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افتتاحية العدد
الرحمن ّ
بسم هللا ّ
الرحيم
لعل مما ال يدانيه شك أن العلوم اإلنسانية تضطلع بمكانة مركزية في تهذيب نظرة اإلنسان إلى طبيعة
وجوده وامتداد هذا الوجود في محيطه وأفقه الحس ي والذهني ،وأن كل ما يجهد فيه اإلنسان لتحسين نمط حياته
وتطويرها إذا ما ُحصر في البعد املادي نال ذلك من شرف هذا الوجود وجعل اإلنسان بمصاف سائر الحيوان في
سعيه خلف غرائزه املحدودة .وتمثل اللغة حالة فريدة في تمثيل طبيعة اإلنسان وأنشطته الذهنية ،وقد اقترن بها
ً
مقرونا باللغة ،وهي تمثل تلك الحالة
أنحاء الفكر اإلنساني ،وكان استحقاق االستخالف آلدم – عليه السالم –
الفريدة في تلبية الحاجات اإلنسانية.
ولعل هذه القيمة تمثل إحدى اهتمامات هذه املجلة؛ فهي ال ترى إلى النصوص اللغوية مجرد تشكيالت
لغوية تخلو من قيمة إنسانية ،وجاءت أبحاث هذا العدد منتظمة ضمن هذه الرؤية الكلية الشريفة ،فجاء البحث
األول؛ "مقاربة معجمية للوحدة اللغوية" قرية" في السياق القرآني" لعبير العباس ي ،ليظهر ً
جانبا من حضور اللغة
لتحقيق اإلعجاز القرآني.
وجاء البحث الثاني "تصويرالو اقع في أدب محمود الشقيري القصص ي – قراءة تحليلية نقدية –" لنادي
ساري الديك ليظهر صلة التشكيل اللغوي في صيغته القصصية بالواقع.
وكشف البحث الثالث "خصائص اإليقاع في الشعر الرومنطيقي :قصيدة" الشاعر" إليليا أبي ماض ي
أنموذجا" ملحمد صالح الحمراوي عن إحدى إمكانيات اللغة في تلبية حاجة اإلنسان إلى املوسيقى ،وفي كشف قيمة
اإليقاع في الشعر الرومانس ي.
أما البحث الرابع "صورة املرأة في رواية" جسر على نهر األردن :تباريح جندي قديم" ألسامة العيسة"
لهوازن القاض ي ،فاهتم بكشف قدرة اللغة في تشكيالتها الروائية على صياغة املفاهيم واألفكار ،واستعادة الحالة
التاريخية ملرحلة حرجة في التاريخ العربي الحديث ،وليكشف عن املفاهيم في هذا الحدث عبر إظهار صورة املرأة في
الرواية.
وبذلك تستمر املجلة في سعيها الدؤوب إلبراز هذه القيم اإلنسانية في النصوص اللغوية؛ دينية وأدبية.
وتفتح األفق واملجال للباحثين ليقدموا إنتاجهم العلمي الرفيع في خدمة اللغة العربية واألمة جمعاء.
وال يسعني في مختتم هذا الحديث إال أن أشكر الباحثين واملحكمين والهيئة االستشارية للمجلة وهيئة
التحرير وسكرتيرة التحرير على جهودهم ودعمهم لهذا العمل حتى خرج بهيئته وحقق ً
جانبا من الرؤية والرسالة
املناطة باملجلة.
ْ
وهللا من وراء من القصد
ّ
رئيس هيئة التحرير
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امللخص:

ُ ّ
جلي بوضوح انفراد
هذا البحث يتناول بالدراسة الوحدة املعجمية األساسية /ليكسيم "قرية" الوارد ذكرها في القرآن الكريم ،لي ِّ
هذا املصطلح بمواصفات خاصة ،ال يختلط معها معناه مع غيره من الوحدات املعجمية املشابهة مثل "مدينة ،بلدة؛" مما يساهم في
ً
ُّ
تدعيم مفهوم اإلعجاز اللغوي للقرآن .جدلية البحث فائمة على إثبات َّأن القرآن ال يختار كلماته اعتباطا ،وأن االختيار عملية ناتجة
عن وعي تام بالدالالت املعجمية ،والخصائص السياقية ،والوظيفة االجتماعية التي تؤديها وتكشف عنها كلماته .لتحقيق ذلك ،البحث
ّ
َّ
معجمية تبحث في أوجه املعاني املنبثقة عن "قرية" في مواضع ورودها كجملة في القرآن ،باعتبارها "كتلة
يوظف منهجية سياقية بأبعاد
ِّ
ّ
َّ
النصية الواردها فيها.
املتشكلة عليها ،وسياقاتها
والتركيبية
الصياغية
هيئاتها
عنها،
املنبثقة
ة
املعجيم
دالالتها
وهي:
املحاور،
ثالثية
لغوية"
ِّ
فيما يخص أهمية البحث فتتجلى في توجيه دفة َ
الفهم ملعاني "قرية" في مواضعها املختلفة من القرآن الكريم من خالل الرجوع للمنابع
اللغوية املعجمية للمفردة ومن َّ
حد للجدال الذي طال احتدامه
ثم تتبع تفرعاتها االصطالحيةَّ ،أما فرادته فمنبثقة من مساهمته في وضع ٍ
ً
حول معنى "قرية" القرآنية ،ولهذه املساهمة أهميتها في إنتاج ترجمات للقرآن تقف على املعنى األصيل لأللفاظ القرآنية ،وتنحو بها بعيدا
عن َّ
الدارجة املغلوطة.
الكلمات املفتاحية :قرية؛ منهجية معجمية؛ قرآن؛ إعجاز لغوي؛ ترجمات.

املقدمة:
استحوذت لفظة "قرية" على اهتمام العديد من الدراسات والنقاشات العلمية التي ركزت غالبيتها على فهمها من منظور مقارن مع
لفظة "مدينة" أو "بلدة ":فغالبية اآلراء أدلت بدلوها في املوضوع انطالقا من فهم َّأولي لـ"قرية" على أنها "البلدة الصغيرة ذات األجواء
املقارنة بين لفظتي
املعيشية الريفية" املناقضة ملعنى املدينة وما تمتاز به من حضارة ُورقي .في الحقيقة ،بعض الدراسات ذات املنهجية
ِّ
قرية ومدينة َّ
أسست بنيانها على منهجية خاطئة أفضت إلى ما نحن فيه من لغط ،تجاه التوظيف القرآني للكلمتين ،يغفل مفهوم اإلعجاز
اللغوي للقرآن1 .
وهنا ال ينبغي أن نهمل اإلشارة إلى محاوالت بعض دارس ي القرآن ،من املعاصرين ،في فهم كلمة "قرية" على أساس وعي بهذا اإلعجاز
ً
القرآني :نذكر منهم بخاصة جهود علي الكيالي ومحمد شحرور .علي الكيالي ( ،)2018في محاضرته على اليوتيوب ،حاول فهما جديدا
للكلمة بتفريقها عن البلدة واملدينة إذ يقول" :إذا املجتمع كله أقارب فهذا داللة قرابة من النسب تجمع أفرادها :مكة وبطونها من قريش
َ ُ
ُ
َ َ
ً
الساكنة فيها أطلق عليها "بلدة"  ...يقسم القرآن بها﴿ :ال أق ِّس ُم ِّب ََٰهذا ال َبل ِّد (البلد ".﴾)1:ويستكمل الكيالي إ َّنه "إذا كان املجتمع كله متفقا
على فكرة أو مهنة معينة فهنا ُيطلق على مكان ُسكناهم "قرية "،و َّأن "املدينة" ُتطلق إذا كانت جامعة لعنصري الخير والشر بين أفرادها
ً
(كفرة ومسلمين ،أعداء ومناصرين (لعقيدة) ".لكن شرح الكيالي يظل قاصرا عن تفسير إشارة القرآن ملكة على أنها قرية في موضع آخر:
َ
َ َ ُّ ُ ً ّ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ
َ ََّ ّ َ َ
اص َر ل ُهم ﴾ (محمد .)13 :وفيما يخص دراسة محمد شحرور
﴿وكأ ِّين ِّمن قري ٍة ِّه َي أشد ق َّوة ِّمن قري ِّتك ال ِّتي أخ َرجتك أهلكناهم فال ن ِّ
ً
( )1994عن الدولة واملجتمع فتخلص إلى أن معنى القرية في التنزيل الحكيم يشير إلى الحضارات (القرى) (ص ،)242 .وذلك استنادا
 1ما تهدف إليه الدراسة هو التدليل على مفهوم اإلعجاز القرآني بشكل علمي؛ حيث هناك من املستشرقين واملستغربين من ال يزال يشكك في اإلعجاز البياني للقرآن ،ويعتبره موضوعا
للجدل ،وحجتهم في ذلك انعدام التوظيف ملقاربات علمية في فهم القرآن :انظر املرجعين التاليين:
Neuwirth, A (2003) & Abu-Zayd, N. (2003).
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َ ًَ
َ َ َ َ
َ
َ
َ
َ
﴿و ِّإذا أ َرد َنا أن ُّنه ِّل َك قرَية أ َمرَنا ُمت َر ِّف َيها ف َف َس ُقوا ِّف َيها ف َح َّق َعلي َها ال َقو ُل ف َد َّمرَن َاها َتد ِّم ًيرا (اإلسراء .﴾)16 :لكن دراسة شحرور
لقوله تعالى:
ََ ُ َ َُّ َ َ
ً
تظل أيضا قاصرة عن تفسير قرية في مواضع أخرى ال يمكن فهم معناها فيها على أنها "حضارة "،مثل قوله تعالى ﴿ :وقالوا لوال ن ِّزل هذا
َ
ال ُقر ُآن َعلى َر ُج ٍل ِّم َن ال َقرَي َتي ِّن َع ِّظيم (الزخرف.﴾)31 ،47 :
هذا البحث يستفيد من جميع الجهود الجليلة ،معاصرة وقديمة ،الباحثة في معنى هذه الكلمة القرآنية ،فيبني على الصالح منها
ّ
ويجلي مواطن الخلل فيما يتناقض والفهم الصحيح للكلمة في مواضعها املختلفة من القرآن .ومع تقديرنا لجميع الجهود األكاديمية
ِّ
َّ
َّ
واالجتهادية لتأسيس فهم صحيح للكلمة إال أن الجدال حول معناها مازال في أو ِّجه ،واللغط فيه مازال مستمرا .لذا الدراسة الحالية
تسلط الضوء على موطن الخالف والباعث عليه ،و ُّ
مرده ،في تقديرنا ،إلى فهم املفردة "قرية" باعتبارها "لفظة" وليس "كتلة لغوية؛"
متعددة الهيئات في مبناها الصياغي والتركيبي والسياقي ،مما يجعلها ذات طبيعتين :ثابتة باعتبار أصلها املعجمي؛ ومتغيرة باعتبار كتلتها
ّ
املتشكلة فيها ،في مواضعها املختلفة من القرآن .وعليه ،فمجال البحث هو التركيز على دراسة "قرية" باعتبارها ليكسيما (وحدة
اللغوية
ِّ
معجمة أساسية) ذا داللة مستقلة عن غيره من الليكسيمات ،وله أيضا دالالت متعددة تختلف باختالف صياغاتها وتراكيبها املتنوعة
ٌ
َّ
معجز في توظيفة ملفرداته:
املحتضنة لها .البحث يهدف إلى تبيان أن القرآن
النصية
التي وردت عليها في القرآنُ ،تفهم من خالل سياقاتها
ِّ
ّ
ُّ
املكونة لنصوصه ،لكنها الدقة واملنطقية واملراعاة الشديدة
فال اعتباطية أو تبادلية أو تجوزية في استخدامه ألي عنصر من العناصر ِّ
كل منها له دالالت مخصوصة ،وعليه فمنظور البحث يوجه دفة الدراسة لتأكيد جانب من جوانب
ألبعاد هذه العناصر؛ وذلك باعتبار ٍ
اإلعجاز اللغوي للقرآن.
ً
ابتداء ،دون
فصل له عن
سنعتمد ،في فهم دالالت "قرية" على منهجية معجمية ،تراعي دراسة املفردة في مستواها املعجمي
ٍ
مستوييها التركيبي والسياقي؛ ديدي روزيادا ) (Dede Rosyadaيقول في ذلك" :من املفهوم أن تفسير القرآن في ضوء منهجية سياقية
ً
سواء على مستوى املفردة أو النص للكلمات في كل آيةRosyada, 2017, ( ".
يحتاج على الدوام منهجية معجمية لفهم معاني الكلمات،
2
 )p.3الدراسة بين يدي القارئ تنأى بنفسها عن الفصل بين املستويين املعجمي والسياقي للمفردة موضوع الدراسة ،باعتبارها منبثقة
من الجذر اللغوي للكلمة ،املتفرع منه املعنى االصطالحي وتشعباته الداللية .وهو منهج يتماش ى وهدف الدراسة املتطلع إلى الكشف عن
املعاني املرتبطة بتحديد بنية داللية ثابتة لـ"قرية" في أصلها املعجمي ،ومتعددة في سياقاتها الواردة عليها في مواضعها املختلفة من القرآن
الكريم .وستكون مرجعية الدراسة للمستوى املعجمي كال من معجمي -1 :العين للخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 170 .هـ  786 -م)،
باعتباره أول معجم في اللغة العربية ،واألقرب لفهم الكلمة على وجهها الذي وعاه العرب في فترتهم األقرب لزمن التنزيل للقرآن الكريم؛
ً
َو -2لسان العرب لصاحبه جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور(ت 711 .هـ  1311 -م) ،باعتباره متوسعا في شرح املعاني التي أتى بها
ّ
ّ
يجلي معانيها لقارئ معاصر ملعاني كلمات القرآن في أصولها املعجمية .وفيما يخص دالالت "قرية" حسب
الفراهيدي،
وموضحا لها بشكل ِّ
ِّ
َّ
سياقاتها القرآنية فسنعتمد في فهمها على املستويات الخمس الدالة على معانيها( :من تعريفات تحيط باللفظة ،مرادفات تلحقها،
لكل من محمد بن جرير بن غالب
مضادات تباينها ،أمثلة تشرحها ،استنباطات مستنتجة) 3نعتمد أساسا في تجليتها على كتب التفسير ٍ
ّ
سرين) (ت310 .هـ 923 -م)َ ،وأبو عبد هللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي (ت671 .هـ 1273 -م)َ ،وعماد
الطبري (الشهير بإمام املف ِّ
َ
ّ
تشكل املرجعيات التي تقولب في إطارها فهم غالبية الدراسات
الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (ت774 .هـ – 1373م)؛  4ألنها ِّ
ً
ً
َّ
الحديثة ملفردات القرآن ،ومنها حصل اللغط بخصوص تفسير "قرية ".علما أن منهجيتنا تقتض ي عرضا كرونولوجيا ) تدرجا تاريخيا)
ً
عكسيا :حيث سنبدأ في عرض تفسير اآليات كما وردت عند املتأخر زمنيا منهم (ابن كثير) ثم نتدرج في عرض تفاسير السابقين عليه
ً
رجوعا إلى (الطبري) ،ملعرفة ا َ
ملستقر الذي وصل إليه الفهم في تفسير "قرية" عند املتأخرين من املفسرين (ابن كثير،
تاريخيا( :القرطبي)
القرطبي) وكيف اختلف عما ابتدأت عليه عند األقرب منهم إلى زمن التنزيل للقرآن الكريم (الطبري).
وفيما يخص االهتمام بتفسير معنى "قرية "،في ضوء تشكيالتها الصياغية وتراكيبها املختلفة التي وردت عليها في القرآن ،فيهتم
البحث بالنظر في ورود الصورة الليكسيمية للكلمة في الهيئات التالية :املفرد النكرة―(قرية)؛ واملفرد النكرة املضاف إلى نكرة―(أهل
املعرف باإلضافة إلى ضمير―(قريتك ،قريتكم ،قريتنا)؛ واملفرد َّ
قرية)؛ واملفرد َّ
املعرف بـ(الـ)―(القرية)؛ واملفرد املعرف بـ(الـ) وباإلضافة
 2انظر في هذا املوضوع ،جيرارتس (.)2012
 3نحيل من يرغب في فهم تفصيلي لهذه النظرية إلى المرجع التالي.Cohen, M. (1977):
ُ
 4البحث يعتمد في توثيق مراجع كتب التفسير املختارة أعاله على البرنامج األكاديمي اإللكتروني املعتمد من ِّقبل جامعة امللك سعود" ،مشروع املصحف اإللكتروني "،الحائز على جائزة
الشيخ سالم الصباح للمعلوماتية .وهو يقوم على إظهار آيات املصحف وشروحاتها الواردة في كتب التفسير األشهر( :الطبري ،القرطبي ،ابن كثير ،البغوي والسعدي) .هذه الصفحة
ّ
َّ
توظف
اإللكترونية صفحة موثوقة وموثقة علميا ،فقد تم تأسيسها بجهود أكاديمية بإشراف من هيئة معتمدة من جامعة امللك سعود ،وذلك في سبيل التأسيس ملرجعية علمية جادة ِّ
َّ
املعرفة التكنولوجية الحديثة للوصول ملصادر ومراجع دراسية أساسية في البحوث األكاديمية املعاصرة ،ولذا وجب التنبيه إلى أن التوثيق للمصادر واملراجع املذكورة أعاله سيكون
من خالل اإلحالة إلى صفحات مواقع إلكترونية (باإلضافة لطبعات ورقية)/http://quran.ksu.edu.sa .
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لكلمة (أصحاب)―(أصحاب القرية)؛ واملفرد املعرف بـ(الـ) والواقع بدال من اسم اإلشارة للقريب―(هذه القرية)؛ واملفرد َّ
املعرف بـ(الـ)
َّ
املعرف بـ(الـ)―(القريتين)؛ وجمع
وواقع بدال من اسم اإلشارة للقريب (هذا) ومضافا لـ(أهل)―(أهل هذه القرية)؛ واملثنى
َّ
املعرف بـ(الـ)―(القرى)؛ والجمع َّ
النكرة―(قرى)؛ والجمع َّ
املعرف بـ(الـ) وواقع بدال من اسم اإلشارة للبعيد (تلك)―(تلك القرى)؛
املعرف بـ(الـ) وباإلضافة لـ(أهل)―(أهل القرى)؛ وأخيرا ،الجمع َّ
والجمع َّ
املعرف بـ(الـ) واإلضافة لـكلمة (أم)―(أم القرى)؛ والجمع املتبوع
بكلمة "أم" املضافة للضمير (القرى..أمها)  .والدراسة تضع في االعتبار تناول صياغات وسياقات الليكسيم على منوال دو سوسير الزمني
ثنائي املحور :السكوني(الثابت) والتعاقبي (املتطور)5 .

ّ
َ
املفسرين :التو افق والتناقض:
مكسيم "ق.ر.و" و "ق.ر.ي" بين السياق القرآني وفهم ِّ
" .1قرية" في حال اإلفراد:
• التنكير:
َّ
ّ
واملفسرين لهذه املفردة القرآنية على أنها تعني "البلدة
في تعريف "قرية "،الواردة في القرآن الكريم ،توافقت آراء كثير من الشارحين
ِّ
ً ً
ً
الصغيرة "،بمعنى مكان تجمع الناس ،صغيرا كان أو كبيراَّ ،أيا كانت الصياغات والسياقات الواردة عليها الكلمة .فعندهم )قرية ،القرية،
ً
قرى ،القرى ،أم القرى أو القرى..أمها( تعني ً
ً
معنى واحدا ال يخرج عن إطار "املوقع الجغرافي ".هكذا هو التعميم الساذج في فهم هذه
ً
ُ
َّ
َّ
علم بالقرآن من املعاصرين يذهب إلى القول َّإن "القرية" و"املدينة" تستخدمان بتبادلية ترادفية
املفردة القرآنية ،بل إن بعضا من مدعي ٍ
ُ
في القرآن :فتستخدم إحداهما مكان األخرى ،في مواضعهما املختلفة من القرآن ،بمزاوجة بين املفردتين؛ دون تمييز لكونهما وحدتين
ُّ
معجميتين مستقلتين عن بعضهما البعض 6 .وهذا الفهم ،في الحقيقةُ ،يظهر جهال ِّّبينا بموضوع اإلعجاز اللغوي للقرآن ،ومنهجيته في
ّ
اللسانية املتعددة ّ
املتكون منها بنية نصوصه؛
بناء مادته اللغوية ،البعيدة كل البعد عن االعتباطية والعشوائية في استخدام املستويات ِّ
ِّ
ُ
َّ
ما يستحيل في ضوئها قبول هكذا آراء تتغافل عن مفهوم "الوعي القرآني ببنيته اللغوية "،املنضبط في إطارها النظم القرآني ،املراعي
َّللطيف والدقيق من ّ
ّ
ً
ابتداء من استقاللية الداللة لكل صوت من أصوات حروفه،
املكونة لنصوصه:
ِّ
الدالالت لكل عنصر من عناصره ِّ
ً
وانتهاء بالترابط الحاصل بين مجمل سوره.
في الحقيقة ،إن أول ما استرعى انتباهي لضرورة معالجة معنى "قرية" هو قراءة في سورة الطالق استوقفتني تحديدا عند اآلية:
َ
َّ
َ
َ
﴿و َك َأ ّين من َق ْرَية َع َتت َعن َأمر َرّب َها َو ُر ُس ِّل ِّه َف َح َ
اسب َن َاها ِّح َس ًابا ش ِّد ًيدا َو َعذب َن َاها َعذ ًابا ُّنك ًرا (الطالق .﴾)8 :فالتفسير التقليدي لكلمة
ِّ ِّ
ِّ ِّ
"قرية" على أنها "البلدة الصغيرة "،كما سنرى فيما يليُ ،يظهر تنافرا شديدا مع السياق العام للسورة وموضوعها .لتوضيح ذلك ،قراءة في
مجمل آيات السورة االثنتي عشرة تضعنا على مقربة من فهم هذا التنافر الذي استشعرُته:
َّ َ
َ
َ َ ُّ َ َّ ُّ َ َ َّ ُ ُ ّ
َّللا َرَّب ُكم ۖ َال ُتخر ُج ُ
صوا الع َّد َة ۖ َو َّات ُقوا َّ َ
الن َس َاء َف َط ّل ُق ُ
وه َّن ِّل ِّع َّد ِّته َّن َو َأح ُ
وه َّن ِّمن ُب ُي ِّوت ِّه َّن َوال َيخ ُرج َن ِّإال أن َيأ ِّت َين
ِّ
ِّ
﴿يا أيها الن ِّبي ِّإذا طلقتم ِّ
ِّ
ِّ
ود ََّّللا َف َقد َظ َل َم َنف َس ُه ۚ َال َتدري َل َع َّل َّ َ
ود ََّّللا ۚ َو َمن َي َت َع َّد ُح ُد َ
ب َفاح َشة ُّم َب ّي َنة ۚ َوتل َك ُح ُد ُ
َّللا ُيحد ُث َبع َد ََٰذل َك َأم ًرا (َ )1فإ َذا َب َلغ َن َأ َج َل ُهنَّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ٍ ِّ
ِّ ٍ
ِّ
ِّ
ِّ َ َ ُ ُ َّ ِّ َ ُ َ َ ُ ُ َّ َ ُ َ َ ُ َ َ َ ّ ُ َ َ
َّ َ َ َ َّ ََٰ ُ ُ َ ُ
ان ُيؤم ُن ب َّ
ظ به َمن َك َ
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ً
َ
َ
َ
َ
َ
َّللا فهو حسبه ۚ ِّإن َّللا ب ِّالغ أم ِّر ِّه ۚ قد جعل َّللا ِّلك ِّل
اآل ِّخ ِّر ۚ ومن يت ِّق َّللا يجعل له مخ َرجا ( )2ويرزقه ِّمن حيث ال يحت ِّسب ۚ ومن يتوكل على ِّ
َ َُ َ ُ َ
ََ َ ُ َ
َ
َّ
َّ
َ
ّ ُ
َ
َ َ
األح َمال َأ َج ُل ُه َّن َأن َي َ
ضعنَ
يض ِّمن ِّن َسا ِّئكم ِّإ ِّن ارَتب ُت م ف ِّع َّد ُت ُه َّن ثالثة أش ُه ٍر َوالال ِّئي ل م َي ِّحضن ۚ وأوالت
ش ي ٍء قد ًرا (َ )3والال ِّئي َي ِّئس َن ِّم َن امل ِّح
ِّ
ِّ
َّللا ُي َك ّفر َعن ُه َس ّي َئاته َو ُيعظم َل ُه َأج ًرا (َ )5أسك ُن ُ
َّللا َيج َعل َّل ُه من َأمره ُيس ًرا (ََٰ )4ذل َك َأم ُر ََّّللا َأ َنزَل ُه إ َلي ُكم ۚ َو َمن َي َّتق َّ َ
َحم َل ُه َّن ۚ َو َمن َي َّتق َّ َ
وه َّن
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َ ُ َ َ ُ ّ ُ ُ َ َ ُ َ ُّ ُ َّ ُ َ ّ ُ َ َ َّ َ ُ َّ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َّ َ َّ َٰ َ َ َ َ َ ُ َّ َ َ َ َ ُ
ضع َن لكم
ِّمن حيث سكنتم ِّمن وج ِّدكم وال تضاروهن ِّلتض ِّيقوا علي ِّهن ۚ و ِّإن كن أوال ِّت حم ٍل فأ ِّنفقوا علي ِّهن حتى يضعن حملهن ۚ ف ِّإن أر
َُ ُ
َ ُ ََ
ُُ َ
َُ
ُ
َ ََ َ ُ َ ُ
وه َّن ُأ ُج َ ُ َّ َ َ
َف ُآت ُ
نفق
وف ۖ و ِّإن تع
نفق ذو َس َع ٍة ِّّمن َس َع ِّت ِّه ۖ و َمن ق ِّد َر علي ِّه ِّرزقه فل ُي ِّ
اسرتم ف َستر ِّض ُع له أخ َر َٰى (ِّ )6ل ُي ِّ
ورهن ۖ وأت ِّم ُروا َبينك م ِّب َمع ُر ٍ
َ
َ
َّ َ ُ َّ ُ َ ُ َ ّ ُ
اس ْب َن َ
َّللا َنف ًسا إ َّال َما َآت َاها ۚ َس َيج َع ُل َّ ُ
ف َّ ُ
َّللا َبع َد ُعسر ُيس ًرا (َ )7و َكأ ّين ّمن َق ْرَية َع َت ْت َع ْن أ ْمر َرّب َها َو ُر ُسله َف َح َ
اها ِّح َسابا
ِّمما آتاه َّللا ۚ ال يك ِّل
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ٍ
ِّ
َ َّ ُ َّ َ َ ُ
َ َ َّ َّ ُ َ ُ ْ َ َ َ
َ َ َّ ْ َ َ َ َ ُّ ْ
َ
َ َ َ ْ ََ َ َْ َ ََ َ َ َ ُ َْ َ ُ
ْ
ش ِّديدا وعذبناها عذابا نكرا ( )8فذاقت وبال أم ِّرها وكان عا ِّقبة أم ِّرها خسرا ( )9أعد َّللا لهم عذابا ش ِّديدا ۖ فاتقوا َّللا يا أو ِّلي
ْ َْ
ُْ ََ ُ
َّ َ ُ َ ْ َ َ َّ ُ َ ُ ْ
َّ
َّللا ُم َب ّي َنات ّل ُي ْخر َج َّالذ َ
ين َآم ُنوا َو َعم ُلوا َّ َ
ات ِّم َن
األل َب
الص ِّالح ِّ
اب ال ِّذين َآمنوا ۚ قد أنز َل َّللا ِّإل ْيك ْم ِّذكرا (َّ )10ر ُسوال َيتلو عل ْيك ْم َآي ِّ
ِّ ِّ ِّ
ات ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َْ
َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ ُ َ
ْ
ُّ ُ
َ
َ
َ
َ ُّ َ ُ ْ
َّ
اَّلل َو َي ْع َم ْل َ
َّللا ل ُه ِّر ْزقا ()11
ص ِّالحا ُي ْد ِّخل ُه َج َّنات ت ْج ِّري ِّمن ت ْح ِّت َها األ ْن َه ُارخ ِّال ِّدين ِّفيها أبدا ۖ قد أحسن
ات ِّإلى الن
الظل َم ِّ
ورۚ و َمن يؤ ِّمن ِّب ِّ
ِّ
ْ
ْ َ ُ َّ َ َ َ َّ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َّ َ ْ َ ُ َ َّ َّ َ َ َ ٰ ُ ّ َ ْ َ ٌ َ َ َّ َّ َ َ َ َ ُ َ
َّ ُ َّ
َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َْ
َّللا ق ْد أ َحاط ِّبك ِّ ّل ش ْيء ِّعلما
ض ِّمثلهن يتنزل األمربينهن ِّلتعلموا أن َّللا على ك ِّل ش يء ق ِّديروأن
َّللا ال ِّذي خلق سبع سماوات و ِّمن األر ِّ
(( )12الطالق)﴾.
 5انظر الفهم لهذه النظرية في :ماطوري ،ج ،)1993( .ص.117-113 :.
 6انظر ،مثال ،خالد املصلح ] .)2015( .الدخول 8 :فبراير .[2018
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ُ
السورة تتحدث في مجملها ،كما يشير َّ
مسماها ،عن الطالق .فآياتها السبع األ َول يشكل موضوعها األساس ي "آليات تطبيق الطالق
في املجتمع اإلسالمي ،واإلجراءات الواجب اتباعها عند وقوعه ".وهي من التفاصيل التي ال مجال للخوض فيها هنا؛ ألنها ال ترتبط بموضوع
ُ
البحث بشكل مباشر .ما يهمنا فقط هو تبيان أن قضية (الطالق) التي تناقشها السورة بشكل مباشر في آياتها السبع األ َول تجعل القارئ،
املكملة للسورة ( ) 12-8يستشعر انقطاع الصلة لهذه اآليات األخيرة مع السبع السابقة
مع وصوله في القراءة إلى آياتها الخمس األخيرةِّّ ،
إطار عقائدي (عقاب
عليها ،وخروجها عن إطار املوضوع األساس ي للسورة .ذلك أن اآليات ( )12-8تقفز من إطارها االجتماعي (الطالق) إلى ٍ
هللا للكافرين) :حيث ينتقل الحديث من آليات الطالق إلى الحديث عن عذاب هللا لـ"قرية" عتت عن أمر ربها ،حسب القراءات التفسيرية
َّ
استحقت عذاب هللا بسبب كفرها وعصيانها له تعالى.
التقليدية لآليات .فقد توافق تفسير علماء الكتاب لهذه املفردة على أنها "بلدة ما"
ّ
ً
نذكر أوال بما أوردناه في مقدمة البحث عن منهجية العرض الكرونولوجية املراعية لعرض آراء
قبل عرضنا آلراء املفسرين لهذه املفردة ِّ
ً
املتأخر من ِّ ّ
املفسرين الباحثين في معنى "قرية" أوال ثم التدرج في الرجوع تاريخيا إلى عرض مفهومها عند األقرب من التفاسير لزمن التنزيل
القرآني؛ ملالحظة ما ُثبت عليه االختيار عند املتأخرين من املفسرين فيما ورد عند السابقين عليهم .ففيما يخص الفهم للمصطلح عند
َّ
َّ
واملحبر تحتها أعاله ما يلي:
ابن كثير (ت774 .هـ – 1373م) ،نجده يذكر في تفسير اآليات املخطط
َ ََ
ً
َّ
وكذب رسله وسلك غير ما شرعه ،ومخبرًا عما َّ
﴿وكأ ِّّين ِّمن
حل باألمم السالفة بسبب ذلك ،فقال:
يقول تعالى متوعدا ملن خالف أمره
َ
َّ
َ
﴿ف َح َ
َقرَي ٍة َع َتت َعن َأمر َ ِّرّب َها َو ُر ُس ِّل ِّه﴾ ،أيَّ :
اسب َن َاها ِّح َس ًابا ش ِّد ًيدا َو َعذب َن َاها
تمردت وطغت واستكبرت عن اتباع أمر هللا ومتابعة رسله.
ِّ
َ
َعذ ًابا ُنك ًرا﴾؛ أي :منكرا فظيعا (،1999مج ،8.ص.)155 .
وفي فهم القرطبي (ت671 .هـ 1273 -م) لهذه اآليات" ،قرية" تظل في إطار كونها بلدة استحقت العذاب ملخالفتها ألوامر هللا ونواهيه،
َّ
فيقول :قوله تعالىَ :
ّ
﴿و َك َأ ّين ِّمن َقرَي ٍة﴾ ملَّا َ
عتو قوم وحلول العذاب بهم .وقد مض ى القول
ذكر
ِّ
األحكام ذكر وحذر مخالفة األمر ،وذكر ِّ
َ
َ
في "كأين" في ﴿آل عمران﴾ والحمد هللَ .
﴿ع َتت َعن أمر َرّب َها َو ُر ُس ِّل ِّه﴾؛ أي عصت؛ يعني القرية ،واملراد أهلها﴿ .ف َح َ
اسب َن َاها ِّح َس ًابا
ِّ ِّ
َّ
َّ
َ
ش ِّد ًيدا﴾؛ أي :جازيناها بالعذاب في الدنيا وعذبناها عذابا نكرا في اآلخرة .وقيل :في الكالم تقديم وتأخير؛ فعذبناها عذابا نكرا في الدنيا
ً
ً
ُ ئ َّ ً َّ ً
ومثقال؛
بالجوع والقحط والسيف والخسف واملسخ وسائر املصائب ،وحاسبناها في اآلخرة حسابا شديدا .والنكر املنكر .وق ِّر مخففا
وقد مض ى في سورة الكهف ،2006( .مج ،21.ص.)61.
القرطبي إذن يؤكد فهمه للقرية على أنها مرادفة ألهل القرى الذين جاء ذكرهم في القرآن واستحقوا ألوانا مختلفة من العذابات بالجوع،
َّ
ً
القحط ،الخسف  ...إلخَّ .أما الطبري (ت310 .هـ 923 -م) في مؤلفه ،السابق تاريخيا على التفسيرين أعاله ،فنجده ُيجزل القول في توضيح
ً
املعنى ،مستنيرًا في ذلك بآراء غيره من ِّ ّ
املفسرين ،لكنه ،في الوقت نفسه ،ال يبعد كثيرا عن فهم "قرية" في ضوء معناها املرادف ألهل
َ
َ ََ
َ
﴿وكأ ِّّين ِّمن قرَي ٍة َع َتت َعن أم ِّر َ ِّّرب َها َو ُر ُس ِّل ِّه﴾ يقول تعالى ذكره :وكأين من أهل قرية طغوا عن أمر ربهم وخالفوه ،وعن
قرية ،فيقول :وقوله:
ّ
َّ
أمر رسل ربهم ،فتمادوا في طغيانهم وعتوهم ،ولجوا في كفرهم .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .ذكر من قال ذلك :حدثنا محمد
َ
َ ََ
َ
حد[ثنا أحمد بن املفضل ،قالَّ ] :
بن الحسين ،قالَّ ] :
﴿وكأ ِّّين ِّمن قرَي ٍة َع َتت َعن أم ِّر َرِّّب َها َو ُر ُس ِّل ِّه﴾
حد[ثنا أسباط عن السدي ،في قوله:
َ
َ ََ
َ
قالَ :غ َّيرت َو َع َ
﴿وكأ ِّّين ِّمن قرَي ٍة َع َتت َعن أم ِّر َرِّّب َها َو ُر ُس ِّل ِّه
صت .حدثني يونس ،قال :أخبرنا ابن وهب ،قال ،قال ابن زيد ،في قوله:
اسب َن َاها ح َس ًابا َشد ًيدا﴾ ،قال :العتو هاهنا الكفر واملعصيةُ ،
َف َح َ
كفرا ،وعتت عن أمر ربها :تركته ولم تقبله .وقيل :إنهم كانوا ً
عت ّواً :
قوما
ِّ
ِّ
خالفوا أمر ربهم في الطالق ،فتوعد هللا بالخبر عنهم هذه األمة أن يفعل بهم فعله بهم إن خالفوا أمره في ذلك .ذكر من قال ذلك :حدثني
َ
َ ََ
َ
ابن عبد الرحيم البرقي ،قالَّ ] :
﴿وكأ ِّّين ِّمن قرَي ٍة َع َتت َعن أم ِّر
حد[ثنا عمرو بن أبي سلمة ،قال :سمعت عمر بن سليمان يقول في قوله:
ّ
َ
َ
﴿ف َح َ
ً
حسابا
اسب َن َاها ِّح َس ًابا ش ِّد ًيدا﴾ يقول :فحاسبناها على نعمتنا عندها وشكرها
َرِّّب َها َو ُر ُس ِّل ِّه﴾ قال :قرية عذبت في الطالق .وقوله:
ُ
ً
ً
حسابا استقصينا فيه عليهم ،لم نعف لهم فيه عن ش يء ،ولم نتجاوز فيه عنهم .كما حدثني يونس ،قال :أخبرنا ابن وهب،
شديدا ،يقول:
َ
ُ
َ
قال ،قال ابن زيد ،قوله﴿ :ف َح َ
اسب َن َاها ِّح َس ًابا ش ِّد ًيدا﴾ قال :لم نعف عنها الحساب الشديد الذي ليس فيه من العفو ش يء .حدثني ّ
علي،
َ
َ
حد[ثنا َأبو صالح ،قالَّ ] :
قالَّ ]:
﴿ف َح َ
حد[ثني معاوية ،عن ّ
اسب َن َاها ِّح َس ًابا ش ِّد ًيدا﴾ يقول :لم نرحم .وقوله:
علي ،عن ابن عباس ،قوله:
َ
َ
َ
﴿و َع َّذب َن َاها َع َذ ًابا ُنك ًرا﴾ يقول﴿ :وعذبناها ً
﴿ف َذ َاقت َو َب َ
ً
عظيما ً
ال أم ِّر َها﴾ يقول :فذاقت هذه
منكرا﴾ ،وذلك عذاب جهنم .وقوله:
عذابا
القرية التي عتت عن أمر ربها ورسله ،عاقبة ما عملت وأتت من معاص ي هللا والكفر به .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .ذكر
َ َ َ ََ َ َ
حد[ثنا أحمد ،قالَّ ] :
حدثنا محمد ،قالَّ ] :
من قال ذلكَّ :
ّ
ال أم ِّر َها﴾ قال :عقوبة أمرها.
السدي ،قوله﴿ :فذ اقت وب
حد[ثنا أسباط ،عن
َ
َ
َ
َ
حدثني يونس ،قال :أخبرنا ابن وهب ،قال ،قال ابن زيد ،في قوله﴿ :فذاقت َو َب َ
ال أمر َها﴾ قال :ذاقت عاقبة ما عملت من ّ
الشر ،الوبال:
ِّ
َ
َ
َ
العاقبة .حدثنا بشر ،قال :ثنا يزيد ،قالَّ ] :
﴿ف َذاقت َو َب َ
ال أم ِّر َها﴾ يقول :عاقبة أمرها .حدثنا محمد بن
حد[ثنا سعيد ،عن قتادة ،قوله:
َ
حد[ثنا الحسن ،قالَّ ] :
حد[ثنا عيس ى؛ وحدثني الحارث ،قالَّ ] :
حد[ثنا َأبو عاصم ،قالَّ ] :
عمرو ،قالَّ ] :
ً
جميعا ،عن ابن أبي
حد[ثنا ورقاء
َ
حد[ثني أبي ،قالَّ ] :
ال َأمر َها﴾ قال :جزاء أمرها .حدثني محمد بن سعد ،قالَّ ] :
﴿ف َذ َاقت َو َب َ
حد[ثني عمي ،قال:
نجيح ،عن مجاهد ،قوله:
ِّ
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ُ
َ
﴿و َك َ
] َّ
حل .وقولهَ :
﴿ف َذ َاقت َو َب َ
ال َأمر َها﴾ يعني بوبال أمرها :جزاء أمرها الذي قد ّ
ان َعا ِّق َبة
حد[ثني أبي ،عن أبيه ،عن ابن عباس ،قوله:
ِّ
َ
َ
ً
خسرا :يعني غبنا ،ألنهم باعوا نعيم اآلخرة
أم ِّر َها ُخس ًرا﴾ يقول تعالى ذكره :وكان الذي أعقب أمرهم ،وذلك كفرهم باهلل وعصيانهم إياه
بخسيس من الدنيا قليل ،وآثروا اتباع أهوائهم على اتباع أمر هللا .يقول تعالى ذكره أعد هللا لهؤالء القوم الذين عتوا عن أمر ربهم ورسله
َ َّ ُ َّ َ َ ُ
ّ
ً
َ
ً
اب﴾ يقول تعالى ذكره :فخافوا هللا ،واحذروا سخطه
عذابا شديد ا ،وذلك عذاب النار الذي أعد ه لهم في القيامة ﴿فاتقوا َّللا يا أو ِّلي األلب ِّ
حد[ثنا أحمد ،قالَّ ] :
بأداء فرائضه ،واجتناب معاصيه يا أولي العقول .كما حدثنا محمد ،قالَّ ] :
ّ
السدي ،في قوله:
حد[ثنا أسباط ،عن
َ َّ ُ َّ َ َ ُ
َّ
َ َ َ َّ ُ َ ُ
﴿الذ َ
َ
ين َآم ُنوا﴾ يقول :الذين صدقوا هللا ورسله .وقوله﴿ :قد أنـزل
َّللا ِّإليكم
اب﴾ قال :يا أولي العقول .وقولهِّ :
﴿فاتقوا َّللا يا أو ِّلي األلب ِّ
ِّذك ًرا * َر ُسوال﴾ اختلف أهل التأويل في املعني بالذكر والرسول في هذا املوضع ،فقال بعضهم :الذكر هو القرآن ،والرسول ﷺ .ذكر من
َ َ َ َّ ُ َ ُ
حد[ثنا أحمد ،قالَّ ] :
قال ذلك :حدثنا محمد ،قالَّ ]:
ّ
السدي ،في قوله﴿ :قد أنـزل
َّللا ِّإليكم ِّذك ًرا * َر ُسوال﴾ قال:
حد[ثنا أسباط ،عن
َ
َ َّ ُ َ ُ
َ
الذكر :القرآن ،والرسول :ﷺ .حدثني يونس ،قال :أخبرنا ابن وهب ،قال ،قال ابن زيد ،في قول هللا ﷻ﴿ :قد أنـزل
َّللا ِّإليكم ِّذك ًرا﴾ قال:
َ
َ َ َ َّ ُ َ ُ
القرآن روح من هللا ،وقرأَ :و َك َذ ِّل َك َأو َحي َنا إ َلي َك ُر ً
وحا ِّمن أم ِّرَنا إلى آخر اآلية ،وقرأ﴿ :قد أنـزل
َّللا ِّإليكم ِّذك ًرا * َر ُسوال﴾ قال :القرآن ،وقرأ:
ِّ
َّ َ ُ َ َّ َ ّ
ين َك َف ُروا ب ّ َ َّ َ ُ
إ َّن َّالذ َ
َ
الذكر﴾ قال :القرآن ،قال :وهو الذكر ،وهو الروح .وقال آخرون:
الذك ِّر ملا ج َاءهم﴾ قال :بالقرآن ،وقرأ ِّإنا نحن نـزلنا ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
الذكر :هو الرسول .والصواب من القول في ذلك أن الرسول ترجمة عن الذكر ،ذلك نصب ألنه مردود عليه على البيان عنه والترجمة.
فتأويل الكالم إذن :قد أنـزل هللا إليكم يا أولي األلباب ً
ذكرا من هللا لكم يذكركم به ،وينبهكم على حظكم من اإليمان باهلل ،والعمل
بطاعته ،رسوال يتلو عليكم آيات هللا التي أنـزلها عليه ُ َ
ات﴾ يقولّ :
مبينات ملن سمعها وتدبرها أنها من عند هللا ( ،2001مج،23 .
﴿م َب ِّّين ٍ
ِّ
ص.ص.)74-71 .
ً
إذن توافقت آراء املفسرين (الطبري ،القرطبي وابن كثير) على أن "قرية" الواردة في سورة الطالق هي إشارة "لقرى" استحق أهلها
عذاب هللا بسبب عصيانهم ملا أمر هللا به ونهى عنه .لكن ما يستوقفنا ،فيما نقله الطبري من آراء شارحين غيره لهذه اآليات ،هو ذلك
الفهم من عمر بن سليمان لـ"قرية" الوادرة هنا على أنها" :قرية ُع ِّذبت في الطالق ".ابن سليمان إذن يظل مفهومه لقرية على أنها "بلدة
ً
ً
صغيرة "،متواترا مع ما غلب من شروحات لهذه املفردة ،لكنه ُيخرجها من مجموع القرى املشار إليها باستحقاق أهلها عذابا َّربانيا
ملخالفتهم ألوامر هللا ونهيه في أمور َ
عقدية إلى أنها استحقته ملخالفته تعالى في قضية اجتماعية (الطالق) .وهذا فهم يحيد بنا عن الفهم
للقرى َ
التقليدي ُ
املست ِّح َّقة لعذاب إلهي لسبب عقائدي إلى سبب اجتماعي ،ويربطها بسياق السورة وموضوعها األساس ي (الطالق) .لكن
َّ
التاريخ ال يخبرنا شيئا عن هذه القرية املعذبة في الطالق ،أو عن نبيها (أو نذيرها) الذي خالفته واستحقت بسبب هذه املخالفة العقاب؟
َّ
نحن ُنترك مع عالمات استفهام عريضة إزاء هذا الطرح الناقص ملوضوع (القرية املعذبة في طالق) ،فال نجد مجيبا عليها في كتب التفاسير
املعتمدة .لكن هذا الطرح يظل هو األفضل في محاولته مقاربة "قرية" مع السياق االجتماعي للسورة الواردة فيها .هي محاولة محمودة إذن
من ابن سليمان ملعاجة املُل ِّغز بخصوص التنافر بين االجتماعي َ
والع َقدي لسياق "قرية" القرآني .لكنها ،في الوقت نفسه ،تبقى ناقصة
ألنها ال تزيل الغموض الذي يلف باملعنى حال بقاء الفهم لـ"قرية" على أنها "بلدة صغيرة ".في محاولتنا لتجلية هذا الغموض ،فسيكون أول
َ
مستقلٌ ،
ٌّ
قائم بذاته (كيان معجمي)؛ واآلخر ت َبعي ،له داللته
ما نعتمده في فهمها هو اعتبارها وحدة لغوية ذات كيانين ،أحدهما
املستن َتجة من كيان أكبر توجد فيه (كيان سياقي) من منظور اجتماعي .وهذا الفهم للكيانين ال يحيد عن الوظيفة املنوط باملعاجم
أداؤها ،وهي" :تقديم جميع العناصر املكونة للمعنى الداللي الذي يتألف منه معنى الكلمة (عطية ،1971 ،صُ "،)134.ويلخصها لواء عبد
الحسين عطية في النقاط التالية:
• املعنى املعجمي :أي معنى الكلمة املفردة.
• املعنى الوظيفي :أي وظيفة املبنى التحليلي على املستوى الصوتي والصرفي والنحوي.
ُ
• املقام :أي القرائن التي تستشف من املوقف االجتماعي الذي قيل فيه النص ( ،1971ص.)134.
في ضوء هذا الفهم ،نستعرض اآلن مفهوم املصطلح في املعاجم ،لكن قبل عرضنا له نوضح أوال منهجية الدراسة املعجمية
ً
ّ
أقدمها
يعرفها الشاهد البوشيخي" ،أنها دراسة معنى املصطلح في املعاجم اللغوية فاالصطالحية دراسة نبتدئ فيها من ِّ
للمصطلحات ،كما ِّ
ً
ً
ً
أهم ما فيه ،وتنتهي بأحدثها ّ
مسجلة َّ
مسجلة َّ
أهم ما أضاف" ( ،2002ص .)23 .استنادا إلى هذه املنهجية ،سنبتدئ أوال بسرد ما أورده
ِّ
الفراهيدي في عينه ( ،)2003عن املعنى اللغوي األصيل لكلمة "قرية "،وما تفرع عنه من معنى اصطالحي غلب على استعمالها:
صرة ومث َعبها ،والجميع ال ُقري ،واألقراء وال فعل لهَ .
َ
القروَ ،مسيل املَع َ
والقروِّ :شبه حوض ضخم ُيفرغ فيه املاء من الحوض الضخم ترده
ِّ
َ
اإلبل والغنم ،ويكون من خشب .والقرو :كل ش ئ على طريقة واحدة .وقروت إليهم أقرو قروا أي قصدت نحوهم ،قال" :أقرو إليهم أنابيب
ً
ً
الرمح :أسفله ،مما يلي ُّ
قصدا ".وقارية ُّ
الزج .وفالن يقتري رجال بقوله ،ويقتري مسلكا ويقروه أي يتبع .ويقتري أيضا ويستقريها
القنا
ً ً
ويقروها إذا سار فيها ينظر حالها وأمرها .وما زلت أستقري هذه األرض قرية قرية ،والقرية لغة يمانية .ومن ثم اجتمعوا في جمعها على
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ُ
ُ
وأم ُ
قرويُّ .
ٌّ
القرى :مكة .وقوله تعالى" :وتلك القرى أهلكناهم" أي
القرى فحملوها على لغة من يقول :كسوة وك َس ى ،والنسبة إلى القرية
َ
ُ
ُ
َّ
الكورواألمصارواملدائنِّ […] .ق ًرىَ ِّ :
ف ،ق َراه َيق ِّري ِّه ِّق ًرى (ص.ص.)385-384 .
اإلح َسان إلى الضي ِّ
والقرىِّ :
ً
العين يزودنا باملفاتيح األولية لفهم معنى "قرية" في است عماالتها اللغوية واملصطلح عليها .فلغة" ،القرو" هو الحوض مورد شرب
ّ
ّ
مزود له باملاء .ثم هو ُيتحفنا بأن القرو ،في ضوء الفهم للحوض املستقل
اإلبل والغنم؛ بمعنى الحوض الصغير
املتفرع عن منبع أصيل ِّ
ِّ
ً
بمائه عن املنبع" :هو كل ش يء على طريقة واحدة "،وأن قولنا" :فالن يقتري رجال بقوله ،أو يقتري مسلكا ،يعني االتباع لذاك الرجل فيما
ُ
يقوله ،ويقري مسلكا أي يتبعه ".ثم هو يضع ما اصطلح عليه مجتمع العربية في فهم جمع "قرية" على أنه ُ
(القرى) :األمصار والك َور
ُ
واملدائن ،وأن "أم القرى" أينما ذكرت في القرآن تعني مكة .وبمراجعة لسان ابن منظور ،نجده يتوسع في توضيح معنى الكلمة الذي نختار
منها التالي:
َّ ُ َ ًً
َ
ُُ
َ
َ
ُ
َ
ٌّ
َ
القرو من األرض الذي ال يكاد يقطعه ش يء والجمع قرو ،والقرو شبه حوض ،قال الطرماح :منتأى
َي حول َ
الخيمة َ
َ
كالقرو رهن ان ِّثالمَّ ،
بالقرو ،وهو حوض مستطيل ِّإلى جنب حوض ضخم
شبه النؤ
ِّ
َ
َ
]َ [...
ومث َع ُبها والجمع ُ
والقر ُو َمسيل ا ِّملع َ
ص ِّرة َ
الق ِّر ُّي واألقراء وال ِّفعل له قال األعش ى:
ِّ
َ
َ
***وأن َت َبي َن َ
داء إذ َأع َر َ
َ َ
القر ِّو
والعاص ِّر
ضت
ِّ
أرمي بها البي ِّ
][...
َ
َ
َ
والقر ُو َ
َ
ّ
والق ِّر ُّي كل ش يء على طريق واحدُ ،يقال :ما زال على قر ٍو واحد وق ِّر ٍي واحد .ورأيت القوم
َ
َ
َ
َ
ّ
الشعر فليس هو
على ق ْرو واحد أي على طريقة واحدة .وفي إسالم أبي ذر :وضعت قوله على أقراء ِّ
َ َ
َ ُ َ
َ
َ ََ
َ
َ
وأ ُ
نواعه ،واحدها قر ٌو و ِّقر ٌي وق ِّر ٌّي ] [...وق َرا األمر واقتراه تت َّب َعه ...
الشعر :طرائقه
بشعر ،أقر ُاء
ِّ
َ ً
َ ً َ
َ
َ
ً
ً
َ َّ
اإلنسان َيق ِّتري فالنا بقوله َويقت ِّري َسبيال َويق ُروه أي َيتبعه  ...وق َرو ُت البالد قروا وق َري ُتها قريا
يقال ِّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
واقت َريتها واستقريتها ِّإذا تتبعتها تخرج من أرض ِّإلى أرض  ...وقروت بني فالن واقتريتهم واستقريتهم
َ
َ
َ ً
ً
ً
اإلتباع  ...وقال بعضهم ما زلت أس َتق ِّري هذه األرض قرَية قرية ...
مررت بهم واحدا واحدا وهو من
ِّ
ُ َ
ً َ َ َ َ
وتقول َت َق َّري ُت املياه َأي تتبعتها َ َ
واري هللا
واستقريت فالنا سألته أن يق ِّريني .وفي الحديث َ والناس ق ِّ
َ
َ
ُ
َ
َ ُ
في أرضه أي ش َهداء هللا أخذ من أنهم َيق ُرون الناس َي َتت َّبعونهم فينظرون ِّإلى أعمالهم ]…[ وقيل:
القارية الصالحون من الناس .وقال اللحياني :هؤالء قواري هللا في األرض ،أي شهود هللا ألنه
يتتبع بعضهم أحوال بعض ،فإذا شهدوا إلنسان بخير أو فقد شر وجب ] [...األصمعي :رجع فالن
إلى قرواه أي عاد إلى طريقته األولى ( ،1999ج ،11 .ص.ص.)148-145 .
ّ
املزود له باملاء ،وهو بهذا
"قرية" إذن في حقل داللتها املعجمي اللغوي من الجذر "ق.ر.و" هي حوض املاء املستقل بذاته عن الحوض ِّ
ٌ
ٌ
ّ
ٌ
مكونها
املعنى فرع من أصل ،جزء من كل ،شريحة من جمع ،لكنه الفرع والجزء والشريحة املستقلة بنفسها ،املنفردة بطريقتها ،عن ِّ
األصيل .وهي في حقل داللتها املعجمي االصطالحي :املنهج يسلكه أتباعه ،ومنه جاء القارية (على وزن فاعلة) َّأنها الصالحون من الناس،
أي الفئة من الناس تنتهج النهج الصالح في سلوكها .الفهم االصطالحي ،إذن ،لـ"قرو "،يعني ،في عمومه ،الفئة من الناس (أو الشريحة
َّ
ّ
يؤلف بينها طريقة واحدة من السلوك والعادات والتقاليد تنفرد بهاُّ ،
املتحدرة منه
وتميزها عن سمات مجتمعها األصيل
من املجتمع)
ِّ
واملنتمية إليه .يقارب هذا الفهم لقرية محمد شحرور الذي يقول ،فيما استخلصه من كتابه الدولة واملجتمع – هالك القرى وازدهار
املدن ،ما يلي:
ُّ
جاء معنى القرية في التنزيل الحكيم ،على أنها أي تجمع سكاني في منطقة جغرافية ما بغض النظر
عن عدد السكان واملساحة ،يتفق أفراده على اتباع سلوك واعي موحد يجمع بينهم ،والتمسك به
ّ
والثبات عليه .فهذا السلوك الواعي املتفق عليه من أهل القرية يمثل األحادية .وهو السبب في
هالك القرى كما جاء في التنزيل الحكيم ،وقد وصف التنزيل الحكيم هذا السلوك بالظلم والكفر
والشرك ،وقد توعد هللا بهالك القرى الظاملة واملشركة إما بتدخل إلهي من خارجها ،أو بسبب طبقة
املترفين فيها التي تتسبب في دمارها (.)2018
َ َ
َ
َ
َ
َ
َ
اعلة (ق ِّارية) لم ِّيرد استخدامها في القرآن؛ وفي املقابل نجد (قرية على وزن فعلة-في حالة اإلفراد والتنكير) تتردد
"قرو" على وزن ف ِّ
ً
في مواضع عديدة من القرآن ( 23مرة تحديدا) في سياقات سلبية ،من وعيد وإهالك بسبب سلوكيات من ظلم وطغيان ألفرادها .وفي
ً
معان متضادة (كما هو
جذر واحد له معنى مشترك قد تفرقها اشتقاقات ذات ٍ
العربية مفهوم لساني أصيل؛ وهو أن الكلمة تنتمي إلى ٍ
ّ
املتكون من "ض-ر-ب" ينتج عنه "ضارب" و"مضروب؛" والجذر (ع-ص-ب) ،وهو الجماعة من الناس أو الحيوان ،تجد
الحال في الجذر
ِّ
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"عصبة" منه تستخدم للجماعة تشترك في الحسن والقبيح من األفعال كما في قوله تعالىَ :
ُ
﴿و َآتي َن ُاه ِّم َن ال ُك ُنوز َما إ َّن َم َفا ِّت َح ُه َل َت ُن ُ
وء
ِّ ِّ
َّ
ً
ُ ٌَ ُ
بال ُعص َبة (القصص ،﴾)76 :وقوله تعالىَّ :
َ َ ُ
اإلف ِّك عصبة ِّمنكم (النور ،﴾)11 :بينما تنفرد "عصابة "،اصطالحا ،بمعنى
ِّ
﴿إن ال ِّذين جاءوا ِّب ِّ
ِّ
ِّ
َ
الجماعة تشترك في القبيح فقط من املقاصد واملسالك (عصابة السوء) .وعليه ،ففي ضوء التفسير االصطالحي لـ"ق ِّارَية "،على أنها
جماعة من الصالحين ،فـ"قرية" تعني جماعة القوم الفاسدين ،الخارجين عن طريق الصالح واإلصالح ،وذلك باعتبار السياقات القرآنية
الغالب على استعمالها ٌ
تهديد ووعيد.
في ضوء ما سبق يمكننا أن نخلص إلى فهم َّأولي لـ"قرية" (في صياغتها املفردة النكرة) على أنها "الشريحة من املجتمع التي يتبع بعضها
بعضا في طريقة من السلوك ،شاذة عن مجتمعها الناشئة فيه ،ويربط بين أفرادها عالقات ذات دالالت متعددةَ :
عقدية ،طبقية،
سيكولوجية ،أو جنسانية (جندرية)؛ يتم تحديدها بسحب سياقاتها القرآنية الواردة فيها الكلمة" ".قرية" إذن ،يقوم تعريفها على
ّ
ومتغير :فهي في االستخدام القرآني إشارة إلى شريحة من مجتمع―عنصر الثابت ،أما " َّ
هوية هذه الشريحة―عنصر
محورين ،تابث
ِّ
ّ
متغير ،فتكشفها عالقات داللية تربط "قرية "،في هيئتها املخصوصة هذه من اإلفراد والتنكير ،بسياقها في اآلية القرآنية الواردة فيها.
ِّ
َ
َ
َ
َ
َ
على أساس هذا الفهم ،وبالعودة لـ"قرية" في اآلية ( )8من سورة الطالقَ ﴿ :وكأ ّين ّمن ق ْرَية َع َتت َعن أمر َرّب َها َو ُر ُس ِّل ِّه ف َح َ
اسب َن َاها
ِّ
ِّ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ً ِّ َ َ َّ َّ ُ َ ُ َ َ ً َ ِّ ً َ َّ ُ َّ َ ُ
َ
َّ
َ
َّللا َيا أو ِّلي
ِّح َس ًابا ش ِّد ًيدا َو َعذب َن َاها َعذ ًابا ُّنك ًرا ( )8فذاقت وبال أم ِّرها وكان عا ِّقبة أم ِّرها خسرا ( )9أعد َّللا لهم عذابا ش ِّديدا ۖ فاتقوا
َ
َ َ َّ َ َ ُ َ َ َ َّ ُ َ ُ
اب ال ِّذين آمنوا ۚ قد أنزل
َّللا ِّإليكم ِّذك ًرا (( )10الطالق)﴾ ،يمكننا القول إن "قرية" هنا ذات داللة جنسانية (جندرية) ،ألنها تشير إلى
األلب ِّ
َّ
شريحة األزواج (النساء والرجال) املكلفين بتطبيق الواجبات ذات الصلة بموضوع السورة (الطالق) ،لكنهم يخفقون في تطبيقها كما أمر
هللا فيأتي التحذير القرآني لهم من مغبة اإلفساد لرباط الزوجية بأن عواقبه ستكون وخيمة على مستوى الشرائح املعنية
بالتحذير―الجندرية؛ مثلها في ذلك مثل غيرها من الشرائح املجتمعية األخرى التي وقع عليها العذاب الرباني ملخالفتها األوامر اإللهية:
َ َ َّ َّ ُ َ
ً
َ َ
َّ
َّللا ل ُهم َعذ ًابا ش ِّد ًيدا﴾) .هذا التشديد على
(حاسبناها ،عذبناها ،ذاقت وبال أمرها ،عاقبة أمرها خسرا ،وأخيرا عذاب األخرة ﴿ :أعد
ّ َ ُ
ً ُ ََ ُ
َ َ َّ َ ُ َ َ َ َّ ُ َ ُ
أهمية االلتزام بقوانين العالقة الزوجية كما َّ
ات
أقرها
اب ال ِّذين َآمنوا ۚ قد أنز َل َّللا ِّإليكم ِّذك ًرا؛ َّر ُسوال َيتلو عليكم َآي ِّ
املشرع﴿ :يا أو ِّلي األلب ِّ
ِّ
َ ُّ ُ َ َ
ُّ
ََّّللا ُم َب ّي َنات ّل ُيخر َج َّالذ َ
ين َآم ُنوا َو َع ِّم ُلوا َّ
ور﴾ ،ثم تبيان التبعيات الوخيمة لإلخالل بها ،وتحميل عواقبها
ات ِّمن الظلم ِّ
الص ِّال َح ِّ
ِّ ِّ ٍ ِّ ِّ ِّ
ات ِّإلى الن ِّ
على طرفي العالقة األسرية ( رجل وامرأة) ،هو إدراك عميق لدور هذه الشريحة الجندرية في تعزيز صحة النظام املجتمعي الذي تنتمي
ّ
املتسببة به في نظامها
إليه أو تفكيك دعائمه والتسبب في خراب بنيانه من أصوله ،فكان العقاب الواقع عليها بمقدار فداحة الخلل
ِّ
ّ
َّ
املشرع من يقيم القوانين الربانية املنظمة للعالقة األسرية
املشرع على متانة قواعده واستواء سوقه ،ثم َي ِّع ُد
املجتمعي الذي يحرص
ِّ
َ َ َ
ُ َ َّ َ ي َ َ َ َ ُ َ
ً
َ
ُ
ات تج ِّر ِّمن تح ِّتها األنهار خ ِّال ِّدين ِّفيها أبدا،
ذلك بمثوبة دنيوية (الرزق الحسن) وأخروية (جنات تجري من تحتها األنهار)﴿ :يد ِّخله جن ٍ
توعد املس يء بجزاء دنيوي وأخروي ّ
َقد َأح َس َن َّ ُ
َّللا َل ُه رز ًقا﴾ ،كما َّ
تقدمت اإلشارة إليه .في ضوء هذا الفهم ،العذاب للقرية في هذه اآليات
ِّ
ليس هو الجوع ،القحط ،الخسف...إلخ ،كما جاءت بذلك التفاسير ،بل هو عواقب الطالق وآثاره النفسية واالجتماعية الوخيمة التي
الرباني علما بتفاصيل الحياة الدنيوية وسبل استقامة املعيشة فيهاَّ ،
ّ
املشرع َّ
وأنه
يوليها هللا من الرعاية واالهتمام ما يدل على إحاطة
ِّ
َ
َ
ََ
َّ ُ َّ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ات َو ِّم َن األرض ِّمث َل ُه َّن َي َت َن َّز ُل األمرُ
تعالى من ينبغي أن يستند إلى أوامره ونواهيه فيما يخص مرجعيات تنظيمهاَّ﴿ :للا ال ِّذي خلق سبع سماو ٍ
ِّ
َ
َ
َ َ ُ َّ َ َ ُ َ َّ َّ َ َ َ َٰ ُ ّ َ َ ٌ َ َّ َّ َ َ
َ ُ َ
َّللا قد أ َحاط ِّبك ِّ ّل ش ي ٍء ِّعل ًما﴾.
بينهن ِّلتعلموا أن َّللا على ك ِّل ش ي ٍء ق ِّدير وأن
ُّ
فهم عمر بن سليمان إذن لـ"قرية" على أنها "بلدة ع ِّذبت في الطالق" هو األقرب في فهم اآلية على اعتبار سياقها في موضوع الطالق
ً
َّ
الجن َدري الخاص
املعنونة به السورة .لكن تفسيره يظل قاصرا عن الوصول بمعنى "قرية" إلى مفهوم الشريحة املجتمعية ذات االعتبار ِّ
الذي يتسق وسياق النص القرآني .الفهم لـ"قرية" على أنها ذات داللة جغرافية تشير ملكان ما أصابه عذاب هللا بسبب مخالفة أوامره في
ً
غموضا على هذه القرية املجهولة تاريخيا .هذا التحديد لقرية (بداللتها الجغرافية) ّ
يضيق من إطار الفهم لآلية الوارد فيها
الطالق ُيضفي
ِّ
ذكر "قرية؛" وذلك في ظل التفسير التقليدي لـ"قرية" على أنها منطقة جغرافية بعينها استحقت العذاب فيما مض ى من األزمنة؛ ألسباب
عقدية (أو اجتماعية – كما َّ
فسرها ابن سليمان) .بينما من شأن التعميم لقرية بدالالته الجنسانية؛ املشير لشريحة من املجتمع ذات
ً
عالقة جندرية (األسرة تحديدا) ،على اختالف وجودها الزماني واملكاني ،أن يزيل هذا الغموض ،ويحيلنا الكتشاف الحلقة املفقودة التي
ً
بها نعيد بها للنص القرآني ترابطه الذي كان مفقودا بين بدايات اآليات ( )7-1وأواخرها ( ،)12-8بل أيضا بين سورة الطالق بمجملها
والسورة التي تعقبها في الترتيب القرآني (التحريم) :حيث النقلة من عموم الحديث عن تنظيم العالقة األسرية بين أفراد املجتمع اإلسالمي
(تعرضها سورة الطالق ،وترتيبها في القرآن  )65إلى خصوصية الرباط الزوجي بين الرسول – عليه الصالة والسالم – وزوجاته – رضوان
ً
هللا عليهن (تعرضها سورة التحريم ،وترتيبها في القرآن  ،)66ثم هما يشتركان في عدد آياتهما االثنتي عشرة وفي كونهما مدنيتان أيضا.
ً
َّ
فصاعدا ،إذن ،أينما َّ
والتغير املالزمين لداللته املعجمية:
حل املفرد النكرة لـ"قرية" سنقوم بتفسيره باعتبار عنصري الثبات
من اآلن
ُّ
(الثبات) املرتبط بكونه يشير لـ "شريحة من مجتمع "،و(التغير) املرتبط بتحديد "الهوية املميزة" لهذه الشريحة بحسب سياق اآليات
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ُّ
الل َّ
غوية "قرية" في سياقها القرآني
مقاربة معجمية للوحدة

