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األداء السردي في قصيدة النثر  /قراءات مختارة
د .أحمد حسين عمي الظفيري
جامعة سامراء  /كمية التربية

الـمـقـدمـة

قصيدة النثر ،جنس أدبي يستمد مف الحداثة والثقافة أىـ مقوماتو ،وىي ضرورة فرضت نفسيا إزاء التطورات الحاصمة

في المجتمعات ،تذىب سوزاف برنار إلى َّ
موحدة ،مضغوطة،
أف قصيدة النثر ىي" :قطعة نثر موجزة بما فيو الكفايةّ ،

حر ،ليس لو مف ضرورة غير رغبة المؤلؼ في البناء خارجاً عف ك ّؿ تحديد ،وشيء مضطرب،
كقطعة مف بمّور...خمؽ ّ
1
إيحاءاتو ال نيائية".
لقد برزت قصيدة النثر وتطورت في الغرب ،وعمى وجو الدقة في نياية القرف التاسع عشر ،إال أف جذرىا مستمد مف
الشرؽ ،بؿ إف القارئ الفاحص والذي يمتمؾ ذائقة شعرية يستطيع أف يستنتج  :إف قصيدة النثر قد ظيرت أوؿ ما ظيرت
في ممحمة كمكامش ،التي كتبيا السومريوف في بالد ما بيف النيريف ،واذا أمعنا البحث واالستقصاء سنرى في كتاب العيد

القديـ (التوراة) ،نماذج لقصيدة النثر ،كما في سفر نشيد اإلنشاد  -الذي ىو عبارة عف قصيدة تنشد الحب البشري -
ومزامير داود النبي وسفري الجامعة واألمثاؿ وغيرىا .فضالً عف كتابات الصوفية النثرية وكتاب النفري ورسائؿ ابف العربي

والبوني وغيرىـ ،ومف ثـ نصوص يوسؼ الخاؿ وأدونيس وانسى الحاج ومحمد الماغوط وتوفيؽ الصائغ وأصحاب مجمة

(شعر) ،ثـ أصحاب مجمة (أبولو) وجماعة مجمة (الكممة)العراقية ويأتي في مقدمتيـ الكاتب حميد المطبعي .فقصيدة النثر
أصوليا مشرقية ،بؿ أف بعض الشعراء في الغرب قد تأثروا بما مضى ذكره ،منيـ الشاعر ت .س .اليوت في (األرض
2

اليباب) ،والذي يستمد فكرة قصائده مف الكتب المقدسة ،التي ظيرت في الشرؽ.

عدت نوعاً أدبياً حقيقياً ،واف لـ تكف مالمحيا واضحة لحد اآلف ،وقد
وقصيدة النثر جنس أدبي مستقؿ ،بؿ إنيا ‘ َ
استطاعت أخي اًر أف تتحوؿ مف (اليامش إلى المركز) ،كونيا نوع مف الكتابة الحرة ،وىذا ما أكده الشاعر عز الديف

المناصرة في اطروحتو لمدكتوراه والمعنونة (الجنس المستقؿ) ،حيث يرى  :إف قصيدة النثر ىي نص مفتوح عمى أنواع

سردية نثرية ،وفيو درجات عالية عف النثرية ،أي أنو كتابة حرة ،وبالتالي فيو جنس مستقؿ ،ألف مف مميزات قصيدة النثر :
3

االستقاللية بجانب اإليجاز والوحدة الموضوعية.

ومف الجدير باالنتباه والتركيز أف " الحبكة الشعرية أكثر تجريدا مف حبكة النثر ،كما أف تنوع التجربة اإلنسانية

الضخـ اليمثؿ مباشرة في الحبكة الشعرية ،ولكف عبر اختزاليا الى واحد مف نماذج صغيرة محددة ثقافيا وتاريخيا" ،4عمى
النحو الذي ينبغي فيو استحضار براعة وميارة وذكاء نوعي حقيقي في كيفية استثمار ممكنات السرد في القصيدة ،عبر

التقاط اليات معينة ومحددة بوسعيا العمؿ بنجاح وحيوية داخؿ الفضاء الشعري ،واليمكف مقاربة السردي عمى ىذا االساس
مقاربة الشعري في التعاطي التقميدي مع عناصر السرد وتشكيالتو ،الف ثمة خصائص كثيرة تنطمؽ مف فكرة االجناسية في
السرد التالئـ الشعر وبالعكس ،بحيث يحتاج موضوع االستعارة بيف الفنيف –السردي والشعري -الى وعي وادراؾ تاـ.

