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اخلطاب السردي يف ديوان "احلمى" لغازي القصييب
 مثيبة ماطر اهلذل.د

األستاذ املساعد بقسم اللغة العربية
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية يف جامعة الباحة

:امللخص
 إال أهنا قد تتددال فينتُ ُج لندا نص مزيج بني اجلنسد د د د د د ددني فتتميز، ومتيز جنس عن غريه،متيزت أدوات اإلبداع عندد األدابء بني نثر وشد د د د د د ددعر
 الذي جاء، وموضوع هذه الدراسة التمازج بني السردية والشعرية عند القصييب, والعكس من ذلك, القصيدة مبميزات القصة أو النثرية بشك عام
 مث ا ديث عن تنوع اآلاثر األدبية عند، ومن أهداف هذا البحث ا ديث عن الس د ددرد مقدمة نظرية،) عنوانه (اخلطاب الس د ددردي ا ديواى ا م
 املتضمنة مفهوم السرد، واألشكال السرديّة،"  وموضوع الدراسة يتمحور حول األنواع السرديّة ا ديواى "ا م،القصييب بني النمط النثري والشعري
وقد اند ددطفينا املنهج الوند ددفت التحليلت فهو املنهج الذي تقتضد دديه مث هذه الدراسد ددات وال ل, مع التحلي والنقد للنماذج الواردة ا الدراسد ددة
 وقد لرج البحث بعد تلك الدراس ددة بعدة نتااج منها متيز القص ددييب ابقتداره عل املزج، وتكش ددو جوانإل اإلبداع فيها،النص ددول الش ددعرية وتفس ددرها
 ومن أهم ما يون د د د د ددت به، وهذ التمازج بني الفنوى األدبية يعطت للفن األديب نكهة فنية متأرجحة بني اللغة الش د د د د ددعرية واللغة النثرية،بني فنوى األدب
 ذلك، هذا ا الذي اعلهم ذوا ياخت أدبية متمايزة عمن س ددبقهم، حقهم من الدراس ددة والبحث،البحث أى ينال ش ددعراوخ ولان ددة املعان ددروى
. ال عل أنه سجن له أمناطه املتعارف عليها، عل أنه إنتاج إنساين راق،روية األدب بروية لانة
.  السرد اخلطاب الديواى ا م:الكلمات املفتاحية
Narrative Discourse in the Collection of Poems of Al-Hema
Dr. Muthaiba Mater Al-Hudhali
Assistant Professor, Department of Arabic Language
Faculty of Arts and Humanities at Al-Baha University

Abstract:

Tools of creativity of the writers were characterized between the prose and the poetry. Each literary form
is distinguished from other. However, these literary forms may overlap; the mixed text is produced of the
two forms. The poem is characterized by the characteristics of the story or prose in general, and vice versa,
The subject of this study is the combination between the narration and the poetry by ALQOSAIBI, which
was entitled (Narrative Discourse in the collection of poems of Al-Hema), This research aimed to talk about
the narration as a theoretical introduction, then talking about the variety of literary influences varied by
ALQOSAIBI between the prose and poetic forms. The subject of the study focus on the narrative types in
the collection of poems of "Al-Hema" We have chosen the analytical descriptive approach It is the method
required by such studies that analyze and interpret poetic texts and reveal aspects of creativity in them, the
research reached several results after this study, including: ALQOSAIBI was distinguished with his ability
to mix the arts of literature. This combination between the literary arts gives the literary art a swinging
artistic flavor between poetic language and prose language, the most important recommendations of the
research: Our poets, especially the contemporary, have their right to be studied and researched. This right
makes them literary entities differentiated from their predecessors, as well as seeing the literature through
a special vision, as it is a sophisticated humane production, not as a prison with its customary forms.
Keywords: Narration, Discourse, Collection of Poems, Al-Hema.
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د .مثيبة ماطر اهلذيل :اخلطاب السردي ا ديواى "ا م " لغازي القصييب

مقدمة:

إى الشأى ا ا ديث عن األجناس األدبية وتصنيفها ،ومتييز أدوات اإلبداع ا جنس شأى يطول
توضيحه هنا ،أغنت فيه وأفاضت تلك الكتإل واملصادر ،و املراجع ال دثت عن هذا وبك تفصي  ،ولكن رغم
تلك التفاني ال أطالت ا ديث عن جنس أديب سواء شعرا أم نثرا ،إال أى هذه األجناس األدبية قد تتدال
فينتج لنا نص مزيج بني اجلنسني فتتميز القصيدة مبميزات القصة أو النثرية بشك عام ،وابلتايل تكوى القصة قد
متيزت مبيزات شعرية ،وليس جديدا ما سنتحدث عنه هنا مقدمة نظرية ،ولكننا سنخص حبديثنا شاعرا حظ
ابهتمام الدارسني ،وشغو النقاد ،ملا يشكلّه شعره من اإلبداع الذي يُعد ظاهرة الفتة للنظر ا الشعر العريب املعانر،

وقد تنوعت آاثره األدبية من شعر ورواية وقصة ،ابإلضافة إىل آاثره ا جمال النقد والفكر.
مر هبا ا حياته مما أاثر فضول الدارسني والنقاد ،فُكتبت عنه بعض
ما ارتبط شعره ابملواقو ال ّ
سريته الشعريّة.
األطروحات العلمية ،وتناولت الدراسات ّ
شاعرخ هو الد تور غازي القصييب( ،)1وتُعد جتربة القصييب الطويلة وال متتد منذ الستينات امليالدية ابستقاللية
عرب عنها بصدق استثناات من لالل لغة شديدة اإلحياء
نوته بني األنوات الكثرية ،ما أنه ميتلك روية تطلعية ّ
متماسكة وثرية ،وحيف شعره بنربة ذاتية مل جإل الروية الواعية لدى الشاعر ا تعامله مع الواقع العريب وقضاايه
اهلم اإلنساين حني تلتحم الذات ابلعام
املصريية ،و ثريا ما يكوى ا إل والعالقة ابملرأة ا شعره إطارا للحديث عن ّ
واخلال واجملموع ا غنااية ابلغة التأثري(.)2
ما اى اجملموعة من املقاالت الصحفية واألدبية ،ابإلضافة إىل مؤلفاته قد متيزت ابلطرافة ال مل يعهدها
القارئ ،وهت تنم عن توجهات القصييب الفنية وانطباعاته التذوقية ا الشعر ،وأنه شاعرا حقيقيا استطاع أى حيول
جتربته الشعرية املتميزة ا حياته إىل موقو إنساين(.)3
وللقصييب تإل نقدية يلمس فيها بعض من مالمح التجربة الشعرية للقصييب مث ( :قصااد اعجبتين)،
واتصو أسلوب شاعرخ أبنه يتأرجح ما بني اللغة احملكمة النسج ،وال تبدو بسيطة وسهلة لالية من الفضول
 -1ولد عام 1359ه ابإلحساء ابملنطقة الشرقية من اململكة العربية السعودية ،وتلق هبا تعليمه مث أ م دراسته اجلامعية ابلقاهرة ،وسافر إىل الوالايت املتحدة األمريكية،
فحص عل الد توراه ا العالقات الدولية ،وتقلإل ا العديد من املنانإل ،انظر :أدابء سعوديوى (ترمجات شاملة لسبعة وعشرين أديبا) ،حسني ،مصطف إبراهيم ،ط،1
الرايض ،دار الرفاعت للنشر والتوزيع ،ل .353
 -2موسوعة األدب العريب السعودي ا ديث (نصول خمتارة ودراسات الشعر) :املعيق  ،عبد هللا حامد ،ط ،1الرايض ،دار املفردات للنشر والتوزيع2001 ،م ،.ل .65
 -3ا األدب العريب السعودي (دراسات أدبية وقراءات نقدية) :يوسو ،آمال يوسو سيد وآلروى ،ط ،1الرايض ،مكتبة املتنيب1433 ،هد 2012-م .ل .120
•

