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Abstract
Delivering the message is the permanent goal of language, because language is just a
means of transmitting thoughts, but there is a language called poetic language and its
purpose is not only to convey the message to the audience, but also to be effective.
Writers use this language in their literary works and they try to raise their language
from the level of communication to the level of influence. This is what leads us to
uncover the mechanisms that the Syrian novelist Hanna Mine uses to elevate his
fictional language from ordinary language to poetic language. We chose a novel from
his novels entitled "reputation of a bandit ", which Hanna wrote in an excellent literary
style and he used some of the linguistic and rhetorical techniques to make poetic the
language of his novel. The research showed, through the descriptive-analytical
method, that the novel "reputation of a bandit" is a poetic text that possesses many
poetic techniques from artistic photography, including metonymy and metaphors, to
intertextual depiction, including Quranic and poetry intertextuality, and the use of
popular proverbs that have an intense presence in the novel.
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مجالية جتلّي اللغة الشعرية يف رواية «شرف قاطع طريق» لـ ــ"حنّا مينة"
هبروز قرابن زاده



أستاذ مساعد ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة مازندران ،بابلسر ،إيران
(تاريخ االستالم 2228/20/81 :؛ تاريخ القبول)2228/23/81 :

امللخّص
إنّ التبليغ هو غرض اللغة دائما إذ إنّ اللغة ليست إال وسيلة نقل الفكر ،إال أنّ هناك نوعاً من اللغة يسمّی اللغة
الشعرية أو األدبية اليت ليست وظيفتها إيصال الرسالة إلی املتلقّي فحسب وإنّما حتمل يف طيّاهتا وظيفة أخری أال
وهي التأثري .يستخدم األدباء هذه اللغة يف أعماهلم األدبية ويسعون إلی االرتقاء هبا من املستوی التبليغي إلی
املستوی التأثريي ،وهذا ما يقودنا إلی الكشف عن اآلليات اليت يستخدمها الروائي السوري "حنّا مينة" لالرتقاء
بلغته الروائية من اللغة العادية إلی اللغة الشعرية .لذلك اخترنا رواية من رواياته عنواهنا "شرف قاطع طريق"
واليت كتبها حنّا بأسلوب أديب ممتاز واستخدم عدداً من التقنيات اللغوية والبالغية لشعرية لغة روايته .بيّن البحث
من خالل املنهج الوصفي  -التحليلي ،أن رواية "شرف قاطع طريق" ،نص شعري ميتلك الكثري من التقنيات
الشعرية من التصوير الفنّي مبا يف ذلك الكنايات واالستعارات املكنية إلی التصوير التناصّي منه التناص القرآين،
والشعري وتوظيف األمثال الشعبية اليت هلا حضور مكثّف يف الرواية.

الكلمات املفتاحية
الشعرية ،شرف قاطع طريق ،حنا مينة ،التصوير الفين ،التناص.
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املقدمة

جملة اللغة العربية وآداهبا ،السنة الثامن عشر ،العدد االول ،الربيع 2222

اللغة نشاط عقلي وأداة يعرب هبا اإلنسان عن حوائجه ويتواصل هبا أبناء اجملتمع كما عرّفها
ابن جين «إهنا أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم( ».ابن جنّي8389 ،م )99 :وعرفنا
أيضًا بأهنا« :نظام صويت ميثل سياقا اجتماعيا وثقافيا ،له داللته ورموزه وهو قابل للنمو
والتطور ،وخيضع يف ذلك للظروف التارخيية واحلضارية اليت مير هبا اجملتمع( ».الديلمي
والوائلي2221 ،م )11 :إنّ اللغة اليت نستعملها حنن يف حياتنا اليومية تعترب لغة عادية
غرضها الرئيس هو التبليغ أو إيصال الرسالة إلی املتلقّي وحتتوی علی الكلمات املألوفة
الواضحة القوية دون غموض أو إهبام وهي ختتلف عن اللغة األدبية اليت يستخدمها األديب
يف أعماله األدبية وغرضها باإلضافة إلی تبليغ الرسالة إلی املتلقّي هو التأثري؛ تلك اليت
تصور مشاهد تلفت النظر وتثري اإلعجاب بتأثريها يف نفس امللتقي« .تتمثل اللغة الشعرية يف
شىت صور االنزياح ،فهي خروج عن اللغة النمطية "املعيارية" ،إذ تكتسي طابع الشاعرية
باالنزياحات التركيبة والداللية ،فهي هدم اللغة وإعادة تشكيلها من جديد لتربز مبختلف
الصور اإلحيائية واجملازية لتحقق التفرد واخلصوصية ،فتخرج األلفاظ عن دالالهتا
املعجمية لتتجلى فيها صور اإلحياء( ».حاجي2281 ،م )38 :إنّ اللغة يف الرواية هي لغة
سهلة ال تعقيد فيها وهي عادة خالية من التعابري اجملازية إال أنّ الروائي يف العصر احلديث
حياول أن يرتقي بلغته من املستوی التبليغي إلی املستوی الشعري فهذا يعين الروائي يسعی
إلی استثمار عدد من التقنيات اللغوية واجملازية حيث انتقلت الرواية عربها من املسار
التقليدي والواقعي إىل آفاق الكتابة اجلمالية والفنية .ومن جهة أخرى حنن نعلم أن لكل كاتب
أسلوبه اخلاص ،فهو خيتارأدواته الفنية بناءً علی ثقافته ودائرة معلوماته ،كما هو شأن
كاتبنا حنّا مينة ،فعند قراءتنا لرواية "شرف قاطع طريق" جند أنفسنا أمام عمل يعوّل
الكاتب فيه على العبارة الشعرية وسيلة لسرد األحداث ،فالكاتب يقترب كثرياً يف فنه وأدواته
املستخدمة من الشعرية ،فيستخدم صوراً بالغية كالتشبيه واالستعارة والكناية ،ويضمن
فقراته كثرياً من األمثال الشعبية واأللفاظ املوحية فبناء علی احلوار الذي جيري بني
شخصيات الرواية فإننا جنده يلجأ أحيانا إىل لغة احلديث اليومي ،أو بعض املفردات
الشعبية؛ ألنّه يؤمن بأنّ هذا اللون من اللغة يساهم يف شدّ اهتمام القارئ وإغرائه مبتابعة
القراءة ،فهو كثريا ما يسعی إلی أن تكون روايته تتجاوز البساطة واملباشرة وهذا األمر
يؤكد علی ثقافته الواسعة .لذلك يهدف هذا البحث إىل دراسة ظاهرة شعرية السرد ،من
خالل دراسة تطبيقية على رواية" شرف قاطع طريق" للكاتب (حنّا مينة) والتعرف على
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مالمح هذه الظاهرة وبالتايل فإنّ البحث أدّى إىل طرح مجلة من األسئلة -8:ما هي
املميزات الشعرية للغة "حنّا مينة" وأي منط قد احتلّ املرتبة األوىل يف مزاوجاته من حيث
"الكم"؟ -2ما مجالية جتلي شعرية اللغة يف رواية شرف قاطع طريق؟

