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النقدية  Vلبحث يف اهمتت ا<راسات 
اليت مل تبق حكرا  ،آليات اخلطاب الرسدي

حيث اجتهت القصيدة  ،عىل النصوص النرثية
احلديثة ٕاىل اسـتعارة املكوfت الرسدية 

وقد اكتفينا يف  ،اكلشخصيات والزمان واملاكن
يف " بنية الزمن " هذه املقاربة Vلكشف عن 

الشعر، Vٕعتبار الزمن مكوf ٔاساسـيا يف 
حيث تتحرك بفضr  ،وص أالدبيةالنص

 .وتتفاعل ،الشخصيات، وتتطور أالحداث
 

Abstract:    
Critical studies focused on 

the mechanisms of narrative 

discourse, which were not 

limited to prose texts. The 

modern poem tended to borrow 

narrative components such as 

characters, time and setting. In 

this approach, we have only 

revealed the "structure of time" 

in poetry, Where the characters 

move and the events develop 

and interact. 
 

  

  

  

  



xعية                  لكية جمzأالول لعددا -13ا��                                  االٓداب العلوم إالنسانية و}ج 
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 Vلبحث عن آليات اخلطاب الرسدي يف أالنواع النرثية كثريا ما عنيت ا<راسات الرسدية
يف هذه أالنواع النرثية دون  آليات البنية الرسديةنظرًا لتوفر ، لرواية والقصة واملقامةا :مثل ،ا�تلفة
مل  )خشصيات  ،ماكن ،زمان(  وجدf ٔان البنية الرسدية وبعد تتبعنا للنصوص الشعرية احلديثة .الشعر

حظه يف وبقوة، وهذا ما نل ٔايضا موجودة يف الشعر ٔاحضتتعد حكرًا عىل النصوص النرثية فقط، بل 
  ".محمد جربوعة " للشاعر " " الساعر " ديوان 
فالقصة غرامية وال يوجد  ،يف رسده للحاكية عىل الشعر، من خالل احلوار بني الشخصيات معمتدا

ٔانسب من الشعر ليالمس القلب، وحيرك ت� املشاعر ا<فينة <ى احملبني، فيبوح القلب شوقًا 
  .ي اختفى وراء كثبان الصحراء وعروقهاوحزfً، ويتوق لهفة للقاء احملبوب ا�

يف " بنية زمن " من خالل البحث عن  ،يف الشعر "تقنيات الرسد " لهذا سـنقوم Vلبحث عن 
  ".محمد جربوعة "للشاعر " الساعر" ديوان 

        ::::أالسلوب القصيص يف الشعر احلديثأالسلوب القصيص يف الشعر احلديثأالسلوب القصيص يف الشعر احلديثأالسلوب القصيص يف الشعر احلديث
انية من مشاعر اكن الشعر يف عرص ما قبل إالسالم كثريا ما يتحدث عن خواجل النفس إالنس

فقد حتول خطاب الشاعر بعد «ولكن يف العرص احلديث تغريت مرجعياته  ،وكره ٔاو بطوالتأ  حب 
ٔان اكن ٕاىل امللوك وأالبطال ٔاصبح ٕاىل عامة الناس، ومن حديثه ٕاىل ذاته والتعبريات عن خلجاته ٕاىل 

  )1.(»ته مواجع الناس، وقضا³مه وآال±م، فأحضى الشعر يساير ا�متع ويتحدث بلغ 
مل تعد رغبة الشاعر حتقيق راحته النفسـية فقط، بل ٔاصبحت غا³ت جممتعه ومتطلباته من 

حقق قرV من قارئه، ؤارشك النرث يف  ٕايصال رسالته «يف العرص احلديث  هلهذا جند ،ٔاولو³ته
عة مع الشعرية، ؤاضفى عىل النص حيوية التلقي املفتقدة يف نصوص الرمز والتجربة اليت ٔاحدثت قطي

  )2.(»املتلقي العام ؤاسست لنخبوية التلقي يف الشعر احلديث 
وذ¾ ليك يرمس لوحته  ،اعzد الشاعر احلديث عىل آليات اخلطاب الرسدي اكن ٔامرا متعمداً 

بطريقة درامية واحضة تقرتب من عامة ا�متع لتالمس ٕاحساسهم مجيعا، وال خيص هبا النخبة املثقفة 
" سزييف " هو  ،ل اللكمة، ا�ي حيمل مهوم جممتعه عىل ظهره طوال حياتهفقط، فالشاعر هو رسو 

  .عرصه
" ومن الباحثني العرمبن  ا�ين ٔافردوا دراساهتم للبحث يف الرسد القصيص يف القصيدة جند 

ٕاىل ٔان احلوايش دلتنا ٕاىل قصائد " Vلقصيدة القصصية" يف فصل عنونه «حيث توصل " رشبل داغر 
اليت يعرب عهنا (فالهوامش ... قصصية، لهذا ٔامهيته يف تفكيك طبيعة النص الشعري ذات مواد ومراجع

Vحلوايش، ليست جمرد مفتاح يكشف القصيص داخل الشعري، ولكن يه ذاهتا تناص شلكي مع غري 
  )3.(»")كام ٔاهنا تكشف عن االتصال مع االٓخر (الشعر 
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ديث، ليرشح اخللفية املرجعية احلوايش ٔاو الهوامش كام يه معروفة يعمتدها الشاعر احل
يعمتد فهيا عىل رسد أالحداث الواقعية بزماهنا وماكهنا وخشصياهتا، وهذه الطريقة يعدها حيث  ،للقصيدة

معلية يذيل فهيا الشعر برشوح نرثية، مما يضفي املزية القصصية داخل القصيدة، وقد " رشبل داغر " 
مما جيوز ... أالشخاص –املاكن  –تغل تقنيات الزمان تشـ «ٔادرج حتليالت لبعض القصائد العينة اليت 

اعتبارها قصائد قصصية، غري ٔان ما ميكن اسـتخالصه من مثل هذه القصائد ليس هو فقط وجود 
ولكن أالمر ٔامعق من ذ¾، حبيث ٕان  ،مما جيعل أالمر جمرد تأثري جلنس عىل آخر ،موارد قصصية

من (زيات القصة ٔانتجته إالنتاجية النصية الشعرية أالشخاص والزمان واملاكن وما ٕاىل ذ¾ من مم
  )4.(») عنديهتا