( - )1قصيدة النثر مف بودلير إلى أيامنا ،سوزاف بيرنار ،ترجمة د .زىير مجيد مغامس ،دار المأموف لمترجمة والنشر،
بغداد ،1993 ،ص16
( - )2ينظر  :قصيدة النثر ..الجدوى والتحوؿ ،خالد الخزرجي ،جريدة العراؽ ،العدد ( 14 )7574نبساف 2002
( - )3الجنس المستقؿ ،عز الديف المناصرة ،أطروحة دكتوراه ،األردف ،1997 ،ص23
( - )4مداخؿ الشعر ،يوري لوتماف واخروف ،ترجمة سيد البحراوي ،ص91
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إف التركيز عمى مصطمح القصيدة بدؿ الشعر يعود لفرؽ الداللة بيف المصطمحيف الف مفيوـ القصيدة -في رأيي-

أوسع وأشمؿ مف مفيوـ الشعر ،فالشعر في أبسط تعاريفو ىو الكالـ الموزوف المقفى ،وكما نرى فيو تعريؼ عاـ وشامؿ
يمكف أف يطمؽ عمى أي شيء يوحي بالشعر ،مثؿ ألفية ابف مالؾ ،وشعر التقاريظ والمناسبات ،قائمة عمى النظـ الشعري
ولكنيا ال تعد قصيدة شعرية رغـ الكالـ الموزوف والمقفى .أما القصيدة فإنيا كممة محددة تدؿ عمى وجود مستقؿ ،بناء لغوي
قائـ بذاتو ،سواء التزـ الوزف والقافية أو لـ يمتزـ فيو قصيدة.

وبعد أف أوضحت الفرؽ بيف القصيدة والشعر ،عمينا أف نوضح داللة السرد وعالقتو بالقصيدة.
يعرؼ السرد بأنو الحكي القائـ عمى دعامتيف أساسيتيف :األولى ،انو يحتوي عمى قصة ما تضـ أحداثا معينة.

والثانية ،انو يعيف الطريقة التي تحكى بيا تمؾ القصة ،وتسمى ىذه الطريقة سردا ،ذلؾ أف القصة يمكف أف تحكى بطرؽ
1

متعددة ،وأشكاؿ متباينة.

وكوف الحكي ىو بالضرورة قصة محكية يفترض وجود شخص يحكي ،وشخص يحكى لو ،أي وجود تواصؿ بيف

طرفيف :سارد ،ومتمقي ،وبينيما نص .وىذا تماما ما يتأتى لمقصيدة فيي نص يحكي موضوعا ما أو قيمة جمالية ما ،سواء
بالشعر أو بالنثر ،إذف ثمة شاعر ومتمقي وبينيما نص .وىنا تبرز العالقة بينيما في الشكؿ العاـ باف السرد والقصيدة
يطمباف المتمقي ،وتبقى الوسيمة التي يوصالف بيا رسالتيما ليذا المتمقي مغايرة .فنجد أف السرد يتواصؿ مع المتمقي مف
خالؿ القصة أو الرواية أو النص المسرحي أو السيرة ،أي أف السرد يختار الشكؿ النثري لكي يوصؿ رسالتو .وبيذا نالحظ

أف ثمة ترابطا بيف السرد والنثر مف حيث الشكؿ والمضموف.

إف القصيدة بشكمييا الشعري والنثري ،تعد حالة وجدانية فكرية ،يتركز فييا الذىف عمى نقطة معينة مف صورة ،مف
فكرة ،مف قضية ،وىي لذلؾ تتأثر بالعصر ،وبالبيئة ،وبظروؼ الحياة التي تتطور باستمرار ،والضرورة تستمزـ أف يرافؽ
تطور الحياة تطور مماثؿ في شكؿ ومضموف القصيدة ،خاصة بعد أف خمخمت التحوالت الحداثية ثوابت نظرية األنواع

األدبية التي كانت تحدد مواصفات كؿ جنس أدبي بقوانيف وشروط أدبية صارمة ،فتالقحت األجناس والفنوف ،وانيمرت

خواصيا الفنية عمى بعضيا ،فظيرت تقنيات تشكيمية وسينمائية وسردية في القصيدة .وكذلؾ تداخمت األجناس األدبية في
السرد نفسو ،حيث تداخؿ الشعر في النص السردي سواء قصة أو رواية أو مسرحية ،وعديد مف النصوص المسرحية كتبت
شع ار.
ورغـ ىذا التالقح والتمازج بيف السرد والقصيدة ،إال انو تبقى ثمة حدود بيف الجنسيف األدبييف ،بحيث ال يطغى

