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الرتاث وصياغة النص الرمزي يف أعمال 
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تنويو : تمثل ىذه الدراسة مبحثا ضمن دراسة أشمل تتناول "استليام التراث في 
 عبد اهلل أعمال يحيى الطاىر

 مقدمة : النصوص المبيمة والمنيج التأويلي -
تحتــوي تبربــة يحيــى الطــاىر علــى عــدد مــن النصــوص التــي تســتند علــى الرمــز       

لي نوســو للوفــوى علــى دككت تلــ  وتعتمــد علــى التشــوير   ومــن ثــّم يوــرض المــنيج التــأوي
ـــ ــدرس ىــي النصــوص وفــ  شــوراتيا   ف ــا بال ــي تتناوليــا اليرمنيوطيق " القضــية ااساســية الت

.  (ٔ)معضـلة توســير الـنص بشــ ل عــام   سـوا   ــان ىـذا الــنص نصــا تاريخيـا أو نصــا دينيــا"
فبــل أن والمـنيج التــأويلي فــديم   نشــأ فــي حضــن علـم الاىــوت لتوســير النصــوص الدينيــة   

 .( ٕ)ينتقل إلى مباكت أ ثر اتساعا منيا النقد اادبي 

                                                 

ب  2005ب  7اءة وآليات التأويل " المركز الثقااي  الرربا  ب بياروت ب طد. نصر حامد أبو زيد " إشكالية القر  (1)
 . 13ص 

  -لموقوف عمى خطوط عامة لتطور النظرية التأويمية / الهرمنيوطيقا انظر :  (2)
( ب 192قااراءة ياا  أدب قااديل " عااالل المرريااة ب الكوياات ب عاادد ) –د. عبااد الارااار مكاااوي " الاابور ا  ااتبداد  -

 . 90 – 85 رة التر ير ( ص ص مبحث ) يم1994
د. نصر حامد أبو زيد " إشكالية القراءة وآليات التأويل " مبحاث ) الهرمنيوطيقاا ومرةامة تر اير الانص( ص  -

 .    49 - 13ص  
ب  65األصااول الاربيااة والثقايااة الرربيااة " مالمااة يصااول ب الراادد  –الحبيااب بااو عبااد اه " مرهااول الهرمنيوطيقااا  -

وهو يرى أن رصد هبا المصطمح عبر كتابات عدد مان المركارين الرارب المراصارين  . 163. ص  2004
يكشف عن .. " التباين ي  تقبل المصطمح الارب  عبار ا خات ف يا  ترريبار وطريقاة تمثال قةاايات وآلياتار 

اه " النظرياة . ماا يؤكااد الوةال القمااي الابي يريشاار المصاطمح النقاادي يا  الثقايااة الرربياة " الحبيااب باو عبااد 
 164ب ص  2004ب  65األصااول الاربيااة والثقايااة الرربيااة " مالمااة يصااول ب الراادد  –مرهااول الهرمنيوطيقااا 

 وما بردها .
قراءة ي  تالميات المقدس والالميل من خ ل رمزية الحروف ورمزية  –ح ن طمب " ولكل ي  القصص حياة  -

  بردها .وما  38ب ص  1993ب  3ب عدد  12ال رد " مالمة يصول ب مالمد 
اليونانية ب ومرناها  Hermeneiaييرالل " إلى كممة هيرمانيا  Hermeneuticsالهيرمينويطيقا أما مصطمح    

( ياا  كتابااات  1630 – 1629الشاارح أو التر ااير . وقااد ظهاار ألول ماارة ياا  الرصاار الحااديث ) نحااو عااال 
اول أن يؤ اااس أ اااموبا عممياااا الريم اااوف وال هاااوت  كاااونراد دانهاااار الااابي عااااش وعمااال يااا   ترا ااابورج ب وحااا

يتالاااوز منطااي أر ااطو وخطابتاار وي اااعد الرمااول الن ااانية ياا  بلاا  الحااين ياا  الكميااات الرميااا ) وهاا  كميااات 
الحقوي وال هوت والطب ( عمى تأويل األقاوال المدوناة تادوينا دا  وصاحيحا . و  ينرا  هابا والاود نظرياات 

ندرية يا  الرصار الهميني اتس المانهم المالاازي يا  تر اير أقدل ي  تر اير النصاوص ب إب اتبال عممااء ال اك
لمكتااب المقادس . كماا =الشرر واأل اطير ب كما مهد عمماء ال هوت ي  الرصار الو ايط لمتأويال الصاحيح 
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" مشــ لة فيــم الــنص وتوســيره ) أو تأويلــو ( مشــ لة ليــا تــارير طويــل ســوا  فــي تراثنــا إن   
وفـي  (ٕ)  وىو ما يؤ ـده د. نصـر أبـو زيـد  (ٔ)القديم   أو في التراث الغربي فديمو وحديثو " 

النص القرآني بتحولو من نص تنزيل إلى نص تأويل فـد مثـل إطار التراث العربي ياحظ " أن 
المبال الحيوي وااساسي لظيـور مصـطلا التأويـل والـذي سـرعان مـا بـاور مويـوم التوسـير 

ن  ـان مويــوم ) التأويـل ( (3)علـى ســبيل التطـاب  فــي الدكلـة والتــرادى "   مــا يشــير د.  – وا 
ية   فمنـذ القـرن الرابـع اليبـري تقريبـا " حمـل فـي تراثنـا العربـي دكلـة سـلب فـد -نصر حامد 

صــار شــاأعا أن التأويــل بنــوح عــن المقاصــد والــدككت الموضــوعية فــي القــرآن ودخــول فــي 
ــد وأف ــار  ــدككت ومعــاني  –أو بــااحرض ضــاكت  –إثبــات عقاأ مــن خــال تحريــى عمــدي ل

دكلتــو غيــر الحســنة . لــذا فــ ن " مصــطلا التأويــل ا تســب  (ٗ) الموــردات والترا يــب القرآنيــة "
تدريبيا   ومن خـال عمليـات التطـور والنمـو اكبتمـاعيين ومـا يصـاحبيما عـادة مـن صـراع 

 . (٘)ف ري وسياسي " 
ــل    ــث  –والتأوي ــة والنقديــة مصــطلا خافــي   حي ــر مــن المصــطلحات اادبي شــأنو شــأن  ثي

 . (ٙ)ياحظ " عدم وبود اتوا  واضا وصارم على مويوم التأويل ووظيوتو "

                                                                                                                              

( عن الرقيدة ونشأت قواعد وأ اليب لتر اير مراان   430 – 354نرى مث  ي  كتاب القديس أوغ طين )=
ميمياة ب إلاى أن ظهارت البادايات الحقيقياة لمنااهم الرهال والتر اير يا  عصار النصوص المختمرة ألغاراض تر

ص  62" هااامش  –التنااوير وياا  ظاال الرومانتيكيااة والرم اارة المثاليااة األلمانيااة " انظاار : " الاابور ا  ااتبداد 
108 . 

( ب 192عاادد )قااراءة ياا  أدب قااديل " عااالل المرريااة ب الكوياات ب  –د. عبااد الارااار مكاااوي " الاابور ا  ااتبداد  (1)
 . 86ب  85ب ص  1994

: " الهرمنيوطيقا )...( قةية قديمة والديدة ي  نرس الوقت . وه  يا  تركيزهاا  د. نصر حامد أبو زيديقول  (2)
عمى ع قة المر ر بالنص لي ت قةية خاصة بالركر الارب  ب بل ه  قةية لها والودهاا المماح يا  تراثناا 

 . 14" انظر : " إشكالية القراءة وآليات التأويل " ص الررب  القديل والحديث عمى ال واء 
 .164األصول الاربية والثقاية الرربية " مرالل  ابي ب ص  –الحبيب بو عبد اه " مرهول الهرمنيوطيقا  (3)

بااين المرريااة الرمميااة والخااوف ماان التكرياار " المركااز  –د. نصاار حامااد أبااو زيااد " التالديااد والتحااريل والتأوياال  (4)
 . 133ب ص  2010ب  1ي  الررب  ب طالثقا

وماا برادها  133. ويراالل بالترصيل مبحث ) إشكالية تأويال القارآن قاديما وحاديثا ( ص  134ال ابي ب ص  (5)
. 

