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تنگستاني*3

 ،أهواز
 .1أستاذ مشارك ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة شهيد
 ،أهواز
 .2أستاذ مساعد ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة شهيد
 ،أهواز
 .3دكتورا يف اللغة العربية وآداهبا من جامعة شهيد
(تاريخ االستالم 2017/12/18 :؛ تاريخ القبول)2018/8/21 :

امللخّص
تعترب «الرّواية» ديوان العرب احلديث ،وهـذا الفـنّ األديب اسـتطاع أن حيظـى يف فتـرة وجيـزة باهتمـام كـبري أكثـر مـن غـري .
يعدُّ «الوصف» من وسائل السّرد املهمّة يف الرّواية ومن خالل يستطيع الكاتب أن جيعل من عامل روايتـ عاملـاا واقعيـاا يف عـني
صـة اإلسـالمية يف العصـر احلــديث ،ولـ إسـهامات جيــدة يف
القـار ..يعـ ّد علـي أمحــد بـاكثري مـن روّاد األدب اإلســالمي والق ّ
جمــال املســرحية ،الرّوايــة والشّــعر.كتب بــاكثري روايــة «الثــائر األمحــر» التّارخييــة وه ـي روايــة ذات طــابع فكــري وتع ـدّ أنضــج
رواياتـ فنّيـاا .يف حـني أن أكثـر الدّراسـات النّقديـة يف األدب العــريب احلـديث الّـل متّـ يف األدب املنثـور والسـيما يف القصّـة
والرّواية واملسرحية ،اقتصـر البـاحثون فقـط علـى العناصـر الرئيسـية كالزمـان واملكـان والشّخصـيات يف هـذ اآل ـار ومليلفتـوا
النّظر مبا يكفي حول موضوع فنّ الوصف إلّا نادراا ،فهذا البحـث يتنـاول دراسـة فـنّ الوصـف يف روايـة «الثـائر األمحـر» لعلـي
أمحـد بــاكثري .ينــتج هــذا البحــث املنـهج الوصــفي -التحليلــي وحيــاول أن يقــوم بدارسـة فـنّ الوصــف ومتييــز أشــكال ووســائل
وأغراض ـ يف روايــة «الثــائر األمحــر» وذلــك بغــرض اإلحاطــة هبــذا العنصــر اهلــام يف مكوّنــات ال ـنّص الرّواي ـي والعمــل علــى
استثمار امكانيات ووظائف بأعلى مستوى فنّي ممكـن .تشـري نتـائج هـذ الدّارسـة بـأنّ بـاكثري جلـأ إىل اسـتعمال فـنّ الوصـف
بأنواعـ املختلفــة ـ ـ وصــف الشّخصــيات ،األمكنــة ،األزمنــة واألشــياء و ...ـ ـ بوصــف أداة فعّالــة يســتعملها خللــق اجلـوّ املناســب
الّذي جتـري فيـ حـوادا الرّوايـة وجيـذب القـار .إىل املتابعـة الّـل جتعلـ يعـيش يف روايتـ وأبلـى بـالءس حسـناا يف توظيفـ ملـا
يوحي ب النّص من األوضـاع السّياسـية واالجتماعيـة يف الرّوايـة .األوصـاف الّـل تقـوم بوصـف احلـاالت النّفسـية والظّاهريـة
للشّخصيات وأيضاا بوظائف تفسريية وداللية هلا حضور كبري يف الرّواية بالنّسبة ألنواعها األخرى.

الكلمات الرئيسة
رواية الثائر األمحر ،السّرد ،علي أمحد باكثري ،الوصف ،الوقفة الزّمنية.
ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
* الكاتب املسؤول

Email: masumetangestani@gmail.com
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مقدمة
ال شك أنّ فنّ الرّواية قد احتلّ موقعاا متميّزاا يف األدب العريب املعاصر؛ فقد متكّن هـذا الفـنّ
احلديث خالل فترة زمنيّة قصرية من توسيع قاعدة خماطبيـ إىل حـدّ بـات معـ ينـاف فـنّ
الشّــعر الّــذي كــان طــوال تــاريخ األدب العــريب هرمـاا عاليـاا ال يكــاد يطاولـ فــن وال يرقــى إىل
وأمحــدنيا .)428 :2015 ،الرّوايــة ،نـصّ نثــريّ يّلـيّ ســرديّ
مرتبتـ أيّ نــوع أديب آخــر (
واقع ـ ّي غالب ـ اا يــدور حــول شخص ـيّات متو ّرطــة يف حــدا مهــم ،وهــي متثيــل للحيــاة والتّجربــة
واالكتســاب املعرفــة (زيتــوين .)99 :2002 ،حيتــاج الرّوائــي إىل وصــف األش ـياء بــذكر أوصــافها
ومتثيل ذلك ليتمكن القار .من دخول عـامل الرّوايـة و يّـل هـذا العـامل ،ومـن خـالل الوصـف
يستطيع الكاتب أن جيعل من عامل روايت عاملاا واقعيّاا يف عني القار..
الوصــف مــن أهـمّ التّقنيـات السّــردية الّــل تــبني مالمــح مكوّنــات الرّوايـة ،مــن شخصـية،
مكـان وزمــان؛ إذ يأخــذ علـى عاتق ـ رســم األبعــاد الثّال ي ـة هلــذ العناصــر ،وجتسـيدها أمــام
أنظار القرّاء .ويقصد بالوصف «اخلطاب الّذي يسمّ كلّ ما هو موجود ،فيعطي متيز وتفرّد
داخل نسق املوجودات املشاهبة ل أو املختلفة عن » (حمفوظ.)13 :2009 ،
لعلــي أمحــد بــاكثري مكانــة كــبرية يف األدب العــريب احلــديث ،يف جمــاي اإلبــداع ال ّشــعري
واملســرحي ،وجمــال الرّوايــة التّارخييــة اإلســالمية أيضـاا هــو يعـدُّ كــق أحــد أعالمهــا الكبــار يف
اســتلهام ال ّتــاريخ اإلســالمي وتوظيف ـ يف قــراءة الواق ــع املعاصــر .فبــاكثري أصــدر ج ـ ّل أعمال ـ
الرّوائيّة عن رؤية تارخيية إسـالمية متكاملـة ومتميـزة مـن حيـث ُبعـدها الفكـري وأدائهـا الف ّنـي.
وكــان عمــاد هــذ الفكــرة اإلميــان بأمهيــة مــا يكــت التُّــراا العــريب مــن رصــيد غ ـ بالصّــور
املشرفة الّل من شـأن إعـادة تـدبّرها والتأ ّمـل يف مـا تعكسـ مـن قـيم ومثـل أن تسـهم يف إعـادة
بناء الواقع املتردّي .كتب باكثري رواية «الثائر األمحر» الّل تعدّ أنضج روايات فنّيـاا ،وهـي روايـة
ذات طابع فكـري .إنّ روايـة «الثـائر األمحـر» قافـة تارخييـة ،سياسـية ،دينيـة ورؤيـة إصـالحية،
تستلهم املاضي لترشيد اليوم والغد ،وضعة فنّية مُتقَنة بلغ مدى بعيداا يف اجلودة واإلتقان.
أسئلة البحث
تتطـرّق هــذ الدراســة إىل حتليـل فـنّ الوصــف يف روايـة «الثــائر االمحــر» وتســعى اإلجابــة عــن
األسئلة التّالية:

فن الوصف في رواية «الثائر األحمر» لعلي أحمد باكثير
دراسة ّ
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 .1ك ـم ك ـان ناجح ـاا بــاكثري يف جمــال اســتخدام ف ـنّ «الوصــف»؟ ومــدى فاعليــة دور هــذا
العنصر يف رفع مستوى جودة وخصوبة رواية «الثائر االمحر»؟
 .2ما هي العناصر الّل استخدمها باكثري يف فـنّ الوصـف أكثـر مـن عناصـر أخـرى ومـا
هو السبب؟
 .3ما هي وظائف الوصف يف رواية «الثائر األمحر»؟
 .4ملاذا استخدم باكثري فنّ الوصف يف روايت هذ وأيضـاا ملـاذا اهـتمّ هبـذا الفـن بدرجـة
حتّى ميكن أن نعدّ على مستوى عناصر الرّواية كالشّخصية ،املكان ،الزمان و ...؟
فرضيات البحث
استمتع بـاكثري يف روايـة «الثـائر االمحـر» بطريقـة مثاليـة مـن فـنّ «الوصـف» يف بيـان أهدافـ
خالل عمل األديب هذا .فكان للوصف يف هذ الرّواية قدرة بالغة بأن يكون كاألدات الرّئيسية
فريسم مالمح العناصر املختلفة للقصّة.
وصــف اخلصــائص النّفس ـية لألشــخاص يف هــذ الرّواي ـة كـان هلــا أبلــر أ ــراا وأكثــر وقع ـاا
بالنّسبة إىل العناصر األخرى ،وسبب هذا األمر يرجع إىل احتواءها على دالالت خمتلفة.
لفنّ الوصف يف هذ الرّواية وظائف خمتلفة كالوظيفة التّفسريية ،والتّوضيحية ،واجلماليـة،
والدّالليــة وأمثاهلــا؛ ألنّ بــاكثري قــد حــاول كــثرياا يف روايت ـ هــذ مســتعيناا بالوصــف وإســتغالل
بطريقة قوية أن خيلق جواا ملموساا وسهل اإلدراك للقرّاء ،فكـان جهـد يف هـذا الفـن إىل درجـة
ميكــن القــول بــأن الق ـرّاء بواســطة قــراءة روايت ـ ســيدركون مســتوى وأمهيــة ف ـنّ الوصــف وبلــوال
مستوا إىل درجة العناصر األخـرى يف الرّوايـة ،إذن الوصـف مـن أهـمّ التّقنيّـات السّـرديّة الّـل
تبيّن مالمح الرّواية وتساعد القار .للحصول على فكرة الكاتب وإيدئولوجيّة النّص.
خلفيّة البحث
هنــاك عـدّة دراســات يف جمــال فـنّ «الوصــف» يف الرّوايــة فنشــري هنــا إىل بعضــها كــ :مقالــة
«مجاليات السّردية عنـد ميلسـون هـادي؛ دراسـة الوصـف يف حلـم وردي فـاتح اللـون منوذجـاا»
( )1390لفرامــرز مريزايــي ومــرمي رمحــل الّـل طبعـ يف جملّــة اجلمعيــة العلميــة اإليرانيــة
للّغة العربية وآداهبا ،السـنة  ،7العـدد  19وعـا الكـاتبني فيهـا فـنّ الوصـف وعالقتـ بالسّـرد
الرّوائي يف رواية «حلم وردي فـاتح اللـون» وحـاوال أن يعبّـرا عـن التّوصـيفات املوجـودة يف هـذ
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الرّواية بأنواعها املختلفة ومجالياهتا السّردية؛ مقالة «الوظائف الوصف يف روايـة حـني تركنـا
اجلســر» ( )1393لراضــية ســادات احلســي وفرامــرز مريزايــي الّــل طبعـ يف جملّــة اللّغــة
العربية وآداهبا ،العدد  ،11يف هذ املقالة عا الكاتبني طريقة اسـتعمال الوصـف يف الرّوايـة
مــذكورة وشــرحا وظــائف وأنــواع الوصــف املختلفــة لتبــيني دور اهلــام يف بنــاء الرّوايــة وحــاوال
للكشـف عـن مجاليـة الوصــف يف روايـة «حـني تركنــا اجلسـر» .كـذلك متّ نشــر كتـب عـدّة الّـل
تبحــث يف هــذا اجملــال منــها؛ كتــاب «يف نظريــة الرّوايــة» لعبــد امللــك مرتــاض الّـذي كــث يف
تقنيّات السّرد مشرياا إىل صعوبة تعريف الرّواية تعريفاا جامعاا ومانعـاا مثّ يشـر أسـ البنـاء
السّردي يف الرّواية اجلديدة ومستويات اللّغة الرّوائيّة وأشكال السّـرد ومسـتويات و ...وأخـرياا
يعبّر عن حدود التّداخل بني الوصف والسّرد قائالا« :إنّ الوصف قد يكون أكثر ضرورة للـنّص
السّردي من السّرد» (مرتـاض .)250 :1998 ،كتـاب «وظيفـة الوصـف يف الرّوايـة» لعبـد اللّطيـف
حمفوظ الّذي كث الكاتب يف فنّ الوصف وأنواع منها :الوصـف املركـب ،الوصـف البسـيط،
الوصف االنتشاري ،الوصف احلر والسّرد الوصفي وأيضـا يشـر عالقـة الوصـف بالسّـرد ويف
القسم الثّاين يعا الباحث فنّ الوصف يف رواية «مدام بوفـاري»؛ أيضـاا توجـد دراسـات عـدّة
يف جمال آ ار وشخصية علي أمحـد بـاكثري يف بـالد ايـران والعـامل العـريب ولكـن التوجـد علـى
اإلطالق أيّ دراسة يف جمال فنّ الوصف يف رواية «الثائر األمحـر» وحنـن هنـا بصـدد دراسـة
هذا املوضوع يف هذا املقال.
