّبدمشؽَّكىكَّالذمَّبنتوَّالشياطيفَّلسميمافَّبفَّ
داكدَّعميَّالسبلـَّ،كاسـَّالشيطافَّالذمَّبناهَّجيركفَّفسميَّبوَّ.ينظرَّ:مناماتَّ،الكىرانيَّ ،اليامشَّ ،صََّّ .39

َّ- َّ1ـَّ،فَّ،صََّّ .39

َّ- َّ2ينظرَّ:دعدَّالناصرَّ،المناماتَّفيَّالمكركثَّالحكائي َّالعربيَّ ،دراسةَّفيَّالنصَّالثقافيَّكالبنيةَّالسرديةَّ،صََّّ 168
ََّّ- َّ3مناماتَّ،ـَّ،سَّ،صََّّ .47- 46

"َّ- َّ ممؾ النحاة َّ:اسموَّالحسفَّبفَّصافيَّبرعَّفيَّالنحكَّحتىَّصارَّمفَّأئمتوَّ،كقاـَّبتدريسوَّفيَّبغدادَّكسكفَّكاسطَّ

مدة َّكأخذ َّعنو َّجماعة َّمف َّأىميا َّأدبا َّكثي نارَّ ،ثـ َّكلى َّكجيو َّشطر َّالشاـ َّفنزؿ َّدمشؽ َّكفييا َّقاـ َّبتدريس َّما َّتثقؼ َّفيوََََّّّّ

كال سيماَّالنحكَّكتكفيَّبياَّسنةَّ 586قَّكترؾَّمصنفاتَّكثيرةَّفيَّالنحكَّكالفقوَّ كاألصكؿَّكالعركضَّ،كالقراءاتَّكاألدبَّ.
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آلي ػ ػ ػات ّ
َّ يمكفَّالقكؿَّبأفَّاستحضارَّالكىرانيَّليذهَّالشخصياتَّالعابرةَّكالنحكيةَّفيَّآفَّكاحدَّمفَّ

َّألف َّ سياقيا َّالتاريخي َّليسَّمنقطعَّالجذكرَّعفَّ
اآلليات َّالتي َّتقكـ َّعمييا َّسخريتو َّالتكثيقيةٌَّ ،
َّ،بؿَّتـَّ
الماضيَّالمبثكثَّفيَّكتبَّالسيرَّكالتراجـَّ،كلـَّيكفَّالبحثَّعفَّتمؾَّالشخصياتَّعفكيان
ٌ
ٌ
َّيمدَّ
برؤية َّمختمفةَّ ،لكش ؼ َّطرائؽ َّاالحتياؿ َّالفني َّكالببلغي َّالتي َّيمجأ َّإلييا َّالمبدعَّ ،حيث ي
لمترجمةَّالسرديةَّجس نارَّآخرَّتعبرَّمنوَّ،قصدَّاالستعانةَّبالكثائؽَّالتاريخيةَّالتيَّتقدمياَّلناَّكتبَّ
ٌ

السيرةَّ ََّّ.
ٌ

 - 3الترجمة التاريخية:

ثمةَّسيرةَّتاريخيةَّ،فمسفيةَّفيَّبعضَّالنصكصَّ،كعمميةَّتحديدَّىذه َّالشخصيةَّفيَّنيايةَّ

المطاؼَّتخضعَّلمذاتَّالقارئةَّكالكثائؽَّالتاريخيةَّالتيَّتقدمياَّكتبَّالتراجـَّ،كلمتكضيحَّنكردَّىذاَّ

المقطع "َّ :وأقبمنا نحف نبحث عف بطمميوس الحكيـ ،إلى أف وجدناه قائم ًا مع جماعة مف
عمماء اليوناف يس ألونو ،ىؿ صح أف الكواكب المتحيرة طبائع أـ ال ،وىؿ قاـ لو الدليؿ
والبرىاف عمى طوؿ الكواكب وعروضيا أـ ال؟ فمما رآنا قطع الكالـ ،والتفت إلينا ،فسممنا
عميو وقمنا لو :يا سيدنا عسى أف تتفضؿ عمينا وتمشي معنا ساعة تشيد لنا عند أمير

المؤمنيف بالبراءة ،مما قذفنا ب و عنده مف النصب واالنحراؼ عف أوالد فاطمة عمييـ السالـ
فقاؿ :أنا واهلل في ىذا الموقؼ مشغوؿ بنفسي وعمى أف شيادتي ما تنفعكـ عنده ألني

رميت في مجمسو بالفمسفة والعمؿ بأحكاـ النجوـ وقد أضر بي ذلؾ عنده وذوى وجيو عني.

وأنا مف ذلؾ عمى خطر عظيـ ثـ انصرؼ فبقينا بعده حائريف" َّ َّ .1

َّتستندَّىذهَّالترجمةَّحسبَّخصكصيةَّىذاَّالنصَّإلىَّالترجمةَّاإلخباريةَّ،فيَّالمقطعَّالذمَّ

أكردناهَّإخبا انر َّعفَّشخصية َّفمكيةَّ، يطمبَّالكىرانيَّكصديقوَّ[الحافظَّالعميمي]َّمنياَّمساعدةَّ
لنيؿَّشفاعةَّالرسكؿ[ص]َّ،مفَّخبلؿَّىذهَّالترجمةَّالتيَّأكردىاَّالس اردَّإلثباتَّفكرةَّالخكضَّفيَّ
ٌَّ
الساردَّ
المسائؿَّالفمسفيةَّالغيبيةَّ،حجةَّقاطعةَّيفيـَّمنياَّالقارئَّمصيرَّىؤالءَّفيَّالعالـَّاآلخرَّ،ك ٌ

ينظرَّ :ابف َّخمكافَّ ،كفيات َّاألعيافَّ ،جَّ ،1ص ََّّ . 134ينظر َّكذلؾَّ :ياقكت َّالحمكمَّ ،معجـَّاألدباءَّ،جَّ،8صََّّ.139
ينظرَّكذلؾَّ:أحمدَّأحمد َّبدكمَّ،الحياةَّالعقمية َّفيَّعصرَّالحركبَّالصميبيةَّ،القاىرةَّ ،1952َّ،صََّّ .199

َّ- َّ1مناماتَّالكىرانيَّ،صََّّ .51

َّ - َّ بطميموس الحكيـَّ:رياضيَّفمكيَّ َّجغرافيَّكلدَّفي َّالصعيدَّكنشأَّفيَّاإلسكندريةَّفي َّالقرفَّالثانيَّلمميبلدَّ ،كأشيرَّ

مؤلفاتو َّ" َّالمجسطي""َّ ،آثار َّالببلد" َّ صاحبَّالنظريةَّالبطميمكسيةَّفيَّىيئةَّاألفبلؾَّالقائمةَّبأفَّاألرضَّالَّتتحرؾَّكأفَّ
الفمؾَّيدكرَّحكلياَّ،كقدَّفندىاَّككبرنؾَّ.ينظرَّ:دائرةَّالمعارؼَّ،البستانيَّ،جَّ،5صََّّ .474
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آلي ػ ػ ػات ّ
عمدَّإلىَّإيرادَّىذاَّالكصؼَّحتىَّيعطيَّلمقارئَّصكرةَّتثقيفيةَّيأخذَّمنياَّمفيكمانَّجديدانَّكمغاي ناَّرَّ
َّكتبَّالسيرَّمفَّأخبارَّتقكـَّبرصفياَّدكفَّمناقشتياَّ،لتنيضَّترجمتوَّناقمةَّلناَّمصيرَّ
لماَّتكدسو
ٌ
الفبلسفةَّالذيفَّيخرجكفَّمفَّاإلطارَّالمعرفيَّإلىَّماَّيسمىَّبالزندقةَّ،كالشخصيةَّالفمسفيةَّفيَّ

ىذاَّالمقطعَّاألخير َّ ،تنفيَّعدـَّقدرةَّمساعدتياَّلمكىران يَّكصديقوَّكتصرحَّلو َّبأنياَّفيَّأزمةَّ
لككنياَّكانتَّتخكضَّفيَّماَّالَّيرضيَّاهللَّعزكجؿَّكيضاؼَّإلىَّالرصيدَّالمعرفيَّالذمَّيممكوَّ

القارئَّبأف َّالشفاعةَّالتيَّيتمناىاَّكؿَّمؤمفَّ،لفَّتككفَّبشخصيةَّفمسفيةَّأكَّأدبيةَّكاٌنماَّستككفَّ
بإذفَّمحمدَّ[ص]َّ .

يكشؼَّىذاَّالتنافرَّعفَّتعارضَّخفيَّبيفَّبنيتيفَّثقافتيف؛َّثقافةَّالساردَّالتخييميةَّ،كثقافةَّ
َّ
ٌ

المترجـ َّالرسميةَّ ،حيث َّ ينساؽ َّاألكؿ َّكيندمج َّبثقافة َّعصره َّ كجنسوَّاألدبيَّ،فتككفَّمخيمتوَّ

قيعَّالسيرةَّالتيَّتغفؿَّأحياناَّعمىَّزالتَّالفبلسفةَّ
ٌَّ
منس اقةَّىيَّاألخرلَّكبطريقةَّالَّشعكريةَّإلىَّتر
فيَّحيفَّيتجوَّالثانيَّإلىَّالمماراةَّكالنفاؽَّالسيرمَّ َّ.

َّبيف َّفي َّإتماـَّ
َّجممة القوؿ فيما سمؼَّ :تمثمت َّفي َّككف َّ"المناـ َّالكبير" َّساىـ َّبشكؿ ٌ

م"َّلمرجاؿَّالمترجـَّليـَّ،فييَّعمىَّىذاَّاالعتبارَّعبلماتَّدالةَّتتقاطعَّمعَّماَّأَّثيرَّ
الس ير
"المشيدَّ ٌَّ
ى
ردمَّالساخر" َّقريب نا َّمفَّ
الس
ٌ
تاريخي نا َّعف َّأكلئؾ َّالرجاؿ َّأصحاب َّالتراجـَّ .يبدك َّىذا َّاإلنجازَّ" ٌ
األعماؿَّالتيَّسماىاَّيكنجَّبػػػ":األعماؿَّالكشفية"َّ،تمؾَّاألعماؿَّالغريبةَّالتيَّتشتؽَّكجكدىاَّمفَّ
لىَّزمفَّالماضيَّالسحيؽ َّعفَّ
خبلؿَّاكتشافياَّلؤلرضَّالمجيكلةَّفيَّعقؿَّاإلنسافَّ،كتشيرَّإ
ٌ

طريؽَّالترجمةَّ،كتكقظَّفيوَّ عالم ناَّإنساني ناَّخاص ناَّيتضمفَّصراعَّالنكرَّكالظممة؛َّخبرةَّأكليةَّتفمتَّ
دائم نا َّمفَّمحاكالتَّالفيـَّاإلنسانيَّكقيمةَّالخبرةَّكقكتيا َّ معطاةَّمفَّخبلؿَّضخامتياَّكفداحتياَّ

ٌَّإنيا َّت نبثؽ َّمف َّاألعماؽ َّالبلزمانية َّالممتبسة َّالغريبة َّمتعددة َّاألبعاد؛ َّكىي َّتجاكز َّمعاييرناَّ

اإلنسانيةَّلمقيمةَّكالشكؿَّالجماليَّ،كتسمحَّلناَّبالدخكؿَّإلىَّعكالـَّأخرلَّلـَّيسبؽَّلناَّاكتشافيا َّ َّ.1
الترجمةَّبشكؿَّمتكامؿَّفيَّبعضَّالمشاىدَّالسرديةَّ،كماَّفيَّقصةَّالحافظَّ
َّعرضتَّمناماتوَّ
ٌ

لَّبتشظيةَّىذاَّالسياؽَّ،كماَّفعؿَّمعَّقصةَّالحجاجَّكابميسَّ
ٌَّ
العميميَّ،بينماَّقامتَّفيَّمشاىدَّأخر
َّ - َّ 1ينظر َّ :يكنغَّ ،كارؿ َّغكستاؼَّ ،دكر َّالبلشعكر َّكمعنى َّعمـ َّالنفس َّلئلنساف َّالحديثَّ ،ترَّ :خياطةَّ ،نيادَّ ،طََّّ1
بيركتَّ :المؤسسة َّالجامعية َّلمدراسات َّكالنشر َّكالتكزيعَّ،1992َّ ،صَّ َّ .60- 56ينظرَّكذلؾَّ:شاكرَّعبدَّالحميدَّ،الحمـَّ

كالرمزَّكاألسطكرةَّ:دراساتَّفيَّالركايةَّكالقصةَّالقصيرةَّ،طَّ،1جميكريةَّمصرَّالعربيةَّ ،2018َّ،ص .22
َّ
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آلي ػ ػ ػات ّ
ئَّسببَّىذاَّاالختصارَّ،ككأف َّالكىرانيَّيباشرَّمباشرةَّبتيكموَّ
ٌَّ
كابفَّممجـَّ،حيثَّالَّيفيـَّالقار

مف َّىذه َّالشخصياتَّالتيَّتتكقع َّالمغفرةَّ،مفَّدكفَّأفَّيفصؿَّفيَّسردَّحيثياتَّكسياؽَّىذهَّ

القصةَّ .

َّفسرت َّمناماتو َّ بعض َّالظكاىر َّالكاقعية َّبصكرة َّعجائبية َّكما َّفي َّتعميؿ َّمصيرَّالحافظَّ

العميميَّ ،كقد َّاتخذت َّفضاء َّالدنيا َّكاآلخرة َّمساحة َّكاسعة َّبرزت َّفييا َّإلظيار َّما َّتريد َّمفَّ

صفاتَّزكيةَّأكَّضديةَّلممترجـَّليـَّ َّ.
ى

ب  -الترجمة في المػ ػ ػػقامػ ػ ػ ػػات:

السيرمَّ ،الذمَّ
َّدافعَّدائـَّتتبناهَّالقراءة َّالمنجزةَّفيَّالخطابَّالمقامي َّمفَّأجؿَّاالستكماؿ َّ ٌ

افَّمفَّالنقدَّالساخر؛ َّ حيثَّيرلَّالكاتبَّفيَّىذاَّ
ٌَّ
يرغبَّفيوَّالمؤلؼَّكالقارئَّمعنَّاَّ،الطافحَّبألك
الظرؼ َّفرصة َّسامحةَّلكتابةَّسيرة َّساخرةَّتيصغرَّمفَّقيمةَّالمترجـَّلو"َّ،إذاَّكانتَّالقراءاتَّ

ائقياَّالخاصةَّ،فإفَّالقراءةَّالمقترحةَّىناَّ،ىيَّالقراءةَّالتيَّتنظرَّ
ٌَّ
تستكمؿَّذلؾَّالنقصَّبحسبَّطر
بعيف َّاالعتبار َّإلى َّقصد َّالنصَّ ،كالى َّغاياتوَّ ،كال َّيعنيَّذلؾَّأنناَّنقترحَّقراءةَّحرفيةَّلقصدَّ

َّتستكمؿَّالمشيدَّالسيرمَّ،كماَّيكضحوَّىذاَّالمقطع"َّ:وصمى
ٌَّ
المؤلؼ" َّ ،1بؿ َّقراءة َّتصحيحية
الممؾ الزاىد والبطؿ المجاىد نجـ الديف وسيؼ المجاىديف ،أوؿ جمعة صالىا أربعا ولـ يجد

فييا لمسنة مجمعا ،فصعب عميو تبطيؿ ىذا الفصؿ واسقاط ذلؾ األصؿ ،فأقبؿ يميد القواعد
وييدييا ،ويخمد البدع ويخفييا ،حتى كمؿ اإلسالـ وتـ ديف اإلسالـ.2 "...

َّتسػتندَّىػذهَّالترجمػػةَّحسػبَّخصكصػػيةَّىػذاَّالػنصَّإلػػىَّالترجمػةَّالمسػػاعدةَّلمشخصػيةَّالتػػيَّ

تسػاىـَّفػيَّبنػاءَّالخطػابَّالمقػاميَّعػػفَّطريػؽَّفعػؿَّاإلجتيػادَّالمسػندَّإلػىَّنجػػـ الػديفَّ،كمػاَّنجػػدَّ

ػدَّالسػػنيةَّالت ػػيَّسػػكتتَّعني ػػاَّكت ػػبَّالت ػراجـَّمكتفيػػػةَّبػػػذكرَّ
ىػػذهَّالشخص ػػيةَّتمػػارسَّترقي ػػعَّالقكاع ػ ٌ
ػأفَّاستحضػارَّالػكىرانيَّليػذهَّالشخصػياتَّالمسػاعدةَّفػيَّ
المحاسػفَّالخارجيػةَّفقػطَّ.يمكػفَّالقػكؿَّب ٌ

ػعَّالسػيرةَّالرسػميةَّالتػيَّ
آفَّكاحدَّ،مفَّاآللياتَّالتيَّتقكـَّعميياَّترجمتوَّالتكثيقيةَّالتػيَّتتعػارضَّم ٌ
سكتتَّعفَّفعؿَّاالجتيادَّالذمَّعرفتَّبوَّالشخصيةَّ .

 َّ- َّ1ينظرَّ:ناظـَّعكدةَّ،نقصَّالصكرةَّ،تأكيؿَّببلغةَّالمكتَّ،صََّّ .28
َّ- َّ2مقاماتَّالكىراني(،المقامة َّالبغدادية)َّ ،صََّّ .6

َّ- َّنجـ الديف َّ:الممؾَّاألفضؿَّنجـَّالديف َّأبكَّالشكرَّأيكبَّبفَّشاذمَّ،تكفيَّسنةََّّ ،568كافَّرحيماَّ،كثيرَّالبذؿَّحسفَّ

النيةَّجميؿَّالطكيةَّ،كاتفقتَّلوَّسعادةَّعظيمةَّ.ابفَّخمكافَّ ،كفياتَّاألعيافَّ،جَّ .152- 149َّ،1
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َّ َّكمف َّجيةَّأسمكبيةَّ،ماَّقيمةَّتمؾَّالتقنيػاتَّالشػكمية؟َّبمعنػىَّآخػر؛َّىػؿَّكػافَّالػكىرانيَّيسػعىَّ

إلىَّخمؽَّتنميؽَّشػكميَّفػيَّترجمتػوَّلػبعضَّالشخصػياتَّ،أـَّأفَّلمشػكؿَّكظػائؼَّأخػرل؟َّكلمتمثيػؿَّ

نكردَّىذاَّالمقطع ":قمت :فما تقوؿ في عضد الػديف .فقػاؿ :جبػؿ حمػـ ارسػخ ،وطػود عمػـ شػامخ

وسػيـ رأي صػائب ،ونجػـ عػػدؿ ثاقػب ،نجػؿ الممػوؾ األكاس ػرة ،وابػف التيجػاف واألسػاورة  ،أكػػرـ

مف الغيث اليامر ،وأشجع مف الميثَّ .1 "..

َّتستندَّىذهَّالترجمةَّحسبَّخصكصيةَّىػذاَّالػنصَّإلػىَّالترجمػةَّالتكميميػةَّالتػيَّتػنيضَّعمػىَّ

ػوَّالسػاردَّ(،جبػؿ
فعػؿَّالتنميػؽَّالشػكميَّلمشخصػيةَّعػفَّطريػؽَّفعػؿَّالكصػؼَّالمبػالغَّالػذمَّيمجػأَّإلي ٌ

حمـ راسخ ،وطود عمـ شامخ ،وسػيـ رأي صػائب ،ونجػـ عػدؿ ثاقػبَّ،)...كفعػؿَّالتصػريحَّالػذمَّ
تنيضَّبوَّشيادتوَّاإليجابيةَّفيَّحؽَّ"َّالوزير عضد الػديف"َّ.تفتػرضَّىػذهَّالقػراءةَّاإلشػارةَّإلػىَّ

السيرةَّالرسميةَّالتيَّتختزؿَّسيرةَّالكزيرَّفيَّبضعَّكمماتَّكافَّىذاَّاالختزاؿَّالتصغيرمَّىكَّالذمَّ
ٌ
اردَّإلىَّاتماـَّمعالـَّالمشيدَّالسيرمَّ َّ.
ٌَّ
ٌَّ
دفعَّبالس

فَّتمػػؾَّالمشاكسػػػةَّ
َّمػػرةَّأخػػرلَّنجػػدَّالػػػنصَّالمقػػاميَّ،يحػػاكؿَّأفَّيشػػاكسَّمخيم ػػةَّالقػػارئَّ،كا ٌَّ

ليسػتَّمشاكسػةَّعبثيػةَّسػاخرةَّ،كاٌَّنمػاَّمشاكسػػةَّعرضػية(عفكية)َّقصػديةَّ،تسػعىَّإلػىَّبنػاءَّمعنػػىَّ
آخرَّذمَّكظيفةَّأخرلَّ،كماَّنكضحوَّفػيَّالمقطػعَّاآلتػيَّ":ومػف أيػف لػي بػالخير وأنػا مثػؿ حمػار
َّ
العزيػر؟ واهلل مػػا أفػػرؽ بػػيف الحػػروؼ وبػػيف قػروف الخػػروؼ ،فقالػػت :أنػػا أعممػػؾ العمػػـ كمػػو إال
أقمو ،وأعممؾ فصال في التدريس تغمب بو محمػد بػف ادريػس ،فقػاؿ ليػا :يػا ىػذه واهلل مػا أرجػو

مف المدرسة نفع ًاَّ .2 "...

يمجأَّالكىرانيَّإلىَّالترجمةَّالعرضيةَّ،التيَّتحمؿَّفيَّطياتياَّاستخفافانَّبشخصيةَّ"محمد بف

إدريػػس"َّ،كمػاَّيكضػػحياَّاليػػامشَّ،التػيَّكازنتيػػاَّالعجػكزَّالمغربيػػةََّّبفصػػؿَّمػفَّالتػػدريسَّ،كقػػدَّ
 َّ - األساكرةَّ :مفردىاَّ :أساكر َّكىك َّقائد َّالفرسَّ ،كاألساكرَّكذلؾَّالجيدَّالرميَّبالسياـَّكغيرىاَّ .كاألصؿَّأساكرةَّالفرسَّ

ينظرَّ:مقاماتَّ ،الكىرانيَّ ،اليامشَّ،ص َّ 7

َّ- َّ1ـَّ،فَّ،صَّفَّ .

َّ -  الوزير عضد الديف َّ :أستاذ َّالدار َّعضد َّالديف َّأبك َّالفرج َّمحمد َّبف َّأبي َّالفتكح َّعبد َّاهلل َّابف َّالمظفر َّبف َّرئيسَّ

الرؤساءَّ .ينظر َّ َّ :ابف َّكاصؿَّ ،مفرج َّالكركب َّفي َّأخبار َّبني َّأيكبَّ ،تحَّ :جماؿ َّالديف َّالشياؿَّ ،طَّ ،1القاىرةَّ1953َّ ،
جَّ .1994َّ،1

َّ- َّ2مقاماتَّالكىراني(َّ،مقطع َّمفَّمقامةَّشمسَّالخبلفة)َّ،صََّّ .99

 َّ- َّ محمد بف ادريس بف العباس َّ بفَّعثمافَّبفَّشافعَّكلدَّسنةَّ150قَّكماتَّسنةَّ204قَّكقدـَّمصرَّسنةََّّ 198
كظؿَّالشافعيَّفيَّمصرَّ،ككافَّمحببانَّإلى َّالخاصَّكالعاـَّلعمموَّكفقيوَّكحسفَّكبلموَّكأدبوَّكحمموَّ .
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السخرية في أدب ال ػ ػ ػػػوىراني .
آلي ػ ػ ػات ّ
تتعارضَّمفرداتَّ"الترجمة"َّكماَّيظيرىاَّ"المشيدَّالمقامي"َّعندَّالػكىراني"َّمػعَّكتػبَّالتػراجـَّذاتيػاَّ

ػأفَّ
ػىَّالسػػياؽَّالنص ػػيَّالػػذمَّيكش ػػؼَّحيثياتػػوَّ،فك ػ ٌَّ
حيػػثَّيشػػػكؿَّالخطػػابَّالمقػػػاميَّ"أداةَّدالػػةَّعم ػ
ٌ

السػػاخرَّاسػػتراتيجيةَّ،يسػػاؽَّليكػػكفَّشػػاىدانََّّ كمخالف ػانَّلمبعػػدَّالمػػذككرَّفػػيَّثنايػػاَّ
الخطػػابَّالمقػػاميَّ ٌ

السير" َّ1ليؤكدَّزيؼَّالصفةَّالمذككرةَّ .
التراجـَّك ٌ
ج  -الترجمة في ال ػ ػ ػ ّػرسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػائػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ:

يؼَّبالمعمكـَّ،فإفَّالترجمةَّفيَّرسائؿَّالكىرانيَّسفرَّ
َّإذاَّكانتَّالترجمةَّالرسميةَّحركةَّلمتعر
ٌ

فيماَّبعدَّأفَّيقر َّبيذهَّالحقيقةَّ،كسكؼَّتككفَّ
ٌَّ
الكتشاؼَّالمجيكؿَّ،كيحاكؿَّالخطابَّالرسائمي َّ
ؼَّالسيرةَّ،بكاسطةَّخطاباتَّ
ٌَّ
عندناَّنصكصَّأدبيةَّتتحدثَّعفَّشخصياتَّمجيكلةَّكمستكرةَّبزي

فإفَّالسردَّيستعيفَّبعنصرَّالتخييؿَّ
متخيمة َّأكَّخطاباتَّتستندَّإلىَّنصكصَّساخرةَّ،كمعَّذلؾَّ،
ٌ
ألف َّبعضَّالشخصياتَّمحجكبةَّعفَّاألنظار َّ ،سكاءَّفيَّكتبَّخاصةَّبالتراجـ َّأـ َّفيَّمؤلفاتَّ
ٌ
تاريخَّاألدبَّكغيرىاَّ .

إف َّالمشقةَّالتيَّالزمتَّالكىرانيَّبكصفوَّخصمنَّاَّمعادينَّاَّلمجمكعةَّمفَّالقضاةَّ،سكؼَّتدفعَّ
َّ ٌ

القارئَّألفَّيستحضرَّقرائفَّتمؾَّالشخصيةَّالتيَّيقدمياَّلناَّفيَّقالبَّسردمَّ ،فيظيرَّماَّكافَّ

خافيا َّمنياَّ ،كقكلو ":وكتب إلى "القاضي الفاضؿ" عبد الرحيـ بف عمي البيساني رحمو اهلل:

ينيى إلى مجمس سيدنا القاضي األجؿ الفاضؿ أداـ اهلل ظمو ،وكبت كؿ عدو لو ،أّنو وصؿ
مف الشاـ في ىذه القافمة رجؿ متأدب مف ظ ارؼ المعمميف ،ممتدحا لرجاؿ الدولة بأشعار
تميؿ إلى الركة والفتور ،فأنشد الخادـ بعضيا واستشاره في نشرىا فقاؿ لو :الديف النصيحة
والمستشار مؤتمف .وعرفو أف جيد الشعر كاسد ،والرديء منو يردى لقائمو ،وال يحصؿ منو

إالّ عمى الحرماف بعد التعب الشديد ،فأمسؾ الرجؿ عف القوؿ وأحجـ عف اإلقداـ ،فاحتنقت
في جسمو تمؾ الفضالت التي أراد أف يقذفيا في سباؿ الممدوحيف" َّ .2

َّفيَّالمقطعَّالذمَّأكردناهَّمفَّالرسالةَّالتيَّكتبياَّالكىرانيَّإلىَّ"القاضي الفاضؿ ،كماَّىكَّ


َّالسارد َّاسـ َّالرجؿَّ
إخبار َّ عف َّشخصية َّالقاضيَّ ،كالتي َّاستعار َّليا ٌ
مكضح َّفي َّاليامش" َّ ه

المتأدبَّ،كحيمةَّببلغيةَّتعمؿَّعمىَّتمريرَّالرسالةَّإلىَّالقاضيَّ .

َّ- 1ينظرَّ :دعدَّالناصرَّ،المناماتَّفيَّالمكركثَّالحكائي َّالعربيَّ ،دراسةَّفيَّالنصَّالثقافيَّكالبنيةَّالسرديةَّ ،صََّّ .124
َّ- َّ2رسائؿَّالكىرانيَّ،صََّّ .72

َّ - َّ كىكَّعبدَّالرحيـَّبفَّعميَّبفَّالسعيدَّالمخميَّالمعركؼَّبالقاضيَّالفاضؿ "َّ ،لـ يكف في زمانو أحسف كتابة منو" ََّّ

كلدَّبعسقبلفَّبفمسطيفَّكانتقؿَّإلىَّاإلسكندريةَّثـَّإلىَّالقاىرةَّكتكفيَّبياَّ 596قَّكدففَّبظاىرَّمصرَّبالقرافةَّككافَّرحموَّ
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السخرية في أدب ال ػ ػ ػػػوىراني .
آلي ػ ػ ػات ّ
َّمفَّخبلؿَّىذهَّالترجمةَّالتيَّأكردىاَّالكاتب َّإلثباتَّفكرةَّالخكضَّفيَّالكتابةَّالكاسدةَّ،حجةَّ

السيرَّ"َّ،لـ يكف في
قاطع ةَّيفيـَّمنياَّالقارئَّتيكموَّمفَّالقاضيَّالذمَّقالتَّعنوَّكتبَّالتراجـَّك ٌ
زمانو أحسف كتابة منو"َّ .

َّ َّ

َّفػيَّالمقطػػعَّالتػاليَّ،عمػػدَّالكاتػبَّإلػػىَّإيػرادَّىػػذهَّالكتابػة َّ،كالتػػيَّجػاءتَّعمػػىَّلسػافَّالخػػادـَّكىػػكَّ
الكىرانيَّنفسوَّحتىَّيعطيَّلمقارئَّصكرةَّتثقيفيةَّيستشؼَّمنياَّمفيكم ناَّجديدناَّكمغاي نارَّلماَّتكدسوَّ
كتبَّالس َّيرةَّمفَّأخبارَّترصفياَّدكفَّمناقشةَّ،لتنيضَّترجمتوَّ عمىَّنقؿَّمصيرَّالمجالسَّاألدبيةَّ
ٌ
السػػاخرَّ عمػػىَّحػػدَّتعبيػػره:
التػػيَّكانػػتَّتمػػارسَّفييػػاَّالكتابػػةَّالشػػعريةَّ،كالتػػيَّلػػـَّتسػػمـَّمػػفَّلسػػانوَّ ٌ

[فاحتنقت في جسمو تمؾ الفضالت التي أراد أف يقذفيا في سباؿ الممدوحيف]َّ ََّّ.

َّتسػتندَّىػذهَّالترجمػػةَّ -حسػبَّخصكصػػيةَّىػذاَّالػػنص َّ-إلػىَّالترجمػػةَّاإلخباريػةَّاالسػػتخفافيةََّّ

ػؿَّالس ػخريةَّ،بػػػؿَّ
ػإفَّتمػػؾَّاالس ػػتخفافاتَّالتػػيَّتطػػاؿَّشخص ػػيةَّالقاضػػيَّ،ليسػػتَّم ػػفَّأجػ
ٌ
كلػػذلؾَّفػ ٌ
مكضػػكعاَّمػػفَّالمكضػػكعاتَّالحساسػػةَّالتػػيَّكانػػتَّمجػػاالَّلتعريػػةَّالقضػػاةَّالػػذيفَّسػػاىمتَّكتػػبَّ

ػعَّالسػػيرةَّال ػكاردةَّفػػيَّ
الس ػيرَّفػػيَّتضػػخيـَّصػػفاتيـَّاألدبيػػةَّكالخمقيػػةَّ،كالتػػيَّتتعػػارضَّمػ ٌ
التػراجـَّك ٌ
الرسائؿَّ .

ثَّتتحكؿَّإلىَّ
َّالساردَّبأشكاؿَّسرديةَّ،كاستحضارَّبغمتوَّ،حي يَّ
َّفيَّرسالةَّأخرلَّ ،تتكسؿَّكتابة ٌ

صػكرةَّتطػابؽَّالحالػةَّالشػػعكريةَّالتػيَّيعيشػياَّ،يمكػفَّعػ ٌدىاَّذاتَّبعػدَّسػيككلكجيَّ،فثمػةَّحكايػػاتَّ

تتػرجـَّلنػاَّجشػعَّكالةَّمصػرَّكقسػػاكتيـَّحتػىَّعمػػىَّالحيػكافَّ،كمػاَّيكضػػحياَّىػذاَّالمقطػػعَّ":األميػػر
عػز الػػديف موسػػؾ الممموكػػة ريحانػػة بغمػػة الػػوىراني تقب ػؿ األرض بػػيف يػػدي المػػولى عػػز الػػديف

نجػاه اهلل مػف حػر السػعير ،وعظػػـ بػذكره قػوافي العيػر ،ورزقػػو مػف القػرط والتػبف والشػػعير)...(،
وكذلؾ الجمؿ ال يتغذى بشرح أبيات الجمؿ َّ َّ .1 "...

َّ َّ

اهلل َّمتدينا َّكثير َّالصدقةَّكالعبادةَّكلوَّكقكؼَّكثيرةَّعمىَّالصدقةَّكفؾَّاألسارلَّككافَّمفَّكزراءَّصبلحَّالديفَّاأليكبيََّّ.
ينظرَّ:ابفَّاألثيرَّ،الكامؿَّفيَّالتاريخَّ،جَّ،9صََّّ.109األعبلـَّ،جَّ .516َّ،2

َّ - َّ أبيات الجمؿَّ :لعمو َّيريد َّكتاب َّالجمؿ َّلمزجاجي َّالنحكمَّ ،تكفي َّ 339قَّكقدَّشرحَّأبياتوَّالبطميكسي َّتكفيَّ221قََّّ

فيَّكتابَّسماهَّ"الحمؿَّفيَّشرحَّاألبياتَّالجمؿ"َّكماَّشرحوَّابفَّالعريؼَّاألندلسيَّتكفيَّ390ىةَّفيَّكتابَّسماهَّ"شرحَّ

الجمؿ"َّكىناؾَّشركحَّغيرَّىذيفَّإالَّأنياَّلمؤرخيفَّمتأخريفَّعفَّالكىرانيَّ.رسائؿَّالكىرانيَّ،اليامشَّ،صََّّ .92

َّ- َّ1ـَّ،فَّ .92َّ ،
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السخرية في أدب ال ػ ػ ػػػوىراني .
آلي ػ ػ ػات ّ
َّ تسػتندَّىػػذهَّالترجمػةَّحسػػبَّخصكصػيةَّىػػذاَّالػنصَّإلػػىَّالترجمػةَّاإلخباريػػةَّالعجائبيػةَّالتػػيَّ

َّالساخرَّبالرمزَّالذمَّتجسدَّفيَّبغمةَّالكىرانيَّالتيَّتقبؿَّاألرضَّبي فَّ
َّ
تكسمتَّفيَّتشكيؿَّخطابيا ٌ
يدمَّالمكلىَّعزَّالديفَّمخبرةَّإياناَّ عفَّماَّتي ً
عَّعمىَّلسافَّالساردَّ .
قاسيوَّمفَّالجك
ٌ
ن
اتَّالسمطةَّ،عبػرَّتشػري وحَّدقيػؽَّسػاخر لمكاقػؼَّعديػدةَّ
َّلقدَّاستطاعَّأفَّيكسعَّدائرةَّنقدهَّألدك
ٌ
َّبينةَّفيَّصفحاتَّتراجميـَّكسيرىـ َّ،كيبدكَّأفَّمخيمةَّالكاتبَّقدَّاستثمرتَّ
ٌتنـَّعفَّتدليس َّسطكر ٌَّ

ػأفَّترجمتػوَّتريػدَّأفَّتخمػؽَّركايػ ةَّلئلثػارةَّكالتشػكيؽَّ،كمػفَّ
ىذهَّالمكاقؼَّالقابعػةَّفػيَّالبلشػعكرَّ،كك ٌ
ايةَّالس يرةَّالرسميةَّمتكتفيةَّبنقؿَّالجانبَّالشكميَّ،فػيَّحػيفَّ
ٌَّ
ىناَّكافَّاالختبلؼَّفيَّالركاياتَّ،فرك
نجػدَّالترجمػةَّفػيَّالرسػائؿَّتػػنيضَّعمػىَّفعػؿَّاإلغػراءَّكالتنكيػتَّلنسػػجَّحكايتيػاَّالتػيَّالَّتخمػكَّمػػفَّ

ػصَّالسػيرةَّكبنائػوَّ،كتشػكيوَّظػبلؿَّ
مماَّيعنيَّأفَّنصَّ"الرسػائؿ"َّيسػيـَّبالضػركرةَّفػيَّن
السخريةَّ ،
ٌَّ
ٌ
ٌ
الصكرةَّالمزيفةَّالتيَّدكنتياَّالتراجـَّ،تحتَّظركؼَّسياسيةَّكاجتماعيةَّ ََّّ.

اؿَّالمترجـَّلوَّ،مفَّخبلؿَّتسميطَّالضكءَّعمىَّ
اصؿَّالساردَّكصؼَّأحك يَّ
ٌَّ
َّكفيَّرسالةَّأخرلَّ،يك

ػفَّالسػيرةَّأكَّضػديتياَّ
ػةَّالسػيرَّكالتػراجـَّ،ليظيػرَّلنػاَّحس
ٌ
الكفاءةَّالشعريةَّالتيَّاعترفتَّبياَّمنظكم ٌ
حيػثَّيتػرجـَّليػـَّكيتنكػرَّليػـَّبكابػؿَّمػػفَّضػركبَّاال سػتخفاؼَّ،كمػاَّيظيػرَّفػيَّىػذاَّالمقطػػع"َّ:واذا

أطعمػ ػػت الحمػ ػػار شػ ػػعر ابػ ػػف عمػ ػػار حػ ػػؿ بػ ػػو الػ ػػدمار ،وأصػ ػػبح منفوخػ ػػا كالطبػ ػػؿ عمػ ػػى بػ ػػاب

اإلصطبؿَّ .1 "...

َّ َّ تستندَّىذهَّالترجمةَّحسبَّخصكصيةَّىػذاَّالػنصَّإلػىَّالترجمػةَّالكاشػفةَّلشخصػيةَّالشػاعرَّ

"محمػػد ب ػػف عم ػػار المي ػػدي األندلسػػي"َّ،التػػيَّتسػػاىـَّفػػيَّبنػػاءَّخطػػابَّالرسػػائؿَّ،لككنيػػاَّتقػػكـَّ
بعمميػةَّىتػؾَّالمسػػتكرَّ،عػفَّطريػؽَّىػػذهَّالشػياداتَّاالسػػتخفافيةَّالتػيَّتسػعىَّلتػػكريطَّالشػاعرَّفػػيَّ

يفةَّالتيَّتقكـَّكتبَّالسيرَّكالتراجـَّبتدليسياَّ َّ.
حضرةَّالشياداتَّالمز
ٌ

َّكفيمػػاَّيخػػصَّالكشػػؼَّعػػفَّبعػػضَّالشخصػػياتَّالفمسػػفيةَّ،نمثػػؿَّبيػػذاَّالمقطػػع"َّ:ولػػو نس ػػخة

يسػتحمؼ بيػػا ابػػف النقػػاش  : وحػؽ العمػػة األولػػى ،والطبيعػػة الفاعمػة والقػػوة المصػػورة ،وىيػػوال
َّ- َّ1رسائؿَّالكىرانيَّ،صََّّ .93

َّ- َّ ابف عمارَّ:محمدَّبف َّ عمارَّالميدمَّاألندلسيَّ،أبكَّبكرَّ،كزيرَّ،شاعرَّكىجاءَّ،يمقبَّبذمَّالك ازرتيفَّجعموَّالمعتمدَّ

بفَّعمارَّصاحبَّغربَّاألندلسَّكزيراَّلوَّكمشي انرَّكجميسانَّثـَّخمعَّعميوَّخاتـَّالممؾَّكأبقاهَّباإلمارةَّ،فعبلَّشأنوَّكطمعَّإلىَّ

ما َّكراء َّذلؾَّ .فأدرؾ َّمنو َّالمعتمد َّعقكقان َّفقبض َّعميو َّكقتمو َّبيده َّفي َّاشب يمية َّكنسبو َّالميرم َّإلى َّميرة َّبف َّحيداف َّمفَّ
قضاعةَّكالشبميَّإلى َّمدينةَّشمبَّباألندلسَّ.ينظرَّ:خيرَّالديف َّالزركميَّ،األعبلـَّ،جََّّ،3صََّّ .956

َّ- َّ  ابف النقاش َّ:عميَّبفَّعيسىَّبفَّىبةَّاهللَّ،أبكَّالحسفَّ،ميذبَّالديفَّابفَّالنقاشَّ:عالـَّبالطبَّ،أديبَّلوَّمشاركةَّ

في َّالحديثَّ .كمكلده َّكمنشأه َّ ببغدادَّ .أقاـ َّفي َّدمشؽَّ ،ثـ َّفيَّالقاىرةَّكعادَّإلىَّدمشؽَّفتكفيَّبياَّسنةَّ574قَّ.كافَّلوَّ
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السخرية في أدب ال ػ ػ ػػػوىراني .
آلي ػ ػ ػات ّ
الحيواف وا لمعنى القائـ باإلنساف( )...واالّ كفرت بمػا قالػو أرسػطو طػاليس فػي قػدـ العػالـ ،ومػا
قالو أفالطوف في تكذيب النبوةَّ .1 "...

َّيعمػػدَّالػػكىرانيَّإلػػىَّالترجمػػةَّالكاشػػفةَّ،التػػيَّتعمػػؿَّعمػػىَّإ ازلػػةَّالسػػتارَّعػػفَّشخصػػيةَّاب ػػفَّ

النقػاش َّ،التػيَّتطمػعَّفػيَّنيػؿَّالم ارتػبَّالفمسػفيةَّ،رغػـَّالمرتبػةَّالتػيَّاحتميػاَّفػيَّكتػبَّالتػراجـَّ،فيػكَّ
كماَّتحكيَّىذهَّالكتب  َّ-طبيبَّكأديػبَّ،كلكػفَّالػكىرانيَّيسػتحمفوَّفػيَّمسػائؿَّأخػرلَّكقػدـَّالعػالـَّكتكػذيبَّأفبلطػػكفَّكىػذاَّكمػػوَّمػفَّأجػػؿَّإماطػػةَّالمثػاـَّعػػفَّالممارسػاتَّاألخػػرلَّالتػيَّسػػكتتَّعنيػػاَّ

الترجمةَّالرسميةَّ .

َّإلىَّجانبَّذلؾَّنجدَّفيَّبعضَّالرسائؿَّإشارةَّإلىَّبعضَّالشخصػياتَّالتػيَّتمكػفَّالشػيطافَّ

مػػفَّإغكائيػػاَّ،ليعمػػدَّالكاتػػبَّإلػػىَّصػػياغتياَّعبػػرَّقالػػبَّسػػردمَّسػػاخرَّ،كقكلػػوَّ":الم ػػولى س ػػيؼ

الػػديف  كػػاف قػػد تػػاب وأنػػاب ،وأقمػػع ولػػزـ الصػػوفية والفقيػػاء ،يسػػمح الحػػديث وينػػاظر الفقيػػاء
فعجـ الشيطاف عوده في ذلؾ واستالنو فوجده رخو المالكة فرده إلييـ كما كاف والسالـ" َّ .2

َّتستندَّىذهَّالترجمةَّ -حسبَّخصكصيةَّىذاَّالنص َّ-إلىَّالترجمةَّالكاشفةَّعفَّالشخصياتَّ

العقائديػػةَّالتػػيَّتسػػاىـَّفػػػيَّبنػػاءَّخطػػابَّالرسػػػائؿَّ،عػػفَّطريػػؽَّى ػػذهَّالطركحػػاتَّالتػػيَّيطرحيػػػاَّ
الػػكىرانيَّ،فػػيَّقالػػبَّعقائػػدمَّيحمػػؿَّفػػيَّطياتػػوَّخمفي ػ ةَّإيديكلكجيػػةَّتعكػػسَّتصػ َّػكرهَّكمكقفػػوَّمػػػفَّ

ػبَّالس ػيرَّكالتػػراجـَّخاص ػػةَّ،إذاَّتعمػػؽَّاألمػػرَّبالشخصػػػياتَّ
"األمػػكرَّالعقائديػػةَّالتػػيَّطمتس ػػياَّكتػ
ٌ
السياسيةَّالتيَّتمكفَّمنياَّالشيطافَّ،كماَّىكَّكاردَّعمىَّلسافَّالكاتبَّ َّ.

َّيتكاصؿَّفعؿَّالكشؼَّفيَّالرسالةَّاألخرلَّليتؾَّالمستكرَّالذمَّ طػاؿَّبقيػةَّالشخصػياتَّ،كمػاَّ

ىػكَّظػاىرَّفػػيَّىػذاَّالمقطػعَّ":فإنػػو لمػػا سػػمع ذلػؾ طػػار عقم ػو وزىػػؽ لبػو ،وأقبػػؿ يصػػيح صػػياح
ػف
وليمصػ ػ َّ
َّمف،
ال ػػديوؾ والغرب ػػاف ،ويني ػػؽ نييػ ػػؽ الحمي ػػر والبغ ػػاؿ ،وأقس ػػـ ب ػ ػرأس ف ػػالف ليق ػػب َّ
َّ

مجمس َّعاـ َّلممشتغميف َّعميو َّبالطب َّكخدـ َّالممؾ َّالعادؿ َّنكر َّالديف َّمحمكدَّبفَّزنكىَّكبقيَّسنيفَّفيَّبيمارستافَّالكبيرَّ
ككتب َّلو َّكثي ار َّمف َّالرسائؿ َّإلى َّالنكاحيَّكبعدَّكفاةَّنكرَّالديفَّخدـَّالسمطافَّصبلحَّالديفَّ.ينظرَّ :خيرَّالديفَّالزركميَّ

األعبلـََّّ،جَّ،5صََّّ َّ .135- 134
َّ- َّ1رسائؿَّالكىرانيَّ ،صََّّ .142

َّ - َّ سيؼ اإلسالـَّ:لعموَّيريدَّطغتكيف َّ بفَّأيكبَّبفَّشادمَّ:صاحبَّاليمفََّّالممقبَّبالممؾَّالعزيزَّ،كافَّشجاعان َّأديبانَّ

عاقبلنَّ ،بعثو َّأخكه َّالناصر َّصبلح َّالديفَّإلىَّاليمفَّفدخؿَّمكةَّسنةَّ 579قَّ،كممؾَّاليمفَّطكعاَّككرىاَّ.ككافَّفقيياَّلوَّ

مقركءات َّكمسمكع ات َّكاختط َّفي َّاليمفَّمدينةَّسماىاَّ"المنصكرة"َّعمىَّأمياؿَّمفَّمدينةَّالجندَّسنةَّ592قَّكتكفيَّفيياَّ
سنةَّ593قَّ.ينظرَّ:خيرَّالديف َّالزركميَّ ،ـَّ،سَّ،جَّ،2صََّّ ََّّ .448

َّ- َّ2رسائؿََّّ،ـَّ،سَّ،صََّّ .189
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السخرية في أدب ال ػ ػ ػػػوىراني .
آلي ػ ػ ػات ّ
ػعف ،وأمسػػكت لػػو حتػػى فعػػؿ بيػػا ذلػػؾ وأفػػدى بيمينػػو بعػػد أف حشػػا فػػي جيبيػػا عشػػريف
وليرضػ َّ
دينػػارا ،وفػػي ثقبي ػػا عش ػرة دن ػػانير ،ال واهلل طػػرب الصػػوفية ف ػػي دعػػوة اب ػػف زيػػف التج ػػار)...(،

وأمسػؾ أبػػو شػػعيب الشػػمعة بػيف يديػػو وىػػو يغنػػي البػػف رشػيؽ :فتػػور عينيػػؾ ينيػػاني ويػػأمرني

وورد خديؾ يغرى بي ويغرينيَّ ََّّ.1 "...

مفَّالمؤكدَّأفََّّيقػرأَّىػذاَّالمقطػعَّ
يَّ
ىؤالءَّال يكتابَّ،
َّانطبلق نا َّمفَّأخبلقيةَّالكقارَّالقائمةَّفيَّحؽَّ َّ

السػردمَّبشػكؿَّأكَّبػآخرَّ،فمؤلفػوَّلػـَّيبتكػرهَّ،بقػدرَّمػاَّسػعىَّإلػىَّمداىمػةَّاليػكميَّالػذمَّيعػاشَّفػيَّ
ٌ
صػمتَّ كىػكَّيػدرؾَّحيكيػػةَّاإلشػاراتَّالمسػتخدمة َّ،كمػػاَّتقكلػوَّحركػاتَّجسػػديةَّمعينػةَّفػيَّسػػمككياَّ
الشارعيَّأكَّماَّكراءَّالمسػتكرَّلمكقػكؼَّعنػدَّمجتمػعَّمشػرقيَّلػوَّرمػكزهَّكدالالتػوَّالكظيفيػةَّكأبعػادهَّ

الحياتيػةَّالمغػايرةَّ،مجتمػػعَّالَّيمكػفَّالتقميػػؿَّمػفَّأىميتػػو َّ،كربمػاَّالػػذيفَّانخرطػكاَّفػػيَّبنػاءَّمككناتػػوَّ
فَّالسػكيةَّ
كأقصدَّالشخصياتَّالمػذككرةَّ[:ابف زيف التجار ،أبو شػعيب ،ابػف رشػيؽ]َّ،مجػردكفَّمػ
ٌ

االجتماعيػػةَّالشػػائعةَّ،بالنسػػبةَّلمكاتػػبٌ َّ،إنيػػـَّيبػػدكفَّكائنػػاتَّأخػػرلَّ،رغػػـَّتعايشػػياَّمػػعَّاآلخ ػريفَّ
الذيفَّيبدكفَّطبيعييف؟َّلكفَّليـَّلغةَّخاصةَّمخاتمةَّتحتاؿَّعمييـَّ،لغةَّإشاريةَّتتطمبَّدرايةَّكألفةَّ
مػفَّنػكعَّخػاصَّ،لػػذلؾَّثمػةَّمػاَّيسػتدعيَّمقاربػػةَّىػذاَّالعػالـَّالمشػرقيَّكىاتػػوَّالمغػةَّالتػيَّأدلػتَّبيػػاَّ

قريحػةَّالػكىرانيَّ،فالمغػةَّالمحظػكرةَّالتػػيَّا نبنػتَّعمييػاَّالترجمػةَّتضػػجَّبطػرؽَّشػتىَّممتكيػةَّتػػدخمناَّ
متػرجـَّليػـَّمػفَّاألدبػاء؟َّىػؿَّالمغػةَّالماجنػةَّىػيَّ
فػيَّسػؤاؿَّ:أيػفَّىػيَّالظػكاىرَّالكامنػةَّفػيَّحيػاةَّالي ى
فعؿَّالترجمةَّالسرديةَّفيَّرسائمو؟َّ َّ
التيَّينيضَّعميياَّ
ٌ

لمتكضيحَّأكثرَّنكردَّىذاَّالمثاؿَّ":فيقوؿ :يا غالـ أغسؿ حموؽ القػوـ مػف رذكػر الػوىراني بشػيء
مػف الكمثػػري الغيالنػي والسػػكري ،والعثمػػاني والسػمرقندي ،والحالنػػي والبنػػاني ،وىػو مػػار يسػػرد

مثػػؿ الم ػػاء ،واب ػػف الش ػػيرازي ،يزىػ ػزه ل ػػو ،عمػػى ص ػػنؼ ويق ػػوؿ :باس ػػـ اهلل عمي ػػؾ ،بس ػػـ الحم ػػد
حواليػؾ( )...واهلل مػا يقػدر ابػف البيسػػاني ،يمػوؾ مػف ىػذا كممػػة ،ومػا العجػب إال فػيمف اسػػتكتبو
وتركؾ بطاالَّ .2 "...

َّشػيدتَّالداللػػةَّالجنسية(العضػػكَّالػػذكرم)َّفػيَّىػػذاَّالمقطػػعَّن ازعػ ناَّسػاخراَّيعمػػؿَّعمػػىَّتشػػكيوَّ

بعػضَّالشخصػػياتَّالتػػيَّشػػيدتَّليػاَّكتػػبَّالتػراجـَّبحسػػفَّالسػيرةَّ،كمػػاَّيكضػػحياَّاليػػامشَّ،فػػيَّ
َّ- َّ1رسائؿَّالكىرانيَّ،صََّّ .106- 105

َّ- َّ2ـَّ،ف(َّ،رسالةَّإلىَّشمسَّالديفَّبفَّالبعمبكي)َّ ،صََّّ .171

َّ - َّ أبو المجد بف الشيرازيَّ:ىبةَّاهللَّبفَّمحمدَّبفَّحمبؿ َّالبغدادمَّالمعدؿَّالصكفيَّالكاعظَّ،قدـَّدمشؽَّسنةَّ530قَّ

كىكَّشابَّتكفيَّسنةَّ578قَّ.ينظر ََّّ:شذراتَّالذىبَّ،جََّّ،14صََّّ ََّّ .263
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السخرية في أدب ال ػ ػ ػػػوىراني .
آلي ػ ػ ػات ّ
رديةَّالسػػاخرةَّ،بكػؿَّمػػاَّتعنيػوَّكممػػةَّ
ػوَّالسػ
ىػذهَّالداللػػةَّالجنسػيةَّالتػػيَّيس
ٌ
ػتغمياَّالسػػاردَّلبنػاءَّترجمتػ ٌ
ٌ

الشػيكةَّمػػفَّانفتػ احَّعمػػىَّالػذاتَّكالمكاشػػفةَّدكفَّحػرجَّ،تتضػػحَّلنػاَّجػرأةَّالكاتػبَّفػػيَّمنػاكرةَّالكاقػػعَّ
كصياغةَّالكممةَّ الساخرةَّ،فيكَّيصكرَّلناَّابفَّالشيرازمَّفيَّمكقؼَّالَّيخمكَّمفَّالعبثَّ َّ.

السػ يرَّكالتػراجـَّالرسػػميةَّكالػػذمَّقػػاـَّالػػكىرانيَّ
عالمػوَّكتػ يَّ
إفَّتػاريخَّالجسػػدَّالػػذمَّطمسػ ىَّ
ػبَّ ٌ
َّ ٌ
ػتَّم ى

ػاريخَّمجتمعػػػوَّفيػػػكَّفػػػيَّلغتػػػوَّالتػػػيَّيعكزىػ ػػاَّاالنضػ ػػباطَّكالكقػ ػػارَّ،يقػػػكؿَّتاريخػػػوَّ
بنبشػػػوَّ،ىػػػكَّتػػ َّ

ػأمرَّكتنيػػىَََّّّ
َّ
ػبَّالسػ يرةَّالتػػيَّمػػفَّخػػبلؿَّخطاباتيػػاَّالرسػػيمةَّ،تقػػكدَّكتػ
المجتمعػػيَّ،الػػذمَّزيفتػػوَّكتػ
ٌ
يؼَّالصفةَّالمذككرةَّفيَّاليامشَّ .
َّ
تمغيَّكتؤسسَّلز

َّتستندَّىذهَّالترجمةَّ -حسبَّخصكصػيةَّالػنص َّ-إلػىَّالترجمػةَّالعابثػةَّ،الماجنػةَّالتػيَّقامػتَّ


ػوَّالس ػػيرةَّ
بتشػػكيوَّجػ ػ ٌؿَّالشخصػػياتَّالم ػػذككرة َّفػػيَّالمقط ػػعَّكالتػػيَّتتع ػػارضَّمػػعَّم ػػاَّاحتفظػػتَّب ػ ٌ

الرسمية.

َّ َّ

لَّتتمتعَّبياَّترجمةَّالسػاردَّ،كلػذلؾَّفػإفَّ
َّكفيَّمقاطعَّأخرلَّمفَّالرسائؿَّنجدَّخصائصَّأخر
ٌ

مغػػػزلَّالنػػزاعَّ حػػػكؿَّمصػػػيرَّبعػػػضَّالشخصػػػياتَّ،يتعمػػػؽَّبالتش ػػابوَّالق ػػائـَّب ػػيفَّبع ػػضَّاألسػػػماءَّ
ػكصَّالسػاردَّ،كيظيػرَّذلػؾَّفػيَّ
كاألماكفَّالتيَّتحمػؿَّنفػسَّاالسػـَّ،بيػدَّأفَّاألمػرَّمختمػؼَّفػيَّنص
ٌ

"الترجمػةَّالعػابرة"َّ،التػيَّتسػعىَّإلػػىَّممارسػةَّتصػحيحيةَّ،تنقػؿَّلنػػاَّالتضػاربَّالنػات جَّحػكؿَّمصػػيرَّ
بعػػضَّالشخصػػياتَّ،كمػػاَّيكضػػحياَّاليػػامشَّ،كلمتمثيػػؿَّنػػكردَّىػػذاَّالمقطػػع"َّ:واذا طم ػػب األ ك ػػؿ

َّابف البيساني َّ :ىك َّالقاضي َّاألشرؼ َّبياء َّالديف َّأبك َّالمجد َّبف َّالقاضي َّالسعيد َّأبي َّمحمد َّمحمد َّبف َّالحسف َّبفَّ
الحسيف َّبف َّأحمد َّبف َّالمفرج َّبف َّأحمد َّالمغمي َّ العسقبلنيَّ،تكلىَّالقضاءَّبمدينةَّبيسافَّفميذاَّنسبكهَّإليياَّكىيَّمفَّببلدَّ
الغكرَّمفَّأرضَّالشاـَّ،كىكَّكالدَّالقاضيَّالفاضؿَّدخؿَّمصرَّفيَّزمافَّالخميفةَّالظافرَّبفَّالحافظَّ،تكفيَّبالقاىرةَّسنةَّ

546قَّ.ينظرَّ:ابفَّاألثيرَّ،المبابَّفيَّتيذيبَّاألنسابَّ،مكتبةَّالقدسي َّ -القاىرة1356َّ،قَّ ،جَّ،1صََّّ .161

َّ- َّ ابف رشيؽ القيروانيَّ مكلىَّاألزدَّكافَّشاعراَّأديباَّنحكياَّلغكياَّحاذقاَّعركضياَّكثيرَّالتصنيؼَّ.ماتَّبالقيركافَّسنةَّ
456ق َّ .ياقكت َّالحمكمَّ ،معجـ َّاألدباءَّ ،جَّ ،1صَّ ،110خير َّالديف َّالزركميَّ ،جَّ ،1ص ََّّ .225ابف زيف التاجر َّىكَّ
أبك َّالعباس َّبف َّالمظفر َّبف َّالحسف َّالدمشقيَّ ،أحد َّعمماء َّالشافعية َّكدرس َّبالمدرسة َّالناصرية َّمدة َّطكيمةَّ ،ثـ َّنسبتَّإليوَّ
كعرفت َّباسمو َّتكفي َّ سنة َّ591قَّ .ينظرَّ :ابف َّكفرل َّبردلَّ ،النجكـ َّالزاىرة َّفي َّمعرفة َّممكؾ َّمصر َّكالقاىرةَّ ،اليامشَّ

جَّ ،6ص ََّّ .55أبو شعيب بوري بف أيوب مجد الديفَّ .لو َّديكاف َّفيو َّالغث َّكالثميفَّ ،لكنو َّبالنسبة َّإلىَّمثموَّجيدَّىكَّ
ديكاف َّتاج َّالممكؾ َّتكفي َّسنة َّ579قَّ .ينظرَّ :حاجي َّخميؼَّ ،كشؼ َّالظنكف َّعف َّأ سامي َّالكتب َّكالفنكفَّ ،طَّ ،1تركياَّ

َّ ،1941جَّ،1صَّ .780

َّ - َّ  أرض مراد :ينسبَّإلىَّمرادَّكاسموَّيحابر َّ بفَّمالؾَّبفَّأكدَّبفَّزيدَّبفَّيشحبَّبفَّعريبَّبفَّزيدَّبفَّكيبلفَّبفَّ
سبأَّ،كمالؾَّبفَّأكدَّىكَّمذحجَّ،كينسبَّإلىَّمرادَّخمؽَّكثيرَّمفَّالجاىميةَّكالصحابةَّكمفَّبعدىـَّ.ابفَّاألثيرَّ:المبابَّفيَّ

تيذيبَّاألنسابَّ،جَّ،3صََّّ .118
202

السخرية في أدب ال ػ ػ ػػػوىراني .
آلي ػ ػ ػات ّ
باإلداـ ،أطعمو مف الذي فػي األقػداـ ،عمػى أف عنػده مػف ا لخبػز ،مػا يوصػؿ األعػزاز إلػى أعػزاز

واألكراد إلى أرض مراد ،وأما الدواب ،فماليا عنده جواب ،ألنو ما أعمؼ قط إال لعمامتوَّ ََّّ.1 "...
َّيسػػتندَّىػػذاَّالمقطػػعَّ حسػػبَّخصكصػػيةَّىػػذاَّالػػنصَّإلػػىَّالترجمػػةَّالعػػابرةَّلشخصػػيةَّ"َّأرضَّ

اجـَّبغيػػةَّالتأك ػػدَّم ػػفَّىػػذاَّالتكظي ػػؼَّالمحك ػػـَّ
م ػ ػراد"َّ كالت ػػيَّتسػػتفزَّالق ػػارئَّلمبح ػػثَّفػػيَّكت ػػبَّالتػ ػر ي
لمشخصياتَّالتيَّاعتبرىاَّبعضَّالنقادَّمجردَّتكظيؼَّعشكائيَّ .

كلكفَّبعدَّاستحضارَّالشخصيةَّمفَّكتبَّالتراجـَّ،يتضحَّلمقارئَّالعكسَّكيستشػؼَّبػأفَّالترجمػةَّ

َّميـَّفيَّممارسةَّالعمميةَّاالستخفافيةَّالتيَّينيضَّعميياَّالخطابَّالرسائميَّ
ةَّكافَّلياَّدكر هَّ
العابر
ه

ػاقضَّالسػيرمَّالػذمَّتضػاربتَّفيػوَّاآلراءَّ
الساخر َّ ،كالَّشؾَّأفَّذلؾَّيحمؿَّإشػارةَّتحيػؿَّمباشػرةَّلمتن
ٌ
ٌ
حػػكؿَّمصػػيرَّىػػذهَّالشخصػػيةَّ[:وينسػػب إل ػػى مػ ػراد خمػػؽ كثي ػػر م ػػف الجاىميػػة والص ػػحابة وم ػػف

بعدىـ]َّ َّ .

َّتتكاصػػؿَّالقػػراءةَّالمنجػزةَّ،لتعػػرجَّنحػػكَّ نمػػكذجَّآخػػرَّ،ينقػػؿَّلنػػاَّأىميػػةَّالترجمػػةَّالعػػابرةَّالتػػيَّ

ػاطرَّ،ككأنيػػاَّحيمػػةَّببلغيػػةَّتحيمنػػاَّإلػػىَّ
اىتمػػتَّبػػبعضَّالشخصػػياتَّالتػػيَّكردَّذكرىػػاَّ عفػػكَّالخػ
ٌ
ةَّالسػ رديةَّ،العرضػػيةَّ،كالتػػيَّتجعمنػػاَّنستحضػػرَّمكانػػةَّالشخصػػيةَّفػػيَّكتػػبَّالتػراجـَّ
ىػامشَّالسػػير ٌ
ػرؼَّبأنيػػاَّحميػػةَّعفكيػػةَّتخفػػيَّكراءىػػػاَّمقصػػديةَّتصػػحيحيةَّلػػبعضَّالشخصػػياتَّالسياسػػػيةَّ
لنتعػ
ٌ
كشخصيةَّشاورَّ،كماَّيظيرَّفيَّىػذاَّالمقطػع"َّ:وكتػب إلػى الممػؾ الناصػر صػالح الػديف رحمػو

اهلل :المم ػػؾ الناص ػػر –أداـ اهلل أيام ػػو  -أك ػػرـ م ػػف الركػػػاـ ادك ػػاـ ،وأن ػػدى م ػػف الس ػػحاب عم ػػى
الرحػاب ،وأسػخى مػف األنػواء فػي الجػوزاء .وممموكػو األصػغر أمػدح مػف حسػاف لممػوؾ غسػػاف

وأشػكر مػف األزىػار لجػػداوؿ األنيػار وأحػوج مػف الظممػػاء لمصػابيح السػماء ،فمػا بالػػو أداـ اهلل

ظمػو يت ػوانى عػف عبػػده ويتوقػؼ فػػي رفػده ،وقػػد أضػر بػػو البػؤس وأعػػوزه الممبػوس ،وقػػد ىجػػـ
العيد ،وىو ال يبدي وال يعيد .أتراه الذي نيى شاور عف االتفاؽ ،وأمره بالغدر والنفاؽَّ .2 "...

َّ- َّ1رسائؿَّالكىرانيَّ،صََّّ .174- 173
َّالمشؤكـ َّفإ نو َّقد َّطمع َّفي َّأخذ َّالديارَّ
َّ
َّ - َّ شاورَّ :ابف َّمجير َّأبك َّشجاع َّالعدم َّكلقب َّأمير َّالجيكش َّكىك َّالكزير

المصرية َّ ،إال َّأف َّاهلل َّلطيؼ َّبمصر َّكأىميا َّفقيض َّليـَّعسكرَّنكرَّالديفَّالشييدَّفأزاحكهَّعنياَّكقتؿَّالكزيرَّشاركَّبيدَّ
صبلح َّالديف َّيكسؼ َّبف َّأيكب َّفي َّسنة َّ564قَّ .ينظرَّ :جبلؿ َّالديف َّالسيكطيَّ ،حسف َّالمحاضرة َّفي َّأخبار َّمصرَّ

كالقاىرةَّ،جَّ،1صََّّ .123

َّ- َّ2رسائؿَّ،ـَّ،سََّّ،صََّّ .200
203

السخرية في أدب ال ػ ػ ػػػوىراني .
آلي ػ ػ ػات ّ
َّيمجػػأَّالػػكىرانيَّإلػػىَّالترجمػػةَّالعفكيػػةَّ،التػػيَّتحمػػؿَّفػػيَّطياتيػػاَّاسػػتخفافانَّبشخصػػيةَّ"ش ػػاور"َّ

الذمَّككؿَّمفَّطرؼَّ"صبلحَّالديف"َّلمسايرةَّالشؤكفَّالسياسيةَّ،كىكَّفيَّىذهَّالحالةَّيقترؼَّإثمانَّ
كيرتكبَّجرماَّنَّ،كالَّبدَّفيَّىذهَّالحالةَّمفَّإقصائوَّ .
التيَّحرصَّأعبلـَّالسيرَّ
ككأفَّترجمةَّالكىرانيَّليستَّقارةَّ،بؿَّىيَّتخالؼَّالترجمةَّالثابتةَّ
ٌ
َّ ٌ

عمىَّأفَّتككفَّإي جابيةَّكليذاَّيتضحَّلناَّمسارَّالعمميةَّالتصحيحيةَّالتيَّحاكلتَّترجمةَّالػكىرانيَّ

أسطرتياَّمفَّدكفَّأمَّمكاراةَّ .

َّفػيَّمقطػعَّآخػػرَّتػأتيَّالترجمػػةَّالمسػاعدةَّ،لتكػػكفَّ نمكذجػاَّيتقػػكلَّبػوَّفعػػؿَّاالسػتخفاؼَّالػػذمَّ

طػاؿَّىػػذاَّالمقطػعَّ،كقكلػػو"َّ:قػػاؿ الػػوىراني :عش ػرة أشػػياء تسػػخط اهلل وترضػػي الشػػيطاف ،وىػػي

انقطاع ابف الصابوني إلى اهلل في القرافة وتعصب الخبوشاني  لقبػر الشػافعي .وتنقػؿ القاضػي
قبؿ صالة الجمعة وبعدىا وظيور سػجادة فػي ىػذه األيػاـ عمػى وجػو السػديد الطبيػب لمتػراويح

فػي شػير رمضػاف وبكػػاء الفقيػو البيػاء عمػػى المنبػر يػوـ الجمعػة ،وق ػراءة الػوىراني السػبع فػػي

صبيحة كؿ يوـ ،وسماع ابف عثماف لحديث الرسوؿ (ص) في جمعػة واحػدة واقػ ارؤه لػذلؾ عمػى
رؤوس األش ػػياد ،وحض ػػور اب ػػف مم ػػاتى



لمج ػػالس ال ػػوعظ ف ػػي الق ارف ػػة ،وبك ػػاؤه عن ػػد قػ ػراءة

القرآفَّ .1 "...

َّيمجأَّالكىرانيَّإلىَّالترجمةَّالتخييميةَّالمساعدةَّ،كالتكسؿَّبشخصيةَّابميسَّالتيَّكردتَّعفػكَّ

الخػاطرَّكالتػيَّتحمػػؿَّفػيَّطياتيػاَّاسػػتخفاف ناَّبمجػالسَّالػكعظ َّ،بػػدكفَّأفَّننسػىَّتعمػيـَّاالسػػتخفاؼَّ
ػفَّالسػػخريةَّ،كقكلػػوَّ[:قػػاؿ الػػوىراني :عش ػرة
عمػىَّبػػاقيَّالشخصػياتَّحتػىَّنفسػػوَّالتػيَّلػػـَّتسػػمـَّم
ٌ

السبع في صبيحة كؿ يوـَّ ََّّ.]...
أشياء تسخط اهلل وترضي الشيطافَّ :قراءة الوىراني ّ

 - َّ الخبوشاني َّ :الفقيو َّنجـ َّالديف َّمحمد َّبف َّالمكفؽ َّالخبكشانيَّ ،الصكفيَّ ،الزاىد َّتفقو َّعمى َّيد َّمحمد َّتمميذ َّالغزاليَّ

ككافَّيستحضرَّكتابوَّالمحيطَّفيَّشرحَّالكسيطَّ،كصنؼَّعميوَّكتاباَّسماهَّتحقيؽَّالمحيطَّستةَّعشرَّمجمدانَّ،كخبكشافَّ

التي َّينسب َّإلييا َّبميدة َّبناحية َّنيسابكرَّ ،كلد َّسنة َّ516ق َّكقدـ َّمصرَّسنةَّ565قَّكدففَّتحت َّ رجميَّالشافعيَّبينيماَّ

شباؾَّ ككافَّيكصؼَّبسبلمةَّالباطفَّكقمةَّالمعرفةَّبأحكاؿَّالدنيا َّ.شذراتَّالذىبَّ ،جَّ،4صََّّ.288المبابَّ،جَّ َّ .344َّ،1
َّ - َّ  ابف مماتى َّ :القاضي َّاألسعد َّأبك َّالمكارـ َّأسعد َّبف َّالخطير َّأ بيَّسعيدَّميذبَّبفَّمميحَّمماتىَّالمصرمَّالكاتبَّ
الشاعر َّكاف َّناظر َّالدكاكيف َّبالديار َّالمصرية َّذكره َّالعماد َّاألصبياني َّفي َّكتابو َّالخريدة َّكقاؿَّ :لقيتو َّبالقاىرة َّمتكليَّ

ديكاف َّجيش َّالممؾ َّالناصر  َّ -صنؼ َّفي َّاألدب َّكعرفو َّككاف َّلو َّنكادر َّحسنة َّكلد َّسنة َّ 544ق َّكتكفي َّفي َّحمبَّسنةَّ

606قَّ .ينظرَّ:كفياتَّاألعيافَّ،جَّ،1صََّّ،599معجـَّاألدباءَّ،جََّّ،6صَّ.100
َّ- َّ1رسائؿَّالكىرانيَّ،صََّّ .232
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آلي ػ ػ ػات ّ
َّكفيَّمقطعَّآخرَّ،تتجمىَّلناَّاآلليةَّنفسياَّ،كقكلوَّ":وكتب إلى مجد الديف بف عبػد المطمػب



وزي ػػر تق ػػي ال ػػديف ،عب ػػد م ػػوالي ال ػػوزير األج ػػؿ الس ػػيد الفاض ػػؿ األوح ػػد مج ػػد ال ػػديف شػ ػػرؼ

اإلسالـ( )...فقاؿ أنا أبو خطرش   مف بني بني الدردبيس" َّ ََّّ.1

َّيعمػػدَّالػػكىرانيَّإلػػىَّالترجمػػةَّالتخييميػػةَّالمسػػاعدةَّ،التػػيَّتعمػػؿَّعمػػىَّإ ازلػػةَّالسػػتارَّعػػفَّىػػذهَّ

الشخصػػيةَّالتػػيَّتطمػػعَّفػػيَّنيػػؿَّالمناصػػبَّالسياسػػيةَّرغػػـَّانعػػداـَّحسػػفَّالسػػيرةَّ،كالمبلحػػظَّليػػذهَّ

الترجمةَّيجدىاَّتتكسؿَّبالشخصياتَّالخرافيةَّكشخصػيةَّ"أبو خطػرش"َّالمشػارَّإلييػاَّفػيَّاليػامشََّّ

ألنػػوَّيشػػكؿَّتحػػديانَّلمػػاَّىػػكَّمؤسسػػاتيَّ،فيػػكَّيقػػكؿَّسػ انَّرَّ،ينػػزعَّعنػػوَّحيػػاءهَّالمزيػػؼَّ،يجػػردهَّمػػفَّ
كٌ
حشػمتوَّالمحركسػػة َّ،يفصػحَّعػػفَّالعطػػبَّفػيَّالمعنػػىَّالقػائـَّ،فػػيَّمجتمػػعَّشػيدَّتػزاحـَّشخصػػياتَّ

سياسيةَّمختمفةَّ .

