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 العوالم الّتخییلّیة للبطل

 

 

 

 : الملّخص

ال العالم  قص��يّ النّص  املعّقدة    ات�ستد��  عواملها  و�وّجهها من  تحّدده    واملتداخلة  خاّصا  توج��ا 

ب�ن العالمات إّن      .مقتضيات ا�حبك   حّدد أفق أعمالھ، إذ ال وجودو�  البطل   عوالمهو ما يصنع    ال��ابط 

سر�د  ألعمال بطولّية خارج عالم عالمّي 
ّ
وقد اخ��نا أن    الذي يصنع عاملا تفاعلّيا أو عاملا مواز�ا.  أساسھ الت

ل عوالم البطل التخي
ّ
إثن�ن حّول ف��ما الّسرد �خصّيت�ن تار�خّيت�ن إ�� �خصّيت�ن   خ��ينيلية من خالل  نحل

"خ�� عمارة بن الوليد والّسبب الذي من أجلھ    ان ا�خ��ان هما:هذ  .بطوليت�ن ع�� مزّ�ة ا�حبك وطرق تنظيمھ

 بن   وخ��ر الّنجا��ّي الّسواحر ف�حرتھ"، من كتاب األغا�ي أل�ي الفرج األص��ا�ي،  أم
ّ

�عنوان "مقتل عبد �

رّ�ھ.   الفر�د البن عبد  العقد  الّسؤالالّز���"، من كتاب  �� سياق    وهنا نطرح  بالّزمن  التخييل  حول عالقة 

ذي   الّزمن هو  أّن   هلفالّسرد،  
ّ
مجال    خرجھ من مجال االستعارة ا�جامدة إ��يمنح التخييل حياة في  العامل ال

ويشّرعتأو�لها    ال�خصّية التار�خّية مع�ى ثانيا  إ�� أّي حّد يمكن للتخييل أن يمنح لوجوداالستعارة ا�حّية؟ ثّم  

 ؟ والتفك�� ف��ا

 

:Abstact 
 

The storytelling calls signs from its complex and intertwined worlds, and directs it in a 
special way. This orientation is determined by the requirements of the plot. The 
interconnectedness of the signs is what shapes the worlds of the hero and it is the one that 
determines the horizon of his actions. As there are no heroic deeds outside the world of signs. 
It  is based on abstraction that creates an interactive world or a parallel world. That’s why We 
have chosen to analyse the fictional worlds of the hero through two stories in which the 
narration has transformed two historical figures into two heroic characters with the quality of 
plotting and the methods of its organisation. 

These two stories are « The story of Amara Ibn Al-Walid and the reason for which the Negus 
commanded sorcerers and this charm » from the book of songs by Abu Al-Faraj Al-Asbahani, 
and a story entitled « The killing of Abdullah bin Al-Zubayr » from Ibn Abd Rabbu’s book 
« The unique necklace ». we raise the question about the relationship of fiction to time in the 
context of narration, is time what gives life to the fiction and takes it out of the realm of rigid 
metaphor into the  vivid metaphor? and to what extent the imagination can give a second 
meaning to the existence of the historical figure and a legitimacy for its interpretation?  
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 : مدخل -1

ه�ّي ل��يء
ّ

ل الذ
ّ
ع وا�حدس واالستشراف، هذا   ما، أو ا�خيال هو التمث

ّ
اف��اض وجوده، وهو أيضا التوق

شاط  
ّ
إ��  الن سّن  من  يختلف  ه�ّي 

ّ
االنفعاالت  آخرالذ أو  املعتقدات  تقوده  وقد  أخرى،  إ��  ثقافة  ومن   ،

ل، هذه  
ّ
ر�قة ال�ي يتّم ��ا تحقيُق هذا التمث

ّ
والّرغائب املكبوتة أو حّ�ى الّنوازع املرضّية. أّما الّتخييل فهو الط

ر�قة
ّ
غوّي وما �ستدعيھ من أدوات تضطلع   الط

ّ
شكيل البال��، ع�� طاقة فّياضة ت��ّيأ  يحّددها اآلداء الل

ّ
بالت

ما ما تحّدث    واملع�ّي هنا ليس  داخل الّنّص للقيام بالتجديد الّدال�ّ�.
ّ
وجوه البالغة �� معناها الكالسي�ّي، و�ن

من توسعة تلك الوجوه لتور�ة املعا�ي �� سياق إ�شائّي يّتصل فيھ الّسابق بالالحق،    1عنھ "ج��ار جينيت"

الف التمّدد إل�شاء  ف��بط  بأثره، معتمدا  ألّ��  انم��ه   ةتخييليّ   عوالمعل  ا�خيال،  مجّرد    اعن عوالم  ليست 

ما  
ّ
غوّي  ��  طر�قة �� تصّور العالم، و�ن

ّ
إم�ان غ�� متحّقق وطر�قة أخرى �� تصّوره وتخّيلھ �عتمد البيان الل

 . 2 وسيطا لها

ر�قة عن موقف قضوّي    تصدر
ّ
رق املمكنة  ُ�عت��  هذه الط

ّ
وصفھ. ولذلك فإّن  و لّنظر إ�� العالم  لمن الط

هو   ما 
ّ
و�ن املرج�ّ�،  العالم  عن  مفصوال  ي�ون  ال  التخيي��  العالم  عالمات  "�شييد  إ��  العالم  أشياء  قلب 

د طر�قة �� تصّور �ا مجرّ أ�ّ   �فهمها �عض املناطقة ع��و   " ع�� حّد عبارة العادل خضر.والعالمات إ�� أشياء 

عاملنا الراهن، بما هو عالم �سكنھ نفس ال�ائنات ال�ي �سكن �� عاملنا هذا، إال أن العالم املمكن ليس ��خة 

شكيل مقودا  إم�ان غ�� متحقق وطر�قة أخرى �� تصوّ   هو   من الواقع، و�نما 
ّ
ره و�شكيلھ. ول�ن �ان هذا الت

. 3 بضروب حّرة من ا�خيال واالعتقاد

ھ،  
ّ
ببنائھ،    فإن تقوم  عالمّية  �شبكة  الّنّص  داخل  هذايتقّيد  أّن  الّسطح    حيث  أحادّي  ي�ون  ال  البناء 

monoplan  .ما �علو و�نفتح وفق ترسيمة قوامها العالمات
ّ
 ، و�ن

نتج الّنّص و�نتجها، إذ تدخل �ش�ل معّ�ن إ�� عالم الّنّص ثّم تخرج  
ُ
 ولذلك فإّن العالمات ت

ً
 شكال

ً
 مّتخذة

 
َ
الّتخيي�ّ�، لتض��    آخر وداللة الفضاء  لنفسها داخل  ملكي��ا  تفقد  العالمة  أّن  أو إضافّية، ورغم  جديدة 

م�ّونا من م�ّونات الّنظام الّسيميائي للّنّص، الذي يحّولها من وحدة �عب��ّية إ�� وحدة من وحدات ا�حتوى،  

 أّن هذا التحو�ل، حسب أم��تو إي�و، ليس هو الذي يمّ��
ّ
ما قابلّية هذا الّنظام    إال

ّ
الّنظام الّسيميائّي، و�ن

 
1-Gérard Génette, La métalepse, 2004, Seuil, Paris, p17. 

ويلّية، تونس -2
ٔ
خر، بحوث سيميائّية تا

ٓ
ولى العادل خضر، الجاحظ والبيان اال

ٔ
بعة اال

ّ
، 2017، دار مسكلياني للّنشر والّتوزيع، الط

 . 276-273ص 
دب الخيال العلمّي،  -3

ٔ
باعة والّنشر سورياجاء في كـتاب، محّمد عّزام، ا

ّ
ولى ، دار عالء الّدين للط

ٔ
بعة اال

ّ
، ص 2003والّتوزيع، الط

حد  173
ٔ
ّنه من ضروب الخيال "الّتنّبؤ العلمّي" الذي اسهم في صناعة عوالم الّتخييل في قصص الخيال العلمّي، فالّتنّبؤ العلمّي هو ا

ٔ
، ا

مام عن تحقيقه فتتوق إليه في عالم الخيال، و خصائص الخيال العلمّي، وهو بمثابة الحلم الذي تعجز البشرّية
ٔ
تضع هذا الحلم هدفا ا

حظة التي 
ّ
وجد في خياله البساط الّسحرّي، ومن الل

ٔ
يران، فا

ّ
جيال التي ستسعى حتما إلى تحقيقه، فاإلنسان القديم كان يحلم بالط

ٔ
اال

سكنها عوالم
ٔ
ب الخيال  الّتخييل القصصّي، وبالّتالي فإّن التنّبؤ العلمّي هو ضرب من ضرو  انبثقت فيها الفكرة سعى إلى تسريدها فا

شياء المتخّيلة إلى
ٔ
يضا بتحويل عوالم الخيال االفتراضّية وكذلك اال

ٔ
 المسهمة في صناعة عوالم الّتخييل الّسردّية، وهو الذي قد ينتهي ا

شكال المتخّيلة في إطار الحكي. 
ٔ
ن كانت خياال حالما ثّم شكال من اال

ٔ
ائرة تصبح حقيقة واقعة، بعد ا

ّ
ّن الط

ٔ
 واقع، وها ا
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، ألّن العالمة و�ن أ�حت أس��ة الّنّص فإّ��ا تمنحھ داللتھ ا�حّرة وا�خاّصة و��ّيؤه الكتساب املع�ى،  1للّتأو�ل

ها  ليوّجه بمزّ�ة التمفصل ال��كي�ّي، والتعالق والّنظم الذي �ستد�� العالمة من عواملها املعّقدة واملتداخلة

توج��ا خاّصا، هذا التوجيھ تحّدده �� الّنّص القص��ّي مقتضيات ا�حبك الذي يقوم بصنع عاملھ التخيي�ّ�، 

ونحن إن وجدنا نفس العالمة �� نّص شعرّي مثال، فإّن ذلك �سك��ا بالّضرورة عوالم أخرى مختلفة عن  

عر، ح
ّ

عر م�حمّيا مثال. عوالم الّسرد، ولك��ا قد تتال�� معها �� أنواع مخصوصة من الش
ّ

 �ن ي�ون الش

بكة العالمّية املن�جمة  إّن   
ّ

�كي�ي والتنظي�ّي ب�ن العالمات، هو ا�حّدد �خواّص الش
ّ
طبيعة الّتعالق ال�

ھ �� إطار الّسديم    أيضا  ا��جاما خاّصا داخل الّنّص، وهو
ّ
املسهم �� تحديد طبيعة العوالم التخييلّية، ألن

رسم شبكة معّقدة
ُ
بكة �� ال�ي  العالمّي ت

ّ
من الّدروب، �ستد�� �� حّد ذا��ا أدوات ملعرفة مسالكها. هذه الش

فظّية، �� لغة  بما  تمنح ا�خطاب هوّ�تھ التمي��ّية،  
ّ
غة، إذ يكتسب معناه من الّروافد الل

ّ
هو تجسيد ماّدي لل

الّضرورة داخل سياق من  ما، ح�ن تنتظم انتظاما رمزّ�ا خاّصا داخل الّسياق، و�الّتا�� فإّن ا�خطاب يتحّقق ب

إ��   بانتما��ا  املباشر  غ��  السيميائّي  معناها  تكتسب  املباشرة،  الّداللة  ذات  غوّ�ة 
ّ
الل والعالمة  الّسياقات، 

 2خطاب ما
ّ
تكتسب مشروعّي��ا من تأو�ل الّرموز، ح�ن تتحّول العالمة املباشرة،    ، ألّن املعا�جة الّسيميائية

رات ال��كيبّية وا�خيارات امل�جمّية واالستخدام البال�ّ�  
ّ

إ�� رمز غ�� مباشر، يتّم استدعاؤه من خالل املؤش

   .�� نّص ما

ألّن العالمة    ،ملقامّيةفمضمون امللفوظ يتّم استخالصھ باالستناد إ�� اس��اتيجّيات الّتلّفظ والوضعّيات ا 