فرضيات البحث

 -8إنّ تداخل النصوص "التناص الشعري" جاء يف رواية حنّا من حيث "الكمّ" يف املرتبة
األوىل ،إال أنّ استغالل األمثلة الشعبية بأنواعه املختلفة له حضور مكثّف يف الرواية-2 .
خيتلف الغرض اجلمايل للخصائص الشعرية عند الروائي باختالف السياق الذي ورد فيه؛
لكن غرضه األساس هو إثارة الدهشة واملفاجأة للمتلقي وقد سعی إلی أن يرتقي بلغته من
املستوی التبليغي إلی املستوی اإلحيائي.
دراسات سابقة
 قراءة يف عناصر الواقعية السحرية يف رواية (الرجل الّذي يكره نفسه) للكاتب حنامينة.كتبت سيمني غالمي هذه املقالة ونشرت سنة  8931هـ.ش يف جملة "نقد ادب معاصر عريب"
العدد  .81تدل نتائج الدراسة علی أنّه استخدم يف هذه الرواية املؤشرات الواقعية السحرية
بأسلوب فنّي منها :االزدواجية ،التعايش بني الواقعية والسحر ،األسطورة والرّمز،
واإلضطهاد والتعسف يف اجملتمع .دراسة حتليلية لرواية «الثلج يأيت من النافذة» حلنا مينة.
كتب هذا املقال حممد هادي مرادي و حمسن خوش قامت .طبع هذا املقال يف جملة
إضاءات نقدية ،سنة  ،8938العدد .1قام الكاتبان يف هذه الدراسة بتبيني رؤية حنا مينة
الواقعية ومساهتا يف روايتنا هذه من جهة والكشف عن داللة األشياء اجلامدة ،من جهة
أخری -.دراسة حول حركة السرد يف رواية « املصابيح الزُرق» حلنّا مينه .هذه املقالة كتبها
عبد اهلل رسولجناد ،حسن سرباز ،سودابه خسرويزاده حيث طبعت يف جملة نقد ادب
معاصر عربی ،سنة  ،8931العدد  .89قد أظهرت الدراسة أنّه مل يستطع أن يتخلّص يف
هذه الرواية من عدم االنسجام بني زمن القصّة و زمن السرد ،بل قد نواجه من خالل
أحداث الرواية مفارقة زمنيّة بني تسريع السرد أو إبطائه حيث يتفوق زمن القصة على زمن
السرد «تسريع السرد» و يظهر ذلك يف تقنييت احلذف و التلخيص ،و قد يتفوق زمن السرد
على زمن القصّة « إبطاء السرد» و ذلك من خالل استخدام تقنييت الوصف و احلوار -.
اخلطاب االجتماعي يف رواية حنا مينة "البحر والسفينة "وهي رسالة قدمت استكماالً
ملتطلبات درجة املاجستري يف اللغة العربية وآداهبا يف جامعة اخلليل .كتبها جورج أنطون
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جورج أبو الدنني ونوقشت عام 2281م .تضافرت عناصر اخلطاب الروائي مع بعضها
البعض يف تشكيل اخلطاب الروائي يف رواية "البحر والسفينة وهي"؛ فتشاهبت األساليب
واألمناط يف وظائفها ،وتقاربت يف األدوار .
ملخص الرواية
إنّ رواية "شرف قاطع طريق" يرويها حنا مينة بعيين طفل ذي مخسة أعوام بأسلوب شائق
ومميز .ختيم على الرواية أجواء العشرينات من القرن العشرين .تبدأ الرواية باحلديث عن
قصة تلك الشابة اليت تتعرض لالغتصاب رغما عنها لتحل اللعنة عليها من اجملتمع ،الزوج
والعائلة بدال من الوقوف جلانبها واألخذ حبقها وهنا يقول حنا مينه «الزمن كان إىل جانب
الزوج ،العشرينات من هذا القرن كانت موبوءة باجلهل ،بالتخلف ،بالظلم االجتماعي،
وكانت السيادة املطلقة للرجل( ».مينة2221 ،م )82 :ينتقل بعد ذلك لبداية الرحلة بداية
بالتطرق إىل موضوع االحتالل أسبابه وتبعاته مبثال بسيط وذلك من خالل قصة الريف
السوري مع جتارة احلرير ودودة القز وكيفية تأثري االحتالل على اجملتمعات وإحلاق اخلراب
هبا وجتارهتا بإهناء هذه التجارة وإدخال املنسوجات اهلندية واملنتجات الفرنسية مما سبب
هالكا لتجارة ومستقبل هذه العائالت اليت تعزم حينها على اهلجرة والرحيل فتبدأ رحلة
العائلة املليئة بالتعب واحلكايا اليت تعرفنا على خبايا اجملتمع السوري وفئة قطاع الطرق يف
تلك الفترة ،من ظاهرة اضطهاد املرأة ،التقليل من شأهنا وحماولة إثبات أهنا ناقصة عقل
ودين إىل ظاهرة اإلدمان والسكر وتبعاته وهناية بانتشار فئة قطاع الطرق "الشرفاء"! رحلة
غريبة لطفل يف اخلامسة من عمره هزيل مريض مع أمه "مريانا" اليت جتيد أمرين أكثر من
غريمها "الصالة واخلوف" وأب رخو أمام اثنني العرق والنساء "سليم مينا" وشقيقتني مل
جير احلديث عنهما بشكل مركز يشقون طريقهم سريا على األقدام بني الغابات املليئة
بقطاع الطرق املخيفني حينا والرمحاء حينا واملدافعني عن الفقراء أحيانا أخرى.
مصطلح الشعرية (األدبية)
إن الشعرية تُعىن بقوانني اإلبداع الفين ،لتحديد املسوغات اليت جتعل من العمل عمال فنياً
كما تطرق رومان جاكبسون إىل الشعرية ،حيث أطلق عليها مصطلح (علم األدب) فريى أنّ
علم األدب ليس هو األدب ،وامنا هو األدبية ،أي ما جيعل من عمل عمال أدبيا«.لقد أصبحت
"األدبية" أي اخلصائص اليت جتعل من العمل عمال فنياً هي حمل الدراسة ،وموضوع علم
األدب ،فوجد الشكالنيون الروس أنفسهم مضطرين إلی العناية باخلصائص الشكلية،
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وخاصة (األدوات) كالقافية ،واإليقاع ،واجلرس ،واملفردات ،والبنيات ،واللغة عامة وهي يف
نظرهم الوسيلة األساسية لتحقيق "التغريب" ( »..ابن ذريل2222 ،م. )21 :يعتقد كمال أبو
ديب :أن الشعرية هي :وظيفة من وظائف ما يسميه (الفجوة أو مسافة التوتر)؛ ألن لغة الشعر
لغة تتجسد فيها فاعلية التنظيم على مستويات متعددة ،و هذا التنظيم حني ينشأ خيلق
"فجوة = مسافة التوتر" .وما خيلق الفجوة هو اخلروج بالكلمات عن معانيها القاموسية
املتجمدة واجلمع بني املتنافرات هذا ما خيلق الفجوة( .أبو ديب8311 ،م )22 :يعرّف
جاكبسون الشعرية بأنّها «نقل عنصر التعادل أو التكافؤ  equivalenceمن احملور الرأسي أو
حمور االختيار إلی احملور األفقي أو حمور التضامّ ،فإذا تصوّرنا قائمة رأسية تضمّ كلمات
مثل املشعل ،والفانوس ،واملصباح وأردنا أن ننظّم بيتاً من الشّعر فيه كلمة األقداح ،فإننا
خنتار من احملور الرأسي كلمة املصباح ونضعها علی احملور األفقي جبوار كلمة األقداح ...
فتجاور املصباح مع األقداح هو الذي كوّن الشعرية اليت يعرفها بأنّها تضامّ كلمات يف مساق
واحد ،بينهما عالقة صوتية أو حنوية( ».برنس3002 ،م )32 :ومع بساطة هذه املعادلة إال
أنّها تشي حبقيقة أنّ اللغة الشّعرية تنتظم مفرداهتا عالقات صوتية وحنوية ،حتيلها إلی
«لغة عليا جزلة  ،مفارقة للغة الشائعة املألوفة علی مستوی املفردات ،وعلی مستوی
األنساق اللغوي( ».العالق7221 ،م )10 :ينبغي التفريق بني اللغة الشعرية وبني لغة الشعر
إذا ما أدركنا أن مصطلح «اللغة الشعرية» من املصطلحات املتداولة اليت القت قبوالً أكثر من
مصطلح "لغة الشّعر" اعتماداً علی نظر إحيائي مفاده أنّ اللغة الشّعرية أكثر تعبرياً عن
فحوی الشّعرية من مصطلح لغة الشعر .لكنّ الشّعرية شيء واللغة شيء آخر .وهذا ال يعين
فصالً من أيّ نوع؛ ألنّ اللغة الشّعرية هي صورة أو هي جماز أو استعارة أو إيقاع ،أي إذا
كان بقصد التعميم( .مبارك8339 ،م )82 :املقصود باللغة الشعرية الروائية « :تلك اللغة
اليت تتداخل مع مقومات اجلنس الشعري لتسلبه أخص مقوماته الفنية ،والتركيبية،
والبنائية حمولة إياها عن طريق املعارضة إىل نص روائي مفارق يف أسلوبه وداللته».