َّيثيرَّالتكسؿَّببعضَّالشخصياتَّ،استفسا انرَّحكؿَّجدكلَّىذهَّالتقنيةَّالتيَّتنطكمَّعمىَّرغبةَّ

المسػاعدةَّالثبػػاتَّأخطػاءَّ"التػػاج الكنػػدي"َّ،كتسػػاىـَّأيضػػاَّفػيَّإنشػػاءَّلغػةَّسػػاخرةَّتقمػؿَّمػػفَّشػػأفَّ
خصػموَّ،كمػػاَّيكضػحياَّىػػذاَّالمثػاؿ"َّ:وكتػػب إلػػى بعػػض أصػػدقائو بسػػبب قصػػيدة التػػاج الكنػػدي

التي يفتخر فييا ويدعي كؿ دعوى :فتأمميا الخادـ تأمؿ منتقد فوجػده قػد أقػاـ الػدليؿ والبرىػاف
عمػى نفسػو أنػو قميػؿ الحيػاء قميػؿ الفضػؿ قميػؿ التوفيػؽ( ،)...وقػد قػاؿ ىػذا فػي ىػذه القصػيدة:

سبقت إلى غايات كػؿ فضػيمة ،فمػا أدري أي شػيء ظيػر عنػو مػف الفضػائؿ حتػى اسػتحؽ عنػد

نفسو ىذا الكالـ ،أليس أنو الػذي خطػأ مؤيػد الػديف بػف منقػذ فػي بيػت مػف الشػعر؟ فػنقض ابػف

بػػري



قولػػو وبػػيف خطػػأه فػػي عشػػريف ورقػػة .ألػػيس أنػػو الػػذي انتقػػدَّعمػػى القاضػػي الفاضػػؿ

 َّ- َّ مجد الديف بف المطمبَّ:كردَّذكرهَّفيَّحكادثَّسنةَّ 501قَّعزؿَّالخميفةَّلكزيرهَّمجدَّالديفَّبفَّالمطمبَّبرسالةَّمفَّ

السمطاف َّ ،ثـ َّأعيد َّإلى َّالك ازرة َّبإذف َّالسمطاف َّكشرطَّعميوَّشركطاَّمنياَّالعدؿَّ،كحسفَّالسيرةَّكأفَّالَّيستعمؿَّأحدان َّمفَّ

أىؿَّالذمةَّ.ينظرَّ:ابفَّاألثيرَّ،الكامؿَّفيَّالتاريخَّ،جَّ،8صََّّ .251

َّ- َّ أبكَّخطرش َّشخصيةَّخرافيةَّ،كيقصدَّبياَّالسخ ريةَّمفَّالقاضيَّالفاضؿَّ،ينظرَّ:رسائؿَّالكىرانيَّ،اليامشَّ،صَّ

َّ .154

َّ- َّ1ـَّ،فَّ،صََّّ .152
َّ - َّ   ابف بري َّ :عبدَّاهللَّبفَّبرمَّبفَّعبدَّالجبارَّالمقدسَّأبكَّمحمدَّالنحكمَّ،كلدَّسنةَّ 499قَّ.كافَّإماماَّمقدساَّفيَّ

النحكَّكالمغةَّ،كافَّعالم نا َّبكتابَّسبكيوَّكعمموَّككؿَّإليوَّالتصفحَّفيَّديكافَّاإلنشاءَّتكفيَّسنةَّ582قَّ.ينظرَّ:تقيَّالديفَّ
السبكيَّ،طبقاتَّالشافعيةَّالكبرلَّ،طبعةَّالمطبعة َّالحسينيةَّ،القاىرة1324َّ،قَّ ،جَّ،4صََّّ .234- 233
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السخرية في أدب ال ػ ػ ػػػوىراني .
آلي ػ ػ ػات ّ
خمس مواضع في رسائمو فرد عميػو البمطػي  الػذي ىػو أنحػس العػالـ وبػيف لػو خطػأه فػي جػزء
كبيرَّ ََّّ.1 ".

َّتستندَّىذهَّالترجمةَّ -حسػبَّخصكصػيةَّىػذاَّالػنص َّ-إلػىَّ"الترجمػةَّالمسػاعدة"َّالتػيَّتسػاىـَّ

فيَّبناءَّالخطابَّالس اخرَّعفَّطريؽَّالنقدَّالذمَّكجيوَّالكىرانيَّإلىَّ"التاجَّالكندم"َّ،جاءتَّىػذهَّ
ٌَّ
الشخصياتَّ:ابف بري  -البمطيَّ،مفَّأجؿَّتصحيحَّاألخطاءَّالتػيَّكقػعَّفييػاَّالتػاجَّالكنػدمَّ،كىػيَّ

تعادؿَّالترجمةَّالتيَّجاءتَّفيَّكتبَّالسيرَّكالتيَّتشيدَّببراعةَّالشخصياتَّفيَّمكضكعَّالنحكَّ .
ٌ

ػوَّالسػرديةَّالمنجػزةَّفػػيَّىػػذاَّالمقطػػعَّاألخيػػرَّ،يتكسػػؿَّبػػآليتيفَّ،األكلػػىَََّّّ
َّالسػاردَّفػػيَّترجمتػ ٌ
إف ٌ
َّ ٌ

استعانتَّبشخصياتَّنحكيةَّكماَّرأيناَّ،كالثانيةَّلجأتَّإلىَّشخصياتَّتاري خيةَّكأدبيةَّ،كقكلو"َّ:إذ
تأممتػو( يقصػػد التػاج الكنػػدي) لػػـ تجػد بينيمػػا(بيف ابػف رشػػيؽ و التػػاج) نسػبة إال شػػيئا ضػػعيفا

يحتاج معو إلى الحضور في كؿ وقت ليبيف ما أراده في ذلؾ لمناس ،واّنمػا كػاف يحسػف الثػاني
لو قاؿ في النصؼ األوؿ:

قدمت فأفنيت العدى والندى حزما.
جوابا لذلؾ فيكوف لذلؾ قولو:

كذلؾ عادى في العدى والندى قدما.

جوابػا لػذلؾ .ومػع ىػذا فػال ينبغػي أف يبتػػدئ بمثػؿ ىػذه البػدأة إالّ مصػعب بػف الزبيػر   أو يزيػػد

بف المميب  ،  أو قتيبة بف مسمـ  ،   وعمرو بف معػدي كػرب  الػذيف جمعػوا بػيف الشػجاعة
والكرـ .وأما أنت إذا قمت ىذا الكالـ فما تجاوب إال بمكاوي البيطار في اليافوخ واألصداغ" َّ .1
َّ - َّ عثماف َّبف َّعيسى َّبف َّمنصكر َّبف َّمحمد َّالبمطي َّ :أبك َّالفتح َّالنحكم َّكىكذا َّينسبكنو َّكىك َّمف َّبمط َّالتي َّتقاربَّ
المكصؿَّ ،ذكره َّ َّالعمادَّفيَّكتابَّالخريدةَّفقاؿَّ:انتقؿَّإلىَّالشاـَّكأقاـَّبدمشؽَّبرىةَّيترددَّإلىَّالزبدانيَّفيَّالتعميـَّ،فمماَّ

فتحت َّمصر َّانتقؿَّإليياَّفحظ ىَّبياَّكرتبَّلوَّصبلحَّالديفَّيكسؼَّابفَّأيكبَّعمىَّجامعَّمصرَّجارياَّحتىَّماتَّسنةَّ
َّ . 599ككاف َّقد َّأخذ َّالنحك َّعف َّأبي َّنزارَّ ،كلمبمطي َّمف َّالتصانيؼ َّكتاب َّالعركض َّالكبير َّفي َّنحك ََّّ 300كرقةَّ
كالعركضَّالصغيرَّككتابَّالعظاتَّالمكقظات َّ .ياقكتَّالحمكمَّ ،معجـَّاألدباءَّ،جَّ،12صََّّ .141

َّ- َّ1رسائؿَّالكىرانيَّ،صَّ.224

َّ َّ

 َّ- َّ مصعبَّبفَّثابتَّبفَّعبدَّاهللَّبفَّالزبيرَّاألسدمَّتكفيَّسنةَّ157قَّ .ينظرَّ:ابفَّكفرلَّ ،النجكـَّالزاىرةَّفيَّمعرفةَّ

ممكؾَّمصرَّكالقاىرةَّ،جَّ،2صََّّ .31

 َّ - َّ   كاف َّكاليا َّكحبسو َّالحجاجَّكلكنوَّفرَّإلىَّالشاـَّسنةَّ 94قَّكسجنوَّعمرَّبفَّعبدَّالعزيزَّحتىَّماتَّسنةَّ99قَّ

كقيؿَّأنوَّقتؿَّسنةَّ 102قَّفيَّمعركةَّبينوَّكبيفَّمسممةَّبفَّعبدَّالممؾَّبفَّمركافَّ .ينظرََّّ:ـَّ،فَّ،جَّ،1صََّّ .322

َّ - َّ    قتيبة َّبف َّمسمـ َّبف َّعمر َّبف َّالحصيف َّالباىمي َّ :أبك َّحفصَّ :أميرَّ ،فاتحَّ ،مف َّمفاخرَّالعربَّ،نشأَّفيَّالدكلةَّ

المركانيةَّفكلىَّالرأمَّفيَّأياـَّعبدَّالممؾَّبفَّمركافَّكخراسافَّفيَّأياـَّابنوَّالكل يدَّ.ككثبَّلغزكَّماَّكراءَّالنيرَّفتكغؿَّفيياَّ
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آلي ػ ػ ػات ّ
تسػتندَّىػػذهَّالترجمػػةَّحسػػبَّخصكصػيةَّىػػذاَّالػػنصَّإلػػىَّ"الترجمػػةَّالمسػػاعدة"َّالتػػيَّاسػػتعانتَّفػػيَّ
َّ،فكأفَّالكىرانيَّ
ٌَّ
اخرة
الس َّ
َّبغيةَّتعزيزَّأركافَّالترجمةَّ ٌ
تشكيؿَّخطابياَّبشخصياتَّتاريخيةَّمغمكرة ،ي
يػػردَّعمػػىَّغبػػاءَّالتػػاجَّالكنػػدمَّبػػذكاءَّالشخصػػياتَّكشػػجاعتيا[:مص ػػعب ب ػػف الزبي ػػر  -يزي ػػد ب ػػف

المميب بف أبي صفرة  -قتيبة بف مسمـ بف عمر بػف الحصػيف البػاىمي -عمػرو بػف معػدي كػرب
بف ربيعة بف عبد اهلل الزبيدي]َّ .

ػنصَّالسػػردمَّ،كاد راؾَّمعنػػاهَّ،فإننػػاَّنقتػػرحَّقػػراءةَّأخػػرلَّ
َّكبسػػببَّبعػػضَّالقػراءاتَّالتقميديػػةَّلمػ
ٌ

لنصكصَّالكىرانيَّ،قراءةَّحفريةَّتبحثَّعفَّالنسخةَّاألخرلَّلكؿَّشخصيةَّمبثكثةَّفيَّثناياَّكتبَّ

الرسائؿَّالساخرةَّ َّ.
ٌَّ
كتبحثَّكذلؾَّعفَّذلؾَّالكجوَّالخفيَّ،المبعثرَّبيفَّطياتَّ
السيرَّكالتراجـَّ،
ٌَّ
ٌ

إفَّىػػذهَّالقػ ػراءةَّالمتكاض ػػعةَّت ػػتخمصَّتمامػػاَّم ػػفَّبع ػػضَّاإللت ازم ػػاتَّالتػػيَّتتمت ػػعَّبيػػػاَّكتػػػبَّ
َّ ٌ

التراجـَّ،التيَّتكتفيَّب الجانبَّاإليجابيَّمفَّحياةَّالشخصيةَّ،كاذاَّكافَّذلؾَّيبدكَّمتفقانََّّمعَّبعضَّ
النصكصَّالسرديةَّالتيَّحاكلتَّتقريبَّمبلمحَّبعضَّالشخصػياتَّفػيَّقالػبَّسػردمَّيألفػوَّالقػارئَّ
ٌ
حسبَّرأمَّ"ناظـَّعكدة"َّ ثمةَّنصكصَّأخرلَّالَّترضىَّبيذاَّالتنميطَّ،فييَّتريدَّأفَّتككفَّعبلمةَّ

مفَّعبلماتَّتجربةَّإنسانيةَّعايشتَّالحػدث َّ،تسػعىَّإلػىَّالػرفضَّكالتمػردَّعمػىَّكػؿَّزيػؼَّكرسػتوَّ
منظكمةَّالتراجـَّ كالتجربةَّبطبيعتياَّذاتَّاألبعادَّالتكثيقيةَّ،تتفاعؿَّمػعَّآليػاتَّأخػرلَّكاستحضػارَّ
الشخصػياتَّالمسػػاعدةَّ،كانسػػجامياَّمػعَّالسػػياؽَّالثقػػافيَّكالػػذىنيَّلعصػرىاَّ،حيػػثَّعػػدتَّترجمتػػوَّ

السرديةَّفيَّالمقاطعَّالسابقةَّ،كاقعةَّثقافيةَّكاجتماعيةَّ .
ٌ
كافتتحَّكثيراَّمفَّالمدائفَّكخكارزـَّ،كسجستافَّكسمرقندَّ،كغزاَّأطراؼَّالصيفَّ،كضربَّعميياَّالجزيةَّ،كأذعنتَّلوَّببلدَّماَّ

كراء َّالنير َّكمياَّ ،كاشتيرت َّفتكحاتوَّ ،فاستمرت َّكاليتو َّثبلث َّ سنكات َّ ،كافتتح َّكثي ار َّمف َّالمدائف َّكخكارزـَّ ،كسجستافَّ

َّكراء َّالنير َّكمياَّ ،كاشتيرت َّفتكحاتوََّّ
كسمرقندَّ ،كغ از َّأطراؼ َّالصيفَّ ،كضرب َّعمييا َّالجزيةَّ ،كأذعنت َّلو َّببلد َّما َّ
فاستمرت َّكاليتو َّثبلث َّعشر َّسنةَّ ،كمات َّالكليدَّ ،كاستخمؼ َّسميماف َّبف َّعبد َّالممؾَّ ،ككاف َّىذاَّيكرهَّقتيبةَّ،فأرادَّقتيبةَّ

االستقبلؿ َّبما َّفي َّيده َّكجاىر َّبنزع َّالطاعةَّ ،كاختمؼ َّعميو َّق ادة َّجيشوَّ ،فقتمو َّككيع َّبف َّحساف َّالتميمي َّسنة َّ96قَّ.

ينظرَّ:ابفَّخمكافَّ،كفياتَّاألعيافَّ،جَّ،1صََّّ. 428ينظرَّكذلؾَّ:خيرَّالديفَّالزركميَّ ،األعبلـَّ،جَّ،6صََّّ َّ.28

 - َّ عمرو بف معدي كرب بف ربيعة بف عبد اهلل الزبيدي َّ :فارس َّاليمف َّكصاحب َّالغارات َّالمذككرة َّكفد َّعميو َّفيَّ

المدينة َّسنة َّ 9ق َّفيَّعشرةَّمفَّزبيدَّ،فأسمـَّكأسممكاَّكعادكاَّ.كلماَّتكفيَّالنبي(ص)َّارتدَّعمركَّفيَّاليمفَّ.ثـَّرجعَّإلىَّ
اإلسبلـ َّفبعثو َّأبك َّبكر َّإلىَّالشاـَّ.فشيدَّاليرمكؾَّ،كذىبتَّفيياَّإحدلَّعينيوَّ.كبعثوَّعمرَّإلىَّالعراؽَّ،فشيدَّالقادسيةَّ.
ككافَّعصيَّالنفسَّأبيياَّ،فيوَّقسكةَّالجاىميةَّ،يكنىَّأباَّثكرَّكأخبارَّشجاعتوَّكثيرةَّ،لوَّشعرَّجيدَّأشيرهَّقصيدتوَّالتيَّ

يقكؿَّفيياَّ :إذاَّلـَّتستطعَّشيئاَّفدعوََّّكجاكزهَّإلىَّماَّتستطيع َّ.كقيؿَّتكفيَّعطشاَّيكـَّالقادسيةَّسنةَّ21قَّ.ينظرَّ:خيرَّ

الديفَّالزركميَّ ،ـَّ،فَّ،جَّ،5صََّّ .260
َّ- َّ1رسائؿَّالكىرانيَّ،صَّ.226

َّ
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آلي ػ ػ ػات ّ
يػرلَّالقػػارئَّفػيَّتمػػؾَّالشخصػياتَّالتػػيَّسػاعدتَّعمػػىَّكشػؼَّبعػػضَّالكجػكهَّالزائفػػةَّ،لعبػةَّسػػرديةَّ

ػنصَّالسػاخرَََّّّ
ػاَّالسػ اردَّ،يمكػفَّعػػدىاَّشػرط اَّمػػفَّشػركطَّالتخييػؿ؛َّحيػػثَّينشػىءَّىػػذاَّال
ٌ
يسػتندَّإليي ٌ
شخصياتَّتقكـَّبكظيفةَّالشاىدَّعمىَّالحدثَّ،رفعَّالغطاءَّعفَّالمسائؿَّاألدبيةَّالمطمكرةَّ،كالتيَّ

نسػبتَّفػػيَّكتػػبَّالسػيرةَّإلػػىَّغيػػرَّأىميػاَّ،كيطمػػبَّالكاتػػبَّفػيَّىػػذهَّالحالػػةَّمػفَّالقػػارئَّأفَّيكشػػؼَّ
ةَّالسيريةَّلكؿَّشخصيةَّ َّ.
عفَّالناقصَّفيَّكتبَّالمؤرخيفَّ،ليعيدَّترميـَّالصكر ٌَّ

فيَّالنصكصَّالسابقةَّ ،نجدَّالجانبَّالكثاقيَّسائدان َّفييا؛َّ حيثَّاعتمدَّالتكثيؽَّلمشخصياتَّ
َّ
ٌ

فيَّنسجَّحدثوَّالحكائيَّ،كالذمَّامتازَّبكاقعيتوَّالخالصةَّ،كبحقيقتوَّالمنطقيةَّالتيَّيطرحياَّ،ىذهَّ

الساخرة َّ تحمؿَّسمةَّالكثيقةَّالتاريخيةَّ،فييَّ تسجؿَّأحداثَّحقبةَّمفَّتاريخَّ
السردية َّ ٌَّ
الكتابة َّ ٌ
َّألنو َّيعرؼَّ
المشرؽ َّالماضيَّ ،إ ٌ
ال َّأف َّالكىراني َّطرد َّالمؤرخَّ ،كاستحضر َّالق اص(ىك َّنفسو) ٌ
ال َّسمطكياَّنافعنَّا"َّ،كالَّيتقصىَّ"الصحيح"َّ،ييمشَّتاريخَّالمستضعفيفَّ
كيعيَّأف":المؤرخَّيقكؿَّقك ن
كيكغؿَّفيَّالتيميشَّإلىَّتخكـَّالتزكيرَّ،كاعداـَّالحقيقةَّ ،كيكتفيَّبػػ"تاريخ َّمحمي"َّمخترعَّ،دكفَّ

أفَّيقارنوَّبػػالتاريخَّالمتجددَّكالمنتصر"َّ،أكَّأفَّيتكقؼَّأماـَّاألسبابَّالتيَّخمقتَّتاريخ نا َّقائدنَّاَّ
قكاموَّالرككدَّأكَّالحركةَّالبائرة" َّ،1لذاَّجاءتَّىذهَّالكث ائؽَّلتصحيحَّبعضَّاألحداثَّكالحقائؽَّأكَّ
عمىَّاألصحَّكتابةَّمكضكعيةَّلفترةَّتاريخيةَّمحددةَّ .

بأف َّىذهَّالترجمةَّالتيَّنجدىاَّ
قر َّ ٌَّ
إف َّتصريحَّالكات
ٌ
َّ ٌ
بَّالمنجزَّعبرَّىذهَّالمتكفَّالسرديةَّ ،يَّي ٌ

السيريةَّ،تقكـَّعمىَّاإلغفاؿَّكالتزييؼَّ،كالَّتعترؼَّإالٌَّبالجانبَّاإليجابيَّمفَّ
فيَّثناياَّالنصكص ٌَّ
السيرَّكالكقائعَّليسَّظاىرةَّ
حياةَّالشخصياتٌَّ َّ،
ألف َّاختراعَّالقصصَّكالركاياتَّكالشخصياتَّك ٌ

ةَّالكتابةَّعمىَّمرَّالعصكرَّ.
معاصرةَّكماَّقدَّنعتقدَّ،بؿَّىكَّظاىرةَّمصاحبةَّلظاىر
ٌ

إف َّكؿ َّما َّنعرفو َّعف َّنصكص َّاألكائؿ َّكفى َّكؿ َّالحضارات َّالقديمةَّ ،كصمنا َّنحفَّ
َّ ٌ

يؽَّتدكيفَّمتأخرَّ،يككفَّقدَّتـ َّفي َّ ظركؼَّسياسيةَّكثقافيةَّمختمفةَّ،كليذاَّ
المعاصريف َّعفَّطر
ٌ
فيكَّالَّيطابؽَّبالضركرة "الكاقعةَّاألصمية "التي َّ تبقىَّمنفمتةَّعفَّالتكثيؽَّبشكؿَّدائـَّ،الكاقعةَّ
المستحيمة َّكما َّيمكف َّتسميتياَّ،كاذاَّكانتَّكث ائؽَّالحضارةَّاليكنانية َّ ،كالمسيحيةَّقدَّخضعتَّ
يخيَّالصارـَّ،فإف َّكثائؽَّالحضارةَّالعربية َّالَّتزاؿَّلحدَّاليكـَّأرشيفاَّ
لمتحقيؽَّالفيمكلكجيَّكالتار
ٌ
ماَّقامتَّبوَّبعضَّاألعماؿَّالسرديةَّ ،مثؿ :أعماؿَّالمعرمَّ
غامضانََّّ 2 ،لـَّيتـَّاستنطاقوَّإالٌ َّفيَّ
ٌ

 َّ- َّتنكيوَّ:مصطمحَّالكثيقةَّالتارخيةَّيرد َّ بكثرةَّفيَّكتابَّحفرياتَّالمعرفةَّلمي شاؿَّفكككَّ .

 ََّّ- َّ1فيصؿَّدراجَّ،الركايةَّكتأكيؿَّالتاريخَّ،المركز َّالثقافيَّالعربيَّ،الدار َّالبيضاءَّ،طَّ ،2004َّ،1صََّّ .6

2
السردَّكالعنؼََّّ..فىَّاختراعَّالماضىَّ gate.ahram.org.eg
َّ َّ-ينظرَّ:إسماعيؿَّمينانةَّ َّ-كاتبَّكمف ٌكرَّجزائرمٌ َّ ،
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آلي ػ ػ ػات ّ
كنصكصَّالكىراني التيَّفحصناىاَّسابقانََّّ،فقدَّاصطنعتَّلنفسياَّنمطانَّسرديانََّّمتفردانََّّيتسـَّبتكالدَّ

َّ،إن وَّاستشراؼَّلمترجمةَّالمزيفةَّ،ماَّمكنياَّ
فياَّعمـَّالسيرَّكالتراجـ ٌَّ
األنساؽَّمفَّالبدائؿ َّالتيَّعر
ٌ
إلىَّببلغةَّالمحاؿ َّ التيَّتفرضياَّالترجمةَّفيَّقالبَّإبداعيَّساخرَّ ،كىيَّتفصحَّ
مفَّالخركج َّ
ي
عفَّأسيقةَّالتماىيَّكالتعارض.

َََّّّيأتيَّالكاتبَّبترجمة َّتثكيرية َّتحيمناَّإلى َّ طبيعةَّمرجعية َّتتمتعَّبياَّالشخصيات؛َّحيثَّيمنحَّ
ليا َّأنساؽ َّثقافية َّخارج َّالنصَّ ،كسياقات َّتاريخية َّتغذم َّكجكدَّالداللة َّ كييسرَّلممتمقيَّإجراءَّ
عمميةَّالمطابقة َّأكَّالمشابيةَّالكاضحةَّأكَّالمحتممةَّبيفَّالمتفَّالحكائيَّكحياةَّالشخصياتَّفيَّ

كتبَّالسيرَّكالتراجـَّ .
ٌَّ

إف َّالكىرانيَّ ،مفَّخبلؿَّتاريخيةَّالمشاىدَّالسرديةَّ،كتسجيميتياَّ،نستشؼَّلديوَّنزعةَّكشفيةَّ
َّ ٌ

َّإن و َّيحمـ َّبالمجتمع َّالفاضؿَّ ،تستقرَّفيوَّالفضائؿَّ
تضفي َّعمى َّحكاياتو َّمصداقية َّمشركعةٌَّ .

كميا َّ ،كلذا َّتاريخيتو َّالمسجمة َّفي َّىذه َّالنصكصَّ ،نقيض َّلكاقع َّسيرم َّ يزٌَّيفتَّحقائقوَّ،كأىمؿَّ
َّ،إنياَّتحمؿَّإرىاصاتَّمجتمعَّيعارضَّالمجتمعَّالقا ئـَّبمؤسساتوَّ،كرمكزهَّ،كنظاـَّقيموَّ
تاريخو ٌ
كمعاييرهَّ .

بل َّبعيفَّمؤرخَّ،تنيضَّترجمتوَّعمىَّ
َّكمفَّىناَّيمكف َّالقكؿَّأفَّالكىرانيَّكافَّأديبنَّاَّ ،مسج ن

السير والتراجـ في قالب سردي)َّكاستطاعَّ
فنيةَّالتسجيؿَّالكثائقيَّك َّ
التاريخي(استحضار وثيقة ّ
أف َّيقدـ َّصكرة َّتسجيمية َّألحداث َّعرفيا َّالمجتمع َّالمشرقيَّ ،تقديماَّالَّيخمكَّمفَّفنيةَّكأدبيةََّّ
كجمالػػيةَّ َّ.
َّ

َّ َّ َّ
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السخرية في أدب الوىراني:
آليات اشتغال ّ
 - 3استراتيجية الخطابات المقمدة:

الساخرة ،كىي تبني مشركعيا التأسيسي التأصيمي ،استطاعت أف
إف كتابة الكىراني ّ
ّ
بالسرد
السركد(المقامات -الرسائؿ -المنامات)؛ إذ ابتدأت
ّ
تتخذ لنفسيا أشكالن متعددة مف ّ
التاريخي كالكاقعي الجتماعي ،كلـ تخرج عف نطاؽ المرجعية التقميدية كاألخالقية كاإليديكلكجية

تفرد ،كمع
إل بعد أف شبت كقكم عكدىا ،فانتقمت بذلؾ إلى مرحمة اإلبداع؛ أم اقتحاـ عكالـ ال ّ
الساخرة عنده
ذلؾ بقيت مخمصة لمنمط المتأرجح بيف التأسيسي التأصيمي كالتجريبي ،كالكتابة ّ
لـ تخرج ،كما أسمفنا ،عف ىذه المغامرة كلـ تحد عنيا ،بؿ كاكبت ىذا المسار في مداراتو

المربكة كالمشكشة أحيانا ،كخمقت مف خاللو نماذج مؤسسة لتجارب ليا صكتيا المميز كالفريد

في تشكيؿ خطابي ممتع ل يقتصر عمى اليكمي كالجتماعي كاإليديكلكجي ،بؿ يتقاطع فييا

1
الساخرة ،مف
الديني بالدنيكم ،كالرمزم كاألسطكرم بالمألكؼ  ،فيؿ كاف مف الضركرم لمكتابة ّ

ىذا المنطمؽ ،أف تبني استراتيجيتيا دكف رجكعيا إلى التراكمات  الخطابية التي تتشكؿ

السخرية عند الكاتب ؟
بكاسطتيا ّ
الساخرة كتـ
لقد تـ استدعاء مجمكعة مف "التراكمات الخطابية" إلى مختبر متف الكتابة ّ
تكظيفيا لثراء النص السردم كتقكيـ أشكالو كمضامينو ،فبيف التأطير الذاتي الذم يسعى إليو

الكىراني ،كالخاص بطبيعة القالب كالمحتكل كالمكضكعات ،كبيف العناصر الخطابية الخارجية
المستمدة مف اآلخر ،المتمثمة في البنيات المنفت حة كالمنغمقة كالمتفجرة ،كالمسنكدة إلى كثافة

 - 1ينظر :د .محمد صكلة ،تمظيرات النص السردم كأفؽ تكقعات الخطاب ،قراءة في المغة كالبناء كالدللة مجمكعة
"ىييات" لمحمد الشايب نمكذجاwww.google.com.2013 .


إف الباحث األركيكلكجي مف كجية نظر «فوكو » ىك الذم يستطيع التكصؿ إلى تمؾ العصكر الغابرة المطمكرة
 ّتحت الركام عف طريؽ الحفر كالتعرية ،فخالؿ قركف عديدة حصؿ تراكم لكقائع يغطي بعضيا بعضان -تمامان كما في

عمـ اآلثار  -حيث نجد مدن نا كاممة مطمكرة تحت طبقات عميقة مف التراب كالرمؿ ،إف عمى الباحث أف يقكـ بعمؿ
األركيكلكجي مف أجؿ إزاحة الركام كاكتشاؼ الطبقات العميقة لمحقيقة التاريخية أك الكاقع التاريخي .ينظر :ىاشػػـ
صػالح ،بيف مفيكـ األرثكذكك س ػػية كالعقمية الدكجمائيػػة ،مقدمة الترجمة العربية لكتاب محمد أرككف ،الفكر اإلس ػػالمي:

قراءة عممية ،مركز اإلنماء العربي ،بيػػركت ،1996 ،ص  .10كتيتـ األركيكلكجيا بتحديد الخطابات في خصكصيتيا
كابراز كيؼ أف التراكمات الخطابية التي تخضع ليا تمؾ الخطابات يمكف إرجاعيا إلى خطاب آخر ،فاألركيكلكجيا
تتبع تمؾ الخطابات مف خالؿ مظاىرىا الخارجية كصكرىا البرانية بغية اإلحاطة بيا بكيفية أفضؿ ،غايتيا في النياية

تحميؿ الفكارؽ كالختالفات المكجكدة بيف صيغ الخطاب ككجكىو .كيقكؿ أيضان ":فإف المادة التي سيككف عمينا
مكاجيتيا في تحميمنا لمخطابات ،ىي عمى العمكـ عبارة عن ركام من األحداث داخل فضاء الخطاب" .ينظر :ميشاؿ
فككك ،حفري ػات المعرفة ،ص .26 - 129- 128
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السخرية في أدب الوىراني:
آليات اشتغال ّ
الساخر الذم يساىـ في تشكيمو الكىراني ،كالتكظيؼ التراكمي الذم يمكنو أف يمعب
الخطاب ّ
الساخرة ذات المممح المتداخؿ ،قصد تحقيؽ
دكره الكظيفي في انبناء الصيغ األسمكبية ّ

الس اخرة عند الكىراني ل يمكنيا أف تككف إل بتكفر
المقاربات التأكيمية كالحفرية؛ أم أف الكتابة ّ
الساخر
شركط حضكر الحكي الخارجي الذم يسعى بدكره إلى بناء اتساؽ النص القصصي ّ

كخدمة انسجاـ الخ طاب في أفؽ تعاقد نكعي بيف الكاتب كالمتمقي  ،1لذلؾ نالحظ أف الحديث
الساخر ،يدفع نا إلى استقصاء األشكاؿ الخطابية
عف "التراكمات الخطابية" في أدب الكىراني ّ

الساخرة التي
األجناسية التي تتماىى مع إبداعات المؤلؼ ،أك تتصادـ مع قكالبو الخطابية ّ
تختبئ كراء المغة المبتكرة.

الس ردية التي يستثمرىا الكىراني في كتاباتو ل تستكم عمى قرار كاحد
لشؾ أف البنية ّ
السرد اإلبداعي (الذاتي) ،كتتخذ لنفسيا كجيات
بؿ تنحك مناح متعددة ،إذ تنزاح عف مسار ّ

الس ردم الذم يييمف في
ألف المنظكر ّ
غير معتادة كل تأبو بأسبيقة األفكار أك األحداثّ ،
كتابات الكىراني يقتضي إشراؾ المتمقي مف خالؿ دمجو في أفؽ انتظار الكاتب ،كحسب
فإف الكاتب ل يكتب ليقكؿ شيئا ،بؿ ليقكؿ نفس و ،مثمما يرسـ الرساـ ليرسـ
ّ Jean Rousst
2
لكن و إذا كاف فنانا ل يقكؿ نفسو كل يرسميا إل بكاسطة ىذا التشكيؿ الذم ىك العمؿ
نفسوّ ،

سردي ة تخرؽ نظاـ
الساخر عند الكىراني ينبني عمى أساس متكاليات
ّ
لذا نجد التشكيل الخطابي ّ
الساخرة بكؿ
السردية ّ
الحكي كتفجره مف الداخؿ بآليتي التمدد كالتساع ،حيث تنساح المغة ّ
السردم
عنفكانيا كض راكتيا عبر تشكالت ظاىرية تستمد خاصيتيا الحكائية مف المكركث ّ

العتيؽ ،كلمتكضيح أكثر سنقكـ بفحص الخطابات المتراكمة عبر ىذه الستشيادات المقدمة .3

لـ تسمـ خطابات الكىراني في " منامو الكبير" مف التراكمات المعجمية التي يستشفيا

القارئ المتفحص لرسالة الغفراف ،فترسبات الحقؿ المعجمي العالئي الذم سيطر عمى التشكيمة
الخطابية التي يبنييا الكىراني في منامو ،ظاىرة لمعياف ،كما يكضحيا ىذا الستشياد ،معجـ

أسماء "العالـ الغيبي" في "المناـ الكبير"[ :اآلخرة ،يوم القيامة ،عرصة القيامة ،يوم الدين
1


 ينظر :د .محمد صكلة ،تمظيرات النص السردم كأفؽ تكقعات الخطاب ،المكقع السابؽ. -العبارة المستحدثة(المبتكرة) يتحدث عنيا فككك في حديثو عف ت شكؿ العبارات داخؿ الحقؿ الخطابي .ينظر:

ميشاؿ فككك ،حفريػػات المعرفة ،مبحث :التشكيالت الخطابية ،ص .33- 32- 31

2
السرد األدبي ،ط ،1منشكرات
السردم األدبي ،تر :رشيد بنحدك .طرائؽ تحميؿ ّ
 جاب لينتفمت ،مقتضيات النص ّاتحاد كتاب المغرب ،الرباط ،1991،ص  .89ينظر :نقال عف :د .محمد صكلة ،ـ ،س.
3

 ينظر :د .محمد صكلة ،ـ ،ف.211

السخرية في أدب الوىراني:
آليات اشتغال ّ
عبوس قمطرير ،الجنة الفردوس حسناتي ،الجحيم ،الياوية ،النار ،الذنوب ،نزفتو األىوال
أىوال الموقف ،المصيبة ،شدة اليمع ،الخوف ،ضعيف ا لنفس ،خوار الطباع ،العرق ،التعب

الفرق ،ارتياع عظيم ،الحزن المقيم ،الحسرات]  .1بالتكازم مع معجـ أسماء "العالـ الغيبي"



في رسالة الغفراف ،نجد[:اآلخرة ،يوم القيامة ،عرصات القيامة ،الجنة ،الفردوس ،الجنان

حسناتي ،الجحيم ،الياوية ،النار ،الذنوب ،البمية ،اليمع ،القل ،الرعدة ،الفزع األكبر ،ضعيف

منين ،العرق ،الفرق ،ترىق ،نيكو ،الموقف ،المحشر ،الصراط]  .2كاذا أردنا الكقكؼ عند
التراكمات الخطابية التي تسطرىا بداية "المنام الكبير" نجد أف رسالة الحافظ العميمي كانت

سببان مباش ار في تأليؼ الكىراني لمنامو ،كنجده أيضان يشير لكركدىا في بداية منامو ،إذ يقكؿ":

وصل كتاب موالي الشيخ اإلمام الحافظ الفاضل الخطيب المصقع األمين جمال الدين ركن
اإلسالم شمس الحفاظ تاج الخطباء ،فخر الكتاب زين األمناء ،أطال اهلل بقاءه وجعل خادمو

3
إف ىذا النمكذج يسترجع قصة "رسالة الغفراف" ألبي العالء
من كل سوء وقاه"  .يمكف القكؿ ّ
المعرم فحضكر "رسالة المعرم" في النص المركز كفي المتفرع عنو يخمؽ كظيفة مضاعفة

السرد عمى
الساخر كأنسجة المغة ،كينفتح ّ
لمنكع ،بؿ يساىـ في تعضيد تمفصالت الخطاب ّ
الترسبات الخطابية" المت جمية في قاع رسالة المناـ الكبير.
إشارات كاضحة تحيمنا إلى " ّ
بالتكازم مع ما ذكرناه ،فرسالة "ابف القارح" كانت سبب نا مباش نار في إبداع المعرم لرسالتو ،كعف
كركد الرسالة يقكؿ المعرم ":وقد وصمت الرسالة التي بحرىا بالحكم مسجور ،ومن قرأىا

مأجور ،إذ كانت تأمر بتقبل الشرع وتعيب من ترك أصال إلى فرع"  .4تناكؿ الكىراني في
مقدمة منامو الكبير اإلشارة إلى كركد رس الة صاحبو الحافظ العميمي ككيؼ استقبؿ الكىراني

كتابو بكؿ فرح كاطمئناف فكاف " ألذ من النار في عين المقرور وأعذب من الماء البارد في
1


 -منامات الكىراني ،ص .40- 29- 24- 37- 28- 41- 32- 59- 54- 33- 24- 21- 46- 58- 43- 23

 -لإلطالع أكثر عمى المقارنة التناصية العميقة التي عقدت بيف معجـ الغفراف كمعجـ المناـ ،ينظر :بحث

سكميشة خمكم ،التناص في منامات الكىراني كمقاماتو كرسائمو ،رسالة ماجستير مخطكطة بكىراف  -جامعة السينيا

قسـ ،المغة كاألدب 2006 ،ص  180- 178كما بعدىا.
2

 -أبك العالء المعرم ،رسالة الغفراف  ،تح كشرح :عائشة عبد الرحمف ،دار المعارؼ بمصر ،ط ،1969 ،5ص

- 253- 252- 240- 250- 368- 186- 364- 254- 27- 261- 259- 215- 249- 529- 309- 308- 248
.334- 262- 256
3
4

 منامات ،ـ ،س ،ص .21 أبك العالء المعرم ،ـ ،س ،ص .381212

السخرية في أدب الوىراني:
آليات اشتغال ّ
صدر المحرور وتناولو(يتحدث الوىراني عن نفسو بصيغة "ىو") فكان في قمبو أحمى من

الدراىم وأنفع لجراح البعد من الدارىم فمما فض ختامو وحط لثامو ،أبصر خطا أجمل من
رياض الميطور(قرية من قرى دمشق) ،ولفظا أرق من نسيم الروض الممطور ،قد استفتحو

سيدنا بكل لفظ مذىب ،فيو من التعاظم إلى كل مذىب"  .1بالتكازم مع ىذا فقد تناكؿ المعرم
في مستيؿ قسمو األكؿ –المقدمة  -كركد رسالة ابف القارح ،مبر از غبطتو باستقباليا ،فكصفيا
بأجمؿ األكصاؼ ،مثمما مر بنا مع المعرم إذ قاؿ عنيا " :غرقت في أمواج بدعيا الزاخرة

وعجبت من اتساق عقودىا الفاخرة ،ومثميا شفع ونفع وقرب عند اهلل ورفع ،وألفيتيا مفتتحة

بتمجيد صدر عن بميغ مجيد" .2

ىذه التشكيمة الخطابية التي يؤسسيا الكىراني في رسالة "المناـ الكبير" تنتقؿ مف

ال خطاب المكركث(خطاب المعرم) إلى الخطاب الذاتي المبتكر؛ لككف التركيبة السردية تحتكم
عمى أشكاؿ سردية أخرل ،بما فييا التقني ات التي يشتغؿ عمييا الكاتب(الكىراني) ،كىك يطرز

نصو بشتى اآلليات السردية ،كالحقؿ المعجمي كالفتتاحية(البسممة) التي يكتشفيا القارئ بعد

فحص الخطابات المتراكمة ،كبعد التحقؽ مف ىكي ة النص المتراكـ(رسالة الغفراف) ،مازج نا كؿ
ىذا عمى مسار النصكص األخرل بأنماط الشخكص ك الزمف كالكصؼ كاألحداث كباقي
التمفصالت األخرل ،كما ستبينيا األمثمة التي تنيض عمييا النصكص األخرل كالمقامات
مثالن:



استيؿ الكىراني مقامتو الثانية في شمس الخالفة بجممة استياللية مفادىا ":حدثنا

عيسى بن حماد الصقمي قال :لما اختل في صقمية اإلسالم ،3 "...كفي آخر مقاماتو يفتتحيا

4
فإف اليمذاني بدأ
الكىراني بقكلو  ":قال الوىراني :دخمت مدينة صقمية"  .بالمكازاة مع ذلؾ ّ
مقاماتو كاستفتح حكيو بقكلو " :حدثنا عيسى ابن ىشام قال.5 "...
1
2


 منامات الكىراني ،ص .17 -أبك العالء ،رسالة الغفراف ،ص .140

 -في بحث التناص المكضكعاتي كاألسمكبي كالمعجمي في مقامات الكىراني كاليمذاني ،نجد مقارنة تفصيمية

ينظر :سكميشة خمكم التناص في منامات الكىراني كمقاماتو كرسائمو ،ص .190 ،147 ،105
3
4
5

 مقامات الكىراني ( ،مقطع مف مقامة في شمس الخالفة) ،ص .97 -ـ ،ف( ،مقطع مف المقامة الصقمية) ،ص .219

 -لقد ترددت ىذه العبارة دائما في افتتاحية مقامات اليمذاني ،كدكف تغيير أك تبديؿ .ينظر :اليمذاني ،بديع الزماف

مقامات اليمذاني ،ص .381- 5
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السخرية في أدب الوىراني:
آليات اشتغال ّ
مف جية أخرل ،حينما نتأمؿ مقامة الكىراني في شمس الخالفة ،نجده يقكؿ " :لما

اختل في صقمية اإلسالم ،وضعف بيا دين محمد عميو السالم ،ىاجرت إلى الشام بأىمي

وجعمت جمق  محط رحمي ،فدخمتيا بعد معاناة الضر ومكابدة العيش المر" .1

كمثؿ ذلؾ أيضا ما ذكره الكىراني في أخر مقاماتو قائالن ":دخمت صقمية في األيام المتولية"

2

إذ يعمـ الكىراني القارئ أنو قصد مكطنا بذات و ،فمرة قصد دمشؽ كمرة قصد صقمية ،كنقابؿ

ذلؾ بما كرد في المقامة البصرية لميمذاني بقكلو عمى لساف البطؿ ":دخمت البصرة وأنا من
سني في فتاء(الشباب) ومن الرأي في حبر وشاء(ضرب من البرودة اليمانية) ،ومن الغنى
في بقر وشاء(اسم جمع لمشاة أي أنو كان صاحب ماشية) ،ونجده في المقامة المارستانية

يقول ":دخمت مارستان(موضع يعالج فيو المجانين من الناس) البصرة"  ،3كما لـ يخرج عف
ىذا اإلطار العاـ في المقامة المغزلية بقكلو ":دخمت البصرة وأنا متسع الصيت ،كثير الذكر" .4

كأخي نار نقكؿ أنو بعد إعالف الكىراني عف السفر في مقامتو(شمس الخالفة) ،كالذم
تداخؿ كما رأينا مع مقامات اليمذاني ،نمفيو يقكـ بسرد الحدث العاـ لممقامة مع اختالؼ
مضامينيا مف خالؿ تنكع الفضاءات كاختالؼ التفاصيؿ كتبايف المرامي .كالخطاب بككنو ينقؿ


فالسرد
رسائؿ معينة إلى متمؽ ما تجعمو ينفتح عمى "الخطابات المترسبة" في اإلبداع المقدـّ ،

الساخر عند الكىراني -كما أشرنا إلى ذلؾ  -ينغمر في أتكف النص الحكائي الخارجي ،بو
ّ
أف النص الذم يفتتح بو الكىراني مقامتو كالمعنكنة ب "شمس الخالفة"
يستقكم كعميو يستند؛ إذ ّ

 - تنويو :اسـ الغكطة ،كقيؿ دمشؽ ،ينظر :ياقكت الحمكم ،معجـ البداف ،ج ،3ص .126

1

 -مقامات الكىراني ( ،مقطع مف مقامة في شمس الخالفة) ،ص .97

3

 -مقامات اليمذاني.185 ،

2

4

 ـ ،ف ،ص .219 -ـ ،ف ،ص .249



 -اجتنابا لالستشيدات الكثيفة كتجنبا لمحشك الذم قد يتيـ بو الباحث ،نعمد إلى إيراد التراكمات المعجمية التي

طغت عمى الحقؿ المعجمي الذم اختاره الكىراني لنسج مقاماتو ،كما يكضحو ىذا الستشياد ،معجـ المقامات [:يشتـ
أنفخ ،لعف أسكد ،حمار الثكر ،التيس ،الخركؼ ،األفاعي ،أك الخرا ،المرحاض ،الكنيؼ ،نحس ،ثقيؿ الفضؿ ،يمدح

البغدادية ،الصقمية ،العراؽ ،مدينة السالـ(بغداد) ،الشاـ .].مقامات الكىراني ،ص  .20- 1- 7- 97- 5- 2بالتوازي مع
الحقل المعجمي لأللفاظ التي يختارىا اليمذاني لبناء مقاماتو ،نجد :معجم المقامات [ :يشتم ،ينفخ كمب ،قرد ،دودة

الكنيف ،البول ،وسخ ،نحس ،ثقل ،الفضل ،الشرف ،يمدح ،البغدادية ،العراق ،بغداد ،الكوفة] .مقامات اليمذاني

ص .13- 291- 20- 330- 329- 97- 238
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السخرية في أدب الوىراني:
آليات اشتغال ّ
الس ردم الذم يسعى الكىراني إلى
السرد عبر مقامات اليمذاني في متخيؿ النص ّ
يرحؿ فيو ّ
السال ػؼ.
تشكيمو لذا أكردنا ىذا التقابؿ الكارد في النص ّ

ميما ن ػ ّكع الكىراني أسمكبو في التدرج لصياغة باقي المقامات ،فيك يستعيد إنتاج نفس
"الرسالة الخطابية" نفسيا التي يثيرىا النص المقامي عند اليمذاني ،كما ستبينو ىذه المقاطع
فيا ىك الكىراني في مقامتو البغدادية ،كبعد الستياللية ال تي بدأ بيا مقامتو نمفيو يقكؿ" :لما

تعذرت مآربي واضطربت مغاربي ،ألقيت حبمي عمى غاربي ،وجعمت مذىبات الشعر
بضاعتي( )...فتقمبت بي األعصار ،وتقاذفت بي األمصار ،حتى اقتربت من العراق ،وسئمت

من الفراق فقصدت مدينة السالم(مدينة بغداد) ،ألقضي حجة ا إلسالم ،فدخمتيا بعد مقاساة

الضر ومكابدة العيش المر"  .1مف جية أخرل كبعد الستياللية يدخؿ اليمذاني مباشرة في
متف مقاماتو ،ككثي نار ما يبرز لممتمقي سفراتو كجكلتو في مختمؼ الديار كاألمصار ،في حيف
يحدد مقصده ك كجيتو في مقامات أخرل .ففي مقامتو الككفية مثال قاؿ بعد الستفتاحية ":كنت

وأنا فتي السن أسند رجمي لكل عماية وأركض طرفي لكل غواية ،حتى شربت من العمر

سائغو ولبست من الدىر سابغو ،فمما انصاح النيار بجانبي ليمي ،وجمعت لمميعاد ذيمي

فوطئت ظير المروضة(الناقة) ألداء المفروضة(حج البيت الحرام)"  .2كيتجسد منحاه المذككر

في قكلو أيضا " :طفت اآلفاق حتى بمغت العراق"  ،3كقكلو في مقامتو القريضية" :طرحتني

النوى مطارحيا حتى إذا وطنت أرض جرجان األقصى"  ،4كقكلو في مقامتو المكفكفية أيضان:
" كنت أجتاز بعض بالد األىواز وقصاري لفظة شرود أصيبيا وكممة بميغة أستزيدىا فأداني
السير إلى رقعة فسيحة من البمد"  .5تصكر لنا ىذه المقاطع ما ىك مرتبط بالكاقع المتعفف
الساخر معاف
السردم ّ
ألف ىذا التنكع يمكنو مف تحميؿ الخطاب ّ
كالشاذ الذم عاشو الكىرانيّ ،
السردية ،لذلؾ تتناسؿ التنكيعات الخطابية في نصكص عدة ،كما رأينا
تستكفي شركط البالغة ّ

السارد الغائب(اليمذاني)
فيذه األساليب المتنكعة التي يتداخؿ فييا كؿ مف صكت المؤلؼ ك ّ
السرد معرض نا إلى
كالحاضر بخطاباتو المترسبة في قاع التشكيمة الخطابية المنجزة ،تجعؿ ّ
1

 -مقامات الكىراني ( ،مقطع مف المقامة البغدادية) ،ص .10

3

 -ـ ،ف ،ص .215

5

ص .119

2

4

 ـ ،ف ،ص .35 ـ ،ف ،ص .05 -ـ ،ف،
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السخرية في أدب الوىراني:
آليات اشتغال ّ
مجمكعة مف التحكيالت التمفظية كالممفكظية الخاصة بتجميات التقاطع بيف سرديف ،أكليما

يتمثؿ كخطاب منجز يعمؿ عمى التقاط التفاصيؿ اآلنية ككؿ ما يرتبط بيا ،كثانييما يتمثؿ
كدعامة تقؼ عمييا الخطابات( مكركث اليمذاني كالمعرم) القابعة في النصكص المنجزة

السرد الذم ينبني عمى ىذا التقاطع يستدعي إشراؾ المتمقي
إف ّ
(منامات كمقامات الكىراني)ّ .
في األحداث كيدفعو إلى اإلمساؾ بتالبيب الجزئيات المترسبة في قعر التشكيالت الخطابية
ىذا يظير مف خالؿ إشا ارت قد ترد في الحكي بطريقة مباشرة  .1كىذا ما نجده في مقدمة

رسائؿ الكىراني فالمقدمة -كبقية النصكص  -ماىي إل تشكيؿ جديد ألطر سابقة كمف ثـ "

2

يمكف أف يشكؿ خطاب المقدمة ،أك ما يقكـ مقامو مف الخطابات األخرل البديمة ،دالن خاصان"
مكحيا بما سيأتي مثمما ىك األمر بالنسبة لمكىراني الذم نجده في مقدمة رسالتو عمد إلى إبالغ
أصدقائو بسبب كتابة الرسالة التي كاف مفادىا اطالعو عمى قصيدة نظميا "التاج الكندم"

يمدح فييا نفسو كيفتخر فييا بمعرفة سائر العمكـ دكف إقامة الدليؿ عمى ذلؾ ،كقد استيميا

الكىراني بقكلو" :عبد موالي فالن الرجل -أطال اهلل بقاءه  -ينيي أنو أبصر اليوم لمكندي
قصيدة ميمية ،إلى غاية قكلو ":قميل العقل قميل الحياء قميل الفضل قميل التوفيق" .3

بالمكازة مع ما ذكرناه ،بدأ الجاحظ رسالتو بحديثو عف أحمد بف عبد الكىاب دكف مناقشتو

لدعاءات خصم و ،كقد استيؿ متف رسالتو بقكلو" :كان أحمد بن عبد الوىاب مفرط القصر
ويدعي أنو مفرط الطول( )...كان كثير االعتراض ليجا بالمراء ،شديد الخالف" .4

لقد استغؿ الكىراني متف رسالتو في إقامة الدليؿ كالبرىاف عمى قمة عقؿ كحياء كفضؿ

كتكفيؽ خصمو بمناقشتو لو مف خالؿ أبيات القصيد ة التي نظميا ،كالتي ل يرل الكىراني فييا

قيمة تذكر ،كما قالو الكىراني في متف رسالتو يؤكد ما ذىبنا إليو" :أما دليمو عمى قمة
عقمو( )...وأما دليمو عمى قمة عقمو وحيائو( )...و أما دليمو عمى قمة فضمو(.5 ")...

1
2

 ينظر :د .محمد صكلة ،تمظيرات النص السردم كأفؽ تكقعات الخطاب ،المكقع السابؽ -الطاىر ركاينية ،شعرية الداؿ في بنية الستيالؿ في السرد العربي القديـ ،مجمة السيميائية كالنص األدبي :أعماؿ

ممتقى معيد المغة العربية كآدابيا ،جامعة عنابة باجي مختار ،منشكرات جامعة عنابة 17/15 ،مام ،1995 ،ص
.142
3
4

 رسائؿ الكىراني ،ص .222-أبك عثماف ،عمرك بف بحر الجاحظ ،الرسائؿ األدبية " ،رسالة التربيع كالتدكير" ،تقديـ كتبكيب كشرح :عمي أبك

ممحـ ،ط ،2دار مكتبة اليالؿ ،بيركت ،لبناف ،1991 ،ص .431
5

 -رسائؿ ،ـ ،س ،ص

.222
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السخرية في أدب الوىراني:
آليات اشتغال ّ
كبالمقابؿ نمفي الجاحظ قد ناقش في متف "رسالة التربيع كالتدكير" الداعاءات الباطمة لخصمو

كسن و كعممو ،كما عمؿ الجاحظ عمى تعريؼ الحسد
المرتبطة بييأة أحمد بف عبد الكىابّ ،
كالمزاح كالجد ،ىذا فضال عف األسئمة المتنكعة التي طرحيا الجاحظ عمى خصمو ،كمما جاء

في متف الرسالة ،قكلو )...(":إنك ال تعرف األمور ما لم تعرف أشب اىيا ،وال عواقبيا ما لم

تعرف أقدارىا ،ولن يعرف الحق من يجيل الباطل ،1 "...كقكلو أيضان ":ما ىذا الغيظ الذي
أنضجك ،وما ىذا الحسد الذي أكمدك ،وما ىذا اإلطراق الذي قد اعتراك ،وما ىذا اليم الذي

قد أضناك"  .2فالكىراني إذا تأثر ببنية متف رسالة التربيع كالتدكير لمجا حظ في خصمو عبد
الكىاب ،كحاكاىا عبر متف رسالتو في خصمو "التاج الكندي" ،بدءا مف بنية المقدمة بما فييا

الداعي إلى كتابة الرسالة ككصكل إلى المتف .كالحاؿ أف الكىراني -كىك يغامر في كتابتو
الساخرة بتمثيمو ألدكار مختمفة  -ينتقؿ في الكقت نفسو إلى تمفظات أخرل ،تتخذ مف ضمير

الغائب[قميل العقل قميل الحياء قميل الفضل قميل التوفيق] آلية تكاصمية ،سردية ،تستميـ
السرد آلية
رزنامة مف المعاني التي تؤطرىا سياقات ثقافية ،اجتماعية ،كبالتالي تجعؿ مف ّ
حيكية تعيد ترميـ النسيج السردم كما يحممو مف مقاصد تبميغية.
السخرية:
 -الخطابات المقمدة عند الوىراني بين التحول و ّ

ماذا يريد الكىراني أف يصنع بسخريتو ،خاصة إذا كانت تممؾ كؿ مقكمات العجيب؟

السابؽ ،كعبر العالق ة التي تربط بيف الكاقعي كالفكرم
نستطيع التصريح إذف ،كمف ىذا التقديـ ّ

بأف المتخيؿ الذم ينتسجو الكاتب يتمثؿ صك ار مف ارقة في التأطير البنائي لمحكاية كالصكغ

لمس رد ،لذلؾ يالحظ أف ىذا النتقاؿ مف الكاقعي
األسمكبي الذم ينحرؼ عف المسار العادم ّ
إلى الغريب ،يبدك أنو مف عناصر خمؽ "التحكؿ الكتابي" المبني عمى التكتر كالدىشة كفي

الكقت ذاتو  ،معرض لتكجيو الخطاب إلى اآلخر بصيغة فييا إشارات ارتيابية تشي بالتنكر

الس خرية ،بحيث تصبح المغة السردية في العجيب خارقة لمنظاـ المتفؽ عميو ،كمقتحمة مف
ك ّ
3
السخرية في مثؿ ىذه
الالمألكؼ لمراىف كاليكمي المذيف ل يتغيراف حسب تعبير ركجيو كيكا  ،ك ّ

الخطابات تعمؿ بذكاء " لتحكيؿ الشيء أك المنظر الذم ترصده إلى صكرة دميمة لتسقطو في
1
2
3

 الجاحظ ،رسالة التربيع كالتدكير ،ص .434 -ـ ،ف ،ص .434

 -ينظر :تزفتاف تكدكركؼ ،مدخؿ إلى األدب العجائبي ،تر :الصديؽ بكعالـ ،ص  .50نقال عف :د .محمد صكلة

تمظيرات النص السردم كأفؽ تكقعات الخطاب ،المكقع السابؽ
217

السخرية في أدب الوىراني:
آليات اشتغال ّ
النياية مف عالـ المثؿ كمف حسابات الجماؿ الذم قد يككف في كثير مف األحياف كاقع نا تحت
كىـ التصاؼ بيا ،فيبدك مثي نار لمضحؾ ،أك يمكف أف نعتبر ذلؾ في الكاقع أسمكب نا مجديا مف

السخرية أك فن نا مف فنكنيا ذات القدرة العجيبة"  .1كفي رسالة كتبيا الكىراني إلى مجد
أساليب ّ

السارد" :عبد موالي
الديف بف عبد المطمب كزير تقي الديف ،نممح بعض ىذه اإلشارات ،يقكؿ ّ
الوزير األجل السيد الفاضل األوحد مجد الدين شرف اإلسالم شمس الخالفة بياء الممة أوحد

الرؤساء سيد العراقيين أطال اهلل بقاه وأدام عاله وكبت حسدتو ،كتب ىذه األحرف عمى حال

عجمة شديدة وعنده من الشوق والحنين مثل ما عند أىل الفيوم إلى المولى تقي الدين وانما
عمم الممموك حقيقة ذلك ألنو صعد إلييا في ىذه األيام ليتفرج عمى صنعة يوسف بن يعقوب

ويبصر آبار ابن أخي يوسف بن أيوب( ،)...فجمس فيو مفك ار ومعتب ار بما كان فيو من

األنس ،وما ص ار إليو من الوحشة فخنقتو العبرة شوقا إلى صاحب المكان فمم يشعر إ ّال
والحائط الشمالي قد انشق وخرج منو شخص عجيب الصورة ليس لو رأس وال رقبة البتة

وانما وجيو في صدره ولحيتو في بطنو مثل بعض الناس في يده اليمنى زربول وفي اليسرى

شمشك عتيق فقمت إليو خوفا وىيبة .2 "...ففي ىذه الرسالة نرل أف التداخؿ الحاصؿ بيف

ال متمثؿ في درجة التحكؿ مف كتابة مألكفة إلى أخرل غير مألكفة[ ،فمم
الكتابة السابقة ىك أص ن
يشعر إ ّال والحائط الشمالي قد انشق وخرج منو شخص عجيب الصورة ليس لو رأس وال
رقبة]؛ ألف الكىراني يحاكؿ أف ي غالب صراعو المتأرجح بيف مراسمة القضاة كبيف البحث عف
كسيمة خطابية يككف قكاميا الستخفاؼ بشتى أنكاع الغريب؛ إذ أف ىذه الثنائية التضادية في

السردية ،تكاد تطغى عمى نصكص الكىراني.
الّمغة ّ
السردية مف خالليا أف
تتكرر إذف الصكرة الخطابية القائمة عمى التحكؿ ،كتحاكؿ الّمغة ّ
تكلد شكان  ،ىذا األخير يضطمع بميمة التشكيش أك اللتباس ،بمعنى أف مسافة التكتر التي ىي

الن ص كالمتمقي تخضع بدكرىا إلى عنصر اإلدىاش أك التردد أك اإلبعاد بتمظيراتو
بيف ّ

1
السخرية في أدب المازني ،ص .36
اليكاؿّ ،
 حامد عبده ّ - مجد الديف بف المطمب :كرد ذكره في حكادث سنة  501ق عزؿ الخميفة لكزيره مجد الديف بف المطمب برسالة مف

السمطاف بذلؾ ،ثـ أعيد إلى الك ازرة بإذف السمطاف كشرط عميو شركطا منيا ،العدؿ ،كحسف السيرة ،كأل يستعمؿ أحدا

مف أىؿ الذمة .ابف األثير التاريخ الكامؿ ،ج ،8ص .251
2

 رسائؿ الكىراني ،ص .153- 152218

السخرية في أدب الوىراني:
آليات اشتغال ّ
1

السردم ،ألف كظيفتو أساسية كالزامية
الس ارد ىك مف يقكـ بالفعؿ ّ
المفارقة ،فال غرابة أف يككف ّ
الس ردية فتنقؿ كؿ ما يمكنو أف يككف بخصكص تحكلت األفعاؿ كالحالت
أما الّمغة ّ
كالكضعيات.

السخرية
كاذا كاف الكىراني يستند في نصكصو إلى التحكؿ ،فإف ما نممسو أيضا ىك خطاب ّ
كمعادؿ مكضكعي يب ني عميو الكاتب أبعاد نصكصو ،ففي الرسالة نفسيا ،نجده يقكؿ [ :أعمم

أن اهلل تعالى ما خمق مواضع منازل العز والروضة إ ّال لمفسق والفساق ،فما يقدر المولى

تقي الدين يعاند اهلل] .يتكجو الكىراني بسخريتو التي تسخر مف كؿ شيء ،تسخر مف الفكضى
عمت البالد المشرقية ككذلؾ الكزراء(تقي الديف مثالن) ،تسخر مف ذاتيا كمف اآلخر
التي ّ
باعتباره عنص انر مناقضان ليا" ،كاذا كانت بنيات السرد المغربي القديـ في معظميا قائمة عمى

فإنيا معظـ أساليبيا الحكائية تتداخؿ كتتقاطع مع السرد المشرقي العربية القديـ ،كىي
التحكؿّ ،
ػؼ
عمى العمكـ "رسالة اجتماعية نقدية" يممس قارئيا ّأنيا تختمؼ عف رسالة الغفران التي يعػ ّ
أف الكىراني يميؿ إلى األسمكب الدارج
فييا أبك العالء المعرم عف كؿ لفظ مشيف معيب ،عمى ّ
السخؼ
في عصره كل يتكرع مف إيراد ألفاظ بذيئة كفاحشة مف خالؿ مكاقؼ كمشاىد تعج ب ّ

كالمجكف لمتعبير عف النحالؿ الخمقي الذم انتشر بيف كبار الدكلة في عصره ،فيك لـ يدع

ل ككشؼ عنيا بجرأة كصراحة نادرتػ ػيػ ػػف.
رذيمة اجتماعية كل نقيصة كجدىا في أىؿ زمانو إ ّ

الساخرة" مف منظكره الخاص ،بتجريبو
السردية ّ
دكف أف ننسى أنو يحاكؿ تجديد نمط "الكتابة ّ

لتقنيات الحكي العجيب الذم اعترل رسائمو.

يمكف القكؿ بأف تشكيمة األدب الساخر" التي يسعى إلى تشكيميا كالتي صرحنا في

بأنيا جزء مف "التراكمات الخطابية التراثية" ،ثـ صرحنا في التقديـ الثاني عمى
التقديـ األكؿ ّ
أنيا قائمة عمى التحول والتوسل بالغريب" ،قائمة بالدرج ة األكلى عمى أساس خدمة استراتيجيتو
المقصدية ،فيك غير ممزـ أف ينتحؿ بناءه كلغتو ككافة آلياتو مف نص آخر ،قد يتصادـ معو

كقد يتشبو بو ،كل يمكنو أف يككنو ىك ،كمف منظكر آخر ،فيذه العممية " ّإنيا لعبة الطركس
المضاعفة ،كؿ طرس يحمؿ في طياتو كتابات سابقة تعرضت لممحك كتمت عممية الكتابة

لكنيا كىي تمحى تترؾ بعضا مف آثارىا خمفيا لتدؿ عمييا بطريقة خفية
فكقيا بشكؿ آخرّ ،
كلتشير إلى حيكاتيا الماضية ،لذلؾ نممح أف القاص ،كىك يشتغؿ عمى ىذه اآللية ،يؤثر
1
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السخرية في أدب الوىراني:
آليات اشتغال ّ
النياية ،بحيث يستثمرىا بكثافة ،كيستدرج مف خالليا نصكصا تتعدد في طرح
اإلمساؾ بيا إلى ّ
1
ألنيا قضايا األدب الساخر تحمؿ بذرة كعييا كشغؼ أسئمتيا في
جممة مف القضايا كاألفكار ّ .

لكنيا تخفي عكالـ
الساخرة عند الكىراني كشجرة خضراءّ ،
ثناياىا ،ىكذا تتبدل الكتابة ال ّسردية ّ
سردية ل نيائية ليا.
السمات
خاصية األدب الساخر عند ابف محرز ركف الديف الكىرني تتميز بمجمكعة مف ّ

البالغية الفريدة ،إنسيا بالغة حفرية بامتياز ميزتيا التنقيب عف التاريخ اليكمي المغيب ،كقد
ال بتراكمات خطابية تممحية ل تكتفي
السردم كاف محم ن
لحظنا كيؼ أف خطاب الكىراني ّ
بنظاـ عالماتي فقط ،بؿ تسعى إلى تبياف المقصدية مف الكتابة الساخرة ،ألف لغة الكىراني لـ
تكف قالبا يطابؽ لغة المقامات كالرسائؿ السابقة ،بؿ تجاكزت المألكؼ لتعانؽ جمالية األدب
الساخر في عمقو الكجكدم ،لككف ىذا األخير يحمؿ في طياتو رسالة نقدية تساىـ في بناء

النسؽ التفاعي كالت أكيمي لمقراء عامة.

السابقيف كظؿ منغمق نا ،حبيس نا لمتقميد غير قادر عمى
لـ يستطع الكىراني التخمص مف ّ
ألنو
تجاكز بعض السياقات التي جرل فييا األدب رغـ إعالنو عف تفكقو في بداية مقاماتوّ ،
حسب رأم بكشعيب الساكرم الذم قاـ بتحميؿ نصكص رسالة التكابع كالزاكبع فالكثير مف

األدباء استعممكا نفس المفاىيـ كالقضايا كالقيـ الجمالية التي كانت سائدة كبالتالي النمحاء أماـ
الن سؽ كسمطة الثكابت التي
النماذج ،التي لـ يستطع الكثير منيـ التخمص منياّ .إنيا سمطة ّ
يصعب تجاكزىا ،فاآلليات التي احتكـ إلييا الكىراني معظميا مستقاة مف النسؽ القديـ .حاكؿ
أف يجدد لكف سمطة النسؽ حالت دكف ذلؾ ،أنتج قراءة تبيف اطالعو الكاسع كمعرفتو باألدب

كنقده كتاريخو  ،ألف التفكؽ يقتضي تجاكز كخمخمة األطر القائمة ،كبناء أطر جديدة عمى

أنقاضيا.

الساخر ،إلّ بالتكسؿ بمجمكعة مف الخطابات
ل يستطيع الكىراني بناء منظكمة األدب ّ

كيتـ ذلؾ عمى نحك يككف الغرض منو ىك النبش خمؼ قصدية العبارات كما كانت ترغب في

قكلو ،بؿ كعمى بعض التجميات الالشعكرية التي تعترم الذات اإلنسانية عادة ،فيما قالتو
1

 -نكر الديف محقؽ ،عبد الفتاح كيميطك في كتابو" أنبئكني بالرؤيا" ،الكقكع في دائرة السحر الشيرزادم ،ممحؽ

التحاد الشتراكي 17.يكنيك ،2011العدد ،9821،ص  .4نقال عف :د .محمد صكلة تمظيرات النص السردم كأفؽ
تكقعات الخطاب ،المكقع السابؽ.
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السخرية في أدب الوىراني:
آليات اشتغال ّ
صراحة أك ضمن نا .يتعمؽ األمر في ىذه الفكرة حسب رأم ميشاؿ فككك باستعادة النص الرفيع
الالمنظكر الذم يسرم ما بيف السطكر المكتكبة كيزاحميا أحيان نا .فتحميؿ مثؿ ىذه الخطابات

ىك دكم نا كباستمرار تحميؿ يسعى إلى البحث عف التراكمات المتسترة كراء الخطابات المنجزة.
نستنتج من الفصل الثاني ما يمي:

عند تفحص ىذه النصكص بتمعف ،نجد ىا متميزة بإشارات كدللت يمكف حصرىا في

السخط ،الشيء الذم يجعؿ منيا ذات نا عنيفة في
النبرة الحادة التي تسعى إلى تيييج المسركد ،ك ّ
سخريتيا كتعريتيا لمكاقع المشرقي .كعندما نتمع ف في مرجعية ىذا النفعالي ،نجده يعكد إلى

الحالة التي عاشتيا كتعيشيا ىذه الذات الساردة ،حالة التيميش كالستغالؿ كاإلقصاء .ىنا
نكع مف "التنافس كالصراع" بيف ذات كمية متكاممة متخيمة كاحساس داخمي بالتعنيؼ كالتشظي

ىنا تدافع تمؾ األنا األكلى المبكرة عف نفسيا بشكؿ عدكاني ضد ذلؾ الشعكر بالتفكؾ

كالنقساـ ،كضد كؿ ما يستثير ىذا الشعكر.

استطاع "خطاب الكىراني" عبر لغة انسيابية حادة ،أف يحاكي عنؼ الكاقع

العربي(المشرقي) بطريقة سا خرة تبتعد عف التقريرية المباشرة .مف خالؿ ىذه القراءة ،نستشؼ

الس اخرة في الكقت
كيؼ يترجـ األدب الساخر "عنؼ السمطة" بعنؼ الكممة الحادة ،الناقدة ك ّ

ذاتو ،فرحمتو المخفقة إلى "المشرؽ" كانت مدفكعة بياجس الثأر ،كىي رّدة فعؿ عمى العصبية
التي مارسيا العماد األصفياني عميو.
القارئ لمبحث مفارقة مممح الشخصيات يجد بأف الكاتب يقكـ عادة ببعض الحركات البيمكانية

مف خالؿ بعض الشخصيات ،ليزيح الممؿ عف قرائو ،فيرسـ صك انر كاريكاتكرية مف أجؿ خمؽ
جك شاعرم متناغـ يستفرغ فيو مجيكده بأعجكبة ،كما يستعير بمفارقات عميقة تنيؾ القارئ

أف معظـ ىذه الشخصيات تمثؿ سمبيات كشركر
كتجعمو يتخطى القراءة اآللية .كنشير إلى ّ
المجتمع المشرقي كالمادية كالسطحية كالتعصب ،كما تياجـ مبدأ الزعامة األيديكلكجية

كاألساليب الممتكية التي تككف كراء العمؿ السياسي ،فضالن عف انتقادىا كىجائيا ألسمكب
التصريحات الجكفاء كالمذاىب التي تتخذ الديف شعارا.