احدىما عمى األخر ويخرجو مف جنسو األدبي ،فيبقى السرد كجنس أدبي لو خصائصو ،وتبقى القصيدة جنس أدبي مستقؿ
تستعيف بمجموعة مف خصائص السرد لغايات جمالية.
وقبؿ أف أدخؿ الى صمب االداء األداء السردي قصيدة النثر فال بد مف وقفة تاريخية لمسرد في التاريخ الشعري
العاـ ،ف عالقة السرد بالقصيدة قديمة قدـ الشعر نفسو ،وقد تحدثت المالحـ الشعرية األولى في األدب العالمي عف أبطاؿ

وأحداث وسير وأمكنة ،وخير مثاؿ عمى ذلؾ ،ممحمتي اإللياذة واالوديسا في األدب اإلغريقي ،وممحمة جمجامش في األدب
العربي .كذلؾ ثمة قصائد في الشعر العربي بدأ مف العصر الجاىمي وصوال إلى العصر الحديث أو المعاصر ،نجد فييا
مكونات سردية .ولسنا مبالغيف إذا قمنا ،باف وراء كؿ قصيدة قصة ىي المثير أو الدافع ،مثؿ قصائد الحب والعشؽ ،أو
قصائد المعاناة واأللـ ،أو القصائد التاريخية.

لقد استخدـ الشاعر العربي بعضا مف تقنيات السرد ،واتكأ عمى الحكاية أو القصة كوسيمة تعبيرية يبني عمييا حدث

قصيدتو .فنجد (امرؤ القيس) في معمقتو يصؼ مغامراتو في "دارة جمجؿ" ومع "بيضة الخدر" التي تجاوز أىميا وتبادؿ
معيا مختمؼ صنوؼ الحب والميو .وىذا (المنخؿ اليشكري) يصؼ لنا في رائيتو الشييرة مشيد دخولو الخدر عمى فتاتو في
( - )1ينظر  :السرد العربي ،مفاىيـ وتجميات ،سعيد يقطيف ،الدار العربية لمعموـ ،القاىرة ،ط ،2011 ،1ص12
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اليوـ المطير .ولـ يكف (عنترة بف شداد) بعيدا عف صاحبيو في قص األخبار ورواية الحكايات عف حبو لػ(عبمة) ومتذك ار

إياىا بيف ضربات السيوؼ وطعف الرماح .وىؤالء الشعراء لـ يكف ىدفيـ القص بحد ذاتو ،وانما رواية ما وقع ليـ مف
أحداث ومغامرات في أسموب قصصي متخذا مف القصيدة الشعرية شكال فنيا.
وقد كاف لمشعراء العذرييف حكايات وقصص كثيرة أيضا مع محبوباتيـ نظموىا شع ار ،أمثاؿ :قيس وليمى ،وقيس
ولبنى ،وكثير عزة ،وجميؿ بثينة ،وعمر بف أبي ربيعة ،وغيرىـ.

وحيف أحس الشعراء القدامى بوطأة السرد عمى خطابيـ الشعري ،حاولوا أف يفتتحوا القصيدة بالغزؿ أو بالحكمة،

فمثال قصيدة (أبو تماـ) عف فتح عمورية وىي قصيدة سردية ،ولكنيا تبدأ بحكمتيا الشعرية "السيؼ اصدؽ أنباء مف
الكتب" .وكذلؾ قصيدة (المتنبي) عف قمعة الحدث تحكي عف واقعة فييا بطؿ وحدث ومكاف ،لكنيا تتقدـ بمباس الحكمة
"عمى قدر أىؿ العزـ تأتي العزائـ".

