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جميع اآلراء التي تتضمنها هذه املجلة تعبّر عن وجهة نظر كاتبها
وال تعبر عن رأي املجلة وبالتالي فهي ليست مسؤولة عنها

قواعد النشر
أن يكون البحث أصيالً وتتوافر فيه شروط البحث العلمي املعتمد ىلع القواعد العلمية واملنهجية املتعارف عليها
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يف كتابة البحوث األكاديمية.
يُرسل البحث باللغة العربية أو اإلنجليزية ىلع بريد املجلة ،بحيث يكون مكتوبًا ىلع الحاسوب ىلع برنامج
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مايكروسوفت وورد بصيغة ) (docأو (.)docx
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يُكتب البحث ىلع ملف  A4بهوامش افتراضية 2سم من أىلع و 1.5سم من أسفل و 2.9سم من اليمين واليسار.

.4

يكون تباعد األسطر  1وخط الكتابة باللغة العربية ( )Sakkal Majallaوبخط  14للعناوين و  12للمتن.

.5

يكون خط الكتابة باللغة اإلنجليزية ( )Times New Romanوبخط  14للعناوين و  12للمتن.

.6

ال تزيد عدد صفحات البحث عن  30صفحة بما فيها امللخص وصفحة العنوان وقائمة املراجع.

.7

يحتوي البحث ىلع ملخصين باللغتين العربية واإلنجليزية وبواقع  150كلمة ىلع صفحة مستقلة ،ىلع أن يتبع كل
ملخص بالكلمات املفتاحية التي تمكن اآلخرين من الوصول إلى البحث من خالل قواعد البيانات.
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يُراجع الباحث بحثه مراجعة لغوية ونحوية وإمالئية.
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يلتزم الباحث بقواعد االقتباس والرجوع إلى املصادر األولية وأخالقيات النشر العلمي وتحتفظ املجلة بحقها يف رفض
البحث دون إبداء األسباب.
اعتماد منهجية واضحة يف كتابة البحث بحيث يحتوي ىلع العناصر املتسلسلة اآلتية:
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•

املقدمة :وتتضمن اإلطار النظري للبحث وتكون الدراسات السابقة ،مشكلة الدراسة وأسئلتها أو فرضياتها جزءًا
منها.
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•

أهمية الدراسة

•

محددات الدراسة(الزمانية ،املكانية ،واملوضوعية) إن وجدت.

•

التعريفات باملصطلحات.

•

إجراءات الدراسة.

•

النتائج ومناقشتها.

•

التوصيات.

•

املراجع.

يراعى يف كتابة املراجع االلتزام بتوثيق( (APAالتالي:
•

يُشار إلى املراجع يف املتن باسم املؤلف وسنة النشر بين قوسين .مثـال :داودPetersen, 1991. ،2016 ،

•

توثق املصادر واملراجع يف قائمة واحدة يف نهاية البحث ،وترتب هجائيًا حسب اسماملؤلف ،باللغتين العربية
أواالنجليزية هكذا( :اسم العائلة ،أول حرف من االسم األول للمؤلف (سنة النشر) عنوان الكتاب ،رقم الطبعة مدينة
النشر :دار النشر .ص :من -الى) .مثال:
• العمري ،ن )1999( .تاريخ العرب قبل اإلسالم ،ط 1مصر:دار املعارف .ص.180-160
Rivera, J., and Rice, M. (2002). A Comparison of Student Outcomes and Satisfaction Between

•

Traditional and Web-Based Course Offerings, Jordan.p100
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إدراج أسماء الباحثين ومؤسسات عملهم وأرقام هواتفهم والبريد اإللكتروني ىلع الصفحة األولى من البحث باللغتين
العربية واإلنجليزية.
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إرسال جميع محتويات بحثك (متن البحث– املالحق أو األدوات) بصيغة الورد إلى البريد اإللكتروني التالي:
 editorjalls@Refaad.comأو من خالل التسليم اإللكتروني يف املجلة ،ولن يقبل أي ملف بصيغة PDF

.14

يُعرض البحث ىلع اثنين من املحكمين العلميين يف ذات تخصص البحث وعند تعارض حكمهما ىلع البحث يعرض
ىلع محكم ثالث ويكون قراره هو املرجح يف قبول البحث أو رفضه.

.15

يلتزم الباحث /الباحثون بإجراء التعديالت التي طلبها املحكمون ويف حالة عدم الرغبة يف تعديل بعض املالحظات
يقوم بكتابة رد علمي مبرر ليعرض ىلع هيئة التحرير ،ويف حالة اقتناعها برد الباحث ال يتم تعديل املالحظة ،وإن
لم يكن هناك رد علمي مبرر يلتزم الباحث بملحوظات املحكمين كما هي.

.16

يرسل الباحث /الباحثون بحثهم بعد التعديل يف ملف منفصل وملف آخر يحتوي ىلع التعديالت التي قام بها وأرقام
الصفحات ،وتبرير علمي للملحوظات التي لم تعدل.

.17

إرسال تعهد بنقل حقوق النشر إلى املجلة وعدم التصرف يف البحث إلى حين الحصول ىلع رد نهائي من املجلة.

.18

يحصل الباحث ىلع خطاب بقبول نشر البحث أو رفضه مع صورة من قرار املحكمين يف خالل شهر ىلع األكثر.

.19

تحتفظ املجلة بحقها يف إخراج البحث ،وإبراز عناوينه بما يتناسب وأسلوبها يف التحرير والنشر.

.20

يستطيع الباحث الحصول ىلع نسخة من بحثه (ملف  )pdfمن خالل الدخول ىلع موقع املجلة اإللكتروني.
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افتتاحية العدد
بسم الله الرّحمن الرّحيم
والصّالةُ والسّالم ىلع خير األنام سيدنا محمّد وىلع آله وصحبه أجمعين ،أمّا بعد
فتواصل املجلة الدّوليّة للدّراسات اللّغويّة واألدبيّة العربيّة مشوارها بثبات وجديّة يف خدمة اللّغة
العربيّة وآدابها بصدور العدد الرابع من املجلد الثالث ،وما زالت تأخذ ىلع عاتقها أالّ تحيد عن مسعاها
يف تقديم البحوث الجادة والرّصينة ،ذلك أنّها تهتم اهتمامًا نوعيًّا بنشر البحوث بعد إخضاعها لبرنامج
التكشيف  ، iThenticateمما يشكل ضمانة للباحثين مؤلفين وقرّاء.
وتنتهج املجلة يف سياستها العامة ،وشروط التحكيم فيها ،نهجًا يرتكز ىلع أسس حديثة مما أصبح
مطلبًا يف مجالت النشر العاملية بعد تقويم هذه السياسات من عددٍ من الخبراء واألساتذة الفضالء ،ساعية
بذلك إلى تحقيق مكانة مرموقة عامليًا ،وهي بذلك تتطلع إلى الباحثين من أهل الطموح والراغبين يف
إنجاز بحوثٍ تأخذ مكانها يف مجاالت متخصصة بدراسة اللّغة العربية واألدب العربي ،لإلسهام يف األعداد
القادمة من املجلة.
وما زالت املجلة ملتزمة بتقديم أبحاث مميزة نوعيًا دون تأخير أو إطالة يف املراحل التي يخضع لها
البحث من التقويم األولي ،فالتحكيم ،فالتحرير ،فاملراجعة .
وال بدّ يف مختتم القول من اإلقرار بالشكر والتقدير العظيمين لكل من أسهم يف إنجاح هذا العدد
من األساتذة املشرفين ىلع املجلة ،ومن األساتذة املحكمين ،واألساتذة الباحثين ،وسكرتيرة التحرير.
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امللخص:
بكل ماهو جديد من نظريات ورؤى وأفكار ونصوص ،فكان أن ركزت
حرصت املنهجيات النقدية الحديثة على االملام ِّ
اهتمامها بقراءة كل مايحيط بالنص ُّ
ويعد جزءا منه ،وفي اآلن ذاته يفترق عنه ،فسعت إلى قراءة العتبات التي تحيط النص
ِّ
وتسيجه قراءة وافية متكأة على طروحات جيرار جينيت في عتباته ،فله الفضل األكبر في التعريف بالعتبات النصية وتحديدها.
نص جديد يمزج بين السرد واملوسيقى في عملية تالقح اجناس ي بين الفنين ،ليشكل نصا أطلق
تهدف دراستنا هذه إلى قراءة ٍّ
وينظر له ولو بش يء يسير يفتح اآلفاق
عليه مجترحه عمار أحمد الصفار املرواة ،لذا كان لزاما على الباحث أن يؤصل لهذا النص ِّ
أمام القارئ ملعرفة حدوده ومرتكزاته ،وسماته وخصائصه السيما تلك التي تتعلق بالعتبات وكيفية قراءتها ،مستعينا بذلك
باملنهج النص ي التحليلي طاملا أن النص هو محوره أوال وآخرا.
وقد ارتأينا أن نركز في دراستنا هذه على أهم العتبات التي وظفها املرواتي عمار أحمد وكان لها دورها في النص على النحو
الذي تم استثمارها ،وهي كاآلتي :العنوان ،اإلهداء ،الغالف ،الخطاب التقديمي.
الكلمات املفتاحية :شعرية؛ العتبات النصية؛ مرواة؛ عمار الصفار.

املقدمة:

لم يكن املنهج النقدي القديم يركز اهتمامه على الخارج النص ي ،فقد كان املؤلف ومن َّ
ثم النص الشاغل األهم واألوحد لديه
وكان ينظر إلى العتبات النصية بوصفها ((هوامش ال ترقى إلى مستوى املتن النص ي وال تحظى بأهميته .)1()).
ومع االنزياحات الحاصلة في املنهج النقدي ،بدأ االهتمام يتزايد -وتحديد ا في الثمانيات من القرن العشرين -باملتلقي ،مكرسا
لنظرية موت املؤلف على يد روالن بارت بعد أن بدأت النظريات الحديثة تعلن عن والدة منهجيات جديدة من مثل البنيوية والتفكيكية
والسيميائية والنظرية السردية على يد أقطابها وغيرها.
سنركز في محورنا هذا على دراسة :
 .1أهمية العتبات في النقد الحديث.
 .2البحث عن مفهوم املرواة وتأصيل املصطلح .
 .3نبذة مختصرة عن حياة عمار أحمد الصفار.
ً
أول :أهمية العتبات في النقد الحديث.
لجيرار جينيت يعود الفضل في االهتمام بما حول النص من خالل ما اصطلح على تسميته باملتعاليات النصية إذ استطاع من
خاللها أن (( ينت قل من شعريات النص إلى شعريات املناص /الكتاب ،بتوضيحه لبعض املعالم واملفاهيم ملصطلح املناص الذي طاملا
( )1شعرية الحجب في خطاب الجسد  ،محمد صابر عبيد  ،ط ،1املركز الثقافي العربي ،بيروت. 25 ، 2007 ،
201
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شعرية العتبات في مراوي عمارأحمد الصفار

سوسن البياتي

حذرنا منه النفتاحه على تعددية القراءات والتأويالت ،وخضوعه الستراتيجيات السوق النقدي و /أو النقدي الذي ال يستقر على
حال.)2( )).
وإذا كان املثل املغربي يشير إلى أن (( أخبار الدار على باب الدار ،)3 ( )).فان مثل هذا التوصيف سينطبق حتما على العتبات
النصية بوصفها مفاتيح للدخول إلى متاهات النص ،بمعنى أن النص هنا سيغدو عبارة عن بناء ال يتحقق الدخول إليه إال بمفاتيح
تفتح الداخل /البناء على الخارج /العتبات.
وبعيدا عن االنشغال النظري بمصطلح العتبات سنحاول أن نعرج – ولو بشكل بسيط -على أهمية العتبات في النقد الحديث.
تكمن أهمية موضوع العتبات في اإلستراتيجية النقدية التي تسمح في عملية االنفصال مابين الداخل النص ي وخارجه من جهة،
وفي عملية االتصال بينهما من خالل االتكاء على اإلجراءات الدخولية للنص ،وألجل أن تتحقق هذه اإلستراتيجية البد من هذه العتبات
التي ازداد االهتمام بها ومن َّ
ثم ازدادت تفرعاتها في النص الواحد وطريقة توظيفها ،فبعد أن كان مقتصرا على جزء منها كالعنوان
واالستهالل والخاتمة وأحيانا اإلهداءات ،غدت هناك عملية تفعيل كبرى بين النص وبين التفريعات األخرى السيما وأنه اليمكن النظر
إلى هذه العتبات بعيد ا عن النص (( بل أن النظر في العتبات ال يكتسب مشروعيته إال من الوقوف عند النص نفسه باعتباره غاية
البحث األساسية .)4( )).
ً
ثانيا :املرواة – بحث في املفهوم وتأصيل للمصطلح:
لم تكن الرواية العربية لتستقر على حال حتى بدأت مالمح التجديد والتجريب فيها بالظهور ،وكسر االنماط التقليدية والخروج
عن املألوف ،وراح الروائيون يبحثون عن كل جديد يمكن أن يقيم نصوصهم الروائية ويوصلها إلى مصاف الرواية العاملية وتتخطى
حدودها ،فشهدت بذلك (( تحوالت كتابية متعددة حملت في طياتها تحوالت اجناسية؛ حطمت التقاليد وتمردت على الشكل املعهود،
وألغت كل مالم تستسغه ذائقتها الفنية؛ حتى غدت الكتابة الروائية اختراقا وانتهاكا لدى كثير من الروائيين ،واقتحمت بفعل التجريب
حدود االجناس وتخومها ،وتحولت الى عمل أدبي تتداخل فيه كل االجناس األدبية ،كالشعر ،واملسرح ،والقصة ،والخطبة ،واملقامة،
وغيرها من األنواع ،في ظل غياب للنظرية االجناسية وقواعدها.)5 ()).
ولم يكن عمار أحمد الصفار أكثر قلق ا في ش ئ من أن يقال عنه إنه قد خرج من معطف نجيب محفوظ أو الطاهر وطار أو إنه
حد تعبيره ،-ولطاملا أقلقه هذا االحساس فكان أن كتب شيئا مغايرا عما هو
امتداد ملحمود جنداري إو ملحمد خضير وسواهم -على ِّ
مألوف ،فخرج بذلك عما ُعرف به اآلخرون ،وتفرد عنهم بتجربته في الكتابة الغيميارية ،وقد أطلق عليها فيما بعد تسمية املرواة على
الرغم من أنه ((يرفض أن يعد املرواة جنسا ،ألنها فضاء للحكي املختلف الذي يسير على الحد الفاصل بين الشعر صورة ومخياال،
والنثر تفكيرا والقص تشكيال.)6 ( ))... ...
لنص املرواة ،فما املرواة؟ وما
نص جديد يمزج بين السرد واملوسيقى ،ليصبحا املرتكز األساس ِّ
حاول عمار الصفار اجتراح ٍّ
لتكونها؟
الشروط األساسية ِّ
املرواة (( فضاء سردي يرتبط بروابط االنتماء إلى السرد الحكائي بوصفه البنية األشمل للقص ،ويقطع صالته من ناحية أخرى
( )7
نص موسيقي ،أو
بكل مايؤدي به إلى االشتراك بفن القصة رواية كانت أو قصة قصيرة ،أو طويلة ، ))...وأنها (( نص مسرود يقوم على ِّ
نص موسيقي يتألف فيه /منه .في محاولة إلطالق السرد الحكائي في فضاء املوسيقا ،)8( )).فهي من وجهة نظرنا ٌّ
نص يتكئ على املوسيقى
ٍّ
في بناء فضائه السردي ،يشتغل على ثيمات محددة ،بلغة منحرفة ،وخرق آللية االستهالل والغائها ،يأتي املبنى الحكائي فيه مشتتا،
العنصر األساس فيه شخصية املوسيقي التي تأتي متكررة ولم يحصل أن اعتمدها نص روائي أو قصص ي من قبل (( فهذه املرواة تعد
ُّ
التحد بحدود ،فهي تقوم على بنية
أنموذجا متطورا للقصة القصيرة الحديثة من أساليب سرد وأحداث وغيرها من تمفصالت القصة
تدمير منطق السرد املعتاد فهو اليعتمد على آلية التعاقب السردي لترابط األحداث وهو مقصود لدى الكاتب بلغة منحرفة وشعرية
بعيدة عن االسلوب الزخرفي املثقل بالزخارف على الرغم مما يكتنفها من غموض يصعب فك تشابكه في بعض األحيان ،فهي تبحث عن