 �� �سهم  تلّفظّية  اس��اتيجّيات  وفق  ا�خطاب   �� تنخرط  فإّ��ا  البدء   �� م�جمّيا  خيارا  �انت  و�ن  غوّ�ة 
ّ
الل

العوالم تصنعها العالمات   العوالم. هذه  لها دور �� صناعة  ال�ي ي�ون  ال�ي تحديدها الوضعّيات املقامّية، 

ده القراءة و�حّدده التلّقي وهذا األمر قد  تكتسب معناها من انتما��ا إ��  بدورها  
ّ
العوالم، غ�� أّن املع�ى تول

نتج ف��ا ا�خطاب، النفتاح التلّقي وتجّدد الفعل القرائّي وامتداده،  أينفلت �� رأينا عن الوضعّية املقامّية ال�ي  

 قد ي�ون منتميا �� حّد ذاتھ إ�� عوالم أخرى. كما إذ قد ي�ون مخلصا للبدايات 

ھ يتبّوأ من�لة  فالفع 
ّ
ل القرائّي لھ دور �� �شكيل املع�ى، وسواء شغل املتلّقي موقع القارئ أم الّسامع، فإن

�� العملّية الّتلّفظّية، ألّن انتاج القول �ستد�� ضمنّيا وعيا باآلخر املتلّقي، وألّن امللفوظ يفقد معناه �� غياب  

ة الناّصة ع�� الرغبة �� االستماع" وأض�� بيا��م معّ��ا  حّ�ى إن العرب استوعبوا هذه "البد��  ،هذا املتلّقي

، ف�ل متلفظ  3ال�ي تنتظم وفق شروط تحّدد نوعا من الّتعاقد امل��م ب�ن الّراوي واملروّي لھ  هذه البد��ة،  ع��ا

غة بداهة،  
ّ
مدفوع تلقائيا إ�� أن �عقد صلة بينھ و��ن مخاطب �ستمد م��ا وجوده بصفتھ �ائنا يمارس الل

 مركزّي �� ال��اث العر�ي.  �� موقع  املروي لھ ولهذا تموضع د ُجبل ع�� التواصل مع اآلخر شفاهّيا  وق

 
1- Umberto Eco, Les limites de l’interprétation, Trduit de l’Italien par Myriem Bouzaher, 1992, Editions 
Grasset et Fasquelle, Paris, p 72. 
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�اث العر�ّي اخ��نا أن نقوم بدراسة العالمات وعواملها �� "العوالم الّتخييلّية للبطل" ��   
ّ
ومن رحم هذا ال�

ونحن نزعم أن ال وجود   .ا�خة �� ذاكرة الّتلّقيإطار ا�خ�� العر�ّي باعتباره من األجناس الّسردّية ال��اثّية الرّ 

ألعمال بطل خارج عالم عالمّي يحّدد وجه��ا وأفقها، هذا العالم قد ي�ون متفاعال مع املرجع وقد ي�ون مواز�ا  

لھ، وقد ت�ون أعمال البطل �� صلة ما بأهوائھ، ألّن البطل ال يفعل فقط بل يضّمن الفعل �حنة انفعالّية  

، كما أّن طبيعة العوالم تتحّدد بطبيعة  1 الكثافة والّنجاعة ال�ي يتحّقق من خاللها هذا الفعلتحّدد درجة 

 ا�حبك وما ينتج عنھ من أفق دال�ّ� للعالمات.  

وسعيا مّنا إليضاح هذا االنتظام وت��ير العالقة ب�ن الّنظام العالمي ونظام العوالم، انتقينا من األخبار  

 بن الّز���"خ��ين إثن�ن، أّولهما خ
ّ

، وثان��ما خ�� "عمارة بن الوليد والّسبب الذي من أجلھ  2�� "مقتل عبد �

 أّن    .3أمر الّنجا��ّي الّسواحر ف�حرتھ"
ّ
�اث العر�ّي، إال

ّ
هذان ا�خ��ان أرادا إخبارنا عن علم�ن من أعالم ال�

هل يمكن    هنا:  ي��. والّسؤال املطروحمن سياق ا�حقيقة الّتار�خّية إ�� عالم العالمات الّتخي  هماا�حبك حّول

ّل واحد م��ما؟ و��� أّي حّد يف�ح ا�حبك 
ّ
أن �سند صفة البطل لهذين العلم�ن معت��ين أّ��ا اسما ثانيا ل�

بھ املع�ى و�و��  للتّ   ؟عن هذا  يمكن  أّي حّد  ات  و��� 
ّ

الذ لتأو�ل  ثانيا �شّرع  العلم مع�ى  يمنح هذا  أن  خييل 

خييل هو بمثابة الدعوة إ�� الّتفك�� �� الوجود، وهذا ما يدعونا  لك أّن رسم عوالم التّ فك�� �� وجودها؟ ذوالتّ 

فك�� �� عالقة الّتخييل بالّزمن �� سياق الّسرد، فهل الّزمن هو الذي يمنح التخييل حياة فيخرجھ من  إ�� التّ 

أ يكفي  وهل  حياة؟  يصنع  الذي  البال��  اآلداء  إ��  ا�جامد  البال��  اآلداء  األعالم  مجال  من  الفرد  ي�ون  ن 

 املشهور�ن �� الّتار�خ، حّ�ى تؤّهلھ الّسردّية أن ي�ون بطال؟ 

أك�� فئات األلفاظ فقرا من حيث املع�ى، ألّ��ا    األسماء األعالم من  فئة  يرى ان تودوروف  يت تزفخاّصة وأّن  

مع  �� خاّصة  أهّمية  عطى 
ُ
� أّ��ا  حقيقة  يفّسر  ما  وهذا  اعتباطّية،  األسماء  �� أك��  أو  الّتأو�ل،  تقاليد  ظم 

  ثانيا   ة للفهم، ومن هنا يأ�ي إعطاء ال�خص اسما أقّل من غ��ها قابليّ   فاألسماء األعالم ��  .جميعها تقر�با

�ي ت�حق باملسّ�ى فتجري مجرى االسم4 لتلي�ن الفهم
ّ
ا�ي هو الّصفة ال

ّ
و�� هذه ا�حالة  . واملقصود باالسم الث

سمية، أّولهما  أمام خي  نجد أنفسنا
ّ
  ،يقوم ع�� مطابقة االسم للمسّ�ى أي مطابقة الّدال للمدلول ار�ن للت

هوّ�ة  ل�ستجيب املدلول ل  ح�ن  ينھ و��ن املسّ�ى،جوهر فاعلّية االسم �� فكرة الّتما�� أو الّتطابق بفي�ون  

قافة تحاول بقدر ما �ستطيع االح،  ا�جوهرّ�ة ال�ي يزعُمها الّداّل 
ّ
، فأّي  5الّدوال  تفاظ ��وّ�ة  خاّصة وأّن الث

سمية يمكن أن ت�ون ع�� سبيل االستعارة، وثان��ما أّن    .خطإ ف��ا يمكن أن يف��ي إ�� انحراف �� املدلوالت
ّ
الت
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من  . و ال�ي يقوم �عر�فها ع�� عكس ذلك الّتطابق، ف�ي استبدال داّل بآخر ال يطابقھ إلنتاج مدلول جديد

الّدال  وجهة نظر األسطورة ال توجد سوى   ب�ن  ت�ون قدرا مقدورا  أن  ال�ي توشك  القبلّية،  املطابقة  فكرة 

 .واملدلول 

يء ال تكمن فيھ، وال �� الّتصّور العق�ّ�  
ّ

ومن هنا يأ�ي ا�خوف من مكر االستعارة ال�ي تجعل هوّ�ة ال��

بقّوة ال�لمة    عنھ، بل تكمن �� اسمھ، أي �� ال�لمة املنطوقة ال�ي تخ��لھ، ويعاضد ذلك اإليمان الّ�حرّي 

بع��   التحّول  اإلقرار  حدوث  بإم�انّية  إيمان  وهو  األشياء،  الّصا�عة   فيھ  ت�ون الذي  جواهر   �� ال�لمة 

ال    .للعوالم  
ّ
داال باعتباره  "بطل"  منطوق  فإّن  صناعة    قتتحقولذلك  باعتبارها  العوالم  تلك   ��  

ّ
إال داللتھ 

يحّول األبطال إ�� أفراد، رغم أّن الّنظم اإليديولوجّية    تخييلّية، تفتقر إ�� حّجية املرجع الواق��، فالواقع

وهكذا تتحّدث الّنظم اإليديولوجّية  �حديث،  ا  دانّيةتقع �� ا�خلط ب�ن مفهوم "البطولة" القديم ومفهوم الفر 

 . 1أسطورّ��ن عن أفرادها الّتار�خّي�ن بوصفهم أبطاال 

املفهوم هو   �عنينا من هذا  ّيا عن   اختالفھ والذي 
ّ
إ��   �ل ينت�ي  األو��  �� صورتھ  فالبطل  البطل،  مفهوم 

و�� صورة تخ��ل الّنموذج القي�ّي للمخيال املنتج لھ سواء تطابق مع    ،الفكر األسطوري منذ أقدم عصوره

شكيلّية مثال يرمز إ��  
ّ
الّنموذج االجتما�� أو تجاوزه أو أف�ح عن مس�وت عنھ. فجسد البطل �� صورتھ الت

التشكي�ّ� لتسكن  ا�جسد االجتما�ّ�   الفّن  أّن صورتھ تلك غادرت شيئا فشيئا فضاء   
ّ
إال القي�ّي،  �� �عده 

عوالم الّتخييل القص��ّي، جاعلة من جسد البطل رمزا للكيان املهّدد �� كينونتھ اضطهادا وعنفا، أو رمزا  

ى بمن�لة مختلفة وخاّصة، قد تمنحھ إّياها  ظللّتوق الذي ال ��دأ، وهذا ما يمنحھ امتيازا ال مثيل لھ ح�ن يح

ي الّصراعات الّسياسّية وتذ�ي ن��ا��ا، وقد �س�� إ�� افت�اكها منھ ح�ن  
ّ

سلطة املقّدس ال�ي ما فتئت �غذ

 يدخل �� صراع معها الس��جاع ملكّيتھ �جسدة خارج املعاي�� األخالقّية ال�ي حّدد��ا لھ.

