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 حضور الرسد الرحيل يف قصيدة 

ة   "حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار "مشاهد من رحلة ابن بطوطة املسَّما

 للشاعر فوزي عيسى

 

 أبو املعاطي خريي الرمادي  

 ،أستاذ األدب والنقد املشارك بقسم اللغة العربية وآداهبا، كلية اآلداب،جامعة امللك سعود

 اململكة العربية السعودية الرياض ، 

 

 ـ(ه2/2/1440يف  للنرش بلوق     ،هـ20/1/1439م  للنرش يف  د  )ق  
 

 .القصيدة، الرسد، الفنون البرصية، الرحلة، املوضوعية:  املفتاحية الكلَّمت

استعانت القصيدة املعارصة بمعطيات العديد من الفنون األدبية وغري األدبية، لالنتقال البحث: ملخص

عر من حيز الغنائية إىل فضاءات املوضوعية، فال تكاد ختلو قصيدة من استعانة بطاقات الرسد القصيص بالش

والروائي والرحيل، وتعتمد قصائد عديدة عىل تقنيات الكتابة املرسحية، وتتوسل أخرى بآليات بلورة املعنى 

ع دائرة داللتها، وجعل يف الفنون البرصية. هذا االنفتاح عىل العوامل غري الشعرية غرير شكل ا لقصيدة، ووسر

 للشعر مفهوًما خيتلف عن مفهومه يف تراثنا العريب.  
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The Presence of the Travels Narrative in Scenes from the Journey of Ibn Battuta Travel 
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Abstract: The contemporary poem has used many literary and non-literary works to move poetry 
from lyrical to thematic spaces. There is almost no poem from the use narratives. Many poems rely on 
the techniques of playwriting. Others beg for mechanisms to crystallize the meaning in the visual arts. 
This openness to non-poetic worlds changes the form of the poem and expanded the circle of its 
significance and makes a concept of poetry that differs from its concept in our Arab heritage.  
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 توطئة

العالقة بني الشعر العريب والرسد القصيص عالقة 

ضاربة بجذورها يف أعامق التاريخ، ففي أشعار 

اجلاهليني، السيام امرؤ القيس، وعنرتة، واملنخل 

اليشكري، اعتامد ظاهر عىل طاقات الرسد القصيص يف 

إبراز األفكار، وجتسيد املعاين، بلغت هذه العالقة مبلًغا 

رصْين األموي والعبايس، فاقرتبت من الرقي يف الع

القصيدة من القصة القصرية بمفهومها احلديث، 

وأصبح هلا بداية ووسط وهناية تنفرج عندها العقدة 

وتتكشف األحداث، ولعل شعر الفرزدق، وعمر بن 

أيب ربيعة، وأيب نواس، وأيب فراس احلمداين خري مثال 

عىل متثل الروح القصصية، واالعتامد عىل طاقات 

احلكي يف صناعة القصيدة يف هذين العرصين، ففي 

أشعارهم مزج واضح بني الشعري والقصيص، ودراية 

 باحلدود الفاصلة بينهام. 

وبعد العرص العبايس ظل التوسل بمعطيات القص 

سمة من سامت القصيدة العربية، حتى يف فرتات 

انطفاء وهج الشعر يف العرص العثامين، فقد كان بعض 

مدون عىل معطيات القص وآلياته يف نقل الشعراء يعت

رؤاهم وجتسيد أفكارهم، بغية الوصول إىل كافة 

رشائح املجتمع امليال بطبعه إىل احلكي، مثل: عبداهلل 

اإلدكاوي يف بعض مدائحه، ونور الدين العسييل يف 

قصائده الوصفية، والشرباوي يف بعض قصائده 

اءها حممود ويف مرحلة النهضة التي محل لو. (1)الغزلية

سامي البارودي، ومن بعده أمحد شوقي، وحافظ 

إبراهيم، استمر التوسل بآليات الرسد القصيص، 

فصاغ البارودي بعض قصائده يف قالب قصيص، وعىل 

، لكن (2)الدرب نفسه سار شوقي، وحافظ، والرصايف

 _طرائق صوغهم الرسدي ملواد حكاياهتم اخلام "

ل جوهري يف بنية بالرغم من ذوبان كثري منها بشك

ظلت بسيطة، بخاصة فيام يتعلق ببناء الزمن،  _الشعر 

 والشخصيات، وأنامط الرسد ومظاهره )ثائر،

 (.68 م: 2009

بلغت هذه اآلليات مبلًغا من الرقي يف قصائد     

الشعراء املنتمني ملدارس الديوان، وأبوللو، واملهجر، 

                                                 
رصي يف ظل احلكم العثامين. لـ حممد السيد انظر األدب امل( 1) 

كيالين، دار الفرجاين، القاهرة، طرابلس، لندن، )بدون( 

 . 222، 216، 215، 146ص 

( انظر بائية البارودي التي مطلعها: )سواي بتحنان األغاريد 2)

يطرب... وغريي باللذات يلهو ويعجب(.  ديوان حممود 

م والثقافة، سامي البارودي، مؤسسة هنداوي للتعلي

، وقصيدة حافظ إبراهيم )غادة 45م، ص 2013

اليابان(، ديوان حافظ إبراهيم، اهليئة املرصية العامة 

، 323،324، 322، 321م، ص 1987للكتاب، 

وقصائد شوقي التعليمية التي جاءت عىل لسان احليوان، 

وقصيديت الرصايف )هوالكو واملستعصم، وأبو دوالمة 

رصايف، رشح مصطفى السقا، دار واملستقبل(، ديوان ال

 .378، 372م، ص 1953(،4الفكر العريب، ط)
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دَّ  م أول شاعر نظَّ "وبخاصة خليل مطران، الذي ع 

)جملة الرسالة،  "شعًرا قصصيًا باملعنى املعروف

م(، يف العرص احلديث؛ ففي قصائده تتضافر 1949

عنارص احلكي، من رسد، وحوار، ووصف، وحبكة، 

مع عنارص الشعر املتوثب بموسيقاه وإيقاعاته، 

 ، منجزة نصوًصا جتمع بني الشعرير والقصيصر

ن  نصوًصا "نجحت هذه النصوص يف أن تكور

دية يف املجتمعات النصوصية يف العامل العريب تولي

 "بعامة، ويف لبنان ومرص واملهجر والعراق بخاصة

 (.39م: 2012)املوسى، 

وبعد ظهور شعر التفعيلة أصبح للرسد القصيص  

مكان بارز يف النظم الشعري املتحرر من قيود الوزن 

والقافية؛ فقد منح عدم التقيد بعدد التفعيالت الشاعر 

السرتسال، وساعدته حرية التعامل مع حرية ا

مكونات التفعيلة عىل إدارة احلوار، واستغالل طاقات 

الوصف، ورسم الشخصيات، فاقرتبت بعض 

القصائد من القصة القصرية بشكل ملحوظ، حتى إن 

البعض راقه أن يطلق عىل هذا الشكل اجلديد اسم 

 .القصة القصيدة

ح بعضهم مل يكتف الشعراء املعارصون بذلك، فرا 

يستعني بمعطيات الرسد الرحيل املتجذر يف الواقعي 

برسد أخبار ممكنة الوقوع، واملستحرض فضاءات زمانية 

ومكانية تنهل من العجائبي والغرائبي واألسطوري، 

 .منتقلني بالقصيدة نقلة نوعية أخرى

انتخبت الدراسة قصيدة )مشاهد من رحلة ابن 

ة حتفة النظار يف  غرائب األمصار بطوطة... املسامَّ

، (1)وعجائب األسفار(، للشاعر الدكتور فوزي عيسى

مدونة هلا، وهو انتخاب مقصود؛ فالقصيدة تستحرض 

نًصا رحلًيا، له طبيعته الرسدية اخلاصة، باإلضافة إىل 

ارتباط مضموهنا الوثيق بأحداث جمتمعية، برزت بعد 

 أحداث الربيع العريب.

ضموهنا انعكاس تنطلق هذه الدراسة من فرضية، م

الطبيعة البنائية للرحلة عىل بناء القصيدة، وحتاول 

اإلجابة عن بعض األسئلة، مثل: ما أثر التوسل 

بمعطيات الرسد الرحيل عىل القصيدة؟ هل وازن 

الشاعر بني الشعري والرسدي لتبقى للقصيدة 

خصوصيتها؟ ما الذي أضافته معطيات الرسد الرحيل 

 للقصيدة املعارصة؟ 

ن الدراسة التي ستعتمد عىل املنهج اإلنشائي تتكو

باإلضافة إىل بعض معطيات املنهج السيميائي، من 

متهيد يوضح املقصود بمصطلح )رسد(، ومفهوم 

الرسد الرحيل، وأربعة مباحث: األول العنوان عتبة 

                                                 
م بمركز حوش 1949أكاديمي وشاعر مرصي، ولد عام  (1)

عيسى يف حمافظة البحرية، حصل عىل درجة الدكتوراه 

م. عمل أستاًذا لألدب 1978بمرتبة الرشف األوىل عام 

اسة العريب بكلية اآلداب جامعة اإلسكندرية، وتوىل رئ

قسم اللغة العربية فيها، صدر له مؤخًرا األعامل الشعرية 

 الكاملة عن دار املعرفة للطباعة والنرش والتوزيع.
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رسدية رحلية، تقف فيه الدراسة عىل العالقة بني 

والعالقة  العنوان وحضور الرسد الرحيل داخل النص،

بني العنوان الرئيس والعناوين الفرعية، والثاين عنارص 

الرسد الرحيل، تقف الدراسة فيه عىل الوصف، 

والرسد الذي ستدرس حتته احلكاية، والراوي، 

والشخصيات، واحلوار، والثالث الرسد الرحيل وتعدد 

التيامت، والرابع الرسد الرحيل واإليقاع. وتنتهي 

 نتائج.بخامتة توضح أهم ال

سبقت هذه الدراسة بدراسات عديدة تناولت 

احلضور الرسدي يف الشعر، منها: )آليات الرسد يف 

الشعر العريب( لــ عبد النارص هالل، و)الرسد 

الشعري وشعرية ما بعد احلداثة(، لـ عبدالرمحن 

عبدالسالم حممود، و)البنية الرسدية يف النص 

ج من الشعري متداخل األجناس األدبية.. نامذ

الشعر اجلزائري(، لـ حممد عروس، و)البنية الرسدية 

يف اخلطاب الشعري.. قصيدة عذاب احلالج للبيايت 

أنموذًجا( لـ هدى الصحناوي، و)الفعل الرسدي يف 

اخلطاب الشعري.. قراءة يف مطولة لبيد(، لـ أمحد 

مداس، و)البنية الرسدية يف قصيدة اخليط املشدود يف 

ملالئكة(، لـ أزهار فنجان، شجرة الرسو لنازك ا

و)مرايا نرسيس: األنامط النوعية والتشكيالت 

البنائية لقصيدة الرسد احلديثة( لـ حاتم الصكر، 

لكنها مل تسبق بدراسة تبحث عن حضور الرسد 

 الرحيل يف القصيدة. 