(الطلبة2221 ،م )12 :وجند "أدونيس" يعرف اللغة الشعرية بقوله :استخدام املفردات
بطريقة حتيد هبا عن أصلها الوضعي ،أي عما وضعت هلا أصال ،ويشحنها بدالالت جديدة،
وهذا ما مساه القدامى اجملاز وما نسميه اليوم اللغة الشعرية( .أدونيس2222 ،م )22 :إنّ
لغة «الرواية تستفيد من الشعر وطرائقه التعبريية ،وتدخله ضمن بنيتها اليت ختضع بدورها
ألسلوب اجلنس الروائي ذاته» (منيف8330 ،م )02 :فال تأخذ من الشعر «ما خيرج هبا عن
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طبائعها العامة ،بل ما يعلي من تأثريها وثرائها ،وما جيعل منها نصًا ذا مجال شائك
ومكنون احتمايل» (العالق8331 ،م)818 :
داللة العنوان
العنوان عبارة عن كلمات ورموز تثبت يف بداية النص لتحيل على مضمونه وما يقوله النص للفت
انتباه املتلقي إليه .عرفه "ليوهويك" ( )Loe Hoekاملؤسس األول والفعلي لعلم العنوان الذي قام
برصد العنونة رصدًا سيميوطيقيا من خالل التركيز على بناها ودالالهتا ووظائفها ،يقول:
«بكونه جمموعة من الدالئل اللسانية ميكنها أن تثبت يف بداية النص من أجل تعينه واإلشارة إىل
مضمونه اجلمايل من أجل جذب اجلمهور املقصود( ».األمحر )221 :2282 ،يتركب عنوان
"شرف قاطع طريق" من ثالث وحدات معجمية شرف /قاطع /طريق .إن ما يلفت انتباهنا ألول
وهلة ،وحنن نستعرض عنوان الرواية "شرف قاطع طريق" أنه يلتزم بالصياغة االمسية املركبة
تركيبا حنويا ،فعنوان الرواية يتكون من ثالثة أمساء (شرف  +قاطع  +طريق) وإذا جئنا
ملعرفة داللة البنية التركيبية هلذا العنوان اتضح أنه مجلة امسية متكونة من مسند إليه حمذوف
"هذا" مثال ،ومسند يف لفظ "شرف" مدعوم مبضاف ومضاف إليه "قاطع طريق" كخرب .وما
نالحظه هنا هيمنة االسم يف عنوان الرواية وذلك لقوة الداللة االمسية من ناحية؛ ألهنا أشد
متكنا وأخف على الذوق السليم من الداللة الفعلية من ناحية أخرى كما أشار إليه الزركشي:
«الفعل يدل علی التحدد واحلدوث ،واالسم علی االستقرار والثبوت ،وال حيسن وضع أحدمها
موضع آخر( ».الزركشي ،التا ،ج )66 :4واإلضافة هنا غري احملضة يف الظّاهر :ألنّ املضاف
وهو اسم فاعل "قاطع" أضيف إلی معموله "طريق" أمّا النقطة اليت جيب االنتباه اليها هي أنّ
هذا النمط من اإلضافة جيري جمری األمساء املوصوفة ،مبعنًی آخر :إنّ اإلضافة هنا دلّت
علی الذات .فاإلضافة تعبري احتمايل ،حيتمل أكثر من معنی ،خبالف اإلعمال فإنّه تعبري
قطعي «والتحقيق أنّ لكلّ تعبري غرضًا ال يؤدّيه اآلخر ،فاإلعمال نصٌّ يف الداللة علی احلال أو
االستقبال ،واإلضافة ليست نصًّا يف ذلك ،بل حتتمل املضي واحلال واالستقبال» (السّامرائي،
3002م ،ج )774 :2أمّا بالنسبة إلی شخصية (اخلال برهوم) اليت وصفها القاص ب ـ ــ"قاطع
طريق" فتبيّن لنا أنّ هذه اإلضافة ليست غري احملضة بل حمضة؛ ألنّها تدل املضيّ كما أشار
إليها صاحب معاين النحو «فإن كانت إضافة اسم الفاعل واملفعول إلی معموهلما للمضيّ
فإضافتهما حمضة( ».السّامرائي3002 ،م )773 :إذا تصفّحنا هذه الرواية نری أنّه أشري يف
مقاطع كثرية من النص إلی انتساب اخلال برهوم يف الزمن املاضي ،مثل «فقد كان يف
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شبابه ،قاطعَ طريقٍ ،متمرّسًا ،شَرِسًا ،ال يهاب املوت» (مينة3001 ،م )74 :وأيضًا قال« :
«مع استواء الرّجولة ،تاب اخلال برهوم عن قطع الطّرق علی املسافرين» (مينة3001 ،م:
 )71أمّا من الناحية الداللية فهناك نوع من املفارقة بني الكلمات اليت تطرح هذا السؤال يف
ذهن املتلقّي :أمن املمكن أن يكون لقطاع الطريق شرف أو قيم أخالقية تربط مهنتهم؟ قد
يكون هذا أول ما يتبادر لذهن القارئ من العنوان ،سؤال قد يصيبه بالدهشة يف بداية الرواية
لكن ما إن يبدأ يف أحداثها سيجد إن السؤال سيبدل بسؤال آخر إذا خري القارئ بني قطاع
الطرق وأخالقهم و بني احلكومات وإحنطاطها ماذا سيختار؟! يف احلقيقة يفجأ املتلقّي عنوان
"شرف قاطع طريق" بتناقض الشرف مع قطع الطريق ،لكن حنا يعترف أن هؤالء الذين
ميارسون مهنا غري شريفة ليسوا يف األصل فاسدين فعندما تدين هلم القوة وجيتمع عليهم
اخلائفون والطامعون والباحثون عن خالص).عبارت نارسا وناقص است!)
التصوير الفنّي
إنّ املقصود بالتصوير الفنّي استخدام الصّورة اجملازية من تشبيه واستعارة وغريها يف
اإلنشاء الفنّي للعمل الرّوائي .يقول عبد احلميد القط يف تعريف الصورة« :الصورة -كما هو
معروف -وسيلة جتسيد التجارب الشعورية عند األدباء مجيعا .وتستمد مجاهلا من قدرة
األديب على إقامة عالقات ال وجود هلا بني األشياء يف واقع احلياة ،ومن نقل اللغة من
مستوى جديد فيه من طزاجة ،التعبري وجدته ما فيه .مما جيعلها سفريا حيسن التعبري
عما جيول بنفس األديب وييسر نقله لآلخرين نقال مؤثرا( ».القطّ8312 ،م )28 :إذا دققنا
النظر يف رواية "شرف قاطع طريق" ندرك أنّ الروائي حاول أن يستغل كل األدوات البالغية
اليت تؤهله للوصول إلی مرتبة اجلمال.
التشبيه
من األساليب اليت جلأ إليها حنّا لتحقيق شعرية اللغة (التشبيه) الذي ميتد من تشبيه مفرد إىل
تشبيه متفرع خيلق الصورة ويغطيها ،فعلى سبيل املثال كانت ومل تزل أمّ حنا "مريانا" خائفة من
سكر الوالد سليم؛ ألنّه إذا سكر صار طينة من شدّة السكر ،ويف معرض ذلك تصف الوالد
بقوهلا« :كفی يا سليم ،وجهُك مثل الشّوندرة احلمراء من الشّرب ،ولسانك ثقل حتّی صار مثل
الرّفش يف فمك ،فهل تتبهدل وتُبَهدِلنا معك أمام النّاس؟» (مينة2221 ،م )829 :قام القاص
بتشبيه وجه سليم عندما يصري أمحر من شرب اخلمر بالشّوندرة احلمراء «وهي نبات من فصيلة
السّرمقيات ،زراعي ذو جذور محراء» والغرض من هذا التشبيه هو بيان مقدار امحرار وجه
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سليم بعد شرب اخلمر وشبّه يف اجلملة التالية لسانه باجملرفة يف كونه عريضًا حيث هذا التشبيه
غرضه هو ذمّه وإظهار عيوبه بعد شرب اخلمر .إذن استطاع الشاعر من خالل هذه اجلملة عالوةً
على التشبيه البديع ،أن حيول النص املكتوب لنصٍ مرئي .هناك نوع آخر قريب من التشبيه
املقلوب لدی السارد وهو ما يسمّی بالتشبيه التفضيلي وهو أن يشبه شيء بشيء لفظًا أو تقديرًا
مثّ يعدل عنه الدّعاء أنّ املشبّه أفضل من املشبّه به كما أراد أن يصف مينة اآلغا أبو علی السبع:
«قاطع طريق هو ،لكنّه إنسان شجاع إال أنّه ذاق األهوال  ..قلبه من حديد ،غري أنّ احلديد
يلوی( ».مينة2221 ،م )12 :كما هو معلوم إنّ حنا شبّه قلب اآلغا باحلديد يف صلبه وشدّته مثّ
رجع وفضّل املشبّه علی املشبّه به حيث قال إنّ احلديد فيه اعوجاج وانعطاف وهبذا التصرّف
أخرج التشبيه عن ابتذاله ويكسوه ثوبًا من اجلمال يستوقف النظر إعجابًا .إليكم إحصائية
للفقرات املشتملة على التشبيهات املستخدمة عند الروائي واجلدول التايل يوضح تواترها وكثرهتا:
الرّقم
1
2
3
4
1
2
3
2
9
11
11
12
13
14
11
12
13
12
19
21
21
22
23