هبذا }سـتنتاج حياول الوصول من خالل هذه النقطة  ٕاىل فكرة التأثري والتأثر، فالنرث يف هذه 
احلاå مل يكن عامال خارجيا واردا، بقدر ما هو مولود من رمح الشعر، لينسج من خالâ عاملا آخر 

  .توحد معه بلك تقنياته الرسدية من خشصيات وزماكن ؤاحداثبطريقة مساملة وي 
قد عرف هذا التداخل بني أالجناس أالدبية منذ القدم، ولكن مبسميات ٔاخرى كون مصطلح 

النوع، «أالجناس أالدبية شاع مؤخرا عند الغرب، ومن املصطلحات املعروفة عند العرب يه " 
ٔاكرث تداوال واسـتعامال يف احلقل ) أالجناس(طلح والصنف، والفن، والرضب، والمنط، وٕان اكن مص

النقدي، ولقد مر هذا املصطلح مبراحل معرفية وفلسفية كثرية ٕاىل ٔان اسـتقر يف مطلع القرن 
  )5.(»بوصفه مصطلحا نقد³ حمافظا عىل داللته وخصوصيته يف حقr املعريف الواحد ) العرشين(

النقاد بني مؤيدين ورافضني، لهذه الفكرة القت فكرة تداخل أالجناس أالدبية، خالفا بني 
اجلديدة،حيث يوجد من يؤمن Vحلدود بني النرث والشعر وغريهام من أالنواع أالدبية الفنية أالخرى 

íاخل، وهناك من يؤيد وينادي بفكرة تداخلها، حيث يرى ٔان مجيع أالصناف ... اكملرسح والقصة والسـ
  .يمكل بعضها بعضا

" الشعر" ٔاصبح «جليا يف الشعر، من خالل الفن ا<رايم حيث اكن أالسلوب القصيص
جزءًا من كيان إالنسان وواقعه عىل السواء، ولهذا ٔاصبح من املسـتحيل ٔان يظل الشعر بعيدا عن 
ا<راما، ٔاو تظل ا<راما بعيدة عن الشعر وخاصة ٔاهنام شهدا معا حلظة ميالد واحدة يف أالد³ن القدمية 

«).6(  
ٔالهنا حتيك قصة غرامية خلصت يف مشاهد درامية  ،"الساعر"اء عرضنا لقصة سـنوحض هذا ٔاثن

  ".الزمن " ، من خالل دراستنا  لعنرص"قديس " و" الساعر " عديدة بني 
ٕان العالقة بني الشعر وا<راما يه عالقة تاكملية حيث تضفي ا<راما عىل الشعر مسحة 

الشاعر، يف الكشف عن عواطف خشصياته جاملية خاصة كام تزيد من تأزم ٔاحداثه وطول نفس 
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ٕان المنوذج الشعري والمنوذج ا<رايم البد ٔان يظال . ٕاليوت. س.الناقد ت«: املركزية، ويف هذا يقول
  )7.(»معا، نتاجني متاكملني لعمل خيايل واحد 

ال ميكن ٕاذا فصل الفن ا<رايم عن الشعر، كون لك واحد مهنام يمكل االٓخر، فاحلدود اليت 
بعض النقاد، تبقى حدودًا ومهية، كون لك جنس ٔاديب يقتات من اجلنس االٓخر بعض آلياته  وضعها

âzاالٓتية ،ونظمه ليعمل عىل اك åوهذا ما تفرسه املقو:  
ٕان تقسـمي العرب أالدب ٕاىل شعر ونرث ال يعين الفصل القاطع بيهنام فليس هناك فرق «

نقول ٕان احلدود بني ... Vلوزن وافتقار النرث ٕاليه جوهري بني االثنني، ٕاال من fحية الزتام الشعر
ٔالن " أالجناس أالدبية ضاعت وتشابكت ومتازجت وحصل بيهنام تناسل ٔاديب ٕاذ ليس هناك حدود 

  ) 8.(»احلدود يف الفن وخصوصا احلدود بني أاللوان الفنية تعترب بنية متغرية وغري ýبتة üرخييا 
ٔالمهية  "اخلطاب الشعري" يف " بنية الزمن " حول ثنا ارتأينا ٔان يكون موضوع حب من هنا   

راء الٓ سـنعرض االٓن  ،بعد ٔان قدمنا أالسلوب القصيص يف الشعر احلديث  ،الزمن يف أالعامل أالدبية
جريار " كام سنبحث يف البنية الزمنية وفق تقسـمي الناقد  ،حول الزمن" العرب" و"  الغرب" النقاد 
ٕابطاء " و  "ترسيع الرسد" وتقنيات  ،)}ستباق / }سرتجاع ( تيب من تقنيات الرت  ،لها" جنيت 
  ." الرسد
        ::::الزمنالزمنالزمنالزمن

تتحرك أالحداث وفق ٔازمنة متعددة ماضية ومضارعة، ٔازمنة مضت يسرتجعها الشاعر ليقف 
عىل ٔاطاللها، ؤازمنة يعيشها يصفها حبلوها ومرها، يبكهيا ٔاو يتوحد هبا، ؤازمنة ٔاخرى يرجوها وينتظر 

والبد من إالشارة هنا ٕاىل ٔان الزمن يف توظيفاته يف النصوص «ها لتكون يه مسـتقبr امجليل حتقيق 
إالبداعية واليت حتتوي عىل قصة ٔاو رواية، يأيت مصاحبا  ل�الå املاكنية، وال يوجد زمان دون ماكن 

اء، ما هيمنا ٔاو العكس Vملفهوم الفلسفي، ومن هنا درج الفالسفة عىل تسميته Vلفضاء الضام لٔالشـي
هنا هو الفضاء الزماين العامر Vحليوية والنشاط ولهذا تنبع ٔامهية املساåٔ الزمنية من تالز±ا توظيفيا مع 

  )9.(»عنرص املاكن واملسـتوعبة يف أالدب استيعاV فنيا عىل حد تعبري Vختني 
اكن ؛ فالزمان يف املاكن تدور لك أالحداث اليت يعيشها الشاعر، وفق ٔازمنة خمتلفة لهذا امل

