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 تلخيص:
والشخوص  (االفتراض ي)تعاين الدراسة أربع تقنيات سردية تتوزع على التناص والحوار التخيلي     

عمار وتوظيفها في امل، وحرصت الدراسة على الكشف عن امتصاص السارد ملنابع ثقافية شتى .والتشويق

يات وهي تجل، فرصدت تجليات التناص الديني واألدبي واألسطوري والتاريخي، الفني لقصص مجموعته

عميقة نية الوصوال للب البنية السردية تفكيك يقتض يالذي يجد أن التلقي  للقارئ تشكل النسيج الثقافي 

لدى السارد تعد فتحا  (االفتراض ي)كما تزعم الدراسة أن ظاهرة الحوار التخيلي  .التي يرمي إليها السارد

وتختار الدراسة ظاهرة الجمع بين الشخصيات الرمزية والواقعية في مساحة  .جديدا في التقنية السردية

الدراسة  وتنوه .ث التقاطع واالختالفوتشير إلى التعالق بين اسم الشخصية وصفاتها من حي .سردية واحدة

إلى تقنية التشويق االستهاللي الذي يفض ي إلى رسم خريطة ذهنية للشخصية املحورية لتمهيد الطريق نحو 

و نح، ومرجعيات ثقافية متنوعة، ويتوزع التناص في املجموعة القصصية على فضاءات شتى الحدث.

ويكشف هذا التنوع عن البعد الثقافي واملعرفي ، األسطوريالتناص الديني والتاريخي واألدبي والتراثي و 

فض ي إلى ربط النص القصص ي بمرجعيات ثقافية خارجية، للكاتب
ُ
  .ويمنح املتلقي آفاقا تأملية ت

 أوال: تقنية التناص

 ،من جماليات التناص أنه بنية توليدية تقتض ي الكشف عن التعالق بين الخطاب املعلن

وكلما أفض ى التوليد إلى تناسل داللي بين السرد املعلن والسرد  .النص السرديوالخطاب املضمر في 

وتتوزع العالقة بين املعلن واملضمر على  .املضمر زادت وتيرة تفاعل املتلقي مع الخطاب السردي

تتقاطع فيه داللة النص الحاضر مع داللة النص الغائب إذ إن التناص  التوافق الذي مسار ؛ مسارين

 1(ملفوظات عديدة مقتطعة من نصوص أخرى  نص ي، ففي فضاء نص معين تتقاطع، وتتنافىتداخل )

يحرص فيها السارد على إعادة صياغة نص سابق ليحقق ، ويعد توظيف التناص تقنية فنية مائزة

وتعني إعادة إنتاج النص إعادة إنتاج معناه ومبناه ، )تعالقا دالليا جديدا بينه وبين النص الحاضر

، وشكله و 
ً
 أو أسطوريا

ً
 أو دينّيا

ً
 إعادة إنتاج جنسه، فقد يكون النص تاريخّيا

ً
حجمه، وربما تعني أيضا

                                                 
 .محاضر وباحث في جامعة القدس املفتوحة* 
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، ويكتسب النص الغائب في هجرته الجديدة، مالمح وصفات جديدة، لم تكن فيه 
ً
ثم يغدو شعرّيا

 1(من قبل.

نما حي، املستدعىومسار االختالف الذي تختلف فيه داللة النص الحاضر مع داللة النص الغائب 

ارد الستكون العالقة بين النص املستدعى والنص الحاضر منفية أو عكسية حينما ُيحدث فيها 

 للنص. من يقظة املتلقي انزياحا يضاعفتحويرا أو تغييرا أو 

 التناص الديني  -1

شكل فيه "يمتزج عشق الوطن وعبق ا تجليات شجرة"في قصة "
ُ
شجرة" الألنوثة في سياق رمزي ت

 وجمرات الشوق...، معادال موضوعيا يمنح السارد مساحة تتجلى فيها إشراقات الروح ووهج االنتماء

، ومناجاة حلم، وينقش فيها أنشودة أرض، مساحة يرسم فيها لوحة من السمو والنبل والجمال

فيستدعي صورة الجنة لتكون مناظرة ملا يأسر قلبه ، قلب في محراب وطن يسكن حناياه وتسابيح

ّيل إليه أنها تتبدى له في ) :ويشغل ذهنه في قوله، يمور في وجدانهو 
ُ
عادت الشجرة إلى سجيتها، وخ

جسدها الذهبي العاري حيث راح يتكّسر النور على النور تماًما مثلما يتكسر البلور على البلور، فرأى 

لقد أشبهت حاله حال من  (ما ال عين رأت، وال أذن سمعت، وال خطر على قلب بشر)منها وسمع 

قال رسول هللا )الحديث القدس ي  يحيلنا االستدعاء إلى نص 2(أصيب بصدمة كادت تفقده صوابه.

 أعددت لعبادي الصالحين ما ال عين رأت وال أذن سمعت :قال هللا عز وجل :صلى هللا عليه وسلم

طن" يضفي على الوطن مفاتن الو إن استدعاء الخطاب الديني لوصف " 3.(وال خطر على قلب بشر

كما أن  .ويحول عالقة اإلنسان باألرض من عشق وانتماء إلى عالقة توّحد وعبادة، ظالال مقدسة

ارتباط دالالت األرض بالفضاء املقدس للجنة يحول البعد املكاني للقصة من مكان جغرافي مألوف 

 .إلى فضاء مكاني مشبع بالخيال واإلثارة والسحر

لتصوير عالقة انصهار اإلنسان  (اإلنجيل)ويمتص السارد أيقونات داللية من الكتاب املقدس 

مبارك حملك أيتها  (هو ذا حمل هللا...)شعر صاحب الشجرة بفرح عظيم وقال: ) :باألرض في قوله

                                                 
 52، ص2000قراءات في الشعر العربي الحديث واملعاصر. منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  :املوس ى، خليل 1
 52، ص 2012، 1تضاريس جسد. دار الهدى، كفر قرع، فلسطين، ط  :خليل، محمد 2
ٌن َسِمَعْت، جزء من حديث قدس ي رواه مسلم ) 3
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ت الالهوت في الناسوت حلت الروح في الجسد واإلبداع في املبدع!
ّ
 ، إذ تحيلنا1(الشجرة! متى حل

ي الغد وف)إلى صرخة يوحنا املعمدان مشيرا إلى السيد املسيح عليه السالم  (هو ذا حمل هللا...)عبارة 

 إليه، فقال: هو ذا حمل هللا الذي يرفع خطية
ً
العالم. هذا هو الذي قلت  نظر يوحنا يسوع مقبال

امي، ألنه كان قبلي واستحضار  يوحنا". إن امتصاص صرخة "2(عنه: يأتي بعدي رجٌل صار قدَّ

شخصية املسيح " في سياق اندغام اإلنسان مع األرض يشير إلى أن زوال الخطيئة من أرض فلسطين 

كما يمتص السارد ثنائية "الالهوت والناسوت" فالالهوت هو الطبيعة  .يقين تبشر به السماء

الم وفق لسوالناسوت هو الطبيعة البشرية اإلنسانية في شخصية السيد املسيح عليه ا، "اإللهية"

 ،إذ تصبح "فلسطين" الهوتا ...وتناظر هذه الثنائية عالقة اإلنسان باألرض، املعتقد املسيحي

عل كل ما يج)فالتناص  واستئناسا بما سلف، وذلك من باب العالقة املجازية، واإلنسان "ناسوتا"

 3(.النص في عالقة ظاهرة أو خفية مع نصوص أخرى 

بين االنتماء لألرض وجزاء اإلحسان في الدنيا واآلخرة ربطا  الحصاد"أيام ويربط السارد في قصة "

يوصيهم خيًرا بإتقان العمل، ملمًحا إلى أنه سوف يضاعف األجر ملن يحسن )دينيا موحيا في قوله: 

هل جزاء اإلحسان )وهو ربط يحيل إلى قوله تعالى: ، 4(عمله، فجزاء اإلحسان ال يكون إال باإلحسان

فجزاء الطاعة والعمل الصالح الجنة والنعيم في السياق الداللي القرآني (، 60الرحمن ) (إال اإلحسان

ر تحّول العمل في األرض في إن املقاربة في أسلوب القص .وجزاء اإلخالص للوطن النصر والخالص

بين اإلنسان واألرض من عالقة معيشية نفعية إلى  وتحّول التعالق، أيام الحصاد" إلى عبادةقصة "

 ."واجب شرعي"

ويستدعي السارد السياق النفس ي من الخطاب القصص ي القرآني لتصوير الخوف والقلق في شخصية 

 تردد الزعيم، بداية،) :مساعدتهم ملصادرة األرض في قوله "الزعيم" حينما عرض "الغاصبون" عليه

ر في ذا
ّ
ت نفسه، دون أن ينبس ببنت شفة، لكنه أوجس خيفة من هذا في قبول العرض، وفك

( يستحضر السياق النفس ي لشخصية إبراهيم أوجس خيفة):فقوله، 5(العرض، وانتابه صراع شديد

ملا رأى أيديهم ال تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا ) :عليه السالم مع ضيوفه في قوله تعالى