الس اخر كاتخذ
السرد ّ
إ ف الكىراني الذم رأل في األخبار العجيبة منبعا آخر مف منابع ّ
السردم آلية مف
مف استنطاؽ الجمادات ميدانان لعرض األعاجيب ،كاف يرل أف غرابة الخبر ّ

الساخرة أف يمفت
السردية ّ
السخرية الالذعة .لقد أراد بإثارة "الخبر العجيب" في نصكصو ّ
آليات ّ
نظر القارئ إلى ما ينطكم عميو ىذا العالـ مف إتقاف الصنع الذم ل يمتفت إليو عادة كىك يعمـ
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السخرية في أدب الوىراني:
آليات اشتغال ّ
أف لمنفكس كمف نا بالغرائب؛ فالناس يستجيبكف لحكاية الكقائع الغريبة كما يستجيبكف لممكاقؼ
اليزلية المضحكة .لغرابة الخبر ىنا -مثؿ اليزؿ كالذـ  -كظيفة جمالية يستكقؼ السرد بخبره

الغريب المتمقي لتأمؿ العالـ مف حكلو كالنظر فيو كتدبره ،عمى نحك ما يستدعيو لالستماع بما
يعرض عميو مف أخبار كأحداث تنقميا الرؤيا التي حدثت في المناـ ،ليست كظيفة الغرابة التي

تكتنؼ أخبار الكىراني في النياية سكل استنفار الذىف لتأمؿ العالـ الماكرائي كالستمتاع
بأس ارره.

إف كتابة الكىراني تحمؿ كعي نا تاريخيا ،فقد تعامؿ مع منظكمة السير كالتراجـ لحث
ّ
المتمقي عمى أخذ العبرة كاستنتاج قيمة معرفية ذات تمحيص كتدقيؽ ،كتحفيزه لمساءلة حاضره

عف ماضيو القريب ،كجعؿ ماضيو حاض انر لقراءتو عبر متكف سردية تفسح المجاؿ أماـ
الشخصيات البسيطة التي تعمؿ عمى تأثيث الجمالي كالفني كاألدبي.
يتضح إسياـ الخطابات في بناء سياقات السيرة كالترجمة لمشخكص ،سكاء في كتب

خاصة بالتراجـ أك في مؤلفات تاريخ األدب كغيرىا ،يمكف القكؿ بأنيا خطابات سيقت لتككف
المترجـ ليـ ،فكأنيا مكضكعة لالستدلؿ عمى
إشارة دالة عمى النص المكتكب ابتداء في حؽ
َ
التكجو العاـ الذم تبناه المؤلؼ صاحب الترجمة.

قد يستغرب القارئ مف الحضكر الكثيؼ لمشكاىد التي يتخذىا الكاتب حجة لبناء
السردم ،ففي كؿ مكضكع يتطرؽ إليو يككف "التراكـ الخطابي" دعامة يقؼ عمييا
عممو ّ
السرد ،حيث تتجمى نصية النص مف خالؿ فاعمية رسكبية الطبقات الخطابية؛ إذ تبرز
مف خالليا قدرة األديب عمى التماىي مع خطابات أخرل كمالقحتيا إلنتاج نصكص
جديدة تحتفظ بخصكصيتيا رغـ كؿ اإلمدادات.
تعمد بعض خطا باتو إلى تراكمات خطابية تذيب كؿ عالمة تحجز بيف النص المنجز

كالمستدعى ،ليأتمفا في نسيج كاحد دكف إيحاء شكمي بتكظيؼ نص خارجي ،كىنا يككف التكاء

عمى ثقافة المتمقي التي ستككف المسؤكلة الكحيدة عمى فرز النصكص المستدعاة كالتقاطيا.

األجناس األدبية كالمقامة كالرسالة كالمنامة غير مكتممة في ككنيا تستمد قالبيا
الحكائي مف نصكص أخرل ،كبيذا المعنى يمكف تشبيو ىذا األدب بالعمؿ الفني
المتكامؿ الذم ينيض عمى آلية التراكـ الخطابي.
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الفصــل الثالث:
استراتيجية الخطاب الهذياني في أدب
الوهراني

استراتيجية الخطاب الهذياوي:
المبحث األول :مسار الخطاب اليذياني:
السرد ،الذم ال يمكف تفسيره عمى ٌأنو حمية شكمية
قدمت كتابة الكىراني ،نمطا مف ٌ
خالية مف الغاية ،فيذه الخطابات التي تتخذ مف مكضكع اليذياف مطية لبمكغ مآربيا ،ال تختار

بالتمرد عمى الكاقع السياسي كاالجتماعي ،حتى كاف مف
ذلؾ إالٌ لتقديـ صكرة مجازية مبطٌنة
ٌ
تمؾ العمؿ كضع الكتابة عمى أفكاه المجانيف ،بغية التالعب الفني(الحيؿ) الذم جرل عمى تمؾ
الحكايات ،فيذه الحيؿ المتكسمة بالجنكف ىي حجب رمزية البد مف كشفيا بالقراءة العميقة .1

إف القراءة النقدية التي ندعك إلييا في ىذا الفصؿ ،تسعى إلى تحرير المقاصد التي
ٌ
ييدؼ الخطاب اليذياني إلى تكريسيا في ذىف مف يتكجو إلى مخاطبتو .ككانت تمؾ القضية

بأف البحث عف
السرد العربي؛ إذ شاع االعتقاد ٌ
غائبة عف أغمب الممارسات التطبيقية في ٌ
ماىية ىذا الخطاب يؤدم إلى الخركج عف المعيار األخالقي الذم يكٌبؿ بو األدب ،فقديمان قاؿ

الصفدم في كتابو "الكافي بالكفايات"" :الوىراني أديب ماجن ،كتابتو مجرد ىذيان تكتنفو
العشوائية".

ترتفعي ليجة الصفدم في حؽ مكاقؼ الكىراني عندما يبالغ ىذا األخير في المحاكمة
كالعناد ،كاما أنو لـ يفيميا(نصكصو ) عمى حقيقتيا فتعرض إلى القكؿ فيما لـ يحط بو عمما
كلكف ال بد لمجكاد مف كبكة ! إ ٌف أحد أىداؼ البحث ىك ترشيد التاريخ كتعريتو مف األباطيؿ
المتييب مف قراءة
كرفع الصفة الجافة المتحفظة عنو كجعمو قريبا كمألكف نا كإل ازلػ ة خكؼ القارئ
ٌ

نصكصػ و اليذيانية كتشجيعو عمػى الكص كؿ مباشرة إلى حقيػقة ىذه المصادر التاريخية
اإلسالمية التي تيددنا الرجعية بيا كتستعمميا ضدنا كمكانع تشريعية تحرمنا مف قراءة كنكز

فمما رأينا
أف القارئ ،ضائع دكما عندما يحاكؿ فيـ تاريخ ٌ
التراث العربي ،كنعتقد ٌ
السرد العربيٌ ،
ىذا التيميش ،انبرينا الستكناه أغكار ىذا الخطاب عسى أف يككف في ذلؾ نكع نا مف التدريب
الساخر ،كحثو عمى متابعة الرحمة معنا داخؿ
لمقارئ غير المختص عمى الخطاب اليذياني ٌ

أركقة اليذياف الذم يخاطب أطراف نا متنازعة مازالت امتداداتيا حاضرة بيننا ،فيك إذف ،نص
يخاطبنا نحف اليكـ كما خاطب معاصريو ،كفكؽ ذلؾ كاف متست ار بالجن كف ،فيك أشد قدرة عمى
رصد الفاجع .لقد كضع ىذا التكجو الخطابي يديو عمى مأساة حقيقية تستحؽ منا االىتماـٌ ،إنو
1

السرد ،ص .17- 16
السرد ،مبحث :خبرة ابف المقفع في قراءة ٌ
 ينظر :ناظـ عكدة ،نقص الصكرة ،تأكيؿ بالغة ٌ224

استراتيجية الخطاب الهذياوي:
المغيب ،كتكشؼ عف كثير مف خباياىا ،كتدخؿ إلى
متفجر بمالمح خطابية تفتح خزائف ٌ
نص ٌ
ٌ
دىاليز المجتمع بستار الجنكف لتضع تحت النكر كثي انر مما يدكر في العتمة.

الساخر" إدخاؿ الكىراني في دائرة الجنكف بمختمؼ عكالمياٌ "،إنيا عكالـ
"السرد ٌ
لقد كعى ٌ
عجيبة عكالـ مف صنع مخياؿ مزقتو األىكاء ،إنيا التعبير األسمى" الحقيقة الحقيقية" لمذات

1
ال في حكـ مف رفع القمـ عنو ،في الحديث رفع القمـ
المنحطة" تغييب نا لو كست نار حتى يككف داخ ن
عف ثالثة :عف النائـ حتى يستيقظ ،كعف الصغير حتى يكبر ،كعف المجنكف حتى يعقؿ فميقؿ

ابف محرز الكىراني ما شاء كليفعؿ ما شاء ليككف بذلؾ منعمان بمظمة الجنكف التي تضمف

لصكتو االستمرار كلك في الظٌؿ بعيدنا عف دائرة الضكء.

1

 -ميشاؿ فككك ،تاريخ الجنكف في العصر الكالسيكي ،تر :سعيد بف كراد ،ط ،1المركز الثقافي العربي ،الدار

البيضاء ،المغرب ،2006 ،ص .12

 - سنف أبي داكد ،كتاب الحدكد باب في المجنكف ،يسرؽ أك يصيب حدا ،الحديث .4403
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استراتيجية الخطاب الهذياوي:
- 1ستار الجنون:

السرد العربي القديـ حياة الكىراني" فغدا في كمتا الحالتيف غائب نا
بالحمـ كالجنكف أطٌ ىر ٌ
مغيب نا ،كما بيف التحكالت الطارئة تشكؿ خطابو بكصفو خطاب نا منامي نا متماىي نا في خطاب

جنكني ىذياني أك كسياؽ سردم تداخؿ مع سياقات سردية سابقة(رسالة الغفراف لممعرم -رسالة

التكابع كالزكابع البف شيييد).

كلكنيا إلى
لـ تكف مفردة الجنكف" في الثقافة العربية دالة عمى فقد العقؿ كستره فحسبٌ ،
جانب دالالت الستر كالفقد حممت دالالت أخرل ،مثؿ دالالت اليذياف كالتغييب المتكاترة عف

مفردة الجنكف ،ككنتاج عف ذلؾ التمايز الداللي لمفردة الجنكف كانت ىناؾ بعض الكتب التي
حممت كجيان دالليا آخر ،ل نجد في األدب العربي القديـ كتاب " يعقالء المجانيف" الذم يحكم
حكايات ىؤالء العق الء الذيف اتفقت الثقافة عمى إطالؽ صفة الجنكف عمييـ ،مع ٌأنيـ أعقؿ

كجف الميؿ
 - الجنون في المغة االستتار ،تقكؿ العرب :يج ىف الشيء جنكنان إذا استتر ،كأجنو غيره إجنانا إذا سترهَّ .
اؿ ىال أ ً
يف
يح ُّ
جنكنان كجنانا إذا دخؿ ،كمنو قكلو تعالى :فىمى َّما ىج َّف ىعمى ٍي ًو المَّ ٍي يؿ ىأر ٰ
ب ٍ
اؿ ٰىى ىذا ىربِّي فىمى َّما أىفى ىؿ قى ى
ىل ىك ٍك ىك نبا قى ى
اْلفًمً ى
الميؿ الشيء إجنانا إذا خطاه بظالمو .قاؿ العتبي :كسميت ً
الجف الجتنانيـ عف أعيف الناس .كقيؿ
أجف ي
األنعاـ .76:ك ٌ
يس َكانَ ِمهَ الْ ِجه)...الكيؼ ٠َ :؛ أم مف المالئكة ،سمكا جنا الجتنانيـ عف أعيف الناس.
في قكلو تعالى..( :إِ َّل إِبْلِ َ
الجنّة البستاف اللتفاؼ األشجار ،و ِ
الجنة بكسر الجيـ الجف كالجنكف أيضان ،قاؿ اهلل عزكجؿ " ىك ىج ىعميكا ىب ٍي ىن يو ىكىب ٍي ىف الٍ ًجنَّ ًة
و َ
كف" ،الصافات .158 :يعني حيف قالكا إف المالئكة بنات اهلل ،كقالكا في معنى
ض ير ى
نى ىس نبا ىكلىقى ٍد ىعمً ىم ًت الٍ ًجنَّةي إًنَّ يي ٍـ لى يم ٍح ى
احبِهِم مه ِجىَةٍ ۚ إِ ْن هُ َى إِ َّل وَ ِذيرٌ ُّمبِ ٌ
يه"األعراؼ .184 :كأما قكلو تعالى:
الجنكف" :أَ َولَ ْم يَتَفَ َكرُ وا ۗ َما بِ َ
ص ِ
إف
" ِمهَ الْ ِجىَةِ َوالىَ ِ
فإف أىؿ التفسير قالكا معناه قؿ أعكذ برب الناس مف الجنة كالناس ،قاؿ قتادةٌ :
اس" الناسٌ ،6 :
الجنَن القبر ألنو
الشيطاف يكسكس الجف كما يكسكس الناس ،فالمعنى الذم يكسكس في صدكر الجنة كالناس .و َ
ساتر  -والجنين الكلد في بطف أمو ألنو مستكر .ككؿ ىذا يؤكؿ إلى معنى اال ستتار .والمجنون المستكر العقؿ ،كالفعؿ

منو يج َّف ،يي ىج يف يجنكنا فيك مجنكف ،وأجنو اهلل فيك مجنكف ،كىذا الباب نادر في المغة كنظيره :أزكمو اهلل فيك مزككـ
ؽ كالجمع حمقى
كح ًم ه
أحمو  ،فيك محمكـ .أسماء المجنكف في المغة :األحمق كالفعؿ منو يحمؽ كحماقة فيك أحمؽ ى
و ّ
كقكلؾ :قتمى -صرعى .المعتوق الذم يكلد مجنكنان ،كمنيا األخرق كىك الذم ال يحسف التقدير كالتدبير ،كالمرأة خرقاء
صفُىنَ "
ّلِل ُش َر َكا َء الْ ِج َه َو َخلَقَهُ ْم ۖ َو َخ َرقُىا لَهُ بَىِيهَ َو َبىَا ٍ
ت بِ َغيْرِ ِعلْ ٍم ۚ ُسب َْحاوَهُ َوتَ َعالَ ٰى َع َما يَ ِ
كمنو قكلو تعالىَ ":و َج َعلُىا ِ َ ِ

ماؽ يمكؽ كاالسـ المكؽ .الممسوس الذم يتخبطو الجف
األنعاـ .100 :قاؿ مجاىد :أم كذبكا ،كمنيا المائق كالفعؿ ى
أك الشيطاف .كمنيا األ نُوك :كالفعؿ منو ًنك ىؾ ينيكؾ فيك أنيكؾ كقكلؾ ً
أحكؿ .كاالسـ النُّكؾ بضـ النكف كالجمع
حكؿ فيك ي
مبمس .اليمباجة كىك األحمؽ الكثير األكؿ .رجؿ ىجاجة يقاؿ لمرجؿ
نيككى .كمنيا العزىاة فذلؾ ًعزىىاةه مف العقؿ
ه
األحمؽ الكثير الخطأ  .ينظر :محمد بف الحسف بف حبيب النيسابكرم ،عقُالء المجانين ،تح :عمر األسعد ،ط ،1دار

النفائس  -بيركت  ،1987ص .49- 48- 47- 46- 45- 44- 43
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استراتيجية الخطاب الهذياوي:
ككأف ىذا الكتاب نظرة عاقمة مف النيسابكرم إلى ىؤالء المجانيف
كثي نار ممف كصفكا بالعقالء،
ٌ
الذيف عدىـ عقالء" .1

السرد يفتف اإلنساف في كؿ مكاف ،ف ػػ" الصكر العجائبية التي يكلدىا ليست
إف جنكف ٌ
ٌ
كالسر
مظاىر عابرة تختفي سريع نا ،فما يكلد مف أغرب أشكاؿ "اليذياف" ىك شيء كاف مختفي نا ٌ
مف خالؿ مفارقة عجيبة ساخرةٌ ،إن و يشبو حقيقة ال يمكف الكصكؿ إلييا في قمب األرض
فعندما ينشر اإلنساف جنكنو االعتباطي ،سيككف كجيا لكجو مع الضركرة الغامضة لمعالـ

السارد ليالي الحرماف ىذهٌ ،إن يا طبيعتو الخاصة ،تمؾ التي ستكشؼ عف الحقيقة التي
كسيكاجو ٌ

إف الصكر العبثية لمحماقات العبثية ىي المعرفة الكبيرة لمعالـ ،كفي
ال ترحـ المسككت عنوٌ .
السرد" .2
ىذه الفكضى ،في ىذا الككف المجنكف تتشكؿ فظاعة ٌ
كىذا ىك األس اس عف العكالـ الرمزية ككؿ الصكر المخيالية التي أنتجتيا المخيمة

االنسانية مف أجؿ رسـ حدكد " عالـ غريب ىك عالـ الجنكف كاليذياف المميء بالصكر

كاالستييامات كالمميء أيض نا بأشكاؿ النبذ كاالقصاء(سفينة الحمقى) ،فكؿ شيء يتحدد ضمف
ىذه العكالـ مف خالؿ التقابؿ الذم ال يرل بيف حقيقة الجنكف المكضكعية كاالبداعية التي
ستعرؼ طريقيا مشخصة العكالـ الثقافية كالسياسية كاألخالقية التي ستثيرىا شخصية المجنكف

كالتي تممؾ الحرية داخؿ المغة كعكالـ التقديس كالتدنيس عمى حد سكاء" .3

لـ يسمـ الكىراني مف التشكيؾ في ديانتو كسرده ،إلى جانب تفاصيؿ سيرتو الذاتية لتنبع

مف ذلؾ تساؤالت تتصؿ بسبب إطالؽ صفة اليذياف عميو ،كتحكلو مف الكاتب كالخطيب



1
السرد العربي ،ط ،1المركز الثقافي العربي ،بيركت  -الدار البيضاء
 معجب العدكاني ،مرايا التأكيؿ ،قراءات في ٌ ،2010ص .66- 65
2

 -ميشاؿ فككك ،تاريخ الجنكف في العصر الكالسيكي ،ص .44- 43

 - سفينة الحمقى :يشرح فككك ىذه المفردة قائالن " :ككانت السفينة كعكالميا أقرب ا ألدكات إلى التعبير عف ىذا القمؽ
فيي تتمايؿ كما يفعؿ المكج كالزبد المنكسر عمى الشطآف ،كنياياتيا ليس سكل محطة لمسير نحك محطات أخرل
ضمف رحمة ال تنتيي .لقد فقدت السفينة نقطة اإلرساء النيائية فتحكلت إلى قدر دائـ التجدد ،فكاف أف لعبت رحمة

رككب الماء ىذه دك ار في صياغة عكالـ مخيالية تمنح المجنكف كجيا آخر ،إنيا رحمة غريبة إف لـ تأت بالماؿ فإنيا قد
تعيد لممجنكف عقمو " .ـ ،ف ،ص .12
3

 -ـ ،ف ،ص .12

 -  يصرح ابف خمكاف قائالن" :ليستقر أخي انر في قرية عمى باب دمشؽ في الغكطة تدعى داريا ،أيف عيف خطيب نا في
مسجدىا ،لضماف مكرد عيشو مف جية ،كتجنب نا لسالطة لسانو كسخريتو الالذعة مف جية أخرل ."...،ينظر :ابف

خمكاف ،كفيات األعياف ،ج ،4ص .19
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استراتيجية الخطاب الهذياوي:
تغيب
إلى زنديؽ ييذم ،كعبر تمؾ المقكلة التي بثيا الصفدم في كتابو ،كىي مقكلة تكشؾ أف ٌ
الساخر؟
السرد اليذياني ٌ
كتاباتو ،فيؿ كانت تمؾ العالمة دالة سمبية في ٌ
كاف اليذياف مفتاح الكاتب ،كعكالـ اليذياف ال أحد يتحكـ فيياٌ ،إنيا خارج سمطاف القانكف
كالديف كاألخالؽ ،فما ينتجو المخياؿ يدخؿ ضمف عكالـ الممكف المنفصمة عف قكانيف الكاقع

إف مضمكنيا مف طبيعة غير مرئية ،فحكمة الطبيعة ىي مف
كآلياتو في التحكـ كالتكجيوٌ ،
الحمؽ لدرجة ٌأن يا تستعمؿ الجنكف باعتباره الدرب القصير المؤدم إلى الحكمة" ٌ ،1إنو اليذياف
يقكؿ " حقيقة عف اإلنساف قديمة جدا ،كقريبة منو جدان ،كصامتة جدان ،كميددة لو جدان ،حقيقة
2
الساخر الذم أدل
تحت كؿ حقيقة"  .أما صياغتيا العميقة فقد غمفت بخطابي الحكمة كالنقد ٌ
إلى خمؽ مساحات سردية في الثقافة الدينية تستنبت مسألة الغفراف كالبعث ك الحشر...الخ

كتسعى إلى أسطرتيا كال سيما في الفترة ال تي بدأت فييا التحكالت السياسية كالدينية ،في صدر

الدكلة األيكبية.

حس اإلنجراح في الذات
يحدث ىذا االرتباؾ المخؿ بالخطاب اليذياني عندما يتصعد ٌ
الساخر إلى مجرد
السارد إلى "كائف لفظي" كالنص ٌ
كيضغط المكضكعي عمى الفني حتى يحيؿ ٌ

تغريد مأساكم ،خطابي النبرة دكف تمعف في اختيار "الكفاءة التعبيرية" لمنصكص نتيجة تقاطع
جممة مف العكامؿ كالمركبات النفسية كاال جتماعية كالثقافية تدفعو  -كما يبدك  -إلى اإلبقاء

السخرية كبالتالي
عمى أطر المفيكـ االجتم اعي لمممارسات األخالقية المنحطة المعادلة لمبدإ ٌ
السعي لمكشؼ عف حقيقتيا ،كاستمرار التعبير عف مكبكتا تيا ،أك تكصيؼ ما يعرفو كيتكىمو
عبر مضخة الالكعي ،أك أحالـ اليقظة .3

ألنو لـ يتمكف مف إقامة عالقة ترضيو كىك في طريقة كعيو لمعالـ مع اْلخريف ،ليككف
ٌ
اليذيا ف المتصاعد مف جسده في أكج جنكنو ،إذ الجنكف ىك الذم " يخٌمص المبدع ،مف تبعات
األسئمة التي ال طائؿ مف كرائياٌ ،إنو ىتحرر العقؿ مما يقيدهٌ ،إن و الجنكف الذم ينقذ العقؿ مف
عطالة تترقبو أك تتيدده ،كال يعني ىذا انشراخو كتصدعو ،بحيث ال يعكد يبصر عف طريقو

ككأنيا مرآة الجني ،خارج السطكر
بقدر ما يخترؽ عالمو غير المسبكؽ ،جياتو التي يبصرىا ٌ
يغيب الجسد عف أنظار اْلخريف مف
أك النقاط التي تستبد بحركفيا ،تجاكب نا مف الصكت الذم ٌ

1

 -ميشاؿ فككك ،تاريخ الجنكف في العصر الكالسيكي ،ص .13

3

 -ينظر :محمد العباس ،سرانية النص الشعرم األنثكم ،ص.53

2

 -ميشيؿ فككك :نظاـ الخطاب ،تر :محمد سبيال ،التنكير ،د.ت ،ص .89- 88
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استراتيجية الخطاب الهذياوي:
إف في الحب شيئ نا مف
المتطفميف مف أنصار
الحس ي القاصر( )...ألـ يقؿ نيتشو نفسوٌ :
ٌ
الجنكف ،كلكف في الجنكف شيئا مف الحكمة" .1
في ضكء ذلؾ تسعى الكتابة اليذيانية إلى " أف تككف الناطقة بمساف كؿ شيء ،أف تنزع

كت يبيا صفات خاصة بيا مف خالؿ فعؿ الكتابة كرؤيتيا لعالميا
عف األشياء صفاتيا الحسية ى
لتككف الكتابة اليذيانية ىي المالذ الكحيد لإلنساف فيما ىك عميو تفكي نار كتدبي نار ،إذ ال تعكد
مجرد كسيمة لمبقاءٌ ،إن ما تككف محط آماؿ ،تككف الجامع المشترؾ بيف الذيف كانكا كالذيف
ككأنيا تحقؽ األبدية لكؿ ىؤالء ،مع فارؽ ٌأنيا ال تيب نفسيا ألحد ،أف ال أحد بقادر
سيأتكفٌ ،

ألن يا تتبع نظام نا خاص نا ،سكل أف أسمكبا عف آخر يضفي عمييا مسحة مف
أف يحررىا باسمو ٌ
التفا كتية عمى قدر تفعيؿ األثر ،تفعيؿ االختالفات التي ىي العالمات الفارقة لألشياء
لعالميا.2 " ..

إ ٌف الكتابة اليذيانية تستمزـ تركي انز كتكحدنا لمقكل الحركية كالنفسية لممرء ،ليتمكف مف
الكتابة ،كىي ليست أم كتابة ،إنما "كتابة ينبكعية" ،كتابة "راقصة ساخرة" ،ذات "نسب

نيتشكم"" :الرقص عمى الحافات" كاليذياف يمارس تكحيدان بيف المرء كنفسو ،حيث يشعره بمذة
خاصة يرتحؿ في عمميتو ىذه إلى أغكاره النفسية .3
ألـ يكف شعكر الكىراني كىك في عزلتو المختارة ،رد فعؿ عمى عالـ لـ يتفيمو أبدنا
قراءه كنقاده معان ،مثمما
كتطيي نار لمذات مف آثاـ الذاكرة التي أكدع فييا اْلخركف ،كقد أرعب ٌ
أرعب المعنييف بأمكر المجتمع في سخطو ليـ ،فيككف جنكنو الالحؽ نكعان مف الدخكؿ في
الساخرة التي أشعميا) .كفي كتابتو كاف الكبت كانفجاره مف
حالة الالكعي(،الكتابة اليذيانية ٌ
الخصكمات التي تمثؿ كدائع المجتمع في تاريخو الطكيؿ ،تعرية ألشكاؿ الزيؼ ،كليس

المنمؿ ،مشاىدة لتشكالتو الالمتناىية ،ككيفية التصعيد بو ،كذلؾ مف
اليذياف إ ٌ
ال تكخيز الجسد ٌ
خالؿ المظاىر اْلتية:

الس ردي في أدب الوىراني الساخر:
أ  -التخريب ّ

في كتابة الكىراني(المقامات -الرسائل -المنام ،)..نقؼ عمى مجمكعة مف اإلشارات إلى

منطقة اليذياف ،المتجسدة في قكلو:
1

 -جاؾ دريدا ،الميماز ،تر :عزيز تكما – إبراىيـ محمكد ،ص .36- 34

3

 -ينظر :ـ ،ف ،ص .39

2

 -ـ ،ف ،ص .37

229

استراتيجية الخطاب الهذياوي:
"  ...فتصعدت حينئذ زفراتو ،وتضاعفت حسراتو ،فأكب عمى تعضيض كفيو ،وبكى حتى خر
مغشي ًا عميو بأشد من شوق الخادم(الوىراني) إلى لقائو.1 "...
2
"كيف يرى سيدنا ىذا النفس الطويل واليذيان الذي أثاره التعب واالنتقام"...

" ...وصعدت الصفراء إلى دماغو فاستحكم الفساد ،وبرد الحس ،وتغير المزاج ،وانفسد
اليندام ،واختمط عقمو وأقبل ييذي ىذيان المجانين.3 "...

"...وأزعج المدرسة بالصباح ،وأخذ يقول نوع ًا من اليذيان ،وضربا من الباذنجان.4 "...
" ...فإنيم لما سمعوا ذلك ىاجوا وماجوا وصاحوا وباحوا وزعقوا ونعقوا وقفزوا إلى السماء

ونزلوا إلى األرض ،وضربوا بأرجميم حتى انخسف ببعضيم الموضع الذي كانوا فيو فنبشوا

من تحت الردم أموات ًا فغسموا وكفنوا ودفنوا وبعضيم يرقص ال يعمم مما جرى حرفا وحدًا"...

5

" والرأي عند الممموك(الوىراني) غير ىذا كمو ،وىو أن تستقيل من الخدمة ،وتنقطع من

الخدمة ،..،وتترك الصالة وتجمع عموق دمشق وقحاب الموصل ،وقوادي حمب ،ومغاني

العراق وتُمذذ حواسك الخمس.6 "...

" قال ا لحائط لموتد لم تشقني ؟ قال :سل من يدقني لم يتركني(ورائى الحجر الذي من
ورائي).7 "...

مف خالؿ ىذه المقاطع تتبادر إلى أذىاننا مجمكعة مف األسمئة ،ىؿ كاف الكىراني يكتب

بكاقعية ،أـ كاف ييذم فقط؟ كما عالقة ىذه النكصكص بالذاكرة التي يجمع فييا خبراتو

الساخر عنده؟ كىؿ في ىذه
السردم ٌ
كمعارفو كمدكناتو ؟ كىؿ اليذياف كسيمة مف كسائؿ النص ٌ
الساخرة؟ كاذا كانت
الكتابة ما يدؿ عمى ٌأنو أحمؽ؟ كىؿ الحمؽ كسيمة مف كسائؿ الكتابة ٌ
كذلؾ فيؿ ىي مصطنعة أـ فطرية؟ ما المكانة التي ينبغي أف نعطييا ليذا الحشد اليائؿ مف

األشياء التي يتمفظ بيا ،كىك في حالة ىذياف؟

1

 -رسائؿ الكىراني( ،مقطع مف رسالة إلى األمير نجـ الديف بف مصاؿ) ،ص.77

3

 -رسائؿ ،ـ ،ف ،ص .78

5

 -رسائؿ ،ـ ،ف( ،مقطع مف رسالة إلى األمير تقي الديف) ص .107

2

4

6
7

 -منامات ،ـ ،ف( ،مقطع مف رسالة المناـ الكبير) ،ص .60

 مقامات ،ـ ،ف( ،مقطع مف مقامة شمس الخالفة) ،ص .102 فصؿ ،ـ ،ف( ،نصكص صغيرة سماىا الكىراني ب ػ ػ " فصول " كسيأتي الحديث عنيا الحق نا) ،ص .109 رسائؿ ،ـ ،ف ( ،مقطع مف رسالة شككل الجريح إلى الغرباف) ،ص .70230

استراتيجية الخطاب الهذياوي:
في ىذه المقاطع تتكاتر لفظة اليذياف لتنسج حكايات ىذيانية عبر ذاكرة استرجاعية
شخصيات تسكف أ عماؽ الالكعي ،المجيكؿ لمكاتب ،فنحف ال نممؾ إالٌ إشارة يرد فييا عنكاف:

" رسالة إلى األمير تقي الديف" ،كقكلو [:فإنيم لما سمعوا ذلك ىاجوا وماجوا وصاحوا وباحوا
وزعقوا ونعقوا [ ،]...وضربوا بأرجميم حتى انخسف ببعضيم الموضع الذي كانوا فيو فنبشوا

من تحت الردم [ ،]...وتترك الصالة وتجمع عموق دمشق وقحاب الموصل [ ،] ...وأخذ

يقول نوع ًا من اليذيان ،وضربا من الباذنجان.]...

فتبرز أصكات لشخصيات مجيكلة المصدر عمى إيقاع ىذياني غير متكقع ،كتقتحـ ذاكرة

الساخرة كالصكر ،متجاكزة حدكد األزمنة كاألمكنة ،كال
األمير فتتدفؽ بعد ذلؾ سيكؿ الحكايات ٌ
النص كم جرد مصدر لمحكي ،بؿ كرافد لمتخييؿ ،ذلؾ أف شكؿ اشتغاؿ
تحضر الذاكرة في ٌ
الذاكرة في النص يخمؽ تخييال مف درجة ثانية  ،1حيث تعتمد ىذه الذاكرة عمى "خطاب

السرد الساخر" يتشظى في الخطاب اليذياني
اليذيان" في تشكيؿ صكرىا كىذا ما يجعؿ " ٌ
بالس مات الشعرية االنتياكية التدميرية لخطاب اليذياف  ،2كبذلؾ تتح كؿ الذاكرة اليذيانية
فيتمكف ٌ
إلى آلية لخمخمة نس ؽ الحكاية كتعتيـ مرجعيتيا كتذكيب الخطاب.

السابقة" إلى أجزاء متشظية مف
في سياؽ "الحكي اليذياني" يتدفؽ إطار "النصكص ٌ
السردية المعتادة ،كبذلؾ
الصكر كاألصكات تتدافع في إيقاع عنيؼ ،منفمتة مف قيكد الخطية ٌ

يقكـ الخطاب اليذياني بكظيفة تفكيؾ نسؽ الحكايات( ،أخبار -سير -رسائل -مقامات)...
كتغريب صكرىا.

ال تمثؿ الذاكرة اليذيانية ،إذف ،مبدأ منظم نا لمنطؽ الحكايات المنسكجة ،بؿ أداة تفكيؾ
لممسككت عنو ،يسعى الكاتب إلى خمؽ فراغات غير متكقعة في مسار الحكي اليذياني

الساخر ،كىذا ما ينزع عف الحكاية اليذيانية منطؽ التماسؾ النصي ،فيي أشبو بشظايا الزجاج
ٌ
لتنبثؽ عنيا صكر سردية غير مألكفة ،يقؼ األدب اليذياني الساخر عادة عمى حافة



 -ىذه المصطمحات يستخدميا فككك عندما يتحدث عف لغة اليذياف ،كما يظير في ىذا التعريؼ " :النفس البشرية

في حاالتيا المتنكعة تخص الجنكف كالالعقؿ كاالختالؿ النفسي ككؿ السمككات الغريبة كالشاذة" ككذا االندفاع نحو
حدود ال تتوقف عن التوغل في المجيول" .أكيد فيي لغة يقتحـ بيا السارد عكالـ ال يمكف لمغة العادية تخطييا
ينظر :ميشاؿ فككك ،تاريخ الجنكف في العصر الكالسيكي ،ص .11
1
2

 -ينظر :إدمكف عمراف المميح :ىجرة الحكاية كاالختالؼ الثقافيnizwa.com،2013 ،

 -ينظر :م .صدكؽ نكر الديف ،بالغة النص ،دراسة كقراءات في جماليات السرد الحديث ،ط ،1محاكاة لمدراسات

كالنشر ،سكرية -دمشؽ ،2013 ،ص  .72- 71 - 68نقال عف :إدمكف عمراف المميح ،ـ ،س.
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استراتيجية الخطاب الهذياوي:
الالمعقكؿ ،خمخمة ،انطالقة بال نياية ،قمب لألحداث ،غرابة ىذيانية غير متكقعة :كقكلو:
[حتى انخسف ببعضيم الموضع الذي كانوا فيو فنبشوا من تحت الردم ،أموات ًا فغسموا وكفنوا
ودفنوا وبعضيم يرقص ال يعمم مما جرى حرفا وحداً ] [.قال الحائط لموتد لم تشقني؟ قال:

بأف الذاكرة اليذيانية في نصكص
سل من يدقني لم يتركني] .يجعمنا ىذا المقطع نستشؼ ٌ
السردية
الكىراني تشتغؿ في اتجاه شعرية الحكي كتغريب المتخيؿ بتكسير إطار الصكرة ٌ
المألكفة ،فاألموات غسموا وكفنوا  ،كرغـ ذلؾ بقي بعضيـ يرقص ،ككذلؾ نجد الكتد يخاطب
السردية عنده تتشظى إلى أصكات كأصداء متداخمة في بكتقة
الحائط" ،ىذا ما يجعؿ الحكاية ٌ
زمف داخمي جكاني استبطاني يجرد الحكاية مف مألكفيتيا(مركزيتيا)" .1
إف صناعة الحكاية السردية بيذا المن طؽ اليذياني يتيح لمقارئ فرصة المغامرة خاصة
ٌ
عندما يككف الغمكض طرفا في ىذه المعادلة ،إنيا مغامرة تحتفي بسؤاؿ المعنى ،برحمة التيو

في عكالـ المعاني المجيكلة ،مثؿ[ :ودفنوا وبعضيم يرقص ال يعمم مما جرى حرفا وحداً]

الس ارد في ىذه المقاطع بالكقائع الحقيقية
[وقفزوا إلى السماء ،ونزلوا إلى األرض] ،اليمتزـ ٌ
كالقفز إلى السماء واألرض ،والدفن بالحركةٌ ،إن يا صكر سردية تائية تحتكم عمى عبارات
تشكؾ في صحة الخبر المكاتر ،فيك ال يمعف في الحادثة كما نتخيميا نحف ،بؿ يمعف في

الساخرة التي كتبيا إلى األمير تقي الديف ،كينظر
المجاؿ الذم يرب ط الحادثة بسياؽ الرسالة ٌ
إلييا مف كجية نظر ال يراىا الذم يرل معو تمؾ الحادثة ،كتمؾ ىي نظرة العيف الثالثة

لممبدع .2

كال يمكف أف يفسر ىذا التشكيؿ إال في إطا ر تصكر لمفيكـ الكتابة لدل الكىراني

فاختالؼ المؤرخيف في كصؼ كتابتو دليؿ عمى ذلؾ ،فمنيـ مف كصفيا بالعشكائية كمنيـ مف

السردم "،ف أحد معاني اليذياف يتمثؿ في
زكاىا كيمثؿ اليذياف حالة قصكل لفعؿ التخريب ٌ
عدـ االلتزاـ بنسؽ محدد يضمف لألفعاؿ الصادرة شيئ نا مف التناس ؽ سكاء كانت تمؾ األعماؿ
مممكسة أك مجردة ،كذلؾ قياس نا عمى كالـ ىؤالء متفاكت غير مستقيـ ،ال يخضع إلى رقابة
محددة إلى درجة أف األفعاؿ تبدك شاذة كقد خرقت النظـ كتجاكزت المعايير المتكاضع

1
2

 ينظر :إدمكف عمراف المميح :ىجرة الحكاية كاالختالؼ الثقافي .المكقع السابؽ. -ينظر :ناظـ عكدة نقص الصكرة ،تأكيؿ بالغة المكت ،ج ،1ص 79

 - تنكيو :مصطمح التخريب السردم مأخكذ مف قراءة إدمكف عمراف مميح.
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استراتيجية الخطاب الهذياوي:
عمييا"  .1ذلؾ ٌأن و يكرط الذاكرة المشرقية كيقحميا في حالة اضطراب ،بحيث تتداخؿ اليمكسة
السرد بآليات جديدة تحسف التعامؿ
اليذيانية مع الحقيقة التاريخية لنككف أماـ نصكص تختبر ٌ
مع السمطة .كىك ما أ ٌدل إلى دخكلو في دكامة الي ذياف الذم ينفي التيمة عف كؿ عبارة جارحة
تفكه بيا ،كتأكيدا عمى ىذا المنحى لفعؿ الكتابة ،نكرد ىذه األمثمة [:واختمط عقمو وأقبل ييذي

ىذيان المجانين] [ ،والى ىذا الموضع انتيى فشر الكتاب وىذيان الشعراء] [ ،كيف يرى
سيدنا ىذا النفس الطويل واليذيان الذي أثاره التعب.]...

عادة تككف ىذه الحيؿ اليذيانية ،المنسكجة بحس بالغي -كالتي يراىا الكاتب نياية مجرد

نفس أثاره التعب ،كاختالط لمعقؿ  ،-أسمكبا لمحاكمة التاريخ المزيؼ كقراءة حقيقة أحداثو
كأساليب تمثيميا ،ليككف الخيالي/اليذياني سالحا لتفكيؾ ما ىك صكرة عف التاريخي في

محاكلة اكتشاؼ حقيقتو مف كجية نظر مختمفة.

يحضر االستعطاؼ بصكرة بارزة في قكلو :كيف يرى سيدنا ىذا النفس الطويل واليذيان

الساخر
الذي أثاره التعبٌ ،
ككأن و كسيمة ال ستمرار الحكي اليذياني ،كىذا ما يتضح في تممقو ٌ
فقناعو اليذياني ،يبدك كعالج لإلخفاقات الخطابية ،فكمما اقتربت نياية معانيو المبثكثة عمى
مدار نصكصو السابقة(المقامات -الرسائل) ،إزداد جنكف الكتابة اليذيانية التي كانت مكجة

السردم كالكذب كالتعب قد زعزعت بالغتيا التقميدية ،كأٌنو يخترع كتابة شبيية
الحمؽ كالتشكه ٌ
بكتابة أخبار الحمقى كالمغفميف.
ب -الحمق:

الكتابة اليذيانية ليست رصفا لمكممات ،فتطعيـ األسمكب بصبغة الحمؽ يعمؿ عمى رفع

الغشاكة عف المظاىر الزائفة كتراكميا ،لذلؾ اتخذت الكتابة أشكاال ممتكية" ،فالٌمغة حاضرة
حينما نتكمميا بحمؽ كغباء ،كسكل ذلؾ فيي ميتة ،حيث الكممات منفمتة مف مشاجب

المعاجـ ،كتمؾ المٌغة التي ال يتكمميا إالٌ صاحبيا كالتي يمكف أف ينظر إلييا كباقة زىكر
مختارة كفؽ عالقات المكف فيما بينيا أك كنسؽ مف ا ألحجار الكريمة ،ىي بكؿ تأكيد مف معدف

الصمت" .2

1

 -أحمد خصخكصي ،الحمؽ كالجنكف في التراث العربي ،ط ، 1المؤسسة الجامعية لمنشر كالتكزيع ،بيركت –لبناف

2

 -جاؾ رنسيير ،الكممة الخرساء دراسة في تناقضات األدب ،ص .21

 ،1993ص .44
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استراتيجية الخطاب الهذياوي:
إف "فف الحمؽ" حيف تمكح أبعاده ،كأكلى ىذه " األبعاد ما يمكف أف تؤديو لفظة "األحمؽ"
ٌ
كىك كجكد شخص أحمؽ أك عبارة االستحماؽ كىك عده أحمؽ .كالى ىذا الحد يجكز أف يعتبر

الحكـ عمى شخص ما بالحمؽ ،كاذا كاف انطباعيا ذاتيان  -قريبا مف العفكية النسبية ذلؾ أف
العفكية في معناىا المطمؽ ال مطمع في تحصيميا ،فالحكـ  -إذ يطمؽ سكاء لفائدة الشخص أك
ضده إنما ىك عمكما بعيد أيما بعد مف البراءة كذلؾ الستناده الحتمي إلى خمفية فكرية متداخمة

العناصر معقدة المقكمات" .1

أما البعد الثاني فيك الذم تؤديو عبارة التحميؽ كىك نسبة الرجؿ إلى الحمؽ ،كيظير أف

ىذه العممية ال تخمك مف إضمار تنطمؽ منو كغاية تؤكؿ إلييا يجعالنيا بعيدة كؿ البعد مف

البراءة النسبية التي كسمت الع ممية األكلى في مبدئيا عمى األقؿ ،كمما يدعـ ىذا االعتقاد أف

أف العممية عممية إرادية
عبارة التحميؽ تمكح في عدد مف المكاطف متمحضة لمداللة ،عمى ٌ
محددة االتجاه مسبقان ،كالذم يدعـ ىذا المتأكؿ دعما أقكل ىك أف المستيدفيف بيذا العمؿ ليسكا

في جممتيـ أشخاصان عادييف ،فال يخمك حاليـ مف أف يككنكا سادة أك أقرباء سادة أك أناسان
مؤثريف عمى نحك مف األنحاء.
كالحمؽ بالنس بة لمكىراني ىك معطؼ يتكرال تحتو ،كحده "الحمق المبتكر"  2قادر عمى

تجريد ما يعتبره المرء عالمات لمكاقع ،مؤشرات ظاىرية لمبداىة كالحقيقة ،مسعى الكىراني ىك

التيجـ عمى "القُضاة" بمكجة الحمؽ ،مكجة تنطفئ عمى حافة الحياة ،عندما يدفع بيا إلى
ألنيا في نظرىـ صدرت مف إنساف أحمؽ ،مثمو مثؿ كتاباتو كال فائدة
القضاة تبقى مكجة تافية ٌ
مف سجنو  ،كما يظير في ىذا المقطع المأخكذ مف رسالة كتبيا الكىراني إلى قاضي القضاة
1

 -أحمد خصخكصي ،الحمؽ كالجنكف في التراث العربي ،ص .196

 - 2الفاحص لبعض الكتب التراثية يجد أف الحمؽ في بعض المكاضع استراتيجية مبتكرة مف أجؿ القضاء عمى
الخصـ " أما العيب الرئيسي الذم لـ يسمـ منو إالٌ القميؿ النادر فيك بال مراء الحمؽ ،وقد كان يالزم األمويين مالزمة
أليفة توىم المتتبع بأنيم مجرد لفيف من الحمقى أو حشد من النوكى ،كحتى مف سمـ في شخصو مف ىذه الصفة لـ
ينج النجاة المرجكة باعتبار القرابة الدمكية التي تجمعو .وىكذا طوق الحمقى األمويين من كل جانب وأحاطوا بيم من
كل ناحية...وانفرادىم بيذه الخبرة وفراستيم الحكيمة من األمور التي تدعو إلى التساؤل :فيل يحمل األمر عمى أنو
نتيجة صدفة طبيعية أم يحمل عمى أنو فيو ما فيو من الغمز والدس ؟ كربما كاف المراد في الحالة الثانية أن بني

أمية  -بفعل محاورتيم لمحمقى ومجاورتيم ليم وممارستيم إياىم وقرابتيم منيم  -قد اكتسبوا امتياز المعرفة اآللية
الدقيقة في ىذا المجال الذي ال يخمو من التمويو" .ينظر :أحمد خصخكصي ،الحمؽ كالجنكف في التراث العربي
ص .213- 212
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استراتيجية الخطاب الهذياوي:
بمصر ":أطال اهلل قرونك موالي القاضي األجم الفاضل اإلمام العالي ،قاضي الفاسقين ،إمام
الالطة ،مفتي الفسقة ،تاج الزناة ،عز العموق ،ذو القرنين ،رئيس المواخير ،ومنزلو مأىوالً
بالولدان ،معمو اًر بالقحاب ،يسر اهلل معاصيو وبارك في مخاصيو .1 "..تبدك ىذه العبارات

منيا إنس اف العقؿ كالحكمة سكل صكر مبعثرة
تعبي ار عف بالىو بريئة  ،في حيف ال يرل ٌ
كساخرة " ،فإذا كاف الجنكف يأخذ صاحبو في دكامة حيث يفقد السيطرة عمى نفسو كيكىـ

فإف األحمؽ عمى العكس مف ذلؾ ،يذكر الكؿ بحقيقتيـ"  .2بيذا االنزياح عمى حد
اْلخرٌ ،
تعبير " محمد العباس في دراستو سرانية النص الشعرم األنثكم" ،تغدك "الكتابة اليذيانية

ال مف أشكاؿ التعبير عمى مسكنة
الساخرة" كسيمة لمتحرر كالتمرد عمى ضراكة الكاقع أك شك ن
ٌ
الكائف المحككـ عميو بالعيش عمى حافػ ػة الحي ػ ػاة.
إٌنو الكاتب في نصكصو اليذيانية يبحث عف قيـ انسانية تبعثرت في عالـ القضاة
المخيؼ ،لذا تمرد عمى الكاقع أل جؿ إعادة صياغتو كلك بطريقة جنكنية ال تكاد تخمك مف

الحمؽ ،لردـ الفجكة بيف ثنائية العقؿ/الحمؽ.

لقد كانت تمؾ "اإلزاحة اليذيانية" التي تـ بمكجبيا تيريب "الذات العاقمة" مف النص ،ىي

السبب األكضح لحقبة طكيمة مف التردم التعبيرم ،بمعنى الخكؼ ،أك االمتناع عف ترحيؿ

الساخر .3
السردم ٌ
التجربة الذاتية كالخبرات المعرفية إلى سياقات النص ٌ

1

 -رسائؿ الكىراني ،ص .144

 - يفصؿ فككك في القضية بكضكح ،عندما يتحدث عف أحاديث األبرياء التافية التي تظمٌؿ الجماىير ،يقدـ نماذج

مف األدب العالمي ،كبالخصكص ما يحدث عمى خشبة المسرح ،يقكؿ " :ففي المسرحيات اليزلية حيث يسخر امرؤ
مف الجميع كلكنو يخدع نفسو أيضان ،يتحكؿ المجنكف إلى ككميديا مف درجة ثانية ،إنّو خديعة الخديعة ،إنٌو يقكؿ في

لغة األبمو التي ال تتميز بأي عقل  ،كالـ العقؿ الذم يفؾ مف خالؿ السخرم عقدة الككميديا :إنو يتحدث إلى العشاؽ
عف الحب ،كيتحدث عف حقيقة الحياة إلى الشباب ،كيتحدث عف رداءة كاقع األشياء إلى الكذابيف ،فمقد كاف الجنكف

في صمب العقؿ كالحقيقة .فالحمق يأخذ الكل في زورق بال عقل .لقد أصبحت إدانة الجنكف ىي الشكؿ العاـ لمنقد.
لقد بدأت شخصية األحمؽ كالغبي الذم ييذم في األشكاؿ اليزلية كاألىجكات تكتسب أىمية كبيرة ،لـ تعد ىامشية

ولم يعد ينظر إلييا باعتبارىا كياناً مضحكا ومألوفاً ،لككف الحماقات المصطنعة تندد بالعيوب والممارسات الشاذة وال

ترتبط ىذه الممارسات بالكبرياء وال بغياب البر ،ولكنيا تربطيا بما يشبو الجنون ،جنون ال أحد مسؤول عنو ".
ينظر :ميشاؿ فككك ،تاريخ الجنكف في العصر الكالسيكي ،ص .36- 35
2
3

 -ـ ،ف ،ص .42 - 35

 محمد العباس ،سدنات القمر ،في دراستو سرانية النص الشعرم األنثكم ،ص .61235

استراتيجية الخطاب الهذياوي:
كلكف رغـ "التغييب" الذم كانت تمارسو "الذات" عمى نصيا عف طريؽ اليذياف تبقى
بعض آثاره حاضرة في حركتو الباطنية ،كىك األمر الذم يتطمب النظر إلى عبارات الخطاب

اليذياني في صكرتيا الجامعة ،فميزة النصكص حسب فككك "ليست ايقاظ النصكص مف
سباتيا الراىف ،قصد اكتشاؼ كميض ميالدىا عف طريؽ فؾ ألغاز حركفيا المكتكبة فييا ،بؿ

العكس مالحقتيا خالؿ سباتيا الطكػ ػؿ" .1

ىذا ما يفصح عنو أنيف "الكتابة اليذيانية" ،ف ثمة كائف مأزكـ خمؼ العبارات ،تصعب

رؤيتو دكف التماس مع كعيو كاحساسو كذات مبدعة لذلؾ النص .كفي ىذا القكؿ اليذياني ،ما
يد ٌؿ عمى الكائف الميزكـ خمؼ العبارات ،كقكلو ":فيو أعمم أن خادمو اكثر فضوال من الحمى
قد شرع يخبركم بأخبار ديار مصر جميعيا وىو شيء لم يسأل عنو وال احتيج إليو فيو لكن
الفضولي يتمذذ بذكر الفضول مثل ما يتمذذ المصافع بالصفاع ،وأيضا فإنو يعمم أن أكثر

ىذيانو وتخبيطو ينطمي عمى المولى المخدوم ،احترق نيل مصر ف ي ىذه السنة إلى حد ما
انتيى إليو ،حتى ظيرت آثار المجمس الذي كان يجمس فيو فرعون يوم الزينة ،ثم تأخرت

الزيادة حتى يئس الناس منيا" .2

ىذه العبارات اْلتية :خادمو ،الفضولي ،ىذيانو وتخبيطو ينطمي عمى المولى المخدوم

السارد المظطرب الذم يدخؿ القارئ في متاىة محاكلة
تعمف عف اختالالت عمى مستكل ذلؾ ٌ
التأكيؿ لتمؾ العبارات التي تعد كفيمة بالتقدـ في فعؿ القراءة ،كالتجادؿ المفتكح مع البؤرة
بأف النص اليذياني ىك المكاف
لمسارد لحظة الكتابة ،التي تكلد بمكجبيا القكؿ ٌ
الشعكرية ٌ
األنطكلكجي لحركة ذلؾ الكائف الذم يدعي الحمؽ ،كاذا قمنا بتأكيؿ النص يمكف مالحظة
الذات كىي تنسج ضمف سياؽ لغكم متبعثر ييذم ىذياف الحمقى كالمجانيف ،بالنظر إلى ككف
المغة ىي األصؿ التككيني لذلؾ الكعي ،كمف ىنا تتأتى الحاجة النقدية الماسة لتأمؿ أصؿ

النص بما ىك كاقع مادم كبالتحديد لحظة تكلده ضمف صيركرة البعد الزمني .3

إف التجادؿ مع عبارات "النص اليذياني" ،مثؿ قكلو [ :قد شرع يخبركم بأخبار ديار مصر
ٌ
جميعيا وىو شيء لم يسأل عنو وال احتيج إليو فيو لكن الفضولي يتمذذ بذكر الفضول مثل

ما يتمذذ المصافع بالصفاع][ ،احترق نيل مصر في ىذه السنة إلى حد ما انتيى إليو ،حتى
1

 -محمد العباس ،سرانية النص الشعرم األنثكم ،ص .65

3

 -ينظر :محمد العباس ،ـ ،س ،ص .61

2

 -رسائؿ الكىراني ،مقطع مف رسالة كتبيا إلى ضياء الديف ،ص .186- 185
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استراتيجية الخطاب الهذياوي:
ظيرت آثار المجمس الذي كان يجمس فيو فرعون يوم الزينة] ،يشي بمسافة يضعيا السارد
بينو كبيف المتمقي ،شكمتيا تمؾ الظركؼ المقيكرة ،فالمقطع األكؿ ال يكمؿ الثاني لدرجة يبدك

العصي ،حتى عمى قراءة نفسو بنفسو كما يشترط "جاؾ
فييا النص أحيانان أقرب إلى المغز
ٌ
ككأف ا لذات المنتجة لو أرادت إغالقو ليستعصي ،أك ربما يستحيؿ عمى أم ناقد تفتيش
دريدا"،
ٌ
ضمير تمؾ الذات كمطاكلة ىكاجسيا .1

ربما أراد ىذا الكائف الحفاظ عمى لحظة تاريخية متخثرة بكعي جزئي بائت ،فالكىراني

ىنا لـ يخسر التعبير الفني كحسب بؿ خسر -حتى حيف  -حرية الحركة ،بتعامييا عف ميمة
الكتابة كفعؿ تحرر ككجكد ،نتيجة رككنيا إلى ىشاشة الذات المستدعاة بنص أك عبارات

ىذيانية ناق ػ ػ صة ،كتككف الخسارة أكثر فداحة ،عندما ال يترجـ ذلؾ الكجع كالتكؽ إلى الكممات

أك النصكص ال ٌسردية المقػ ػن ػ ػعة.

كانطالقا مف ىذه الميزة ،يمكف اإلشارة إلى مالمح الخطاب اليذياني:

أ  -تشوه النص اليذياني:

النص اليذياني" بارتكاسو إلى صكرة الالكعي عكضان عف الكعي ،ليفارؽ الكتابة
يتشكه " ٌ
السردية الشفافة ،كيككف اليذياف مجرد قناع يعزؿ النص عف جكىرانيتو كيحيد بو إلى
ٌ

مشتبياتو .2

متطرؼ
يصعد ذلؾ "البكح اليذياني" إلى حد إنتاج النص ،ليصؿ إلى تصكر سردم
ٌ

تغامر فيو الذات في اقتحاـ عالـ الغرابة ،كال تخشى مف االنكشاؼ كالكقكع في "سردية

الكذب" التي ال يستسيغيا العقؿ ،كما يظير في قكلو [:فإّنيم لما سمعوا ذلك ىاجوا وماجوا
وصاحوا وباحوا وزعقوا ونعقوا وقفزوا إلى السماء ،ونزلوا إلى األرض وضربوا بأرجميم حتى

انخسف ببعضيم الموضع الذي كانوا فيو فنبشوا من تحت الردم أموات ًا فغسموا وكفنوا ودفنوا
بأنيا عبارات تعبر عف لحظات
وبعضيم يرقص ال يعمم مما جرى حرفا وحداً] .حيث نالحظ ٌ
سردية قريبة إلى الفكضى ،يسكدىا انفالت تعبيرم ىذياني ،فقكلو :صعدوا إلى السماء ثم نزلوا

1
2

 ينظر :محمد العباس ،سرانية النص الشعرم األنثكم ،ص .62 -ينظر :ـ ،ف ،ص .65
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استراتيجية الخطاب الهذياوي:
إلى األرض ،يضع القارئ أماـ أفكار غير ناضجة مشحكنة بخطكط جذمكرية ،قد طفقت
تكبر كتمتد في اتجاه التعبير المركب حتى انتيت إلى آخر مداىا ،في قن اع ممثؿ مسرحي

كرمكز نجد شبيييا في قصص ىكميركس الخارقة ،ككاف ذلؾ كمو تمييدنا لمبدء في محاكلة
أخرل تيدؼ إلى البحث عف القناع الضبابي الذم بدأ الكىراني يضعو فكؽ كجيو لتأدية أبعاد
التعبير المركب الخالي مف التقريرية.

ب -التعب:

تتضح حقيقة ذلؾ "البكح اليذياني" المنبثؽ مف لياث تعب الكاتب ،كما يظير في ىذا

المقطع [:فتصعدت حينئذ زفراتو ،وتضاعفت حسراتو بيذيان ضعيف ،فأكب عمى تعضيض

كفيو ،...وبرد الحس ،وتغير المزاج ،وانفسد اليندام ،واختمط عقمو وأقبل ييذي ىذيان

أف
بأف سبب الكالـ اليذياني ىك "الت ـع ـب" ،بمعنى ٌ
المجانين] .كالمتأمؿ ليذا المقطع يجد ٌ
النص اليذياني ال يصبح  -كفؽ فككك  -تجميان لذات تفكر كتعرؼ ،بؿ سيغدك مظي انر لتبعثر
ٌ
الذات كانفصاليا عف نفسيا  ،1كما يظير ذلؾ في ىذا المقطع "كيف يرى سيدنا ىذا النفس

الطويل واليذيان الذي أثاره التعب واالنتقام ."...ىذه الميثات المراكغة التي أثارىا التعب ،ال

ال تفرغات لرغبات "مكفكفة األىداؼ" ،أك صادرة عف كياف بمكاصفات ركحية
يراىا "فركيد" إ ٌ

 - عرؼ دكلكز كغكتارم “الجذمكر” – حسب أيت حنا – بأنو " شكؿ مف أشكاؿ الكجكد التي تبرز التعدد ،كأف تشيد

عمى المرجع أك األصؿ الكاحد ،فالجذمكر بخالؼ الشجرة ليست لو كضعية أك نقطة محددة ،كانما يعبر عف نفسو

بكاسطة الخطكط (العالقات) فحسب ،فميست لمجذمور بداية وال نياية ،لكف لو دائمان كسطان (ليس مركزا) ينمك عبره
كيطفح ،كمف أىـ خصائص الجذمكر أف لو مداخؿ متعددة ،كأنو يتضمف ممرات كمسارب لالنفالت .كلعؿ أساس

العالقة بيف مختمؼ النقط المتضمنة في الجذمكر ،إف أم نقطة يمكنيا أف ترتبط بأم نقطة أخرل داخؿ نفس النسيج

بؿ كيمزميا ذلؾ .ال يكلي دكلكز عنايتو ال لألصؿ كال لمغاية ،كانما يسعى إلى أف يذىب بمفيكـ الشبكة إلى مداه األبعد
محاكال تحريره مف المفيكمات العضكية لالنتظاـ كالغائية ،فػيضعو في "جسـ بال أعضاء" .كمف أجؿ ذلؾ ،فيك يقتفي
نمكذج العشب الردمء الذم ينمك مف كسط ،ىذا النبات األخرؽ الذم ال بداية لو كالنياية ،كال أصؿ كال غاية ىك

يعيف عالما ترتد فيو حقيقة األشياء إلى عالئؽ كبينيات ال تحيؿ إلى
الجذمكر ، rhizome.يقكـ مفيكـ الجذمكر الذم ٌ
قار ،كال يستيدؼ غاية بعينيا .فال منظكمات
حدكدىا
ِّ
المككنة ،فتضعنا أماـ شتات ،أماـ ترابط ظرفي ال يخضع لمبدأ ٌ

تراتبية .ليس إال نمكان متفرعان كنظامان تعدديان كتراتبان عشكائي نا كانقطاعات غير متكقعة .ينظر :محمد ايت حنا ،الرغبة
كالفمسفة مدخؿ إلى قراءة دكلكز كغكتارم ،دار تكبقاؿ ،الدار البيضاء ،المغرب  ،2011ص .20- 17
1
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استراتيجية الخطاب الهذياوي:
كفسيكلكجية تقارب كمركبات نقص إنسانية  .1حسب فوكو نجد أف الػشخص المصاب
ب االضطراب النفسي يككف فاقدىا االحساس بكاقعو كبذاتو ،ألسػػب اب قد تككف اجتماعية كثقافية
فككك ال يشخص ىذه الشخصية عمى أنيا مرضية ،بؿ يعتبرىا شخصية ذات قضية انسانية
ت حاكؿ نشرىا ،كليس ىذا فحسب ،بؿ تكرس نفسيا لفضح مكاطف الخمؿ كتعرية أسػبابيا في

المجتمع.

الساخر" ك"النص الصكفي" بكؿ صيغو
كىنا تتأكد الصمة الكثيقة بيف ٌ
النص "اليذياني ٌ
كأشكالو ،فيذه العبارة [:فتصعدت حينئذ زفراتو][،وصعدت الصفراء إلى دماغو ،]...إشارة إلى
حالة خاطفة تشبو لحظة االنخطاؼ الصكفي التي تعبر عف اخفاقات الكتاب الالفتة في كؿ

الثقافات التي غالبا ما تجعؿ الكاتب يمجأ إلى مرجعيتو الدينية في صغيتيا الصكفية التي
تيرب بمكجبيا مف ج سده الشخصي إلى جسد العالـ اْلخر .كلذلؾ تبدك معظـ الخطابات

ككأني ا الشكؿ المقمكب لمحياة ،كربما الكعد المنككث بو الذم غالبا
اليذيانية مممكءة بالشككلٌ ،
ما يفقد فيو التكازف ،كينفى مف رحابة األدب ليضاؼ إلى ىمكسة الخطاب اليذياني أك خطابية

الحمؽ.

كبسبب ىذه المالمح التي يتمتع بيا الخطاب اليذياني ،فإننا نقترح قراءة أخرل لنصكص

سردي ة ،تعانؽ سردية الكذب البعيدة
الكىراني ،قراءة تبحث عف ذلؾ النص المبعثر بيف مقاطع
ٌ
عف منطؽ القارئ ،كاذا كاف ذلؾ يتفؽ مع بعض النصكص التخييمية ،فثمة نصكص أخرل
كثيرة ال ترضى بيذا النمط ،فيي تريد أف تككف عالمة مف عالمات تجربة إنسانية ،كالتجربة

بطبيعتيا ذات أبعاد داللية كاضحة.

إف المالمح اليذيانية التي أنتجتيا مخيمة الكاتب في ذلؾ ال كقت ،تكجو القارئ المعاصر
َّ

كجيتيف :2

السردية
األولى :يتفاعؿ فييا مع مظاىر تمؾ الخطابات اليذيانية كمدل عالقتيا بالنصكص ٌ
كانسجاميا مع السياؽ الثقافي كالذىني لعصرىا ،حيث القراءة كاقعة ثقافية كذىنية كاجتماعية

أيضا.

1

 -ينظر :زيعكر ،عمي ،األحالـ كالرمكز ،أداة كشؼ كعالج نفسي في مجاالت الشخصية ،كاالضطرابات النفسية

كالفكر ،ط ،1بيركت :دار المنيؿ ،2002 ،ص .46- 45

 - 2ينظر :ناظـ عكدة ،نقص الصكرة تأكيؿ بالغة المكت ،ص .79- 78
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استراتيجية الخطاب الهذياوي:
الثانية :كفييا يرل تمؾ اْلليات تمثؿ نافذة مشرعة ،يرل مف خالليا عالما سحريا لمنص
عميو أف يدخؿ إلى ىذا العالـ ،كأف يصفو ،كيعيد ا رتباطو بذلؾ العالـ األكؿ (األصؿ) ،كما

السردم ،حيث يقكـ النص اليذياني بانشاء عالـ
ىذه إال لعبة لكنيا شرط مف شركط التخييؿ ٌ
آخر كيطمره كيبقى بال معنى إذا لـ ييعد إليو ،كيطمب مف القارئ دائم نا أف يكشؼ عنو ،ليعيده
إليو كلكي تكتمؿ الصكرة.
ج  -أنطولوجيا االنفالت والموقف التأويمي:
الساخر" ىي ىذه الصيركرة مف االخفاقات ،ىي الحركة الدائمة التي
ميزة "الخطاب اليذياني ٌ
تحفر في سراديب المتناىي ،الحقيقة فيو غير ثابتةٌ .إنيا عبقرية الكائف المبعثر (الكىراني)

الذم يتالشى كجكده في عرضية عالـ يمزقو الزماف ،بدليؿ قكلو [ :فمو أن لي بو قوة أو آوى
إلى ركن شديد .لكتبت ىذا البيت بالخ ار عمى ورق القنبيط األصفر .ثم ألزمو بأكميا فيكون
الخ ار قد أكل الخ ار عمى خ ار من خ ار في خرا [ ].ينام في ثيابو ،ويعاشر ابنو النجيب ،ياقسي
الناموس في الشتاء والبراغيث في الربيع والبق في الصيف ،والذباب في الخريف ،وكثي ار ما

تجتمع ىذه األشياء كميا عميو في زمان واحد] [وانفسد اليندام ،واختمط عقمو وأقبل ييذي

ىذيان المجانين] .ليس لدينا أية كسيمة ناجعة لمعرفة مكضع الفكرة المركزية التي يؤسسيا
يتـ التنسيؽ بيف أفكاره؟
الكىراني ليذا النص ،ككيؼ ٌ
في ىذا الصدد تغدك ممارستو ليذا النكع مف الكتابة الساخرة ،الخرساء في معانييا

السير كالتكمـ أثناء النكـ نتيجة اختالط العقؿ ،إضافة إلى الخمط بيف كممة الخ ار ،كجعميا
ك ٌ
تشمؿ الشخص المقصكد ،كفي اْلف نفسو تمثؿ فضالت يأكميا صاحب البيت الشعرم
مغامرة فنية تنذر بالكضع الكارثي الذم تعيشو الذات كسط ىذا الجك الخانؽ ،فػ ػ" معايشة المغة

ألف كؿ لحظة تطالبو بأف يفييا حقيا العصي عمى
في الصميـ ال تدع الناطؽ بيا كشأنو ٌ
النفاد"  .1يقكؿ جيؿ دكلكز" :دائما ىناؾ حفرة داخؿ حفرة ككيؼ داخؿ كيؼ"  .2فاألمر شبيو
ال ليكشؼ عف قناع آخر ،كىذه ىي الميزة الخاصة
بأقنعة نيتشو التي ال ينزع الكاحد منيا إ ٌ

1

 -جاؾ دريدا ،الميماز ،تر :عزيز تكما -إبراىيـ محمكد ،ص .7

- G.Deleuze : Le pli : Leibniz et le Baroque, Ed. Minuit, 1988, p189.
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استراتيجية الخطاب الهذياوي:
الساخر" الذم يعرض نفسو كحيز لالزدكاج(الحقيقة -الخمط بيف المفردات -
لمخطاب "اليذياني ٌ

الكىـ  -التمكيو -ىذياف-حكمة )...كإعماؿ قصدم لفعالية االزدكاج التي تشكؿ جذ ار أنطكلكجيا
لكينكنة ت جبر نفسيا عمى مكاجية حدىا الخاص كتجاكزه ،مسككنة بعنؼ يقكدىا إلى اختبار
أقصى إمكاناتيا .ىذا االختبار الذم ال يتحقؽ إال عمى قاعدة مف االستنفاذ كالتعديـ ،تجعؿ
ىذه الكينكنة تحقؽ نفسيا مف خالؿ ما يخترقيا مف فراغ كما يفتحو عدميا مف أفؽ لمتالشي

كالتحمؿٌ ،إن يا بقدر ما تعمؿ عمى تجاكز حدىا ،تجد نف سيا حبيسة محدكدية عممية التجاكز
ىذه .1
إف الكىراني ىك
الساخر حي ناز لالزدكاجٌ .
لكف ،عمى أم نحك يشكؿ الخطاب اليذياني ٌ
ال متناىية التي مف خالليا يتعدد كيت ضاعؼ ،فالمتأمؿ لمسار الكتابة
حصيمة االزدكاجات ال ٌ

السردم" ،فتارة تحمؿ الذات
الس اردة تتكارل في معطؼ "التغييب ٌ
الساخرة يجد الذات ٌ
اليذيانية ٌ
الس اردة اسـ :العبد –المممكؾ  -الخادـ -ابف السبيؿ  -الفضكلي  -الفقير إلى ربو -عبد مكالم -
ٌ

قاؿ الركام  -الكىراني -الكمب ...-الخ ،كتارة أخرل يجد القارئ ىذه األسماء في فقرة كاحدة
فتختمط عميو "تراتبية القراءة" ،كقولو [ :ثم أقبل عمى تعضيض كفيو ،وتخميش خديو ،ثم

بكى حتى خر مغشيا عميو  -بأشد من شوق الخادم إلى لقائو وتطمعو إلى ما يرد من

تمقائو -فنسأل الباري جمت قدرتو أن يجمع الشمل بيم قريب ،إنو سميع مجيب .لعمو أدام
اهلل عزه  -يسبق إلى خاطره الشريف إذا ق أر صدر ىذه الرقعة أن الوىراني عرض بالمولى
الصاحب المخدوم وأنو عناه بذلك –حاشا هلل ،وأعوذ باهلل -وحق ما يعتقده من دين اإلسالم

أن الممك المعظم
ما خطر في ذلك الوقت لي عمى بال ،وال أردتو بشيء من ذلك ،ىذا مع ّ
 - تشير االزدكاجية ىنا إلى تعدد اليكية ،انقساميا ،تعدد مستكياتيا ،أك طبقاتيا أك حاالتيا ،مع كجكد التناقض بيف
ىذه الحاالت كالمستكيات ،كما قد تشير ىذه الظاىرة أيض نا إلى ظاىرة ثقافية أيضا ،تتعمؽ بالتعدد في اليكية الثقافية.
ىكذا قد يككف التعدد كاالزدكاج عمى مستكل الي كية الفردية ظاىرة مرضية ،في حيف قد يككف التعدد كاالزدكاج عمى
المستكل الثقافي ظاىرة إيجابية في حالة االنفتاح عمى اْلخر بكعي .فالحديث عف خطاب االزدكاج يتضمف في جكىره
السرد ،أياِّ كاف شكمو .ينظر :شاكر عبد
"مناقشة خطاب العزلة" ،أيضا ،كاالزدكاجية عنصر جكىرم في القص أك ٌ
الحميد ،الغرابة – المفيكـ كتجمياتو في األدب ،مبحث ازدواج الذات وانقساميا ،عالـ المعرفة ،سمسمة كتب ثقافية
شيرية ،يصدرىا المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاْلداب الككيت ،2012 ،ص .160- 158
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 -ينظر :عبد الصمد الكباص ،التأكيؿ كأنطكلكجيا االنفالت ،المكقع السابؽ ،ينظر كذلؾ :بكؿ ريككر الزماف

السرد ،تر :سعيد الغانمي ،ط ،1المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء.83- 49- 48 ،1999 ،
ك ٌ
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استراتيجية الخطاب الهذياوي:
أدام اهلل أيامو وحرس إنعامو -روي عن بيت فالن أنيم ال يفعمون مثل تمك الصفات سوى
ذكر الخادم ممن آثرىم()...وأما غير ذلك فيو أع مم أن خادمو أكثر فضوال من الحمى قد
شرع يخبركم بأخبار ديار مصر جميعيا وىو شيء لم يسأل عنو وال احتيج إليو فيو لكن

الفضولي يتمذذ بذكر الفضول مثمما يتمذذ المصافع بالصفاع ،وأيضا فإنو يعمم أن أكثر

ىذيانو وتخبيطو ينطمي عمى المولى المخدوم( ،)...وأما أخبار الوىراني فيو بحمد اهلل في
عافية ىو ومن عنده ،وكان قد زوج ابنتو في رأس ىذه السنة بشاب من أبناء المصريين

ابن أخت زوجة القاضي قيموب .ومن ىنا جاء االتصال لو بأمالك وحبس ومال لمتجارة وىو

في نفسو شاطر رشيد جيزىا إليو الخادم بنيف وثالثمائة دينار ،فمم يترك عمى عينيو الماء،
ولو عمم أن األمر يجري عمى ىذا لجعميا آخر موؤدة سئمت بأي ذنب قتمت؟ قد دوخ واهلل

دماغو من ىذيان األسكاف والنطاع ،وعميت عينو من شراء مكاحل البمور وأميال الذىب،
وقد صمت أذناه من شراه الحمق واألقراط ،ولم ينجده النجاد وضربو الخياط بالسياط ،وأماط

ىم الصائغ فإنو يتجرعو وال يكاد يستسيغو ،ويأتيو
ما ستره اهلل عمى أكتافو الماطى ،وأما ُّ
1
الساردة ىنا يعكس ازدكاج ىا يتجاكز
إف تع ٌدد الذات ٌ
الموت من كل مكان وما ىو بميت ٌ . ] ...