   البطل بین الهوى والعمل: تخییلّیة  -2

ا�ي شموال وتجر�دا  فمفهوم العمل يتمّ�� �سبّيا عن مفهوم الفعل،   
ّ
�قوم ع�� ��خيص  و األّول يفوق الث

والّسيميائّية التحقق،  إ��  االف��اض  ومن  الوجود  إ��  الكمون  من  االنتقال  مفهوم�ن    مظاهر  �ستخدم 

الّسيميا املستوى   �� ا�خصوص  تقع ع�� وجھ  ال�ي  والّتحّوالت  الّتفاعالت  لوصف  ح�ائي، وهما  -متقار��ن 

، وهذا ما يقت��ي الّتمي�� بي��ما رغم تداخلهما وت�املهما وقيامهما تقر�با بالوظيفة  faireوالفعل    acteالعمل  

ھ انتقال من    نفسها، إذ يالئم الفعل اإلنجاز جزئّيا، و�ف��ض
ّ
كفاية جهية بوصفها كمونا للفعل، فُيعّرف بأن

جهة   ھ 
ّ
بأن �كي�ي 

ّ
ال� املستوى  ع��  غر�ماسّية،  نظر  وجهة  من  االنتقال،  هذا  و�فّسر  اإلنجاز،  إ��  الكفاية 

 
ّنه بدل الفردانّية الفردّية مصطلحسعيد الغامدي  استخدم، 69-68المرجع الّسابق، ص ص  -1

ٔ
بعد   ذاكرا ا

ٔ
مفهوم حديث ال يعود إلى ا

بحاث دوركايم ضمن علم االجتماع الحديث في بداية القرن العشرين. وبالّتالي فإّن مفهوم 
ٔ
من القرن الّسابع عشر، وقد شهد تطّورا مع ا

ّنه يقوم على الوصف المح
ٔ
و الفردّية ينتمي إلى عصر معرفّي انتج الّتفكير العلمّي والّنقدّي الحديث، ال

ٔ
ايد الذي ال يحضى فيه الفرد  الفرد ا

 باّي امتياز خاّص 
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. ول�ي يتحّقق العمل ُ�ش��ط وجود ذات تضطلع بمهّمة الفعل لضمان الّتحّول من حالة إ�� أخرى  1الفعل

ة وتصميم، ومؤّهلة �ش�ل �اف  ومن الكفا
ّ
ات محّددة لهدفها بدق

ّ
ب ذلك أن ت�ون الذ

ّ
ية إ�� اإلنجاز، و�تطل

من ج�ي املعرفة واإلم�ان، وهذا ما يجعلها قادرة ع�� اإلنجاز، فما ينتج عن اكتساب القيمة ا�جهية للمعرفة  

دينام مبدإ  ع��  تقوم  العمل  فسيميائّية  إذن  اإلم�ان.  جهة  امتالك  ال��امج  يّ يكهو  من  املستمّدة  العمل  ة 

ى لها  
ّ
ل الذات، تتحّرك بحثا عن املوضوع، وال يتأ�

ّ
صال واالنفصال، إذ بمجّرد أن تتش�

ّ
ا�ح�ائية وحاالت االت

ر ع�� املؤّهالت الّضرورّ�ة ال�ي تدعم حظوظها وتقّو��ا �� إنجاز املهّمة امللقاة ع��  
ّ
 �عد أن تتوف

ّ
امتالكھ إال

 
ّ

� �� برنامج عمل دينامي�ّي يطلب الّنجاعة.  أهلّي��اات �ش��ط عاتقها، فإنجاز الذ
ّ

 ، ال�ي تتج�

 �� دراستنا هذه أ   ونحاول  
ّ
ھ مفهوم    ال

ّ
نقف عند املفهوم الّدينامّي للُب�ى العاملّية بل نتعّداه إ�� ما نف��ض أن

�ش��ط  ، إذ  2بطولّية  ذاتا  ن �جعل الذات الفاعلة  �ن �افي �نو�ّ� للعمل، فاألهلّية واإلنجاز قد ال ي�ونان شرط 

  ، العمل ديناميكّيا ولكّنھ ليس نوعّيا أو فر�دا. ولذلك، فقد ي�ون  أن ت�ون صاحبة أهلّية نوعّية و�نجاز فر�د

من   مخصوصفنحن نف��ض أّن هناك نوعا خاّصا من األعمال ع�� صلة ما بنوع من األهواء، تقوم ع�� نوع  

"العتبات" الّسياسةسواء أ�انت تلك الع  3تجاوز  قافة أم من فرض 
ّ
الث الّتجاوز    ،تبات من فرض  فطبيعة 

وعواملھ   الّسرد  فضاء  إ��  الواق�ّ�  املرجع  فضاء  من  الذات  تحّول  ال�ي   �� العمل  ع��  تصر�فھ  وطر�قة 

 . الّتخييلّية

و�� ال�ي �سهم �� إضفاء قيمة الّنجاعة ع��    ،وتتحّدد األهواء من جهت�ن، جهة الّرغبة وجهة الواجب  

عل البطل، هذه الّنجاعة �� ال�ي تجعل لفعل البطل تداعيات تنتظم ضمن مسار ال ينقطع، وانتظامھ  ف

ل لعمل
ّ
هو نوع من مراكمة  الذي  ، ألّن أهّم ما يمّ�� العمل البطو�ّ� هو قيامھ ع�� مبدإ الّس��،  ھهذا هو املش�

�تيب والقائمة ع�� الّنجاعة، 
ّ
أن ال بمع�ى مّ�� س�� البطل هو ذلك الّتوق يو�ّن ما األفعال ا�خاضعة ملبدإ ال�

تضّيق   ال  وأن  الّزمن،  لقهر  فعلھ  أوع��  يخضع  وحواجز  حدود  الفضاء   �� ا�حيط   حركتھ  من  إكراهات 

  االجتما�ّ�، فوجود البطل ال ينضبط ملعاي�� عاملنا 
ّ
ما ي�ون العالم املمكن مسكنھ، وهو عالم  ا�حدود و�ن

التخييل   بتشكيلھيتكّفل  يتواجھو   .القص��ّي  العالم  ،نراه  نراه    ،داخل هذا  كما  خاّصا،  تواجها  املوت  مع 

لذلك ح�ن ال تتما�� وجهتھ الثمن    ةظباهيصل إ�� أماكن ال �ستطيع غ��ه الوصول إل��ا، وقد يدفع ضر�بة  

ها تتعارض م 
ّ
طھ لهذه  مع مسار القيم، تلك القيم ال�ي ال ت�ون معدودة �� أولو�ات عيشتھ، بل لعل

ّ
ع ما خط

الذي س�� إ�� كسر    ا�خزومّي"   عمارة بن الوليد"العيشة حّ�ى �شعر بامتالء الكيان، مثلما هو ا�حال مع  

ح�ن    لعمرو بن العاصحرمة    يحفظإذ لم  حواجز ا�حضر واملنع مستدرجا ا�حرائر استدراجا دونجوانّيا،  

 
 .  11-10محّمد الّداهي، سيميائّية الكالم الّروائّي، الّدار البيضاء، شركة الّنشر والّتوزيع المدارس، ص ص  -1

2 -François Rastier « Greimas Algidras-Julien » in. Encyclopaedia Universalis et Albin Michel, Paris, p 347. 
    وفي المقال رصد لمختلف المراحل التي تطّورت من خاللها نظرّية غريماس والتي تحاورت مع المسار البنيوي البروبّي. 
شياء إلى حاالت الّنفس، جون غريماس، جاك فونتيني، ترجمة وتقديم وتعليق سعيد بنكراد،  -3

ٔ
هواء، من حاالت اال

ٔ
سيميائّيات اال

ولى بيروت، دار الكـتاب الجديدة ا
ٔ
بعة اال

ّ
 . 10، ص 2010لمّتحدة، الط
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ه �� البحر من ع�� ظهر الّسفينة وهو �� غفلة  ، واألك�� من ذلك نوى بھ الغدر فرما راود زوجتھ عن نفسها

 .  من أمره 

اكرة  ذلك لم يمنع  ّن  فإ،  قيل فيھ  ول�ن س�� األص��ا�ي أن يذكر عمارة �� أخباره لغاية توثيق شعر 
ّ

الذ

تصنعالّسردّية   نوع    أن  بطال من  نوعمنھ  وميلهم    مختلف،  اإلبا�ّ�  وجنو��م  الشعراء  بن�ق  متمّرد مصاب 

متطاوال    جعلھ يتجّرأ ع�� مخادنة زوجة الّنجا��يّ هذا امليل    .روج عن منظومة القيم املسطورةا�خإ��  املفرط  

نا ب
ّ
  وقد لّتجاوز،  �� اجرأة  ا�بطولة الشاعر تقوم ع�� ا�حق �� االختالف وع��  ع�� مقامھ مل�ا ل�حبشة. و�أن

سة أخالقّيا والغارقة �� وحل ا�خطيئة إ�� ذحّول  
ّ
و�ن    ،ات يرغب املتلّقي �� تقليدهاالتخييل تلك الذات املد�

 �ّل ممنوع مرغوب.  ألّن  ،أو �� تتّبع أخبارها �شغف ،سّرا  ذلك �ان

 �� الّسرد، ناهيك أّن الّسارد صّرح بجاهلّية الّسياق الذي    غ��
ّ
أّن هذا املرغوب يظّل معصية مست��ة إال

ل صر�ح ��  معّ��ا عن  تّمت فيھ األحداث،  
ّ

إذ قال: "وكالهما مشرك شاعر فاتك    الّسردموقفھ املتحّفظ بتدخ

جاهلّي��ما"  �� العر�ية 1وهما  الثقافة   �� ا�جنسّية  للعالقات  الّسائد  ل 
ّ
التمث عن  املوقف  هذا  و�صدر   ،

القرآ�ي، وقد  الّدي�ّي ونموذجھ  الّنّص  لها  يكّرس  اإللهّية مثلما  املشيئة  إ��  رجع مصادرها 
ُ
ت ال�ي  اإلسالمّية، 

تقوم عليھ العالقة ا�جنسّية ب�ن الّرجل واملرأة، فتعّد من أقوى روابط االتصال ب�ن    جعل الّسكن أساسا 

ساء
ّ
هذا الّتصّرف ال يمكن للمتلّقي أن .  وعمارة بن الوليد يتصّرف خارج هذه الرابطة القو�ة  ،2الرجال والن

سّري    ففعل عمارة بن الوليد  ،يراه خارج �ونھ إحداثا لنوع من ا�خرق داخل منظومة القيم
ّ
ال يدخل �� باب الت

خاذ ا�جواري ألنفسهم
ّ
   .الذي �سمح بھ املنظومة الّدينّية، وهو الذي يتيح للّرجال ات

الرجل و  ب�ن  ا�جنسية  العالقة  إليھ  تنت�ي  الذي  الّسكن  املوّدة غاي��ا  أّن  سّري هو 
ّ
والت املوّدة  ب�ن  الفرق 

سري فال يقوم ع�� الرحمة، أي ليس  واملرأة، فاملودة كناية عن ا�جماع، والرحمة كناية عن  
ّ
الولد، أّما الت

 أّن  
ّ
سّري �� األصل حّرة من ساللة ملوك تّم سب��ا إثر هز�مة، إال

ّ
غايتھ الولد. وقد ت�ون ا�جار�ة مصدر الت

الغنيمة والّس�ي، فتمنح   ��ا دون حدوث مواجهة رجل لرجل تج��  إ�� حرة �� خدرها و�سّرى  ل 
ّ
عمارة �سل

 ��" للفعل.الغطاء "األخال

إذن ففعل عمارة بن الوليد يتعارض مع الّنموذج الّسلو�ّي املثا�ّ� للممارسات ا�جنسية الشرعية، غ�� أّن  

 
ُ
ما بال�حر، إذ رغم أّن أحداث ا�خ�� �

ّ
سبت إ�� ما قبل اإلسالم، فإّن املوقف  العقاب لم يكن تطبيقا �حّد و�ن

هر عل��ا،  من هذه الّنوع من العالقات ال يخرج عّما �عاقد
ّ
ت عليھ األديان من إضفاء صفة القداسة والط

القوى   عالم  ا��  نفاذ  ولكنھ  الشيطان  عالم  ا��  انتقاال  ليس  فا�جماع  ع��ا،  والّرجس  الّدناسة  صفة  ونفي 

ذي وخصوصا �� حاالت اإلحصان،   ،امل��مة املقدسة
ّ
 هو نوع من الّ�حر ا�حالل.  ال
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نظمة الّسيميائّية، دراسة في الّسرد العربّي القديم، بنغازي، دار الكـتاب الجديد المّتحدة، الط

ٔ
هيثم سرحان، اال
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ات املذهبّية �ان يمّر ع�� إ�حاق صفات جنسّية تكّرس للّرجس  حّ�ى أّن إهانة ا�خصم �� خضّم الّصراع

ال يتما�� مع    ،فالّزا�ي ابنھ ملعون كما أّن مص��ه ملعون   ،1والفحش من قبيل "ابن الفاجرة" و"ابن الّزنا"

نزعة   صاحب  ي�ون  أن  نحو  بھ  نزعت  سردّيتھ،  حاك��ا  ال�ي  األهواء  ألّن  وذلك  العادّي،  اإل�سان  مص�� 

�ق �ان يدفعھ إ�� الّتبا�� بمغامراتھ رغم  ة، و�� تلك ال�ي كسرت الّنمط وتجاوزتھمغامراتيّ 
ّ
. حّ�ى أّن هذا الن

