واقعة ّ
الطف يف الشعر القصصي احلديث
دراس ٌة مقارنة يف تقنية الراوي

أ .م .د .علي مجيد البديري*

مق ّدمة

ّ
الطف
تناص ًا تارخيي ًا مع واقعة
تُثري فينا قراء ُة الش�عر العريب املعارص ،الذي حيقّ�ق ّ

التارخيية ،رغب ًة وفضو ً
ال علمي ًا يف البحث عماّ يش�اهبه يف املوضوع ،ويامثله يف املعاجلة
الف ّني�ة يف اآلداب العاملي�ة األُخ�رى ،م�ن خالل مس�احة بحثي�ة ُيوفّرها لن�ا (األدب
املق�ارن) يف ميادين�ه وحقوله الدراس�ية التي منها دراس�ة املؤ ِّثرات املشتركة فيام بني
َ
آداب األُمم املختلفة.

وصاحب ه�ذه الرغبة جه�د ًا كبير ًا يف البحث عن
طال�ب ه�ذا األمر
وال يب�ذل
ُ
ُ

مطلبه؛ ما دام األمر م ّتص ً
ّ
الطف
مهمة يف التاريخ العريب اإلسالمي ،كواقعة
ال بواقعة ّ

التي حدثت يف العراق س�نة (61هـ)؛ إذ ّ
احتل الش�عر املكتوب حوهلا مس�احة كبرية

قوة تأثري هذا احلدث
من خارطة الش�عر اإلسالمي العريب وغريه ،بطريقة جت ّلت فيها ّ
ٍ
تنوع طرائق التوظيف واإلفادة من
التارخيي يف هذا الشعر بشكل
مهيمن وفاعل ،عرب ّ
طاقات احلدث اإلحيائية.
ٍ
بخاف م�ا يمك�ن أن حتقّقه الدراس�ة املقارن�ة يف هذا املجال؛ إذ س�يكون
ولي�س

ّ
التقصيّ عماّ
يش�كل خروج ًا عن الس�ائد واملألوف يف املعاجلة الشعرية والتمثيل الف ّني
* جامعة البرصة ـ كلية اآلداب.

ٍ
حلدث تارخيي ،فال يتو ّقف البحث عند حضور هذا احلدث يف قصيدتني إحدامها من

وكيفيته.
يتعداه إىل معاينة طبيعة هذا احلضور
الشعر الفاريس ،وإنّام ّ
ّ

املتتبع لتوظيف هذا احلدث يف الشعر املعارص ،كثرة اعتامد
والالفت لنظر القارئ ّ

تتميز هبا هذه الواقعة ،عرب تفصيالت روهتا
الشعراء يف ذلك عىل الطاقة السرَّ دية التي ّ
طيعة للقصيدة احلكائية،
مصادر تارخيية وحديثية خمتلفة؛ األمر الذي جعل منها مادة ّ
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وهو ما ّ
شكل حافز ًا كبري ًا عىل كتابة هذه املقاربة النقدية.

ّ
ولع�ل يف هيمن�ة فجائعي�ة مقت�ل اإلمام احلسين× عىل الش�عر املكت�وب حول
الط�ف ،ما جعل من وجوه املأس�اة األُخرى َّ
ّ
أقل حض�ور ًا ونصيب ًا يف التناول من قبل
الش�عراء ،ومن ه�ذه الوجوه (أطفال اإلمام احلسين×) ،وما وق�ع عليهم من ٍ
قتل
وس�بي وترشيد؛ ومن هنا كان هلذه الوقفة البس�يطة حماولة تس�ليط ضوء القراءة عىل

نصين ش�عريني ينتمي�ان إىل أ َد َبني عريقين هلام ٌ
ٌ
تاريخ طوي�ل مع هذا
صلة عميق�ة و
ّ

الشعر ،ومها :الشعر العراقي ،والشعر الفاريس.

النصان الش�عريان احلكائيان املختاران يف هذه الوقفة البحثية الرسيعة لش�اعرين
ّ

معارصي�ن ،مه�ا :الش�اعر العراقي عبد الكريم كاصد ،والش�اعر اإلي�راين عيل رضا

(الراوي/السارد) ـ موضع عناية الدراسة ـ تقني ًة من تقنيات السرَّ د
قزوه .وس�يكون
َّ
ّ
النصان عرب إفادهتام من سبل التنافذ ما بني ف ّني الشعر والسرَّ د.
وظفها ّ
ع�د الش�اعر عب�د الكري�م كاصد املول�ود س�نة (1946م) م�ن ش�عراء احلداثة
ُي ُّ

يف الش�عر العراق�ي احلدي�ث ،ص�درت ل�ه اثنت�ا عشرة جمموع�ة ش�عرية ،منه�ا:
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(احلقائ�ب( ،)1975/النق�ر عىل أبواب الطفول�ة( ،)1978/الش�اهدة،)1981/
(وردة البيكاج�ي )1983/وغريها ،وله أيض ًا جمموعة قصصية ،ومرسحية ش�عرية،
وترمج�ات عدي�دة عن الفرنس�ية واإلنجليزية .ع�اش مغرتب ًا عن الع�راق منذ أواخر

السبعينات من القرن املايض ،وحتى عودته عام ( )2011إىل مدينته البرصة.