وقد متيز الشاعر ا التجربة الصحفية واجملالت ،واللقاءات ال تعترب سجال حافال بتارخييه األديب ومسريته اإلبداعية ،وقد اهتم بكتابة السرية الذاتية من بني
األدابء املعانرين له ،ب ومتيز عنهم بكتابة سريته مرتني ا تابه (حياة ا اإلدارة) ،وقد ر ز فيها عل حياته اإلدارية ،و تابه (سرية شعرية) وموضوعه عن سريته
العامة ،وله مقاالت نُشرت ا الدورايت واجملالت املعروفة ،وغري ذلك من الكتإل املطبوعة مث ( :رج جاء وذهإل) (قصااد أعجبتين) (املزيد من رأيت املتواضع)
(األسطورة) ،انظر( :دراسات أدبية وقراءات نقدية) الساب .
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وا شو ،وتقرتب أ ثر من مسات القصيدة العمودية فيما تتميز به من وضوح وبساطة ،وبني تلك اللغة املنسابة
السلسة ا نياغة مجلها وا ترا يبها ،ذات إيقاع وقواا متقاربة مما اع هذا النمط قريإل من املقطوعات النثرية
ال انتشرت ا الشعر ا ديث.
وأدب القصييب ذو قيمة فنية نقدية تنم عن جتارب غنية ومليئة وحافلة ابملواقو الشجاعة ال ميّزت جي
الشاعر ،لتحقي الرايدة ا جمال الشعر والنثر.
ورغم سعة اجملال اإلبداعت والفين الذي تإل فيه القصييب ،إال أننا الرتخ ديواخ من حبر أدبه ،ألى ما مييزه
هو ميله للنمط النثري السردي ،ومتايز األنواع السردية فيه وهو ديواى "ا م ".
وا معرض نقدخ التحليلت البد أى نشري سريعا ملعىن السرد و ذلك اخلطاب ،ونبذة بسيطة عن اترخيهما ا
الدراسات النقدية.
أوال :اخلطاب :هو التمييز بني األبنية األساسية واالضافية ا لغة اخلطاب ،أي أى للخطاب وظيفة ليلة
بالغية وأدبية ،وهت تقوم عل مرتكز ألسين ا مداها األول،فلم تعد دراسة اخلطاب حمصورة ا جمال اللغة ،مثلما
اى الوضع مع البالغة ،فقد عُنيت الدراسات النقدية ا ديثة بدراسة اخلطاب األديب الفنية والنوعية ،وذلك للكشو
عن بعض األبنية األدبية ومدى أمهيتها ،وأتثري تلك األنواع ا عمليات التوان سواء معرفيا أو وجدانيا.1
اثنيا:السرد :السرد أو القص هو فع يقوم به الراوي الذي ينتج القصة ،وهو فع حقيقت أو ليايل مثرته
اخلطاب ،ما يشم السرد عل سبي التوسع ،جمم الظروف املكانية والزمنية واخليالية ال يط به ،فالسرد عملية
انتاج ميثّ فيها الراوي دور املنتج ،واملروي له دور املستهلك ،واخلطاب دور السلعة املنتجة.2
وتسرد الدمع ،وتسرد املاشت :اتبع
تسرد ال ّدرّ ،
تسرد الشتء :تتابع ،يقالّ :
وا املعجم الوسيط يُقالّ :
لطاه(.)3
قص حادثة واحدة أو أ ثر ،ليالية أو حقيقية.
ويعترب السرد ُّ
ويشري إىل عدم إمكانية وجود سرد مامل يكن هناك حكاية ،وهو عرض لتسلس األحداث واألفعال (.)4
ِ
السرد :اخلرز ا
وا لساى العرب لغة :تَد ْقدمةُ شتء إىل شتء أتيت به متسقا بعضه ا أثر بعض متتابعا ،و ّ
األدمي ،وقي سردها :نسجها ،وهو تدال ا ل بعضها ببعض ،وفالى يسرد ا ديث سردا أي يتابعه ويستعج
فيه ،وسرد القرآى اتبع قرآته ا حدر منه ،والسرد :املتتابع (.)5
( - 1التوان وانفتاح الذات) األستاذ الد تور /ا ريب ،فرحاى بدري ،جملة مر ز ابب للدراسات اإلنسانية ،مج  ،8العدد  ،3ل415
 - 2مادة (سرد) ،انظر :معجم مصطلحات نقد الرواية عريب – إنكليزي – فرنست ،د :لطيو زيتوين ،ل 105
 -3املعجم الوسيط :جممع اللغة العربية ،ط ،4القاهرة ،مكتبة الشروق الدولية 1432-ه2011-م .مادة "سرد " ،ل .443
 -4األجناس األدبية :ستالوين ،إيو ،ترمجة :حممد الز راوي ،ط ،1بريوت ،مر ز دراسات الوحدة العربية 2014 ،م .ل .111-110
 -5لساى العرب :البن منظور( ،د.ط) ،بريوت ،دار نادر2000 ،م ،مادة "سرد" ل.165
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ونستخلص من هذا التعريو املعجمت أمرين مهمني:

أوال :أى هناك عنصرين مهمني للنص السردي ومها :الراوي وهو ما يُعرف ب د (السارد) ،وا دث وهو
(ا كاية).
اثنيا :وجود لصااص ومسات للسرد وهت :التتابع ،وإحكام االتساق.
ويُعد السرد أقدم أشكال التعبري اإلنساين ،وهو يقوم بوظيفة مهمة من أج إحداث نشاط إنساين جبميع
نوره املادية واملعنوية.
ما مر السرد مبراح "بدأت شفاهة قب امليالد بفرتة طويلة ،وغري حمددة بشك قاطع ،و انت هذه البداية
ُمرتبطة بشيئني:
األول :األسطورة الشفهية.
والثاين :الطُّقوس الدينية املرتلة" (.)1
هذا ابلنسبة لآلداب الغربية ،أما ا النقد العريب القدمي ،فهناك إشارات ملفهوم السرد ،منها ما ورد عند ابن
رشي ا تابه "العمدة" ،وهذا ا قوله" :ومن الناس من يستحسن الشعر مبنيًّا بعضه عل بعض ،وأخ أستحسن
أى يكوى بيت قااما بنفسه ال حيتاج إىل ما قبله ،وال إىل ما بعده ،وما سوى ذلك فهو عندي تقصري ،إال ا
مواضع معروفة ،مث ا كاايت وما شا لها ،فإى بناء اللّفظ عل اللفظ أجود هنالك من جهة السرد" (.)2
الشعر" ،الذي يقول" :وعل الشاعر إذا اضطر إىل اقتصال لرب ا شعر،
أما ابن طباطبا ا تابه" :عيار ِّ
دبدَره تدبريا يسلس له معه القول ،ويطرد فيه املعىن ،فيبين شعره عل وزى حيتم أى ُحيش مبا حيتاج إىل اقتصانه
تقص ُحيذف منه ،وتكوى الزايدة والنُّقصاى يسريين غري خمدجني ملا يستعاى فيه هبما،
بزايدة من الكالم خيلط به ،أو ٍّّ
وتكوى األلفاظ املزيدة َغ ْ َري لارجة من جنس ما يقتضيه ،ب تكوى مؤيدة له ،وزاادة ا رونقه وحسنه" (.)3
الشعر العريب القدمي بذور متنوعة للسرد ،ولكنها انت إشارات قليلة ا بعض النصول يقول
لقد ورد ا ِّ
امرئ القيس ا قصة يهدد فيها بين أسد ابجتياحهم وقت سرواهتم ا أثر أبيه:
حديث أطار النوم عين وأنعما
أاتين وأنحايب عل الرأس نيلع
وبني يل ا ديث املعجما
دجلت بعيد مآبه
تبني ّ
ّ
فقلت لع د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ّ
()4
أابحوا مح حجر فأنبح مسلما
فقال أبيت اللعن عمرو و اه
 -1البنية السردية ا النص الشعري :زيداى ،حممد ،شهرية  149أغسطس ،القاهرة ،اهليئة العامة لقصور الثقافة2004 ،م ،ل.15
 -2العمدة ا حماسن الشعر وآدابه :ابن رشي  ،قي  :حميت الدين ،حممد ط ،1بريوت ،دار اجلي 1972 ،م.ل.261
 -3عيار الشعر :العلوي ،ابن طباطبا ،قي وتعلي  :سالم ،حممد زغلول ،ط ،1اإلسكندرية ،منشأة املعارف1984 ،م .ل.35
 - 4ديواى امرئ القيس ،تصحيح :مصطف شاا ،ط ،5بريوت ،دار الكتإل العلمية2004 ،م .ل .8
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ويقول ا طيئة ا حوار مع أمه يسأهلا عن نسبه ،ولكنها مل توضح له ا قيقة:
تقول يل الضراّء لست لو ٍّ
وال اثنني فانظر يو شرك أولئكا
احد

هبِلت أملا تستف من ضاللكا
وأنت امرو تبغت أاب قد ضللته
و ذلك ا العصر األموي ،والعباست ََند هذا اللوى السردي ،والذي قد شاع وغلإل عل الشعر ،ومل يكن
ظاهرة فنية فيه ،شعر عمر بن أيب ربيعة ،والذي َند ا شعره الغزيل مالمح القصة الشعرية ،وقد استطاع بفنيته
وإبداعه الشعري أى يربز اجلوانإل النفسية املختلفة لشخصيات قصصه ،من لالل ا وار ال ِّدرامت املتنامت بينها مما
أحدث وحدة فنية ا قصااده.
وَند العنانر السردية من ر ٍّاو وحدث وزماى ومكاى وشخصيات رايسة واثنوية متوفرة ا مالمح السرد
ا كاات ا هذه النصول رغم قلته.
وا العصر ا ديث للقت نظرايت السرد ا ديثة بتشكيالهتا املتنوعة واملختلفة واملتعددة جماالت عم
حيوية جديدة ومتطورة لفعاليات اخلطاب النقدي ،ودفعته إىل االشتغال ا ّر ا يوي عل أحدث اإلجراءات النقدية
ا جمال قراءة النصول األدبية و ليلها وأتوي نصونها ،ما أى جتربة البعض من النقاد اجتهت إىل تشكي لطاب
نقدي يتعاىل عل االنسحاق ت وطأة اآلليات
نقدي يشتغ عل نظرية السرد ويعاين نصونا روااية عربية بوعت ّ
األ ادميية للنظرية ،ويسع إىل إلضاعها لفضاءات النصول وعواملها ولصونيتها (.)2
السرد
وقد يكوى السرد شكال لغواي معربا ،يقوم بنق ا ادثة من نورهتا الواقعة إىل نورة لغوية ،ما أى َ
الفين يستخدم العنصر النفست الذي يصور به األفعال الواردة ا سرد ا ادثة ،وهذا من شأنه أى يكسإل السرد
حيويته ،واعله فنيا (.)3
فظهرت القصة شك سردي لالص بفع انفصاهلا عن املالحم – وال بدأ السرد هبا – حَّت أنبح
ط النص السردي ا ثري من الكتاابت الغربية ابلقصة والرواية" (.)4
القص ملتصقا ابلسرد ،ومن هنا ارتب َ
وهنا ظهر الصراع بني الفكر النقدي ا ديث ،والفكر النقدي القدمي ا وجود األجناس األدبية وهو ما مسح
للمبدع أبى يدال بينها وميازج ،وبذلك تكوى له منبعا ّثرا ينه منه يو يشاء ،وقد يكوى هذا املنهج حمددا
وبسيطا ،أو قد يكوى بريا حبيث ينتج عنه شك جديد (.)5
()1

 - 1شرح ديواى ا طيئة البن السكيت ،دراسة :قميحة ،مفيد ،ط ،1بريوت ،دار الكتإل العلمية1993 ،م .ل91
 -2جتلت اخلطاب النقدي من النظرية إىل املمارسة :عبيد ،حممد نابر ،ط ،1الرايض ،دار األماى2013 ،م .ل .286
 -3األدب وفنونه :إمساعي  ،عزالدين ،ط ،9بريوت ،دار الفكر العريب2013،م ،.ل .113
 -4اجتاهات الرواية العربية املعانرة :الروقت ،السعيد ،ط ،1اإلسكندرية ،دار املعرفة اجلامعية2011 ،م .ل 15وما بعدها.
 -5ثنااية الشعر والنثر ا الفكر النقد حبث ا املشا لة وااللتالف :ويس ،أمحد حممد ،ط ،1دمش  ،منشورات وزارة الثقافة ،سوراي2002 ،م .ل .21
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والفكر ليس العام األويل ا الشعر ،أي ليس ما ينطل منه الشاعر وال هو أيضا ما يبغيه املتلقت من
القصيدة ،ما ميكن القول أبى الداللة ا الشعر هت داللة ختتلو عن داللة النثر من حيث إهنا داللة إحيااية ختييلية
حدسية انفعالية ال تقاس مبقياس من الصدق والكذب ابملعىن األلالقت هلما ،وهت ذلك داللة ال ميكن ويلها
إىل داللة ألرى معادلة من دوى أى تفقد شاعريتها وإذ إى املعىن الشعري ُ لّت وال مقاب أو مضاد له ،ولذلك
انت ترمجة النثر ممكنة حيث ال تنفع الشعر ترمجته (.)1
وبعد هذه املقدمة ال تناولت مفهوم السرد ،واترخيه ،نستطيع أى نقول أنه ال يزال مفهومه ا الشعر قدميه
وحديثه حيت مكانة الصدارة ا األدب العريب ،وقد متيز الد تور الشاعر غازي القصييب من بني جي الرعي الثاين
من شعراء األدب السعودي ،والذين حاولوا جتديد بنية القصيدة و تابتها بطريقة جديدة خترجها من النمطية،
والتقليدية ا جتربة شعر التفعيلة ،ال أظهرت قدرته ومتكنه وإبداعه ا الشعر ،ولع ديواى "ا م " والذي يعرب عن
معاخة إنسانية نادقة عميقة ،هو بعض هذا االجتاه التجديدي ،الذي مجع بني إبداع القصيدة اجلديدة وبني أشكال
خمتلفة من السرد ،وسنعرض ا هذا البحث بعض من هذه األشكال السردية من الديواى.
أمناط السردية الروائية:
ا هذا اللوى ا كاات َند اإلشارة الواضحة لوجود شخص ما يتحدث معه السارد ،وما يساندها من إبراز
لوى من ا كاية ال اعتمدت عل ا وار 2أبسلوب الونااي ،وهو يقوم عل االعتماد عل السرد ونظامه ،مبا خيدم
التجربة الشعرية ،ويعدد من أشكاهلا ،فا وار واضح والذي بدأ به النص وخماطبة الغااإل بضمري مباشر بغرض
االستفهام والتنبيه ،فوراء ا كاية أحداثها التارخيية وقصصها البطولية ،يقول:
أخ اترخيت أال تعرفه؟
لالد ينبض ا روحت وسعد.
ويعتمد القصييب أحياخ أسلوب ا كاية 3عل لساى الشاعر ،ويتشك وف منظور النص وا كاية ،مث
ا دث وتشكلت الزماى واملكاى ،والشخصيات املتخاطبة ،ما ا نص "املوت وجالج " (:)4
بسط املوت اي جالج فيه
فماذا أعطيته اي جالج ؟
هذي الزهور؟ ما أفجع الزهر
 -1املصدر الساب  ،ل .129
 - 2ا وار :هو تبادل الكالم بني الشخصيات ،وقد أنبحت دراسة ا وار جتمع بني البحث ا اللغة فع والبحث فيها لعإل ،أي بني اللغة احملققة ا االستعمال الفعلت
واللغة احملققة ا االستعمال الوهت (الرواات ،مثال) انظر " معجم املصلحات نقد الرواية ،الساب  ،ل 79
- 3ا كاية :هت مادة الرواية ،وهت العَامل الذي يقدمه النص الرواات ،أي األحداث والشخصيات واملكاى والزماى ،انظر :معجم مصطلحات نقد الرواية ،الساب  ،ل 77
 -4الديواى ،ل .47
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نريعا عل نيوب املناج