عبير العباس ي

َ َ َ
َ َ َ َ َ َ ََ
ُ َ
َ َ َ َ َ َ َّ َ ً ُّ
وحي
الوارد فيها .وفي ضوء هذا الفهم نقرأ اآليات التاليةَ ﴿ :ما َآمنت قبل ُهم ِّّمن ق ْرية أهلكناها ۖ أف ُهم ُيؤ ِّمنون ( )6و َما أر َسلنا قبلك ِّإال ِّرجاال ن ِّ
َ
َ َ َ َ َ ُ َ َ ً َّ َ ُ ُ َ َّ
ُ ُ َ َ َُ َ
َ َُ َ َ ّ
ام َو َما َك ُانوا َخالد َ
ين (ُ )8ث َّم َ
الط َع َ
ون ( )7وما جعلناهم جسدا ال يأكلون
ص َدق َن ُاه ُم ال َوع َد
الذك ِّر ِّإن كنت م ال تعلم
ِّ ِّ
ِّإلي ِّهم ۖ فاسألوا أهل ِّ
َ َ
َّ َ َ َ
َ َ
َ ُ
ُُ َ ََ َ ُ َ
ُ
َ ًَ َ َ
َف َأ َ
ون (َ )10و َكم َق َ
صم َنا ِّمن ق ْرَية ك َانت ظ ِّاملة َوأنشأ َنا
نجي َن ُاهم َو َمن نش ُاء َوأهلك َنا املس ِّر ِّف َين ( )9ل َقد أ َنزل َنا ِّإليكم ِّك َت ًابا ِّف ِّيه ِّذكركم ۖ أفال تع ِّقل
َ ُ
َ َ َ ُ َ َ َّ ُ ُ َ ُ َ
َ َ َّ َ َ ُّ َ َ َ َ ُ ّ َ َ ُ ُ َ
َ َ َ َ ً َ
ون (َ )12ال َتر ُك ُ
آخر َ
ون
ضوا َوار ِّج ُعوا ِّإل َٰى َما أت ِّرف ُتم ِّف ِّيه ومس ِّاك ِّنكم لعلكم تسأل
ين ( )11فلما أحسوا بأسنا ِّإذا هم ِّمنها يركض
بعدها قوما ِّ
(َ )13ق ُالوا َيا َوي َل َنا إ َّنا ُك َّنا َظامل َين (َ )14ف َما َز َالت ّتل َك َدع َو ُاهم َح َّت َٰى َج َعل َن ُاهم َحص ً
يدا َخامد َ
ين (( )15األنبياء)﴾.
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ً
اآليات هنا مواساة للرسول محمد (ﷺ) عما واجهه من معارضة من قومه ،تحديدا عن املشركين من أهلها ،وليس عن مكة (البلدة)
ذات املوقع الجغرافي املعروف .واملواضاة جاءت بتذكيره بما القاه األنبياء من مواقف مشابهة من فئات أشركت برسالتهم .الطبري في
تفسيره الجامع لآلية ( )6أعاله يقول" :قال ابن َّ
صالح وقوم فرعون" (ج ،14 .ص .)177 .وعليه ،فـ"قرية "،في اآلية (،)6
عباس :يريد قوم
ٍ
ً
ّ
املكذبون بنبوة محمد (ﷺ) ،ممن تربطهم عالقة َع َقدية باملكذبين
هي إشارة واضحة إلى شريحة من مجتمع أهل مكة ،تحديدا هنا هم ِّ
َّ
متضمن في سياق اآليات
برسلهم من األقوام الغابرة ،وليست إشارة إلى املوقع الجغرافي (مكة) التي يقيم فيها املشركون .الشاهد على ذلك
ّ
مكذبة بالرسل نتيجة اعتقاد إيديولوجي ،وعادات طقوسية ،وتقاليد بالية
املنذرة لهذه الشريحة ،بالتذكير بعاقبة من سبقهم من شرائح ِّ
ِّ
َ
آلباء كانوا َّ
ُ
َ
َّ
مت ِّبعين لهم فأهلكهم هللا .وعليه ،فالحسبة املنطقية تخبرنا ،بأنه البد لكل شريحة تتوافق مع هويتهم العقدية من مواجهة
ُ َ
ً
ّ
متضمنة لقاسم مشترك ذي دالالت "طبقية" بين قرية (الشريحة املنذ َرة) وقرية
املتكرر فيها "قرية" هي أيضا
املصير ذاته .اآلية ()11
ِّّ
ِّ
َ
(الشريحة املهلكة) :فأسباب تكذيب الفريقين لرسلهم تعود إلى استكبارهم واستعالئهم الذي استندوا إليه في رفضهم لرساالت هللا :فهم
َ ُ
ُ َ َّ ُ
واقع بهم ال محالة أرادوا هربا وخالصا منه فكان الخطاب(َ :ال َتر ُك ُ
حينما أحسوا بالهالك ٌ
ضوا َوار ِّج ُعوا ِّإل َٰى َما أت ِّرف ُت م ِّف ِّيه َو َم َس ِّاك ِّنكم ل َعلكم
ُ
َ
َ ُ
َ
ُ
ُ َُ َ
ّ
متحضرة َ(ما أت ِّرف ُتم ِّف ِّيه
تسألون ( )13قالوا َيا َويل َنا ِّإ َّنا ك َّنا ظ ِّ ِّامل َين (" .))14قرية" هنا إشارة ،إذن ،إلى شريحة مجتمع مخملية مترفة
ِّ
ً
ُ
َو َم َس ِّاك ِّنكم) توافق أفرادها على تكذيب رسلهم وكان ذلك سببا في هالكهم .هذا السياق من الترف واملساكن يسكنها ِّعل َية القوم الواردة
فيه "قرية" يبعدها عن معناها التقليدي (بلدة صغيرة ريفية ،أو َ
ضيعة)؛ ألن مظاهر الترف واملساكن الفارهة ال يتوافق وطبيعة القرية
البسيطة املتواضعة.
َ َ ُ َ َُ
ُّ
اب وقر ٍآن م ِّب ٍين ()1
لفاس ِّدي العقيدة نراه يتكرر مع لفظة "قرية"
هذا املفهوم الطبقي ِّ
الواردة في قوله تعالى﴿ :الر ۚ ِّتلك آيات ال ِّكت ِّ
َ َ
ُّ َ َ َ َ ُّ َّ َ َ
َ ُ َ ُ ُ َ َ َ َ َّ ُ َ ُ ُ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ
َ
ُ
ون (َ )3و َما َأه َلك َنا ِّمن َق ْرَية إ َّال َو َل َها ِّك َتابٌ
ين ك َف ُروا لو ك ُانوا مس ِّل ِّمين ( )2ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويل ِّه ِّهم األمل ۖ فسوف يعلم
ربما يود ال ِّذ
ِّ
َ َ ُ َ َ ُّ َ َّ ُ ّ َ َ َ
ُ َّ َ َ َ
َّ َ
ّ ُ َّ َ َ َ ُ ٌ
ون (َّ )6لو َما َتأت َينا باملَ َالئ َكة إن ُكنتَ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َّمع ُل ٌ
َ
ُ
الذكر ِّإنك ملجن
وم ( )4ما تس ِّبق ِّمن أم ٍة أجلها وما يستأ ِّخرون ( )5وقالوا يا أيها ال ِّذي ن ِّزل علي ِّه ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّم َن َّ
الص ِّاد ِّق َين (( )7الحجر)﴾.
ّ
ُّ
املكذبة لرسولها َّ
(املدعية عليه بالجنون) محسوم في األقدار ،وإن قدر هالكهم بعد زمن من
مصير هذه الشريحة من املجتمع ِّ
َ ُ َ ُ ُ َ َ َ َ َّ ُ َ ُ ُ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ ونَ
االستدراج ّ
َّ
بالنعم واآلمال املقطوعة (ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويل ِّه ِّهم األمل ۖ فسوف يعلم ) .فهي فئة الهية باألمل في دوام النعم املمتعة
ِّ
َّ
َّ
بها ،من مأكل ومدارجه من أصناف الشهوات ،غارقة في ملذاته ،وهنا إشارة النتماء طبقي تميزت به هذه الفئة .
ً
ً
املفسدة للمجتمع بأي صورة من الصور (عقديا ،اقتصاديا ،أو
في ضوء هذا الفهم لـ"قرية" على أنها شريحة من الطبقة املخملية ِّ
ً
ً
َّللا َم َث ًال َق ْرَية َك َانت آم َن ًة ُّمط َمئ َّن ًة َيأت َيها رز ُق َها َ َغ ًدا ّمن ُك ّل َم َكان َف َك َف َرت ب َأن ُعم َّللاَّ
َ
﴿وض َر َب َّ ُ
أخالقيا) يكون فهمنا أيضا لآلية التالية:
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ٍ
ِّ ِّ ر ِّ ِّ
َ
َ
َ
َف َأ َذ َاق َها َّ ُ
َّللا ِّل َب َ
اس ال ُج ِّوع َوالخو ِّف ِّب َما ك ُانوا َيص َن ُعون (النحل .﴾) 112 :في هذه اآلية ،يضرب هللا للناس املثل بشريحة من املجتمع ذات
ُ َ ً
ً
ً
(آم َنة ُّمط َم ِّئ َّنة)َ ،واكتفاء اقتصادي (يأتيها رزقها رغدا) ،أتت من األفعال ما استوجبت معه سلب نعم هللا تعالى منها
حصانة أمنية ِّ
ّ
ً
النعم فيما يكون به تقويم املجتمع وصالحه.
واستبدالها بنقيضها (الجوع والخوف) ،جزاء لعدم إعمال أفرادها ما يستوجب حفظ ِّ
َّ
ّ
ّ
َ
املوجهة ألسباب
لتؤكد الفهم له على أنه "شريحة مجتمع من الطبقة املرفهةِّ ،
اآليات القرآنية املستخدمة لـ"قرية" تتعاضد فيما بينها ِّ
ترفها فيما فيه فساد مجتمعها املنتمية إليه ،بشكل استحقت معه الهالك ".العقاب اإللهي في اآليات الوارد فيها "قرية" ال يعني وقوعه
على املجتمع بكامل شرائحه ،بل فقط على الشريحة الظاملة لنفسها بإنكار نعم هللا عليها ،وعدم ُّ
تحدثها بهذه النعم فيما يظهر معه صالح
ِّ
ّ
َّ
املتحكمة فيه بقوتها التي منحها هللا إياها (غالبا قوة اقتصادية وسياسية) .لذا نجد أن سنة هللا في سلب هذه الطبقة
بقية شرائح املجتمع
ِّ
ُ
من نعمها قضت باستدراج مترفيها بالفسق ،والخروج عن املتعارف عليه من أخالقيات الفطرة السليمة ،ما يستوجب معه نزول العقاب:
َ َ
َ َ َ
َ
َ
َ
َ
﴿وإذا أ َرد َنا أن ُّنه ِّل َك ق ْرَية أ َمرَنا ُمت َر ِّف َيها ف َف َس ُقوا ِّف َيها ف َح َّق َعلي َها ال َقو ُل ف َد َّمرَن َاها َتد ِّم ًيرا (اإلسراء .﴾)16 :بهذا الفهم فإن "مترفو قرية" هم
ّ
املوجهون ألتباعهم بلزوم ما ُّ
يقرونه عليهم من سلوك ،يتوافق وتحقيق رغباتهم الخاصة
أعالم طبقة املجتمع املخملية ورؤوسها ِّ
َ
ومصالحهم الشخصية .هم إذن "أكابر مجرميها" الذين يرد تحديد وصفهم في قوله تعالىَ :
﴿و َك ََٰذ ِّل َك َج َعل َنا في ُك ّل َق ْرَية أ َكاب َر ُم ْجرميهاَ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ُ
َ
َ َ ُ َ َّ َ ُ
َ َ
املفسدة بمكانتها الطبقية ملن دونها
ِّل َيمك ُروا ِّف َيها ۖ و َما يمك ُرون ِّإال ِّبأنف ِّس ِّهم و َما يش ُع ُرون (األنعام .﴾)123 :وهذا الفهم لشريحة املجتمع ِّ
َ
ََ َ َ
َ ُ َ
َ َ
﴿وكم أهلك َنا ِّمن ق ْرَية َب ِّط َرت َم ِّعيش َت َها ۖ ف ِّتل َك َم َس ِّاك ُن ُهم لم تسكن ِّّمن َبع ِّد ِّه م
من الشرائح يكون تفسير من وقع عليهم الهالك في قوله تعالى:
املجلة الدولية للدراسات اللغوية واألدبية العربية -املجلد ،2العدد ،2020 -3ص102-79 :
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ُّ
الل َّ
غوية "قرية" في سياقها القرآني
مقاربة معجمية للوحدة

عبير العباس ي

َ
َ َ ََٰ
َ
َ
ً
َّ َ ً ُ
﴿وكذ ِّل َك َما أر َسل َنا ِّمن قب ِّل َك ِّفي ق ْرَية
ِّإال ق ِّليال ۖ َوك َّنا َنح ُن ال َو ِّارِّث َين (القصص .﴾)58 :وفي ضوء هذا الفهم أيضا تكون قراءتنا لقوله تعالى:
َ ُ
َ َ
ُّ َ ُ َ
ال ُمت َر ُف َ
ِّّمن َّن ِّذير إ َّال َق َ
ون (الزخرف﴾)23 :؛ فأكابر مجرمي قرية هم مترفوها املتحكمون
وها ِّإ َّنا َو َجد َنا َآب َاء َنا َعل َٰى أ َّم ٍة َو ِّإ َّنا َعل َٰى آث ِّار ِّه م مقتد
ٍ ِّ
ّ
واملقررون لنظمه وسياساته الفاسدة ولذلك استحقوا الهالك.
مجتمعهم
باقتصاد
ِّ
ُ
ّ
في الحديث عن قوم شعيب الذين أهلكم هللا َّ
فسدة
مبينة لهويتهم بأنهم فقط الشريحة امل ِّ
بالرجفة تأتي الشروحات لآليات ِّ
َ
َّ
َ َ َ َ ُ ُ َّ َ ُ
ُ
َ
ً
ً
َ
ُ
﴿و َق َ َ ُ َّ َ َ َ
َ
َّ
ُ
َّ
(إقتصاديا) ملجتمعهم ،يقول تعالىَ :
َ
اس ُرون ( )90فأخذتهم الرجفة
ال املأل ال ِّذين كف ُروا ِّمن قو ِّم ِّه ل ِّئ ِّن ات َبعت م شعي ًبا ِّإنكم ِّإذا لخ ِّ
َف َأص َب ُحوا في َداره م َجاثم َين (َّ )91الذ َ
ين َك َّذ ُبوا ُش َعي ًبا َك ُانوا ُه ُم ال َخاسر َ
ين َك َّذ ُبوا ُش َع ْيبا َك َأن َّل ْم َي ْغ َن ْوا ف َيها ۚ َّالذ َ
ين (األعراف)﴾ .نستنتج
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
َّ َ َ َّ ُ ُ َ ً َ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
اس ِّرين) .ثم تكون
من اآلية أعاله أن إهالك هللا لقوم شعيب لم يكن ملجملهم على الكلية ،بل فقط (ال ِّذين كذبوا شعيبا كانوا ه م الخ ِّ
َ َ َ َ َ َ ْ َ ّ َّ ّ َّ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ
َ
املوعظة والدرس املستفاد من هذه الشريحة في قوله تعالى ،معقبا على قصتهم﴿ :وما أرسلنا ِّفي قرية ِّمن ن ِّب ٍي ِّإال أخذنا أهلها ِّبالبأس ِّاء
َ
ً
َ َّ َّ َ َ َّ ُ َ َّ َ
ُ َّ َ َّ َ َ َ َ َّ ّ َ َ َ َ َ َ َّ َٰ َ َ َّ َ ُ َ َ َّ َ َ َ َّ َّ ُ َ َّ َ َ َ
الس َّر ُاء فأخذ َن ُاهم َبغ َتة َو ُهم ال
ض َّر ُعون ( )94ثم بدلنا مكان الس ِّيئ ِّة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء و
والضر ِّاء لعلهم ي
َيش ُع ُر َ
ون (( )95األعراف)﴾.
ّ
ُ
املؤكدة لفهمنا داللة قرية على أنها "شريحة مجتمعية بمفهومها الطبقي
أخذ هللا لـ" قرية" بـ"البأساء والضراء" ُيضاف إلى الشواهد ِّ
ً
َّ
َّ
والضراء .فاملعلوم أن االبتالء لو كان مقصودا لشرائح املجتمع بطبقاته
واستبدت فاستحقت ابتالء هللا لها بـالبأساء
املتعالي" التي طغت
َّ
َّ
َّ
املختلفة لكان التعبير باألخذ بـ"السراء والضراء" هو األنسب؛ ألنه يشمل االبتالء بأشكاله املتناسبة وطبقات املجتمع ،غنية وفقيرة:
َّ
بالضراء وأخذهم بالبأساء ،بينما ابتالء الطبقة املَعدمة ّ
بالنعم وأخذهم َّ
َّ
بالسراء .وعليه ،فتخصيص
فيكون ابتالء الطبقة املرفهة
ِّ
ً
البأساء (أعلى مراتب االبتالء بمعناه السلبي) َو َّ
(الضراء ،أدنى مراتب االبتالء بمعناه السلبي أيضا) يعني أن املقصود باألخذ هنا هم فقط
الطبقة املُ َ
نعم عليها بالجاه والنفوذ في املجتمع ،دون غيرهم من الشرائح األدنى منهم .يتأكد عنصر "الطبقية" كأحد مكونات املعنى الداللي
وها إ َّنا ب َما ُأرسل ُتم به َكاف ُر َ
َ َ َ َ َ َ ْ َ ّ َّ
َّ َ َ ُ ْ َ ُ َ
ون ()34
لـ"قرية" ذي األبعاد املر
ِّ ِّ ِّ
ِّ
تبطة بالجاه والنفوذ في قوله تعالى﴿ :وما أرسلنا ِّفي قرية ِّمن ن ِّذ ٍير ِّإال قال مت َٰرف َ ِّ ِّ
َ َ ُ َ ْ ُ َ ْ َُ َ ْ َ َ َ َْ
ُ َّ َ ّ َ ُ ُ ّ َ َ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َّ َ َ َّ َ َ َ ُ َ
َّ
َ
َ
ُ
َ
َ
ون (َ )36وماَ
َ
ُ
اس ال يعلم
الر َٰزق ِّملن يشاء ويق ِّدر ول ِّكن أكثر الن ِّ
َوقالوا نحن أ َكثر أمواال وأوالدا وما نحن ِّبمعذ ِّبين ( )35قل ِّإن ربي يبسط ِّ
َ َ ُ َ َٰ َّ َ َ َ َ َ ِّ َ َ ً َ ُ َ َ َ
َ َ ُ
َُُ
ْ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ُ َّ ُ َ ُ ُ
ُ ونَ
ُ
ّ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ات ِّآمن
ف ِّبما ع ِّملوا وهم ِّفي الغرف ِّ
الضع ِّ
أموالكم وال أوالدكم ِّبال ِّتي تق ّ ِّربكم ِّعندنا زلفى ِّإال من آمن وع ِّمل ص ِّالحا فأول ِّئك لهم جزاء ِّ
َٰ
َ
ُ َّ َ ّ َ ُ ُ ّ َ َ
ين ُأ َولئ َك في ال َع َذ ُ َ ُ َ
(َ )37و َّالذ َ
ين َيس َعو َن في َآيات َنا ُم َعاجز َ
الرز َق ِّملن َيش ُاء ِّمن ِّع َب ِّاد ِّه َو َيق ِّد ُر ل ُه ۚ َو َما
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
اب محضرون ( )38قل ِّإن رِّبي يبسط ِّ
ِّ ِّ
َ َ ُ ّ َ ََُ ُ ُ ُ ََُ َ
َ
ُ
َّ
أنفقتم ِّمن ش ي ٍء فهو يخ ِّلفه ۖ وهو خير الر ِّاز ِّقين (( )39سبأ)﴾.
ٌ
تحديد واضح ُلهوية هذه الشريحة املترفة ذات السلطة املتأتية من التفاخر باألموال واألوالد ،املستقوية بهما على إفساد األرض
هنا
َّ
بعد صالحها .فهمنا لـ"قرية" إذن ،في هذه اآلية ،على أنها الطبقة األرستقراطية (ذات الجاه والنفوذ) في املجتمع يتفسر بسالسة في ضوئه
سياق اآليات الواردة فيها الكلمة ،دون حاجة ُّ
لتعنت الخروج عن مسار النص حال تم تطبيق فهم نقليدي لها يعتبرها "بلدة صغيرة ريفية".
ففي اآلية القرآنية على لسان ملكة سبأ ،وهي تستشير زمرتها الحاكمة بخصوص ما ينبغي فعله إزاء تخيير سليمان – عليه السالم – لهم
َ
يم ( )29إ َّن ُه من ُس َلي َم َ
ُ
اب َكر ٌ
لى﴿:ق َالت َيا َأ ُّي َها امل َ ُأل إ ِّّني ُأل ِّق َي إ َل َّي ِّك َت ٌ
ان َو ِّإ َّن ُه
حرب مدمرة ،يقول تعا
ِّ ِّ
بقبول رسالة هللا التي بعث بها أو انتظار ٍ
ِّ
ِّ
ِّ
الرحيم (َ )30أ َّال َتع ُلوا َع َل َّي َوأ ُتوني ُمسلم َين (َ )31ق َالت َيا َأ ُّي َها امل َ ُأل َأف ُتوني في َأمري َما ُك ُ
نت َق َ ً َ َ َّ َ ُ
بسم ََّّللا َّ َٰ
ون
ِّ
ِّ
ِّ
الرح َم ِّن َّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
اطعة أم ًرا حت َٰى تش َهد ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َ ُ َ ُ ُ ُ ُ َّ َ ُ ُ
َ َ ُ َ َ ُ َ َ
َ َ َّ ُ ُ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َّ َ
َ
َ
َ
َ
ُ
س ش ِّد ٍيد واألمر ِّإلي ِّك فانظ ِّري ماذا تأم ِّرين ( )33قالت ِّإن امللوك ِّإذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أ ِّعزة
َ(َ )32قالوا نح َٰن أولو قو ٍة وأولو بأ ٍ
َّ ً َ َ
ُ َ
أه ِّل َها أ ِّذلة ۖ َوكذ ِّل َك َيف َعلون (( )34النمل)﴾.
َ
بلقيس بحنكتها كملكة ،على معرفة دقيقة بخبايا السياسة وتدابير االنقالباتّ ،
املستخدمين) من ُّ
تخوفها من
تخبر مألها (أعوانها
ِّ
َّ ُ ُ َ َ َ َ ُ َ َ ً َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َّ َ َ َ َ َّ ً َ َ ََٰ َ َ َ ُ ونَ
ُ
َّ
ُّ
الس َّنة السياسية القائم عليها تداول امللك(ِّ :إن امللوك ِّإذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أ ِّعزة أه ِّلها أ ِّذلة ۖ وكذ ِّلك يفعل ) .فهي تتخوف
من إمكانية إفساد سليمان للطبيعة الديموغرافية ململكتها بجعل أصحاب النفوذ والجاه فيها أذالء ،بسلبهم ما هم فيه من نعم .فهي
َّ
تحذر (مألها) من َّأن أول املتضررين من مناوءة سليمان وعدم قبول دعوته هو قريتهم (شريحتهم املالكة /زمرتهم الحاكمة) ،وإفساد
َ َّ َ َ
َ َّ ً
ُ
ُ
وحنكة في السياسة ،ت ِّعلمهم أن امللوك هذا
سليمان لها سيكون بجعل (أ ِّعزة أه ِّل َها أ ِّذلة) .فهي كملكة ذات باع في الحكم ،وخبرة في امللكِّ ،
َ ََٰ
ُ َ
ديدنهم في الغزو والحروب َ(وكذ ِّل َك َيف َعلون).
َ
الهالك ُّ
وفي إجراءات إهالك شريحة املستكبرين َّ
الن ُ
ذر إلى تلك الشريحة ،لردعهم َّ
عما هم فيه من ضالل،
سن سبحانه أن يسبق
﴿و َما َأه َلك َنا من َق ْرَية إ َّال َل َها ُم ْنذ ُر َ
وإتاحة فرصة لرفع العذاب عنهم ،أو إقامة الحجة عليهم حال إنزالهَ :
ون (الشعراء .﴾)208 :ومن بين
ِّ
ِّ
ِّ
َ
النذر ،لذلك هم فقط من ُ
أفلحت معهم ُّ
ّ
استثنوا من نزول العذاب بعد أن كانوا
كل املنذرين يخبرنا تعالى َّأن قوم يونس فقط هم من
ِّ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
ٌ
َ
س ملَّا َآم ُنوا ك َشف َنا َعن ُهم َعذ َ
مستحقين له .وفي توضيح أسباب االستثناء يقول تعالىَ﴿ :فلوال ك َانت ق ْرَية َآم َنت ف َن َف َع َها إ َيم ُان َها إال قو َم ُي ُون َ
اب
ِّ
ِّ
َ
َ
َ
ُ
َ َ
يعا ۚ َأ َف َأ َ
نت ُتكر ُه َّ
الخزي في ال َح َياة ُّ
األرض ُك ُّل ُهم َجم ً
الن َ
اس َح َّت َٰى َيك ُونوا ُمؤ ِّم ِّن َين ()99
الدن َيا َو َم َّتع َن ُاه م ِّإل َٰى ِّح ٍين (َ )98ولو ش َاء َرُّب َك آل َم َن َمن ِّفي
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
َّ
(يونس)﴾ .يخبرنا تعالى أن سبب رفع العذاب هو شرح هللا صدر هذه الشريحة من مجتمع يونس لإليمان بعد التكذيب .وهذا االستثناء
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من العذاب بعد االهتداء للحق هو نعمة َّ
امتن هللا بها تعالى على يونس وقومه واختصهم بها .ذلك َّأنه َّ
تقرر في سنة هللا على عباده أنه:
َ َ
َ َ َ َ
ُّ
َ
﴿ َو َح َر ٌام َعل َٰى ق ْرَية أهلك َن َاها أ َّن ُه م ال َير ِّج ُعون (األنبياء﴾)95 :؛ فالسنة الكونية تقتض ي نزول العذاب بعد تمكن الضالل من شريحة مجتمع
ً
ما يكون بهالكها؛ نجاة لبقية املجتمع.
ُ
الرَي َ
َ ُ َ َّ َ َ َ ّ
اح ُبش ًرا َبي َن َي َدي
بمنذرين (من بشر أو خبر أو آية أو نعمة أو
لكن الهالك البد أن يسبق ِّ
نقمة) ،يقول َتعالى﴿ :وهو ال ِّذي أرسل ِّ
َّ َّ
ورا (ّ ِّ )48ل ُنحي َي ب ِّه َبل َد ًة َّمي ًتا َو ُنس ِّق َي ُه م َّما َخ َلق َنا َأن َع ًاما َوأ َناس َّي َك ِّث ًيرا (َ )49و َل َقد َ
َرح َم ِّت ِّه ۚ َو َأ َنزل َنا ِّم َن َّ
الس َم ِّاء َم ًاء َط ُه ً
ص َّرف َن ُاه َبي َن ُهم ِّل َيذك ُروا
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ُ َ
َ
َ
َف َأ َب َٰى َأك َث ُر َّ
الناس إ َّال ُك ُف ً
ورا (َ )50ولو ِّشئ َنا ل َب َعث َنا ِّفي ك ِّ ّل ق ْرَية َّن ِّذ ًيرا (( )51الفرقان)﴾ .فالنذير هنا جاء في هيئة جغرافية مائية يتم
ِّ ِّ
بمقتضاها توزيع املياه في بقع من األرض بعينها ومنعها عن أخرى .وهذا التصريف في توزيع املياه على البقع الجغرافية هو من أمثلة ُّ
النذر
ٍ
وها َقب َل َيوم الق َي َامة َأو ُم َع ّذ ُب َ
﴿وإن ّمن َقرَية إ َّال َنح ُن ُمهل ُك َ
التي يبعثها هللا للناس فيكون ّاتعاظ بعضهم ببعض مدعاة الهتدائهم للحقَ .
وها
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ٍ ِّ
َ
َع َذ ًابا َشد ًيدا ۚ َك َ
ان ََٰذ ِّل َك في ال ِّك َتاب َمس ُط ً
ورا (اإلسراء .﴾)58 :وتوقيت هذا الهالك مفاجيء غير ُم َتن َّبأ به ،ملضاعفة الخشية من وقوعه:
ِّ
ِّ
ِّ
َ ٌ ُ َ َ َ ََ َ ُ
َّ ُ َ ُ َل َ ُ ّ َّ ّ ُ َ َ َ َّ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
ّ
ٌ
ُ
َٰ
َ
َ
نذر ِّب ِّه و ِّذكرى ِّللمؤ ِّم ِّنين ( )2ات ِّبعوا ما أ ِّنز ِّإليكم ِّمن رِّبكم وال تت ِّبعوا ِّمن دو ِّن ِّه
﴿املص (ِّ )1كتاب أ ِّنزل ِّإليك فال يكن ِّفي صد ِّرك حرج ِّمنه ِّلت ِّ
َ َ ُ َ ُ َ َّ َ َ ُ
ََ َ
َ َ ّ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ ً َ ُ َ ُ ونَ
َ
َأول َي َاء ۗ َقل ًيال َّما َت َذ َّك ُر َ
ُ
َ
َ
ون ( )3وكم ِّمن قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قا ِّئل ( )4فما كان دعواهم ِّإذ جاءهم بأسنا ِّإال أن قالوا
ِّ
ِّ
َّ ُ َّ َ
َ
املين (( )5األعراف)﴾ ،واملفاجأة في توقيت الهالك اقتض ى التنكير لـ"قرية" في هذه اآلية تحديدا ،ليفيد تعميم هذا الحكم
ِّإنا كنا ظ ِّ ِّ
باعتباره من السنن الكونية.
ً
َّ
غالبا ما ُيقرر السياق القرآني املطروح فيه قضية الحكم بالعذاب على "قرية ما" بأن حيثيات القضية فيما يخص التعدي والفجور
َّ
والفسق والظلم ّ
(املقدر عليها الهالك) هي أهم ما يرد في حيثيات مقاضاتهم مما ُيبنى عليه ُ
الحكم عليهم
البين من الشريحة املجتمعية
ِّ
َ َْ َ َ ْ َ َ
ََ َ
َ
ُ
َ
بإهالكهم ،في ذلك يقول تعالى﴿ :وكم قصمنا ِّمن قرية كانت ظ ِّاملة (األنبياء .﴾)11 :والقرآن ال يكتفي في إخبارنا بأسباب الحكم أنه جاء
َّ َ ُ َ َ
نتيجة لعلم إلهي بظلمهم بل يقرر أنه يأتي بعد شهادة شهود من شرائح َ
املست َ
ين َي ُقولون َرَّب َنا أخ ِّرج َنا
ضعفين الذين وقع عليهم الظلم﴿ :ال ِّذ
َّ َ ُ
َٰ
ٌ
ٌ
الواقع بهم
متبوع ،بعد نزوله ،باعتراف
ِّمن َه ِّذ ِّه ال َقرَي ِّة الظا ِّل ِّم أهل َها (النساء ،﴾)75 :كما سيأتي نقاشه بتفصيل في موضعه ،ثم هو
َ
ُ َ
َ ُ
َّ
َ
﴿ف َما َك َ
ان َدع َو ُاهم ِّإذ َج َاء ُهم َبأ ُس َنا ِّإال أن قالوا ِّإ َّنا ك َّنا ظ ِّ ِّامل َين(( )5األعراف)﴾.
العذاب باستحقاقهم له بسبب ظلمهم:
العدالة اإللهية تقتض ي إذن أن يصيب العذاب الفئة الظاملة فقط؛ ما يعني أن الهالك ال يصيب بلدانا بأكملها ،كما هو الفهم
ّ
الدارج ،بل مناطق بعينها حيث يغلب تواجد الفئة الظاملة فيها على املستضعفة ويتشكل في ظل استفحال فسادها معنى (قرية).
ُّ
فاستحقاق شريحة من املجتمع للهالك يصبح واجب ًا إذن باستفحال ّ
شرها ،وتمكنه من مفاصل مجتمعها الذي يبدأ باالنهيار بسبب
ِّ
مفاسدها ،ويضرب على ذلك أمثلة من شرائح مجتمعات غابرة من مثل َ(قو ُم ُنوح َو َع ٌاد َو َث ُم ُ
ود َو َقو ُم إب َراه َ
يم َو َقو ُم ُلو ٍط َو َأص َح ُ
اب َمد َي َن
ِّ ِّ
ٍ
وقوم موس ى):
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
َّ
ُ
َ
وس َٰى َف َأم َليتُ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ٌ
َ
َ
اب َمد َي َن ۖ َو ُك ِّّذ َب ُم َ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
ُ
وط ( )43وأصح ُ
﴿و ِّإن ُيك ِّذبوك فقد كذبت قبل ُهم قوم ن
وح وعاد وث ُمود ( )42وقوم ِّإب َر ِّاهيم وقوم ل ٍ
ٍ
َّ َ َ
َ
َ ُ َ َ ُ ََ َ َ َ َ
َ ٌَ َ َ َ ٌ ََ ُ
َ َ َ َ َ َ َ
َ ََّ
يد ()45
وش َها َو ِّبئ ٍر ُّم َعطل ٍة َوقص ٍر َّم ِّش ٍ
ِّللكا ِّف ِّرين ث َّم أخذت ُهم ۖ فكيف كان ن ِّك ِّير ( )44فكأ ِّين ِّّمن ق ْرية أهلكناها و ِّه َي ظ ِّاملة ف ِّه َي خ ِّاوية عل َٰى ع ُر ِّ
َ
َ َ ُ َ َ ُ ُ ٌ َ ُ َ َ َ َ ٌ َ َ ُ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ ُ َ ََٰ َ َ ُ ُ ُ َّ
ُّ ُ
َََ َ ُ
ور ()46
ض فتكون ل ُهم قلوب يع ِّقلون ِّبها أو آذان يسمع َون ِّبها ۖ ف ِّإنها ال تعمى األبصار ول َِّكن تعمى القل َوب ال ِّتي ِّفي الصد ِّ
أفلم ي ِّسيروا ِّفي األر ِّ
َ َ
َ
ََ َ ُ َ َ ََ ََ
َ ٌَ ُ
َ
َ َ َ
َ َ
َ َّ ُ َ َ ُ َ َّ
ف َس َن ٍة ِّّم َّما ت ُع ُّدون (َ )47وكأ ِّّين ِّّمن ق ْرَية أملي ُت ل َها َو ِّه َي ظ ِّاملة ث َّم
اب ولن ُيخ ِّلف َّللا وعده ۚ و ِّإن َيو ًما ِّعند َرِّّبك كأل ِّ
َويستع ِّجلونك ِّبالعذ ِّ
َ َ
َ
أخذ ُت َها َو ِّإل َّي امل ِّص ُير (( )48الحج)﴾.
ً
املعنى الذي نفهم في ضوئه "قرية" على أنها الشريحة األعلى طبقيا في أي مجتمع ينقض الفهم التقليدي لها على أنها "البلدة الصغيرة"
َّ َ َ
يد) .فكيف – وهذا هو توصيف القرآن ملكان هالك "قرية" على أنه
ويؤكده عالئق الكلمة املتمثلة في اآلية هنا ب ِّـ(بئ ٍر ُّم َعطل ٍة َوقص ٍر َّم ِّش ٍ
َ
َّ
َّ
َّ
نموذج لحضارة اكتملت ُبنيتها التحتية املشار لها بـ"البئر املعطلة" بسبب املهلكة التي حلت بهم ،واكتملت أيضا ُبنيتها الفوقية وتمثلها
اإلشارة إلى "القصر املشيد" – يكون فهمنا لقرية على أنها "الريف غير املتحضر" أو " البلدة الصغيرة النائية؟" "قرية" إذن ،بهذا الفهم
لسياقها ،ليست "البلدة الريفية املغمورة" ضئيلة املظاهر الحضارية ،بل هي ،بمواصفاتها املذكورة هنا من قوة البناء والتشييد ،مدينة
َ
بناء عليه" ،قرية" ال يمكن لها أن ُتفهم إال في ظل التعريف الذي َّ
ذات حضارة مرموقةً .
قرره البحث؛ "الشريحة املهلكة من املكذبين"
َ َ ٌ ََ ُ
وش َها) بعد أن كانت أخبارهم مالئة الدنيا وشاغلة الناس.
الذين سكنوا منطقة متحضرة ثم أصبحوا أثرا من بعد عين (خ ِّاوية عل َٰى ع ُر ِّ
ً
الفهم لعبارة "قرية خاوية على عروشها" على أنه توصيف ألجساد هالكة (جثث موتى أو مومياوات َّ
محنطة) وأنه ليس وصفا لحال
ٌ
شاهد من آية أخرى يرد فيها توصيف"قرية" بـ"خاوية على عروشها" في قصة الرجل الذي أماته هللا مائة عام،
قرية كموضع هالك  ،يؤكده
َ
َ
َّ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َّ ُ َ َ َ ُ َّ َ َ َ ُ َ َ َ
ََٰ
َ
َ َّ َ َّ َ َ َٰ َ ْ َ َ َ َ َ ٌ َ َٰ ُ ُ َ َ ََّٰ
ُ
وشها قال أنى يح ِّيي ه ِّذ ِّه َّللا بعد مو ِّتها ۖ فأماته َّللا ِّمائة ع ٍام ثم بعثه ۖ قال كم
يقول تعالى﴿ :أو كال ِّذي مر على قرية و ِّهي خ ِّاوية على عر ِّ
َ َ َ َ َ ُ َ ً َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ ُ َ َٰ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ ُ َ َٰ َ َ َ َ َ َ َ َ ً ّ
َّ
اس ۖ
ل ِّبثت ۖ قال ل ِّبثت يوما أو بعض يو ٍم ۖ قال بل ل ِّبثت ِّمائة ع ٍام فانظر ِّإل َى طع َ ِّامك وشر ِّابك لم يتسنه ۖ وانظر ِّإلى ِّحم ِّارك وِّلنجعلك آية ِّللن ِّ
َ ُ َ
َ َ َ ُ ُ َ ُ َّ َ ُ َ َ ً َ َ َّ َ َ َّ َ َ ُ َ َ َ ُ َّ َّ َ َ ُ َ َ
َّللا َعل َٰى ك ِّ ّل ش ي ٍء ق ِّد ٌير (البقرة.﴾)259 :
نشزها ثم نكسوها لحما ۚ فلما تبين له قال أعلم أن
وانظر ِّإلى ال ِّعظ ِّام كيف ن ِّ
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التفاسير تكاد تتطابق فيما يخص معنى "قرية" هذه الخاوية على عروشها عل أنها بيت املقدس أو ناحيته من الجبل ،أي موقع
جغرافي بعينه 7 .في الحقيقة ،القراءة األولية في هذه اآلية تحمل على الظن أن "قرية" تحتمل تفسيرها على أنها "بلدة ذات موقع جغرافي
َّ
يتقرر في ضوئها إال تفسير قرية (في صياغتها املفردة النكرة) على أساس الفهم املعجمي الذي َّ
محدد ".لكن القراءة املتأنية ال َّ
قررناه وهو
ّ
أنها (شريحة من مجتمع بينها قاسم مشترك من روابط متعارف عليها فيما بينهم) .فـ"قرية" التي َّ
املفسرين في
مر عليها من تعددت تأويالت
ِّ
تحديد هويته :فمنهم من قال أنه ُعزير ،وقال آخرون هو إرميا بن حلقيا ،و من زعم أنه إرميا وهو الخضر ،والطبري يرد على اجتهادات
ِّ ّ
املفسرين الخاصة بالتعريف بهوية الرجل بمنطقية فيقول" :وجائز أن يكون ذلك عزيرا ،وجائز أن يكون إرميا ،وال حاجة بنا إلى معرفة
َ
الخلق اسم قائل ذلكَّ ،
وإنما املقصود بها تعريف املنكرين قدرة هللا على إحيائه خلقه بعد
اسمه ،إذ لم يكن املقصود باآلية تعريف
القرآن بصفته على أنهَّ
ُ
َّ
مماتهم ،وإعادتهم بعد فنائهم ( ،2001ج ،1 .ص.ص .)582-581 .ما يهمنا إذن هنا هو توضيح أن من يذكره
ِّ
ّ
املتعجب من إمكانية إحياء هللا املَ َوات من األشياء التي َّ
مر عليها "وهي خاوية على عروشها "،فكان أن أماته هللا مائة عام ثم بعثه ليعطيه
ِّ
باق على هيئته من الطزاجة التي كان عليها قبل مائة عام؛ لم يصبه
درسا عمليا في قدرته تعالى على البعث :فها هو طعام الرجل وشرابه ٍ
َ
ٌ
الخلقة والتكوين (حماره) هالك لم يبق منه سوى عظام بالية .فيريه هللا بأم عينيه كيف
العفن والتلف ،بينما ،ما هو أقوى منهما في ِّ
َّ
نشز للعظام وملئها بالنخاع ،ثم كسوها باللحم،
يبعث بقدرته هذا الجسد املمزق البالي من جديد بل ويطلعه على مراحل الرجعة (من ٍ
ُّ
وما يليه من عمليات تخليق) ُيعاد بعدها الحمار إلى هيئته األولى قبل اإلماتة مائة عام .وهكذا درس في إعادة التخليق يجعل فهمنا لتعجب
الرجل من قدرة هللا على البعث ليس من رؤيته أرضا َ
خالء ،ال َ
بشر فيها وال معمار ،بل من رؤيته جثثا وأجسادا ممزقة لجماعة هالكة من
ُ َ
ّ
موات تام َّ
املتعجب من
عبر عنها بـ"الخاوية على عروشها "،جعل هللا على هيئتها ومثالها حمار
الناس (قرية /شريحة من املهلكين) ،في حالة ٍ
ِّ
ُّ
التعجب الذي
قدرة هللا على اإلماتة بإماتته مائة عام ثم بعثه من جديد لهيئته األولى .هذا الفهم لـ "قرية" يجعلها أكثر اتساقا مع فعل
َّ
دارت حول محوره القصة :التعجب من "قرية" بمعنى بلدة خالية من سكانها ،كما هو التفسير التقليدي ملعناها ،ال يستدعي درسا في
َّ
التعجب من رؤية جثث هالكة هو ما استدعى مرور الرجل وحماره بتجربة اإلماتة ،ليريه كيف يحدث البعث ،في درس عملي
البعث .لكن،
ُ َ
َّ
تطبيقي من الدرجة األولى .كما أن هذا الوصف بـ"الخاوية" ورد صريحا في القرآن على أنه توصيف ألجساد مهلكين من البائدين من قوم
َّ
ََ َ ُ َُ ُ
َ َّ ُ
َ َّ ُ
َ َّ ُ َ َ َ
َ َّ َ ُ َ َ ٌ َ َ
اغ َي ِّة
ثمود وعاد في قوله تعالى﴿ :الحاقة (َ )1ما الحاقة ( )2و َما أد َراك َما الحاقة ( )3كذ َبت ث ُمود وعاد ِّبالق ِّارع ِّة ( )4فأ َّما ث ُمود فأه ِّلكوا ِّبالط ِّ
ََ َ
َ َ َّ َ ٌ َ ُ ُ
وما َف َت َرى ال َقو َم ِّف َيها َ
َ َ
صر َعا ِّت َي ٍة (َ )6س َّخ َر َها َع َليهم َسب َع َل َيال َو َث َما ِّن َي َة َأ َّيام ُح ُس ً
صر َعى كأ َّن ُهم أع َج ُاز َنخ ٍل
ٍ
ٍ
( )5وأما عاد فأه ِّلكوا ِّب ِّر ٍيح صر ٍ
ِّ
َ
َ
َ
َّ
(الحاق)﴾.
او َية ( )7ف َهل َت َرى ل ُهم ِّمن َبا ِّق َي ٍة ()8
خ ِّ
 .2التعريف:
• "قرية" في حال اإلفراد والتعريف (باإلضافة لضمير):
َّ
ّ
نوجه دفة
فيما سبق ركزت الدراسة على دالالت "قرية" في هيئتها املفردة النكرة وحال وقوعها مضافة لنكرة "أهل قرية "،وبقي أن ِّ
َ ََ
َ
البحث لنقاش الصياغات األخرى حال التعريف .قرية املفردة النكرة تأتي في بعض اآليات َّ
﴿وكأ ِّّين ِّمن ق ْرَية
معرفة باإلضافة إلى ضمير:
َ
َ َ ُّ ُ ً
َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ
اص َر ل ُهم (محمد .﴾) 3 ،47 :الفهم التقليدي لـ"قريتك" هنا على أنها مكة (املدينة
ِّه َي أشد ق َّوة ِّمن ق ْري ِّتك ال ِّتي أخ َرجتك أهلكناهم فال ن ِّ
الحجازية املعروفة) ال يتوافق وتاريخ الدعوة الذي نعرف منه أن بعضا من أهل مكة ،فئة املستضعفين تحديدا ،قبلت دعوة الرسول
(ﷺ) وناصرته ،قدر استطاعتها ،ضد املناوئين له من املكذبين به وبدعوته .وعليه فالفهم لقريتك على أنها "أهل مكة في عمومهم" ٌ
فهم
ينتقص من اإلعجاز القرآني الذي اليختلط عليه تحديد املعاني بدقة ولطافة تامة" .قري+ضمير" ُيفهم هنا على أنه حزب من الناس،
ّ
املكي ،املستقوون بهما على مناوئة الرسول (ﷺ)
تحديدا حزب املشركين ،على رأسهم املنتمون للطبقة ذات الجاه والنفوذ في املجتمع ِّ
وأتباعه ممن كان غالبيتهم من الطبقة املستضعفة مع ابتداء الدعوة املحمدية وإخراجهم من مكة ،وعليه جاء وعيد هللا لهم بالهالك
كما أهل ك أمثالهم من املناوئين لرسلهم من األقوام السابقة.
ً
ً
تعريف "قرية" بإضافتها للضمير يضفي عليها معنى جديدا ،فهي تكتسب بهذه اإلضافة ملبناها معنى يفيد استحكام القاسم املشترك
من توجهات فكرية وسلوكية وعقدية على املجموعة املفهوم منها "قرية ".هم اآلن في هيئتهم (قرية+ضمير) زمرة واحدة من فصيل اجتماعي
 7انظر املراجع التالية :الطبري ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،كتاب إلكتروني:
القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،كتاب إلكتروني:
ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم ،كتاب إلكتروني:
] الدخول 23 :مايو .[2019
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ُّ
الل َّ
غوية "قرية" في سياقها القرآني
مقاربة معجمية للوحدة