الروامل والمظااهر وآلياات التأويال " عاالل المررياة  –د. عبد الرحمن محمد القرود " اليهال ي  شرر الحداثة  (6)
. ولمزيااد ماان الترصاايل انظاار مبحااث ) مرهااول التأوياال ووظيرتاار ( ص  304 . ص 2002( ب 279ب عاادد )
 وما بردها . 299
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بيــد أننــي أرض أن الدكلــة اللغويــة ل لمــة ) التأويــل ( ولبــذرىا اللغــوي ) أول (  ويلتــان بــأن   
 دككٍت وافيًة : -اصطاحا  -تمنحا مويوم ) التأويل ( 

 : الربـوع " اَاْولُ فالدكلة ااساس التي يشير إلييا البذر اللغـوي ) أول ( ىـي الربـوع :   -
ل ِإليــو الشــي َ  : َرَبــع ومــ كً . آل الشــيُ  َيــُؤول َأوًك  :  . وأُْلــُت عــن الشــي  : َرَبَعــو . وَأوَّ

 .  (ٔ)ارتددت " 
ل ( إلى التدبير والتقدير :  - لـو ما يشير الوعل ) أوَّ َل ال اَم وتََأوَّ لـو  : َدبَّـره وفـدَّره " وَأوَّ   وَأوَّ

لو  . (ٕ)"  َفسَّره : وتََأوَّ
بعــد تــدّبره  –ود مــن التأويــل ىــو إلــى الربــوع بــال ام أن نويــم أن المقصــ –إذن  –يم ننــا   

   إلى معنى آخر غير المعنى الظاىر . –وتقديره 
وبتأمــل مــا أوردتــو المعــابم حــول دكلــة التأويــل أرض أنيــا أشــارت إلــى نمطــين للتأويــل أو  -

والتأويــل ك يحضــر مــن ااســاس إك مــع النصــوص المبيمــة  –بــااحرض للنصــوص المبيمــة 
 و يوية تعامل التأويل معيا : -قة الُمستغلَ 

والمـراد بالتْأويـل نقـل ظـاىر اللوـظ عـن وضـعو اَاصـلي ِإلـى مـا َيحتـاج نقرأ فـي اللسـان : "  -
 . ُتِر  ظاىُر اللوظ " ِإلى دليل لوكه ما

وىذا النمط من التأويل يشير إلى النصوص التي ك تحمل دكلة أحاديـة ظـاىرة   أو بمعنـى   
صــوص التــي تضــعنا أمــام معنيــين : ااول م شــوى وظــاىر للعيــان   والثــاني آخــر : تلــ  الن

مستتر يحتاج إلى تأمل وتدبر للربوع إليو   ولـن ت تمـل معطيـات ىـذه النصـوص ولـن تـؤدي 
 رسالتيا إك بالوفوى على ىذا المعنى المستتر .

دككتيــا  أمـا الـنمط ارخـر مـن التأويـل فيحضـر مـع النصـوص المبيمـة   التـي ربمـا  انـت -
مستغلقة تمامـا   بحيـث يطالعيـا القـارئ ويقـى أماميـا حـاأرا وربمـا عـابزا عـن القـبض علـى 

ــُت الشــيَ  َأُؤولــو ِإذا بمعتــو وَأصــلحتو ف ــان التْأويــل بمــع دكلتيــا . نقــرأ فــي اللســان : "  أُْل
ل والتْأويـل" .. "  معـاني أَلوـاظ َأشـَ َلت بلوــظ واضـا ك إشـ ال فيـو توسـير ال ــام  الليــث: التـَأوو

 . " معانيو وك يصا ِإّك ببيان غير لوظو الذي تختلى

                                                 

 ل ان الررب ب مرالل  ابي ب مادة ) أول ( . (1)
 ال ابي ب المادة نر ها . (2)
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اليرمنيوطيقـا علـى اعتبـار أنيـا " إبـرا  وىذه الدككت ىي التي يدور حوليا مويـوم     
لغوي ينقل  ـل خطـاب مـن حالـة الغمـوض وا بيـام إلـى حالـة الوضـوح والبـا  فصـد تيسـير 

درا و سوا   ان ىذا الخطاب  ا  . (ٔ) م آلية ووحيـا متعاليـا أو إبـداعا فنيـا إنسـانيا "فيمو وا 
المويــوم اكصــطاحي الــوظيوي للتأويــل باعتبــاره " فــن توســير النصــوص  ليــويشــير وىــو مــا 
  مــع اكعتــراى بــأن ىــذا المويـوم " مبســط ك يحمــل المعــاني والمضــامين التــي  (ٕ) المبيمـة "

 . (ٖ)تغذَّي بيا المويوم طيلة مسيرتو التاريخية "
ونحــن نعــرض لمعنــى التأويــل يبــب علينــا اكنتبــاه إلــى الوــر  بــين التأويــل والويــم       

" مويـوم  لمـة ) الويـم ( التـي تتـردد فـي   ومن ثم ف ن  (ٗ)فالويم يشير إلى " علم الشي  " 
نما أحد أغراضو أو مرحلة أو مستوض من مسـتوياتو "   (٘)ف ر التأويل   ليس ىو التأويل   وا 

بدييي أننا فبل الشـروع فـي تأويـل الـنص علينـا أن نسـتوعبو ونحـيط بـو علمـا أوك   . فمن ال
وأفصـــد ىنـــا فيـــم المعنـــى الظـــاىر ااّولـــي   ثـــم ت تمـــل داأـــرة الويـــم بـــالوفوى علـــى المعنـــى 

يـة للتواصـل مـع أي نـص أالمقصود والنياأي . مع التنويو إلى أن ) الويـم ( ىـو الغايـة النيا
 صياغة محتواه .ميما  ان نوعو وطريقة 

ــل      ــر اشــتبا ا مــع التأوي ــا العربــي  –أمــا المصــطلا اا ث فيــو  -وبــااخص فــي تراثن
   (ٙ)"  شـــى المـــراد عـــن اللوـــظ المشـــ ل "  –لغـــًة  -مصـــطلا ) التوســـير (   والـــذي يعنـــي 

ــى واحــد  ــل والتوســير بمعن ــى أن التأوي ــا بــين ( ٚ)ويشــير بعــض اللغــويين إل   إك أن ثمــة فارف
وىنـا  خـاى حـول بـذرىا اللغـوي   ىـل ىـي  –التأويل   حيث " أن  لمة التوسـير التوسير و 

تعني في الغالب ما يقترب إلـى حـد  بيـر مـن معنـى التربمـة ارن  –من الوسر أم من السور 
                                                 

 .165اية الرربية " مرالل  ابي ب ص األصول الاربية والثق –الحبيب بو عبد اه " مرهول الهرمنيوطيقا  (1)
 . 300" ص  –البهال ي  شرر الحداثة "  (2)
 ال ابي ب الصرحة نر ها . (3)
. وياا  الم ااان : " الرهاال : مرريتاا   457/ 4انظاار : " مرالاال مقاااييس الماااة "  باان يااارس ب مااادة ) يهاال (  (4)

" . ويهمات الشا ء : عقمتار وعريتار   ايبوير الش ء بالقمب . يهمر يهما ويهما ويهامة : عممر ; األخيرة عان
 ب " ل ان الررب " ب مادة ) يهل ( .

 . 306" ص  –البهال ي  شرر الحداثة  (5)
 ل ان الررب ب مادة ) ي ر ( . (6)
انظر : مادة )ي ر( . وي  موةل  ورد ي  ل ان الررب : " ابن األعراب  : التر ير والتأويل والمرنى واحد " (7)

يقال: التْأويل والمرنى والتر ير واحد " انظر : ماادة )  بن يحيى عن التْأويل  ئل َأبو الرباس َأحمدآخر : " 
 أول ( .
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ن  انت تربمة داخل النظام اللغـوي نوسـو . ومـن ىنـا نويـم لمـاذا أطلـ  ابـن بنـي )...(    وا 
. فتوسـير  (ٔ)سم ) الَوسر ( وىو مبرد شرح لمعاني الموـردات " على شرحو لديوان المتنبي ا

النص شرح لمورداتو   أما تأويلو ف برا  مح وم بالتدبر والتحـريي للربـوع بـالمعنى إلـى المـراد 
. وىــذه التورفــة " ُتعلـــي مــن شـــأن التوســير   وتغـــض مــن فيمـــة التأويــل علـــى أســاس مـــن 

ية فـي الحالـة ااولـى موضـوعية تاريخيـة توتـرض موضوعية ااول وذاتية الثاني . الموضـوع
ــــر إطــــار وافعــــو التــــاريخي وىمــــوم عصــــره   وأن يتبنــــى موفــــى  إم انيــــة أن يتبــــاوز الموسي
المعاصرين للنص   ويويم النص  ما فيموه في إطار معطيات اللغـة التاريخيـة عصـر نزولـو 

 "(ٕ) . 
ــا طرحــو د. نصــر حامــد حــول م    ــا   إذ نتوــ  مــع م وضــوعية التوســير ونحــن   ىن

