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ﻛﻠﻤﺔ ﺷﻜﺮ

ﺷﻜﺮ وﻋﺮﻓﺎن.

ﻧﺘﻮﺟﮫ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ واﻟﻌرﻓﺎن إﻟﻰ اﻟ ﺪﻛﺘﻮر اﻟﻤﺸ ﺮف ﯾﺤ ﻲ ﺳ ﻌﺪوﻧﻲ
ﻋﻠ ﻰ ﻣﺴ ﺎﻋﺪﺗﻨﺎ ﻹﺗﻤ ﺎم ھ ﺬا اﻟﺒﺤﺚ،ﺣﯿ ﺚ ﻟ ﻢ ﯾﺒﺨ ﻞ ﺑﻨﺼ ﺎﺋﺤﮫ
وﺗﻮﺟﯿﮭﺎﺗ ﮫ اﻟﺮﺷ ﯿﺪة ،وﻛ ﺬا ﺗﺸ ﺠﯿﻌﺎﺗﮫ اﻟﺘ ﻲ ﻣﻨﺤﺘﻨ ﺎ اﻟﻘ ﻮة واﻹرادة
ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ ،وﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﮫ ﯾﺪ اﻟﻌﻮن ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎ أﻛﺜﺮ ﺣﻤﺎﺳﺔ وأﻛﺜ ﺮ
ﺻﺒﺮ ﻟﺒﻠﻮغ ﺛﻤﺮة اﻟﺠﮭﺪ ،ﻛﻤﺎ ﻧﺘﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ اﻟﺠﺰﯾﻞ إﻟ ﻰ ﻛ ﻞ أﺳ ﺎﺗﺬة
ﻣﻌﮭﺪ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وإﻟﻰ ﻛﻞ اﻟﺰﻣﻼء اﻟ ﺬﯾﻦ أﻓﺎدوﻧ ﺎ ﺑ ﺒﻌﺾ
اﻟﻤﺮاﺟﻊ وﺣﺘﻰ ﺑﺘﻮﺟﯿﮫ أو ﻧﺼﯿﺤﺔ ﻹﺗﻤﺎم ھﺬه اﻟﻤﺬﻛﺮة ﺑﺄﺣﺴﻦ ﺣﺎل.

إﻟﻰ ﻣن ّﻛرﻣﻬﺎ اﻟرﺣﻣﺎن ﺑذﻛرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻘرآن أﻣﻲ،
إﻟﻰ ﻣن ﻛﺎن ﺧﯾر ﺳﻧد ﻟﻲ أﺑﻲ.
اﻗﺗﺳﻣت ﻣﻌﻲ اﻟﻌطف واﻟﺣﻧﺎن أﺧﺗﻲ.
ْ
إﻟﻰ ﻣن
إﻟﻲ اﻟروح اﻟﺗﻲ ﺳﻛﻧت روﺣﻲ ﻧﺳﯾم.
إﻟﻰ ﻣن أظﻬروا ﻟﻲ أﺟﻣل ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة أﺧواي.
إﻟﻰ اﻟﺑراﻋم اﻟﺻﻐﺎر ﺳرﯾن ،ﺳﯾف اﻟدﯾن رﺗﺎج ،زﻛرﯾﺎ ،ﻫﻧﯾدة ،ﻣﻼك ،ﻣﻠﯾﻧﺎ ،ﺳﯾﻔﺎﻛس.
إﻟﻰ ﺻدﯾﻘﺎﺗﻲ ﻧﺎدﯾﺔ ﻻﻣﯾﺔ ،أﻣﯾﻧﺔ ،ﺳﻌﺎد ،ﻟﯾدﯾﺎ،
ﺗﻘﺎﺳﻣت ﻣﻌﻲ ﺛﻣرة اﻟﺟﻬد ﻣﺳﻌودة.
ْ
إﻟﻰ ﻣن

اﻹھﺪاء

 أھﺪي ﺛﻤﺮة ﺟﮭﺪي إﻟﻰ اﻟﺬي أﻧﺎر طﺮﯾﻘﻲ طﻮال ﺳﻨﻮات دراﺳﺘﻲ واﻟﺬي ظﻞ
ﯾﺸﺠﻌﻨﻲ واﻟﺪي اﻟﻌﺰﯾﺰ.
 إﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺘﻨﻲ اﻟﺣﯾﺎة ،ﻧﺑﻊ اﻟﺤﻨﺎن وﻓﯿﺾ اﻟﺤﺐ وواﻓﺪ اﻟﻌﻄﺎء ﺑﻼ اﻧﺘﻈﺎر
أﻣﻲ اﻟﻐﺎﻟﯿﺔ.
 إﻟﻰ أﺧﻮاﺗﻲ وإﺧﻮاﻧﻲ اﻷﻋﺰاء وﻛﻞ أﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺘﻲ دون اﺳﺘﺜﻨﺎء.
 إﻟﻰ ﻛﻞ اﻷﺻﺪﻗﺎء وﺻﺪﯾﻘﺎﺗﻲ اﻟﺤﺒﯿﺒﺎت )ﺷﮭﺮة ،رزﯾﻘﺔ ،ظﺎوﯾﺔ ،ﻟﯿﺪﯾﺎ،
أﻣﯿﻨﺔ(.
 وأﺳﺘﺎذي وﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺪﻧﻲ ﻓﻲ إﻧﺠﺎز ﻣﺬﻛﺮﺗﻲ.

ﻣﺴﻌﻮدة 

ﻣﻘﺪﻣﺔ

ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﻣﻘدﻣﺔ:
ﺗﻌﺗﺑر رواﯾﺔ "ﻣﺻرع أﺣﻼم ﻣرﯾم اﻟودﯾﻌﺔ" ﻣن اﻟرواﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺟﺳد ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ
ﻟﺗﻌرﯾف اﻟرواﯾﺔ ; ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ وﻋﺎء ﯾﺣﺗوي ﻛل اﻷﺟﻧﺎس ﻣن ﺷﻌر وﻧﺛر وﺗﺎرﯾﺦ وواﻗﻊ وأﺳطورة،
"واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج" ﺑﺄﺳﻠوب أدﺑﻲ رﻣزي ﯾﺛﯾر رﻏﺑﺔ ﻓﻲ ذﻫن اﻟﻘﺎرئ ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣوﺿوع اﻟﻘﻣﻊ
اﻟﻌرﺑﻲٕ ،واﺗﺑﺎﻋﻬم ﻟﻠﻔﻛر اﻻﺷﺗراﻛﻲ ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ،ﻛﻣﺎ ﻋﻛﺳت طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟ ازﺋري
واﻧﺗﻘﺎﻟﻪ ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ أﺧرى ،ﻓﻬﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺗﺎﻫﺔ ﻣن اﻷﺣداث ﺗﺄﺧذ ﺑﻧﺎ إﻟﻰ اﻟزﻣن
اﻟﻌﺎﺑر إﻟﻰ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،وﻓك اﻟرﻣوز ﻟﻠﺣﺿﺎرات واﻟدﯾﺎﻧﺎت وأﺳﺎطﯾر ،رﺳم ﻟﻬﺎ اﻟﻐﺑﺎر ﻏطﺎء ،ﺛم
ﺗرﺟﻌﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺣﺎﺿر ﻟﻧﺗواﺟﻪ ﻟﻛن ﺑﻘﻧﺎع وﻣن ﺧﻼل ذﻟك ﺗظﻬر إﺑداﻋﯾﺔ "واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج"
اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻷدﺑﯾﺔ واﻟرواﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻋﺗﻣﺎدﻩ أﺳﻠوب اﻻﺳﺗطراد واﻹﺣﺎﻟﺔ واﻟﻐﻣوض واﻟﺗﻠﻣﯾﺢ واﻟﻠﻐﺔ
اﻟرﻣزﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺗﻪ ﻟﻬذﻩ اﻟرواﯾﺔ.
أﻣﺎ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ دﻓﻌﺗﻧﺎ ﻻﺧﺗﯾﺎر ﻣوﺿوع إﺑداﻋﯾﺔ اﻟرﻣز ﻫو اﺣﺗﻼل ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻣﻛﺎﻧﺔ
ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻣﻌﺎﺻر ،ﺣﯾث وﺟدﻧﺎ اﻟﺳﺑﯾل ﻟﻺﺑداع ﻓﻲ اﻟرﻣز ﻋﻧد "واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج" ﻓﻲ
رواﯾﺗﻪ " ﻣﺻرع أﺣﻼم ﻣرﯾم اﻟودﯾﻌﺔ " إذ ﺗﻧﺎول ﻓﯾﻬﺎ اﻟرﻣز ﺑﺄﺳﻠوب راق ﯾﺳﺗﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرئ
ﻓﻬﻣﻬﺎ ،ﻛوﻧﻬﺎ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺻراع ﻣن اﻷﻓﻛﺎر ،ﻛﻣﺎ ﻋرﺟت اﻟرواﯾﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟرﻣزﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﺟزاﺋر ﻋﺑر ﻣر اﻟﻌﺻور ،وﺗﻧﺎوﻟت اﻟﻘﯾم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻛﺎﻟﺣرﯾﺔ وﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣرأة ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺗﻪ رد
اﻻﻋﺗﺑﺎر إﻟﯾﻬﺎ ،وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻣﻧﺑوذة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وأﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ آﻟﺔ ﻟﻺﻧﺟﺎب ،واﻟﻌﻣل
ٕواﻋطﺎﺋﻬﺎ ﺣﻘﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺗﺣﻘﻪ ،ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﺗﻣﺧﺿت إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﺣث ،اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻠﺧص ﻓﻲ
أ

ﻣﻘﺪﻣﺔ
أﻣﺛﻠﺔ ﺟوﻫرﯾﺔ أﻫﻣﻬﺎ :أﯾن ﺗﻛﻣن إﺑداﻋﯾﺔ اﻟرﻣز ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ؟ وﻣﺎ أﺳس وﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟرﻣز ﻋﻧد
"واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج" ؟ وﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻘﯾم اﻷدﺑﯾﺔ اﻟرﻣزﯾﺔ ؟ أﯾﺿﺎ اﻟﺳﯾرورة اﻟرﻣزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺗﻲ
ﺗﻌد ﻟب اﻟﻌﻣل اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ؟
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺧطﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﻘد ﻗﺳﻣﻧﺎﻫﺎ إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن ﻓﺻل ﻧظري وﻓﺻل ﺗطﺑﯾﻘﻲ:
ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﻧظري اﻟﻣﻌﻧون " اﻟرﻣز واﻟرﻣزﯾﺔ ﻓﻲ اﻷدب" ﻧﺷﺄة اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟرﻣزﯾﺔ ﻋﻧد
اﻟﻐرب ،وأﻫم روادﻫﺎ أﻣﺛﺎل "راﻣﺑو" ،و"ﻣﻼ رﻣﯾﻪ" ﺛم ﻋﻧد اﻟﻌرب ،وأﻫم روادﻩ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ اﻹﺷﺎرة ﻟﻠﺣﻛﺎﯾﺔ اﻟرﻣزﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻧل اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﻛﺑﯾ ار ﻣن طرف اﻟﻘراء.
أﻣﺎ اﻟﻔﺻل اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﺧﺻﺻﻧﺎﻩ ﻻﺳﺗﻧطﺎق أﻫم اﻟرﻣوز اﻟﺗﻲ ﺑﻧﯾت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟرواﯾﺔ،
ﻻﺳﯾﻣﺎ وأﻧﻬﺎ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻧﺎﺑﻊ ،ﻛﺎﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻷﺳطورة واﻟدﯾن واﻟطﺑﯾﻌﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ،ﻛﻣﺎ
ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ ،وﺣﺎوﻟﻧﺎ أﺑراز إﺑداﻋﯾﺔ اﻟﻛﺎﺗب اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻟﻣﺑدأ اﻟﺗﻧﺎﻗض
واﻟﻣﻌﺎﻛﺳﺔ ،ﻛﻣﺎ أدرﺟﻧﺎ ﻣﻠﺣﻘﺎ ﻛﻣﻠﺧص ﻟﻠرواﯾﺔ وأﻫم أﺣداﺛﻬﺎ وﺧﺗﻣﻧﺎ ﻫذا ﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠﻧﺎ
إﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻹﺑداﻋﯾﺔ اﻟرﻣزﯾﺔ.
وﻓﻲ درب ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻫذا اﺳﺗﻌﻧﺎ ﺑﺄﻫم اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻋدﺗﻧﺎ ﻓﻲ رﺣﻠﺗﻧﺎ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ
ﻫذﻩ ،ﻣﻧﻬﺎ " اﻟرﻣز واﻟرﻣزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻣﻌﺎﺻر" " ﻟﻣﺣﻣد ﻓﺗوح " " ،اﻟﻣذاﻫب اﻷدﺑﯾﺔ ﻟدى
اﻟﻐرب" " ﻟﻌﺑد اﻟرزاق اﻷﺻﻔر" " ،اﻟرﻣز ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻌرﺑﻲ" " ﻷﻧطوان ﻏطﺎس ﻛرم" ﻧظرﯾﺎت
اﻟرﻣز "ﻟﺗزﻓﯾﺗﺎن ﺗودوروف".

ب

ﻣﻘﺪﻣﺔ
أﻣﺎ اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ واﺟﻬﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺗﻣﺛل أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﻧﻘص اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ
اﻟورﻗﯾﺔ أوﻗﻔﺗﻧﺎ دون اﻟﺗوﻓﯾر ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ،وﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ ﻻ ﻧﻧﻛر ﻛذﻟك ﺻﻌوﺑﺔ
اﻟﻌﻣل اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ اﻟذي ﯾﺳﺗدﻋﻲ ﺟﻬدا ﻛﺑﯾ ار ﻟﻔك اﻟﺷﻔرات واﻟرﻣوز ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺿﯾق اﻟوﻗت
اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻣﺛل ﻫذا اﻟﺑﺣث.
ﻧﺗﻘدم ﺑﺟزﯾل اﻟﺷﻛر واﻟﻌرﻓﺎن إﻟﻰ ﻛل ﻣن أﻋﺎﻧﻧﺎ ﻓﻲ إﻧﺟﺎز ﻫذﻩ اﻟﻣذﻛرة ،ﻣن أﺳﺎﺗذة
وزﻣﻼء وأﺻدﻗﺎء وﻧﺗﻘدم ﺑﺷﻛر ﺧﺎص إﻟﻰ اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﻣﺷرف اﻟدﻛﺗور "ﯾﺣﻲ ﺳﻌدوﻧﻲ" اﻟذي
راﻗب ﻫذا اﻟﻌﻣل ورﻋﺎﻩ ،وﻟم ﯾﺑﺧل ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺑﺎﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت واﻹرﺷﺎدات.

ج

اﻟﻔﺻل اﻷول
اﻟرﻣز واﻟرﻣزﯾﺔ ﻓﻲ اﻷدب :
 -1اﻟرﻣز ﻋﻧد اﻟﻐرﺑﯾﯾن.
-2
-3

-4

ﻋواﻣل ﻧﺷﺄة اﻟرﻣزﯾﺔ.
ﻣراﺣل اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟرﻣزﯾﺔ .
اﻟرﻣزﯾﺔ ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻌرﺑﻲ.

اﻟﺮﻣﺰ واﻟﺮﻣﺰﯾﺔ ﻓﻲ اﻷدب

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
 -1اﻟرﻣز ﻋﻧد اﻟﻐرﺑﯾﯾن:

إن ﺑزوغ ﻓﺟر اﻟرﻣزﯾﺔ ﻛﺎن ردة ﻓﻌل ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرﺳﺗﯾن اﻟروﻣﺎﻧﺳﯾﺔ واﻟﺑرﻧﺎﺳﯾﺔ ،أو ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺗﻣﯾﺔ
ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ،وﯾﻌود أول إﻋﻼن ﻋن ﻣﯾﻼد ﺗﯾﺎر اﻟرﻣزﯾﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﺻرﯾﺢ اﻟذي ﺟﺎء
ﺑﻪ " ﺟﺎن ﻣورﯾس" ﻓﻲ ﺟرﯾدة "اﻟﻔﯾﻐﺎرو" اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ  18ﺳﺑﺗﻣﺑر  ،11886إذ أﻗر دﺧول ﻓرﻧﺳﺎ ﻓﻲ ﻋﻬد
ﺟدﯾد ﻟﻸدب وﻫو ﻋﻬد اﻟرﻣزﯾﺔ ،وﺑﻌد ذﻟك أﺻﺑﺢ ﻫذا اﻟﻣذﻫب ﯾﺟﺗﺎح اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻷدﺑﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ،
واﻷوروﺑﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﺣﯾث ﺷﻐل اﻟرﻣز ﻣﺧﺗﻠف ﻋﻘول اﻷدﺑﺎء واﻟﻧﻘﺎد واﻟﻔﻼﺳﻔﺔ واﻟﻣﻔﻛرﯾن أﯾﺿﺎ ،ﻟذﻟك ﻧﺟد ﻟﻪ
ﻋدة ﺗﻌرﯾﻔﺎت ،أول ﺣﺿور ﻟﻪ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﯾد اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟﯾوﻧﺎن ﺣﯾث ﻗﯾل } :إن ﻛﻠﻣﺔ رﻣز"symbole
ﻣﺄﺧوذة ﻣن اﻟﯾوﻧﺎﻧﯾﺔ " ،"sum-bolenوﺗﻌﻧﻲ ﻗطﻌﺔ ﻣن اﻟﺧزف أو اﻟﺧﺷب ﺗﻘﺳم ﺑﯾن ﺷﺧﺻﯾن ﺑﯾد ﻛل
واﺣد ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻗﺳم ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻫوﯾﺔ اﺣدﻫﻣﺎ ،وﯾﺗﺑﯾن طﺑﯾﻌﺔ ﺻﻠﺗﻪ ﺑﺎﻷﺧر{ ،2ﻓﻬﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻋرﺑون ﺻداﻗﺔ أو
ﻫدﯾﺔ ﺗﺣدد ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗراﺑط ﺑﯾن اﻟﻬﺎدي واﻟﻣﻬدي إﻟﯾﻪ ﻓﻠﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻗطﻌﺔ ﻛدﻟﯾل اﺗﺻﺎل ﻗﻠوﺑﻬم.
وﻓﻲ ﻣوﺿﻊ أﺧر ﻧﺟد " أرﺳطو" ﯾﻌرﻓﻪ } :ﺑﺎن اﻟرﻣز ﯾﻌﺗﺑر ﻛﻠﻣﺎت وﻣﻌﺎﻧﻲ { ،3ﯾﻘﺻد ﺑﻪ إﻋطﺎء
اﻟﻣﺟرد أو ﻣن
اﻟﻣﺟﺳد إﻟﻰ ّ
ّ
اﻷوﻟوﯾﺔ ﻟﻠﺷﻲء اﻟﻣﺣﺳوس إﻟﻰ أن ﯾﻧﺗﻘل إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ أي أﻧﻪ ﯾﻣر ﺑﻣرﺣﻠﺗﯾن ﻣن
اﻹﺣﺳﺎس إﻟﻰ اﻹدراك ،ﻛﻣﺎ ﻗﺎل أﯾﺿﺎ أن } :اﻷﺻوات اﻟﺗﻲ ﯾﻧطق ﺑﻬﺎ رﻣوز داﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺣوال ﻧﻔﺳﯾﺔ،
واﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺗﻲ ﺗﻧطق ﺑﻬﺎ اﻟﺻوت {  .4أي أن اﻷﺻوات ﺗرﺟﻣﺎن اﻟﻧﻔس وذﻟك
اﻟﺻوت ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن رﻣز ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺗﺣدث ،وﯾظﻬر ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺣدﯾﺛﻪ وﺣﺎﻟﺗﻪ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ،ﻫﻲ
اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻌﻪ إﻟﻰ إﺧراج اﻟﺻوت ،ﻛﻣﺎ ﻋرﻓﺗﻪ أﯾﺿﺎ داﺋرة اﻟﻣﻌﺎرف اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ } :اﻟرﻣز ﻫو اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟذي

1
2
3
4

ﺳﻌﯾد دروﯾش ،اﻟرﻣز واﻟرﻣزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔن اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﻲ ،دﻣﺷق ﻟﻌﻠوم اﻟﻬﻧدﺳﺔ ،ع ،2013 ،1ص .660
ﺑﺳﺎم اﻟﺟﻣل ،ﻣن اﻟرﻣز إﻟﻰ اﻟرﻣز اﻟدﯾﻧﻲ ،ط ،1ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻔﻧﻲ ﺻﻔﺎﻗس ،ﺗوﻧس ،2007 ،ص.13
ﻣﺣﻣود ﻛﻌوان ،اﻟﺗﺄوﯾل وﺧطﺎب اﻟرﻣز ،ﺑﻬﺎء اﻟدﯾن ﺑﻘﺳﻧطﯾﻧﺔ ،اﻟﺟزاﺋر ،2009 ،ص .23
ﺗدوروف ﺗزﻓﯾﺗﺎن ،ﻓﻲ ﻧظرﯾﺎت اﻟرﻣز ،ﺗر :ﻣﺣﻣد اﻟزﻛﺎ اروي ،ط ،21اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺟﻣﺔ ،ﻟﺑﻧﺎن ،ص .20
9
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ﯾﻣﻧﺢ اﻟﻣﺣﺳوس وﯾﻣﺛل ﻟﻠﻌﻘل ﻓﺷﺑﻪ اﻟﺷﻲء اﻟﻐﯾر اﻟﻣرﺋﻲ اﻟذي ﯾﺣس ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻪ { ،1وﻣﻌﻧﺎﻩ أن ﯾﻌطﻲ
دﻻﻻت ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﻸﺷﯾﺎء اﻟﺣﺳﯾﺔ.
أﻣ ـ ــﺎ "ﻛـ ـ ــوﻻرج" ﻓﻘـ ـ ــد رﺑـ ـ ــط اﻟرﻣـ ـ ــز ﺑﻛـ ـ ــل ﻣـ ـ ــﺎ ﻫ ـ ــو ﻣﻘـ ـ ــدس إذ ﯾﻘـ ـ ــول } :إن ﻟـ ـ ــﻪ طـ ـ ــﺎﺑﻊ اﻟﺳـ ـ ــر اﻟﻣﻘـ ـ ــدس
وﺑﻌ ـ ــض أوﺟ ـ ــﻪ اﻟﺗﺷـ ـ ــﺎﺑﻪ ﺑ ـ ــﯾن اﻟﺳـ ـ ــر اﻟﻣﻘ ـ ــدس ﺳـ ـ ــﺗﻛون واﺿ ـ ــﺣﺔ ﺑﻘـ ـ ــوة ،ﻓﺎﻟﺳ ـ ــر ﻫـ ـ ــو إﺷ ـ ــﺎرة ﻣﺣﺳوﺳـ ـ ــﺔ {،2
وﯾﻔﺳـ ــر ﻫ ـ ــذا ﺑ ـ ـﺄن اﻟﺳ ـ ــر اﻟﻣﻘ ـ ــدس إﺷـ ــﺎرة واﻟرﻣ ـ ــز إﺷ ـ ــﺎرة واﻟﻌﻼﻗـ ــﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣ ـ ــﺎ ﺗﻛﻣ ـ ــن ﻓـ ــﻲ اﻟﻐﻣ ـ ــوض ،أي ﻛ ـ ــل
ﻣـ ــﺎ ﻫـ ــو رﻣـ ــز أو إﺷـ ــﺎرة ﻓﻬـ ــو ﻣﻘـ ــدس إذن ﻓﻬﻧـ ــﺎك ﻋﻼﻗـ ــﺔ وطﯾـ ــدة ﺑﯾﻧﻬﻣـ ــﺎ ،وﻫـ ــذا ﻣـ ــﺎ ﯾﻌـ ــرف ﺑﺈﺗّﺣـ ــﺎد اﻟـ ــذات
ﻣﻊ اﻟﻣوﺿوع.
أﻣ ـ ــﺎ "ﺑرﻏﺳ ـ ــون" ﯾﻘ ـ ــول } :أداة ﻋﻘﻠﯾ ـ ــﺔ ﺗﻣﻛ ـ ــن ﺻ ـ ــورة ﻣ ـ ــن اﻟﻣﺻ ـ ــور أن ﺗﻧﺿ ـ ــم إﻟـ ـ ـﻰ أﺧ ـ ــرى ﺑﺣﺳ ـ ــب
ﻗـ ــﺎﻧون اﻟﻣطﺎﺑﻘـ ــﺔ ،واﻟرﻣـ ــز ﺻـ ــورة ﻣﻣﺎﺛﻠـ ــﺔ ﻋﻠـ ــﻰ اﻟطرﯾـ ــق اﻟﺣـ ــدس { ،3وﻣـ ــن ﺧـ ــﻼل ﻫـ ــذا اﻟﻘـ ــول ﺗﺑـ ــﯾن رأي
"ﺑرﻏﺳون" ﺑﺄن اﻟرﻣز ﻋﻧدﻩ ﻣرﺗﺑط ﺑﺣﺎﺳﺔ اﻟﺣدس.
ﻗ ـ ـ ــﺎل اﻟﺷ ـ ـ ــﺎﻋر "راﻣﺑ ـ ـ ــو" } اﺧﺗ ـ ـ ــرع ﻗ ـ ـ ــوﻻ ﺷ ـ ـ ــﻌرﯾﺎ ﺳ ـ ـ ــﯾﻛون ﯾوﻣ ـ ـ ــﺎ ﻟﺟﻣﯾ ـ ـ ــﻊ اﻟﻣﻌ ـ ـ ــﺎﻧﻲ { 4أي أن اﻟ ـ ـ ــﻧص
ﻣﻔﺗـ ـ ـ ــوح وﻣﺗﻌـ ـ ـ ــدد اﻟﻘ ـ ـ ـ ـراءات واﻟﺗﺄوﯾـ ـ ـ ــل وﻻ ﺗﺣـ ـ ـ ــددﻩ ﻗ ـ ـ ـ ـراءة واﺣـ ـ ـ ــدة ،ﺑـ ـ ـ ــل ﺗﺧﺗﻠـ ـ ـ ــف اﻵراء ﺑـ ـ ـ ــﺎﺧﺗﻼف اﻟﻧﻘـ ـ ـ ــﺎد
واﺧـ ــﺗﻼف اﻷزﻣﻧـ ــﺔ واﻷﻣﻛﻧـ ــﺔ ،وﻫـ ــذا دﻟﯾـ ــل ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﻌﺑـ ــث ﺑﺎﻟﻠﻐـ ــﺔ ﻛﻣـ ــﺎ ﯾرﯾـ ــد ﻫـ ــو ،وﻫـ ــو اﻷﻣـ ــر اﻟﺷـ ــﺎﺋﻊ ﻓـ ــﻲ
ﻓﻌﺑـ ـ ـر ﻋﻧ ـ ــﻪ وﻗ ـ ــﺎل } :اﻟرﻣزﯾ ـ ــﺔ ﻫ ـ ــو ﺑﻘﯾ ـ ــﺔ اﻟﺗﺻ ـ ــﻔﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾ ـ ــﺔ ،وﻫ ـ ــو
ﻓرﻧﺳ ـ ــﺎ آﻧ ـ ــذاك ﺑﺎﻹﺿ ـ ــﺎﻓﺔ إﻟـ ـ ـﻰ "ﺑوﻓﯾ ـ ــﻪ" ّ
ﺟ ـ ـ ــوﻫر اﻷﻗﺻ ـ ـ ــﻰ ﻓ ـ ـ ــﻲ ﻛ ـ ـ ــل ﺗﺷ ـ ـ ــﺑﯾﻪ ٕوان اﻟرﻣ ـ ـ ــز ﯾﻔﺗ ـ ـ ــرض ﻓﻛـ ـ ـ ـرة وﻛ ـ ـ ــل رﻣزﯾ ـ ـ ــﺔ ﺗﻔﺗ ـ ـ ــرض ﺷ ـ ـ ــﯾﺋﺎ ﻣـ ـ ـ ــﺎ وراء

1أﻧطوان ﻏطﺎس ﻛرم ،اﻟرﻣزﯾﺔ واﻷدب اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﯾث ،ط ،1دار اﻟﻛﺷﺎف ،ﺑﯾروت ،1949 ،ص.90

2ﻛوﻻ رج ،اﻟﺧﯾﺎل اﻟرﻣزي ،ﺗر ﻋﯾﺳﻰ اﻟﻌﺎﻛوب ،ﻣﻌﻬد اﻹﻧﺷﺎء اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﯾروت ﻟﺑﻧﺎن  ،1992 ،ص.24
3ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.9
4

ﻓﻠﯾب ﻓﺎن ﺗﯾﻐم ،اﻟﻣذاﻫب اﻷدﺑﯾﺔ اﻟﻛﺑرى ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ،ﺗر :ﻓرﯾد اﻧطوﻧﯾوس ،ط ،1ﻣﻧﺷورات ﻋوﯾدات ،ﺑﯾروت،1967،

ص.288
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اﻟطﺑﯾﻌ ـ ـ ــﺔ{ ، 1وﯾﻘﺻ ـ ـ ــد ﺑـ ـ ـ ـﺄن اﻟرﻣ ـ ـ ــز ﻫ ـ ـ ــو اﻹﺷ ـ ـ ــﺎرة إﻟ ـ ـ ــﻰ اﻟﻔﻛـ ـ ـ ـرة اﻟﻌﻠﯾ ـ ـ ــﺎ ،أو ﻣ ـ ـ ــﺎ ﯾﺳ ـ ـ ــﻣﻰ ﺑﺟ ـ ـ ــوﻫر اﻷﺷ ـ ـ ــﯾﺎء
واﻟﻐوص ﻓﻲ ﻛل ﻣﺎ ﻫو ﻋﻣﯾق واﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻣﯾﺗﺎﻓﯾزﯾﻘﺎ واﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟﺳطﺣﯾﺔ.
ﯾﻘول "ﻛﺎﻧط" أﯾﺿﺎ } :إن اﻟرﻣز ﺑﻌد أن ﯾﻧﺳﺦ ﻣن اﻟواﻗﻊ ﯾﺻﺑﺢ طﺑﯾﻌﺔ ﻣﻧﻘطﻌﺔ ﻣﺷﺗﻘﺔ ﺑﺣد ذاﺗﻬﺎ
وﻟﯾس ﻣن ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺎدي إﻻ ﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ { ،ﺣﯾث ﯾﻧﺗﻘل ﻣن ﺣﻘل اﻟواﻗﻊ إﻟﻰ ﻓﻛرة ﻣﺟردة،
ﻓﺎﻟﺷﺎﻋر ﯾﻘول اﻟرﻣز ﺑﻠﻐﺔ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﺧﯾﺎل وﯾﻛﺳوﻫﺎ ﺑﻐطﺎﺋﻪ اﻟذي ﯾﻌطﻲ ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﻐﻣوض اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻊ
اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺎت ،ﻓﺎﻟرﻣز ﯾﺗﺳم ﺑﺎﻟﻐﻣوض ﻻ ﯾﻔﺎرﻗﻪ وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻘﺎرئ ﯾﻠﺟﺄ إﻟﻰ ﻗراءات ﻣﺗﻌددة ﻷدراك
اﻟﻣﻧﺗﻬﻰ ﻓﻲ ذﻟك ،ﻓﯾﻧﺗﻘل اﻟرﻣز ﻣن ﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟظﺎﻫري اﻟﺳطﺣﻲ إﻟﻰ دﻻﻟﺗﻪ اﻟﻣﻘﺻودة ﻣﻧﻪ ،ﻓﺗظﻬر ﻋﻧد إذن
ﺟﻣﺎﻟﯾﺗﻪ وﻋظﻣﺗﻪ.
أﻣﺎ اﻟﻧﺎﻗد واﻷدﯾب اﻹﻧﺟﻠﯾزي "إﻟﯾوت" وﻫو ﻣن رواد اﻟﺣداﺛﺔ اﻟﺷﻌرﯾﺔ ،اﻟذي ﯾﺗﻛﺊ ﻓﻲ أدﺑﯾﺗﻪ ﻋﻠﻰ
ﻧظرﯾﺔ اﻟﺧﻠق اﻟﺗﻲ ﯾؤﻣن ﺑﻬﺎ ﺣﯾث ﯾرى أن } :اﻟرﻣز ﯾﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﻟف واﻟﻘﺎرئ ﻣﻛن ﺻﻠﺗﻪ
ﺑﺄﺣدﻫﻣﺎ ﻟﯾﺳت ﺑﺎﻟﺿرورة ﻣن ﻧوع ﺻﻠﺗﻪ ﺑﺎﻷﺧر ،إذ أن اﻟرﻣز ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﺎﻋر ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺗﻌﺑﯾر وﻟﻛﻧﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻟﻠﻣﺗﻠﻘﻲ ﻣﺻدر إﯾﺣﺎء {  .2وﻫﻧﺎ ﯾﺑرز رأﯾﻪ ﺑﺄن اﻟﺷﺎﻋر ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛﺗب وﯾﻧﺗﻘل اﻟرؤﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة إﻟﻰ أﺑﻌد ﻣن
ذﻟك ،وﻟﻬﺎ ﻋدة ﺗﺄوﯾﻼت ﯾﻘوم اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﺑﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﺑرأﯾﻪ اﻟﺧﺎص ،وﻟﻬذا ﯾﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘﺎرئ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻓﻲ ﻓك
ﺷﻔراﺗﻪ واﻟوﺻول إﻟﻰ ﺟوﻫرﻩ ،وﻋرﻓﻪ أﯾﺿﺎ "إﯾدﻏﺎر أﻻن ﺑو" ﺑﻘوﻟﻪ أن اﻟرﻣز اﻟﺷﻌري } :ﻫو ﺧﻠق اﻟﺟﻣﯾل
اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﻣوﺣﻰ ﻋن طرﯾق اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ ﺑﻣﺎ ﯾﺳﺗﻌﺻﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر { ،3أي أن اﻟﻘﺻﯾدة ﯾﺟب أن ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ
اﻹﯾﻘﺎع وﺑﻧﺎء اﻟﺗراﻛﯾب ،واﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟرﻣز واﻟﻐﻣوض ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﻷﺳطورة.

1
2
3

أﻧطوان ﻏطﺎس ﻛرم ،اﻟرﻣزﯾﺔ واﻷدب اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﯾث ،ص .15
ﻣﺣﻣد ﻓﺗوح أﺣﻣد ،اﻟرﻣز واﻟرﻣزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻣﻌﺎﺻر ،ط ،2دار اﻟﻣﻌﺎرف ،ﻣﺻر ،1978 ،ص .140
اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ  ،ص .46
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ﻓﻘد رﺳم ﻫذا اﻟﻣذﻫب اﻟﺟدﯾد طرﯾﻘﻪ ﺳواء داﺧل ﻓرﻧﺳﺎ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﺣﯾث " :ﺗﺣوﻟت اﻟرﻣزﯾﺔ إﻟﻰ
ﺣرﻛﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺷﻌراء اﻟﺑﻠﺟﯾﻛﯾﯾن "ﻛرود ﻧﺑﺎخ" "ﻓرﻫﺎرن" واﻹﻧﺟﻠﯾزي "أوﺳﻛﺎر واﯾﻠد" واﻷﻟﻣﺎﻧﻲ "ﺳﺗﯾﻔﺎن
ﺟورج" واﻹﺳﺑﺎﻧﻲ "دارﯾو" واﻟﻛﻧﻐﺎري "اﻧدري اﯾدي" واﻟدﻧﯾﻣﺎرﻛﻲ "ﺟورج ﺑراﻧدس" ،ﻛﻠﻬم ﺣﺎوﻟوا ﺑﻧﺎء اﻷﺳس
اﻟﻣﺗﯾﻧﺔ ﻟﻠرﻣزﯾﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻫدﻓﻬﺎ اﻟﻐﻣوض واﻹﯾﺣﺎء واﻟﺑﺣث ﻋن ﻣﺎ وراء اﻟطﺑﯾﻌﺔ.
اﻟرﻣزﯾﺔ ﺣرﻛﺔ ﻫدﻓت إﻟﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﺳر اﻟوﺟود ﻣن طرﯾق اﻟرﻣز ،وﻗد ﺗﺄﺛر اﻟرﻣزﯾن ﺑﺄﻋﻣﺎل
"ﺑودﻟﯾر" ﻣﻊ اﺣﺗﻔﺎظﻬم ﺑﻣﺑدأ "اﻟﻔن ﻟﻠﻔن " ،ﻓﻘد ﺳﺎﻋد ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول إﻟﻰ إﻋطﺎء اﻟﻘﺎرئ اﻧطﺑﺎع ﻋن وﻋﯾﻬم
اﻟﺑﺎطن ﻣﻌﺗﻣدﯾن ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ واﻟﺻورة اﻟﺷﻌرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑرز أﺣﻼم اﻟﺷﺎﻋر اﻟداﺧﻠﯾﺔ.
 -2ﻋواﻣل ﻧﺷﺄة اﻟرﻣزﯾﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ:
ﺗﻌود ﻧﺷﺄة اﻟﻣذﻫب اﻟرﻣزي ﻓﻲ اﻷدب ﻋﻧد اﻟﻐرﺑﯾﯾن إﻟﻰ ﻋدة ﻋواﻣل ،أﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ "ﻣﺣﻣد ﻓﺗوح"،
ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻟرﻣز واﻟرﻣزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻣﻌﺎﺻر ﺣﯾث ﺣددﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
أ -اﻟﻣﺛﺎﻟﯾﺔ اﻷﻓﻼطوﻧﯾﺔ:
ﻛﺎﻧت اﻹرﻫﺎﺻﺎت أو اﻟﺑوادر اﻷوﻟﻰ ﻟظﻬور اﻟرﻣزﯾﺔ ﻗد ﺑﻧت أﺳﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﯾوﻧﺎﻧﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ
واﻷﻓﻼطوﻧﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،واﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻧﺎدﻫم ﻟﻠﻣﺛﺎﻟﯾﺔ اﻷﻓﻼطوﻧﯾﺔ ﻗﺎل اﺣدﻫم } :ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﻣﺛﺎﻟﯾﺔ أﻓﻼطون
اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻛر ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣﺣﺳوﺳﺔ وﻻ ﺗرى ﻓﯾﻬﺎ ﻏﯾر ﺻور ورﻣوز ﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺛل ،ﻋﺎﻟم اﻟﺣق واﻟﺧﯾر
واﻟﺟﻣﺎل ﻫﻲ ﻣﻘﺎﯾﯾس ﻟﻣﺎ ﯾﺟري ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺣس { ،1أي أن اﻟﻣﺛﺎﻟﯾﺔ اﻷﻓﻼطوﻧﯾﺔ ﺗﻧﻛر ﺑل ﺗرﻓض وﺟود
اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﺣﺳوس ٕواﻧﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑرﻩ ﺻور ورﻣوز ﻟﻠﻣﺛﺎﻟﯾﺔ وﻫدﻓﻬﺎ اﻟوﺣﯾد اﻟﺳﻣو واﻻرﺗﻔﺎع إﻟﻰ ﻋﺎﻟم اﻟﻣﺛل ،أﻣﺎ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠرﻣزﯾﯾن ﻟم ﯾرﻓﺿوا اﻟواﻗﻊ ﺑﺣذاﻓﯾرﻩ ،ﺑل ﺣﺎوﻟوا ﺗﺻوﯾرﻩ ﺑﺎﻹﯾﺣﺎء ،وﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ
واﻟﻐوص ﻓﯾﻬﺎ واﻟﻬروب ﻣن اﻟواﻗﻊ ﺑﺎﻟﻛﻠﻣﺎت اﻹﯾﺣﺎﺋﯾﺔ ،وﻻ ﺗﻌﻧﻲ اﻟرﻣزﯾﺔ أﺑدا اﻟﺧروج ﻋن ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﻘول
1