( )2عتبات" جيرار جينيت من النص إلى املناص ،عبد الحق بالعابد ،ط ،1منشورات االختالف ،دار العلوم لناشرون ،بيروت.20 ،2008 ،
( )3عتبات " جيرار جينيت من النص إلى املناص. 13 ،
( )4الكتابة الروائية عند واسيني األعرج  ،كمال الرياحي ،ط ،1منشورات كارم الشريف ،تونس.23 ، 2009 ،
( )5التداخل االجناس ي في روايات واسيني االعرج رواية " سيرة املنتهى ...عشتها كما اشتهتني" انموذجا -من الجنس والحدود الى الكتابة والالحدود ،حسين فندة ،مجلة اشكاالت في اللغة
واالدب ،مجلد  ،8ع ،2 :السنة. 135 ،2019 :
( )6العراقي عمار املرواتي :الحياة باقية رغم الظالميين الذين دمروا مدننا ،حوار :صفاء ذياب ،جر :القدس10 ،ديسمبر  ،2014صفحة ثقافة.
( )7الخروج من (الخروج من املعاطف)تجربتي في الكتابة الغيميارية ضمن كتاب :أنت موسيقاي  ...او هذا البياض املحنك.89 ،
( )8الخروج من (الخروج من املعاطف)تجربتي في الكتابة الغيميارية ضمن كتاب :أنت موسيقاي  ...او هذا البياض املحنك .94 ،
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محاورة للواقع عبر ذاكرة املاض ي املتجذر في املرواتي من الطفولة بأسلوب جديد ورؤية جديدة دافع عنها بتصميم وارادة والتي يمكن
للقارئ إقامة الحوار الدائم معها.)9 ( )).
وفيها يشتغل الحكواتي على منطقة خصبة لم تستقرئ من قبل ،إذ (( ينثال علينا الحكواتي الذي علينا تشكيله على وفق رؤانا
وثقافتنا وانتماءاتنا األدبية ليسرد على أسماعنا بواسطة عيوننا ودربة عقولنا ،ذكريات البطل املوزع بين حاصرتين ومانيتين
متناقضتين -نوعا ما.)10 ()).-
إن الفن القصص ي -بأنواعه كافة -من أكثر الفنون األدبية تعقيدا يعمل على (( كسر الترتيب السردي ،وفك العقدة التقليدية،
وتحطيم الزمن املستقيم ،وتهديد بنية اللغة املكرسة ،وتوسيع داللة الواقع ليعود اليها الحلم واألسطورة والشعر ،واستخدام صيغة
األنا لتعرية الذات ،)11 ( )).ففيه (( تنزاح الحدود الفاصلة بين االجناس والفنون ،ويجري داخل املنظومة السردية نوع من التالقح
االجناس ي والفني الخارج عن األطر ،والقوانين ،الناظمة للجنس األدبي ،أو النوع الفني ،)12 ( )).ويعمل على (( خلخلة البنى السردية
السائدة في الرواية العربية ،وزعزعة طقوس التلقي التي ربطت القاريء العربي بالرواية العربية زمنا طويال.)13( )) .
وصبها في قوالب جديدة
إن أهم مايميز املرواة أنها تسعى ألن تشكل نصها من خالل االتكاء على املوروث الحكائي واالسطوري ِّ
ُّ
ويحس القارئ بذلك االختالف ،فضال عن االختالف في بناء العناصر السردية
بمبنى حكائي وسردي مختلف كل االختالف عن أصوله،
فيها (( فتجرد املكان وتموضع الزمان ،وتؤسطر شخصياتها العادية ،من خالل إقامته عالقات لغوية حديثة وعالقات مكانية مختلفة
وأحداث تخلقها مخيلة ناشطة وفاعلة ،)14()).ويتم ُّ
كل ذلك بلغة منحرفة عن سياقات النصوص القصصية املعروفة.
لقد حاول عمار أحمد الصفار وهو يجترح مرواته أن يحدد مالمحها وآليات اشتغالها ،فكان أن حصر كل ذلك بـ:
نص مسرود يقوم على نص موسيقي ،أو ٌّ
 .1املرواة ٌّ
نص موسيقي يتألف فيه/منه.
ٍّ
 .2الغاء املقدمة االستهاللية -عادة ماتكون وصفية ،-والدخول بزخم سردي متوتر منذ العبارة األولى لتعزز صدمة املوجه القرائي
املفارق.
 .3تشتت املبنى الحكائي ،وتغييمه لحساب املتن الحكائي.
 .4النشاط الشخص ي في الفضاء الحكائي ،ويتلخص في انتزاع املكان من سياقه الجغرافي ،والتاريخي ،ووضعه في سياق ذهني.
 .5ثمة شخصية رئيسة متكررة لم يعتمد عليها روائي ،أو قاص ،في تاريخ القص العربي الحديث وهي شخصية املوسيقار األديب،
النخبوية ،التي تتمتع بثقافة تؤهلها التخاذ موقف من العالم.
 .6تداخل الراوي العليم بالراوي الذي يساوي الشخصية الرئيسة /أنا واالعتماد على التلقي البصري أوال في التمييز بينهما.
 .7تبني اللغة املنحرفة في بناء مفرداتها وجملها ،فثمة اشتغال شخص ي في تفاصيل العبارة ،يحرفها عن وظيفة األخبار واليغربها (). 15
ً
ثالثا :عمارأحمد الصفار :السيرة والبداع:
عمار أحمد عبد الباقي أحمد حسين السيد علي املال يونس الصفار العبادي ،من مواليد 1963ولد في محلة الشيخ ابو العال.
• أستاذ األدب العربي الحديث والسرديات املساعد في كلية اآلداب جامعة املوصل.
• حصل على شهادة البكالوريوس عام 1987م واملاجستير 1993م من كلية اآلداب جامعة املوصل ،والدكتوراه من كلية التربية
الجامعة نفسها عام 1997م.
• أشرف على عدد من رسائل املاجستير وأطاريح الدكتوراه ،وناقش عددا كبيرا منها في جامعة املوصل بخاصة ،والجامعات
العراقية مثل جامعة البصرة ،وجامعة تكريت ،وجامعة القادسية ،وجامعة أربيل ،في االختصاصين الدقيق والعام.
• سكرتير تحرير مجلة آداب الرافدين املحكمة 2009م2011 -م.
• له عدد كبير من األعمال السردية املنشورة في الصحف العربية والعراقية ،فضال على كتابين صدرا في سوريا هو (أنت موسيقاي
أو هذا البياض املحنـك) (مجموعة مراو) عام  2009و :بي ـ آبو ـ نان والجوائح.
• حظيت فرادة منجزه باهتمام من النقد العراقي والعربي.
( )9أنت موسيقاي  ...العودة إلى ماض بريء  ،سروة يونس أحمد ،جر :الزمان ،ع ،3121 :تشرين االول ،2008 ،الصفحة الثقافية .
( )10الدكتور عمار احمد و" مرواتاه" والجوائح  ،د .خيري شيت شكر ،جر :مستقبل العراق ،ع. 6 .2004/6/29 ،5
( )11الرواية العربية واشكالية التصنيف  ،ساندي سالم ابو سيف ،ط ،1دار الشروق للنشر والتوزيع  ،االردن. 274 ، 2008 ،
( )12الحداثة السردية في روايات ابرهيم نصرهللا ،مرشد أحمد ،ط ،1الدار العربية للعلوم ناشرون ،بيروت. 109 ، 2010 ،
( )13انشائية الخطاب في الرواية العربية الحديثة ،محمد الباردي ،اتحاد الكتاب العرب ،دمشق. 252 ،2000 ،
( )14انجذاب متبادل بين دواخل الكاتب واملتلقي ،عبدالكريم يحيى الزيباري ،جر :الزمان الدولية ،ع. 2006 ،2451
( )15ينظر :الخروج من (الخروج من املعاطف) تجربتي في الكتابة الغيميارية ضمن كتاب :أنت موسيقاي  ...او هذا البياض املحنك.100-94 ،
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• اشترك في عدد من املهرجانات ،واملؤتمرات العلمية العراقية والعربية ،ببحوث في مجال اختصاصه في املسرحية والقصة
القصيرة والرواية والسرديات.
• عضو نقابة الفنانين العراقيين ،ورئيس اتحاد األدباء والكتاب في نينوى منذ 2010م .
• أسهم في تأسيس جريدة عراقيون وكان أول مدير لها  ،ووكالة أنباء عراقيون وكان أول مدير تنفيذي لها (.)16
نص سردي يستشف منه هذه العتبات ويجليها فقد
وإذا كان جيرار جينيت قد حدد العتبات بصورة عامة من دون االستناد إلى ٍّ
ارتأينا أن نركز في دراستنا هذه على أهم العتبات التي وظفها املرواتي عمار أحمد وكان لها دورها في النص على النحو الذي تم
استثمارها ،وهي كاآلتي:
• العنوان
لعل أول مايمكن أن تقع عليه عين القارئ هو العنوان نظرا للمساحة الفضائية التي يشغلها ،وعلى أساسه تتم العملية القرائية،
وكلما كان العنوان مثيرا كانت درجة التلقي أكبر ،وإذا كان العنوان (( يمثل بطاقة النص التعريفية ،وهويته ،)17 ( )).فإنه يمثل -من وجهة
نظر خاصة -الجسر املوصل إلى الطرف اآلخر /النص ،لذا البد لهذا الجسر أن يكون محصنا لعبور اآلخرين باطمئنان إلى الطرف املراد.
انشغلت املنهجيات الحديثة بكل مايتيح للنص من مقومات تؤهله ألن يكون نصا قابال لالسترداد واالستعادة واالستزادة ،لعل
العنوان أبرز هذه املقومات وربما أهمها؛ ذلك أن الذائقة النقدية لدى املتلقي تنفتح على مكامن النص الخارجية قبل أن تنفتح على
مكامنها الداخلية ،فاملتلقي يبحث عن ش يء يثير فضوله ،وترتبط هذه اإلثارة باملجسات البصرية التي تقع أول ماتقع على العنوان ثم
تبحث عن الضوء املنبعث فيما ورائه.
ونظرا لألهمية االستثنائية التي يتمتع بها العنوان (( ألهمية اشتغاله ،وتنوع تمظهراته الخطية واللونية بقيمة أساسية متدرجة
بدءا من تسمية النص ،وتعيين محتواه ،واقتضاء صلته باملكونات الحكائية ،وانتهاء بقدرته على كشف آليات اشتغال الروائي ،وبراعته
في تشكيل املنظومة السردية ، )18()).فإن التركيز عليه وحرص املؤلف على اختيار عنواناته بما يتالءم والذوق األدبي والفني يعد أحد
أهم انشغاالت املنهج النقدي الحديث ،فثمة تواطؤ بين االثنين حينما يتآمر العنوان و((اسم املؤلف في وضع املتلقي إزاء كينونة
محددة للخطاب قيد القراءة ، )19 ()).يقف بالطرف املقابل املتلقي وهو يتلقى الخطاب كامال مستوعبا إياه منذ الوهلة األولى ،والنظرة
األولى التي يحيطها بهذا الخطاب ابتداء من العنوان (( فهو املمر الضروري الذي يخدم الحكاية في تلقيها إذ يشير إليها ويختصر مسارها.
أنه عتبة القراءة وهو من جهة أخرى بدؤها .به تستعين على النهوض ولم شتاتها .أنه محركها األول.)20( )).
وإذا كان النقد الحديث قد حدد الوظائف التي يقوم بها ،فان أول مايمكن اإلشارة إليه هو أن العنوان يحقق ((معرفة لضبط
انسجام النص وفهم ما غمض منه ،إذ هو املحور الذي يتوالد ويتنامى ويعيد إنتاج نفسه ،وهو الذي يحدد هوية( الرواية) فهو إن
ً
صحت املشابهة -بمثابة الرأس للجسد -واألساس الذي تبنى عليه،غير أنه إما أن يكون طويال فيساعد على توقع املضمون الذي
ً
يتلوه ،وإما أن يكون
قصيرا .وحينئذ فإنه لبد من قرائن فوق لغوية توحي بما يتبعه.)21( )).
فهو على هذا األساس األيقونة التي توجه القراءة السردية للنص والكشف عن دالالته ،السيما إذا كان العنوان داال على مدلوله
وعاكس ا له بوصفه املرآة التي يتمرأى خاللها النص لذا ال ينمو هذا النص إال في ظل عنوان يرشد املتلقي إلى مفاتيحه كما أنه اليمكن
لهذا العنوان أن يحقق حضوره ويتجسد هيكال نصيا إال بوجود النص ،فالعالقة بينهما -العنوان والنص -عالقة اتحاد وقوة وإثبات
هوية ،بمعنى أن العنوان يتحد مع النص في إظهاره للمتلقي ،والنصوص مجهولة العناوين قلما تستوقف املتلقي وتثير انتباهه ،بهذا
َ
َ
ُ
العنوان قوة اإلعالن والظهور والكشف حينما يتسمى النص بتسمية معينة ،وهو ما
النص
النص قوة للتداول ،كما يمنح
يمنح العنو ُان
يحقق شرط إثبات الهوية لالثنين .
إن معاينة دقيقة للعناوين التي اتخذها القاص عمار أحمد ستكشف عن ذلك النسق الغرائبي املتوافر فيها تماشيا مع غرائبية
النص املنضوي تحت هذه العناوين ،وسنقف عند عناوين من مثل:
 .1علي بالقوس اذا...أيتها الجوائح!
 .2بيبونا.
 .3قطار الليل – السري...ي...ي...ر.
( )16املرواتي د .عمار أحمدwww.alnoor.se/author.asp?id .

( )17في نظرية العنوان " مغامرة تأويلية في شؤون العتبة النصية" ،خالد حسين ،ط ،1دار التكوين  ،دمشق. 303 ، 2007 ،
( )18الحداثة السردية في روايات إبراهيم نصرهللا ،مرشد أحمد  ،ط ،1الدار العربية للعلوم ناشرون  ،بيروت . 19 ،2010 ،
( (19في نظرية العنوان" مغامرة تأويلية في شؤون العتبة النصية" .381 ،
( (20العجائبي في األدب من منظور شعرية السرد ،حسين عالم ،ط ،1منشورات االختالف ،الدار العربية للعلوم ناشرون ،بيروت.79 ،2010،
) (21دينامية النص ،محمد مفتاح ،املركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،ط.60 ،1987 ،1
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 .4أنت موسيقاي ...أو هذا البياض املحنك!
 .5يتفوض ى ..هذا البريء امللغز.
لتتوضح لنا ما يأتي:
 .1خرق املألوف ،فالعناوين املذكورة أعاله هي ليست من العناوين املتداولة والشائعة .
 .2اتكاء القاص على العناوين الطويلة باستثناء عنوان "بيبونا" ،القابلة للعطف أحيانا بحرف العطف.
 .3الواو /أو ،وأحيانا بجملة مقطعة.
 .4القصدية في االنحراف املركب ،من خالل استخدام اللغة املنحرفة واملنزاحة عن وظيفتها األساسية.
يقوم العنوان في مراوي عمار أحمد على التقسيمات التي أشار إليها جيرار جينيت ،فهناك العنوان الرئيس املتمثل في "بي-آبو-
نان والجوائح " و "أنت موسيقاي...أو هذا البياض املحنك" البارزان في الغالف الخارجي /األمامي للمرواة ،ونجد لهما تمثال دقيقا
نص مرواتي ليحدد بذلك بداية املرواة ونهايتها من جهة
وواضحا في الغالف الداخلي ،وهناك عناوين داخلية تظهر جليا في بداية كل ٍّ
ً
ًّ
وافتراقها عن املرواة الثانية من جهة أخرى ،ولتمتلك كل مرواة خصوصيتها السردية من جهة ثالثة ،فهناك :علي بالقوس إذا...أيتها
الجوائح ،وبيبونا في املرواة األولى ،وهناك :قطار الليل–السري..ي..ر وأنت موسيقاي ...أو هذا البياض املحنك!ويتفوض ى ..هذا
البريء امللغز.
تركيبيا ينهض العنوان على بنية تعتمد الجملة االسمية ركنا أساسيا لها ،واعتماد االسم يحقق ثبوتا للحدث وتحققا له،
فباستثناء عنوان "يتفوض ى ..هذا البريء امللغز" القائم على الجملة الفعلية ،فان عناوين املراوي جميعا تنضوي تحت الجملة
االسمية.
وهذه البنية تستند على ركنين أساسين هما :املسند واملسند إليه ،فعنوان املرواة األولى :بي -ابو -نان والجوائح يمكن أن يشكل
جملة اسمية ملبتدأ محذوف وجوب ا تقديره هذه أو هي ،والجملة بركنيها املعطوف واملعطوف عليه في محل خبر لهذا املبتدأ املحذوف،
ويمكننا أن نتلمس حقيقة أخرى من خالل عد هذه الجملة مبتدأ والنص الذي ينضوي تحته هو خبر لهذا املبتدأ ،بمعنى انه يمكن ُّ
عد
ِّ
ُّ
والنص جوابه .
العنوان سؤاال
ويتخذ عنوان " بيبونا" موقعه في النص بداللته األسطورية ،فالراوي يعمل على تعميق الصلة بين العنوان والنص من خالل فعل
التوضيح ،إذ يقول:
ً
ً
ً
(( قال اآلشوريون :إن الزهر الذي أنبته دموعها كان أخضر ،ولكن موسيقاه حولته إلى أصفر ..وألنه كان محبا نادرا وعاشقا
عظيما ،أخذ هذا الورد اللون األصفر ليكون ً
ً
علما للغيرة والتفاني في الحب .من هذه الحادثة اخذ دللته ،وصار هذا الزهر الناعم
مثل دموعها تلك ،دواء تحول إلى رمز مقدس بعد زمن ،وسمي بأسمها بي -آبو -نان ،وقلت في نفس ي ليكن معناه " زهرة الحب
الشافية" التي صاراسمها اليوم زهرة البيبون.
في لقاء من لقاءاتنا قلت لـ" بيبونا")) (.)22
إننا إزاء تفسير مادي ومعنوي للفظة اتخذها املؤلف عنوانا ملرواته ،والقارئ قد يصدمه العنوان منذ الوهلة األولى السيما إذا
كان العنوان رمزيا أوال وغير متداول ثانيا ،ولكي يجذب القارئ إلى نصه ،ويفسر ماغمض منه بدءا من العنوان ،فانه يعمد إلى تفسير
وإجالء هذا الغموض والكشف عن دالالت هذه اللفظة واألسباب املوجبة لهذه التسمية.
لقد عمل العنوان في منطقة أكثر غموض ا ،فيما عمد النص إلى السباحة في نهر أكثر هدوءا بقصد اإلبقاء على عالقته بمن يسبح
على وتيرة واحدة ،تتبادل فيها دالالت االطمئنان والغوص بعيد ا عن الرعب والخوف ،وهو مايمنح املتلقي فرصة التعمق في النص
وصوال إلى الغاية التي يرتأيها الراوي .
يقوم العنوان في " أنت موسيقاي ...أو هذا البياض املحنك " من الناحية التركيبية على تفاعل عنصري املسند واملسند إليه ،إذ
يستند على مشهد تكاملي لعنوان مكتمل فيه ركني الجملة االسمية ،فأنت ضمير رفع منفصل في محل مبتدأ وموسيقاي خبره ،وتأتي
عبارة هذا البياض املحنك بمثابة ركن تفسيري للركن األول من العنوان ،وهو يقوم على ماقام عليه الركن األول ،فالجملة اسمية
مكونة من مبتدأ " هذا " /اسم إشارة واملحنك خبره ،وهي جملة معطوفة على ما قبلها.
ويأتي عنوان " قطار الليل " مبهما نوعا ما ،وهو وإن كان يقوم على حذف أحد أركان الجملة االسمية /املبتدأ ،فإنه يفقد داللته
املعنوية بفقدان عنصر االكتمال من جهة ،وبفقدانه عنصر التواجد الضمني في النص من جهة أخرى ،إذ النتلمس أي أثر له داخل
النص ،مما يدلل على أن املؤلف لجأ إلى االستخدام املعنوي لصيغة العنوان بدال من الصيغة اللفظية ،وهو مايحقق لديه الداللة
املكتملة بتضافر صيغتي املعنوي /العنوان واللفظي /النص.
( )22بي-آبو -نان والجوائح ،د .عمار أحمد ،دار الحوار ،سوريا.92 ،2011 ،
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تختلف صيغة عنوان املرواة األخيرة " يتفوض ى هذا البريء امللغز " في صيغته التركيبية عن العناوين السابقة ،إذ أنه ينهض على
جملة فعلية ،تكثف الحدث ،فالجملة الفعلية جملة حركية غير ذي سكون ،بمعنى أن الحدث فيها مستمر طاملا أن الحدث هو الفعل
الذي تقوم به الشخصية -في مفهوم مبسط -والشخصية دائمة الحركة والجريان ،ولعل لفظة "يتفوض ى" املأخوذة من الفوض ى
مايعمق هذه الداللة السيما وأن الفعل مرتبط بالشخصية /الفاعل ارتباطا مباشرا ،ولكنه ارتباط يحيل على الكثير من الغموض شأن
العناوين السابقة.
َّ
ومن الناحية الداللية ينهض عنوان املرواة األولى" علي بالقوس إذا أيتها الجوائح " استجابة نوعية للمشاعر التي تنتاب البطل،
فالجائحة هي الشدة ،وإلى هذا املفهوم ذهب الراوي ،إذ يقول:
ً
(( في ساعات استغر اقه ،يناورعلى معاثرأزلية ،ويتوثب مثل قبس بل قذفه ،احتياطا منه ورغبة موغلة في نجاح القفز ،فهو
الذي تجرد من كل ش ئ ،حتى اسمه ،خلعه ووضعه على طاولة مستديرة ،وسط سوق ضاج ،وراح -السم -تلوكه األفواه ،وإعالنات
الباعة الفموية ،راح هكذا ،مثل سحبة قوس في هجوم داضم ،هو حديث العائالت وسكر شاياتها في أماس ي الصيوف ،وفتائل
مدافئها ،وهي تنصت ،لدشيش البلل ،حوارالشتاءات املتباعدة.)23( )).
واليبعد الراوي االستخدام الحرفي للفظة" الجوائح " الدالة على هذا املفهوم كما في قوله:
ً
ً
((...وليله ممدد كل يوم ،وسط هواء أسود ،يفرش درعه املزرر احيانا كثيرة ويلمه احيانا كثيرة ،ونهاره مغمض من شدة
الضوء ،وناشف من شدة ّ
الحرهذه جائحة اخرى ،ولكنها مساملة  ،ومع كثرة الجوائح ،تضيق األدوار" صحيح" ومع كثرة الجوائح.
تتسع األدوار" صحيح".)24( )).
وهو مما يدلل على أن العنوان لم يكن اعتباطا إنما كان النص موجها من موجهات اختياره ،ومن َّ
ثم عمل العنوان على أن يكون
دليال للقارئ في صياغة الشرط القانوني للكتابة من جهة ،وعلى االستدالل بمضمون النص من جهة أخرى ،ذلك أن العنوان ((شبكة
داللية ُيفتتح بها النص ويؤسس لنقطة االنطالق الطبيعية فيه.)25 ()).
• الغالف
تشتغل هذه املنطقة في منطقة أكثر حرية وإفصاحا عن املتن النص ي -في أغلب األحوال -إذ إنها تشكل عملية انتقال من الرؤية
الذهنية إلى الرؤية البصرية ،بما تضفي عليها مدلوالت وجود األسماء والعناوين واللوحة من دالالت ،وغالبا ماتتوجه األنظار نحو
اللوحة التي يحتمل أن تكون تشكيلية ذات أيقونات وعالمات إشارية تجسد الصلة املباشرة بينها وبين املتن ،إذ (( تتخذ لوحة الغالف
أهميتها من كونها داال بصريا موازيا يكتنز بين تضاريسه اإلشارية العديد من اإليحاءات السيميائية والتأويالت املحتملة لقراءات متعددة
ومفتوحة ،فهذا الفضاء املثير ،إضافة إلى كونه يعتمر حيزا مهما في املنجز خارجيا ،وإضافة إلى كونه العتبة األولى التي تدعو املتلقي
وتشده وتستفزه ،مادامت تخاطب فيه لغة العين ،فهي أيضا تمتلك القدرة على حبك خيوطها الواصلة بلب العمل وجوهره بطريقتها
الخاصة ،فهي تفترض قراءة من نوع آخر تستند إلى الحس البصري الذكي ،وعلى قوة املالحظة والربط بين املؤشرات الداللية املشكلة
للخطاب)) (.)26
تنهض لوحة الغالف على تعبير سردي غير دال على املتن النص ي ،ومثل هذا الداللة تفقد القارئ التصور الذي سيكونه عن املتن،
إذ تنهض لوحة الغالف في املرواة األولى " بي-آبو -نان والجوائح" على عنصري الخط واللون والصورة ،فنجد اسم املؤلف د .عمار أحمد
بخط عريض وواضح يستقل أعلى الغالف من الجهة اليمنى ،وهو ما يمنح الرؤية البصرية درجة من الحرية القصوى للنظر واالنتقال
بين الحروف ،ووجود االسم في هذا املوقع املميز (( ينم عن مقصدية مفادها تقديم الذات على ما سواها حتى على ماتخلقه الذات
نفسها ،مما ينم عن نرجسية عالية)) (  ،)27يتوسط بين االسم والعنوان حرف العطف (الواو) في سطر مستقل بلون أسود يتماهى مع
النصف األول من العنوان ويختلف عن النصف اآلخر منه في استخدام اللون.
أما فيما يخص العنوان فإنه ينقسم على قسمين يربطهما حرف العطف (الواو) وهذا االختالف نجده في طريقة التعامل مع
األلوان املستخدمة ،ففي الوقت الذي يظهر فيه النصف األول من العنوان بلون أسود ،يظهر فيه النصف اآلخر بلون أحمر ،وإذا كان
حرف العطف األول الذي يربط اسم املؤلف بعنوان عمله باللون األسود ،فان حرف العطف الثاني يأتي بلون أحمر ،ومثل هذا
االختالف في األلوان لم يأت اعتباطا أو ملجرد تحديد لوني أراده املؤلف أو الناشر ،بل ثمة داللة سنقف عندها فيما بعد.
والخط املستخدم في كتابة اسم املؤلف يختلف عن الخط املستخدم في كتابة التفاصيل األخرى املشكلة للغالف.
( )23بي-ابو-نان والجوائح . 2 ،
( )24بي-ابو -نان والجوائح .19-18،
( )25هوية العالمات -في العتبات وبناء التأويل ،شعيب حليفي ،ط ،1دار الثقافة ،الدار البيضاء.11 ،2005 ،
( )26شعرية العتبات النصية في رواية "القارورة" ليوسف املحيميد ،إبراهيم الحجري ،شبكة االنترنيت http///Maamri-ilm2010:Yoo7.com/ti866tipic
( )27القصيدة السير ذاتية– بنية النص وتشكيل الخطاب ،خليل شكري هياس  ،ط ،1دار عالم الكتب  ،األردن . 125 ، 2010 ،
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يحتل العنوان سطرا مستقال كامال في الربع األول من أعلى الغالف وهو مايشكل داللة تشكيلية /بصرية في تركيز الرؤية على
العنوان مما يوحي بأهميته.
أما فيما يخص اللون فنجد طغيانا واضحا لأللوان الفاتحة األبيض مع ملسات خفيفة بلون رصاص ي فاتح ،وفي ظل هذا الطغيان
تتحرك األلوان األخرى األسود واألحمر بظاللها الخفيفة.
يؤدي اللون األبيض داللته البصرية ،بوصفه لونا داال على ((الطهارة والنور والغبطة والفرح والنصر والسالم )) (  ،)28يحتل
مساحة واسعة من الغالف ،وكأن املؤلف أراد بهذا اللون أن يستدل متنه النص ي على الرموز التي يدل عليها هذا اللون.
ويقف اللون األسود في منطقة بصرية يؤدي مع اللون األبيض ثنائيا ال يمكن لهما أن ينفصال فحيثما وجد األبيض ،وجد
نقيضه األسود ،وهما بهذا التكاتف والتالحم يثيران إشكالية لونية قد اليتحقق حلها أبدا ،فاللون األسود بداللته الواسعة واملتعددة،
يغدو أحيانا رمزا ((الخوف من املجهول ،وامليل إلى التكتم ،ولكونه سلبي اللون يدل على العدمية والفناء))(  ،)29وأحيانا يدل على
((الحكمة والرزانة )) (  ،)30فيما يدل اللون األحمر على ((العواطف الثائرة ،والحب امللتهب ،والقوة والنشاط ،وهو رمز النار املشتعلة،
ويستعمل في بعض األحيان للداللة على الغضب والقوة والخطر .)31()).
نص أدبي إنما يرمز إلى حالة التوافق واالنسجام من جهة ،وداللة
إن استخدام مثل هذه الدالالت املختلفة لأللوان على غالف ٍّ
على أن الهدف من هذا النص هو التعبير عن العواطف الثائرة اتجاه الشخصية الرئيسة التي يسميها الراوي " عسل" ي .
ُّ
فالنص عبارة عن تصارع رموز الحب والحكمة والطهارة والنقاء ،وهو ما أراده املؤلف وهو يضع الخطوط واأللوان املستخدمة
على الغالف .
بقيت صورة الغالف ،وهي صورة شخصية للمؤلف نفسه /د .عمار أحمد ،والصورة بألوانها املنسجمة مع ألوان الغالف ،الشعر
األسود والوجه املائل إلى الحمرة ،والقميص األبيض ذو خطوط عمودية باللون األزرق الفاتح ،تستمد داللتها من الغالف وربما كان
املؤلف وهو يضع هذه الصورة على الغالف قد اختار األلوان انسجاما مع ألوان الصورة ليحقق من خاللها توازنا وتفاعال وليكون أكثر
داللة على املعاني التي يرمز إليها كل لون على حدة.
وينبغي التأكيد على أن الصورة وإن كانت مأخوذة من مصدر آخر قد ال تكون له صلة مباشرة بالنص إال أن لها داللة تمس
املضمون.
ولكن ماغاية املؤلف من وضع صورته الشخصية على الغالف؟
إن وجود صورة د .عمار أحمد على الغالف يشير إلى أن غاية النص هو االتكاء على بعض السمات الخاصة به ،فاملعروف أن د.
عمار موسيقي وله شغف حاد باملوسيقى ،والنص املرواتي إنما هو نص يعتمد على املوسيقى وإيحاءاته ودالالته ،ولعل صورته
املوضوعة على الغالف األمامي للمرواة الثانية تعطي انطباعا أكثر جدية على هذه الداللة.
أما لوحة غالف املرواة الثانية" أنت موسيقاي ...أو هذا البياض املحنك " فإنها التختلف في التفاصيل املوجودة عن تفاصيل
املرواة السابقة من حيث اسم املؤلف والعنوان والتحديد الجنس ي وصورة الغالف.
إذ يتوسط اسم املؤلف د .عمار أحمد أعلى الصفحة بلون أبيض ،فيما يأتي عنوان املرواة في وسط أسفل الصفحة ،مكونا
بذلك صورة تقابلية للعتبتين ،أحدهما أعلى الغالف واألخرى في أسفله ،فيما يأتي عتبة الجنس بلون يغايرهما هو اللون األسود وفي
الجهة اليسرى من أسفل الغالف.
وإذا كانت املرواة السابقة تكشف عن طغيان واضح وهيمنة واضحة لأللوان الفاتحة /الباردة وفي الجهتين األمامية والخلفية،
فإن هذه املرواة ستحقق جدال واسعا ونقاشا حاد ا في االستخدام الصريح لأللوان الغامقة إذ نجد األسود يحقق حضورا واسعا ،مع
ألوان متقاربة كالقهوائي الغامق واألخضر الداكن وتقاطيع الوجه البارزة بلون غامق ،على الرغم من توسط اللون البيجي /قميص
املؤلف إال أن ذلك لم يمنح الغالف داللة انفتاحية بل ما زالت األلوان الغامقة مهيمنة وواضحة ،واستخدام اللون األبيض في كتابة
اسم املؤلف والعنوان انما يأتي (( لضرورة إعالنية أكثر من كونه لونا يأخذ بعدا رمزيا ليشكل لونا داال كباقي األلوان))( .)32
وال تختلف الصورة املوجود في املرواة الثانية " أنت موسيقاي ...أو هذا البياض املحنك" إال في طريقة التوظيف ،فالصورة
املوظفة هي صورة د .عمار أحمد الشخصية ،إال أنها تختلف عن سابقتها في أن األخيرة تركز على الجانب املهم في شخصية عمار أحمد
( )28اللون ،محمد يوسف همام ،ط ،1مطبعة االعتماد ،القاهرة.7، 1930،
( )29اللغة واللون ،أحمد مختار عمر ،ط ،1دار البحوث العلمية ،الكويت. 186 ،1982،
( )30الضوء واللون ،فارس متري ظاهر ،ط ،1دار القلم ،بيروت.55 ،1979 ،
( )31الرسم واللون ،محي الدين طالو ،مكتبة اطلس ،دمشق.72، 1961،
( )32العتبات النصية في شعر عبد الوهاب البياتي ونزار قباني ،جاسم محمد جاسم خلف ،أطروحة دكتوراه ،كلية التربية ،جامعة املوصل ،بإشراف :د .ابراهيم جنداري،2007 ،
.37
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وهي شخصية املوسيقي /امللحن ،إذ نجده متكأ على عوده في صورة أقرب إلى لوحات مرسومة ملوسيقيين من العصر العباس ي والسيما
زرياب ،من خالل مالمح الوجه وتقاطيعه ،ومسك العود غير عابئ بعدسة الكاميرا املوجهة إليه ،وخلفية الصورة مستوحاة من رموز
قديمة تعطي انطباعا بتلك اآلثار التي كانت ترسم على جدران الكهوف واملغارات.
على أن هذه الصورة ال تدلل على أنها صورة فوتغرافية مأخوذة بعدسة كاميرا متنقلة بل أنها مرسومة بريشة فنان تشكيلي بارع
هو الفنان العراقي  :سعد نجم ،وفيها تتجسد مالمح املؤلف بخطوط وتجاعيد الوجه البارزة  ،وهو يركز على مقطوعته املوسيقية.
أما الغالف الخلفي فنجد تداخال بينا بين اللون األصفر الذي يتدرج رويدا رويد ا ليصل في نهاية األمر إلى مايمكن أن نسميه
باللون الفستقي الذي هو مزيج من اللون األخضر واألصفر ،مع انتشار اللون القهوائي الغامق.
ويحوي الغالف الخارجي /الخلفي على تفاصيل تتعلق بعنوان الكتاب مكتوبا بلون أبيض بشكل عمودي تحت صورة املؤلف /د.
عمار أحمد صغيرة الحجم ،مع تاريخ اإلصدار 2009م باللغة اإلنجليزية وبشكل مائل ،وفي أسفل الصفحة اسم الدار التي تم نشر
الكتاب فيها مع أرقام نتوقع أنها أرقام الهواتف الخاصة بالدار.
بقي أن نشير إلى التعيين الجنس ي الذي ينضوي تحته هذا النص ،ذلك أن التعيين الجنس ي يساعد ((القارئ على استحضار أفق
انتظاره كما يهيئه لتقبل أفق النص))( .)33
ترد اإلشارة إلى هذه العتبة في املرواة األولى في الجهة اليمنى من أسفل الصفحة وبصيغة املثنى /مرواتان ،ذلك أن الكتاب يضم
بين دفتيه مرواتان ،أحدهما :علي بالقوس إذا ..أيتها الجوائح ،واألخرى :بيبونا .
"مراو" ،فالكتاب يضم :قطار الليل –السري..ي..ر /أنت موسيقاي  ..أو هذا
أما في املرواة الثانية فتأتي اإلشارة بصيغة الجمع
ٍّ
البياض املحنك /يتفوض ى هذا البريء امللغز .
ترد هذه اإلشارة على الغالف داللة على أهميتها في توجيه الفعل القرائي ،وللمؤلف مقصدية في ذلك تستجيب للحرص الذي
يتخلق داخله في إقامة نوع من العالقة بين أقطاب العملية القرائية ابتداء منه /املؤلف بوصفه خالقا للنص القرائي مرورا بما هو
مكتوب ،وصوال بهذا املكتوب إلى يد القارئ ،أي أنها إشارة صريحة من املؤلف عن نوعية العمل الذي سيصل إلى يد القارئ ويتناوله
بالقراءة والتحليل والتأويل والتفسير وربما بالنقد أيضا.
• الهداء
من القضايا املهمة التي أوالها جيرار جينيت اهتمامه في كتابه " عتبات " قضية اإلهداء ،ونظر إليها نظرة خاصة بوصفها قيمة لها
دالالتها ،إذ تتضمن مفهوما خاصا يتجه إلى عدها ممارسة كتابية حرة تخص املؤلف وحده ،فاإلهداء صيغة عرفان وتقدير من املؤلف
تجاه املهدى إليه ،فهو (( تقليد ثقافي عريق ألهمية وظائفه وتعالقاته النصية.)34()).
وقد حدد جينيت نوعين من االهداءات :اإلهداء الخاص ،واإلهداء العام أو ما يمكن أن نسميهما بإهداء الكتاب ،وإهداء النسخ،
فاإلهداء الخاص غالبا ((مايثبت على الصفحات األولى من الكتاب ويتقصد فيه الوضوح والبروز واستخدام بنط عريض ومختلف على
نحو مثير غالب ا ،من أجل التنبيه إليه وتحريض القراءة على تلقيه والتفاعل معه واإلفادة منه على نحو ما في تبني سياسة قرائية معينة.
))(.)35
هذا النوع من اإلهداء مشروط ببرنامج سردي خاص؛ يتضمن اإلهداء إلى شخصية معينة لها أثرها الواضح لدى املهدى/
املؤلف ،أو مؤسسة معينة أو رموز تاريخية أو أسطورية أو دينية أو قد يكون خاصا بأناس غير موجودين في الواقع ولهم حضور قوي في
ذاكرة املؤلف ،وقد يكون غامضا ،وقد يحمل في مضمونه الكثير من العبارات التي تش ي بعمق داللي له خصوصيته.
لقد شكل اإلهداء في املنظور النقدي (( ممارسة اجتماعية داخل الحياة األدبية ،يستهدف عبرها الكاتب مخاطبا معينا ،ويشدد
على دوره في إنتاج هذا األثر األدبي قبل ،وبعد صدوره .وعلى هذا األساس ،فان اإلهداء ال يخلو من قصدية ،سواء في اختيار املهدى إليه
أو في اختيار عبارات اإلهداء وشكل ديباجته.)36( )).
ومثل هذا النوع من اإلهداء ترك املرواتي عمار أحمد بصماته الواضحة ،إذ يقول:
((ومن غيرك يستحق اختالفي
يا أنت التي اختصرت النساء جميعا في امرأة
ومن غيرك " عسل" ي

