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ـ ـ ـ امللخ ــص:
نص أو ع ّدة
نص جديد حييلنا إىل ّ
فكل ّ
إ ّن العالقة بني النّصوص األدبيّة عالقة تفاعليّةّ ،
األديب ابلتّناص.
نصوص أخرى ،وهو ما ّ
يسمى يف النّقد ّ
نص من وجود شكل من أشكال التّناص املتع ّددة ،ويف هذه الورقة البحثية اخرتان
أي ّ
وال خيلو ّ
للروائي اجلزائري "احلفناوي زاغز" ،لنقف على أشكال التّناص الّيت
رواية (خطوات يف ّ
االّتاه اآلخر) ّ
الرواية.
اعتمدها يف بناء هذه ّ
الرواية – احلفناوي زاغز.
الكلمات املفتاحية :التّتناص -النّص – ّ

ـThe Summary :

The relationship between literary texts is an interactive one, as
every new text refers us to several other texts, and this is what is
called in literary criticism intertextuality.
In this research we will examine the forms of Intertextuality used
by the Algerian writer “Elhafnawi Zariz” in his novel
”“ steps in other direction
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ـ ـ مق ّدم ـ ـ ـ ــة:

من «الواضح أ ّن أيّة ّتربة إبداعية ال ميكن أن تولد يف معزل عن التّأثريات  ،بوعي أو دون
السابقة
وعي يف بعض األحيان »(،)1فنجد األديب يستدعي ّ
نصا أو جمموعة من النّصوص ّ
تتنوع أشكال التّناص يف
وتوظيفها يف بناء ّ
نص جديد ،ومع اختالف مشارب وروافد األدابء ّ
اإلبداعي .
إنتاجهم
ّ
يسمى أبدب
الروائيّة اليت كتبت يف ما ّ
ائي اجلز ّ
ائري " احلفناوي زاغز " من األقالم ّ
ويع ّد ّ
الرو ّ
احملنة  ،والذي يراد به جمموع النّصوص األدبية اليت كتبت و ّأرخت لفرتة زمنيّة عصيبة من اتريخ اجلزائر
وهي فرتة العشرية السوداء .
وجند يف رواية "خطوات يف االّتاه اآلخر" أشكاال متع ّددة من أشكال التّناص واليت يغلب
عليها التّناص ال ّديين كما سنرى .
نصه ؟ وملا غلب التّناص ال ّديين على األشكال
الروائي يف ّ
فما هي أشكال التناص اليت استدعاها ّ
الرواية ؟
األخرى يف ّ
2ـ ـ تع يف التّن ـ ــاص:

اخلاصية السيما عندما
خاصية أسلوبية يتميّز هبا األديب وتكتمل بالغته هبذه ّ
يع ّد التّناص ّ
وابلرواي ـ ـ ــة
يوفّق يف اختيار ما خيدم ّ
نصه ،وقد ارتبط مصطلح التّناص عند نشأته ابلنّثر ّ
خاصة ،وقد اختلفت تعريفاته:
ّ
نص من قطعة موزاييك من
كل ّ
تقول"جوليا ك يستيفا" « :أ ّن التّناصية هي أن يتش ّكل ّ

لنص آخر أو حتويل عنه »(،)2مبعىن أ ّن النّص ما هو إالّ تلك
ّ
نص هو امتصاص ّ
كل ّ
الشواهد ،و ّ
الفسيفساء على ح ّد تعبري كريستيفا  ،اليت تش ّكلت من خالل قراءات املؤلّف وثقافته ،فأعاد
نص يقع يف مفرتق
توظيفها يف ّ
كل ّ
نصه بشيء من التكثيف والتعمق ،يقول" فيليب سول س"ّ «:
طرق ع ّدة نصوص فيكون يف آن واحد إعادة قراءة هلا ،وامتدادا وتكثيفا ونقال وتعميقا«(،)3

الضبط والتّقنني ،إذ يعتمد
وخيلص"حممد مفتاح" إىل أ ّن التّناص ظاهرة لغويّة مع ّقدة تستعصي على ّ