  مفهوم الرسد-1

 الرسد لغة  1-1

الرسد يف املعاجم القديمة: احلديث يتابع بعضه   

يستعجل  "(، و235م: 2003)الفراهيدي،  "بعًضا 

فيه، ورسد القرآن تابع قراءته يف حذر منه، ورسد 

م: 1999)الرازي،  "احلديث والقراءة أي أجاد سياقها

، "جودة سياق احلديث " -أيًضا  -(. وهو 124

)ابن  "والرسد: اخلرز يف األديم، بعضها يف بعض 

 (. واملعنى نفسه ورد يف211م: 2003منظور، 

املعاجم احلديثة؛ فصاحب )حميط املحيط( يقول: رسد 

اًدا خرزه، واليشء يرسده رسًدا ثقبه،  األديم رسًدا ورسر

والدرع نسجها واحلديث والقراءة أجاد سياقها، 

د الرجل  والصوم تابعه، والقرآن قرأه برسعة، ورسر

رسًدا صار يرسد صومه.. والرسد اسم جامع للدروع 

 (.405م: 1987)البستاين،"قبواحللق؛ ألنَّه رسد فث

املالحظ عىل املعطيات املعجمية للفظة رسد     

انحصارها بشكل كبري يف تتابع احلديث مع التامسك 

والرتابط، وهي املعطيات نفسها املرتبطة يف املعاجم 

قصصت اليشء إذ تتبعت أثره  "بلفظة قص، يقال: 

چ  ھ   ے  ےچ  شيًئا بعد يشء، ومنه قوله تعاىل:

أي اتبعي أثره، والقصة اخلرب وهو  . 11صص: الق

القصص، وقص عيل خربه يقصه قًصا وقصًصا، 

أورده، والقصص اخلرب املقصوص، والقصص بكرس 

)ابن منظور،  "القاف، مجع القصة التي تكتب
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(، لذا ال نكاد نجد باحًثا خص أحد 75، 74م:2003

مطرد مستقل عن مفهوم  "املصطلحني بمفهوم

، إال يف بعض احلاالت النادرة التي ال املصطلح اآلخر

 "تطرد عند املستخدمني هلا، وال تشيع عند غريهم

 (.101م:2006)الكردي،

 

 :(1) الرسد اصطالًحا 2-1

املعنى االصطالحي للفظة رسد، ليس بعيًدا بشكل 

كبري عن املعنى املعجمي، فمعنى اللفظة اصطالًحا 

حمصور يف طريقة عرض األحداث، واألحداث 

تتابعة املتامسكة، والقصة والرواية. فيعده برنار امل

الطريقة التي يتم هبا نقل الواقع )احلقيقي أو  "فاليط:

(، ويعرفه 85م: 1999)فاليط،  "اخليايل( إىل الرواية

النسيج اللفظي املعربر عن حادثة  "عبداهلل إبراهيم بأنه

م(، 1993)جملة أفاق عربية، "متخيلة أو واقعية

عة نظرية األدب بأنه قرين الفابيوال وتعرفه موسو

)القصة( ومعناه اإلخبار عن األحداث، فهو جمرد 

حكاية تتناول درًسا أخالقًيا، وخترب عن وقائع قامت 

)موسوعة نظرية األدب،  "هبا شخصيات غري برشية

 (. 109، 108م: 1993

ال حدود له، يتسع ليشمل خمتلف "والرسد فعل 

أو غري أدبية، يبدعه  اخلطابات سواء أكانت أدبية

                                                 
( للرسد تعريفات عديدة انتخبت الدراسة، منها ما يفيد 1) 

 توجهها، واهلدف املنشود من ورائها.

د، وحيثام كان جر  م:1997 )يقطني، "اإلنسان أينام و 

(. وهو حارض يف األسطورة، ويف اخلرب، ويف 19

احلكاية، ويف القصة، ويف الرواية، ويف الرحلة، ويف 

 "أداة من أدوات التعبري اإلنساين"الشعر؛ فهو 

(، حتمل آراء اإلنسان وجتسد 11م: 2006)الكردي،

 وقضاياه.مشكالته 

لذا البد أن يتوافر يف املرسود حدث أو جمموعة 

أحداث، يقوم هبا أشخاص، وتقع يف زمان ومكان، 

وهلا سارد، وتوضع يف وعاء لغوي يناسب اجلنس أو 

النوع األديب، املتخذ إطاًرا حلمل جتربة السارد، 

متاهت مع  "وتوصيلها إىل املرسود له. وهي عنارص

.. وأصبحت واحدة من الشعر يف بذوره اجلينية.

مجالياته اجلديدة التي يتكئ عليها، مؤكدة وحدة 

( حتى 10: 2006)هالل، "األنواع وجتاذهبا وحتاورها

إننا نستطيع أن نقول: إن الرسد يف القصيدة املعارصة 

جمرى يرسي فيه الشعر، وإن شعريته تكمن يف "

 )حممود، "االسرتسال واالنسيابية والتدفق والتنامي

 (.19 م:2009

 

 الرسد الرحيل  3-1

الرسد الرحيل هو الرسد املرتبط برحلة فعلية أو     

خيالية، فعل السفر فيها الزم الوجود بالفعل أو 

مشهدي حينًا يصور أعامل "بالقوة. وهو رسد 

الشخصيات الفردية أو اجلامعية حركة بعد حركة، 
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 وحواراهتا قواًل إثر آخر.. ويميل إىل املجمل حينًا، وإىل

(، وهو رسد 340: 2010)القايض،  "اإلضامر أحياًنا

قريب الصلة من الرسود احلكائية، فتربز فيه النزعة 

القصصية املعنية برسد املغامرات، واحلوار، والوصف 

الطريف بروًزا ظاهًرا، جعل شوقي ضيف يعده خري 

رد عىل اهتام أدبنا العريب بالقصور يف فن القصة. 

عنها يف تركيزه عىل  (، وخيتلف6م:1987)ضيف،

الشمول، والتنوع، والوصف "الصورولوجية، و

الدقيق، والتصوير األمني، والنقل الصادق، واالبتعاد 

 (. 9)النساج، د.ت: "عن اهلوى.

وهو مصطلح قريب الصلة من مصطلحي     

اجلغرافيا األدبية، واجلغرافيا الوصفية، لكنه يتميز 

اختفت  "ذا عنهام بعنرصي األدبية والذاتية، فإ

صنف النص  -أو ندرت  -العنارص األدبية والذاتية 

عىل أنه جغرافيا وصفية، وإذا حاول الرحالة أن يوازن 

بني املوضوع والذات فإنَّ عمله يصنف عىل أنه أدب 

جغرايف، وأما إذا طغت العنارص األدبية والذاتية فإنَّ 

م: 1995)املوايف،  "عمله يصنف عىل أنه أدب رحلة

35.) 

 ويمكن إمجال خصائصه يف:

 هيمنة بنية السفر والرتحال. -أواًل 

الواقعية عندما يرتبط برحلة فعلية؛ فهو  -ثانًيا

 "يتتبع العادات والتقاليد والتأثريات اإلقليمية"

 (.57م،1984)علوش:

الذاتية؛ فذات الرحالة حترض يف رحلته  -ثالًثا

 حضوًرا بارًزا.

 ًدا أو مجًعا. حضور ضمري املتكلم، مفر -رابًعا

التطابق بني املؤلف والراوي والشخصية  -خامًسا

 الرئيسة. 

يف الغالب  _حكي استعادي؛ فالرحلة  -سادًسا

 تكتب بعد االنتهاء منها.  -األعم 

 التوسل باألسلوب القصيص أحياًنا. -سابًعا

االعتامد عىل الوصف اعتامًدا ظاهًرا، حتى  -ثامنًا

 إن البعض عده رسد برصي.

بطء زمنه الرسدي بفعل التوجه الوصفي،  -سًعاتا

وتكسري الراوي للرسد عرب إقحام اخلطاب النقدي "

التأميل وإدراج وقفات متفاوتة الطول واحلجم، تارة 

يسخر فيها الرحالة من موقف طرأ له، وتارة يقارن 

)جملة  "سلوًكا بسلوك أو تقليد، أو مظهًرا بمظهر

 (. 114، 113م: 2014احلوار،

 تعدد املضامني وتداخل اخلطابات. -اعارًش 

 

  العنوان عتبة رسدية رحلية-2

تؤد ي جمموعة عالمات ترتابط ترابًطا بنائًيا دوًرا    

أساسًيا يف تكوين هيكل العمل األديب، والعنوان 

عالمة من هذه العالمات، بل هو أمهها عىل اإلطالق، 

حور إذ هو امل "فال يمكن التعامل مع نص بال عنوان؛ 

إن  -الذي يتوالد ويتنامى ويعيد إنتاج نفسه، فهو 
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)مفتاح:  "بمثابة الرأس للجسد -صحت املشاهبة 

(، لذا اهتم املؤلفون بعنونة نصوصهم، 27م:1987

انطالًقا من أنَّ العنوان واجهة النص ونواة مركزة، 

واجلزء الدال الذي يسهم يف تفسريه، وفك شفرة 

 يمنع الولوج إىل كنهه.غموضه التي قد تكون عائًقا 

عنون الشاعر فوزي عيسى قصيدته املكونة من 

عرشة مقاطع بعنوان رئيس، هو )مشاهد من رحلة ابن 

بطوطة.. املسامة حتفة النظار يف غرائب األمصار 

وعجائب األسفار(، وعنون املقاطع بعناوين فرعية، 

هي عىل الرتتيب )الرقص فوق املومياء، الركض 

الغربان، العرس، خيال الظل،  للوراء، السريك،

 األرجوز، الكهفيون، الفتيا، شهادة(. 

املتأمل يف العنوان الرئيس يرى حرص الشاعر عىل 

ذكر عنوان الرحلة كاماًل، وعدم االكتفاء بالشائع 

املشهور )رحلة ابن بطوطة(. وهو عنوان جيمع بني 

أربعة مصطلحات شديدة االرتباط بالرسد، هي: 

وغرائب، وعجائب(، األول دخل  )مشاهد، ورحلة،

إىل عامل الرسد احلكائي من بوابة الفنون املرسحية، 

وأصبح تقنية أساسية من تقنيات البناء احلكائي 

احلديث، يعتمد عليه املبدعون للتحرر من قيود الكتابة 

الكالسيكية، والثاين مصطلح يدل عىل نوع أديب نثري 

) حامتي:  ،"تيتميز بتعدد املضامني وتداخل اخلطابا"

موقع إلكرتوين(، ويعتمد عىل الوصف، واحلكي 

املتحرر من قيود القص التقليدية امللزمة القاص 

بالتزامات تقنية ال يمكن التنازل عنها، وحيرض فيه 

الراوي املشارك ذو الرؤية املصاحبة حضوًرا طاغًيا، 

يشبه حضور الشاعر يف القصيدة، معلًقا عىل 

أو رابًطا بني احلكايات واملشاهد األحداث، أو واصًفا، 

التي تشكل جمتمعة مشهًدا كبرًيا ال يقدم فكرة 

مسلسلة، لكن صورة عامة ذات عنارص معربة، 

والثالث والرابع، من مصطلحات الكتابة الفنتاستيكية 

، وغري القابل  املحلقة يف عوامل الالمعقول املحرير

ن للتصديق، وهي كتابة نثرية شديدة االرتباط بفنو

احلكي، )القصة، والرواية(، وكتب املناقب، واحلكي 

الذايت الذي تعدُّ الرحلة أحد أنامطه، وباإلضافة إىل 

ذلك يستدعي العنوان نًصا روائًيا ال يقل شهرة عن 

النص الرحيل، هو رواية )رحلة ابن فطومة(، للروائي 

نجيب حمفوظ، وهو من النصوص الرسدية املهمومة 

احلقيقة، وحيفل بالعجائبي  باالرحتال بحًثا عن

 والغرائبي واألسطوري.

ويف ذلك تأكيد عىل احلضور الرسدي الكبري داخل 

النص، السيام الرسد الرحيل، وجتهيز املتلقي لتقبل ما 

ليس شعرًيا باملفهوم الشائع للشعر، كالوصف، 

والرشح، والتفصيل، والرسد، واحلوار، هذا من ناحية، 

ب عىل مرصاعيه أمام ومن ناحية أخرى فتح البا

العجائبي والغرائبي، والعجيب والغريب؛ فرحلة ابن 

بطوطة، مثل الرحالت كافة، حافلة بام فوق الطبيعي 

غري اخلاضع لقوانني العقل، وباملحري الصالح للقبول 
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والرفض يف آن واحد، واستحضار فضاء زمكاين 

خمتلف عن فضاء الشاعر؛ فالرحلة املكتوبة يف القرن 

ل فيها  الثامن اهلجري، )الرابع عرش امليالدي(، سجر

ابن بطوطة مشاهد من تونس، ومرص، والقرن 

اإلفريقي، وبالد الشام، والعراق، واحلجاز، واألهواز، 

واهلند، وسومطرة، والصني، ورشق أوربا، إبان سيطرة 

املغول والرتك واملامليك عىل مقاليد احلكم يف جل 

يمكن الفكاك من  البالد التي زارها. وهو فضاء ال

 أرسه عند تلقي القصيدة. 

دوًرا مهاًم يف حتديد  -هنا –يؤدي أفق التوقع 

املسار املناسب للولوج إىل عامل القصيدة؛ فالعنوان 

الطويل املختلف عن عناوين القصائد الشعرية، 

واملحيل إىل نصني نثريني شهريين، ذو البنية النحوية 

بتدأ حمذوف، الناقصة، الصالح أن يكون خرًبا مل

تقديره )هذه(، أو مبتدأ خربه حمذوف تقديره )عن 

مرص(، يدفع املتلقي إىل طرح العديد من األسئلة، 

إجابة العنوان عنها رضورة، قبل الدخول إىل عامل 

 النص، مثل:

هل سيكون املتن رصًدا شعرًيا للواقع كام يف  -

 رحلة ابن بطوطة؟

باحث عن هل سيربز يف املتن البطل احلائر ال -

 احلقيقة، كام يف رواية )رحلة ابن فطومة(؟

هل سيربز البعدان اإلثنوغرايف واإلثنوجلي كام يف  -

 كتب الرحالت؟

هل سيعيد لنا الشاعر صياغة بعض مشاهد  -

الرحلة بأسلوب شعري؟ )حرف اجلر من يف العنوان 

 يوحي بذلك(.