 (فأوجس في نفسه خيفة موس ى) :ليه السالم في قوله تعالىأو خوف موس ى ع (70هود ) (ال تخف

                                                 
 57تضاريس جسد، ص  1

  19:1يوحنا  2 
 . 90، ص 1986، دار توبقال، املغرب، 2ط  عبد الرحمن أيوب. :مدخل لجامع النص. ترجمة :جيرار ،جينيت 3
 93( تضاريس جسد، ص 4
 105( تضاريس جسد، ص 5
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ذي والخوف ال، فاالختالف الشاسع بين الخوف الذي انتاب النبيين في القصة القرآنية .(67طه )

انتاب الزعيم الذي باع األرض في قصة "الزعيم الذي باع أمه" يرمي إلى تشكيل مفارقة في خوف 

م ث، د الخوف شخصية نبي خاف من أمر وقع في نفسهففي الخطاب القرآني يجس؛ الشخصيات

أما في ، مالئكة السماء، وبخاصة مع ضيوف إبراهيم، تالش ى الخوف وحلت السكينة الربانية

ولكن ، خائن" انتابه خوف سرعان ما تالش ى أيضاخطاب السردي فيجسد الخوف شخصية "ال

ل الدخو  -فالتناص هو تعالق ) .األرضزوال الخوف أفض ى إلى خيانة ورذيلة في " حضرة " شياطين 

 1.(نصوص مع نص حدث بكيفيات مختلفة -في عالقة

فيعقد مقاربة بين األرض التي باعها واألم ، ويصور السارد صحوة ذلك الزعيم الذي باع أرضه

وأمه التي حملته وهًنا على وهن، ومن بعد حملها، حضنته ) :مستلهما عالقة اإلنسان بأمه في قوله

 
ً
ووصينا اإلنسان ) :ويستحضر هذا االستلهام قوله تعالى 2(طري العود ورعته إلى أن بلغ أشده،طفال

 (14مان لق) (بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي املصير

ى ، إن ربط السارد بين األم واألرض يكشف عن خطيئة ذلك الزعيم الذي فّرط بأرضه
ّ
ا عنهوتخل

وعالقة  .إذ إن التفريط باألرض يوازي التفريط باألم في أبعاده الدينية واألخالقية والنفسية؛ ألعدائه

وأي خلل في هذا التعالق الفطري ، اإلنسان بأمه في اآلية القرآنية تناظر عالقة اإلنسان بأرضه

  .والغريزي ُيفض ي إلى انهيار منظومة القيم األخالقية

  التناص األدبي -2

 : " تضاريس جسد " على ثالثة محاور  يتوزع التناص األدبي في مجموعة 

 التناص القصص ي (أ

 :"" في قوله من قصة "يوميات فاراألسد والقرد والفأرالقاص من املوروث الحكائي قصة " يقتبس  

قال: هذه حكاية سمعتها عن أبي عن جدي في أحد أيام فصل الخريف. ففي حين كنت أتنزه في )

 من جحر إلى جحر، وأقفز من حجر إلى حجر، لفت نظري ما صنعه القرد 
ً
الغابة املجاورة، متنقال

قتباس رمزيا ودالليا يتقاطع اال .3(بملك الغاب وهو رابض تحت شجرة يتفيأ في ظلها وقت القيلولة.....

أن   يخف وال ، فيستدعي السارد خطابا حكائيا في قصة "يوميات فأر"، كليلة ودمنة"مع حكايات "

                                                 
، 1992، 3استراتيجية التناص. املركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط :تحليل الخطاب الشعري  :( مفتاح، محمد1
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، يندغم مع الداللة الرمزية لقصة " يوميات فأر " استدعاء الحكايات الرمزية من "كليلة ودمنة"

إذ يصبح "الحيوان" رمزا مكثفا يختزل ؛ فكلتا القصتين تعتمد على الشخصية الرمزية الحيوانية

ك واء كانت تلس، خاليا داللية يمكن تشريحها وتفكيكها إلى منظومات من القيم واملثل العليا

وفي كلتا الحالتين تبق  القصة الرمزية حاضنة ، املنظومات منفية أو مثبته في الحكايات الرمزية

وملا لم يجد ما يقضمه راح يعالج الحبل بأسنانه، إلى أن )فقول السارد  .لخطاب اجتماعي أخالقي

رد والفأر من أهل قضمه وفك األسد من قيده. وقف األسد متنهًدا وصاح بأعلى صوته: صار الق

: إن البالد اللي فيها القرد يربط والفأر يحل ما لي قعود فيها
ً
غابة  ! كل(العقد والحل! وأقسم قائال

: يفتتحها األسود ويرثها القرود!
ً
يتقاطع رمزيا مع  1(ولها قرودها! كل غابة ولها فئرانها! ثم أردف قائال

د و"مثل ابن آوى واألس، األسد والثور()" في باب واألسدمثل األرنب نحو "، غير حكاية من كليلة ودمنة

 2(.القرد والغيلم)" في باب والحمار

ليلة كالحكائي الشعبي أو إلى حكايات " وسواء كان التناص القصص ي يحيل املتلقي إلى املوروث  

ن عودمنة فإن وظيفة التناص في الحالتين التنبيه على مشاهد اجتماعية وسياسية تشكل انحرافا 

صار )املعايير األخالقية والقيم االجتماعية والثوابت السياسية وبخاصة الدالالت التي تحويها عبارة 

التي تجسد أطياف الفساد في مناحي الحياة حينما يغيب  (القرد والفأر من أهل العقد والحل!

ل املتلقي لتي تحيوكذلك عبارة )يفتتحها األسود ويرثها القرود( ا، التناسب بين األشخاص واملقامات

ها فقد ترتبط ذهنيا بمقولة وطنية )الثورة يبدؤ ؛ إلى فضاءات داللية يحددها البعد الثقافي للمتلقي

 إن لكل) ...وقد ترتبط بدالالت اجتماعية أخرى (، ويقطف ثمرها جبان!، ويستمر بها ثائر، مغامر

، ال بد لهذا العمل من أن يكون قد وقع
ً
 ومستقبال

ً
تحت طائفة من املؤثرات، كما  عمل فني ماضيا

 قد ال 
ً
 أصيال

ً
أنه بدوره ال بد أن يولد بعض التأثيرات. ولكن املؤكد أن لكل أثر فني حقيقي طابعا

 3(.يسهل إرجاعه إلى غيره أو تفسيره بغيره

ومهما تعددت فضاءات الدالالت فإن التناص القصص ي الرمزي يعد أكثر إثارة وتأثيرا على املتلقي   

ألن التناص األدبي أو الديني أو التاريخي يظل مقيدا بسياقه إلى (؛ غير الرمزي )التناص الحقيقي من 

أما التناص الرمزي فهو نافذة تفض ي باملتلقي إلى استحضار دالالت شتى غير مقيدة بسياق ، حد ما

                                                 
 41( تضاريس جسد، ص1
 165، 87، ص 2005، 1عرفان مطرجي، ط  :كليلة ودمنة. مراجعة وتعليق :ابن املقفع، عبد هللا :( انظر2
 158مشكلة الفن. دار مصر للطباعة، د.ت، ص  :( إبراهيم، زكريا3
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لها يشك فالرمز القصص ي معادل موضوعي ملنظومات داللية غير متناهية .أدبي أو ديني أو تاريخي

 .   املتلقي وفق تركيبه الثقافي

 التناص الشعري  (ب

فمن األصوات ما يجعل القلوب تتوهج عشقا ، يوظف السارد تأثير الصوت على العالقة الوجدانية  

ريس تضاففي قوله مصورا سعي العاشق على استمالة قلب تلك السيدة في قصة "، وتذوب شوقا

وبسرعة غير متوقعة، بدأ يتقن اللعبة على أصولها، فلم يكف في كل لقاء جديد عن إغرائها، ) :"جسد

ا 
ً
ا)إذا شاءت، باللمس حيًنا وبالهمس أحيان

ً
وفي الوصف السردي  1(!(واألذن تعشق قبل العين أحيان

  :استدعاء لقول بشار بن برد

ـومُ  يـا
َ
ذني ق

ُ
  أ

ٌ
ة

َ
             ِلبَعِض الحّي عاِشق

ُ
ُق  ذُن َواأل

َ
ـعش

َ
ـبَل  ت

َ
 الَعين أحيانا ق

وينتقل املتلقي من مشهد عاطفي تتجلى فيه مهارات العاشق للتقرب من محبوبته إلى مشهد فني 

وكال املشهدين يمنحان املتلقي موازنة بين تأثير عناصر االتصال الحس ي ، مخزون في الذاكرة الشعرية

مع طقوسه الوجدانية في تفضيل الصوت على  وقد يجد املتلقي ما يتقاطع، في املشهد العاطفي

وفي حالتي التوافق واالختالف فإن النص ، وربما يفضل املتلقي حاسة الشم أو اللمس، الرؤية

 وبين املتلقي والطقوس الوجدانية، السردي والتناص يحدثان تفاعال بين املتلقي والحدث من جهة