إذا رجع مدخلھ بخ�� عمرو بن العاص بما �ان من أمره" ، 2أّ��ا ال يمكن أن ت�ون مصدر فخر إذ "جعل 

يء الذي هّيأ لعمرو أن ينتقم منھ وقد كتم �� صدره الضغينة منذ أن ت
ّ

جّرأ ع�� إلقائھ �� البحر من ع��  ال��

 . ظهر الّسفينة

وا�ح  املمنوع  فضاءات  للبطل  الّتخييلّية  اإلم�انات  فتحت  اإلم�انات  ظومثلما  فإّن  اجتماعّيا،  ور 

فتحت أمام البطل فضاءات املاوراء، أي ما وراء الوجود املاّدي    "خ�� مقتل عبد هللا بن الّز��� "التخييلية ��  

ة ان��اء وانتفاء، تقوده �� ل�جسد، ليتالمس م 
ّ
ة لالنطالق واالبتداء ال محط

ّ
ع عوالم اآللهة و�ص�� املوت محط

والثورة والّتحو�ل  والتغي��  لالقتداء  رمزا  ي�ون  أن  ساعيا  زعاماتّية،  نزعة  تفكيك    .ذلك  ع��  يقوم  فعملھ 

للمجتمع بل وقودا محّر�ا  ألّن روح البطل ليست خالصة تمثيلّية    ،روابط أصا��ا الب�� ليعقد أواصر جديدة

 إذا أف�ح �� اجتياز سلسلة من االختبارات، قد ي�ون أقصاها  
ّ
ومثاال يقود، وهو ال يصل إ�� هذه املرتبة إال

بالّتحديد، وهو   القتال  �� ميدان  ال�ي يتحّصل عل��ا  البطولة  الّتعّرض للموت، بما يمنحھ شرف  وأقساها 

 �� عوالم الّت�جيب واإلدهاش. إذ    وهذا ال يتحّققوالغرابة  ميدان زاخر بما يث�� الّرهبة  
ّ
  يتالمس   البطل  نرى إال

مع املوت من خالل تصعيد القّوة، ساعيا �� فورة حماسّية غاضبة إ�� اخ��اق أسوار هذا العالم املتعا�� "ذي  

��اء   عبارة  حّد  ع��  الهادرة"  العنيفة  مش 3نّوار  الّدالالت  ع��  تنتصب  األسوار  ��ذه  ي 
ّ
و�أ� ميادين  ،  ارف 

 املواجهة والقتال. 

الفعل    هذا  مزج  إ��  تتجاوزه  بل  فقط،  القتال  فعل   �� تكمن  ال  الّس��  هذا  يات 
ّ
تجل أبرز  فإّن  ولذلك 

األحالم وحلم  الغايات  غاية  ف�ي  هادة، 
ّ

الش  �� رؤ�ا   . بالّرغبة  مع  يتواجھ  ا�جامح  ا�حلم  ال�ي   ا�حّجاج   هذا 

ي أس�خ بن الّز��� من رأسھ إ�� قدميھ  ح�ن قا  استشرفت موت البطل بطر�قة شنيعة
ّ
ي رأيت �� املنام �أ�

ّ
ل: "إ�

، فا�حلُم يتحّدى ا�حلَم، و�دخل �� �جال معھ في�ون الّرّد باإلقدام والّصدام  4فقال لھ عبد امللك أنت لھ"

إ�� عالم مختلف ق  التحّدي ينطوي ع�� ما ال حصر لھ من معا�ي ا�خرق والّتمرد توقا  د  والّصمود، وهذا 

لھ،  
ّ
لھ املقبل ع�� الّساح باعتباره عالم العدالة املطلقة. وهذا ما ي�ّ�ر خيارات ا�حبك الذي يرا�� �� �ش�

ّ
يتمث

مرئّية
ّ
ل الّ��ائّي �� عوالم الغيب الال

ّ
الت البطل لكينونتھ املتمّ��ة ع�� توقھ إ�� التش�

ّ
بما يقّرب    ،اإليحاء بتمث

 صره وطول املالحم وع�� اس��سالھ ونزوعها إ�� الّنظم.ا�خ�� من أجواء الّسرد امل�ح�ّي، ع�� ق
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ا�حزن    دونّية  من  باملوت  مرتفعا  اإلدهاش،  إ��  نازعا  والقتال،  املعارك  بأجواء  املوت  ارتباط  يصّور  إذ 

واالنتصار  االحتفال  مراتب  إ��  يقاتلهم    واالنكسار  فجعل  �س��  نفر  ومعھ  الكعبة  إ��  ظهره  "أسند  ح�ن 

جعل املوت خيارا ناتجا عن عزم و�رادة، ذلك أّن  فقد  ،  1و�لھ يا لھ فتحا لو �ان رجال.."  و��زمهم وهو يقول: 

ملوت. وت��ز ا�جمجمة أو الّرأس املقطوع، �� أجواء الّرعب هذه، لتعلن عن  اإرادة ا�حرب �� نوعا ما إرادة  

الوجود   مع  وللقطع  للموت  مطلقا  رمزا  باعتبارها  ّل، 
ّ

الذ ورفض  ا�جسدالتحّدي  داخل  ما  األر��ّي  رغم   ،

"�عث   ح�ن  مر�رة  إبليسّية  �خرّ�ة  ومن  تنكيل  من  مرافقيھ  ورأس  الّز���  بن  هللا  عبد  رأس  قطع  صاحب 

ھ  
ّ
�أن الّز���،  بن  رأس  إ��  صفوان  بن  رأس  يقّر�ون  للّناس فجعلوا  املدينة فنصبوها  إ��  برؤوسهم  ا�حّجاج 

 . 2�سارره و�لعبون بذلك"

 أّ��ا نطقت �� هذا املشهد ب�ّل ما يمكن    بناء منطقي وسب�ّي ي��ض عليھ ا�ح�ي،من    ا�حبكةورغم ما ��  
ّ
إال

ق بھ بناء العقدة مقود �سؤال أسا��ّي هو:   أن ينطوي عليھ الوجود من عبثّية.
ّ
فاألساس الّسب�ّي الذي يتعل

هذا؟   يحدث  أّن  ملاذا  رغم  الوحشّية؟  هذه  مثل  لت��ير  الّسيا��ي  العداء  يكفي  من  �ّل وهل  حدثّية  وحدة   

لت  ا�خ��  وحدات
ّ
الّصدفةأو    اعرضيّ لم يكن  تتا�� األحداث  فنتيجة سببية ملا حدث قبلها،    مث . 3 تحكمھ 

بت ترتيبا محكم البناء، وذلك بمراعاة  ف
ّ
ا�حبك تمّ�� بخصيصت�ن، ا�خصيصة األو�� �� أّن الوقائع الهاّمة رت

وا�خص ا�حدثّية،  الوحدات  ب�ن  السب�ّي  �ابط 
ّ
امتداد  ال� بنسب  البناء  استعادة هذا   �� ل 

ّ
تتمث انية 

ّ
الث يصة 

وأّدت االستعادة دورا استداللّيا أراد  وذلك باعتماد أسانيد مختلفة م��ا املعروف وم��ا غ�� املعروف،  متفاوتة  

 . بھ املتلّفظ ال��هنة ع�� �ّحة الّرواية من خالل تطابق الّروايات

 الّزم�ّي والبناء الّسب�ي ال 
ّ
 بتنويع بال�ّ� ملفت يصّور هول املعركة  يختلف من رواية إ�� أخرى   فا�خط

ّ
، إال

وقتام��ا بطرق مختلفة �عتمد ف��ا الّسرد ال�جائ�ّي لألحداث مّرة، والّتأو�ل االستعاري لها مّرة أخرى. إذ جاء  

��م �حا
ّ
أظل الّز���  بن  لقتال عبد هللا  ا�جانيق  ا�حّجاج  ا نصب 

ّ
"مل أ�ي عبيد:  بة فأرعدت وأبرقت  �� رواية 

ا�جمع   إ��  ومنسو�ة  الّسند  مجهولة  رواية  و��  و�عاضده،  معھ  تحارب  الّسماء  و�أّن  الّصواعق"  وأرسلت 

اكم �حابھ    الغائب صعد عبد هللا بن الز��� املن��
ّ

"فحمد هللا وأث�ى عليھ ثّم قال: أّ��ا الّناس إّن املوت قد �غش

ي ��ذه االستعا 4وأحدق بكم ر�ابھ"
ّ
  ة ظ اليقرة �� تأو�ل ملا سيأ�ي من أحداث �� يوم مقتلھ، أو أّ��ا رؤ�ا  ، و�أ�

 واستشعار املص��.  

و   ال  ا�حب�اتف
ّ
والط القصر  ب�ن  �س��ا  وتفاوت  ال��تي�ي  بنظامها  فقطتتمايز  من    بل،  ل  اق��ا��ا  بمدى 

ولعّل البطل �سكن �� فضاء هذه    بتعادها ع��ا أيضا ملالمسة عوالم استعارّ�ة ممكنة،ا  و ا�حقيقة الّتار�خّية أ

وهو لعمري فيما اخ��ناه من نصوص �سكن فضاء ب�ن ب�ن، ت��ع الّسردّية �� بناء    ،املراوحة ب�ن النأي والقرب

ومّما هو ��جي�ّ� وما هو تخيي�ّ�.    ،عواملھ، و�� ال�ي تقف ع�� نفس املسافة مّما هو تار��ّ� وما هّو م�ح�يّ 
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من فضاء ما وقع فعال إ�� فضاء ما هو �� دائرة اإلم�ان. وقد مّ�� أرسطو  مات مرتحلة  حّول األعالم إ�� عال إذ ي

ع�� هذا األساس ب�ن نوع�ن من الكتابة، فالشعر�ة م��ا �عّ�� عّما يمكن أن يقع، والّتار�خّية م��ا �عّ�� عّما  

 أّن ا�1فعال  وقع  
ّ
ھ يحا�ي ما وقع فعال، إال

ّ
حبك ف��ما يف�ح عن محا�اة ممكنات  . واملتلّفظ �� خ��ينا يزعم أن

ألّن ا�خطاب فيھ ين�ع إ�� التخييل الذي يكسب األشياء وجودها من خالل �سمي��ا، وطبيعة هذا    ،الوقوع

  ،
ّ

اف
ّ

الش الّرمزّ�ة  �غالف  و�غليفها  العالمة  بتوجيھ  تضطلع  ال�ي  غة 
ّ
لل التخيّيلّية  اقة 

ّ
الط عن  تنتج  الوجود 

 
ّ
غة ال�ي �س�� ع�� التخييل إ�� املطابقة ب�ن املمكن والفع�ّ� و�لغاء املسافة  فالعالمة ت�ون خاضعة لقّوة الل

 بي��ما.