وذاتيــة التأويــل   ف ننــا نضــع إعــا ه مــن شــأن التوســير وغضــو مــن شــأن التأويــل فــي إطــار 
بيده البحثي وسيافو الذي ُعنـي فـي ااسـاس بمرابعـة المـوروث ا سـامي فـي إطـار بيـود 
ر القدما  في توسير القرآن ال ريم . ومن ثّم ف ننا حين ننقل ىذا التمييز بـين التأويـل والتوسـي

إلى مبال النصوص اادبية ف ن المزية وا عا  سـي ونان مـن نصـيب التأويـل ا إذا التوسـير 
 وفوى على الدكلة المعبمية للموردات .  –في النياية ووفقا للدكلة التي حددناىا  -

ــا  ــر يشــغل موفع ــى أن القــارئ / المتلقــي / الموسي ــو إل ومــن الضــرورة بم ــان أن ننتب
مـام  بيـر فـي نظريـة التأويـل . وىـو مـا يؤ ـده تيـري إيغلتـون حـين يـذىب متمييزا ويحظى باىت

إلــى أنــو " يم ــن للمــر  أن ُيَمْرحــل تــارير النظريــة اادبيــة الحديثــة وبصــورة تقريبيــة بــدا فــي 
ــة  ــرن التاســع عشــر (   مرحل ــة والق ــالمؤلى ) الرومانتي ي ــة اكنشــغال ب ثــاث مراحــل : مرحل

البديـد (   ومرحلـة انزيـاح اكىتمـام بشـ ل ملحـوظ باتبـاه  اكىتمام الحصـري بـالنص ) النقـد
 . (ٖ)القارئ في السنوات ااخيرة " 

عـن  ثيـر مـن تلـ   بعيـدالـم ي ـن  -في تبربـة يحيـى الطـاىر ا بداعيـة  –واستليام التراث   
التي تحمل بعدا رمزيا يتطلب فرا ة تأويلية للوفوى على الدكلة التـي تطرحيـا تلـ   النصوص

                                                 

 . 137" ص –د. نصر حامد أبو زيد " التالديد والتحريل والتأويل  (1)
درا اة يا  تأويال القارآن عناد محيا  الادين بان عربا  " دار التناوير  –د. نصر حامد أبو زيد " يم رة التأويل  (2)

 . 11ب ص  1983ب  1لمطباعة والنشر ب بيروت ب ط
 . 131ب ص  1995تيااري إيامتااون " نظريااة األدب " ترالمااة ثااائر ديااب ب منشااورات وزارة الثقايااة ب  ااوريا ب  (3)

وعاان اتالاهااات النقااد ويقااا لمااا انشااامت باار ب انظاار : عبااد الناصاار ح اان محمااد : " نظريااة التواصاال وقااراءة 
ا تالاهاات النصاية  –ا تالاهاات التاريخياة  النص األدب  " مرالل  ابي ب حيث أشار إلى ث ثة اتالاهاات :

 ا تالاهات الت  ترنى بالقارئ . -
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بالتـالي  –ويعنينا ىنا اكنتبـاه إلـى دور التـراث فـي صـياغة نـص مشـور   ودوره ص   النصو 
 في ف  شورات ىذا النص . –
صـياغة تلــ  النصـوص يــتم  يودوره فـ -فـي تبربـة ال اتــب  -وياحـظ أن اسـتليام التــراث   

 -وف   يويات متعددة :
 : ة وصياغة النص الُمشوَّرسطور اا -ٔ*
) ة سـطور ااسـاس علـى توظيـى اا يتنيض فالقصص لى عدد من تحتوي تبربة ال اتب ع 

ة المسـتلَيمة نسـيَج سـطور ىـذه القصـص تصـير اا فوـيتناولتيا الدراسة في مبحث مسـتقل ( 
 للولوج إليو وف  شوراتو : وتاحامالعمل و 

ودارت حول مطـاردة تمـت ة العملقة أسطور نيضت على استليام  التي " " الدرس فصة يف -
يم ــن مــن الموابيــة  وانتيــت بــأن فتــل ااوُل نوَســو خوفــا   ياننــا والربــل البــداأبــين ابــن زم

القـديم البـالي علـى ا نسـان المعاصـر    ثالخرافة وا ر  ةالقول إن الربل البداأي يرمز لسيطر 
وربما تضي  داأـرة الدكلـة لتشـير إلـى ا نسـان العربـي غيـر القـادر علـى مرابعـة ال ثيـر مـن 

أنـو خـاأى منيـا وغيـر  –بتعبيـر القصـة  –تو يـره أو لنقـل  يد حر تو وتشـلّ موروثاتو التي تق
نما لضعى فيو يدفعـو إلـى أن يوضـل  فادر على موابيتيا , لذا فيي تسحقو , ك لقوة فييا وا 

إلـى أن الموابيـة  انـت  ويلـة بتغييـر  –في خاتمتيـا  –الموت على موابيتيا والقصة تشير 
ــا البــداأي لــرأض البــداأي مصــير) ابــن زماننــا ( : " لــو وا  –بــدك مــن ظيــره  –بــو ابــن زمانن

ىنـا  تقلصات في الوبو وبحوظا فـي العينـين وفمـًا فـاغرًا , أشـيا  تنطـ  بـالخوى الصـريا ,
التــي لــن نســما احــد بــأن  – ــان البــداأي كشــ  ســيترابع بيــدض التبربــة والغريــزة ا لييــة 

لتـي تعـرى ح ايتيـا " لمـذعورة : تلـ  اشي  للحمامة ا أي –يش  نا فييا , ولما حدث شي  
 ( .٘ٚٔصااعمال ال املة ) 
ويرض البعض أن ا نسان البـداأي والغرفـة المغلقـة يرمـزان للمـوت الـذي ك ف ـا  منـو   وأن   

 (ٔ)استعمال الببية أو الرأس يرمز لوفوى العقل   فوة ا نسان ال بـرض   عـابزا أمـام المـوت 
النص وف  رؤية دكليـة مغـايرة تستحضـر الوافـع العربـي الممـز  ف  شورات  نايم ن. إك أننا 

والمنيــزم أمــام فــوض غربيــة اســتعمارية )عملقيــا ( الضــعى العربــي وخــاى مــن موابيتيــا ا 
ذلـ  الـذي  –نو لو وابـو اامري ـي المتعملـ  فوات ااوان أنو  بن سليمان , وأ لي تشى بعد

                                                 

 . 175ص أمان  محمود مصطرى محمد : " المكان وعوالمر الد لية ي  أدب يحيى الطاهر عبد اه "  (1)
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فـي العـذاب  ا لبثنـا زمنـالمـ –منـو  بعصـا الرعـمات منذ زمن وك يقيم صلبو إك اكت ا  على 
 الميين. 

)  لــذي عنــاه ال اتــب بيــذاىــو التلميــذ ااول فــي مدرســة الحيــاة ا (الولســطيني  وفــد ي ــون )
 الدرس ( .

و اامــر إلــى التــوحش انتيــى بــ ىــذا المطــرود مــن أىلــو والــذيلعــل  وفــى فصــة " الغــول "  -
نية وابييــا المبتمــع والثقافــة المحافظــة : " يرمــز إلــى  ــل صــاحب ف ــرة إنســا والعــيش وحيــدا

ااىل القساة " بالرفض والنبذ , فينتيي اامر بيذه الو رة وصاحبيا إلـى التـوحش و) التغـول 
للرعب و) ا رىـاب ( اولأـ  الـذين عبـزوا  ت تصير) الو رة ( المطرودة مصدرا( وبمرور الوف
 . (ٔ)عن احتضانيا

ل " فقد نيضتا على توظيى مـا شـاع فـي المخيلـة الشـعبية أما فصتا " الموت " و " الرسو -
 –حــول فــدرة الماأ ــة علــى التحــول والتشــ ل فــي صــور مختلوــة . وفيمــا أرض فــان القصــتين 

 يتـربط ا نسـان بالحقيقـة ال بـرض فـ يالعافـة التـ يمـن التأمـل فـ تحمان نوعـا –بش ل عام 
آٍن ا فنحن نعـرى أنـو متـربص  يف وُبعدا منا أ ثر ااشيا  ُفربا حياتو   وىى حقيقة الموت  

  ومــن ىنــا   ــل لحظــة   وك نــدرض  نيــو حتــى نلقــاه   ومــن ذا  التبربــة مضــى بيــا يبنــا فــ
 الموت . يتأمات ف حمل اادب ا نساني

يحمان أبعادا رمزية تحتمل وتتقبل أ ثر مـن تأويـل  –وفقا لطبيعتييما التبريدية  –القصتان 
القصة ااولى يرمـزان لننسـان فـي مطلـ  وبـوده وصـراعو مـع المـوت     فالعبد والعبدة في 

أما ) غيط السيد ( فيو أرض اهلل التي يحيا علييا ا نسـان وتشـيد صـراعو مـن أبـل الحيـاة 
باسـم السـيد صـاحب الغـيط ( فلعلـو ولـى   أما ندا  ) رب الدار ( ) وفـد حضـر فـي القصـة اا 

ــد   فيمــارس مــا  المــوت خداعــو  إشــارة لرمــر ا ليــي لمــا  المــوت بقــبض روح مــن يري
 وفدرتو على التن ر .

