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مر الشـعر العـريب برحلة طويلـة عارص خالهلـا الكثري من املتغريات السياسـية 
واالجتامعية التي ألقت بظالهلا عىل نسـجه وطريقة تركيبه وتشكيله، وحتى العرص 
احلديـث الـذي تفجرت فيه الثورات املتعـددة علمياً وتقنياً وفنيـاً وصناعياً، ونظراً 
هلـذا املنـاخ املتعدد يف أفـكاره واملختلف يف توجهاته، إضافـة إىل تفاعله مع اآلداب 
العاملية التي وثقت ثورة املعلومات عر الرتابط بينها وسهلت التواصل املشرتك منه 
وإليه، فقد كان عىل هذا الشـعر أن يستفيد من كل ذلك يف بناء نص جديد قادر عىل 
إرضاء الذوق العام املحاط بكل ما هو جديد وصادم، فحاول استغالل كل ما أمكنه 
اسـتغالله بغية الوصول إىل أهدافه الفنية بام ال يلغي صفة الشـعرية املشـكلة هلويته 
األساسـية، ولعل أهم ما جلأ إليه الشـعر لالستعانة به هو الفن األقرب له وهو الفن 
الرسدي بمختلف أشكاله قصة ورواية ومرسح مع ما يتضمنه من تقنيات ووسائل 

بناء خاصة تساعد عىل بناء النص الشعري اجلديد.
من هنا فقد كانت هذه الدراسـة التي حاولت رصد شـعر الربدوين بوصفه ممثالً 
للشـعر العـريب احلديث حيث يتميز بتقبـل القراءات املختلفة؛ ذلـك أنه ينطلق من 
وعي قادر عىل التشـكيل الشعري وفق رؤية تنهل من مشارب متنوعة ثقافياً وفنياً، 
فهو مسـتوعب لكل املتغريات احلديثة التي طرأت عـىل القصيدة احلديثة مع أنه قد 

حافظ عىل قالبه القديم املتمثل يف الرتكيب العمودي للقصيدة.
إن القراءة األوىل لشعر الربدوين تظهر تأثره باألنواع األدبية األخر التي متالها يف 
صوغ النص، وإعادة ترتيب ما اسـتفاده من بنى داخـل بنيته اجلديدة، وقد كان الرسد 
سواء يف جانب املتن احلكائي، أم املبنى من أهم مظاهر التأثر داخل نص الربدوين، الذي 

يتشكل بحسب الداللة املتولدة من امتزاج العنارص، وهيمنة أحدها داللة وتركيباً.
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تسـعى هذه الدراسـة لفحص متن الربدوين الشـعري، بوصفه نموذجاً للشعر 
العـريب احلديث، والكشـف عـن مظاهر التوظيـف الرسدي فيه مـن خالل رصد 
وحتليـل بنى الرسد داخـل النامذج/النصوص املمثلة للتوظيف يف البناء الشـعري 
وفـق آليـة (املهيمنـة) التي جتعـل من نص مـا نموذجاً قابـالً للقـراءة بمقتضيات 
نظريـات الـرسد احلديثة التي تسـتطيع أن جتيل هـذا التوظيف مسـتخدمة أدواهتا 
، التي  اإلجرائيـة النقدية، وجهازها االصطالحـي القار يف جمال الرسديات عموماً
عملـت خالل مراحلهـا املتالحقة عىل أن تتكامل فيام بينها لتقدم منهجاً يسـتطيع 
مالحقـة الـرسد بـكل مكوناته من عنـارص، وعوامـل، وتقنيات، ومـن ثم رصد 

تشكالته التي تتمظهر يف أنساق خاصة ختتلف من نص إىل آخر.
وإن ما يالحظ يف نظريات الرسد بدءاً من الشكالنيني الروس حتى السيميائيات 
الرسديـة هو تكاملهـا، أي أن كل األفـكار املطروحة يف النظريـة احلالية ترتكز يف 
األساس عىل سابقتها دون إلغائها؛ لذا اعتمدت هذه الدراسة عىل تلك النظريات 
متبعة منهجاً يرتكز عىل اجلهاز االصطالحي للسـيميائيات الرسدية مع االستفادة 
مما تركته النظريات السابقة الرافدة للسيميائية بتوجهاهتا الرئيسة املختلفة وكذلك 

مراعاة طبيعة الدراسة التي تالحق توظيف الرسد داخل النص الشعري.
ولئن تعددت الدراسات التي تناولت شعر البردوني بالدرس والتحليل(1) فإنها 
قـد تناولتـه من أبعـاد وزوايا ومنطلقات مختلفـة، وظلت بعيدة عـن مقاربة البعد 
السـردي فيه. باسـتثناء رسـالة ماجسـتير بعنوان:«عناصر القصة في شعر عبد الله 

(1) من هذه الدراسـات: (أثر الرتاث يف شـعر عبد اهللا الربدوين)، فاطمة عبد اهللا حممد العمري. 
و(الربدوين شـاعراً كاتباً)، طه أمحد إسـامعيل. و( الربدوين املثقف املؤسسـة ساخرا)، قادري أمحد 
حيدر. و( الربدوين ناقدا)، د. حيدر غيالن. و(التناص يف شعر الربدوين)، د.حممد مسعد سالمي. 
و(اخلصائـص الفنية يف شـعر عبد اهللا الربدوين دراسـة أدبية ونقدية)، سـامي حسـني القصوص. 
و(شـعر الربدوين دراسـة أسلوبية)، د. سعيد سامل اجلريري. و(شعر عبد اهللا الربدوين)، حممد امحد 
القضاة.و (الصورة البيانية يف شـعر عبد اهللا الربدوين)، حكمت صالح.و (الصورة الشـعرية عند 
الربدوين)، وليد مشـوح.و (عبد اهللا الربدوين دراسـة يف التطور الفنـي والداليل)، حممد عيل حممد 
حيـدر. و(عبد اهللا الربدوين شـاعراً)، عبد الرمحن عرفان.و ( لغة الشـعر عنـد عبد اهللا الربدوين)، 

صالح عيل حسن القطوي. و(املأساوي واهلزيل يف شعر عبد اهللا الربدوين)، عبد اهللا علوان.
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البردونـي»(1)، فلعلها األقرب إلى هذه الدراسـة بيد أنها تختلف من حيث المنهج 
المتبع ذلك أنها اعتمدت عدداً محدداً من النصوص تمثل كل مجموعة منها عنصراً 
مـن عناصر القصة ثم يُحلل النصُّ تحليالً شـامالً صوتياً وإيقاعيـاً وبالغياً وداللياً، 
فتضيع خصائص السرد وتذوب في ثنايا التحليل الفني العام. ناهيك عن الغاية التي 
تبحث عن عناصر القصة فحسـب. أما بقية ما اهتم بالسـردي في شعر البردوني فال 
يعدو عن كونه مقاالتٍ وأبحاثاً متفرقة في المجالت والصحف والمواقع اإللكترونية 
من دون أن تكون هناك دراسـةً شـاملة تبرز السرد في أنساق واضحة المعالم داخل 
متن البردوني الشـعري؛ وقد كان هذا حافزاً لمواصلة البحث بغية اإلمسـاك بالبنى 

السردية، وتأطيرها في اتساق يساعد على كشف ظواهر جديدة في شعر البردوني.
لقد تشـكلت هذه الدراسـة يف متهيد وثالثة فصـول وملحق توضيحي لبعض 
املصطلحـات فضالً عن املقدمة واخلامتة. تم يف التمهيد احلديث عن املنهج املتبع، 
إضافـة إىل مناقشـة أبعاد املصطلـح، والعالقة التي تربط الشـعر بغريه من األنواع 

األدبية، وحتديد املتن املدروس، ومنهج اختيار ذلك املتن.
واختص الفصل األول بدراسـة األساليب التي يتشكل فيها التمظهر الرسدي 
يف شـعر الربدوين. ويدخل يف إطار هذا الفصل أسـلوبان: األول الرسد الدرامي، 

واآلخر الرسد احلكائي.
ورصد الفصل الثاين الرؤية الرسدية منطلقاً بحسـب غاية الدراسة من فرضية 
وجـود رؤيتـني رسديتني: خارجيـة وداخلية، عىل وفقهام يتشـكل الـرسد يف متن 
الربدوين الشعري، فاخلارجية قد تكون ذاتية وقد تكون موضوعية، والداخلية قد 

تكون ذاتية وقد تكون موضوعية أيضاً.
أمـا الفصـل الثالث فقد عني بالفضـاء الرسدي منطلقاً مـن عمومية املصطلح 
الـذي يضـم يف طياته مكونني رئيسـني من مكونات الرسد ومهـا الزمن من حيث 

الرتتيب واملدة، واملكان الذي يتشكل يف ثنائيتي االنفتاح واالنغالق.
(1) عنارص القصة يف شـعر الربدوين، دراسـة حتليلية، رسالة ماجسـتري، أنيسة باسالمة، إرشاف: 

د.صربي مسلم، جامعة ذمار، كلية اآلداب واأللسن، قسم اللغة العربية، 2004م.
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ويف امللحـق التوضيحـي تم عرض بعض املصطلحات اجلديدة املسـتخدمة يف 
متن الدراسـة وهـي تلك املصطلحات الواردة من قاموس السـيميائيات الرسدية 
التي أعانت يف كشـف الـرسد داخل متن الربدوين الشـعري. ويف اخلامتة انتظمت 

بعض النتائج املستخلصة من هذه الدراسة.
      

املكال - مايو/2009م











(1)

 ظـل الشـعر العـريب منـذ عصـوره القديمة عـىل صورتـه الغنائية قسـيامً حاداً 
للنثـر، يبنى بطاقة اللغة التعبريية ذات التكثيف الداليل املرتبط بأنا الشـاعر ورؤاه 
اخلاصة، لكن الشـعر العريب احلديث مل يكن بعيداً عن التغريات الكبرية يف ميدان 
النقد ونظرية األدب، فبدأ باسـتغالل اإلمكانات التي تعينه يف بناء نصه الشعري، 
مسـتلهامً كل املؤثـرات املحيطـة التي تشـكل يف جمملها املخزون اإلنسـاين الثقايف 
من أسـاطري ورموز، وفنون أخر نثرية كاحلكايـات والرتاتيل الدينية والقصص 
والروايـات واملرسحيـات.. وغريهـا؛ بـام يعمـل عـىل تقـارب الفنون فيـام بينها، 
فأصبـح النص الشـعري يعتمد يف بنيتـه عىل عنارص وآليات وأفكار مسـتمدة من 
تلـك الفنون فريفدها بعنارص حديثة؛ ليعيد تشـكيلها بطريقـة فنية مغايرة، تراعي 
خصوصية الشـعر، وتعمل عـىل إعطائه روحاً جديدة؛ وقـد أد هذا إىل خفوت 
الغنائية احلادة، ونشـوء نص شـعري مغاير يكتسـب روح الشـعر ولغتـه املوحية 

ونغمته املوسيقية، وكذلك املوضوعية القارة يف كيان الفنون األخر املتأثر هبا.
ولئن كان بناء الشعر قديامً قد ظل عىل صورته الغنائية؛ فإن دراسته قد ظلت هي 
األخـر بعيدةً عن أية مقاربة رسدية له مهام بدا يف صياغته ذات املالمح الرسدية – 
، واعتقاداً بقوة احلدود الفاصلة بني  احلكائية يف الغالب -؛ وذلك اعتقاداً بغنائيته أوالً
األجناس واألنواع األدبية بوصفها أنواعاً خمتلفة عن بعضها وذات مزايا وخصائص 
(1)، وهي تلك احلدود التي  تكون النصوص عادة مناسـبة لظهورها وتكريسـها ثانياً
(1) ينظر: مرايا نرسـيس، د.حاتم الصكر، الطبعة األوىل، املؤسسـة اجلامعية للدراسـات والنرش 

والتوزيع، بريوت، 1419هـ - 1999م، ص 5.
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كرسـتها نظرية األنواع منذ أفالطون وأرسطو، وقد ظلت إىل عهد قريب بتقسيمها 
الثالثي الشـهري: الغنائي، وامللحمـي، والدرامي(1) حتى ظهرت تقسـيامت جديدة
فـ «كلوس مهبفر» يقرتح تقسيامً تعتمد فيه الكتابة عىل وضعية اإلخبار وبام يصطلح 
عليـه بالصيـغ مثل: الرسدي – الدرامي، ثم األنـامط وهي ختصصات للصيغ مثل: 
الـرسد عىل لسـان املتكلـم والرسد عىل لسـان الغائب، تيل األنـامط األجناس وهي 
حتقيقـات ماديـة وتارخييـة: كالروايـة والقصة القصـرية وامللحمة .. ثـم األجناس 
التحتية وهي ختصصات حمصـورة داخل األجناس مثل: رواية املغامرة التي تدخل 
(1) لقد حظيت نظرية األنواع باهتامم بالغ ابتداء من أفالطون وأرسطو وما خلفاه يف هذا اجلانب 
من تقسيم لألدب عىل أنواع، فقد وضع أرسطو قوانني لألنواع، حيث ير أن الشعر إما: ملحمي 
أو غنائـي أو درامـي، ومل خترج أغلب النظريات الالحقة - وحتى فرتة متأخرة - عن هذا السـياق 
إالَّ من حيث املعيار الذي به يتم وضع احلد الفاصل بني نوع وآخر. فإما أن يكون املتكلم، فالشاعر 
نفسـه هـو الذي يتكلم يف القصيدة الغنائية، أما امللحمة واملرسحيـة فإنه جيعل غريه يتكلم، [ينظر: 
مفاهيم نقدية، رينيه ويلك، ترمجة: د.حممد عصفور، سلسـلة عامل املعرفة: 110، املجلس الوطني 
للثقافـة والفنـون واآلداب، مجـاد اآلخر 1407هــ - 1987م، ص 377]. وقـد يكون املعيار 
الزمـن، فـ «االجتاهات(ال األنواع) الثالثة تتصل بالدرجـة األوىل باألبعاد الزمنية الثالثة: املايض 
بالغنائية،واحلـارض بامللحميـة ،واملسـتقبل بالدراميـة، [ينظـر: مفاهيم نقديـة، ص 386.] أو قد 
يكـون املعيار الصـوت املتكلم فإليوت يميز بـني الغنائي وامللحمي والدرامي بنسـبة صوت لكل 
موقف من املواقف الثالثة، فالصوت األسـايس يف الغنائي هو صوت الشـاعر متوجهاً إىل نفسـه، 
والصوت األسـايس يف امللحمة هو صوت الشـاعر متوجهاً إىل مجهور مـن املتلقني وهو توجه يتم 
عرب احلكاية، ولذلك خيتلف عن الصوت األسـايس يف املرسحية واملتوجه أيضاً إىل مجهور، [ينظر: 
نظريـة األنواع األدبية، د.رشـيد حيياوي، وكالـة الصحافة العربية، القاهـرة، 2007م، ص 51]. 
ولكن عرب شـخصيات متثيلية وليس الصوت هو صوت الشـاعر، وقد يكون معيار التقسـيم عىل 
أسـاس الصيغة: فقد جعل شليجل الصلة بني الذايت واملوضوعي تقوم عىل أساس صيغة الكالم: 
الشـكل الغنائي ذايت، والدرامي موضوعي، أما امللحمة بوصفها شـكالً فهي أسـبق فيام تبدو: إهنا 

ذاتية وموضوعية، [مفاهيم نقدية، ص 390].
 لقـد أخذت هذه النظرة عرب مسـريهتا التطورية هذه األبعاد من حيـث التفريق بني األنواع الثالثة 
لكنها يف أساسـها مل خترج من الفكرة األرسـطية، فميخائيل باختني يصف هذه الفكرة بقوله: «إن 
نظرية األجناس األدبية مل تضف شيئاً هاماً ملا وضعه أرسطو، ويبقى كتاب الشعرية الركيزة الثابتة 
لنظرية األجناس التي قد ال نتمكن من معاينتها أحياناً للغموض الشديد الذي يشملها»، [مدخل 
جلامع النص، جريار جينيت ،ترمجة:عبد الرمحن أيوب ،دار الشـؤون الثقافية – آفاق عربية، بغداد 

- العراق، ص 19].
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ضمن جنس الروايـة(1) وهنا يتضح دخول الرسد بوصفه عالمة فارقة من عالمات 
امليـز من خالل الرأي السـابق، يعضد هذا رأي جديد يقـرتح تصنيفاً «يضم يف كل 
خانـة مـن خاناته األربع عدداً من األنواع ال نوعاً واحداً، وتتأسـس أنواع كل خانة 
عىل طرف من صيغتي الرسد واحلوار أو تدجمهام أو تكون حمايدة بينهام أي غري رسدية 
وال حوارية»(2) ويلمح من هذا املقرتح وسابقه مد التقارب النوعي وظهور الرسد 
بوصفه أداة ميز تتحكم يف سـائر فنون األدب، وهو ما كان يف أساسـه العدول عن 
القواعد الراسخة للنظرية األجناسية إىل التقارب بني األنواع األدبية فأضحت «ختلط 
أو متزج والقديم منها يرتك أو حيور، وختلق أنواعٌ جديدة أخر، إىل حد صار معها 
املفهوم نفسه موضع شك»(3)، بل برزت األصوات النقدية التي تدعو لنفي األنواع 
ومنها: كروتشه وبالنشو وبارت لكن االختالف «يف مبدأ هذه الدعوة، كروتشه من 
مبدأ احلدس واستقاللية األثر، وبالنشو من مبدأ تاليش األدب وتفرد األثر، وبارت 
من مبدأ الكتابة واسـتقاللية النص»(4)، وهذا املفهوم النقدي وسع أمام املبدع سبل 
الكتابة إذ مل يعد مقيداً بأطر حمددة تكبح أفق إبداعه فقد ظهرت «مفاهيم جديدة ال 
تـويص الكتَّاب بقواعد معينة، فهي تفرتض أنه باملسـتطاع «مزج» األنواع التقليدية 
وإنتاج نوع جديد، وهذا ما جعل النقاد يبحثون عن تقنيات الرسد يف الشعر، وعن 
الشـعرية يف الرسد، وعن الدرامية يف الشـعر واملوسيقى»(5)، لكن مهام كان نوع هذا 

(1) ينظر: مدخل جلامع النص، ص 83.
(2) ينظر: نظرية األنواع األدبية، ص 84، ويقسم هذا املقرتح األنواع األدبية عىل: رسدية، وحمايدة، 
ومدجمة، وحوارية، وتنقسم الرسدية إىل شعرية ونثرية واملحايدة إىل شعرية ونثرية واحلوارية إىل شعرية 
ونثرية، أما املدجمة فتتشـكل مـن كل األطراف، وهكذا يمكن أن نحصل عىل عـدد هائل من األنواع 
انطالقاً من تقاطع كل هذه املسـتويات، وعىل سبيل املثال األنواع التالية: الرسدي الشعري، الرسدي 
النثـري، احلواري الشـعري، احلواري النثري،الشـعري املحايـد، والنثري املحايد، الـرسدي النثري 
احلواري، وكذلك الشعري الرسدي احلواري أو الشعري احلواري الرسدي ... حسب درجة املهيمنة.

(3) مفاهيم نقدية، ص 376.
(4) نظرية األنواع األدبية، ص 25.

(5) الـرسد والظاهـرة الدرامية، عيل بن متيم، الطبعة األوىل، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء – 
املغرب 2003م، ص 5.



14 التمهيد

التامهـي - النظـري أو العميل – فقد « تم رصد جمموعة الظواهر الفارقة التي كانت 
متيز كل جنس أديب عن اآلخر»(1). 

إن التغـري يف مفهوم اإلبداع بعيداً عن التجنيس احلاد أو باألصح الفصل احلاد 
املحافـظ عىل نقـاء النوع، كان املرتكز ملفهوم نظري جديـد يف فهم النص الذي ال 
ينظر إليه إالَّ من حيث «تعاليه النيص»- كام يسميه جينيت – أي ما جيعله يف عالقة 
خفيـة أو جلية مع غريه من النصـوص، ويتضمن «التداخل النيص» وهو التواجد 
اللغـوي سـواء كان نسـبياً أم كامـالً أم ناقصـاً لنـصٍّ يف نص آخـر(2)، كام يتضمن 
التعـايل النـيص «عالقـة التداخل التي تقـرن النص بمختلف أنـامط اخلطاب التي 
ينتمـي النص إليهـا، ويف هذا اإلطار تدخـل األجناس وحتديداهتـا»(3)،  لكن هذا 
مفهوم نظري نقدي يامرس آلياته اإلجرائية يف التحليل، ويسميه جينيت (التحليل 
) «الـذي ال هيتـم باألجنـاس، فهو جنـس حتتـي»(4)، وهذا ال يعنـي إلغاء  النـيصّ
الصفات النوعية؛ ذلك أن الصيغ تبقى تصنيفات كرب ال يمكن إلغاؤها بوصفها 
أصنافـاً لسـانية أي مـادة للخطاب األديب، ومـن ثم يظل جتنيـس اخلطاب األديب 
(1) بالغة الرسد، د. حممد عبد املطلب، اهليئة العامة لقصور الثقافة، سلسـلة كتابات نقدية114، 
سـبتمرب 2001م، ص 43.، ويـر الدكتـور حممد عبد املطلب أن التداخـل والتامزج بني األنواع 

األدبية أثر من آثار العوملة عىل الصعيد الثقايف واإلبداعي، ينظر: السابق، ص 42، 43.
(2) ينظر: مدخل جلامع النص، ص 90. حيث يعد هذا الرأي جلينيت يف نظرته للنص خروجاً عىل 
البنيويـة ،ونظرهتا التي تقول بانغالق النص عىل ذاته، وأنه مكتف بنفسـه بموجب عالقات داخلية 
حتكمـه. وهـو رأي معتمد عىل ما أثارته جوليا كرسـتيفا من أن عالقة النص باللسـان الذي يتموقع 
داخلـه هـي عالقة إعـادة توزيع «هدامة بنـاءة» وأن النص هو عبارة عن فضـاء تتقاطع فيه عدد من 
النصوص سـابقة عليه أو متزامنة معه، وهذا ما قاد إىل نشـوء هذا املنهج النقدي املسمى بالتناص أو 
علم النص، [ينظر: علم النص، جوليا كرستيفا، ترمجة: فريد الزاهي، مراجعة: عبد اجلليل ناظم، دار 
توبقال، الدار البيضاء– املغرب، ص 21، 22.]، وكان قد سبق كرستيفا: ميخائيل باختني يف دراسته 
لدوستويفسـكي مؤكـداً النزعة احلواريـة يف أعامله الروائية املعتمدة عىل تعـدد األصوات، فيلخص 
، تتخلل كل احلديث البـرشي وكل عالقات وظواهر  باختـني احلوارية بـ«أهنا ظاهرة شـاملة تقريبـاً
احلياة اإلنسـانية»، [ينظر: شعرية دوستويفسـكي، خمائيل باختني، ترمجة: د.مجيل نصيف التكريتي، 

مراجعة: د.حياة رشارة، دار توبقال، الدار البيضاء – املغرب، 1986م، ص 58، 59، 60].
(3) ينظر: مدخل جلامع النص، ص 91.

(4) نفسه ص 90.
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وتصنيفه إمكانية مضمرة(1) تسـعى األدوات النقديـة املختلفة إلظهارها بحثاً عن 
بنية خاصة وشـكل خاص لكل نوع، حيث إن البنى الرسدية للنوع تتميز بالثبات 
والصفـاء أما بنية النصـوص فهي بنية حرة هجينة وتقبـل التداخل والتجريب(2)، 
فعـىل الرغم مـن هذا التداخل والتامزج بني خمتلف األنـواع كالتداخل بني الرواية 
والقصة القصرية والشـعر، أو بني القصة والدراما، إال أن بنية النوع ال تتحقق إال 
بوصفها بنية نموذجية مستقلة(3)؛ ذلك أن إعادة ترتيب هذه األنواع يف نوع جديد 
، فالبنية  يتطلـب طريقة بناء جديدة، ومن ثم يمكن أن تنشـأ عنه بنيـة جديدة أيضاً
الرسدية التي تتشـكل يف رواية مـا أو يف جمموعة من الروايات أو يف جنس الرواية 
هلا شـكلها اخلاص الذي ختتلف به عن البنية الرسدية يف القصة القصرية أو الشـعر 

أو الدراما.
إن تداخـل األنواع ومتازجها يفرض قراءة خاصة تراعي طبيعة التمظهر يف صياغة 
النص، «عىل معنى أن إنتاجية النص مل تعد رهينة املبدع ذاته، إنام رهينة القارئ وخمزونه 
الثقايف والنفيس، ورهينة نظرته التي يتوجه هبا إىل النص، وزاوية هذه النظرة، وامتدادها 
األفقـي، وعمقها الرأيس»(4)، وهنا يمكن احلديث عن آليات قرائية انبثقت من صميم 
التجنيس واستمرت بالقراءة املائزة لتلك الفنون ومع ظهور تلك األنواع اهلجينة كان 
البـد من إجياد مداخل نقدية تسـعى حلل هذا اإلشـكال اإلبداعي؛ لـذا يمكن القول: 
إن الرسد الذي يسـتخدم يف بنائه إمكانات الشعر، يستلزم معه استخدام اآلليات التي 
أنتجتها نظريات الشعرية بتوجهاهتا املختلفة، ومالحظة ذلك يف ثنايا الرسد، أما الشعر 
الـذي يوظف الرسد ووسـائله وإمكاناته، فإن نظريات الرسد ومناهجه هي األنسـب 
لدراسـة هذا اإلجراء الفني؛ السـتنباط األسس الفنية، واألسـاليب املتجسدة يف هذا 
البنـاء. فالشـعر قد برز بمظهر جديـد ومغاير حامالً مقومات جديدة ال يسـتطيع فك 

(1) ينظر: نظرية األنواع األدبية، ص 37.
(2) ينظـر: البنيـة الرسدية للقصة القصـرية، الطبعة الثالثة، د.عبد الرحيـم الكردي، دار اآلداب، 

القاهرة، 1 / 1426هـ - 3 / 2005م، ص 9.
(3) ينظر: نفسه، ص 49.

(4) بالغة الرسد، ص 45.



16 التمهيد

شـيفراهتا إال األدوات التي خصصت نظرياً لذلك إذ تقوم بـ«دراسة القص واستنباط 
األسـس التي يقـوم عليها ومـا يتعلق بذلك من نظـم حتكم إنتاجه وتلقيـه»(1)، داخل 
النص الشـعري حيث يكون الـرسد جزءاً من تكوينه بوصفه هنـا احلديث أو اإلخبار 
بوصفـه منتجـاً وهدفاً وفعالً وبنيةً وعمليةً بنائيةً لواحد أو أكثر من قبل واحد أو اثنني 
أو أكثـر - غالبـاً مـا يكـون ظاهراً - من السـاردين وذلـك لواحد أو اثنـني أو أكثر - 
ظاهريـن غالباً - مـن املرسود له(2)، فتدخل حتـت إطاره أغلب اخلطابـات التي تتخذ 
مـن اللغـة قالباً فنياً هلا، شـفاهة أو كتابة، فلـم يكن الرسد - من هـذا املفهوم - حكراً 
عـىل عـرص دون غـريه أو عـىل لغـة دون أخر، فقد تشـكل قديـامً عىل هيئة أسـاطري 
وحكايات ثم يف امللحمة واملرسحية والقصة الشعرية حتى وصل يف شكله املعارص إىل 
شـتى الفنون اإلبداعيـة رواية وقصة قصرية وقصيدة رسدية بـل إن الصورة أصبحت 
تتخذ بعداً رسديا متحركة كانت أم ثابتة فهو بأشـكاله حارض يف كل األزمنة، ويف كل 
األمكنـة(3)، كـن هذا مل يتضح بصورة جليـة إال من خالل الرسد (العلـم) أو نظريات 

الرسد التي بدأت بالتشكل عند الشكالنيني الروس (*).(4)
(1) دليل الناقد األديب، د.ميجان الروييل، ود. سعد البازعي، الطبعة الثالثة، املركز الثقايف العريب، 

الدار البيضاء - املغرب، 2003م، ص 174.
(2) ينظر: املصطلح الرسدي معجم املصطلحات، جريالد برنس، ترمجة: عابد خزندار، مراجعة: 

حممد بريري، الطبعة األوىل، املجلس األعىل للثقافة، القاهرة، 2003م، ص 145.
(3) ينظـر: التحليـل البنيوي للرسد، روالن بارت، ترمجة: حسـن بحراوي وبشـري القمري وعبد 
احلميـد عقـار، ضمن كتاب: طرائـق حتليل الـرسد األديب، الطبعة األوىل، منشـورات احتاد كتاب 

املغرب، الرباط، 1992م، ص 9.
(*) تعد دراسـة (توماشفسـكي) الدراسـة الرائدة يف جمال الرسد ويتجىل هذا مـن خالل مقاله عن 
نظرية األغراض إذ يتألف - عنده – الغرض «من عنارص غرضية صغرية قد وضعت يف نظام معني. 
إن تنظيم هذه العنارص الغرضية يتحقق حسب نمطني أساسيني: فإما أن ختضع ملبدأ السببية، فرتاعي 
نظاماً وقتياً معيناً، وإما أن تعرض دون اعتبار زمني - أي يف شكل تتابع ال يراعي أية سببية داخلية، 
يف احلالـة األوىل نكـون بـإزاء أعـامل «ذات مبنى» (قصة قصـرية، رواية، ملحمة) ونكـون يف الثانية 
بصدد أعامل ال مبنى هلا، أي وصفية (شـعر وصفي، تعليمي، غنائي، كتابات رحالت ..)»، [نظرية 
األغـراض، توماشفسـكي، ضمن كتـاب: نظرية املنهج الشـكيل، ترمجة: إبراهيـم اخلطيب، الطبعة 
األوىل، الرشكة العربية للنارشين املتحدين ومؤسسـة األبحاث العربيـة، بريوت – لبنان، 1982م، 

ص 179]. (4) 
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وكان أهـم ما قدم للرسدية آنـذاك هو مالحظة وجود ثنائية املتن احلكائي واملبنى 
احلكائي(*) حيث فتحت أفقاً جديداً يف دراسـة األعامل األدبية، وجتسـد هذا التوجه 
بالدراسـة الرائدة التي أقامها «فالديمري بروب» لدراسـة احلكاية اخلرافية الروسية، 
يف كتاب مورفولوجيا احلكاية اخلرافية. فقد الحظ أن احلكاية الروسـية - ثم العاملية 
- تتكون من عدد معني من الوظائف، وهي ختضع لنظام موحد. فكانت فاحتته هذه 
، وأد البحث النقدي  قد نبهت إىل دراسـة خمتلف األنـواع األدبية األخر رسديـاً
، وداللةً إىل بروز تيارين رئيسني يف الرسدية األول:  ملكونات اخلطاب الرسدي عامة بناءً
الرسديـة الداللية التي تعنى بمضمـون األفعال الرسدية، دونـام اهتامم بالرسد الذي 
يكوهنا ويمثل هذا التيار: (بروب، وبريمون، وغريامس)، واآلخر: الرسدية اللسانية 
 التـي تعنـى باملظاهر اللغوية للخطـاب، وما ينطوي عليه من عنـارص رسدية ورؤ
وعالقـات تربط الـراوي باملروي له(**)، ويمثل هذا التيار: عـدد من الباحثني منهم
(1 )

(*) املتن احلكائي، هو «جمموعة األحداث املتصلة فيام بينها، والتي يقع إخبارنا هبا خالل العمل»، 
أمـا املبنى احلكائي فهـو «الذي يتألف من نفس األحداث، بيد أنه يراعـي نظام ظهورها يف العمل 
كـام يراعي ما يتبعها من معلومات تعينها لنا»، [نفسـه، ص 180]. وهذه الثنائية: املتن احلكائي/
املبنى احلكائي- كام جاء يف كتاب نظرية املنهج الشكيل الذي ترمجه إبراهيم اخلطيب - هي تعريب 
لـ fable (يف الفرنسـية) وfabula يف الروسـية الذي ترمجه بـ «املتن احلكائي» وsujet (يف الفرنسـية)

و sjuzhet يف الروسـية) الـذي ترمجـه بـ «املبنى احلكائي»، يعتقد فاضل ثامـر أن هذه الثنائية ماهي 
إال صورة مموهة ومعدلة جزئياً لثنائية القصة/احلبكة كام جاءت عند الناقد فورسرت يف كتابه أركان 
الروايـة، ويقرتح اسـتعامل ثنائيـة القصة/اخلطاب التي حلـت حمل القصة/احلبكة لكـون الثنائية 
اجلديدة أكثر شـموالً وأكثر دقة. [ينظر: الصوت اآلخر، فاضل ثامر، الطبعة األوىل، دار الشـؤون 

الثقافية العامة، بغداد، 1992م، ص 147 - 153]. 
(**) يعد املروي له من املكونات املهمة داخل أي نص رسدي ذلك «أن وجود الراوي يستدعي 
وجـود املـروي لـه»، [القصة العربية عـرص اإلبداع، د. نارص عبـد الرزاق املوايف، الطبعـة الثانية، 
دار الوفـاء للطباعـة والنرش والتوزيع، القاهرة، 1416هــ - 1996م، ص 96] الذي يعرف بأنه 
«الشـخص الذي يوجه له الرسد داخل النص القصيص ذاته»، [الصوت اآلخر، ص 130] فمثلام 
ارتبـط املؤلـف الضمني بالنص يرتبـط املروي له بالنص أيضـاً فينبغي متابعته مـن خالل ملفوظ 
الـراوي الـذي يدل وجوده عىل وجود املـروي له قرباً أو بعداً، ويعد جريالـد بريس أول من اهتم 
هلذا املكون داخل البنية الرسدية، [ينظر: نفسه]. وللمروي له وظائف متعددة فهو يمثل حمطة بني 
السارد والقارئ، ويساعد عىل تدقيق إطار الرسد، ويفيد يف متييز السارد، ويربز بعض األغراض، 
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(بـارت، وتـودوروف، وجينيت).(1) وهـذان التياران مها نتـاج للتطورات احلاصلة 
يف ميـدان النقـد األديب بـام يفـرزه من نظريـات متعـددة ختتلف نظرهتا لـألدب عىل 
وفق خلفيتها الفكرية والفلسـفية، بدءاً بالبنيوية، وانتهاءً بنظرية التلقي أو اسـتجابة 
القـارئ. بيـد أن اجلامع هلـذه النظريات املتنوعة للـرسد هو االتفاق عـىل موضوعه 
الذي يتعلق بتحديد اخلريطة اخلاصة هبذا املجال من الدراسـة، وهي خريطة واسـعة 
احلدود تشـمل األعامل األدبية املكتوبة والشـفوية والسينام والتاريخ، وكل األشكال 
التـي يوجد فيهـا عنرص الرسد(2) وقد أخذت الدراسـات مداها يف البحث عن البنى 
الرسدية، وحتليلها للوصول إىل الوحدات الرسدية املكونة هلا، والكيفية التي تتمظهر 

هبا، وما توظفه من تقنيات ووسائل فنية لتعزيز قدرة النص اإلبداعية.
ولئـن كان الرسد بعواملـه وتقنياته رافداً جديداً من روافد الشـعر؛ فإن طبيعة 
الدراسـة تتطلب توضيح إشـكالية هذا املصطلح (الرسد) وتبيان أبعاده املنهجية. 
فهـو تعريـبٌ لــ (Narrative) يف اإلنجليزيـة، وهـذه الرتمجة أخذت أسسـها من 
العمـق الـداليل للكلمـة يف اللغـة العربية. إذ يشـري مفهـوم الـرسد يف اللغة – كام 
توضـح املعاجم العربية – إىل االتسـاق، والتتابع، واالنتظـام، كام يطلق جمازاً عىل 
جودة سياق احلديث(3). وهو ما تقتضيه النظرية الرسدية التي تبحث يف هذا النظام 
وجيعل احلبكة تتقدم، ويصبح الناطق باسـم العربة من العمل، [ينظر: الشعرية، ص 58]، وبرغم 

هذا مازالت الدراسات التي تناولته قليلة حتى اآلن.(1) 
(1) ينظر: موسوعة الرسد العريب، د. عبد اهللا إبراهيم، الطبعة األوىل، املؤسسة العربية للدراسات 

والنرش، بريوت – لبنان، 2005م، ص 7، 8.
(2) ينظر: الرسد ومناهج النقد األديب، د.عبد احلميد الكردي، مكتبة اآلداب، القاهرة، 1425هـ 

- 2004م، ص 82.
(3) جاء يف تاج العروس «الرسد: (اسم جامع للدروع وسائر احللق) وما أشبهها من عمل احللق، 
دُ هو املثقب  َ . واملِرسْ دُ وسـمي رسداً ألنه يرسد فيثقب طرفا كل حلقة باملسـامر، فذلك احللق املـرسَ
اد» .... «ومن املجاز: الرسد: (جودة سياق احلديث) رسد احلديث، ونحوه يرسده رسداً  وهو الرسِّ
إذا تابعـه»، [ينظـر: تاج العروس للسـيد حممـد مرتىض احلسـيني الزبيدي، حتقيـق: د.عبد العزيز 
مطر، مراجعة: عبد السـتار أمحد فرج، مطبعة حكومة الكويت، 1390هـ - 1970م، ج8، مادة: 
رسد.]، ويف لسـان العرب «الرسد يف اللغة: تقدمة يشء إىل يشء تأيت به متسـقاً بعضه يف إثر بعض 
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وتتابعه واتسـاقه مما شكل عامل اسـتقرار يف املصطلح لد النقاد العرب مستمداً 
قوتـه من ثالثة أبعـاد: لغوي، وجمـازي، ومنهجي. وهذه األبعاد الثالثة كرسـت 
اسـتقرار هذا املصطلح بحسـب ما تتطلبـه النظرية الرسدية فأصبح لغةً وأسـلوباً 

.وأداة تشكيل يف الفضاء املحيط بالقص من حيث الزمن واملكان والرؤ
وخالصـةً يمكن القول: إن الـرسد(1) بوصفه مصطلحاً يف الدراسـات النقدية 

ينفتح عىل ثالثة جوانب:(2)
اجلانـب األول: الـرسد بوصفـه فعالً لفظياً، ويف هذا السـياق يتطابـق مع التعريف 
كر - فام يميـز الرسد- من هذا  االصطالحـي لكلمـة الرسد يف املعاجم العربيـة - كام ذُ
اجلانب - هو تقديم حكاية معينة، يف فعل حمدد، يامرسه فاعل معني يف زمن خمصوص.
اجلانب الثاين: الرسد بوصفه نظرية تبحث يف النصوص الرسدية، لسرب أغوارها 
واستكشاف أنظمتها الداخلية، بغض النظر عن فرتهتا الزمنية، وهذا ما يطلق عليه 

اسم الرسديات أو نظريات الرسد. 
اجلانـب الثالـث: الـرسد بوصفه ممارسـة إنسـانية، ويف هذا السـياق تبدو هذه 
املامرسـة نشاطاً إنسانياً شامالً ممتداً عرب العصور، كام يظهر يف األساطري، واملالحم 
واحلكايات الشـعبية، والسـري، والتاريخ، حتى الروايات، والقصص القصرية يف 
العـرص الراهـن. يضاف إىل هذا اجلانب ما حيتويه من تقنيات، وأسـاليب تسـاعد 

عىل عملية البناء الفني للرسد. 
متتابعـاً»، [ينظـر: لسـان العرب البن منظور، حتقيـق: عبد اهللا عيل الكبري وحممد أمحد حسـب اهللا 

وهاشم حممد الشاذيل، دار املعارف، مادة: رسد].
(1) يطلق هذا املصطلح من قبل بعض النقاد العرب عىل أحد العنارص التي تتشـكل منها القصة، 
بيـد أن هذا ال يتعارض مع الداللـة العامة ملفهوم اللفظة، إنام تأكيداً عىل أمهية الرسد داخل العمل 
القصـيص، وإن كان مـن منظور حيرصه بوظيفة حمـددة داخل ذلك العمل [ينظـر: األدب وفنونه، 
د.عـز الدين إسـامعيل، الطبعة السـابعة، دار الفكر العـريب، 1987م، ص 186، 187. وكذلك: 

القصة والرواية، د.عزيزة مريدن، دار الفكر، دمشق، 1400هـ - 1980م، ص 43].
(2) ينظـر: الرسديـات مقدمـة نظريـة، د.مرسـال فالـح العجمـي، حوليـات اآلداب والعلـوم 

االجتامعية، جامعة الكويت، الرسالة: 206، احلولية: 24، 2003 - 2004م، ص 13.
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إن مـا هيـم دارس توظيـف الرسد يف الشـعر هـو كل هذه اجلوانب، فالشـعر قد 
يوظف الرسد فعالً لفظياً داخل دواله، يسـتلهم بعض األنشـطة اإلنسانية من وعي 
املجتمعات من أساطري، ومالحم، وحكايات، وقصص، وأحداث تارخيية، وكذلك 
الرسد بتقنياته، وأساليبه، وعوامله، فيلزمه حينئذ وجود أداة نقدية قادرة عىل ضبط 
. فتتضح للمتلقي أبعاد جديدة مل تستطع اآلليات األخر أن جتليها،  هذا كله منهجياً

فيتم االستعانة بالرسدية إجرائياً لتحليل النص الشعري ذي التوظيف الرسدي.
إن اسـتلهام الشـعر للرسد بعنارصه، وعوامله، وتقنياته الفنية يتطلب اسـتعامل 
تلك النظريات الرسدية املتعددة املشـارب الفكرية والفلسـفية؛ بام حيقق غايات فنية 
تقـدم ذلـك التوظيف يف صورة تقرتب مما أراده النص مـن أثر يف املتلقي. وهنا تأيت 
السيميائية الرسدية السيام نظرية غريامس بوصفها نظريةً تتميز عن غريها يف املجال 
الـرسدي بخاصيـة «مطاردة املعنى، وترويضـه، ورده إىل العنارص التـي أنتجته»(1)، 
كـام تتميـز بشـموليتها يف التصـور، والتحليل، وشـموليتها ال تعني إلغـاء التاريخ، 
إهنـا حمكومة كأي أثر معريف بالزمنية اإلنسـانية فهي متتلك القـدرة عىل التحاور مع 
عنـارص معرفيـة تنتمي إىل جماالت مغايرة ومد جسـور نحو نظريات تتقاسـم معها 
موضوعـاً واحـداً للدراسـة، وهـي قـادرة عىل اسـتيعاب عنـارص شـتى تنتمي إىل 
نظريـات رسديـة أخر، كام جتعـل هذه العنارص تـدل داخلها عىل وفـق منطلقاهتا 
املعرفيـة الداخليـة، وهي تؤكد عـىل رضورة التكامل بني كل النظريـات، كام تتميز 
بقدرهتـا – نظريـة وتطبيقاً- عـىل معانقة خطابات أخر غري اخلطـاب الرسدي(2)، 
يف النصـوص الرسديـة اخلالصة، وهذا معناه أن هذه الدراسـة ستسـتفيد من نظرية 
غريامس يف حتليل املتن الشـعري للربدوين الذي يوظف الرسد، لكن مع اإلفادة من 
بقية النظريات والدراسـات املرجعية يف هذا الشـأن التي تسـد القصور احلاصل يف 
كشف فنية هذا التوظيف من جوانبه املختلفة التي قد ال تستطيع السيميائية الرسدية 

(1) مدخل إىل السيميائيات الرسدية، سعيد بنكراد، الطبعة الثانية، منشورات االختالف،اجلزائر، 
1994م، ص 7. 

(2) ينظر: نفسه، ص 7، 8.
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وحدهـا أن تبينهـا(*)، لكـن مـع مراعـاة طبيعـة االختـالف بني النصـني القصيص 
والشعري، وطبيعة التشكيل التي جتعل طرح مستويات الرسد خمتلفاً متاماً يف النص 

الشعري عنه يف النص القصيص(1).

(2)

إن دراسـة توظيـف الرسد يف شـعر الـربدوين تتطلـب بدايةً حتديـد املتن الذي 
سـيكون حمور الرتكيز السـتكناه الرسد مـن ثناياه عىل وفق أسـس منهجية تضبط 
عملية اختيار النصوص املدروسـة، وحتليلها، وتبعاً الشرتاطات النظرية الرسدية 
(**) فقـد تـم اعتـامد النصوص التـي كان الـرسد فيهـا بعنـارصه وعوامله مهيمنـاً

 (2 )

(*) لقـد تـم إضافـة ملحق توضيحـي لبعض املصطلحـات اجلديدة التي تسـتعملها السـيميائية 
الرسدية يف التحليل، ينظر امللحق.

(1) ينظر: البنية الرسدية يف النص الشـعري، د، حممد زيدان، اهليئة العامة لقصور الثقافة، سلسـلة 
كتابات نقدية 149، القاهرة، أغسطس 2004م، ص 21.

(**) تعد املهيمنة أحد املصطلحات النقدية التي بدأ تداوهلا منذ الشكالنيني الروس حيث عرفت 
بوصفهـا عنرصاً بؤرياً لألثر األديب: إهنا حتكم وحتدد وتغري العنارص األخر كام أهنا تضمن تالحم 
البنيـة، [ينظـر: نظرية املنهـج الشـكيل،ص81]. «ويكون هلـذه اهليمنة مظاهر كمية(تشـري إىل نمط 
العالقـات األكثر تواتراً بني الوحدات) وهلا أيضاً مظاهر كيفية (تظهر هذه العالقة بني الوحدات يف 
أوقات متميزة»، [الشـعرية، تزفيطان طودوروف، ت: شكري املبخوت، ورجاء بن سالمة، الطبعة 
األوىل، دار توبقـال للنـرش، الـدار البيضاء – املغـرب، 1987م، ص59.]، و«متسـك بأزمة النص، 
فتملكهـا بحضورهـا القيمي، وتضفي عليها مسـوحها، وتؤطرها بام تشـاء هلا أن تتفـوه به وتعلنه، 
ليميس النص جسداً من التشكالت الداللية واجلاملية، روحه تلك املهيمنة»، [عشبة آزال قراءات يف 
الشعر اليمني املعارص، د.عيل حداد، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق،2200م، ص 144]، 
فالكيان الداليل ملصطلح (املهيمنة) «يتمثل يف كوهنا وجوداً ذا حضور خاص داللياً ومجالياً، ويتأسس 
، أو موقفاً، أو مفردةً ذات طبعة  عىل يشء يتحكم يف جممل التشكيل الوجودي للنص، قد يكون فكرةً
 تعبرييـة خاصـة، أو انشـداداً إىل عاطفة ما متد نسـغ حضورها يف مناحي النص كلهـا، حتى ال ينأ
أي يشء فيـه عـن تنفس قيمتها، ومع أهنا قد تربز يف سـطح النص إال أن الغالب عليها – السـيام يف 
النصوص العالية قيمياً وفنياً – أن تسكن يف العمق القيص من النص، بام يتطلبه ذلك من فعل قرائي 
جـاد وخملص وصبور، يتم فيه اإلصغاء جيداً إىل أصوات النص وما تتكلم به هامسـةً من أرساره»، 
[نفسـه، ص 155]،  وتأسيسـاً عىل هذا املفهوم يمكن القول إن«الغنائية نوع هتيمن فيه الذاتية، وأن 
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يف التمظهـر الرتكيبـي والداليل، فيسـهل حينئذ رصد شـكل التوظيـف، وأثره يف 
إنتاج الداللة اجلزئية والكلية، مع مراعاة التاميز يف البناء الفني من نص إىل آخر.

إن احلكايـة برغم شـيوعها قديامً يف الشـعر العـريب، إال أن الشـعر احلديث قد 
استطاع بوساطتها «أن يقرتب بصورة كبرية من أهم مناطق تشكيل الرؤية الرسدية 
التي تعتمد عىل احلكاية، ثم يسـتغل الشـاعر ذلك يف تأطري النموذج الذي يقدمه، 
وبذلك فإنه يؤكد عىل أداة مهمة من أهم أدوات التشكيل اجلديد، وانفتاح النص 
الشـعري عىل آفاق مغايرة»(1)، وبرؤية جديدة جتسـدها حاملة معها ما تتطلبه من 
عوامل فاعلة، تكسب النص رسدية واضحة يطغى فيها املتن عىل غريه من أدوات 
البنـاء الـرسدي، ومتثل احلكايـة يف متن الربدوين الشـعري أول مظاهـر التوظيف 
الرسدي ويتضح هذا يف النامذج: (قصة من املايض – بني ليل وفجر – امرأة الفقيد 

– لص يف منزل شاعر)(2).
كام يتم رصد عدد من النصوص ذات البناء الدرامي سواء بإكامل كل عنارصها، 
أم بتغليب عنرص عىل آخر، بام يعكس وعياً فنياً معقداً يف دمج هذا الكيان الرسدي 
يف بنية النص واسـتخدام إمكاناته املتنوعة التي تظهر تعدد األصوات، وتداخلها، 
وختتفي معها – نسـبياً – سـيطرة الغنائية، وصوت الشاعر األوحد، ويف أثناء هذا 
البناء يمكن تأمل أدوات تشكيل الرؤية الرسدية، وزاوية النظر، من خالل دراسة 
ضامئـر الرسد، وموقع السـارد، واملرسود له وتبيان خصائـص املرسود املتجيل يف 

حالة العوامل، وحتوالهتا يف ضوء العالقة بني طريف الرسد.

امللحمـة نوع هتيمن فيه املوضوعيـة، وأن الدرامية نوع يتوازن فيه الطرفان ويندجمان»، [جدلية اللغة 
واحلـدث يف الدراما الشـعرية احلديثة،، د.وليد منري، اهليئة املرصية العامة للكتاب، دراسـات أدبية، 
1997م، ص21، 22]، وبالنظر إىل النص الشعري الذي يوظف الرسد، وطبيعة اهليمنة فيها يتشكل 

من ذلك أسلوب خاص من خالل هيمنة عنرص أو جمموعة عنارص مسهمة يف بنائه.(2) 
(1) البنية الرسدية يف النص الشعري، ص 23.

(2) ديـوان عبـد اهللا الربدوين، األعامل الشـعرية 1 – 12، الطبعة األوىل، إصـدارات اهليئة العامة 
للكتاب، اجلمهورية اليمنية – صنعاء، 1426هـ - 2002م، ص 231، 298، 426، 497، عىل 

التوايل.
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ويدخل يف إطار هذه النصوص هندسة الزمن من حيث الرتتيب والرسعة وغريها 
مـن تقنيـات الزمن، فيتضمن أغلبها هـذه التقنيات بام فيها النصـوص املعتمدة عىل 
احلكاية والنامذج املشار إليها هي: (حتوالت يزيد بن مفرغ احلمريي – رجعة احلكيم 
بن زايد – جواب العصور – زوار الطوايش – أغنية من خشب– حتوالت.. أعشاب 
الرماد - سـكران ورشطي ملتح – السلطان والثائر الشهيد – سباعية الغثيان الرابع 
– إحد العواصف – أمني رس الزوابع – من محاسـيات يعرب الغازايت – سـندباد 
يمني يف مقعد التحقيق – املقبوض عليه ثانياً – أسـامر أم ميمون – من أسـامر القرية 
– لص حتت األمطار – املحكوم عليه – مرقسيات النفط اليامين – أثيم اهلو – بني 
أختني – بني ذهاب ومعاد – ليلة خائف – فالن بن أبيه – حديث هندين – زمان بال 
نوعية – وجوه دخانية يف مرايا الليل)(1)، وهناك عدد من النصوص التي هييمن عليها 
الزمن؛ لذلك ظهرت فقط عند هذا املسـتو من التحليل، وهي: (حكاية سـنني – 

املنتحر – هناية حسناء ريفية – طيف لييل – أطوار بحاثة نقوش)(2).
أمـا املكان فهـو برغم ختلله أغلب النصـوص ذات التوظيف الرسدي، بام فيها 
تلـك التي تعتمـد احلكاية، فإنـه قد جتىل مهيمنـاً يف بعض النـامذج منها:(صنعاين 
يبحـث عن صنعاء – ضائـع يف املدينة – فكريات رصيف متجول – أصيل القرية 

– حوارية اجلدران والسجني)(3).

وبعـد هـذا التحديد للمتن/موضوع الدراسـة حتاول الفصـول الالحقة تبيان 
توظيف الرسد داخل هذا املتن، وكشف أنساق تشكله، وأثره يف الداللة والبناء.

(1) الديوان، ص 1080، 1597، 1590، 1063، 662، 900، 1179، 908، 854، 1057، 
 ،512 ،327 ،530 ،85 ،1710 ،750 ،655 ،432 ،1072 ،1181 ،765 ،1077 ،987

1265، 258، 870، 781، عىل التوايل.
(2) نفسه، ص 549، 323، 460، 812، 1003، عىل التوايل.

(3) نفسه، ص 612، 528، 878، 492، 999، عىل التوايل.