ألن و يضاعؼ
السردية المألكفة ليصبح ممت ٌدنا امتدادنا ال محدكدنا كغير قابؿ لمفيـٌ ،
ٌ
المحدكدية ٌ
تحكالتو عبر المدل المتجدد لمقراءات التي ال تتكرر أبدا كال تستنسخ ،كالتي ال يمكف حصرىا
زمانيا كال مكانيا كالتحكالت ىنا ليست تك ار ار لذات الكاحد( )le mêmeكال استنساخا تعدديا
ليكية أصمية كاحدة بؿ ىي ما يبدد كؿ لحمة جكىريةٌ .إنيا المضاعفة الالمتناىية لالختالؼ
كالتعدد الذم ينفي كؿ إمكانية لإلمساؾ بالتطابؽ أك الكحدة أك النظاـ .2

تؤكؿ الكجكد
إف اليذياف ٌ
ٌ
الساخر -حسب خطابات الكىراني  -ىك ممارسة ىرمكنيطقية ٌ
كالتاريخ كالذات كالمغة ،ممارسة ال تستكيف أبدا إلى صنمية الداللة المفركضة مسبقا مف طرؼ
شبكة الفيـ المحبككة سمفا ،كىكذا فاليذياف كيرمكنيطيقا ،ىك تمؾ القشرة األكلية التي يغمرىا
مجرل غير محدكد مف التأكيالت ،كالتي يتحدد مصيرىا مف خالؿ ىذا المجرل كعممية تأكيؿ

ال تنتيي ،ميزتيا األساسية ٌأنيا غير قابمة أل ف ترد إلى ذات حائزة قبمي نا عمى كؿ ما يجعؿ
المعرفة ممكنة .ذات تسطير عمى نفسيا في حضكر مطمؽ كصاؼ يمكنيا مف اإلمساؾ

1
2

 رسائؿ الكىراني ،ص .186- 185 ينظر :عبد الصمد الكباص ،التأكيؿ كأنطكلكجيا االنفالت ،المكقع السابؽ ،ص.1242

استراتيجية الخطاب الهذياوي:
1
ال
الساردة لف تككف بالنسبة ليذه التأكيمية إ ٌ
إف الذات ٌ
بامتالئيا الذم يخصب العالـ بالمعنى ٌ .
فراغا يتجكىر في كممات مناسبة تيككف لغة ىي بمثابة االمحاء القصدم لكؿ كائف مف شأنو

أ ف يجعؿ مف نفسو فاعال ليا .يقكؿ فككك" :يجيب مالرميو عمى السؤاؿ الذم يطرحو نيتشو
حكؿ مف ىك المت كمـ؟ مرددا أف المتكمـ ىك الكممة في كحدتيا ،في تذبذبيا اليش(في يجنكنًيا)
2
الس ابؽ يحيمنا إلى ىذا االستشياد (:فإّنو يعمم أن أكثر
كحتى في عدميا ذاتو"  ،فالمقطع ٌ
ىذيانو وتخبيطو ينطمي عمى المولى المخدوم)( ،وقد صمت أذناه من شراه الحمق واألقراط).

الساخرة" التي أفرزتيا نصكص الكىراني األدبية لـ تكف إال
كمف ىنا ،فالمٌغة "اليذيانية ٌ

ىم الصائغ فإنو يتجرعو
حي ناز الضمحالؿ الذات كتالشييا ،مثمما ،يتجمى في قكؿ ال ٌسارد(:وأما ُّ
وال يكاد يستسيغو ،ويأتيو الموت من كل مكان وما ىو بميت ومن ورائو عذاب غميظ)..

(.قد دوخ واهلل دماغو من ىذيان األسكاف والنطاع وعميت عينو من شراء مكاحل البمور
وأميال الذىب) ،فما يفرزه اليذياف ىنا ىك ىذا االنبثاؽ لكائف ىك مفعكؿ لمغة أكثر منو فاعال

منسية
كائف تنذره الكممات لمتيو كالعتمة كالشركد تبدده في حضكرىا العابر ،كتستعيده كذاكرة ٌ
غير قابمة لالستحضار أبدناٌ ،إن يا تبعثره كتنشره عبر تشتتيا ،كىك مكقؼ تأكيمي ىدفو الفكز
بالكحدة الضائعة لكائف ىشمتو الٌمغ ة ،كأعادتو لكضعو األصمي المفقكد؛ فاليذياف كتأكيؿ يعني

أنو ليس ىناؾ أم كضع أصمي كليس ىناؾ أم كائف يتحدد ككجكد سابؽ عف التأكيؿ ،فالكؿ
يبدأ كيكلد مع التأكيؿ .كحتى لك جارينا النزكع المنطقي الذم يفرض أف يككف كراء كؿ تأكيؿ

مؤكؿ ،فإف ىذا األخير لف يككف ىك نفس و إال تأكيال  .3فاليذياف في جكىره تيو بقدر ما ىك
مشركع ال نيائي ال يمكف القبض عمى أطياؼ معانيو ،كمف ثـ فيك ضد الحقيقة التي يقدميا

إف الالمعنى في اليذياف ىك السفر ،التجمي ،إنو أشبو برحمة ال
النص السردم التصريحيٌ .
نضمف فييا احتمالية العكدة.
الساخر" باعتباره تي ػ ػي نا يرتسـ كتأكيؿ متحرر مف كؿ غائية مسبقة
إف "اليذياف الجنكني ٌ
ٌ
كمف كؿ تكجيو قبمي ،كىذا ما يي ٌمكف "التأكيؿ اليذياني" مف االنبثاؽ مف حيز ال كاجب فيو
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استراتيجية الخطاب الهذياوي:
فيك حركة دؤكبة ،لكف بدكف غاية محددة سمفا ،حركة ال تحكميا قكانيف أك قكاعد ،تحدث
خارج ثنائيات الظاىر كالباطف ،البراني كالجكاني ،الحقيقة كالزيؼ ،الخطأ كالصكاب ،كبما ىي

كذلؾ ،فيي ال تعيف نفسيا بإزاء مرجع ما ،ثابت كمضمكف ،كحاضر حضك ار ممتمئا ،ستحاكؿ

أف تخبر عنو أكتطابقو أك تصفو ٌ .1إنيا الحركة التي ال ت تكلد إال مف ذاتيا باعتبارىا كيانا
متفج نار ،كالتي ال تعد إال بالمفاجئ كالمباغت ،بالمعتـ كالغامض.
إف اليذياف بيذا تأسيس لما يمكف تسميتو "أنطكلكجيا االنفالت" :ذلؾ البعد المشرع الذم
ٌ
يغمرنا كرغـ ذلؾ ال ي مكف اإلمساؾ بو كال إخضاعو لمضبط ،ذاؾ القريب المكغؿ في االبتعاد
ذاؾ الذم ليس لو شبيو كال يمكف تأطيره ضمف مقكلة سابقة ،ذاؾ الذم ال يمكف لمغة إال أف

2
الساخر" يجيء متحر نار مف كؿ
فإف "الخطاب اليذياني ٌ
تبدده كمما أرادت أف تؤكده  ،لذلؾ ٌ
كصاية لممعنى كلمفيـ المشترؾ ،فيك قكة محررة لمغة مف صنمية اإلحالية التي تأسر كؿ

استعماؿ لغكم في شبكة التكاصؿ التي تكرس سيادة الش ائع كالمعيكد ،كالتي ال تسمح بمختمؼ
إال مف حيث ىك شبيو لنمكذج سابؽ .يقكؿ مطاع صفدم" :ككف المغة أداة لمتفاىـ يعني ككنيا
شبكة إيصالية لمتفاىـ المطمكب المقنف مقدما ،ذلؾ التفاىـ الذم تـ التفاىـ حكلو عمى أنو

كذلؾ ،فال ينبغي أف نخدع بما يقاؿ :إف تمؾ المغة الشائع ة ىي المغة الحية ،فالتداكؿ ليس
حجة عمى ككف المغة حية أكال بقدر ما يبرىف التداكؿ عمى الفعالية األمرية ،عمى السمطة

الكاجبة المحممة لمقكؿ فيك دليؿ مكت لمغة الحقيقة كليس برىاف حياة أبدا ،ذلؾ أف التداكؿ ال
يعني اإلي صاؿ إال لما ىك مكصؿ ككاصؿ مقدما ،إنو ال ينقؿ داللة ،لكنو يطمب فعال ما سبؽ

3
إف المغة بما ىي إحالة مقننة
لمحس العاـ أف أقره كقرره كدعـ صالحيتو لمشيكع كالمداكلة" ٌ .
سمفا ال تسمح إال بما "قد تـ ككاف" [ العبارة لفككك]ٌ .إنيا ال تتيح إمكانية الجديد إال مف حيث
و
كتجؿ لكحدة مطمقة ،كيجعؿ الكثرة مجرد
ىك قديـٌ ،إنيا بيذا كياف ميتافيزيقي يعرض العالـ

استنساخ لنمكذج مكحد ،فيصير كؿ تكمـ انضباطا ألكامر ىذا المطمؽ الذم يسكنيا كاستعادة

القسرم كالقيرم لكؿ
لمكاحد الذم يقيـ في كؿ مكاف .كاستشعا نار لخطكرتيا الممثمة في اإلدماج ٌ

1
2
3
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استراتيجية الخطاب الهذياوي:
اختالؼ في الكحدة ،كلكؿ منفرد في الشبو األصمي ،كلكؿ تشتت في النظاـ ،كشذكذ في
المألكؼ .1

كىكذاٌ يبدك اليذياف كتأكيؿ ألٌنو يشتغؿ كقكة مضادة ليذا المفعكؿ التشميمي لمغة بما ىي
معقؿ ميتافيزيقا الكحدة .كىك بيذا ال ينخرط ضمف أم رىاف تكاصمي .ألن و مسككف بالتيو منتو

باختراؽ المفاجئ.

كمف ىنا نفيـ ال تكاصؿ الكىراني ،كالتيو الذم يكتنؼ نصكصو كالذم يعرض "كجكدا منقسما

ميشما ،ممزقا ال يأتمؼ مع ذاتو ،ىك ىذياف مف االختالالت كالتكترات ال ينتظميا أم قانكف
كال يستطيع أف يحتكييا أم نظاـ"  .2كالمقاطع الالحقة تؤكد خمخمة كتكتر ىذه الخطابات

اليذيانية ،كقكلو ":ويضيق مربطو باليماليج ويزىو مطبخو باألباليج ،ال يعرف طعم البوس

وال يدري ماخشونة الممبوس ،يرتاض في طرف النيار ،عمى شطوط األنيار ،وينام في الميل
مع الحور بين الترائب والنحور ،وينصرف عند المقيل إلى العارض الصقيل في طمح

منضود ،وظل من السعادة ممدود ،)(...ونشف المسان ،وجمد الخاطر ،وتبمد الحس ،وعمى
النظر ،وانقمب الكيموس ،وصعدت الصفراء إلى دماغو ،فاستحكم الفساد ،وبرد الحس

وتغير المزاج وانفسد اليندام ،وأقبل ييذي ىذيان المجانين ،وبقي بعد ذلك ثالثة أيام يتكمم
ّ
بكالم مخبط غير مفيوم وىو إلى اآلن في عقابيل ذلك .أال ترى أنو قال البارحة لجماعة من

أصحابو الذين يكتبون عنده منكم"  " ،3فصاح بأعمى صوتو :أنا باهلل وبمنكر ونكير ،انا عبد
لمالك خازن الجحيم  ،يا قوم أرموني عمى المزابل وادفنوني بالحياة وال تتركوني عند ىذا
الكافر المئيم ،فقال لو صاحبو وىو يحاوره :ويحك يا سخيف العقل أحسبتني أطبخ لك
السكباج ،وافرش لك الديباج واطعمك المحم السمين وألقمك باليمين وأقد لك في التور

4
إف ىذه النصكص تحاكؿ أف تشاكس التأكيؿ الذم يعمد إليو المتمقي
واعمفك مثل الثور" ٌ .
حينما نتساءؿ عف بعض العبارات مثؿ :اليماليج واألباليج ،والنوم في الميل مع حور العين

وحضور منكر ونكير في وضح النيار ،وتغير الميزاج ،كغيرىا مف العبارات التي ال تخدـ
نظاـ سياقيا ،نجد أنفسنا في دكامة تأكيمية ال نكاد نخرج منيا .فيي صكر بالغية تقكض

1

 - -ينظر :عبد الصمد الكباص ،التأكيؿ كأنطكلكجيا االنفالت ،المكقع السابؽ ،المصدر السابؽ.

2

 -ينظر :جاؾ دريدا ،الميماز ،ص .150

4

 -ـ ،ف( ،مقطع مف رسالة :كتب إلى القاضي الفاضؿ عبد الرحيـ بف عمي البيساني) ،ص. 74 - 73

3

 -رسائؿ الكىراني( ،مقطع مف رسالة إلى االمير نجـ الديف بف مصاؿ) ،ص .78- 75
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استراتيجية الخطاب الهذياوي:
األساس المرجعي لممعنى المرتبط كضعيا بالكممات كتسعى إلى بناء معنى آخر ذم كظيفة
أخرل  .1ذلؾ المعنى الذم يرىؽ القضاة ،ىك قناع الكىراني ،يقمع السمطة بالكممات االنفالتية
اتقاء أف تقمع السطمة كمماتو ،يجعؿ خطاب اليذياف يتحمى بسمطة تأكيمية يمتمؾ زماميا.

مف خالؿ ما كرد أعاله ندرؾ أف ما يقدمو التأكيؿ في "الخطاب اليذياني" ،ليس إعطاء

الكالـ لخطاب صامت ثاك في عمؽ نص مفترضٌ ،إن و إعطاء الكالـ لمصمت كالفراغ الذم
يجتاح المؤكؿ كك ياف لغكم أنتجتو معاناة الالمعنى ،لنجد أنفسنا أماـ قراءة ال تتكرر كبصدد
كتابة دائمة لنص جديد .2

السرد
تبقى اإلشارة إلى أف "الخطاب اليذياني" بما ىك حيز لالزدكاج ،كرؤية تيحرر ٌ
الساخر" مجرد تعبير
الساخر مف التصكر الدكغمائي القديـ الذم يعتبر "اليذياف ٌ
اليذياني ٌ
ساذج(ضرب مف الحمؽ) .فيك في الحقيقة سمسمة مف التأكيالت المتصارعة المخترقة ،إذ
كشؼ ىايدغر عف البعد األنط كلكجي لمغة مف حيث ىي سكف الكجكد ،كاعتبرىا "ما يضمف
طيعة كلكنيا عمى
إمكاف الكجكد كسط مكجكد ينبغي أف يككف منكشفا… فميست المغة أداة ٌ
العكس مف ذلؾ ىي ىذا التاريخي نفسو الذم يتصرؼ في اإلمكانيات العميا لكجكد اإلنساف" .3

الساخر" تكمف في قمؽ ىذا السؤاؿ الذم ما نكاد
إف أىمية التأكيؿ في "الخطاب اليذياني ٌ
ٌ
ننتيي مف قراءة الخطابات حت ى يبدأ صداىا يتردد داخمنا كىك :لماذا ىناؾ تأكيؿ عميؽ في

الساخر؟ كأم ضركرة تفرضو؟ ىؿ األمر يعكد إلى ما يفصؿ الكىراني عف
خطابات اليذياف ٌ
كعيو؟ كقكلو مثالن ":فعوضو الدىر ،عن لباس المعتق ،وعن شم الرياحين الطرية إذا وافت

بروائح المزلة إذا جافت وعن سماع الطيور األنيقات بفقع أصوات المنجنيقات ،وعن تقميب
متاع البزاز بالتقمب تحت قمعة أعزاز ،وعن معالمة تجار الدكاكين بمعاركة أصحاب

السكاكين؛ يظل نياره غرضا لميام ولمجيش الميام ،واذا غفا سمت عميو سيوفيا االحالم

4
ألف ىناؾ كاجبا أخالقيا أك
فضج من عمل البيكا ر وانقطع الى الوساوس واألفكار"  .ىؿ ٌ
ألف اإلنساف مجتاح بتمؾ
إحساسا يعترم القارئ األميف يفرض أف يككف شيء حقيقي؟ ىؿ ٌ
1

 -ينظر :ناظـ عكدة ،نقص الصكرة ،تأكيؿ بالغة المكت ،ص .40

 - 2ينظر :مارتف ىايدغر :ىمدرلف كماىية الشعر ،تر :فؤاد كامؿ ضمف سمسمة النصكص الفمسفية( )2دار الثقافة

لمطباعة كالنشر ،القاىرة ،1974 ،ص .146- 145نقال عف :عبد الصمد الكباص ،التأكيؿ كأنطكلكجيا االنفالت
المكقع السابؽ.
3
4

 عبد الصمد الكباص ،ـ ،س ،ص .145 رسائؿ الكىراني ( ،مقطع مف رسالة إلى االمير نجـ الديف بف مصاؿ) ،ص .76246

استراتيجية الخطاب الهذياوي:
المنطقة المظممة كال ٌش اسعة مف الالمفكر الذم يشكؿ –عمى حد تعبير فككك  -بالنسب ة لإلنساف:
اْلخر األخكم كالتكأـ المكلكد ال منو كال في و ،بؿ ىك إلى جانبو ،كفي الكقت ذاتو ىك تجدد
ألف ىناؾ دائما كينكنة تتجاكز حركة الفكر كتنفمت
مماثؿ لذاتو في ازدكاجية ال تنقض؟ ىؿ ٌ
منو؟ أـ أ ف األمر يتعمؽ بالمغة بما ىي مخترقة بفقداف جذرم لممدلكؿ يجعميا تنساب متدفقة

م ف أجؿ اإلمساؾ بأثر ىذا الفقداف 1؟

ليس لألسمكب اليذياني الذم ينتجو الكىراني ىكية محددة ،ال كجكد لو كحقيقة ،ال مكاف

ألف الذم يثيره ىذا األسمكب يبقيو بعيدان عف أم نزاع يزعـ أنو استكعب مفاصؿ
كال زماف لوٌ ،
خطابو ،ال أصدقاء لألسمكب اليذياني إال في صفتيـ مختمفيف ،ال خصكـ إال ككنيـ يتكاجيكف

عمى ما ليس مف جنسو أك نكعو ،ىذا األسمكب يقع دائم نا خارج نطاؽ التغطية الخبرية أك
إف اعتباره عالمة مبيمة يعني تأليي و كبالتالي يككف في المتناىي
القيمية أك الفنية المحددةٌ ،
أف يككف لكؿ منا أسمكبو ،فيما ىك عميو كفيما يؤكؿ إليو ،يعني استحالة تعريفو ،فما
حقيقتوٍ .
ننسبو إليو مف حكـ مطمؽ بدع ة خاصة بنا .2
الساخر"ىك النكع القادر عمى رصد المسككت عنو ،كمف ىنا كانت
يمكف اعتبار "اليذياف ٌ

القص اليذياني" كعمة رفضو في الثقافات اإلنسانية ،كمف بينيا الثقافة العربية
خطكرة " ٌ
اإلسالمية كقد اتخذ " األدب الساخر" مف سرديات اليذياف كسيمة لممارسة الحكي الالمتكقع
فالسرد اليذياني يمتمؾ القدرة عمى رصد تفاصيؿ
يبغية تصكير الكاقع بعدسة العاقؿ المجنكف؛ ٌ
الحياة في أدؽ جزئياتيا ،منح اليذياف لمسرد حمة جديدة تختمؼ عف مزايا المرحمة الكتابية

السائدة آنذاؾ ،كاف اْللية المضادة لدل كتاب األدب الساخر.

حفمت الخطابات اليذيانية في التراث العربي التي اعتبرىا البعض ضرب نا مف الحمؽ
ب البعد اليزلي لخطاب الجسد بكصفو أداة معرفة نظرية كعممية يسعى إلى تقديميا لممتمقي

1

 -ميشيؿ فككك  :الكممات كاألشياء ،مركز اإلنماء القكمي لمترجمة ،مركز اإلنماء القكمي ،1990 ،ص ،255ينظر

2

 -ينظر :جاؾ دريدا ،الميماز ،ص 10

كذلؾ :عبد الصمد الكباص ،التأكيؿ كأنطكلكجيا االنفالت المكقع السابؽ.


 -تنكيو :ىذا المعنى الذم صغتو في ىذه النتيجة صغتو مف خالؿ قرائتي ليذه الفكرة" ،بمجرد ما تممؾ المغة

كالكصؼ الجسد يكؼ عف أف يككف جسدان كاقعيا ليغدك جسدا ثقافي نا بالدرجة األكلى كمتى ما مس الكصؼ الجسد فإنو
يتعامؿ معو انطالقا مف مخزكنو الفكرم كذاكرة المغ ة كقيميا كأخالقيا كأيضا مف خالؿ الممكنات البالغية التي تسجنو
في الكصؼ .لذا يغدك الجسد بيذه العممية البالغية الكصفية مثاالن لغكيا يحاكي أصكلو المرجعية ،كمف شأنو أف
247

استراتيجية الخطاب الهذياوي:
كما يعتبر الخكض في ىذا الخطاب خكضا فيما ىك محرـ التعبير عنو كتجسيده عبر الكتابة
الساخر" كحدىا ىي التي
بينما ىك غير محرـ كاقعا كممارسة؟ .فيؿ الحاجة إلى "اليذياف ٌ
أف ىناؾ حكافز أخرل ىي المييمنة عمى قممو
تشرع الباب أماـ الكاتب ليتحدث عف الجنس أـ ٌ

الساخر 1؟
الماكر ٌ

في منظكمة األدب الساخر التي أفرزىا مخياؿ الكىراني نجد الخطاب اليذياني يثير قضايا

حرة ال تخمك مف الكذب ،لعمو مف الضركرم
اجتماعية ،ثقافية ،قد يخاليا البعض سرديات ٌ
التنبيو إلى أف الخطاب اليذياني ال يخضع إلى رقابة مؤسساتية ،ألف خطابات العقالء تخضع
لمحظر الفعمي كىذه االستراتيجية اليذيانية ىي إخراج الحقيق ة مف ظممات التغييب إلى عمنية
الكشؼ كالممارسة بتصكر عمماء النفس.

عبر مف
إف اليذياف الخطابي الذم بدا في شك ؿ جنكف كحمؽ مف جية ليس سكل ستار ٌ
ٌ
خاللو الكىراني مف جية عف مكقؼ نقدم لممجتمع المشرقي ،كلييمنة السمطة الدينية كالسياسية
ىناؾ ،كما أنو عبر مف جية أخرل عف مكقؼ تأكيمي مف الكجكد كازدكاجية الذات المتألمة في

الساخرة عنده مثاؿ صريح لقمؽ الركح الباحثة عف فرصة
تناقضاتيا ،ك َّ
ألف الكتابة اليذيانية ٌ

الحر مف خالؿ الذات الحادة التي تساىـ في تيشيـ العادات
النفاذ إلى حرية الحضكر بالكالـ ٌ
المستيجنة الناتجة عف العصبية المشرقية.

بأف اليذياف ىك الجكىر الثابت الذم استكت
كمف كراء ذلؾ كمو ،أراد الكىراني أف يقنعنا ٌ
أف المعاني السابقة المستش ٌفة ما ىي إالٌ محاكالت فقط ليتؾ القشرة
فيو االستحاالت التأكيمية ،ك ٌ

لمنص.
األكلية ٌ

يتحكؿ إلى مشيد لممتعة كالتأمؿ الجمالي  .ينظر :محمد نكر الديف أفاية ،الغرب المتخيؿ :صكرة اْلخر في الفكر
العربي اإلسالمي الكسيط ،المركز الثقافي العربي ،بيركت ،البيضاء ،2000 ،ص .87

1

 -ينظر :محمد المسعكدم ،سمات أدب اليامش عند التكحيدمalmadasupplements.com،2014 ،
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استراتيجية الخطاب الهذياوي:
- 2ستار الحكمة:
إف حرصت الثقافة العربية عمى دعـ بعض خطابات الجنكف كما فعؿ النيسابكرم في
ٍ
" عقالء المجانيف" ،فذلؾ عائد إلى ككنيا خطابات عاقمة تتممس الحكمة كالحجاج بال ٌديف ،مما
يشي بكجكد دائرتيف لخطاب الجنكف في ىذه الثقافة :خطاب الحكمة التي كثي نار ما يبحث
العربي عنيا بكصفيا خطاب نا جماعيان مشاعان يحقؽ المنفعة بالتزامو مبدأ الخط األفقي في
عالقتو مع الجماعة ،كيعتمد عمى تمؾ المقكلة المتكارث ة(خذ الحكمة مف أفكاه المجانيف) ،لقد

ال لحياة الزىد كيقاؿ إنو
كاف" بيمكؿ المجنكف الككفي" مف أقدـ ركاد التصكؼ الذيف ضربكا مثا ن

كاف يعمؿ كاعض نا في بالط ىاركف الرشيد" .أما الخطاب الفردم فيتجو رأسي نا إلى الذات
كينطكم عمى نفسو ،كمف كاف مف المجانيف كالحمقى مف يقكؿ الحكمة ،كمنيـ مف ال يقكليا
كمف ثـ كقعت تراتبية الخطاب كأكليات و داخؿ خطاب الجنكف نفسو فكاف األكؿ منيا ،كخطابو

في مركز الضكء ،ككقع الثاني في دائرة اليامش  .1كمف األنسب العكدة إلى مضاميف الخطاب


الساخر إلى خطاب حكمة يتشظى مف ثناياه
الساخر لمعرفة ذلؾ .لقد تحكؿ اليذياف ٌ
اليذياني ٌ

الجانب الكعظي كاإلرشادم ،كيظير فيو برداء التقية ,كىك رداء قيرم ربما فرضتو الرحمة

اْلخركية.

كلع ٌؿ العالمة األكثر إشراق نا في ىذا الجانب ىي التحكؿ الذم يتحقؽ بالرداء الذم يرتديو
حيث التحكؿ مف اليذيان إلى اإلرشاد  ،إذ يتحكؿ إلى خمؽ مكضكعات دينية ليأنس بيا مع

ال نتيجة لذلؾ التحكؿ.
شيخو العميمي ،كما االضطراب الذم عاشو الكاتب مع خازف جينـ إ ٌ

فيذه المقاطع التي يثيرىا الكىراني تثير الجدؿ ،فيا ىك يضع الحكار عمى لساف خازف

جينـ" :فيقول لك :يا خبيث أنت كنت من المتفننين في المياطة ،كنت تفسق بأوالد المسممين

وتثبت أسماءىم في جريدة عندك عمى حروف المعجم"  ".2فقال لي مالك ،خازن جينم :لعمك

في مقامة تذمني فييا مثل
تريد أن تيجوني بشعر مثل ما رأيت في صحائفك اليوم أو تعمل ّ
ما تفعل مع بني آدم ،واهلل أللطمّنك بالفمع (المقرعة الت ي يضرب بيا) ،حتى يبول القندالني

1

 -ينظر :معجب العدكاني ،مرايا التأكيؿ ،قراءات في التراث السردم ،ص .74- 73

 - كما يؤكد عمى ذلؾ قكؿ الكىراني في خاتمة منامو الكبير " ،كيؼ يرل سيدنا ىذا النفس الطكيؿ كاليذياف الذم

أثاره التعب كاالنتقاـ؟ ."..ينظر :منامات الكىراني ،ص .60

2

 -ـ ،ف،

ص .30- 29
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استراتيجية الخطاب الهذياوي:
(يشير إلى رجل ىذا لقبو) عمى ساقيو ".1 "...فما أشعر إ ّال بضرطة عظيمة ىائمة جاءت من
خمفي طنت ليا أكناف المحشر .2 "...إف تقبؿ مقطع مف ىذه المقاطع يضع الكىراني في

مكازاة مع الكفر ،يعد أم انر بالغ الصعكبة عمى المتمقي المسمـ الذم تشكؿ لو اْلخرة معنى
ركحي نا سامي نا ،حتى كلك كاف األمر مطركح نا كإبدا وع سردم.
صب المكقؼ المتناقض لمقدماء تجاه عقيدتو عمى نصكصو ،فكقفكا أماميا مكقفا
كقد ان ٌ

مرتبك نا ،فأدبو يكجب التيمة في حقو ك سخريتو تدؿ عمى التناقض كىي أباطيؿ ،كلكف لو نثر

جيد كنحف نذكر طرف نا مف سرده ليعمـ القارئ عد ـ صحة ما يحكي عف إلحاده ،ككاف "منامو
الكبير الذم اعتبره في األخير مجرد ىذيان ،ىك المصدر الرئيسي لالستشياد بأفكاره كتكذيب
آراء المترجميف في عقيدتو ،كقد تعاممكا مع مناماتو عمى ٌأنيا اجحاؼ في حؽ الفكر كالعقيدة

ال مف أعماؿ الكتاب كما تحممو مف خياؿ ال يطابؽ العقؿ البشرم ،فحرمكه مف المتعة
ال عم ن
النصية التي تقتضي ذلؾ.

كقد اىتـ النقاد كالمترجمكف القدماء بأدبو ميمميف نثره ،كلـ يمؽ باقي نثره إالٌ اشارات قميمة

مقتضبة ،كؿ ذلؾ دكف أف ينص  -كلك لمرة كاحدة  -عمى الطابع القصصي لمؤلفاتو النثرية

فيؤالء القداس كقعكا تحت سمطاف ما ألفكه ،الذم كاف ك اف يحجر عمى الفيـ كيعرقؿ التطكر

ال ال نجده في الغريب غير المألكؼ ،كالنص المألكؼ -عند القدماء  -ىك
ٌإال ٌأنو يمتمؾ جما ن
ما جرل مجرل العرب االكائؿ :أما النص الخارؽ كالمتجاكز ،فيك إما يجرم مجرل القرآف أك
يعارضو كلما كاف نص المناـ اليذياني غير مألكؼ ،فقد تي سر الربط بينو كبيف النص القرآني

تارة كنص معارض كتارة كنص مكاز  .3لقد كاف الحكـ عم ى عقيدة الكىراني محكر اىتماـ

أف المشارقة ترككا لنا معالـ ميمة عف الرجؿ ككتاباتو ،ال سيما أف معظـ
المؤرخيف لو ،غير ٌ
1
2

 منامات الكىراني ،ص .31 ـ ،ف ،ص .32

 -إف الرمكز ىي مكاضع انتقاء تاريخي لألسماء ،أك ىي تصكرات خيالية بيف التجربة كالكاقع ،كيؼ يرل سيدنا ىذا

النفس الطكيؿ كاليذياف الذم أثاره التعب كاالنتقاـ .ـ ،ف ،ص.60 ،

 - 3ينظر :سيد خميس ،أدب الرحمة الى العالـ اْلخر  .www.nizwa.comىذه القراءة عبارة عف عرض كتعميؽ

لدراسة قامت بيا الباحثة الدكتكرة منى طمبة ،تحت عنكاف :المقارنة لرسالة الغفراف في سياؽ أدب الرحمة الى العالـ
اْلخر في تراث الحضارات القديمة كالكسيطة ،كالتي نالت عمييا درجة الدكتكراة في اْلداب بمرتبة الشرؼ مف جامعة

عيف شمس  .1997ينظر كذلؾ :عبد اهلل العاليمي ،المعرم ذلؾ المجيكؿ ،رحمة في فكره كعالمو النفسي ،ط ،3دار
الجديد ،بيركت -لبناف د.ت ،ص .20- 19
250

استراتيجية الخطاب الهذياوي:
أعمالو قد فقد ،كلكال ىذا الجيد التاريخي ،كرغـ ما شابو مف نزعات تقكيمية ،لما عرفنا
الكىراني كلما استشكؿ عمينا نصو  .1كقد بذؿ المحققاف في ىذا ال سبيؿ كفي محاكلة تكضيح

إشارات المؤلؼ جيدان جدي انر بالتقدير كالثناء ،كلـ يدخ ار جيدان في مراجعة كتب األدب كالتاريخ
كالجغرافيا كالطب كالفمؾ كغيرىا لتكضيح غامض كاكتشاؼ مجيكؿ كمعرفة مغزل إشارة
فإن ىذه المجموعة
يعترؼ المحققاف بجكدة ىذه النصكص ،كما يكضحيا ىذا المقطع [ :وبعد ّ
من النصوص تمتاز في تاريخ النثر الفني في األدب الع ربي بميزات ترفعيا إلى مقام ٍ
عال
وال نكاد نجد في النثر العربي القديم نصوص ًا فييا ما في كتابات الوىراني من حيوية وذكاء
ولمحات تعبر عن شخصية الكاتب وتصور في دقة وبالغة بعض جوانب الحياة الفكرية
واالجتماعية في عصر من عصور التحول في المجتمع العربي .وىو عصر االنتقال من

الدولة الفاطمية في مصر إلى الدولة األيوبية] "  ،2كعمى الرغـ مف كؿ القراءات الفاحصة

لإلحاطة بما كتب عنو في كتب السيرة كالتراجـ ،كاختالؼ األراء حكؿ مؤلفاتو ،تبقت كتابتو
الساخر الذم ال يكبؿ معالمو
محؿ التأكيؿ لككنيا تتمتع بجدراية سردية تندرج ضمف األدب ٌ
بمعايير اإللتزاـ األخالقي.

كلع ٌؿ الكىران ي نفسو قد مر بو مثؿ ىذا التكفير ،الذم يمتمسو القارئ في بعض "خطاباتو
السارد مف ىذه اإلشاعة يمجأ إلى
اليذيانية" التي عدىا النقاد ضرب نا مف الجنكف ،كلكي ينجك ٌ
ابتداع ما يسمى "بالجنون المرقع" ،فكاف إص ارره عمى نفي تيمة الشرؾ التي قد ييقذؼ بيا
يمتجمية في "المكاقؼ الكعظية" التي يثيرىا في بقية منامو.

 -1تيريب السيرة الماجنة واالتجاه صوب المواعظ:

ترد مكضكعة البعث في السياؽ الذم يشير إليو السارد ،حيف عمد إلى تخيؿ نفسو في

أيمم
الحمـ مبعكث نا مف القبر ،كما تبعث األمكات ،كيظير ذلؾ في قكلو ، " :فخرجت من قبري ُ
الداعي إلى أن بمغت إلى ارض المحشر ،وقد ألجمني العرق ،وأخذ منى التعب والفرق وأنا
1
2

 -سيد خميس ،أدب الرحمة الى العالـ اْلخر ،المكقع السابؽ.

 -منامات الكىراني كمقاماتو كرسائمو ،مقدمة تصدير الكتاب ،ص ق -ك.



" -الجنكف المرقع " بتعبير باشالر ،تتمقى فيو الكممات كثافة معينة مف التعبير عندما تتحكؿ مف الخطاب اليذياني

إلى الفيض اإلليي ،كمف األحداث الفارغة إال التأمالت ،ىكذا يصبح نص الكىراني نصا مزدكجان ،فالبنية المغكية

الساخرة تنتقؿ إلى شيء آخر ،ليتحرؾ بمغتو إلى مكضكعات تحمؿ في طياتيا معاني عديدة .كىكذا يغادر النص
السردم الساخر األرضي ليخاطب العمكم ،كيفنى فيو ،عبر لعبة األقنعة الجاىزة كاستراتيجية ليدـ االعتقادات الفاسدة

حكؿ مكضكع الغفراف كالحشر...الخ .ينظر :محمد العباس ،سرانية النص الشعرم األنثكم ،ص .92- 91
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استراتيجية الخطاب الهذياوي:
من الخوف عمى أسوء حال ،قد أنساني جميع ما أقاسيو عظيم ما أعانيو من شدة األىوال
فقمت في نفسي ىذا ىو اليوم العبوس القمطرير ."...في ىذا المكقؼ يريد أف يذكر صديقو

أف السارد يمح عمى شيخو بشتى
بمكضكع البعث ،فالمتأمؿ لنصو في كثير مف المكاضع يجد ٌ
األساليب التي يدخؿ في ثناياىا الترىيب كالترغيب مف أجؿ تأكيد ىذا اليكـ ،كما رحمة الكاتب
ال جزء مف التفكير العقائدم الذم كاف سائدنا أنذاؾ .
إٌ

كمف خالؿ الفحص العميؽ لمكاضيع "المنام الكبير" (النفس اليذياني الذي أثاره التعب

تبيف أف مكضكعة البعث تتشظى بدكرىا إلى مكاضيع أخرل ،لككف
عمى حد تعبير الكاتب)"ٌ ،
مكضكعة البعث ىي المرحمة التي يبدأ اإلنساف منيا لمكصكؿ إلى مكاضيع أخرل تصادفو

أمامو ،أثناء خركجو م ف القبر ،كيمكف اعتبارىا موضوعات جزئية حصرناىا في المحشر
كالمغفرة ،كالشفاعة ،كالعدؿ ،كحسف الظف باهلل كاحصاء أعماؿ اإلنساف.

أ  -الحشر:

ينزاح السَّارد عما ألفناه مف اليذياف كالعبث كالمزاح إلى سارد جدم ،يبدك مف خالؿ

كالمو عف يكـ ال حشرَّ ،أنو ذك ثقافة كمكعظة كاسعة ،مف خالؿ المقاطع التي أكردىا ،نفيـ َّأنو
السردم.
مطمع عمى الجانب الديني ،فكيؼ ال كقد اتخذ منو مكضكع نا لبناء خطابو ٌ
فخرجت
الكىراني ذكر في منامو أنو بعدما بعثو اهلل تعالى مف قبره ،بمغ أرض المحشر":
ُ

بمغت أرض المحشر" ،ليجد ىناؾ صديقو الحافظ العميمي.
أيم ُم الداعي إلى أن ُ
من قبري ّ
السارد يمجأ إلى ىذا اليكـ ،كالحديث عنو بكاسطة اليذياف الذم تنتجو الرؤيا المنامية
َّ
إف ٌ
المنجزة ،حتَّى تككف الرؤية ناقمة لممشيد ربما كي يص دؽ صديقو الحافظ ما رآه الكىراني
لككف "المناـ الكبير" رسالة بعثيا الكىراني إلى صديقو ،كىناؾ مقا طع كثيرة تدؿ عمى

االستشياد غير ال مباشر الذم يكرده الكاتب في منامو ،كقكلو :يا كافر القمب أما ترتدع؟ أما
ترى المالئكة منحدرة من السماء إلى األرض زرافات ووحدانا؟ أما ترى الميزان يرتعد بما فيو

مثل المحموم إذا أخده النافض البمغمي يوم البح ارن؟ أما ترى الصراط يرقص بمن عميو؟ كما

ال صكرة جمية لكصؼ
ىذه المشاىد المضمنة في المقاطع السردية بطريقة غبر مباشرة إ ٌ



 -تنكيو :ىذا التقسيـ المكضكعاتي مستكحى مف التقسيـ الذم اعتمدتو الباحثة في رسالتيا أثناء مقارنتيا بيف

مكاضيع رسالة الغفراف كمكاضيع مناـ الكىراني ،ينظر :سكميشة خمكم ،التناص في منامات الكىراني كمقاماتو
كرسائمو ،ص .87
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استراتيجية الخطاب الهذياوي:
المصادر الدينية ليكؿ ىذا المكقؼ ،بما فيو مف تعب كخكؼ كتصبب لمعرؽ ،كبذلؾ يككف
السارد قد أثر في شيخو العميمي ،لككف الخطاب اليذياني يتجو صكب أىكاؿ القيامة.

ب -المغفرة:

يعمؿ الكاتب عمى إيراد مكقؼ آخر ،يجعمنا نستحضر مختمؼ المصادر الدينية التي
ً
أف عيكبيا
عمدت إلى تبياف مكضكع المغفرة ،لككنو يصؼ بعض الف ىر ٍؽ التي نالت المغفرة رغـ ٌ
كذنكبيا بمغت عناف السماء ،ككذلؾ يستشؼ القارئ المبيب قضايا أخرل متمثمة في قضية

الطمع في نيؿ مغفرة اهلل عزكجؿ ،كيتمثؿ ذلؾ في قكلو " :فأما الثالثة  :فعبد الرحمن بن
ممجم المرادي ،والشمر بن ذي جوشن الضبابي والحجاج بن يوسف الثقفي ،والشيخ الكبير
أبو مرة إبميس فجار الخالئق ،وىم مجرمو ىذه األمة .وأما الفرح الذي ألياىم عن توقع

العقاب حتى استفزىم السرور ورقصيم ا لطرب مع ما كانوا عميو من رجاحة العقول ونزاىة
النفوس وثبات الجأش فيو الطمع في رحمة اهلل تعالى بعد اليأس منيا لعمميم بما اجترحوا

من العظائم ،وانما قوى أطماعيم كون البارئ  -جمت قدرتو  -غفر اليوم لمفقيو المجير
والميذب النقاش ،فخذوا رحمكم اهلل بحظكم من ىذه البشرى والفرح والسرور".

إف المتأمؿ في ىذا المقطع الذم أكرده الكىراني ،لتبياف مكضكع المغفرة يجده يذكر الناس
َّ

الذيف يطمعكف في رحمة اهلل تعالى كىـ أصحاب فساد ،كيعرض لنا مف ينفكف المغفرة عمى
الذيف أسرفكا في الحياة الدنيا ،فكأف السَّارد يريد أف يقكؿ بأف اهلل غفكر رحيـ مكردان ىذا المقطع

السردم الذم يدرؾ فيو القارئ َّأنو مستكحى مف معاني آيات قرآنية كأحاديث نبكية يبشرنا فييا
ٌ
اهلل تعالى بسعة رحمتو كمغفرتو الالمتناىية .1

كقد عمد إلى جعؿ الحجاج بف يكسؼ الثقفي أحد ىؤالء الذيف تعميـ مغفرة اهلل عزكجؿ

فمعمو اطمع عمى ما قالو الحجاج في مرض مكتو:

األعداء واجتيدوا
" يا رب قد حمف
ُ
عمياء ويحيـم
أيحمفـون عمى
َ

إيمانيم أ ّني من ساكني ال ّنار.

ما ظنـيم بعظيم العفو غفار" .2

ككذلؾ نجده يكرد لنا قتمة أكلياء اهلل ،كيصرح في مقطعو السردم بأنو قد غفر ليـ

بأنو قد غفر لو ،في ىذه
كيعمد كذلؾ إلى طرح قضية إبميس لعنة اهلل عميو ،كيقكؿ ٌ
المكاقؼ قضايا عديدة يطرحيا الكاتب ،أكليا قضية الطمع في رحمة اهلل ،كثانييا قضية
1

 -ينظر :سكميشة خمكم ،التناص في منامات الكىراني كمقاماتو كرسائمو ،ص .87

2

 البيتاف لسفياف العكمي ،ينظر :ابف خمكاف ،كفيات األعياف ،ج ،1ص .843253

استراتيجية الخطاب الهذياوي:
كأف
ا
الحكـ عمى المجرميف فيما ك اف جزاءىـ الجنة أك النار ،باعتبار اهلل
غفكر رحيمانٌ ،
السارد يسخر مف األحكاـ التي يصدرىا الناس عمى مثؿ ىذه المسائؿ التي تخص قضية
المغفرة .ىذا مف جية كمف جية أخرل يقدـ ىذه األمثمة لشيخو الحافظ الذم فزع مف
أىكاؿ يكـ القيامة ،كيحاكؿ مف خالؿ ىذا النماذج(الشخصيات) التي كانت ذنكبيا كخيمة
أف يقكؿ لشيخو ال تقمؿ ماداـ ىؤالء قد نالكا رحمة اهلل عزكجؿ ،كقد يفيميا قارئ آخر
بتأكيؿ آخر ،أنيا سخرية مف الشيخ الذم يطمع في رحمة اهلل كىك لـ يتب ،لككف البارئ
ٰ
َّ َّ ً
ؾ
ىصمى يحكا ىكىبَّي ينكا فىأيكلىئً ى
يف تى يابكا ىكأ ٍ
عزكجؿ ،ال يقبؿ تكبة العبد إالٌ بعد التكبة ،كقكلو" :إًال الذ ى
أىتيكب عمى ٍي ًيـ كأىنا التَّ َّكاب َّ ً
يـ" البقرة.٠٦١ :
ي
ي ى ٍ ىى
الرح ي
ج :/الشفاعة:

ينتقؿ الكاتب مف مكضكع ال مغفرة إلى مكضكع الشفاعة ،حيث نجده يذكرنا بشفاعة سيد

المرسميف محمد[ص] فبعد أف كصؼ قدكـ مككبو [ص] مف أصحابو كأىؿ بيتو كىك مقبؿ مف

المقاـ المحمكد قاصدنا الحكض أظير لنا الناس مف حكلو ،كىـ " يضجون بالبكاء ويشيرون
إليو باأليدي ويستغيثون عميو من كل مكان ،ويدخل الجميع في شفاعتو".
مف خالؿ المقط ع المذككر ،يتبيف لنا كيؼ استغؿ الكىراني تطعيـ الخطاب اليذياني

بمقاطع ال تنـ إال عف ذات كاعية بقضايا الديف ،بغية إقامة الحجة عمى الفرؽ الضالة التي
يعمؿ الكاتب عمى كشفيا ،كتقديـ مكقفو منيا كالشيعة التي جسدىا السارد في منامو ،لككف

ىذه الفرقة تنفي الشفاعة عف أىؿ السنة ،كتزعـ أنيا ستناؿ الشفاعة مف عمي بف أبي طالب

الس ارد يكرد ما يقنع الخصـ .كىي شفاعة النبي [ص] في إخراج
رضي اهلل عنو ،لذلؾ نجد ٌ
المؤمنيف مف النار ،كقد كردت في المصادر الدينية اإلسالمية فعف ىذا المكقؼ يقكؿ عزكجؿ:
الر ٍح ٰمف كر ً
ً
الش ىف ى ً َّ
"ىيكمئً وذ ىال ىت ٍن ىفع َّ
ض ىي ىلوي ىق ٍنكال" ،طه .901 :خمفيات متعددة
اعةي إال ىم ٍف أىذ ىف ىلوي َّ ى ي ى ى
ي
ٍى
يستحضرىا القارئ أثناء قراءتو لمقاطع النص اليذياني الذم اتيـ بالعشكائية ،فالسارد يمجأ إلى



 -سبؽ كأف اقتحـ المعرم ىذا المجاؿ ،في لزكمية مطكلة يسخر فييا مف الشيعة كمف عقائدىـ كاتيميـ

ال عمى شفاعة عمي يكـ القيامة .ينظر :ىادم العمكم ،المنتخب مف المزكميات ،نقد
بارتكاب المحرمات اتكا ن
الدكلة كالديف كالناس دراسة عف المعرم ،ط ، 1مركز األبحاث كالدراسات االشتراكية في العالـ العربي ،دمشؽ -
نيقكسيا ،1991 ،ص .81
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استراتيجية الخطاب الهذياوي:
السخرية مف الفرؽ الشيعية التي تطمع في شفاعة عمي كنجده يتكدد إلى الرسكؿ(ص) قصد
نيؿ الشفاعة ،كليثبت ليذه الفرؽ مكانة الرسكؿ كعطفو عمى أمتو التي كعدىا بالشفاعة.

لقد ىيمف الخطاب الكعظي في الخطاب اليذياني ،كبشكؿ أكسع ،لككف الكاتب يقدـ

لمناس معطيات عف الكاقع الذم آلت إليو األمة العربية آنذاؾ ،مف أمكر الديف كالدنيا كسكء

تسيرىـ ،لذلؾ يأخذ مف السخرية كسيمة لمنقد ،كالتيكـ ال ذم قد يؤدم إلى كشؼ الستار عف

الظكاىر المشينة.

يعتمد السارد في خطاباتو آلية اإلخبار الكعظي ،التي تككف البداية بتقديـ معطيات ىي

بمثابة أدلة كبراىيف تديف خصمو ليخرج بنتيجة مفادىا العقاب اإلليي الذم يشير إليو في
رصده ألحكاؿ يكـ القيامة  ،فالقصد ىنا ليس أف يخبر عف سمكؾ ىؤالءٌ ،إنما ىناؾ مقصدية

أخرل ،كىنا يتجمى التعامؿ الثاني مع الخطاب مف أجؿ الكشؼ عف المعنىَّ ،
ألنو ىك الذم

يحتكم عمى القصدية الحقيقية ،كالتَّي يكشؼ عنيا الخبر الكعظي بغرض اإلفادة؛ نجد

الكىراني يحبب إلى الم خاطىب االعتداؿ في أمكره الدينية كالعقائدية لنكشؼ عف أىداؼ نبيمة
كمقاصد كفيرة ترمي كميا إلى تعميـ الناس كتقكيميـ.
إف ىذه الطريقة تكشؼ عف استراتيجية الخطاب اليذياني التي يسعى إلييا الكاتب في
َّ

تعاممو مع المتمقي ككذلؾ في عممية التكاصؿ ،كتتخمص قيمة خطاب الحكمة الذم نمتمسو في
ثنايا الخطاب اليذياني ،في منح المستمع أك المتمقي الخبر المفيد ،كأكبر قدر مف المعمكمات

يعطي المعمكمات الالزمة التي بحكزتو عف مكضكع الخطاب ،كالتي مف
إل ٌف المتكمـ يجب أف
ٌ
طب.
شأنيا أف تنفع المخا ى
إف سمات اليزؿ كالمجكف كالسخرية في نثر الكىراني ال تنفي عنو الجمالية األدبية
ٌ
كالعناية بالصياغة ،كىك ما يفسح المجاؿ أماـ القارئ لمتأكيؿ كالمشاركة في تككيف النص

سكاء كاف نصان ترسميان أك نصان سرديان .فإذا كانت الكتابة النثرية في المناـ قد تجاكزت
األ غراض التداكلية إلى الغرض الجمالي ،كما أثبتت قراءتنا بكضكح ،فقد كشفت عما تقكـ
عميو مف صكر مختمفة مف تداخؿ أشكاؿ التعبير كأنكاع الخطاب مما يجعميا نصكص نا
السردم عمى نحك ما تجمى في تقديـ مكضكعات دينية لـ يعد يقتصر
متعددة األبعاد ،فنثره ٌ
عمى كظيفة اإلبالغ ،بؿ جعؿ الكظيفة الفنية غاية يتطمع إلييا؛ كتجمى ذلؾ في ما أفسحو

لمسرد كالكصؼ كالتصكير ،كلع ٌؿ حضكر ىذه
في ىذه النصكص الكعظية مف مساحة ٌ
الكظيفة أف يجعؿ نثر الكىراني خطاب نا لمتأكيؿ المتعدد.
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استراتيجية الخطاب اليذياني:
المبحث الثاني :مظاىر تماسك الخطاب المضمرة:

 - 1ترابط وحدات البنية الخطابية:

كنا في المبحث السابؽ قد استخرجنا مالمح الخطاب اليذياني التي كظفيا الكىراني ،كىك

يتخذ مف الجنكف ستا نار ،ما يعني أف الخطاب ال يخضع تمام نا لمفيكـ العشكائية التي تنسحب
عمى خطابو.

حيث نالحظ أف األحكاـ التي صدرت في حقو ىي أحكاـ أخالقية ،مرتبط ة بشخصيتو

السردية ،كذلؾ عمؽ الصفدم تيمتو األبدية عمى
أك الجانب السمككي الذم ٌقيض نصكصو ٌ
السردم الذم صاغو الكىراني ،بكصاية نقدية صارمة فبرأيو" لـ يقؿ أدبا قط ،كاٌنما ىذياف
النص ٌ

أف الصفدم كاف يرل ىذه النصكص بمثابة أحداث مبعثرة ،منفصمة
تكتنفو العشكائية ،ذلؾ ٌ
كحتى يثبت ىذا الكالـ نكرد لمقارئ ىذه الشيادات المجحفة ،يقكؿ ابف حجر العسقالني في
"تبصير المتنبو بتحرير المشتبو" عند الحديث عمف ي حمؿ لقب الكىراني مف العمماء كالكتاب:

" كمنيـ الركف الكىراني صاحب ذلؾ المناـ كالخالعة"  1بدكف أف يذكر شيئا آخر عنو ،كما يقكؿ
الزبيدم عنو في تاج العركس تحت مادة "كىر" :كالركف الكىراني صاحب المكجكف كاليذياف"

2

كال يذكر أيضا شيئا آخر عنو كتابعو الصفدم الذم قاؿ في الكافي بالكفيات " :إتخذ األسمكب

الماجف كالكتابة العشكائية لعدـ تمكنو مف مجاراة الفاضؿ كالعماد األصفياني"  3كقاؿ أيضا في

1

كتاب أعياف العصر كأعكاف النصر "كاف مظممان في دينو كنحمتو متفمسفان كعابثان باآلخريف "
1

 -ابف حجر العسقالني ،تبصير المنتبو بتحرير المشتبو ،ص  ،907مكقع الكراؽ الاللكتركني.

3

 -صالح الديف ،الصفدم ،الكافي بالكفيات ،تر :ىممكت ريتر ،ألمانيا – دار النشر شتاينر ،1962 ،ص . 234

2

 -الزبيدم ،تاج العركس ،ص  ،5015مكقع ،ف .


السكداء كلٌػدت رغبة في تصفية الحساب معو خرقت حدكد المنطؽ ،كأباحت
 إف بشاعة تاريخ الكىراني كسخريتو ٌالس ردم التحرؾ بحرية تامة ،مف دكف رقيب أخالقي أك عممي ،لذلؾ تكجو كارىك الكىراني إلى المخياؿ
لمخياؿ ٌ
الحكائي .أماـ إساءات القدر الغادر كالماكر تحتـ عمى الذاكرة المنتقمة أف تجد كسيمة أكثر مضاء لرٌد االعتبار لمذات

جنسيا ،لماذا جنسيا؟ ربما لككف الزنا سببان في ىالؾ
المخذكلة ،ككانت الكسيمة الكحيدة الممكنة الناجعة ،ىي االنتقاـ
ن
فإف االرجؿ إذا اتيـ بذلؾ ال يجكز منحو الثقة كاألماف كالمشكرة ،ىكذا تـ االنتقاـ مف الكىراني ،كالبطش بو
اإلنسافٌ ،
كبصكرتو التاريخية .كمف عيكب التراجـ العربية القديمة أنيا ال تتسع لممتف األدبي اليامشي ،بؿ إنٌيا تكاد ال يتسع إالٌ

لممتف األدبي الذم يسير في ركاب السمطة كيمسؾ بتالبيبيا ،كما أكضحنا في اإلدراج السابؽ .كمف ىنا كانت
الضربة القاضية لكؿ األنكاع األدبية العربية كالمتكف التي أنتجيا أصحابيا عمى ىامش الحياة الدنيا التي ال تركؽ

لذكم الفضؿ كالتميز ،أك ألنيا ابتعدت كثي ار عف مألكفيـ كعف قكاعدىـ كضكابطيـ المعيارية التي ال يزيغ عنيا إال

مغامر أك ميمش أك ىالؾ .إنٌو العقؿ الذم اعتاد أف يسير في اتجاه كاحد ،كالذم يعجز عف فيـ حقيقة النسبية كتعدد
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استراتيجية الخطاب اليذياني:
كىذا ال يعني بالتأكيد أف تمؾ الذات المغربية لـ ت تعرض لمقير كالتحيز ،فأدب الكىراني ظ ٌؿ
مكصكفان بالتبخيس أك التغييب أحيانا كتعرض بقسكة ال فتة لمتيميش كاإلتالؼ المتقصد.
السير
مصطمحات ماجف ،زنديؽ ،تمؾ التي ساقيا حاممك القيـ التاريخية ،أعالـ ٌ

كالتراجـ ،ليست سكل نتاج لعقمية ليا مكاقفيا المسبقة كصكرىا المتخيمة عف اآلخر(الكىراني)

لتجعؿ منو مكضكع نا لالقصاء كالتجريد مف كؿ ما ىك إنساني يشت رؾ فيو كيتشاطر بو الجميع.

بمعنى أف ىناؾ أصالن ذىني نا يقؼ كراء إطالؽ مثؿ ىذه الصفات كيعمؿ كنمكذج يقاس عميو
كيجرم االلتزاـ بو كاالحتكاـ إليو كدليؿ كمكجو اجتماعي كسمككي  .2كلذلؾ ليس ىناؾ حدك هد

فاصمة بيف المؤرخ(حامؿ السيرة) كالمؤلؼ ،رغـ االختالفات الكاسعة ،كاف كجدت فيي مف صنع
ميتافيزيقا التمركز كالفصؿ كاإللغاء ،كىك ما جيدت إلى تنفيذه دراسات األنثركبكلكجيا الثقافية

عمى مختمؼ المستكيات المعرفية ،كمنيا الٌم غكية ،حيف قايست بيف بنية المغة المبثكثة في

النصكص كالطريقة التي يتعامؿ بيا أصاحب التراجـ التاريخية .3

ما ينبغي فعمو لرفع شعار ىذه الخطابات المنسية ىك "البحث عف طبيعة بنيتيا كتناسقيا

كنظامي ا كتحكالتيا ،عمييا ىي ذاتيا أف تطرح عددا مف األسئمة تتعمؽ بطبيعتيا كمفاىيـ كبأنكاع

القكانيف المتمايزة التي ليا كبنكع االرتباطات التي تككف مؤىمة ليا كبالمجمكعات الفرعية التي

إف ما ينبغي
يمكف أف تتكلد عنيا كبالظكاىر الخصكصية التي تنبثؽ عنيا في حقؿ الخطابٌ .
فعمو ،ىك االعتراؼ ٌأنيا كفي نياية المطاؼ ،ليست كما كنا نعتقد منذ الكىمة األكلى.4 "

مثؿ ىذه االتيامات انصبت عمى "الظاىر مف الخطاب" ،ينطمؽ س انر مف شيء ما تـ
قكلو ،كىذا المسابؽ قكلو ،ليس مجرد جممة تـ التمفظ بيا ،أك مجرد نص سبقت كتابتو بتصميـ

بؿ ىك شيء "لـ يقؿ أبدا" ٌإن و خطاب بال نص كصكت ىامس النسمة ،ككتابة ليست سكل
طرؽ الكصكؿ إلى الحقيقة ،ال بد أف يكصؿ أصحابو ،دكف أف يشعركا ،إلى ىذه النتائج الخطيرة .كىكذا يصبح مف
بدييياتيـ التي ال تناقش ،االعتقاد بأف الشؾ خطيئة ،كالنقد جريمة ،كالتساؤؿ إثـ كجريمة .ينظر :فؤاد زكريا ،الحقيقة

كالكىـ في الحركة اإلسالمية المعاصرة ط ، 1دار الفكر لمدراسات كالنشر كالتكزيع ،القاىرة  -باريس  ،1986ص.19
1
2
3

 -أعياف العصر كأعكاف النصر ،ص  ،586مكقع الكراؽ الاللكتركني.

 -ينظر :عبد اهلل الغذامي ،النقد الثقافي ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،ط ،2001 ،2ص .85

 -ينظر :عمر ككش ،الصكرة النمطية بيف الشرؽ كالغرب ،مجمة نزكل ،عدد ،43 ،تمكز  ،2005ص  .76نقال

المتعيف الرمزم في الثقافات ،مجمة العمكـ السياسية ،بحكث كدراسات .ص . 109
عف :محمد عطكاف ،دكر
ٌ
 - اإلعتقاد األكؿ الذم يقصده فككك في ىذه المقكلة ىك اعتبار الكتابة كتابة عشكائية كغير منتظمة.
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استراتيجية الخطاب اليذياني:
أف كؿ ما يعبر عنو الخطابٌ ،تـ التمفظ بو في
باطف نفسيا .كعمى ىذا النحك يفترض ٌ
الس ابؽ عميو ،كالذم يحاكيو باصرار ،لكنو كفي نفس الكقت يخفيو
ىذاالصمت شبو المطبؽٌ ،
كيخرسو؛ فالخطاب الظاىر ليس في نياية المطاؼ سكل الحضكر المانع لما ال يقكلو ،كىذا

ماال يقاؿ ،ىك باطف يمغـ ،كمف الداخؿ كما يقاؿ ،ىكذا نحكـ عمى التحميؿ التاريخي لمخطاب
بأف يصبح اقتفاء كصدل كاعادة ألصؿ ينفمت مف كؿ تحديد تاريخي" .1

ذلؾ أف مفيكـ االنفصاؿ؛ أم انفصاؿ الكحدات الخطابية ،أصبح يحتؿ مكانة كبرل في

فركع المعرفة التاريخية كاألدبية كالنفسية .ذلؾ أف التاريخ في ثكبو التقميدم ،كاف يفترض

معطى لكنو غير قابؿ ألف يفكر فيوٌ :إنو يظير في صكرة أحداث مبعثرة ،كلذا ينبغي
االنفصاؿ
ن
اإلحاطة بو عف طريؽ التحميؿ بغية إلغائو كمحكه كاقصائو كي يظير اتصاؿ األحداث ،كىك ما
تعمف عنو حفريات المعرفة في مستكيات خطابية مشتتة ،كتأكيالت خاطئة لخطابات تاريخية

سابقة تشترط صراع التأكيالت كالتحكالت إلنتاج أنظمة معرفية تتجاكز الخطابات التاريخية

الماضية .فالخطابات التي حكـ اإلنساف عمييا بالعشكائية تأكيميان لـ تخرج عف دائرة التأكيؿ

الضيؽ كبالتالي أنتجت صراع التأكيالت كتعددىا كفؽ تصكرات ذاتية ,كلكف بمحاكلة تجاكز
فإنيا تقكد إلى تحميؿ الخطابات كبنائيا ,كبالتالي فإف السؤاؿ يبقى
مفيكـ التأكيالت الفاسدةٌ ،
رىيف صراع التأكيالت كالبحث في مفيكـ التجاكز ,عف المسارب التي تؤدم إلى متناىيات

منسجمة ،أك خطاب نا متماسكان ,أك مجمكعة خطابات ثابتة
ن
يصبح فييا الخطاب المعرفي صكرة
يتـ التحقيؽ بكاسطتيا عف ىكي ة األديب ,شكمو ،خطابو ,ذاتو الميمشة التي غرقت في تأكيالت

فاسدة حكمت عمى الخطاب باالنفصاؿ .2

كأخي نار ،ثمة احتياط أخير ،يضمف لنا تفكيت الفرصة " عمى األكىاـ االتصالية غير
المتبصرة التي ننطمؽ منيا سمفان ف ي تنظيـ الخطاب الذم ننكم تحميمو؛ ٌإن و احتياط يقكـ عمى
التخمي عف فكرتيف متالزمتيف إال أٌنيما متعارضتاف :أكالىما ترل استحالة الكقكؼ داخؿ نظاـ
الخطاب عمى انفصاؿ حقيقي ،مف جراء االقتحاـ المباغت لحدث جديد ،كأف كراء كؿ بداية

مظيرية يكمف دائم نا كباستمرار ،أصؿ خفي ،بمغ مف الخفاء كالعمؽ حدنا يصعب تممكو كاحكاـ
ال أك إنصات نا لما قيؿ مف قبؿ ،كالذم
القبضة عميو .أما الفكرة الثانية ،فتحكـ عميو بأف يغدك تأكي ن

في نفس الكقت لـ يقؿ أبدان .كىذا ما يحتـ ضركرة التخمي عف ىاتيف الفكرتيف المتيف ليس ليما
1
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استراتيجية الخطاب اليذياني:
مف كظيفة سكل تكريس االتصاؿ الالمتناىي لمخطاب ،كضماف حضكره الخفي داخؿ غياب

يعاد استحضاره باستمرار"  .1كأف نتأىب الستقباؿ كؿ لحظة م ف لحظات الخطاب كحدث جديد
كلنفككيا مف أجؿ معرفة ما إذا ك اف بالمستطاع بناؤىا بصكرة صحيحة ،كمنو يمكف استنباط

مظاىر تماسؾ الخطاب اليذياني.

انطالقا مف األسئمة التي سنجيب عمييا ال حق نا ،عمينا أف نطرح عددنا مف األسئمة تتعمؽ

بطبيعة المنامة األدبية ،كبأنكاع "القكانيف الخطابية" التي تخضع ليا كبالظكاىر التي تنبثؽ عنيا

إف م ا ينبغي التسميـ بو ،ىك االعتراؼ ٌأنيا كفي نياية المطاؼ خطابات
في حقؿ الخطابٌ .
أدبية تحمؿ في طياتيا قكانيف االنسجاـ النصي.

السارد في
أف الكىراني لـ ين شئ كتابو(منامو الكبير الذم عده ٌ
أكؿ ما ينبغي التذكير بو ٌ
ال كرد عمى رسالة تكصؿ بيا مف "الحافظ العميمي" تتضمف  -إلى جانب
األخير نفسا ىذيانيا) إ ٌ
فإنو افتتح
ذلؾ  -مكاضيع مختمفة حديث ا عف عدد مف الزنادقة كالمبتدعيف ،كحسب عادة القدماءٌ ،
رسالتو باإلشادة بفضؿ الشيخ الحافظ العميمي ":وصل كتاب [موالي] الشيخ األجل اإلمام

الحافظ الفاضل األديب الخطيب المصقع األمين ،جمال الدين ،ركن اإلسالم شمس الحافظ تاج

الخطباء فخر الكتاب زين األمناء ،أطال اهلل بقاءه وجعل خادمو من كل سوء وقاه ،فكان ألذ

من النار في عين المقرور ،وأعذب من الماء البارد في صدر المحرور [وتناولو] فكان في
قمبو أحمى من الدراىم ،وأنفع لجراح البعد من المراىم ،...ولقد فكر الخادم ليمة وصول كتابو

إليو في سوء رأيو فيو ،وشدة حقده عميو وبقي طول ليمتو متعجب ًا من مطالبتو لو باألوتار
اليزلية ب عد الزمان الطويل ،وامتنع عميو النوم ألجل ىذا إلى ىزيع من الميل ،ثم غمبتو عينو

وكأن المنادي ينادي ىمموا إلى العرض عمى اهلل
كأن القيامة قد قامت،
ّ
فرأى فيما يرى النائم ّ
تعالى فخرجت من قبري أيمم الداعي إلى أن بمغت أرض المحشر...فتقدمنا إلى أمير

1

 -ينظر ميشاؿ فككك ،حفريات المعرفة ،مبحث التشكيمة الخطابية(كحدات الخطاب) ،ص .25

 - لسنا في المقاـ الذم يسمح لنا بتأصيؿ الخطابات ،بؿ نحف في مقاـ البحث ،كليذا نشير إلى أف ىذه التسمية "أدب
المنامة " ،كرد ذكرىا عمى يد "سعيد الغانمي" ،في حديثو عف حكايات كادم عبقر ،قائالن :كنرل أف باإلمكاف اعتبارىا
المادة األكلى التي ستتطكر ال حقا لتشكؿ قكاـ "أدب المنامة" .ينظر :سعيد الغانمي ،خزانة الحكايات ،ص .59

 -  ىك الذم كتب لو كعنو الكىراني المناـ الكبير ،كىك أبك الخطاب العميمي بف محمد بف عبد اهلل الدمشقي التاجر

السفار( 574ق) ،ينظر :أبي الفالح عبد الحي بف العماد الحنبمي ،شذرات الذىب في أخبار مف ذىب ،ج ،4ص
ٌ
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استراتيجية الخطاب اليذياني:
المؤمنين فوجدناه عمى شفير الحوض حولو جماعة من الياشميين .1 " ....ىكذا انطمؽ
كصؼ المحشر  -الجنة -النار ،الرحمة األخركية التي صدرت عف رسالة الحافظ ،كىذه الرسالة

االستخفافية بدكرىا فسحت المجاؿ لظيكر الجنة ،...كإلنشاء "المناـ الكبير" الذم يصؼ فيو

السعير ،أما
إضافة إلى مشيد القيامة" ،تجكاؿ الشيخ العميمي" في الفردكس كزيارتو ألصحاب ٌ
ال
فإنو ال يبدأ إ ٌ
القسم الثاني مف المناـ الكبير؛ أم الرد عمى ما جاء في رسالة "العميمي"ٌ ،
الجن ة كالنار.
عندما يفرغ مف كصؼ ٌ
أف استحضار اآلخرة عند أمثاؿ المعرم ،الكىراني ،ككصفيا
بعد ىذا التذكير ،يتبيف لنا ٌ
عبارة عف استطراد ،لعمٌ و لـ يكف في حساب الكىراني" ،فمـ يأت عمى األرجح نتيجة تخطيط

فكأنو أخذ عمى غرة كفكجئ بفيض الكالـ ،فانساؽ مع حركتو بتكثيؼ سردم عارـ"  ،2بدأ
مسبؽٌ ،
الرد عمى تساؤالت الحافظ العميمي،
بالحديث عف أىكاؿ يكـ القيامة فنسي مكضكعو؛ أم ٌ
كانخ رط في عرض طكيؿ لمشاىد مف العالـ اآلخر ،غمب عمييا الطابع اليذياني.

إف مقدمة المناـ الكبير في الكىمة األكلى ال تكشؼ لمقارئ عف سرىا في التكثيؼ

إف القارئ يندىش
السردم ،فقد تفرعت منيا حكايات جانبية ،تحكلت إلى تخييؿ ىذياني؛ بحيث ٌ
الرد عمى "الحافظ العميمي" الذم سيصبح ثانكيا
عندما يصؿ المؤلؼ إلى الجزء الثاني ،أال كىك ٌ
كىامشيان ،كيصير القسـ األكؿ ،الذم ىك مجرد استطراد ،ذا أىمية بالغة ،كىذا قريب مف التقسيـ
الذم أشار إليو عبد الفتاح كيميطك في دراستو حكؿ منامات المعرم.

في القسم الثاني يتخمى الكىراني عف الخطاب التخييمي ليتبنى الخطاب الذم نجده في

كتب الممؿ كالنحؿ ،فيعمد إلى الحديث عف المبتدعيف الذيف خالفكا المألكؼ بدرجات متفاكتة

كابن التقاش ،عبد الواحد بن بدر ،أبو القاسم األعـور...الػخ ،لنخرج مف قراءة ىػذا القػسـ

كقد تأكد لدينا ٌأنو يختمؼ كثي انر عف األكؿ في مضمكنو كركحو كمرماه ،ففي القسـ األكؿ نرل
الحافظ العميمي في جنة النعيـ ،كنرقب معو إطاللتو عمى أىؿ الجحيـ ،أما في القسـ الثاني
فنييـ في متاىة اإلعتقادات التي دعا إلييا عدد غفير ممف كسمكا بالزندقة فنشعر بشيء مف

تحمؿ الكىراني مشقة كتابة ىذا القسـ الذم يبدك غير مجدم؟ ىلـ ٍلـ
خيبة األمؿ كنتساءؿ :لـ ٌ
يك تؼ بالقسـ األكؿ المشكؽ كالممتع؟ لكف سرعاف ما يتضح لنا بأف ىناؾ عالقة كطيدة بيف
1
2

 -منامات الكىراني كمقاماتو كرسائمو ،ص .17

 -ينظر :عبد الفتاح كيميطك ،منامات المعرم ،المكقع السابؽ.
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استراتيجية الخطاب اليذياني:
القسميف ستتضح عندما نقكـ بتحديد العالقة بيف الكحدات الخطابية التي يتشكؿ منيا المناـ

الكبير.