هدف البحث وأمهيت
هــذ الدراســة مــع مــا هلــا مــن القيمــة النّقديــة ،حتــاول الكشــف عــن مجاليــة الوصــف يف روايــة
«الثــائر األمحــر» لــتكن إســهاماا يف اســتجالء مجاليــات روايــات بــاكثري .يف هــذ املقالــة مــن بعــد
التّمهيد ،نبدأ كديثنا عـن الوصـف ووظائفـ يف الرّوايـة مث نشـري إشـارة وجيـزة إىل حيـاة علـي
أمحـد بــاكثري لكــي نلـمّ علـى جوانــب مــن حياتـ  ،مثّ نشـري إىل املضــمون السّــردي لروايــة «الثــائر
األمحر» وأخرياا نقوم بتحليل فنّ الوصف يف الرّواية املذكورة.

وظيفة الوصف يف السّرد الرّوائي
إنّ اللّغ ــة الرّوائيــة املتشــكلة م ــن الكلم ــة ،واجلمل ــة ،والفق ــرة ،والعب ــارة ،واألل ــوان ،والظّ ــالل،
والنّسب ،واألبعاد والشّخوص ،والـدّالالت ،واألزمنـة واألمكنـة ،وعالئقهـا باإلنسـان وبإحياءاتـ
النّفسـية واالجتماعيـة واإليدئولوجيـة ،تشـكل مجيعهــا ظـروف الـنّص الرّوائــي يف حقــل ســردي
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حكائي ل خصائص  ،متيز عن غري من النّصوص .لكن ما يزين ويوضّح ويفسّر هذا النّص
السّردي هو الوصف (متقي زاد واآلخرون« .)6 :2013 ،الوصف» من أهمّ تقنيّـات السّـرديّة الّـل
تبيّن مالمح مكوّنات الرّوايـة مـن شخصـيّة ،زمـان ومكـان ،إذ يأخـذ علـى عاتقـ رسـم األبعـاد
الثّال يّة هلذ العناصر وجتسيدها أمام أنظار القرّاء.
يعدّ الوصف من وسائل السّرد املهمّة ،عرف قدّامة بن جعفر ،قدمياا «بأنـ ذكـر الشـيء كمـا
في من األحوال واهليئات» (قدامة ابن جعفر ،دون تا .)5 :ويقصد بالوصف أيضـاا «ذلـك النّـوع مـن
اخلطاب الّذي ينصب على ما هـو جغـرايف أو مكـاين أو شـيئي أو مظهـري ...سـواء أكـان ينصـب
على الداخل أو اخلارج وميكن أن حيضر جمسّداا يف شكل دليل مفـرد أو شـكل دليـل مركـب ،يف
شــكل كلمــة أو مجلــة أو متتاليــة مــن اجلمــل» (حمفــوظ)13 :2009 ،؛ وأيض ـاا هــو «متثيــل األشــياء
واحلاالت أو املواقف أو األحداا يف وجودها ووظيفتها ،مكانياا ال زمانياا» (الزيتوين.)71 :2002 ،
فيظهر الوصف يف الرّواية ،يف عدة أشكال ضمن نطاق السّرد أو احلوار يساهم يف تأديـة
مهمّــة الكشــف عــن األش ـياء وتصــويرها يف احلــدا والتّمهي ـد لتحقيق ـ ووصــف الشّخص ـيات
«وصف ظاهري» واملسامهة يف تقدميها ،فضالا عـن وصـف إنفعاهلـا الـدّاخلي وصـفاا لغويـاا يف
إطارها املكاين« .وذلك أن الوصف ميثّل حماولة لتجسيد مشهد من العامل اخلارجي يف لوحة
مصــنوعة مــن الكلمــات ،والكاتــب عنــدما يصــف اليصــف واقع ـاا جم ـرّداا ،ولكنّ ـ واقــع مش ـكل
تشكيالا فنّياا ،فالوصف يف الرّواية هو وصف لوحـة مرسـومة أكثـر مـن وصـف واقـع موضـوعي»
(قاسم.)110 :1989 ،
أه ّم الوظائف الّل يقوم هبـا الوصـف يف الرّوايـة :أوالا؛ الوظيفـة اإليهاميـة أو إيهـام بـالواقع:
يرمي الوصف يف هـذ الوظيفـة إىل نقـل عـامل الواقـع إىل عـامل الرّوايـة اخليـاي ،إلضـفاء نـة
الواقعية على النّص الرّوائي واإليهام كقيقة ما جيري من أحـداا روائيـة ،أي أنّـ وصـف يـراد
من ـ إيهــام املتلق ـي بواقعيــة املوصــوف (جين ـ  .)52 :1992 ،اني ـاا؛ الوظيفــة التّفســريية :وينطــوي
الوصـف فيهـا علـى بعـد إحيـايي رمـزي يعبّـر عـن حـال مـن أحـوال الشّخصـية الرّوائيـة ،أو يكــون
الوصف إرهاصاا باحلدا ومتهيداا ل  ،عن طريق وصف املكان ومكوّناتـ مـن األشـياء (حلمـداين،
 .)79 :2000الثاا؛ الوظيفـة التّزيينيـة :ويقـوم الوصـف يف هـذ الوظيفـة بـدور مجـاي شـعري عـن
طريــق اإلشــارة إىل أهـمّ مــواطن اجلمــال يف الشـيء املوصــوف وغالبـاا مــا يكــون هــذا اللّـون مــن
الوصف مقصوداا لذات وال ينطوي على معىن خارج حدود وظيفت (قاسم.)82 :1989 ،
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إنّ الوصــف يتــداخل مــع السّــرد يف ك ـلّ عمــل روائــي .إذ ك ـان السّــرد يش ـكل أداة احلرك ـة
الزّمنية يف احلكي ويشري إىل السّريورة الزّمنية ،فانّ الوصف أداة تشكل صورة املكان ويشـري
إىل اجملال املكاين الّذي جتري في األحداا و«عن طريق التحام السّرد والوصف ينشأ فضاء
الرّواية» (حلمداين .)80 :2000 ،وقد يكون الوصف أكثر ضرورة للنّص السّردي من السّـرد ،إذ
مــا أيســر أن نصــف دون أن نســرد؛ ولكـن مــا أعســر أن حنكـي دون أن نصــف (مرتــاض:1998 ،
)250؛ والقانون الّذي خيضع ل السّرد خيتلف عن ذلك الّـذي خيضـع لـ الوصـف ،فـإذا كـان
من املمكن احلصول على نصوص خالصة يف الوصف فإنّ من العسري أن جند سـرداا خالصـاا
(حلمداين)78 :2000 ،؛ مـع أنّ الوصـف يتميـز بالسّـكون بينمـا السّـرد جيسّـد احلركـة والوصـف
مكاين بينما السّرد زماين ،لكـن الميكـن تقبّـل السّـرد دون الوصـف ،والوصـف لـي بقـادر أن
حيل َّ حمل َّ السّرد ويؤدّي وظيفت .
الوصف من البعد الزّم
يعدّ الوصف تقنية زمنية فاعلـة يعـول عليهـا يف إبطـاء وتـرية السّـرد أو حـىت تعطيلـ كلّيـاا .فإدخـال
الوصف يف القص يكون على أساس التّتابع الزّم يف سرد األحداا ،فيعطّل السّرد ويعلّـق جمـرى
احلكاية لفترة قد تطول أو تقصر .إنّ الوصف أشـب بعمليـة اسـتطراد واسـع يضـطلع هبـا اخلطـاب
الرّوائـي ويتوســع علــى حســاب الـزّمن احلقيقـي للحكايــة ،فيتفـوّق زمــن القــص علــى زمــن احلكايــة،
وعندها يكون التعطيل خيصّ الزّمن احلكائي خلدمة النّص املكتـوب لغايـات البنـاء الفنّـي ،وميكـن
للمبدع أن يهيئ الوصف مسؤوالا مباشراا يشرف على بناء الفضاء الرّوائي (حلمداين.)80 :2000 ،

من هو علي أمحد باكثري؟
ولــد علــي بــن أمحــد بــن حممــد بــاكثري يف جزيــرة ســوربايا بإندونيســيا ألبــوين مينــيني مــن منطقــة
حضرموت .وحني بلر العاشـرة مـن عمـر سـافر بـ أبـو إىل حضـرموت لينشـأ هنـاك نشـأة عربيّـة
إسالميّة مـع إخوتـ ألبيـ فوصـل مدينـة سـيئون كضـرموت .ظهـرت مواهـب بـاكثري مبكـر اا فـنظم
الشعر وهو يف الثّالثة عشرة مـن عمـر  ،وتـولّى ال ّتـدري يف مدرسـة .تنـوّع انتـاج بـاكثري األديب بـني
الرّواية واملسرحيّة الشّعريّة والنّثريّة وترك باكثري لنا إنتاجاا أدبيّاا وفرياا (القاعود ،دون تا.)336 :
يعترب علي أمحد باكثري أحد بناة األدب العريب احلـديث يف معظـم فنونـ  ،وهـو يف جمـال
الرّواي ــة ال يقـ ـلب ع ــن كب ــار كتّ ــاب الرّواي ــة يف األدب الع ــريب وق ــد اتّجـ ـ يف كتاباتـ ـ الرّوائيّ ــة
واملسرحيّة إىل التّاريخ ،يغترف من احلوادا والظّروف املشاهبة ملا مرّت بـ األمّـة اإلسـالميّة
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يف العصر احلديث (القاعود ،دون تا .)337 :ويتميّز باكثري يف كتاباتـ بعمـق الدّراسـة واإلحاطـة
باملوضــوع الّــذي يتناولـ  ،فهــو مليكــن يكتــب يف موضــوع إلّــا بعــد أن يُحــيط بكـلّ جوانبـ كثـاا
ودراسة .كما يتميز برو التّفـاؤل يف احليـاة الطّبيعيـة واالجتماعيـة (أبـوبكر محيـد.)14 :2001 ،
يضــع بــاكثري احللــول للمشــاكل الّــل يتعـرّض هلــا فهــو اليكتفــي بعــرض املشــاكل علــى النّــاس،
ويقول هلم ما يقول أصحاب الرّوايات احلديثـة« :أيّهـا النّـاس ،هـذ مشـاكلكم وهـذا واقعكـم،
فال تلوموين ولوموا أنفسكم ،وإمنا كان يعرض أعوص املشاكل مث يقدّم احللـول النّاجحـة هلـا
يف أعمال  ،وبأسلوب أديب رفيع املستوي» (العقيل.)21 :2006 ،

املضمون السّردي لرواية «الثائر األمحر»
تُعَـدّ روايــة «الثــائر األمحــر» أكثــر روايــات بــاكثري التّارخييـة إ ــارةا للجــدل النّقــدي؛ ســواء مــن حيــث
املوضوع الّذي ميثِّل معادالا موضوعياا للفكر اإلشـتراكي وتطبيقاتـ الّـل ملتكـن بعـد قـد وصـل إىل
أيّ مــن أجــزاء الــوطن العــريب عــام 1949م ،أو باســتباق التنبّــؤي لنتــائج تطبيــق هــذا الفكــر .هــذ
الرّوايــة ،روايــة تارخييّــة حتكــي قصّــة الصّــراع الرأناليّــة والشّــيوعيّة وانتصــار العــدل اإلســالمي.