التشبيه
هي النعجة اليت اعتربت ظلماً ضآلة
فقد انقشع كما الغيم األسود أمام الرّيح ،حكم العثمانيني عن سورية
النجوم املعلّقة كالقناديل يف السّماء
تركع أمامه علی ركبتيها كما تفعل أمام صورة العذراء
كانت خائفة ترتعد كأنّ هبا برداء
وشرعنا يف سري أشبه بالزحف
لكن اإلشاعة تبقی اإلشاعة .تسري كما الرّيح
مبثل ملح البصر ابتعلت الظلمة اآلغا والدليل
أسبح يف الظلمة كما تسبح مسكة يف املاء
الدّهر دوالب
عصابة من قطاع الطرق كقطعان ذئاب جائعة
اقتالع الرّجل من وحل الطّريق كاقتالع الشّوكة من اإلصبع
كيف ينامون وأمّهم شوحة حتوّم عليهم ؟
كنتُ أنوس بني بني احلياة واملوت كذبالة قنديل واهنة
وجهك مثل الشوندرة احلمراء من السّكر
ولسانك ثقل حتّی صار مثل الرّفش يف فمك
إنّ وزين مثل وزن الريشة
أنت مثل الضبع
بعد املوت تذهب أرواحنا كحمامات بيضاء ،إلی أحزان أبينا إبراهيم
التصقت أمّي به ،كأنّه الرّحم الذي خرجت منه
إنّه خبفّة النّمس وبطش السّبع
وهذا نصطاده مثل عصفور الدّوري
هو اجلبل الذي ال هتزّه الريح

نوع التشبيه
حسي -حسي
حسي -حسي
حسي -حسي
حسي -حسي
حسي -حسي
حسي -حسي
حسي -حسي
حسي -حسي
حسي -حسي
حسي -حسي
حسي -حسي
حسي -حسي
حسي -حسي
حسي -حسي
حسي -حسي
حسي -حسي
حسي -حسي
حسي -حسي
عقلي  -حسي
حسي -حسي
حسي -حسي
حسي -حسي
حسي -حسي

رقم الصفحة
11
11
23
22
22
33
41
13
21
31
22
23
92
91
123
123
133
122
134
192
191
193
191
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االستعارة
إذا تورّقنا رواية "شرف قاطع طريق" جند أن الروائي قد وظف عددا كبريًا من االستعارات إال
أنّ االستعارة املكنية (مبا فيها من التشخيص والتجسيم والتجسيد) هلا حضور مكثّف يف
الرواية .ومن االستعارات التجسيمية اليت استخدمها حنّا يف هذه الرواية قوله« :أصبحنا
حماصرين يف بيت اآلغا ،ال نستطيع اخلروج .فاملوت حيوّم فوقنا» (مينة2221 ،م )19 :كما
هو معلوم إنّ املوت هو أمر جتريدي شبّهه حنّا بطائر من اجلوارح الذي حيوم ويطري فوقهم،
وهنا صُرّح باملشبّه وهو املوت ،ولكن حُذف املشبّه به وهو الطائر املفترس .ببيان آخر ،عبّر
حنّا عن اجملرّد "املوت" باحملسوس "الطائر املفترس" حيث يرسم لنا هذا التجسيم املعاين
الدقيقة اليت هي من خبايا العقل ،وكأنّها قد جُسّمت حتّی رأهتا العيون .إنّ نوعًا آخر من
االستعارة التجسيمية هي اإلضافة االستعارية مثل قول الروائي حينما يصوّر لنا املعجزة اليت
قامت هبا اجلارة الشجاعة يف إنقاذ األمّ« :يف ذلك اليوم ،أمام بسالة اجلارة ،معجزهتا يف
إنقاذ األمّ من أشداق الرّدی ،نسيتُ كرهي هلا( ».مينة2221 ،م )828 :الشاهد يف هذه
اجلملة هو تركيب "أشداق الرّدی" حيث أضيف فيه لفظ املضاف "أشداق" إلی املضاف إليه
"الرّدی" .يف اإلضافة االستعارية «تضطرب العالقة املعنوية بني املضاف واملضاف إليه يف
االستعارة ،وتربز بشكل واضح عملية رفض النظام العقلي املنتظم للعامل ،ليحل حملّه نظام
جديد قائم علی احلدس( ».أبو العدوس8331 ،م )830 :ففي "أشداق الرّدی" ال توجد أية
عالقة منطقية بني املضاف واملضاف إليه ،وإنّما أدّت إلی خلق شيءٍ جديد فيه من صفات كلٍّ
منهما نتج من خالل اجلمع بني عنصرين ينتميان إلی قطبني خمتلفني :القطب األوّل" :أشداق"
والقطب الثاين" :الرّدی" وهذا الشيء اجلديد يدرك باحلدس.
االستعارة التمثيلية
هذه االستعارة هي أكثر أنواع االستعارة انتشاراً يف الرواية ومن ذلك قول حنّا عندما يصف
تردد أمّه وهي علی خشية دائمة من اجملهول« :عرفته حني أخذتين أمّي معها إلی بيته يف
اللوشية ،ترافقها األرمل جارتنا ،وأمّي ،حبناهنا ،خوفها ،رجائها املوضوع يف هالة العذراء
مرمي ،تقدّم رجال وتؤخّر أخری» (مينة2221 ،م )829 :الشّاهد يف هذه اجلملة هي (تقدمُ
رجال وتؤخر أخرى) فهنا مت تشبيه حال أمّه املترددة يف فعل أمر (اجمليء حنو مزنل اخلال
برهوم) حبال من يقصد مكانا معينا فيقدم رجال مث يرجعها مرة أخرى إىل مكاهنا فهو
يراوح يف مكانه ،فاألصل هي يف تردده يف اجمليء عند اخلال برهوم كمن يقدم رجال مث
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يرجع يؤخرها مرة أخرى ،فهو كما ترى تشبيه متثيلي شبه هيئة وحال أمّه املترددة حبال
من يقدم رجله مث يؤخرها ،مث حذف املشبه وأداة التشبيه ،فصار تقدم رجال وتؤخر أخرى
فصار الكالم استعارة متثيلية .أمّا عن االستعارات داخل رواية "شرف قاطع طريق" فهي
غالبا تأيت علی التوايل يف اجلدول اآليت:
الرّقم
1
2
3
4
1
2
3
2
9
11
11
12
13
14
11
12
13
12

االستعارة
النّدم يقطر من قسمات وجهه
تاركا األسرة فريسة الفقر واجلوع والربد والظّلمة
ظروفها الشقية شقية سوداء
يف مستنقع مفاهيم العشرينيات
تسهر األرض علی ضوء مشوعها البعيدة
إنّ السّماء واملالئكة فيها سدّوا آذاهنم عن دعواتنا
احلرير الصّناعي غزا األسواق
تدخّلت األم ،مصادفة ،بكذبة بيضاء
املوتُ حيوّم فوقنا
النّجوم كانت شاهدة ،أدلت بشهادهتا يف ما جری
الريح كانت رسوال محلت إلينا ما قالته لغة الرّصاص
الرّعبة اليت أكلناها
إنّ لسعة الربد كانت تعطي لفاكهة الشّتاء اليت امسها نار
متعة من نوع خاص
وهي خائفة أن يتخطّفين املوت
معجزهتا يف إنقاذ األمّ من أشداق الرّدی
تقدّم رجال وتؤخر أخری
النعمة اهلابطة من السّماء
لفّنا الليل بعباءته اليت نسجها من كفن النّهار