تتشـكل أسـاليب الـرسد يف النـص الشـعري بصورة مغايـرة عن تشـكلها يف 
النـص الـرسدي املتمثـل يف الروايـة والقصـة القصـرية واحلكاية؛ المتـالك هذه 
األنواع سـامت وخصائص نوعية ختتلف كامً وكيفاً عن الشـعر. وقد اقترص معظم 
الدراسات التي اهتمت بأساليب الرسد عىل البحث عنها يف األنواع التي صدرت 
عنهـا وهي:(النصـوص الرسديـة اخلالصة). لكن انفتاح الشـعر عـىل النصوص 
الرسدية، واكتسـابه عدداً من خصائصها وسـامهتا، وبطريقة جديدة تكسـبه صفة 
التميز والتفرد يف صوغ هذه اخلصائص والسـامت تطلب كل هذا وسـيلة جديدة 
لفحـص وحتليل تلك األسـاليب التـي يتجىل هبا الرسد يف الشـعر، وسـيلة تالئم 
طبيعـة البيئـة اجلديدة التي ينمـو فيها. و ينطلق هـذا املطلب النقـدي من أمرين، 
األول: طبيعـة النص الشـعري ذاته الذي يوظف الـرسد، واآلخر: اآللية املنهجية 
ب أساساً لتحليل النص الرسدي  التي يصعب فيها اسـتخدام اجلهاز النقدي املركَّ
ذي اخلصائـص النوعية اخلالصة يف الرسد. ولفحص تلك األسـاليب الرسدية يف 
الشـعر يتـم النظـر يف اخلصائـص النوعية املكونـة لبنية النص الشـعري من حيث 
هيمنـة عنـرص أو جمموعة عنـارص، أو عامـل أو جمموعة عوامل رسدية فيتشـكل 
من هذه اهليمنة أسـلوبٌ رسدي له سـامته اخلاصة التي متيـزه عن غريه داخل املتن 

الشعري لشاعر ما(*).(1)
(*) إن «عنـارص الـرسد هي مجلة املكونات الرئيسـية التي من دوهنا ال يقـوم للرسد قائمة ويصبح 
النـص موضـع الفحص بعيـداً عن حقـل الرسديات، أمـا عوامل الـرسد فهي مجلـة االختيارات 
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إن الفكـرة املحوريـة املعتمدة يف هـذا التصنيف تقوم عىل سـلم قيايس متدرج 
ـب من عدد من التقنيات الفنية  ومرتاتـب من عنارص الرسد عىل وفق نموذج مركَّ
(1)، والبحث عن أساليب الرسد  التي يتم رشحها بمناسبة كل عمل إبداعي تطبيقاً
يف الشـعر يالئم طبيعة البحث يف توظيف الرسد يف الشعر، كون التوظيف يتطلب 
معـه إدخـال املواد النصية املسـتخدمة يف بنـاء النص الرسدي وحتويلها إىل جسـد 
النص الشـعري فيخضع حتديد األسـلوب لـ «اخلصائص املميزة لألنواع األدبية، 
وهـي مسـتمدة من املوروث العام للنـوع»(2)، وهذه القاعدة هي مـا تم اعتامده يف 
النظـر إىل متن الربدوين الشـعري، فعند فحص طبيعـة التوظيف الرسدي فيه تبني 
- من هذا املنطلق- أن هذا املتن حيتوي عىل أسـلوبني رسديني يمتاز كل منهام عن 

اآلخر باعتامد مهيمنة يف الصياغة الفنية للنص الشعري، ومها:
- أسلوب الرسد الدرامي.
- أسلوب الرسد احلكائي.

1

ينفسـح مفهوم الدراما حتى يكاد يدخل كل األعامل اإلبداعية، بيد أن املتأمل 
يف طبيعتهـا أو طبيعـة تلك األعامل التي توصف بالدراميـة، أو تلك التي توصف 
بأهنـا ذات نزعـة دراميـة، جيـد عـدداً مـن اخلصائص التـي متيز هـذه األعامل عن 
سواها؛ ذلك أن «الطريقة الدرامية يف الرسد، هي تلك الطريقة التي يندمج ناثرها 
يف احلـارض التخيـيل والزمن القصـيص للحكاية، وكأنه حـارض يف األحداث متاماً 

والطـرق التـي يمكن للعنارص الرسدية أن تتشـكل فيها لتصبح موضوعاً للـرسد»، [ينظر : الرسد 
السينامئي، فاضل األسود، اهليئة املرصية العامة للكتاب، 2007م، ص84]. (1) 

(1) ينظر: أسـاليب الرسد يف الرواية العربية، د.صالح فضل، الطبعة األوىل، دار سـعاد الصباح، 
الكويت، 1992م، ص12 ، 13.

(2) ينظـر: أسـلوبية الرواية مدخل نظري، محيد حلميداين، الطبعة األوىل، منشـورات دراسـات: 
سال، الدار البيضاء-املغرب، 1989م، ص10.
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مثلام يفعل املشـاهد يف املرسحية»(1) ، وهذه الرؤية تنطلق من املفهوم العام للدراما 
الـذي ير أن املرسحية هي النوع األديب الذي حيمـل هذه اخلاصية، لكن الدراما 
تنبث يف كثري من األنواع األدبية؛ المتالكها القدرة عىل التعبري باسـتخدامها« لغة 
جديدة، وبناء متميز، وتفصيالت جوهرية فيها تقلص وانقباض وحركة، وانتشار 
وانسـجام، وتناقـض ورصاع ، وحتـد وحـوار، ورسد وأزمة، وعقـدة، وانفجار، 

وتصاعد وترقب»(2).
أمـا الشـعر فإن عالقته« بالدرامـا عالقة وثيقة؛ ألن جوهـر الدراما هو جوهر 
شـعري، لكـون العـرض املرسحي يسـتدعي عنـارص رئيسـية من الشـعر كاللغة 
واملخيلة، وإعادة خلق عامل معيش يف داخل الرصاعات اإلنسـانية، كام أن الدراما 
هـي املـكان املتميـز للغة املتقدمـة لكوهنا قـوالً شـفوياً»(3)؛ هلذا كانـت الدراما يف 
جذورهـا األوىل قـد انطلقت شـعراً، السـيام يف الشـعر العريب ثم تطـورت حتى 

أصبحت تكتب نثراً.
ومن خصائص الدراما داخل النص، التركيز على الصراع، والحركة «الحركة 
من موقف إلى موقف مقابل، من عاطفة أو شـعور إلى عاطفة أو شعور مقابلين، 
مـن فكرة إلى وجه آخر للفكـرة»(4)، إلى جانب خاصيتـي الحركة والموضوعية 
هناك خاصية أساسـية هي خاصية التجسيد ، فالدراما ال تأتلف ومنهج التجريد، 
ألنهـا حركـة ال تتمثل في المعنى، أو المغز إنما هـي تتمثل فيما بعد إلى معنى 
أو مغز(5)، كما يحتاج البناء الدرامي للذروة وهي النقطة العليا التي يصعد إليها 

(1) الرسد والظاهرة الدرامية، ص 18.

(2) الرسد والظاهرة الدرامية، ص 13.
(3) نفسه، ص 131.

(4) الشعر العريب املعارص، قضاياه وظواهره الفنية واملعنوية، د.عز الدين إسامعيل، الطبعة الثالثة، 
دار الفكر العريب، ص : 279.

(5) ينظر: نفسه ص 281.



28 أساليب السرد

الفعـل ثم يسـقط بعيداً عنها، وهـي مركز التحكم بالحركة الدرامية حيث تشـتد 
فيهـا أزمـة الحدث وتتالقى عندها خيـوط الفعل الدرامـي(1)، وهذه الخصائص 
قد تتشـكل في النص الشـعري مجتمعة أو منفردة مانحة إياه سـمات األسـلوب 
الدرامي الخاص فـ «يتجلى فيه أساسـاً تعدد األصوات، والمسـتويات اللغوية، 
وترتفـع درجـة الكثافة نتيجة لغلبـة التوتر والحوارية»(2)، ولعـل وجود مثل هذه 
الخصائص في شـعر البردوني هو من أهم تجليات السرد الدرامي الذي يتشكل 
في عدد من النصوص بحيث يمثل ظاهرة أسلوبية مميزة في شعره ومن أهم هذه 

التجليات: 
أوال: الموضوعية المتأتية من طرح األفكار بوسـاطة شـخص ثان فيبدو النص 
شـبيهاً بالمسـرحية حيـث يبـث المسـرحي آراءه ومواقفـه مـن خـالل شـخوص 
المسـرحية، وهنا تتجلى الموضوعية، فيختفي الشـاعر متوارياً خلف أبطاله الذين 
يتجسـدون في النص إما بلسانهم أو الوصف الموضوعي الخارجي لهم، فتنحسر 

الغنائية في النص الشعري التي تعد جزءاً من خصائصه النوعية الرئيسة. 
ثانياً: مرسحة النص الشعري ، واعتامده احلوار بنوعيه، الداخيل واخلارجي، وعرض 
بقية العنارص رسدية أو شعرية يف إطار حوار ينبني عىل وفق طريقة جتمع بني خصائص 
املـرسح والشـعر، فيبـدو احلـوار الداخيل موظفـاً يف املواقـف الرسدية التي تسـتدعي 
الدخـول إىل الزوايا التي تنقطع فيها رؤية السـارد ، وتكشـف عن املكنونات الداخلية 
للشـخصيات. ويكـون احلـوار اخلارجي أقدر من األسـلوب التقريـري للقيام بمهمة 

تصوير املواقف احلسية والنفسية لألبطال ورسم مواقفهم والكشف عن مالحمهم.
ثالثـا: االعتـامد عىل املفارقـة بوصفها صـورة من صـور احلياة املعيشـة وإبراز 
الـرصاع والتناقضـات، والتوتـر الدرامـي يف مسـتويات التعبري الشـعري؛ وهذا 

(1) ينظـر : بنيـة القصيدة العربية املعارصة، د.خليل املوسـى، منشـورات إحتـاد الكتاب العرب، 
دمشق، 2003م، ص 289.

(2) أساليب الشعرية املعارصة، د. صالح فضل، دار قباء للطباعة والنرش، القاهرة، 1998، ص 47.
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يقود إىل مسـتو تعدد األصوات حيث تتعدد وجهـات النظر، والرؤ وتتحول 
القصيدة من الغنائية البسيطة إىل الدرامية املركبة. 



يبـرز القناع في متن البردوني الشـعري مجسـداً صـورة درامية واضحة، حيث 
يوظف داخل النص الشعري حامالً معه صوتين: صوت القناع، وصوت المؤلف، 
ويعد حالة من التماهي أو التلبس بشـخصية أخر تختفي فيه شـخصية الشـاعر 
وتنطق خالل النص بدالً منه(1)؛ لذا تعد الدرامية من أهم عناصر القناع(2)، «فالشاعر 
ال يريد أن يتحدث عن أفكاره مباشرة أمام الناس وإنما يطرحها من خالل شخص 
ثان»(3)، وبهذا تعد قصيدة القناع أهم تطور حصل للقصيدة الغنائية باتجاه الدراما، 
حيث «استطاعت هذه التقنية الخروج بالرمز التراثي والتاريخي من دائرته الضيقة 
المباشـرة ومن محدودية انتشاره والصفات الدالة عليه إلى دائرة أوسع في التعبير 
عن تجربة القصيدة الكلية بأسـلوب درامي»(4)، واستخدام القناع ال يجرد الشاعر 
مـن ذاتيتـه بل يخفف منهـا حين يخلق شـخصية دراميـة منفصلة عنـه(5)، فيكون 
القناع وسـيطاً درامياً بين النص والقارئ وهو وسيط فيه من الشاعر مثل ما فيه من 
الشخصية القناعية(6)، وتنشـأ الدرامية في القناع من الحوار الصوتي الثالثي الذي 
يتحقـق في القصيدة عبر ابتعاد صوت الشـاعر، وتقدم صـوت المتكلم أو صوت 
(1) ينظـر: القناع يف الشـعر العريب احلديث، د. سـامح الرواشـدة، الطبعـة األوىل، جامعة مؤتة، 

مطبعة كنعان، األردن، 1995م ص 10، وكذلك بقية التعريفات.
(2) ينظر: قناع املتنبي يف الشعر العريب احلديث، عبد اهللا أبو هيف، الطبعة األوىل، املؤسسة العربية 

للدراسات والنرش، بريوت، يناير - 2004م، ص 27.
(3) الشـاعر العـريب احلديـث مرسحيـاً، حمسـن أطيمـش، منشـورات وزارة اإلعـالم، سلسـلة 

دراسات(108)، اجلمهورية العراقية، 1977م، ص 267.
(4) النزعـة الدراميـة يف شـعر املقالـح، صالح عبد احلافـظ عبد الرب احلوثري، رسـالة ماجسـتري 

إرشاف:د.عيل حداد، جامعة حرضموت – كلية الرتبية – قسم اللغة العربية، 2006م ، ص 146.
(5) ينظر: بنية القصيدة العربية املعارصة، ص 213.

(6) ينظر: نفسه، ص 209.
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القناع الظاهر على سطح النص فيما يُلمح صوتٌ ثالثٌ هو الراوي الضمني الذي 
يدير الحديث أو ينطق القناع ويجعله يالمس الواقع المعاصر(1)، وفي هذه الدراسة 
سيكون القناع شخصية سـردية ترصد أقوالها وأفعالها على وفق المنطق السردي 

للنص والمسار السردي الذي يتبعه أو البرنامج السردي الذي يتموضع فيه.
يمثـل النمـوذج: «حتوالت يزيد بـن مفرغ احلمريي»(2) نموذجـاً مالئامً لتقيص 
فاعليـة القنـاع يف التوظيـف الـرسدي داخل متن الـربدوين الشـعري، حيث يربز 
النص جمسـداً من خالل صوت الشخصية القناعية املستحرضة من الرتاث، وهي 
شـخصية يزيد بن مفـرغ احلمريي(3)، وأصـوات أخر أسـهمت يف جعل النص 

خيرج من دائرته الرتاثية ويدخل يف عالقة مع الواقع الذي ينبني فيه.

(1) ينظر: مرايا نرسيس، ص 116.
(2) الديوان، ص 1080.

(3) يثبـت الـربدوين يف أول النـص مقدمة طويلة وضع هلـا عنواناً هـو :(تارخيية..بطل القصيدة) 
يذكر فيها نسـب الشـاعر ومولده ثم يبني جرأته وطيب حضوره حيث تنازعه فتيان قريش حلسـن 
عرشته وحتاموه حلدة بادرته ومليله إىل احلرية، كام اختاره عباد بن زياد صاحباً لواليته يف سجسـتان 

وعندما شاهد الريح تلعب بلحية عباد غلب عليه املزاج الشعري فقال يف ذلك املنظر:

مما أوغر صدر عباد فتجاهل حقوق الشاعر الذي استدان من التجار لإلنفاق عىل جاريته (أراكه) 
وغالمه (برد)، وألب عباد عىل الشاعر الدائنني فأمر ببيع سالحه وفرسه وأثاث بيته ثم سجنه فيام 

تبقى حتى اضطره إىل بيع اجلارية والغالم من التاجر (األرجاين).
جلـأ ابـن مفرغ إىل يزيد بن معاوية بدمشـق كام متاد هناك يف هجو آل زيـاد فطلبه عبد اهللا بن زياد 
وايل العراق فاستجاب اخلليفة شارطاً أال يلحق به من العذاب ما يؤدي إىل تلفه، هناك هجا البيتني 
السـفياين والزيادي فابتدع له ابن زياد أشـنع عقوبة إذ سقاه نبيذاً خملوطاً باملسهل وربطه إىل خنزير 
وكلـب وطـاف به شـوارع البرصة وبعد سـجن أيام أرسـله إىل أخيه عبـاد آمراً أن يمحو الشـاعر 
بأظافره كل ما كتب يف هجائهم عىل اجلدران إىل إن وصل إىل سجستان، وبعد سجنه هناك غضب 

له الشعب فأفرج عنه ويف طريقه إىل الشام كان ينشد بغلته املسامة عدس هذا الشعر:

      [ينظر:الديوان،1080.]
ويعد النص إعادة لصياغة هذه األحداث من وجهة نظر جديدة جتمع املايض واحلارض وتسترشف 
املستقبل .وملزيد من املعلومات عن الشاعر ينظر: يزيد بن مفرغ حياته وشعره، د.عبد القدوس أبو 

صالح، الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة، بريوت - لبنان، 1396هـ - 1976م.
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أول خيـوط الرسدية تلمح من أول عتبة، حيث تضاف كلمة حتوالت إىل يزيد 
بـن مفـرغ، ولفظة حتـوالت حتمل يف طياهتا رصيـداً من احلركـة والديناميكية؛ مما 
يؤسـس لرسدية النص إضافة إىل ذلك أن مصطلح التحول هو أحد املصطلحات 
املستعملة يف السيميائية الرسدية؛ مما يساعد عىل كشف املسارات الرسدية(1) استناداً 

إىل العمق املنهجي للكلمة.
وتضيـف العتبة الثانية للنص بعداً آخراً لرسديتـه؛ حيث متثل املقدمتان إضاءة 
تعمـل عـىل توجيه القـراءة وتبـني الوعي باملامرسـة الرسديـة التي اتبعهـا املؤلف 
عنـد الصياغـة فمن خالل (تارخييـة.. بطل القصيدة) يتضـح تعمد إدخال عنرص 
الـرسد مكوناً جديداً من مكونات النص بوصف الشـخصية الرئيسـة فيه بـ(بطل 

القصيدة(*). 
إن التحـول يفـرتض – بدايـة – وجـود حالـة من الثبـات أو التـوازن تتطلب 
االنتقـال إىل حالـة مضـادة من عـدم الثبـات أو عدم التـوازن أو العكـس، وهذا 
، يرصد مسار هذا التحول من حالة  (2) معيناً التحول يتطلب إلنجازه برناجماً رسدياً
إىل أخر، تقدم املقطوعة األوىل أو ما يسـمى باملوقف البدئي احلالة األولية التي 

تشري إىل عدم التوازن املتمثل يف طبيعة االستبدال غري الصحيح:
(3)

(1) لتوضيح مصطلحي التحول واملسار الرسدي ينظر: املحلق هذه الدراسة.
(*) بعد املقدمة الطويلة يذكر الربدوين أبياتاً من أقوال يزيد بن مفرغ احلمريي وهي:

ثم يقدم لنصه اجلديد بقوله: وعىل غرار هذه املقطوعة الشهرية انبنت هذه القصيدة مؤرخة البطل 
، [الديوان: ص 1080 ،1081]. نفسياً وحتولياً
(2) ينظر: امللحق التوضيحي يف هذه الدراسة.

(3) الديوان، ص 1081 .
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ويف هـذا املوقف البدئي تبدو الشـخصية القناعية يف حالة انقطاع عن موضوع 
الثـوري يف صورتـه( السـيف) ويف حالـة اتصـال بموضـوع  القيمة(1)/الفعـل 
القيمـة الكالم يف صورته( اللسـان)، فالنص سـريصد مسـار التحـول عن هذين 
املوضوعـني، ولكـي يتحقق هذا التحول عىل الشـخصية القناعيـة أن تبحث عن 

الكفاءة التي متكنها من حتقيق هذا التحول.
 (3) إن مـرشوع الكفاءة يكمن يف أعامق فاعل احلالة(2) الذي يعد هنا فاعالً منفذاً
للربنامـج الـرسدي لفعل التحول وهو كذلك املرسـل الذي يـامرس فعل اإلقناع 
لذاته من خالل التذكري باملهانة والذلّ الذي بلغه من قبل سـطوة السـلطة الظاملة، 

فينعكس هذا عىل نفسه حافزاً قوياً لتنفيذ فعل التحول بأرسع ما يمكن: (4)

(4)

يتضـح هنا تقديم صور املهانة بحيـث تبدو املدينة وهي تنتعل جبني الذات بل 
وتسلم زمامه إىل ذيل اخلنزير حتى يصل األمر إىل حد اإلفناء واملحو من عامل القيم 
اإلنسـانية العليا فتقديم هذه املشاهد املسـتعادة إىل ذهن الفاعل املنفذ حيركه باجتاه 
حتقيق ذلك التحول، فتتشـكل طاقة نفسـية ترفع من كفاءته، كام يعمل تأويل هذا 

االمتهان عىل تعزيز تلك الكفاءة وعده البداية األكيدة لنهاية القهر والظلم.(5)
(5) ل

ثم يعود ليامرس فعل التحريك(6) والتحريض من خالل املونولوج الداخيل يف 
التسـاؤل أمام النص عن سبب هذا الصمت، برغم وجود كل املسوغات لتحقيق 

(1) ينظر امللحق التوضيحي.
(2) ينظر: امللحق التوضيحي.
(3) ينظر: امللحق التوضيحي.

(4) الديوان، ص 1082 .
(5) نفسه، ص 1082 .

(6) «ينظر امللحق التوضيحي.



توظيف السرد يف الشعر العربي احلديث الربدوني منوذجًا 33

التحول اإلجيايب ملقاومة الظلم حتى إن كان بوسـاطة الشعر بوصفه وسيلة املثقف 
يف ردع التسلط واجلربوت:(1)

(1)

وال يعمل املرسـل عىل الوصول لغايته املرسـومة بصفته الفردية فحسب بل إنه 
يـامرس فعل التحريـك؛ ليضمن أكرب قدر ممكن من الفواعـل يف دائرة الفعل الذين 
يقعـون حتـت طائلة الظلـم واهلـوان إىل جانب الفاعـل الرئيس (القنـاع) الذي هو 

الراوي هنا:(2)

(2)

فمامرسـة الراوي(القناع) هلذا العمـل اإلقناعي لتحفيز الفواعل يف هذا املقطع 
عىل الثورة والوقوف ضد الباطل بوساطة التحذير وتبيان اخلطورة التي تكمن يف 
الصمـت والرضـوخ للعجز والتواين، وكل ذلك يدفـع الفواعل مع الفاعل املنفذ 

الرئيس لرسعة إحداث التحول.
ويـأيت املقطع الالحق حيـث يتصل الفاعل املنفذ بموضوع اجلهة التي تكسـبه 

هنا القدرة عىل األداء من خالل امتالك إرادة فعل التحول :(3)

(3)

(1) الديوان، ص 1083.
(2) نفسه، ص 1084.
(3) نفسه، ص 1085.
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هنـا يدخل الفاعل يف حالـة اتصال بموضوع جهته، فيمتلـك الكفاءة الالزمة 
لتحقيـق الفعل حني يصـل إىل قناعة برضورة التغيري لعل يف هذا التغيري سـتحقق 
والدتـه اجلديدة، فامتالك موضـوع اجلهة هنا يكاد يكون غايـة االنتقال من حالة 
الرضوخ واالستسالم إىل حالة اإليامن برضورة الرصاع من أجل الكرامة، وإرادة 
فعـل التحـول عن النمط السـائد يف ظل الوضـع الذي يمنع هذا التحول، جيسـد 

ذلك املقاومة اإلجيابية، وهذا بدوره ينجز جزءاً من الربنامج الرسدي املرسوم.
 إن امتالك اإلرادة احلرة للتغري يف املقطع نفسـه، تقود بالرضورة نحو امليض يف 
هذا املسار، لكن مثل هذا التوجه حمفوف باملخاطر، وسيواجه بكثري من العراقيل، 

واملصاعب، وسيقف يف وجه هذا الربنامج الرسدي عدد من املعيقات:(1)

(1)

هنـا يامرس فعـل املعيق كل من: بني زياد، بنـي أيب، األقايص، األداين، فتعمل 
كل هذه املعيقات عىل عرقلة اخلط املرسوم للربنامج الرسدي للفاعل/القناع.

ثـم تـأيت اللحظة التي ينجز فيهـا فعل التحول، ويصبح فاعـل احلالة الذي هو 
الفاعل املنفذ هلذا الربنامج يف حالة اتصال فعلية بام يقتضيه هذا التحول ويتجسـد 

ذلك يف البيت التايل:(2)
 (2)

ويف هـذا البيـت مـا يبـني إنجـاز فعـل التحـول؛ بالنظـر إىل التناص مـع قول 
الشخصية الرتاثية، التي جاءت يف سياق اهلجاء للبيت السفياين والزيادي، اللذين 
يمثالن رمزاً للتسـلط؛ ليأيت هذا البيت امتداداً هلجاء الشخصية الرتاثية، وامتزاجاً 

للصوتني الرتاثي القناعي، داخل النص، وتأكيداً لتحول القناع.

(1) الديوان.
(2) نفسه.
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ويسـتند هـذا التحـول إىل معطيات تارخييـة يعضدها انفتاح النـص عىل حكايات 
التاريخ اليمني القديم، واألخذ منه للتأكيد عىل هذا االجتاه نحو رفض الذل واخلنوع:(1)

(1)

فاملقطع يسـتمد طاقته املوحية من قصة امللك احلمريي: ذو نواس الذي أغرق 
نفسه يف البحر هروباً من السقوط يف مهاوي الذل وتذوق مرارة االنكسار.

ال يقف القناع عند إحداث التحول عىل هذا املستو، بل يظهر صوت طارئ 
عىل النص حماوراً القناع، مع بروز عدد من الدوال التي جتذر اخلصوصية املحلية/
اليمنيـة وتفتـح أفقـاً جديـداً أمـام التحول عـىل املسـتو اآلين ومنهـا: (مرادي، 
كوكبـاين، محري، معيني، آزال، يعـريب، حيصبي، يامين، السـعيدة، مذخيرة، يريمي، 
ديدي، خبـاين)، فال يقف النـص عند حدود الـرتاث بل يغرق  مـداين، بكيـيل، حُ
يف اخلصوصيـة املحلية، فتتعدد األصوات التي حتمـل البعدين الرتاثي والواقعي، 
املـايض واحلارض، مع ترجيح الثاين؛ إذ يفرض املسـار الرسدي املنجز سـابقاً عىل 
بقيـة النـص، فـإذا كان التحول قـد أنجز عىل املسـتو الرتاثي فـإن الواقع مازال 

يراوح مكانه، وإذا كانت احلرية املكتسبة للشخصية الرتاثية موجزة يف قوهلا:
(*)

فإنـه يف احلـارض وعىل املسـتو اآلين، يظل القنـاع يف حالة مـن األرس الثقايف 
والسيايس:(2)

(2)

(1) نفسه، ص 1086.
(*) هذا بيت منسوب ليزيد بن مفرغ يف مقدمة النص، نفسه، ص 1081 .

(2) الديوان، ص 1088.
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ويف هذا املقطع ما يوضح أن فاعل احلالة (القناع) عىل املسـتو اآلين يف حالة 
انقطـاع عـن احلرية؛ ممـا يتطلب معه رسـم برنامج رسدي جديد يناسـب املوقف 
اجلديـد الـذي يتموضع فيـه، فيـامرس الراوي(املرسـل) فعل اإلقنـاع من جديد 
لتحريـك الفاعـل املنفـذ لتحقيق هـذا الربنامج الـذي يبتغي االتصـال بموضوع 

القيمة (احلرية):
(1)

(1)   ويسـتمر النص يف االسرتسـال بالوصف امليلء بالدالالت املحلية التي تعمق 

ارتبـاط الـراوي (القنـاع) بوطنـه، دون أن يمتلـك أية مؤهالت متكنـه من حتقيق 
برناجمه الرسدي.

وخيتـم النـص معلناً افتقـار فاعل احلالـة إلرادة التغيـري و هي الوسـيلة املادية 
الـرضوري التي مكنت القناع يف بعده الرتاثي من إحداث التحول املنشـود والتي 
تعـد موضـوع جهة يمكنه من امتـالك الكفاءة الالزمة إلنجـاز الربنامج الرسدي 
واالتصـال بموضـوع القيمـة (احلريـة) يف البعـد الواقعـي، فموضـوع اجلهة هنا 
مادي(الفعل الثوري املجسـد يف السـيف)، وهذا ضد موضوع اجلهة السابق عىل 

املستو الرتاثي الذي يمثله (الشعر):(2)

(1)

يقدم املوقف اخلتامي للنص هناية مفتوحة، حيث يظل فاعل احلالة عىل انقطاع 
عن موضوعه؛ مما يعطي النص مسـاحة واسـعة من الرسدية بحيث يدخل املرسل 
(الـراوي) إىل جانـب ذات الفعل أكرب قدر ممكن مـن الفواعل إلحداث التحول، 

وإنجاز الربنامج الرسدي املرسوم(*).(3)
(1) الديوان، ص 1088.

(2) نفسه، ص 1091.
(*) ويتضمن شـعر الربدوين صوراً أخر لتقنية القناع بحيث تتضمن هذه النصوص، اسـتخدام 
صـوت القنـاع، صوتاً رئيسـاً يدير الـرسد ويتحكم بأدواته كـام هو يف نموذج «رجعـة احلكيم ابن 
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ب- مرسحة النص
يربز يف شـعر الـربدوين- السـيام يف دواوينه املتأخرة- الطابـع املرسحي حيث 
يعتمد عىل صياغة األحداث رسدياً بوساطة احلوار، سواء كان خارجياً يامرس من 
قبل الفواعل املمثلة يف نسيج النص أو داخلياً بصورة مناجاة أو منولوج درامي(*) 
فيكتيس النص حينها درامية متتد يف شكلها البنائي إىل اجلذور املرسحية حيث يعد 
زايـد»، [الديـوان، ص 1590]، حيـث يعتمد –هنا- القناع تقنية يسـتعان هبـا إلنجاز النص مع 
اكتـامل بعـض عنارص الرسد فيه . فلفظـة رجعة حتمل مدلولني : األول الداللـة عىل عودة جديدة 
يف زمـن جديد، والثاين داللـة االرتداد والتقهقر، مرادفة ملعنى من معـاين التخلف والرجعية، من 
ثـم فإن اقرتان(الرجعة/باحلكيـم) يمنح النص مفارقة وجتعله يرتكز عليهـا يف أثناء الصياغة وقد 
اسـتطاع القناع يف هذا النص أن حيقق الرسدية من خالل طبيعة الشـخصية املسـتلهمة من الرتاث 
الشـعبي اليمنـي، حيـث تأخذ زمام الرسد راوياً بلسـانه بضمـري املفرد تارة، وبضمـري اجلمع تارة 
أخـر، والدخـول يف حوار يف أكثـر من موضع داخل النص مع بروز عدد مـن التعيينات املكانية 
، وهذا ما يالئم طبيعة الشـخصية التي تتسـم بغموضها  لبيئات يمنية متباينة مدينةً وريفاً وصحراءً
؛ فقد عدت رمزاً لـ «كل الشـعب اليمني وأن زمانه هـو كل األزمان، كام أن قريته  زمانيـاً ومكانيـاً
هي كل القر»، [أقوال عيل بن زايد دراسة ونصوص، عبد اهللا الربدوين، مكتبة اإلرشاد، صنعاء، 
اجلمهورية اليمنية، 1427هـ - 2006م، ص 7]، وشخصية بمثل هذا الغموض إضافة ملا تتمتع 
بـه عىل مسـتو نتاجه الفكـري والثقايف من حكائيـة تلصق بأغلب النصـوص واألقوال، [ينظر: 
نفسـه، ص 5 - 11]، املنسـوبة لـه؛ فتثري النـص، نظراً حلجم اخللفيـة املعرفية التـي تنطلق منها 

الدوال.
 وقد يظهر القناع رمزاً مقنعاً يرسد األحداث متداخالً مع أصوات أخر تشـاركه هذا الفعل، أو 
مرويـاً له خياطبه الراوي عـىل طول النص أو يف أجزاء متفرقة كام يف النموذج: ”جواب العصور“، 
كـام يعـد نص: ”وردة من دم املتنبي [الديوان، ص 965]، نموذجاً لقصيدة القناع بمعناه الواسـع 
حيـث تقنـع الربدوين باملتنبي فتوزعت مقاطعها متقاطعة بـني الغياب واحلضور فيكون الراوي يف 
األبيات األوىل خارجياً وتكون الشـخصية الرتاثية خمرباً عنها يف سياق النص، ثم يتحول الرسد يف 
آخر األبيات إىل رسد عىل لسان الشخصية الرتاثية (القناع) [ينظر: شعر الربدوين دراسة أسلوبية، 
د. سـعيد سـامل اجلريري، الطبعة األوىل، منشـورات احتاد األدباء والكتاب اليمنيني ومركز عبادي 
ودار حرضمـوت للدراسـات والنرش، صنعـاء- اجلمهوريـة اليمنية، 1425هــ - 2004م، ص 

 (3).[104 - 100
(*) يكمـن الفـرق بني املناجاة واملونولوج برغم ما يبدو من تقارب بني املصطلحني يف أن املناجاة 
تقترص عىل احلديث املنفرد للشخصية وإن اقرتبت من املونولوج الدرامي يف حماولة توصيل وجهة 
نظر الشـخصية يف حني يلـزم املونولوج الدرامي حـدود القصيدة الدراميـة وإن عني بالتعبري عن 
األبعاد النفسـية لشـخصية املتحدث، [ينظر: املونولوج بني الدراما والشعر، أسامة فرحات، اهليئة 

املرصية العامة للكتاب، مهرجان القراءة للجميع، مكتبة األرسة، القاهرة، 2005م،ص 40].
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احلوار أحد العنارص الرئيسـة فيها، وغيابه عنها يعني غياب املرسحية بوصفها فناً 
أدبياً يعتمد احلوار وسيلة وتقنية إليصال بقية العنارص فيها.

وتكمـن أهميـة الحوار في الدرامـا في«تقديم األبطال ورسـم مواقفهم وهم 
يصنعون حياتهم على خشـبة المسـرح»(1) إذ يمتزج أكثر من عنصر سردي يتركز 
فـي لغـة الحوار فيمـارس فعل الراوي الذي يسـرد األحـداث، ويخلق في ذلك 

نوعاً من الصراع الدرامي. 
يمتلك الحوار الداخلي خصائص تميزه داخل السـرد عن الحوار الخارجي، 
وتعطيـه قدرة أكبر على التحـرك بحرية في مختلف زوايا المنظور دون اإلخالل 
بالشروط الفنية للبناء، ويتميز كذلك بعدم االتزان والمراوحة بين التعبير الدرامي 
والغنائيـة(2)، وهـذا ما يوضحه الشـعر خاصة الـذي يمزج كما هـو معروف بين 
هاتيـن الخاصيتين. كما يعطي الحوار الداخلي شـكالً مجسـداً للحركة الذهنية 
في ذوات السـرد(3)، فتتحول األحداث الخاصة في أذهان السـاردين إلى متوالية 
مـن األفعال التي يتم رصدها على سـطح النص، ويعطي كذلـك مرونة أكبر في 

التقبل القرائي والتأويلي بما يتواءم مع باقي المعطيات.
قد يشـكل احلوار(*)  يف شـعر الربدوين صورة كلية مسـهامً يف تكوين النص منذ 
العنوان، حتى املوقف اخلتامي، لعل نص «جواب العصور»(4) جيسـد هذا الرأي، 
فهـو يعتمد احلـوار الداخـيل، لكن بصيغـة خترجه من نمطيـة املناجـاة الداخلية، 
فيكـون االهتامم هبذه التقنية وسـيلة جديـدة للعرض، فاحلوار الداخـيل هنا إطار 

(1) الشاعر العريب احلديث مرسحياً، ص 88 .
(2) ينظر: املونولوج بني الدراما والشعر، ص 32. 

(3) ينظر: الشعر العريب املعارص، قضاياه وظواهره الفنية واملعنوية، ص 294 .
(*) تقترص دراسـة احلوار عىل النامذج التي يشـكل فيها مهيمنة متنح النص درامية يف إطار تشـكله 
الرسدي، وإال فهو عموماً يف شـعر الربدوين ظاهرة تسـتحق الدراسة بحد ذاهتا، سواء ما كان منها 

ضمن نص أو ما اعتمد عليها يف انبنائه.
(4) الديوان، ص 1405.
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شـامل ألفعال الـرسد ومقتضياته وهو يربز عىل مسـتو السـطح بصـورة حوار 
خارجي بني الذوات الرسدية، أما يف العمق فهو منولوج داخيل متارسه الشخصية 

الرئيسة ليكون التقنية املهيمنة يف إحداث احلركة.
 جيـري احلـوار بداية بـني زيد الوصايب وذاتـه، هذه الذات التـي يغرق الراوي 
إىل أعـامق وعيها، فتتشـظى يف النـص عىل ثالث ذوات رسدية فاعلـة هلا وظائفها 
اخلاصـة التـي متيزها عن بعضها؛ لذا يظهر زيـد يف املوقف البدئي للنص عىل هيئة 
اسـتفهامية، تبـني دوال النـص الالحقـة، إنه سـؤال يتوجـه به إىل ذاتـه وليس إىل 
خارجـه، وهـذا ما يؤكد أن الراوي الرئيس يف النص هو زيد الوصايب حيث يؤكد 

هذا الرأي املوقف اخلتامي :(1)
(2)

 إن زيد الوصايب (الراوي) هو مرسل النص منذ بدئه:(2)
(3)

فهـو يامرس فعل اإلقنـاع والتحريض عىل زيـد ليكون فاعالً منفـذاً لالتصال 
بموضوع القيمة (التغيري لألفضل):(3)

(4)

ويكـون زيد الثاين مسـاعداً لزيـد يف أداء هـذه املهمة املوكلة كوهنـام يواجهان 
املصري نفسـه، وهلام اخلصائص املكانية والزمنية نفسـها، بيد أن زيداً األول يمتلك 
املعرفة الكافيـة بخطورة املوقف اآلين ويمتلك زيدٌ الثاين القدرة عىل إحداث هذا 

الفعل لكنه سلبي متخاذل عن املساعدة اجلادة:(4)
(1) الديوان، ص 1416. 

(2) نفسه، ص 1405 . 
(3) نفسه ، ص 1409، 1410 .

(4) نفسه، ص 1412 . 
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(1)

لـذا يبدوان شـيئاً واحـداً: زيد، وزيد الثـاين يؤديان دوراً واحـداً بالتكامل مع 
وجود فرق يف حالة الفاعلني مع موضوع اجلهة فقط.

أما زيد الثالث فهو المعيق أمام برنامج المرسل، إنه يؤدي هذا الدور ممارساً 
عدداً من األفعال التي تناقض مشروع المرسل بل إن لديه برنامجاً سردياً مضاداً 
فيكون في تحقيقه عقبة أمام برنامج المرسـل فيبدأ زيد الثالث أولى وظائف هذا 
ي حميراً،  البرنامج منذ زمن ماضٍ وسـابق على زمن زيد وزيد الثاني فهو: «يمسِّ
ي سـبأً / وعلى عمر بن معد يعتدي / ويحث األشـتر اآلن اعترف/ يسطو  أو يبغِّ
على موسـى الرضا/ إلى اإلعدام يقتاد عرابـي/ يتهم الصابي بمروقه عن قوانين 
الحـزب»(1)، وهنا تتضح اإلعاقة التي مارسـها زيد الثالث أمام كل تلك الفواعل 
باختـالف زمنهـا ومكانها وهو ال يقف عنـد الماضي بأزمنته المختلفة منذ سـبأ 
وحميـر وما تالها من عصور فحسـب بل يرتبط بالرغبة داخله في الشـر فيصبح 
فاعل حالة متصالً بموضوع القيمة (الشـر)؛ لذا فالمتوقع منه كما ير الراوي/ 

المرسل:(2)

(3)

(1) الديوان، ص 1412. 
(2) نفسه، ص 1413.
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وهو اآلن يامرس هذا الفعل فهو:(1)

(1)

إن بنيـة احلوار تكشـف طبيعة العالقة بني العوامـل املتصارعة، إهنا عالقة فيها 
من التقارب بقدر ما فيها من التباعد ويظهر التقارب يف البيت:(2)

(2)

يظهـر الـراوي مخاطباً زيـد بـ(أنا) للداللة علـى عمق التداخـل والثالث في 
مكتبه يطهو عقاب الراوي، ويعلل الراوي وضع برنامجه السردي في المواجهة 

بقوله:(3)
(3)

فعـىل الرغـم من ظهـور الرصاع إال أن التقـارب حاصل عىل املسـتو املكاين 
والزمني ويعد جزءاً من مكونات العالقة بني األطراف املتصارعة.

ويشكل احلوار الداخيل جزءاً من بناء النص فيعمل عىل تقديم احلدث الرسدي 
بوسـاطة صوت الشخصية وهي حتاور أو حتادث ذاهتا، ويكون هذا احلوار إضاءة 
يقدمهـا املؤلف للدخول يف الزوايا التي ال يسـتطيع الوصـول إليها إال من خالل 
منظور الشـخصية، فتقدم ذاهتا عرب احلوار الداخيل، ويتحول صوت الراوي إليها 

ملواصلة عجلة الرسد.
نمـوذج هـذا نـص: «زوار الطـوايش»(4)، حيث تقدم الشـخصية من قبـل الراوي 
اخلارجـي يف املقطـع األول مبينـاً فيه املظهـر اخلارجي املرئي من منظـور الراوي، ويف 
املقطع الثاين يتحول راوي النص من اخلارج إىل الشـخصية الرئيسـة (زوار الطوايش) 

(1) نفسه.

(2) نفسه.
(3) نفسه، ص: 1414.

(4) الديوان ، ص 1063.
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ويعد املقطع األول موقفاً بدئياً للنص يمثل وجهة نظر الراوي نحو تلك الشخصية بام 
حتمله من تناقض عىل مستو السطح:

(1)

إن هذا التناقض في مظهر الشخصية التي تجسدها األفعال المنسوبة لها: راكباً/
ماشـي، يلبـس طمراً/أزهـى التواشـي، يخشى/يُخشـى. مثلت صـورة ظاهرة ال 
يعضدها سو التعمق داخلها وأنسب وسيلة لذلك هي تقنية الحوار الداخلي التي 
يستطيع بها الغوص في مجاهلها وهنا يبرز هذا الصوت الداخلي محاوراً ذاته:(1)(2)

(2)

 فالتحول في سرد األحداث من الراوي الخارجي إلى الراوي المتكلم صاحبه 
تحول من سـرد األفعال المرصودة بالوصف الخارجي إلى سرد األفعال كما هي 
في أعماق الشخصية، وعندما يريد الراوي المتكلم سرد ما يدور في خارجه مازجاً 
ما يدور في وجدانه فإنه يقدم ذلك بصيغة االحتمال؛ لذا يستخدم كلمة(ربما) معلالً 

ذلك الصراع واالرتباك، ومازجاً بين كينونة الفاعل وخارجه في الوقت ذاته:(3)

(3)

(1) الديوان.
(2) نفسه.

(3) نفسه، ص 1064 .
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قد يكون احلوار الداخيل يف بداية النصوص موقفاً بدئياً بحيث تتكثف فيه بنية 
النـص العميقة، ويتشـكل من خالل إثارة السـؤال، وحماولـة البحث عن اإلجابة 
عنـه، فيبـدو احلـوار متوازيـاً بني السـؤال واإلجابـة، وبـام حيمله مـن دوال حتفز 

:األحداث، والرؤ
(1)

هذا احلوار الذي يكثف يف هذا البيت، وهبذا اللفظ الذي يسـأله الراوي وجييب 
عنه، يمثل مفتتحاً للدخول إىل عامل النص فالتوازي القائم بني شطري البيت، الشطر 
األول (سـؤال) يوازي الشـطر الثاين(جواب)، وترتاكم الدوال يف النص مسـتمدة 
طاقتها التعبريية من هذا املفتتح املكثف لبؤرة النص، فاألفعال املرصودة تسـتند إىل 
رصاع متبادل، وكل دال معتمد عىل االستبدال يف موقع الدال اآلخر، ولتبيان ذلك 

يمكن تأمل املربعات اآلتية:(1)

قيص

غري قريب

قريب

غري قيص

عدو

غري حبيب

حبيب

غري عدو

(1) نفسه، ص 662  .
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اقرتاب

غري اغرتاب

اغرتاب

غري اقرتاب    
تكشـف هـذه الثنائيات«عىل مسـتو األلفـاظ والرتاكيب داللـة تعكس رؤية 
الشـاعر ومواقفه إزاء الرصاعات والتناقضات التي يمور هبا الواقع االجتامعي»(1)، 
وتبني سببية النص، وربط الظواهر البارزة بأسباب خفية، إن اغرتاب القريب سبب 
القـرتاب العدو، لكن التسـويغ النيص ليس هبذه السـطحية إنـام يف الدرجات التي 
يرصدها السارد لبناء السببية فيقف كل دال مقابل الدال املضاد له بني شطري البيت:

حبيبـــــــــــــــــــــ(عكس)ـــــــــــــــــــــعدو
قريبـــــــــــــــــــــ(عكس)ـــــــــــــــــــــقيص

اغرتابـــــــــــــــــــــ(عكس)ـــــــــــــــــــــاقرتاب
فالعدو حيمل سـمة االنفصال فهو فاعل حالة متصل بالبعد (عدو قيص) لكنه 
مـع هذا يـامرس فعل االقـرتاب، واحلبيب الذي هـو فاعل حالة متصـل بالقرب 

(احلبيب القريب) مارس فعل مضاد هو االغرتاب(*).

(1) الشعر املعارص يف اليمن دراسة فنية، عبد الرمحن إبراهيم،الطبعة األوىل، احتاد األدباء والكتاب 
اليمنيني ومركز عبادي للنرش، صنعاء – اجلمهورية اليمنية، 1426هـ - 2005م، ص 116. 

(*) يستمر هذا النص بتكرار مثل هذا البيت ليعيد حتفيز النص بعد كل فقرة فيأيت عىل الصياغة نفسها للمطلع:

[الديوان، ص 663]
ومثل هذه احلوارات الداخلية التي تعتمد عىل إشعال السؤال واإلجابة من قبل الراوي يف نموذج: 

«استنطاق»

 [الديوان، ص  1246]
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احلبيبالعدو

فاعل حالة
متصل بالبعد

فاعل حالة
متصل بالقرب

فاعل منفذ 
للقرب

فاعل منفذ 
للبعد

إذا كان الحـوار بشـكل عـام هو«التجلـي الواضـح للدراما»(1) فإنه في شـعر 
البردونـي يجسـد هـذا البعد ويثريه بمـا يجعل منـه تقنية فنية تسـاعد على صنع 
الدرامية داخله، كما يعد تلويناً فنياً جمالياً مغايراً ألسـلوب السـرد الحكائي في 
القصيدة، ويقوم بمهمة تصوير المواقف الحسـية والنفسـية(2) للفواعل السردية، 
وتمتـاز هـذه التقنية داخل الشـعر بأنها تمتلك زمام السـرد حيناً، وتسـيطر على 
مجريات األحداث فتقوم«بمهمة التشـكيل القصصي في النص»(3) والعمل على 
سـيرورة الزمن فيه ونموذج هذا «سـكران وشرطي ملتح»(4) حيث يؤدي الحوار 
حركـة الفواعـل، دون توقف في سـيرورة األحداث أو انقطاع في مسـيرة الزمن 
وقـد يـأيت احلوار دون سـؤال وجـواب، إنام لتقديـم تعليل يبدو كجواب لسـؤال مفـرتض جييب عنه 

الراوي:

 [الديوان، ص  900]
(1) دراسـات نقديـة يف أعامل السـياب، وحاوي، ودنقل، وجـربا إبراهيم جـربا، حترير وتقديم: 
فخـري صالـح، الطبعة األوىل، املؤسسـة العربية للدراسـات والنرش، بـريوت – لبنان، 1996م، 

ص 129.
(2) ينظر: الرتاث اإلنساين يف شعر أمل دنقل، د. جابر قميحة، الطبعة األوىل، هجر للطباعة النرش 

واإلعالن، القاهرة، 1407 – 1987م، ص 188 . 
(3) الرسد والظاهرة الدرامية، ص 140.

(4) الديوان، ص 1179. 
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فعندما يصور الموقف البدئي لحظة اكتشاف السكران من قبل الشرطي، يتقولب 
هذا الحدث في خطاب الشرطي الموجه للسكران:(1)

1

يتناوب رواية هذا املقطع الفاعالن الرئيسان اللذان يديران معظم أجزاء النص. 
فليـس هنـاك راو وحيد بـل رواة متنوعون فرضـت ذلك هذه الصياغـة احلوارية، 
ويتداخـل يف هـذا املقطع الصوتـان يف متاه قد يصعـب معه التمييز بينهـام؛ ذلك أن 
املؤلف مل يسـقط صيغ احلوار: قال، قلت..أجاب، بل األدوات الشـارحة – أيضاً- 
تاركاً للسياق وحده حتديد هوية املتحدث(2)، ويستمر تقديم املراحل الالحقة بتقنية 
احلوار، وبعد حلظة االكتشـاف يبدأ التفتيش، وبدالً من تقديم هذا املوقف من قبل 

السارد – أياً كان موضعه، داخلياً، أو خارجياً – قدم عن طريق احلوار:(3)
(3)

ويمتد احلوار ليغطي وصف الفضاء املكاين املحيط بوساطة أحداألطراف:(4)

(4)

إن استمرار احلوار هبذا النمط يعزز توتر النص الدرامي، حيث ينتقل الرسد إىل املكان 
املغلق(مكتب التحقيق) فيلتقي السكران بمجموعة املحققني، ويظهر أهنم مجيعاً كانوا 

(1) نفسه. 
(2) ينظـر: الربدوين شـاعراً، عبد الرمحن عرفان، رسـالة ماجسـتري إرشاف: د. مجيل نصيف التكريتي، 
معهـد البحوث والدراسـات العربية، قسـم البحوث والدراسـات األدبية واللغوية، بغـداد، 1409 - 

1989م، ص 267.
(3) الديوان، ص: 1179.

(4) نفسه، ص: 1180  .
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أصحاب برنامج رسدي واحد، وهذا ما يوضحه ملفوظ احلوار عىل لسـان الشـخصية 
األوىل (السكران)، إنه يعرفهم مجيعاً فقد كانوا زمالء يسعون لتحقيق هدف واحد:(1)

(1)

جسد هذا املقطع االتصال الذي كان جيمعهم وتدل األفعال والصفات املتبادلة 
بينهم عىل قوة تلك الصلة؛ فنجد يف حلظة اسرتجاع يوجز هذا االتفاق بينهم فهم 

مجيعاً كانوا فاعلني لربنامج رسدي واحد إنه برنامج الثورة والتغيري:(2)

(2)

إن هذه اللقطة االسـترجاعية التي قدمها ملفوظ الحوار للسـكران تمثل على 
مسـتو الوقائع النقطة (صفر) لكنها ليسـت كذلك على مسـتو القصة، إذ بدا 
النـص من اللحظـة الحالية إنها لحظة الممارسـة الفعلية لبرنامج سـردي جديد 
أقيم على أنقاض ذلك البرنامج السـردي/الحلم لكل الشـخصيات الفاعلة فقد 
مثل فشلهم في تحقيقه تحوالً خطيراً في ممارستهم اآلنية، وكل طرف أصبح له 
برنامج مغاير ينفذه على الواقع بحسـب قناعاته فـي تلك اللحظة ، وقد تحولت 

القناعات واألفكار نفسها إلى نقاط اختالف بين الفواعل.
لقـد كان االختالف نتيجة للفشـل فـي تحقيق وتنفيذ البرنامج السـردي لكل 
الفواعـل ، حيث يتحول التالميذ الذين كانـوا منفذين لبرنامج الثورة إلى طرفين 
متصارعيـن بعد إنجـاز الثورة؛ وقد أنتج النص من فشـل هـذا البرنامج برنامجاً 

(1) نفسه، ص: 1181 .
(2) الديوان.
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سردياً جديداً معكوساً يبدأ من اآلن باتجاه الماضي وقد بين كل ذلك«حوار ثوار 
، إذ نسـي الثورة،  األمس، الذين تفرقت بهم األنهاج، حتى غدا فريق منهم قامعاً

وغدا فريق آخر مقموعاً يلتذ بذكر الثورة، أميناً على العهد»(1). 

ويتشكل احلوار ال عىل بروز صوت مقابل صوت يف مستو امللفوظ، بل عىل 
صورة مقاطع متوازية، حيث يصبح النص عبارة عن مقاطع يسيطر عليها صوت 
معني، حياور فيه مقطعاً آخراً، ومن نامذج هذا اللون يف شـعر الربدوين «السـلطان 
والثائر الشـهيد»(2) ، الذي ينقسم بحسب صوت املتحاورين إىل مقطعني، األول: 
يديره صوت السـلطان مـن البيت (1) حتـى البيت (33)، واملقطـع الثاين يديره 
صوت الشـهيد من البيـت (34) حتى آخر النص(*) فالتوازي هنا بحسـب كيفية 

إدارة الرسد فيه الذي يتواله راو معني يف كل مقطع:

الراوي = السلطان نفسه املقطع األول 1 - 33 

املروي له= الثائر الشهيد  

الراوي= الثائر الشهيد املقطع الثاين34 - 44  

املروي له= السلطان   

ولئـن كان احلـوار يف صورتـه الظاهـرة بـني هاتـني الشـخصيتني قـد تـوزع 
عـىل املقطعـني؛ فـإن كل مقطع مسـكون باآلخـر، فإذا كان السـلطان هـو راوي 
املقطـع األول، فإنـه يف جممل امللفوظ املـروي يفرتض حواراً آخـراً، قد يكون مع 

(1) شعر الربدوين دراسة أسلوبية، ص 62.
(2) الديوان، ص 908.

