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 .1أستاذ ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة تربي مدرس ،طهران
 .3أستاذة مساعدة ،قسم اللغة العربية وآداهبا رازي ،كرمانشا
(تاريخ االستالم 2017/6/21 :؛ تاريخ القبول)2017/12/10 :

امللخّص
الرسالة البغدادية (حكاية أيب القاسم البغدادي) بوصفها منوذجا ترا يا من السرديات الترا ية العربية ،هلا أمهيـة
كــربى يف العــامل العــريب ،يــروي املؤلــف ــ األديــب واســع االطــالع علــى األدب العــريب ــ بلغــة ســاخرة وبأســلوب الســرد
التارخيي القدمي وبطبيعة احلال باسلوب ساخر ،قصة أ يب القاسم البغـدادي الـذي هـو شخصـية خياليـة نعتـ املؤلـف
بكــل املتناقضــات ،إهنــا صــورة واقعيــة تصــور أحــوال البغــداديني ،وتظهــر الواقــع االجتمــاعي الطبقــي وتعبّــر عــن قــيم
اجملتمع العباسي وعادات الناس وأخالقهم يف القرن الرابـع .أبـدع املؤلـف عاملـا متخـيّال وابتكـر تقنيـة عاليـة إلصـالح
تلــك القــيم وإبــالال رســالت األخالقيــة لكــن باالســتعانة مــن فــن الفكاهــة والســخرية ال ـل توجــد يف كــل اركــان عمليــة
السرد ،جتسدت من خالهلا نظرة السـارد إىل العـامل ،خاصـة مـن شـكل احليـاة عمومـا وطريقـة تفكـري النـاس .هـذ
احلكاية تسرد يف شكل قصة تتخللها مناذج الشعر وقطعٌ من النثر البليغ ،يقتصر احلوار فيها على شخصية رئيسية،
هلا ساردان :سارد رئيسي هو نفس الكاتب لكن اختلق شخصية ايب املطهر األزدي بدال من نفس  ،وسارد ضمين هـو
نفس بطل القصة الذي اختلق السارد األول لكي يعرب ب عن افكار وآرائ  .من أهم ما متتاز بـ الرسـالة مـن تقنيـة
فنية يف جمال السرد هو نائيات املكان والزمان؛ نائية املكـان املغلـق واملفتـوح و نائيـة الزمـان اّـدد وغـري اّـدد.
تتداخل أحداو احلكايـة تـداخال سـرديا ،إ هنـا يف البدايـة تـأيت متتاليـة لكـن يف النهايـة تصـبح متشـظية بسـبب سـكر
الشخصية الرئيسية فنكاد ال جند رابطا بني احلكايات املسرودة.

الكلمات الرئيسة
السرد الترا ي ،تقنيات السرد الروائي ،ابو حيان التوحيدي ،الرسالة البغدادية.
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مقدمة
لعل «الرسالة البغداديـة» املشهورةب ـ«حكايـة أيب القاسـم البغـدادي» مـن أغـرب مـا يف التـراو
العريب من سرد روايي فاهنا منت حكايي مزيف من النثـر والشـعر مسـتعمال فيهـا كثـرة وفـرية
من الكلمات فارسية باسلوب ساخر تنقد ما يف اجملتع العباسي من خلق سيئ وعادات قبيحـة
نقــدا الزعــا ممــا جعــل انظــار البــاحثني تلتفـ اليهــا كو يقــة تارخييــة قــل نظريهــا .كــان «آدم
متز»  ،املستشرق األملاين ،أول من تنب هلذ الرسالة ،فقام بتحقيقهـا ونشـرها يف أملانيـا سـنة
 ، 1902حتـ عنــوان (حكايــة أيب القاســم البغــدادي) ونســب تأليفهــا ،خطـأا ،إىل أيب املطهــر
األزدي (وهو يف احلقيقة راوي احلكاية ال مؤلفها) ،مث أعاد عبود الشـاجلي حتقيقهـا وطبعهـا
يف لبنـ ــان سـ ــنة  1980فنسـ ــبها يف ضـ ــوء القـ ــرائن القويـ ــة والـ ــدالئل اّكمـ ــة إىل أيبحيـ ــان
التوحيــدي .فقــد أمجــع البــاحثون املهتمــون هبــا علـى أهنــا مــن مصــنفات ايبحيــان التوحيــدي،
والكتاب يعد «الرواية الوحيدة يف اللغة الكالسـيكية العربيـة» (آذرنـوش ،)5 :1386 ،رمبـا اهنـا «
حتفة ادبية فريدة فذّة يف مجيع أحناء األدب العريب» (آذرنوش .)189 :1385 ،ألسلوهبا اللغـوي
الفريد يف خلق حكاية ذات بنيةسردية ملهاوية لينشر من خالهلا الفضـاء الثقـايف واألديب يف
القرن الرابع اهلجري .إذن مل حيتو األدب العريب القدمي على مثل هذا اجلـنس األديب وهـذ
الرواية هي ابن حضارة العصر العباسي و قافت وأدب .
يسعى هـذا البحـث إىل حتليـل حك ايـة ايب القاسـم البغـدادي حتلـيال سـرديا ،يعـا أركـان
عملية السرد من راو وشخصيات وأحداو سردية ومكان احلدو وزمان  ،ليبني القيمـة الفنيـة
واجلمالية هلذ الرواية معتمدا على ادوات منهجية حديثة حسب النظـرة البنائيـة .هـذا مـا مل
يعــن هبــا النقــاد عنايــة اال مــا شــذ ونــدر ،ملكانتــها الفريــدة يف املــنت احلك ـايي العباس ـي رغــم
تشاهبها وتأ رها الكثريين بفن املقامة ،خاصة مقامات بديع الزمان اهلمذاين.