ﻣﺣﻣد ﻓﺗوح ،اﻟرﻣز واﻟرﻣزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻣﻌﺎﺻر ،ص.47
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واﻟﺧوض ﻓﻲ اﻟﻣﺟرد واﻟﻐرﯾبٕ ،واﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﻧوع ﻣن اﻟﺗﺟﺳﯾد اﻟﺻوري ﻟﻠﺷﻲء ﻣﺎ أو ﻣوﺿوع ﻣﺎ ،ﺑﺷﻛل ﻣن
اﻹﺑداع واﻷدﺑﯾﺔ ; } ﻻﺳﯾﻣﺎ أن ﺗﺻور اﻟﻔن ﺷﺄﻧﻪ ﺷﺄن ﺳﺎﺋر اﻟﺗﺻورات ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺿﻊ ﻧﺻﯾﺑﺎ أوﻓر
ﻟﻠﺗﺿﺎﻣن اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ وﻟﻠﺗﺑﺎدل ﺑﯾن اﻟﻣﺷﺎﻋر وﻟﻠﺗﻌﺎطف اﻟﺟﺳﻣﺎﻧﻲ واﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟذي ﯾﺟﻌل اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻣﯾل
إﻟﻰ اﻻﻣﺗزاج ،ﻛﺎﻷﺧﻼق ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ اﻧﺗزاع اﻟﻔرد ﻣن ذاﺗﻪ وﺗوﺣﯾدﻩ ﻣﻊ اﻟﺟﻣﯾﻊ { ،1ﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻔن
ٕوان ﻛﺎن ﻋﻣﻼ ﻓردﯾﺎ ذاﺗﯾﺎ ،إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﯾﺣﯾد ﻋن ﺻﺑﻐﺗﻪ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ وﻧزﻋﺗﻪ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ،ﻓﺎﻟرﻣز ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن
ﯾﺑﺗﻌد ﻋن ذﻟك ٕواﻻ أﺻﺑﺢ ﺷﯾﺋﺎ ﻣن اﻟﻌﯾش واﻟﻼﻣﺑﺎﻻة.
ب -ﺛورة ﺿد اﻟﺑرﻧﺎﺳﯾﺔ:
أﺻﺑﺣت اﻟرﻣزﯾﺔ ﺗﺿﻊ ﻟﻸدب ﻗﯾودا ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ،وأﺧﺿﻌﺗﻪ ﻟﺧﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠم وأﺳﻘطت ﻣﻧﻪ ﻣﯾزة اﻟﺣرﯾﺔ
وﻣﺟدت اﻟﺗﺟرﯾب ﺣﯾث ﻗﯾل } :إﻧﻬﺎ ﺟﺎءت اﻟرﻣزﯾﺔ ﺛورة ﻋﻠﻰ اﻟﺑرﻧﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺧﺿﻌت اﻷدب إﻟﻰ
اﻟذاﺗﯾﺔ ّ
اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﻔرطﺔ ﻓﻲ اﻟوﺿوح ،وﻋﻠﻰ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻣود ﺷﺄﻧﻬم ﻓﻲ ذﻟك ﺷﺄن اﻟدﻋﺎة
اﻟﻣﻔرطﯾن إﻟﻰ اﻟﻣدارس اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻧدﻓﻌون ﻓﯾﻬﺎ إﻟﻰ اﻟطرف اﻷﺧﯾرٕ ،واﻟﻰ ﺣﯾث ﯾﺣﺳن اﻻرﺗداء واﻟرﺟوع
وﻛﺎن إﻓراطﻬم ﻫذا ﻣﺳﺗوى ﺑﻌض اﻟﺗوﺳﯾﻊ ﻟظﻬور اﻟرﻣزﯾﯾن { .2أي ﺗﻣﺟﯾدﻫﺎ اﻟﻣﻔرط ﻟﻠﻧزﻋﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ
ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﯾﻘﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ.
ج -دﺧول ﻋﻠم اﻟﻧﻔس ﻣﯾدان اﻷدب:
ﻟﻘـ ــد ﻛـ ــﺎن ﺗطـ ــور ﻋﻠـ ــم اﻟ ـ ــﻧﻔس اﻟﻔروﯾـ ــدي ﺳـ ــﺑﺑﺎ واﺿـ ــﺣﺎ ﻟﺑ ـ ــروز اﻟرﻣزﯾـ ــﺔ ،وذﻟـ ــك ﻋﻧـ ــدﻣﺎ اﻛﺗﺷ ـ ــف أن
اﻹﻧﺳـ ـ ــﺎن ﻟـ ـ ــﻪ ﺟـ ـ ــﺎﻧﺑﯾن ﺟﺎﻧـ ـ ــب اﻟـ ـ ــوﻋﻲ أو اﻟﺷـ ـ ــﻌور وﺟﺎﻧـ ـ ــب اﻟﻼوﻋـ ـ ــﻲ أو اﻟﻼﺷـ ـ ــﻌور ،وﺣﺳـ ـ ــﺑﻪ إن ﻓﻠﺳـ ـ ــﻔﺔ

1
2

ﻋﺎطف ﺟودة ﻧﺻر ،اﻟرﻣز اﻟﺷﻌري ﻋﻧد اﻟﺻوﻓﯾﺔ ،ط ،1دار اﻷﻧدﻟس ،ﺑﯾروت ،1978 ،ص.92

أﻧطوان ﻏطﺎس ﻛرم  ،اﻟرﻣز ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻌرﺑﻲ ،ص .90
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اﻟﻼوﻋـ ــﻲ ﻫـ ــﻲ اﻟﺗـ ــﻲ ﺗـ ــﺗﺣﻛم ﻓ ـ ــﻲ ﺑﻧـ ــﻲ اﻟﺑﺷـ ــر وﺗﻔﺳـ ــر ﺗﺻـ ــرﻓﺎﺗﻬم ﻟ ـ ــذﻟك ﻧﺟـ ــد ﯾﻌﻠـ ــن ﺑ ـ ـﺄن } :إن اﻟﻼوﻋ ـ ــﻲ
ﺳرﺑﺎ {.1
ﻫو اﻟذي ﯾﺳﯾطر ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺑل ﻫو اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺳﺎن وﯾﻛون اﻟواﻗﻊ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ا
د-ﺗطور اﻟﻌﻠم اﻟﺣدﯾث:
ﺗﻌـ ـ ــد اﻟﻧﻬﺿـ ـ ــﺔ اﻷوروﺑﯾـ ـ ــﺔ ﺳـ ـ ــﺑﺑﺎ واﺿـ ـ ــﺣﺎ وذﻟـ ـ ــك ﺑﺗﻣﺟﯾـ ـ ــدﻫﺎ ﻟﻠﻣﺎدﯾـ ـ ــﺔ ﻓﻛـ ـ ــﺎن اﻷدب اﻟرﻣـ ـ ــزي ﺑﺎﻋﺛـ ـ ــﺎ
ﻟﻠ ــروح اﻷدﺑﯾ ــﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣ ــﻊ وﺗﺑ ــﯾن ذﻟ ــك ﻓ ــﻲ ﻫ ــذا اﻟﻘ ــول } :ﺑﻌ ــد ﺗط ــور اﻟﻌﻠ ــم ﻗ ــد ﺗﺑ ــﯾن أن اﻟﻌﻠـ ــم
ﻻ ﯾﺳ ـ ــﺗطﯾﻊ ﺑوﺳ ـ ــﺎﺋﻠﻪ اﻟﻣﺎدﯾ ـ ــﺔ واﻟﻌﻘﻠﯾ ـ ــﺔ أن ﯾﺷ ـ ــﺑﻊ رﻏﺑ ـ ــﺔ اﻹﻧﺳ ـ ــﺎن ﻓ ـ ــﻲ اﻟﻣﻌرﻓ ـ ــﺔ واﻹﺣﺎط ـ ــﺔ ﺑﺄﺳـ ـ ـرار اﻟﻛ ـ ــون
وﻣـ ــﺎ اﻟﻛـ ــون إﻻ ﻣظﻬ ـ ـ ار ﻣـ ــن ﻣظـ ــﺎﻫر ﻗـ ــوة ﻛﺎﻣﻧـ ــﺔ ﺧﻠﻔـ ــﻪ ﺗﺳـ ــﯾرﻩ ﻋﻠـ ــﻰ وﻓـ ــق ﻣـ ــﺎ ﺗرﯾـ ــد { ،2أي أن اﻹﻧﺳ ـ ــﺎن
رﻏ ـ ــم اﻟرﻛ ـ ــب اﻟﺣﺿ ـ ــﺎري واﻟﻌﻠﻣ ـ ــﻲ اﻟ ـ ــذي وﺻ ـ ــل إﻟﯾ ـ ــﻪ إﻻ أﻧ ـ ــﻪ ﯾﺣﺗ ـ ــﺎج إﻟـ ـ ـﻰ اﻟﻌزﻟ ـ ــﺔ واﻟﺗرﻓﯾ ـ ــﻪ ﻋ ـ ــن اﻟ ـ ــﻧﻔس
واﻟﺗﺄﻣل ﻓﻲ ﻣﺎ وراء اﻟطﺑﯾﻌﺔ واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻛل ﻫذا وﺟد اﻟﺳﺑﯾل ﻓﻲ اﻟرﻣز واﻹﯾﺣﺎء.
ه -اﻟﻘﻣﻊ واﻟرﻋب:
ﻛﺎﻧ ـ ــت ﻓﺗـ ـ ـرة ﺣﻛـ ـ ــم اﻟﻘﯾﺎﺻـ ـ ـرة ﺳ ـ ــﺑﺑﺎ ﻣﺑﺎﺷ ـ ـ ـ ار ﻟ ـ ــذﻟك ﻧﺟـ ـ ــد ﻣﻌظ ـ ــم اﻟﺷ ـ ــﻌراء اﻟﻔرﻧﺳـ ـ ــﯾﯾن اﺗﺧ ـ ــذوا ﻣـ ـ ــن
اﻟﻛﻠﻣ ـ ــﺎت ﻣﻧﻔ ـ ــذا أو ﻣﺧرﺟـ ـ ـﺎ ﻟﻣﻛﺑوﺗ ـ ــﺎﺗﻬم اﻟﺗ ـ ــﻲ ﺗﺗﻣﺛ ـ ــل ﻓ ـ ــﻲ ; } اﻟﺧ ـ ــوف واﻟﺿ ـ ــﻐط اﻟﻠ ـ ــذان ﯾﺣﺗﻣ ـ ــﺎن اﻟﻧﻔ ـ ــوس
ﻓﯾدﻓﻌﺎن ﺑﺎﻟﻧﻔس اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻟﺗﺗﺧﺎﯾل ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻟﺗﺳﻠم ﻣن اﻷذى وﺗﻧﺟو ﻣن اﻟﺿرر {. 3
إن اﺿـ ـ ــطﻬﺎد اﻟﺣﻛـ ـ ــﺎم ﻟﻠﻌﻘﯾـ ـ ــدة اﻟﺑروﺗﺳـ ـ ــﺗﺎﻧﺗﯾﺔ ٕواﺗﺑﺎﻋﻬـ ـ ــﺎ ﺳـ ـ ــﺑﺑﺎ ﻓـ ـ ــﻲ ﻫﺟ ـ ـ ـرة اﻟﺷـ ـ ــﻌراء وﻟﺟـ ـ ــوﺋﻬم إﻟ ـ ـ ـﻰ
اﻟرﻣ ـ ــز ﻟﻠﺗﻌﺑﯾ ـ ــر ﻋ ـ ــن ﺗﻔﻛﯾـ ـ ــرﻫم ،ﺣﯾ ـ ــث ﯾﻛ ـ ــون اﻟرﻣـ ـ ــز ﻓ ـ ــﻲ ﻫ ـ ــذا اﻟﻣوﻗ ـ ــف وﺳـ ـ ــﯾﻠﺔ ﯾﺧﺗﻔ ـ ــﻲ وراءﻫ ـ ــﺎ اﻷدﯾـ ـ ــب
ﺑﺎﺳـ ـ ــم ﻣﻌﺎﻧﯾـ ـ ــﻪ ودﻻﻟﺗـ ـ ــﻪ ﺑﺷـ ـ ــﻲء ﻣـ ـ ــن اﻟﺗﺳـ ـ ــﺗر وﻋـ ـ ــدم اﻟﻣﺑﺎﺷ ـ ـ ـرة ,وﻧﺟـ ـ ــد ﻗﺻـ ـ ــص " ﺟـ ـ ــون دي ﻻ ﻓوﻧﺗـ ـ ــﺎن "

 1ﻣﺣﻣد ﻣﻧدور ،ﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ اﻷدب وﻣذاﻫﺑﻪ ،ﻣﻌﻬد اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻘﺎﻫرة ،1900 ،ص .75
 2ﺟﻼل ﻋﺑد ﷲ ﺧﻠف ،اﻟرﻣز ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻐرﺑﻲ :ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب ،ع ،97ﺟﺎﻣﻌﺔ دﯾﺎﻟﻲ ﺑﻐداد ،ص .123
 3دروﯾش اﻟﺟﻧدي ،اﻟرﻣزﯾﺔ ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻌرﺑﻲ ،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ ﻣﺻر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر ،1975 ،ص .4
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ﻧﻣوذﺟـ ـ ــﺎ ﺑـ ـ ــﺎر از ﻟﻠرﻣزﯾـ ـ ــﺔ ،ﺣﯾـ ـ ــث ﺟـ ـ ــﺎءت ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﻟﺳـ ـ ــﺎن اﻟﺣﯾواﻧـ ـ ــﺎت ﺑﺄﺳـ ـ ــﻠوب طرﯾ ـ ـ ـف وﻫزﻟـ ـ ــﻲ ،ﯾﺣﻣـ ـ ــل ﻓـ ـ ــﻲ
ﺛﻧﺎﯾﺎﻩ ﺣﻛﻣﺎ إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻋظﯾﻣﺔ ﯾﻧﺗﻘد ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﻗﺻﺻﻪ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﻛم.
 -3ﻣراﺣل اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟرﻣزﯾﺔ وأﻫم روادﻫﺎ:
ﻟﻘـ ـ ــد ﻣـ ـ ــر اﻟﻣـ ـ ــذﻫب اﻟرﻣـ ـ ــزي ﻋﻧـ ـ ــد اﻟﻐـ ـ ــرب ﺑـ ـ ــﺛﻼث ﻣ ارﺣـ ـ ــل ،وﻛـ ـ ــل ﻣرﺣﻠـ ـ ــﺔ ﻟﻬـ ـ ــﺎ روادﻫـ ـ ــﺎ وﻛـ ـ ــل ﻫـ ـ ــذﻩ
اﻟﻣ ارﺣـ ـ ــل ﺳـ ـ ــﺎﻫﻣت ﻓـ ـ ــﻲ ﺑﻠـ ـ ــورة ﻣﻔﻬوﻣـ ـ ــﻪ ،وﻗـ ـ ــد ﺣـ ـ ــدد "ﻋﺑـ ـ ــد اﻟـ ـ ــرزاق اﻷﺻـ ـ ــﻔر" ﻣ ارﺣـ ـ ــل ﺗﺄﺳـ ـ ــﯾس اﻟﻣدرﺳـ ـ ــﺔ
اﻟرﻣزﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ :
ا -اﻟﻣرﺣﻠـــــﺔ اﻟﺗﻣﻬﯾدﯾـــــﺔ :وﻣ ـ ــن أﺑ ـ ــرز ﺷ ـ ــﻌ ارﺋﻬﺎ " ﺷ ـ ــﺎرل ﺑ ـ ــودﻟﯾر " Baudelaire

1828) Charles

 (1867ﺗﻌ ـ ــد اﻟﺑﯾﺋ ـ ــﺔ اﻟﻘﺎﺳ ـ ــﯾﺔ اﻟﺗ ـ ــﻲ ﺗرﺑ ـ ــﻰ ﻓﯾﻬ ـ ــﺎ "ﺑ ـ ــود ﻟﯾ ـ ــر" ﺳ ـ ــﺑﺑﺎ رﺋﯾﺳ ـ ــﯾﺎ ﻓ ـ ــﻲ إﺑداﻋﯾﺗ ـ ــﻪ " أزﻫ ـ ــﺎر اﻟﺷ ـ ــر"وﻫـ ـ ـو ﻓ ـ ــﻲ ﻋﻣ ـ ــر ﻟ ـ ــم ﯾﺗﺟ ـ ــﺎوز اﻟﺛﻼﺛ ـ ــﯾن ،ﺣﯾ ـ ــث اﺧﺗ ـ ــرق اﻟﻣ ـ ــﺄﻟوف ،وﺣـ ـ ـرك اﻟﺳ ـ ــﺎﺣﺔ اﻷدﺑﯾ ـ ــﺔ اﻟﻔرﻧﺳ ـ ــﯾﺔ ﻣﻣ ـ ــﺎ
أﺣـ ــدث ﺿـ ــﺟﺔ ﻛﺑﯾ ـ ـرة ﺑ ـ ــﯾن اﻷدﺑـ ــﺎء اﻟﻔرﻧﺳـ ــﯾﯾن ،وﻛ ـ ــذﻟك اﻟﺳﯾﺎﺳـ ــﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳـ ــﯾﺔ ﻣﻣ ـ ــﺎ أدى إﻟ ـ ـﻰ طﻠـ ــب ﻏ ارﻣ ـ ــﺔ
ﻣﺎﻟﯾـ ــﺔ ﻟـ ــدار اﻟﻧﺷـ ــر واﻟطﻠـ ــب ﺑﻣﺻـ ــﺎدرة اﻟـ ــدﯾوان ،إﻻ أن ﻛـ ــل ﻫـ ــذا ﻟـ ــم ﯾﻛـ ــن ﻧﻘﻣـ ــﺔ ﻋﻠﯾـ ــﻪ ﺑـ ــل زاد ﻣـ ــن ﺷـ ــﻬرﺗﻪ
وأﺻـ ــﺑﺢ ﻣﺣـ ــط أﻧظـ ــﺎر اﻷدﺑـ ــﺎء وﺷـ ــﻐف اﻟﻧﻘـ ــﺎد ،ﻣـ ــﻧﻬم ﻧﺟـ ــد اﻷدﯾـ ــب اﻟﻔرﻧﺳـ ــﻲ "ﻓﯾﻛﺗـ ــور ﻫﯾﻐ ـ ـوا" اﻟـ ــذي ﻗـ ــﺎل
ﻋﻧ ـ ــﻪ } :زود اﻟﻔ ـ ــن ﺑرﻋﺷـ ـ ـﺔ ﺟدﯾ ـ ــدة {  .1ﺣﯾ ـ ــث ﻛ ـ ــﺎن ﯾﻬ ـ ــﺗم ﺑﺎﻹﯾﻘ ـ ــﺎع واﻟﺷ ـ ــﻛل وﯾﻣﻘ ـ ــت اﻟﺳ ـ ــطﺣﯾﺔ ،وﻛﺎﻧ ـ ــت
ﻗﺻ ـ ــﺎﺋدﻩ ﻣﻠﺗﺣﻣ ـ ــﺔ اﻟ ـ ــذات ﻣ ـ ــﻊ اﻟﻣوﺿ ـ ــوع وﻫ ـ ــﻲ اﻟﺧﺎﺻ ـ ــﯾﺔ اﻟﺗ ـ ــﻲ ﺗﻣﯾـ ـ ـزﻩ ﻋ ـ ــن اﻟﻣ ـ ــذﻫب اﻟﺑرﻧﺎﺳ ـ ــﻲ وﯾظﻬ ـ ــر
ذﻟـ ــك ﻓـ ــﻲ ﻫـ ــذا اﻟﻘـ ــول } اﻟﺷـ ــﻌر ﻋﻧـ ــدﻩ ﯾﺿـ ــم ﺑ ـ ــﯾن اﻟـ ــذات واﻟﻣوﺿـ ــوع { .2ﯾﻘﺻـ ــد أﻧـ ــﻪ ﯾـ ــذوب ذاﺗﯾﺗـ ــﻪ ﻓ ـ ــﻲ
اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﯾﻘدﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻟب ﻣﺗﺟﺎﻧس.

1

ﻻﻧﺳون ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻷدب اﻟﻔرﻧﺳﻲ 2 ،ﺗر :ﻣﺣﻣد ﻗﺎﺳم اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻘﺎﻫرة ،ج 1962 ،2ص.401

2

ﻋﺑد اﻟرزاق اﻷﺻﻔر ،اﻟﻣذاﻫب اﻷدﺑﯾﺔ ﻟدى اﻟﻐرب ،ص. 89.
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ﻓﻛﻣ ـ ــﺎ ﻗﻠﻧ ـ ــﺎ ﺳ ـ ــﺎﺑﻘﺎ ﺗﺟ ـ ــﺎوز اﻟﻣ ـ ــﺄﻟوف واﻟﻣﻌ ـ ــروف ﺑﺗﺟرﺑﺗ ـ ــﻪ اﻟﺗ ـ ــﻲ ﺗﺗﻣﺛ ـ ــل ﻓ ـ ــﻲ اﻟﻧزﻋ ـ ــﺔ اﻟﺻ ـ ــوﻓﯾﺔ اﻟﺗ ـ ــﻲ
ﻛﺳـ ـ ــت ﺷـ ـ ــﻌرﻩ ﺛوﺑ ـ ـ ـﺎ ﺟدﯾـ ـ ــدا واﻟﺑﺣـ ـ ــث ﻋـ ـ ــن اﻟﻣﺎوراﺋﯾـ ـ ــﺎت ﻟﻠﻬـ ـ ــروب ﻣـ ـ ــن اﻟﻧزﻋـ ـ ــﺔ اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾـ ـ ــﺔ اﻟﺳـ ـ ــﺎﺋدة آﻧـ ـ ــذاك
واﻟﺳ ـ ــﻣو ﺑﺎﻟﺷ ـ ــﻌر إﻟـ ـ ـﻰ ﻋـ ـ ــﺎﻟم اﻟﻣﺛ ـ ــل واﻟ ـ ــدﻟﯾل ﻋﻠ ـ ـ ـﻰ ذﻟ ـ ــك ﻗ ـ ــول أﺣ ـ ــدﻫم  } :ﻓﻘـ ـ ــد ﻛ ـ ــﺎن "ﺑ ـ ــودﻟﯾر" أول ﻣـ ـ ــن
أﻋ ـ ــرض ﻋ ـ ــن اﻟﻣوﺿ ـ ــوﻋﺎت اﻟﻣﺻ ـ ــﻘوﻟﺔ اﻟﺗ ـ ــﻲ ﺟ ـ ــرى اﻟﻌ ـ ــرف ﻋﻠﯾﻬ ـ ــﺎ ،ﻣﺳ ـ ــﺗﻣدا ﻣﺎدﺗ ـ ــﻪ ﻣ ـ ــن ﻗﻠ ـ ــب اﻟﺑﺎرﯾﺳ ـ ــﯾﺔ
اﻟﯾوﻣﯾ ـ ــﺔ ﻣﻬﻣ ـ ــﺎ ﺑﻠ ـ ــﻎ ﻋﻧﻔﻬ ـ ــﺎ واﺑﺗ ـ ــذاﻟﻬﺎ ،وﺑ ـ ــدأت ﻟﻬﺟـ ـ ـﺔ ﺷ ـ ــﻌرﻩ ﻛ ـ ــل اﻟﺟ ـ ــدة ﺑﻣ ـ ــﺎ ﻓﯾﻬ ـ ــﺎ ﻣ ـ ــن ﺷ ـ ــﻬواﻧﯾﺔ ﺣزﯾﻧ ـ ــﺔ
ﺗﺗﺧﻠﻠﻬـ ـ ـ ــﺎ ﺷـ ـ ـ ــطﺣﺎت ﻣﺛﺎﻟﯾـ ـ ـ ــﺔ ﻣﻔﺎﺟﺋـ ـ ـ ــﺔ وﺣﺳﺎﺳـ ـ ـ ــﯾﺔ وﺛﻧﯾـ ـ ـ ــﺔ ﺗﺧﺎﻟطﻬـ ـ ـ ــﺎ ﻧزﻋـ ـ ـ ــﺔ ﺻـ ـ ـ ــوﻓﯾﺔ {  ، 1ﻛﻣـ ـ ـ ــﺎ ّأن ﺗـ ـ ـ ــﺄﺛرﻩ
ﺑـ ــﺎﻵداب اﻟﺷـ ــرﻗﯾﺔ واﺿـ ــﺣﺎ ﻣـ ــن ﺧـ ــﻼل ﺗﻣﺟﯾـ ــد اﻟﻧزﻋـ ــﺔ اﻟﺻـ ــوﻓﯾﺔ واﻟوﺛﻧﯾـ ــﺔ ،ﻣﺗـ ــﺄﺛرة ﺑﺎﻷدﯾـ ــﺎن ﻛﻣـ ــﺎ ﻗـ ــﺎل ﻓـ ــﻲ
إﺣدى ﻗﺻﺎﺋدﻩ.
" إن اﻟﻣوت ﻫو اﻟذي ﯾواﺳﻲ – وﺣﺳرﺗﺎﻩ -
واﻟذي ﯾﺗﯾﺢ اﻟﺣﯾﺎة اﻧﻪ ﻫدف اﻟﺣﯾﺎة واﻷﻣل اﻟوﺣﯾد.
اﻟذي ﻛﺎﻹﻛﺳﯾر ﯾدب ﻓﯾﻧﺎ وﯾﻛﺳرﻧﺎ وﯾﻣﻧﺣﻧﺎ اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾﺳر ﺣﺗﻰ اﻟﻣﺳﺎء ".2
ﻧﺳـ ــﺗﻧﺗﺞ ﻣـ ــن ﻫـ ــذا ﺑﺄﻧـ ــﻪ رﻣـ ــز ﻟﻠﺣﯾـ ــﺎة اﻟﺗـ ــﻲ ﯾﻌﯾﺷـ ــﻬﺎ ﺑـ ــﺎﻟﻣوت ﺳـ ــﺑب اﻟﻣﻌﺎﻧـ ــﺎة واﻟﺑـ ــؤس اﻟـ ــذي ﯾﻌﺗﻠﯾـ ــﻪ،
وﻛﻣ ـ ــﺎ رﻣـ ـ ــز ﻟﻸﻣـ ـ ــل ﺑﺎﻟﺗرﯾـ ـ ــﺎق أو اﻹﻛﺳ ـ ــﯾر اﻟـ ـ ــذي ﯾدﻓﻌـ ـ ــﻪ ﻟﻠﻣﺿـ ـ ــﻲ ﻗ ـ ــدﻣﺎ ،أو ﻋﻠـ ـ ــﻰ اﻷﻗـ ـ ــل ﻻﻧﺗﻬـ ـ ــﺎء اﻟﯾـ ـ ــوم
وﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﻧطﻠق اﻟرﻣز وﯾﻌطﻲ ﻟﻠﺳﺎﺣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ رؤﯾﺎ ﺟدﯾدة وﯾﺻل ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﺿﺞ واﻟﻌطﺎء.

1
2

ﯾﻧظر :ﻣﺣﻣد ﻓﺗوح ،اﻟرﻣز واﻟرﻣزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻣﻌﺎﺻر ،ص .77
ﺷﺎرل ﺑود ﻟﯾر ،أزﻫﺎر اﻟﺷر ،ﺗر :ﻋﻠﻲ دروﯾش ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺷﻌر ،اﺑرﯾل  1965م ،ص .126
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ب  -ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﺿﺞ واﻟﻌطﺎء:

إن اﻟرﻣزﯾ ـ ــﺔ ﺑﻠﻐـ ـ ـت ﻣرﺣﻠ ـ ــﺔ اﻟﻧﺿ ـ ــﺞ واﻻﺳ ـ ــﺗواء ﻋﻠ ـ ــﻰ ﯾ ـ ــد "ﻣ ـ ــﻼ رﻣﯾ ـ ــﻪ" ،أو ﺑﻌﺑ ـ ــﺎرة أﺧ ـ ــرى ﻫـ ـ ـو ﻣ ـ ــن
وﺿ ـ ــﻊ ﻟﻬـ ـ ــﺎ اﻟـ ـ ــدﻋﺎﻣﺎت اﻟﺻـ ـ ــﺣﯾﺣﺔ ﻟﻠرﻣزﯾ ـ ــﺔ اﻟﻐرﺑﯾـ ـ ــﺔ وﯾﻌـ ـ ــد ﻣـ ـ ــن ﻛﺑ ـ ــﺎر اﻟﻣﻧظّ ـ ـ ـرﯾن ﻟـ ـ ــﻪ واﻟﺷـ ـ ــﻌر ﻋﻧـ ـ ــدﻩ }:
ﺗﻌﺑﯾر ﻣﺣﻛم اﻟﻣﺟﻬود اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟذي ﯾﻬدف إﻟﻰ اﻟﺟﻣﺎل اﻟﻣﺣض {.1
أي اﻟﺗﺟرﺑ ـ ــﺔ اﻟﺷـ ـ ــﻌرﯾﺔ ﻋﻧ ـ ــدﻩ ﺗﺣﺗـ ـ ــﺎج إﻟـ ـ ـﻰ اﻻﺣﺗﻛـ ـ ــﺎم ﻟﻠﻌﻘ ـ ــل واﻟﻠﻐـ ـ ــﺔ ﻻ ﺑ ـ ــد ﻣـ ـ ــن أن ﺗﺗﻣﯾ ـ ــز ﺑﺎﻟﻐ ارﺑـ ـ ــﺔ
وﺗﺑﺗﻌـ ــد ﻋـ ــن اﻟﺳـ ــطﺣﯾﺔ واﻟﺳـ ــﻬوﻟﺔ .ﻓﯾﻘـ ــول "ﻣﺣﻣـ ــد ﻓﺗـ ــوح" } :ﻓـ ــن اﻟﻘﺻـ ــﯾدة اﻟﺷـ ــﻌرﯾﺔ "ﻟﻣـ ــﻼ رﻣﯾـ ــﻪ" ﻫـ ــﻲ ﺣ ـ ـرة
ﻣـ ــن اﻟﻣﺣﺗـ ــوى ﺑﻣﻌﻧـ ــﺎﻩ اﻟﻣﻌﻬـ ــود ﺣ ـ ـرة ﻣـ ــن اﻟرﻣـ ــز وﻣـ ــن اﻟظـ ــروف اﻟﺣﯾوﯾـ ــﺔ ،ﺑـ ــل أﺻـ ــﺑﺣت ﻛـ ــذﻟك ﺣ ـ ـرة ﻣـ ــن
اﻟﻌﺎطﻔـ ــﺔ اﻟﻣﺳ ـ ــرﻓﺔ { .2ﯾﻘﺻـ ــد ﺑﻬ ـ ــﺎ أﻧ ـ ــﻪ ﺗﺣـ ــرر ﻣ ـ ــن أﺣﺿـ ــﺎن اﻟطﺑﯾﻌ ـ ــﺔ واﻟروﻣﺎﻧﺳ ـ ــﯾﺔ أﺻـ ــﺑﺢ ﯾﻧﺎﺷ ـ ــد ﻋ ـ ــﺎﻟم
اﻹدراك ﺑﻣـ ـ ــﺎ وراء اﻟطﺑﯾﻌـ ـ ــﺔ واﻻﻧﻐـ ـ ــﻼق ﻛﻣـ ـ ــﺎ ﯾـ ـ ــدﻋو إﻟ ـ ـ ـﻰ اﻻﺑﺗﻌـ ـ ــﺎد ﻋـ ـ ــن اﻟﻣﺎدﯾـ ـ ــﺔ واﻟﻐـ ـ ــوص ﻓـ ـ ــﻲ ﺟـ ـ ــوﻫر
اﻟﻣﺣﺳوﺳ ـ ـ ــﺎت ﻟﻠوﺻ ـ ـ ــول إﻟـ ـ ـ ـﻰ اﻟﻌ ـ ـ ــﺎﻟم اﻟﻣﺛ ـ ـ ــﺎﻟﻲ ،وﻧﺟ ـ ـ ــد ذﻟ ـ ـ ــك ظ ـ ـ ــﺎﻫر ﻓ ـ ـ ــﻲ ﻗ ـ ـ ــول "ﻋﺑ ـ ـ ــد اﷲ ﺧﻠ ـ ـ ــف" } :إن
اﻟﺷ ـ ــﻌر ﻻ ﯾرﺗﺿ ـ ــﻲ ﻣﻧﺎﻓﺳ ـ ــﺎ ﻟ ـ ــﻪ ،وأﻧ ـ ــﻪ ﯾﻘ ـ ــﺎم ﻣﻘ ـ ــﺎم اﻟدﯾﺎﻧـ ـ ـﺔ ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ــﻧﻔس ﻷﻧ ـ ــﻪ ﯾﻘ ـ ــود اﻹﻧﺳ ـ ــﺎن إﻟ ـ ــﻰ اﻟﻐﯾ ـ ــب
اﻟﻣطﻠق واﻟﻣﯾﺗﺎﻓﯾزﯾﻘﻲ { .3
إذن ﻣـ ــن ﺧـ ــﻼل اﻟﻘـ ــول ﻧﺟـ ــد "ﻣـ ــﻼ ﻟرﻣﯾـ ــﻪ" وﺿـ ــﻊ اﻟﺷـ ــﻌر ﻓـ ــﻲ ﺧﺎﻧـ ــﺔ اﻟدﯾﺎﻧـ ــﺔ أي ﻻ ﯾﻣﻛـ ــن اﻟﻣﺳـ ــﺎس
ﺑﻪ ،ﺣﯾث أن اﻟدﯾن ﯾﺑﺣث ﻓﻲ أﻣور اﻟﻐﯾﺑﯾﺎت ،ﻛﻣﺎ ﯾﺑﺣث اﻟﺷﻌر ﻋن ﻣﺎ وراء اﻟطﺑﯾﻌﺔ.
ﯾﻘــــــول "ﻣﻼرﻣﯾــــــﻪ" } :اﻟﺷـ ـ ــﺎﻋر اﻟﻌ ـ ـ ـﺎﺟز ﯾﻠﻌـ ـ ــن ﻗرﯾﺣﺗـ ـ ــﻪ ﻋﺑـ ـ ــر ﺻـ ـ ــﺣراء ﻋﻘﯾﻣـ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ــن اﻵﻻم { ،4
ﯾﻘﺻـ ــد ﺑـ ــﻪ أﻧـ ــﻪ رﻣـ ــز ﻟﻠﺷـ ــﺎﻋر اﻟﻌـ ــﺎﺟز ﻋـ ــن اﻟﻛﺗﺎﺑـ ــﺔ ﺑﺻـ ــﺣراء اﻟﺟـ ــرداء اﻟﻘﺎﺣﻠـ ــﺔ ،اﻟﺗـ ــﻲ ﻻ ﺗﻧـ ــﺗﺞ ﺷـ ــﻲء أﻣـ ــﺎ
ـﺄﺛر "ﺑﺑـ ـ ــودﻟﯾر" ﺣﯾـ ـ ــث ﻛﺎﻧـ ـ ــت أﺷـ ـ ــﻌﺎرﻩ ﺻـ ـ ــﻌﺑﺔ اﻟﻔﻬـ ـ ــم وأﺳـ ـ ــﻠوﺑﻪ ﻏـ ـ ــﺎﻣض وﻋﺑـ ـ ــر ﺑﺻـ ـ ــورة
"راﻣﺑ ـ ـ ـو" ﻛـ ـ ــﺎن ﻣﺗـ ـ ـ ا
1
2
3
4

ﻻﻧﺳون ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻷدب اﻟﻔرﻧﺳﻲ ،ﺗر :ﻣﺣﻣد ﻗﺎﺳم ،ص. 83
ﻣﺣﻣد ﻓﺗوح ،اﻟرﻣز واﻟرﻣزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻣﻌﺎﺻر ،ص .74
ﺧﻼل ﻋﺑد ﺧﻠف ،اﻟرﻣز ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻐرﺑﻲ ،ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب ،ع  97ﺟﺎﻣﻌﺔ دﯾﺎﻟﻲ اﻟﻌراق ،ص .123
ﻏوزي ﻻﺟﻲ ،ﻛﺑﺎر اﻟﻛﺗﺎب ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ،ﺗر :ﻋﺑد اﻟرزاق اﻷﺻﻔر ،ص .92
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ﻏرﯾﺑ ـ ــﺔ وﻣ ـ ــزج ﺑـ ـ ــﯾن اﻟواﻗ ـ ــﻊ واﻟﺧﯾ ـ ــﺎل واﻟﺗﻘﻠﯾـ ـ ــد واﻟﺗﺟدﯾ ـ ــد واﻟﺑﺳـ ـ ــﺎطﺔ واﻟﺗﻌﻘﯾ ـ ــد ،وﻣ ـ ــن أﻫـ ـ ــم دواوﯾﻧ ـ ــﻪ " اﻟﻧـ ـ ــﺎﺋم
ﻋﻠـ ـ ــﻰ اﻟ ـ ـ ـوادي " اﻟـ ـ ــذي ﯾرﻣـ ـ ــز ﻟﻠﺟﻧـ ـ ــدي اﻟﻣﻘﺗـ ـ ــول إﻟ ـ ـ ـﻰ ﺟﺎﻧـ ـ ــب ﻫـ ـ ــؤﻻء ﻧﺟـ ـ ــد ; "ﻓ ـ ـ ـرﻟﯾن" " "Verlaineﻛـ ـ ــﺎن
ﺷـ ـ ــﻌرﻩ ﻧﺗﯾﺟـ ـ ــﺔ ﺣﯾﺎﺗـ ـ ــﻪ اﻟﺑﺎﺋﺳـ ـ ــﺔ وﻛﺗـ ـ ــب ﺷـ ـ ــﻌ ار رﻣزﯾـ ـ ــﺎ دون وﻋـ ـ ــﻲ ،أي اﻧﺗﻘـ ـ ــل ﻣـ ـ ــن اﻟﺑرﻧﺎﺳـ ـ ــﯾﺔ إﻟ ـ ـ ـﻰ اﻟرﻣزﯾـ ـ ــﺔ
ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ وﻛﺎن ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ واﻟﺳﻬوﻟﺔ واﻟﺗﻧﺎﻏم اﻟﻣوﺳﯾﻘﻲ.
ج  -ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻧﻬﯾﺎر واﻟﺳﻘوط:
ﺑﻌـ ـ ــد ﻣـ ـ ــوت " ﻣـ ـ ــﻼ رﻣﯾـ ـ ــﻪ " أﺧـ ـ ــذ ﻣﻧﺣـ ـ ــﻰ اﻟرﻣـ ـ ــز ﺑﺎﻻﻧﻬﯾـ ـ ــﺎر وذﻟـ ـ ــك ﺑﻌـ ـ ــد ﻣـ ـ ــﺎ ﺑـ ـ ــﺎﻟﻐوا ﺗﻼﻣﯾذﺗـ ـ ــﻪ ﻓـ ـ ــﻲ
اﻟﺣ ـ ـ ــرص ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ اﻟﻣروﻧ ـ ـ ــﺔ اﻟﺷ ـ ـ ــﻌرﯾﺔ ،إﻻ أن ﻫﻧ ـ ـ ــﺎك ﻣ ـ ـ ــﻧﻬم ﻣ ـ ـ ــن ﺣ ـ ـ ــﺎول أن ﯾﻔ ـ ـ ــرض ﻧﻔﺳ ـ ـ ــﻪ ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟﺳ ـ ـ ــﺎﺣﺔ
اﻟرﻣزﯾ ـ ــﺔ ﻣ ـ ــﻧﻬم " أﻟﺑﯾ ـ ــر ﺳ ـ ــﺎﻣﺎن " " ،"Samain Albertاﻟ ـ ــذي رﺳ ـ ــم طرﯾﻘ ـ ــﻪ ﺑﻧﻔﺳ ـ ــﻪ ﺑﻌﯾ ـ ــدا ﻛ ـ ــل اﻟﺑﻌ ـ ــد
ﻋ ــن اﻟﻣـ ــدارس اﻷدﺑﯾـ ــﺔ اﻟﻣﻧﺗﺷ ـ ـرة آﻧـ ــذاك ﺣﯾـ ــث ﻛـ ــﺎن ﺷـ ــﻌرﻩ وﻟﯾـ ــد اﻟﺗـ ــﺄﺛﯾر ﻣـ ــن اﻟﻣـ ــدارس اﻟﺗـ ــﻲ اطﻠـ ــﻊ ﻋﻠﯾﻬ ـ ـﺎ،
إذ ; } ﻟ ـ ــم ﯾﻛ ـ ــن ﻻ روﻣﺎﻧﺳ ـ ــﯾﺎ وﻻ ﺑرﻧﺎﺳ ـ ــﯾﺎ وﻻ رﻣزﯾ ـ ــﺎ ﺗﺟﻣﻌ ـ ــت ﻟدﯾ ـ ــﻪ ﺗ ـ ــﺄﺛﯾرات ﺷ ـ ــﻲء ﻣ ـ ــن اﻟﻣ ـ ــدارس اﻟﻘدﯾﻣ ـ ــﺔ
واﻟﺣدﯾﺛ ـ ـ ــﺔ ﺑﺷ ـ ـ ــﻛل ﻋﻔـ ـ ـ ـوي ﻏﯾ ـ ـ ــر ﻣﻘﺻ ـ ـ ــود {  ،1ﺣﯾ ـ ـ ــث اﺷ ـ ـ ــﺗﻬر ﺑﻌ ـ ـ ــدﻣﺎ ﺣ ـ ـ ــﺎز ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ اﻟﺟ ـ ـ ــﺎﺋزة اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾ ـ ـ ــﺔ،
وﻛ ـ ــﺎن ﺷ ـ ــﻌرﻩ ﯾﻌﺑ ـ ــر ﻋ ـ ــن ﻧﻔﺳ ـ ــﯾﺗﻪ ﻣ ـ ــن اﻵﻣ ـ ــﺎل واﻵﻻم واﻷﻓـ ـ ـراح ،ﺑﺎﺳ ـ ــﺗﺧدام اﻟرﻣ ـ ــوز دون أن ﯾﻔﻘ ـ ــد ﺳ ـ ــﻣﺔ
اﻟوﺿـ ـ ــوح واﻟواﻗﻌﯾـ ـ ــﺔ ،واﺷـ ـ ــﺗﻬر ﺑﻣﺟﻣوﻋ ـ ـ ـﺔ ﻣـ ـ ــن ﻗﺻـ ـ ــﺎﺋدﻩ وﻫـ ـ ــﻲ } :ﺑﺳ ـ ـ ـﺗﺎن اﻟورﯾـ ـ ــد ،ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﺟواﻧـ ـ ــب اﻹﻧـ ـ ــﺎء
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟذﻫﺑﯾﺔ {.2
ﻋﻠ ـ ـﻰ ﯾـ ــد ﻫـ ــؤﻻء رﺳـ ــﻣت اﻟرﻣزﯾـ ــﺔ ﺧطﺎﻫـ ــﺎ اﻟﺗـ ــﻲ اﻧﺗﻬـ ــت ﺑﻌﻣـ ــر ﻗﺻـ ــﯾر ﻟـ ــم ﯾـ ــدم أﻛﺛـ ــر ﻣـ ــن} :ﺧﻣـ ــس
ـر أدﺧ ـ ــل اﻟﺗ ـ ــﺎرﯾﺦ ﻣ ـ ــن ﺑ ـ ــﺎب ﻋـ ـ ـرﯾض ،وﻟﻛ ـ ــن ﻫ ـ ــذا ﻻ
ﻋﺷ ـ ــر ﻋﺎﻣ ـ ــﺎ { ،3إﻻ أﻧﻬ ـ ــﺎ ﺧﻠﻔ ـ ــت وراءﻫ ـ ــﺎ أﺛ ـ ــر ﻛﺑﯾ ـ ـ ا

1
2
3

ﻋﺑد اﻟرزاق اﻷﺻﻔر ،ﻣذاﻫب اﻷدﺑﯾﺔ ﻟدى اﻟﻐرب ،ص.98
اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ،ص .98
ﻣﺣﻣد ﻓﺗوح ،اﻟرﻣز واﻟرﻣزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻣﻌﺎﺻر ص .90
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ﯾﻌﻧـ ـ ــﻲ أن اﻟرﻣزﯾـ ـ ــﺔ اﻧﺗﻬـ ـ ــت ﻛﻠﯾـ ـ ــﺎٕ ،واﻧﻣـ ـ ــﺎ اﻧﺗﻬـ ـ ــﻰ ﻋﺻـ ـ ــرﻫﺎ اﻟـ ـ ــذﻫﺑﻲ ﻓﻘـ ـ ــط واﻧﺗﻬـ ـ ــت اﻟﻣﺑﺎﻟﻐـ ـ ــﺔ ﻓﯾـ ـ ــﻪ ،وﯾﺑﻘـ ـ ــﻰ
اﻟرﻣز ﻻ ﯾﻔﺎرق اﻷدب ،إﻣﺎ ﺑﺎﻟﺗﺻرﯾﺢ واﻹﯾﺣﺎء.