(*) يتبني من املقدمة التي وضعها الربدوين للنص تقسيمه عىل مقطعني متوازيني حيث ورد حتت 
عنوان «تنبيه غري رضوري» من البيت األول إىل البيت33 عىل لسان السلطان، ومن البيت 34 إىل 

آخر النص عىل لسان الشهيد [ الديوان، ص 908].
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شخصيات مفرتضة غري ظاهرة؛ لذا يستعمل السؤال وجييب عىل نفسه باستخدام 
ملفوظ(قالوا) و(قيل) للداللة عىل قائل غري حمدد :(1)

(1)

كـام أن صياغة ملفوظ الراوي هنا تسـيطر عليها رؤية املؤلـف وإيديولوجيته؛ 
لـذا يسـتخدم الراوي نعوتاً ال تتوافـق وإيديولوجيته التي ينطلـق منها وال تتواءم 

ومنطق األفعال الرسدية التي يقوم هبا، فهو يصف املروي له بقوله:
1

2(2)

فالصفـات (املهـدور، أصبحت، أزهى، آنق، تعلو، تتألـق) ال يمكن بحال أن 
تصدر عن وجهة نظر السلطان اجلائر إذ كيف بالطاغية أن يلهج بخطاب الضحية، 
وهذا يعد دخوالً لصوت املؤلف يف صوت السـلطان مما سـاغ طول املقطع األول 
عىل حسـاب الثـاين، فتتداخل األصـوات ومتازجها أثقل كاهـل النص حتى غدا 
املقطع الثاين أكثر تركيزاً، وكان رداً واضحاً عىل تسـاؤالت (السلطان) وليس من 
املمكن كشـف صوت املؤلف يف هذا اجلزء؛ ذلك أن صوت (الثائر الشهيد) يكاد 

يطابق إيديولوجية املؤلف بحسب املقطع األول حيث يقول:(2)(3)

(3)

(1) الديوان، ص 909.
(2) الديوان، ص: 908، 909.

(3) نفسه، ص:912.
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ج-املفارقة
ةً يف شـعر الربدوين(1)، فإهنا بحسـب  لئـن كانـت املفارقة -جزئية أم كلية- سـمةً قارَّ
متظهرهـا داخلـه ممتزجة بغريها من عوامـل الرسد التي تشـرتك يف الصياغة، تعمل عىل 
إعطـاء هذا النوع من الشـعر طابعاً رسديـاً درامياً؛ ذلك أن املفارقـة هي اخلاصية األوىل 
للدراما، ومما «ال شك فيه أن املفارقة ال تتعلق بمفردات بقدر تعلقها بالسياقات الكلية، 
أو باألحداث املمتدة، لكن ذلك ال يمنع أن للمفارقة ميالً إىل ظواهر تعبريية تسـاعدها 
يف أداء وظائفها النصية، وربام كانت بنية (التقابل) بكل عمقها البالغي، من أهم الركائز 
اللغويـة والتعبريية التـي تقود النصية إىل دائرة املفارقـة»(2)، فالفعل يفرتض فعالً نقيضاً 
جتاهـه، وهذا الشـكل مـن رصاع املتغـريات وجدهلا، يمثل يف األسـاس حلمـة الدراما 
ومداهـا(3)، وتعـد املفارقة من هـذا املنظور صورة من صور الـرصاع وهو أحد العنارص 
األساسـية لـكل نص له الطابـع الدرامي(4)، فيـربز هذا الرصاع عىل عدة مسـتويات إما 
بـني الفواعل الرسدية، أو بني الفاعل مع نفسـه، ويتخذ مـن ذلك صوراً متنوعة ختتلف 

بحسب توظيف عنارص الرسد وتقنياته.
فقـد يمهـد النـص بعرض موقـف بدئي يكـون مبنياً مـن منظور الـراوي اخلارجي 
باستخدام الصور التشبيهية التي تسيطر عليها سمة التضاد، فتعمل املفارقة املتولدة عىل 
توجيه بقية البنى املتشكلة الحقاً يف أفعال الشخصية الرئيسة ونموذج ذلك نص«سباعية 

الغثيان الرابع»(5): (6)

(1) ينظر: شعر الربدوين، دراسة أسلوبية، ص 58.
(2) بالغة الرسد، ص 161.

(3) ينظر: جدلية اللغة واحلدث يف الدراما الشعرية، ص 65.
(4) ينظـر: الشـعر العـريب املعـارص، ص 284، وهناك فرق بـني الرصاع والعقـدة «فالرصاع هو 
احلس واهلو اللذان يعصفان بالشخوص الدرامية فتدفعها إىل الفعل أما العقدة فهي الذروة التي 
تنشأ من الرصاع أو التي حتتوي الرصاع بني حافتيها حتى حلظة احلل ويكون الرصاع الدرامي بني 

إرادتني» [بنية القصيدة العربية املعارصة، ص 278].
(5) الديوان، ص 854.

(6) نفسه، ص:854.
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(1)

فهـذه الصورة الوصفية التي قدم هبا الراوي لشـخصيته تتكون من تشـبيهات 
متضادة يف مدلوالهتا:

(كرأس إىل قدميه ارحتل) رأس (عكس) قـدم
(كخامتة مالــها مستهل) خامتة (عكس) مستهل

(وجـــهه قــــفاه) وجه (عكس) قــفا
(كبــدء بال مــقتبل) بدء (عكس) مقـتبل

تر كيف جاءت؟

إن هذا التضاد يف موقف النص البدئي يعطي املتلقي صدمة خفيفة لتقبل أفعال 
عامل النص املعتمد عىل الرصاع، الذي ينتج املفارقة؛ لذا خيتم هذا املوقف بالسؤال: 
(تـر كيف جاءت؟) فغياب املعرفة عن مصدر املجيء، كان سـبباً مبارشاً لوجود 
هـذه املقدمة املشـحونة ببناء التضاد يف التشـبيهات ومقدمة من قبـل الراوي لتقبل 

األفعال املبنية عىل أساس الرصاع والتضاد الذي من مالحمه يف الشخصية الرئيسة:
ينقلها فارس من ضباب (عكس) يركبها فارس منتحل.

تسيس حـتى القبور (عكس) تقرب حتى جنني األمل.
مالحمها فوقنا كالصخور (عكس) وحتت نعال األعادي قبل. 

فتتجذر املفارقة يف إسـناد األفعال ذات املدلوالت املتضادة امتداداً للموقف البدئي، 
ومثـل هـذا يف نموذج: «إحـد العواصف»(1)، الـذي يبدأ بمقدمة مشـاهبة ملقدمة هذا 
النـص، ويسـتمر يف تقديـم الوحـدات الرسدية بعامـل واحد هو (إحـد العواصف) 
فيظهـر حامالً برناجمني رسديني يضاد كل منهـام اآلخر فالفاعل مزدوج حيرك الربناجمني 
املتصارعـني اللذان يظهـران من خالل رصد األفعال التي ينفذها هـذا العامل، أو التي 
يشارك معها فاعل احلالة، وما تظهره كل وحدة رسدية ضمن هذا الربنامج فتتضح بنية 

(1) الديوان، ص 1057.
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الرصاع الدرامي الذي يديره راو خارجي يرصد األحداث مع االحتفاظ بمسافة بعيدة 
–أحياناً-(*).(1)

إن الربنامج الرسدي األول تكون فيه الشـخصية الرئيسـة فاعالً منفذاً ألفعال 
تتسم باإلجيابية املستمدة من داللة العنوان مثل:

ـ  (غرور) - ختتال كامرأة العزيزــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ  (ظهور) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - ختطب كاحلكيمة 

ـ  (احرتاس) - من خيفة الشيطان حتمل كل أمسية متيمة ــــــــــــــ
ـ  (قوة) ــــــــــــــــــــــــــــ - بالزرع تعصف بالصخور 

ـ  (تزاوج واستمرار) - تعدد األزواج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ  (خلود وعظمة) ــــــــــــــــ - كأن حشد غبارها أبطال ملحمةٍ قديمة

إن هـذا الربنامج برغم بروز داللته اإلجيابية عىل مسـتو الوحدات الرسدية، 
إال أنـه يعمق الداللة السـلبية التـي حيملها النص ككل، وقـد أد وظيفته مقابالً 
للربنامج الرسدي ذي الداللة السـلبية املنبثة من داللة األفعال، وبام يوائم منظور 
الراوي وإيديولوجيته التي تكشـفها األلقاب والنعوت التابعة للوحدات الرسدية 
يف هـذا الربنامج(**)، ومن أبرز الوحدات الرسدية التـي يكون فيها الفاعل منفذاً 

ألفعال رسدية سلبية:

(*) قد يظهر الراوي أحياناً متسائالً يف بعض مواضع النص مثل: (1) 

وكذلك خامتة النص حيث يربز السؤال الرصيح من قبل الراوي:
يا مـــن تبنوا يتمها     مـن منكمو أكل اليتيمة؟ 

[الديوان، ص : 1059، 1060، 1062].
(**) من هذه النعوت: العقيم، اللئيمة، الدميمة، األثيمة، الذميمة،...الخ.
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ـ (استسالم) - تنحني مثل البهيمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ  ( فراغ) - كالرمل تصهل، كالطبول، تنقــــــــــــــــــــــــ
ـ  (ختبط) ـــــــــــــــــــــــــ - يف كل مرآة تفتش عن مالحمها

- تعوج حتى الركبتني
(انكسار) - تنثني       

- تلج الثقوب
ـ (عقم) - اختارت الطرق العقيمة ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ (غباء) - تستورد الرسطان حتسبه مساعدة كريمة ـــــــــــــــ
ـ (عجز) ــــــــــــــــــــــــــــــــــ - بغري مسمعها تصيخ 
ـ (جهل) ــــــــــــــ - من كل موطوء الدماغ هلا نديم أو نديمة 
ـ (نقص) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   تعر -

وقد يكون فاعل احلالة عىل اتصال بموضوع قيمة ذي طابع سلبي يوائم سلبية 
النـص ، ويعكس مدلول العنوان:( ألهنـا األم العقيم، العانس، الوهلى، الدميمة، 
كسـىل، عديمة). من هذا يتضح أن العنوان بـام حيمله من داللة القوة له ما يعززه، 
لكن السـلبية التي تسـيطر عىل تشـكيل الداللة الكلية تيش بأن الربنامج الرسدي 
الثـاين الذي أخلص لـه الفاعل جتعل البناء الكيل توسـيعاً لسـلبيته، وموظفة هلذا 
املدلول، وأن بنية النص العميقة قامت أساسـاً عـىل تعميق فكرة التضاد واملفارقة 
القارة يف بناء الشـخصية الرئيسية (إحد العواصف)/الثورة، وقد أسهمت هذه 
الثنائيـات يف إثـراء النص وخلـق حس بالتضاد الـذي خيلق احلركـة والرصاع مما 

يمنحه نزعة درامية واضحة(1).
وتوظف يف شـعر الربدوين املفارقة الرسدية التي تنشـأ مـن الرصاع بني الذات 
واآلخـر، حيث تعمل الدرامية عىل إعطاء ثامرهـا عندما حترض عىل إقامة منظور 
حيـدد املسـافة بينهـام؛ ليتجسـد بعدهـا يف فعـل وعي مقصـود بتحـوالت الذات 
أوالً وطبقاتـه املختلفة واملسـافات التي تصلها باآلخر املشـتبكة معه(2)، يف جسـد 

(1) ينظر: النزعة الدرامية يف شعر املقالح، ص 122.
(2) ينظر: أساليب الشعرية املعارصة، ص 122.
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النـص، ومـن نامذج هـذا « أمـني رس الزوابـع»(1)، حيث تظهـر هـذه املفارقة من 
خالل وجود الراوي املشـارك الـذي يقابل بتنفيذ أفعال قـد تعكس األفعال التي 
ينفذهـا اآلخر عىل سـبيل رد الفعل الذي يولد الدراميـة، فريصد حركته الرسدية 
بعاملني؛ األول:الراوي املشـارك يف األحداث، والثاين: اآلخر الذي يؤدي أدواراً 
متعـددة ختتلف بحسـب كل وحدة رسدية ليقابلها فعـل رسدي للراوي، مرصود 
مـن منظوره، ومن هنا «ينجم التوتر عن القلق الذي تعيش فيه الشـخصية أو عن 
التناقـض والتقابـل»(2)، الذي يعمق معنـى الدرامية، إن الراوي املشـارك إذ يقدم 

أفعال العامل املقابل فهو يقدم أفعاالً بصورة مواجهة ومقابلة لفعل اآلخر:
الراوياآلخر

(1) الديوان، ص 978.
(2) بنية القصيدة العربية املعارصة، ص 289.
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إن هـذا التقابـل يف ملفـوظ األفعـال الرسديـة بـني الـراوي ( األنا الشـاعرة) 
واآلخـر مقـدم بالفعلني: كان، وكنت ، يبني االنقطـاع احلاصل بني األنا واآلخر. 
األنا الفاعلة التي تدير الرسد، واآلخر العامل الذي يؤدي دوره كل من: الدجى، 
الوجل، السوق، اخلجل، الصمت، الشارع، احلمل، لون الدجى، النفس، املذياع، 
عيبان، بحيث تصبح الذات مشـغولة بفعل مسـتقل ومنقطع عن اآلخر. والتقابل 
بـني األفعـال بحيـث أن كل برنامج يمر يف مسـار مغاير لآلخـر يوازيه ولكن من 
منظـور خمتلف متاماً لتتجسـد القطيعة التامة بني الفاعلـني وإن كان هناك نوع من 

التقارب.
وقد يبدو فاعـل احلالة يف النص عىل اتصال بموضوعي قيمة متضادين وذلك 
باختـالف الفضاء املكاين الذي يتشـكل فيه هذا االتصـال، ونموذج هذا يف نص: 
«من محاسـيات يعرب الغازايت»(1) الذي يدار فيه الرسد بلسـان مجع املتكلم، الذي 

يفتتح بمقطع يبني كينونة الشخصية املتكلمة:(2)

(2)

لكن هذه الكينونة التي تعكس صورة واحدة يربز الحقاً ما خيرب هذا النمط، 
ليبدأ فاعل احلالة بالتخبط واالتصال بموضوعني متضادين مثل:

(1) الديوان، ص 1077.
(2) نفسه.
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(1)

وهكـذا تظهر املفارقة املتولدة من طبيعة االتصال باملوضوعات املتضادة حيث 
كينونـة هذا الفاعل، تكون موضوع سـخرية من قبل املؤلف الـذي يظهر جلياً يف 
أثناء الصياغة ، ويعكس رؤيته من خالل هذه املفارقة التي تربط بني املوضوعات 

املتضادة، ويغيب صوت الشخصية املتحدثة سو يف بعض املواطن(1).

2

إن الرسد بصورة عامة مكون من جزئي «املتن واملبنى» اللذين يشـكالن جممل 
األحـداث اجلارية يف العمل األديب فاألول هو املـادة اخلام لآلخر كام أن الثاين هو 
النظام اهلنديس لألول، ويمكن أن يوجد املتن احلكائي يف العمل األديب دون مبنى 
حكائي مادام هو أحداث بسـيطة، لكن ال يمكـن أن يوجد يف العمل األديب مبنى 
حكائـي دون متن(2)، فتظهر األعامل األدبية الرسدية متكاملة البناء بحيث يصعب 
أحياناً الفصل التام بني املكونني، لكن طغيان أحدمها يدفع اخلطاب للتشـكل عىل 
وفـق نوع أديب معني، فيتم حينها التمييز بني احلكاية، والقصة، والرواية، إذ يطغى 
املتـن يف احلكاية ، ويصبح املبنـى ثانوياً، عىل عكس الروايـات األكثر حداثة التي 

تعمل عىل هندسة البناء والتالعب بمكوناته ليكون املتن جزءاً من البناء.
(1) نفسه، ص: 1077، 1078.

(2) ينظـر: املبنـى احلكائي يف القصيدة اجلاهلية، عبد اهلادي أمحـد الفرطويس، الطبعة األوىل، دار 
الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 2006م، ص 21.
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لقد اسـتفاد الشـعر العريب من الرسد منذ بداياته، حيث متثل احلكاية نموذجاً هلذه 
اإلفادة من خالل ارتباط الشـعر القديم هبا، واسـتخدامها مكونـاً من مكوناته، ومع 
احتكاكـه بالتطورات احلاصلة يف ميدان األدب وظهـور األنواع الرسدية ذات البناء 
البسـيط واملعقد، التي تسـتعمل يف مبانيها تقنيات فنية متعددة، اسـتطاع أن يوظف 
عدداً من هذه التقنيات والوسـائل وجيعلها رافداً من روافده الفنية احلديثة لتشـكل 

سلوكاً جديداً من التعبري الشعري.
إن إفـادة الشـعر مـن الـرسد سـواء كان املتـن أم املبنـى جيعله يتشـكل عىل وفق 
أسـلوب معني، وبحسب طابع املهيمنة فيه؛ فعندما يكون املتن احلكائي هو املهيمن 
عـىل أجـزاء النص، سـيكون حينها ممثالً ألسـلوب الرسد احلكائي، وهـذا النوع ال 
خيتلف كثرياً عن الشعر العريب القديم الذي يوظف احلكاية يف عدد من قصائده منذ 
 الشعر اجلاهيل، فاملعيار هو وجود حكاية ما دون العناية باإلمكانات الفنية األخر
التـي تسـاعد عىل بنائها، فاحلكاية يف الشـعر «هي اخلرب الذي يسـتمده الشـاعر من 
األسـطورة أو الدين أو التاريخ أو الرتاث األديب أو الشـعبي أو الواقع املعارص»(1)، 
ويف هـذا التحديـد إشـارة للمضمـون، أي عندمـا يكثف النـص إمكاناتـه للعناية 
باحلكاية حيث «تتعلق باألحداث، واألشـخاص يف فعلهم وتفاعلهم فيام بينهم مع 
األحداث التي جتري»(2)، ولقد استطاع الشعر احلديث من خالل الرسد احلكائي «أن 
يقرتب من أهم مناطق تشكيل الرؤية الرسدية التي تعتمد عىل احلكاية»(3)، إذ ليست 
الغاية هي احلكاية يف ذاهتا، بل بوصفها وسـيلة فنية ختفي وراءها ثقالً داللياً يكثف 
شـعرية النص. وهذا ما خيتلف به الشعر احلديث عن القديم، فقد مر هذا النوع من 
التوظيف بكثري من التحوالت والتطورات منها ختلص احلكاية من النمطية القائمة 

(1) بنية القصيدة العربية املعارصة، ص 275.
(2) حتليـل اخلطاب الروائي، سـعد يقطني، الطبعة الرابعة، املركـز الثقايف العريب، الدار البيضاء – 

املغرب، 2005م، 169.
(3) البنية الرسدية يف النص الشعري، ص 23.
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عىل املتن الرتاثي أو الرمزي، واكتسـاهبا البعد التسجييل للرسد، بدخول الشاعر إىل 
عمـق السـرية الذاتية لنفسـه وشـخوصه(1). وال يمكن إلغاء دور املبنـى بل ينظر يف 
اخلطـاب حيث يرتكز عىل «مجلـة األحداث التي تدور يف إطار زمني ومكاين وتتعلق 
بشخصيات من نسج خيال السارد»(2)، وهذا يعطي أسلوباً حمدداً هلذا النوع من الشعر 
املعتمـد عـىل «املـادة احلكائية» التي تصـاغ صوغاً رسديـاً تتامهى فيه العنـارص الفنية 
األساسـية بالوسـائل الرسدية التي هنضت بمهمة نسـجها وصياغتهـا(3)، وتعد املادة 
احلكائية: «متتالية من األحداث املحكية»(4)، وهلا بناؤها اخلاص مع بقاء هذا املضمون 
مهيمناً أسلوبياً عىل أجزاء النص من حيث بروز تلك األحداث وتتابعها عىل السطح، 
أو االهتامم بحركة وأفعال الشـخصيات احلكائية وعالقاهتا وهذا املضمون ال يمكن 
إبعاده عن رؤية الشاعر إذ يعد مركز اإلبداع فتأتلف حوهلا عنارصه األخر إلحكام 

بنائه بوصفه نصاً شعرياً معتمداً عىل احلكي.
ولغايـة تحليليـة يتم التمييـز «بين مسـتويين هما: منطق األحـداث من جهة، 
والشـخصيات وعالقاتهـا بعضها ببعض مـن جهة ثانية»(5)، وقد كانت الدراسـة 
الرائـدة التـي قـام بهـا «فالديميـر بـروب» للحكايـة الخرافيـة الروسـية، أولـى 
المحاوالت الجادة لدراسة الحكاية، حيث الحظ أن عدداً من الوظائف داخلها 
محـدود جداً فهناك إحد وثالثون وظيفة فقط يمكن مالحظتها، وهو ما عممه 
علـى بقيـة حكايات الشـعوب األخـر(6)، فالوظيفة عنده «تفهم علـى أنها فعل 

(1) ينظر: البنية الرسدية يف النص الشعري، ص 31.
(2) البناء الفني يف الرواية العربية يف العراق– بناء الرسد، د. شـجاع مسـلم العاين، دار الشـؤون 

الثقافية العامة، بغداد، 1994م، ص 61.
(3) ينظـر: املتخيل الرسدي، عبد اهللا إبراهيم، الطبعـة األوىل، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء 

– املغرب، 1990م، ص 105.
(4) قـال الراوي، سـعيد يقطـني، الطبعة األوىل، املركـز الثقايف العريب، الـدار البيضاء – املغرب، 

1997م، ص 18.
(5) حتليل اخلطاب الروائي، 30.

(6) ينظـر: مروفولوجيا احلكاية اخلرافية، فالديمري بروب، ترمجة وتقديم: أبوبكر أمحد باقادر، وأمحد 
عبد الرحيم نرص، الطبعة األوىل، النادي األديب الثقايف - جدة، 1409هـ - 1989م، ص 135، 136.
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شـخصية، تعرف من وجهة نظر أهميتها لمسيرة الفعل»(1)، كما الحظ أن العديد 
مـن الوظائـف ترتبـط بعضها فـي دوائر معينـة مثل دائـرة فعل الشـرير، المانح، 
المسـاعد،..إلخ(2)، وقد كانت هذه الدراسـة مثيرة لعدد من التطبيقات في مجال 
السـرديات عمومـاً، وتعرض هذا النمـوذج «البروبي» للتحديـث ليوائم المتون 
السـردية األخـر األكثر تعقيداً من الحكاية، كما فعل «شـتراوس» في دراسـته 
لألسـطورة، أو بارت، الـذي رأ أن تكون الوظائف أكثر شـمولية مما هي عند 
بـروب، وقسـمها على نوعين: توزيعيـة، وإدماجية. التوزيعية تنقسـم على أنوية 
ووسـائط، واإلدماجية تنقسـم على قرائـن ومخبرات(3)، إذا كانـت هذه النماذج 
اإلجرائية مناسبة لتحليل السرد الخالص، سواء كانت الحكاية، أم األسطورة، أم 
القصة، أم الرواية، فإن الشعر ال تناسبه هذه القوالب الجاهزة من النماذج؛ إذ إن 
هذا يتعارض مع طبيعة هذا الفن العصي على التقنين الخالص، سو االستفادة 
منها ألغراض التحليل، ويمكن أن تعد السـيميائية السـردية أقرب هذه المناهج 
لكشـف سـردية الحكاية في الشـعر، لكونهـا امتداداً ألفـكار بروب، وتوسـيعاً 
لهـا «بمعنـى أن «غريمـاس» قـدم مقاربة حلت محـل مقاربة بـروب وقد انطلق 
«غريماس» من مفهوم واسـع للبنية السـردية، ثم توصل إلى اكتشاف بنى سردية 
في كل مكان تقريباً»(4)، ويعد الشـعر واحداً مـن ضمن هذه األمكنة التي تحاول 
السـيميائية فك شـفراتها وكشـف بناها السـطحية والعميقة، وهذا ال يعني إلغاء 
الجهـود األخر التي تركتها النظريات السـردية بل يجب اإلفـادة منها وإضاءة 

(1) ينظر: مورفولوجيا احلكاية اخلرافية، ص 77. 
(2) ينظر: نفسه، 158، 159. 

(3) ينظر: التحليل البنيوي للرسد، روالن بارت، ترمجة: حسـن بحراوي، وبشري القمري، و عبد 
احلميد عقار، ضمن كتاب: طرائق حتليل الرسد األديب،جمموعة مؤلفني، الطبعة األوىل، منشورات 

احتاد كتاب املغرب، الرباط،1992م، ص 16، 17، 18.
(4) السيميائية، أصوهلا وقواعدها، ميشال آريفي، وآخرون، ت: رشيد بن مالك، مراجعة وتقديم: 
د. عز الدين املنارصة، منشورات االختالف، سلسلة مناهج 2، اجلزائر العاصمة، 2002م، ص 49.
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الجوانب المعتمة في زوايا النص بها، لكشـف هذا األسلوب السردي الحكائي 
في الشعر.

لقد أفضت دراسـة متن الربدوين الشـعري إلـى وجود األسـلوب الســردي 
احلكائي الذي تنبني فيه احلكاية – غالباً - متخذة نسقني متاميزين مها:

أ - نسق التتابع.
ب - نسق التضمني. 

أ- نسق التتابع(*)
يف هـذا النسـق تظل احلكاية يف حالة من التامسـك دون أن تتأثـر كثرياً بالصور 
اجلزئيـة املتولـدة من الصياغة الشـعرية، ويتميز هذا النسـق يف البناء«عىل أسـاس 
روايـة أحـداث القصة جـزءاً بعد آخـر، دون أن يكون بني هذه األجزاء شـيئاً من 
قصة أخر»(1)، فيكون النص الشعري حاضناً لقصة واحدة حياول أن يكثف فيها 
الوحـدات الرسدية السـتيعاب أحداثها يف تسلسـل منطقي قـد ال خيلو من حيل 
الرسد وتقنياته املعروفة، كاالستباق، والتقديم، والتأجيل، والتأخري، والتوقفات، 
والفواصل الرسدية، واالسـتهالل، واخلامتة، لكن مـع االهتامم بمضمون احلكاية 
ومتنها الرسدي(2)، ويسـمح هذا النسـق للمتلقي بأن يلمح الـرسد يف أبرز جتلياته 
داخـل الشـعر من خالل بروز أكرب قـدر ممكن من العنارص الرسدية التي تتشـكل 
عىل السـطح، وقد يعمل العنوان بوصفه أول مثري سـيميائي فيه عىل إيضاح تلك 
الرسدية، ذات التنظيم احلكائي فقد يتضمن العنوان الشخصيات الرئيسة املحركة 

(*) يعرف شلوفسكي نسق التتابع بقوله إنه: كل سلسلة قصص قصرية، تكون يف العادة حمصورة 
داخـل قصة قصـرية تؤطرها، ويقصد بالقصـص القصرية، احلوافز أو الوظائـف، وهذا النوع من 

األنساق حتتاج فيه القصة إىل خامتة....
ينظر: نظرية املنهج الشكيل، ص 122، 123.

(1) البناء الفني يف الرواية العربية يف العراق، بناء الرسد، ص 13.
(2) ينظر: مرايا نرسيس، ص 247.
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لعجلـة النـص مثـل: «لص يف منـزل شـاعر»، و«امرأة الفقيـد» أو قد يبـن الزمن 
احلارص ألحداث احلكاية كام هو يف نص: «بني ليل وفجر» يعد نص «لص يف منزل 
شـاعر»(1)، نموذجـاً لتوظيف احلكاية معتمداً عىل نسـق التتابـع وجميئها عىل وفق 
التسلسـل املنطقي لألحداث. تتميز احلكاية يف هذا النموذج ببسـاطتها املتأتية من 
بسـاطة احلدث، لكن الراوي يعمل عـىل تركيبها بالوصف يف أثناء احلكي لتمديد 
الوحـدات الرسديـة وجعلها أكثر قابلية السـتيعاب الداللة، بـام متنحها إياه طاقة 
اللغة الشعرية ذات اإلحياء املنبثق من ثنايا املجاز. حيث متتزج احلكاية بلغة الشعر 

فيتحول مدلوهلا البسيط إىل نص مركب تلتقي فيه إمكانات الشعر والرسد.
تتكون احلكاية يف هذا النص، من ثالث وحدات رسدية كرب هي:

 األوىل: مـن البيـت رقـم 1 إىل البيـت رقم 5 وفيهـا: دخول اللـص إىل منزل 
الشاعر.

الثانيـة: من البيت رقم 6 إىل البيت رقم 11وفيها: اللص ال جيد شـيئاً يف منزل 
الشاعر.

الثالثـة: مـن البيت رقم 12 إىل البيت رقم 14 وفيهـا: خروج اللص من منزل 
الشاعر خارساً.

وهذه الوحدات الرسدية تربز التسلسـل املنطقي واملتتابع ألحداث النص بدءاً 
من الدخول حتى اخلروج.

الوحـدة الرسديـة األوىل يف النص (دخول اللص) مزجت مـع املوقف البدئي 
حيـث يعد هنا مدخالً اسـتهاللياً هييئ حلركة الفعل القصـيص بوحداته الوظيفية 
املعروفـة ويسـهم يف اإلعـالن املبارش عـن البطل(2)، وهـذا املزج يناسـب الراوي 
الذي يسـتخدم ضمري املتكلم، فيمزج صوت الراوي مع صوت شـخصية النص 

(1) الديوان، ص 497.
(2) الصوت اآلخر، ص 113.
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الثانية(الشـاعر) فيلتبس املنظور ليغدو هذا ذاك، وينسـحب هذا عىل بقية مقاطع 
النص ووحداته.

إذا كانت وظيفة دخول اللص إىل منزل الشاعر هبذا االختزال فإن طاقة الشعر 
اسـتطاعت أن حتلل هذا االقتحـام وتعطيه مدلوالت، دقيقـة الوصف والتحديد 

فالدخول كان:
- بال إثارة.

- بال طفورٍ أو غرارة.
- خنق اللص يف رجليه ضوضاء اإلغارة.

- مل يسلب الطني السكون.
- مل يرع نوم احلجارة.

- جاء كالطيف بال خطى وبال إشارة.
وكل تلـك الصفات املشـحونة يف هـذه الوظيفة الرسدية تعطـي فاعل احلالة/
(اللـص) الذي يتصل بموضـوع القيمة/(البيت) الكفاءة الالزمـة لتنفيذ برناجمه 
الرسدي، وهو ما جيعل الصدمة كبرية إذ مل متكنه مواضيع اجلهة التي اتصل هبا من 

تنفيذ برناجمه وتصبح تلك املواضيع دون نفع(1):

(1) الديوان، ص:497، 498..
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ولذلـك تذهب كل مهاراته سـد فيفشـل يف حتقيق برناجمه الـرسدي، بل إنه 
يتصل بموضوعات أخر مل تكن يف قائمة مهام برناجمه الرسدي املضمر وهي:

- الفراغ.
- هرة تشتم فأرة.

- اخليبة.
وإذا كان الربنامـج الـرسدي للـص يتطلـب التحـول الـالزم باحلصـول عـىل 
غنيمـة ممكنـة من بيت الشـاعر، فإن الربنامـج يتنفذ لكن بصورة معاكسـة، فبدالً 
مـن حصول ذلك التحول ، حيصل العكـس، إذ يصبح اللص يف حالة انقطاع عن 

صندوق سجارته، ليخرج اللص من هذا املنزل أكثر حرماناً من قبل دخوله:(1)
(1)

ويسجل النص خامتة ساخرة جتسد املفارقة حيث يضعها الراوي بصوته خماطباً 
املـروي له/(اللـص) ليبني اقتحامه هلذا املـكان أنه ال يمثل أكثر من ربح بالنسـبة 

للشاعر:
 (2)

إن احلكاية يف هذا النص اعتمدت شخصية (اللص) يف حركتها رسدياً وظل الراوي/
الشاعر يف خلفية النص يطعمه الطاقة الشعرية والتكثيف الداليل املجازي، وهو يؤكد أن 
توظيف احلكاية جزءاً من بناء النص الشعري بحيث ال يفقد مجاليته التي يصدر عنها يف 

األساس.
وقد تبدو احلكاية يف شعر الربدوين أكثر تعقيداً، ذلك أهنا تنحرف بشكل كبري عن 
احلكاية التقليدية، فيكون الراوي هو املتحدث واملشارك يف الفعل لكن مع الرتكيز عىل 

(1) الديوان، ص:497، 498.
(2) نفسه، ص 498.
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احلدث واملضمون الذي يشـكل املدلول الكيل للنص، واستخدام عدد من التقنيات 
التي متنح احلكاية أبعاداً جديدة، واالهتامم بالشخصيات احلكائية من حيث مظهرها، 
وأفعاهلا، وأحواهلا النفسـية التي تنعكس يف ترصفاهتا وأقواهلا، و هذا نموذجه نص: 
«امـرأة الفقيد»(1)، فهو يف جممله يمثل حكاية، فيقـدم العنوان مبارشة طريف اخلطاب 
احلكائي: الراوي(املرأة) واملروي له(الفقيد) بام متثله هذه اللفظة األخرية من مدلول 
ينطلق من رؤية ذات أبعاد اسـتباقية ملجريات األحداث، وهييمن عىل النص صوت 
الراوي ورؤيته إذ يفتتح بسؤال حممل بموقف بدئي يعكس حالة الفاعل (املرأة) التي 

هي يف حالة انقطاع عن موضوع القيمة(الرجل/الفقيد):

مل ال تعود؟
فرصاخهـا هبـذا السـؤال يعكس مسـتو الرغبـة عندها حلـدوث التحول يف 
واقعها الذي تفتقر فيه إىل (رجل) ويمثل-أيضا- اسـتنكاراً يف الوقت نفسه لعدم 

حصول التحول عندها وحصوله عند اآلخرين:(2)
(2)

إن هـذه الرغبة يف حصول التحول من حالة عدم التوازن التي تفتقر فيها املرأة 
إىل (رجل) جعلها ترسم لنفسها برناجماً رسدياً للوصول ملوضوع قيمتها، وحتريك 
ذاهتا باجتاه التنفيذ مما يؤدي إىل تنفيذ هذا الفعل واحلصول عىل موضوع القيمة.(3)

(3)

 فهنا حتصل عىل موضوع قيمتها لكنه حصول زائف ورجوع زائف إذ مل متتلك 
الكفـاءة الالزمة واحلقيقية التي متكنها من تنفيذ الفعـل بصورته الصحيحة الذي 
حتصل بوسـاطته عىل موضوعها، إذ يمثـل الطيف الصورة الزائفة ملوضوع القيمة 

عرب اخليال، واخرضار موعد الرجوع صورة غري حقيقية من صنع املخيلة.
(1) نفسه، ص 426.

(2) الديوان، ص:426.
(3) نفسه.
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ويظـل الراوي/املـرأة يف حالة االسـتمرار والبحث لتنفيـذ الربنامج الرسدي 
املرسوم من قبلها بوصفها مرسلة تسعى لتحقيقه: (1)

(1)

 فاالسـتمرار يف هـذا الربنامـج جعلهـا تبحـث عـىل كل املسـتويات، املكان: 
مضطجـع الطريق، الربوات، والزمن:فصل، شـتاء، ويف هذه املسـتويات يسـعى 

الفاعل الكتساب الكفاءة الالزمة.
وإذا كان البحـث قد أعطي مكاناً مفتوحاً كالربـوات والطريق وزماناً مفتوحاً 
–أيضاً- (فصل) ومل يفد ذلك حتى بدا يتحدد يف مساحات زمنية ومكانية أصغر:

(2)

فالزمـن أكثر حتديداً: غـداة يوم، واملكان أيضاً، وقد اسـتمر البحث مع ظهور 
األوهـام التي قـد تبدو يف صورة املسـاعد عىل ذلك، فتصور موضـوع القيمة من 

منظور الراوي الذي يعطي ألفكاره جتسيداً حياً يف النص:(2)

(1) نفسه، ص:426.
(2) الديوان، ص: 426، 427.
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لكـن هذه األوهام هي معيق أمام هذا البحث إذ إهنا تعطي صورة غري حقيقية 
وزائفة ملوضوع القيمة مما يلهي الفاعل عن االسـتمرار يف إنجاز مهامه ليكتشـف 

يف هناية األمر الفشل يف هذا الربنامج.
وبعـد هـذه الصدمـة يف البحـث عند آخـر موكب، تعـود مرة أخـر لتبحث 
عـن موضوع جهـة يعطيها الكفاءة لتنفيـذ فعل التحول واحلصـول عىل موضوع 
القيمة(الرجـل)، ويتصـارع حينهـا املسـاعد(األمل القـوي يف العـودة) واملعيـق 

(اليأس واإلحباط):(1)

(1)

ثم تقيـم معادالً موضوعياً ملوضوع قيمتها بوصفـه بديالً للموضوع احلقيقي، 
يتشكل من خياهلا فيأيت الطيف الذي حتاوره يف ختام النص:

(2)

لكنـه حـوار يظهر فيه صوت الـراوي (الفاعل) وخيتفي فيـه صوت املروي له 
(املوضوع) مما ييش باالنقطاع التام وعدم االتصال احلقيقي بني الفاعل وموضوعه 

وتظل احلالة عىل ما هي من عدم التوازن:(2)(3)

(3)

(1) الديوان، ص: 427.
(2) نفسه.

(3) نفسه، ص 428.
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لكـن تعطـي خامتـة النص/احلكايـة بعـداً مفتوحاً عـىل احتـامالت حتقق فعل 
التحـول، واحلصول عىل موضـوع القيمة؛ لرتتفع الكفاءة الناجتة عن درجة األمل 

الكبري يف كينونة الفعل:
(1)

فالسـؤال يتطلب إجابة من املروي له واملبحوث عنه (موضوع القيمة بالنسـبة 
لفاعل احلالة/«املرأة).(1)

ويمكـن مالحظـة بنـاء هذه احلكايـة عىل مسـتو بنيتها السـطحية من خالل 
الرتسيمة الرسدية التالية:

املرسل إليه: الرجل (الفقيد) املرسل: املرأة   
املوضوع: الرجل الفاعل: املرأة   

املعيق: اليأس. املساعد: األمل   
لكـن بنيـة النص العميقة تكشـف عن ترسـيمة أعمـق تتأتى مـن وراء اجلمل 

والوحدات الرسدية للحكاية يف النص، ويمكن وضع الرتسيمة التالية:
املرسل إليه: املجتمع املرسل: املؤلف   

املوضوع: السالم الفاعل: املجتمع   
املعيق: احلرب. املساعد: السالم   

 وقد يتعرض متن احلكاية يف متن الربدوين الشـعري لبعض التوسيع يف إحد
عنارصه السيام الشخصية مما يعمل عىل توسيع احلدث الواحد للحكاية، ونموذج 
هـذا «بني ليـل وفجر»(2)، حيـث يعمل العنوان عـىل إبراز هـذا التوجه من خالل 

(1) الديوان.
(2) نفسه، ص: 298.
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وضـع اإلطـار الزمني للحكاية؛ مما يعطيها احلريـة الكاملة يف احلركة داخل هذين 
املحدديـن (الليـل - الفجر) وقد كان املوقف البدئي للنص امتداداً للعنوان حيث 

عمل عىل الوصف املبارش لزمن بدء احلكاية:(1)

(1)

ويبـدو أن احلكايـة يف هـذا النص مرتبطة بالشـخصية الرئيسـة فيهـا، تتحرك 
بتحركـه؛ لذا ال يوجد هلـا برنامج رسدي واحد إنام أكثر مـن برنامج، حيث يتغري 
فاعـل احلالة مـن مقطع آلخر يف سـريورة احلكاية، ففي حني تظهـر املقدمة فاعل 

احلالة/(الفتى) يف حالة اتصال باخلوف:

(2)

 فإنـه جيعـل من نفسـه فاعـالً منفـذاً لالنفصال عنه مـع التحفيـز بالبحث عن 
موضوع جهة مالئم هلذا التحول: (2)(3)

(3)

(1) الديوان، ص 428.
(2) نفسه.

(3) نفسه، ص 299.
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فاملونولـوج الداخـيل يعمل عىل حتفيزه يف البحث عن حالـة التوازن للتخلص 
من اخلوف واالرتباط بالشجاعة. 

ثم تتدرج احلكاية وتتحفز بدخول شخصية جديدة تعمل عىل إثارة األحداث 
فيهـا إذ يصبـح فاعل احلالة أمام وضع جديد عىل املحك بني الشـجاعة واخلوف، 
وأمام اختبار لتقييم أدائه لربناجمه الرسدي، فالشخصية الثانية التي دخلت احلكاية 
حاملـة برناجماً رسديـاً هيدف للحصول غري املرشوع عىل املـال فهي فاعل حالة يف 
وضـع منفصل عنـه، وفاعل احلالة األوىل يف وضع االتصـال به، فهو يتصل باملال 

وينفصل عن الشجاعة، والعصابة تنفصل عن املال وتتصل بالشجاع:

(1)

ففي هذا املقطع تعمل العصابة عىل تنفيذ برناجمها الرسدي للحصول عىل املال 
وحيصـل الـرضر بالفتى، لكن هنايـة املقطع تظهر متكـن البطل من حتقيـق برناجمه 

الرسدي وفشل برنامج العصابة:(1)(2)

(2)

(1) الديوان، ص 299.
(2) نفسه، ص 300.
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فقد اسـتطاع بطل احلكاية أن يتصل بالشـجاعة، ويفشـل العصابة يف حتقيق ما 
ترغب به، وقد ظهر له يف ذلك مسـاعد خفي هو توهم العصابة بوجود رساة، إنه 
مسـاعد متوهم يف ذهـن املعتدي نتيجة للرعـب واهللع املصاحب للقـوة املفاجئة 
يف الفتـى، ومل تنتـه احلكايـة إنـام يظهـر برنامـج رسدي جديد مرتبط بالشـخصية 
األوىل حيـث يصبـح يف هـذه الوضعية أمام واقـع جديد وهو كيـف يتخلص من 
، إنه مازال متصالً  آثار االعتداء، فهو اآلن فاعل حالة بالنسـبة للموت واحلياة معاً

باحلياة بيد أنه يف خطوة قريبة من املوت:
(1)

إذاً مرشوع الربنامج الرسدي اجلديد هو كيف يتصل هذا الفتى أو كيف حيافظ 
عـىل هـذا االتصال باحلياة، فيظهر فاعل منفذ هلذا الربنامج هو ثالث شـخصيات 
جديدة: العجوز وابنها وبنتها الذين هم عىل مقربة مكانية من حصول احلدث:(1)

(2)

ثم يقوم البطل بدور املرسل حيث يروي هلم حدث الرصاع مع العصابة هبدف 
حتريكهم إلنقاذه وشفاء جراحه:(2)(3)

(3)

(1) الديوان، ص 302.
(2) نفسه، ص 301.
(3) نفسه، ص 302.
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وهـذا مـا حفز الفاعـل املنفذ عىل البـدء بتنفيـذ الربنامج الطـارئ إلنقاذ حياة 
البطل:

(1)

وتظفر هذه الذات بتنفيذ البرنامج السـردي وإنقـاذ حياة البطل، لكن الراوي 
العليـم بكل شـيء الذي يعـرض تفاصيل الحكايـة يعمل علـى تحفيزها بوضع 
برنامـج سـردي جديد يكـون فاعل الحالة فيه هـو البطل (الفتـى) وهو في حالة 
فصلـة عن الفتاة التي يرغـب باالرتباط بها، ويتغلغل الـراوي العليم إلى أعماق 

البطل ليعرض ذلك المنظور:(1)

(1)

ويعـد هذا املقطـع مهاد بدئي لربنامـج رسدي مضمر يلحـظ حتققه يف موضع 
متأخر من النص:(2)(3)

(3)

(1) الديوان، ص 302.
(2) نفسه.

(3) نفسه، ص 304.
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ال تظـل احلكايـة عىل ارتباط بسـري البطل فيها بل يظهـر برنامج رسدي مرتبط 
بالشخصية الثانية (العصابة)، إذ مل ينته دورها باهنزامها أمام الفتى، بل يظل دورها 
كامـن يف اإلطار الزمني للحكاية (الليل) وتظل هذه الشـخصية يف حالة مجود مع 
إمكان بروزها يف أية حلظة، لكن التحول للزمن من الظالم إىل النور قاد معه حتوالً 
كبـرياً يف مصري هذه الشـخصية، فقد جاء الرشوق وسـطوع الضـوء معيقاً لتنفيذ 

برنامج العصابة الرسدي :(1)

(1)

إذ متثل بيئة الظالم مكاناً مسـاعداً لتحقيق فعل السلب والنهب هلذه العصابة، 
ومن ثم فهو املكان املالئم لوجودها.

وهكذا مثل هذا النص حكاية اختارت لنفسـها رصـد أحداث بين ليل وفجر 
مع سـيطرة شـخصية رئيسـة ارتبطت األحداث بها وتصاعدت في كل فقرة ، مع 
ظهور شـخصيات جديـدة، كما تحمـل رؤية للسـارد ضمنها طيـات األحداث 
والفقرات السـردية؛ لذلك ختـم النص بهذا المقطـع ذي الطابع الحكمي الذي 

يحمل رؤية موضوعية عامة تجاه المجتمع:(2)

(2)

(1) نفسه، ص 303، 304.
(2) الديوان، ص 305.
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ب - نسق التضمني
ويمثـل نسـق التضمني أحد األنسـاق التي تنبني هبـا احلكاية يف شـعر الربدوين 
حيـث يعمل عـىل «إدراج جمموعة قصص قصرية، غري متصلة فيام بينها داخل قصة 
مؤطرة يكون منشـؤها حتفيزاً لذلك اإلدراج»(*) لكن دون أن يكون هناك استقالل 
تـام بني تلك القصص أو احلكايات املضمنة داخل النص، بل يظل رابط ما جيمعها 
السـيام إن كان هذا داخل نص شـعري يعتمد احلكاية جـزءاً ومكوناً من مكوناته، 
ويعـد التضمني من أقدم األنسـاق البنائية يف األدب القصـيص(1)، حيث يعمل عىل 
أداء وظائف كثرية منها الربهنة عىل أمر ما أو فكر ما أو بدافع الرغبة يف تأجيل هناية 
القصـة، أو أداء وظيفة ملئ الفراغ وإضفاء احليوية عىل الرسد(2)، أو قد يكون جزءاً 
رئيسـاً مـن التكوين الداليل للنص بحيث أنه ال تسـتطيع البنيـة الداللية أن تكتمل 
بغـريه، ومثل هذا يف نموذج «قصة من املايض»(3)، الذي يندرج ضمن هذا النسـق. 
إذ يعتمـد- بحسـب ما أراد املؤلف- عىل تضمني حكايـات متفرقة، فهو هنا عبارة 
عن«تتابـع قصـص قصرية مسـتقلة كل واحدة عـن األخر، لكن تصـل فيام بينها 
شخصية مشرتكة»(4)، وزمن مشرتك، فالشخصيات هي: أطراف اخلطاب احلكائي: 

(الراوي واملروي له) وتتكامل هذه احلكاية لتكون املتن احلكائي الكيل يف النص.
 «يؤطـر موقـف النـص البدئي هلـذا التوجـه، وتصبح الرسـالة هـي «الذكر

بوصفها إطاراً عاماً جيمع داخله كل تلك القصص املضمنة:(5)
(5)

(*) يرتجـم هـذا النسـق يف هـذا املصـدر بالتنضيد، [ينظـر: نظريـة املنهج الشـكيل، ص: 228].
ويف السـيميائيات يقصـد بالتضمـني «إدراج قصة يف قصـة أخر» وعىل هذا يسـتعمل املصطلح 
يف التحليـل، [ينظـر: قاموس مصطلحات التحليل السـيميائي للنصوص، رشـيد بـن مالك، دار 

احلكمة، 2000، ص: 65].
(1) ينظر: البناء الفني يف الرواية العربية يف العراق. بناء الرسد، ص: 15.

(2) ينظر: البناء الفني يف الرواية العربية، ص:16 – 18.
(3)  الديوان، ص: 231.

(4) ينظر: نظرية املنهج الشكيل، ص: 146.
(5) الديوان، ص: 231.
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وتتابع إثر هذا املطلع النعوت ذات الرتكيب الشعري التي يسوغ فيها املرسل/
الراوي القيمة ملضمون الرسالة (الذكر) حيث تعد:

- أرق من الرحيق.
- ألذ من نجو اهلو بني العشيقة والعشيق.

- أرق من السنى.
إن هذه النعوت التي تلصق بتلك األحداث وهي مرصودة عىل مستو احلكي 
أو مسـتو القـول، بوصفها أحداثاً مروية يف زمن الحـق ألحداث مضت كانت 

فيها – أي يف زمن حصول الفعل أو الزمن الواقعي لألحداث -:
- أنا وأنت كموثقني/ سجن.
- نميش كحرية زورق/التيه.

- نساجل الغربان يف الوديان أصوات النعيق/البؤس.
- إذا ذكرت يل الطعام أكلت أنفايس وريقي/اجلوع.

فقـد حصل هلا حتـول كبري عند انتقاهلا من الزمن احلقيقي إىل الزمن القصيص/
(الذكـر) فتمثل املسـار الرسدي الذي تنعقد حوله عدد مـن احلكايات املضمنة 
التـي تتخذ كل واحدة منها حكاية مسـتقلة مضموناً، لكنها تتصل فيام بينها لتعود 

إىل املحور املركزي الذي يربط بينها مجيعا.
يتضمن النص عىل مستو متنه أربع حكايات هي:
-احلكاية األوىل من البيت رقم9 إىل البيت رقم21.

-احلكاية الثانية من البيت رقم22 إىل البيت رقم 35.
-احلكاية الثالثة من البيت رقم36 إىل البيت رقم59.

-احلكاية الرابعة من البيت رقم69 إىل البيت رقم87.
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احلكاية األوىل:
تعتمد جل احلكايات يف هذا النموذج عىل تقنية رسم الشخصية(1)، مستعينة بآليات 
الرسد الشعري ال بالتسميات والوصف املعتاد يف الرسد النثري فيستمد النص حينها 
إمكاناتـه من فضاء املجـاز والصورة الشـعرية(2)، وتعزيز ذلك باألفعـال التي تؤدهيا 
الشـخصيات تدعيامً لفعل احلكاية الرئيس، فاحلدث األول ينحرص يف (رسقة الرمان 
– العودة – الوصول للبيت) وهو مستمد من زمن مىض بوصفها حلقة يف سلسلة 
احلدث الرئيس واملوضوع الكيل للنص/الذكر إذ يستثري الراوي/املرسل عن طريق 
هذا احلدث البسـيط «أيام كنا نرسق الرمان يف الوادي السـحيق» فيستخدم الراوي/
املرسل هذه األحداث ليصل إىل موضوعه، وهو ربط املرسل إليه بلذة الذكر(رسقة 

الرمان) جزءاً من ذكر املايض ثم العودة املصحوبة بالظالم واخلوف: (3)

(3)

ليصـال إىل املكان األليف البيت، وهنا يتصل الراوي/املرسـل بالشـخصيات 
اآلتية: (العم، اجلدة، األب، األم) التي هي عىل صلة بكل من: املرسـل/الراوي، 
واملرسـل إليه/املـروي لـه عىل حد سـواء، يف الزمان واملكان نفسـه الـذي يكون 

البؤس واحداً من القيم املرتبطة به:(4)

(4)

(1)  ينظـر: العـرش واهلدهـد، د. وجـدان عبد اإللـه الصائغ، الطبعـة األوىل، مؤسسـة العفيف 
الثقافية، صنعاء – اليمن، 2003م. ص: 15.

(2)  ينظر: مخسـة أنامط من قصيدة الرسد احلديثة، د. حاتم الصكر، احلكمة، العدد: 230، يوليو 
– أغسطس2004م، ص: 65.

(3) الديوان، ص 231.
(4) نفسه، ص 232.
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احلكاية الثانية:
وهذه ال تربز حكاية مسـتقلة ولكن تبدو جزءاً من احلكاية الكلية؛ لذا تقترص 

عىل تصوير فاعل احلالة (اجلريان)، جريان املرسل واملرسل إليه:(1)
(1)

وهؤالء القوم هم فاعل حالة عىل اتصال بمواضيع القيم اآلتية:
- نظارة العيش

- الغباء.
- التوحش.

- اجلشع.

- الزيف.
- اجلهل.
- التكرب.

- االزدواجية.
- الفساد.

ويف هذا املقطع يكتفي السـارد برسـم مالمح الشـخصيات عرب الوصف دون 
ذكر أحداث معينة مما يسهم يف رسم اإلطار الكامل للنص.

احلكاية الثالثة:
فيها يمتزج رسم الشـخصية المشكلة للحكاية مع تسلسل بسيط للحدث الداخلي 
المرتبـط بتلك الشـخصية حيـث تفتح الحكاية ببيـان فاعل الحالـة (البنت)وهي على 
اتصـال بمواضيع قيمة ذات بعد إيجابي من منظـور الراوي: «غضة، حديثها كالجدول 
السلسال، حسناء، في مشيها رقص الحسان وخفة الطفل»، لكنها أيضاً تتصل بمواضيع 
قيمة ذات مدلوالت مغايرة من نفس المنظور، فهي: «في نظراتها لغة الدعارة والفجور، 
تطـرح حسـنها للمترفين ولألجير، مثل الطبيعة للنبيل وللحقيـر»، ويمثل هذا الوصف 
لبيان فاعل الحالة مفتتحاً للحكاية المضمنة محمالً بمفارقة فـي أعمـاق هذه الشخصية.