نوعها
مكنية (التجسيم)
اإلضافة االستعارية ،مكنية (التجسيم)
مكنية (التجسيم)
اإلضافة االستعارية ،مكنية (التجسيم)
مكنية (التشخيص)
مكنية (التشخيص)
مكنية (التشخيص)
مكنية ( التجسيم)
مكنية ( التجسيد)
مكنية (التشخيص)
مكنية (التشخيص)
مكنية ( التجسيم )
مكنية ( التجسيم )
مكنية ( التشخيص )
مكنية ( التشخيص )
االستعارة التمثيلية
االستعارة التصرحيية
مكنية ( التشخيص )

رقم الصفحة
3
3
11
11
24
32
33
43
23
23
23
22
23
91
111
113
114
119

 الكنايةإذا دققنا النظر يف الكنايات اليت استعان هبا الروائي لشعرية لغته فنجد أنّ أكثرها مييل إلی
كناية عن الصفة ومنها قوله« :ردّ الوالد بزنق - :يف هذه احلال أنا لستُ برجلٍ – .فشرّ من
قال هذا ،ولكن  ...قالت األمّ - :ال تصبّ ،يا خديّج ،الزّيتَ علی النّار( ».مينة2221 ،م:
 )891الشاهد يف هذه اجلملة مقولة "صَبَّ الزَّيتَ على النَّار" هذا القول خرجت كلماته عن
حقيقة معناها ،فإذا قيل :صَبَّ الزيت على النار فاملراد :زاد األمر اشتعاال واحتداما وتقال
هذه املقولة يف حني وجود خالف بني طرفني ويأيت طرف ثالث ويزيد من حده اخلالف بينهما
حينها يقال انه "صَبَّ الزَّيتَ على النَّار" فهو جماز معتمد على الكناية؛ إذ هو مثل؛ أو تعبري
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اصطالحي جرى جمرى املثل .ومن الكنايات اليت تدل علی الصّفة قوله« :ال أحد يستطيع أن
يفرض علينا شيئًا ،يأخذون ما نسمح به ،فإذا ركبوا رؤوسهم قُتِلُوا ،نقتلهم دون أن نسأل
عنهم أو عن حكومتهم( ».مينة2221 ،م )828 :فالركوب علی الرؤوس كناية عن صفة املعاندة
واملكابرة وينحصر يف بيان اإلصرار على األمر والعناد فبالتايل آثر الروائي االنزياح عن قول
ذلك مباشرة؛ ألنّ اإلحياء به يكثّف الوظيفة الشعرية .قد يستلهم حنا اآليات القرآنية ليعيدها
يف صياغة جديدة لتزناح عن قالبها بصور جديدة يضيفها من عنده ومن ذلك قوله« :فقميصه
مل يقدّ من دبر بل من حنر» (مينة2221 ،م )1 :هذه املقولة كناية عن كون الوالد آمثا يغترف
الذنوب دائما وكما هو معلوم إنّ الروائي يستدعي قول اهلل تعاىل يف سورة يوسف (ع)﴿ :وَإِنْ
كَانَ قَمِيصُهُ قُدََّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصََّادِقِنيَ﴾ (يوسف )21 :أمّا عن الكنايات داخل
رواية "شرف قاطع طريق" فهي تتمثّل يف اجلدول اآليت:
الرّقم
1
2
3
4
1
2
3
9
11
12
13
14
11
12
13
12
19
21
21
22
23
24
21
22

الكناية
فقميصه مل يقد من دبر ،بل من قبل
ال يعرف اخلوف سبيالً إلی قلبه
وضعت يف صدرها حجراً بدل القلب
إنّنا يف صيام دائم
يف تلك األيّام السّود
هذه الكافرة قضت علی رزقنا
ما جری قد جری
روحي وصلت إلی حلقي
مالئكة الوالد ،يف حرب مع أبالسة الوالد
كيف أنام والدّنيا قائمة قاعدة
ستجلس الدنيا علی قفاها
نامت بعني واحدة
أنطاكية علی شلفة حجر
داوی نفسه جبرعة من اليت كانت هي الدّداء
ال تصبّ يا خديّج الزيت علی النّار
مشّر الثياب قبل الوصول إلی النهر
أنت طويل اللسان بعد أن تسكر
فإنّه أكل خراء
حتّی كدتُ أن أخرج من جلدي بسبب نقّها
يشيل اللقمة من فم السبع
أقوالك أوامر
أفلتت منا غمزة أو ملزة
واهلل زحط قليب لرجلي
كان بيننا خبز وملح

نوعها
كناية عن كونه مذنباً
كناية عن نسبة الشجاعة إليه
كناية عن شدة القساوة
كناية عن شدة اجلوع
كناية عن األيام اليت فيها شقاء وتعاسة
كناية عن املوصوف (فرنسا)
كناية عن عدم الندامة مما مضی
كناية عناجلزع وعدم الصرب علی ما نزلبه
كناية عن عميق النوم
كناية عن االضطراب وعدم االستقرار
كناية عن األمن واهلدوء
كناية عن التوتر وعدم النوم كافيا
كناية عن شديد القرب
كناية عن اخلمر
كناية عن زيادة اشتعال األمر واحتدامه
كناية عن العجلة يف األمور
كناية عن القدرة على اإلهانة أو الشتم
كناية عن الشتيمة
كناية عن شدة االنزعاج
كناية عن الشّجاعة واحليل
كناية عن االمتثال واالنقياد
كناية عن الوشاية أو الكلمة
كناية عن شدة اخلوف والرّعب
كناية عن إثبات الوفاء والصداقة

رقم الصفحة
2
2
11
31
31
41
41
12
23
24
24
21
114
111
132
111
111
112
122
123
192
192
192
214
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شعرية التناص
التناص يف أبسط صوره ومعانيه ،يعين« :أن يتضمن نص أديب ما نصوصاً أو أفكاراً أخرى
سابقة عليه عن طريق االقتباس أو التضمني أو التلميح أو اإلشارة أو ما شابه ذلك من
املقروء الثقايف لدى األديب ،حبيث تندمج هذه النصوص أو األفكار مع النص األصلي،
وتندغم فيه ليتشكل نص جديد واحد متكامل( ».كريستيفا8331 ،م)28 :
 تناص ديينللموروث الديين حيزه يف روايات حنّا السيما هذه الرواية فقد كان كتاب اهلل مصدرًا رئيسًا
هنل منه الكاتب صوره وقد متيز بتعدد آلياته وأشكاله وصوره .جلأ الروائي إلی استخدام
اجلمل القرآنية ويف هذا اللون من التناص استطاع أن ينقل النص القرآين بشكلني مها :نقل
النص كما هو دون حتوير وتغيري والشكل اآلخر :نقل النص كما هو ولكن بتغيري كلمة واحدة
وإحالل كلمة أخرى حمله .ومن أمثلة النوع األول« :واألماناتُ ال تُخانُ إال فِي حاالتٍ نادرةٍ،
وبسببٍ من العَينَنيِ ،المرأةٍ جَمِيلةٍ نظراتُها ال تُقَاوِمُ ،وليسَت قَرِيبَة أو نَسِبَة ،وتنتطبق عليها
اآلية الكرمية« :خَائِنَةَ األَعيُنِ وَمَا تُخفِي الصُّدُورِ» ولِأَنَّنِي طِفلٌ بَعدُ لَم أَفهَمِ املُرَادَ مِن كلّ هذا
الكلَامِ» (مينة2221 ،م )811 :فهي عبارة تتناص مع قوله تعالی﴿ :يَعلَمُ خَائِنَةَ األَعيُنِ وَمَا
تُخفِي الصُّدُورُ﴾ (غافر )83 :والكاتب يف هذه الفقرة رمبا كان يريد أن يشري إلی أنّ الرجل
غالبًا ما ميتحن باملرأة مبعنی آخر :إنّه ضعيفٌ أمامها ،حيث يؤيّد هذا األمر هذه اآلية
الكرمية .قال ابن عبّاس« :هو الرجل يكون جالسًا مع القوم ،فتمرّ املرأة ،فيسارقهم النظر
إليها» (درويش8333 ،م ،ج )112 :1ففيها إضاءة خافتة إىل قول رسولنا الكرمي -عليه
الصالة والسالم« : -ما يكون لنيب أن تكون له خائنة األعني» (الطباطبائي8331 ،م ،ج:81
 )929أي ال تصدر منه .واملالحظ على هذه الفقرة أن التناص فيها مل يلجأ الكاتب فيه إىل
حتوير أو تغيري ،بل يورده كما هو .أمّا املثال الذي ظهر به النوع الثاين فقوله« :بَعدَ قَلِيلٍ ،هنق
محارٌ يف طلب عليقه ،فقال خديّج :إنّ أنكر األصوات ألصوات احلمري .احلمد هلل الذي
رزقين صوتًا مجيلًا ،حنونًا ،أغري النساءَ يب بسببه( ».مينة2221 ،م )813 :فهي عبارة
تتناص مع قوله تعالی﴿ :إِنَّ أَنكرَ األَصواتِ لَصَوتُ احلَمِريِ﴾ (لقمان )83 :فكما هو واضح
فإن النص مأخوذ حبرفيته مل يتصرف فيه حنّا إال بتغيري لفظة "صوت" إلی "أصوات" فهذا
التناص كما يبدو ال يظهر فيه إال حتوير جزئي اليكاد يذكر.
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029