  .لشخصيات القصة من جهة أخرى 

 وال يغفل دقائق التغيرات، لى تصوير تفاصيل السياق النفس ي للشخصياتويحرص السارد ع    

تجسد فيجد املتلقي معالم الشخصية ت، السلوكية والفسيولوجية التي تتجلى في قسمات الشخصية

ففي قصة " مرآة وحفرة " ؛ ويكاد ينس ى أنه أمام شخصية مرسومة "على السطور"، أمام عينيه

. بل تنساب مهارة السرد إلى حنايا .في حالتي الحركة والسكون  يعمد القاص إلى رصد الشخصية

مالمح وجهه تعّبر عن حيرة حقيقية، كما توحي بذلك القراءة ) :نحو قوله، صمت الشخصية وتأمالتها

الجسدية، أما الرهبة فلم تفارقه للحظة، كانت سيماهم تبدو واضحة على وجوههم وقد انعكس 

ويتابع السارد وصف الشخصية في حالة  .2(تصرف من تصرفاته! ذلك في كل حركة من حركاته أو 

 3(ما أطول الليل على من لم ينم!) :وما يعتريها من قلق وترقب وانتظار في قوله، استعدادها للسفر

  :واألمثال" مستحضرا قول أبي العتاهية من قصيدة "ذات الحكم
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 لم ينم من أطول الليل على ما           مـــــأل، لـــــوإن ق، ؤذيـــــل ما يـــــك

وإذا كان املتن السردي في بنيته املعلنة يوظف قول أبي العتاهية في تصوير وطأة الليل على ذلك   

. فإن البنية الوظيفية العميقة الستدعاء قول أبي العتاهية .الساهر القلق املترقب سفرا طال انتظاره

وذلك أن قلق الشخصية  ؛يحول الخطاب السردي من بينية سطحية معلنة إلى بنية عميقة مضمرة

إال مواجهة  "في قصة "مرآة وحفرة وما السفر واالنتقال، التي تنتظر السفر يختزل قلقا إنسانيا وجوديا

 ،وما يعزز هذا االستنتاج الربط بين السياق النفس ي والداللي للقصة، اإلنسان لحزمة من التحديات

إن  .السارد منها الصورة النفسية املتوترةوالسياق املناظر لقصيدة أبي العتاهية التي استحضر 

التعالق الداللي والنفس ي بين بنية الخطاب السردي والبنية التناصية تشير إلى ديمومة التواصل بين 

ذلك ألن العمل األدبي يدخل في شجرة نسب )و النصوص اإلبداعية بصرف النظر عن البعد الزمني

 مثل الكائن البشري 
ً
اج أدبي إنه نت، هو ال يأن فراغ كما أنه ال يفض ي إلى فراغف، عريقة وممتدة تماما

 1.(وهو بذرة خصبة تؤول إلى نصوص تنتج عنه، موروث أدبي لغوي لكل ما سبقه من

التحوير" في التناص بما ينسجم مع مقتضيات الحدث واملعالم السلوكية ويلجأ السارد إلى تقنية "    

ة لنمو السيكولوجي للشخصية االنتهازية في قوله من قصنحو وصفه ل، واملالمح النفسية للشخصيات

فقد ملع اسمه في أروقة الجامعة، وتناقلت  وبدأت الرياح تجري بما تشتهي السفن،) :"مرآة وحفرة"

فقد أثبت السارد الداللة  2(الصحف املحلية أخباره، وأبرزته على صدر صفحاتها وبالبنط العريض

  :التي نفاها املتنبي في قوله

 تجري الرياح بما ال تشتهي السفن           هـــــــــــــــدركـــــرء يـــــــــــــــنى املـــــا يتمــــل مـــــا كـــــم

ولعل التحوير الذي عمد إليه السارد يعود إلى صفات الشخصية االنتهازية التي سجلت تجاوزا 

خصية ش ... فهي شخصية "خارج فضاء التوقع".للمألوف في سلوكها وأفكارها وعالقاتها مع اآلخرين

لذلك عمد السارد إلى التحوير في قول املتنبي ليكون التحوير عالمة ، والدهاءيحيط بها الغموض 

لغوية سيميائية تكفل إبراز الصفات السيكولوجية للشخصية االنتهازية وبخاصة أن السارد قد مّهد 

لسياق التناص التحويري بمشاهد تصويرية ترتسم فيها معالم الشخصية التي اقتضت تحويرا في 

 تبوأ منصب سكرتير لجنة الطالب في الجامعة) :وصف السادر لتلك الشخصية في قولهنحو ، التناص

منذ انتهاء الفصل األول.. وربما ذهل آخرون من تلك السرعة التي حقق بها تلك القفزة وذلك 

                                                 
 111، ص 1992، 2ط ،الثقافي، جدة ( الغذامي، عبد هللا ثقافة األسئلة مقاالت في النقد والنظرية. النادي األدبي1
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إنه يجري كما يجري املاء في األواني املستطرقة، وكالريشة مع هبوب الرياح. من الصعب ، التسلق...

له قرار، أو يرسو على بر أو بحر!... تنقل بين ردهات بعض األحزاب والحركات، وما كان منه أن يقر 

إن الشخصية التي حققت ما كان  :ويمكن القول  1.(إال أن أدار ظهره لكل ما هو سياسة أو سياس ي

ان مشهد وأن جريان رياح األحداث بما تشتهي سفن الشخصية االنتهازية، ينبغي لها أن تحققه

  .ومشهد الرياح التي تجري بما ال تشتهي السفن، بالن مشهد األماني التي ال تتحققيقا

ل وأخيرً ) :فمن املعلن الذي يعد اقتباسا قول السارد، املعلن واملضمر ويتراوح التناص بين 
ّ
ا تمث

قول الشاعر الفلسطيني الراحل؛ توفيق زياد الناصري: األرض ليست مصدر رزق فقط إنها وطن 

ويشتبك التناص أو االقتباس مع السياق الداللي لقصة "الزعيم الذي باع أمه" من خالل  2(أيًضا!

إذ إن القصة تصور آليات مصادرة األرض من خالل ؛ سياق التوافق في الحدث :األول ؛ ثالثة محاور 

 ويحيلنا التناص املعلن إلى خطاب الراحل توفيق زياد في، سماسرة ماهرين في بيع األرض "لآلخر"

. ذلك الخطاب الذي يعد مفصال في .أعقاب مشروع قرار يوص ي بتعويض أصحاب األراض ي املصادرة

 :ومن اليسر أن يسترجع القارئ قطوفا من ذلك الخطاب نحو قول توفيق زياد ،ثقافة املواطنة

 كل يرفضون  السكان العرب)
ً
عليكم . أراضيهم مصادرة يرفضون  مهما كان. إنهم بالتعويض اقتراح بتاتا

 .رزق ليست فقط مصدر بالنسبة لهم إن األرضللسكان العرب.  بالنسبة تعني األرض تعرفوا ماذا أن

 فهم هذا األمر قادرين على غريب أنكم غير شعب. وهو أمر إنها مستقبل. أيها السادة إنها وطن

فشخصية الزعيم ؛ سياق االختالف في الشخصية :. والثاني(!يشبع املصادرة ال به؟ وغول  واالعتراف

قية ..تشكل نقيضا في بنيتها األخال.ويختزل سماسرة الوطن، التي يجسد الخيانة والرذيلة في القصة

 املتلقَي بين قطبي مناظرة بين االنتم، وانتمائها الوطني لشخصية "توفيق زياد"
ُ
اء وتضع هذه الثنائية

األرض منذ خطاب توفيق زياد فلم تتوقف مصادرة ؛ سياق التواصل الزمني :والثالث .والخيانة

ويمنح هذا التواصل الزمني ديمومة الحدث للقصة (، 2012)حتى زمن كتابة املتن السردي  (1975)

ويجعل املعمار الفني للقصة فضاء واقعيا في ، مما يفض ي إلى تفاعل املتلقي مع الحدث والشخوص

يره من الكّتاب ال تتأت  إال قدرة الكاتب على التفاعل مع نصوص غ)إن  .مكانه وزمانه وشخوصه
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بـ"امتالء" خلفيته النصية بما تراكم قبله من تجارب نصية، وقدرته على تحويل تلك الخلفية إلى 

  1.(تجربة جديدة قابلة ألن تسهم في التراكم النص ي القابل للتحويل واالستمرار بشكل دائم

 التناص التاريخي  :ثالثا

في قصة "يوميات فأر" التي اتخذت من الرمز معمارا فنيا يلجأ القاص إلى امتصاص الرواية    

سد مأرب" العظيم قد انهار بسبب استمرار الفئران بحفر جحورها تحت ة التي تفيد أن "التاريخي

وال يشك  .2(فالخراب عجينته وخميرته، منذ فأرة العرم إلى اليوم) :أسسه وقواعد كما يتجلى في قوله

فأرة،  أرض سبأ وجنتيها إنما خربت حين دخلها سيل العرم، وأن الذي فجر املسناة الناس في أن

 لدخول املاء الذي إذا دخل خرب بقدر قوته
ً
 3.وكانت سببا

وال يخف  أن القاص يرمي إلى املقاربة بين النتائج الوخيمة التي تنجم عن الفساد الوظيفي على   