(1)  نفسه.
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ويعاود الراوي/املرسـل رسد حكاية هذه البنت، وهـي عودة وارتداد ملرحلة 
زمنية سابقة للحظة البداية، أي بيان تعليل وصول هذه البنت هلذه احلالة:(1)

(1)

ويف هـذا حماولـة من الـراوي تسـويغ اتصـال الفاعل/البنت بتلـك املواضيع 
ووضعهـا يف موضـع الضحية، إهنـا ضحية املجتمـع الذي جعلها تصـل إىل هذه 
املكانـة املتناقضـة، وهذا ما يسـتمر يف رصده الراوي من أحداث هلذه الشـخصية 

ورصاعها مع املجتمع وواقع احلياة التي تعيشها فيه.
الكليـة  باحلكايـة  ليصلهـا  احلكايـة  لتلـك  خامتـة  الراوي/املرسـل  وجيعـل 

(2):(الذكر) وموضوعها

(2)

(1) الديوان، ص 233.
(2) نفسه، ص 234.
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وهذه اخلامتة التي يرسدها الراوي ذات طابع وصفي يستفز به ذهن املروي له، 
ويكسب (الذكر) البعد النفيس الالزم للوصول إىل األثر يف أعامقه.

احلكاية الرابعة:
تشـكلها شـخصيتان أو فاعالن، كل فاعل له سـامته اخلاصة به وكل شخصية 

تغاير األخر من حيث حاالهتا أو حتوالهتا ومها: مرشد، وابن العم.
إن مرشـداً ال يظهـر له النـص أية نقاط لاللتقاء بالـراوي أو املروي له، أما ابن 
العـم فإنه من خـالل هذه الصفة تظهر القرابة اخلالصـة معهام وتظهر دوال النص 

أفعاالً تناقض هذه القرابة.
الفاعل األول: مرشد فاعل حالة متصل بـ :

- الذكاء.
- الطيبة.
- الكرم.

أما ابن العم فإنه فاعل حالة آخر متصل بـ:
- اجلهل.

- الفظاظة.
- البخل.

وهـذا يـربز طبيعة املفارقة داخل هـذه احلكاية إذ يلتقي فاعال احلالة (مرشـد) 
املتصـل بكل تلك القيـم التي تعكس روح اإلنسـانية اإلجيابية، وابـن العم الذي 

يتصل بام يضادها من قيم سلبية
ف 2 ابن العمعكسف 1 مرشدالفاعل

وع 
وض

 الذكاءامل
 الطيبة
 الكرم

اجلهل 
الفظاظة
البخل
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واملالحـظ أن الصفـات امللصقـة بمرشـد تظل عـىل اتصال به، وهـو ما جيعله 
موضوعاً لفاعل آخر يطلب االتصال به وهو: احلزانى واملساكني:

(1)

ولكـن حيصـل حتـول خطـري يف انقطاع بـني فاعل احلالـة املسـاكني واحلزانى، 
واملوضوع (مرشد):(1)(2)

(2)

 إن الفاعل املنفذ هلذا التحول هو اللصوص.
أمـا ابن العم فيظهـر بداية متصالً بموضـوع القيمة (النقـود) إضافة إىل القيم 

األخر التي يسجلها منظور الراوي:(3)

(3)

لكـن يظهر فاعل منفـذ للتحول واالنقطاع عن هذه القيـم (املال) إهنا الزوجة 
الرابعة الشقية:(4)

(4)

(1)  الديوان، ص 234.
(2)  نفسه.

(3)  نفسه، ص 234.

(4)  نفسه، ص 235.
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إن هذه احلكايات األربع هي املواد املكونة للنص ، فهي لوحات جزئية كونت 
الصـورة الكليـة ، مع وجود رابط أو عدة روابط تشـدها مجيعاً إىل جسـده، منها: 
املرسل فهو الراوي الذي يربز منذ املقدمة النثرية حتى التوقيع، ممسكاً بزمام رسد 
األحـداث ومقيامً لبعض الشـخصيات واملواقف، واملرسـل إليه/املروي له الذي 
ظـل حـارضاً كذلك منـذ املقدمة، وقد برز عىل شـكل ضمـري للمخاطب وختفى 

أحياناً وراء املقاطع والكلامت واجلمل الرسدية(*).(1) 

(*) مثل هذا النموذج، نص «حكاية سنني». (1)







البناء  (1)  تؤكـد أغلب الدراسـات الرسدية عـىل األمهية التي متتلكها الرؤيـة(*) يف

(*) تعد الرؤية الرسدية أكثر مكونات البنية الرسدية دراسـة واهتامماً من قبل نقاد الرسد، ولكثرة 
، نتيجة للتعدد يف التناول، والطرح،  هذه الدراسات واألبحاث فقد أصبحت تشكل عائقاً وصعوبةً
ومـا يصاحبـه من خلط وتداخل يف املصطلحات واملفاهيم؛ لذا نجد أن هذا املكون قد عرف بعدد 
مـن التسـميات منها: وجهة النظر، والرؤيـة، والبؤرة، وحرص املجال، واملنظـور، والتبئري، ويكاد 
أغلـب الباحثني يتفقـون عىل أن هذا املفهوم قد بـدأ أوائل القرن العرشين مـع الروائي األمريكي 
هنري جيمس وتعمق مع برييس لوبوك يف كتابه: (صنعة الرواية) الذي يميز بني التقديم البانورامي 
واملشـهدي للرؤيـة، ثـم جاء فريد مـان الذي يصنف وجهـات النظر إىل ثامن هـي: املعرفة املطلقة 
للراوي-املرسـل، واملعرفة املحايدة، واألنا الشـاهد، واألنا املشـارك، واملعرفـة املتعددة، واملعرفة 
األحادية، والنمو الدرامي، والكامريا. ثم جاء: جون بويون الذي ماز بني ثالث رؤيات يف كتابه: 
«الزمـن والروايـة» وهي: الرؤية مع، والرؤية من اخللف، والرؤيـة من اخلارج. ويقدم واين بوث 
ما أسامه أنامط الرسد ويتميز بثالثة أنواع من الرواة هم: الكاتب الضمني (الراصد)، والراوي غري 

املعروض (املالحظ)، والراوي املعروض (املشارك).(1)  
يف العام 1966م قدم تودوروف رؤيتني رئيسـتني مهـا: خارجية وداخلية، فهو يقول:«إن األخبار 
التـي نحصـل عليها عن العـامل املتخيل إما أن تكـون ذات طبيعة موضوعية ، وإمـا أن تكون ذات 
طبيعـة ذاتيـة»، [الشـعرية، ص:54]. لكنـه بعد ذلك يسـتعيد تصنيـف بويون مـع إدخال بعض 

التعديالت عليه وهي:
- الراوي< الشخصية (الرؤية من اخللف).

 - الراوي= الشخصية (الرؤية مع).
 - الراوي > الشخصية (الرؤية من اخلارج).

ولعل أهم دراسـة يف هذا اجلانب هي دراسـة بوريس أوسبنسـكي (شـعرية التأليف) الذي يعالج 
وجهـة النظر(الرؤيـة) مـن أربعـة مسـتويات: األيديولوجـي، والتعبـريي، واملـكاين و الزمـاين، 
والسـيكولوجي (النفيس)، ويمكن أن يكون املسـتو النفيس هو األقرب يف هذه الدراسـة حيث 
إن املنظور يف هذا املستو إما أن يكون موضوعياً وإما أن يكون ذاتياً فالذايت ينقسم إىل ذايت داخيل 
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الرسدي للنصوص؛ ذلك أن حادثة ما يمكن هلا أن تتشكل يف قوالب فنية خمتلفة، 
ومتاميزة إذا ما صورت من زوايا خمتلفة. فـ «الوقائع التي يتألف منها العامل التخييل 
ال تقـدم لنـا أبـداً يف «ذاهتا» بـل من منظور معـني وانطالقاً من وجهـة نظر معينة. 
وهـذه األلفاظ البرصية اسـتعارية أو باألحـر جمازية. فـ «الرؤيـة» هنا حتل حمل 
اإلدراك برمته، ولكنها استعارة مالئمة ألن للخصائص املتنوعة للرؤية «احلقيقية» 
كلهـا ما يعـادل يف ظاهرة التخيـل»(1) فاختالف اإلدراك – حقيقـة – أو اختالف 
الرؤيـة – جمـازا – يولد أعامالً فنية متاميزة لواقعـة حقيقية أو جمازية واحدة، كام إن 
الرؤيـة تعمل عـىل ترتيب النص ومـده بالقـوة الرتكيبية والداللية(2) التي تكسـبه 
التميـز الالزم يف الصياغة الفنية املنبثقة من خصائص النوع األديب الذي يتموضع 

فيه، وتعطيه الكفاية لتحقيق االشرتاطات الفنية واإلبداعية.
وإذا كانـت الرؤية الرسدية مرتكـزة يف جوانبها التطبيقية عـىل الرواية والقصة 
القصرية فهذا ال يعني أن األنواع األدبية األخر خلوّ منها السـيام الشعر فيمكن 
أن يكـون جمـاالً جديـداً من جماالت التطبيق هلـذا املكون يف البنيـة الرسدية وذلك 

انطالقاً من اآليت:
: حيدد مفهوم الرؤية بأنه «وجهة أو وجهات النظر التي يتم وفقاً هلا عرض  أوالً
الوقائع واملواقف»(3) فهذا العرض يتخذ يف الشعر طرائق خمتلفة شأنه يف ذلك شأن 
الرواية والقصة القصرية، السيام إذا كان هذا الشعر مصوغاً حتت تأثري تلك األنواع 
وذايت خارجي ، واملوضوعي ينقسم إىل موضوعي خارجي وموضوعي داخيل كذلك. أما جينيت 
فإنه يسـتخدم مصطلـح التبئري حيث يتخذ عنده ثالثة أشـكال هي: التبئري الصفر الذي يسـتعمل 
غالباً يف احلكي التقليدي، و التبئري الداخيل سـواء كان ثابتاً أو متحوالً و التبئري اخلارجي الذي ال 
يمكن فيه التعرف عىل دواخل الشخصية . ويقدم الباحث سعيد يقطني يف كتابه: «حتليل اخلطاب 
الروائـي» مقدمة نظرية تلخص جل الدراسـات يف هذا اجلانب، ينظـر: [حتليل اخلطاب الروائي ، 

سعيد يقطني، ص: 283 – 313].
(1) الشعرية، ص: 50.

(2) ينظر: املتخيل الرسدي، ص: 121.
(3) املعجم الرسدي (معجم املصطلحات)، ص: 245.



توظيف السرد يف الشعر العربي احلديث الربدوني منوذجًا 83

الرسديـة وموظفاً تقنياهتـا وعنارصها الفنية، بل إن الشـعر قد يكـون بيئة مالئمة 
لتقـيص فاعليـة الرؤيـة أو املنظور – بتعبري أوسبنسـكي – كون املنظـور «منظومة 
لتمثيـل مكان ثالثي أو رباعي األبعاد، بوسـاطة وسـائل فنية خاصة بشـكل فني 
معـني. ونقطة اإلحالـة يف منظومة املنظور اخلطي هو موقع الشـخص الذي يقوم 
بالوصف»(1)حيث إن الشـعر مرتبط بالوصف مكوناً رئيساً من مكوناته، ووظيفة 

رئيسة من وظائفه.
ثانياً: يرتبط مصطلح الرؤية بتقنية الراوي(*) فهو العنرص املركزي الذي تتمحور 
حوله الرؤية الرسدية داخل النص، ومن خالله تتبني نوعية الرؤية وشكلها حيث 
«ال رؤية بدون راوٍ وال راوٍ بدون رؤية»(2) ويتم دراسـة الراوي بوصفه جمسـداً هلا 
فهو الذي يكشـف طبيعة الرؤية، وهو الشـاخص لعني القارئ جمسـداً يف النص، 
متخذاً يف الشـعر الصورة نفسـها يف الروايـة أو القصة القصـرية، وحامالً ملواقف 
وأفكار تقرتب أو تبتعد عن منظور الكاتب، وأداة تعمل عىل تعميق الرسالة التي 
يراد منها بالغ األثر يف املتلقي. ويكون االختالف بني الراويني يف الشعر و النثر هو 
ب مهمة إمساكه أو رصد  يف مقدار التجيل حيث يكون يف الشعر أقل جتلياً مما يصعِّ

(1) شـعرية التأليف، بوريس أوسبنسـكي، ت: سـعيد الغانمي و نارص حالوي، املجلس األعىل 
للثقافة، املرشوع القومي للرتمجة، 1999م، ص: 69.

(*) تؤكد أغلب الدراسات ربط الرؤية بتقنية الراوي كون الرؤ تتصل بموضوع عالقة الراوي 
بالشـخصيات [ينظر: البنـاء الفني يف الرواية العربية يف العراق - بنـاء الرسد، ص: 171] ويؤكد 
هذا الرتابط“ أن احلكي يستقطب دائامً عنرصين أساسيني بدوهنام ال يمكننا أن نتحدث عنه. هذان 
العنـرصان مهـا: القائم باحلكي، ومتلقيه، وبمعنى آخر الـراوي واملروي له“ وهذا ما يؤكد ارتباط 
الرؤيـة بوثـوق هبذا املكون [حتليل اخلطـاب الروائي، ص: 283]. بيد أن بعـض النقاد قد يفضل 
انتقاء مصطلح السـارد عىل مصطلح الراوي ، حيث أن سارد الرواية ليس الكاتب }...{ فالسارد 
هو شـخصية ختييلية قد حتول إليها الكاتب [ينظر: وظائف السـارد يف رواية باب الشمس، اهلادي 
غابـري، عالمـات، ج59، مج15، صفر1427هــ - مـارس2006م، ص: 308]. ومع هذا ال 
يمكـن اجلزم بـرضورة التمييز بينهام طاملا تم اسـتيعاب الفرق بني الراوي/السـارد، واملروي له/

املرسود له، واملؤلف الضمني، واملؤلف احلقيقي، والقارئ الضمني، والقارئ احلقيقي.
(2) املتخيل الرسدي، ص: 62.
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الزاويـة التـي يرصد منها املواقف. «وهنـاك منطقتان حمددتان للـراوي يف عالقته 
بالنـص املروي، فهو إما أن يكـون يف داخله، وإما أن يكون خارجه، لكن ذلك ال 
يمنـع انتقاله –خالل الرسد- بني الداخـل واخلارج، ألنه عندما يكون يف الداخل 
يتحول إىل شـخصية من الشخوص املنتجة لألفعال، بينام تنحرص مهمته – عندما 

يكون يف اخلارج – يف إنتاج األقوال».(1)
ثالثـاً: إن الناظـر يف التحديـث عىل مـر العصور ، ومـا خيتص بالشـعر حتديداً 
 يكون يف الرؤية ملا هو كائن عىل مستو يالحظ أن االختالف بني مرحلة وأخر
الواقـع احلقيقي أو التخييل، وهبذا تكون جتربـة احلداثة هي بالرضورة جتربة زاوية 
نظرها إىل العامل فمن شـأن املوقع أنه ثابت والزاوية متحركة(2) ودراسـة الرؤية يف 
الشعر تتطلب معها كشف تلك الزوايا وإيضاحها وصوالً لبيان القدرة التحديثية 

داخل النص الشعري الذي منه يرصد العامل.
رابعـاً: متثـل قضيـة الصـوت، أو مـا يطلـق عليـه باختـني تعـدد األصـوات 
«البولوفونيـة» من أهم القضايا التي تنـدرج يف إطار الرؤية، أو وجهة النظر، وقد 
كانـت الرواية هي احلقـل املركزي لتقيص «تعدد الصوت وأحاديته» لكن الشـعر 
ليـس بعيداً عن هـذا املطلب برغم الصعوبة يف اكتشـاف تعدد الصـوت فيه كونه 
مبنيـاً – غالباً – حتت تأثري نظرة أحادية متمسـكة بموقف إيديولوجي وإن برزت 
بعض األصوات املتصارعة فإهنا ختدم موقفاً أحادياً مهيمناً، ومع هذا يمكن النظر 
للصـوت تعـدداً أو أحادية وتفحصه داخل النص الشـعري ملعرفـة «جهة حدث 
الفعـل املتفحـص يف عالقاته بالذات، والذات هنا ليسـت من يفعل الفعل أو يقع 
عليه الفعل حسـب، بل هي أيضاً من ينقله، وهو قد يكون ذلك الشـخص نفسـه 
أو شـخصاً آخر»(3) فالنص الشعري، ليس انعكاساً طبيعياً لذات الشاعر فحسب 

(1) بالغة الرسد، ص: 74.
(2) ينظر: الذات الشاعرة يف شعر احلداثة العربية، د. عبد الواسع احلمريي، الطبعة األوىل، املؤسسة 

اجلامعية للدراسات والنرش والتوزيع، بريوت – لبنان، 1419هـ - 1999م، ص: 174.
(3) خطاب احلكاية، ص: 117.
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إنام هو رسـالة فنية تنهض هبا ذات/ذوات حتمل موقفاً/مواقف فكريةً وفلسـفيةً 
وإيديولوجيةً متوافقةً أو متصارعةً أحاديةً أو متعددة.

إن الرؤيـة الرسديـة مسـألة فنية إبداعية تعكـس أبعاداً متعددة تشـمل مواقف 
خمتلفـة فكريـة وإيديولوجيـة، وهـي بعد ذلـك رؤيـة «إدراكية» تقـدم من خالل 
نفس مدركة تر األشـياء وتسـتقبلها بطريقة ذاتية تتشكل بمنطق رؤيتها اخلاصة 
وزاويتها (إيديولوجية كانت أو نفسية)(1) فـ «السارد عندما حيكي لن يكون حمايداً 
بل تتسـلل عقائده السياسـية والدينية والفلسـفية بوعي أو بـدون وعي يف توجيه 
النـص»(2) ويعد الشـعر من أكثر الفنـون التصاقاً بالذات؛ لذلك يتجـىل فيه البعد 
اإليديولوجـي أو التقويمي «إذا فهمنا من التقويم نظاماً عاماً لرؤية العامل تصورياً 
وهـذا الصعيـد أقل خضوعاً للصياغة الشـكلية، ألن التحليل فيه يعتمد- إىل حد 
مـا – عـىل الفهم احلـديس»(3) الفهم الذي ينطلـق من تأويل امللفوظـات، واعتامد 
املدلـوالت املتشـكلة داخـل النص أو يف إطـاره، ويف هـذا املسـتو «التقويمي» 
يكون الراوي الذي يعد أهم مكون يف اخلطاب الرسدي أشـد قرباً للنص، بحيث 
يسـهل إمسـاكه(4) بمعزل عن مؤلفه/الشاعر، لكنه مع ذلك أداته الفنية التي تقوم 
بتوثيق عر النص، والربط بني أجزائه من جهة، وتقوم بدور املرسل الذي يوجه 
رسـالة يضمنها املؤلف/الشـاعر دوال النص؛ بغية احلصول عىل التأثري الالزم يف 
املرسل إليه، ومن ثم املتلقي/القارئ من جهة ثانية، فالرؤية «سواء أكانت مسترتة 
أم مرصحـاً هبـا، قد تنتمـي للمؤلف نفسـه أو تكون جـزءاً من املنظومـة املعيارية 
 للـراوي، بمعـزل عن املؤلـف (أو ربام يف رصاع مـع معيـاره)، أو تنتمي إلحد

(1) ينظر: بناء الرواية، د. سـيزا قاسـم، مكتبة األرسة، مهرجان القراءة للجميع 2004، سلسـلة 
إبداع املرأة ص: 181.

(2) وظائف السارد يف رواية باب الشمس، اهلادي الغابري، عالمات، ص: 310.
(3) شعرية التأليف، ص: 19.

(4) ينظـر: نظريـة البنائية يف النقد األديب، د. صالح فضل، الطبعة الثانية، مكتبة األنجلو املرصية، 
القاهرة، 1980م، ص: 434.
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الشـخصيات»(1) فيطالب القارئ بالكشـف عن تلك الرؤية والبحث عن الزاوية 
التي ينطلق منها للوصول إىل توضيح جيل لشفرة الرسالة.

تنطلق دراسة الرؤية يف متن الربدوين الشعري من فرضية نظرية تعتمد بدرجة 
أساس عىل تصنيف تزفيطان طودوروف الذي حيدد امتداد الرؤية أو زاوية الرؤية 
بقطبـني اثنـني: رؤية خارجيـة، ورؤية داخليـة، وبعبارة أخر:رؤيـة من اخلارج 
وأخـر مـن الداخـل(2) ولعله يف ذلـك ينطلق تبعـاً لفرضية «توماشفسـكي» يف 
مقالـه: نظريـة األغراض الذي يـر فيه أن هنـاك نمطني من احلكـي مها: الرسد 
املوضوعـي objectif ، ورسد ذايت subjectif ففي الرسد املوضوعي يكون الكاتب 
مطلعاً عىل كل يشء حتى األفكار الرسية لألبطال، أما الرسد الذايت فاحلكي يتتبع 
من خالل عني الراوي(3) والذي يبدو أن أوسبنسـكي يف دراسـته لوجهة النظر قد 
اعتمـد عىل هذين االفرتاضني للمسـتو النفيس حيث ير أن«أمام املؤلف وهو 
يبنـي رسده اختيـارات يف العادة: فقد يبني أحداث الرسد وشـخصياته من خالل 
وجهـة نظر ذاتية مقصودة لوعي فرد حمدد (أو أفراد) أو قد يصنف األحداث عىل 
نحو موضوعي قدر اإلمكان»(4) فالذايت عنده قد يكون خارجياً وقد يكون داخلياً 
واملوضوعـي كذلـك، فالوقوف مع أوسبنسـكي عند املسـتو النفيس يف فحص 
الرؤيـة له ما يدعمـه عند التحليل كون هذا املسـتو «يمثل القاعـدة التي ترتكز 
عليها بقية املستويات»(5) ومنه تنطلق الرؤية، فهو البؤرة أو النواة التي يتشكل فيها 

اإلدراك، فيتخذ بعد ذلك صوراً خمتلفة، تكون توسيعاً وتفصيالً هلذا األساس.
أفـرز فحـص متـن الـربدوين الشـعري وجـود الرؤيـة الرسديـة -خارجيـة، 
وداخليـة-، وذك تبعـاً للطريقة التي تدرك هبا الـذات الراوية لألحداث فقد تبدو 

(1) شعرية التأليف، ص: 19.
(2) ينظر: الشعرية، ص: 51 - 58.

(3) ينظر: نظرية األغراض، ضمن كتاب: نظرية املنهج الشكيل، ص: 189.
(4) شعرية التأليف، ص: 93.

(5) المنظـور الروائـي فـي روايات علي أحمـد باكثير، طه حسـين الحضرمي، الطبعـة األولى، دار 
حضرموت للطباعة والنشر، كتاب حضرموت8، المكال – الجمهورية اليمنية، 2007م، ص: 267.
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تلـك األحـداث منظورة من اخلارج فقط، أو اجلـزء الظاهر، أو ال تبدو كذلك بل 
عىل أهنا أطياف وذكريات ترتاء أو تتدفق يف العقل الباطن أو اخليال(1) أو معتمدة 
عـىل احلدس، واالسـتنتاج. عىل أن اخلارجيـة يرصد فيها الـراوي خارج احلدث 
فتنقل – غالباً – بوساطة ضمري الغائب، وهبذا تكون موضوعية، أو يكون الراوي 
داخـل األحداث لكنه ال يعرف إال ظاهرها دون التحليل أو الغوص يف خفاياها، 
ويسـتخدم غالباً ضمري املتكلم فتكون ذاتية. أما الرؤية الداخلية فتبدو األحداث 
الداخلية للشـخصيات وقد يكون فيها الراوي مشاركاً يف تلك األحداث متحدثاً 
عن نفسـه، ويـروي قصته اخلاصة فهي إذاً رؤية داخليـة ذاتية، وقد يكون الراوي 
خـارج األحداث لكنـه يعلم كل يشء فهو من نوع الـراوي العليم (كيل املعرفة)، 

فتكون الرؤية داخلية موضوعية.

1 - الرؤية اخلارجية

يضطلع الراوي اخلارجي بمهمة رسد القصة كام وقعت مقدماً عرضاً مشـهدياً 
أو دراميـاً لألحـداث دون اإليغـال يف التحليـل أو التعمد يف كشـف ما وراء عني 
الرائـي سـو أنـه يقـوم «برصـد األفعال احلسـية التـي يمكـن إدراكهـا بصورة 
مبـارشة»(2) ليعطـي القـارئ مهمة التحليـل، والتعليـق عىل األحـداث، وهو إىل 
جانب هذا يمثل أداة وأسـلوب صياغة، شـأنه يف ذلك شـأن الشـخصية والزمن 
واملـكان(3) وهذا يدل عىل أنه يلقى من املؤلف العنايـة الكافية التي تعكس قدراته 
اإلبداعية ومواقفه الفكرية التي تتجسـد يف موقع الراوي، وجهته، واملسـافة التي 
تفصله عن احلدث حيث إن املوقع يمثل العني الراصدة للحدث بكل ما حتمله من 
خلفيـة فكرية، وثقافية، أمـا اجلهة فقد تكون زمنية فيحكـي باملايض، أو احلارض، 
(1) ينظـر: الـراوي والنص القصـيص، د. عبد الرحيم الكـردي، الطبعـة األوىل، مكتبة اآلداب، 

القاهرة، 1427 – 2006م، ص: 127.
(2) البنية الرسدية يف النص الشعري، ص: 92.

(3) ينظر: بناء الرواية، ص: 184.
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أو قد جيعله سـابقاً عىل األحداث، وقد تكون جهة إيديولوجية ونفسية وفلسفية، 
واملسـافة هي الفاصل بني الراوي والعامل املصور، فقد تكون بعيدة فتكون األمور 
مسـطحة وهشـة، وقـد تكون قريبـة فتتجىل األحـداث وتظهر املواقـف(1)، وهبذا 
يمكن القول: إن الراوي اخلارجي يكون موقعه خارج األحداث بمعنى أنه يروي 
دائامً ما حدث أو ما حيدث، أو ما كان، وما هو كائن عىل مستو السطح والظاهر 
سـواء كان يروي عن سواه بصورة موضوعية، أم ير متحدثاً بصورة ذاتية فردية 
أو مجاعية، لكنه ال يسقط اجلهة التي ينطلق منها وإن كانت هنا غري واضحة املعامل 
فـإن جهـة الـراوي اإليديولوجيـة ال تنطمس إذ يمكن تلمسـها من خـالل نظام 
التقويـم الذي يندرج يف النص بحيث يصعـب – أحياناً – رده إال لذلك الراوي، 
واملسافة تتذبذب قرباً وبعداً بني الراوي وما يروي، فكلام ابتعد بدت األمور أكثر 

عمومية وكلام اقرتب بدت تتكشف احلقائق، فتربز بوضوح لذهن املتلقي.
 يف هذه الرؤية تكون الكامريا خارج الشـخصيات، قد تنفسـح العدسـة فنر
، أو قد تضيق  املنظـر الكيل، وتُظهـر لنا «بانوراما» عامة أو منظراً شـامالً مفتوحـاً
 (clousup) صورة عن قرب فترتكـز عىل جانب من الصـورة، أو تضيق أكثر فنر

نتعرف من خالهلا عىل أدق التفاصيل(2). 
تتشكل الرؤية الرسدية اخلارجية يف شعر الربدوين عىل صورتني:

األوىل: الرؤيـة اخلارجيـة املوضوعيـة، ويكـون الـراوي – غالبـا – خـارج 
األحـداث، ويصفهـا مـن خارجهـا، مقدمـاً أصـوات الشـخصيات، وأفعاهلـا، 

وترصفاهتا، وهيئاهتا دون تدخل منه.
الثانية: الرؤيـة اخلارجية الذاتية، حيث يكون الراوي داخل األحداث لكنه ال 
يرصدهـا إال مـن ظاهرها أو كام يشـاهدها، وقد يتحدث عن ذاتـه مقدماً أوصافاً 
خارجية دون اإليغال يف أعامق الوعي الداخيل بحيث ال تبدو أيٌّ من مشاعره، أو 

أحاسيسه أو أفكاره.
(1) ينظر: الراوي والنص القصيص، ص: 19، 20، 21.

(2) ينظر: بناء الرواية، ص: 212.
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أ - الرؤية اخلارجية املوضوعية
تقتـيض موضوعية الرؤية اخلارجية أن يكون الراوي خارج احلدث، بمعنى أن 
يروي عن غريه؛ ليبقى هو بعيداً بحيث يمكنه وصف سلوك شخصية ما باللجوء 
إىل حقائـق حمـددة ويكون هو يف موقع املراقب غري املحـدد زمانياً ومكانياً فيصبح 
، إذ يكون االهتامم منصباً عىل موضوعية الوصف وحياديته،  الوصف ال شـخصياً
وبعده عن املشـاركة، فيسـتخدم الراوي حينئذ عبارات تعتمـد عىل احلقائق مثل: 
(1)، وقد ال يسـتخدم أياً من هذه  قـال، أعلـن، فعل، بدالً من: شـعر، فكر، أحـسَّ

العبارات تاركاً الشخصيات تبدو بصوهتا مبارشة للمتلقي.
يقف الراوي يف هذا النوع من الرؤية دون أية مشـاركة يف صنع الفعل الرسدي، 
مسـتخدماً ضمـري الغائـب بحيـث ال نلمـس أحيانـاً راويـاً حمـدداً إال إذا تأملنـا 
االعتبـارات التقنية التي يفرضها وجود راوٍ حمدد يقدم النص، فهو خارجي وحمايد 
متام املحايدة فال يتدخل بالتعليق أو التفسـري أو االنحياز؛ ذلك أن دوره شـبيه بدور 
الكامريا اآللية(2)، حيث «يسـتعني بمخرتعات التكنولوجيا احلديثة كالسينام حتديداً 
وتقنيات التصوير السينامئي وأبرزها الكامريا املتحركة»(3)، وكذلك آالت التسجيل 

والعرض.
تتجسد الرؤية اخلارجية املوضوعية يف شعر الربدوين وبصورة واضحة يف أكثر 
النصوص درامية، وهي تلك التي تعرض أقوال الشـخصيات وسلوكها كام هي، 
يف حني يظل الراوي متخفياً مكتفياً بتقديم أصوات تلك الشخصيات وترصفاهتا، 
ونجـد ذلـك واضحـاً يف ثالثة نامذج هي: «سـندباد يمنـي يف مقعـد التحقيق»(4)، 

(1) ينظر: املنظور الروائي يف روايات عيل أمحد باكثري، ص: 270.
(2) ينظـر: الـرؤ الرسديـة يف قصـص حممد عبـد الـويل، د.آمنة يوسـف، ضمن كتـاب: النقاد 
يصنعون موجة للبحر، الطبعة األوىل، إصدارات نادي القصة إملقة، مهرجان صنعاء الرابع للقصة 

والرواية2008، واحتاد األدباء والكتاب اليمنيني، 1429هـ - 2008م، ص: 120.
(3) الرؤ الرسدية يف قصص حممد عبد الويل، د.آمنة يوسف، ، ص: 120.

(4) الديوان، ص: 765.
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»(1)، و«املقبـوض عليه ثانيـاً»(2)، ففي هـذه النصوص  و«سـكران ورشطـي ملتـحٍ
الثالثة تتشـابه األحداث وتتداخل املواقف، وتتناسخ األفكار، حتى خيال القارئ 
أهنا تشـكل نصاً واحداً عىل مسـاحة نصيـة متفرقة؛ ذلك أن الرؤية التي شـكلتها 
تنطلق من الزاوية نفسـها، وبالتقنية نفسـها، فيكون احلوار هو الوسيلة املهيمنة يف 
هذه الصياغة فـ«يف الدراما الصارمة من هذا النوع من الطبيعي أال يسمح للقارئ 
بالدخـول إىل ذهن أيٍّ من الشـخصيات، فإن أفكارهـم ودوافعهم قد حتولت إىل 
فعـل»(3)، هـو هنا فعل قويل، نسـتمع إليه من أفواه املتحاوريـن، والقارئ مطالب 

حينئذ بتحليل األفكار واستخراج املكنونات بنفسه دون أية واسطة.
يف نص«سـندباد يمنـي يف مقعد التحقيـق»، تتداخل وظيفة الـراوي مع وظيفة 
املؤلـف الضمنـي، فغالباً «إذا قص السـارد املؤلف قصته فليس هنـاك فرق واضح 
بـني املؤلف الضمني والسـارد»(4)؛ لذا يلتبس الراوي عىل القـارئ ألنه ترك املجال 
للشـخصيات ذاهتا، وفضل البقاء بعيداً عنها، فيتم التسـاؤل عمـن يروي، هل هو 
راو خارجي أو شـخصيتا النـص يتبادالن الرواية يف هيئة حـوار، أو أن الراوي هو 
املؤلـف الضمني(*)،(5)ومـع هذا يمكن التأكيد أن الـراوي طرف موجود بالرضورة 

(1) الديوان، ص: 1179.
(2) نفسه، ص: 1181.

(3) صنعـة الرواية، برييس لوبوك، ت: عبد السـتار جواد، دار الرشـيد للنرش، منشـورات وزارة 
الثقافة واإلعالم العراقية، اجلمهورية العراقية، 1981م، ص: 227.

(4) نظريـات الـرسد احلديثـة، واالس مارتن، ت: حياة جاسـم حممـد، املجلس األعـىل للثقافة، 
املرشوع القومي للرتمجة36، 1998م، ص: 179. 

(*) يتـم التفريق يف الدراسـات الرسديـة بني املؤلف احلقيقي واملؤلـف الضمني أو املجرد، حيث 
إن املؤلـف احلقيقـي هو املسـؤول الفعيل واملوجد احلقيقـي للكتاب لكنه ال ينتمـي إىل عامل النص 
الرسدي، فإذا كان املؤلف احلقيقي هو صاحب الكتاب، فإن املؤلف الضمني هو صاحب النص، 
ويمكـن النظـر لعـدة اختالفات بـني املؤلفني هي:1 - من جهـة الوجود: يكـون املؤلف احلقيقي 
موجـوداً يف العـامل الفعـيل بينام يوجد املؤلـف الضمني يف النـص بفعل الكتابـة 2 - من جهة فعل 
الكتابـة: حيث يدخل املؤلف احلقيقي لعامل النص متحاشـياً أو يسـمع صوتـه بصورة رصحية، إنام 
يقوم بتوجيه القارئ بطريقة صامتة عرب تصميمه العمل األديب بصورة كلية وعرب طريق األصوات 
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لكنه هنا أكثر موضوعية بحيث قدم أصوات الشـخصيات بنفسـها دون تلقني منه 
أو تعليق أو حتى تقديم تلك األصوات بعبارات من مثل: قال، عرب، أشـار...إلخ، 
وقد قدم هذين الصوتني املتصارعني «السندباد اليمني» و«املحقق» مع مالحظة أن 
هذا الرصاع إنام هو رصاع شـكيل فاملحقق ليس أكثر من حمفز، أو مثري السـتخراج 
اإلجابات املحملة باملواقف، واألفكار التي يتبناها الطرف املقابل «السندباد»، فعند 

 : تأمل ملفوظ املحقق يتبني أنه ال حيمل أية قيمة فكرية يف ذاته وذلك مثالً
، أيـن كنت األمس،  (أعـرف واجبـي، أجب، ال حتاول، عمرك، االسـم كامالً
رحلـت إذاً، إىل أيـن؟، هراء غريب ال أعيه، حتديت باألمـس احلكومة، جمرم، من 

الكاتب األدنى إليك، أما كنت يوماً طالباً؟، لدينا ملف عنك).

لقد اسـتخدم احلوار وسـيلة لتقديم احلدث املركزي املنبثق مـن داللة العنوان 
«سـندباد يمنـي يف مقعد التحقيـق» فاحلدث هو حـدث قويل يأخذ بالتشـكل إما 

سؤاالً وإجابة: 
عمرك: ثالثون تقريباً

: مثنى الشواجبي االسم كامالً

أين كنت األمس: كنت بمرقدي، ومججمتي بالسجن، يف السوق شاريب...

أو عبارة وتعليق:
كام شئت فتش: أعرف واجبي

هراء غريب ال أعيه: وال أنا

لدينا ملف عنك: شكراً ألنكم تصونون ما أمهلته من جتاريب...

والوسائل ووجهات النظر 3 - من جهة التعدد: فقد يؤلف املؤلف احلقيقي أكثر من كتاب فيصبح 
يف كل كتـاب مؤلـف ضمني فاملؤلف احلقيقي واحد، يوجد أكثر مـن مؤلف ضمني -4 من جهة 
الثبات: فاملؤلف احلقيقي يعيش يف العامل الفعيل ويتعرض للتغيري والتغري يف مواقفه وأفكاره وذاته، 
ويبقـى املؤلـف الضمني ثابتاً يف النـص لألبد ما بقي النـص مقروءاً، [ينظـر: الرسديات- مقدمة 

نظرية، ص: 54، 55].(5) 
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فاحلوار ليس وسـيلة ملرسحة النص – فحسـب - بل إنه غاية يتم هبا اكتشـاف 
حجم التباين والالجتانس بني األصوات(1)، املتصارعة مع بقاء الروي بعيداً وكأنه 
آلة تسـجيل موضوعة عىل ركن يف زاوية من زوايا غرفة التحقيق لتسـجيل املظهر 
اللفظـي فقط بحيث غـاب عن النص وصف أي مظهر من املظاهر املحيطة أو أي 
فعل حركي يف سـلوك الشـخصيات، لقد اكتفى الراوي بنقل حريف دقيق للمظهر 

الصويت العائد لكال الشخصيتني.
لكن إذا تم فحص ملفوظات كلٍّ من الشـخصيتني سـيتبني أن ملفوظ املحقق 
يـكاد يمثـل الدرجة الصفر يف اللغة، وهذا يظهر أن املحقق شـخصية نمطية، فهو 
هنـا رمز السـلطة الذي يعمل بإرادة اآلخر فامدته السـجن والتعذيـب، ولغته لغة 
الدولة ولغة الشارع(2)، وملفوظ خطابه يف جممله خطاب تقريري خيلو – يف ذاته – 
من أية صياغة شعرية أو فنية إنه مأخوذ من لغة الواقع التي ال ختتلف عن وجودها 
يف أي خطـاب آخـر غـري أديب، لكنه يؤدي وظيفـة مكملة يف حتفيـز رسدية النص 
ومن ثم فنيته، أما ملفوظ الشخصية الثانية «السندباد» فبالقدر الذي حيمله من لغة 
شـعرية مكثفة حاملة ملنظـور املؤلف األيديولوجي فإهنا تشـكل يف ذاهتا وحدات 
رسدية متفرقة جيمعها برنامج رسدي واحد يتغيا من ورائه املرسل/الراوي إيصال 
رسالة إىل القارئ الضمني، فيتبني أن القوة التي تظهر املحقق بوصفه رمزاً للقمع 
والتسلط وهو يصدر أسئلته، وتعليقاته، وأوامره الصارمة تقابل ضعف السندباد 
كونـه شـخصية ال مبالية، ومنكرسة عـىل مقعد التحقيق، وكل هـذا جعل املؤلف 
الضمنـي يتعاطف مع السـندباد عىل مسـتو الصياغة اللغويـة وتركيب امللفوظ 
الرسدي بحيث إن قوة لغة السـندباد التي شـحنت بطاقة فكرية وفلسـفية جتسـد 
موقـف املثقف من السـلطة، والثورة، تقابل ضعف لغـة املحقق النمطية التقريرية 
(1) ينظر: وجهة النظر يف رواية األصوات العربية يف مرص، د. حممد نجيب التالوي، اهليئة العامة 

لقصور الثقافة، سلسلة: كتابات نقدية 117، القاهرة، ديسمرب2001م، ص: 84.
(2) ينظـر: االسـتهالل الروائـي ديناميكية البدايـات يف النص الروائي، ياسـني النصري، األقالم، 

ع11 - 12، ترشين الثاين – كانون األول 1986، ص: 53.
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فيكـون القـارئ أمـام صياغتـني: تقريريـة يف لغـة املحقـق، وفنيـة شـعرية يف لغة 
السـندباد، مما يؤكد انحياز املؤلف هلذه الشخصية، فيظهر املحقق شخصية خملوقة 

داخل النص خلدمة فكرة السندباد وتدعيمها.
» فإن الراوي فيه ما يزال خارجياً وغري  أما النموذج الثاين: «سكران ورشطي ملتحٍ
حمدد املالمح شأنه يف ذلك شأن غريه من الرواة يف الشعر الذي ال ينتج – بالرضورة – 
عند التحليل راو حمدد املالمح والشكل، وحمدد الوظيفة أو الصورة؛ ذلك أن الراوي 
يعرب عن ذات تقوم بإنتاج فعل ما من خالل النص، وإن وجدت ذوات أخر، فإهنا 
من صنعه ومن تشكيله(1) ويف هذا النموذج حتديداً حيث تقدم أصوات الشخصيات 
بذاهتا للقارئ يكون الراوي أكثر موضوعية، إنه هنا بعيد عن األحداث يسجل فقط 
ما يسمعه، ولكنه يف هذا النص خيتلف عن سابقه إذ ال يبقى يف مكان واحد بل ينتقل 
مع الشخصيات من الشارع إىل غرفة التحقيق إىل الزنزانة إىل املصىل، و يظل متزامناً 

أي أنه يرافق الشخصيات زمانياً ومكانياً يف كل هذه االنتقاالت.
تبـني مـن موقـف النـص البدئـي الـذي جـاء عـىل لسـان الرشطـي خماطبـاً 
السـكران،حالة الفاعـل املتصل بالسـكر كونـه يمثل حالـةً من اإلفقـاد اإلرادي 
للوعـي بغيـة احلصول عـىل نوع من التـوازن، أي اهلروب من حالة عـدم التوازن 
مـع الواقـع إىل حالة التوازن الكائن يف عمق الالوعـي؛ فقد جاء ملفوظ الرشطي 
خماطباً السـكران بنوع من االسـتفزاز، والوعيد، كونه يرمز للتسلط والظلم، فيأيت 

رد السكران بنوع من االتزان املصطنع الناتج عن مفعول اخلمرة: (2)
السكران    الرشطي     

(2)

ويظل الراوي مسـجالً منطوق الشـخصيتني وهو عىل مقربـة منهام، إنه بمثابة 
الشـاهد فهـو «راو حـارض لكنـه ال يتدخل، ال حيلـل، إنه يروي مـن خارج، عن 

(1) ينظر: البنية الرسدية يف النص الشعري، ص: 72.
(2) الديوان، ص: 1179.
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مسافة بني ما، أو من يروي عنه»(1)، هذه املسافة تتذبذب قرباً وبعداً لكنها واضحة 
معلومة وتساعد املتلقي عىل متابعة ما يقال حلظة بلحظة .

املوقـع الثـاين هـو غرفـة التحقيق، حيـث تظهر شـخصيات جديـدة، يذكرها 
الفاعل «السكران» باالسم:(2)

(1)

ثـم ينتقل ميكرفون الراوي إىل الزنزانة، ثم إىل املصىل، وهكذا تظهر األحداث 
مـن خارجهـا، مع غياب أي نـوع من الوصـف أو التحليل، إذ يصـل بالنص إىل 

أقىص درجات املوضوعية.
» فـإن الراوي يظل خمتفيـاً أيضاً  أمـا يف النمـوذج الثالـث «املقبوض عليـه ثانياً
لكنه يعطي مسـاحة أوسـع للمتحاورين فلـم يعد احلوار مقتضباً بل يسـتمر قول 
الشـخصية ليأخـذ مقاطع طويلة نسـبياً وهو هنـا كغريه يف النامذج السـابقة حيث 
«يسـود أسـلوب العرض املعتمد عىل احلوار، وتربز صور الشخصيات من خالل 
أفعاهلـا وكالمها وأفكارها، وتقـوم املوضوعية القائمة عىل العرض مقام النسـبية 
األحاديـة املعتمـدة عـىل التقارير الرسديـة»(3)، لكنه يسـبغ عىل لغة احلـوار موقفه 
واجتاهاتـه، بحيـث تبدو بوضوح رؤيتـه األيديولوجية يف ثنايا حـوار الطرفني مع 
غيـاب الـرصاع احلـاد بينهام كام يف النـامذج السـابقة ويبدو النـص يف جممله صوتاً 
واحداً هو صوت املؤلف الضمني الذي يبني فحص ملفوظ احلوار موقفه الفكري 
والسـيايس الناقد، فاألصوات املتحاورة وسيلة فنية لعرض برنامج رسدي يرصد 
(1) تقنيـات الـرسد الروائـي يف ضوء املنهـج البنيوي، يمنى العيـد، الطبعـة األوىل، دار الفارايب، 

بريوت – لبنان، 1990م، ص: 100.
(2) الديوان، 1181.

(3) الراوي والنص القصيص، ص: 89.
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فعل التحول لشـخصية «املقبوض عليه» من شـخصية املثقف الثائر إىل شـخصية 
االنتهازي املخاتل.

لقـد ظل الـراوي مقدماً صوت هذه الشـخصية بنفسـها؛ لذلـك يمكن رصد 
برناجمها الرسدي التحويل كاآليت:

متثـل احلالة األولية حالة التوازن من منظور السـلطة وعدم التوازن من منظور 
املثقف وهو ارتباط املثقف بالزنزانة، ومن ثم فإنه مشحون بأفكار التغيري والثورة: 

(1)  –  –

ثم يعمل الفاعل/السجان عىل االتصال بموضوع اجلهة (معرفة الفعل):(1)

(2)

إن امتـالك الفاعل ملوضوع اجلهة مكنه من إحداث التحول يف شـخصية ذلك 
املثقف :(2)(3)

(3)

بل إن فاعل احلالة/املثقف الثائر أنكر موقعه األول نتيجة لوضعه اجلديد:(4)
(4)

(1) الديوان، 1202.
(2) نفسه، 1203.
(3) نفسه، 1204.
(4) نفسه، 1207.
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لكـن هـذا الوضع الذي آلت إليه هذه الشـخصية ما يفتـأ يتعرض لتقويم ذايت 
يبدو أنه بتأثري من منظور املؤلف حيث يبني حقيقة وكينونة هذه الذات:(1)

(1)

إن هذه النعوت التي تقدمها الشـخصية عن نفسها غري مستساغة إال إن كانت 
قـد قيلت بتأثـري من منظور املؤلـف «وبفضل هذه احلقيقة يمكن هلذه الشـخصية 
أن تقـوم بـدور احلامـل ملـدركات املؤلـف وموضوعـه»(2). إن النظـر يف بنية هذه 
النامذج الثالثة يبني أهنا تنتمي لرؤية مشرتكة بل تكاد تشكل يف جمملها نصاً واحداً 

وتسلسالً دراماتيكياً لرؤية فنية وإيديولوجية واحدة(*).(3)
ختـف حـدة املوضوعية عام هـي عليه يف النصـوص املمرسحة ويبـدو الراوي 
شـاخصاً، وهو يف عالقة واضحة مع من يروي له. ففي نص «إحد العواصف» 
يفرتض الراوي بداية أن املروي له لن يسـتطيع تقبل الشـخصية التي تتحكم بكل 
أجـزاء النـص، بام متتلكه مـن تناقضات، وبام تقـوم به من ترصفـات متضادة؛ لذا 
كان املوقف البدئي حممالً بالتشـبيهات التي يعتقد الراوي أهنا كفيلة بإقناع املروي 
له، ليتقبل هذه الشـخصية املزدوجة مع أن هذه التشـبيهات تصل – أحياناً - حد 

التنافر: 
(1) الديوان، 1209.

(2) شعرية التأليف، ص: 107.
(*) إن مما يدعم فكرة ترابط هذه النصوص مع بعضها اآليت: 1 - طبيعة الشخصيات وأدوارها.
2 - عتبـات النصوص األوىل(العنوانات) التي جاءت متسـقة داللياً .3 - طبيعة احلوار وتقديمه 
للمتلقي. 4 - بنية الرصاع الذي يمثل طرفني، األول: هو املثقف، والثاين: السـلطة .فقد كان هذا 
الرصاع يف النص األول عىل أشده ويف النص الثاين تراجعت حدته؛ ألن املثقف يفضل االنسحاب 
عن الرصاع ليبحث عن توازن داخيل حتت غطاء السـكر، ويف النص األخري خيفت الرصاع حيث 

ينكرس املثقف الذي حتتويه السلطة بكل وسائلها املتاحة. (3) 
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(1)

وهذه صدمة متعمدة تستفز املتلقي هبذا الكم من التشبيهات املتنافرة واملوسومة 
باحلركة واالضطراب، ومتى شـعر الراوي بأن املروي له قد اسـتأنس الشـخصية 

وقبل الدخول يف لعبة االستامع قدم فعل املجيء مع إبقائها جمهولة:(1) (2)
(2)  

ثـم يبدأ بتقديـم صفاهتا اخلارجية املتمثلة يف املظهر احلركي، واملظهر الشـكيل، 
واملظهر الصويت، واملظهر العمري، واملظهر السـلوكي فهـو يف رؤيته تلك«يعتمد 
كثـرياً عىل الوصف اخلارجي، أي وصف احلركـة واألصوات، وال يعرف إطالقاً 

ما يدور بخلد األبطال»(3) ويمكن تأمل ذلك كام ييل:
أوالً املظهر احلركي:

هتمي كحكي البدو
ختتال كامرأة العزيز
تنحني مثل البهيمة

تلقي ترهلها
يف كل مرآة تفتش

تعوج حتى الركبتني
تنثني كاملستقيمة

(1) الديوان، ص 1057.
(2) نفسه.

(3) بنية النص الرسدي من منظور النقد األديب، ص: 48.
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تلج الثقوب
تستورد الرسطان

ثانياً املظهر الصويت:
كالرمل تصهل كالطبول
تنق ختطب كاحلكيمة

كجدال برميلني
وتقول والدها يريم

ثالثاً املظهر الشكيل(الصوري):
مالحمها السقيمة
طلعتها الوسيمة
ليست جسيمة

هلا قوائم فرختني وقامة امرأة حليمة

رابعاً املظهر العمري:
يف سن والدة
هي العانس

خامساً املظهر السلوكي:
كسىل

أنشط من ذباب الصيف

ما فتئ الراوي يتدخل يف ثنايا الرسد لكنه يف طور التسـاؤل الذي يبني اجلهل، 
بحيث يبدو مشاركاً املروي له/املتلقي هذا املوقف، وال يمكن القول إنه جيب أن 
يبتعد بموقفه كلية؛ ذلك أنه يقوم بالوساطة بني أفكار املؤلف، و األفكار املتضمنة 

يف النص(1)؛ لذا فالصوت هنا امتزاج للصوتني: 

(1) ينظر: القصة العربية عرص اإلبداع، ص: 95.
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(1)

، دون تقديم  ومـع تقديـم هذا الفاعـل املثري للجدل فإنه يقـف حائراً متسـائالً
أيـة إجابـات، ثم ما يلبث أن يرصح بأن هذه التسـاؤالت تعد نوعاً من املخاطرة، 

واخلوض يف غامر املمنوع واملحرم:(1)(2)
(2)

وهـذا يبني خطـورة هذا الفاعل ، برغـم التناقضات التي حيملهـا فإنه يف إطار 
(التابو) املحرم الذي ينبغي عدم االقرتاب منه أو التشكيك يف حقيقته.

ال يلتزم الراوي بالتحذير الذي وضعه بل يظهر مصدراً أحكاماً تقويمية:(3)

(3)

اطـب مروياً له حمددا مـن منظور الـراوي، ومرتبطاً  ثـم يف املوقـف اخلتامي خيُ
بالذات:(4)

(4)

(1) الديوان، ص : 1059، 1060 .
(2) نفسه، ص : 1060.

(3) نفسه، ص : 1061، 1062 .

(4) نفسه، ص : 1061، 1062 .
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وهكذا يكون السؤال يف املوقف اخلتامي للنص حتى يظل مفتوحاً عىل إجابات 
متعددة.

وقد يقوم الراوي بتقديم النص وختامه تاركاً املسـاحة املتبقية لصوت راو داخيل 
فيعمـل الراوي هنا عـىل التظاهر بإعطاء الكلمة حرفياً لشـخصيته(1)، فمثالً يف نص 
«أسامر.. أم ميمون»(2)، ال يربز الراوي اخلارجي إال يف موقف النص البدئي واخلتامي:

إن هذا التقديم واالختتام حدد موقف الراوي وزاوية رؤيته عن هذا الفاعل التي 
ال ير منه سو ظاهره، وال يستطيع أن يقدم معلومات أخر غير التي يراها، فقد 
اكتفـى بهـذه المهمة التمهيدية حيـث إن من أهم وظائف الراوي فـي هذه الرؤية: 
المراقبة، واإلدارة، بمعنى أنه قادر على إدراج خطاب الشـخصيات ضمن خطابه 
الخاص مع وظيفة التصوير بحيث يمهد لخطاب الشخصيات(3)، فقد استخدم هنا 
لفظة (تروي) تمهيداً لخطاب الشـخصية «أم ميمون» بوصفها راوياً داخلياً يسـرد 
األحداث باسـتخدام ضمير جمع المتكلم في إشـارة للعمـوم الذي يجعل من أم 

ميمون راوياً جماعياً يستعيد أحداثاً متفرقة من أزمنة منصرمة:(4)

(1)

(1) ينظـر: خطـاب احلكايـة بحـث يف املنهج، جـريار جينيت، ت: حممـد معتصم و عبـد اجلليل 
األزدي وعمر حيل، املجلس األعىل للثقافة، املرشوع القومي للرتمجة، ص: 187.