عبير العباس ي

ً
ّ
يكونون مجتمعا
واحد منغلق على نفسه ،يرفض اقتحامه واختراقه من ِّقبل من ال يوافق إيديولوجيته من بقية شرائح
املجتمع ،هم اآلن ِّ
َ َ ّ َ َ َ
ََ ُ َ َ َ َ
َُ ً
َّ ُ
ُ
وطا إذ َق َ َ
َ
َ
احشة َما َس َب َقكم ِّبها ِّمن أح ٍد ِّمن الع ِّاملين (ِّ )80إنكم
(من املتجبرين) داخل مجتمع (من املستضعفين)﴿ :ول
ال ِّلقو ِّم ِّه أتأتون الف ِّ
ِّ
ََ َ
ون ّ َ َ َ َ ً ّ ُ ون ّ َ َ َ ُ َ ٌ ُّ ُ ونَ
ََ ُ َ
َ
اب َقومه إ َّال َأن َق ُالوا َأخر ُج ُ
َ
َ
َ
وهم ِّّمن َق ْرَي ِّت ُك ْم ۖ إ َّن ُهم ُأ َناسٌ
النس ِّاء ۚ بل أنتم قوم مس ِّرف ( )81وما كان جو
لتأت
الرجال شهوة ِّمن د ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
َ
َ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َّ َ َ َ ُ َ
َ َ َ َ َ َ َّ َ ً َ ُ َ َ َ َ َ َ ُ ُ
َ َ
َ
َ
َ
َ
َي َتط َّه ُرون ( )82فأنجيناه وأهله ِّإال امرأته كانت ِّمن الغ ِّاب ِّرين ( )83وأمطرنا علي ِّه م مطرا ۖ فانظر كيف كان عا ِّقبة املج ِّر ِّمين (( )84األعراف)﴾.
؛ابتداء الذي استقوى َّ
ً
وتجبر وهيمن على بقية شرائح
الفهم لـ(أخرجوهم من قريتكم) يعني بالضرورة أخرجوهم من مجتمعكم
ً
ً
ً
محددا وليس املجتمع بطبقاته فقط .وفي هذه اآلية تحديدا ،هو مجتمع صاحب ُهويةَّ
املجتمع ،فأصبح داللته موقعا جغرافيا
سيكولوجية مختلة؛ َّ
ألن أعضاءه َّاتفقوا على إباحة ما َّ
حرمه هللا من شذوذ جنس ي .هذه الشريحة صاحبة الهوية السيكولوجية الشاذة
َّ
السوية التي خلقهم هللا عليها يدافعون عنها ضد أي اختراق من ِّقبل دعاة اإلصالح .وبسبب هويتهم
التي غلبت على طبيعتهم وفطرتهم
َّ
املختلة ،الرافضة للتغير ،كان اتخاذهم لهذا املوقف العدائي الصريح من نبيهم لوط – عليه السالم – وإجباره على ترك مجتمعهم/
اس َي َت َط َّه ُر َ
بلدتهم (قريتهم)؛ ألن سيكولوجيتهم املعيبة ال تتفق مع إيديولوجيته السليمة―(إ َّن ُهم ُأ َن ٌ
ون).
ِّ
ّ
املتجبرة العنيدة ،متحجرة الرأي ،منعدمة املرونة في ُّ
تقبل اآلخر املخالف
في ضوء الفهم لداللة "قرية+ضمير" على أنها "الشرذمة
ِّ
ُ
َ
َّ
َّ
َ
ين َآم ُنوا َم َعكَ
ين اس َتك َب ُروا من َقومه ل ُنخر َج َّن َك َيا ُش َعي ُب َوالذ َ
ال امل َأل الذ َ
َ
لرؤيتها الحيايتة" يكون فهمنا لقوله تعالى عن قوم شعيب﴿ :ق
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
َّ ُ َ ِّ َ َ َّ َ َّ ُ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ
َ َ َ َ َ َ َّ َ
ود َّن في م َّلت َنا ۚ َق َ َ َ َ ُ َّ َ َ
َ َ َ َ ََ ُ
َّللا ك ِّذ ًبا ِّإن ُعد َنا ِّفي ِّمل ِّتكم بعد ِّإذ نجانا َّللا ِّمنها ۚ وما يكون لنا أن
ال أولو كنا ك ِّار ِّهين ( )88ق ِّد افترينا على ِّ
ِّمن ق ْري ِّتنا أو لت ُع ِّ ِّ ِّ
َ
َ
ً َ َ َّ َّ
َ ُ َ
َ ّ ََ َ َ
َّ َ َ َ
َّ َ
َّ ُ َ َ
نت خي ُر ال َفا ِّت ِّح َين ()89
َّللا َت َوكل َنا ۚ َرَّب َنا اف َتح َبين َنا َو َبي َن قو ِّم َنا ِّبالح ِّق وأ
ن ُعود ِّف َيها ِّإال أن يش َاء َّللا َرُّبنا ۚ و ِّس َع َرُّبنا ك َّل ش ي ٍء ِّعلما ۚ على ِّ
(األعراف)﴾.
ً
قوم شعيب نموذج مشابه لقوم لوط في تشرذمهم ورفضهم اآلخر .هم أيضا شريحة غلب على سلوكها الشذوذ ،لكنه هنا ،في هذا
السياق ،بمعناه االقتصادي .املورفيمان (قرية +نا) داللتهما هنا فصيل من َّ
التجار (الشريحة َّ
الثرية) الجانح إلى الغش وإفساد الحياة
َّ
االقتصادية ملجتمعه ،والرافض لدعوات اإلصالح التي أتى بها نبيه شعيب – عليه السالم ،فما كان منهم إال أن اتخذوا منه موقفا مشابها
ملوقف نظرائهم من قوم لوط؛ في توعدهم بإخراجه وأتباعه (الشريحة املستضعفة في املجتمع) من مجتمعهم صاحب الغلبة والسيطرة
َّ
على املكان (قريتنا)َ ( :ل ُن ْخر َج َّن َك َيا ُش َعي ُب َو َّالذ َ
ين َآم ُنوا َم َع َك من َق ْرَيت َنا) ،أو ( َل َت ُع ُ
ود َّن ِّفي ِّمل ِّت َنا) ،فسادهم االقتصادي أصبح اآلن عقيدة
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ّ
َّ
وملة من ال َّيتبعها ُويقر بها َّ
يتوجب التخلص منه.
مما سبق نخلص إلى أن "قرية+ضمير" في مواضعها املختلفة من القرآن تدل على غلبة الجماعة املتشرذمة في البيئة املنتمية إليها،
ُّ
وتمكن العطب من خلقتها السوية ،امليؤس من عالجها .البتر لهذه الجماعة يصبح اآلن واجبا ،ألنه العالج األمثل ملنع استفحال الداء
وتمدده لبقية شرائح املجتمع املنتمية إليه هذه الجماعة ،وخاصة بعد التجاء شريحة املستضعفين إلى ربهم وطلبهم للنجاة(َ :رَّب َنا اف َتح
َّ
ً
َ
َ
َ ّ ََ َ َ
نت خي ُر ال َفا ِّت ِّح َين) .في ضوء مسبق ،نجد َّأن الضمير (ك/كم/نا) حال إضافته لـ"قرية" يوظف قرآنيا لـتأكيد
َبين َنا َو َبي َن قو ِّم َنا ِّبالح ِّق وأ
ََ ً
ّ
لوجيا (كما هو حال ّ
املكذبين برسلهم من األمم السابقة)؛ أو سيكو ً
مثليي قوم لوط)؛
استفحال الداء الذي قد يكون عقديا (كما هو حال ِّ
ِّ
ً
اقتصاديا (كما هو حال املفسدين من َّ
تجار قوم شعيب).
أو
• القرية :في حال التعريف بـ"الـ":
في حال جاءت "قرية" َّ
معرفة بـ(الـ) ،هنا تكتسب الكلمة ،حسب االستعمال القرآني داللة جغرافية أكيدة .ما نعنيه هو أن الصياغة
ً
"قرية" عند التعريف بـ(الـ) يمكن اعتبارها األصل الذي َّ
تفرع عنه "قرية" في حال اإلفراد والتنكير :فداللة املكان تأتي سابقة دائما على
ً
ً
ُّ
معجميا ،تقريرها ،كما يخبرنا مصطفى
"التدرج الداللي" في دراسة املصطلحات
داللة املكين ،وذلك استنادا إلى قاعدة لغوية تراعي
اليعقوبي في دراسته املعجمية للمصطلح ،هو أن سير الدراسة ملعنى مفردة ما في االستنباط والتصنيف والعرض ينبغي أن يأتي على النهج
التالي :املعنى الحس ي فالعقلي ،املعنى الوضعي فاملجازي ،املعنى اللغوي فاالصطالحي ،املعنى األصلي فالفرعي ،واملعنى العام فالخاص
(اليعقوبي ،2006 ،ع ،5.ص.)36 .
ُ
ُ
َّ
َّ
معان :حسية (فهي املكان املعاين
اآليات القرآنية تراعي هذا النهج؛ فنجد "القرية" في هيئتها املعرفة بـ"الـ" وهويتها الجغرافية ذات ٍ
ّ
ُّ
املزود له باملاء)؛ ووضعية (بمعنى الرقعة من
املادي الوجود من الجذر اللغوي "ق.ر.و" الدال على الحوض املستقل بمائه عن حوضه ِّ
املستقلة بهوية مميزة لقاطنيها عن املدينة /متعددة الهويات املتفرعة عنها ،وهو املعنى االصطالحي) .وهذا األخير هو املعنى العام
األرض
ِّ
ُ
َّ
الذي حصل منه اللغط في فهم ما َّ
معان مستقلة ،أهمل معها اعتبار هيئات صياغية وتركيبية وسياقية أخرى للكلمة
تفرع عن "قرية" من ٍ
أضفت عليها فهما ً
خاصا جعلها مستقلة عن معناها العام:
تركيبة (الـ+قرية) = داللة معجمية (موقع جغرافي ذو خصوصية مستقلة في مكوناته :كمكان ومكين)
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َّ
ً
ً
في ضوء املعادلة أعاله نترك للقارئ فهم اآليات التالية ،علما َّأن الشواهد من السياق املخطط تحتها ستكون عامال مساعدا في
ً
دوما ملستويين من ً
معنى مكاني
الفهم ملا نقصده باالستعمال القرآني لـ"القرية" (في هيئتها املعرفة بـ"الـ") وداللته الجغرافية املتضمنة
محسوسَّ ،
وهوية مكين مخصوصة:
َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َّ ُ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ َ
ون ُن ُش ً
ورا (الفرقان.﴾)40 :
• ﴿ولقد أتوا على القري ِّة ال ِّتي أم ِّطرت مطر السو ِّء ۚ أفلم يكونوا يرونها ۚ بل كانوا ال يرج
ُ َّ ً َ َ َ َ َ ُ َ َ
َ ُ َ
َ
• َ
َ
َ
َ
﴿واس َأل ُهم َعن ْال َق ْرَي ِّة َّالتي َك َانت َح َ َ
ون في َّ
السب ِّت ِّإذ َتأ ِّت ِّيهم ِّح َيت ُان ُهم يوم سب ِّت ِّهم شرعا ويوم ال يس ِّبتون ۙ ال تأ ِّت ِّيهم ۚ
ِّ
اض َرة البح ِّر ِّإذ يعد ِّ
ِّ
ِّ
َ
َ
َك ََٰذل َك َنب ُل ُ
وهم ِّب َما ك ُانوا َيف ُس ُقون (األعراف.﴾)163 :
ِّ
ُ َ َٰ َ ُ
يكم َف ُق ُولوا َيا َأ َب َانا إ َّن اب َن َك َس َر َق َو َما َشهد َنا إ َّال ب َما َع ِّلم َنا َو َما ُك َّنا ِّلل َغيب َحا ِّف ِّظ َين (َ )81واس َأل ْال َق ْرَي َة َّالتي ُك َّنا ِّفيهاَ
• ﴿ار ِّجعوا ِّإلى أ ِّب
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
َ َ َ َ َّ َ َ ُ َ ُ ُ ُ َ ً َ
َ َ َّ َ َ َ َ َ َّ َ َ ُ ونَ
يل ۖ َع َس ى َّ ُ
َ
يعا ۚ إ َّن ُه ُهوَ
َ
َّللا َأن َيأ ِّت َيني بهم َجم ً
ٌ
ٌ
وال ِّعير ال ِّتي أقبلنا ِّفيها ۖ و ِّإنا لص ِّادق ( )82قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا ۖ فصبر ج ِّم
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ال َع ِّل ُ
يم ال َح ِّكيم (( )83يوسف)﴾.
َ َ َّ َ ُ َ َ َ
َ َ
َ َ َّ َ ُ َ ْ َ َ َّ َ َ َّ
َ
َُ ً َ َ ُ ُ
اس ِّق َين (َ )74وأدخل َن ُاه ِّفي َرح َم ِّت َنا ۖ
• ﴿ولوطا آتيناه حك ًما و ِّعل ًما ونجيناه ِّمن الق ْري ِّة ال ِّتي كانت تع َم ُل الخ َبا ِّئث ۗ ِّإن ُه م كانوا قو َم سو ٍء ف ِّ
إ َّن ُه ِّم َن َّ
الص ِّال ِّح َين (األنبياء.﴾)75 :
ِّ
ً
منطقيا ،مفهوم "القرية" املادي كـ"مكان" يسبق في وجوده ساكنه من "مكين ".وهذه املنطقية في العرض تالزم االستعمال القرآني
للكلمة في تركيبتها من التعريف واإلبدال؛ فنجد الدعوة لجعل قرية بعينها (هذه القرية) مأهولة ُّ
بالسكان تأتي صريحة بصياغة (ادخلوا/
َ ُ ُ َ َ ُ ُ َ ًَ
اسكنوا هذه القرية) ،لكنه مكين يوصف أنه ظالم؛ ّ
مغير لطبيعة املكان (كبيئة جاذبة للسكن (صالحة)―(فكلوا ِّمنها حيث ِّشئتم رغدا)
ِّ
َ َ َّ َ َّ َ َ َ َ ً
ين ظل ُموا قوال) .وهو بهذا الظلم من اإلفساد يستحق نزول العذاب عليه ،لحصول التطهير الذي
إلى أخرى مغايرة (فاسدة)―(فبدل ال ِّذ
َ
ٌ
عرض آخر مقارب في األعراف:
به ترجع القرية إلى طبيعتها األولى من الصالح .يأتي الطرح لهذا السيناريو الكوني في سورة البقرة ويؤكده
َ
َ
َ
ُ
ُ
اب ُس َّج ًدا َو ُق ُولوا ح َّط ٌة َّنغفر لكم َخط َاياكم ۚ َو َسنزيدُ
• َ
﴿وإذ ُقل َنا اد ُخ ُلوا َٰه ِّذ ِّه ْال َق ْرَي َة َف ُك ُلوا ِّمن َها َحي ُث ِّشئ ُت م َر َغ ًدا َواد ُخ ُلوا ال َب َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َ
َ
َ
ُ
يل َل ُهم َفأ َنزل َنا َع َلى َّالذ َ
املحسن َين (َ )58ف َب َّد َل َّالذ َ
ين َظ َل ُموا رج ًزا ِّّم َن َّ
ين َظ َل ُموا َقوًال َغي َر َّال ِّذي ِّق َ
الس َم ِّاء ِّب َما ك ُانوا َيف ُس ُقون ()59
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
(البقرة)﴾.
َ
ُ
َ
ْ
َ
ُ
َّ
ُ
ٰ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ٌ
ُ
ُ
َ
َ
َّ
• َ
يل ل ُه ُم اسك ُنوا َه ِّذ ِّه الق ْرَية َوكلوا ِّمن َها َحيث ِّشئ ُتم َوقولوا ِّحطة َواد ُخلوا ال َب َ
﴿وإذ ِّق َ
اب ُس َّج ًد ا نغ ِّفر لكم خ ِّط َيئا ِّتكم ۚ َسن ِّز ُيد املح ِّس ِّني َن
ِّ
َ
َ
َ
َ
َ
(َ )161ف َب َّد َل َّالذ َ
يل ل ُهم َفأر َسل َنا َع َليهم رج ًزا ِّّم َن َّ
ين ظ َل ُموا ِّمن ُهم َقوًال َغي َر َّال ِّذي ِّق َ
الس َم ِّاء ِّب َما ك ُانوا َيظ ِّل ُمون (( )162األعراف)﴾.
ِّ
ِّ ِّ
مما سبق يتبين أن التوظيف القرآني لتركيبة اسم اإلشارة القريب "هذه" وبدلها من الوحدة الصرفية "الـقرية" داللته عن مكان
من سوف ينزل بهم العذاب:
هذه+الـ(التعريف)+قرية = موقع ملحكوم عليهم بالهالك.
فهو داللة على جماعة من الناس بينهم قاسم مشترك من رؤية وجودية خاطئة أو ممارسة سلوكية شاذة ،خالفوا في ضوئها إذن
ُ ُ
ً ً َ ُُ
َّ ٌ
السكن املمنوح لهم كشرط لدخولهم القرية :حيث االتفاق هو أن يكون مقابل ﴿اد ُخ ُلوا ال َب َ
َّ
اب ُس َّج ًدا َوقولوا ِّحطة﴾ وعدا إلهيا بـ(فكلوا
ً
َ
ُ
ِّمن َها َحيث ِّشئ ُتم َرغ ًد ا﴾ ،لكن هذه الجماعة من أهل القرية ،املوصوفة قرآنيا بالظاملة ،نقضت االتفاق وخالفت شرط الدخول للقرية
َ َ
َ ً َ َّ
َ َ َّ َ َّ َ َ َ
َ
﴿ف َأر َسل َنا َع َليهم رج ًزا ِّّم َن َّ
الس َم ِّاء ِّب َما
يل ل ُهم﴾ ،بما جعلها مستحقة لعذاب رّباني:
ين ظل ُموا ِّمن ُهم قوال غي َر ال ِّذي ِّق
وسكناها﴿ :فبدل ال ِّذ
ِّ ِّ
َ
َ
ك ُانوا َيظ ِّل ُمون﴾.
ُ
ُيالحظ في إشارات القرآن لوقوع العذاب على قرية بعينها (بتعبير "هذه القرية") أنها تسبق بشهادة قاطنين فيها (من أهلها
َ
ّ
املست َ
املتجبرين  ،املشتركين معهم في سكنى البقعة الجغرافية املشار إليها بـ"هذه "،وطلبهم الخالص
ضعفين) على استشراء فساد شريحة
ِّ
َ
ٰ
َْ
ُ َ
َّ َ ُ َ َ َ َ ّ َ َ ّ
َ َُ َ َُ ُ َ
الن َساء َوالول َدان َّالذ َ
ين َي ُقولون َرَّب َنا أخ ِّرج َنا ِّمن َه ِّذ ِّه الق ْرَي ِّة
الرج ِّال و ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
من ربهم﴿ :و َما لكم ال تقا ِّتلون ِّفي َس ِّب ِّيل ِّ
َّللا واملستضع ِّفين ِّمن ِّ
َّ َ
نك َول ًّيا َواج َعل َّل َنا من َّل ُد َ
َّ ُ َ
َّ َ ْ ُ َ
نك َن ِّص ًيرا (النساء .﴾)75 :وعليه ،فيكون اجتماع املكونات الثالثة لتركيبة جملة
الظ ِّال ِّم أهل َها واج َعل لنا ِّمن لد ِّ
ِّ
ً
ً
العذاب (أهل  +هذه  +القرية) على ترتيبها هذا ،أو في ترتيبها العكس ي (هذه  +القرية  +الظالم أهلها) ،مشيرا دائما إلى مرحلة سابقة
مباشرة على نزول العذاب وتعيين املستحقين له على وجه الخصوص" .فـ(الظالم) نعت سببي ،ولكنه ليس َ
للمت ُبوع (االسم السابق عليه)
ِّ
ً
ٌ
(القرية)؛ إذ ليس الظلم هنا صفة للقرية ،وإنما هو صفة لشريحة من أهلها القاطنين بها ،غير أنه ملا كانت هذه الشريحة هي السائدة
على غيرها من شرائح مجتمع القرية ،وصبغت نظام املعيشة فيها برؤيتها الشاذة ،جاز أن نقول عن صفة أهل القرية الظاملين إنها صفة
نعتا غير حقيقي ،أو ً
للقرية كلها ،ومن أجل ذلك يسمى لفظ (الظالم) في هذه اآلية ً
نعتا ًّ
سببيا( ".ابن حسن .)2018 ،وعليه ،فالنعت
ِّ
ً
ً
السببي في هذه التركيبة (الظالم أهلها) يفيد وصفا صريحا بالظلم لشريحة محددة من أهل قرية مقصودة بعينها استحقوا بموجبه ،دونا
عن غيرهم من ساكني القرية ،عذابا مهلكا .وظيفة جملة النعت السببي هنا إذن تحديد الهدف بدقة متناهية للبؤرة في القرية التي سينزل
ً
العذاب بأهلها (وليس على القرية بأكملها) .بموجب العدالة اإللهية ،إذن ،يتم تحديد هدف "الضربة الرّبانية "،ويصبح العذاب حتميا
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بعد أن شهد شاهد من أهلها بظلم الشريحة الفاسدة في مجتمعهم .لذلك جاء تبليغ املالئكة إلبراهيم – عليه السالم – ُ
بالحكم َّ
الرباني
َّ َ ْ َ َ ُ َ
ّ ً
ُ َ ْ َٰ ْ َ
َّ
امل َين (العنكبوت:
القاض ي بنزول العذاب على قوم لوط
متضمنا في حيثياته شهادة الشهودِّ ﴿ :إنا ُمه ِّلكو أه ِّل ه ِّذ ِّه الق ْرَي ِّة ِّإن أهل َها كانوا ظ ِّ ِّ
ِّ
ٌ
شاهد من أهل هذه القرية ،إذن ،على فسادها ،وعندها تكون الصياغة "أهل هذه القرية" مشيرة دائما ،في مواضعها
 .﴾)31شهد
َّ
املختلفة في القرآن ،إلى حتمية وقوع العذاب على أهل القرية الذين تحدد موقعهم باسم اإلشارة القريب (هذه):
أهل+هذه+القرية = مهلكة و اقعة
َ َ َّ َ َ ُ ُ ُ َ َ َ ُ َ َٰ َ ُ َّ ُ ُ َ ْ َٰ
وقد وردت هذه الصياغة في موضعين متتابعين في سورة (العنكبوت)﴿ :وملا جاءت رسلنا ِّإبر ِّاهيم ِّبالبشرى قالوا ِّإنا مه ِّلكو أه ِّل ه ِّذ ِّه
َ َّ َ
َ
َ َ َّ َ ُ ً
َ َ َ
َْ
وطا ۚ َق ُالوا َنح ُن َأع َل ُم ب َمن ف َيها ۖ َل ُن َن ّج َي َّن ُه َو َأه َل ُه إ َّال ام َ َرأ َت ُه َك َانت م َن ال َغابر َ
ين (َ )32وملا أن
الق ْرَي ِّة ۖ ِّإ َّن أهل َها ك ُانوا ظ ِّ ِّامل َين ( )31قال ِّإن ِّفيها ل
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
َِّ
ِّ ِّ
َ َ ُ ُ َُ ُ ً
َّ ُ ُ َ
اق بهم َذر ًعا َو َق ُالوا َال َت َخف َوَال َتح َزن ۖ إ َّنا ُم َن ُّج َ
َ َ َ
وك َو َأه َل َك إ َّال ام َرأ َت َك َك َانت م َن ال َغابر َ
َ
ون
ين (ِّ )33إنا م ِّنزل
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
جاء َت رسلنا لوطا ِّس يء ِّب ِّهم وض ِّ ِّ
ً ً ّ
َ
َ
ُ َ
َ
َع َل َٰى أ ْهل َٰه ِّذ ِّه ْال َق ْرَي ِّة رج ًزا ِّّم َن َّ
الس َم ِّاء ِّب َما ك ُانوا َيف ُس ُقون (َ )34ول َقد َّت َرك َنا ِّمن َها َآية َب ِّّي َنة ِّل َقو ٍم َيع ِّقلون (( )35العنكبوت)﴾.
ِّ
ِّ
مما سبق يتضح لنا أنه حيثما بقيت املفردة (الدالة على نفور جزء من كل ،وشذوذ مجموعة عن قاعدتهم األصيلة ،تحديدا "قرية"
َّ
ّ
املتحور عنها إلى ضدها
فيما يخص موضوع الدراسة هنا) في حالة إفراد وتنكير دلت على َّأن الفرصة إلصالح الشاذ ورجوعه إلى قاعدته
ِّ
َّ
من الصالح مازالت متاحة وممكنة .لكن ،كلما ابتدأ التحديد للنكرة الشاذ َّ
بالتمايز والتعريف كلما تقلصت فرص اإلصالح والنجاة من
العذاب ،وأصبحت طريقة البتر ملعالجة الخلل هي األنسب للمحافظة على (الكل-الجماعة -القاعدة) واستمرارها .وفيما يتعلق بـ"قرية"،
فتدرجات تعريفها وضحت لنا في ترتيبها التالي :التعريف باإلضاقة إلى ضمير (قريتك ،قريتكم ،قريتنا) ،التعريف بـ(الـ) (القرية) ،وقوعها
ً
َّ
معرفة بـ(الـ) بدال من اسم اإلشارة (هذه القرية) ،وقوعها بدال من اسم إشارة مضافا لكلمة (أهل) (أهل هذه القرية).
• قرية في حالة التعريف والتثنية (القريتين):
َّبينا أعاله دالالت "قرية" املفردة في صياغاتها املختلفة من التنكير إلى التعريف ،وتراكيبها املتعددة ذات الدالالت املعجمية
ََ ُ َ َ
ّ
﴿وقالوا لوال ُن ّ ِّز َل
واحد فقط:
واالصطالحية املخصوصة .وبنقل البحث إلى القرية في حالة التثنية وجدنا أن القرآن ُي ِّثني قرية في موضع ٍ
َ
َٰ َ
ُ
َْ َ
َهذا ال ُقر ُآن َعل َٰى َر ُج ٍل ِّم َن الق ْرَيت ْي ِّن َع ِّظ ٍيم (الزخرف .﴾)31 :اجتمعت كتب التفسير (الطبري ،القرطبي ،ابن كثير) على أن املراد بـ"القريتين"
َّ
كل منهما هما :الوليد بن املغيرة
هنا هما (مكة والطائف) ثم تجاوزت هذا املعنى الجغرافي إلى تخمين أن الرجلين العظيمين املقصودين في ٍ
بن عبد هللا بن عمر بن مخزومٌّ ،
عم أبي جهل (أو ،في أقوال آخرين ،عتبة بن ربيعة) ،من أهل مكة؛ وأبو مسعود عروة بن مسعود الثقفي
(أو ،في أقوال آخرين ،عمير بن عبد ياليل الثقفي) ،من أهل الطائف (الطبري ،2001 ،ج ،20 .ص.ص .)584-580 .وهذا الرأي هو ما
أخذت به الترجمات اإلنجليزية للقرآن 8،وذلك رغم ما فيه من سوء فهم ملعنى "القريتين" يحتاج إلى تصويب .وكما يتضح من السياق،
َّ
فالجدال ليس حول هوية "أحد رجلين "،كما هو رأي املفسرين ،في محاولة منهم غير موفقة للمالءمة بين فهمهم لقريتين على أنها (مكة
واملدينة) والرجلين الحجازيين الدائر حول هويتهما جدل املفاضلة واألحقية بشرف الرسالة .في الحقيقة ،قراءة متأنية في سياق الكلمة،
ومراجعة ظروف رفض مشابهة واجهها ٌ
رسل سابقون على محمد (ﷺ) من أقوامهم ،من شأنها أن تضعنا على مقربة من فهم معنى قريتين
بشكل أقرب للصواب من الجغرافي َّ
الدارج.
ً
لعدد من قصص الرسل من أولي العزم ممن واجهوا صدودا من قومهم لسبب مشترك أبرزته السورة هنا
سورة الزخرف
متضمنة ٍ
ِّّ
َّ َ َ َ ُ ُ ً َ َ ًّ َّ َ َّ ُ َ ُ ونَ
ُ
ُ
َ
َ
اب امل ِّب ِّين (ِّ )2إنا جعلناه قرآنا عرِّبيا لعلكم تع ِّقل
على أنه استهزاؤهم بالدعوة أو برسولها ،ولذا تفتتح السورة بقوله تعالى:
﴿حم ( )1وال ِّكت ِّ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َََ ُ َ ُ ُ ّ
َ
َّ
َ
َ
ُ
َ
َ
ً
الذك َر َ
َّ
ُّ
ً
(َ )3وإ َّن ُه في ُأ ّم ال ِّك َتاب َل َدي َنا َل َع ِّل ٌّي َح ِّك ٌ
صفحا أن كنتم قوما مس ِّر ِّفين ( )5وكم أرسلنا ِّمن ن ِّب ّ ٍي ِّفي األوِّلين ()6
يم ( )4أفنض ِّرب عنكم ِّ
ِّ
ِّ ِّ
َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ً َ َ َ َٰ َ َ ُ َ
َ َ َ ِّ ّ َّ ّ َّ َ
َ َ ُ ونَ
ُ
َ
َّ
وما يأ ِّت ِّيهم ِّمن ن ِّب ٍي ِّإال كانوا ِّب ِّه يسته ِّزئ ( )7فأهلكنا أشد ِّمنهم بطشا ومض ى مثل األوِّلين (( )8الزخرف)﴾.
حجة أولئك الرافضين لرسولهم ارتكزت إلى أن دعوته هي نوع من السحر (كما هو الحال مع إبراهيم  -عليه السالم  -وقومه)؛ أو
َ َ ُ َ َ ُّ َ َّ ُ ُ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ ُ َ ُ َ
ون
احر ادع لنا ربك ِّبما ع ِّهد ِّعندك ِّإننا ملهتد
أن الرسول نفسه ساحر (كما هو حال موس ى -عليه السالم  -وقومه)﴿ :وقالوا يا أيه الس ِّ
َ ََ َ
ُ
ُّ
(الزخرف﴾)49 :؛ أو بسبب اختالف األحزاب في شأن رسولهم ودعوته املرسل بها (كما هو حال عيس ى  -عليه السالم  -وقومه)﴿ :فاختلف
َ
اب من َبينهم ۖ َف َوي ٌل ّل َّلذ َ
َ َ
ين َظ َل ُموا من َع َذاب َيوم أليم ُّ
(الزخرف .﴾)65 :وتضيف السورة إلى أسباب الرفض التي واجهها سيدنا موس ى
ِّ ِّ
األحز ُ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ٍ ِّ ٍ
ِّ
َ
َٰ
األن َه ُار َتجري من َتحتي ۖ َأ َف َال ُتبص ُر َ
من قومه ضعف مكانته في نظرهمَ :
﴿و َن َاد َٰى ِّفر َعو ُن في َقو ِّم ِّه َق َ
ال َيا َقوم َأ َلي َ
ون
س ِّلي ُمل ُك ِّمص َر َو َه ِّذ ِّه
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َ َ ٌ َ َ
ََ َ ُ
َٰ َ َّ
ََ َ ُ َ
َ َ
َ َ َ
( )51أم أ َنا خي ٌر ِّّمن َهذا ال ِّذي ُه َو َم ِّه ٌين َوال َيك ُاد ُي ِّب ُين ( )52فلوال أل ِّق َي َعلي ِّه أس ِّو َرة ِّّمن ذ َه ٍب أو َج َاء َم َع ُه املال ِّئكة ُمقت ِّر ِّن َين (( )53الزخرف)﴾.

ً
 8انظر مثال ترجمة (.Pickthall )2000للقرآن.
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ُّ
الل َّ
غوية "قرية" في سياقها القرآني
مقاربة معجمية للوحدة

عبير العباس ي

الرسول الكريم (ﷺ) يواجه من قومه الكافرين جميع ما سبق من أسباب رفض واجهتها دعوة الرسل من قبله :فما أتى به هو
َ َ
َ
َٰ َ
السحر في زعمهم ،بل هو نفسه ساحر وكاهن وشاعر ،ثم هم يحاججون فيه أن( :لوال ُن ّ ِّز َل َهذا ال ُقر ُآن َعل َٰى َر ُج ٍل ِّّم َن ال َقرَي َتي ِّن َع ِّظ ٍيم) .في

"رجل من القريتين
ضوء هكذا رؤية لحيثيات الجدل التي بنى الكافرون عليها رفضهم لدعوة أنبيائهم قبل محمد (ﷺ) ينبغي أن نفهم داللة ٍ
عظيم" من منظور كونها داللة ُعرفية ملفهوم عظمة الرجال سادت مجتمع شبه الجزيرة في عصره الجاهلي قبل املبعث النبوي .وفيما
عهد باإلسالم ،لكنه حاول مكاشفة
رواه عروة بن الزبير عن قصة حاطب ين أبي بلتعة إشارة إلى هذا املعيار .فقد كان ابن أبي بلتعة حديث ٍ
قريش بخطة الرسول (ﷺ) في سيره إلى مكة ومحاربتهم ،وجعل وسيلته في إيصال الخبر إليهم امرأة َ
أخفت كتاب ابن أبي بلتعة في ضفائرها،
ً
ثم بانكشاف أمر هذه املرأة وإخبارها بخيانة ابن أبي بلتعة للرسول (ﷺ) يستدعيه الرسول (ﷺ) َّ
فيقر معترفا له بخطئه ،ويقول نادما:
ً
غيرت وال َّبد ُ
"يا رسول هللا ،أما وهللا إني ملؤمن باهلل وبرسوله ،ما ُ
لت ،ولكنني كنت امرءا ليس لي في القوم من أصل وال عشيرة ،وكان لي
بين أظهرهم ٌ
ولد ٌ
وأهل فصانعتهم عليهم" (ابن كثير ،1991 ،مج ،4 .ص .)285-283..ابن أبي بلتعة يعتذر إلى رسول هللا بتقرير معيار
ً
املهابة الذي ساد املجتمع الجاهلي وهما (األصل والعشيرة) ،ويقرر أنهما ما ُيكسبان الرجل رفعة بين قومه ،وبفقدهما يكون عرضة ملذلة
ً
هدم ملعايير جاهلية
وامتهان ،بل وابتزاز يناله وولده وأهله جميعا .هذا املعيار ثنائي القطبين يشير إليه القرآن الكريم في ثنايا عملياته من ٍ
بالية ،تتناقض ومعايير الدين الجديد ،الستبدالها بمعايير تتوافق ومنظور العقيدة اإلسالمية .ففي سورة القلم يذم هللا تعالى َّ
املتصف
ََ
﴿وال ُت ِّطع
بأخالقيات تتنافي ومعيار العبودية هلل ومقتضياتها من صفات خيرية ،ولو كان متمتعا بمعيار املهابة الجاهلي من جاه ونفوذ:
َ
َ ُ َ
َ َ َ َ
ُ َّ
َ
ّ َ
ان ذا َمال َو َب ِّن َين (ِّ )14إذا تتلى
ك َّل َحال ٍف َّم ِّه ٍين (َ )10ه َّم ٍاز َّم َّشاء ِّب َن ِّم ٍيم (َ )11م َّن ٍاع ِّللخي ِّر ُمع َت ٍد أ ِّث ٍيم (ُ )12ع ُت ٍ ّل َبع َد ذ ِّل َك َزِّن ٍيم ( )13أن ك
َ َ ُ ُ ََ ُ ُ
ال َأ َس ُ َ َّ َ
َع َلي ِّه َآي ُات َنا َق َ
وم (( )16القلم)﴾ .املال والبنون لم يعودا إذن من معايير التفاضل بين بني
ِّ
اطير األوِّلين ( )15سن ِّسمه على الخرط ِّ
َ
َ
﴿ذرني َو َمن َخ َلق ُت َوح ً
يدا (َ )11و َج َعل ُت ل ُه َماال َّم ْم ُدودا ()12
ِّ
البشر مع ظهور البعثة املحمدية .يؤكد ذلك قوله تعالى في سورة املدثرِّ :
ُ
ََ َ ُ
َ َّ َّ ُ َ َ
َ َ َ
ان آل َيات َنا َعن ً
ُّ َ ُ َ ً
ودا (َّ )17
ص ُع ً
َ
يدا (َ )16س ُأره ُق ُه َ
(املدثر)﴾.
وب ِّنين ش ُهودا ( )13و َم َّهدت له تم ِّهيدا ( )14ث َّم َيط َم ُع أن أ ِّزيد ( )15كال ِّإنه ك ِّ ِّ ِّ
ِّ
املقصود بهذه اآليات كما تجمع التفاسير هو الوليد بن املغيرة املخزومي الذي يؤكد هللا تعالى أنه ،ورغم اجتماع معايير العظمة "الجاهلية"
مال ممدود وبنين شهود (املال والولد) ،إال َأن ذلك لم يشفع له ليكون من املستحقين لكرامة عند خالقه تمنع عنه عذاب اآلخرة؛
له من ٍ
ألنه لم ينظر لتلك املعايير كأسباب هداية للحق ،فكانت وسائل استدراج إلهية له ملزيد من الضالل والغي.
املستحق للنبوءة ،من وجهة نظر مجتمع الجاهلية الرافض للرسالة املحمدية،
مما سبق ،يمكننا القول إن معيار العظمة للرجل
ِّ
ْ
َ
َ
َ
َ
َٰ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
هو اجتماع املال والعشيرة .وعليه ،فالقريتان املقصودتان في قوله تعالى﴿ :وقالوا لوال ن ّ ِّز َل هذا القرآن َعل َٰى َر ُج ٍل ِّمن الق ْرَيتي ِّن َع ِّظ ٍيم﴾ هما
ُ
قطبا هذا املعيار لعظمة الرجال في ُ
العرف الجاهلي ،ويكون تأويل معنى اآلية :لوال أنزل القرآن على رجل عظيم من جتهي الجاه والنفوذ.
أما الجاه فهو م َّ
تحقق للرسول (ﷺ) من جهة النسب؛ حيث َّإن شجرة نسبه (ﷺ) هي األكثر عراقة بين أنساب العرب ،فهو األفضل أرومة
ً َّ
بين قومهَّ .
لكن سيرة الرسول (ﷺ) والتاريخ يعلماننا أن الدعوة نزلت عليه (ﷺ) وهو منقطع الولد من الذكور (بعد وفاتهم صغارا ملا
ً
ً
الح ُلم بعد) ،كما َّأن أوائل َّ
يبلغوا ُ
املتبعين له كان غالبيتهم من املستض َعفين من أهل مكة (اجتماعيا واقتصاديا) ،وهو ما يعني أن الرسول
(ﷺ) لم يكن ّ
متمتعا بنفوذ "عظيم" بمقاييس العرب في عصر ما قبل البعثة .كانت نظرة مشركي مكة ،إذن ،للرسول (ﷺ) أنه صاحب
ِّ
ً
َّ
يكون
رسوال هو من يتوافر له قطبا العظمة
جاه – ال جدال فيه – لكنه لم يكن من أصحاب النفوذ .وفي اعتقادهم أن من يستحق أن
َ َ ُ ّ َ ََٰ َ ُ ُ َ َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ّ
َ
َٰ
(بمعاييرهم) :الجاه والنفوذ .لذا جاء توضيحهم ألسباب رفضهم لدعوته بقولهم( :لوال ن ِّزل هذا القرآن على رج ٍل ِّمن القريتي ِّن ع ِّظ ٍيم).
"القريتين" إذن تفهم في سياقها هنا على أنها مجتمع القوة املتأتية للرجل من جتهي الجاه (الشرف الحاصل بالنسب من قرابة األدنيين:
َّ
الخؤولة والعمومة) والنفوذ (الشرف الحاصل بالكسب من املال واألتباع) .وهنا نشير إلى أن هذه املثنيات اللفظية مزدوجة املعاني
َ
َ
النساء
الرجل األحمران―الخمر واللحم)؛ (وأهلك
هي مما يمتاز به املعجم العربي .فمما حفظته لنا بعض املقوالت املأثورة عنهم( :أهلك
األصفران―الذهب والزعفران)؛ (أتى عليه العصران―الغداة والعش ي) َو(ذهب منه األطيبان―الشحم والشباب) .وفيما رواه
ٌ َ
"مطاع في أد َنيه "،ث ذمه له بإبدال
الحافظ البيهقي عن امتداح عمرو بن األهتم للزبرقان – حين سأله الرسول (ﷺ) عن األخير – بقوله:
َ
َ
َ
هذه املنقبة بمثلبة وقوله فيه أنه "أحمق األب ،ليئم الخال("،ابن كثير ،1991 ،مج ،5 .ص.ص .)45-44 .ما يدل على أن األدنيين في
ّ
املكون األول من مفهوم القريتين التي تجمع إلى األدنين (وهي القرابة من
موضعهما هنا تعني القرابة من جهة الخؤولة والعمومة ،وهما ِّ
ََ ُ
﴿وقالوا
خؤولة وعمومة) النفوذين (وهي السلطة من مال وأتباع) .وما يزيد من تأكيد هذا الفهم لداللة "القريتين" هو سياقها القرآني:
َ
َ َ
َ
َٰ َ
َ
ون َ َ َ َ ّ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َّ َ
الدن َيا ۚ َو َر َفعناَ
يش َت ُهم في ال َح َياة ُّ
لوال ُن ّ ِّز َل َهذا ال ُقر ُآن َعل َٰى َر ُج ٍل ِّّم َن ال َقرَي َتي ِّن َع ِّظ ٍيم ( )31أ ُهم َيق ِّس ُم رحمت رِّبك ۚ نحن قسمنا بينهم م ِّع
ِّ
ِّ
ً َّ
َ َ َ َ َ ُ َ َّ ُ ُ ً
َ
َ
َبع َ
ض ُهم َبع ً
ض ُهم َفو َق َبعض َد َر َجات ّل َي َّتخ َذ َبع ُ
اس أ َّمة َو ِّاح َدة ل َج َعل َنا
ضا ُسخ ِّرًّيا ۗ َو َرح َم ُت َرِّّب َك خي ٌر ِّّم َّما َيج َم ُعون ( )32ولوال أن يكون الن
ٍ ِّ ِّ
ٍ
َ
ضة َو َم َعار َج َعلي َها َيظ َه ُر َ
ًُ
ملَن َيك ُف ُر ب َّ َٰ
َّ
ون (( )33الزحرف)﴾.
الرح َم ِّن ِّل ُب ُي ِّوت ِّهم ُسقفا ِّّمن ِّف ٍ
ِّ
ِّ
ِّ
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القرآن هنا في مجادلته للمشركين وأسباب رفضهم دعوة الرسول (ﷺ) يوضح لهم سنة هللا في كونه فيما يخص مسألة القوم
َّ
َ
املستض َعفين من أتباع الرسول (ﷺ) .لذا تأتي اآليات في منا ِّقشة مسألة الطبقية التي كانت مدعاة لرفضهم اإلسالم محاججة بأن(َ :نح ُن
َ َ َ َ َ ُ َّ َ
الدن َيا ۚ َو َر َفع َنا َبع َ
ض ُهم َبع ً
ض ُهم َفو َق َبعض َد َر َجات ّل َي َّتخ َذ َبع ُ
يش َت ُهم في ال َح َياة ُّ
ضا ُسخ ِّرًّيا) .فهي مسألة اقتصادية اجتماعية
قسمنا بينهم م ِّع
ٍ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ٍ
بحتة ،وضرورية ملجتمع صحي منتج فاعل .القرآن يوضح أن الطبقية هي مفهوم أساس ي في بنية أي مجتمع سليم؛ لذا ال ينبغي أن تؤخذ
َّ
حجة في معارضة مسألة عقدية .والقرآن في سياق تقرير هذه الحقيقة يؤكد على مبدأ األفضلية من منظور إنساني ال طبقي :فاهلل يخبرنا
ً
ً
َّ
ّ
علو ملنزلة كافر اجتماعيا واقتصاديا لجعل لكل فرد ،من منحرفي العقيدة،
بأنه لوال خشية الفتنة وأن الناس قد يغريهم ما يرونه من ٍ
َ
ّ
بسقف متطاولة من فضة ومعارج تؤكد تفوقهم الطبقي؛ فتكون َمعلما لهم على ُّ
تميزهم عن غيرهم َع َق ِّد ًّيا ،لكنها ستبقيهم ال
ِّ
بيوتا فارهة ُ ٍ
عزة لهم عند خالقهم بسبب كفرهم .هذا الطرح القرآني ملوضوع الطبقية في معرض مجادلة أسباب رفض الدعوة املحمدية يوجه بقوة
ً
دفة الفهم لقريتين على أنهما معياران (من جاه ونفوذ) لقياس عظمة الرجل ،في اصطالح عرب الجاهلية ،وهذا يبرز توافقا مع مضمون
السياق القرآني لآلية يفتقده الفهم التقليدي لقريتين؛ باعتبارهما البلدتين الشهيرتين (مكة والطائف).
ً
ً
ً
بعد تمام القول فيما يخص توضيح داللة قرية ،تنكيرا وتعريفا ،إفرادا وتثنية ،بقي أن نبحث في دالالتها بحسب االستخدام القرآني
لتراكيبها في حال الجمع.
• قرية في حال الجمع:
ً
َّ
َّ
ورد جمع "قرية" على صيفة النكرة (قرى)؛ ومعرفة بـ(الـ)=(القرى)؛ كما وردت في حالتها املعرفة هذه بدال من اسم اإلشارة البعيد
ً
ً
(تلك)=(تلك القرى)؛ ووقعت أيضا مضافة لكلمة (أهل)=(أهل القرى)؛ ومضافة للفظة (أم)=(أم القرى)؛ وأخيرا متبوعة بنعت سببي
(القرى ..الظالم أهلها)  .القاسم املشترك في دالالت الجمع هذه على اختالف الصياغات والتركيبات هو الداللة على املكان ،مع مراعاة
التفاوت في طبيعة وجوده املادية واملعنوية ،وطبيعة ساكنيه.
قرى :جمع النكرة:
َ َُ ُ َُ
َّ
فيما يخص "قرية" حال وقوعها جمع نكرة (قرى) نجد أن داللته تأتي لإلشارة إلى الطبيعة املادية الخالصة للكلمة﴿ :ال يقا ِّتلونكم
ُ ُ َ َّ َ َ
َ ً َّ
ََ ُ ُ
َُ ُ َُ َ ً
يعا إال في ُق ًرى ُم َح َّ
ص َن ٍة) يذكر
ج ِّميعا ِّإال ِّفي قرى محصنة أو ِّمن ور ِّاء جد ٍر (الحشر .﴾)14 :في تفسيره لقوله تعالى( :ال يقا ِّتلونكم ج ِّم ِّ ِّ
َ
جل ثناؤه] :ال[ يقاتلكم هؤالء اليهود بني َّ
الطبري" :يقول ّ
النضير مجتمعين إال في ً
قرى محصنة بالحصون ،ال يبرزون لكم بالبراز( ،أو ِّمن
َو َر ِّاء ُج ُدر) يقول :أو من خلف حيطان" ( ،2001ج ،22 .ص .)537.يتحدث القرآن هنا عن العداوة الشديدة التي ُّ
يكنها اليهود للمسلمين
ٍ
وعادتهم في قتالهم َّ
الدارجة أبدا على االختباء حول ما يتوافر لهم من تحصينات :فهي في أفضل حاالتها من بين حصون منيعة (ثالثية
األبعاد) تحيطهم من كل جانب؛ وفي أدنى حاالتها من وراء ُج ُدر (ذات بعدين أفقي وعامودي فقط) .فداللة الطبيعة املادية الصرفة
تعمق من معنى ُ
للفظة ً
"جبن" اليهود في قتالهم للمسلمين .وهو املعنى الذي يريد القرآن طرحه وساعد على إيصاله
"قرى" تخدم السياق و ِّّ
توظيف الطبيعة املادية ل ً
ـ"قرى" هنا.
"قرى" بتأثير نفس الداللة مادية الوجود ،حيث يقول تعالى ،في معرض الحديث عن سيل َ
في موضع آخر من القرآنُ ،توظف ً
الع ِّرم
َ
َ
ُ
َّ َ َ َ
َ َ َ َ َ َ ََ َ ُ
اه َرة َو َق َّدرَنا ِّف َيها َّ
السي َر ۖ ِّس ُيروا ِّف َيها ل َيا ِّل َي
الذي أصاب سبأ لكفرانهم بنعم هللا عليهم﴿ :وجعلنا بين ُهم وبين الق َرى ال ِّتي باركنا ِّف َيها قرى ظ ِّ
َو َأ َّي ًاما ِّآم ِّن َين (سبأ .﴾)18 :في تفسير القرطبي لآلية ،يقولً :
قرى ظاهرة قال ابن عباس :ير ُيد بين املدينة والشام .وقال قتادة :معنى (ظاهرة):
متصلة على طريق؛ يغدون فيقيلون في قرية ويروحون فيبيتون في قرية .وقيل :كان على كل ميل قرية بسوق ،وهو سبب أمن الطريق .قال
الحسن :كانت املرأة تخرج معها مغزلها وعلى رأسها مكتلها ثم تلتهي بمغزلها فال تأتي بيتها حتى يمتلئ مكتلها من كل الثمار ،فكان ما بين
الشام واليمن كذلك .وقيل (ظاهرة) أي مرتفعة ،قاله املبرد .وقيل :إنما قيل لها (ظاهرة) لظهورها ،أي إذا خرجت عن هذه ظهرت لك
األخرى ،فكانت قرى ظاهرة أي معروفة ،يقال :هذا أمر ظاهر أي معروف ( ،2006ج ،17 .ص.ص.)299-298 .
بخالف ما َّ
فسر به القرطبي املقصود "القرى املباركة "،في هذه اآلية ،معلال أنها الشام ،فبتطبيق فهم جغرافي معاصر للصفة
واملوصوف املذكورين في هذه اآلية ،نجد أن تعريف ً
"قرى ظاهرة" يتفق أن يكون تلك األراض ي املرتفعة ما بين الحجاز واليمن ،املانعة
لتدفق السيل من سبأ (اليمن) إلى املبارك من األراض ي القريبة منها؛ تحديدا مكة واملدينة (الحجاز)ً .
"قرى ظاهرة" هي إذن مرتفعات عسير
وما جاورها من سالسل جبلية مأهولة ُّ
بالسكان ،واقعة بين البلدين (املنكوبة واملباركة) .فكان التعبير لهذه املرتفعات األرضية يالئمه
قوى منها َّ
تماما توظيف ً
(قرى) ،ذات الطبيعة املادية الصرفية في هيئتها جمع النكرة ،التي َّ
ودعمها التوصيف بـ"ظاهرة" لتأكيد معنى
التحصين اإللهي للقرى املباركة من خالل هذا التكوين الجغرافي املميز لها.
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القرى :جمع املعرفة:
ُ
ُ
إذا كانت ً
"قرى" في حالة الجمع والتنكير لها داللة وجود حقيقي معاين ،فإن الجمع املعرفة منها "القرى "،يستخدم بدالالت وجودها
املادي واملعنوي على السواء :ذلك أن اآليات الوارد فيها "القرى" تحمل في سياقها داللة معنوية "القرى" الهالكة التي لم يعد لها وجود
ََٰ
﴿ذ ِّل َك ِّمن َأ ْن َب ِّاء ْال ُق َر ٰى َن ُق ُّ
حقيقي على أرض الواقع (حصيد) أو أضحت مجرد قصص و(أنباء) للعظة ً
ص ُه
لقرى حاضرة الوجود (قائم):
َع َلي َك من َها َقائ ٌم َو َحص ٌ
يد (هود .﴾)100 :هذا التركيب لـ"القرى" يستخدم في إشارة إلى عناصر بشرية يربطها مصير مشترك ،بسبب قاسم
ِّ
ِّ
ِّ
ُّ
إيديولوجي يجمعهم ،رغم اختالف جغرافيتهم وبؤر تجم ِّعهم .فالكلمة تجمع في طبييعتها اللفظية بين مكان ،بدالالته املادية ملواقع
معينة على وجه التحديد؛ ومكين ،متفرق وجوده في هذه البؤر الجغرافية املتعددة ،لكن يربطه ويجمعه ُّ
جغرافية متعددة غير َّ
توجهات
َّ
استحق بسببه مصيرا مشتركا .في ضوء هذا االستخدام القرآني املتمايز لـ"القرى" نفهم التالي من
إيديولوجية وعالقات سلوكية مشتركة،
اآليات:
َ َ ََٰ َ َ ُ َ ّ َ َ َ َ َ ْ ُ َ ٰ َ َ َ َ ٌ
• ﴿وكذ ِّلك أخذ رِّبك ِّإذا أخذ القرى و ِّهي ظ ِّاملة (هود.﴾)102 :
ُ َ ُ
َ
ُْ
• ﴿ َو َما َك َ
ان َرُّب َك ِّل ُيه ِّل َك الق َر ٰى ِّبظل ٍم َوأهل َها ُمص ِّل ُحون (هود.﴾)117 :
ََٰ َ َ ُ
ُ َ ُ َ ُ َ
ُْ
• ﴿ذ ِّل َك أن لم َيكن َرُّب َك ُمه ِّل َك الق َر ٰى ِّبظل ٍم َوأهل َها غا ِّفلون (األنعام.﴾)131 :
َ ُ
ً
ُْ
• ﴿ َو َما َك َ
ان َرُّب َك ُمه ِّل َك الق َر ٰى َح َّت َٰى َيب َعث ِّفي أ ِّّم َها َر ُسوال (القصص.﴾)59 :
ُ
ْ ُ َّ َ ُ َ ُ َ
• ﴿ َو َما ك َّنا ُمه ِّل ِّكي الق َر ٰى ِّإال َوأهل َها ظ ِّاملون (القصص.﴾)59 :
﴿و َل َقد َأه َلك َنا َما َحو َل ُكم م َن ْال ُق َر ٰى َو َ َ
• َ
ات (األحقاف.﴾)27 :
ص َّرفنا اآل َي ِّ
ِّ
َ
َ
• َ
﴿و َج َعل َنا َبي َن ُهم َو َبي َن ْال ُق َرى َّالتي َب َارك َنا ِّف َيها ُق ًرى َظ ِّاه َر ًة َو َق َّدرَنا ِّف َيها َّ
السي َر ۖ ِّس ُيروا ِّف َيها ل َيا ِّل َي َوأ َّي ًاما ِّآم ِّن َين (سبإ.﴾)18 :
ِّ
ً
ً
أيضا داللة فيما يخص إيجابية السياق أو سلبيته وبنية الكلمة َّ
املعبر بها .فـ"القرى" في هكذا صياغة غالبا ما تستخدم في
هنا
سياق من السلبية إال إذا تم تداركها بجملة صلة تزيل عنها املضمون السلبي املرتبط بلفظتها في األذهان ،كما في قوله تعالى(َ :و َج َعلناَ
َّ
ُ
َ ً
َْ
ُْ
َبي َن ُهم َو َبي َن الق َرى ال ِّتي َب َاركنا ِّف َيها ق ًرى ظ ِّاه َرة) .فجملة الصلة (التي باركنا حولها) تضخ دماء جديدة في الكلمة تمحو داللتها السلبية في
ّ
بتصور إيجابي مضاد ملا رسخ في الذهن عنها .وعلى الضد من جملة الصلة ذات الداللة اإليجابية
األذهان (حال صياغتها على جمع معرفة)
ِّ
ً
عند استخدامها مع (القرى) ،فإن وقوع الكلمة بدال من اسم اإلشارة للبعيد (تلك القرى) يضفى بدالالت سلبية على الكلمة ،أينما
استخدمت في القرآن:
َ ْ َ ْ ُ َ ٰ َ َ َ ُ َ َّ َ َ ُ َ َ َ َ َ
ً
َّ
• ﴿و ِّتلك القرى أهلكناه م ملا ظلموا وجعلنا ِّمله ِّل ِّك ِّهم مو ِّعدا (الكهف.﴾)59 :
َ
َ ُ َ ََٰ َ َ َ ُ َّ ُ َ َ َٰ ُ ُ
ُ
َ ّ َ َ َ َ ُ ُ ُ َ َ َّ
ََ
• ﴿ت ْل َك ْال ُق َر ٰى َن ُق ُّ َ َ َ
ُ
وب
ص عليك ِّمن أ َنب ِّائ َها ۚ َولقد َج َاءت ُهم ُر ُسل ُهم ِّبالب ِّين ِّ
ِّ
ات فما كانوا ِّليؤ ِّمنوا ِّبما كذبوا ِّمن قبل ۚ كذ ِّلك يطبع َّللا على قل ِّ
ّ َ َ َ َ َ َ ََُ َ
ََ َ َ َ َ َ
َ
َ
َ
َ
اس ِّقين (( )102األعراف)﴾.
الكا ِّف ِّرين ( )101وما وجدنا ِّألكث ِّر ِّهم ِّمن عه ٍد ۖ و ِّإن وجدنا أكثره م لف ِّ
"تلك القرى" يتم توظيف سياقها السلبي في تأكيد انعدام وجود مادي لها مع بقاء املعنوي بصفته السلبية (مجرد ذكرى غابرين
للعظة والعبرة) .وهنا نشير إلى أن استراتيجية السلبية واإليجابية للسياق املوظفة بها (القرى) يتخذ مسارا معاكسا لسياق لفظتها املفردة
"قرية ".ف َّلما كانت املفردة ذات وجود معنوي في حالتها النكرة تم توظيفها في سياق إيجابي (بما أضفاه من فسحة أمل ممنوحة للشريحة
الشاذة للرجوع للحق) ،لكن بتعزيز درجة املعرفة على املفردة (إضافة للضمير ،تعريب بـ(الـ)...إلخ)) يتحقق الوجود املادي للكلمة بما
ً
ً
يستدعي سياقا سلبيا في توظيفها (انظر الرسم التوضيحي .)1

• قرية /قرى في صياغتها مع (أهل /أصحاب /أم):
إذا كان فهمنا لقرية ،في صياغتها النكرة املفردة انتهى إلى أنها "الشريحة من مجتمع يجمعها قاسم مشترك "،فهي عند إضافتها ألهل
ً
واحد من القرآن هو قوله تعالى:
"أهل قرية" يكون قاسمها املشترك تحديدا هو صفة "البخل" ".قرية" املضافة إلى "أهل" وردت في موضع ٍ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ ّ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ ً ُ ُ َ َ َ َّ َ َ َ َ ُ َ َ َ
َ َ َ َ
َ ََ
َ َ
ال لو ِّشئ َت ال َّتخذ َت
﴿فانطل َقا َح َّت َٰى ِّإذا أ َت َيا أ ْه َل ق ْرَية استطعما أهلها فأبوا أن يض ِّيفوهما فوجدا ِّفيها ِّجدارا ي ِّريد أن ينقض فأقامه ۖ ق
َع َليه َأج ًرا (الكهف" .﴾)77 :أهل قرية" هنا ّ
يخبر عنهم القرآن َّأنهم من امتنعوا عن أن ّ
يضيفوا موس ى – عليه السالم – والعبد الصالح.
ِّ
ِّ
ِّ
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االمتناع عن " ِّق َرى الضيف" توصيفه في العربية هو "البخل ".هذا الفهم لتركيب هذه الوحدة املعجمية ينقله لنا ابن كثير عن ابن سيرين
ً
ً
في تفسير اآلية ،فيقول" :حتى إذا أتيا أهل قرية لئاما؛ أي بخالء" (ابن كثير ،1999 ،ج .)184 ،5 .القرطبي أيضا ينقل لنا رأي ابن سيرين
في تعريف أهل قرية أنهم "بخالء "،لكنه يظل غير مقتنع فينقل لنا آراء آخرين من املفسرين لها على أنها "بلدة "،احتاروا في تحديد موقعها
الجغرافي ،فيقول" :قيل :أنطاكية ،وقيل :بجزيرة األندلس؛ ُر ِّو َي ذلك عن أبي هريرة وغيره ،ويذكر َّأنها الجزيرة الخضراء ،وقالت فرقة:
هي باجروان ،وهي بناحية أذربيجان ،وحكى السهيلي وقالَّ :إنها َب َرقة .الثعلبي :هي قرية من ُقرى َّ
الروم يقال لها ناصرة ،وإليها ُتنسب
النصارى؛ وهذا كله بحسب الخالف في أي ناحية من األرض كانت قصة موس ى وهللا أعلم بحقيقة ذلك ( ،2006ج ،13.ص.)335-334.
دون الدخول في تفصيل اللجاجة الحاصلة من محاولة إقحام فهم جغرافي لداللة "قرية" هنا على أنها "بلدة "،نحن نفهم الداللة
املعجمية لـ"أهل قرية" على أنها جماعة البخالء الذين غلبوا على شريحة املجتمع الذي زاره موس ى والعبد الصالح ولم يكرموا ضيافتهم،
هي إذن في صياغتها هذه تستقي معناها من األصل املعجمي َقري :أي اإلحسان إلى الضيف ،وهو أحد مفاهيمها الذي َّ
أقرته املعاجم
ً
ٌ
داخل في اعتبار الفهم لـ"الشريحة الغالبة على مجتمع ".هذا الفهم يتسق وتتمة القصة التي تخبر أن العبد الصالح
العربية ،وهو أيضا
ً
ُّ
بنى جدارًا في "مدينتهم" دون ُأجرة عليه ،لعلمه ُّ
مقدما أنهم لن يعطوه ً
أجرا
بتأصل صفة البخل في نفوسهم وتمكنها منهم ،لذا فهو يعلم
عليه حتى لو سألهم (كما طلب منه موس ى – عليه السالم – أن يفعل) ،فكان غرضه من بناء الجدار هو منع فائدة لهم متمثلة في حفظ
كنز تركه ٌ
أب صالح (ليس من شريحة البخالء) لغالمين يتيمين عاشا في املدينة التي ضمتهما مع من ُوصفوا بأنهم أهل قرية (جماعة بخالء):
َ
َ
َ
َ
َ َ ْ َ َ َ َ َُ
َ
َ
َُ ُ
ان َتح َت ُه َك ٌنز َّل ُه َما َو َك َ
يمين في ْاملَد َينة َو َك َ
ان أ ُب ُ
وه َما َ
ص ِّال ًحا فأ َر َاد َرُّب َك أن َيبلغا أش َّد ُه َما َو َيس َتخ ِّر َجا ك َنز ُه َما
﴿وأ َّما ال ِّجد ُار فكان ِّلغال َمي ِّن َي ِّت َ ِّ ِّ ِّ ِّ
َ
يل َما َلم َتس ِّطع َّع َلي ِّه َ
َرح َم ًة ِّّمن َّرّب َك ۚ َو َما َف َعل ُت ُه َعن َأمري ۚ ََٰذ ِّل َك َتأو ُ
صب ًرا (الكهف .﴾)82 :الضمير إذن في (ف َو َج َدا ِّفيـ َها ِّج َد ًارا) يعود على
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
ّ
املفسرة لسبب بنائه الجدار فيها ،وليس على "قرية" املذكورة في اآلية (.)77
"املدينة" التي حددها القرآن صراحة في اآلية (ِّ )82
املالحظ أن القرآن يستعمل "أهل" مع املفرد املعرفة "القرية" حال وقوع األخيرة بدال من اسم إشارةَّ .
وقررنا أعاله أن املعادلة
اللغوية التالية تفيد دائما دالالت سلبية:
أهل  +هذه  +القرية = القرية  +الظالم  +أهلها = (الشريحة الفاسدة) = (مهلكة و اقعة).
ً
دائما تحديد هدف الضربة َّ
الرَّبانية على شريحة ظاملة (قرية) تسكن بؤرة جغرافية محددة (القرية) .كما في اآليات التالية:
فهي تفيد
َ
َّ َ ْ ُ
َّ ُ ُ َ ْ َٰ ْ َ ْ َ َّ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َّ ُ ُ َ
َٰ ْ َ
ون َع َل َٰى َأ ْهل َٰهذه ْال َق ْرَية رجزاً
َ
َ
ْ
َ(رَّب َنا أخ ِّرج َنا ِّمن ه ِّذ ِّه القري ِّة الظ ِّال ِّم أهلها)؛ ِّ(إنا مه ِّلكو أه ِّل ه ِّذ ِّه القري ِّة ِّإن أهلها كانوا ظ ِّ ِّاملين)؛ ِّ(إنا م ِّنزل
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّّم َن َّ
الس َم ِّاء).
في االستخدام القرآني لـ"أهل" مع الجمع "القرى" تستمر الداللة السلبية لجملتها في تركيبتيها من اإلضافة والنعت السبيي ،كما في اآليات
التالية:
َٰ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
ُ
﴿ولو أ َّن أ ْه َل الق َر ٰى َآمنوا َواتقوا لفتحنا َعليهم َب َرك ٍ ّ َ َّ َ َ
• َ
ض َول ِّكن كذ ُبوا فأخذن ُاهم ِّب َما كانوا َيك ِّس ُبون ( )96أفأ ِّم َن
ات َ ِّمن َالسم ِّاء واألر َ ِّ
ِّ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َّ
َ ً َُ َ
ُ
َ َ ْ
َْ
َ ُ َُ
َّللا ۚ
أه ُل الق َر ٰى أن َيأ ِّت َي ُهم َبأ ُسنا َب َياتا وهم نا ِّئ ُمون ( )97أوأ ِّمن أه ُل الق َر ٰى أن َيأ ِّت َي ُهم َبأ ُسنا ض ًحى وهم َيل َع ُبون ( )98أفأ ِّمنوا َمك َر ِّ
(( )99األعراف)﴾.
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َّ
َ
ً
َّ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُّ
ْ
َ
﴿و َما َأر َسل َنا من َقبلك إال ر َجاال نوحي إليهم ّمن أهل الق َر ٰى ۗ أفلم َيس ُيروا في األرض ف َينظ ُروا كيف كان َعاق َبة الذ َ
• َ
ين ِّمن قب ِّل ِّهم ۗ َولد ُار
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ َ ِّ
ِّ ِّ ِّ َ ِّ
َ
َ
َ
َ
ّ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
اآلخ َرة خي ٌر للذ َ
ين َّاتقوا ۗ أفال تع ِّقلون (َ )109ح َّت َٰى إذا استيأ َ
س ُّ
الر ُس ُل َوظ ُّنوا أ َّن ُهم قد ك ِّذ ُبوا َج َاء ُهم نص ُرنا ف ُن ِّ ّج َي َمن نش ُاء ۖ َوال ُي َر ُّد
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ََ
ٌَ ُّ
َ
َ َ َ َ
ُ
َ
َ
َ ُ َ
َ
َ
اب ۗ (( )111يوسف)﴾.
بأسنا ع ِّن القو ِّم املج ِّر ِّمين ( )110لقد كان ِّفي قص ِّص ِّهم ِّعبرة ِّألو ِّلي األلب ِّ
َ َ َّ ُ َ َ
َ َ ُ َ ًَ
َ ْ ْ ُ َ َّ َ
ول َوِّل ِّذي ال ُقرَب َٰى َوال َي َت َام َٰى َواملَ َس ِّاكين َوابن َّ
الس ِّب ِّيل كي ال َيكون ُدولة َبي َن
• ﴿ َّما أف َاء َّللا عل َٰى َر ُس ِّول ِّه ِّمن أه ِّل الق َر ٰى ف ِّلل ِّه وِّل َّلر ُس ِّ
ِّ ِّ
َ
ُ
األغ ِّن َي ِّاء ِّمنكم ۚ (الحشر﴾)77 :
"أهل القرى" في صياغتها من املضاف واملضاف إليه تستخدم لإلشارة إلى مجموعة ضعيفة مسلوبة من أسباب قوتها من حياة أو
مال :فهم َّإما أموات (مجرد قصص للعبرة)؛ أو أحياء (من أقوام مهزومة ذليلة ال ناصر لها) .وبتكثيف اإلشارة إليهم (في صياغتهم من
جملة النعت السببي (القرى..أهلها)) تنتفي عنهم إشارة الحضور (قائم الوجود ،املغلوب على أمره) لتغلب عليهم إشارة الغياب (منعدم
الوجود ،ذي الصفة الوعظية):
ْ ُ َ ٰ َّ َ َ ْ ُ َ َ ُ َ
َ َ َ َ َ ُّ َ ُ َ ُ َ َٰ َ َّ َٰ َ َ َ ُ ّ َ َ ُ ً َ ُ َ َ َ َ َ َ ُ
َّ
ُ
• ﴿وما كان ربك مه ِّلك القرى حتى يبعث ِّفي أ ِّمها رسوال يتلو علي ِّهم آيا ِّتنا ۚ وما كنا مه ِّل ِّكي القرى ِّإال وأهلها ظ ِّاملون (القصص.﴾)59 :
َ َ
ُ
َ َ َ ُ ُ ُ ٌ ّ ُ َ ُ ُّ َ َ َ ُ
َ
ُ َٰ َ َ ُ َ
َ
َ
• َ
نذ ُر َونكم ِّل َق َاء َيو ِّمكم َهذا ۚ قالوا ش ِّهد َنا َعل َٰى أ ُنف ِّس َنا ۖ َوغ َّرت ُه ُم
نس ألم يأ ِّتكم رسل ِّمنكم يق
اإل
﴿يا َمعش َر ال ِّج ِّ ّن َو
صون عليكم َآيا ِّتي و ُي ِّ
ِّ
ِّ
َ
َ
َ
ََٰ َ َ َ َ ُ َ ُّ َ ُ َ ْ ُ َ ٰ ُ َ َ ْ ُ َ َ ُ َ
َ
َ
َ
ُ
الدن َيا َوشه ُدوا َعل َٰى أ ُنفسهم أ َّن ُهم ك ُانوا كافر َ
ال َح َياة ُّ
ين ( )130ذ ِّلك أن لم يكن ربك مه ِّلك القرى ِّبظل ٍم وأهلها غا ِّفلون ()131
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
(األنعام)﴾.
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َ
َّ َ ً ّ َّ َ َ َ ُ َ َّ َ َ َّ َ َ َ
ُ ُ
ََ َ َ َ َ ُ
َ ُ ُ ُ َ َّ َ َ َ َ َ َ
ين ظل ُموا َما أت ِّرفوا
ض ِّإال ق ِّليال ِّممن أنجينا ِّمنهم ۗ واتبع ال ِّذ
• ﴿فلوال كان ِّمن الق ُر ِّ
ون ِّمن قب ِّلكم أولو ب ِّقي ٍة ينهون ع ِّن الف َس ِّاد ِّفي األر ِّ
َ
فيه َو َك ُانوا ُمجرم َين (َ )116و َما َك َ
ان َرُّب َك ل ُيهل َك ْال ُق َر ٰى ب ُظلم َوأ ْه ُل َها ُم ْ
ص ِّل ُحون (( )117هود)﴾.
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ٍ
ُ
كما توضح اآليات أعاله ،فوقوع "أهل" في جملة نعت سببي مع "القرى" يطرح دائما في إطار جملة الوعظ؛ فهي تتضمن إشارات إلى
ُّ
وترصد "،إن جاز لنا
أمم هالكة استحقوا العذاب بسبب ضالل صريح (عن قصد ووعي وإرادة كاملة) .فالجرم ارُتكب "عن سبق إصر ٍار
ً
استخدام هذا املصطلح الجنائي ،وهو ما يؤكد العدالة اإللهية التي تنقض الحكم بالهالك في حالة "الغفلة "،وتجعله منكرا في حال غلبة
ُ
بؤر فاسدة هي الثلث فقط :ألن في ثلثي الحاالت من الفساد
"اإلصالح" على فساد الشريحة املجرمة .وعليه ،فنسبة نزول عذاب إلهي على ٍ
(الحاصل نتيجة غفلة أو مع وجود مصلحين يأخذون بيد الظاملين ويكفونهم عن ظلمهم) ينتفي وقوع الهالك .وقوع الهالك مرتبط
حصوله إذن بحالة من التعمد والوعي التام بارتكابه ،يوافقها غلبة وقوة غاشمة من قبل املفسدين تكبح محاوالت اإلصالح وتقمعها
بعنف.
َ
ُ
َ
لم يبق لنا من التراكيب الجملية لـ"القرى" سوى معالجتها حال اقترانها بـ"أم ".وهي ترد على صياغتين نحويتين من اإلضافة والنعت
السببي .أما في حالة اإلضافة (أم +القرى) فقد أفردت داللة هذه التركيبة لتعني على الدوام ،حيثما وردت في القرآن الرقعة الجغرافية
املباركة (مكة املكرمة) ،واآليات الواردة فيها هي:
َ ُ َ ََٰ
َ ُ ُ ونَ
َ ََٰ َ َ ٌ َ َ َ ُ ُ َ َ ٌ ُّ َ ّ ُ َّ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َّ ْ ُ َ ٰ َ َ َ َ َ َ َّ َ ُ ُ ونَ
نذر أم القرى ومن حولها ۚ وال ِّذين يؤ ِّمن ِّباآل ِّخر ِّة يؤ ِّمن ِّب ِّه ۖ وهم على
• ﴿وهذا ِّكتاب أنزلناه مبارك مص ِّدق ال ِّذي بين يدي ِّه وِّلت ِّ
ََ
ُ َ
صال ِّت ِّهم ُي َحا ِّفظون (األنعام.﴾)92 :
َ َ ََٰ َ َ َ َ َ َ ُ ً َ ّ ُ
َ َّ َ َ ٌ
َ ٌ
يق في َّ
نذ َر ُأ َّم ْال ُق َر ٰى َو َمن َحو َل َها َو ُت ِّ َ َ َ َ َ َ َ
الس ِّع ِّير
• ﴿وكذ ِّلك أوحينا ِّإليك قرآنا ع َرِّب ًّيا ِّلت ِّ
نذر يوم الجم ِّع ال ريب ِّف ِّيه ۚ ف ِّريق ِّفي الجن ِّة وف ِّر ِّ
(الشورى﴾)7 :
ُ
ُ
تركيبة "أم القرى" في صياغتها من املضاف واملضاف إليه ذات داللة إيجابية حيثما وجدت في القرآن؛ ألنها أفردت للداللة على
َّ
َّ
محددة املعالم الواقعة في املنطقة الغربية من جزيرة العرب املعروفة بالحجاز) .وفي
البلدة املباركة مكة املكرمة (املنطقة الجغرافية
ُ
الكنية يقول شحرورّ :
سمى التنزيل الحكيم مكة املكرمة بأم القرى ألنها استقرت على نشاط ديني أحادي
أسباب هذا اإلفراد ملكة بهذه
من عهد إبراهيم إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة ،واملتمثل في مناسك الحج والعمرة .وهو سلوك يتوحد فيه كل من يقصدها سواء في
اللباس أو السلوك الشعائري .وعليه ال يمكن ألحد أن ينكر أن مكة املكرمة ،بمفهوم التنزيل الحكيم للقرية ،هي أم القرى ألن مظاهر
التغير غير متاحة فيها إال بما يسمح بخدمة الحجاج واملعتمرين فهي منطقة دينية شعائرية بكل املقاييس وال يمكن أن تكون غير ذلك
ألن هللا اختارها أن تكون أحادية لذا سميت أم القرىّ .
وألن األحادية فيها قديمة منذ عهد إبراهيم إلى اليوم ،وألنه ال يوجد أحادية تعيش
إلى اآلن منذ ذلك الوقت ،فإن أم القرى هي الوحيدة التي ال تهلك ألنها الوحيد التي ال يسري عليها قانون الهالك ،ولهذا السبب تحديدا لم
يقم النبي (ص) بجعلها عاصمة لدولته ألنها ال تصلح ألن تكون عاصمة لدولة مدنية أراد النبي أن يبنيها وفق األسس التي جاءته في التنزيل
الحكيم (.)2018
ً
َّ
َّ
بقي لنا اإلشارة إلى أن ورود تركيبة (القرى  +أم) في جملة نعت سببي يحمل دائما داللة سلبية؛ ألن الداللة تشير إلى القرى الهالكة املعذبة
ً
من األمم السابقة ،تمييزا لها عن املباركة (أم القرى):
ََ َ َ
َ َ َ َ َ َ
يش َت َها ۖ َفتل َك َم َساك ُن ُه م َلم ُتس َكن ّمن َبعده م إ َّال َقل ًيال ۖ َو ُك َّنا َنح ُن ال َوارث َين (َ )58و َما َك َ
ان َرُّب َك ُمه ِّل َك
﴿وكم أهلك َنا ِّمن قري ٍة ب ِّطرت م ِّع
•
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ْ ُ َ ٰ َ َّ َٰ َ َ َ ُ ّ َ َ ُ ً َ ُ َ َ َ َ َ َ ُ
ُ َ َٰى َّ َ َ ُ َ َ ُونَ
َّ
ُ
القرى حتى يبعث ِّفي أ ِّمها رسوال يتلو علي ِّهم آيا ِّتنا ۚ وما كنا مه ِّل ِّكي القر ِّإال وأهلها ظ ِّامل (القصص.﴾)59 :
ُ َ
ُ
وهذا يكشف عن الوظيفة التشريفية التي تخدمها التركيبات النحوية ،بحسب االستخدام القرآني لها ،ت ّ
ميز بها بين املبارك واملهلك
ِّ
من القرى.
َُ
َ
َ
لم يبق لنا من الصياغات الوارد عليها "قرية" عند دخول املورفيم َّ
املقيد (الـ) عليها سوى تركيبة (أصحاب القرية)﴿ :واض ِّرب لهم
ًُ
ُ ُ َ
َم َث ًال َأص َح َ
اب ال َقرَي ِّة ِّإذ َج َاء َها املر َسلون (يس .﴾)13 :وبمعاينة استخدامات "أصحاب" في القرآن ،نجد أنها ترد دائما مضافة ملادة لغوية
ذات صفة وج ودية مادية (لها كتلة أو اتجاه) :أصحاب (النار ،الجنة ،الجحيم ،السعير ،األيكة ،الرس ،األخدود ،الحوت ،الفيل،
الشمال ،اليمين ،املشأمة ،امليمنة...إلخ)ً 9 .
بناء عليه ،فأصحاب القرية هنا إشارة ملن سكنوا قرية لها وجود مكاني وحدود جغرافية
مخصوصة .وفي تعيين القرية ينقل الطبري عن الرواة من يذكر“ :أن عيس ى ابن مريم بعث رجلين من الحواريين إلى أنطاكية -مدينة
ً
بالروم -فكذبوهما َّ
أيضا عن َ
فأعزهما بثالث" (  ،2001ج ،19 .ص ،)414 .وينقل الطبري
آخر قوله :كان بمدينة أنطاكية ،فرعون من
 9انظر حصر اآليات التي وردت فيها كلمة "أصحاب" في املوقع اإللكتروني :املعاني :لكل رسم معنى .) 2010( .الرابط اإللكتروني:
https://www.almaany.com/quran-b/%D8%A3%D9%8E%D8%B5%D9%92%D8%AD%D9%8E%D8%A7%D8%A8%D9%8C/