                                                 
الحالاال وحاول تما  الد لاة أو قرياب منهاا تادور قصاة ) الالاوع ( يا  بات المالموعاة ص وهابت القصاة الصاايرة  (1)

ةااءات مماا الااء عان ) الااول ( يا  قصاتر : "الااوز الحاد إة إ  أنها تحمال  طور وان خمت من ا تمهال األ
 –بات ياول برياد   هكابا يار امدما وخاف من ق وة التشريل يثقب الحائط بالهمة واليدين وبابراع مان حدياد ص

  يواالار   و  بشار . وامدما من الحيل األهل ونريل الحةر إلى الحيل البياد : حياث الاوحش وحياث   مااء
 الااوحش إ  بالنااار التاا  تولااد ماان ةاارب حالاار بحالاار  . ياارد آدماا  بات يااول بريااد ماان الحاايل التشااريل " )

 .(  240ص
 و  كبير اخت ف بين أن يطردت األهل الق اة صأو أن يرر هو بركرتر /حممر من ق وة تشريرهل .  
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يبعـل المـوت  يفـد تأخـذان ف ـرة المـوت إلـى منحـى رمـز  –من بانب آخـر  –ل ن القصتين   
ورا  ما ىـو زاأـى  ر  روحو ومقوماتو ا نسانية ليثاعن السقوط البشرض حين يبيع الم تعبيرا

 خادع .
ر  الغوايـة   فَشـ يبدو ثمينا افة فنبيع ذواتنا لنحصل على شي بر  صورة وفد ُيعّد الشَّر  في  

 ٕٚٗص  –/ الما  عزراأيل " فادر على أن ي ـون سـم ة  بيـرة بعيـون مضـيأة " ) المـوت 
. ) 
 –بو رة أفـرب  يبيع المر  ذاتو بثمن بخس متعلقاف   ش ا مغايرارَ وفى المقابل فد يأخذ الشَ   

 –وىو مخـادع فـادر  –خرى : " رسول الموت المحب للزينة للتواضع والتبرد من الز  –عنده 
ىيأة سم ة  بيرة حيـة " ) الرسـول  يوتن ر ف –خلع أثواب الحرير والعقد والقرطين والخلخال 

 ( . ٖٕ٘ص  –
  إذ نبيـع ذواتنـا ونحـن نحسـب أننـا نحسـن  يوفى  ـا الحـالتين ال ـل خاسـر   وضـل السـع  

   ُصنعا .
ــا  " - ــة العبــوز و تــن  : فصــة " الب  ــى شخصــيتين ىمــا : اارمل يض فصــة " الب ــا  " عل

الحية   ومن خاليما   ومن خال ما برض بينيما من وفاأع   و ذل  مـا يضـعو ال اتـب فـي 
تضاعيويا مـن إشـارات   مـن خـال ذلـ   لـو تتولـد دكلـة القصـة وتتشـ ل أبعادىـا الرمزيـة . 

 راحل التالية :والعافة بين اارملة العبوز والحية مرت بالم
تعيش بموردىـا شـاعرة باامـان    –وىذا ما نويمو من القصة  –في البداية  انت العبوز  -

وعلى النقيض من ذل   انت حياة الحية   فقد احتمت الحية ببيت اارملة بعـد أن فطـع ربـل 
 ذيليا .

بوخـة تدبرت العبـوز حاليـا بح متيـا فاتقـت شـر الحيـة بـأن فـدمت ليـا  ـل يـوم بيضـة مط -
 بالبصل   وصرفت أمور حياتيا  المعتاد معتمدة على دباباتيا .

ــل أحــد صــغارىا دبابــة مــن  - ــم فت ــة   ث ــى أن باضــت الحي ــى ىــذا الحــال إل ــام عل مــرت ااي
دبابات المرأة العبوز   وفد  انت الحيـة وفّيـة إلـى الحـد الـذي بعليـا تقتـل صـغيرىا الواعـل 

 و .وتتر  الم ان إلى عرا  رحب ك أمان في
ىــذا بينمــا اارملــة العبــوز ظلــت تب ــي ضــعويا وىوانيــا بصــحبة دباباتيــا وفتيلــين   وك  -

 تعرى متى تتوفى عن الب ا  .
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و ي يصل القارئ لدكلة ما فعليو أن يتأمل صياغة النص وما بو من إشارات تسـتلزم طـرح   
ل الحيـة   فأببرىـا أسألة متعافبة تبدأ من السطر ااول الذي يشير إلى الربـل الـذي فطـع ذيـ

على اكحتما  ببيت العبـوز لتبـد فيـو اامـان الموتَقـد   ولـن تنتيـي ااسـألة مـع آخـر سـطر 
مــن ســطور القصــة والــذي يشــير إلــى أن ىــذه ىــي ال يويــة التــي تــّم بيــا الوــرا  بــين الحيــة 

 واارملة العبوز : " ى ذا تم الورا  " .
ـــ ) المــرأة    ــار ال اتــب ل ــدا ليقــيم علييمــا نصــو بــا  أمــرً و  –وك شــ  أن اختي ــة ( تحدي ا الحي

ا ا فالعافــة بينيمــا تضــرب ببــذورىا فــي أعمــا  الوبــدان والــوعي البشــريين   منــذ مقصــودً 
مـن الوـردوس الموقـود   اللحظة التي تم فييا الربط بـين المـرأة والحيـة وبـين خـروج ا نسـان 

 تتسـم بالوفـا     مـا أن حياتيـان الحية اتخذت فـي القصـة ُبعـدا مغـايرا   فيـي مع ماحظة أ
بــل اكحتمــا  ببيــت اارملــة العبــوز و ــذل  بعــد مغادرتيــا لبيتيــا  انــت تتســم بوقــد اامــان . ف

ومن ناحية أخرض نبد أن اارملة العبوز  انت علـى بيـل تـام بالوفـاأع ااخيـرة التـي تمـت   
  ومــن ثــم فــ ن ب ا ىــا  فيــي لــم تعلــم بوفــا  الحيــة وفتليــا لصــغيرىا القاتــل ومغادرتيــا لبيتيــا
 الذي ك تعرى متى سيتوفى لم ي ن مبنيا على علم بوافعيا البديد. 

فـي تأسـيس فيمنـا لـدككت القصـة وتوبيـو البعـد  –فيما أرض  – ل ىذه ا شارات ليا دور   
مـن ناحيـة   والحيـة  –ولمـاذا ىـي أرملـة مـن ااسـاس     –الرمزي ل ل من اارملة العبـوز 

ض   ذلـ  أن " فصـص الحيـوان ليسـت فصصـا وافعيـة عـن سـلو  الحيوانـات   من ناحيـة أخـر 
نما ىي أمثوكت يتحدث فييا الحيوان مثل البشر   وي ون فناعا فييـا لمنطـ  إنسـاني "   (1)وا 

و" فيما يخص النس  الرمزي   فأمثولة الحيوان تقدم مامـا خاصـة يم ـن تعريويـا بالتشـبيو 
  . (2)المرسل " 

ف نني لّما أىتـِد لدكلـة ُمرضـية تقنعنـي ب ثباتيـا ىنـا   ومـا أراه أن ىـذا الـنص  وفي الحقيقة  
ينتمي لمبموعة من نصوص تؤسس لرؤيـة عامـة أراد مـن خاليـا ال اتـب أن يقـى مـع أىـم 
الغراأــز والمشــاعر واللحظــات ا نســانية الوارفــة   ومنيــا مــا تصــرح بــو القصــة فــي عنوانيــا 

 –الغـول  –البـوع  –الخـوى  –الضـح   –اخليا : ) الب ـا  بش ل مباشر أو ما تطرحو في د

                                                 

وثناا الشارب  وتراثناا الرم ار  " مالماة يصاول ب مالماد يلاير البوري غازول " قصاص الحياوان باين مور  (1)
 . 136ب ص  1994ب  13ب عدد  13

  . 142ال ابي ب ص  (2)
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ىي وىو (   وك يبعـد ىـذا عـن الماحظـة التـي ذ رىـا د. حسـين حمـودة  –الرسول  –الموت 
 –وىي آخر ما  تـب ىـذا ال اتـب  –حين أشار إلى أن بعضا من ىذه القصص " ترتبط )...( 