( )33تداخل النصوص في الرواية العربية -بحث في نماذج مختارة ،حسن محمد حماد ،الهيئة املصرية العامة للكتاب ،القاهرة.57 ،1997 ،
( )34عتبات النص -البنية والداللة ،عبد الفتاح الجحمري ،ط ،1منشورات شركة الرابطة ،الدار البيضاء. 26 ، 1996 ،
( )35شعرية الحجب في خطاب الجسد . 42 ،
( )36عتبات الكتابة في الرواية العربية ،عبداملالك اشهبون ،ط ،1دار الحوار ،الالذقية. 199 ،2009،
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ومن غيرك " بيبونا" ي
املرواتي)) (.)37
يستوعب هذا اإلهداء أكثر من قراءة  ،فهو موجه إلى امرأة معينة ،محددة ،وواحدة اختصرت النساء جميعا فيها ،إن مثل هذا
وسر وجودها أو باألحرى من تكون؟
التركيز على الجوانب اللفظية في عبارة اإلهداء هذه سيحملنا على التساؤل عن ماهية هذه املرأة ِّ
ربما القلة املقربة من املرواتي عمار أحمد يدركون جيدا أن هذا اإلهداء موجه إلى زوجته ،لكن األغلبية من القراء ممن لم
يسعفهم الحظ في معرفة خصوصية هذه املرأة في حياته سيتساءلون حتما عن ماهية وجودها وداللته.
لقد حمل اإلهداء هنا معاني متعددة ،إال أن الداللة واضحة وانه موجه إلى امرأة ولعل قوله :يا أنت التي اختصرت النساء
ً
جميعا في امرأة أوضح دليل على شخصية املهدى إليه على الرغم من انه لم يشر صراحة إلى ذلك بقوله :إلى امرأة أو ماشاكل ذلك.
ويتكرر اإلهداء ذاته وبصيغة مقربة من اإلهداء السابق في اإلهداء الثاني الذي يذيل به نصه املرواتي " أنت موسيقاي...او هذا
البياض املحنك" ،إذ يقول:
((لـ" عسل" ي
تلك املوسيقا التي ستظل
عاطرة ولمعة في حياتي ...
ومن غيرها يستحق!...
املرواتي)) (.)38
إن (( اإلهداء الخاص بالعمل ككل وهو إهداء يثبت على النسخة األولى قبل الطباعة ،)39()).لذا فإن املوقع األفضل لوجود مثل
هذه اإلهداءات هو -بتعبير جينيت -في الصفحة األولى من النسخة األولى قبل الطباعة ،بمعنى أن املؤلف يقوم بعمل مقصود لذاته.
ثمة تشابه مقصود من املرواتي الفتعال صيغة اإلهداء ،فاملهدى إليه شخصية واحدة وتكرار ألفاظ معينة بذاتها هو فعل
مقصود كما في :ومن غيرك يستحق /عسل ليشكل من هذين االهدائين بنية نصية قائمة بحد ذاتها السيما وأن لهذا اإلهداء عالقة
قوية بما هو داخل النص ،فهو جزء من املتن النص ي كما في قول الراوي:
(( -ل ..بل أنت عسل ..عسل أسطوري أنت .وسأجعله
مجردا دائما ،ولن اربط به أي حرف ،وإذا ما أردت أن اكتب أنت عسلي سأكتبها :أنت ( عسل) ي.
 وأعطيتها الورقة لتفهم ما اقصد فقالت : ملاذا ؟ ألني لأريد أن أشرك معك العسل الذي يعرفه الناس.)40( )).أما النوع اآلخر من اإلهداءات فهو اإلهداء العام أو مايسمى بإهداء النسخ أو اإلهداء بالتوقيع ((فإهداء النسخة خالفا إلهداء
األثر ال يدع مجاال للشك في هوية املهدى " dedicateurألنه سيكتب اإلهداء بخط اليد وسيوقع أسفله.)41( )).
ويختلف هذا اإلهداء عن سابقه في التركيز أوال على التواجد الفعلي للمهدى إليه ،إذ ال يجوز إهداء النسخ إلى أشخاص غير
موجودين بالفعل أو إلى رموز تاريخية أو ماشاكل ذلك ((ألنه يستجيب لحساسية اللحظة التي يتم فيها كتابة اإلهداء مقارنة بمزاج
الكاتب وروحيته ودرجة ارتباطه بالشخص الذي ينوي كتابة اإلهداء له ،ويتصل بطبيعة الكتاب ونوعه اإلبداعي واملعرفي.)42 ()).
ُ
بمعنى أن إهداء النسخ يتم عن طريق وجود تفاعل بين امل ْهدي واملهدى إليه وعالقة حميمية تربط االثنين ،يكشف عنها اإلهداء
في العبارات التي يصاغ منها اإلهداء .
وقد أدرج املرواتي عمار أحمد مثل هذا اإلهداء في الصفحة األولى أعلى العنوان بعد الغالف مباشرة ،بخط يديه -السمة
األساسية في هذه االهداءات -وبشكل مائل ابتداء من الزاوية اليسرى ألعلى الصفحة ،وهو إهداء شخص ي إلى الباحثة سوسن البياتي،
إذ يقول :
((إلى د .سوسن البياتي
هل يمكن للغة الوصول إلى إيحائية املوسيقا
( )37بي -آبو– نان والجوائح .5.
( )38أنت موسيقاي ...أو هذا البياض املحنك  ،!..د .عمار أحمد ،ط ،دار بعل ،دمشق ،2009 ،صفحة االهداء.
( )39جيرار جينيت -نحو شعرية منفتحة ، -كرستين مونتاليبتي ،تر :غسان السيد -وائل بركات ،ط ،1الجمعية التعاونية للطباعة ،توزيع دار الرحاب  ،دمشق. 112 ، 2001 ،
( )40بي -آبو–نان والجوائح . 96 ،وينظر :انت موسيقاي. 14 ،
( )41الكتابة الروائية عند واسيني االعرج. 40 ،
( )42شعرية الحجب في خطاب الجسد . 42 ،
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هذا أحد مشاغل مرواتي
دمت أختا
وناقدة أكاديمية مميزة ). 43( )) .
ويقول كذلك :
(( إلى
د .سوسن البياتي
أستاذة وناقدة
مع تقديري واحترامي
الخميس .)44 ( )) 2009/3/5
ُْ
إذ يحدد هذا اإلهداء طبيعة العالقة القائمة بين املهدي واملهدى إليها كما انه يكشف عن أحد أهم مشاغل مرواته من جهة،
ويحدد الدرجة الوظيفية التي يشغلها املهدى إليها في كونها :ناقدة أكاديمية مميزة  /أستاذة وناقدة – من منظوراملرواتي. -
ويختلف هذا اإلهداء عن سابقته في خصوصية االسم املدرج في بداية هذه العتبة ،فالتركيز على اسم املهدى إليه شرط ضروري
ملعرفة هويته ،بعكس اإلهداء الخاص الذي اليشترط مثل هذا الفعل ،وأن هذا الفعل من قبل املهدى يدلل على أن هذه النسخة مهداة
إلى هذه الشخصية فقط وأن هناك نسخا أخرى أهديت إلى أشخاص آخرين ،ومن جهة أخرى نجد تاريخ اإلهداء وتوقيع املهدى الذي
يجسد شكل أيقونة دالة على السلم املوسيقي ،وهذا التوقيع يرضخ لفاعلية الهوية املوسيقية الطاغية على شخصية املهدى كونه
ملحنا وموسيقيا مميزا وله اهتماماته املوسيقية حتى في مرواته التي ميزته حالة االنسجام بين النص املكتوب والنص املسموع/
املوسيقية بدرجاته السلمية الواضحة في األغلفة الداخلية للكتاب .
• الخطاب التقديمي
ي ُّ
عد هذا الخطاب من العتبات النصية املهمة ،ذلك انه يعمل على استباق قرائي لنص لم يصل بعد إلى أيدي املتلقي ،يهدف إلى
إعادة تشكيل نص على تخوم نص سابق ،فهو بهذا املفهوم يعد بمثابة ((بوصلة موجهة ،يهتدي بواسطتها القارئ إلى القراءة الجيدة
التي تجنبه كل شطط في التأويل والتقدير؛ ألنها عادة ماتوجه القراءة ،رغم أنها قد تكون مساعدة على تفكيك وتركيب املتن املقروء))
(.)45
يثير هذا الخطاب العديد من األسئلة وأبرز ها تلك التي تتعلق بـ (( كيفيات تلقي النص األدبي والتعامل معه في مستويي القراءة
والتأويل لذلك عادة ماتتضافر جملة من املعطيات النصية على إيضاح سنن الخطاب وبلورتها باعتبار أن كل خطاب هو نمط تواصلي
ماتحول الخطاب إلى كالم عن الكالم أي إلى شرح وتعليق
من نوع خاص يستدعي تفكيكا متميزا لهذه املعطيات التي ذكرناها كثيرا
ِّ
صريحين لنمطه وسننه.)46( )).
وتكمن أهمية هذا الخطاب في انه ((انطالقا من كونه عنصرا من عناصر النص الذي يشكل جهازا مقدماتيا عاما ،إذ املقدمة
فيه ،شرط بالضرورة ،من خالل مساهمتها في اإلحاطة بالجنس األدبي ،وفك بعض رموزه التي قد ال يتأتى للكاتب تبسيطها داخل
النص.)47 ( ))...
وقد يأتي هذا الخطاب ذاتي ا أي ما يكتبه األديب بنفسه عن عمله ويعد من الخطابات الدالة والصادقة؛ فاملؤلف يدرج في هذا
النمط من الخطاب املقدماتي مايعرفه عن نصه واألسباب التي اخضتعه ملمارسة هذه العملية الكتابية ،أو غيريا حين ينبري ناقد آخر
للكتابة عن عمل معين اطلع عليه وغالبا مايكون هذا النوع من الخطاب تقريضية ،ويتم إدراج ماكتبه -في األغلب -في الطبعة األولى
للكتاب أو في الطبعات الالحقة وقد يحذف أو يرتأي املؤلف تغييره بآخر لناقد آخر.
والنوعان كالهما نجدهما في مرواتي عمار أحمد ،فهناك خطاب نقدي لرعد فاضل بعنوان " إضاءة متأخرة– الختالف مجرة
الكالم " يقول فيه:
ً
ً
ً
((اثبت هذا التنوير في ظن مني بأني قد أؤلف -هنا -نصا مظلما في سرد قد يكون أشد ظالما أو ضياء من ناحية ،افهم...أو ل
ً
أفهم /سرد يظن انه يمنحه حرية تأليف أكثر فاعلية ،فضال على مساحة تتسع أو تضيق /مساحة ملنطقة بكر وحرة من شأنها أن