يقسّم علي أمحد باكثري رواية «الثائر األمحر» إىل أسفار أربعة ،كل سِفر يضمّ عدداا مـن الفصـول
تطول وتقصر كسب املكان واألحداا ،فلكلّ سفر يف الرّواية طبيعت أو تكوينـ الّـذي يسـهم بـ يف
بنائها ،من حيث منوّ األحداا والشّخصيات ،وبيان مسر الصّراع الرّوائي.
تبدأ الرّواية باحلديث عن محدان قرمط ا ّلـذي يعمـل عنـد إقطـاعي كـبري يعـرف بإسـم ابـن
احلطيم ،ويعيل محدان أ ّمـ وأختيـ وابنـا علـى ق ّلـة راتبـة ،وكـان لـ ابـن عـ ّم يسـمي عبـدان قـد
خطب أخت عالية .يف يوم خرج عالية وأختها راجية كي حتتطبا ،فتقوم جمموعة من الرجـال
باختطافها ويبدأ محدان جولة للبحث عن عاليـة وبعـد تيـار مـن األحـداا يتعـرّف محـدان علـى
شخصــية كــبرية مــن قــادة العيــارين وينضـمّ إلــيهم بعــد أن كشــفوا لـ أنّ السّــارق هــو ســيد ابــن
احلطيم ،وأن أخت عالية يف قصر  ،فيهجم محدان على القصر وينقذ أختـ الّـل تتـرك البيـ
حــال عودهتــا و تفــي عــن األنظــار .ويف ليلــة مــن ال ّليــاي حــاول ابــن احلطــيم أن يقــبض علــى
عبدان ،لكن عبدان كان يترصّد  ،فقد هاجم العسكر وقتلهم مث ولّى هارباا إىل الواسـط ،فطلـب
العلم عند علماء واسط حتّى اشتدّ عود  ،تعرّف بعدها علـى رجـل يـدعى الكرمـاين الّـذي يعرفـ
على تنظيم سري يقـود ويـدعو لرجـل خيـرج يف فتـرة مـن الـزّمن ينشـر العـدل ،فيعجـب عبـدان
هبذ اجملموعة وينضمّ إليها لكنّ اليلبث أن يكتشف أنّ احلركة خالية من األخـالق والدّيانـة ومل
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يكن هذا برادع ل عن االستمرار يف احلركة ،مثّ يعود عبدان إىل قريتـ بعـد أن انتشـر مذهبـهم
على يد رجل يدعى األهوازي ،كان قد نزل يف بي محدان الّذي أصـبح قائـد الـدّعوة يف قريتـ ،
لكنّ هذا الرّجل الّذي كان يتظـاهر بال ّزهـد والتّواضـع كشـر عـن أنيابـ يف يـوم مـا وز براجيـة
وحني عودة عبدان إىل قريت بصحبة عشيقت شهر ،كشف راجيـة لشـهر عـن جـنني يف بطنـها،
ومل تتوان شهر وعبدان يف إقناع محدان بالتقليل من شأن هـذا األمـر؛ فاملـذهب يبـيح ذلـك ومـا
يرضــا اإلنســان لنفسـ عليـ أن يرضــا ألهــل بيتـ خاصــة أنّ محــدان كــان يــزين بشــهر كــثرياا،
وخ ــالل ذل ــك تقــوّي حرك ــة مح ــدان يف وقــ إزداد الض ــغط عل ــى الدّول ــة العباس ــية ملواجهت ــها
االضطرابات الدّاخلية وفتنة الزّنج ،فيعلن محدان عن استقالل بالكوفـة ومـا حوهلـا ويعلـن عـن
إقامــة مملكــة العــدل الشــامل بقيادتـ متهيــداا لظهــور إمــام خيــرج مــن منطقــة السّــليمية جنــوب
العراق ،ويعني عبدان فقيهاا للمذهب ،وتعمّ احلركة إحنـاء اململكـة ويـزداد عـدد املهـاجرين حتّـى
اتّسع ْ وأصبح مملكة كبرية وساد فيها نظام دي خاص يتربّأ مـن الصّـالة والصّـيام وأنـواع
العبادة األخرى ويبيح الزّنا واالختالط وأمام الفسـاد اخللقـي واالضـطراب السّياسـي يف اململكـة
ض النّاس عن اململكة ويهربـون عنـها بعـد أن أعلـن محـدان عـن رفضـ
واالستبداد السّلطوي ينف ّ
لوجود إمام يف السّليمية ،أما محدان كان قد عاد لرشـد بعـد عـودة أختـ عاليـة امـرأة صـاحلة
بين ألخيها خطأ  ،فعـزم محـدان علـى إنّهـا دول تـ  ،ففـتح اجملـال أمـام ال ّنـاس للعـودة إىل حكـم
الدّولة العباسية ومليعد يعبأ بتطبيق الدّيانة الّل فرضها عليهم (القداحون) يف السّليمية ،ممّـا
أغضــب القــداحني وتوعــدو بالبشــر وقبضــوا علــى عبــدان الّــذي كــان يف مهمــة عنــدهم فأرســل
محدان ابن وأخت عالية إىل خارج مملكتـ  ،وهر بـ ْ ابنتـ وأختـ فاختـة وراجيـة مـن عنـد إىل
السّ ــليمية حي ــث فاخت ــة وراجي ــة بقيت ــا عل ــى دي ــن القـ ـدّاحني ،وذات ليل ــة أم ــر مح ــدان رجالـ ـ
باالنصراف معلناا عن انتهاء دولت واختفى عن األنظار.

الوصف وخصائصه يف رواية «الثائر األمحر»
يشغل الوصف يف عامل باكثري الرّوائي حيزاا كبرياا ويأخذ أكثر من صورة وتتدرّج هذ الصّورة
الوصفية من وصف األشخاص إىل وصـف األمكنـة ،مثّ وصـف األشـياء واألزمنـة؛ فالوصـف يف
استخدام كعمل فنّي دليـل علـى سـعة خيـال الكاتـب وخصـوبت  ،وعمـق إحساسـ  ،وقـوّة خيالـ
ومقدرت على التقاط الصّـورة واختيارهـا ،وقـد اسـتعان الكاتـب بـ النتقـال فكرتـ عـن طريـق
وصف األشخاص ،والطّبيعة ،واملكان ،والزّمان واألشياء مبا يتالءم مع احلدا.
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داللة العنوان يف رواية «الثائر األمحر»
يــوحي عنــوان الرّوايــة ـ ـ "الثــائر األمحــر" ـ ـ بأنّنــا أمــام شــخص خــارج علــى املــألوف ،يوصــف
احلمــرة ،وهــذا الوصــف حيمــل يف ذاتـ أكثــر مــن داللــة ،يرجــع بعضــها إىل احلقيقــة باعتبــار
محرة عـي محـدان ـ ـ بطـل الرّوايـة ـ ـ  ،ويرجـع بعضـها اآلخـر إىل مـا ترمـز إليـ احلمـرة مـن
معاين الثّورة الدّمويّة أو الصّراع الدّموي الّذي نشأ عن حركة القرامطة ومـن حوهلـا ،ويف كـلّ
حال ،فإنّ داللة العنوان واضحة ،وتشري مبضمون الرّواية يف إجياز شديد.
بناء الشخصيّات يف رواية «الثائر األمحر»
تتعـدّد الشّخصــية الرّوائيــة بتعـدّد األهــواء واملــذاهب اإليديولوجيــة والثّقافــات واحلضــارات واهلــواج
والطّبــائع البشــرية الّـل لــي لنوعهــا وال الختالفهــا مــن حــدود .وتعتــرب كلّهــا مبثابــة مــرآة تعكـ كـلّ
طبائع النّاس الّذين يشكلون اجملتمع الّذي يكتب ل وعنـ  ،مبـا كـان فـيهم مـن عيـوب ،ومبـا كـان فـيهم
من عواطف ،ومبا كان يف قلوهبم من أحقاد ،ومبا كانوا يكابدون مـن آالم وأهـوال يف حيـاهتم اليوميـة
(مرتاض .)73 :1998 ،والشّخصية تسخر إلجناز احلدا الّذي وكـل الكاتـب إليهـا إجنـاز ،وهـي ضـع
يف ذلك لصرامة الكاتب وتقنيات إجرائ  ،وتصوّرات وأيدئولوجيت أي فلسفت يف احلياة.
يف رواية الثائر األمحر الّل تدور قصّتها حول االنتقام واالنتصار واهلزائم ،متكن الكاتب
بنجا بالر عند رسم حاالت النّفسية لشخصيات روايت فهذ الرّواية مفعمة بأوصاف مالمح
الشّخصيات وبيان حاالهتم النّفسية .ميكن العثـور علـى عـدد هائـل مـن الشّخصـيات يف روايـة
«الثــائر األمحــر» ،هلــا نزعــات متعـدّدة ومشــارب خمتلفــة ،رجــاالا ونســاءس وأطفــاالا مــن األخيــار
واألشرار ،ومن اإلجيـابيني والسّـلبيني .فقـد تنوّعـ وسـائل الكاتـب يف وصـف الشّخصـيات مـا
بني وصف خارجي يركز على األبعاد املادية ووصـف داخلـي يهـتمّ باألبعـاد النّفسـية والفكريـة.
ظه ــرت الرّواي ــة حي ــة ب ــدفع شخص ــية قوي ــة جي ــدة فيه ــا .والشّخص ــية تنقس ــم إىل ا ن ــتني؛
الشّخصية الرّئيسية والشّخصية الثّانوية .فالشّخصـية الرّئيسـية يف هـذ الرّوايـة هـي محـدان
قرمط والشّخصيات الثّانوية هم عبدان ،راجية ،عالية ،أبوالبقاء البغدادي ،الكرماين ،شهر،
حسني األهوازي و ...شر الباحثون عن هذ الشّخصيات كما يلي:
الشّخصية الرّئيسية :محدان
يتقـدّم بـاكثري خطـوة كــبرية يف رسـم صـورة البطــل؛ هـو يف روايـة «الثــائر األمحـر» مـزج الكاتــب
األ ر اخلارجي وضغط اجملتمع على شخصية بطـل محـدان والصّـراع الـدّاخلي ويرسـم شخصـية
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«محــدان قــرمط» بطــل الثــائر األمحــر ،حيــث تــدور يف نفـ البطــل معركــة رهيبــة بــني الفطــرة
السّليمة واألهواء املكتسبة ،بني التدين واإلحلاد ،ويرتبط هذا الصّراع الـدّاخلي بصـراع خـارجي
يــدور يف اجملتمــع بــني الرأناليــة والشّــيوعية والعــدل اإلســالمي .محــدان ـ ـ بطــل الرّوايــة ـ ـ ،مــن
بد اية هذ الرّواية إىل هنايتها ل أعمال تتنـاقض يف حـني وآخـر وبتبـع هـذ ال ّتغـيريات تظهـر لـ
يف الرّواية حاالت نفسية خمتلفـة .إنّ بطـل الرّوايـة ـ ـ الشّخصـية الرّئيسـيّة ـ ـ الّـذي تـدور أحـداا
السّــردية حول ـ ـ ـ أو مــن خالل ـ ـ ـ يظ ـلب باب ـاا مفتوح ـاا لتعــاطي خمتلــف التّفســريات والتّحلــيالت
لشخصيتّ  ،واستثارة مجلة من االستفسارات حول .