 4اﻟرﻣزﯾﺔ ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻌرﺑﻲ :
اﻧﺗﻘﻠت اﻟرﻣزﯾﺔ إﻟﻰ اﻷدب اﻟﻌرﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﯾد أدﺑﺎء ورواد أﻣﺛﺎل "ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺷﻛري" و"أﺣﻣد ﺷﻛري"
و"أﺣﻣد زﻛﻲ أﺑو ﺷﺎدي" ،وﻏﯾرﻫم ﻣﻣﺎ ﺗﺄﺛروا ﺑﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ وﻟم ﯾﺗﺄﺳس اﻷدب اﻟرﻣزي ﺑﻣﻔﻬوﻣﻪ اﻟﻣﻌﺎﺻر
إﻻ ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗﻌد دﯾوان اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻓﻬﻲ ﺗطﺎﺑق أﺣداث اﻟﻌﺻر وﺗﺎرﯾﺧﻪ،
ﺗﺳﺟل وﻗﺎﺋﻊ ﺗﺧص ﺑﺎﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﯾﺟد ﻓﯾﻬﺎ اﻷدﯾب ﻓﺳﺣﺔ ﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣﻛﻧوﻧﺎﺗﻪ اﻟواﻗﻌﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ
ﯾﺟد ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎرئ ﻣﺗﻌﺔ وﺗﺷوﯾﻘﺎ أﻛﺛر ﻣن أي ﺟﻧس أﺧر.
ﺗﺧﺿـ ـ ــﻊ ﻻﻋﺗﺑـ ـ ــﺎرات اﻟﻔـ ـ ــن اﻟرواﺋـ ـ ــﻲ وﻗواﻋـ ـ ــدﻩ وﺗﻘﻧﯾﺎﺗـ ـ ــﻪ ،ﺗﻌﺑـ ـ ــر ﻋـ ـ ــن ﻗﺿـ ـ ــﺎﯾﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳـ ـ ــﺔ ،اﻻﻗﺗﺻـ ـ ــﺎد،
اﻟـ ــدﯾن ،اﻟﻣﺟﺗﻣـ ــﻊ ،اﻟﻌﻠـ ــم ،اﻟطـ ــب ،اﻟﺳـ ــﺣر ،اﻟﺗـ ــﺎرﯾﺦ ،ﺑـ ــل ﺣﺗـ ــﻰ اﻟﺷـ ــﻌر واﻟـ ــدراﻣﺎ واﻟﻘﺻـ ــﺔ واﻟﺣ ـ ـوار .ﺗﺟﻣـ ــﻊ
ﺟﻣﻠـ ــﺔ ﻣ ـ ــن اﻟﻔﻧ ـ ــون ﻓﻬـ ــﻲ ﻋﺑ ـ ــﺎرة ﻋ ـ ــن رﻣ ـ ــوز إﻣـ ــﺎ ظ ـ ــﺎﻫرة أو ﺧﻔﯾ ـ ــﺔ ،ﺗﺗﺧﻠ ـ ــل أﺣـ ــداث اﻟرواﯾ ـ ــﺔ وﺗﺑﻌ ـ ــث ﻓﯾﻬ ـ ــﺎ
روح اﻟﻐﻣـ ـ ــوض اﻟﻣﺛﯾـ ـ ــر ﻟظـ ـ ــﺎﻫرة اﻟﺗﺷـ ـ ــوﯾق ،ﺣﯾـ ـ ــث ظﻬـ ـ ــر اﺳـ ـ ــﺗﻌﻣﺎل اﻷدﺑـ ـ ــﺎء ﻟرﻣـ ـ ــز ﻓـ ـ ــﻲ اﻟرواﯾـ ـ ــﺔ ﺑﺻـ ـ ــورة
واﺿﺣﺔ.
ﻛﻠﻣ ـ ــﺔ اﻟرﻣ ـ ــز ﻫ ـ ــﻲ ﻟﯾﺳ ـ ــت ﻏرﯾﺑ ـ ــﺔ وﻻ ﺟدﯾ ـ ــدة ﻋﻠـ ـ ـﻰ اﻟﻠﻐ ـ ــﺔ اﻟﻌرﺑﯾ ـ ــﺔ ﻓﻘ ـ ــد وردت ﻓ ـ ــﻲ اﻟﺗـ ـ ـراث اﻟﻌرﺑ ـ ــﻲ
ﺑﻣﻌﻧﺎﻩ اﻹﺷﺎري ،ﻓﻬﻲ ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻘدﯾم اﻹﯾﺣﺎء اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟرﺣب ﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾد أو اﻟﻣﺣدد.
ﺑـ ــل ﺗﻌﻧ ـ ــﻲ اﻹﺷ ـ ــﺎرة أو اﻟﺗﻌﺑﯾ ـ ــر ﻏﯾـ ــر اﻟﻣﺑﺎﺷ ـ ــر وﺗ ـ ــدل ﻋﻠـ ـ ـﻰ اﻟﻣﻌﻧـ ــﻰ اﻟﻠﻐ ـ ــوي اﻟﻌ ـ ــﺎم وﻟ ـ ــﯾس اﻟﻣﻌﻧ ـ ــﻰ
اﻟﻔﻧـ ـ ــﻲ اﻟﺿـ ـ ــﯾق وﻛ ـ ـ ــذﻟك ﻓـ ـ ــﻲ اﻟﻣﻌـ ـ ــﺎﺟم اﻟﻠﻐوﯾ ـ ـ ــﺔ ،وﻟـ ـ ــم ﺗﺧ ـ ـ ــرج اﻟﻛﺗـ ـ ــب اﻟﺑﻼﻏﯾـ ـ ــﺔ واﻟﻧﻘدﯾ ـ ـ ــﺔ ﻋﻠـ ـ ــﻰ اﻟﻣﻌﻧ ـ ـ ــﻰ
اﻹﺷـ ـ ــﺎرى ،اﻟرﻣـ ـ ــز ﻋﻧـ ـ ــد اﻟﻘـ ـ ــدﻣﺎء اﻹﯾﺟـ ـ ــﺎز واﻹﺷـ ـ ــﺎرة ﺑـ ـ ــدل اﻟﻛـ ـ ــﻼم أي اﻟﻣﺟـ ـ ــﺎز ﺑﺄﻟواﻧـ ـ ــﻪ اﻟﺑﯾﺎﻧﯾـ ـ ــﺔ ﻛﺎﻟﺗﺷـ ـ ــﺑﯾﻪ
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واﻻﺳ ـ ــﺗﻌﺎرة واﻟﻛﻧﺎﯾـ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـذي ﺗﺑﺗﻌـ ـ ــد ﻋـ ـ ــن اﻹطﻧ ـ ــﺎب واﻟﻐﻣـ ـ ــوض ﻣ ـ ــﺎﺋﻼ إﻟ ـ ـ ـﻰ اﻟوﺿـ ـ ــوح ،وﻟ ـ ــم ﯾﻌـ ـ ــرف اﻟرﻣـ ـ ــز
ﺑﻣﻌﻧـ ــﺎﻩ اﻟﻔﻧ ـ ــﻲ ﻓـ ــﻲ اﻟﺟﺎﻫﻠﯾ ـ ــﺔ واﻷﻣ ـ ــوي واﻹﺳـ ــﻼﻣﻲ ،ﻷن أدﺑﻬ ـ ــم ﯾﻣﯾـ ــل إﻟـ ـ ـﻰ اﻟﺻـ ـ ـراﺣﺔ أول ﻣـ ــن ﺗﻛﻠ ـ ــم ﻋ ـ ــن
اﻟرﻣـ ــز ﺑـ ــﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻻﺻـ ــطﻼﺣﻲ " ﻗداﻣ ـ ـﻪ ﺑـ ــن ﺟﻌﻔـ ــر " ،ﺣﯾـ ــث ﻋﻘـ ــد ﻓـ ــﻲ ﻛﺗﺎﺑـ ــﻪ ﻧﻘـ ــد اﻟﻧﺛـ ــر ﺑﺎﺑـ ــﺎ ﻟﻠرﻣـ ــز ﻓﻔﺳ ـ ـرﻩ
ﻟﻐوﯾـ ــﺎ ﻗـ ــﺎﺋﻼ } :ﻫ ـ ـو ﻣـ ــﺎ أﺧﻔـ ــﻲ ﻣـ ــن اﻟﻛـ ــﻼم وأﺻـ ــﻠﻪ اﻟﺻـ ــوت اﻟﺧﻔـ ــﻲ اﻟـ ــذي ﻻ ﯾﻛـ ــﺎد ﯾﻔﻬـ ــم {  ،1ﻓﻔﺻـ ــل ﻓـ ــﻲ
ﺗﻌرﯾﻔﻪ واﺧﺗﺻر اﻟﻛﻼم اﻟﺳﺎﺑق ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟﺷﻲء اﻟﺧﻔﻲ ﻏﯾر اﻟظﺎﻫر ﻣن اﻟﻛﻼم.
ﺟـ ــﺎء "اﺑـ ــن رﺷـ ــﯾق" ﺑﻌـ ــدﻩ ﻓﺧطـ ــﻰ ﺧطـ ــوة أﺧـ ــرى ﻓـ ــﻲ ﺗﺣدﯾـ ــد ﻣﻔﻬـ ــوم اﻟرﻣـ ــز ،ﺣﯾـ ــث ذﻛـ ــر ﻓـ ــﻲ ﻛﺗﺎﺑـ ــﻪ
اﻟﻌﻣـ ـ ــدة ﻟﻺﺷـ ـ ــﺎرة أو اﻟرﻣـ ـ ــز أﻧواﻋ ـ ـ ــﺎ أﺧـ ـ ــرى ﻣﻧﻬـ ـ ــﺎ } :اﻟﺗﺗﺑـ ـ ــﻊ ،اﻟﻛﻧﺎﯾ ـ ـ ــﺔ ،اﻟﻠﻐـ ـ ــز ،اﻟﻠﻣﺣـ ـ ــﺔ واﻟﻠﺣـ ـ ــن واﻟ ـ ـ ــوﺣﻲ
)اﻟﺗﺷ ـ ـ ــﺑﯾﻪ( ،اﻟﺗﻔﺧ ـ ـ ــﯾم ،اﻹﯾﻣ ـ ـ ــﺎء اﻹﯾﺣ ـ ـ ــﺎء ،اﻟﺗﻠـ ـ ـ ــوﯾﺢ ،اﻟﺣ ـ ـ ــذف ،اﻻﻛﺗﻔ ـ ـ ــﺎء ،اﻟﺗﻌـ ـ ـ ـرﯾض ،اﻟﺗﻣﺛﯾ ـ ـ ــل ،اﻟﺗورﯾـ ـ ـ ــﺔ
اﻻﺳ ـ ــﺗﻌﺎرة واﻹﯾﺟ ـ ــﺎر { ،2ﻛﻠﻬ ـ ــﺎ أﻏـ ـ ـراض ﻓ ـ ــﻲ ﻧﺿـ ـ ـرﻩ ﺗﻔﯾ ـ ــد اﻟﺗرﻣﯾ ـ ــز ﻟﻐ ـ ــرض أدﺑ ـ ــﻲ أرﯾ ـ ــد ﺑ ـ ــﻪ اﻟﻐﻣ ـ ــوض أو
اﻟﻠﺑس ﻓﻲ اﻟدﻻﻟﺔ.
أﻣ ـ ــﺎ "ﻋﺑ ـ ــد اﻟﻘ ـ ــﺎﻫر اﻟﺟرﺟ ـ ــﺎﻧﻲ" ﺻ ـ ــﻧف اﻟﻛﻧﺎﯾ ـ ــﺔ واﻟﻣﺟ ـ ــﺎز ﺿ ـ ــﻣن أﻧـ ـ ـواع اﻟرﻣ ـ ــز ﯾظﻬ ـ ــر ﻓ ـ ــﻲ ﻛﺛـ ـ ـرة
اﻟﺑـ ــدﯾﻊ ﻓـ ــﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾـ ــر وﺻـ ــﺎر ذﻟـ ــك ﻣـ ــذﻫﺑﺎ ﻓـ ــﻲ اﻟﺷـ ــﻌر ،ﻋـ ــرف ﺑـ ــﻪ ﺑﻌـ ــض اﻟﺷـ ــﻌ ارء ﺣﯾـ ــث ﻗـ ــﺎل } :إن اﻟرﻣـ ــز
ﻣـ ــﺎ ﻫ ـ ـو إﻻ درﺟ ـ ـﺔ ﻓـ ــﻲ ﺳـ ــﻠم اﻟوﺳـ ــﺎﺋط داﺧـ ــل اﻟﻛﻧﺎﯾـ ــﺔ ﻓ ـ ـﺈن "اﻟﻘزوﯾﻧـ ــﻲ" ﺣـ ــﯾن ﯾـ ــرى أﻧـ ــﻪ إذا ﻛﺎﻧـ ــت اﻟﻣﺳـ ــﺎﻓﺔ
ﺑـ ـ ـ ــﯾن اﻟﻛﻧﺎﯾـ ـ ـ ــﺔ أو اﻟﻣﻌﻧـ ـ ـ ــﻰ اﻟظـ ـ ـ ــﺎﻫر وﺑـ ـ ـ ــﯾن اﻟﻣﻛﻧـ ـ ـ ــﻰ ﻋﻧـ ـ ـ ــﻪ أو اﻟﻣﻌﻧـ ـ ـ ــﻰ اﻟﺧﻔـ ـ ـ ــﻲ ،اﻟﻣﻘﺻـ ـ ـ ــود ﻓﯾﻬـ ـ ـ ــﺎ ﺧﻔـ ـ ـ ــﺎء
ﻓﺎﻟﻣﻧﺎﺳب ﯾﺳﻣﻰ رﻣ از ﻷن اﻟرﻣز ﻫو أن ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻗرﯾب ﻣﻧك ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺧﻔﺔ {.3
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اﻟﺑﺳﺗﺎﻧﻲ ﺻﺑﺣﻲ ،اﻟﺻورة اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ،اﻷﺻول واﻟﻔروع ،دار اﻟﻔﻛر اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ ،ﺑﯾروت  1986ص .405
ﺳﻠﻣﻰ ﺧﺿراء اﻟﺟﯾوﺳﻲ ،اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت واﻟﺣرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﯾث ،ﺗر :ﻋﺑد اﻟواﺣد ﻟؤﻟؤة ،ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟوﺣدة

اﻟﻌرﺑﯾﺔ  ،ﺑﯾروت 2007،ص.200
3

ﻋﺑد اﻟﻘﺎﻫر اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ ،دﻻﺋل اﻹﻋﺟﺎز ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ،ط ،1ﻣﺟﻠد  ،1ﺑﯾروت ،1998 ،ص .424
20

اﻟﺮﻣﺰ واﻟﺮﻣﺰﯾﺔ ﻓﻲ اﻷدب

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

ﻋرﻓ ـ ـ ــت اﻟﻌ ـ ـ ــرب ﺑﺎﻟﻔﺻ ـ ـ ــﺎﺣﺔ واﻟﺑﯾ ـ ـ ــﺎن وﺗﺟﻠ ـ ـ ــﻰ ذﻟ ـ ـ ــك ﻓ ـ ـ ــﻲ ﻗﺻ ـ ـ ــﺎﺋدﻫﺎ اﻟﺷ ـ ـ ــﻌرﯾﺔ ،وذﻟ ـ ـ ــك أن اﻷدﯾ ـ ـ ــب
اﻟﻌرﺑـ ــﻲ ﺗﻔـ ــﻧن ﻓـ ــﻲ ﻗـ ــول اﻟﺷـ ــﻌر ﻣﻌﺗﻣـ ــدا ﻋﻠ ـ ـﻰ إﺛ ـ ـراء ﻟﻐﺗـ ــﻪ اﻟﻌرﺑﯾـ ــﺔ ،وﻣروﻧﺗﻬـ ــﺎ وﻣﻘـ ــدرﺗﻬﺎ ﻋﻠ ـ ـﻰ اﻟﺗﻛﯾـ ــف ﻣـ ــﻊ
ﻛل اﻟﻣواﻗف اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ ﻣﻐرﺑﻠﺔ ﻟﻛل دﺧﯾل ﻣﺗﻣﺳﻛﺔ ﺑﻛل أﺻﯾل.
اﻟرﻣزﯾ ـ ــﺔ ﺑﻣﻔﻬوﻣﻬ ـ ــﺎ اﻟﻔﻠﺳ ـ ــﻔﻲ ﻟ ـ ــم ﺗﻌ ـ ــرف ﻗ ـ ــدﯾﻣﺎ ﻋﻧ ـ ــد اﻟﻌ ـ ــرب ،إﻧﻣ ـ ــﺎ اﻧﺣﺻ ـ ــرت ﻓ ـ ــﻲ اﻟﻣﺟ ـ ــﺎز ﺑﺄﻟواﻧ ـ ــﻪ
اﻟﺑﯾﺎﻧﯾ ـ ـ ــﺔ اﻟﻣﻌروﻓ ـ ـ ــﺔ ﻛﺎﻟﺗﺷ ـ ـ ــﺑﯾﻪ واﻻﺳ ـ ـ ــﺗﻌﺎرة واﻟﻛﻧﺎﯾ ـ ـ ــﺔ اﻟﺗـ ـ ـ ـﻲ ﻟ ـ ـ ــم ﯾﺳ ـ ـ ــﻣﻬﺎ اﻟﻐﻣ ـ ـ ــوض إﻻ ﻗﻠ ـ ـ ــﯾﻼ ،ﻛﻣ ـ ـ ــﺎ ﯾﻘ ـ ـ ــول
"اﻧط ـ ــوان ﻛ ـ ــرم" } ،أﻣﯾ ـ ــل إﻟـ ـ ـﻰ اﻟوﺿ ـ ــوح واﻟواﻗ ـ ــﻊ ﻣﻧ ـ ــﻪ إﻟـ ـ ـﻰ اﻟﻐﻣ ـ ــوض واﻟﺗﺟرﯾ ـ ــد { ،1ﺣﯾـ ـ ـث أرادت اﻟﻌ ـ ــرب
اﻟﺗﻌﺑﯾ ـ ــر ﻋ ـ ــن ﻣﻛﺑوﺗﺎﺗﻬـ ـ ـﺎ ﺑﺻ ـ ــورة واﺿ ـ ــﺣﺔ ﺗﻘ ـ ــرب اﻟﻣﻌﻧ ـ ــﻰ ﻣ ـ ــن اﻟﻘ ـ ــﺎرئ وﺗﯾﺳ ـ ــر ﻟـ ـ ـﻪ رﺳ ـ ــﺎﻟﺗﻪ ﺑﻛ ـ ــل ﺑﺳ ـ ــﺎطﺔ،
ﺣﯾـ ـ ــث ﻣـ ـ ــﺎﻟوا إﻟ ـ ـ ـﻰ اﻟواﻗﻌﯾـ ـ ــﺔ ﻟﻔﺿـ ـ ــﺎ وﻣﻌﻧـ ـ ــﺎ ،ﻷن اﻷدﯾـ ـ ــب ﻣﺗﻣﺳـ ـ ــك ﺑﻌواﻣـ ـ ــل اﻟطﺑﯾﻌـ ـ ــﺔ ﺗﻔﻛﯾ ـ ـ ـرﻩ ﻣﺣﺳـ ـ ــوس
ﻣﺟرد ،ﻟم ﯾﺧرج إﻟﻰ ﻧطﺎق اﻟﻐﯾب وﻟم ﯾﻌرف اﻟرﻣز إﻻ ﻧﺎد ار.
إذا اﻧﺗﻘﻠﻧ ـ ــﺎ ﻣـ ـ ــن اﻟﺟﺎﻫﻠﯾـ ـ ــﺔ إﻟـ ـ ـﻰ اﻟﻌﺻـ ـ ــور اﻟﻼﺣﻘـ ـ ــﺔ ،ﻛ ـ ــﺎن ﺣـ ـ ــظ اﻟﺻـ ـ ــور اﻟرﻣزﯾ ـ ــﺔ أوﻓـ ـ ــر ﻣﻣـ ـ ــﺎ ﻛـ ـ ــﺎن
ﻋﻠﯾ ـ ــﻪ ﻣ ـ ــن ﻗﺑ ـ ــل ،وﺑﺧﺎﺻ ـ ــﺔ ﻋﻧ ـ ــدﻣﺎ اﺧ ـ ــﺗﻠط اﻟﻌ ـ ــرب ﺑﺎﻷﻋ ـ ــﺎﺟم واﺣﺗﻛـ ـ ـوا ﺑﺣﺿ ـ ــﺎرات ﺟدﯾ ـ ــدة واطﻠﻌـ ـ ـوا ﻋﻠـ ـ ـﻰ
ﺗﻌـ ــﺎﻟﯾم اﻟـ ــدﯾن اﻟﺟدﯾـ ــدة ،وﻟﻌﻠ ـ ـﻰ ﻣـ ــﺎ ورد ﻓـ ــﻲ اﻟﻘ ـ ـران اﻟﻛ ـ ـرﯾم ﻣـ ــن ﺻـ ــور ورﻣـ ــوز ﻻ ﻋﻬـ ــد ﻟﻬـ ــم ﺑﻬـ ــﺎ ،ﻏﯾـ ــر أن
ﻛل ذﻟك ﻟم ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ إﻧﺗﺎج ﺷﻌر رﻣزي ﺧﺎﻟص .2
ورﻏـ ــم ذﻟـ ــك ﻓﻘـ ــد ﺣ ـ ــﺎول ﺑﻌـ ــض اﻟﺑـ ــﺎﺣﺛﯾن اﻟﻌ ـ ــرب د ارﺳـ ــﺔ اﻟرﻣزﯾـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ أدﺑﻧ ـ ــﺎ اﻟﻌرﺑـ ــﻲ اﻟﻘـ ــدﯾم ،ﺣﯾ ـ ــث
ﻋـ ـ ــرف أول ﻣﺛـ ـ ــﺎل ﻋـ ـ ــن اﻟرﻣـ ـ ــز ﺑﻣـ ـ ــﺎ ﯾﻌـ ـ ــرف ﺑـ ـ ــﺎﻟرﻣز اﻟﺻـ ـ ــوﻓﻲ ،وﻓﯾـ ـ ــﻪ ﺗﺗﺟﻠـ ـ ــﻰ ﻗـ ـ ــﯾم روﺣﯾـ ـ ــﺔ ﻓﻧﯾـ ـ ــﺔ ﺗﺻـ ـ ــﻠﻪ
ﺑـ ــﺎﻟرﻣز اﻟﻣﻌﺎﺻـ ــر ﻣـ ــن ﺟﻬـ ــﺔ ،وﺗﺑﻌـ ــدﻩ ﻋﻧـ ــﻪ ﻣـ ــن ﺟﻬـ ــﺔ أﺧـ ــرى ،ﻓﺎﻟﺻـ ــوﻓﻲ ﯾﻌـ ــﺎﻧﻲ ﺣـ ــﺎﻻت وﺟداﻧﯾـ ــﺔ ﻋﻠ ـ ـﻰ
درﺟـ ــﺔ ﻣ ـ ــن اﻟﺗﺟرﯾ ـ ــد واﻟﻐﻣـ ــوض ،ﻣ ـ ــﺎ ﯾوﺿ ـ ــﺢ ﻛ ـ ــون اﻟرﻣـ ــز اﻟﺻ ـ ــوﻓﻲ ﻻ ﯾﻧطﺑ ـ ــق ﺗﻣﺎﻣـ ــﺎ ﻣ ـ ــﻊ ﻣﻔﻬ ـ ــوم اﻟرﻣ ـ ــز
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إﺑراﻫﯾم رﻣﺎﻧﻲ ،اﻟﻐﻣوض ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ ،ط ،2اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻔﻧون اﻟﻣطﺑﻌﯾﺔ ،اﻟﺟزاﺋر  ،2008ص.341
اﻧطوﻧﯾوس ﺑطرس ،اﻷدب ) ﺗﻌرﯾﻔﻪ ،أﻧواﻋﻪ ،ﻣذاﻫﺑﻪ( ،ط ،1ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب ،2005،ص .251
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ﺑﻣﻌﻧـ ــﺎﻩ اﻟﻣﻌﺎﺻـ ــر ،ذﻟـ ــك أن ﻣـ ــﺎ ﯾﻔﺗـ ــرض ﻓﯾـ ــﻪ ﻣـ ــن ﻣواﺿـ ــﻌﻪ أو ﻗرﯾﻧـ ــﻪ ﯾﺑﻌـ ــدﻩ ﻋـ ــن ﺗﻠـ ــك أﻹﯾﺣﺎﺋﯾـ ــﺔ اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﯾـ ــﺔ
اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺳم ﺑﻬﺎ اﻟرﻣز اﻟﻔﻧﻲ{ .1
ﻣ ـ ـ ــن اﻟﻧﻣ ـ ـ ــﺎذج اﻟﺷ ـ ـ ــﻌرﯾﺔ اﻟﻘدﯾﻣ ـ ـ ــﺔ رﻣزﯾ ـ ـ ــﺔ "اﻟﺑﺣﺗ ـ ـ ــري" واﻟﺷ ـ ـ ــﺎﻋر ذي اﻟذﻣ ـ ـ ــﺔ اﻋﺗﻣ ـ ـ ــدوا ﻛﺛﯾـ ـ ـ ـ ار ﻋﻠـ ـ ـ ـﻰ
اﻟرﻣـ ـ ــز ،إذ ﯾﻘـ ـ ــول "اﻟﺑﺣﺗـ ـ ــري" ﻓـ ـ ــﻲ ﺷـ ـ ــطر ﺷـ ـ ــﻌري ﻣـ ـ ــن أﺣـ ـ ــد ﻗﺻـ ـ ــﺎﺋدﻩ } :واﻟﺷـ ـ ــﻌر ﻟﻣـ ـ ــﺢ ﺗﻛﻔـ ـ ــﻲ إﺷـ ـ ــﺎرﺗﻪ {،
إﺷـ ــﺎرة اﻟﻠﻣ ـ ــﺢ ﻫ ـ ــﻲ اﻟرﻣ ـ ــز إذ ﯾﻘ ـ ــﺎل رﻣ ـ ــز إﻟـ ـ ـﻰ اﻟﺷ ـ ــﻲء إذ أﺷ ـ ــﺎر إﻟﯾ ـ ــﻪ ،واﻟرﻣ ـ ــز ﻓ ـ ــﻲ اﻟﻠﻐ ـ ــﺔ ﻛ ـ ــل ﻣ ـ ــﺎ أﺷ ـ ــرت
إﻟﯾﻪ.2
ﻣـ ــﺎ ﯾﻣﻛ ـ ــن أن ﯾﻘـ ــﺎل ﻋـ ــن اﻟرﻣزﯾ ـ ــﺔ اﻟﻌرﺑﯾ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ اﻟﻘـ ــدﯾم أﻧﻬ ـ ــﺎ ﺟ ـ ــﺎءت ﻋﻠـ ــﻰ ﺷ ـ ــﻛل "اﻟرﻣ ـ ــز اﻟﻌ ـ ــﺎم "
ﻛﻣـ ــﺎ ورد ﻋﻧـ ــد أﻣـ ــم أﺧـ ــرى ،وﻟـ ــم ﺗﻌـ ــرف ﻛﻣـ ــذﻫب رﻣـ ــزي ﺑﻣﻌﻧـ ــﺎﻩ اﻟﺣـ ــدﯾث ﺑﺎﺳـ ــﺗﺛﻧﺎء وﺟـ ــود ﺑﻌـ ــض اﻟﻧﻣـ ــﺎذج
اﻟﻔرﯾدة ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟرﻣزي ﻗرﯾﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻣذﻫﺑﯾﺔ اﻟرﻣزﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ.
ﯾ ـ ـ ـ ـرﺗﺑط ظﻬـ ـ ـ ــور اﻟرﻣزﯾـ ـ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ـ ــﻲ اﻷدب اﻟﺣـ ـ ـ ــدﯾث ﺑﺎﻟﺻـ ـ ـ ــﻼت اﻟﺳﯾﺎﺳـ ـ ـ ــﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠـ ـ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ـ ــﻲ اﻻﺣـ ـ ـ ــﺗﻼل
اﻟﻔرﻧﺳـ ـ ــﻲ واﻹﻧﺟﻠﯾ ـ ـ ــزي ،ﻣ ـ ـ ــن ﻧﺗﺎﺋﺟﻬـ ـ ــﺎ ﺗرﺟﻣ ـ ـ ــﺔ اﻟﻌدﯾ ـ ـ ــد ﻣـ ـ ــن ﻣﻌ ـ ـ ــﺎﻟم اﻟﻔﻛ ـ ـ ــر اﻟﻐرﺑـ ـ ــﻲ ﻣﻧﻬ ـ ـ ــﺎ ﻧﻣ ـ ـ ــﺎذج ﻟﺷ ـ ـ ــﻌر
اﻟﻣ ـ ــذﻫب اﻟرﻣ ـ ــزي وﺗ ـ ــﺄﺛر اﻟﺷ ـ ــﻌراء اﻟﻌ ـ ــرب ﺑﻬ ـ ــﺎ ،ﺣﯾ ـ ــث ظﻬ ـ ــرت ﻟﻣﺳ ـ ــﺎت اﻟرﻣزﯾ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ اﻟروﻣﺎﻧﺳ ـ ــﯾﺔ ﻋﺎﻣ ـ ــﺔ
ﻓﻔـ ــﻲ ﺗﺻـ ــﻔﺢ اﻟﺷـ ــﻌر اﻟﻌرﺑـ ــﻲ اﻟﺣـ ــدﯾث ،ﻧﺟـ ــد أن ﺑﻌـ ــض ﻋﻧﺎﺻـ ــر اﻟرﻣزﯾـ ــﺔ ﺗظﻬـ ــر ﻓـ ــﻲ اﻟﺷـ ــﻌر اﻟروﻣﺎﻧﺳـ ــﻲ
ﻋﻧد "ﺧﻠﯾل ﺟﺑران" وﻏﯾرﻩ ﻣن ﺷﻌراء اﻟﻣﻬﺟر.3
أﻣ ـ ــﺎ اﻷﺻ ـ ــول اﻷوﻟ ـ ــﻰ ﻟﻠرﻣزﯾـ ـ ــﺔ ﻛﺎﻧ ـ ــت ﻓ ـ ــﻲ اﻟﻣﺛﺎﻟﯾ ـ ــﺔ اﻷﻓﻼطوﻧﯾـ ـ ــﺔ ،ﻓﺎﻟرﻣزﯾ ـ ــﺔ ﻣ ـ ــذﻫب ﻣﺛ ـ ــﺎﻟﻲ وﻣـ ـ ــن
اﻟطﺑﯾﻌـ ـ ــﻲ أن ﺗﺳـ ـ ــﺗﻧد إﻟ ـ ـ ـﻰ ﻧزﻋـ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ــن أﻗـ ـ ــدم اﻟﻧزﻋـ ـ ــﺎت اﻟﻣﺛﺎﻟﯾـ ـ ــﺔ ،وﻫـ ـ ــﻲ اﻷﻓﻼطوﻧﯾـ ـ ــﺔ اﻟﺗـ ـ ــﻲ ﻛﺎﻧـ ـ ــت ﺗﻧﻛـ ـ ــر
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رﯾﺗﺎ ﻋوض ،ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻘﺻﯾدة اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ ) اﻟﺻورة اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﻟدى اﻣرئ أﻟﻘﯾس( ،ط ،2دار اﻷدب ،ﻟﺑﻧﺎن  2008ص .158
ﻋز اﻟدن إﺳﻣﺎﻋﯾل ،اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻸدب ،ط ،4ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻏرﯾب ،اﻟﻘﺎﻫرة ،1981 ،ص .86
ﺳﻠﻣﻰ ﺧﺿراء اﻟﺟﯾوﺷﻲ ،اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت واﻟﺣرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر ،ص . 503 502
22

اﻟﺮﻣﺰ واﻟﺮﻣﺰﯾﺔ ﻓﻲ اﻷدب

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

ﺣﻘـ ـ ـ ــﺎﺋق اﻷﺷـ ـ ـ ــﯾﺎء اﻟﻣﺣﺳوﺳـ ـ ـ ــﺔ وﻻ ﺗـ ـ ـ ــري ﺳـ ـ ـ ــوى ﺻـ ـ ـ ــور ورﻣـ ـ ـ ــوز ﻟﻌـ ـ ـ ــﺎﻟم اﻟﻣﺛـ ـ ـ ــل ،ﻋـ ـ ـ ــﺎﻟم اﻟﺣـ ـ ـ ــق واﻟﺧﯾـ ـ ـ ــر
واﻟﺟﻣﺎل.1
ﻻ ﺑ ـ ــد ﻣ ـ ــن اﻟ ـ ــذﻛر إن اﻟروﻣﺎﻧﺳـ ـ ــﯾﺔ ﺣﻣﻠ ـ ــت ﺑ ـ ــذور اﻟرﻣزﯾ ـ ــﺔ ،ﻓﻔـ ـ ــﻲ ﺗﺻ ـ ــﻔﺢ اﻷدب اﻟﺣ ـ ــدﯾث ﻧﺟـ ـ ــد أن
ﺑﻌـ ـ ــض ﻋﻧﺎﺻ ـ ـ ــر اﻟرﻣزﯾ ـ ـ ــﺔ ﺗظﻬـ ـ ــر ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟﺷ ـ ـ ــﻌر اﻟروﻣﺎﻧﺳـ ـ ــﻲ ﻋﻧ ـ ـ ــد "ﺧﻠﯾ ـ ـ ــل ﺟﺑ ـ ـ ـران" وﻏﯾـ ـ ـ ـرﻩ ﻣ ـ ـ ــن ﺷ ـ ـ ــﻌراء
اﻟﻣﻬﺟـ ــر ،2ﺣﯾ ـ ــث ﯾﻘـ ــﺎل أﻧ ـ ــﻪ ﻣؤﺳـ ــس اﻟﻣدرﺳ ـ ــﺗﯾن اﻟروﻣﺎﻧﺳ ـ ــﯾﺔ واﻟرﻣزﯾـ ــﺔ ،ﻓظﻬ ـ ــرت اﻟرﻣزﯾـ ــﺔ ﻷول ﻣـ ـ ـرة ﻓ ـ ــﻲ
ﻛﺗﺎﺑﺎت "ﺟﺑران" ﻓﻲ اﻷدب.
اﺗﺿ ـ ــﺣت ﻣﻌ ـ ــﺎﻟم اﻟرﻣزﯾ ـ ــﺔ اﻟﻌرﺑﯾ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ اﻷدب اﻟﺣ ـ ــدﯾث ﻓ ـ ــﻲ اﻟﻧﺻ ـ ــف اﻟﺛ ـ ــﺎﻧﻲ ﻣ ـ ــن اﻟﻘ ـ ــرن اﻟﻌﺷـ ـ ـرﯾن،
ﻣﻌﺑ ـ ـ ـرة ﻋـ ـ ــن ﻣﻌﺎﻧـ ـ ــﺎة ﻗوﻣﯾـ ـ ــﺔ وﺗﺟـ ـ ــﺎرب إﻧﺳـ ـ ــﺎﻧﯾﺔ ﻓﺗﺣـ ـ ــت أﻓـ ـ ــﺎق ﺟدﯾـ ـ ــدة ﻓـ ـ ــﻲ اﻷدب اﻹﻧﺳـ ـ ــﺎﻧﻲ ،ﻓـ ـ ــﻲ ﺣـ ـ ــدود
ﻣواﺻﻔﺎﺗﻬﺎ وﻣﻘوﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ.
ﺑﻘ ـ ــﻲ ﻣﻔﻬ ـ ــوم اﻟرﻣ ـ ــز ﻋﻧ ـ ــد اﻟﻌ ـ ــرب ﻣﻔﻬوﻣ ـ ــﺎ ﻟﻐوﯾ ـ ــﺎ إﺷ ـ ــﺎرﯾﺎ ﺧﺎﺿ ـ ــﻌﺎ ﻟﻣﻔﻬوﻣ ـ ــﻪ اﻟﻘ ـ ــدﯾم ،ﯾﻌﻧ ـ ــﻲ اﻟﻣﺟ ـ ــﺎز
وﻻ ﯾﺗﻌ ـ ــداﻩ ﺣﺗ ـ ــﻰ اﻟﻘ ـ ــرن  ،19ﺣﯾ ـ ــث ظﻬ ـ ــرت ﺑـ ـ ـوادر اﻻﺗﺟ ـ ــﺎﻩ اﻟرﻣ ـ ــزي ﻓ ـ ــﻲ اﻷدب اﻟﻌرﺑ ـ ــﻲ اﻟﺣ ـ ــدﯾث ﺑﺷ ـ ــﻛل
واﺿ ـ ــﺢ ،وﻋرﻓ ـ ــت اﻟﺣﯾ ـ ــﺎة اﻟﺷ ـ ــﻌرﯾﺔ ﺣرﻛ ـ ــﺔ أﺧ ـ ــرى اﻟﺗ ـ ــﻲ ﻛﺎﻧ ـ ــت ﻣﺗ ـ ــﺄﺛرة ﺑﺎﻟﺷ ـ ــﻌر اﻟرﻣ ـ ــزي اﻟﻔرﻧﺳ ـ ــﻲ ،ﺛ ـ ــم ﻗ ـ ــﺎم
اﻟﻧﻘ ـ ـ ــﺎد اﻟﻌ ـ ـ ــرب ﺑوﺿ ـ ـ ــﻊ اﻟﻣﻌ ـ ـ ــﺎﯾﯾر اﻟﺟﻣﺎﻟﯾ ـ ـ ــﺔ ﻟﻬ ـ ـ ــﺎ ،وﻗﺎﺳـ ـ ـ ـوا ﻋﻠﯾﻬ ـ ـ ــﺎ اﻷﻋﻣ ـ ـ ــﺎل اﻟﻔﻧﯾ ـ ـ ــﺔ ﻓﻘ ـ ـ ــد ﻧﺷ ـ ـ ــرت ﻣﺟﻠ ـ ـ ــﺔ
"اﻟﻣﻘﺗط ـ ـ ــف" ﺳ ـ ـ ــﻧﺔ  1928م ،ﻗﺻ ـ ـ ــﯾدة ذات ﻣﺳ ـ ـ ــﺣﺔ رﻣزﯾ ـ ـ ــﺔ ﺗﺣ ـ ـ ــت ﻋﻧـ ـ ـ ـوان "اﻟﺧرﯾ ـ ـ ــف ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺑ ـ ـ ــﺎرﯾس" ﻣ ـ ـ ــن
ﺷـ ــﻌر "ادوارد ﻓـ ــﺎرس" ،ﺛـ ــم أﺧـ ــذت ﻫـ ــذﻩ اﻟﻣﺟﻠـ ــﺔ ﻣﻧـ ــذ ﺑداﯾـ ــﺔ اﻟﺛﻼﺛﯾﻧـ ــﺎت ﺗﻧﺷـ ــر ﺗرﺟﻣـ ــﺎت رﻣزﯾـ ــﺔ  ...وﻛـ ــﺎن
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ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾﻣﻲ ﻫﻼل ،اﻟﻧﻘد اﻷدﺑﻲ اﻟﺣدﯾث ،ط ،4ص .38
اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ،ص .80
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ﺑداﯾـ ــﺔ اﻻﺗﺟـ ــﺎﻩ اﻟرﻣـ ــزي ﻓـ ــﻲ اﻟﺷـ ــﻌر ﻓـ ــﻲ ﻟﺑﻧـ ــﺎن اﻟﻘﺻـ ــﯾدة اﻟﺗـ ــﻲ ﻧﺿـ ــﻣﻬﺎ أدﯾـ ــب ﻣظﻬـ ــر ﺑﻬـ ــذﻩ اﻟﻘﺻـ ــﯾدة ﯾﻌـ ــد
أول ﻣﻣﺛل ﻟﻼﺗﺟﺎﻩ اﻟرﻣزي ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن .1
وﺿ ـ ــﻊ "ﺳ ـ ــﻌﯾد ﻋﻘ ـ ــل" اﻷﺳ ـ ــس اﻟﻧظرﯾ ـ ــﺔ ﻟﻬ ـ ــذا اﻟﻣ ـ ــذﻫب وأوردﻫ ـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ ﻣﻘدﻣـ ـ ـﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺗ ـ ــﻪ اﻟﺷ ـ ــﻌرﯾﺔ
ﻣﺗـ ــﺄﺛ ار ﺑـ ــﺎﻟﻐرب ،وﻣـ ــن ﻛﺛ ـ ـرة ﻣﺣﺎﻛـ ــﺎة اﻷدﺑـ ــﺎء ﻟـ ــﻸدب اﻟﻐرﺑـ ــﻲ وﻛﺛ ـ ـرة اﺳـ ــﺗﺧدام اﻟرﻣـ ــز ﻓـ ــﻲ ﺷـ ــﻌرﻫم ظﻬـ ــرت
اﻟﻣدرﺳـ ــﺔ اﻟرﻣزﯾـ ــﺔ ﻛﻣـ ــذﻫب أدﺑـ ــﻲ ﻧﺷ ـ ـﺄ ﻣـ ــﻊ اﻟﺟﯾـ ــل اﻟﺟدﯾـ ــد ،وﺗوﺿـ ــﺣت ﻣﻌﺎﻟﻣـ ــﻪ ﻓـ ــﻲ اﻟﻧﺻـ ــف اﻟﺛـ ــﺎﻧﻲ ﻣـ ــن
اﻟﻘرن  20وﻓﺗﺢ أﻓﺎﻗﺎ ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻷدب اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ.
ﻧﺷ ـ ــﺄت اﻟرﻣزﯾ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﻟﺑﻧ ـ ــﺎن وﻣﺻ ـ ــر ﻧﺷ ـ ــﺄة ﻣﺑﻛـ ـ ـرة ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧ ـ ــﺔ ﻣ ـ ــﻊ ﻏﯾرﻫ ـ ــﺎ ﻣ ـ ــن اﻟ ـ ــدول اﻟﻌرﺑﯾ ـ ــﺔ وذﻟ ـ ــك
ﻻﺗﺻﺎﻟﻬم ﺑﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ،وﻣن اﻟواﺿﺢ أن اﻟرﻣزﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﺗﺄﺛرة ﺑﺎﻟرﻣزﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ.
 - 5اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ اﻟرﻣزﯾﺔ أو اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟرواﺋﻲ " اﻷﻟﯾﻐورﯾﺎ " ": "Allégorie
إﻧ ـ ـ ــﻪ ﻣ ـ ـ ــن اﻟﺻ ـ ـ ــﻌب ﺗﺣدﯾ ـ ـ ــد أﺻ ـ ـ ــل وﻣﻧﺷ ـ ـ ــﺄ اﻟﺣﻛﺎﯾ ـ ـ ــﺔ اﻟرﻣزﯾ ـ ـ ــﺔ ،ﻓﻘ ـ ـ ــد ﺗﺿ ـ ـ ــﺎرﺑت اﻵراء ﺣ ـ ـ ــول ﻫ ـ ـ ــذا
اﻷﻣ ـ ـ ــر ،ﺣﯾ ـ ـ ــث ﻧﺟ ـ ـ ــد أن ﺑﻌ ـ ـ ــض اﻷدﺑ ـ ـ ــﺎء اﺗﻔﻘـ ـ ـ ـوا ﻋﻠـ ـ ـ ـﻰ أﻧﻬ ـ ـ ــﺎ ﻣﺻـ ـ ـ ـرﯾﺔ اﻷﺻ ـ ـ ــل ﻧظـ ـ ـ ـ ار ﻟﻘ ـ ـ ــدم اﻟﺣﺿ ـ ـ ــﺎرة
اﻟﻔرﻋوﻧﯾـ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ ﻣﯾـ ـ ــدان اﻟﻌﻠـ ـ ــوم ،واﻟـ ـ ــدﻟﯾل ﻋﻠ ـ ـ ـﻰ ذﻟـ ـ ــك  " :اﻟﺣﻛﺎﯾ ـ ـ ـﺔ اﻟرﻣزﯾـ ـ ــﺔ ﻣﺻ ـ ـ ـرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷـ ـ ــﺄ ﺗﺳـ ـ ــﺗﻧد إﻟ ـ ـ ـﻰ
اﻟورق اﻟﺑردي اﻟذي ﻛﺗﺑت ﻋﻠﯾﻪ ﻗﺻﺔ اﻷﺳد واﻟﻔﺄر ﺗﻌود إﻟﻰ اﻟﻘرن  12ق م .2
واﻟ ـ ـرأي اﻷﺧـ ــر ﯾﻘـ ــول ﺑﺄﻧـ ــﻪ ﺗﻌـ ــود إﻟ ـ ـﻰ اﻟﯾوﻧـ ــﺎن وذﻟـ ــك ﺑﻘـ ــوﻟﻬم } :ﺗﻌـ ــود أﻗـ ــدم اﻟﺣﻛﺎﯾـ ــﺎت اﻟرﻣزﯾـ ــﺔ إﻟ ـ ـﻰ
اﻟﯾوﻧـ ـ ـ ــﺎﻧﯾﯾن ﻓـ ـ ـ ــﻲ اﻟﻘ ـ ـ ـ ـرﻧﯾن اﻟﺳـ ـ ـ ــﺎﺑﻊ و اﻟﺛـ ـ ـ ــﺎﻣن ق م وﻗـ ـ ـ ــد ﻧﻘـ ـ ـ ــل أﻛﺛرﻫـ ـ ـ ــﺎ ﻋـ ـ ـ ــن ﺷـ ـ ـ ــﺧص ﯾـ ـ ـ ــدﻋﻰ "أﯾـ ـ ـ ــزوب"
 ،3{ PESOPوذﻟ ـ ـ ـ ــك ﯾﻌـ ـ ـ ـ ــود إﻟـ ـ ـ ـ ـﻰ ﺿـ ـ ـ ـ ــﺧﺎﻣﺔ اﻟﺗـ ـ ـ ـ ـراث اﻹﻏرﯾﻘـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟﻣﺟـ ـ ـ ـ ــﺎل اﻷدﺑ ـ ـ ـ ــﻲ واﺣﺗﻛـ ـ ـ ـ ــﺎﻛﻬم