وتستمر مسيرة القصة الشعرية لتصؿ ذروتيا مع قصائد الرعيؿ األوؿ مف شعراء النيضة أو اإلحياء ،بتأثير مف

التراث الشعري العربي الذي تـ إحياؤه ،أمثاؿ :احمد شوقي ،ومحمود سامي البارودي ،ومعروؼ الرصافي ،واألخطؿ
الصغير ،والياس أبو شبكة ،وخميؿ مطراف ،وحافظ إبراىيـ ،وايميا أبو ماضي ،وغيرىـ.
وفي تجربة شعر التفعيمة ثمة إمكانات ىائمة استثمرىا الشعراء ليصموا بالسرد الشعري إلى مدى أوسع وآفاؽ أرحب،
ومف يق أر قصائد (نزار قباني) يجد قصائد كثيرة تؤكد ىذا الحضور السردي الشعري .وكذلؾ لدى شاعر العربية (محمود

درويش) قصائد عديدة تحاكي فف السرد ،في قصيدتي "الحديقة النائمة" و"كاف ما سوؼ يكوف" مف ديواف أعراس ،و"الحوار
األخير في باريس" و"بيروت" مف ديواف حصار لمدائح البحر ،ويتوج المحاكاة السردية في عممو اإلبداعي"في حضرة
الغياب" .وىذا باإلضافة إلى تجارب أخرى عند معيف بسيسو ،وأمؿ دنقؿ ،واحمد عبد المعطي حجازي ،وصالح عبد
الصبور ،واحمد دحبور ،ومحمد الفيتوري ،وسعدي يوسؼ ،وغيرىـ.
األداء السردي في قصيدة النثر :

انطالقا مما تحدثنا عنو مف سرد في الشعرية العربية القديمة والحديثة ،نؤكد أف قصيدة النثر في عالقتيا بالسرد أو

تمازج السرد في مكوناتيا الجمالية ،لـ يأت مف فراغ ،بؿ ارتكز إلى أشكاؿ أخرى سابقة .واعتماد قصيدة النثر عمى
التجريب واختيار سبؿ عديدة ،ىذا ال يعني أنيا أضحت بديال عف األنماط الشعرية األخرى ،بؿ ىي جزء ال يتج أز مف
المشيد الشعري الراىف ،تتجاور وتتجاوز وتتشابؾ مع تمؾ األنماط.
إف السرد في قصيدة النثر ىدفو خمؽ عنصر تأثير آخر عمى المتمقي يضاؼ إلى عناصر التأثير األخرى المبثوثة
في جسد النص ،مما يجعؿ المتمقي يشعر حينما يق أر نصا شعريا ،كأنو يسمع صوت الشاعر يحوؿ النص الشعري إلى نص

بصري وسمعي ،باإلضافة إلى انو نص فكري وتأممي ووجداني ،الف بناء قصيدة النثر السردية يوحي لمقارئ بأنو يشاىد
منظر الشاعر أمامو ويتخيؿ سماع صوتو ,ومعب ار عف ذاتو إلى المتمقي.
وقد حفمت التجارب االبداعية في قصيدة النثر العراقية بالعديد مف النماذج التي تؤكد حضور السرد ضمف
جمالياتيا ،يقوؿ كاظـ الحجاج :

"البيوت الشناشيؿ سوؽ الينود الجسور التي تحتيا الماء...يخضر جسر العبيد.الشناشيؿ خضراء كنا خجوليف نحف

البنوف..البنات الجسورات يضحكف..تنورة البنت بيضاء جوربيا ابيض والقميص الحريري كنا نسمي البنات النوارس
بيضاء..كؿ البيوت البنايات بيضاء حتى الحكومة ..شعر الوزير السفير العقيد المدير(..الكيوؿ الخجولوف اليصبغوف)
المدارس بيضاء..نير العشار االف :الماء االسود الفتة ترثينا .كانت الممكة (عالية) تزور البصرة بيختيا الممكي في
الخمسينات ينقميا زورؽ ابيض مف شط العرب الى نير العشار وصوال الى قصر(النقيب) في (نظراف) كاف قاع النير

مبمطا بالقار والطابوؽ...
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اف قصيدة الحجاج ىي قصيدة سردية بامتياز فيي تقوـ عمى تقنية "المنولوج" والشاعر يضيؼ ليا بعض التعميقات

بصفتو "الراوي" وبذلؾ يعبر الشاعر عف ذاكرتو الحكائية وبأسموب سردي ليصب ىذا االداء بالتالي في قصيدة نثرية ،اف ما
يجعؿ مف ىذا النص قصيدة وليس سردا ىو التجنيس الذي اختاره االديب اوال ،فضال عف تمؾ الممحات الشعرية التي
يضفييا "الحجاج" والتي تعطي رمزية وخياؿ شعري يعيد القصيدة الى مكانيا الطبيعي الشعري.