صـة ،يُباشــرنا
إ ّن محـدان ف ّلـا  ،لك ّنـ خيتلـف عـن أ ّي ف ّلــا  ،إ ّنـ ف ّلـا صـاحب مشـاعر خا ّ
الكاتــب مــن مطلــع الوحــدة السّــرديّة األوىل ـ ـ السّــفر األول ـ ـ بكشــف مشــاعر فالح ـ « :طفــق
محــدان ميســح بــأطراف أصــابع العــرق املتص ـبّب مــن جبين ـ  ،وهــو يعمــل يف حقل ـ  ،وإحــدى
رجلي على سـنة ارـراا واألخـرى يرفعهـا عـن األرض حينـاا ،ويلمـ هبـا األرض حينـاا ،وقـد
أمسك خبطام الثّور الّذي يسري أمام جيرّ خطـو جـرّاا قـيالا ،وكـان لسـان حالـ يقـول :أيهـا
الثّـور احلبيـب ،كالنـا حمكـوم عليـ أن يعـيش يف هـذا الشّـقاء ،وهـذا السّـوط يف ميـي  ،ويعـزّ
علــي أن يقــع علـى ظهــرك ،فــال حتــوج إىل اســتعمال » (بــاكثري .)1 :1984 ،إذا فالكاتــب مــن
مطلــع السّــردية أو افتتاحيتــها يرســم لنــا صــورة فلّاح ـ أو بطل ـ «محــدان» ،رجــل جمتهــد يف
عمل  ،مُؤد لواجب  ،حاس بشقائ «كالنا حمكوم علي أن يعيش يف هذا الشّقاء» .يتعـاطف مـع
احليوان الّذي يعمل مع ككم هذ املشاعر احلسّاسة ،يف ضوء التّما ل بني حال وحال ور
«احلبيــب» ،الّ ــذي يعــزّ عليــ أن يوق ــع ش ــوط علــى ظه ــر  ،وهب ــذا يلفــ نظرن ــا الكات ــب إىل
االستعداد الذّايت لتوقّع حتوُّل ما يف هذ الشّخصية احلساسة ،الشّاعرة بالظّلم ،العازفة عـن
ظلم اآلخر ـ ولو كان جمرد حيوان ـ ـ واليكتفـي الكاتـب بـذلك ،بـل ينقـل لنـا عـامالا ذاتيـاا آخـر
جيتــا مشــاعر هــذا البطــل جتــا مال ـك األرض الّــل يعمــل فيهــا« :ومــا ينســي محــدان مــن
األشياء ،فلن ينسي أنّ والـد كـان أحـد أولئـك امللّـاك الصّـغار الّـذين سـقط أمالكهـم يف يـد
ذلك املالك الكـبري» (بـاكثري .)5 :1984 ،إنّـ يريـد أن يولـد مشـاعر الكراهيـة واحلقـد والشّـعور
باملأساة ،مشاعر تلف عـن األوىل ،لكنّهـا تصـبُّ معهـا يف تكـري وبَلـورة «عقـدة» السّـردية،
وخلق عنصر «الصّراع» ومنْح «الفلّا » محدان دوافعَ ذاتية للتّحوُّل.
يف مشهد آخر يقوم الكاتب يف جمال التّعرّف على خصائص محدان بطل الرّواية بتقـدمي
بع ــض املعلوم ــات للق ــار .يف جم ــاالت عـ ـدّة من ــها؛ املظه ــر الطّبيع ــي ،واألخ ــالق ،والفكـ ـرة
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واملعتقدات والظّروف االقتصادية واالجتماعية الّل تتكوّن كخلفية لظهـور احلـوادا الّـل تقـع
يف مسار الرّواية« :كان محدان يف حنو اخلامسـة والـثال ني مـن عمـر قـوي البنيـة جلـداا علـى
العمل ،بشوشاا التكاد االبتسامة تفارق شفتي حتّى يف أحلك السّاعات وأهول اخلطـوب ،ولكنّـ
حيمل وراء هذا اخللق الرّضي ،وهذا الثّغر البسّام ،قلبـاا يضـطرم بـالثّورة علـى تلـك األوضـاع
الّل يراها جائرة ال جيوز لب جلدت أن يتحمّلوها صابرين واليعتربها إلّا فتـرة مـن فتـرات
الظّلم واالضطراب الميكن أن يهدم إلّا املال والنّفوذ ،فأ ل هذان وهو اليكاد ميلك عيشة
الكفاف لنفس ولعيال إلّا مبشقّة وجهد وبعد أن يقدّم لسيد ابن احلطيم أضـعاف ذلـك مـن
كـدّ عــامهم» (بــاكثري .)3 :1984 ،نالحــظ يف هــذ الفقــرة أنّ بــاكثري وصــف الشّخصـية جســمياا
ونفس ـياا ،وحــاول أن مي ـزج بينــهما يف الوصــف ،فجــاء هــذا الوصــف غني ـاا باحلرك ـة أبــان عــن
اجلوانب احلياتية الّل أ رت يف محدان؛ يتبنّي العمـل الثّـوري ،إنّهـا (األوضـاع) بكـلّ دالالهتـا
السّياسية واالقتصادية واالجتماعية ،كان قصد وراء ذلك أن «يكسب الشّخصية نـات حيـة
ودالالت تعيش يف وعي املتلقي» (كراوي .)264 :1990 ،يف هذا املشهد استخدم الكاتـب اجلمـل
اإلنية لتوصيف الظواهر النّفسية والظّاهرية حلمدان ،لكن االسـتخدام أفعـال خمتلفـة وراء
هذ اجلمل االنية عمل على ظهور احلدوا واالستمرار يف هـذ الفقـرة وعـدم توقّـف حركـة
السّرد الرّوائي .يف املشـاهد املـذكورة هيـأ الكاتـب القـار .لقبـول التّحـوّل يف شخصـية فلّاحـ ،
من خالل املكوّنات «الذّاتية -النّفسية» و«الذّاتية -اجلسمية».
قــام الكاتــب يف فقــرة أخــرى بوصــف وشــر حالــة محــدان النّفس ـية ح ـني يطلــع عل ـى أنّ
اختطــاف أختـ عاليـة كـان قــد متّ علـى يـد ابــن احلطـيم وبســبب أوامــر  ،كيـث تظهــر عليـ
دالالت االضطراب واحلزن واحلقد « :فذهل محـدان وشـعر برجفـة خـدرت هلـا أوصـال  .وظـل
برهة وهو ال يسمع إلّا هذا االسم يف أذني وكأنّ أرجاء األرض وأجواز السّماء تدوي ب وتردّد
صدا  :ابن احلطيم ...ابن احلطيم ...ابن احلطيم ...ومتثّل لعيني وجـ ذلـك الشّـاب املطـل
مــن الشّــرفة بشــعر املرجــل اللّــامع ،يف ومضــات خاطفــة متقطّعــة تواك ـب مــا يطــن بأذني ـ !»
(كــراوي .)27 :1990 ،يف هــذ الفقــرة ،يقــوم الكاتــب بوصــف حالــة محــدان النّفس ـية وأيض ـاا
القضايا املرتبطة بابن احلطيم ومظهر الّذي خطر ببال محدان يف إطار وصفي .فالتّوصيف
يف هــذ الفقــرة يقــوم بوظيفــة واقعيـة وتفسـريية .يف هــذا املشــهد ،انــدمج الوصــف مــع السّــرد
ويتداخل معاا إىل درجة كيث استطاع األفعال أن تعطى رو احلركـة والسّـردية إىل جانـب
الدّور التّوصيفي هلا.
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تطـرّق الكاتــب يف مشــهد آخــر إىل وصــف حالــة محــدان النّفســية عقــب خروجـ مــن م ـ ل
عب ــدالرّؤوف واتّجاهــ إىل املــ ل واطّالعــ ع ــن بع ــض احلق ــائق والقض ــايا املرتبط ــة بقض ــية
اختطاف عالية وأيضاا حقيقة جمموعة العيارين والتحاق هبم ليعطينا معرفة الزمة حول « :ومـا
كان هذا املنظر جبديد على محدان ،فطاملا رآ يف ساعة األصـيل وهـو يسـري علـى هـذا الطّريـق
عين من القرية إىل املزرعة ،دون أن يثري يف نفس هذا اإلحساس الغريب علـى هـذا الوجـ مـن
القـوّة والوضــو ولكنّـ كــان يشــعر حينئــذ بأنّـ قــد اســتحال شخصـاا جديــداا منــذ اتصــل بالشّـيخ
والتّـاجر وعــرف منــهما مــن أســرار احليــاة وأحــوال النّـاس مــا عــرف .فلعـلّ شــعور هبــذا التّبـدّل
العجيــب يف نفسـ هــو الّـذي فــتح عينيـ ســاعتئذ علــى مــا يف منظــر الكــون يف وقـ األصــيل مــن
الغرابة والرّوعة» (كراوي .)42 :1990 ،كشف لنا الوصف السّابق عمّا خيـتلج يف نفـ شخصـية
محدان وكشف ما يف بواطن من أسرار ومكوّنات نفسية عميقة .إنّ حـدوا التّغـيريات يف جمـال
حالــة محــدان النّفســية بعــد التقائـ بشــيخ العيــارين وعبــدالرّؤوف ،ألقــى أ ــراا علــى فهمـ ورؤيتـ
حول العامل الّذي يعيش في  .فالتّوصيف يف هذ الفقرة يقوم بوظيفة تفسريية وداللية.
يف مشهد آخر قـام الكاتـب بوصـف حالـة محـدان النّفسـية يف قضـية سـرد الرّوايـة املرتبطـة
بعواقب احلوادا الّل طرأت يف م ل محدان وارتكاب جرمية الزناء مـع شـهر الّـل جـاءت مـع
عبدان بعد اعتناق مذهباا جديداا وتلوّ مبفاسد « :فاعتدل طبع وراق مزاج وتبدّل حالـ مـن
الكآبــة إىل البهجــة ومــن الزّماتــة إىل شــيء مــن الطّالقــة وأشــرق وجه ـ وتــورّد خــدا وتفــيض
بالنشــاط والقــوة أهاب ـ حــىت كأنّمــا ردّ إلي ـ شــطر مــن شــباب » (كــراوي .)95 :1990 ،قــام هنــا
الكاتــب بشــر ظــروف محــدان لكــي يتعـرّف القــار .علــى اخــتالف وتنــاقض تصـرّفات محــدان
ومعتقدات يف مقدّمة الرّواية و ـ حالياا ـ بعـد انضـمام إىل مـذهب العـدل الشـامل .التّوصـيف يف
هذ الفقرة يقوم بوظيفة تفسريية ومعرفية .يف هذا النّموذج اندجم السّرد مع الوصف ،هبـذ
الطّريقة إنّ اجلمل الفعلية الصّغرية واملتتالية إضـافة إىل كوهنـا مليئـة باحلركـة والسّـردية تلعـب
دور الوصــفي ولــذا ســاعد هــذا علــى تســريع عمليــة ســرد الرّوايــة ،إضــافة إىل هــذا إنّ اجلمــل
الصّغرية تروي احلوادا ذات اإليقاع السّريع والصّور املفعمة باحليوية.
يظهر الرّاوي يف مشهد آخـر يف وسـط احلـوار ويتطـرّق إىل وصـف حالـة محـدان النّفسـيّة
مع وصف للظّاهر الطّبيعي لعيني « :بان الغضب يف وج محدان ملا قرأ عبـدان الكتـاب عليـ ،
فظل هنيهة صامتاا يقلب عيني احلمراوين تارة يف عبدان وتـارة يف ذكرويـ » (كـراوي:1990 ،
 .)129حسب رأي الكاتب ،اإلشار إىل امحرار عينَي محدان هنا يف احلقيقـة ترمـز إىل وقـوع
حرب ونزاع وأيضاا للتّوصيف يف هذ الفقرة وظيفة واقعية وتفسريية وداللية.
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الشّخصيات الثّانوية
بسبب الكميّة اهلائلة يف جمال وصف شخصيات الرّواية نتطرّق يف ما يلي إىل بعض النّمـاذج
الوصفية الّل قدّمها الكاتب يف ما يتعلّق بالشّخصيات على املستوى الثّاين.