والخراب الكبير الذي يحدثه فأر صغير الحجم حقير ، ملوظف الفاسد من جهةالرغم من صغر قدر ا

وأخال القاص قد اختار ، سد مأرب" وليس "فارة العرم"لرواية التاريخية هو "واملشهور في ا .الشأن

فاملوظف  ،مأرب" ليشير إلى أسباب الفساد ويحدد مواضعه أكثر من عنايته بنتائجه" بدال من ""العرم

أما آثار الفساد أو نتائجه فأمره معلوم لدى ، والدائرة واملؤسسة هي املوضع، و السببالفاسد ه

 .الجميع

 ،وقد ال يكتفي املتلقي بما يستدعيه التناص التاريخي من تناظر بين هدم الفئران لسد مأرب   

ي لربط قفتمتد مهارة املتل؛ في املجتمع بسبب الفساد اإلداري أو الوظيفي وتقويض معمار التنمية

، في إشارة إلى العقاب الرباني (16سبأ ) (فأرسلنا عليهم سيل العرم) :النص السردي بقوله تعالى

 ."سيل العرمللمفسدين بعقاب آت يناظر عقاب " وهذا يؤشر على أن التناص ُيضمر نذيرا

" في لشقراءايا إذا أحسن املتلقي الربط بين "الفأرة ويتسع األفق الداللي للتناص التاريخي رأس   

نهم كانوا يزعمون أ)" فقد عرمسيل الفي رواية بعض املفسرين في سياق "" و"الفأرة الحمراء، القصة

 ؛يجدون في علمهم وكهانتهم أنه يخرب سدهم فلم يتركوا فرجة بين صخرتين إال ربطوا إلى جانبها هرة

هرر فساورتها حتى استأخرت عن تلك ال فأرة حمراء إلى بعض فلما جاء ما أراد هللا تعالى بهم أقبلت

فلما  ؛الصخرة ودخلت في الفرجة التي كانت عندها ونقبت السد حتى أوهنته للسيل وهم ال يدرون

                                                 
سعيد: الرواية والتراث السردي "من أجل وعي جديد بالتراث" املركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء،  ( يقطين،1
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كما ، 1(ودفن بيوتهم جاء السيل دخل تلك الخلل حتى بلغ السد وفاض املاء على أموالهم فغرقها

، اية التاريخية كما ذكر بعض املفسرين" في الرو حقق التعالق الداللي بين تأثير "الفأرة الحمراءيت

اللها كنت ترى فأرة تنط من ركن إلى ركن، يتناثر ش) :تلك الفأرة الرمز التي وصفها السارد بقوله وتأثير 

، متعاملة متعالية، (سراج الغولة)األشعث على كتفيها، جسدها يتكلم وحده، وقد تومض مثل 

فتنة  ويهدف هذا التعالق إلى التنبيه على خطورة 2(.معجبة بنفسها، لم تبلغ بعد مهارة االحتراف!

ة ويهدد منظوم، وهو أمر يسهم في االنحراف عن املعايير الوظيفية ..األنوثة على الشبق الذكوري

 . إذ تصبح مفاتن الجسد بوصلة التشريع والقرار؛ القيم األخالقية للوظائف العامة

"الحّجاج بن يوسف الثقفي" ومقولته ويستدعي السارد في قصة "أيام الحصاد" شخصية  

، وقد يبدو التناص 3(إني ألرى رؤوًسا قد أينعت وحان قطافها وإني لصاحبها) :املشهورة من خطبته

ولكن الوصول للبنية العميقة للقصة ، في مقولة "الحجاج" مقحما على البناء السردي للوهلة األولى

 ؛الت تنسجم مع املفاصل الرئيسة للقصةيؤكد أن مقولة الحجاج تشكل أيقونة تناص تشع دال

وشخصية "املختار" رمز للقائد ، فالحصاد في عنوان القصة فضاء زمني يرمز لزمن "املقاومة"

إن  .ومجموعة "الحصادين" رمز للمقاومين، مرج الذهب" فضاء مكاني يرمز لفلسطينو"، السياس ي

اللية لى تجميع الدالالت الرمزية في خلية دقدرة املتلقي على تفكيك شيفرة العناقيد الرمزية تفض ي إ

وبهذا يكون استدعاء شخصية الحجاج ومقولته مندغما ، وهي املقاومة والتمسك باألرض، واحدة

أن النص األدبي عند املحدثين ليس صياغة للمعنى بل محاولة ) وذلك .في تلك الخلية الداللية

 4(الكتشاف املعنى.

اعلموا أن العمل في األرض هو نوع من ) :"الحصادين" بقولهاملختار" على حوار كما أن تعقيب "

كروا أن األرض هي العرض، ونحن حين نصونها ونحميها إنما نصون أعراضنا ونحميها. إن 
ّ
العبادة تذ

يعّد كشفا كليا للقناع  5(تمسكنا باألرض يعني تمسكنا بالحياة، وال تنسوا أن األرض للذي يفلحها.

  .الخ ..زي لدوال الحصاد والحصادين ومروج الذهب والسنابلالرم

                                                 
دار  ،أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش :الجامع ألحكام القرآن )تفسير القرطبي(. تحقيق :( القرطبي، أبو عبد هللا محمد1

 285، ص 14، ج 2، ط القاهرة –الكتب املصرية 
 32( تضاريس جسد، ص 2
  90( تضاريس جسد، ص 3
 .71ص ، 1988، 1ط  اللغة واإلبداع. ناشيونال، :( عياد، شكري 4
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 " التي اشتهرت برؤية كاشفة خلفص الدالالت التي تختزلها شخصية "زرقاء اليمامةويمتص القا

وقد أفلح القاص في تحويل الرؤية البصرية في شخصية زرقاء اليمامة إلى "رؤية ، املسافات البعيدة

هي  ""زرقاء اليمامةلهذا فإن الداللة التي تختزلها ، الحدس والتنبؤ بصيرة" أو رؤية تقوم على دقة

" املتلقي بأن سبب صف ذلك "املثقف االنتهازي" في قصة إيهاموعمد السارد إلى " .داللة مجازية

وعرفها: ) :وذلك في قوله، " هو لباسها ولون عينيهاللفتاة التي تعرف عليها بأنها "زرقاء ""مرآة وحفرة

تيمًنا بزرقاء اليمامة! كانت ترتدي قميًصا أزرق، ولون السماء من لون عينيها، إنها ذات  الزرقاء،

ستحضر املهارات ولكن الخطاب السردي يكشف أن دال "الزرقاء" في القصة ي 1.(اللون األزرق

فقد استطاعت تلك "الفتاة أن تكتشف في ذلك املثقف ، "البصرية لشخصية "زرقاء اليمامة

 ،وأن ترى ما يعجز غيرها عن رؤيته في كشف حقيقة خفاياه النفسية، ما يخف  على غيرهااالنتهازي 

بعد فترة قصيرة، سرعان ما اكتشفته على حقيقته! وانكشف األمر وانتهى كل ) :كما في بوح السارد

ش يء، وظهرت الحقيقة بعد أن ذاب الثلج وبان املرج كانت من أسعد الناس إذ اكتشفته مبكًرا وقبل 

" وعجز " من مسافات بعيدة لدى "زرقاء اليمامةاألشياءة في رؤية "فالقدرة الخارق(، فوات ألوان

 ،اآلخرين عن رؤية تلك األشياء يناظر قدرة تلك الفتاة على اختراق "أقنعة" ذلك املثقف االنتهازي 

يا مركبا تخيلويحقق هذا التحول في التناص املتلقي أفقا معرفيا و  !.وإسقاط ورقة التوت عن عيوبه

 :نيوالثا، مستوى معرفي تخيلي مستدعى بوساطة شخصية " زرقاء اليمامة" :األول ؛ من مستويين

ح كما يمن، مستوى معرفي واقعي سردي يجسد شخصية من يتخذ الثقافة والسياسة غطاء وقناعا

ربة بين املقا يرمي السارد منو  .هذا التناُص املتلقَي مشهد سقوط األقنعة عن الشخصيات االنتهازية

ذي تلقي التمرير" رسالة ثقافية اجتماعية تضاعف من يقظة املاليمامة وتلك الفتاة إلى "زرقاء 

"كل نّصِ  إذ إن .بصيرته" كيال تخدعه أصباغ أشباه املثقفين والسياسيينينبغي عليه أن يوظف "

التي  دع اإلسفنجية،يتوالد؛ يتعالق، ويتداخل، وينبثق من هيولى النصوص في مجاهيل ذاكرة املب

تمتّص النصوص بانتظام، وبّثها بعملية انتقائية خبيرة، فتشتغل هذه النصوص املستحضرة من 

ل وحدات متعالية في بنية النص الكبرى". ِ
ّ
  2الذاكرة داخل النّص، لتشك

  التناص األسطوري :رابعا

" الذي ثيوس"برومي..يمتص السارد أسطورة .في قصة "تجليات شجرة" ذات الكثافة الرمزية

بتجهيز املخلوقات بما تحتاجه ملواجهة مشقات الحياة  –وفق األسطورة اليونانية -عهدت إليه اآللهة 
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. فقامت اإلله بربطه على صخرة وسلطت عليه .فقام بإفشاء سر النار املقدسة لإلنسان، على األرض