]الدخول 5 :ديسمبر .[2018
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الفراعنة يقال له أبطيحس بن أبطيحس يعبد األصنام ،صاحب شرك ،فبعث هللا املرسلين ،وهم ثالثة :صادق ،ومصدوق ،وسلوم،
فقدم إليه وإلى أهل مدينته منهم اثنان فكذبوهما ،ثم َّ
عزز هللا بثالث ،فلما دعته الرسل ونادته بأمر هللا ،وصدعت بالذي أمرت به،
َ
اب أ ِّل ٌ
وعابت دينه ،وما هم عليه ،قال لهم ﴿إ َّنا َت َط َّير َنا ب ُكم َل ِّئن َلم َتن َت ُهوا َل َنر ُج َم َّن ُكم َو َل َي َم َّس َّن ُكم ِّم َّنا َع َذ ٌ
يم (يس ،2001( ﴾)18 :ج ،19 .ص.
ِّ
ِّ
.)414
يبقى الفيصل بين االستعمال القرآني لـ"أهل" و"أصحاب" في مواضعهما املختلفة من اآليات هو نوعية العالقة الرابطة بينهما وبين
ّ
وتكونها .ولو أردنا اطمئنانا لهذا املعنى فلنا أن نأخذ االستخدام القرآني لكلمة (أهل) في قصة نوح عليه
املضاف إليهما―لحظة
نشوئها ِّ
َ
ْ
َ
َ
التنُّ
﴿ح َّت َٰى إ َذا َج َاء َأم ُرَنا َو َف َار َّ
ور ُقل َنا احمل ف َيها من ُك ّل َزو َجين اث َنين َوأ ْهل َك إ َّال َمن َس َب َق َعل ْيه ال َق ْو ُل َو َمن َآم َن ۚ َو َما َآمنَ
السالم مع ابنهَ :
ُ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ٍ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ََ َ َ
َّ
يم (َ )41وه َي َتجري بهم في َموج َكالج َبال َو َن َاد َٰى ُن ٌ
َّللا َمج َر َاها َو ُمر َس َاها ۚ إ َّن َرّبي َل َغ ُف ٌ
ور َّر ِّح ٌ
َم َع ُه إ َّال َق ِّل ٌ
وح
يل ( ۞ )40وق
ال ارك ُبوا ِّف َيها ِّبس ِّم ِّ
ِّ
ٍ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َّ
َ
َ ُ َ َّ َ َّ َ َ َ َ َ ُ َّ َ َ
َُ ََ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َٰ
ي
ل
َّللا ِّإال
اصم اليوم ِّمن أم ِّر ِّ
ابنه وكان ِّفي مع ِّز ٍ يا بني اركب معنا وال تكن مع الكا ِّف ِّرين ( )42قال س ِّآو ِّإلى جب ٍل يع ِّصم ِّني ِّمن امل ِّاء ۚ قال ال ع ِّ
َ
َ َ ُ َ ُ َ َ ُ َ َ َ ََ
َ َ َ َ ُ َ
ُ
ال َبي َن ُه َما املَو ُج َف َك َ
َمن َّر ِّح َم ۚ َو َح َ
ض ابل ِّعي َم َاء ِّك َو َيا َس َم ُاء أق ِّل ِّعي َو ِّغيض املاء وق ِّض ي األمر واستوت على
ان ِّم َن املغ َر ِّق َين ( )43و ِّقيل يا أر
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
َّ
َ
َ
ُ
َ
ال ُجود ّي ۖ َوق َ ُ ً َ
ال َر ّب إ َّن ْابني م ْن أ ْهلي َوإ َّن َوع َد َك ال َح ُّق َوأ َ
ٌ َّ ُ
َ
َ َ
نت أحك ُم ال َح ِّاك ِّم َين ( )45ق َ
ال َيا
ِّ ِّ ِّ
ِّ
يل بعدا ِّللقو ِّم الظ ِّ ِّاملين ( )44وناد ٰى نوح َّربه فق َ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ َ
َ َ َ ّ ّ ُ ُ
َ َ ُ ونَ
ٌ ّ
ُ ُ َّ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ َّ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ٌ
نوح ِّإنه ليس ِّمن أه ِّلك ۖ ِّإنه عمل غير ص ِّالح ۖ فال تسأل ِّن ما ليس لك ِّب ِّه ِّعلم ۖ ِّإ ِّني أ ِّعظك أن تك ِّمن الج ِّاه ِّلين ( )46قال ر ِّب ِّإ ِّني أعوذ
س لي به عل ٌم ۖ َوإ َّال َتغفر لي َو َتر َحمني َأ ُكن ّم َن ال َخاسر َ
ب َك َأن َأس َأ َل َك َما َلي َ
ين (( )47هود)﴾.
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
حاول
بعض
في محاولة إيجاد مخرج لهذا التوصيف البن نوح املثبتة بنوتة لنوح  -عليه السالم  -في ابتداء اآليات واملنتفية في آخرها،
َّ
َّ
الشارحين لآلية االدعاء أنه كان "ابن زنى" من نوح  -عليه السالم  -أو أنه كان ربيبه (ابن امرأته) ،وهو الرأي الذي خطأ أوله ابن كثير
واتفق مع ثانيه ،حيث يقول في تفسير اآلية :وقد نص غير واحد من األئمة على تخطئة من ذهب في تفسير هذا إلى أنه ليس بابنه ،وإنما
ْ
كان ابن َزن َية ،ويحكى القول بأنه ليس بابنه ،وإنما كان ابن امرأته عن مجاهد والحسن وعبيد بن عمير وأبي جعفر الباقر وابن جريج،
واحتج بعضهم بقوله :إنه عمل غير صالح ،وبقوله :فخانتاهمـا ]التحريم ،[ 10 :فممن قاله الحسن البصري ،احتج بهاتين اآليتين.
ً
وبعضهم يقول :كان ابن امرأته .وهذا يحتمل أن يكون أراد ما أراد الحسن ،أو أراد أنه نسب إليه مجازا ،لكونه كان ربيبا عنده ،فاهلل أعلم
( ،1999ج ،4 .ص.)326 .
اللغط في الفهم لصفة ابن نوح هنا قائم على عدم استيعاب للتوظيف القرآني لداللة الكلمة؛ كوحدة معجمية يرتبط استخدامها
بنظمها في سياق جملتها.
َّ
يتوعد هللا سبحانه وتعالى قوم نوح بالطوفان ،ويعد نبيه نوح – عليه السالم – بأنه تعالى سينجيه وأهله ،إال من سبق عليه القول.
َ
ويقع الطوفان ويغرق ابن نوح ،فيتوجه إلى هللا في أدب األنبياء متسائال عن تحقيق الوعد اإللهي(َ :ر ِّ ّب ِّإ َّن اب ِّني ِّمن أه ِّلي َو ِّإ َّن َوع َد َك ال َح ُّق
ّ َ ُ َ
ََ َ َ َ َ َ َ
ََ َ َ َ
َ ُ ُ َّ ُ َ ْ
َ
س م ْن َأ ْهل َك ۖ إ َّن ُه َع َم ٌل َغ ْي ُر َ
َ
س ل َك ِّب ِّه ِّعل ٌم ۖ ِّإ ِّني أ ِّعظ َك أن
ص ِّالح ۖ فال تسأل ِّن ما لي
وأنت أحك ُم الح ِّاك ِّمين) ،فيأتيه الجواب( :يا نوح ِّإنه لي َ ِّ
ِّ ِّ
ُ َ
َتكون ِّم َن ال َج ِّاه ِّل َين ).وعد هللا قبل وقوع الطوفان جاء بصيغة (أهلك إال من سبق) ،فابن نوح حال حياته هو من "أهل" نوح ،بما هو
قائم بينهما من رباط الدم ،لكنه من الذين وقع عليهم استثناء النجاة من الطوفان .وبانقطاع الرباط املادي بين االبن واألب ،حال موت
ـ"ابن لنوح" (ليس من أهلك) ويكتسب صفة وجود تجريدي
األول وانتفاء صلة الدم بعد غرقه وفناء جسده ،يتجرد من هويته املادية ك ٍ
ٌ
(عمل غير صالح) .هو بعد موته ،وانتفاء الطبيعة املادية لوجوده ،تنتهي صلته بنبي هللا :فال تتالقى طبيعة الوجود التجريدي لالبن
تام
ُ ّّ
(عمل غير صالح) مع طبيعة األب (عمل صالح) .ما يعني أن الحياة ،ذات الوجود املادي ،يتحقق في ظلها معنى "أهل" بماديته املغ ِّلبة لصلة
الدم على االختالف َ
الع َقدي بين األب وابنه (فهو من أهله حال حياته) ،أما املوت ،فيضفي على "أهل" طبيعة معنوية تنتفي في ظلها صلة
الدم بين األب وابنه وتتغلب الصلة العقدية (فيصبح ليس من أه له بعد غرقه) .في ضوء هذا التمايز لالستخدام القرآني لكلمة "أهل"
ُيفهم إذن مراعاة القرآن ملفهوم الصلة الجينية في اختياره لكلمة "أهل ".فالعبارات َّ
الدالة على انتماء بين شيئين بالدم أو بالصلة
الجغرافية أو بالتوافق في الطباع واإليديولوجيا تستخدم معها كلمه "أهل ".أما العبارات َّ
الدالة على عالقة اكتساب بين شيئين نتيجة
ُ
جهد وتحصيل فتستخدم في إنشائها لغويا "أصحاب ".وهو ما يدل على دقة االختيار والتوظيف للمفردات القرآنية في مواضعها .لذا نجد
َ
﴿ال َيس َتوي َأ ْ
ص َح ُ
اب
اآليات الوارد فيها إشارة إلى هوية ساكني "الجنة" أو "النار" تستخدم كلمة "أصحاب" على الدوام ،كما في قوله تعالى:
ِّ
َّ
اب ال َج َّنة ُه ُم ال َفائ ُز َ
النار َو َأ ْ
ص َح ُ
اب ْال َج َّن ِّة ۚ َأص َح ُ
ون (الحشر .﴾)20 :تأويل ذلك يرجع إلى "أصحاب" هذين املأويين األخرويين يتم
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
مسكن له في الجنة ،بينما ُيخفق آخر فيكون مصيره
مشتر من تحصيل
تحصيلهما بصفقة تتم حال اإلقامة في الحياة الدنيا :يتمكن فيها
ٍ
ٍ
َ
َ
َ
ً
َّ َّ َ َ َ َٰى َ ُ َ ُ َ ُ َ َ َ ُ َّ َ ُ ُ َ َّ َ ُ َ ُ َ
ون
﴿إن َّللا اشتر ِّمن املؤ ِّم ِّنين أنفسهم وأموالهم ِّبأن لهم الجنة ۚ يقا ِّتل
إلى النار .اإلشارة إلى هذه الصفقة األخروية جاء صريحا في القرآن:
ِّ
َ َ َ
ُ َّ
َ َّ َ
َ ُ
في َسبيل َّ َ َ ُ ُ َ َ ُ َ ُ َ َ ً َ َ َ ًّ
َّ َ َ
َّللا ۚ فاس َتب ِّش ُروا ِّب َبي ِّعك ُم ال ِّذي َب َايع ُت م
اإل ِّنج ِّيل والقر ِّآن ۚ و َمن أوف َٰى ِّب َعه ِّد ِّه ِّمن ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
َّللا فيقتلون ويقتلون ۖ وعدا علي ِّه حقا ِّفي التور ِّاة و ِّ
ََٰ
ُ
َ
َّ
َ
َ
ُ
ً
َّ
ِّب ِّه ۚ َوذ ِّل َك ُهو الفوز الع ِّظيم (التوبة .﴾)111 :بناء على مفهوم هذه الصفقة الربانية ،تأتي لفظة "جنة" مضافة دائما ألصحاب ،وليس
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ً
أهل ،في كل مواضع التعريف بهوية ساكنيها الواردة في القرآن .وهذه املنهجية في االستخدام َّ
مطبقة أيضا على لفظة "النار" عدا في موضع
اص ُم َأ ْهل َّ
واحد فقط نجد فيه استخدامَِّّ ﴿ :إن ََٰذ ِّل َك َل َح ٌّق َت َخ ُ
الن ِّار (ص .﴾)64 :فساكنو النار هم مستحقون ألن يكونوا من أصحابها،
ِّ
ً
باعتبار مفهوم الصفقة الخاسرة ،وهم أيضا من أهلها لغلبة الطبيعة النارية على عناصرهم املوافقة لطبيعة الغاوي لهم بدخولها
َ ُ ُ َ
ََ
َ َ َ
َّ
َََْ
َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ
ال فاه ِّبط ِّمن َها ف َما َيكون ل َك
ال أ َنا خي ٌر ِّّمن ُه خلقت ِّني ِّمن نار َوخلق َت ُه ِّمن ِّط ٍين ( )12ق
(الشيطان)﴿ :قال ما منعك أال تسجد ِّإذ أمرتك ۖ ق
َ َ َ
َ َ َّ َ َ ُ َ
َ
َ َٰ َ ُ َ ُ ونَ
ال َفب َما َأغ َوي َتني َ َألق ُع َدنَّ
نظر َ
الص َ
َّ َ َ
َ َ َ َ َّ
ين (َ )15ق َ
نظرِّني ِّإلى يو ِّم يبعث ( )14قال ِّإنك ِّمن امل
اغ ِّرين ( )13قال أ ِّ
أن تتكب َر ِّف َيها فاخ ُرج ِّإنك ِّمن َّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َ َ
َ
يم (ُ )16ث َّم َآلت َي َّن ُهم ّمن َبين َأيديهم َومن َخلفهم َو َعن َأي َمانهم َو َعن َش َمائلهم ۖ َوَال َتج ُد َأك َث َر ُهم َشاكر َ
اط َك املُس َت ِّق َ
ين (َ )17ق َ
ال اخ ُرج
ل ُهم ِّصر
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ُ َ
ََ ََ
َ َ ُ ً َّ ُ ً َّ َ َ
ورا ۖ ملن ت ِّب َع َك ِّم ْن ُه ْم أل ْمَل َّن َج َه َّن َم ِّمنك ْم أ ْج َم ِّع َين (( )18األعراف)﴾.
ِّمنها مذءوما مدح

الخاتمة

ً
قال تعالى﴿ :وما ين ُ
طق عن َ
اله َوى ،إن هو إال ٌ
وحي ُيوح ى﴾ ،هذا ما ينبغي أبدا وضعه في االعتبار عند دراسة آي القرآن الكريم.
ُ
ُ
تطبيق للمنطقي
طرق ال منطقية في تناوله بل من
عجز من أوجه متعددة :لغوية وعلمية ونبوئية ،وإعجازه هذا ال يتبين من ٍ
النظم القرآني م ِّ
ٍ
َّ
والعلمي واملنهجي من النظريات في فهم آياته .الدراسة الحالية وظفت منهجية معجمية ذات أبعاد سياقية تفهم في ضوئها ليكسيم "ق.ر.و"
َُ
ٌ
منبثق من األصل
في مواضعه املتعددة من القرآن الكريم ،وخلصت إلى َّأن االستخدام القرآني لـ"قرية "،التي كثر حول معناها الجدل،
ّ
ٌ
املتشكل فيها جملة
معان متعددة؛ يحكمها كينونة معينة للهيئة
ِّ
اللغوي للجذر املعجمي "ق.ر.و "،ومتفرع في دالالته االصطالحية إلى ٍ
املنتظمة فيه :فهي في مواضع تحمل داللة مكين فقط ،وأخرى مكانية فقط،
املتضمنة للفظة "قرية" وكذلك سياقها
اآليات القرآنية
ِّ
ِّّ
ً
وثالثة تحمل داللة ملكان ومكين معا ،وقد تزيد على دالالتها تلك مفاهيم زمانية أو سمات وجودية ،وهكذا تتفاوت "قرية" في معانيها
بلطافة ودقة متناهية في تحديد مراد جملتها؛ بحيث ال ُيش ِّكل ُ
فهمها لتركيبة ُج َم ِّل َّية أخرى
متضمنة لذات املفردة في
ِّّ
فهمها في آية ما على ِّ
آية أخرى ،الرسم التوضيحي ( )2أدناه يشير باختصار لتعددية تلك املعاني:

املراجع:
أوال :املراجع العربية:
 .1البوشخي ،ش .)2002( .نظرات في املصطلح واملنهج .املغرب .فاس :مطبعة آنفو برانت .رابط إلكتروني:
https://archive.org/details/NadaratAlbouchikhi/page/n1
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Abstract: The purpose of this paper is to highlight the unique feature and distinctive characteristic of
the word “Qaria (village)” as used in the Qur’ān, that sets it apart from similar words (such as medina
(city) and balda (town)), thus, contributes to the linguistic inimitability of the Qur’ān. We aim to argue
in favor of the fact that the selection of words in the Qur’anic texts is not haphazard; rather it conforms
to the contextual significations, the lexical semantic properties of the words and the social message
they convey. To achieve this, the paper adopted lexical analysis of contextual approach that identifies
the Qur’anic lexical phrases where the word ‘qaria’ is found as chunks and, thus, take into
consideration the three-fold aspect of the word, those are: its semantic content, the forms of its
derivational and inflectional affixes, and its contexts.

Keywords: Qaria; lexical approach; Qur’ān; linguistic inimitability of the Qur’ān; translation.
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امللخص:

ً
ً
محمود شقير من الجيل الثاني من ّرواد القصة القصيرة ،آمن بالنهج الواقعي ،والفكر االشتراكي كي يصبحا منهجا خالصا لفنه،
ً
وجسد هموم الشعب في فنه القصص ي ،لذا نجد السرد يحتل مكانة خاصةّ ،
نقل الواقع بأمانة تامةّ ،
وأما الحوار فال نجد له حيزا يذكر
ّ
ً
ً
ّ
وأما الجانب الفانتازي فلم َ
إلى جانب السردّ ،
يلق بعدا في فنه ،مما جعل قصصه متفاوتة البناء فضال عن أنه غلب الفكرة على روحية
ً
ّ
ًّ
البناء الفني ،ولم ّ
يفعل القيم الواقعية تفعيال تاما ،وهذا يشكل سلبية واضحة املعالم والدالالت ،فعلى الرغم من نقل الواقع بأمانة
خالصة ،إال أنه لم يضع الحلول املناسبة لتغيير ذاك الواقع ،فكأنه يريد إيجاد منطلق يخالف به أصحاب املنطلقات الواقعية األخرى،
َ
تلك الواقعية التي ّ
جسدت املتضادات في الحياة الفلسطينية ،واملناددة في الشخصيتين (الفلسطينية ،والصهيونية).

الكلمات املفتاحية :أدب؛ محمود شقير؛ قصة قصيرة؛ قصص ي.

املقدمــة:

ً
يمتاز األدب عن غيره من النتاجات األخرى بقربه من النفس وتفاعل الناس معه بسرعة تفوق ما يتوقعه املرء ،علما ّأن التفاعل
ً
عفويا ،وإنما يحدث عن تيقن يستمر ما استمرت الحياة؛ ّ
ألن النفس البشرية تحتاج إلى ما يخفف عنها ويديمها بالنماء،
مع النص ال يأتي
فالتفاعل الذي نريده أو نقصده ال ينتهي فجأة ،كما أنه ال يدخل النفس كذلك ،لذا نجد حاالت التواصل قائمة بين النفس البشرية
والذائقة اإلنسانية والنص األدبي بأنواعه املختلفة.
وبما ّأن الواقع املعيش في فلسطين له بعض الخصوصية التي تمايزه عن باقي األقاليم األخرى من البلدان املختلفة ،لذا ارتأينا أن
ً
نتتبع الواقع من خالل نصوص إبداعية قصصية للكاتب "محمود شقير" ،الذي أبدع إلى حد ما في تصوير واقعه وتفاعل معه تفاعال
ً
ً
ً
ً
كبيرا ،جعل من نتاجه األدبي نتاجا مقروءا ومقدرا لدى شريحة كبيرة ال يستهان بها عند املتلقين لألدب ،واملتفاعلين معه ،دون النظر إن
كانت عملية التالقي الفكري مع ما يطرحه الكاتب قائمة أو غير ذلك ،ألن النتاج اإلبداعي يجد مريديه ،ويخلق صدى التالقي مع اآلخرين،
كي يخلد بخلود الحياة والباحثين عنها بأطرها ونظمها املختلفة.
ً
ً
ً ً
ً
ما يرينا نتاجا ّثرا للكاتب شقير ،يتفاعل فيه مع الواقع ،وينقله للناس بأمانة صادقة ،ويفعله تفعيال إيجابيا ،بعدما يتدخل فنيا
في صياغة الواقع املبحوث عنه ،وجعله مادة قصصية ممتعة ،فكان نتاجه بعض واقع ّ
مفعل مع خيال إبداع ناجح ،ما جعلنا نتتبع
ّ
املجسد عبر مسيرته األدبية ،ومن خالل نصوصه اإلبداعية القصصية ،حتى تجلية ما يحتاج إلى جالء ،كي يكون في متناول
الواقع
ً ً
الجميع ،فأخذنا نبحث بدراية الباحث املتأمل ،حتى نستيقن إلى ما نصبو إليه ،فرأيناه يتعامل مع واقعه تعامال ذكيا ،ال يثقل على
ً
ً
اآلخرين به ،وقد جاء تعامله عبر صور مرادة في ّ
حد ذاتها ،كي تكون هدفا ووسيلة للكاتب والقارئ معا ،فكانت مجموعة من اللوحات
الصورية الهادفة ،ألنها أي النصوص تشكل املادة التي ينطلق منها الباحث ،فكان ما جاء عبر صفحات البحث من أفكار تستجمع ذاتها
كي ّ
تشخص ما قام به الكاتب شقير ،وترينا السمات التي مايزت فنه القصص ي عن غيره ،بعد أن أخذنا من دراسات متعددة تجاه البحث
ً
ً
ً
وما ينادده في الفكرة ،حتى يتجسد األمر بعد اإلفادة أيضا من مناهج متعددة ،كي يبزغ في ثنايا البحث املنهج التكاملي حاميا وموجها
ً
ً
ً
ومرشدا للباحث خدمة لفكرته ومنطلقاتها ،علما ّأننا لم نعمد إلى تحليل نتاجه كامال وإنما اكتفينا ببعضه دون النظر إلى تاريخ نتاجه
ومرد ذلك يعود إلى محدودية صفحات البحثّ ،
فكانت نصوص من مجموعاته األولى ،وأخرى من مجموعاته القصصية األخرىّ ،
حتى
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نادي ّ
الديك

ثم ّ
تتساوق مع هدفه،كذلك لم أعمد إلى تدوين مستالت من النص القصص ي إال ملاما ،وذلك تعزيز للغرض نفسه ،ومن ّ
ندون الخاتمة
ً
واملصادر واملراجع التي اعتمدها الباحث في بحثه ،حتى غدا شاخصا في النور.

حياة األديب محمود شقير:

ً
ً
من نافلة القول ّأن ّ
نعرف بالكاتب عبر أسطر محدودة ،حتى ننطلق تجاه هدفنا ،ويكون التعريف هادفا ال ثقيال على أسطر البحث
وروحية القارئّ ،
ألن الدراسة ال تقوم على التعريف بالكاتب ونتاجه ،وإنما تستتبع النتاج القصص ي فقط ،لذا نقولُ :وِّلد محمود شقير
عام 1941م ،بقرية السواحرة قضاء القدس ،وتلقى تعليمه االبتدائي بالقريةّ ،
وأما الثانوي فقد أكمله باملدرسة الرشيدية بالقدس،
وبعدها انتسب إلى جامعة دمشق ليتخرج فيها يحمل درجة البكالوريوس في الفلسفة واالجتماع؛ ليلتحق بمهنة التعليم منذ عام 1965
ُ
حتى عام  ،1985حينما أحيل إلى التقاعد(.حمدان)1995 ،
ً
بعد التدريس انتقل للعمل في الصحافة وكتب في الصحف واملجالت الفلسطينية والعربية ،وكان يكتب أحيانا بأسماء مستعارة
وأدى ذلك إلى اعتقاله من سلطات االحتالل اإلسرائيلي ّ
مثل فارس أبو بكر وربحي حافظّ ،
عد ة مرات بين عامي  1969و1974م ،ثم
ً
أبعدته من الضفة الغربية إلى لبنان عام 1975م ،بعدها عاد إلى ّ
عمان مستقرا بها(.شاهين)1991 ،
ً
وكان عضوا في املجلس الوطني الفلسطيني ،وترأس تحرير عدة صحف ومجالت عربية كصحيفة الطليعة املقدسية ،ومجلة دفاتر
ً
ثقافية ،ومجلة صوت الوطن وصحيفة الجهاد املقدسية ،وعمل في صحيفة الرأي األردنية ،محررا لشؤون األراض ي املحتلة بين
ً
عام  ،1980 1978وكاتبا ملقالة أسبوعية بين عامي 1993 1991
كتب مجموعة من املسلسالت الهادفة للتلفزيون ،وكذلك له نصوص مسرحية ،وتسلم نائب رئيس وأمين سر رابطة الكتاب
األردنيين لسنوات متعددة ،كما أصدر مجموعة من األعمال اإلبداعية منها:
 .1خبز اآلخرين :قصص -القدس1975 -م.
 .2الولد الفلسطيني :قصص -القدس1977 -م.
ً
 .3طقوس للمرأة الشقية -قصص قصيرة جدا -عمان1988 -م.
 .4الجندي واللعبة -مجموعة قصصية لألطفال1986 -م.
 .5الحاجز :مجموعة قصصية لألطفال1987 /م.
 .6قالت مريم...قال الفتى :مجموعة قصصية للفتيان -اتحاد الكتاب الفلسطينيين1996 -م.
 .7صورة شاكيرا ،بيروت 2003م
 .8ابنة خالتي كوندوليزا .
 .9التراب.
وغير ذلك من األعمال اإلبداعية املتنوعة ،كما شارك غيره من الباحثين التأليف ملجموعة من الكتب واألبحاث منها :القصة
القصيرة في األردن ،رابطة الكتاب .عمان1980 -م .وأوراق ـ رابطة الكتاب .عمان1987 -م -وغيرها من النتاجات اإلبداعية الفاعلة...
(دليل.)2001،
ً
ُترجمت بعض قصصه إلى عشر لغات أجنبية منها :اإلنجليزية والبلغارية والروسية ،كما كان رافضا للطبقية والعبودية ،كما يوحي
به فكره وثقافته الفاعالن في حياته وتوجهاته(.حمدان)1995،
تصويرالو اقع:
لم يأت الواقع في نتاج شقير القصص ي على نمط واحد ،أو عبر ت صوير أحادي التوجه ،وإنما تعددت األنماط التصويرية أو
(الصورية) التي شخصها الكاتب ،لذا ال ّبد من التوجه إلى املعجمات القديمة حتى يتسنى لنا معرفة الواقع ومدلوالته اللغوية ،ومن ثم
كيف تطور املدلول اللغوي إلى املدلول االصطالحي الذي يتعامل معه الناس كافة ،إن كانوا مبدعين أو متلقين لإلبداع ،وإن اختلفت
وسائل التعامل مع الواقع من إنسان إلى آخرّ ،
ألن ثقافة املرء وقيمه ومنطلقاته الفكرية من الدوافع الفاعلة التي ّ
تحدد عالقة اإلنسان
مع واقعه.
فالواقع كما جاء في لسان العرب هو اسم فاعل من وقع ،بمعنى نزل وسقط ،وحصل وأتى ...فيقال (وقع به مكر ،نزل ،ووقع األمر،
ُّ
ً
ً
ً
ّ
تنظره ُّ
وتخوفه)(ابن منظور ،د.ت) ،وجاء في أساس
بمعنى جاء األمر ،ووقع منه األمر موقعا حسنا أو سيئا ،ثبت لديه ،وتوقع الش يء:
البالغة للزمخشري "توقعت األمر :ترقبت وقوعه ،وقع األمر :حصل ووجد(.الزمخشري)1973 ،
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ً
ً
ّ
ما جاء في املعجمات اللغوية والبالغية يرينا ّأن القدماء أملوا باملعاني اللغوية إملاما واضحا ،ال يحتاج إلى تفسيرّ ،أما الداللة
ً
االصطالحية أو املعنى االصطالحي ال نجده واضحا عند القدماء ،أي أنهم لم يتطرقوا إليه ،كما هو الحال في املعجمات التي تحمل مفردات
ً
ً
اللغات األجنبية ،أو "التي حفلت بها اللغات األجنبية قديما وحديثا في دالالتها على املذهب الفكري أو األدبي الفني ،أو على األمور واألحوال
الطبيعية واليومية التي ال يعتريها الشك في حقيقتها ،وهو ما يؤكد خلو األدب العربي من فكرة التمذهب املتكامل الذي عرفته اآلداب
األوروبية منذ القرن السابع عشر"(االيوبيّ )1984 ،
ألن املسميات عصرية ،وما دامت كذلك فال غرابة فيما وجدناه عند القدماء .بمعنى
ً
ال يجوز أن ُن ّ
حمل القدماء وزر عدم معرفة مصطلحات عصرية،ظهرت في بيئات مختلفة ومغايرة ثقافيا وفكرّيا.
فالواقع كما نلمسه من خالل التعريفات هو نتاج يعتمد على الحياة اإلنسانية والطبيعية املحيطة به ،أي ما يتعامل معه اإلنسان
ً
ً
ّ
بحواسه ومدركاته ،وما يجري في حياته من أشياء يستطيع أن يتلمسها أو يشخصها ،وينقل ذلك اإلحساس كي يصبح تجسيدا مبحوثا
ً
عنه ،هادفا في مبناه ومعناه.
ً
فالتعامل مع الواقع لم ينحصر في زمن معين ،أو لم يكن حكرا على أمة دون أخرى ،أو فئة دون أخرى ،وبمعنى أدق ،لم يكن الواقع
ّ َ
مادة ُغف ًال يتعامل معها الناس كل حسب منطلقاته وتخيالته ،ما ّأد ى إلى تنوع في األداء ،وتراكم في الصور املنتزعة من واقعها ،لذا نرى
إال
ً
أنماطا متعددة في عملية تشخيص الواقع ،دون تجميل أو تقبيح ،وهذا ال يعني نقل الواقع كما هو ،وكأن الكاتب يصور بعين العدسة،
ال باملشاعر واألفكار اإلنسانية التي يحملها ويدافع عنهاّ ،
كل حسب فهمه وقيمه ومبتغاه.
ً
ً
ّ
لكن املتتبع لصيرورة األدب وتطوره عبر مراحله املختلفة ،يجد اختالفا شاسعا في كيفية التعامل مع الواقع ،فمهما كانت قيم
ّ
املذهب الفكري أو األدبي التي يحملها األديب ال تمنعه من التعامل مع الواقع ،إال ّأن تعامله متفاوت ألسباب متعددة ،ما جعل الواقعيين
أو دعاة املذهب الواقعي يمتازون عن غيرهم في كيفية التعامل الصادق واألمين مع الواقع ،وذلك ألسباب متعددة منها ،التخلص من
األحالم التي لم تعد تتالءم مع روح العصر ،والثورة التي قادها البرجوازيون ،ورفض الفساد والظلم الذي كان يسود الحقبة الزمنية مما
أدى إلى كثرة الضحايا واملظلومين وغير ذلك من األشياء املؤكدة(...الشوباني.)1970 ،
ّإن التعامل مع الواقع ال يهدف إلى خلق سلوك معين أو فلسفة معينة ،وإنما يراد به فهم الحياة كما يعيشها اإلنسان ال كما يريدها،
ً
ّ
التبصر بالواقع حتى ال يقع األخيار فريسة لألشرار أو حتى ال
وهذا يحمل في طياته مؤشرات الخير أو دوافع الشر ،فالخير يأتي من
ّ
تقودهم املثالية الساذجة إلى الفشل في الحياة والتردي في مأزقها كما أنها قد تنفر من قبح هذا الواقع وتدفع إلى إصالحه ،أما الشر فقد
يأتي من التشكيك في القيم املثالية ،وهي قيم إن لم تكن حقائق واقعة فهي ضرورات خيرة ال ّبد منها لكي تستقيم حياة الفرد وحياة
املجموع ،ولكي ال ترتد اإلنسانية إلى الهمجية األولى أو إلى الوحشية الفطرية"(مندور.)1960 ،
ً
ً
ً
لذا نجد الواقع بكل حيثياته مصدرا خصبا لخلق النصوص اإلبداعية ،بدال من األحالم واآلمال الحاملة ،ما جعل مصداقية التعبير
ّ
تحل محل التمويه والتضليل باملفردات املتموجة في معانيها ،حتى تجسدت املصداقية في الكشف عن الحقيقة دون امليل للهوى
ّ
ً
إال أنّ
والعواطف ّ
الجياشة ،تلك العواطف التي جعلت اإلنسان يتمايز عن املجتمع ،في حين غدا املجتمع هو السائد بدال من الفرد،
التعامل مع الواقع لم يغفل مشكالت الفرد وهمومه ،لكن ليس على حساب املجتمع وقيمه ،بمعنى لقد أخذ ّ
كل نصيبه من تفكير األديب،
ً
ً
ً
ّ
(الفرد واملجتمع) ،إال ّأن املجتمع صاحب الحظوة الكبرى .ما جعل التفاعل مع الواقع من أطول الرؤى عمرا وأنجح وعيا وتجاوزا للحدود
ً ً
ً
ً
الوطنية واإلقليمية ،بمعنى غدا جزءا فاعال من التاريخ حتى أصبح "منهاجا حرا في اإلبداع الفني واألدبي"(فضل.)1992 ،
ً
ً
ً
يبا عن النتاج األدبي واإلبداعي للمبدعين العربّ ،
ألن التعامل مع الواقع أخذ يتضح شيئا فشيئا عند املبدعين
ومثل ذلك ليس غر
ً
العرب في العصر الحديث ،حتى شمل األجناس األدبية كلها من قصة ومسرحية ورواية ومقالة وأشعار الشعراء املختلفة ،ما يرينا نصوصا
غاية في اإلبداع ألدباء مخ تلفين في الثقافة والتنشئة ،وهذا يؤكد أن الواقع بحيثياته املختلفة أخذ حيزه الطبيعي ،لذا نجد الريف
وقضاياه واملدينة وهمومها من املواضيع الفاعلة والهامة التي رفدت الكاتب؛ كما غدت من موضوعاته وبنات أفكاره ،فغدت األرض
والصراع عليها من املوضوعات الشائقة في األدب العربي املعاصر ،فرأينا رواية األرض للشرقاوي ،واأليام لطه حسين ،وزينب لهيكل،
وغيرها من روائع اإلبداع الفني ،التي ُ
تمثل خصائص األزمنة واألمكنة بمنظور كتابها.
وبما ّأن الكاتب محمود شقير ،قد انخرط في صفوف الحزب الشيوعي في مرحلة الخمسينيات ولم يزل يؤمن بتلك األفكار وقيمها،
وتتلمذ على نتاجات ّ
كتاب أمريكا الجنوبية مترجمة إلى اللغة العربية واإلنجليزية ،وانتهل من معين الكتاب العرب أمثال الشرقاوي وطه
حسين ،ونتيجة للتنشئة الخاصة به ،والعوامل الذاتية واملوضوعية ،نجده يتعامل مع واقعه بمعطيات تحدد له الخصوصية الذاتية،
وتمايزه عن غيره في التعامل مع املفردة كي يتم تشكيلها عبر نظم خالص ،له ماله وعليه ما عليه ،من خالل ذلك نجده وقد اتجه إلى كتابة
القصة القصيرة "حيث نشر أولى قصصه في مجلة األفق الجديد املقدسية عام 1961م"(حمدان.)1992 ،
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ً
منذ ذلك التاريخ وحتى أيامنا هذه ،واصل الكاتب نشاطه اإلبداعي ،محاوال الغوص في الواقع املرير لتقديم رؤية مغايرة ال تخلو من
ً
ً
ً
السخرية الالذعة ،تلك السخرية وقرائنها جعلت منه شاهدا صادقا على ضمير زمانه ،ومكاشفا للنفس واآلخرين ،بصورة شائقة وفاعلة
حس الحركة التي تكشف عن كوامن النفس بأسرها ،ويكون ّ
إلى حد بعيد ،فهو صاحب مفردات صادقة تعكس ّ
كل ش يء يراه صاحب
حظوة أو مكانة في حياته أو الحياة بشكل عام ،فهو مظلل بالذكريات اإلنسانية التي تحمله ويحملها عبر كثير من نتاجاته وبالذات سيرته
"ظل آخر للمدينة" (شقير.)1998 ،
ّ
ّ
ومن يتتبع النتاج القصص ي يجد أن محمود شقير من رواد الجيل الثاني الذين بدأوا حياتهم مع الكتابة في بداية الستينيات من
القرن العشرين ،حيث تمتاز قصصه بما تحمله من سمات فنية وموضوعية ،أي أنها ّ
تعج بالنكهة الخالصة للحياة الفلسطينية في
ّ
القرية ،ويسطر همومها بمفردات تحمل دالالت واضحة دون مواربة ،إال ّأن نتاجه لم َي ِّسر وفق منهج واحد ،وإنما نجد الواقعية
التسجيلية ،بمعنى نجده يرصد الواقع بتفاصيله وينقله لنا بنتاجه األدبي ،فالتسجيل للواقع لم يلغ الجزئيات ويحفل بالكليات ،وإنما
نجده يحفل بجزئيات الحياة ّ
وتفرعاتها كما في "خبز اآلخرين" و"أهل البلد".
إلى جانب ذلك نجد التعبيرية التي يميل فيها إلى التجريد ،بمعنى آخر يتداخل الشعري مع الوقائعي اليومي ،ما يجعله يعتمد على
ً
ّ ً
ً
حيزا واسعا في هذا املضمار ،ما يرينا ّأن املرأة قد نالت مساحة في
لحظة مكثفة إليصال الفكرة في قصة قصيرة جدا ،حيث أخذت املرأة
وعيه االجتماعي ،وهذا يدلل على مكانة املرأة وأهميتها في بناء املجتمع والتقلبات التي تنهض بها كما هو الحال في ّ
قصته "الوطن"،وهذا في
ويروج لها عبر ّ
ّ
حد ذاته انتصار للفكرة التي يؤمن بها ويدافع عنهاّ ،
فنه اإلبداعي.
ً
ً
ّأما الشكل الثالث في قصته ،فنراه يتعامل مع النمط الرمزي ،أي نجده يبني قصصه على الرمزية ،وإن كان رمزه بسيطا واضحا ال
َ ُّ
يحتاج إلى عمق فكري أو صعوبة في التلقي ،بل رمزه يسهل الوصول إليه ،بمعنى ليست قصصه مستغلقة وإنما واضحة ،رمزها ُيشف
ً
ً
حتى يكاد يكون مباشرا كما هو الحال في قصة "رجل قام من بين األحياء"(رضوان،)1995 ،ما يعني أنه لم يكن مباشرا فقط وإنما أفاد
من معطيات الفنون األخرى.
ّ
مهما اختلف الباحثون والنقاد في تصنيف القصص القصيرة السردية والتعبيرية والرمزية ،إال أننا نجد نتاجات محمود شقير
ً
ً
القصصية قد أخذت حيزا مرموقا ،وإن وقعت بعض قصصه ضمن دائرة الخالف التفريقي ،وإن وجدنا إبداعاته القصصية محكومة
َ
بنظم يؤمن بها صاحبهاّ ،
ألن الكتابة اإلبداعية يجب أن ُتحك َم بقانونها الخاص الذي يميزها عن غيرها ،أو ينظمها كي تكون غير مثيالتها
من النتاجات األخرى.
ً
ً
وبما ّأن الكاتب يتعامل مع واقعه ،ويجعله مادته الغفل ،لذا نجد التصاقا حميميا بينه وبين موضوعه املتجدد في الطرح والنماء
ً
ً
(فلسطين أرضا وشعبا وقضية) أي ّأن القضية الفلسطينية تمثل بؤرة مركزية الخطاب القصص ي لديه ،إلى جانب املرأة وما تحمله من
ً
ّ
التالزمية لديه تكمن في األرض واملرأة معا ،فهما يشكالن محورية التالقي في الفكر والبناء الهرمي للجسد
إرث داللي وإنساني وقيمي ،أي ّأن
القصص ي.
ً
ً
ً
ً
ً
فالتعامل مع هذه الثنائية لم تجعل نتاجه فظا أو ثقيال أو مبهما ،وإنما نجده نتاجا بسيطا في التركيب ،فال نكاد نعثر بأية تقنيات
قصصية من مثل التداعي -القطع ،عين الكاميرا("...رضوان.)1995 ،
ّ
ّ
فال غرابة في ذلك ،فكما نعتقد ّأن محمود شقير من الذين ُيسخرون فنهم إليصال فكرتهم وخدمة لها ،وهذا ال يعني تسطيح البناء
والفكرة ،أو إغفال الجوانب الفنية باإلطالق ،وإنما نجده يوازن إلى حد ما ،لكن هذه املوازنة تجعل الفكرة صاحبة الحظوة أكثر من
ً
ً ً
ً
ً
ً
تقنيات الفن القصص ي األخرى ،كالحوار مثال ،حيث نجده بسيطا ال يشكل عمقا كبيرا في البناء الكلي للقصة ،وقد يكون منعدما أصال
ً
ً
ً
 ،ألنه يستعيض عنه بالسرد املباشر ،فكأنه يقف على مرتفع رائيا كل ما يخطر بباله ،متمكنا من أدواته ،مضطلعا في موضوعه ،ومن ثم
ً
ً
ً
يبدأ بعملية السرد املقصودة ،فهو غالبا ما يكون راويا محترفا ،غير ممجوج في وعي املتلقي ،وليس بداعية من حيث التوجيه واإلرشاد،
ً
مستخدما األفعال ّ
أي أنه يسرد ما يراه ّ
الدالة على الحدث وقيمه كما هو الحال مع كثير من قصصه الهادفة(...زجاج).
ويحسه ،ويريده
ً
ً
فالسرد لديه ساكن الدالالت ،يظهر الحالة القائمة ،ويجعل املتلقي متشوقا أو مصغيا ،حتى يكمل القاص أو السارد ما لديه من
ّ
ّ
يات أو تبعات ،حيث يشعرنا ّأن مشاهده قد حددت معامله وما على املتلقي إال انتظار الخاتمة ،في حين لو انتقلنا إلى الحوار في بعض
متبق ٍ
ً
ً
قصصه سنجده بسيطا قليال ،يهدف إلى إجمال الحدث وتحجيم جمله الناقلة للحدث عبر الحواريات البسيطة ،وهذا يجعل صاحب
ً
الصوت القصص ي مكمال للحدث وبنيته ،إذ ال يصنعه عبر الحوارات وإنما السرديات هي املكملة له.
ً
أي ال ّ
نتلمس ُبنية حوارية خالصة ،وهذا ليس بعيدا عن البناء الفني في القصة القصيرة ،وإنما السارد هو املسيطر ،وصوت الراوي
املجسد لألشياء ،حتى كأنك تشعر بغياب روحية الحوار لتعود إلى روحية السرد ،فكأن السرد حوار مقصود في ّ
هو ّ
حد ذاته ،وهذا يعد
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ّ
ُ ّ ً
ً
ً
غيبا .ما يرينا حالة سردية
ضعفا في بنية الحوار ،إذا كان الحوار مطلوبا ،أو ُيشكل جوهر البناء ،إال أنه في القصة القصيرة يكون م
ً
ً
مسيطرة في ظل الحوار أو مع استخداماته املنحنى املغاير أال وهو البعد الفانتازي داخل بعض نصوصه ،فنرى سردا مباشرا وال نجد
ً
ً
ً
ً
ً
ً
فنتازية أو بعدا فجائيا إذا جاز التعبير ،لذا نجد بعدا واحدا مسيطرا على قيمه القصصية ،مظلال على النزعات االنفالتية األخرى التي
ً
ً
ّ
ّ
يحاول تلوين قصصه بها ،إال أنه لم يخرج من دائرة السرد إال عائدا لها ،وإن جاءت بألوان مختلفة ،وهذا األمر أي السرد يكون لزاما في
عملية الخلق الفني للقصة القصيرة ،أو معمارية بنائها يقوم على السرد،ألن مقومات الحوار تكون منعدمة ،أو معدومة.
وبما ّأن نتاج شقير القصص ي ّ
يعب من الواقع بشكل عام ،والقرية الفلسطينية ومقتنياتها بشكل خاص ،بل يكاد يلتقط صورة
املبحوث عنه ،وكأنه ينقلها بعين الكاميرا ال بعين الفنان الذي يعايش واقعه ،فهو يتفاعل مع الواقع وينقله لنا كما هو ،بعدما يضيف
ً ً
ً
ً
إليه من أحاسيسه ومشاعره وقيمه وتخيالته ،ويجعل خياله فاعال في بناء فنه عامة ،وهذا ال يعني أنه ينقل لنا خلقا فنيا متخيال فقط،
ً
ً
ً
ً
ً ّ
وإنما ّ
يقدم لنا واقعا معكوسا مشابها للحياة كما هي ،ما يرينا ضعفا في بنية العمل أحيانا ،إال ّأن هذا الضعف لم يوصل العمل إلى ركاكة
ً ّ ً
معبرا عن واقع معيش ،وإن كان الفن
ممجوجة ،وإن ينقله من طائلة اإلبداع املتمايز إلى دائرة اإلبداع املبسط واملفهوم ،ما يرينا فنا
ً
"الواقعي ليس ذلك الفن الذي يكتفي بسرد واقع قائم وتصويره فوتوغرافيا ،وإنما هو الذي يلجأ إلى اختراق هذا الواقع ،وإمساك مظاهر
ّ
ّ
املعذب وأهدافه النبيلة ،ذلك ّأن العمل بالنسبة للفنان عملية عقلية واعية وليس ّ
مجرد
تغيره نحو األفضل ،أي نحو مصالح اإلنسان
انفعال أو إلهام ،وهو عمل ينتهي بخلق صورة جديدة للواقع ،تمثل هذا الظرف كما فهمه الفنان وأخضعه لسيطرته" (فيشر.)1971 ،
ً
على ضوء ما تقدم نستطيع التعامل مع نتاج محمود شقير القصص ي ،الذي اخترق الواقع ،وحمله لنا صورا أدبية عبر ثنايا الفن
ً
ً
ً
القصص ي ،الذي جاء به صورا متعددة وليست أحادية الجانب أو الطرح ،لذا نبدأ بالتعامل مع هذا الفن تعامال تفكيكيا حتى نوصل
صوره الحاملة له على حده ،حتى نتيقن من مدى نجاح ما يصبو
الصورة الهادفة من هذه الدراسة ،بمعنى نعمد إلى دراسة كل توجه عبر
ِّ
ً
ّ
ّ
إليه الفنان القاص ،ومدى مصداقية التفاعل مع الواقع ونقله صوريا ألن الفن ما هو إال جنس من التصوير ،وبما أنه صاحب مالحظة
دقيقة تجاه واقعه ومجتمعه وبيئته ،وصاحب حس حقيقي أكبر مما هو صاحب ّ
حس انفعالي أو تخيلي ،لذا نبدأ بالقراءة والتحليل
لنماذج من قصصه املتعددة ،التي أنجزها عبر حقبته األدبية املمتدة منذ عام 1961م حتى "صورة شاكيرا" التي صدرت عام 2003م،
ً ً
ً
ّ
وما بعدها من إبداعه القصص ي ،علما أنه أنجز فنا راقيا ورائعا بعد هذا التاريخ ،وإن تداخلت بعض موضوعاته وأفكاره ،إال أننا نجد
ّ
القاص ّ
يفرق بين أعماله كما هو صاحب املشرط أو املقص ،وإنما تبقى
مشاهد خاصة تمتاز بها كل مجموعة من غيرها ،وهذا ال يعني ّأن
الخصوصية في بعض األعمال تدلل على نمائها أكثر من غيرها.
ً
ً
لذا نبدأ مع أولى مجموعاته "خبز اآلخرين" التي يتعامل من خاللها مع الواقع تعامال تسجيليا ،أي أنه صاحب منهج تسجيلي في خبز
ً
ً
االخرين ،وبعضا من مجموعته الثانية "الولد الفلسطيني" ومثل هذا األمر "املنهج التسجيلي" ليس غريبا على إنسان فنان يعيش حياته
ً
ً
ويتأمل الحياة كما هي ،ويتفاعل معها ،فهو صاحب طرح رافض للطبقية ،منتصرا للفالحين والعمال واملرأة معا ،أي أنه ينتصر ملن ينتصر
ً
ً
لألرض واإلنسان معا ،من هنا نبحث كي نرى إلى أي مدى استطاع القاص في اختراق الواقع أو إلى أي مدى يرينا صورة جديدة أو طرحا
ً
جديدا تجاه موضوعهّ ،
ألن أبرز ما تنادي به الواقعية هو "عدم مفاجأة الحقائق الواقعية امللموسة ،وعدم التنكر لها ،فال يجوز لألديب
ً
ً
أن يجعل اإلقطاعي قديسا وإن التقى في حياته مع إقطاعي ورع وتقي ،وال يجوز له أن يجعل من الفقير لصا وإن أطلعته حياته على وجود
فقير من هذا النوع"(جريدة.)44 ،
ّ
إذا كانت الواقعية تؤمن بهذا الطرح وتنادي به ،وبما أن محمود شقير من أنصار ودعاة املنهج الواقعي ،لذا نجده يغاير تلك
املنطلقات ،بمعنى نراه يتفاعل مع شخصيات سلبية ويجعلها إيجابية أو حيادية عادية ،كما تعامل مع شخصية املختار ،التي هي رمز
للسلطة في كل مكان ،وإن اختلفت كيفية استغالل السلطة من إنسان إلى آخر ،فـ "أهل البلد" قصة يفضح من خاللها القاص شرائح
املجتمع ويظهر جوانب سلبية أكثر مما هي إيجابية ،كما أنه يؤكد مسألة الجنس والخيانة الزوجية ،ويجعلها محورية هامة ،إن كانت
الخيانة حاصلة أو لم تحصل ،أم هي مجرد شك ظني من قبل أصحاب الشأن ،فكما تعامل مع شخصية املختار وجعلها حالة وسطية،
ً
ً
ً
ّ
تلك الوسطية غايرت طموحات املنهج الواقعيّ ،
ألن املثل ّ
الس يء ال يكون إال سيئا ،فعندما جعل املختار مصلحا رافضا للعراك بين
ً
النساء ،نراه يتدخل شخصيا في بناء الحدث ،وليس الحدث هو الذي نما على شاكلة هادفة ،ومن يتمعن في القصة ،يجد الكاتب يتعاطف
مع املختار وكأنه شخصية عادية بسيطة تعيش "في مجتمع متخلف تتحسر على أيام زمان -أيام الرجولة وخوف النساء" (رضوان،
 .)1998وقد يكون هذا املوقف قد ُب َني على رؤية فلسفية ّ
تبناها القاص حتى ُيمايز نفسه عن اآلخرين من املؤمنين باملنهج الواقعي.
يجسد حالة الخيانة الزوجية ،ويجعلها ظاهرة الفتة للنظر ملا تشغله من ّ
في حين نراه ّ
حي ٍز في حياة الناس ،ويعيد ذلك إلى قسوة
ً
ً
ً
الحياة بأنماطها املختلفة ،ما يرينا إنسانا منحرفا يقع في مكائد الزنا ،ومثل ذلك ليس عيبا أن يذكر في قصة أو عمل إبداعي ،وإنما على
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الكاتب املؤمن بفنه ونهجه كما هو محمود شقير أن يجد البديل ،بصورة تلميحية ال تصريحيةّ ،
ألن الواقعية بأنماطها تحاول إظهار
ً
الس يء ملحاربته وخلق املعادل املوضوعي البديل ملثل تلك السقطات القاتلة ،التي تفهم سلبا من قبل املتلقين أو الباحثين عن الخالص،
ّ
ٌ
مفقود منها.
ألن الخالص
ً
ً
لذا نجد الزوج املطعون في شرفه مستسلما لواقعه ،ضعيفا ال يقوى على اتخاذ قرار ،فيكون الدمع وسيلة رفض لواقعه ،بعدما
حاولت زوجته إقناعه بعدم خيانتهّ ،
كل ذلك يرينا مدى التناقض فيما يحمله القاص من فكر يطرحه بواسطة صوره وأفكاره األدبية.
وقد ّ
تجسد ذلك في قصته "أهل البلد".
ً
ّ
ّأما في خبز اآلخرين فنراه ال يبتعد كثيرا عن منطلقاته ،وإن جعل السرد يتجاور مع الحوار ،إال ّأن حواريته تبقى محجمة إلى جانب
ً
ً
سردياته ،فهو يتعامل مع موضوعه تعامال متناميا ،حيث يصف لنا أو ينقل لنا حياة امرأة فالحة في يوم عناء وهي تبيع العنب في أحد
ً
أسواق القدس الشعبية ،تضحي بجهدها ووقتها ،خدمة ألسرتها وعونا للزوج العامل املكد ،فنراه يحمل الحدث في خلق الصورة السلبية
ألحد الشباب الذي يراود صاحبة العنب عن نفسها ،بعدما طلب منها الذهاب ملنزله كي يشتري ما تحمله من عنب في ذاك اليوم ،خدمة
ّ
منها في حمله للبيت ،ومراعاة لها في شراء ما تحمله من عنب ،إال ّأن الصورة تتضح حينما يراودها عن نفسها ،فترفض ،فيعاود إغراءها
ً
من جديد ،فتتمسك بالرفض ،ما يجعلهما يتشاجران ،فيتمزق ثوبها ،فيطردها دون أن يشتري منها شيئا ،فتذهب حزينة باكية ،ثم تعاود
بيع العنب من جديد ،لكن في مكان آخر ،ما يجعل أحد الحراس يطردها بحجة عدم السماح لها بالبيع في املكان املتواجدة فيه ،فتغضب
وتلقي بالعنب على األرض وتعود إلى القرية حزينة خائفة ،تفكر كيف ستقابل أهل القرية ،بعدما قررت أن تعيد الكرم لصاحبه.
ً
أيضا ،إذ يعود الكاتب مرة أخرى إلى قضية الجنسّ ،
ويفعلها
ّإن تصوير املرأة على هذه الشاكلة مسألة سلبية ،وموقف سلبي
ً ً
ّ
ويجعلها محورا هاما في بناء الحدث ،إال أنه سرعان ما يصلح موقفه ،ويجعل املرأة تستجيب لعواطفها وحسها األمومي ،وتبدأ من جديد
في مساعدة زوجها.
ً
ّ
الطرح الذي جاء به القاص ،يرينا مسألتين متداخلتين ،وهما :أن املرأة هنا عاملة منتجة وهي معينة للرجل ليست عبئا عليه،
منتظرة العودة إليابّ ،
وأما الوجه الثاني ،فهو نظرة ابن املدينة للجنس ،وكيف ينظر للمرأة على أساس أنها بضاعة لتلبية نداءات
ّ
القص هنا ّ
ّ
يعبر عن موقف شرس تجاه العبودية والذل ،التي يحاول تجسيدها بين الناس
الشهوة ،تباع وتشترى ليس إال ،لذا نجد فن
عبر شخصية الشاب الذي راود املرأة الفالحة البائعة للعنب عن نفسها ،وكيفية الخداع الذي انتهجه للسيطرة عليهاّ ،
ألن الكاتب يرى
في رد التقاء الظروف على أساس دائم لإلنسانية" (فيليب ،1967 ،ص ،)256ما ُي ّ
جسده الكاتب يطرح هموم مجتمع القرية اإلنسانية
عبر الجنس وم ّ
قوماته.
ً
ّ
ً
ً
حتى ُيشعر املُستقبلين ّ
لفنه القصص ي ّأن الجنس يشكل محورا فاعال في بنائه الفني ،وكأنه يقول على املجتمع أن يضع حال ملشكلة
ً
ً
يلهث خلفها قطاع واسع من الناس ،مع تباين النظرة واملوقف ،لكنه لم يضع حلوال ،أو لم يصنع موقفا يبرهن عدم السلبية في املجتمع
جسدها عبر ُ
أو تجاه أبطاله في قصصه ،والنماذج لديه في تعامله مع موضوع الجنس متعددةّ ،
ص َو ٍر مختلفة.
ونتيجة للتعامل مع النص القصص ي ،نلمس الكاتب وقد ّ
فعل موضوعاته عبر لغة لها مكوناتها ،وأسلوب له مقوماته ،وإن كثر
استخدامه للفعل بشكل عام ،وأخص بالذات الفعل الذي يد لل على الزمن املاض ي كما هو الفعل "كان" ،وكأن الكاتب قد أفاد من
ترجمات ّ
الكتاب الوجوديين ،الذين ّ
تعرف عليهم في مرحلة الستينيات "وهذا الوضع يذكرنا بالكتابات الوجودية التي ترجمت إلى العربية
في الستينيات ،حيث سيطر عليها الفعل كان ـ يكون ـ ويبدو ّأن الفعل قد تركز في أذهان ّ
الرواد الشباب" (رضوان.)1978،
كل ذلك يضعف النص ،ويثقل كاهله ،حيث استخدم الفعل "كان" عشرات املرات في مجموعته القصصية ،هذا التالزم مع الفعل
كان ،من السهل على الكاتب التخلص منه ،فهو يدلل به على الوصفية الزائدة ،أو زمن الفعل ،فالتتابعية لكان وتالزم الواوات معها،
َ
يثقل النص ،ويقلل متعة التالقي ،بمعنى يشعرك بالوصفية للنص وليس بالبنائية الفاعلية.
ّأما املظهر االخر أو الصورة األخرى التي ينقلها في نصه القصص ي ،هو مظهر االستسالم السلبي ،الذي ترفضه قيم الواقعية ،ومن
ً
ً
تعامل مع الفن الواقعي يتيقن ما نذهب إليه ،فمن يقرأ قصة "بقرة اليتامى" يجد أبا إسماعيل مستسلما لواقعه ،علما أنه هرب من
الواقع إلى الحلم ،والحلم ال يعني سوى التأمل واالنتظار في األمل البعيد ،أي نجده يضع طموحه في دائرة األمنيات والتمني ،فعندما لم
ً
ً
يستسلم أبو إسماعيل بطل قصته لطموح املرأة الغنية صاحبة املنزل الذي يعمل فيه أجيرا ،وال يحرك ساكنا تجاه مطلبها غير املشروع
"مراودته عن نفسه" ألنها رأت فيه على شاكلة االحتجاج الضميري ،وليس الفعل وردة الفعل ،وإن نجده يترك العمل ،فهو يتذكر أسرته
عند عملية املراودة ،فيكون الصراع النفس ي وعذاب الضمير ،هما الرادع لعملية التجاوب الجنس ي معها ،لذا نجده يغادر املنزل ،ويعود
لقريته ،ويبدأ بسرد قصة بقرة اليتامى على أوالده حتى يناموا (انظر قصة بقرة اليتامى) ،أي أنه ّ
يجسد رفضه في شخص بقرة اليتامى
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ّ
إال ّأن النهاية جعلتها تقع في قبضة السكين ،ومثل هذا مشهد أو موقف ّ
يعج بالسلبية
التي لم تستجب ملشاعر ورغبات األغنياء،
ّ
ً
ّ
واالستسالم ،وما عمله ذلك إال قتل للبطل ،وإضعاف للفكرة معا ،فهو كمن يؤكد أن الفالحين البسطاء ال يستطيعون خلق الفعل
وردة الفعل كذلك؛ حتى تتساوى ّ
الرافض ّ
كفتا امليزان أو تتعادال ،وهذا ُأ ُّ
س السلبية ،لذا تالزمت سلبية البطل مع محورية الجنس،
ً
ً
ً
ً
السلبي أيضا ،وهنا مؤشر ليس سهال ،إذ يجعل الكاتب محورية الجنس السلبي هي املسيطرة ،أي نجد األغنياء ذكورا وإناثا يبحثون عن
ً
ً
متعة الجنس مهما كان مصدرها مشروعا أو غير مشروع ،بينما الفقراء املحكومون بقيم ونظم خاصة بهم ،يجعلهم مصدرا للجنس ،أي
هم من سوف ُيطفئون جمرات الجنس املتقدة لدى األغنياء ،لذا تالزمت السلبية عند الطرفين (األغنياء والفقراء) على ّ
حد سواء ،فهو
ً
ً
بذلك يسحق املجتمع ويجعله متبلدا ،شهوانيا ،بعضه يحاول إشباع الشهوة ،واآلخر يرفض تلبية ندائها أي (الشهوة) ،في حين نجد
األمرين ال يتالءمان مع ّ
سنة الوجود ومقوماته ،وهذا يرينا ّأن الخاصية في تناول املوضوع ال تتناسب ومعطيات الفكرة االنبعاثية التي
يؤمن بها الكاتب ،أي نجد ّ
قصر عن معطيات نقل الحياة وتفعيلها ،فال هو ّ
فنه قد ّ
فعل أدوار أبطاله وال وضع الحلول املالئمة للخالص
ً
من تبعات الجنس ومواقف الناس منه في مجتمع يعيشه الكاتب ويتفاعل معه ،ويحاول تعرية نظمه وقيمه ،هادفا إلى رفض القيم
السلبية الراكدة كما ركود املاء اآلسن  ،لكنه يعجز عن وضع حلول لخلق قيم جديدةُ ،تنهض املجتمعّ ،
ألن الطريقة الفنية األكمل كما
يقال "هي الطريقة التي تستند إلى أسس ثابتة وعميقة في املعرفة ،إلى جوهر األشياء ذاته الذي نستطيع أن نتعرف عليه في صور مرئية
ً
ً
ئيسيا يخضع لهذا التصوير ّ
كل ما عداه ،فانتباه
وملموسة ،وتأتي قوة التعبير الحقيقية في الفن من ّأن الفنان حين يصور شخصا ر
الناظر ّ
يتسمر على ما هو أساس ي ،ينشأ من خالل انطباعه عن الكل"(فضل.)1978 ،
فليس انعكاس الحياة وال التفاعل معها من األمور السهلة وال ّ
الهينة ،وإنما فيها صعوبات ّ
جمة ما يرينا صعوبة الواقع ،وقيم
الواقعية والتفاعل معها ،لذا نتلمس بعض الهنات في البناء الفكري أو األدائي للشخصيات البطلة التي يتحدث عنها القاص محمود
شقير ،التي استمدت من واقعه وأسدل عليها بعض خياالته ،حتى يتالزم الطرح الذي يؤمن به الكاتب أال وهو تعرية املجتمع وقيمه
ّ
البالية ،مع ظهور املنحى الرمزي الشفاف ،كما هو الحال مع رمزية بقرة اليتامى ،تلك الرمزية البسيطة والهادفة ،وإن جاء عبر صورة
مكرورة أال وهي العالقات الجنسية السلبية ،التي يصورها ويجعل الناس مقسومين إلى قسمين تجاهها.
ّأما النمط اآلخر من األنماط التي ّ
جسدها القاص في قيمه التعبيرية ،تمثل في نهج نمط جديد في تعامله مع التقنية القصصية ،أال
ُ ّ
ً
وهو النوع التعبيري ،أي النمط الذي يميل للمزج بين التجريد وأحالم اليقظة وحركة الواقع والحلم في تداخل مقطع غير مبرر فنيا في
ً
ّ
مش ً
وها في بنائه واندفاعاته ،كما هو الحال مع فايز عامل اإلسمنت الذي يعمل في املدينة
معظمه ،ما يرينا أنموذجا ليس ذا قيمة أو
ً
بعيدا عن زوجته وأوالده ،فايز الذي يشك في زوجته ويتهمها في أعماقه بالخيانةّ ،
فيصور له خياله اللقاء الذي يتوقعه أو يتخيله بين
ّ
زوجته وابن اإلقطاعي "عبد الحميد" وتبدأ عملية بناء القصة من منطلق الخيانة املتخيلة ،إال ّأن نهاية القصة ترينا براءة الزوجة ،وليس
ّ
لها عالقة تذكر مع ابن اإلقطاعي (عبد الحميد) ،وما املسألة (الخيانة) إال من صنع خيال فايز العامل املجهد واملبتعد عن أهله ،وكأن
ّ
منا أن نتنبه إلى أهمية الجنس في الحياة ،فهو من ّ
الكاتب يريد ّ
الكتاب الذين يلحون على هذه الظاهرة املتخيلة عند الكاتب قبل أبطاله،
ً
ً
ً
ّ
فال أظن ّأن الجنس والخيانة الجنسية في األسرة الريفية الفلسطينية كانا يشكالن منهجا أو مظهرا واضحا ،وما األمر إال من اهتمامات
ّ ً
ً
مبررا للكاتب في تكثيف صوره األدبية
الكاتب ،فكأنه يريد بتر املشكالت الجنسية وعالقتها من املجتمع بترا نهائيا ،وال نستطيع أن نضع
ّ
ّ
تجاه العالقات الجنسية املشبوهة ،إال عبر تفسير واحد وهو "علينا أال نتهم زوجاتنا ونشك فيهن دون ثوابت واضحة" ومثل ذلك ال
ً
يحتمل أن تتعدد األنماط التعبيرية ويكون الجنس مشهدا كما جاء في قصص متعددة ،وبالذات قصة "والنار ذات الوقود" التي تحمل
ً ً
بعدا رمزيا في عنوانها ،لكنها ال تتمثل ذلك في بنائها أو أفكارها ،وإنما الوضوح يستملك مفردات تلك القصة.
ً
ً
ً
ومن يتتبع هذا النمط القصص ي عند شقير ،يجده ناقدا الذعا للمجتمع ،مؤمنا برفض الواقع ،لكنه ال يضع املثل التي سوف
ينتهجها أو يتبعها الناس فيما بعد ،فهو كمن ينقل للناس هموم الناس بأمانة وإخالص ،لكن دون أن يتدخل في الرؤية املستقبلية لهم،
قدم لنا ما ّ
لكنه يشعرنا بإنجاز معين إذا ّ
قدم من واقع مرفوض وهموم مدانة ،ويمتد هذا األمر لديه "حتى يصل إلى الذروة التي يبدأ
عندها التحولّ ،إما إلى السعادة وإما إلى الشقاء"(عيد.)1994 ،
ً
لذا ال نجد النجاح املتمايز لديه ،في كيفية تفعيل دور بطله فايز ،فبدال من استمرارية التفاعل بين فايز ورفاقه في الفكر والعمل،
نجده يتخبط في حاالت الشك املدمرة تجاه زوجة بريئة ،وهذا الشك يؤدي إلى ضياع جهد القاص وأشخاصه ومن يتتبع هذه األعمال
فيما بعد.
ّ
ّ
ّ
وأما قصته "نجوم صغيرة" فنراه ينقلنا إلى صورة أخرى من صور القرية املقهورة ،لكن الصورة تنقلنا إلى جو الصراع اإلنساني مع
الطبيعة حين انحباس املطر ،ويسيطر القحط على لوازم الحياةّ ،
لكن امليزة في القصة هي استمرارية أمانة النقل السردي ملشاهدات
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العين البشرية من القاص ،فهو يصور الواقع كما هو ال كما يجب أن يكون ،فمشاهد الناس وقت انحباس املطر ،ترينا حاالت الفزع
والحرص والحرمان والخوف من املجهول ،فهو ينقل حال أسرة تعيش في القرية ّأبان القحط ،حيث يترك الزوج القرية ويتوجه للعمل في
ً
املدينة ،ما يجعل األهل يبحثون عن قريبهم في املدينة ليكون مالذا لهم ،وكيف تكون املرأة األم الضحية واملنتظرة ،حاملة الهم الجمعي
ً
لألسرة وكيفية تصرف التجار مع الناس ،إذ يرفضون بيعهم باآلجل ،كما رفض صاحب الحانوت بيع الفتاة مصباح زيت بدال من املصباح
ً
الوحيد الذي كسر سهوا من قبل الولد املنتمي لألسرة ،وهذا زاد حجم املعاناة لدى األم ،فذهبت لالستدانة من جيرانهم ،لكنها رجعت
حزينة كئيبة ملعرفتها بالواقع.
ّ
نقل القاص مشاعر الناس بأمانة كبيرة ،ودون ما يردده األطفال حين انحباس املطر ،وكيف تنام األسر حاملة بسقوط املطر،
ُ
ّ
وكيف تجوب ثـلل األطفال شوارع القرية وهي هاتفة بما تعتقد "راحت ّأم الغيث إتجيب الرعود وما رجعت إال الزرع طول القعود" (شقير،
.)1975
بعد عودة األطفال للمنزلّ ،
تمردوا على الظالم الدامس ،ما حدا باألم استعمال السراج القديم الذي تراقص الرياح توهجه الباهت،
ً
ّ
ّ
ّ
وهذا يرينا بعض البديل ّ
لهم قائم ،إال أن القصة وإن كانت محكمة البناء فنيا أكثر من قريناتها من القصص في املجموعة ذاتها ،إال أنها
ٍ
ً
ً
ّ
لم تحد عن الخط العام الذي انتهجه القاص ،حيث الدعاء والحلم هما املسيطران ،كما في بقرة اليتامى وغيرها ،علما أنه يرينا مظهرا
ّ
التحول في تفكير الناس ،وتمثل ذلك في الهجرة القسرية من الريف إلى املدينة ،فالهجرة هنا سلبية أكثر منها إيجابية ،ألنها
من مظاهر
تقتل الجانب املنتج في حياة الناس ،وتجعلهم في الجانب املستهلك الذي يبحث عن العمل الخدمي غير اإلنتاجي ،ألن املدينة العربية
مستهلكة أكثر مما هي منتجة ،والسبب يعود في نشأتها والقيم التي تعيشها ومجتمعها ،ما يرينا طبقة عاملة انتقلت من الريف إلى املدينة،
ً
فال هي أتقنت روح العمل املنتج وال بقيت تحمل إرثها الزراعي املرتبط باألرض طويال.
ّ
الص َو ُر األدبية السابقة ترينا حال القرية الفلسطينية قبل اندالع حرب حزيران عام 1967م ،وإكمال الطوق االستيطاني على ما
ّ
تبقى من فلسطين ،إال ّأن القاص بدأ في إيجاد نمط قصص ي جديد ولو من الناحية املضمونية ،حيث بدأ في كشف العالقة بين الشعب
الفلسطيني واملحتلين الصهاينة ،العالقة التي مايزت بين الشخصية الفلسطينية والشخصية الصهيونية ،كما جسدتها قصة "متى يعود
إسماعيل" التي تسرد لنا حال أسرة فلسطينية إبان الحرب ،حيث تأخذ أم إسماعيل طفلها املريض إلى دير الراهبات في املدينة ملعالجته،
فيتبعها ابنها البكر إسماعيل ،وبينما الناس ينتظرون في ردهة االنتظار ،يبدأ الحديث عن أناس لهم أذناب في املجتمع ،ومن ثم ينتقل إلى
ً
البوابة حيث أحمد شلباية ـ األهبل ـ مصورا حالته في كوخه الصغير الفقير ،يعيش مع األفعى وأبو بريص يتلصص من ثقب في الجدار،
لكنا نتعرف من خالل الحوار أن زوج صفية يعمل مع الثوار( .شقير)1975 ،
في هذه األثناء ُيسمع دوي انفجار ضخم يهز املكان ،وهذا بداية للعدوان اإلسرائيلي على العرب عام 1967م ،بعد فترة يبدأ الطرق
على باب الدير الذي أغلقته الراهبة لتكتشف ّأن الجد جاء بسيارة شحن كبيرة لنقل العائلة صوب الشرق ،يصعد الجميع تطلب صفية
جده قرب السائق ،فينزل إسماعيل من خلفية السيارة ،وعند وصول الجسر ّ
من ابنها إسماعيل الصعود مع ّ
املهدم ينزل الجميع وتبدأ
ّ
حيرة الوالدة في البحث عن ولدها إسماعيل ،ألنها تحلم بعودته ،إال أن اليهود قتلوه مع أحمد شلباية ،وهذا يجعل األم في حالة صراع
ً
دائم تجاه مصير ولدها ،فهي ال تصدق مقتله ،وإنما تطمح دائما في عودته بينما تعيش مع باقي أسرتها في أحد مخيمات اللجوء.
ما تقدم يرينا نهج القاص في عرض أفكارهّ ،
لكنا نتساءل ما الذي ّ
قدمته القصة ملتراكمات القاص أو ما تركته للقارئ ،لذا نجده
يدين الرحيل الذي ّ
تجسد في موقف الجد ،وهذا الرحيل تمثل في رحيل األجيال كلها عن فلسطين (الجد -أم إسماعيل -أوالدها) بمعنى
ً
ً
نجد ثالثة أجيال تغادر الوطن طلبا لألمان ،وبحثا عن سنوات متبقية من عمر اإلنسان.
ً
ً
ً
ّ
إال ّأن القارئ للقصة ال يجد شيئا جديدا وال تفعيال لدور زوج صفية (والد إسماعيل) الذي عرف بعالقته بالثورة ،فال وجود ألي
مظهر من مظاهر الرفض لديه ،لكن الكاتب يحاول جلب بعض املشاهد التقطيعية حتى ّ
يجسد معاناة اآلخرين ،وكذلك حاول الكاتب
ً
ّ
ُ
ّ
مزي تمثل في شخصية إسماعيل ،إال أنه لم يستطع تفعيل ذلك مطلقا ،هذا من الناحية الشكليةّ ،أما األفكار فنجدها ترفض
إيجاد ب ٍ
عد ر ٍ
ً
التخلف والرحيل والخنوع ،لكنه لم يستطع إيصال فكرة أعمق من الفكرة التي جلبها لنا ،علما ّأن موضوعه شيق وممتلئ باألشياء التي
ّ
قد تقال ّ
وتفعل في بناء الحدث ،فما تركه االحتالل من أشياء يولد األلم وغيره؛ "فاأللم والداء والفقر وما هناك من سلبيات هي وقود
جيد لبعث الفن وإبداعه ،وحيثما كان انشقاق وحقد ونزاع وثأر وعاهة ،تنبعث التجارب الفنية مللئ النقص وترميم العاهة" (عيد ،ص
.)39
ً
العاهات التي خلقها االحتالل في نفوس الناس لم تنعدم بعد ،ولم يستطع القاص تفعيلها في قصته ،وإن وجدنا ذكرا ملالمح بعض
ً
تلك العاهات كما هو الحال مع(قصة الحاجز)التي جعلها عنوانا ملجموعته القصصية (الحاجز) القصص التي ُخصصت للفتيان ،ألنها
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تنقل معاناة الفتيان والشعب عبر شخصيات القصة من الفتيان ،وهي من القصص السياسية والفكرية ،فهي ّتنم عن فلسفة فكرية
سياسية هادفة إلى حد بعيد ،لذا سوف ندون نصها:
ً
"غادرت باسمة املدرسة وسارت في الشارع الذي يؤدي إلى البيت ،وهناك وجدت حاجزا من األسالك الشائكة ،حوله عدد من جنود
العدو يراقبون الناس ،وقفت باسمة قرب الحاجز ،وطلبت من أحد الجنود أن يسمح لها باملرور وقالت "ارفع هذه األسالك كي أمر ،قال
ّ
ً
الجندي :لن أرفعها ،تساءلت باسمة :كيف أعود إلى البيت إذن؟ قال الجندي إحني رأسكّ ،
ومري من بين األسالك ،فكرت باسمة قليال،
ً
وشعرت أنها ستكون ذليلة إذا أحنت رأسها ،تراجعت بضع خطوات إلى الوراء وفي عينيها عزم وتصميم ،سألها الجندي مستغربا ،ماذا
ستفعلين؟ لم تجب باسمةّ ،
شدت على حقيبتها تحت إبطها ،وانطلقت بخطوات سريعة ،وقفزت من فوق الحاجز ،لكن أحد األسالك
ّ
الشائكة تعلق بطرف ثوبها ،فسقطت على األرض ،تجمع الجنود وأطلقوا القهقهات الشامتة وهم ينظرون إلى باسمة وقد انطرحت على
األرض ،نهضت باسمة "ثم سارت برأس مرفوع إلى البيت ،وهي ّ
تضم بيدها طرف ثوبها املمزق ،وظل الجنود يرصدونها صامتين حتى غابت
خلف زاوية الشارع"(شقير.)1994 ،
ُ
القصة من عنوانها تريد إيصال فلسفة معينة من خالل حياة شعب ،فالحاجز رمز لقوة طاغية هادفة إلى تدمير البنى املتعددة
ً
ً
ً
لإلنسان العربي الفلسطيني ،وهو من لوازم الشعب القسرية ،حيث الحواجز لصيقة بالناس ،وهي مرفوضة شكال ومضمونا ،علما ّأن
ً
املحتلين الغزاة يصنعون ذلك حتى يستمتعوا في تعذيب الناس ،وما موقف باسمة التي هي رمز للرفض الفلسطيني "ممثال بالجيل املتجدد
ّ
(الفتيان) إال تعبير عن مشاعر صادقة تجاه رفض االحتالل ورموزه املتعددة.
ً
أصال ،وتصرفها له داللة عميقة في توجهات الناس وحياتهمّ ،
ّ
ُم ّ
"يوضح مدى صالفة
ألن الحاجز
سمى (باسمة) له داللة رمزية
الجنود املحتلين وعدم اكتراثهم بمشاعر اآلخرين ،ما يجعل الناس يرفضون الحواجز ويحاولون إظهار رفضهم بصور مختلفة وما موقف
ّ
باسمة إال تعبير عن الرفض للواقع ،وموقف الجنود استهتار وتقزيم ملشاعر املواطنين" (الديك.)،2001 ،
القصة تحاول إظهار صورتين متناقضتين ،صورة الشعب الفلسطيني الرافض لالحتالل بكل شرائحه ومكوناته ،وصورة االحتالل
ّ
وهو يمارس تدمير الكيان والبنى املختلفة للشعب الفلسطيني ،لذا نرى توجهين وفلسفتين ومنطلقين مختلفين ،فما باسمة إال إحدى
القرائن الباحثة عن الخالص من االحتالل.
ً
بعد العرض نرى القاص لم يثقل قصته ،وإنما نجد تسلسل األحداث واضحا ،ولغة الكاتب سلسة ،وإن وجدنا بعض الرمزية
ّ
الشفافة في مسميات األشخاص والعنوان( ،باسمة ،الحاجز) ،إال ّأن هذه الرمزية سهلة الفهم دون عناء يذكر ،ونستطيع القول إنها
تغرس في نفوس الفتيان فلسفة الرفض ّ
ّ
البناء ،ما ُي ّ
املحتل وجبروته ،حيث يزد اد حب الوطن ويتعمق في نفوس اآلخرين
عري نوايا
َّ
الباحثين عن استمرارية الحياة العلمية الرافضين لألمر الواقعّ ،
معبرين عن رأيهم بصراحة وقوة ،دون خوف أو تستر ،وتمثل ذلك في
شخصية باسمة التي هي رمز للمرأة املناضلة ،الباحثة عن حاالت الخالص؛ وهذا تجسيد للدور اإليجابي للمرأة ،التي غدت صورتها غير
ً
ً
الصورة النمطية كما هو الحال في خبز اآلخرين وغيرها من القصص ،ومغايرة في نظرة املجتمع أيضا ،إذ لم نجد بعدا للجنس كما وضحه
في عدد من القصص ،دون النظر إن كانت النظرة سلبية أم إيجابية.
ما تقدم يوصلنا إلى معادلة الخالف بين االحتالل والشعب املناضل ،وكأن الكاتب يريد الرفض السلمي ال الرفض املسلح ،وهذا له
فلسفة لدى القاص وما يحمله من إرث فكري وثقافي ،حتى نراه يدعو إلى التعايش السلمي بين الشعبين دون عوائق ،وهذه رؤية مغايرة
ً
ملا سبقها من الرؤى ،وبالذات بعد اتفاقيات أوسلو وقيام الكيان السياس ي الوليد للشعب الفلسطيني ممثال بالسلطة الوطنية
الفلسطينية ،حيث رأينا طروحات شتى تدعو إلى التعايش مع اإلسرائيليين على أساس حسن الجوار والصداقات ،وهذه نظرة لم نكن
نتلمسها صراحة عند الكتاب الفلسطينيين وغيرهم من العرب املنخرطين في ديمومة الثورة وفكرها الرافض للخنوع  ،وإن وجدنا بعضهم
يدعو إلى قيام دولة علمانية واحدة تضم الشعبين (اليهودي والعربي الفلسطيني) كل يعيش حسب منطلقاته ،وقد ّ
جسد القاص شقير
هذه الفلسفة من خالل قصته املوجهة للفتيان بعنوان "قالت مريم :قال الفتى" (شقير.)1966 ،
القصة تقوم على رؤيتين مختلفتين للحياة ،رؤية مريم وصديقها الفتى كنعان اللذين يلتقيان في أشياء كثيرة ويناصران بعضهما
على وفق قناعات ثابتة وواضحة ،ويمثل الرؤية األخرى شقيق مريم الذي يتمسك بقيم معينة ويحاول فرض نفسه في مواقف كثيرة،
ً
ً
قاصدا تهميش مريم واستحواذ صداقة األب أو استمالته لصالح مواقفه ،وهذا األمر يشكل انعكاسا ألثر التنشئة ما يعكس مكانة الرجل
في املجتمع العربي ،لذا نجد مريم تطمح للحياة العصرية ممثلة باملسرح واملسبح وااللتقاء مع األصدقاء واحترام آراء اآلخرين دون هضم
ً
حقوقهم ،يساندهم الفتى كنعان صاحب املواقف املماثلةّ ،أما شقيق مريم الذي لم يسمه الكاتب عمدا ،وذلك تحجيما وتقزيما لرؤيته
التي ال ينتصر لها الكاتب ،ألنه ينتصر لفكرة مريم التي تطمح في ارتداء مالبس البحر واقامة العالقة املفتوحة عبر صداقات يحبذها
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الكاتب نفسه من خالل انتصاره لها ،فشقيق مريم له موقفه من اختالط الجنسين وارتداء مالبس السباحة للفتيات أمام الغرباء ،فهو
يرفض ذلك ويحاول إبقاءه على وفق خصوصية معينة.
ّ
هذا الجانب يمثل املسائل االجتماعية ،إال ّأن كنعان يحاول غرس فلسفته وحبه لوطنه في نفسية مريم وفكرها ،حيث يتمسك
بالقيم الوطنية والثورية ،ألنه عاد إلى فلسطين مع أسرته ،فهو لم يعتد على بعض القيم التي يعيشها الناس ،لذا نجد اتفاقيات أوسلو
قد أفرزت ثقافة متباينة ّ
عما يعيشه الناس في حياتهم على أرض فلسطين املحتلة.
ثقافة كنعان مغايرة لثقافة شقيق مريم ،وإن كانت مريم تطمح لتطبيق الثقافة (األسلوية) (أي الثقافة الوافدة واملصنعة بعد
اتفاقيات أوسلو)التي يتبناها الكاتب ولو من حيث الظاهر القشري ،ويرينا كنعان بعض أوجه الحرية في البلدان التي عاشوا فيها ويقارن
بين ذلك ومعاملة اليهود ألهل فلسطين ،فهو يضع صورتين "صورة املنفى وعذاباته والوطن واضطهاد الحريات فيه على يد املحتلين
ّ
إال رمز للمتطلعين للحرية ّ
وأما مريم فهي رمز الفتاة الرافضة لواقعها
وكبتهم وتكميم أفواه الشعب" (الديك ،)2001 ،فما كنعان
ً
والباحثة عن ذاتها عبر ُس ٍبل متعددة منها مقاومة اآلخرين تحقيقا للذات.
لذا نرى الكاتب يعيش في ثنايا ّ
قصتة ،فهو ينتصر للعصرية والثقافة املتبادلة ،ولم يثقل في أدواته وأفكاره على اآلخرين ،فال نجد
ً
له صوتا ،وإنما البناء الفاعل للحدث هو املسيطر على بناء القصة ،وإن يختلف معه بعض الناس في تطلعاته وقيمه ،فهو يبحث عن
ّ
الفتاة العصرية ،ويريد للفتاة أن تلبس ما يحلو لها دون عوائق ،وتنتصر لفكرتها ،وتخالط من تشاء وأنى تشاء ،وهذا ال يتقبله الناس في
مجتمع لم يزل يئن من وطأة االستيطان املتجذر في األرض واإلنسان ،وكذلك اختالف ثقافات الناس تحول دون ّتقبل املنطلقات التي
يتبناها الكاتب ويدافع عنها عبر شخصية مريم ،فالدعوة إلى حرية املرأة العلمية والفكرية والثقافية فنحن نؤيدها ،كما نؤيد العادات
والقيم البناءة عند املجتمعاتّ ،
لكنا ال نوافقه فيما يطمح إليه من تحقيق االختالط بين الجنسين واللباس الكاشف دون رادع ،وعالقة
ٌ
املجتمع العربي الفلسطيني مع املجتمع الصهيوني الهجين،الذي ال تربطه رابطة،غير رابطة املصلحة الذاتية،تلك العالقة التي يدعو لها
كثير من الناسّ ،
كل حسب منطلقاته ودوافعه ومصالحه النفعية،التي يعتقد بصحتها وصالحها في حياة الناس.
القصة تهدف إلى نشر الوعي بين األجيال والحث على التعليم ورفض التقاليد البالية ،والدعوة إلى حرية املرأة والنهوض بها حتى
تصل ملصاف الرجال ،وكذلك إظهار معاناة الشعب الفلسطيني جراء هجرة اليهود غير الشرعية من شتات العالم ،وبيان دور
املستوطنات السلبي في طمر وطمس معالم الحياة الفلسطينية املختلفة ،ما يرينا عنصرية فاعلة تجاه الفلسطيني من الصهاينة ،إضافة
إلى بيان كثير من القيم واألمور املرفوضة من املجتمع كما هي الشائعات ودورها ال ّ
هدام في املجتمع الفلسطيني.
مع استمرارية الحياة ُبنظمها املختلفة ،وديمومة الصراع بين العرب الفلسطينيين والصهاينة ،نجد القاص قد شخص صورة
جديدة للعالقة بين العرب املقدسيين والصهاينة ،حيث العذاب واالضطهاد والتمييز العنصري ،وكيف يتعامل موظفو وزارة الداخلية
الصهيونية مع العرب املقدسيين ،وكيفية مصادرة الهويات وحرمان العرب من املواطنة ،حتى يتسنى للصهاينة تهويد القدس ،وطمس
معاملها العربية واإلسالمية ،ورفض الوجود اإلنساني لإلنسان العربي الفلسطيني ،وقد ّ
جسد ذلك مع الحارس اليهودي روني وطلحة
شقيرات الذي يحاول استخراج وثائق رسمية من الداخلية اإلسرائيلية ،وكيفية قبول طلحة نسب املغنية املعروفة شاكيرا إلى عائلة
ً
شقيرات ،بعد أن أظهر الحارس اليهودي إعجابه بها ،وأراد أن يجعل ذلك مدخال لتسهيل معامالته في الداخلية ،وقد قبل والد طلحة
ذلك ،وقبل أن يعلق ولده طلحة صورة املغنية شاكيرا شبه العارية في صالون النساء ،وبعدها يذهبان للداخلية على أمل أن يتجاوب
ّ
الحارس راني معهما ويخرج لوالد طلحة األوراق الثبوتية ،من أجل السفر ألداء مناسك الحج ،إال ّأن الحارس يتنكر لهما وينهرهما،
ً
ً
ً
ً
ً
ويزجرهما أكثر من غيرهما ،ما يؤثر ذلك سلبا على نفسية الوالد ،ويعود ملنزله حزينا معتكفا ،رافضا ملا وقع ،ممزقا للصورة شبه العارية،
وينتهي بذلك أمل العائلة في حصولها على األوراق على الرغم من تنازلها عن بعض القيم والثقافات الهامة.
لذا يرينا القاص صورة جديدة للعالقة بين العرب والصهاينة ،وكيف بدأت بعض الشخصيات العربية في التنازل عن بعض قيمها
ً
بسيطا كما فعلت عائلة شقيرات ،وهنا تتضح السخرية ّ
املرة كيف يكون
وثقافتها من أجل الوصول إلى الهدف ،وإن كان ذاك الهدف
القدر :فإذا كان الحصول على أوراق بسيطة من الداخلية ،أدى إلى التنازل عن بعض القيم اإليجابية ،فكيف إذا كان الحال أعمق من
ً ً
ً
ذلك ،فكيف يكون موقف الناس؟؟ هذه أسئلة يطرحها الناس للوصول إلى تفاهم ،ما جعل قصة "صورة شاكيرا" مدخال وناقال أمينا
لهذا املنطلق الحياتي الجديد في املجتمع الفلسطيني ،وهو أحد أوجه العذاب املتجدد (شقير.)2003 ،
إنها البداية وليست النهاية لواقع التنازالت التي ال ُتحمد عقباها ،تنازالت رخيصة بعيدة عن الكرامة ،حيث نجد طلحة يستعطف
الحارس بكلمات حاملة للود والثناء ،وكذلك يرينا كيفية تصرف الشخصية املهزوزة لإلنسان الذي جعل غايته تبرر وسيلته كما هو
الحال مع والد طلحة ،لذا نرى الهزيمة في مواجهة املصالح الذاتية الساذجة ،فهي خسارة للمبادئ الخلقية من قبل األسوياء كما هي
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ً
شخصية ابن عم طلحة الراوي للقصة ،والحامل للمبادئ والقيم والصمود في القول والفعل معا ،وهذا أمر يجعل املجتمع على قسمين،
قسم متخاذل متنازل عن قيمه ،واآلخر متمسك بها رافض لتصرفات املتخاذلين.
القصة تحمل املتناق ضين في املجتمع الفلسطيني ،كما تحمل العدوانية في املجتمع اإلسرائيلي والعنصرية القاتلة ،حيث ظهرت
فلسفة جديدة عند الفلسطينيين أال وهي فلسفة املصالح الخاصة(الوصولية)،إلى جانب الشخصية الرافضة لالستسالم واملواقف
ً
تعس ّ
املشينة (ابن عم طلحة) ،املؤمن أن واقعه ٌ
ومر ،لذا يجب أن يصبر حتى تحل مشاكله بعيدا عن الوهم والخداع والرذيلة.
ّ
تتجسد أحداث القصة ،وإن وجدنا
القصة بأبعادها الزمانية واملكانية واإلنسانية واللغوية متكاملة في رسم الحدث وتفعيله حتى
ّ
الشخصية املتنازلة مستمرة في وهنها وسقوطها كما هي شخصية طلحة ،الذي يصر على استمرارية العالقة مع اليهود "أما ابن عمي فقد
أخبرني بأنه سيذهب إلى الحارس روني مرة أخرى ومعه مجموعة من أغاني ابنة العائلة شاكيرا املحبوبة حفظها هللا" (شقير.)2003 ،
إذن نتلمس فلسفة جديدة لدى الشعب الفلسطيني ،أال وهي فلسفة التنازالت األخالقية والوصولية ،والبحث عن املصلحة
الفردية الخاصة ،دون النظر للوسيلة املتبعة ،وكأن القاص يجسد املبدأ القائل (الغاية تبرر الوسيلة) كما هو الحال عند طلحة ووالده
ً
طريقة لزيارة األرض املقدسة (الكعبة
الباحث عن استخراج األوراق الثبوتية ،مقابل التنازالت املشينة ،علما أنه من الباحثين عن
ٍ
املشرفة) ،فإذا كان الهدف من األوراق هو زيارة البيت الحرام والتنازالت على هذه الشاكلة ،فمن حق اآلخرين أن يتساءلوا كيف تكون
ً
ً
ً
ّ
آخر،ألن طموح اإلنسان ومطالبه ال تتوقف عند حد معين ،مادامت الحياة
التنازالت إذا لم يكن الهدف مشروعا؟إن كان دينيا أم إنسانيا
فاعلة.