1
2
3

ﯾﻧظر :زراﻗط ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ،دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻷدﺑﻲ ،ط ،1دار اﻟﻧﺷر اﻟﻐدﯾر ،1998 ،ص .37
ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾﻣﻲ ﻫﻼل ،أدﺑﯾﺎت ﺗطﺑﯾﻘﻲ ،ط ،8ﺗر :ﻣرﺗﺿﻰ آﯾت ، 2001،ص .229
ﺟﻣﺎل زادﻩ ،اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ اﻟرﻣزﯾﺔ ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻔرﻧﺳﻲ ،ﺗر :ﺳﻌﯾد ﻣﺣﻣد ،ﻣﺟﻠﺔ ﺟوﻫر ،1973 ،ص .266
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ﺑﺎﻟﺣﺿـ ــﺎرات اﻷﺧـ ــرى ٕواﺑـ ــداﻋﺎﺗﻬم اﻟﺳـ ــﺎﺑﻘﺔ إﻟ ـ ـﻰ ﻛـ ــل ﺷـ ــﻲء وﻛـ ــذﻟك ﯾـ ــدﻋم ﻫـ ــذا اﻷﻣـ ــر أﺻـ ــل اﻟﻛﻠﻣـ ــﺔ اﻟـ ــذي
ﯾﻌود إﻟﻰ اﻟﯾوﻧﺎن.
ﻟﻘـ ـ ــد أﺿـ ـ ــﺣت اﻟﺣﻛﺎﯾـ ـ ــﺔ اﻟرﻣزﯾـ ـ ــﺔ ﻣﻠﺟـ ـ ــﺄ ﻟﻣﻌظـ ـ ــم اﻷدﺑـ ـ ــﺎء واﻟﺷـ ـ ــﻌراء ﻟﺗﻌﺑﯾـ ـ ــر ﻋـ ـ ــن آﻻﻣﻬـ ـ ــم وآﻣـ ـ ــﺎﻟﻬم،
وﺗﻌﺗﺑ ـ ــر اﻟﺣﻛﺎﯾ ـ ــﺔ اﻟرﻣزﯾ ـ ــﺔ ﺟ ـ ــزء ﻣ ـ ــن اﻟﺗﻣﺛﯾ ـ ــل اﻟرواﺋ ـ ــﻲ ﻟ ـ ــﻪ ﺟ ـ ــﺎﻧﺑﯾن اﻷول ﺳ ـ ــطﺣﻲ واﻷﺧ ـ ــر ﺑ ـ ــﺎطﻧﻲ وﻣ ـ ــن
ﻫﻧﺎ ﻧﻌرف اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟرواﺋﻲ.
ﯾﻘـ ـ ـ ــول أﺣ ـ ـ ـ ــدﻫم } :ﻫـ ـ ـ ــذا اﻟﻣﺻ ـ ـ ـ ــطﻠﺢ ﻣﺷـ ـ ـ ــﺗق ﻣ ـ ـ ـ ــن اﻟﯾوﻧﺎﻧﯾـ ـ ـ ــﺔ " "Allégorieإي اﻟﺗﺣ ـ ـ ـ ــدث ﺑطرﯾﻘ ـ ـ ـ ــﺔ
أﺧ ـ ــرى .اﻟﺗﻣﺛﯾ ـ ــل اﻟرواﺋ ـ ــﻲ ﻋﺑـ ـ ــﺎرة ﻋ ـ ــن ﻗﺻ ـ ــﺔ ﻧﺛرﯾـ ـ ــﺔ أو ﺷ ـ ــﻌرﯾﺔ ﺗﺣﻣ ـ ــل ﻣﻌﻧﯾـ ـ ــﯾن ﻣﻌﻧ ـ ــﻲ أوﻟﯾ ـ ــﺎ أو ﺳـ ـ ــطﺣﯾﺎ
وﻣﻌﻧـ ــﺎ ﺛﺎﻧوﯾـ ــﺎ أو ﺑﺎطﻧﯾـ ــﺎ ،ﯾﺳـ ــﺗﺗر ﺗﺣـ ــت اﻟﻣﻌﻧـ ــﻰ اﻟﺳـ ــطﺣﻲ اﻟﺗﻣﺛﯾـ ــل اﻟرواﺋـ ــﻲ ﻋﺑـ ــﺎرة ﻋـ ــن ﻗﺻـ ــﺔ ﺗﻘ ـ ـ أر وﺗﻔﻬـ ــم
وﺗﻔﺳر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﯾن وﻟﻬذا اﻟﺳﺑب ﺗﻘﺗﺑس اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ رﻣزﯾﺔ أو ﻣﺛﻼ {.1
ﯾﻔﻬـ ــم ﻣـ ــن ﻫـ ــذا أن اﻟﺣﻛﺎﯾـ ــﺔ اﻟرﻣزﯾـ ــﺔ ﻋﺑـ ــﺎرة ﻋـ ــن ﻗﺻـ ــﺔ ﺷـ ــﻌرﯾﺔ أو ﻧﺛرﯾـ ــﺔ ،ﺗﺣـ ــﺎول إﻋطـ ــﺎء ﻓﻛ ـ ـرة ﻣـ ــﺎ
ﺑط ـ ـ ـرﯾﻘﺗﯾن ; وذﻟـ ـ ــك ﺑﺎﺳـ ـ ــﺗﺧدام ﺟـ ـ ــﺎﻧﺑﯾن وﺗﻛـ ـ ــون ﻓـ ـ ــﻲ أﻏﻠﺑﻬـ ـ ــﺎ ﻋﻠ ـ ـ ـﻰ ﻟﺳـ ـ ــﺎن اﻟﺣﯾ ـ ـ ـوان ﻷن اﻟﺣﯾ ـ ـ ـوان ﻣﺗﻌـ ـ ــدد
اﻟﺻـ ـ ــﻔﺎت ﻛﺄوﺟـ ـ ــﻪ اﻟﺑﺷـ ـ ــر ،ﻛﻣـ ـ ــﺎ ﺗﺳـ ـ ــﺗﻌﻣل أﯾﺿـ ـ ــﺎ اﻵﻟﻬـ ـ ــﺔ واﻟﺑﺷـ ـ ــر اﻟﻌـ ـ ــﺎدﯾﯾن وذﻟـ ـ ــك ﻟﻼﺧﺗﻔـ ـ ــﺎء وراء ﻗﻧـ ـ ــﺎع
اﻟرﻣـ ــز ،ﻟﻠﺗﻌﺑﯾ ـ ــر ﻋّﻣـ ـ ـﺎ ﯾﺟ ـ ــول ﺑﺧ ـ ــﺎطرﻫم ﺣﯾـ ــث ﻗﯾ ـ ــل } :ﺗﻘ ـ ــوم ﻋﻠـ ـ ـﻰ إﺣﯾ ـ ــﺎء ﻋـ ــﺎﻟم ﻣﻌ ـ ــﯾن ﻣؤﻟ ـ ــف ﻣ ـ ــن ﻋ ـ ــدة
ﻋﻧﺎﺻ ـ ــر ﻣﺗداﺧﻠ ـ ــﺔ وﻣﺗﻛﺎﻣﻠ ـ ــﺔ وﻟﻬـ ـ ــذا اﻟﻌ ـ ــﺎﻟم ﺟﺎﻧﺑ ـ ــﺎن ﺟﺎﻧـ ـ ــب ﻣﺑﺎﺷ ـ ــر وﺣرﻓ ـ ــﻲ ،وﺟﺎﻧـ ـ ــب أﺧ ـ ــر ﻫـ ـ ـو ﺟﺎﻧـ ـ ــب
اﻟدﻻﻟﺔ اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ أو اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ أو اﻟدﯾﻧﯾﺔ {.2
ﻛﻣ ـ ــﺎ ﻋﻣﻠ ـ ــت اﻟﺣﻛﺎﯾ ـ ــﺔ اﻟرﻣزﯾ ـ ــﺔ دور اﻟﻣﺗ ـ ــرﺟم اﻟﺧﻔ ـ ــﻲ اﻟ ـ ــذي ﻟﻌ ـ ــب ﻓﯾ ـ ــﻪ اﻟرﻣ ـ ــز دور اﻟﻠﺳ ـ ــﺎن ﻷﻋﻣ ـ ــﺎل
اﻟﻣؤﻟ ـ ــف ،ﻟﺗﻌﺑﯾ ـ ــر ﻋ ـ ــن أراﺋﻬ ـ ــم ﺗﺟ ـ ــﺎﻩ اﻟواﻗ ـ ــﻊ واﻟﺣﯾ ـ ــﺎة واﺗﺧ ـ ــذوا ﻣ ـ ــن اﻟﺣﯾ ـ ــﺎء ﻟﺳ ـ ــﺎﻧﺎ ﻟﻬ ـ ــم ﻷن } :اﻟﺗﺳ ـ ــﺗر أو
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ﯾﻧظر :ﻟﻣﺣﻣد ﻏﻼم رﺿﺎ ،دراﺳﺎت اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ اﻟرﻣزﯾﺔ ،ط 2003 ،3م ،ص .22
ﺻﺑﺣﻲ اﻟﺑﺳﺗﺎﻧﻲ ،اﻟﺻورة اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ،ط ،1دار اﻟﻔﻛر اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ ،ﻣﺟﻠد ،1986 ،1ص.174
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اﻻﺧﺗﻔـ ـ ــﺎء أو اﻟﺗﻘﻧـ ـ ــﻊ وراء اﻟرﻣـ ـ ــز اﻟﺣﯾ ـ ـ ـواﻧﻲ ،ﯾﻣﻛـ ـ ــن أن ﺗﻌﻔﯾـ ـ ــﻪ ﻣـ ـ ــن ﻣﺳـ ـ ــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺻـ ـ ــدام ﻓـ ـ ــﺄﺛرﻩ ،ﻗﺎﻟﺑـ ـ ــﺎ ﻓﻧﯾـ ـ ــﺎ
ﻣﻣﯾ ـ ـز ﻟﻣـ ــﺎ ﯾرﯾـ ــد اﻟﺗﻌﺑﯾـ ــر ﻋﻧـ ــﻪ ،وﻣـ ــن ﺛـ ــم ﻓﺈﻧـ ــﻪ ﯾﻣﻛـ ــن وﺻـ ــف ﻫـ ــذا اﻟﻧـ ــوع أﯾﺿـ ــﺎ ﺑﺄﻧـ ــﻪ ﺿـ ــرب ﻣـ ــن ﺣﻛﺎﯾـ ــﺔ
اﻟﻘﻧ ـ ــﺎع { ،1ﯾﻌﻧ ـ ــﻲ ﻫ ـ ــذا أن اﻟﺣﻛﺎﯾ ـ ــﺔ اﻟرﻣزﯾ ـ ــﺔ ﻟﻬ ـ ــﺎ ﻋﻼﻗ ـ ــﺔ وطﯾ ـ ــدة ﻣ ـ ــﻊ اﻟﺣﯾواﻧ ـ ــﺎت ،إذ أﺻ ـ ــﺑﺢ اﻹﻧﺳ ـ ــﺎن
ﯾﻌﺑـ ــر أو ﯾﺑـ ــدع ﻋـ ــن واﻗﻌـ ــﻪ ﺑﻧـ ــوع ﻣـ ــن اﻟﺳـ ــﺧرﯾﺔ واﻟﻬـ ــزل ،واﺳـ ــﺗﻌﻣﺎل أوﺟـ ــﻪ اﻟﺣﯾواﻧـ ــﺎت ﻟﺗﻌﺑﯾـ ــر ﻋـ ــن اﻷوﺟـ ــﻪ
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ـ ــﺔ ﻟ ـ ــدى ﺑﻧ ـ ــﻲ اﻟﺑﺷ ـ ــر ،ﻣ ـ ــﺛﻼ اﻷﺳ ـ ــد ﻫـ ـ ـو اﻟﺣ ـ ــﺎﻛم واﻟﺛﻌﻠ ـ ــب ﻫـ ـ ـو اﻟرﺟ ـ ــل اﻟﻣ ـ ــﺎﻛر ،وﻫ ـ ــذا ﻣ ـ ــﺎ ﯾﺳ ـ ــﻣﻰ
ﺑ ـ ـ ــﺎﻟﺗﻘﻧﻊ وراء اﻟﺣﻛﺎﯾ ـ ـ ــﺔ اﻟرﻣزﯾ ـ ـ ــﺔ ﻟﺗ ـ ـ ــرك ﺑﺻ ـ ـ ــﻣﺔ ﺳـ ـ ـ ـواء أﺧﻼﻗﯾ ـ ـ ــﺔ أو دﯾﻧﯾ ـ ـ ــﺔ ،أو إظﻬ ـ ـ ــﺎر اﻟﻣﺳ ـ ـ ــﺗور ﺑطرﯾﻘ ـ ـ ــﺔ
ﻣﺑﺎﺷرة.

1ﻣﺣﻣد رﺟب اﻟﻧﺟﺎر ،ﺣﻛﺎﯾﺎت اﻟﺣﯾوان ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ ،ﻣﺟﻠﺔ ﻋﺎﻟم اﻟﻔﻛر ،اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻧون واﻵداب،
اﻟﻛوﯾت ،اﻟﻣﺟﻠد  ،24ع  ،1995 ،2 1ص .190
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻟرﻣزﯾﺔ ﻓﻲ رواﯾﺔ " ﻣﺻرع أﺣﻼم ﻣرﯾم اﻟودﯾﻌﺔ "
ّ -1اﻟرﻣز اﻟدﯾﻧﻲ.
ّ -2اﻟرﻣز اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ.
ّ -3اﻟرﻣز اﻟطﺑﯾﻌﻲ.
ّ -4اﻟرﻣز اﻷﺳطوري واﻟﺗراث اﻟﺷﻌﺑﻲ.
 -5ﺳﯾرورة اﻟرﻣز ﻋﻧد واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﺮﻣﺰﯾﺔ ﻓﻲ "ﻣﺼﺮع أﺣﻼم ﻣﺮﯾﻢ اﻟﻮدﯾﻌﺔ"

اﻟرواﯾ ـ ــﺔ ﺗﺷـ ـ ــﻛﯾل ﻟﻠﺣﯾـ ـ ــﺎة اﻋﺗﻣـ ـ ــﺎدا ﻋﻠ ـ ـ ـﻰ ﻣﺟﻣوﻋـ ـ ــﺔ ﻣ ـ ــن اﻟﻌﻧﺎﺻـ ـ ــر اﻷدﺑﯾـ ـ ــﺔ اﻟﻣﻛوﻧـ ـ ــﺔ ﻟﻔـ ـ ــن اﻟرواﯾـ ـ ــﺔ،
ﻣـ ــن ﺧـ ــﻼل ﺷﺧﺻـ ــﯾﺎت ﻣﺗﻔﺎﻋﻠـ ــﺔ ﻣـ ــﻊ اﻷﺣـ ــداث واﻟوﺳـ ــط اﻟـ ــذي ﺗـ ــدور ﻓﯾـ ــﻪ ،ﺗﺻـ ــل ﻓـ ــﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾـ ــﺔ إﻟ ـ ـﻰ ﻧﺗﯾﺟـ ــﺔ
اﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ـ ـ ـ ــﺔ أو ﺳﯾﺎﺳ ـ ـ ـ ــﯾﺔ أو ﻓﻠﺳ ـ ـ ـ ــﻔﯾﺔ ،ﺣﯾ ـ ـ ـ ــث ﺗﻐط ـ ـ ـ ــﻲ اﻟﻣوﺿ ـ ـ ـ ــوﻋﺎت اﻟﺗ ـ ـ ـ ــﻲ ﺗﺗﻧﺎوﻟﻬ ـ ـ ـ ــﺎ اﻟرواﯾ ـ ـ ـ ــﺎت ﺣﯾ ـ ـ ـ ــزي
اﻟﺗﺟﺎرب اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟﺳدﻫﺎ اﻟرواﺋﻲ ﺑﻘﺎﻟب أدﺑﻲ ﺧﯾﺎﻟﻲ أو واﻗﻌﻲ أو رﻣزي.
أن اﻟرواﯾ ـ ــﺔ ﻋﺎﻣـ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ــن ﺑـ ـ ــﯾن أﻫـ ـ ــم اﻟﻔﻧـ ـ ــون اﻷدﺑﯾـ ـ ــﺔ اﻟﻧﺛرﯾـ ـ ــﺔ اﻟﻣﻌﺑ ـ ـ ـرة ﻋـ ـ ــن اﻟواﻗـ ـ ــﻊ ﻣﺷـ ـ ــدودة ﺑﺈﯾﻘـ ـ ــﺎع
اﻟﺣﯾ ـ ــﺎة ،ارﺗﺑط ـ ــت ﺑ ـ ــﺎﻟﺗطور واﻟﺗـ ـ ـراﻛم اﻟﻣﻌرﻓ ـ ــﻲ ﻛ ـ ــون ﻣﺎدﺗﻬ ـ ــﺎ اﻷوﻟ ـ ــﻰ اﻹﻧﺳ ـ ــﺎن وﻛ ـ ــل ﻣ ـ ــﺎ ﯾﺷ ـ ــﻣﻠﻪ ،ﻓ ـ ــﺑﻐض
اﻟﻧظـ ــر ﻋـ ــن اﻟﻔﻛ ـ ـرة اﻟﺳـ ــﺎﺑﻘﺔ رواﯾـ ــﺔ "ﻣﺻـ ــرع أﺣـ ــﻼم ﻣ ـ ـرﯾم اﻟودﯾﻌـ ــﺔ " ﺑﺎﻟﻘـ ــدر ﻣـ ــﺎ ﻫـ ــﻲ واﻗﻌﯾـ ــﺔ ﻫـ ــﻲ رﻣزﯾـ ــﺔ،
وﻗـ ـ ــد ﻓُﺻـ ـ ــل ﻓـ ـ ــﻲ اﻟﻘﺿـ ـ ــﯾﺔ رﻏـ ـ ــم ﻗﻠـ ـ ــﺔ اﻟﺑﺣـ ـ ــوث واﻟد ارﺳـ ـ ــﺎت ﻋﻧﻬـ ـ ــﺎ ،ﻓﻬـ ـ ــﻲ ﻋﺑـ ـ ــﺎرة ﻋـ ـ ــن ﻟوﺣـ ـ ــﺔ ﻓﺳﯾﻔﺳـ ـ ــﺎﺋﯾﺔ
اﺳـ ــﺗطﺎﻋت أن ﺗـ ــذوب ﻓﯾﻬـ ــﺎ ﻛـ ــل اﻟﻔﻧـ ــون اﻷدﺑﯾـ ــﺔ اﻷﺧـ ــرى ﻣـ ــن ﺷـ ــﻌر وأﺳـ ــطورة وﺗ ـ ـراث إﻧﺳـ ــﺎﻧﻲ ،وأﺿـ ــﺎﻓت
إﻟﯾـ ـ ـ ــﻪ إﺳـ ـ ـ ــﻘﺎطﺎت ﺟدﯾ ـ ـ ـ ــدة ﺑﺷـ ـ ـ ــﻛل رﻣ ـ ـ ـ ــوز ﺗـ ـ ـ ــوﺣﻲ دﻻﻻت ﻣﺧﺗﻠﻔ ـ ـ ـ ــﺔ وﻣﺗﻧوﻋـ ـ ـ ــﺔ ،ﺗظﻬ ـ ـ ـ ــر ﻓﯾﻬـ ـ ـ ــﺎ ﺑ ـ ـ ـ ــﺎﻷﺧص
اﻹﺑداﻋﯾﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرﻣز.
ﺻ ـ ـ ــﻣﯾم اﻟرواﯾ ـ ـ ــﺔ ﯾظﻬ ـ ـ ــر ﻏﻧﺎﻫ ـ ـ ــﺎ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧ ـ ـ ــب اﻟرﻣ ـ ـ ــزي ،ﻓﻘ ـ ـ ــط ﻓ ـ ـ ــﻲ أول اﻷﻣ ـ ـ ــر اﻟﻌﻧـ ـ ـ ـوان اﻟـ ـ ـ ـرﺋﯾس إذا
ﺗﺄﻣﻠﻧـ ــﺎ ﻓﯾ ـ ــﻪ دون اطﻼﻋﻧ ـ ــﺎ ﻋﻠـ ـ ـﻰ ﺛﻧﺎﯾ ـ ــﺎ اﻟرواﯾ ـ ــﺔ ﻣ ـ ــن اﻟـ ــداﺧل ،ﯾﺗﺑ ـ ــﯾن ﻟﻧ ـ ــﺎ ﺟﻠﯾ ـ ــﺎ أن ﻫ ـ ــذا اﻟﻣرﻛ ـ ــب " ﻣﺻ ـ ــرع
أﺣ ـ ــﻼم ﻣـ ـ ـرﯾم اﻟودﯾﻌ ـ ــﺔ " دﻟﯾ ـ ــل ﻋﻠ ـ ــﻰ رﻣزﯾ ـ ــﺔ اﻟرواﯾ ـ ــﺔ ﯾرﻣ ـ ــز ﻋ ـ ــدة رﻣ ـ ــوز ،ﻓﺎﻟﻘ ـ ــﺎرئ ﺣﺗﻣ ـ ــﺎ ﺳ ـ ــﯾﻛون ﻣﺗﻠﻬﻔ ـ ــﺎ
ﻟﻠﻐوص ﻓﻲ ﻋواﻟم أﺣﻼم اﻟودﯾﻌﺔ ،ﻣﻛﺗﺷﻔﺎ اﻹﺑداﻋﯾﺔ اﻟرﻣزﯾﺔ اﻟرواﺋﻲ.
رواﯾ ـ ــﺔ "واﺳـ ـ ــﯾﻧﻲ اﻷﻋـ ـ ــرج" ﺗﻛﻣﻠـ ـ ــﺔ ﻟﻣﺷ ـ ـ ـوارﻩ اﻷدﺑـ ـ ــﻲ ،وﻣـ ـ ــﺎ ﺷـ ـ ــﺎع ﻓـ ـ ــﻲ أﻋﻣﺎﻟـ ـ ــﻪ ﻣـ ـ ــن ﺷـ ـ ــﯾوع اﻟظـ ـ ــﺎﻫرة
اﻟرﻣزﯾـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﻣؤﻟﻔﺎﺗ ـ ــﻪ ﺑﺷ ـ ــﻛل ﻻﻓ ـ ــت ﻟﻼﻧﺗﺑ ـ ــﺎﻩ ،وﻛ ـ ــون اﻟرواﯾـ ــﺔ ﻟ ـ ــم ﺗﺗﻧ ـ ــﺎول ﺑد ارﺳ ـ ــﺔ ﺗﻔﺻ ـ ــﯾﻠﯾﺔ ﻋﻠـ ـ ـﻰ ﻣﺳ ـ ــﺗوى
إﺑداﻋﯾ ـ ـ ــﺔ اﻟرﻣـ ـ ـ ـز ،وﻫ ـ ـ ــذا ﻣ ـ ـ ــﺎ دﻋﺎﻧ ـ ـ ــﺎ ﻻﺳ ـ ـ ــﺗﺟﻼء ﺻ ـ ـ ــور اﻟرﻣ ـ ـ ــز وأﻧواﻋ ـ ـ ــﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ـ ـ ــﺔ ،اﻟ ـ ـ ــدﯾﻧﻲ ،اﻟﺗ ـ ـ ــﺎرﯾﺧﻲ،
اﻷﺳطوري ،اﻟﺗراﺛﻲ واﻟﺗﻔﺎﻓﻲ.
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ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﺮﻣﺰﯾﺔ ﻓﻲ "ﻣﺼﺮع أﺣﻼم ﻣﺮﯾﻢ اﻟﻮدﯾﻌﺔ"

 1اﻟﻣﻧﺑﻊ اﻟرﻣزي اﻟدﯾﻧﻲ:
إذا أراد اﻷدﯾب إﻋﺎدة أﺧﻼق اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻔﺎﺳدة اﺗﺧذ ﻣن اﻟرﻣز اﻟدﯾﻧﻲ ﻟﺳﺎﻧﺎ ﻷدﺑﻪ ،أي رﻏم ﻗداﺳﺔ
اﻟدﯾن وﻋظﻣﺗﻪ إﻻ أﻧﻪ أﺗﺎح ﻟﻸدﯾب ﻓرﺻﺔ اﻻﺳﺗﻘﺎء ﻣﻧﻪ وﻣن اﻷﺧﻼق اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﻠﻲ ﺑﻬﺎ ،ﻹﻋﺎدة ﺗوﺟﯾﻪ
اﻟﺳﻠوك اﻷﺧﻼﻗﻲ واﻟﺗﻣﺳك ﺑﻪ ﺣﯾث ﻋرﻓﻪ "ﻧﺎﺻر ﻟوﺣﺷﻲ"  } :ﯾﻌﻧﻲ ﺑﻪ ﻛل رﻣز ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم أو
اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣﻘدس ﺑﻌﻬدﯾﻪ اﻟﻘدﯾم واﻟﺟدﯾد {.1
ﻟذﻟك ﻧﺟد ﺗﻌدد اﻟرﻣوز اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻐرﺑﯾﺔ ،وأﻛﺛر اﻟرﻣز اﻟدﯾﻧﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎﻻ ﻫو
رﻣز " ﻣرﯾم اﻟﻌذراء " ،وﻣن ﺑﯾن ﻫؤﻻء اﻟرواﺋﯾﯾن ﻧﺟد "واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج" اﻟذي اﺗﺧذﻫﺎ ﻟﺳﺎن ﺣﺎل ﻟﻠﻣرأة
اﻟﻣﻧﺑوذة.
أ  -ﻣرﯾم:
ﻟﻘد أﻋطﻰ "واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج" ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟﻠرﻣز اﻟدﯾﻧﻲ ،ﯾﺗﺑﯾن ذﻟك ﻣن ﻋﻧوان اﻟرواﯾﺔ
" ﻣﺻرع أﺣﻼم ﻣرﯾم اﻟودﯾﻌﺔ " اﻟذي ﯾﺣﻣل رﻣز ﻣرﯾم اﻟﻌذراء ،وﺗﻌﺗﺑر ﻣرﯾم رﻣز اﻟﻧﻘﺎء واﻟﻌﻔﺔ واﻟطﻬﺎرة
واﻟﻣرأة اﻟﺷرﯾﻔﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﺣﺿور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻧظ ار ﻟﻌظﻣﺗﻬﺎ وﻫﻲ اﻟﻣرأة اﻟوﺣﯾدة اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ
اﻟﻘرآن ﺣﯾث طﻬرﻫﺎ اﷲ ﻣن اﻟدﻧﺎءة ﺣﯾث ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ } :واذﻛر ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب ﻣرﯾم إذ اﻧﺗﺑذت ﻣن أﻫﻠﻬﺎ ﻣﻛﺎﻧﺎ
ﺷرﻗﯾﺎ { ،2ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟدﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗدﺳﺗﻬﺎ وﺟﻌﻠت ﻣﻧﻬﺎ ﻗدﺳﯾﺔ ،وﻟﻬذ اﻟﺳﺑب اﺧﺗﺎر "واﺳﯾﻧﻲ "
ﻫذا اﻻﺳم ﻟﯾﺗﺻدر ﻛﺗﺎﺑﻪ ﻷﻧﻪ رﻣز ﻟﻠﻣرأة اﻟﺷرﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ دﻧﺳﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،إذ ﺻرح ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ " رﻣزﯾﺔ ﻣرﯾم "
ﻗﺻﺔ ﻣرﯾم أم اﻟﻣﺳﯾﺢ اﻟﺗﻲ ظُﻠﻣت ،ﻟﻘد وظﻔﺗﻬﺎ ﺗوظﯾﻔﺎ إﻧﺳﺎﻧﯾﺎ ،وﻣرﯾم ظﻠﻣوﻫﺎ وﻟم ﯾظﻠﻣﻬﺎ اﷲ ﻷن اﷲ أﻋﻠم

1
2

ﻋرﯾش وردة ،ﺷﻌرﯾﺔ اﻟرﻣز ﻓﻲ دﯾوان اﻻﻋﺗﺻﺎم ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة ،2015 ،ص . 27
ﺳورة ﻣرﯾم ،اﻵﯾﺔ رﻗم .16
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ﺑﺣﺎﻟﻬﺎ} ،ﻣرﯾم ﻋﻧدي ﺟﺎﻫﻠﺔ ﻟﻠﺧطﯾﺋﺔ اﻷوﻟﻰ ﻫﻲ ﺻورة اﻟﻣرأة ﻓﻲ ذاﺗﻬﺎ ﻣﻧذ اﻟوﻻدة ،ﺗﻧزل اﻷﻧﺛﻰ ﻓﻲ ﯾدﻫﺎ
اﻟﺧطﯾﺋﺔ ﻣﺛﻠﻣﺎ ﯾﻧزل اﻟوﻟد وﻓﻲ ﻟﺣﻔﻪ رزﻗﻪ ،وﺗﻘﺿﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرأة ﻋﻣرﻫﺎ ﻛﻠﻪ ﺗﺣﺎول أن ﺗﺛﺑت أﻧﻬﺎ ﺑرﯾﺋﺔ {.1
وﻓـ ــﻲ ﻫـ ــذﻩ اﻟرواﯾـ ــﺔ اﺳـ ــﺗﻐل "واﺳـ ــﯾﻧﻲ اﻷﻋـ ــرج" اﺳـ ــم ﻣ ـ ـرﯾم ﻛرﻣـ ــز ﻟﻠﻣ ـ ـرأة اﻟﻣﻧﺑـ ــوذة اﻟﺗـ ــﻲ ﺗﺣـ ــﺎول أن
ﺗﺛﺑـ ـ ــت ﻧﻔﺳـ ـ ــﻬﺎ ﻓـ ـ ــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـ ـ ــﻊ اﻟـ ـ ــذﻛوري اﻟـ ـ ــذي أﺿـ ـ ــﺣﻰ ﯾﻌﺑ ـ ـ ـد اﻟـ ـ ــذﻛر ﺣﯾـ ـ ــث ﻗـ ـ ــﺎل  } :ﻣ ـ ـ ـرﯾم ﯾـ ـ ــﺎ ﺣﺑﯾﺑﺗـ ـ ــﻲ
اﻟﻣﻧﺳ ـ ــﯾﺔ وﺳ ـ ــط ﺿ ـ ــﺟﯾﺞ اﻟﻣ ـ ــدن وﺗﻌﺳ ـ ــﺎت اﻟرﺟ ـ ــﺎل اﻟﻐﺎﻣﺿ ـ ــﯾن { .2ﺣﯾ ـ ــث ﺣ ـ ــﺎول أن ﯾ ـ ــرد اﻻﻋﺗﺑ ـ ــﺎر ﻟﻠﻣـ ـ ـرأة
وﯾﻌطﯾﻬـ ــﺎ ﻣﻛﺎﻧـ ــﺔ أﺳـ ــﻣﻰ ﻓـ ــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـ ــﻊ اﻟﻌرﺑـ ــﻲ ،وﯾرﺗﻘـ ــﻲ ﺑﻬـ ــﺎ ﻋـ ــن اﻟﻔﻛـ ــر اﻟـ ــذي ﺳـ ــﺎد ﺑ ـ ـﺄن اﻟﻣ ـ ـرأة وﺻـ ــﻣﺔ
ﻋ ــﺎر ﻋﻠ ـ ـﻰ اﻟﻌﺎﺋﻠ ــﺔ ،ﻛﻣـ ــﺎ ﺣ ــﺎول أن ﯾﺿـ ــﻌﻬﺎ ﻓ ــﻲ ﻣﻛﺎﻧـ ــﺔ ﻧﺑ ــﻲ ﻧظ ـ ـ ار ﻟﻣ ــﺎ ﺗﻌﺎﻧﯾـ ــﻪ ﻣ ــن ﻗﺳـ ــوة اﻟﻣﺟﺗﻣ ــﻊ } :ﻣـ ــﺎ
ﻋﺑﺗ ـ ــك إﻻ ﻷﻧ ـ ــك ﻣ ـ ــن ﻧ ـ ــﺎر ﻗدﺳ ـ ــﯾﺔ ﺳ ـ ــﯾرﻗد ﻣ ـ ــن ﻣﺟﻣ ـ ــر {  ،3ﺑﺎﻹﺿ ـ ــﺎﻓﺔ إﻟـ ـ ـﻰ ﺟﻌﻠﻬ ـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ ﻣﻛﺎﻧ ـ ــﺔ اﻟﻧﺑ ـ ــﻲ
"ﻋﯾﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم".
ﻛﻣ ـ ــﺎ أﺷ ـ ــﺎرة إﻟـ ـ ـﻰ اﻟﻣﻌﺎﻧ ـ ــﺎة اﻟﺗ ـ ــﻲ ﻋﻧﺎﻫ ـ ــﺎ "ﻋﯾﺳ ـ ــﻰ ﻋﻠﯾ ـ ــﻪ اﻟﺳ ـ ــﻼم" أﺛﻧ ـ ــﺎء دﻋ ـ ــوة ﻗوﻣ ـ ــﻪ واﻟﻣﻛﺎﻧ ـ ــﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾ ـ ــﺔ
اﻟﺗـ ــﻲ أﻋطﺎﻫـ ــﺎ اﷲ ﻋﻧـ ــدﻣﺎ رﻓﻌـ ــﻪ إﻟ ـ ـﻰ اﻟﺳ ـ ـﻣﺎء ،ﯾظﻬـ ــر ﻫـ ــذا ﻓـ ــﻲ ﻗوﻟـ ــﻪ } :ﺳـ ــﺗﻛون ﻣ ـ ـرﯾم ﻣﺳـ ــﯾﺣﺎ ﺟدﯾـ ــدا {،4
ﺣﯾـ ــث ﯾﻌﺗﺑ ـ ــر ﻣ ـ ـرﯾم ﺣﺑﯾﺑﺗ ـ ــﻪ ،ﻛ ـ ــذﻟك أﻧـ ــﻪ رﻏ ـ ــم اﻟﻣﻌﺎﻧـ ــﺎة ﻓﯾ ـ ــﺄﺗﻲ ﯾ ـ ــوم ﻋﻠﯾﻬـ ــﺎ ﺗﺳ ـ ــﺗرﺟﻊ ﻗﯾﻣﺗﻬـ ــﺎ وﺗﻔ ـ ــرج ﻋﻠﯾﻬ ـ ــﺎ
وﯾ ـ ـ ــرد ﻟﻬ ـ ـ ــﺎ اﻋﺗﺑﺎرﻫ ـ ـ ــﺎ ﺳـ ـ ـ ـواء ﺣﺑﯾﺑﺗ ـ ـ ــﻪ أو أي اﻣـ ـ ـ ـرأة أﺧ ـ ـ ــرى ﻣﻧﺑ ـ ـ ــوذة } .ﺗﺄﻣﻠ ـ ـ ــت وﺟﻬ ـ ـ ــك ﻣ ـ ـ ــن وراء اﻟﻐﯾ ـ ـ ــوم
ﻓﺷﻌرت ﺑﺎﻟﻧﺑوة ﺗﻌود إﻟﯾك روﯾدا روﯾدا{ ،5ﯾﻘﺻد ﻋودة ﺑرﯾق اﻷﻣل ﻟﻬﺎ ﺑﻌد ﯾﺄس طوﯾل .