يمك�ن لق�ارئ ش�عر عب�د الكري�م أن يالح�ظ احتف�اءه باليومي واملأل�وف بكل

تفاصيل�ه ،م�ن غري أن ت ِ
تس�جيلية ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
آلية،
باردة أو
تقريرية
ش�عره يف
ُوقع ه�ذه الظاهر ُة
َ
فه�و حيرص يف كثري من قصائده على توظيف هذه التفصيالت يف التعبري عماّ هو عام
وشمويل .ويف جمموعته الثانية (النقر عىل أبواب الطفولة) ،التي صدرت يف بغداد عام

( ،)1978تتجّل�ىّ هذه الظاه�رة بوضوح يف معظم قصائد املجموع�ة التي متتاز بأنهّ ا
صور مس�ت َّل ٌة من ذاكرة الطفولة التي عاش�ها الشاعر يف جنوب العراق ،وقد تناولت
ٌ
إحدى قصائد هذه املجموعة موضوعة عاشوراء من خالل عي َني ٍ
طفل جائع.

ّأما النص الش�عري الثاين الذي نختاره يف هذه املقارنة ،فهو للش�اعر اإليراين عيل

رضا قزوه املولود سنة ( ،((()1963احلائز عىل درجة الدكتوراه يف األدب الطاجيكي،

عدة جماميع شعرية ،منها( :من غابة النخيل إىل الشارع( ،)1989/شبيل
صدرت له ّ
(احلب عليه السالم.)2002/
والنار( ،)1994/ركعتا ُح ّب،)1996/
ّ

يرى الش�اعر (قزوه) يف واقعة عاش�وراء انتفاض ًة كربى صانع ًة لإلنسان ،وحرك ًة

إهلية ،وهي باإلضافة إىل هذا تتوافر من الناحية الف ّنية عىل تلك الروعة اجلاملية الفائقة
ّ
املتع�ددة والكبرية؛ ويفرض هذا
الت�ي جتعل األدباء والف ّنانين يف حرية أمام جوانبها
ّ

واقعة الطف يف الشعر القصيص احلديث

ع�د من اجليل الثاين لش�عراء إيران بعد الثورة ،ومن أكثرهم ش�هرة وتوفيق ًا .ينظم
و ُي ُّ
الش�عر ُ
باألس�لوبني العم�ودي واحل�ر ،ول�ه قراءاته يف الش�عر العريب املع�ارص ،وقد

األمر ـ برأي الش�اعر ـ عىل األدباء أن ينظروا إىل هذه الواقعة نظر ًة إرشاقي ًة خاصة،
ويعدوها حركة و نور ًا ،و ي ِ
بدعوا أعام ً
ال ّقيمة وخالدة بوحي من هذه الواقعة.
ُّ
ُ
وجتسيد ًا لذلك؛ فقد شهد الشعر العاشورائي الفاريس يف العقد األخري من القرن
التطرق إىل اجلوانب العاشورائية
املنرصم ّ
توجه ًا جديد ًا يف اللغة والفكر واهليكلية؛ إذ َّ
تم ّ

العميق�ة ،مع وضع العنرص الفك�ري والذوق الف ّني بطريقة ت�وازي أمهّية املعرفة(((.

((( من مواليد مدينة گرمسار اإليرانية الواقعة جنوب رشق العاصمة طهران.
((( ُانظر :الشعر العاشورائي يف حوار خاص لشاهد مع عيل رضا قزوه ،عىل الرابط:
http://www.navideshahed.com/ar/news/49640.
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التوجه وهذه الرؤية لدى الش�اعر (ق�زوه) يف جممل
وم�ن الواض�ح اندراج ه�ذا
ّ

توجهات حداثة النص الش�عري ،التي جت ّلت يف إعادة قراءة احلدث التارخيي شعري ًا،
ّ

واإلفادة من معطياته وطاقاته الداللية واجلاملية يف توسعة مساحة القول الشعري.

الراوي وأمناطه
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ٌ
عرض لتسلسل األحداث يف النص،
يتم فيها
ال يوجد السرَّ د إلاّ من خالل حكاية ّ
(الراوي/الس�ارد)،
وه�و ما يعن�ي قيام السرَّ د عىل دعامتني رئيس�تني :األُوىل يم ّثلها
َّ
والثانية يم ّثلها (احلدث/الفعل)(((.

وتتنوع أنامطه وأش�كاله
متخيلة تق�وم بعملية رسد احل�دث،
ذات
وال�راوي ه�و ٌ
ّ
ِّ

يف الن�ص الَّس�رَّ دي ،ويتغّي�رّ موقعه ووظيفته ً
تبع�ا لذلك يف تفصيلات قامت ببياهنا
الكتب التنظريية الكثرية ،التي عنيت بنظرية السرَّ د وبنية النص السرَّ دي
وتوضيحه�ا
ُ
احلديث.

ويمك�ن ـ عىل نحو خمتصر وواضح نوع ًا ما ـ حتديد أنامط الراوي أو أش�كاله يف

ضوء ما تناولته معظم الكتب والدراسات املشار إليها ،وهي:

1ـ ال�راوي املش�ارك أو املمسرح ( :)Dramatized narratorوه�و أح�د

األش�خاص الفاعلين يف صناع�ة احل�دث داخ�ل العمل الَّس�رَّ دي ،فهو مش�ارك يف
احلكاية ،وأحد أبطاهلا ،وهو الراوي املمرسح(((.
تو ِّف�ر مش�اركة ال�راوي يف األح�داث فرص ًة يك�ون فيه�ا قريب ًا بش�كل كبري جد ًا
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الش�خوص اآلخري�ن يف احلكاية((( ،فهو يتقاس�م معهم مراحل ُّ
تش�كل احلدث
م�ن ُّ
((( ُانظر :جينت ،جريار ،خطاب احلكاية (بحث يف املنهج) ،ترمجة :حممد عبداجلليل األزدي وعمر
حلمي :ص.40
(2) The Rhetoric of Fiction : Wayne Booth،The University of Chicago، press،10th ed،1973،
((( ُانظر :لوبوك ،برييس ،صنعة الرواية ،ترمجة :عبد الستار جواد :ص.60

p.156.