رية (  ليــا والحنــين المشــوب بتبسـيد مــا يشــبو ىـابس اكنســحاب مــن ) المواضــعات الحضـا
 . (1)إلى رحم أول خارج الزمان والم ان" –مستحيلة  –بنزوع بداأي إلى عودة 

 الح ي الشعبي وصياغة النص الرمزي : -ٕ *
ماما مميزة مـن حيـث دور التـراث تمثل مبموعة " ح ايات لرمير حتى ينام " تبربة ذات   

 ومعطياتـــو يالشـــعب يالح ـــ يفـــ ممـــثا   التـــراثفوييـــا نبـــد صـــياغة الـــنص المـــؤول    فـــي
 -...   والـى ليلـة وليلـة  يوالشخصيات وتقنيات الح ـ لمتنوعة على مستوض اللغة والراويا

عامــًا شــ ل مناخاتيــا  احتــوض التبربــة   وفالبــا وعــا ً  ا إذ شــ لتحضــور متميــز  - مــا مــر 
يا علـى أميـر   قصـورسم تواصـيليا   فال اتـب يضـع فصصـو ااربـع عشـرة علـى لسـان راٍو ي

من معطيات زمـن ولَّـى   بينمـا وافـع القصـص ومـا تطرحـو يتبيـان واامير  و اىما : الراوي
سـي ون معنيـا وىـو يسـتليم الليـالي بصـياغة  –بطبيعـة الحـال  –والمبـدع  لوافع ىذا الـزمن .

ما " ألى ليلـة وليلـة عنـدرؤية ما خاصة يود إيصاليا من خال توظيوو ليذا العمل   ذل  أن 
تخضع لرؤية الونان تنتقـل   أو تنتقـل بعـض شخوصـيا وموتيواتيـا   وربمـا بعـض فصصـيا 
 املة   من بوىا الطبيعي إلى بو رمزي   ومن وظيوتيا ااصلية التي تتمثل بوبـو عـام فـي 
لـى الضـيا    إلـى وظيوـة أخـرض  صراع ا نسان مع الموت ومع الظام للوصول إلى الحيـاة وا 

 . (2) أو سياسية أو ميتافيزيقية "فد ت ون ابتماعية 
أن القصــص الثاثــة ااولــى فــي المبموعــة تمثــل   فيمــا أرض   وحــدة وأول مــا ُياحــظ ىنــا   

بـر فصصية م تملة سعى ال اتب من خاليا إلى أن يبسد مراحل متعافبة من تارير مصـر ع
 منحى فصصي لم يخل من الترميز :

 نة ح اية " حـول ال ونـت ا يطـالي شـاذ الطبـع الـذي تدور القصة ااولى " من الزرفة الدا -
دخـــل مدينـــة الشـــتا  فـــي الصـــيى   فيـــرول إليـــو بنـــدي أســـ تلندي وأعطـــاه زبـــابتين مـــن 
الويســ ي شــربيما ال ونــت وىــو فاعــد علــى درج المطــار   ثــم رحلــت بــو عربــة زرفــا  مقولــة 

                                                 

قراءة ي  يحيى الطااهر عباد اه " يصاول  -ح ين حمودة " تمثُّل ا حترال وتحطيل المواةرات د. (1)
 . 181ب ص  1992ب  1ب عدد  11ب مالمد 

 . 320ص ب 1982ب  4بعدد  2مالمد مالمة يصول ب   الميال  " د. نبيمة إبراهيل " الميال  ي (2)
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نيــل رســم ال ونــت يتقــدميا البنــدي ااســ تلندي علــى حصــانو . وفــي  الونــد  المطــل علــى ال
يحيط بيا سور من الحديد   اختار لتنويذىا ستة ربال مـن مختلـى  (ٔ)تخطيطا لبيوت سبعة 

ــد انتيــا  العمــل وىــبيم البيــوت  ــاش   وبع ــاح ونبــار ونق ــا  وحــداد وحــوذي وف الميــن : بّن
وغرس فييم روح البماعة التـي سـتبعل مـنيم ااغنيـا  والسـادة ليـذا العـالم   وعّلميـم لعـب 

ر  حيـــث سيســـتقبلون ضـــيوفيم مـــن ثـــراة العـــالم الطـــامعين فـــي  ســـب مســـتحيل   وفـــد الـــو 
استطاع ربالـو المـدربون الظوـر بـأمواليم . وبعـد زمـن بـا ت العربـة الزرفـا  لتحمـل ال ونـت 

 الذي ودع ربالو : "  يى با  الموعد ى ذا سريعا " .
 ونـت ) ذلـ  الـذي ح يـت لـ  وتبدأ القصة الثانية " ح اية صـيى " بعبـارة : " بعـد رحيـل ال -

   فيي ح ايتو أميري ( " مما يعني صراحة أننا أمام حلقة فصصية ثانية 
نعـرى و  (2)" تعد تتمة واست ماك للرمزية القصصية المستخدمة في ) من الزرفة الدا نـة . ( "

ه الب ـري " فـرغم أن بـدبعد رحيل ال ونت وىو ما يرفضو " فييا أن " القرين " فد ورث اارض
باع اارض لل ونت ل ن بأي ح  يرث القرين اارض " فا ىو  ونـت وك ابـن  ونـت   فيقـرر 
الب ري منعو بعصاه من زراعة اارض   فما  ان من القرين إك أن حّصن نوسـو ببنـا  حبـرة 
مح مة    ما أنو اسـتأبر القتلـة الـذين سـيأتون بـالب ري حًيـا إليـو   ورغـم ذلـ  ف نـو يخشـى 

 تو . م ره ومراوغ
وك تـنّص القصـة الثالثــة " ح ايـة عبــد الحلـيم أفنـدي .. " صــراحة علـى أنيــا اسـت مال لمــا  -

ترّشا ذل  ا فيي تح ي عن ا نبليـز الـذين  –وف  رؤية تأويلية ما  –سب    ل ن محتواىا 
ــد  ــاس الشــر    وف ــين ن ــنيم وب ــى بيــة الغــرب ليوصــل النيــر بي ــاموا عل ــواربيم وأف بــاؤوا بق

ــا مــع اســتطاع صــبي  ــى الغــرب مباري ــر النيــر مــن الشــر  إل ــيم أن يعّب صــغير ىــو عبــد الحل
أصحابو   وىنا  التقطو  بير مطبر ا نبليـز بعـدما را  فـي عينيـو واىـتم بـو   ليعـود اىلـو 
فــي الشــر  أفنــديا بحــ  . وفــد شــّيد  بيــر مطــبر ا نبليــز البيــت والمطــار وعّلــم عبــد الحلــيم 

                                                 

( ويكايئ بل  الارقل األياال ال ابرة 7ي حظ أحد الباحثين أن " الكونت والصناع ال تة يشكمون مالموعة من ) (1)
الت  خمي اه ييها الرالل ) ل نا ي  حاالة  كتشاف رمزية ياول الراحاة ( وعماى هابا النحاو تقادل القصاة عبار 

نصاار الرماازي تااأثير الكوناات عمااى المدينااة وطابراار الاادرام  / ممااا يتاايح لنااا مقارنتاار ماال عمميااة خمااي عماال الر
الديااد " انظاار :  اامير أمااين ويحيااى الطاااهر : حكايااات عاان صااراع الشااري والااارب " ترالمااة أحمااد ح اان ب 

 . 209ب ص  1993ب  2ب عدد  12مالمد 
حكاياات عان صاراع الشاري والاارب " ترالماة أحماد ح ان ب ح ال أبو الر  "  امير أماين ويحياى الطااهر :  (2)

 . 208ب ص  1993ب  2ب عدد  12مالمة يصول ب مالمد 
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تقن لغـتيم ومـا يبـب أن يوعلـو ليعلـو شـأنو بـين النـاس .  يى يطبر طبير ا نبليز و يى يـ
وبعــد زمــن رحــل ا نبليــزي مــع أىلــو إلــى بــاده وبــا  ضــباط مــن بــّر مصــر وســ نوا المطــار 
ــو  لمــة مســموعة  ــيم أفنــدي  بيــر مطــبر المطــار .. وصــارت ل وح مــوه   وبعلــوا عبــد الحل

توفوتو فيـو امـرأة بيـدىا رسـالة ويعرى البميع فدره . ومرت اايام إلى أن با  اليوم الـذي اسـ
أن يقرأىــا ليــا    -وىــو الــذي ك يحســن القـرا ة وك ال تابــة  –مـن ولــدىا الغاأــب وأرادت منـو 