الرتجيح( ،)4فإدراك التّناص إذن وأتويله كذلك
يف متيزها على ثقافة املتل ّقي وسعة معرفته وقدرته على ّ
تقع على عاتق القارئ ،وابلتّايل يصبح للنّص الواحد ع ّدة قراءات تتوقّف على كل قارئ ومدى
ثقافته وسعة مداركه.
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اّلل الغدامي" فيقول أ ّن «: :النّص يصنع من نصوص متضاعفة التّعاقب على
ّأما "عبد ّ

ال ّذهن منسجمة من ثقافات متع ّد ّدة ومتداخلة يف العالقات متشابكة من احملاورة والتّعارض
والتّنافس« (. )5

نص إذن ال خيلق من العدم ،بل يكون عصارة ونتاجا جملموعة من النّصوص املختزنة يف
فكل ّ
ّ
متنوعة.وقد
ذاكرة الكاتب ،يستدعي منها ما يتطلّبه البناء ّ
الفين للعمل األديب ويظهر يف أشكال ّ
الشعر إىل وجود أتثّر لدى
عرف التّناص مبفهومه يف ثراتنا العريب القدمي ،وذلك حني تنبّه ن ّقاد ّ
الشعرية أو األدبيّة كما أطلقت
السرقات ّ
ّ
الشعراء بشعر من سبقهم ،فوضعوا هلذه الظّاهرة مصطلح ّ
عليه ع ّدة مصطلحات أخرى يف ال ّدراسات الالّحقة كاالنتحال والتّضمني واالقتباس واملعارضة
وغريها.
3ـ ـ التّـناص يف ال ّوايـ ــة:

الروائي جمموعة من النّصوص يف روايته منها ال ّدينيّة واملتمثّلة يف آايت من
لقد وظّف ّ
الشريفة ،وكذلك وظّف التّاريخ اإلسالمي والنّصوص األدبيّة متمثّلة
القرآن الكرمي واألحاديث النّبويّة ّ
الشعر واألمثال.وسنذكر بعضها على سبيل املثال ال احلصر:
خاصة يف ّ
بصفة ّ

أـ ـ ال ـت ـّـناص ال ّدين ـ ــي:

الرواية هو التّناص ال ّديين ،وخباصة القرآن
إ ّن أكثر أنواع التّناص استعماال يف ّ
نص ّ
السواء أ ّن االستناد عليه يف حتليل ظاهرة من الظواهر
الكرمي الّذي يرى القدماء واحملدثون على ّ
نص إبمكانه أن يثري النّص إبحياءات اماليّة ودالالت معنويّة وفنّية(.)6
يف ّ
السوداء،
الرواية أو ابألحرى الفرتة التّارخيية الّيت وقعت فيها أحداثها وهي العشرية ّ
ولعل طبيعة ّ
ّ
السنّة لبناء ال ّدولة االسالمية وظهور
والّيت ظهرت فيها أحزاب سياسية تدعو إىل اتّباع القرآن و ّ
يتبىن تلك اخلطاابت يف بناء احلوار بني
اماعات مسلّحة حتمل هذه ّ
الشعارات ،جعلت الكاتب ّ
تعرض
الروايةّ ،
خاصة بني البطل "جنم ال ّدين"املث ّقف الّذي يعمل بوزارة اخلارجيّة ،والّذي ّ
شخصيات ّ
خاصة تلك
حملاولة استقطابه وإشراكه يف صفوف اجلماعات اإلرهابية وبني غريه من ّ
الشخصيات ّ
النّاطقة ابسم اجلماعة ،وحياول الكاتب من خالل توظيف هذا النّوع من التّناص يف بعض األحيان
إىل اإلشارة إىل غفلة بعض النّاس يف فهم بعض اآلايت واألحاديث وأتويلها أتويال خاطئا،كان سببا
يف ظهور الفتنة والقتل بني أبناء الوطن الواحد.
ومن أمثلة هذا التّناص :
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أ 1.استعمال آايت من الق آن الك مي كاملة يف سياق احلديث:

 إنّك ال هتدي من أحببت ول ّكن هللا يهدي من يشاء ( ،)7الواردة على لسان أح ـ ــد

بتبين أفكار ومعتقدات اجلماعة،وكأ ّن تلك األفكار
النّاطقني ابسم اجلماعة الّذي حاول إقناع البطل ّ
واملعتقدات اليت تعتنقها اجلماعة هي ال ّدين احلق الذي وجب اتّباعه وما سوى ذلك كفر وضالل
ِ
ت ول ِ
َك َّن َّ
شاءُ َو ُه َو أَ ْعلَ ُم
اّللَ يَـ ْه ِدي َم ْن يَ َ
واآلية الكرمية من قوله تعاىل ﴿:إِنَّ َ
ك َال َهتْدي َم ْن أ ْ
َحبَـ ْب َ َ
ِ
ين﴾سورة القصص آ.56
ِِبل ُْم ْهتَد َ
 ما على ال ّسول إالّ البالغ (.)08

وقد وردت اآلية على لسان أحد مبعوثي اجلماعة إلقناعه على توقيع تعهد اباللتحاق مبنظمة
مرات ،منها:
ال ّدعوة واجلهاد ،واآلية قد وردت يف القرآن الكرمي ع ّدة ّ
ـ قوله تعاىلَ ﴿:ما َعلَى ال َّ ُس ِ
ول إَِّال الْبَ َالغُ َو َّ
اّللُ يَـ ْعلَ ُم َما تُـ ْب ُدو َن َوَما تَ ْكتُ ُمو َن﴾سورة املائدة آ.99
ِ
ب أ َُمم ِم ْن قَـ ْبلِ ُكم وَما َعلَى ال َّ ُس ِ
ي﴾سورة
ول إَِّال الْبَ َالغُ ال ُْمبِ ُ
ـ قوله تعاىلَ ﴿:وإِ ْن تُ َك ّذبُوا فَـ َق ْد َك َّذ َ ٌ
َْ
العنكبوت آ.18
الرسول الّذي حيمل رسالة
ويظهر من خالل استعمال هذه اآلية الكرمية استعمال ملعىن ّ
مهمته التّبليغ.
الرسالة فهو رسول فقط ّ
ربّه،كذلك حامل هذه ّ
أ 2.استعمال بعض األلفاظ أو املعاين من بعض اخآايت :
فتحت)09(.

 أبواب جهنّم
الصيف قبل األوان حبرارة غري
وقد استعمل الكاتب العبارة يف سياق احلديث عن حلول فصل ّ
معهودة ،ووردت عبارة أبواب جهنّم يف ع ّدة سور ،منها:
ـ قوله تعاىل﴿:فَا ْد ُخلُوا أَبـواب جهنَّم َخالِ ِد ِ
ِ
ين﴾سورة النّحل آ.29
س َمثْـ َوى ال ُْمتَ َكِِّرب َ
َ
َْ َ َ َ َ
ين ف َيها فَـلَب ْئ َ
ستتوّل قمعهم واحل ّد من متاديهم يف اإلمث والعدوان.)10(.
 وقد بلغين أ ّن مجاعتنا
ّ

فعبارة اإلمث والعدوان الّيت وردت هنا يف سياق هتديد اجلماعة للحركات املوازية الّيت تنتحل
صفتها للحصول على األموال ،والعبارة مأخوذة من:
اإل ِْمث والْع ْدو ِ
اّللَ إِ َّن َّ
ان َواتَّـ ُقوا َّ
اّللَ
ْرب َوالتَّـ ْق َوى َوَال تَـ َع َاونُوا َعلَى ِْ َ ُ َ
ـ قوله تعاىلَ ﴿:وتَـ َع َاونُوا َعلَى الِ ِّ
َش ِدي ُد ال ِْع َق ِ
اب﴾سورة املائدة آ.2
ـ قوله تعاىل ﴿:وتَـ ى َكثِ ِ
اإل ِْمث والْع ْدو ِ
الس ْح َ ِ
س َما َكانُوا
ان َوأَ ْكلِ ِه ُم ُّ
سا ِر ُعو َن ِيف ِْ َ ُ َ
ً
ََ
ريا م ْنـ ُه ْم يُ َ
ت لَب ْئ َ
يَـ ْع َملُو َن ﴾ سورة املائدة آ.62
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()11