عبدان
كان «عبدان» ابن عمّ محدان قرمط ،إنساناا عادياا ميارس التّجارة .ولكن شخصية عبدان يف
كلّ األحوال تبقي رمزاا للمنهج يف صورتي النّظرية والتّطبيقية .وهذا الرّمز يؤكـد علـى فسـاد
املن ــهج أو امل ــذهب ،وقيامـ ـ عل ــى أسـ ـ م ــن املغالط ــة واألكاذي ــب إلش ــباع رغب ــة عارم ــة يف
االحنراف والتّمرّد لدى أبطال أو رواد  .يف املشهد التّاي يلجأ الكاتب إىل إسـتعمال الوصـف
اجلامد الّـذي خيلـو مـن احلركـة وميكـن رصـد ذلـك يف وصـف عبـدان الظّاهريـة واخلارجيـة:
«أما عبدان فكان شاباا يف الثّالثة والعشرين ،حنيف اجلسم ،دقيق األطراف ،متوسط القامة»
(كراوي .)7 :1990 ،يقوم الوصف يف هذ الفقرة بوظيفة واقعية.
يتط ـرّق الكاتــب يف فقــرة أخــرى بوصــف عبــدان عنــد ذهاب ـ إىل م ـ ل محــدان لزيــارة
خطيبت عالية ،قـام الكاتـب هنـا بواسـطة هـذ الوقفـة الوصـفية بشـر حالـة عبـدان النّفسـية
لكـي يشـجّع القــار .علـى مســايرة الرّوايـة« :وانطلــق هبــا يف اخلــالء الواســع وهــو رخــي البــال
منشر الصدر يشعر خبفة عجيبة حتّى ليخيل إلي أن البغلة قـد ركبـ هلـا أجنحـة تطـري بـ
يف الفضــاء لتصــل ب ـ إىل م ـ ل احلبيبــة بأســرع األســباب ،إن ـ سيســمر اللّيلــة عنــد محــدان
وسيستمع برؤية عاليـة ونـاع حـديثها يف مـ ل أهلـها مثّ اليراهـا يف املـرة التّاليـة إال عروسـاا
جتلّي عليـ يف بيتـ » (كـراوي .)11 :1990 ،يصـف الكاتـب يف هـذ الفقـرة حالـة عبـدان وصـفاا
سردياا واقعياا لتعطينا معرفة الزمة حول حالت النّفسية بالنّسبة حبّ حلبيبتـ عاليـة .يف هـذا
املشــهد ،حالــة عبــدان النّفس ـية بواســطة األوصــاف املنفــردة ل ـ كـ ـ «هــو رخــي البــال منشــر
الصــدر» واجلمــل الفعليـة كــ «يشــعر خبفّــة عجيبــة حتّـى ليخيـل إليـ أن البغلــة قــد ركبـ هلــا
أجنحة تطري ب يف الفضاء لتصل ب إىل مـ ل احلبيبـة بأسـرع األسـباب» تـدلّ علـى إنتعاشـ
النّفسي وسرور ملقابلة خطيبت عاليـة إىل درجـة يفقـد الصّـرب يف التّسـرّع إليهـا كـأنّ بغلـ لـ
جناحني يطري يف السّماء لكي يصل إىل بيتها بأسرع وق ممكن.
قام الكاتب يف مشهد آخر يف وصف حالة عبدان باستخدام عنصـر التّشـبي كـي يسـتطيع
من شر حالة عبدان الكئيبة بعد فقدان عالية واراد ة مع راجية حول هذا املوضوع« :طفق
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يستعيد احلوار الّذي دار بين وبينها اللّيلة فإذا هـمّ قيـل يهـبط كالصّـخرة علـى صـدر حتّـى
يك ـاد يس ـدّ خمــرج أنفاس ـ » (ن كــراوي .)20 :1990 ،للتّوص ـيف يف هــذا املقطــع وظيفــة داللي ـة
وهذا الوصف يدّل على حزن الشّخصية ووحشت من موضوع اختطاف عالية.
تطــرّق الكات ــب إىل وص ــف وإيض ــا حال ــة عب ــدان عق ــب تعرّفـ ـ علـ ـى الشّـ ـيخ الكرم ــاين
ومعتقداتـ ومذهبـ والتّحـوّالت والتّغـيريات الّـل حصــل إ ـر هـذا اللّقــاء والتّعـرّف علـى كيـان
عبدان ،فهنا تتوقّف الرّاوية كي يتمكن الكاتب بواسطة اللّغة الشّعرية من شر وضعية عبدان
يف إطــار التّشــبي واالســتعارة« :أمــا هــذا الّــذي جــاء ب ـ الكرمــاين فقــد عصــف بعقيدت ـ مــن
األعماق فقلب عاليها سافلها ،فكأنّ إعصار قلب سفينت قلباا وحطمها حتطيماا مث أسـلم إىل
دوامة شديدة تدور ب وكطام سفينت علواا وسفالا يف حركة دائبة التنقطـع ،وبعـض احلطـام
يصدم رأس أو ظهر أو بطن  ،فالجي د وقتـ اا للتّو ّجـع وال ّتـألّم مـن فـرط إحلـا الدّوامـة عليـ ،
وال مهرب ل منها إلّا أن يتعلّق كبل قد مدّ ل من سـفينة أخـرى يف معـزل عـن الدّولـة يصـل
إىل نع من ظهرها صوت صاحب الكرماين ينادي  :احلبـل! احلبـل!» (كـراوي.)61 :1990 ،
هذا هو حال عبدان بعد تعرّف على كرماين وأيضا التّعرف علـى شـهر ومبـاد .مـذهب العـدل
الشــامل عــن طري ـق كرمــاين ،فوصــل ب ـ األمــر إىل اإلهنمــاك والغلــو املفــرط يف إعتنــاق هــذا
املذهب إىل درجة االحنراف والتّضليل.
راجية
هي أخ محدان ،فقد كشف لنا الكاتب على طبيعتها امليالة لالحنراف حيث نفس على أختها
خطيبها «عبدان» وتطلّع إىل «مثامة» العيار بالرّغم مـن علمهـا بأخالقـ وطباعـ الفـاجرة ،مثّ
سقط مع «حسـني األهـوازي» داعيـة املـذهب القـدّاحي ،ومحلـ منـ سـفاحاا وانتعشـ بتطبيـق
املــذهب ،يف جانبـ املتعلّــق بإشــاعة الفوضــى اجلنســية .يف هــذ الفقــرة يكشــف الكاتــب لنــا عــن
نفسية راجية ،أخ محدان ومكنوناهتـا الدّاخليـة علـى الـرغم مـن أن املوقـف ا ّلـذي حتـ ّد فيـ
الرّواية عن هذ اخللة اليسمح باحلديث عن مثـل هـذا إذ أن املوقـف يتحـدّا عـن اختفـاء عاليـة
شقيقة راجية ،غري أ ّن الرّواية تلجأ لتشـخيص نفسـية راجيـة رغـم تـأزّم املوقـف ملـا يف ذلـك مـن
تبيان بعض احلقائق ا ّلـل تنجلـي عنـها قضـية اختفـاء عاليـة ،فراجيـة وعاليـة كانتـا معـ اا حلظـة
االختطاف ،فكيف استطاع املختطفون أن خيطفوا عالية دون راجية؟ مثّ مـا موقـف راجيـة أ نـاء
ذلــك؟ ملــاذا مل تســتنجد؟ تــبني الرّوايــة نفســية هــذ الشّخصــية مبشــهد وصــفي« :لقــد قلق ـ
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[راجية] كما قلق سائر أهلها لفقد عالية ،ولكنّها التستطيع أن تكذّب نفسها ،فهـي تشـعر بشـيء
من االرتيا لغياهبا التـدري علـى وجـ التّحديـد مـا سـبب  ،فلع ّلـ احلسـد ا ّلـذي تبطنـ ألختـها أو
الطّمع يف أن خيلو وج عبدان هلا .ولكنّها التكاد تذكر ما قد تتعرّض ل أختها من ألوان السوء
واالبتذال على أيدي أولئك األمثة الفجرة حتّى يقشـعر بـدهنا إشـفاق اا علـى أختـها ...إ ّنهـا لـتح ّ
يف أعماق نفسها برغبة خفية تودّ هبا لو أنّ مثامة اختطفها هي دون أختها وكأنّهـا حتسـد عاليـة
على ما نزل هبا من هذا املكرو اللّطيف» (كـراوي .)36 -35 :1990 ،يف هـذ الفقـرة أيضـاا يقـوم
الوصف بوظيفة تفسريية ويف ّسـر حالـة راجيـة النّفسـية حـول موضـوع اختطـاف عاليـة .اسـتخدم
الكاتب يف هذ الفقرة لبيـان حالـة راجيـة النّفسـية اجلمـل اإلنيـة والفعليـة وانـدمج السّـرد مـع
الوصف .لذا ملتقف سرعة سرد الرّواية توقّفاا كامالا.
عالية
هي أخ محدان ،تعرّض للخطف على يد رجال ابن احلطيم ،وحتوّل يف قصر إىل جارية
يستمتع هبا ورجالـ  ،وعنـدما خيلّصـ أخوهـا تستشـعر شـيئاا مـن الغربـة ،فتخـرج هائمـة علـى
وجههـا حتّـى تعثــر علـى مســتقر هلــا لــدى إحـدى السـيدات الّــل تشــفق عليهــا ،وتتــزوّج عليهــا،
وتتزوّج ـ كامرأة فقرية ـ حت اسم جديد من رجل فقري ان عيسى بـن ميمـون وتربّـى معـ
ابنتها مهجورة الّل محلتها سفاحاا يف قصر ابـن احلطـيم .يف هـذا املشـهد يظهـر الـرّاوي مـا
بني احلوار الّذي طرأ مـا بـني عاليـة ،أخـ محـدان وزوجهـا ،ويتطـرّق إىل وصـف حالـة عاليـة
حني غضبها زوجهـا بواسـطة طلبـ منـها ...« :قـال عيسـى :حـرام عليـك يـا وردة أن تطعمينـا
هذا ،وهناك يف مهيماباذ رقاق الرب وألوان الفاكهة واللّحم الوفري /.انتظر اخلواص أن تقول
زوجت شيئاا ولكنّها ظل سـامهة وهـي متضـر عـوداا مـن الكـراا يف يـدها بقلّـة اهتمـام كأنّمـا
تفعل ذلك بدون وعي منها ،فلما رآها الترجع قوالا قال هلـا :إن كـان محـدان هـذا أخـاك حقّـاا
فـال واهلل ال أدري مـاذا مينعـك أن نلحـق بـ وحنـن أهلـ وقـد حلــق بـ األباعــد عنـ ؟ /فظهــر
الغضــب عنــد ذاك يف وجههــا وكان ـ قــد غمس ـ لقمــة مــن اخلبــز يف طبــق العــدس لتأكلــها،
فألقتها بني يديها واضطم مبسمها األرجواين وجعـل يتمـوّر كأنّـ طعنـة فـائرة! وعقـد العبـوس
حاجبيها فاقترتا فوق عيـنني حـوراوين قـد قفـ أهـداهبما الطّويلـة السّـود فاتّسـع حدقتـهما
تلتمعان ،فكان منظرها مجيالا رائعـاا» (كـراوي .)114 :1990 ،فقـد بـني لنـا الكاتـب مـن خـالل
الوصف اخلارجي املالمح اجلمالية واحلسيّة الّل تتمتّع هبا عالية؛ فهو وصـف حركـي يـتالءم
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مع وصف حالة الشّخصية وتتداخل التّوصـيفات مـع السّـرد يف هـذا املشـهد؛ يقـوم الوصـف يف
هذ الفقرة بوظيفة تفسريية ومجالية.