ولما طال الوفت ظنت المـرأة أن ابنيـا أصـابو م ـروه فصـرخت وىـو يحـاول إسـ اتيا وأفيميـا 
داره وأغلـ  بابـو ودّس  انو ك يقرأ وك ي تـب وأنـو أفنـدي بثوبـو   بعـدىا عـاد عبـد الحلـيم إلـى

 نوسو في حضن أمو 
مـن خـال ال ونـت ا يطـالي  –فالح اية ااولى )من الزرفـة الدا نـة ح ايـة ( ترصـد    
اري في مصر ا فـ " ىذا ال ونت ا يطالي ىنا يمثل تبسيدا للنوـوذ اابنبـي مالوبود اكستع –

ول نـو فبـل  (ٔ)صـر بـالغرب "في مصر   إنـو فـادم مـن اازر  الـدا ن أو البحـر الـذي يـربط م
ــة ) ح ايــة صــيى ( تبســد رعــب  أصــبحوا ســادة بــددا أن تــر  نوــرارحيلــو  . والح ايــة الثاني
  ممـا يشـ ل  وتوبسو من ثورة أصـحاب اارض الحقيقيـين –وارث السلطة والثروة  –القرين 

لح ايــة . وا (ٕ) عنــد الــبعض اســتمرارا للنظــام الرأســمالي الــذي وضــع المســتعمر لبنتــو ااولــى
ومــا بــرض لــو مــع المــرأة الخرفــا  ( تســبل تعريــة خلوــا   الثالثــة ) ح ايــة عبــد الحلــيم أفنــدي

والافــت أن الموفــى الرمــزي ال اشــى عــن ىــذه .  (ٖ) " ر الــذين أصــبحوا ســادة بــدداالمســتعم
فعبد الحلـيم أفنـدي الدكلة يتم استليامو من ألى ليلة وليلة   ويأتي ذل  في خاتمة القصة   

ي ك يبيد القرا ة وال تابة عابز عـن أن يقـرأ للمـرأة التـي اسـتوفوتو الخطـاب الـذي أرسـلو الذ
ــى ىــذا الموفــى فــي عنوانيــا تبعــل منــو مغــزض ليــا ومــدارا  ليــا ابنيــا   والقصــة إذ تشــير إل

لدكلتيا   وتوـرض علينـا البحـث عـن دكلـة لـو . وظنـي أن اسـتليام ىـذا المشـيد فـي سـيا  

                                                 

 ال ابي ب الصرحة نر ها . (1)

قااراءة لاابرض أعمااال  -ماان منظااور االتماااع   –. وح ااال أبااو الراا  يقاادل ياا  درا ااتر  209ال ااابي ب ص  (2)
تبناهااا عاادد ماان الباااحثين ب ماانهل  اامير أمااين ياا  كتاباار ) يحيااى الطاااهر ويقااا لنظريااة التبريااة الحديثااة التاا  ي

األمة الرربية وصراع الطبقات ( والبي قال ح ال أبو الر  بررض أعمال يحيى الطاهر عمير ب يا  محاولاة 
  كتشاف الرالل ا التماع  لقصص الكاتب .

 . 224ب  223ص  "شالو الطائر ..  " (3)
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لغرض آخر يتباوز حدود إغرا  الح ايـة فـي مناخـات الح ـي الشـعبي    القصة / الح اية تم
ن  ان ىذا القصد ك يم ن تباىلو   ل نو ليس الوحيد على أية حال .  وا 

معنيــة برصــد عافــة الشــر  بــالغرب عبــر ســيا   - مــا مــّر  –ومــا أراه أن القصــة     
تاريخي محدد يشير إلى الوترة الزمنية التـي تسـب  احـتال ا نبليـز لمصـر ثـم فتـرة اكحـتال 

 متحــديا –ومـا تاىــا مــن فيــام ثــورة يوليـو . فعبــد الحلــيم ولــد مــن أنـاس الشــر  يعبــر النيــر 
طو ا نبليزي )  بير مطبر ا نبليز ( ويغيـر مـن إلى الغرب   وىنا  يلتق –رفافو من ااوكد 

ىيأتو   ثم يعود عبد الحليم إلـى الشـر  علـى فـارب ُيِقـّل ا نبليـزي وأىلـو   وفـى تلـ  الوتـرة 
التي فضاىا ا نبليزي وأىلو في باد الشر  يتعلم عبد الحليم  يى يطـبر ا نبليـز   ويـتقن 

تشـير القصـة إلـى عمـ  التواصـل بـين  مزيـاومن خال عافة بسـدية تحمـل طابعـا ر لغتيم   
عبد الحليم / الشر  وا نبليزي / الغرب : " وتحـت نـور ال يربـا  تاصـ  البسـد بالبسـد   

(   وتـدور اايـام ويرحـل " ا نبليـزي معلـم عبـد الحلـيم مـع بقيـة ٕٗٙوفال المحـب ..." )ص
وا المطـار وح مـوه " ) أىلو ا نبليـز إلـى بـاد ا نبليـز .. وبـا  ضـباط مـن بـر مصـر وسـ ن

( . ومــع عصــر الثــورة البديــد يصــير عبــد الحلــيم  بيــر مطــبر مطــار مصــر ويــذيع  ٕٗٙص
صــيتو ويحظــى بــاحترام البميــع ويعــيش " عيشــة العزيــز الم ــرم " إلــى أن يــأتي اليــوم الــذي 

 تستوفوو فيو المرأة الخرفا  .
تربـوا علـى مواأـد الغـرب ىل يرمز عبد الحليم ىنـا إلـى أبيـال متعافبـة مـن المثقوـين     

ىنا  في بادىم   ثـم ر بـوا سـونيم حـين أتـوا بادنـا محتلـين   وحـين فامـت الثـورة اسـتوادوا 
منيا وأ لوا على مواأدىا   ل نيم في النياية سقطوا انيم عبزوا عـن التواصـل الحقيقـي مـع 

 الشعب ) وترمز لو المرأة ( ولم يويموا لغتو / ميراثو  
تغيــرات المبتمــع ومحــاوكت الخــاص مــن بعنيــت  يمــن القصــص التــ عــدداأن  مــا ياحــظ   

   -: المنحى الرمزيالوقر ليست بعيدة عن ذل  
لبيـت يرمـز لمصـر  رعى : ) البيت ( وتقدم تحتو وصوافـ" ح اية ميلودرامية " تبدأ بعنوان ف -

رة مــن ي فتــعرفتيــا مصــر فــ مــن تغييــرات يع ــس اكنتقــاكت التــي ومــا طــرأ علــى ىــذا البيــت
بقين واضا ىنا [ ويت ون من طـا يمدينة الوسطاط ] والحضور التاريخ تاريخيا ) فالبيت في

  [ وىـو بيـت مـن بيـوت أشـراى ذلـ  الزمـان البعيـد    ] ىل يرمزان للوبيين القبلـي والبحـري
سيدة تر ية   وفد آل بعد موتيا إلى ورثـة  –بح  المصاىرة  –زمن كح  مل ت موتاحو  يف
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يوصـل الصـاعد مـن الطـاب   وا في أمر إصاح دربو الخشبي الذيباعوه لما اختلو –سويا  
 ( .   طاب  الثانيااول إلى ال

ــد أزمــة النظــام  –تحــدد زمنيــا المربــع وحــرب الــيمن  –أمــا " ترنيمــة لرميــر "  - فلعليــا تبسي
ن ضـايا أىـم   لت ـوعـن ف – مـا يـرض الـبعض  –بيـا  دخل حرب اليمن منشغا يالذ المصري

تـر   ي تح ـى عـن ذلـ  الصـدي  الـذي  فيـٜٚٙٔمن أسباب ىزيمة يونيو  تل  الحرب سببا
محبوبتو وسافر إلى اليمن طلبًا للمال   وىنـا  حقـ  الثـرا  بـالزواج مـن أرملـة يمنيـة ثريـة   

وبتو الغنيـة   فقوـز مـن وفى الحلم تأتيو محبوبتو صدفة   وتلومو كنشغالو عنيا بالمال وبز 
إلى مصر بسافو الم سـورة ليسـأل عنيـا فـا يبـدىا   ويعلـم  يت سر سافو   ويأتل نومو فزعا

ــيمن مغمومــا أنيــا ســافرت إلــى فرنســا وتزوبــت ــا    فيعــود لل ــم ير ــب  ىن ــدمن القــات   ث وي
تطــل مــن بل ــون تشــير بيــدىا إلــى تلــ   يطاأرتــو اليليــو بتر ويطيــر إلــى فرنســا " و انــت ىــ