1

ﻛﻣﺎل رﯾﺣﺎﻧﻲ ،ﻫﻛذا ﺗﺣدث اﻷﻋرج ،ط ،1اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر وﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻧون اﻟرﺳم ،ﺗوﻧس ،ص .59

2

واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج ،ﻣﺻرع أﺣﻼم ﻣرﯾم اﻟودﯾﻌﺔ ،ط ،1ﻣﻧﺷورات اﻟﻔﺿﺎء اﻟﺣر ،1984 ،ص.6

3

اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ،ص.6

 4اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ،ص.113
 5اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ ،ص 82
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ب -ﻣﺣﻣد:
أدرج "واﺳ ـ ــﯾﻧﻲ اﻷﻋ ـ ــرج" ﻓ ـ ــﻲ رواﯾﺗ ـ ــﻪ ﻫ ـ ــذﻩ اﻟﺷﺧﺻ ـ ــﯾﺔ ﻣﺣﻣ ـ ــد اﻟ ـ ــذي ﻫـ ـ ـو ﺑط ـ ــل اﻟرواﯾ ـ ــﺔ ،ﻟ ـ ــﻪ دﻻﻟ ـ ــﺔ
اﻟﻧﺑ ـّ ـوة واﻟدﯾﺎﻧـ ــﺔ اﻹﺳـ ــﻼﻣﯾﺔ ،ﻫ ـ ـو رﻣـ ــز اﻟﺗﻣـ ــرد ﻋﻠ ـ ـﻰ اﻟظﻠـ ــم وﺗﺣرﯾـ ــر اﻟﻌﺑودﯾـ ــﺔ واﻟﻧﺿـ ــﺎل ﻓـ ــﻲ ﺳـ ــﺑﯾل اﻟﺣـ ــق
واﻟطرﯾـ ـ ــق اﻟﺻـ ـ ــﺣﯾﺢ ،ﺑﺎﻹﺿـ ـ ــﺎﻓﺔ إﻟ ـ ـ ـﻰ ﺧﺻـ ـ ــﻠﺔ اﻟوﻓـ ـ ــﺎء اﻟﻣوﺟـ ـ ــودة ﻓﯾـ ـ ــﻪ ،وﻟﻬـ ـ ــذا اﻟﺳـ ـ ــﺑب وظﻔـ ـ ــﻪ "واﺳـ ـ ــﯾﻧﻲ"
ﻛرﻣـ ــز ﻟﻠوﻓـ ــﺎء واﻟﺗﻣـ ــرد واﻟﻛﻔـ ــﺎح ﻣـ ــن أﺟـ ــل ﺣﺑﯾﺑﺗـ ــﻪ ﻣ ـ ـرﯾم ﺣﯾـ ــث ﺟﻌـ ــل ﻣ ـ ـرﯾم ﻣـ ــن ﻣﺳـ ــؤوﻟﯾﺗﻪ ﻫ ـ ـو ﺣـ ــﯾن ﻗـ ــﺎل
} ﯾـ ــﺎ ﻣﺣﻣـ ــد اﻟﺣـ ــق رﻋﯾﺗـ ــك { ،1ﯾﺟـ ــب اﻟﺣﻔـ ــﺎظ ﻋﻠﯾﻬـ ــﺎ ورﻋﺎﯾﺗﻬـ ــﺎ واﻟﻘﯾـ ــﺎم ﺑواﺟﺑﺎﺗـ ــﻪ اﺗﺟﺎﻫﻬـ ــﺎ واﻟﺣﻘـ ــوق اﻟﺗـ ــﻲ
ﻋﻠﯾﻬ ـ ــﺎ ،وﯾﻘﺻ ـ ــد ﺑﻬ ـ ــذا اﻟﻣﺳ ـ ــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾـ ـ ـرة اﻟﺗ ـ ــﻲ ﺗﻌ ـ ــﺎﻧق اﻟﺑط ـ ــل وﻫ ـ ــﻲ ﻣﺳ ـ ــؤوﻟﯾﺔ اﻟ ارﻋ ـ ــﻲ ﺣﺳ ـ ــب اﻟﺷـ ـ ـرﯾﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،ﺣﯾث ﻗﺎل ﺻﻠﻲ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم  } :ﻛﻠﻛم راع وﻛﻠﻛم ﻣﺳؤول ﻋن رﻋﯾﺗﻪ {.2
ﺑ ـ ــﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌ ـ ــﺎم اﻟﻣﺳ ـ ــؤوﻟﯾﺔ ﺻ ـ ــﻌﺑﺔ وأﻣﺎﻧ ـ ــﺔ وﺟ ـ ــب اﻟﺣ ـ ــذر ﻋﻠﯾﻬ ـ ــﺎ وﻋ ـ ــدم اﻻﺳ ـ ــﺗﻬﺎﻧﺔ ﺑﻬ ـ ــﺎ ،ﻛﻣ ـ ــﺎ ورد
ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ــدﯾن ،ﻛ ـ ــل ﻓ ـ ــرد ﻣﺳ ـ ــﻠم راﻋﯾ ـ ــﺎ وﻣراﻋﯾ ـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ اﻟوﻗ ـ ــت ﻧﻔﺳ ـ ــﻪ ،ﻋﻠﯾ ـ ــﻪ ﺣﻘ ـ ــوق ﯾﺟ ـ ــب أن ﯾؤدﯾﻬ ـ ــﺎ ﻷﻫﻠﻬ ـ ــﺎ
وﻋﻠﯾﻪ واﺟﺑﺎت ﯾﺟب أن ﺗؤدي إﻟﯾﻪ {. 3
إذن "واﺳ ـ ــﯾﻧﻲ اﻷﻋ ـ ــرج" اﻋﺗﺑ ـ ــر ﻣ ـ ـ ـرﯾم ﻣﺳ ـ ــؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠـ ـ ـﻰ ﻋ ـ ــﺎﺗق ﻣﺣﻣـ ـ ــد ﻷن ﺑﺎﻟﻧﺳ ـ ــﺑﺔ ﻟ ـ ــﻪ ﻣﻘدﺳـ ـ ــﺔ ﻻ
ﯾﺳ ـ ــﺗطﯾﻊ أي أﺣ ـ ــد اﻟﺣﻔ ـ ــﺎظ ﻋﻠﯾﻬ ـ ــﺎ ،إﻻ ﻧﺑ ـ ــﻲ ﻣﺛﻠﻬ ـ ــﺎ وﻟﻌظﻣﺗﻬ ـ ــﺎ اﺧﺗﺎرﻫ ـ ــﺎ ﻣﺣﻣ ـ ــد ﻟﯾﺗﻛﻔ ـ ــل ﺑﻬ ـ ــﺎ ﯾﺣﻣﯾﻬ ـ ــﺎ ﻣ ـ ــن
اﻟﻘﻣﻊ واﻟﻌذاب اﻟذي ﯾﺗﻧﺎﻓﻰ أﺧﻼق وﺻﻔﺎت ﻣﺣﻣد.
ﻛﻣ ـ ــﺎ وظ ـ ــف ﻣﺻ ـ ــطﻠﺢ اﻟﻣـ ـ ـّؤودة ﺣ ـ ــﯾن ﻗ ـ ــﺎل } :ﻏﺑﻧ ـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ ﺗﻔﺎﺻ ـ ــﯾل اﻟﻣدﯾﻧ ـ ــﺔ اﻟﺗ ـ ــﻲ ﺗﻧ ـ ــﺎم ﻋﻠـ ـ ـﻰ ﺣ ـ ــد
أطراﻓﻬـ ـ ــﺎ أﺣﻼﻣﻧـ ـ ــﺎ اﻟﻣـ ـ ـّـؤودة { ،4ﻫـ ـ ــذا ﺗﻧـ ـ ــﺎص ﻣـ ـ ــن اﻟﻘ ـ ـ ـران اﻟﻛ ـ ـ ـرﯾم } :إذا اﻟﻣــــــؤودة ﺳــــــﺋﻠت ﺑــــــﺄي ذﻧــــــب

1

اﻟرواﯾﺔ ،ص .67

 2اﻟﺣﺎﻓظ ﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ ،ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ،ﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري ،ط ،1دار ﺳﻬم اﻟرﯾﺎض ،ج  13ﺑﺎب اﻟﻣرأة راﻋﯾﺔ ﻓﻲ
ﺑﯾت زوﺟﻬﺎ ،ص .9
3
4
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ﻗﺗﻠـــــت{ ، 1وﻫ ـ ــذﻩ ﻋ ـ ــﺎدة ﻣوﺟ ـ ــودة ﻓ ـ ــﻲ اﻟﺟﺎﻫﻠﯾ ـ ــﺔ ﺗ ـ ــدﻓن اﻟﺑﻧ ـ ــﺎت أﺣﯾ ـ ــﺎء ﺧ ـ ــوف ﻣ ـ ــن اﻟﻌ ـ ــﺎر {  ،2إن دﻻﻟ ـ ــﺔ
ﻫـ ـ ــذا اﻟﻣﺻـ ـ ــطﻠﺢ ﻓـ ـ ــﻲ اﻟرواﯾـ ـ ــﺔ ﻫ ـ ـ ـو ﺣرﻣـ ـ ــﺎن ﻣ ـ ـ ـرﯾم اﻟودﯾﻌـ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ــن اﻟﻌـ ـ ــﯾش ﻣـ ـ ــﻊ ﺣﺑﯾﺑﻬـ ـ ــﺎ ،وﻣﺣﺎوﻟـ ـ ــﺔ دﻓـ ـ ــن
أﺣﻼﻣﻬم وطﻣوﺣﺎﺗﻬم .
د -ﻗوم ﻟوط :
ﺗﻌﺗﺑ ـ ـ ــر ﻗﺻ ـ ـ ــﺔ ﻗ ـ ـ ــوم ﻟ ـ ـ ــوط ﻣ ـ ـ ــن أﻛﺛ ـ ـ ــر اﻟﻘﺻ ـ ـ ــص رﻣزﯾ ـ ـ ــﺔ ﻟواﻗﻌﻧ ـ ـ ــﺎ اﻟﯾ ـ ـ ــوم ،ﻟ ـ ـ ــذﻟك اﺗﺧ ـ ـ ــذﻫﺎ "واﺳ ـ ـ ــﯾﻧﻲ
اﻷﻋ ــرج" ﺳ ــﺑﯾﻼ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾ ــر ﻋﻧ ــﻪ ﺣﯾ ــث ﻗ ــﺎل} :ﯾ ــﺎ أﺧ ــﻲ ﻗ ــوم ﻟ ــوط ﺳ ــﻛرون ﺛ ــم ﯾﻧﺗظ ــرون ﻣ ــن ﯾﺄﺧ ــذ ﺑﯾ ــدﻫم{

3

ﻓﺗﻌ ـ ــد ﻫ ـ ــذﻩ اﻟﻣﻧﺗﺷـ ـ ـرة اﻟﯾ ـ ــوم ﻣ ـ ــن أﻫ ـ ــم ﺻ ـ ــﻔﺎت ﻗ ـ ــوم ﻟ ـ ــوط} ،وﻫ ـ ــﻲ اﻟﺳ ـ ــﻛر ﺣﺗ ـ ــﻰ اﻟﺛﻣ ـ ــﺎﻟﻰ واﻟوﻗ ـ ــوف ﻋﻠ ـ ــﻰ
ﺣﺎﻓ ـ ــﺔ اﻟطرﯾ ـ ــق {  .4إذن ﻫ ـ ــذا ﻫـ ـ ـو ﺣ ـ ــﺎل ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧ ـ ــﺎ اﻟﻌرﺑﯾ ـ ــﺔ اﻟﯾ ـ ــوم ،اﻟﺗ ـ ــﻲ ﻻ ﺗﺻ ـ ــدق وﻻ ﺗﻌﻘ ـ ــل إذ ﻛﺎﻧ ـ ــت
ﻓ ـ ـﻲ ﻗـ ــدﯾم اﻟﺳـ ــﻠف واﻟزﻣـ ــﺎن ﻣـ ــن دروب اﻟﺿ ـ ـﻼل واﻟﻛﻔـ ــر ،وﻟﻛـ ــن اﻟﯾـ ــوم أﺻـ ــﺑﺣت اﻟوﻗـ ــوف ﻋﻠ ـ ـﻰ اﻟطرﻗـ ــﺎت
واﻟﺗﺻـ ـ ــﻔﯾر واﻟﺷـ ـ ــرب ﻣوﺿـ ـ ــﺔ اﻟﻌﺻـ ـ ــر ﺑﺎﻹﺿـ ـ ــﺎﻓﺔ إﻟ ـ ـ ـﻰ د ارﺟـ ـ ــﺔ ﻟﻠﺣﺎدﺛـ ـ ــﺔ اﻟﺷـ ـ ــﻬﯾرة ،اﻟﺗـ ـ ــﻲ ﯾﺻـ ـ ـ ّـب ﻣﻠـ ـ ــك اﷲ
ﻗـ ـ ــوم ﻟـ ـ ــوط ﯾﻌـ ـ ــرف ﺑﺎﻟﺷـ ـ ــذوذ اﻟﺟﻧﺳـ ـ ــﻲ إذ ﻗـ ـ ــﺎل } :ﺗﻬﻣـ ـ ــﺔ إﺗﯾﺎﻧﻬـ ـ ــﺎ ﻣـ ـ ــن ﺣﯾـ ـ ــث ﻻ ﯾـ ـ ــﺄﻣر اﷲ وﻻ اﻟرﺳـ ـ ــول{،5
وﻫ ـ ــذا ﻟﺳ ـ ــﺎن ﺣ ـ ــﺎل ﻧظ ـ ــر ﻟﺗﻔﺷ ـ ــﻲ ﻫ ـ ــذﻩ اﻟظ ـ ــﺎﻫرة ،وﻓﺳ ـ ــﺎد أﺧ ـ ــﻼق اﻷﻣ ـ ــم اﻹﺳ ـ ــﻼﻣﯾﺔ واﻟﻣﺷ ـ ــﻲ ﻓ ـ ــﻲ طرﯾ ـ ــق
اﻟﺿﻼل وﺗﺣﻠﯾل ﻛل ﻣﺎ ﻫو ﻣﺣرم وﺗﺣرﯾم ﻛل ﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﺎح .
د -اﻟطوﻓﺎن:
ﺗﻌﺗﺑـ ـ ــر رﻣزﯾـ ـ ــﺔ اﻟطوﻓـ ـ ــﺎن إرث ﺣﺿـ ـ ــﺎري ﺗـ ـ ــﺎرﯾﺧﻲ ودﯾﻧـ ـ ــﻲ ﺗداوﻟﺗـ ـ ــﻪ ﻣﺧﺗﻠـ ـ ــف اﻷدﯾـ ـ ــﺎن واﻟﻣﺟﺗﻣﻌـ ـ ــﺎت،
ﺑﺎﻹﺿ ـ ــﺎﻓﺔ إﻟـ ـ ـﻰ ﺗداوﻟ ـ ــﻪ ﻓ ـ ــﻲ أوﺳـ ـ ـﺎط اﻟﺳ ـ ــﺎﺣﺔ اﻷدﺑﯾ ـ ــﺔ ،وﻣ ـ ــن ﺑﯾ ـ ــﻧﻬم "واﺳ ـ ــﯾﻧﻲ اﻷﻋ ـ ــرج" ذﻟ ـ ــك ﻟﻣ ـ ــﺎ ﺗﺣﻣﻠ ـ ــﻪ
ﻫـ ـ ــذﻩ اﻟﻘﺻـ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ــن ﻣﻌﻧـ ـ ــﻰ ﻟﻠﺗﺿـ ـ ــﺣﯾﺔ واﻟﺣـ ـ ــزن واﻟﻔ ـ ـ ـراق ،ﺣﯾـ ـ ــث ﺗﺟﺳـ ـ ــدت ﻓﯾـ ـ ــﻪ اﻟﻣﻌﻧـ ـ ــﻰ اﻟﺣﻘﯾﻘـ ـ ــﻲ ﻟﻺﯾﻣـ ـ ــﺎن
1

ﺳورة اﻟﺗﻛوﯾر ،اﻵﯾﺔ رﻗم .9 8

 2ﯾﻧظر :ﻹﻣﺎم ﯾﺣﻲ ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺳﻌود ،ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺑﻐوي ،ﻣﻌﺎﻟم اﻟﺗﻧزﯾل ،ﺣﻘﻘﻪ د ﺳﻠﯾﻣﺎن ،دار اﻟطﯾﺑﺔ ،1989 ،ص .150
3
اﻟرواﯾﺔ ،ص. 52
4ﺻﻔﺎت ﻗوم ﻟوطhttp: \\Www.stkfm.com ،
 5اﻟرواﯾﺔ ،ص .169
32

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﺮﻣﺰﯾﺔ ﻓﻲ "ﻣﺼﺮع أﺣﻼم ﻣﺮﯾﻢ اﻟﻮدﯾﻌﺔ"

وطﻐﯾ ـ ــﺎن اﻟﺷ ـ ــر ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻷرض ،وأﻧ ـ ــزل اﷲ ﻋﻠ ـ ــﯾﻬم ﻏﺿ ـ ــﺑﻪ ﺣ ـ ــﯾن ﻗ ـ ــﺎل } :ﯾﺗ ـ ــذﻛر ﻣﻔ ـ ــﺎﺧرة أﺳـ ـ ـﻼﻓﻪ ﺑﻌ ـ ــد أن
ﻗﺗﻠﻬم اﻷﻣراض ﻗﺑل أن ﯾﺄﺗﻲ ﻋﻠﯾﻬم اﻟطوﻓﺎن { .1
ﺑﺎﻟﺗ ـ ــﺎﻟﻲ رﻣزﯾ ـ ــﺔ اﻟطوﻓ ـ ــﺎن إﺷ ـ ــﺎرة إﻟـ ـ ـﻰ اﻟﻬ ـ ــﻼك وﻏﺳ ـ ــل اﻷرض ﻣ ـ ــن ﻓﺳ ـ ــﺎد اﻟﻣﺟﺗﻣـ ـ ـﻊ ،اﻟ ـ ــذي ﻓﻘ ـ ــد ﻛ ـ ــل
ـــل ﻓﺎﺳــــﺗﺣﺑﺑﻧﺎ
اﻟﻘـ ــﯾم اﻹﻧﺳـ ــﺎﻧﯾﺔ واﻟﺗﺑـ ــدﯾل ﺑﻣـ ــﺎ ﻫ ـ ـو أﻓﺿـ ــل ﺣﯾـ ــث ﻗـ ــﺎل ﺗﻌـ ــﺎﻟﻰ  }:وﻧوﺣــــﺎ إ ْذ ﻧــــﺎدى ﻣــــن ﻗﺑـ ُ
ــﺎﻧوا
ــوم اﻟّ ـــذﯾن ﻛـــ ّذ ُﺑوا ﺑﺂﯾﺎﺗﻧـــﺎ إّﻧﻬـــم ﻛـ ُ
ــﯾم  ،76،وﻧﺻـــرﻧﺎﻩُﻣـــن اﻟﻘـ ِ
ــرب اﻟﻌظـ ِ
ﯾﻧـــﺎﻩ وأﻫﻠـــﻪُ  ،ﻣـــن اﻟﻛـ ِ
ﻟـــﻪ ،ﻓﻧّﺟ
ﻓﺄﻏرﻗﻧﺎﻫم أﺟﻣﻌﯾن.2 { .77 .
ْ
ﺳوء
ﻗوم ِ
إن دﻻﻟـ ـ ـ ــﺔ ﻫـ ـ ـ ــذﻩ اﻟﻘﺻـ ـ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ـ ــﻲ اﻟرواﯾـ ـ ـ ــﺔ ﻫـ ـ ـ ـ ـو ﻓﻘـ ـ ـ ــدان اﻷﻣـ ـ ـ ــل ﻣـ ـ ـ ــن اﻷوﺿـ ـ ـ ــﺎع اﻟﺳـ ـ ـ ــﺎﺋدة واﻟﻘﻣ ـ ـ ـ ــﻊ
واﻻﺿـ ـ ــطﻬﺎد واﻟﺑـ ـ ــؤس واﻟﺷـ ـ ــﻘﺎء ،اﻟـ ـ ــذي ﺗﻌﺎﻧﯾـ ـ ــﻪ ﻣ ـ ـ ـرﯾم وﺣﺑﯾﺑﻬـ ـ ــﺎ إذ اﻋﺗﺑـ ـ ــر ﺳـ ـ ــﻔﯾﻧﺔ ﻧـ ـ ــوح ودﻋﺎﺋـ ـ ــﻪ ﻣﻠﺟـ ـ ــﺄ ﻟـ ـ ــﻪ
ﻛﺑرﯾـ ـ ــق أﻣـ ـ ــل ﻟﯾﻐﯾـ ـ ــر اﷲ اﻟوﺿـ ـ ــﻊ ﻋﻠـ ـ ــﯾﻬم ،وﯾﻔـ ـ ــك ﻟـ ـ ــﻪ ﺣﺻـ ـ ــﺎر اﻟظﻠـ ـ ــم وﯾﺳـ ـ ــﺗﺑدل اﷲ ﺣـ ـ ــﺎﻟﻬم إﻟ ـ ـ ـﻰ أﺣﺳـ ـ ــن
ﺣﺎل.
ه -أﯾوب:
إن ﻗﺻـ ـ ــﺔ "أﯾـ ـ ــوب ﻋﻠﯾـ ـ ــﻪ اﻟﺳـ ـ ــﻼم" ﻣﻠﺟـ ـ ــﺄ اﻷدﺑـ ـ ــﺎء اﻟرﻣ ـ ـ ـزﯾﯾن ،وذﻟـ ـ ــك ﻟﻣـ ـ ــﺎ ﻓﯾﻬـ ـ ــﺎ ﻣـ ـ ــن ﺣﻛﻣـ ـ ــﺔ وﻋﺑ ـ ـ ـرة
اﻟﺿــــّر وأﻧــــت أرﺣـــــم
وﺻـ ــﺑر ﻋﻠ ـ ـﻰ اﻻﺑـ ــﺗﻼء ﺣﯾـ ــث ﻗـ ــﺎل ﺗﻌـ ــﺎﻟﻰ } :وأﯾﱡــــ وب إذا ﻧـــــﺎدي ّرﺑــــﻪ أﺗــــﻰ ﻣﻧﺳـــــﻲ ّ
اﺣﻣﯾن{ 3وﻛـ ــذاﻟك ﻟﺟـ ــﺄ إﻟﯾﻬـ ــﺎ "واﺳـ ــﯾﻧﻲ" ﻓـ ــﻲ رواﯾﺗـ ــﻪ ﺣﯾـ ــث أﺷ ـ ـﺎر إﻟﯾـ ــﻪ ﺑـ ــﺎﻟﻘﻧوط واﻟﯾـ ــﺄس واﻧﺗظـ ــﺎر اﻟﻔـ ــرج
اﻟـ ّـــر
ﺣﯾث ﻗﺎل } :وّأﯾوب ﻗد ﺗﻌب وﻣرﯾم ﯾﺄﻛﻠﻬﺎ اﻟﺗﺎﺑوت{ .4
ﺟردﻫﺎ ﻣن ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ،وﻫو اﻟﺻﺑر ﻋﻠﻰ
اﺳﺗﻐل اﻟرواﺋﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﻣﻌﺎﻛس ﻟﻪ ﺣﯾث ّ
اﻟﻣﺣن وﻛﺳﺎﻫﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﻌﺎﻧﯾﻪ اﻟﺑطل ﻣﻊ ﺣﺑﯾﺑﺗﻪ ﻣرﯾم ،ﻣن اﻵﻻم واﻟﻣﻌﺎﻧﺎة واﻟﺧوف ﻣن ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻘدر ﻣﻊ

1
2
3
4
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ﺑﻌﺿﻬم ،ﻋﻠﻰ ﺧﻼف أﯾوب اﻟذي ﺳﺎﻧدﺗﻪ زوﺟﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺣﻧﺗﻪ ،ووﻗﻔت ﻣﻌﻪ ﺣﺳب اﻟرواﯾﺎت اﻟﺗﻲ وﺻﻠﺗﻧﺎ ﻣن
ﻗﺻص اﻷﻧﺑﯾﺎء  -وﻣﺎ ﻓﻌﻠﺗﻪ ﻣن أﺟل زوﺟﻬﺎ – } ﻋﻣدت ﻓﺑﺎﻋت ﻟﺑﻌض ﺑﻧﺎت اﻹﺷراف ﺿﻔﯾرﺗﻬﺎ ﺑطﻌﺎم
طﯾب ﻛﺛﯾر{ وﺻﺑرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻧﻪ وﻣرﯾم اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺳﻠﻣت ﻟﻠﻘدر.
و -آدم:
وظف "واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج" ﻓﻲ رواﯾﺗﻪ اﺳم آدم اﻟذي ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﺑداﯾﺔ أﺻل اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺟﻣﯾﻌﺎ ،ﺑﻐض اﻟﻧظر
ﻋن اﺧﺗﻼف اﻷﻋراف واﻟدﯾﺎﻧﺎت واﻟﺛﻘﺎﻓﺎت ﺣﯾن ﻣﺎ ﻗﺎل } :ﯾﺎ اﺑن آدم ﻻ ﺗﻔﻌﻠﻬﺎ {  ،1ودﻻﻟﺔ ﻫذا أن ﯾذﻛر
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟوطﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺑﯾن ﺑﻧﻲ اﻟﺑﺷر ،وﺗﻧﺳب اﻟﻧﺑوة إﻟﻰ آدم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ،وﻫﻧﺎ رﻣز إﻟﻰ أن اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
ﻻ ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ اﻟﻌرق أو اﻟدﯾن أو اﻟﺣﺿﺎرة ،ﺑل ﯾﺣﻛﻣﻬﺎ راﺑط اﻟﻘراﺑﺔ واﻟﺻﻠﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إدراج ﻟﺧطﯾﺋﺔ آدم
اﻟذي زﻋم ﻣﻌظﻣﻬم أن ﺣواء ﻫﻲ ﻣن دﻓﻌﺗﻪ إﻟﻰ اﻷﻛل ﻣﻧﻬﺎ ،ﺣﯾث ﻗﺎل "واﺳﯾﻧﻲ"  } :ﺗذﻛرت ﺟﺳدك اﻟذي
ﯾﺷﺑﻪ اﻟﺗﻔﺎﺣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳرﻗت وﻋﺿﻬﺎ آدم ﯾﻔرح وﺳذاﺟﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻔﺎﺣﺔ اﻟﻣﻘدﺳﺔ  2{...وﻫﻧﺎ إﺷﺎرة إﻟﻰ أن
اﻟﻣرأة ﻫﻲ رﻣز ﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺣﯾث ﺷﺑﻬﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ ﺷﻘﺎء اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺟﻣﻌﺎء ،وﻫو أوﻻ درس
أﻟﻘﺎﻩ اﷲ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺷرﯾﺔ.
إذ ﯾﺷﯾر "واﺳﯾﻧﻲ" ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻪ أن ﻟﻛل إﻧﺳﺎن ﻟدﯾﻪ ﻋدوﻩ اﻷﺧطر وﻫو ﻧﻔﺳﯾﺗﻪ وﺻوﺗﻪ اﻟداﺧﻠﻲ اﻟذي
داﺋﻣﺎ ﯾﺣﺎول داﺋﻣﺎ ﺑﻪ إﻟﻰ أﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن ﻣﻬﻣﺎ ﺣﺎول اﻻﻋﺗﻼء واﻟﺗرﻓﻊ ﻋن اﻟدﻧﺎءة ،ﺣﯾث ﺷﺑﻪ "واﺳﯾﻧﻲ "
ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻣﺳﺎر اﻟﺑﺷرﯾﺔ ،أو ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﺳﻌﺎدة إﻟﻰ اﻟﺑؤس
ا
ﻣرﯾم ﺑﺗﻔﺎﺣﺔ آدم اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﻧﻌرﺟﺎ
واﻟﺷﻘﺎء ،وﻫﻧﺎ ﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﺣﺎﻟﺔ ﻣرﯾم ﻣﻊ اﻟﺑطل اﻟذي ﯾﺣﺗرق ﺑﻧﺎرﻫﺎ ،وﻟﻛﻧﻪ ﻻ ﯾﺑﺎﻟﻲ ﺑل ﻗدﻣﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ .

 1اﻷﻣﺎم اﻟﺣﺎﻓظ ﻋﻣﺎد اﻟدﯾن ،ﻗﺻص اﻷﻧﺑﯾﺎء ،ط ،5دار اﻟطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻘﺎﻫرة ،1997 ،ص .338
2
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ي -ﺣﺎدﺛﺔ ﺷق اﻟﺑﺣر:
ﻟﻘ ـ ــد ﻟﺟـ ـ ــﺄ "واﺳـ ـ ــﯾﻧﻲ اﻷﻋـ ـ ــرج" إﻟـ ـ ـﻰ ﻣﻌﺟ ـ ـ ـزة ﺷـ ـ ــق اﻟﺑﺣـ ـ ــر ﺣﯾﻧﻣـ ـ ــﺎ ﻗ ـ ــﺎل } :ﺷـ ـ ــق ﺳـ ـ ــﺑﻊ ﺑﺣـ ـ ــور { ،1اﻟﺗـ ـ ــﻲ
ﺗرﻣـ ــز إﻟـ ـ ـﻰ ﺗـ ــدﺧل اﻟﻘ ـ ــدرة اﻹﻟﻬﯾ ـ ــﺔ ﻟﻧﺻ ـ ـرة اﻟﻣظﻠ ـ ــوم واﻟﻧﺟـ ــﺎة ﻣ ـ ــن اﻟظﻠ ـ ــم ﺑﻌـ ــد ﻣ ـ ــﺎ ﻛـ ــﺎن اﻟط ـ ــﺎﻏوت ﻓرﻋ ـ ــون
ﯾﻧﺷـ ــر ظﻠﻣـ ــﻪ وﻣﺣﺎرﺑﺗـ ــﻪ ﻟﻣوﺳ ـ ـﻰ ﻋﻠﯾـ ــﻪ اﻟﺳـ ــﻼم ،أوﺣـ ــﻰ اﷲ ﻟـ ــﻪ ﺑﺿـ ــرب اﻟﺑﺣـ ــر ﺑﻌﺻـ ــﺎﻩ ﻟﻧﺟـ ــﺎة ﻣﻧـ ــﻪ ،ﺣﯾـ ــث
ــــل ﻓـــــرق ﻛـــــﺎﻟطّ ود
ﻗـ ــﺎل ﺗﻌـ ــﺎﻟﻰ } :ﻓﺄوﺣﯾﻧـــــﺎ إﻟـــــﻰ ﻣوﺳـــــﻰ أن اﺿـــــرب ﺑﻌﺻـــــﺎك اﻟﺑﺣـــــر ﻓـــــﺎﻧﻔﻠق ﻓﻛـــــﺎن ﻛـ ّ
اﻟﻌظـــــﯾم { 2دﻟﯾ ـ ــل ﻫ ـ ــذا أن اﻟﺑطﻠ ـ ــﺔ ﻋﺎﻧ ـ ــت اﻟظﻠ ـ ــم ،ﻓ ـ ــﻼ ﺑ ـ ــد أن ﯾ ـ ــﺄﺗﻲ ﯾ ـ ــوم ﺗﻧﺗﺻ ـ ــر ﻫ ـ ــﻲ وﺗﻔ ـ ــوز ﺑﺣﺑﯾﺑﻬ ـ ــﺎ،
وﯾﻧﻘﺷﻊ اﻟﺿﺑﺎب ﻋن ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ وﯾﻌود ﻟﻬﺎ اﻟﻧور واﻷﻣل.
 -2اﻟرﻣز اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ:
ﯾﻌـ ـ ــد اﻟرﻣـ ـ ــز اﻟﺗـ ـ ــﺎرﯾﺧﻲ ﺳـ ـ ــﺟل ﻧﺷـ ـ ــﺎطﺎت اﻟﺑﺷ ـ ـ ـرﯾﺔ ،وﺣﺿـ ـ ــﺎرات ﺳـ ـ ــﺎﺑﻘﺔ أﻋﯾـ ـ ــدت ﺻـ ـ ــﯾﺎﻏﺗﻪ ﺑطرﯾﻘـ ـ ــﺔ
رﻣزﯾـ ــﺔ ،ﯾﻌﺑـ ــر ﻋـ ــن اﻟواﻗـ ــﻊ أو ﻣﺣﺎوﻟـ ــﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾـ ــر ﻓﯾـ ــﻪ ﺑطرﯾﻘـ ــﺔ ﻏﯾـ ــر ﻣﺑﺎﺷ ـ ـرة ،ﻻﺳـ ــﺗﯾﻘﺎظ اﻟﻬﻣـ ــم ﺣﯾـ ــث ﺗﻘـ ــول
"إﯾﻣـ ـ ــﺎن ﺟـ ـ ــﻼوي "} :اﻟرواﯾـ ـ ــﺔ ﻛوﺣـ ـ ــدة ﻣـ ـ ــن اﻟﻣﺗﻣـ ـ ــﺛﻼت اﻟﺗـ ـ ــﻲ ﯾﻧﺗﺟﻬـ ـ ــﺎ اﻹﻧﺳـ ـ ــﺎن ،ﺗﻌطـ ـ ــﻲ ﻣﻌﻧـ ـ ــﻰ ﻟﺗﺟرﺑـ ـ ــﺔ
ﺗﺎرﯾﺧﯾ ـ ــﺔ ﻣﻌﯾﻧ ـ ــﺔ ،ﻓﺿ ـ ــﻼ ﻋ ـ ــن دﻣﺟﻬ ـ ــﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋ ـ ــﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ اﻟﻬوﯾـ ـ ـﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾ ـ ــﺔ اﻟواﺣ ـ ــدة اﻟﺗ ـ ــﻲ ﯾﺟ ـ ــرى
ﺑﺎﻻﺳـ ـ ــﺗﻣرار ﻓـ ـ ــﻲ ﺳـ ـ ــردﻫﺎ وﺗﺄوﯾﻠﻬـ ـ ــﺎ {  ،3ﺣﯾـ ـ ــث ﯾظﻬـ ـ ــر ﻓﯾﻬـ ـ ــﺎ اﻟﻘـ ـ ــدرة اﻹﺑداﻋﯾـ ـ ــﺔ ﻷدﯾـ ـ ــب ،اﻟـ ـ ــذي ﺣـ ـ ــﺎول
ﻟﺑس اﻟﻘﻧﺎع واﻟﺗﺳﺗر ﺑﺎﻟرﻣز ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋﻣﺎ ﯾﺟول ﻓﻲ ﺧﺎطرﻩ .
إن "واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج" ﺟﺳد ﻓﻲ ﻣﻌظم رواﯾﺎﺗﻪ اﻹرث اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﯾﺿﻣن ﻣﺻداﻗﯾﺗﻬم ،إذ ﯾﻌﺗﻣد ﻓﻲ
ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﻪ اﻟرواﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟذاﻛرة اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻣن أﻫم اﻟﻣﻣﯾزات اﻟﺗﻲ ﺗطﺑﻊ رواﯾﺗﻪ ،وﺗؤﻛد ﺑزوﻏﻬﺎ وﺧروﺟﻬﺎ ﻋن

1
2
3
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اﻟﺳﺎﺋد واﻟﻣﺄﻟوف واﻧﺧراطﻬﺎ ﺿﻣن اﻟرواﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗطﻣﺢ إﻟﻰ ﺗﺟدﯾد أدواﺗﻬﺎ وأﺳﺎﻟﯾﺑﻬﺎ اﻟﻔﻧﯾﺔ { ،1ﻓﻧﺟد
اﻟﻛﺎﺗب ﻻ ﯾﻧﻘل اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻘﻼ ﺣرﻓﯾﺎ ﺑل ﯾﻌطﻲ ﻟﻪ وﺟﻬﺎ أﺧر ﻏﯾر وﺟﻬﻪ ،أي ﻋﻠﻰ ﺣﺳب ﻣﯾوﻻﺗﻪ وﻣﺧﯾﻠﺗﻪ
دون أن ﯾﻔﻘدﻩ ﻣﺻداﻗﯾﺔ ﺣﯾث ﺻرح وﻗﺎل } :ﻟم أﻛن وﻓﯾﺎ ﻟﻬﺎ ) اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ( ﻣﺎ دام ﺧروﺟﻲ ﻋﻧﻬﺎ ﻻ
ﯾﺷﻛل ﺿر ار ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟرواﯾﺔ وﻣﺳﺎرﻫﺎ ﻛﻛل ،2 {.أي اﺳﺗدرج اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺄﺳﻠوب ﺳﻠس دون ﺣدوث ﺧﻠل
ﻓﻲ اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ ،أو ﺗرك ﺿرر ﻓﻲ ﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧص.
أ -اﻟﺳﺎﻣوراي:
ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ ﺣﺎوﻟﻧﺎ اﺳﺗﻧﺑﺎط ﺑﻌض اﻟﻘﺻص واﻟﺷﺧﺻﯾﺎت واﻷﻣﺎﻛن اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ،اﻟﺗﻲ
وري" ﺣﯾن ﻗﺎل } :اﻟﻣﺗﺎﺣف ﺗذﻛرﻧﻲ
ﻛﺗﺑت أﺳﻣﺎؤﻫﺎ ﺑﻣﺎء ﻣن ذﻫب ،إذ اﺳﺗﻬل رواﯾﺗﻪ ﻫذﻩ ﺷﺧﺻﯾﺔ "اﻟﺳﺎﻣ ا
اﻟﺳﺎﻣوري { ،وﻫذا اﻻﺳم ﻟﻪ دﻻﻟﺔ رﻣزﯾﺔ ﺟذورﻫﺎ ﺿﺎرﺑﺔ ﻓﻲ أﻋﻣﺎق اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﺑﻌﯾد ،ﻓﻬو رﻣز
ا
ﺑﻣﯾﺗﺔ
ﻟﻠﺳﺎﻣوري" }اﻟﻣﻘﺎﺗﻠون اﻟذي ﻋرﻓوا ﻓﻲ ﺣﯾﺎة
ا
ﻟﻠﺷﺟﺎﻋﺔ واﻟﻘوة واﻷﻣن ،إذ ﯾظﻬر ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌرﯾﻔﻪ "
اﻻﻛﺎرة{  ،3ودﻻﻟﺔ ﻫذا إن "واﺳﯾﻧﻲ" ﯾﻔﺿل اﻟﻣوت وأﻧت ﺗﺣﺎرب ﺑﺷرف ،أﻓﺿل ﻣن أن ﺗﻌﯾش ﻣذﻟوﻻ ﻣﺛل
ﺣﺎل ﺷﻌوب اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘﻣﻊ واﻟﺣرﻣﺎن واﻟﻌﯾش ﺗﺣت وطﺄة اﻟﺧوف ﻣن اﻟﻛﻼم.
ب -دﻻﻟﺔ اﻟﻣورﯾﺳﻛﻲ وﺗﺎرﯾﺦ ﻏرﻧﺎطﺔ :
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﻧﻘطﺔ وﺻل ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ،أو ﺟﺳر ﺗﺎرﯾﺧﻲ رﺑط ﺑﯾن اﻟﻣﺷرق اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻷﻧدﻟس،
ﺣﯾث أﺳﺳت ﺣﺿﺎرة إﺳﻼﻣﯾﺔ ﻗﺎوﻣت اﻟزﻣن وﺑﻘﯾت ﺧﺎﻟدة ﻟﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا ،إذ أﺷﺎر إﻟﻰ أﺻول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ
ﺣﯾن ﻗﺎل} :ﻣﺎ أﺣﻘر وداﻋﺗك ﯾﺎ ﺟدي "اﻟﻣورﺳﻛﻲ" اﻟذي ورث اﻟﺳﺎﻣﺑوا ﻋن اﻟذﯾن ﺗرﻛوا ﻏرﻧﺎطﺔ ﻟﻠﺷﻌﻠﺔ

1

ﻫﻧﯾﺔ ﺟوادي ،اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺳردي ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ رواﯾﺎت واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺧﺗﺑر ،ع ،9ﺳﻧﺔ ،2013

ص. 258
2
3

ﻛﻣﺎل رﯾﺣﺎﻧﻲ ،ﻫﻛذا ﺗﺣدث اﻷﻋرج ،ص .89
اﻟرواﯾﺔ ،ص .14
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ﺧﺷﺑﺔ ﺿﻠّ ﻬﺎ أﺛﻘل ﻣن وﺟوﻫﻬم {  ،1ودﻻﻟﺔ ﻫذا ﻫو اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺗﻌﺳف واﻟﻣﻌﺎﻧﺎة واﻟﻣﺟﺎزر اﻟﺗﻲ ﻣورﺳت
ﻋﻠﯾﻬم ،وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗم ﺗرﺣﯾل ﻣﺳﻠﻣﻲ اﻷﻧدﻟس وﯾوﺛّق ﻛﻼﻣﻪ ﻫذا ﻣن ﺧﻼل ﻗوﻟﻪ } :ﺟدﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺣﻛﻲ إن
أﺻﻠﻧﺎ أﻧدﻟﺳﻲ ٕوان وﺟدﻧﺎ اﻷول ﻗﺎدم ﻣن ﻏرﻧﺎطﺔ وأﻧﻪ أﻧﻘد ﻣن اﻟﻣوت ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﺣﺎﻛم اﻟﺗﻔﺗﯾش ﺗﺣرق
اﻟﻣﻛﺗﺑﺎت وﻗد أﺣرﻗوا ﻟﻪ ﻣﻛﺗﺑﺗﻪ { ،2وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻣﯾز اﻟﻌﺎﻟم أو اﻟوﻗﻊ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﯾوم ،ﻟﻛن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟورﺳﻛﯾﯾن
ﻓﺎﻟﻌرب ﯾﺗﻘﺎﺗﻠون ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم ،ﻓﻣﺻطﻠﺢ "اﻟﻣورﺳﻛﯾون" إﺷﺎرة ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﺿﺣﺔ ﻟﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺣﻛم اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻷوروﺑﺎ ،ودﺧول اﻟﻌرب ﻓﻲ ﻏﯾﺑوﺑﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾد} ،ﻫو ﻣﺻطﻠﺢ اﺻطﻠﺢ ﻣﺳﻠﻣﻲ اﻷﻧدﻟس ﺑﻌد 1492اﻟذي
ﯾﻘوﻓﻲ إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ﺑﻌد ﺳﻘوط اﻷﻧدﻟس{ .3
ﻛﻣﺎ ﺗرﻣز أﯾﺿﺎ ﻏرﻧﺎطﺔ ﻟﻠﻣرأة اﻟﺗﻲ ﻣورس ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻛل أﻧواع اﻟﺗﻌذﯾب ،وﻫﻲ ﺣﻠﻘﺔ وﺻل ﺑﯾن اﻟﻣﺎﺿﻲ
واﻟﺣﺎﺿر ; ﻓﻐرﻧﺎطﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺣﺿﺎرة ﺗرﻣز ﻟﻠﺷﻣوخ رﻏم ﺛﻛﻠت اﻷﻋداء ﻋﻠﯾﻬﺎ ،وطرﺣﻬﺎ أﯾﺿﺎ أﻣﺎ ﻓﻲ
اﻟﺣﺎﺿر ﻓﻬﻲ رﻣز ﻟﻠﻣرأة اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎول إﺛﺑﺎت ﺷﺧﺻﯾﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﺿﻐوط واﻟﻣﻌﺎﻧﺎة واﻟﻘﯾود.
ﻛﻣﺎ ورد ﻣﺻطﻠﺢ "اﻟﺟزوﯾﺗﯾن" اﻟذي اﻋﺗﺑرﻫم اﻟﺗﺎرﯾﺦ أﻟد أﻋداء "اﻟﻣورﺳﻛﯾن" ﺣﯾن ﻗﺎل } :أﻧت ﯾﺎ
"ﺳﻔﯾﺎن اﻟﺟزوﯾﺗﻲ" واﺣد ﻣن ﺟﺎﻣدي اﻟﻛﻧﯾﺳﺔ اﻟﻛﺎﺛوﻟﯾﻛﯾﺔ { 4ﻓدﻻﻟﺔ ﻫذا ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﻫو ﺧﯾﺎﻧﺔ اﻟوطن وﺳﻌﯾﻪ
إي ﺗﻔﻛﯾر ; "ﻓﺎﻟﺟزوﯾﺗﯾون" رﻣز ﻟﻠﻣﻛر واﻟﺧداع واﻟﺧﯾﺎﻧﺔ واﻟﻌﻧف واﻟﻛرﻩ ﺗﺟﺎﻩ
ﻟﻸﻋداء وﺻرف ﺣﻘﻪ دون ّ
اﻹﺳﻼم ; ﻗد ﻋرﻓوا  } :ﻓرﻗﺔ ﻛﺎﺛوﻟﯾﻛﯾﺔ ﯾﺳوﻋﯾﺔ ﺗﻧﺗﺷر ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﻋﺎﻣﺔ ،وﻓﻲ اﻟﺑرﺗﻐﺎل ٕواﺳﺑﺎﻧﯾﺎ وﻓرﻧﺳﺎ
ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﻠﻣﻲ اﻷﻧدﻟس ﻣن ﺧﻼل ﻣﺣﺎﻛم اﻟﺗﻔﺗﯾش{ ،5ﻣﻌﻧﺎﻩ ﺗوظﯾف
اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﺻراع اﻷدﯾﺎن واﻟطواﺋف ﻛﻣﺎ ﻣﺛل ﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﺣروب اﻟﺻﻠﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم.