الترليل السردي
الســرد فعــل الحــدود لـ (يقطــني )19 :1997 ،وكمــا صــرح بــارت ،هــو «حاضــر يف االســطورة ويف
احلكاية اخلرافية ..يف االقصوصة وامللحمـة والتـاريخ واملأسـاة والـدراما وامللـهاة والبـانطوميم
واللوحة املرسـومة ...فإنـ بإشـكال الالهنايـة تقريبـا حاضـر يف كـل االزمنـة واالمكنـة ويف كـل
اجملتمعات فهـو يبـدأ مـع التـاريخ البشـرية ذاهتـا واليوجـد شـعب بـدون سـرد» (بـارت)9 :1992 ،
وهو خطاب يقوم ب «سارد» ،أو «الراوي» ،ليس هو الكاتب بالضرورة ،لريسل اىل القارئ ،أو
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«الطريقــة الــل تــروى هبــا القصــة أو اخلرافــة فعلي ـاا» (ســتار .)64 :2003 ،ويشــمل عل ـى ســبيل
التوســع جممــل الظــروف املكانيــة والزمنيــة واخلياليــة الــل حتــيط ب ـ ( .زيتــوين)105 :2002 ،
ينطلق السرد من نقطة الوعي بالتاريخ ،رغـم ولوغـ داخـل مسـارب اخليـال فلـيس مثـة خيـال
حمض ينهض بالسرد من غري أن يأب بالتاريخ( .رحيم)2 :2009 ،
اهتم الدراسات النقدية احلديثة بالسرد والسرديات ملا ل من أمهية كـبرية يف دراسـة
النص اإلبداعي قدمي وحديث  .فكأن الطريقة الـل خيتارهـا الروائـي أو القـاص ليقـدم هبـا
احلــديث إىل املتلقــي؛ فكــان الســرد إذن هــو نســيف الكــالم ولكــن يف صــورة حكــي .والتحليــل
السردي حسب املنهف البنائي يقوم على اللغة أو االداء اللغوي للسرد ووضعية السـرد والـرواي
واالفعال السردية أي االحداو والشخصيات والزمكانية( .راجع :بارت)36-9 :1992 ،
ضرورة البحث ومنهج
يلزم على الباحث امللتزم أن يسعى إىل إحياء ما يف التراو اإلسالمي من أدب أصيل برؤيـة حديثـة
وأن يكشف عن قيمة هذا التراو اخلالد خاصة يف القرن الرابع اهلجري الذي يعـد «أول عصـر يف
اللغة العربية آراد في الكتاب أن يستبدوا مبعاين الشعراء وألفااهم وتعـابريهم وأن يروّضـوا القلـم
الطليـ ــق علـ ــى التحليـ ــق يف مجيـ ــع األجـ ــواء» (مبـ ــارك .)33 :1352 ،الشـ ــك أن «حكايـ ــة ايبالقاسـ ــم
البغـدادي» لصـاحبها أيب حيــان التوحيـدي مــن تلـك اآل ــار الفريـدة الــل تعـدُّ و يقـةا تـرباز املظــاهر
احلضارية يف العصر العباسي من أدوات الترف والرقي ،ولكن قلة العناية بدراسـة بناؤهـا الروائـي
دفعتنا اىل هذ الدراسة للكشف عن بنيتها السردية حسب املنهف البنيوي.
اعتم ــدت ه ــذ الدراس ــة عل ــى املن ــهف التحليل ــي الوص ــفي ،متخ ــذا منهجي ــة ال ــدرس البني ــوي
الشكالين مسباراا يكشف عن القيمة البنائية واهليكلية للحكايـة ،مـن خـالل فحـص مكونـات البنيـة
السردية للقصة ،وأمناط الشخصيات فيها ،وبنية الزمن واملكان ،وصيغ السرد ،وواائف السارد.
الدراسات السابقة
هنـاك دراســات عديــدة ،يف العـامل العــريب ،حــول ايبحيـان التوحيــدي قــد حظيـ بقــراءة واعيــة
ونقاش علمي دقيق من لدن أساتذة فضالء ومشايخ التخصص .اختص جملـة فصـول النقديـة
العــددين الثالــث والرابــع مــن اجمللــد الرابــع عشــر بالتوحيــدي بوصــف مفكــرا موســوعيا .فنشــر
جمموعة مـن املقـاالت القيمـة حـول حياتـ ومؤلفاتـ املخطوطـة واملطبوعـة وجتربـة الكتابـة عنـد
واغتراب ـ وعلم ـ وأدب ـ بــني املرحلــة الكالميــة واملرحلــة الفلســفية و ...ولكنــها ملتعــن بالرســالة
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البغدادية عناية تـذكر .مث مقـال ملصـطفى جـواد بعنـوان «حكايـة أيب القاسـم البغـدادي هـل هـي
اليب حيــان التوحيــدي؟» نشــر يف جملــة االســتاذ ،مقـدّما فيـ ادلــة مقنعــة ال بــات صــحة نســبة
حكاية أيب القاسـم البغـدادي إىل أيب حيـان التوحيـدي مصـرحاا أن أبـامطهر األزدي الـذي جـاء
ان يف مقدمة الرسالة ليس إال راويا للحكاية من صنع خيال الكاتب( .جـواد)310-300 :1383 ،
ومقالة أخرى عنواهنا «جمتمع بغداد مـن خـالل حكايـة أيب القاسـم البغـدادي» كتبـها ذنـون طـ
الذي مـال إىل األخـذ بـرأي مصـطفى جـواد حـول مؤلـف الكتـاب وقـال «إن األسـباب الـل دفعـ
أ باحيان التوحيدي إىل نسبة هذ احلكايـة إىل مؤلـف ومهـي ال تعـود فقـط إىل تصـرف املخـالف
لألمانــة ،املبــاين لصــدق احلكايــة ،األمــر الــذي عيــب بـ أبوحيــان يف أكثــر كتبـ وأخبــار ومحــل
النقـاد علــى اهتامـ بالوضــع والتزويــر والشــك فيمــا يتحـدو بـ ولكــن الــدافع الــذي جعلـ خيفــي
ان وينسب احلكاية إىل شخصية ومهية ال وجـود هلـا ،يعـود إىل حمتـوى احلكايـة نفسـها ومـا
جاء فيها من ألفاظ وأشعار جتعل من الصعب على اإلنسان ـ ـ مهمـا بلـغ مـن اخلالعـة واجملـون ـ ـ
أن يضــع ان ـ عليهــا وأن حتســب بالتــاي يف قائمــة مؤلفات ـ  .هــذا املقــال يكــون حتلــيال ونقــدا
ألســلوب املؤلــف وحكايتـ هــذ ( .ذنــون طـ  )25-14 :1353 ،وأخــرى للــؤي كــرمي عطيــة املنتشــرة يف
جملة آداب ذي قار واملعنونة بـ«الرسالة البغداديـة أليب حيـان التوحيـدي دراسـة نقديـة» يسـتننف
مـن اثـ أن لغـة الرســالة البغداديــة «مالـ حنــو مـا يســمى بــ(اللغة الثالثـة) ،وهــي املتفاصــحة
الــل متــزج بــني اللغــة الفصــيحة واللهجــة العاميــة» (عطيــة )2010 ،ومقالــة أخــرى لعمَــر الــدقاق
املعنــون بـ ـ«األداء الف ـينّ يف نثــر أيب حَيّــان التوحيــدي» املنشــورة يف جملــة التــراو األديب فعــدد
اخلصائص اللغوية لنثر أيب حيان ويقارن بينها وبني نثر اجلاحظ .وقد اهتم حممد اخلوجة يف
كتاب « جتليات املكان يف السرد احلكـايي العباسـي فـاهتم بدراسـة املكـان يف حكايـة ايب القاسـم
البغدادي كإحدى الوجو البارزة للسرد يف هذا العهد.
وأمــا يف إيــران فمقالــة طبعـ يف دائــرة املعــارف االســالمي الكــربى ،اجمللــد اخلــامس ،عنوانـ
«أبــوحيــان التوحيــدي» ألّف ـ ذكــاويت قراكزلــو ،اــث في ـ عــن حيات ـ ومقدرت ـ العلميــة وأســاتذت
وهجو الوزراء وتشـاؤم  ،فـاهتم املؤلـف فيهـا مبصـنّفات ايبحيـان ومواصـفاهتا وقـد اعتـرب حكايـة
ايب القاس ــم البغ ــدادي م ــن مؤلف ــات ه ــذا األدي ــب احل ــاذق (ذك ــاويت قراكزل ــو ،د.ت :ج)416-410/5
ألســتاذ آذرنــوش مقــال باللغــة الفارســية يف دائــرة املعــارف اإلســالمية الكــربى ـ ـ اجمللــد الســادس ـ ـ
واهتم في مبضمون هذ احلكايـة ولغتـها واخـتالط الشـعر والنثـر فيهـا وخاصـة انـ جـاء باأللفـاظ
الفارســية املــذكورة يف الرســالة وحللــها حتلــيال وقسّــمها ال ــة اقســام :األول هــو الكلمــات الفارســية
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املستعملة يف العصر اجلاهلي والقرآين ،الثاين الكلمـات املسـتعملة يف العصـر العباسـي والثالـث هـو
الكلمــات الفارســية نــادرة االســتعمال الــل اســتعملها املؤلــف ألول مــرة يف اللغــة العربيــة( .آذرنــوش،
د.ت :ج )9-1/6وطبع لـ مقـال آخـر بالفارسـية يف جملـة «نشـر دانـش» عنوانـ «املسـرحية يف فصـل
واحد» اث في حول املؤلف وحياتـ وافكـار والفضـاء الروائـي( .آذرنـوش )30-22 :1373 ،لعـل هـذ
املقالــة القيمــة هــي الوحيــدة الــل امه ـ اهتمامــا بالغــا بالفضــاء الروائــي حلكايــة أيب القاســم
البغدادي .فبعد هذا البحوو املشار إليها ال جنـد مقـاالا يهـتم بـأيبحيـان التوحيـدي خاصـة واألدب
الروائ ــي العباس ــي عام ــة ،فم ــثال كت ــب مريزائ ــي مق ــاال معنون ــا ب ــ«اب ــن دري ــد االزدي واس ــهامات
احلضــارية» فأشــار فيـ إىل تــأ ر أيبحيــان التوحيــدي بـ يف كتابـ «البصــائر والــذخائر» (مريزائــي
وســليمي . )161 :1431 ،مث هنــاك مقــال آخــر حــول اهلجــاء الكاريكــاتريي يف العصــر العباســي دون
اإلشــارة إىل الرســالة البغداديــة أليب حيــان مــن قريــب أو بعيــد رغــم أننــا ميكننــا أن نعتربهــا أ ــراا
كاريكاترييا فنيا يف هذا العصر( .راجع :مجشـيدي وزمالؤهـا )25-5 :1432 ،لكـن حـول السـرد يف هـذ
احلكايــة مل جنــد اثــا يــذكر وقضــية الســرد عنــد التوحيــدي مل تســتأ ر بالعنايــة الواســعة الــل
تستحقها .هذا املقال يتابع البحث يف دراسة سردانية احلكاية على ضوء املنهف البنيوي.

أبو حيان التوحيدي
علي بن حممد بن العباس ابوحيـان التوحيـدي ،شـريازي األصـل وقيـل نيسـابوري ووجـدت بعـض
الفضالء يقول ل الواسطي ،صويف السم واهليئة وكان يتأل والنـاس علـى قـة مـن دينـ  ،قـدم
بغداد فأقام هبا مـدة ومضـى إىل الـري وصـحب الصـاحب اباالقاسـم اناعيـل بـن عبـاد وقبلـ
أباالفضل بن العميد فلم حيمدمها وعمل يف مثالبهما كتابـا ،وكـان متفننـا يف مجيـع العلـوم مـن
النحو واللغة والشعر واألدب والفق والكالم على رأي املعتزلة وكان جاحظيـا يسـلك يف تصـانيف
مسلك ويشتهي أن ينـتظم يف سـلك  ،فهـو شـيخ يف الصـوفية وفيلسـوف األدبـاء وأديـب الفالسـفة
وحمقق الكالم ومتكلم اّققـني وإمـام البلغـاء ،سـخيف اللسـان قليـل الرضـا عنـد اإلسـاءة إليـ
واالحســان ،الــذم شــان والثلــب دكانـ وهــو مــع ذلــك فــرد الــدنيا الــذي ال نظــري لـ ذكــاء وفطنــة
وفصاحة ومكنة ،كثري التحصيل للعلوم يف كل فن حفظ  ،واسع الدرايـة والروايـة وكـان مـع ذلـك
حمدودا يتشكى صرف زمان ويبكي يف تصانيف على حرمان ومل أر أحدا مـن أهـل العلـم ذكـر
يف كتاب وال دجم يف ضمن خطاب وهـذا مـن العجـب العجـاب ،لـ تصـانيف كـثرية منـها كتـاب
الص ــداقة والص ــديق ،االمت ــاع واملؤانس ــة ،االش ــارات االهلي ــة،تقريظ اجل ــاحظ ،ذم ال ــوزيرين،
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الرســالة البغداديــة و( ...يــاقوت :1400 ،ج )8-5/15إنـ كــان موســوعة النــاس والكتــاب يف عصــر ،
إذا كنا نرغب أن جند من قد حصل على نطاق واسع من كافة العلوم يف القرن الرابـع لـن جنـد
أحــدا إال أباحيــان( .مراديــان )50 :1352 ،وبوصــف مفكــرا موســوعيا ،مفكــرا جريئــا طموحــا فــاق
أعالم عصر يف األدب والنقد واللغة ،وعلم الكالم والنحو والفلسفة ،واحلديث والفق  ،وبـرع يف
تصوير الشخصيات وإبراز العيوب اخللقية واالجتماعية إىل جانـب إميانـ بالاعـة االنسـانية يف
األدب ،هذ الاعة الل جند جذورها لدى اجلـاحظ( .بشـري )147 :1996 ،ويف اجلملـة هـو أعلـى
منوذج لألديب يف القرن الرابع( .آذرنوش )25 :1373 ،واملستشرق آدام متز يعتـرب أكـرب كاتـب يف
اللغــة العربيــة( .متــز )334 :1362 ،وشــوقي ضــيف يعتــرب أعظــم أديــب شــهدت العــراق مــن القــرن
الرابع حىت القرن الثالث عشر للهجرة( .ضيف)461 :1975 ،