رة ال تظهر بجالء في الخطاب وعلى الرغم من أن تفاصيل األسطو  1نسرا يأكل من كبده عقابا له،

لم يستطع عاشق الشجرة أن يكظم غيظه ) :السردي إال أن دالالتها وإيحاءاتها تبدأ بقول السارد

رى هل ينجح؟ 
ُ
أكثر ورد في الحال: تذكرين النار املشتعلة وسارقها! إنه يريد أن يطفئ النار بالنار ت

 .2(وكيف للنار أن تطفئ النار؟

وأن "عاشق الشجرة" هو الفلسطيني الذي يحمل وطنه ، الشجرة" رمز للوطنوإذا علمنا أن "   

وإذا  ،. يحمله في "حله وترحاله.في حنايا وجدانه واقعا مؤملا وحلما محفوفا بتباشير النصر والخالص

عالقة عشق أزلي وعبق  –في القصة املشار إليها  –علمنا أيضا أن العالقة بين العاشق والشجرة 

لعاشق والشجرة فإن هذه العناقيد الداللية للعالقة الرمزية بين ا اكرة ونبض حلم،وجود ووشم ذ

ن هي الوط /في األسطورة وأن الشجرة "بروميثيوس" الفلسطيني" هو / العاشقتفض ي إلى اعتبار "

وإذا كان بروميثيوس قد أصبح في الخطاب الثقافي رمزا  .شعلة النار التي منحت السعادة َ لإلنسانية

 من معاناتها فإن معاناة الفلسطيني وتضحياته في وخالصها، يضحي في سبيل سعادة اإلنسانيةملن 

والنسر أو الصقر الذي ينهش كبده هو كل سالح ، سبيل الحرية والخالص تناظر معاناة بروميثيوس

 امتصاص السارد ألبجديات الفكر األسطوريويتجلى فيما تقدم يفتك بالفلسطيني في غير مكان. 

وكل فنان ال يحس بانتمائه إلى التراث العالمي وال يحاول ) .ظيفه دالليا في الخطاب السرديوتو 

 أن يقف على إحدى مرتفعاته فنان ضال. وكل فنان ال يعرف آباءه الفنيين إلى تاسع جد ال 
ً
جاهدا

 من التراث اإلنساني.
ً
 3(يستطيع أن يكون جزءا

 ،ويتوسل السارد باألسطورة ليجسد مفارقة مذهلة بين أولئك الذين يبيعون الوطن بثمن بخس   

أبو )فشخصية  " الصامدين الحارسين لترابه من العابثين؛وأولئك القابضين على "جمر الوطن

أوقاف لة حينما لبس قناع الدين ليبيع "عربي جديد" تجسد الخيانة والرذيفي قصة "( مخلص

 كان أول ) :وجبل الكرمل الحارس للمدن الساحلية رمز أسطوري في قول السارد، لآلخراملسلمين" 

املبادرين من بين أعضاء اللجنة إلى مشاركة الناس في أفراحهم وأتراحهم ال يفارقهم إال بعد انقضاء 

الجبل  حيومه وانصرافه إلى نوم ليله، مثلما تنام مدينته ليلها على ذراع البحر األزرق، قريًبا من سف

                                                 
دار الفكر اللبناني،  :ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة ومعجم أهم املعبودات القديمة :نعمة، حسن :( انظر1
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، وهو رمز أسطوري يختزل دور املدافعين املنافحين عن الوطن 1(األخضر الرابض إلى جانبها حارًسا لها

 مثلما يحرس جبل الكرمل املدن الساحلية التي تسترخي على سواحل البحر. 

ويوظف السارد األسطورة الوثنية التي تربط بين الشمس والغزالة. والعالقة الداللية بين الشمس 

 الشمس وقيل هي الشمس عند طلوعها ، والغزالة تؤكدها معاجم اللغة
ُ
زالة

َ
ففي لسان العرب الغ

ْسوّد عند 
َ
نها ت

َ
 أل

ً
 وِإنما سميت َجْونة

ُ
 ويقال غَربت الَجْونة

ُ
زالة

َ
 وال يقل غابت الغ

ُ
زالة

َ
يقال طلعت الغ

 عين 
ُ
زالة

َ
 الشمس ِإذا ارتفع النهار وقيل الغ

ُ
زالة

َ
روب ويقال الغ

ُ
ه الغ

ُ
زاالت

َ
 الضحى وغ

ُ
زالة

َ
الشمس وغ

َبِر حتى يمض ي من النهار نحٌو 
ْ
ك

َ
ول الضحى ِإلى َمّدِ النهار األ

َ
ْضحي وقيل هو أ

ُ
بعدما تنبسط الشمس وت

حى زاالِت الضُّ
َ
تيُته غ

َ
ُمِسه يقال أ

ُ
 2.من خ

ألن الحصاد في القصة يرمز للمقاومة -؛ التي تنحو منحى الرمز "أيام الحصادوفي قصة "  

ويبدو أن البواعث ، مقدسا يصبح الوطن، -وبيادر الحصاد ترمز إلى مساحة الوطن، والصمود

النفسية املستمدة من قدسية الوطن أفضت إلى تشكيل السارد لوحة فنية يشبه فيها الشمس 

م ادى أمامهقد بدأت تته (الغزالة)وقبل أن يبدأ الفتور بالتسلل إلى أبدانهم، تكون ) :بالغزالة في قوله

وهي ترف بقرونها الذهبية مداعبة فتغمرهم بأشعتها لتنعش أجسادهم القوية وتمنحهم الفرحة 

ويفيد غير مصدر أن " الغزالة " ، ومن املعلوم أن العرب القدماء عبدوا الشمس 91ص 3(والسعادة.

 مفحينما شرع عبد املطلب جد الرسول عليه السالم بحفر بئر زمز ؛ كانت حيوانا معبودا ومقدسا

ووجد ، مكة فيها حين خرجت من جرهم وهما الغزاالن اللذان دفنت، وجد فيها غزالين من ذهب)

ولذلك ، بل ألنها رمز لآللهة الشمس، والغزالة لم تكن مقدسة لذاتها 4.(فيها أسيافا قلعية وأدراعا

على أال يقتل حرص الشعراء  كما أن 5.وال يحرم ذبحها قربانا لها، ُيحرم أكلها على عابدي اآللهة

 6.الغزالن في قصائدهم كان يعني أنه معبود كالشمس
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في ف، والالفت أن السارد كرر الصورة الفنية التي تربط بين الشمس والغزالة في غير موضع 

رى وهي تعلو وتعلو  (الغزالة)وحين تجمح ):القصة املشار إليها نقرأ
ُ
ة مسرعة لتتوسط السماء معلن ت

 1(.عن موعد استراحة الغداء

ر أطل الفج) :وفي قصة " تجليات شجرة يتجلى الربط الفني بين الشمس والغزالة في قوله  

إن تكرار  2(.شاخًصا، أمام ناظريه، في حين كانت الغزالة تتهادى أمامه متباهية بقرونها الذهبية

مة تلك العالقة املفع ..العالقة التشبيهية بين الشمس والغزالة في سياق عالقة اإلنسان باألرض

واإلنسان واألرض من جهة ، بعشق أزلي يشير إلى التعالق املقدس بين الشمس والغزالة من جهة

  ثانية. 

  (االفتراض ي)الحوار التخيلي 

من املألوف أن يكشف الحوار املباشر أو املنولوج الداخلي عن البنية النفسية والسلوكية 

فيعمد إلى تقنية "الحوار االفتراض ي أو ، التقنيات املألوفةولكن القاص يتجاوز هذه ، للشخصية

إذ إن صوت الشخصية في هذا الحوار االفتراض ي أو التخيلي ناجم عن تخّيل ينسبه السارد ؛ التخيلي"

نفسها  وال تحاور ، للشخصية! فال الشخصية تتكلم بصوت مسموع كما هي الحال في الحوار املباشر

بل إن الشخصية تجمع بين الحوار املباشر واملونولوج الداخلي ، ج الداخليكما هي الحال في املونولو 

إن  :ولنقل ما تقدم بصيغة أخرى  .في وقت واحد من خالل تقنية تخيل ينسبها القاص للشخصية

وإذا كان األمر  .وهذا هو الفتح الجديد في تقنيات الحوار، القاص ينوب عن الشخصية في الحوار

رى هل كان )ل هذا النوع من الحوار يحتاج توضيحا فلنتأم
ُ
ثم خيل إليها كأنما يرغب بأن يسألها: ت

ولو كانت حزمة  3(.هو أول من يلتقي بها، أم هنالك كثر ممن تعرفوا عليها قبله وسبقوه إليها؟

ل كنُت أول ه)التساؤالت الواردة في النص حوار مباشرا لكان التركيب النحوي بصيغة ضمير املتكلم 

 (....هل كنُت أول من التق  بها) ولو كان مونولوجا داخليا لكان التركيب النحوي (، بك.... من التقي

  (.بك)واملخاطب ( كنُت ) الذي ناب عن املتكلم( بها/ )كان هو  ولكن الحوار اقتصر على ضمير الغائب

خيلي إلى ت حوار  إن التبادل بين الضمائر يحقق إثارة لدى املتلقي حينما يتحول املتن السردي من

وعلى الرغم من أنه يعلم تماًما، مثلما هي تعلم، أنه ليس من حقه ) :سرد مباشر من السارد في قوله

فض ي . وي(أن يسأل مثل تلك األسئلة، فقد وّد لو يسمع جواًبا منها، أي جواب، لكن رغبته لم تتحقق
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من الشخصية نفسها ال يتوهم" أن الحوار كان ى مضاعفة يقظة املتلقي الذي قد "هذا التحول إل

وكأن حوارا حقيقيا قد جرى ، وبخاصة أن السارد شرع في التعقيب على ذلك الحوار، من السارد

 بين الشخصيتين، وليس تخيليا!!