أ  -العالقة بين بين الوحدات الخطابية لمخطاب اليذياني:
المقصكد بالعالقة الخطابية ،ىنا ليس عالقة الكتابة  -كتابة المنام الكبير  - أم األحداث

المالزمة لكتابتيا؛ بؿ المقصكد بالعالقة الخطابية حسب مفاىيـ –فككك  -دراسة تناسؽ المجمكعة
الخطابية المتناثرة التي ينتمي إلييا المناـ .

في ىذا السياؽ ،يمكف اإلشارة إلى كيفية بناء كحدات التشكيمة الخطابية :كعالقة المتف

بالمقدمة كالخاتمة ،التي ع ٌدىا فككك مف أساسيات الييكمة الخطابية ،بيذه الصكرة التي تبدك


بأف البحث في الكحدات الخطابية بيف المقدمة
غامضة مف ناحية "التناسؽ" يسمتزـ القكؿ ٌ
كالمتف كالخاتمة يحتاج إلى كثرة قراءة النص كاعماؿ الفكر كامعا ف النظر حتى يمكف مالحظة

التناسؽ بيف المشاىد الحكائية.

كتتجمى ىذه الغاية في قكؿ فككك "،نريد أف نستبدؿ الحكـ السابؽ عمى الخطابات ،بالتككف

المنتظـ لممكضكعات الخطابية المنجزة التي ال ترتسـ كال تظير إال في البنية الخفية لمخطاب
كأف نحدد ىذه الكحدات الخطابية دكف ارجاعيا أك إحالتيا إلى األحكاـ المسبقة ،بؿ بردىا إلى

مجمكع القكاعد التي تسمح بإمكانيا كمكضكعات خطاب ،مشكمة بذلؾ شركط ظيكرىا التاريخي
نريد أف نقيـ تاريخ نا لممكضكعات الخطابية ال يغرقيا في غياب مكركث مشترؾ كأصمي ،بؿ

 - ينبغي منا اإلشارة إلى طبيعة المناـ الكبير الذم يمكف عده خطابان ىذيانيان إستنادا إلى ما يكرده الكىراني في نياية

المناـ ،كشيادة تثبت طبيعة الخطاب :كيف يرى سيدنا ىذا النفس الطويل واليذيان الذي أثاره التعب واالنتقام؟"
ينظر منامات الكىراني ص .60

 -  يسعى فككك في حديثة عف عكاقد التشكيمة الخطابية إلى التركيز عمى مصطمح التناسؽ -االنسجاـ -الترابط كىذا ما

تنقمو لنا مقكالتو المقتبسة " :لتحديد مجمكعة مف العالقات بيف عدد مف العبارات ،ال بد مف التركيز عمى شكميا كنمط
تسمسميا كترابطيا " " .ألجؿ تجميع العبارات الخطابية في كحدات حقيقية ،ينبغي كصؼ تسمسميا كتتابعيا ككصؼ
أشكاؿ التكحيد التي تظير بيا :ككحدة المضاميف الفكرية كتماثميا كتنتسقيا .مف األنسب بالدرجة األكلى أف تفترض أف

فكرة محكرية ما قادرة عمى أف تستقطب مجمكعة مف الخطابات كتشد بعضيا إلى بعض كتحركيا ككياف عضكم
كاحد ،لو حاجياتو كقكتو الداخمية كطاقاتو في البقاء كاالستمرار ".ينظر :ميشاؿ فككك ،حفريات المعرفة ،مبحث التشكيمة

الخطابية(كحدات الخطاب) ،ص .36- 34
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استراتيجية الخطاب اليذياني:
يظير لمعياف مجمؿ االنتظامات التي تحكـ تبعثره"  ،1كىذا ما سنكضحو مف خالؿ التعرض

لمتشكيمة الخطابية التي نالحظيا مف خالؿ النفس الطكيؿ كاليذياف الذم أثاره التعب كاالنتقاـ.

إذا كانت الجمؿ اإلفتتاحية منطقة استراتيجية لتحقيؽ التكاصؿ بيف طرفي الرسالة /الكاتب

المخاطب /القارئ ،فإف تأثيرىا يسرم عمى النص ،بحيث تجعؿ أجزاء النص الالحقة متماسكة
ك
ى
المبنى كمتسقة المعنى بما قبميا مما يض مف استمرار التكاصؿ حتى النياية  ،2كيبدك ىذا جمي نا
عند ركف الديف الكىراني؛ إذ نجده يكلي اىتماما كبي انر بمقدمة "المناـ" ،كيكحي ىذا االىتماـ
بأىمية الفاتحة ،بؿ أىمية الجممة األكلى؛ ففي الغالب يرك ز المرسؿ كؿ جيكده في ىذه الجممة

إذ يككف ما بعدىا غالب نا تفسي نار ليا ،كتمثؿ كذلؾ المحكر الذم يدكر عميو النص فيما بعد ،إذ
تتعمؽ األجزاء الباقية مف النص بالجممة األكلى بكسيمة ما .3
قد تككف الجمؿ األكلى مف النص لالستفياـ أك التمني أك النداء أك األمر ،كما أنيا قد

ألنيا ىي فقط التي قد تككف صادقة ،باإلضافة إلى ذلؾ ،لكي تككف صادقة
تككف كصفيةٌ ،
فالجمؿ األكلى تشترؾ مع الجمؿ األخرل التي نجدىا في متف التشكيمة الخطابية ،األكلى ٌأنيا

مككنة مف كممات كليا معنى مشت ؽ مف معاني الكممات التي تحتكييا كالثانية ،أف ليا ط ار از

خاص نا مف الكحدة بفضمو تككف ليا القدرة عمى حمؿ خصائص ال تكجد في الكممات المككنة
ليا .4
5

يتميز المناـ بتفرده في الف اتحة فقد استفتحيا المتكمـ ،قائالن:
عمييا العرف من ِأم ِ
سالم
أىدت إلي تحيـ ـ ًة
أيا نفح َة
ينـ ُّم ّ
ْ
َْ
ِ
مشت في أر ِ
بو كل نشوان المعاطف ناعـم
فنبيت
اك الواديين
ْ
ْ

أالّ إّنما أحكي بدمعي ولوعتـي

بكاء الغوادي وانتحاب الحمائم

في ىذه األبيات ،كبالخصكص البيت الثالث نمتمس براعة الصدؽ المطمكبة؛ ألف نص

الجممة األكلى يتضمف قضايا معرفية يريد المتكمـ أف يحكييا بدمكعو كلكعتو ،كالغرض منيا
1
2

 -ينظر :ميشاؿ فككك ،حفريات المعرفة ،مبحث التشكيمة الخطابية(كحدات الخطاب) ،ص .46

 -فييمة لحمكحي ،استراتيجية الخطاب في كتاب اإلشارات اإلليية كاألنفاس الركحانية ألبي حياف التكحيدم ،دراسة

تحميمية سيميائية ،رسالة ماجستير مخطكطة ،قسـ المغة العربية كآدابيا جامعة العقيد الحاج لخضر باتنة - 2002

 ،2003ص .96
3

 -ينظر :ـ ،ف ،ص ف.

5

 -منامات الكىراني ،ص .22

4

 -ينظر :برتراند راسؿ ،ما كراء المعنى كالحقيقة ،مبحث :الجمؿ ،النحك كأجزاء الخطاب ،ص .31

262

استراتيجية الخطاب اليذياني:
ىك العثكر خمؼ العبارات نفسيا عمى قصدية الذات المتكممة كعمى نشاطيا الكاعي ،كما كانت

ترغب في قكلو ،كيتعمؽ األمر في تاريخ الفكر بإعادة إنشاء خطاب جديد كبالعثكر عمى الكالـ

األبكـ اليامس ال ذم ال يتكقؼ ،كالذم يحرؾ مف الداخؿ صكت نا نسمعو يتعمؽ باستعادة النص
الرفيع الالمنظكر الذم يسرم ما بيف السطكر المكتكبة كيزاحميا أحيان نا ،فتحميؿ الفكر ىك دكما
كباستمرار تحميؿ يسعى إلى البحث عف الم عنى الحقيقي كراء المعنى المجازم ،يبحث عما كراء

الخطاب ،سؤاؿ يتجو بال شؾ نحك استكناه م ا ذا كاف يقاؿ كراء ما قيؿ فعالن  ،1كىي تتمثؿ في

قضايا اجتماعية يريد السارد تبميغيا بطريقة ساخرة ،كمف جية تشكيؽ السامع ،إلى سماع ما
سيخبر عنو المتكمـ ،خاصة بعدما صارحو بأف الحكي سيككف بكؿ الجكارح كبذلؾ يتحدد الفيـ

المعرفي لمنص.

يمكف تصنيؼ ىذا النص حسب المنظكر الفكرم المغكم العربي بكجو عاـ ،الذم يقسـ

الكالـ إلى خبر كانشاء حسب ما كرد في الجمؿ ،فيي المكجو األساسي لمنص ،كيتمثؿ المكجو

النصي لمنص في حرؼ [ أ ّال ] التي تعرب أداة استفتاح ،كالحرؼ [ أيا ] التي تعرب حرؼ نداء
و
ماض مثبت يشير إلى اإلخبار
التي تفيد المخاطب ،ككذلؾ في فعؿ :فنبيت ،مشت ،كىك فعؿ
كمنو تككف الجممة النصية خبرية .2

تعد األفعاؿ المذككرة ،كحرؼ االستفتاح كالنداء في الفاتحة ،النكاة األساسية في النص

كتقكـ شبكة مف الكسائؿ المغكية بالربط بيف ىذه النكاة كبيف الجمؿ األخرل ،فالنص يتككف مف

ثالث جمؿ متتالية ،قائمة عمى التراتب كفعميا في صيغة الماضي ،كحدة الجممة " تعد كاضحة

بصكرة خاصة في حالة العالقات المتتالية أك المتناظرة بالشكؿ " ،"C" "B" "Aتتككف مف الكممات

ال مرتبة عمى مبدأ عالقة الصدؽ التي يؤدييا البيث الثالث الذم يرمز إليو ،بالحرؼ( .3 )c

ككذلؾ اإلشارة إلى ضمير[أنا] الذم يحيؿ إلى المتكمـ ،كىك الكىراني الذم يخاطب

شيخو ،كىك ىنا يدؿ عمى التنبيو إلى المصير المرتقب لمحافظ العميمي.

1
2
3

 ينظر :ميشاؿ فككك ،حفريات المعرفة ،مبحث التشكيمة الخطابية :كحدات الخطاب ،ص .27 ينظر :فييمة لحمكحي ،استراتيجية الخطاب في كتاب اإلشارات اإلليية كاألنفاس الركحانية ،ص .99 -ينظر :برتراند راسؿ ،ما كراء المعنى كالحقيقة ،مبحث :الجمؿ ،النحك كأجزاء الخطاب ،ص .37
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استراتيجية الخطاب اليذياني:
يمكف اعتبار الفاتحة الم نجزة في األبيات الشعرية السابقة إنشائية لتضمنيا عبارة [إّنما

أحكي] ،التي تتضمف فعؿ القكؿ ،كىي جممة خبرية تتضمف األسمكب اإلنشائي الحتكائيا عمى
فعؿ أحكي المتضمف معنى التمني ،كالتمني مف األساليب الطمبية.

كيكاصؿ استفتاحو بذكر[كصؿ كتاب مكالم][ ،كجعؿ خادمو] ،كالغاية مف ىذا االلتفات مف

الغائب إلى الماضي ،التذكير لعمـ المتكمـ بحاؿ الشيخ الذم يتستر كراء مظاىره الخداعة ىذا
االلتفات يزيد التفريع الذم سيحصؿ في النص كىك إشارة إلى أحداث مرتقبة.

ككذلؾ يمكف اعتبار الفاتحة إنشائية في جزئيا األخير لتضمنيا االستفياـ في قكؿ

السارد(كيف يرى سيدنا خادمو وىو مقبل عمى تمطيم خديو؟) ،كاالستفياـ أيض نا مف األساليب
اإلنشائية التي تفيد الطمب ،كىذا اإلنشاء لعمـ السارد بردة فعؿ شيخو.
كتتمك الفاتحة مباشرة مشاىد سردية يتكرر في رؤكسيا المركب االسمي [يا ىذا] الذم

يتككف مف أداة النداء[يا] كالمنادل اسـ إشارة ى ذا ،كالمنادم كىك المتكمـ ،يتضافر في ىذا

المركب االسمي النداء كالتعجب ،كقكلو( :يا ىذا أما ترى السماوات ،يا أىل نعمان ،يا ىذا وأين

أجده؟ ،أما ترعوي؟ كيف ذلك؟ )..كالغرض مف ىذا التنبيو ،كمنو فإف المتف إنشائي طمبي.

تتحكؿ شفرة النص بتحكؿ المرسؿ لمنص ،أم أف المرسؿ األكؿ لنص الفاتحة ىك الشيخ

العممي كالمتمقي ىك الكىراني؛ الذم يتمقى ىذا النص الذم لـ يصرح بو ،في قكلو [:وصل كتاب
موالي...قد استفتحو بطمب الثأر من مزاح الخادم لو(الوىراني)] ،ثـ يتح كؿ ىك بدكره إلى

مرسؿ لنص الجمؿ اإلفتتاحية ،مف خالؿ تضمف االفتتاح فعؿ( أحكي ،مشت فنبيت)

كحرؼ(أ ّال ،أيا)؛ أم لالستدالؿ ،ألف الخطاب اليذياني الذم أنت جو الكىراني يقكـ عمى

الس خرية مف مصير الحافظ
استراتي جية ىادفة تنيض عمى اإلقناع باستدالالت خاصة تتمثؿ في ٌ
العميمي ،بكاسطة االستخفاؼ.
كىكذا تصبح الفاتحة الخبرية تتضمف الطمب؛ ألف فعؿ[أحكي] مف األفعاؿ اإلنجازية التي

تفيد الطمب بيف الفاتحة كالمتف ،تتمثؿ في كجكد الرابط المتمثؿ في الجامع األساسي بينيما كىك
ذات المتكمـ ،يرل فككك أنو لتحديد مجمكعة مف العالقات بيف عدد مف العب ارات ،ال بد مف

التركيز عمى أدكات ترابطيا كتسمسميا .1

1

 -ينظر :ميشاؿ فككك ،حفريات المعرفة ،مبحث التشكيمة الخطابية ،ص .33 - 41ينظر كذلؾ :فييمة لحمكحي

استراتيجية الخطاب في كتاب اإلشارات اإلليية كاألنفاس الركحانية ،ص .401
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استراتيجية الخطاب اليذياني:
يتككف ىذا المتف مف مشاىد سردية يتكرر في رؤكسيا المركب االسمي[يا ىذا] كىك يمثؿ

مؤث انر يتـ بكاسطة تعالؽ مقاطع المتف ،كتأكيد "العناية باألمر ،كارادة اإلبالغ في التنبيو كالتحذير
كبالتالي ،فإف أسماء اإلشارة تقكـ بالربط القبمي كالبعدم ،كاذا كانت أسماء اإلشارة بشتى أصنافيا

محيمة إ حالة قبمية ،بمعنى أنيا تربط جزنءا الحق نا بجزء سابؽ ،كمف ثمة ،فيي تسيـ في اتساؽ
النصكص .1
كمف خالؿ التحميؿ تظير لنا أىمية "السالسل الخطابية"  2بي ف الفاتحة كالمتف بكجكد

عالقة شكمية كداللية بينيما ،فالشكمية تتمثؿ في عامؿ اإلحالة الرئيس المتمثؿ في استمرار كجكد

ألنو "مبدأ تجميع الخطاب ،كحدة كأصؿ لدالالت الخطابات
ضمير المتكمـ ،كىك المرسؿ لمنصٌ ،
كبؤرة لتناسقيا" ،كالداللية تتمثؿ في كجكد ترابط داللي بيف الفاتحة كالمتف كذلؾ مف خالؿ

" التشكؿ المشتت كالمتقطع كالمنتظـ في نفس الكقت لمخطابات"  ،3الحاصؿ بيف المخاطب في
الفاتحة كالمتف ،كما يكضحو ىذا المثاؿ" :وصل كتاب موالي استفتحو بطمب الثأر من الخادم)=

(الفاتحة)( ،كيف يرى سيدنا ىذا اليذيان؟) = (المتف).

المخاطب في المتف يحيؿ إلى المخاطب في الفاتحة ،المتمثؿ في الشيخ العميمي ،كتتداخؿ

السارد ذكر أنو يريد الثأر منو ،كذلؾ صفتو في المتف تتمثؿ
صفة الشيخ مع االفتتحاية في ككف ٌ
في قكؿ الكىراني(:ما كممتو حتى لكمني لكمة موجعة).
كيعد تكرار الممفكظ (يا ىذا) في رؤكس المقاطع النصية عامالن لغكي نا مف عكامؿ تجسيد
االستم اررية في النص؛ استمرارية نفس المتحدث عنو ،كقد استثمر المتكمـ ىذا التكرار في

االنتقاؿ مف مكقؼ إلى آخر ،كالمكضكع المحكر ىك مكضكع النيي ،كالكشؼ عف األعماؿ

الزائفة (العبادة التي لـ تسمف كلـ تغف الحافظ في الجنة) ،تكرار األساليب(األمر -النيي -
االستفياـ  -النداء  -صيغ المدح  -صيغ الذـ) التي تعد مف األساليب اإلنشائية الطمبية ،كتعدد

المشاىد ال سردية إشارة إلى تعدد صكر المصير التي رصدىا المتكمـ في كؿ مشيد ،كتقكـ عمى
مبدأ الترىيب الممزكج بالسخرية كالتحقير الالذع .4
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استراتيجية الخطاب اليذياني:
يبدأ المتكمـ عادة مشاىده بالترىيب الذم يخفؼ مف بطش شيخو الذم لـ يسمـ منو حتى

في اليكـ اآلخر ،كيختـ المشيد األخير بالتكدد كاالعتراؼ بأف ما كاف عبارة ع ف ىذياف كاف

سبب حدكثو لحظة الالكعي.

كتكمف أىمية تكرار الممفكظ (يا ىذا؟) في بنائو نص المتف بإنشاء التناسؽ بيف المقاطع

النصية لممتف ،فيي تمثؿ الكتد المساني الذم تتفرع منو الدالالت ذلؾ أنو كؿ مرة يشعر القارئ
باستنفاذ الداللة كاالنتقاؿ إلى داللة أخرل ،فيك ينشط ذاكرة المستمع كالقارئ ،كمف جية فإنو

يحقؽ التماسؾ النصي بيف المقاطع طمب نا لدكاـ مكضكع الحكي الساخر .1
كبيذا تصبح ال كحدات الخطابية بيف الفاتحة كالمتف تتمثؿ في إيصاؿ الرسالة إلى الحافظ

السارد في
العميمي ،التي تحمؿ في ٌ
طي اتيا كؿ معاني اليكؿ كالتحقير كاالستخفاؼ ،الذم صكره ٌ
نكمو ،راجي نا مف الشيخ أف ييذب مف أخالقو ،كتعمؿ سالسؿ التشكؿ الفعمي لمخطاب بيف الفاتحة
الس ائدة في عصر الكىراني.
كالمتف عمى تبميغ رسالة اجتماعية ،تحمؿ نقدنا تيكميان لألكضاع ٌ
ننتقؿ إلى تكضيح الترابط بيف المقدمة كالخاتمة ،فيي تتضمف النص بأكممو ،رغـ ٌأنيا

جزء منو ،ىذا مف جية كمف جية أخرل ،فإنيا تمثؿ لحظة االنفصاؿ بيف المرسؿ كالمرسؿ إليو.
نص المناـ الكبير عبارة عف رسالة ،كلذلؾ كضع المؤلؼ لكؿ شكؿ في ىذا النص

خاتمة( الحكاية كالمناـ كالرسالة ) ،كقد استطاع المؤلؼ أف ينيي الحكاية بخاتمة ممتزجة مع

نياية النكـ ،أما خاتمة الرسالة فقد جاءت منفصمة كجزء خارجي عف الحكاية  /الحمـ.

" فبينما نحن في أطيب عيش وأىناه ،واذا بضجة عظيمة قد أقبمت ،وزعقات متتابعة
وأصحابنا ييربون فقمنا :مالكم؟ فقيل :عمي عميو السالم قد أخذ الطرقات عمى الشاميين
وجاءنا سرعان الخيل فييا محمد بن الحنفية ير أز في أوائميا كالميث اليصور فمما انتيى إلينا

صاح بنا صيحة عظيمة ىائمة ،أخرجتني من جميع ما كنت فيو ،فوقعت من عمى سريري

فانتبيت من نومي خائفا مذعو اًر ولذة ذلك الماء في فمي ،وطنين الصيحة في أذني ورعب
الوقعة في قمبي إلى يوم ينفخ فيو الصور".
كيف يرى سيدنا ىذا النفس الطويل واليذيان الذي أثاره التعتب واالنتقام؟ وصمى اهلل عمى

سيدنا محمد نبيو وعمى آلو وأصحابو وسمم تسميما كثي ار " .2
يمكف تقسيـ خاتمة النص كالتالي :
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استراتيجية الخطاب اليذياني:
 (- 4نياية الحكاية ) ":فمما انتيى إلينا صاح صيحة عظيمة ىائمة أخرجتني من جميع ما كنت
فيو".

 (- 1نياية النكـ ) " :فوقعت من عمى سريري فانتبيت من نومي" .

 (- 3نياية الرسالة) ":كيف يرى سيدنا ىذا النفس الطويل واليذيان الذي أثاره التعب
واالنتقام(.وىو سؤال لشيخو الحافظ العميمي).

إف نياية النص" تتسـ بالسرعة كالتكثيؼ كالحركة الزمنية الكاسعة ،رغـ أنيا تتمثؿ في
ٌ
2
تكقؼ نيائي لمزمف " .
حيث نستشؼ في المقطع األخير مف الخاتمة أف الحدث يتكثؼ جدا مع تسريع حركة

الزمف بفعؿ األفعاؿ المضارعة التي تتالحؽ دكف أف يككف ىناؾ أم فاصؿ زمني أك استراحة
كما يكضحو المثاؿ اآلتي:
" ضجة عظيمة قد أقبمت

ييرب أصحابنا

عمي يأخذ الطرقات عمى الشاميين

جاءنا سرعان الخيل

يصيح محمد بن الحنيفة صيحة عظيم".

ثـ بعد ىذا التسريع المكثؼ لألحداث مع جعؿ الخاتمة مجيكلة ،ييبط كستار فعؿ

االنتياء مف الحكاية ( أخرجتني من جميع ما كنت فيو ) لينيي الراكم أيضا النكـ ( فوقعت من

سريري فانتبيت ) كبعد أف ينقؿ لمقارئ ما شعر بو مف جراء ىذا المناـ الغريب ينيي الرسالة
التي بعثيا لصديقو الحافظ.

الخاتمة عبا رة عف مفاجأة يباغت بيا السارد قارئو؛ فبينما كاف في صدد عرض المشاىد

ككاف القارئ ينتظر مشاىد أخرل أكثر غرابة ،يأتي السارد بعبارة تتضمف ضمير الجمع في

قكلو (:فبينما نحن في أطيب وىناء ...واذا بضجة عظيمة) ،لينتقؿ إلى ضمير المتكمـ في
كنت فيو .)...يمكف تحميؿ ىذا النص(الخاتمة) باالعتماد عمى
قكلو (:وأخرجتني من جميع ما ُ
1
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استراتيجية الخطاب اليذياني:
1
الساخر في عمكمو عمى
المستكييف :المستكل الشكمي كالمستكل الداللي  ،كيقكـ الخطاب ٌ
السطحي ،فعمى المستكل األكؿ ثمة ثنائية :كقكلو :في
مستكييف شبو متضاديف :العميؽٌ /

الفاتحة(فرماني الدىر بالحظ المنقوص) ،كقكلو في الخاتمة( فبينما نحن في أطيب عيش
وىناء) ،ككذلؾ قكلو :في الفاتحة(:ثم غمبتو عينو بعد ذلك) كقكلو في الخاتمة( فأخرجتني مما

كنت فيو).
ً
كنجد أيضان السارد يستعيف بثنائية التحقير كالتكدد كقكلو :في الفاتحة( :ياخنزير )..كقكلو:
في الخاتمة (:كيف يرى سيدنا ىذا اليذيان وصمى اهلل عمى نبينا وعمى آلو وصحبو

إف ىذا التكدد الذم يتضمف الدعاء يفيد الطمب تضرع نا كطمع نا في صداقة الشيخ
أجمعين؟)ٌ .)..
بأنو تاجر دمشقي ،كحسب ما قالو الكىراني ،في
الذم يبدك حسب المصادر التي اىتدينا إلييا ٌ

جيبو...وجعمت من األدب رضاعتي ،)...يظير أنو
أخميت
ُ
قكلو (:ما مررت بأمير وال تاجر إالّ و ُ
يتكدد لشيخو التاجر ربما لنيؿ كرمو كسخائو.

كفي ىذا "الخطاب الختامي" استعاض المتكمـ كما رأينا صيغة المفرد (أنا) بصيغة الجمع
ً
يف"
اؾ ىن ٍع يب يد ىًكاي ى
(نحف) كيبدك أنو اقتداء بالقرآف الكريـ كما في قكلو في سكرة "الفاتحة "إًي ى
اؾ ىن ٍس ىتع ي
الفاتحة ،5 :كرد بصيغة الجمع بدؿ صيغة اإلفراد" ألف الجمع يقصد تغميب الفرد ،كىذا يعني أنو
كاحد مف الجماعة ،فمما كاف مكجكدا في الفرد عكضو بالجمع ،كالبعض اآلخر يرل صيغة

2
كأن و يقكؿ أنا الضعيؼ كالذليؿ يا شيخي
الجمع في التكدد ،تفيد االعتراؼ بالقصكر كالعجز"  ،ك ٌ
الس ارد أك ما يسمى في السخرية بالمراكغة.
كأنت القكم ،كىذا مف المبادئ التي يتكئ عمييا ٌ

كمف خالؿ التحميؿ يتبيف لنا أف الخاتمة النصية "تقكـ عمى ثنائية التكدد التي تتناقض مع

التحقير الذم تابعو القارئ"  ،3كتتمثؿ "االنتظامات النسقية"  4بيف الفاتحة كالخاتمة في تمؾ العالقة
التالزمية التي عرفتنا ببداية الحكي كنيايتو ،كجعمتنا نرد عمى النقاد الذيف نظركا إلى ىذا النص
عمى أنو كت ابة ىذيانية ،حررىا أديب ماجف ،فالنص نابع مف أديب كفقيو يجيد المغة العربية ،كاف
كاف المزاح ىك مسمكو ،فيذا ال يعني بأف كتابت و أيض نا ستككف مف غير رؤية و
كتأف ،كالحؽ أف
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استراتيجية الخطاب اليذياني:
ال في ضكء معيار
قراءة "الصفدم" الرافضة ليذا األدب الذم أسسو الكىراني ال يمكف تفسيرىا إ ٌ
ديني يحد مف حرية الكاتب ،كيمنعو مف تناكؿ مكضكعات عابثة أك ماجنة.

أف عممية
تحيمنا مشاىد "المناـ الكبير المترابطة التي كسميا الكاتب بالنفس اليذياني ،إلى ٌ
تدكيف المناـ تككف بعد استرجاع ككعي يعمد إلى االختيار كاالنتقاء كالتحكيؿ كالتعديؿ .كمعنى

الساخر ال تككف بشكميا المعركؼ في الخطابات
أف المعاني الجكىرية لمخطاب اليذياني ٌ
ىذا ٌ
ألف عممية اإلسترجاع تقتضي كتابة المناـ عمى شكؿ خطاب محكـ ،كىناؾ
اليذيانية األخرلٌ ،

السرد كاستراتيجية مقصكدة ،فاندراج عناصر خطابية
مقدار مف الخطاب المشتت ٌ
مضمف في ٌ
النص مشدكدة في الغالب إلى مرجعية المتكمـ كالمخاطب
جانبية في الحكي تجعؿ العناصر في ٌ

الساخر باقتضاء
كالى الخمفية التي استمد
النص حضكره منيا ،كالتحكيؿ الذم يخضع لو النص ٌ
ٌ
السخرية.
عناصر ٌ

كتظؿ عبارات الخاتمة ال تعطي نياية محددة ،أم أف نص الحكاية يظؿ مفتكحا ال ينتيي

كيمكف إضافة الكثير مف األحداث األخرل لبنية الحكاية ،كىذا يساعد عمى جعؿ مخيمة القارئ
تشتغؿ لكضع أحداث تصمح الستمرار الحكاية أك إنيائيا ،ضؼ إلى ذلؾ أف الكاتب بيذه التقنية

يمكنو أف يزيد مف مبنى النص أك يجعؿ لو جزءنا ثانيا أك ثالثا كما تشي ىذه النياية المفتكحة
بكجكد إشكاليات أخرل في ذىف الكاتب كاف يريد معالجتيا كنقميا لمقارئ إال أنو لـ يفعؿ ذلؾ

لظرؼ ما.

- 2التمقي المعرفي واإلديولوجي:

أصبح اإلىتماـ بالتكاصؿ بيف النصكص األدبية كالقراء منصب نا عمى قضية أساسية كىي

1

أف اإلرساؿ في النصكص ،يتـ بكاسطة المؤلؼ ،باعتباره ممثؿ قطب اإلرساؿ كالمرسؿ إليو
ٌ
األكؿ(المحقؽ) بكصفو قطب التمقي كالجامع بينيما الرسالة(النص) ،كىي مداكلة قكاميا اإلرساؿ
كالتمقي ،فكيؼ يسيـ فعؿ الت حقيؽ كالتمقي في إنسجاـ النص اليذياني ؟.

عنصر فعا هؿ كمشارؾ في تحقيؽ التكاصؿ بيف المنتج
كمف ثـ يمكف القكؿ أف التحقيؽ
ه
كالمحقؽ ،فالقراءة األكلى لممحقؽ تقكـ باستقطاب المنتج كالقارئ اآلخر كتمثؿ محكر تقكيـ حركة

قطبي التكاصؿ(إيجابا/سمب نا) ،ككؿ اتصاؿ ىك تجاكب ستحكؿ بفعؿ القراءة إلى إعادة إنتاج ثانية
ت تمثؿ في تشكيؿ النسيج الداللي كالتركيبي لمنص مف خالؿ مككنات نصية يمكف عدىا

1
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استراتيجية الخطاب اليذياني:
استراتيجية نصية في نظرية االتصاؿ كىي تتمثؿ في ثنائي ة :المنتج /المحقؽ ،كىما يمثالف

استراتيجيتيف نصيتيف باعتبار فعالية تراسمية تقكـ عمى البث كالتقبؿ .1

كبذلؾ تتكيؼ األبعاد الداللية لمنص الذم عده النقاد خطاب نا ىذيانيا ،بيف ىذيف القطبيف
قبؿ إخراجيما ثـ إعادة إنتاجيما ثانية في ضكء البنية الثقافية الخارجية ،حيث تككف خاضعة

لمكصؼ كالتحميؿ كالتفسير كالتأكيؿ.

تتميز طبيعة المناـ الكبير أك النفس اليذياني كما صرح المؤلؼ ،بتصديره بمقدمة مف

المحقؽ ككذا طبيعة البناء لمنصكص التي تقكـ عمى مبدأ أساسي ىك الحكار .يستمزـ تقسيـ

المبحث إلى مستكيات لمحاكلة معرفة دكر كؿ عنصر كمدل مساىمتو في انسجاـ النص ،لذلؾ

ارتأينا تحميؿ التمقي عبر المستكيات التالية:

أ  -التمقي المعرفي :المقصكد مف ىذا العنكاف أف متمقي النص ىنا يستند إلى النص

نفسو؛ أم فيـ النص بالنص كذلؾ باعتماده عمى إحالة نصية قبمية تتمثؿ في الربط بيف النص
كالمقدمة لمعرفة اليدؼ مف تناكؿ ىذا الكتاب.

إف كتاب "منامات الكىراني" محقؽ مف محققيف ىما "إبراىيـ شعالف" ك "محمد نغش" ،لكف
ٌ
التركيز سيككف عمى محقؽ كاحد ىك إبراىيـ شعالف.
ألن و أعاد إنتاج كتاب
يمثؿ إبراىيـ شعالف(المحقؽ) المتمقي األكؿ(الحقيقي) لمكتًابٌ ،
الشيخ ركف الديف محمد بف محمد بف محرز الكىراني؛ أم نقمو مف حالة الكمون(المخطكط) إلى

كتاب ثان محقؽ كمنشكر ليرل ال نكر مف جديد بإقباؿ المتمقي عميو ،فيك اآلف في حالة حياة
كىذا يكحي برغبة المحقؽ في اسماع صكت الكاتب.

ألنيا لـ تستفد بعد ،كىذا تأكيد
ففي ىذا إعادة لطرح أطركحات(قضايا كأفكار) الكاتب ٌ

العجاب المحقؽ /المتمقي بالكاتب/المنتج(صاحب الكتاب) كالعمؿ عمى إعادة فاعميتيا مرة

ضمف مقدمة الكتاب بتصدير عاـ يتضمف تفسيرات كانطباعات عف الكاتب كالكتاب
أخرل؛ ٌ
ألن و ٌ
فالعالقة بيف المحقؽ كالكاتب ىي عالقة تفاعؿ تيدؼ إلى التكاصؿ؛ ذلؾ أف التحقيؽ ىنا يمثؿ
ال مف أشكاؿ التمقي النقدم المعرفي لنص اآلخر إلى شكؿ مف أشكاؿ التمقي الحكارم .2
شك ن

1

 -ينظر :عبد اليادم الفضمي ،تحقيؽ التراث ،مكتبة العمـ ،جدة ،ط ،1982 ،1ص .152



 -تنكيو:ىذا التقسيـ المتعدة مستميـ مف دراسة فييمة لحمكحي ،استراتيجية الخطاب في كتاب اإلشارات اإلليية..

2

 -ينظر :بشار عكاد معركؼ ،تحقيؽ النصكص بيف أخطاء المؤلفيف كا صالح الركاة كالنساخ كالمحققيف ،ط ،1دار

المغرب اإلسالمي ،تكنس ،ط ،2009 ،1ص .10- 9
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استراتيجية الخطاب اليذياني:
ككما تتضم ف المقدمة نبذة عف حياة الكىراني يكجد في اليكامش الداخمية بعض

المالحاظات كالتعميقات ال ٌدال ة عمى حضكر المتمقي المحقؽ لو لحظة التحقيؽ.

تع ٌد ىذه اليكامش نتيجة مباشرة لفيـ فحكل الكتاب ،كفضال عف ذلؾ أنو أثبت صكر
المخطكط في مقدمة الكتاب ،فا لمحقؽ دليؿ قكم عمى انشغاؿ معرفي معمؽ بالبحث الجاد في

ىذا المجاؿ.

ككيؼ ال يككف كذلؾ ،كقد أخرج المخط كط مف طي النسياف(المكت -التالشي) إلى

الحضكر الفعمي لمكتاب بال تمقي الذم يتجمى في تعميقات قيمة تكحي بمدل فيـ المحقؽ لمكتاب

ث عبر عنيا بقكلو":
كتفاعمو معو ،كقد ناقش مكضكع الكتابة عند الكىراني بمفيكمو الخاص ،حي ي
حيوية وذكاء
وال نكاد نجد في النثر العرب ي القديم نصوصا فييا ما في منامات الوىراني من
ّ
ولمحات تعبر عن شخصية الكاتب ،وتصور في دقة وبالغة بعض جوانب الحياة الفكرية

واالجتماعية في عصر من عصور التحول في المجتمع العربي وىو عصر االنتقال من الدولة
الفاطمية في مصر إلى الدولة األيوبية" . 1

إذف "تحقيق الكتاب" ىك نتاج ذلؾ التمقي الذم يفضي بالمحق ؽ إلى اإلقرار بأىمية النص

أف التحقيؽ يصبح ممارسة معرفية فكرية
المقركء(ضركرة التحقيؽ) .كمف جانب آخر يمكف تأكيد ٌ
جمالية دال ة عمى دينامية الثقافة في مجمميا ،كمف ثـ فإف البعد الفردم الذاتي "لمكىراني" صار
يحمؿ أبعادنا اجتماعية بفضؿ التحقيؽ ،ال سيما أف المحقؽ أنيى كتابو بيذه الشيادة المرفقة
ألف المحقؽ
أعاله .باإلضافة إلى افتراض كجكد متمقيف آخريف سيساىمكف في إثراء النص؛ ٌ

ينشد التكاصؿ كالتفاعؿ مع متم وؽ ما ينتمي إلى السياؽ المغكم الثقافي نفسو ،كما تعتبر ىذه

الشيادة نقض نا لتيمة الزندقة التي ألحقت بالكىراني ككذلؾ إثبات الكتابة النثرية القيمة كفي الكقت
نفسو ،نفي لجميع الشيادات التي تتيمو بالكتابة العشكائية.

كىكذا يككف التحقيؽ منطكيان عمى بعد حكارم يكمف في مستكل العالقة بيف المحقؽ
المحقؽ ىلوي (الكىراني).
ك ى
ككذلؾ ف كرة ميمة حكمت عمى المدكنة بالتعقيد ،كىي فكرة المخا طب المجيكؿ في المناـ

كتنحصر في ذكر الكىراني في كؿ مرة ،كممة "ويرى الخادم" ،بديؿ قكلو [ :ولقد فكر الخادم]
[ وعجب الخادم من تمكن ذلك الحقد [ ،]...وال يعتقد المولى أدام اهلل عزه أن الخادم أشار في

 - 1منامات الكىراني كمقاماتو كرسائمو ،ص ك.
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استراتيجية الخطاب اليذياني:
صدر الكتاب إليو][ ،كان الخادم قد عزم عمى مخاطبة القاضي الفاضل(...)..الخ]  .1في ىذا
السياؽ يمثؿ المحقؽ مفكؾ الشفرة ،المتمقي الفعمي لنصكص الكىراني ،كيؼ ال كىك الذم

اس تطاع أف يحؿ شفرة كممة الخادـ ،بدليؿ قكلو" :الخادـ مف النعكت التي تستخدـ قديما كيقصد
بيا الكىراني نفسو"  ،2فيذا تأكيد عمى تحقيؽ التكاصؿ بيف المحقؽ كالكتابة.
ب -التمقي الوظيفي األيديولوجي(:سياسي/عقائدي):

يعتبر مناـ الكىراني تصكي انر لنضج كعي الكاتب كمكىبتو الفذة ،يمكف عده أديبا معاص انر
يعيش قضايا عصره ا لتي عبر عنيا برؤية ساخرة كفمسفة ىذيانية ال تخمك مف الجماليات األدبية

الجديدة ،ىي ما تجعؿ األراء كاألفكار كالمكاقؼ الفكرية كاألخالقية كاأليديكلكجية تبدك في كتابتو
عامة ،كال سيما رسالة المناـ الكبير المبنية عمى مبدإ الحكار الذم يمنح مشركعية الحضكر

المتزامف في فضاء النصٌ ،إنيا تجدد كعي الكاتب بقضايا العصر كاال ستشراؼ بأزمتيا
الساخر الذم أسسو عمى عمكد الحكار
المستقبمية ،فالمرجعية األيديكلكجية لو ،مف خالؿ أدبو ٌ
الذم يشير إلى تعددية األصكات؛ ككذلؾ الالتكافؤ بينيا ،دليؿ عمى ترابط كحدات الخطاب

اليذياني.

ففي الحكار نممس طرح عقيدة أيديكلكجية ،سياسية ،لطالما عانى منيا في عصره ،كراح

يدرجيا في نصكصو ،كلربما ىذا المقطع المقتبس مف رسالة المناـ الكبير يعكس لمقارئ

الصراعات التي كانت بيف شيعة آؿ البيت كأصحاب يزيد كمعاكية(بنك أمية) ،كما يظير في ىذا

المقطع ":فقال لو يزيد :تعرف ىذا وأشار إلى أبي القاسم األعور ،فقال :نعم يا أمير المؤمنين
أعرفو حوس ًا فقال لو :وما الحوس؟ فقال الذي يعمل النحس منو ،قال :فإنو يقول :إّنو كان
يدعو لنا ويترضى عن أسالفنا ،ويؤذي من يؤذينا ،فقال نعم يأمير المؤمنين ،كان يفعل ذلك
لمتكسب والمعيشة ،ولو أن الييود جعموا لو عمى سب النبي صمى اهلل عميو وسمم جعال لبادر

إلى ذلك مسرعا ،فقال يزيد :إذا كان األمر عمى ذلك فميصفع صفعا جيدا ،ويطرد من ىذه

الرحاب .ثم قال القاضي يزيد :ما تقول في ىؤالء الرجال؟ فقال :أما ىذا فإنو رجل ُعميمي،

وىو فخذ بن كمب بن وبرة  من أخوال المؤمنين ،وأما ىذا فإنو دمشقي من عبيد أمير
1
2

 منامات الكىراني كمقاماتو كرسائمو ،ص .83- 77- 23- 22 -ـ ،ف ،ص .17

" - ككمب بف كبرة" :جد جاىمي مف قضاعة كقبيمة كمب بف كبرة مف أىـ قبائؿ العرب في سكريا في عيد اليجرة نالكا

المناصب في اإلدارة كالبالط كالجيش في عيد معاكية األكؿ .ينظر :لكيس المعمكؼ ،المنجد،ج ،2ص  .440خير
الديف الزركمي األعالـ ،ج ،3ص .714
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استراتيجية الخطاب اليذياني:
المؤمنين ،وأما ىذا فإنو رجل مغربي حضرت معو في دار الدنيا في دعوة جماعة من األعيان

في دار ابن الشيرزوري في الجوانية  وسمعتو يرتضى عنك ويسأل اهلل أن يحشره معك فقال:

وج ب حقيم عمينا ،وسوف نفعل معيم كل جميل .ثم استدعى عبيد اهلل بن زياد



وقال لو :خذ

معك ألف رجل من السكاسك والسكون  ،  واقصد المشرعة التي عمييا األشتر النخعي



والنخع في جماعة طي واليمدانيين ،واضربيم بالسيف حتى تزيميم عنيا ،وأورد ىؤالء الرجال

حتى ينالوا بغيتيم من الماء وينصرفوا سالمين .1 "...يصكر لنا ىذا المقطع فساد التفكؾ
كالتشتت في الحكـ السياسي ،بدؿ الترابط كالتماسؾ في عيد الخمفاء السالفيف فيرمز الحكار في

ىذا السياؽ بالتعددية الحزبية(سياسة الحزب) (الشيعة كالسنة)ٌ ،إن و يشير إلى الالمشركعية
ألنو تشكيو لمعقيدة التي جاء بيا الديف اإلسالمي.
الحزبيةٌ ،
كالحكار بيف المتكمـ كالمخاطب في نصكص الكىراني لـ تختمؼ عف ايديكلكجية سياسة

السمطة الرسمية(العنصر الشيعي  -كالعنصر السني) ،ىناؾ الالتناظر بيف تعددية األصكات في

الس خرية كالتصكير التيكمي الذم
الحكار(المتكمـ/المخا ى
طب) .المخاطب يالزـ صكرة كاحدةٌ ،
ككأف المتكمـ تنبأ
يرمز إلى العنصر العربي أينما كاف ،كما أكثر الصكر السمبية في عصرنا
ٌ
ألن و أسس بنيانو عمى
بالمستقبؿ العربي الذم ضاعت قبمتو ،كانكسرت شككتو كتشتت كحدتو؛ ٌ
جرؼ ىار فانيار بو كىذا يماثؿ ما ذىبت إليو الباحثة فييمة لحمكحي في قراءتيا السابقة.

 - الجكانية  :نسبة إلى بني الجكاني العكاني مف العمكييف .ينظر :ياقكت الحمكم ،معجـ البمداف،ج.156 ،2


 -عبيد اهلل بف زياد :ىك عبد اهلل بف زياد ،كاف كاليان عمى خراساف كالبصرة كفي سنة  61ق انتدب يزيد بف معاكية

عبيد اهلل بف زياد لقتاؿ الحسيف كقاتمو حتى ظفر بو كقتمو ،كفي سنة  66ق قتؿ عبيد اهلل بف زياد عمى يد المختار
الكذاب ،كفي ركاية أخرل أنو قتؿ عمى يد إبراىيـ بف األشتر النخعي سنة  67ق .ينظر :ابف كفرل بردل ،النجكـ

الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة ،دار الكتب 1933- 1929 ،ج ،1ص .233

 -  السكاسؾ كالسككف :ىؤالء بنك أشرس بف كندة مف بطكف السككف ،بنك عدم ،كبنك سعد ابني أشرس بف شيب بف
السككف ،ليـ بمصر عقب كليـ ثركة عظيمة بالشاـ .ينظر :ابف حزـ األندلسي ،جميرة أنساب العرب ،تح :عبد السالـ

ىاركف ،دار المعارؼ -القاىرة ،1947،ج ،2ص .431- 429

 -    ابف حنيؼ ،األ شتر النخعي :مالؾ بف الحارث بف عبد غكث النخعي ،المعركؼ باألشتر :أمير مف كبار

الشجعاف ،شيد اليرمكؾ فذىبت عينو كشيد الجمؿ كصفيف مع عمي ،ك كال ه عمى مصر فقصدىا فمات في الطريؽ

سنة  37ق ،كلو شعر جيد كيعد مف الشجعاف األجكاد كالعمماء الفصحاء .ينظر :ابف حجر العسقالني اإلصابة في

تمييز الصحابة ،ج ،3ص  .472خير الديف الزركمي ،األعالـ ،ج ،3ص .826

1
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استراتيجية الخطاب اليذياني:
كتعددية األصكات ،كما تبينيا نماذج مف النص السابؽ ،ترمز إلى االالتكافؤ بيف الحزبيف

الشيعة كالسنة ،تمثؿ السمطة الشيعية كما يصكرىا المناـ الكبير في أسمكب ىزلي الطبقة

المحككـ عمييا ،المقيكرة المح ركمة ،كما تجسدىا صكرة المخاطب في الرسالة ،كتمخض عف

ىذه الظركؼ أزمات شتى في مختمؼ أنحاء الحياة كاالجتماعية كالثقافية كالحضارية كالفكرية

فكاف ىذا المناـ نمكذجا أدبيا ىذيانيا ،حاكؿ الكاتب مف خاللو كشؼ ىذه التناقضات الدينية في
حمية أدبية ساخرة.

إف تأليؼ ىذا النص لـ يكف زلة لساف كما عدىا ال نقاد ،كلـ يكف كتابة عشكائية ،بؿ كاف
ٌ
رغبة في إنقاذ اإلنسانية ب إيقاظ الضمير ،فكاف الحكار في رسالة المناـ مالئم نا لمغرض قصد
التنبيو؛ أم إيثار السماع ،كقد كاف سببا في استمار ديمكمة الخطاب.
مف المؤكد أف الكىراني يرغب في إسماع اآلخر الصراعات السياسية كرفض النزاعات

ألف ىذه األخيرة تككف مناسبة لتبياف
السخرية كالفضحٌ ،
لتثبيت العقيدة اإلسالمية كلك عمى سبيؿ ٌ
اإلختالؼ الطائفي كالعرقي كالفكرم كالسياسي.
كىكذا يتبيف مف خالؿ استقراء نماذج مف "النفس ال يذياني" الذم كسـ بالمناـ الكبير ٌأنو قد

ألف
ساؽ فكره األيديكلكجي السياسي في بناء تناظرم بيف البنية األدبية كالبنية األيديكلكجية؛ ٌ
النص بحاجة إلى ظمو ،ىذا الظؿ ىك قميؿ مف األيديكلكجية ،كالتمثيؿ كالترابط المنيجي .1
الساخرة مف عصره ،صرخة سكداء تتجاكز
ٌإنيا إيديكلكجية ثقافية نمتمس فييا صرختو ٌ
الزماف كالمكاف كتعبر عف محنة المثقؼ العربي.
كمف خالؿ ىذه المقابالت التي أنشأناىا ،تتجمى حقيقة كامنة في تفكير الكاتب القائـ عمى

بالغة المخاتمة ،فيك الذم أشار في خاتمة نصو إلى ٌأن و مجرد نفس أثاره التعب كاإلنتقاـ

كفي ىذا المقاـ يتضح لمقارئ تككينو السيككلكج ي المصمـ ،ففي الكقت الذم يطغى فيو اليذياف

في جانب ،فإف الخطاب يتعزز في جانب الكاتب عف طريؽ التماىي النصي كايقاظ الحس
الفكرم عف طريؽ إيديكلكجية إنسيابية مانحة لمخطاب تمفصالتو.

ثمة انشقاؽ يحصؿ في نصية المناـ ،بيف مخيمة الكاتب كردة فعؿ تكجو الشخصيات

السارد يكجو مخيمتو باتجا ه االنسجاـ مع الخطاب اليذياني المتسامي عف المتمركز
حيث كاف ٌ
يصطؼ تقابميا مع الخطاب البالغي
فكأنو
ٌ
بتعبير جاؾ ديردا  -رابطا ذلؾ بالمعتقد الدينيٌ ،
1

 -ينظر :محمد مفتاح ،التشابو كاالختالؼ(نحك منياجية شمكلية) ،ط ،1النا شر ،المركز الثقافي العربي1996 ،

ص .67
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استراتيجية الخطاب اليذياني:
المقنف لمكحدات الخطابية المتسمسمة؛ حيث يككف الصكت اليذياني ىك الحضكر الثانكم
كالمييمف ،كالرائي يسعى سمفا إلى ضماف حضكره الذاتي ،فتمركز حكؿ الصكت أكال ،ثـ عرج

إلى محتكل المناـ ثانيا ،أما لساف الرائي فيك بعيد عف ىذه التكجيات العقادئية التي تحيط بو
فيك لساني تكثيقي ،كلذل ؾ فيك ال يعني بالتمركز حكؿ الحدث ،كانما تشغمو معايير الكتابة في
السردم ،فكاف طابع كتابة ىذه الرسالة طابع نا ىذيانيا؛ أم تيشيـ نظاـ الكتابة ،فالشكؿ
نظاميا ٌ
اليذياني الذم كاف كعاء لمرسالة ىك استراتيجية بالغية تع ٌد أحد سمات الكتابة التي شخصيا
دريدا في كتاب الميماز .كيبدك أف لساف السارد ذك نزكع جم الي ،فيك يسعى إلى جعؿ نص

الرسالة أشبو بنسيج مزخرؼ فتككف طريقة عرضو في مجاؿ التداكؿ مرتبطة بيذه الزخرفة التي
تتكلى بدكرىا كظيفة تحقيؽ االستجابة ،كتحفيز ممكنات التأكيؿ.
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استراتيجية الخطاب الهذياني في أدب الوهراني:
المبحث الثّالث :مآالت الخطاب الهذياني:

 - 1نزوع الخطاب الهذياني نحو الكتابة الشذرية:
عمؿ الوىراني عمى تجسيد موقفو مف وحدة الذات عمى مستوى الممارسة الخطابية

األولى بعد أف عرضيا بشكؿ مفصؿ في مقاماتو ورسائمو وىذيانو ،غير أف العمؿ عمى تجسيد

ىذا الموقؼ يبدو استحالة مطمقة ،ألنو ميما كانت الرغبة األنطولوجية لفمسفة الذات المشتتة
ضد وحدة الذات المتسمطة تبقى ىناؾ آليات غامضة ال يمكف االنفالت منيا  ،1لنأخذ ىنا

الحالة الممموسة التي حاوؿ فييا الكاتب أف يبيف عممي ًا أنو ليس مؤلف ًا وليس ذات ًا مستقمة حينما
تكمـ مف وراء قناع خطابي تنكريَ ،يستعير فيو لقب الممموؾ حتى ال يتعرؼ عميو أحد ،حينما

ط رح عميو السؤاؿ عف مغزى موقفو مف الديف(:أنا العبد المم موك ،الخادم ،ابن السبيل

الفضولي الفقير إلى ربه عبد موالي...الخ) .ىذا يعني -مف باب التأويؿ  -أنو كاف يخاؼ أف

يظير اسمو وأف تطبع أعمالو األدبية بسموكو وتصرفاتيا وبيذا يندثر فكره ويغرؽ في قضايا

مرتبطة بنفسيتو أساس ًا.
وكأنو في استعارتو لمقب الممموؾ ييدؼ أساس ًا إلى الرغبة المستمرة في التنكر المتمثؿ
في م ا وسمو بػػ" :فصول" ،وىي التي رآىا بديالً لمخطاب اليذياني وما وضعو عمى لساف
"الممموؾ(الوىراني)" ،في ىذا المنحى رغبة أخرى وخصوصية تفرضيا الكتابة مف أجؿ أف
َّ
طب
ال إل ى أف يصؿ ما يقولو إلى أكبر قدر ممكف مف المتمقيف ،إذا ما تعرؼ المخا َ
يظؿ مجيو ً
ِ
المخاطب فسيكوف ىناؾ خطر النفور مما يقولو بسبب ما يفعمو أو يقوـ بو .2
عمى

كؿ ىذا يأتي مصمما تصميماً قبمياً ،ليجعؿ سمطة "الخطاب الثاني" تكسب المعركة ضد
سمطة الذات المتمقية التي لـ تعترؼ ب الخطاب اليذياني ،والنزوع نحو الخطاب الشذري ليس
اختيا ًار اعتباطي ًا في الواقع ،وليس تدعيم ًا لمخطاب المنجز ،بؿ ىو ضرورة يممييا الوعي الفني
لمكاتب ،وشروط التمقي التي يجب أف يراعي مقاميا في كؿ مرة.
ىذا الوعي قريب بالوعي الذي يتحدث عنو "سارتر" ،وىو وعي يمتمؾ فعاليتو عبر

حضوره الدائـ وسط "ال خطابات التجديدية" التي تسعى إلى تقويض المتمقي ،في ىذا المنحى

ترتبط الذات المبدعة أنطولوجيا في خطاباتيا المبتكرة بالذات المتمقية ،مما يجعؿ منيا ذاتاً
 - 1ينظر :مصطفى أعراب ،فوكو :بعد الشذوذ الجنسي وتجربة االختراؽwww.aljabriabed.net ،
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استراتيجية الخطاب الهذياني في أدب الوهراني:
تفاعمية ،أعني الشروط التاريخية والثقافية التي تجتمع كميا لتصوغ خطاب ًا معرفي ًا جديدًا تستقبمو
ذات غير منتجة لمثؿ ىذه الخطابات المتعالية ،غير ناقمة أو حاممة لخطاب متحرر مف وعي

األنا .1

إذا ما طبقنا فكرة "البديؿ الخطابي" المنجز عمى فكر الوىراني ،فإننا قد ننبير لموىمة

األولى بيذا الموقؼ الذي نجد صداه عند بعض الفالسفة المعاصريف ،أمثاؿ :سارتر ،نيتشو
سننبير ألننا سنجد في أدبو مواقؼ مختمف ة ومنوعة خمفتيا آثار الخطابات اليذيانية ،لكف مع

ذلؾ نجد وحدة الذات الساردة تفطنت إلى أف ىذه الخطابات ليست كافية إلدانة مزاعـ السمطة

المشرقية الطائشة ،خصوص ًا وأف مسألة القوالب الخطابية المبتكرة ،كالكتابة الموسومة
بػػ"فصوؿ" ،غير موجودة آنذاؾ؛ لذا نجد الكاتب أخذىا كبديؿ خطابي لالعتراؼ بميازؿ

السمطة المشرقية ،فبدونيا ستواجو الخطابات السردية اليذيانية المقننة بشعار "المجوف واليذي"
صعوبات في تبميغ رسالتيا ،رغـ أف الكتابة األولى ال ت خمو مف مغامرات عمى ما يبدو.

كاف الوىراني في بعض خطاباتو الفصمية ،ال يكشؼ عف اليوي ة إال حينما تقتضي

الظروؼ ذلؾ ،وىو شبيو بما ذىب إليو فوكو ":لنترؾ لرجاؿ الدولة ميمة التأكد مف ىويتنا"

2

وكأنو كاف يرغب في المطالبة بإلغاء القوانيف السردية التي طالت الخطابات السابقة ،لكي ال

تضبط ى وية األفراد بأي شكؿ مف األشكاؿ ،نالحظ ىنا خمطا جميا بيف الذات العارفة والذات
االجتماعية المحكومة بآليات سمطوية ،سياسية واجتماعية ،وىنا نتساءؿ :أية ىوية يخاؼ
عمييا الوىراني؟ وبالتالي ىؿ كاف رىانو الكامؿ مف وراء ذلؾ ىو فقط إثبات قوة ونفوذ الخطاب

المنجز؟ أـ كاف األمر يختمؼ عف ذلؾ كمو؟

إف كوف ثقاف ة المعتقد السمطوي يعرؼ مدى تأثير بعض الخطابات السردية عمى سموؾ

الشخصيات وتصرفاتيا ،كما يقوؿ فوكو" :الخوؼ مف أف تحجب تداعيات الذات وتصرفاتيا ما
تنتجو ىذه الذات عمى المستوى الفكري ،يعني في العمؽ أف الذات قائمة وىي التي تنتج لكنيا
تتحايؿ عمى الذات األخرى حتى تجد موقعا لما تنتجو وتحميو مف الذات الثانية التي قد

1

 -ينظر :جاف بوؿ سارتر ،الوجود والعدـ :تر :عبد الرحمف بدوي ،منشورات دار اآلداب ،بيروت ،د.ت ،ص .32

ينظر كذلؾ :ـ .كاوة جالؿ قادر ،نظرية الوعي عند سارتر ،قسـ مجمة الفمسفة ،جامعة رابو ريف سكوؿ ،العموـ

اإلنسانية ،العدد ،3102 ،01 :ص .21- 32
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 ميشاؿ فوكو ،حفريات المعرفة ،ص .23277

استراتيجية الخطاب الهذياني في أدب الوهراني:
تشوىو"  ،1مف خالؿ المقولة يمكف القوؿ :ما ىي اليوية التي كاف يخفييا الوىراني إذف ،إذا
سممنا أف ما كاف يحركو في ىذا المجاؿ ليس ىو الخوؼ عمى ضياع الخطاب بسبب ذات

متسمطة وانما شيء آخر؟

ال ىو ىويتو الطافحة في الخطاب اليذياني بألواف مف المجوف
ما كاف يزعجو فع ً
والفحش الذي طغى عمى لسانو ،ىو الخمط الذ ي قد يحصؿ بيف ىذه الي وية وىويتو الدينية

ويصبح ال شيء ،ولكي ينقذ ىويتو الدينية عمد إلى نكراف أي صيغة مف صيغ اليوية الماجنة

التي أضحت لصيقة بو في معظـ نصوصو الشذرية ،بؿ رفض حتى الذات كعامؿ وحدة
ضروري لجميع أشكاؿ اليوية.

إف أكبر إجحاؼ في حقو ىو إختزاليـ أل عمالو في بعد واحد ىو بعد المجوف والخالعة

ال
محاوليف رسـ خريطة تاري خية تقضي عمى مآؿ الخطابات اليذيانية المنجزة .نحف نعرؼ مث ً
أنو كاف ميتم ًا لمغاية باكتشاؼ كؿ أشكاؿ اإلقصاء باإلكراه وكؿ تالويف االستبداد المشرقي
الناتج عف السمطة الحاكمة ،ثـ إنو لـ يشأ كما فعؿ غيره مف األدباء االكتفاء بػ"الحقيقة األليفة"
التي احتضنتيا العقمية األ دبية المتممقة في تاريخيا الطويؿ ثمة "حقيقة متوحشة"



ينبغي

تحويميا بالشكؿ الذي يسمح ليا بالدخوؿ إلى مجاؿ الحقيقة المغيبة التي يأمميا الناس عبر

آليات خطابية جديدة ،تممييا ظروؼ الكتابة.

لـ يكتب الوىراني عف المجوف الذي ساد معظـ خطاباتو ،والتي أوقعتو في تجربة وسمت

ال ما لمتعامؿ والتصرؼ عمى ىذا
بالفحش واليذي ،والتي قننتيا المعايير الدينية ،ليطرح بدي ً
الصعيد ،كما أنو لـ يكتب عف السمطة المشرقية كدعوة إلى "شرعية بديمة" ...الخ .لقد أنشأ ما
يمكف " أف نسميو بػمنظومة نقدية تشتغؿ عمى خطابات ماجنة(فاضحة) ،ىاجسيا الكشفي

ليس اقتراح معايير جديدة لمحقيقة أو اكتشاؼ حقائؽ أخرى أغفميا التاريخ 2 "،وانما لفضح

ىشاشة المعايير السائ دة والتي يحمييا التقميد المشرقي المثير في كتابتو األخيرة والتي سنقؼ
عندىا الحقا ،ىو التمظير بمظير جديد عبر قناع شذري أنتجو الخطاب اليذياني ،وال يمكف

1


 -مصطفى أعراب ،فوكو :بعد الشذوذ الجنسي وتجربة االختراؽ ،الموقع السابؽ.

 -ينظر :مارتف ىيدجر ،نداء الحقيقة ،تر :وتقديـ ودراسة د.عبد الغفار مك اوي ،دار الثقافة لمطباعة والنشر ،القاىرة
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استراتيجية الخطاب الهذياني في أدب الوهراني:
ضبطو كما ىو الشأف بالنسبة لمكتابة ال مشرقية التي كرستيا السمطة لمصالحيا ،إنيا كتابة

ممتوية غير قابمة لمتشخيص.

كاف الوىراني أقرب إلى الفسؽ مع أنو لـ يظير في كتاباتو األخرى أي نوع مف التعاطؼ

معيا ،كاف "نواسياً" حينما حاوؿ مقاربة المجوف بشبكة مف العالقات والمواقع االجتماعية
والسياسية ،ىذا ضد الموقؼ الذي تبناه الصفدي كمترجـ لسيرة الكاتب الذي يتعامؿ مع
المجوف مف منظور واحد ويفسره مف خالؿ تصور واحد أيض ًا.
كاف ىناؾ إذف سياؽ معرفي عاـ شجع كاتِب "الحقائؽ الم توحشة" عمى الدفع بتجربة

التجاوز الخطابي إلى أبعد الحدود ،معتمداً في ذلؾ عمى الكتابة اليذيانية الفاضحة ،والتي
انبثؽ منيا خطاب الشذرة التي حاوؿ فييا األديب التخفيؼ مف جنونِيا عبر آليات آخرى تتسـ
بنسؽ خطابي مختمؼ.

لقد تمرد الكاتب ضد تقميد "الكتابة المطمئنِة " و"المتممقة" التي تعيد مضغ واجترار

اإلرث االجتماعي والثقافي مف خالؿ نفس المفاىيـ المقدمة ،فبدؿ البحث عف السائد في تاريخ
"الحقبة المشرقية" ،راح الكاتب بفطنتو يبحث عف "النظاـ الداخمي" لممنظومة المشرقية وطريقة
ىدمو عبر خطابات سردية أخرى ،وىذا التصميـ المحكـ نجد لو أث ار في ما ذىب إليو فوكو

واذا ما اكتشفنا البنية أو النظاـ الداخمي لمعارؼ عصر ما فسندرؾ أف تمؾ المعارؼ ما ىي

إال "اختيارات خطابية نسمكيا" ،تختمؼ قميال عف بعضيا ،وتشترؾ كميا في مرجعية واحدة .1
ىنا يكمف أيضا تمرد الوىراني عمى السائد في المنظومة الداخمية؛ حيث إنو يضرب القيـ

المألوفة في الصميـ دوف أف يعن ي ذلؾ أنو كاف ييدؼ إلى استبداؿ النظاـ الداخمي المتعفف.

تحصؿ القناعة في أف األمر يتعمؽ بتداخؿ خطابي ظاىره مجنوف وباطنو فضح لممستور

فيو ال يرتاح نيائي ًا لما ىو سائد لكف مع ذلؾ يصعب القوؿ إف الكاتب نجح فعال في محاوالتو
لميروب مف المعيارية المتبعة في التشكيمة الخطابية ،كونو ينفمت في بعض األحياف مف

التشخيص الذي قد يسبب لو أزمة مع كتابتو.

لكف ىذا القوؿ لف يمنعنا أيضا مف اإللحاح عمى أنو يزودنا فعال بتصور معيف بمفاىيـ

ف مسفية قادرة عمى جعمنا ننطمؽ مف نظرة مغا يرة لإلنساف وما ينتجو عمى مستوى السخرية
األدبية .ىذا يشجعنا عمى القوؿ :إنو قد نجح في تأثيث الخطاب األدبي الس اخر والعمؿ عمى

1

- D.Eribon, Foucault et ses contemporains, Fayard, 1994, p45.
نقال عف :مصطفى أعراب ،فوكو :بعد الشذوذ الجنسي وتجربة االختراؽ ،الموقع السابؽ.
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استراتيجية الخطاب الهذياني في أدب الوهراني:
زجو في مغامرات االختراؽ لكنو لـ ينجح في "تأثيت الذات" ،ال ذات المغتربة في رحاب العالـ

المشرقي لـ تخرج مف المأزؽ األنطولوجي.

ىذا المأزؽ الذي وصؿ إليو الكاتب كاف مأزقا أنتجتو العصبية المشرقية تجاه الذات

المغربية بالدرجة األولى في سياؽ تاريخي تحكمو آليات التغييب .لقد كانت المغامرة الشذرية

التي سينيي بيا الكاتب مشروعو السردي الساخر وجمة محفوفة بالمخاطر ،ألنو اختار
االشتغاؿ في حقؿ أدبي ساخر ال مداخؿ وال مخارج لو :حقؿ الالمتناىي ،عمد إلى اختراؽ
حدود المعنى التي ال تشتغؿ إال بمعبة الالمعنى الذي يخترؽ المنظومة المشرقية.
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إستراتيجية الخطاب اليذياني:
 - 2آليات الكتابة الشذرية:

إضاءة:

تفسح الكتابة الشذرية ،أك الكتابة المقطعية ،المجاؿ لظيكر ذات تفتٌت نفسيا عبر
الكتابة ،كتنسج خيكط أفكارىا عبر االقتضاب كالتكثيؼ كالتبئير كالتركيز كالنفكر مف التحميؿ
النسقية ،ذلؾ أف الشذرة تص ٌدع الخطاب ،كتقضي عمى
العقالني المنطقي كتفادم الكتابة ٌ
الكصؿ فيو ،ذلؾ الكصؿ الذم يرمي إلى بمكغ المعنى النيائي  .1كتعد ىذه الطريقة في الكتابة
خاصية غريبة عف ساحتنا الثقافية كاإلبدا عية كما تعكدنا عمييا لسنكات مضت عمى الرغـ مف
كجكدىا في تراثنا العربي بشكؿ مف األشكاؿ ،ال سيما في المنتج الصكفي كالعرفاني كأيضان في

كثير مف المصنفات التراثية القائمة عمى التقطيع كالتشذير كاالختزاؿ كخاصة الكتب الفمسفية
كاألدبية كالدينية منيا .2

كلمحديث أكثر حكؿ ىذه الفكرة ،نكرد ىذا التعريؼ " :كاف تجاكزنا القيمة النقدية التي ييطمقيا

ثالثية األطراؼ لم نص ،كالمؤلؼ ،كالجميكر كالتي تكشؼ مدل
سكراف(فيمسكؼ) حكؿ العالقة ٌ
المعقدة ،خاصة ك ٌأنو أحد العبييا
كماىية رؤيتو
حساسيتو الفنية
ٌ
ٌ
النقدية لتمؾ العالقة ي
 - الشذرة في المغة كاالصطالح :يعرؼ ابف منظكر في معجمو " :لساف العرب" لفظة" الشذرة" عمى النحك التالي:
ً
َّ
المعًدف مف غير إًذابة الحجارة ،كمما يصاغ مف الذىب فرائد يفصؿ بيا المؤلؤ
"الش ٍذر :قطى هع مف الذىب ييمٍقىطي مف ٍ
ات ً
الش ٍذ ير أىيضان :صغار المؤلؤ ،شبييا بالشذر لبياضيا .كقاؿ شمرَّ :
كالجكىر .ك َّ
صغار كأىنيا رؤكس النمؿ
الش ٍذ ير ىى ىن ه
الخ ٍك ً
صمى يو .فأىما
ؽ ،كقيؿ :ىك ىخ ىرهز يفصؿ بو النَّظٍ يـ ،كقيؿ :ىك المؤلؤ الصغير ،ك ىش َّذ ىر النَّظٍ ىـ :فى َّ
مف الذىب تجعؿ في ى
َّ
ًً
قكليـ :ىش َّذر
المثى ًؿ .كالتَّ ىش ُّذ ير :النَّ شاطي ك ُّ
الس ٍرعة في األىمر .كتى ىش َّذ ىر ًت الناقةي إذا أرىت ًرٍعيان
كالمو بً شع ور ،فمكلد كىك عمى ى
ى
ُّ
ص ىرد :بمغني عف أىمير المؤمنيف ىذ ٍرهء مف
فحركت ب أرٍسيا ىم ىرحان كفى ىرحان .كالتَّ ىشذر :التَّ ىي ُّد يد؛ كمنو قكؿ سميماف ابف ي
ىي يس ُّرىا ٌ
ت إًليو ىج ىكادان أىم مسرعان؛ قاؿ أىبك عبيد :لست أىشؾ فييا بالذاؿ ،قاؿ :كقاؿ بعضيـ
قكؿ تى ىش َّذ ىر لي فيو ب ىشتٍوـ كاًيعاد فى ًس ٍر ي
ُّ
ُّؤ َّ
تى ىش َّزىر ،بالزام ،كأىنو مف النظر ا َّ
لمش ِّر ،كقيؿ :التَّ ىش ُّذ ير التكعد كالتَّ ىي ُّد يد؛
المغٍ ى
ض ًب ،كقيؿ :التَّ ىشذر التَّيي ي
لش ٍزر ،كىك نىظى ير ي
يف :أىرل كتيبة ىحر ىش و
لمح ٍممىة .كفي حديث يح ىن و
ؼ كأىنيـ قد تى ىش َّذ يركا
كقاؿ ابف األىعرابي :تى ىش َّذ ىر فالف كتىقىتَّىر إذا تى ىش َّم ىر كتى ىييَّأى ى
ٍ
الف
أىم تييَّأيكا ليا كتأىى يَّبكا .كيقاؿ :ىش َّذ ىر بو ك ىشتَّىر بو إذا ىس َّم ىع بو .كيقاؿ لمقكـ في الحرب إذا تطاكلكا :تى ىش َّذ يركا .كتى ىش َّذ ىر في ه
الس ٍكطي :ماؿ
ت قيطٍ ىرٍييا كشالت بذنبيا .كتى ىش َّذ ىر َّ
إذا تييأى لمقتاؿ .كتى ىش َّذ ىر فى ىر ىس يو أىم ركبو مف كرائو .كتى ىش َّذ ىر ًت الناقةي :ىج ىم ىع ٍ
كتحرؾ .ينظر :ابف منظكر :لساف العرب ،ط ،1دار صبح ،بيركت ،لبناف ،الدار البيضاء ،المغرب ،2006 ،ج7 :
َّ
ص .55- 54
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إستراتيجية الخطاب اليذياني:
المؤسسيف لمكتا بة الحديثة التي اتخذت شكؿ الكتابة
األساسييف ،نجد ٌأنو كاف مف أكائؿ
ٌ
ٌ
تشظية التي تنجر عنيا شعرية االنفصاؿ .مف جيتو يستفيض
الم ٌ
الس ٌ
الب ٌنية ٌ
المفككة ،ك ي
ردية ي
ي

فتاحية
الم ٌ
المترجـ في تكضيحو طبيعة كتابة سكراف ،كالتي تتخذ مف كممات الكتاب ي
الشاعر /ي
جرد شذرات أك ندكبٌ .إنو
دليالن لقراءة النصكص كاممة ،فيقكؿ :كىكذا يرل سكراف الكتابة يم ٌ
إف لسيكراف عبارة
المحكمة"ٌ ،إنيا يجمؿ تبدأ في كثير مف األحياف دكف أف تنتييٌ .
ض ٌد " ي
البنية ي
تشبو البر ٌقية أك الشتيمة كىي أشبو بالتمتمة أحيان نا .1
الن سقية ،كالتحميؿ المنطقي الصارـ
ىذا ،كاذا كاف أغمب المؤلفيف يميمكف إلى الكتابة ٌ
المبني عمى قكة الحجاج كاالستدالؿ كالبرىاف العقمي ،كالتحميؿ المتماسؾ اتساقان كانسجامان ،فقد
بدأت الكتابات المعاصرة  ،سكاء أكانت مف األدب العاـ أـ مف األدب الخاص ،تعتمد عمى
السردية المتشظية ،كتتكئ عمى بالغة ال ٌتشظي
الكتابة الشذرية المقطعية القائمة عمى البنية ٌ
كتتيرب مف التحميالت العممية كالمنطقية العقمية الجافة كالمنفرة ،لتعكضيا بكتابات شاعرية

إم ا ذىنية كاما كجدانية .كبذلؾ تحضر الذات ،كيطفك الخياؿ الخارؽ ،كيعمك التخييؿ
ٌ
كتأممية ٌ
المجنح ،كيسمك االنزياح ،كتتقطع النصكص فكؽ صفحة البياض فراغا كامتالء كانفصاال
كبعثرة ،فتختمط األجناس كاألنكاع ليتشكؿ منيا نص شذرم أك كتاب شذرم كذلؾ في شكؿ

مقطكعات كفقرات كمقتبسات ،بينيا بياضات كاصمة ،كفكاصؿ تتأرجح بيف النطؽ كالصمت.