هل سيدخل املتلقي إىل عامل النص من مدخل  -

 ن اهلجري، قرن كتابة رحلة ابن بطوطة؟القرن الثام

بداية من املقطع األول جييب املتن عن السؤالني    

األول والثاين باإلجياب، وعن بقية األسئلة بالنفي، 

فالنص املقسم إىل عرشة مقاطع، يرصد أربع قضايا 

سلبية، رصًدا وصفيًا يف جممله، يبحث الراصد من 

التي رسمها  عن الصورة املثال -ضمنيًا –خالهلا 

، وعن 1ابن بطوطة ملرص يف القرن الثامن اهلجري

من خالل  -أسباب تغري احلال لألسوأ. وهو رصد 

تتجىل فيه صورة الباحث عن احلقيقة  -دقة ترتيبه 

من خالل اإلرصار عىل تقديم تفسري للحالة الفكرية 

                                                 
صورة مرص يف رحلة ابن بطوطة صورة مرشقة. يقول عن   ( 1)

هي الثغر املحروس،  "ة عىل سبيل املثال: اإلسكندري

والقطر املأنوس، العجيبة الشأن، األصيلة البنيان، هبا ما 

شئت من حتسني وحتصني، ومآثر دنيا ودين... الفريدة يف 

، ويقول عن 37ص  "جتيل سناها، واخلريدة يف حالها

    "ألهلها مكارم أخالق ومروءة  "قرية )تروجه( 

لدين األصبهاين أحد علامئها ، ويقول عن شمس ا46ص

ص  "إمام الدنيا يف املعقوالت "يف القرن الثامن اهلجري:

حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب ". انظر 64

، حتقيق الشيخ حممد العريان، دار إحياء العلوم، "األسفار

 .م1987(، 1بريوت، ط)
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يف املجتمع املرصي، بالعقد الثاين من األلفية 

 ة.ــالثالث

الشاعر يف املشاهد من األول حتى التاسع، يرسم     

صورة كئيبة ملرص احلديثة، تربز فيها مالمح اجلهل، 

والفقر، والضياع، والفساد األخالقي، والتدين 

الزائف، والفتاوى التي ال أصل هلا، جاعاًل من رفض 

املوروث املرشق، والتصفيق للثقافات البالية واألنساق 

 هم حلالة التدين املسترشية. الثقافية الظالمية السبب األ

يقول يف املشهد األخري املعنون بـ)شهادة( ملخًصا 

 حال مرص: 

 مرص التي يف خاطري تغريت

 فنيلها جتهَّم...

 ومل يعد  

 خيتال ما بني الربى

 ومل يعد  

 مفّضًضا.. مذّهبا

 .. خبا-حزًنا –وصباحها 

 كبا -ذًًل  -وخيلها 

 نبا -جبنًا  -وسيفها 

)عيسى، بدون:  ل صار علقَّموشهدها املعسو

305.) 

إنَّ إجابة املتن الشعري عن السؤالني األولني    

باإلجياب تأكيد عىل احلضور الطاغي للرسد الرحيل 

وسيطرته عىل مفاصل النص. وهو حضور مغري 

لوظيفة الشعر يف القصيدة؛ فالنصان الواقعيان منعا 

ا القصيدة من التحليق يف عوامل اخليال، وفرضا عليه

الغوص يف صميم عامل أريض، كان من خصوصيات 

املتون احلكائية الرسدية، ال سيام الرحلية منها، وفرضا 

عليها لغة ذات أبعاٍد واقعية، ختتلف عن لغة الشعر 

املعتمدة عىل اخليايل، وامليالة إىل حتطيم الصيغ 

 التقليدية. 

 

  عنارص الرسد الرحيل يف القصيدة -3

  الوصف 3-1

)ابن  "األمارة الالزمة لليشء"لغة،  الوصف   

ا اصطالًحا فهو115فارس، بدون:  ذكر اليشء  "(، أمَّ

م: 1998)ابن جعفر،  "كام فيه من األحوال واهليئات

اجلوانب التي يرتكز  "(، وأجوده ما حييط بأهم 62

عليها اليشء املوصوف، فيحول صورته املادية املألوفة 

أديب متني، ويزينها إىل صورة أدبية ترتكز عىل نسيج 

(. 285م: 1998)مرتاض،  "أسلوب إنشائي رصني

فهو  "وهو رضورة من رضورات العمل الدرامي؛ 

مدرج دائاًم يف احلكاية، بل كل وصف يبعث حكاية 

. )ريكاردو، "بنفسه، حكاية واقعة ضمن الوصف

 (.41، 40بدون: 

احتل الوصف مكانة كبرية يف الرسد الرحيل، بام   

رسم ملالمح الشخصيات، وأبعاد األماكن، يقدمه من 

واألنشطة اإلنسانية، والظواهر الطبيعية، وأنامط احلياة 
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االجتامعية، واألهوال التي عايشها الرحالة، ولدوره 

املهم يف منح النصوص أبعاًدا تشويقية تبدد ملل 

 املتلقي، وتقرب النص من نفسه.

قاللية، االست -السيام القديمة  -يميزه يف الرحلة    

فال يتخلله رسد، وال يساهم يف حركة التطور الدرامي، 

يقدم إخباًرا أو "ووظيفته األساس التواصل، فيأيت لـ

 (. 92م:2015)الشقران، "إعالًما عن املوصوف

احلضور اجليل للرحلة يف عنوان القصيدة دفع    

ل  الشاعر إىل االعتامد عىل طاقات الوصف يف ج 

ن الرحالة، فال يكاد خيلو مشاهد قصيدته، شأنه شأ

مشهد من مقطع وصفي له دور فني ال يمكن 

االستغناء عنه يف بناء املشهد.  وهو يف معظمه من 

الوصف املشاهدي املعني بنقل الصورة بأبعادها 

احلركية، والسمعية، والبرصية، والنفسية، أكثر من 

نقلها يف صورة سكونية )إستاتيكية(، وال يعني هذا 

د األبعاد املادية؛ فهو موجود اختفاء الو صف امل حد 

لكن داخل بوتقة املشهد املتحرك بالفعل أو بالقوة، 

بب ـــولعل عمل الوصف يف بيئة شعرية هو س

 ذلك.

ففي املشهد األول املعنون بـ)الرقص فوق   

املومياء(، يصف الشاعر مشهًدا رمزًيا ملجموعة ترقص 

للون، فوق مومياء، مستغاًل طاقات الصوت، وا

واحلركة، لصناعة لوحة وصفية ذات دالالت تعبريية 

متعددة، تنتقل فيها املفردة من حيز رسم الفعل إىل حيز 

عرض الفعل، أو بمعنى آخر من حيز الفعل السكوين 

 إىل حيز الفعل املتحرك. 

 ومن عجيب ما رأيت ذلك املساء

 مجاعة حتلقوا وصاروا يرقصون..

 فوق مومياء..

 تارًة..كانوا هيللون 

             وتارًة يزجمرون..

 (.287)عيسى: 

يظهر جلًيا يف املقطع حرص الشاعر عىل     

ديناميكية الوصف، من خالل مؤثرات اللون )مساًء(، 

والصوت )هيللون، يزجمرون(، واحلركة )يرقصون(، 

وهي مؤثرات ذات ديمومة كامنة يف األفعال املضارعة 

 مرار والتجدد.املتتالية، الدالة عىل االست

ويف املشهد الثاين املعنون بـ)الركض للوراء(،   

يصف مشهد سري ألناس يسريون للوراء، عىل غري 

املألوف واملعروف. وهو مشهد باإلضافة إىل بروز 

ل بحموالت رمزية تكمل  عنارص احلركة فيه، حممر

رمزية الصورة الوصفية يف املشهد األول املصور الغربة 

 الفضاء الذي يصوره الشاعر. األيديولوجية يف

 ومن عجائب الزمان...

 ما رأيت يف شوارع املدينة الكئيبة...

 التي شابت من الضجيج

 والزحام...

 فالناس ًل تسري لألمام..
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 بل يرجعون القهقرى..

 ويركضون للوراء...

 (.289)عيسى:  ويف القفا العينان...

ويف املشهد الثالث املعنون بـ)السريك( يصف     

لشاعر للمتلقي ما يف السريك من )شقلباظ فوق رأسه ا

يسري/ والعب بالنقرزان/ وماهر يسري فوق سلك/ 

وجائع يروض السباع (، ويف املشهد الرابع املعنون 

بـ)الغربان(، يقدم صورة وصفية تلخص التدين يف 

النقاب، ويف املشهد اخلامس املعنون بـ)العرس( يقدم 

رس ترتدي فيه العرو س ثوب احلداد، ويف صورة لع 

املشهد السادس املعنون بـ) خيال الظل( يقدم صورة  

خليال الظل، ذلك الفن املرتبط باحلكي الشعبي املعرب 

عن روح اجلامعة، ويف املشهد السابع املعنون 

بـ)األرجوز( يقدم صورة لألرجوز الناقل صوًرا 

اجتامعية نقدية من صميم املجتمع، ويف املشهد الثامن 

)الكهفيني( يقدم صورة لقوم غالظ  ون بـاملعن

 يشهرون األسلحة، وهيدمون األرضحة.

جاء الوصف يف القصيدة مقرتًنا بالرسد، ال يمكن    

عزله والتعامل معه عىل أنه وحدة لغوية ذات سامت 

خاصة، بعيًدا عن جممل املشهد الوارد فيه، وإال فقد 

ختلو من املشهد داللته وأصبح جمرد نقل مبارش حلادثة، 

أهم مقومات الروح القصصية؛ ألنَّ األوصاف 

تضمنت عرًضا ألحداث أكملت لوحة املشهد. ففي 

بعض املشاهد جاء حمرًكا للرسد نحو النهاية، مانًحا 

املشاهد رمزية شفيفة، انتقلت هبا من التقريرية املبارشة 

إىل عوامل الدالالت العميقة، ويف بعضها جاء رمزًيا، 

هناية للمشاهد، صانًعا حالة وجاء يف أخرى 

دراماتيكية. وهو هبذا خيتلف عن الوصف يف الرسد 

 الرحيل، وظيفة، ويقرتب منه شكاًل.

  الوصف حمرًكا الرسد -

يرتبط الوصف املحرك الرسد أحياًنا باملكان كام يف   

املقطع الثاين املعنون بـ)الركض للوراء(، وأحياًنا 

املعنون  بالشخصيات كام يف املقطع اخلامس

 بـ)العرس(، واملقطع الثامن املعنون بـ) الكهفيني(.

 يقول الشاعر:

 ومن عجيب ما رأيت..

 ذلك العرس الشهري

 فالعروس ترتدي ثوب احلداد

 وًل يبني وجهها من حلكة السواد

 والعريس كان حافًيا.. رث الثياب

 وقد علت جبينه اجلهامة

 ومل يكن يف وجهه وسامة

 كاءوقد عال النحيب والب

 من أقارب العروس 

 .(295)عيسى:

األسطر الشعرية من السطر الثالث حتى السطر    

السابع، متثل مقطًعا وصفًيا يربز البعد املادي للعروس 

املرتدية بداًل من ثوب الفرح األبيض، ثوب احلداد 
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األسود، والعريس احلايف، رث الثياب ذي الوجه 

املشهد اخلايل من الوسامة. وهو مقطع ال يكتمل 

بدونه؛ فهو السبب يف حضور صوت الشيخ العجوز، 

املربر سبب بكاء أقارب العروس بتعليقه املفرس الذي 

وصل باملشهد إىل هنايته، وجعل من العروس 

والعريس رمزين. واألمر ذاته نراه يف املشهد الثامن، 

 املعنون بـ )الكهفيني(، يقول الشاعر:

 ومن عجيب ما رأيته قوم غالظ 

 ون من الكهوفخيرج

 ومن بطون ما عفا واصفر من أسفار

 وًل تراهم إًل إذا حل اخلسوف

 أو غابت الشمس وواراها الكسوف

 فريفعون عالًيا ما اسود من راياهتم

 ويشهرون األسلحة

 وهيدمون األرضحة

طِمون كل متثال  وَيح

  زهت به أنامل اخللود 

 (.301)عيسى:

م ففي املقطع وصف لرجال غالظ، وجوده    

مرتبط بأوقات الظالم الفكري، وفكرهم مأخوذ من 

أسفار صفراء عفا عىل    ما فيها الزمان، راياهتم 

سوداء، وقوهتم كامنة فيام حيملون من سالح. وهو 

ال يقف عند البعد املادي  _كام هو ظاهر  _وصف 

للشخصيات فقط، بل يعرج إىل البعد األيديولوجي 

دات؛ فالعنوان من خالل االستغالل الدقيق للمفر

)الكهفيون(، وقول الشاعر: )خيرجون من الكهوف/ 

ومن بطون ما عفا واصفر من أسفار(، بجوار مفردات 

السواد )الكسوف ـ اخلسوف ـ أسود(، حييالن إىل فكر 

 القوم الغالظ.