املضمون السردي للرسالة البغدادية
إن هـذا االنتـاج السـردي الترا ـي هــو منـوذج بـارز مـن النتــاج السـرد ّي العباسـي ،اشـتمل علــى
حكايــة مقـدّرة علـى أحــوال يــوم واحــد تُســرد يف صــورة وصــفية أدبيــة ،قصــرها ابوحيــان علـى
احلديث عن بغداد كما قال« :إنّ هذ حكاية عن رجل بغدادي كن أعاشر برهـة مـن الـدّهر
فتتفق من ألفاظ مستحسنة ومستخشنة وعبارات ألهل بلد مستفصحة ومستفضـحة فا بتـها
خــاطري لتك ـون كالتــذكرة يف معرفــة اخــالق البغــداديني ،عل ـى تبــاين طبقــاهتم وك ـاألمنوذج
املــأخوذ عــن عــاداهتم» (التوحيــدي .)42 :1997 ،هــذا الرجــل البغــدادي هــو ابــو القاســم ــ بطــل
القصة ـ الذي دخـل إىل دار يف أصـبهان وقـ الضـحى فقضـى فيهـا هنـار وليلـ وغادرهـا يف
صــباح اليــوم التــاي .وحكايت ـ ليس ـ إال فنونــا مــن القــول أراد هبــا وصــف حيــاة البغــداديني
املادية واإلجتماعية ووصف اجملـون وتصـوير املـاجنني مـن أهـل بغـداد وأصـبهان ،إنّهـا جملـس
واحد يطرد في القول من فن إىل فن يف دعابة وارف .ومازال هذا املنجـز احلكـائي العـريب
يعتمــد رســم صــورة دقيقــة عــن حيــاة اجملتمــع وأفكــار  ،يص ـوّر تــأنق البغــداديني يف لباســهم
ومساكنهم وعطورهم وموائدهم ويف جمالس شراهبم وغنـائهم ويتحـدو عـن دجلـة املشـحونة
باملراكب والزوارق ،اّفوفة بالقصور واجلواسق ،ويرسـم الفواكـ الـل يطعموهنـا والريـاحني
الل يستعملوهنا .مل متر أحداو احلكايـة يف حلـم أو رؤيـة إمنـا يف الواقـع ،وكلـها مملـوءة مـن
الفكاهــة الســاخرة الفــاجرة الــل اســتخدمها املؤلــف يف فضــح املســكوت عن ـ  ،ونقــد الواقــع
االجتماعي والتحول احلضاري يف القرن الرابع اهلجري.
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بنية السرد الروايي يف الرسالة البغدادية
إن بنية أيّ رواية تتكون من جمموع العناصر الل تنظم اّتوى السردي ،إذن أصـبح معتـادا
أن حنلّل بنية كل نص سردي بتقسيم إىل زمان ومكان وشخصيات وأحـداو وسـارد ،اهـرت
كل هذ البىن السردية يف الرسالة املذكورة وهذا البحث يطمح إىل كشف اسـرارها والوقـوف
عليها حىت يسرب جوانب معتمة من احلكاية.
الراوي
حيتــل الــراوي مكان ـةا خاص ـةا ومميــزة يف ك ـل عمــل ســردي إذ ال تتص ـوّر قصــة دون الــراوي،
« يعرف الـراوي علـى أ ّنـ الشـخص الـذي يصـنع القصـة وهـو كمـا تُعرفـ الباحثـة سـيزا قاسـم
اسلوب صياغة او بنية من بنيات القص ،شأن شـأن الشخصـية والزمـان واملكـان وهـو أسـلوب
تقدمي املادة القصصية ،وميثل الراوي صوتاا خفياا ال ميكن التجسّد إال من خالل ملفوا اىل
جانــب كونـ الواســطة بــني مــادة القصــة ومتلقيهــا» (العــامري .)117 :1432 ،وهــو وســيلة او اداة
فنية يستخدمها الكاتب ليكشف هبا عامل قصّ أو ليبثّ القصة الل تـروى إذ خيتبـئ الكاتـب
خلف الراوي( .العيد)89 :1999 ،
يف هذ الرسالة ميكننـا أن منيـز أكثـر مـن را ٍو يقعـون يف مسـتويات الروايـة املختلفـة ،هنـاك
الــراوي اخلــارجي الــذي بــدأ يســرد احلكايــة باســتخدام أســلوب الكــالم املباشــر 1وهــو صــاحب
مجلة« :قال الشـيخ األديـب ابـواملطهر حممـد بـن أمحـد األزدي ،رمحـة اهلل عليـ  :بعـد محـداهلل
تعاىل ،والثناء عليـ مبـا هـو أ هلـ  ،والصـالة علـى سـيدنا حممـد الـنيب وآلـ والسـالم .أمـا الـذي
أختار من األدب ،فاخلطاب البدوي ،والشعر القدمي العريب ،مث الشوارد الل اقترعتها خـواطر
املتأخّرين من أعالم األدباء ،والنوادر الل اخترعتها قرائح اّد ني مـن أعيـان الشـعراء ،هـذا
الــذي أحصّــل مــن أدب غــريي وأقتني ـ  ،وأحتلّــى ب ـ وأدّعي ـ وأروي ـ  ،مــن ملــح مــا تنفّســوا ب ـ ،
وتنافسوا في  ،ويصدق شاهدي علي  ،أشعار لنفسي دوّنتها ورسايل سيّرهتا ومقامـات حضّـرهتا»
(التوحيدي .)42 :1997 ،إن املؤلف مل يصرّح بان وإنّما كنّى عن ان وابو املطهـر األزدي رمـز
وقنــاع تبنــا املؤلــف ليعبّــر بـ عــن أغراضـ وشخصــية خملوقــة تقمّصــها لالختبــاء وراءهــا حــىت
تتحمل مسؤوليت  ،هذا الراوي هو الـراوي األول والعلـيم عارفـا بكـل مـا احتوتـ احلكايـة وشـاهدا
 .1ه ــذا الن ــوع ه ــو أش ــهر األس ــاليب الس ــردية اخلاص ــة باستحض ــار األحادي ــث وأكثره ــا اس ــتخداما يف
الروايات احلديثة ويف القصص القدمية أيضا( .الكردي)197 :2006 ،
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على األحداو حيكي ما وقع ،ويسيطر كليّا على نص السرد وغايت حـىت يقـول« :إنّ هـذ حكايـة
عــن رجــل بغــدادي ... ،فأ بتــها خــاطري ،لتكـون كالتــذكرة يف معرفــة اخــالق البغــداديني علـى
تباين طبقاهتم ،وكاألمنوذج املأخوذ عن عاداهتم( »...التوحيدي.)43 :1997 ،
هذا السارد العليم هو خالق بطـل القصـة وهـو الصـوت اهلـام يف هـذا اخلطـاب السـردي،
يصف البطل احلكايي للمتلقي جليا باستخدام الضمري الغائب 1وبسلطت املطلقة « :كان هـذا
الرجل اجمل ّلـي يعـرف بـأيب القاسـم امحـد بـن علـي التميمـي البغـدادي ،شـيخا بلحيـة بيضـاء،
تلمع يف محـرة وجـ يكـاد يقطـر منـ اخلمـر الصـرف ولـ عينـان كأنّـ ينظـر هبمـا مـن زجـاج
أخضر...اديبا عجيبا رصّافا قصافا مـداحا قـداحا اريفـا سـخيفا نبيهـا سـفيها قريبـا بعيـدا
وق ــورا حدي ــدا مص ــادقا مماذق ــا مس ــامرا مق ــامرا لوطيّ ــا شـ ـكازا طن ــازا مه ــازا غم ــازا»...
(التوحيــدي .)53-46 :1997 ،إذن نالحــظ جبــالء أنّ الــراوي مثــل شخصــية غريبــة عــن الــنص
فظل خارج احلدو مستتراا بضمري الغائب ،اختفـى وراء الـنص ليقـوم مبهمـة السـرد مـن دون
املشاركة يف احلدو وهو شخص أيب حيان التوحيدي؛ إن راوٍ مهتم باألدب وفنون وبذلك من
الطبيعــي أن يــربز يف روايتـ الســجع واجلنــاس وكـذلك القــدرة علـى قــرض الشــعر ولعــل عــدد
األبيات الل وردت يف الرسالة تؤكد هذا اجلانب من هوية الراوي ،إذ تبلغ سبعني باملئة.
ويف هذا النشاط السردي ،هناك أبوالقاسـم البغـدادي ـ ـ الشخصـية الرئيسـية ـ ـ يـدفع بـالراوي
احلقيقي بعيدا عن ساحة السرد ،يأخذ على عاتقـ دور الـراوي وهـو السـارد املتضـمن (الضـمين)
يف الرســالة ،يقــدم األحــداو واملواقــف ويقــوم مبهمــل روايــة احلــدو مــن جهــة والبطولــة مــن جهــة
أ خــرى .إن ـ اســتخدم ضــمري املــتكلم لســرد األحــداو الــل وقع ـ ل ـ أو األحــداو الــل شــاهدها
بوصف راويا ،كما يقول عند وصف حمال بغداد وإصـفهان وتفضـيل بغـداد عليهـا« :فـأتكلم أوال يف
األنــاء ،إىل أن نصــري إىل حقــائق املعــاين .فنــتكلم فيهــا ،فأبتــدئ مــن بغــداد وإصــفهان ،بأنــاء
ســوادها وضــياعها مث بانــاء حماهلــا وبقاعهــا ،هــل تســمع يف ســواد أصــبهان مايشــب الــربدان
والــراذان والنــهروان و ...إمنــا أنــع يف حمــال أصــبهان وركــان أي الــذياب ،كــوي كــوران أي درب
العمــي و( »...التوحيــدي .)107-97 :1997 ،ويف موضــع آخــر عنــد ذكــر العطــور أو الفواك ـ أو املوائــد
البغدادية يستعني بأنا السارد حىت يصرّح بأن رأى بالعني كل هذ املشاهد املسرودة:
 .1ضــمري الغائــب هــو ســيد الضــمائر الســردية وأكثرهــا شــيوع اا بــل وأيســرها تلقي ـ اا مــن قبــل القــراء.
(مرتاض)177 :1998 ،
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«ال أرى ـ واهلل ـ يف عطركم ،مثلثة برمكية ،سكرية وجوهرية وعمارية وال ذريرة الـورد وال
الغالية العنربية وال الكافورية و( »...التوحيدي .)138 :1997 ،أي العطـور الـل شـاهدهتا بعـيين
واستفدهتا يف بغـداد ال أراهـا يف اصـبهان وهكـذا يقـول السـارد الضـمين لالصـفهانيني أنـ ال
يــرى يف اســباب بيــوهتم األســباب الــل رآهــا ببغــداد« :وال أرى يف أســباب دورك ـم وأمتعــتكم
ملعارض ـكم وعوارض ـكم ،خفافــا طاقيــة وال نعــاال ســندية ،وال مقــاريض هيثميــة ،وال أمشــاطا
طاهريــة و( »...التوحيــدي .)148 :1997 ،وهكـذا اســتخدم الــراوي املتضــمن ــ يف ســرد أحــداو
احلكايــة ــ أســلوب أنــا الســارد واعتمــد عليـ حــىت يضــفي علـى العمــل الســردي مزيــة الصــدق
والدقة ويعلن جلماعة املروي عليهم وللقراء بأن يتعرف تعرفـا تامـا علـى كـل التفاصـيل .هـذا
الراوي املتضمن أعد للراوي األول إمكانية حرية التعـبري وبـثّ األفكـار واصـبح وسـيلة صـاحلة
يتوارى من وراءها السارد األول.
املروى علي
يرتبط مفهوم الراوي مبفهـوم املـروي عليـ فـال وجـود ألحـدمها دون اآلخـر« ،إنّ العالقـة بـني
السارد واملسرود ل  ،عالقة جدلية تقوم على أسس متعددة يف مقدمتها مسألة التقابـل ،حيـث
يعترب املسرود ل ـ حسب السرديات احلديثة ـ املقابل املباشر للسارد ،ولكن غالبا ما ال تظهر