كىكذا ،تحيمنا لفظة ":الشذرة" لغكيا عمى مجمكعة مف الكممات كالدالالت المعجمية التي تنفعنا

في ا ستجالء التعريؼ االصطالحي .كمف بيف ىذه المفاى يـ الداللية التي يمكف استكشافيا
نذكر :القطع ،كالصياغة عف طريؽ الفصؿ ،كالحجـ الصغير المتناىي كالدقيؽ ،كالجكدة
كالركعة ،كالخفة ،كالمرح ،كالنظاـ ،كالكحدة ،كالتتابع ،كتفصيؿ النظـ ،كالتضميف ،كاالقتباس

كالنشاط كالسرعة في األمر ،كاالستعداد كالتأىب لمحممة ،كالتسميع ،كالجمع كاالتساؽ ،كالتفريؽ

كالتبديد .2

كمف ىنا ،يتبيف لنا بأف أدب الشذرات عبارة عف نص منقسـ كمنفصؿ إلى مجمكعة مف

القطع كالفقرات كالمتكاليات المستقمة بنفسيا عمى المستكل البصرم ،كالمتكاممة مع الشذرات

األخرل دالليا كتركيبيا كتداكليا ،كمف ثـ تتسـ الشذرة بالتفكؾ كاالنفصاؿ عمى مستكل الظاىر

 - 1ينظر :آداـ فتحي ،إميؿ سكراف :شعرية المتناقضات المغكية  -القدس العربي 3 ،تمكز (يكليك) ،2014 ،مكقع:

www.alquds.co.uk/?p=188407
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إستراتيجية الخطاب اليذياني:
كلكف تتميز عمى مستكل العمؽ البنيكم بالكحدة العضكية ،كاالنسجاـ المكضكعاتي كالرؤيكم
كالمقصدم .كيالحظ أيضا أف ال شذرات عبارة عف نصكص صغيرة الحجـ متناىية الدقة

كتمت از كذلؾ بركعة األسمكب كجكدة التعبير ،عالكة عمى ذلؾ ،فيي تتسـ بالتكثيؼ كاإلضمار
كاإليجاز كالحذؼ كالتركيز كالتبئير ،كما تتكىء عمى التتابع تارة كاالنفصاؿ تارة أخرل ،كغالبا

ما تحمؿ مضاميف الشذرات رؤل فمسفية كتأممية عميقة تعبر عف عالقة المبدع بذاتو أك بكاقعو
المكضكعي ،أك تفصح عف عالقتو بالفف الذم يمارسو في إطار الميتاسردم أك الميتافيزيقي .1

كعميو ،فالشذرات عبارة عف تأمالت ماكرائية صارمة حكؿ الحياة ،كتعبير شاعرم عميؽ

عف تجارب ذاتية كمكضكعية كفنية ،كما أنيا بمثابة جمؿ أك ممفكظات أك مقاطع أك نصكص
نثرية أك شعرية أك فمسفية أك صكفية أك تأممية أك غيرىا ،كىي كذلؾ متكاليات مقطعية

منفصمة عف بعضيا البعض ،بيد أنيا قكية كجذاب ة ،تحمؿ صك ار داللية عميقة قائمة عمى

االنزياح كالمفارقة كالسخرية كاإليحاء كالترميز كاإلرباؾ كاإلدىاش كالعصؼ الذىني ،كيتميز
تتابع ىذه الشذرات بحركية إيقاعية سريعة قكاميا :الحركة كالنشاط كالدينامية كالدأب المستمر.
كمف ىنا ،فالشذرات ىي كتابات ممزقة كمتفرقة تبد ك أنيا ضد النسقية ،كضد النظاـ النصي

الصارـ" ،محككمة بتدفقات مقطعية ،التركـ إال الكممة المكاتية الالزمة ،كالبالغة المقتصدة
المصادمة" .2

يمكف أف تككف الشذرة في بعض تجمياتيا الخطابية ،قبسات صكفية ،كشطحات عرفانية

كانطباعات عقمية كنفسية ،في شكؿ خكاطر شاعرية تعتمد عمى المسركد الذاتي ،كالخطاب
غير المعركض ،كتشغيؿ ضمير الحضكر ،كاستدعاء الذات المتكممة .كقد تككف الشذرات مف

الناحية الشكمية مقاطع قصيرة أك طكيمة في شكؿ حكـ كخالصات عامة ،يسميا التجريب

كاالنزياح ،كيكسكىا العمؽ الفمسفي .كيالحظ كذلؾ أف مقاطع الشذرات متفس خة كمتقطعة تنفر
مف النسقية كالمقاييس العقمية كالمنطقية ،كتتمرد عف التفكير البرىاني أك الحجاجي.

كقد تجمع الشذرة بيف الفمسفة كالشعر ،كتتأرجح بيف ال ذىف كالكجداف ،كالشعكر

كالالشعكر ،كالعقؿ كالالعقؿ ،كالصحكة كاليذياف .كمف ثـ قد تحتكم الكتابة الشذرية عمى

مجمكعة مف الخاصيات كالسمات ،مثؿ :التركيز ،كاالختزاؿ ،كاالقتضاب ،كاالقتصاد كالتحرؾ

السريع ،كالتخمص مف الحشك كاإلطناب كاالستطراد ،كاالعتماد عمى بالغة التكثيؼ ،إذ تقدـ
1
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إستراتيجية الخطاب اليذياني:
الشذرة عصارة التجارب الذاتية أك المكضكعية ،أك تك كف خاتمة لتجارب ذىنية ككجدانية

خاضعة بدكرىا النطباعات ذاتية أك مكضكعية ،أك لضغكطات داخمية أكخارجية أك إلكراىات

ال نسقية .1

كتستعمؿ غالبا بمثابة سالح ىجائي ضد الزمف الراىف ،ركحيا ىي ركح التمرد ،كالرفض

كاالختالؼ ،كالتفكيؾ كت عمؿ عمى اليدـ كالتقكيض كالتشظيةٌ .إنيا كما قاؿ نيتشو" :فف الخمكد"
كتظير الشذرة في المجتمعات المضطربة التي تعجز كؿ األنساؽ عف فيميا ،كتخاؼ االقتراب

منيا ،كيممؾ الشاذر طبيعة مقاتمة لمقاكمتيا ،فيك ال يخاؼ الصراع ،بؿ يعمؿ كاعيا عمى

إشعاؿ فتيمو ،كىك المعارض األبدم بامتياز ،أك كما قاؿ عنو شميغؿ" :يكجد دائما في كضع
ىجائي" .2

كيرل شييركف بأف اختيا ر الكتابة الشذرية في الحقيقة ال يعبر إال عف نفكر مف التحميؿ

الذم قد يشمؿ نصكص المبدع كالبرىنةٌ .إن و عبارة عف تنازؿ ليس أكثر كال أقؿ ،كيصرح:
"كفي األخير استقر ذكقي في ىذا الشكؿ التعبيرم الذم يتيح لممرء أف يترجـ عف حاالت
إف الشذرة عندم ليست
مؤقتة كلحظات انفعالية ،كاجماال عف حقائؽ مؤرخة ،جزئية كمتحيزة"ٌ .
ىي كذلؾ ،أك إف شئت فيي ال تكلد أبدا مف تمقاء ذاتياٌ .إنيا في غالب األحياف خاتمة تحميؿ

أك فكرة مكتكبة تكفر عمى القارئ عناء التفكير ،فال تعبر إال عف خالصة ما يبثو الفكر ،لذا

لف تجد أم فيمسكؼ جدم كأرسطك أك ىيجؿ يكتب شذرات ،أما نيتشو فكاف يفعؿ ذلؾ بسبب

مرضو .3

ك ىناؾ مجمكعة مف المفكريف كالفالسفة الذيف كظفكا الشذرات كمارؾ أكريميكس ،كبالنشك

كباسكاؿ ،كجراسياف ،كشنفكر كدسنكس ،كنيتشو في كتابو " :ىكذا تكمـ زرادشت"  ،4كمنتاني

في مقاالتو كفاليرم ،كركالف بارت ،كالبمغارم إلياس كانيتي كما في كتابو " :شذرات" ،ككافكا
كغيرىـ .كيقكؿ شييركف في حؽ الكتابة الشذرية" :في ما يخصني ،حبي لمتعبير المرح الخفيؼ
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جامعة محمد األكؿ بكجدة ،السنة الجامعية ،2001- 2000:ص  .194نقالعف :جميؿ حمدكام ،المقاربة الشذرية بيف
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إستراتيجية الخطاب اليذياني:
الظؿ كلالقتضابية كاالختصار ،ىك الذم يدفعني إلى تبني الخطكة التي تحدث عنيا ،كىذا

الصنؼ عمكما ،مشككؾ فيو تارة كداؿ طكرا ،بما أنو يعبر عف اإلن ساف في الاستم ارريتو
كىشاشتو ،ثـ ما الفائدة مف بناء أنسقة اليفكتيا أف تتياكل كتضمحؿ؟

كمف ثـ ،يؤكد شييركف ذلؾ بقكلو ":التناقض مالزـ لمحياة نفسيا ،كبالتالي ،ال أعيره أم

فإن و تأكيد كتعبير عف حالة ثابتة أك كسكاس .إني مف ىؤالء
انتباه في كتاباتي ،أما التكرارٌ ،
الناس الذيف يتمقكف الحياة ككسكاس"  .1كيعني ىذا أف شييركف يكتب أفكاره التأممية كالفمسفية

في شكؿ مقاطع كتفاريؽ كشذرات تتحرر مف كؿ مقكمات الفمسفة النسقية القائمة عمى صرامة
الحجاج الفمسفي كضكابط التحميؿ المنطقي االستداللي.

ككاف ليذا النمكذج الخطابي المكسكـ بالكتابة الشذرية مكانة في أدب الكىرانيٌ ،إنو بديؿ
ٌسرد م يريد مف خاللو نقؿ النص إلى اإلختالؼ في الداللة كالشكؿ ،أما ال ٌتصكر الذم ييقيمو

لمعالـ ىفعمؿ عمى خمؽ مجاؿ مضمر يقع بيف النص كالذكات المضمنة مرجعي نا كالذات القارئة.
لكننا في تحميالتنا الالحقة سنيتـ باآلليات التي تفرضيا خصكصية النص الشذرم ،كال
ندعي فيو تماـ التحميؿ ،فسيظ ٌؿ مجاالن الفتراضات شتى كعرضة لتحميالت ال حصر ليا.

- Ph. LacoueLabarthe et J.-L. Nancy : L'absolu littaraire, Paris, seuil.Poétique, 1978.p, 33
نقال عن :جميل حمداوي ،المقاربة الشذرية بين النظزية والتطبيق ،ص .91
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إستراتيجية الخطاب اليذياني:
- 1آليات الكتابة الشذرية:

السخرية ،لتبياف طرائؽ
نقدـ لمقارلء مجمكعة مف الشذرات األدبية التي ال تخمك مف ٌ

اشتغاليا صياغة كداللة كمقصدية ،كسنحاكؿ أف نكيؼ النص اإلبداعي الشذرم في ضكء
مجمكعة مف اآلليات ،التي يتـ تحديدىا منيجيا مف خالؿ تركيزنا عمى المدكنة.

أ -آلية اإلشارة ولغة الجسد:
 -آلية اإلشارة:

كنحف نق أر الكتابة الشذرية نشعر أف الكاتب يميؿ إلى ترسيخ قنكات تكاصمية ككسائؿ

تعبيرية لـ نكف نعي رىا االىتماـ الالزـ ،بحيث إذا كنا قد تعكدنا في تحميالتنا أف نيتـ بالمغة

المٌ فظية ،فإننا لـ نكتسب تقاليد تكاصمية فاعمة تندرج ضمف المغة غير المفظية كمغة اإلشارة.

تمثؿ اإلشارة كسيمة مف كسائؿ "البالغة بمفيكميا السيميائي العاـ"  ،1كجميع "أصناؼ

الدالالت عمى المعاني مف لفظ كغير لفظ ،خمسة أشياء ال تنقص كال تزيد :أكليا المفظ ،ثـ

اإلشارة"  ،2كتككف اإلشارة باليد كالرأس كحسنيا كما يقكؿ الجاحظ "مف تماـ حسف البياف
بالمساف ،كتككف بالعيف كالسيؼ كالمنكب كبغير ذلؾ مف الكسائؿ التي تبمغ المعاني إلى

المتمقي كالردع كالكعيد كالغزؿ كالتحذير كاستدعاء التيكـ.3 "...

إف أم لغة في العالـ تيدؼ إلى تحقيؽ التكاصؿ كالتفاعؿ ،إذ إف كظيفة المغة األساسية
ٌ
ىي التعبير عف األحاسيس كتبميغ األفكار مف المتكمـ إلى المخاطب ،فالمغة بيذا االعتبار
كسيمة لمتفاىـ بيف البشر كأداة ال غنى عنيا لمتعامؿ بيا في حياتيـ .كىناؾ "لغات غير لفظية"

يستطيع أف يتكاصؿ بيا اإلنساف كيتفاعؿ مع العالـ بأسره بؿ كتككف لغات عالمية تسمك عمى

"المغات المفظية" التي تختمؼ حسب األقكاـ ،كمغة اإلشارة كالجسد التي تظير مالمحيا في
نصكص الكتابة الشذرية .4

كنظ انر لككف أكجو كمجاالت المغة " غير المفظية كثيرة كمعقدة يكفي أف نذكر منيا عمى

سبيؿ المثاؿ :المظير ،فعالماتو الخارجية ذات دكر حاسـ في التكاصؿ ،فيك أساس االنطباع
1

السرد ،ص .77
 محمد مشباؿ ،البالغة ك ٌ -الجاحظ ،البياف كالتبيف ،ينظر كذلؾ :سميـ سعدلي ،تشكالت السرد الساخر كمقاصده في المناـ الكبير لركف الديف

3

 -ـ ،ف ،ص .79- 77

2

الكىراني ،ص .195
4

السردية ،دراسة في مجمكعة "تراتيؿ الماء قصة" ،س ص ع" ،لعبة
 -ينظر :ضياء غني العبكدم ،متتالية الجسد ٌ

األقداـ اختيا انر" ،ص  ،1المكقعhttp:ahmedtoson.blogspot.com :
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إستراتيجية الخطاب اليذياني:
األكؿ كالمصدر الكحيد لممعمكمات .كال مجاؿ لممصادرة في المرحمة األكلى عمى الفركؽ بيف

المعرفة كالثقافة ،كاالحتراـ ،كالشخصية ،كبيف الجماؿ كالجاذبية الجسدية كعناصر اإلثارة ،كمف
بي ف أىـ المثيرات المككن ة لمظير اإلنساف ىنا :الكجو ،كالعيناف ،كالقكاـ ،كالبنية الجسدية
كاإلشارات كال حركات كما يندرج ضمنيا مف إيماءات ،كالفتات كحركات التأنؽ كالمٌمس" .1

كلع ٌؿ مف بيف أىـ مؤشرات التعبير الشذرم التي تحتؿ مكانة ىامة ،نجد الكجو "الذم

يصير نسق نا لمتفكير كأداة لمعرفة كاكتشاؼ العالـ كالنفاذ إلى حياة اآلخريفٌ ،إنو مرآة عاكسة
كدليؿ مسمكيات الشخصية" .كيعتبر أيض نا بنية منسجمة تمأل أركانيا عناصر أساسية مثؿ:
الجبية كالعينيف كاألنؼ كاأل ذنيف كالشفتيف كتربطيا عالقة تفاعؿ متناغـ في إنجاز كظيفة ما

كتعمب دك ار ىاما في تشكيؿ اإل طار كالمظير العاـ لتقاسيـ الكجو ،الشيء الذم يجعؿ ليذا

األخير كظيفة حاسمة في بمكرة الصكرة المرجعية الحقيقية لمحاالت االنفعالية لمشخصية
السخرية ،الحزف ،الخكؼ.2 "...
كلتكقعات محتممة مثؿٌ :
كاذا أردنا التمثيؿ لذلؾ نجد الكىراني يمجأ إليو في ع ٌدة مقاطع منيا:

 " -والمالؾ الناصر ال يطرب إالّ عند سماع الطالبيف ،وال ييتز مثؿ السيؼ الصقيؿ إالّ عند

السؤاؿ ،ومف أعجب األشياء أف المولى منو نيؿ مصر ،ال يصؿ إلى الناس منو إال ما يخرج
مف شبابيؾ أصابعو وخادمو في السياؽ مف شدة العطش يتمنى قطرة يبؿ بيا فؤاده ،وتبرد

أكباده فال ي قدر عمييا ،يا سيدي قد انتقؿ الماؿ مف أىؿ الفضؿ والسخاء إلى الدبراء
والصعاليؾ.3 "...

" وأما تعريضو لمخادـ بالصفع فميتو لو فعؿ حتى يستوفي مالو عميو منو" .4

"ثـ أقبؿ عمى تعضيض كفيو ،وتخميش خديو ثـ بكى حتى خر مغشيا عميو" .5

" وخط أحسف مف مندرس الخضاب ،ينطوي عمى توقيع رفيع ىو أحسف مف البدر بيف
السحاب ،وألذ مف الصفع بموالؾ(أحذية) القحاب ،فتمقاه بيده ووضعو عمى كبده .فسمع لو

صمصمة الدنانير ،وشـ عميو رائحة الشواء في التنانير ،لكنو فتحو بغتة ونشره فمتة ،فخرج
1

 -ادريس القصكرم ،شعرية الجسد ،كالمغة غير المفظية " ،كقائع ندكة" ،رىانات الكتابة عند محمد برادة ،مختبر

الس رديات ،كمية اآلداب كالمغات ،بنمسيؾ ،الدار البيضاء ،ط ،1995 ،1ص .31- 30
ٌ
 - 2ـ ،ف ،ص .32
3

 -فصؿ ،الكىراني( ،فصؿ يشكك فيو تكقؼ الجارم) ،ص .207

5

 -ـ ،ف ،ص .185

4

 -ـ ،ف ،ص .139
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إستراتيجية الخطاب اليذياني:
عميو شواظ ليب ولساف ذىب مف خط كاف ف ي السطور صيَّر في جسمو كالفطور ،وىجمت
عميو قمة األنعاـ التي وردت في اإلنعاـ ،فسقط مف شدة خوفو فداست بأظالفيا في جوفو

فبقى منيا كاليالؾ.1 "...

ليست اإلشارة إذف في ىذه المقاطع ،كقكلو :ال يطرب إالّ عند سماع الطالبيف ،يخرج

السيؼ الصقيؿ إالّ عند السؤاؿ ،وأما تعريضو لمخادـ
مف شبابيؾ أصابعو ،وال ييتز مثؿ ّ
بالصفع ،ثـ أقبؿ عمى تعضيض كفيو ،وتخميش خديو ،فسمع لو صمصمة الدنانير ،وشـ

عميو رائحة الشواء في التنانير ،...سكل كسيمة مف كسائؿ التكاصؿ ،أك كما كصفيا الجاحظ
لساخرة
بالبياف أك أحد ألسنة اإلنساف الَّتي يعبر بيا عف أغراضو كمقاصده ،إذ تنمك األحداث ا ٌ

التمرد ،2 ،متكسمة بالجسد كأداة لمتكاصؿ غير المفظي ،مف أجؿ تفعيؿ
التي ال تخمك مف
ٌ

خاصية األفعاؿ المتكالية في النصكص السردية :كحركة الوجو والرأس واألصابع والخديف

والصفع ،والشـ ،...التي تساىـ في تجسيد البعد الجمالي ،فإشاراتو منظكمة لغكية صامتة
يقؼ فييا المٌ ساف كيجمد كيبدأ الجسد في حركات تعبر عف معنى كظيفة التكاصؿ كالتفاعؿ مع

اآلخريف.

كنحف لك تتبعنا اإلشارات الجسدية لمشخصيات لرأينا بأف الحدث ال ٌسردم ينمك سردنا
جسدي نا ،إذ عدـ اعتماد الشاذر عمى الحكار "أم االتصاؿ المفظي" جعمو بالضركرة يعتمد عمى
الساخرة ،كاالٌ فانعداـ الحركة يعني مكت
السردية ٌ
"االتصاؿ غير المفظي" كآلية لنمك الحركة ٌ
ألنيا لـ تعتمد
السرد مع الحكار ،ك ٌ
ال ٌسرد ،فالحدث ينتعش بأحداثيا كاألحداث تنمك بتعاضد ٌ
فإنيا اعتمدت الجسد بالتكاصؿ  3فأصبح لدينا كتابة شذرية بمغة الجسد أك شذرة
الحكار بالتالي ٌ
السرد كالجسد ،فالشاذر ىك العمؽ الحركي لممشيد الشذرم؛ حيث تتحكؿ ىذه
تنمك بتعاضد ٌ
الحركات التي تسعى إلى النيؿ مف شخصية "ابف المطمب" إلى أداة تكاصمية غير لفظية

الساخر ،ال تكؼ عف تكجيو المٌكـ كاالنتقاد كالكعيد لو.
السرد ٌ
طافحة ب ألكاف مف ٌ
نكعا مف االستخفاؼ
لـ يكف تصكير الكىراني ليذه األحداث التي تحمؿ في طياتيا ن
ال صياغة سردية تخييمية لخصاؿ البياف
بالذات كباآلخر كالَّتي استدعى فييا مكقؼ الحركة " إ ٌ

1
2

 فصؿ ،الكىراني ( ،فصؿ مف رسالة كتب بيا إلى ابف المطمب) ،ص .217 -ينظر :سميـ سعدلي ،تشكالت السرد الساخر كمقاصده في المناـ الكبير لركف الديف الكىراني ،ص .196

 - 3ينظر :ضياء غني العبكدم ،دراسة في مجمكعة تراتيؿ الماء لألردنية سناء الشعالف ،لعبة األقداـ كمتتالية الجسد
السرديةwww.azzaman.com.
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إستراتيجية الخطاب اليذياني:
كعممو ،كلمكقؼ البالغة مف اإلشارة كضركرتيا في التكاصؿ كالحجاج"  .1كيدعـ الجاحظ

كظيفة الحركة في قكلو :مف عمد إل ى " الكالـ كالمناظرة ،كلـ يحرؾ رأسو كعينيو كمف كاف

كالمو يخرج مف صخرة"  ،2يبدك أف الكىراني اطمع عمى كظيفة اإلشارة عند الجاحظ فعمد إلى

الساخر جراء تكقيع
تكظيفيا خدمة لبناء نص الكتابة الشذرية ،كما نستشؼ مف خالؿ مكقفو ٌ
السحاب ،وألذ مف
"ابف المطمب" ،كقكلو [:ينطوي عمى توقيع رفيع ىو أحسف مف البدر بيف ّ
الصفع بموالؾ(أحذية) القحاب فتمقاه بيده ووضعو عمى كبده ،فسمع لو صمصمة الدنانير

السارد تكقيع خصمو إلى صكرة نابضة
وشـ عميو رائحة الشواء في التنانير] ،ىكذا يحكؿ ٌ
الساخرة التي يممؾ القدرة عمى إعادة تشخيصيا كتحريكياٌ ,إنو يبتكر كسيمة
تترجـ لنا حركاتو ٌ
لمتخفيؼ مف غمكاء تكتره النفسي ،كىي تعرية منطؽ الشخصيات المعارضة لسمككاتو ،فالمبدع

ىك الذم "يكفؽ إلى استبطاف خكافي النفس اإلنسانية ...كابرازىا كالتعبير عنيا بصمت
3
لمسارد
كصدؽ" كيبدك لنا أحيان نا أف صمت المغة الشذرية كتفعيؿ اإلشارة ىك الصكت الداخمي ٌ
فثمة نزاع حاد ينشب بين و كبيف محيطو الخارجي ،أيف يذكب الحؽ بمجرد إمضاءات يخطيا

قضاة الدكلة المشرقية.

إف الشاذر يخترؽ القاعدة البالغية المبنية عمى التكاصؿ المفظي ،إذ كفؽ في تكليد
ٌ
الساخرة كالتعبير عنيا بما يثير مخيمة القارئ ،لكف في مقاطعو الالحقة
اإلثارة كتفعيؿ الحركة ٌ
ليس بمغة اإلشارة الجسدية ال تي تعمؿ عمى إثارة التفاعؿ مع اآل خريف مف أجؿ تعزيز أركاف
بالغة الخطاب الساخر ،بؿ بمغة الجسد الذم ال ينفؾ يبحث عف المٌذة.
 -لغة الجسد:

السردم الذم ترسمو لنا "الكتابة الشذرية" عند الكىراني بشدة مع "رؤية
يتصادـ اإلرث ٌ
أفالطكف لعالـ الجسد كعالقتو بالعالـ الخارجي"الطبيعي" التي تعتبر أف الجسد قبر كسجف

لمنفس كتعطيؿ آللية ارتقائيا إلى عالـ المثؿ ،كارتيانو بعالـ حسي كىمي زائؿ ،كعمى ما يبدك

يرل أفالطكف أف بنية الجسد آلية مكات ،في حي ف أرل أف الجسد آلية بحث جمالية مف
الناحيتيف الركحية كالجسمية ،كأف الحقيقة المبتغاة لمعرفة القيـ اإلنسانية ليست في إىماؿ
1
2
3

السرد ،ص .78
 محمد مشباؿ ،بالغة ٌ -الجاحظ ،البياف كالتبيف ،ص .91

ال عف :ضياء غني العبكدم ،متتالية الجسد
 -محمد يكسؼ نجـ ،فف القصة ،ط ،1دار صادر ،بيركت ،1996 ،نق ن

السردية ،ص .1
ٌ
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إستراتيجية الخطاب اليذياني:
الجسد كالكؼ عف استغكار خكاصو البنائية كقكانيف حركتو كتناغمات أعضائو ،كليس صحيحا

أف نعتب ر الجسد كتمة لحمية زائدة ،فظ ٌؿ تحت قضايا المسككت عنو ،أك ما ال يسمح البكح أك
التفكير بو"  ،1يحاكؿ الباحث مف خالؿ ىذا القكؿ أف ينتقد رأم أفالطكف الذم يعتبر النفس
منبع الفضيمة ،كترتب عمى ذلؾ تعزيز مكانة الركح عمى حساب الجسد ،حيث أصبحت الركح
مكطف التسامي كالفكر كرمزه الالمتناىي عمى حساب الجسد الذم أصبح نفاية لممكبكتات
كمنبت الدكافع كالغرائز ،كىك بيذا المعنى دنس كمأكل لأللـ كالمرض كالرغبة كالشيكة

كاالنحراؼ كالجريمة .لقد تعمقت القطيعة بيف عالـ رذيمة يمثمو الجسد ،كعالـ فضيمة تمثمو
الركح ،حتى استبطف اإلنساف داخمو الجسد كرذيمة يجب أف يحذر غكايتو كشيكاتو ،ألف الركح

ىي كحدىا الجديرة باالىتماـ نظ انر لككنيا راعية األسرار القدسية كالمذة الحقيقية ،أما الجسد فيك
مجرد مثكل لمذة عابرة كنزكة منحمة ،بينما الركح ال تبمى كال تتبدد فيي األصؿ الذم ال

يتعطؿ .2

ال ،كلكنو
إف ىذه الثنائية تضع ىكة ضخمة بيف الركح كالجسد كتجعؿ لمجسد كجكدنا مستق ن

محقر كتابع ،بينما تميز الركح في شكؿ مطمؽ ،فيي تحت كصاية "النظاـ الككني اإلليي"

3

إف الفكر بالنسبة لفالسفة العقؿ مستقؿ كمي نا عف الجسد ،إنو يتأسس عمى اهلل أيض نا ،أما
ٌ
الجسد فيك مييأ لمحقارة ،إنو حقيقة طارئة غير جديرة بالفكر ،فاإلنساف عندىـ ىك كياف

ال مف الفكر ،كال جسد أك باألحرل آلة جسدية يمكف
تتجاكر فيو الركح التي ال تستمد معناىا إ ٌ
اختزاليا في بنيتيا العضكية فقط  .4لقد كانت كؿ ىذه القضايا ىي نقطة انطالؽ خطابات

الكىراني الشذرية في اىتمامو بالجسد ،إذ بدأ أكالن في تفكيؾ ىذه الثنائية(الركح/الجسد)



 - 1منير الحافظ ،الجنسانية ،أسطكرة البدء المقدس ،مبحث :ثقافة الجسد ،ط ،1دار الفرقد ،سكريا ،2008 ،ص .31
2

 -ينظر :حسف المصدؽ ،البيكلكجيا السياسية بيف سمطة المعرفة كمعرفة ال سػػمطة ،جريدة العرب الدكلية ،لندف

 ، 2007 – 7 – 26ص  .02نقال عف :حسني إبراىيـ عبد العظيـ ،الجسد المقمكع :قراءة في فمسفة ميشيؿ فككك
mana.net.
3
4

 -منير الحافظ ،ـ ،س ،نقال عف :ـ ،ف.

 -ديفيد لكبركتكف ،انثركبكلكجي ػ ػ ا الج سػ ػػد كالحداثة ،تر :محمد عرب صاصيال ،المؤس سػػة الجامعية لمدراسات كالنشر

كالتكزيع ،بيركت ،1997 ،ص  . 67- 66نقال عف :حسني إبراىيـ عبد العظيـ ،ـ ،س.


 -المتفحص لخطاب الكىراني يعثر عمى ميزة خاصة ،تتأرجح بيف ذات تقية ،تدافع عف نفسيا كتعمؿ عمى إعطاء

أدلة كشيادات تكحي لمقارئ بأنٌيا ذات مسممة كتقكـ الميؿ ،في حيف يعثر القارئ عمى ذات آخرل تجير بالفسؽ
يقر بشرعية النفس التي
السابقة المعركضة في التحميؿ حجة عمى ذلؾٌ .
كأف الكىراني ٌ
كالمعصية ،كربما الشيادات ٌ

جبمت عمى العبادة ،كقكلو [:فيظف ظاف (أو يتوىـ متوىـ) مف الناس ،أف الوىراني شرير وسخ المساف ال يسمـ منو
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إستراتيجية الخطاب اليذياني:
كتعريتيا بسخريتو الكاشفة فأكد أف ذلؾ الفصؿ مستحيؿ عمى مستكل الكاقع ،تمام نا كما ال
يمكف الفصؿ بيف الزماف كالمكاف في الفكر اإلنساني مف ناحيةٌ ،إنو يسعى لخدمة الميكانيكية

العضكية كلذلؾ فإف ما يجب القطع بو أنو ال تفاضؿ بيف الركح كالجسد ،فيما زكجاف ال
ينفصالف كحاضراف عمى الدكاـ في الفكر كالممارسة كالخطاب كالكجداف  ،1يرادؼ ما ذىب إليو

إف الجسد شيكاني حتى داخؿ الركح ،كركحي حتى في عمؽ
"ساف أكغسطيف" في قكلوٌ ":
2
فإف كعي النفس يسمـ نفسو
شيكتي"  .أما " جكف بكؿ سارتر" " يرل ٌأن و كمما تحركت الرغبة ٌ
لدافع الجسد بقكلو ":إنني الشيكة في حضكر اآلخر كذلؾ لكي يمبي اآلخر تعطش الشيكة

كبناء عميو يتـ تأسيس التكازف بيف
بمعنى يحرض الفتكف رعشة الكعي إزاء رعشة االنتشاء
ن
الركح كالجسد" .3

كبعد تأكيد الكىراني عمى ذلؾ الترابط العضكم بيف الجسد كالعقؿ ،يضع الجسد في قمب

االىتماـ ،كيجعؿ مف العقؿ مجرد كظيفة ،كما تكضحو ىذه المقاطع" [ينطوي عمى توقيع
رفيع ،ىو أحسف مف البدر بيف السحاب ،وألذ مف الصفع بموالؾ(أحذية) القحاب] [ .يشرب

الخمر مف شفتيو عمى نرجس مقمتيو ،ويشـ عنبر أنفاسو مف ريحاف الصدغ وراسو].

[يؤخذ عمى بركة اهلل مف صافي وصاؿ الحبيب ،منتقاة مف عيداف الجفا وخوؼ الرقيب

منزوعة مف نوى الصدود وا ليجراف ،وعناؽ النحور ،وضـ الصدور ،ولثـ الثغور ،ولزـ
الخصور ،ومص المساف مع الشفتيف ،ولثـ الفـ مع الوجنتيف] [ .واقترح األصوات واستعاد
الغناء ،ولـ يخرج في ىذا كمو إال التغافؿ وحسف الظف وقمة الفضوؿ لعشؽ تمؾ الحالة

ودخؿ فييا بجممتو وسأؿ اهلل تعالى أف يحييو قوادا ،ويمتو قوادا ،وأف يحشره في زمرة
عدو وال صديؽ ومعاذ اهلل وحاشا هلل واهلل يعمـ ويشيد وكفى اهلل شييدا أف الوىراني يخاؼ اهلل فيمف يخاؼ اهلل
ويراقب اهلل فيمف يراقب اهلل وانو يراعي ىذا الباب مذ كاف ] ،ككذلؾ شرعية الجسـ الذم جبؿ عمى الشيكات [.يؤخذ
عمى بركة اهلل مف صافي وصاؿ الحبيب ،منتقاة مف عيداف الجفا وخوؼ الرقيب ،منزوعة مف نوى الصدود

واليجراف ،وعناؽ النحور وضـ الصدود ،ولثـ الثغور ،ولزـ الخصور ،ومص المساف مع الشفتيف ،ولثـ الفـ مع
الوجنتيف].


 -الميكانيكية العضكية :نطمؽ عمييا اسـ :معمارية الخطاب الركحي كالجسدم ،بكافة حركاتو كسيميائياتو كدالالتو

ينظر :منير الحافظ ،الجنسانية ،أسطكرة البدء المقدس ،مبحث :المرأة كالمحرـ في شرعنة النخب الفكقية ،ص .66
1

 -ينظر :حسف المصدؽ ،البيكلكجيا السياسية بيف سمطة المعرفة كمعرفة ال سػػمطة ،ص  .2نقال عف :حسني إبراىيـ

عبد العظيـ ،الجسد المقمكع :قراءة في فمسفة ميشيؿ فككك .المكقع السابؽ.
2
3

 منير الحافظ ،ـ ،س ،مبحث :الحب بكصفو انتشاء جمالي نا ،ص .57 -ـ ،ف ،ص ف.

291

إستراتيجية الخطاب اليذياني:
القواديف )...(.وميما جيؿ مف فضؿ زواج النساء العواىر الحساف المتيمات فال يجيؿ أف
أكؿ الحالوة مع الناس أطيب مف أكؿ الخ ار وحده] [ .فمو كانت محبوبتو عاقمة لشخمت

وجوه العذارى بمحميا وأدخ مت ما بقي منيا في إستيا] [.فألجؿ ذلؾ جاوبتيا األلسف بألواف

مف الضراط]  .1فالجسد كما ىك مالحظ في "الكتابة الشذرية" ىك ما يستحؽ االىتماـ كالرصد

حيث يجب أف يعبر بكؿ حرية كبكؿ تمقائية كمف دكف مكانع أك قيكد؛ لكي يتجمى المسككت

عنو كتظير الحقائؽ دكف زيؼ ،كىذا ما تحتاج إلي و سخرية الكىراني ،لذلؾ كمو ال يرل فائدة

ترجى مف تغييبو ،بؿ يجب أف يصبح الجسد حاض نار في اليقظة كالمناـ ،كجذكة مستقرة في
الكعي كالالكعي ، كي ال يغيب التفكير في المكبكت كالمحرـ كالمقمكع ،فاالنحراؼ كالفسؽ
الساخرة ،كىي خير مف يكشؼ
كالجشع عنكاف عريض لتمؾ اآللية المتبعة في الكتابة الشذرية ٌ
قيـ ثقافية زائفة اضطيدت الجسد ككبمتو كعطمت طاقتو كمارست عميو الحجر؛ لذلؾ يرل

"فككك" أنو مف الالزـ إعادة االعتبار لمجسد عبر الكشؼ عف المسككت عنو ،فالجسد لو فكره

ألف الجسد حضكر ككعي بالكينكنة ،ألنو كالركح
كالفكر لو جسده ،كمف ال جسد لو ،ال فكر لو ٌ
صنكاف ال ينفصماف ،إذ ال تكجد ذات متعالية فكؽ الجسد ،فيك المأ كل كالمثكل .ليس ىذا

فقط ،بؿ إف فككك يؤكد أف تحقير الجسد كانكاره كتغييبو بمثابة حرب مدمرة لمركح أيض نا لذلؾ
فإف حؽ الجسد في الكجكد عالمة أكلى لكجكد الركح كسعادتيا أيض نا ،كمف ثـ أصبح الجسد
كاالحتفاء بو عنده ،كناية عف الكجكد كبالتالي فاالحتفاء بالجسد مجرد حؽ ثـ إرجاعو لنصابو
بعد أف تـ تغييبو طكيالن .2

كقد عمؿ الكىراني عمى تكظيؼ الجسد كفؽ تقنيات عديدة :كتكظيفو في الكتابة اليذيانية

ؾ سياسة القضاة
ث ف ىك ى
ككذلؾ في الكتابة الشذرية إلى جانب إقحامو في المقامات كالرسائؿ؛ حي ي
كالنظـ اإلدارية المعركفة آنذاؾ ،التي ساىمت في إخضاع الجسد إلى رقابة مف دكف أف تضع
رقابة لجسدىا الذم كشفو في مسار كتابتو؛ إذ ٌأنو في سخريتو التي سطرىا في أدبو ،ينطمؽ

1


 -فصؿ ،الكىراني ،ص .218- 204- 151- 137- 135- 133

 -فيما يخص كتابة الالكعي كالتي نسبناىا إلى الخطاب اليذياني ،أشرنا في خاتمة المبحث(ستار الجنكف) إلى تقنية

تكظيؼ الجسد كمدل فاعميتيا في الكتابة اليذيانية.

2

 -ينظر :حسف المصدؽ ،البيكلكجيا السياسية بيف سمطة المعرفة كمعرفة ال سػػمطة ،ص  .3نقال عف :حسني إبراىيـ

عبد العظيـ ،الجسد المقمكع :قراءة في فمسفة ميشيؿ فككك .المكقع السابؽ.
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إستراتيجية الخطاب اليذياني:
مف قضية أساسية ،كىي أف الجسد كاف عرضة لقكل متعددة ساىمت في إخضاعو كتركيضو
فراح يزيؿ الستار عف الفكاحش المتسترة التي تخفييا العبادات الركحية الزائفة.

إف الكىراني يتصكر الجسد ككياف حي كفاعؿ ناشط ،كممثؿ لمحياة النابضةٌ ،إن و يؤكد

عمى األساس الثقافي لمفعؿ ،كيؤكد عمى قدرة الجسد اإليجابية في استخداـ كتطكيع القكل

االجتماعية كالسمككية المقننة حكلو ،يعتمد الجسد عمى الميارات كاألدكات الثقافية المتاحة
أمامو ،كما أنو مسؤكؿ بنفس الدرجة عف إعادة إنتاج تمؾ الميارات كاألدكات ،كأكثر مف ذلؾ

فإف أفعاؿ الجسد التي تعتمد عمى تفريغ المكبكت ىي المسؤكلة عف إعادة إنتاج البناء
االجتماعي.

ال عمى مدار كتاباتو الشذرية بالكشؼ عما يكبؿ الجسد ،كيقيده
لقد كاف الكىراني منشغ ن
ألف ذلؾ في رأيو تكبيؿ لمعقؿ ،ففؾ أغالؿ الجسد مف آليات التكجيو كالنفي كالتركيض ىك

إ طالؽ سراح العقكؿ مف سراديب الحجر كالزيؼ كاإلثارة كالحاجيات المزيفة  .1ففي أعمالو
األدبية المنجزة ،كاف الكىراني يسعى إلى تكظيؼ خطاب الجنس كمظير مف مظاىر أنشطة

الجسد التي ت شكؿ رىانان سياسيان ،فيك مف جية يرتبط بأشكاؿ تحرير الجسد :تركيضو ،تقكيتو
عمى التنفيس الرىيب الذم جعؿ بعض النقاد يصنفكف ىذا األدب في دائرة المجكف.

كفي سياؽ تحميؿ الجسد كفؽ المنيج الجينالكجي يتبيف لنا الكىراني كشخص يتفحص

العالقات بيف السمطة كالمعرفة كالجسد في المجتمع المشرقي؛ أم أف ميمة الجينالكجي ليست
1

 -حسف المصدؽ ،البيكلكجيا السياسية بيف سمطة المعرفة كمعرفة ال سػػمطة ،ص  .2نقال عف :حسني إبراىيـ عبد

العظيـ ،الجسد المقمكع :قراءة في فمسفة ميشيؿ فككك .المكقع السابؽ.


يعرؼ «نيتشو » الجينالكجيا في كتابو« :جينالكجيا األخالؽ « » Genealogy of moralsبأنيا تتبع كتعقب
 ٌمراحؿ نشأة كتطكر القيـ الميتافيزيقية ،باإلحالة دائمان إلى الشركط الكجكدية كالمصمحية المنتجة ليا ،كالفكرة الناظمة

ليذا المنيج الجينالكجي ىي أف جميع الظكاىر عبارة عف تأكيالت ،كال تكجد ىناؾ عمى اإلطالؽ أية ظاىرة في حد

ذاتيا .لقد بدأ التحكؿ نحك الجينالكجيا يظير عند فككك منذ كتابيو :نظاـ الخطاب ،كنيتشو كالجينالكجيا كالتاريخ المذيف
صد ار في عاـ  ،1971كأصبح أكثر برك انز ككضكحان في كتابيو المراقبة كالعقاب عاـ  ،1975كالجزء األكؿ مف كتابو

تاريخ الجنس عاـ  ،1976حيث قاـ «فككك » بقمب نظاـ األكلكية لصالح «الجينالكجيا »التي أصبحت اآلف تحتؿ
المرتبة األكلى في سمـ اىتماماتو ،كاف كاف يؤكد أف الجينالكجيا تتكامؿ مع األركيكلكجيا كتتمـ عمميا.

فغاية الجينالكجيا ىي باألحرل ىدـ كتقكيض فكرة األصؿ كالمركز كالحقيقة ،فميست ىناؾ ماىية لألشياء...الميايا كميا

إف الجينالكجيا تسعى إلى كشؼ تميز األحداث بعيدنا عف كؿ غائية ،بالنسبة لمباحث
مصطنعة كمحبككة قطعة قطعةٌ .
الجينالكجي ال تكجد جكاىر ثابتة كال قكانيف أساسية ،كال غايات ما كرائية ،تسعى الجينالكجيا إلى تكضيح االنقطاعات
حيثما يككف آخركف قد الحظكا أف ثمة تطكر مستمر ،إنيا تصؼ ماضي اإلنسانية لكي تكشؼ زيؼ أن اشيد التقدـ
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إستراتيجية الخطاب اليذياني:
البحث عف معنى عميؽ لمسمطة قائـ في ما كراء سطح الحكادث كالعالقات ،كليست كشف نا لما

لـ يتمكف مف اإلعالف عف ذاتو منيا ،كليست تحري نار لما كبتتو السمطة المشرقية أك قمعتو
كليست إعالف حقيقة ماال يجد حقيقتو في ذاتو ،كليست كصالن لما انقطع مف عرل كحدة الذات
كاستم اررية التاريخ ،بؿ ىي كصؼ لمحدث كما يتبدل ،كمتابعة لما ىك كائف ،ىي انحياز

لصكت المعركة ضد ثبكتية السمـ المزعكمة ،إنيا كتابة تكصيفية لتقنيات الكشؼ عف الجسد
كاستغاللو ،بيذا االعتبار نستطيع أف نبيف أف ما يجمع بيف أعماؿ الكىراني حكؿ الجسد

كخطاباتو الجنسية ،إنيا العالقة بالجسد ،بتاريخو ،بؿ أيض نا بمساره الالعادؿ ،نتيجة لمرقابة
1
التي تمارسيا عميو السمطة ال مشرقية ،مف دكف أف تمارس تمؾ الرقابة عمى أصحاب السياسة
فكأف كتابة الكىراني الجنسية جاءت كرد فعؿ (ساخر) عمى ىذه الممارسات التي تكبؿ الجسد

الضعيؼ (الطبقة المستضعفة) كتحرض الجسد القكم(الطبقة الحاكمة) عمى الممارسات المخمة

بالحياء.

انطالقا مما سب ؽ يمكف اعتبار "الكتابة الجسدية" كثيقة تحفر فيو أخاديد ال تمحى

كترسـ عمى جدرانو بكشـ عصي زكالو ،فتككف الجينالكجيا بذلؾ ىي إعادة رسـ الشناعات

إف كصؼ األرشيؼ يظير
كالفظاعات التي تخترؽ التاريخ بعيكف الراىف كأسئمة الحاضرٌ ،
خصكصية السمطة التي مكرست كالتي تمارس ،ال كما يجب أف تمارس .2

الرسمية .عمى الجينالكجي إذنا أف ينسؼ أفكار الذات كالحقيقة كالمعنى كاألصؿ كالتطكر كالتقدـ ،كيعمف الغياب الدائـ
لألساس كالحقيقة ،ليست ىناؾ ميايا أك حقائؽ أك قكانيف أساسية أك غايات ميتافيزيقية ،ىناؾ فقط انقطاع كاتصاؿ
بعد ىذا اليدـ لمبداىات الراسخ ة ،عميو أف يكشؼ عف لعبة صراع اإلرادات :فحيثما صكب نظرة عميو أف يبحث عف
مظاىر الخضكع كالييمنة كالصراع ،ككمما تطرؽ إلى سمعو حديث عف المعنى كالقيـ كالفضيمة ،فعميو أف ينكب عمى

تعرية أساليب السمطة كالقكة .ينظر :عبد الرزاؽ الدكام ،مكت اإلن سػ ػػاف في الخطاب الفمسفي المعاصر ،دار الطميعة

لمطباعة كالنشر ،بيركت ،1992 ،ص  .159 - 158 - 35نقال عف :حسني إبراىيـ عبد العظيـ ،الجسد المقمكع:
قراءة في فمسفة ميشيؿ فككك .المكقع السابؽ.
1

 -عبد العزيز العبادم م يشيؿ فككك :المعرفة كال سػ ػػمطة ،ص  .55نقال عف :ـ ،ف.



 -مصطمح الكثيقة يأتي في إطار اىتماـ «فككك » بالكثيقة أك األرشيؼ ضمف منيجو الجينالكجي ،يرل «فككك » أف

الكثيقة  Documentكما يراىا ليست في النص الذم يأسرنا في بحثنا عف أكبر قدر ممكف مف المكضكعية لمقاربة
مكضكعات البحث ،كليست الكثيقة ىي التزامنا تجاه الماضي ،نقدس مطمقيتو لتصبح م ستقبمية المستقبؿ ،كاألنمكذج

المكجو آلنية الحاضر ،بؿ الكثيقة ىي الجسد ذاتو كما ىك مأخكذ في عالقات السمطة .ينظر :ـ ،ف ،ص .56

2

 ينظر :ـ ،ف ،ص .56294

إستراتيجية الخطاب اليذياني:
يعمؽ الكىراني في كتاباتو المتعددة فكرة التعامؿ مع مفيكـ الجسد ،ففي حديثو عف

أ شكاؿ كمظاىر السمطة في العالـ المشرقي يستخدـ الجسد ككاشؼ ثميف لتحميؿ آليات السمطة
في المجتمع األيكبي  ،كيعتبر أنو يشكؿ إحدل أىـ الكسائط التي استخدمت لممارسة كتمرير
سمطة زائفو ىميا الكحيد اقتناء الغمماف كفتح أبكاب الخمر.

كنستشؼ مف ىذا التحكيؿ الخطابي الذم أحدثو الكاتب في سنف التعبير الشذرم بنقمو

مف أداة لغكية لفظية إلى أداة لغكية غير لفظية ،أنو ينحك لتشي يد بالغة جديدة تحتفي بمغة
الجسد كمعانيو المتعددة الكجكه .فالمغة غير المفظية خفية كشاممة ،ترتبط بالكممات كالعبارات
كالجمؿ كما ترتبط بالسمكؾ كاألفعاؿ كاألحداث كالتحكالت التي يكثفيا السرد .إنيا لغة ثانية

حركية حقيقتيا ليست في ذاتيا كلكف في ما تحيؿ عميو مف خبرات كمؤىالت كمحفزات ،مما
يمغي النظر إلييا عمى أنيا مجرد تجسيد طبيعي لممعنى ذلؾ أنيا ذات قكة إيحائية عالية مف

شأنيا أف تثير دالالت كردكد أفعاؿ مختمفة تخمؽ أنماطا كفيرة مف التفكير.

ب -آلي ػػة التبطيف:

السخرية المستعارة بطريقة تيكمية كدكف التَّصريح ،كيحضر فييا التَّغيير
يتجسد ذلؾ في ٌ

كالتبديؿ مف أجؿ إنتاج سخرية جديدة تالئـ مكقف نا جديدنا  ،1وذلؾ كما في قكلو ":كتب كمب إلى
فإف بني آدـ قد تسافموا إلى حد ما عميو مف مزيد
كمب ،أما بعد يا أخي :أداـ اهلل حراستؾ ّ

حتى بقيت أنا وأنت باإلضافة إلييـ كمعف بف زائدة وطمحة الطمحات فارتع في المجازر ونـ
في المزابؿ ورافع ساقؾ وبؿ عمى مف لقيت منيـ والسالـ"  .2يشكؿ التشظي البالغي الذم

يقكده "التبطيف التيكمي" تقنية ترتكز عمييا سخرية الكىراني مف صديقو .يعمد الكاتب إلى

صنع صكرة تمثيمية تذكرنا بالكمب الذم يرفع ساقو أثناء البكؿ ،تجعؿ القارئ يستحضر صكرة

"الكمب المشخص بداللة اإلنساف" ( ،ورافع ساقؾ وبؿ عمى مف لقيت منيـ والسالـ) ،كىذا
1

 -شاكر عبد الحميد معتز سيدم عبد اهلل ،سيد عشماكم ،التراث كالتغيير االجتماعي( الفكاىة كآليات النقد

االجتماعي) ،ص .36- 35
2

 -فصؿ ،الكىراني ،ص .209- 208



 -يعمد اإلنساف إلى صنع التشظي في كتابتو الشذرية المبنية عمى شعرية اإلنفصاؿ لككنو ذلؾ الثرثار الككني

الذم يتكمـ باسـ اآلخريف ،فالسياسيكف كاإلصالحيكف ككؿ الذيف يتحيزكف لذريعة جماعية غشاشكف ،كذب الفناف كحده
ليس كميا ،بما أنو ال يبتدع إال لنفسو .كخارج الرككف إلى الالتكاصؿ كالتأرجح كسط انفعاالتنا الصماء ليست الحياة إال
رجة في مدل ال عناكيف فيو ،كليس الككف إال ىندسة مصابة بالصرع .ينظر :بنسالـ حميش :معيـ حيث ىـ ،ص

.135
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إستراتيجية الخطاب اليذياني:
تجاكز لمنمط األسمكبي الذم سارت عميو النصكص اليزلية في النثر العربي ،كمناسبة لمتكاصؿ

مع متمقيو ،بما يظيره مف قدرة عمى االستخفاؼ مستثم نار فييا المراكغة كالتالعب باأللفاظ
الس رد يسعى" إلى إمتاع القارئ تارة باالستطراؼ
كاف في صياغتو ىذه الممزكجة بيف التيكـ ك ٌ
اليزلي كتارة بالضحؾ كتارة باالستغراب كاثارة التعجيب كتنشيط قدراتو عمى التأكيؿ" .1

يمكننا التساؤؿ حكؿ عالقة التيكـ بػػػػ":التشذر البالغي"؟ ىؿ الخ طاب التيكمي الذم

السخرية؟
يعتمده تقنية مف تقنيات "التشذر البالغي" الذم يعمؿ عمى بناء ُّ

يخضع الخطاب التيكمي لمعيار التشذر البالغي باعتباره " إخراج الكالـ عمى ضد

مقتضى الحاؿ"  ،2ىذا ما ينبغي مراعاتو في مختمؼ صكر ىذا األسمكب الذم يحتفي بو المثاؿ

الذم أكردناه .

إف التَّيكـ الذم أشار إليو البالغيكف مككف "تصكيرم تقكـ بنيتو عمى التَّناقض بيف
َّ

3
فالس ياؽ الذم ترد فيو سخرية الكىراني مف صديقو "تاج الديف" يتناقض مع الداللة
سياقيف"
ٌ
المقدس ة التي تحمميا كممة اهلل عزكجؿ ،ىا ىك الشاذر(الكىراني) يزج بما قمنا في مقطعو

المقتبس":وأما تعريضو لخادمو بالقيادة وعتبو عمى زواج النساء الحساف العواىر ،فسيدنا

تطعـ بنعيميا ،ولو أنو أداـ اهلل عزه
معذور في ذلؾ ألنو لـ يذؽ حالوة ىذه الصناعة وال ّ
خرج مف بيتو يوما ولـ يترؾ ألىمو ذلؾ اليوـ سوى ثمف الخبز والجبف ،ورجع بعد ساعة

1
السرد ،ص .99
 محمد مشباؿ ،البالغة ك ٌ -  تبني ىذا المصطمح جاء مف تفحص بعض التعريفات التي قيدمت لتكضيح التشذر البالغي " :تيعارض الكتابة
الشذرية في الفمسفة الحديثة كالمعاصرة الغربية كؿ فكر نسقي تعمؿ البالغة عمى نسجو ،كتستعمؿ غالبان بمثابة سالح

ىجائي ساخر ضد "الزمف الراىف" .روحيا ىي روح التمرد ،والسخط ،والرفض ،واالختالؼ ،والتفكيؾ .كىي حقيقة

مقمقة مبنية عمى أسئمة ماكرائية كميتافيزيقية عكيصة تعمؿ عمى اليدـ كالتقكيض كالتشظية البالغية .كما أنٌيا فكر
نقدم ،ال نسقي ،كال قكانيف ليا غير قكانيف األناٌ .إنيا كما قاؿ نيتشو" :فف الخػ ػ ػ ػمكد" .كيمػ ػ ػمؾ الشػػػػاذر
اعيا عمى إشعاؿ فتيمو .إنٌو المعارض األبدم
)  )Aphoristikeطبيعة مقاتمة .إنٌو ال يخاؼ الصراع ،بؿ ىك يعمؿ ك ن
بامتياز ،أك كما قاؿ عنو شميغؿ" :يوجد دائما في وضع ىجائي" .ينظر :إلياس كانيتي :شذرات ،تر :رشيد بكطيب

دار الكممة ،أبك ظبي اإلمارات العربية المتحدة ،ط ،1األكلى ،2011 ،ص .66- 65
2

 -يحي بف حمزة العمكم ،الطراز ،ج ،3ص  ،162نقالن :محمد ،مشباؿ ،البالغة كالسرد ،ص .35

3
السرد ،ص .35
 محمد ،مشباؿ ،البالغة ك ٌ - تاج الديف :أبك اليمف زيد بف الحسيف بف زيد بف الحسف بف سعيد الكندم المقرئ النحكم األديب كلد سنة 520ق

كتكفي سنة  597ق في دمشؽ ،كاف أكحد عصره في فنكف اآلداب كعمكـ السماع .ينظر في ذلؾ :ابف خمكاف كفيات

األعياف ،ج ،1ص  .349ياقكت الحمكم ،معجـ األدباء ،ج ،11ص .171
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إستراتيجية الخطاب اليذياني:
فوجد فيو المكابيب الرفخة ،والسنبوسؾ المورد والفراخ المصوص والدجاج المسمف والقناني

المروقة والفاكية النبيمة والرياحيف الطرية ،فتربع في الصدور وجمس عمى بطوف الفرش

وظير المخاد فيشـ ،رؤوس القدور ،وفقأ عيوف البيض ،وقطع قموب الخس ،وأخذ المالف

الفارغ ،واقترح األصوات واستعاد الغناء ولـ يخرج في ىذا كمو إالّ التغافؿ وحسف الظف وقمة
الفصوؿ لعشؽ تمؾ الحالة ودخؿ فييا بجممتو ولدعا وسأؿ اهلل تعالى أف يحييو قوادا

ويميتو قوادا وأف يحشره في زمرة القواديف .ويظف الخادـ أنو فيما يتموه عميو مف ىذه

األساطير كجالب التمر إلى ىجر



ورب حامؿ فقو إلى مف ىو أفقو منو.
َّ

وابف المبوف إذا ما لز في قرف لـ يستطع صولة البزؿ القناعيس



وميما جيؿ مف فضؿ زواج النساء العواىر الحساف المتيمات فال يجيؿ أف أكؿ الحالوة مع

الناس أطيب مف أكؿ الخ ار وحده .ىذا المقطع اختاره الكىراني كبديؿ لميركب مف مضياقات
صديقو  ،فيك يعمد عمى كسبو كالدفاع عنو في قضية زكاجو بالنساء الحساف العكاىر.
كاف القارئ يتكقع مف سخريتو الَّتي بدت مالمحيا االستعطافية تظير في المشيد

تزداد تسفيي نا ،كقكلو [:فسيدنا معذور في ذلؾ أل ّنو
أف تأخذ منح نا تيذيبي نا ،كاذا بيا
ي
االستياللي ٍ
لـ يذؽ حالوة ىذه الصناعة] .كمف ىذا يتضح لنا التناقض الذم يعتمد عميو في تمكيو
خصمو ،كقكلو :فسيدنا معذكر ،ثـ يتبعيا بدعاء ساخر ظاىره استخفاؼ [:ونسأؿ اهلل تعالى

أف يحييو قوادا] .كيكاصؿ الشاذر استخفافة ،لتصؿ الحبكة الشذرية ذركتيا ،عندما يحتدـ
الصراع بيف ثنائية المدح كالذـ ،كما يظير في المقطع السابؽ [:وميما جيؿ مف فضؿ زواج

النساء العواىر الحساف المتيمات فال يجيؿ أف أكؿ الحالوة مع الناس أطيب مف أكؿ الخ ار

(العفف) وحده].

إف التَّناقض بيف سياقيف يتضح في سياؽ المدح الذم يأتي في مكضع االستيزاء
َّ
كالبشارة الَّتي تأتي في مكضع اإلنذار؛ يمثؿ في كثير مف األحياف مبدأ في تشكيؿ الكتابة

الساخر الذم تنتجو الكتابة الشذرية يتكلد "مف صداـ بيف
إف اليجاء ٌ
الشذرية اليزلية كاليجائيةٌ .

 -  كجالب التمر إلى ىجر :أصؿ المثؿ كمستبضع التمر إلى ىجر :قاؿ أبك عبيد ىذا مف األمثاؿ المبتذلة كمف

قديميا ،كذلؾ أف ىجر معدف التمر كالمستبضع إليو مخطئ .ينظر :فصؿ ،الكىراني ،اليامش ،ص .135

 - البزؿ نكع مف الكعكؿ ،كالقناعيس :مفردىا قنعس كىك الشاب الفتي .ينظر :فصؿ ،الكىراني ،اليامش ،ص .135
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إستراتيجية الخطاب اليذياني:
مبدأيف متعارضيف؛ أم صراح بيف أطر مرجعية مختمفة أك بيف سياقيف متالزميف تحضر

السخرية " .1
فييما ٌ

لقد قدـ الكىراني صكرة أكثر تعقيدان كتركيبان لمتيكـ بحيث جعؿ التناقض قائمان ليس بيف
يم"عمراف ١٢ :كلكف التَّناقض ىذه
داللة المفظ كسياقيا كما في قكلو تعالى" :فَبَش ِّْره ُْم بِ َع َذا ٍ
ب أَلِ ٍ

قائـ عمى أسمكب معيف ييدؼ إلى أسمكب جديد في التيكـ؛ كقريب مف ىذا ما استخدمو
المرة ه
الجاحظ في سخريتو مف "أحمد بف عبد الكىاب" في رسالة التربيع كالتدكير.
األسئمة َّالتي حاكلنا إثارتيا ،فرضت عمينا التطرؽ إلى االستراتيجية التي الحظنا أف الكىراني
الس اخر ،تتمثؿ في التضميف التيكمي .
السرد الشذرم ٌ
يستند إلييا كآلية لبناء ٌ
ينسب إلى نفسو الكقار
السخرية مف صديقو " تاج الديف" الذم
ي
يقكـ المثاؿ السابؽ عمى ٌ
كالشيامة كىك يطمع في العاىرات كيتخذ منيف زكجات ،كىي بذلؾ بمثاب ة محفز يستند إليو

لمسخرية 2؛ إذ عمد الشاذر إلى
الشاذر لتجاكز(لخرؽ) ىذه الصفات الزائفة ،كجعميا مكضكع نا ٌ
صياغتيا في لغة تسممت إلييا مفيكمات كدالالت كألفاظ تنتمي إلى نصكص ثقافية متداكلة

متنكعة ،كما تجمت في المقطع السابؽ ،منيا :الخبز ،كالجبف ،كالفراخ المصكص ،كالدجاج
المسمف المركقة ،رؤكس القدكر.

الساخرة المكجية إلى صديقو ،أحد منابع التَّضميف المفظي في
لقد شكمت الكتابة الشذرية ٌ

الساخر ألفاظ نا كدالالت كمفاىيـ ذات أصؿ فارسي ،كما
السارد كصفو ٌ
بناء التيكـ ،فقد ضمف ٌ
 


تظير لنا":الكرؾ والشبوؾ  ،يا سيدي كاف الخادـ جامع دمشؽ جامكية ورضاؾ قراحاً

1
السرد ،ص.37- 36
 محمد ،مشباؿ ،البالغة ك ٌ
ال سائ انر أك جممة مفيدة أك
 -كىك أف يضمف المتكمـ كالمو كممة مف بيت أك آية ،أك معنى مجردان مف كالـ أك مث ن

فقرة مف حكمة" ،ينظر :ا بف األصبع المصرم ،تحرير التحبير في صناعة الشعر كالنثر كبياف إعجاز القرآف ،تح:

حنفي محمد  -شرؼ ،المجمس األعمى لمشؤكف اإلسالمية ،القاىرة ،دار التعاكف لمطبع كالنشر ،5991 ،ص .73

2

 -ينظر :سميـ سعدلي ،تشكالت السرد الساخر كمقاصده في المناـ الكبير لركف الديف الكىراني  ،ص .88

 -  الكرؾ :ا سـ قمعة حصينة جدان في طرؼ الشاـ مف نكاحي البمقاء في جباليا بيف أيمة كبحر القمزـ كبيت المقدس

كىي عمى سف جبؿ عؿ تحيط بو أكدية إالٌ مف جية الريض .قاؿ :الكرؾ أيضا قرية كبيرة قرب بعمبؾ بيا قبر طكيؿ

يزعـ أىؿ تمؾ النكاحي أنو قب نكح عميو السالـ  .الشكبؾ :قمعة حصينة في أطراؼ الشاـ بيف عماف كأيمة قرب الكرؾ.

ينظر :معجـ البداف ،ج ،5 - 6ص .305- 14

 -   جامكية :ركاتب خداـ الدكلة ،تعريب جامكي كىي مركب مف جامة أم قيمة كمف كي كىك أداة النسبة .ينظر:

آدم شير ،األلفاظ الفارسية المعربة ،بيركت ،1908 ،ص .45

 -    قراح :القراح مف األرض المخالة لمزرع كليس عمييا بناء .ينظر :فصؿ ،الكىراني ،اليامش ،ص .199
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إستراتيجية الخطاب اليذياني:
يعرؼ بالكبد مف رستاؽ  الجسد ،المكابيب الرفخة ،والسنبوسؾ المورد طرسوسي  مع دالؿ

تنيسي



لـ يستطع صولة البزؿ القناعيس .1 "   

كقد يككف في إطالقنا عمى ما قاـ بو الكىراني مصطمح "التضميف" نكع مف التَّكسع في

فإف نعت كصفو التَّيكمي َّ
بأنو مف قبيؿ التَّضميف ،ال يخرج عف
دالالت المفيكـ كمع ذلؾَّ ،
نطاؽ المفيكـ البالغي القديـ ،كما جاء عند ابف أبي األصبع المصرم .2

إف التَّضميف التَّيكمي المستخدـ في الكتابة الشذرية ال يقكـ بالضركرة عمى األخذ مف
َّ

أف َّ
التضميف يقتضي أف يككف َّ
ال لتحديد مصدره أك
نص محدد ،كالمعركؼ َّ
النص المضمف قاب ن
أف يككف مشيك انر أك ذا نسبة إلى شاعر أك كاتب .ىذا أصؿ في التَّضميف يحتكـ إليو في
التمييز بيف الكالـ األصمي كالكالـ المقتبس  .3كلـ يخؿ كصؼ الكىراني مف ىذا المَّكف مف
بأنيا غير
التضميف كلكف ما قكلنا في تمؾ الدالالت المضمنة التي ال نستطيع أف نقكؿ عنيا ٌ
إف حقميا َّ
الداللي يتعارض مع السِّياؽ الجديد الذم ألؼ فيو
مالئمة لمسياؽ الذم يحتكييا؟ أك َّ

إف المعيار الضابط ليذا الضرب مف "التَّضميف" ىك تعارض داللتو الثَّقافية
ىذه النصكص؟ َّ

في ذىف المتمقي مع السياؽ الذم تبنيو الكتابة ،كىذا التَّعارض كاف عمة في خمؽ الكتابة
الساخرة" الَّتي ترتب عمييا الضحؾ في أكثر مف مكضع .ىنا إذف يتضافر مقكماف
"الشذرية ٌ
المقكـ األكؿ
بالغياف في تشكيؿ سمة أسمكبية اصطمحنا عمييا " بالتضميف التيكمي" يتمثؿ ٌ
في "التَّضميف" كالثَّاني في "التَّيكـ" .كلكف لماذا لـ نقتصر عمى نعتيا بمصطمح "التَّيكـ" الذم

يقكـ  -كما رأينا  -عمى مبدأ التَّناقض بيف الكالـ كالسِّياؽ؟

إف لمتيكـ في ىذا الخطاب الشذرم صيغ نا كصك نار متعددة ،كلع ٌؿ الصيغة الَّتي
َّ
استخدميا الشاذر في سخريتو مف "تاج الديف" تمثؿ تنكيع نا جديدنا ليذا األسم كب يقتضي منا
الس اخر إلى استعارة َّ
الدالالت الثَّقافية َّالتي يمتمكيا
تسميتو ،فقد عمد في تشكيؿ مبدأ التَّناقض ٌ
أف الحسـ بكجكد
المتمقي ،في سياؽ يساىـ بنصيب كافر في تعييف طبيعتيا التَّضمينية ،ذلؾ َّ

 - رستاؽ :الرزداؽ كالجمع رساتيؽ( ،الرزداؽ :مكضع فيو مزركع كقرل أك بيكت مجتمعة .ـ ،ف ،ص ف.
 -  طرسكسي :نسبة إلى طرسكس مدينة بثغكر الشاـ مف أنطاكية كحمب كبالد الركـ .ـ ،ف ،ص .151

 -   تنيسي :نسبة إلى تنيس مف أشير بالد القطر المصرم في صناعة النسيج الفاخر .ـ ،ف ، ،ص ف.
 -    البزؿ نكع مف الكعكؿ ،كالقناعيس :مفردىا قنعس كىك الشاب الفتي .ـ ،ف ،اليامش ،ص ف.

1

 -ـ ،ف ،ص .134- 151- 199- 209- 206

3

 -سميـ سعدلي ،تشكالت السرد الساخر كمقاصده في المناـ الكبير لركف الديف الكىراني ،ص .88

2

 -محمد ،مشباؿ ،البالغة كالسرد ،ص .36- 35
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إستراتيجية الخطاب اليذياني:
التَّضميف في الكالـ ال يسند إلى اإلشارات الصريحة  1مف قبيؿ [ :يقوؿ تعالى]  [-يقوؿ

الشاعر ] كما شابييما ،كما ال يمكف أف يقتصر عمى الخمفية المعرفية لممتمقي فقط ،بؿ َّ
البد
أف يضطمع السياؽ بكظيفة تأكيد التَّضميف.

السرد كظيفة
الساخر ،ال
ليسخر مف أسمكب "التضميف" ،كلكف ليذا ٌ
السرد ٌ
كقد تعمد ىذا ٌ
ى
الساخر .كالسياؽ الذم
الس خرية مف المكضكع الذم استدعى ىذا المشيد ٌ
عكسية ،كىي ٌ

الس خرية مف المكضكع؛ أم المسألة التي دعت إلى التَّضميف.
استخدـ فيو ىذه األلفاظ يبتغي ٌ
يقكؿ الكىراني في النماذج المعركضة سابق نا ":مثمو في ذلؾ مثؿ التي اغتسمت في
المعطشة بالماء القميؿ ،فعاتبيا زوجيا عمى ذلؾ وعنفيا ،وقاؿ ليا :ويحؾ يا رعناء ،ال ماء
أبقيت وال....أنقيت ،يا سيدي النحس نحس ىا ىنا وفي طرابمس الشاـ  "،"2ويظف الخادـ أنو
ورب حامؿ فقو إلى مف ىو أفقو
فيما يتموه عميو مف ىذه األساطير كجالب التمر إلى ىجر َّ 

أف العرب قالت في أمثاليا ال عطر بعد عروس"  .3يتشكؿ ىذا النص
منو ،...وىو يعمـ ّ
بكاسطة جممة مف التَّضمينات كالتَّمميحات الَّتي يختزنيا المتمقي المالحظ ٌأنيا أمثاؿ ،فصديقو

"تاج الديف"  ،مثؿ التي اغتسمت في المعطشة بالماء القميؿ ،كيراه أيضا كجالب التمر إلى
السياؽ الذم انبثقت فيو ىذه
ىجرٌ .إنيا أمثاؿ تختزف في جكفيا ثقافة ضمينة ال يفكيا إال ٌ
األمثاؿ .كما أف المثؿ يخرج األشياء مف عالـ الخفاء إلى عالـ الكضكح :فالعباد يحتاجكف إلى
ضرب األمثاؿ لما خفيت عمييـ األشياء فضرب اهلل ليـ مثال مف عند أنفسيـ ال مف عند
نفسو ،ليدرككا ما غاب عنيـ.