عاش  المبنون مدمن القات أنيـا تشـير إليـو ىـو   ولمـا فظن ال –الحداأ  الورنسية الشييرة 
ــر  ىــو  ــون   فاحترفــت الطــاأرة واحت ــ فريز البل  ــوط اصــطدم بســم الطــاأرة ب ــم يحســن اليب ل

 ( . ٜٖٔ.. " ) ص  يواحترفت ى
:  سـية يم ـن أن ي ـون  ـل منيـا مقـابا رمزيـاذوات أسا ةعلـى ثاثـ والقصة تحتـوي    

 لتلـ  القصـة عاشـقا ي) ويرد ف المحبوبة ىى مصر   والراويا م   و فالصدي  رمز النظام الح
بعـد مـا أصـابيا  حبيا   ثم يحتر  بالخمر أخيراحتى ينسى  الوتاة / مصر   يدمن الخمر أوك

 ننتبـو إلـى أن القصـة تمـزج أحـداثا ( يرمز للشعب أو المثقوـين خاصـة . ومـن المويـد ىنـا أن
اث تبــدو مبافيــة للمنطــ  وأفــرب للصــياغة وأحــد –وىــى صــلب وفاأعيــا  – يذات منحــى وافعــ

خاتمتيـا   فلنــا أن نتخيـل طــاأرة ىليـو بتر تحلــ   ييتضــا ذلـ  فــو ال اري اتيريـة أو الونتازيـة 
  تطـل مـن امن الـيمن إلـى فرنسـا وفاأـدىا يسترشـد بخارطـة ودليـل فرنسـا ليبـد محبوبتـو ىنـ

 . يشعببل ون ... وىذا المزج بين الوافع والاوافع من سمات الح ى ال
فـي موتـتا  تم استليامو من ألى ليلة وليلة وتوظيوويوفى ىذا السيا  يم ننا فرا ة موفى   

دي ـــالبـامع القـديم " حيـث الصعيىـده التعـب فنـام تحـت حـاأط  فصة " ح اية الصعيدي الذي
( بعـد أن تسـبب و علـى أن يوـار  فريتـو ) أم القـرضخربت لو البنية المؤمنـة   وأببرتـ الذي

 لنتسا ل عن دكلة ىذا الموفى   ابنيا . فتل يف
 يتحـيط بأىـل الصـعيد والتـ يلعّل تل  البنية ترمز إلـى ظـروى الوقـر والقيـر والتخلـى التـو   

تلـم عظـام بـدودىم والرحيـل إلـى القـاىرة / أم  رض التـيلتر  أرضيم / أم الق –فيرًا  -تدفعيم 
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وعمـال بنـا  وباعـة بوالـون "   المدن ليعيشـوا ىنـا  علـى اليـامش " باعـة خضـار وبوابـون 
 وليموتوا تعسا  .

 اللغة وصياغة النص الرمزي : -ٖ*
وفى  يوية أخرض نبد اللغة ىي عطية التراث  فامـة الـنص المـؤول   ويم ـن أن نمثـل ليـذا  

 المنحى بـ :
فصــة " الرؤيــا " ضــمن مبموعــة " الرفصــة المباحــة "   وفييــا تحضــر اللغــة القرآنيــة عبــر  -

ا ااول يتم فيو استدعا  النص القرآني في صياغتو اللغويـة بشـ ل صـريا مباشـر مستويين 
  وفــى المســتوض الثــاني ُيطــلو الــنص القرآنــي فــي خوــا    ويقــدم موتــتا القصــة نموذبــا ل ــا 

بغير ظل وفد لوتو الخالدة براياتيا   وحلتـو بأسـاور  –المستويين : " أتا  الميت الحّي عابثا 
 ( . ٕٖٕوفد تدّلى من بيبو ُعقد من البوىر يضوض " ) ص  –ذىب  من فضة وأفراط من

  أمــا الخالــدة التــي لّوتــو براياتيــا  (ٔ)فالميــت الحــي إشــارة للشــييد الــذي فتــل فــي ســبيل اهلل  
  أما فولو " وحلتو بأساور من فضة وأفراط من ذىب " فيستحضـر فـي وضـوح  (ٕ)فيي البنة

 الصياغة القرآنية . 
عالمـا لـو   حيـث يصـير  – ما يوصا العنوان  –الذي يتخذ من عالم الرؤيا  في ىذا النص  

المحــال مم نــا وتتاشــى حــدود الزمــان والم ــان    مــا تصــير الوفــاأع ذات دكلــة يعلميــا أىــل 
التأويل   فيي ليست أضغاث أحـام   فـي ىـذا الـنص يصـطحب الميـُت الحـىو / الشـييد بطـَل 

في رحلة نورانية مـن العـدم حيـث الوافـع اارضـي  –َطب القصة الذي يحضر في صيغة المخا
البغيض والثرثرة اليومية على مقيى  أيب لقتل الوفِت والذاِت الغارفـة فـي الخمـر إلـى الوبـود 

: " ومّد ل  يدا مـن نـور  وطالعـت بعينيـ  اارضـيتين اكبتسـامة تطـُل مـن  (ٖ)النوراني ااعلى
ــو خاشــعا متصــدعا ــو الســماويتين وتبعث ــى بلغتماىــا  عيني ــل –حت ــد ســبى اللي   ورأيتيــا :  وف

                                                 
وَن ) )البقرة بل  إلماح لقولر ترالى: ﴿ َو َ   ي (1)  َتقلوللوْا َلَمْن يلْقَتلل َي  َ بيَل المدَر َأْمَواٌت َبْل َأْحَياء َوَلَكن  ت َتْشرلرل

- 154 . ) 
 169 –َأْمَواًتا َبْل َأْحَياء َعنَد َربَِّهْل يلْرَزقلوَن ) ) آل عمران  وقولر ترالى : ﴿ َوَ  َتْحَ َبنت التَبيَن قلَتملوْا َي  َ َبيَل المدرَ 

  . ) 
ْماَد التَتا  ولَعاَد   ي (2) القرآن يرد وصف الالنة بأنها دار الخمد من بل  قولر ترالى : ﴿ قلاْل َأَبَلاَ  َخْياٌر َأْل اَلنتاةل اْلخل

 ( . 15 –اْلملتتقلوَن َكاَنْت َلهلْل اَلَزاء َوَمَصيًرا ) ) الررقان 
 تشير إلير اميات األولى من  ورة النالل . يوالب –صمى اه عمير و مل  –  مما يبكرنا بمرراج النب (3)
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ــة ــة مبار  ــي الســما  زيتون ــت وفرعيــا ف ــوادي المقــدس .. أصــليا ثاب ــو ال ــ  ىــي  . ) إن .. وتل
 ( . ٕٖٕالشبرة ( " ) ص 

ىنـا " يحــل الـوطن   ربمــا بـالمعنى الصــوفي والحلمـي معــا   فـي صــورة المحبوبـة   ثــم فــي   
 . (ٔ)صورة شبرة أسطورية "

الــوطن / الشــبرة ىــي ااوضــا فــي الــنص    مــا أنيــا ليســت بعيــدة عــن معطيــات ورمزيــة   
 . النص القرآني

وحتــى تعــود الحيــاة للشــبرة   وتــدب فــي أورافيــا الخضــرة علــى المخمــور أن يويــ  ويوابــو   
الموت الذي ييدد ىذه الشبرة / الوطن ممثا فـي أمـرين ا أوليمـا سـا ن الُعـا ) رمـز ارخـر 

ي يمنــع المــا  عنيــا لييلــ  الــزرع و ــذا النســل : " يــا ســا ن العــا .. لقــد عــدو الــوطن ( الــذ
 – ٕٖٕمنعت عنى الما  وىو خال   ـل شـي  حـّي.. المـا  لزرعـي يـا سـا ن العـا " ) ص 

( . ولموابيــة ىــذا العــدو فــ ن اامــر يتطلــب اليقظــة والحــذر ومنطــ  القــوة فــي نيايــة  ٖٖٕ
يرض الذأب في  .. آه .. افـتا العينـين ليـرض البنـدفيتين  اامر : " أغِلْ  عينا وافتا عينًا حتى

 (.  ٖٖٕ.. أه أطلقيما .. ىو خصم  : أن لم تقتلو فتل  ")ص 
أمــا اامــر الثــاني الــذي يتيــدد ىــذه الشــبرة / الــوطن فيتمثــل فــي الصــخرة التــي اعترضــت   

الـوطن ( .. " والصخرة ىنا رمز لعوامل البيل والتخلى و ل معوفات النما  في ىذا )بذورىا 
ارفـع فأســ  المصــرية   وبيــدي  القــادرتين ىـاتين اضــرب )...( مــز  بســد الصــخرة .. وارفــع 