قوة
وهنايات�ه ،ويعي�ش معهم ظروف ًا مشتركة؛ ولذا س�يكون م�ا يرويه متواف�ر ًا عىل ّ

خاصة حتافظ عىل مقدار املس�احة التي يظهر فيها
اإلقن�اع بطبيعة ما حي�دث ،عرب لغة ّ
موجه ًا لطبائع الش�خوص ُ
األخرى؛ وس�يعمل هذا
الراوي مش�ارك ًا ،ال مهيمن ًا ،أو ّ
األم�ر عىل دفع النص السرَّ دي باجتاه قبوله بش�كل رسيع م�ن ِق َبل املروي له ،وهو ما
حيقّق للنص أكرب غاياته أمهّي ًة.

2ـ ال�راوي العليم ( :)Omniscient narratorوهو الراوي العارف بجميع

ّ
وبكل ما ي�دور بدواخله�ا ،ولديه القدرة على النفوذ
أح�وال الش�خصية احلكائي�ة،

إىل تفاصي�ل ّ
كل املش�اهد عبر اجل�دران واحلواج�ز((( .ويعمد الكات�ب إىل توظيف
ودالالت يريد إيصاهلا إىل املروي له.

3ـ الراوي املحايد أو الش�اهد ( :)Dispassionately narratorوهنا ينأى

التدخل يف احلدث أو يف أفعال الشخوص وما يدور يف دواخلها،
الراوي بنفس�ه عن
ّ

يتدخل يف التعليق
فه�و يعتمد الوص�ف اخلارجي لألصوات واحلركات من غير أن ّ
عليها أو تفسريها(((.

واقعة الطف يف الشعر القصيص احلديث

نصه اس�تجاب ًة لطبيعة احلدث امل�روي أو حتقيق ًا لوظائف
ه�ذا النمط من ال�راوي يف ّ

وتُع�ادل ُ
تقنية ال�راوي املحايد عرب وظيفتها يف السرَّ د ،تقني َة آلة التصوير يف العمل
الس�ينامئي ،فالوظيف�ة يف كلتا احلالتين هي التقاط املرئي وتصوي�ره ونقله إىل القارئ

أو املش�اهد((( .وهن�ا ت ّتس�ع وظيفة القارئ ومش�اركته يف اس�تنطاق دالالت النص،
ُ
املجال أمام
فس�ح
نصه؛ حيث ُي
ورص�د غايات الكاتب من اس�تخدام هذه التقنية يف ّ
ُ
القارئ ليمأل الفراغ املتخلف عن غياب الترصيح بداللة احلدث أو الوصف .ولعل

((( ُانظر :احلمداين ،د .محيد ،بنية النص السرَّ دي من منظور النقد األديب :ص.47
((( ُانظر :املصدر السابق.
((( العيد ،يمنى ،تقنيات السرَّ د الروائي يف ضوء املنهج البنيوي :ص .89ولغرض االستزادة حول
موضوع الراوي يف البنية السرَّ دية يمكن عىل سبيل املثال االستفادة من :مارتن ،واالس ،نظريات
السرَّ د احلديثة ،ترمجة :حياة اجلاسم .وكذلك :العيد ،يمنى ،الراوي املوقع والشكل.
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الكثير من الك ّتاب يرون مناس�ب َة ه�ذا النمط من الراوي للرسد ال�ذي يعالج أفكار ًا

وموضوعات ذات طابع عام ،ليجد ّ
كل قارئ فرصة لتحقّق حضوره يف النص.

وقد تط ّلب س�عي النص الش�عري ـ يف صناعته لصوره الف ّنية ـ إىل توظيف ّ
كل ما

يق�رب هذه الصورة إىل املتلقّ�ي من تقنيات ،وكانت االس�تعانة بالسرَّ د
من ش�أنه أن ّ
ٍ
لوج�ه من وجوه ه�ذا الس�عي؛ إذ يضفي االمت�داد والتتابع يف طبيع�ة السرَّ د ـ
جتلّي� ًا

املرتكزة عىل عنرصي املكان والزمان ـ حركي ًة يف داخل صور النص الشعري ،أفادته
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تقنياته.
يف تعميق جتربته وتطوير ّ

منط الراوي ودوره يف حركة النّص الشعري احلكائي (بني قصيدتني)
يت�م توظيف تقنية
س�نرى ـ من خلال املقارنة ما بين ّ
النصني املختاري�ن ـ كيف ّ

ال�راوي يف الن�ص الش�عري ألجل حتقي�ق إنجاز نّص�يّ

إفادته من مجاليات السرَّ د وتقنياته.