 تناص شعريللتناص الشعري مساحة نلمسها يف رواية "شرف قاطع طريق" ،ومعنی هذا يعين تأثّر
الروائي بالنصوص الشعرية اليت قرأها .يعمد الروائي إلی توظيف الشعر يف العمل
السردي ،وهذا قد يكون من باب الزينة ،أو املتعة بالنسبة للكتاب التقليديني ،أمّا احملدثون
أو املعاصرون فقد رمسوا لتوظيف الشعر دورًا معيّنًا يؤدّيه يف اهلندسة املعمارية العامّة
للرواية( .سالم2282 ،م )889 :وهذه التقنية هي اليت نلمسها يف رواية "شرف قاطع طريق"
واليت حتتفي بالكثري من املناصات الشعرية نذكر منها« :واألماناتُ ال تُخانُ إال فِي حاالتٍ
نادرةٍ ،وبسببٍ من العَينَنيِ ،المرأةٍ جَمِيلةٍ نظراتُها ال تُقَاوِمُ ،وليسَت قَرِيبَة أو نَسِبَة،
وتنطبق عليها اآلية الكرمية« :خَائِنَةَ األَعيُنِ وَمَا تُخفِي الصُّدُورِ» ولِأَنَّنِي طِفلٌ بَعدُ لَم أَفهَمِ
املُرَادَ مِن كلّ هذا الكلَامِ ومل يفهمه الوالدان أيضًا ،وربّما ال يفهمُهُ ،بدقّة ،خديّج نفسه،
وإن كان صحيحًا ،يذَكرُنِي عندَما أكبُر بقول املتنبّي:
هـ ـ ـ ـ ـ ــا وَخَانَـ ـ ـ ـ ـ ــت قُلُـ ـ ـ ـ ـ ــوبَهُنَّ العُقُـ ـ ـ ـ ـ ــولُ
أَفسَـ ـ ـ ـ ـدَت بَينَنَ ـ ـ ـ ــا األَمَان ـ ـ ـ ــاتِ عَينَ ـ ـ ـ ــا
» (مينة2221 ،م)811 :
وظّف حنّا مينة بيتَ املتنبّي يف السياق املناسب له؛ فاملتنبّي يری أنّ عيون املرأة سببٌ يف
الفساد بني األمانات فكلّ من ينظر إلی عينيها عشقها وغلبه اهلوی علی حفظ األمانات
فخان فيما يؤدّيه من الرساالت وخانت العقول قلوب أصحاهبا ،من حيث مل تصوّر للقلوب
وجوب حفظ األمانة وحسّنت للقلوب الغدر واخليانة ،فاإلتيان هبذا البيت كان من باب
التمثيل والتأكيد على الفكرة .ومن أمثلة هذا التناص ،أيضًا قوله« :كانت هناك علی طول
الطَّرِيق بني السَّوَيدِيةِ وأنطَاكيَّة ،إشاعاتٌ تقول :إنّ اخلال برهوم مات! لكنّه يف احلقيقة لَم
يَمُت ..وعندما سأكرب ،وأقرَأ املتنبّي ،سأتَذكرُ اخلال برهوم هبذا البيت:
ثُ ـ ـ ـمَّ انتَفَض ـ ـ ـتُ فَـ ـ ــزالَ القَ ـ ـ ـربُ وَالكَفَ ـ ـ ـنُ
كَـ ــم قَـ ــد قُتِل ــتُ وَكَـ ــم قَـ ــد مُ ــتُّ عِن ـ ـدَكُمُ
(مينة2221 ،م )01
يقول املتنبّي :كم مرة أخربت مبويت وقتلي وأنا حيّ ،فبطل ما متناه املرجفون وزالت
أراجيفهم.
 توظيف احلكم واألمثال يف العمل الروائيإنّ مثل هذه األمثال «وسيلة التعبري عن أفكار األديب وعاداته وتقاليده وهويته ،إذ ساعدت هي
األخری يف إثراء لغة الروائي يف مستواها التناصي ،باعتبارها عالمات هلا داللتها اخلاصّة
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علی مستوی هذا النص الروائي ،فهي تندرج يف سياق املتخيّل االجتماعي وعالقته بالواقع
والتاريخ ،مما يكسبها خاصية مجالية يف النص( ».فرشوخ8331 ،م )822 :ومن هذه النماذج
نذكر ما يلي - :قال اآلغا :تفضّلوا يا مجاعة وال تؤاخذونا  ..املثل يقول" :جود من املوجود" ومن
املوجود نأكل ،قولوا باسم اهلل  ..وأنتِ ،يا أخيت ،اهتَمّي بالصّغار ،وما بعد الضّيِّق إال الفرَج!
غدًا صباحًا نؤَمِّنُكم إلی أنطاكيةَ .تعالوا يا أوالد ،كلوا يا حبيباتيو كلوا ..اجلوع كافر( ».مينة،
2221م )12 :أتی الرّاوي يف هذه الفقرة بثالثة أمثال :األوّل مثل "جود من املوجود" فهو مثل
شعيب يستعمل يف الدارجة يفيض حكمة وكرمًا؛ ألنّه ييسر العطاء فيجعله مما يف اإلمكان
والوسع والطاقة ،ومل جيعله فوق الطاقة فيصعب علی اإلنسان .نلمح يف هذا املثل حكمة
بالغة ،وهي أال نعاجل مشكلة مبشكلة أخری ،وأال نطفئ النار بالنار؛ ألنّ من يتكلّف يف العطاء
فإنّه قد تسبب يف خلق مشكلة لنفسه من خالل حتمل األعباء اليت فوق طاقته .واملثل الثاين
املستعمل يف هذه الفقرة هو "وما بعد الضيّق إال الفرج" .إنّ هذا املثل قوامه التفاؤل واألمل
ويبلغنا أنّه ليست كلّ مشكلة أو مصيبة يف هذه الدنيا إال وهلا هناية ،إال وهلا حلّ وعلينا أال
نفقد األمل أبدًا ونبقی متفائلني .أمّا املثل األخري فهو "اجلوع كافر" :هذه املقولة تقال عند
اجلوع من باب املزاح! وهذه املقولة إنّما يقصد هبا أنّ اجلوع الشديد قد يورد بعض الناس
موارد الكفر والعصيان وترك العادات وهو يف ذلك شبيه بالفقر الذي يسوغ وصفه بالكفر
أيضًا .وإليكم إحصاءً عامّاً لألمثال اليت استخدمها الروائي يف روايته:
الرّقم
1
2
3
4
1
2
3
2
9
11
11
12