وكام اهتم الشاعر يف وصفه بأبعاد الشخصيات،  

ت اهتم بأبعاد املكان، خصوًصا البعد النفيس الذي أدَّ 

دوًرا بارًزا يف  _القليلة جًدا يف القصيدة  _االستعارات 

حتديد أبعاده؛ فهو يصف املدينة املحتوية مشاهد رحلة 

ابن بطوطة، مرة باملدينة الكئيبة التي شابت من 

 الضجيج والزحام:

 ومن عجائب الزمان...

 ما رأيت يف شوارع املدينة الكئيبة...

 التي شابت من الضجيج

  والزحام...

 (.289)عيسى: 

 ومرة باملدينة العجوز، والسريك الكبري: 

 يف شوارع املدينة العجوز

 يفوق ما رأيت 

ا  -أيقنت   أهنا سريك كبري  -حقح

 (.292)عيسى: 

اعتمد الشاعر يف وصفه عىل أربع  مفردات حبىل    

بالدالالت، هي: )الكئيبة، شابت، العجوز، سريك(، 

دها، من ص هبا املدينة وجسر خالل التصوير  شخر
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االستعاري والتشبيهي الراسم صورة وصفية خمتلفة 

عن الشائع يف القصيدة، من حيث النوع والكم، صورة 

متجددة، متعددة األبعاد وخمتلفة املالمح، تتحكم فيها 

ثقافة املتلقني؛ فمن خالل إدراكهم للمفردات األربعة 

ال  _ورؤيتهم هلا تتكون اللوحات الوصفية املختلفة 

الختالف الوعي البرشي باملعنويات وإدراك  _الة حم

 املاديات.    

قد يكون اختالف األوصاف حماولة لفرض    

الشعري عىل الرسدي الطاغي، وقد يكون حماولة 

جلذب انتباه املتلقي عن طريق التنوع الوصفي اخلالق 

حالة تشبه احلالة الناجتة عن االلتفات يف بالغتنا 

أوصاف متهيدية  _كل األحوال  يف _العربية، لكنها 

)وردت يف املشهدين الثاين والثالث(، جتهز املتلقي 

لقبول العجيب والغريب الشائع يف املدينة، وتوفرر عىل 

الشاعر الكثري من االستطرادات التفسريية املجيبة عن 

 أسئلة القارئ املضمر، قبل القارئ احلقيقي. 

 هذا الوصف املجمل واملقتضب، اختلف يف  

املشهد العارش، فجاء أكثر تفصياًل، يلخص به الشاعر 

 حال املدينة:

 .."مرص التي يف خاطري"

 تغريت

 فنيلها جتهَّم

 ومل يعد

 خيتال ما بني الربى

 وروضها قد أجدبا..

 ومل يعد

 مفضفًضا.. مذهًبا

 خبا -حزًنا  -وصبحها 

 نبا -جبنًا  -وخيلها 

  وشهدها املعسول صار علقَّم

 (.306، 305)عيسى: 

اختلط وصف املكان يف هذا املشهد بوصف   

الزمان )الصبح(، وركز الشاعر عىل حمتويات املكان 

)اخليل، والشهد(، وأراه خلًطا مقصوًدا، يريد الشاعر 

من ورائه رسم صورة جامعة ينهي هبا مشاهده التي 

سيطر عليها احلزن، وظهر فيها الضيق من الواقع 

 املتدين. 

 

 د:الوصف هناية مشه -

جاء الوصف يف القصيدة هناية للمشهد الثالث    

املعنون بـ)السريك(، واملشهد اخلامس املعنون بـ 

رس(، واملشهد الثامن املعنون بـ )خيال الظل(.  )الع 

يف املشهد الثالث بدا الوصف يف هناية املشهد نابًعا   

من األحداث، وامتداًدا طبيعًيا هلا، فبعد احلديث عن 

يه، وَمن فيه: من العب بالنقرزان، السريك وما ف

والعبني بالقرود، وجائع يروض السباع، وزامر من 

نفخه تصفق احلشود، ومهرج، ومضحك، وهبلوان. 

 يقول الشاعر:
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 وعندما خرجت كان ما رأيت

 يف شوارع املدينة العجوز

 يفوق ما رأيت

  أهنا سريك كبري -حًقا  -أيقنت 

 (.292)عيسى: 

االستعارة )املدينة العجوز(،  جاء الوصف الكامن يف

والتشبيه البليغ )أهنا سريك كبري(، امتداًدا طبيعًيا حلركة 

األحداث داخل املشهد، وهناية منطقية مقنعة للمتلقي، 

يربط املشهد الثالث  _أيًضا  _ليس هذا فحسب؛ فهو 

باملشهد الثاين، من خالل توحيد الصفات؛ ففي بداية 

بالكئيبة التي شابت من  املشهد الثاين وصف املدينة

الضجيج، ويف هناية املشهد الثالث وصفها بالعجوز، 

والسريك، وبني شابت والعجوز، والضجيج والسريك 

 روابط برصية وسمعية وإدراكية.

أما يف املشهدين اخلامس والثامن فقد جاء    

الوصف فجائًيا ال عالقة له بامتداد األحداث قبله، 

لنهاية يف املقامات. يقول يشبه إىل حد كبري مشهد ا

الشاعر يف هناية املشهد اخلامس بعد مشهد العرس 

 الكئيب:

 وفجأة تكاثف الغَّمم

 وعمت الوحشة والظالم

 فانسللت خلسة بني الزحام

  وقد أصابني الدوار

 (. 296)عيسى:

احلضور العابر لفن املقامة جعل املشهد مشهًدا 

صورة البطل رسدًيا رصًفا؛ فال يمكن تلقيه بعيًدا عن 

هنا  -الصعلوك طالب النجاة باحليلة. وحضور املقامة 

ال يعني أبًدا ابتعاد الشاعر عن اخلط األساس الذي  -

ده لنفسه يف عنوان القصيدة؛ فالرحلة فن يتوسل  حدَّ

 بمعطيات العديد من الفنون، ومنها املقامات.

 ويقول يف هناية املشهد الثامن:

 وأظلم املكان

 وى الذئاب واألفاعيومل نعد نرى س

 واألعاصري

  وقيل إهنا النذير بالطوفان

 (.298)عيسى: 

وهو وصف أدَّى البياض الشعري الظاهر بني    

السطر األول والسطر الثاين دوًرا كبرًيا يف منحه أبعاًدا 

ختيلية زادت من مساحته املعنوية، رغم مساحته 

اللغوية املقتضبة للغاية، وسمحت للمتلقي بدور يف 

استكامل اللوحة الوصفية بالقصيدة، مثل دور متلقي 

 القصة والرواية.

الوصف يف القصيدة ليس بدياًل للديكور يف    

ينقل حالة ذات أبعاد  -يف جممله  -املرسح؛ فهو 

حركية وبرصية وسمعية ونفسية، جعلت املشاهد من 

بدايتها حتى هنايتها يف ديمومة حركية مبددة مللل 

ة يف تنامي املشاهد، يبتعد عن طبيعة املتلقي، ومسامه

الوصف يف الرسد الرحيل ويقرتب منه يف الوقت ذاته، 
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يبتعد عنه بدوره يف تنامي األحداث، ويقرتب منه 

بوظيفته اجلاملية  وهي وظيفة من نتائج االعتامد عىل 

مل  "معطيات الرسد الرحيل يف رحلة ابن بطوطة الذي 

واجلغرافية بحد  يقصد أن يؤرخ األحداث التارخيية

ذاهتا، بل هدف إىل إمتاع املتلقي بام رصده من أحوال 

 م:2008 )الشوابكة، "اجتامعية للمدن التي زارها.

308.) 

 

  الرسد 3- 3

حالة  الرسد عنرص مهم من عنارص الرحلة؛ فالرر

(، 7م:1996)املودن،  "يرسد ليصف، ويصف ليرسد"

شاهدات لينقل للذات املتلقية أحداًثا وأفعااًل وم

شاهدها يف أثناء رحلته، أو سمع هبا، يأخذ هذا الرسد 

طابًعا حكائًيا أحياًنا، فيبدو كلوحة قصصية مكتملة 

العنارص، قد ال ترقى إىل مستوى القَصص الفني، 

لكنها ال خترج من دائرة القص، بحدثها، وشخصياهتا، 

وحواراهتا، وراوهيا، وفضائها، يميزها يف الرحلة 

ي ألنا الراوي، والتأكيد عىل أهنا نتيجة احلضور الطاغ

لفعيل املشاهدة والسامع. ورحلة ابن بطوطة شأهنا شأن 

الرحالت كافة، حافلة باحلكايات التي استغلت وسيلة 

جلذب املتلقيني ملا هلا من تأثري يف النفس البرشية امليالة 

 للحكي بطبيعتها.

ية ظهر يف القصيدة تأثر الشاعر بالطبيعة احلكائ    

لرحلة ابن بطوطة، وانعكس ذلك عىل قصيدته، 

فجاءت حافلة بمقاطع ذات بنية حكائية تنقل للمتلقي 

السلبيات التي شاهدها ابن بطوطة/ الشاعر داخل 

 املجتمع املرصي.

 

  احلكاية يف القصيدة 3-3-1 

املشاهد املكونة القصيدة ذات بنية حكائية    

يات، وصفية؛ ففي كل منها حدث، ووصف، وشخص

ومكان، وزمان، وبداية وهناية، وراٍو عليم مشارك 

يتامهى مع شخصية الشاعر احلقيقية، لكنها شأهنا شأن 

كل احلكايات يف الرسد الرحيل، يسري زمنها سرًيا أفقًيا 

تضبط إيقاع األحداث  1حتى النهاية بال حبكة

وتأزمها؛ فالغرض منها املحافظة عىل انتباه املتلقي 

ناء عملية القراءة، وزيادة قوة تعلقه متأجًجا يف أث

بالنص؛ فالنفس البرشية ميالة بفطرهتا للحكي 

 واحلكايات.

استعاض الراوي/ الشاعر عن احلبكة بمحفزات 

رسدية نثرها داخل املشاهد، جترب املتلقي عىل تتبع 

مسارات احلكاية بشوق من البداية حتى النهاية، من 

                                                 
مرتبة  "احلبكة جمموعة أحداث هلا بداية ووسط وهناية ( 1)

 "تيًبا سببًيا، تنتهي إىل نتيجة طبيعية هلذه األحداثتر

(، يوضع هذا الرتتيب داخل 456م: 1971)هالل، 

فيأيت  "إطار ال يشعر فيه املتلقي باالضطراب أو القلق

الغداء بعد اإلفطار، والثالثاء بعد االثنني، واالنحالل 

 .(47م:2001)فورسرت، "بعد املوت
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د جعل استقالل خالل تقنيتي التعمية واإلفصاح. وق

كل مشهد بتيمة أو بجزء من تيمة، هذه املشاهد شبيهة 

باملتوالية القصصية املقسمة إىل مقاطع، لكل مقطع 

حدث خاص، وقضية يناقشها، جيمع بينها وحدة 

الشخصية الرئيسة، وتكرار بعض الالزمات املرتبطة 

بالرسد احلكائي، وثبات شخصية الراوي، واالنضواء 

 ان الرئيس.حتت راية العنو

يقول الشاعر يف املشهد اخلامس املعنون بـ 

 )العرس(:

 ومن عجيب ما رأيت..