للزمن هنا ال ّذي ّفرق بني البطل وحمبوبته"فاتن" ،وردت
فعبارة حييي ومييت والّيت استعريت ّ
السماوات واألرض والقادر
يف القرآن الكرمي وهي من صفات هللا تعاىل ،فهو اخلالق الّذي له ملك ّ
على أن حييي ومييت ،وقد وردت يف ع ّدة سور ،منها:
َّها ِر أَفَ َال تَـ ْع ِقلُو َن ﴾سورة املؤمنون
يت َولَهُ ا ْختِ َال ُ
ـ قوله تعاىلَ ﴿:و ُه َو الَّ ِذي ُْحييِي َوُميِ ُ
ف اللَّْي ِل َوالنـ َ

آ.80

ال ّامحي)12( .

ّهم أن دروبنا واهدان سواء السبيل ...إنّك أرحم
 الل ّ
يبث فيه الوضع
وهي العبارة أو ال ّدعاء الّذي جاء على لسان البطل يف حديث داخلي ّ
الّذي آل إليه حال البالد من فوضى وانفالت ،ويبدو التّناص جليّا مع قوله تعاىل يف سورة القصص
ِ
سى َرِّّب أَ ْن يَـ ْه ِديَِين
اء َم ْديَ َن قَ َ
السالمَ ﴿:ول ََّما تَـ َو َّجهَ ت ْل َق َ
ال َع َ
آ 22على لسان سيّدان موسى عليه ّ
السبِ ِ
يل ﴾.
اء َّ
َس َو َ
ش يفة :
أ 3.استعمال األحاديث النّبوية ال ّ

حّت وإن أمهل
حممدا عبد ورسوله ّ
أان مع من يعتقد أ ّن من يقول :ال إله إال هللا وأ ّن ّ
بعض الف وض على ش ط أن ينك وجوهبا ،فإن دمه وماله وع ضه ح ام..ح ام (.)13

الرواية وهو حياور أحد مبعوثي املنظّمة عن حرمة اغتيال وقتل املسلم ألخيه
والقول لبطل ّ
صل هللا عليه وسلمُ «:ك ُّل ال ُْم ْسلِ ِم َعلَى ال ُْم ْسلِ ِم
املسلم ،واستشهد جبزء من حديث رسول هللا ّ
الشهاداتن أول ركن من أركان اإلسالم يف بداية
َح َ ٌامَ ،د ُمهَُ ،وَمالُهَُ ،و ِع ْ ُ
ضهُ » (،)14كما ذكر هنا ّ
القول لتقوية احلجة .

 من رأى منكم منك ا فليغري (.)15
صل هللا
وقد ورد احلديث النّبوي على لسان مبعوث اجلماعة ،وهو يذ ّكر البطل بقول ّ
الرسول ّ

عليه وسلّم بضرورة تغيري أوضاع البالد والعباد ،وقد ورد يف قوله صلى هللا عليه وسلّمَ «:م ْن َرأَى
ِ
ِ ِِ
ِ ِ ِِ ِ
سانِِه ،فَِإ ْن ََلْ يَ ْستَ ِط ْع
م ْن ُك ْم ُم ْن َك ًا فَـ ْليُـغَ ّْريُ بيَد  ،فَإ ْن ََلْ يَ ْستَط ْع فَبل َ
ف ِْ ِ
األول من احلديث فقط ليتالءم مع
ض َع ُ
ك أَ ْ
فَبِ َق ْلبِ ِهَ ،وذَلِ َ
اإلميَان »( ،)16وقد اكتفى ابجلزء ّ
الرتهيب ،واجلزء الثّاين من احلديث
عقيدة اجلماعة اليت دأبت إىل التّغيري ابستعمال العنف و ّ
خيالف ذلك.