 (   ٖٖٕحابز الموت عن الشبرة التي تمنح  الظل والثمرة " )ص 
والماحظ أن رمزية الشبرة / الوطن يت رر حضورىا عنـد يحيـى الطـاىر فـي فصـة تحمـل  - 

نــا وىــى وزىــور العــالم "   وفييــا نقــرأ : " يــا ليــا مــن ضــمن مبموعــة " أ –اســم " الشــبرة " 
شبرة سافيا أملس صعب على ا نسـان أن يعتليـو .. صـعب .. صـعب .. بـذورىا الواضـحة 
فــو  اارض تســـعى طالبـــة لمـــا  العـــين لبعيــدة .. لحاىـــا أبـــيض ناصـــع البيـــاض ..أورافيـــا 

 (.  ٖ٘ٔالخضرا  تلمع  أنيا أبنحة الطير ترى تحت الشمس ") ص 

                                                 
 .  367) شالو الطائر .. ( ص  (1)
لى الد لة نر ها تشير إحدى الباحثات حين تبكر أن " شالرة هبا النص ه  تكثيف وتال يد لموطن بكل ماا    وا 

ل وغادا يحتوي مان قايل ورماوز وحةاارة ب وها  لي ات تال ايدا لماةاير وتاريخار يقاط بال ها  تال ايد لار الياو 
أيةا بكل ما يتررض لر من ةاوط وتحديات " انظر : أمان  محمود مصاطرى محماد : " المكاان وعوالمار 

 . 149الد لية ي  أدب يحيى الطاهر عبد اه " مرالل  ابي ب ص 
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والوار  بين القصتين في دور التراث   ممثا في صياغة الرمـز / الشـبرة أن فصـة " رؤيـا   
" تســتمد رمزيتيــا مــن لغــة القــرآن صــراحة   بينمــا ك تــنيض فصــة " الشــبرة " علــى توظيــى 
يســتمد معطيــات الــنص القرآنــي وصــياغتو اللغويــة   وذلــ  باســتثنا  موتتحيــا الــذي يبــدأ بـــ" 

 ( . ٖ٘ٔ.. لقد خالى أمرا " ) ص  والسما  ذات الصدع
  إك أن  (ٔ)ل ــن بحــث القــارئ عــن حضــور تراثــي لتلــ  الشــبرة ســيقوده إلــى القــرآن ال ــريم  

 ليست مربعيتو التي يستند إلييا في منا الرمز / الشبرة ىذا البعد . –أ رر  –اللغة 
ن  انـت رمزي : فصة " أش ال " - تيـا تتأسـس علـى والتي تتناص لغتيا مـع مزاميـر داود   وا 

توظيـى )البغـل ( ومــا يشـتير بــو مـن صــوات : " بغـل ك يقــول ك وك يقـول نعــم . بغـل يســير 
ويحرن وفتًا وبعد البلد يواصل السير . بغل يشتيى  ل صنوى الثمـر الملـون الحلـو .. فقـط 

 ( . ٕٛٗيشتييو ثم ك شي  أخر " ) ص 
ستطيع التناسـل الصـوة ااساسـية التـي وفد اتخذت القصة من  ون ىذا الحيوان عقيما ك ي  

  فيـل  (ٕ)ات أت علييا في خلـ  دكلتيـا الرمزيـة وفـد بعلـت منـو   أي البغـل   محـورا للعمـل
يرمز ) البغل ( للثـورّي العـابز عـن التغييـر أو ل ـل ذي حلـم عـابز عـن الوعـل وم تـٍى بوعـل 

ن اكشـــتيا  حريـــة اكشــتيا    وذلـــ  خوفـــا مــن موابيـــة الســـلطة / فبضــة العســـ ري .. " إ
ن  انــت منقوصــة . أمــا مبتغــى الطعــام فقــد يقــع يومــا فــي فبضــة العســ ري    مأمونــة حتــى وا 
ويدفن في السبن المعـتم الرطـب   ك ىـو بـالحي وك ىـو بالميـت   وك صـدي  لـو إك الحشـرة 

 ( . ٕٛٗوالراأحة النتنة " ) ص 
 

    

                                                 
شابهت بهاا   ح ين حمودة : " ت اتريد الشاالرة هناا مان ناحياة صاورة الشاالرة المقد اة الطيباة ب والتاد. يقول  (1)

يطااف  ي) الكربة ( المكان المقادس الاب من ناحية أخرى ب صورة  يالقرآن )...( كما تواز   مة الطيبة يالكم
 .  187ب  186شريرة دينية مقد ة " انظر )شالو الطائر ..( ص   حولر ي

عن البال : " وهو مركب مان الرارس والحماار ب ولابل  صاار لار صا بة الحماار وعظال آ ت  ييقول الدمير  (2)
)...( وهااااو عقاااايل   يولااااد )...( وشاااار الطباااااع مااااا تالاببتاااار األعااااراي المتةااااادة واألخاااا ي المتباينااااة  الخياااال

والرناصر المتباعدة )...( ليس لر بكاء لرارس و  با دة الحماار ويقاال أن أول مان أنتالهاا قاارون ولار صابر 
 . 126/  1 ة الحيوان "انظر " حيا الحمار وقوة الررس ويوصف برداءة األخ ي والتمون ألالل التركيب "
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 المرابع والمصادر
 . ٜٜٗٔ   ٕعمال ال املة ( دار المستقبل العربي   القاىرة   طيحيى الطاىر عبد اهلل : ) اا -
أمــاني محمــود مصــطوى محمــد : " الم ــان وعوالمــو الدكليــة فــي أدب يحيــى الطــاىر عبــد اهلل "   -

 . ٕٓٓٓرسالة مابستير مخطوطة    لية ارداب   بامعة المنيا   
 . ٜٜ٘ٔات وزارة الثقافة   سوريا   تيري إيغلتون " نظرية اادب " تربمة ثاأر ديب   منشور  -
ااصـول الغربيـة والثقافـة العربيـة " مبلـة فصـول    –الحبيب بو عبـد اهلل " مويـوم اليرمنيوطيقـا  -

 .  ٕٗٓٓ   ٘ٙالعدد 
حسام أبو العا " سمير أمين ويحيى الطاىر : ح ايات عن صراع الشـر  والغـرب " تربمـة أحمـد  -

 .  ٖٜٜٔ   ٕعدد    ٕٔحسن   مبلة فصول   مبلد 
فــرا ة فــي تبليــات المقــدس والبميــل مــن خــال رمزيــة  –حســن طلــب " ول ــم فــي القصــص حيــاة  -

 .  ٖٜٜٔ   ٖ  عدد  ٕٔالحروى ورمزية السرد " مبلة فصول   مبلد 
فرا ة في يحيى الطاىر عبد اهلل " فصول  -د.حسين حمودة " تمثول اكحتوال وتحطيم المواضعات  -

 .ٕٜٜٔ   ٔدد   ع ٔٔ  مبلد 
د. حســين حمــودة " شــبو الطــاأر .. شــدو الســرب : فــرا ة فــي أعمــال يحيــى الطــاىر عبــد اهلل "  -

 . ٜٜٙٔ   ٖٚالييأة العامة لقصور الثقافة    تاب الثقافة البديدة   عدد 
 دار إحيا  التراث العربي   بيروت   د . ت . "حياة الحيوان ال برض "الدميري )  مال الدين (  -
العوامــل والمظــاىر وآليــات التأويــل "  –د. عبـد الــرحمن محمــد القعــود " ا ييــام فــي شـعر الحداثــة  -

 . ٕٕٓٓ(   ٜٕٚعالم المعرفة   عدد )
فـرا ة فـي أدب فـديم " عـالم المعرفـة   ال ويـت   عـدد  –د. عبد الغوار م اوي " بـذور اكسـتبداد  -

(ٜٕٔ   )ٜٜٔٗ . 
تحقيــ  عبــد  (معبــم مقــاييس اللغــة  : )فــارس بــن ز ريــا (  ابــن فــارس ) أبــو الحســين أحمــد بــن -

 السام ىارون   دار الو ر للطباعة والنشر والتوزيع .
ت : عبد اهلل على ال بير   محمد أحمـد حسـب اهلل  (لسان العرب  )ابن منظور) بمال الدين ( :  -

   ىاشم محمد الشاذلي   دار المعارى   القاىرة   د . ت .
   ٚد أبو زيد " إش الية القرا ة وآليات التأويل " المر ز الثقافي العربي   بيـروت   طد. نصر حام -

ٕٓٓ٘ . 
بـين المعرفـة العلميـة والخـوى مـن الت ويـر "  –د. نصر حامد أبو زيد " التبديد والتحريم والتأويل  -

 .  ٕٓٔٓ   ٔالمر ز الثقافي العربي   ط