 ذلك العرس الشهري

 فالعروس ترتدي ثوب احلداد

 وًل يبني وجهها من حلكة السواد

 والعريس كان حافًيا.. رث الثياب

 وقد علت جبينه اجلهامة

 ومل يكن يف وجهه وسامة

 وقد عال النحيب والبكاء

 ب العروسمن أقار

 وقال يل الشيخ العجوز

 إهنا من حمتد كريم

 لكن حظها شحيح

 فقد تزوجت من قبله الكثري والكثري

 ما بني عسكر وبائعي أوهام

 حتى أتاها ذلك الدرويش...

 فاستباحها...

 وفجأة.. تكاثف الغَّمم

 وعمت الوحشة والظالم

 فانسللت خلسة بني الزحام

  وقد أصابني الدوار

 (.296)عيسى: 

تتجىل عنارص القص يف املشهد السابق يف احلدث   

رس، والشخصيات/ الرموز )العروس/  وهو الع 

العريس الدرويش/ الشيخ العجوز(، والراوي 

املشارك يف احلدث، والوصف، واحلوار، والنهاية. 

وهو مشهد غري حمبوك بآليات احلبكة التقليدية، لكن به 

ة حتى النهاية، حمفزات تدفع املتلقي إىل استكامل القراء

فاجلملة الشعرية )وقد عال النحيب والبكاء من أقارب 

العروس(، الفاصلة بني األسطر السبعة الوصفية 

واحلوار، مجلة تشويقية/ حمفز، تستدعي بحًثا عن 

سبب البكاء، الذي جتىل يف احلوار )وقال يل الشيخ 

العجوز/إهنا من حمتد كريم/ لكن حظها شحيح/ فقد 

ه الكثري والكثري/ ما بني عسكر تزوجت من قبل

 وبائعي أوهام/ حتى أتاها ذلك الدرويش.../

له حمفًزا أكرب؛  فاستباحها...(. وهو حوار تصنع مج 

التي انتهى هبا، -الدالة عىل حمذوف -فالنقاط األفقية 

تستدعي البحث عن املسكوت عنه، وتفتح الباب أمام 

 سؤال )ثم ماذا بعد؟(، وهو سؤال يفرض نفسه يف

املشاهد كلها، لكن الراوي ينسحب دون أن جييب، 
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وباالنسحاب ينتهي املشهد )وفجأة تكاثف الغامم/ 

وعمت الوحشة والظالم/ فانسللت خلسة بني 

 الزحام/ وقد أصابني الدوار(.

تتشابه املشاهد كافة يف بنيتها، فكلها حتتوي عىل 

املحفزات الرسدية بدياًل عن احلبكة، وللحوار 

ر كبري يف بنيتها، وحيرض فيها والوصف دو

الفنتاستيكي، احلارض بقوة يف رحلة ابن بطوطة، 

)مجاعة حتلقوا وصاروا  1متجلًيا يف الفعل العجيب

يرقصون... فوق مومياء/ وخلفهم تغذ املومياء 

سريها/ يركض املوتى وما هلم سيقان/ يركضون 

)فوق رأسه يسري  2للوراء(، ويف الفعل الغريب

ي رقصة اجلنون/ واعظ شيطان/ /ترقص األفاع

فارس يصارع احليتان/ قائد قطار ماله عينان(، ويف 

املسخ )ويف القفا عينان(. االختالف بينها يف النهايات 

فينتهي املشاهدان: األول، واخلامس بمفاجأة ظاهرة 

تشبه هنايات املقامات )وفجأة رأيتهم هيرولون(، 

الثاين، )وفجأة تكاثف الغامم(، وينتهي املشهدان 

                                                 
لغة يصعب تصديقها. انظر العجيب أحداث حافلة باملبا (1)

إبراهيم فتحي، معجم املصطلحات األدبية، املؤسسة 

 م.1986، )1(العربية للنارشين املتحدين، تونس، ط

الغريب األحداث فيه تفرس تفسرًيا مألوًفا ال خيرج عىل  (2)

نظام الطبيعة، انظر لؤي خليل، تلقي العجائبي يف النقد 

هيئة املوسوعة  العريب احلديث )املصطلح واملفهوم(،

 .م2005 العربية، سوريا،

والسادس بمفاجأة مضمرة )وأظلم املكان( / 

)خولطت يا غريب.. فاترك املكان!!(، وتنتهي 

املشاهد: الثالث، والسابع، والثامن، والتاسع بتعليق 

أهنا  _حًقا _يظهر فيه صوت الراوي عالًيا: )أيقنت 

سريك كبري(، / )فقلت عز يف البالد القوت/ وصار 

قلت: قد فهمت اآلن عند الناس كالياقوت(، / )ف

كيف ضاعت البالد/ وعم فيها اجلهل والفساد(، / 

)فقلت: حًقا كم هبا من مضحكات.. / تشبه البكاء(، 

 وينتهي املشهد الرابع بحديث الشيخ العجوز.

طبيعة الشعر احلر املتحرر من قيود الوزن     

والقافية، سمحت للحكاية أن تشغل مساحة كبرية 

داخل القصيدة، فأكثر الشعراء من االعتامد عىل طاقاهتا 

التعبريية، يف حماولة لصناعة نص شعري خمتلف شكاًل 

ومضموًنا عن النصوص الشعرية التقليدية، ونجحوا 

عرتاف به مقروًنا يف ذلك نجاًحا ظل وسيظل اال

بتحقيق التوازن بني الشعري والرسدي للمحافظة عىل 

هوية القصيدة، حتى ال تتحول إىل مسخ، ال هو 

 شعري وال هو رسدي.

حاول الشاعر يف القصيدة حتقيق هذا التوازن 

باحلرص عىل اإليقاع اخلالق موسيقى رنانة، والرمز، 

الواقعية واإلجياز، واملجاز، ووزن التفعيالت، والصور 

املتتالية واملتدفقة كدفقة شعورية مصدرها صميم 

الذات الشاعرة، ونجح يف ذلك، فجاء الشعري بجوار 

الرسدي يضيف إليه ويستفيد منه، يضيف إليه التعبري 
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املوحي املؤثر، ويستفيد من التوهج الداليل، وانحسار 

 الذايت.

  

   الراوي 2 -3- 3

رقية خيالية، الراوي يف فنون احلكي شخصية و   

من صنع الكاتب، مثل بقية شخصيات العمل 

الرسدي، لكنها ختتلف عن بقية الشخصيات بوظائف 

شخصية نوعية ذات تأثري عىل عنارص املبنى "جعلتها 

 م:2013 )شبيب، ،"احلكائي، وعىل مكونات الرسد

جمرد أوهام )غري( قادرة "(، بدوهنا تصبح القصة 112

(، فهو املكلف 133م: 1997)جينيت، "عىل الداللة 

وإنتاج األقوال، واملسؤول "برسد األحداث واملشاهد، 

عن التنظيم الداخيل للنص احلكائي، من حيث حتقيق 

التآلف والتناسق بني األحداث، وتقديم الشخصيات، 

والتعبري عن أفكارها ومشاعرها وحواراهتا الداخلية، 

وحواراهتا مع اآلخرين، وإدارة رصاعاهتا، ورسم 

 "دود املكان والزمان، وضبط حركة النص ومساراتهح

(. أما الراوي يف الشعر فهو 62م: 1996)الكردي،

يكون علياًم ومشارًكا، وهلذا حني يقوم "الشاعر نفسه 

بمهمته داخل الشعر يصبح راوًيا أصياًل، ومن حقه أن 

يلعب يف اللغة حتى يصل إىل املجازية أحياًنا، 

ته وقدرته عىل استغالل وحضوره يتجسد عرب انتهاكا

(، ويف الرحلة هو 46م: 2006)هالل، "هذه اللغة

)حامتي:  "الذات املركزية التي تقوم بفعل الرحلة "

موقع إلكرتوين(، فمن خالل الرحالة العليم املشارك 

يتشكل النص الذي ي صبغ بأحاسيسه، وميوله، 

وعواطفه، وهو راٍو يشبه كثرًيا الراوي يف الشعر، 

 ووظائفه.بوضعيته 

الراوي/ الشاعر يف مدونة الدراسة راٍو عليم، كيل 

املعرفة، مشارك يف األحداث، حضوره طاٍغ من خالل 

الالزمة احلكائية )ومن عجيب ما رأيت / ومن 

عجائب الزمان ما رأيت/ ومن غريب ما رأيت/ ومن 

عجيب ما رأيته/ ومن غريب ما سمعته(. وهي 

)رأى(، وفعل لزمات تؤكد من خالل فعل الرؤية 

السمع )سمع(، وتاء الفاعل أن الراوي وحده مصدر 

احلكي. وماضوية الفعلني )رأى، وسمع( تشري إىل أن 

احلكي استعادي، وأن زمنه خمالف لزمن الفعل، 

واحلكي االستعادي من اخلصائص األساسية للنص 

 الرحيل املنعكسة سامته عىل القصيدة.   

م )أنا( وجوًدا جعل هذا احلضور لضمري املتكل   

قوًيا داخل القصيدة، يشبه وجود الرحالة يف نصه 

الرحيل، لكنه احلضور غري املقيص لألصوات األخرى، 

فبجوار الراوي/الشاعر، ظهر صوت الشيخ العجوز 

يف جل املشاهد. يقول الراوي/الشاعر يف املشهد 

 الثامن:

 ومن عجيب ما رأيته قوم غالظ

 خيرجون من كهوف

 عفا واصفر من أسفارومن بطون ما 



 ...مشاهد من رحلة ابن بطوطة حضور الرسد الرحيل يف قصيدة:  أبو املعاطي خريي الرمادي                                             70

 وًل تراهم إًل إذا حل اخلسوف

 أو غابت الشمس وواراها الكسوف

 فريفعون عالًيا ما اسوّد من راياهتم

 ويشهرون األسلحة

 وَيطمون كل متثال

 زهت به أنامل اخللود 

 (.301)عيسى: 

األنا ظاهرة يف استهالل املشهد بوضوح، من   

فالضمري  خالل الفعل والفاعل واملفعول )رأيته(؛

املتصل بعد تاء الفاعل، يعلو فوق الوظيفة النحوية، 

ويتحول إىل )أيقون( يشري إىل أن احلدث ملتصق 

بالراوي/ الشاعر، كام التصق املفعول به بتاء 

ال يستأثر الراوي/  -ومع ذلك  -الفاعل. لكن 

الشاعر بتفاصيل احلكاية، ويرتك للشخصية املشاركة 

احة للحضور داخل )شخصية الشيخ العجوز( مس

النص، أحياًنا الستكامل احلدث، وأحياًنا للتعليق 

عليه. وال يتناىف هذا مع حضور الرحلة يف النص؛ 

نعدم يف الرحلة تعدًدا للرواة وإن كان املؤلف  "فال 

الراوي يظل دائاًم هو املتحكم يف القصة الضامن 

(، كام أنَّ مادة 341، 2010)القايض، "النسجامها

يس بالرضورة أن تكون كلها من مشاهدات الرحلة ل

الرحالة، ففي الرحالت مساحات كبرية منقولة عن 

اآلخرين، تسبق عادة بـ )سمعت من(، و)نقلت 

 عن(.

ففي املشهد الرابع يساهم حضور صوت الشيخ 

 العجوز يف استكامل احلدث. يقول الشاعر:

 وقال يل الشيخ العجوز..

 حواء إهنا يف األصل كانت من بنات أمنا

 لكن قومًا يّدعون أهنم أتوا من السَّمء

 قد غريوا أخماخهن

 حتى رصن هكذا..

 يمشني يف زي الغرابيب..

  ويف طبائع النساء

 (.294)عيسى: 

بقول الشيخ العجوز اكتمل املشهد، وأصبح له   

ملمح حكائي، ليس هذا فحسب، فهو يفتح املجال 

ة من الرسدية املتحركة التي متنح النص حركي "أمام

 "خالل التعدد الصويت القائم عىل احلوار واحلكي

(. وهي رسدية ختاطب عقل 66م:2006)هالل، 

 املتلقي قبل وجدانه، وتقنعه بواقعية املحكي.