(2) الديوان، ص: 1072.
(3) حتليـل اخلطـاب الـرسدي، معارج ابـن عريب نموذجاً، سـعيد الوكيـل، اهليئة املرصيـة العامة 

للكتاب، 1998م، ص: 62.
(4) الديوان، ص: 1072.
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فتستخدم هذا الضمري حتى تقرتب أكثر فتحكي ما وقع هلا هي:(1)

(1)

إن هذا الراوي سـاغ له -بحكم موقعـه القريب من األحداث التفصيلية كونه 
راوياً داخلياً- أن يتأمل يف مناطق النص املعتمة الداخلية، لكن الراوي األسـاس 

ما يزال بعيداً طاملا هذه الذات «أم ميمون» تواصل حكيها: ضمري اجلمع.
ثم يأيت الراوي األسايس يف موقف النص اخلتامي حممالً برؤية تكثف يف طياهتا 

(املسكوت عنه) الذي تربزه ملفوظات املروي، وحمذوفاته:(2)

(1)

إذ مل يسـتطع هنا الكشـف عن اخلرب الذي تضمره، أو حتـى أن يعطي ملخصاً 
عنـه، لكنـه رأ الدمـع فقـط، الذي يكشـف عـن حالة داخليـة حزينـة، يفهمها 
القـارئ مثلام يفهمها الراوي، دون املعرفة التفصيلية، فمعرفته هنا عىل قدر معرفة 
الشـخصية احلكائية، فال يقدم أية معلومات أو تفسـريات(3)، ليرتك للمتلقي هذه 

املهمة التي ستكون حينها خالصة لداللة النص الكلية.

(1) الديوان، 1073، 1074.
(2) نفسه، 1076.

(3) ينظـر: بنيـة النص الرسدي مـن منظور النقـد األديب، د. محيد حلمداين، الطبعـة الثانية، املركز 
الثقايف العريب، بريوت – لبنان، 1993م، ص: 47.
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ويف نـص مشـابه هو «أسـامر القريـة»(1) فإن الـراوي خارجي – أيضـاً – لكن 
حضـوره أكثـر وهو يـؤدي عدداً من الوظائـف لعل أوهلا أنه يقدم مسـحاً وصفياً 
لطبيعـة املـكان الذي ينتمـي إليه حـدث النص، حيث يكـون فضاء الـرسد مليئاً 
) الظرفية املكانيـة عرش مـرات متبوعة  ـنْ باملتناقضـات، وهـو إذ يكـرر كلمـة (مِ
«هـذه التنقالت احلرة  بصـور وصفية تشـكل يف جمملها فضاءً رسديـاً متنوعاً فتعدُّ
يف الوصف، وصف الشـخصية، ووصف املكان، وغري ذلك، هي من اخلصائص 

األساسية للرؤية اخلارجية»(2)، حيث جيتمع املوت واحلياة:

أو هدوء وضجيج:

فبعـد تقديم هذه الصور اخلارجية لوصف املظهر اخلارجي للقرية هذا الفضاء 
الـذي جيمع بـني املتناقضات، ليصبح فاعـل حالة متصل من حيـث كينونته بكل 

تلك اخلصائص املتصارعة؛ يقدم الراوي حكامً موجزاً عن طبيعة هذا املكان:(3)
(1)

ثم تقدم صوراً شتى بعد أن يتم االقرتاب أكثر داخل األحداث مع عدم تعمد 
الغـوص فيها بغيـة إيضاحها وحتليلها بـل يقدم للمروي له، عـدداً من األحداث 
املرويـة، إهنـا أحداث تتميـز بطابعها الظاهـري الذي يندرج يف سـياق ملفوظات 

الشخصيات يف اختزال واضح يدل عىل إعادة صياغتها من قبل الراوي:

(1) الديوان، ص: 432.
(2) املتخيل الرسدي، ص: 129.

(3) الديوان، ص 434.
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(1)

لكنـه يف ختام النص، يبـني آثار تلك امللفوظات، فحني يقـدم موجزاً حلكاية أو 
قصة مضمنة قام بإرساهلا راو ثان هو «شيخ» يوضح أثر تلك الرسالة فقط يف الفاعل 
املنفذ (أهل القرية) الذين حيركهم نحو موضوع الثأر، فريصد الراوي اخلارجي هذا 
الربنامج الرسدي امللحق، وتعمل القصة املضمنة التي حكاها «الشيخ» عىل إكساب 

ذلك الفاعل موضوع اجلهة فيمكنه من حتقيق هذا الربنامج:(1)(2)

(1)

وختامـاً يقدم الـراوي بصوته تقويامً هلذا الربنامج الـرسدي، لكن بصورة أكثر 
موضوعيـة، حيـث يعرض حدثـاً رسدياً عارضـا، مقدماً صورة مـن الصور التي 
أفرزهتا نتائج الربنامج الرسدي للمرسـل «الشـيخ» الذي نجح يف إثارة نار الفتنة 

بوساطة «احلقد» :

(1) نفسه، ص 434، 435، حيث تستمر هذه الصياغة لعدة أبيات الحقة.
(2) الديوان، ص 436.
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(1)

وتراه يف ختام النص مقدماً ختاماً أيديولوجياً يكشـف عن صورته فيه وموقفه 
من هذه األحداث ومن القرية بوصفها فضاءً جامعاً لكل تلك األحداث، وللنظام 

االجتامعي الذي تسري عليه:(1)(2)
(1)

فهـذا احلكم ال يمكـن رده إال هلذا الراوي القابع خـارج احلدث، حيث أنه ال 
ينطبق مع أي من الذوات الفاعلة، ولكن مع هذا فقد بقي حمافظاً عىل موضوعيته، 

ومعرفته املحدودة.
وقـد يظهر الراوي متنقالً بأكثر من مكان بحسـب مشـاهد النص، وبحسـب 
مكان الراوي من األحداث قرباً أو بعداً، ونموذج هذا يف نص: «بني ليل وفجر»(3)، 
فـال يمكـن وضع موقع معـني، وحمدد لـه، فهو قادر عـىل تصوير الشـخصية، أو 
الشـخصيات التـي حتتل أماكن خمتلفة، متعددة، وهـي أماكن ال يمكن النظر إليها 
من وجهة نظر واحدة(4)، حيث تكون الرؤية مركزة عىل الفاعل يف هذا املشهد، ثم 
ما تلبث أن تنتقل إىل سـواه يف مشـهد الحق، ويمكن تأمل هذا يف فحص النص، 

الذي ينقسم إىل عدة مشاهد:

(1) الديوان، ص: 438.
(2) نفسه.

(3) نفسه، ص: 298.
(4) ينظر: شعرية التأليف، 73.
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- املشـهد األول: وفيـه يقـدم حتديـداً زمنيـاً ومكانيـاً ألحـداث احلكايـة مـن 
البيت(1) إىل البيت (5).

املشـهد الثـاين: يسـلط الضـوء عـىل شـخصية النص، مـع إيضـاح أوصافه   -
اجلسـامنية الظاهـرة، وعـرض أفعالـه؛ ألن النـص ينتمي ألسـلوب احلكي 
التقليـدي، فيظهر مونولوج داخيل يسـتعني بـه راوي النص لتقديم ما يعجز 

عن الوصول إليه برؤيته من البيت (6) إىل البيت (12).
- املشهد الثالث: مشهد ظهور العصابة، ومواجهة البطل، واالعتداء وحصول 
الـرضر عليه، ومن ثـم رد الفعل املباغت يف القوة املفاجئـة للبطل، مع بروز 

دور املساعد من البيت (13) إىل البيت (20).
املشـهد الرابع: مشـهد هـروب العصابة، وختبطها من البيـت (21) إىل البيت   -

.(22)
- املشهد اخلامس: مشهد البطل اجلريح الذي يصارع املوت عىل حافة الطريق 

يف حلظة جتمع بني املوت واحلياة من البيت (23) إىل البيت (27).
املشـهد السـادس: انتقـال الراوي بعدسـته إىل مـكان جماور للبطل مسـلطاً   -
الضوء عىل كوخ يربز بداية ظاهره اخلارجي ثم ما يلبث أن ينتقل مبارشة إىل 

داخله راصداً حركاته وأصواته، من البيت (28) إىل البيت (35).
- املشهد السابع: سامع أهل الكوخ ألصوات البطل اجلريح، ثم خروجهم إليه 
واإلتيـان به إىل داخل الكوخ، واسـتامعهم لقصته، وظهور الفتاة عامالً مهامً 
سيؤدي الحقاً دوراً بارزاً يف حركة النص من البيت (36) إىل البيت (48).
املشـهد الثامـن: االنتقـال بالرؤية من فضـاء الكوخ إىل فضاء الليل الواسـع   -
يف تتبـع حلركـة العصابة التي تتخبط وتنهزم إذ يدركها النور املتسـلل إىل كل 
البقاع، ويبدو أن الراوي قد أغرق يف وصف وصول الضوء حتى إنه ما فتئ 

يرصده أطواراً منذ االمحرار حتى الرشوق.
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(آخر الظالم)

(السحر)

(بداية الرشوق)

(حلظة اكتامل الرشوق)(1)

وقد مثل هذا النور عامل إفشـال لربنامج العصابة وإحباط حماوالهتا، وإفشال 
إرادهتا من البيت(49) إىل البيت (62). (1)

املشـهد التاسـع: يعود الراوي إىل داخل الكوخ لتربز الشـخصيات ثم يقدم   -
حدثـاً جديداً حيث يرتبط البطـل بفتاة الكوخ ليبدأ حيـاة جديدة من البيت 

(63) إىل البيت (69).
- املشـهد العارش: يقدم الراوي فيه ما يشـبه الرؤية الشاملة الكلية التي تسجل 
موقفـاً كلياً من أحـداث احلكاية، وهو موقف يصطبغ بصبغـة إيديولوجية، 
حمددة تؤكد استمرار احلياة يف ظل الرصاع احلتمي بني اخلري والرش من البيت 

(70) إىل البيت (82).
وهبذا يمكـن القول إن الراوي يف الرؤية اخلارجية املوضوعية يف متن الربدوين 

الشعري كان له عدة صور أمهها:
راوٍ خفي يقدم الشـخصيات بذاهتا دون أية تدخالت منه سـواء بالتعليق  -  1

أم باحلكم أم بالتقويم.
م ترصفاهتا بصورة  -  2  راوٍ يقدم الشخصيات لكنه يسائلها أو خياطبها أو يقوِّ

مبارشة أو غري مبارشة.
راوٍ يتذبذب قرباً وبعداً عن األحداث. -  3
راوٍ يظل يف مكان واحد ينتقل مع شخصياته أو يبقى يف مكان واحد. -  4

(1) الديوان، ص 303.
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 لكن ما جيمع هذا كله أنه ملتزم برسد ما يراه، أو ما يسمعه، أو ما تدركه إحد
حواسـه، من خارج احلـدث، ليظل هو بعيداً من حيث الصياغـة، فهو يروي عن 
غريه من منظوره اخلاص، أو من منظور املؤلف الضمني الذي يلتبس أحياناً معه.

ب - الرؤية اخلارجية الذاتية
تقتيض هذه الرؤية التزام الراوي بوصف األشياء من ظاهرها، فيتم رصد احلركة 
واألصـوات، وتقديم الوصف لـكل ذلك مع بروز ذاته يف ثنايـا هذا الوصف(*)، 
، وحينها تكون  فتنعكـس ذات الـراوي عىل صورة احلـدث املروي داللة وتركيبـاً
العالقـة أكثـر وضوحـاً وجالءً بني الـراوي املجسـد لطبيعة الرؤيـة، وبني ذوات 
الرسد األخر املوظفة داخل النص، كام «تربز خصوصية اخلطاب الشعري الذي 
يقود فيه الشـاعر عملية التأليف متعددة املسـتويات، فيكـون بعده عن األحداث 
املروية حمدوداً؛ ألنه من طرف آخر ينظم عملية التوافقات الصياغية، ويديرها عىل 
مستو الرتكيب واإليقاع والداللة»(1)، لذا فالراوي يف النص الشعري هو ألصق 
بالذاتية، وتكمن الصعوبة حينها يف اجلمع بني الذاتية بوصفها حالة مرتبطة بالعامل 

الداخيل وبني الرؤية اخلارجية التي تعد من متطلبات املوضوعية.
ويمكـن القـول: إن الراوي يف هذا النـوع من الرؤية هو سـارد رصيح بحيث 
«نسـمع صوته رصحياً ومبارشاً يف الرسد مـع إمكانية حتديد صاحب هذا الصوت 
ومكانـه»(2)، بـل إن األحداث ال يمكن فهمها كـام جيب إال من خالل وجهة نظره 
هو، فهو إما مراقب لألحداث يصورها من زاويته، أو مشارك فيها لكنه ال يكتفي 

فقط باملظهر اخلارجي هلا.

(*) يبني أوسبنسكي هذا النوع من الرؤية مقدماً هلا معياراً دقيقاً فهو ير أهنا «حتيل إىل رأي مراقب 
ما من خالل عبارات مثل يبدو أنه فكر)، أو (من الواضح أنه عرف)، أو (يبدو عليه اخلجل)» [ينظر: 
شعرية التأليف، ص: 95] لكن هذا قد ال يكون دقيقاً يف الصياغة الشعرية التي ال تلتزم هذه املعايري 

الصارمة، إنام فحص الداللة قادر عىل إبراز هذه الرؤية بام يتواءم مع هذا التحديد.
(1) مرايا نرسيس، ص: 63.

(2) الرسديات مقدمة نظرية، ص: 63.
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يتضمن متن الربدوين الشعري توظيف هذا النوع من الرؤية التي يكون الراوي 
فيها ظاهراً وهو يصف، ويرسد ملتزماً باملظاهر اخلارجية ومنطلقاً من رؤيته وفكره 
اخلـاص، من نامذج هذه الرؤيـة: «لص حتت األمطار»(1)، فقـد اعتمد عىل مالمح 
ـكلت يف جمملها مـن زاوية الرؤية القولية بوسـاطة ضمري املتكلم  رسديـة بارزة شُ
الذي اسـتعمل أيضـاً زاوية رؤيته اخلياليـة(2)، فقد انطلق راصـداً مظاهر خارجية 
من رؤيته الذاتية، ولكي جيعل املروي له أكثر إدراكاً لطبيعة ما يروي فقد استخدم 
بكثرة التشـبيهات التي تعينه عىل الوصول بسهولة إىل ذهن املروي له؛ لتقبل تلك 

، وثقافياً. األوصاف واملظاهر كام يريد هو وبالزاوية التي ير منها مكانياً
ويالحـظ هـذا يف املقطوعـة األوىل مـن النـص حيـث يقـدم البطل/اللـص 
التحديـدات املكانيـة، والزمنيـة للرسد فقـد قدم الليـل بوصفه حمـدداً زمنياً وهو 

: متصل باخلريف أيضاً
(3)

وهـذه الصـورة الشـعرية ختفـي يف ثناياهـا مضموناً رسديـاً يمثل موقفـاً بدئياً 
للنـص، يبني الزمن:(الليـل، اخلريف)، واحلدث املوسـوم باحلركة واالضطراب 
بحيث يمكن إعادة إنتاج هذه الصياغة نثرياً ليتم اكتشاف مشهد خارجي غاية يف 

الوضوح: (كان الليل حالكاً، وأمطار اخلريف تعصف باملكان).
ر شعرياً بتأثري من الراوي الذي ترك لذاته الشعرية  إذاً هذا مشهد خارجي حموّ

أن تعيد ترتيب املشهد ويظهر جلياً يف الشطر الثاين من البيت:(4)
(1 )

(1) الديوان، ص: 655.
(2) ينظر: الراوي والنص القصيص، ص: 133.

(3) الديوان، ص: 655.
(4) نفسه.
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فيالحـظ كيـف امتـزج اخلارجـي بالـذات فمـواد الرسد هـي: اسـم(الليل)، 
وصفتـان (خريفـي، أرعـن)، وأربعـة أفعال (هيمي، يـدوي، يرمـي، يطعن) فال 
يوجد يف هذا امللفوظ ما هو داخيل إال إذا نُظر للبيت بمجمله من منظور الراوي/
اللص الذي يقبع حتت وطأة ليلة خريفية ماطرة، فصور هذا املقطع مستعيناً بتتابع 
األفعـال التي حتاكي مهيان املطر(1)، وقـد قدمت نقاط احلذف بني األفعال املتتابعة 

جتسيداً هلذه املحاكاة.
ثـم يأيت بوصف الطريـق من منظور الفاعل/اللص؛ هلـذا تبدو بعض اللقطات 
الرسدية مـن هذه الزاوية وهي ممزوجة باملونولوج الداخيل الذي يمثل أعىل مراتب 

الذاتية، لكن الراوي هنا ما يزال ملتزماً بالتصوير اخلارجي الصويت والصوري:(2)

(1)

لقد ظهرت الذوات: شـباك، يشء، باب، منعطف، قنديل فاعلة متحركة، وال 
يمكن اإلمسـاك بداللة هذه احلركة إال من زاوية رؤية الفاعل/اللص هذه الذات 
، وترصفات هلا  اخلائفة املرتبكة، واملرتابة التي أسندت هلذه الذوات اجلامدة أفعاالً

سمة الغموض والرعب:
الشباك شبح

يشء كعوسجة

منعطف كاملكمن

قنديل كالغايف 
(1) ينظر: شعر الربدوين دراسة أسلوبية، ص: 70، 71. وكذلك: قراءة أوىل يف قصيدة (لص حتت 

األمطار) ، عبد اهللا حسني البار، جملة الثقافة، صنعاء، ع (4) السنة (24)، يوليو 1996م، 70.
(2) الديوان، ص: 656.
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لقد تصورت هذه الذوات هبذه الصورة عندما انطلقت من منظور ذات اللص 
ورؤيته الداخلية الذاتية التي يبدو معيارها من خالل فحص عالقة الراوي مع ما 
يرويـه ففي نـص «املحكوم عليه»(1) يبدو الراوي وهـو يف عالقة جدلية مع كل ما 
ينتمـي للنص من ذوات رسدية، لعـل أوىل هذه املظاهر هي امتزاج الضامئر داخل 
، تراه، ابحثوا،...)،  النص، متكلم: (أمامي، قلنا، منا، يل،...)، وخماطب: (حتريتَ
وغائب: (اشرت، مىض، هيز،...) وهذا االمتزاج يف الضامئر الرسدية يعكس حالة 
باً فذاته  ، أو خماطَ باً من الذاتية فيظهر صوت الراوي واضحاً إما خمرباً عن، أو خماطِ

هي املرجع النهائي للنص لكنه يظل يف حدود الظاهر للعامل املوصوف.
إن الـذات يف هذا النص، شـخصية غري حمددة املالمـح لكنها متثل فاعل حالة، 
وفاعالً منفذاً يف الوقت نفسـه، ويف هذا كله هي مرصودة من قبل الراوي وبتأثري 

من منظوره اخلاص.
لقـد افتتح النـص بلفظ (قيل عـن م.ن) إن هذا الرتميـز للبطل/الفاعل يمثل 
رؤيـة أو موقفـاً أي إن هـذه الـذات الرسدية تعرضت لـذات الـراوي، فأظهرهتا 

بمظهر الذات الرسية، أو املحرم اخلوض يف احلديث عنها:(2)
(1)

فهذه الشخصية التي أضحت مهيلة متثل حالتها يف املفتتح حالة هنائية أي غاية 
تلك الشخصية التي يامرس الراوي التساؤل حوهلا نافياً نفع القول.

وممـا يعكس ذاتية الراوي لرؤيته هلذه الشـخصية أنه بعـد أن يقدمه برمز حيمل 
مدلول الرسية واألمهية فإنه يتسـاءل عن مد تلك األمهية ويقدم جواباً سـاخراً 

يشكل مع املوقف البدئي مفارقة ساخرة :(3)

(1)

(1) الديوان، ص: 750.
(2) نفسه.

(3) نفسه، ص: 750.
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 فقد قدم الراوي تلك الذات عارضاً ترصفاهتا حلظة الرشاء ومبيناً نوع الكتاب 
ثـم قدم التشـبيه الذي يتناىف مع طبيعة املوقف فتلمح رؤيـة الراوي الذاتية يف هذا 

املشهد.
إن كلمـة (مهيـال) يف مفتتـح النـص متثل زمنياً حالـة هنائية للـذات إذ اهلول هو 
النتيجة احلتمية التي سيحكم هبا من يطلع عىل تفاصيلها وصفاهتا وأفعاهلا، فهي تعد 
اسـتباقاً من قبل الراوي، وهو موقف ورؤية؛ وحتى يتسنى هلذا الراوي تسويغ هذا 
اهلـول يف هذه الشـخصية، فهو يقدم عدداً من الربامـج الرسدية التي تقوم هبا لكنها 
يف أغلبها برامج رسدية مكثفة تالئم طبيعة النص الشعري، وما جيمعها هو التحول 
ومن هذه الربامج 1- برنامج الثورة: وهو برنامج خمفي تكشـفه بنية النص العميقة 

لكن هذا الربنامج يتعرض لتقويم إيديولوجي من قبل الراوي:(1)
(1)

2- برنامج السلطة: وهو الذي يعادل هذه الذات من خالل االتصال بالسلطة 
بوصفهـا موضـوع قيمة؛ لذا جيسـد له مـا يكفيه من كفـاءة لتحقيق ذلـك وتتأتى 

الكفاءة من خالل عدد من موضوعات اجلهة ومنها:(2)

(1)

حتـى يتملك السـلطة التي هي صورة ملوضـوع القيمة التي متثـل القوة واملال 
واملكانة االجتامعية:

(1) الديوان، ص: 752.
(2) نفسه، ص: 750، 751.
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(1)

 فالتحول يظهره الراوي الذي يرصد هذه الربامج من منظوره الذايت مع إسباغ 
تقويامته األيديولوجية فهو ير أنه:(1)(2)

(1)

وكذلك:

كـام متثل العالقة اجلدليـة بني الراوي واملروي له إحـد العالمات التي تظهر 
ذات الراوي، فهي تتجسد مبارشة من خالل بروز الصوتني معاً داخل بناء النص، 
باً)  ذات الراوي الرصيح البارز لغوياً يف ضمري املتكلم، واملروي له، بوصفه (خماطَ

مع احتفاظ الرسد بمظهره اخلارجي الراصد لألفعال و الصفات البارزة.
ونمـوذج هـذا «لص يف منزل شـاعر»(3) فالراوي مشـارك(*) إذ هو الذي يقدم 
األحداث كام ظهرت له سـامعاً ومشـاهدة، فتظهر التفاصيـل من منظوره القريب 
مـن األحـداث؛ ليتمكن مـن الرصد الدقيـق والعميق هلا، حتى يـكاد يكون عدم 
احلركة هو املرصود، فقد قدم بداية وصفاً ظاهرياً حلركة (اللص)، يف دخوله ملنزل 
الشـاعر، حيث اتسـمت بخفائها، أي اختفاء أي مظهر للحركة فاختفى الشـكل 

البارز كونه قيمة نقيضة وكذا كان دخول اللص:

(1) الديوان، ص: 751، 752.
(2) نفسه، ص: 752.
(3) نفسه، ص: 497.

(*) ملعرفة الفارق بني الراوي املشـارك والراوي غري املشـارك يتم قياس املسـافة التي تفصل بني 
الراوي والشـخصيات، فإذا تضاءلت هذه املسـافة أو تالشـت كان الراوي مشـاركاً وإذا اتسعت 

كان الراوي غري مشارك، [ينظر: الراوي والنص القصيص، ص: 120].
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بال إثارة

بال طفور

بال غرارة

بال ضوضاء

فاللص إذاً:
مل يسلب الطني السكون

مل يرع نوم احلجارة

كالطيف بال خطى، بال صد، بال إشارة 
إذاً مـا قدمه الراوي ليس املواصفات اخلارجية بل غياهبا وهذا يظهر أن اللص 
امتلـك مهـارة خفاء احلركة الـذي مكنه من الوصـول لذلك املنـزل، فهو يمتلك 
القدرة عىل الفعل، لكنه مع هذا مرصود من قبل الراوي مما يفشـل موضوع اجلهة 

لد الفاعل/اللص؛ هلذا يستفرس الراوي ساخراً منه:(1)
(1)

أي أن الراوي حياول تسـويغ كيفية كشـف برنامج اللـص الرسدي من ظاهره 
بـكل هذه السـهولة إذ كان موضـوع القيمة لـد اللص أقل مما يريـده يف برناجمه 

املضمر.
ثـم يعود الراوي يوجه أسـئلة حتمل مضامني سـاخرة إىل اللـص، حني يبني له 

فشل برناجمه:
ماذا وجدت سو الفراغ.

مل تلق إال خيبة.

وإن اتصل الفاعل/اللص بأشياء أخر فهي ال متثل أية قيمة من منظوره :
(1) الديوان، ص: 497.
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(1)

(1) وتتجسـد العالقة بني الـراوي واملروي له يف نص «مرقسـيات النفط اليامين»(2)، 

امتداداً للرؤية اخلارجية الذاتية، فهي خارجية كون الراوي يقدم األحداث كام هي 
من خارجها، سـمعياً، وبرصياً دون أية إشـارات أو مالمح للداخل من مشاعر أو 
أحاسـيس أو رؤ أو خياالت أو أفكار، وذاتية ألن هذه الرؤية تنطلق من منظور 
الراوي وذاته، فيبدو صوته واضحاً خماطباً مروياً له جمسداً –أيضاً- والتحاور معه 
يف بعـض مواضع النص، عـىل أن الكاتب خيتبئ خلف الراوي ويسـمح له مفهوم 
الراوي الشاهد بأن حييد نفسه، وبأن يتقدم إىل القارئ بوصفه جمرد ناقل للمروي(3)، 

. فال يُر إال راوياً و مروياً له ظاهرين، ومتأثرين بذات الراوي فكرياً وثقافياً
يسـتخدم الراوي بحسـب طبيعة ظهوره شاهداً رؤيته وهو يف مكان قريب من 
عـامل النص، لكنـه ال يتدخل يف التفاصيل كام أنه يذكر الرسد – غالبا – بأسـلوب 
التنكـري فهـو يسـتخدم بكثرة هنـا فعل القـول املبني للمجهـول بصيغتيـه ماضياً 

: ومضارعاً

(1) الديوان، ص: 497.
(2) نفسه، ص: 1710.

(3) ينظر: تقنيات الرسد الروائي يف ضوء املنهج البنيوي، ص: 90.
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(1)

فقـد بـرزت ذات الراوي خماطبة املروي له، لكنه يف هذا كله مل يتعد الظاهر من 
هذا اخلطاب فهو يسائله بداية عن ظهوره الذي يتذبذب بني الرؤية والسمع:(1)

(1)

وهـذا يظهر املفارقـة التي تكمن يف عـدم وضوح تلك الرؤية بحيث ترتاسـل 
املدركات وتتبادل الوظائف مما ينتفي معها حقيقة اإلدراك:(2)

فـ (الذين سمعوا ــــــــــــ شاهدوا).
و(الذين شاهدواـــــــــــــ سمعوا).

وهـذا يعـرض كينونة هذه الشـخصية للتشـكيك يف حقيقتها، فظاهرها يشـبه 
الوهـم الـذي ال يكاد يمسـك، يـدل عىل هذا حماولـة الراوي عـرض االرتباك يف 
توصيـف لون هذا الفاعـل فتتضارب الروايات بني األبيض واألصفر،واألسـود 

واألمحر، وانعدام اللون:(3)

(1)

إن املروي له يف هذا النص هو الفاعل الذي ال يستطيع الراوي وصف مظهره 
بدقـة، وتشـخيص حالته؛ لذا تبدو األوصـاف مقرتبة من الصفات األسـطورية، 
بدءاً من اهليئة، واللون، ثم احلركة، ليتمدد حتى يشـمل احلكايات املرتبطة به التي 

تتعدد وتتلون بتعدد األدوات الفاعلة هلا.
(1) الديوان، ص: 1710، 1711، 1712، 1716.

(2) نفسه، ص: 1710.

(3) نفسه، ص: 1711.
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  2

يف هـذا النوع من الرؤية ال يكون أمام الـراوي إال تقديم العامل الّال مرئي لعني 
املشـاهد، فيتم وصف احلالة الداخلية للموصوف «وهي حالة ال يمكن للمشاهد 
الوصـول إليها. وحيدث هذا عندما يصف شـخص ما من وجهة نظره هو، أو من 
خـالل وجهة نظر خاصة آتية مـن اخلارج»(1)، فعندما يقدم الراوي وصفاً جمسـداً 
، ومشـاعر، فإنه بذلك جيسـد ذاته للقارئ بكل ما  لعامله الداخيل فكراً، وإحساسـاً
يعتمل يف هذه الذات. فالراوي هنا قريب جداً مما يرو. إنه حيكي عن ذاته، وهو 
مشارك يف احلدث، بل إنه يمتزج به، مثلام يلتبس بالبطل، واملؤلف الضمني السيام 

يف النص الشعري.
أما حني يقدم هذا العامل الداخيل من وجهة نظر آتية من اخلارج، فإن ذلك جيعل 
الراوي يف موقع (الراوي كيل العلم)، أو (الراوي العارف بكل يشء)، فهو بذلك 
، بل إنه جيعل  يسـتطيع أن ينفـذ إىل األماكن املعتمة كاشـفاً ما حقه أن يكون خمفيـاً
منه عاملاً مليئاً باحلركة والرصاع، فتربز دوال عىل مد النص- أحياناً – من مثل: 
، خال...إلخ، أو قد ختف هذه الـدوال لتصبح: يبدو أنه فكر،  ، شـعر، فكرّ أحـسّ
وكأنه أحس...إلخ، وقد ختتفي هذه الدوال متاماً ليكون النص مرسحاً ألحداث، 
ومواقـف، وصور ليس هلا من موقع إال يف العامل الداخيل للشـخصيات، اسـتطاع 
الـراوي برؤيته الداخليـة أن يقدمها ويكون هو متوار عنها خارجها إنه يروي عن 
غريه تاركاً لنفسه مطلق احلرية يف تصوير واستنطاق عوامل الشخصيات الداخلية،

إن الرؤيـة الداخليـة بشـقيها املوضوعي والذايت تـكاد تكون تطـوراً وامتداداً 
للرؤيـة التقليديـة املتميـزة بالـراوي العليـم، الـذي اختفـى أو كاد لصالـح ثالثة 
سـاردين أساسـيني، كل منهم يضمر اآلخر، فهناك الراوي املوجود داخل النص 
الذي يسـاهم أحياناً يف تسـيري احلدث والتفاعل مع الشخصيات، وهناك ما سمي 
بالسـارد الضمني، الذي يقع خارج النص بصورة كلية وينسب إليه مسك خيوط 

(1) شعرية التأليف، ص: 96.
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النـص وانثياالته، وشـظاياه، وهناك أخـرياً ذات الكاتب أو املؤلـف(1) الذي يقع 
. خارج هذه الذوات الرسدية مجيعاً

إن الرؤية الداخلية يف شـعر الربدوين تتخذ صورتني خمتلفتني من حيث طبيعة 
األحـداث املرصـودة يف املتـن، ومـن حيث مـكان الـراوي من األحـداث، ومن 

الشخوص، التي تقوم هبا، وتبعاً لذلك تتخذ شكلني رئيسني مها:
الرؤيـة الداخليـة املوضوعية: فاألحـداث الداخلية املتخيلـة يف هيئة حركة أو 
، يقوم هبا راو هو بعيد نوعاً ما عن الشـخصيات  ، أو برصياً صور ظاهرة، سـمعياً

التي يصفها فهو يروي عن غريه.
الرؤيـة الداخليـة الذاتية: تنطلـق يف الغالب مـن منظور ذات معينـة للراوي أو 
إحد الشـخصيات، تصور أفكارها، ومشـاعرها، وأخيلتهـا، وتقديمها للمتلقي 
جمسدة يف عامل النص الرسدي، بحيث يسهل تقبلها واستيعاب دورها الذي تقوم به.

أ - الرؤية الداخلية املوضوعية
 الـراوي املوضوعـي راوٍ حيكي عن غـريه فهو إذاً خارج احلـدث وليس جزءاً 
منه، لكنه ال يستطيع – أحياناً – إبعاد نفسه عن التأثر بتلك األحداث أو التأثري يف 
صياغة ما يرويه، والراوي الداخيل راو يعتمد عىل وصف وتصوير ورسد أحداث 
داخلية ال تظهر لعيان املتلقي إال من خالل خميلته، استطاع هذا الراوي أن جيسدها 
يف صـورة لفظية معينة. والراوي الداخيل املوضوعي هو راو جيمع هاتني املهمتني 
أي إنه يروي عن غريه أحداثاً خمفية؛ لذلك سيكون علمه مطلقاً يغنيه عن احلاجة 
إىل مصدر للمعلومات التي يستقيها، فيجوز له أن يتدخل يف عامله احلكائي بالتفسري 
والتعليق، وكذا باالنحياز(2)، وهو«يتميز بقدرته العالية عىل استبطان الشخصيات 
والغوص يف دخائلها وأرسارها الدفينة، كام أنه قادر عىل كشف األسباب والعلل، 
(1) ينظـر: رسد اآلخـر، األنا واآلخر عـرب اللغة الرسدية، صـالح صالح، الطبعـة األوىل، املركز 

الثقايف العريب، الدار البيضاء – املغرب، 2003م، ص: 63.
(2) ينظر: الرؤ الرسدية يف قصص حممد عبد الويل، د.آمنة يوسف، ص 117.
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والروابـط التـي تصل بعضها بالبعض اآلخر، مما جيعـل البنية القصصية املصاحبة 
له بنية حتيل إىل العمق والتأثري، وجيعل األسلوب املصاحب له أسلوباً حتليلياً هيتم 
بالبواطن أكثر من اهتاممه بالظواهر»(1)، ومع هذا فقد عد الراوي الذي يعرف كل 
يشء راوياً سـيئاً؛ ألنه يمثل الكاتب الذي فشـل يف أن يظهر بمظهر عدم املتدخل 
أو بمظهر الوسيط الذي ينقل أو يروي عن اآلخرين(2)، لذا فقد تالشى هذا النوع 
مـن الـرواة يف النصوص الرسدية احلديثة، أما يف شـعر الـربدوين فيالحظ أن هذا 
الـراوي قد بـرز يف الدواوين األوىل، ثم تراجع تدرجيياً، ومـع هذا فإن وجوده يف 

الشعر خيتلف عنه يف الرسد، وتعميم احلكم فيه نوع من عدم الدقة.
يقـدم نص «أثيم اهلو»(3) النموذج املناسـب للرؤية الداخلية املوضوعية التي 
يكون الراوي مطلعاً عىل كل يشء يف عامل الشخصية، حيث يقدم النص منذ عتبته 
األوىل طبيعـة تلـك الرؤيـة التي ينبنـي عليها فالعنـوان (أثيم اهلـو) ذو مدلول 
داخـيل غري حمدد املالمح كون اإلثم إحسـاس، واألثيم صفة للشـخصية املحملة 
هبذا اإلحسـاس، وهذا الدال يف العنوان هو شـخصية النص ذاهتـا قدمها الراوي 
دون أيـة صفـات أو مالمح خارجية سـو مـا ينبثق عن هذين الدالـني، (أثيم)، 
و(اهلـو) فكالمها تعبريان عن حاالت داخلية، وهذا ما يتضح يف العتبة الثانية/
املقدمـة التـي تتبع العنـوان مبـارشة(*) فهي توضـح أن املؤلف/الشـاعر أراد من 

(1) الراوي والنص القصيص، ص 108.
(2) ينظر: تقنيات الرسد الروائي يف ضوء املنهج البنيوي، ص: 92. هناك الكثري ممن يدافعون عن هذا 
الراوي (العامل بكل يشء) بأسـلوب علمي ومن هؤالء تأيت (كاثلني تيليتسـون) فقد رأت أن وجوده 
هو أسلوب أو منهج يتطلب مهارة عظيمة، وأداة من أدوات الفن األكثر رقة، ومن بني املكاسب التي 
يمكـن أن حيققهـا هذا الراوي أنه ينمح صوته لتلك الشـخصيات التي ال صـوت هلا.. ويضيف بعداً 
للروايـة، التي تقـدم صورة املايض.. وهو يصل املايض باحلارض، فيتذكـر، ويقارن، ويتأمل، ويصبح 
الصوت منظوراً جديداً أو بعداً جديداً للرواية [ينظر: وجهة النظر يف رواية األصوات العربية، 24]. 
وعىل هذا يمكن القول إن هذا النوع من الرواة يف الشعر، له ما يسوغه فنياً كون الشعر أكثر قدرة عىل 
احلركة، التعدد يف التأويل، إذ تتداخل األصوات مما يصعب – أحياناً – فصل الضامئر التي بوساطتها 

يتخلق الراوي لغوياً، ويصعب تبعاً لذلك التحديد الدقيق هلذا الراوي.
(3) الديوان، ص:85.
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خالهلا تقديم احلالة النفسية لتلك الشخصية.(1)
إن الـراوي يقـع خارج احلـدث وال يوجد ما يربطه ببطل النـص، ومع هذا ال 
يقدم حدثاً مرتابطاً، بحيث يتم الكشـف عن مسـار رسدي واضح، بل يسـتعيض 
عن هذا كله بتقديم مشهد وصفي لعامل البطل الداخيل، بعد أن أنجز هذا احلدث، 
وتـم بوسـاطة املقدمـة املكثفة التـي اخترصت كثـرياً من رسدية النـص، فالراوي 
يكتفـي بتصوير عامل البطل الداخيل بعد ذلك احلدث، لقد وضع الراوي نفسـه يف 
موضع اإلله املجازي حتى أنه مل جيد أية عوائق للنظر يف نفسـية هذا البطل وتأمل 

: أفكاره وحماكمتها؛ لذا فهو يرصد ذلك مثالً
جريح اإلبا

ال يعي
يف صدره ندم جائع

هتدده صيحة الذكريات
ومل يستمع غري صوت الضمري

كئيب خيوفه ظلمه
فريتاع من ظله

ويف كل طيف ير ذنبه
ويف قلبه ندم يستقي
ويف حزنه يرتعي

ففي هذه الدوال كلها يالحظ املدلوالت العميقة التي ختتزهنا الذات اإلنسانية، 
وهي مكشوفة أمام هذا الراوي العامل بكل يشء، فهذه الشخصية: جمروحة اإلباء، 
ال تعي، نادمة، كئيبة، خائفة، حزينة،...إلخ. ويظهر صوت الراوي العامل بكل يش 
ليخرب أنه عىل علم بكل ذلك رصاحة حتى أنه ال جيد بأساً من تقديم ما يدور بخلد 
، ويف هذه املرة جـرب خلع القيد،  (*) جـاء يف مقدمـة النـص: «مسـكني لقد تقيـد بالعفة طويـالً
وتـذوق طعم االنطالق، وقد نجحـت التجربة، فامذا جنى من ورائهـا، وكيف عادت عليه مرارة 

الندم، وما قصته النفسية، كل هذا التساؤل جييب عنه هذا الشعر»، [الديوان، ص: 85]. (1) 
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» ومن ثـم يقدم ملفوظ  البطـل من حـوار داخيل حني قال: «فيمـيل عىل رسه قائالً
احلوار الداخيل الذي رصده من ذهن البطل/الذات:(1)

(1)

ثم يظهر الراوي متسائالً عن الفاعل/البطل:(2)

(1)

فقـد جاءت هذه التسـاؤالت يف هناية النـص، وكأن الراوي أحـس بأنه أفرط 
يف اسـتبطان الشـخصية فعاد لكي يعيد للقارئ بعض املسـاحة التأويلية ويشاركه 

مهمة التحليل.
ويـأيت الراوي يف نص «بني أختني»(3) مصوراً الرصاع الداخيل يف ذهن الذات، 
هـذه الـذات التي تظهر من خالل النص فاعل حالة يريد االتصال بموضوع قيمة 
يتنـايف مـع منظومـة القيم السـائدة يف املجتمـع، وألن الفاعل يـدرك خطورة هذا 
املوضـوع، فقـد رصد برناجمـاً رسدياً بقي مضمـراً يف ذهنه وجاء الـراوي العليم، 
الذي استطاع أن يربز خيوطه ويكشف عنه بكل سهولة، لقد استطاع هذا الراوي 
أن يقدم الفاعل، وهو يصارع نفسـه بنفسـه سـؤاالً وإجابة، افرتاضاً ونتيجة، عىل 

(1) الديوان، ص: 86.
(2) نفسه، ص: 87.

(3) نفسه، ص 530.
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سـبيل املونولوج لكنه مصوغ بطريقة الراوي وأسلوبه، ومرصود من مكانه الذي 
يقـع خـارج عامل هـذا الفاعل، وبرغـم هذه املكانة فإنـه ال يعلم ما يـدور يف ذهنه 
–حسـب- بل إنه يعيد صياغة أفكاره حتى يتدخل يف تركيبها لغوياً، وذلك بفعل 

: هذه الرؤية التي حتمت عليه ذلك، فيمتزج صوت الراوي وصوت الفاعل مثالً
كانت مطلقة (الراوي)

فهل تأبى الذلول املستهامة (الفاعل)
لكن ملاذا يشتهيها ؟ (الراوي)

أو ما تلوح كأختها أو أهنا أجىل قسامة(لفاعل).

وتتابع الكلامت التي يستخدمها الراوي لكشف مكنون الفاعل من مثل: 
، أراد، استحيى... وأحسها، نو، همّ

إذا كان النص حيمل شخصيتي الفاعل/الرجل، واملوضوع/املرأة فإن الراوي 
يبـدو أنه مل يسـتطع إال كشـف عـامل الفاعل/الرجل، كاشـفاً إياه مـن داخله بكل 
تفاصيلـه، أمـا املوضوع/املـرأة، فالراوي وقف مـع الفاعل عنـد الظاهر فقط، مل 
يسـتطع كشـف ما يدور بخلدهـا وما تفكر وحتس به، ليظهـر يف النص عجزه عن 

اقتحام عاملها الغامض فهو يقول:
ضحكت له يوم اخلميس 
أيام وعكت أختها جاءت 

حيته حني أتى 
وقالت حني عاد مع السالمة 

ودعته ضحكتها 

إن هذه األفعال هي أقىص ما اسـتطاع الراوي أن حيشـدها عن املوضوع/املرأة 
لالقرتاب من عاملها الداخيل .
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ينعكـس العـامل الداخـيل الذي يسـتبطنه الـراوي عـىل الظاهر حيـث «تضفي 
انطباعـات الـراوي ووجهـة نظـره عـىل األحـداث والشـخصيات »(1)، فتبـدو 
املشـاعر، واألحاسيس، وقد ألقت بظالهلا عىل ما حوله من أشياء بارزة ففي نص 
«بـني ذهـاب، ومعاد»(2) عندما يكتشـف الراوي اخلوف يف الفاعـل، ينعكس هذا 

االكتشاف عىل صورة امللمح اخلارجي فهو بني ذلك: (3)
(3)

فوصـف مذعورة أضاء ما يف عوامله من خوف يظهر بفضل هذا الراوي املطلع 
عىل دواخله، الذي استمر يف تصوير ظاهره يف البيت التايل: (4)

(4)

فاخلـوف بوصفه حالة داخلية أثر يف لغة الـراوي عند وصف املظهر اخلارجي 
هلذا الفاعل.

ويواصل النص مساره حتى كأنه ال يوجد ما هو خاف عىل ذهن الراوي فتبدو 
الشـخصيتان ومها مكشـوفتا الرس أمـام هذا الراوي الذي ظـل يالحقهام حتى يف 
أحلـك زوايا الليـل ظلمة، ووصل بقدراته إىل وعيهام وهو يرصد ما توسـوس به 

نفسيهام: (5)

(5)

(1) املتخيل الرسدي، ص 119.
(2) الديوان، ص 327.

(3) نفسه.

(4) نفسه.
(5) نفسه، ص 328، 329.
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ثم ينتقل إىل الوعي املقابل: (1)
(1)

قد يوهم الراوي املتلقي أنه عىل مسافة بعيدة عام يروي مكانياً لكنه ما يفتأ يظهر 
أنـه قـد وصل إىل أعمق من املظهر اخلارجي، مثال ذلـك يف نص «ليلة خائف»(2)، 
حيث يلوح الراوي وهو عىل مسـافة بعيدة – نوعاً ما – عن الفاعل/البطل الذي 
يـدل العنـوان عىل احلالة التـي يتصل هبا، وهي اخلوف، وهـذا املدلول يمثل حالة 
نفسية يف أعامق الفاعل، استطاع الراوي الكشف عنها وهو بعد ذلك حياول إهيام 
املتلقـي بحياديته يف الوصـف من خالل تقديم الوصف املـكاين للرسد، ومع هذا 
فهـو يأيت ممزوجـاً بداخل الفاعل، وأحاسيسـه، ومشـاعره، وانفعاالتـه، فاملفتتح 

الذي صاغه الراوي هبذا الشكل: (3)
(3)

يظهر ليس فقط صورة مكانية لفضاء احلدث، بل عملت التشبيهات عىل إسباغ 
الوصف بنفسية الفاعل، ويبدو للمتلقي املنظر املحيط من أضواء محراء باهتة، مع 
اإلحسـاس بام يف داخل هذا الفاعل يف اللحظة نفسـها، فالصورة التشبيهية يف هذا 

البيت تتكون من طرفني مها:
القناديل وهي تنث الضوء األمحر

والرشايني وهي تنزف دماً

فهـذا التشـبيه إنام كان هبـذا الشـكل أو هبذه الصـورة ألنه اعتمد عـىل منظور 
الفاعل الداخيل الذي يمتزج باخلوف وقد اسـتطاع الراوي العليم هنا أن يغوص 
يف وعي الفاعل، ويعطي صورة للمتلقي عن املظاهر اخلارجية وقد تشكلت بعامله 

الداخيل.
(1) الديوان، ص : 329.

(2) نفسه، ص:512.
(3) نفسه.
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وقد بدأ الراوي هبذا التقديم املسـتمد مـن عامل الفاعل الداخيل ثم يأيت به تباعاً 
حني يصفه باملذعور:(1)

(1)

ففي هذا امللفوظ ال تتبني انفعاالت الفاعل اخلائفة – فحسب – بل يتبني مكان 
الـراوي الذي يشـري من بعيد إىل هـذا الفاعل ثم ما يلبث أن يقـرتب منه، مصوراً 
انعكاس احلالة الداخلية له عىل الرؤية لألشياء اجلامدة واملتحركة، فتكتسب صفة 
احلركـة، وتصـدر األصوات، وتعمـل عىل املزيد مـن اإلرباك، وتكثيف مشـاعر 

اخلوف، كل ذلك مع ما حياوله الراوي من إضفاء للحيادية يف إظهار األصوات:
فالسقف ينذر أو يوسوس

والظل يلمح من بعيد

والباب يلغط بالوعيد 

راعه يشء كلعلعة القذائف

لكنها كام يتبني مصبوغة بصبغة اخلوف والرتقب املنبثقة من عمق البطل. 
وقد تسـمح الرؤية الداخلية للراوي أن يكشف حالة الفاعل حقيقة من خالل 
تدقيـق الرؤيـة وتركيزها عىل بؤرة حمددة ، يف عمق النص فمثالً يف نص «فالن ابن 

أبيه»(2) يقدم الراوي املفتتح التايل:(3)
(3)

فهـذا املفتتح الذي يمثل موقفـاً بدئياً يبني الرؤية الرسدية التي تتحكم بمفصل 
النـص، وتتكثـف فيـه، إذ يمتلك الفاعل هنا شـخصية مزدوجة اسـتطاع الراوي 
برؤيتـه النافذة أن يبينها، إذ أن الفاعل يظـل يغني لكنه يف حقيقته أبكى من البكا، 

(1) الديوان، ص:512. 
(2) نفسه، ص 1265. 

(3) نفسه.
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فإن حاول إخفاء هذه الكينونة املليئة حزناً وأملاً بالغناء فذلك ال يغني املتلقي شيئاً 
فقد أصبح عىل علم بام هو أعمق من املظهر بفضل سـعة اطالع الراوي، ومعرفته 
الشاملة التي بينت حالة الفاعل، وكشفت حقيقته؛ لذا تتابع دوال النص عىل هذه 

الرؤية:(1)

(1)

فيتضـح حينهـا أن هـذا االزدواج مقصود من قبل هذه الفاعـل وأن ذلك يعد 
جزءاً من برناجمه الرسدي.

ب - الرؤية الداخلية الذاتية
تسيطر هذه الرؤية عىل صياغة النص الشعري ذي الصبغة الرسدية التي تكون األنا 
الشـاعرة فيها حارضة بقوة، فعندما تنقطع الرؤية اخلارجية عن املراقب املوضوعي 
ال يمكن الوصول إىل هذه احلالة التي «يسـتحيل عىل املشـاهد الوصول إليها»(2) إال 
بوساطة هذه األنا الشاعرة، وحينها تر األشياء والعامل من منظورها فرت، وحتلل، 
وتقيـم مـا تراه، وما تصفه، فهي ال تقدم أحداثاً فقط، إهنا تعرضها، وقد حتولت من 
 ، شكل آلخر، ومن هيئة ألخر، ألهنا انعكاس لذات تشعر وحتس، سخطاً ورضاءً
، وهبذا يبـدو «إقصاء دور الـراوي العليم  ، شـقاءً وسـعادةً فرحـاً وحزنـاً، أملاً ولذةً
وحماولة تقديم احلدث القصيص عرب رؤيا شخصية قصصية مشاركة أو مراقبة، وهي 
يف الغالب شـخصية ممرسحة ومتضمنة يف املتن احلكائي»(3)، وللراوي يف هذا النوع 
أن يقدم ما يشـاء كام يشـاء مادامت األحداث املروية من األسـاس ممزوجة بروحه 
وانطباعاته، واملتلقي ال جيد يف ذلك ضرياً إذ قد يشـاركه تلك األحاسـيس مادام أن 

(1) الديوان، ص : 1265.
(2) املنظور الروائي يف روايات عيل أمحد باكثري، ص: 268.

(3) الصوت اآلخر، ص: 183.
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هذا الراوي/الشـاعر غايته ذلك، ويسـتخدم ضمري املتكلم تقنيـة واضحة يف هذه 
الرؤية فـ «يمكن أن يشـد النص إىل منطقة (السـرية الذاتية)، حيث تسـتويل (األنا) 

عىل احلكي وتوجه مساره إىل دوائر موغلة يف اخلصوصية»(1).
ويف هـذا النـوع من الرؤيـة يكون الـراوي قريباً جـداً مما يـروي فالراوي«هو 
مـن يتكلـم يف زمن حارض، عن بطـل كأنه هو الراوي وقد وقعـت أفعاله يف زمن 
مـىض»(2)، أو يف زمـن حـارض يـروي أحداثه اخلاصـة أو أحداثاً عن شـخصيات 
أخر من منظوره هو وقد يكون الراوي يف النص الشعري خمتبئاً يف شكل «فاعل» 
وهـذا الفاعـل إما أن يمثل الفعيل (املؤلف)(3)، وإما أن يكون مرسـالً يامرس فعل 

اإلرسال لتحقيق الرغبة التي يتغياها.
يتدخل املؤلف الضمني يف نص «حديث هندين»(4) بوضع مقدمة للنص متهداً 
حلديـث الـراوي، أو للمتن احلكائي بصورة إمجاليـة(*) ليظهر إثر ذلك الراوي 
مقدمـاً ذاتـه يف مونولـوج، فيظهر ذلك الفاعـل وهو يف حالة انفصـال مكاين عن 
موضـوع القيمة/الرجل، لكنـه متصل به وجدانياً أي إن عـامل الفاعل الداخيل ال 

يعرتف هبذه الفصلة فهو يقيم داخله روحاً وذكر وشوق إذ ترصح:(5)

(1)

(1) بالغة الرسد، ص: 53.
(2) تقنيات الرسد الروائي يف ضوء املنهج البنيوي، ص: 95.

(3) ينظر: البنية الرسدية يف النص الشعري، ص: 71.
(4) الديوان، ص: 258.