( )43بي -ابو -نان والجوائح  ،صفحة العنوان.
( )44أنت موسيقاي ...أو هذا البياض املحنك !..صفحة العنوان.
( )45عتبات الكتابة في الرواية العربية.74 ،
( )46في شعرية الفاتحة  ،جليلة الطريطر ،مجلة عالمات في النقد ،السعودية ،ع ،19سبتمبر .151-150 ،1998
( )47هوية العالمات في العتبات وبناء التأويل. 47 ،
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تضعه خارج الطار السردي املتداول للرواية بأنماطها كافة ،على الرغم من أن اجتراح "مرواة " فيه من الحيطة والحذر الكثير،
ألن املؤلف إنما يضعنا هنا على تماس دائم مع الجذراللغوي لهذه املفردة واعني "رواية".)48 ( )).
ففي هذا الخطاب نجد أمورا عدة يرتكز عليها الناقد ويتم تحديد قواعد الكتابة النصية ،ومنها:
حد فاصل بين الرواية -بوصفها جنسا أدبيا -وشخصية املؤلف مقارنة بالقصة القصيرة التي تتماهى من خاللها هذه
 .1وجود ٍّ
الحدود وتتقلص.
 .2االعتراف بأن هذا التنوير عبارة عن نص مظلم لسرد قد يكون أشد ظالما .
 .3االعتراف أيضا بأن هذا التنوير قد جاء متأخرا معلال هذا التأخير بأن هذه املرواة من النصوص الدائمة القراءة والعودة إليها .
 .4وهناك خطاب نقدي للمؤلف نفسه بعنوان " الخروج من املعاطف " تجربتي في الكتابة الغيميارية" ،يقول فيه(( :أشد ما كان
يقلقني هو أن يقال خرج عمارأحمد من معطف نجيب محفوظ ،أو عبد الرحمن منيف ،أو حنا مينا ،أو الطاهروطار ،أو أن
أكون امتدادا ملحمد خضير ،أو محمود جنداري ،أو يوسف إدريس ،أو زكريا تامر ،أو ...أو ...من الكتاب العرب أو العر اقيين
... ،
ماذا سأفعل وهؤلء جميعا في الساحة ،وما قيمة التميز بينهم بمعنى آخر ما قيمة أن اعد ضمن قائمة طويلة عريضة ،حتى
وان كنت في موضع املدح ،وأنا استطيع أن أكون رقما وحيدا في قائمتي إزاءهم؟
...
من هنا جاءت– بعد القراءات الشخصية ،واألكاديمية وهي األهم -فكرة النحراف بالبنية الكلية للقص ،وذلك بمشاكلة
السرد ،بالتوازي مع مشاكلة الشعرالذي اعرفه بأنه فن التكثيف في كالم متوتر.)49())...
إن هذا الخطاب التقديمي يمكن أن يعد بمثابة شهادة قدمها الكاتب طريقة كتابته للنص املرواتي ،ومثل هذه الشهادات مهمة في
الوقوف عند أهم املفاصل التي مر بها النص قبل أن يستوي نصا تاما وكامال بين أيدي القراء.
تشتغل هذه العتبة على النحو الذي يحقق حضورا كليا وتجسيدا فاعال ،فالتصنيف االجناس ي الذي يثير إشكالية كبيرة ولبسا
في املفهوم واملضمون سيكون ناقصا وغامضا لو لم يسع املؤلف إلى إزالة هذا اللبس ،ولكي تحقق الغاية من إدراج هذا الخطاب
التقديمي ال بد من مسعى يحققها ويكشف الغموض عنها ،ذلك أن األنواع األدبية والسيما املستهجنة منها بحاجة إلى الكشف عنها ((
فاألنواع األدبية ليست جامدة أو نهائية اليمكن اإلضافة إليها ،أو اليمكن تعديل حدودها وشروطها ،بل يمكننا أن نعد التاريخ الداخلي
لألدب ذاته متمثال في تاريخ النوع وحركة الجنس األدبي ،وال شك أن كل نص جديد مجدد يضيف لجنسه أو يستخدم إمكانات نوعه
استخداما جديدا مغايرا للمألوف ...ولكن املبدع حين يستخدمها يبث فيها الحياة ،مجددا إمكاناتها ،كما لو كانت لغته الخاصة وهويته
الفردية ،وليست لغة مشتركة بينه وبين غيره من الكتاب بل القراء.)50( )).
فالشهادة األدبية تعد بمثابة رؤية نقدية للكاتب نفسه حول األعمال التي قدمها ،أي أنها تأتي في سياق سردي خاص ُينجز بعد
انجاز النص ،فهي تأتي بعد (( تبلور التجربة اإلبداعية ،وهي اصدق من الحوارات واللقاءات الن صاحبها ينجزها بشكل حر مما يجعله
املسؤول الوحيد عما يرد فيها  ..لذلك تنهض الشهادات بوظيفة عملية في توجيه فعل التلقي ألنها تحمل خالصة التجربة ونوايا املؤلف
وفلسفته في الحياة ومرجعياته الفكرية واإلبداعية واأليديولوجية.)51 ( )).
وإذا كنا ربطنا بين الخطاب التقديمي وبين الشهادات املقدمة ،فذلك ألن هذا الربط ضروري فالكاتب /القاص بإدراجه هذا
الخطاب التقديمي/النقدي لم يكن يسعى إال لتحقيق غاية واحدة تهدف إلى الكشف عن مضمون العمل املقدم ،وهي سمة أساسية
من سمات تحقق شرط الشهادة األدبية .
في هذا الخطاب /الشهادة سنجد ثمة أمور يسعى الكاتب إلى الكشف عنها ،وترتبط ارتباطا كليا بالنص املكتوب /املرواة ،بدءا من
العنوان الذي أثار هو اآلخر لبسا وغموضا ،فالخروج من املعاطف أو الكتابة الغيميارية بحد ذاته عنوان موارب يحتاج إلى تفسير
وتأويل ،فالجزء األول يقترب من املقولة "الخروج من معطف كوكول" الدالة على التقليد واالرتكان إلى مايقوله الغير .أما الجزء الثاني
فهو يحمل داللته الغامضة.
ينتقل بعد ذلك إلى البدايات التأسيسية األولى التي خلقت لديه فكرة املرواة واألسباب التي دفعته إلى هذه الكتابة املختلفة،
والحديث عنها بشكل تفصيلي وظاهرة انوجادها ومميزاتها.

( )48بي -ابو -نان والجوائح .97 ،
( )49أنت موسيقاي ...أو هذا البياض املحنك. 86 ،!..
( )50الرواية القصيرة في األردن وفلسطين -بنية الرواية القصيرة  ،محمد عبيدهللا ،ط ،1دار أزمنة  ،عمان . 18 ، 2007 ،
( )51الكتابة الروائية عند واسيني األعرج. 154 ،
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إن اإلجابة عن األسئلة التي يتم طرحها عن إمكانية اإلفادة من هذا الخطاب املقدماتي هي ًّ
حل ملعضلة الكتابة عند عمار أحمد
ابتداء من كتابة نصوص أطلق عليها العاميار وصوال إلى ما حقق االنجاز املرواتي لديه ،فالتميز واالختالف واإلصرار عليهما هما من
األسباب التي دفعته إلى هذا املنجز واضعا نصب عينيه التفوق واالنفراد في هذا املنجز بعيدا عن مؤسس ي الرواية الحديثة من الغرب
والعرب والعراقيين ،وهو ماكان يقلقه دوما ،إذ ما جدوى كتابة نص سيتهم فيه بأنه خرج من معطف نجيب محفوظ أو محمود
جنداري وربما موباسان وأالن بو وغيرهم ؟ هذا القلق قاده إلى ابتكار منجزه الذي غدا عنوانا للتميز والتفرد كما أراده محققا بذلك
سمة األولية أو مايمكن ان نطلق عليها بالريادة النصية كما أطلقت هذه التسمية على رواد الشعر الحر قبله .
جاء هذا الخطاب مهما في الكشف وإبراز الزوايا املظلمة من نص أثار جدال ونقاشا حادا في األوساط األدبية آنذاك ،لذا تعد هذه
العتبة من العتبات املهمة والضرورية ووثيقة مهمة لرؤية الكاتب.

املراجع:
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 .20مفتاح ،محمد ( .)1987دينامية النص .ط ،1املركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء.
 .21مونتاليبتي ،كرستين ( .)2001جيرار جينيت -نحو شعرية منفتحة .-تر :غسان السيد -وائل بركات ،ط ،1الجمعية التعاونية
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Abstract: Modern critical methodologies have been considerate of new theories and visions, ideas, and texts. As
a result, they focused on reading the whole text especially the information that surrounded it and was a part of
it. This study tries to study the main thresholds that surround the text and fence it in an adequate reading on
the propositions of Gerard Genette on his thresholds; he has the greatest credit for defining and determining
textual thresholds.
This study aims to read a new text that mixes narration and music in a process of divisions' cross-pollination
between the two arts to form text as the founder, Ammar Ahmed Al-Saffar, called it Al-Marwa. It was necessary
for the researcher to root this text and read it carefully to understand the meaning surrounding the text. This
reading will help the researcher to understand the limitation, foundations, features, and characteristics
especially those related to thresholds, and how to read them using the analytical textual method as long as the
main text is the main point of the study.
The research focuses on the most important thresholds employed by the Marwati Ammar Hamad as they shape
the main point in the text however they were used, and it is as follows: title, dedication, cover, and presentation
speech.

Keywords: Poetry; thresholds; Marawi; Ammar Alsaffar.
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امللخص:

ّ
ّ
ّ
ّ
املتمثل في نقل حركة الهمزة ّ
الفلسطينية الحديثة ،وربط ذلك
للساكن قبلها في اللهجة
تجمع هذه الدراسة بين األصالة والتراث
ًّ
ً
ّ
طيبة ّالنشر عبر قصيدة ابن َ
بالشعر العربي وبالقراءات العشر الكبرى من طريق ّ
صوتيا
الج َزري املوسومة ،ثم تفسير ذلك تفسيرا
تخفف باإلبدال ّ
منتشر ،فالهمزة ّ
ٌ
ً
ٌ
وبالنقل وبالحذف
مذهب
بناء على آراء القدماء وتوجيه املحدثين ،وتخفيف الهمزة في العر ّبية
وباإلدخال وغيرها.

املفتاحية :همزة؛ نقل؛ لهجة؛ القراءات القر ّ
ّ
آنية.
الكلمات

املقدمة:

ً
ً
ً
ُ
ُ
ّ
ّ
املمتدة عبر مئات ّ
العربية
السنين ،وتعد فلسطين مقرا ومستقرا للقبائل
تعد اللهجة الفلسطينية امتدادا للهجات العرب القديمة
ّ
ّ
ّ
ً ّ
ً
ً
التي سكنت فيها واستوطنت بربوعها ،ووفدت إليها زائرة ووافدة ومقيمة ،فأثرت وتأثرت وسلفت واستلفت من لهجات أهل فلسطين
ّ
للساكن قبلها ألسباب وعلل؛ فكانت هذه ّ
تتأصل عند القدماء :ظاهرة نقل حركة الهمزة ّ
الصوتية التي ّ
ّ
الدراسة
وأصواتهم ،ومن الظواهر
ّ
ّ ً
ً
معتمدة على ّ
آنية عبر قصيدة ابن َ
الجزري املوسومةّ :
اللغة العر ّبية والقراءات القر ّ
طيبة
ومؤصلة بين مصادر كتب
النقل واملشافهة،
ّ
النشر ،وقد سمع الباحث نقل حركة الهمزة من املحدثين ،ولم يلحظ الباحث إفراد دراسة خاصة عنها ،وكل ما ورد في دراسات سابقة
ّ
هو الحديث عن الهمزة بعمومها ،كاإلبدال والتسهيل والحذف والتحقيق ،وقد يتم إفراد صفحة أو صفحتين لنقل حركة الهمزة مع
ً
ّ
حذفها؛ فكانت هذه الدراسة تجميعا ملا تشتت في مصادر القدماء ثم تفسيرها وتوضيحها ،وقد استخدم الباحث املنهج االستقرائي
باعتباره أحد أشكال املنهج الوصفي.

املبحث األول :مدخل وتعريفات
مقدمة:

ً
ً
تعد الهمزة إحدى أصوات العر ّبية ،ووصفها القدماء واملحدثون بصعوبة نطقها؛ فهي تخرج من أقص ى الحلق مهتوتة مضغوطة
َّ
(الفراهيدي ،د.ت ،)52/1 ،ومعنى"َ :ي ُه ُّت ًّ
بالسعلة أو ّ
تكلم بالهمز (نفسه ،)17/4 ،وشبهوا صوتها َّ
التهوع( ،الحمد ،2006 ،ص:
هتأ ،إذا
ّ
والسكت واإلدغام والحذف ،ومال آخرون إلى ّ
بالتسهيل ّ
والنقل واإلبدال ّ
 ،)7ولذلك تم تخفيف هذا ّ
التحقيق .قال ابن خالويه:
الصوت
ّ
ّ
ّ
فتحقق وتلين وتبدل وتطرح (ابن خالويه ،)69/1 ،1981 ،فهو صوت مجهور عند سيبويه
العرب تتسع في الهمزة ما ال تتسع في غيره،
(سيبويه ،)134/4 ،1988 ،والهمزة عنده في ثالثة أشياء :التحقيق ،والتخفيف ،والبدل (سيبويهّ ،)541/3 ،1988 ،
والنقل من أوجه
ً
ً
ً
ّ
تخفيف الهمزة ،ويؤكد املحدثون على انحباس الهواء خلف الوترين الصوتيين ،ثم انفراجهما فيخرج الهواء محدثا صوتا مسموعا هو
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ّ ّ
ولعل الثقل في
صوت الهمزة ،فهو صوت ليس باملجهور أو املهموس عند املحدثين" (أنيس ،1990 ،ص ،91 :والحمد ،2006 ،ص ،)10
العربية ّ
ّ
والدارسين لتأصيل بحث في نقل
نطقها جعل فيها تلك األمور مجتمعة (الداني ،1988 ،ص  ،)120ويرى الباحث حاجة املكتبة
ّ ّ
للساكن قبلها؛ َّ
ّ
حركة الهمزة ّ
العربية ،فكان ذلك أحد أسباب كتابته لهذا البحث.
مرده للهجات
ألن ما ننطقه اليوم
ً
ً
املطلب األول :تعريف نقل حركة الهمزة لغة واصطالحا
ً
َ
ّ
َ
الش يء إلى موضعُّ ،
والنقلة :انتقال القوم من موضع إلى موضع ،واملنقل :طريق مختصر (الفراهيدي،
املسألة األولى :النقل لغة :تحويل
النقلّ :
د.ت ،)162/5 ،وفي لسان العرب كذلك ّ
التحويل (ابن منظور ،674/11 ،مادة" :نقل").
ّ
ً
املسألة الثانية :نقل حركة الهمزة اصطالحا :تحريك الحرف بحركة الهمز الذي بعده ثم حذف الهمز من اللفظ (املارغني ،1995 ،ص:
للساكن قبلها ،وهو من باب تخفيف الهمز ّ
 ،67والصفاقس ي ،2004 ،ص ،)50 :وهنا تنقل حركة الهمزة ّ
بالنقل ،مع حذف الهمزة،
ً
كقولنا :مسألة ،مسلة ،وفي املرأة ،مرة" (العبيدي ،2005 ،ص  ،)83وال تحذف الهمزة مع حركتها حذفا كليا ،وإنما تحذف جزئيا؛ لبقاء
أثر الهمزة وهو الحركة.
املسألة الثالثة :تأصيل نقل الهمزة عند القدماء:
ً
بناء على ّ
ذكر القدماء ظاهرة نقل الهمزة ً
السماع من أقوال العرب قبال ،وفيما يلي اقتباس من آرائهم:
ً
تحدث عن تخفيف الهمزة ّ
أول :الفراهيدي :ت170 :ه ـّ ،
بالنقل عبر حديثه عن جمع كلمة مسألة :مسائل ،فإذا حذفوا الهمزة قالوا:
مسلة( .الفراهدي ،د.ت)301/7 ،
ً
ٌ
َّ
حرف ساكنٌ
ّ
ّ
متحركة كان قبلها
همزة
ٍ
ثانيا :سيبويه :ت170 :ه ـ ،تحدث عن تخفيف حركة الهمزة للساكن قبلها بقوله :واعلم أن كل ٍ
ومن ُّمك وكم بلك ،إذا أردت أن ّ
فأردت أن ت ّ
الساكن الذي قبلها ،وذلك قولكَ :
من بوك ُ
خفف حذفتها وألقيت حركتها على ّ
تخفف الهمزة
واألم واألبل ،ومثل ذلك قولك :ألحمر إذا أردت أن ّ
في األب ّ
تخفف ألف األحمر ،ومثله قولك في املرأة :املرة ،والكمأة :الكمة( .سيبويه،
 ،)545/3 ،1988وذكر تخفيفها في موضع آخر بقوله" :وإذا أردت أن ّ
تخفف همزة أرأوه ،تلقى حركة الهمزة على ّ
الساكن وتلقي ألف
ّ
ً
الوصل؛ َّ
موضعا آخر في كلمةَ :
ألنك استغنيت حين ّ
اقر
حركت الذي بعدها...خففوا إرأ واسال( .سيبويه .)546/3 ،1988 ،وذكر سيبويه
ً
خفف األولى؛ ويقصد :إقرأ آية ،ونسب ّ
آية في قول من ّ
التخفيف ألهل الحجاز( .سيبويه)550/3 ،1988 ،
ً
ً
ثالثا :ابن ّ
بابا في حذف الهمزة ،وذكر ّأن ذلك ّ
الضرب كثير ،ومن أشهر مثله في املنثور قولهم:
جني :ت392 :ه ـ ،عقد في كتابه الخصائص
َ
ُ
(ويل ّ
ويل ّمه ،وإنما أصلهٌ :
ألمه)( ،ابن جني ،د .ت ،)152/3 ،وذكر وروده في القراءات القرآنية في قراءة الكسائي ،وقراءة إنها لحدى الكبر،
الس ْوت ْنتنه" ،تريد :أفي السوءة َّ
للساكن قبلها في قول املرأة لبناتها" :أفي ّ
كما ذكر شواهد من لغة العرب في نقل حركة الهمزة ّ
أنتن ،وذكر
غيرها من الشواهد (نفسه) .ولعله يقصد قراءة الكسائيْ :
واسأل ،فقد نقل الكسائي حركة الهمزة للساكن قبلها ،فقرأهاَ :و َسل (ابن
َ
الجزري ،2012 ،ص  ،)55وأما قراءة لحدى فهي قراءة ابن محيصن ،وهو من أصحاب القراءات غير املتواترة( .ابن عصفور،1980 ،
)100/1
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
رابعا :ابن يعيش :ت538 :ه ـ ،ذكر في كتابه املفصل واقع الهمزة املتحركة والساكن الصحيح قبلها ،وهنا يتم إلقاء حركة الهمزة على
ً
ٌ
ومن بوك ومن بلك ،فنقلوا كسرة الهمزة إلى ّ
مسلة والخب َ
الساكن ّ
ّ
النونّ ،
ثم حذفوها ،وقد يكون قبلها واوا أو
الصحيح قبلها ،كقولنا:
ياء أصليتين ،وفيه يتم ّ
النقل كذلك ،كقولناُّ :
َ
ً
واتبعي مره ،في إشارة إلى :أبو أيوب ،وأبو إسحق،
أبويوب وأبو ْسحق ،ومررت بأبي ْسحق،
واتبعي أمره( .ابن يعيش)269 -267/5 ،2001 ،
ّ
ً
ّ
خامسا :ابن الشجري :ت542 :ه ـ ،ذكر أن حذف الهمزة جاء على ضربين ،وهما :ملتزم يتعلق بحذف الهمزة والحرف الذي ألقيت الحركة
عليه ،وغير ملتزم ،وهو حذف الهمزة بعد نقل حركتها للساكن قبلها ،وذكر مثاال على ذلك في قولنا :اسأل :سل ،ففيه إلقاء فتحة الهمزة
ً
ً
ً
على السين ثم الحذف لها ،وحذف همزة الوصل كذلك ،واعتبره حذفا قياسيا ،وهو على سبيل الجواز ،وذكر أمثلة أخرى ذكرت قبال.
(ابن الشجري)200/2 ،1991 ،
ً
ّ
َّ
ّ
ً
سادسا :ابن عصفور :ت669 :ه ـ ،تحدث في كتابه املوسوم ب :ضرائر الشعر ،وذكر أن هذا الحذف واقع في النثر أيضا ،ومن ذلك قولهم:
أب لك( .ابن عصفور ،)100/1 ،1980 ،بل جاء نظيره في ّ
التنزيل العزيز" ،فال َ
الب لك ،يريدون :ال َ
َ
إثم عليه ،بحذف همزة إثم ،وقراءة
ابن محيصنُ :
وآتيم إحداهن" ،وقول العرب :مخبرك" ،يريدون :ما أخبرك ،وقرأ ابن كثير :إنها لحدى الكبر ،بحذف الهمزة من :إحدى.
ً
ً
للساكن ،وهي ظاهرة ّ
(نفسه) ،ويظهر قبال نقل حركة الهمزة ملا قبلها املتحرك ،وليس ّ
جلية أيضا في لغة العرب ،فقد يكون نقل حركة
الهمزة ّ
للساكن قبلها أو قد يكون حذف الهمزة مع حركتها ،ويعتبر ابن عصفور أن ذلك حذف للهمزة ،وليس نقل لحركتها؛ فلو كان فيها
نقل لكسر الالم ،فكان يقول :لحدى.
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ً
قول ّ
الشاعر :أال َ
هل اتاك واألنباء تنمي ،فقال :فيه نقل حركة الهمزة من
سابعا :البغدادي :ت1093 :ه ـ ،ذكر في كتابه خزانة األدب
أتاك إلى الم هل وحذفها( .البغدادي)363/8 ،1997 ،
ّ
ً
ّ
ّ
قبال عبر تسلسل تاريخي ورود ظاهرة نقل حركة الهمزة للساكن قبلها في اللهجات العربية ولغة العرب وأشعارها ،وقد تكون
يتضح
ّ
تحت عنوان تخفيف الهمزة بالنقل.
ّ
كما ورد تأصيل نقل حركة الهمزة للساكن قبلها عند أصحاب كتب القراءات مجتمعة؛ ألنها وردت في باب أصول القراءات وفي
فرش الحروف ،فقد ذكرها ّ
الداني وابن الجزري وغيرهما( .الداني ،35/1 ،1984،وابن الجزري ،د.ت)408/1 ،
َ
َ
َ
ْ
َّ
كما ورد نقل الهمزة في كتب األحاديث ،ومنهاّ :
"أجنك من أصحاب َّ
محمد ،أي من أجل أ َّنك ،فحذفت األلف َوالالم (اليحصبي ،د.ت،
ّ
ً
ً
ً
 ،)22/1فيتضح قبال ورود هذه الظاهرة بجالء عند القدماء قوال وتأصيال ،ونقل الهمزة لهجة دارجة عند أهل فلسطين ،فيقولون :مرتي،
َ
عوضا عن امرأتي ،وسمع الباحث من أهل فلسطين يقولونُ :
و"مينبوك" َ
و"أمحمد" في إشارة لقولهم :مين أمك ومين أبوك وأم
"مين َّمك"
ً
أحمد ،كما سيظهر الحقا.
ّ
املطلب الثاني :نقل حركة الهمزة للساكن قبلها في الشعرالعربي
ُ
ورد في الشعر العربي القديم تخفيف الهمز بالنقل ،واعتبره ابن جني للضرورة (ابن جني ،د.ت ،)152/3 ،وذكرت األشعار في مصادر
كتب الشعر ومراجعها ،وفي شبكة املعلومات ((،)(http://www.rabitat- alwaha.net/moltaqa/showthread.php?t=32614
وقد ورد في أشعار كثيرة ،ومنها:
ً
أوال :ورد في مطلع معلقة النابغة الذبياني "الكامل"( .النابغة ،1996 ،ص )105
َ
َع َ
ْ
جالن ذا ز ٍاد َوغ َير ُم َز َّو ِد
مية ر ٌ
َأمن آل َّ
ائح أم ُمغتد
ِ
ْ
َ
فالتفعيالتَ :
متفاعلن متفاعلن متفاعلن ،والشاهد :أمنال" ،فيختل وزن البيت إذا لم يتم نقل الهمز ،وفي حال النقل للهمز يصبح
َ
مي" ""ُ "0//0///م َتفاعلن" ،وفي حال عدم نقل حركة الهمزة ّ
على وزن بحر الكامل :أمنال ْ
للساكن قبلها يكون كاآلتي :أم ْن آل،0//0/0// :
وهذا ال يستقيم مع وزن بحر الكامل.
ً
ثانيا :ورد في قول مجنون ليلي "الطويل" (قيس ،د.ط ،ص )42
َ َ ََ ُ َ َ
كان م ُ
َ َ
ُ
نه ُمدا ِنيا
سماء ما و َاف َق ِا َ
أو اشبهه أو ِ
سمها
أ ِح ُّب ِمن األ ِ
َ ْ
ُ
ٌ
"أوش َب َهه" ،فيختل وزن البيت إذا لم يتم نقل الهمز ،وفي حال النقل للهمز
فعول مفاعلن ،والشاهد:
فعول مفاعيلن
فالتفعيالت:
َ
ً
ّ
ْ
َ
ّ
ُ
َ
يصبح على وزن بحر الطويل" :أوشب" "/0// :فعول ،ويظهر جليا عدم نقل الهمز في كلمة :األسماء في البيت نفسه من الشطر األول،
ولجوء الشاعر إلى التحقيق حتى يستقيم وزن البيت ،وبذلك يكون الشاعر قد أتى بلغتين من لغات العرب في تحقيق الهمز وتخفيفه
بالنقل.
ً
ثالثا :ورد في قول جميل بثينة" :الطويل" (جميل ،1982 ،ص )83
ّ َ
ُ
َّ
َ
ُ
لو َا ُ
َ
بصره الواش ي لق َّر ْت بالبل ْه
وإني أل ْر َض ى ِم ْن ن َو ِال ِك بالذي
ِ
َ
َ
ُ
ُ
فعول مفاعلن ،والشاهد" :ل َو ْبصره" ،فوزن" :ل َو ْب َ
ٌ
ٌ
فعول
فعول ،/0// :فيختل وزن البيت إذا لم يتم نقل
ص"
مفاعيل
فالتفعيالت:
حركة الهمزة ،وفي حال النقل للهمز يصبح على وزن بحر الطويل.
ً
رابعا :ورد في قول كعب بن زهير" :البسيط" (كعب ،1997 ،ص )61
َ َ ُ َّ ً َ َ َّ َ َ
ص َدقت
يا ويحها خلة لو أنها