ويقف دوره عند التعليق عىل األحداث يف     

املشاهد: األول، والرابع، واخلامس، والسابع. )وقال 

يسى: يل شيخ عجوز/ إن التشفي ال جيوز(، )ع

(، )إهنا يف األصل كانت من بنات أمنا حواء(، 288

(، )إهنا من حمتد كريم/ لكن حظها 294)عيسى: 

شحيح(، )إن الذي رأيته بفنه يقتات/ ليقتني 

(، )ال تنزعج/فهم بقايا من 300درهيامت(، )عيسى:

 (. 302عصور مظلمة(، )عيسى: 
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لكنه التعليق غري املقلل من قيمة وجوده داخل 

الشعري؛ فهي تعليقات تفسريية ال يمكن املحكي 

االستغناء عنها، هلا قيمتها يف استكامل الصورة احلكائية 

داخل املشاهد، بام يكمن فيها من إقناع للراوي 

 واملتلقي عىل السواء.

وحيرض بجوار صوت الشيخ العجوز، صوت 

الراوي الشعبي يف املقطع السادس، ومن خالله يتكون 

 يال الظل(.املشهد املعنون بـ)خ

 وردد الراوي يقول:

 فلتسمعوا.. ولتنظروا.. يا ساديت الكرام

 من احلكايات الغريبة التي..

 يشيب من أهواهلا الولدان..

 فواعظ شيطان

 وفارس يصارع احليتان

 وقائد القطار ماله عينان

 وعامل ألجل علمه هيان

  وشاعر يدان

 (.298، 297)عيسى: 

ة )فواعظ مجل املشهد جاءت تلغرافية قصري

وقائد القطار ما له  -وفارس يصارع احليتان  -شيطان

وشاعر يدان(،  -وعامل ألجل علمه هيان  -عينان

يا  -ولتنظروا  -يغلفها احلس الشعبي، )فلتسمعوا 

ساديت الكرام(، واإليقاع املوسيقي الرنان الناتج عن 

تكرار حرف النون، املناسب للذوق الشعبي امليال 

هي مجل تتفق مع الراسخ يف الذاكرة للنغم احلركي. و

اجلمعية عن احلكاية الشعبية وراوهيا، وفق الشاعر 

كثرًيا يف سبكها. وهي لغة خمتلفة جد االختالف عن 

لغة الشيخ العجوز يف املشهد السابق، من حيث طول 

اجلملة، املناسب لصوت احلكمة داخل القصيدة، 

 صوت احلكيم.   والبنية اإليقاعية اهلادئة املناسبة لتأمل 

كام حيرض صوت األراجوز يف املشهد السابع، ومن 

هد املعنون ــتكتمل أبعاد املش -أيًضا  -خالل صوته 

)األراجوز(؛ فصوته املوقرف تسلسل الزمن يوحي  بـ

بواقعية املشهد، و يضفي عليه بعًدا درامًيا، ما كان 

 ليتوافر لو حل صوت الراوي حمله.

 ينربي للرقص قائاًل:

 بن.. ربن.. ربن.. ريبر

  أنا اخلفيف اللولبي..

 (.299)عيسى: 

املالحظ يف املشهدين السادس والسابع أنَّ الشاعر 

مل يكتف بوصف احلالة، بل استحرض أهم عنارصها 

رج بالنص  وهو الراوي واألرجوز، وهو استحضار خي 

من حيز وجهة النظر الواحدة إىل حيز تعدد الرؤى، ما 

 .لة، ويسمح بتعدد التأويليوسع دائرة الدال

 

  الشخصيات   3-3 – 3

الشخصية يف مجيع ألوان الفن احلكائي أهم   

ال الذي ينجز  "مكونات املحكي؛ فهي  العنرص الفعر
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عال التي متتد وترتابط يف مسار احلكاية  )أمحد،  "الفر

(، وهي آلية توصيل الفكرة التي تدور 33م: 2005

ن والزمان والوصف حوهلا األحداث، قد يكون للمكا

دور يف بلورة فكرة العمل وتوصيلها للمتلقي، لكنه 

دور مرهون بوجود الشخصية املقنعة، لذا سلب 

)أرنولد بينيت(، بقية العنارص املشكلة للعمل 

القصيص تأثريها أمام الشخصية املحكمة بتقنية فنية 

 مقنعة.

والشخصية يف الرسد الرحيل نسخة طبق األصل    

، املنقول عن طريق (1)الواقع املوضوعيمن شخصيات 

الرحالة، تظهر يف املحكي بسيطة، ثابتة، ال تنمو وال 

قائمة بذاهتا غري  -غالًبا  -تتغري، وال تتصارع 

مرشوطة بوجود شخصيات أخرى، فهي ال حتقق "

(، 87م: 2005)أمحد، "وظائف، وإنام حتقق رؤية للعامل

مع اختالف يف  مثلها متاًما مثل الشخصية يف القصيدة،

السبب، ففي املحكي الرحيل ثباهتا مرده إىل حرص 

الرحالة عىل أن تكون الشخصية مقنعة للمتلقي، ويف 

القصيدة مرده إىل ضيق املساحة التي يتحرك فيها 

 الشاعر، التي ال تسمح بنمو الشخصيات وتطورها.

                                                 
هذا يف الغالب األعم، فال مانع من وجود شخصيات ( 1) 

ورقية باملفهوم الذي حدده روالن بارت، جتاور 

الشخصيات احلقيقية وتتفاعل معها عىل صفحات النص 

الرحيل؛ فهو نص إبداعي بشكل أو بآخر، واإلبداع من 

  طبيعته االنزياح.

يف القصيدة سبع شخصيات، ختتلف يف حجم    

لنص، لبعضها دور يف حتريك احلضور واألمهية داخل ا

الرسد الشعري باملشاركة يف أحداث املشاهد، 

 ولبعضها دور إحايل.    

 

  شخصية ابن بطوطة -

عنوان القصيدة )مشاهد من رحلة ابن بطوطة(،     

يؤكد حضور الراوي/ الشاعر، املسؤول عن رواية 

هذه املشاهد للمتلقي، ويقوي ذلك سيطرة احلضور 

استهالالت املشاهد، لكن املشهد  البارز لألنا يف

األخري املعنون بـ )شهادة(، الذي يبدأ بـ )وقال ابن 

بطوطة تعليًقا عىل ما رآه(، يرفض ذلك وينسب احلكي 

 كله البن بطوطة، ليتحول إىل قناع.

مل حيرض ابن بطوطة يف القصيدة حضوًرا مادًيا من    

 خالل أوصافه، وال حضوًرا فكرًيا من خالل رؤيته؛

فحضوره قناع خيتفي خلفه الشاعر وهو يعرض رؤيته 

عن جمتمع ما بعد الربيع العريب، جمتمع الفراغ 

اإليديولوجي، والفكر املنحرف، واالهنيار الثقايف، 

 والتدين االجتامعي.

مل حياول الشاعر رسم صورة لقناعه، عىل عادة     

الشعراء، واكتفى بمعطيات العنوان الطويل الذي 

صيدته؛ فله من الشهرة يف ذاكرة الوعي عنون به ق

اجلمعي العريب ما تؤهله إىل التعريف بصاحب الرحلة، 

 بنفس درجة التعريف بمحتواها. 
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لقد انعكس وعي الشاعر بخصائص النص     

الرسدي املستحرض عىل حضور الشخصية داخل 

املحكي الشعري، فجاء حضور ابن بطوطة يف القصيدة 

كة احلدث، شأنه شأن حضوًرا غري مؤثر يف حر

حضوره يف رحلته، التي مل يتعد دوره يف جل أجزائها 

دور الناقل، املوصل صورة عرب جهازه املعريف، لكن 

هذا احلضور غري الفاعل قلرص غنائية القصيدة، 

 وأدخلها يف زمرة النصوص الدرامية.

 

  الشيخ العجوز 

حرضت شخصية الشيخ العجوز يف ستة مشاهد، 

لعرشة املشكلة بنية القصيدة. وهو من املشاهد ا

شخصية بسيطة من حيث موقعها من األحداث، 

وإجيابية من حيث موقفها من القضايا املطروحة داخل 

ًرا يف املشهد األول )وقال يل  املشاهد الستة. ظهر منكر

شيخ عجوز(، وهو تنكري طبيعي يف بداية النص؛ فال 

 عالقة للرحالة/ الشاعر بالشيخ الذي دخل إىل

املحكي الشعري بال مقدمات، ثم معرًفا يف بقية 

املشاهد )الشيخ العجوز(، وهو تعريف طبيعي، بعد 

مصاحبته الرحالة/الشاعر، وتوطرد العالقة بينهام. 

والتنكري والتعريف خدعة رسدية يعتمد عليها السارد 

 لتأكيد مصداقيته، وتقوية حضوره داخل املحكي.

يف تنبيه الراوي إىل يف املشهد األول انحرص دوره 

 أن )التشفي ال جيوز(.

 ومن عجيب ما رأيت ذلك املساء  

 مجاعة حتلقوا وصاروا يرقصون..

 فوق مومياء..

 كانوا هيللون تارة..

 وتارة يزجمرون..

 سألت عَّم يفعلون..

 فقيل إهنم مغيبون..

 وقيل إهنم يف نشوة انتصار

 وقال يل شيخ عجوز

 إن التشفي ًل جيوز.. 

 (.288)عيسى: 

ل إىل  لكن دوره يف املشاهد اخلمسة األخرى حتور

دور تفسريي تبئريي؛ فتعليقاته تبدد جهل الراوي، أو 

جتيب عن تساؤله املضمر بإجابات، وتكمل فكرة 

املشهد، وأحياًنا تكون هنايته. وهي إجابات متنح 

 املشاهد بعًدا رمزًيا ينتقل هبا من السطحية إىل العمق.

املعنون بـ )العرس(، بعد  يف املشهد اخلامس

احلديث عن العروس التي ترتدي ثوب احلداد، 

 والعريس احلايف، رث الثياب يقول: 

 قال يل الشيخ العجوز..

 إهنا من حمتد كريم..

 لكن حظها شحيح

 فقد تزوجت من قبله الكثري والكثري

 ما بني عسكر وبائعي أوهام
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 حتى أتاها ذلك الدرويش..

  فاستباحها..

 (.296)عيسى: 

يقدم املقطع تفسرًيا يبدد حالة العجب املسيطرة عىل 

الراوي، بسبب العروس التي ترتدي ثوب احلداد، 

واحلزن والنواح املؤطرين مشهد الزفاف، وهو تعليق 

يكمل املشهد، وحيول املشهد من مشهد وصفي إىل 

مشهد رمزي يعرب عن حال مرص/ العروس التي مل 

العسكر، وبائعي  تسلم طوال تارخيها من سيطرة

 األوهام والدراويش.

ويقول يف املشهد التاسع الذي يتعجب فيه الراوي 

من الفتاوى الغريبة التي انترشت يف املجتمعات 

اإلسالمية، مثل فتوى مضاجعة الوداع املبددة قداسة 

 املوت، وغري املعرتفة بحرمة املوتى:

 فقال يل الشيخ العجوز:

 وزيف عامل التخليط كل ما ترى جي

 فال امتناع ًلمتناع

 أما سمعت عن فتوى جتيز

 إرضاع الكبري..؟!

 وعن رشاب ما تبوله اإلبل

 وعن نكاح ما دعوا ملك اليمني

 وغريها من عنعنات

 إن الظالميني جوزوا

 ماًل جيوز..

 فالعقول فارغة

 والعيون زائغة

  والبالد سادها البالء

 (.304)عيسى:

املبدد عجب  ال يكتفي املقطع بتقديم التفسري  

 االراوي، ففيه تبئري لظاهرة خطرية يف جمتمعاتن

اإلسالمية، عن طريق تعدد الفتاوى الغريبة، فام بني 

التربير، يف األسطر الثالثة األخرية )فالعقول فارغة/ 

والعيون زائغة/ والبالد سادها البالء(، واملقدمة التي 

يتعجب فيها الراوي من فتوى مضاجعة الوداع، 

ل للصورة املقيتة بذكر الفتاوى الشبيهة وتركيز استكام

 الضوء عليها.

  شخصية الراوي الشعبي -  

الراوي الشعبي شخصية عليمة، متسك بزمام      

احلكاية يف القصص الشعبي. استحرضت هذه 

الشخصية يف املشهد السادس املعنون بـ)خيال الظل(، 

ل مصداقية الشاعر أمام قارئه،  وهو استحضار يفعر

الذي كان سريفض تلقي املشهد احلكائي من وجهة 

 نظر وسيط، ويؤكد رسدية النص.

ى عندهم   ومن عجيب ما رأيت ما يسما

 خيال الظل

 نقدهتم درهيَّمت كي أراه..

 وردد الراوي يقول:

 فلتسمعوا.. ولتنظروا.. يا ساديت الكرام
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 من احلكايات الغريبة التي..