ولعّل الّت��ير الذي �شّرع إللغاء املسافة ب�ن ا�حادث واملمكن ا�حدوث، هو أّن الّسرد الّتار��� والّسرد   

الّزم�يّ  شكيل 
ّ
الت مبدإ  إ��  سواء،  حّد  ع��  يخضعان،  الّتصنيف    .األسطورّي  من  آخر  نوعا  �ستد��  وهنا 

غوّ�ة م��ا، إذ ظّل اال 
ّ
غوّ�ة وغ�� الل

ّ
هيثم ا�حاج  رأي "ختالف بي��ا محصورا، حسب  التمي��ّي ب�ن الفنون الل

، 2، �� �و��ا فنونا م�انّية أو زمانّية، ناهيك عن املسرح الذي يصبح جامعا للّسمت�ن �� حالة العرض"ع��

غة ومن ضم��ا فّن الّسرد القص��ّي �� فنون 
ّ
رح، هو أّن فنون الل

ّ
والذي �عنينا بصفة خاّصة من هذا الط

غوّ�ةزمنّية، من حيث استخدام
ّ
هذه الّتتا�عات الّصوتّية �شغل حّ��ا    ،ها لتتا�عات صوتّية أصغرها العالمة الل

غوّ�ة، ألّن انتظام أصوا��ا وتمفصلها �ستغرقان وقتا،  
ّ
من الّزمان، وهذا ما يجعلنا نقول بزمنّية العالمة الل

 . مة األخرى و�ختلف حّد الوقت باختالف طبيعة العالمة وطبيعة الّتعالق ب�ن العالمة والعال 

ر فضا��ا الّزم�ي  
ّ
يمكن اعتبار الّنّص الّسردّي خيطا من ا�حروف، وشر�طا من ال�لمات املتعاقبة ال�ي تؤط

ق  .  ا�خاّص وهذا ما يجعل عنصر الّزمن جوهرّ�ا وأساسا حاضنا ل�حبك
ّ
غ�� أّن األفق التخيي�� للّزمن ال يتعل

ما بالّزمن  فقط  بزمنّية االنتاج
ّ
صاغ  منت   بوصفھ، و�ن

ُ
وجا ألّن عالقة القّصة بالّزمن عالقة مزدوجة، فالقّصة ت

داخل الّزمن، والّزمن ُيصاغ داخل القّصة، بما �سهم �� صناعة عاملها الّتخيي�ّ�، إذن فوجود البطل داخل  

وهو وجود زم�ّي خاّص    ،)3(معضالت  هذا العالم التخيي�ّ� هو وجود زم�ّي ب�ّل ما تطرحھ مسألة الّزمن من  

 . يصنع بطولتھ إذ

�تيب ا�حد�ّي �� القصص البطو�ّ� �� أش�ال خاّصة �سمح بصناعة عوالم فر�دة، يقودها  ف 
ّ
أش�ال ال�

و�� الّسارد الذي ال يظهر �� ترتيب األحداث، بل �� سوقھ ملا ين�ح بھ وجود البطل من مأساوّ�ة تن�اح بھ  

ادة �� خ�� مقتل عبد هللا بن الز���، �� ش�ل االستعولذلك فإّن  عن حدود الّتار�خ لتسكنھ فضاء املمكن.  

مختلف من أش�ال ال��تيب، يجّسد وعيا خاّصا بمأساوّ�ة وجود البطل، وهو وجود يتداخل فيھ الواق�� 

إ�� أّن و�� املؤلف ��يمن ع�� و�� السارد، وهو الذي  تجدر اإلشارة  باالستعاري وا�حقيقي باألسطورّي، وهنا  

 
ّن مهّمة الّشاع -1

ٔ
رسطو ا

ٔ
رسطو، فن الشعر، يرى ا

ٔ
ن يخضع هذا الممكن إّما إلى   فعال بلما وقع  ليست روايةر ا

ٔ
ن يقع على ا

ٔ
ما يمكن ا

و إلى قاعدة الحتمّية.
ٔ
 قاعدة االحتمال ا
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بعة اال

ّ
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3- Paul Ricoeur, Temps et récit, L’intrigue et le récit historique, 1983, Editions du Seuil, Paris, pp21-23.  
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فهو منذ البداية يمارس وظيفة اإل��ام باستقاللية هذا العالم و�الّتا�� بإم�انّية    .ئييصوغ فعليا امل�ن ا�ح�ا

غة،  
ّ
ة الل

ّ
م �� الّزمن الّسردّي ح�ن تخضعھ إ�� خط

ّ
وجوده. ولذلك �عّد الكتابة عامال هاّما من عوامل التحك

ھ �ستعيد هذه االس 
ّ
ھ �ستعيد أحداثا ماضية، بل إن

ّ
تعادة بما �� رجوع إ��  خاّصة ح�ن ُيوهمك ا�حبك بأن

سر�د �� حّد  
ّ
غة يمتّد إ�� األمام دائما، وهذا ما يجعل الت

ّ
الوراء، رغم أّن الوقت الذي ينتظم فيھ شر�ط الل

الّسرد بزمنھ    يظفرذاتھ هو نوع من ا�خاتلة ال�ي تقوم أساسا ع�� مراوغة الّزمن، هذه ا�خاتلة غاي��ا أن  

. والّسرد �� سعيھ لتشكيل الّزمن ا�خاص ي�ون  1والعاّم ولو�ّ� العاملّي ا�خاّص رغم إكراهات الّزمن ال�وسم

ّية 
ّ
هو املسؤول عن �شكيل خيارات البطل ورسم هوّ�تھ، و�� خيارات ترسم ع�� الورق با�خضوع إ�� خط

ّية الّزمن. وقد رسم ا�حبك خيارات البطل "عبد هللا بن الّز���" �� مواجهتھ ل�خصم، فهو
ّ
ال    الكتابة ال خط

ھ املقبل ع�� املوت واملسرع إليھ ال املدبر  
ّ
ينتظر أجلھ بل �س�� إليھ، وال يخ��ى حتفھ بل يطلبھ �شوق، إن

املنظومة   بالقتال وفق  يل��م  ھ 
ّ
ألن اكرة، 

ّ
الذ  �� ا�خواص  ندرة   

ّ
إال ها 

ّ
يحتل م�انھ ال  بّوأه  فالّتخييل  عنھ فرقا. 

و�را�� أصول الّتواجھ مهما �انت الظروف واألحوال، ذلك    القيمّية ال�ي تمّ�� الفرسان عن غ��هم من القتلة،

ما من أجل غ��ه، ومن أجل ما يراه أساس لقيام األّمة، وهو مقتنع  
ّ
ھ ال يقاتل من أجل ذاتھ أو مصا�حھ، و�ن

ّ
أن

ھ يحمل سيفھ للّدفاع عن العدالة والعمل ع�� تحقيقها.
ّ
 أن

ما �� قّوة محكّية قامت بصياغ��ا سردّية    ،��اوقّوة البطل ليست قّوة محضة يمكن قياسها أو مالحظ 
ّ
إن

بي��ا و��ن ما   بالّتقد�س و�كث�� من اإل�جاب، فخلطت  الّتداول  أثناء هذا  اكرة 
ّ

الذ ف��ا 
ّ
للّتداول، وغل قابلة 

ف 
ّ
ھ ما أن ي�ون الّسرد مس�ونا ��اجس الّتخليد حّ�ى يتوق

ّ
ر �� فعل التأر�خ من صدق وحياد، ألن

ّ
يجب أن يتوف

أن   صفة  عن  الكتساب  يؤّهلها  للقوة  معّينا  شكال  املسّردة  ات 
ّ

الذ منح  ع��  �عمل  والّتخييل  تأر�خا.  ي�ون 

سقة ومنتظمة انتظاما سببيا، بما يؤّهلها أن  
ّ
البطل، فتصبح سردّي��ا قابلة للنقل ع�� محا�ا��ا ألفعال مت

سيان. ت�ون أعماال بطولّية باهرة، فأعمال البطل تخ�� عنھ وتر�خھ �� الذاكرة 
ّ
 بما يحفظھ من الن

ر�قة ال�ي ��ا مات، فعدم نجاتھ من 
ّ
والبطولة �� سردّية عبد هللا بن الّز���، تحّققت �عد موتھ بل قل بالط

املوت هو األمر الذي أسهم �� إدراجھ ضمن قائمة األبطال، كما أّن طر�قة موت عمارة بن الوليد تا��ا �� 

 
ّ

عراء مصاريع الهوى، ع�� عذرّ���م و�باحّيتھ. ألّن البطل يحيا و�موت  الّ�حراء �� ال�ي رّسمتھ �� قائمة الش

اكرة بالوساطة �� حفظها ع�� سرد ح�ايات العشق أو املالحم البطولّية. وتظهر  
ّ

وفق سردّيتھ ال�ي تقوم الذ

ل عالقتھ باملوت، ألّن 
ّ
تقّبل املوت    أهّمية البعد الّسردي لقوة البطل، �� "مقتل عبد هللا بن الّز���"، �� تمث

ال�ي  ر�قة 
ّ
الط ��ا عليھ، أي  ال�ي أقبل  الكيفّية  ما 

ّ
الفرادة والّتمّ��، و�ن واإلقبال عليھ ليس هو الذي يمنحھ 

اختار ��ا موتھ، فقد يختار أشرف طرق املوت وأ��رها، املوت الذي سي��ّ�خ �� ذاكرة الّتار�خ. أّما عمارة بن  

طر�قة االفالت من املوت أو طر�قة    حيث أّن إلفالت من املوت،  � اإ�الوليد فتظهر مأساوّ�ة فعلھ �� سعيھ  

إن لم تكن محكّية ف�ي غ�� مثبتة وال ��يء يدّل عل��ا أو يمنحها شكال ومع�ى،   ،اإلقبال عليھ �� حّد ذا��ا

 
ولى  -1

ٔ
بعة اال

ّ
، "يوهم 74، ص 1990تقول، يمنى عيد، تقنيات الّسرد الّروائي في ضوء المنهج البنيوّي، بيروت، دار الفارابي، الط

ّن 
ٔ
ّن الكالم يتوّجه إلى الوراء في حين ا

ٔ
مام." القّص ا

ٔ
ّية متقّدمة باّتجاهها على الورق إلى اال

ّ
   الكـتابة تبقى في الحقيقة خط
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ات بما ُيتاح لھ من إم�انات تخييلّية  مع�ى  فالذي يمنح  
ّ

لذات البطل هو ا�ح�ي الذي يقوم بتشكيل هذه الذ

غة  
ّ
غة، فحيوّ�ة الل

ّ
�سمح بھ من إم�انات فر�دة �� الّتصر�ف عالمّي، �� ال�ي تقوم بتشكيل   وماتمنحها إّياه الل

الّتكرار،  و حياة بطولّية فر�دة ومختلفة،   أو  الّتقليد  البطل فردا ممتنعا عن  أّن  تجعل  الّتخيي�� إذ   العالم 

ھ
ّ
أن البطل كذبة وعاملھ ممتنعا، إال   مّرة واحدة، وقد ي�ون وجود 

ّ
إال ل 

ّ
  يتحّقق   لبطل من األبطال ال يتش�

وا�جسارة   جاعة 
ّ

ال� قيم  من  ات 
ّ

الذ بھ  تحلم  ما  أر��  بصياغة  يقوم  ھ 
ّ
ألن ممكنا،  صدقا  لي�ون  بالّسرد 

قاة ما ��ابھ الّناس، وقد يقوم بصياغة  وا�جازفة ال�ي يكمن وراءها غضب ل�حّق يدفع البطل إ�� املغامرة ومال

ات من نوازع الّرفض ال�ي �س�� بھ  
ّ

فيخرج منھ غ�� راض ألّن الهوى    ، ستعادة ملكّية ا�جسدإ�� ا أعمق ما بالذ

فهو البطل املهزوم مقارنة بالبطل الذي خطا إ�� املوت بخطو واثق مؤّسسا    ،استعبده حيث رام أن يحّرره

ل خاّص  ل 
ّ
تمث ع��  مث��ة  بطولتھ  خلطة  إّ��ا  ا�خطر،  ر�وب   �� واإلفراط  بالّ��ّور  ا�خلوطة  جاعة 

ّ
ال� قيم 

لهذه   وتأو�لھ  روايتھ  يقّدم  وال�ّل  األلسن،  وتتناقلها  تداولها  يتّم  إذ  رصيد،  من  ل�خ��  ما  �ّل  و��  مشّوقة، 

جاعة 
ّ

ل    ال�
ّ
قّوة للّتعا�� عن ا�حياة  تمنحھ تلك ال و تب�ى عل��ا سردّية البطل ا�حارب،  أخالقّية  قيمة أ  ال�ي تمث

ھ هو من قّرر  
ّ
أن ا�جسدّية، صا�عا زمنا خارج الّزمن مقّررا مص��ه �عزمھ، فعبد هللا بن الّز��� �عتقد عدّوه 

ھ بثباتھ ونزعتھ املتعالية كسر هذا االعتقاد ح�ن حّول رمزّ�ة ا�حلم من مص�� مشؤوم ي��ّدده  
ّ
 أن