قيلت هذه القصيدة بسبإل اهنيار مدرسة ا جالج عل طالباهتا ،وأودى االهنيار حبياة عدد منهن(،)1
وهو ا دث 2الذي بُنيت عليه هذه ا كاية ،وال بدأت بصوت السارد وهو الشاعر ،و أنه يشارك ا ا دث،
فيصنع حوارا مع شخص خماطإل وهو هنا "جالج "( ،)3و اى ا وار أبسلوب اجلدل السردي القاام عل ما متليه
روح ا كاية املروية عن طالبات املدرسة ،وقد أبرز ا وار الشك ا ر ت للنّص ا األفعال (بسط ،قلّإل ،رأى)،
واملزج بني هذه األفعال وبني ا ر ة النفسية (ما أفجع ،نريع ،ما رأت األحالم ،بقااي) والكثري من املدلوالت ال
أوضحت مدى عم أتثري هذا ا دث عل النُّفوس،يقول ا تصوير أبشع نورة للموت مثال:
قلّإل املوت طرفه فرأى العش
دماء عل بقااي بالب
هنا شخص الشاعر املوت أبنه شخص قد بك وذرف الدموع ،وشعر ابخلزي والعار من ننيعه حني رأى
هذا األمل الذي للّفه:
ذرف املوت دمعتني وأغض
عن ضحاايه وهو لزايى ذاه
وعندما أنيت لعام الزمن والذي دثت عنه مها حسن القصراوي قاالة ":ونتيجة لعالقة الزمن الرواات
ابلشخصية الروااية ،سوق أقوم بدراسة أبعاد زمن الشخصية (املاضت وا اضر واملستقب  ،معتمدة عل عدة جوانإل
من أمهها أى لك شخصية زمنا لانا ،وإيقاعا مرهوخ أببعاد الزمن ،ال تعم عل تكوين اإلنساى وتشكي
مراح حياته حيث الطفولة والشباب والشيخولة واملوت ،ابعتباره مرحلة من مراح الزمن...إخل"  ،4فنجد أى ا
زمن رواية هذا ا دث عند القصييب تدال ما بني املاضت (بسط ،وقلإل ،وذرف) ،وما بني املستقب (يلتقت،
تتالش ) ،ورمبا أحدث هذا التدال نورة ضبابية ا روية الشاعر جتاه الزمن وإحساسه به ،والذي يلقت بدوره
ظالله عل النص ،ومل َند تر يزا عل مدلوالت الفع بقدر ما هناك تر يزا عل دفع األحداث لألمام والسري هبا إىل
النهاية ال جاءت بعظة وعربة من هذه املأساة:
اي نغريات ليس عند الليايل
بعد طول العناء إال املقات
 -1نفسه ،ل.47
 - 2ا دث :هو مايؤدي إىل تغيري أمر أو لل حر ة أو إنتاج شتء ،انظر" :معجم املصطلحات"...ل 74
 -3جالج  :هت منطقة تنتمت حملافظة اجملمعة ابلقرب من مدينة الرايض ابململكة.
 - 4الزمن ا الرواية العربية :،القصراوي،مها حسن ،ط ،1املؤسسة العربية للدراسات والنشر والتوزيع ،األردى ،2004 ،ل.151
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وَند أى نوت السارد ظهر ا تشكيالت النص ،وسرد األحداث عن طري ا وار الذي ألذ أ ثر من
نورة ما بني عتاب ومواعظ قد وتساوالت وحرية ،وسرد ذ رايت اتضحت من لالهلا األنوات األلرى،
والشخصيات ،وبروز الفضاء 1ا كاات ،ورغم أى هذه ا وارات تظهر أحياخ ،وألرى تكوى ضمنية إىل أهنا نقلت
السرد ا كاات إىل مرحلة بنية اخلطاب السردي بوجه عام.
وَند ا حكاية سردية ألرى يرويها ا ضوء عالقته األبوية اببنته "ايرا " يبثها جتربته العلمية ،ويقو ليبني
هلا أسباب الرحي  ،ودوافعه وأهدافه ،ففت القصيدة يتحول حإل االبنة إىل رغبة جادة ا العم اجلاد للمساعدة ا
بناء مستقب أمج هلا ولزميالهتا ا "ايرا والرحي "(:)2
أيب أال تصحبنا؟ إنين
أود لو تصحبنا.اي أيب
وانطلقت من فهمها آهة
حطت عل اجلرح .ومل تذهإل
مث أييت الرد منه:
اي أمج ا لوات .اي فرح
اي انشوديت اخلضراء اي و يب
أبوك ا املكتإل ملا يزل
يهفو إىل الطيإل واألطيإل
هنا تتضح روية الشاعر للزمن ،وجتديده للمستقب الذي هو موضوع النص ،فالزمن ،واسد القصييب ا
القصيدة أ ثر من قيمة إنسانية ا حني ،يسرد عواطفه األبوية وحبه املتبادل مع نغريته ،تربز القيمة اإلنسانية
الرااعة :قيمة اإللالل ا العم والتفاين فيه من أج تكوين مستقب أفض و قي سعادة أ م لألجيال القادمة
من لالل أسلوب ا وار  /العتاب الذي يوحت أبعم املشاعر ،ويفند تراتبية املشاعر ويسردها شعرا ،ويشع ا
الوقت ذاته بضياء اجلد والنشاط والعم الدووب(.)3