صــورت إال بش ـكل غــري مباشــر إذ ميك ـن للســارد أن يســتخدم ألفااــا عديــدة دالــة عل ـى هــذا
املسرود ل الغري مباشر ـ ـ كـأن يقـول أيهـا القـارئ مـثال ـ ـ كمـا تقـوم هـذ العالقـة كـذلك علـى
أساس الثقة؛ إذ إن السارد جمرب على نقـل القصـة بتفاصـيلها املختلفـة إىل هـذا املسـرود لـ ،
من شخصيات وأحداو وخطابات» (وسواس .)112 :2012 ،مبـا أن مؤلـف احلكايـة عـاش عيشـة
شعبية فقرية وخالط الطبقة العامية ،إذن فاختار مجاعة املروي عليهم من بـني هـذ الطبقـة
وهــذ اجلماعــة اخلاصــة بــأيب القاســم البغــدادي تفهمــون لغتـ ووجــودهم هــو اّــرك األهــم
هلذ العملية السردية وتكاد هذ الشخصيات يف كثري من األحيان ال تظهرون يف النص ،إهنم
صامتون غالبا ويبدو أنّهم مقتنعون بصدق ما يقدّم هلم بطل القصة من مواقف وأحداو.
إن الراوي مل يشر إىل املروي عليهم مباشرة بل خيصهم بكلمات مثل «أحد احلاضرين»،
«يا سيدنا»« ،هذا اآلخر»« ،جلد من القوم» أو «صـاحب الـدار» ،أو يشـري إلـيهم بتعـبريات مـن
مثل «يقال» أو «يقولون» أو «يقـول بعضـهم» ،كمـا ورد يف الـنص ابتـداء ورود يف اجمللـس...« :
وينظــر إىل أحــد احلاضــرين ،مث يقبــل علـى صــاحب اجمللــس ويقــول يــا س ـيّدنا مــن هــذا؟ مــا
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ان ؟ أمـتعين اهلل بفقـد  ،فيقـول مـثال :هـذا رجـل فاضـل أديـب ،يعـرف بـأيب بشـر ،فيقـول:
عبس وتوىل ،ال إل إال اهلل ،قيل كنيت أبواهلواء ،نادي ان مشامة ،مكديـة انهـا ملكـة
و( »...التوحيدي.)56 :1997 ،
أو «ذا اآلخر مـن هـو؟ ومـا بالـ سـاك ال ينطـق ،أتـرا يفكـر يف اخلالفـة إىل مـن تصـري،
أل ــيس س ــيدنا مه ــتم بس ــيف كس ــرى إىل م ــن وق ــع ،ق ــد غ ــرق زورقــ يف الداوودي ــة ،مســكني
أبوالعقلني( »...التوحيدي.)63 :1997 ،
مهمــا يكـن مــن امــر ،فــإن هــذ اجلماعــة املــروي علــيهم الــل مل يــذكر الــراوي أنــاءهم
صراحة ،يتدخلون يف العامل السردي بتساؤل أو بتعليـق ،حيـث يتوقـف اسـتمرار السـرد علـيهم
كما يشجع بعض احلاضرين لسرد حكايات املغنيات واجلواري:
«فيق ــال :ي ــا أباالقاس ــم ،ل ــو تفضّ ــل ب ــبعض تلــك احلكاي ــات ،لكنــ ق ــد أمتمــ األن ــس
بأحاديث ـك .فيقــول :مــوالي ،حتــب املســاخرة؟ تريــد مــن تضــحك علي ـ ؟ ال يــا ســيدي ،اطلــب
لنفسك غريي تضحك علي .
فيقول ذاك :اهلل ،اهلل ،يا أباالقاسم ،إن أنعم شكرناك وكن السيد املوقّر ،غري مأمور،
وإن أبي مل نطالبك مبا يشاكل هذا ،وكن املعظّم املوقّر عندنا .فيقول :هذ زادمهر ،جارية
ايب علي بن مجهور( »...التوحيدي.)272-229 :1997 ،
علـى كـ ل حــال ،إن مجاعــة املــروي علــيهم يف هــذ الرســالة خاضــعون متامــا أمــام الــراوي
ويس ــاعدون يف إقام ــة إط ــار الس ــرد .ه ــم ج ــاهلون بأح ــداو احلكاي ــة ال ــل ت ــروى إل ــيهم وال
يتدخلون فيها وليس واائفهم يف السـرد علـى قـدر كـبري مـن األمهيـة ،ويلعبـون دور التوسـط
بني الراوي والقراء أو بني الكاتب والقراء.
الشخصية احلكائية
ينفرد موضوع (الشخصية احلكائية) ،بأمهية خاصة يف البحث السردي عن الـبىن السـردية
يف القصة والرواية واملسرحية واحلكاية و يكتسـب هـذ األمهيـة مـن كونـ أحـد مكونـات العمـل
احلكــائي وأمههــا ،فهــي العنصــر احليــوي الــذي ينــهض باألفعــال الــل تت ـرابط وتتكامــل يف
احلكي ،فكان (الشخصية) حمط عناية الدارسني قدمياا وحديثاا ،عدا (أرسطو) الذي يـرى
التراجيديا ليس حماكاة لألشخاص بل لألعمال واحلياة واستعادت الشخصية أمهيتها على
يد الكالسيكني اجلدد يف عصر النهضة وصـار فيمـا بعـد ينظـر إىل العمـل الـدرامي والروائـي
يف مدى قدرت على خلق الشخصيات( .ستار)185 :2003 ،
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إنّ أبا القاسـم هـو الشخصـية الرئيسـة يف احلكايـة ويعـد بطلـها ،وحمـور أحـداو احلكايـة
ترتكــز علــى أقوال ـ وســلوك يف اجمللــس ،ويــدلنا علــى ذلــك املســاحة النصــية الــل اســتغرقها
الــراوي يف احلــديث عــن أيب القاســم أو بيــان حركاتـ وتصــرفات وأ ــر اخلمــر يف عقلـ  .تبــدأ
احلكايــة بوصــف جممــل ومتنــاقض لبطلـ  ،إنـ رجــل مجــع أدوات اإلحتيــال والنفــاق ،انّــا نــرا
يــداري أهــل اجمللــس وينــافقهم فيلــبس ــوب التقــوى والصــالح حــىت إذا رآهــم علـى اســتعداد
للهزل انقلب العبا عارفا باخلالعة واجملـون ،يسترشـد السـارد يف الروايـة بالتوصـيف الـدقيق
لشخصيت الذي هو رمز الناس يف اجملتمع البغدادي « :كان هذا الرجـل اجمللّـي ،يعـرف بـأيب
القاســم امحــد بــن علــي التميمــي البغــدادي ،شــيخا بلحيــة بيضــاء ،تلمــع يف محــرة وجـ يكـاد
يقطــر منـ اخلمــر الصــرف ولـ عينــان كأنـ ينظــر هبمــا مــن زجــاج أخضــر ،تبصّــان كاهنمــا
ت ــدوران عل ـى زئب ــق ،عيّ ــارا ،نعّ ــارا ،زعّاق ــا ،ش ـهّاقا ،طفيليا،بابلي ــا ،أديب ــا ،عجيب ــا ،رص ــافا،
قصافا( »...التوحيدي .)52-46 :1997 ،والسارد هبذ األوصاف ،تقوم علـى خلـق صـورة ذهنيــة
متناقضة ساخرة لـدى املتلقـي .هـذا اجلمـع بـني املتناقضـات يتسـق مـع بنيتـها ،إذ يتوافـق مـع
حال أيب القاسم الذي يبدو متناقضا اشد التناقض فهو يتحول من الزاهـد املتقـي الـذي يتلـو
القرآن إىل ماجن ولعـل ذلـك يشـري إىل رؤيـة وجوديـة عميقـة تصـدر عنـها الرسـالة .علـى كـل
حال ،جيعل املؤلف مـن أيب القاسـم حالـة متثـل العصـر ليوجـ الكاتـب سـخريت الالذعـة إىل
حالة التردي الل وصل عليها اجملتمع العباسي؛ فهو جمتمـع متنـاقض يف تصـرفات كتنـاقض
تص ــرفات أيب القاس ــم إذ جت ــد الزاه ــد ال ــورع وامل ــاجن ،وجت ــد الش ــيخ املنقط ــع يف عبادتـ ـ
والسكري ،وهذ النقلة السردية من جانب الكاتب العباسـي خـري دليـل علـى « أنَّ األدب  -وقـد
شــاركت الســينما حــديثاا يف هــذ اخلاصــية التســجيلية -هــو ضــمان اســتمرار اإلدراك املعــريف
ملختلــف مراحــل احليــاة التأرخييــة ،وشــهادة مــيالد اجملتمــع الــل تســمح ل ـ بــأن ينــدرج يف
منظومة التجربة اإلنسانية العريضة» (فضل.)52 :2009 ،
هـذا هـو الشخصــية املركزيـة يف تطــور األحـداو يف احلكايــة ،لكـن ال تــتم حلركتـ شــروط
التأ ري من دون الشخصيات األخرى داخل النص احلكائي ،إذن فالراوي يواـف الشخصـيات
الثانوية الل تكاد تكـون غـري ذات أمهيـة وإمنـا وجودهـا يف احلكايـة إبـراز لـدور البطـل وهـي
القوم احلاضرون وصاحب الدار الذين هم خياطبون أبا القاسم ويسألون من بعـض األسـئلة
ليكون اسئلتهم متهيدا ملواضيع يطرقها أبـو القاسـم وهـم مسـاعدو علـى االسـتمرار يف سـرد
واقــع اجملتمــع العباســي يف القــرن الرابــع إذ كــانوا يطلبــون منـ نــاع احلكايــات .إنّ ســاردنا
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الروايـي مل حيــدد عــدد احلاضـرين وال أنــائهم ،وحينمــا يتحــدو عـن شخصــية انويــة يبــدأ
حديث بـألفاظ كـ(فيقال أو فيقول بعضهم) وأبا القاسم نفس خياطب الشخصية بقولـ « :يـا
سيدنا ،وهذا اآلخر ،أيش هو؟ وذا اآلخر من هو ؟ (التوحيدي )62 :1997 ،وأن أيش عليك من
الناس؟ (التوحيدي )72 :1997 ،وعدد هذ الشخوص يكون أكثر مـن أحـد عشـر شخصـا وكلـهم
ومهيون والتوحيدي هو الذي ابتدع شخصيات احلكاية هذ .
إىل جانــب هــذ الشخصــيات املبتدعــة ،هنــاك ــ يف الرســالة البغداديــة ــ شخصــيات واقعيــة
عديدة وهي شخصيات احلكايات املتعددة الل سردها أبوالقاسـم .انـ يفصّـل أنـاء اجلـواري
وأمــاكن وجــودهن يف بغــداد حــني يــروي اخبــار جمــوهنم وهــذا يــدل علــى واقعيــة شــخوص هــذ
احلكايات« :ترى خلـوب ،جاريـة ايب أيـوب القطـان إذ احتلفـ واسـتهلّ مث غنـ  ...مث تـرى أبـا
عبيــداهلل املرزبــاين وقــد نــع هــذا الغنــاء فتم ـرّال يف التــراب وهــاج وازبــد ونعــر و ...أو تشــاهد
طــرب ابــن صــرب القاضــي علــى غنــاء درة جاريــة أيب بكــر اجلراحــي يف درب الزعفــراين ...أو
طرب قاضي القضاة ابن معروف على غناء علية ...أو طرب أيب إسحاق اجلرجاين على صـوت
درّة البصرية ...أو طرب ابن احلجـاج الشـاعر علـى غنـاء فتـوّة القصـريّة ...أو طـرب ابـن نباتـة
الشــاعر علــى صــوت اخلــاطف ..أو طــرب ابــن األزرق الكلــوذاين علــى غنــاء ســندس جاريــة ابــن
يوسف ...أو طرب أيب حممد الربداين على غناء علوة جاريـة ابـن علويـة ...أو طـرب ابـن املتـيم
الصويف علـى غنـاء هنايـة جاريـة السـلمي ...أو طـرب ابـن غـيالن البـزاز علـى ترجيعـات رحيانـة
جاريــة ابــن الربيــدي ...أو ...أذكــر يومــا وكنــا بــالعمر مــن أرض واســط ومعنــا ابــن احلجــاج،
ابوعبــداهلل ،وابوحممــد اليعقــويب ،وابواحلســن بــن ســكرة وابواحلســن اجلرجــاين( .التوحيــدي،