الخاتـمة:
بعد القراءة املتأنية الناقدة والفاحصة لنتاج محمود شقيرالقصص ي ،واستكمال حلقات الدراسة تجاه املوضوع قيد الدراسة،
يتضح لنا مجموعة من األمور ندونها فيما يلي :
 .1محمود شقير من رواد الجيل الثاني الذين بدأوا الكتابة القصصية في مرحلة الستينيات من القرن العشرين ،حيث كانت مجلة األفق
املقدسية نافذته على القراء ،واألفكار االشتراكية الشيوعية نهجه في تنظيم حياة ،وبناء العالقة مع الفن واإلبداع.
 .2نتاجاته القصصية األولى ،تمتاز بنكهة القرية ،وتعكس همومها ،وتظهر مالمح الناس وتوجهاتهم تجاه الحياة ،وتظهر مالمح الصدق
في تسجيل الواقع كما في "خبز اآلخرين" و"طقوس املرأة الشقية".
ّ .3أما نتاجاته القصصية في مرحلة التسعينيات من القرن العشرين ،وبداية القرن الحادي والعشرين فنجدها توازن بين الضدية
املشتركة للشعب الفلسطيني (بيان همومه وتعرية تناقضاته) أي تفضح القيم السلبية الطارئة ،وهذا ّ
مرده إلى عوامل متعددة ،كما
أنها تمايز بين الشخصيتين ،الفلسطينية واإلسرائيلية ،وإن وجدنا بعض نصوصه تظهر مالمح العيش املشترك بين (العرب
والصهاينة)،كما في(قالت مريم-قال الفتى)
 .4املتتبع لنتاج شقير يلمس تعدد مشاربه القصصية ،لذا ن جد الواقعية التسجيلية التي يرصد فيها الواقع بتفاصيله وجزئياته كما في
"أهل البلد" ويرينا الوجه التعبيري الذي يميل إلى التجريد ،إذ نرى الشعري مع الواقعي اليومي املعيش ،كما تمثل ذلك في قصة
(الوطن)ّ .أما املسار الثالث الذي انتهجه القاص شقير ،فقد تمثل في اعتماد ه على اللحظة املكثفة إليصال الفكرة في قصص قصيرة
ً
جدا ،ال تتجاوز بضعة أسطر ،وجعل املرأة تشكل محوريتها الفاعلة ،ويظهر ما يطرأ على حياة املرأة من تغيرات اجتماعية واعدة أو
ً
ً ّ
متناقضة ،كما أننا نتلمس القصص الرمزية ،التي يأخذ فيها الرمز بعدا خاصا ،إال ّأن رموزه سهلة املنال ،بسيطة التركيب ،بمعنى ال
ً
نجد قصصه مستغلقة وبالذات صاحبة املنحنى الرمزي ،أو التي يكون فيها فاعال ،كما في قصته "رجل قام بين األحياء".
ّ
 .5سيطر الجنس على مجموعة كبيرة من قصصه ،وبالذات املجموعات الثالث األولى ،إال أننا نجد الجنس السلبي ،حيث يعمد
الباحثون عنه إلى إشباع رغباتهم من قبل منادديهم في الحياة ّ
وتوجهاتها ،أي بمعنى نجد األغنياء يبحثون عن الجنس لدى األجراء
لديهم ،ما يجعل اآلخرين يرفضون ذلك،لكن الكاتب لم يضع املثل للخالص من هذه املعضلة،كما غيرها من املعضالت التي يعرفها
الناس ويتفاعلون معها.
ّ
 .6املرأة لها مكانتها في نتاجه القصص ي ،حيث لم يظهرها باملظهر النمطي ،وإنما جعلها عاملة منتمية ،فاعلة في خلق الحياة ،إال أنها
ً
سلبية في بعض مواقفها ومواقف الكاتب تجاه رموزه سلبية أحيانا .لذا نجده ينتصر لهاُ ،ويدافع عن حقوقها ،ويجعلها مطالبة
بها،وهذا مرده للفكرة التي ينتصر لها ويدافع عنها.
ً
ً
ّ
 .7يتدخل القاص في بناء شخصياته أحيانا ،ويجعلها تسير بسلبية أحيانا أخر ،وإن وجدناه يعرى الحياة بنظمها املختلفة دون أن
ً
ً
يتدخل في وضع البديل تلميحا أو تصريحا ،وهذا مناقض لفلسفة الواقع والواقعية التي يؤمن بهما ويدافع عنهما ،للخالص من السوء
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خاصة تمايزه عن غيره من أصحاب اإلبداع ّ
والتوجه نحو األفضل ،وكأنه ينحو نحو فلسفة ّ
الفني ،وأصحاب التوجهات الفلسفية
والفكرية األخرى الذين يلتقي معهم في إبداعه ّ
الفني.
ً
خصص الكاتب مجموعة من قصصه لألطفال؛ بمراحلهم العمرية املختلفة؛ وقد ّ
ّ
جسد فيها كثيرا من القيم والثقافات واألفكار التي
.8
ّ
ّ
ّ
يؤمن بها ويدافع عنها ،أو يحث اآلخرين على التمسك بها ،كل ذلك جاء بصورة إيحائية أو تلميحية ،ال كما يعمد بعض املوجهين
واملرشدين عبر ّفنهم.
ً
ّ
حلوال ،أو طروحات تدعو إلى تغيير الواقع ،وهذا في ّ
إال ّأننا ال ّ
 .9نتاجه القصص ي ُي ّ
حد ذاته
نتلمس
عري الواقع ،وينقله بأمانة عميقة،
ٍ
مثلبة وسلبية في البناء القصص ي ،وهو مخالف ملواقف الواقعيين ّ
وقيمهم ودعواتهم لنقد الواقع وتغييره.
ً
ً
ً
ّ
رخوا ،يعتريه ضعف ّ
ُ
معين ،إال أن الضعف
البناء القصص ي لديه لم يكن متساويا في النماء ،وإنما نجد بعضه متماسكا ،وبعضه اآلخر
.10
ُ
ُ
ُ
املعني ال يخرج نتاجه من دائرة الفن اإليجابي إلى الفن السلبي ،وإنما نراه ّ
يحتل الوسطية في كثير من قصصه؛ وبالذات التي كتبت في
ِّ
ً
ً
مرحلة السبعينيات والثمانينيات ،أما ما بعد ذلك فنجده أكثر تماسكا وتفاعال من حيث البناء والنماء .
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Abstract: Mahmoud Shuqair is one of the pioneers in the second generation of short story writers. He
believed in socialism as the basic thought in his art. He expressed the Palestinian status in extreme
honesty and presented the cares of the Palestinians in his narrative art. Therefore, we find that
narration is the basic method in his works whereas dialogue is almost absent. Fantasy is also neglected.
As a result, his stories vary in the strength of their structure because the line of thought receives the
primary concern in his works.
One of the other negative features in his art is that he did not stress the realistic values. Therefore,
although Shuqair pictures the Palestinian reality yet he did not offer any suitable solutions to improve
it. It seemed as though he was trying to find a standpoint where he differs from the other realistic
views especially those which expressed the contradictory views in the Palestinian life and the
maneuvering between the Palestinian and the Israeli personalities.
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ّ
امللخص:

ً ً
ّ
تم ّ
طرق في هذا البحث إلى محاولة ّ
لزجا يأبى ّ
الضبطّ .
ّ
الت ّ
وتعمدنا ربطه بنوع من الشعر اعتبر ثورة على
حد اإليقاع باعتباره مفهوما
ّ
شعر األوائل ّ
فنا وحياة .وقد ّ
ّ
القراء الذين ّ
تخيرنا له قصيدة مربكة لذائقة ّ
نموذجية قائمة على بنية معلومة ومس ّيجة
تعودوا على قصائد
ّ
ّ
فكت الوهم العالق باألذهان ّ
بغرض ّ
ّ
بأن العروض يقتل
إيقاعية هائلة
يحدد معاجمها ومعانيها ،وصورها .واملثير ّأنها مكنتنا من إمكانات
والزحاف الكثيف ّ
في اإليقاع خصوبته .إذ أتاح لنا ّ
األول من مقطعي القافية الحديث عن إيقاع ّ
التدوير ّ
التواتر والحرف ّ
متبدل املالمح
ً
ً
ً
اإليقاعية .واختبرنا قدرة ّ
ّ
ّ
وتركيبا على إعطاء خصو ّ
ّ
ومنطيقيين بإحياء إيقاعات ّ
إيقاعية لشعر ّ
همشتها
الر
صية
النحو عطفا وشرطا
ّ
موذجية عند األوائل .وهذه فرصة لفتح نافذة للولع بإيقاع ّ
القصيدة ّ
ّ
ّ
فاعليته.
النحو الذي أخفى االهتمام بالعروض
الن
رومنطيقي؛ ثقل؛ ّ
خفة؛ بطء؛ جهر؛ همس؛ ّ
ّ
ّ
إيقاعي.
تنوع
الكلمات املفتاحية :إيقاع ،شعر

ّ
املقدمة:

ً
ً
وغربا ،صراحة ّ
أقر ّ
التضييق ّ
لم يلق مفهوم من ّ
والتلبيس ما لقيه اإليقاع .فقد ّ
بأنه يتطاول على الحدود ،الختالفنا في
الن ّقاد ،عربا
ّ
ّ
ولعله ما ّ
تجلياته .ولذلكّ ،
حفزنا إلى
صرح أحدهم في نبرة يأس ّإنه ال يمكن اإلمساك بهذا املفهوم العجب.
رصده ،وفي القبض على
ً
ً
ً
وحديثا إلى حدّ
ّ
االستئناس ببعض الجهود التي ادعت مغالبة إضاءة ما غش ي اإليقاع من ظلمة .فهو " من أكثر املفاهيم غموضا قديما
ً
ً
ويؤيد عسر الحدّ
واضحا له ..وقد يعود هذا إلى االستعماالت املختلفة لهذا املفهوم " ( ّ
الزيدي ،توفيقّ . )1985 ،
ّأننا ال نجد اليوم تعريفا
كل ّ
التعريفات التي يمكن أن نجدها ،وقد اعترضتنا منها بحساب املئاتّ ،إنما هي تعريفات ّ
آخر بقوله ّ " :
بمكوناته أو بتجلياته أو بفعله
ّ
ّ
ّ
في ّ
املتقبل أو بمقارنة تجليه في ّ
نص ما مع أنماط من التواصل تشبهه في بعض الوجوه ،ذلك أنه ليس عليه إال تمييزه بتسميته .وإنما يطفو
ّ
في اإلبداع ويفرض نفسه على اإلدراك الذي يعيد تشكيله فيعلن هذا اإليقاع أو هذا إيقاع بما أن املفهوم يستعص ي عن التحديد
ً
ً
والتعريف" ( الورتانيّ ،
خميس .)2005 ،ويمكن البرهنة على وجاهة ّ
الرؤيتين برؤية ثالثة ترى اإليقاع مفهوما مسربال بالغموض ومدار
ّ ّ ّ ّ
ّ
الش ّ
الشعرية
عري – على اعتبار اإليقاع أكثر الوسائل
القول فيها اآلتي " :لقد درج كثير من الدارسين -أثناء الحديث عن شعرية النص
ّ
ّ
تجسيدا لتلك القيمة املراوغة في النصوص ّ
ّ
وعي الحاضر في ّ
بحجة ّأن عنصر اإليقاع هو امللمح الن ّ
كل النصوص التي لم ينازع في شعريتها
ّ
كل أرجاء ّ
كأدبية ّ
ص ّ
ص ذو طبيعة ز ّ
 .وهو – إضافة إلى ذلكّ -
الن ّ
الن ّ
يتسرب إلى ّ
يتجلى حينا ويختفي أحيانا ّ ،
فيتلبس بعناصره
ئبقية مراوغة
ّ
ّ
يستقل بذاته" ( وقاد  ،مسعود.)2011 ،
دون أن
ّ
ّ
ّ
ّ
ولذلك ،اصطفينا بعض األعمال التي اهتمت باإليقاع توهمنا أنها أكثر إفادة في هذا املجال ،ومنها " اإليقاع بين الشعر والنثر في
عربية حديثة" ( الورتانيّ ،
إيقاعية ّ
ّ
ّ
خميس ، )2016 ،على
صوتمية " ( بنسالمة ،نادرة  )2008 – 2007 ،و " نحو
العر ّبية الفصحى دراسة
ّ
بأن هذا الكتاب يزيد املسألة تعقيداّ ،
وعينا ّ
يورط قارئه في البحث ّ
ألنه ّ
عما عجز املؤلف عن إدراكه .فهو أقرب إلى الهواجس املوحية
ّ
عز ّ
عما يشفي غليله في ضبط مفهوم ّ
ّ
بعجز الباحث ّ
شعرية اإليقاع وكتابة الذات " (
حده .واستنرنا بجهد أحمد الحيزم في كتابه " من
ّ
ّ
ّ
الحيزم ،أحمد )2015 ،لإلفادة من بعض تطبيقاته على نماذج من الشعر الحديث وجرأته في تعقب ّ
شعرية
تجليات اإليقاع في نصوص
ّ
ّ
حديثة لها إيقاعيتها املخالفة إليقاع النماذج .وأفدنا من بعض املحاوالت األخرى مثل " داللة الظواهر فوق
مقطعية في توجيه الخطاب
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ّ
اإليقاعية في ّ
ّ
ّ
فن املوشحات " ابن زهر وابن سهل وابن الخطيب أنموذجا" " (
القرآني" ( بودالية ،رشيدة )2017 – 2016 ،و " البنية
ّ
ّ
جربوع ،سعيدةّ .)2019 - 2018 ،أما الدراسات الغر ّبية فعدنا إلى " مدخل إلى تحليل الشعر" ( تامين ،جوال )1987 ،و "بحث في إيقاع
ّ
الشعر ّ
والنثر " ( ديسون ،جيرار ،ميشونيك  ،هنري.)1998 ،
ّ
ّ
ومنطيقية ثورة عارمة على ّ
الرومنطيقي .إذ يفترض ّأن ّ
ّ
كل
الر
وقد صادفنا صعوبة ثانية مأتاها اقتران اإليقاع في هذا املقال بالشعر
ومنطيقية مختلفا عن إيقاع القصيدة ّ
أشكال القديم ّ
ّ
فنا وحياة .ونقدر ّأن هذا يفرض أن يكون إيقاع هذه القصيدة ّ
التقليدية .وقد
الر
ّ
ّ
ّ
ومنطيقية ومنابع الحداثة في الشعر العر ّبي :الرابطة القلمية
الجامعية مثل " ال ّر
وقعت االستفادة في هذا املجال من بعض البحوث
ّ
ً
ّ
ّ
ومنطيقية في األدب العر ّبي الحديثّ ،
محمد )2000 ،و" ّ
أنموذجا" ( قوبعةّ ،
أهم مظاهر ّ
األجنبية فيها" ( القرقوري،
وأهم املؤثرات
الر
التفاؤل ّ
والتشاؤم في شعر إيليا أبي ماض ي" ( عبد الرحمان ،حاتم )2006 ،و" ّاتجاهات الخطاب ّ
الن ّ
قدي الحديث
فؤاد )1988 ،و"
ّ
واملعاصر ّ
وآلياته في قراءة الشعر املهجري" ( طيفور ماما  . )2018 – 2017 ،وقد اصطفينا قصيدة " الشاعر" ( أبو ماض ي ،إيليا)1989 ،
ًّ
ً
ً
ّ
اإليقاعية .ونموذجها اآلتي:
رومنطقيا لدراسة خصائصه
أنموذجا شعرّيا
ّ
الشاعر
َ َّ ّ
ً َ
َ
دما َ
عن َ
الكو َن ُّ
كل الذي فيه َجميال وث ِّم َينا
رب العا ِّمل َينا ورأى
أبد َع هذا
ً
وس ُكوناَ
َّ
ً
ّ
َ
خلق الشاعر كي يخلق للناس ُع ُيونا تبصر ُ
الحسن وته َواه َحراكا ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ً
يرتقوناَ
وصا ُ
ومك ًاناُ ،
وشؤ َونا فارتقى الخلق وكانوا قبله ال ُ
ً
وشخ ً
وزمانا،
الح ُّب َ
الحس ُن في ّ
الدنيا ودام ُ
واستمر ُ
ّ
فينا
ٌّ َ َ
ّ َ
لق وما أع َ
الخ َ
ّ ُ ٌ َ ٌ
لن ِّد َينا
امله َينا ونبي بهر
إنه روح كريم لبس الطين ِّ
ُّ
الطهر ّ
فيا ،ويرى العطر َد َ
مح ّ
حتى في ُ
يل ُ
النجم َخ ّ
الجناة اآل ِّث ِّم َينا
فينا ويرينا
ِّ
ويحس َ
يحا أو َطع َينا ّكلما َ
الفرح األسمى َجر ً
شاعت ِّد َماه َأم ًال في َ
ُّ
البا ِّئ ِّس َينا
ِّ
َّ
َ
ّ
ُ
َمن س ُ
واه ٌ
ائر َينا
ثائر فيه وقار الن ِّ
ِّ
اس ِّكينا من سواه عابد فيه جنون الث ِّ
ُ
َ
ترى ّ
ّ
ولحوناَ
َ
ُ
ُ
ُ
ات ُ
َ
من سواه عانق َّللا ِّيقينا ال ظنونا من إاله يحيا نغم ٍ
ّ
من ترى إال ُه ُيف ِّني ذاته في اآلخر َينا
ُ َ ً َ
وعليه أن ُيك َ
ات ُ
َلو َأبى هللا َعلينا َ
وحز َونا
ونا َع َادت
اح َب ٍ
األرض وهادا ش ِّ
َ ً ُ َ َ
َ
وأقاحيها َهشيما ال أري ًجا ُ
وفت َونا
ترتدي الوحشة والهول ضبابا ودجونا
ِّ
ِّ
َ
ُ
وسواقيها ً ً
ّ
ّ َ
اظر َينا
ؤذي الن ِّ
سرابا هازئا بالظ ِّامئينا وشواديها دمى خر َساء ت ِّ
َ ِّ
ّ
ً
وجن َ
الحالم غيظا ُ
ونا واستوى ّ
النه ُر على وجه الث َرى ُج ً
واستفاق الجد ُ
ُ
ول
رحا ِّثخ َينا
َ ُ
وانطوت ُدنيا ّ
الحامل َونا
الرؤى فيها ومات
ّ
َ
َ
الشاعر ّ
إي ّ
ينتهينا
لشقينا ولعشنا بعده في غصص ال
عنا
وربي لو مض ى
وألمس ى َّّللا مثل ّ
الناس مغموما َح ِّز َينا!
ّ
ّ َ ً َ
َ
َ
َ
اهل َينا لم َي ُمت من كان لِل خليال وخ ِّد َينا
زع ُموا ولى ولن َيرج َع...ويح الج ِّ
ُ
َ
اش ِّح ًينا َ
َع َ
وس َيحيا َبع َدما غاب ق ُر َونا
ونعرج على دور ّ
فاعلية اإليقاع في هذه القصيدة بالوقوف عند دور العروض بحرا ّ
ّ
ورويا وقافيةّ .
الزحاف والعلل في اإلبانة
وسنختبر
ً
ّ
ّ
ّ
عن تباين املالمح اإليقاعية خفة وثقالّ ،
لنثني بأهمية األصوات املفردة في اإلبانة عن وسم إيقاعي سرعة وبطءا .وسنرصد أهمية املعجم
ً
ً
ً ّ ً
ّ
ّ
ّ
املقطعية للوقوف عند دور املقاطع ّ
ّ
نمطية
كما ونوعا في فك
وسيتم التركيز على املقاربة
وتوترا.
في الكشف عن حال الشاعر ارتياحا
اإليقاع وإخصابه ببعض الثراء .وقد بدأنا بـ:
ّ
ّ
ّ
إيقاعيا:
العروضية
فاعلية املقاربة
.1
ً
ً
ّ
ّ
تتمثل أولى ثمار املقاربة العروضية في دور البحر بتغييراته زحافا وعلال ومناسبته لغرض القصيدة ،على أن يعقب ذلك تجاوب
ً
ّ
الروي والقافية .ولذلك ،سننظر ّ ،أوال ،في:
الوزن مع
ّ
إيقاعية البحر:
•
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
عكفت الدراسات القديمة على تخير األوزان املناسبة ملدار القول .ولذلك ناسب النقاد بين البحور وأغراض القصائد ،مميزين
ً
ّ
جادها من طائشها .وهذا ما أشار إليه فالسفة اليونان والفالسفة املسلمون مثل الفارابي .وسايرهم القرطاجني في هذه الرؤية قائال" :
وملّا كانت أغراض الشعر ّ
شتى وكانت منها ما يقصد به ّ
الجد والرصانة وما يقصد به الهزل ّ
والرشاقة ،ومنها ما يقصد به البهاء والتفخيم
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ّ
ّ
ويخيلها ّ
الصغار ّ
والتحقير ،وجب أن تحاكى تلك املقاصد بما يناسبها من األوزان ّ
ويقصد به ّ
القرطاجني )1966 ،و ( بوغالب،
للنفوس" (
الحبيب. )2000 – 1999 ،
ّ
ّ
ّ
ويبدو ّأن بحر هذه القصيدة يعد من صنف املرذول في هذه األوزان .إذ ندر حضوره في أشعار األولين .وهذا ما يؤيده القول اآلتي:
ّ
ّ ّ
ّ
« ّ
فأما املديد ّ
القرطاجني.)1966 ،
قوي إال للعرب وكالمهم مع ذلك في غيرهما أقوى» (
والرمل ففيهما لين وضعف ،وقلما وقع كالم فيهما
ً
ّ
ّ
مية الرقيقة ّ
عبيةّ ،
صالحا ّ
الت ّرن ّ
الش ّ
وقد ألحق بأغراض اللهو ّ
للت ّأمل الحزين،
جدا لألغراض
ألن طبيعته « تجعله
والسخف وفي أناشيدهم
ّ
ّ
ّ
ّ
املستحقة .وهذا ما
والجد وما إلى ذلك» ( الطيب ،عبد هللا .)1989 ،إال ّأنه في الشعر الحديث قد نال حظوته
وتجعله ينبو عن الصالبة
ّ ّ
ّ
ّ
يحتج له باحث بالقول « :بدا ّ
الرمل ضعيف االستخدام في الشعر القديم ،ولكن الشعر الحديث ينهض به نهضة كبيرة» ( الطرابلس ي،
ً
ّ
محمد الهادي .)1981 ،وقد ّ
ّ
تأولنا أنه ورد مجزوءا في هذه القصيدة املربكة لقارئها بعجزه عن تصنيفها .ولذلك اعتبرنا ّ
كل مصراع بيتا
ً
ّ
حاويا ألربع تفعيالت ّ
كل األبيات ّ
مدورة .وهذا اتساع جديد في مجال اإليقاع .فمتى ّ
وادعينا ورود ّ
قسمنا هذه التفعيالت إلى نصفين حصلنا
ً
ً
ّ ّ
إال ّأن ّ
ّ
على تفعيلتين صدرا وعجزا وبثمانية مقاطع فيهما وهذا ما يسم القول
التدوير يجمع بين املصراعين ويضاعف
بالغنائية واألريحية.
ّ
ّ
ً
املتكلم ليستنفد طاقة ّ
عدد املقاطع لتبلغ ّ
ّ
العادية ويصبح اإليقاع
تنفسه
ستة عشر مقطعا في كافة أبيات القصيدة وهذا ما يتعب
ّ
الشاعر الذي سبق خلقه الوجود .ويبدو ّأن أبا ماض ي قد ركب ّ
ّ
التدوير فتحا ألفق
حقيقية لهذا
مجهدا ،منبئا بالعجز عن وضع صورة
ّ
ً
ّ ّ
ّ
ّ
اإليقاع ّ
والداللة معا ،وليظهر قدرته على مناظرة الشعراء املفلقين فيه .فهو « خصوصية الشعراء املتمكنين ألنه يحتاج إلى نفس طويل،
ولغة متماسكة ،ومعجم ّ
ّ
وإيقاعية مترابطة منسجمة» ( حامد ،عبد املجيد.)2003 ،
ثري،
ً
ّ
تاما ،ولكثافة ّ
الرمل ّ
مثل فرصة لتواتر التدوير الذي يندر وجوده في ّ
الزحاف
ولوحظ ّأن ورود هذا البحر مجزوءا في القصيدة قد
ّ
الثاني ( ّ
بغية تبديل مالمح اإليقاع ّ
الزحاف) بتقص ي مواقعه في األحشاء وفي األعاريض
بتغير مقاصد قوله .وسنرصد ثراء هذا التغيير
عامة باالحتكام إلى جدول توضيحي بغية ّ
الت ّ
خاصة والقصيدة ّ
اإليقاعية بين املصاريع داخل البيت ّ
ّ
وصل إلى
واألضرب وتباين وسومه
ّّ
الدقة وفق اآلتي:
نتائج تقارب
الثاني
الثالث
الرابع
الخامس
ّ
السادس
ّ
السابع
ّ
الثامن
ّ
التاسع

عدد الزحاف في الصدر
 ( 01الحشو :التفعيلة الثانية)
ّ
كافة تفعيالت ّ
الصدر)
( 04
ّ
كافة تفعيالت ّ
الصدر)
( 04
00
ّ
 ( 01التفعيلة الثالثة)
ّ ( 03
التفعيلة )4 + 3 + 2
ّ ( 02
التفعيلة )2+ 1
ّ
ّ ( 01
التفعيلة الثالثة)
ّ
ّ ( 01
التفعيلة الثالثة)

البيت
األول

العاشر
الحادي عشر
الثاني عشر
ّ
الثالث عشر
ّ
الرابع عشر
الخامس عشر
ّ
السادس عشر
ّ
السابع عشر
ّ
الثامن عشر
ّ
التاسع عشر(شطر)

00
 ( 01التفعيلة الثالثة)
ّ ( 03
التفعيلة )4 + 3 + 2
ّ ( 01
التفعيلة األولى)
ّ ( 02
التفعيلة )4 + 3
00
ّ ( 02
التفعيلة )4 + 3
ّ
 ( 01التفعيلة األولى)
ّ ( 02
التفعيلة )3 + 1
ّ ( 02
التفعيلة )4 + 2

عدد ّ
الزحاف في العجز
( 02التفعيلة )8 + 7

ّ
النسبة
% 37.5

 ( 03التفعيلة )8 + 7 + 6
 ( 01التفعيلة ّ
السادسة)

% 87.5
% 60
% 00
% 60
% 50
% 37.5
% 25

ّ
 ( 04كافة تفعيالت العجز)
ّ
 ( 01التفعيلة الخامسة)
 ( 01التفعيلة ّ
السابعة)
ّ ( 01
التفعيلة ّ
السابعة)
ّ
 ( 02التفعيلة )8 + 7
ّ ( 02
التفعيلة )8 + 6
ّ ( 02
التفعيلة )8 + 5
ّ ( 01
التفعيلة الخامسة)
ّ ( 01
ّ
التفعيلة السادسة)
ّ ( 02
التفعيلة )7+ 5
ّ ( 02
التفعيلة )8 + 7
-

% 37.5
% 00
% 37.5
% 60
% 25
% 37.5
% 00
% 50
% 12.5
% 50
% 50

يجبرنا هذا الجدول على االحتكام إلى اإلحصاء لرصد نسبة حضور ّ
ّ
وتحول تفعيلة "
الزحاف في هذه القصيدة التي بلغت .% 42
للسرعة وكسر لألر ّ
فاعالتن" إلى " فعالتن" بتقصير مقطع طويل موجب ّ
يحية الراشحة عن التفعيلة األصل .ونجد لهذه الرؤية صدى في
التفاعيل ّ
مطية ارتياح وانشراح عند مقاربتها لقصيدة ألبي ّنواس .إذ أشارت ّأن " عدد ّ
قول باحث ترى في كثافة التفاعيل ّ
الت ّامة ّ
الت ّامة
ّ
فالتفعيلة ّ
صّ ،
النفس والهدوء الذي يغلف عموم ّ
ضعف عدد التفاعيل املخبونة! وهذا يشير إلى طول ّ
تدل على األر ّ
الن ّ
الت ّامة ّ
يحية" (
ً
السرعة " :ولهذا شاعت ّ
التفاعيل املخبونة التي تزيد ّ
مشيرا إلى داللة " فعالتن" على ّ
السرعة
املساعيد ،ريحان . )2017 ،ويضيف
ً
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
والحركية" ( املساعيد ،ريحان .)2017 ،ويبدو الشاعر على وعي بمحاسن هذا التغيير الذي رآه النقاد مستساغا مقبوال يتضوع حالوة.
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ً
ّ
ً
إذ ثبت ّأن ابراهيم أنيس قد حذا حذو األسالف مستحسنا احتالل " فعالتن" ألحشاء القصائد قائال « :لم يبق إال أن نذكر ّأن املقياس
" فاعالتن" الذي يجيء في حشو األبيات قد يصير " فعالتن" في األنواع الثالثة .فكما يشتمل حشو البيت على املقياس " فاعالتن" قد نرى
هذا املقياس في حشو بيت آخر أو البيت نفسه في صورة " فعالتن" .وكالهما جميل ّ
جيد تستريح إليه اآلذان وتستمتع بموسيقاه » ( أنيس،
ً
ً
إبراهيم .)1972 ،ويضيف الباحث عينه مالحة ورود فعالتن في قافلة املصاريع عروضا وضربا قائال  « :وفي هذا النوع أيضا نرى " فاعالتن"
أو " فعالتن" وكالهما ّ
جيد كثير الشيوع حسن الوقع في اآلذان» ( أنيس ،إبراهيم.)1972 ،
ً
ّ
ويبدو ّأن نسبة ارتفاع ّ
قياسا إلى ّ
الزحاف في هذه القصيدة ّ
بقية
ملون ملالمح إيقاعها .إذ بدا اإليقاع أكثر سرعة في البيت الثاني
ّ
ّ
اإليقاعي في األبيات ّ
األبيات األخرى .إذ بلغت نسبة ّ
ّ
التالية ( الثاني والثالث والثاني عشر )
الزحاف فيه  ،% 87.5ويتواصل هذا امللمح
يحية في األبيات ّ
األول فيه ولم تصل رتبته .ويكون ّ
بنسبة ّ .% 60
ولكنها تغاير ّ
السادسّ ،
التالية ( ّ
السرعة واألر ّ
وسط بين ّ
الت ّ
السادس
ّ
الثامن عشرّ ،
بقية األبيات ضئيلة ليوسم إيقاعها بالبطء ،وبات ّ
التاسع عشر) بنسبة  .% 50وتلوح نسبة حضور ا ّلزحاف في ّ
جليا
عشر،
ّ
ّأن ّ
ّ
ّ
ّ
الزحاف قد انعدم تماما في األبيات الواردة في زي مصراع واحد ،ومنها البيت الرابع والعاشر والخامس عشر لتسود األريحية الناجمة
ّ
حضور ّ
امللحة في تنويع ّ
الرغبة ّ
الشاعر في الكون والفعل فيهّ .
ونتأول هذه ّ
ّ
الرومنطيقي
الزحاف في األبيات وفرة وندرة بسعي الشاعر
عن
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
إلى الثورة على ما استحسن قديما وجعله من ّ
املهمش لقاء إحياء الثاني .فاملدرك أن القدامى نفروا من كثرة الزحاف فـ« منه – أعني
ّ
ّ
الزحاف -ما يستحسن قليله دون كثيره ،كالقبل اليسير والفلج واللثغ» ( ابن رشيق. )1981 ،
ّ
كليةّ ،
النظام بقليل من التغيير فـ" ال يعني هذا االنحراف عن ّ
ولذلك ،يحرص الشاعر على ّ
النظام تحطيمه ،والخروج عليه ّ
وإنما
ّ
الزحاف للمحافظة على الوزن ،فهو إذن خرق يحدث ألجل استعادة ّ
يعني املحافظة عليه ،فالشاعر يستخدم ّ
النظام" ( وقاد ،مسعود،
ّ
تحولت إلى أمارة حسن في هذه القصيدة .ويرصد هذا ّ
كمي ًا في ّ
التمايز ّ
إال ّأنها ّ
الزحاف بين البيت فالبيت ،واملصراع فاملصراع.
. )2011
ً
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
فالشطر األول من البيت األول يباين الشطر الثاني منه .إذ وجدنا زحافا وحيدا في أوله وثالثة زحافات في ثانيه ،ليصبح أكثر سرعة منه.
ّ
ّ
ّ
الثالث ّالذي ورد في ّ
ّ
عروضية مقلوبة لصورة البيت الطالع باحتوائه ألربعة زحافات في
زي صورة
ونقف عند لعب عروض ّي يجليه البيت
األول وبزحاف يتيم في ثانيه لتبلغ السرعة أوجها في ّأوله وتضعف بعده .ولو قارّنا نسبة ّ
مصراعه ّ
الزحاف في الشطر الختام وما قبله
ً
األولين من القصيدة ذاتها ،لوجدنا تباينا في مراتب ّ
كم ّ
املمثلة لخمسين باملائة بالبيتين ّ
جراء تباين ّ
الخفة ّ
الزحافات بين البداية والنهاية.
ً
اإليقاعي الذي أحدثه هذا التغيير في العروض والضرب .وهو ّ
ّ
يوضحه الجدول اآلتي:
والحظنا تغايرا في الوسم
البيت
ّ
األول
ّ
الثاني
ّ
الثالث
الخامس
ّ
السادس
ّ
السابع
ّ
الثامن
ّ
التاسع
الحادي عشر
ّ
الثاني عشر
ّ
الثالث عشر
ّ
الرابع عشر
ّ
السادس عشر
ّ
الثامن عشر

تفعيلة العروض
فاعالتن
فعالتن
فعالتن
فاعالتن
فاعالتن
فاعالتن
فاعالتن
فاعالتن
فاعالتن
فعالتن

تفعيلة الضرب
فعالتن
فعالتن
فاعالتن
فعالتن
فعالتن
فعالتن
فاعالتن
فعالتن
فعالتن
فعالتن

العالقة بين ّ
التقفيتين
تغاير
تناسب
تغاير
تغاير
تغاير
تغاير
تناسب
تغاير
تغاير
تناسب