1
2
3
4

اﻟرواﯾﺔ ،ص .31
ﻛﻣﺎل رﯾﺣﺎﻧﻲ ،ﻫﻛذا ﺗﺣدث اﻷﻋرج ص .36
ﺟﻣﺎل ﯾﺣﯾﺎوي ،ﺳﻘوط ﻏرﻧﺎطﺔ وﻣﺄﺳﺎة اﻷﻧدﻟﺳﯾﯾن ،اﻟﺟزاﺋر ،2009 ،ص .40

اﻟرواﯾﺔ ،ص .11

5

ﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﺟزوﺗﻲ "https://ar.mwikipidia.org.wiki.
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ج -ﺳﯾرة ﺑﻧﻲ ﻫﻼل:
اﺳﺗﻧﺟد "واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج" ﺑﺄﻛﺛر اﻟﺳﯾر اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ وذﻟك ﺣﯾﻧﻣﺎ ﻗﺎل} :اﻟﻬﻼﻟﯾﯾن { ،1ﯾﻠﻣﺢ إﻟﻰ
أن ﻣﻌظم اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻬﺟرة ﺳواء ﺷرﻋﯾﺔ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ
اﻷدﻣﻐﺔ أو ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ ،ﺗﻛﻣن ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻋن ﺳﺑل اﻟﻌﯾش ﻓﻲ رﻓﺎﻫﯾﺔ ،إذ ﺗﻌد ﺗﻐرﯾﺑﯾﺔ "ﺑﻧو ﻫﻼل" أﻛﺑر
ﻫﺟرة ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣث ﻋن اﻷﻣن واﻻﺳﺗﻘرار ،اﺑﺗداء ﻣن اﻟﻣﺷرق ﻣرو ار ﺑﺎﻟﻣﻐرب وﺻوﻻ إﻟﻰ اﻷﻧدﻟس،
واﺳﺗﻘرارﻫم ﻓﻲ ﻣﻌظم ﻫذﻩ اﻷﻣﺎﻛن ﻓﻘﯾل } :إن ﻧﺷﺄة اﻟﺳﯾرة اﻟﻬﻼﻟﯾﺔ ﺗﻌود إﻟﻰ ﺻدر اﻹﺳﻼم وﺗﺳﺗﻣر ﻓﻲ
أﺟﯾﺎل ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ﺗﻐطﻲ ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺗﺳﻌﺔ وﺗﻐطﻲ إطﺎ ار ﻣﻛﺎﻧﯾﺎ ﻣﺗﺳﻌﺎ ﯾﺷﻣل اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ واﻷﻧدﻟس
وﻣﺻر{ ،2إذ رأى إن ﻫﺟرة "ﺑﻧو ﻫﻼل" ﻫو اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻷﻣﺛل ﻵﻓﺔ اﻟﯾوم اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺢ اﻟﻌﺎﻟم ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ
واﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﺧﻠﻔﻬﺎ ﻣن و ارﺋﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻐﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ .
د -اﻟﻛﺎﻫﻧﺔ وﺑﻧﻲ ﻛﻠﺑون :
ﺟﺳد ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣرأة اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ أو ﺻورة ﻟﻠﻣرأة اﻟﻘوﯾﺔ ﺣﯾث ﻗﺎل  } :ﻛﺎن وﺟﻪ اﻟﻛﺎﻫﻧﺔ ﻋﺑوﺳﺎ {

3

اﻟﺷﻣوخ واﻷﺻﺎﻟﺔ واﻟﻘوة واﻟﻛﺑرﯾﺎء ،واﻟﺻﻣود ﺿد اﻟﻌدو واﻟذﻛﺎء واﻟﺗﺿﺣﯾﺔ } ،ﻓﺎﻟﻛﺎﻫﻧﺔ "دﯾﻬﯾﺎ" اﻟﺑرﺑر ﻗﺎﺋدة
أﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﺧﻠﻔت اﻟﻣﻠك "أﻛﺳل" ﻓﻲ ﺣﻛم اﻷﻣﺂزﯾﻎ ،وﺣﻛﻣت ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻣدة  35ﺳﻧﺔ ﻋﺎﺻﻣﺗﻬﺎ ﻣﺎﺳﻛوﻻ
ﺧﻧﺷﻠﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ ،ﺗدﯾﻧت ﺑﺎﻟدﯾﺎﻧﺔ اﻟﯾﻬودﯾﺔ وﺧﺎﺿت ﻋدة ﻣﻌﺎرك ﺿد اﻟروﻣﺎن واﻟﻌرب واﻟﺑﯾزﻧطﯾﯾن {.4
دﻻﻟﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﻫﻲ ﺻورة اﻟﻣرأة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻬز ﻛﯾﺎﻧﻬﺎ ﺧوف اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر ،وﻻ رﺟل ﻏﺎﺿب.
ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ إﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟوطن اﻟﺗﻲ ﻗﺎوﻣت ﻛل اﻟﺻﻌﺎب وﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﺗﻌﻣرات ،إذ اﺳﺗﻌﻣل اﺻطﻼح أﺧر
ﻫو "ﺑﻧﻲ ﻛﻠﺑون" اﻟذي ﯾﻧﺎﻗض اﻟﻛﺎﻫﻧﺔ أﺷد ﻣﻧﺎﻗﺿﺔ ﺣﯾن ﻗﺎل  } :إن ﺣﻘﺑﺔ ﺑﻧﻲ ﻛﻠﺑون ﻫﻲ ﻣن أﺻﻌب

1

اﻟرواﯾﺔ ،ص.61

3

اﻟرواﯾﺔ ،ص .92

 2ﺣﻠﻣﻲ ﺑدﯾر ،اﺛر اﻟﺷﻌﺑﻲ ﻓﻲ اﻷدب اﻟﺣدﯾث دار اﻟوﻓﺎق ﻟدﻧﯾﺎ اﻟطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر ﻻﺳﻛﻧدر ،ص .58
4

اﻟﻛﺎﻫﻧﺔ دﯾﻬﯾﺎwww.amazighword.org.ndex-chow.
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اﻟﺣﻘب اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻷن اﻟوﺟوﻩ اﻟﻛﻠﺑﯾﺔ واﻟﻘﺗﺎﻟﯾﺔ واﻟﺳﻔﺎﻛون ﯾﻧﺑﺗون ﻣن ﺗﺣت أرﺟل اﻟﻣﺎرة ﻛﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟﻔطر ﻓﻼ
ﺗﻌرف ﻋدوك ﻣن ﺻدﯾﻘك { 1ودﻻﻟﺔ ﻫذا ﻫو إﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻔﺎﺳد اﻟذي ﯾﺣﻛم اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼل ،إذ
اﺳﺗﻐﻠوا ﻣﻧﺎﺻﺑﻬم ﻟﻠﻧﻬب واﻟﺳرﻗﺔ ﺗﺣت ﻣﺎ ﺳﻣﻲ ﺑﺣﻛم اﻟﺷﻌب ،واﻟدﺳﺗور اﻧﺗﺧﺑﻪ اﻟﺷﻌب وﻟﻛن اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ
ﻋﻛس ذﻟك ﺗﻣﺎﻣﺎ ،إذ اﻋﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣن أﺧطر اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ،اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻋرﺿﺔ
ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺎت ﻓﻘﺎل } :ﺷﺎﺧت ﻗﺑل ﻏزوات اﻟروم واﻟﻘرطﺎﺟﯾن واﻟوﻧدال واﻷﺳﺑﺎن واﻷﺗراك واﻹﻓرﻧﺞ
وﺑﻧﻲ ﻛﻠﺑون {.
ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم ﻫﻲ إﺷﺎرة ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻠﺣﻘﺑﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر اﻟﯾوم ،وﺗﺣﻛﻲ ﻗﺻﺔ اﻟﺻراع
ﻣن أﺟل اﻟﺣرﯾﺔ واﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ٕوارﺟﺎع ﺑﻠد ارﺗوت أرﺿﻬﺎ ﺑدﻣﺎء اﻟﺷﻬداء ،ﻫدﻓﻬﺎ ﺧدﻣﺔ اﻟﺷﻌب ﻻ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ.
 - 3اﻟرﻣز اﻟطﺑﯾﻌﻲ:
ﻣـ ــن ﺿـ ــﺎﻗت ﺑـ ــﻪ ﺳـ ــﺑل اﻟﺣﯾـ ــﺎة اﺗﺧـ ــذ ﻣـ ــن اﻟطﺑﯾﻌـ ــﺔ ﻣﻠﺟـ ــﺄ ﻟـ ــﻪ ،ﺣﯾـ ــث ﺗﻌﺗﺑـ ــر اﻟﻣﻧﺑـ ــﻊ اﻟ ـ ـرﺋﯾس ﻹﺑـ ــداع
اﻷدﺑ ـ ــﺎء ،إذ ﻧﺟ ـ ــدﻫم اﺗﺧ ـ ــذوا ﻣ ـ ــن اﻟطﺑﯾﻌ ـ ــﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠ ـ ــف أﺷ ـ ــﻛﺎﻟﻬﺎ وأﻟواﻧﻬ ـ ــﺎ ﺗرﺟﻣ ـ ــﺎن ﻷﻓﻛ ـ ــﺎرﻫم ،ﺳـ ـ ـواء ﺗﻌﺑﯾ ـ ــر
ﻋـ ــن اﻟﺻـ ــﻔﺎء أو اﻟﻧﻘـ ــﺎء أو اﻟـ ــﺑﻐض واﻟﻛ ـ ـرﻩ أو اﻟﺣـ ــب ﺗﺟـ ــﺎﻩ اﻟﺣﯾـ ــﺎة اﻟواﻗﻌﯾـ ــﺔ ،ﺣﯾـ ــث ﯾﻘـ ــول "ﻣﺣﻣـ ــد ﻓﺗـ ــوح":
" ﻛﺎﻧـ ــت ﻟـ ــدﯾﻬم ﻋﻣﻠﯾـ ــﺔ إﺳـ ــﻘﺎط ﺑطرﯾﻘـ ــﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾـ ــﺔ أو ﺳـ ــﻠﺑﯾﺔ ،ﻋﻠ ـ ـﻰ ﺣـ ــد ﺗﻌﺑﯾـ ــر ﯾـ ــﺎﻓﻊ ﻓﻬـ ــم ﯾﺳـ ــﻘطون ﺣﯾـ ــوﯾﺗﻬم
ٕواﺣﺳﺎﺳـ ـ ــﻬم ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﻣﺷـ ـ ــﺎﻫدة اﻟطﺑﯾﻌـ ـ ــﺔ ،إذ ﺗﻌﺗﺑـ ـ ــر ﻣـ ـ ــن أﻫـ ـ ــم اﻟﺣﻘـ ـ ــول اﻟﺗـ ـ ــﻲ ﻧﺎﻟـ ـ ــت اﻫﺗﻣـ ـ ــﺎم اﻷدﺑـ ـ ــﺎء ،ﺣﯾـ ـ ــث
اﺣﺗﺿ ـ ــﻧت ﻛ ـ ــل ﺷ ـ ــﺎﻋر وأدﯾ ـ ــب ﻟﺟ ـ ــﺄ إﻟﯾﻬ ـ ــﺎ ،وأﻋطﺗ ـ ــﻪ ﻋﻧﺎﺻ ـ ــر اﻟﺗ ـ ــﻲ ﺗﻧﺎﺳ ـ ــب ﺣﺎﻟﺗ ـ ــﻪ اﻟﻧﻔﺳ ـ ــﯾﺔ ﻟﺗﻌﺑ ـ ــر ﻋ ـ ــن
ﻣﺷـ ــﺎﻋرﻩ وﻋواطﻔـ ــﻪٕ ،واﻋطـ ــﺎء رؤﯾـ ــﺎ رﻣزﯾـ ــﺔ ﻣﺷـ ــﻌﺔ } ،ﻓ ـ ـﺈن ﻛﺎﻧـ ــت اﻟطﺑﯾﻌـ ــﺔ ﺗﻧﺗﺟﻬـ ــﺎ ﻣﻣـ ــﺎ ﻟـ ــدﯾﻬﺎ ﻣـ ــن ﻣـ ــﺎدة
ﻓـ ـ ـ ـﺈن اﻹﻧﺳـ ـ ـ ـﺎن ﯾﺻ ـ ـ ــﺑﻐﻬﺎ ﻣ ـ ـ ــن ﻣ ـ ـ ــﺎدة ﺗﺧ ـ ـ ــرج ﻣ ـ ـ ــن ذاﺗ ـ ـ ــﻪ { . 2أي أن اﻷدﯾ ـ ـ ــب ﯾﻌﯾ ـ ـ ــد ﺻ ـ ـ ــﯾﺎﻏﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻ ـ ـ ــر
ﺑطرﯾﻘﺔ ﻓﻧﯾﺔ رﻣزﯾﺔ ﺗﺑﺗﻌد ﻣن إطﺎرﻫﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﺗﻛﺗﺳب أﺳﻠوﺑﺎ أﺣﺎﺋﯾﺎ ﺟدﯾدا.

1
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اﻟرواﯾﺔ ،ص .22
ﻓﺿﯾﻠﺔ ﻓﺎطﻣﺔ دوت ،ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻷدب واﻟرواﯾﺔ دار ﺳﺎﻣﺔ ،ط ،1ﻋﻣﺎن اﻷردن 2003 ،ص .17
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وﻣـ ـ ــن ﺧـ ـ ــﻼل اطﻼﻋﻧـ ـ ــﺎ ﻟﻠرواﯾـ ـ ــﺔ ﻧﺣـ ـ ــﺎول أن ﻧﺳ ـ ـ ـﺗﻣد ﺑﻌـ ـ ــض اﻟرﻣـ ـ ــوز اﻟطﺑﯾﻌﯾـ ـ ــﺔ اﻟﺗـ ـ ــﻲ ﻟﺟ ـ ـ ـﺄ إﻟﯾﻬـ ـ ــﺎ
اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ رﺣﻠﺗﻪ اﻷدﺑﯾﺔ ﻫذﻩ وﻣﻧﻬﺎ :
ا-رﻣزﯾﺔ اﻟﺷﻣس :
إن "واﺳﯾﻧﻲ" اﺳﺗﺧدم رﻣز اﻟﺷﻣس ﻓﻘﺎل } :اﺗﺳﻣت ﺑﺈﺷراق ﺗﺄﻟﻘت ﺑﻪ ﺷﻣوس اﻟﻌﺷر اﻟﺗﻲ ﻛﻧﺎ ﻧﺣل ﺑﻬﺎ
ﻓﻲ ﺧﻠوﺗﻧﺎ { ،1ودﻻﻟﺔ ﻫذا أن ﺟﻣﺎل ﻣرﯾم ﯾﺷﯾﻊ ﺿﯾﺎء ﻛﺎﻟﺷﻣس ﻋﻧد ﺷروﻗﻬﺎ ،ﺗﻧﺷرح اﻟﺻدر وﺗﺑﻌث ﻓﻲ
اﻟروح اﻟﺗﻔﺎؤل وﺗﺿﻲء اﻟﻧﻔس ،ﻓﻼ ﺷﻲء ﺟﻣﯾل ﻓﻲ اﻟوﺟود ﻣﺛل ﺷروق اﻟﺷﻣس ،إذ ﯾري ﻓﻲ وﺟﻬﻬﺎ اﻷﻣل
واﻟﺣﯾﺎة إذ ﻗﺎل } :اﻟذي ﯾﻣﻠﺊ أﺷﻌﺔ اﻟﺷﻣس واﻟﻐﯾوم ﻓﻲ اﻷﻛﯾﺎس وﯾﺑﯾﻌﻬﺎ { ،2ﻓﺎﻟﺷﻣس رﻣز ﻟﻠﻧﻘﺎء واﻟﺻﻔﺎء
واﻷﻣل واﻟﺳﻛﯾﻧﺔ ،أﻣﺎ اﻟﻐﯾوم ﻓﻬﻲ رﻣز اﻟﻛﺂﺑﺔ واﻟﺣزن واﻟظﻼم ودﻻﻟﺔ ﻛﻼﻣﻪ ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣرادﻓﯾن ﻣﺗﺿﺎدﯾن
ﻫﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﺑطل ﻣﻊ ﻣﺣﺑوﺑﺗﻪ ﻣرﯾم ،وﻣﻊ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣرﯾر وﻫﻲ ﺣﯾﺎة ﻋﺎﺷﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﺣب واﻟﺣرب
أو ﺑﯾن اﻵﻣﺎل واﻵﻻم.
ﻛﻣﺎ ﺻرح أﯾﺿﺎ } :وﻣن ﻋﯾﻧﻲ ﻛﺣﺑﺎت اﻟرﻣل ﻣﻠوﻧﺔ ﺑدم اﻟﺷﻣس ﻗﺗﻠت ﻫذا اﻟﻔﺟر{  ،3ﻫﻧﺎ ﯾﻘﺻد
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﻣرﯾم ﺑﺑطﻠﻬﺎ وﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺻﺎﻓﯾﺔ وﺻﺎدﻗﺔ ﻛﺻﻔﺎء اﻟﺷﻣس ،ﻗﺑل أن ﺗﻠوث ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺑﻣﺟﻲء زوج ﻣرﯾم اﻟذي ﺣطم ﻛل أﺣﻼﻣﻬﺎ وآﻣﺎﻟﻬﺎ ،إذ اﻋﺗﺑرﻫﺎ ﻛﺧﻧﺟر ﻏرس ﻓﻲ ﺻدرﻩ أو ﺻﻔﺗﻪ رﺟﻌﯾﺔ
إﻟﻰ واﻗﻌﻪ وﻣﺻرع ﺣﻠﻣﻪ ،ﻓﺎﻟﺛﺎﻟوث رﻣز اﻟﻬﻼك واﻟﺧوف واﻟﻣوت .أﻣﺎ اﻟﺷﻣس ﻓﻬو رﻣز ﻟﻠﻧور واﻟﺗﻔﺎؤل
واﻟﺧﯾر واﻟدفء.
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رواﯾﺔ ،ص .47
ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ،ص .13
ﻧﻔﺳﻪ ،ص.9
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ب -دﻻﻟﺔ اﻟﻣطر و اﻟﺻﺣراء:
وظف "واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج" رﻣز اﻟﺧﺻوﺑﺔ ﺣﯾن ﻗﺎل } :ﻗطرة أو ﻗطرات ﻣن ﻣﯾﺎﻩ اﻟﻣطر {  ،1ﻓﺎﻟﻣطر
رﻣز اﻟﺧﺻوﺑﺔ واﻟﻧﻣﺎء واﻻﺳﺗﻣ اررﯾﺔ ،ودﻻﻟﺗﻪ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﻏﺳل اﻷرض ﻣن اﻷوﺳﺎخ واﻷﺧطﺎء وﻗذارة
اﻷﻓﻌﺎل اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺗوﺣﻲ إﻟﻰ ﻣﺣو اﻵﻻم ،وﺗﺑﻌث ﺑﻣﺳﺗﻘﺑل ﺟدﯾد ﻟﺑطل ﻣﻊ ﺣﺑﯾﺑﺗﻪ ﻓﺎﻟﻣطر رﻣز اﻟﺗﻔﺎؤل
واﻟﺧﯾر .إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻫذا وظف أﯾﺿﺎ اﻟﺻﺣراء اﻟﺗﻲ ﺗرادف اﻟﺟﻔﺎف واﻟﻘﺣط واﻟﻬﻼك واﻟﻣﻌﺎﻧﺎة ﺣﯾن ﻗﺎل:
}ﻛﻧت ﺗﺣﻠﻣﯾن ﺑذﺑﺣﻪ ﻣن ﻗﻠﺑﻪ اﻟﺟﺎف ﻛﻧﺑﺗﺔ ﻣﻬﺟورة ﻓﻲ ﺻﺣراء ﻣﻘﻔرة {  ،2اﻟﺻﺣراء ﺗرﻣز إﻟﻰ اﻟﻌﻧﺎء،
اﻟﺷﻘﺎء وﺻﻌوﺑﺔ اﻟﻌﯾش ،وﻫﻧﺎ إﺷﺎرة ﻟﺗﻧﺎﻗض اﻟذي ﯾﻌﯾﺷﻪ اﻟﺑطل ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﺗﻌﯾﺳﺔ واﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﯾش ﻓﻲ
ﻛﻧف ﺣﺑﯾﺑﺗﻪ ﺑﻌد أﻟم اﻟﻬﺟران.
ج-دﻻﻟﺔ اﻟﺷﺟر و اﻟﺑﺣر واﻟطﯾر:
ﻟﻘد ﺻﺑﻎ "واﺳﯾﻧﻲ" رواﯾﺗﻪ ﻫذﻩ ﺑﻧوع ﻣن اﻟرﻣز اﻟطﺑﯾﻌﻲ ،إذ ﺣﺎول أن ﯾﺑرز رؤﯾﺗﻪ ﺗﺟﺎﻩ اﻟوﺟود،
وﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺧﺻﯾﻬﺎ وﯾﻣﻧﺢ ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﺑﻌدا أﺧر ﻋﻣﯾﻘﺎ ،إذ ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﺑﺳﯾطﺔ ﺗﺣﻣل ﻣﻌﺎﻧﻲ
ﻣﻛﺛﻔﺔ ﺣﯾث اﺗﺧذ ﻣن اﻟطﺑﯾﻌﺔ إﯾﺣﺎء ﻷﺑﻌﺎدﻩ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺣﯾن ﻗﺎل  } :ﺛم ﺳﻘطت ﻣرة أﺧرى ﺑﻘﺎﻣﺗﻲ ﺻﻌدت
إﻟﻰ ﻧﻔﺳﻲ راﺋﺣﺔ ﺟﺳدك وﻋطرك اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺑﻪ ﻓﺻل اﻟرﺑﯾﻊ ،واﻟﺣﺷﺎﺋش واﻟﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟﻣﺗوﺣﺷﺔ واﻟﺑﺣر واﻟﺻدف
اﻟﻣﺗوﺳط {.3
إن ﺗوظﯾﻔﻪ ﻟﻠطﺑﯾﻌﺔ ﺑﺎﺧﺗﻼﻓﻬﺎ ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺑطل اﻟﻣﺗﺿﺎرﺑﺔ ﺑﯾن اﻟﺣب واﻟﻛرﻩ ،ﻓﺎﻟﺑﺣر ﯾرﻣز
ﻟﻠﻘوة واﻟﻐﻣوض واﻟﻌظﻣﺔ واﻟطﻬﺎرة ،وﻓﺻل اﻟرﺑﯾﻊ ﯾرﻣز ﻟﻸﻣل واﻟﻌﻔوﯾﺔ واﻟﻣرح واﻟﺧﺿرة ،أﻣﺎ اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت
اﻟﻣﺗوﺣﺷﺔ ﺗرﻣز ﻟﻠﺧﯾﺎﻧﺔ واﻟﺧداع واﻟﻣﻛر واﻟﻌذاب .واﻟﺻدف اﻟﻣﺗوﺳطﻲ ﻓﻬو رﻣز ﻟﻠﺣﻧﯾن إﻟﻰ اﻟوطن
واﻟﻐرﺑﺔ ،وﻛل ﻫذﻩ اﻷﻣور ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻟم اﻟرواﯾﺔ وأﺣواﻟﻪ اﻟﻣﺗﻐﯾرة واﻟﻣﺿطرﺑﺔ .
1
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اﻟرواﯾﺔ ،ص .112
ﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ،ص .54
ﻧﻔﺳﻪ ،ص .167
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د-رﻣزﯾﺔ اﻷﻟوان:
ﻟﻸﻟوان ﻗوة رﻣزﯾﺔ ﻛﺑﯾرة وﻋﻣﯾﻘﺔ ،ﺣﺗﻰ ﺑﻌدﻣﺎ ﺗﻼﺷت اﻟﻣﻌﺗﻘدات اﻟﺧراﻓﯾﺔ واﺟﺗﺎح اﻟﻌﻠم اﻟﺳﺎﺣﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ،إﻻ أن ﺑﻌﺿﻬﺎ اﺗﺳﻣت ﺑﺧﺎﺻﯾﺗﻬﺎ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ورﻣزﯾﺗﻬﺎ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺣﯾﺎة }.اﻹﻧﺳﺎن اﻷول رﺑط ﺑﯾن اﻷﻟوان
واﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣدﻧﻲ ﺣوﻟﻪ ورﺑط ﺑﯾن اﻷﺷﯾﺎء واﻟﻘوة اﻟﺧﻔﯾﺔ ،وﻗد ﻏﯾرت اﻷﻟوان ﻋﺎدات اﻟﺷﻌوب وﺗﻘﺎﻟﯾدﻫم ،ﺣﺗﻰ
ﺻﺎرت ﺟزءا ﻣن ﻫذا اﻟﺗراث ،وﻗد رﺑطوا ﺑﯾن اﻟﻠون واﻟﺧراﻓﺔ ،واﻟﻠون واﻟدﯾن ،واﻟﻠون واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد {.1
ﺗﻌﺑﯾر ﻗوﯾﺎ ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻟﻧﻔس ﺗﺄﺛﯾ ار ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ
ا
ﻛﻣﺎ أن ﻟﻸﻟوان أﺛر ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﯾﺔ وﻣزاج اﻹﻧﺳﺎن ،ﻓﻬﻲ ﺗﻧﻘل
ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻷﺷﺧﺎص ،إذ ﻧﺟد اﻟرواﺋﻲ ﺗﯾﻘن أﯾﺿﺎ ﻟﻠﻐﺔ اﻷﻟوان ﻧظ ار ﻟﻠﻘدرة اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻟدﯾﻪ ،ﺣﯾث
اﺳﺗﻌﻣل ﻋدة أﻟوان ﺗﻌﺑر ﻋن ﻣزاﺟﯾﺗﻪ وﻧﻔﺳﯾﺗﻪ ﺗﺟﺎﻩ اﻟواﻗﻊ ،إذ ﻧﺟدﻩ أدرج اﻟﻠوﻧﯾن اﻟرﺋﯾﺳﯾن اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿﯾن
اﻷﺑﯾض واﻷﺳود ﺣﯾن ﻗﺎل } :ﺳواد ﻋﯾﻧﯾك اﻟذي اﺗﺳﻊ أﻛﺛر ﺑﺑﯾﺎﺿﻬﺎ اﻟذي زاد ﻧﺻﺎﻋﺗﻪ { .2
ﻧﻠﻣس إﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺟﻣﺎل واﻷﺻﺎﻟﺔ واﻟﻌروﺑﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺗب ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺔ وﻫﻲ ﺧﺎﺻﯾﺔ ﺗﻣﺗﺎز ﺑﻬﺎ اﻟﻣرأة
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻏﯾر اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣدﻟول آﺧر ; ﻓﺎﻷﺑﯾض ﯾرﻣز ﻟﻠطﻬﺎرة ،اﻟﺗﻔﺎؤل ،اﻟﺑراءة ،اﻟوداﻋﺔ ،اﻟرﻗﺔ،
اﻟﺳﻼم ،واﻟﻧور ،ﻋﻠﻰ ﻋﻛس ﻧظﯾرﻩ اﻷﺳود اﻟذي ﯾرﻣز ; ﻟﻠﺧوف ،اﻟﺣزن ،اﻟظﻼم ،اﻟﻣﻛر ،اﻟرﻋب ،اﻟﺧﺑث،
واﻟﺗﺷﺎؤم .ﻓﻌﻣوﻣﺎ اﻟﻠون اﻷﺑﯾض ﻣﺣﺑوب واﻷﺳود ﻣﻛروﻩ ،واﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﻛﻼﻣﻧﺎ ﻫذا ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ  } :ﯾوم
ﻓﺄﻣﺎ اﻟّ ذﯾن اﺳودت وﺟوﻫﻬم أﻛﻔرﺗم ﺑﻌد إﯾﻣﺎﻧﻛم ﻓذوﻗوا اﻟﻌذاب ﺑﻣﺎ ﻛﻧﺗم
ﺗﺑﯾض وﺟوﻩٌ وﺗﺳود وﺟوﻩ ّ
ّ
أﻣ اﻟّ ذﯾن اﺑﯾﺿت وﺟوﻫﻬم ﻓﻔﻲ رﺣﻣﺔ اﷲ ﻫم ﻓﯾﻬﺎ ﺧﺎﻟدون { .3
ﺗﻛﻔرون ،وّ ﺎ
اﺳﺗﻌﻣل أﯾﺿﺎ اﻟﻠون اﻷزرق ﺣﯾن ﻗﺎل...} :ﯾﻌﯾد إﻟﻰ اﻟﺳﻣﺎء زرﻗﺗﻬﺎ ٕواﻟﻰ اﻟوﺟوﻩ اﻟﺣزﯾﻧﺔ ﺻﻔﺎؤﻫﺎ{،4
ﻓدﻻﻟﺔ اﻷزرق ﺗﺣﻲ إﻟﻰ اﻻﻧﺗﻌﺎش واﻟﺧﻔﺔ واﻟﺑرودة واﻟﺳﻼم ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫدوء اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺣﯾوﯾﺔ ،اﻟذي

1
2
3
4

ﻋﻣر أﺣﻣد اﻟﻣﺧﺗﺎر ،اﻟﻠﻐﺔ و اﻟﻠون ،اﻟﻘﺎﻫرة ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب ،ط 2ص .151
اﻟرواﯾﺔ ،ص .27
ﺳورة أل ﻋﻣران ،اﻵﯾﺔ رﻗم .107 ،106
اﻟرواﯾﺔ ،ص .134
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ﯾوﺣﻲ ﺑﺄن اﻟﺑطل ﯾﻌﯾش ﻫذﻩ اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ ﻣﺧﯾﻠﺗﻪ ﻣﻊ ﺣﺑﯾﺑﺗﻪ ﻣرﯾم ،وﯾﺗﻣﻧﻲ أن ﯾﻧطﻔﺊ وﻫﺞ اﻟﺷوق واﻟﺣرﻣﺎن
وﯾﻌﯾش ﺣﯾﺎة ﻫﺎدﺋﺔ ﺗﺑﻌث ﺑروح اﻷﻣل واﻟﻧﺷﺎط واﻟﺣﯾوﯾﺔ.
أﻣﺎ إدراﺟﻪ ﻟﻠون اﻷﺣﻣر ﺣﯾن ﻗﺎل } :ﺗﺗﺣوﻟﯾن إﻟﻰ ﺣﻣﺎﻣﺔ رﺷﯾﻘﺔ ﺗﺻﺑﺢ رﺟﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻷﺣﻣر ﺑﺎﻟﻧﺎري
اﻟﯾدوﯾﺔ { .1ﻓﺎﻟﻠون اﻷﺣﻣر ﯾﻣﺛل ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل اﻟﻣرأة واﻷﻧوﺛﺔ ،ﻓﻬو ﻟون ﺻﺎرخ ،رﻣز ﻟﻠﺟرأة واﻟﺣ اررة
واﻻﻧﻔﻌﺎل ،ﺣﯾث ﻗﯾل ﻋﻧﻪ } :ﻫو ﻣن اﻷﻟوان اﻟﺳﺎﺧﻧﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣدة ﻣن وﻫﺞ اﻟﺷﻣس واﺷﺗﻌﺎل اﻟﻧﺎر واﻟﺣ اررة
وﻫو ﻣن أطول اﻟﻣوﺣﯾﺔ اﻟﺻوﺗﯾﺔ { ،2ﻓﻬو ﺑﺳﺑب ﺿﻐطﺎ دﻣوﯾﺎ ﻗوﯾﺎ وﺗﻧﻔﺳﺎ أﻋﻣق ،ﯾوﺣﻲ إﻟﻰ ﺳﺣر اﻟﻣرأة
وﯾﺛﯾر اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﻣﺣظور ،وﻛﺳر ﺣدود اﻟﻌﻘل ﻟﻠﻬروب ﻧﺣو اﻷﻧﺛﻰ ،وﻫذا ﻣﺎ ﯾطﺑﻊ
ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺑطل ﺑﺎﻟﺑطﻠﺔ ،وﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺟﺎوزت ﻛل ﻣﺣظور طﻐت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻧﺷوة واﻟﺣب واﻟﻌﺎطﻔﺔ.
إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻫذﻩ اﻷﻟوان اﺳﺗﻌﻣل اﻟﺑﻧﻔﺳﺟﻲ ﺣﯾن ﻗﺎل } :داﺧل اﻟﻐﯾﻣﺔ اﻟﺑﻧﻔﺳﺟﯾﺔ { .3ﻓﻬذا اﻟﻠون ﯾرﻣز
إﻟﻰ اﻟﺣزن واﻟﻌواطف واﻟﻬدوء واﻟﻐﻧﻰ ،ﺗﺑﯾن اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﺑطل ﻓﻲ اﻟﺣرب واﻟظروف اﻟﻘﺎﺳﯾﺔ ﻣن
اﻟواﻗﻊ واﻟﺣب واﻟﻌطف ﻣن ﺣﺑﯾﺑﺗﻪ ﻣرﯾم ،اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻌث ﻓﻲ روﺣﻪ اﻟﺳﻛﯾﻧﺔ واﻟﻬدوء واﻟﻧﻘﺎء.
وظف اﻟﻠون اﻷﺧﺿر ﯾرﻣز إﻟﻰ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﻬﯾﺔ } أﻛﻠت اﻷﺧﺿر واﻟﯾﺎﺑس {،4

ﻓﯾرﻣز إﻟﻰ

اﻟﺣﻛﻣﺔ إذ ﯾوﺣﻲ ﺑﺎﻟراﺣﺔ وﯾﻌﺑر ﻋن اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ،وﯾدﻋو ﻟﻠﺛﻘﺔ واﻟﺳﻼم واﻷﻣل واﻻﻧﺷراح ،ﻛﻣﺎ ﯾرﻣز ﻟﻠﻣﺣﺑﺔ
واﻟﻧﻌﯾم ،ﻟﻛن ذﻟك } ﻧظ ار ﻻرﺗﺑﺎطﻪ ﺑﺎﻟطﺑﯾﻌﺔ أﺻﻼ ﻛﺎﻟﻧﺑﺎﺗﺎت واﻷﺣﺟﺎر اﻟﻛرﯾﻣﺔ ﺛم ﺟﺎءت اﻟﻣﻌﺗﻘدات
ﻻرﺗﺑﺎطﻪ ﺑﺎﻟﺧﺻب واﻟﺷﺑﺎب وﻫﻣﺎ ﻣﺑﻌث ﻓرﺣﺔ اﻹﻧﺳﺎن { ،5وﻟﻛن "واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج" ﻫﻧﺎ أدرﺟﻪ ﺑرﻣزﯾﺔ
ﻣﻐﺎﯾرة ﻟرﻣزﯾﺗﻪ ،ﺗﻣﺎﻣﺎ إذ أﺷﺎر إﻟﻰ إﻋﻼن اﻟﺣرب ﺿد أﻋداء ﺣﺑﯾﺑﺗﻪ أو اﻟﻬدوء ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ ،ﻓﻼ وﺟود
ﻟﻠﺗﺳﺎﻣﺢ أو اﻟﺗﻔرﯾق ﺑﯾن اﻟﺻﻐﯾر واﻟﻛﺑﯾر.
1

اﻟرواﯾﺔ ،ص .82

3

اﻟرواﯾﺔ ،ص .112

2ﻋﻣر أﺣﻣد ﻣﺧﺗﺎر ،اﻟﻠﻐﺔ و اﻟﻠون ص .111
4
5

ﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ،ص .175
ﻋﻣر أﺣﻣد ﻣﺧﺗﺎر ،اﻟﻠﻐﺔ و اﻟﻠون ص .210
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وظف اﻟﻠون اﻷﺻﻔر ﺣﯾن ﻗﺎل }:ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷوﻗﺎت اﻟﺗﻣس ﺷﺑﻬﺎ ﻣزﻋﺟﺎ ﺑﯾن اﻟﻣوت وراﺋﺣﺔ
اﻟﻣﺻﺎﺣف اﻟﻘرآﻧﯾﺔ اﻟﺻﻔراء { .1اﻷﺻﻔر ﯾرﻣز إﻟﻰ اﻟﻣرض واﻟﻧﺎر وﻫو ﻟون ﺳﺎﺧن ودﻻﻟﺗﻪ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﻫ و
إﺷﺎرة إﻟﻰ اﻻﺳﺗﺳﻼم ﻟﻠﻣﺻﯾر ،واﻟﻣوت اﻟﻣﺣﺗم واﻟﻔراق ﻗدرﻩ اﻟﻣﻌﻠوم وﻻ ﻣﻔر ﻣﻧﻪ ﺳوى ﺑﺎﻟﺗوﺑﺔ.
دﻻﻟﺔ اﻟﻣطر و اﻟﺻﺣراء:
اﻋﺗﻣد "واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج" ﻋﻠﻰ رﻣز اﻟﺧﺻوﺑﺔ ﺣﯾن ذﻛر} :ﻫﻲ ﻗطرة أو ﻗطرﺗﺎن ﻣن ﻣﯾﺎﻩ اﻟﻣطر{،2
ﻓﺎﻟﻣطر رﻣز اﻟﻧﻣﺎء واﻟﺧﺻوﺑﺔ واﻟﻌطﺎء واﻻﺳﺗﻣ اررﯾﺔ ودﻻﻟﺗﻪ ،ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﻫو ﻏﺳل اﻷرض ﻣن اﻟوﺳﺎﺧﺔ
واﻟﻧذاﻟﺔ ،ﻛﻣﺎ ﯾوﺣﻲ أﯾﺿﺎ إﻟﻰ ﻣﺣو اﻵﻻم وﺗﺣﻘﯾق اﻷﺣﻼم ﻓﻬو رﻣز اﻟﺗﻔﺎؤل ،أﯾﺿﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ذﻟك اﺳﺗﺧدم
ﻛﻠﻣﺔ ﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻬﻲ اﻟﺻﺣراء } :ﻛﻧت ﺗﺣﻠﻣﯾن ﺑذﺑﺣﻪ ﻓﻲ ﻗﻠﺑﻪ اﻟﺟﺎف ﻛﻧﺑﺗﻪ ﻣﻬﺟورة ﻓﻲ ﺻﺣراء
ﻣﻘﻔرة{ ،3ﻓﺎﻟﺻﺣراء رﻣز اﻟﻬﻼك واﻟﺟﻔﺎف ﻛﻣﺎ ﺗرﻣز ﻟﻠﺻﺑر واﻟﻘوة واﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﯾش ،ودﻻﻟﺔ ﻫذا ﻓﻲ
اﻟرواﯾﺔ اﻟﺗﻧﺎﻗض اﻟذي ﯾﻌﯾﺷﻪ اﻟﺑطل ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﺗﻌﯾﺳﺔ واﻟﺻﻌﺑﺔ وأﻟم اﻟﻔراق ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺻﺑر واﻷﻣل
ﻓﻲ اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟوطن واﻟﻌﯾش ﺳوﯾﺎ ﺟﻧﺑﺎ إﻟﻰ ﺟﻧب ﻣﻊ ﻣﺣﺑوﺑﺗﻪ.
 4اﻟرﻣز اﻷﺳطوري :اﻟﻣوروث اﻟﺷﻌﺑﻲ.
إن ﺗوظﯾـ ـ ـف اﻟﻣ ـ ــوروث اﻟﺷ ـ ــﻌﺑﻲ اﻟﻬﺎﻣﺷ ـ ــﻲ واﻷﺳ ـ ــطورة واﻟﺣﻛﺎﯾ ـ ــﺔ اﻟرﻣزﯾ ـ ــﺔ ﺗﻌﺑﯾ ـ ــر ﻋ ـ ــن ﻣ ـ ــﺎ ﯾﺧ ـ ــﺗﻠﺞ
ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ــﻧﻔس ،ﺑﻣ ـ ــﺎ أن اﻷدب اﻟرﺳ ـ ــﻣﻲ ﻟ ـ ــﻪ ﻣﻛﺎﻧﺗ ـ ــﻪ اﻟﻣرﻣوﻗ ـ ــﺔ واﻟﻣﻌروﻓ ـ ــﺔ اﺗﺧ ـ ــذ اﻷدﺑ ـ ــﺎء ﻣ ـ ــن اﻷدب اﻟﻌ ـ ــﺎم
واﻟﻣﻬﻣـ ــش ﻟﺳـ ــﺎﻧﺎ ﻟﻬـ ــم ،رﻏـ ــم ﺗﺎرﯾﺧـ ــﻪ اﻟﻣﺟﻬـ ــول واﻟﻧظ ـ ـرة اﻟدوﻧﯾـ ــﺔ اﻟﺗـ ــﻲ ﯾﻧظـ ــر إﻟﯾﻬـ ــﺎ ﻋﻠ ـ ـﻰ أﻧـ ــﻪ أدب ﻟﻘـ ــﯾط،
ـﺎن وأﺣﻛ ـ ــﺎم وﻋﺑـ ـ ــر،
إﻻ اﻧ ـ ــﻪ اﺟﺗ ـ ــﺎح اﻟﺳ ـ ــﺎﺣﺔ اﻟرواﺋﯾـ ـ ــﺔ ﺧوﻓ ـ ــﺎ ﻣ ـ ــن اﻟﺿـ ـ ــﯾﺎع ،وﻧظـ ـ ـ ار ﻟﻣ ـ ــﺎ ﯾﺣﻣﻠ ـ ــﻪ ﻣـ ـ ــن ﻣﻌ ـ ـ ٍ
ﺣﯾـ ـ ــث ﻗـ ـ ــﺎل أﺣ ـ ـ ــدﻫم } :إن اﻻﺗﻛـ ـ ــﺎء ﻋﻠ ـ ـ ـﻰ ﻫـ ـ ــذا اﻟﺗ ـ ـ ـراث ﻻ ﯾﻛﻔ ـ ـ ــل اﻟﺗﺟـ ـ ــﺎوب اﻷوﺳـ ـ ــﻊ ﻣ ـ ـ ــﻊ ذﻟـ ـ ــك اﻟﺷ ـ ـ ــﻌر