(*) تبـني املقدمة رغبـة املؤلف الضمني تقريب اجلو الرسدي من املتلقـي، وإعطائه الفضاء الذي 
ينبنـي فيـه النص حيث يرد: «كم كانت تسـمع حديث هندهيا حني يتشـاكيان باخلفوق، أحبت من 
هجرها فاحرتقت بعذابني، كلام انثال سكون املساء عىل خمدعها، حرك شجوهنا وساءلت نفسها»، 

[الديوان، ص: 258].
(5) الديوان، ص: 258.
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 إن الفاعل/املـرأة هنـا يروي ما يعانيـه هو، وهو يصور ما ال يسـتطيع املتأمل 
إدراكـه ولـه يف ذلـك أن يعرض مـا يكابده، وما يعانيـه، وما حيسـه، وتقديم هذه 

املدلوالت يف هيئة ظاهرة ثابتة، أو متحركة. 
يـرسي النـص حتـى هنايته هكـذا، أي أن كل مـا فيه من حركـة وأحداث هي 
حركة داخلية يقيمها هذا الفاعل مع نفسـه وبوحي من أحاسيسه وخياالته فحني 
عجـز عن االسـتعانة بالنسـيان لتعويض النقص احلاصل مـن البعد عن املوضوع 

فإنه يقيم معادالً له يف اخليال:(1)

(1)

ويـرصح الفاعـل بوجود مسـاعد يعمل عىل تقريـب هذا املوضـوع خياالً كام 
يامرس دور املعيق يف الوقت نفسه:(2)

(2)

 وعندمـا يصـل الفاعل إىل عجزه عن االسـتمرار يف هذا الربنامـج القائم عىل 
اخليـال فإنه يامرس فعالً آخراً متصالً هبذا اجلانـب، وهو فعل التمني، بام ييش بأن 
هذا الفاعل يائس من رسم برنامج رسدي قائم عىل ذوات وأفعال رسدية حقيقية، 

للوصول ملوضوع القيمة:

(1) الديوان.
(2) نفسه.
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(1)

هكـذا يتمنـى االتصال بموضوعـه، وهو يف هـذه األماين حياول رسـم برنامج 
رسدي ختييل للكيفية التي سيتعامل هبا معه ، مع إضامر رغبته احلقيقية لالتصال به.
وخيتـم النـص بأمنية أخـر، وهي إمـا االتصال حقيقـة بموضـوع القيمة أو 

االتصال بالنسيان:(1)(2)
(2)

ومثـل هذه الرؤية يف نص «امرأة الفقيـد»(3) حيث يعمد الفاعل/املرأة للبحث 
عن موضوع قيمة مشـرتك هو الرجل، بيد أن الفرق يكمن يف أن الفاعل يف النص 
 ،السابق قد حرص جمال البحث يف العامل الداخيل أي مع النفس يف األماين، والرؤ
واخليـال، أمـا الفاعل يف هـذا النص فإن برنامـج بحثه يتداخـل يف عاملي الداخل 
واخلـارج، بحيـث إن العـامل الداخيل هـو الذي يشـكل اخلارجي وحيـدد مالحمه، 
فاملنظـور الـذايت هنا يمثـل الكامريا وهي مركبـة عىل عني هذا الفاعـل فيتم النظر 
مـن خالل منظوره، وير ما يدخل يف جمال هذه العني، وخيفي ما خرج عن دائرة 

رؤيتها(4)، وتتشكل هذه الرؤية بانطباعات، وهواجس الفاعل، ومشاعره.
فعندمـا جيـيء موعد االتصـال بعد طول انتظـار، يتم له ذلك وبمسـاعدة من 
حالة داخلية كانت السـبب يف حصول هذا االنجاز وإن كان اتصاالً متومهاً وغري 

حقيقي:

(1) الديوان، ص : 259.
(2) نفسه.

(3) نفسه، ص: 426.
(4) ينظر: بناء الرواية، ص: 212.
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(1)

ثم عندما يامرس البحث عن هذا املوضوع، تتفاعل الذوات املجسدة خارجها 
مع ما يعتمل داخلها، فينعكس هذا الداخل املشـحون بالقلق واحلرية والتوتر عىل 

الفضاء املحيط: (1)(2)
(2)

ثـم تتحـول هذه الفواعل اخلارجيـة إىل عوامل مسـاعدة أو معيقة متارس فعل 
املسـاعدة، أو االعتـداء، ويبـدو أن كل هـذا هو انعـكاس لعاميل األمـل واليأس 

اللذين يتصارعان يف أعامق نفسية الفاعل.(3)
(3)

فالشـمس هنا بمثابة املسـاعد ألهنا متثل بصيص األمل الذي يقبع داخله، بينام 
الظالم هو املعيق الذي يكبح مجاح األمل ويسلمه لليأس، والقنوط.

أو قد تكون هذه الذوات تقوم بدور األنيس املشارك للفاعل فعل االنتظار:(4)
(4)

أو املحرض عىل التذكر:(5)
(5)

 وهكذا انعكس داخل هذا الفاعل عىل كل ما هو حميط به، فتصور هبا ورأ بام 
هو يف داخله من حب، وشوق، وخوف، وقلق، وانتظار.

(1) الديوان.
(2) نفسه.
(3) نفسه.
(4) نفسه.

(5) نفسه، ص:427.
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يف الرؤيـة الداخليـة الذاتية «يتم تتبع احلكي من خالل عيني الراوي، فهو خيرب 
هبا، ويعطيها تأويالً معيناً يفرضه عىل القارئ»(1)، ألنه يف الغالب حيكي عن نفسـه 
 ،وهـو يتفاعـل مع ما حولـه مؤثراً ومتأثراً، ومـا عىل املتلقي إال الوثـوق بام يُرو

كونه مسموعاً من راوٍ مشارك وصانع للحدث.
ففي نموذج «زمان بال نوعية»(2) يبدو الفاعل الذي حيكي الراوي بلسـانه وهو 
يعرض حمتواه الذي حرص املظهر اخلارجي بني مظهرين من داخله ويتبني هذا من 

فحص مفتتح النص:(3)
(3)

 أنوي (فعل داخيل - إرادة).
 أعب الكأس (فعل خارجي ظاهري).
 يدنو شهيد (صورة جمسدة يف اخليال).

وهكـذا تكون املظاهـر اخلارجية حمارصة بـني رؤيتني داخليتـني أو إن الفاعل 
بوصفه جمسداً يقف بني برناجمني رسديني يتصارعان يف وعيه. 

الربنامج األول: هو إرادة السـكر بحيث يرغـب أن يغيِّب عقله، ويزيله مؤقتاً 
ليصبح يف حالة هدوء، وتصالح، أو اتزان مع الواقع الذي يرفضه الصحو والعقل. 
الربنامـج الثـاين هو: الذي حيرضـه عىل اإلقـدام واملواجهة والثـورة ضد هذا 
لواقع، وهبذا يواصل النص هذا الرصاع الداخيل، ويكون الكأس (كأس اخلمرة) 

هو الفاصل اخلارجي أو املظهر البارز بني الربناجمني:(4)

(4)

(1) مرايا نرسيس، ص: 61.
(2) الديوان، ص: 870.

(3) نفسه.
(4) نفسه، ص: 871.
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وهـذا مونولـوج يوضح حرية الـذات بني الربناجمـني الصحو أو السـكر؛ لذا 
يرصح الراوي بحقيقة هذا الرصاع وعمقه:(1)

(1)

أي أن طبيعـة الـرصاع يف وعـي املثقـف بـني برنامـج الصحـو واملواجهة غري 
املتكافئـة التـي نتيجتها التضحية، وبرنامج السـكر وهو اهلـروب من الواقع حتت 

غطاء اخلمرة بام يمثله من سلبية واهنزامية.
وقـد يربز ذلـك الفاعل «مركـزاً للرسد من جهـة ومركزاً للداللـة النصية من 
جهـة أخـر»(2)، حيث يكون مركـزاً لرؤية العامل بصفة عامـة ويمكن تأمل ذلك 
يف النموذج «وجوه دخانية يف مرايا الليل»(3)، فالراوي هو الذي جيسـد أنا النص، 
وهو الفاعل الرئيس الذي يبحث عن املوضوع، واملوضوع هنا ذو صبغة خاصة، 
كونه متعلقاً بصميم التكوين الداخيل للفاعل، إذ إنه يبحث عن حقيقة كينونته؛ لذا 
يتكرر السـؤال: (من أنا؟) سبع مرات يف عموم النص، لقد أصبح الفاعل جاهالً 
بحقيقتـه، فانطلق يسـأل كل ما يقابلـه من موجودات: الليـل، احلارس، التكس، 
...» فيتم  عاجـن الفـرن، نقم، لكن «تسـاؤالته تظل حائرة، فـ «كل له شـاغل ثانٍ
جتاهل تلك التسـاؤالت ألن من يُسأل من األشياء واألحياء مشغول بتساؤالته/
مهومـه اخلاصة»(4)، ويف كل هذا إنام يمثل انعكاسـاً للحالة الداخلية التي يعيشـها 
هـذا الفاعل، وعىل ذلك يكـون النظر للذوات اخلارجية لتجسـد «فقدان العالقة 
احلميمـة باآلخـر، ممـا يكثف اإلحسـاس باحلزن والغربـة والعـدم»(5)، وكل هذه 
املدلوالت ملشـاعر داخلية انعكسـت عىل بناء النص، وعىل الرؤية التي بوساطتها 

(1) الديوان.
(2) البنية الرسدية يف النص الشعري، ص: 111.

(3) الديوان، ص: 781.
(4) شعر الربدوين دراسة أسلوبية، ص: 72.

(5) نفسه، ص: 72.
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قدمت أفعال اآلخرين:(1)

(1)

ويكثف الراوي هذا اإلحساس عندما يصور اآلخر من منظوره الداخيل معمقاً 
الشعور بالغربة والتوحد:(2)

(2)

وهذا وصف تقريري لرصد االنقسـام احلاصل بني الذات وكل تلك الذوات 
اخلارجة عنه.

يف النص القناعي تكون الرؤية ذاتية؛ كون الرسد ينطلق من ذات القناع ووعيه 
أي إنـه ينطلق من زاوية خاصـة تصف من منظورها هي، وتعرضه لآلخرين مثالً 
نص: «حتوالت يزيد بن املفرغ»(3) حيث تتشعب الرؤية بني الداخلية واخلارجية.

، ومنكراً الوضع أو احلالة التي  لكن عندما يقف الفاعل/القناع بداية متسـائالً
يتموضـع فيها فإنه يقدم حينئذ حالـة داخلية خاصة، يمكن أن تعد نموذجاً يعمم 

بوصف القناع هنا رمزاً للمثقف الذي يقف يف وجه جربوت السلطة:(4)

(4)

(1) الديوان، ص: 781، 782، 782
(2) نفسه، ص: 783.

(3) نفسه، ص: 1080.

(4) نفسه، ص: 1080.
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إن هذا التساؤل داخل الفاعل يعكس ويصور ما خيتزنه يف فكره حماوالً جتسيده 
يف صورة بارزة مع إنكاره اسـتطاعة العامل امللموس أن يسـتوعب الظواهر املخفية 

املتمثلة عنده يف حجم احلقد.
وحتـى عندما حيرض نفسـه للمواجهة فإنه حياول تلمس األشـياء املحسوسـة، 

وقد انعكس هذا الداخل فيه صوتاً وحركة وصورة:(1)

(1)

فيظهر الداخل متمثالً يف الدوال اآلتية: أنوي، أعاين، انخذايل، أريد، أشـجى، 
أخشـى، ال أعـي، علمي. ويتبـني أن إرادة الفعل ظاهرة يف عمق شـخصية القناع 

الذي حتفز الفاعل نحو التحول(2)، وهو هنا عامل وحافز نفيس داخيل.
أمـا حني يمثـل القناع يف مسـتواه الواقعي/احلارض فإن توجـه الفاعل/القناع 

تربز اجتاهه خللق التحول عىل هذا املستو من خالل العمق والعامل الداخيل.(3)

(3)

يبـني هنـا أن إرادة فعـل التحول، والرغبة فيـه هي من صميـم الفاعل، كام أن 
احلوافز املحركة قد أثرت داخله بام هي ذكر مؤملة يف املايض عند وقوعها، لكنها 

أضحت اآلن لد الذات حمركاً حلصول التغيري.

(1) الديوان، ص : 1082.
(2) ينظر: حتليل هذا النص يف الفصل األول.

(3) الديوان، ص : 1088.
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أما يف تلك النصوص التي تعتمد أساساً عىل احلوار الداخيل فإهنا تعتمد الرؤية 
الداخليـة التـي ترتكز من منظور الـراوي الذايت ففي نص «جـواب العصور»(1) ، 
يتشـظى ذات الراوي «زيد الوصايب» إىل ثالث ذوات رسدية لكل ذات منظورها 
(2) أهنا متثـل رؤية داخلية واحدة كـون هذه الذوات  اخلـاص، لكن كام تبني سـابقاً
الثالث: زيد األول، وزيد الثاين، وزيد الثالث شـخصية واحدة، لكن ختتلف من 

حيث اخلصائص الداخلية.
«إن كل نـص رسدي يشـمل عدداً غري قليل من الذوات التي يمكن تقسـيمها 
إىل ثالث مستويات، أوهلا مستو اإلرسال، فتكون هذه الذات مؤلفة أو ساردة، 
وثانيها مستو الرسـالة فتكون هذه الذوات شخصيات، وثالثها مستو التلقي 
فتقوم هذه الذوات بدور املتلقني»(3)، ويمكن أن تلمح هذه املسـتويات الثالثة يف 
نص «قصة من املايض»(*) فيمثل مسـتو اإلرسـال: الراوي الذي تلبسه املؤلف، 
ومسـتو الرسـالة الـذي تظهـر فيها الشـخصيات مرصـودة داخليـاً وخارجياً، 
ومسـتو التلقي الذي يتجسـد يف دور املرسل إليه، وهو موجود رصاحة مشارك 

يف صنع األفعال.
إن هـذا النـص يعتمد بصورة كلية عىل رؤية داخلية تنطلق من ذات املرسـل/
الـراوي الـذي يرغب أن يصل الفاعل/املرسـل إليه هـذا املوضوع/الذكر، إن 
الذكر بوصفها إحساساً داخلياً مجيالً نحو املايض بكل ما فيه من أحداث كانت 
يف حينهـا ال تعـدو سـلوكيات وأفعـال سـاذجة، أو مواقف مؤملـة حتولت يف هذا 

(1) الديوان، ص: 1405.
(2) ينظر : حتليل النص يف الفصل األول.

(3) حتليل النص الرسدي معارج ابن عريب نموذجاً، ص: 59.
(*) يورد الراوي/الشـاعر يف مقدمة النص «ما أسـخفنا حني نظن املايض تالشى وراءنا كالغبار، 
، فنعيش فيه ولسنا فيه، وما أثقل حمن املايض حني كانت باألمس  والذكريات تنرشه أمامنا كائناً حياً
حمنـاً نكابدهـا، وما أمجلها اليوم حـني أصبحت ذكر تطـل علينا من أجفان األطيـاف اآلتية من 
بعيـد»، [الديوان، ص: 231]، وهذا يؤكد وعي املؤلـف بطبيعة الرؤية الداخلية الذاتية التي أراد 

أن يشكل هبا النص.
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النص «الرسالة» إىل حالة فنية خاصة؛ هلذا تتحول كل املظاهر اخلارجية املرصودة 
يف النـص خلدمة املوضوع، أي إهنا ختدم هذه الرؤية الداخلية التي تصور األشـياء 
واألحـداث من هذا املنظور، فأول وصف للذكر هـو مزجها بأوصاف ترتاوح 

بني األحاسيس واملحسوسات، بني املجرد واملجسد:(1)(2)

(1)

وبحسـب ما انقسـم عليه النـص إىل حكايات، فقد توزعـت الرؤية بفعل هذا 
 ،التقسـيم مع بقاء الرؤية الكليـة للنص داخلية لتخدم موضـوع القيمة/الذكر
فعندمـا يتناول الراوي حكاية جرياهنم، فإنه يـوازن بني رؤيتهم من الداخل ومن 

اخلارج أي بني كينونتهم، وبني ظاهرهم:

(انعدام الذائقة)

(متوحشون)

(طماعون، وجشعون)

(خمادعون، وجهلة)

(2)

(1) الديوان، ص : 231.
(2) نفسه، ص : 232.



136 الرؤية السردية

لقـد أفلـح الراوي يف كشـف رسائرهـم مسـتخدماً رؤيتـه األيديولوجية التي 
وصـل هبا حتى أعامق كينونتهم، فتبني أن جوهرهم ينفي حقيقة ما يظهرون، وقد 
جـاءت أوصـاف الراوي منطلقة مـن منظوره الذي ينطوي عـىل ضغينة جتاههم، 

فوظف نظرته الثاقبة إىل نفسياهتم وعراها وكشفها.
أمـا يف املقطع الذي حياول فيه الراوي/املرسـل ربط الذات بموضوع القيمة/
الذكـر يف إحد لقطاته، وهي يف حكاية الفتاة يتبني جمهود املرسـل يف ربط عامل 

اخلارج إىل ذهن املرسل إليه بأدوات عامل الداخل:(1)

(1)

إن هذا العامل الذي حاول املرسل/الراوي جتسيده لعيني املرسل إليه/املروي له 
هو من منظورمها معاً املتميز برؤية احلب واجلامل؛ لذا جاءت األوصاف: الشهية، 
فوق فلسفة الرتاب، مشفقة، غوية، هي ظل احلب، كانت ربيع األمنيات، أغنيات 
الشاعرية، إن هذا كله من وحي عامل ال مرئي كائن يف خميلة املرسل - فقط – وهو 

حياول ربطه بخيال املرسل إليه؛ لذلك خياطبه رصاحة:(2)

(2)

(1) الديوان، ص : 234.
(2) نفسه، ص : 234.







 إذا كان توظيـف الرسد يف متن الربدوين الشـعري قد أظهر نصوصاً شـعرية/
رسديـة وفق أسـاليب رسدية معينة بحسـب البنى املهيمنة يف الرتكيـب والداللة، 
فـإن ذلـك ينطلـق من وعـي تام بخطـورة هـذا البناء اجلديـد، الذي يسـتغل كل 
اإلمكانـات الفنيـة املتاحة إلعطـاء النص كل املقومات املسـتخلصة من النوعني، 
الشعر والرسد، وأن تلك األساليب الرسدية قد تتشكل يف فضاء رسدي تعيش فيه 
كل العوامل األساسية وفيه تكون «الذات الساردة يف مكان وزمان حيددان طبيعة 
النـص ويؤثران تأثرياً قويـاً ومبارشاً عىل الداللة اخلاصة بـه»(1)، فالفضاء من هذا 
املنطلق إطار شـامل جيمع داخله خمتلف العوامـل والذوات املتحركة والثابتة فهو 
يسـتغرق األشياء املادية واملجردة التي تسـاهم يف بناء العامل املرسود كام أنه خيتلف 
يف النـص الرسدي الشـعري «بصورة كبرية عن نظريه يف فضـاء احلكائية الروائية، 
ففـي حني يأيت الثـاين مفصالً يتفق وطبيعـة النص، فإن األول يـأيت حممالً يف ثنايا 
التعبري عن احلكاية أو االنتقال منها إىل أخر يف سياق التأويل النيص اخلاص»(2). 
إن اسـتعامل الفضاء يتعد بكثري جمرد اإلشـارة إىل مكان مـن األمكنة أنه خيلق 
نظامـاً داخل النص(3)؛ ذلك أن املكان بوصفه جزءاً من بنى الرسد يعد اجلزء اجلامد 

(1) البنية الرسدية يف النص الشعري، ص 218.
(2) نفسه، ص 219.

(3) ينظر: الفضاء الروائي، جنيت كولدنستني، وآخرون، ت: عبد الرحيم حزل، أفريقيا الرشق، 
الدار البيضاء – املغرب، 2002م، ص 20.
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اخلـايل مـن أية حركة ظاهرة، لكن ال يمكن تصور الفضـاء دون تصور احلركة التي 
جتري فيه(1)، فالوصف مرتبط باملكان كونه الوسيلة األساسية التي تستطيع أن تشكل 

مالحمه، أما الرسد فهو أداة احلركة الزمنية ومن هذا كله يتشكل فضاء الرسد(2).
تطرح بعض الدراسات إشكالية امليز بني الفضاء واملكان لكنها تتفق يف جمملها 
عىل أن الفضاء أوسـع وأشمل(3)، واتسـاع الفضاء بحيث يكون املكان مكوناً من 
مكوناتـه الرئيسـة جيعـل الزمن «ال يوجد مسـتقالً عن األشـياء وال يمكن تصور 
زمـن مسـتقل بذاتـه»(4)، «بل إن مقوالت الفعـل والفاعل والزمـان ال يمكنها أن 
تتحـرك إال يف املـكان الـذي يسـتوعبها و يؤطرهـا»(5)، وهذا االمتـزاج احلاد بني 
الزمـان واملـكان بحيـث أن كل واحـد يشـغل اآلخر يؤكـد أن هنـاك عالقة قوية 
تربطهـام «كعالقة العقل باجلسـم فال يكـون األول إال بوجود اآلخـر، وال تكون 
، فـإذا كان املكان مسـتقالً عن الزمن فهـو مكان ميت،  احليـاة إال بوجودمهـا معـاً
وكذلك احلال للجسم الذي يستقل عن العقل فيخرج من دائرة اإلنسان إىل دائرة 
أخـر»(6) وبالنظـر إىل عمومية الفضاء كونـه إطاراً شـامالً للمفهومني فإن ذلك 
يفرض وجود الزمن واملكان داخل هذا الفضاء الرسدي، ويف متن الربدوين يظهر 
هذان املكونان الرئيسان، و ستقترص الدراسة عىل تتبعهام ورصدمها ورصد أثرمها 
يف داللة النص كوهنام أداتني مسـاعدتني عىل اكتامل الرسدية، وإال فالزمن ال خيلو 

(1) ينظر: بنية النص الرسدي من منظور النقد األديب، ص 63.
(2) ينظر: نفسه، ص: 80.

(3) ينظر: نفسه، ص: 64، كام ينظر: شعرية املكان يف الرواية اجلديدة، خالد حسني حسني، كتاب 
الرياض، العدد83، أكتوبر2000م، ص: 80، 81.

(4) الزمان أبعاده وبنيته، د. عبد اللطيف الصديقي، الطبعة األوىل، املؤسسـة العربية للدراسـات 
والنرش، بريوت – لبنان، 1415هـ - 1995م، ص: 5.

(5) قال الراوي، ص: 241.
(6) الزمكانيـة وبنيـة الشـعر املعارص، د. حنان حممد موسـى محـودة، الطبعـة األوىل، عامل الكتب 

احلديث، إربد – األردن، 2006م، ص: 20.
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نـص منه ، وله يف الشـعر طرائق تعبريية أخر ختتلـف، أو تأتلف مع املنهج املتبع 
راً وتأثرياً،  يف التحليل، وكذلك املكان فهو يف الشـعر من أكثر الفنون ارتباطاً به تأثُّ
فهو يتعد احليز الرسدي ليأخذ بعداً أوسـع يشـمل احليز الـذي تأخذه الكلامت 
والبحـور يف النـص(1)، وهو مـن هذا اجلانب منبث يف كل نص ، واقتصار دراسـة 
مكونات الفضاء الرسدي عىل وجوده يف النصوص ذات املهيمنة الرسدية، يتوافق 
مـع مـا يتغياه املنهج املتبع عند التحليل ذلك أن الفضاء هنا ما هو إال جزء من بنى 

الرسد داخل النص الشعري.
وخالصـة يمكـن القـول: «إن الفضاء يف األصـل مفهوم بنيـوي (عالئقي)/
سـيميائي، أي يتكون وفق خصائص عالئقية بني األمكنة وقو النص من زمن، 
وشـخصيات، ووجهـات نظـر»(2)، فلزامـاً حينئذ النظـر إىل الزمـن بوصفه اجلزء 
الرئيس الذي يربط وحدات الرسد، وإىل املكان املرسح الذي تدور فيه األحداث، 
وتسـجل املواقـف، وتتجـىل األفكار، فيكون لـه يف رسدية الشـعر جتل خاص كام 

سيتبني الحقاً. 

  1

إن الزمـن بصورتـه املبسـطة تعاقـب للسـنني والشـهور واألسـابيع واأليـام 
والسـاعات والثواين واللحظات، جيعل منه تنظيامً معيناً للحياة، بعد أن اسـتحال 
عىل اإلنسـان إمسـاكه أو السـيطرة عىل إدراك كنهه، وإنام أمكنه التعرف عىل أثره 
والتفاعـل معه، من هنا ظهرت له تقسـيامت عدة مثل: الزمـن الطبيعي أو الكوين 
أو الريايض، والزمن التارخيي، والزمن النفيس، ويف األدب تظهر تقسـيامت مثل: 
زمـن النص، وزمـن الكتابة، وزمن القـراءة... وغريها من التقسـيامت التي تتغيا 

فرض نظام معني يسهل عىل اإلنسان التعامل مع هذا الكائن الغامض.

(1) الشـعر بـني الرؤيا والتشـكيل، د. عبد العزيـز املقالح، الطبعـة األوىل، دار العـودة، بريوت،
14 /7 /1981م، ص : 111.

(2) شعرية املكان يف الرواية اجلديدة، ص: 85.
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وإذا كانت الفنون تقسـم عىل فنني: فنون قائمة عىل التواجد يف املكان، وفنون 
قائمـة عىل التعاقب يف الزمـن إي فنون مكانية وأخر زمنية(*) فإن الشـعر –وما 
يوظـف الـرسد خاصـة- يعد فيه الزمـن اخليط الـذي يربط بـني وحداته، وحيكم 
نسجه، وهو –يف الغالب- زمن نفيس تتكثف فيه الوحدات الرسدية بام خيدم البناء 
الـكيل للنص، إضافة إىل ذلك أن الشـعر يمتلك ما يسـمى بـ (التشـكيل الزماين) 
ومعناه أن للبحر يف الشعر العريب وظيفتان، صوتية أو موسيقية واألخر إيقاعية 
زمانيـة، والتشـكيل الزماين هنـا غري حركة الزمـن الرسدي الذي ينشـأ عن إيقاع 
السـكنات واحلـركات يف التفعيـالت(1)، لكن املقاربـة جيب أن تظل عـىل رابطها 
املنهجـي الرسدي الذي ينبثق من نظريات الـرسد احلديثة، التي أولت هذا املكون 
اهتاممها الكبري، وجعلت منه األساس الذي منه تدخل للبناء الرسدي، كون الزمن 
أداة الكاتب التي يسـتطيع من خالهلا أن يبـني مهاراته يف تصوير ورسد األحداث 

وفق أسلوبه اخلاص.
إن دراسـة الزمـن الرسدي يتطلب بداية دراسـة املفارقات الزمنية أي «دراسـة 
الرتتيـب الزمنـي حلكاية مـا بمقارنة نظام ترتيـب األحداث أو املقاطـع الزمنية يف 
اخلطاب الرسدي بنظام تتابع هذه األحداث أو املقاطع الزمنية نفسها يف القصة»(2)، 
لـذا جيب تتبع ورصـد تلك املفارقات التي تتخذ يف شـعر الـربدوين (رسدياً) ميزة 
شعرية فيسمح له ذلك بالتالعب يف تقديم األحداث، وصوغها، فيمكن للمفارقة 
أن تذهب بعيداّ يف املايض أو يف املسـتقبل وهبذا تظهر التقنيات املسـاعدة يف صناعة 

(*) تقسـم الفنون عىل فنون مكانية مثل النحت والرسم والعامرة، وزمنية مثل: املوسيقى واألدب، 
فـاألوىل تكـون متواجدة كلية يف حلظة معينة، بينام الثانية حتتاج لتعاقب الزمن كي يتم إدراكها ولكن 
هذا التقسـيم نسـبي، فحتى أكثر الفنون مكانية مثل النحت ال تدرك دون وجود زمن يرصد عملية 
اإلدراك فالتمثال أو الصورة ال يمكن إدراكهام يف حلظة واحدة إذ عىل املرء لكي يتم هذه العملية أن 
ينتقل من جزء آلخر وهذا االنتقال يسـتغرق حلظات حمددة من الزمن، [ ينظر: الزمن والرواية، أ.أ. 

مندالو، ت: إحسان عباس، الطبعة األوىل، دار صادر، بريوت، 1997م، ص: 29، 30، 31].
(1) ينظر: الشعر بني الرؤيا والتشكيل، ص: 105، 106، 107.

(2) خطاب احلكاية، ص: 47.
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هذه املفارقات كاالسـرتجاعات واالستباقات، وإذا كان من اليسري قياس الرتتيب 
بـني زمـن القصة وزمـن احلكاية فإنه من العسـري املقارنة بني املـدة يف كال الزمنني، 
ولكـن يمكن إجيـاد نقطة صفر معينة يمكـن من عندها قياس الفـارق بينهام، وهو 
قيـاس اإليقـاع الزمني إذ يعد هذا ممكناً بالنظـر إىل اختالف مقاطع احلكي وتباينها 
وهـو ما خيلق لد القارئ انطباعاً عـن الرسعة والتباطؤ الزمني؛ لذا يقرتح جريار 
جينيت أن يدرس اإليقاع من خالل التقنيات احلكائية اآلتية: اخلالصة – االسرتاحة 
– القطع - املشهد(1)، وهي تقنيات قد ال جتد هلا يف الشعر مالمح بارزة يسهل عىل 
القـارئ تلمسـها، لكـن هذا ال ينفي عدم وجودها أصالً إذ متثل وسـائل لتجسـيد 
 ، حركـة الزمن داخل النص، وبمقدار متفـاوت بروزاً وخفوتا، وضوحاً وغموضاً
كـام أن هـذه التقنيات البالغة التقنـني ال يمكنها بحال أن تضع نفسـها معياراً حاداً 
لقياس الزمن داخل النص الشـعري لكنها قد تعد املدخل األمثل منهجياً لدراسته 
فالـرسد حركـة و ال يمكن تصور الزمن بدون حركـة وال حركة بدون زمن، وهذا 
هو اجلانب اإلدراكي الذي خالله نعي الزمن، وكام أن احلركة هي التي تدلنا عليه، 
فهذا هو اجلانب املعريف(2)، وهذه التقنيات التي أنتجتها النظرية الرسدية هي أقرب 
األدوات لقياس احلركة، وإن عىل مستو األدب ليتم إدراك الزمن، والكشف عن 

الفنية التي أنتجها النص من خالل حسن توظيفها له.
تقتيض دراسـة الزمن يف متن الربدوين الشـعري- من هذا املنطلق- البحث يف 

، واملدة ثانياً. أمرين: الرتتيب أوالً



تتعد دراسـة الزمن يف شعر الربدوين رصد التعبري عنه يف بطون النصوص إذ 
متتلئ بمثل هذه املضامني ذات البعد الزمني التي تعرب رصاحة عن زمن تارخيي أو 
طبيعي أو حتى نفيس حمدد قد يمتد لتصوير مرحلة زمنية أو سنة أو شهر أو ساعة 

(1) ينظر: بنية النص الرسدي من منظور النقد األديب، ص: 75، 76، 77، 78.
(2) ينظر: الزمان، أبعاده، وأبنيته، ص: 109.
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أو ثانية(1)، يتعد ذلك إىل دراسة الزمن بوصفه جزءاً من بنية النص الرسدية، فمن 
هذا املنطلق ينبغي التأمل يف ترتيب احلكاية أي تبيان ترتيب زمن اخلطاب الرسدي 
بمقابـل زمن احلكاية أو القصـة(*)، حيث إنه من البدهيي أن«النص الرسدي ككل 
نـص آخـر ليس له مـن زمنية أخـر غري تلـك التي يسـتعريها كنائياً مـن قراءته 
اخلاصة»(2)، فهو يسـتغل عنرص الزمن ليشـكله من جديد ليبدو أمام املتلقي ممتلئاً 
بعنرص املفاجأة والتأثري املكتسـبة من التالعب بزمن عرض احلكاية املرسودة التي 
تتفـاوت قرباً وبعـداً عن زمن القصـة احلقيقي، وبام خيدم عنـارص النص «وحيقق 
غايات فنية أخر منها التشـويق، والتامسك، واإلهيام باحلقيقي»(3) بيد أن دراسة 
الزمن من هذا اجلانب قد تبدو يف غري جدو يف حالتني األوىل: عند دراسـة أكثر 
أنـواع الـرسد حداثة حيـث يتكرس فيه الزمن وبشـكل مبالغ فيـه، والثانية: عندما 
تـرد األحداث يف القص يف توال يطابق تواليها الوقائعي ويتامهى فيه، حينئذ يبدو 
القص أشبه بالرسد األمني للتاريخ(4)، ولعل الشعر الذي يوظف الرسد قد يقرتب 
من هاتني احلالتني وإن بصورة متفاوتة، مما يتطلب معه احلذر من اإلفراط يف قرس 

(1) توجـد يف شـعر الربدوين نصـوص كثرية تعتمد عـىل الزمن يف بنائها مثل: حكاية سـنني، ليلة 
خائف، بني ليل وفجر، 13يونيو.

 القصة ومستو يبدو أن الشـكالنيني الروس هم أول من أشـار إىل وجود تباين بني مسـتو (*)
اخلطـاب أي املتـن احلكائي واملبنى احلكائـي(faple et sujet)، [ينظر: نظرية املنهج الشـكيل، ص: 
179]. ويف ذلـك يقول تودوروف: «إن أسـهل عالقة يمكـن مالحظتها هي عالقة النظام، فنظام 
الزمـن احلاكـي (زمـن اخلطاب) ال يمكن أبـداً أن يكون موازيـاً متاماً لنظام الزمـن املحكي (زمن 
ـل) وثمـة بالـرضورة تدخـالت يف «القبـل والبعـد» ومرد هـذه التدخـالت االختالف بني  التخيُّ
الزمنيتـني من حيـث طبيعتهام، فزمنيـة اخلطاب أحادية البعـد وزمنية التخيل متعددة، واسـتحالة 
التوازي تؤدي إىل اخللط الزمني الذي نميز فيه بداهة بني نوعني رئيسني: االسرتجاعات أو العود 
إىل الوراء واالستقباالت أو االستباقات»، [الشعرية، ص: 48]، وعىل هذا األساس انطلق جريار 
جينيـت لدراسـة اخلطاب الرسدي بدراسـة العالقات بـني احلكاية والـرسد، أو احلكاية والقصة. 

[ينظر: خطاب احلكاية، ص: 40].
(2) خطاب احلكاية، ص: 46.

(3) تقنيات الرسد الروائي يف ضوء املنهج البنيوي، ص: 75.
(4) ينظر: نفسه، ص: 75، 76.
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النصوص عىل اإلتيان احلريف والدقيق باشـرتاطات هـذا املنهج النقدي الرسدي، 
إنـام يتطلب التأمل للنصوص بوصفها تكثيفـاً لوحدات رسدية كرب، تركزت يف 

مجل شعرية وبدت بصورة جديدة، ومغايرة عن سواها يف نص رسدي آخر.
إن دراسة االختالف يف ترتيب احلكاية أو األحداث يف القصة والرسد بحسب 
زمـن الـرسد من حيـث املايض واحلـارض واملسـتقبل يدخـل يف إطاره ما تسـمى 
باملفارقات الزمنية: االسـتباقات واالسرتجاعات بأشـكاهلا وصورها املتنوعة(1)، 
فقيـاس الرتتيب هو الذي يبني نقطـة الصفر لالنطالق نحو حتديد تلك املفارقات 
 واسـتجالء الزمـن الذي هييمن عـىل حركة النـص، والذي سـيحدد حينها مد
املفارقة واتسـاعها نحو املايض، أو املسـتقبل، وما يرافق هذا من تأثري عىل الداللة 

الكلية أو اجلزئية للنص. 
تعتمـد بعض النصوص يف متن الربدوين الشـعري عىل جتسـيد املفارقة الزمنية 
التي تتأتى من املوازنة بني املايض واحلارض مع اإلشـارة – أحياناً – إىل املسـتقبل، 
ويمكـن تلمـس ذلـك يف ثالثة نـامذج هي: «حتـوالت يزيد بن مفـرغ احلمريي»، 
و«جواب العصور»، و«ورجعة احلكيم بن زايد»(2)، وما جيمع هذه الثالثة النامذج 
أهنا تنتمي للنص القناعي املتجسد يف الشخصيات: يزيد بن مفرغ، وزيد الوصايب، 
وعـيل بـن زايد، وهي شـخصيات حمملة بطاقة زمنية تتجـذر يف عمق اخلصوصية 
املحلية اليمنية إما بوصفها اسـتحضاراً لشـخصيات تارخيية أو حارضة يف الوعي 

الشعبي اجلمعي، أو مرتبطة باملكان ومتفاعلة معه.
إن فحـص املواقف البدئية واخلتامية هلذه النامذج يكشـف أهنا تنطلق من حلظة 
حـارضة هي حلظـة الكتابة وهو الزمـن اآلين الذي يتفاعل معـه املؤلف، ومن ثم 
القـارئ، وتصـل إىل حلظة حمـددة يف احلارض أيضـاً وهو ما يكشـف عمق الداللة 
املتوخـاة من هـذه الصياغة الزمنية التـي تر (اآلن – هنـا) وتتفاعل معه، ويظل 

(1) ينظر: البناء الفني يف الرواية العربية يف العراق، بناء الرسد، ص: 62 وما بعدها.
(2) الديوان، ص:1081، 1405، 1597.
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 ، املايض خلفية فكرية وثقافية حيدد مقدار االنزياح عنه قرباً أو بعداً، سلباً أو إجياباً
ومن وجهات النظر املختلفة، أما املستقبل وإن بدا فهو إما برنامج مضمر يف وعي 

الشخصية أو توقعات لسلسلة من األحداث املبنية أساساً عىل احلارض.
يف نـص: «حتـوالت يزيد بن مفـرغ احلمريي» يـأيت املوقف البدئي عىل لسـان 
البطل/القنـاع، وهو يف حلظة حارضة هي حلظة عدم التوازن حيث يفقد مقومات 
التغيـري بالقوة، وهي حلظة متثل حالة انتباه الذات لواقعها الذي تتموضع فيه بكل 
مـا حييـط به من انتزاع حلريـة التعبري، واختيار الطريق األنسـب للحيـاة الكريمة، 
وقد كان ذلك املوقف بلسان الفاعل/القناع الذي يعرب من حلظة رسدية حارضة، 

ولكن يف زمن الشخصية الرتاثية، أي يف البعد التارخيي للذات:(1)

(1)

فاألفعـال املضارعة، ولفظة (اآلن) تعطي املقدمة صفة اآلنية احلارضة يف زمن 
الفاعـل احلارض، كـام تؤكد بعض الـدوال القادمـة يف النص البعـد الرتاثي فرتد: 
(البـرصة، قريش، اخلليفة) بام جيعل رسدية املوقف البدئي حمملة بالبعد الرتاثي يف 

زمنه احلارض فيلتقي زمنان: زمن الفاعل: مايض، وزمن رسده: حارض.
لعـل مـن املفيد النظر إىل بنيـة الزمن يف النص مقارنة بـام ورد يف املقدمة النثرية 
التي يؤرخ فيها املؤلف للشخصية، ويمكن تلخيصها يف الوحدات الرسدية اآلتية:

 يزيد بن مفرغ يسمي نفسه بالرجل اليامين؛ ألنه ينتمي إىل غامر اليمنيني. -  1
كان طيـب احلضـور ، شـديد احلب شـديد البغـض تنازعه فتيـان قريش  -  2

وحتاموه حلدة بادرته وميله للحرية.

(1) الديوان، ص : 1081، 1082.
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يذهب إىل سجستان يف صحبة عباد بن زياد. -  3
هيجو عباد وايل سجستان. -  4
يؤلـب عبـاد عىل يزيـد التجار فيضطـر لبيع كل مـا يملكه حتـى جاريته  -  5

وغالمه للتاجر اآلرجاين.
يزيد بن مفرغ يلجأ ليزيد بن معاوية يف دمشق. -  6
يزيـد بـن معاوية يسـلم يزيد بـن مفرغ إىل عبـد اهللا بن زيـاد وايل العراق  -  7

وأخيه عباد.
يعاقب عبيدُ اهللا بن زياد يزيدَ بن مفرغ بإسـقائه مسـهالً وربطه إىل خنزير  -  8

وكلب والطواف به يف شوارع البرصة.
يأمـره عبـد اهللا بن زياد بأن يمحو بأظافره كل مـا كتب يف هجاء بني زياد  -  9

من اجلدران. 
يغضب الشعب له فيفرج عنه. -  10

وهذا تسلسل منطقي يمثل رسداً أميناً وحمايداً لوقائع تارخيية حقيقية أما النص 
فقـد تالعـب بعرض الوقائع وفقاً ملبتغ جديد يبتعد متاماً من إعادة صياغة القصة، 
إذ لـو كان كذلك ملا اضطر املؤلف لوضع تلك املقدمة النثرية التي قد تفسـد متعة 
القـارئ فيـام لو كان املراد تقديم قصة يزيد بن مفـرغ احلمريي؛ فيالحظ أن النص 

قد عرض األحداث بصورة جديدة تعتمد التسلسل اآليت:
يزيـد متذمـر من وضعه الـذي يفتقر فيه لـكل مقومات احلريـة ومقارعة أ- 

الظلم وهو متموضع داخل سجنه الكبري أو الصغري.
يتذكر يزيد فعل اإلهانة التي لقيها يف البرصة.ب- 
 يتذكر وحيلل هجائه لبني زياد ويؤكد صواب هذا املسلك.ت- 
حيرض يزيد غريه عىل فعل التغيري ورفض الظلم.ث- 
يتذكر اسمه ونسبه ووطنه.ج- 
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يتذكر صحبته لعباد، وأهنا أنسته وطنه.ح- 
يتذكر جاريته وغالمه اللذان باعهام للتاجر اآلرجاين.خ- 
خياطب بغلته املسامة عدس بعد إطالق رساحه.د- 
تعزيز إرادته عىل فعل التغيري بعد أخذ العربة من املايض.ذ- 
الفاعل يدخل من بعده الرتاثي لبعده الواقعي.ظ- 

إن مقارنة زمن القصة بزمن اخلطاب يتضح أن الرتتيب اجلديد مقارنة بالوضع 
املعياري للقصة اختذ شكله اآليت:

الوحدة الرسدية يف القصةالوحدة الرسدية يف النص

9أ
8ب
4ج
-د
1ه
3و
5ز
10ح
-ط
-ي

أ9، ب8، ج4، د0، هـ1، و3، ز5، ج10، ط0، ي0. 
إن كشـف حالـة التنافـر يف ترتيب القصـة وترتيب احلكاية يبني كـام يف اجلدول أن 
الرتتيـب اجلديـد قد تعرض هلـدم الرتتيب املعيـاري فالوحدة (أ) تقابـل الوحدة (9) 
والوحدة (ب) تقابل الوحدة (8) وهكذا تقريباً ال توجد حتى وحدة واحدة جاءت يف 
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مكاهنـا املعياري، وهذه الفرضية قد ركنت إىل وجود تلك املقدمة بحيث أعطت نوعاً 
مـن «درجة الصفر التي قد تكـون حالة توافق زمني تام بـني احلكاية، والقصة. وهذه 
احلالة املرجعية افرتاضية أكثر مما هي حقيقية»(1)، لكنها كشفت االستفادة من القصة يف 
بناء نص جديد، وأن اخلطاب، قد استغل احلكاية وجعلها خلفية قوية متده طاقة داللية 
جتذر فعل التغيري يف اللحظة الراهنة، وهو ما امتد منذ الوحدة (ط) حتى هناية النص، 

عندما حتولت الشخصية من منحاها الرتاثي إىل منح يعايش الواقع ويتفاعل معه.
أمـا نـص رجعة احلكيـم بن زايـد فإنه يبتدئ مـن حلظة يف احلـارض وخيتتم هبا 
فيتجسـد البعـد اآلين عـىل هذا القنـاع القادم مـن عمق الـرتاث الشـعبي اليمني 
املوظـف يف هـذا البناء، وهـو ما يـراوح يف مقاطعه زمنياً بني احلـارض واملايض يف 
مقاطع حمددة وقد يمتزج الزمنان يف مجل رسدية موحدة، ويف هذا كله يبدو عموم 

النص متشكالً زمنياً عىل هذا النحو:

األبياتالزمن
5 - 11احلارض
12 – 16املايض
17 – 21احلارض
22 – 27املايض
28 – 35احلارض

36 – 43املايض - احلارض

األبياتالزمن
44 – 50احلارض

51 – 54احلارض – املايض

(1) خطاب احلكاية، ص: 47.
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55 – 76املايض – احلارض
77 – 81احلارض – املايض

82 – 86احلارض
87 – 118املايض

119 – 147احلارض – املايض
148 - 158احلارض

إن االنطـالق مـن احلـارض بوصفـه النقطة الرئيسـة للنص جيعل من املشـاهد 
الزمنية املاضية مشاهد اسرتجاعية، مثلام تبني األبيات 12 – 16:(1)

(1)

إن هذا املشـهد مسـتعاد من وعي الراوي/القناع عن املايض، أي أنه اسرتجاع 
ملواقف وأحداث سـابقة لتفسـريها تفسـرياً جديداً يف ضوء املواقـف املتغرية التي 
يعكسـها الواقـع، فاملـايض بام هو مرجعية نقيـم هبا الواقع ونحاكمـه، فهو يف هذا 
املقطـع مـن منظور الراوي مثـالً للكامل يف أهبى صوره، مع بقـاء طابع العفوية يف 
اجلوانـب املحيطة به، وهذا خيالف احلارض وينفي قيمه التي حياول أن يتمظهر هبا، 

ويتجىل ذلك من خالل الثنائية التي جيليها املربع اآليت:

(1) الديوان، ص 1591.
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نظام

ضد

ضد

ال فوىض

فوىض

ال فوىض نظام

لقد اعتمد املقطع االسـرتجاعي عىل هذه الثنائية يف بنيته العميقة، فاملايض الذي 
يمتـاز بانعـدام النظـام فيه أي متوقعـه يف وضعيـة (الالنظام) ال يعني بالـرضورة أنه 
مكتسـب ملعنى الفـوىض، فهي وإن كانت موجودة فإهنا متثـل حالة أرقى من النظام 
الذي يمتلكه احلارض، فاملايض يتسم بالالنظام ومع هذا فإنه (كان يؤدي ما عليه بال 
أمر متام األداء) وهذا جيسد قيمة النظام، ال النظام ذاته، وهو (ال يصيل لكنه يبتني من 
قلبه يف قلبه مسجداً)، فالصالة نظام من أنظمة الدين، وانتفاء الصالة يعني الدخول يف 
وضعية الالنظام الديني، ومع هذا فإنه جيسد يف ذاته معنى اإليامن وحتقيق غاية الدين 
املتمثل يف العدل واملسـاواة والرمحة وغريها من القيم الدينية، وهبذا يمكن القول إن 
انعـدام النظام يف املايض شـكالً ينفيه وجود النظام مضموناً يف سـيادة منظومة القيم 
الظاهـرة يف سـلوك املجتمع آنذاك، أما وجود النظام حـارضاً فإنه منفي بفعل ارتقاء 
فـوىض املـايض عليه وما يؤكد فعالً انتفائـه إضافته إىل املُد (نظـام املُد) فاملايض 

املتضمن للفوىض يف صفة الالنظام أرقى من النظام املشبوه الذي حيمله احلارض.
ويف هـذا املقطـع االسـرتجاعي بقـي الفاعل يف موقعـه الزمني ليتحـرك وعيه 
يف الزمـن املـايض؛ لذلك عمل عىل ظهور هـذا املونتاج الزمنـي «أي وضع صور 
وأفكار من زمن معني عىل صور وأفكار من زمن آخر»(1)، فيبدو املايض يف حارض 

الشخصية، مكتسباً سمة جديدة مل تكن متوفرة فيه يف السابق.

(1) ينظـر: تيـار الوعـي يف الرواية احلديثة، روبـرت مهفري، ت: د. حممـود الربيعي، درا غريب، 
القاهرة، 2000م،ص: 74، 75.
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أمـا امتـزاج املايض باحلـارض داخل املقطع الـرسدي فإنام يرد ليعـرض موازنة 
بينهام ويسـتعرض التحول احلاصل يف تتابع الزمن الذي يقود إىل نوع من التحول 

عىل الذوات الداخلة فيه وعىل الفضاء املحيط هبا:

 –  –

(1)

هنـا تتبني أنواع التحول بني املايض واحلارض يف صياغة فنية ممتزجة، تسـتخدم 
الرموز التي جتسد الزمن وداللة ذلك كاآليت:(1)

احلارضاملايض

املركزيحتول إىلبيت الزوقبي
خمرب، واد يف اجلهاز//حيكان

معـرض، طريـق، منتـد، دور، سـجن ذي //قاع صنعاء
مدخل، معهد ينصب أمية 

وهـذا التحول قاد معـه كثرياً من االختـالالت يف منظومة القيم السـائدة ألنه 
حتـول مـن رموز هلا حضورها املتجـذر بفعل االرتباط بـاألرض إىل صفات عامة 

(1) الديوان، ص : 1593، 1594.
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متيل إىل تضليل الوعي، وفقدان اهلوية، فبيت الزوقبي بام هو مكان مغلق ملصادرة 
احلرية لكنه مايزال حيتفظ بدفء التسـمية ( البيت) فريتقي ليأخذ وظيفته نفسـها 
فيتعرض لتحول الزمن الذي يصادر تسميته ويمنح وصفاً جديداً هو املركزي مع 

بقاء االحتامالت مفتوحة لتغريات قادمة يف أوقات الحقة.
أمـا (حيـكان) الرمـز املنبثق من الوعي الشـعبي الـذي يرتبط اسـمه بالزراعة 
واخلصـب فيصبـح يف موقـع الـذات املجهولة التي تتخذ أشـكاالً مغايـرة ملعناها 
الرمـزي، خمرب واد يف اجلهاز، ملحـد..، وقاع صنعاء(املكان املفتوح) يتحول إىل 
 ، مـكان حمارص مصادر بفعل عامل حركة الزمن ليصبح: معرضاً وطريقاً ومنتدً
، لقد تشـظى بفعل مراوحـة الزمن إىل أماكن  ودوراً وسـجناً ومعهـداً ينصب أميةً
صغـرية مغلقـة تعكس ضيـق احلـارض وانحصـاره ، وتؤكـد يف ذات الوقت عىل 

انفساح املايض واتساعه.
أما امتزاج احلارض باملايض يتبني من تأمل املقطع اآليت:(1)

(1)

هنـا حيرض حمـاور يمثل احلارض وهـو حماور مفرتض، فتـأيت إجابات الراوي/
القنـاع بكل ما متلكه مـن وعي عن املايض، فالقات الذي يعد سـمة احلارض بكل 
سـلبيته ، ينفي الـراوي ارتباط املايض هبذا املوضوع، ويؤكـد أن عدم االتصال به 
ليس ألنه مل يكن موجوداً، بل إنه حتى لو وجد فإن املايض بكل فواعله لن يتصلوا 

به مطلقاً.
إن التأمـل يف ترتيـب النـص قـد أظهـر ختريـب النسـق املعياري عنـد عرض 
األحـداث بـام يمثل ميـزة أسـلوبية يتبعها التمظهـر الرسدي يف متـن الربدوين كام 

(1) الديوان، ص : 1594.
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تبـني يف النصـني السـابقني، وبنفس املقدار يظهـر يف النموذج «جـواب العصور» 
حيث يسيطر التنقل يف الزمن بني املايض واحلارض دون أن يكون هناك نظام حمدد 
وواضـح سـو ما خيدم فكرة وداللـة النص، فحضور املايض مسـتقالً أو ممتزجاً 
باحلـارض هـو انتصار للـاميض، بكل قيمه كام تبـني، بيد أن ما ينبغـي توضيحه هنا 
هو وجود قفزات اسـتباقية لتتوازن األزمنة الثالثة (مايض – حارض – مسـتقبل) 
فمراوحة الزمن بني املايض واحلارض يسري مقرتباً من النظام التقني يف النموذجني 
السابقني، ولكن ظهور املستقبل عنرصاً يف البناء الرسدي يتطلب معه كشف الفنية 
املتأتيـة من ذلك، فاملسـتقبل يـربز يف األبيـات: 46 – 47، واألبيات: 72 – 74، 

واألبيات: 78 – 79، وكذلك البيت: 99.
إن زيد الوصايب/الفاعل الذي يتشظى يف النص – كام تبني يف الفصل األول – 
إىل ثالثة فواعل متباينة يظل عىل مستو احلارض يصوغ أفعاهلا برباجمها املختلفة مع 
وجود املايض الذي يمتد بإجيابيته كاشـفاً سـلبية احلارض، لكن اإلشارة للمستقبل 
بوصف ذلك «عملية رسدية تتمثل يف إيراد حدث آت أو اإلشـارة إليه مسـبقاً»(1) 
تشـكل امتـداداً لربنامج كل فاعـل ، فزيد األول الذي يمثل تصور عامة الشـعب 
بـام حيمله من طموح وآمال ينعكس يف مقطع اسـتباقي يتبني فيه رغبته يف إحداث 

التغيري الالزم:(2)

(2)

وهو أمل يف وعي الفاعل أو أمنية يسـعى لتحقيقها يف املستقبل بام يوائم طبيعة 
الربنامج الرسدي الذي يسعى لتنفيذه.