ونالحظ التركيز عمى ذاتية التعبير الشعري عند الشاعر "عمي نوير" في قصيدة " ـ /طمب إجازة" اذ يقوؿ الشاعر:

إليي
المييمف عمى كؿ شيء
والمحيط بكؿ شيء
أتقدـ بطمبي ىذا

راجياً أف تمنحني

اجازة يوـ كامؿ مف كؿ اسبوع

او ساعة مف كؿ يوـ
او دقيقة مف كؿ ساعة

او محض ثانية مف كؿ دقيقة
أتنفس فييا كيفما أريد ،وقتما أريد
وألطمؽ طيوري الحبيسة مف أقفاصيا
فثمة حماقات جميمة

واخطاء صغيرة بانتظاري في المحطات القادمة
عمي أف أمر بيا جميعا
قبؿ أف يثقؿ طيراني
أو اىبط مثقال بالعويؿ

2

وىذا النص يتيح لمقاريء التفكير باتجاىيف ،اتجاه الروتيف اليومي الذي يحيط بحياتنا ،فالشاعر استثمر فكرة طمب

االجازة ليوظفيا توظيفا شعريا ،أما االتجاه الثاني ،فيو االتجاه الروحي الذي يجعؿ اإلنساف مقيدا دوما نحو قوى أعظـ منو،
قوى إليية تبقى دوما مييمنة ومسيطرة عمى حركتو.
ومف مجموعة (غيوـ أرضية) لمشاعر سمماف داود محمد نق أر المقطع األوؿ مف القصيدة األولى إذ "يروي" فييا :
الموت مكنسة قرمزية

المباىج أكذوبة تمتئـ باآلدمييف

الحقيقة زىرة مف خسائر
الحب دوما يزاوؿ دفف األقفاص
النظافة إبرة توقظ في...رحـ الميانة

طفمة مف أسؼ.

3

( - )1جدارية النيريف ،كاظـ حجاج ،دار تموز لمطباعة والنشر ،دمشؽ ،2011 ،ص56
( - )2قصيدة النثر (الممتقى الثاني لقصيدة النثر في العراؽ)  /اتحاد االدباء والكتاب العراقييف في البصرة ،ص.110
( - )3غيوـ أرضية ،سمماف داود محمد ،مكتب االنساف لمطباعة ،بغداد ،1995 ،ص.23
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كؿ ىذه المقوالت المنفصمة التي نقؼ عندىا وفؽ صيغة مداخمتنا ىذه "جمؿ" قصصية جمعتيا صيغة القصيدة

النثرية ،ومنيا مثال  :النظافة إبرة توقظ في رحـ الميانة طفمة مف أسؼ" نجد أنيا مبنية عمى اإلخبار والقص الشعري رغـ
استدقاقيا وفصميا عف متوالية "الجمؿ" األخرى.
أما الشاعر "جماؿ جاسـ أميف" فقد قاـ بخمط سردي /شعري في كتابة قصيدة بعنواف :
نص سيرة:

يقظة جديدة لمدونة (لمريؿ وحمد) :

سفر في عداء المحطات.

1

إف ىذا العنواف يحوي عمى فكرة سردية بامتياز وىذا ما صرح بو الشاعر "نص سيرة" عمى اعتبار أف قصيدة (الريؿ
وحمد) لمشاعر مظفر النواب ىي اصبحت مف موروث العراؽ السيري ويضيؼ لو الشاعر داللة شعرية في تتمة العنواف

وبذلؾ يؤسس النص امكانية مفتوحة لمكالـ كونو خطابا قابال الف ياخذ دوما صبغة راىنة ،وما يبدو أنو يممكو مف معنى

متجدد أو مخفي ،وما ينسب لو مف اضمار وثراء ،ونجد تعميؽ "جماؿ جاسـ أميف" يقوؿ ما كاف مضم ار فيقترح اسئمة
الداللة واالمتاع والتأثير وااليديولوجية.
ومثمما تتجمع االسرار الخفية حوؿ شيء مدىش ،يتسع العنواف فيشتمؿ عمى (النص ،السيرة ،المدونة ،السفر) ليضع
القاريء عمى عتبة نوع ىجيف ما بيف السرد والقصيدة.

اف مدونة "جماؿ جاسـ أميف" ىي قصيدة طويمة وتحتاج لقراءة مستقمة ،ولذا سأنتقؿ لقراءة سريعة لقصيدة أخرى

لمشاعر نفسو وىي قصيدة "حدائؽ خمفية" ،وىذه القصيدة تمثؿ رؤية فمسفية جمالية يستثمر الشاعر فييا قدراتو الفكرية
موظفا اياىا بطريقة سردية :
احيانا يجمس الشاعر

عمى منضدتو وردة تسممت

ذلؾ الالمع والمتورط
يقوؿ الحالمو الالىثة :
الوراء..