واملاكن  متالزمان وال انفصال ٔالحدهام عن االٓخر، فاملاكن هو الهيلك والزمن روحه اليت تتوحد فيه 
خترج به من عامل السكون  ٕاىل احلركة والتجدد  ،عىل حد تعبري املتصوفة لمتنحه احلياة أالبدية

   .يةو}سـمترارية، عرب فضاءاته املتعددة املاضية واحلارضة واملسـتقبل 
فهو ا�ي تتحرك بفضr  ،النرثية والشعرية هو العمود الفقري للنصوص أالدبية" الزمن" يعترب 

أالحداث، بني املايض واحلارض واملسـتقبل، وهكذا تتواىل أالحداث بشخصياهتا والزمن هو ا�ي 
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ه عىل لك يشء حيركها يف ٔامكنة متعددة يرمسها الاكتب ويزيهنا  حسب ما ميليه عليه الزمن، ليرتك ٔاثر 
  ".الزمن"ال ميحوها  بصمة
        ::::آراء النقاد الغرب حول الزمن ؤاقسامهآراء النقاد الغرب حول الزمن ؤاقسامهآراء النقاد الغرب حول الزمن ؤاقسامهآراء النقاد الغرب حول الزمن ؤاقسامه 1.21.21.21.2

يتفق النقاد حول مفهوم الزمن، لكن رؤيهتم â ختتلف من حيث التقسـمي، فلك fقد â رؤية 
خمتلفة ورٔاي خاص يتفرد به يف حتليr للزمن يف النصوص أالدبية، حيث يذهب آالن روب جرييه 

Alain Robb Grillet» ٕاىل اعتبار الزمن الروايئ هو املدة الزمنية اليت تسـتغرقها معلية قراءة
الرواية، ٔالن زمن الرواية من و�ة نظره ينهتـي مبجرد }نهتاء من القراءة، �¾ هو ال يلتفت ٕاىل 

  )10(»...زمنية أالحداث وعالقهتا Vلواقع
فيت الرواية والبدء يف القراءة هنا الزمن حسب رٔايه حمدود â بداية وهناية، بدايته حلظة فتح د

 Michelينطلق الزمن وال يتوقف ٕاال مع هناية قراءة آخر سطر يف الرواية، ٔاما الناقد ميشال بوتور 
Buttor :» ٔاحد رواد الرواية اجلديدة يف فرنسا، يقدم رؤية جديدة لتقسـ%ت الزمنالروايئ، تتجىل يف

وكثريا ما ينعكس زمن الكتابة عىل زمن املغامرة بواسطة  ،زمن املغامرة و زمن الكتابة وزمن القراءة
وهكذا يقدم لنا املؤلف خالصة نقرؤها يف ساعة ٔاو ٔاكرث وتكون ٔاحدا&ا جرت خالل .. .الاكتب

  )11(»يومني ٔاو ٔاكرث للقيام هبا
،ٔاي "زمن الكتابة"دعاه و  ،"زمن اخلطاب"و" زمن املغامرة"بدل ٔان يقول زمن القصة ٔادرج 

،  حيث "زمن الكتابة " و " زمن املغامرة "زمنني آخرين " ٔاالن روب جرييه " الناقد ٔاضاف عىل 
زمن "اليت حتصل يف يومني ٔاو ٔاكرث، ليرسدها يف " زمن املغامرة"خيترص الاكتب أالحداث من 

  .يف وقت وجزي" الكتابة
ن خالل م ،الزمن ٕاىل ثالثة ٔاقسام Emile Beinvest"ٕاميل بنيفست " قسم الناقد اللساين 

  :اكالٓيت" قضا³ يف اللسانيات العامة " كتابه 
ويه املدة املتغرية  ،وâ مطابقته عند إالنسان ،وهو خطي ال متناه ،الزمن الفزي³يئ للعامل_ « 

  .وٕايقاع حياته ا<اخلية ،و ٔاحاسيسه ،اليت يقيسها لك فرد حسب هواه
  .الية من أالحداثوهو يغطي حياتنا مكتت ،الزمن احلديث وهو زمن أالحداث_ 
من خالل اجلهاز الشلكي للتلفظ  وفيه  ،الزمن اللساين وبواسطته تتجىل التجربة إالنسانية_ 

  )12(»يشلك الزمن احلارض ٔاساسا للك التقابالت الزمنية يف اللغة 
فيقسم الزمن الروايئ ٕاىل " قضا³ الرواية احلديثة"يف كتابه «Jean Ricardo"جان رياكردو"ٔاما الناقد 

زمن الرسد الروايئ وزمن القصة املتخيx ويضعهام عىل حمورين متوازيني مث يقوم بدراسة : قسمني
العالقات الزمنية بني احملورين، مركزا حتليr عىل تقنيات ترسيع الرسد وبطئه مقارنة مع زمن 
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حذف، (يعمتد يف دراسـته لزمن القصة وزمن اخلطاب عىل تقنيات ترسيع الرسد ) 13(»القصة
  .مقارنة مع زمن القصة) وقفة، مشهد، وصف( الرسد 3تبط تقنياتو ) صةخال

يتأثر Vلش5نيني الروس يف «" الزمن " من  Todorov" تودوروف"جند ٔان موقف  
تقسـميهم للنص من حيث هو منت حاكيئ ومبىن حاكيئ، ويسـتخدم تودوروف القصة واخلطاب للتعبري 

  .ن لبعضهام يف تشكيل بنية النصالطاب ممكيرى ٔان زمن القصة واخل) 14(»عن لكية النص
" جنيت"لكن «يف هذا التقسـمي " تودوروف"مع  Gérard Genet "جريار جنيت"يشرتك 

  :يه ،ويربط هذين الزمنني بثالث عالقات) 15(»يسـتخدم مصطلح زمن القصة وزمن احليك
تخيل املتعدد ٕان اسـتحاå التوازي بني زمن اخلطاب ٔاحادي البعد وزمن ال «::::الرتتيب الزمينالرتتيب الزمينالرتتيب الزمينالرتتيب الزمين  .أ  

تمتثل يف }سرتجاع  ،أالبعاد، ٔادى ٕاىل خلط زمين حيدث مفارقات زمنية عىل خط الرسد

حبيث ال  ،وتتعدد ٔابعاده" زمن اخلطاب"بفضل التخيل داخل النص أالديب يتغري ف ) 16(»و}ستباق
، حدث 1حدث «يبقى الزمن يسري عىل وترية واحدة،ميكن ٔان منثل ٔالحداث زمن القصة هبذا الشلك 