أشع ِبالرتياح إليها جلماهلا ودينها

وأخالقها)17(.
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املرشحات
وردت العبارة على لسان البطل وهو حي ّدث نفسه عن احدى البنات ّ
ح ال َْم ْأَةُ ِأل َْربَ ٍع :لِ َم ِاهلَا،
ّ
صل هللا عليه وسلّم «:تُـ ْن َك ُ
للزواج به ،وحتيلنا العبارة مباشرة إىل قوله ّ
و ِحلسبِها ،و ِجلم ِاهلَا ،ولِ ِدينِها ،فَاظْ َف بِ َذ ِ
اك»(.)18
ت يَ َد َ
ات ال ِّدي ِن تَ ِبَ ْ
َ َ َ َ َ ََ َ َ
ْ
أـ 4ـ ـ استعارة واستعمال ال ّموز أو شخصيات دينيّة :

الساحات من طيفه.
 واملهدي صفوان غري موجود اختفى ،فجأة ف غت ّ

()19

صل هللا
يب ّ
وقع التّناص يف توظيف الكاتب لشخصية "املهدي املنتظ " ال ّذي ح ّدث عنه النّ ّ

الساعة ،وقد استعار الكاتب
عليه وسلّم والّذي سيظهر يف آخر ّ
الزمان ،وظهوره من عالمات قيام ّ
الرئيس العراقي
هذا االسم الّذي اقرتن بتخليص املسلمني والبشريّة من الظّلم لشخصية ّ
الراحل"ص ّدام حسني" ،وإن مل يشر إليه ابالسم مباشرة ،ورمز للعاصمة العراقية بغداد إبمارة "ب"،
ّ
اليت
خضم الكبوات واالهنزامات والتّبعيّة ّ
إذ استعمل احلرف ّ
األول فقط السم العاصمة "بغداد" ،ففي ّ
كانت تطغى على املشهد العريب ظهر "ص ّدام حسني" كقائد قومي شجاع متح ّداي أمريكا
العريب من اخلنوع ويكسر
وحلفائها ،فوجد فيه املواطن العريب ذلك القائد الّذي سيخلّص الوطن
ّ
الشخصيتني جعلت الكاتب يستدعي هذا االسم.
شوكة الغرب ،فوجود قواسم مشرتكة بني ّ


وأّن شاء
مّت ّ
جوادا مطمهما فائق ال ّشاقة  ...ميتطيه ّ

)20(...

للرئيس"ص ّدام حسني" ،استعار له
ويف سياق احلديث عن املهدي الّذي استعاره الكاتب ّ
قصة
أي مكان ،وحييلنا هذا التّناص إىل ّ
جوادا أسطورّاي ميتطيه فيأخذه يف ملح البصر إىل ّ
الل
صل ّ
اإلسراء واملعراج فما ذلك احلصان العجيب إالّ "الرباق" الّذي أسرى بسيّدان ّ
حممد ّ
السماوات العال .
املكرمة إىل املسجد األقصى وعرج به إىل ّ
عليه وسلّم من م ّكة ّ

ب ـ ـ توظيف أقوال أو أحداث من التّاريخ اإلسالمي :

 ومن مثّ أخذ يزحف إليها كتتار العهد اجلديد يف الق ن

اجلديد)21 (.

استعار الكاتب اسم التّتار من التّاريخ ،فالتّتار أو املغول معروفون كنقطة سوداء يف التّاريخ
اإلسالمي بعد أن زحفوا حنو حدود ال ّدولة العبّاسيّة ،مثّ سقطت على أيديهم سنة 656ه بقيادة
تغري املاء مبداد الكتب،
حّت ّ
ودمروا عاصمتها بغداد وأحرقوا مكتبتها وألقوها يف هنر دجلة ّ
"هوالكو" ّ
الشام وغريها من بالد املسلمني وعاثوا يف األرض قتال وحرقا ودمارا وفسادا ممّا
واستولوا على بالد ّ
المثيل له يف التّاريخ(.)22
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وتتار العهد اجلديد هم الغرب واليهود الّذين اتّفقوا على ّتزيئ ال ّداير اإلسالميّة وتقامسوها فيما
بينهم وأصبح املسلمون أضيع من األيتام على مأدبة اللّئام ،والتزال هذه القوى متداعية لتدمري هذه
األمة اإلسالمية خانعة ذليلة مل تغن عنها كثرهتا.
األمة وامتصاص خرياهتا وهنب ثرواهتا ،و ّ
ّ