األمثال
إذا مل تضرب املرأة اضرب خياهلا
كيد الرّجال هدّ اجلبال وكيد النّساء هدّ الرّجال
أصبحت "مقطوعة من شجرة" كما يقال
املسيح أحبّ األطفال قال لتالميذه :دعوا األطفال يأتون إيل
الصّباح رباح كما يقولون
بقدر القرد ما مسخه ربه (أنّ القرد مسخه اهلل حبيث أنّ فتحة شرجه محراء وحجمها كبري وعارية يراها كل
من ينظر إليه وال يستطيع إخفاءها
عندما تتضايق البقرة تدوس فلوها
جود من املوجود
ما بعد الضيق إال الفرج
اجلوع كافر
املكتوب ما منه مهروب
األكل علی قدر احملبّة

رقم الصفحة
9
9
12
41
49
12
21
21
21
21
24
114
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اهلل سبحانه وتعالی قال لعبده :قم ألقوم معك وليس من ألطعمك
كانت حاطة احلزن باجلرن
من صرب يا مريانا ظفر ،ومن جلّ كفر
جاءت احلزينة لتفرح ،ما لقت للفرح مطرح
ما بعد الضيّق إال الفرج
أنت تقول :ثور فتجيبك قليلة العقل هذه :احلبوه
كلما دق الكوز باجلرة
العريان ال يستر عريانة
عند االمتحان يُكرم املرء أو يهان
الكالم جيرّ الكالم
أذن من طني وأذن من عجني
أخبل من كلب يف فمه عظمة
املثل يقول :إذا مل تضرب املرأة ،اضرب خياهلا
يف احلركة بركة

23

املكتوب علی اجلبني ،البدّ أن تراه العني
الصّباح رباح

14
11
12
13
12
19
21
21
22
23
24
21
22
22

029
119
122
122
141
142
111
121
121
121
122
123
123
133
139
211
213

 استغالل الشعر الشعيب واألغنية البدويةاألغنية الشعبية هي معيار حقيقي للتعرف على حضارة األمم وأذواقها ،ونعين هبا «األغنية
احلية اليت تنبعث من صميم الشعب لفظا وحلنا ،توارثها الشعب ،مث خضعت ملا ختضع له
أشكال التعبري األخرى من تطوير وتغيري يف حمتواها ،تسهم مع غريها يف أشكال التعبري
الشعيب يف الكشف عن صورة بناء اجملتمع الشعيب( ».إبراهيم ،التا )291 – 291 :فمن
األغاين اليت جاء توظيفها يف الرواية توظيفا جزئيا ،وذلك حسب حاجة الكاتب أو مبا
خيدمه ،جند يف الفقرة التالية أغنية بدوية رائعة« :ومل أكن ،يف مدی التخيّل ،أحسَبُ أنَّ
يَومًا سيأتِي ،وقد أتی ،أمسع فيه فريوزنا الرائعة ،بصوهتا الضوئي امللمّس ،تغنّي:
وَتَرَكون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدّارْ
حَسَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبُونَا وِالدْ صِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغَْار
نَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحْنُ وِالدْ صِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغَارْ
وَدَارَتْ فِينَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدَّارْ
(مينة2221 ،م)31 :
جاءت هذه األبيات منسجمة مع السياق الذي وردت فيه؛ ألنّ حنّا مينة قبل اإلتيان مبثل
هذه األبيات الشعبية اليت غ نّتها "فريوز" وهي فنانة لبنانية برزت يف ظل الضوء الثقايف
الالمع لبريوت يف عقدي اخلمسينيات والستينيات ،حتدّث عن امرأة جارة يف بلدته األولی
السويدية ،حينما كان حنّا بني اخلامسة والسادسة من عمره ،حيث كانت خترج هذه املرأة

 029

جملة اللغة العربية وآداهبا ،السنة الثامن عشر ،العدد االول ،الربيع 2222

يف الضّحی ،لتشرب القهوة أمام الباب أو البستان ،وكانت نسمات الصباح تأيت إلزاحة
القميص عن إحدی الركبتني فال تكلّف نفسها عناء ردّ القميص إلی مكانه غري مبالية حبنّا
الصغري؛ ألنّها ما كانت تظنّ أنّ ولدًا طفال تستيقظ حواسه .فمن األغاين األخری اليت جاء
توظيفها يف الرواية وذلك حسب حاجة الكاتب ،نراها يف الفقرة التالية حيث يقول حنّا:
«وَحنيَ وَضَعَ خُدَيِّج يَدَهُ علی خدِّه وغنَّی أَحد مواويله بكت األمّ ،فتأثّرنا لِبُكائها .كان املوّال
إذا مل ختُنِ الذَّاكرة ،يقول:
وَشَ ـ ـ ـ ـ ـمّتتْ الع ـ ـ ـ ـ ـدَی والنَّـ ـ ـ ـ ــاسُ فِينَـ ـ ـ ـ ــا
عَلَامَ ـ ـ ـ ـكَ يَـ ـ ـ ــا دَه ـ ـ ـ ـرُ حَطَّي ـ ـ ـ ـتَ فِينَـ ـ ـ ــا
مـ ـ ـ ــن كتـ ـ ـ ــر املـ ـ ـ ــوج نَسّـ ـ ـ ــانا احلبـ ـ ـ ــاب
وَ حَطََّينَـ ــا يـ ــا دَه ــرُ بِمَرك ــبٍ وَسَـ ــارَ فينَـ ــا
فردَّ عليه الوالد بالزمة عتابا تقول :دنيا وسيعة واملهوّن ربنا» (مينة2221 ،م )808 :فهذه
املقاطع صورت لنا احلالة النفسية اليت آل إليها "عائلة حنّا" عكست صراعًا قويا بني طموحاهتا
وأحالمها وتطلعها إىل املستقبل ،وبني واقعها املرير بسبب ما تعانيه العائلة من التشّرد والعذاب
والتيئيس يف السفر حيث الدنيا برحبها ووسعتها أصبحت يف رؤية األم "مريانا" ضيّقة.
أمَّا بالنَِّسبة إىل ملخص األشعار (الفصحی والشعبية) يف الرّواية فهي كاآليت:
الرّقم
1
2
3
4
1
2
3
2
9
11
11
12
13
14

األشعار العربية الفصحی والشعبية
يا جارحة بسيوف حلظك انصفي /كأس اهلوی حيلی شرابو انصفي
لو ملّكوك ألف جنّة انصفي/اجلنّة لِكِ وجهنّم احلمرا لنا
عالم يا دهر حطّيت فينا /وخليت النّاس والفرنساوي يشتموا فينا!!
علی قلق كأنّ الرّيح حتيت /أوجّهها مييناً أو مشاالً
كم قد قتلتُ وكم قد متّ عندهم /مثّ انتفضتُ فزال القرب والكفن
حسبونا والد صغار /وتركونا يف الدار
ودارت فينا الدّار /حنن والد صغار
ال تقنطي إن رأيت الكأس فارغة  /يوماً ويف كل عام ينضج العنب
عالمك يا دهر حطّيت فينا /ومشّتت العدی والنّاس فينا
وحطّينا يا دهر مبركب وسار فينا /من كتر املوج نسّانا احلباب
دنيا وسيعة واملهوّن ربّنا
جفنه علّم الغزل /ومن احلبّ ما قتل
أفسَدَت بيننا األمانات عيناها /وخانت قلوبَهنّ العقولُ
ما أحلی الوما بالوما /وما أحلی العزوبية
علی قَلَقٍ كَأَنََّ الرّيحَ تَحْيت /أُوَجَِّهُها جَنوباَ أَو شَماال.
حطّوا النار يف قليب مشعالي /وخرب من عند خالين مشعالي
وحبييب إن داس ع جفين ومشعالي /ما ظنّ العني يلحقها األذی
"يا حبر هدّي املوج فيك حبابنا"

رقم الصفحة
194
191
121
41
93
93
141
141
149
121
122
121
123
123
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النتيجة