َ َ َ َ َ َ َّ ُ
الن َ
صح َم ُ
قبول
ما وعدت أو لو أن
َ
َّ
فالتفعيالت :مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن ،والشاهد :نقل همزة ّأن في :لو أن ،فأصبحتَ :لون؛ ألن عدم النقل ُيخل من وزن
ً
َّ
البيت ،ونلحظ جليا أن الشاعر قد أتى باللهجتين فيما يتعلق بنقل الهمزة فيّ :لون ،/0// ،أو تحقيقها فيْ :لو أنها ،0//0/0/ ،وذلك في
الشطر األول من البيت نفسه.
ً
خامسا :ورد في قول عنترة" :الكامل" (عنترة ،1964 ،ص.)222
ْ
َّ
َّ
والن ِاذ َرْي ِن إذا لم ألقهما َدمي
الشا ِت ِم ْي ِع ْر ِض ي ولم أش ِت ْم ُهما
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متفاعلن ْ
متفاعلن ْ
فالتفعيالتْ :
متفاعلن ،والشاهد فيه نقل حركة الهمزة فيَ :أ ْلقهما إلى الساكن قبلهاْ :
"لم"؛ كي يستقيم الوزن،
ً
ّ
ّ
ّ
الشطر ّ
جليا في البيت عدم نقل حركة الهمزة ّ
األول من البيت نفسه في قولهْ :
ولم أشتمهما ،فجمع الشاعر بين
للساكن قبلها في
ويتضح
لهجيتن من لغات العرب في بيت واحد ،ولوال السياق املوسيقي الكتفى بلهجة واحدة (خليل ،2021 ،ص .)869
وورد كذلك شواهد أخرى مبثوثة في دواوين الشعراء ،)http://majles.alukah.net/t78208)،وليس هنا مكانها ،ويظهر بجالء
املقطعية من القصير املغلق إلى املقطع القصير ،فقول ّ
عبر ّ
النابغة َ
ّ
الصوتي ّ
التحليل ّ
أمن آل فيكون التقطيع الصوتي:
للسابق تغيير البنى
الصوتي :ص ح ص ح ص ص ح ح ،وفي األبيات األخرى ّ
ص ح ص ح ص ح ح ،وفي حال عدم ّ
النقل يكون التقطيع ّ
فيتضح بجالء تغيير
ّ
املقطع الصوتي بعد ّ
الشواهد السابقة أثر نقل حركة الهمزة ّ
للساكن قبلها في
النقل من مقطع قصير مغلق إلى مقطع قصير ،فيجمع
َ
تغيير البنى املقطعية والتحول من القصير املغلق إلى القصير ،نحوَ :لو ْب :ص ح ص ح ص ،وقبل ّ
النقلْ :لو أب :ص ح ص ص ح ص،
ْ َ
َ
َ
وكذلكَ :لو ْن :ص ح ص ح ص ،وقبل ّ
لم أل.
النقلْ :لو أ ْن ص ح ص ص ح ص ،ومثلها كذلك" :ملل" ،واألصل:
املطلب الثالث :هل نقل حركة الهمزة للساكن قبلها من الضرائر؟
ّ
ً
ّ
لم يعثر الباحث عن اعتبار ظاهرة تخفيف الهمز ّ
ّ
ّ
بالنقل من الضرورات أسوة بغيرها من ضرائر الشعر؛ ولعل كثيرا من اللهجات
ّ
الضروراتّ ،
ّ
التي وردت عن العرب ال ّ
تعد من ّ
الظاهرة وردت بكثرة في القراءات القر ّ
آنية ،وأسندت فيها القراءة إلى كبار ّ
القراء
ألن هذه
ّ
ً
مثل رواية ورش بطريقيه األزرق واألصبهاني ،وقراءة حمزة وقفا وغيرهم ،فهي لغة ثابتة عند العرب وذكرت مفصلة في كتب اللغة ومصادر
ّ
القراءات ،وقد أجاز سيبويه ّ
الضرورة في الشعر بقوله" :اعلم ّأنه يجوز في الشعر ما ال يجوز في الكالم من صرف ماال ينصرف من األسماء"
(سيبويه ،) 32/1 ،1988 ،ثم ساق شواهد وردت عن العرب ال عالقة بظاهرة نقل حركة الهمزة فيها ،كما يظهر للباحث انشغال النقاد
ببيت النابغة الذبياني السابق "أمن آل مية" بالحديث عن اإلقواء في البيت الثاني دون اإلشارة إلى ظاهرة نقل الهمزة في البيت ّ
األول
(النابغة ،1996 ،ص .)105
املطلب الرابع :شروط نقل الهمزة
ً
شروطا َّ
للنقل للهمزة ،وسار على دربهم بعض املحدثين ،وهذا الشروط هي( :الداني ،1182/3 ،1984 ،وأبو شامة،
وضع القدماء
د.ت ،ص  ،155وابن الجزري ،د.ت.)408/1 ،
ً
ً
أوال :أن يكون الحرف املنقول إليه ساكنا.
ً
ثانيا :أن يكون ّ
الساكن آخر الكلمة ،والهمزة في بداية الكلمة التالية.
ً
ً
ً
ثالثا :أن يكون ّ
الساكن املنقول إليه حرفا صحيحا ،وليس حرف مد.
وذكروا أمثلة كثيرة ،ومنها :قد أفلح ،من إستبرق ،ابني آدم ،وغيرها.
ويرى الباحث أن هذه الشروط فيها نظر ،فقد يقع ّ
ّ
النقل للهمزة لحرف متحرك قبلها ،وبذلك تزول حركة الحرف املتحرك ويأخذ
ً
ً
صحيحا ،وقد يكون ّ
حركة الهمزة ّ
النقل في كلمة واحدة ،كقولناْ :
التي حذفت ،وقد يكون ّ
هزءا على قراءة حمزة الذي
الساكن ليس حرفا
ً ً
ً
ً ً
يسكن الزاي ،فتصبح :هزا وقفا ،وكذلك كلمة :شيئا :لتصبح وقفا :شيا ،فالنقل في كلمة واحدة وليس في كلمتين ،وقد يكون النقل لحرف
ً
ً
ً
ً
ً
مد وليس حرفا صحيحا ،مثل :سوء ،ويض يء ،كما سيظهر الحقا ،وقد يكون الحرف الذي نقل إليه حركة الهمزة متحركا وليس ساكنا،
ً
مثل :مستهزئون في قراءة حمزة وقفا ،فقرأها في واحد من وجوهه :مستهزون ،بنقل حركة الهمزة املكسورة إلى الزاي التي كانت مكسورة في
ً
أصلها فأصبحت مضمومة ،وذكر الباحث قبال تعريف النقل اصطالحا :تحويل الحرف بحركة الهمز املحذوف.
ً
ّ
الشروط ّ
السابقة تصلح في رواية ورش عن نافع من طريقي األزرق واألصبهاني ،كما أنها تصلح في قراءة حمزة وقفا بجواز النقل
ولعل
ً
وهو أحد وجوهه وقفا ،لكن جرت عادة الالحقين عند حديثهم عن نقل الهمزة تعميم شروط نقل الهمزة عن ورش على غيره من القراء،
وهذا يحتاج إلى إعادة نظر.
املطلب الخامس :سبب نقل حركة الهمزة ملا قبلها وليس بعدها
َْ
ً
أوال :االبتعاد عن االلتباس بين األبنية ،فإن قلنا :قد أفلح ،فإننا ننقل حركة الهمزة ملا قبلها ،فنقول" :قدفلح" ،فال يتغير املعنى ،ويبقى
أصل الكلمة على ما يدل عليه ،ولو قلنا :قد فلح فيظن أنه فعل ثالثي( .أبو شامة ،د.ت ،ص )168
ً
ً
ثانيا :وروده عن بعض العرب ،وكذلك وروده في رواية ورش بشروطه املوسومة قبال( .ابن الجزري ،د.ت)408/1 ،
ً
ثالثا :حتى يرجع اللفظ أسهل مما كان ،وهذا رأي الشاطبي النحوي والقارئ ،وذلك نحو :موئال ،ودفء ،فتلقى الحركة إلى الواو والفاء،
ويسقط الهمز ثم تسكن الفاء من دفء للوقف ،ويؤنس ذلك من قوله( :الشاطبي ،2002 ،ص .)19
َ
َّ
ّ ً
وأسقطه َّ
ُ
وحرك به ما ْ
ّ
حتى يرجع اللفظ أسهال
قبله متسكنا ...
ِ
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املبحث الثاني :نقل حركة الهمزة في القراءات القرآنية
مقدمة:
تتبع الباحث أشكال نقل الهمزة في القراءات القرآنية فوجده يأخذ مساحة واسعة في القراءات القرآنية؛ فورد في أصول رواية ورش
ً
عن نافع عبر طريق األزرق واألصبهاني ،وكذلك في قراءة حمزة وقفا ،فقد روي عنه النقل كقراءة ورش ،كما روي عنه السكت والتحقيق

َ َ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َّ َ ٓ
(ابن القاصح ،1954 ،ص  ،)84 ،79وورد في فرش الحروف في كلمات بعينها عن بعض القراء ،فقول الحق :ﵟوقال ٱلذِين كفروا ربنا
ۡ
ۡ
َ َ َّ َ َ َ َّ َ
"أرنا" بسكون َ
نس ﵞ ﵝفُ ِصلَت الآية 29ﵜ فقد قرئت ْ
الراء وكسرها ،فاألصل :أرئينا ،على وزن :أكرمنا ،ثم
أ ِرنا ٱلذيۡ ِن أضلانا م َِن ٱل ِج ِن َوٱل ِإ ِ

حذفت الياء ،فغدت الكلمة" :أرئنا"ّ ،
ثم نقلت حركة الهمزة إلى الراء ،فغدت :أرنا ،ومن قرأ بسكون الراء فقد حذف الهمزة بتمامها دون
نقل حركتها( ،ابن خالويه ،)78/1 ،1981 ،وتتبع الباحث هذا املطلب عبر قصيدة ابن الجزري املوسومة :طيبة النشر في القراءات
العشر ،وهي تأصيل للقراءات الكبرى ،ويظهر ذلك في قول ابن الجزري( :ابن الجزري ،2012 ،ص  ،53البيت)229 :
َ َ َ
َّ
ْ
وان ُق ْل إ َلى ِ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ
ش ِإل َهـ ــا ِكت ِابي ـ ـ ـ ْه أ َس ْد
اآلخ ِرغير حر ِف مد ِلور ٍ
ِ
ً
ّ
الساكن قبلها ،ويستثنى منه "كتابيه إني" ،فعدم ّ
قبال نقل ورش من طريقيه حركة همزة القطع إلى ّ
النقل فيه
فيتضح من الشاهد
ّ
أسد؛ ألن الهاء هنا للسكت ،النويري.)470/1 ،2003 ،

وتم حصر ذلك في املطالب اآلتية:
ّ
املطلب األول :نقل حركة الهمزة ّ
للساكن قبلها في الكلمات التي دخلت عليها لم التعريف
ويظهر هذا املطلب في املسائل اآلتية:
ً
ً
ّ
املسألة األولى :نقل حركة الهمزة للساكن قبلها ،وصال ووقفا:
ً
ً
ً
ويعتمد ذلك على حركة الهمزة ،فقد تكون مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة ،ويظهر ذلك في أصول الكلمات اآلتية حيثما ترد
َ
ونظيرها ،مثل :األرض ،واإلنسان ،فتغدو :الرض ،والنسان ،فيظهر االستغناء عن املقطع القصير املغلق وتحويله إلى مقطع قصير ،وورد
ۡ
ً
ً
ۡ ُ ُۡ ُ ُ
وق َب ۡع َد ٱلۡإ َ
يمَٰ ِ ِۚن ﵞ في
هذا النقل كذلك جليا في رواية ورش ،ومثلها" :االسم" للقراء مجتمعين وصال في قول الحق :ﵟبِئ َس ٱل ِٱسم ٱلفس
ِ
ّ
ﵝالحُ ُج َرات الآية 11ﵜ ّ ،
وأما إذا بدأنا بالكلمات السابقة في القراءة ،فيجوز االبتداء بهمزة الوصل مفتوحة ،وكسر الالم أو فتحها حسب
َ
َ
حركتها ،فنقول :ألرض ،ألنسان ،ألسم ،ويجوز االبتداء بالم مكسورة أو مفتوحة حسب حركتها األصلية من غير همزة وصل قبلها،
َ
فنقول :لرض ولنسان ولسم (ابن القاصح ،1954 ،ص  ،153والضباع ،2006 ،ص  ،)83فعلى مذهب الخليل نبتدئ بالهمزة وبعدها
ّ
متحركة ،وعلى مذهب سيبويه إن ّ
ّ
اعتد بالعارض ابتدأ بالالم ،وإن لم يعتد به ابتدأ بالهمز وهذان الوجهان يجريان في كل الم نقل
الالم
إليها عند كل ناقل ،نص عليهما الداني والشاطبي وغيرهما (البنا ،2006 ،ص  ،)83ويظهر عبر تحليل صوتي للكلمات السابقة االستغناء
ّ ََ
ً
ً
وبالنقل :ألرض :ص ح ص ح ص ص
عن املقطع القصير املغلق وجعله مقطعا قصيرا ،وذلك نحو :األرض :ص ح ص ص ح ص ص ح،
ح.
ّ
املسألة الثانية" :اآلن":
ّ
ّ
ّ
وتفيد اإلخبار حيثما ترد في القرآن ،وورد نقلها عن ورش ،وورد عن الراوي ابن وردان عن أبي جعفر النقل والتحقيق (سالم،2003 ،
 ،)102/2وأما االستفهام في سورة (يونس )91 ،51:فقرأها نافع بكماله وابن وردان بالنقل دون ُخلف ،ويسند ذلك إلى قول ابن الجزري
(ابن الجزري ،2012 ،ص ،53 :البيت.)230 :
َ ْ
ْ َ ُ ْ َُ ُ
َ ُْ ْ
س ِب ِه خ ِطف
واختلف ِفى اآلن خذ ويون ٍ
ّ
كما ورد نقل حركة الهمزة ّ
للساكن قبلها في كلمة :أآلن في الشعر أيضا ،ومن ذلك قول الشاعر :أالن بكت بغداد ،فقد ألقى حركة
اآلن ثم حذفها ،وهذا من أحسن التخفيف املستعمل في القرآن (ابن الشجري ،)464/2 ،1991 ،وتحليل البنية املقطعية للسابق يشمل
ً
هذه الكلمة أيضا.
ّ
املسألة الثالثة" :األولى":
َ

َ َ

ُۡ َ

ك عَ ً
ﵟوأنَّ ُه ٓۥ أ ۡهل َ
وذلك في قول الحقَ :
ادا ٱلأول َٰى ٥٠ﵞ َّ
ﵝالن ۡجم الآية 50ﵜ  ،فقد قرأها بنقل الهمزة ناقع وأبو جعفر وأبو عمرو ويعقوب،
(سالم ،)506/4 ،2003 ،ويظهر ذلك في قول ابن الجزري (ابن الجزري ،2012 ،ص  ،53البيت.)231 :
ًْ ُ َ َ ًُ َ
َ ً َ ُ َ ً ُْ َ
ـاه ُم ْدغما َمن ـقول
َو َع ـ ــادا األولى فع ـ ـ ـادا لـ ـ ــولى مدا ِحم ـ
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ُّ
ً
للساكن قبلها ،وهي الم ّ
"عادالولى" بنقل حركة ّ
الضم للهمزة على الواو ّ
التعريف
فيظهر جليا عبر األبيات قراءة هذه الكلمة:
ّ
ّ
وخاصة في مبحث االبتداء باألولى ،أو الوصل بما قبلها ،وكذلك همز:
الساكنة ،وفي هذا الحرف قراءات عديدة ليست مجال بحثنا،
ََ
"لؤلى" ،أو إبدالها إلى واو (الصفاقس ي ،2004 ،ص  ،)363-562وتوجيه ّ
النقل على نحو قولهم :زياد ألعجم ،واألصل :زياد األعجم( .ابن
خالويه)377/1 ،1981 ،
املسألة الرابعة :األيكة:
َ
ً
وردت هذه الكلمة في أربعة مواضع في القرآن الكريم ،وورد عن ورش نقل حركة الهمزة للساكن قبلها ،فقرأها :ليكة ،بدال من:
ُ َ
"مررت بل ْح َم َر" (السمين ،د.ت ،)202/2 ،وأما في الشعراء وصاد:
األيكلة ،وتوجيه ذلك هو قراءته على تخفيف الهمز ،وهو على قولهم:
َ َ َ
فقد كتبت" :ل ْيكة" ،وقرأها نافع وابن كثير وابن عامر وأبو جعفر "ليكة" :بالم مفتوحة بال ألف وصل قبلها وال همز بعدها وفتح تاء
التأنيث غير منصرفة للعلمية والتأنيث كطلحة مضاف إليه ألصحاب (سالم ،)643/3 ،2003 ،ويسند ذلك إلى قول ابن الجزري (ابن
الجزري ،2012 ،ص  ،113البيت.)826 :

ْ َ َ َ َ َ َ
َواأل ْيكة...ل ْيكة ك ْم ح ْر ٍم

ّ
الثاني :نقل حركة الهمزة ّ
للساكن قبلها املوصول
املطلب
وقد يكون في كلمة أو كلمتين ،ويظهر ذلك في املسائل اآلتية:

املسألة األولىْ :
"ردءا":