 رحت إليها مسوقا كأعمى دون هادي أو دليل فأين
 ال سائل تطاردين هنا وهناك فأين

املف ّ ؟)24(.

املف ّ ؟)23(.

الرواية يف موقعني :
إ ّن عبارة "أين املف ّ ؟"ّ ،
مرتني يف ّ
تكررت ّ
اليت ّ
حل به:بالء حبّه الّذي
األول منهما جاء يف سياق حديث ومناجاة داخليّة ّ
ـ ّ
وأتمل يف البالء الّذي ّ
يشبه املستحيل لفاتن اليت ابعدت املسافات والظروف بينهما ،والبالء الّذي وضع نفسه فيه حني
أبدى موافقته لالنضمام للجماعة أو املنظّمة.
الرسائل الّيت كانت تصله
السياق الثّاين ،فقد ورد كذلك يف حديث داخلي للبطل حول ّ
ـ ّأما ّ
مرة من قبل املنظّمة داخل الوطن وخارجه.
كل ّ
ّ
واحلقيقة أ ّن عبارة (أين املفر؟) ،الّيت وردت على لسان القائد العريب "طارق بن زايد" جلنوده
حّت أصبحت مثال تضرب حني يقع االنسان بني أمرين أو
أثناء فتحه لألندلس ،غدت متداولة ّ
مر كما يقال.
خيارين أحالمها ّ
ج ـ ـ توظيف األمثال :

اقش)25(.

 ـ وعلى نفسها جنت ب
يصرح
تعرض البتزاز وهو ّ
السالم" صديق "جنم ال ّدين" ،الّذي ّ
جاء املثل على لسان "عبد ّ
حّت يتع ّقب مستلم املال–من
مبخاوفه لصديقه بعد أن عرض عليه هذا األخري إخبار جهاز األمن ّ
عهد ،وابلتّايل يقع هو
اجلماعة -دون االمساك به ،فكان ّ
رده أنّه خياف من إخالف أجهزة األمن للتّ ّ
ضحيّة اجلماعة فيكون قد جىن على نفسه ،واملثل هنا قد وظّف توظيفا بليغا ،فمورد املثل عند
العرب فيه أقوال ،فبعضهم يقول أ ّن «:براقش ابنة تقن ،كانت امرأة لقمان بن عاد ،وكان بنو تقن
أصحاب إبل وكان لقمان صاحب غنم وكان ال يطعم حلوم اإلبل ،فأطعمته امرأته براقش من حلوم
اإلبل فنحر إبلهم الّيت حيتملون عليها فأكلها مثّ قاتل إخوهتا على إبلهم فقيل" على أهلها ّتين
الشؤم فيقال"«:على أهلها دلّت براقش":وبراقش:كلبة
براقش"»(،)26وبعضهم اآلخر يضرب املثل يف ّ
ابحلي ،فاستباحوهم واستدلّوا على مواضعهم
مروا ليال وهم اليشعرون
قوم نبحت على جيش ّ
ّ
بنباحها»(.)27
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ورط نفسه مع املنظّمة الّيت كلّفته إبقناع صديقه "عبد
جاء املثل على لسان البطل بعد أن ّ
السالم"بدفع املال ،فبدأ يف ّكر يف حيلة ال يؤذي هبا صديقه ويف نفس الوقت ال يغضب أفراد
ّ
الرجل أ ّن ورده
العريب يضرب للمماكرة واخلداع ،وأصله يف أوراد اإلبل وهو أن يظهر ّ
املنظمة ،واملثل ّ
سدس وإ ّّنا يريد اخلمس)29( .
تربر الوسيلة.
 الغاية ّ