فاعالتن
فعالتن
فعالتن
فاعالتن

فاعالتن
فاعالتن
فاعالتن
فعالتن

تناسب
تغاير
تغاير
تغاير

ً
ً
ً
الزحاف باألعاريض واألضرب ّ
ومتى عدنا إلى حضور ّ
املبينة بالجدول ّ
السابق ،ألفينا تباينا واضحا .إذ وردت خمسا في األولى لتلوح
ّ
ّ
والخفة والتعبير عن شعور الشاعر بالراحة في قوافل أبيات قصيدته .بيد ّأنه ظهر
أقل سرعة ،وتسعا في األضرب لتغلب عليها السرعة
ً
ّ
بحضور ّ
ّ
ّ
الشاعر في الوجود
أكثر تعبا في املصاريع األولى .وهكذا ،تبدو كثافة هذا التغيير العروض ي مرتبطة بحال الذات املتلفظة املنتشية
كمه لحظة الحديث عن غيابه عنه فتثقل الكلمات وتتضاءل ّ
ّ
وقدرته على فعل الخلق ،ليتضاءل ّ
الخفة .فالزحاف في هذه القصيدة
ّ
ور ّ
مجرد تغيير يحدث صلب القصيدة ،بل ّ
الشاعر وغيابه ،وبحال املبدع املراوحة بين ارتياح وقلق .فلم يعد ّ
تحول
متعلق باملعنى وبحض
ً
الزحاف ّ
مبدل ملالمحه ّ
إلى خادم لإليقاع ّ
وثقال ،وحامل داللة .وهذا الثراء الذي أحدثه ّ
محفز لدراسة خصوبة بعض الخصائص
خفة
ّ
العروضية األخرى ومنها:
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الر ّ
• إيقاع ّية ّ
وي:
ّ
ّ
ً
ً
اشترط ّ
الر ّ
النقاد أن يحظى ّ
وي بعناية فائقة ملالءمته لحال املتكلم ارتياحا وقلقا .بل اعتبروا تمكنه من القصيدة ومناسبته أللفاظها
ّ
تعلق « آراء به لتقدير تناسبه مع األبيات األخرى ،ووضعت ضوابط ومعايير ّ
ومعانيها وموسيقاها معيار حسن .وهو ما ّ
لتوخي
حفز إلى
ّ
دقة التناسب ووحدة النغم ،وصلت إلى دراسة حروف أخرى بعضها يسبقه وبعض آخر يتبعهّ ،
موضحة ما يلزم تكراره وما ّ
يصح تركه،
ّ
وتجاوز ّ
النظر دراسة الحروف إلى دراسة الحركات وما ينبغي التزامه وما ّ
تتعلق بالجانب ّ
الصوتي
يصح تغييره وما إلى ذلك من اآلراء التي
خاص في تحقيق ّ
ّ
ّ
نغميتها .ولوحظ ّأنه قد
ولروي هذه القصيدة شأو
بهدف مراعاة التناسب في القصيدة» ( الثبتي ،جريري.)1984 ،
ّ
استجاب للمعايير املستملحة عند ّ
الن ّقاد القدامى مثل القرطاجني الذي أشار إلى أن « الذي يجب اعتماده في مقاطع القوافي أن تكون
ّ
الروي في ّ
حروف ّ
كل قافية من الشعر حرفا واحدا بعينه غير متسامح في إيراد ما يقاربه معه .وقد وقع ذلك لبعض من ال يحفل به من
ً
العرب ،الذين كانت بضاعتهم في الشعر مزجاةّ .
الر ّ
أيضا أن تكون حركات حروف ّ
وي من نوع واحد ال يجمع بين رفع
ومما يوجبه االختيار
ّ
القرطاجني ،حازم.)1966 ،
وخفض وال غير ذلك .وقد وقع الجمع بين ذلك للفصحاء على قبح» (
ّ
ّ
إال ّأننا نشير إلى ّأن هناك من اعترض على حرف ّ
ّ
ّ
ّ
النون وألف املد باعتبارهما من « القوافي السهلة أو من القوافي الذلل كما تسمى»
وي في قوافل األشطر ،لتختم به الصدور واألعجاز .وهو حرف ّ
غنة يمتاز ّ
الر ّ
( ب ّكار ،يوسف .)1982 ،والحظنا كثافة لهذا ّ
بقوته التي
ّ
ً
ً ّ
ّ
املتكلم ّ
إال ّأن هذه ّ
القوة ستضعفها
الت ّواقة إلى اإلشادة بقدرة الشاعر على الخلق ومسايرة الوجود حياته خلقا وإبداعا.
تناسب حال
ّ
حضور ّ
ّ
ّ
الشاعر والتصاقه بالوجود وأثر غيابه
الفتحة الطويلة املستغرقة لحيز زمني طويل يمكن املبدع من فرصة للتعبير عن محاسن
ّ
فيه .وهكذا تباطأ ّ
الزمن فتباطأ معه اإليقاع .وتناظر األورية في األشطر جعلها تخضع لهندسة دقيقة النظام ،خاضعة للتناسب الذي
ًّ
ّ
ّ
إيقاعيا موجبة الختبار جدواه في القافية.
الروي
تتشوف إليه اآلذان لحالوة فتستحسنه على ما الح فيه من ضعف .ويبدو أن أهمية
ّ
إيقاعية القافية:
•
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
استوص ى النقاد بتجويد القوافي ألنها " حوافر الشعر" .وقد ضبطوا لها معايير حسن تجنبا ملا يلحقها من عيوبّ ،
محرضين على
ّ
ً
محلها األرفع ( ّبكار ،يوسف )1982 ،و ( ّ
محمد  .)1996 ،ولذلكّ ،
الغزيّ ،
قيدوا كلمتها بـ « أن تكون عذبة
االهتمام بها كثيرا و إحاللها
قافيتهاّ .
األول في البيت ّ
الحرف سهلة املخرج وأن تقصد لتصيير مقطع املصراع ّ
األول من القصيدة مثل ّ
فإن الفحول واملجيدين من
الشعراء القدماء واملحدثين ّ
يتوخون ذلك .وال يكادون يعدلون عنه» ( ابن جعفر ،قدامة1399 ،ه) .ويدعم هذه الرؤية باحث آخر بالقول
ً
ّ
ّ
تنشطها ّ
صوتية متالئمة ،وينطبق عليها ما ينطبق على غيرها
وبقية ألفاظ البيت بنية
مشترطا أن « يكون لها وقع حسن على األذن بحيث
تختص بفضل عنايةّ ،
ّ
ألنها آخر البيت أي آخر نغم يبقى في األذن عند
من ألفاظ البيت (  )...من الناحية الصوتية ،بل ّإنها يجب أن
املستمع ،فلهذا ينبغي أن تكون حسنة الوقع حلوة املسموع» ( الثبتي ،جريري. )1989 ،
ّ
ّ
ّ
الشغال الذي ّاتفق على تكراره في قوافل األبيات ّ
ليوحد القراءة .وهذا يؤيده القول « :إن القافية تستغرق
ّإنها عنصر الوقف
ّ
ّ
املتقبل ،وتجعل ّ
ّ
ّ
الصوت يستأنف عبر ّ
رويها املتعاود ،لحظة
الصمت الذي يفصل وقفة البيت والبيت الذي يليه مثلما تستغرق أذن
ّ ّ
ّ
ميالدهّ .
وكأن القافية خاتمة البيت وفاتحته في آن ،أو هي جرس ال ّ
ينبه املستمع فحسب ،وإنما يساعده أيضا على التذكر ،أو هي تصطنع
ّ
كل بيت ّ
ّ
للذاكرة نفسها ،أي ذاكرة ّ
املتقبل مع بداية ّ
حتى يطرق أذنه ثانية ،وهكذا دواليك »
الصوت الذي ال يكاد يشرد من سمع
ذاكرة
ّ
( الوهايبيّ ،
محمد املنصف .)2010 ،وسنختبر قدرتها على تلوين اإليقاع في هذه القصيدة بالنظر في صفات حروفها ودرجات انفتاحها
ّ ً
ّ ّ
ومدى استغراقها ملدد ّ
الثقل باالستناد إلى الجدول اآلتي:
متوسطا فيه أو أميل إلى خفة
زمنية متفاوتة تجعل اإليقاع موغال في ثقله أو
البيت
ّ
األول
ّ
الثاني
ّ
الثالث
ّ
الرابع
الخامس
ّ
السادس

األول من قافية ّ
الحرف ّ
الصدر
ِّمينا ( امليم :جهرّ ،
توسط ،استفال،
انفتاح ،إذالقّ ،
غنة)
ُيونا ( الياء :جهر ،رخاوة ،استفال ،انفتاح،
إصمات)
ُؤونا ( الهمزة :جهرّ ،
شدة ،استفال ،انفتاح،
إصمات)
ِّفينا ( الفاء :همس ،رخاوة ،استفال،
انفتاح ،إذالق)
ِّهينا ( الهاء :همس ،رخاوة ،استفال،
انفتاح ،إصمات ،خفاء)
ِّفينا ( الفاء :همس ،رخاوة ،استفال،
انفتاح ،إذالق)

ّ
اإليقاعي
وسمه
إيقاع مراوح بين ّ
قوة وضعف
إيقاع ضعيف.
إيقاع مراوح بين ّ
قوة وضعف (
ثقيل)
إيقاع أكثر ضعفا
إيقاع أكثر ضعفا
إيقاع أكثر ضعفا

الحرف ّ
األول من قافية العجز
ِّمينا ( امليم : :جهرّ ،
توسط،
ّ
استفال ،انفتاح ،إذالق ،غنة)
ُكونا ( الكاف :همسّ ،
شدة،
استفال ،انفتاح ،إصمات)
ُقونا ( القاف :جهر ّ ،
شدة،
استعالء ،انفتاح ،إصمات  ،قلقلة)
الدال :جهرّ ،
دينا ( ّ
شدة ،استفال،
ِّ
انفتاح ،إصمات ،قلقلة)
مينا ( امليم : :جهرّ ،
توسط،
ِّ
ّ
استفال ،انفتاح ،إذالق ،غنة)
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ّ
السابع
ّ
الثامن
ّ
التاسع
العاشر
الحادي عشر
ّ
الثاني عشر
ّ
الثالث عشر
ّ
الرابع عشر
الخامس عشر
ّ
السادس عشر
ّ
السابع عشر
ّ
الثامن عشر
ّ
التاسع عشر

عينا ( العين :جهرّ ،
توسط ،استفال،
ِّ
انفتاح ،إصمات)
كينا ( الكاف :همسّ ،
شدة ،استفال،
ِّ
انفتاح ،إصمات)
ُنونا ( ّ
النون :جهرّ ،
توسط ،استفال،
ّ
انفتاح ،إذالق ،غنة)
الراء :جهرّ ،
رينا ( ّ
توسط ،استفال ،انفتاح،
ِّ
إذالق ،انحراف ،تكرير)
كونا ( الكاف :همسّ ،
شدة ،انفتاح،
استفال ،إصمات)
ُجونا ( الجيم :جهرّ ،
شدة ،استفال،
انفتاح،إصمات ،قلقلة)
ئينا ( الهمزة :جهرّ ،
شدة ،استفال ،انفتاح،
ِّ
إصمات)
ُنونا ( ّ
النون :جهرّ ،
توسط ،استفال،
ّ
انفتاح ،إذالق ،غنة)
ُمونا ( امليم :جهرّ ،
توسط ،استفال ،انفتاح،
إذالقّ ،
غنة)
قينا ( القاف :جهر ّ ،
شدة ،استعالء،
ِّ
انفتاح ،إصمات  ،قلقلة)
ِّزينا ( الزاي :جهر ،رخاوة ،استفال ،انفتاح،
إصمات ،صفير)
ِّلينا ( الالم :جهرّ ،
توسط ،استفال ،انفتاح،
إذالق ،انحراف)
الراء :جهرّ ،
ُرونا ( ّ
توسط ،استفال ،انفتاح،
إذالق ،انحراف ،تكرير)

إيقاع ضعيف

سينا ( ّ
السين:
ِّ

إيقاع ضعيف
إيقاع مراوح بين ّ
قوة وضعف)

الراء :جهرّ ،
رينا ( ّ
توسط ،استفال،
ِّ
انفتاح ،إذالق ،انحراف ،تكرير
ُحونا ( الحاء :همس ،رخاوة،
استفال ،انفتاح ،إصمات)
-

إيقاع ضعيف

ُزونا ( الزاي :جهر ،رخاوة ،استفال،
انفتاح ،إصمات ،صفير)

إيقاع ّ
قوي

ُتونا ( التاء :همسّ ،
شدة ،استفال،
انفتاح ،إصمات)
ّ
رينا ( ّ
الراء :جهر ،توسط ،استفال،
ِّ
انفتاح ،إذالق ،انحراف ،تكرير)
ِّخينا ( الخاء :همس ،رخاوة،
استعالء ،انفتاح ،إصمات)
-

إيقاع ّ
قوي

إيقاع مراوح بين ّ
قوة وضعف
إيقاع مراوح بين ّ
قوة وضعف
إيقاع مراوح بين ّ
قوة وضعف
إيقاع أقوى
إيقاع فيه ّ
قوة لصفيره الذي
بقية ّ
يذهب ضعف ّ
الصفات
األخرى.
إيقاع مراوح بين ّ
قوة وضعف
إيقاع ّ
قوي

ِّهينا ( الهاء :همس ،رخاوة،
استفال ،انفتاح ،إصمات ،خفاء)
-

الدال :جهرّ ،
دينا ( ّ
شدة ،استفال،
ِّ
انفتاح ،إصمات ،قلقلة)
-
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إيقاع ّ
قوي
إيقاع أكثر ضعفا
إيقاع فيه ّ
قوة لصفيره
الذي يذهب ضعف
بقية ّ
ّ
الصفات األخرى.
إيقاع ضعيف
إيقاع ّ
قوي
إيقاع ضعيف
إيقاع أكثر ضعفا
-

إيقاع ّ
قوي
-

ّ
تبدو نسبة ّ
ملكوني القافية في مقاطع املصاريع ّ
االيقاعية ّ
ّ
جلية .فال نقف على تماثل في الوسم إال في البيت الطالع
التغاير في املالمح
جد ّ
عروضي ًا ّ
القوة ّ
دل فيه املقطع ّ
ّ
األول من مقطعي القافية على املراوحة بين ّ
الذي ّ
الن ّقاد في
والضعف .وهو تناسب نعتبره اقتضاء
ّ
ضرورة وجوبه ّ
محسنات ّ
التقفية .ولوحظ ّأن ملمح ّ
ألنه من ّ
الضعف قد تجلى بكثافة في قوافي املصاريع األولى وال نقف حيالها على وسم
ً
ً
ّ
ّ ّ
تلونت ّ
إال ّأن قافية املصاريع الثانية قد ّ
إال أربع ّ
بالقوة وجاء ملمح الضعف نزرا قليال .وهذا اإلحصاء يخرج القافية صانعة
مرات.
قوة
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
لتبدل إيقاعي .إال أن الشاعر قد احتكم إلى التقفية الد اخلية ليعيد إلى القول نظامه الصارم .ويمكن أن نضيف داعيا آخر إلى استدعائها
ّ
ّ
الرومنطيقي في إحياء إيقاعات قديمة استحسنت عند امرئ القيس وبعض من القدامى وهي دليل على ّ
ّ
قوة الطبع
وهو رغبة الشاعر
ّ
الشعراء األوائل لهذه الخصلة ّ
الفن ّية بقوله « :ومن
ملعارضته فيها وقيس قامته على حساب قامة الفحول .وقد ّنبه ناقد إلى استدعاء
قول ّ
يسمونه رجزا لتصريع جميع أبياته؛ وذلك هو مشطور ّ
الشاعر أنشدنا أبو عبد هللا ّ
املقصد ما ليس برجز وهم ّ
محمد
السريع ،نحو
بن جعفر ال ّن ّ
مدي ،عن ابن دريد ،عن أبي حاتم ّ
حوي عن أبي علي الحسين بن ابراهيم اآل ّ
السجستاني ،عن أبي زيد األنصاري:
ُ
ُ
الد َار بأعلى ذي ُ
رف َّ
القور ّ
غيرها َنأ ُج ّ
ياح واملور
الر
هل تع
ِّ
ّ ُ َ ُ
ُ
َ
ود َ
ُ
َ
تئب اللون مر ٍيح ممطور
رست غير رم ٍاد مكفور
مك ِّ
َ
ّ ُ
ُ
الدعثور
املسرور
أزمان عيناء سرور
وغير ُنؤ ٍي ك َب َقايا
ناء ًحور ُاء من العين ُ
َعي ُ
الحور» ( بن رشيق)1981 ،
ّ
الرؤية بالقولّ « :إني وجدت ّ
ّ
ّ
ويؤيد باحث آخر هذه ّ
عموديات الشعر العر ّبي على اختالف
التصريع في وسط القصيدة شائعا في
ّ
ظني أنه عنصر ّ
عصوره ،وغلب على ّ
فني له خصائص وأغراض» ( الشاعر ،صالح عبد العظيمّ ،) 2014،
ورد ظهور هذه الخصلة ّ
الفنية
املقدمة باثنين وثالثين نموذجا لظاهرة ّ
إلى كثافته في شعر امرئ القيس بقوله « :خرجت من استقرائي للدواوين املشار إليها في ّ
التصريع
في وسط القصيدة ،وهذا بيانها:
ّ
ّ
ّ
ّ
تسعة من هذه النماذج وقعت في ديوان امرئ القيس ،وهو رائد هذه الظاهرة بال شك» ( الشاعر ،صالح عبد العظيم.)2014 ،
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ّ
ّ ّ
ّ
الظاهرة التي الحت في البدء ّ
ّ
لتمس كافة أشطر األبيات بدءا
ثنائية
فاعلية التصريع في وسط األبيات على تواتر
وسنركز في استجالء
ّ
ّ
ّ
بالبيت الطالع وصوال إلى الشطر الختام .وتبدو هذه الظاهرة أكثر تواترا في البيتين الثاني والثالث:
ُ
ً
ّ
للناس ُع ُي َ
الشاعر كي يخلق ّ
ُتبص ُر ُ
الحسن وتهواه َحراكا وسك َونا
ونا
خلق
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َ
َ ً ُ ُ ً ُ
لق وكانوا َقبله ال ير ُتقوناَ
َ
ُ
الخ ُ
َ
فارتقى
وزم ًانا ،ومكانا ،وشخوصا وشؤونا
ً
تكرر ّ
وقد استهجن القدامى كثافة هذا ال ّتصريع .إذ يرى ابن سنان الخفاجي ّأنه « إذا ّ
التصريع في القصيدة فلست أراه مختارا،
ّ
يجري مجرى ّ ّ
مما سيأتي ذكرهّ .
الترصيع ّ
والطباق وغير ذلك ّ
وإن هذه األشياء ّإنما يحسن منها ما ّ
قل وجرى
تكرر
والتجنيس
وهو عندي
ّ
ّ
ّ
منها مجرى اللمعة واللمحةّ ،
فأما إذا تواتر ّ
مرضيا» ( الخفاجي.)1982 ،
وتكرر فليس عندي ذلك
ّ
إال ّأننا استسغنا كثافة ورودها متماثلة اللفظ والصيغة والتركيبّ ،
تم ّ
ألنها تمكننا من التقاط إيقاعات أخرى ّربما ّ
الصمت عنها.
فتواتر حضورها خلق وقفات كثيرة بحثا عن سرعة اإليقاع مراعية صرامة ّ
النظام واالحتكام إلى مدد ّ
زمنية متساوية .فنجد كلمات على
ً
ً
ً
ً
ً
ً
َ ً
وزن " ف َعاال" مثل ( حراكا ،سكونا ،زمانا ،مكانا ،وشخوصا ،شؤونا) .إذ نجد داخل الشطر الواحد أربع وقفات وتمنحها الفاصلة سرعة
ً
ّ
الترصيع الذي استملحه ّ
النقاد بوضعه موضعه الالئق بعيدا عن
القتران الفاصلة بنصف زمن .ولوحظ ّأن الشاعر قد بدا واعيا بأهمية
وإنما يحسن إذا ّاتفق له في البيت موضع يليق بهّ .
التزيد فيه مجا اة لقول قدامةّ « :
ّ
كل موضع يحسن وال على ّ
فإنه ليس في ّ
كل حال يصلح
ر
ّ
ً
ّ
أيضا إذا تواتر ّ
واتصل في األبيات ّكلها بمحمودّ .
دل على ّ
فإن ذلك إذا كان ّ
تعمل وأبان عن تكلف» (ابن جعفر ،قدامة . )1399،إال
وال هو
ّ ّ
ّ
القراء وتحقيق تماسك ّ
ّ ُ
النصّ
التراخي .ويتجاوز الترصيع هذه الوظيفة إلى لفت انتباه ّ
ذهب هذه السرعة بكثافة العطف الدالة على
أنه ي ِّ
إيقاعي إذ هو يضمن ّ
وانسجام عناصره فـ« استجادة كثرة ّ
ّ
ويشد انتباه ّ
ص تسلسله ّ
للن ّ
ّ
الص ّ
املتقبل بقرع
وتي
التصريع دليل على ّأنه رباط
ً
بكون ّ
ً
الترصيع « ّ
أهم ّ
محرك لإليقاع» (
سمعه قرعا متواصال» ( الزيدي ،توفيق .)1985 ،ويمكن ّأن نخلص إلى ما خلص إليه باحث
ّ ّ
الطبع وعالمة استحسان ،وإشارة إلى ّأن ّ
ّ
ومنطيقي مشدود إلى
الر
الزيدي ،توفيق .)1985 ،وسير شاعرنا على نهج امرئ القيس دليل قوة
العقلية لم ّ
ّ
تتهيأ بعد إلى قبول املروق ّ
عما أرسته ذائقة القدامى.
سنن العروضيين ،وعيا منه إلى ّأن
ً
ّ
يسمى بـ" ّ
أيضا ،ما ّ
ّ
تستقل الكلمة التي هي القافية باملعنى
التضمين" وهو «أال
ولوحظ ّأن قافية القصيدة قد لحقها من العيوب،
ّ
ً
ّ
ّ
حتى تكون موصولة بما في ّأول البيت الثاني » ( الخفاجي .)1982 ،وقد أشار باحث إلى األسباب التي الحقته بالعيوب مشيرا إلى ّأن «
قدسية القافية ،وفكرة استقالل البيت بنفسه عند القدماء ،كانتا أقوى من ّ
ّ
التغيير في الثابت بمثابة تدنيس ّ
ّ
الن ّقاد
املقدس ،غير ّأن
ّ
يوسع ّ
الن ّقاد من دائرة عنايتهم به» ( ّ
مما حالتا دون أن ّ
أنفسهم ّ
العزام ،هشام . )1428 ،إال ّأن هذا العيب قد أصبح من محاسن شعر
شعراء الحداثةّ ،
النصوص ،محاوال ّ
إبداعية رائدة في بناء ّ
جزئي ًا في األنماط ّ
التغيير لو ّ
ّ
السائدة،
ألنه عندهم « انطالقة جديدة ومحاولة
ّ
ً
ً
ّ
الشاعر ّ
اللون نكهة جديدة في ّ
موزعا على بيتين من الشعر بدال من أن يجبر نفسه ويلوي كامل
تذوق املعنى ،بأن يجيء به
مصبغا بهذا
ًّ
ًّ
ّ
حتى يشهد له في البراعة ّ
انفعاالته ليضغطها في قالب صيغي وزني واحدّ ،
الشاعر أن يرتاح وي ّ
والت ّ
وشعوريا على
نفسيا
تمدد
فوق ،بل آثر
ً
ّل ّ
مساحة ال بأس بها من جسد القصيدة » ( ّ
الشاعر ّ
ومنطيقي ما ّ
ّ
الرر
همشه القدامى واعتبروه عيبا
العزام ،هشام .)1428 ،وهكذا ،حو
ّ
إيقاعية هائلة بوسوم متباينة ّ
ّ
ليوسع بها أفق معانيه ،وليعلن ّأن
إلى معيار جودة في قصيدته .وتجلت براعته ّأنه أتاح لنفسه إمكانات
ّ ّ
ً
ّ
ّ
خصوصية بالشعر ،وبه حمت القصيدة نفسها وفوضلت على غيرها
قصيدته ّنزاعة إلى التسلح بمعاول الهدم بدءا باإليقاع باعتباره أولى
ّ
الشاعر .ويبدو ّأن ّ
تخير القوافي لخلق إيقاع ّ
ثري ثراء ّ
ّ
تنوع مشارب
إيقاعية لها صلة ببيئتها وبثقافة
من أجناس األدب ،لنحت فرادة
ّ
ً
ّ
ومنطيقية ّ
القصيدة ّ
محرك للبحث في دور الحروف صفات ومخرجا ،وما تعلق بها من صفات أخرى تتغاير من حرف إلى آخر قصد
الر
وسنتدبر فيه ّ
ّ
ّ
النظر في اآلتي:
إيقاعي.
معرفة ما نجنيه من إتاحة تمايز
ّ
إيقاعية األصوات املفردة:
.2
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
اإليقاعية .ولذلك ،علق ّ
ّ
ّ
الصوتيون ّ
بكل واحد ما تعلق به همسا وجهرا ،شدة ورخاوة ،وخفة
للصوت صفات تخرجه متبدل األلوان
ً
ً
ّ
كل حرف .ونشير إلى أننا قد ّ
وقوة ،محتكمين إلى املدد ّ
ّ
الز ّ
وثقال ،وضعفا ّ
منية التي يستغرقها ّ
فاعلية
تخيرنا جملة من الكلمات الختبار
ّ
ّ
ّ
وسيتم
أصواتها ومدى خدمتها ملعنيين تعلقت بهما معاجم القصيدة وهما حضور الشاعر في الوجود وغيابه عنه وأثر ذلك في الكون.
ّ
إيقاعي بعينه في اآلتي:
البدء بقدرة الحروف املهجورة على اإلبانة عن وسم
• قدرة الحروف املجهورة على تلوين اإليقاع:
ًّ
ً
ّ
تمتاز الحروف املجهورة بالصالبة ّ
ّ
والقوة خالفا للمهموسة املقترنة باللين .ولذلك قرنوها بالشدة ،مشيرين إلى تباينها إيقاعيا .وعرف
النفس أن يجري معه ّ
الحرف املجهور بكونه « حرفا أشبع االعتماد في موضعه ،ومنع ّ
حتى ينقض ي االعتماد عليه ويجري ّ
الصوت» (
ّ
محمد علي ،ج .)1996 ،1وقد شددناه إلى الكلمات ّ
سيبويه ،ج )1982 ،4و( التهانويّ ،
املتصلة بحضور الشاعر وأثره في الوجود ،ومنها
ما ارتبط بأربعة حروف عرفت بكونها األقوى وهي ّ
الراء والجيم ،والقاف والطاء لنحصرها في كلمات اصطفيناها دون غيرها لتقديرنا ّأنها
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ّ
ّ
ً
ً
ً
ّ
اكا ،روحّ ،
وسنفصل مدى تمايز
رب ،جميال ،ارتقى ،يقينا ،وقار ،الخلق ،يخلق ،الطين  ،الطهر ،العطر ).
أكثر خدمة ملقاصدنا مثل ( حر
ّ
ّ
ّ
ّ
حروفها في صفة الجهر و فاعلية مواقعها واتصافها بصفات أخرى تظهر اإليقاع متلون املالمح اإليقاعية وتغاير مراتبها في الجدول
ّ
التفصيلي اآلتي:
الكلمة
حراكا

الحرف
ّ
الراء
ّ
الراء
ّ
الراء

جميال
ارتقى

الجيم
القاف

يقينا
وقار
الخلق
يخلق
الطهر

القاف
القاف
القاف
القاف
ّ
الطاء

العطر
ّ
الطين

الطاء
ّ
الطاء

روح
ّ
رب

صفاته
توسط بين ّ
جهر ،تكريرّ ،
شدة ورخاوة.
توسط بين ّ
جهر ،تكريرّ ،
شدة ورخاوة.
ّ
جهر ،تكريرّ ،
توسط بين شدة ورخاوة
جهر ّ ،
شدة  ،قلقلة
جهرّ ،
شدة ،استعالء ،قلقلة
جهرّ ،
شدة ،استعالء ،قلقلة
جهرّ ،
شدة ،استعالء ،قلقلة
جهرّ ،
شدة ،استعالء ،قلقلة
جهرّ ،
شدة ،استعالء ،قلقلة
جهرّ ،
شدة ،استعالء ،قلقلة
جهرّ ،
شدة ،استعالء ،قلقلة
جهرّ ،
شدة ،استعالء ،قلقلة

موقعه
وسط الكلمة
ّأول الكلمة
ّأول الكلمة
ّأول الكلمة
آخر الكلمة

ّ
اإليقاعي
وسمه
ّ
قوي ولكن دون الحقيه
ّ
قوي
ّ
قوي
قوي
قوي

وسط الكلمة
وسط الكلمة
آخر الكلمة
آخر الكلمة
ّأول الكلمة

أقوى من سابقه
اقوى من الحقيه
قوي
قوي
أقوى

وسط الكلمة
ّأول الكلمة

قوي
أقوى

حضور ّ
مكررة ّ
مرددة لصدى ّ
القوةّ ،
الشاعر في الكون إلى كلمات حاوية لحروف ّ
مما جعلها
استند إيليا أبو ماض ي في حديثه عن
ً
ً
ّ
السمعي .وسنبدأ بأدناها ّ
تصل قممها في الوضوح ّ
إيقاعيا مثل راء" حراكا" و" روح" و" ّ
ّ
لنثني بجيم " جميال" ،لنخلص إلى حرفين
رب"
قوة
ّ
ّ
يبلغان ّ
بالقوة أقصاها وهما " القاف" و"الطاء" .ونعقل لهما الكلمات التالية بقافها مثل ( ارتقى ،يقينا ،وقار ،الخلق ،يخلق) وبطائها من
الطين ،العطر) .والحت هذه الحروف مجتمعة بجهرها ّ
( الطهرّ ،
وشدتها ،وتحسين ّ
قوتها مقترنة بصفات أخرى من استعالء وقلقلة
ّ
وتكرير هادفة بتباين رتب ّ
متصدرة
قوتها إلى تطويع القول لإلفصاح عن قدرة الشاعر على الفعل .ولذلك ،جاءت أغلب هذه الحروف
ّ
ً
ً
للكالم لتهبه سرعة في الزمن احتفاء بحضوره وتدالال على انتشاء الذات املتكلمة بفعله وبصفاته .وما زادها وضوحا وقوع النبر عليها لفتا
ّ
ّ
ّ
ستتبدل مالمح ّ
ّ
إلى انتباه ّ
قوته عند
القراء إلى مقصد ّبيته الشاعر في نفسه مبئرا عليه املعنى وهو االحتفاء بحضور صنوه .إال ّأن اإليقاع
ّ
الحديث عن غياب الشاعر باصطفاء حروف مهموسة تناسب إيقاع الضعف الذي سيدرس في اآلتي:
• قدرة الحروف املهموسة على تلوين اإليقاع:
ّ
ّ
ّ
الص ّ
ألصق ّ
ّ
وتيون بالحرف املهموس صفة الضعف .فتمت النظرة إليه على أنه « دون املجهور من حيث ليونة املخرج ،والقصد
ّ
بال ّليونة؛ ههنا ،هي سهولة جريان ّ
الصوتيين على مستوى الحنجرة» (زخنين ّ ،
التساع املسافة بين الوترين ّ
بهية ،)2010 – 2009 ،
النفس
ّ
مما يجعل األعضاء في حالة ارتخاء ّ
الرخاوة ّالتي « تعني جريان ّ
الصوت ّ
وألحقت به صفة أخرى وهي ّ
تام أثناء إنتاجه ،على نقيض الشديد»
ً
بهية .)2010 ،2009 ،ولذلك ّ
جما من الكلمات الحاوية لحروف تغلب عليها هذه ّ
( زخنينّ ،
تخيرنا ّ
الصفة لبيان تفاوتها فيها وفي مدى
ً ّ
ّ
ّ
استغراقها ألمداء ّ
اإليقاعية وإن تماثلت همسا وعلقناها بغياب الشاعر واختالل الوجود ،ومنها (
زمنية متباينة تخرجها متغايرة املالمح
ً ً
ً
ً
ً
ً
ً
ّ
سنتأوله .وصورته
وهاد ،شاحبات ،حزونا ،الوحشة ،الهول ،هشيما ،سرابا ،جرحا ،ثخينا ) .وقد أقمنا لها جدوال بحثا عن الوجاهة ملا
اآلتي:
الكلمة
ً
وهادا
شاحبات
حزونا
الوحشة
الهول
ً
هشيما
ً
سرابا
جرحاص
ً
ثخينا

الحرف
الهاء
الحاء
الحاء
الحاء
الهاء
الهاء
السين
الحاء
ّ
الثاء /الخاء

صفاته
همس ،رخاوة ،خفاء
همس رخاوة
همس رخاوة
همس ،رخاوة
همس ،رخاوة ،خفاء
همس ،رخاوة ،خفاء
همس ،رخاوة ،صفير
همس ،رخاوة
همس ،رخاوة

موقعه
ّأول الكلمة ووسطها
وسط الكلمة
ّأول الكلمة
ّأول الكلمة
ّأول الكلمة ووسطها
ّأول الكلمة
ّأول الكلمة
آخر الكلمة
ّأول الكلمة ووسطها

ّ
اإليقاعي
وسمه
ً
إيقاع أكثر ضعفا
إيقاع ضعيف
إيقاع ضعيف
ً
إيقاع أكثر ضعفا
ً
إيقاع أكثر ضعفا
إيقاع ضعيف
إيقاع ضعيف
إيقاع ضعيف
إيقاع ضعيف

ّ
ّ
الشاعر عن الوجود .واملثير ّ
للت ّ
دبر ّأنها
بدت الكلمات الحاوية للهمس متعلقة بالعنصر الثاني املخصص للحديث عن غياب
متجاوبة مع معجم العدم وذهاب الفعل واندثار املوجودات .واملالحظ ّأن هذه الحروف املهموسة قد ّ
تصدرت الكلمات للتعبير عن
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ً
ّ ً
ّ
الضعف .إذ وهن الكون واإليقاع بغيابه .فال نصادف في هذا الجزء إال أرضا " وهادا شاحبات وحزونا" .وتعضد هذا الهمس واو اللين التي
القوة  .فتطالعنا حاء ضعيفة الصفة ّ
تسبق هاء وهاد للتعبير عن ذهاب ّ
تتذيل لفظة " جرحا" بما فيها من تنوين  .ويتضاعف اللين في
ً
ً
ّ
ّ
ونتحسس الوهن عيانا في اللفظ ومعناه في ما
ويتكرر الضعف من هاء " الهول" و" هشيما" .
مجاورة الواو للحاء في لفظة " الوحشة"،
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
تتضوعه حاء الكلمات من حزن وشحوب ،وجراح لتلوح الذات املتكلمة خائرة القوى فضعف اإليقاع لضعفها .ويظل الشاعر يؤبن غياب
ً
ً
القول ّ ّ
الشاعر قد ّ
طوع حروفه للبوح بما
إن
صنوه بما يجاهر بالهالك وقد صار جرح الوجود عميقا " ثخينا" تمام جرحه .وهكذا أمكن
ً
ً
يعتمل داخله من مشاعر االرتياح والشعور بنخوة ّ
القوة عند حديثه عن قدرة الشاعر على الفعل ومعاشرة الوجود حضورا وفعال ،ومن
ً
ً
إيقاعا ثرّي ًا ّ
القوة ّ
ألم ضياع لحظة احتجابه .ولذلك ،راوح بين الجهر والهمس مراوحته بين ّ
والضعفّ ،
متبدل املالمح متطاوال
مما خلق
ً
إيقاعيا باستدعاء ّ
النحو ّ
ّ
ّ
اإليقاعية في اآلتي:
لتبين مدى جدواه
فاعلية الحروف
على النمذجة .وسنخصب
ّ ّ
إيقاعية النحو:
.3
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
يسعى الشاعر الرومنطيقي إلى الثورة على لغة القدامى ألنه يراها ال تناسب واقعه وال قدرة لها على دغدغة طبلة أذنه ليخصبها
حجة على عبث إيليا أبي ماض ي بقواعد ّ
حويين ليربك ّ
بخرق قواعدها .وهذه القصيدة تستوي ّ
الن ّ
الدارس فيعجزه الوقوف عند حدود
النحو لدراسة إيقاع هذه القصيدة مثمر ّ
ولكن اعتماد ّ
مكوناتهاّ .
تبين حدود وقفها ولرّبما أشكل عليه ّ
الجملة لعسر ّ
تبين وظائف ّ
ألنه
ً ًّ
ّ
ّ
إيقاعية صمت عنها بحرها وقافيتها وأصواتها ومقاطعها على ّ
ّ
الفاعلية
وكما .وسنستجلي هذه
تنوعها نوعا
يمكننا من الوقوف عند وسوم
ّ
ّ
اإليقاعية بالوقوف عند التراكيب والوظائف بالبدء بـ:
ّ
ّ
الظ ّ
ّ
رفية و الشرط ّية:
إيقاعية الجمل
•
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
مثل الشرط القائم على الظرف الزماني أو على حرف الوصل في هذه القصيدة سمة تركيبية الفتة في أغلب أبياتها .ولئن خلق
ّ ّ
النظامّ ،
انسجاما بين املصاريع ليخضعها لنظام هندس ّي صارم ّ
ّ
استقاللية
العروضيين الذين يميلون إلى
فإنه يربكنا متى عدنا إلى أحكام
ً
ً
ً
وصوتا .إذ صار البيت ّ
متمما لسابقه تركيبا ومعنى .ولذلك ُو ِّسم اإليقاع بملمح بعينه سيكشفه الجدول
البيت واكتفائه بذاته تركيبا
اآلتي:

ّ
رفية أو ّ
الش ّ
الظ ّ
رطية
الجملة
ّ
عندما أبدع هذا الكون ...شؤونا ( جملة ظرفية)
ّ
َّللا ّ
...الناظرينا
لو أبى
لو مض ى ّ
الشاعر ّ
عنا لشقينا

ّ
اإليقاعي
امللمح
إيقاع صاعد في جملة الشرط و هابط في
ّ
جملة جوابه وشديد التراخي فيها
إيقاع صاعد في جملة الشرط وهابط في
جملة جوابه وشديد التراخي
صاعد في جملة الشرط وهابط في جملة
جوابه وشديد التراخي

ّ
ّ
ّ
الشرط .فال ّ
ّ
الش ّ
تتحقق
تالزمية بين جملة الشرط وجملة جواب
رطية تقوم على بناء مخصوص قائم على عالقة
لوحظ ّأن الجمل
ً
ً
ً
ً
ّ ّ
ّ
الثانيةّ .
وأيد باحث هذه ّ
الرؤية مشيرا إلى ّأن اللغة العر ّبية تلتزم « في هذا األسلوب ترتيبا دقيقا وصارما؛ حيث ال
األولى إال شرط تحقق
ً ً
ً
تقديما أو تأخيرًا في أركانه .ونكاد ّ
نحس ّأن التزاما كائنا بين أداة الشرط وجملة الشرط دون سكتت بينهما» (والي دادة ،عبد الحكيم،
يقبل
ّ
ً
ً
ّ
ّ
مهما في إفادة املتلقي وإخباره بما كان يجهله .ولذا ،يكون املتكلم ّ
نثمن شأو الشرط باعتباره تركيبا ّ
 .)1998 - 1997وهو ما يجعلنا ّ
والسامع
ّ
ّ
ً
ً
ً
ّ
ّ
ّ
على نفس ّ
مما يجعل ّ
تناغما وانسجاما .إال أن هذه الجمل تعلقت زمانا باملستقبلّ ،
همة املتكل م مهوسة بإتمام األمر الثاني لتخلد
الدرجة
أريحيتها ( الزيادي ،تراث .)2009 ،وهذا ما يضعف اإليقاع ويكسوه بنبرة هبوط ّ
ّ
ألن الكالم قد اكتمل معناه وبلغت الجمل تمامها.
إلى
ّ
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ويشار إلى أن اآلذان تظل متشوفة إلى تحقق جواب الشرط الذي كف أن يكون جملة واحدة ليرد جمال متعددة مترابطة بالعطف فيبلغ
ً
ً
ّ
ّ ّ
لعبا خطرًا .فإذا اط ّ
مأن إلى تمام التركيب صادف استرساال في القول ورغبة في إتمام املعنى .وهذا
ألن الشاعر يتالعب به
املتلقي حيرته
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الشرط بمعاطيفه يصيب الذ ات املبدعة بالتعب الستنفاد طاقتها الن ّ
الشرطية املقترنة بـ" لو"
فسية دون بلوغ املراد .إال أن الجمل
ّ
ّ
ونحتج لهذا بالقول اآلتي « :نجد في العر ّبية بعض أدوات الشرط غير
تستغرق وقتا أطول فيتزايد تراخي إيقاعها خالفا للمقترنة بـ" عندما"
ً
غالبا ،ما تكون الفسحة ّ
ّ
الن ّ
طقية بين األداة وجوابها كبيرة .وهذا ما نلمسه في استخدام أول هذه األدوات (
جازمة .وندرك ال محالة ّأنه
لو)» ( والي ،عبد الحكيمّ .)1998 – 1997 ،
ّ
ّ
ويخل بنظامه لوال
الغنائية
ونقدر ّأن هذا هو ما وسم اإليقاع باإلجهاد الذي كاد يذهب فيه
ّ وازي ّ
ركيبي الذي يجبر الكالم على استعادة نظامهّ .إنه ّ
الت ّ
النحو يعيد إلى العروض نظامه الذي خرج فيه عن طوعه .وقد
ارتباطه بالت
ً
ّ
إيقاعي سنرصده في اآلتي:
تجاوب هذا التركيب مع العطف الذي جعل الكالم قائما على جمل متماثلة األوزان والتراكيب صانعة لثراء
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ّ
ّ
ّ
العطفية:
إيقاعية املركبات
•
ّ
ّ
للعطف قيمة كبرى في تحقيق القصيدة النسجامها وتقارب بناء أبياتها .وهذا محقق لعطف قلوب القراء عليها .إذ استحسن باحث
ّ
ّ
ّ
املركب ّ
يؤكد صرامة ّ
الت ّ
النظام التي
ركيبية ورّبما
ألنه يجعل قسمي املعطوف عليه واملعطوف متعادلين من حيث القيمة
حديث هذا
ّ
ّ
ّ
ّ
فرضها الوزن العروض ي ليكون التناسب الضروري (الحباشة ،صابر  .)2009 ،وسنختبر قدرته على تبديل املالمح اإليقاعية داخل
ّ
القصيدة وتغايرها داخل البيت الواحد وفي صلته ّ
ببقية األبيات األخرى .وهذا يستوجب االحتماء باإلحصاء لرصد تواتر هذا التركيب
ً
ً
بالوقوف عند عطف املفردة على املفردة ،أوال ،فعطف الجملة على الجملة ثانيا وفق اآلتي:
ّ
إيقاعية عطف املفردة على املفردة:
أ.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
اعتبر العطف أداة تساهم في انسجام النص وإخضاعه لدقة النظام .وقد تم االعتراف بشأو " الواو" في الربط بين الجمل وجمع
ّ
ص ،وذلك ّ
متواليات الجمل في ّ
املركب « أحد الوسائل لتماسك ّ
ّ
الن ّ
الن ّ
ص
ألنه يعمل على تقوية الروابط بين
أشتاتها .ولذلك اعتبر هذا
ّ
ّ
ّ
وجعلها متماسكة ،فالعطف يحدد الطريقة التي تترابط به عناصر الجمل والفقرات بشكل منظم داخل الن ّ
ص ،بحيث تدرك عناصر
ً
ً
ّ
ّ
ّ
الن ّ
فاعليته مفردا أقمنا
ومتواليات جمل كوحدة متماسكة» (حماد ،خليل  ،العايدي ،حسين .)2012 ،ولرصد هذه
ص مفردة وجمال
ًّ
ً
توضيحيا للوقوف عند مواقعه ووسمه اإليقاعي وفق اآلتي:
جدوال
ّ
العطفي
املثال
جميال وثمينا
حراكا وسكونا
زمانا ،ومكانا
شخوصا وشؤونا
نغمات ولحونا
شاحبات وحزونا
ضبابا ودجونا
أريجا وفتونا
غيظا وجنونا
خليال وخدينا

املعطوف عليه
ً
جميال
ً
حراكا
ً
زمانا
ً
شخوصا
نغمات
شاحبات
ً
ضبابا
ً
أريجا
ً
غيظا
ً
خليال

أداته
الواو
الواو
الواو
الواو
الواو
الواو
الواو
الواو
الواو
الواو

املعطوف
ً
ثمينا
ً
سكونا
ً
مكانا
ً
شؤونا
ً
لحونا
ً
حزونا
ً
دجونا
ً
فتونا
ً
جنونا
ً
خدينا

موقعه
قافية العجز ( ب) 1

ّ
اإليقاعي
وسمه
ارتخاء ( ضعف)

قافية العجز ( ب )2
مطلع الصدر ( ب )3
قافية ّ
الصدر ( ب )3
قافية العجز ( ب )9

ارتخاء ( ضعف)
ّ
توسط بين السرعة واالرتخاء
ارتخاء ( ضعف)
ارتخاء ( ضعف)

قافية العجز ( ب)11
قافية الصدر( ب)12
قافية العجز ( ب )12
قافية ّ
الصدر ( ب)14

ارتخاء ( ضعف)
ارتخاء ( ضعف)
ارتخاء ( ضعف)

قافية العجز ( ب) 18

ارتخاء ( ضعف)
ارتخاء ( ضعف)

احتل مواقع متباينة من األبيات بين مطلع األبيات وتقفية ّ
ّ
الصدور واألعجاز .وهذا ما وسم
بدا ّأن العطف القائم على املفرد قد
ً
ّ
ّ
قوة وضعفا ّ
إيقاعه ّ
الثاني سبع ّ
مرات بنسبة  ،% 64وبلغ عدده في قوافل املصاريع األولى ثالثا
بالتغاير .إذ مثل تعاوده في تقفية املصراع
فمرة واحدة بما يقارب نسبة  . % 9وهذا اإلحصاء موح ّ
بنسبة ّ . % 27أما نسبة تواتره في مطالع األبيات ّ
بقوة اإليقاع في البداية الذي
ّ
ً
ّ
ّ
تمكنه من ّ
ّ
التعبير ،وبثقل النهاية التي تظهر تعب املتكل م فبات العطف مناسبا له في وسم
يرتد إلى نشاط الشاعر وامتالكه لطاقة نفس
ّ
عنا تطويع ّ
اإليقاعي ال يحجب ّ
الكالم بالتراخي ليغدو اإليقاع ّ
ّ
النحو لخدمة العروض بنظامه
فضاح حال صاحبه .إال ّأن هذا الوسم
ً َ ً َ ً َ ً
َ
َ ً
الص ّ
الصيغة ّ
الصارم .فيماثل املعطوف مع املعطوف عليه في ّ
ّ
رفية ،ليأتي الوزن " ف ِّعيال" مثل ( َجميال وثمينا ،خليال وخدينا) ،أو " ف َعاال"
ّ
ً
ً
ً
ُ
ً
ً
ً
ُ
ُ
مثل ( َزمانا َ
ّ
عمودي مثل ( نغمات ولحونا،
ومكانا) ،أو ف ُعوال مثل ( شخوصا وشؤونا) .وأحيانا أخرى يحدث املركب العطفي في شكل تواز
ً
ً
وحزونا)ّ .
سيج القول بنظام دقيق وخلق بين ّ
ونقدر ّأن تطويع العطف ملقتضيات العروض قد ّ
مكوناته انسجاما ومراعاة ملا دعا
شاحبات
ً
ّ
ّ
إليه األوائل من ضرورة التناسب بين املعطوفين ألنه يحدث حالوة تلتذ لها األسماع .وقد حوى هذا العطف طباقا لتجميل الكالم وتقوية
ًّ
ّ ً
اإليقاعية التي أحدثها العطف مفردا ّ
ّ
ّ
إسناديا في اآلتي:
إيقاعية العطف مركبا
محفزة الختبار مدى
املعنى .وهذه الخصوبة
ّ
إيقاعية عطف الجملة على الجملة:
ب.
ً
ّ
ّ
ّ
نرى أن عطف الجملة على الجملة قد مثل سمة مهيمنة في هذه القصيدة وقد ارتأينا أن ال نقيم له جدوال حتى ال يصبح املقال
ّ
فيجف ماؤه ويذهب إقناعه .ولوحظ ّأنه ّ
تم عطف الجملة على الجملة واملصراع على املصراع ،فالبيت على البيت ،ليتعاود التركيب
ثقيال
ً
ًّ
ًّ
ًّ ّ
محافظا على أشكاله نفسها اسميا أو فعليا .وهذه الكثافة في هذا النوع العطفي يجعل القول أكثر انسجاما .وقد ارتبط بالغيا بالتشبيه
في اآلتي:
ّ
ّ
ّ
إنه روح كريم لبس الطين املهينا ونبي بهر الخلق وما أعلن دينا
ّ
مشرعا للحديث عن ّاتساع املعنى وكثافته ّ
ّ
ألن ّ
بدا ارتباط العطف بأسلوب التشبيه ّ
همة املتلقي متعلقة بعقل املعنى الذي تتشعب
ً
يبا دون بلوغ حقيقة واضحة تذهب هوس التفكير فيها .وهذا يستدعي قراءات ّ
طرق الوصول إليه ملجازية ّ
عد ة لها
الصورة التي تدرك تقر
ًّ
ّ
صلة بثقافة القارئ وبيئته فتتباين الرؤى ّ
ّ
إيقاعيا فقد وسم الكالم بالبطء والتراخي .وقد ساعد ذلك على
املتوصل إليهاّ .أما
والدالالت
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ّ
ّ
واتساع معانيه ّ
وأدى هذا ّ
ّ
معنويّ .
ّ
والتشبيه البليغ إلى إشاعة ّ
جو من
التجاوب بين العطف
وكأننا إزاء تدوير
تمدد الكالم وترابطه ببعضه
ّ
ً
ّ
االنسجام بين الجمل وتماثلها .وقد أشار باحث في أطروحته إلى شأو هذا ّ
التشبيه ّالذي ّ
تجرد من األداة
النوع من التشابيه قائال ّ :إنه « هو
ً
ّ
يتميز باملطابقة ّ
بخلوه من األداة ّ
ّ
الت ّامة بين ّ
معا ،وقام على العنصرين الجوهرّيين فحسب .فهذا األسلوب ّ
واملشبه
املشبه
ومن وجه الشبه
ّ
ّ
ّ
الشبه ّ
التشبيه ّ
يتميز بإجمال التقريب بينهماّ ،
ّ
الصريح من حيث
مما يسمح باعتبار التشبيه البليغ أسمى درجة في
وبتجرده من وجه
به،
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
هو يسوي بين املشبه واملشبه تسوية تامة» ( الطرابلس ي ،محمد الهادي .)1981 ،وهو شاهد يتعلق بوعي الذات الشاعرة بأن املماثلة بين
مصاريع األبيات تخضع القول لنظام دقيق قائم على ّ
التناسب إلى درجة أن يعيد املثيل مثيله .فهذا ّ
الربط بين الجمل يخرجها في شكل
عناقيد من الكلمات متآلفة املعنى ،منسجمة في املوضوع ،وفي بنيات متشابهة وتراكيب متماثلة .وقد أرجع أونج هذا النوع من ّ
الربط إلى
ً
ّ
ّ
ّ
ينية ّ
األولية خاصة ،في نصوصها ّ
ّ
الد ّ
فهية ّ
الش ّ
ّ
أسيسية .ولذلك ،استأنس الشاعر بالعطف مخاطبا الجمهور بما هو
الت
خاصيات الثقافة
ّ
ّ
ّ
واملتلقي ويؤلف بينهما ( أونج ،والترجّ .)1994 ،
مألوف عنده ،وشائع في ثقافته .وهذا من شأنه أن ّ
ونقدر ّأن هذا املركب
يوحد بين املبدع
ّ
ّ وازي ّ
حوي ّ
ّ
الن ّ
ّ
الت ّ
ركيبي لجهود العطف املشتمل على التشبيه في إثراء اإليقاع  .وسنرصد هذا في اآلتي:
للتعمق في معاضدة الت
محفز
ّ
إيقاعية التوازي التركيبي:
•
ً
ً
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
اهتم النقاد بالتوازي التركيبي وقرنوه بالتناسب .فهو عندهم يزيد النظام نظاما ،ألنه يماثل ببين الجمل اإليقاعية تركيبا وصوتا.
ً
ّ
كل األشطر .ولذلك اعتبر باني إيقاع ّ
ّ
الن ّ
داخلي ًا بين ّ
ص وصانع هندسته ،وعالمة
إذ اقترن في هذه القصيدة بالترصيع .وهذا يخلق انسجاما
جودته .وقد بدا في هذه القصيدة حاضرًا حضورًا ّ
متميزًا يمكن اعتباره قد ارتقى بها إلى درجة منافسة القصائد العيون التي ّ
جملت إيقاعها
ّ
ّ
الفاعلية ببيتين وشطر باالستناد إلى الجدول اآلتي:
وسنحتج لهذه
به.
ّ
اإليقاعية
الجملة
الناسكيناَ
ثائر فيه وقار ّ
ُ
ٌ
سواه
َمن
ِّ

شكلها ّ
الن ّ
حوي
مبتدأ  +خبر

ّ
الثائ َ
ُ ٌ
رينا
َمن سواه عابد فيه جنون ِّ

مبتدأ  +خبر

عانق هللا يقينا ال ُظ َ
سواه َ
َمن ُ
نونا

مبتدأ  +خبر

ُ
ّ
نغمات ول ُح َونا
َمن ترى إاله يحيا
ٍ

مبتدأ  +خبر

ّ
َ
اآلخرينا
َمن ترى إاله يفني ذاته في

مبتدأ  +خبر

واستفاق الجدول الحالم غيظا وجنونا

أداة استئناف  +فعل  +فاعل +حال

ّ
واستوى ّ
النهر على وجه الثريا جرحا ثخينا

أداة استئناف +فعل  +فاعل +م فيه  +حال

ّ
اإليقاعي
الوسم
ّ
الستفهاميته
إيقاع فيه بعض الصعود
ومتراخ بحكم احتوائه على تشبيه
ّ
هادف إلى اتساع املعنى.
ّ
ّ
إيقاع فيه بعض الصعود الستفهاميته
ومتراخ بحكم احتوائه على تشبيه
ّ
هادف إلى اتساع املعنى.
ّ
الستفهاميته
إيقاع فيه بعض الصعود
ومتراخ بحكم احتوائه على تشبيه
ّ
هادف إلى اتساع املعنى.
ّ
ّ
إيقاع فيه بعض الصعود وأقل بطئا من
ّ
ّ
السابق على احتوائه ملركب
إسنادي ّ
ّفعلي.
ّ
إيقاع فيه بعض الصعود وبعض
ّ
البطء قياسا إلى الجمل الثالث األولى
ّ
ملركب إسنادي فعليّ.
على احتوائه
إيقاع ثقيل الرتباطه باملستقبل
الت ّ
والحدث املمتنع ّ
حقق  ،وشديد
ّ
التراخي القترانه بـ" لو" املقتضية جمال
طويلة ومستغرقة ملدد ّ
زمنية أكثر طوال.
إيقاع ثقيل الرتباطه باملستقبل
الت ّ
والحدث املمتنع ّ
حقق  ،وشديد
ّ
التراخي القترانه بـ" لو" املقتضية جمال
طويلة ومستغرقة ملدد ّ
زمنية أكثر طوال.

ّ
النص وإعادة ّ
التوازي التركيبي في تحقيق انسجام ّ
أدلة للحديث عن شأو ّ
نقرأ في هذه الجمل املصطفاة التي تستوي
النظام إلى
ً
استفهامية وإن احتجبت األداة ألنّ
املواطن التي اختل فيها في ّ
ّ
ّ
الن ّ
ص تباينا في نوع الجمل وفي وظائفها اإليقاعية .فالجمل الثالث األولى
القراءة تحدث ّ
التنغيم وتجعلنا نقف عند موقعها .وهذا ما يسمها بإيقاع شبه صاعد .ونحتكم في ما ّادعيناه إلى قول ّ
قدرنا فيه بعض
ً
ّ
الوجاهة ّ
الشرطية املقتضية لنغمة هابطة ( والي ،عبد الحكيم1997 ،
يقر بصعود نغمة هذه الجمل لقيامها على سكتة واحدة خالفا ملن
ً
ً
ّ
ّ
–  .)1998وقد اقترنت هذه النغمة بحضور الشاعر في الكون وفعله الخالق فيه .فتناسبت تفعيالت هذه الجمل عروضا وضربا في أغلبها
ً
ّ
وشدا للكالم بعضه إلى بعض فيتزايد انسجام عناصرهّ .
بحثا عن حالوة املسموع ّ
وكأنه تجسيد لالنسجام بين الوجود وحضور الشاعر.
ً
ّ
ّ
وأحيانا وحدة الوزن .ولذلكّ ،
املتقبل لتتابع تراكيب بعينها
يتهيء
فيتهيأ نظام دقيق لهذا الحضور تحكمه وحدة النغمة ووحدة التركيب
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تعيد مثيلها دون انحراف عنه .وهذا التناسب والحفاظ على نظام تركيبي صارم خصلة ّ
فنية محمودة عند القدامى الذين استحسنوها
وحرضوا عليها ّ
ّ
وبوؤوها أعلى مراتب صناعة الكالم وجعلوها شريفة املنزلة لكثرة ورودها في القرآن الكريم ( ابن األثير ،د .ت) .وقد يعود
ّ
ّ
ذلك إلى قدرة هذا التركيب على الترغيب في ترسيخ الفكرة بالذهن وتيسير حفظها ( ناجيّ ،
محمد عبد الحميد  .)1984 ،إال أن الجملتين
ً
ً
تاما لجبر خرق ّ
األخيرتين ،على حفاظهما على ّ
النظام وخضوعهما له باستدعاء أشكال ّ
النظام الذي أحدثه ّ
تماثال ّ
الغلو
نحوية متماثلة
ّ
ّ
ّ
في ركوب ّ
الزحاف ولغياب الشاعر عن الوجود ،الحتا متطابقتين لحال الذات املتكلمة الجزعة حيال الفراغ .إذ وردتا جملتي جواب شرط
متعلقتين بالعطف لجملة شرط سابقة .ولذلك ،اقترنا بوسم الثقل وهبطت نغمة اإليقاع لوجود أكثر من سكتة واحدة لصلتهما
ّ
ّ
ً
ّ
ّ
ّ
الشاعر ّ
ّ
ألن ّ
همته متعلقة بإتمام متعلقات جملة جواب الشرط
بالسابق .وزاد الثقل ثقال ارتباط الشرط بالزمان املستقبل الذي يربك
ّ
ّ
ّ
ّ
من أفعال تعيد إلى الحياة حياتها .ويبدو أن " لو" االمتناع ّ
تدل على صعوبة تحقق األمر املتعلق بجملة الجواب فتطول الجمل ويتمدد
ّ
ّ
الذات من إخصاب الغياب حضورًا ّ
ويعم التراخي فينفر املتلقي من هذه التراكيب املقترنة بالعدم وإن ّردها إليها
الكالم ويتلطط وتيأس
ّ
ً
ً
ً
إيقاعها ّردا عنيفا بحمايته للتناسب الذي تألفه اآلذان والنفوس معا .ويبدو ّأن التوازي التركيبي في هذه القصيدة خادم إليقاعها ومعناه،
ً
صانع لصلة انسجام بينهما مراعيا ملقام حضور الشاعر في الوجود وغيابه عنه.

الخاتمة:

ً ّ ً
ّ
ّ
الرومنطيقي ّ
نشير في قافلة هذا البحث ّأن اإليقاع في قصيدة إيليا أبي ماض ي ّ
ّ
فعاال
عامة قد مثل عنصرا
خاصة وفي قصائد الشعر
بقية األشعار األخرى ّ
إيقاعية هائلة ال تتيحها ّ
ّ
بتنوع عصورها
في ثرائها موسيقى وداللة .فهذه القصيدة تتيح لنا الحديث عن ممكنات
ّ
ً
ّ
ومدارسها .إذ بدت صادمة في شكل انتشارها بورودها على مجزوء ّ
الرمل املقتض ي تدويرا في كافة املصاريع فاألبيات .وتم تحويل معايب
ً
ً
ّ
ّ
الشاعر ّ
للتضمين الذي زاد القصيدة اتساعا في ّ
الداللة ليبرز ّ
تفوقه على ّ
املبرزين األوائل في قول
القافية قديما إلى محاسن بركوب
ّ
ً
ً
ّ
ّ
وفكت ّ
األصلية لتسم اإليقاع ّ
ّ
ومثلت الحروف جهرا وهمسا ،وما تعلق بهما من صفات أخرى
بالسرعة.
الزحافات رتابة التفعيلة
املنظوم.
ً
ّ
ّ
فاعلية إيقاعيةّ
ّ
ّ
مالذا الستحضار القوة في اإليقاع وضعفه وارتباط الوسمين بحضور الشاعر في الكون وغيابه عنه .وقد رصدنا للنحو
ّ
ّ
العطفي بأشكاله ّ
الن ّ
في بناء اإليقاع وخلق انسجام بين ّ
كافة .ولذلكّ ،
ّ
حوية
تم االحتماء باملركب
مكونات املصراع والبيت والقصيدة
ً ّ ً
ً
إسنادي ًا .فبدا ّ
ّ
األول املقترن الفاصلة ّ
أقل ارتخاء ،والح الثاني موغال في بطئه القترانه بالتشابيه البليغة الهادفة إلى
املتغايرة مفردا ومركبا
ّ
ّ وازي ّ
ّ
ّ
توسيع أفق ّ
الش ّ
الت ّ
ركيبي
رطية نغمة اإليقاع بالهبوط .وأغنى الشاعر هذه املركبات بالت
الداللة باالحتماء باملجاز .ووسمت التراكيب
ليتم استرداد ّ
الذي بدا أكثر قدرة على جبر الخلل الذي أحدثته كثرة ّ
النظام ّ
الزحافات ّ
الصارم الذي عجز العروض في هذه القصيدة على
الشعري ّ ً
حد ّ
اال فيه ،متباين املالمح إلى ّ
ّ
مراعيا ملقضيات إنتاج املعنى،
التمايز،
شغ
املحافظة عليه .ولذا ،بدا اإليقاع في هذا األنموذج
ّ
حضور ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
تقل ًبا بين ّ
الشاعر في الكون ،والضعف عند غيابه عنه .ونخلص في الختام إلى أن هذه القصيدة إعالن عن التحول
القوة لحظة
ّ
ّ
ّ
ّ
القدسية التي تعلي شأو اإلله والجماعة إلى ّ
الشاعر الفاعل ،من ّ
في ّ
الرؤية البشرّية التي
الرؤية
الرؤية إلى الوجود ،من َّللا الفاعل إلى
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الرومنطقيين ّ
الفردية وتضخم الذات .وهذا مذهب جديد عند ّ
الكالسيكية التي تؤثر الجماعة
وتمرد على املدرسة
ترتبط بتكريس النزعة
وتبخس الفرد قيمته في الوجود.