 )268-245 :1997وهؤالء كلـهم شخصـيات ومغنيـات شـهرية يف القـرن الرابـع تقـف علـى مرجعيـة
خاصة بأنائها وماهيتها التارخيية ،أي الشخصيات ذات الوجود احلقيقي يف مسرية التـاريخ،
ومسرودة سريهتا وأحواهلا وأعماهلا يف مظان التاريخ اخلاص باجملتمع العباسي.
الزمان
تقف موضوعة البحث يف تقنية النظام الـزمين يف األنـواع السـردية علـى جانـب مـن األمهيـة،
فهي تكشف عن ذكاء القاص أو السارد يف سرد احلكاية« .كان دراسة البنية الزمنية للنص
الســردي تتمركــز علــى مســتويني :زمــن الشــيء اّكــي ،وزمــن الســرد ذاتـ  ،أي زمــن املــدلول
وزمن الـدال ...أمـا الـزمن احلكـائي فهـو ز مـن فالـ مـن الزمـام ،زمـن متخيـل يقـع يف عهـد
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السارد يف صحت أو دقت أو عدمها .أما زمن الـنص أو السـرد فهـو جمسّـد لسـاين يف الـنص
مرصــوف يف كلمــات ومجــل وتراكيــب لغويــة حتمــل مــداليل معينــة .وحيــث مــا أمكــن فحــص
مســتويات زمــن الــنص الثال ــة مــن :الترتيــب واالســتمرار والتكــرار أمكــن أن نقــف علــى البنيــة
الزمنية للقصة ،والل من دوهنا يقتل النص ـ على حد تعبري جيني ـ» (ستار.)206 :2003 ،
يف حكايتنا هذ  ،قام ابومطهر األزدي (الراوي) ـ وهو استخدم األسـلوب املباشـر ـ ـ بتحديـد
زمن احلكاية الواقعي « :فـأقول :هـذ حكايـة مقـدّرة علـى أحـوال يـوم واحـد ،مـن أولـ إىل آخـر ،
وليلــة كــذلك ،وإنّمــا ميكــن اســتيفاؤها واســتغراقها يف مثــل هــذ املـدّة» (التوحيــدي .)44 :1997 ،إذ
بدأ الزمن احلكايي من دخـول الشخصـية يف دار بعـض األكـابر( ...التوحيـدي )53 :1997 ،وانتـهي
هذا الزمن حىت صحا أبوالقاسم يف الصباح وغادر املكان باجتا الـوطن ونـع بالغـداة أول مـا
نع صياح « :أصـبحنا وأصـبح امللـك هلل ،مرحبـا بالنـهار اجلديـد( »...التوحيـدي.)390 :1997 ،
مث قام ولبس الطيلسان على هيأت األوىل وذهـب .الـزمن الـذي اسـتغرق السـارد االول يف سـرد
األحداو هو زمن متخيّل وحمدد إذا ما قيس بزمن النص؛ ألن الزمن الذي استغرق لسرد هـذ
الرســالة هــو اكثــر مــن زمــن الشــيء اّكــي (أي مــن يــوم وليلــة) إذ إن أبــا القاســم البغــدادي
بوصــف راوي ــا ضــمنيا س ــرد لنــا حكاي ــات عديــدة؛ إذن زم ــن الــنص أو الس ــرد ذات ـ  ،اس ــتغرق
صفحات متعددة من فصول وفضول واحلكاية طوّل نصيا ،والـراوي نفسـ هـو الـذي فصـل بـني
الزمنني (زمـن احلكايـة احلقيقـي وزمـن السـرد يف الـنص) حيـث قـال « :فمـن نشـط لسـماعها،
ومل يعـدّ تطويــل فصــوهلا وفضــوهلا كلفــة علــى قلب ـ  ،وال حلنــا يــرد فيهــا مــن عبــاراهتم ،قصــور
معرفة يعيّرين هبا ،السيّما مع انتهائـ منـها إىل احلكايـة البدويـة األدبيـة الـل أردفتـها هبـا... ،
تكلف ل من البسط جهد املتعب عليّ» (التوحيدي.)44 :1997 ،
هذا التداخل الزمين والتزامن السردي هو االساس الـذي قـام عليـ بنـاء الـزمن الروايـي
يف الرسالة البغداديـة و السـرد ايضـا تـداخل مـع هـذا التـداخل الزمـاين حيـث تشـمل احلكايـة
جمموعة من احلكايات الل ينقلها البطل للحاضرين؛ إن يهجو مدينة اصبهان شـعرا ونثـرا.
(التوحيدي )91-89 :1997 ،مث يقـارن بـني بغـداد واصـبهان فيعـدّ الضـواحي واّـالت واالسـواق
واجلوامــع ويــذكر مالبــس س ـكان بغــداد وموائــدهم وهلــوهم وطــرق معيشــتهم و( ...التوحيــدي،
 91 :1997و )229مث يراد من أن يسرد بعض حكايات جـواري بغـداد«:فيقـال يـا أبـا القاسـم لـو
تفضّل ببعض تلك احلكايات ،لكنـ قـد امتمـ األنـس بأحاديثـك ...فيقـول :هـذي زادمهـر،
جاريــة أيب علــي بــن مجهــور ،كان ـ بارعــة اجلمــال ...وك ـان صــاحبها هــذا مــن أبــرد النــاس
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وأوحشـ ــهم و( »...التوحيـ ــدي 229 :1997 ،و .)265مث يقـ ــول «ولـ ــو ذك ـ ـرت هـ ــذ األطـ ــراب مـ ــن
املستمعني واألغاين من الرجال والصبيان واجلواري واحلرائر لطال وملّ وكن كـاملزاحم ملـن
صنّف كتابا يف الغناء واألحلان ،ولعهدي هبذا احلديث سنة ستّني و المثئة ،وقد أحصـي أنـا
ومجاعة يف الكرخ أربعمئة وسـتّني جاريـة يف جـانيب بغـداد( »...التوحيـدي .)266 :1997 ،هنـاك
عنصر مهم يف سرد احلكايات على ل سـان الشخصـية ،هـو زمـن املاضـي فقـد بـدت احلكايـات
باحلــديث عمّــا مضـى حيــث وضــع الــراوي الضــمين مجاعــة املــروي علــيهم يف الــزمن املاضــي
ونقلــهم مــن حاضــرهم الــذي عاشــو إىل ذل ـك املاضــي الســحيق الــذي وقع ـ في ـ أح ــداو
حكايات ؛ وكما لـوحظ يف الفقـرات املـذكورة إنـ قـد رواهـا بصـيغة املاضـي وخاصـة باسـتعمال
الفعل الناقص (كان) الذي ل عمل اخلاص مبا مضى.
املكان
إن املكان هو ااهرة بارزة من مفاهيم النقد احلديث والدراسات النقدية احلديثة تُعـىن بـإبراز
صورت بوصف أحد مكونات البناء السردي ،يربط أجزاء العمل األديب من شخصـيات وأحـداو
وسرد وجيمعها يف إطـار عـا م تتحـرك فيـ كـل هـذ األجـزاء لتكـوّن الـنص األديب« .لـيس املكـان
الروائــي حيــزاا جغرافيـاا أو بعــداا هندســياا جمــرداا تقــع فيـ األحــداو ،وتتحــرك فيـ الشخصــيات
فحسب أو عنصر اا انويـ اا زائـد اا يف الروايـة ال قيمـة لوجـود  ،وال وزن حلضـور  ،وال دور لتأ رياتـ
يف العناصر األخـرى ،بـل هـو ركـن أساسـي مـن أركـان البنـاء ،وعنصـر حيـوي فعـال تـزداد قيمـة
حضور بتداخل عناصر معاا يف عالقات جدلية فاعلة ،وجزء ال يتجزأ من البنيـان الفـين الـذي
يصور جبالء مدى امتالك الروائي الفنان ألدوات التشكيل الفين ،وقدرت على اخللق والتواصـل
والتجريــب» (الشــوابكة .)1 :2010 ،ويكــون هــو نفسـ املســاعد علــى تطــوير بنــاء الروايــة ،واحلامــل
لرؤية البطل ،واملمثل ملنظور املؤلـف ،وهبـذ احلالـة ال يكـون املكـان كقطعـة القمـاش بالنسـبة إىل
اللوحة ،بل يكون الفضاء الذى تصنع اللوحة( .حمبك)1 :2005 ،
املكان يف هذ الرسالة مغلق ضيق يف بادئ االمر وهـو بيـ أحـد اعيـان اصـبهان ،فعنـدما
يروي الراوي احلكاية فهو يرويها وقـد حـد يف مكـان مغلـق« :كـان مـن عادتـ أن يـدخل دار
بعــض األكـابر( »...التوحيــدي .)53 :1997 ،إنّ الشخصــية يــدخل اجمللــس ويهجــو صــاحب الــدار
وضــيوف بألفــاظ ســاخرة وينصــح أهــل اجمللــس ويعظهــم ،هــذا البي ـ اإلصــبهاين هــو إطــار
ألحــداو الرســالة الــل يســردها الســارد اإلبتــدايي وتــتم مجيــع املشــاهد والفقــرات وحــوارات
الروايــة في ـ وهــو مك ـان للــذكريات احلقيقيــة أو املتخيلــة وســبيل الســارد إليصــال املتلقــي إىل
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فضاء األحداو ،مبا أنّ اجلالسني يف البي مقيدون مبسـاحة مكانيـة حمـددة متنـع حركتـهم،
لذلك اكتفى القـوم بـاجللوس ،فاختيـار السـارد هـذا املكـان املغلـق يتناسـب تناسـبا مـع الـزمن
احلكايي وهو سرد األحداو يف زمن حمدود.
تتشكل بنية املكان املفتـوح إبـان حـديث أيب القاسـم البغـدادي؛ فهـو يصـف بغـداد وصـفا دقيقـا
بكـل طياهتـا وتفاصــيلها ومـن كا ّفـة جوانبــها ويريـد أن يضــع القـارئ يف املكـان ذاتـ وجيعلـ حيــس
جبمال حىت يقول « :واهلل ،ما أنسى بلـديت وتـربل ،وال أرضـي ببغـداد ج ّنـة اخللـد ،ولـو ع ّجلـ ي
بلدة هي األمل واملىن والغاية القصوى معشوقة السكىن ،جوها عريـان وكوكبـها يقظـان وحصـباؤها
جوهر ونسيمها عنرب وتراهبا مسك أذفر يومها غداة ...كأن حماسن الدنيا فيها مفروشـة وصـورة
اجلنة هبا منقوشة و( »...التوحيدي .)90 :1997 ،مث يصف بيوت بغـداد وأسـواقها وحماهلـا وجوانبـها
واهنارها ومساجدها ويسرد أناء سواد بغداد وضياعها فيقـول :هـل تسـمع يف سـواد أصـبهان مـا
يشــب ال ــربدان ،وال ــراذان ،والن ــهروان ،وحل ــوان ،وصــريفني ،وأوان ــا ،وعك ــربا ،وكل ــواذا ،وقطرب ــل،
وبادوريا ،واألنبار( ...التوحيدي 90 :1997 ،و )112وذكر أيب القاسـم أنـاء هـذ األمـاكن ،يشـري إىل
إنتمــاء ســرد إىل الواقــع .ويســتمر الوصــف ويقــول :مدينــة الســالم وقبّــة اإلســالم ومعــدن اخلالفــة
ومثوى الرمحة والرأفة وحمل السجاحة واللطافة ومستمع األنس والظرافة.
أرض كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأنّ تراهبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ومت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوت أن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوار الري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
وك ـ ـ ـ ـ ـ ــأنّ ترب ـ ـ ـ ـ ـ ــة أرض ـ ـ ـ ـ ـ ــها اج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