1
2
3

اﻟرواﯾﺔ ،ص .23
ﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ،ص .112
ﻧﻔﺳﻪ ،ص .54
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وﺣﺳـ ــب ،ﺑـ ــل ﯾﻘـ ــدم أﯾﺿـ ــﺎ ﺷـ ــﻬﺎدة اﻻﻋﺗ ـ ـزاز ﺑـ ــﺎﻟﻣوروث اﻟﻣﺷـ ــﺗرك وﯾﻛﺷـ ــف ﻋـ ــن ﺧـ ــوف دﺧﯾـ ــل ﻣـ ــن ﺿـ ــﯾﺎع
راﺑطﺔ ﺗﻌد ﻣﻘدﺳﺔ ﺣﯾث ﺗﺗﻌرض أﻗﻠﯾﺔ ﻣﺎ ﻟﻼﻧﺻﻬﺎر ﻓﻲ ﺗﯾﺎر ﻛﺑﯾر { .1
ﻓﺑﺎﻟﻧﺳـ ـ ــﺑﺔ ﻟﻸﺳـ ـ ــطورة ﻓﻬـ ـ ــﻲ ﻋﺑـ ـ ــﺎرة ﻋـ ـ ــن ﺳﻠﺳـ ـ ــﻠﺔ ﻟﺗـ ـ ــﺎرﯾﺦ اﻟﺣﺿـ ـ ــﺎرات اﻹﻧﺳـ ـ ــﺎﻧﯾﺔ ،اﻟﺗـ ـ ــﻲ ﺗﺑﻧـ ـ ــﻰ ﻋﻠ ـ ـ ـﻰ
اﻟﺻ ـ ـراع ﻣـ ــن أﺟـ ــل اﻟﺑﻘـ ــﺎء ﺑـ ــﯾن اﻟﺧﯾـ ــر واﻟﺷـ ــر واﻟﻣﯾﺗﺎﻓﯾزﯾﻘـ ــﺎ ،وﻫـ ــو ﺗﻔﻛﯾـ ــر إﻧﺳـ ــﺎن ﺑـ ــداﺋﻲ ﺣـ ــﺎول ﻓﯾـ ــﻪ إﺛﺑـ ــﺎت
ﻧﻔﺳ ـ ـ ــﻪ ،ﻟ ـ ـ ــذﻟك ﻟﺟ ـ ـ ــﺄ اﻷدﯾ ـ ـ ــب اﻟرﻣ ـ ـ ــزي ﻟ ـ ـ ــﻪ ﺣﯾ ـ ـ ــث ﻛﺳ ـ ـ ــﺎﻫﺎ ﺣﻠ ـ ـ ــﺔ ﺟدﯾ ـ ـ ــدة ﺗﺧ ـ ـ ــدم ﻣﺻ ـ ـ ــﺎﻟﺣﻪ ،وﻗ ـ ـ ــد ﻋرﻓـ ـ ـ ـت
اﻷﺳ ـ ـ ــطورة أﻧﻬ ـ ـ ــﺎ ; } ﺗﻌﺑﯾ ـ ـ ــر ﺛﻘ ـ ـ ــﺎﻓﻲ ورؤﯾ ـ ـ ــﺔ ﻟﻠﻌ ـ ـ ــﺎﻟم ،اﺑﺗﻛرﻫ ـ ـ ــﺎ اﻹﻧﺳ ـ ـ ــﺎن اﻟﺑ ـ ـ ــداﺋﻲ ﻟﺗﻔﺳ ـ ـ ــﯾر اﻟﺣﯾ ـ ـ ــﺎة واﻟﻛـ ـ ـ ـون
واﻹﺟﺎﺑ ـ ــﺔ ﻋ ـ ــن اﻷﺳ ـ ــﺋﻠﺔ اﻟﻣﺣﯾـ ـ ـرة {  ،2ﻛﻣ ـ ــﺎ ﺑﻠﻐ ـ ــت اﻷﺳ ـ ــطورة ﺑﺗﻣﺟﯾ ـ ــد اﻵﻟﻬ ـ ــﺔ ٕواﻧﺻ ـ ــﺎف اﻵﻟﻬ ـ ــﺔ واﻟﻣ ـ ــﺎوراء
اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﻧﺟﺎد اﻷدﺑﺎء ﺑﻬﺎ واﺳﺗﺣﺿﺎرﻫﺎ ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟﻬم.

اﺳﺗﺧدم "واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج" اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣوروث اﻟﺷﻌﺑﻲ واﻷﺳطوري ﻓﻲ رواﯾﺔ "ﻣﺻرع أﺣﻼم ﻣرﯾم
اﻟودﯾﻌﺔ" وذﻟك أﺿﻔﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﻣﺳﺔ ﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻬﺎ إذ ﺗﻌﺗﻣد ﻣﻌظم رواﯾﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗراث اﻟﺷﻌﺑﻲ واﻷﺳطوري
وﯾدﻋم ﻫذا ﻗوﻟﻪ } :ﻓﻛل أﻋﻣﺎﻟﻧﺎ ﺗﺟﺗﻬد ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻼرﺗﺑﺎط ﺑﺎﻟﺗراث واﻷﺳطورة واﻟﻣروﯾﺎت اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻫﻲ رﻏﺑﺔ
ﻣﻘﻠوﺑﺔ ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺟب أن ﯾﺣدث ﻗﺑل ﻗرون ﻋﻠﻰ اﻷﻗل {. 3
اﻟﻣوروث اﻟﺷﻌﺑﻲ واﻷﺳطوري ﻧﺗﺎج ﻣﻌرﻓﻲ ﺟﻣﺎﻋﻲ ﻟﻪ اﻣﺗداد ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺣﺎﺿر واﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﺑﻪ
ﯾﺣﺿر اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻓﻲ وﻋﺎء اﻟﺣﺎﺿر ﻟﯾﻣﺗد إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ،وﻟذﻟك ﻧﺟد ﻋﻧدﻩ ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة واﺿﺣﺔ ﻋﻧدﻩ ﻟذﻛرﻩ
أﺳطورة "دون ﻛﯾﺧوت ﻟﺳرﻓﺎﻧﺗس" }:ﺟدي اﻟذي ﯾرﻛب ﺣﺻﺎن ﻫرﻣﺎ ﻓﻲ ﯾدﻩ ﺳﯾﻔﻪ اﻟﻣﻛﺳور { ،4ﻓﯾﻪ دﻻﻟﺔ
ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺻراع اﻟذي ﯾﻌﯾﺷﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ،ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن ﻟﻘﻣﺔ اﻟﻌﯾش وﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن اﻟﻧظﺎم اﻟﻔﺎﺳد ،اﻟذي

1
2
3
4

إﺣﺳﺎن ﻋﺑﺎس ،اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر ،ط ،2دار اﻟﺷروق ،ﻋﻣﺎن ،1992 ،ص .118
ﻧزﯾﻬﺔ اﻟﺧﻠﯾﻔﻲ ،اﻟرﻣز ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﻣﺟﻠﺔ ﻣﻘﺎﻟﯾد ،ﻋدد  2017 ،7ص .07
ﻛﻣﺎل رﯾﺣﺎﻧﻲ ،ﻫﻛذا ﺗﺣدث اﻷﻋرج ،ص .31
اﻟرواﯾﺔ ،ص .114
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ﯾﺣﻛم اﻟﺑﻠد وﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺷﻌب ﯾﻣﺛل ﺑدون ﻛﯾﺧوت اﻟذي ﯾﺣﺎرب اﻟطواﺣن اﻟﻬواﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻪ رﻣز
اﻟﺑﺳﺎﻟﺔ واﻟﺷﺟﺎﻋﺔ واﻟﺷﻬﺎﻣﺔ ،رﻏم ﻫزﻟﻪ ورﻣز اﻟﺻراع ﺑﯾن اﻟﺧﯾر واﻟﺷر واﻟﺑﻘﺎء وﻟﻸﻗوى واﻟﺑﺣث ﻋن
اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ،وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻣﺛل واﻗﻌﻧﺎ اﻟﯾوم ،ﻛﻣﺎ أدرج أﯾﺿﺎ ﺳﯾرة } :ﺳﯾف ﺑن ذي ﯾزن { ،1ﻓﺑﻣﺟرد ذﻛرﻩ ﺗﺣﺻر
ﻓﻲ أذﻫﺎﻧﻧﺎ اﻟﺣﺎدﺛﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺎوزت اﻟواﻗﻊ واﻟﻣﺄﻟوف ،وﺷق طرﯾﻘﻬﺎ ﻧﺣو اﻷﺳطورة واﻟﺧﯾﺎل ،إذ
ﺣﺎرب اﻷﻋداء واﻷﺷرار ،ﻟذﻟك ﻣﺟدﻩ ﻗوﻣﻪ ﻟﻌدة رﻣوز ﻓﻬو رﻣز اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ واﻟﻘوة واﻟﺗﺿﺣﯾﺔ.
ﻛﻣﺎ ذﻛر أﯾﺿﺎ اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ اﻟرﻣزﯾﺔ وﻫﻲ ﺣﻛﺎﯾﺔ اﻟﺛﻌﻠب واﻟﻌﻧب إذ ﻗﺎل } :ﯾﺣﺗﻘر اﻟﻐﺑﻲ ﻫذﻩ ﺣﻛﺎﯾﺔ
اﻟﻌﻧب واﻟﺛﻌﻠب {  2ﻓﻬﻲ ﺣﻛﺎﯾﺔ ﺷﻌﺑﯾﺔ ذات ﻣﻐزى ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣن ﯾﺗﻣﺛل ﻟم ﯾﺗﻣﻛن اﻟوﺻول إﻟﯾك ﯾﺷﻣت ﻓﯾك
ﻓﻬﻲ رﻣز اﻟﻐﯾرة واﻟﺣﺳد .اﻟﺣﻘد ﻓدﻻﻟﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﺣﻘد زوج اﻟﺑطﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺑﯾﺑﻬﺎ واﻧﺗﻘﺎﻣﻪ ﻣﻧﻪ ﺑﺄﺧذ ﻣرﯾم
ﻣﻧﻬم ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺻﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ،وﻫﻲ ﺣﻛﺎﯾﺔ "ودﻋﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧﺔ " } ،إﺧوﺗك اﻟﺳﺑﻌﺔ أﻛﻠﺗﻬم اﻟﺣرب اﻟﺗﻲ
ﺳﺣﻘت أﺣﻼﻣﻬم واﺣدا واﺣدا ،ﻛﺎن ﯾﺟب أن ﯾﻠوح ﻟﻬم وراء اﻟﺟﺑل اﻟﺑﻌﯾد ﺑﺎﻟﻣﻐزل ﺑدل اﻟﻣﻧﺟل أن ﺣﻠﻣوا
ﺑﺄﻧﺛﻰ وﻗﺎﻟوا ﺛﺎﻣﻧﻧﺎ ﺳﯾﻛون دﻣﺎر وﻛﻧت ﺗﻌﻠﻣﯾن ﺑﻌﯾوﻧﻬم ،ﻟﻛن اﻟﺣرب اﻟﻛﺑرى اﻟﺗﻲ أﻛﻠت ﻓرﺣﺗﻬم أﻛﻠﺗﻬم ﻓﻲ
ﻣﺻﺑﻐﺔ وﻻدﺗك ﻛﺎﻧت ﻋﺳﯾرة ،ﻗﺎل أﻣك ﻓﻲ ﻧﻔﺎس اﻟﺧوف ﻟزوﺟﺔ أﺑﯾك ﻟوﺣﻲ ﺑﺎﻟﻣﻐزل { ،3وﻫﻲ ﺗرﻣز إﻟ ﻰ
اﻟﺧﯾﺎﻧﺔ واﻟﻣﻛر.
ﺗدور أﺣداﺛﻬﺎ ﺣول رﺟل ﺗزوج اﻣرأﺗﯾن واﺣدة ﻣﻧﻬﺎ ﺳﺑﻌﺔ ﻣن ذﻛور واﻷﺧرى ﻋﺎﻗر ،إذ ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك
ﻋﻧدﻫم ﻋﺎدة ﻫﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻠد اﻟﻣرأة ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ أطﻔﺎل ﺗﻧزل ﻋﻠﯾﻬم ﻟﻌﻧﺔ ،وﻟﻛن ﻫؤﻻء اﻹﺧوة أرادوا أن ﯾﻛون ﻟﻬم
أﺧت ﻓﻘﺎﻟوا ﻻﻣﻬم ﻫذا وﺷﺎءت اﻷﻗدار وﺣﻣﻠت اﻷم ،وﻗﺎﻟوا ﻟزوﺟﺔ أﺑﯾﻬم ﺣﯾن اﻗﺗرب ﻣوﻋد اﻟوﻻدة إذا وﻟدت
أﻣﻧﺎ طﻔﻠﺔ ﻓﺎﻟوﺣﻲ أﻟﯾﻧﺎ ﺑﺎﻟﻣﻐزلٕ ،واذا ﻛﺎن وﻟد ﻓﺎﻟوﺣﻲ ﺑﺎﻟﻣﻧﺟل ،وﻋﻧدﻣﺎ وﻟدت اﻷم ﻛﺎﻧت طﻔﻠﺔ ﺳﻣﺗﻬﺎ
ودﻋﺔ ﻓﻐﺎرت اﻟزوﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻠوﺣت ﻷﺑﻧﺎء ﺿرﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﻧﺟل ﻓﺗﺷﺗﺗوا إﺧوﺗﻬﺎ ﺑﻌد ذﻟك ،ﺟرت اﻷﯾﺎم
1

اﻟرواﯾﺔ ص .251

3

ﻧﻔﺳﻪ ،ص .190

2ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ،ص .196
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وﻛﺑرت ودﻋﺔ وأﺻﺑﺣت ﺗﻧﺎدي ﺑﺎﻟﻣﺷﺗﺗﺔ وﻋﻧدﻣﺎ ﺳﺄﻟت أﻣﻬﺎ أﺧﺑرﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺻﺔ ،ﻓﺄﻗﺳﻣت أن ﻻ ﺗدﺧل ﺑﯾﺗﻬم
إﻻ ٕواﺧواﻧﻬﺎ ﻣﻌﻬﺎ ،ﻓﺣﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﻟواء اﻟﺑﺣث وﺟﺎﻟت اﻟﺑﻼد ،وواﺟﻬت اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﺻﺎﻋب ﺣﺗﻰ
ﺟﻣﻌت ﺷﻣﻠﻬﺎ وﻋﺎدت إﻟﻰ ﺑﯾت أﺑﯾﻬﺎ ،وﻟﻛن ﻣﻛر زوﺟﺎت إﺧوﺗﻬﺎ ﺑﺈﻋطﺎﺋﻬم ﻟﻬﺎ ﺑﯾﺿﺔ ﺛﻌﺑﺎن وأﻛﻠﻬﺎ ﻟﻬﺎ،
ﺑدء ﺑطﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻﻧﺗﻔﺎخ اﻟﻛﺑﯾر ﯾوم ﺑﻌد ﯾوم ،ﻓﻌﺎد ﺗﺷﺗت إﺧوﺗﻬﺎ ﻣن ﺟدﯾد ﻟظﻧﻬم أن أﺧﺗﻬم ﻓﻌﻠت ﻓﺎﺣﺷﺔ وأﺗت
ﻟﻬم ﺑﺎﻟﻌﺎر ،وﺑﻌد ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ذﻟك اﻟﺑطن وﺟدت ﻋﺎﺑر ﺳﺑﯾل وﺳردت ﻟﻪ اﻟﻘﺻﺔ ﺛم ﺳﺎﻋدﻫﺎ ﺑﺎﻟﺗﺧﻠص ﻣن
اﻟﺛﻌﺑﺎن وﺗزوﺟﻬﺎ وأﻋﺎد ﻟﻬﺎ ﺷﻣﻠﻬﺎ ﻣن ﺟدﯾد ﺑﻌد اﻟﺑﺣث ﻋﻠﯾﻬم ٕواﺧﺑﺎرﻫم ﺑﺎﻟﺣﻘﯾﻘﺔ {.1
ﻓدﻻﻟﺗﻪ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﻫو أﻣل ﻣرﯾم ﺑزواج ﻣن ﺣﺑﯾﺑﻬﺎ ٕواﻋﺎدة ﺟﻣﻊ ﺷﻣﻠﻬم ﺑﻌد اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة واﻵﻻم ،ﻓرﻣزﯾﺔ
ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ ﺗﺟﺳد اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎﻧﺎة اﻷﻧﺛﻰ وﻧﺑذﻫﺎ ﻣن طرف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،رﻏم ﻣﺣﺎوﻟﺗﻬﺎ ﻹﺑراز ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ
رﻣز ﻟﻠﻌﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ،زد ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺣﻛﺎﯾﺎت اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟذي أﺿﺎف إﻟﻰ ﻋﺎﻟم
إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺑﻘﻰ ا
اﻟرواﯾﺔ ﺗﺷوﯾﻘﺎ ،ﻧﺟد ﻣﻧﻬم ﺣﻛﺎﯾﺔ "ﻗدور وﻟد رﻣﺿﺎن" ٕوادﻣﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳﺎء واﻟرذاﻟﺔ ﻹﺷﺑﺎع ﻏرﯾزﺗﻪ ،وﺣﻛﺎﯾﺔ
"ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟوال" اﻟذي ﯾﻛﺗﺷف زوﺟﺗﻪ ﺗﺧوﻧﻪ ﻣﻊ ﺧﺎدﻣﻪ وﺧﯾﺎﻧﺔ اﻟﺑطﻠﺔ ﻟزوﺟﻬﺎ.
ﻓﻬﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣروﯾﺎت ﻣﻘﺗﺑﺳﺔ ﻣن اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ ،ﻣن ﻛﺗﺎب أﻟف ﻟﯾﻠﺔ وﻟﯾﻠﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﻣﺷﺎﻫد
اﻟﺧداع واﻟﺟﻧس واﻟﺛوران ﻋﻠﻰ اﻟزوج واﻟﻔطﻧﺔ واﻟﺣﯾﻠﺔ ،ﻓﻛل ﻫذا ﯾﺿﯾف ﻟﻣﺳﺔ ﺗراﺛﯾﺔ ﻟﻸدب اﻟﻣﻌﺎﺻر
وﯾؤﻛد ﻫذا ﺣﯾﻧﻣﺎ ﻗﺎل  } :أﻧﺎ ﺑﺗﺣﺎور اﻟﻧﺻوص أوﻣن ﺑﺄن اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺟﻣﻌﺎء ﻻ ﺗﻛﺗب إﻻ ﻧﺻﺎ واﺣدا ﻛﻣﺎ
ﯾﻘول "ﺟرار ﺟﻧﯾت" ﻟﻲ ﻧﺻﺎن أﺳﺎﺳﯾﺎن ﻫﻣﺎ أﻟف ﻟﯾﻠﺔ وﻟﯾﻠﺔ و"دون ﻛﯾﺧوت" ،ﺑدأت ﻋﻼﻗﺗﻲ ب ﺑﻛﺗﺎب
>أﻟف ﻟﯾﻠﺔ وﻟﯾﻠﺔ< اﻟذي ﻣﺎزﻟت أرى ﻓﯾﻪ ﺗﺟﺳﯾد ﻟﻠﻌﺑﻘرﯾﺔ اﻟﺳردﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ أﻟﺣﻛﻲ {.2
ﺛر ﻓﻲ رواﯾﺗﻪ ،ﺣﯾث اﻋﺗﺑرﻩ ﺟزء ﻣن اﻷدب اﻟذي وﺟب اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﻪ
ﻛﻣﺎ وﺟد ﻓﻲ اﻟﻣوروث اﻟﺷﻔﻬﻲ أ ا
واﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻬذا ﺻرح ﻓﻲ أﺣد ﻣﻘﺎﺑﻠﺗﻪ  } :ﻋﻧدﻣﺎ أﻛون اﺑن ﻗرﯾﺗﻲ أﻛون ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ واﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻫﻲ أن ﯾﺻﻧف
 1ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑوزﯾد ،ﻗﺎﻣوس اﻷﺳﺎطﯾر اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ،ﻣﻧﺷورات اﻻﻧﺗروﺑوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ،وﻫران،2005 ،
ص.75
2

ﻛﻣﺎل رﯾﺣﺎﻧﻲ ،ﻫﻛذا ﺗﺣدث اﻷﻋرج ،ص .103
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ﺷﯾﺋﺎ ﺟدﯾدا ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ ﻓﺄﻧﺎ اﺳﺗدﻋﻲ اﻟﻣروﯾﺎت اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺿﻣن ﺗﻔﺎﻋل ﺣﻘﯾﻘﻲ ﻣﻊ اﻟﺣﺎﺿر ،ﻓﺎﻟﺗراث ﻋﻧدﻣﺎ
ﯾﻧﻔﺻل ﻋن اﻟواﻗﻊ ﯾﺻﺑﺢ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻻﻓﺗﺎت ﻻ ﻣﻌﻧﻰ ﻟﻬﺎ ،ﻓﺎﻷدب اﻟﺷﻌﺑﻲ اﺑن ﺑﯾﺋﺗﻪ ﻻ ﯾﺟب أن ﯾﺷﻌر
اﻟﻘﺎرئ ﻋﻧد ﻣواﺟﻬﺗﻪ ﻟﻠﻧص اﻟرواﺋﻲ أﻧﻪ ﺧﺎرج ﻋﺻرﻩ ﻓﺎﻟﺗراث اﻟﺷﻌﺑﻲ ﯾظل داﺋﻣﺎ { ،1وﯾظﻬر ذﻟك ﻹﯾرادﻩ
ﻟﻠﻣﺛل اﻟﺷﻌﺑﻲ } أﻫﺑل ﺗﻌﯾش { 2ﻓرﻣزﯾﺗﻪ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ أﻻﻣﺑﺎﻻة ورﻣﻲ ﻛل ﺷﻲء وراء اﻟظﻬر واﻟﺗظﺎﻫر ﺑﺎﻟﺟﻧون
واﻟﻌﻧﺎء واﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن ﻣﺎﻻ ﯾﻌﻧﯾك ،اﻟﻣﺟﻧون ﯾﻌﯾش اﻟﻠﺣظﺔ ﻛﻣﺎ ﯾرﯾد وﯾﻌﯾش ﻟﻧﻔﺳﻪ ﻻ ﯾﺑﺎﻟﻲ ﺑﺄﺣد ،وﻻ ﯾﺄﺧذ
أﺣدا ﺑﺑﺎﻟﻪ ﯾﻔﻌل ﻣﺎ ﯾرﯾد وﯾذﻫب أﯾﻧﻣﺎ ﯾرﯾد ،ﻋﻛس اﻟﻌﺎﻗل اﻟذي ﯾﺣﺎول داﺋﻣﺎ اﻟﺑﺣث ﻋن ﻣﺎ ﯾﺟري ﺣوﻟﻪ،
وﯾﻛون ﻣراﻗب ﻣن طرف اﻟﻧﺎس ﻛﻣﺎ ﯾراﻗب ﻫو أﯾﺿﺎ.
ودﻻﻟﺗﻪ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﻫﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺑطل ﻟﯾﺑﺣث ﻋن اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ٕواظﻬﺎرﻫﺎ إﻻ أﻋﯾن اﻟﺑﺎطل طﻐت ووﺟدت
ﻧﻔﺳﻪ ﺧﻠف اﻟﻘﺑطﺎن وﻣﻐزى ﻫذا اﻟﻣﺛل ،ﻫو اﻷﻛل واﻟﻌﯾش ﻻ داﻋﻲ ﻟﻔﻬم ﻣﺎ ﺣوﻟك ﺳوف ﯾﺄﺗﯾك وﺟﻊ ﻛﺑﯾر
ﻟرأﺳك ،ﻛﻣﺎ ﻫو ﺣﺎل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧظر اﻟﻛﺎﺗب .
اﺳﺗﺧﻼﺻﺎ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﻟﻘد ﺗﻌددت ﺗﻣظﻬرات اﻟرﻣز وأﻧواﻋﻬﺎ ﻣن أدﯾب إﻟﻰ أﺧر ،وﻟﻛن "واﺳﯾﻧﻲ"
ﻋﺎﻟﺟﻬﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺧﻔﯾﺔ اﻛﺗﺳﺑت اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠرﻣز ﺑﻘﻧﺎع ،وﻏطﺎﻫﺎ اﻹﯾﺣﺎء واﻟﻐﻣوض اﻛﺗﻔﻰ ﻓﻘط
ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻪ.
.II

ﺳﯾرورة اﻟرﻣز:
ﺗﻧﺎول "واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج" ﻓﻲ رواﯾﺗﻪ ﻣﻌظم ﺻور اﻟرﻣز ﺣﯾث اﺗﺧذ اﻟرﻣز ﻋﻧدﻩ ﻋدة دﻻﻻت وﻋدة

ﺗﻔﺳﯾرات ،وﻓق ﻣﺎ ﺗﻣﻠﯾﻪ ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺳرد اﻷﺧرى ﻣن ﺣدث وﻣﻛﺎن وزﻣﺎن ،ﯾظﻬر ﻓﻲ ارﺗﺑﺎط واﺷﺗﺑﺎك ﻛل
ﻋﻧﺻر ﺑﺄﺧر.

1
2

اﻟرواﯾﺔ ص.32 31
ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ  ،ص .118
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أ  -ﺳﯾرورة ﻣرﯾم:
اﺗﺧذت ﻣرﯾم ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟرواﯾﺔ رﻣزﯾﺔ اﻟﻣرأة اﻟﻣﻧﺑوذة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﻣﺣﻘورة ﯾظﻬر ذﻟك ﻟﻣﺎ ﺣدث ﻟﻬﺎ،
ﻣﺛﻠت ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻻﻏﺗراب واﻟﺗﺄﻟم ﻓﻲ واﻗﻊ ﻣﻠﻲء ﺑﺎﻻﻧﺗﻘﺎدات ،ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،اﻟﻣدﯾﻧﺔ ،اﻟﻧﺎس ،واﻟﻣﻔﺎﻫﯾم
واﻷﻓﻛﺎر واﻟﻌﻘﺎﺋد ﻛﻠﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻠﻬﺎ أﻛﺛر اﻧﻌزاﻻ} .ﻣﺗﻌب ﯾﺎ ﻣرﯾم ﺣﺗﻰ اﻟﻌظﺎم ،ﻗﻠت ﻟك أن اﻟدﻣﺎر
اﻟذي ﯾﻼﺣﻘﻧﺎ أﺻﺑﺢ اﻵن ﯾﻧﺎم ﻓﯾﻧﺎ {  ،1ﻓﻔﻲ اﻟﻘول ﺗﺑﯾﺎن ﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﺗﻛﯾف واﻻﻧﺳﺟﺎم ،ﻻ اﻟﻣﻛﺎن ﯾرﯾﺢ وﻻ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛل ﺷﻲء ﻛﺎن ﯾﺷﻛل ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم اﻟراﺣﺔ ،واﻟﺳﻛون ﻓﺎﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ أﻛﺛر ﻣن
اﻟرﺟل ،وذﻟك ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻛون ﻣﺿطﻬدة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻛﻣﺎ ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟرﺟل ﻧﻔﺳﻪ ،وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﻛون ﻓﻲ وﺿﻊ
أﺳوء ﻓﻼ ﻣﺟﺎل ﻟﺗﺣرﻛﻬﺎ أو ﺗﻧﻘﻠﻬﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺣرﻣﺔ ﺳﺗﺗﻠﻘﻔﻬﺎ اﻷﻟﺳﻧﺔ ،ﻋﻧد أي ﺧطوة ﺧﺎرج اﻟﻌﺎدي.
ﻓﻔﻛرة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋن اﻟﻣرأة آﻧذاك ﻻ ﺗﺗﻌدى اﻟﻣﺗﺎع ﺑﺄﺷﻛﺎﻟﻪ ،ﻓﺄﻓﻛﺎر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﺗﻌرض اﻟﻣرأة ﻟﻣزﯾد
ﻣن اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺟﺳدي ،ﻓﻼ ﻣﺟﺎل ﻟﻬﺎ إﻻ اﻟﻘﺑول ﺑﺎﻟواﻗﻊ ،ﻷن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻣردﻫﺎ ﺳﺗﻛﻠﻔﻬﺎ ﺣﺗﻣﺎ اﻟﻘﺗل.
ﺻور ﻟﻧﺎ "واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج" رﻣزﯾﺔ ﻣرﯾم اﻟﺑﺎﺋﺳﺔ ﻋن ﺣﻛﺎﯾﺎت واﻗﻌﯾﺔ ،ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﺑول ﺑﻣﺎ ﯾﻘدم ﻟﻬﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن
ﻫذا اﻟﻣﻘدم  ...رﺟل ﻣﺧﺻﻲ ﻣرﯾض ،ﻋﺎﺟز ﺟﻧﺳﯾﺎ ،ﻫﻲ اﻷﺿﻌف وﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﺑول.
}ﻫﺎ ﻫﻲ أﺧت ﻣرﯾم ﺗﻣﺎرس دور اﻟﻣﻣرﺿﺔ ورﺑﺔ اﻟﺑﯾت ،وزوﺟﻬﺎ ﻏﯾر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﻓﻌل أي
ﺷﻲء...وﻛل ﻣﺎ أﻋﻠﻣﻪ أن زوﺟﻬﺎ ﻋﺳﻛري ﻣﻘﻌد ﯾﻣﺷﻲ ﻋﻠﻰ ﻋرﺑﺔ ﻗدﯾﻣﺔ  ...ﻋﯾﻧﺎﻩ ﻣﻌﺻوﺑﺗﺎن ﻗﺎل ﻟﻪ
اﻟطﺑﯾب ﻻ ﺗﻧزع ﻫذﻩ اﻟﻌﺻﺎﺑﺔ إﻻ ﺑﻌد ﻋﺷرة ﺳﻧوات ،وﺳﻧرى ﺑﻌدﻫﺎ أﻧك اﺳﺗﻌدت ﺑﺻرك ﻛﺎﻣﻼ ﻋﻣرﻩ اﻵن
ﺳﺗون ﺳﻧﺔ {.2
ﻫذﻩ إﺣدى ﺻور اﻟﻣرأة ﺗﺣرم ﻣن اﻟﻣﺗﻌﺔ ،ﺣرﯾﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر ،اﻟﺣرﻛﺔ ،اﻟرﻓض ،ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﻓﻘط ﺑﺎﻟطﺎﻋﺔ
واﻟﺗﻧﻔﯾذ وﻣﺎ ﻋدا ﻫذا ﯾﻛون ﻣﺻﯾرﻫﺎ اﻟﻘﺗل ،ﻓﻬذﻩ ﻣن أﺑﺷﻊ ﺻور اﻟرداءة واﻟﺷﻣﺎﺗﺔ ﻣن طرف اﻟواﻗﻊ ﺗﺟﺎﻩ

1رواﯾﺔ ،ص .84
2

اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ،ص .286
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ﻣرﯾم ،اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻊ ﺛﻣن اﻟﺧطﺄ ﻣزدوﺟﺎ ﻣﺎدﯾﺎ وﻣﻌﻧوﯾﺎ وﯾﺑرئ اﻟرﺟل وﻛﺄﻧﻪ ﻣﻌﺻوم ﻣن اﻟﺧطﺄ وﻣﺎ اﻟﻣﻌﺻوم
إﻻ اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﻫﻲ ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﻌﺎر واﻟﺧطﯾﺋﺔ ﯾرﺟﻌون ﻛل اﻟﻠوم إﻟﯾﻬﺎ.
ﯾﻧﺗﻘل اﻟﻣؤﻟف إﻟﻰ ﺟﻌل ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣرﯾم اﻟوطن ﻧﻔﺳﻪ أﻟﺑﺳﻬﺎ رﻣزﯾﺔ ﻣﻐﺎﯾرة وﻣﻛﺎﻧﺗﻪ أﻣﺎم اﻟﻣواطﻧﯾن،
ﺣﯾن ﺗﺳﻠﺑﻪ ﻣن ذوﯾﻪ اﻟذﯾن ﯾﺻﺑون إﻟﻰ اﻟﺗﺣرر واﻟﺣرﯾﺔ وﯾﻔﻛرون ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳوﯾﺔ } ،ﻣﺿﺣك أن ﻻ ﺗﺟد ﻓﻲ
ﻣدﯾﻧﺔ ﻋرﺿﻬﺎ ﯾﺳﺎوي ﺑﻠد ﺑذاﺗﻪ ﻣﻛﺎن ﺗﻣﺎرس ﻓﯾﻪ ﻓرﺣﺗك ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺗﻠك ﺗﺟرﺣﻬﺎ وﺗﻧﻘﻠﻬﺎ {.1
ﻓﯾﻪ وﺿوح ﻋن ﻣدى ﻣ اررة اﺳﺗﻼب اﻟوطن وﻋدم إﯾﺟﺎد راﺣﺔ ﺗﻣﻛن اﻟﻔرد ﻣن طرح ﻣﻛﺑوﺗﺎﺗﻪٕ ،واﺧراج
ﻣﺷﺎﻋرﻩ وﺗﻣﺗﻌﻪ ﺑﺣﻘوق اﻟﻣواطﻧﺔ ،ﻓﯾرﻣز إﻟﻰ اﻟﻣرﺟو اﻟوﺻول ﻟﻬﺎ ﻛﺎﻟﻌﺎﺷق اﻟﻣﻔﺗﻘد ﻟﺣﺑﯾﺑﺗﻪ ﻣﻧﺗظ ار اﻟﻔرج
ﻟﻌل اﷲ ﯾﺳﺗﺟﯾب ﻟدﻋﺎء اﻟﺻﺎﺑر ،وﯾزﯾل ﻋﻧﻪ اﻟﻐم واﻟﻬم وﯾﻧﯾر ﻟﻪ اﻟطرﯾق ،ﻓﺟﻌل ﻣرﯾم اﻻﻧﺗﺳﺎب } ﻛﻧﺎ ﻧرﯾد
اﻟﻬرب ﺑﻌﯾدا ﻋن ﺣﻘﺎرة ﻋﯾون اﻟﻧﺎس ،ﻓﺎﻷرض ﺿﺎﻗت ﻋﻠﻰ أﺟﺳﺎد أﺣﺑﺗﻬﺎ {.2
ﻫﻧﺎ ﯾﻛون اﻟﻣﻼذ ﻫو اﻟﻐرب وﻻ ﻣﻛﺎن ﻟﻠﻔرج أو اﻹﺑداع أو اﻟﺣرﯾﺔ ،ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ﻓﯾﻪ دﻋوة
ﻟﻠﺗﻔﻛﯾر ﺑﻬذا اﻟوطن اﻟﺿﺎﺋﻊ واﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺑدﯾل ،اﻟذي ﯾﻣﻧﺢ اﻟﻔرد أﺑﺳط ﺣﻘوق اﻟﺣﯾﺎة واﻟﻛراﻣﺔ واﻟﺣرﯾﺔ،
ﺣﯾث اﻟﻌدﯾد وﺟدوا راﺣﺗﻬم وذاﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻐرب وﺿﺎق ﺑﻬم اﻟوطنّ ،إﻧﻪ ﻣرض اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ.
ﺻدﻗﯾﻧﻲ أﯾﻬﺎ اﻟوطن اﻟذي ﯾﺻﻌب ﻧﺳﯾﺎﻧﻪ ،ﯾﺎ
وﻻ ﯾزال "واﺳﯾﻧﻲ" ﯾرﻣز ل ﻣرﯾم ﺑﺎﻟوطن ﯾﻘولّ }:
طﻘوس اﻷﻓراح اﻟﻬﻣﺟﯾﺔ إن ﻻ ﺷﻲء أﺟﻠب ﻟﻸﻟم ﻣﺛل ﺣﺑك ،ﻣﺎ ﻋﺑدت ﻓﯾك ﻟﯾل وﻫران إﻻ ﻷﻧﻲ أﻗدس ﺳواد
ﺷﻌرك وﻣﺎ ﻋﺑدت اﻟﻧﺟوم اﻟﺗﻲ ﺗﻐﺎزل ﯾوﻣﯾﺎ ﻗﻠﻌﺔ )ﺳﺎﻧت ﻛروث ( إﻻ ﻟروﻋﺔ إﺷﻌﺎع ﻋﯾﻧﯾك اﻟداﻓﺋﺗﯾن {

3

ﻧﻠﻣس دﻣﺞ اﻟرواﺋﻲ ﺑﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺑطﻠﺔ واﻟﻣوﺿوع اﻟﻬﺎدف ﻓﯾﻪ ،ﺗﺷﺑﯾﻪ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻼﻣﺢ
وﺗﺷﺧﯾص ﻟﻠوطن ﺣﯾث ﺟﺳد اﻟﺑطﻠﺔ ﻣرﯾم ﻓﻲ اﻟوطن ،وأﻋطﻰ ﺻورة ﺣﺑﻪ ﻟﻠوطن ﻛﺣب اﻟﺣﺑﯾب ﻟﻣﺣﺑوﺑﺗﻪ
وﺗﻔﺎﺻﯾل اﻧﺟذاﺑﻪ ﻟﻬﺎ.
1اﻟرواﯾﺔ ،ص.181

2ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ،ص .185
3ﻧﻔﺳﻪ ،ص.1
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} ﻛﺎن ﯾﻣﻛن أن أظل أﺗﺳﻠﻰ ﺑﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﻋﯾﻧﯾك اﻟراﺋﻌﺗﯾن ،ﻟﻛن اﺧﺷﻲ داء اﻟﻘﻠب وﻫﻼﻛﻲ ﺑﻪ
وﺷﯾك{ ،ﯾﺗﺣدث إﻟﻰ ﻣرﯾم ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ،إﻻ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻣر ﯾﻘﺻد اﻟوطن ﯾﺷﺗرﻛﺎن ﻓﻲ ﻧﻘﺎط ﻋدة
اﻟﺣﻧﺎن اﻷﻣوﻣﺔ اﻟوداﻋﺔ اﻻﻧﺗﻣﺎء ...
ﯾﺿﯾف ﻗﺎﺋﻼ } :ﻫل ﻣن ﺣﻘﻧﺎ أن ﻧﺷﺗﺎق إﻟﻰ ﻣدﯾﻧﺔ ﺗﻘﺗﻠﻧﺎ وﺗﺣﺎول أن ﺗﻧﺳﺎﻧﺎ؟ ﻣﺎذا ﺗﺳﺎوي ﻣدﯾﻧﺔ
ﺗرﻓﺿﻧﺎ وﺗﺳﺗﻘﺑل ﻓﻲ ﻓراش اﻟﻌز ﻗﺎﺗﻠﻬﺎ {  ،1ﯾرﻓض اﺳﺗﯾﻼء اﻟﻐرب ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟوطن وﯾﺑﯾن ذﻟك ﻓﻲ
ﻗوﻟﻪ } ﻫل ﻣن اﻟﻣﻌﻘول أن ﺗﺷﺗﺎق إﻟﻰ ﺷﻲء وأﻧت ﻣﻠﻛﻪ ؟ وﯾﺗﺳﺎءل ﻋن ﻣﻌﻘوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﺑﺣث
ﻋﻧﻬﺎ ،وﻫل ﻣن اﻟﺑدﯾﻬﻲ أن ﺗﻣﺗﻠك ﺷﻲء وﺗﺑﺣث ﻋﻧﻪ ؟ ﻫذا ﻣﺎ ﯾﻔﺳر اﻹﺳﺗدﻣﺎر واﻻﺳﺗﯾطﺎن ﻣن طرف
اﻟﻐرب اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر.
ﯾظﻬر ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻣرﯾم واﻟوطن ،واﺳﺗﻧﺗﺎج ﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟﻌﻣﯾق ﺑﯾن اﻟﻌﻧﺻرﯾن ﻓﻘﻠﺑﻪ
ﯾﺣﺗرق ﺷوﻗﺎ ﻟﻣرﯾم ﻛﻣﺎ ﯾﺣﺗرق ﺷوﻗﺎ ﻟوطﻧﻪ ،ﻛﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘول } :ﻓﺑﯾﻧك وﺑﯾن اﻟوطن ،ﺷﺑﻪ اﻟدم
واﻟﻧﺟوم ،ﺷﺑﻪ اﻟﻔرﺣﺔ واﻟﻣﻘﺻﻠﺔ {.2
ﻟﻛن ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ اﻛﺗﺳﺑت "ﻣرﯾم" ﺻورة دﻻﻟﯾﺔ رﻣزﯾﺔ أﺧرى ،وﻫﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻛوﻧﻬﺎ ﻣﻼذ اﻟرﺟل ﻗﺑل
أن ﺗﻛون اﻣرأة ،ﻫﻲ إﻧﺳﺎﻧﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻛل ﻣﻘوﻣﺎت اﻷﻧوﺛﺔ ،ﻓﻬﻲ اﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻬرب إﻟﯾﻬﺎ ،واﻟﻔرح اﻟذي ﯾﻧﺗظرﻩ،
ﻫﻲ اﻟﺣﺿن اﻟذي ﯾﻌوﺿﻪ ﻋن ﺣﻧﺎن أﻣﻪ ،ﻫﻲ اﻟودﯾﻌﺔ واﻟﻠطﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟد ﻓﯾﻬﺎ راﺣﺗﻪ ،ﻫﻲ اﻟﺟﻣﺎل واﻟﺗﺄﻧق.
أوﺻل ﻟﻧﺎ "واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج" ﻣن ﺧﻼل رواﯾﺗﻪ رﺳﺎﻟﺔ ﺗوﻋﯾﺔ ،ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻌرﯾﻔﺎ وﻣﻔﻬوﻣﺎ ﺷﺎﻣﻼ وﺻﺣﯾﺣﺎ
ﻋن اﻟﻣرأة ،اﻟﺣﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻔرح واﻟﺳرور واﻟﺑﻬﺟﺔ ،اﻟﻣﺧﻠﺻﺔ ﻣن اﻟﻬم واﻟﻛﺂﺑﺔْ ،إذ أن ﺣﺎﻟﺔ اﻟرﺟل ﻣن دوﻧﻬﺎ
ﻣزرﯾﺔ ﻻ طﻌم ﻟﻬﺎ ،ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﺟدﻩ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻻﻛﺗﺋﺎب واﻟوﺣدة ،وﻛﺄﻧﻬﺎ اﻟﺧﻼص ﻣن اﻟﻌذاب اﻟذي ﯾﺣﻣﻠﻪ

1اﻟرواﯾﺔ ،ص.23

2ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ،ص .120
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واﻟﺣزن اﻟذي ﯾﺷﻌر ﺑﻪ} :أﻧﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ أﺣب ﺿﺑﺎب اﻟﻣدن وأﻣطﺎرﻫﺎ ،ﻟﻛن ﺣﯾن ﺗﻐﯾب ﻣرﯾم ﯾﺗﺣول ﻛل
ﯾﺷﺑﻪ ﺣﺎﻟﺗﻪ ﺑدون ﻣﺣﺑوﺑﺗﻪ وﻛﺄﻧّﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻣرﺿﯾﺔ ﻣﻌدﯾﺔ.
ﺷﻲء إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺷﺑﻪ ﻣرض اﻟﺳل {ّ ، 1
ﻓﻲ اﻟﻘول ﺗﺑﯾﺎن ﻟﻣدى ﺣﺿورﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﻘل اﻟرﺟل وﻣدى أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ وﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ،ﻓﯾرﺗﺑط ﺟﻣﺎل اﻟدﻧﯾﺎ ﺑﺟﻣﺎل
وﺟﻬﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ أن ﻫذا اﻟﺟﻣﺎل ﯾﻔﺗﻘد ﻣﻔﻌوﻟﻪ ﺑدوﻧﻬﺎ ،ﻓﻬﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻌﯾن اﻟﺗﻲ ﯾﻧظر ﻣﻧﻬﺎ ذﻟك اﻟﺟﻣﺎل ،وﺑدوﻧﻬﺎ
ﯾﻛون ﻛل ﺷﻲء أﺳود ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﯾﺷﻌر ﺑﺎﻷﻟم واﻟﻌذاب ،ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﺗﺻوﯾر ﻟﻌذاب اﻟﺑطل ﻣن دون ﻣرﯾم ﻓﯾﻪ
ﺗرﻣﯾز ﻟﻣدى ﺿرورﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة }ﻏﯾﺎﺑك ﯾﻌذﺑﻧﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾﻧﺔ { ،2ﺗﻌدت اﻟﺟﻣﺎل واﻟراﺋﻊ ﻟﻣن ﯾﻘدر
ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ.
ﺗﻌددت أدوار "ﻣرﯾم" ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ وﺗوظﯾﻔﻬﺎ اﻟرواﺋﻲ ﺑﺻور ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ واﺣدة ﺗﻌﺑر ﻋن واﻗﻊ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻧظرﺗﻪ ﺗﺟﺎﻩ ﻣرﯾم ،وﻋن ﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﺧﺎف اﻟﻌﯾب أﻛﺛر ﻣن اﻟﺣرام ،وﻛﯾﻔﯾﺔ اﻧﺗﻘﺎﻟﻪ ﻣن اﻹﯾﺟﺎب إﻟﻰ
اﻟﺳﻠب وﻣن اﻟﺳوء إﻟﻰ اﻟﺣﺳن ﺑرﻣزﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة .
ب  -ﺳﯾرورة ﻣﺣﻣد:
"ﻣﺣﻣد" اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺑطﻠﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ،ﻣﺎ دﻻﻟﺔ ﻫذا اﻻﺳم ﺗﺣدﯾدا ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ وﻓﻲ ﻣﻌظم اﻷﺣداث
ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل؟ ،ﻫل اﻟﺳر ﻓﻲ إﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣؤﻟف؟ أو ﻓﻲ رﻣزﯾﺗﻪ ؟ أو ﻹﺳﻘﺎطﻪ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﻣﻌﺎﻧﻲ أوﺿﺣﻬﺎ
ﻣن ﺧﻼل ﺗوظﯾﻔﻪ ﻟﻣﺣﻣد ؟ ﻓﻣﺣﻣد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ دورﻩ واﺿﺢ وﺟﻠﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗراﻛﻣﺎﺗﻧﺎ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻬﯾﺔ
اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻣﺿﻣون اﻟرواﯾﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗرادف ﻛل ﺻﻔﺎت اﻟرﺳول ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﻣن
أﻣﺎﻧﺔ ،ﺻدق ،وﺷﻬﺎﻣﺔ ،إﻟﻰ ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﻣﯾزات اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻠﻪ ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ ﻋن ﺳﺎﺋر اﻟﺑﺷرﯾﺔ ،ﻫذا ﻣﺎ ﯾﻧطﺑق ﻋﻠ ﻰ
أﺣداث اﻟرواﯾﺔ .

1اﻟرواﯾﺔ ،ص.44

2ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ،ص.54
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ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﺮﻣﺰﯾﺔ ﻓﻲ "ﻣﺼﺮع أﺣﻼم ﻣﺮﯾﻢ اﻟﻮدﯾﻌﺔ"

ﻣﺣﻣد ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ رﻣز ﻟﻠﻧﺑوة اﺳم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﻣﻰ ،ﯾظﻬر ﻫذا ﻓﻲ ﺗوظﯾﻔﺎت اﻟﻣؤﻟف ﻟﻬذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ،ورد
ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﻗوﻟﻪ  } :ﺷﻌرت ﺑﺎﻟﻧﺑوة اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﺗﻌود إﻟﯾك روﯾدا روﯾدا ﻣﻊ ﺻﻌود اﻟدم إﻟﻰ وﺟﻬك اﻟﺧﻣري {

1

ﻣن ﻣﻧﺎ ﻻ ﯾﻌرف ﻣﺣﻣد ؟ اﻟرﺳول اﻟﻣﺑﻌوث ﻟﻸﻣﺔ ﺑدﻋوة إرﺷﺎدﯾﺔ إﺻﻼﺣﯾﺔ ﻟﻣن ﻟﯾس ﻟﻪ دراﯾﺔ ﻟﻠﺷرﯾﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﻘرآن ﻓﻲ ﺳﺑﯾل وﺟﻪ اﷲ ،واﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﻓﺻل ﻓﯾﻬﺎ اﷲ  ،ﻓزﯾﺎدة ﻟﻣﺎ ُﺳﺑق ﻟﻧﺎ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻧﻪ
"ﻓواﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج" أﺿﺎف ﺧﺻﺎﺋص ﻛﺛﯾرة ﻟﻪ ﺗوﺿﺢ ﺻورﺗﻪ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ،ﻣﺛﻼ :ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ } ﯾﺎ ﻣﺣﻣد إﻟﺣق
رﻋﯾﺗك{ 2ﺗﺑﯾن وﺻﺎﯾﺎ اﻟرﺳول ﻷﻣﺗﻪ ﻓﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻗﺎل :ﻛﻠﻛم راع وﻛﻠﻛم ﻣﺳؤول ﻋن راﻋﯾﺗﻪ ،ﻓﻲ
اﻟرواﯾﺔ ﺷﻲء وﻓﻲ اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﺷﯾﺋﺎ آﺧر ،ﺑﻣﺟرد اﻻطﻼع أو ﻗراءة اﻟﻌﺑﺎرة ﻧﺳﺗدرك اﻟدﯾن واﻟﺣدﯾث اﻟﺷرﯾف
اﻟذي ﯾﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ.
ﺟﻌل اﻟﻣؤﻟف ﻣرﯾم اﻟﺑطﻠﺔ وﻣﺣﻣد اﻟﺑطل أﻗرب اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت إﻟﻰ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻛوﻧﻬﻣﺎ ﺣﺑﯾﺑﯾن ،أﯾﺿﺎ
اﺣﺗﻼﻟﻬم ﺑﻌد دﯾﻧﻲ ﻣﺗﻘﺎرب وﻋﻣﯾق ،ﻣن ﻫﻧﺎ ﺗظﻬر ﻣﻼﻣﺢ اﻹﺑداﻋﯾﺔ اﻟرﻣزﯾﺔ ﻟﻠرواﯾﺔ ،وﻛﻠﻣﺎ ﺑﺣﺛﻧﺎ أﻛﺛر ﻋن
اﻟﺳﺎﻣوري اﻟﺗﺟﺎﻧس ﻓﻲ اﻟﺗوظﯾف
ا
ﻋﻼﻗﺗﻬﻣﺎ ﻛﻠﻣﺎ اﺗﺿﺣت اﻟﺻورة أﻛﺛر ،ﻛذﻟك ﺑﯾن ﺳﻔﯾﺎن اﻟﺟزوﯾﺗﻲ و
اﻧﺗﻘﺎﻻ ﻣن ﺣدث إﻟﻰ آﺧر ﻓﻬﻲ ﻣن أﺑرز أﺳرار ﺗوظﯾﻔﻪ ﻟﻠرﻣز.
ﺳﺎر ﺑﻧﺎ "واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج" ﻓﻲ رواﯾﺗﻪ ﻫذﻩ ﻧﺣو ﻛل اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﺷرﻗﺎ ﻧﺣو اﻟﻐرب ﺷﻣﺎﻻ ﻧﺣو اﻟﺟﻧوب
ﻛل ﺑرﻣزﯾﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،اﻧﺗﻘل ﺑﻧﺎ ﻣن اﻟواﻗﻊ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري إﻟﻰ اﻟواﻗﻊ
إﻟﻰ اﻟﻣﺷرق اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻷﻧدﻟسٌ ،
اﻟﻣﺷرﻗﻲ ،ﺣﯾث ﻗﺎرن ﺑﯾن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﯾش ﻫﻧﺎ وﻫﻧﺎك ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﺗﻠك اﻵوﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب
اﻟﻌرﺑﻲ ﻫﺎدﻓﺎ ﻟﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت ،ﺣﯾن أﺷﺎر إﻟﻰ طﺎﺑﻊ اﻟﻌﯾش وﻟﺗﺎرﯾﺦ إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ وﻛﯾف ﻛﺎﻧت ﻣﺳﻣﺎة ﺑﺎﻷﻧدﻟس .
إن دﻻﻟﺔ ﺗوظﯾﻔﻪ ﻟﻬذﻩ اﻟرﻣوز ﻫﻲ اﺳﺗذﻛﺎ ار ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻘدﯾم وﺗرﺣﯾل ﻋﻘول اﻟﻘراء ﻧﺣو اﻟﺧﯾﺎل
وﺗﺧﯾل ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻘﻊ ﺑﯾن اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺣﺎﺿر ،وﻣﺧﺗﻠف اﻷﺟﻧﺎس أﻓﺎد ﻓﻲ اﺧﺗﻼط اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت وﺑﻌث اﻟوﻋﻲ

1

اﻟرواﯾﺔ ،ص .180

2ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ،ص .89
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ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﺮﻣﺰﯾﺔ ﻓﻲ "ﻣﺼﺮع أﺣﻼم ﻣﺮﯾﻢ اﻟﻮدﯾﻌﺔ"

واﻟﻔطﻧﺔ ﻟﻣﺎ ﺣدث وﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣدث ،وﻣﺎ ﻛﺎن وﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ،وﻟو ﻟم ﯾﻛن إﻟﻰ ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻹﺷﻛﺎﻻت،
وﺗﻧﺑﯾﻬﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﺣدث ﻓﻲ اﻟﺣﺿﺎرات اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﺧوﻓﺎ ﻟوﺻول اﻟﻛﺎرﺛﺔ ،ﻷرض اﻟوطن ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟدﯾن
وﻟﻸﺳف وﺻﻠت.
اﻟﺗﻧﺎﻗض اﻟﻣوﺟود ﺑﯾن اﻷﻣﻛﻧﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ أي ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻر اﻟطﺑﯾﻌﺔ أﻗوى رﻣزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔٕ ،واﻧﻌﻛﺳﺎ
ﻟﻸﺷﯾﺎء ﻣﺛل اﻟﺑﺣر واﻟﺻﺣراء ،ﺗﻧﺎﻗض واﺿﺢ ﻟﺗوﺻﯾل اﻟﻣﻐزى اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﺎرئ وﺗﺷوﯾﻘﻪ.
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ﺧﺎﺗﻤﺔ
ﻗد ﺗوﺻﻠﻧﺎ ﻓﻲ ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻫذا إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت ﻟﺧﺻﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ; اﻟرواﯾﺔ ﻏﻠب
ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟرﻣزي اﻟﻐﺎﻣض واﻟﺧﯾﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗدل ﻋﻠﻰ ﻋﻣق اﻟﻧظر ﻟﻠﻣؤﻟف ،ﻓﯾﺣﺗﺎج ﻗﺎرئ ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذا
اﻟﻧوع ﻣن اﻟرواﯾﺎت إﻟﻰ أن ﯾﻛون ﻣﺗﻔﻠﺳﻔﺎ ﺑﺎرﻋﺎ ﻓﻲ اﻟﺗوﻏل ﻓﻲ ﺛﻧﺎﯾﺎ اﻷﺣداث ورﻣزﯾﺎ وﻣﺗﻔﻠﺳﻔﺎ.
طﻐت ﻋﻠﻰ اﻟرواﯾﺔ ﺻﺑﻐﺔ اﻟﺣزن واﻟﺿﻼﻣﯾﺔ اﻟﺷدﯾدة ﻓﻲ اﻟطرح ،ﻫﻲ ﻗوﯾﺔ وﺟرﯾﺋﺔ ،زد إﻟﻰ ذﻟك
ﻋذاﺑﺎت اﻟﻣﻌﺎرﺿﯾن ﻟﻠﻧظم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وآﻻم اﻟﻐرﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﺟﺂ إﻟﯾﻬﺎ ﺑﻌد اﻟﺗﻌذﯾب ﻣن ﺑﻘﻲ ﻣﻧﻬم ﺣﻲ ،وﺧﯾﺎﻧﺔ
اﻟرﻓﺎق ﻟﯾﺑﯾﻌوا رﻓﺎﻗﻬم ﻣﻘﺎﺑل ﻣﻧﺻب أو ﻣﺎل ،وﻣﺣور اﻟرواﯾﺔ وﺳﺑب ﻧﻬﺎﯾﺗﻬﺎ اﻟﺣب ﺑﯾن ﻣرﯾم وﻣﺣﻣد
اﻟﻣﺗزوﺟﺔ رﻏﻣﺎ ﻋﻧﻬﺎ.
أﺣﻼم ﻣرﯾم اﻟودﯾﻌﺔ ﻣن ﺑﯾن أﺷﻬر رواﯾﺎت "واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج" ،ﻟﻛﻧﻬﺎ رواﯾﺔ ﺗﺻف اﻟﺣﻘﺑﺔ اﻟﺳوداء ﻣن
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر ،ﻣن اﺳﺗﻌﻣﺎر وﻓﺗرة اﻟﺗﯾﺎر اﻟﺷﯾوﻋﻲ اﻟﻣﺎرﻛﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد ﺣﯾث ﺗزﻋزﻋت اﻟﻘﯾم وﺗﻣردت
اﻷﺧﻼق ،وﺗﺑﻧﻲ أﻓﻛﺎر ﺟدﯾدة دﺧﯾﻠﺔ ﻋن ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻷﻣﺔ ،ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻛﺎن ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﺛﺎﺋ ار ﻋﻠﻰ اﻟﺗراث ﺑﻣﻌﻧﻰ
اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻓﯾؤﺳس ﻓﯾﻬﺎ ﺧطﺎﺑﺎ ﻓﻛرﯾﺎ ﺣداﺛﯾﺎ ﻋرﯾﻘﺎ وﺟدﯾدا ،ﺣﯾث ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻷﻧﺎ واﻟﻬوﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ﺑﻌﯾدا ﻋن
اﻟﻬوﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،ﻟﻛن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺣرﻣﺔ ﻧﺑذت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ ﻓﺗﺗﺣﻘق رﻏﺑﺔ اﻟوﺟود ﻓﻲ اﻷﺧر.
اﻋﺗﻣد "واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج" ﻓﻲ رواﯾﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟرﻣز إذ ﺗوﻓرت ﻓﯾﻬﺎ إﺑداﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ﺟل اﻷﺣداث
دارت ﺣول ﻣرﯾم اﻟودﯾﻌﺔ ،وﻗﻠﺑﻬﺎ اﻟواﺳﻊ ﺳﻌﺔ اﻟﺳواﺣل وﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﯾﺎﻟﻲ اﻟظﻠﻣﺎء ،ﻓوﺟد ﻧﻔﺳﻪ ﯾﺗﻔﻧن ﻓﻲ
إﺑراز ﻣﻐزاﻩ ﻣن اﻟرواﯾﺔ .
ﻛﻣﺎ ﺗﺧﻠﻠﻬﺎ اﻟﺟﺎﻧب اﻟواﻗﻌﻲ ﻣﺳﺗﻧدا إﻟﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻓﻲ ﺳردﻩ ﻟﻸﺣداث ،ﻓرواﯾﺗﻪ ﺗرﺟﻣﺔ ﻟﺣﻘﺎﺋق
واﻗﻌﯾﺔ وﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰ أن اﺧﺗﺻﺎرﻩ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﻟﻌب وظﯾﻔﺗﻪ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺳرﯾﻊ ﺣرﻛﺔ اﻟﺳرد ،ﻛﻣﺎ ﻋﺎﻟﺞ
"واﺳﯾﻧﻲ" ﻛل ﻣﺎ ﯾﺧص اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﻣواﺿﯾﻊ ﻻﺳﯾﻣﺎ اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة اﻟﻣزرﯾﺔ ،ﻣن أوﺿﺎع
ﻣزرﯾﺔ ﻓﻠم ﯾﺗرك وﻻ ﺷﯾﺋﺎ اﯾﺟﺎﺑﯾﺎ أو ﺳﻠﺑﯾﺎ إﻻ وأدرﺟﻪ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ،ﻣن ﻧﻣط اﻟﺣﯾﺎة وأوﺿﺎع ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ
ﻣﺳت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري.
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وﻓﻲ اﻟﺧﺗﺎم ﻧﺷﯾر إﻟﻰ أن ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟﯾﺳت ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺛﺎﺑﺗﺔ أو ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﺑل ﻗﺎﺑﻠﺔ ﺟدا ﻟﻠﻧﻘد واﻟطرح
واﻟﺗﺣﻠﯾل واﻹﺿﺎﻓﺔ وﻟﯾﺳت ﺑﻣﺣﺻورة ،وﯾﺑﻘﻲ ﻫذا اﻟﺟﻬد ﻣﺟرد ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟدراﺳﺔ اﻟواﻗﻊ واﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺑطرﯾﻘﺔ
إﺑداﻋﯾﺔ ورﻣزﯾﺔ ،وﻻ ﻣﻌﺻوم ﻋن اﻟﺧطﺄ إﻻ اﷲ وﻻ ﺑﺣث ﯾﺧﻠو ﻣن اﻟﺧطﺄ واﻟﻧﻘص ،ﻓﻧﻘول ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣن ﺧطﺄ
أو ﺳﻬو ﻓﻣن ﻋﻧد أﻧﻔﺳﻧﺎ ،وﻣﺎ ﻛﺎن ﺻواﺑﺎ ﻓﻣن ﺗوﻓﯾق اﷲ.
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ﻣﻠﺤﻖ
ﻋﺎﻟم اﻟرواﯾﺔ  :ﻣﻠﺧص اﻟرواﯾﺔ
ﺗـ ـ ــدور أﺣـ ـ ــداث اﻟرواﯾـ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ ﻗﻠـ ـ ــب اﻟﻌﺎﺻـ ـ ــﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳـ ـ ــﯾﺔ واﻷوروﺑﯾـ ـ ــﺔ ﺑـ ـ ــﺎرﯾس ،ﻣ ـ ـ ـرﯾم اﻟودﯾﻌـ ـ ــﺔ ﺗﻠـ ـ ــك
اﻟﻣ ـ ـرأة اﻟﺗـ ــﻲ ﺗرﺗﺣـ ــل ﻓ ـ ــﻲ أﻋﻣـ ــﺎق "واﺳـ ــﯾﻧﻲ" ﻣـ ــن ﻧ ـ ــص إﻟ ـ ـﻰ ﻧـ ــص ﻛﺎﻷزﻣـ ــﺔ ،ﯾظﻬ ـ ــر ﺑطـ ــل اﻟرواﯾـ ــﺔ ﻋﺷ ـ ــق
ﻣـ ـ ـرﯾم ذاب ﻓ ـ ــﻲ ﻛﯾﺎﻧ ـ ــﻪ ﻓﻬ ـ ــﻲ اﻟ ـ ــوطن ،واﻟ ـ ــوطن ذﻟ ـ ــك اﻟﻌﺷ ـ ــق اﻟﺳ ـ ــﺎﻛن وأوﺿ ـ ــﺎع اﻟ ـ ــوطن ﻓ ـ ــﻲ ظـ ـ ـل اﻟﻧظ ـ ــﺎم
اﻟﻌرﺑـ ــﻲ اﻟرﺳـ ــﻣﻲ اﻟـ ــذي ﯾﺧـ ــون ﻛـ ــل ﻣـ ــن ﻟـ ــﯾس ﻟـ ــﻪ ،وﻣ ـ ـرﯾم ﻓـ ــﻲ اﻷﻋﻣـ ــﺎق ﯾﺻـ ــﻌب ﻧﺳـ ــﯾﺎﻧﻬﺎ ،ﻓﻬ ـ ـو طﻘـ ــوس
اﻷﻓـ ـ ـراح اﻟﻬﻣﺟﯾ ـ ــﺔ ﻻ ﺷ ـ ــﻲء أﺟﻠ ـ ــب ﻟﻸﻟ ـ ــم ﻣﺛ ـ ــل ﺣﺑ ـ ــﻪ ﻟﻣـ ـ ـرﯾم ووطﻧ ـ ــﻪ ﻓ ـ ــﻲ اﻟوﻗـ ـ ـت ﻧﻔﺳ ـ ــﻪ ،ﻓﻠ ـ ــم ﯾﺑﻘ ـ ــﻰ ﻟ ـ ــﻪ
ﺷ ـ ــﻲء ﯾﻘدﻣـ ـ ــﻪ ﻟﻠـ ـ ــوطن اﻟﺟﻣﯾـ ـ ــل ﻏﯾ ـ ــر ﺗﻠـ ـ ــك اﻟﻘﻠـ ـ ــوب اﻟﻣﺗﻌﺑـ ـ ــﺔ ،وﻣ ـ ـ ـرﯾم راﺣﻠ ـ ــﺔ إﻟ ـ ـ ـﻰ ﺑـ ـ ــﻼد ﻻ ﯾﻌﻠـ ـ ــم ﻣوﻗﻌﻬـ ـ ــﺎ
وﺳﻌﺔ أﺗﻌﺎﺑﻬﺎ إﻻ اﷲ .
ﻣـ ـ ـرﯾم اﻟﻔﺗ ـ ــﺎة اﻟﺗ ـ ــﻲ ﺗرﺑ ـ ــت ﺑ ـ ــﯾن أزﻗ ـ ــﺔ اﻟﺷ ـ ــﺎرع وﻗﺑﺿ ـ ــﺔ اﻟرﺟ ـ ــﺎل ﺿ ـ ــﯾﻌوا ﻟﻬ ـ ــﺎ ﺣﯾﺎﺗﻬ ـ ــﺎ دون رﺣﻣ ـ ــﺔ.
ﻓﻘـ ــدت ﻋـ ــذرﯾﺗﻬﺎ ﻓـ ــﻲ ﺳـ ــن ﻣﺑﻛ ـ ـرة ،وأرﻏﻣوﻫـ ــﺎ ﻣـ ــن اﻟـ ــزواج ﺑرﺟـ ــل ﻣﻌﻘـ ــد ﻣﻌﺻـ ــب اﻟﻌﯾﻧـ ــﯾن ذﻟـ ــك ﺑﻌـ ــد وﻓـ ــﺎة
ـﺎﻣوري" وﻣ ـ ـ ــﺎﺗوا إﺧوﺗﻬ ـ ـ ــﺎ اﻟﺳ ـ ـ ــﺑﻌﺔ ،ﺗواﻟ ـ ـ ــت أﺣ ـ ـ ــداث اﻟرواﯾ ـ ـ ــﺔ ﺑ ـ ـ ــﯾن اﻟﺣ ـ ـ ــرب واﻟﺣ ـ ـ ــب واﻟ ـ ـ ــدﻣﺎء
أﺑﯾﻬ ـ ـ ــﺎ "اﻟﺳ ـ ـ ـ ا
واﻟذﻛرﯾﺎت واﻷﻣل واﻷﻟم.
اﻟرواﯾ ـ ــﺔ ﺗ ـ ــروى ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻟﺳ ـ ــﺎن اﻟﺑط ـ ــل اﻟ ـ ــذي ﯾﺣﺗﺿ ـ ــر ،إﺛ ـ ــر طﻌﻧ ـ ــﻪ ﻣ ـ ــن اﻟﺧﻠ ـ ــف ﻣ ـ ــن ﻗﺑ ـ ــل اﻟ ـ ــذﯾن
ﯾﻼﺣﻘـ ــوﻧﻬم ،إذ ﻋﻛﺳـ ــت طﺑﯾﻌـ ــﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣـ ــﻊ اﻟﺟ ازﺋـ ــري وﺗﻐﯾ ـ ـرﻩ ﻣـ ــن ﻣرﺣﻠـ ــﺔ إﻟ ـ ـﻰ أﺧـ ــرى ،ﻟﻛﻧـ ــﻪ ﺗﻐﯾـ ــر ﯾﻬﺎﺟﻣـ ــﻪ
اﻟﻛﺎﺗب ﺑﺷراﺳﺔ ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻧظرة اﻟرﺟل ﻟﻠﻣرأة واﻟﺗﺧﻠف واﻟرﺟﻌﯾﺔ.
ﯾﻧﻘﻠﻧ ـ ـ ــﺎ "واﺳ ـ ـ ــﯾﻧﻲ اﻷﻋ ـ ـ ــرج" إﻟـ ـ ـ ـﻰ ﻣوﺿ ـ ـ ــوع اﻟﻘﻣ ـ ـ ــﻊ اﻟﻌرﺑ ـ ـ ــﻲ ،واﻷدوات اﻟﺳ ـ ـ ــﯾﺎدﯾﺔ اﻟﺗ ـ ـ ــﻲ ﯾﺳ ـ ـ ــﺗﺧدﻣﻬﺎ
ﻓ ـ ــﻲ ﻋﻣﻠﯾ ـ ــﺔ ﺗ ـ ــروﯾض اﻟﻣﻌﺎرﺿـ ـ ــﯾن ،ﻓﺷﺧﺻ ـ ــﯾﺔ "ﺳ ـ ــﻔﯾﺎن اﻟﺟزوﯾﺗ ـ ــﻲ" ﺗﻣﺛـ ـ ــل أداة اﻟﻘﻣ ـ ــﻊ اﻟﻌرﺑ ـ ــﻲ واﻟطرﯾﻘـ ـ ــﺔ
اﻟﺗ ــﻲ ﺗﻔﻛـ ــر ﺑﻬـ ــﺎ ،ﻛﻣـ ــﺎ ﻧﺟـ ــد اﻟﻣ ـ ـواطن اﻟﺿـ ــﺣﯾﺔ اﻟـ ــذي ﻻ ﯾﻌ ــدو أﻛﺛـ ــر ﻣـ ــن ﻟﻌﺑـ ــﺔ ﯾﻠﻌـ ــب ﺑﻬـ ــﺎ اﻟﻧظـ ــﺎم اﻟﻌرﺑـ ــﻲ
وأدواﺗـ ـ ــﻪ اﻟﻘﻣﻌﯾـ ـ ــﺔ ﻛﯾﻔﻣـ ـ ــﺎ ﺷـ ـ ــﺎء ،ﻓـ ـ ــﺎﻟﻣواطن ﻣـ ـ ــن ﺟﻬـ ـ ــﺔ ﻧظـ ـ ــر اﻟﻧظـ ـ ــﺎم اﻟ أرﺳ ـ ـ ـﻣﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻧﺗﻣـ ـ ــﻲ إﻟ ـ ـ ـﻰ اﻟﺟـ ـ ــﻧس

ﻣﻠﺤﻖ
اﻟﺑﺷـ ــري ﺑﺷـ ــﻲء ،ﻫ ـ ـو ﺧـ ــﺎرج اﻟزﻣـ ــﺎن واﻟﻣﻛـ ــﺎن ،ﻣـ ــن ﻫﻧـ ــﺎ ﯾﺟـ ــب اﻟﺗﻌﺎﻣـ ــل ﻣﻌـ ــﻪ ﺑﻛـ ــل ﻗﺳـ ــوة وﺑطـ ــش ،ﺣﺗـ ــﻰ
ﯾرﺗد إﻟﻰ ﺟﺎدة اﻟﺻواب ،وأﯾﺿﺎ ﻟﯾﻛون ﻋﺑرة ﻟﻣن ﯾﻌﺗﺑر.
وﻣـ ــن ﻫﻧـ ــﺎ ﺗﻌـ ــد ﻫـ ــذﻩ اﻟرواﯾـ ــﺔ ﻣـ ــن أﻫـ ــم اﻟرواﯾـ ــﺎت اﻟﺗـ ــﻲ ﺗﻧﺎوﻟـ ــت أوﺿـ ــﺎع اﻟـ ــوطن ﻓـ ــﻲ ظ ـ ـل اﻟﻧظـ ــﺎم
اﻟﻌرﺑـ ـ ــﻲ اﻟرﺳـ ـ ــﻣﻲ ،وﺗﺣـ ـ ــدث "واﺳـ ـ ــﯾﻧﻲ" ﻋـ ـ ــن اﻷوﺿـ ـ ــﺎع اﻟﺗـ ـ ــﻲ ﺗﺷـ ـ ــﻛل اﻟﻬـ ـ ــم ﻟﻠﻣ ـ ـ ـواطن ﻓـ ـ ــﻲ وطﻧ ـ ـ ـﻪ ﻓﻬﻧـ ـ ــﺎك
اﻧﻌ ـ ــدام ﻟﻠﺣرﯾـ ـ ــﺔ وﺣﺎﻟ ـ ــﺔ اﻟﺗﺷـ ـ ــﻛﯾك ﺑﻛ ـ ــل ﻣـ ـ ــﺎ ﻻ ﯾﻛـ ـ ــون ﻣ ـ ــﻊ اﻟدوﻟـ ـ ــﺔ ،ﻓ ـ ــﻼ ﻣﺟـ ـ ــﺎل إﻻ ﻟﻺﻋ ـ ــﻼن ﻋـ ـ ــن اﻟﺗﺄﯾـ ـ ــد
واﻟدﻋم ﻟﻠﻧظﺎم دون ذﻟك ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺗﺄﻣر ﻋﻠﯾﻪ ،ﻓﺄي ﻋﻣل ﯾﻣﻛن ﺗﻔﺳﯾرﻩ ﻋﻠﻰ ّأﻧﻪ ﺿد اﻟوطن.
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اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ،ﺑرواﯾﺔ ﺣﻔص.
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ﺑﯾروت ،ﻟﺑﻧﺎن ،ط.1994 ،3
 -2اﻹﻣﺎم ﺣﺎﻓظ ﻋﻣﺎد اﻟدﯾن ،ﻗﺻص اﻷﻧﺑﯾﺎء ،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻘﺎﻫرة ،ط.1997 ،5
 -3اﻹﻣﺎم ﯾﺣﻲ ﺑن ﻣﺳﻌود ،ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺑﻐوي ،ﻣﻌﺎﻟم اﻟﺗﻧزﯾل.1989،
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 -11اﻟﺟﯾوﺷﻲ ﺳﻠﻣﻰ اﻟﺧﺿراء ،اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت واﻟﺣرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ ،ﻣرﻛز دراﺳﺎت
اﻟوﺣدة ،ﺑﯾروت.1994،
 -12دوت ﻓﺿﯾﻠﺔ ﻓﺎطﻣﺔ ،ﺳﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻷدب واﻟرواﯾﺔ ،دار أﺳﺎﻣﺔ ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن ،ط،1
.2003
 -13رﻣﺎﻧﻲ إﺑراﻫﯾم ،اﻟﻐﻣوض ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﯾث ،و ازرة اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ،اﻟﺟزاﺋر ،ط،2
.2008
 -14رﯾﺣﺎﻧﻲ ﻛﻣﺎل ،ﻫﻛذا ﺗﺣدث اﻷﻋرج ،اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر وﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻧون اﻟرﺳم ،ﺗوﻧس،
ط.1
 -15زراﻗط ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ،دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻷدﺑﻲ ،ط ،1اﻟﻧﺷر اﻟﻐدﯾر.1998 ،
 -16ﺳﻌﯾد أﺣﻣد ﻋﻠﻲ ،اﻟﺛﺎﺑت واﻟﻣﺗﺣول ﻷدوﻧﯾس ،ﺑﺣث ﻓﻲ اﻹﺑداع واﻻﺑﺗداع ﻋﻧد اﻟﻌرب.
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 -17اﻟﺻﯾداوي رﻓﯾق رﺿﺎ ،اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﯾت اﻟواﻗﻊ واﻟﺗﺧﯾل ،ط ،1ﺑﯾروت.2008 ،
 -18اﻟﻣﺧﺗﺎر ﻋﻣر أﺣﻣد ،اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻠون ،ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب ،اﻟﻘﺎﻫرة ،ط.2
 -19ﻋوض رﯾﺗﺎ ،ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻘﺻﯾدة اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ)،اﻟﺻورة اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﻟدى اﻣرئ اﻟﻘﯾس( ،ط ،2دار
اﻵداب ،ﻟﺑﻧﺎن.2008 ،
 -20ﻏﻧﯾﻣﻲ ﻫﻼل ﻣﺣﻣد ،اﻟﻧﻘد اﻷدﺑﻲ اﻟﺣدﯾث ،ط.4
 -21ﻏﻧﯾﻣﻲ ﻫﻼل ،أدﺑﯾﺎت ﺗطﺑﯾﻘﻲ.1994 ،
 -22ﻏﻼم رﺿﺎ ﻣﺣﻣد ،دراﺳﺎت اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ اﻟرﻣزﯾﺔ )اﻟﺣرﯾق(.2003 ،
 -23ﻛﻌوان ﻣﺣﻣد ،اﻟﺧطﺎب وﺗﺄوﯾل اﻟرﻣز ،ﺑﻬﺎء اﻟدﯾن ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ،اﻟﺟزاﺋر،
.2009
 -24ﻣﻧدور ﻣﺣﻣد ،ﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ اﻷدب ،ﻣﻌﻬد اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة.1900 ،
 -25ﯾﺣﯾﺎوي ﻛﻣﺎل ،ﺳﻘوط ﻏرﻧﺎطﺔ وﻣﺄﺳﺎة اﻷﻧدﻟس ،اﻟﺟزاﺋر.2009،
IV.
اﻟﻛﺗب اﻟﻣﺗرﺟﻣﺔ
 -1ﺑودﻟﯾر ،أزﻫﺎر اﻟﺷر ،ﺗر:ﻋﻠﻲ دروﯾش ،ﻣﺟﻠﺔ أﺑرﯾل.1965 ،
-2ﺗزﻓﯾﺗﺎن ﺗودروف ،ﻓﻲ ﻧظرﯾﺎت اﻟرﻣز ،ﺗر :ﻣﺣﻣد اﻟزﻛراوي ،ﺗوزﯾﻊ دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ،
ﻟﺑﻧﺎن ،ط.21
-3ﻛوﻻرج روﺑﯾرت ﺑﺎرت ،اﻟﺧﯾﺎل اﻟرﻣزي ،ﺗر :ﻋﯾﺳﻰ اﻟﻌﺎﻛوب ،ﻣﻌﻬد اﻹﻧﺷﺎء اﻟﻌرﺑﻲ،
ﺑﯾروت ،ﻟﺑﻧﺎن.1992 ،
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-4ﻻﺟﻲ ﻏوزي ،ﺗر :ﻋﺑد اﻟرزاق اﻷﺻﻔر ،ﻛﺑﺎر اﻟﻛﺗﺎب ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ.
-5ﻻﻧﺳون ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻷدب اﻟﻔرﻧﺳﻲ ،ﺗر :ﻣﺣﻣد ﻗﺎﺳم ،اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة،
.1962
-6ﻓﻠﯾب ﻓﻧﺗﯾﻐم ،اﻟﻣذاﻫب اﻷدﺑﯾﺔ اﻟﻛﺑرى ،ﻓرﻧﺳﺎ.

V.
اﻟرﺳﺎﺋل واﻟﻣذﻛرات:
-1ﻋرﯾش وردة ،اﻟرﻣز ﻓﻲ دﯾوان اﻻﻋﺗﺻﺎم ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ،ﺑﺳﻛرة.2015 ،
اﻟﻣﺟﻼت:
-1ﺟوادي ﻫﻧﯾﺔ ،اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺳردي ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ رواﯾﺎت واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج ،ﻣﺟﻠﺔ
اﻟﻣﺧﺗﺑر،ع.2013 ،609
-2ﺧﻠف ﺟﻼل ﻋﺑد اﷲ،اﻟرﻣز ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻐرﺑﻲ ،ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻷدب ،ع ،97ﺟﺎﻣﻌﺔ دﯾﺎﻟﻲ،
اﻟﻌراق.
-3اﻟﺧﻠﯾﻔﻲ ﻧزﯾﻬﺔ ،اﻟرﻣز ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﻣﺟﻠﺔ ﻣﻘﺎﻟﯾد،ع.7
-4زاد ﺟﻣﺎل ،ﺣﻛﺎﯾﺔ رﻣزﯾﺔ ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻔرﻧﺳﻲ ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟوﻫر،ع.43
-5ﻓﺗوح أﺣﻣد ﻣﺣﻣد،اﻟرﻣز واﻟرﻣزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻣﻌﺎﺻر ،ﻣﺟﻠﺔ اﻻﺑﺗﺳﺎﻣﺔ ،دار اﻷﻧدﻟس،

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
ط.1978 ،1
-6ﻧﺟﺎر ﻣﺣﻣد رﺟب ،ﺣﻛﺎﯾﺎت اﻟﺣﯾوان ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ ،ﻣﺟﻠﺔ ﻋﺎﻟم اﻟﻔﻛر ،اﻟﻣﺟﻠس
اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ و اﻵداب ،اﻟﻛوﯾت ،ع.24

ﻓ ﮭﺮس اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت
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