 - 1يرتبط الفضاء ابألدب بعالقتني :األوىل تكوينية قاامة ا تكوين النص األديب والثانية مضمونيه قاامة ا موضوعه ،انظر :معجم مصطلحات نقد الرواية ،الساب  ،ل
.127
-2الديواى ،ل.81
 -3النزعة اإلنسانية ا شعر أيب القاسم الشايب :اجلهين ،هيفاء رشيد ،ط ،1الرايض ،دار املفردات للنشر والتوزيع1435 ،هد2014-م .ل .223-222
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ويتميز النص السردي عند القصييب أحياخ أبنه يبدأ ابستهالل سردي ليخات القارئ  /املتلقت بسردية
اآليت ،ويعتمد عل فع من أفعال ا كاية ،مث ما يلبث الشاعر أ ْى يدل َ ا عموميات اخلطاب الشعري ،فتغلإل
عليه نزعة الونو ،1أو التشخيص ،أو التصوير ،نص " أم ":
مت
يقولوى :إنك ّ
يقولوى :إنك غسلت .فنت
مث دفنت
ويتجسد أمله ا ِ
غد مشرق لألمة العربية ا "أم " (:)2
ا أى دماات
أحسك ّ
رادار نبضك أبصر ما خيتفت
للو نمتك ّأواه لو تبصرين
وسوف تقومني .سوف تقومني .سوف تقومني
تبقني ِ
أنت وهم يذهبوى
فإى عم األم وح ّدة ا لم واستمراريته وحيويته ومتين دميومته جع الشاعر ميي إىل استخدام الفع املضارع
لبلوغ الغاية و قي األم إذ استطاع من لالله أى يسرد ا انسيابية وسالسة إحساسه حنو هذه األمة ا غدها،
وإى القارئ هلذا النص اد ا إحساسه نوعا من التعاطو مع معطياته من إحياءات ومفردات ونورة ،إذ يشعر هبا
حسه ( )3إىل آلر النص الذي يصور فيه حال األمة العربية انطالقا اب ديث من قصة ضياع
و أهنا عزف عل أواتر ّ
فلسطني.
ما سطر القصييب جتربته الشعرية الذاتية حول حياته العملية ا أ ثر من قصيدة مث " :هناك" ،وال مييط
اللثام عن تلك ا ياة ال عاشها ،فهو اوب القفار ،وحيل ا القمم يوان ترحاله ا نميم الوجود ،يعم
إبلالل وحيوية ونشاط ليعود مع الورد حني يعود الربيع:
وذات مساء
ورْ إل ِ ِ ِ
يودعُ وجه السماء
ُ ّ
الضياء ّ
سيألذين الغيإل ا ساعديه
فأمضت وراء الغروب
 - 1الونو :هومتثي األشياء أو ا االت أو املواقو أو األحداث ا وجودها ووظيفتها ،انظر " معجم مصطلحات نقد الرواية ،الساب  ،ل 171
 -2الديواى ،ل .58
 -3النزعة اإلنسانية ا شعر أيب القاسم الشايب ،د .اجلهين ،الساب  ،ل .236-235-234
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إىل حيث ير

الشعراء

تقولني ما ابله مل يعد؟
تقولني أين أراه؟
وتنتظرين عل الباب حَّت تنام النجوم ولكنين
 اي رفيقة عمري.وواحة قفريومشس حيايت .وايقبلة األمنيات
ال حررتين من اليأس .اي وردة األمسيات
الندية ابلعطر والشوق واهلمس
 لكنين لن أعودألين هناك
يرأب الشاعر بنفسه أى تتباه بذلك العم وتلك اإلَنازات فيحي ذلك األمر إىل ا بيبة ا قيقية أو ا بيبة
وشخصه ا
الرمز إذ من املمكن أى تكوى ا بيبة رمز الوطن الذي يرح عنه اتر ا قلبه بني حناايه ،حينما جسده ّ
نورة إنساى يعاتبه عل الرحي :
وإى هزك الشوق سريي
إىل حيث يزدحم الناس فهو هناك
وجه سعيد
عل
وجه حزين
عل
وا ضحكة الطف حني اوع
مع البؤساء
مع الضااعني
فالشاعر ا إفصاحه عن أحالمه ودوافع هذه األحالم أ د أى هروبه مل يكن من اإلغراق ا الذاتية ،ب هو
نتيجة حتمها عليه اجملتمع بنواقصه وعيوبه ومآسيه اإلنسانية ،واملكاى األرحإل للقصييب من وجهة نظر د /هيفاء،
عما يعتم ا قرارة شعوره من غربة أليمة
والذي حشد  -ما تقول  -ج ّ طاقاته اللغوية ليعكس نورة نادقة ّ
اضطرته إىل اللجوء واالستغاثة بطوق َناته دوما لتمد له يد العوى ومنطاد اإلنقاذ لينتشله من جماه الغربة و هوف
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الضياع ،فيلقت جبوقه زفراته بني أحضانه وهو املرأة فيتشبث بوشاح حناهنا ،ورداء دفئها ،وإنه يستوقفها( ،)1ففت
قصيدة "قفت" ( )2يستجدي ويتوس :

قفت ال ترت يين ا الرايح
أحارب ابلنوازف من جراحت
وا رأي د .مصطف إبراهيم أى قصيدة الغزل الواقعت عند القصييب أرحإل وأعم  ،وأندق متثيال لعامله
النفست من القصيدة الرومانسية ،ولقد أضاف هبا إىل قصيدة الغزل ا الشعر السعودي ا ديث ما حق تطورا
ملحوظا بعد القصيدة الرومانسية لدى شعراء اجلي الساب أمثال :حسني سرحاى ،وطاهر زخمشري ،وحممد حسن
فقت وغريهم من الشعراء الرومانسيني ( ،)3ما قد أضاف القصييب هلذا التطور وشاحا مجيال أال وهو السرد ا كاات
عن املرأة وجعلها تستمع ،و اور – مما يذ رخ أبسلوب عمر بن أيب ربيعة ومن قبله أمرئ القيس ،قصيدة" :اي أعز
النساء" ،و"حواء العظيمة" و "حسيب وحسبك" (.)4
واملرأة لدى القصييب األم واأللت وا إل ،يقول ا "اإلفالس"(:)5
اي أماه ،واي ألتاه ،واي حباه
اي َنمة درابه
ما أقس لطو الزمن املوغ
ولئن نّا مني إىل األلذ إبمكانية قراءة تلك النص الشعري بونفه نوره متتالية قصصية ،فذلك ألى القراءة
ستكشو لنا أى ليطا رفيعا يش ّد هذه النصول بعضها ببعض ا هذا العم الشعري ،أال وهو السرد.
وا قصيدة "رويدك" ( )6يلقت اللوم عل بعض الدول ،فيتوجه إىل مصر ا بيبة معاتبا إايها ،ومتمنيا أال
تستجيإل ألي مطمع أو نلح ،فهو جمرد طعم واستدراج الغتيال نفااها وطهرها ونقااها ،ويتخذ املرأة رمزا ملا يريد
( ،)7يقول:
رويدك ال تلقت العفاف عل الرتب
وال ملت طهر الربيع إىل الذاإل
 -1الساب  ،ل .266
 - 2الديواى ل .107
 -3أدابء سعوديوى ترمجات شاملة لسبعة وعشرين أديبا الساب  ،ل .367
 -4الديواى ،ل 175-85-73
 -5الساب  ،نفسه ل .154
 -6الساب  ،نفسه ،ل .139
 -7النزعة اإلنسانية ا شعر أيب القاسم الشايب :اجلهين ،الساب  ،ل153
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رويدك ما خداك للو عيونه