ٔاو كام يسمى زمن اخلطاب سـتكون غري متتابعة  ،ٔاما أالحداث يف زمن الرسد) 17(» 3حدث  ،2
تنشأ املفارقات  ،بفضل هذا التغيري داخل زمن اخلطاب)18(» 2حدث  ،3حدث  ،1حدث « هكذا 

 .الزمنية اليت تزيد من جامليات النص  وتكرس خطيته
    : : : : عالقة املدة وحاالهتاعالقة املدة وحاالهتاعالقة املدة وحاالهتاعالقة املدة وحاالهتا  ....بببب    

من خالل الوقفة الوصفية واحلذف والقفز « " تبط3 الرسد" و" لرسد ترسيع ا" تمتثل يف 
" Vلوقفة الوصفية"مكنة ٔاو الشخصيات وتسمى لالٔ الوصف  ٔاثناء يتوقف الرسد) 19(»الزمين واحلوار

بني الشخصيات، ٔاو " احلوار" ٔاثناءكام يتوقف الرسد ". القفز الزمين"و" احلذف"ترسيع يكون يف وال 
  ).املونولوج(ايت احلوار ا<اخيل ا�

    ::::صx التواترصx التواترصx التواترصx التواتر  ....جججج    
ويريد به سلسx من عدة ٔاحداث متشاهبة ومنظور ٕالهيا « يعترب جينيت ٔاول من وظف هذا املصطلح 

 )20(»من حيث تشاهبها وحده
  .يف هذه الصx يمت دراسة تكرار أالحداث مثل ما ُذكر مرة واحدة وما ُذكر عدة مرات

        ::::رٔاي النقاد العربرٔاي النقاد العربرٔاي النقاد العربرٔاي النقاد العرب 2.22.22.22.2
حول «" جريار جنيت"يف دراسـهتا للزمن الروايئ من نظرية تنطلق " امسسزيا ق"الناقدة  جند

الرتتيب الزمين ومفارقته عىل خط الرسد يف النص، ويف دراسـهتا لطبيعة الزمن الروايئ تقسمه ٕاىل 
ففي الزمن النفيس ا<اخيل، يتكرس الزمن ) 21(»زمن نفيس ٔاو داخيل وزمن طبيعي ٔاو خار=

  .املفارقات الزمنية الطبيعي ٔاو اخلارجيبواسطة
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ٕاىل اعتباره زمنا متخيال خيتلف يف فتذهب « يف نظرهتا للزمن الروايئ " ميىن العيد"ٔاما الناقدة 
 ،)22(»ماهيته عن زمن الواقع }جzعي ا�ي حتىك عنه الرواية من خالل الشخصيات ٔاو أالحداث

يتحول ٕاىل زمن حارض، حيث  الزمن الواقعي ا�ي يوظفه السارد هو زمن مايض، ويف حلظة الرسدو 
  .يعيد ٕاضاءة ٔاحداث املايض مبسامهة الشخصيات الروائية

ٔان زمن احليك هو نفسه زمن الكتابة، ومن السذاجة «" عبد امل� مرüض"يرى الناقد و 
ٔالن العودة ٕاىل املايض يه من متطلبات ) 23(»مباكن فصل الاكتب عن زمنه احلارض ٕاذا جنح للاميض

يث يتغري وال حب ال يبقى كام يف زمن القصة ة اخلطاب يف النصوص النرثية ٔاو الشعريّن زمن فإ الرسد، 
يسري عىل خط واحد، بفضل تقنيات الرسد من ترسيع وتبطيء، واعzد  الاكتب عىل اخليال، وقدرته 

  .عىل التالعب Vلزمن، ونسجه كيف يشاء
" الزمن"تأينا ٔان نطبق دراسة ار " الزمن" بعد تعرفنا عىل آراء النقاد الغرب والعرب، حول 

الرتتيب : (وفق عالقته الثالثية ندرسهٔاي " جريار جنيت"حسب تقسـمي "  الساعر"عىل ديوان 
  ).يؤهترسيع الرسد وتبط (وفق حالتهيا : ، واملدة)}سرتجاع و}ستباق(واملمتثل يف عالقيت 

 " }سرتجاع" نت كفة واك "استباق" و "اسرتجاع"تنوعت أالزمنة يف احلاكية الشعرية بني 
سـنقف عرب مناذج من هذه ، "قّديس"يروي ٔاحداý عاشها يف مسريته حنو " الساعر"يه أالرحج، كون 

حسب " }ستباق"و" }سرتجاع" اهتابثنائي" الرتتيب"،  للبحث يف عالقة "الثالثون"الرحالت 
 ".جريار جنيت"تقسـمي 

            ::::إالستباقإالستباقإالستباقإالستباق
وهو يدخل يف Vب املتوقع  ،متوقعة قبل وقوعها م ٔاحداýليه الشخصيات لتقدإ }ستباق تلجأ 

ٕانه رؤية الهدف ٔاو مالحمه قبل « ليسترشف ا�هول ويتوقع ٔاحداý ممكن حصولها مسـتقبال  ،واملتخيل
 ةولالستباق ٔانواع ووظائف ثالث  24»ٔاو إالشارة ٕاىل الغاية قبل وضع اليد عليه  ،الوصول الفعيل ٕاليه

   :يه

 .ويرد مسـبقا ليسد ثغرة الحقة ،استباق ممتم«  �

يلعب دور  ،و}ستباق املكرر ،ويضاعف بصفة مسـبقة مقطوعة رسدية آتية ،استباق مكرر �
وظيفته يف نظام أالحداث تمتثل يف و  ،"سرنى ف% بعد " ويرد إالنباء غالبا يف العبارة املألوفة  ،ٕانباء

 .خلق حاå انتظار عند القارئ

 25» .وال يفهم معناها ٕاال يف مرحx الحقة ،بفن المتهيد القصيص ويه معطيات ترتبط :الفواحت �
املسلسل " من " ه من خالل ٔامثx ندر�ا حضا�ي سـنو " الساعر " وقد ورد }ستباق يف ديوان 