 يشيب من أهواهلا الولدان

 انفواعظ شيط

 وفارس يصارع احليتان

 وقائد القطار ماله عينان

 وعامل ألجل عينه هيان

 وشاعر يدان

 وها هنا ستنطح عنزان

 وتكثر اجلرذان

 ويركض املوتى وما هلم سيقان

 وأظلم املكان

 ومل نعد نرى سوى الذئاب واألفاعي

 واألعاصري

 وقيل إهنا النذير بالطوفان 

 (.298، 297)عيسى: 

ليس جمرد راٍو حلدث، فهو  -هنا  -الراوي الشعبي 

مه الراوي  جزء منه، وما كان املشهد ليكتمل فنًيا لو قدَّ

العليم من خالل منظوره اخلاص؛ فوجوده يستحرض 

موروًثا شعبًيا، يدخل حتت مظلة العنوان الطويل الذي 

 اعتمده الشاعر لقصيدته.

 

  شخصية األرجوز _

يف وردت شخصية األرجوز يف املشهد السابع   

سطرين شعريني، وهو استحضار قد يظنه البعض من 

الوهلة األوىل تزينًيا، يمكن االستغناء عنه دون 

 اإلحساس بخلل.

 يقول الراوي: 

 وينربي للرقص قائاًل:

 ربن.. ربن.. ربن.. ريب

  أنا اخلفيف اللولبي

 (.299)عيسى: 

لكن األمر غري ذلك، فقد حوله الراوي إىل 

عٍد رمزي، بتعليق الشيخ ذات  (1)شخصية نموذجية ب 

 العجوز املبدد عجب الراوي.

 فقال يل الشيخ العجوز 

 إنا الذي رأيته بفنه يقتات

 ليقتني درهيَّمت

 كي يوفر الدواء والكساء

  ومثله يف برنا الكثري والكثري

 (.300)عيسى: 

بجوار هذه الشخصيات شخصيتان ظهرتا داخل    

: شخصية املحكي الشعري من خالل التضمني، مها

الشاعر العبايس الكبري أيب الطيب املتنبي يف املشهد 

                                                 
لنموذجية هي الشخصية التي تتميز بجمعها الشخصية ا (1)

خلصائص طبقة بأكملها، بحيث جيسد الكاتب القيم 

الفكرية واالجتامعية، واملعاناة النفسية هلذه الطبقة يف هذه 

الشخصية، وهي ليست بالطبع انعكاًسا حرفًيا للواقع 

 بقدر ما تقدم نموذًجا فنًيا هلذا الواقع.  
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التاسع احلارضة من خالل قول الشاعر/ الراوي: 

)حًقا، كم هبا من مضحكات تشبه البكاء(، وشخصية 

الشاعر أمحد رامي من خالل قوله: )مرص التي يف 

خاطري تغريت(. األول حضوره يشري إىل أنَّ الفساد 

ضاربة يف أعامق التاريخ، والثاين يف مرص أزيل، جذوره 

 حضوره بكائي جيسد حارض مرص ومستقبلها.

إنَّ هذا العدد من الشخصيات داخل املحكي    

الشعري، جعل القصيدة شبيهة بالرحلة التي تتعدد 

نها من معاجلة  شخصياهتا بتعدد أماكنها وأزماهنا، ومكر

جمموعة تيامت، وعرض أكثر من وجهة نظر. وهو 

كان ليوجد لوال اعتامد الشاعر عىل معطيات  اتساع ما

 الرسد الرحيل وطاقاته. 

 

  احلوار 3-3-4

احلوار حمادثة بني شخصني أو أكثر، اعتمد عليه   

اردون والشعراء لالبتعاد بمنجزهم اإلبداعي عن  السَّ

 "الذاتية، ولبلورة األفكار، وتنامي األحداث، وحتفيز 

والتفاعل مع العمل  القارئ عىل االستمرار يف القراءة

(. وللحوار 154هـ: 1421)احلازمي،  "وااللتحام به

وظائف عديدة يف العمل األديب، مثل: الوظيفة 

اإلخبارية، والوظيفة التمثيلية، والوظيفة اإلقناعية، 

والوظيفة التنبيهية، وهي وظائف تتداخل أحياًنا فيام 

إقناًعا بينها، فنجد يف اإلخبارية تنبيًها، ويف التمثيلية 

معاين سياقية "ويف اإلقناعية إخباًرا، لكن مجيعها يولد 

. )نظيف، "تداولية حتكم العالقة بني أطراف اخلطاب

(، وهو يف جل الرحالت امتداد للرسد 7م: 2010

والوصف، ووسيلة متنح شخصيات الرحلة وجوًدا 

 متحرًرا من سطوة الرحالة.

ل احلوار يف مدونة الدراسة بني الرا وي/ ورد ج 

الشاعر والشيخ العجوز. وهو يف جممله حوار رصيح 

مشرتك، يبدأ بـ)قال( وينتهي بـ )قلت(، ويف بعض 

املواضع جاء مع جمهول مسبوًقا بالفعل املبني 

للمجهول )قيل(، ويف مواضع أخرى جاء حواًرا 

داخلًيا، مسبوًقا بالفعل )قلت(، متبوًعا بتعليق من 

ار إخباري إقناعي الشيخ العجوز. وهو يف جممله حو

أو تفسريي، يربر  ما جاء قبله من أفعال خارجة عىل 

 املألوف.

  احلوار الرصيح املشرتك 3-3-4-1

هو احلوار الذي حترض فيه الشخصيات حضوًرا  

ظاهًرا، كام يف املشهد السابع املعنون بـ)األرجوز(، 

فبعد صورة األرجوز املبهج النفوس بالنكات 

 / الشاعر:واحلركات يقول الراوي

 فقلت: سبحان الذي َيرك اجلَّمد

 ويقسم احلظوظ ما بني العباد

 فقال يل الشيخ العجوز

 إن الذي رأيته بفنه يقتات

 ليقتني درهيَّمت

 كي يوفر الدواء والكساء
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 ومثله يف برنا الكثري والكثري

 فقلت عز يف البالد القوت

  وصار عند الناس كالياقوت

 (.300)عيسى: 

د السابق حوار تفسريي يزيل به احلوار يف املشه

الشيخ العجوز عجب الراوي. وهو حوار تكمن فيه 

معاٍن سياقية، خمتفية يف البياض الشعري، قبل 

السطرين األخريين، أحجم الشيخ العجوز عن 

اإلفصاح عنها تارًكا للمتلقي استحضارها ليكون 

وقعها عىل نفسه أقوى، وللمحافظة عىل الروح 

ملختلفة عن الرسد يف حرصها الشعرية للقصيدة ا

 الشديد عىل الرمز الشفيف املخفي جوهر األفكار.

 

  احلوار غري الرصيح   3-3-4-2

هو حوار ال يظهر فيه أحد املتحاورين، لكن عدم   

ظهوره ال يعني عدم وجوده، فمن خالل الفعل )قال( 

حيرض رغم اختفاء )قوله(. يقول الراوي يف املشهد 

)الكهفيني(، بعد صورة مرتعة الثامن املعنون بـ

 بالسواد، واألسلحة، واهلدم:

 وقال يل الشيخ العجوز:

 ًل تنزعج،

 فهم بقايا من عصور مظلمة

 عاشوا دهورًا يف زوايا معتمة

 لكنهم ذاقوا ُعسيلة السلطان

 وكم غدا هلم يف برنا من شان

 فقلت: قد فهمت اآلن كيف ضاعت البالد

  وعم فيها اجلهل والفساد

 (.302: )عيسى

قبل السطر األول حوار خفي بني الراوي    

والشيخ العجوز، )يوحي حرف العطف الواو بذلك(، 

نتجت عنه األسطر اخلمسة التالية، وهي أسطر 

تفسريية، توضح للراوي حقيقة الكهفيني، وسبب 

ظهورهم، أعطتها هناية احلوار )قد فهمت اآلن كيف 

، ب عًدا ضاعت البالد/ وعم فيها اجلهل والفساد(

سياسًيا، وكشفت عن الب عد األيديولوجي للشيخ 

 العجوز. 

 

   حوار داخيل متبوع بحوار خارجي 3-3-4-3

يف املشهد الرابع املعنون بـ)الغربان(، فبعد صورة   

 النساء املتشحات بالسواد يقول الراوي:

 فقلت: سبحان الذي يسري األكوان

 فتلك من غرائب الزمان!

 عجوز..وقال يل الشيخ ال

 إهنا يف األصل كانت من بنات أمنا حّواء

 لكن قوًما يدعون أهنم أتوا من السَّمء

 قد غريوا أخماخهن...

 حتى رصن هكذا..

 يمشني يف زي الغرابيب..
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  ...ويف طبائع النساء

 (.294، 293)عيسى: 

قبل السطرين األول والثاين، حوار خفي، حيتمل 

خارج  أن يكون بني الراوي وشخصية جمهولة من

حدود املشهد، وحيتمل أن يكون داخل نفس الراوي، 

استدعى احلوار بينها وبني الراوي حضور الشيخ 

العجوز بحديثه التفسريي املزيل اإلهبام، واملتم 

 املشهد.

تعدد أشكال احلوار يف القصيدة سمح بتعدد 

وجهات النظر واملواقف من األحداث؛ فلكل صوت 

ة يف الذات، كام أنه رؤية حتركها أيديولوجيا راسخ

جعل منه أداة فنية للخروج بالقصيدة من الذاتية إىل 

 املوضوعية، وتأسيس دعائم البنية الدرامية للحدث. 

احلوارات يف رحلة ابن بطوطة امتداد للمشاهد 

الوصفية، ووسيلة متنح الشخصيات حرية التعبري عن 

نفسها بعيًدا عن سيطرة الراوي. )انظر الشوابكة: 

(، وهي يف القصيدة عىل الصورة نفسها، 308 ،2008

فكلها تابعة للمشاهد الوصفية، ووسيلة تعرب من 

خالهلا الشخصيات عن أفكارها بعيًدا عن سلطة 

 الراوي.

 

   الرسد الرحيل وتنوع التيَّمت -4

اعتامد الشاعر عىل معطيات الرسد الرحيل، منح    

مة  إىل النص فرصة تعدد التيامت؛ فالقصيدة املقسَّ

عرشة مشاهد منفصلة، تناولت أربعة موضوعات، 

هي: الغربة األيديولوجية يف املشهد األول، والثقافة 

البالية يف املشهد الثاين، واختالل املوازين يف املشاهد: 

الثالث، واخلامس، والسادس، والسابع، والتدين 

 الزائف يف املشاهد: الرابع، والثامن، والتاسع. 

د التيمي النص فرصة االنفتاح وقد منح هذا التعد

عىل عدة أبعاد داللية، جعلت القصيدة صاحلة ألن 

تكون قصيدة سياسية؛ فمعطيات التأويل السيايس 

واضحة فيها، وأن تكون قصيدة اجتامعية، من خالل 

تبئريها حلاالت التدين التي استرشت يف املجتمع 

املرصي، وأن تكون قصيدة بكائية يبكي فيها الشاعر 

 ما وصل إليه وطنه. عىل

وهذا التعدد نتيجة طبيعية حلضور الرسد الرحيل يف 

القصيدة، فتعدد املوضوعات داخل النص الرحيل 

نتيجة حلركة الرحالة وانتقاله من مكان إىل مكان، 

وتعدد املوضوعات يف القصيدة موضوع الدراسة 

نتيجة طبيعية حلركة الراوي/ الشاعر وانتقاله من حيز 

 إىل آخر. 

 

  الرسد الرحيل واإليقاع -5

احلضور الطاغي لعنارص الرسد الرحيل يف     

القصيدة، بداية من العنوان، حتى تقسيمها إىل مشاهد 

حافلة بالوصف، والشخصيات، واحلوار، انعكس عىل 

إيقاعها، فلم يتعدَّ اإليقاع املرتبط بالقافية املتتابعة 
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ودي يف الناجتة عن تكرار مفردة بعينها عىل نحو عم

 هنايات األسطر الشعرية، كام يف قول الشاعر: 

 فنيلها جتهَّم...

 ومل يعد 

 خيتال ما بني الربى

 وروضها قد أجدبا..

 ومل يعد

 مفضضًا.. مذهبا

 .. خبا-حزنًا  -وصبحها 

 كبا -ذًلً  -وخيلها 

 نبا -جبنًا  -وسيفها 

  وشهدها املعسول صار علقَّم

 (. 306، 305)عيسى: 

املتنوعة داخل املشهد الشعري الواحد. والقافية    

 يقول الشاعر:

 فالعروس ترتدي ثوب احلداد..