أب ـ ـ ـ ـ ـ ــدا مب ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـ ـ ـ ـ ــورد يس ـ ـ ـ ـ ـ ــقي
ض ونوره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ـ ـ ـ ـ ـ ــتذب مـ ـ ـ ـ ـ ــن الكـ ـ ـ ـ ـ ــافور عرقـ ـ ـ ـ ـ ــا
(التوحيدي)111-110 :1997 ،

لكنــها علـى الــرغم مــن تلـك األوصــاف «كانـ جنــة املوســر وعــذاب املعســر ،فمجــال اللــهو
والتمتــع كـان واســعا أمــام مــن ميتلـك األمــوال الطائلــة ،واجلــواري احلســان ،والقصــور الغنــاء
ولــيس معــىن هــذا أن غريهــم مــن الطبقــات كـانوا حمــرومني مــن املتعــة ،فقــد كـان بغــداد ومــا
حيــيط هبــا مــن بســاتني وقــرى عــامرة ،حمــال دائمــا للاهــة اخللويــة ،يؤمهــا عشــاق املتعــة
وطالهبا ،وكان السفن تنقل من يرغب بـالتا يف دجلـة إىل واسـط وجتمـع آخـر النـهار وقـد
حيلــو الــبعض عــدم الرجــوع وقضــاء الليــل هنــاك ،ومــن أمــاكن اللــهو يف بغــداد ،شــط الصــراة
ومطالع الفرات والزبيدية ومسناة دار املعزية وغريها» (ذنون ط .)18-17 :1353 ،
إضافة على ذاك ،يتناول السـارد الضـمين مكانـا مفتوحـا آخـر وهـو مدينـة أصـبهان الـل
سردت فيها أحداو احلكاية حىت يقارن بينها وبني مدينة بغداد ويهجوها ويهجو حماهلا :مـا
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لكـم يف مجيــع أحــوالكم يــا أهــل إصــبهان إال هــذا الثنــاء الغــث الــرو املعــاد البــث علـى التربــة
وأصفهان واهلواء واملاء ال أنع سوا وال أسترخص إال هذا احلديث اخلبيث...
ي ـ ـ ــا س ـ ـ ــائلي ع ـ ـ ــن إص ـ ـ ــبهان وأهل ـ ـ ــها
ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبّاهنا ككهوهلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،وكهوهلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
هـ ـ ـ ـ ــي بل ـ ـ ـ ـ ــديت ،لكـ ـ ـ ـ ــنين فارقت ـ ـ ـ ـ ــها