املراجع:

ّأوال :املراجع العر ّبية:
ّ
 .1ابن األثير ( .د .ت) .املثل ّ
السائر في أدب الكاتب والشاعر .ج .1تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد .مصر .القاهرة .مطبعة
مصطفى البابي الحلبي وأوالده.239 .
ّ
 .2أنيس ،ابراهيم .)1972 ( .موسيقى الشعر .ط .4لبنان .بيروت .دار القلم .ص .96 ،97
والكتابية" .ترجمة حسن البنا ّ
ّ
ّ
ّ
عز الدين ومراجعة محمد عصفور .الكويت .سلسلة عالم
"الشفاهية
 .3أونج ،والتراج.)1994 ( .
املعرفة ،عدد  ،182ص .100 ، 99
ّ
ّ
ّ
ّ
 .4بكار ،يوسف .)1982 ( .بناء القصيدة في النقد العربي القديم ( في ضوء النقد الحديث) .ط .2لبنان .بيروت .دار األندلس للنشر
ّ
والطباعة .ص .180 ،236
ّ
الشعر ّ
صوتمية" .أطروحة ّ
ّ
الدكتوراه .جامعة
والنثر في العر ّبية الفصحى دراسة
 .5بنسالمة ،نادرة" .)2008 – 2007 ( .اإليقاع بين
قرطاج .املعهد العالي للغات بتونس.
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ّ
ّ
 .6بودالية ،رشيدة" .)2017 – 2016 ( .داللة الظواهر فوق
مقطعية في توجيه الخطاب القرآني" .أطروحة دكتوراه .الجزائر .جامعة
ّ
أحمد بن بلة .1وهران.
ّ
بوغالب ،الحبيب" .)2000 -1999 ( .األنموذج الشعري في النقد العر ّبي إلى القرن الخامس الهجري" .شهادة ّ
الدراسات ّ
املعمقة في
.7
ّ
ّ
ّ
ّ
اللغة واآلداب العربية .جامعة منوبة .كلية اآلداب منوبة.ص  (.106الهامش .)03
ّ
ّ .8
التهانويّ ،
محمد علي .)1996 ( .كشاف اصطالحات الفنون والعلوم .ج  .1تحقيق رفيق العجم وعلي دحروج .ط .1مكتبة لبنان.
ص .646
ّ
ّ
ّ
 .9الثبتي ،جريري" .)1984 ( .التناسب بين عناصر القصيدة عند النقاد والبالغيين وقيمته في الفكر الحديث" .رسالة املاجستير.
كلية اللغة العر ّبية .قسم ّ
الس ّ
عودية .جامعة ّأم القرىّ .
العربية ّ
ّ
الدراسات العليا العر ّبية .فرع األدب .ص .375 ،369
اململكة
ّ
ّ
ّ
 .10جربوع ،سعيدة" .)2019 – 2018 ( .البنية اإليقاعية في فن املوشحات " ابن زهر وابن سهل وابن الخطيب أنموذجا"" .اطروحة
ّ
جامعة.محمد بوضياف املسيلة.
دكتوراه .الجزائر.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 .11ابن جعفر ،قدامة1399( .ه) .نقد الشعر .تحقيق محمد عبد املنعم خفاجي .مصر .مكتبة الكليات األزهرية .ص .47 ،46 ،86
ّ
ّ
ّ
مذكرة ماجستير .جامعة ّ
 .12حامد ،عبد املجيدّ .)2003 ( .
ّ
الوطنية .فلسطين .ص .239
النجاح
"التجربة الشعرّية عند املتوكل صه"،
ّ
ّ
 .13الحباشة ،صابر .)2009( .من قضايا الفكر اللساني في ّ
سانية .سورّية ،دمشق .صفحات ّ
النحو ّ
الل ّ
للدراسات والنشر
والداللة
ّ
والتوزيع .ص .50
ّ
التماسك ّ
 .14حماد ،خليل والعايدي ،حسين " ،)2012( .أثر العطف في ّ
الن ّص ّي في ديوان على صهوة املاء للشاعر مروان جميل محيسن
ّ
دراسة ّ
ّ
ّ
نحوية ّ
اإلنسانية.356 – 327 :)2(20 :
اإلسالمية للبحوث
داللية" ،مجلة الجامعة
ّ
ّ
للنشر ّ
والتوزيع15.
 .15الحيزم ،أحمد .)2015 ( .من شعرّية اإليقاع وكتابة الذات .القيروان .ط.1دار صامد
ّ
 .16الخفاجيّ .)1982 ( .
العلمية .ص .187 ،189
سر الفصاحة .ط .1لبنان .بيروت .دار الكتب
ّ
 .17ابن رشيق .)1981( ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده .جّ 1
محمد محي ّ
.حققهّ .
وفصله .وعلق حواشيه ّ
الدين عبد الحميد.
ّ
ط .5لبنان .بيروت ،دار الجيل للنشر ّ
والتوزيع والطباعة .ص .183 ،139
املورفولوجية في كتاب الكافي في ّ
ّ
الص ّ
بهية" .)2010-2009( .املنطلقات ّ
 .18زخنينّ ،
ّ
المحمد بن يوسف اطفيش".
التصريف
وتية للمباني
رسالة ماجستير .الجزائر .جامعة وهران .ص .67 ،62
ّ
ّ
ّ
 .19الزيادي ،تراث ".)2009( .نحو األمثال" .ضمن مجلة القادسية في اآلداب والعلوم التربوية80 :)1(8 :
ّ
ّ
ّ
النقدي .تونس .دار سراس للنشر .ص .152 ،142 ،137
األدبية في التراث
 .20الزيدي ،توفيق .)1985 ( .مفهوم
ّ
ّ
 .21سيبويه.الكتاب .1982 .ج .4تحقيق وشرح عبد السالم محمد هارون ،ط ،2مصر .مكتبة الخانجي بالقاهرة .ص .434
ّ
 .22الشاعر ،صالح عبد العظيمّ " .)2014( .
مجلة ّ
حوليات آداب عين
التصريع في وسط القصيدة ( نماذج من الشعر الجاهلي)".
شمس.69 ،59 :42 :
ّ
ّ
ّ
وقيات" ،أطروحة دكتوراه الدولةّ .
محمد الهادي" .)1981( .خصائص األسلوب في الش ّ
 .23الطرابلس يّ ،
اإلنسانية
كلية اآلداب والعلوم
بتونس.ص .150 ،31
ّ
 .24الطيب ،عبد هللا .)1989 ( .املرشد إلى فهم األشعار وصناعتها .ط .2الكويت .مكتبة جمهورية الكويت .ص .158
ّ
 .25طيفور ،ماماّ " .)2018 - 2017( .اتجاهات الخطاب ّ
ّ
قدي الحديث واملعاصر ّ
الن ّ
املهجري" .أطروحة دكتوراه.
وآلياته في قراءة الشعر
الجزائر .جامعة جياللي ليابس .سيدي بلعباس.
ّ فاؤل ّ
والتشاؤم في شعر إيليا أبي ماض ي" .رسالة املاجستير .جامعة الخرطومّ .
 .26عبد ّ
كلية اآلداب .قسم
الرحمان ،حاتم" .)2006 ( .الت
اللغة العر ّبية.
ّ
ّ
العزام ،هشام1428( .ه)ّ " .
ّ .27
التضمين العروض ي" .مجلة جامعة ّأم القرى لعلوم الشريعة واللغة العر ّبية وآدابها .ج .19ع  ،43ذو
ّ
الحجة ،ص  ،484ص ن.
ّ
ّ
الث ّ
ّ
 .28الغزي
قافية :)77(21 :ص .35
،محمد " .)1996( .القافية في الشعر العربي املعاصر"  .مجلة الحياة
ّ
ّ
 .29القرطاجني ،حازم .)1966 ( .منهاج البلغاء وسراج األدباء ،تقديم وتحقيق مح ّمد الحبيب بن خوجة .دار الكتب الشرقية .تونس.
ص .272 ،268 ،266
ّ ّ
األجنبية فيها" .تونسّ .
الدار العربيةّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 .30القرقوي ،فؤاد" .)1988 ( .أهم مظاهر الرومنطيقية في األدب العربي الحديث وأهم املؤثرات
للكتاب.
املجلة الدولية للدراسات اللغوية واألدبية العربية -املجلد ،2العدد ،2020 -3ص132-117 :

129

ّ
ّ
خصائص اإليقاع في الشعرالرومنطيقي :قصيدة " الشاعر" إليليا أبي ماض ي أنموذجا

محمد الحمراوي

ّ
ّ
ّ
 .31قوبعةّ ،
العربيّ :
ّ
القلمية أنموذجا" .تونس .جامعة اآلداب والفنون
الرابطة
الرومنطيقية ومنابع الحداثة في الشعر
محمد" .)2000( .
ّ
اإلنسانية تونسّ .1
ّ
كلية اآلداب بمنوبة.
والعلوم
ّ
 .32أبو ماض ي ،إيليا .)1989 ( .الديوان .لبنان .بيروت .دار العودة ،ص.750
ّ
ّ
ّ
ّ
وتي في انسجام ّ
ّ
ّ
ّ
االتساق ّ
ّ
ّ
الص ّ
النص الشعري  :خمرية أبي نواس النونية أنموذجا" .مجلة
فاعلية
 .33املساعيد ،ريحان" .)2017 ( .
ّ
ّ
اإلنسانية واالجتماعية.62 :)3(44 :
دراسات ،العلوم
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 .34ناجيّ ،
محمد عبد الحميد .)1984( .األسس النفسية ألساليب البالغة العربية .ط .1لبنانز بيروت .املؤسسة الجامعية للدراسات
ّ
والنشر ّ
والتوزيع .ص .64
"النبر ّ
 .35والي دادة ،عبد الحكيمّ .)1998 -1997 ( ،
ّ
والتنغيم في اللغة العربية -دراسة ّ
وظيفية ."-شهادة املاجستير .الجزائر.
وصية
جامعة أبي بكر بلقايد .ص .68 ،71 ،67
ّ
 .36الورتانيّ ،
ّ
ّ
خميس .)2005 ( .اإليقاع في الشعر العربي الحديث خليل حاوي نموذجا .ط .1سورية .دار الحوار للنشر والتوزيع .ص
.25
ّ
ّ
ّ
إيقاعية ّ
ّ
عربية حديثة .ط .1تونس .دار مسكيلياني للنشر والتوزيع.
 .37الورتاني ،خميس .)2016 ( .نحو
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 .38وقاد ،مسعود" .)2011( .استراتيجية املقاربة اإليقاعية للنص الشعري العربي :أبوتمام نموذجا" .مجلة الواحات للبحوث
ّ
والدراسات .)13( .ص .139 ،53 ،49
ّ
ّ
 .39الوهايبيّ ،
محمد املنصف ".)2010( .الشعر  /املوسيقى" بمجلة " رحاب املعرفة" .منشورات رحاب املعرفة ،)75(13 .جويلية –
أوت  ،ص .9
ّ
األجنبية:
ثانيا :املراجع
[1] Dessons, Gerard et Meschonnic, HENRI. (1998). Traité du rythme des vers et des proses, Dunod, paris.
[2] Gardes- Tamine, Joelle. (1987). Introduction a l’analyse de la poésie, P U F .
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Abstract: In this topic, we touched upon an attempt to limit the rhythm as a sticky concept that refuses to control.
And we deliberately associated it with a kind of poetry, which was considered a revolution in the poetry of the
early ones as an art and life. We were given a confusing poem for readers who used to have typical poems based
on a well-known and fenced structure in order to define their dictionaries, their meanings and their pictures.
Interestingly, it enabled us to have great rhythmic potentials, so the illusion of the minds that shows were killed
in the rhythm of its fertility was removed, as it allowed us to rotate and creeping in frequency. And we tested the
ability of grammar compassionately, a condition and a synthesis to give rhythmic peculiarity to the poetry of the
romantics by reviving rhythms that were marginalized by the typical poem of the first.

Keywords: Rhythm, romantic poetry, heaviness, lightness, slowness, speaking, whispering, rhythmic diversity.
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امللخص:

ُ ّ
مثل شريحة بعينها هي الفالحة الفلسطينية ،قبل عام (1967م) .تنوعت صور املرأة في
تبحث هذه الدراسة في صورة املرأة التي ت ِّ
الرواية ما بين :جدة حكيمة واعية ،وأم منتحرة مهزومة ،وابنة مستسلمة لقدرها ،والجئة متكيفة مع حياتها القاسية ،ونازحة هي مشروع
مقاومةَّ .
وتوزعت الشخصيات النسائية في الرواية ما بين نمطية وغير نامية (الجدة ،واألم ،والزوجة ،والالجئة) ،وبين النامية التي تمثلها
ً
شخصية (النازحة) .مرورا بما َّ
حل بها بعد النكبة والنكسة ،وتصوير حالها وما آلت إليه في مخيمات اللجوء والنزوح ،ومحاوالتها التأقلم
مع الوضع الراهن ،واالندماج في الحياة املجتمعية الجديدة ،التي تفرضها عليها املرحلة.
لم يهتم الروائي بإطالعنا على ماض ي الشخصية النسائية ،ولم يكشف لنا عن عواملها الخفية ،وحيواتها املستترة ،وعواطفها
ً
ً
املكبوتة ،مكتفيا بوصف تصرفاتها ،وأقوالها ،وما يعتمل في داخلها لحظة الحدث .مستخدما في رسمها املقياسين :النوعي ،والكمي.
واستعان -كذلك -باألسلوبين :التقريري ،والتصويري .كما َّ
قدمت الرواية صورة للمرأة املستشرقة األوروبية (حليمة ،والست لويزة)،
ُ
املتقدمة ،املتعلمة ،التي جاءت إلنجاز العديد من الدراسات ،التي عكفت عليها سنوات طويلة؛ لت ّ
سجل عادات املجتمع الفلسطيني
ِّ
ً
وتقاليده ..مقدما إياها شخصية نامية متفوقة.
َّ
الكلمات املفتاحية :صورة املرأة في الرواية؛ املقياس النوعي؛ املقياس ِّ ّ
الكمي؛ الشخصية النامية؛ الشخصية املسطحة؛ األسلوب
التقريري؛ األسلوب التصويري؛ املرأة األوروبية املستشرقة.

املقدمة:

ّ
تنصب هذه الدراسة على صورة املرأة في رواية (جسر على نهر األردن :تباريح جندي لم يحارب) ألسامة العيسة  ،10مستعينة باملنهج

َ
َّ
الوصفي التحليلي .وتتأتي أهمية هذه الدراسة ،من َّأن هذه الرواية لم تحظ بدراسة نقدية جادة من قبل ،باستثناء دراسة أ.د .أحمد
الخطيب (جماليات املكان وتسريد التاريخ) ،وهي ال تلتقي بهذه الدراسة ،وال تتقاطع معها في محاورها.
تقع أحداث الرواية قبل حزيران ( ،)1967وتمتد إلى ما حدث أثناء حرب ( ،)1967وما نجم عن النكسة من احتالل ما تبقى من
طيات مذكرات َّ
األراض ي الفلسطينية ،تنضاف إليها أراض من أقطار عربية أخرى ..يسرد علينا أسامة العيسة كل هذه األحداث ،في َّ
مجند
ٍ
ً
 10أسامة العيسة :روائي فلسطيني ،من مواليد بيت لحم عام (1963م)ُ .
اعتقل نحو عشر مرات منذ كان في الثالثة عشرة .عمل في عدة صحف فلسطينية وعربية عدة؛ مراسال،
ً
ومحررًا ،ومديرًا للتحرير ،منها :الشرق األوسط ،األخبار ،كل العربَّ .
ثم عمل مديرا لتحرير صحيفة الصدى األسبوعية ،ثم صحيفة الحياة الجديدة في رام هللا .صدرت له العديد من
ً
َّ
الكتب األدبية والبحثية في القصة ،والرواية ،واآلثار ،وطبيعة فلسطين .كما أعد أبحاثا ألفالم تسجيلية عن الثقافة والسياسة في فلسطين .من رواياته :الحنون الجبلي (،)1985
املسكوبية ( ،)2010ومجانين بيت لحم ( ،)2013وقبلة بيت لحم األخيرة ( ،)2016ووردة أريحا ( ،)2017وجسر على نهر األردن ( ..)2018ومن مجموعاته القصصية :مازلنا نحن
الفقراء أقدر الناس على العشق ( ،)1984انثياالت الحنين واألس ى ( ،)2004رسول اإلله إلى الحبيبة ( ..)2017ومن كتبه :تل أبيب ال تعرف النسيان :قصة اغتياالت قادة انتفاضة
األقص ى ( ،)2001قصة اغتياالت قادة انتفاضة األقص ى ( ،)2002الطريق إلى عمانوئيل ( ...)2003حصل على العديد من الجوائز :جائزة العودة للتأريخ الشفوي عن بحث (حكايات
من ّبر القدس) ،عام ( ،)2008وجائزة فلسطين للصحافة واإلعالم (الصحافة املكتوبة -القصة الصحفية) عن املركز األول عام ( ،)2011الجائزة العربية لإلبداع الثقافي عن رواية
(املسكوبية) عام ( ،)2013جائزة الشيخ زايد للكتاب عام ( )2015عن رواية (مجانين بيت لحم).

صورة املرأة في رواية (جسرعلى نهراألردن :تباريح جندي لم ُيحارب) ألسامة العيسة

هوازن القاض ي

ً
ً
َّ
تطوع للقتال قبل عام ( ،)1967وتقع الحرب أثناء ذلك ،ويبحث املجند عن الحرب؛ ليشارك فيها ،إال أنه يجد نفسه فجأة مهزوما مبعدا
ً
ً
منضما إلى العمل الفدائي ..ويقع َّ
املجند
مع جيشه إلى شرق الجسر ..يعود -بعد أن يستفيق من الصدمة – متسلال إلى فلسطين املحتلة،
في األسر ،ويكتب مذكراته هذه من الزنزانة..
ً
ً
ويخص املرأة بالحديث في ثنايا روايته :جدة ،وأما ،وزوجة ،وبنتا ،والجئة ،ونازحة .كما يخص املرأة األوروبية التي كان لها دور فاعل
في تسجيل تاريخ إرطاس (قرية البطل) /قضاء القدس على وجه الخصوص .السيما وكاتب الرواية َّ
ممن عاصروا النكسة ،ووعوا ويالتها،
وما أفرزته من دمار ،وخراب ،وتشريد ..وما تحملته املرأة من مسؤوليات بعد استشهاد الكثير من اآلباء ،واألزواج ،واألبناء .ومما الشك
ً
فيه َّ
"أن صورة املرأة أكثر استقطابا لحركة الواقع ،وأغنى داللة؛ لتحديد موقف األديب منه ،فالعالقة التي تربط الفن بالواقع تجعل
ً
هذا الفن مكثفا للنشاط البشري القائم في املجتمع"( .الخطيب)20008 ،
ً
ً
أوال؛ إذ ّ
وللوقوف على صورة املرأة في رواية (جسر على نهر األردن) ،علينا أن َّ
تعد الشخصية
نتحدث قليال عن الشخصية الروائية
ّ
تحرك الحياة والواقع من حولنا ،ومن ثم كان ال وجود للرواية دون الشخصية؛ مما دفع ببعض
الركيزة األساسية للعمل الروائي؛ فهي ِّ
النقاد إلى التعبير عن الرواية وتعريفها على أنها شخصية وحسب( .املاض ي)1996 ،
ُّ
َّ
ومن ثم تتأتى أهمية الشخصية في تمثلها العام ،وكأنه خاص بها ،أي في دمج ما هو ذاتي بما هو عام موضوعي ،تروي به مشكلتها،
عاكسة بها مشكلة اإلنسانية ،وبالتالي تصبح هذه املشكلة زاوية من مشكلة الزمان كله (املاض ي)1996 ،؛ األمر الذي جعل من األهمية
بمكان أن تكون الشخصية الروائية مقنعة؛ إذ َّإن أساس بناء الرواية وسبب نجاحها ،هو توافر عنصر اإلقناع في شخصياتها؛ وذلك
لرسمها وهي تتحرك بتلقائية وعفوية ،ال بتقرير صفاتها والتعليق عليها .باإلضافة إلى تحديد أبعادها املختلفة بالتدريج وفق املنطق الذي
ُّ
والتعرف إليها (سماحة)1999 ،؛ فـ" الكاتب ال يعنيه أن تكون
تفرضه أحداث الرواية وجوها العام؛ مما يساعد القارئ على فهمها
ً
شخصياته طبق األصل ،بل ما يعنيه حقا هو أن يخلق وحدة منسجمة محتملة الوجود تتفق وأغراضه" .الخطيب)2008 ،
َّ
َّ
وتتعدد مواقفهن ما بين :جدة صابرة ثابتة ،توغل جذورها في األرض كالسنديانة ،وأم منتحرة،
وتتنوع صور النساء في الرواية،
مقاومة .كما يتطرق للحديث عن
وزوجة مستلبة ،وأخرى داعمة للمجاهدين ،والجئة منسجمة مع واقعها الجديد ،ونازحة هي مشروع ِّ
املرأة األوروبية ودورها في تسجيل تاريخ (إرطاس)..
َّ
َّ
واملتتبع لتاريخ تلك املرحلة ُّ
َّ
يظن َّأن املرأة كانت آنذاك مهمشة ،مستسلمة ،مستلبة اإلرادة إال أن املدقق يالحظ أن املرأة
ً
َّ
أحيانا؛ مثل َّ
جد ة يوسف الرطاس ي؛ حين حذرته
الفلسطينية انمازت بصبرها ،وحكمتها ،ووعيها ،ومعرفتها بتاريخ األرض ،والوعي السياس ي
من قسوة العرب على العرب ،وعارضت انضمامه إلى الجيش عام ()1967؛ فهي بخبرتها ،وتجاربها ،وحكمتها ،تستطلع الهزيمة؛ وتعرف
َّأن األمر ال يعدو أن يكون َّ
مجرد تمثيلية.
ُ
واملرأة في الرواية صارعت الحياة ،وصرعتها الحياة ،إال أنها لم تستسلم لها ،وكان لها دور فاعل في الحرب؛ حين خبأت الرجل الهارب
ً
َّ
ليتخفى فيه ،وسحبته شهيدا عن األرض ،وسط وابل الرصاص إلى مكان يمكن فيه إكرامه بدفنه.
من العدو في بيتها ،وأعطته لباسها
َّ
كما أنها َّ
تصدت للدورية ،التي جاءت تخرجها من األرض التي نزحت إليها ،بعد أن سلمت الجيوش الهاربة أرضها وبيتها للعدو ،وكانت على
ّ
ً
دفاعا عن املكان الذي بات يؤيهن وأبناءهن ،بعد أن َّ
تنحى الرجل ،وتخلى عن
استعداد لالشتباك مع أفراد الدورية هي وصويحباتها؛
ُ
مسؤولياته تجاهها ،فشغلت مكانه مدافعة ومنافحة في معركة البقاء ..وقد كشفت زيف الرجل؛ الذي إن كان هزم عام ( ،)1948فقد
َّ
ً
ً
ولى هاربا من ساحة املعركة عام ()1967؛ ُليثبت أنه ما عاد أهال للدفاع عن األرض وال ِّعرض ،مما جعلها (املرأة) متوافرة بـ(شلن) أو
بـ(بريزة) ،بحسب ما َّ
تتمتع به من جمالَّ ..أي ًا كان الرجل ال ّ
يهم ،إنما املهم هو (الشلن) و(البريزة) اللذان ستقبضهما منه ،بعد أن يقض ي
وطره منها( .الرواية)220-216:
أوال :صورة املرأة العربية:
 .1الجدة:
إن أول شخصية نسائية يلتقي بها قارئ الرواية هي الجدة ،التي تعهدت حفيدها بالرعاية ،وأحاطته بالحنان ،بعد انتحار والدته
ً
ّ
ّ ً
ما وجهه صوب َّ
عمان دون رجعة ،تاركأ إياه خلفه.
ميم
وتخلي والده عنهِّ ،
في برك سليمانِّ ،
َّ
وقد شكلت الجدة السند للبطل في الرواية (يوسف الرطاس ي) ،وكانت املرجعية والدليل له بشكل دائم ،السيما في مفاصل الرواية،
واألوقات العصيبة التي تمر به .كما كانت السجل التاريخي لهذه األرض ،وأساطيرها ،واملعتقدات الدينية السائدة فيها.
فالجدة سجل التاريخ ،والتراث ،واألسطورة؛ فهي ذاكرة الجماعة ،فقد عاشت املاض ي بتفاصيله ،وقصتها على حفيدها ،كما
ً
ُ
عاصرت الحاضر ببشاعته ،وكانت شاهدا عليه" :قريتي ذبحت سبع مرات كما تقول جدتي ُوتردد ،في فترة لم تستطع تحديدها ،ولكنني
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أمسكت الورقة والقلم َّ
وقدرتها بمساعدة األستاذ شريف ما بين عامي (1834-1750م)ُّ ...
ولتورط السكان في الصراع التقليدي (قيس
ويمن) ال تتوافر معلومات دقيقة لدى جدتي عن املذابح .وتختلط لديها املرويات عنها بالحقائق واألساطير( "..الرواية )135:وكأن الحكاية
ستبقى مجهولة التفاصيل ،طاملا َّأن الجدة ال تلم بتفاصيلها ،وتختلط عندها الحقيقة باألسطورة فيها.
ُّ
وعودة دائمة إلى تذكر ا لجدة في اللحظات الحاسمة؛ لوصف فكرها ومعتقدها؛ بما تحمله من أساطير وحكايات عن املكان؛ فهي
ذاكرة املكان وتاريخه ،وهي وحكاياتها األنيس في حاالت الضعف ":تعود جدتي لتحتل مشهدي ،وحكاياتها عن تفاح املجانين ال ُتقاوم .مرة
طلبت (الست لويزة) من امرأة في (إرطاس) أن تقلع جذور النبتة ،وعندما عادت الفالحة بغنيمتها بجذر بدا فيه التشعب ،فجذر تفاح
املجانين محبوسَّ ،
ّ
متسرب ال يمكن توقع أين يذهب ،وهو يفعل ذلك ليجنن الكثيرين ،الذين يسعون إلى الحصول على
يتشعب كأنه ماء
ِّ
ً
ً
كامال ،ولكن غالبا دون نجاح .".ويستطرد في الحديث عن سيطرة الخرافات َّ ،
ولعل ذلك يعود إلى غياب التعليم ،وبساطة التفكير،
الجذر
ّ
وتقديس املوروث؛ "قالت الفالحة بشبه اعتذار :عندما كنت أصغر ،جاء ابن عمي ،وعندما علم ما أفعله جن علي ،واستكبر حفري
ً
متتبعا الجذر ،وأخبرني بأنه يوجد رجل أسود صغير يعيش مع الجذر ،وإذا سحبته حتى قدميه فإنني سأمرض وأرمى في فراش املرض
ً
َّ
تعد ،ولكن َّ
أياما ال ّ
ألن هللا رحيم انقطع الجذر في يدي وكفاني مغبة الرجل األسود واملرض ،وها أنذا أجلب لك ما تمكنت من جلبه آسفة؛
ألنه قصير ،وسأذهب بسرعة ال أريد أية عالقة لي به( .".الرواية)240-239:
أما الدعم املعنوي للجدة ،فكان في موقفها من انضمام حفيدها يوسف إلى صفوف املدافعين عن فلسطين عام ()1967؛ وهو كل
ش يء بالنسبة لها بعد انتحار ابنتها (والدة يوسف) ،إال أنها بالرغم من ذلك كانت على عادة الجدات في رباطة الجأش ،وضبط عواطفها
الجياشة ،وعدم إظهار كل ما من شأنه أن ُيضعف من عزيمة يوسف ،أو يثبطها ،أو يثنيه عما اعتزم عليه ..بل على العكس من ذلك
َّ
يتصرف كالرجال ،وأن ُيبيض وجهها ..فكانت هذه العبارة تطارده باستمرار بعد الهزيمة؛ فبأي وجه يعود إلى جدته ،وبأي عذر
أوصته أن
ُ
يبرر لها الفرار من املعركة؟ "جدتي التي لم تظهر هذه املرة كعادتها عواطف جياشة ...كما تفعل لدى دخولي ،أو خروجي ،أو غيابي.
َّ
َّ
تصرفت كحكيمة؛ أوصتني بالصبر ،وتحمل التدريب واالنتباه ..وأكدت ثقتها بي ،وبنتائج تربيتها في امتحان الرجولة بين الرجال"..
(الرواية )29-28:في إشارة منها إلى أن الرجولة غير محصورة في العالقات القائمة بين الذكر واألنثى وحسب ،وإنما تشمل -كذلك-
العالقات بين اإلنسان والعالم(.طرابيش ي )1997 ،؛ إذ ُتختبر الرجولة بمثل هذه املحن.
وفي موضع آخر يقول..." :ال شك أن جدتي وامرأتي جالستان اآلن تتابعان األخبار التي ّ
تسح من الراديو ..بماذا تفكران فيما يخصني؟
ً
ً
كيف تتصوران عودتي منتصرا ،أو هروبي مهزوما؟ ال شك أن أخبار الهزيمة لم تصل إرطاس بعد"( .الرواية )166:فبأي وجه سيعود
ّ ً
ُّ
مبررا لنفسه أنه
ويواجه جدته وزوجته؟! فيحاول تطهير نفسه ،وتخليصها من عقدة الذنب بالهزيمة التي م ِّنيت بها الجيوش العربيةِّ ،
ّ ً
مضحيا؛ إذ ترك زوجته وهي حامل ،بعد زواجه منها بعدة أشهر ،وكيف أن هذه التضحية لم تكن ذات بال عند أصحاب القرار ،ولم
كان ِّ
ً
ّ
يقدروا له تضحيته هذه" .أين التهديدات بمحق اليهود ،واألغاني الحماسية ..أال أستحق أنا الذي تركت زوجتي حامال ،وانضممت إلى
ِّ
التدريب ملحو عار الهزيمة أي تفسير؟! هل يعلم عني القادة وهم يتخذون قرارات الحرب وعدم الحرب؟"( .الرواية )166:ويختم يوسف
ً
الرطاس ي بهذا القول الذي يحاول فيه تبرئة نفسه ،وأنه لم يدخر شيئا كان بوسعه فعله ،ويمكن أن يحول دون تسليم البالد..
َّ
ّ
(فص
فكر يوسف الرطاس ي في الهرب من السرية (الكتيبة) ،والعودة إلى الجبهة والخنادق ،والبحث عن املعركة حين وصلت إلى ِّ
الجمل) ،والسرية تنسحب من ساحة املعركة ،وقد اجتمعت كل سرايا الكتيبة متجهة إلى أريحا ،ومنها إلى الجسر ،ومن ثم إلى جسر
األردن حيث الخروج بال عودة؛ وقد خطرت له جدته ،وقد تناهت أخبار الهزيمة إلى مسامعها ...ماذا سيقول لها اآلن وهو في صفوف
ّ
ّ
َّ
سيحدثها ،وبأي وجه سيواجهها؟ وماذا عن زوجته ،وماذا سيقول لها؟ وماذا سيحكي البنه
بأي ش يء عن الحرب
ِّ
السرية الفارة إلى األردنِّ ،
املنتظر في األيام القادمة؟! (الرواية )127:ومثل هذا ُيشير إلى حرص الرجل على أن تبقى صورته مشرفة أمام املرأة (النسوة)..
وبالرغم من أنها عارضت  -في بداية األمر -التحاقه بالجيش عام (1967م) ،وقد سبقت عاطفتها فكرها؛ فيوسف عزاؤها الوحيد
عن فقدان ابنتها ،متأملة حين علمت بالخبر؛ أن " يأخذ من تاريخ أسالفه العبرة" .وعندما علمت جدتي ُ
استفزت وقالت لي :بأن أسالفي
أعفوا من الخدمة العسكرية أيام العثمانيين؛ لحراستهم للقنوات التي توصل املياه إلى القدس .وفي زمن الحق عندما خسروا هذا االمتياز،
بحثوا عن روايات لعدم الذهاب إلى العسكرية؛ فتزوج كثير منهم نساء من خارج القرية؛ ليستفيدوا من قانون جديد ُيعفي الذي يتزوج
ً
من غريبة من الخدمة العسكرية ،ووصفتني باملجنون ،الذي يذهب إلى النار طائعا( "..الرواية)44-43:
ً
طائعا ،بالرغم من توافر شروط إعفائه ،إال َّأنه َّ
أصر على
وهو في نظرها مجنون بال شك؛ إذ يلقي بنفسه إلى النار (القتال/الحرب)
االلتحاق بجيوش تحرير فلسطين .وأمام رغبته الشديدة ،رضخت الجدة إلرادته.
َّ
وقد كانت الجدة املالذ الدائم واألبدي لحفيدها في كل الظروف واملناسبات ،ولعبت كل األدوار ،وشكلت بالنسبة له املرجعيات
كلهاَّ ،
وعبر يوسف عن ذلك صراحة أثناء انسحابهم بالتركات متجهين إلى أريحا" :ليت جدتي الحكيمة قريبة مني؛ ألسألها وأطمئن ،إن لم
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يكن لديها أجوبة عن قضايانا الصغرى والكبرى ،فإن لديها كل ما أحتاجه ألهجع وأطمئن ،تكفي تمتمة منها ،أو كلمة ،أو توقع ،أو إشارة؛
ألدرك بأنني أمض ي بمالكين من حبها وأملها ،ها أنا يا جدتي أطرش ،وأخرس ،وأعمى"( .الرواية )128-127:فهي املالذ األبدي والدائم له في
كل الظروف واملناسبات :السعيد منها والحزين.
َّ
َّ
كما كانت املرجع الدائم ليوسف الرطاس ي في كل شؤون حياته؛ فحين فكر بزيارة والده في عمان ،عند إقصاء الجيش إلى شرق
ُ
خمن رأيها إذا ما استشارها في زيارة بيت والده ،وتخيلها تقف منهما موقف الحياد على
النهر ،والجدة غائبة هناك في (إرطاس) ،حاول أن ي ِّّ
ً
عادتها؛ بوصفها والدة أمه ،وستقول له" :هذا أبوك وأنت ّ
حر .أو هذا االبن ،وهذا األب ،وأنتما َّ
حران ..وتضيف :لم أزرع في نفسك أبدا
ً
كرها ألبيك( "..الرواية )202:وكأنها تمنح بذلك والده صك البراءة من انتحار والدته..
ً
إنسانا َّ
تحول إلى نبتة ،جننته الحياة وتعقيداتها .وكان على الفالحة أال
وحول (تفاح املجانين) تقول جدة يوسف" :كان في األصل
ً
ً
تحفر على الجذر بنفسها ،بل تربط كلبا ليسحب الجذر ".ويكمل يوسف القصة ضاحكا .." :هذا ما فعله سيدنا وسيدكم روبين؛ ربط
ً
حماره في تفاح املجانين حتى ال يهرب ،وانشغل في فالحة أرضه ،وعندما جاء املساء ليفكه ويركبه وجده ميتا ،وبجانبه جذر التفاح ،ولم
يكن يعلم بأن في ذلك مماته .ولم يكن ذلك دون فائدة؛ فـ(روبين) أعطى والدته لبئة الجذر ،التي أعطتها ألختها املحبوبة العاقر راحيل .
إنها رقية للخصب"( .الرواية)240:
ً
يستتبع قائال في وصف عناء الحصول على جذر نبتة (تفاح املجانين)" :كانت جدتي صغيرة ،عندما ذهبت مع (الست لويزة) وخالتها
َّ
ً
العمياء ،وعمتها الطرشاء إلى وادي الصليب في القدس الجديدة في نزهة ..كلفت (الست لويزة) رجاال لسحب جذر تفاح املجانين ،وهي
ً َّ
تدرك صعوبة الحصول عليه كامال .تسلح الرجال باملجارف ،واملعاول ،والسكاكين ،ورسم هؤالء الخبراء ثالث دوائر حول النبتة بسيف،
وبدأوا الحفر ،في حين أزاح الجميع حتى العمياء وجوههم نحو الغرب؛ كي ال يروا ما يحدث .ومع حفر الحفرة الثانية ،شبكت النسوة
ً
معا ،وبدأن بالرقص كاملجنونات وهن يغنين؛ َّ
جد .طلب الحفارون منهن
أيديهن
لعل ذلك يساعد في مهمة سحب الجذر .ولكن األمر لم ُي ِّ
املساعدة ،فاخترن أصغر فرع ظهر في إحدى الحفر ،وأخذن في الكشف عن جذوره .وبعد ثالث ساعات من العمل الجاد ،والتناوب بين
ً
الطرش ،والعمى ،و(الست لويزة) ،والغناء ،استطعن اقتالع جذر صغير يبدو أنه لم يتشعب كثيرا ،ورأين كيف توحي الجذور بأشكال
ً
بشرية ..في ذلك الوقت -كما تخبرني جدتي -عرض علماء نبات مبلغا من الجنيهات الفلسطينية نظير جذر كامل غير مقطوع ،ولكن لم
َّ
أفاع"( .الرواية)242-241:
ينجح أحد في الحصول على الجذور ،التي تتفرع في األرض كأنها ٍ
الجدة حول أسطورة سر وسامة رجال إرطاس وقوتهمَّ ،
يصور اإليمان املطلق باألساطير ،ما قصته َّ
ّ
وأن َّ
سر ذلك كامن في
كما ِّ
شربهم من عين إرطاس .." :وحسب جدتيَّ ،
فإنها سبب كثرة الرجال وحسنهم وقوتهم؛ فهي ماء ذكوري .وهناك عيون ماء في قرى أخرى
ً
تكون أنثوية تعطي حسنا للنساء .في إرطاس أخذ الرجال حسن النساء ،ومدوا أعناقهم إلى نساء عيون املاء األنثوية( ."..الرواية)44:
وال ُّ
تقل عنها في أسطوريتها القصة التي روتها عن عين إرطاس  ،حين توقف ضخ املياه إلى القدس في(/26أيار1926 /م)؛ فقد جعلت
َّ
الجدة املحكمة البريطانية تحكم لصالح أهالي إرطاس؛ فقد َّ
َّ
تبنى القضية أربعة محامين فلسطينيين ،وكلفوا املحامي البريطاني املقيم في
لندن (السير ولسون) بها ،فكسب القضية بحيلة؛ حيث اتفق مع أحد أصدقائه بالذهاب إلى املحكمة يوم النظر في الدعوى ،وأن يطالب
َّ ً
مدعيا أنه اغتصب زوجته منه ،وأن يطالب بإعادتها إليه .ففعل الصديق ذلك؛ "فأمر القاض ي بتطبيق
فيها بتطبيق القانون على املحامي
ً
العدالة ضد املحامي ،وإعادة الزوجة إلى زوجها .وعندها وقف املحامي صارخا :كيف لكم وأنتم تغتصبون مياه سكان إرطاس أن تطالبوا
بعودة زوجة هذا الشخص إليه؟! وبهذا وفق رواية الجدة ،كسب املحامي القضية لصالح أهالي إرطاس ،فاستأنفت حكومة االنتداب قرار
املحكمة إلى مجلس امللك الخاص ،الذي رد االستئناف ،وقرر أن مياه إرطاس هي ملك ألهل القرية .هذه رواية جدتي ،ترويها ببطء ،وبروية،
وعلى إيقاع لهجتها الفالحية املعتقة .وعندما تصل جدتي إلى الجملة األخيرة من حكايتها تتألأل عيناها ببريق الظفر"( .الرواية.)88:
عما حدث عندما َّ
وال يخفى على أحد مقدار ما تتمتع به هذه العجوز من وعي؛ فقد أخبرت حفيدها يوسف َّ
احتج أهل قرية إرطاس
ً
َّ
احتجاجا على وضع الجيش األردني يده على عين إرطاس ما بين عامي (1963-1959م) ،وركب في بيت لحم ،وقيادته في (البصة) مضخة
ً
على العين؛ لتعبئة الصهاريج باملياه ،ونقلها ليستفيد منها الجيشَّ ،
حارسا عليها يكنى بـ(أبي َّ
عمار) ،ووصلت مجموعات من جند
وعين
البادية لتفريق املتظاهرين ،وإنهاء االحتجاجات .يذكر يوسف الرطاس ي ما أخبرته إياه جدته عن ذلك اليوم ،وكيف هربت واختبأت في
دير الجنة املقفلة؛ َّ
ألن َمن لم يختبئ يومها ُ
ضرب بأعناق البنادقُ ،
وج َّر إلى السجن( ..الرواية ،)73 ،71:ولكن هل يعني هذا أن الجدة
ً
وغيرها من النساء ولو قليالت كن قد شاركن في تلك املظاهرات؟ مما يبرهن على دور املرأة الفاعل في الثورات ،وأن دورها لم يكن محصورا
في حدود بيتها وحسب.
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ً
ُيضفي أسامة العيسة مزيدا من الخصوصية على شخصية الجدة ،وكشف النقاب عن فكرها ،ومعتقدها ،واتجاهها السياس ي..
َّ
ملا لذلك من أثر في تحديد وعي الشخصية ،ومواقفها ،وسلوكها (املاض ي ..)1996 ،يتجلى هذا بشكل واضح في قيم الجدة ،واتجاهاتها،
وردود أفعالها ،ولغة حوارها..
ُ
فيظهر وعيها وخبرتها بعد أن تنهي سرد ما حدث على مسامع يوسف ،بتحذيره من قسوة العرب على العرب .وهو قول امرأة حكيمة
ُ ّ
ّ
صوب سهام
مجربة  ،ال امرأة جل اهتمامها العناية بالزوج واألوالد ومتطلباتهم ،وتجهل كل ما يدور من حولها ..يسند هذا كالم املرأة التي ت ِّ
كالمها إلى الجند ،الذي جاءوا إلخراجها من األرض التي نزحت إليها ،وولوا –بعدها -مدبرين يمأل نفوسهم اإلحساس بالعار.
وهذا يشبه ما تناقلته نساء إرطاس عن التقصير الحكومي في حمايتهم "همست النساء عن التقصير الحكومي في حماية ناسنا"..
ً
لكن األمر لم يتجاوز الهمس "وأكثر نصيحة متداولة من النساء ألبنائهن" :كونوا على ثقة بأن للجدران آذانا ،ال تخربطوا بالكالم؛ فيصل
ُ
َ ُ
َّ
في ِّصلوكمَ ،ويصلوكم"( .الرواية )25:وهو أكثر مما ُيتوقع من امرأة تعيش قبل عام (1967م) .إال أنها بالرغم من ذلك ،كانت
املخابرات،
ُّ
ّ
وتشجعه على ذلك.
تدعم الرجل في تحركاته لدحر العدو املحتل ،وتشد على يده ،وتسانده،
ِّ
وتجري الحكمة على لسان الجدة ،فتقول" :عليك أن تعرف ما الذي فعله الطرش والعمى( !..الرواية )120:ويقودنا قول الجدة هذا
إلى ضرورة أن يكون املرء أطرش وأعمى ملا يدور من حوله" :مثلما أعرف اآلن َّأن َّ
علي أن أكون أطرش وأعمى في هذه الحرب ،ال أسمع ما
ُ
ً
ً
يمكن أن يكون كذبا ،وال أرى ما يؤدي إلى الهزيمة ،وأحاول أال أنتج مزيدا من الطرش والعمى( "!..الرواية )124:ويثير هذا في األذهان
ً
ً ً
ً
ً
تساؤال فيما إذا كان طرش حمدية وعمى عاليا حقيقيا ،أو مجازيا رمزيا؟ وإن كان واقعيا فهل كانت معلوماتهما منقوصة ،أو أنهما لم تكونا
تعرفان إال ما يطلعهما عليه اآلخرون؟
َّ
وتولت مهمة الحكي ،والقصّ،
َّ
وكان للجدة دور فاعل في مجالس حليمة مع عاليا (العمياء) وحمدية (الصماء)؛ إذ حضرتها،
ِّ
والتفاهم بين الطرفين بلغة وسيطة مبتكرة( .الرواية )120:فكانت تسهم بهذا في تسطير تاريخ إرطاس ال في روايته وحسب.
َّ
وفي عين املالح تعاود يوسف الرطاس ي ذكرى جدته حين ُ
استدعي للقتال ،وقد ذكرته بحمدية وعاليا (عمتها وخالتها) مخبرتا حليمة
َ ً
الفنلندية ،أثناء إقامتها في منزل (الست لويزة)" .لقد أصبحت حليمة َعلما في األنثروبولوجيا ،واملونوغرافيا ،واإلثنوغرافيا ،واإلثيولوجيا،
والجينالوجيا ،ونصف دستة أخرى من اللوجيا .هذه التي ال أعرف ما ستكون .وعلمت عنها من اللواتي لم ينقطعن عن زيارة القرية
مقتفيات أثر حليمة"( .الرواية)119:
 .2األم (أم يوسف ،وأم محمد):
ُي ّ
قدم أسامة العيسة نموذجين لألم في روايته ،أحدهما سلبي ،واآلخر إيجابي .
ِّ
أم يوسف الرطاس ي:
لم يكن يوسف الرطاس ي قد تجاوز الثالثة من عمره ،حين قررت أمه ،وهي في ال عشرين من عمرها ،أن تأخذ ابنتها الرضيعة ،وتقصد
برك سليمان ،مختارة منها البركة التحتا؛ أعظم البرك الثالث (برك سليمان) وأحدثها ،على طرف القرية من الغرب ..وتقذف بنفسها في
البركة ،محتضنة رضيعتها؛ خوف أن تفلت منها ،كمن يمسك بيد طفله؛ كي ال يضيع منه وسط الزحام ،تاركة خلفها يوسف عرضة
للضياع في املدينة( .الرواية)94:؛ ألن االعتقاد الراسخ في نفسها هو أن الرجال ال خوف عليهم وال هم يحزنون..
ماتت الصغيرة (الرضيعة) ،أخرجوها من البركة ميتة؛ إذ لم تحتمل البقاء تحت املاءَّ .أما األم فعاشت يومين بعدها ،لتلحق بابنتها
َ
إلى عالم الخالص ،متخلية عن ابنها يوسف .فهل كانت الفتاة تنفرد باملعاناةُ ،ويفلت الرجل من قبضتها ،فلم َتخف أمه عليه؟! " ..تحضر
َّ
أمي ،أحاول مللمة مالمحها؛ ألسألها ملاذا تخلت عني؟ وملن كانت تتركني ،وهي تقذف بنفسها في البركة التحتا الضخمة؟" .تعاوده بين الفينة
ً
واألخرى ذكرى أمه ،فيعتب عليها؛ الختيارها املوت مصيرا يفصله عن ابنها ووحيدها (يوسف) ،السيما وهو في لحظات الضعف ،وقد
ضاقت عليه األرض بما رحبت في ّ
أمس الحاجة إليها ،واالرتماء في أحضانها ،وبثها أحزانه ،واألخذ بنصيحتها ومشورتها فيما ُّ
يمر به من
ِّ
خيبات..
ويبقي مثار التساؤل في نفس يوسف" :ملاذا قررت أمي تركي أغالب الدنيا التي غلبتها؟ تركتني وأخذت شقيقتي في رحلة املوت؟ بماذا
ً
َّ
فكرت ،وكيف َّ
قررت تركي وحدي في رحلة الحياة؟ .....لعلها من تجربتها التي ال نعرف عنها شيئا ،أيقنت َّأن الحياة ال تليق بنساء قريتنا،
ً
فأخذت شقيقتي معها؛ لتطمئن عليها معها هناك إلى حيث ال يعود أحد" .فاختارت املوت لطفلتها بديال عن حياة كحياتها..
ألقى عدد من الشبان  -الذين شهدوا الحادث بأنفسهم وراءها في البركة؛ محاولين إنقاذ الغريقتين ،إال أن املحاولة باءت بالفشل؛
فقد فارقت االثنتان الحياة.
َّ
فهل حرصت على احتضان رضيعتها بعناية وقوة شديدتين؛ خشية أن تتفلت منها وتعاود الحياة ثانية؟ تاركة يوسف وراءها ،غير
خائفة عليه من الضياع في زحام الناس واملدن؟ هل كان املوت هو طوق النجاة للفتاة ،والخالص في نظرها؟
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كانت برك سليمان معتادة على حوادث الغرق هذه؛ إذ يلوذ بها املراهقون واملراهقات ،الفاشلون في الحب ،أو الهاربون من الظلم
العائلي .كما يلجأ إليها آباء تقليديون ،وأمهات منهكات ،وكذلك الفاشلون في اجتياز امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) ،من فشل
ً
سيالحقهم ،ولن يتمكنوا من الهرب منه ،وسيالحقهم في نظرات الناس ،وقسوة األهل ،وظلم األقربين واألبعدين ..ونلمح في هذا تعميما
للظاهرة في إرطاس ،وإن كانت ال تنسحب على املجتمع بأكمله..
ً
انتحار األم صدم األب (والد يوسف الرطاس ي) ،وأطلق الشائعات حوله ،وأشار بأصابع االتهام إليه؛ بوصفه مسؤوال عن انتحارها،
قرر أن تموت ،وتأخذ رضيعتها معها؟ ما هو السبب الذي يجعل َّأم ًاُ ُ َّ ،
ُ ّ
قدم على مثل هذا العمل؟ أي قهر قهرها؟
أي أ ٍ ّم ت ِّ
"ماذا فعل بأمي لت ِّ
هذا ما ال أعرفه وأبحث عنه ،"..وبالرغم من ذلك لم يكن للمجتمع أو أهل املنتحرة أي ردة فعل تجاه هذا الرجل الذي تسبب في موت
َّ ُ ّ
ً
ً
سلمون بمصيرها هذا ،أو أنها استحقت املوت عقابا لها؛ عقابا لها على إثم اقترفته ..وفي هذا ظلم للمرأة ،وجور عليها،
ابنتهم ..وكأنهم ي ِّ
ً
َّ
وكأنها ليست إنسانا نحزن على فقده ..عدا عن أننا ال نجد الجدة تنقم على زوج ابنتها الذي دفع بها إلى االنتحار وفق ما ورد في الرواية ،ولم
ّ ً
َّ
ما وجهه صوب َّ
عمان؛ مما يعني تسليمها بهذه الظروف التي تعيشها ،وأنه كان
ميم
تزرع في نفس حفيدها كراهية لوالده ،الذي تخلى عنه ِّ
من املفترض أن تقبل ابنتها بهذه الحياة ،وأال تتطلع إلى الخالص منها باالنتحار ..وهذا منطق غريب للغاية يتنافى مع غريزة األمومة وغريزة
الجدة ،أم َّأن الجدة رأت أن من الحكمة أال توغر صدر حفيدها بكراهية والده ،وأن تكتم مشاعرها في صدرها؟!
ُ ّ
ً
ترك والد يوسف إرطاس بعد هذه الحادثة ،وسكن القدس ،ومنها قصد َّ
ذكره بمأساة زوجته.
عمان؛ هربا من املكان (العالم) الذي ي ِّ
َ َ
ً
مقررًا الفرار بعد ذلك ،واملض ي إلى القدس ،ثم َّ
ّ
عمان ،تاركا يوسف مع
أولى ابنه يوسف العناية والرعاية في السنوات األولى لرحيل األمِّ ،
َّ
ّ
ّ
علمته جدتهَّ ،
وزوجته ،وعاش وزوجته معها..
والجد ة ،واألخ ،واألخت ..وعامله كله.
والجد،
جدته التي أصبحت بالنسبة له األم ،واألب،
َّ ً
َّ
َّ
تحملت املأساة وتبعاتها بمفردها ،في الوقت الذي تملص األب فيه من مسؤوليته تجاه ابنه ،فارا إلى بلد آخر .ألم يكن في هذا إحساس
بتأنيب الضمير ،أو الصدمة مما حدث (انتحار الزوجة) ،ومحاولة الهروب من كل ما يذكر بهذا بترك إرطاس ،وأهلها ،وكل ما يذكره بما
ُ ّ
ً
ذكره وجود ابنه أمامه باستمرار بهذه الفاجعة ..لكن ألم يكن هذا الشعور كفيال بضمان أن أمر انتحار
حدث بما في ذلك ابنه؛ إذ ي ِّ
ً
ً
َّ
زوجته لم يكن ليمر بهدوء وسالم ،ولم يكن شيا معتادا كما صوره أسامة العيسة ،فاللوم والندم يطاردان الزوج من مكان إلى آخر..
ّ
متقطعة؛ َ
فن َمت في نفسه نقمة على والده ،ولم يكن َيعرف فيما إذا كان يحبه أم يبغضه ،وفيما
االتصاالت بين يوسف وأبيه كانت ِّ
ً
ُ
حمله مسؤولية انتحار والدته ،أم أنه كان ضحية مثل يوسف؟ هل كان جالدا أم ضحية؟! وقد خلق هذا حالة من التشتت في
إذا كان ي ِّّ
ً
ً
ً
نفس يوسف الرطاس ي؛ إذ وجد نفسه ضائعا بين إدانة والده ،وتبرئته ،مما يوقع الكاتب في التناقض؛ فهو ُيب ّ ِّرئ األب حيناُ ،ويدينه حينا
آخر..
لم يكن أحد يشفي غليل الرطاس ي حول أسباب انتحار والدته ،مما دفعه إلى االستغاثة بفأره الشوكي ،وشجيرات النهر ،والطيور
َّ
ّ
املهاجرة ،ومالك الحزين ،ومياه النهر التي َّ
وتوضح له ،وتكشف له َّ
سر ما حدث ،وما فعلته والدته ،وكل
تعمد املسيح فيها؛ علها تحدثهِّ ،
ما ال يعرفه عن نفسه ،وعنها ،وعن حياتها ،ومعاناتها ،وسبب ارتحالها عنه في مياه النهر ،واستنكاره صالحية هذا املاء لالنتحار ،هذا املاء
الذي يدعو إلى القداسة ،يأخذ الناس من هذا املاء العكر عينه في زجاجة ذكرى تعميد املسيح ،ويقصده القاص ي والداني لهذا
ً
ً
ذنبا اقترفته وتطهرت منه في النهر الذي َّ
تعمد فيه املسيح؟ هل قررت أن تعاقب نفسها قبل
الغرض(.الرواية )97:فهل كانت تغسل عارا أو
أن ُيعاقبها اآلخرون؟ ( الرواية)97-94 :
ُوي ّ
فضل أسامة العيسة االكتفاء باإلشارة إلى مواطن الخلل في العالقات االجتماعية التي تحكم املرأة في إرطاس ،دون أن يتوقف
ِّ
ّ
ً
ُ
مثل ذلك مروره السريع على انتحار أم يوسف الرطاس ي بصحبة أخته ،دون أن
عندها طويال ،ودون أن يوليها العناية الكافية .وخير ما ي ِّ
َّ
ُّ
ُي ّ
فصل القول حول األسباب التي دفعتها إلى االنتحارَّ .
ولعل مرد ذلك إلى أن الوطن ،والقضايا السياسية املرتبطة بضياعه واحتالله..
ِّ
َّ
ُ
تصدرت أولوياته ،واهتماماته ،واملوضوع الرئيس لروايته .إال أنه وبالرغم من ذلك ما كان عليه أن يعمم التجربة على املجتمع
الفلسطيني..
ً
ُّ
ولطاملا كانت األنثى دائما هي املالذ واملهرب ،ونخص بذلك األم التي كانت حاجة يوسف الرطاس ي إليها كبيرة منذ الثالثة حين تركته،
ومضت إلى برك سليمان دون رجعة مع أخته ،بالرغم من حلول الجدةُّ ،
وتقمصها لدورها في كل مناحي حياته ،إال أنها ما كانت لتسد
ً
حاجته إلى أمه" :ش يء غريب يخترقني ،مثلما يحدث معي في األزمات التي رافقتني طوال عمري ،وأعرف دائما أنه يأتي من هناك ،من مكان
ً
َّ
تخلت عني ،وفضلت مكانها ذاك َّ
علي وعلى دنيانا"( .الرواية )133:قاصدا بذلك
مجهول .أشعر بأن أمي تسكنه وترقبني منه .أمي التي
اآلخرة ،وعالم الغيب ،واالبتالءات من هللا ..السيما واحتياجه إلى أمه فطري.
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أم محمد:
وعلى النقيض من (أم يوسف) كانت (أم محمد مراد) ،التي لم تكن لتثني رجلها عن واجبه تجاه وطنه ،والدفاع عنه ،فتقدم الدعم
لزوجها بكل ما استطاعت ..وليس هذا ببعيد عن موقف والدة محمد مراد؛ حين كان زوجها في الجبهة ،وأراد االحتفاء بعدنان أبو صالح
داود؛ الجندي العائد من الزرقاء في األردن إلى قلقيلية؛ لعقد قرانه ،يقول أسامة العيسة على لسان محمد مرادَّ :
"زودني والدي بإبريق
الشاي الكبير ،وطلب مني الذهاب إلى املنزل؛ ّ
لتجهز والدتي الشاي باملرمية ،والعودة إلى خنادق الجيش العربيَّ ..
جهزت والدتي الشاي،
ِّ
وحملتني اإلبريق الساخن بعد أن وضعت قماشة على يده؛ ّ
َّ
لتخفف من السخونة على يدي ،وشيعتني وهي تطلب مني الحذر؛ كي ال أدلق
ِّ
ً
اإلبريق ،وليصل إلى من يجب أن يصل إليهم ،الرابضين في الخنادق" .سبق هذا معركة قلقيلية ،مصورا قلق (أم محمد) على والده حين
ً
ّ ً
مبررا هذا القلق على أنه صادر عن امرأة تعرف جيدا معنى االعتداءات الصهيونية .وترجم أسامة العيسة قلق والدة
كان في الجبهةِّ ،
محمد مراد على مصيرها ،ومصير زوجها ،وأوالدها ،بعد سماع أصوات القذائف ،التي تنبئ باقتراب العدو ،ووابل الرصاص الذي يعلن
ً
ً
وصول العدو ،وال أخبار سوى ما يتناقله الجيران ويمررونه بينهم من معلومات ".وصل والدي غاضبا مقهورا ،نصف ثيابه مغطاة بالدماء.
َّ
لم يتحدث معنا ،وبدا أنه لم ينتبه ألمي ،التي ُتمطره باالستفسارات َّ
القلق هذا ،لم تكن لتعترض
عما يجري "..إال أنها وبالرغم من موقفها ِّ
طريق زوجها ،أو تحاول منعه من االلتحاق بالجبهة ،وتأدية واجبه نحو وطنه .فقد بدا بوضوح بالغ أنه كان في حالة نفسية ال يحسد
عليها ،وال تتيح ملن حوله باملجازفة والحديث معه ،واملطلوب منها هو الدعم املعنوي بشكل مستمر ،مهما كانت الظروف محبطة من
ً
حوله( .الرواية )104 ،102 ،101:ومع ذلك لم تلمه ،أو تمنعه من العودة إلى امليدان ،وكان هذا ديدن املرأة العربية عموما ،والفلسطينية
على وجه التحديد ،التي اعتدنا عليها أن تكون قوية ،صلبة ،تساند الرجل ،وتكمل دوره وتدعمه.
 .3الزوجة:
ُ
ُي ِّ ّ
جسد أسامة العيسة استسالم املرأة إلرادة املجتمع في زوجة يوسف الرطاس ي؛ فال تتاح لها الفرصة الختيار الزوج الذي تريده،
ويدق له قلبها .كما كان يوسف الرطاس ي َّ
ُّ
يتجنب الحديث عنها أمام الرجال الغرباء ،مهما كانوا مقربين منه ..ويتضح هذا في سؤال يوسف
السرياني ليوسف الرطاس ي عن تجربته الشخصية فيما يتعلق بالحب ،يقول" :سألني يوسف عن زوجتي ،وقصة حبنا ،ورغم أنه علم
ً
َّ
ألح؛ فأخبرته بأننا لم نعش قصة حبُ ،خلقنا َّ
ُّ
محتفظا لنفس ي بذكرها وتذكرها ،إال َّأنه َّ
وكأن واحدنا لآلخر،
التحدث بشأنها،
بأنني ال أحب
هكذا كان األمر .ال يوجد حب في إرطاس .وكأن أسامة العيسة يحصر بذلك تجربته في إرطاس وحدها ،وال يعممها على املجتمع عامة.
ويعود ويؤكد على ذلك حين يقول" :سجلت حليمة حكايات املتزوجين واملتزوجات ،وذكرت شهوات الرجال ،وخوف النساء الدائم.
ً
ً
أتخيل َّ
زمنا آخر غير زمنناَّ .
لم تذكر شيئا عن قصص حب .ربما سيعيش أبناؤنا تلك القصص ،وهم يعيشون
بأنني لست إال فقرة في
ُ
كتاب لم ُيغلق ،فتح منذ مئات األعوام"( .الرواية) 227:
َّ
وقد انعكس انتحار (أم يوسف الرطاس ي) على عالقته بزوجته (ابنة خالته) ،التي لم يتمكن من تطويرها ،بالرغم من مالزمتها له في
كل مكان داخل املنزل وخارجه ..تزوجها ،وجرت مراسيم الزواج كما تسير مياه هادئة في نهر تعرف منبعها ومصيرها بالرغم من أنها كانت
ً
أحببت والدي؟ وكيف؟ وماذا
ابنة خالته ،وأصغر منه سنا" هل أحببتها؟ ال أعرف ما هو الحب بالضبط؟ وكيف يحب رجل امرأة؟ هل
ِّ
جرى بينكما؟" (الرواية )98:لقد خاف يوسف الرطاس ي أن تصبح عالقته بزوجته ،هي العالقة ذاتها التي كانت قائمة بين أبيه وأمه ،وأن
ً
ً
تنتحر زوجته يوما كما فعلت والدته مع مولودها ،خاصة إن كان بنتا ..األمر الذي يعكس عقدة نمت في داخل الرطاس ي؛ نتيجة تصرف
أمه..
ّ
بث
ويعمد أسامة العيسة -بعد االنكفاء على بعض مظاهر العادات ،والتقاليد االجتماعية ،واملوقف من املرأة بالنسبة للزواج -إلى ِّ
ّ ً
معبرا عنه باشتياق إلى زوجته؛ ألنها ابنة خالته ،وفيها بعض من رائحة أمه.
مشاعر يوسف الرطاس ي إلى أمه (املتخيلة) عن اشتياقه إليهاِّ ،
ً
َّ
يتصور أخرى يمكن أن َّ
تحل محلها ،وتكون زوجا له .فهل كان هذا سبب ارتباط الرطاس ي بابنة خالته؟ وهل يمكن أن ينتهي هذا
وهو ال
ً
َّ
االرتباط إذا ما تحرر يوسف الرطاس ي يوما من حنينه إلى أمه ،وشوقه إليها؟ كما أن الحنان الذي أفاضته عليه جدته ما كان ليغنيه عن
حنان أمه ،واشتياقه إليها ،واالرتماء في أحضانها ،وبث شكواه إليها ...فال أحد يشغل مكان أحد في الحياة مهما أخلص في أداء الدور وأتقنه..
وعن حاجة املرأة (الزوجة) إلى وجود رجل يحميها ،ويكون إلى جوارها يقول ":بدأ تفكيري يلح في زوجتي َ
ومن في بطنها ،فالسبب الذي
ً
جعلني أتركهما لم يعد موجودا ،ووجودهما ومستقبلهما مسؤوليتي ،وجدتي لن تعيش لهما طول العمر .وأتساءل :متى سأقطع الشريعة
ً
وأصل إليهما؟ َّ
علي أن أكون معهما وبجانب جدتي ،بيت دون رجل في إرطاس يعني بيتا دون أعمدة ،فكيف سيكون األمر بعد أن أصبحوا
ُ
ً
تحت حكم اإلسرائيليين؟ خرجت ألبعد عنهم خطر اإلسرائيليين ،وسأعود ألعيش معهم تحت الخطر الذي أضحى واقعا ،وأعرف اآلن
من مكاني هنا ،بأنه لن يزول بسرعة"( .الرواية )229:ومما يسترعي االنتباه قول يوسف الرطاس ي أن جدته لن تعيش لزوجته وابنه املنتظر
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طوال العمرَّ ،
وكأن جدته رجل تحتمي زوجته وجنينه بها ،أم تراها تحولت إلى كائن أرقى بانتقالها من أم إلى جدة ،فهل يعني هذا أن الزوجة
تختلف عن الجدة؟!!!
 .4حمدية وعاليا:
ارتبطت (الست لويزة) -كما جاء في الرواية -بصداقة وثيقة بشكل خاص مع امرأتين من نساء القرية (عاليا وحمدية) .وكانت
االثنتان تنقالن لـ(لويزا) معلومات عن تقاليد أهل القرية ،والحكايات الشعبية ،وتاريخ القرية ..أصدرت (الست لويزا) في ثالثينيات القرن
ً
املاض ي كتابا باإلنجليزية بعنوان (من األرز إلى الزوفا) بناء على معلومات حليمة وعاليا .وإليهما يعود الفضل في إصدارها كتابها الثاني
(قصص شعبية من إرطاس) باالشتراك مع (جريس كروفت) ،الذي ترجمه في أواسط الثمانينيات من القرن العشرين د .عبد اللطيف
البرغوثي .وقد كانت (لويزة) آخر أجنبية ترحل عن إرطاس عام (1933م) إلى الرملة ،بعد أن أضحت طاعنة في السن ،ووحيدة بعد وفاة
ُ
حمدية وعاليا؛ فباعت بيت والدها واألراض ي التابعة لها؛ التي تعرف إلى اليوم بشعب (الست لويزة) ،وانتقلت إلى الرملة ،لتعاجلها املنية
بعد خمس سنوات من تركها قرية إرطاس؛ أي عام (1938م)( .الرواية.)51-48:
ً
ُ
جيدا في ذاكرة يوسف الرطاس ي ،دون غيرها من نساء إرطاس وما َّ
حل بها ،حين علمت بمقتل أختها على يد
وحفر وجه عاليا
إخوتهما؛ فقد كانت القتيلة الزوجة الثانية لرجل من بلدة (أبو ديس) ولها ابنتان .تركت (أبو ديس) ،وعادت إلى إرطاس غاضبة من زوجها
ً
(حردانة)" ،فجاء زوجها بعد فترة وجيزة ُليعيدها ،والتقيا في الوادي ،فحملت منه ،وانتفخ بطنها ،وأنجبت ولدا في بيت العائلة ،التي لم
ً
شيئا ،فوهبوا الولد إلى دير في بيت لحم .ومضت األيام ،إلى أن كان يوم َّ
عير فيه رجل في لحظة غضب
ترغب أن يعلم أحد عن األمر
ً
َّ
إخوتها؛ فقرروا قتلها ،ونفذوا املهمة ،وعاشت عاليا بحسرتها ،في حين قصر هللا في أعمار إخوتها؛ عقابا لهم كما استنتج أهل إرطاس"..
َّ
ليتعرضوا للعقاب أو اللوم على هذه
(الرواية )98:ومادام إخوتها قد قتلوها دون ذنب ،فلماذا لم يستنكر أحد عليهم هذا؟ ولم يكونوا
الجريمة البشعة ،التي اقترفتها أيديهم ،بالرغم من َّأن أهل القرية ُيعيدون سبب ِّق َ
صر أعمارهم إلى افترائهم على أختهم ..كما أن فعل هؤالء
اإلخوة غريب للغاية؛ فما دامت حملت من زوجها فما املشكل في هذا؟!!!! ومع ذلك فمن الظلم تعميم هذه التجربة..
قدمته الطرشاء (حمدية) والعمياء (عاليا) ،وما َّ
ويقارن الكاتب بين ما َّ
قدمه غيرهما من مكتملي الحواس واألعضاء ،فيقول" :يمكن
لي أن ُأدهش اآلن ،إذا قارنت بين ما َّ
قدمتاه طرشاء إرطاس وعمياؤها للحياة ،خالل دبيبهما عليها ،وضجيج مرهفي السمع ،واملبصرين من
الثقالء ،الذي ال ينتج عنه إال املزيد من الطرش والعمىُ "..
فيشير هنا إلى أن العمياء والخرساء قدمتا لفلسطين أكثر بكثير مما قدمه
ً
ُ ً
مكتملو الحواس واألعضاء ،الذين اختاروا عيش الحياة من حولهم طرشا وعميانا؛ "أرادتني جدتي أن أكون في الحرب أطرش وأعمى،
ً
ً
ولكنني سأصبح شاهدا على ثنائيات فلسطين التي ال تنتهي :ملح التراب ،وحنظل البيدر ..الذين لديهم االستعداد للذهاب بعيدا في
ً
ً
الحرب ..والذين يضعون الكوابح ..سأكون ِّملحا يا جدتي( ."!..الرواية )125-124:فيسند الراوي إلى العمياء والطرشاء دورا أهم بكثير
ً
ً
وأكبر فائدة مما قام به الرجل من أجل فلسطين ،مستعرضا صورا جميلة للمرأة الرطاسية ،وأخرى مشوهة.
 .5الالجئة:
يصف أسامة العيسة ما َّ
حل باملرأة بعد نكبة عام (1948م)  ،وقد ضربت املثل في الصبر ،والتأقلم مع الوضع الراهن ،والدفاع عن
حقها في البقاء بنفسها دون أن تعتمد على أحد .فيصف عملها ،واملشقة التي تتحملها في سبيل جلب املياه لعائلتها .فقد رسخت في ذهن
ً
يوسف الرطاس ي -بشكل خاص -معاناة نساء مخيم الدهيشة في توفير املاء الحتياجات عائالتهن؛ السيما وعين إرطاس كانت مصدرا
ً
ئيسا لحاجات الالجئين املائية؛ إذ كانت النساء يهبطن الجبلين؛ لتعبئة املاء ،والصعود وعلى رؤوسهن تنكات املاء تتمايلُّ ،
تنز منها املياه..
ر
َّ
فيقصدن العين ،وحين ينتبه إليهن ينهرهن،
ولم يكن هذا باألمر اليسير ،بل كن يعملن على مشاغلة أبي عمار (حارس العين) ،ومغافلته .؛
ِّ
ولكنهن يهجمن عليه ،فال يستطيع الدفاع عن مضخته ،إال إن صادف ذلك وجود جنود في املكان( .الرواية)72:
ويذكر يوسف الرطاس ي ما قصته عليه جدته حول معاناة املرأة الالجئة قبل إنشاء املخيم ،وكيف تدفق الالجئون إليه ،وسكنوا
ُ
املغر واملساجد ،وناموا تحت الشجر ،وبعضهم نام مع أهل القرية في بيوتهم ،وتسلقوا الجبال؛ ليجمعوا النتش (البالن) املتراكم للطبخ
ً
أبدا منظر أطفال الالجئين الفقراء ،وهي لم َ
والدفء " ولم َ
تنس الطفلة اليتيمة التي كانتها( "..الرواية)184 :
تنس جدتي
كما رسخت -بعد النكبة -في ذهن يوسف الرطاس ي ما ذكرته له جدته عن معاناة نساء مخيم الدهيشة في تعبئة تنكات املاء ،ونقلها
على رؤوسهن بخفة؛ لتوفير املاء الحتياجات عائالتهن؛ إذ لم يكن يتصور إمكانية االحتفاظ بتنكة املاء على رأس الالجئة ،وهي تصعد
الجبل في طريقها إلى املخيم ..كما أن املاء يتناثر على الرؤوس ،وكم سيتبقى للعائلة لتشربه ،أو تستعين به على الطبخ ،أو تستخدمه في
االغتسال؟!! (الرواية )72 :وهو هنا يسجل صمود املرأة الفلسطينية في وجه كل ما يقابلها صامدة في وجه أقس ى الظروف؛ تحدوها الرغبة
في الحياة.
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 .6املرأة النازحة:
ً
و لم يكتف أسامة العيسة بطرح املشكالت املستجدة على املرأة بعد اللجوء والنزوح ،وكيف صارت مطمعا بـ(شلن) أو (بريزة)،
ً
ُّ
وتصدرها املشهد بعد
وإنما يبرز -أيضا -نهوضها السريع من الهزيمة ،وتجاوزها املرحلة التي تتطلب االنسجام مع الواقع املرير املعاش،
ً
أن َّ
تنحى الرجل جانبا ،وتوارى عن األنظار؛ فقد كشفت حرب ( )1967عن قدرة املرأة في االعتماد على نفسها في غياب الرجل ،وإعالة
ُّ
ويذب عنها املخاطر إال ذاتها ،مدفوعة بالصبر ،واألمل،
عائلتها والدفاع عنها ،وعن حقوقها بنفسها ،السيما وأنه لم يعد لها َمن يحميها،
والخالص ،وحب الحياة..
ويعرض أسامة العيسة نموذجين مشرقين للمرأة للنازحة ؛ فما تزال منقوشة في ذاكرة النازحة األولى ،التي قطعت النهر ُّ
تجر أوالدها
خلفها الحقة بزوجها النازح  -في وقت سابق -إلى األردن (شرق النهر)؛ لدخول جيش االحتالل إلى َ
قريتي :دير جرير (املسلمة) ،والطيبة
ً
ً
(املسيحية) قرب رام هللا .وكيف أطلق جنود االحتالل النار بالرشاشات شماال ،وجنوبا ،وفي كل االتجاهات ،وهو يجوبون شوارع
القريتين ،دون أن يعترض أحد طريقهم ،أو تكون هناك أية قوة تواجه هؤالء املحتلين ،والناس يلزمون مساكنهم ،وهم في حيرة من أمرهم.
(الرواية)182-181:
حاولت املرأة محو املرارة التي كانت تشعر بها ،ملا جرى في معركة (عين التفاح)؛ بوصفها ملا حدث من احتالل الصهاينة ملركز أمن
ِّ
ُّ
الطيبة ،وكيف جاء ممثلو االحتالل يطلبون من مختار القرية ،ومختار (دير جرير) تسلم جثتي جنديين أردنيين استشهدا في الحرب
ُّ
َّ
َ
ودف ِّنهما .وتمكن مختار (دير جرير) املناضل عبد الفتاح شجاعية من تسلم الجثمانين الطاهرين العائدين إلى اثنين من أبناء قرية
(خرجة) /محافظة إربد ،وتشييعهما ،وإقامة صالة الجنازة عليهما ،ودفنهما على الطريقة اإلسالمية ،بالرغم من تشديدات قوات االحتالل
األمنية ،إال َّأن معظم أهالي (دير جرير) خرجوا لتشييع البطلين .واصفة كل ذلك بعزة وفخر من موقف الشجاعة والبطولة ،الذي وقفه
أبناء قريتها (دير جرير) ،التي تحوي العديد من قبور الشهداء ،الذين ارتقوا أثناء حقب نضالية مختلفة َّ
مرت بها فلسطين( .الرواية-181:
)182
ً
َّ
كما قصت على الجنود املنسحبين من أرض املعركة ذكرى إخراج املناضل عبد الفتاح شجاعية ،الذي كان مقاتال عام (1948م)
عمار ،بعد إصابته أثناء املعارك التي دارت حول مدينة القدسُ ،
لجثمان الشهيد عبد هللا العيد َّ
ودفن وقتها في مقبرة (قبة راحيل) في بيت
لحم ،إال َّأن عبد الفتاح شجاعية َّ
أصر على إخراج الجثمان ،ونقله في ظروف صعبة من بيت لحم إلى شرق رام هللا (دير جرير) ،عبر
طريق وادي النار ،فأريحا ،فطريق َّ
املعرجات .كل هذه الذكريات محفورة في ذاكرة تلك املرأة التي هربت من العدو الذي وصل إلى قريتها؛
ً
لتروي حكايات عنه (العدو) في غور األردن لجنود ُّ
فروا من املعركة( .الرواية )182:كانت هذه املرأة سجال ملفاخر الرجال وقت أن كانوا
ً ُ ّ
ُ ّ
فتش وتستعيد ذكريات املاض ي الجميل ..وما بيدها حيلة ،فقد
سطرون البطولة والنصر ..وألنهم ما عادوا كذلك اآلن؛ اندفعت ت ِّ
رجاال ،ي ِّ
انحصرت مشاركة املرأة في الثورات واالنتفاضات الوطنية قبل عام ( )1948في تقديم مصاغها عن طيب خاطر؛ لشراء األسلحة ،ودعم
َّ
ً
ً
ُ
َ
ّ
مر العصور ..فبعد أن سلم الرجال البالد دون قتال،
الرجل معنويا؛ بتشجيعه على املض ي قدما ،وإخفاء من تالحقه قوات االحتالل على ِّ
ّ
والتصدي له ،والدفاع عن نفسها وعائلتها التي
وولوا األدبار ،لم يكن أمام املرأة سوى الصمود في وجه الواقع الجديد املفروض عليها،
ِّ
باتت ضمن مسؤولياتها.
َّ
َّ
تحدثت املرأة بألم عما جرى في معركة (عين التفاح) ،وتشييع جثماني الشهيدين األردنيين ،يصاحبه إحساس بالفخر من موقف
الشجاعة والبطولة ،الذي وقفه أبناء قريتها (دير جرير) ،التي تحوي العديد من قبور الشهداء ،الذين ارتقوا خالل حقب نضالية مختلفة
مرت بها فلسطين( ..الرواية)182:
غضب على
وفي النموذج النسائي الثاني يصف ما قامت به النازحة ،التي أخرجت في وجه الدورية األردنية كل ما يجيش بداخلها من
ٍ
ً
ً
بعيدا عن ُّ
تدبر لقمة العيش لها ولعيالها؛
الرجل ،وكره له؛ إلخفاقه في حمايتها ،والدفاع عن األرض وال ِّعرض ،وتسليمه لها ،وانزوائه أخيرا
ليتمكنوا من مواصلة حياتهم ..إال أنه وبالرغم من ذلك ،مازال يحاول أن يستقوي على املرأة ،وهو يفر من أمام العدو" :حاولنا أن ُنحدث
أكبر أثر على النازحات والنازحين القلة؛ ليشعروا بسلطتنا ،وينظروا إلى املهمة التي ُك َّلفنا بها بجدية ..درنا حول املخيم مستعرضين َّ
قوتنا."..
(الرواية)188-187:
ً
لقد كانت هذه املرأة بألف رجل ،أصاب قولها مقتالَّ ،
وعراهم ،ووضعهم في مواجهة مع ذواتهم ،ولم تتوقف عن الهجوم ،وإنما
َّلوحت لهم مهددة متوعدة" :إذا قرر أحد منكم الدخول إلى ترابنا فعليه أن يتشهد قبل فعل ذلك" .لن نسمح لكم باملرور إال على جثثنا
َّ
تتدبرون؟ أنتم َّ
وسلم البالد والعباد ..أال َّ
ّ
منا ولنا ،أال تفهمون؟
صوبوا بنادقكم إلى َمن خذلكم ،وخانكم،
يا جيف الحرب ،يا عار العارِّ .
ً
ُ
ُ
شعرت بالخزي" .قال الضابط مسؤول الدورية" :لنعد ..لنعد ..وانسحبنا .لقد رأيت دموعا في عينيه ،لم ينجح في حبسها"( .الرواية)188:
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ً
ً
ً
ً
الغل والحقد اللذين تحملهما للرجل ،الذي تمترس خلف رجولته ..و َّ
وعنيفا ،بعنف ّ
تنحى مبتعدا ،ومتخليا
لقد جاء ُّرد املرأة قويا
ِّ
عنها في أول امتحانات الرجولة ،ولم يتمكن من الدفاع عنها ،أو توفير لقمة عيش لها ..وهي أدنى حقوقها عليه ..فكانت هذه الالجئة في
األرض التي لجأت إليها كاألسد ،تدافع عن عرينها بكل ما امتلكت من قوة ،بالرغم من ضعفها ،إال أنها كانت  -بالنسبة لها  -مسألة حياة أو
موت.