فالمثؿ يكلد بيف الناس ،فيك مف أنفسيـ كمف عالميـ ،فيو يركف صكر أنفسيـ ،كىك كشؼ

لمنفس كمكاجية بينيا كبيف صاحبيا ،كعممية إبصار الذات كابصار اآلخر عممية معرفية ،ذلؾ

أف المثؿ يقدـ معرفة تغتني بيا النفس فتعرؼ نفسيا كتعرؼ عالـ الناس مف حكليا .4
1

 -ينظر :سميـ سعدلي ،تشكالت السرد الساخر كمقاصده في المناـ الكبير لركف الديف الكىراني ،ص  .99ينظر

كذلؾ :محمد ،مشباؿ ،البالغة كالسرد ،ص .37- 36
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 -كجالب التمر إلى ىجر :أصؿ المثؿ كمستبضع التمر إلى ىجر :قاؿ أبك عبيد ىذا مف األمثاؿ المبتذلة كمف

3

 -ـ ،ف ،ص ف.

قديميا ،كذلؾ أف ىجر معدف التمر كالمستبضع إليو مخطئ .ـ ،ف ،اليامش ،ص .135
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إستراتيجية الخطاب اليذياني:
السخر الذم يتكخاه الكىراني رىيف بطبيعة المتمقي الذم يتفاعؿ مع َّ
النص ،فمجمكع
َّ
إف ي
ىذه التَّضمينات المستخدمة لتكليد ُّ
الشعكر بالتناقض بيف سياقيا األصمي كالسياؽ الجديد الذم
السارد
كضعت فيو ،يستدعي نمط نا مف التمقي دكنو ينقص التأثير التيكمي المطمكبَّ .
إف ٌ
يستثمر المفيكمات الثقافية في تصكير مشكمة صديقو مع الشعر ،ىؿ ىك أىؿ لمشعر أـ ال؟.

تمؾ المشكمة التي قاـ حكليا الخالؼ كلعميا ليست في العمؽ سكل نظير أدبي جمالي لركح
الفكاىة َّالتي ميزت الكىراني ،كقكلو ":وأما كالمو عمى بيت المتنبي فال دره اهلل لقد جاء بو
ثابت األصوؿ ،سالـ الفصوؿ ،في نياية ما يكوف مف الحسف واإلتقاف ،وفرح بو الخادـ

فرح ًا عظيما كالحصى المفتخر بإح ميؿ مواله ،وعرضو عمى طالبيو مف أىؿ األدب فانتقده
عميو أفضميـ ،وزيؼ أكثر كالمو ،وقاؿ :المتنبي في واد وىذا المتكمـ في واد ،ولعمري
لقدحكـ بالشيوة ،وماؿ مع اليوى.

كضرائر الحسناء قمف لوجي ِيا

حسدا وبغيا إنو لذميـ

وتغالى أجيميـ في استحسانو حتى سجد لو عجبا ،وىاـ بو وجدا ورقص عميو طرباً.
والفضؿ ما شيدت بو األعداء" .1

حسب رأم "محمد مشباؿ" ثمة سمة أخرل ألسمكب "التَّضميف التَّيكمي" الذم ينيض عميو

السارد أك تنكيع مف تنكيعاتيا؛ حيث يدؽ باب التَّضميف إلى درجة
الساخر عند ٌ
الخطاب ٌ
الخفاء ،كأف ال تضميف ىناؾ؛ فال كجكد أللفاظ أك دالالت أك مفيكمات شاع انتسابيا إلى

بأف الكصؼ الذم بدا حقيقة متداخمة في السياؽ لـ يب أر
مصدر معيف .كمع ذلؾ يشعر المتمقي َّ

مف خاصية التضميف .كلع ٌؿ تأمؿ نصكص ىذا التنكيع لف يكشؼ لنا عف لغة َّ
مشبعة
بمفيكمات ثقافية ،غير أف ىذه النتيجة لف يحسـ فييا سكل السياؽ الذم كردت فيو.
الشؾ في أف خطاب الكىراني الشذرم المكسكـ ب ػػ"فػ ػصوؿ" غامض كمثير لمجدؿ فحينما

الساخر ال يجد ما يحيؿ إلى المعنى الكاقعي
ينتيي المتمقي مف قراءة ىذا النص الشذرم ٌ
المتعارؼ عميو كلكف ىناؾ إ يحاءات قكية تشير إلى االنقراض المجازم لمدينة المشرؽ

1

 -فصؿ ،الكىراني ،ص .133

 - ال نر ييد بالسياؽ سكل نمط األسمكب الذم يخضع لو الكاتب في كتابتو ،كقد اتضح أف أسمكب النص تيكمي
ساخر ،كفي ذلؾ ما يضمف القكؿ بأف السارد قد أحاؿ مسألة تظاىر الصديؽ بالشعر إلى أسمكب بالغي ساخر تنسج
خيكطو في عالـ االستخفاؼ ،كتعمد إلى خرؽ الزائؼ كاكتشاؼ المسككت عنو بكاسطة
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السخرية.
ٌ

إستراتيجية الخطاب اليذياني:
بكصفيا العاصمة الجميمة الثرية التي يعبث بيا القضاة كالجيمة ،الذيف يتكرعكف عف انتياكيا

ِّ
كفض بكارتيا جيا نار نيا نار.
مػػػػف ىنػػػػػا يمكننػػػػػا أف نفيػػػػػـ فكػػػػرة الكتابػػػػػة الشػػػػػذرية التػ ػ ػػي صػ ػ ػػاغت لنػ ػ ػػا نمػػػػػاذج تبػػػػػيف

السػ ػ ػ ػمطة
انقػػػػػراض العاصػػػػػػمة المشػػػػػرقية ف ػ ػ ػػي حقب ػ ػ ػػة األفٌػ ػ ػػاقيف الكذب ػ ػ ػػة ال ػ ػ ػػذيف يميث ػ ػ ػػكف كراء ٌ
كالم ارتػػػػب العمميػػػػة العميػػػػا فػػػػال غ اربػػػػة أف تنقػػػػرض المش ػ ػػرؽ كتتػ ػ ػكارل خم ػ ػػؼ م ػ ػػدارج النسػػػػياف

لمػػػػدة محػػػػددة مػػػػف الػػػػزمف فػػػػي النصػػػػكص النثريػػػػة المعركفػ ػػة ،لك ػ ػ ٌػف الكتابػ ػػة الشػ ػػذرية سػػػػكؼ
السػ ػػاخر كتبعثيػػػا مػػػف رمادىػ ػػا يافعػ ػػة قكيػ ػػة معافػ ػػاة لتسػػػترد مػػػف
تعػػػاكد فييػػػا الحيػػػاة بالكشػ ػػؼ ٌ

كعزىا.
ىؤالء كؿ ما سمبكه مف شرفيا ٌ

المرة حينما أمر صديقو بالبكؿ عمى كؿ شخص يجده في
لقد أصاب الكىراني كبد الحقيقة ٌ
طريقو ،كقكلو":وبؿ عمى مف لقيت منيـ(؟)كالسالـ" ،فيي تكصية تيكمية ساخرة تكحي

باالنفالت(التشذر) التاـ كالفكضى العارمة ،كغياب القانكف كىيمنة الجيمة كالمغامريف عمى سدة
ألف "كتابتو المبطنة" جاءت تحت
الحكـ .كيبدك أف ىذا التكصيؼ الدقيؽ كاف مالئمان جدان ٌ
الساخرة في و
الفتتو ِّ
آف معان ،لكف الكاتب كاف يحتاط مف الفيـ المباشر .كربما
المعبرة كالمكخزة ك ٌ
الساخرة ،لذلؾ تجاكز ىذه
تصادفو المشكمة ذاتيا في حاؿ إطالع المشارقة عمى نصكصو ٌ

كقرر اختيار المغة الشذرية المبطنة التي تنطكم ىي األخرل عمى إحالة مجازية
اإلشكالية ٌ
يمكف قبكليا كتسكيغيا بأقؿ الضرر.

ب -آليػ ػػة التأجػػيؿ:

تتميز "الكتابة الشذرية" بخاصية التأجيؿ الداللي بمفيكـ "جاؾ ديريدا"  ،1فيي ال تقدـ لنا

السردم ،كال تبيف لنا كقائعيا كأحداثيا في مرحمة الكسط كيعني
نفسيا بنفسيا مع بداية المقطع ٌ

ىذا أف الشاذر قد أرجأ ذلؾ إلى نياية المقطكعة؛ حيث يتالشى الغمكض الشذرم شيئا فشيئا

لقب نفسو بػ ػ ػ ػ "الممموؾ" ،بدليؿ قكلو:
بأف سارد الكتابة ىك الكىراني الذم ى
لنفيـ في األخير ٌ
"إنما قدـ الممموؾ ىذه المقدمات وعدد ىذه الجنايات لئال يظير عنو بعد ىذا نفثة مصدور


 -تنكيو ىذه اآلليات :التأجيؿ التضميف ،الحذؼ  ،التقكيض..الخ ،مستمدة مف تحميؿ جميؿ حمداكم لمكتابة

الشذرية ،ينظر :جميؿ حمداكم ،المقاربة الشذرية بيف التنظير كالتطبيؽ ،ص .74

1

 -ينظر :جاؾ دريدا ،الكتابة كاالختالؼ ،تر :كاظـ جياد ،ط ،1دار تكبقاؿ ،المغرب ،1988 ،ص .61

ينظر كذلؾ :ديفيد بشبند ،نظرية األدب كقراءة الشعر ،تر :عبد المقصكد عبد الكريـ ،الييئة العامة لمكتاب ،مصر
ص .82
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إستراتيجية الخطاب اليذياني:
أو ضربة موتور فيظف ظاف أو يتوىـ متوىـ مف الناس أف الوىراني شرير وسخ المساف ال
يسمـ منو عدو وال صديؽ ومعاذ اهلل وحاشا هلل واهلل يعمـ ويشيد وكفى اهلل شييدا أف

الممموؾ يخاؼ اهلل فيمف يخاؼ اهلل ويراقب اهلل فيمف يراقب اهلل ،وانو يراعي ىذا الباب مذ
كاف ،ولقد آذاه جماعة مف أىؿ الديف والصالح لتوىـ فاسد توىموه فترؾ أذيتيـ والولوع بيـ

لوجو اهلل تعالى"  ،1كفي مقطع آخر مف النماذج السابقة نعثر عمى ىذه اآللية ":ال سيما ابف
السبيؿ طالت بو في الشاـ الغيبة ،وعوقتو عف اإلسراع الييبة حتى اكتاؿ مف اكتاؿ

وانكسرت الويبة ،وأنشد لو:

والمرء يسعى ورزؽ اهلل مقسوـ

ال ،وخرج مف باب الجابية ،إلى رأس
ىذا بعد ما ركب الميؿ جمال ،واحتذى أديـ األرض نع ً
الطابية متمذذا بالغناء ،طامع ًا في اليسار والغناء :وانما يقطع أعناؽ الرجاؿ المطامع.
فوصؿ إلى القاىرة كالعاشر مف خيوؿ الحمبة ،والتاسع مف أوالد الكمبة ،ليس لو طبي يخصو

وال بف يمصو ،فوجد األمور قد تغيرت عف كيانيا والقصور تبكي عمى سكانيا:

ومف ذا الذي يا عز ال يتغير ،فموال اإلخواف لما ردتو أسواف ،ولوال األصحاب لضاقت بو

2
أف الكىراني في المقطكعة
الرحابّ .
إف المعارؼ في أىؿ النيى ذمـ"  .كالمالحظ ىا ىنا ٌ
الساردة كالتي عايشت الحدث ثـ عمد إلى
األكلى التي أجؿ فييا الكشؼ عف الشخصية ٌ
كشفيا ،تختمؼ عف المقطكعة الثانية التي أجؿ فييا الكشؼ عف الشخصية الممقبة "بابف

السبيؿ"  ،إلى إشارة غير معمكمة ،كالتي عاشت الفقر كالحرماف ،فمكال األصحاب لضاقت بيا
الرحاب.

م بنا في مثؿ ىذه المكاقؼ أف نتجاكز سياقات الكممة أك الجممة المقطعية ،بمعنى
كحر ه
تجاكز السياقات المغمقة لمنص لمكلكج إلى استخراجات ىذه المغمقات كالكصكؿ إلى مفاتيح

"الخطاب الشذرم" كمنو إ لى الغكامض في المعاني كاالنفتاح عمى مستكل الصياغات العميقة
كعمميات التغاير التي تحدد فكاصؿ االنفتاح عمى النص في نتائجو الداللية ،كمف ثـ التجديد

لمقراءة في كقفة بالغية تتصؿ بالنسؽ الصياغي لمخطاب كارتباطو بالكحدات الجزئية التي

تنتيي إلى استكناه الداللة المؤجمة ،فالمعنى مؤجؿ باستمرار ،يجب الكصكؿ إليو لكف الكصكؿ

إليو ال يحدث أبدان .يقكؿ دريدا ال بد أف نعترؼ بمعبة يكسب فييا مف يخسر كمف يخسرىا
1
2

 فصؿ الكىراني ،ص .127 ـ ،ف ،ص .114303

إستراتيجية الخطاب اليذياني:
يكسبيا فى كؿ مرة ،كاذا كاف العرض المتحكؿ يبقى إلى حد ما متمي ناز بصكرة نيائية ،كغير
قابؿ لالختزاؿ.1
الساخرة كأنساقيا يضعنا أ ماـ لحظة تأمؿ في كشؼ
إ ٌف التعاطي مع الكتابة الشذرية ٌ
الساخرة باعتبارىا نصكصا مفتكحة ،ألٌنيا لـ تتفرغ مف أداء
المستكر عف نصكص الكىراني ٌ

ميمتيا؛ أم أصبحت مؤجمة لمقراءة ثانية كثالثة ،...كليس استقباؿ األحكاـ أل ٌف ميمة
الساخرة عند الكىراني تتجمى في الكشؼ عف الدفيف ،كىي استنتاج ألفؽ جديد في
النصكص ٌ
التميز في
القراءة ،يمثؿ المعنى المع ٌ
طؿ الذم أثبت كجكده تاريخيا ،كما يعنينا عمى الفيـ ىك ٌ

قراءة الشذرة كنظاميا كترابطيا الكظيفي.

كىكذا ،ال يمكف لمقارلء أف يستجمع دالالت النص كمقصدياتو المباشرة كغير المباشرة

بشكؿ جمي ككاضح إالٌ في بعض المقطكعات ،بعد أف يستدرجو الكاتب خطكة خطكة ،عبر
آليات التحفيز كالتشكيؽ كاإلمتاع كالتطكيع عمى حد تعبير جميؿ حمداكم.

ت -آلية التفكيؾ المتعالي:

أم شخص ذاؾ الذم يرغب
السارد؟ كبالتساؤؿ نفسوٌ ،
أم إن ساف ذاؾ الذم يتحدث عنو ٌ
ٌ
في كصفو تارة كينفر منو تارة أخرل؟ كما معنى شغفو بتمؾ األلقاب ،حينما يذكر تجربة
ماضية تعمك عمى مقاـ المتمقي ،فيك يعتقد أف إنسانا متعاليا في داخؿ كؿ فرد يشكؿ الشكؿ

الس ارد أف يجعؿ الكتابة جديرة بو كيحرضو
األسمى لمتجاكز ،كىذا المتعالي ىك الذم يريد ٌ
عمييا .2
ىذا التسامي في العمك الذم يتأممو القارئ في النماذج المعركضة سابقان ،ىك تعبير

ينبجس مف "التفكير المتعالي"  3الذم يغير في عممية العزلة كالتكحد (الغربة – الكحشة)

فالمتأمؿ في ىذه الشذرة ":ومف كالمو كؼ قراقيش مف كؼ قراقوش ،وال الحشكناف مف بناف
بف بناف ،فإف كسرة في كسر بيتي ،أحب مف المأمونية تمتف بيا والسالـ"  ،4يجد التعالي في

الساخرة التي تشير بسياميا في كجو الخصـ الذم ال أ خالو يعي كالـ الشاذر ،كليذا
الكتابة ٌ
1
2
3
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كذلؾ :ساره ككفماف ،كركجى البكرت ،مدخؿ إلى فمسفة جاؾ ديردا ،تر :إدريس كثير ،عز الديف الخطابى ،ط2

افريقا الشرؽ ،المغرب ،1994 ،ص .18
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إستراتيجية الخطاب اليذياني:
فإف الشذرة كما عبر عف ذلؾ فريدريش شميغؿ ،فف يخاطب المستقبؿ كاألجياؿ القادمة ،كيظؿ
ٌ
معاصركه عاجزيف في أغمب األحياف عف فيمو أك تقبمو .كمف ىنا ،فقد اختار كثير مف
الفالسفة كالمتصكفة كالمفكريف استعماؿ الشذرات طريقة في التعبير كالتفكير كالتصريح .كيعني
ىذا أف ىؤالء قد استعممكا أسمكبا مقطعيا ينـ عف حرية في الكتابة ،كرغبة في اإلفالت مف

اإلكراىات التي يفرضيا كؿ فكر فمسفي نسقي صارـ .بمعنى أف الكتابة الشذرية ىي كتابة
التفسخ ،كالتفكؾ ،كاالختالؼ ،كالتشتت ،كالثكرة عمى المقاييس المنطقية الصارمة كالتحمؿ مف

قكاعد النسؽ الفمسفي المحدد .1

مف أصعب ما عاناه الكىراني ككؿ المبدعيف في ىذه الحياة ىي اليكة الكبيرة بينو كبيف

معاصريو ،كاالختالؼ في اليكية ،كؿ ىذا يقحـ الذات في حالة شعكرية خانقة تفكؾ فييا

الذات كتتالشى ،كحالة الكىراني في مثؿ ىذه المكاقؼ تتماىى مع نيتش و في تفاصيؿ الخمؽ
الشذرم ىذا االختالؼ العميؽ ىك سر خمكد الكتابة الشذرية.

فالتسامي األ عمى في نظر الكىراني ىك تعبير عف حالة التفرد اإلبداعي التي يحياىا كؿ

المبدعيف في كؿ مرحمة تاريخية ككؿ عصر .ىذه الخطابات الشذرية المتعالية التي حددىا

الكىراني ىي الجسر الذم يربط المبدعيف في مختمؼ العصكر ،إٌن و اليكاء الذم تعيشو النخبة
ىذه النخبة التي تحدث عنيا(ابف المقفع) في كتابو(األدب الكبير) ،ىك ذلؾ التعالي اإلنساني

الساخرة التي ىجا بيا كؿ مف لـ يستطع أف يصؿ
لسردية ٌ
الذم ترجمو الكىراني في نصكصو ا ٌ

السمك كبقكا
إلى ىذا االرتقاء .كذلؾ نيتشو الذم كاف ىاجيان معاصريو الذيف فقدكا القدرة عمى ٌ
قابعيف في ذلؾ المستنقع اآلسف كالذيف مثمكا االختالؼ في منظكر الكىراني .فكاف يحس


 -يدؿ مصطمح "التشت" عند دريدا عمى عممية تبديد ذرات المعنى  ،فال تستقر عند كحدة .أك نكاة تجمعيا أك تتمركز

حكليا .كقد كردت كممة  Disseminationعند ماالرمية ،كاستخدميا"جاف بير رشار" فى أثناء تحميمو ألسمكب
ماالرمية فى كتابو"عالـ ماالرميو الخيالى" ،1961 ،كترد عند "ماالرميو" بصدد الكممات اإلنجميزية فى الركاية الفرنسية

ل كليـ بكفكرد ،عمى الجممة التى "تتبعثر فى الظؿ كالغمكض ،كيعارضيا بػ" إضاءة الكممات " كيستند ريشار إلى
المعارضة بيف الظؿ كالضكء ،كيدخؿ االسـ الذل يعتمده دريدا الحقا بصكرة عكسية حيف يؤكد ريشار عمى أف

ماال رميو ضد بعثره المعنى ،كيمح ريشار فى تحميمو عمى أف تكرار األفكار الرئيسية "  Motifsعمى الصعيد الداللي
إنما يضمف " صرامة التطكر المكضكعى ،كيستند فى ذلؾ إلى مفاىيـ غريماس البنيكية ،كتصكره عف التشاكؿ النصي

كإجراء يظير التماسؾ الداللي لمنص .ينظر :بيير زيما ،التفكيكية ،تر :أسامة الحاج ،المؤسسة الجامعية لمدراسات
كالنشر .1996 ،نقال عف  :جميؿ حمداكم ،المقاربة الشذرية بيف التنظير كالتطبيؽ ،ص .16

1

 ينظر :فريدريؾ نيتشو :ىكذا تكمـ زرادشت ،تر :محمد الناجي ،ص  .60- 55نقال عف :ـ ،ف ،ص ف.305

إستراتيجية الخطاب اليذياني:
ب الغربة الذاتية كحتى المكضكعية  ،1ككذلؾ التشرد كالحرماف الذم عاشو مف طرؼ "ابف بناف"

كلذلؾ نظر إلى كؿ االشياء نظرة استيزاء كاحتقار؛ حيث يقكؿ ":وأما ابف بناف فأنشب مخالبو

في الممموؾ  مف ذلؾ اليوـ ولزمو مالزمة الغريـ ،لـ يخصمو منو تنأى المنزؿ وال بعد
الديار ،وال مسافة ما بيف مصر والقاىرة ،يستدعيو في الحر والبرد ،ويطمبو في الشتاء

والصيؼ يأكؿ ما ال يشتيي ويشتيي ما ال يأكؿ ويجره خمفو ذنب ًا مف مكاف إلى مكاف
ويحضره في موضع ال يريد مع مف ال يريد ،كما ال يريد ،يتكمؼ لو السمر بالميؿ

واالنتصاب في الق ائمة نصؼ ،النيار بغير تخفيؼ .ين اـ في ثيابو ،ويعاشر ابنو النجيب

يقاسي الناموس في الشتاء ،والبراغيث في الربيع ،وا لبؽ في الصيؼ ،والذباب في الخريؼ
2
كيسكد ،ىنا ينبغي
وكثي ار ما تجتمع ىذه األشياء كميا عميو في زماف واحد"  .ىنا البكح ينتشر ى

أف ننظر إلى ما يكجد خمؼ ذلؾ البكح ،إلى تمؾ الذاكرة التي تتجاكز ىذه الذات(ابف بناف)

الساخر ،ىنا نكع مف التمزؽ كالتفكؾ كالتكسر في الكاقع ،بدليؿ قكلو[ :يناـ
بخطابيا المتعالي ٌ
في ثيابو ،ويعاشر ابنو النجيب ،يقاسي الناموس في الشتاء ،والبراغيث في الربيع ،والبؽ
في الصيؼ ،والذباب في الخريؼ ،وكثي ار ما تجتمع ىذه األشياء كمّيا عميو في زماف واحد].

في ىذه العبارات أصبحت ذات الكىراني حاضرة بشيادتيا المأساكية المتعالية التي تقكدىا
المغة الشذرية ،ىذا التمثيؿ الذم برعت فيو الذات سيكشؼ عف سقطات "ابف بناف" ،كمف جية

فكأنيا ترسـ مشيدا يبزغ مف الظالـ ،فيمتمئ فـ
أخرل تسعى إلى تبياف آليات المكاجية ٌ
القاضي(ابف بناف) بيذا الكصؼ السيككلكجي فتقكـ المغة الشذرية بكظيفة نفسية تعكض قمة
االىتماـ الذم لـ تحض بو الذات.

استطاع الكىراني أف ي حكؿ معاناتو إلى كجية سماكية ،كىي إشارة إلى العمك كىذا

العركج قد تككف ليا رابطة مكضكعية تربط ىذا الكاتب بأقرباء لو مف أىؿ اآلخرة أفضؿ مف

األ حياء الذيف تربطيـ بو عالقة زيؼ كانحطاط ،كفي ىذا يقكؿ...":وأظنو لو مات قبؿ أخذه
3
إف المتعالي الذم يعمد إليو
لثأره لمزؽ األكفاف ونبش المقابر ورجـ أىؿ اآلخرة بالحجارة" ٌ .
ألف األثر يتحرؾ عمى
الشاذر ،يجعؿ صيركرة الكتابة الشذرية محك نار ميما في أثرىا األصميٌ ،

1

 -ينظر :عالء ىاشـ مناؼ ،المنحى الحسي عند المتنبي ،الحكار المتمدف -العدد.2009 – 2517 :

 - المممكؾ في سياؽ النص ىك :الكىراني.

2
3
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إستراتيجية الخطاب اليذياني:

فالسمطة التي يطمقيا الكىراني
ضكء محكر األصؿ مف الناح ية التبادلية بيف الداخؿ كالخارج ٌ .

في مرجعيتو في األصؿ ىك األ ثر الذم يتعمؽ بالخطاب الفمسفي داخؿ المنظكمة ال ٌسردية

الساخرة بتعبير يحمؿ نقيضو .فالخطاب الشذرم عنده ىك خطاب فمسفي يحمؿ نقيضو الجدلي
ٌ
التاريخي الذم يحمؿ اختالفية ،كىذا يأتي في انتقالية متعددة الجكانب في المحظة الفعمية التي
يستخدـ فييا الكىراني لغتو الجدلية .1

كىذه ىي أسرار الكتابة المتعالية عند الكىراني ،فإٌنيا تمثؿ الحمقة المعرفية المفقكدة التي تساىـ
في بناء أرشيؼ التاريخ األدبي المعاصر مف كؿ النكاحي ،كىكذا يتسنى لمقارئ الجزائرم
مطالعة أرشيؼ الذكات المغربية القابعة في حفرة في الغربة قديما.

ث  -آلية التوصيؼ والمقارنة:

يشمؿ الكصؼ عددنا مف األدكات المَّغكية مني ا :التقديـ؛ الصفة أك النعت كالمقارنة
معيف في
كالتَّعييف كىي األدكات التي تمثؿ حجة لممرسؿ في خطابو ،كذلؾ بإطالقو لنعت ٌ
سبيؿ إقناع المرسؿ إليو ،...كاستعماؿ األلقاب كذلؾ مف الصفات الَّتي يمكف أف تجسد عالمة
عمى درجة الحجاج ،...كيعد اختيار النعكت كالصفات مف مظاىر اختيار المعطيات كجعميا

مالئمة لمحجاج  .2يستعمؿ الكىراني الكصؼ عندما يقدـ األعماؿ السيئة "لتاج الديف" ،إذ يقكؿ
كىك يرسـ لنا مشيدنا ىزلي نا في كالـ مكجو إليو ":ورجع بعد ساعة فوجد فيو المكابيب الرفخة
والسنبوسؾ المورد والفراخ المصوص والدجاج المسمف والقناني المروقة والفاكية النبيمة

والرياحيف الطرية ،فتربع في الصدور وجمس عمى بطوف الفرش وظير المخاد فيشـ رؤوس
القدور .وتغالى أجيميـ في استحسانو حتى سجد لو عجب ا ،وىاـ بو وجدا ورقص عميو

طرب ًا" .3



 -كمف المفاىيـ المحكريو فى فكر دريدا ،مفيكـ األثر ،(la trace( ،كالذل يدؿ عمى االمحاء كالبقاء ،امحاء الشيء

كبقائو محفكظان في الباقي مف عالماتو كبذلؾ يككف كسيمة لمتكاشج بيف النصكص كالعالمات ،كالتداخؿ فى صراع مع

عالمات أخرل الحقة .كقد استعار دريدا ىذا المفيكـ مف ( ايما نكيؿ لفيناس) .ينظر :ساره ككفماف كركجى البكرت
مدخؿ إلى فمسفة جاؾ ديردا ،ص  .29ينظر كذلؾ :جاؾ دريدا ،في عمـ الكتابة ،تر :أنكر مغيث كمنى طمبة ،ط2
المركز القكمي لمترجمة ،القاىرة ،2008 ،ص .15نقال عف :عالء ىاشـ مناؼ ،المنحى الحسي عند المتنبي.
1

 -ينظر :عالء ىاشـ مناؼ ،ـ ،س.

3

 -فصؿ ،الكىراني ،ص .134

2

 -عبد اليادم بف ظافر الشيرم ،استراتيجي ات الخطاب ،مقاربة لغكية تداكلية ،ص .488- 487- 486
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إستراتيجية الخطاب اليذياني:
يستعيف الكىراني بالكصؼ في فصكلو الشذرية ،بحيث في كؿ مرة يقدـ فييا "تاج الديف"

كسائر الشخصيات ،يمجأ إلى الكصؼ في تحديدييا ،كما يستعيف أيض نا بالمقارنة في تقديـ
الظاىرة؛ إذ يشترط في المقارنة لتككف حجة مف نكع التَّقديـ ،أف تككف مع مصطمحات قريبة
بحيث تنتمي إلى نفس المحيط ،كاف لـ تكف كذلؾ تصبح تماثالن  .1كيستعمؿ الكىراني ىذا النكع

ألف حديثو عف مسألة الشعر عند
م ف الحجج عندما يقارف بيف الظاىرة كما يقابميا في الكاقعَّ ،
"تاج الديف" ،كما تظير في قكلو [ :وأما كالمو عمى بيت المتنبي فال دره اهلل لقد جاء بو ثابت
األصوؿ سالـ الفضوؿ ،في نياية ما يكوف مف الحسف واإلتقاف] .نفيـ مف ىذا أف حديث

الكاتب عف مسألة الشعر استدعى مقارنتيا بمسألة عرضو عمى أىؿ األدب ،بدليؿ قكلو:

[ وعرضو عمى أىؿ األدب فأنتقده عميو أفضميـ ،وزيؼ أكثر كالمو ،وقاؿ :المتنبي في واد
وىذا المتكمـ في واد] ،فالكىراني يستعمؿ مجمس أىؿ العمـ كأداة لمقارنة الكاقع ،فمجالس العمـ

ىك الفضاء الذم تكشؼ فيو أعماؿ األديب.

كما نستنتج الحجة التَّعيينية في معظـ مشاىد ىذه الفصكؿ الَّتي نجد فييا صفات

كمقارنات باعتبار أف التَّعييف تابع لمصفة كالمقارنة في التَّقديـ ،كالتَّعييف شكؿ مف أشكاؿ
أف التعييف صفة تككف بمثابة اسـ
الكصؼ الذم يتمثؿ في إعطاء اسـ جديد لمشيء" 2؛ أم َّ

جديد لمشيء .كمف أمثمة التَّعييف الحجاجي ،كصؼ "التاج الكندم"(تاج الديف) بصفات تتنافى
مع الصفات الحميدة الَّتي ذكرىا الكىراني أثناء كصكؿ الكتاب ،كالمتمثمة في قكلو":وصمت
رقعة موالي تاج الديف أطاؿ اهلل بقاءه ،بمفظ أحسف مف نور تفتحتو الصبا ،وخط :كبياض
العطايا في سواد المطالب ،يشيد مف رآه وسمعو أنو كالـ رجؿ عالي اليمة ،رياف األدب

3
بأف كصؼ "التاج الكندم" بيذه األ سماء تدؿ عمى تحرر الكىراني
والحكمة"  .نفيـ مف ىذا ٌ

1

- Philippe berton. L'argumentaion dans la communication,3 e éditions, la décoverte, paris,
نقال عف يامينة ثابتي ،الحجاج في رسائؿ ابف عباد الرندم ،دراسة تداكلية ،رسالة ماجستير ،جامعة 1996. P 85.
تيزم كزك ،قسـ المغة كاألدب العربي ،2007 ،ص .75



 -يكجد مفيكمان آخر لمتعييف كىك المفيكـ اإلشارم في إطار نظرية اإلشارة ،كييدؼ ىذا النكع مف التعييف إلى

العناية بساؽ المقكلة ،كيتضمف تعييف الشخص تعييف المكاف كتعييف الزماف ،ينظر :محمد محمد يكنس عمي ،كصؼ

المغة العربية دالليان ،في ضكء مفيكـ الداللة المركزية " د راسة حكؿ المعنى كظالؿ المعنى" ،منشكرات جامعة الفاتح

لبيا ،1993 ،ص .88
3

نقال عن :يامينة ثاتبي ،م ،س - Philippe berton. L'argumentaion dans la communication P 85 .

 فصؿ ،الكىراني ،ص.132308

2

إستراتيجية الخطاب اليذياني:
مف كاقع سخريتو الَّذم جعمو مقيدنا ،كخائف نا مف عقاب "التاج" .كلكف ىا ىك (الكىراني) يعطي
ليذا الكصؼ اسما جديدا يخالؼ الشيء الذم كصفت بو الرقعة ،كقكلو":لوال تفاضحو في أوؿ

لفظة فيو وىي قولو" :ما تفتأ" فإّنيا واف كانت فصيحة عربية نطؽ بيا الكتاب العزيز ،فإنيا
ثقيمة الحركة قميمة االستعماؿ ،لـ يأت لو بعدىا مف وحشي المفظ ما يناسبيا ،كأنيا مف

حديث سكاف نجد وتيامة عمييا روايح الشيح والقيصوـ فمو أف الشنفرى يخاطب عمرو بف

براؽ  بيا ما ف ِيميا إ ّال بعد جيد جييد ،أال ترى أنيا ال ينطمؽ بيا المساف حتى ينخمع منيا
َّ
ُّ
الفؾ؟ مع ما فييا مف التدقنصرـ  ، والرقاعة المعجونة بالتبضرـ ،فألجؿ ذلؾ جاوبتيا
األلسف بألواف مف الضراط"  .1نجده في ىذا المقطع يصؼ رقعة "التاج" بألقاب عديدة تدؿ
عمى االستخفاؼ كالتيكـ؛ بحيث أسقط في ىذه األلقاب صف ات اإلنساف الجاىؿ بأحكاـ

الكتابة؛ أم َّأنو أعطى لكتابة "التاج" أسماء جديدة لـ تكف منسكبة إليو في األصؿ .2

كمف الحجج التأطيرية التي تتكفر في بعض مشاىد الكتابة الشذرية " الرابطة كىي عبارة

عف خمؽ تركيب جديد لمجمكعة عناصر مكجكدة سابق نا في الكاقع بطريقة تككف فييا ىذه
العناصر مجتمعة كمتقاربة بصفة مستحدثة ،كما يقكؿ "كاتزالكيؾ" " :جمع األشياء (في المعنى

العاـ) خاص بالعنصر األكثر عمق نا ،كاألكثر ضركرة إلدراكنا العقمي كفيمنا لمكاقع" .3

الرابطة ىي تتابع مجمكعة مف العناصر تشكؿ في اتحادىا مفيكم نا خاص نا
كعميوَّ ،
فإف َّ
لقضية معينة  .4كقضية الصفات الَّتي ذكرناىا سابق نا فييا نكع مف الغمكض كالمبس ،إذا ما
لكف ىذا المٌبس سيزكؿ إذا ربطنا ىذه الصفات بالمكضكع الرئيس
أخذنا كؿ صفة عمى حدةَّ ،
الَّتي صيغت ألجمو ،بحيث يقكؿ الكىراني ":أليس يعمـ بسعادتو أف اإلنساف إذا تعصب
ألنحس العالـ جعمو أوحد الزماف ونصره خاطره بالحؽ والباطؿ ،وال يشتيي أف يظير مف

 - عمر بف براؽ ىك عمرك بف الحارث بف منبو النيى(بكسر النكف) مف ىمداف ،كبراقة كىي أمة ،شاعر ىمداف قبؿ
اإلسالـ .لو أخبار في الجاىمية .عاش إلى خالفة عمر بف الخطاب ،ككفد عميو .ينظر :خير الديف الزركمي ،األعالـ

ج 5ص.242

 -  التدقنصرـ :لـ نجد ليا تعريفا بالمعاجـ حتى في ىامش المدكنة نفس المالحظة قدميا المحقؽ .ينظر :فصؿ

الكىراني ،اليامش ص  .133التبضرـ :لـ نجد ليا تعريفا بالمعاجـ.
1
2

 -فصؿ الكىراني ،ص .133

 ينظر :سميـ سعدلي ،تشكالت السرد الساخر كمقاصده في المناـ الكبير لركف الديف الكىراني ،ص .1893

4

- pilippe breton, L'argumentaion dans la communication, P 89-90
نقال عن :يامينة ثابتي ،الحجاج في رسائؿ ابف عباد الرندم ،دراسة تداكلية ،ص . 75
 ينظر :أبك بكر العزاكم ،المغة كالحجاج ،ط ،1الدار البيضاء ،المغرب ،2006 ،ص .33309

إستراتيجية الخطاب اليذياني:
ذلؾ الشخص إ ّال الحسف الجميؿ ،فألجؿ ىذا الحديث عتب عميو الخادـ في قولو في الرقعة
تحرؾ الحار الغريزي ،ولـ يقؿ الح اررة الغريزية ،وساءه ظيور ذلؾ عنو لما فيو مف التشادؽ

والفشر والتيويؿ واإلشعار بأنو عارؼ والخادـ(يعني الكىراني) يعمـ أّنو ما كاف يحتاج إلى
تأكيد ،وأظنو أداـ اهلل عزه خاؼ أف يقوؿ :الحرارة الغريزية ،فيشبو كالمو كالـ العامة

والسوقة وكوداف  األطباء وجياؿ الطبيعييف ،فتخطى ىذه الطبقة إلى رتبة الفارابي وابف

عمي واهلل
سينا ،فحمؿ عمى عياؿ أفالطوف عشرة آالؼ حمار ،يا موالي تاج الديف ال تحرد َّ
ما المزيف إ ّال نحس" .1
إف في ىذه المقطكعتيف إطار عاـ كأطر فرعية ،بحيث لتكضيح اإلطار العاـ  -الذم
َّ

السخيفة ،المبتذلة بأسمكب حجاجي ساخر كاالستخفاؼ بو عبر فصكؿ مف
ىك فضح الكتابة ٌ
الكتابة ،فالكىراني كجد حرية لمتَّعبير لككنو يكزع كتابتو المتشظية عبر فصكؿ متفرقة فالقارئ
أف الربط سمح لنا
الذم ال يعكد إلى نسؽ الكتابة ال يستطيع أف يجمع شتات ىذه الكتابة ،كبما َّ

دكر في تأطيرىا
مف فيـ الظاىرة المكجكدة في الكتاب ة الشذريةَّ ،
فإف "لالنفصاؿ dissociationه
كتعيينيا"  .2كظؼ الكىراني أط انر فرعية ترتبط باإلطار العاـ ،كىي مجمكعة مف العالقات
تجعميا تنتمي إليو .كنجد الربط في المقاطع التَّي تديف "التاج الكندم" سكاء مف حيث

المكضكع أك مف حيث البناء.
ج -آليػ ػػة التشذي ػػر:

قسـ الكاتب رسالتو المكجية إلى "تاج الديف" إلى أربع شذرات أك لكحات سردية مفصكلة

بالفراغ ،كما كزع الشذرة الكاحدة إلى شذرات فرعية مفصكلة بأبيات شعرية صغيرة داللة عمى

نياية الشذرة ،كانتقاال إلى شذرة أخرل .كيعني ىذا أف الكتابة الشذرية خاضعة لمنطؽ التقطيع
كالتقسيـ ،كالتمزيؽ ،عمى غرار الكتابات الشذرية المعركفة في الفكر الغربي فمسفة كابداعا
 - ككداف :الككدف  :الفرس اليجيف أك البغؿ .ينظر :فصؿ ،ـ ،س ،اليامش ،ص .134

1

 -ـ ،ف ،ص ف.



 -تظير خاصية التقطيع التي تتمتع بيا الكتابة الشذرية بجالء في ىذه اآلراء التي ننقميا بغية التفصيؿ أكثر :قراءة

نقال عن :يامينة ثابتي الحجاج في - pilippe breton, L'argumentaion dans la communication , P 92.

2

رسائؿ ابف عباد الرندم ،دراسة تداكلية  ،ص .76

النص تتماثؿ مع خطاب خاص فيو ،ىذا التماثؿ يضمف قدرة التعامؿ مع الشفرات المغكية التي نعالج بيا النص ،كلكف
الشفرات ترتبط بالقيـ الثقافية ،أيديكلكجيات خ ارجة عف النص معاصرة كقديمة ،كألف المغة كالثقافة كاأليديكلكجيا أكبر
مف النص فمف غير المألكؼ أف يككف خطاب النص متكامال كغير ممتبس كىكذا يمكف أف نقكؿ :أف النصوص
310

إستراتيجية الخطاب اليذياني:
كشع ار كسردا كمسرحا .كبالتالي ،فكؿ شذرة في كتابة الكىراني تستقؿ بدالالتيا كمقاصدىا

السردية كتأمالتيا الفمسفية ،ككقائعيا السردية .كيالحظ كذلؾ أف ثمة مجمكعة مف
كتشكالتيا ٌ
الساخرة قد قسمت إلى متكاليات كمقاطع شذرية مفصكلة بالفراغ أك نقط
السردية ٌ
المكحات ٌ
الحذؼ ،كما يتضح ذلؾ في ىذه المكحات الشذرية:

[ وكتب إلى التاج الديف جوابا عف رقعة :وصمت رقعة موالي تاج الديف أطاؿ اهلل بقاءه

بمفظ أحسف مف نور تفتحو الصبا ،وخط :كبياض العطايا في سواد المطالب ،يشيد لو مف
رآه وسمعو أنو كالـ رجؿ عالي اليمة ،رياف مف األدب والحكمة ،لوال تفاضحو في أوؿ لفظة

وىي قولو :ما "تفتأ" فإنيا واف كانت فصيحة عربية نطؽ بيا الكتاب العزيز ،فإنيا ثقيمة

الحركة قميمة ا الستعماؿ( )...أال ترى أنيا ال ينطؽ بيا المساف حتى ينخمع منيا الفؾ؟
( ،)...فألجؿ ذلؾ جاوبتيا األلسف بألواف مف الظراط].
 ينتقؿ إلى فصؿ آخر:

[ وأما كال مو عمى بيت المتنبي فال دره اهلل لقد جاء بو ثابت األصوؿ ،سالـ الفصوؿ ،في

نياية ما يكوف مف الحسف واإلتقاف ،وفرح بو الخادـ(يعني الكىراني) فرحاً عظيما كالحصى
المفتخر بإحميؿ مواله ،وعرضو عمى طالبيو مف أىؿ األدب فانتقده عميو أفضميـ ،وزيؼ
أكثر كالميف وقاؿ المتنبي في واد ،وىذا المتكمـ في واد(.]...)...
 ينتيي ببيت شعرم في قكلو:

كضرائر الحسناء قمف لوجييا حسدا
 كينتقؿ إلى فصؿ آخر:

وبغيا إنو لذميـ

[ أليس يعمـ بسعادتو أف اإلنساف إذا تعصب ألنحس العالـ جعمو أوحد الزماف ونصر خاطره

بالحؽ والباطؿ ،وال يشتيي أف يظير مف ذلؾ الشخص إال الحسف الجميؿ ،فألجؿ ىذا
تحتوى عمى عناصر تمزيؽ أو نقاط قطع أو فجوات ،فالتفكيؾ كما تقكؿ بارباراجكنسكف ،ىك التقطيع كالتمزيؽ الدقيؽ
لقكل الداللة المتصارعة في النص ،كيؤكد دريدا ىذا المعنى قائال :ال أتعامؿ كالنص ،أم نص ،كمجمكع متجانس

ليس ىناؾ مف نص متجانس .ىناؾ في كؿ نص ،حتى في النصكص الميتافيزيقية األكثر تقميدية ،قكل عمؿ ىي في
الكقت نفسو قكل تفكيؾ لمنص ،ىناؾ دائما إمكانية ألف تجد في النص المدركس نفسو ما يساعد عمى استنطاقو كجعمو
يتفكؾ بنفسو .ينظر :ديفيد بشبند ،نظرية األدب كقراءة الشعر ،تر :عبد المقصكد عبد الكريـ ،ص  .76ينظر كذلؾ:

يكؿ دم ماف ،العمى كالبصيرة ،ترجمة سعيد الغانمي ،ط ،1المجمع الثقافي أبك ظبي ،1995 ،ص  .49نقال عف:
جميؿ حمداكم ،المقاربة الشذرية بيف النظرية كالتطبيؽ ،ص .57
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إستراتيجية الخطاب اليذياني:
الحديث عتب عميو الخادـ في قولو في الرقعة تحرؾ الحار الغريزي ،ولـ يقؿ الح اررة

الغريزية ،)...(،يا موالي تاج الديف.]....
 ينتقؿ إلى أيضا إلى فصؿ آخر:

[ وأما تعريضو لخادمو بالقيادة وعتبو عمى زواج النساء الحساف العواىر فسيدنا معذور في
ذلؾ ألنو لـ يذؽ حالوة ىذه الصناعة وال تطعـ بنعيميا ( )...ويظف الخادـ أنو فيما يتموه

عميو مف ىذه األساطير ،كحالب التمر إلى ىجر ،ور َّب حامؿ فقو إلى مف ىو أفقو منو]...
 ينتيي ببيت مف الشعر:

وابف البوف إذا ما لز في قرف لـ يستطع صولة البزؿ القناعيس
 ينتقؿ إلى صفحة أخرل:

 نجد عنكانا آخر معنكف بػػ :فصؿ كيأتي داخؿ الفصؿ نفسو.

[ وأما اتيامو لمخادـ بأنو لما استعرض منو البيقار()...وأي رجؿ أغبى وأخسر صفقة مف

رجؿ كندي يكدى مف الذي لقبو أبو يأخذ ويترؾ المولى عزديف ولقبو أبو المواىب وىؿ ىو
في ذلؾ إالّ كرجؿ ورد عمى ىذا النيؿ فتركو ناحية وحفر إلى جانبة في أرض صمبة(.] )...
 ينتيي ببيت مف الشعر:

واني وتركي ندى األكرميف وقدحي بكفي زنادًا شحاح ًا
مالحظة :ىذه الفصكؿ الشذرية ىي أطر فرعية أك تتمة لقضية اال ستخفاؼ بكتابة "التاج

الكندي" ،ككأ ف الكىراني يشتت محاكر ىذه الكتابة الشذرية كي يضمؿ خصمو.

فيما يتعمؽ ببالغة "الخطاب الشذرم" كما تكضحو النماذج المعركضة عند الكىراني

يتعيف عمى القارئ تشكيؿ الفكرة الرئيسية التي انطمقت منيا الكتابة في بادئ األمر ،كذلؾ
باإلعتماد عمى التداكلية التحميمية التي تحاكؿ فيـ السياؽ الكمي لكؿ الفصكؿ الشذرية كاإلشارة

إلى خكاص التجديد في المكقؼ المطركح في كؿ فصؿ كما يمثمو مف حالة متغيرة متعمقة
بمصطمح البنية كالكشؼ عف المنظكمة الداخمية لمكحدات كطبيعة ىذه العالقات الجدلية
كتفاعالتيا االختالفية في حدكد الممكف مف مفيكـ البنية ،فالخطاب الشذرم يتقدـ ليقدـ لنا

خالصة بارتباط الكحدات الجزئية باعتبارىا المككف البالغي لكؿ الفصكؿ المعركضة كالتي
الساخرة ،التي عزمت عمى االستخف اؼ بكتابة "التاج الكندم"
تعمؿ عمى تبياف رسالة الكىراني ٌ

كفضحيا عبر ىذه الكتابة المتقطعة .كلمخطاب الشذرم الذم عرضو في مدكنتو معتمدا في
ذلؾ تقنية الفصكؿ كجكدا متناكبا في مفيكـ االتصاؿ كاالنفصاؿ كالتتابع ككذلؾ "التذييؿ" بيذه
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إستراتيجية الخطاب اليذياني:
األبيات الشعرية المقدمة سمف نا ،مف ىنا كانت المقطكعة األكلى بمثابة الشفرة التي تقع في
داخميا المقطكعات األخرل ،كالخطاب الذم يتممو عبر الفصكؿ األخرل ىك الذم يضفي

السردم عمى المغة الشذرية ،كالخطاب الشذرم يتحرؾ بشكؿ خفي ليمتٌف كجكد
مشركعية الفعؿ ٌ
المغة الخطابية ال ٌساخرة .كىذا ىك التفرد المنفصؿ الذم يعتمد بالدرجة األكلى عمى سياؽ

السرد الخطابي بفعؿ بعض اإليحاءات الخفية في كنو
الكتابة كالذم يكشفو الكىراني "أثناء ٌ
الخطاب – كيبدأ القارئ ب البرىنة عمى كجكدية الخطاب كلحظة داللتو كثمرة فعمو كلحظة إعادة
الصياغة في لغة تبرىف عمى الخفي مف الكممات في النصكص ال ٌسردية المتشظية ،كىي
القادرة عمى االحتفاظ بالنص كىكيتو الداللية التي يمكف كصفيا بالنمكذج الخطابي الذم يسعى
إلى بثو في دفات التراث العربي كاعتبارىا صياغات جديدة تخترؽ منظكمة التشكيؿ

الخطابي"  .1كفي سياؽ ىذه الطركحات السالفة يبرز المبطٌف مف اليجاء عند الكىراني كىك
يأخذ جانب التشكيؿ الخطابي خاصة في سخريتو.

السابقة ،مف
الساخر عند الكىراني بميزات قٌمما نجدىا في النصكص التراثية ٌ
ينفرد األدب ٌ
بينيا الجرأة المغكية الساخطة ،الكاشفة لخبايا ال مسككت عنو ،االنفالت المغكم الشذرم الذم

يضرب بقكة منظكمة الفساد في المجتمع المشرقيٌ ،إنيا سخرية سكداء تعتمد عمى المفارقة
كتعرييا أماـ قارئ النص كمتمقيو.
لتكشؼ عف الشخصيات ٌ
د -آلية اإلخفاء:

السرد الشذرم إبالغيتو عبر تحكالت تكسر التكقع كتجتاز المعاني المباشرة تحقيقا
يقيـ ٌ
لمداللة اإلضافية التي تقيـ تعالييا النصي عبر منظكمة اإلخفاء التي تعطي لمنص مستكاه

ال نظامية مكافقة لممقصد المراد التعبير
الجمالي ،كينطكم النص ضمف تحكالت تأخذ أشكا ن
عنو ،كىكذا تقيـ البنى تحكالتيا ساعية إ لى آليات لغكية شبو منطقية استعاف بيا الكىراني في
منامو كالمَّحف الَّذم ىك "اإلخفاء كالفطانة" ،كىك أف يتكاضع المرسؿ مع المرسؿ إليو عمى
قكؿ ال يفيمو غيرىما ،كيستعيف الكىراني بيذا مع كؿ مخاطبيو ،ما يستمزـ أمريف ،يتمثؿ األكؿ

1

 -ينظر :عالء ىاشـ مناؼ ،المنحى الحسي عند المتنبي ،المكقع السابؽ.

 - المحف مف اآلليات شبو المنطقية يراد بو ":المغة الخاصة التي ال يفيمي ا سكل األطراؼ التي تكاضعت عمييا كىذا
ال يفيمو عنو ،كيخفي عمى غيره .كمنو
ىك الخطاب الممحكف ،باعتبار المحف :اإلخفاء ،كالفطانة ،مثؿ أف يقكؿ لو قك ن
ال ال يفيـ معناه أحد سكاء" .عبد اليادم بف ظافر الشيرم ،استراتجيات الخطاب ،ص
قكليـ :لحف لو؛ أم قاؿ لو قك ن

.425
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إستراتيجية الخطاب اليذياني:
أف ىؤالء المتخاطبيف ينتمكف إل ى سياؽ خطابي كاحد كخاص بيـ ،إلى لغة " خاصة ال
في َّ
أف ىؤالء المخاطبيف يتميزكف
يفيميا سكل األطراؼ َّالتي تكاضعت عمييا"  .1كاألمر الثاني ىك َّ

بفطانة تمكنيـ مف فيـ التمميحات الَّتي يقدميا الكىراني ليـ ،كمف أمثمة المحف في الكتابة

ولعف وىراف وكؿ مف جاء منيا ،عمـ الممموؾ أف المولى منحرؼ الميزاج ،قد
الشذرية قكلو":
َ
غمبت عميو األخالط السوداوية ،فيأخذ عمى بركة اهلل وعونو أىميج كابمي  ،وأسود   مف كؿ
واحد درىميف ،أفتيموف أقريطش   عشروف درىم ًا ،بسفايح
عشرة دراىـ ،غاريقوف وخربؽ أبيض وممح ىندي مف كؿ واحد خمسة دراىـ


وسنامكى مف كؿ واحد

أسطخورس     سبعة دراىـ أيارج ،فيق أر خمسة عشر درىما ،يشرب الجميع آخر الميؿ

ويقطعو بعد العصر الغذا مف مرقو فروج بأسفيدياج  ،     نافع إف شاء اهلل ،فإف فعؿ

المولى ىذا ونقى بدنو مف السوداء ،عمـ أف نصيحة الوىراني ىي الصواب" .2

إف الخارج عف اإلطار العاـ ليذه األحداث ال يمكنو أف يدرؾ ما يريد الكىراني التعبير
َّ

فكأف الكىراني يشير إلى عداكة كقعت
عنو ،كما ال يمكنو أيضان استيعاب معنى ىذا المقطعٌ ،
بينو كبيف المكلى "تقي الديف" ،مستغالن ىذه األعشاب الطبية التي تبدك في معظميا يكنانية

األ صؿ ،لتككف بمثابة كصفة طبية يقدميا لخصمو عمى سبيؿ االستخفاؼ ،كما يظير لنا في

1

 ." -عبد اليادم بف ظافر الشيرم ،ا ستراتجيات الخطاب ،ص .425

 - ىميج كابمي :باليمز أشير كقد تحذؼ اليمزة كقيؿ إنيا شجرة كىك أربعة أصناؼ :األصفر ،كالصيني ،كاليندم

كالكابمي كىك أكثرىا نفعان .ينظر :ابف داككد األنطاكي ،تذكرة أكلي األلباب ،ج ،1ص .88
 -  أسكد :اسـ نبات طبي .ينظر :فصؿ ،الكىراني ،ص .110

 -   أفتيمكف أقريطش :نبات يكناني معناه دكاء الجنكف كأجكده اإلقريطش كلو أصؿ كالجزر شديد الحمرة ،كبذره دكف
الخردؿ .ينظر :ابف داككد األنطاكي ،ـ ،س ،ج ،1ص .60

 -    بسفايح :اسـ نبات طبي .ينظر :فصؿ ،ـ ،س ،ص .110
 -     أيارج ،أسطخكرس  :نبات يكناني معناه مكقؼ األركاح ،كبالمغرب :الخمخاؿ ،كبالبربرية ،سنباجس ،كيسمى

الكمكف اليندم ،كلو سفا كالشعير .ينظر :ابف داككد األنطاكي ،ـ ،س ،ج ف ،ص .60

 -      أسفيدياج  :معرب مف الفارسية ،كفي اليكنانية سميكنيكف ،كفي العربية سبيداج ،كأجكده األبيض الناعـ كيدخؿ

في المراىـ .ينظر :ابف داككد األنطاكي ،تذكرة أكلي األلباب ،ج ،1ص .62
2

 فصؿ ،الكىراني.110- 109 ،314

إستراتيجية الخطاب اليذياني:
نياية المقطع ،لككف الحدث مختمف نا جدنا تبع نا لمطريقة ،كحسب المعاني التي نستعممو فييا ،كأف
الكممات يجب أف يفسر قسـ كافر منيا بالسياؽ الذم كضع ليا" .1
نجد مف اآلليات شبو المنطقية أيض نا مفيكـ المخالفة ،كىك " داللة المفظ عمى ثبكت
حكـ لممسككت عنو ،مخالؼ لما َّ
دؿ عميو المنطكؽ بو"  .2كيتجسد ذلؾ في قكؿ الكىراني

" " الخادـ قميؿ الشره إلى طعاـ المصرييف ،وأنو مغربي الطباع إذا وجد الثريد زىد فيما سواه

3
ظ ًي ير مف خاللو جانب العصبية
مف األلواف . "...إذ يستغني الكىراني عف إنتاج خطاب آخر يي ٍ
المشرقية كيكتفي بالحديث عف الزىد في الطعاـ كالعزة التي يمتمكيا المغربي ،ليترؾ المرسؿ

إليو يستنتج مصير الذات المغربية.

كما نجد مفيكم نا آخر ،كىك مفيكـ المكافقة
المنطكؽ بو لممسككت عنو ،كمكافقتو لو نفي نا أك إثبات نا إلشراكيما في معنى يدركو كؿ عارؼ


الذم ىك "داللة المفظ عمى ثبكت حكـ

ألف المسككت عنو مكافؽ
بالمغة دكف الحاجة إلى بحث أك اجتياد ،كسمي مفيكـ مكافقة َّ

لممنطكؽ بو في الحكـ ،كيسميو بعض األصكلييف مفيكـ الخطاب أك داللة النص"  .4إذ تفيـ

داللتو مف المعنى ال مف المفظ ،كيمكف أف نستنتج مفيكـ المكافقة مف األمثمة التالية:

1

 -فميب بالنشيو ،التداكلية مف أكستف إلى غكفماف ،تر :صابر الحابشة ،ط ، 1دار الحكار لمنشر كالتكزيع ،سكريا -

الالذقية ،2007 ،ص

.138


دؿ عميو المنطكؽ بو  ،النتفاء قيد مف القيكد
 -المخالفة" داللة المفظ عمى ثبكت حكـ لمسككت عنو ،مخالؼ لما ٌ

المعتٌد بيا ،في الحكـ المسككت عنو .كسمي ىذا المفيكـ مخالفة ،لما يرل مف المخالفة بيف حكـ المنطكؽ بو ،كحكـ
ألف الخطاب داؿ عميو
المسككت عنو.
كيسميو بعض األصكلييف دليؿ الخطاب ،ألف دليمو مف جنس الخطاب ،أك ٌ
ٌ

كيسميو أصكليكف آخركف المخصكص بالذكر .كىذا المفيكـ يتنكع بتنكع القيكد مف صفة كتقسيـ كغاية كحاؿ كزماف

كلقب كحصر" .عبد اليادم بف ظافر الشيرم ،استراتجيات الخطاب ،ص  .426نقال عف :يامينة ثابتي ،الحجاج في
رسائؿ ابف عباد الرندم ،دراسة تداكلية ،ص .194

2
3

 -ـ ،ف ،ص ف.

 -فصؿ الكىراني ،ص .121

 -  كيسمى " كذلؾ داللة النص ألنيا داللة لمفظ عمى ثبكت حكـ المنطكؽ بو ،لممسككت عنو ،لكجكد معنى فيو
أف الحكـ في المنطكؽ بو ،كاف ألجؿ ذلؾ المعنى ،مف غير حاجة إلى نظر أك اجتياد.
يدرؾ كؿ عارؼ بالمغةَّ ،

كتسمى ىذه الداللة داللة الداللة؛ ألف الحكـ فييا يؤخذ مف معنى النٌص ،ال مف لفظو" .ينظر :عبد اليادم بف ظافر

الشيرم ،استراتجيات الخطاب ،ص  .428نقال عف :يامينة ثابتي ،الحجاج في رسائؿ ابف عباد الرندم ،دراسة
تداكلية ،ص .194

 - 4عبد اليادم بف ظافر الشيرم ،استراتجيات الخطاب ،ص  .427ينظر كذلؾ :يامينة ثابتي ،ـ ،س ،ص .195
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إستراتيجية الخطاب اليذياني:
" وأما ابف بناف فأنشب مخالبو في الممموؾ(الوىراني) مف ذلؾ اليوـ ،ولزمو مالزمة

الغريـ ،لـ يخمصو منو تنائي المنزؿ ،وال بعد الديار ،وال مسافة مابيف مصر والقاىرة"  .1نفيـ

شر "ابف بناف" ،إذ عكض أف يصرح بخمفية
مف ىذاَّ ،
أف المكقؼ خطير كال يمك ف النجاة مف ٌ
العداء المكجكدة بينيماَّ ،
تثبت الحكـ الَّذم يرل أنيا صعبة.
فإنو استعاف بألفاظ ي

أف
" فموال اإلخواف لما ردتو أسواف ،ولوال األصحاب لضاقت بو الرحاب"  .2المالحظ يجد َّ

بأف فالف بف فالف قاـ بمس اعدتو لمحصكؿ عمى متطمبات الحياة في اليكـ
الكىراني لـ يقؿ َّ

تثبت حكـ
الذم صادفو الفقر "،ليس لو طبي يخصو وال لبف يمصو"  ،3كانما عبر بألفاظ
ن
المنطكؽ بو لممسككت عنو ،أم َّأنيا ذات داللة تنكب في حكميا عف لفظ المساعدة.
خ -آليػ ػػة التقويػ ػػض:

اختار الكاتب الٌمجكء إلى عالـ الحيكاف إلبراز فكرتو ،كبسط سمات الشذرة ،كىذه
و
ؽ بكائنات
األنماط مف القصص نجد ليا أث انر بالغان في النص التراثي ،عبارة عف
حكاية تتعمَّ ي
ِّ
حيكانية َّ
ييدؼ إلى ترسي ًخ غاية أخالقية ،بقصد التيذيب
إنسانيا
مغزل
ي
لكنيا في العم ًؽ تحمؿ ن
إما في ً
شكؿ ىمثى وؿ سائر أك شذرة ،أك في عبارة مأثكرة ،كيعرض ىذا
الخمقي ،أك النقد السياسيَّ ،

ً
ً
لساف شخصيات
سردا عمى
إما عمى
النكع مف القصصَّ ،
لساف الحيكاف مباشرة أك ُّ
يتـ نقمو ن
إنسانية .4
1

 -فصؿ مف أخرل ،الكىراني ،ص .118

3

 -ـ ،ف ،ص ف.

2

 -ـ ،ف ،ص .110

قصص الحيكاف فيما َّ
ً
بياف ذلؾ عمى ألسن ًة الحيكاف
يتجس يد المغزل مف
- 
َّ
اف الصفا " ،كقكليـ ":كجعمنا ى
حدده "إخك ي
ً
أبمغ في المك ً
ً
أغكص في األفكار ،كأحسف
أطرؼ في المنافع ،ك
أعجب في
أبيف في
الحكايات ،ك ى
ليككف ى
الخطاب ،ك ى
اعظ ،ك ى
ى
في االعتبار" .ينظر :رسائؿ إخكاف الصف ا كخالف الكفا ،دار صادر ،بيركت ،ج ،1987 ،2ص .179:كيتجمى
المغزل مف ىذه الكتابة عند ابف المقفع في قكلو " :ينبغي لمناظر في كتابنا ىذا أال تككف غايتو التصفح لتزاكيقو بؿ
يشرؼ عمى ما يتضمف مف األمثاؿ حتى يأتي عميو إلى آخره ،كيقؼ عند كؿ مثؿ ككممة كيعمؿ فييا ركيتو ،كيجب

عمى قارئ ىذا القصص أف يديـ النظر مف غير ضجر كيمتمس جكاىر معانيو ،كال يظف نتيجتو إنما ىي األخبار عف
حيمة بييمتيف أك محاكرة سبع لثكر ،فينصرؼ بذلؾ عف الغرض المقصكد" .ينظر :ابف المقفٌع ،كميمة كدمنة ،اعتنى
بو سالـ شمس الديف ،المكتبة العصرية ،صيدا ،بيركت ،لبناف ،دط ،2005 ،ص .84- 83

4
الس رد في فاكية الخمفاء كمفاكية الظرفاء ،آلياتو كدالالتو ،مبحث :مف كميمة كدمنة حتى
 ينظر :أحمد عمكانيٌ ،فاكية الخمفاء ،المجمس األعمى لمثقافة ،القاىرة ،2009 ،ص .49- 42- 14
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إستراتيجية الخطاب اليذياني:
لقد انطمقت ىذه الكتابة مف ظاىرة خصبةٌ ،إنيا :تكظيؼ الطيكر ،كما شخصتيا
قصص كميمة كدمنة ،كذلؾ مف خالؿ رسـ الصكرة الفنية كالجمالية التي ترد عمييا ،مع محاكلة
التجميات الفنية التي شكميا الكاتب
تفسير العالقات المتشابكة بيف الطير كاإلنساف ،كتحميؿ
ٌ
ليذه العالقة ،كالتي انعكست أثناء تمقي النص ،ليجد القارئ نفسو أماـ طيكر متخيمة ليا جالليا

كجماليا النزياحيا عف الكاقع كدخكليا إلى فضاء المتخيؿ.

كعمى كؿ حاؿ ،فتكظيؼ الطيكر في ىذا المقطع تكفر لمكاتب حيمة بالغية ،كىي شكؿ

سردم متعدد األبعاد ،يتيح لممتمقي فرصة رحبة لمتأكيؿ حسب ثقافتو كقدرتو عمى التمقي

كلمتمثيؿ نكرد ىذا المثاؿ ":وكؿ إنساف ألزمناه طائره في عنقو نرى أال يفخر مف أولى

المخالب وذوي المناسر ضار عمى ذي مسالـ ،واف غدا بعضيا لبعض طعما وال يتجاوز أحد

منيا مقامو المحمود في المكارمة واف اتفقت األجناس واختمفت األسماء لموضيع
واألسمى ...،وأف نصؼ اليدىد بحسف اعتذاره في خبثو ودىائو ،وأف نثني عمى حسف

خطبتو وجميؿ خطابو ،والى غرانيؽ  تيرب الثعابيف بأصواتيا ،والى سباطر



تريح األرض

بأكميا لحياتيا ،والى ديكة مباركة يؤذف أذانيا بورود ممؾ مف المالئكة ،والى نسر عظيـ

والى نعاـ كاد يطير ،وأنا ذكرنا في بعض ذوات األجنحة جنسا حقير السمات ،أسود الوجو

والقفا والصفات ،ال يألؼ إال قبور األموات ،وال يسعى إ ّال في الظمـ والظممات ،ذو أذف ناتئة

وما ىذه الصفة مف صفات الطيور ،والطير ال تعرؼ إالّ أنيا تحضف بيضيا في األعشاش

والوكور ،وأنو ال يقع في الشباؾ ،واف كاف شيطانا فالظاىر أنو ممسوخ ،ال يسمع منو ىديؿ
وال ىدير ،وال يصبر حيث يصير ،يعدو عمى الروضات متمصصا ،ميشوـ الطمعة مؤذف

بخراب الديار ،أسود مف قار وأفسد مف فأر ،وال ىو حيواف ينتفع بو.1 "...

مف خالؿ ىذا المقطع ،القارلء مضطر إلى أف يتساءؿ :ما جدكل تكظيؼ الطيكر

كالحماـ والغرنيؽ واليدىد والنعاـ ،كما جدكل أف تيتيـ بكؿ ىذه الخصاؿ الميشكمة ،لماذا ىذا
التمثيؿ الذم يدعك المتمقي إلى المم اثمة بيف الحيكاف كاإلنساف؟
ييدؼ الكىراني إلى تقكيض الفساد عبر كتابتو الشذرية ،فيذا العالـ الشرقي ليس عالما

" خياليا مفترضا أك عالما ممكنا ،بؿ ىك عالـ كاقعي يعيش فيو ،ىذا العالـ الذم تطكقو
 - مفردة غرنكؽ ،أك غرنيؽ ،كىك طائر الماء ،ينظر :فصؿ الكىراني ،اليامش ،ص .235
 -  سباطر :مفرده سبيطر ،طائر طكيؿ العنؽ ،ينظر :القامكس المحيط ،ج ،1ص .46

1

 فصؿ ،ـ ،س.236- 235 ،317

إستراتيجية الخطاب اليذياني:
التناقضات بشتى أنكاعيا"  ،1كمف ثـ ،يديف الكاتب ىذا العالـ كينتقد بشاعتو كشراستو كدناءتو

السردية ،التي نممح فييا ثالث نقاط:
بالمسخ الحيكاني ،لتكثيؼ رؤيتو ٌ

النقطة األولى :االحتفاظ بفكرة القناع في الكتابة الشذرية ،إلى جانب تمؾ المعبة المدىشة
المتمثمة في استعماؿ أسماء الطيكر ،ككلعو بتركيب الصفات المذمكمة التي تشخص سمكؾ كؿ
شخصية أراد النيؿ منيا.

النقطة الثانية :محاكلة الربط بيف قضية التزييؼ في منظكمة القضاء المشرقي ،كبيف انحطاط
المستكل الذم لحؽ بالطيكر ،أما المزيفكف أنفسيـ في نالكف ىنا تسمية جديدة ،كيراىـ حيكانات

ال يينتفع بيا.
النقطة الثالثة :االشتغاؿ عمى العجائبي الجماعي الذم تتداخؿ فيو أسماء الطيكر المختمفة
المشتركة بيف فئات المجتمع المختمفة ،بحيث ىي أمثكالت يتحدث فييا الحيكاف مثؿ البشر
كيككف قناعا فييا لمجتمع ما.

ىذه التكظيفات الحيكانية حسب دراسة أحمد عمكاني استطاعت عمى الدكاـ أف تكجد

لنفسيا معابر ،كي تصؿ إلى متمقييا متكارية خمؼ الرمز حينا ،كمجاىرة حينا آخر بحسب ما
يتطمبو الكاقع ،كتقميده ألسمكب بعض الشخصيات الحيكانية يحقؽ أىدافو القريبة ،كيجعؿ

اإلشارة إلى فساد األخالؽ نص نا مكتن از بالرمكز المبيمة كعمى القارئ أف يفيميا كيتدبر غايتو
منيا ،كصكال لفؾ شفراتيا كفض مغاليقيا ليرسـ لقارئو عكالـ حك ائية جديدة ليا تقنياتيا الفنية
كايحاءاتيا الداللية ،كخصكصياتيا الجمالية.

الكىراني ال يستطيع أف ينسى في كتابتو القضاة الذيف يناصبكنو العداء في المشرؽ

كيطمسكف صكتو ،كيقممكف مف شأنو بقدر جيدىـ محاكليف إلحاقو ببقية األدباء العاجزيف عف

الجك ،كفيما كاف الكىراني يترجع م اررة الحياة ،مت شردا كراء تجاربو المثيرة
ٌ
الرد في كسط ىذا ٌ
متخميا عف بيتو مكاجيان مأساتو بثبات ،كاف زمالؤه في دمشؽ ،أمثاؿ عماد الديف األصفياني

كغيره ينعمكف بالحياة اليادئة ،قابعيف كراء مكاتبيـ كدكاكينيـ ،مفرغيف جيدان سمبيا لمتقميؿ مف
شأف تجربت و ككصميا بالتفسخ .ككاف تكظيؼ الطير بمث ابة مطكاة حادة تحفر صدره كتم ٌده

السارد كاف فعال في
أف المرء ليخيؿ إليو أف ىذا ٌ
السخط ،حتى ٌ
بمصدر ال ينضب لممعاناة ك ٌ
حاجة إلى ذلؾ المصدر القاتؿ لكي يحقؽ مستكياتو الخطابية ،كلك أعطتو دكاكيف الدكلة
األيكبية ما يريده منذ البداية النتيى مشكاره األدبي في منتصؼ الطريؽ.

1

 جميؿ حمداكم ،المقاربة الشذرية بيف النظرية كالتطبيؽ ،ص .79318

إستراتيجية الخطاب اليذياني:
كمف ىنا ،فالكاتب يعبر عف رؤية سكداكية تراجيدية تجاه العالـ المشرقي ،قائمة عمى

ال بقيـ اإلصالح كالنقد ،فكيؼ يقبؿ – إذنا  -عالما
السأـ ،كالسيما ٌأنو ال يؤمف إ ٌ
التشاؤـ كالخيبة ك ٌ
تسكده المفاسد كالفقر كالبشاعة ،كيتحكـ فيو العير عمى حساب العفة ،كتطغى الكراىية عمى

األخكة كينتصر الشر أحيانا عمى الخير.