ّ
مص��ه، إال

هادة. إ�� �شارة با�خالص نالها ع�� 
ّ

 الش
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م للتعب�� عن مع�ى يوّد نقلھ، لكّنھ غالبا ما  
ّ
غة املكتو�ة أو املنطوقة مألى بالّرموز ال�ي يتوّسل ��ا املت�ل

ّ
الل

ل الّرمز �� مصط�ح  
ّ
الّصور ال�ي ال ت�ون وصفّية تماما، و�تمث أو اسم أو ح�ى �ستخدم أيضا اإلشارات أو 

 أّ��ا تحمل مضام�ن خاّصة إضافة إ�� معناها املألوف والوا�ح.  
ّ
صورة قد ت�ون مألوفة �� حياتنا اليومّية، إال

ولهذا قد ت�ون ال�لمة أو الصورة رمز�ة، ح�ن تدّل ع�� ما هو أك�� من معناها الوا�ح واملباشر، و��ون لها  

أو ي ُيحّدد بدقة  "باط�ي" أوسع من أن  للّرمز، يجد اإل�سان  جانب  العقل  تاّما. ومع اكتشاف  فسر تفس��ا 

نفسھ منقادا إ�� أف�ار تقع ما وراء قبضة املنطق، ولذلك يرى" �ارل غوستاف يو�غ" أّن صناعة اإل�سان  

واقعة   ألّية  شعوري 
ّ
الال ا�جانب  ألّن  األحالم،  ش�ل  ع��  عفوّ�ة  و�صورة  أيضا،  شعور 

ّ
بالال ت�ون  لرموزه 

ف لنا �
ّ

�بة ال�ي تنمو ف��ا معظم الّرموز، و�عضها قد ي�ون ذا طا�ع نبوئّي  يتكش
ّ
، 1� األحالم، فاألحالم �� ال�

 
ليف  -1

ٔ
كارل غوستاف يونغ، اإلنسان ورموزه، سوسيولوجيا العقل الباطن، ترجمة عبد الكريم ناصيف، دمشق، دار الّتكوين للّتا

ولى 
ٔ
بعة اال

ّ
ّنه في عالم الحلم ال يظهر هذا الجانب على شكل  57-20، ص ص 2012والّترجمة والّنشر، الط

ٔ
، يذكر غوستاف يونغ ا

ّن عددا من علماء تفكير عقالنّي، بل على شكل صورة 
ٔ
رمزّية. وبناء على دليل كهذا يفترض علماء الّنفس وجود العقل الباطن، رغم ا

خر 
ٓ
ّن بعضها اال

ٔ
 ا

ّ
حالم تدّل على اضطرابات مرضّية، إال

ٔ
ّن بعض اال

ٔ
خرين والفالسفة ينكرون وجوده، ويرى غوستاف يونغ ا

ٓ
الّنفس اال

ن تحدث بزمن طويل، وهذا ليس قد يمّثل توقا سّريا لشيء ما، وقد ينذر بخطر ما، وق
ٔ
حيانا عن مواقف معّينة قبل ا

ٔ
د يعلن الحلم ا

زمات تكون ذات تاريخ الشعورّي طويل، 
ٔ
ّن كـثيرا من اال

ٔ
شكال اإلدراك المسبق، ال

ٔ
من باب المعجزات بالّضرورة، وال هو شكل من ا
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ٓ
 2021)  مارس -ا
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إذ قد يحمل نذيرا و�أّن ا�حلم يرسم أفق الفعل و�وجهھ، فالّرؤ�ا ال�ي رآها قاتل عبد هللا بن الّز��� �� من  

ھ  الّرؤى ال�ي قد توجهها روح القسوة، تلك الّروح ال�ي �سكن األسا 
ّ
ط�� وا�ح�ايات فتوّجهها توج��ا مأساوّ�ا، إن

 
ّ
يتوق للّرمز  العم��  الّتفس��  فإّن  اإلرادة. ولذلك  إ�� كسر  ا�جد ويس��  �عادي  الذي  ا�حالة  ا�حلم  ف ع�� 

هنية ل�حالم، أي ع�� حالة "األنا" لديھ و�� باعث الّرغبة وال�امن وراءها. و�عض األحالم قد ت�ون صناعة  
ّ

الذ

فة �غالف دي�ّي، ف�ي ال تنقاد مثلما  تخييلّية فت
ّ
ل �شكيال سردّيا، ح�ن ت�ون �� نوع من الّنصوص املغل

ّ
تش�

�عب��   من  متنّوعة  أش�اال  ل 
ّ
تمث ألّ��ا  بيسر،  لها  �ستسلم  وال  الّتار�خّية"  "املعرفة  إ��  خضر  العادل  يقول 

ما �ستقبل ما �ان م��ا صادرا من  الّنفس، ومن أجل ذلك "ال تتلّقى من ا�حقائق ما �ان من نتاج الّتار�خ و 
ّ
�ن

ل    onirique"1ا�ُحلمّية    Le religieuxمنا�ع الّدي�ّي  
ّ
وقد ي�ون ذلك حال سردّية الرؤ�ا ال�ي رآها القاتل وتتمث

�� س�خ جلد عبد هللا بن الّز���، هذا الّس�خ هو �عب�� عن رغبة دفينة �� ان��اك ا�جسد ونزع �ّل ما هو عليھ،  

�ع هو
ّ
�حرمانھ من الّتكف�ن والّدفن، و�كرام املّيت تكفينھ ودفنھ، فالّس�خ    ة قّمة الّتنكيل بھ وتوطئ  هذا الن

ات، بما �� ذات مكّرمة، ألّن "األنا بما �� جلد" تكّرس ألعمق ما �� اإل�سان، ولذلك  إذن  
ّ

هو نفي عميق للذ

ل املّيت، و 
ّ
 يمث

ّ
ا�ي الذي يحيط بجسد  يرى العادل خضر أّن الكفن ليس مجّرد إيقونة أو داال

ّ
ما هو ا�جلد الث

ّ
�ن

ة،  2املّيت
ّ
ھ يلغيھ ولكن برفق وليس مثل الّس�خ الذي �عّ�� عن أق��ى أنواع الّتعامل البارد مع ا�جث

ّ
  في�ون ، إن

باعتباره ثو�ا داخلّيا   املوت، كما هو ا�جلد األص�ّ�  إ�� عوالم  ا�ي الذي �س�� لالنتقال 
ّ
الث الكفن هو ا�جلد 

ي�
ّ
خص كمال جسمھ، و�جعلالعظا  غط

ّ
ات تماسكها ولل�

ّ
شيئا مثل" األنا بما    ھم وال�حم و�حم��ا، و��ب الذ

، فالّس�خ �� الرؤ�ا هو املعلن عن نّية القتل والّنفي، خارج إطار الّتكر�م الذي  » Le moi peau «هو جلد"  

عالم األموات. هذا الّس�خ هو  يكفلھ الكفن ح�ن ��ب املّيت عالمة موتھ، معلنا انتقالھ للق�� ومن ثّمة إ��  

، وهو بمثابة ا�حرمان  3ممكن بمثابة "كشط ا�جلد" الذي ال يمكن أن يتحّقق �� الواقع بل �� عالم تخيي�ّ�  

من هبات وهدايا يتلّقاها املّيت قبل أن يكّرم بالّدفن مل�افأتھ ع�� أعمالھ البطولّية. إذن فرؤ�ا الّس�خ �� ا�خ��  

عن عمل عبد هللا بن الّز���، �� إطار من الّصراع ال��اجيدي املكّرس    لةع صفة البطو �� نوع من العقاب بن� 

لّية ا�جدارة وا�حقارة، فهو صراع مداره استحقاق ا�جدارة أو إ�حاق ا�حقارة، هو نوع من الّ�جال الذي  د�ج

العزم الوضيع ملنع   الّز��� لم �ستسلم لهذا  القتال، ألّن عبد هللا بن  ع��    إصرارهالّدفن والتكف�ن، ب�سبق 

هادة، ساندا ظهره  
ّ

جدار الكعبة مستمّدا من امل�ان  إ��  القتال سائرا قدما لتجسيد حلمھ ا�خاص وهو الش

 
ح

ٔ
زمات، فنسعى لتحقيق الحلم، وبعض اال

ٔ
ّننا نكاد نتحّرك باّتجاه تلك اال

ٔ
ت الملك حّتى ا

ٔ
نبا

ٔ
الم تعمل كما عملت نبوءة "ولفي" التي ا

ن اجتاز النهر المذكور وهزم هزيمة ماحقة في المعركة التي 
ٔ
 بعد ا

ّ
ّنه إذا اجتاز مهر هاليس فسيدّمر مملكة واسعة، ولم يعد إال

ٔ
كروسو ا
 خاضها.

ولى  -1
ٔ
بعة اال

ّ
 . 60، ص 2015العادل خضر، في الّصورة والوجه والكلمة، مقاالت ميديولوجّية، تونس، الّدار الّتونسّية للكـتاب، الط

ولى  -2
ٔ
بعة اال

ّ
، ص  2017العادل خضر، القّص والماليخوليا في الحكايات والمواضيع الّضائعة، تونس، الّدار الّتونسّية للكـتاب، الط

ّن فكرة  لباحث فصله بقولة لبول فاليري ، يصّدر ا52-50ص 
ٔ
عمق ما في اإلنسان الجلد'، ويذكر ا

ٔ
 لهي   Le moi peauوهي: "ا

Didier Anzieu، .ّنه متصّور مفتاح في علم الّنفس والّتحليل الّنفسي
ٔ
نا الجلد با

ٔ
 معّرفا هذا اال

 51المرجع الّسابق، ص  -3
ّ
ّول إال

ٔ
عمال اإلخراج الفّني  ، يقول العادل خضر: "ال يمكن كشط الجلد اال

ٔ
 une mise enبعمل من ا

scene  جسادا مكشوطة وهي تمسرح عمل الّسلخ الّتشريحّي
ٔ
في نوع من الّرسوم الّتشريحّية التي تعود إلى عصر الّنهضة تمّثل ا

dissection anatomique .إلظهار ما يختفي تحت الجلد ، 
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سا. ولعّل أبرع ما يكّرس لبيانّية الّرؤ�ا �� رأينا هو قيامها ع�� ثنائّية  
ّ
قداسة تح�ي جسده من أن يموت مد�

�ن �انت الرؤ�ا األو�� مغرقة �� املاّدّية ال�ي �شّد ا�جسد إ�� أرضّيتھ ا�حدودة، فإّن الّرؤ�ا والّرؤ�ا املضاّدة، فل

مرئّي 
ّ
هادة قد بنيت ع�� تخييلّية الوقوف �� منطقة وسطى ب�ن املرئّي والال

ّ
صا�عة   رؤ�ا عبد هللا بن الّز��� للش

ّن البيان هو األثر الذي يمنحها  عاملا ممكنا ال نرى لھ رسما خارج حدود البيان، بما هو بنيان مرصوص، أل 

بالبصر ُيرى  �� تداخلها مع األشياء فالبيان هو ترجمان ملا يمكن أن  ال�لمات  يق��ا من فو��ى  ،  1انتظاما 

�انت   فإذا  واالستشراف.  ا�حدس  إ��  ا�حس  متجاوزا  القر�حة،  بفرط  أي  والّتوق  بالبص��ة  يرى  ما  وأيضا 

"مستورة البيا�ي  املتصّور   �� وحشّية، ومحجو�ة مكنونة"  املعا�ي  و�عيدة  املع�ى   (املرجع)خفّية  إظهار  فإّن 

. فاإلخبار هو وسيلة لكشف املع�ى 2الّدالالت  ي�ون بكشف قناعھ وهتك سبلھ �اإلخبار وحسن استعمال  

�ّي ع�� و�ظهاره، بما يتضّمنھ �� رأينا من �حنة داللّية تتجاوز الوظيفة األو�� لإلخبار لتفتح باب الّتأو�ل البيا

تأسيس املع�ى، والعملّية الّتأو�لّية عملّية بيانّية ترمي إ�� تقليص املسافة    مصراعيھ، ألّن التلّقي مسؤول عن

ولذلك فإّن تأو�لّية الرؤ�ا ال تقف عند �و��ا حدثا نفسيا أو تخييلّيا، بل �س�� إ�� رسم   ب�ن املع�ى واملتقّبل.