الشرع يرفضان االستهانة
ولكن العقل و ّ
تربر الوسيلةّ ،
«إذا اجلماعة مع القائلني أب ّن الغاية ّ
بقتل األبرايء والنّساء واألطفال والعجزة واملعوقني وترويع اآلمنني احملايدين)30( » .
ّ
صرح له أ ّن اجلماعة
جاء املثل على لسان "جنم ال ّدين" ،وهو حياور أحد أفراد املنظّمة الّذي ّ
تسعى إىل إشاعة الفوضى ونشر ال ّذعر وعدم االستقرار وحتريض االعالم واستغالله إلذاعة العمليات
الّيت يقومون هبا ،إلقناع اجملتمع بقوهتم ومقدرهتم يف بلوغ ما يهدفون إليه.
وتسمى (امليكافيلييّة)،
وتنسب هذه املقولة أو املبدأ إىل املف ّكر اإليطايل "نيكوال ماكيافيلي" ّ
يف كتابه (األمري) وفحواه أ ّن كل الوسائل مهما كانت حقرية أو مذمومة جيب على األمري استعماهلا
تتم
حلفظ ال ّدولة والوصول إىل األغراض املطلوبة( ،)31وانتشر هذا األسلوب يف املعامالت الّيت ّ
يتذرع به بعض املخطئني لتربير ارتكاهبم اخلطأ(،)33
ابخلداع واملناورة والغدر واألاننية ( ،)32وهو قول ّ
فكل وسيلة مهما كانت فهي مشروعة إذا كانت حت ّقق هلؤالء أغراضهم وتوصلهم إىل أهدافهم
ومراميهم.
 إذا َل يكن ما ن يد فلن د ما

يكون)34(.

جاء القول على لسان "فاتن" ،ويقال هذا املثل يف ضرورة التّكيّف مع الواقع كيف ما كان
ما دام االنسان ال يستطيع التّغيري لألفضل ،أل ّن ال ّدنيا ال أتيت دائما على ما حنب ،وقد قيل أ ّن هذا
السختياين"( ،)35كما ورد يف بعض الكتب أ ّن القول لــ"أنو شروان
القول لـ"أيّوب بن أيب متيمة ّ
العادل"(.)36
ِبالحتجاج)37( .

 ال أحد من ح ّكام املنطقة رفع عقريته
حيركوا ساكنا
وقد وردت العبارة يف سياق احلديث عن خنوع ح ّكام الوطن العريب الّذين مل ّ
أمام ما وقع من انتهاك لشعب العراق ،وعبارة رفع عقريته معناها رفع صوته ،واألصل يف هذا أ ّن
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رجال قطعت إحدى رجليه فرفعها ووضعها على األخرى ورفع صوته ابلبكاء والنّواح عليها ،فجعل
ذلك مثال ،فقيل لكل من رفع صوته :قد رفع عقريته (.)38

شعـ ـ :
هـ ـ استعمال ال ّ
ن غدا ليس ببعيد)39(.
ّ أما اخآن فإّل اللّقاء وإ ّ

جاء على لسان"فاتن" الّيت ضربت للبطل موعدا ،ويتجلّى التّناص يف عبارة إ ّن غدا ليس ببعيد،
الشعر وغدت مثال يضرب ملن حرم مراده
ترددت يف ّ
الّيت حتيلنا إىل عبارة إ ّن غدا لناظره قريب ،الّيت ّ
اليوم فوعده يف غده ،ويقال أ ّن قائله هو"قراد ابن أجدع" الّذي أنشد قائال:
ن غدا لناظره قريب ()40
فإن يك صدر هذا اليوم والّ
فإ ّ
ك لَن ي ِ
ك بِِقطْ ٍع ِم َن
ويف القرآن الكرمي قوله تعاىل ﴿:قَالُوا َايلُو ُ
َس ِ ِِب َْهلِ َ
صلُوا إِل َْي َ
ك فَأ ْ
ط إِ َّان ُر ُس ُل َربِّ َ ْ َ
اللَّي ِل وَال يـلْت ِف ْ ِ
ِ
ح
س ُّ
َص َاهبُ ْم إِ َّن َم ْو ِع َد ُه ُم ُّ
َح ٌد إَِّال ْام َأَتَ َ
ْ َ ََ
ك إِنَّهُ ُمصيبُـ َها َما أ َ
ت م ْن ُك ْم أ َ
الص ْب ُ
الص ْب ُح أَل َْي َ
بَِق ِ ٍ
يب﴾سورة هودآ.81

يتمّن امل ء
 ما كل ما ّ

يدركه)41(.