" املكرر" ورود }ستباق " يف احللقة أالوىل  ،من }ستباق انحيث ورد عندf نوع ،"الشعري 
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ا�ي ذكرfه سابقا ا�ي يأيت " الفواحت " جند نوع " الثانية " ويف احللقة  ،"إالنباء " ا�ي جاء لغرض 
 ،فقصص الغرام عىل سبيل املثال تورد فواحت كثرية كذكر عريض المحرار الوجنتني« يف قصص الغرام 

يصلها و وال يفهم القارئ بصفة قطعية معناها ٕاال عندما يربطها ببعضها  ،ٔاو رعشة حتس هبا الشخصية
ومبا ٔان القصة اليت بني ٔايدينا غرامية  26»أالحداث املنI بمنو احلب يف كيان الشخصية  بسري

 :سـيكون هذا النوع جليا فهيا
حيث ٔان ِشعره يذيب الصخر، وجيعل من الشمس تطل ماكن القمر، " الساعر"عرف عن 

قبائل وشـيوخها حاكية شعره يروهيا الصغري قبل الكبري، اكن حاكية زمانه، ويعرفه لك ٔاهل ال اكنت 
  .شـباُهبا ونساؤها وحىت ٔاطفالها

ال جند من }ستباق غري هذا ا�ي اكن واحضًا يف احللقة أالوىل فاخلوف من شعر 
  .، مل ميهr حىت ليx واحدة ميكهثا يف هذه القبيx، خلوفهم من شعره عىل نساء القبيx"الساعر"

xقال شـيخ القبي:  
  كنا الكراَم عىل الزمان ومل نزل«

  والناس ترضُب يف البالِد بنا املثل
  ٔارواPن ضعيفة، ٕان فوجئت

  Vلشعِر ذابْت يف الضلوع عىل جعلْ 
  فيعشن حمروقات قلب Vلهوى
  خيفني ٔارساَر التوجع يف املقل

  خنىش عىل من ٔامكلت عرشيهنا
  ٕاذا اشـتكتك مفا العمل؟.. .ٔان تشـتكيك

  وعىل مطلقة تطل بعيهنا
  فرتى جنونك يف القصائد يشـتعل
  وعىل جعائَز سوف تذكُر ٔامسها

  )27(»فيضج فهيا بعد معٍر ما ٔافل
القاه ٔاهلها Vلصدود؛ ومل يسـتطع شـيخها اسـتقباâ خوفًا عىل " الساعر"ٔاول قبيx يف و�ة 

نساهئا من شعره، قلوهبن مرهفة ضعيفة تذيهبا لكمٌة، وتزرع فهيا حبًا كبريًا Vٕماكنه ٔان حيرق ٔاي يشء 
ليكون ، ها هو ذا شـيخ القبيx يستبق أالحداث قبل وقوعها، "لساعرل "يقف يف سبيل حهبن 

حيث خيىش عىل الفتاة العرشينية ٔان تقع يف غرامه وحتدث املشالك يف القبيx  ،}ستباق واحضا
من ٔان تراه فزيلزل قلهبا ا<ايم، ومن شعره كذ¾ حتركت يف ±ج " املطلقة"بسببه، كام خيىش عىل 
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ٌر فبعث فهين احلياة من جديد، اكنت لك الكوارث متوقعة يف ذهن شـيخ القبيx العجائز ٔاوüر ؤازرا
  :حيث قال" زينب"ولها ٔالف صورة وخيال تتضارب يف رٔاسه، ٔاما خوفه أالعظم فاكن عىل ابنته 

  وعىل أالمرية بنتنا، لو ٔاهنا«
  مسعتك تقرٔا بيت ِشعر من غزل
  ستشد من فرِط التأثري شعرها

  ا ٔاو جخلمن دون خوٍف من ٔابهي
  لست ضيفا عندf.. .فاحزم متاعَك

  )28(»وارحل جزاك هللا عنا ³ رجل
�Vاطر اليت سـتحصل ٕاثر قدومه لهذه القبيx  " الساعر" لهذا إالستباق دور ±م وهو تذكري 

ٔالن القادم  ،لكن املوقف تغري هنا ،ٔالنه من عادة العرب ٕاكرام ضيف ،فمل يكن ٔامامه غري املغادرة
لهذا اكن البد من  ،لك من تسـمتع لشعره تفقد عقلها ،يأخذ بعقول وقلوب الصبا³ ،اديخشص غري ع

   .ٔان يعمل بلك ا�اطر اليت سـيجلهبا قدومه
تقرٔا بيت  كوسـتفقد عقلها ٕان مسعت ك، رمبا سـيقتلها شعر "زينب"اكن لك خوفه عىل ابنته 

ملصائب اليت سـتقع عىل رٔاسه بعد احلل الوحيد ٔامام شـيخ القبيx لتجنب لك هذه ا.. .ِشعر من غزل
  .هو حزمه ملتاعه والرحيل بعيدًا عهنم،"الساعر"قدوم 

اليت  يه ،^م آخر ورٔاي خمتلف متاما عن رٔاي وا<ها" شـيخ القبيx " ابنة " زينبل "اكن
  :قائxً  لتستبق أالحداث خرجت من خميهتاحت " للساعر"ما ٕان مسعت ^م وا<ها 

  ³ ٔايب ±ال: خرجت ٕاليه تقول«
  ُرحامك Vلضيف الغريب املتعب

  ٔاf لست ٔانكر ٔانُه متأنّق
  تبًا â من ُمطرب(...) و^مُه 

  وعيونه وثنية، وغروره
  وهذا مذهيب.. .جدا يناسـبهُ 

  ³ وحي من نظرت ٕاليه وطّولت
  واسـتأمنتُه جبهلها مل هترب
  لفت انتبايه من ّجمرد هزةٍ 

  كهزة املتعجب.. .يف حاجبيه
  قد ٔاموت بسكتةٍ ٔاخشاه مث�، 

  قلبية لو قال لو بيتني يب
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  ؤاf كام تدري ٔاذوب هبمسةٍ 
  ٔاو وردٍة مشـبوكة يف منكِب 
  ٔاخشاه مث� ³ ٔايب وعالميت 
  )29(» ما سال فوق جبيين املتصبب