أف الكتابة الشذرية كما يراىا جميؿ حمداكم بمثابة جنس أدبي
كفي األخير ،نصؿ إلى ٌ
كنكع فكرم عرفو التراث العربي ،يعتمد عمى شعرية االنفصاؿ ،كبالغة التنكع كالتجزمء
كالتشذير ،كالتقطيع كالالثبات .كعميو ،فالشذرة بمثابة جزيرة منعزلة قائمة بنفسيا كمكتفية

بذات يا ،مبنية عمى الرغبة في التالشي ،كالت أرجح بيف األمؿ كاليأس كاآلتي ،إ ٌف الكتابة الشذرية
تيدؼ في الحقيقة إلى الثكرة عمى السياسة المسمطة كالتمرد عف الكينكنة المكحدة ،كالتخمص
مف صرامة المنطؽ ،كالنفكر مف التحميؿ المنطقي كالعقالن ي الصارـ ،كاالبتعاد عف النسقية

المنسجمة .كمف ثـ ،ترتبط الشذرة بشخصية المبدع في استقبالو لمعالـ ،كفي كيفية تصكيره ليذا
العالـ المفكؾ ،كتشخيصو لو ذاتيا كمكضكعيا ،مع انتقاده شذريا عمى جميع المستكيات

كاألصعدة كذلؾ ضمف رؤية ذىنية ككجدانية .1

تسير معظـ حكايات الكتابة الشذرية في اتجاه كاحد محتكمة إلى رؤية تشذيرية(تقطيعية)

الساخر التركيز عمى جزئيات منسية كمخفية ،كما أنيا تقكـ بمزج أساليب
ألف كظيفة األدب ٌ
ٌ
التعبير بما يتكافؽ مع ما تكد البكح بو .نالحظ ذلؾ ف ي كثرة استخداـ المفردات العامية في

المقاطع المعركضة ،كاألمثمة الشعبية ،مما ساعدىا عمى بمكغ مكاطف ىامشية كتخكـ بعيدة ال
يمكف بمكغيا مع المغة العربية الفصحى كحدىا.

ِّ
فعال ِّ
داخميا يكشؼ مف خاللو الكاتب عف ذاتو في
ذاتيا
كاذا كانت الكتابة الشذرية ن
األعماؽ فإف الكىراني ال يتردد في الكشؼ عما كاف يمكج داخمو مف ىكاجس فكرية كنفسية

السردم
تتعمؽ بالكتابة .ال يكتفي بالمزج بيف الخياؿ كالكاقع ،بؿ يتأمؿ في كمييما لينسج عالمو ٌ

الخاص ،فالكتابة مف كجية نظره ىي تأمؿ كصياغة جديدة لمكاقع كالخياؿ ،كظ ٌؿ محتفظا
الس اخرة ،ليتمكف مف مكاجية العالـ المشرقي الممعف في غباكة التقاليد
بركحو الطفكلية المرحةٌ ،
كسطكة الذككرة ،كتابة ساخرة تستظؿ بالذكريات األليمة ،كبمغة البمد البمد األـ تعطينا نصكص

الكىراني الفضكؿ كلذة االستكشاؼ.

1

 ينظر :جميؿ حمداكم ،المقاربة الشذرية بيف النظرية كالتطبيؽ ،ص .94319

إستراتيجية الخطاب اليذياني:
الساخرة ،كتابة جذمكرية ق اعدتيا التداعي اإلبداعي ،التميز ،الكتابة بعقؿ
الكتابة الشذرية ٌ
باطني ،التعبير في لحظات االنفالت المغكم ،التكمـ بمغة انكسار الذات ،الكتابة في أكقات

تشتت الذات اإلبداعية ،البكح بأسرار عميقة لحظة اإل بداع السردم ،تسعى الكتابة الشذرية إلى

خمخمة المنظكمة اإلبداعية المألكفة ،يبغية التميز كاالنزياح كخمؽ خطاب يعارض الخطابات
التقميدية.
نستنتج مف الفصؿ الثالث ما يمي:

السردية
يكظؼ الكىراني إذف "الخطاب اليذياني" كا ستراتيجية تخريب لمنطؽ الكحدة ٌ

لمسرد االنزياح ،يتداخؿ فييا التخييمي بالكاقعي ،يحدث ىذا االرتباؾ التخريبي
الساخرة يتيح ٌ
ٌ
الساخر" إلى
حس اإلنجراح في الذات المغربية ،فاليذياف يحكؿ "النص ٌ
المخؿ عندما يتصعد ٌ
مجرد تغريد مأساكم ،خطابي النبرة دكف تمعف في اختيار الكفاءة التعبيرية لمنصكص ،نتيجة

تداخؿ جممة مف الظركؼ النفسية كاالجتماعية كالثقافية.

"الخطاب اليذياني" سرد يتخذ شكمو في جماؿ مككناتو الحمؽ كالمج كف كالمأساة ،كما

أف الحمؽ بالنسبة لمكاتب ىك معطؼ يتكرال تحتو ،كىك ما أسميناه بالحمؽ المبتكر ،فيك
ٌ
كسيمة لمتيجـ عمى القضاة ،بمكجة الحمؽ ،مكجة تنطفئ عمى حافة الحياة ،عندما يدفع بيا
ألنيا في نظرىـ صدرت مف إنساف أحمؽٌ ،إنيا
إلى القضاة المخالفيف ،تبقى مكجة تافية ٌ
حماقات مصطنعة تخمقيا الكتابة اليذيانية ،تندد بالعيكب كالممارسات الشاذة ،كال ترتبط ىذه

كلكنيا تربطيا بما يشبو الجنكف ،جنكف ال أحد مسؤكؿ عنو.
الممارسات بالكبرياءٌ ،
إف تجربة الخطاب اليذياني كما ألمح بعض النقاد كانت تجربة ىشة في بعض أجزائيا
ٌ

كلكنيا تحتكم بنية خطابية منتظمة ،ل ـ تكف تخشى الخركج عمى القانكف ال ٌسردم ،أك البديييات
ٌ
الفنية ،كالمسممات التي ال تناقش ،كلـ يكف يفعؿ ذلؾ حب نا في االختالؼ كالتمايز كالمعارضة

كاٌنما لكي يكشؼ عف نسؽ خطابي جديد  ،لكي يسقط "الحقائؽ" الكبرل الشائعة كيستبدؿ بيا
الحقائؽ المطمكسة الخفية.

الساخرة" التي أفرزتيا منظكمة الكىراني اليذيانية لف تككف إال حي ناز
إف المٌغة "الشذرية ٌ
ٌ
الضمحالؿ الذات كتالشييا .كالناظر في "الخطاب الشذرم" كآلياتو المختمفة يممس سخريتو مف

الناس مف كزراء ككتاب دكاكيف
الساىريف عمى شؤكف ٌ
الطبقات المسيطرة في المجتمع كمف ٌ
كقضاة كفقياء ،كىك بيذه االستراتيجية التي يممحيا القارئ في نصكصو األخيرة تمكف مف رصد

كاقع الميمشيف في مجتمعو
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إستراتيجية الخطاب اليذياني:
اعتبرت كتابة "الفصكؿ /الشذرة" عمى ىامش األدب (مجرد مقتضبات عمى حد

تعبيرىـ) بحيث ال يينظر إلييا نظرة سكية عند الطبقة المسيطرة كمف يمثميا مف كتاب رسمييف

فيي بالنسبة إلييـ مجرد "طرائؼ كنكادر كحماقات" مضحكة يراد بيا التسمية ،فالعائد إلى
تاريخ األدب يجدىا أداة لرسـ الكاقع ،كمنطمقا لترسيخ أدب اليامش.

عمى حافة الكتابة المتقطعة يكتشؼ القارئ حياة مغرقة في جماليا ،كفي منطقة تمؾ

الخطابات نعثر عمى لغة ضبابية تسعى إلى تعرية الكاقع المشرقي ،كينكشؼ شيء مف
المعنى كراء تمؾ التناقضات التي تفرزىا الكتابة.

كالكتابة الشذرية حسب رأم جميؿ حمداكم ىي في الجكىر ،رفض لمخطاب الخطي

المتسمسؿ ،كنفي لممشيد المكحد كالمتكرر في استم ارريتو كاتصالو ،لذا ،تعتمد الكتابة الشذرية

بالغة االنفصاؿ لتعكيض بالغة االتصاؿ ،كاالعتماد عمى تعدد المكاضيع كاألفكار كالتيمات

تقطيعا كتجزيئا.

كقد الحظنا أف صفة اليذياف التي أطمقيا بعض المؤرخيف األخالقييف ترمي إلى تركيض

جمكح األدب ،ليككف نسخة مشكىة تصنعيا مبادئيـ الكعظية ،فيككف الخطاب اليذياني بذلؾ

المعمنة
أماـ محكمة حراس الفضيمة ،لذلؾ ىكية الخطاب اليذياني باقية رغـ كؿ الصرخات ي

بعيدا عف األحكاـ الساذجة.
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خاتمــــــــــــــــــــــــــة

الخاتم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــة:
السخرية في أدب الوىراني ىي الوجو األثكرر فاليية
أن ّ
نصل في نياية ىذا البحث إلى ّ
في نقد الظيم والقير والقمع المشرقي في شتى صوره ،وابراز أ وجو المفارقة والتناقض في

الساخر ،والتي استييمت الروح
الواقع ،فقد حفيت نصوصو بيذا البعد اإلنساني والروحي ّ
المشرقية في التعبير لن تأزمات الواقع وتناقضاتو ومفارقات الحياة في شتى صورىا.

أوال ،انتيى بنا البحث في الفصل األول :إلى أن األديب الجزائري ابن محرز رثكن

الدين الوىراني يشثكل حالة صارخة الغتر ٍ
اب ٍ
قاس يجسد حالة انثكسار ،تثكاد تييمن ليى معظم

أدبو (مقامات  -رسائل  -منامات) ،ساليا إلى تبني مشروع إنتاج "نص سردي حفري" ،فرمة

تاريخ يمتزج بحثكاياتو وينبش بين رثكامو بحراً لن أسئية تحتاج ألجوبة ،وتتطيبيا وىي

لحوحة حول سياسة االستبداد المشرقي ،حياة ال أمل فييا وواقع ثكل شيء فيو محبط ومؤلم

السطر
ومميت .ببساطة نوجز ثكل ما سبق في الحديث اآلتي :أدبو صرخة متواصية ،منذ ّ
األول وحتى األخير ،غواية القارئ في أدبو الساخر ال تنتيي ،اإلصغاء ىنا ،ثكيُّو ألم ،والتأويل
ثكيُّو ألم ،والمعنى ثكيُو ألمّ ،إنيا شعرية األلم بامتياز.
إن مرل ىذه النصوص الرائرة ثكما يراىا إبراىيم محمود تؤثكد حقيقة الموت المجازي الذي
ّ
جيية فييا ،ال يختيف حوليا ارنان ،وليى ىذا األساس ال يمثكن ل ّدىا
ينتجو األلم ،وىي حقيقة ّ
السرديةّ :إنيا بالغة
ألن الزلة تقترن بالغفية أو النسيان ،يمثكن القول لن بالغتو ّ
زّلة من زالتو؛ ّ

ُمحتالة ،فيي تقول شيئ ًا وتعني شيئا أخر يصاحبيا ،فيناك دائما لعب ليى أوتار معنى بعيد
الس اخرة ،المضادة
أو تضاد ،أو توريةّ .إنو يريد أ ن يتغيب ليى الصورة القاتمة ليموت بالصورة ّ

الت ي تتعزز فييا بيرجة الحياة أو ّأنو يريد أن يحقق الفرضية الجمالية :ض ّدان لما استجمعا
ُّ
سنا ،و ُّ
الضد ،ليى حد تعبير ناظم لودة.
الضد
سنوُ
يظير ُح َ
َح ُ
ُ
السوداء التي تش ّثكل ثكفاية اجتمالية ،تتمرّل في ثكيفية تعبير
يجنح الوىراني إلى الفثكاىة ّ
الذات المغربية لن مشالرىا ،فيي شعار بين القبول والرفض ليذا العالم المشرقي الذي

السخرية
يستجيب فيو ثكل إنسان وفقاً لسجل اخفاقات الحياة ،ضمن بنية لغوية متماسثكة تفرز ّ

السردية نزلة الفُحش وتجسيد روح بالغة
والم اررة في اآلن نفسو .وليذا ،تطال بعض إبدالاتو ّ
العري في بعدىا الثكاشف بغ ية نقد الواقع المأزوم ،إذ يحاول التعبير بيا لن مفاىيم الحياة

المتقيبة ،وبثكل ما تحميو من مفارقات ومواقف ىزلية؛ إذ تشير إلى تأزماتيا بنظرة تأميية

فيسفية ،تساىم فييا شخصيات واقعية وغير واقعية ،يوظفيا الثكاتب لتجسيد ىذا الواقع

والتعبير لنو ثكما يستخدم – أيضا  -الفضاء التخيييي لترميم معالم الذات المنثكسرة ولطرح ما
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الخاتم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــة:
يريد التعبير لنو ،في خيق لالم لو أطره بَِن َف ِس ِو الساخر ومواقفو المتعالية ،وىي صورة تنضح

المرة ،وليذا تتمتع الذات المتالشية ليى أثكرر من صعيد ليى أساليب
بالمبالغة و ّ
السخرية ُ
السياق الخارجي ،ىادفة إلى إحداث صدمة ،وتأثكيد فثكرة
تمرييية ،ىدفيا الربات أمام ا
إثكرىات ّ

أن جراح الفرد ّإن ما ىي جراح الجمالة التي يجب أن يتوقف نزيفيا.
مفادىا؛ ّ
التعتيم اليغوي الساخر ىو لغة الوىراني ،ال محظور يحول دون استرمار أي حقل معرفي
الساخرة ،وما فيو من بؤس وقير
إن مجتمع ًا بأثكميو ُيتعرى أو ُيعرى في الثكتابة ّ
في الثكتابةّ ،
وألم وتوق وانسحاقّ ،إنيا ترسيمة لارمة لمجتمع يضج بجنسانية مستبدة ،وربما ثكان في لالمو

صخاباً أثكرر مما ينبغي ونياب ًا ليمعاني القارة وراء الثكيمات
المشرقي نداً لثكل معترض،
ّ
إن
فضائحي ًا لواقعو ،ثكاشفاً بوقاحة ال متناىية لن جغرافية نتنة بثكل دالالتيا تعم المجتمعّ ،
لري الثكيمات ىو فن مباغتة ما يجري في واقع فعيي.

إن أنطولوجيا النصوص الممنولة ثكما يراىا إبراىيم محمود ،تشمخ بوقاحتيا الفاسقة
ّ
إن جاز التعبير ،لذلك فالمالحظ لنصوص الوىراني يجدىا تعري الجسد المشرقي ،وىي
تسبر قالو ،ميوسة بثكل ما يحرثكو من الداخ ل ،رمة تسميات في نصوصو تخدش
الحياء ،لبارات تصدم الذوق العام ،مشاىد يحتدم فييا الفسق ،األسماء التي تخدش
الحياء تتثكرر  ،ويترجم ثكل ىذا إلى معنى مجابية الفسق بالفسق ،رمة لالم مستور
ُيسترمر أدبياً رغم الحظر المستبد.
فثكتاباتو ت ٍ
حد لأللم المعيش ،ترص ٌد لوقائعو ،ىتك ليمخبوء ،وتمرد ليى المنفعية والذثكورية

المش رقية المتسيطة في تجيييا السياسي ،فيناك ميزة سردية في نصوصو تنذر بالثكارري

المنفعي الذي ينصير في الورع الديني ،وفي رغبات متأججة تفصل بي ن جسد وآخر ،وفي
اآلن لينو تيغي حدود الجسد ،لتساوي بين الجميع ،حيث العري ىو الواقعة المقروءة ليذا

ال  -في أخبار الرواة التاريخية ،لثكونيا تاريخ ينبض ببالغة
استنثكرت ثكتاباتو الممنولة – طوي ً
ُ
اليومي والمغيب والمثكبوت.

أما في الفصل الثاني :يشثكل لنف اليغة في جل خطاباتو ترثكيبا سرديا مدىشا ،ليتبيور

سرلت حرثكة تدفق أصوات السرد
ليى أساسيا :لنف المقول ،وتيييج بنية المحثكي التي ّ
سردية شالرية تقوم
الصاخبة .ثك ّل ذلك ت ّشثكل ضمن نسيج لغوي لنيف تنبجس منو طاقة
ّ
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الخاتم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــة:
ليى قالدة إخراج المسرود خارج حدود لقالنية السُّرود الترارية التي ليدناىا مسالمة في

انتظاماتيا اليسانية الخطابية.

السردية في المقامة لنف الرجل المشرقي ليى المرأة المغربية ،بخاصة
تصور الثكتابة ّ
التابوىات المجتمعية الجنسية ،فنجح تيييج المسرود المقامي في استبطان المشالر البشرية

في مناطقيا الشائثكة المسثكوت لنيا ،وأن ي صور متغيرات مشالر "المرأة والرجل"؛ العذاب
المقيم بنفس ثكل من المرأة المغربية والرجل المشرقي نتيجة لالزدواج المنفعي.

في دولة المشرق ،أو لنقل في فترة "االستبداد الذثكوري" الذي ترسمو مقامة شمس
الخالفة ،والتي أرست معالم السيطة الذثكورية (المشرقية) المفروضة ليى المرأة المغربية
تختيط الذثكورة باألنورة ،فيضيع الفاصل بين العبد المسمى بشمس الخالفة ،الذي ىو
صورة حاثكمية غرائزية ،وبين المرأة المغربية العجوز ،التي تمرل ضياع معالم الجنسانية
وتشوىيا ،وىنا ،يمثكننا التبار مقامة الوىراني :مشيدا تاريخيا لثكل ما يجيو من مظاىر
ثكالعنف والقمع واالغتصاب والنيب واالستغالل ،إنيا باختصار؛ إخبار لن انييار الذات
المغربية بشقييا "الذثكوري واألنروي" ،وىذا ما يحسن توجييو صياغة فنية وسردا مقاميا
ساخر.
ا
الساخر ،إلى
السردي ّ
يحيينا لنف المقول في مقامة قاضي الفاسقين ،إلى المعنى ّ
السرد ىنا لنفواني ،فالثكاتب يقوده أبطالو وينقاد لبرىم ومعيم وخيفيم
الجير بالمسثكوتّ ،
إلى لالم مسثكون بالعنف ،حيث اليغة الخطابية التخريبية تعصف بالمستور المشرقي.
إنيا نبرة خطابية لاصفة تثكشف زيف القضاة ،ىي التي تنقل إلينا أي محضور فاقد
السرد يرتقي إلى مستوى الخطاب البييغ
نوه إليو بشأنو ،ووحده لنف ّ
لبراءتو ،لحقيقة ما ّ
لن المعاناة المرلبة ،ويعمل ليى تفجير ما يختزن داخيوّ ،إنو ُيري ما ال ُيرى حقيقة
ليذا طالو التحريم والرفض في ثكل خطاباتو.

إ ّن نصوصو تضج بالمفارقة وواقعية التعبير المفارق الذي تتبادلو معظم الشخصيات
وتوحي بالمالمح النفسية المتعارضة مع رغباتيا ،حامية ثكرير الدالالت واإلشارات ،توجو سيام

النقد إلى الواقع العربي اليش وما فيو من نقائص ،ثكما تتفالل مع الحدث اليومي وتتناول
بروح المفارقة الثكاشفة بعض الظواىر االجتمالية السائدة في مجتمعنا.
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يستخدم الوىراني نسق ًا جديدًا في صنالة األخبار السردية ،وفي محاولة إلادة صياغة
واقع لأل خبار التي شميت المقامات آنذاك ،ثكاستنطاق الجماد إلبراز آالمو ،وبؤر الفساد

السخرية من
المستشرية من خالل أخبار طافحة بالجسد العجيب والخرافي ليتيثكم ليى الواقع ،و ّ
ممارساتو المطروحة ليى الساحة السياسية والدينية ،فثكتاباتو تنقل لنا الخبر والشخصية
الخرافية التي تقوم بأفعال درامية ،لتؤثكد واقعية الواقع بسخرية تبقى وريقة الصية مع ما يرفده
من أحداث وشخوص وتيمات ومواقف.

السردية لبعض الشخصيات انتقاماً مقصودا مما يدليو أصحاب
ثكانت ترجمتو ّ
السير من طيرانية ولفة وورع باذخ لندما يتحدرون لن سير شخصياتيم ،أو يظيرون
ّ

نفورىم من ثكل ثكيمة ليا لالقة بخدش حيائيمّ ،إنيا ترجمة سردية بدون رياء وحجاب
لفظي ،تمارس تص فية حسابات المغالطات التاريخية مع أولئك الذين يعتبرون أنفسيم في
ثكامل لياقتيم وثكبريائيم ،ربما أراد فضح زيف السيرة التي تجاىيت صراخ الفسقية
المشرقية الميرمة والميدورة في العمق.
أن جنون الوىراني ىو بمرابة رورة ليى لقل المجتمع
توصينا في الفصل الثالث إلى ّ
المشرقي ،الذي قيد حريتو ،وىثكذا يصير الجنون غاية األديب ،وليس مجرد قدر يصيبو في

إن الوىراني قد اختار بأناقة شفافة أن يعيش تجربة الجنون.
ثكل لحظةّ ،

ففي ج ّل خطاباتو اليذيانية يتطرق إلى اإلقصائي والتيميشي الذي ثكان يعامل بو

المجنون ،والذي يتجسد مرال في لدم قبول أقوالو ،والتبار ثكتابتو من دون معنى ،وفي الوقت

نفسو ثكا ن يصور نفسو الناطق باسم الحقيقة المغيبة ،وبوسعو أن يتنبأ ببعض األحداث

وبعبارة أخرى ثكان األديب المجنون يرى بعينين؛ لين ترى في و ذلك المتيفظ بضجيج من

الثكيمات الجوفاء من المعنى ،والعين األخرى ترى فيو ذلك المتنبي الذي يمثكن أن يتيفظ في
أي لحظة بحقائق قد تثكون غائبة حتى لن ألقل الناس ليى حد تعبير فوثكو.

لقد تطرقنا إلى بعض معالم الخطاب اليذياني ثكما تناولناه سابق ًا ،لنتبين ثكيف ّأنو أظير
أن اليذيان ال يوجد إال ثكوسيية لنقد المجتمع ،فبالنسبة لو أراد أن يخرجنا من نظرتنا الضيقة
لن اليذيان التي وسم بالعشوائية ،ليفسح أمامنا آفاقا جديدة ،يغدو معيا الخطاب اليذياني

موضولا اجتماليا ،ويصير بالتالي ىذيان األديب وسام ًا ليى صدره ،قد ال يستحقو إال
أصح اب "الجنون األلظم" ،بتعبير فوثكو ،ذلك الجنون الذي قد يدفع بالمجتمع إلى أن ينفذ
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أحثكام اإللدام في حق األدباء الذين يخيفونو بجنونيم الرائع والمدىش الذي يمزق الستار

الشفاف الذي يخفي وجو الحقيقة.

الثكتابة الشذرية بتوجييا االنسيابي المظيل ألوتار التأويل ،غالبا ما تثكون مصدر خيخية

السردي التقييدي ،ولذلك فال سيطة المشرقية التي صورتيا ثكتاباتو ثكالمقامات
ذلك البناء ّ
والرسائل والمنام ،يعسر ليييا أ ن تتنفس ىواء بنسمات ىذيانية وشذرية مقتضبة؛ إذ إن ىاتو
ال من الدوغمائية
الشذرات ال تنحني أمام سيطة القضاء ،ولمن ثكان لقيو قالبا فارغا إ ّ
والتعصب ليرأي الذي يسعى إليو األديب ،وىو حال المجتمع المشرقي آنذاك.

ألنو في جوىره
إن الجسد حاضر بثكرافة في النص الشذري (الموسوم بالفصول)؛ ّ
ّ
يشثكل لوحاً محفوظاً وان جاء رمزي ًا لثكل ما في المجتمع المشرقي من تحوالت
واحباطات ،وخيبات مختيفة .لقد رولي في الجسد الذي لرفتو الرقافة المشرقية الجانب

وصورت مشاىد بحذر وبيغة مجازية .الحقاً ربما تبدلت
الحظري ،وطُرحت مواقف
ُ
وتم التغيل من طرف بعض األدباء ثكأمرال ابن
المصادر األدبية وتغيرت الرؤى الفنية َّ
محرز رثكن الدين الوىراني في محيط الجسد المشرقي ،فبوسعنا أن نسمي ذلك مغامرة
الجيل الجديد لثكتاب األدب الجزائري القديم في المجال اإلبدالي ،وفي الوقت نفسو
مقاربة لمحظورات مختيفة وتفثكيك ل بناىا وتحويييا ىي ذاتيا إلى مادة الثكتابة ،فإذا ثكان
فإن النص اليذياني
النص المقامي البؤرة الثكبرى ليتفثكير في رصد الممثكن والواقعيّ ،
والشذري قد غدا إرر ٍئذ رافعة قوية الستجالء المغيب.
السردي العربي
الساخر ،الصوت األثكرر مثكاشفة في التراث ّ
يشثكل الوىراني في أدبو ّ
وىو يولي المغيب الغريزي األىمية الالئقة في نصوصو ،رمة بصمات متتالية تخصو
فيما ثكتبو رغم الموقف السيبي من ثكتاباتو ،االشمئزاز والقرف ،إالّ ّأنيا ثكريية تيغي ما
وراء الوجو الداخيي من لفونة وتشوىات.
إن قارئ خطاباتو ييتمس لبرية ووقاحة مفرطة ،فرمة انتياك لحرمة الممنوع ،دخول في
ّ
لذة المحظور ،ثكشف ليمتعة المنشودة التي حيييا قضاة الدولة المشرقية ،توجو نحو الالمفثكر
فيو ،والمخالف ،ربما ألنو يجاىر بخواء ما يراه حقيقة .إنو ال يثكتفي بمجرد الثكتابة األدبية لن

الممنوع ذثكره ،بقدر ما يدخل في مقاربة نفسية وفثكرية تحيل الجسد إلى قضية ُثكتم ليييا ثكري ًار
ييتمس القوة في ِّ
المعبر لنو.
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الثكتابة الساخرة لند ابن محرز رثكن الدين الوىراني والتي وضعت في إطار األدب اليامشي

تعانق المستور وتظل ت ستنطق السيوك اليومي ،فيغد و المسطور وشم ًا يقر بحقيقة الفرد
المشرقي من داخيو ،ويجعيو تدويناً لما يعانيو؛ وىذا يعني أن التطرق لثكتابة اليامش صراحة
يفصح لن ىتك لما ىو اجتمالي وتمرد ليى المحظور ،وىذا يستدلي تضييقا وردلاً ليبقى

السر مصاناً .فييست نصوص الثكشف سوى تعرية مستور ،وانتياك وثكشف لزيف الوقار

تقر ثكتاباتو ،ذات تواقة إلى رحابة
الديني والسياسي بتعبير إبراىيم محمود .فالثكاتب ثكما ّ
فإن و قمة من أسمى ِقمم الفثكر الجزائري
اإلنساني ،ومن الخ ير أن ندرسو ثكري ار ونتفيمو طويال ّ
الضائعة في لزلتيا.
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قائمة المصـــــــــــــــادر
والمراجع

قائمة المصادر والمراجع:
.I

المصادر:
 ابن أبي الدنيا ،المنامات  ،تحقيق وتعميق ،مجرى السيد إبراىيم ،د.ط ،مكتبة القرآن ،لمطبع والنشر
والتوزيع  -بوالق  -القاىرة ،د.ت .

 ابن األثير ،المباب في تيذيب األنساب ،ج ،2مكتبة القدسي ،القاىرة.6531 ،

 ابن األصبع المصري ،تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن ،تح :حنفي
محمد شرف ،المجمس األعمى لمشؤون اإلسالمية ،القاىرة ،دار التعاون لمطبع والنشر.6993 ،

 ابن بكار الزبير ،األخبار الموفقيات ،تح :سامي مكي العاني ،مطبعة العاني ،بغداد6992 ،
 ابن حجر العسقالني اإلصابة في تمييز الصحابة ،ج ،3القاىرة.1939،

 ابن خمكان ،وفيات األعيان ،في أبناء الزمان ،تح :محمد محي الدين عبد الحميد ،ج ،6مكتبة
النيضة المصرية ،القاىرة.6991 ،

 ابن كثير ،البداية والنياية ،ج ،2بيروت  -الرياض.6911 ،

 ابن المقفّع ،كميمة ودمنة ،اعتنى بو سالم شمس الدين ،المك تبة العصرية ،صيدا ،بيروت ،لبنان
د .ط.2003 ،
 أبو الحسن بن عمي المسعودي ،أخبار الزمان ،تح :عبد اهلل الصاوي ،دار األندلس ،بيروت
.6910

 أبو الحسن بن عمي المسعودي ،مروج الذىب ومعادن الجوىر ،ج ،2موفم لمنشر.6919 ،

 أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني ،األنساب ،تح :الشيخ عبد الرحمن
بن يحيى المعممي اليماني ،ط ،6ج ،6بيروت -لبنان.6910 ،

 أبو العالء المعري ،رسالة الغفران ،تح وشرح :عائشة ع بد الرحمن ،دار المعارف بمصر ،ط3
.6919

 أبو العالء المعري ،الفصول والغايات ،تح :محمود حسن زناتي ،الييئة العامة القاىرة.6999 ،
 أبو عمي ،القالي ،األمالي ،تح :محمد عبد الجواد األصمعي ،دار األفاق الجديدة د.ت.
 أبو الفدا ،المختصر في تاريخ البشر ،د.ط ،ج ،2القاىرة ،د.ت.

 أبو الفرج األصفياني ،األغاني ،ج ،6طبعة دار الكتب.6929 ،
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 أبو الفالح عبد الحي ،بن العماد الحنبمي ،شذرات الذىب في أخبار من ذىب ،ج ،4- 3المكتبة
التجارية لمطباعة ،والنشر ،بيروت لبنان ،د.ت.

 أبو ىالل العسكري ،الحسن بن عبد اهلل بن سيل ،الصناعتين :الكتابة والشعر ،تح :محمد
البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراىيم ،ط ،2دار الفكر العربي.6996 ،

 بديع الزمان اليمداني ،شرح مقامات ،تحقيق :محمد محي الدي ن عبد الحميد ،دار الكتب العممية
بيروت ،د.ت.

 الجاحظ ،البيان والتبيين ،تحقيق :عبد السالم ىارون  ،ط ،3ج ،6القاىرة .6913 ،
 الجاحظ ،رسائل الجاحظ( ،الرسائل األدبية) ،رسالة التربيع والتدوير ،تقديم وتبويب وشرح :عمي
أبو ممحم ،ط ،2دار مكتبة اليالل ،بيروت ،لبنان.6996 ،

 الجاحظ ،كتاب حجج النبوة ،الرسائل تح :عبد السالم ىارون ،مكتبة الخناجي بمصر ،ج5
.6999

 جالل الدين السيوطي ،حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاىرة ،ط ،6المطبعة الشرقية القاىرة
.6529

 الحصري (إبراىيم) ،جمع الجواىر في الممح والنوادر ،تح :محمد عمي البجاوي ،دار إحياء الكتب
العربية ،مصر .6935

 خر الدين الزركمي ،األعالم ،ط ،2ج ،2كوستاتسوس وشركاه ،القاىرة ،مصر.6931،

 خريدة القصر وجريدة العصر :،تحقيق :د.شكري فيصل ،قس م شعراء مصر :تحقيق :أحمد أمين
وآخرين ،د.ط ،ج ،2القاىرة ،د.ت.

 عبد القاىر الجرجاني ،أسرار ال بالغة في عمم البيان ،تح :محمد رشيد رضا ،ط ،6دار الكتب
الجديدة ،بيروت ،د.ت.

 محمد بن الحسن بن حبيب النيسابوري ،عقُالء المجانين ،تح :عمر األسعد ،ط ،6دار النفائس -
بيروت .6919
 محمد بن محرز ركن الدين الوىراني ،منامات الوىراني ومقاماتو ورسائمو ،تحقيق :إبراىيم شعالن
ومحمد نغش ،مراجعة عبد العزيز األىواني ،دار الكتاب العربي لمطباعة والنشر ،القاىرة

.6911

 محمد بن محرز ركن الدين الوىراني :ورقعتو عن مساجد دمشق ،تحقيق :صالح الدين المنجد
مطبوعات المجمع العممي العربي ،دمشق.6913 ،
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 م حمد عمي الصابوني ،صفوة التفاسير ،دار البيضاء ،قسنطينة ،قصر الكتاب  -البميدة الجزائر
د.ت.

الزبيدي :تاج العروس من جواىر القاموس ،تحقيق مصطفى حجازي
محمد مرتضى الحسيني ّ
ّ 
دار اليداية لمطباعة والنشر والتوزيع.6919 ،
 المرتضي ،أمالي المرتضي :غرر الفؤائد ودرر القالئد ،القسم األول ،تحقيق :محمد أبو الفضل
إب ارىيم ،ط ،2دار الكتاب العربي ،بيروت ،لبنان.7691 ،

 ا لنفري ،النطق والصمت ،نصوص صوفية ،الشذرات ،المناجيات ،الديوان ،تح :قاسم عباس ،دار
أزمنة ،ط ،6عمان ،األردن.2000 ،

 اليمذاني ،بديع الزمان ،مقامات اليمداني ،تقديم وشرح الغوامض :محمد عبده ،دار موفم ،لمنشر
الجزائر.1988 ،

. II المراجع بالمغة العربية (بما فيها المترجمة إليها):

 -إ.ا .رتشاردز ،مبادئ النقد األدبي ،تر :مصطفى بدوى ،مراجعة لويس عوض ،المؤسسة

المصرية العامة لمتأليف والترجمة والطباعة والنشر ،مطبعة مصر.6915 ،

 -إبراىيم محمود ،الشبق المحرم ،أنطولوجيا النصوص الممنوعة ،ط ،6شركة رياض الريس بيروت

.2002

 -أبو بكر العزاوي ،المغة والحجاج ،ط ،6الدار البيضاء ،المغرب.2001 ،

 -أحمد أحمد بدوي ،الحياة العقمية في عصر الحروب الصميبية ،القاىرة.6932 ،

 -أحمد خصخوصي ،الحمق والجنون في التراث العربي ،ط ،6المؤسسة الجامعية لمنشر والتوزيع

بيروت ،لبنان .6995

السرد في فاكية الخمفاء ومفاكية الظرفاء ،آلياتو ودالالتو ،المجمس األعمى لمثقافة
 أحمد عموانيّ ،القاىرة.2009 ،
 -إخوان الصفا ،رسائل إخوان الصفا وخالن الوفا ،ج ،2دار صادر ،بيروت.6919 ،

 -آرسطو طاليس ،فن الشعر ،تر :عبد الرحمن بدوي ،دار الثقافة ،بيروت ،لبنان.2006،

 -إريك فروم ،االنسان بين الجوىر والمظير ،سمسمة كتب عالم المعرفة ،الكويت.6919 ،

 -ألبير كامو ،أسطورة سيزيف ،تر :أنيس زكي حسين ،منشو ارت دار مكتبة الحيا ة ،بيروت لبنان

.6915

 -إلياس كانيتي :شذرات ،تر :رشيد بوطيب ،ط ،6دار الكممة ،أ بو ظبي اإلمارات العربية المتحدة

.2066
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 آمنة بمعمى ،تحميل الخطاب الصوفي ،في ضوء المن اىج النقدية المعاصرة ،دار األمل لمطباعةوالنشر ،تيزي وزو.2000 ،

 -بارب ار وتمر ،األنماط الثقافي ة لمعنف ،تر :ممدوح يوسف عمران ،عالم المعرفة ،الكويت ،ع 559

.2009

 -بتينا اي شميدت وانغو دبميو شرودر ،أنثروبولوجيا العنف والصراع ،تر :ىناء خميف غني ،ط7

بيت الحكمة ،بغداد .2172 ،

 -برتراند راسل ،ما وراء المعنى والحقيقة ،تر :محمد قدري عمارة ،مراجعة :إليامي جالل عمارة

ط ،6المجمس األعمى لمثقافة ،القاىرة.2003 ،

 -بشار عواد معروف ،تحقيق النصوص بين أخطاء المؤلفين واصالح الرواة والنساخ والمحققين

ط ،6دار المغرب اإلسالمي ،تونس.2009،

 -بنسالم حميش :معيم حيث ىم ،بيت الحكمة ،ط ،6الدار البيضاء ،المغرب.6911 ،

 -بوشعيب ا لساوري ،النص والسياق ،دراسة لرسالة التوابع والزوابع ،ط ،5محاكاة لمدراسات والنشر

سوريا.2005 ،

 -بول .ب ،آرمسترونغ ،القراءات المتصارعة ،التنوع والمصداقية في الـتأويل ،تر :فالح رحيم

ط ،6دار الكتاب الجديد المتحدة ،بيروت  -لبنان.2009 ،

 -بول ريكور الزمان والسرد فمسفة ،تر :سعيد الغانمي ،ط ،6المركز الثقافي العربي ،الدار

البيضاء.6999 ،

 -بيير زيما ،التفكيكية ،تر :أسامة الحاج ،المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر6991 ،

 -تزفيتان تودوروف ،شعرية النثر ( ،مختارات) ،تر :عدنان محمود محمد ،و ازرة الثقافة ،الييئة

العامة السورية لمكتاب.2066 ،

 -تزفيتن تودوروف ،مدخل إلى األدب العجائبي تر :الصديق بوعالم ،مراجعة محمد برادة ،ط6

دار شرقيات لمنشر والتوزيع ،القاىرة.6999 ،

 -تقي الدين السبكي ،طبقات الشافعية الكبرى ،ج ،9طبعة المطبعة الحسينية ،القاىرة6529 ،ه.

 -ت.ي .ابتر ،أدب الفانتازيا ،مدخل إلى الواقع ،تر :صابر سعدون السعدون ،دار المأمون

بغداد.6919 ،

السرد األدبي
السردي األدبي .تر :رشيد بنحدو .طرائق تحميل ّ
 جاب لينتفمت ،مقتضيات النص ّط ،7منشورات اتحاد كتاب المغرب ،الرباط.7667،
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 جاك دريدا ،في عمم الكتابة ،تر :أنور مغيث ومنى طمبة ،ط ،2المركز القومي لمترجمة ،القاىرة.2001

 -جاك دريدا ،الكتابة واالختالف ،تر :كاظم جياد ،ط ،6دار توبقال ،المغرب.6911 ،

 -جاك دريدا ،الميماز أساليب نيتشو ،ترجمة :عزيز توما -ابراىيم محمود ،ط ،6دار الحوار لمنشر

والتوزيع ،سورية الالذقية.2060 ،

 -جاك رنسير ،الكممة الخرساء ،دراسة في تناقضات األدب ،ترجمة :سممان حرفوش ،ط ،6دار

كنعان لمدراسات والنشر.2000 ،

 -جاك الكان ،المغة ...الخيالي والرمزي ،ط ،6سمسمة بيت الحكمة ،إشراف مصطفى المنساوي

منشورات اإلختالف ،الجزائر.2001 ،

 -جاك لومبار ،مدخل إلى األثنولوجيا ،تر :حسن قبيسي ،المركز الثقافي العربي ،بيروت ،الدار

البضاء.6999 ،

 -جان بول سارتر ،الوجود والعدم :تر :عبد الرحمن بدوي ،منشورات دار اآلداب ،بيروت ،د.ت.

 -جان جاك لوسركل ،عنف المغة ،تر :محمد بدوي ،مراجعة :محمد مصموح ،ط ،6المركز الثقافي

العربي.2003 ،

جمعة سيد يوسف ،سيكولوجية المغة والمرض النفسي ،عالم المعرفة ،الكويت ،ع .6990 ،693-جميل حمداوي ،من سيوطيقا الذات إلى سيميوطيقا التوتر ،أفريقيا الشرق ،المغرب.2069 ،

 -جورج مونان ،مفيومات في بنية النص ،تر :وائل بركات ،ط ،6دار المعيد لمطباعة ،دمشق

.6991

 جوناثان كمر ،فرديناند دى سوسير ،تر :عز الدين إسماعيل ،ط ،6المكتبة األكاديمية.2000 ، جون كروكشانك ،ألبير كامي وأدب الت مرد ،تر :جالل العشري ،الوطن العربي ،بيروت ،د.ت. -جون كوين ،النظرية الشعرية ،تر :أحمد درويش ،مكتبة غريب ،القاىرة.2000 ،

-جيل دولوز  -كمير بارني ،حوارات في الفمسفة واألدب والتحميل النفسي والسياسة  ،تر :عبد الحي

أزرقان  -أحمد العممي ،ط ،6دار أفريقيا ،الشرق ،الدار البيضاء.6999،

 -جيل دولوز ،نيتشو والفمسفة ،تر :أسامة الحاج المؤسسة الجامعية ،ط ،6بيروت.6995 ،

 -حاتم الصكر ،األنماط النوعية والتشكيالت البنائية لقصيدة السرد الحديثة ،المؤسسة الجامعية

لمدراسات والنشر ،بيروت.7666 ،

 -حاتم الورفمي ،بول ريكور...اليوية والسرد ،تقديم :أحمد عبد الحميم عطية ،دار التنوير لمطباعة

والنشر والتوزيع بيروت.2009 ،
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 حاجي خميف ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،ط ،6تركيا ،د .ت.اليوال ،السخرية في أدب المازني ،الييئة المصرية العامة لمكتاب.6912 ،
 -حامد عبده ّ

السرد ،ط ،6منشورات االختالف
 حسين عالم ،العجائبي في األدب العربي ،من منظور شعرية ّالجزائر.2060 ،
 -حمودة ،عبد العزيز ،الخروج من التيو :دراسة في سمطة النص ،عالم المعرفة ،المجمس الوطني

لمثقافة والفنون واآلداب ،الكويت ،عدد  ،291نوفمبر.2005،

السردي ،ط ،2المركز الثقافي العربي بيروت
حميد لحميداني ،بنية النص السردي ،بنية النص ّ.6995
عمان
-خالد سميمان ،المفارقة واألدب ،دراسات في النظرية والتطبيق ،دار الشروق لمنشر والتوزيعّ ،

.6999

 -الدر إبراىيم ،األسس البيولوجية لسموك اإلنسان ،الدار العربية لمعموم ،بيروت ،لبنان.6999 ،

 -دعد الناصر ،المنامات في الموروث الحكائي العربي ،دراسة في النص الثقافي والبنية السردية

ط 6المؤسسة العربية لمنشر ،بيروت ،الصنايع ،بناية عيد بن سالم.2001 ،

 -ديفيد بشبند ،نظرية األدب وقراءة الشعر ،تر :عبد المقصود عبد الكريم ،الييئة العامة لمكتاب

مصر ،د.ت.

 -ديفيد لوبروتون ،أ نثروبولوجيـــا الجســـد والحداثة ،تر :محمد عرب صاصيال ،المؤسســة الجامعية

لمدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت.1997 ،

 -راجي عنايت ،أغرب من الخيال ،معنى األحالم وغرائب أخرى ،ط ،6دار الشروق ،القاىرة

.6990

 -ر .بارت ،شعرية المسرود :تر :عدنان محمود محمد ،منشورات الييئة العامة السورية لمكتاب

و ازرة الثقافة  -دمشق.2060 ،

 -ريمون بودون ،موضع الفوضى ،تر :منصور القاضي ط ،6المؤسسة الجامعية لمدراسات -

بيروت -الحمراء.6999 ،

 -زيعور عمي ،األحالم والرموز ،أداة كشف وعالج نفسي في مجاالت الشخصية ،واالضطرابات

النفسية والفكر ،ط ،6بيروت :دار المنيل.2002 ،

 -ساره كوفمان ،وروجى البورت ،مدخل إلى فمسفة جاك ديردا ،تر :إدريس كثير ،عز الدين

الخطابى ،ط ،2افريقا الشرق ،المغرب.6999 ،

 سعيد بن كراد ،مسالك المعنى ،ط ،6دار الحوار الالذقية ،سوريا.2001 ،335

 سعيد الغانمي ،خزانة الحكايات -مبحث حواريات الرحمة المرحة ،ط ،7المركز الثقافي العربيالدار البيضاء.2112 ،

 -السيد ولد أباه ،دراسات فمسفية ،التاريخ والحقيقة لدى ميشال فوكو ،ط ،2الدار العربية لمعموم

بيروت -لبنان .2009

 -شاكر عبد الحميد ،الغرابة – المفيوم وتجمياتو في األدب ،عالم المعرفة ،سمسمة كتب ثقافية

شيرية ،يصدرىا المجمس الوطني لمثقافة والفنون واآلداب الكويت.2062 ،

 شفيق جبري ،الجاحظ معمم العقل واألدب ،دار المعارف بمصر.6999 ، -الصادق النييوم ،الذي يأتي وال يأتي ،ط ،6مؤسسة االنتشار العربي ،بيروت لبنان.2002 ،

 -صالح الدين جباري ،بالغة الغروتيسك ،ط ،6النايا لمدراسات والنشر ،دمشق ،سوريا.2060 ،

 -ضياء عبد اهلل خميس الكعبي ،قسم المغة العربية  -كمية اآلداب ،جامعة البحرين ،منشور في

كتاب تداخل األنواع األدبية :مؤتمر النقد الثاني عشر  ،2001 29/22قسم المغة العربية وآدابيا

المجمد  ،6جامعة اليرموك ،عالم الكتب الحديث ،إربد  -األردن.2009 ،
 -طو حسين ،مع أبي العالء في سجنو ،دار المعارف ،القاىرة ،د.ت.

عباس عبد الواحد ،محمود ،قراءة النص وجماليات التمقي ،بين المذاىب الغربية الحديثة وتراثناالنقدي (دراسة مقارنة) ط ،6دار الفكر العربي.6991 ،

 -عبد الحمي م محمد حسين ،السخرية في أدب الجاحظ ،ط ،6الدار الجماىيرية الميبية لمنشر

والتوزيع.6911 ،

 عبد الرحمن بدوي ،الزمان الوجودي ،ط ،5دار الثقافة  -بيروت ،د.ت. -عبد الرحمن بدوي ،نيشتو ،ط ،6وكالة المطبوعات  ،الكويت.6993 ،

 عبد الرحم ن الجياللي تاريخ الجزائر العام ،ط ،9ج ،6ديوان المطبوعات الجزائرية ،الجزائر ،دارالثقافة ،بيروت ،لبنان.6912 ،

 -عبد الرزاق الدواي ،موت اإلنســـان في الخطاب الفمسفي المعاصر ،دار الطميعة لمطباعة والنشر

بيروت.6992 ،

-عبد العزيز العي ادي ميشيل فوكو :المعرفة والســـمطة ،المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر

والتوزيع ،بيروت.6999 ،

 -عبد الغفار مكاوي ،ألبير كامي ،دراسة في فكره الفمسفي ،دار المعارف ،القاىرة.6919 ،

السخرية في روايات با ييستير ،دارسة لغوية
 عبد الفتاح عوض ،في األدب اإلسباني ّسيكولوجية ،ط ،6كمية اآلداب -جامعة القاىرة.2006 ،
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السرد العربي ،الدار البيضاء ،المغرب :دار
 عبد الفتاح كميطو ،الحكاية والتأويل ،دراسة في ّتوبقال لمنشر.6911 ،
 -عبد القاىر الجرجاني ،أسرار البالغة ،تح :محمود شاكر ،مكتبة الخناجي ،بالقاىرة ،د.ت

 -عبد اهلل إبراىيم وآخرون ،معرفة اآلخر(مدخل إلى المناىج النقدية الحديثة) ،المركز الثقافي

العربي ،بيروت.6990 ،

 -عبد اهلل عبد الالوي ،حفريات الخطاب التاريخي العربي ،المعرفة ،السمطة والتمثالت ،ط ،6ابن

النديم لمنشر والتوزيع ،وىران.2062 ،

 -عبد اهلل العاليمي ،المعري ذلك المجيول ،رحمة في فكره وعالمو النفسي ،ط ،5دار الجديد

بيروت -لبنان ،د.ت.

 عبد اهلل الغذامي ،النقد الثقافي ،ط ،2المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء.2006 ، -عبد النبي دشين ،شعرية العنف ،ط ،6دار الثقافة ،الدار البيضاء. 6999 ،

 -عبد اليادي بن ظافر الشيري ،استراتجيات الخطاب ،مقاربة لغوية تداولية ،ط ،6دار الكتاب

الجديد ،المتحدة بيروت  -لبنان.2005 ،

 عبد اليادي الفضمي ،تحقيق التراث ،ط ،6مكتبة العمم ،جدة.6912 ،-عز ال دين اسماعيل ،الشعر العربي المعاصر ،دار الكاتب العربي ،القاىرة.7661 ،

 -عصام محمد شابور ،السالطين في المشرق العربي ،دار النيضة العربية لمطباعة والنشر

بيروت ،لبنان .6999

 -العالق ،عمي جعفر بنية القناع في الشعر العربي المعاصر  -الشعر والتمقي ،دراسات نقدية ،ط6

دار الشروق لمنشر ،والتوزيع ،عمان ،األردن.6999 ،

دين ضد الدين ،تر :حيدر مجيد ،ط ،6مؤسسة العطار الثقافية.2009 ،
عمي شريعتيٌ ، -غارودي روجي ،البنيوية :فمسفة موت اإلنسان ،تر :جورج طرابيشي ،دار الطميعة ،بيروت

د.ت.

 -غاستون باشالر :جماليات المكان ،تر :غالب ىمسا ،ط ،2المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر

والتوزيع ،بيروت ،لبنان.6919 ،

 -فتحي المسكيني ،الفيمسوف واالمبراطورية ،ط ،6المركز الثقافي العربي ،لبنان -المغرب .2003

 -فدوى دوغالس ،بناء النص التراثي ،دراسات في األدب والتراج م ،الييئة المصرية العامة لمكتاب

.6913
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 فريدريك نيتشو :ىكذا تكمم زرادشت ،تر :محمد الناجي ،ط ،2أفريقيا الشرق ،الدار البيضاءالمغرب.2066 ،

 -فؤاد زكريا ،الحقيقة والوىم في الحركة اإلسالمية المعاصرة ط ،6دار الفكر لمدراسات والنشر

والتوزيع ،القاىرة  -باريس.6911 ،

 -فيصل دراج ،الرواية وتأويل التاريخ ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،ط.2009 ،6

 -كميمان كاترين ،التحميل النفسي ،تر :محمد سبيال وحسن أحجيج ،منشورات الزمن ،مطبعة

النجاح الجديدة الدار البيضاء ،المغرب.2000 ،

 -كمال أبو ديب الرؤى المقنعة ،نحو منيج بنيوي في دراسة الشعر الجاىمي ،البنية والرؤية ،الييئة

المصرية العامة لمكتاب.6911 ،

 -كيميطو عبد الفتاح ،الغائب دراسة في مقامة لمحريري ،ط ،2دار توبقال ،الدار البيضاء.6999 ،

 -لؤي عمي خميل ،عجائبية النثر ال حكائي ،أدب المعراج والمناقب ،التكوين لمنشر ،دمشق

.2009

 -مارتن ىايدغر ،نداء الحقيقة ،تر :وتقديم ودراسة د.عبد الغفار مكاوي ،دار الثقافة لمطباعة

والنشر القاىرة .6999،

 -مارتن ىايدغر ،ىمدرلن وماىية الشعر ،تر :فؤاد كامل ضمن سمسمة النصوص الفمسفية()2

دار الثقافة لمطباعة والنشر ،القاىرة.6999 ،

 -محمد أندلسي ،نيتشو وسياسة الفمسفة ،ط ،6دار توبقال لمنشر ،الدار البضاء ،المغرب 2001

 -محمد ايت حنا ،الرغبة والفمسفة ،مدخل إلى قراءة دولوز وغوتاري ،دار توبقال ،الدار البيضاء

المغرب .2066

 -محمد بياوي ،الرغبة ،نصوص فمسفية مختارة ومترجمة ،مبحث :الرغبة واأللم ،ط ،6أفريقيا

لمشرق ،المغرب . 2065

 -محمد بياوي ،العنف والعدالة ،نصوص فمسفية مختارة ومترجمة،ط ،6أفريقيا الشرق ،المغرب

.2065

 -محمد بياوي ،في فمسفة الشخص ،نصوص فمسفية مختارة ومترجمة ،ط ،6أفريقيا الشرق ،المغرب

.2062

 -محمد بياوي ،المعرفة التاريخية ،نصوص فمسفية ،مختارة ومترجمة ،أفريقيا الشرق ،المغرب

.2065
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السخرية في القصة القصيرة ،الوظائف التداولية لمخطاب ،ط6
 محمد الزموري ،شعرية ّمنشورات مجموعة الباحثين الشباب في المغة واآلداب – كمية اآلداب والعموم اإلنسانية  -مكناس

مطبعة أنفو ،شارع القادسية ،فاس .2009

 -محمد سالم محمد األمين ،مستويات المغة في السرد العربي المعاصر ،دراسة نظرية تطبيقية

في سيمانطيقا السرد ط ،6دار االنتشار العربي ،بيروت.2001 ،

 -محمد شوقي الزين ،تأويالت وتفكيكات ،فصول في الفكر الغربي المعاصر ،ط ،6المركز

الثقافي العربي ،الدار البيضاء – بيروت.2002 ،

 -محمد العباس ،سادنات القمر ،سرانية النص الشعري األنثوي ،مؤسسة االنتشار العربي ،د.ت.

 -محمد العبد ،المفارقة القرآنية ،دراسة في بنية الداللة ،ط ،2مكتبة اآلداب ،ميدان األوب ار

القاىرة .2001

السردية العر ّبية ،ط ،6دار الغرب
 محمد القاضي ،الخبر في األدب العربي ،دراسة فيّ
اإلسالمي ،بيروت مشتركة مع كمية اآلداب منوبة  -تونس.6991 ،
 -محمد األمين سعيدي ،شعرية المفارقة في القصيدة الجزائرية المعاصرة ،دار فيسيرا.2065 ،

 -محمد محمد يونس عمي ،وصف المغة العربية داللي ًا ،ف ي ضوء مفيوم الداللة المركزية "دراسة

حول المعنى وظالل المعنى" ،منشورات جامعة الفاتح لبيا.6995 ،

 -محمد مشبال ،البالغة والسرد ،جدل التصوير والحجاج في أخبار الجاحظ ،منشورات كمية

اآلداب والعموم االنسانية جامعة عبد الممك السعدي ،تطوان المغرب.2060 ،

 -محمد مشبال ،البالغة النادرة ،ط ،2دار جسور لمطباعة والنشر والتوزيع ،طنجة  -المممكة

المغربية.2006 ،

 محمد مفتاح ،التشابو واالختالف (نحو منياجية شمولية) ،ط ،6الناشر ،المركز الثقافيالعربي.6991 ،

 -محمد نور الدين أفاية ،الغرب المتخيل :صورة اآلخر في الفكر العربي اإلسالمي الوسيط

المركز الثقافي العربي ،بيروت ،البيضاء.2000 ،

السردي" ،ط ،6رند لمطباعة
 محمد ونان جاسم ،المفارقة في القصص "دراسة في التأويل ّوالنشر دمشق.2060 ،
 -محمد يوسف نجم ،فن القصة ،ط ،6دار صادر ،بيروت6991 ،

 مديحة عتيق أسطورة العالم اآلخر في الشعر العربي الحديث  -دراسة موضوعاتية ،ط ،6ميملمنشر ،الجزائر.2060 ،
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 مصطفى صفوان ،الكالم أو الموت ،تر :مصطفى حجازي ،ط ،6مركز دراسات الوحدة العربيةبيروت ،لبنان.2001 ،

 -مصطفى ناصف ،محاورات مع النثر العربي ،عالم المعرفة :سمسمة كتب ثقافية شيرية يصدرىا

المجمس الوطني لمثقاف ة والفنون واآلداب -الكويت.6991 ،

 -مطاع صفدي ،نقد العقل العربي :حداثة ما بعد الحداثة ،مركز اإلنماء القومي.6990 ،

السرد العربي ،ط ،6المركز الثقافي العربي
 معجب العدواني ،مرايا التأويل ،قراءات في ّبيروت  -الدار البيضاء .2060
 -منير الحافظ ،الجنسانية ،أسطورة البدء المقدس ،مبحث :ثقافة الجسد ،ط ،6دار الفرقد ،سوريا

.2001

 -موريس ميرلوبونتي ،المرئي والالمرئي ،تر :سعاد محمد خضر ،مراجعة :نيقوال داغر ،ط ،6دار

الشؤون الثقافية العامة ،بغداد.6919 ،

 -موسى سميمان ،األدب القصصي عند العرب ،منشورات دار الكتاب البناني ،بيروت.6931 ،

 -ميخائيل باختين ،شعرية دوستويفسكي ،تر :جميل نصيف التكريتي ،مراجعة :حياة ش اررة

بغداد  -الدار البيضاء ،دار توبقال.6911 ،

 -ميخائيل باختين ،الممحمة والرواية ،تر :جمال شحيد ،ط ،6بيروت ،معيد اإلنماء العربي

.6911

 -ميشال فوكو ،تاريخ الجنون في العصر الكال سيكي ،تر :سعيد بن كراد ،ط ،6المركز الثقافي

العربي ،الدار البيضاء ،المغرب.2001 ،

 -ميشيل فوكو ،جنيالوجيا المعرفة ،تر :أحمد السطاتي ،وعبد السالم بن عبد العالي ،ط ،2دار

توبقال لمنشر ،الدار البيضاء ،المغرب.2001 ،

 -ميشال فوكو ،حفريات المعرفة ،تر :سالم يفوت ،ط ،2الم ركز الثقافي العربي ،بيروت ،لبنان

.6919

 -ميشيل فوكو :الكممات واألشياء ،تر :مطاع صفدي ،مركز اإلنماء القومي ،بيروت.6990 ،

 -ميشيل فوكو ،المراقبة والمعاقبة ،والدة السجن ،تر :عمي مقمد ،مركز اإلنماء القومي ،بيروت

لبنان.6990 ،

 -ميشيل فوكو :نظام الخطاب ،تر :محمد سبيال ،ط ،6دا ر التنوير لمطباعة والنشر ،بيروت

لبنان.6919 ،
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 ميشال فوكو ،ىم الحقيقة ،تر :مصطفى المنساوي  -مصطفى كمال ،ط ،6سمسمة بيت الحكمةمنشورات االختالف.2001 ،

 -الميمود عثماني ،شعرية تودوروف ،منشورات عيون ،الدار البيضاء ،المغرب ،د.ت.

 -ناظم عودة ،نقص الصورة ،تأويل بالغة الموت ،ط ،6ج ،6المؤسسة العربية لمدراسات والنشر

بيروت.2005 ،

 -نبيمة إبراىيم ،فن القص في النظرية والتطبيق د.ط ،سمسمة الدراسات النقدية ،مكتبة غريب

دار قباء لمطباعة ،د .ت.

 -نيكوالس برديائف ،الحمم والواقع ،نصوص فمسفية ،تر :فؤاد كامل ،مراجعة عمي أدىم ،الييئة

المصرية العامة لمكتاب.6919 ،

 -ىادي العموي ،المنتخب من المزوميات ،نقد الدولة والدين والناس دراسة عن المعري ،ط6

مركز األبحاث والدراسات االشتراكية في العالم العربي ،دمشق  -نيقوسيا.6990 ،

 -ولوين ميرشنت ،كميفورد ليتش ،الكوميديا والتراجي ديا ترجمة عمي أحمد محمود ،عالم المعرفة

الكويت.6999 ،

 -يانكو الفرين ،نيتشو ،ترجمة :جورج جحا ،ط ،6المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،بيروت

.6995

 -ي .صدوق نور الدين ،بالغة النص ،دراسة وقراءات في جماليات السرد الحديث ،ط6

محاكاة لمدراسات والنشر ،سورية ،دمشق.2065 ،

 -يوسف حسني عبد الجميل ،المفارقة في شعر عدي بن زيد ،الدار الثقافية لمنشر والتوزيع

القاىرة.2006 ،

 يوسف زيدان ،متاىات الوىم ،ط ،6دار الشروق ،القاىرة.2065 ، -يوسف عميمات ،جماليات التحميل الثقافي ،الشعر الجاىمي أنموذجا ،ط ،6المؤسسة العربية

لمد ارسات والنشر ،بيروت ،لبنان.2009 ،

 -يوسف نصر اهلل ،الحرب النفسية ،قراءة في استراتيجيات حزب اهلل ،ط ،6دار الفرابي لبنان

.2062

 -يول دي مان ،العمى والبصيرة ،ترجمة سعيد الغانمي ،ط ،6المجمع الثقافي أبو ظبي.6993 ،

 -يونغ ،كارل غوستاف ،دور الالشعور ومعنى عمم النفس لإلنسا ن الحديث ،تر :خياطة ،نياد

ط ،6بيروت ،المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع.6992 ،
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. IIIالمعاجم والموسوعات:
 -ابن منظور لسان العرب ،قدم لو الشيخ عبد اهلل العاليمي ،أعاد بناءه عمى الحرف األول من

الكممة يوسف خياط ،ط ،6دار صادر ،الجيل ،بيروت.6911 ،
 -أحمد عيسى ،مع جم أسماء النبات ،القاىرة.6921 ،

 -ر .ب .بريت ،موسوعة المصطمح النقدي  ،ترجمة ،د .عبد الواحد لؤلؤة  ،المؤسسة العربية

لمدراسات والنشر.1983 ،

 -سراج الدين محمد ،موسوعة المبدعون ،النوادر والطرائف الفكاىة في الشعر العربي ،د.ط ،دار

الراتب الجامعية ،بيروت ،لبنان ،د.ت.

 -سعيد عموش :معجم المصطمحات األدبية المعاصر ،ط ،6دار الكتاب المبناني -بيروت

سوسبرس الدار البيضاء.6913 ،

 -مجدي وىبة ،معجم مصطمحات األدب ،مكتبة لبنان ،بيروت ،د.ت.

 -ميويك ،د.سي ،موسوعة المصطمح النقدي ،المفارقة وصفاتيا ،تر :عبد الواحد لؤلؤة ،ط ،2دار

المأمون لمترجمة والنشر بغداد.6919 ،

 -ياقوت الحموي ،معجم البمدان ،دار الكتب العممية ،بيروت ،لبنان.6996 ،

 -ياقوت الحموي ،معجم األدباء ،تح :مرجميوث ،ج ،6دار إ حياء التراث العربي ،بيروت -لبنان

د.ت.

.IVالرسائل الجامعية:

 جميل حمداوي :مقاربة النص الموازي وأنماط التخييل في روايات بنسالم حميش ،أطروحةلنيل دكتوراه الدولة جامعة محمد األول بوجدة ،السنة الجامعية.2000:

 فييمة لحموحي ،استراتيجية الخطاب في كتاب اإلشارات اإلليية واألنفاس الروحانية ألبيحيان التوحيدي دراسة تحميمية سيميائية ،رسالة ماجستير مخطوطة ،قسم المغة العربية وآدابيا

جامعة العقيد الحاج لخضر باتنة .2005- 2002

 -مناع مريم ،بنية السرد في منامات ومقامات الوىراني ،رسالة ماجستير ،مخطوطة ،جامعة

ورقمة ،قسم المغة واألدب.2001- 2009 ،

السرد في منامات الوىراني ،رسالة مخطوطة ،مقدمة لنيل
 يوسف بن إبراىيم الكندي ،آليات ّمتطمبات درجة الماجستير ،جامعة السمطان قابوس ،قسم المغة واألدب ،سبتمبر ،2009،مرسمة

من طرف األستاذ عبر البريد اإللكتروني ،يوم 62جانفي. 2009 ،
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سوميشة خموي ،التناص في منامات الوىراني ومقاماتو ورسائمو ،رسالة ماجستير مخطوطةبوىران  -جامعة السينيا  -قسم ،المغة واألدب.2001 ،

 -سميم سعدلي ،تشكالت السرد الساخر ومقاصده في المنام الكبير لركن الدين الوىراني ،رسالة

ماجستير مخطوطة ،جامعة مولود معمري تيزي وز.2012 ،

 -بوعياد تسعديت ،المفارقة في قصص السعيد بوطاجين :دراسة في تشكل الحدث والموقف

رسالة ماجستير مخطوطة ،ت يزي وزو  :جامعة مولود معمري.2011 ،

 -فييمة لحموحي ،استراتيجية الخطاب في كتاب اإلشارات اإلليية واألنفاس الروحانية ألبي

حيان التوحيدي ،دراسة تحميمية سيميائية ،رسالة ماجستير مخطوطة ،قسم المغة العربية وآدابيا
جامعة العقيد الحاج لخضر باتنة .2003- 2002

 -يامينة ثابتي  ،الحجاج في رسائل ابن عباد الرندي ،دراسة تداولية ،رسالة ماجستير ،جامعة،

تيزي وزو ،قسم المغة واألدب العربي.2007 ،
 - Vالمجالت والدوريات:

 -األخضر بن السائح ،إستراتيجية الخطاب في الدالالت وبناء التأويل ،منشورات مخبر تحميل

الخطاب جامعة مولود معمري  ،تيزي وزو ،العدد ،1خاص بأعمال ممتقى البالغة وتحميل

الخطاب ،أيام.2066 ،65- 62- 66:

 -ادريس القصوري ،شعرية الجسد ،والمغة غير المفظية " ،وقائع ندوة" ،رىانات الكتابة عند

السرديات ،كمية اآلداب والمغات ،بنمسيك ،الدار البيضاء ،ط،6993 ،6
محمد برادة ،مختبر ّ
 -جاك دريدا ،االختالف المرجأ ،تر :ىدى شكرى عياد ،مجمة فصول ،ع ،5ج.6911 ،1

 -حسن المصدق ،البيولوجيا السياسية بين سمطة المعرفة ومعرفة الســمطة ،جريدة العرب

الدولية ،لندن.2009 – 9 – 21 ،

 خالد محمد الجديع ،المنامات األيوبية :روافد التمقي -الرؤية الفكرية  -البنية السردية ،المجمةاألردنية في المغة العربية وآدابيا ،مجمة عممية ،عالمية محكمة ،المجمد ،5العدد 5تموز

.2009

 -رحماني عمي ،شعرية الخطاب السردي ،في رواية عابر سرير ألحالم مستغانمي ،مجمة

المخبر أبحاث في المغة واألدب الجزائري ،ع ،5جامعة محمد خيضر ،بسكرة.2001 ،

 -رشيد ،آمين ة ،المفارقة الروائية والزمن التاريخي ،مجمة فصول ،المجمد  ،66ع .6995 ،9
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 الرواشدة ،سامح عبد العزيز :المفارقة في شعر أمل دنقل" ،مجمة دراسات لمعوم اإلنسانيةمجمد - 22العدد السادس.6993 ،

 -روالن بارت :لذة النص ،رشيد بن حدو ،قراءة في القراءة ،مجمة الفكر المعاصر ،عدد:

6911 ،99- 91

 شادية شقروش " ،سمياء العنوان في ديوان مقام البوح" مجمة السمياء والنص األدبي،محاضرات الممتقى الوطني األول ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،نوفمبر.2000 ،

 -الطاىر رواينية ،شعرية الدال في بنية االستيالل في السرد العربي القديم ،مجمة السيميائية

وا لنص األدبي :أعمال ممتقى معيد المغة العربية وآدابيا ،جامعة عنابة باجي مختار ،منشورات
جامعة عنابة 69/63 ،ماي.6993 ،

 -عبد العزيز بومسيولي( :الشعر وأسئمة الوجود) ،مجمة فكر ونقد ،السنة األولى ،ع ،1د.ت .

 -عبد القادر زيدان ،التشاؤم في رؤية أبي المعري ،مجمة فصول في النقد األدبي ،المجمد

الرابع ،ع  ،2يناير .1984

 عمر كوش ،الصورة النمطية بين الشرق والغرب ،مجمة نزوى ،عدد ،95 ،تموز .2003
 محمد ،بنمحسن المحاكـاة والتمقـي لـدى أرسـطو ،مجمة الروافد ،ع.2062 ،3 :

 -م .كاوة جالل قادر ،نظرية الوعي عند سارتر ،قسم مجمة الفمسفة ،جامعة رابو رين سكول

العموم اإلنسانية ،العدد.2065 ،60 :

 -نبيمة إبراىيم ،المفارقة ،مجمة فصول ،المجمد ،9 :العدد.6919 ،5 :

 -نور الدين محقق ،عبد الفتاح كيميطو في كتابو" أنبئوني بالرؤيا" ،الوقوع في دائرة السحر

الشيرزادي ،ممحق االتحاد االشتراكي 69.يونيو ،2066العدد.9126،

 -يوسف عميمات ،الظغينة في قصيدتي اليجاء والمديح عند بشار بن أبي حازم األسدي قراءة

ثقافية ،المجمة األردنية في المغة العربية وآدابيا مجمة عممية عالمية محكمة ،المجمد  ،3ع3

تموز .2007
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 - VIالمواقع اإللكترونية:

 -إميـ ـ ـ ـ ـ ــل س ـ ـ ـ ـ ـ ــيوران :شـ ـ ـ ـ ـ ــعرية المتناقض ـ ـ ـ ـ ـ ــات المغويـ ـ ـ ـ ـ ــة :الق ـ ـ ـ ـ ـ ــدس العربـ ـ ـ ـ ـ ــي www.alquds.com.تم ـ ـ ـ ـ ـ ــوز

(يوليو) .2014

محمد األمين سعيدي ،تاء المعاناة في قصة شاء القدر لجميمة طمباوي لمباحث نشر بتاريخ
 ّwww.aswat-elchamal.com .2010/4/19

سمير التقي ،ثقافة العنف في المجتمع العربي ،الديموقراطية وحقوق اإلنسان ،في مواجية ثقافة العنف،

دمشق سوريةwww.maaber.org ،
-

جميل حمداوي ،النق ـ ــد الش ـ ــذري أو الكتابة الشذرية بين النظرية والتطبيق – المغرب  -موقع الحوار

المتمدن موقع رقمي ،العدد ،5090:بتاريخ.2066/01/26:

السردية ،دراسة في مجموعة " تراتيل الماء قصة" ،س ص ع،
 ضياء غني العبودي ،متتالية الجسد ّر" ،الموقعahmedtoson.blogspot.com :
"لعبة األقدام اختيا ًا
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:الملخص
 مسألة،إنّ مسألة الاصقاء مع السّ سد القءئم على أحداث وهمية في التراث العسبي القدًم
 القسا ة السافضة ّلدب الىهساوي لكىنهء ثىدزج ضمً السسدًءت: وخير مثءل،ضءزبة في القدم
 ولقد أشءز الافدي في كتءبه "الىافي بءلىفءًءت" إلى عدم صقسا ة هرا الىىع مً القاص.السءخ ّسة
 فهل ثساهء سىدزس هرا الجيس ألادبي كمء كءن.وصقءل بأن هرا ألادب هى أدب املجىن ّوالخالعة
ً
ً
ّالقدامى ًفهمىهه؟ أم أ هىء سيستخلص مىه صقسمء معيىء ًدخل في إطءز مفهىمىء للمىهج الحفسي
 البحث ًحمل في طيءثه مجمىعة.الري استىد إليه "ميشءل فىكى" في استىطءصقه للمسكىت عىه؟
 كىنهء د ّزاسة غير مقيدة بتقىيءت، ثحتءج إلى مً ًكشفهء أو ًحللهء بطسيقة حفسية،مً القسا ات
 ذلك أن فهم الظءهسة ألادبية ال ًكىن دون إدزاحهء في سيءصقهء التءزيخي ملعسفة،مىهج محدد
ّ .الظسوف الحءفة بهء والتي ثىحه في أكثر ألاحيءن البءحث إلى مىاصقع ألاهمية فيهء
Résumé:

il nous est possible de citer dans l'histoire de la littérature arabe

moderne et ancienne, un tas d'exemples illustrant l'existence d'une
tendance littéraire, qui rejette de manière ferme la narration qui

parle de fantaisie.et le meilleur exemple confi rmant ce propos, est,
cette lecture qui réfute en bloc la littérature D'elouhrani et la

qualifiant de littérature sarcastique. "ASSAFADI" dans son oeuvre
intitulée "Alwafi bi Alwafayat", renforce cette conviction en indiquant

clairement qu'il est strictement interdit d'étudier ce genre de
littérature d'érotisme, qui traite des sujets portant atteinte aux mœurs
et au dogme religieux. Dans le contexte de cette problématique,

allons-nous étudier ce genre littéraire comme les anciens l'ont
conçu? ou allons- nous, nous appuyer sur l'approche archéologique
contemporaine de "Michel Foucault" qui vise en fin de compte à
dévoiler le non dit de ce genre littéraire?