 أمـا زيد الثالث فهو كام يبدو أيضاً من منظور زيد األول حارضاً عىل املسـتو
اآلين بربنامـج رسدي مضـاد لربنامـج زيد األول وهو يامرس وظيفـة املعيق، فهو 

(1) البناء الفني يف الرواية العربية يف العراق، بناء الرسد، ص: 62.
(2) الديوان، ص : 1409، 1410.
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مـن هذا املنظور سـيظل عىل حالتـه حمافظاً عـىل برناجمه الرسدي، فتظهـر املقاطع 
االسـتباقية املصـورة من منظور زيد األول زيداً الثالث وهـو يامرس األفعال التي 

تشكل امتداداً للربنامج نفسه:(1)

(1)

إن عدائية زيد الثالث تسـتمر معه حتى املسـتقبل، مما جيعل برنامج زيد األول 
صعب التحقق، وهذا يسـوغ خفوت االسـتباقات التي حتمـل برنامج األول عىل 

حساب الثالث الذي يسيطر عىل جمريات احلارض ممتداً إىل املستقبل.
تسـتغل بعـض النصوص عكس ترتيـب احلكاية، فيتكون املوقـف البدئي من 
حلظة النهاية املنطقية للحدث، أي إنه يشـكل حلظة اسـتباقية وهو هنا متثل ظاهرةً 
فنيـةً تيش بقدرة الكاتـب الفنية عىل تنسـيق النص(2)، بحيث يُسـتغل هذا املوقف 
وجيعل مرجعاً لبناء األحداث الالحقة عىل وفق تصور مسـبق هلا، ومثل هذا تبينه 
النامذج: «املنتحر»، و«امرأة الفقيد»، و«هناية حسـناء ريفية»، و«املحكوم عليه»(3)، 
وهي تقنية تسـتدعي انتباه املتلقي، وجعله ينسـاق وراء األحـداث التي قد تكون 
، أو حتليـالً لذلـك املوقف، يف تلـك املقدمة املكثفـة، واملجملة  ، أو إرهاصـاً سـبباً

ألحداث النص، ففي النموذج األول «املنتحر» يأيت مفتتحه:

(1) الديوان، ص : 1412، 1413.
(2) ينظر: بنية اخلطاب الرسدي، حسناء بن سليامن، عالمات، ج54، مج14، شوال1425هـ - 

ديسمرب2004م، ص: 256.
(3) الديوان، ص: 323، 426، 460، 450.
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(1)

إن البيت األول يصور خامتة احلكاية حني تظهر النهاية املتمثلة يف لفظ الروح، 
واطمئنان الضلوع، وانطفاء الشـوق، ونوم اللوعة، فيسود الثبات، وتنهار احلركة 
يف صمت أبدي، ويلمح يف الشـطر الثاين اسـتدعاء القارئ للعودة جمدداً والبحث 
عن املراحل السـابقة هلذا الوضع اخلتامي «فـامذا جر وكيف وقوعه» أي العودة 
لرسد األسباب التي كانت وراء هذه النتيجة املريعة التي تستلم زمام النص، ومع 
هذا ال يسري الرسد عىل وترية واحدة بتتابع منطقي، أنام يأخذ حركة تتقدم وترجع، 
وليس كام قد يتوهم القارئ من أنه سيكون أمام تعليل يبدأ من الصفر حتى يصل 

إىل ما وصلت إليه املقدمة.(1)
ويف نمـوذج «امرأة الفقيد» يتم االفتتاح برصخة مدويـة يطلقها الفاعل/املرأة 

التي تفقد موضوعها الغائب:(2)

(2)

إن هـذا السـؤال املوجع يف املوقف البدئي يكشـف عمـق األمل يف عامل الفاعل، 
وهو خالصة احلكاية وختامها؛ ذلك أنه يتطابق مع خامتة النص:(3)

(3)

 وكذلك يف البيت الثاين الذي يظهر أن الفاعل حال يأسـه من عودة املوضوع، 
وأنـه فقد األمل يف اتصاله به، أقام معادالً موضوعياً له يف خياله، وتوقعه، وهكذا 

(1) الديوان، ص: 323.
(2) نفسه، ص: 426.
(3) نفسه، ص: 428.
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تعمل البداية أو املوقف البدئي استباقاً مقصوداً من السارد، لينبني النص عىل هذه 
املقدمة املوجزة، وتكون الدوال الالحقة بوحداهتا الرسدية توسيعاً لذلك.

أما يف نموذج «املحكوم عليه» فإن املوقف البدئي يعمل عىل استثارة القصة من 
خالل عرض موقف يعد حلظة آنية حارضة يف واقع الفاعل، يتطلب فيها الكشف 
عـن التسلسـل احلكائي، أو كشـف الربنامج الرسدي الذي اتبعـه حتى وصل إىل 

هذه احلالة التي يتصل هبا:(1)
(1)

، ويدعو  فالفاعـل هنا يظهـر متصالً بكل ما يسـتدعي اهلول إذ أضحـى مهيالً
احلـوار إىل حتـري ذلـك وتبيانـه، ويسـتمر النـص ذي الصبغة احلواريـة يف رسد، 

وحتليل الربنامج الرسدي لذلك الفاعل حتى وصل إىل ما هو عليه.
يؤدي االسـرتجاع بوصفه تكسرياً ملسـار الزمن عدداً من الوظائف التي جتعل 
منـه أداة مناسـبة إلحكام الداللـة، وربط عنـارص النص األخـر ببعضها، ففي 

نص«املقبوض عليه ثانياً»(2) يأيت االسرتجاع إجابة لسؤال املحاور:(3)

(3) –

 يستمر هذا االسرتجاع من البيت اخلامس حتى البيت الثالث والثالثني، ويظهر 
الفاعل يف حالته األولية متصالً بالسجن بوصفه قيمة سالبة للحرية؛ ذلك أن الفاعل 
كان حيمل برناجماً ثورياً مضمراً فشـل يف حتقيقه، لقـوة اإلعاقة يف الربنامج الرسدي 

(1) الديوان، ص: 750.
(2) نفسه، ص: 1202.
(3) نفسه، ص: 1202.
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املضـاد الـذي اسـتطاع الفاعلون فيـه حتقيقـه واملحافظة عليـه والعمل عـىل تدمري 
الربنامج الرسدي الثوري يف وعي الفاعل، لقد عمل االسرتجاع يف هذا املقطع عىل 

تصوير الفجوة احلاصلة بني الوضع الراهن للفاعل، وما كان عليه سابقاً.
أما يف نص «سـكران ورشطي ملتح»(1)، فإن الرسد يتتابع ويسـتمر عىل الوترية 
نفسـها، من حلظـة القبض عىل السـكران حتى وصوله غرفة التحقيـق وهنا يظهر 

االسرتجاع يف ملفوظ الفاعل/السكران:(2)

(2)

فقد عمل االسـرتجاع املنبثق من حديث الفاعل/السـكران عىل جتذير املفارقة 
التي صنعها رصاع الربناجمني احلاليني اللذان انبثقا أساساً من برنامج رسدي واحد 
هو برنامج الثورة، وقد أصبح الفاعلون فيه ذوات متصارعة: سجان ومسجون.
تظهر بعض النصوص التزاماً نسبياً بعرض األحداث متسلسلة بخط مستقيم منذ 
البداية حتى اخلامتة، لغايات فنية معينة تقدم العنارص األخر، وتركز عليها، يف حني 
يسـتمر الزمـن بحركة مسـتقيمة ويف تتابع منطقـي باجتاه واحد، فـال تظهر املفارقات 
الزمنية، ومن نامذج هذا «بني ليل وفجر» (3)، و«وجوه دخانية يف مرايا الليل»(4) فربغم 
االختالف بينهام صياغياً كون األول ينتمي ملرحلة أولية وينتمي الثاين ملرحلة متقدمة 

(1) الديوان، ص: 1179.
(2) نفسه، ص: 1181.
(3) نفسه، ص: 298.
(4) نفسه، ص: 781.
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يف طـور احلياة الفنية لشـعر الـربدوين، إال أهنام بمعيـار الزمن الـرسدي يتخذان تقنية 
واحـدة إذ يـكادان خيلوان من أية مفارقـات زمنية، فبقاء الزمن عـىل وضعه املعياري 
مكـن من تكثيـف االهتامم عـىل بقية عنارص النـص األخر، ففي نمـوذج «بني ليل 
وفجـر» كام تبني سـابقاً أنه ينتمي لألسـلوب احلكائي، الذي هتيمن فيـه احلكاية عىل 
بقية العنارص(1)، وهبذا تبدو تلك اهليمنة من خالل خفوت التقنيات األخر املشكلة 

لرسد، فتتابع وحدات الرسد تتابعاً منطقياً منذ خروج البطل حتى بزوغ النور.
أما «وجوه دخانية يف مرايا الليل» فإن بنيته تظهره يف هيئة زمنية مرتابطة تسلسلياً، 
لكن ذلك موهم لعني القارئ الذي جيره إىل هذا الوهم ضوء العتبة األوىل (العنوان) 
فهو يعمل عىل إهيام املتلقي بأن ما يقرأه هو حماكاة أو تداعي وجوه يف مرايا الليل فتبدو 
هذه الوجوه يف لوحات متتابعة، لكن ذلك التتابع تتابع نفيس داخل الفاعل وغياب 
حلظات االسـرتجاع من وعي الفاعل يعكس مقدار الفراغ احلاصل يف ذاكرته، فهو 
يسعى للبحث عن كينونته، واكتشاف ذاته يف أسئلة متتابعة تصطدم بفراغ مقابل ال 
يقل حجامً عن األول فتكرار السؤال: (من أنا؟) سينفي ثقله أي مدلول اسرتجاعي 
يذكر من منظوره؛ كون الذوات التي توجه إليها تلك األسـئلة يبدو أهنا متلك شـيئاً 

ى جيعل من احلارض أكثر قتامة. من املايض، لكنه ماض معجون بأسً

 

يؤكد «جريار جينيت» يف مسـتهل دراسـته للمدة -بوصفها املستو الثاين الذي 
يشكل الزمن- عىل الصعوبة التي تعرتض دراستها؛ ذلك أن الرتتيب قد يسهل معه 
إجياد نقطة الصفر، لتكون نقطة مرجعية يقاس من خالهلا مد انحراف زمن اخلطاب 
عن زمن القصة، أما املدة فال يستطيع أحد قياسها يف الرسد؛ لغياب درجة الصفر التي 
كانت يف حالة الرتتيب متزامنة مع املتتالية القصصية، واملتتالية الرسدية، فحتى املشهد 
احلـواري الذي قد يعد رضباً من التسـاوي بني املقطع الرسدي واملقطع القصيص ال 

(1) ينظر حتليل النص يف الفصل األول.
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يمكنـه أن يعيـد الرسعـة التي قيلت هبـا تلك األقـوال وال األقوال امليتـة املمكنة يف 
احلديـث، ولكن يمكن دراسـة الرسعـة التي متثل العالقة بني قيـاس زمني، وقياس 
مـكاين، وحتـدد بالعالقة بني مـدة القصة بالدقائـق والثواين والسـاعات واأليام...، 
وطول النص املقيس بالسطور والصفحات، ومن ثم فإن احلكاية املتواقتة هي درجة 
الصفر املرجعية االفرتاضية(1)، وهكذا يمكن مالحظة اإليقاع الزمني كون ذلك ممكناً 
بالنظر إىل اختالف مقاطع احلكي وتباينها الذي خيلق لد القارئ انطباعاً تقريبياً عن 
الرسعة الزمنية أو التباطؤ الزمني؛ هلذا يقرتح «جينيت» أن يدرس اإليقاع من خالل 

التقنيات احلكائية التالية: اخلالصة (املجمل) – االسرتاحة – القطع - املشهد(2).
إذا كان «جينيت» قد أكد عىل صعوبة مثل هذه الدراسة عىل النصوص الرسدية فإهنا 
؛ كونه يمثل تكثيفاً حلاالت رسدية معينة، فالوحدات  مع الشـعر ستكون أكثر صعوبةً
الرسدية متتاز فيه بالرتكيز، ويكون الزمن غامضاً حد التامهي بالعنارص األخر، هلذا 
فـإذا كان مـن الواجب اتباع الدراسـات الرسدية يف فحص توظيـف الرسد، والزمن 
خاصة يف شـعر الربدوين فإنه ينبغي فحص تلـك التقنيات التي حتدد إيقاع الزمن من 
خالل النص، مع مراعاة خصوصية الشعر الذي قد جيىل إحداها وخيفي األخر، بام 
يتواءم مع خصائصه النوعية، وخيدم البنية الكلية للنص الشعري. إن الوحدة الرسدية 
ستقيم أساساً عىل أهنا وحدة شعرية يمثل املجاز إطاراً يسهم يف بناء رسديتها، فالداللة 

النامجة عن هذا الرتكيب هي التي ستكشف جذر التقنية املوضحة بإيقاع الزمن.

- الوقفة:
ترتبـط الوقفـة بالوصـف حيـث يتوقـف الـرسد، وتتجمـد حركـة الزمـن يف 
القصـة(3) ويعمـل الراوي عىل إبـراز عنارص أخر مقدماً وحـدات تؤدي وظيفة 

(1) ينظر: خطاب احلكاية، ص: 101، وما بعدها .
(2) ينظر: بنية النص الرسدي من منظور النقد األديب، ص: 75، وما بعدها.

(3) ينظـر: خطـاب احلكاية، ص: 112، والبنـاء الفني يف الرواية العربيـة، بناء الرسد، ص: 66، 
وبنية النص الرسدي من منظور النقد األديب، ص: 77.
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مكملة لداللة النص، فيتم استغالل هذه الوقفات الرسدية لتحليل موقف سابق، 
أو لتحفيـز موقـف جديد، من ذلك ما جاء يف نص «بني ليـل وفجر»(1) حني يقدم 

الكوخ يف مقطع وصفي؛ ألن هذا املكان يمثل حافزاً ألحداث رسدية الحقة:(2)

(2)

إن هـذا املشـهد الوصفي يمثل اسـرتاحة يف رسد القصة حيـث يصبح الفاعل 
الـذي تعـرض لالعتـداء يف حالة بـني املوت واحلياة، وسـيأيت هذا الكـوخ بمثابة 

املساعد عىل إنقاذ البطل.
 إن املقطـع الوصفـي مـيلء بحركـة رسديـة لكنها داخليـة إذ إهنا عىل مسـتو
النـص الـكيل أوقفت الرسد حيث يظـل القارئ واقفاً عىل مشـهد الفاعل وهو يف 
قارعـة الطريق، لكن إعطاء هذا الوصف امليلء بكل معاين البؤس يكسـب النص 
بعـد املفارقـة إذ تنعدم عن الكوخ كل مقومات احلياة، ومع هذا يكون السـبب يف 
ارتباط ذلك الفاعل، باحلياة، وبزوغ فجرها يف عامله من جديد. ومثل هذا التقديم 
املوسوم باملفارقة يف نص: «قصة من املايض»(3)، وحتديداً يف احلكاية الثالثة املضمنة 
يف النـص، عند تقديم الفتاة فاعل حالة عىل اتصال بالصفات السـلبية من املنظور 
االجتامعـي يف مقطـع وصفي يمهد لـرسد قصتها، فقد وقف الـراوي عىل حالتها 

البدئية من منظور اجتامعي عام:

(1) الديوان، ص: 300، 301.
(2) نفسه، ص: 298.
(3) نفسه، ص: 231.
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(1)

 لقد وقف الزمن عند حلظة حارضة يف زمن ذلك الفاعل، موصوف من منظور 
اجتامعـي يـر فقط يف ظاهره، فيكون هـذا املقطع الوصفي حمفـزاً لبقية احلكاية، 
حيث ترسد األحداث التي متثل السببية يف الوضعية احلالية بكل ما فيها من سلبية 
عىل الفاعل، فعندما تتسلسل األحداث الالحقة يتكشف بعد املفارقة يف الصياغة 
حيـث تعرض الوحدات الرسديـة كيفية حتول املنظور االجتامعي من موقع املفتقر 

لتلك الذات بوساطة والدها إىل موقع املقيم بعني السلبية هلا: (1)(2)

(2)

 لقـد عمـل وصـف الفاعـل وعـرض حالتـه يف مقدمـة احلكاية عـىل التمهيد 
لتفصيـل ورسد مراحل وصول الفاعل هلذا الوضع، وحتليله بام يملك الراوي من 

(1) الديوان، ص: 333.
(2) نفسه، ص: 333.
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خلفية متثل رؤية اجتامعية مشرتكة يف تقويم حالة الفاعل وصفاً ورسد حكايته من 
منظـور الـراوي واملروي له الذي تشـكل هذه احلكاية مـرشوع الذكر يف النص 
الـكيل كوهنام عىل اتصـال وثيق بذلك الفاعل/الفتاة حيـث مثلت حكايتها أطول 

احلكايات املضمنة يف بنية الذكر (الرسالة).
إن سـبك املوقـف البدئي وصفاً كونه توقفاً يف سـريورة األحـداث يعمل عىل 
تعميق االسـتفزاز لذهـن املتلقي ليتقبل الوحدات الرسديـة الالحقة، وقد امتلك 
خلفية معينة توجه مسـار األحداث وفق حمـددات ضابطة للداللة العامة، فيكون 
الرسد بكل عنارصه مشـدوداً بعر وثيقة لذلـك املوقف البدئي، وهذا نموذجه: 
«أسـامر القريـة»(1)، فقد قـدم النص موقفاً بدئياً يتشـكل فيه فضـاء القرية املكاين، 
الـذي حيمل سـمة التناقض، هذا املكان الذي هو فاعـل حالة لكل تلك الصفات 
املتضادة، وهبذا سـيكون الرسد نتيجة حتمية هلـذا الفضاء املتصارع يف ذاته، ولعل 
مطلع النص يكثف وصفية املوقف البدئي الذي يستمر مخسة عرش بيتاً تقريباً قبل 

أن تبدأ املواقف الرسدية التي تتجسد فيها حركة الزمن:(2)
(2)

إن انطالق النص بعد هذا التوقف اعتمد عىل ما فيه من تضاد يف القيم املتصل 
هبـا: املـوت / احليـاة، اهلـدوء / الضجيج، احلـزن / الفـرح، فالربامـج الرسدية 
اسـتمدت طاقتها من هذا املنطلق املشـحون بتلك الثنائيـات املتصارعة. وقد يأيت 
هـذا التوقف بعد سلسـلة من الوحـدات الرسدية املتتابعة يف الزمـن للتوضيح أو 
التحليـل، وتقديم صورة وصفية تفصيلية تعطي الرسد البعد الشـكيل املجسـد يف 
املظهـر اخلارجي السـيام إذا كان هذا الوصف للفاعـل الذي يتحرك يف بنية النص 
الرسديـة، كـام هو يف نـص «طيف لييل»(3)، الـذي يقدم فيه الـراوي الفاعل، حملالً 

(1) الديوان، ص: 432.
(2) نفسه، ص: 432.
(3) نفسه، ص: 812.
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التناقض الظاهر يف سلوكه، وهو ينفذ برناجمه الرسدي، فيأيت هذا الوصف امتداداً 
للرسد من حيث التضاد يف األفعال:(1)

(1)

إن هـذا املقطـع – كـام يظهـر – مل يـزد يف زمن الرسد حلظة سـو مـا افتتح به 
) و تتالحق الصفات املتمثلة يف التشـبيهات املتضادة  املقطـع بفعل البـدء ( وتبدَّ
، ولكن النص بعد ذلك يعود ليواصل  تبعاً لألفعال املتضادة يف سلوك الفاعل قبالً

حركة الرسد من جديد لتمثل هذه الوقفة اسرتاحة قصرية حتفز رسدية النص:(2)

(2)

لقد عاد النص من جديد يف وضع احتامالت عدة لكشف كينونة ذلك الفاعل، 
وتوضيح خفايا برناجمه الرسدي املحني.

وتقدم بعض املقاطع الوصفيـة ربطاً بني عمومية املكان الرسدي وخصوصيته 
مثل ما هو يف نص: «حتوالت يزيد بن مفرغ احلمريي»(3) إذ يتحول القناع من بعده 

(1) الديوان. ص: 812، 813.
(2) نفسه. ص: 813.

(3) نفسه. ص: 1080.



توظيف السرد يف الشعر العربي احلديث الربدوني منوذجًا 163

الرتاثـي إىل بعـده الواقعي اآلين، فيعمل توقف الرسد لربهة ليظهر املكان يف قالب 
وصفي خال من أية حركة:(1)

 –

(1)

فعندما يقف القناع بعد تدرج الرسد يف مسـتواه الرتاثي احتاج إىل وقفة يدخل 
مـن خالهلـا للتحـول عـىل مسـتواه اآلين والواقعي، قـدم من خالهلا صـورة هذا 
التحديـد اآلين، إنـه يمثـل اخلصوصية اليمنية التـي تربز رصاحة ورمـزاً يف دوال 

النص.

 - املشهد: 
يقوم املشـهد «عىل ذكـر األحداث بـكل تفصيالهتا، وفيه تتم املسـاواة بني الرسد 
واحلكاية أو القصة املتخيلة األمر الذي جيعل الرسد يف أشد حالة من البطء»(2)، ويكون 
احلوار هو املجسد هلذه التقنية الرسدية التي يتعادل فيها زمن القصة مع زمن اخلطاب 
نسـبياً، فاألحداث تسـري و تنقيض مع انقضاء ملفوظ احلوار، و هذه التقنية تتشـكل 
–تقريباً- يف متن الربدوين الشعري بثالثة أشكال، الشكل األول: عندما يكون احلوار 
متحكـامً يف بنية النص، و يكون الرسد جزءاً منه، فيتـم تتابع الوحدات الرسدية زمنياً 
ومكانياً من خالل ملفوظ احلوار، والشكل الثاين: عندما يكون احلوار متحكامً يف بنية 
النـص –أيضـاً- لكن احلركة تظـل يف مكان واحد فتتابع وحـدات الرسد املنبثقة من 

(1) الديوان. ص: 1089.
(2) البنـاء الفنـي يف الروايـة العربيـة يف العراق، بناء الـرسد، ص: 65، وينظر: خطـاب احلكاية، 

119، وبنية النص الرسدي من منظور، ص: 78، وتقنيات الرسد الروائي، ص: 84.
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ملفوظ احلـوار تعكس –فقط- حركة احلوار بني الفواعل. والشـكل الثالث: عندما 
يكـون احلـوار جزءاً من بنيـة النص الرسدي، وهو الغالـب يف معظم النصوص ذات 
التوظيـف الرسدي ، وهلذا الشـكل وظائف حمددة ختتلف من نص آلخر، وبحسـب 
املد الذي تتخذه تلك املشاهد، وهو نوعان، األول: يكون فيه املقطع احلواري اجلزء 

الرئيس يف حركة النص، والثاين:يمثل فيه احلوار جزءاً مكمالً حلركة الرسد. 
 الشـكل األول: إذا كان احلوار يظهر توازياً نسـبياً يف حركة الزمن بني مسـتو
القصة ومسـتو اخلطاب، فإنه يظهر يف متن الربدوين الشـعري متحكامً يف سـبك 
، فتكـون العنـارص األخر منطويـة حتت هـذا اإلطار  بعـض النصـوص رسديـاً
احلـواري الشـامل، وحينها يصبح الزمـن يف وترية واحدة بحسـب ما ينعكس يف 
ملفـوظ احلـوار الـذي يظهر مبـارشة دون أية وسـائط موصلة فتتابـع األحداث، 
ويتواىل ظهور الفواعل من خالل ملفوظها املنطوق، وحينها يلمح الزمن من تعدد 
الفواعل واألمكنة، وهذا نموذجه «سـكران ورشطي ملتح»(1)، فالنص يرصد يف 
بنيتـه السـطحية حلركـة الفاعل الـذي يظهر يف موقـف النص البدئـي عىل اتصال 
بموضوعـي قيمـة مهـا: احلرية، والسـكر، رسعان ما يطـرأ التحول عليـه بظهور 
الرشطي الذي يصادر حريته، ويودعه الزنزانة وهو مايزال حمتفظاً بالسكر بعد أن 
فقد احلرية. كل هذه األحداث تتواىل يف ليلة واحدة يف ثالثة أماكن خمتلفة: الشارع، 
وغرفـة التحقيق، والزنزانة. فاحلوار هو الذي يسـجل األحداث: يف الشـارع بني 
فاعل احلالة/السكران والفاعل املنفذ/الرشطي، ويف غرفة التحقيق بني السكران 
واملحققـني، ويف الزنزانة بني السـكران وسـجني آخر، لقد عمل هـذا احلوار عىل 
وضـع خط الزمن جيـري يف وترية واحدة فإذا كانت املواقـع الثالثة تظهر رصاحة 
ملفوظ احلوار بام ييش بنوع من التسـاوي يف مسـتو الزمن فإنه قد تم االسـتعانة 
لتوضيح هذه السالسـة لالنتقال من موضع إىل آخر عرب اسـتمرار ملفوظ الفاعل 
اهلذياين، أي بروز حوار من جهة واحدة، إثر احلوار بني السـكران والرشطي بعد 
حلظـة القبض، واالجتاه نحو مركز االعتقال يظل السـكران عىل حالته من اهلذيان 

(1) الديوان، ص: 1179.
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وهـو يقدم رصـداً للمكان منتقـالً بالوصف تدرجيياً من بقعـة ألخر؛ بام يوحي 
بتقدم الزمن حلظة بلحظة مع االنتقال من موضع آلخر:(1)

(1)

إن حلظـة االنتقـال مـن املوقـع األول إىل الثاين شـغلت برصد مكثـف لطبيعة 
املكان؛ ليظل الزمن حمافظاً عىل توازيه بني القصة واخلطاب، وحني يصل السكران 
إىل الزنزانة يطول احلوار بينه وبني أحد املسـجونني، بام يوازي تطاول الليلة؛ وهو 
امتداد نفيس ينبثق من قعر إحسـاس السـجني الذي يقبع يف جوف تلك الزنزانة، 
ويظـل احلـوار متدفقاً من طرف واحد هو طرف السـكران حممـالً برؤية املؤلف، 

ومواقفه الفكرية، واإليديولوجية.
الشـكل الثاين: يف هذا الشـكل يظل احلوار هو املحور الذي تتمركز حوله بقية 
العنارص مع بقاء النص حمافظاً عىل وحديت املكان والزمن؛ بام يعزز فرضية التطابق 
بـني زمن النص وزمن اخلطـاب أي إن الزمن والفواعل واحدة منذ موقف النص 
البدئـي حتى حلظته اخلتامية مع غياب إي بـروز للمكان، وكذلك املالمح البارزة 
للزمـن وهذا نموذجه: «سـندباد يمني يف مقعـد التحقيق»(2)، حيـث يظهر فاعال 
النص: املحقق، والسندباد يف حوار مقدم دون أية وسائط من قبل الراوي، وزمنه 
ومكانـه غـري حمددين لكنهام يلمحان من ملفوظ احلوار مـع حضور أمكنة وأزمنة 

أخر خارج زمن النص الرئيس مكثفة يف حمتو ملفوظ املتحاورين:

(1) الديوان، ص: 1180.
(2) نفسه، ص: 765.
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(1)

إن تطابق الزمنني يقاس بلحظة النطق باحلوار بني الفاعلني لكن يالحظ ظهور 
أزمنة أخر سابقة والحقة لزمن النص إنه الزمن املايض، زمن الربنامج الرسدي 
للثـورة الذي يضاد الزمن احلارض الـذي يتموضع فيه فاعال احلوار، وزمن الحق 
خيتم به النص حيمل التناقض نفسه: خذوه/دعوه، خذوين/دعوين، فيتضح اخللل 
 :يف برجمـة املسـتقبل مـن قبل ثائر األمس/سـجان اليـوم، كام تـربز فواعل أخر
احلكومة، اخلباز، اخلامر، األسـتاذ، الثوار لتشـكل وحدات رسدية أخر وبأزمنة 

خمتلفة ولكن يف إطار زمن احلوار املسيطر عىل احلركة.(1)
الشكل الثالث: وفيه يكون احلوار جزءاً رئيساً من بنية النص ومنبث يف ثناياه، 
بحيـث يصعـب رصـد التامثـل يف حركة الزمـن، و نموذجـه: «وجـوه دخانية يف 
مرايـا الليل»(2)، إذ يبدو احلوار فيه أشـبه باملناجاة الداخليـة (املونولوج) متظهرت 
يف صياغـة حوارية طرفاها: الفاعل اجلاهل بكينونتـه، والذوات األخر املتفرقة 

الليل، احلارس، التكس، عاجن الفرن، نقم.
إن موقف النص البدئي يقدم طبيعة الزمن الذي سيتحرك فيه النص:(3)

(3)

(1) الديوان، ص: 766، 767.
(2) نفسه، ص: 781.
(3) نفسه، ص: 781.
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فالزمن هنا زمن نفيس بالدرجة األوىل إذ يدخل الزمن/الدجى (الليل) مقرتناً 
باحلـزن، وهـذا يمثـل األرضية التي يبتني عليهـا النص، بام يقربه مـن تيار الوعي 
الـذي يعتمد عـىل وعي الشـخصية وزمنها النفـيس، ويكون احلـوار الالحق بني 
الفواعل غري جمسد جتسيداً حقيقياً لتساوي زمني القصة واخلطاب إذ يكون الزمن 
النفيس هالمياً، وغري حمدد، فقد تكون حلظة اإلحسـاس بالضياع من قبل الفاعل 

امتدت لتشمل زمناً ومكاناً أكرب وأشمل من زمنه ومكانه.
إن البـدء الوصفـي حلركة الزمن النفـيس -مرصودٌ مـن الفاعل/الراوي- قد 
جعـل الزمـن متوقفاً بامتـداد هائل إىل عمق الفاعـل ومن ثم ابتـداء حتفيز احلوار 
سـؤاالً من جهته: (من أنا) لكل تلك الذوات األخر، فاسـتمرار النص برضب 
مـن التسـاوي حتى يعـود مرة أخـر إىل عمق الفاعـل بزمنه النفـيس املضطرب 

واملتشظي. 
ويمكن مالحظة طبيعة توقف الزمن يف املوقف البدئي:(1)

(1)

 فاحلركـة الظاهـرة هنا هي حركـة داخلية يف مظهر الزمن ذاتـه أو باألصح أثر 
الزمن النفيس يف عامل الفاعل الداخيل، ومثل هذا يف خامتة النص أيضاً:(2)

(2)

(1) الديوان.
(2) نفسه، ص: 784.
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وهبذا يمكن القول إن احلركة القائمة عىل التوازن يف بنية النص احلواري هنا قد 
انحرصت بني ثبايت املوقفني البدئي واخلتامي.

وقـد يكون احلـوار جزءاً مكمـالً لبنية النص، فيـأيت حينها الزمن مـاراً بوترية 
واحـدة ويف تباطـؤ يمكن عنده اكتشـاف حلظات رسدية معينة تغاير تشـتت زمن 
النـص قبلـه أو بعده كام يتبني مـن النموذج: «أطوار بحاثة نقـوش»(1)، حيث يأيت 

املقطع احلواري بني الباحثة وأحد الفواعل:(2)

 –

(2)

إن النـص يرصـد أطوار تلك البحاثـة فاعل احلالة والفاعـل املنفذ أيضاً، وهو 
بذلـك يتجاوز الزمن املـايض إىل احلارض يف رسعات متفاوتة يأيت املقطع السـابق 
متوسـطاً الرسد ليقدم مشهداً واحداً يبدو فيه طور من أطوار تلك البحاثة يف بطء 
يمكن معه اكتشاف خصائص هذا الطور بام يغاير الداللة السابقة والالحقة حيث 
أن مـا تقدم عبـارة عن عرض حلالة الفاعـل وبرناجمه الـرسدي أو باألصح براجمه 
الرسدية املكثفة ويكون الزمن عائامً غري واضح املعامل بمداه ورسعته، وأما ما يتبع 

هذا املقطع احلواري فإنه يامثل ما سبقه.

(1) الديوان، ص: 1003.
(2) نفسه، ص: 1003، 1004.
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- املجمل واملحذوف:
حيـدد جينيـت مفهوم احلكايـة املجملة بأهنا «الـرسد يف بضع فقـرات أو بضع 
صفحـات لعـدة أيام أو شـهور أو سـنوات من الوجـود، دون تفاصيـل أعامل أو 
أقـوال»(1)، وفيها تكـون احلركة حركة متغرية الرسعة وغري حمـددة (2)، أما احلذف 
فيتـم اللجـوء إليـه يف كثري مـن األحيان، لتجـاوز بعض املراحل مـن القصة دون 
اإلشارة بيشء إليها، ويتم االكتفاء – غالباً – بذكر مدة الزمن املنقيض(3)، ويالحظ 
أن هاتـني التقنيتني مرتبطتـان ارتباطاً وثيقاً بالرسد التقليدي وقد يفقدان أثرمها يف 

الرسد احلديث، ويف الشعر الذي يعتمد عىل الرسد.
عند فحص متن الربدوين الشـعري يالحظ أن أهم ما جيسد هاتني التقنيتني هو 
نص: «حكاية سنني»(4)، فهو عىل هيئة لوحات من تاريخ اليمن القريب(5)، أي أنه 
بمثابة رسد يرتكز عىل خلفية تارخيية فهو هبذا يسـتخدم كل إمكاناته الفنية لتقديم 

رسد يوظف التاريخ يف البناء الرسدي، ويكثفه فيه.
إن اللوحـات الزمنية املتفرقة متثل تلخيصاً أو إمجاالً حلقب تارخيية كبرية تصل 
إىل مئات السـنني، وقد تلخص أشـهراً أو ليالياً أو ساعات، إنه حني يبتدء احلكاية 

يعود للوراء آالف السنني بتاريخ اليمن:

(1) خطاب احلكاية، ص:109.
(2) تقنيات الرسد الروائي يف ضوء املنهج البنيوي، ص:84.

(3) بنية النص الرسدي من منظور النقد األديب، ص: 77.
(4) الديوان، ص: 549.

(5) ينظر: األبعاد الفنية واملوضوعية حلركة الشعر املعارص يف اليمن، د. عبد العزيز املقالح، الطبعة 
الثالثة، دار العودة، بريوت – لبنان، 1984م، ص: 365.
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(1)

ثـم يعرض حلقب خمتلفـة يف الزمن (الرتك، عهد األئمة، الثورة) ويف كل لوحة 
تكثف وتركز األحداث مـن منظور املؤلف، فيعكس الرصد رؤيته اإليديولوجية 
أكثر من كونه رسداً، وتتابعاً لألحداث؛ لذلك تظهر النعوت التي تبني سيطرة هذا 

املنظور مثل:(1)(2)

(2)

وكذلك:(3)

(3)

وكذلك:

(1) الديوان، ص: 552.
(2) نفسه، ص: 554.
(3) نفسه، ص: 555.
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(2)

إن هـذه اللوحات الراصدة ملسـاحات واسـعة يف الزمن تعكـس رؤية املؤلف 
نحوها؛ ذلك أنه من االستحالة أن يقدم هلا رسداً يستطيع فيه أن يكثف كل ما فيها 
من أحداث، ومع هذا تبطئ رسعة الرسد لتسـجل اللحظات يف املواقف املفصلية 
حلركـة النـص الزمنية، وهنا يتم تامل قصـة مقتل اإلمام أمحد عـىل أيدي الضباط 

الثالثة: (العلفي، واللقية، واهلندوانة):(1)(2)

(2)

أما احلذوفات فرتد ختاماً لتلك التقويامت اإليديولوجية وهي حترص الزمن بام 
يقارب من درجة الصفر، ويظل املوقف اإليديولوجي هو املتحكم يف صياغة تلك 

املحذوفات وهي إما أن تكون حذفاً ألزمنة طويلة:

(1) الديوان، ص: 558.
(2) نفسه، ص: 567، 568.
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(1)

أو لسنني:(1)(2)(3)(4)
(2)

(3)

(4)

أو أليام:(5)(6)
(5)

(6)

لقـد اكتفى رسد مضمون هـذا الزمن املتقطع بالوصف املحمـول هلذا املنظور 
الذي حتكم يف البناء الكيل للنص . 

  2

ارتبط الشعر العريب باملكان ارتباطاً وثيقاً منذ قصائده األوىل، فقد كان الوقوف 
عىل األطالل يف قمة االهتامم بالصياغة الشـعرية التـي تزاوج بني الذات واملكان، 
وبوصف ذلك رضورة الكتامل الفنية الالزمة يف بنية النص الشعري، وقد ظل ذلك 
االهتامم واالتصال باملكان مالزماً للشـعر بتعـدد مذاهبه واجتاهاته وله جتلياته فيه 

(1) الديوان، ص: 566.
(2) نفسه، ص: 570.
(3) نفسه، ص: 562.
(4) نفسه، ص: 572.
(5) نفسه، ص: 561.
(6) نفسه، ص: 564.
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 عىل صور، فقد يكون بنية هندسية، وقد يكون بنية جمازية، واألهم فيها أن يرتاء
جتربـة معيشـة كابدهتا الذات وتعمقت بينهام العالقة كائنـة ما كانت صفتها، وهنا 
يؤدي اخليال دوره يف تشكيل النص وينبئ عن فاعلية الذات يف عالقتها باملكان(1) 
فاملكان الشـعري إذاً مكان خاص، له فاعليته الداللية، والرمزية، واإلحيائية، هلذا 
فإنه من هذه الزاوية العمومية يبدو أكرب اتسـاعاً، وهذا ما جيعل الدراسـة تنحرص 
يف استجالئه يف متن الربدوين الذي يوظف الرسد، أي عندما يكون املكان عنرصاً 
من عنارص الرسد يف بنية النص، حيث إن «املكان نتاج للرسد، كام يسهم بدوره يف 

خلق الرسد»(2)، من خالل إعطائه األرضية املناسبة حلركته.
يكتسـب املكان أمهية بالغة يف األدب عموماً فالعمل األديب حني يفتقد املكانية 
فهو يفتقد خصوصيته، ومن ثم أصالته، وال تكون عاملية األدب إال إذا استطاع أن 
يتبنـاه اإلنسـان وجيد خصوصيته فيه(3)، قد ال تكـون تلك اخلصوصية حمصورة يف 
األماكن احلارضة بمسمياهتا، ولكن خصوصية املكان بمعناه الواسع أي احلضور 
املكاين الذي يفرض سـلطته عىل النص، ومن ثم عىل القارئ مع أن «تعيني املكان 
بتحديـد موقعه اجلغرايف أو بذكر اسـمه حيمل عىل االعتقـاد بحقيقة التخيل، ألنه 
يزهـد القارئ يف إثارة األسـئلة حولـه»(4)، وهذا ما جعل الربدوين يقول إن شـعر 
الزبريي خيلو من اخلصوصية إذ ينعدم فيه أي ذكر للتعيينات فحاول هو أن يعمقها 
يف شـعره عن وعي بحقيقة هذا اإلجراء الفني وبخلفية فكرية وثقافية تعد املكان 
عنرص اسـتقرار وثبات لداللة النص، فقد كادت أغلب النصوص ذات التوظيف 

الرسدي ال ختلو منه فتجىل يف تشكيالت واضحة املعامل، ومن زوايا خمتلفة.

(1) ينظر: يف معنى النص وتأويل شـعريته، د. عبد اهللا حسـني البار، الطبعة األوىل، مركز عبادي 
للدراسـات والنرش، واحتـاد األدباء والكتاب اليمنيني، صنعـاء – اجلمهورية اليمنية، 1425هـ - 

2004م، ص:135.
(2) الفضاء الروائي، ص:74.

(3) ينظر: مجاليات املكان، غاسـتون باشـالر، ت: غالب هلسـا، الطبعة الثالثة، املؤسسة اجلامعية 
للدراسات والنرش والتوزيع، بريوت – لنان، 1407هـ - 1987م، ص:5، 6.

(4) الفضاء الروائي ، ص : 83 .
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«يقوم املكان بأداء وظائف عدة يف النصوص الرسدية لعل أبرزها يف نظر النقاد 
هـي قابليته السـتيعاب الزمن مكثفاً فيه»(1)، وله وظيفـة رمزية ترتبط جغرافياً به، 
وتشكل فيها وعيه، ووظيفة تعبريية، تسمح له بالتعبري عن القيم الفردية واجلامعية 
االقتصاديـة واالجتامعية أو اجلاملية التي ترتبط به، كـام يقدم وظيفة معرفية فيزود 
باهلاديات أو املعينات أو املعلومات املناسـبة للسـلوك، ويقدم الوسـائل املناسـبة 
السـتعادة الذكريـات اخلاصة والعامـة(2)، وغريها مـن الوظائف املتعـددة بتعدد 

الفنون وأشكاهلا.
ويرتبـط الوصف باملـكان ارتباطـاً قوياً «ذلك أن األشـياء سـاعة توصف إنام 
توصف من زاوية نظر الواصف وأحاسيسـه، ومواقفه فتتلون باحلالة النفسية وال 
يرد هذا الوصف وروداً اعتباطياً بريئاً بل يسهم يف إبراز موقف السارد إزاء مكان 
مـن األمكنة»(3)، وبام جيعل من املكان متأثراً أو مؤثراً يف الذات، ويكتسـب املكان 
يف الشـعر ميزة جديدة متكنه من تشـكيله اخليايل رسدياً فيمكنه االنتقال من املكان 
املعـاش إىل املـكان الفنـي أي التحول مـن عامل احلياة اليومية بحسـيته، وأشـيائه، 
وظواهره املختلفة إىل عوامل من التخييل عرب لغات خمتلفة: عالمات لغوية، ألوان، 

أصوات، صور(4).
إن استجالء املكان يف متن الربدوين الشعري وتبيان متظهره يف توظيفه الرسدي، 
سـيعتمد عـىل آليـة التضاد «وهـي األكثـر حضـوراً يف بنينـة truturation األمكنة 
وتوزيعها»(5) يف فضاء الرسد املكاين، ويف شعر الربدوين خاصة، فيظهر حينها تبعاً 

(1) تقنيات اخلطاب الرسدي بني الرواية والسـرية الذاتية، أمحد العزي صغري، منشـورات وزارة 
الثقافة، صنعاء – اجلمهورية اليمنية، 1425هـ – 2004م، ص:278.

(2) ينظر: الوعي باملكان ودالالته، شاكر عبد احلميد، فصول، املجلد الثالث عرش، العدد4، شتاء 
1995م، ص:258، 260، 261.

(3) ينظر: مقاربات يف الرواية واألقصوصة، بشري الوساليت، الطبعة األوىل، منشورات سعيدان، 
سوسة – تونس، 2001م، ص:61.

(4) ينظر: شعرية املكان يف الرواية اجلديدة، ص:75، 76.
(5) نفسه، ص: 89.
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هلـذه العالقة املكان املفتوح، واملكان املغلق بحيث يتسـع هـذا التصنيف املنهجي 
لتشـكل املكان بصوره املختلفة، وربام تأتَّى هذا التقسيم من بروز حمورين رئيسني 
يف شعر الربدوين، مها: حمور القرية، وحمور املدينة املضاد لعامل القرية الربيء(1)، إال 
أهنـام يمثالن إطاراً واحـداً – منهجياً – نحو االنفتاح أي انفتـاح املدينة عىل العامل 
فتلتقي فيها الثقافات واملعارف، وتنفتح القرية عىل الكون بفطرته وسـذاجته، كل 
هذا مقابل انغالق األماكن التي قد تكون جزءاً صغرياً من هذين املكانني كالبيت 

املكانية األخر والقرص والكوخ والسجن وغريها من الدوال الصغر

أ - املكان املفتوح
حيدد معيار االنفتاح واالنغالق املكاين يف متن الربدوين الشعري بمقدار الزوايا 
املرصودة من أو يف هذا املكان فكلام أمكن أن يتجىل من زوايا متعددة ويمكن له أن 
يسمح باالنتقال فيه بسهولة كان أقرب إىل االنفتاح، بغض النظر عام إذا كان معادياً 
أم غـري معاد للذات؛ هلذا تكون املدينة والقرية والشـارع أهم جتل للمكان املفتوح 
داخـل املتن وفيها خيتلف موقع الراوي، وتتعدد زوايا النظر منه، وإليه، تعد املدينة 
أول األمكنـة املفتوحة التي تكتمل هبا البنية الرسديـة يف التوظيف الرسدي يف متن 
الربدوين الشـعري، وهذا املكان املنفتح لرؤية متنوعة حيث يمكن فيه االنتقال من 
موضـوع إىل آخـر داخل إطار شـامل قد يكون فاعل حالة أو فاعـالً منفذاً، كام هو 
جمسد يف نموذج: «صنعاين يبحث عن صنعاء»(2)، حيث يقدم الراوي صنعاء/فاعل 

حالة يف املوقف البدئي يرصد ذلك الفاعل منطلقاً من موقعه، يف زمنه احلارض:

، د. عبد السـالم الشـاذيل، اهليئة  (1) ينظر: جتربة املدينة يف الشـعر العريب املعارص، صنعاء نموذجاً
املرصية العامة للكتاب، 2006م، ، ص:38.

(2) الديوان، ص: 612.
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(1)

هذه هي صنعاء/املكان بصورهتا احلالية القامتة، إهنا حتمل سـمة املوت بخلوها من 
كل معاين اإلنسـانية، وهـذه الصورة التي تتصف هبا هي حالـة هنائية أي أهنا تعرضت 
لعامـل خارجي أو فاعـل منفذ هو الذي عمـل عىل حتويل فاعـل احلالة/صنعاء حتى 
تصل إىل هذا الوضع الذي تفتقر فيه ملعنى إنساين واحد، إن صنعاء هنا فاعل حالة عىل 
انقطاع عن كل ما ألفه فيها الراوي، فتسـاؤله يف املقطع السـابق حيمل اإلنكار الشـديد 

حلال الذات التي كانت تربطهام عالقة وطيدة قائمة عىل االندماج والتامهي:(1)(2)

(2)

وهنـا يتضح التحول الذي تعرض له الفاعل/املكان(صنعاء) من خالل إن ما 
كان يربـط الراوي به هو رابط قوي يمتـد للمعرفة الدقيقة بخفاياه وأرساره، وقد 
انقطعـت هذه الرابطة بانقطاع املكان عن خصائصه وسـامته، إذ إن حتول الذات/
؛ ناتج عـن التحول يف خصائـص املكان الصغري:  صنعـاء بوصفهـا مكاناً مفتوحاً

دار، عامرة، حصن، قصور، وهذا ما يؤكده الراوي إثر هذا املقطع:

(1) الديوان.
(2) نفسه، ص: 612.
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(1)

فالراوي يتسـاءل، وجييب أن صنعاء التـي يعرفها حصل هلا التحول منذ مخس 
سنوات.(1)

ويقـوم الراوي بفعل املحرض أو املحـرك عىل عمل التحول يف حالة الفاعل/
املكان ببذل أقىص ما يستطيعه من إمكانات:(2)

(2)

إنـه حيـاول أن يبعث يف ذلك الفاعل روح التغيري السـتعادة الوضع الذي كان 
عليه، خماطباً إياه بـ(أمي) تأكيداً لعمق الصلة التي تربط بني الراوي، واملكان، كام 
يعمل بأسـئلته املسـتفزة عىل حتريضه نحو التغيري والتحول، واستعادة التوازن إىل 

روحه من خالل القيام برد الفعل الذي ينبغي القيام به.
إن رؤيـة املدينـة تنطلق – غالباً – من كون هذا املكان يقتل العالقات اإلنسـانية 
بني الناس، وحييلها إىل أسـلحة للفتك، والتدمري، يرفعها كل يف وجه اآلخر(3)، فهو 
مـكان يتسـم – أحيانـاً – بالعدائية جتاه الفاعـل، ويامرس أفعاالً حتد من إحساسـه 
باألمان واالستقرار، هي هنا فاعل منفذ يامرس فعل اإليذاء عىل اإلنسان املسحوق 
الضعيـف، وهذا نموذجـه: «ضائع يف املدينـة»(4)، حيث تكون فيه الذات مسـلوبة 

(1) الديوان.
(2) نفسه، ص: 613، 614.

(3) ينظر: الشعر العريب املعارص، قضاياه، وظواهره الفنية واملعنوية ص: 341.
(4) الديوان، ص: 528.
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الشخصية، يائسة، ضعيفة، ومستضعفة يف هذا املكان بكل مكوناته يتشكل الفاعل 
املنفذ الذي يعمل عىل سلب فاعل احلالة/الراوي من كينونته، ومن إنسانيته:(1)

(1)

إن هـذا الرصـد من قبـل الراوي لطبيعة املـكان من منظوره هو حيمـل اعتقاداً 
مسـبقاً بعبثية امليض يف مسـعاه خللـق تعايش مع خصائص املوضـوع الذي يتصل 
بـه، فلقـد أحس«من خـالل معاناته ومعايشـته لآلخرين أن الوشـائج اإلنسـانية 
أو االجتامعيـة السـليمة التـي تربط الناس مقطعـة األوصال يف املدينـة وأن نقمته 
لن تغري من واقع األمر شـيئاً»(2)، وقد اسـتمد اعتقاده ذلـك من خصائص املكان 
ومكوناته، فهو إثر هذا يعرض استباقاً ناجتاً من ثنايا ما يعتقده عن الفعل الذي قد 

يتعرض له من الفاعل املنفذ/املكان:(3)

(3)

(1) الديوان، ص : 613، 614.
(2) الشعر العريب املعارص، قضاياه، وظواهره الفنية واملعنوية. ص: 337.

(3) الديوان، ص : 781.
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كل هـذه األفعـال التي تتصـل بإيذاء الفاعـل وإعاقته، ناتج عـن هذا املكان/
املدينة التي انقلبت فيهـا معاين العالقات االجتامعية، فأصبح فيها الضعيف هدفاً 

يامرس عليه أفعال اإليذاء من كل اجلهات املتصلة هبذا املكان.
وقـد حتكم الفاعـل باملدينة كوهنا مكاناً مفتوحاً عالقـة التناقض «وتتجىل هذه 
العالقـة يف االنسـالخ عن املـكان فكرياً ونفسـياً وتتبع ذلك الغربة اجلسـدية»(1)، 
حيـث يتحـول الرصاع من مسـتواه الظاهـري بـني الفاعل واملـكان إىل رصاع يف 
داخل نفسـه، ونموذج هـذا يف نص: «وجوه دخانية يف مرايـا الليل»(2)، ففي حني 
يعرض لتشظي العالقة بني الفاعل، ومكونات هذا املكان املفتوح املختلفة (الليل، 

احلارس، التكس، عاجن الفرن، نقم) فإن هذا يقود إىل تشظي نفسية الفاعل:(3)

(3)

حيث أن أول مظهر من مظاهر معاناته حلياة املدينة يتمثل يف الشعور بالوحدة فيها، 
ويالزمه اإلحساس بالضياع فهو وحيد ومضيّع، حيث يفقد اسمه يف زمحة األشياء 
أو يفقد وجوده يف هذا الوجود الكبري(4)، إذا كانت تلك املدينة بكل وبوصفها مكاناً 
منظـوراً إليه من منظـور كيل، مكان جتتمع فيه مالمح خمتلفة، لتشـكل ختاماً موقفاً 
رافضـاً لكل ما ينتجه هذا املكان من عالقـات خمتلة تصادر االنفتاح اجلغرايف الذي 
تلبسه بضيق خانق يف قيمه وسلوكه. من هذا املنطلق تظهر األشياء الصغرية لتشكل 
يف جمموعها الوجه الكبري هلذا املكان املفتوح، وتلك األشياء تقوم بنفس الفعل الذي 
ينطلق من بؤرة واحدة، بحيث يصبح املكان الكيل فاعالً منفذاً يامرس فعل اإليذاء، 
أو االعتداء عىل الفاعل، كام يف نص: «ليلة خائف»(5)، فالفاعل الواقع يف قلب املكان 

(1) شعرية املكان يف الرواية اجلديدة، ص: 112.
(2) الديوان، ص: 781.

(3) نفسه، ص: 781.
(4) ينظر: الشعر العريب املعارص، قضاياه، وظواهره الفنية واملعنوية ، ص: 334، 335.

(5) الديوان، ص: 512.
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حتارصه الفواعل املختلفة وهو ترسـل كل ما ختتزنه داخلها من سـلوك سيعمل عىل 
تعميق موضوع اخلوف داخل الفاعل:(1)

(1)

فيالحظ ظهور الفواعل اآلتية: قناديل املدينة تنث الضوء األمحر، اجلو يلهث، 
السـقف ينذر، يوسـوس، الظل حترتق يف عينيـه اهلواتف، الباب يلغـط بالوعيد، 
النجوم متيض مطفأة، أو كسـيفة، الريح تروي خفقة معزف ونحيب عازف، فلقد 
أجـادت كل هـذه الفواعل املشـكلة ألرضية املكان تعميق قيمة اخلوف يف نفسـية 
الـذات القابعـة يف إطار هذا املكان املفتـوح، الذي أصبح مـع كل هذا من منظور 
 إذا تفقـد فيه الـذات األمان الذي يوفـره له املأو ، الـراوي أكثـر قتامـة وانغالقاً

واملالذ حيث يرصدها الراوي عىل حالته تلك:(2)
(2)

وهـي هنـا تظهر يف هـذا املكان املفتـوح مفتقدة لـدفء املكان األليـف املكان 
الصغـري الذي يوفر املالذ اآلمن من اخلوف والرعب. لقد عجزت املدينة بام متلكه 

(1) الديوان، ص : 512، 513.
(2) نفسه، ص : 512.
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مـن خيـارات متعددة أن توفر مكانـاً صغرياً حيقق التوازن املطلـوب لعامل الذات، 
وحتول االنفتاح الظاهر إىل قيمة من قيم االنغالق.

يربز الشـارع انفتاحاً يف فضاء املدينة حتى إنه يوشـك أن يتحول إىل مفهوم معقد 
مـا تنفـك داللتـه تتعاظم وتتسـع... ووظائفـه تتعدد وتتنـوع حتى لكأنـه خالصة 
للمدينة أو اختزاالً للمجتمع(1)، وهو مع هذا االنفتاح «حمصور يف الوقت نفسه، فهو 
مفتـوح من منفذيه اللذين نأيت إليه ونغادر منهـام، وبينهام نتوقف، ونتجول، ونلتقي 
اآلخرين. والشـارع حيرصنا وينغلق علينا من جانبيه، بالبيوت واحليطان واألسيجة 
واحلواجـز»(2)، فـإذا كان مفتوحـاً يفيض إىل انغـالق فهو يف متن الربدوين الشـعري 
يمتلـك هذه السـمة أو الوظيفة، ففي نـص: «فكريات رصيف متجـول»(3) يتحمل 
الرصيف (املمثل الداليل للشارع) مسؤولية رسد النص، وهو من موقعه هذا يستطيع 
أن يكشـف طبيعة هذا املكان إذ إنه يمتلك املعرفة الدقيقة التي ختوله ألن يغوص يف 
أدق التفاصيل، وتقديم التحليل الالزم لكل ما يعرضه من دالالت مع بروز اإلنسان 

داخل الوحدات الرسدية من منظور حيدد عالقته داخل هذا املجتمع:(4)

(4)

وهكذا تظهر طبيعة الرؤية املجسدة هلذا املكان، والنابعة من أحشائه، حيث ال 
فرق بني كل تفاصيله ومكوناته. 