024

تتسم لغة الروائي يف هذه الرواية بالبساطة والبعد عن التعقيد إال أنّه جلأ إىل اللغة الشعرية
للخروج على منطية اللغة اليت اعتادها القارئ وسعی إلی مزج املالمح الشعرية يف بنيته
القصصية حيث بإمكاننا أن نری هذه املالمح يف عنوان الرواية؛ ألنّ العنوان الذي اختاره
الروائي لروايته فيه إبداع فنّي له القدرة على إثارة الضجيج الفكري يف ذهن املتلقي،
وتشويقه لقراءة الرواية والغوص يف معانيها اليت مل ينتظرها أصال ،ألن العنوان "شرف قاطع
طريق" ال يبوح هبا ملا فيه من شعرية ،وصيغ متباينة ودالالت خمتلفة فهو مكوّن من مسند
امسي حذف منه املسند إليه وهذا االستخدام فيه خروج على مألوف اللغة ،وانزياح حنوي
واضح كما أنّ فيه انزياح داليل أيضاً فهناك نوع من املفارقة بني الكلمات فيتبادرهذا السؤال
يف ذهن املتلقّي :أمن املمكن أن يكون لقطاع الطريق شرف أو قيم أخالقية تربط مهنتهم؟
فعنوان الرواية إذاً حيمل عالمة سيميائية سالبة ،تُربز معاناة القاص ،وتكشف عن مأساته
الكربی وعن مدی احنطاط احلكومة والفساد والدمار الذي سيطر جمتمع سورية آنذاك.
أمّا بالنسبة إلی الصور الفنية اليت استخدمها "حنّا" يف روايتة فتبيّن لنا أنّ أمناط التصوير
الفين عند مينة تعددت إال أنّ للتشبيهات واالستعارات والكنايات حضوراً مكثّفاً يف الرواية.
أكثر الروائي من التشبيهات احملذوف منها وجه الشبه؛ مما فتح أفق الداللة أمام املتلقي
للبحث عن وجه الشبه بني ركين التشبيه .أظهر البحث يف استخدام التشبيه أنّ الصور
الشعرية التشبيهية عند مينة هي صورٌ حسية قبل أن تكون نفسية ،مما جعل جميء معظم
تشبيهاته علی حنو التشبيه احلسي باحلسي أو العقلي باحلسي أي يكون املشبّه به حسيا
لديه وبذلك هو يريد أن يكون املعنی أكثر وضوحا لدی املتلقّي وأن حيول النص املكتوب
لنصٍ مرئي .وتشكلت الصور االستعارية اليت استعان هبا الروائي على حتقيق املعىن املراد،
وتقريبه إىل عقل املتلقي وفكره ،عرب تشخيص املعاين تارةً ،وجتسيمها وجتسيدها تارةً
أخرى .وقد أكثر الروائي من االستعارة التمثيلية.أمّا الكناية يف روايته فهي أكثر آليات
االنزياح تغيرياً للمعنی؛ ألنّ فهم الكناية عند مينة يتوقف علی معرفة املتلقّي اخلاصة
خبطابه السردي وهو كثري التصرّف يف اجلمل الكنائية .كشفت الدراسة عن مجاليات
شعرية التناص عند حنّا مينة ،فالروائي نوَّع من أمناط التناص يف روايته ،منها التناص
الديين والتناص الشعري واستغالل املوروث األديب واألمثال الشعبية حيث إنّ األمثال الشعبية
شكلت عنصرًا أساسياً يف تناص الروائي ،فاستحضار هذا التراث األديب عالمة علی ثقافة
الكاتب امللمّة بتراثه األصيل ،والروائي علی الرغم من أنّه نشأ وترعرع يف عائلة مسيحية إال

 002

جملة اللغة العربية وآداهبا ،السنة الثامن عشر ،العدد االول ،الربيع 2222

أنّه استخدم املفردات والتراكيب القرآنية يف نصه وهذا األمر ناتج عن إدراك ما للغة القرآن
من قدرة على احتواء املعاين اليت يرغب الروائي يف التعبري عنها من ناحية ،وما متيزت به
لغة القرآن من قوةٍ مؤثرةٍ يف نفوس املتلقني من ناحية أخری.
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قائمة املصادر واملنابع

000

إبراهيم ،نبيلة (التا)؛ أشكال التعبري يف األدب الشعيب ،ط ،9القاهرة :دار غريب للطباعة
والنشر والتوزيع.
ابن جنّي ،أبو الفتح (8389م)؛ اخلصائص ،الطبعة الثالثة ،بريوت ،لبنان :دار الكتاب العربية.
ابن ذريل ،عدنان (2222م)؛ النص واألسلوبية بني النظرية والتطبيق (دراسة) ،احتاد كتاب
العرب.
ابن منظور (2229م)؛ "لسان العرب" ،ط ،8دار الكتب العلمية ،منشورات حممد علي بيضون.
أبو العدوس ،يوسف (8331م)؛ االستعارة يف النقد األديب احلديث ،الطبعة األولی ،اململكة
األردنية اهلامشية ،عمان :منشورات األهلية.
أبو ديب ،كمال (8311م)؛ يف الشعرية ،الطبعة األولی ،مؤسسة األحباث العربية.
األمحر ،فيصل (2282م)؛ معجم السيميائيات ،ط ،8لبنان :الدار العربية للعلوم.
أدونيس ،علي أمحد سعيد (2222م)؛ شعرية اللغة ،جملّة اآلداب .بريوت ،العدد ،9صص11-81
برنس ،جريابد (2229م)؛ قاموس املصطلح السّردي ،ت :عابد خزندار ،املشروع القومی
للترمجة.
ثاين ،قدور عبد اهلل (2221م)؛ سيميائية الصورة ،مغامرة سيميائية يف أشهر اإلرساليات
البصرية يف العامل ،أنساب-وهران :دارغريب للنشر والتوزيع.
اجلرجاين ،عبد القاهر (8332م)؛ دالئل اإلعجاز ،قرأه وعلّق عليه :حممود حممّد شاكر ،الطبعة
الثالثة ،جدّة :دار املدين.
حاجي ،أمحد (2281م)؛ مصطلح اللّغة الشّعرية املفهوم واخلصائص ،جملّة مقاليد ،العدد ،3
ص38 - 33
حلمي ،فدوی (2221م)؛ ألوانك دليل شخصيتك ،عمان – األردن :دار اليازوري العلمية للنشر
والتوزيع.
الديليمي ،طه علي حسني والوائلي ،سعاد عبد الكرمي (2221م)؛ اللغة العربية مناهجها وطرائق
تدريسها ،الطبعة األولی ،عمان :دار الشرق للنشر والتوزيع.
الزركشي ،بدر الدين (8311م)؛ الربهان يف علوم القرآن ،ت :حممّد أبو الفضل إبراهيم،
القاهرة :دار إحياء الكتب العربية.
سالم ،سعيد (2282م)؛ التناص التراثي -الرواية اجلزائرية أمنوذجًا ،الطبعة األولی ،األردن،
إربد :عامل الكتب احلديث.
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الطباطبائي ،حممد حسني (8331م)؛ امليزان يف تفسري القرآن ،الطبعة األولی ،بريوت – لبنان:
مؤسسة األعلمي للمطبوعات.
الطلبة ،حممد السامل (2221م)؛ مستويات اللغة يف السرد العريب املعاصر ،مؤسسة االنتشار
العريب
العالق ،علي جعفر (8331م)؛ الشعر والتلقي ،عمان :دار الشروق.
فرشوخ ،أمحد (8331م)؛ مجالية النص الروائي ،مقارنة حتليلية لرواية لعبة النسيان ،ط،8
املغرب ،الرباط :دار األمان للنشر والتوزيع.
القط ،عبد احلميد8312( ،م)؛ دراسات يف النقد والبالغة ،الطبعة األولی ،القاهرة :دار
املعارف.
كريستيفا ،جوليا (8331م)؛ علم النّص ،ت :فريد الزاهي ،مراجعة ،عبد اجلليل ناظم ،دار
توبقال للنشر ،الدار البيضاء.
مبارك ،حممد رضا (8339م)؛ اللغة الشعرية يف اخلطاب النقدي العريب ،بغداد :دار الشؤون
الثقافية العامّة.
منيف ،عبد الرمحن (8330م)؛ الكاتب واملنفى ،الطبعة الثانية ،بريوت :املؤسسة العربية
للدراسات و النشر.
مينة ،حنّا (2221م)؛ شرف قاطع طريق ،الطبعة الثانية ،بريوت :دار اآلداب.
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