هليإل اخلنا احملموم ،ال أل ا إل
السردية هنا تظهر من لالل نوت املتحدث املمسك بطرف القص ،وقد اعتمد عل النصح والوعظ،
اره خي الشاعر بصوت
ورغم أى عنانر السرد ال تكوى ا بعض النصول مكتملة وواضحه إال أى ا وار الذي ّ
أوحد يعطينا تصورا امال قصة متكاملة األر اى وففت هناية النص ،يقول:
رويدك ما أقس لقاء غريرة
بوغد .وسفاح بشاردة اللإل
وزهر إبعصار .وطف بقات
ونقر بعصفور شكت لوعة الصإل
حنن هنا أمام حشد هاا لقصص متتالية يظهر فيها من النظرة األوىل حكم القوي عل ضعيو اإلرادة –
ما يُقال –فالنص الشعري عند القصييب فيما مض ألذ أشكاال متنوعة ،فيواجهنا مرة بصوت الراوي املتضمن
للنصح والوعظ - ،ما سب ا نص رويدك – ففيه حيم النص الشعري مدلوالت شاسعة لقصص من ذا رة
الراوي (الشاعر) ألهنا – ما ذ رخ – أبسلوب الوعظ ،والواعظ البد أى يقنع متلقيه ومستمعيه ابألدلة ال غالبا
ما تكوى استشهادات بقصص وحكاايت لتجربة حقيقة.
وأتخذ احلكاية عند الشاعر أحياانً أسلوب التهيئات وال يسردها أبسلوب الشك والرتدد واخلوف ،أى
يعلن أمنيته ا أى ميارس الشجاعة ،ولو مرة واحدة ،نراحة بك وضوح ،ا ندق ونب وإنسانية سالرة ،فتطفو
الشجاعة ا نصونه ،صفة ل ا داارة أمنياته اإلنسانية ابستمرار ،فال خيلو منها ديواى من دواوينه ،و أنه
هاجسه األول ،وفقداهنا مؤرقه األوحد ،فهو يقول عنّها ا قصيدة رااعة قاهلا ا مناسبة إنسانية مجيلة ( ،)1وهت
قدوم مولوده "فارس" بعنواى "اي أهال بك" (:)2
اي أهال ا زمن وأد الفرساى
أودى جبميع الشجعاى
مرت هبا عصر الفتوحات ،والذي أيلذ شك القناع ،يقول:
مث يبدأ بسرد حكاايت اترخييه ّ
اي أهال بك ا زمن
األفّاقني ،الك ّذابني ،املرتدين
من بصقوا ا جرح فلسطني
 -1الساب  :ل .153
 -2الديواى ،ل 121
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من ساقوا لفراش هوال و

بنات نالح الدين
تصور لنا القراءة حكاية اترخيية تعرض أحدااث جسام مر هبا الفرساى ،حيدد املكاى فلسطني ،أما الزمن فرمسه
ا مساحات شاسعة ما بني انتصار نالح الدين ا حطني ،وما بني نكبة هوال و ،وتنتهت ا كاية ببياض ونقاء
يشع ا زمن اجلوع لألبطال وزمن الكافر والدجال وهو نقاء الطفولة وهو وحده الذي مل يستطع هذا الزمن
تغيريه،والني منه ،و أنه يريد أى يقول إى الزمن قد يتغري وأى الشجعاى قد ختور قواها أمام الطغياى ،ولن يبق سوى
نقاء الطفولة ،فيقول من النّص نفسه:
اي أهال بك
ا زمن اجلوع إىل األبطال
ا زمن الكافر والدجال
ا زمن مل يب نقت فيه
غري األطفال
والقصيدة مشحونة بعواطو األمل وا سرة واجلوع إىل البطولة والشجاعة رغم أهنا قيلت ا مناسبة يفرتض
سارة ،فالقصييب يرحإل فيها مبولوده اجلديد ،لكنّه يتمىن عودة أولئك الفرساى والشجعاى واألبطال ،ويظهر
أى تكوى ّ
عم أمل القصييب الذي نلمحه واضحا من لالل دوال املفردات (وأد ،أودى ،زمن اجلوع) ال أسهمت ا تشكي
نورة األمل الذي الزمه عند سرد ما آل إليه حال الفرساى والشجعاى واألبطال ا هذا الزمن ،فهم إما دفنوا أحياء
أو هلكوا ا زمن،ال يعرف قدر الفارس والشجاع ،وإما ليس هلم حضور وال وجود أنال ا زمن اجلوع إىل األبطال،
فتلوح أمنيته املستمرة بعودة الشجاعة وانتعاشها من جديد ا قلوب أبناء األمة العربية واإلسالمية ( ،)1من لالل
قوله ا قصيدة "الهتئ فين"(:)2
إى ما ضيع ا ساح الوغ
ا سوى ساحتها ال يُسرتد
فالقصييب أراد أى يدفع الشك حول جدوى الطرق السليمة ا إعادة ا قوق و قي النصر ،وعن طري
استخدام املؤ دات ا اجلملة اخلربية ال اعتمدها لإلابنة عما يقتنع به حول قضية الشجاعة ،فأداة التو يد "إى"

 -1النزعة اإلنسانية ا شعر أيب القاسم الشايب:اجلهين ،ل 105
 -2الديواى ،ل101
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وأسلوب ا صر ا الشطر الثاين منحا البيت قوة ووضوح ومزيد من اإلابنة ،فهو يتحدث عما يتمىن من حضور
هلذه الصفة السامية بقوة وإنرار (.)1
ما أى السرد عند القصييب أيلذ أشكاال ع ّدة أيضا منها التشخيص والذي يعد من األدوات ِّ
املشكلَة لعدد
ُ
حيول النص من التعبري الرمزي اجملرد إىل التعبري الرمزي املشخص ،وا النّص الشعري
من اخلطاابت ِّ
الشعرية لديه ،فهو ّ
ا ديواى "ا م " يقوم السرد التشخيصت عل ا ديث عن الذات ا أغلإل األحياى يكوى "الشاعر" ،وأحياخ عن
األشياء وتشخيصها ،أو جتريدها ،ونفا ومدحا وتفسريا ،يقول ا مسته نص "حنن نا الشعر" (:)2
أنثري اخلصإل عل األف العقيم
أرجعت يل رعشة الوجد القدمي
نالحظ أى ا ر ةَ النصية بدأت من التعبري ابستخدام الفع األمر (أنثري) ،الذي حيم نربة الطلإل والرتجت
ا العودة ابخليال وفع التذ ر للماضت ،مما يشعرخ أبى املاضت الذي يرد أى يتذ ره قد فات عليه اآلواى ،وانته
وأنبح ا زمن املاضت ،و ت ما يسم الذ رايت ،مث بعد ذلك تنساب التعبريات املشخصة الوانفة ،وال ميزج
فيها القصييب الذ رايت اب ديث مع طيو حياوره الشاعر مبحاورة حاملة تعيد له رعشة املاضت القدمي ،يقول من
النص نفسه:
يوم أى طرخ عل مر بة
من شعاع البدر ما بني الغيوم
ويقول من النص نفسه:
انظري العني ال إى ضحكت
عصرهتا قبضة الدمع اللئم
وهنا عودي الذي شاب فما
راقصت أواتره غري اهلموم
جوا ساحرا حول هذه الطيو الذي زاره حياوره ،وحيكت ماضت ذ رايته اجلميلة معه.
فالشاعر /الرواي لل ًّ
ومن األساليإل السردية أيضا عند القصييب أى يبين حكايته عل الصورة أبنواعها ،أداته الشعرية ولصونيته
ال متيزه بني أبناء جيله ،ما أنه ينتقت مفردات الصورة ووحداهتا من اخلارج والدال معا ،إذ ينتقت مادته مما حوله،