 إن هـذا املوقـع الرسدي للمكان، سـارداً للنـص، مكنه من كشـف املكونات 
األخر وتبيان قيمتها احلقيقية، بحكم قربه الكبري منها :

(1) ينظـر: املـكان يف الرواية العربية الصورة والداللة، عبد الصمد زايد، الطبعة األوىل، دار حممد 
عيل للنرش، صفاقس اجلديدة – تونس، 2003م، ص: 90.

(2) الفضاء الروائي، ص: 139.
(3) الديوان، ص: 878. 
(4) نفسه، 878، 879. 
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(1)

إن املكتبة املكان الذي ينفتح من خالله إىل عامل املعرفة الالمتناهي، يظهر مكاناً 
، وانحصاراً، وهذا يعني مد التنافر بني الفواعل يف ظواهرها، وبني  أكثـر انغالقاً
كينونتها، أي أن كل تلك الفواعل املشكلة لفضاء املكان تفتقد عنرص التطابق بني 
، يقود إىل  الظاهـر و الكينونـة، فيصبح هذا املكان عىل انفتاحه انفتاحاً زائفاً خادعاً

انغالق مطبق. (1)
كـام متثـل القريـة أو الريف مكاناً مفتوحاً تتشـكل فيه عنـارص رسدية أو يكون 
فضـاء يتكثـف فيه الـرسد، و يصري حمـوراً تتشـابك األجزاء األخر مـن حوله، 
وهـو يف ذلك ينطلق من خلفية تر فيه مالذاً آمناً يضاد فضاء املدينة املعادي فيتم 
اهلروب إليه ولو باخليال حيث تظل القرية بسـامهتا اإلنسـانية واحة يفيء إليها من 
الوهج واهلجري والقحل املديني حتى ولو كانت حياة القرية بطيئة اإليقاع(2)، فهي 
جتـيل كل مـا فيها من قيم تصـل – أحياناً – حـد التناقض، لكنهـا واضحة، وغري 
مسـترتة، أي أن القيم فيها غري مراوغة، وغري خادعة سـلبية كانت أم إجيابية ففي 
نص «أصيل القرية»(3)، يعرض هذا املكان املفتوح يف دفقات شعرية/رسدية يقدم 

املوقف البدئي فيها صورة وصفية ملنظر أصيل هذا املكان: (4)

(4)

(1) الديوان، ص: 880.
(2) ينظر: املدينة يف الشعر العريب املعارص، د. خمتار عيل أبو شكري، عامل املعرفة 196، ذو القعدة 

1415هـ – إبريل، نيسان 1995م، ص: 32.
(3) الديوان، ص:492.

(4) نفسه، ص:492.
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لقـد اعتمـد الـراوي هـذا الوصـف الشـعري الـذي يرتكـز عىل التشـبيهات 
واملجـازات ليقدم جواً رومانسـياً هلذا املـكان؛ فتنعكس الرؤيـة التي تقف خلف 
هذه الصياغة وتكشـف العالقة بني املكان والذات، وهي – عىل ما يبدو – عالقة 
انتـامء «تتسـم بالتداخـل واالندمـاج بني الشـخصية واملـكان، وتفـرز عالقة ألفة 
وعشـق»(1)؛ فبعد املقدمة تظهر كل الشـخصيات الفاعلة يف هذا املكان وهي تقدم 

براجمها الرسدية املعتادة يف تواشج وارتباط وتعالق قوي مع مكاهنا:(2)

(2)

فتبدو القرية/املكان بام متلكه من قيم يف أجواء رومانسـية بسـيطة تؤدي أدواراً 
احتفالية تربز للقارئ أن تأثري املدينة يف خميلة السارد جعلته يعيد صياغة أفعاهلا عىل 
وفق رؤية تنظر هلذا املكان/القرية من منظور اهلارب من فضاء املدينة، فاجلوقة، أو 
املعزوفة من خصائص املدينة لكنها موجودة يف هذا املكان بكيفية خمتلفة وجديدة، 
فالدخان بام هو مشـهد مألوف من مشـاهد القرية فإنه يؤدي دور اجلوقة، وخوار 
البقر يؤدي فعل العزف، إن هذه احلياة بتشـكيالهتا املتنوعة مصورة بفعل املنظور 

القادم من مأزق املدينة، فيتم االندماج والتامهي مع هذا املكان بكل مكوناته.

(1) شعرية املكان يف الرواية اجلديدة، ص: 111.
(2) الديوان، ص : 492، 493، 494، 495.
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وقـد تكـون العالقة التـي تربط الذات بالقريـة هي عالقة احليـاد، فال يتجاوز 
الـراوي يف رصـده لبنـى هذا املـكان مسـتو السـطح، فتظهر حينهـا الوحدات 
الرسدية جلية دون مواربة بصورة حمايدة، ففي نص: «أسـامر القرية»(1) يتجىل هذا 

املكان بام حيمله من سامت متضادة يف مدلوالته:(2)

(2)

هـذه الصور املتضادة متثـل طبيعة املكان عىل فطرته هكذا بكل شـفافية فهو ال 
خيفي قبح مضامينه بزخرفة األشكال اخلادعة كام هو احلال يف فضاء املدينة.

وكذلـك نجد طبيعة هذا املكان يف نص: «قصـة من املايض»(3)، فالوادي الذي 
يبـدو يف احلكايـة األوىل مكانـاً مفتوحـاً يقدم للفاعـل موضوع القيمـة املتمثل يف 

الرمان:(4)

(4)

يتصـل الفاعل بالزمان الذي هـو جزء من مكونات هذا املكان وقيمة من قيمه 
اجلميلة، فاملكان/الوادي هو ذاته الذي فيه يفقد الفاعل، موضوع القيمة(مرشد) 

يف احلكاية الرابعة:

(1) الديوان، ص: 432.
(2) نفسه، ص : 432، 433، 432، 434، ترتيب أألبيات عىل التوايل.

(3) نفسه ، ص: 231.
(4) نفسه.
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(1)

إن مرشـداً الذي كان موضوع قيمة للحزانى والفقراء، نزع من هذه الفواعل؛ 
بفعل اللصوص املنبثقني من قعر هذا املكان املفتوح/الوادي الذي كان يف احلكاية 
األوىل مكانـاً يمنـح احليـاة وأصبـح يف هذه احلكايـة يمنح املـوت، وظهوره هبذه 
الصـورة املضـادة جيعلـه يتخذ بعداً حمايـداً من منظور يـر القرية موئـالً لعذرية 

الطبيعة وفطريتها، مجاالً وقبحاً ، سلباً وإجياباً.(1)

ب - املكان املغلق
إن أول مـا يواجـه القـارئ يف متـن الربدوين الشـعري من األمكنـة املغلقة هو 
البيـت. فاالنغالق ليس سـمة سـلبية عدائية حيث إن «اإلنسـان يعلـم غريزياً أن 
املكان املرتبط بوحدته مكان خالق»(2)، وهو يبحث يف إطار جدرانه عن االحتامء 
مـن كل ما هو معـاد لوجوده، ويبحث كذلك عن الـدفء، واألمان الذي يمنحه 
إياه. واإلنسـان يف بيته يستطيع أن يقف أمام ذاته بانطالق يتجاوز حدود اجلدران 
القامتة ومد السـقف واألسـوار، فالبيـت «أهم فضاء وجـداين معيش فهو رمز 
الفرديـة والذاتيـة. وفيـه يتوفر احلد األدنى مـن احلرية، حرية أن يامرس اإلنسـان 
فرديته، ويتعر أمام نفسه ويفرغ حلقيقتها يف قبحها ومجاهلا معاً، وهو يقرتن عنده 
بأبسـط األحـداث»(3)، حيث تكون الـذات يف نطاق انغالقهـا اإلرادي الذي من 

(1) الديوان، 234.
(2) مجاليات املكان، ص: 40.

(3) املكان يف الرواية العربية، ص: 50.
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خاللـه تسـعى لالنفتاح عىل ما هو أوسـع من مكاهنا الصغري، فيكـون هذا املكان 
الضيق مكاناً إحيائياً شـعرياً «من شـأنه تنشـيط املخيلة وتوليد الصور، يقابل هذه 
الشـعرية يف املكان الضيق عقم يف املكان الواسـع»(1)، الذي جسـدته املدينة حيث 
تظل الذات يف دروهبا، وهي تدور بني أبواهبا الصامتة املغلقة، تنتهي حيث بدأت، 

وكأهنا تدور يف حلقة مفرغة(2).
إن البيـت، وبيت الطفولة خاصة هو موئـل احللم األول، وهو بانغالقه حيافظ 
عـىل كـم هائل من الصور املتفرقة التي ارتسـمت داخله مع كل حلظة تدربت فيها 
الذاكرة عىل تقبل معارف العامل من خارجه؛ لذا فإنه يظهر يف «قصة من املايض»(3)، 
جـزءاً من موضـوع الذكر التـي حياول املرسـل/الراوي ربطها بذاكرة املرسـل 

إليه/املروي له:

(1) البناء الفني يف الرواية العربية يف العراق، الوصف وبناء املكان، د. شجاع مسلم العاين، الطبعة 
األوىل، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد – العراق، 2000م، ص: 105.

(2) ينظر: املدينة يف الشعر العريب املعارص، ص: 69.
(3) الديوان، ص:231.
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(1)

(1)  إن الذكـر حلـم يقظـة يتغيـا احلامل االرتبـاط بام مىض من األحداث يسـتعيد 

معايشـتها خيـاالً ويف هـذا يقـول باشـالر : «إن ذكريـات األحالم التي نسـتطيع 
اسـتعادهتا بمساعدة التأمل الشـعري فقط خمتلفة وغري حمددة بوضوح. إن وظيفة 
الشـعر الكـرب هي أن جيعلنا نسـتعيد مواقـف أحالمنا، فالبيت الـذي ولدنا فيه 
هـو أكثر من جمرد جتسـيد للمأو، هو جتسـيد لألحالم كذلـك، كل ركن وزاوية 
فيه كان مسـتقراً ألحالم اليقظـة»(2)، فالبيت حيرضِّ مرشوع الذكر بكل الفواعل 
داخله: (العم، اجلدة، األب، األم) إضافة للمرسـل واملرسـل إليه أي أن السـارد 
حـاول إدخال هذه العنارص يف بناء الذكر من خـالل هذا الكون املغلق الصغري 
الـذي ختتلـف فيه ردة الفعل من عنرص إىل آخر أو من فاعل إىل آخر فالعم يصيح، 
والصياح إظهار ملشاعر دفينة تتسم غالباً بالعدائية جتاه اآلخر؛ وهو ما يولّد مشاعر 
الرعـب واخلـوف يف عامل الـذات حينئذ، واجلـدة تناغي، حيث يكـون هلذا الفعل 
مدلول الرأفة واحلنان، واألب واألم يتشاكيان صمتاً بام حيمله الصمت من مشاعر 
السـلبية والعجـز، وكل هذه األفعال عملت آنذاك عىل صنـع ردة فعل خيالية بال 
شك يف عامل املرسل واملرسل إليه فقد كان البيت بمدلوله هذا قادر عىل استحضار 

.كل ذلك جمدداً ولكن بصورة حتمل معنى جديداً نابعاً من لذة الذكر
إذا كانـت «كل األمكنة املأهولة حقاً حتمـل جوهر فكر البيت»(3)، فإنه ينبغي أن 
يتـم التمييز بني ثالثة أنواع: البيت املدينـي، القرص، الكوخ، وهذه الثالثة األنواع/
األمكنـة املغلقـة حمصـورة بأطر حمـددة تفصلها عن العـامل اخلارجي وتكون منشـأ 

(1) الديوان، ص : 231، 232.
(2) مجاليات املكان، ص: 44.

(3) نفسه، ص: 36.
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لعالقات خاصة ختتلف بطبيعتها من نوع إىل آخر فـ «باإلضافة لكون البيت يف املدينة 
يفقد القيمة احلميمة للعامودية فهو يفقد أيضاً الكونية ألنه هنا حيث ال تقام البيوت 
وسـط حميطها الطبيعي، وتصبح العالقة بني البيت والفراغ مصطنعة. كلام حييط هبا 
يصبـح ميكانيكياً، واحلياة األليفة تنقلت هاربـة يف كل اجتاه»(1)، فقد يصعب أحياناً 
كشـف انغالق هذا املكان، لكن يمكن ملس عدائيته التي تنضح من سلوكه بوصفه 

يامرس االعتداء عىل الفاعل، كام هو يف نص: «صنعاين يبحث عن صنعاء»(2) :
العامرات ضيعن جتوايل.

العامرات الكبار اخلرس مأل كاخلوايل.
عامرة لتاجر هندي أبوه برتغايل.

حصن تآمر.
قصور أجانب.

إن هـذه األماكـن املغلقة ال يسـتطيع السـارد الغوص يف أعامقها وفك شـيفرة 
العالقات التي تتشـكل داخلها، وإنام أمكنه تأمل أثرها يف املكان الواسع/املدينة، 
وغيـاب املعرفـة هذا جـاء بفعل تأثري املـكان املفتـوح ذاته/املدينة التي سـمحت 
بسـيادة هذا النوع من املعرفة القارصة التي تر لألثر فقط ، وال تسـتطيع أن حتلل 
ذلـك، ومع هـذا نر السارد/الشـاعر مل يلتزم هـذا احلياد، بل إنه يعود لكشـف 

الشخصيات املكونة هلذا الفضاء وإن كان يف ذلك يرصد املكان املفتوح كله:(3)

(3)

(1) مجاليات املكان، ص: 53.
(2) الديوان، ص: 612.

(3) نفسه، ص: 613.
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 ينـامز البيـت يف املدينـة بذلـك الغموض الرهيـب الذي ينزرع يف عـامل الذات 
الداخلـة عليـه، وهو غمـوض يصعب اسـتيضاحه نتيجة النعـدام أية صالت أو 
تواصـل بـني مكونـات املدينة؛ لذا تبـدو الذات املرتابة وهي تشـكل بـؤر عدائية 
صغـرية تتكامـل يف صـورة البيت ثم الصـورة الكرب للمدينـة، ففي «لص حتت 
األمطـار»(1) عندما يكون الفاعل اخلائف سـابحاً يف فضاء املدينـة املريب؛ نظراً ملا 
حيملـه مـن برنامج مضمر يريـد من خالله كـرس حاجز االنغـالق املفروض عىل 
البيوت، واالتصال بكل ما يشـكل لديـه موضوع قيمة، لكن تلك األمكنة جعلته 
يرتدد يف تنفيذ برناجمه، وير يف األمكنة تلك أشـياءً معادية ترقب وتفضح خفايا 

برناجمه الرسدي:(2)

(2)

فـ : الشـباك، يشء، بـاب، زاوية، قنديل كلها جمتمعـة واملكونة للبيت صارت 
عوامـل معادية لربنامج الفاعـل تعمل عىل عرقلته من حتقيـق االتصال بموضوع 

القيمة الذي يرغب به.
لقـد بقي البيـت يف املدينة بمظهره اخلارجـي عالمة للغموض، ومـؤرشاً لكون 
معاد، وخمادع، وإذا ما اقرتب السـارد من داخل هذا املكان؛ ليكشـف عن خصائصه 
فإنه يفعل ذلك ولكن من زاوية خاصة وحمددة املعامل أي عندما يمكن للذات أن تبني 
مكاهنا الصغري واملحصور الذي يمكن للقارئ أن يستجيل منها خصائص هذا املكان 
راكناً إىل رؤية حقيقية متتلك كفاءة املعرفة الالزمة ملا ختفيه املدينة بطبيعتها املنغلقة، إذ 

(1) الديوان، ص: 655.
(2) نفسه، ص: 656.
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إهنا تنطلق من واقع معايش لعامل احلدث، ففي نموذج «لص يف منزل شاعر»(1) يبدو 
املكان املنغلق (منزل شـاعر) (وتنكري كلمة شـاعر يعطيها انفتاحاً داللياً) ويدخلها 
يف مكان أوسـع ليكون نموذجاً لسـواه من األمكنة التي جتمعه هبا عالقة التشابه مع 

الشخصيات الفاعلة فيه.
يبدو املكان/منزل الشـاعر مكاناً خادعاً – أيضاً – إذ اسـتطاع أن يوهم فاعل 
احلالة/اللـص بوجـود موضوع القيمة فيه مع أنـه يف حقيقته خال من أي يشء قد 

يشكل موضوع قيمة له :(2)

(2)

لقد أغر البيتُ اللصَّ بكونه صغرياً سهل االقتحام، ال يضطر معه أن يبحث 
عـن موضـوع جهة متكنه من اجتياز عقبة االنغـالق املفروضة عليه لكن مرشوعه 

باء بالفشل :(3)
(3)

فالفراغ هو ما يمأل هذا املكان املغلق عىل شخوصه وعىل العامل،؛ هلذا فالسارد 
(4): خياطب الفاعل قائالً

(4)

أي إن هذا املكان له خصائصه السـالبة لألشـياء فهو بـدالً من أن يكون موئالً 
ملوضوعات قيمة يتغياها اللص، أصبح سالباً له، فقد نيس فيه صندوق سيجارته.

(1) الديوان، ص: 497.
(2) نفسه، ص: 497.
(3) نفسه، ص: 497.
(4) نفسه، ص: 498.
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كام يتجىل املكان املغلق يف متن الربدوين الشعري يف إطار عالقة جدلية بني الكوخ 
والقرص، وبرؤية توازن بني ذينك املكانني املتاميزين من حيث اخلصائص املوضوعية 
التي حيملها كل منهام فالكوخ يتسم ببساطته ويبدو جذراً أصيالً «لوظيفة السكنى، 
إنه أبسـط النبتات اإلنسـانية، وال حيتـاج إىل جتزيء حتى يوجد. وهو من البسـاطة 
بحيـث إنه ال ينتمـي إىل ذكرياتنا- املليئة أحياناً بالصور- بل إىل األسـطورة»(1)، إنه 
مكان تعيش فيه الرباءة والفطرة اإلنسـانية الفتية ؛ هلذا عندما أراد املرسـل يف نص: 
«قصـة من املـايض» أن يضع هذا املدلـول عىل بيت الطفولة الذي يسـتثريه يف ذهن 

املرسل إليه مل جيد له إال هذا الدال ختاماً حلكايته:(2)

(2)

فمـع الكـوخ يصبـح العامل املحيـط أكثر قرباً إىل عـامل الداخـل أي إن االنفتاح 
يدخل إىل قلب االنغالق، فيترسب الليل، والضفادع والشـهب وهذا ما ال يوفره 
القـرص، الـذي ينحكـم فيه االنغـالق متاماً عن العـامل املحيط، ويصبـح بحجراته 
املتعـددة وأسـواره املنيعة مكاناً غامضـاً يمتلئ باملفاجآت فقد قـال بودلري: إنه يف 
القرص «ال مكان لأللفة»(3) إذا يصبح التعقيد سـمة مهيمنة عىل هذا الفضاء املغلق 

مقابالً للبساطة يف فضاء الكوخ.
لعـل النموذج املجسـد هلذه العالقـة اجلدلية بني القرص والكـوخ هو يف نص: 
«بـني ليل وفجـر» حيث يعـرض السارد/الشـاعر مقطعاً يكشـف فيه خصائص 

هذين املكانني املغلقني:
(1) مجاليات املكان، ص: 56.

(2) الديوان، ص: 232.
(3) مجاليات املكان، ص:54.
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(1)

فالكوخ يف مواجهة مع القصور وحتمكهم عالقة القرب والبعد، فالكوخ قريب 
مكانيـاً من القصور، وبعيد من حيث الرتاحم. إن الرمحة أهم ما يمتلكه الكوخ من 
قيمة، وأهم قيمة تفقدها القصور، كام أن التمعن يف طبيعة العالقة بني املكانني يؤكد 

أهنا تنطلق من قاعدة اخللو واالمتالء، الذي يعادل االنغالق واالنفتاح:(1)
إن الكوخ ببسـاطته خـال من أية دالئل عـىل احلياة واسـتمرارها، ففي صدره 
تلتقـي النكبات بالنكبات، وإذا خطرت به الريح أومى إىل السـكان بالرعشـات، 
واحلقـل جدب ضامئ، والسـامء صحـو، وكل تلـك املدلوالت تشـري إىل الفراغ 
واملوت، ومع هذا فقد كان السـبب يف اسـتعادة احلياة املوشـكة عىل االنقطاع عن 

الذات اجلريح، التي أوشكت عىل اهلالك بفعل اعتداء العصابة:(2)(3)

(2)

(3)

(1) الديوان، ص : 300، 301.
(2) نفسه، ص : 302.

(3) نفسه.
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 ليس هذا فحسب بل إن ارتباط فتاة الكوخ بالفاعل يمنح احلياة بمعناها الواسع 
أي احلياة ببعدها اإلنساين الشامل الذي يضمن لإلنسان االستمرار واخلصب:(1)

(1)

إن افتقـار الكوخ ملقومات احلياة جعله يعطي الفاعل الرمحة التي ربطته باحلياة 
من جديد، ومن ثم يعطيه الفتاة لتتخذ احلياة بعداً أوسع فهي كائنة يف كل ركن من 

أركانه وهي سمة ثابتة فيه، وجزء رئيس من أجزائه.
أمـا القصور فإهنا تبدو ممتلئة بكل وسـائل احلياة وإمكاناهتا – كام يبني النص- 
لكنهـا ميتـة، فإذا كانت ال تسـتطيع أن تتفاعل مع ما حييط هبا وال تقدم األسـباب 
املعينـة عىل اسـتمرار احلياة فـإن حقيقتها تصبح يف موضع شـك مهـام أبدعت يف 

جتميل مظهرها:(2)
(2)

فقسـاوة الصخـرات يأيت من انعدام احلياة فيها، وانعـدام أي مظهر من مظاهر 
احلياة داخلها حتى للكائنات غري البرشية .

وكذلـك تظهر عالقـة االنغالق واالنفتاح، أن القرص، برغـم التنوع يف فضائه 
الداخيل، إال أنه أشـد انغالقاً عىل خارجه فالعالقة شـبه مفقودة مع حميطه فيكون 
مكانـاً لنشـوء عالقـات جديدة خاصـة به هو، أمـا الكوخ فإنه يسـمح من خالل 

البساطة يف تركيبه عىل االتصال باملكان اخلارجي أثراً أو تأثرياً : (3)
(3)

(1) الديوان، ص: 304.
(2) نفسه، ص: 01.

(3) نفسه، ص: 301.
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 إن ثقوب الكوخ تسـمح بتسـلل الضـوء من املكان املحيـط، فانغالق الكوخ 
حمـدود يعمل فضاؤه املوحد عىل تكوين مكان مـواز للمكان اخلارجي وهو يضع 
صدق العالقات اإلنسـانية السـليمة جزءاً رئيسـاً من أجزاء هـذا املكان، يف حني 
يعمـل القرص برتكيبـه املعقد، وأسـواره املنيعة عىل تعميق فكـرة االنغالق، الذي 
يكرس معنى العدم يف اختفاء كل القيم اإلنسانية، وهنا جيتمع الكوخ بقيمه املانحة 
للحياة واالستمرار مع القرص بقيمه السلبية املضادة عندئذ يمكن القول: إنه – كام 
يعتقد باشالر- «إن احلياة تنبعث يف كل األشياء عندما جتتمع التناقضات»(1) كون 

هذه سنة كونية تنبني عىل وجود احلياة يف مقابل املوت، واخلري يف مقابل الرش.
إن مـن أكثـر األمكنـة انغالقـاً هـي تلك األمكنـة التـي جتمع إىل جوار سـمة 
االنغالق سمة العدائية أيضاً فتعمل عىل إيذاء الذات بأي صورة كانت، فالسجن 
هـو املـكان املغلق الذي يعمل عىل سـلب احلريـة وإرغام الذات عـىل اإلقامة بني 

، فتفقد فيه احلرية، ويسود الفراغ، والصمت، واالنكفاء. جدرانه مكرهاً
يظهر السـجن مكانـاً مليئاً بحركة األفعـال املتوالية يف إيذاء الـذات إضافة إىل 
سـلب احلرية املضمن يف داللة السـجن ذاته، يف نص: «املقبوض عليه ثانياً»(2) ترد 

لفظة زنزانة بام هلا من إحياء مفرط يف العدائية:(3)

(3)  –

هنا ترتسـم للقارئ صورة هذا املكان املحكم اإلغالق الذي يطبق سـقفه عىل 
رأس الفاعـل، مصـادراً حركته، وحريته حتى يف التفكري، ليس هذا فحسـب، بل 

(1) مجاليات املكان، ص: 62.
(2) الديوان، ص: 1202.

(3) نفسه، ص: 1202.
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إن تلـك الزنزانة تعرقل رغبته يف االبرتاك عىل األرض فيختفي كل فراغ لالنفتاح 
من اجلهات السـت كام أن الرضب واالعتداء اجلسـدي جزء من السلوك املرشوع 

يف هذا املكان، ورشط من رشوط وجوده.
 كام يربز هذا املكان/الزنزانة لفضح كثري من العالقات املشـبوهة، وكشـف ما 
هو مسوغ خارج جدراهنا، وذلك يف حتد واضح للمعايري التي حتدد شكل وطبيعة 

انغالقه كام يف نموذج «سكران ورشطي ملتح»(1):(2)

(2)

إن الزنزانـة إضافـة إىل العدائيـة املرتصدة للفاعـل، فهي متثل صـورة مصغرة 
للوطن (الزنزانة الكبرية) فالسـارد يقف متغـزالً هبا بوصفها جزءاً منه ومن وطنه 
ويـر فيها مـرشوع انفتاح متمثالً يف الوالدة. فالوالدة هـي األمل الوحيد الباقي 

النحسار هذه العتمة وانكسار الطوق اخلانق عن هذا املكان.
لقـد اسـتمر احلوار داخـل الزنزانة ؛ لتتغلغـل احلياة إىل هـذه األرض اخلانقة، 
وهو حوار – كام سلف- يكشف اخللل يف طبيعة الربنامج الرسدي السائد خارج 

حدود هذا املكان:
(1) الديوان، ص: 1179.

(2) نفسه، ص: 1183.
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(1)

(1) فينكشف أن «األداة القمعية املبتزة ضد الصحو ال السكر»(2) وأن ما يكتنف هذا 

املـكان، هو امتـداد طبيعي ملا يامرس خارجـه، أي أن انغالقه هو تكثيف النغالق 
اخلارج.

إن الفكـرة يف كرس حـدة انغالق املكان جعلت السـارد يسـتعني بتقنية احلوار 
أداة لتجاوز وضعية السـجن السـالبة للحرية ومن نامذج هذا «حوارية اجلدران..

والسجني»(3)، حيث يبتدئ احلوار من طرف السجني:(4)

(4)

فلفـظ احلوار بمدلوالتـه املتتابعة واملتعددة التي يطلبهـا تتيح «للجدران حرية 
واسـعة لالختيار؛ ألنه حرم تلك احلرية، ومل يبق له إال أن يوسـعها – عىل املفارقة 
– للجدران التي تسـلبه حريته، رغبة يف تبديد الوحشـة بأي يشء. إنه معزول عن 
العامل، مفرداً يف زنزانة. فلعل له يف تعداد األشياء وتكثيف تتابعها أنساً شعورياً»(5)، 
وتبعث يف نفسه انفتاحاً حيطم كينونة هذا املكان وتلغي أهم وظيفة من وظائفه.

(1) الديوان، ص : 1183.
(2) شعر الربدوين دراسة أسلوبية، ص: 49.

(3) الديوان، ص: 999.
(4) نفسه، ص : 999.

(5) شعر الربدوين، دراسة أسلوبية، ص: 74. 
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ومل يقف عند هذا الطلب إنام تبدو اجلدران فاعالً مشاركاً يف طرف هذا احلوار، 
انصياعاً لرغبة الفاعل يف فرض واقع جديد يبدد وحشة املكان:

(1)

فاجلدران اجلزء املجسـد لسـلطة االنغالق هنا صارت طرفـاً يف خلخلة النظام 
السـائد يف هذا الفضاء، فاختفاء الصمـت داللة عىل قدرة الذات يف قلب املوازين 

وخلق انفتاح ممكن من صميم االنغالق.(1)
قـد ال تسـتمر هذه القدرة عىل مواجهة سـلطة اإلغالق هبذا املـكان وبدالً من 
مواجهة الذات لذلك فإهنا حتمل مضامينه إىل صميمها وجتسـد األفعال املنبثقة يف 
نفس طبيعة املكان، ففي النموذج: «حتوالت أعشـاب الرماد»(2) تستسـلم الذات 

لسلطة السجن، وتصبح جزءاً من مكوناته:(3)

(3)

وهـذا حتول خطـري يف برنامج الفاعل الرسدي ييش بالقـدرة القوية هلذا املكان 
يف صناعـة التحول لكل الشـخصيات التي تتصل هبذا املـكان، وخطورة التحول 
تكمن يف أن هذا املكان أصبح حيمل انغالقاً مزدوجاً فهو إضافة النغالقه املعهود، 
منغلق يف داخل الفاعل. وتنعدم مع ذلك إرادة التغيري؛ ألن الفاعل تلبس السجن 
واتصـل بـه من داخله ، فيسـتحيل حينئذ بزوغ أي أمل يف إجيـاد حتول نحو مكان 

أكثر انفتاحاً.

(1) الديوان، ص: 1000.
(2) نفسه، ص: 900.

(3) نفسه.



 





إن طبيعـة التوظيـف الرسدي يف متن الربدوين الشـعري قد جعلـت هذا املتن 
يبدو يف أسلوبني خمتلفني:

األول: أسـلوب الرسد احلكائي ويالحظ هذا يف دواوينه األوىل حيث تسـيطر 
احلكايـة وشـيوع املتن ويبدو ذلك من رواسـب التيار التقليدي أو مـن آثار قراءة 
الشـعر العريب القديم الذي حيفل بمثل هذا التوظيـف ذي الصبغة احلكائية، وهو 
يشـكل نسقني: نسق التتابع، ونسـق التضمني. ففي نسق التتابع تأيت احلكاية وفق 
التسلسـل املنطقـي لألحداث وهي يف حالة متاسـك دون أن تتأثر بالصور اجلزئية 
املتولدة من الصياغة الشعرية، بيد أن احلكاية قد تركز عىل عنرص معني من عنارص 
املتن احلكائي خيتلف هذا من نص إىل آخر، أما نسق التضمني فإنه جيعل من النص 
مجاعـاً لعدد مـن احلكايات لكن مع وجـود رابط من نوع ما يعمـل عىل توحيدها 

ألداء هدف داليل واحد.

الثـاين: أسـلوب الرسد الدرامي الـذي يظهر يف دواوينه املتأخـرة حيث تتجىل 
الدرامية الرسدية من املوضوعية املتأتية من طرح األفكار بوسـاطة شـخص ثالث 
متجسـدة يف تقنية القناع الذي يظهر يف شعر الربدوين يف غري نص فكان النموذج: 
«حتوالت يزيد بن مفرغ احلمريي» أهم نموذج يستحق حتليل رسدية القناع داخل 
املتـن بام جيسـده مـن درامية واضحة للتشـكيل الرسدي، وكذلـك مرسحة النص 
وشيوع احلوار بشقيه الداخيل واخلارجي، فاحلوار الداخيل قد يشكل أحياناً النص 
كامالً وتكون العنارص األخر رافداً هلذا التشـكيل، كام قد يكون جزءاً من البناء 
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أو مقدمـة تفتح األفق واسـعاً للرسدية والداللة، أما احلـوار اخلارجي فإنه أحياناً 
يمتلك زمام النص بحيث ال يظهر سـو احلـوار يف جمرياته وتكون بقية العوامل 
والعنارص مكثفة فيه، كام أنه قد يتشكل يف مقاطع متوازية أي عندما ينقسم النص 
عـىل مقطعـني كل منهام يوازي اآلخـر وحياوره، وتعـد املفارقـة يف البناء الرسدي 
من أهم جتليات األسـلوب الدرامي بـام تعرضه من تقنيات خاصة إما باجلمع بني 
الـدوال املتضادة، أو بإسـناد برامج متضادة لعامل واحـد أو بجعل الفاعل منفذاً 
لربناجمـني رسديـني متضادين أو متصارعـني، أو تكريـس رصاع الربامج الرسدية 

بوصف الرصاع وجهاً من وجوه املفارقة.

ولئن كان البحث يف أساليب الرسد قد ماز بني نوعني منها فإن الرؤية الرسدية 
تتخلـل كل نـص أو قـل كل وحـدة رسدية؛ لـذا فقد أفـرز فحص متـن الربدوين 

الشعري عن وجود أربعة أنواع للرؤية فيه هي:

 الرؤية اخلارجية املوضوعية: وفيها يكون الراوي خمفياً وهو يقدم شخصيات 
النص دون أية تدخالت منه أو قد يقدم الشـخصيات لكنه يسـائلها أو خياطبها أو 
يقـوم ترصفاهتـا بصورة مبارشة أو غري مبارشة، وهو قـد يتذبذب قرباً أو بعداً عن 
األحـداث وقـد ينتقل مع الشـخصيات أو يبقى يف مكان واحـد، وهو يف كل هذا 

ملتزم برسد ما يراه أو ما يسمعه أو ما تدركه إحد حواسه.

الرؤيـة اخلارجيـة الذاتيـة: وتظهـر عندما يعرض الـراوي املظاهـر اخلارجية 
منطلقاً من ذاته فتعمل الذات عىل تشكيل املظاهر اخلارجية بصياغة جديدة.

الرؤيـة الداخليـة املوضوعية: وجيسـد هذه الرؤيـة الراوي العليـم بكل يشء 
عندما يقدم غريه فيكون الراوي خارج احلدث ومع هذا يستطيع التعمق يف العوامل 

الداخلية للعوامل، ويالحظ شيوع هذه الرؤية يف الدواوين األوىل للربدوين.

الرؤية الداخلية الذاتية: وهذه الرؤية التي تسيطر عىل شق كبري من املتن؛ ذلك 
أن الراوي فيها يكون قريباً جداً مما يروي فهو حارض يف الفعل ومشارك فيه، إنه يف 

الغالب يتحدث عن ذاته.
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وإذا كان الفضـاء قد اسـتعمل - نظرياً - إطاراً منهجياً لدراسـة مكوين الزمن 
واملـكان فقـد تم رصدمها بوصفهـام عنرصين من عنارص الـرسد بغض النظر عن 
متظهرمها خارج هذا اإلطار؛ لذا فالزمن جتىل فقط من خالل تقنيتي الرتتيب واملدة، 
فالرتتيـب يعني قياس ترتيب احلكاية مقابـل اخلطاب ويف هذا تبني أن هناك عدداً 
مـن النصوص التي عملت عىل كرس النسـق املنطقي يف الرتتيـب الزمني؛ لغايات 
 فنية وداللية، فتظهر حينئذ تقنيتا االسـرتجاع واالسـتباق، وهناك نصوص أخر
حافظت عىل ذلك الرتتيب يف عرض احلدث لغايات فنية أيضاً تقدم الشعري عىل 
الرسدي ، أما املدة وما تفرزه من تقنيات فإن متن الربدوين الشـعري قد جتلت فيه 
تقنيتا الوقفة واملشهد فقط ليبقى احلذف واملجمل يف نصوص قليلة وذلك مراعاة 

خلصوصية الشعر املكثف أصالً للوحدات الرسدية. 

أما املكان فيتجىل من خالل ثنائيتي االنفتاح واالنغالق، وقد تشـكل االنفتاح 
يف املوازنة بني عاملي املدينة والقرية، أي بني العدائية واأللفة، أما االنغالق فيتشكل 

بني العدائية املتمثلة يف السجن والقرص، واأللفة املتمثلة يف البيت والكوخ. 






 Performance - Performance 1 – األداء
 هو الطور الثالث من أطوار الرسم الرسدي،( التحريك – الكفاءة – األداء – 
التقييم) ويعمل عىل جتلية «فعل الكينونة» يفيض احلدث الذي يقوده الفاعل املنفذ 
إىل حتويـل احلالة، ويرتبط الفاعل املنفذ عىل هذا األسـاس بــ «كينونة الوضعية»، 
يف هـذا الطـور يدخل الفاعـل املنفذ يف عالقة مع حتويل يسـتند بـدوره إىل عالقة 
بـني فاعل حالـة وموضوع قيمة، ويمكن أن يشـكل األداء بوصفـه برناجماً رسدياً 
للفاعـل املقتدر والفاعل نقطة انطالق إلرسـاء دعائم سـيميائية خاصة باحلدث، 
ويتقابـل األداء مـع التحريـك بوصفه وجهه املحقـق، وتتميز احلكايات الشـعبية 
– يف أغلبهـا – بـاألداء التنفيـذي، أي احلصـول عـىل موضوع يعد غايـةً يف ذاته، 

وبعبـارة أخـر تضمني الفعل غاية حمدودة بشـكل مسـبق، تتلخص يف الوصول 
إىل هـدف مسـطر بوضوح منـذ البداية، [ينظـر: السـيميائية أصوهلـا وقواعدها، 
ص: 115، وقامـوس مصطلحـات التحليل السـيميائي للنصوص، ص: 128، 
129، ومدخل إىل السيميائيات الرسدية، سعيد بنكراد، الطبعة الثانية، منشورات 
االختـالف، اجلزائر العاصمـة، 2003، ص: 63، 64، 65، ويالحظ أن سـعيد 

بنكراد يستخدم مصطلح اإلنجاز بدل األداء].

Programme Narratif  - Narrative Program 2- الربنامج الرسدي
 هـو تتابـع احلـاالت وحتوالهتـا املتسلسـلة عـىل أسـاس العالقة بـني الفاعل 
واملوضـوع، وحتوهلا، إنه التحقق اخلصويص للمقطوعة الرسدية يف احلكاية، يعني 
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سلسـلة مـن احلاالت والتحوالت التـي تتالقى يف العالقة بـني الفاعل الدال عىل 
احلالـة وموضوعـه، حيدد الربنامـج الرسدي دائـامً باحلالة (يف عالقتهـا بموضوع 

القيمة) التي ينتمي إليها.

إن هذه التحوالت املتموضعة بني احلاالت يامرسها الفاعل املنفذ بإحداث تغري 
يـدل داللة قاطعة عىل أن االنتقال من عالقة إىل أخر مرهون بتحويل بـ/فعل/
ـر عليـه قواعد برنامـج رسدي نصوغه إىل حالتـني متاميزتني وصليـة وفصلية  تُ
يمتلك فيهام الفاعل موضوع القيمة، أو يفقده، يتم االمتالك يف الربنامج الرسدي 
مـن خـالل عملية االنتقـال من وضعيـة االفتقـار إىل تعويضـه، ويعـرب الربنامج 

الرسدي الثاين عن وضعية يفقد فيها الفاعل موضوعه [يف حالة الرسقة مثال].

تأسيسـاً عىل هذا ال يتحقق وجـود برنامج رسدي مبني عىل حتويالت متدرجة 
ممفصلـة ومنظمة يف وحدات متميـزة إال يف مقابلته لربنامج آخر يتبادل الرتابط يف 
عالقته به، وكل حتويل وصيل يفيض حتامً إىل إحداث حتويل فصيل للفاعل املقابل، 
ويتحدد الربنامج الرسدي إما من خالل تعاقد بدئي حيدد نمط تداول املوضوعات 
داخل املسـاحة النصية الفاصلة بني حلظتي البـدء والنهاية، وإما من خالل قواعد 
إرسال قواعد بنية سجالية تضع عىل مرسح األحداث فاعلني يتصارعان من أجل 
احلصـول عىل نفـس املوضوع، [ينظر: قامـوس مصطلحات التحليل السـيميائي 
للنصـوص، ص: 148، 149، والبنية الرسدية يف النظرية السـيميائية، رشـيد بن 
مالك، السدايس األول، دار احلكمة، اجلزائر،2001م، ص: 20 – 25، ومدخل 

إىل السيميائيات الرسدية، ص: 67 - 72].

 

 Manipulation - Manipulation 3- التحريك

يعد التحريك الطور األول للرسـم السـردي، ويتعلق األمر في هذا المسـاق 
حدثاً لفعل عامل آخر، ويناسـب  بإبـراز (فعـل الفعل) حيث يفعل العامل فعالً مُ
هذا في النص تأسـيس فاعل لتحقيق برنامج. يطلق المرسل على الدور العاملي 
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الخاص بمنشئ فعل عامل آخر، (ويتم ذلك من خالل اإلقناع، التهديد، اإلغراء، 
الوعد).

والتحريك يعني الدفع بالفاعل للقيام بفعل ما أو االقتناع هبذا الفعل فإذا كانت 
، فإهنا تفرتض  اإلرادة حمموالً صوغياً «أريد أن أفعل كذا» بحكم ملفوظها وصفياً
وجـود حالة نقص مـا قابلة للتغيري ووجوب التغيري، ويقـوم التحريك املتموضع 
من الناحية النظمية بني إرادة املرسل وحتقيق الربنامج الرسدي املقرتح من املحرك 
من طـرف املرسـل إليه/الفاعل عىل اإلقنـاع املفصل للفعل اإلقناعي للمرسـل، 
والفعل التأوييل للمرسـل إليه، [ينظر: السيميائية أصوهلا وقواعدها، ص: 114، 
ومدخـل إىل السـيميائيات الرسديـة، ص: 56 – 59، وقامـوس مصطلحـات 
التحليل السـيميائي للنصوص، ص: 102 - 105، ويالحظ أن رشـيد بن مالك 
مل يسـتقر يف ترمجة املصطلح Manipulation إذ يرتمجه هنا بـ«االسـتعامل» ويف كتبه 

األخر«اإليعاز»، و«التحريك»]. 

 état & Transformation-State & Transformation 4 - احلالة والتحول

 تعـرب احلالـة يف النظرية السـيميائية عن الكينونـة [ وجدت زيـداً مريضاً]، أو 
امللك [ يملك زيد ثروة] وتستعمل للداللة أيضاً عىل العالقة/الوظيفة التي تربط 
الفاعل باملوضوع ارتكازاً عىل مفهوم الوظيفة/الصلة، يمكن صوغ ملفوظ احلالة 

عىل النحو اآليت:

يف حالـة حتقق امللفوظ الوصيل تعرب صلة الفاعل باملوضوع بشـكل إجيايب عند 
وصله[ يملك زيد قرصاً] وتعرب هذه الصلة بشكل سلبي عند فصله يف حالة حتقق 

امللفوظ الفصيل [ فقد زيد ماله].

أما التحول فهو االنتقال من حالة إىل أخر ويأخذ شكلني متاميزين:

حتويل وصيل حيقق االنتقال من حالة فصلة بموضوع القيمة إىل حالة وصلة به.

حتويل فصيل حيقق االنتقال من حالة وصلة بموضوع القيمة إىل حالة فصلة به.
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وبنـاءً عىل هذه املعطيات يمكن التسـليم مبدئياً بـأن احلالة األوىل عندما تكون 
متبوعة بتحويل، فإن ذلك يستلزم حالة ثانية حمولة: 

حالة أوىل ← حتويل ← حالة ثانية.

يسـتلزم التحويـل يف مجيع احلاالت فاعـالً منفذاً هو يف الواقع ليس شـخصية 
وحتـى املوضـوع الـذي يسـعى إىل حتقيقه ليس شـيئاً حمـدداً بـل أدواراً ومفاهيم 
ووضعيـات تركيبية حتكمها عالقة تضايف وتقاس درجة الرصاع بني العوامل يف 
النص بالقيم التي يسـعى كل طرف للدخول يف وصلـة هبا، [ينظر: البنية الرسدية 

يف النظرية السيميائية ص: 11 – 16].

 Sujet - Subject 5 - الفاعل

 هـو الذي يشـكل الطـرف الثاين داخل النمـوذج العامـيل، يف مقابل املوضوع 
بحيث يشكالن العمود الفقري هلذا النموذج، وهناك نوعان من الفواعل، األول: 
فاعـل احلالـة، وهو الذي يكون يف حالـة اتصال أو انفصال عـن موضوع القيمة، 
والثـاين: الفاعـل املنفذ، وهو الـذي يدخل يف رصاع مع هذا الطـرف أو ذاك؛ من 
أجـل حتقيـق رغبة، أو تقديـم خدمة لفاعل احلالة، أو مسـاعدته عـىل الدخول يف 
اتصال بموضوع القيمة، الفاع املنفذ قد يعمل عىل املساعدة لقطع فاعل احلالة عن 
موضوع قيمة، وإسناده لفاعل حالة آخر، وقد يكون فاعل احلالة هو نفسه الفاعل 
املنفذ، كام أن هناك بعض التحوالت يف فاعل احلالة دون وجود فاعل منفذ كام هو 
األمـر يف اللقية، حيث يتصل الفاعل بموضوع ما لكن يف هذه احلالة قد يمكن أن 
يعد احلظ فاعالً منفذاً عىل هذا االتصال، [ينظر: مدخل إىل السيميائيات الرسدية، 
ص:48، 49، 50، مقدمة يف السـيميائية الرسدية، رشـيد بـن مالك، دار القصبة 
للنـرش، اجلزائـر، 2000م ص: 18 – 22. والبنية الرسدية يف النظرية السـيميائية 

ص: 21، 22، 23].
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 Carré Sémiotque - Semiotic Square 6 - املربع السيميائي
 يفهم من املربع السـيميائي التمثيل املرئي للتمفصل املنطقي ألية مقولة داللية 
حيث يمكن أن يوضح ويمثل نظام العالقات بوساطة نموذج منطقي يربز شبكة 
العالقات، ومتفصل الفوارق، ويمثل املربع السـيميائي العالقات األساسـية التي 
ختضـع هلا بالـرضورة الوحدات الدالليـة لتوليد عامل داليل، ويسـاعدنا عىل متثيل 
العالقـات التي تقوم بني هذه الوحـدات؛ قصد إنتاج الداللة التي يعرضها النص 

عىل القراء، ويتضمن املربع السيميائي العالقات اآلتية:
- عالقات التناقض.

- عالقات التضاد.
- عالقات التضمن.

وبنـاء عىل هـذه املعطيـات النظرية تتجسـد عىل سـبيل املثال الـدورة الداللية 
للمحلل واملحرم يف شهر رمضان عىل هذا النحو:

حمــــرم  حمــــــــلل     
أكل  عمل      

رشب  تفكري      
اجلامع  حترك      

ال حمــــلل   ال حمــــــرم     
النوم كل النهار  الرشب سهواً     

التوقف عن العمل  األكل سهواً      
فتتمثل عالقة التناقض بني: املحلل، والالحملل وكذلك بني املحرم والالحمرم،
وتتمثل عالقة التضاد بني: املحلل واملحرم، وكذلك بني الالحمرم والالحملل،

وتتمثل عالقة التضمن بني: الالحمرم واملحلل، وكذلك بني الالحملل واملحرم، 
[ينظـر: قامـوس مصطلحـات التحليـل السـيميائي، ص: 23 - 37. مقدمـة يف 

السيميائية الرسدية، ص: 14 – 16].
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 Destinateur/- Addresser Destinataire Addressee 7 - املرسل/املرسل إليه
 يعد املرسـل واملرسـل إليـه املزدوجة الثانيـة للفواعل التي تدخل يف تشـكيل 
النمـوذج العاميل. ينبغي أن تتصور عالقتهام إما من منظور املرسـل أو من منظور 
املرسـل إليـه، إذا كانـا عاميل رسد فإهنـام ما مها إال هيئـات عاملية متميـزة بعالقة 
التضمن األحادية اجلانب بني املرسـل – عنرص مفرتض – واملرسـل إليه – عنرص 

مفرتض أيضاً- ترد هذه العالقة للتبليغ بينهام.
يتحـدد إدراج مزدوجـة: املرسل/املرسـل إليه داخـل النموذج العامـيل انطالقاً من 
املوضـوع الذي يتموضع عىل حمـور الرغبة (عالقة فاعل/موضوع) ويسـتقر يف الوقت 
نفسه عىل حمور التبليغ. [ينظر: قاموس مصطلحات التحليل السيميائي، ص: 55، 56، 

.[57
 

 Narratif  Parcours – Narrative Path 8 - املسار الرسدي

 يسـتعمل هـذا املصطلـح للداللة عىل سلسـلة مـن الربامج الرسدية البسـيطة 
واملعقدة .

حيدد الفاعل انطالقاً من الوضعية التي حيتلها يف املسار وطبيعة مواضيع القيمة 
التي تدخل يف اتصال معه.

خيضع املسار الرسدي للتسلسل املنطقي لنموذجني: الربنامج الرسدي الكيفي 
(برنامـج الكفـاءة) املسـتلزم للربنامج الـرسدي اخلاص بـاألداء، [ينظر: قاموس 

مصطلحات التحليل السيميائي، ص: 127، 128].

Adjuvant - helper 9 - املساعد

«يناسب املساعد القدرة – الفعل املفردة وهو بمثابة املمثل الذي يقدم املساعدة 
إىل الفاعـل رغبـة منه يف حتقيـق برناجمه الـرسدي»، [ينظر: قامـوس مصطلحات 

التحليل السيميائي، ص: 18].
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 Opposant - Opponent 10 - املعيق
 هـو شـخصية أو عامـل تضع احلواجـز أمام الفاعـل وحتول بينـه وبني حتقيق 
الرغبـة وتبليـغ املوضوع، [ينظر: قاموس مصطلحات التحليل السـيميائي، ص: 
124. يضـع ابن مالـك يف هذا القامـوس كلمة (املعارض) ترمجـة هلذا املصطلح 

خالفاً ملا هو موجود يف بقية املراجع].
 

Enoncé - Enunciate 11- امللفوظ
«يفهـم مـن امللفـوظ كل وحـدة دالـة مرتبطـة بالسلسـلة الكالميـة أو النص 
املكتـوب ومتقدمة عـىل كل حتليل ألسـني أو منطقي يف مقابلـة للتلفظ الدال عىل 
احلـدث الكالمي امللفوظ هـو احللة الناجتة بمعـزل عن األبعـاد النظمية (مجلة أو 
خطـاب)، وحيتوي امللفـوظ يف أغلب األحيان عىل عنارص حتيـل عىل هيئة التلفظ 
وهـي تشـمل من جهـة الضامئـر، الضامئر امللكيـة الصفات الظـروف، املؤرشات 
الفضائيـة والزمنية، ومـن جهة أخر األفعال التحقيقيـة» [قاموس مصطلحات 

التحليل السيميائي، ص: 65].

 Objet - Object 12 - املوضوع
 هناك نوعان من املوضوعات: موضوع قيمة، وموضوع جهة، موضوع القيمة 
وهـو الـذي يربطه مع الفاعـل عالقة االفتقـار أو الرغبة بحيث يكـون الفاعل يف 
حالـة اتصال أو انفصال عـن موضوع القيمة، ويالحظ أن هناك أشـكال صورية 
للموضوع فعندما يمتلك شخص سيارة يف املجتمع اليوم فإنه ال يملكها لذاهتا، بل 
لتسـخريها بغرض التنقل الرسيع فهو يشرتي يف األعم األغلب شيئاً من احلضوة 
االجتامعية أو اإلحسـاس احلميمي بالقوة، ومن ثم فإن املوضوع املستهدف ليس 
يف الواقع إال ذريعة تستثمر فيه قيم ويفيض إىل توسيط العالقة بني الفاعل ونفسه، 
واملوضـوع ال يمكـن أن يتحـدد إال يف عالقتـه بالفاعل. فخارج عنـرص الرغبة ، 

راغب ومرغوب فيه ال يمكن للموضوع أن يتحدد عنرصاً داخل العالقة.
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أمـا موضوع اجلهـة فهو الذي يكـون امتالكه رضورياً لتأسـيس كفاءة العامل 
الفاعـل قصـد التحويل الرئيـس، قد تعد الكفـاءة بوصفها موضوعـاً منفصالً أو 
متصـالً بالفاعـل، وتنبني عىل جهـات إرادة الفعل ووجوب الفعـل والقدرة عىل 

الفعل ومعرفة الفعل، ويمكن توضح هذا من خالل األمثلة اآلتية:

- أعرف كيف أوفر لك طريق تربح هبا أكثر (معرفة الفعل).

- أريد أن أوفر لك طريقة تربح هبا أكثر (إرادة الفعل).

- أستطيع أن أوفر لك طريق تربح هبا أكثر (قدرة الفعل).

- جيب أن أوفر لك طريقة تربح هبا أكثر (وجوب الفعل).

ويمكن توضيح ما سبق من خالل الرسم التايل: 

تربح هبا أكثرأن أوفر لك طريقةأريد

موضوع قيمةبرنامج رسدي مضمرموضوع جهة

[ينظر: قاموس مصطلحات التحليل السـيميائي، ص: 124، 125. ومدخل 
إىل السـيميائيات الرسديـة ، ص: 48، 49، 50. ومقدمة يف السـيميائية الرسدية، 

.[22 – 18
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