الوراء

وحده التقدـ الذي يغري.
وأنا غالبا ما انصحو :
 يا أخي..ياجماؿ جاسـ

دع القاعة لمبغاء

والكراجات لمجنود
دع المتاحؼ لمعاصفة
والعقؿ لمتالميذ

ولنرجع إلى حدائقنا الخمفية.

2

( -)1مجمة البديؿ الثقافي ،العدد  ،13نيساف  ،2011ص44
( - )2سعادات سيئة الصيت وقصائد أخرى ،ثالث مجموعات شعرية ،جماؿ جاسـ أميف ،دار الشؤوف الثقافية ،بغداد،
 ،2008ص.10
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في المقطع السابؽ نالحظ الحوار الذاتي لمشاعر مع نفسو فيو يخاطب ذاتو بطريقة المخاطب " يا أخي ،ياجماؿ

جاسـ" وىنا تأكيد عمى حالة االنفصاؿ التي تصيب اإلنساف بينو وبيف ذاتو أحيانا ولذا فيو يأخذ صفة اآلخر الذي يحاور
ويقنع بأدلة رمزية "القاعة لمبغاء/الكراجات لمجنود/المتاحؼ لمعاصفة/العقؿ لمتالميذ" والحدائؽ الخمفية ىي حالة الجنوف التي
ذكرىا الشاعر في بداية القصيدة ،وىي تمثؿ حالة مغادرة لمواقع المر الذي يعيشو.

اما الشاعر أحمد عزاوي فيو يستخدـ طريقة الحوار ليوظؼ شعريا جممة افكار تمثؿ روتيف الحياة اليومية البائس

فيقوؿ في قصيدة األحجية :

نستقبؿ الربيع برصاص االسئمة والغباء
 ماذا تفعؿ؟
 -أنت تعمـ  :الزوجة ،واألطفاؿ ،والعمؿ ،ومنع التجوؿ( ،تعب كميا الحياة).

1

وىنا الشاعر يوظؼ المحكي اليومي ،ويضيؼ لو محكي مف التراث الشعري العربي "تعب كميا الحياة" وىي قصيدة

ألبي العالء المعري ،وىنا يطرح الشاعر فكرة الروتيف بطريقة نسقية تتماشى مع لغة السارد الرفيعة فكريا وثقافيا.
ويواصؿ الشاعر أسموبو السردي في القصيدة فيقوؿ :
لي صديؽ يناـ في نفسو
وكثي ار ما يسأؿ دمى السحاب

عف المرأة العارية والوطف اآلمف

سألني ذات مرة:
ىؿ نحف كمنا أنبياء أـ كمنا أغبياء؟
فانكسرت مثؿ خطأ.

2

التعبير السردي في ىذه القصيدة ينيض معب ار عف األفكار الكبيرة التي يود الشاعر طرحيا ففكرة المتعة/األماف

تشكالف ىاجسا في عقوؿ كثير مف الناس ،وىو ما يفتقده الكثيروف ،أما الحوار الذي تشكؿ بأسموب استفيامي ،فيو يعبر
عف ذلؾ التشرد الذىني الذي يعيشو المجتمع بيف الصحيح والخطأ...ويمكننا أف نرصد شعرية اإلجابة " فانكسرت مثؿ
خطأ" وىنا يدخؿ الشاعر إلى منطقة القصيدة ليواصؿ الكتابة فييا.
الشاعر "عمي محمود خضير" يعرض لنا قصيدتو بطريقة "الرسالة" وىي طريقة تعبير سردية ،لكف الشاعر يستخدـ

لغة تتعدى حدود النثر لتنطمؽ في فضاء القصيدة وتحؿ بيذا الجنس األدبي المميز:

" أتذكر اآلف بمحظة شاردة ىبطت عمي فجأة ،أتذكر وجييا المبتؿ ورائحة عناقنا األخير ،صبرىا عمى تأخري الدائـ
في إيفاء العيود ،تمؾ التي تصب الحياة مركزة في فمي ،بعد أف تصفييا شيئا فشيئا عبر قمبيا المرتعش بحيرتو ،راسمة –
ميما حدث -ابتسامة قديس"

3

ذلؾ التعبير الذي يحوي فيو شحنة عاطفية عالية تنطمؽ مف الحيز السردي إلى فضاء القصيدة
وىذه التعابير الوصفية المميئة بالذكريات والعاطفة تحاكي بطريقة سردية عاطفة المتمقي لتضفي متعة قرائية.