 -1النزعة اإلنسانية ا شعر أيب القاسم الشايب ،اجلهين ،ل .106-105
 -2الديواى ،ل .187
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ولكن يضيو إليها حالته الشعورية وجتربته اخلانة ،ما أى الصورة لديه من املكوخت األساسية للنص الشعري،
فهت ليست حلية ،وال زينة تضاف من اخلارج ،حبيث ال ميكن االستغناء عنها ،1وخياطإل سلم حبيبته ،ويقول:
أسلماي اي بدرا حملت بريقه
عل أف ما اى أينس ابلبدر
لذي من عيوين قص ومالحمت
و يو ذرعت اليأس أحلم ابلنصر
ويبدأ بسرده القصصت و يو أنه أنبح سريا جمروحا طري ا قبضة عصفور ،فالتشبيه بنية أساسية ا
تشكي الصورة عند القصييب ( ،)2فيقول من النص نفسه:
أسلماي لو أعطاين الدهر مهج
وهبتكها .لكنها أمة الدهر
يظ هبا يلهو .أبصرت بلبال
جرحيا يغين وهو ا قبضة الصقر؟
يقول أنه أنبح إنساخ بال مهجة ،ولكنه رميا يتمىن لو أى الدهر أبق له قلبا حيإل به لوهبه سلم  ،ولكن
االبتعاد عن ا إل ،وسيغين حَّت وإى اى ا قبضة هذه الظروف،
قد للقت منه هذه الظروف شخصا أبيًّا رافضا
َ
التنوع ا
واألفعال" :حملت ،أينس ،لذي ،ذرعت ،أحلم ،أعط  ،ويلهو" ،ال ميتزج فيها املاضت اب اضر ،و ُّ
استخدام الضماار ما بني خماطبة الغااإل ا اضر ،ذلك االستفهامات املتكررة ،مع الصورة التشخيصية ،هذا
لل نوعا من ا يوية املتدفقة ا النص ،ال نبغت النص بنوع من السردية ال اهتمت بتوضيح الصراع بني الشاعر
وبني نفسه ،وبينه وبني غريه ،ما أننا نرى ا رية املمتزجة ابليأس من إبعاد قلبه عن حبه لسلم .
و ذلك من أشكال الصورة الشعرية لدى القصييب الطابع التجريدي ،يقول ا قصيدة "ايرمي" (:)3
اي رمي السمراء ،ا سناء ،الصامتة الشفتني
اي رمي ا وراء ،اهليفاء ،الوامجة العينني
بدأ نصه بونو للشخصية البطلة وال ألتار امسها عنواى للقصيدة وهت (رمي) فهت مسراء وحسناء ،وتتميز
ابلعيوى اجلميلة ا وراء وهت هيفاء أي طويلة ،هذا عن الونو اخللقت أم ألالقها فهت نامتة الشفتني مبعىن أهنا

-1الديواى ،ل .61
 -2النزعة اإلنسانية ا شعر أيب القاسم الشايب ،د .آمال وآلروى ،الساب  ،ل .125
 -3الديواى ،ل 131
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هاداة ال تتكلم ،ذلك فهت رغم مجال أعينها إال أهنا تفضح ذاك الوجوم والغيظ الشديد فيهما ،مث إى هذه السمراء
ا سناء تكلمت بسؤال له – وهنا بدأ الشاعر يسرد ما دار بينهما –:
يسألين وجهك عرب الصفحة
أين توىل أين...؟
ه يرجع اباب الضارب ا أعماق البني؟
....
أمهس :ال ايرمي
لن يرجع ا يومني.
فرمي تسأل عن أبيها الذي استيقظت ،ومل جتده ،وهنا يسرد القصييب سبإل عدم عودة أبيها الذي تسأل
عنه ،والذي لن يعود ا يومني:
اي رمي
اي أحل ضيب ا البيداء
غيالى املسجد
ه أبصرت وجوههم الكا ة الشوهاء؟
دللوا ا جنح اللي غرابى املوت
أحاطوا ابلكعبة مث وابء
قت الغيالى
"اباب" واملاء النابع من زمزم .وا جاج
وسرب محامات
والواضح استخدم القصييب الصورة الرمزية هنا ،فالغول األسطورة ال نعرفها منذ عصور الشعر القدمية ،وال
سرد الشعراء معها حكاايت ومغامرات منذ العصر اجلاهلت لانة شعراء الصعاليك َندها تشك عنصر هام من
عنانر الصورة هنا ال استخدمها القصييب ا سرده للموت ،وأضاف نورا ألرى الغرابى ال انت مصدر شؤم،
ونذير ابملوت ،وجاء بسرب ا مام الذي ميث السالم والتعاوى واالاتالف معا ،فسرب ا مام يوحت ابلتماسك
والقوة والسالم ا آى واحد.
مث يكم سرد ا كاية ويوضح لرمي أى أبيها انتصر ابلشهادة واملوت ،ألنه ظ يدافع عن ا وعن ِمحاه،
فيقول:
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لكن ايرمي

"اباب" غلإل الغيالى
لو مل يغلبهم "اباب"
انوا سرقوا ور األطفال
وقصوا لص الطفالت
و...
و..
إذى قصة والد رمي هت قصة أسطورية تذ رها األجيال ابلسخاء والبذل والتضحية:
قويل اي رمي
"اباب" مات
لكن سافر أسطورة بذل وسخاء
تذرع وجداى الصحراء
املخرب الوحيد عن ا كاية ،والشاعر هو نفسه الذي ينمت
وهذه ا كاية َند الشاعر فيها حمورا للنص ،وهو َ
حر ة النص ،حَّت النهاية فهو هنا ر ٍّاو ،ورمي هت الشخصية البطلة الصامتة ماعدا سؤال واحد منها ،وهو احملور
الذي به ر ت الصور ،وتدفقت عل لساى الراوي (الشاعر) ،أما ا دث (السرد) وهو النابع من سؤال رمي عن
غياب والدها ،هو حمور ا ر ة ،واخلطة ال يتبعها النص.
يقول فهد حسني حسن" :إى النص يقوم عل شفرات لغوية وليوط لفظية يص وإايها إىل رسالة األثر
الفين ،ولكن حينما يتوحد الدال اللفظت اخلطت وراء واليس الرسم ،وا ابطنه ،فإنه يكم حلقة السرد ليعطت
أحقية العطاء والداللة لالل تضافر االثنني معا جتاه الزمن واملكاى وا لم والفع " (.)1
فالشاعر هنا يبدأ بونو الشخصية البطلة ،وال يتوىل فيها هو مهمة سرد ا كاية ،ويثبت ا آلر النص
أى ا ياة تتمث ا ذ ر العطاء والبذل ا الشخص ،ال ا وجوده حيا ا هذه الدنيا ،وظ الشاعر (الراوي) أو
(السارد) لالل القصيدة يعرب عن شخصية والد رمي ويذ ر أسباب موته ويصو شجاعته وعطاءه الذي متث ا
استشهاده.