يقصده الش�اعر املعارص عرب

قصيدة عبد الكريم كاصد

ٌ
جائع يف عاش�وراء)،
حتم�ل قصي�دة الش�اعر عبد الكري�م كاصد عنوان:
(طف�ل ٌ

ونصها:
ّ

شموع املأتم ِ واآلس
ني
«ب َ
ِ

ِ
حتم ُلني ُأ ّمي فوقَ
السوداء
رؤوس ال ِّنسوة ملفوف ًا بعباءتهِ ا َّ
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ِ
ٍ
خيول األعداء
مطعون بني
السود ..وصور ُة
واحليطان ُّ

حيمل طف ً
ُ
ال..
ِ
السيف..
مر عىل جبهته َّ
َّ
احرتقت رئتي
أملس جبه َتك..
ْ
دعيني ُ
الس ُ
يف عىل شفتي
مر َّ
َّ

ُأ ّماه!..

دعيني ُ
العباس»(((.
آكل َ
خبز ّ

ي�أيت ال�راوي يف نص عب�د الكريم عىل وف�ق ٍ
نمط توليف�ي ما بني ش�كليَ الراوي
ُ
يصف عرب منط�ق ٍ طفويل ـ بام فيه من
املش�ارك والراوي املحايد ،فهو مش�ارك حمايد،
بطريقة ٍ
ٍ
ِّ
ٍ
َ
ُ
اللون
يش�ك ُل فيها
دالة
املكان والش�خوص
مي�ل نح�و املبارشة والتس�جيل ـ

ِ
احلزن واملأساة.
األسود عنرص ًا ُمهيمن ًا بداللته عىل
ُ
ومهم يف السرَّ د ،وقد ضاعف من أمهّية دوره جميؤه
يقوم الراوي هنا بدو ٍر حموري
ٍّ
«أن إقامة حركة البناء
حمايد ًا؛ حيث جيعل ذلك من حركة بنية النص حرك ًة دال ًة ،ذلك ّ
وفق منطق معينّ ٍ للشكل ،هي نفسها إقامة حركة قول البنية والرؤية التي حتكمها»(((.

ّ
ولعل يف
ل�ذا فه�و ينقل طرفه بين مف�ردات (الواقع/املأتم) وبين حاجته للطع�ام،
ُ
بالعباس× ،وهو َط َل ُب
طلب�ه اخلبز م�ن أ ّمه يف هناية النص ،إحال ًة إىل حدث يقترن ّ

اشتد هبم العطش
عيال احلسين× منه املا َء يف ظهرية اليوم العارش من
املحرم ،حينام ّ
ّ

وأهنك قواهم.

الرتكي�ز على التقابلات بين املف�ردات إلبراز
ونالح�ظ يف ن�ص عب�د الكري�م
َ

واقعة الطف يف الشعر القصيص احلديث

ئ فرصة املش�اركة يف
لق�د
منحت طريقة الوصف املحايدة ملفردات املش�هد القار َ
ْ
ٍ
بش�كل تام؛
إع�ادة بناء املش�هد( .الطفل/الراوي) ال ُيدرك حجم املأس�اة وحقيقتها

التوح�د الداخيل ما بين (الراوي/الطفل) ووالدته من جهة ،ومش�هد اإلمام
إيق�اع
ّ
احلسني× وطفله الرضيع:
		

حتم ُلـني ُأ ّمــي

ِ
الس ُ
يف 
مر عىل جبهته ّ
َّ

صـور ُة مطعـون
ِ
الس ُ
		
يف 
مر عىل جبهته ّ
َّ

حيمل طف ً
ُ
ال

أملس جبه َتك
دعيني ُ
احرتقت رئتي
ْ

الس ُ
يف عىل شفتي
مر ّ
َّ

((( عبد الكريم كاصد ،النقر عىل أبواب الطفولة :ص.14
((( العيد ،يمنى ،تقنيات السرَّ د الروائي يف ضوء املنهج البنيوي :ص.99

277

حضورها
نصه القصري ،وحيقّق
ويعتمد الشاعر هذه التقابالت نسق ًا مهيمن ًا يف بنية ِّ
ُ
ِّ
ويش�كل قيم ًة ف ّني ًة كبري ًة إضاف ًة إىل قيمته املعرفية؛ حيث يمكن أن
انس�جام ًا تركيبي ًا،

(الشاعر/السارد) للحدث ودالالته يف التاريخ واحلياة.
جتسد للقارئ رؤي َة
َّ
ّ
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الس�ارد ـ م�ن خلال ضمير املتك ّل�م يف معظ�م الوح�دات السرَّ دية
إنّ حض�ور َّ
ٍ
شكل حركي عىل النص عرب
(حتملني ،دعيني أملس ،دعيني آكل) ـ ساعد عىل إضفاء

الضمري ذاته أيض ًا يف الوحدات
توس�يع املدى احلركي لألفعال ،ويرفد ه�ذا احلضور
ُ
الس�ارد يف ُأس�لوبه نحو خطاب اآلخر يف
االس�مية ُ(أ ّمي ،رئتي ،ش�فتي)،
ّ
ويتحول َّ
أملـس جبه َت�ك) و(دعيني ُ
العب�اس) ،يف صورة من صور
آكل َ
مجلتين( :دعيني ُ
خبز ّ
إحلاح الطفل املضطرب اجلائع.

ٍ
الناس
شعبي حرص
عاشورائي
طقس
الش�اعر إىل توظيف
عمد
يف هناية النصَ ،ي ُ
ُ
ُ
ٍّ
ٍّ
املخصص
املحرم ،وهو الي�وم
َّ
ـ ال ّنس�اء حتدي�د ًا ـ على القيام به يف اليوم الس�ابع م�ن ّ

اخلبز عىل األشخاص والبيوت ،يف تقليد طقيس
للعباس× ،حيث تُوزِّ ع ال ّنسوة فيه َ
ّ

عد التوظيف هنا عنرص ًا ً
غني�ا بحمولته الداللية املرتبطة
العب�اس) .و ُي ُّ
ُس ِّ
�مي بـ(خبز ّ
ِّ
الطف واستش�هاد
بواقعين متالزمني مل ينفصال منذ أن ُو ِجدا :واقع احلدث (معركة
اإلمام احلسني×) ،وواقع الشعائر احلسينية.