حسني األهوازي
«حسني األهوازي» ،أفّاق مبع الكلمة ،وتكون وظيفت استهواء العامة بورعـ وتقـوا  ،يف حـني
يكون أحداا من أصحاب العـدل الشـامل الّـذين اليتورّعـون عـن ارتكـاب الفاحشـة ،وحتمـل منـ
راجية سفاحاا .ويعطي الكاتب بُعداا جسمانياا يتناسب مع باطن « :فهو كما يرا محدان طويـل
القامة ،مستطيل الوج  ،واسع العينني ،دقيق الشّـفتني ،يف نـربات صـوت غنّـة حمببـة .وعلـي-
رغم تشعّث توحي هيئتـ العامـة إىل محـدان أنّـ كـان ربيـب نعمـة خاليـة ( »...كـراوي:1990 ،
 .)76وهــو يف نظــر راجي ـة «كهــل ،مجي ـل الصّــورة ،لطي ـف املعشــر ،غــزل العي ـنني ،يف حكمــة
وتبصــر ،جي ـاش القلــب يف س ـكينة وهــدوء ،ومل يع ـدُ س ـنّ الشّــباب إلّــا قل ـيالا ،وإذا خــرج مــن
املغتسل ومشط شعر  ،وسوى حليت وشارب  ،وتكحل وتطيب ،انقلب يف عينيها فىت آنساا تلتذّ
أكباد النّساء ،وإن ليصلي جالساا فال يرى بأساا أن يقطع صالت إذا أقبل علي  ،ليتبسّم هلا
إبتســامة العذب ــة» (كــراوي .)78 :1990 ،يف ه ــذ الفقــرة ،متّ م ــن قب ــل الكاتــب رس ــم املظه ــر
اخلــارجي للشّ ـيخ األهــوازي ـ ـ الّــذي ك ـان ل ـ ال ـدّور الرّئيســي يف نشــر مــذهب العــدل الشــامل
واحنراف محدان وسكان تلك املنطقة ـ ـ بواسـطة وجهـة نظـر شخصـيتان ـ ـ محـدان وراجيـة ـ ـ
بعد تعرّفهما علي  ،الصّورة اخلارجيّة الّل قريبة جداا إىل مكـر وحيلـ  .لقـد جنـح بـاكثري يف
رسم هذ الشّخصية ظاهراا وباطناا إىل حدّ بعيـد ،وهـذا يتنـاغم مـع هدفـ يف فضـح املـذهب
البــاط  .يقــوم الوصــف يف هــذ الفقــرة بوظيفــة واقعيـة وتفسـريية .إنّ هــذا املشــهد الوصــفي
يبدأ بالسّرد والكاتب يسرد لنا بعبارة « فهو كما يرا محدان» مث يدخل يف وصـف حالـة شـيخ
األهوازي اجلسمانية ،الظّاهرية والباطنية؛ يف الفقرة الثّانيـة الّـل يصـف الكاتـب الشّـيخ مـن
منظار راجية تتداخل التّوصيفات املفردة واملركبة معاا ومع السّرد.
غيث
غيث ابن محدان قرمط ،هو مع أختـ فاختـة قـد نشـآ حتـ رعايـة ع ّمتـها راجيـة منـذ توفيـ
أمّهما يف قرية الدّور .موقف آخر للوصف يف الرّواية ،مـا جـرى لغيـث بـن محـدان حينمـا ز
مع عمّت راجية ليلة مشهد اإلمـام ،فإنّـ انقلـب كسـيف القلـب حزينـاا اليلـوي علـى شـيء سـوى
االبتعاد عن وج عمّت  .تأخذ الرّوايـة هـذ احلاد ـة لتفصـل يف نفسـية غيـث وتكشـف لنـا عـن
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طبع وسلوك بعد هذ احلاد ة األمثة ،فهو رغم ارتكاب الفاحشة مع عمّتـ ـ ـ وهـذا يف الـدّين
والعـادات والتّقاليـد وعـرف البشـر إجـرام ـ ـ غـري إنّ الرّوايـة تصـوّر بالطّيبـة وحسـن األخـالق
واالنصراف عن املالهي والسّكون« :فانقلب [غيث] منها [ليلـة اإلمـام] كسـيف الـنّف  ،وكـان
قبلها مرحاا كشأن من يف سنّ من الفتيان ،فصار بعـد تلـك اللّيلـة كئيبـاا حمزونـاا حتّـى تعجّـب
والد ومن حول من حال وتعاظم نفور منها [من راجية] حتّى صـعب البقـاء معهـا يف مـ ل
واحد والسيما وهو يرى يف عينيها حني تنظـر إليـ أو لـو بـ أشـياء مريبـة» (كـراوي:1990 ،
 .)142إنّ هذا الوصف يف هذا املوقف بالذّات ل مؤدّا يف الرّواية ،فالرّواية بعد هذ احلاد ـة
حتســن مــن صــورة غيــث وتضــفي عليـ جانبـاا مــن اخللــق ،مثّ التلبــث أن تسـمّ بســمات النّبــل
واألخالق بل يكون سبباا يف تدمري مملكة أبي فهـو ابـن محـدان اليـؤمن باملـذهب ويتـزوّج علـى
سنة اهلل ورسول ويترك قصر أبي هجراناا للمعاصي الّل حتدا في  .يقـوم الوصـف يف هـذ
الفقرة بوظيفة تفسـريية .يف هـذ الفقـرة أيضـا تتـداخل الوصـف مـع ال ّسـرد والتتو ّقـف حركـة
الرّواية يف هذ الفقرة الوصفية توقّفاا كامالا.
وصف األمكنة يف رواية «الثائر األمحر»
للمكان أمهية كبرية يف الرّواية إذ إنّ «هو امليدان احلاضن للحدا والشّخصيات املشـاركة فيـ .
ولــذا فإنّ ـ يــنظم العناصــر املكوّنــة للرّوايــة» (محــزة اجلبــوري)105 :2004 ،؛ وتع ـدّ عمليــة انســجام
الوصف املكاين مع احلقبة التّارخيية الّل تتّخذها الرّواية ميداناا هلا ،من أهمّ املطالب عمومـاا،
فيجب أن يتحقّق نوع مـن ال ّتـوازن واال ّتفـاق بـني املكـان املوصـوف واملرحلـة التّارخييـة ،مبعـ أن
يكون للمكان خصوصـيت ودور الفاعـل يف إشـاعة اجلـو النّفسـي وال ّتـارخيي للعصـر ا ّلـذي مت ّثلـ
الرّواية ويتمّ عرب وصف أشياء املكان ومكوّنات (النصـري .)153 :1986 ،وأيضـاا يهـدف الكاتـب مـن
خالل إتّكائ على املكان إىل إعادة تشكيل الواقـع وفـق نظامـ اخلـاص ،فاملكـان يف الرّوايـة بنـاء
ال للحياة أو صورة فوتوغرافية هلـا .ومـن هنـا فـإ ّن كـ ّل روائـي أو ف ّنـان
رمزي يلي ولي تسجي ا
يسعى جاهداا إلجياد جماالت مكانية تستطيع أن تنقل القار .إىل عوامل مألوفة أو غري مألوفـة،
فلــي هنــاك روايــة بالمكــان أو فضــاء (منــر عــدوان .)20 :2001 ،أمــا الوصــف فهــو أداة أساســية
لتصــوير املكــان وبنائ ـ  ،وجتســيد املشــهد اخلــارجي يف لوحــة مصــنوعة مــن الكلمــات ،والكاتــب
عندها يصف ،اليصف واقعاا جمرّداا ،لكنّ واقـع مشـكل تشـكيالا فنّيـاا ،ومـن الواضـح أنّ الوصـف
للمكان لي غاية يف ذات  ،إنّما وسيلة خللق الفضاء الرّوائي الّذي اليتحقّق إلّا من خـالل حركـة
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الشّخصــيات يف املكــان وتفاعلــها مع ـ (كــراوي .)36 :1990 ،فتوظيــف الوصــف فنّي ـاا يف جتســيم
األمكنة الرّوائية يعطيها قوّة داللت ومجاالا فنّياا ملتابعة احلوادا ومصري الشّخصـيات والتّعـاطف
معها من قبل القار( .مريزايي واآلخرون.)52 :1390 ،
تشــكل املــدن التّارخييــة مســر األحــداا عنــد بــاكثري يف روايــة «الثــائر األمحــر» .األمكنــة
التّارخيية العامة يف رواية «الثائر األمحر» حتتوي على مدن العراق املختلفة من الكوفة وأريافهـا
إىل بغداد والبصرة .ولكن األمكنة اهلامّة يف هذ الرّواية هي قرية «دور» و«مهيماباذ».
يصــف الكاتــب يف املقطــع التّــاي مدينــة البصــرة التّارخييــة ،مركــز الــزنج عــرب عــي محــدان
ووعي بأوصاف يشيع فيها كلّ ما ينمّ عن خطرهم وبأسـهم ووجـل محـدان وخوفـ منـهم ،فوصـف
املكان يومئ إىل طبيعة ساكني من جهة ،واالحساسات املترتّبة على رؤيـة هـذا املكـان املعـادي لـدى
محــدان مـن جهــة أخــرى ،وميكــن رصــد ذلــك بقــول« :وهــالَ محــدان مــا رأى مــن ضــخامة أســوار
املدينة وتعدّدها ،ومـا ركـب عليـ مـن اجملـانيق والعـرادات والقسـي الناوكيـ  .ومـن مناعـة حصـوهنا
واخلنادق اريطة هبا .يقودون من معرب إىل معرب ،ومن سـور إىل سـور ،ومـن حصـن إىل حصـن،
يف دروب ملتويــة صــاعدة أو نازلــة حــىت انتــهوا بـ إىل قلعــة منيعــة جتــري القنــوات مــن حوهلــا»...
(باكثري .)97 :1984 ،يقوم الوصف يف املقطع السّابق بوظيفة واقعية وتفسريية.
منطقة مهيماباذ ،عاصمة حكومة محدان
تطرّق الكاتب يف جمرى الرّواية ونقلها إىل قسم آخر من القصة عندما دخل رسول إسـرائيل
بن اسحاق ،مهيماباذ ،عاصمة حكومة محدان ،إىل وصف هذ املدينة مـن منطلـق رؤيتـ مـن
خارجها وداخلها« :الح معامل مهيماباذ عاصمة محدان من بعيد ،إذ كان مبنية على نشـز
كبري من األرض ،وظهرت أبنيتها البيضاء حتيط هبا السفو اخلضراء من كـلّ جانـب ،فكـان
منظرها حت أشعة الشّم رائعاا أخاذاا» (باكثري)118 :1984 ،؛ «وحني دخلها الرّسـول أدهشـ
اشتداد حركة البناء يف أحيائها ،فاليكاد ميرّ مبوضع إلّا رأى فيـ أساسـاا يـب وجـداراا يقـام
ومحـرياا جتــيء وتــذهب مــوقرة باملــدر واجلــص ومجــاالا حتمــل الـتّ واخلشــب» (بــاكثري:1984 ،
 .)118مــا يظهــر هنــا مــن هــذ األوصــاف هــي حالــة اهنــزام وتراجــع محــدان عــن نيـل النّصــر
واحلصول على أهداف الّل كما قلنا سابقاا هي نشر العدل واملساوات بني الناس واضـمحالل
الصّداع الطّبقي ما بينهم ،وبوصف العمـارات الفخمـة والقصـور املشـيّدة الّـل ميتلكهـا بعـض
اخلواص يتبيّن للقار .عدم جنا محدان يف وصـول إىل هـذ الغايـة .يقـوم الوصـف يف هـذ
الفقرة بوظيفة تفسريية وداللية.
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حـاول الكاتـب حـول األمكنـة يف هـذ الرّوايـة أن يلقـي الضـوء علـى وصـف ارـال السـكنية
لألشخاص املختلفة كي يعطي للقار .بعض املعلومات يف شتّى اجملاالت .نشري يف مـا يلـي إىل
مناذج من الوصف ومجاليّات وفعاليتّ بالنّسبة إىل األمكنة:
البيوت
يعتمد كثري من الرّوائيني العرب على تقنية الوصف للكشـف عـن املسـتوى االجتمـاعي واحلالـة
االقتصــادية لســاك البي ـ  ،فــالبيوت رمــوز للمكانــة االجتماعي ـة وصــورة مــن صــور التّمــايز
االجتمــاعي ،فاألغنيـاء بيـوهتم تلــف عــن بيـوت الفقــراء والوجهــاء بيـوهتم توافــق وجاهتــهم
والفقراء بيوهتم تنسجم مع فقرهم.