 -1إيقاعات الذات قراءة ا السرد العريب :حسن ،فهد حسني ،ط ،1بريوت ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر2002 ،م ،ل .25
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ويعتمد السارد عل تصوير املشهد بتوظو اللغة وفنياهتا ،ابإلضافة إىل عنانر الروية والتصوير ،التشخيص
والونو وا وار ،وقد سب أى أشرخ هلذه العنانر ال عل حده ،ولكن امليزة هنا هو دمج هذه العنانر لتشك
مستوايت اخلطاب ،وتنتج النص السردي املشهدي ،وَند ا نص (املومياء)  2ما ميث هذا النوع ،يقول:
ِ
وقلت يل :السحر ا البحر واللي والبدر
املدماة ابلعش
ا الكاانات ّ
لم أى تتضاعو وهت إل
حدد
يبدأ السارد (الشاعر) املشهد األول من ا كاية ،وقد أعتمد فيه ا وار ،فا ديث عن الطبيعة ال
ّ
فيها الشاعر أهم العنانر ال سيطرت عل ا ر ة دال املشهد فيما بعد ،وا ديث ا البدء عن الطبيعة اخلالبة
من السحر الذي ميتلكه البحر ،والبدر واللي  ،مث ذ ر شيئا مهما وهو اجلامع بني هذه العنانر لها وهو ا إل ،مث
أ م السارد حكايته ،بونو اجلمال ا أمور ألرى غري الطبيعة عل لساى خماطبته ،السحر ا الوتر ،والشوق
والشعر ،يقول:
قلت يل :السحر ا الوتر
املتنفس شوقا وشعرا
وقلت وقلت
هنا يتوقو القول منها ويكمله بد د (قلت وقلت ).أي أى ا ديث منها طال ومش أشياء ثرية ذ ر منها
البعض ونمت عن األلرى التساع جمال ا وار ،أو ألى الشاعر قد استوعإل ما تريد قول والدلي  ،يقول:
وأرسلت روحت تعرب هذا الفضاء
املرنع ابلالهناية .تسأل ما السحر؟
ما ا إل؟ ما العيش؟ ما املوت؟
تسأل تسأل
فتلك ال سألته قدٍّ سألته عن السحر وا إل ،ولكن مل تسأله عن العيش واملوت ،وحني ا تف من حوارها
معه ب ُقلت وقلت ،تكشو للقارئ أى هناك أمورا مل يورد ذ رها ،ولكنه حني أرس روحه لتبحث عن اإلجاابت
ذ ر لنا ما ألفاه من قوهلا ( العيش واملوت).
مث أتيت اإلجابة حني يقول من النص نفسه:
اي ِ
أنت ال تنبشت ألو جرح قدمي
 - 1املشهد :هو أسلوب العرض الذي تلجأ إليه الرواية حني تقدم الشخصيات ا حال حوار مباشر ،انظر :معجم مصطلحات نقد الرواية ،الساب  ،ل .154
 -2الديواى ،ل .192
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وألو سؤال عتي

فإين نسيت الضماد
نسيت اإلجاابت
وهكذا جعلنا السارد نشاطره أمله وحسرته ا هذا العامل البعيد الذي أضاع إجاابته ،بعد أى رسم مالحمها ا
حواره بداية املشهد ،وتتواىل املشاهد املؤثرة وال تعطت انطباعا اياسا ا النص د (ال تنبشت ،نسيت ،تربأت،
وعدت) ويقابلها ابألفعال ا ر ية مث (خيوضوى ،يتأزروى ،يرتشفوى ويستنشقوى) والداللة ال تبعث عليها هذه
املقابلة إمنا هت داللة الثابت واملتغري ،فهو نست معاين السحر ،والبدر واللي وتربأ من نزوة الشعراء ،ونست اإلجاابت،
ولكن هناك أسباب تكمن للو هذا له وهت :أولئك الذين أيتزروى النقود ،ويرتشفوى النقود:
منذ تربأت من نزوة الشعراء
وعدت إىل زمرة األذ ياء
الذين خيوضوى هذي ا ياة
بدوى سؤال .بدوى جواب
وأيتزروى النقود ويرتشفوى النقود
ويستنشقوى النقود
ومتضت األحداث حَّت آلر النّص ،والذي حيم الكثري من املشاهد ،ويستحضر فيه الشاعر الكثري من
الرموز ،مث أتيت النهاية املتوقعة من بدء نسيانه لك ما مض  ،ولوضه غمار ا ياة اآللرين الذين ال يتعاملوى إال
ابملادة ،وال خيتتمها بواحد من الرموز ال ظ يشري إليها طوال النص ،وهت حكاية ألو ليلة وليلة:
اتر يين فإين أطلت الكالم
وأدر ين اآلى ضوء الصباح
ولكن الغريإل هنا أى األمر خمتلو فشهرزاد الصامتة ،وشهراير هو املتحدث.
ومن لالل ما سب َند أى النص الشعري بقدر ما هو حمكوم بعنانر بالغية ،وإبالغيه ذات بعد تكويين
لاضع ملاهية اإلنساى ا عالقتها ابلواقع من حوهلا ما يؤ د د /عمر أمحد بو قرورة َند ا نص "ا م " إثبات
الشعرية.1
لسيطرة البناء السردي املتنوع عل التجربة ِّ

 -1فوض اإلبدال ا النقد :بو قرورة ،عمر أمحد ،ط ،1األردى ،عامل الكتإل ا ديث للنشر والتوزيع 2012 ،م.ل 155
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اخلامتة:

حبمد هللا وتوفيقه متّت الدراسة وال انت بعنواى "اخلطاب السردي ا ديواى ا م " للشاعر واألديإل
السعودي الد تور /غازي القصييب ،وقد تضمنت الدراسة موضوع تدال السرد مع القصيدة ،وقد أوضحت الدراسة
هذا التدال والذي جاء عل ع ّدة أشكال من السرد سواء الرواات أو غريه ،وقد تناولت الدراسة الصور ال تشك
هبا هذا التدال بني السرد والشعر ونوعيته،وقيمته الفنية ،وَند أى تدال الشعر بلغة السرد عند القصييب ،اى
مغايرا ألشكال السرد عند غريه من األدابء السعوديني،فقد أعط تدال السرد لديه ابلقصيدة نكهة فنية متأرجحة
الفين املتميز للشاعر،فقد سيطر السرد عل اللغة الشعرية
بني اللغة الشعرية واللغة النثرية ا آى ،مما يعكس األسلوب ّ

ا نصه ،ما أنه جعلنا نتقاسم معه اإلحساس ابلقصة وحمتواها ابللغة ،وا وار ،والونو ،والتصوير ،وغريها من
األساليإل ،ذلك متكن القصييب من انتقاءه اللغة ال تتناسإل مع سرد القصة ما ا نص(املوت وجالج ) ،و(اي
أهال بك) فكانت لغة السرد تتناسإل ومسمع الطفولة ،ذلك انتقاء أمساء بعض النساء ،وال تعطت للخطاب
السردي مساحة واسعة من التخي ( سلماي) و(رمي) و(ايرا) ،والقصييب ا هذا الديواى متكن من دمج اخلطاب
السردي ابللغة الشعرية املوجزة مما أغىن املتلقت عن املشاهدة ،وم ّكنه من تتبع تفاني السرد من لالل اتقانه،
وإبراز جانإل الونو الدقي  ،ورمبا اى هذا البحث املوجز جماال من جماالت الدراسة املفصلة للخطاب السردي
لدى القصييب بدقة ومشول.
هذا ونل هللا عل سيدخ حممد عليه أفض الصالة ،وأمت التسليم.
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