فقد قرأ نافع وأبو جعفر بنقل حركة الهمزة إلى الدال مع حذف الهمزة" ،ردا" ،ويعني :العون (ابن خالويه ،)278/1 ،1981 ،غير
ً
ً
ً
ً
ً
ألفا عند الوقف فقط ،ووقف حمزة عليه ّ
ووقفا ّ
َّأن أبا جعفر أبدل ّ
بالنقل كذلك (سالم،2003 ،
وأن نافعا أبدله
التنوين ألفا وصال
 ،)30/4ويسند ذلك إلى قول ابن الجزري ( ،2012ص ،54 :البيت)233 :
َ
ْ
ُْ
َ
ٌ
َو انق ْل َم ًدا ِر ًدا َوث ْبت ال َبد ْل
ّ
املقطعية من قصير مغلق إلى قصير.
ويظهر بجالء كذلك تحويل البنية
َ
"م ْن ِاست ْب َرق":
املسألة الثانيةِ :
ْ
التي وردت عن ابن وردان وهو راوي القارئ أبي جعفر ،فقرأها :منستبرق كقراءة ورش (سالم ،)523/4 ،2003 ،ويسند ذلك إلى
قول ابن الجزري( :ابن الجزري ،2012 ،ص  ،53البيت.)230 :
َ َ َ ْ ْ َ ْ َ ق َْ
وافق من إستبر ٍ غر
ّ
املسألة الثالثة :كتابيه إني":
ً
في الحاقة ،20-19 /فقد ورد الخلف عن ورش بإسكان الهاء من غير نقل الحركة ،أعني همزة ّإني إليها ،كما ورد عنه ّ
النقل طردا
ً
ّ
للباب ،أعني النقل للهمزة في قراءة ورش (ابن القاصح ،2004 ،ص  ،154والضباع ،2006 ،ص  ،)83وورد الشاهد قبال في قصيدة ابن
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
ولعل االختالف في قراءة ورش بين ّ
متعلق بكونها هاء ّ
الجزريّ ،
تحرك إال في ضرورة الشعر ،وال تثبت
السكت التي ال
النقل للهمزة أو عدمه
ّ
ّ
ّ
إال في الوقف (أبو شامة ،د.ت ،ص ،)165 :أو اعتبار التحقيق على األصل ،والنقل على التخفيف (ابن خالويه ،1981 ،ص ،)174 :يقول
ً
ّ
القيس ي" :أخذ قوم بنقل الحركة في هذا ،وتركه أحسن وأقوى (القيس ي ،)251/1 ،1987 ،ويظهر قبال من الشاهد اختيار ابن الجزري
ّ
العربية؛ ّ
النشر :وترك ّ
ّ
ألن هاء ّ
ّ
السكت حكمها
واألصح لدينا واألقوى في
النقل فيه هو املختار عندنا،
اإلظهار بقوله" :أسد" ،وقال في
ّ
السكون ،فال تحرك إال لضرورة الشعر على ما فيه من قبح" (ابن الجزري ،د.ت ،)404/1 ،وورد في هذا الحرف تحرير في القراءة؛ فمن
ّ
حقق الهمزة أظهر قول الحق" :مالية هلك" ،مع االعتداد بسكتة يسيرة دون ّتنفس على الهاء األولى ،ومن نقل أدغم الهاء في الهاء ،وهو
من باب اإلدغام الصغير (الضباع ،2006 ،ص.)83 :
املسألة الرابعة" :قال آتوني":
في الكهف :96 /ويؤنس ذلك في قول ابن الجزري( .ابن الجزري ،2012 ،البيت)758 :
صل فيه َما َ
ُآت َ ْ ُ ْ َ ْ
ص َد ْق
ِ
ون همزالو ِ ِ ِ
ففي قراءة حمزة وشعبة بخلف عنه بهمزة ساكنة مع بقاء فتحة الالم على حالها" ،قاالتوني".
املسألة الخامسة" :ملء":
في قول الحق" :ملء األرض" ،وورد ذلك من طريق األصبهاني عن ورش ،ورواية ابن وردان كما يشير ابن الجزري في األبيات السابقة،
ّ
فقرئتُ :
"مل" بنقل حركة الهمزة املضمومة لالم( .ابن الجزري ،2012 ،ص  ،54البيت)234 :
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السادسةْ :
املسألة ّ
"واسأل":
حيثما ترد في القرآن ،فقرئتَ :و َسل ،ووردت في قراءة الكسائي وخلف العاشر واملكي ،ويؤنس ذلك في قول ابن الجزري( :ابن
الجزري ،2012 ،ص  ،54البيت.)234 :
َ َ ْ ََ ُ ْ َْ َ
وسل روى دم كيف
املسألة ّ
السابعة" :القرآن":
في قراءة املكي الذي قرأها :القران (وغيث النفع ،ص  ،)101ويظهر ذلك في قول ابن الجزري( :ابن الجزري ،2012 ،ص  ،54البيت:
)234
َ ُْ َ ُ ُ ْ
كيف جا القران دف
ً
قبال اختالف القراءات القر ّ
آنية بين نقل حركة الهمزة للساكن قبلها أو تحقيقها ،ويظهر أنها وردت بكثرة في قراءة أهل
ّيتضح
ً
ً
املدينة ،وتحديدا في رواية ورش عن نافع ،كما وردت عن الراوي ابن وردان عن أبي جعفر وهو قارئ أهل املدينة أيضا ،كما وردت كلمات
أخرى فيها نقل حركة الهمزة ّ
للساكن قبلها عن نافع وأبي جعفر وهما من قراء املدينة ،في حين ورد نقل حركة الهمزة للساكن قبلها عن
ً
القارئ حمزة الكوفي في أحد وجوهه وقفا ،ووردت نقل كلمة :القرآن للقارئ ابن كثير املكي ،وشاركه الكسائي وخلف العاشر في كلمة:
اسأل حيثما ترد في القرآن ،مما يظهر بجالء عدم حصر ظاهرة نقل الهمزة في مكان معين أو لهجة بعينها ،وإنما تأصلت في لهجات كثيرة
في مكة واملدينة والعراق.
املطلب الثالث :نقل حركة الهمزة للساكن قبلها فقط في حالة الوقف
ً
وذلك جلي في قراءة حمزة وقفا ،ويظهر في املسائل اآلتية:
ّ
املسألة األولى :الكلمات التي دخلت عليها "أل" التعريف:
كقولنا :األرض ،اآلخرة ،فله فيها ّ
النقل وقفا ،وله كذلك أحكام أخرى ،مثلّ :
ّ
املتحرك أو تحقيق الهمز
السكت على ما قبل الهمز
(سالم ،21/2 ،2003 ،و.)42
ّ
ّ
ّ
املسألة الثانية :الكلمات التي تحوي همزة متحركة وسط الكلمة:
ً
ً
هزا؛ ألنه قرأهاْ :
وهزؤا ،فيقف عليهاَ :
فينقل حركتها ّ
هزءا (سالم،)99 -98/2 ،2003 ،
للساكن قبلها ،كقولنا :شيئا ،فيقف :ش َيا،
َّ

َ

ُ

َ

َ

ﵟول ۡم يَ ُ
ويدخل في السياق ذاته :كفئا ،في قول الحقَ :
كن ل ُهۥ ك ُف ًوا أ َح ُدُۢ ٤ﵞ ﵝال ِإ ۡخلاص الآية 4ﵜ  ،فقد وورد عن القارئ حمزة في واحد
من وجوهه نقل حركة الهمزة للساكن قبله؛ ألنه يقرأْ :
كفئا (سالم ،)787/4 ،2003 ،ويدخل كذلك في السياق ذاتهْ :
"سوأة" في قول
َ

ُ

َۡ

َ َ

َ

ََ َ
ح ُ
ٱَّلل غ َرابٗا َيبۡ َ
ث َّ ُ
ۡرض لِيُريَ ُهۥ كيۡف يُ َوَٰري َس ۡو َءةَ أخِي ِۚهِ ﵞ َ
ﵝالمائ ِـ َدة الآية 31ﵜ  ،ففيها الوقف لحمزة بالنقل :سوة ،وله
ث فِى ٱلأ ِ
الحق :ﵟفبع
ِ
ِ
اإلدغام كذلكّ :
سوة (سالم ،)559/2 ،2003 ،ونقل صاحب اإلقناع عن سيبويه قوله :ويقولون :سوة بنقل الحركة (ابن الباذش ،د.ط،
ص .)104
ّ
ّ
املسألة الثالثة" :الساكن املفصول":
من كلمتين فقراءة حمزة ّ
ّ
ٌ
التحقيق للساكن املفصول ،وهو مقدم ،نحو :من آمن ،وقد أفلح ،عذاب أليم ،عليكم أنفسكم ،وله
النقل أو ّ
السكت على الهمزة ،وذلك في حالة الوصل ،وفي حالة الوقف فله ّ
التحقيق أو ّ
ّ
السكت- ،باستثناء ميم الجمع مثل عليكم
أنفسكم( -ابن الجزري ،د.ط ،435-434/2 ،وسالم ،)29/2 ،2003 ،ويدخل في السياق ذاته كلمات رديفة ،نحو ْ
خلوا إلىْ ،
ابني آدم ،فإنه
يلحق ّ
بالنوع قبله ،وهو ّ
الساكن الصحيح (ابن الجزري ،د.ط.)434/2 ،
الر ابعةّ :
املسألة ّ
الساكن في كلمة واحدة:
ْ
والدف ُء ،فتنقل حركته إلى ّ
ورد في ّ
السياق كذلك كلمات وقعت فيها الهمزة متطرفة وقبلها ساكن ،مثل :نحوْ :
الخب َء ْ
الساكن
واملرء
ً
الخب ّ
َ
ْ
بالنقل لحركة الهمزة
الخب:
قبله مع حذف الهمزة تخفيفا (الضباع ،2006 ،ص  ،100وسالم ،)23/2 ،2003 ،فنقرأ كلمة:
ُ
ً
ُ
ّ
الدف َّ
بالر ْوم كذلك( .القاض ي،
للساكن قبلها ،ثم حذف الهمزة ،وأما كلمة املرء فتقرأ :املر بروم كسرة الراء ،وكلمة الدف فتقرأ وقفا:
د.ط ،ص ،37 :و ،178و.)235

ّ
املطلب ّ
للمتحرك قبلها حال الوقف للقارئ حمزة
الر ابع :نقل حركة الهمزة
ً
ّ
ورد قبال حقيقة مفادها تخفيف الهمز بالنقل ،وذلك بنقل حركتها ّ
للساكن قبلها ،وفي هذا الباب الحظ الباحث عبر استعراضه
ّ
للمتحرك قبله ،وهنا يتم حذف الهمزة وإبقاء حركتها للمتحرك قبلها مع االستغناء
للقراءات القرآنية إمكانية تخفيف الهمز بنقل حركته
عن حركة ما قبلها ،فتبقى حركة الهمزة ،سواء كانت تلك ال حركة ضمة أو فتحة أو كسرة ،والذي يظهر للباحث في هذا الباب ،وهو
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الجديد في بحثه حصر السابقين تخفيف الهمز بنقل حركتها ّ
للساكن قبلها ،غير أنه يظهر في الحروف التي سيعرضها الحقا نقل حركتها
ّ
للمتحرك قبلها ،وفي هذا املطلب املسائل اآلتية:
املسألة األولى :مستهزئون ،أصلها ابن الجزري بقوله:
ً
أول :التسهيل للهمزة بينها وبين الواو ،وهو مذهب سيبويه ،ويسند ذلك إلى قول ابن الجزري( :ابن الجزري ،2012 ،ص  ،55البيت:
.)248
ّ
ْ
ٌ
وعنه تسهيل كخط املصحف.
ً
ثانيا :إبدال الهمزة ياء مضمومة ،وهو مذهب األخفش ،ويسند ذلك إلى قول ابن الجزري( :ابن الجزري ،2012 ،ص  ،55البيت.)245 :
ونقل ٌ ...
ْ
ياء كيطفئوا
ً
ّ
للمتحرك قبلها ،ثم حذفها ،لتصبح :مستهزون( .نفسه).
ثالثا :نقل حركة الهمزة املضمومة
يقول ابن يالوشة" :وهذه الثالثة صحيحة مقروء بها (املارغني ،1995 ،ص  ،244وينظر :ابن الجزري ،د.ط ،النشر،444/1 ،
والضباع ،2006 ،ص ،)96
ّ
ومثلها كذلك نظيرها في القرآن ،مثل :يضاهئون ،وتوجيه نقل الهمزة من وجهة صوتية حديثة فإن الهمزة في هذه الكلمة ونظيراتها
تسقط إذا كانت محصورة بين صائتين ،إلحداث مماثلة صوتية ،فاالنتقال من البنية األولى :يضاهئون إلى البنية الثانية يضاهون،
فتحذف الهمزة إلحداث مماثلة بين حدي املقطعين الهاء والواو ،فآخر أولهما كسرة ،وثانيهما َ
مستهلة ضمة طويلة ،والكسرة والضمة
حركتان ضيقتان ،ونبقي على كسرة الهاء وواو املد ،ثم االنتقال إلى البنية الفوقية :يضاهون ،بضم الهاء ،إذ تسقط الكسرة لكونها
محصورة بين صوتين خلفيين :الهاء والواو ،ولتفسح مجاال للتقارب بين الصوتين الخلفيين( ،استيتية ،2005 ،ص ،63 :و ،142وما
يليها) ،ولعل الهمزة ال تسقط بتمامها إذ يبقى أثر لها وهو الحركة؛ بدليل :ضم الهاء التي كانت في أصلها مكسورة.
املسألة الثانية :كلمة سوء ونظيرها ،مثل :س َيء ،ويض يء ،وقروء:
فقد ورد عن القارئ حمزة في واحد من وجوهه نقل حركة الهمزة إلى الواو الساكنة قبلها ،وهنا يقف الوقف َّ
بالر ْوم إن كانت الكلمة
مجرورة أو مرفوعة ،وهو النطق بجزء من الحركة يسمعه القريب ،ويجوز اإلشمام كذلك ،وهو اإلشارة بالشفتين عن حركة الضم
َ
ُ
هشام عن ابن عامر حمزة في املرفوع واملجرور ،ويسند ذلك إلى قول ابن الجزري( :ابن
فقط( ،املارغني ،1995 ،ص  ،)265وقد وافق
الجزري ،2012 ،ص  ،56البيت.)253 :

َّ
ومثله ُخلف هشام في الطرف

املسألة الثالثة :نقل حركة الهمزة إلى حروف املد واللين:

َ ٓ
ُ
فال تنقل الحركة إلى األلف ،نحو :ﵟف َما َء َام َن ﵞ ﵝيُونس الآية 83ﵜ ؛ ألنها ال تتحرك ،لكنها تنقل إلى الواو والياء وقفا في قراءة حمزة
ُ
َّ
ُ ْٓ َ ُ
َ ٓ َ ُ
نف َس ُ
نفس ُ
ك ۡم ﵞ َّ
ﵝالت ۡحريم الآية 6ﵜ  ،فنقولَ :
"في ْن ُفسك ْم"،
ِك ۡمۚۡ ﵞ ﵝالذارِيَات الآية 21ﵜ  ،و ﵟ قوا أ
من طريق طيبة النشر ،كقول الحق :ﵟوفِى أ
ِ

َ
ْ ُ
و"قوا ن ُف َسك ْم" (ابن الباذش ،د.ت ،)186/1 ،وقال أبو شامة :ويجوز النقل إليهما لغة (أبو شامة ،د.ت ،)158/1 ،ويظهر االفتراق بين
اللهجة الفلسطينية وقراءة حمزة حيث تنقل حركة الهمزة إلى األلف في اللهجة الفلسطينية ،فسمع الباحث :العنب على ّأمه ،فيقولون:
ّ
َ
عل ُّمه ،ومما يعرف فتح همزة أم في اللهجة الفلسطينية ،فيقولون :أمي ،بتفخيم الهمزة.

املطلب ّ
الر ابع :نقل حركة الهمزة ملا قبلها في القراءات غير املتواترة
ورد في مصادر كتب القراءات وكتب اللغة كلمات ورد فيها نقل حركة الهمزة ّ
للساكن قبلها ،وهي من القراءات غير املتواترة ،وفي
هذا املطلب املسائل اآلتية:
"عن األهلة":
املسألة األولىِ :
ُ

ۡ َ َّ

وذلك في قول الحق :ﵟي َ ۡس َـلونَ َ
ك َعن ٱلأهِلةِِۖ ﵞ َ
ﵝالب َق َرة ِ الآية 189ﵜ .
ِ
ّ
َّ َّ
األهلة ّ
«عل هلة»( ،سراج الدين،)202/2 ،1998 ،
للساكن قبلها ،وهو صوت النون ،فتغدو:
فقد ورد نقل حركة الهمزة في كلمة:
ّ
غير أنه يظهر حدوث حذف كذلك للنون التي نقلت حركة الهمزة إليها ،وذكر الباحث قبال أصول رواية ورش في نقل حركة الهمزة للساكن
ّ
قبلها في الكلمات التي تبدأ ب "أل" التعريف ،وتوجيه ذلك هو نقل حركة همزة :أهلة إلى الم التعريف ،ثم إدغام حرف النون في كلمة :عن
َ
ُ
ٌ
اعتداد بحركة الهمزة املنقولة ،وهي لغة َم ْن يقول« :ل ْح َمر» من غير همزة
في الم التعريف ،وإسقاط همزة الوصل في درج الكالم ،وفي ذلك
وصل( ،سراج الدين.)202/2 ،1998 ،
ٍ
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ّ
املسألة الثانية :نقل الهمزة إلى ميم الجمع:
ُ َ
ُ َۡ ٗ ََ ۡ ُ
ََ
متحركة ،مثلَ :
ّ
فقد ورد في مذهب ّ
ﵟومِنۡ ُه ۡم أمِيُّون ﵞ
القراء إسكان امليم التي تليها همزة
ﵝالبق َرة ِ الآية 78ﵜ وﵟ َوكنتُ ۡم أم َوَٰتا فأح َيَٰك ۡمۖۡ
َ
ﵞ َ
ﵝالب َق َرة ِ الآية 28ﵜ  ،وورد صلتها بواو لتصبح من باب املد املنفصل :هكذا" :منهمو أميون" ،وذكر ابن الباذش جواز نقل حركة الهمزة إلى
ميم الجميع (ابن الباذش ،د.ت.)186/1 ،

ّ
ّ
ّ
الفلسطينية
املبحث الثالث :نقل الهمزة في اللهجة

ّ ّ ّ
ّ
ّ
اللهجات الحديثة بمجموعة من ّ
ّ
ّ
ّ
خاص بها ،وترتبط
صوتي
غوية التي لها نظام
السمات الل
الفلسطينية كغيرها من
تمتاز اللهجة
ّ
زمنية طويلة ابتداء من نشأة العر ّبية ووجودها على تلك األرضّ ،
اللهجة باملكان عبر حقب ّ
وتحدث أهل فلسطين بها.
هذه
ّ
ّ
ّ
ّ
صوتي تربط بين أفرادها ّ
ّ
بمجرد انتشارها في مناطق
متفرعة عن العر ّبية األم؛ ألن اللغة
لقد أصبحت هذه اللهجة تأتلف بنظام
ّ
ّ
ً
واسعة وتكلم جماعات كثيرة بها تفقد شيئا من وحدتها األولى وبذلك تنشأ اللهجات (وافي ،1962 ،ص  ،)159وهذا ما حصل للهجة
ّ
ّ
الفلسطينية ،وورد نقل الهمزة في اللهجة الفلسطينية املعاصرة استنادا إلى اللهجات العربية القديمة ،ومن ذلك ما يلي:
املطلب األول :الكلمات ّ
الداخلة عليها أل التعريف

الحظ الباحث ظاهرة نقل حركة الهمزة ّ
للساكن قبلها في الكلمات التي تدخل عليها أل التعريف ،وتبدأ بهمزة قطع ،مثل :أخضر،
أحمر ،أصفر ،أبيض ،وغيرها من األلوان ،ووجه ذلك إلقاء حركة الهمزة ملا قبلها ،مع حذف همزة القطع ،وسمع الباحث من أهل
الصوتي من مقطع ّ
يتحول املقطع ّ
صفرّ ،ل ْخضر وقد تنطقَ :لخظر ،وبذلك ّ
محافظة الخليل في فلسطين قولهمّ :ل ْحمرّ ،ل ْ
متوسط مغلق
إلى مقطع قصير يتكون من صوت فحركة ،ومثاله :األحمر :ص ح ص ص ح ص ص ح ص  ،وبعد النقل يصبح :ألحمر ،ص ح ص ح ص
ً
ّ
املتوسط املغلق ،وورد قبال ذلك عن العرب ،فقد ذكر
ص ح ص ،أو لحمر :ص ح ص ص ح ص ،وفي هذه الحالة يتم حذف املقطع
ّ
َ َْ
وصل( ،سراج الدين ،)202/2 ،1998 ،كما سمع الباحث من أهل فلسطين
صاحب الدر املصون لغة من يقول« :لحمر» من غير همزة ٍ
َ
َ
ّ
املتوسط املغلق إلى مقطع قصير ،وقد ذكر
يقولون :هذا األعمى" :هذلعمى" ،وبذلك تصبح كلمة :األعمى :ل ْعمى ،وهنا يتم تحويل املقطع
ً
ً
قبال نقل حركة الهمزة ّ
للساكن قبلها في الكلمات التي تدخل عليها أل التعريف في رواية ورش بطريقيه وقراءة حمزة وقفا براوييه،
الباحث
َ
ّ
ّ
ّ
ّ
متحركة
فقد ورد عنهم "أن جاءه لعمى" ،وفي السياق نفسه فقد ورد في اللهجة الفلسطينية نقل حركة الهمزة وسط الكلمة إن كانت
ْ
ً
ّ
للساكن قبلها ،ومن ذلك قوله" :امل َرة ،في إشارة إلى املرأة ،ويرى الباحث أنه قد يكون حذف للهمزة نهائيا وإبقاء حركتها ،وعدم إبدال
ً
ْ
الهمزة ألفا ،فال يقولون :إملراة ،وإنما تفتح الراء التي كانت في أصلها ساكنة وال تمد ،وورد ذلك في أصول العرب ولهجاتها ،فقد قال صاحب
َ َ
َ َ
َ
َ
ُ
الدر املصون اللغة الفصيحة في النقل حذف الهمزة في األصل ،فيقولون :امل َرة والك َمة في :امل ْرأة والك ْمأة ،واللغة الضعيفة فيه إبقاؤها
َ
َ
فيمن َّ
ْ
ُ
خففهما (سراج الدين ،)202 /2 ،1998 ،ووجه
وتدييرها بحركة ما قبلها فيقولون :املراة والكماة َبم َّد ٍة بدل الهمزة كراس وفاس
ُ َ
صاحب ّ
الدر املصون توجيه نقل حركة الهمزة ّ
"مررت بل ْح َم َر" (سراج الدين،1998 ،
للساكن قبلها في كلمة" :األيكة على قاعدة من يقول:
.)202/2