نص تبنيه الذاكرة ،ذاكرة (الطفل/الراوي الش�اهد)،
نص عبد الكريم كاصد ٌّ
إنَّ َّ
وهي متس�ك بمشاهدَ وصو ٍر من املأتم احلس�يني يف أيام عاشوراء ،فمفردات املشهد
278
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مس�تج َل َب ٌة م�ن ذاكرة طفولة الش�اعر املتامهي يف ال�راوي ،عىل الرغم م�ن أنّ املنظور
السارد واملؤ ِّلف بوصفهام كائنني خمتلفني ،يتحقّق وجود أحدمها
ميز ما بني َّ
الروائي ُي ّ

ّ
لنصه نوع ًا
(الس�ارد)(((؛
ولعل من هنا جاء اختيار الش�اعر ّ
(املؤ ِّل�ف) بوجود اآلخر َّ
س�مى بـ(السرَّ د الذايت)؛ حيث جعل من نفس�ه حم�ور ًا للنص ،فهو ا ُملخبرِ
من السرَّ د ُي ّ

الوحي�د عنه�ا ،وعماّ تراه ،وق�د حقّق هذا األمر نم�و ًا يف حركة النص ،فالش�اعر هنا

((( د .عبد امللك مرتاض ،نظرية الرواية (بحث يف تقنيات السرَّ د) :ص.260

را ٍو ومتل�قٍّ يف ٍ
آن واحد ،وجاء احل�دث (السرَّ د) النابع من ذاته حمور ًا هلذه احلركة(((.
ٌ
خارجة م�ن ذاته وعائدة هل�ا يف الوقت
فالص�ور امللتقط�ة بعي َن�ي (الراوي/الطف�ل)

نفس�ه ،مفي�د ًا من طاقة احلدث اإلحيائي�ة يف إحاالته الكبرية على الواقعة يف التاريخ،
وعىل ممارسات إحياء ذكراها يف الوجدان الشعبي.

احلدث فيه من خالل ٍ
عدد من الصور التي
وقد اعتمد النص هنا بنا ًء رسدي ًا يتخ ّلق
ُ

ّ
يس�كت عنه النص،
ولعل َخ ْلف ذلك يكمن ما
ت ّتس�م باالقتضاب وع�دم االكتامل،
ُ

ئ عىل اس�تنطاقه ،ففي عدم االكتامل هذا إشار ٌة إىل استمرارية احلدث
وحيرض القار َ
ِّ
ٍ
انفع�االت خفية عىل الظهور ،فتتجّل�ىّ الرغبة ملح ًة
ه�ذه الص�ور املقتضبة بتحريض

عىل لس�ان الطفل بالتامهي مع شخصية من ش�خوص مشهد الواقعة (العباس×)،
وكأنّ الن�ص بكثافت�ه واختزاله يقصد إىل نق�ل املتلقّي من عامل ٍ عام ٍر بمش�اهد احلزن
التوحد
واألمل وتصوير املأساة ،إىل عامل آخر يبدأ من الوعي باحلدث وينتهي إىل طلب
ّ
معه واالنصهار فيه ،ويف ذلك داللة قصدية واضحة.

واقعة الطف يف الشعر القصيص احلديث

ّ
تم عرب عينني
مفتوح عىل
وامتداده ،فاملش�هد املوصوف
ٌ
التش�كل ،طاملا أنّ َو ْص َفه قد ّ
ٍ
بغاللة من اإلهبام وعدم الوضوح .وتقوم
ترى األش�ياء واألحداث واألفكار حماط ًة

قصيدة علي رضا َق ْز ِوه
ُ
ظهر اليوم العارش):
حيمل ُّ
نص عيل رضا قزوه عنوان( :بعض املشاهد من رواية ْ
()1

« َمن داشتم نامز رکعت دوم را می خواندم
که ناگهان

يك قطره خون علی اصغر
چکيد بر سجاده ام

((( ُانظر :د .حممد زيدان ،البنية الرسدية يف ال ّنص الشعري :ص 50ـ .51
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تو رفته بودی به جستجوی تشنگی ام

کنار کف العباس

که ناگهان شمر

رس امام را بريد.
طال فروش عرب

()2

شکسته بسته گفت بخر
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آقا بخر ..آقای خوب ايرانی

طالی خوب

دستبند ..گوشواره

حممود گفت:

ُدالر که پايني بيايد
نفت که باال برود

طال ..باال ..پايني...

من گفتم:

آن سوی ّ
تل زينبيه اگر خاکی ديديم می گرديم

شايد يك لنگه گوشواره کوچك پيدا شد.(((»...

وترمجة ال ّنص هي:
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280

«كنت ُأصليّ الركع َة الثانية
ُ

()1

وفجأ ًة

سقطت قطر ٌة ِمن د ِم ع ِّ
يل األصغر
ْ
سجل خالص الشكر واالمتنان للشاعر واملرتجم اإليراين (موسى بيدج) إلرساله يل النص بلغته
((( ُأ ّ
األصلية عرب الربيد اإللكرتوين.