 وًل يبني وجهها من ُحلكة السواد

 والعريس كان حافيًا.. رث الثياب

 وقد علت جبينه اجلهامه

  ومل يكن يف وجهه وسامه

 (.291)عيسى: 

اعتامد الشاعر عىل اإليقاع الناتج عن القافية    

له عالقة وثيقة بحضور  -كل ظاهر بش -اخلارجية 

معطيات الرسد داخل القصيدة، وباملضامني التي 

تناولتها؛ فاإليقاع الداخيل ال يناسب الوصف 

واحلوار واحلضور القوي للشخصيات التي حتركها 

أيديولوجيات، كام ال تناسبها اللغة الغارقة يف 

اخليال، ذات األبعاد املتعددة، ولعل ذلك ما جعل 

 قصيدة جافة وبعيدة عن اخليال بأشكاله كافة. لغة ال

   

 ةــــــاخلامت

حرضت عنارص الرسد الرحيل يف القصيدة حضوًرا 

ظاهًرا، وانعكست عىل بنيتها التي يتجىل فيها هيمنة 

بنية الرتحال، واالعتامد عىل الضمري أنا، والتطابق بني 

الراوي والشخصية الرئيسة، والتوسل باألسلوب 

لبة الواقعي عىل اخليايل، وتعدد القصيص، وغ

املوضوعات، واحلكي االستعادي )األفعال املاضية يف 

بداية املقاطع توحي بذلك(، والذاتية التي يعدُّ ضمري 

املتكلم احلارض بقوة يف القصيدة انعكاًسا هلا. وهي 

 عنارص استخلصت منها الدراسة النتائج اآلتية:

ورحلة )ابن التوافق الظاهر بني القصيدة  -أوًًل 

بطوطة(، ورواية )ابن فطومة( تأكيد عىل احلضور 

الطاغي للرسد الرحيل وسيطرته عىل مفاصل النص. 

وهو حضور مغري لوظيفة الشعر يف القصيدة؛ فالنصان 

نرعا القصيدة من التحليق يف عوامل اخليال،  الواقعيان م 

وفرضا عليها الغوص يف صميم عامل أريض كان من 

احلكائية الرسدية، ال سيام الرحلية  خصوصيات املتون

 منها. 
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حضور الرسد الرحيل سمح بقبول تقسيم  -ثانًيا

القصيدة إىل مقاطع، وانفراد مقطع أو جمموعة مقاطع 

 بتناول موضوع واحد.  

حضور الرسد الرحيل يف القصيدة سمح  -ثالًثا

ب  بتعدد الشخصيات داخل املحكي الشعري، وقد قرَّ

من الرواية، وسمح هلا بعرض أكثر القصيدة مضمونًيا 

 من وجهة نظر. 

الوصف يف القصيدة ينقل حالة ذات أبعاد - رابًعا

حركية وبرصية وسمعية ونفسية، جعلت املشاهد من 

بدايتها حتى هنايتها يف ديمومة حركية مبددة مللل 

املتلقي، ومسامهة يف تنامي املشاهد. وهو هبذا يشبه 

 وخيتلف عنه وظيفة؛ الوصف يف الرسد الرحيل شكاًل 

فالوصف يف الرسد الرحيل يأيت منعزاًل عن الرسد 

 غالًبا. 

احلوار يف القصيدة صورة من احلوار يف  - خامًسا

رحلة ابن بطوطة، فقد جاء وسيلة تعرب هبا 

الشخصيات عام يف نفسها، باإلضافة إىل كونه أداة فنية 

خرجت هبا القصيدة من الذاتية إىل املوضوعية، 

 ت دعائم البنية الدرامية للحدث.وأسس

حضور الرسد الرحيل يف القصيدة أدَّى  -سادًسا 

إىل انحصار موسيقاها يف املوسيقى اخلارجية الناجتة 

عن القافية املتتابعة والقافية املتنوعة، وابتعد بلغتها عن 

 اللغة الغارقة يف اخليال.

 

وازن الشاعر بني الشعري والرحيل يف  _سابًعا

ونجح يف ذلك، فجاء الشعري بجوار  القصيدة

الرسدي يضيف إليه ويستفيد منه، يضيف إليه التعبري 

املوحي املؤثر، ويستفيد من التوهج الداليل، وانحسار 

 الذايت.

 

يتقدم الباحث بوافر الشكر لعَّمدة شكر وتقدير: 

البحث العلمي، ومركز بحوث كلية اآلداب بجامعة 

 البحث. امللك سعود، لتفضلهَّم بدعم هذا

 

 املصادر واملراجع

، اهليئة املرصية ديوان حافظ إبراهيم إبراهيم، حافظ، 

 م. 1987العامة للكتاب، 

البنية والداللة يف روايات إبراهيم نرص  أمحد، مرشد،

دار فارس للنرش والتوزيع، بريوت، لبنان،  اهلل،

 م. 2005، 1ط 

، مؤسسة ديوان البارودي البارودي، حممود سامي،

 م.2013وي للتعليم والثقافة، هندا

حتفة النظار يف  ابن بطوطة، أبو عبداهلل حممد الالوايت،

، حتقيق غرائب األمصار وعجائب األسفار

الشيخ حممد العريان، دار إحياء العلوم، بريوت، 

 .م1987(، 1ط)

، حتقيق كامل مصطفى، نقد الشعر ابن جعفر، قدامة،

 م.1998مكتبة اخلانجي، القاهرة، 
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خلف عربة الشعر.. دراسات يف  ، زين الدين،ثائر

، منشورات احتاد الكتاب الشعر العريب املعارص

 م. 2009العرب، دمشق، 

، املجلس األعىل خطاب احلكاية جريار، جينت،

 م.1997للثقافة، القاهرة، 

البناء الفني يف الرواية  احلازمي، حسن حجاب،

 هــ.1421، نادي جازان األديب، السعودية

 تلقي العجائبي يف النقد العريب احلديث لؤي، خليل،

)املصطلح واملفهوم(، هيئة املوسوعة العربية، 

 م.2005سوريا،

، رشح مصطفى ديوان الرصايف الرصايف، معروف،

 .م1953(،4السقا، دار الفكر العريب، ط)

، ترمجة كامل القضايا اجلديدة للرواية ريكاردو، جان،

 افية، )بدون(.عويد العامري، دار الشؤون الثق

خطاب أدب الرحالت يف القرن الرابع  الشقران، هنلة،

اآلن نارشون وموزعون، األردن، ط  اهلجري،

 م. 2005(، 1)

أدب الرحالت األندلسية  الشوابكة، نوال عبدالرمحن،

، دار واملغربية حتى هناية القرن التاسع اهلجري

 م.2008(، 1املأمون للنرش والتوزيع، ط)

مرايا نرسيس: األنامط النوعية  الصكر، حاتم،

، والتشكيالت البنائية لقصيدة الرسد احلديثة

املؤسسة اجلامعية للدراسات ونرش والتوزيع، 

 م.199(،1ط)

، دار املعارف، مرص، الرحالت ضيف، شوقي،

  م.1987(، 4ط)

، دار املعرفة للطباعة األعامل الكاملة عيسى، فوزي،

 ، بدون.1والنرش والتوزيع، ط

، ترجم كامل عياد، اهليئة أركان القصة رت، أ.م،فورس

 م.2001املرصية العامة للكتاب، مرص، 

، ترمجة النص الروائي وتقنيات املنهج فاليط، برنار،

رشيد بنخدو، املرشوع القومي للرتمجة، 

 م.1999

.. الرسد يف الرواية املعارصة الكردي، عبد الرحيم،

داب، الرجل الذي فقد ظله نموذًجا، مكتبة اآل

 م.2006(، 1القاهرة، ط )

، دار الراوي والنص القصيص .................: 

 م. 1996، 2النرش للجامعات، مرص، ط

األدب املرصي يف ظل احلكم  كيالين، حممد السيد،

، دار الفرجاين، القاهرة، طرابلس، لندن، العثامين

 )بدون(. 

الرسد الشعري  حممود، عبدالرمحن عبدالسالم،

مركز احلضارة العربية،  ما بعد احلداثة،وشعرية 

 م.2009القاهرة، 

، املجلس الوطني يف نظرية الرواية، مرتاض، عبدامللك

 م.1998للثقافة والفنون، الكويت، 

، املركز الثقايف العريب، دينامية النص مفتاح، حممد،

 م.1987، 1الدار البيضاء، املغرب، ط
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الثقافة، الدار ، دار أدبية الرحلة املودن، عبدالرحيم،

 م.1996(، 1البيضاء، ط)

الرحلة يف األدب العريب حتى هناية  املوايف، نارص،

دار النرش للجامعات  القرن الرابع اهلجري،

(، 1املرصية، مكتبة الوفاء، القاهرة، ط)

 م.1995

قراءات نصية يف الشعر املعارص يف  املوسى، خليل،

تاب، ، منشورات اهليئة العامة السورية للكسورية

 م.2012وزارة الثقافة، دمشق، 

قدياًم  " مشوار كتب أدب الرحلة النساج، سيد حامد،

 مكتبة غريب، القاهرة )بدون(.وحديًثا(، 

خصائص التفاعل التواصيل: دراسة  نظيف، حممد،

، أفريقيا الرشق، تطبيقية يف اللسانيات التداولية

 م.2010(، 1املغرب، ط)

د يف الشعر العريب آليات الرس هالل، عبد النارص،

(، 1مركز احلضارة العربية، القاهرة ط)املعارص، 

 م.2006

، دار النقد األديب احلديث هالل، حممد غنيمي،

 م.1971النهضة، مرص، 

، مقدمة للرسد العريب، الكالم واخلرب يقطني، سعيد،

املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، 

  م.1997(،1ط)

 

 

 ية:املجالت العلم

التناظر الرسدي: بنية الرواية " إبراهيم، عبداهلل،

(، 4بغداد، جملة )آفاق عربية(، ع) ،"والفيلم

 م(.1993)

جملة )الرسالة(،  ،"خليل مطران" ،مجعة، رابح لطفي

 (.18/7/1949(،) 837عدد )

البنية الرسدية يف اخلطاب " الصحناوي، هدى،

الشعري.. قصيدة عذاب احلالج للبيايت 

(، 29، جملة )جامعة دمشق(، جملد)"انموذجً 

 م(.2103(، ) 2، 1عدد )

 "البنية الرسدية واخلطاب الرسدي" شبيب، سحر، 

جملة )دراسات يف اللغة العربية وآداهبا(، جامعة 

 م(.  2013(، صيف ) 14ترشين، عدد)

 ،"قضايا رسدية يف النص الرتاثي" الشاوي، هشام،

 م(.2014(، نوفمرب )40جملة )احلوار(، عدد )

البنية الرسدية يف النص الشعري " ،عروس، حممد

متداخل األجناس األدبية.. نامذج من الشعر 

جملة )إشكاالت(، معهد اآلداب  ،"اجلزائري

واللغات، املركز اجلامعي، تامنغست، اجلزائر، 

 م(.2016(، )10عدد)

البنية الرسدية يف قصيدة اخليط " ،فنجان، أزهار

جملة )أبحاث البرصة  ،"ةاملشدود لنازك املالئك

 م(.2012(، )37للعلوم اإلنسانية(، جملد)
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الشيخ حممد، املكتبة العرصية والدار النموذجية، 

 م.1999(، 5بريوت، ط )

، معجم املصطلحات األدبية املعارصة علوش، سعيد،

 م.1984الدار البيضاء، 

، املؤسسة معجم املصطلحات األدبية فتحي، إبراهيم،

، )1(ة للنارشين املتحدين، تونس، طالعربي

 م.1986

، القاموس املحيط الفريوز آبادي، جمد الدين أبو طاهر،

حتقيق حممد نعيم العرقسويس، مؤسسة الرسالة 

 م.2005( 8للطباعة والنرش، بريوت، ط )

، دار حممد معجم الرسديات القايض، حممد وآخرون،

 م.2015(، 1عيل للنرش، تونس، ط)

 

  املوسوعات

إضاءة تارخيية عىل قضايا ) وسوعة نظرية األدبم

(، ترمجة: الصورة، املنهج، الطبع املتفرد-أساسية
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 املواقع اإللكرتونية:

 ،يف اخلطاب الرحيل ،حامتي، حممد

 http://www.aljabriabed.net/ 
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