ونظراا ألمهية فضاء البي يصف باكثري مكوّنات وتفاصيل وأ ا وحدائق  ،فالبي داللة
على احلالة االقتصادية لساكني  .ويـرى ميشـال بوتـور «أن بلـزاك عنـدما يشـرع بوصـف أ ـاا
املكان إمنا يقدّم يف احلقيقة وصفاا لتاريخ األسرة الّل تشغل » (ميشال.)56 :1983 ،
بي عبدالرّؤوف
يف هذين املشهدين ،أشار الكاتب بواسـطة وصـف بيـ عبـدالرّؤوف كأحـد العيـارين مـن املظهـر
اخلارجي ومن مثّ من املظهر الدّاخلي إىل نوعية حيـاة وعيشـة العيـارين ومـن وراء هـذا الوصـف
أشار إىل وجود التناقض ما بني معتقداهتم وأعماهلم؛ فهو من اخلـارج لـ «بـاب غلـيظ قـد بـان
علي القدم وإسودّت زوافر العلياء مـن طـول اللّمـ » (بـاكثري)32 :1984 ،؛ وأمـا داخلـ «حجرتـ
اخلارجية متوسطة ال بأس بزينتها وأ ا ها ،فقد كان مفروشـة بطنفسـتني إحـدامها مثينـة هـي
الّل يف صدر الغرفـة فوقهـا األرائـك والوسـائد واألخـرى دوهنـا قيمـة ،وهـي املوضـوعة فيمـا يلـي
الباب( »...باكثري )35-33 :1984 ،فعبدالرّؤوف هو من العيارين ،يظهر أمـام النّـاس بوجـ ولـ يف
حيات ـ اخلاصــة وج ـ آخــر .نظــر اة لكثــرة الوقفــات الوصــفية وأيض ـ اا كثــرة اســتخدام املشــاهد
احلوارية يف هذا املشهد فالرّوائي ال يستطيع أن يسرد األحـداا سـرداا مسـرعاا وهـذ التّفاصـيل
هلا وظائف خم تلفـة منـها ،الوظيفـة الواقعيـة واهلـدف منـها إقنـاع القـار .بأ ّنـ يف عـامل حقيقـي
ولي من صنع خيال كاتب؛ والوظيفة الدّاللية الّل تدلّ على نة من نات شخصية صـاحب
البي وعلى أحوال  .يد ّل إخـتالف بيـ عبـدالرّؤوف مـن املظهـر الـدّاخلي واخلـارجي علـى تـأ ري
صاحب على املكان ،فأ نـاء تشـكيل الرّوائـي للفضـاء املكـاين عليـ « :أن يكـون بنـاؤ منسـجماا مـع
مزاج وطبائع شخصيات وأن ال يتضمّن أية مفارقة ،وذلك ألنّ من اللّـازم أن يكـون هنـاك تـأ ري
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متبادل بني الشّخصية واملكان الّذي تعـيش فيـ أو البيئـة ا ّلـل حتـيط هبـا كيـث يصـبح بإمكـان
بنية الفضاء الرّوائي أن تكشف لنا عن احلالة الشّعورية الّل تعيشها الشّخصية بل وقد تسـاهم
يف التّحوّالت الدّاخلية الّل تطرأ عليها» (كراوي.)30 :1990 ،
بي عالية
إنّ الكاتــب يف فقــرة تاليــة بعــد انتقــال أحــداا الرّوايـة إىل مـ ل عائلــة عاليـة ،يرســم البيئــة
واجلو التّمهيدي يف بداية القصّة يف هذا القسم ،يقوم بوصـف مـ ل عاليـة وعائلتـها للقـار،.
إذ خصائص امل ل ومكان الّذي خيتار الشّخص للسكونة فيـ  ،ميكـن يف حـدّ ذاتـ أن ينتقـل
معلومات كثرية للقار« :.رجع عيسى بن ميمون اخلواص إىل مسكن كي العمّـال يف الكوفـة،
فوجــد زوجت ـ وابنتــها تنتظران ـ عل ـى البــاب ،فماك ـاد يقــع بصــرمها عل ـى القفــف والزّنابي ـل
واملراو الّل حيملها على رأس وفوق كتفي وحت إبطي حتّى انربتا ...قصد رجـل إىل ركـن
يف احلجــرة الصّــغرية الّــل يسـكنوهنا وهــي م هلــم يف دار مشــتركة .يقطنــها معهــم أســرتان
أخريان من العمّال ،فوضع عن محل مث دلـف إىل فـراش بـال موضـوع يف الـرّكن املقابـل علـى
حصري حديد من صنع أيديهم عن حزم اخلوص امللقاة علي مث قعد وهو يقول( »... :بـاكثري،
 .)112 :1984يظهر من هذا الوصف بأنّ هذ العائلـة ملتكـن يف مسـتوى عـال مـن الرّفـا وهـي
تعيش يف ظروف اقتصادية صعبة قائمة على الكفاف .يقوم هذا الوصف بالدّاللـة التّمهيديـة.
«فالبي معطي مشحون بالدّالالت والقيم الرّوحية ،فال يتوقّف حضـور علـى املسـتوى احلسـي
بل يتغلغل يف أعماق الشّخصية رانـاا مسـارات وأخاديـد غـائرة يف مسـتويات الـذّات املختلفـة
ليصبح جزءاا صميمياا منها» (ولعة ،دون تا.)363 :
قصر
حيمل وصف القصور يف رواية الثائر األمحر شعوراا بالعداء جتاهها ممّا يلغي األلفـة الّـل جنـدها
يف البي  ،ذلك أن «البي ركننا يف العامل ،إنّ كما قيل مراراا كوننا األوّل» (النابلسي.)36 :1994 ،
يف مشهد آخر وصف بـاكثري قصـر ابـن احلطـيم مـن وجهـة النّظـر محـدان ،ال يقـف عنـد
إخبار القار .وتعريف بشكل القصر وإمنّـا يتعـدّا إىل مـا كـان لـ مـن أ ـر نفسـي علـى نفسـية
محــدان ـ ـ الفلّــا الفق ـري الّــذي يعمــل يف أرض هــذا اإلقطــاعي ـ ـ يدفع ـ إىل الثّــورة وحتط ـيم
سلطان املال« :وانتظر محدان يف حجرة االستئذان اخلارجية وهـو يـرى سـور وسـدت احلديـد
عــن ميينـ والبــاب املــؤدّي إىل داخــل القصــر عــن يســار فوقــف يتأمّــل النّقــوش البديعــة علـى
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جــدران احلجــرة حمــالة مبــاء الـذّهب والزّخــارف الدّقيقــة علـى البــاب املنجــور مــن األبنــوس
الفاخر املطعم بالعاج الثّمني .ترى كم بدرة من الذّهب أنفق على هذ التّصـاوير والتّخـاطيط
الّــل التكســو مــن عــرى والتشــبع مــن جــوع» (بــاكثري .)24 :1984 ،يقــوم هــذا الوصــف بالوظيفــة
الدّاللية؛ ألنّ هذ الصّورة تدلّ على قسوة ساك القصر.
طبيعة
الطّبيعة عنصر مكاين خلّاب يف الرّواية ،ألنّ اإلنسان منـذ بـدء اخلليقـة مـرتبط هبـا يف آمالـ
وآالم ويف مهد وحلد  ،وإنّ توظيفها مناسباا لفضـاء الرّوايـة ومرتبطـاا أشـدّ اإلرتبـاط بفكـرة
القصّة ومغزاها يعطي القاص قدرة لتعميق يف ذات القار( .هويدي.)25 :1998 ،
« مــن الب ـيّن يف وصــف املكــان علــى مثــل هــذا ال ّنحــو أ ّن نــات املكــان مل تعــد ُتح ـدّد مــن
املوصوف ذات كما هو الشأن يف منطق اإلبصار ...وإنّما هي تُحدّد من خالل ذات الشّخصيّة
ووفــق أحاسيســها ورؤاهــا ،فيكــون احلاصــل مــن الوصــف يف احلقيقــة فكــرة عــن الشّخصـيّة ال
ص ــورة املك ــان ذاتــ  ،وه ــذا ممّ ــا يفسّ ــر تغيّ ــر مالم ــح املوص ــوف الواح ــد تبع ــا لتغيّ ــر ب ــاطن
الشّخصـ ـيّة» (قس ــومة .)198 :2000 ،يف النّم ــاذج التّالي ــة توض ــح م ــدى التّفاع ــل ب ــني الطّبيعـ ـة
والنّف يف حال السّرور والبهجة ،فسنجد الطّبيعة تبـدو يف أحلـى مناظرهـا وأهباهـا والعكـ
صحيح أيضاا ،فعندما يذهب عبـدان لرؤيـة خطيبتـ عاليـة جنـد الطّبيعـة مـن حولـ كأ ّنهـا يف
عــرس« :وكــان اهلــواء منعشـاا يتنــدي بالنّســيم العليــل الّـذي يتــهادي يف ذلــك الفضــاء ليمســح
بأذيالـ النّاعمــة اخلضــلة تلــك الرّمــال املكــدورة الّـل ظلـ تتلــوي مــن حــر النّهــار الطّويــل...
والرّمل األبيض النّاعم قد أمسى ذرواا من الفضّة تغـوص حـوافر البغلـة فيـ وظـالل األشـجار
علــى جــانيب الطّريــق كأنّهــا شــخوص مــن اجلــن أدركهــا النّعــاس وهــي هتــيم يف تلــك البطــا
فتمدّدت حيثما حال هلا من األرض ،وقد ارتفع كلّ حجاب وشفّ كلّ شيء حتّى أوشـك عبـدان
أن يرى خواطر تتمثّل أمام يف صور شتّى قوامها من ضوء القمـر» (بـاكثري .)12 :1984 ،هـذ
هــي الطّبيعــة الّــل حتوّلـ إىل عــامل مســحور مجيــل؛ ألنّ عبــدان يف نشــوة وســرور لزيــارة مــن
حي ـبّ .يوظّ ـف الكاتــب يف هــذا املقطــع لغــة تتض ـمّن التّشــبيهات واالســتعارات والصّ ـور الفنّيــة
الرائعة ليكشف عن مجال الطّبيعة وهبائها .فالصّورة الفنّية «نتاج ري لفعاليـة اخليـال الّـذي
ال يع نقل العامل أو نسخ  ،وإمنا إعادة التشكيل واكتشاف العالقات بـني الظّـواهر ،واجلمـع
بني العناصر املتضادة املتباعدة» (الزكري.)216 :1997 ،
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ولكن هذ النّشوة تتحوّل إىل شيء آخر ومعها الطّبيعة تبـدو كئيبـاا موحشـاا حيـاول اهلـرب منـ
ال يوسوس بني الغصـون كمـا كـان عنـد مـا خـرج مـن قريتـ علـى بغلتـ ولك ّنـ
« ...وكان النّسيم علي ا
حي ّ ل اآلن قشعريرة تسري يف ظهر  ،وكأنّ حفيف أنني خفي مازال تردّد الثّواكـل حتّـى كـ
ب حناجرها .وهذا القمر مازال مشرقاا يف نائ يرسل خيوط الفضية على ما حولـ مـن فضـاء
وشــجر .ولكــن عبــدان اليرتــا لنــور السّــاطع فيلــوذ من ـ بأكنــاف الشّــجر وظــالل األيــك» (بــاكثري،
)19 :1984؛ هكــذا قــد حتـوّل حفيــف النّســيم العليــل إىل أنــني الثّكــاىل ،أصــبح ضــوء القمــر السّـاطع
قيالا يهرب من عبدان واليرتا إلي وذلك بسبب الشّعور احلـزين الّـذي يسـيطر علـى عبـدان مـن
أجل خطيبت املخطوفة .هكذا تؤدّي الطّبيعة دورها املتناسق مع النّف البشرية ألشخاص.