ويختـ الشاعر ىذه المقاطع بذكر حادثة مف يومياتو :
" تركت عند بريدىا االلكتروني رسالة أخيرة :
لؾ اف تعيشي كما ترغبيف

( - )1الحياة بعيف بيضاء ،أحمد عزاوي ،مؤسسة شرؽ غرب-ديواف المسار لمنشر ،دبي ،ط ،2009 ،1ص.31
( - )2المصدر نفسو ،ص32
( - )3الحالـ يستيقظ ،عمي محمود خضير ،منشورات مؤسسة الغاووف ،لبناف ،2010 ،ص45
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1

إف انفتاح المجتمع عمى وسائؿ االتصاؿ الحديثة والسيما (االنترنت) جعؿ مف الواجب أف تتجدد الصور األدبية،
سواء اإلبداعية أو التعبيرية ،والف النثر يمثؿ قمة اإلنتاج االبداعي –خارج حدودنا العربية -فكاف البد مف تمؾ المزاوجة
السردية والشعرية لتعطي لقصيدة النثر شكال يواكب ىذه الحداثات المتوالية ،والشاعر عمي محمود خضير يوظؼ إحدى

وسائؿ االتصاؿ المعروفة اآلف "البريد االلكتروني" ليضفي واقعية عمى النص ،وىو بذلؾ يقترب مف منطقة السرد ،فكما ىو
معروؼ فاف اإليياـ بالواقع ىو مف اإلجراءات السردية وليست الشعرية ولكف الشاعر يوظؼ ذلؾ األداء السردي بطريقة
شعرية ،فيو يعطييا حؽ الحياة ،ويكتفي لنفسو بحؽ الحمـ..فقط.
وفي قراءة أخرى لقصيدة نثرية ،نجد الشاعر "ىيثـ جبار عباس" يوظؼ السيرة الذاتية بطريقة شعرية فيحاوؿ أف

يكشؼ عف وجعو المتوارث مف ساللة األلـ :
أتيت مف إرىاصات أب
أولو سكر
وآخره عبادة
غمؽ اليتـ بشاشتو

وفتحت لو العزلة آفاقيا
أتيت مف أحاسيس أـ
ممطخة باليأس
أكمت العنوسة

مالمح وجييا

ونتيجة خطأ كبير
اقترفو أبي
ولدت أنا بال شبؽ
ودوف شيوة مسبقة

وكاف الدر قميال جدا

2

مف خالؿ تمؾ المقاطع يحاوؿ الشاعر أف يوضح مأساة اجتماعية ىي التخصو –ربما -لكنيا تشكؿ ظاىرة في
المجتمع ،وتقنية السيرة الذاتية ىو األسموب الذي عبر بو الشاعر عف تمؾ األحزاف المتوارثة ،والتي يخمي ساحتو منيا فيو
لـ يذنب في مجيئو لمحياة ويضع الموـ عمى والده –خصوصا -في صعوبة العيش بيا ،كذلؾ يضفي مأساة أخرى وذنبا آخر

ليزيد مف حدة المشيد الدرامي في تمؾ القصيدة فيقوؿ :
فأصبت مف والدتي
بنقص في ىرمونات الحظ
حتى كاد أبي أف يرمسني

ولكنو احتاؿ عمى الرب
ليفعميا بدال عنو

( - )1الحالـ يستيقظ ،ص46
( - )2جنوب يبتكر المطر 14 ،شاع ار وشاعرة ،دار الينابيع ،دمشؽ ،ط ،2009 ،1ص.175
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فدعا ربو في ذلؾ

إال أف الرب كاف أعقؿ منو

فمـ يستجب
وعشت
وترعرعت مقمطا

بأوزارىما.

1

فنجد أف الشاعر يريد أف يعزز صورتو المأساوية تجاه الحياة ،فقد ظمـ بوجوده في األسرة/المجتمع وىذه الخطيئة
التي لـ يرتكبيا تعطي دفقة شعرية وعاطفية عالية لتنقؿ التعبير السردي إلى فضاء القصيدة.
اما الشاعر عمي وجيو فقد مزج فعال وبطريقة قصدية ما بيف السرد والشعر في كتابو "إصابعي تتكمـ جسمؾ يستمع،

نصوص شبو وردية" ،إف ىذا النص اإلبداعي اليندرج تحت باب الشعر وال النثر ،بؿ أف المؤلؼ نفسو لـ يحدد ىوية منتجو
فمـ يشر في عنونة الكتاب إلى جنسو ،بؿ ترؾ تحديد الجنس لمقارئ ،وقد عبر خالؿ متف المنتج عف كونو (نصا) ،فقد
كتب مقدمة توضيحية بعنواف (عف الكتاب) بيف مف خالليا نمط كتابتو" :إني :الحس القصيدة تضيؽ عمي فانتثر فوؽ
الورؽ ألحادثؾ بكؿ األساليب ،الميجات ،األفكار"...