املطلب الثاني :نقل حركة الهمزة للكلمات التي تبدأ بهمزة قطع
َ
َ
وذلك نحو :أهل ،أمس ،أحمد ،فأهل فلسطين يقولون في :بيت أهلي :بيتهلي ،وفي يوم أمس ،يوممس ،فيظهر عبر التقطيع الصوتي
للكلمات قبل نقل حركة الهمزة وبعدها تغيير البنى القطعية الصوتية ،ففي كلمةَ :ب ْيت أهلي :ص ح ص ص ص ح ص ص ح ح ،أصبحت:
َّ
ُّ
"الحبعمى" ليتحول
الحب أعمى:
ب َيتهلي ،ص ح ح ص ح ص ص ح ح ،فتحول املقطع مزدوج اإلغالق َ"ب ْيت" ،وورد كذلك قولهم في جملة:
النظام ّ
الصوتي في مقطع قصير إلى مقطع متوسط مغلق في قولناُ :
"ب أعمى" ص ح ص ح ص ص ح ح  ،لتغدو"َ :بعمى" :ص ح ص ص
ّ
ً
ح ح ،وهنا تم نقل حركة الهمزة للباء التي كانت في أصلها مضمومة ،كما يظهر جليا تحويل الكلمتين إلى كلمة واحدة.
ّ
الثالث :نقل حركة الهمزة ّ
للساكن قبلها حال النداء
املطلب
ّ
َّ
ُّ
يتردد في اللهجة الفلسطينية استعمال حرف النداء "يا" فيرد قولهم :يا أم أحمد ،لتغدو" :أمحمد" ،غير أن اللهجة الفلسطينية
ً
تسكن حركة امليم في كلمة أم ،وبذلك نقلت حركة الهمزة املفتوحة ّ
للساكن قبلها مع تخفيف الهمز بالحذف ،وويظهر جليا عبر التقطيع
متوسطة مغلقة قبل نقل حركة الهمزة وبعدها؛ ّ
ّ
ألنها بعد نقل
الصوتيْ :أم أحمد :ص ح ص ص ح ص ص ح ص ،فهي ثالثة مقاطع
حركة الهمزة ّ
للساكن قبلها تصبحَّ :
"أمحمد" ص ح ص ص ح ص ص ح ص ،فال تتغير البنى املقطيعية الصوتية رغم نقل حركة الهمزة
ً
ّ
ّ
للساكن قبلها ،ولعل النداء يظهر جليا في قولنا في اللهجة الفلسطينية" :يابه" أوَّ :
"يمه" ،واألصل :يا أبتاه ويا ّأمي ،وقولنا في جملة :يا

224
املجلة الدولية للدراسات اللغوية واألدبية العربية -املجلد ،3العدد ،2021 -4ص228 -216 :

ّ
العربية دراسة لغوية مقارنة بين القراءات القرآنية واللهجة الفلسطينية
نقل حركة الهمزة في

تقي الدين التميمي

إخوانْ :
ياخوان ،غير أنه من الجالء اعتبار حذف الهمزة مع حركتها وليس نقل الهمزة في قولنا :ياخوان ،ومثلها قول أهل فلسطين :العنب
ّ
على أمه ،فيقولون :عل ُّمه.
الر ابع :نقل حركة الهمزة ّ
املطلب ّ
للساكن قبلها في كلمات أخرى مستعملة
رصد الباحث كلمات غير ما ذكر قبال يظهر فيها نقل حركة الهمزة ّ
للساكن قبلها أو االستغناء عن الهمزة وحركتها ،ومن ذلك
ُ
ّ
ً
ُ
ُ
وألشرب ،وألقرأ ،وألمش ي ،وهنا يظهر جليا في اللهجة
ألكتب،
استخدام الم التأكيد قبل الفعل املضارع املبدوء بهمزة قطع ،ومن ذلك:
ّ
ّ
الفلسطينية نقل حركة الهمزة لالم ،فتصبح عندنا حركتان على حرف الالم ويتم حذف واحدة منها.
وكذلك كلمة :الخبء ،ففي اللهجة الفلسطينية يقولون :الخب ،بحذف الهمزة ،وبنقل حركتها ،فقال صاحب الدر املصون
الساكن قبلها لم يحذفها ،بل تركها فسكنت بعد فتحة ُ
( :)180/10وعندي أنه ملا نقل حركة الهمزة إلى ّ
فد ّي َر ْت بحركة ما قبلها( .سراج
الدين)180/10 ،1998 ،

نتائج البحث:
•
•
•
•

تم بحمد هللا االنتهاء من هذا البحث ،وفيما يلي مجموعة من النتائج التي توصل الباحث إليها:
اللهجة الفلسطينية إلى نقل حركتها ّ
الهمزة صوت أساس ي في النظام الصوتي للهجة الفلسطينية رغم ميل ّ
للساكن قبلها.
ً
ّ
الفلسطينية ،ونعتقد أنها عامية ّ
تم تأصيلها قبال في كتب القدماء؛ مما يدل على
بعض األلفاظ التي ننطقها اليوم في اللهجة
ّ
فصاحتها ،مثل :لحمر وغيرها.
ً ّ
ّ
ّ
للساكن قبلها في القراءات القر ّ
تتأصل ظاهرة نقل حركة الهمزة ّ
الفلسطينية.
آنية والشعر العربي ونطق العرب قديما واللهجة
ّ ّ
ّ
ّ
جرت عادة القدماء اعتبار نقل حرك الهمزة ّ
طيبة النشر
وخاصة في قراءة حمزة من طريق
للساكن قبلها ،وعبر استقراء الشواهد
ً
فإن حركة الهمزة قد تنتقل للمتحرك قبلها ،وليس ّ
بالضرورة أن يكون ساكنا.

• ال يتغير املعنى في نقل حركة الهمزة ّ
للساكن قبلها ،ويبقى أصل الكلمة على ما ّ
يدل عليه.
ّ
ّ
يؤدي نقل حركة الهمزة ّ
املقطعية للكلمة ،وغالبا ما يتم تحويل املقطع القصير املغلق إلى مقطع قصير.
للساكن قبلها إلى تغيير البنى
•

املراجع:
ً
أول :املراجع العربية:
 .1استيتية ،سمير ( .)2005القراءات القرآنية بين العربية واألصوات اللغوية .عالم الكتب ،إربد ،د.ط.
 .2أنيس ،إبراهـيم ( .)1990األصوات اللغوية .مكتبة األنجلو املصرية ،ط ،3.القاهـرة.
 .3ابن الباذش ،أحمد بن علي (د.ت) .اإلقناع في القراءات السبع .دار الصحابة للتراث ،د.ط.
 .4بالقط ،خليل ( .)2021تخفيف الهمزة في القراءة الشعرية بين الوجوب والجواز .مجلة إشكاالت في اللغة واألدب.)2(10 :
 .5البغدادي ،عبد القادر بن عمر ( .)1997خزانة األدب .تحقيق وسرح :عبد السالم هارون ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،ط.4.
 .6البنا ،أحمد بن محمد ( .)2006إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر .تحقيق :أنس مهرة ،دار الكتب العلمية ،لبنان،
ط.3.
ّ
 .7ابن الجزري ،محمد بن محمد ( .)2012طيبة النشر في القراءات العشر .تصحيح ومراجعة :محمد تميم الزعبي ،دار ابن الجزري،
املدينة املنورة ،ط.1.
 .8ابن الجزري ،محمد بن محمد (د.ت) .النشر في القراءات العشر .تحقيق :علي الضباع ،املطبعة التجارية الكبرى ،د.ط.
 .9ابن جني ،عثمان بن جني (د.ت) .الخصائص .الهيئة العامة املصرية للكتاب ،ط.4.
 .10الحمد ،غانم ( .)2006ظواهر لغوية في القراءات القرآنية ،دار عمار ،عمان ،ط.1 .
 .11ابن خالويه ،الحسين بن علي ( .)1981الحجة في القراءات السبع ،تحقيق :عبد العال سالم مكرم ،دار الشروق ،بيروت ،ط.4.
 .12الداني ،عثمان بن سعيد ( .)1984التيسير في القراءات السبع .تحقيق :أوتو تربزل ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،ط.2.
 .13الداني ،عثمان بن سعيد ( .)1988التحديد في اإلتقان والتجويد .تحقيق ودراسة ،غانم قدوري حمد ،دار األنبار ،العراق ،ط.1.
 .14الداني ،عثمان بن سعيد ( .)2007جامع البيان في القراءات السبع .جامعة الشارقة ،اإلمارات ،ط.1.
 .15بن زهير ،كعب ( .)1997ديوان كعب بن زهير .تحقيق وشرح :علي فاغور ،د.ط.
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 .16سالم ،محمد إبراهيم .)2003( ،فريدة الدهر في تأصيل وجمع القراءات العشر .دار البيان العربي ،القاهرة ،ط.1.
 .17سراج الدين ،عمر بن علي ( .)1998اللباب في علوم الكتاب .تحقيق :عادل أحمد وعلي محمد ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط.1.
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Abstract: This paper aims to discuss serial verb constructions in Modern Standard Arabic (MSA). It argues
against the claim that this structure does not exist in MSA. We examined parallel structures in this paper: being
verbs and what is called albadal ‘apposition’ in the traditional grammar of the Arabic language. This paper
argues that the first structure should be analyzed as an auxiliary structure that contains two clauses, while
the second structure should be analyzed as a serial verb structure as it denotes, among others, a complex
situation, shares the same subject, and contains one clause. Finally, this paper provides a brief syntactic
analysis for being verbs and serial verbs in MSA within the lexical functional grammar (LFG) framework,
showing the differences between the two structures.

Keywords: serial verbs; being verbs; complex predicate.

1. Introduction
Serial verb construction is a structure that contains two or more verbs as long as none of them is
an auxiliary occurring in a single clause. In the literature, there is a debate about what structures
should be analyzed as serial verbs. Linguists may agree on some features of serial verbs: they contain
more than one verb, form a complex predicate, and occur in a single clause. There is, however, a debate
about other features, such as whether the verbs share some or all arguments. Additionally, there is a
disagreement about whether structures in some languages serial verbs or other constructions are.
In this paper, we will focus on some characteristics of serial verbs that satisfy most linguists.
We suggest that serial verbs should possess the following properties:
1. Two or more independent verbs are contained, and none of them is an auxiliary.
2. The verbs occur in one clause.
3. The verbs form a complex semantic meaning.
4. There are not overt or covert conjunctions, meaning that it is not a coordinate structure.
5. There are no markers of subordinations.
6. A serial verb construction should contain one tense and one aspect.
7. The verbs share at least one argument, which is usually the subject.
The previous characteristics show that coordinate structures, auxiliaries, and subordinations are
not serial verbs. Coordinate structures are completely different from serial verbs, but they usually
overlap with serial verbs because, in many languages, conjunctions may be deleted. This leaves verbs
without boundaries, which makes them similar to serial verbs. This will be clear in our discussion of
serial verbs in modern standard Arabic (MSA) throughout the paper. Baker (1985) states that some
authors mix serial verb constructions and coordinate structures that do not contain conjunctions.
Therefore, it is important to have criteria that identify serial verb constructions and separate them
from coordinate structures that have covert conjunctions. The closest structure to serial verbs is the
auxiliary structure because it contains two verbs and it may be analyzed as occurring in a single clause,
as we will see later. However, in the previous properties of serial verbs, we stated that both verbs
should form a complex meaning; this indicates that each verb has its own semantic meaning, and the
meaning of the whole structure is contributed by all verbs. Auxiliaries, meanwhile, do not have any
semantic content. As for subordinations, they are different from serial verbs because this structure
contains a main clause and a subordinate clause; that is, the verbs do not occur in one single clause. In
some languages, such as Loniu and Paamese, the boundary between main clauses and subordinate
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clauses may be lost.
The remainder of the paper is divided into four sections. Section 2 discusses the main properties in
serial verbs and shows some tests for real serial verbs. In this section, we discuss how this structure
contains verbs that occur in a single clause, express a complex event, indicate the same tense and
aspect, and share one argument. Through tests, we demonstrate that verbs occur in one single clause,
such as negation, pronouns, and their antecedents and filler-gap. We use some examples of
coordination, subordinations, and auxiliaries in MSA to show that these structures are different from
real serial verbs. Section 3 shows two structures in MSA that are similar to serial verbs. The first
structure is being verbs and they are divided into two groups: the first contains verbs that have no
semantic content and should be analyzed as auxiliaries while the second includes verbs that have some
kind of semantic meaning. Based on some evidence, we argue that the latter should also be analyzed as
auxiliaries but suggest that they have two clauses. The second structure is what is called albadal
‘apposition’ in traditional grammar. We argue that this structure should be analyzed as serial verbs as
long as the two verbs constitute a complex meaning. This argument is important because there is
consensus in the literature that MSA has no serial verbs (see Altakhaineh and Zibin (2018)). Section 4
provides a brief syntactic analysis for being verbs that contains two clauses and serial verbs in MSA,
showing the syntactic differences between the two structures. The final section is a conclusion.

2. An overview of Serial verbs
The term ‘serial verbs’ was first used by Stewart (1963) to describe a structure in Akan, which is
spoken in West Africa. The term was then used for similar structures in a close language, such as Sranna
by Sebba (1987). Other researchers used this term for similar languages in Asia and Africa (see Lord
(1993) and Bisang (1992)). There are several definitions in the literature for serial verbs. Larson
(1991) defines serial verbs as constructions that contain a subject followed by more than one verb or
verb phrase, which usually agree with this subject. In Collins (1997), serial verbs are verbs that share
the same subject and tense and that are not separated by a marker of subordination or coordination.
These are not the only definitions for serial verbs, but the primary agreement in all definitions is that
this construction contains more than one verb and that these verbs occur as a unit and constitute a
complex event (see Sebba (1987) and Aikhenvald et al. (2006)). Based on the definitions of serial verbs,
serial verbs may be extended to cover many structures in different languages (see Van Staden et al.
(2008) and Foley (2010)), and this causes a debate in the literature about which structures should be
analyzed as serialverbs.
For the purposes of our paper, we will describe the serial verb structure based on the main
features found in the literature. There are several primary properties of serial verbs; first, we will
discuss those related to the semantic meaning of this structure, followed by a discussion of the
properties that differentiate serial verbs from similar structures, such as auxiliaries, coordination, and
subordinations.
The serial verb construction contains two or more verbs functioning together to express a complex
event, meaning that each verb should contribute to the whole meaning in the construction and the
result is a sequence of related actions that make a single event. This complexity may be denoted by
adding different arguments that function as objects of these verbs (see Hyman (1975) and Sebba
(1987). Durie (1997) states that the serialized verbs in this construction, in order to be grammatical,
must be interpreted as indicating a single, coherent event. However, languages have different
restrictions that allow specific combinations of verbs to be serialized in a serial verb construction.
These restrictions are influenced by cultural factors. For example, in Hmong culture, the verb “play”
and the verb “dance” always appear together and therefore can be serialized in a serial verb
construction and viewed as a single event. In contrast, in Hmong culture, the verb “listen” andthe verb
“dance” are viewed as separate events and therefore cannot be combined together in a serial verb
construction. Similarly, a language like Alamblak allows a special combination of verbs to constitute a
single event in serial verbs constructions depending on some pragmatic and cultural factors. For
instance, climbing a tree and looking for insects is normal in this culture, and therefore the verbs “climb”
and “look” can be serialized. In contrast, speakers in this culture reject a combination like climbing a
tree to see the stars, meaning that the verb “climb” cannot be serialized with the verb “see” (see Bruce
(1988)).
Additionally, it is common in serial verbs to express the direction of motion or the result of an
action (see Byrne (1987) and Schiller (1990)). Additionally, serial verbs may be used to express some
specific aspects, such as the completive aspect, movements, manner, purpose, or causation (see Stahlke
(1970) and Seuren (1990)). Some combinations of verbs in this structure may express an idiomatic
meaning (see Schachter (1974)).
As motioned above, linguists have different opinions about serial verbs that lead to differences
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among their analyses of the structure. In the following paragraphs, we will discuss some syntactic
features that may assist in determining the structure of real serial verbs. As these features may differ
from one language to another, the issue becomes more complicated.
First, the most important feature of serial verbs is that they occur in one single clause, meaning
that there is no grammatical or intonational boundary between verbs. This requires the coordinate
structure and also structures that contain subordinate clauses to not be serial verbs. The following
examples are not serial verbs, even though each example contains more than one verb. In example (1a),
the main clause is the one that contains the verb admire, which requires a complement and therefore
forms a separate clause. Similarly, example (1b) contains two verbs that occur in two separate clauses
in the coordinate structure.

However, the auxiliary structure is more similar to serial verb constructions than the previous
structures. This is because auxiliaries may be analyzed as containing one clause. In transformational
grammar, there are two approaches for analyzing auxiliaries, namely, verb analysis and separate
analysis. In the former, the auxiliary is analyzed as a verb; this entails that the auxiliary requires a
subject and a complement, which contains the lexical verb. In this approach, therefore, there are two
clauses. In the latter, the auxiliary is analyzed as a helping verb, meaning that the structure contains
one clause (see Chomsky (1955)). However, this structure is different from serial verb structures in
that it contains one verb, the lexical verb, while the auxiliary is not analyzed as a verb in this approach.
The same two approaches are found in a non-transformational theory like the Lexical Functional
Grammar (LFG) theory, which has two analyses for auxiliaries: the aux-predicate analysis and the auxfeature analysis. In the former, the auxiliary is analyzed as a verb that requires a subject and a
complement, meaning that there are two clauses in this analysis. In contrast, in the aux-feature
analysis, the auxiliary is analyzed as a feature. There is therefore one clause in the analysis and it
contains one verb (see Falk (1984, 2008) and Alotaibi (2017)). The following f-structure in (2b) shows
the aux-feature analysis for the example in (2a). Here, the auxiliary in the f-structure is represented as
a feature, which is TENSE PAST. There is one verb that makes the auxiliaries in this analysis different
from serial verb constructions.

Second, verbs in this construction should express a complex situation, meaning that all verbs in a
serial verb construction should express a single situation. This is different from the coordinate or
subordinate structure, where verbs express distinct situations. For example, the previous examples of
subordination and coordinate structure in (1), repeated as (3) below, are different from serial verbs in
that each verb in the structure expresses a separate event. In example (3), the main verb admire
expresses one meaning that is separate from play, the verb in the subordinate clause. In the same
way, the two verbs go and come in the coordinate structure in (3b) express two different events.
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The closest construction to serial verbs in this regard is an auxiliary because the auxiliary and the
lexical verb in this structure express one single event, but we may say that this event is not complex in
the same way as in a serial verb structure. Generally, it is assumed that the auxiliary expresses the tense
and the lexical verb expresses the situation with the aspect. In MSA, kān, which should be an auxiliary,
may precede a lexical verb, as shown in (4). In this example, the auxiliary precedes a lexical verb, and
the result is one single situation, but with a special aspect.

Third, because the verbs in serial verb constructions occur in one single clause, this construction
requires one tense and one aspect. In some languages, such as Sranan, one verb carries the tense or the
aspect marker; in Akan, both carry the same marker of tense or aspect (see Schachter (1974)). In Akan,
the double tense markers may be obligatory in some structures of serial verbs. In Saramaccan and a
few other languages, there are two options: namely, it is possible that all verbs in serial verb
constructions are marked for tense, or only one of them is marked for tense, as stated by Byrne (1990).
Again, this property differentiates serial verb structures from coordinate structures or subordinations,
where it is possible for each verb to have its own tense or aspect. In coordinate structures in Arabic, as
well as other languages, it is possible that each verb indicates a different tense and aspect. In the
following example in (5a), the first conjunct contains a verb indicating the past time reference and
the second conjunct contains a verb with a present time reference. Similarly, the tense and aspect of
the main clause may differ from the tense and aspect of the subordinate clause. For example, in the
previous example in (3a), repeated as (5b), the time reference of the subordinate clause is in the future
and comes from the complementizer. This means that the imperfective verb in this clause is infinitive,
while the time reference of the main clause is the present and the tense comes from the imperfective
verb. Again, the closest construction to serial verbs is the auxiliary structure because it has one tense
even though the form of auxiliary and the lexical verb may be different, as in example (4).

Fourth, because verbs in this structure are in one clause, we should be able to negate the whole
clause or assert the truth of it by using one negative particle. This means that we cannot negate one
verb in this structure and assert the other at the same time. However, languages handle negation
differently; some languages, such as Sranan, use one negative particle to negate the clause of serial
verbs, while other languages, such as Ewe, that use verbal affixes should separately negate each verb
in this construction. In other structures, such as subordination or coordination, we can negate verbs
separately. In the following coordinate structure, the first conjunct is negated in (6a) and the second
is negated in (6b). The case in subordinate structures and auxiliary structures is the same.
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Fifth, a pronoun in a serial verb construction cannot refer to an argument in the same construction.
In other words, a pronoun cannot take an argument in the same serial verb construction as its
antecedent. This is because they are at the same clause, and it is impossible for the pronoun and its
antecedent to occur in one clause. This differs in coordinate structures or subordinations. The
coordinate structure in (7a) contains a pronoun in the second conjunct and its antecedent is the object
of the verb in the first conjunct. Similarly, the subordinate clause in (7b) contains a pronoun and its
antecedent is the object of the verb in the main clause. Auxiliary structures are different from
coordination and subordination, however, in that the pronoun and its antecedent cannot occur together
in a sentence that contains an auxiliary followed by a lexical verb. We will return to auxiliaries again in
this paper.