لقبيلهتا، فهـي قد " الساعر"تتوقع ما سـيحدث لها من قدوم  يف هذا }ستباق"زينب"اكنت 
دة منه وهو الشاعر الساحر بغزâ، هو ٕاىل االٓن مل يتلكم ؤاحدث لك متوت بسكتة قلبية بلكمة ٔاو ور

هذا إالرVك يف الشـيخ وابنته، اكنت متلهفة لبقائه معهم فاستبقت لك أالحداث لتقنع وا<ها ببقائه يف 
  .قبيلهتم

ٔاو " الساعر" من خالل هذا }ستباق قدمت خالصة النتاجئ اليت سـتجنهيا لك من تقرتب من 
هذا }ستباق لعب دورا ±ام  ،ويه الوقوع يف شـباكه ،سـتكون نتيجهتا واحدة ال حماå ،رهتسـمتع لشع

  ."الساعر" يف كيفية التعامل مع 
    ::::}سرتجاع}سرتجاع}سرتجاع}سرتجاع

عيد رسدها من جديد وهو تقنية ٔاساسـية من }سرتجاع هو العودة ٕاىل أالحداث املاضية، لي 
ويرى جنيت ٔان }سرتجاع نشأ مع املالمح «تقنيات الرسد، وقد اعمتدت عليه كثريًا الرواية التقليدية 

القدمية ولكنه تطور بتطور الفنون الرسدية، فانتقل ٕاىل الرواية احلديثة، حبيث ٔاصبح ميثل ٔامه املصادر 
د تطورت تقنية }سرتجاع يف الرواية احلديثة، نتيجة لتطور النظر³ت أالساسـية للكتابة الروائية وق

النفسـية اليت ختتص بدراسة الشخصية إالنسانية ومسـتو³ت تشلكها ودرجة وعهيا ا�هين عرب تطور 
  )30(»مراحل الزمن وتغرياته

 وهو تقنية رسدية متوفرة يف النصوص}سرتجاع متعلق �Vات إالنسانية ووعهيا الباطن،
  :و لهذه }سرتجاعات وظائف يه الرسدية الروائية والقصصية

  ).عقدة  ،ٕاطار ،خشصية(ٕاعطاء معلومات عن مايض عنرص من عنارص احلاكية _ «
  .سد ثغرة حصلت يف النص القصيص_ 
  )31(»تذكري بأحداث ماضية وقع ٕايرادها ف% سـبق من الرسد _ 
  :هبا" }سرتجاع"لنقف عىل  ،عرب زمن احلاكية" الساعر"بع حمطات رحx ت سـنت 

عرف العرب احلب العذري منذ عرص ما قبل إالسالم مع عنرتةوزهري ومعر بن لكثوم وامرؤ 
في هذا }سرتجاع يذكر فيسـتحرضمه يف لك مرة، ٔالنه يرى نفسه فهيم، " الساعر"القيس، فاكن 

  .ليقرب للقارئ صورة الوجع ا�ي حيسه يف قلبه" جمنون ليىل"
  نون قيُس، راقدهذا هو ا� 

  فوق الرمال وقد توّسد مرفقاً 
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  جسم حنيل، والضلوع هيزها
  نَفُس ضعيف اكد ٔان يمتزقا
  من عهد ليىل وا<موع خبده

  )32(والشعر ٔاشعُث، وإالزار تشققا
  جيري ويلهُث، صيفه وشـتاءهُ 

  ليال هنارا، سائال متشوقا
  ٔاو ٔاّن طيف جنونه. .هو مل ميت،

  )33(ال زال يطلب وصلها متعلقا
" للساعر"خري مثال عن وفاء احملبني، وخري قدوة " امرؤ القيس"اكن هذا }سرتجاع �كرى 
" ا�نون"صورة ٔابلغ لتعرب عن حاâ ووجده غري صورة " الساعر"يف مسرية حبثه عن حمبوبته،مل جيد 

ي طيفه وهام يف حهبا، ومل هينئا V âل حىت يظفر حبهبا ووصلهاحىت بعد موته بق" ليىل"ا�ي عشق 
  .يبحث عهنا ويريدها، وحلف الميني ٔان ال هينأ وال ينام يف قربه حىت يظفر هبا

نفس  ،جسم حنيل( وما يعانيه من ضعف وحنول يف اجلسد  ،لقد قدم وصفا دقيقا حلال احملب
مرادفات تدل عىل التعب والهوان  هالك  ،)يسـئل  ،يلهث ،جيري ،الشعر اشعث ،دموع ،ضعيف

لهذا إالسرتجاع دور ±م يف وصف خشصية ف  ،يه احملب يف رحx حبثه عن حمبوبتهوالشقاء ا�ي يعان 
ليصف لنا جحم املعاfة اليت مير هبا  ،ليقرهبا للقارئ و fٔهنا حقيقة ،بدقة" امرٔا القيس " الشاعر 
  .ن من اثر الفراقوالعاشق

) احلذف  ،الصةاخل( ترسيع الرسد  ،املمتثx يف: سـنأيت أالن يف حتليل تقنيات زمن الرسد
  .)الوقفة الوصفية  ،املونولوج ،املشهد( وٕابطاء الرسد املمتثx يف 

    ::::ترسيع الرسدترسيع الرسدترسيع الرسدترسيع الرسد
    ::::اخلالصةاخلالصةاخلالصةاخلالصة 1111. . . . 5555

يث ال حب  اخلالصة يه تقنية رسدية يلجأ ٕالهيا الاكتب يف زمن اخلطاب،الختصار زمن احلاكية 
احلاå : ايئ يف حالتنيوتعد اخلالصة تقنية زمنية يلجأ ٕالهيا الرو«يتحدث الاكتب يف تفاصيل أالحداث 

أالوىل، حني يتناول ٔاحداý حاكئية ممتدة يف فرتة زمنية طويxفيقوم بتلخيصها يف زمن الرسد وتسمى 
اخلالصة }سرتجاعية، واحلاå أالخرى، حني يمت التلخيص ٔالحداث رسدية، ال حتتاج ٕاىل توقف 

كون أالحداث ) 34(»د احلارضزمين رسدي طويل، وميكن تسميهتا Vخلالصة االٓنية يف زمن الرس 
ليعيد الاكتب رسدها بتفاصيلها يف زمن اخلطاب، لهذا  ،}سرتجاعية املاضية قد تكون غري ±مة كثرياً 