الال��ا مّما ُيرى فعال إ�� املمكن رؤ�تھ، ومهما �ان نوع الّداللة فإّن  حدودها البيانّية القصوى ال�ي تتدّرج د

. ونحن إذا اعت��نا الّرؤ�ا �� املرئّي الالمرئّي، أو  3املسافة  املع�ى يقف ع�� بون م��ا ويستد�� الّتقّبل لتقليص  

لّقي، جاز لنا أن �عت�� العالم الالمرئّي الذي يتحّول إ�� مرئّي ع�� الّتأو�ل الذي يقّرب صورتھ البعيدة من املت

من   الّرائي  غّ��  ما 
ّ
�ل خواّصها  تختلف  املمكن  العالم  وم�ّونات  والعيان،  الّنظر   �� مختلفة  طر�قة  املمكن 

 بن الّز��� �� "�شييد ثقا�ّ�" أسهم �� صناعة عالم البطل الذي    موضع رؤ�اه. والّرؤ�ا �� خ��
ّ

مقتل عبد �

أو   ا�ح�اية  واضع  صنع  من  وخلودا  هو  مجدا  استشرفت  أّ��ا  هو  الّرؤ�ا  هذه   �� ما  أخّص  ولعّل  ساردها، 

مخالفة هوى رائ��ا، ألّ��ا تقاطعت مع الرؤ�ة اإليمانّية للبطل، إذ رأى �ع�ن اإليمان ال �ع�ن العيان، فاالعتقاد  

با الّتن�يل  من  قّو��ا  استمّدت  للبطل  اإليمانّية  فالّرؤ�ة  املمكن.  ا�ح�اية  عالم  من  القاعدة  جزء  عتباره 

غوي نظامها وأسسها،  )1(األساسّية األو�� من القواعد املؤسسة ل�خالفة
ّ
، ال�ي استلهمت من هذا الّنّص الل

توظيف الّنّص تّم بأوجھ مختلفة و�طرق متضار�ة، تواجھ ف��ا من هو �� الّسلطة مع من يرى نفسھ   غ�� أّن 

امل��ة األساسّية لتار�خ ا�خالفة ا�حافل بالعنف والّدموّ�ة،  من املعارضة أحّق ��ا. فالّتنازع ع�� الّسلطة هو  

الّس والّس  باملفهوم  ��ا مجتمع من ا�جتمعات  لطة  يتمتع  ال�ي  لل�لمة �� نطاق الصالحيات املشروعة  يا��ي 

اإل�سانّية، وتمنح هذه الصالحيات من خالل القنوات املع��ف ��ا رسميا، فالّت�ليف بالقتل تطبيقا للّرؤ�ا  

بتفو�ض من رأس السلطة، ال�ي ترى ابن الز��� غ�� جدير �شرعّي��ا. فهو املتمّرد يطمح إ�� تفكيك �سقها  �ان  

�� سبيل ذلك،  النفس  ھ، ح�ى و�ن قّدم 
ّ

إ�� نفي ما يراه ضالال سائدا وز�فا يجب فك اإليديولو�ّ�، ساعيا 
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 أّن  فف�ح ز�ف الّسلطة وتدليسها قد يذهب بالبطل إ�� أن �غامر بوجوده و�ض
ّ
عھ أمام خطر االنتفاء، إال

التقاطع ب�ن ما هو سيا��ّي وما هو دي�ّي يجعل حراك البطل يتجاوز ا�حدود إ�� عالم ال محدود وهو الذي  

�ستمّد امتداده من الّسلطة الّسماوّ�ة ال�ي ال تضّيق ��ا حدود، و��ذا ي�ون مجال حراك البطل أوسع من  

 
ّ
ى لھ ا�حراك إن ظّل مقّيدا بحدود ا�جسد، فمن شروط االنتشار الّسماوي  مجال الّسيادة األرضّية، وال يتأ�

هادة، ولذلك فإّن س�خ    اليصبح انتفاء ا�جسد انتصارا رمز�  تقديم ا�جسد والتخّفف منھ،
ّ

يا �� نيل الش
ّ
متجل

ھ يرمز إ�� االنطالق والتحّرر وا�خروج من ضيق ا�جلد،
ّ
وهو يكشف    جسد بن الّز���، و�ن أر�د بھ التنكيل، فإن

الز�ف و�ف�ح العنف ويس�خ القناع عن القتلة. وهذا ما يمنح ا�حرب خلفّي��ا امليتاف��يقّية األك�� عمقا،  

ھ إذا  
ّ
شروط معّينة ت�ون بنية امليتاف��يقا سببا �� ا�حرب أو إطارا وج��ا لفهمها ح�ن تتأّسس  تظافرت  ذلك أن

ّية"
ّ
"ال�ل وا�خضوع  1ع��  الواجب  أخالق  ع��  أي  املكتمل،  ،  الواحد  باملعتقد  ترتبط  دينيا  و��  ل�جماعة، 

واجتماعيا �ش�� إ�� الهوّ�ة ا�جماعّية ال�ي تحّدد مجال الذات ا�جمع "نحن" �� �عارضها مع اآلخر الغائب  

ات ا�جمع متمّ��ة بالّتّفوق ع�� من سواها، ال �سمح بالّتمايز واالختالف والتباعد  
ّ

مختلفا ع��ا أو مارقا، فالذ

ية  وا�
ّ
 ينب�� إقصاؤه واستبعاده، ألّن ال�ل

ّ
خروج عن دائر��ا، فاملتمّرد ُيفرض عليھ أن �عود إ�� ا�جماعة و�ال

�ع�ي أّن ال�ل واحد، وال ينب�� أن يتمايز أحد ع�� ال�ل، أو أن �عاند الواحد �� واحدّيتھ. فا�خروج عن ال�لية  

ا ألنھ ين�ي تناه��ا، و�مزق واحدي��ا، و�زعزع تطابقها  أو منافس��ا أو تقديم بديل ع��ا، ��ّددها ��ديدا شديد

ينب�� إدماجھ، و�التا��   تباعد أو خروج ع��ا، فاآلخر ا�خالف  أّي  ال�لية  رها بفراغا��ا، لذلك ترفض 
ّ

و�ذك

باإلبادة   أو  العر�ّية،  القبائل  دأب  �ان  وذلك  وا�خلع  بالعزل  وجوده،  إلغاء  أي  إقصاؤه  أو  اختالفھ  إلغاء 

ھ عقاب عن ا�سالخ الفرد عن ا�جسد ا�جما�ّ�.   والّس�خ،
ّ
 س�خ ا�جسد و�أن

ول�حرب أش�ال عّدة فقد ت�ون �� الّسياق القب�ّ� مبنّية ع�� املباغتة و�حداث املفاجأة إلر�اك العدّو، وقد  

د�
ّ
يقة ال�ي خل

ّ
�ا  ت�ون صراعا شر�فا ب�ن فارس�ن أو بطل�ن ال يخشيان املوت أبدا، إ��ا تلك املواجهات الش

فيھ   تتداخل  رسما  عاملها  ورسم  بإعاد��ا  الّسرود  من  عّدة  أش�ال  تضطلع  إذ  الشعبية،  اكرة 
ّ

والذ املالحم 

باعتباره رمزا إيطيقّيا تخ��ل صورتھ معا�ي املواجهة والّنبل.   البطل ا�حر�ّي  ل 
ّ
بالّتار�خ، و�تّم تمث األسطورة 

��: أين تكمن إيطيقا هذه املواجهة؟ وهل  اّسؤال التّ ونحن ح�ن نبحث �� خ�� مقتل عبد هللا بن الّز��� نطرح ال 

تنكيل با�جثة وحرمان أّمھ "أسماء بنت أ�ي بكر" من دف��ا؟ فمواجهة  
ّ
يمكن اعتبارها مواجهة أقران وقد تّم ال

جاعة، وال تنطوي ع�� دوافع نفسّية  
ّ

رجل لرجل �� معناها الّنبيل ت��جم قيما عقلّية من قبيل البأس وال�

ھ التجأ  أساسها ال
ّ
 من كرامتھ، خاّصة وأن

ّ
ّضغينة ونوازع االنتقام، فالبطل الفارس ال يحتقر ا�خصم أو يحط

تّم كسر قاعدة من دخل الكعبة فهو آمن. والفارس �عت�� الّسيف هو الّسالح األمثل    و�الّتا�� فقد  ،إ�� الكعبة

ال�ي يقبل باملواجهة املباشرة واألك�� قر�ا، تلك  الفارس ع�� املوت بفرح منقطع    ألنھ هو الذي �سمح  ف��ا 
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، �� اختياره �خصمھ ومواجهتھ ��جاعة، وأمانتھ  1املشهد  الّنظ��، وأشيل نموذج غر�ي مفّضل لتمثيل هذا  

 �� عهوده، و�خالصھ �� وعوده، وعده حق وعهد ودين. 

  عالم السّحر:    - 2- 3

� عالمّيا من خالل وسيلتھ   
ّ

تج� البطل، وقد  الوليد غّ�� وجهة عمل  بن  �� خ�� عمارة  الّ�حري  العمل 

الفعلّية "النفخ"، ذلك أّن وسائل الّ�حر وأدواتھ تتنّوع من سردّية إ�� أخرى، فقد ت�ون ع��ى أو نوعا من  

ھ من عمل الّسواحر  األطعمة أو ما شابھ، والّنفخ قر�ب من الّنفث وأقّل من الّتفل، إذ ُعرّ 
ّ
سان بأن

ّ
ف �� الل

بدليل اآلية التالية: " ومن شّر الّنفاثات �� العقد"، إذ أّن الّسواحر ينف�ن �� العقد بال ر�ق، وقد �غّ�� النظرة  

قافة واملعتقد، ففي الّصالة عند املسلم تتم االستعاذة من الشيطان ونفثھ  
ّ
إ�� الّ�حر والّ�حرة بتأث�� من الث

ما أّن النفخ يدخل �� إطار اإلعالنات اإللهّية واألعمال امل�جزّ�ة مثل الّنفخ �� الّصور أو ما جاء من  ونفخھ، ك

"
ّ

كر ا�حكيم: "فانفخ فيھ في�ون طائرا بإذن �
ّ

ا لنسمة ا�حياة ��  2أمر املسيح �� الذ
ّ
. فالّنفخ قد ي�ون بث

الّ�ّحة ومن ثّمة سلبھ ا�حياة، كما هو ا�حال مع    ا�جسد إذا �ان بأمر رّ�ا�ّي، وقد ي�ون عقابا ل�جسد �سلبھ

ھ ا�جزاء الذي  
ّ
ط عقابھ ع�� عمارة بن الوليد جزاء مستحّقا لن�قھ املغامرا�ّي. إن

ّ
سواحر الّنجا��ّي الذي سل

عالم   من  و�خصّيات  �الّسواحر،  ا�خيال  عوالم  من  �خصّيات  ب�ن  ا�خ��   �� جمع  ح�ن  التخييل  صنعھ 

مرو بن العاص. فالعناصر الّتار�خّية �� ال�ي وّجهت الفعل الّسردّي نحو اإل��ام بأّن  الّتار�خ �الّنجا��ّي وع

 �� االعتقاد  نحو  يوّجھ  األحداث  بواقعّية  واإل��ام  الواقع مرجعا،  محيلة ع��  وتحّققت  تّمت  قد  األحداث 

ّن االعتقاد يوجھ التلّقي، و�حّدد  و�الّتا�� فإ  ،�ّحة الّنتائج. إذ أّن تأث�� الّ�حرة قد ُيفّند، وقد ُ�عتقد �� �حتھ