2

إف نصوص ىذا الكتاب ليست خواطر وال كممات وال قصائد ،الف ما ييـ الكاتب أنيا "عنؾ".

في ىذا الكتاب امثمة كثيرة لمسرد الذي يدخؿ منطقة القصيدة –قصدا ودوف قصد -فالشاعر يحاوؿ أف يبقى يراوغ

في تمؾ المساحة التي تفصؿ بيف الشعر والسرد ،كي يستفيد مف اليات الشعر والسرد في الكتابة...فضال عف اف الشاعر
يوظؼ اليومي والمألوؼ بكامؿ طاقتو ،نأخذ مثال (رسائؿ قصيرة) :
رسائمؾ القصيرة ،طويمة السعادة :

"سيارتي قرب البيت ،سأعود الييا واىرب بؾ"
"كنت في الحماـ لتوي ،مكانؾ خاؿ!"
"أحبؾ"
"ىؿ ىناؾ أجمؿ مف اسمؾ؟ ساسميؾ حممي"
"تفاجأت بي وبؾ !  :رسائمؾ ترقص في ىاتفي ،ىاتفي الذي رقص حيف ق أر اسمؾ ،ىاتفي المجنوف بؾ حتى حينما

أرسؿ رسالة ألي أحد تجد طريقيا لؾ!...

3

وىنا نجد التأثير السردي/الشعري في كتابة ىذه النصوص التي تمتزج غالبا لتشكؿ ما يسمى بػ"النص المفتوح"
والنص المفتوح  – :ببساطة  -عمؿ أدبي يستخدـ تقنيات السرد لمغة شعرية تمتاز بأعمى درجات الكثافة ،وىو يختمؼ عف
قصيدة النثر في عدـ التزامو بنمط السطر الشعري ،وبدال مف ذلؾ يتخذ شكؿ لغة السرد المتدفقة ,مف غير وقفات فيزياوية

إجبارية ،فضال عف كونو نص قابؿ لمتأويؿ –حسب رؤية المتمقي -وال شؾ أف التمييز قبؿ كؿ شيء يجب أف يكوف
اجناسيا.

4

( - )1جنوب يبتكر المطر ،ص176
( - )2اصابعي تتكمـ جسمؾ يستمع ،نصوص شبو وردية ،عمي وجيو ،دار الينابيع ،دمشؽ ،ط ،2010 ،1ص.7
( - )3أصابعي تتكمـ ،ص.27
( - )4ينظر :دليؿ الناقد االدبي ،د.ميجاف الرويمي ،د.سعد البازعي ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء – المغرب،
ط ،2005 ،4ص.273
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إف الصنؼ الشعري ال يبتعد بالتالي عف شعريتو ،وال يدخؿ دخوال تاما في عالـ السرد ،إال أف ىذا التعايش والتداخؿ

يدؿ عمى القوة االحتوائية ال عمى الضعؼ ،ذلؾ أف وحدة األجناس األدبية الظاىرية أمر اليدفعيا لمخموؿ واالنطفاء بؿ إلى
تألؽ متصاعد يزيد مف حساسيتيا اإلجناسية ،كما أف مالمح السرد العامة مف حيث المبدأ يمكف أف "توجد في كؿ األجناس
األدبية كما توجد في كؿ أشكاؿ التعبير"

1

ويجب استثمار المالمح السردية الموجودة أصال في خصائص التعبير الشعري

وأشكالو وتنويعاتو ،والعمؿ عمى تطويرىا وتثميرىا وتخصيب حيواتيا ،وتغذية أصوليا بكؿ ما ىو ممكف وسميـ وفعاؿ
لالنتقاؿ بالتجربة الشعرية إلى مستوى تشعير السردي فييا.

( - )1ىندسة المعنى في السرد االسطوري الممحمي ،جمجامش ،د.قاسـ المقدادي ،دار السؤاؿ ،دمشؽ ،1984 ،ص.41
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