عىل سجادت

ِ
للبحث عن عطيش
كنت ذاهب ًا
ُ

ُق ْرب ِّ
العباس
كف ّ

شمر وريدَ اإلمام.
وفجأ ًة َّ
حز ُ

بائع ّ
الذهب
العريب ُ
ُّ
ٍ
ٍ
مفهومة متام ًا:
بلهجة غري
قال

()2

اِش ِ
رت..

ين اجلميل
سيدي اإليرا ّ
يا ّ

جيد
هذا ٌ
ذهب ّ
اط ُ
عضدٌ  ..أ ْق َر ُ
ِم َ
األذن

قال حممود:

يرخص الدوالر
عندما
ُ

سعر النفط
عندما
ُ
يرتفع ُ

واقعة الطف يف الشعر القصيص احلديث

سيدي اِش ِ
رت..
يا ّ

ُ
ينخفض...
يرتفع..
سعر الذهب..
ُ
ُ

قلت:
ُ

ِ
الزينبية
اجلانب اآلخ ِر من الت ّل ِة
يف
ّ
إذا رأينا تُراب ًا
ُ
سنبحث فيه

لع ّلنا نعثر عىل ُق ٍ
رط صغري.(((»...
ُ

(الراوي/الس�ارد) يف ن�ص عيل رضا قزوه عىل نمط مماث�ل لصورته يف نص
ي�أيت
َّ

((( قزوه ،عيل رضا ،قصائد بتوقيت بريوت ،ترمجة :موسى بيدج :ص .271ويف هناية النص إشارة إىل
انتزاع األقراط من آذان بنات اإلمام احلسني× يف عرص عاشوراء (اهلامش موجود يف املجموعة).
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ّ
تش�كله وإحداثه:
عب�د الكريم كاصد ،فهو را ٍو مش�ارك ،يصف احلدث و ُيس�هم يف
ٍ
ذوات ُأخرى تش�اركه احلدث
ثم يعمد إىل إحضار
كنت ذاهب ًاُ ،
(كنت ُأصليّ ُ ،
ُ
قلت)ّ ،
حت�و ً
ً
وغالب�ا ما تكون هذه
ال يف السرَّ د،
يف الن�ص الش�عري ،ويحُ ِدث
ُ
وجودها أحيان ًا ّ

سميها (جريامس) بالذات املضا ّدة يف اخلطاب
الس�ارد ،و ُي ّ
الذات غري م ّتفقة مع ذات َّ
(((
ٍ
يتوجه نحو إبراز
السرَّ دي  ،وتعمد عرب تضا ّدها هذا إىل هتيئة مس�احة حلدث فرعي ّ
ٍ
(س�قطت قط�ر ٌة من دم عيل األصغر/
دالل�ة يريد النص البوح هبا ،وهو ما يتم ّثل يف
ْ
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حز شمر وريد اإلمام).
َّ

ويتداخل يف نص قزوه زمانان :احلارض باملايض ،ومكانان :كربالء املدينة بكربالء
ٍ
املعركة واملأساة .ويأيت البحث من ِقبل الراوي عن ٍ
لطفلة من أطفال احلسني×
قرط
َ
تأكي�د ًا على انتامء امل�كان إىل املعركة واملأس�اة ،أكثر م�ن انتامئه إىل تفاصي�ل احلياة يف

كربالء املدينة ،وما يش�غل س�وقها من حراك يومي واقتص�ادي مألوف ينأى هبا عن

قدسيتها وروحانيتها.
ّ

ٌ
حماولة من الشاعر ـ عرب عني الراوي وفاعلية حركته يف النص ـ
إنّ البحث،كذلك،

بتوهج حرارة مش�هد إحراق
لبعث صورة املأس�اة من جديد ،يدفعه إىل ذلك
ش�عور ّ
ٌ

اخليام وترويع النس�اء واألطفال بعد مقتل اإلمام احلسين× وبقائه ماث ً
ال يف املكان.

وقد اختار الشاعر منطقة ّ
(التل الزينبي) ُليعبرِّ عن حركته يف استعادة املكان ملالحمه.
ويتداخ�ل نمط الراوي يف املقطع الثاين من قصيدة قزوه بني صفته راوي ًا مش�ارك ًا
وبني أن يكون راوي ًا حمايد ًا؛ حيث يضمر ما هو ذايت ،ويندفع النص يف ٍ
رسد مشهدي
282
282

يعتمد فيه الشاعر عىل التصوير املشهدي كأساسٍ رسدي ،ويستثمر من عنارص اللغة
َ
واحلوار عرب تقنية الراوي (املحايد/الشاهد).
الوصف
وفنياهتا
َ
ّ
يم ّث�ل هذا املش�هد الرؤية الك ّلية للراوي؛ إذ يعتمد فيه عىل ُأس�لوب احلكاية ،مع

((( ُانظر :أ.ج .جريامس ،السيميائيات السرَّ دية ،ترمجة :سعيد بنكراد ضمن (طرائق حتليل السرَّ د األديب):
ص.191

وحيتل موقع ًا غري ٍ
سيطرته عىل احلركة داخل املشهد ،بوصفه جزء ًا فاع ً
ّ
بعيد
ال منه(((،
عن مواقع الش�خصيات األُخرى فيه؛ فهو ال يقف ـ يف ّ
خارج النص ،بل
كل ذلك ـ
َ
يتحرك داخله متامهي ًا مع زمانه ومكانه ،مثري ًا بفعله هذا س�ؤا ً
ال يبعث به املأس�اة من
ّ
ٍ
ٍ
ع�دة قرون عىل هذه
جدي�د عرب البحث عن قرط س�قط من طفلة للحسين× قبل ّ

األرض ،ون�رى كذلك أنّ فعل البحث يس�عى إىل ردم اهلوة الزمنية بني زمن الواقعة
وزمن كتابة النص ،وجميء الشاعر زائر ًا كربالء.