ثانيا :املرأة األوروبية:

ً
مصو ًرا الفلسطينية أنها لم َ
يقابل الكاتب في روايته (جسر على نهر األردن) بين املرأة الفلسطينية ونظيرتها األوروبية؛ ّ
تتلق تعليما
ِّ
ّ
ً
عاليا .في الوقت الذي كانت فيه املرأة األوروبية منفتحة على العالمُ ،ت ِّل ُم بمختلف العلوم ،إلى الدرجة التي تجعلها على علم ودراية
بجغرافية الوطن العربي  ،وترحل من بلدها األوروبي إلى تلك الدول؛ للوقوع على حقيقة ما تعرفه عنها ،وتقيم فيها؛ لتجمع املعلومات من
ً
عيانا كل ما عرفته وقرأته عنه في وطنها األمُّ ،
وتمسكها بالبقاء على هذه األرض ،بل إن هؤالء النسوة
أهل هذا البلد أو ذاك ،وتشاهد
ً
َّ
يعرفن عن فلسطين أكثر َّ
مما يعرف أبناؤها (رجاال ونساء مجتمعين)؛ مما يدين بعض الفلسطينيين الذي ال يعرفون وطنهم ،وال يعرفون
ً
عنه شيئا(.الرواية)49-48:
وقد أسهب في الحديث عن جهود هؤالء األغراب ،بالرغم من َّأن الهدف األول ملكوثهم فيها كان التبشير ،إال َّأن ذلك الهدف انحرف
عن مساره ،بعد أن قض ى الجيل األول منهم نحبه ،وخلف من بعدهم خلف ساهموا في تدوين تاريخها ،وعادات أهلها االجتماعية في
ً
الزواج ،والطالق ،والوفاة ،والدفن ...واألطعمة فيها ،ونباتاتها ...يرافق ذلك صور عن هذا كله .كما جلبوا إليها عددا من النباتات من
ً
بالدهم ،لم تكن موجودة فيها" :استوطن فيها العديد من العلماء الفرنسيين ،واألملان ،واإلنجليز ..وأدخلوا إليها أنواعا نادرة من الفواكه..
ُ
وما تزال بعض املناطق في القرية تعرف بأسمائهم" ،إال َّأن "أهم هؤالء على اإلطالق هي حليمة ،التي يمكن أن ُنطلق عليها (درويشة إرطاس
َّ
املتيمة)"؛ إذ إنه " من الصعب وصف الحب الذي حملته حليمة لسكان القرية(."..الرواية)233:
 .1لينة:
َّ
ويبدأ كالمه عن دور املرأة الغربية ،ومعرفتها بهذه األرض وسكانهاّ ،
وكل ما يتعلق بهم وبأنسابهم أكثر من سكانها أنفسهم ،فيقول
ِّ
عن لينة :لينة :فتاة شقراء غربية ،أتت من وراء البحارُ .ت ّ
سجل في أوراقها ،ودفاترها ،وسجالتها ساللة العائالت الفلسطينية .سألت
ِّ
يوسف الرطاس ي عن اسمهَّ ،
وعدلت له بعض األسماء التي ينتسب إليها في شجرة عائلته .كما ذكرت له أسماء سلسلة من النساء
وعالقتهن به ،وصلة قرابتهن به ،وهو ال يعرفهن .اقتفت لينة آثار من سبقوها إلى إرطاس لتكتب عن الجان وعالقته باإلنسان في هذه
البقعة مما َّ
عمر هللا وعباده( .الرواية ،)17:وكأنما ينسب الروائي إلى لينة الفتاة الغربية معرفة باألنساب العربية ،والعائالت الفلسطينية،
أكثر من أفراد العائلة أنفسهم ،أ ليس هذا من قبيل املبالغة؛ فمن أين استقت لينة املعرفة بأنساب هذه العائالت ،إن لم يكن من
الفلسطينيين أنفسهم؟!!!
 .2الست لويزة:
ّ
املبشرين ،كانوا متأثرين بالتقاليد التي
فرنسية قدمت إلى القدس مع والدها اإللزاس ي املبشر (هنري بالدنسبرغر) ،ومجموعة من ِّ
ً
ً
تعود إلى عهد املسيح  .اشترى والدها أرضا في وادي إرطاس ،في ( /7أكتوبر1849 /م) ،ونصب عليها خيمتين ،وعاش فيهما وحيدا مع كلبه،
ً
يعمل في األرض .بنى بيتا في القرية بعد عامين من إقامته فيها داخل الخيمتين ،ووصلت عائلته إلى هناك لتقيم في البيت .ابنه (فيليب)
ً َّ
ً
كتابا عنونه بـ (الشرق الراسخ) عام (1913م) .بينما رَّبى ابنه الثاني (إميل) النحل؛ وكان مربي نحل ّ
مهتم بجمع
صار باحثا ،ألف
متجولٍ ،
ِّ
األمثال الشعبية والتراث الفلسطيني .وهو أول َمن أدخل تربية النحل في الخاليا املتنقلة إلى فلسطين .في الوقت الذي انفردت فيه ابنته
(لويزا) باإلقامة في إرطاس.
ً
ُ
عاشت (الست لويزا) محبوبة ،وكانت موضع احترام وتقدير بين أهالي إرطاس ،تعتاش من بطاقات التهنئة ،التي تلصق عليها زهورا
برية مجففة ،وتبيعها للحجاج املسيحيين في القدس وبيت لحم .باإلضافة إلى مقايضة العسل -الذي كان يجلبه لها أخوها (إيميل)-
بحاجيات من أهل القرية.
ُ
ً
َّ
شاركت (الست لويزة) أهل إرطاس أفراحهم ،وأعراسهم ،وأحزانهم ..وقدروا ظرفها ،وخفة دمها .فكانت نوعا من األلق ،الذي
ً
حرصوا َّأيما حرص على بقائه مشعا ،خارج دوائر تناقضاتهم ومعضالتهم( .الرواية)50-48:
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 .3حليمة:
ُ
ّ
سخر لها طاقاتها لفترة طويلة ،وتعطي حياة القرويين ما تستحقه من
حليمة أول باحثة تهتم بدراسة إرطاس دراسة مكثفة ،ت ِّ
اهتمام وهو "ما َّ
قدره أهلنا بفطرتهم" بكتاباتها الخصبة ،واملفصلة ،والحنونة ..التي تصف فيها طقوس أهل إرطاس ،وأعمالهم
(أشغالهم) ،ومشاكلهم ،ومخاوفهم ،وآالمهم ،وآمالهم ،واحتفاالتهم ..مما وضع الغرب على مقربة من حضارة شرقية مغايرة لحضارتهم
ً
كثيرا( .الرواية.)156-155:
وحليمة طالبة فنلندية ،اسمها (هيلما غرانفكست) .أطلق عليها أهل إرطاس اسم حليمة .سكنت منزل (الست لويزة) ،الذي تشمخ
أمامه شجرة الفلفل الغريبة الضخمة النادرة.
ً
ً
ً
َّ
جاءت حليمة إلى إرطاس ،وفيها (الست لويزة) وكانت محظوظة بهذا؛ إذ شكلت بالنسبة لها عونا ومصدرا ثمينا ألبحاثها .كما يعود
ً
الفضل إلى (الست لويزة) في تعريف حليمة إلى :عاليا إبراهيم ،وحمدية سند ،اللتين ستشتهران بعدما ظهرتا في اقتباسات د .حليمة الحقا.
وما كانت لتقوم لحليمة قائمة مالم تستند على حليمة وعاليا..
َّ
مخبرتا حليمة كانتا عمياء وطرشاء ،إال أنهما وبالرغم من ذلك تمكنتا من إدهاش حليمة ،بما قدمتاه من معلومات في املجاالت
َّ
املختلفة ،وبخاصة فيما يختص باإلنسان الفلسطيني حول الزواج ،والوالدة ،واملوت ...انتهت في خمسة مجلدات ،احتلت مكانة متقدمة
في دراسات (األنثروبولوجيا) االجتماعية .باإلضافة إلى اآلالف من الصور التي لم ُينشر معظمها .ولطاملا تناقش مثقفو القرية مع األستاذ
شريف حول كيفية ترجمة هذه الكتب ،ونشر الصور..
انجذبت حليمة في البداية إلى فكرة عمل بحث عن فلسطين؛ الهتمامها باإلنجيل؛ لذا ،قررت زيارة فلسطين ،والوقوف بنفسها
على نمط حياة املرأة القروية.
ً
ُ
"أما أنا فنشأت في شعب (الست لويزة) ،مستنشقا حكايات (لويزة) ،وحليمة ،وعاليا ،وحمدية .ولعبت تحت شجرة الفلفل ،التي
ً
َّ
توقع األستاذ شريف أن حليمة أتت بها من بالدها .ولكن زائرات فنلنديات لقريتنا الحقا أبطلن اعتقاده؛ إذ ال وجود في األراض ي الفنلندية
ألشجار مثلها .من أين أتت الفلفلة؟ سيكون ذلك مجال بحث لم ينته .أما جدتي فتقول بأن (هنري) والد (لويزة) هو َمن زرعها.".
أتقنت (الست لويزة) العربية بطالقة ،وعاشت واحدة من أهل القرية ،تشارك ناسها مناحي حياتهم جميعها ،ولم يكن ينقص تلك
املرأة كبيرة ّ
السن ،إال وجود الباحثة االسكندنافية الصغيرة إلى جانبها؛ لتعينها على دراسة حضارة القرية (إرطاس) وتسجيلها.
ً
كتبا عن عائالت القرية ،وتقاليد الزواج فيها من ثالثينيات القرن املاض يَّ .
تحدثت الصحف والدوريات املختصة
نشرت حليمة
ً
باألنثروبولوجيا – آنذاك -كثيرا عن كتبها ،وأشادت بها .وفاز كتابها (حياة األسرة العربية) بجائزة في منافسة اسكندينافية لتبسيط األدب
العلمي ،وجعله في متناول مدارك الجمهور.
َّ
ركزت حليمة في كتبها على تفاصيل الحياة في إرطاس؛ فوصفت األحداث ،واملراسم ،واملعتقدات حول الوالدة ،وتربية األطفال،
والطهور ،وعادات الزواج ،واألعراس ،والطالق ،ومعاملة املوتى (دفنهم وغسلهم) ..عدا عن تحليلها العميق لصالت القرابة ،وتأريخ الحالة
ً ً
َّ
االجتماعية لكل فرد من أهل القرية .كان هذا جهدا كبيرا غطى نحو قرن من الزمان ،ومكنها من توفير إحصاءات معلوماتية مثيرة عن
دفع املهور ،ومعدل الطالقُّ ،
وتعدد الزوجات ..فهي "لم تضع نظريات موسعة بناء على معطياتها ،بل َّ
فضلت أن تقدم إلى القارئ املعلومات
الكافية التي جمعتها بشكل مباشر وطازج بقدر اإلمكان"( .الرواية)160-155:
ً
َّ
وقد التقطت حليمة أثناء مكوثها في إرطاس صورا عديدة ملظاهر الحياة اليومية ألهل القرية .وسجلت تاريخ أهلها ،وأنسابهم ،وكيف
ولعل َّ
َّ
تزوجوا ،وفرحوا ،وحزنوا ،وماتوا....؟ إال َّأن الحرب غابت عن كتاباتهاَّ .
مرد ذلك إلى أنه لم تكن هناك حرب لتتناولها في حديثها ،أو
استعص ى عليها فهم كيف ُتهزم الجيوش العربية كلها دفعة واحدة أمام جيش واحد ،أو كيف تتآمر الدولة على جيشها إن َّ
صح التعبير،
ُ ّ
سلمه مع البالد إلى العدو طواعية؟!!!!
وت ِّ
• مقياس الشخصية الروائية:
ّ
وللشخصية الروائية مقياسان :كمي؛ يهتم بكمية املعلومات املعطاة صراحة عن الشخصية ،ونوعي؛ يهتم بمصدر تلك املعلومات
حول الشخصية ،وكيف َّ
قدمتها الشخصية عن نفسها مباشرة ،أو بطريقة غير مباشرة بالتعليقات التي تسوقها الشخصيات األخرى أو
املؤلف( .بحراوي)1990 ،
ّ
يقدم لنا من املعلومات عن الشخصية النسائية العربية إال النزر اليسير ،باإلضافة إلى موقفه من زوجته،
نلحظ أن الراوي لم ِّ
ً
ً
ُّ
وموقفه من النازحة والالجئة ،وموقفه من أمه مستعمال في ذلك ضمير الغائب لهن جميعا؛ فهو يقص علينا قصته مع كل واحدة منهن.
وتنفرد الجدة واألم عن غيرهم ا ،في أنه لم يعطنا املعلومات عنها دفعة واحدة ،ولم يكشف لنا عن شخصيتها مرة واحدة ،وإنما كشف
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عنها بالتدريج ،فكانت تومض وتختفي بين الفينة واألخرى .في الوقت الذي سرد فيه املعلومات عن الشخصيات النسائية الباقية كافة
ً
دفعة واحدة تقريبا.
ُّ
ويعد رسم "مالمح الشخصية ،وبيان سماتها املختلفة مسألة على درجة عالية من األهمية ومن الحساسية الفنية ...ومن الشروط
فنّ ،
األولية في تقديم الشخصية ،وعدم الكشف عنها كاملة منذ البداية؛ َّ
ألن الدرامية والتشويق الالزمين لكل ّ
يحتمان أن تظهر
ِّ
ٍ
الشخصية بالتدريج" (القاض ي .)1999 ،وهذا ال ينطبق سوى على شخصية الجدة ،التي كانت تظهر في مفاصل القصة ،وتختفي ،لتعاود
ً
َّ
القص ،واالسترجاع ملجالسها ،وحواراته معها،
الظهور من جديد في األوقات الحاسمة ،والعصيبة ،والحرجة ..مستخدما في ذلك كله
ونصائحها له ..تنضاف إليها بشكل أقل شخص ي األم.
ً
في الوقت الذي كان فيه َّ
كم املعلومات عن (الست لويزة) ،وحليمة كبيرا إذا ما قورن باملعلومات املعطاة عن الشخصيات النسائية
األخرى؛ فقد استأثرن بنصيب األسد ،وأفرد لهن صفحات من السرد التاريخي لحياتهن.
ً
ً
وهذا يعني أننا نقرأ عن الشخصية النسائية الغربية سردا تاريخيا في توضيح جوانب الشخصية ،دون أن يتطرق إلى وصف مظهر
ً
ً
ّ
ّ
أي أحد من أفراد عائلتهاُ ،مو ِّقفا حركة الحدث إلى حين ،ومتوقفا عند بيت (الست لويزة) ،الذي يقطنه األستاذ
أي منها ،أو شكلها ،أو ٍ
ٍ
َّ
شريف منذ رحيلها إلى الرملة؛ فسرد كيف كانت إرطاس محط إعجاب األجانب ،وكيف عاشوا فيها ،وكتبوا عنها ،وألفوا فيها املؤلفات..
(الرواية:ص )50فيطلع علينا أسامة العيسة بصفحات كاملة يفردها لحياة كل من (الست لويزة) ،وحليمة دون أن نتفاعل معها في
ً
مواقف حية ،ومشاهد لها بعدها املكاني والزماني أحيانا؛ فتكاد تكون صلتها مقطوعة بالبيئة التي تعيش فيها ،فهي شخصيات جاهزة
متحركة في مساحة ضيقة منها (نجم .)1955 ،وقد استخدم املقياس الكمي في معرض حديثه عنهن(.الرواية)160-155 ،51-48:
ً
ً
في ّ
قدم أسامة العيسة وصفا مباشرا للمرأة األوروبية في إرطاس :لينة ،وحليمة ،و(الست لويزة) .يصف فيه كل ما توافر لديه من
ُ ِّ
ً
معلومات عنها ،مبينا ما لكل واحدة منهن من دور فيقول" :فكان هذا من أسباب الشهرة العاملية التي حازت عليها إرطاس ..ليس بسبب
عبقرية املكان ،ودورها في أمن القدس املائي فقط ،ولكن ألنها شكلت عامل جذب للمستشرقين ،والبعثات التبشيرية ،الذين ساهم
بعضهم في تدوين تاريخ إرطاس بشكل علمي ،وترك مجموعة تضم مئات الصور لها ،وملعاملها ،وناسها ،وتدوين حكاياتها الشعبية ،وإحصاء
نباتاتها  ،وكتب فيها عدد من الشعراء اإليطاليين قصائد مؤثرة"( .الرواية)233:
َّ
ويزودنا أسامة العيسة بمعلومات عن حليمة على لسان يوسف الرطاس ي بشكل مباشر؛ لذكر بطولة هذه الفنلندية بما قدمته
ّ
ُ ّ
سلم فيه القيادات العربية فلسطين دون قتال ،ودون أن ُت ِّكلف نفسها أي عناء من أجلها .وهو يستذكر
لفلسطين ،في الوقت الذي ت ِّ
ُ
ّ
ّ
عزيه ،وتدفع باألمل إلى نفسه املكلومة.
بطولتها اآلن ،في لحظة الهزيمة ،واملرء ِّ
بأمس الحاجة إلى استذكار أي بطولة ت ِّ
" سيغادر يا فأري الشوكي الذهبي الغرباء قريتنا بالتدريج ،فمعجزاتهم التي تمنوها لم تتحقق ،فانتقلوا إلى يافا ..وستبقى (الست
َّ
لويزة) وشقيقها فيليب ،الذي أثر كتابه (الشرق الذي ال يتزحزح) على األستاذ شريف( ."..الرواية)141:
ويراوح أسامة العيسة بين السرد والحوار في التعبير عن الحدث ،وتقديمه للمرأة النازحة عام ( ،)1967ليصور ما آلت إليه
أوضاعها ،ويصف التغيير الجذري الذي طرأ عليها ،فما عادت تلك املرأة املستسلمة ،القانعة ،املنسجمة مع واقعها على غرار الالجئة،
مضم ًنا كل ذلك في موقف املرأة التي َّ
تصدت ألفراد الدورية،
وإنما باتت تحتل مكان الرجل في الدفاع عن عرينها بكل ما أوتيت من قوةِّّ ..
التي جاءت لتخرجها من األرض التي نزحت إليها ،حين اشتكى منهم أصحاب األرض" ..وعندما وصلوا إلى املخيم ،اقتربت منهم امرأة ترتدي
ً
ُّ
ً َّ
ّ
َّ
صغير ،مهددة متوعدة ،معترضة طريقهم بنبرة تهكمية" :إلى أين؟ إلى أين ذاهبون يا
بغصن
ملوحة
ٍ
ٍ
ثوبا مطرزا تعفر بالتراب ،وقد شمرته ِّ
جنودنا وأبطالنا؟ هل ستقصدون األرض املحتلة لكي تحرروها؟ هل ستحملوننا معكم لتعيدونا إلى منازلنا ،أم أنكم جردتم تجريدة لكي
تقتلونا؟ تمسحون عاركم بدمنا ،أنتم يا َمن ارتديتم ثيابنا وهربتم .كم واحد من جنودكم دخل على منازلنا ،واستعار ثيابنا ،وثياب بناتنا
وأمهاتنا ،وارتداها ،وهرب؟ هرب بثياب امرأة كي يتوارى عن جنود اليهود .كم واحد منكم أخفته امرأة في منزلها إلى أن تدبر طريقة لتهريبه؟
كم واحد منكم شاركنا طعامنا ومواردنا الشحيحة بعد أن تقهقر الجيش وانفرط؟ كم واحد من أفرادكم قض ى ،وغامرت نساء لسحبه
ليدفنه الرجال؟ اآلن أتيتم لتخرجونا من هنا؟!!! أيها الكالب ،اذهبوا من هنا ،الكالب ربما كانت أفضل منكم؛ فهي لن تتخلى بسهولة عن
دورها في الحراسة" (الرواية )188-187:رافضة بقوة االستقواء عليهمُ ..فأسقط في أيديهم ،وعادوا ذليلين ،بعد أن َّ
عرتهم النازحة أمام
أنفسهم ،وذكرتهم بما كان لها ولبنات جنسها من فضل عليهم؛ إلنقاذهن حياة الكثير منهم ،واملغامرة بأرواحهن في سبيل إكرام الشهيد
منهم بالدفن.
وقد انتهج أسامة العيسة في روايته املقياس النوعي؛ الذي يستبطن االنفعاالت ،ويغوص إلى أعماق النفسية ،ويكشف عما يدور
في خلدها عبر حواراتها ،ومواقفها في تناوله لشخصية :الجدة ،والالجئة ،والنازحة؛ فـ"في وقت الحرب ُتظهر النساء شجاعة أكبر ،في حين
يتوارى الرجال خلف خجلهم وعجزهم ،وكأنهم هم املسؤولون عن نتائج الحرب ،حتى لو لم يكونوا في الجيش؛ فليس مثل الفلسطينيات
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من يضطلع ُّ
بتدبر ثمن الهزائم ،وإنقاذ ما يمكن إنقاذه .أقول ذلك عندما أتذكر الجئات مخيم الدهيشة ،وملحمة حملهن للماء من عين
ً
ً
تصورت الصعود الصعب ،وخلته َّأنه لن ينتهيَّ ،
صعودا إلى املخيم .لطاملا َّ
وأن الالجئات لن يصلن أبدا ملنازلهن املؤقتة في املخيم".
إرطاس
(الرواية)188-187 ،184-183 ،180 ،88-87 ،33 ،29-28 :
• طريقة رسم الشخصية:
ُ
ّ
يقدم بها الروائي شخصياته الروائية؛ فهناك روائيون يرسمون شخصياتهم بأدق التفاصيل،
لم تحسم إلى اآلن ،الطريقة التي ِّ
وآخرون يحجبون عنها كل وصف مظهري .وفي املقابل هناك َمن ُيقدم شخصياته بشكل تقريري مباشر؛ فيخبرنا عن طبائعها وصفاتها،
ً
أو يوكل هذه املهمة إلى شخصيات تخيلية أخرى ،أو بوصف ذاتي يقدمه البطل عن نفسه كما في االعترافات ،مرجئا أمر التقديم غير
ّ
املباشر للشخصيات إلى القارئ؛ يستخلص منه النتائجُ ،وي ِّعلق على الخصائص املرتبطة بالشخصية من األحداث التي تشارك فيها ،أو
الطريقة التي تنظر بها إلى اآلخرين (بحراويُ .)1990 ،ويمثل هذا االتجاه (غير املباشر) في الرواية في شخصية ٍ ّ
كل من :الجدة ،والنازحة،
والالجئة ،والزوجة ،واألم .بينما يبرز االتجاه التقريري املباشر ،في عرض املرأة األوروبية (لينة ،الست لويزة ،حليمة).
يمكن أن ُترسم الشخصية باألسلوب التقريري ،أو األسلوب التصويري .فيكون اإلخبار عنها بصيغة املاض ي (كان) في األسلوب
التقريري ،وبصيغة الحضور في األسلوب التصويري (بدر ،د.ت).
ُ
ويؤدي رسم املؤلف لشخصياته باألسلوب التقريري إلى تسطيحها ،وجمودها وإيقاف حركة الحدث وانسيابه .كما يبدل الشخصية
من الحيوية والعفوية إلى الرتابة والضجر؛ فتحول الحواجز بينها والقارئ ،وال يشعر تجاهها باأللفة أو الصداقة (سماحة.)1999 ،
ً
ونلحظ هذا في رسم شخصيتي :حليمة ،و(الست لويزة)؛ إذ يخبرنا عنهما بأسلوب الحكاية ،أي املاض ي ،وعلى شكل ملخصات ،مكتفيا
ّ ً
ًّ
ومعلال لها بأسلوب مباشر؛ مما جعلها جامدة ،ثابتة ،باهتة املالمح ،عاجزة عن القيام بأية
معلقا على أفعالها،
ِّ
بالسرد التاريخي املباشرِّ ،
أفعال حقيقية ،وعاجزة -كذلك -عن التفاعل مع األحداث؛ فال تتأثر بحركة األحداث من حولها ،وال تؤثر فيها ؛ فهي منفصلة عن الحدث
 ،ومعزولة عن الزمان واملكان( .الرواية.)160-155 ،51-48:
ً
ً
َّ
ُ
ّ
َّ
فصل الحديث عنها ،وإنما مر عليها مرورا
ونلمس هذا -أيضا -في شخصية الزوجة ،التي قدمها أسامة العيسة بإيجاز ،دون أن ي ِّ
ً
سريعا دون تفاصيل كثيرة ،وأوجز القول عنها قدر اإلمكان.
ً
مستعمال ضمير الغائب؛ فاستعمال الراوي
ويكون رسم الشخصية باألسلوب التقريري بتقديم أفعال الشخصية وأوصافها
للضمير ،يسمح له باتخاذ مسافة مناسبة من الشخصية التي يقدمها ،بحيث يصبح في إمكانه الحديث عن أوصافها وانشغاالتها من
ُّ
والتعرض ملظاهرها وخفاياها من جميع الوجوه" (بحراوي)1990 ،؛
موقع العين الراصدة ،وينجح بالتالي في التقاط كل جزئية من جزئياتها
ّ
ُ
ُ
ّ
فسر بعضها
فيرسم الشخصيات من الخارج ،ويشرح عواطفها ،وبواعثها ،وأفكارها ،وأحاسيسها ..وي ِّ
عقب على تصرفاتها ،وأفعالها ،وي ِّ
ً
ً
اآلخر ،وكثيرا ما يعطينا فيها رأيه صريحا دون التواء (نجم.)1955 ،
ً
و َّ
يتنحى الراوي جانبا في األسلوب التصويري؛ ليترك للشخصية حرية الحركة ،والتعبير عن نفسها بنفسها ،مستعملة مشاعرها
الداخلية ،وسماتها الخلقية ،وأحاسيسها (نجم ..)1955 ،وهي تخوض صراعاتها مع ذاتها أو غيرها ،أو مع القوى االجتماعية ،أو الطبيعية
ً
تغير في الحدث ُّ
اجيا من وراء ذلك نموها بنمو األحداث ،وتطورها الناتج عن تفاعلها معها فتلزم الحدث؛ مما ينتج عن كل ُّ
تغير
املختلفة؛ ر
في الشخصية ،يتبع هذا تطور الحدث ،وتنامي الصراع (بدر ،د.ت).
ُ
ويحاول أسامة العيسة استخدام األسلوب التصويري في رسم شخصياته النسائية ،إال أنه يخفق في تنحية الراوي العالم ،الذي
ينوب عن الشخصيات في تقديم نفسها ،فيعرض لسماتها ،وخصائصها ،وميزاتها على لسان البطل (يوسف الرطاس ي) ،دون أن يفسح
لها ولو مساحة صغيرة من الحرية؛ ّ
لتعبر فيها عن نفسها بنفسها ،وتجلو جوانبها ،وتوضح أفكارها....
ِّ
ً
ولو أن الكاتب لجأ إلى األسلوب التصويري في الكشف عن الشخصية من الداخل إلى الخارج؛ لجعل منها شخصيات أقوى أثرا،
ً
ً
ّ
وأدق تعبيرا ،إال َّأن استخدام أسامة العيسة لتقنيات األسلوب التصويري جاء استخداما غير مباشر؛ إذ يستعين في رسم الشخصية
ً
ً
النسائية – أحيانا -بتقنيات ،مثل :الحوار ،والسرد ،واملونولوج .إال أنها ال تكون إال جزءا من الذاكرة؛ فاملواقف التي تفضح الشخصيات،
ً
وتبرز الخفي من جوانبها ..ال تكون إال جزءا من مذكرات البطل.
يتخيل القارئ شخصية الجدة من كالمها ،وآرائها ،ومواقفها ...ودور حمدية وعاليا ،ومثل ذلك حين يوضح موقف الالجئة من
ً
ً
النكبة ،والنازحة التي واجهت الدورية ،وتعاطف معها القارئ ،وهي تنافح في معركة البقاء عن األرض التي تؤويها وعيالها ...معطيا وصفا
ً
بسيطا ملالبسها؛ ملا كان لها من دور في تقديم الشخصية ،وتوضيح الصورة الكلية ألبعادها ،ومثل ذلك في عرضه شخصية النازحة ،وهي
ّ
تجتر لحظات البطولة ألبناء قريتها املناضلين؛ إذ لم يعمد أسامة العيسة إلى وصف مظهر الشخصيات الخارجي ،واكتفى بالحديث عن
مواقفها ،وآرائها ،وأحاسيسها( .الرواية)238-237 ،188-187 ،184-181 ،88-87 ،33 ،29-28:
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وكان يجدر به أن يستعمل تقنيات الرواية العصرية مادام يكتب رواية حديثة .فالحوار "أقدر األساليب على إقناع القارئ بأن
ً
ً
شخصيات الرواية حية .وهو كذلك أكثرها إثارة الهتمام القارئ ،وجلبا الستمتاعه" (سماحة)1999 ،؛ فللحوار إن كان مالئما أثر في
كشف أبعاد الشخصية ،وسبر أغوارها ،وفضح ماضيها ،وبيان ميولها ،وعرض تفكيرها ،وعمق وعيها ...السيما وأبرز وظائف الحوار في
الرواية :تنمية الصراع في الرواية ،أو التنبؤ بأحداثها القادمة (وادي ،1994 ،صورة املرأة في الرواية املعاصرة).
ً
ً
والحوار الناضج هو الذي يظهر فيه حديث كل شخصية مباينا لحديث األخرى ،ولحديث املؤلف ،ومبرزا الفروق الفردية الدقيقة
ً
بينها في التفكير والتعبير (بدر ،د.ت) .وال يكون هذا إال بتنحي املؤلف جانبا ،وإتاحة الفرصة لكل شخصية ألن تقدم نفسها بذكاء دون أن
يفرض نفسه عليها بالتعليق ،أو الشرح ،أو التوضيح ،أو املقاطعة (لوبوك)1980 ،؛ مما يعطي القارئ فرصة االلتفات إلى الشخصية،
واالستمتاع بمراقبتها ،ومعرفة صفاتها بمعزل عن هيمنة املؤلف التي تصدم القارئ بأسلوب السرد التقريري (هالل.)1987 ،
ّ
ويمثل توظيف الحوار في الكشف عن الشخصيات الروائية ،ما سرده يوسف الرطاس ي من حوار دار بين أفراد الدورية األردنية
ِّ
َّ
(التي كان أحد أفرادها) وبين النازحة التي تصدت لهذه الدورية؛ األمر الذي كان له بالغ األثر في توضيح معالم شخصيتها ،وإظهار تمردها،
وخروجها عن صمتها ..ويبرز دور املرأة بقوة بعد الهزيمةَّ ،
وكأن هذا هو دورها املرسوم لها ،فتقول النازحة حين اعترضت طريق الدورية
شمرت ثوبها املطرز َّ
املعفر بالتراب ،لتحول دون ُّ
األردنية ،وقد َّ
تقدم الدورية؛ لطرد الالجئين من هذه األرض ،التي نزحوا إليها ،وأقاموا
عليها رحالهم بعد النكبة( .الرواية)188 -187 :
ً
ً
ً
ويلجأ الروائي -أيضا -إلى استخدام تقنية حديث الشخصيات عن بعضها في كشف ماضيها ،دون أن تظهر ظهورا مباشرا (سماحة،
ً
)1999؛ فيذكر يوسف الرطاس ي جيدا حديث جدته عن معاناة الجئات مخيم (الدهيشة)؛ في سبيل تدبر املاء لعائالتهن ،وهن صاعدات
الجبل ،وتنكات املاء على رؤسهن تتمايلّ ،
وتنز ماء( ..الرواية )184 :وحيث َّأن تجسيد فعل الشخصية وحركتها في الرواية أمام القارئ لهو
أقرب إلى طبيعة الفن؛ ألنه يترك فرصة للمشاركة في استخالص مالمح الشخصية ،مما تقوم به من أفعال وتصرفات وحركات ال من
أوصاف جامدة يلقيها عليها السارد ،مثلما فعل الكاتب بشخصيتي( :الست لويزة) وحليمة ،األمر الذي يبرز ُّ
تفرد الشخصية ،وأهمية دور
ً
القارئ الذي يشعر بقربه من الشخصية؛ فيألفها ،ويحبها ،ويستمتع بلذة املشاركة في العمل ،حين ُيمنح الفرصة للربط واالستنتاج بعيدا
عن املؤلف (بحراوي)1990 ،
ّ
َّ
يقدمها بـ(املونولوج) ،وأخرى تخطر على
واملتتبع لشخصية الجدة ،يجد الروائي قد نوع في طرق رسم صورتها ،وإبراز مالمحها؛ فتارة ِّ
ً
ً
َّ
بال البطل (يوسف الرطاس ي) ذكرى ما قصته عليه ،وثالثة يذكر حوارا دار بينه وبينها ..فيجري حوارا بينه وبين نفسه حين فكر بزيارة
ً
والده في َّ
عمان ،بعد إجالء الجيش إليها ،والجدة في (إرطاس) ..فحاول أن يتخيل حوارا يدور بينه وبينها ،وتقف منه موقف الحياد كعادتها،
ً ً
ُ
وتقول " :هذا أبوك وأنت حر .أو هذا االبن وهذا األب ،وأنتما َّ
حران" .تت ِّب ُعها بعد ذلك بعبارة" :لم أزرع في نفسك أبدا كرها ألبيك"( .الرواية:
)202
َّ
َّ
ويحاول أن يتصور ردة فعلها ،وقد تبادرت إلى مسامعها أنباء الهزيمة ،فماذا سيقول لها ،وهو في صفوف السرية الفارة إلى األردن،
ّ
سيحدثها ،وبأي وجه يواجهها ،وقد اعترضت في بادئ األمر تطوعه في الجيشَّ ،
وقصت عليه ما كان من أخبار أسالفه،
وعن أي ش يء
ِّ
ُ
الذين أعفوا من الخدمة العسكرية ،وكيف كانوا يسعون للحصول على هذه اإلعفاءات ،وكيف السبيل إلى الحصول عليها ..فقد كان في
ً
نظرها مجنونا يلقي بنفسه إلى التهلكة ..لكنها رضخت في آخر األمر لرغبته ،وأوصته بأن يتصرف تصرف الرجال في مثل هذه املواقف.
(الرواية)127 ،29-28 :
ويطلعنا أسامة العيسة على األفكار التي تنازعت يوسف الرطاس ي بعد الهزيمة ،وانسحاب الجيش بالتركات من أريحا دون قتال،
ً
متمنيا لو َّأن جدته كانت بقربه وإلى جواره؛ فيبثها كل ما يعتمل بداخله ،فيقول" :ليت جدتي الحكيمة قريبة مني؛ ألسألها وأطمئن ،وإن
لك يكن لديها أجوبة عن قضايانا الصغرى والكبرى ،فإن لديها كل ما أحتاجه ألهجع وأطمئن"؛ (الرواية )128-127 :فلطاملا كانت
بالنسبة له امللجأ واملأمن.
وال يغيب عن ذهنه بعد االنسحاب من ساحة املعركة دون قتال تحذير جدته له من قسوة العرب على العرب ،ونصحها له بأن
يكون أطرش وأعمى (الرواية ،)120 :فيقول في قرارة نفسه" :مثلما أعرف اآلن أن َّ
علي أن أكون أطرش وأعمى في هذه الحرب ،ال أسمع ما
ُ
ً
ً
يمكن أن يكون كذبا ،وال أرى ما يؤدي إلى الهزيمة ،وأحاول أال أنتج مزيدا من الطرش والعمى"( .الرواية)124 :
وأكثر ما يستخدم املونولوج في حديثه عن أمه وعتبه عليها؛ فيقول عن إغواء املياه الزرقاء ألمه بأن ترمي بنفسها وبابنتها فيها
ّ ً
مبررا اختيارها شقيقته للموت معها ،على َّأنها كانت تحب أخته أكثر من حبها له " :ملاذا لم تحبني كما أحبت شقيقتي؟ ..أمي..
وتتالش ىِّ ،
أمي ..ملاذا تركتني؟ أتعلمين أين أنا اآلن؟ أم ال يهمك أن تعرفي؟ أو ربما نسيتني ،ولم أعد ابنك ،أنا الولد املنس ي قرب البرك ،واألنهار،
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ُ
حمل والدته مسؤولية كل اآلالم التي يعيشها؛ النسحابها من الحياة مصطحبة معها أخته ،وتركه وراءها
والجسور( "..الرواية )97:في ِّّ
ً
يقاس ي مآس ي هذه الحياة ،وكأنه ال يبرر لها فعلها ،وال يجد سببا يحدوها إلى االنتحار..
أما عن -استخدام الروائي ألسلوب التذكر في عرض صوة الجدة للقارئ ،بتذكر حفيدها (يوسف الرطاس ي) ما قصته عليه من
أنباء اللجوء إلى إرطاس ،وتدفق الالجئين عليها ،وكيف سكنوا املغارات ،واملساجد ،ومنهم من افترش األرضَّ ،
وتلحف ظل األشجار،
َّ
وآخرون لجأوا إلى بيوت سكان القرية ..كما تسلقوا الجبال ،وجمعوا الحطب؛ لغايات التدفئة والطبخ..
َّ
كما يوضح أسامة العيسة أفكار الجدة ،ومعتقداتها ،وميولها ...من ذلك ما نصحت به حفيدها ،وقد حذرته من قسوة العرب على
العرب ،وإيمانها باألساطير والخرافات ،مثل :األسطورة التي قصتها عليه ،فيما يتعلق بموت كل من يقوم بخلع شجرة تفاح املجانين من
جذورها ،والطاقة العجيبة لنبات (امليرمية) الكامنة في شفاء املرض ى كما فعلت السيدة مريم عليها السالم ..وال يقل عنها غرائبية ما
قصته عليه حول سر كثرة الرجال في (إرطاس) ووسامتهم ،وأن ذلك عائد إلى شربهم من ماء عين (إرطاس)( ..الرواية .)44 :وكذلك ما
يتعلق بأسطورة حكم املحكمة البريطانية بإعادة ضخ مياه عين (إرطاس) إلى القدس عام (1926م) ،وكانت قد أوقفت ضخها قبل ذلك..
(الرواية)88 :
• الشخصية النامية والشخصية الثابتة:
وهناك َمن يقسم الشخصيات إلى نامية ،ونمطية (مسطحة) .أما الشخصية النمطية؛ فتبقى ثابتة الصفات طيلة الرواية ،ال تنمو
وال تتطور ُّ
بتغير العالقات البشرية ،أو بنمو الصراع؛ فتبقى ثابتة في جوهرها ،يلتقطها الكاتب من الحياة (نجم .)1955 ،وقد ُتبنى حول
فكرة واحدة (ويليك؛ وارين .)1987 ،وقد يوضحها الكاتب بجملة واحدة (فوستر ،)1994 ،بخالف الشخصية النامية (املدورة) التي
تتكشف بالتدريج ،وتتطور وتنمو بتفاعلها مع األحداث ،ومع الشخصيات األخرى من حولها ،فتؤثر وتتأثر ،وتتغير من موقف إلى آخر،
ً
ً
سواء أكان هذا التفاعل ظاهرا أم خفيا ،وسواء انتهى بالنصر والغلبة ،أو باإلخفاق والفشل (نجم.)1955 ،
تبرز أهمية الشخصية املسطحة ،في إلقاء الضوء على الشخصية الرئيسة؛ بإبراز تطورها ،وتفاعلها الدينامي مع الحياة ،أو تساعد
البطل في الكشف عن آرائه وآماله الشخصية الثانوية .وقد يأتي بها الروائي لخلق إحساس بتنوع الشخصيات ،أو للتعبير عن رؤى معينة
في الحياة ،ترتبط بالثابت ،واملثالي ،واملطلق ..مقابل الرؤية الدينامية للحياة وتطورها ،وتحترم فردية اإلنسان (نجم.)1955 ،
ً
ً
وتبعا لهذا ،كانت الشخصيات النسائية في رواية (جسر على نهر األردن) جميعها ثانوية ،أضاءت ٌّ
كل منها جانبا من جوانب
الشخصية املحورية (يوسف الرطاس ي) ،وإن ارتقت شخصية الجدة إلى شخصية دينامية ،مهمة ،ذات تضاريس؛ بخالف الشخصيات
النسائية األخرى في الرواية .والجدة هي أول شخصية نسائية يواجهها قارئ الرواية ،ويلحظ الدور الذي لعبته في إسناد البطل (يوسف
َّ
الرطاس ي) ،وتكوين شخصيته ،عدا عن أنها شكلت بالنسبة له املرجعية األولى واألخيرة في شؤون حياته كلها ،وفي املجاالت املختلفة؛ فهي
األب ،واألم ،واألخ ،واألخت ،والجدة ،واملستشارة في كل شأن ،واملرجع التاريخي ،والسياس ي ،ومصدر الحكمة ،واألسطورة...بل إنه كان
ً
يلجأ إلى مناجاة جدته في األوقات العصيبة؛ هربا من الواقع" :أنت هناك يا جدتي ..وأنا هنا ،وبيننا الكثير من الجنون؛ جنون األرض،
والنهر ،والدول الظاملة"( .الرواية) 242 :
وللشخصية املسطحة فائدة َّ
جمة عند القارئ والكاتب؛ فالكاتب يلتقطها من الحياة ،ويرسمها في الرواية بسهولة دون عناء .بينما
تتبدل ُّ
يجد القارئ فيها بعض أصدقائه ومعارفه ،الذين يلتقي بهم كل يوم ( فوستر)1994 ،؛ فهي ال َّ
بتبدل الظروف ،وإنما تتحرك في
الظروف التي تمنحها صفة استعادة حوادث املاض ي (سماحةُ .)1999 ،وي ّ
قدم السارد الشخصية املسطحة بضمير الغائب ،وقد يقدمها
ِّ
بضمير املتكلم (فوستر .)1994 ،ويكمن مقياس الحكم على عمق شخصية ما ،أو على سطحيتها ،في قدرتها على اإلدهاش؛ فالشخصية
التي لم ُتدهش القارئ ولم تقنعه مسطحة تتظاهر بالنمو .بينما الشخصية التي تفاجئ القارئ وتدهشه بتفاعلها مع األحداث ومواقفها
منها ،إنما هي شخصية نامية (سماحة.)1999 ،
ً ُ
ّ
يبين مواقفه من الحياة ،والناس ،والقضايا الحيوية في مجتمع الكاتب ،أو
وغالبا ما تمثل الشخصية النامية رؤية الكاتب؛ ففيها ِّ
املجتمع اإلنساني بشكل عام (سماحة.)1999 ،
واملالحظ َّأن أغلب الشخصيات النسائية في الرواية نمطية؛ فشخصية (األم ،والزوجة ،والالجئة) كانت نمطية ذات بعد واحد،
مكتملة ،ثابتة من بداية الرواية إلى نهايتها ،وال يطرأ أي تغيير على موقفها ،أو تشكيلها ،وتكوينها .وال يكون التغيير إال في الظروف املحيطة
َّ
ً
بها ،وبعالقاتها مع الشخصيات األخرى .فالشخصية النمطية ال تنمو داخل العمل الفني؛ فهي تشبه صورة الواقع ،وإن تخطت -أحيانا-
صورتها العادية لتتحول إلى شخصية نموذجية ،ترمز إلى فئة أو طبقة بعينها (وادي ،1989،دراسات في نقد الرواية) ،وهو ما نلحظه في
العنصر النسائي في الرواية .فزوجة يوسف الرطاس ي ،التي َّ
ودعها بعد زواج ثالثة أشهر ،وفي بطنها ابنه ،إال أنها لم تثبط من عزيمته ،أو
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تمنعه من االلتحاق بالجيش ،وأداء واجبه تجاه وطنه ،وطرد الصهيوني املحتل من أراضيه ،ولم تكن لها ُّ
أي ردة فعل إيجابية أو سلبية..
وأم محمد مراد كانت ُّ
تشد على يد زوجها املجاهد..
واختار أسامة العيسة أن تكون شخصية (زوجة الرطاس ي) في الرواية هامشية ،مستلبة ،ولعلها تكون مظلومة؛ إذ لم تختر الزواج
من يوسف ،ولم يؤخذ رأيها في األمر ،ولم يكن لها أن تعيش قصة حب معه ،أو مع غيره كما يقول أسامة العيسة على لسان يوسف
ً
َّ
ولعل ذلك يعود إلى
الرطاس ي" :ال قصص حب في إرطاس" .ومن ثم كان ظهورها في الرواية خاطفا ،تومض لحظة وتختفي ،كأن لم تكن.
تضافر األوضاع االجتماعية ،والظروف االقتصادية ،التي كانت ُت ّ
ضيق الخناق على الفتاة في التعليم ،فماذا عن الحب؟ كما َّأن االحتالل
ِّ
ُ ّ
فكر في الحب؛ إذ إن تحرير األرض ،ولقمة العيش كانتا على الدوام شغله الشاغل .فجاءت أزمة الحب
لم ُي ِّتح للرجل الفلسطيني أن ي ِّ
ً
تعبيرا عن أزمة الحرية الذاتية ،والظلم االجتماعي الذي سلب املرأة حقها في الحب في (إرطاس) ،وجاء ّ
بهم جديد ُيضاف إلى إحباطاتها
ٍ
اليومية املتتالية.
بينما كانت الجدة والنازحة شخصيات نامية ،متطورة ،متغيرة ،ال تتصف بالثبات ،وتتطور بتطور الحدث .بل إن شخصية الجدة،
تكاد تكون دينامية ،مهمة ،ذات تضاريس ،وأبعاد ،وذات أثر كبير على الشخصية الرئيسة في الرواية (يوسف الرطاس ي) .فقد كان يوسف
ً
ً
يتذكرها ،ويستشيرها في شؤون حياته كلها ،وكلمتها هي النهائية في أدق التفاصيل وأبسطها ،فحين عزم على أن ُيربي فأرا شوكيا أخذ
ً
موافقتها مسبقا؛ فقد كانت لها كلمتها الفصل في كل ش يء ،فيقول يوسف الرطاس ي بخصوص ذلك ..." :فسمح لي األستاذ شريف بأن
ً
لعل جدتي توافق على احتفاظي به .حنان جدتي َّ
آخذه معي؛ َّ
علي أنا اللطيم ال يعرف حدودا؛ فسمحت لي بتربية الفأر في املنزل"..
(الرواية)33:

نتائج الدراسة:
.1
.2

.3
.4
.5

.6
.7

.8

َّ
انصب اهتمام أسامة العيسة على إبراز جوهر الشخصية أكثر من تركيزه على مظهرها الخارجي ،وتحديد صفاتها وطبيعتها؛
لقد
فوصف بعض املظاهر الخارجية بما يخدم املشهد الذي أراد تقديمه للقارئ.
ً
ُّ
أضاء أسامة العيسة الشخصيات النسائية في روايته بأسلوب التذكر ،مستعينا على ذلك بالراوي العليم نيابة عن الشخصيات في
تقديم نفسها للقارئ؛ فيقص علينا ما كان بينه وبين جدته ،ويطلعنا على ما تؤمن به من معتقدات ،مثل :قسوة العرب على العرب،
وحكايات تفاح املجانين ..وما حكته له من أخبار الالجئين وما آلوا إليه ..،كما ّ
يحدثنا عن انتحار والدته ،وهجرة والده إلى َّ
عمان،
ِّ
ويسرد لنا حكايته مع النازحتين ،وقصة زواجه من ابنة خالته ،وطبيعة عالقته بها ،وتخوفاته من املصير الذي يمكن أن تؤول إليه..
ً
مستعيرا كل هذه األحداث من الذاكرة .على الرغم من أننا كنا نتوقع من أسامة العيسة أن يترك للشخصيات النسائية املهمة حرية
الحركة ،وأن يتيح لها فرصة تقديم نفسها بالتقنيات الروائية العصرية ،بما يليق بشخصيات مأزومة قبل الهزيمة وبعدها.
لم يطلعنا الروائي على ماض ي الشخصية النسائية ،وإنما كانت لحظة الحدث املذكور هي املهم عنده ،يبسطها بين يدي القارئ،
باستثناء حليمة و(الست لويزة) اللتين َّ
فصل القول عنهما منذ عرفتهما إرطاس إلى وفاتهما.
لم يتعمق الكاتب في وعي الشخصية النسائية ،ولم يغص في خبايا نفسها ،ولم يضعها تحت املجهر؛ ليكشف حيواتها املستترة
وعواطفها ..وإنما اكتفى بالكشف عن تصرفاتها أو أقوالها ،وما يعتمل في داخلها.
ُ ّ
مثل نساء ذلك الجيل:
تغييب أسماء الشخصيات النسائية العربية التي يرسمها الروائي؛ مما يشير إلى أنها شخصيات نموذجية ،ت ِّ
جدات ،وأمهات ،وبنات ،وزوجات ،والجئات ،ونازحات ...وتحمل كل واحدة منهن السمات املميزة لهذه الفئة ،والصفات التي تشترك
ً
بها مع غيرها من نساء جيلها في تلك الحقبة الزمنية؛ فيلجأ الروائي إلى تحريك الشخصية النسائية بال أسماء؛ إيمانا منه بشموليتها
لنماذج واقعية تتكرر في حياتنا" (الخطيب.)2008 ،
ً
لم يكن للمرأة أي حضور في الرواية إال حين يغيب الرجل ،وهي ال تظهر إال حين يتوارى عن األنظار خجال من هزيمة ( ،)1967وينزوي
ّ
ً
تخلي والد يوسف عن ابنه ،وواجباته نحوه قبل عام (.)1967
متخليا عن واجباته ومسؤولياته تجاهها ،يوازي هذا ِّ
ً
َّ
قدم أسامة العيسة في روايته (جسر على نهر األردن) صورا متنوعة للمرأة ،أظهرتها نامية ونمطية ،نموذجية ورمزية .كما أن عدد
الشخصيات النمطية فيها يفوق النامية خاصة قبل النكسة .إال أن شخصيتها تبدلت بعد النزوح ،وباتت ديناميكية نامية إلى ّ
حد ما.
ٍ
إال أنها شخصيات نموذجية معتادة سمعنا عنها ،أو التقينا بها في الواقع.
َّ
كان تمرد النازحة وجرأتها على مواجهة الدورية ،شرارة خروجها على سلطة الرجل ،وشكلت إرهاصات النخراطها في العمل الفدائي
بعد ذلك.
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 .9األم في الرواية رمز للوطن ،واألرض ،والخصب ..وكان في استالبها في الرواية ،وضياع حقوقها إشارة إلى استالب الوطن وضياعه؛ فجاء
انتحارها مقدمة لهزيمة عام (.)1967
ّ
َّ
ّ
َّ
تخل آخر يحوم حولي؟ هل سيتخلى وطني
 .10ربط أسامة العيسة بين األم والوطن ،وقابل بينهما وبخاصة في لحظة ِّ
التخلي :فـ"هل ثمة ٍ
َّ
ً
ً
عني هذه املرة؟ وأنا الذي جئته مدافعا ومنافحا (."..الرواية )133 :وهو يرى الوطن يتخلى عنه ،وينصرف إلى غيره ،ويقلب بذلك
الحقائق؛ فاملواطن هو الذي لم يدافع عن الوطن ،ولم يحارب ألجله ،وليس العكس؛ فقد َّ
قصر املواطن تجاه وطنه.
َّ .11
واتحدت األم بالوطن في خاتمة الرواية ل تتبادال املواقع" :أنا طفل البالد التي ضاعت ،وضاع على ضفاف األنهر ،ولم تبحث عني أمي.
وها أنا أمش ي على التراب الذي يجب أن أمش ي عليه ،وسأمش ي ،وسأمش ي ،وأنا أغني أغنيتي" (الرواية.)285 :
َّ
َّ
ُ
باق صامد،
 .12مث ِّ
لت الجدة في الرواية تاريخ األرض ،التي إن سلبت وضاعت من أصحابها فترة من الزمن ،إال أن تاريخها شاهد ،ودليل ٍ
ال يمكن تزييفه؛ فبقيت الجدة ثابتة ،صامدة في إرطاس ،متمسكة بأرضهاُّ ،
وتمد فيها جذورها ،ال تتزحزح عنها.
َّ
َّ .13
شكلت ٌّ
كل من األم واألخت صورة للحاضر املؤلم .في
جسدت الجدة  -بالتالي -املاض ي بقسوته وامتداده إلى الحاضر املجهول .بينما
ّ
وتصور النازحتان الحاضر
الوقت الذي كانت فيه الزوجة تنتمي إلى الحاضر ،ينضاف إليه مستقبل في علم الغيب يجسده ما في بطنها.
ِّ
املرير واملؤلم.
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Abstract: This study investigates the women’s image representing a factual sample of the Palestinian peasants
before 1967. The depiction of women in the novel varies between: a wise and conscious grandmother, a defeated
suicide mother, a daughter surrendered to her fate, a refugee adapted to her harsh life, and a displaced woman
who is a resistance project. The female characters in the novel are divided into stereotypical and static women
like grandmother, mother, wife, and refugee, and dynamic women represented by the (displaced) character. Also,
the study reflects the life aftermath the 1948 Exodus and the 1967 Six-Day war, conceptualizing the conditions of
the Palestinian peasant living in refugees’ and displaced camps and her attempts to get involved in and adapt to
the new societal lifestyle then.
Al-Issa does not emulate the feminine personality in his novel as well as he does not reveal for the public readers
the woman’s hidden realms and her suppressed emotions. Al-Issa, thus, describes only her behaviour, sayings,
and feelings on the spot, employing both description measures: qualitative and quantitative in addition to the
reporting and descriptive methods. Moreover, the novel approaches the European-orientalist women’s image,
being as educated and working to conduct studies on the Palestinian society’s traditions.

Keywords: Women’s image in novels; qualitative measure; quantitative measure; the developing personality; the
underdeveloped personality; reporting method; descriptive method; the European-orientalist woman.
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