 :وتزداد إثارة املتلقي حينما تشرع الشخصية الثانية بحوار افتراض ي آخر كما يتجلى في قول السارد

: عن املاض ي، ليس من حقك أن تسأل سوى نفسك، أو تحاسبها راح يتخيل لسان حالها كأنما يقول )

وأجابت عن  (سمعت)وكأن الشخصية الثانية (، إذا شئت، أما عن الحاضر فمن حقك أن تسأل!

نالحظ أن الضمائر في الحوار التخيلي الثاني اختلفت عن ضمائر الحوار ، تساؤالت الشخصية األولى!

وفي الحوار الثاني ورد ضمير ، بها( /رد ضمير الغائب )كان هو ففي الحوار األول و ، التخيلي األول 

  .بل ناب السارد عنهما، وفي الحوارين لم تتكلم الشخصيتان(، تسأل، حقَك )املخاطب 

ثم يتابع ال شعورًيا، كأنما يخاطب نفسه: لم أكن ) :نفسه عن سؤال لم يسأله (الرجل)ثم يجيب  

 .(يكون هناك من سبقني إليك أو سوف يليني، أليس كذلك؟األول في حياتك، بكل تأكيد؟! قد 

ّيل )وهو الرجل نفسه الذي يتابع اإلجابة نفسها بضمير املخاطب ، والالفت أن الضمير للمتكلم
ُ
وخ

إليه بأن جوابها، هذه املرة، لن يتأخر: ولن تكون األخير بكل تأكيد، هذه هي القاعدة وأما ما عداها 

  (.وأنت اللبيب، أن تفهم اللعبة على أصولها! فهو االستثناء وحري بك،

 البعد السياس ي للشخصية الرمزية 

يوظف السارد املوروث الثقافي الذي يختزله بعض الطيور رمزا سيميائيا يشكل عصبا دالليا في   

نحو توظيفه لرمز الغراب الذي يشكل في املوروث الثقافي داللة الشؤم والخراب ، الخطاب السردي

وحينما ُيذكر الغراب تتداعى دالالته من املخزون الثقافي االجتماعي الذي يتكئ في مخزونه ، والدمار

الداللي على بعد ديني يرتبط بسياق قصة الطوفان التي قيل فيها أن نوحا عليه السالم أرسل غرابا 

كما  .ةسجيفة" فسقط عليها ولم يعد ليخبر نوحا بأمر اليابفوجد الغراب "، ليستطلع أمر اليابسة

يرتبط الغراب بالسياق القصص ي للقرآن الكريم حينما قتل قابيل هابيل فبعث هللا عز وجل غرابين 

لو وازنا و  .ليعلما قابيل كيف يواري سوءة فعله؛ فقام الغراب القاتل بدفن الغراب القتيل، اقتتال

رد احينما يصف الس أيام الحصاد"والخطاب السردي في قصة "، بين هذا السياق الثقافي عن الغراب

وفيما يستعد أفراد املجموعة للهجوم على الزاد ) :الحصادين" بقولهالفضاء املكاني الذي يكتنف "

 في معسكر األشرار، 
ّ
البسيط أمامهم، يلحظون عن يمينهم وجه غراب قد أت  من وراء البحار وحط

 
ّ
فق ر عليها صفو حياتها، كلما خفالطيور على أشكالها تقع، ثم راح يمعن في إزعاج القرية بكل ما يعك

ا وتنهب األرض نهًبا، 
ً
بجناحيه أو حّرك دورياته وأسرابه فرادى وجماعات وهي تكاد تحرث األرض حرث
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يتجلى لنا التوافق النفس ي والداللي بين  1(فتهيج الغبار تحت إطارات عرباتها، لتصل إلى عنان السماء.

ك الداللة .. تل.والداللة الرمزية للغراب في القصة، حزمة الدالالت الرمزية للغراب في املوروث الثقافي

نود جشف قناعها الرمزي الذي يدل على "وال تحتاج إلى إمعان فكر لك، التي تطفو على سطح الحدث

إن استحضار صورة الغراب من املوروث  رض يدعون ملكيتها !!االحتالل" الذين يعيثون فسادا في أ

 .الثقافي ومن الخطاب الديني يكشف عن الويالت التي يسببها االحتالل الذي رمز له السارد بالغراب

ر القاص داللة الطيور املهاجرة للتعبير عن واقع سياس ي  
ّ
وعلى الرغم أن الطيور املهاجرة ال ، ويسخ

زيا لكنها في سياق القصة اكتسبت فضاء رم، قافية داللة سياسية استيطانيةتشكل في البنية الث

وعن يسارهم يتأملون مشدوهين مجموعة من الطيور املهاجرة الغريبة، ) :ففي قول السارد، الفتا

حطت في أطراف القرية مهّددة مصدر رزق الفالحين الوحيد وأمل حياتهم. وهي توشك أن تطبق 

تتحول الطيور املهاجرة من داللتها املألوفة إلى  (، وتضيق الخناق عليهمعليهم من كل صوب وحدب

ني الذي يلتهم جسد الوطن من كل داللة رمزية ترسم أفقا سياسيا يتجسد فيه الواقع االستيطا

والطيور الغريبة املهاجرة "تنعق" على ، معاناة "وتصبح "طيور الوطن" في "أقفاص، حدب وصوب""

 أفنان الوطن.

 تقنية التناوب بين الشخصية اإلنسانية والشخصية الرمزية 

يميل القاص إلى تقنية التناوب بين الشخصية اإلنسانية والشخصية الرمزية في غير قصة من  

إذ إن املتلقي في سياق ؛ والتناوب بينهما يمنح الفضاء السردي ازدواجية في التلقي .املجموعة

مثيال" للشخصية اإلنسانية من وسطه " أو "رته "شبيهاالشخصيات اإلنسانية يستحضر من ذاك

ويشرع في عقد مقاربة بين بنية الشخصية في القصة وبنية ، االجتماعي أو من مخزونه املعرفي

وإذا لم يجد فيقتصر التلقي على تخيل الشخصية القصصية وامتصاص ، الشخصية املستدعاة

مزية يشرع وفي سياق الشخصية الر  .يدا في ذاكرتهبنيتها النفسية وتركيبها السلوكي لتكون نمطا جد

واجية في فاالزد، املتلقي في تفكيك البناء الرمزي ومعاينة الدالالت الكامنة في الشخصية الرمزية

ما ك تجمع بين مهارة التمثيل للشخصية اإلنسانية ومهارة التفكيك للشخصية الرمزية. التلقي

لية اد الداللية التي تكمن في الشخصية الرمزية واألبعاد الدالتقتض ي عملية التلقي التفريق بين األبع

س حقيقة  من أبرز التفاهمات التي أبعدت)والتي تتجلى في الشخصية الواقعية  النقد عن تلمُّ

                                                 
  94( تضاريس جسد، ص 1
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والنقاد على إقامته بين الشخصية التخيلية  الشخصية الروائية هو ذلك الخلط الذي درج القراء

 كمكّون روائي والشخصية 
ً
. بوصفها ذاتا

ً
 سيكولوجيا

ً
 1(فردية أو جوهرا

ردي ال تقطف األزهار التي تبدأ بوصف سناوب بين نوعي الشخصيات في قصة "وتتجسد تقنية الت

وتحسن اإلشارة إلى أن شخصية الفتاة تبدو  .مكثف عن شخصية الفتاة التي أنهت تعليمها الجامعي

للقصة يكشف أن الفتاة نفسها رمز أو معادل  ولكن التأمل في البنية العميقة، شخصية واقعية

ة فعلى الرغم من تعدد املشاهد التصويري، موضوعي يتسع لخطاب الوعي الوطني الذي تختزله الفتاة

ية كحلم ليلة صيف) :كوصف السارد لتخرجها في الجامعة التي تبدو فيها الفتاة شخصية واقعية

وللمونولوج الداخلي الذي يحدد دور (، عر بها البتةانقضت سنتها الجامعية األخيرة حتى إنها لم تش

مرحلة الدراسة الجامعية؛ مرحلة التنظير ودخلنا في مرحلة التطبيق الفعلي، لقد جاء دور )املثقف 

تقود مركبتها الخاصة بكل ثقة وسعادة، تماًما مثلما تقود )ومواجهة املثقف ملعيقات التغيير (، العمل

أن يحد من حريتها، أو يقيد من حركتها أو يعكر عليها صفو حياتها رافضة كل قيد يمكن  نفسها