  .ئيلجأ ٕاىل تلخيصها ويركز عىل أالحداث املهمة يف احلاكية، ويفتح ٔافق التأويل والتخيل ٔامام القار 
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لتفكك وجتنب حشو النص بأحداث غري مسامهة يف النصوص وحاميهتا من ا ءللخالصة دور ±م يف بنا
كام تفتح الباب للاكتبٔالجل ٕاضافة خشصيات ýنوية تسامه يف ربط أالحداث واملشاهد دون  ،تطوره

  ":الساعر"اللجوء ٕاىل تعريفها ٔاكرث، وهذا ما سـنوحضه ٔاكرث يف ديوان 
  والشعر ما مل يُفِت فيه مشاخيُ 

  للنسوانVملنع للمرىض و                   
  ما مل يعلّق يف املنازل زينة 

  ما مل يكن اكلفّص يف التيجان                 
  ما مل يكن نبعا رهيبا صافيا

  ٔال³ئل الصحراء والغزالن               
  ما مل يُرش عىل الورود لسقيا 

  ).35(ما مل يكن اكلكحل يف أالجفان               
حلسن يف بعض التشبهيات، حيث َجعل من الشعر دواًء يف هذه أالبيات خيترص وصف الشعر ا

وهو جحٌر كرمي يفنت أالبصار، هو لك هذا وذاك من صفات احلسن وامجلال اليت عىل  ،يشفي املرىض
الشاعر ٔان يُرصع هبا شعره ليكون شعًرا حسـنًا تطرب â االٓذانلكها صفات مل يُطنب الشاعر يف 

ة مجعها يف بعض التشبهيات البليغة ليوصلها �هن القارئ وميتعه رشPا وتفصيلها بل خلصها بطريقة ُممزي 
  .هبا
    ::::احلذفاحلذفاحلذفاحلذف 2222. . . . 5555

يث يقفز الراوي عىل حب يُعد احلذف تقنية رسدية تعمل عىل ترسيع الرسد مثل التلخيص 
واحلذف تقنية يلجأ ٕالهيا الروايئ لصعوبة رسد أال³م «داث يف الرواية، عىل حساب الزمن الروايئ أالح

متسلسل دقيق ٔالنه من الصعب رسد الزمن الكرونولو=، وVلتايل البد من القفز  واحلوادث بشلك
واختيار ما يسـتحق ٔان يروى، كام تساعدf تقنية احلذف عىل فهم التحوالت والفقرات الزمنية اليت 

هو عبارة عن تغريات يتعمد الروايئ القفز عهنا ليك ال يأخذ ) 36(»تطرٔا عىل سري أالحداث احلاكئية
ويمتثل يف العبارات اليت تؤجل احليك «فاصيلها فيخوض يف زمن الكرونولو= وهو ٔامر صعب يف ت

  )37(»دون ٔان تعود ٕاليه  ويه نوع من الوقف واحلرص لالسرتسال 
âجند احلذف يف عدة مواضع مهنا قو:  

  ولهنl يف فن الغواية قصتهُ 
  ).38(ؤاقلها القمصان وأالبواُب                   

حيث غلقت أالبواب ومزقت " زليخا"مع ) عليه السالم(ف لقصة سـيدf يوسف هنا حذ جند
  : مقيصه من ُدبر، ومل يرتك سوى لفظيت القمصان وأالبواُب، ويف موضع آخر
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  ).39(يف وادِ  ∗...)والشعراء، يْتـ(جيرين خلفك يف الغواية مدًة ٕان مهَت، 
  )ورة الشعراءس(هنا حذف معلن القتباس من القرآن الكرمي الٓية الشعراء 

  )40(وتأّجل املشوارُ .. لكن ٔاوجاعا ٔاملت Vلفىت مل يسـتطع: ويقول
يسكت الاكتب عن البوح �Vي يقف ٔامام الشاعر ليمكل مشواره ويرتك  ،يف هذا احلذف الضمين

  .ٔافق التأويل مفتوحا ٔامام القارئ
  فقد التوازن فاحنىن ٔاو ماال(...)فمل (...) ُمرتّحنا Vحلُسن، حاول ٔان 

هّ ).. ما هذه؟(   :رضب اجلبني بكفّ
  ).41(ٔاf يف حيايت مل ٔاَر الزلز}(                      

ليكتشف اللكامت احملذوفة اليت تعرب عن حاå  ،يف هذا احلذف كذ¾ يفتح ٔافق التأويل ٔامام القارئ
، "الساعر"الشاعر، ٕاثر رؤيته لهذا امجلال أالخاذ، تعددت مواضع احلذف من معلن ومضين يف ديوان 

غري ٔان جلها اكنت تظهر عندما تتداخل ٔافاكر الشاعر وتعلو به مشاعره <رجة ال تسـتطيع اللكامت 
  .وصف ٕاحساسه ا�ي خياجله، فيرتك للقارئ الباب مفتوحا ليعرب عهنا ماكنه

        ::::ٕابطاء الرسدٕابطاء الرسدٕابطاء الرسدٕابطاء الرسد
        ::::املشهداملشهداملشهداملشهد     1.61.61.61.6

جسد املشهد من ويت  ،يعترب املشهد من التقنيات أالساسـية اليت تعمل عىل ٕابطاء زمن الرسد
املقطع احلواري ا�ي يأيت يف كثري من  :يقصد Vملشهد«و  خالل تقنية احلوار بني الشخصيات

ٕان املشاهد متثل بشلك عام اللحظة اليت ياكد يتطابق فهيا زمن الرسد  ،الروا³ت يف تضاعيف الرسد
ٔاقرب املقاطع الروائية  وعىل العموم فٕان املشهد يف الرسد هو...بزمن القصة من حيث مدة }سـتغراق

ٕاىل التطابق مع احلوار يف القصة حبيث يصعب علينا دامئا ٔان نصفه بأنه بطئ ٔاو رسيع ٔاو 
ومننح الشخصية القدرة  ،نكرس خطية الرسد وروتينه رسد أالحداث ، هبذه الطريقة يف)42(»متوقف

  .عىل التحرك وٕابداء رٔاهيا
ن الساعر، حيث جند احلوار ا�ي دار بينه تعددت املشاهد احلوارية }سرتجاعية يف ديوا