نوع العالقة ب�ن الباث واملتقبل ف�ي إّما أن ت�ون إن�ارا و�ّما أن ت�ون تصديقا. خاّصة وأّن للّدين موقفا من  

ھ  
ّ
ياط�ن ولذلك تّم اعتبار الشعراء إخوة لهم، ويعّرف األزهرّي الّ�حر بأن

ّ
الّ�حر، إذ �عت��ه من أعمال الش

قّرب فيھ إ��
ُ
يطان و�معونة منھ، والّ�حر هو األخذة ال�ي تأخذ الع�ن ح�ّ   عمل ت

ّ
ُيظّن أّن األمر كما ُيرى،    ىالش

أّ��ا   "يا  الّتالية:  القرآنّية  اآلية  بدليل  اإلسالم،  قبل  الّساحر  م 
ّ
عظ ولذلك  ودّق،  مأخذه  لطف  ما  �ّل  وهو 

نا ملهتدون"
ّ
فقد نودي   اآلية الّتاسعة واألر�عون).(من سورة الّزخرف،  الّساحر ادع لنا رّ�ك بما عهد عندك إن

مو��ى باستخدام أداة الّنداء أ��ا تبعيدا و�جالال، ألّن الّساحر �ان �عتا محمودا، والّ�حر �ان علما مرغو�ا  

. ونحن نرى ��  3مثلها  فيھ، فقالوا لھ يا أ��ا الّساحر ع�� جهة الّتعظيم، إذ جاء بامل�جزات ال�ي لم �عهدوا  

وساحر  ا�خ��   البيان،  ساحر  ب�ن  تّمت  فاملواجهة  إذن  اعر، 
ّ

الش وشيطان  الّسواحر  سلطان  ب�ن  صراعا 

عر"،  
ّ

الّسلطان، ولعّل أهّم ما �� املقّدمة الّنقدّية ال�ي وضعها لسان الّدين ا�خطيب �� كتابھ "الّ�حر والش

ذي تفيده "من" �� ا�حديث  ، معتمدا �� تفر�قھ ع�� الّتبعيض ال�ماذلك القسم الذي خّصصھ للّتفر�ق بي�

الّنبوّي "إّن من البيان ل�حرا" ف�حر البيان هو �عض من الّ�حر الذي "يخلب الّنفوس ويستفّزها و�ث�ي 

 
ولى  زهير اليعكوبي، الحرب مقاربة فلسفّية سياسّية، الجزائر، منشورات اختالف، -1

ٔ
بعة اال

ّ
  .237، ص  2016الط

 . 227-223، ص ص 1992ابن منظور، لسان العرب، بيروت، دار إحياء الّتراث العربّي،  -2
  .  190-189ابن منظور، لسان العرب، ص ص  -3



ذار (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثانيةالسنة    -العدد الّسابع    – مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 2021)  مارس -ا

 

(262) 

. وقد ُجو�ھ هذا الّ�حر ببعض آخر من الّ�حر، األّول يقوم ع�� معسول الكالم الذي  1األعطاف و��ّزها"

ا�ي يقوم ع�� الّنفخ أو ال
ّ
كھ و�ذهلھ  �غوي ويغري، والث

ّ
ط قّوتھ ع�� الصدر من ا�جسد فيتمل

ّ
ّنفث الذي �سل

عر ال�ي �� سبب البالء، وخاّصة موهبة ذلك الّنوع من  
ّ

عن نفسھ، نازعا ما استقّر �� الّصدر من موهبة الش

بن   عمارة  إ�حار  إ��  اعر، 
ّ

والش الّساحر  ب�ن  ال��اجيدي  الّصراع  هذا  انت�ى  وقد  بالقلوب.  ئط 
ّ

الال عر 
ّ

الش

ساء و�حر البيان إ�� فضاء الّتيھ مخالطا الوحوش �� ا�خالء، مأخوذا عن  الول
ّ
يد، منصرفا عن �حر الن

املؤّسسة   مع  التحام   �� إّما  و���مجها  التخييل  يصنعها  ال�ي  الفحولة  تلك  املنفلتة،  فحولتھ  وعن  نفسھ 

ھ �� الّتار�خ، مثلما نراها ��  . ذلك أّن للفحولة أك�� من خطاب وأك�� من وج2معها  االجتماعّية أو �� �عارض  

هذا ا�خ�� وغ��ه من األخبار ال�ي حفظ��ا األغا�ي، مصّورة أنواعا من العنف املاّدي وم��ا ا�خ��ي، والّ�حر  

ط ع�� عمارة بن الوليد صنو تخيي�� لھ صنعھ ا�حبك، وهو خ��ي �س��دف الّنفس قبل ا�جسد. 
ّ
الذي ُسل

مشؤ  مص��ا  راسما  باملوت  الّ�حر  املغامرات  و�نت�ي  من  الّنوع  هذا   �� خاّص  حضور  وللموت  للبطل،  وما 

مبنّية ع��    �� مسرحّيتھ  الدونجوانّية، وهو الذي يؤّهلها أن ت�ون ذات طا�ع تراجيدّي، فأسطورة دونجوان

سرحّية ا�حقيقّي،  املاملوت وع�� ا�حضور الفاعل للمّيت، لذلك الّتمثال الذي دّبت فيھ ا�حياة، وهو بطل  

إ�� ما وراء هذه ا�حياة، وعالم االرتباط باملقّدس، وهو الذي اقتّص من ال�� الذي أهانھ وان��ك    والوسيط

الّنجا��ّي من عمارة بن الوليد، إّن هذه البطولة الدنوجوانّية ال�ي ال ��دأ ��  3عرضھ ، تماما مثلما اقتّص 

 
ُ
ت الّدوام وأن  تولد ع��  أن  قابلّية  لها  ساء، 

ّ
الن بعث من جديد، ف�ي ملك مشاع مرن، تصّيد �حاياها من 

ل النموذج  
ّ
وقّصة مفتوحة �ش�ل �امل وقابلة للّنفاذ، بحيث تتقّبل الّتحّول دون أن تفقد هوّ���ا األو��، لتتمث

بينونة رمزّ�ة مّمن   الّتلّقي يقف ع��  ھ من جهة 
ّ
ساء. ولعل

ّ
الن ق ز�ر 

ّ
للّسماء واملتأن ا�جابھ  ل�خاطيء  املكّرس 

املوت محتمي  هادة  واجھ 
ّ

الش إطار   �� األّول  الوحوش،  ب�ن  هائما  املوت  فّر من  الذي  الكعبة، وهو  بجدار  ا 

ا�ي �� إطار العقاب الذي أ�حقھ بھ الّدهر فأ�حده. 
ّ
 والث
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 خاتمة:   -4

غوّي   �� عملنا هذا  رأينا
ّ
الل اآلداء  التخييلّية،    ،أّن  العوالم  بتشكيل  بما �ستدعيھ من عالمات، يضطلع 

ذه العوالم ��خا من الواقع، و�نما �� إم�ان غ�� متحقق وطر�قة أخرى �� تصوره و�شكيلھ،  هحيث لم تكن  

 العالمة تفقد ملكّيتا لنفسها داخل الفضاء الّتخيي�ّ�، فتض�� م�ّونا من م�ّونات الّنظام الّسيميائّي للّنّص،و 

 أّن العالمة حّ�ى و�ن أ�حت أس��ة الّنّص فإّ��ا تمنحھ داللتھ ا�حرّ 
ّ
ة وا�خاّصة و��ّيؤه الكتساب املع�ى، إال

ليوّجهها   بمزّ�ة التمفصل ال��كي�ّي، والتعالق والّنظم الذي �ستد�� العالمة من عواملها املعّقدة واملتداخلة

تحّدده التوجيھ  هذا  خاّصا،  القص��يّ   ،توج��ا  الّنّص  عاملھ    ،��  بصنع  يقوم  الذي  ا�حبك  مقتضيات 

الع بدراسة  قمنا  "أصغر وحدة ح�ائّية"،  التخيي�ّ�، وقد  �عت��  الذي  العر�ّي  ا�خ��  إطار   �� المات وعواملها 

فيتمّ�� عن ا�ح�اية ب�ون مركز الّتوجيھ فيھ يتمحور حول "الفعل" ا�حدث، ففي �ّل خ�� رأينا حدثا مركزّ�ا،  

ا�ي ��حر عمارة بن الوليد. وا�خ�� من األجنا
ّ
ق األّول بمقتل عبد هللا بن الّز��� والث

ّ
س الّسردّية ال��اثّية  يتعل

اكرة، تلك ال�ي ماز��ا أعمال بطولّية، وقد اف��ضنا أّن  
ّ

الّرا�خة �� ذاكرة الّتلّقي، وأك�� األخبار رسوخا �� الذ

هذه األعمال ال وجود لها خارج الّسردّية بما �� عالم عالمّي يحّدد وجهة العمل و�حّدد أفقھ، هذا العالم قد  

و  املرجع  أّما في�ون متفاعال مع  لھ.  ي�ون مواز�ا  بمعزل عن  يقد  ت�ون  أّ��ا ال  رأينا  باألعمال فقد  ق 
ّ
يتعل ما 

اإليحاء باألفق الدال�ّ� للعالمات ال�ي  � األهواء. هذا الّتفاعل ب�ن األعمال واألهواء يتكّفل ا�حبك بتشكيلھ و 

ال� األعمال  رحم  من  ق 
ّ
يتخل املع�ى  هذا  املع�ى،  عن  والبحث  الّتأو�ل  أبواب  خاّص  تفتح  تجاوز  عن  تنتج  ي 

�عارض   الوليد  بن  الّسياسة. فعمارة  أم من فرض  قافة 
ّ
الث العتبات من فرض  تلك  أ�انت  للعتبات، سواء 

بالّ�حر. ومثلما فتحت اإلم�انات   للممارسات ا�جنسية الشرعية، وقد عوقب  املثا�ّ�  الّنموذج  سلوكھ مع 

ا، فإّ��ا �� خ�� مقتل عبد هللا بن الّز��� فتحت أمام  اجتماعيّ   ور ظوا�حالّتخييلّية للبطل فضاءات املمنوع  

ة ان��اء وانتفاء، ساعيا أن ي�ون  
ّ
ة لالنطالق واالبتداء ال محط

ّ
البطل فضاءات املاوراء، ليص�� املوت محط

 رمزا لالقتداء، فقد حّول الرؤ�ا املشؤومة إ�� �شارة شهادة، متحّديا الّتنكيل وا�حرمان من الّدفن. أّما �� خ��

اعر
ّ

ھ استمات �� الّصراع متحّديا لّسواحر �شيطان الش
ّ
 . عمارة بن الوليد فن�ى أن

نا مطالبون" بفهم أحسن لھ" ع�� حّد عبارة سعيد  
ّ
�اث الّسردي فألن

ّ
ونحن إن اهتممنا بدراسة هذا ال�

اكرة    1يقط�ن
ّ

ھ خّزان الذ
ّ
نا لم نتعامل معھ با�جّدّية املطلو�ة فيما م��ى، باعتباره قطاعا حيوّ�ا ألن

ّ
إذ يرى أن

اكرة وما راكمتھ من آمال  
ّ

ا�جماعّية، وخّزان املتخّيل ا�جما�ّ�، الذي يقّر�نا من فهم طر�قة اشتغال هذه الذ

 
ّ
إن العالم،  إ��  ونظر��ا  بالّزمن  عالقتنا  لة 

ّ
مش� أن  وخيبات،  يمكن  ما  أعمق  ذواتنا،   �ستقرئ ھ  خاللھ  من 

ما هو سردّية خاّصة �ست��يء �� تأو�لها بمسار سردّيتنا العامة، ع��  
ّ
و�ستوعب أّن وجود �ّل واحد مّنا إن

ا��ا دون الوقوف ��ائيا مذهول�ن تحت وطأة التقد�س.  
ّ
ف �� مختلف محط

ّ
 التوق
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