Sebba (1987) argues that in Sranan, serial verb constructions do not contain a pronoun with its
antecedent in the same clause; if this happens in similar structures, that must be a special kind of
coordinate structure that does not contain conjunctions. In this type of coordinate structure, verbs
should describe separate events and a pause may separate them.
Sixth, an important test that can distinguish serial verb constructions from coordinate structures
is the filler-gap construction in relative clauses and wh-questions. Ross (1967,1986) states that, in
English, there are some types of constructions that cannot contain a gap without its filler. The
coordinate structure is one of these constructions, which he called islands. For example, the example
in (8a) contains a coordinate structure in English. The first conjunct has a transitive verb with an object
and the second conjunct is the same. In this structure, we cannot extract any object in the coordinate
structure and therefore the two examples in (8b) and (8c) are not grammatical.

The filler-gap test makes serial verb constructions different from coordinate structures because
we can extract both objects in serial verbs. Sebba (1987) uses this test to distinguish between serial verb
constructions and unmarked coordinate structures in the Sranan language and finds that if the structure
is a coordinate structure without a conjunction, it resists a gap in relative clauses and Wh-questions.
Coordinate structures in Arabic are different in that we can extract the object of the first verb if it
is transitive in the wh-question structure and the second verb resists gaping when the object is
different from the object of the first verb. This means that we can extract the object of both verbs if they
have the same object. In example (9a), the object of both verbs is extracted in the coordinate.
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Structure and sentence are grammatical, while the example (9b) is not grammatical because only
the object of the second verb is extracted. This means that the filler-gap test is different from one
language to another. We argue that we can use this test in MSA as well to distinguish between coordinate
structures and serial verbs because, as we will show later, serial verb constructions behave differently
in MSA.

Seventh, all the verbs that occur in serial verb constructions must share one grammatical subject.
If the verbs in this structure show subject agreement, they must agree with one subject, meaning that
the agreement features must be identical in all these verbs. In some languages, such as Akan, even if the
subject is not a semantic argument of one verb, this verb must show agreement with the subject (see
Schachter (1974)). This shows that the grammatical relation between verbs and their subject in this
structure is independent of semantic roles that are required by verbs. It is obvious that in coordinate
structures each verb can have its own subject, but there is a difference between the coordinate
structure that coordinates verbs and the coordinate structure that coordinates sentences; in the latter,
each sentence has its own subject. Similarly, verbs in subordinate structures may have different
subjects in Arabic as well as other languages. In contrast, in the auxiliary structure, both the auxiliary
and the lexical verb agree with the same subject; in Arabic, there is a clear morphological agreement.
The following example shows this:

3. Serial Verbs in MSA
In MSA, there are some structures that are close to serial verb constructions in that they contain
more than one verb. However, some of these structures are different from serial verbs. For example, in
coordinate structures, as we saw above, conjunctions indicate that there is more than one clause, and
in subordinations, there is a clear boundary between the main clause, and the subordinate clause. In
this section, we will examine two structures that we believe are close to serial verbs in MSA. The first
structure is being verbs or kān and its sisters; the second is called albadal ‘apposition’ in traditional
Arabic grammar.
3.1 being verbs:
Being verbs or kān and its sisters are verbs that can precede lexical verbs (for more information
about this type of verb see Ryding (2005) and Alotaibi (2017)), which is why they are similar to serial
verbs. We can divide these types of verbs into two groups: the first contains verbs that provide tense or
aspectual meaning, and the second includes verbs that contain some kind of semantic content. The
first group includes verbs like kān, as shown in (11a), and zall, as shown in (11b). Both have no
semantic content, and we argue that they do not make a complex meaning with the lexical verbs that
follow them. Therefore, they should be analyzed as auxiliaries rather than serial verbs.
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The second group contains verbs that have semantic content and are therefore closer to serial
verbs. The difference in meaning between this group and the previous group is that they denote a
specific time for the occurrence of an event. We will take two examples of this type of verb, namely,
؟asbah and ؟amsā. The first indicates that the situation occurs in the morning while the second
indicates that the situation occurs in the evening. The following examples illustrate both verbs:

We may accept that both verbs constitute a complex meaning with lexical verbs, but we argue that
they should not be analyzed as serial verbs for several reasons: first, this structure is similar to an
auxiliary in that the first verb provides the tense while the second provides the aspect. Both examples
in (12) have the past tense because the first verb in both examples is in the perfective form, while the
second verb, which is in the imperfective form, is infinitive. We argue that this makes this structure
different from serial verbs in MSA, which will be discussed in the next section.
Second, we are following Alotaibi (2017) in arguing that this structure contains two clauses. The
main argument in support of this claim comes from how each verb in the structure can be negated
separately and how the meaning is different. In (13a), the negative particle precedes the first verb, and
the scope of negation does not include the second verb, meaning that Zayd did play, but not in the
morning. In contrast, the meaning of example (13b) is that Zayd is not playing.

In this section, we maintain that this kind of verb should be analyzed as an auxiliary even though
it denotes a specific time. Additionally, we suggest that this construction contains two clauses, meaning
that these verbs should be analyzed as predicates, as suggested in Alotaibi (2017). We will return to the
analysis of auxiliaries at the end of this paper.
3.2 apposition of verbs:
In terms of grammar, apposition ‘albadal’ denotes a structure that contains two consecutive noun
phrases, wherein one noun phrase identifies the other (the second noun phrase is called the
appositive). The appositive can be removed without making the sentence ungrammatical. The following
examples illustrate this structure in the English language, in which the appositive is initalics:
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This construction is possible in MSA and in other languages, but Arab grammarians extend this
structure to other types of words (see Alandalusi (ND) and Sibawayh (ND)). They argue that verbs can
be in apposition. In this paper, we concern ourselves with this construction, where two or more verbs
occur together. The following examples illustrate this structure in MSA:

We propose that there are two possible analyses for this kind of structure in MSA: the first is serial
verbs and the second is a coordinate structure without a conjunction. We believe that both analyses are
possible in this construction and suggest that when the two verbs can constitute a single and complex
event, the structure should be analyzed as a serial verb construction. We believe that both examples in
(15) are serial verb constructions. In contrast, some examples of this construction, where both verbs
express two separate events, should be analyzed as coordinate structures without a conjunction. We
will return to some examples of this structure below.
One argument in support of analyzing the examples in (15) as serial verbs comes from traditional
grammarians: This structure should have one tense (see Alandalusi (ND)), meaning that both verbs
should indicate the same tense. The following examples are not grammatical because the first verb is
in the perfective form indicating the past tense, while the second verb is in the imperfective form
indicating the present tense:

Interestingly, this difference between verb forms is possible in coordinate structures in MSA and
the same examples in (16) are grammatical with a conjunction between the two verbs, as shown below
in (17). The only change made is in the second example by putting the object of the first verb after it
and using a pronoun for the second verb, because each verb in the coordinate sentence bears an object
function.

We believe that this is strong evidence that the structure in the examples in (15) illustrates serial
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verbs in MSA. However, a problem arises when the same construction contains two verbs that cannot
constitute a single complex event, as shown below in (18):

In both the above examples, the two verbs do not form a complex event because each verb
expresses a different meaning. In example (18a), the first verb ate cannot be mixed with the verb drank
to constitute a complex meaning. The only possible analysis for this kind of structure is that it is a
coordinate structure without a conjunction; however, this structure is different from coordination in
MSA where it is impossible to accommodate two different verb forms. This means that the following
examples are not grammatical. We believe that the only solution here is to propose this structure as a
special type of coordination because the conjunction is deleted, bringing the two clauses closer to each
other.

Besides tense, this construction must contain one aspect. In MSA, the imperfective form may
indicate two aspects, namely, habitual present and present continuous. If we use two imperfective
verbs in this structure, they should have the same interpretation, meaning that both may be habitual
or continuous. The perfective form of verbs in the previous examples in (15) can be changed to the
imperfective. In this case, both verbs must be in the imperfective, as mentioned before, and both verbs
must indicate the same aspect. The following examples in (20) contain verbs in the imperfective form,
in which the example (20a) includes the adverb kulla yawm ‘every day’, which is related to the habitual
aspect. In this case, both verbs should indicate habitual aspect. In contrast, two different kinds of
adverbs are used with each verb in example (20b), in which the first indicates the continuous aspect
and the second the habitual aspect. The result is that the sentence is ungrammatical, as shown below:

Another argument in support of analyzing the structure in (15) as a serial verb construction
comes from how the verbs in this structure occur in one single clause, meaning that there is no
grammatical boundary or any kind of intonation that indicates more than one clause. Additionally, this
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structure contains one tense and one aspect, and this fact shows that there is only one clause. In this
structure, the tense and aspect of the sentence are unified, but each verb carries the same marker of tense
or aspect, as shown in the previous examples. In section 2, we mentioned that languages have different
ways of showing tense and aspect markers on verbs in serial verb constructions; in some languages all
verbs carry the same markers of tense and aspect, while in other languages one verb carries the tense
and aspect markers of the whole clause. We believe that this diversity comes from the differences in the
tense system across languages. In MSA, if more than one verb occurs in the same structure, each verb
must be in the perfective or imperfective form, which carry all the morphological information. In this
case, the context specifies the tensed or untensed form of verbs.
Moreover, the existence of a single clause shows that we can either negate or assert the truth of
the whole clause, which is exactly what happens in this construction in MSA. We can also use one
negative particle to negate both verbs in this structure or two negative particles to negate both verbs,
but more importantly, both verbs must be negated and asserted in this structure. The following examples
illustrate the negation, in which a negative particle precedes both verbs in (21a) and only precedes the
first verb in (21b). In both examples, the two verbs are negated.

Importantly, coordinate structures are different from the previous examples in that we cannot
negate two verbs with one negative particle, and we can negate one verb and assert the other. This
supports the statement that our examples of serial verbs are not coordinate structures without a
conjunction. The following examples show that each verb in a coordinate structure should be negated
separately. In example (22a), one negative particle is used before the first verb, resulting in the first
verb being negated and the second verb being asserted; in example (22b), both verbs are negated
separately by two negative particles.

Another argument that supports analyzing this structure as a serial verb comes from how a
pronoun and its antecedent cannot occur simultaneously in this construction, implying that the verbs
occur in a single clause. This test proves that the verbs have a serial verb structure and that this is not
a coordinate structure with a covert conjunction. We previously stated that a pronoun and its
antecedent can occur in a coordinate structure, as repeated in the example below:
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In addition, we show in section 2 that the filler-gap test can be used in some languages to
distinguish between unmarked coordinate structures and serial verb constructions. For example, in
Sranan, unmarked coordinate structures resist gaping and serial verbs allow it. We argue that
coordinate structures in MSA behave differently in this test. We state that if the two verbs in a
coordinate structure have the same object, this object can be extracted. If they have different objects,
the object of the first verb can be extracted. The examples in (9) above, repeated in (24) below, show
that the filler-gap test works in coordinate structures in MSA:

This makes MSA different from Sranan and some other languages, but it does not mean that this
test cannot be used in MSA. Serial verbs are different from coordinate structures in MSA in that they
resist gaping. This means that, in a serial verb construction, we cannot extract any object. Both examples
below are not grammatical because we extract the object of the first verb in (25a) and the shared object
in (25b):

Additional evidence that supports analyzing this structure as a serial verb construction is that
serialized verbs in MSA must share at least one argument. The subject in an example like (15a),
repeated in (26a), is shared between the two verbs, while each verb has a different object. Additionally,
the verbs in example (15b), repeated as (26b), share two arguments: the subject and the object. The
fact that each verb can have its own object makes MSA different from some other languages, where
verbs in serial verb constructions must share one object. Some researchers, like Stewart (1963) and
Baker (1989), argue that serial verbs must share the same object but other re- searchers, such as
Crowley (2002) and Aikhenvald (2006), are opposed to this claim and maintain that verbs in a serial
verb construction may have different objects.

In this paper, we argue that serial verbs in MSA may or may not share the same object, as
illustrated above. However, the serialized verbs in the structure must share the same subject or the
structure will be a coordinate structure between two sentences. This type of coordination is possible
in MSA. The conjunction may be overt, as shown in (27a), or covert, as shown in (27b).
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4. Syntactic Analysis
In this paper, we have argued that MSA contains two constructions that are similar to serial verbs.
The first is some of being verbs that contain a semantic content. We argue that they are not serial verbs,
and they should be analyzed as auxiliaries in spite of their semantic meaning. The second construction
is the apposition of verbs and we argue that this construction should be analyzed as a serial verb
construction. In this section, we will briefly discuss our suggestions regarding the analysis of both
constructions within the LFG framework. We will focus on the functional structure (f-structure) to
show the difference between the two structures.
We suggest that the following repeated examples should be analyzed as auxiliaries for two
reasons: First, they are similar to auxiliaries in that they indicate tense with lexical verbs that indicate
aspect and do not inflect for tense. Second, they contain two clauses; this was supported by the
negation test.

As motioned above, there are two analyses for auxiliaries in LFG: the first analyzes auxiliaries as
features and is called aux-feature; the second analyzes them as predicates and is called aux- predicate.
In the aux-feature analysis, it is assumed that there is one single clause in which the lexical verb, which
follows the auxiliary, is analyzed as the head and the auxiliary is analyzed as a feature indicating the
tense. The f-structure in (29) shows the aux-feature analysis, in which the lexical verb play is the head
of the clause and occurs in the f-structure as a value for the attribute PRED. The f-structure shows that
this predicate requires two functions: SUBJ and OBL. The two functions are represented in two
embedded f-structures. Importantly, this f-structure analyzes our example as containing one clause,
but we argue that it contains two clauses, and therefore believe that the following analysis, which is
the aux-predicate analysis, is correct

In contrast, the aux-predicate analyzes an auxiliary structure, as it contains two clauses, in which
the auxiliary is the head and takes the lexical verb as a complement. The following f- structure shows
this analysis for the example in (28a). Here, the main predicate is the auxiliary, which requires two
functions: SUBJ and XCOMP. The SUBJ requirement is fulfilled by the embedded f-structure that
contains the proper noun Zayd, while XCOMP is fulfilled by the embedded f-structure that contains the
embedded lexical verb and its requirements. Obviously, the two predicates share the same subject, and
the two functions are connected by the number in the square. This analysis, which assumes that the
structure contains two clauses, is not appropriate for serial verb construction, as we will see below.
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The analysis of serial verbs in the repeated examples below shows that there is one clause that
contains two verbs, meaning that there is a difference between this structure and that of the being
verbs. The two verbs occur in one clause; they share the same subject but may or may not share the
same objects.

In LFG, a complex predicate that contains more than one verb should be analyzed as one predicate
that governs the same grammatical functions (see Bodomo (1996) Butt (1996)). We will start with the
second example in (31b) because it is easier. In this example, there are two verbs: understood and
explain. If we assume that the second verb has a subject that is controlled by the subject of the first
verb, such as in (30), we are analyzing this structure as containing two clauses. Therefore, we should
argue that there is one complex predicate, including the two verbs, that bears one subject function and
one object function. This analysis is represented in the following f-structure:

The f-structure in (32) shows the analysis of example (31b). In this analysis, the two verbs are
represented as the value of the attribute PRED in the first line of the f-structure. This means that we
assume that the two verbs constitute one complex predicate that requires two functions: SUBJ and
OBJ. The first function is represented in the embedded f-structure that is the value of the attribute
SUBJ, while the second is the value of OBJ. The subject of the complex predicate is therefore Faris, and
its object is the lesson.
The example in (31a) is different because each verb has a different object. The object of the verb
took is the stick and the object of hit is the thief. In this case, we argue that the same analysis is valid
for this structure, meaning that the complex predicate requires three functions. While this assumption
is possible in our syntactic analysis, further examination may be needed in the semantic analysis, which
is outside of the scope of this paper. We suggest that the complex predicate took.hit requires a subject,
an object, and an indirect object. The following f-structure shows the analysis of the example in (31a):
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In this f-structure, the main predicate is the complex predicate that contains the two verbs: take
and hit. We assume that this complex predicate requires three functions: SUBJ, OBJ and OBJgoal We
suggest a semantic role for the indirect object, which is goal. The three functions are shown in the three
embedded f-structures, where the subject is Muhammad, the object is the stick, and the indirect object
is the thief.

5. Conclusion
This paper discussed serial verbs in MSA, arguing that this construction does exist in MSA. We
examined two kinds of structures that are similar to serial verbs in MSA: the first was the being verb
or kān and its sisters, which contains two verbs; here, we argue that they are not serial verbs because
the two verbs occur in two clauses. The second structure is called albadal ‘apposition’ in traditional
grammar. We argue that this structure should be analyzed as a serial verb construction based on the
evidence presented. First, verbs in this structure constitute a complex situation. Second, this structure
has the same tense and aspect and verbs in this structure cannot contribute different tenses or aspects.
Third, verbs in this structure occur in one single clause, proven by the way both verbs must be negated
or asserted together and how a pronoun cannot occur with its antecedent in this clause. Fourth, verbs
in this structure must share at least one argument, which is the subject, and can also share the object.
Finally, this paper discussed the syntactic analysis of serial verbs in MSA, showing that verbs in this
structure should be analyzed as complex predicates.

References
1. Aikhenvald, A. Y. (2006). Serial verb constructions in typological perspective. Serial verb con- structions: A
cross-linguistic typology 1, 68.
2. Aikhenvald, A. Y. & R. M. Dixon, et al. (2006). Serial verb constructions: a cross-linguistic typology
(explorations in linguistic typology, vol. 2). Alandalusi (N.D.). sharh altashyl. daar hajur.
3. Alotaibi, Y. H. (2017). The analysis of auxiliaries in modern standard arabic. Journal of Faculty of Languages
and Translation, 12(2).
4. Altakhaineh, A. R. M. & A. Zibin (2018). Verb+ verb compound and serial verb construction in jordanian
arabic (ja) and english. Lingua, 201: 45–56. https://doi.org/10.1016/j.lingua.2017.08.010
5. Baker, M. (1985). The mirror principle and morphosyntactic explanation. Linguistic inquiry, 16(3): 373–415.
6. Baker, M. C. (1989). Object sharing and projection in serial verb constructions. Linguistic in- quiry, 20(4),
513–553.
7. Bisang, W. (1992). Das Verb im Chinesischen, Hmong, Vietnamesischen, Thai und Khmer: ver- gleichende
grammatik im rahmen der verbserialisierung, der grammatikalisierung und der at- traktorpositionen,
Volume 7. Gunter Narr Verlag.
8. Bodomo, A. B. (1996). Complex predicates: The case of serial verbs in dagaare and akan. In Proceedings of
the First LFG Conference, pp. 89–103.
9. Bruce, L. (1988). Serialization: from syntax to lexicon. Studies in Language. International Journal sponsored
by the Foundation “Foundations of Language”, 12(1): 19–49.
10. Butt, M. (1996). The Structure of Complex Predicates in Urdu. Dissertations in Linguistics. Stanford, CA.
Revised and corrected version of 1993 Stanford University dissertation.
11. Byrne, F. (1987). Grammatical relations in a radical creole: Verb complementation in Saramac- can, Volume
3. John Benjamins Publishing.
12. Byrne, F. (1990). Tense marking in serial structures.
13. Chomsky, N. (1955). The Logical Structure of Linguistic Theory. New York: Plenum Press. Published in 1975.
14. Collins, C. (1997). Argument sharing in serial verb constructions. Linguistic inquiry, 461–497.
15. Crowley, T. (2002). Serial verbs in Oceanic: A descriptive typology. Oxford University Press on Demand.

16. Durie, M. (1997). Grammatical structures in verb serialization. Complex predicates 289, 354.
17. Falk, Y. N. (1984).
483–509.

The English Auxiliary System: A Lexical-Functional Analysis.

Lan- guage 60(3),

18. Falk, Y. N. (2008). Functional relations in the English auxiliary system. Linguistics 46/4, 861–889.
https://doi.org/10.1515/ling.2008.028

19. Foley, W. A. (2010). Events and serial verb constructions. Complex predicates: Cross-linguistic perspectives
on event structure, 79–109.
242
243 -229 : ص،2021 -4 العدد،3 املجلد-املجلة الدولية للدراسات اللغوية واألدبية العربية

Serial verbs in modern standard Arabic

Yasir Alotaibi

20. Hyman, L. M. (1975). On the change from sov to svo: evidence from niger-congo.
21. Larson, R. (1991). Some issues in verb serialization. Serial verbs: Grammatical, comparative and cognitive
approaches, 185–210.
22. Lord, C. (1993). Historical change in serial verb constructions, Volume 26. John Benjamins Publishing.
23. Ross, J. R. (1967). Constraints on variables in syntax.
24. Ross, J. R. (1986). Infinite syntax. Ablex Publishing Corporation.
25. Ryding, K. (2005). A reference grammar of modern standard Arabic. Cambridge Univ Pr.
26. Schachter, P. (1974). A non-transformational account of serial verbs. Studies in African Linguis- tics 5, 253–
270.
27. Schiller, E. (1990). On the definition and distribution of serial verb constructions.
28. Sebba, M. (1987). The syntax of serial verbs: An investigation into serialisation in Sranan and other
languages, Volume 2. John Benjamins Publishing.
29. Seuren, P. A. (1990). Serial verb constructions. Sibawayh (N.D.). alkitaab. dar almarifah.
30. Stahlke, H. (1970). Serial verbs. Studies in African linguistics, 1(1): 60–99.
31. Stewart, J. M. (1963). Some restrictions on objects in twi. Journal of African Languages, 2(2): 145–149.
32. Van Staden, M. & G. Reesink, et al. (2008). Serial verb constructions in a linguistic area .

243
243 -229 : ص،2021 -4 العدد،3 املجلد-املجلة الدولية للدراسات اللغوية واألدبية العربية