وهكذا يبدو باكثري قصاصاا ماهراا الينظر إىل التّفصيالت الوصفية على أنّها جمرّد موادّ
إخبارية ،بل إنّها جزء من احلركة االنفعالية يف القصّة .اجلزئيات الوصفية هنا تؤدّي وظيفة
وليس مقصودة لذاهتا جنم عن رغبة يف االفتنـان بالوصـف وتتفاعـل الطّبيعـة كأنّهـا كـائن
حــي مــع محــدان بعــد طــرد مــن القصــر« :فلــم يقــل ل ـ الرّجــل ش ـيئاا وإمنــا ج ـرّ حنــو ســدة
السّور ...ورأى أن املقاومة التغ  ،فأسل ل القياد ومشى مع يف ممرّ احلديقة الّل تفصل
بني السّور والقصر فرأى الورود والرياحني متفتّحة يف ضوء الشّم وكأنّها تبتسم مشاتة ب »
(بــاكثري .)25 :1984 ،ويف هــذا القــول مظهــر مــن مظــاهر الرّومانطيـة املتمـرّدة ،أمــال الشّــعور
الّذي كان يرافق الشّخصية يف هذا املوقف.
يلجأ باكثري يف تقدمي املكان فنّياا إىل وصف وصـفاا معبّـراا ومفسّـراا عـن طبيعـة الشّخصـية
وناهتا وهو عادة يسمّى باملكان النفسي ويقصد ب «املكان املصوّر من خالل خلجات النّف
وجتلياهتــا ومــا حتـيط هبــا مــن أحــداا ووقــائع» (النابلسـي .)16 :1994 ،وهكـذا جتــد القــار .يف
وصف األمكنة ،دالالت رمزية تدلّ على أوضاع ساكنيها االقتصادية واالجتماعية.
وصف األزمنة يف رواية «الثائر األمحر»
ميثّــل الـزّمن عنصــراا مــن العناصــر األساسـية الّــل يقــوم عليهــا فـنّ القــص .فــإذا كـان األدب
يعترب فنّاا زمنياا ـ إذا صنّفنا الفنون إىل زمانية ومكانية ـ فإنّ القص هـو أكثـر األنـواع األدبيـة
إلتصــاقاا بــالزّمن (أمحــد قاســم .)26 :1985 ،فعل ـى النّاقــد الرّوائــي أن ي ـدرك خطــورة ال ـزّمن
وحساسيت حينما حاول تتبع جتليات ودور يف تشكيل النّسيج العـام للنّتـاج القصصـي ليظهـر
القار .وظائف الدّاللية واجلمال الفنّي للرّواية.
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يشري الكاتب يف مستهلّ الرّواية إىل زمن بدء الرّواية هكذا« :وعند الظّهرية من أحد أيام
الصّيف القائظة ،طفق محدان ميسح بأطراف أصابع العرق املتصبّب من جبين  ،وهو يعمـل
يف حقل ـ وإحــدى رجلي ـ علــى ســنة ارــراا واألخــرى يرفعهــا عــن األرض حين ـاا( »...بــاكثري،
 .)1 :1984إنّ اإلشارة إىل الزّمن الّذي هو يوم من أيام الصّيف اررقة ،إشارة إىل الظّـروف
الصّعبة للعمل اجلماعي ومشاكل احلياة وما يعاين منـ اجملتمـع .ويتطـرّق الكاتـب يف مواصـلة
القّصة إىل شر وتفصيل هذ الظّروف الصّعبة.
يف هذ الرّواية ويف املشاهد األخرية للقصّة ،يشري الكاتب إىل مدى الزّم للقصّـة الّـل
استغرق حنو تسعة وعشرين عاماا ...« :بقيـا سـائرين كـذلك ،حتّـى الحـ هلمـا معـامل قريـة
ال ـدّور يف بقاي ـا ضــوء القمــر الغــارب فتــذكر محــدان حال ـ فــأراد أن يســأل صــاحب إىل أي ـن
ميضي ب أوالا إنّ الذّكرى جاشـ يف نفسـ ملـا رأى مسـقط رأسـ  ،فوقفـا ينظـران إىل القريـة
فمــا لبــث أن اســتعرب محــدان ،إذ انتفض ـ ذكري ـات تســع وعشــرين ســنة حافلــة بــاخلطوب
واألحــداا ،فجعل ـ مت ـرّ بذهن ـ كأنّهــا موك ـب عظ ـيم الطّــول والعــرض» (بــاكثري)172 :1984 ،؛
وكذلك املشهد األخري للرّواية تستمرّ من بداية أفول القمر حتّى هناية هـذ اللّحظـة« :ومضـى
الصّديقان يف طريقهما حتّى غرب القمر فحجبهما الظّالم» (باكثري.)173 :1984 ،
يف فقرة أخرى حيدّد الكاتب اللّيل كموعد لقاء احلبيبة إذ مـن املقـرّر أن يكـون اللّقـاء مـا
بني عبدان وعالية حيدا يف اللّيل« :رجـع عبـدان ذات ليلـة إىل بيتـ بعـد أن صـلّى العشـاء يف
جامع القرية ،فأسـرج بغلتـ وأجلمهـا مث ركبـها وسـار هبـا يف أزقـة القريـة مـن باهبـا اجلنـويب
صـدر يشـعر
املتهدّم فوك زها بعصا وانطلق هبا يف اخلـالء الواسـع وهـو رخـي البـال منشـر ال ّ
خبفّة عجيبة( »...باكثري .)12 :1984 ،فللتّوصـيف يف هـذا املنظـر وظيفـة معرفيـة؛ ألنّـ يعطينـا
معرفة على أنّ اللّيل عند الكاتب يناسب احلالة عبدان النّفسية.
يف املشهد التّاي توصف اللّيلة الّل أغرت فيها «شهر» محدان ،فجاوهبا وصفاا موحيـاا يناسـب
املوقــف« :وطــرق محــدان بــاب دار يف ليلــة مطــرية فيهــا هــزمي وللــربق فيمــا ومــيض واملــزن يهطــل
كأفوا القرب ،وقد ابتل ياب و قل نعلها بالوحل ،فما فتح الباب حتّى وجلـ انسـالالا ونظـر فـإذا
شهر تستقبل كالبدر وعليها غاللة بيضاء رقيقة التكاد في من أسـرار قوامهـا شـيئاا( »...بـاكثري،
 .)89 :1984يف هــذا املقطــع اختــار الكاتــب ليلــة ممطــرة إلجــراء بعــض األعمــال املذنبــة واملنحرفــة
الّل حلّلها مذهب العدل الشامل ألعضاء كي يقوموا بارتكاهبا .أما «اللّيـل» فعـىن بـ الكاتـب أكثـر
من أي زمن آخر يف روايت هذ ؛ ألنّ يتضمّن دالالت إحيائية ومعرفية خمتلفة.
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النتائج










مل يكسب الوصف حظّاا شامالا لدى النّقاد واألدباء ومل يهـتمّ بـ اهتمامـا بالغـاا بالنّسـبة
إىل دور وأمهيتّـ يف معاجلـة النّصــوص األدبيّـة وكشـف مالمــح النّصـوص ومجاليّاهتــا،
ومبا أنّ من أهـمّ عناصـر حتليـل النّصـوص فليجـب االهتمـام بـ وجيـب أنيبـذل النّقـاد
قصارى جهودهم في  ،لتقدمي الصّورة الدّقيقة والرّائعة من عناصـر آ ـارهم القصصـية
والرّوائية واالطّالع على هذا الفن واستخدام .
يعـدّ بــاكثري مــن الـرّوائييّن الّــذين عنــوا بالوصــف واســتخدام يف روايــاهتم عنايــة بالغــة
والوصف عند باكثري يشمل حيّزاا واسعاا من تقنيّات الرّوائي وباكثري يف روايت هذ الّل
دارسناها يف هذا املقال ،مليكتف بوصف األجـزاء واملشـاهد فحسـب ،بـل حـاول يف بنـاء
العالقــات والتّماسـك بـني عناصــر الرّوايــة دون أن خيلــق جـوّاا وصــفياا معقّــد حيــول دون
القــار .مــن أن يــدرك صــميم الرّوايـة وهــدفها ونســتطيع أن نقــول أنّ روايتـ هــذ تتمتّــع
بالوحــدة العضــويّة حيــث تــرتتبط أحــداا الرّوايــة بــاألخرى يف إطــار ســردي ،ومشــهد
وصفي يساعد القاريء متابعة النّص ودرك مغزا .
متكن باكثري بواسطة استخدام الوصف اجليد والرّائع مـع احلـ ّ املرهـف يف روايتـ أن
يرسم العناصر اهلامة يف عمل األديب ويدخل القار .إىل أعماق روايت بإعطاء صورة
ملموسة وواضحة من األحداا واملشاهد املعقّدة هلم ،لـذا ميكـن القـول إنّ قـدرة بـاكثري
يف فنّ الوصف كان مبستوى اهتمام على العناصر الرّئيسية وحتّى ميكن اإلشـار بـأن
لو ال مهارت يف فنّ الوصف وتقدمي صـورة واضـحة دقيقـة وملموسـة مـن عناصـر روايتـ
ملا متكن روايت من إحراز هذ الدّرجة األدبية املرموقة واملكترا هبا.
وأيضا جيب القول بأنّ باكثري استمتع بفن الوصف يف بيـان وتعريـف كـثري مـن عناصـر روايتـ ،
ولكـنّ األمــر الّــذي يظهــر جبلــي أكثــر مــن كـلّ شــيء هــو اســتخدام فـنّ الوصــف لرســم مالمــح
األشخاص مبا فيها من ظواهرهم االجتماعية وسلوكهم وعواطفهم النّفسية وغريها.
توظيف الوصف فنّياا يف جتسيم األمكنة الرّوائية يعطى الرّوايـة قـوّة دالليـة ومجـاالا فنّيـاا
ملتابعة احلوادا ومصري الشّخصي ات وال ّتعـاطف معهـا مـن قبـل قـار ..الوصـف اجلزئـي
ألماكن خاصّة يف هـذ الرّوايـة كاملنـازل واألمـاكن الّـل يسـكنها شخصـيات الرّوايـة هلـا
أ ر سيميائي ودالي بالر يف خمتلف اجملاالت كمجال االقتصاد واالجتماع.
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مــن أنــواع الوصــف األخــرى يف الرّوايــة نســتطيع اإلشــارة إىل وصــف األزمنــة اخلاصــة
واجلزئيـة يف بعــض املواضــع .متّ وصــف الــزمن اخلــاص يف أكثــر األحيـان مصــحوباا مــع
احلــوادا الّــل جتــري فيـ  .الظهــر ارــرق يف الصّـيف ،اللّيلــة البــاردة جــدا يف الشــتاء،
اللّيل املمطر والصّبح الربيعي؛ مجيـع هـذ األزمنـة مصـحوبة كـادا أو عمـل يقـع فيهـا
والّذي يناسبها متاماا.
إنّ أكثر التّوصيفات يف هذ الرّواية متّ استخدامها من أجـل رسـم الظّـروف االجتماعيـة
والسّياسـية واالقتصــادية والثّقافيـة يف العهــود املختلفــة قبــل احلكـم القرمطــي وبعــد يف
املكان الّذي يعيش في بطل الرّواية أي محدان.
الوصــف يف هــذ الرّوايــة يقــوم بوظائف ـ خمتلفــة ولكــن األوصــاف الّــل تقــوم بوظــائف
تفسريية وداللية هلا حضور كبري يف الرّواية.
يعتمد باكثري يف هذ الرّواية يف أغلب الفقرات على الوصف احلركـي (أو التّوصـيف الرّوائـي
أو الوصف السّردي) الّذي اليعطّل الزّمن تعطيال سكليّاا والوصف اجلامد ـ وهو الوصـف الّـذي
خال من احلركة ويعمل على إيقاف حركة الزّمن ـ يوجد بشكل قليل يف الرّواية.
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