الشخصية، حتى لو كانت تلك القيود والتشريعات الوضعية مفروضة من مؤسسة الهوتية آثرت أن 

، وغيرها من املشاهد التي توسل بها القاص لتكون الفتاة 2(تبق  في العتمة ال أن تخرج إلى النور 

لها مع الشخصيات الرمزية يكشف القناع عن وظيفتها الرمزية وهي أنها لكن تفاع، شخصية واقعية

رمز لصوت املثقف الذي ينبغي أن يقود حملة التغيير الذي يقتض ي التصدي لثوابت اجتماعية 

شخصية الفتاة مع الشخصية الرمز قول  ومن املواضع التي تكشف تفاعل .أنهكت كاهل املجتمع

قصف على يد املنون في أما صدمتها الكبرى ف) :السارد
ُ
كانت حين رأت تلك األزهار بأم العين وهي ت

ريعان الشباب، لتسقط في مهاوي الردى قبل أوانها دون عطف أو رحمة، ثم ال تلبث أن تتساءل: 

ترك وحدها تواجه مصيرها؟!
ُ
تفتح آفاق التأمل  أنسنة" األزهار "إن  (.كيف يمكن لتلك األزهار أن ت

دأ في التفكير بداللة األزهار التي سقطت بمهاوي الردى وقصفتها يد املنون قبل لدى املتلقي الذي يب

لق  وتستمر املأساة وال تتوقف، فتُ ) " األزهار في وصف الساردويتوالى تفاعل الفتاة مع "مأساة .أوانها

األزهار في مهب الريح كي يسهل تغريبها وسلخها عن ماضيها وحاضرها ومستقبلها لتصبح أزهاًرا 

  (      هجينة، هويتها غريبة ال أصل لها وال فصل.

                                                 
 210ص-1990البيضاء/ بيروت  الدار  -العربي املركز الثقافي-بنية الشكل الروائي  :بحراوي حسن( 1
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القهر والكبت واالحتقان تعد دالئل  وال يخف  أن تكثيف أسلوب األنسنة وتحميل األزهار معالم

زية ملا . أيقونات رم..وأن قصف األزهار وسقوطها وتغريبها، على أن األزهار هي فئة الشباب في املجتمع

لذي فرض عليه بعض شيوخه "قانون الخدمة العسكرية اإلجبارية" " ايعاني منه "الشباب الدرزي

وقفت أمام حشد ممن تجاوب معها )وما يعزز هذا االستنتاج ما ورد في نهاية القصة في قول السارد 

بارة ولعل ع(، نسائية تعمل على مقاومة قطف األزهار (لجنة مبادرة)وأيد فكرتها لتعلن عن تشكيل 

ن أل ؛ هي التجليات الداللية لعناقيد الرمز في القصة (!(ال تقطف األزهارأنت القاطف يا شيخ، )

والتي تناولت ، 1976التي صدرت عام  (أنت القاتل يا شيخ)العبارة تحيلنا إلى رواية سليمان ناطور 

املأساة التي حاقت بالشباب الدرزي بسبب فرض الخدمة العسكرية من قبل بعض الزعماء الدينيين 

  .رزيةللطائفة الد

 البعد الداللي ألسماء الشخصيات 

ومسار تغيب ، مسار يحدد فيه الكاتب اسما للشخصية؛ تتوزع قصص املجموعة على مسارين   

صة " في قاملختارالتي تتخذ دور " ياسر"ومن األسماء الصريحة شخصية " ،فيه أسماء الشخصيات

دور والبيادر فضاء مكانيا ت، زمنا للقصةوالجمع بين ياسر ووظيفة املختار والحصاد ، ""أيام الحصاد

" بل هو اسم يحكمه اختيار عفويافيها وتيرة الحدث يدل على أن شخصية "ياسر" ليس اسما "

ؤشر " مبناء الفني للقصة لتجلى لنا أن "ياسرولو ربطنا بين االسم وعناصر ال، سياس ي مقصود

سم الشخصية تقنية بنائية وليس واختيار ا .ياسر عرفات"سياس ي للرئيس الفلسطيني الراحل "

للشخصية. فاختيار اسم  ألن التسمية جزيئة بنائية كباقي الجزيئات املؤلفة؛ )اختيارا عفويا

وإنما الفنية وما فيها من ضرورة، تلزم  لشخصية وإطالق لقب على أخرى، ليس منطلقه الفلكلورية

 على فهم كامل
ً
 1(وطبيعته.للعمل القصص ي  أن يكون االختيار مؤسسا

ففي قصة " عربي جديد " تشغل شخصية " ، ويوظف القاص " الكنية " بدال من االسم الصريح  

وتشير ماهية الحدث إلى مفارقة مذهلة بين داللة اإلخالص ، أبو مخلص " دورا محوريا في الحدث

ن يقظة ف مفالكنية منبه داللي يضاع، التي تختزلها الكنية وداللة الخيانة التي تعرضها القصة

ية وال يخف  أن التباين بين اسم الشخص .املتلقي للمفارقة بين داللة الكنية وسلوك صاحب الكنية

ألن االسم الذي ال يطابق صفات الشخصية ؛ وصفاتها يعد انحرافا مقصودا يهدف إلى إضاءة داللية

                                                 
مجلة أدبية شهرية تصدر عن اتحاد  -املوقف األدبي  الشخصّية في القّصة القصيرة مجلة :جماهيري، مصطف ( 1

 1992تشرين الثاني وكانون األول  260و  259العدد  -بدمشق  الكتاب العرب
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الشخصية، ويجعلها االسم هو الذي يحدد )وذلك أن ، يعد عالمة سيميائية تؤشر إلى داللة مستترة

 يميزها، والكاتب يسعى إلى أن معروفة، ويختزل 
ً
 صفاتها، ولذلك البد للشخصية من أن تحمل اسما

 أن
ً
يكون اسم  تكون أسماء شخصياته معّبرة عن دور الشخصية ووظيفتها، فمن املناسب مثال

الشخصية يكون اسم  الشخصية الخّيرة: فاضل، ومحمود، وحسن...الخ، ومن غير املناسب أن

 .1(الشريرة ذلك، إال إذا أراد الكاتب املفارقة والتباين

  العناقيد الداللية للشخصية الرمزية

يحسن بنا أن ننبه إلى أن الشخصية القصصية قد تجاوزت البعد اإلنساني واملاهية البشرية منذ 

 ت غير أبجديات الفن القصص ي وبخاصة ما تضمنته "كليلة ودمنة" من أبعاد رمزية للشخصيا

وأزعم أن البعد الرمزي في الشخصية يحقق ثراء دالليا أكثر مما يحققه البعد الحقيقي  اإلنسانية،

هناك نّقاد ركنوا إلى أن الشخصية الروائية إنسان )ولم يعد الدرس النقدي يصغي إلى أن  .أو الواقع

ولعل ذلك  .وكأنهما ش يء واحدوراحوا يحاكمونها كما يحاكمون اإلنسان في الواقع الخارجي،  حقيقي،

املطابقة التي جنت على الرواية فجعلتها  نتيجة من نتائج املطابقة بين الواقعين الروائي والخارجي تلك

 للواقع -في أحسن األحوال-
ً
 2(الخارجي ومحاكاة له. انعكاسا

ين دين الذورمز بها للمفس، اتخذ القاص من الفأر شخصية رمزية محورية في قصة " يوميات فأر "و 

  :وزعهم على ثمانية أصناف

وهي ذات امتداد اجتماعي على املستويين الرأس ي ، الشخصية الجاهلة التي تدعي ما ال تعلمه -1

للون فأر أسود ا)ويناظرها في الخطاب السردي الرمزي قول السارد: ، واألفقي في السياق االجتماعي

يدعي أنه يفهم في كل ش يء، لكنه، في حقيقة طويل ذيله لكنه كبير، بدت عليه أمارات الترهل، 

ولعل طول الذيل وكبر الحجم مؤشران على املكانة االجتماعية للشخصية  3(أمره، ال يفهم في ش يء.