البح�ث ـ الذي تنتهي به وإلي�ه القصيدة ـ تصعي�د ًا داللي ًا يرتفع
جس�دَ هذا
ُ
لق�د َّ

جمرد بعث املأس�اة من جدي�د ،إىل القول بتضييع اإلنس�ان
بمعن�ى فع�ل البحث م�ن ّ

الس�ارد يف النص ،ومثل هذه العنارص تبقى
جاءت لتكمل صورة املش�هد عمد إليها َّ

عائديتها مرتبطة بـ(الراوي/املتك ّلم) الذي يتوارى خلف اجلملة الوصفية أو احلالية،
ّ
التدخل والظهور يف ّ
كل األشياء(((.
ولديه القدرة عىل
ّ

واقعة الطف يف الشعر القصيص احلديث

املعارص لكثري من معطيات الثورة احلسينية ونسياهنا والتفريط بمعطياهتا؛ وبذا ُيدين
ٍ
ٍ
والغصة حلدوث ذلك ـ
وبطريقة ال ختلو من الشعور باألمل
بشكل غري مبارش،
النص ـ
ّ
ه�ذا التضييع والتفريط .لق�د كان ذلك من خالل توظيف وحدات وصفية أو حالية

ويعم�د ق�زوه إىل االرتف�اع بح�دث الزي�ارة الع�ادي مل�كان الواقعة ،عبر اعتامد

ومألوفيت�ه يف اللحظة التي تصل القصيدة فيها
الَّس�رَّ د احلكائي ،وكرس عادية احلدث
ّ
فيجدد ذخيرة النص الداللية عرب فعل الب�دء بالبحث من قبل
إىل مش�ارف النهاي�ة،
ّ
ال�راوي ـ الذي َيربز مش�ارك ًا وفاع ً
وموجه ًا للح�دث ـ عن القرط الصغري ،الكبري
ال
ّ

يف انفتاحه عىل املأساة وبإحالته السياقية عىل تفاصيلها.

((( ُانظر :د .حممد زيدان ،البنية السرَّ دية يف النّص الشعري :ص.56
((( ُانظر :جينيت ،جريار ،حدود السرَّ د ،ترمجة :بنعيس بو محالة ،ضمن (طرائق حتليل السرَّ د األديب):
ص.80
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السردي
الراوي و املتخ ّيل َّ

الحظنا كيف أنّ الش�اعرين قد حرصا عىل أن يكون الراوي حمافظ ًا عىل مس�توى

النصني الش�عريني ،مانح ًا السرَّ د حرك ًة عرب الوصف،
حض�وره يف احلدث املروي يف ّ
ٍ
جتربة
واس�تمد مفرداته من
املتخيل السرَّ دي إىل الواقع،
ونمو ًا يف احلدث .وقد ارتكز
ّ
ّ
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ّ
متشك ً
خصوصيتها يف االنفتاح عىل دالالت
ال عرب لغة شعرية مل يفقدها السرَّ د
حياتية،
ّ
متع�ددة ،ممكنة التحقّق من قبل القارئ ،فض ً
ال ع�ن ميلها إىل االختزال والتكثيف يف
ّ

الوصف وعدم اإلسهاب فيه.

م�ن جانب آخر ،عمد الش�اعران إىل ترهني املروي من خلال الراوي ،فاحلدث

يف ن�ص (كاص�د) ينتم�ي إىل املايض البعي�د (زمن الطفول�ة) ،يس�تعيده بطريقة تحُ ِّفز

ُ
متجدد ًا يف الراه�ن؛ إذ إنّ ظاهر النص الذي يعتمد الوصف
الدالل�ة عىل جعله
فيه�ا
ّ
ّ
بتعدد قارئيه،
نص خفي ممكن
تتعدد صورته ّ
التشكل ،وس�وف ّ
والتس�جيل يحُ يل إىل ٍّ

القصة إىل زمن اخلطاب،
وربما ّ
بتعدد قراءاته من ِق َبل قارئ واحد« ،فبانتقالنا من زمن ّ
ّ

نجدنا ننتقل من التجربة الواقعية ذهني ًا (ذات الطابع املشترك) إىل التجربة الذاتية (ذات
خاصة للزمن ،يربز من خالهلا بعد (ختطيب) الواقع
الكاتب) ،وهي تسعى لتجسيد نظرة ّ

درك ًا من خالل تعام�ل الذات مع الزمن»((( ،فخروج
الذهني؛ ليتجلىّ (واقع ًا
نفس�ي ًا) ُم َ
ّ
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احلدث من زمنه (زمن القصة/طفولة الشاعر) إىل زمن ٍ مفتوح (زمن اخلطاب) منح

ّ
ولع�ل فيام عمد إليه الش�اعر من
الدالل�ة امتداداهت�ا امل ّتس�عة عىل إمكان�ات التأويل.
توظيف الوصف يف املش�هد الش�عري احلكائي أثر ًا بالغَ الفاعلية يف حتقّق هذا املعنى؛
إذ بن�ى النص مش�هد ًا وصفي ًا عرب م�ا ُيعرف يف السرَّ د احلدي�ث بـ(الوقف) الذي فيه

((( سعيد يقطني ،انفتاح اخلطاب الروائي :ص.47

لتأم�ل احلدث ومفاصله ،فض ً
ال عن تعليق زمن احلدث ودفع
يك�ون الوصف فرص ًة ّ
اخلطاب إىل مواصلة سريه عىل هامش القصة(((.