حك ـ ـ ــم الزم ـ ـ ــان بنحس ـ ـ ــهم وخراهب ـ ـ ــا
كش ـ ـ ـ ـ ــيوخها ،وش ـ ـ ـ ـ ــيوخها ككالهب ـ ـ ـ ـ ــا
طفـ ـ ـ ــال فلـ ـ ـ ــم أعبـ ـ ـ ــق بلـ ـ ـ ــؤم تراهبـ ـ ـ ــا
(التوحيدي)90-89 :1997 ،

أو يصف بيوهتا باهلجاء ويقول« :إمنا أرى ـ واهلل ـ دورا وحشة الرقاع ،وسخة البقـاع ،قـد
كنف ـ جــدراهن ا بــالطني ،ولطخ ـ بالســرجني ،وفــرش فيهــا زالي رويدشــتية( »...التوحيــدي،
.)149 :1997
إىل هنــا ،إنّ بغــداد هــي املك ـان اإلجيــايب واألليــف الــذي حيبــها الســارد وجيــذب إليه ــا
واصبهان هي املكان العدواين الـذي ينفـر السـارد منـها ،لكـن يف أ نـاء حكاياتـ تغـريت وجهـة
نظر حول املكانني املفتوحني يف الرواية فيمتدح اصبهان:
لنبعـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــن نـ ـ ـ ــواحي أصـ ـ ـ ــبهان أرى
أشـ ـ ــهى إي وأحلـ ـ ــى مـ ـ ــا أقم ـ ـ ـ هبـ ـ ــا

ويـ ـ ــابس مـ ـ ــن قفـ ـ ــاف غـ ـ ــري حمـ ـ ــروو
مـ ــن كـ ــرخ بغـ ــداد ذي الرمـ ــان والتـ ــوو
(التوحيدي)308 :1997 ،

مث يهجو بغداد:
بغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد بعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا ال سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقى
عمّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر اإللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دياره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحاهتا ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحاب
بالعاوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالب
(التوحيدي)309 :1997 ،

والنتيجــة أن مدينــة بغــداد هــي بــؤرة األحــداو الــل حكاهــا ابوالقاســم لكـن اصــبهان هــي
بؤرة األحداو الل حكاها ابو مطهر األزدي وواف ابوحيان ـ األديب احلاذق ـ طاقات الفنية
وقدرات التعبريية ،يف خلق صور املكان ،وتشكيل واقع ووصف لوحات  ،فيبدو شديد الدقة يف
رسم حدود األماكن ،ويعطينا صوراا حقيقية فعليّة هلـا بكـل تفاصـيل ودقائقـ  .وهـذا الوصـف
يتشكل من خالل سـرد أيب القاسـم للحكايـات ويتوافـق انفتـاح املكـان وتعـدد صـور يف حـديث
أيب القاسم لسعة الزمان املاضي الذي يقبل وقفات مكانية متعددة.
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األحداو
إن احلاد ة هو عنصر هام يف بناء كـل عمـل سـردي والسـرد ينقـل لنـا احلـوادو مـن صـورهتا
الواقعــة إىل صــورة لغويــة واحلاد ــة يف الروايــة ،هــي جمموعــة الوقــائع اجلزئيــة ســائرة حنــو
هدف معني( .مريزايـي )67 :1390 ،تدور أحداو القصة كلها حـول شخصـية أيب القاسـم ،تبـدأ
أحــداو الروايــة بروايــة الــراوي حكايــة عــن رجــل بغــدادي« :كنـ أعاشــر برهــة مــن الــدهر،
فتتفــق منـ ألفــاظ مستحســنة ومستخشــنة ،وعبــارات ألهــل بلــد مستفصــحة ومستفضــحة»...
(التوحيدي )42 :1997 ،وهذا هو احلدو األول ،يأيت الراوي بعد بقصّ األحـداو األخـرى ،فهـو
أن هذا الرجل يأوي إىل بي أحد األكابر ميضي في يوما واحدا ـ من أول إىل أخر ـ وليلـة:
«كان من عادت أن يدخل دار بعض األكابر ،متماوتا ،متسمتا ،يف نسك األبرار عليـ طيلسـان
قد اسبل طرف على جبين وغطّى شطر وجه  ،فإذا رأى جملسا مشهودا بأعيان الناس ،أخذ
يهمس بتالوة القرآن ،مثّ يسلّم من خالهلا على القـوم بتـرخيم ونغمـة فيهـا شـجى ويقبـل علـى
صاحب الدار ...ينشد إنشادا يشجي احلاضرين ،ويطرب السـامعني ويبقـى علـى هـذ احلالـة
من ناموس  ،إىل أن يفطن ل جلد من القـوم ،فيقـول :يـا أبالقاسـم ،ال بـأس ،مـا يف القـوم إال
من يشرب وينيك ،فإذا نعها يتبسّم ويقول :حقا تقول باهلل؟ ...مث ينطلق من حبست وحيلّ
عقد حبوت وينحّي طرف طيلسان عن جبهتـ  ،ويسـتوي يف جلسـت ويقـول :صـباحا صـاحلا ال
رديّا وال فاضحا ،وينظر إىل أحد احلاضرين ،مث يقبل على صاحب اجمللس ،ويقـول يـا سـيّدنا
مـن هــذا؟ مـا انـ ؟ و( »...التوحيـدي .)56-53 :1997 ،وتـداخل الســرد وطفـق يهجــو الضــيوف
جبمالت بشعة يف صفحات عديدة ـ شـعرا ونثـرا ـ ـ كانـ فحشـا يف القـول وحـىت نصـائح يف
جملس إصبهان فقد كان فضائح :فيقال :يا أبا القاسم ،أيش نقول ،أيش نعمل؟
فيقول :تكونون ناسا فيهم خري ومروّة ،وال تكونون هبامي.
فيقال :يا أبالقاسم وكيف نكون ناسا؟
فيقول :تعيشون عيش احلكماء ،تقبلون وصيّل ،حتّى تكون كذا...
 ...من كان منكم ل مال ،فال يتوقّع ب حاد ا يسرع إلي  ،وال خيلّفـ لـوارو ال يتـرحّم عليـ ،
ومن كان منكم فقـريا فليسـتقرض ويسـتدين وال يبـال بكثـرة الغرمـاء واملطـالبني ،افت ّنـوا يف أكـل
الطيبــات ،وشــرب املســكرات ،ونــاع املطربــات اّســنات ...متتّعــوا بــاجلواري والغلمــا ،تنعّمــوا
بالصبايا والولدان ،ال تتّخذوا من اإلخوان إال من ّ يف خلع عذار  ،ووصل باجملون ليلـ بنـهار ،
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ليس ل صاحبة تؤوي وال زوجـة حتظـر عليـ وتؤذيـ  ...فـذاك العاقـل األريـب والفـىت النجيـب،
استخلصــو ألنفســكم صــديقا واتّخــذو أخـا وشــقيقا...مث يــدعوهم إىل اللــهو شــعرا» (التوحيــدي،
 .)84-82 :1997فيقضـي يومـ يف هلــو وجمـون وشـرب للخمــر ،وهـو تـارة يســرد حكايـة واقعيــة يف
مـدح بغـداد وصـف بغـداد ومـدهنا وقراهــا وأهنارهـا ومشـاهدها مث حيـدو عـن اللبـاس والبيــوت
وفــرش اجملــالس والعطــور وجمــالس الطعــام وأنــواع الطعــام واخلمــور واجلــواري واملغنيــات وتــارة
أخرى ينشد شعرا ،وتارة يهجو اصبهان وأهلها وحماهلا و( ...التوحيدي 85 :1997 ،و)291
كل هذ احلوادو يصور للقـارئ اخـالق النـاس وعـاداهتم يف اجملتـع العباسـي آنـذاك بلغـة
سردية وجيسد لنا صورة اللهو واجملون والترف والغناء يف القرن الرابع ،وقارئ احلكاية جيد
تسلسال منطقيا وترتيبا و ترابطـا سـرديا بـني األحـداو الـل سـردت حـىت اآلن وهـي انتظمـ
علـى خــط افقــي ألن البطــل يف ابتــداء احلكـي كانـ علـى درجــة عاليــة مــن الصــحو لكنـ فعــل
اخلمر فعل يف عقل أيب القاسم يف النهاية وبدأ تصدر أفعال بذيئـة منـ حـىت مزّقـ سلسـلة
احلوادو وإذا األحداو اصبح مبعثرة وجمزّأة ال رابط منطقيا بينها بعد أن حضر صاحب
الدار مائدت  :وحتضر املائدة ،فيطمئن عليهـا  ..فيقلـب اجملـن ،ويصـري إىل منـط آخـر ،كأنـ
يبدل ويتأمّلها ساعة مث يلتف إىل من يلي ويقول ايـث يسـمع صـاحب الـدار :ذا واهلل شـيء
ملــيح ،ذا واهلل مــروّة عظيمــة كأنّ ـ واهلل طلــع نضــيد ،كأن ـ وشــي ديبــاج ...بعــد الــتكلم عــن
الطعام ،فاضل بني بغداد وأصفهان ورجّح أصبهان على بغداد!:
هواءه ـ ـ ــا الفض ـ ـ ــفاض غ ـ ـ ــض ال ـ ـ ــذرى
فكيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف ال أؤ ّرهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهلوى

وماءه ـ ـ ـ ــا السلس ـ ـ ـ ــل ع ـ ـ ـ ــذب امل ـ ـ ـ ــذاق
وصـ ـ ـ ـ ــيفها مثـ ـ ـ ـ ــل شـ ـ ـ ـ ــتاء الع ـ ـ ـ ـ ــراق

مث حتدو عن املالحة والبحر ،مث حتدو عن دار ومكان إقامت  ،مث بدأ يصـف اجلالسـني
بك ــالم متن ــاقض ...إىل أن غـ ـطّ يف نومـ ـ مث اس ــتيقظ ص ــباحا يس ــتغفر اهلل ويت ــوب إليـ ـ .
(التوحيدي 292 :1997 ،و)390

إذن فأحـدا ها طـوال املراحـل السـردية متناقضـة ،يبـدو أبوالقاسـم ـ ـ يف أول احلكايـة ـ ـ
شــيخا ورعــا لكــن يف آخرهــا ماجنــا ســك ريا وج ـلّ أحــداو احلكايــة تصــف صــورة الشــخص
املاجن.
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النتائج
إن هذ الرسالة القصصية تقف موقفا فريدا بني املوروو السردي أو احلكائي العـريب عامـة،
والفكاهي خاصة ،هذا السرد العباسـي الـذي يتجمهـر حـول جمتمـع بغـداد و قافتـ وحضـارت
يف ذلك العصر ،ينتمي إىل مدرسة الواقعية بوضـوح ،هـي مـرآة احلالـة اإلجتماعيـة والثقافيـة
يف عصر املؤلف؛ ألهنا يرينا الفجوة والفساد اخللقي يف اجملتمـع ويشـري إىل حفـالت األغنيـاء
يف بغداد وعدد اجلواري ومغنياهتم باالستعانة من فن الفكاهة الل غلب على سارد  .اختـار
أبوحيــان هــذا األدب الســاخر للتنبي ـ إىل آالم اجملتمــع و قافت ـ يف ذاك العصــر وحــاول مــن
خالهلــا األخــذ بيــد القــارئ إىل الغايــة الــل يتوخاهــا وهــو إصــالح النــاس يف عصــر  .يكشــف
النص احلكائي يف الرسالة البغدادية عن تكامل تقنيات العمل السردي من راو وزمان ومكـان
وشخوص وأحداو ،إن املؤلف اهتم بالوقائع أكثر من اهتمام بالشخوص فيما عـدا شخصـية
بطل احلكاية الذي صيغ احلبكة احلكائية من أجلها وهو ابوالقاسـم الـذي تتمحـور احلكايـة
حول وصف الكاتب باوصاف متناقضة وكأن يطلب من الناس أن يرفضـوا هـذ احلالـة الـل
وصلوا إليها من اجتماع املتناقضات يف عصرهم.
الفضاء الكوين يف احلكاية مغلق ومفتوح؛ الفضاء املغلق هـو بيـ تـروى فيـ القصـة لكـن
الفضـاء املفتـوح يف احلكايـة يتمثـل يف اجلانـب الشــرقي مـن مملكـة اإلسـالم يف القـرن الرابــع
اهلجري وتبـدو بغـداد مركـز هـذا الفضـاء .أخـذت الوقفـات الوصـفية للمكـان حيـزاا أكـرب مـن
عملية السرد ،فالراوي فيها يطيـل الوقـوف عنـد األمـاكن يف بغـداد الـل حيكمهـا بأهنـا طيبـة
اهلواء والتربة ،فيها أهنار عذبة ،وعيـون جاريـة ،وهـي كـثرية الريـف وفنـون األشـجار واأللـوان
من الثمار والرياض .إن بنية الزمن يف الرسالة البغدادية حمدد وهو الزمن الواقعي حلـدوو
احلكاية وغريحمدد وهو الـزمن الـذي يـتالزم مـع سـرد ايب القاسـم للحكايـات فعنـدما يسـرد
احلكاية يف اجمللس يكون سرد سردا سابقا ملا وقع يف الـزمن املاضـي ،إذن إن احلكايـة الـل
ينقلها أبو املطهر ،زمن سردها النصي أطول من زمنها احلقيقي.
هناك ساردان يقومان بسرد احلكاية مها املؤلـف أو الـراوي العلـيم الـذي ابتـدع شخصـية
خيالية لنفس وهو أبو مطهر األزدي ،والراوي الضمين هو ابوالقاسم البغدادي الـذي ابتدعـ
الــراوي األول .ســرعان مــا نشــعر أن شخصــية املؤلــف قــد انــدجم مــع شخصــية الــراوي أيب
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املطهر ،ذلك أن أبا املطهر حيرك أبا القاسم وفق رغبة املؤلف ،ويعرض األحداو مـن وجهـة
نظر وهو يكون أكثر دراية بالتجربة الل يرويهـا مـن أيب القاسـم وعاملـا بأفكـار الشخصـيات
ومشاعرها الداخلية .يقوم السارد االول بالوايفة السـردية فقـط حيـث يقـوم اكـي الرسـالة
لكن السارد الضمين اضافة على وايفت السردية يقوم بالوايفة التفسـريية؛ يقـدّم األحـداو
ويصــف األمكنــة واألشــياء وشخصــيات القصــة بطريقــة ســاخرة تعــرب عــن نــوع مــن التــهكم
واالحتق ــار ويعلّ ــق عليه ــا .إنّ املؤل ــف يف س ــرد أح ــداو احلكاي ــة ،ب ــالغ يف الس ــجع واخ ــتالق
احلوادو ،األحـداو متتابعـة يف البدايـة ،ولكـن سـرعان مـا تفتقـد ذلـك اخلـط السـردي الـذي
يربط بني األحداو وتصبح غري متسلسلة وال رابط منطقيا بينها.
وأخريا جيب أن نتذكر بـأن هـذا السـرد الروايـي اشـتعل بـروح شـعرية واعتمـد القليـل مـن
السرد و الكثري من الشعر حـىت بلغـ نسـبة الشـعر فيهـا سـبعني باملائـة ،وهـذا الـتفحص بعـني
جديد على الرسالة البغدادية تأكد لنا أن أباحيان ميلك القـدرة الكاملـة علـى السـرد الروائـي
بصورت الكالسيكية.
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