كما أن وصف الشخصية باللون " األسود " ليس بريئا من داللة يخفيها اللون الذي أضحى ، الرمز

 رمزا للتأثير السلبي لهذه الشخصية 

                                                 
 -بدمشق  مجلة أدبية شهرية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب -املوقف األدبي  عزام، محمد: البطل الروائي مجلة (1

 2000شباط  346العدد 
خصّية الّروائّية. :سمر روحي، الفيصل( 2

ّ
مجلة أدبية شهرية تصدر عن اتحاد الكتاب  -املوقف األدبي  مجلة بناء الش

 .2000  كانون الثاني 345العدد  -بدمشق  العرب
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 ،وهي الشخصية التي تشكل عبئا على السياق الثقافي، الشخصية التي ال تجيد قراءة وال كتابة -2

ناظر وهي ت، إال أنها تتصف بالغرور على الرغم من خوائها الثقافي وعلى الرغم من جهلها املطبق

عي ي وذلك فأر رمادي قصير ذيله، لكنه منتفخ من أمام ال يفهم في فهم املقروء وال )وصف السارد 

 وال مضموًنا، على حد سواء.
ً
رمز وقصر الذيل ي (في الوعي القرائي وال حتى الكتابي شيًئا، ال شكال

ي كما أن اللون الرماد، إلى ضيق املساحة االجتماعية التي تخضع لتأثير هذه الشخصية الرمزية

 .يشير إلى ضبابية الرؤية وضيق األفق للشخصية

فهي خارج نطاق الثقافة لكن تملك قدرة على البطش ، الظلمالشخصية الغارقة في الظالم و  -3

وذاك فأر آخر بنّي اللون أزعر الذيل منتفخ من الوسط، ال يجيد ) :ويناظرها قول السارد، والتدمير

ا حادة وأظفاًرا جارحة، معروف بضرباته املؤملة
ً
  .(القراءة وال الكتابة لكن له أسنان

 ،وفي الخفاء تمارس الخسة والرذيلة، املقنعة التي تتخذ من العفة والطهارة قناعا الشخصية -4

وآخر لونه أبيض منتفخ من أمام ومن خلف، يتظاهر بحبه للبيئة حًبا ) :ويناظرها قول السارد

أضناه إلى أن بلغ حد الوجد، تفضحه خائنة البصر والبصيرة، فهو أكثر ما يتلهى بالتلصص على 

ويشكل اللون األبيض في الوصف السردي ثنائية  (ذ لديه تخصص في معرفة التلصصالفأرات، إ

  .وفي الخطاب السردي جاءت داللته ضدية، فهو يرمز للعفة في املنظور االجتماعي، داللية

غير وفق فهي تت، الشخصية الضبابية التي يصعب تحديد مزاجها وطقوسها النفسية والسلوكية -5

على االنتماء الظاهري لطبقة اجتماعية مرموقة لكن هيئتها تعيدها إلى  وتحرص، مناخ مصلحتها

وخامس فأر ال لون مستقر له فهو متقلب حسب ما ) :ويناظرها وصف السارد، منبعها الطبقي

يقتضيه الطقس ال حسب ما يمليه الرأس، وهو إلى ذلك كله، يرتدي ثياًبا رثة ويعتنق ربطة مهترئة، 

  (ي نومه ويصدر عنه شخير مزعجلطاملا ضبط وهو يغط ف

يحقق ذاتها سوى الفخر بما يعد خروجا عن املألوف  إنجازاالشخصية الكاريكاتورية التي ال تجد  -6

، ومع أنه ) :ويناظرها وصف السارد .وفق النسق االجتماعي
ً
 هزيال

ً
جاء مصطحًبا معه فأًرا نحيال

بإنجازه، بل بحذائه الجديد اللّماع من  يصعب على املرء تصنيفه، لكنه ال ينفك عن التباهي ال 

 (.خارج وجواربه امللونة

 :ساردويناظرها وصف ال، الشخصية النرجسية التي تعبد ذاتها وتكفر بغيرها ،وتّدعي ما ليس لها -7

  (وآخر عاشق نفسه، يعاني من نرجسية مفرطة، طاملا تباهى بها أمام أقرانه الفئران.)

تي تحرص على املظاهر الخادعة كي تجد لها موطأ قدم في فعاليات الشخصية االستعراضية ال – 8

وآخرهم فأر مراهق ال يرى إال بعينيه، لم يبلغ أشده وال رشده ) :ويناظرها وصف السارد، املجتمع
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ا عن بقايا طعام، فهو ال يحسن سوى األكل والشرب 
ً

ا مفتش
ً
بعد جاء يركب خنزيرة عجوًزا، الهث

ن كل ضمير أو كرامة أو شهامة، يحمل على عاتقه حقيبة، ال لش يء إال والنوم، بعد أن تعّرى م

 (.ألجل تمام الصورة ليس أكثر

وفي مقابل األصناف الثمانية يتخذ من الفأرة رمزا أنثويا خادعا ليسقط ورقة التوت عن الشبق 

اللها األشعث ثر شفأرة تنط من ركن إلى ركن، يتنا) :لألنوثة املزيفة كما يتجلى في قول السارد الذكوري

.. تعاني من أنوثة مفرطة لكنها مزيفة... وحين يلمحها خبث الفأر .على كتفيها، جسدها يتكلم وحده

 . (أو يشتم رائحتها واحد ممن يعانون من ذكورية مفرطة، فإنه يسارع ويتبعها أين ما ذهبت أو وصلت

دية تتحدى ألن الرمز بنية تولي؛ الرمزيةويبق  الفضاء التحليلي مفتوحا للعناقيد الداللية للشخصية 

 وملا كان القارئ هو الذي يحدد الشخصية الروائية من خالل) .مهارة املتلقي في استنباط الدالالت

قراءاتهم،  أقوالها وأفعالها، فإن هذه )الشخصية( يمكن أن تتعدد، بتعدد القراء، ومستويات

ى إسهام التحليل الب
ّ
بالشخصية الروائية من حيث  نيوي في االهتمامواختالف تحليالتهم. ويتجل

 1(.ومظاهرها السطحية وظيفتها وأعمالها أكثر من اهتمامه بصفاتها الخارجية

  تقنية التشويق

يعمد القاص إلى تقنية التشويق االستهاللي في قصة " تضاريس جسد " التي اختارها عنوانا 

 .املحورية لتمهيد الطريق نحو الحدثبهدف رسم خريطة ذهنية للشخصية  للمجموعة القصصية

عملية الكتابة إال حينما ينتهي من  وكيفما كانت نوعية الطريقة املتبعة، فإن القاص لن ينطلق في)

ينضج في ذهنه نموذج ذاك البطل الذي سيتمحور حوله  التقاط القسمات الفارقة لبطله أو حينما

سية والوجدانية للشخصية من خالل خمس وقد رصد القاص نموا تدريجيا للبنية النف 2(الحدث

سهم في تشكيل الخريطة الذهنية التي سبقت الحدث الرئيس على ، خاليا داللية
ُ
وكل خلية منها ت

  :النحو اآلتي

فتحولت ، التي أفضت إلى التعالق بين الشخصية ونبض الحياة خلية السكون والحركة -1

ًرا أخي) :قانون الحركة "كما جاء في وصف الساردالشخصية من الخمول والتردد إلى اإليمان بـ " 

                                                 
 -بدمشق  مجلة أدبية شهرية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب -املوقف األدبي  مجلة البطل الروائي. :عزام، محمد( 1

 2000 شباط 346العدد 
مجلة أدبية شهرية تصدر عن اتحاد  -اجماهيري، مصطف : الشخصّية في القّصة القصيرة. مجلة املوقف األدبي ( 2

 1992تشرين الثاني وكانون األول  260و  259العدد  -بدمشق  الكتاب العرب
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وبعد طول تردد، نقش في أعماق ذهنه، أن ثمة قانوًنا يحكم الحياة، إنه قانون الحركة نقيض 

 1.(السكون 

كما في  ،التي تتجلى فيها التموجات النفسية التي تفض ي إلى سلوك ما خلية الشك واليقين -2

قتنع أكثر من ذي قبل، بأن ثلج اليقين ال بد له قبل أن وعلى غير مألوف عادته، بدأ ي):قوله

، فالقلق مهد الحكمة ال محالة
ً
 .(ينضج ثانًيا، من أن يتعمد في أتون الشك أوال

التي تتحول فيها الشخصية من فضاء ضبابي إلى أفق يرتسم فيه سلوك  خلية التردد االختيار  -3

ت كي أدخل إلى هيكل التجربة، ال بد لي من لقد حان الوق):مستقبلي كما يتبدى في قول السارد

 (أن أخوض غمار التجربة وليكن ما يكون.

ي الحق، وف)وذلك في وصف السارد ، التي تجسد مرحلة التهيؤ نحو الحسم خلية التوهج النفس ي – 4

لم يكن يدرك، هو نفسه، مدى هذا التغير الطارئ على حياته إال بعد أن نجم عنه تحول كبير 

ط له.لم يخطر ب
ّ
 (باله أو يخط

ر بميالد الحدث املركزي للقصة كما يتبدى في قول السارد: خلية االنبعاث واالنطالق -5
ّ

 التي تبش

نسج في يقظة أحالمه النائمة. دون سابق )
ُ
وببطء لكنه سريع، إلى حد ما، بدأت خيوط قصته ت

 .(التق  بها ذات يوم صباًحا)إنذار أو ميعاد وخارج كل توقع، 

فخلية السكون ؛ النفسية التي تسبق "اتخاذ القرار" التموجات ةالخمسوقد اختزلت الخاليا   

 وخلية التردد واالختيار تضمنت، وخلية الشك واليقين ارتبطت بالقلق، "والحركة اختزلت "التردد

 وخلية االنبعاث االنطالق نتيجة للتموجات النفسية، وخلية التوهج أشارت إلى الدهشة، الجرأة

  .السابقة

 وأثار  ،واستئناسا بما تقدم فقد حقق القاص تناغما بين البناء الفني والبناء النفس ي للشخصية  

املتلقي ملعرفة ماهية الحدث الذي حفز الشخصية على ذلك االنتقال أو التحول الجذري في صفاتها 

  .وسلوكها

 

                                                 
 77تضاريس جسد. ص  :( خليل، محمد1
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