.ما كل الّذي يشتهيه امل ء

يتح ّقق)42(.

ذكر الكاتب:
الراحل "ص ّدام حسني".
الرئيس ّ
ـ العبارة األوىل يف حديث البطل عن ّ
مسوغ جيعله يسافر ليلتقي
ـ ّأما الثّانية فقد وردت حينما كان البطل يبحث يف أجندته عن ّ
أي ّ
للمتنيب" القائل:
أي مناسبة قريبة ،والعبارة هي صدر من بيت
ّ
بـ"فاتن" لكنّه مل جيد ّ
شعري معروف " ّ
ّتري الرايح مبا ال تشتهي السفن()43
يتمىن املرؤ يدركه
كل ما ّ
ّ
ّ
ما ّ
يرتدد على األلسنة.
وقد غدا هذا البيت قوال مأثورا ّ
ـ ـ ـ اخلامت ـ ـ ـ ـ ـ ــة:

الروائي "حفناوي زاغز" للتّناص يف روايته (خطوات يف ّ
االتا
من خالل دراستنا لتوظيف ّ
تبني لنا ما يلي:
اخآخ ) ّ

خاصة استعمال القرآن الكرمي
الروايةّ ،
 أ ّن التّناص ال ّديين من أكثر أنواع التّناص استعماال يف ّ
الشخصيات دعت الستعمال اآلايت القرآنية
الّذي يع ّد معينا ال ينضب من جه ،وأل ّن طبيعة الفرتة و ّ
ّإما كاملة أو ابقتباس املعىن وتغيري اللّفظ أو العكس يف احلوار حملاولة االقناع والتّربير يف كثري من
الشخصيات املذكورة
الشريف لنفس الغاية وأحال إىل بعض ّ
األحيان ،كما استعمل احلديث النّبوي ّ
الرواية.
يف األحاديث النّبويّة كشخصية "املهدي املنتظر" الّذي ورد يف ّ
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الروائي كذلك على التّاريخ االسالمي ،فاستدعى منه بعض األحداث التّارخيية
 استند ّ
ليستغل نفس املكان ليحيل إىل ما وقع يف العراق بعد
كغزو التّتار لبغداد يف زمن ال ّدولة العبّاسية،
ّ
الغزو األمريكي بعد سقوط بغداد وأسر رئيسها مثّ اغتياله.
الشعر وبعض األقوال واألمثال
 كما جند حضورا واضحا للتّناص األديب ،املتمثّل يف توظيف ّ
للرواية.
ا ّليت سامهت يف البناء ّ
الفين ّ
تنوعت مناهله ومشاربه وروافده الثّقافية
الروائي "حفناوي زاغز" ّ
وأخريا نستطيع القول أ ّن ّ
نصه واأليديولوجية الّيت يتبنّاها.
الّيت استثمرها يف بناء روايته ،وقد وفّق يف استدعاء ما يناسب ّ
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الرواية نفسها.ص.58
(ّ )20

الرواية نفسها.ص.105
(ّ )21

122



جملة اآلداب واللغات اجمللد  /09العدد01

ر-د-م-د 2335-1713 :

(" )22إعانة املستفيد بشرح كتاب التوحيد".صاحل بن فوزان بن عبد هللا الفوزان.مؤسسة الرسالة.ط1423 /3هـ -
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.دار الفكر .بريوت.لبنان.عدد األجزاء. :ج2ص.4
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.ط 1429 /1هـ  2008 -م.ج 3ص.2441
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