ٍ
لقد ُو ِّظ َ
داللة
املتخيل السرَّ دي ،من خالل الدور املحوري للراوي فيه ،إلنجاز
ف
ّ

ّ
الط�ف يف الراهن املعاش ،على صعيدي الثقاف�ة والواقع،
تُناس�ب معطي�ات واقعة

وال ّ
ش�ك يف أنّ حتقّق ذلك مرهون بتحقّق التفاعل ما بني القارئ والنص ،والوقوف
النصني الثقافية ،فإنّ
على عنارص هذا
املتخي�ل ،وعىل الرغم من وضوح مرجعي�ات ّ
ّ

املتخي�ل السرَّ دي عم�د إىل التلميح ـ عرب بعض تفصيالت احل�دث ـ إىل داللة كامنة
ّ
يف نص (عبد الكريم كاصد) ،فهو مل يكن وصف ًا موضوعي ًا متام ًا نقي ًا بال صدى لذات

الواصف .ومن هنا؛ كان انفتاح هناية هذا النص عىل تأويل مس�احته املمكن واملتفق

تكمل املش�هد ،وكأنّ
لنص طويل
النص القصري
مفتتح ٍّ
ّ
ٌ
م�ن األحداث املقرتحة التي ّ
ّ
يتش�كل بطريق�ة متتاح من واقع احل�دث (معركة الطف) يف
غائ�ب ،هو ما يمكن أن
الثقافة اإلسالمية ،وامتداداته يف الواقع اإلنساين.

واقعة الطف يف الشعر القصيص احلديث

وبخاصة
وحث القارئ عىل اكتشافها وإنتاجها ،وقد قام الوصف بدور كبري يف ذلك،
ّ
ّ

ّأم�ا يف ن�ص (قزوه) ،فإنّ التناظر ما بني س�قوط قطرة الدم من فض�اء الواقعة إىل

الراه�ن يف املقط�ع األول من النص ،وس�قوط القرط وضياعه حلظ�ة هجوم اجليش

ُ
األموي عىل خميم احلسين× ،واتصاله بالزمن احلارض حلظة الرشوع يف البحث عنه
النص ،أس�هم يف إعادة ترهني الواقع�ة ،وانفتاحها عىل احلياة؛ إذ
يف املقط�ع الثاين من ّ

مغيبة لدروس
سيكون
ُ
مضيع ،وفاعلية َّ
البحث عن القرط الضائع ،بحث ًا عن حضور ٍ َّ
بشكل آخر ،أفضل وأكثر قبو ً
ٍ
ال.
كبرية هلا قدرة إعادة تنظيم احلياة

((( ُانظر :بحراوي ،حسن ،بنية الشكل الروائي :ص.120
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خامتة
نص
النص�ان الش�عريان يف اإلف�ادة م�ن توظيف تقني�ة ال�راوي يف بناء ٍّ
1ـ نج�ح ّ
يتحرك يف فضائه الراوي بطريقة فاعلة ،وال يغيب متام ًا متاهي صوت الشاعر
حكائي ّ
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بصوته؛ و ّمما أس�هم يف إنج�اح هذا التوظيف الف ّني هو االمتي�اح من معطيات واقعة
ولوجه ُش ِ
بطريقة موف ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ّقة ،فلم يتو ّقف
النصني
به
الطف،
مهمل من وجوهها يف هذين ّ
الش�اعران عند حدود السرَّ د والتس�جيل والنقل التفصييل لألحداث والش�خصيات
ق�وة مجالية وف ّنية
م�ن خالل ال�راوي ،بل َعمال عىل اس�تثامر ما يكتن�زه املوضوع من ّ
وداللية يف جتس�يد ٍ
رؤية ووعي ٍ ُمفا ِرق ٍ للس�ائد (كام هو يف نص عبد الكريم كاصد)،
ن�أت بمعطي�ات النهضة احلس�ينية عن أرضها
ويف تش�خيص مفارق�ات احلي�اة التي ْ

(قصيدة عيل رضا قزوه).

2ـ اشتغل الش�اعران عىل فكرة واحدة بدرجة ما ،وهي :انفتاح احلدث التارخيي

َّ
دور
املوظف يف الشعر عىل احلارض ،وعمدا إىل تشكيل مبنى حكائي كان للراوي فيه ٌ
ٍ
ذاكرة
النصان من
ونموه بطريقة دالة ،فقد انطلق ّ
مركزي فاعلَّ ،
وجه مراحل احلدث ّ
مجعية ٍ ختتزن احلدث بكل تفصيالته ،وتُدرك أبعاده ونتائجه ودروسه وعربه ،ولك ّنها
تنقس�م حين تدخل دائرة الفعل واس�تدعاء احل�دث القديم املنتهي زمني ًا إىل س�احة
النصان العمل على حتقيق�ه ٌّ
كل بطريقته اخلاصة،
العم�ل املع�ارصة ،وهو ما ح�اول ّ
بيد أنهّ ام تقاسما امتياز تصوير اللحظ�ة املك ّثفة واالنتقال املفاجئ بني مفاصل احلدث
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برباعة.