  :وبني املرٔاة امجليx املتسلطة اليت حتمك قو±ا
  نرثت â بعض الورود بكيدها
  ٔاتظنه طفال هيُمي بوردها؟

  ولربّام سقط النقاُب، فولولت
  ويه اليت قد ٔاسقطته بشّدها                   

  وضعت عىل مفها رقيق ٔاصابع
  ظاهرْت بدموعها يف خدهاوت                    
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 2020جانفي                                128                              - بسكرة-جامعة محمد خيرض

â ٔافال تراين فتنًة؟: مهست  
  مل يُبدها.. فأرسها يف نفسه                    

  وهو اخلبري بكيف تريم ظبيةُ 
  )43(صيادها بصدودها وبصّدها                   

مغ اجلَامل يف هذا احلوار يصور لنا صورة املرٔاة اليت ختلت عن ٔانوثهتا يف حمكها لقو±ا وتسلطها علهيم ر
ا�ي تتصف به ٕاال ٔاهنا فقدته بسطوة سـيفها، ±ام جتملت وتصنعت ٔامام الشاعر ليكتب يف جاملها 
بيت قصيٍد، فٕاهنا لن تنال ذ¾، فهو اخلبري احلكمي بأنوثة النساء ورقهتن ومواضع حسـهنن، وقد اكنت 

   :ٕاجابته لها قوية وصارمة يف قوâ لها
  ٔاتظن ٔاّن القلَب قطعة سكّر

  يف ٔاّي فنجان تذوب لوحدها؟                   
  ٔاو ٔاّن ذوق املرء يسجد صاغرا

  حصبة من عّزها ٔاو جمدها؟                  
  ٔاf لسُت ٔانكر ٔاهنا جذابة

  ممشوقة اكخلزيران بقّدها                 
  لكن غلطهتا ٔاضاعت ُحسـهنا

  ).44(وجنْت ٔانوثُة fرها من ِجّدها                 
ٔاة مجيx برقهتا ؤانوثهتا الشفافة العفوية اليت تضفى عىل جاملها ِمْسحة وملعة رقيقة تأخذ املر 

Vلعقول، ما ٕان تفقِد هذه الصفة فهـي وغريها من الرجال سواء، يف هذا املشهد اكن احلوار 
وة }سرتجاعي للحادثة شديًدا وقو³ً كون الشاعر ال يتنازل عن رٔايه حنو امجلال بسبب قوة ٔاو سط

املرٔاة احلسـناء " حيث اكن ال5م بني "نظرات العيون " مرٔاة، احلوار هنا اكن يف بدايته من خالل ا
ٔافال تراين فتنة " لتأيت بعدها وختربه مهسا  ،بتلميح من خالل نظاراهتا لتحاول اغراءه" الساعر"و " 
املرٔاة " ٔامام هذه  ،وثقة اكن â رٔايه وذوقه اخلاص ا�ي عرب عنه ووظحه بلك قوة" الساعر" لكن  ،"

ابداء رٔايهيا واملشاركة يف  يفساعد الشخصيات الرئيسـية  "رااحلو " وهنا جند ان  ،"املتسلطة 
  .والتعبري حبرية ،أالحداث
        ::::املنولوجاملنولوجاملنولوجاملنولوج 2.62.62.62.6

االٓخر، ٕاىل احلوار مع ا�ات و لكن خيتلف عن احلوار مع ا�ات  ،هو نوع آخر من احلوار
تمت املناجاة يف إالطار ا<اخيل املعمت «ا تراجيد³ آخر، حيث ونفسها، هو حوار درايم يرمس مشهدً 

للشخصية ومما يعرب عن خصوصيهتا ويسمح لها Vلكشف عام يدور يف Vطهنا واسـتطالعه فهـي، 
وتسـتخدم لعرض .. حديث النفس للنفس يف غيبة االٓخرين، وغالبا ما يسـتخدم اكتبا مضري املتلكم
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ملناجاة ا<اخلية يه فسحة أالمل ٔامام الشخصيات متكهنا من ا ،)45(»أالفاكر ٔاو لرسد أالحداث
دوجاردين «البوح خبواجلها وما يدور يف ذههنا من رغبات، ؤافاكر دون اخلوف من االٓخر، ويعرف 

املونولوج بأنه الوسـيx ٕاىل ٕادخال القارئ مبارشة يف احلياة ا<اخلية للشخصية، بدون ٔاي تدخل من 
وهبذا يتوقف الزمن اخلار= ويكون الرتكزي عىل ) 46(»ح والتحليلجانب الاكتب عن طريق الرش 

  ا�اكرة، وما تقدمه من ٔافاكر، ٔاين يكون الزمن بطيئًا هنا بواسطة املونولوج
سواء عىل لسان " الساعر"موجودا بكرثة يف ديوان ) املونولوج(جند احلوار ا<اخيل 

  :حنو" الشخصيات"ٔاو " الشاعر"
  الفاِخرجلست عىل طرِف الرسير 

  تبيك عىل احلظّ التعيس العاثر                        
  قالت تد¾ قلهبا بمييهنا
  فريّن Vلتدليك زوج ٔاساور                       

  ٔاf قد حلمت به، فهيج ±جيت
  هتيَج نريان ملاٍء فاِتر                    

  قد كنُت ٔاحسُب ٔان قليب ميُّت 
  )47(طفي معدومة ومشاعريوعوا                    

بعد رؤيهتا لهذا احلمل ا�ي زعزع كياهنا ؤاشعل  ،"قدىس"يه تساؤالت كثرية تدور يف ذهن 
نرياهنا يف جنح هذا الليل الطويل، جلست تسأل نفسها عن هذا الفىت ا�ي زارها يف النومف% مىض 

حلد الساعة مل يفارق خيالها، علمي وفقيه بطقوس الهوى، و  ،اكن طفال صغُريا ووضع لها قبx عاشقٍ 
فاكنت تشم راحئته، لريد لها برصها من جديد ومتتع عيوهنا برؤيته، ويه الفتاة الربيئة اليت ال عمل لها 

هايه  ،بقواعد الهوى واحملبني، وجدت قلهبا يسـبقها السـتقبال حمبوبه دون استئذان مهنا وال تشاورِ 
  .ترى طيفه فتحضنه يف جنح الظالم دون خوف من ٔاحدتتبعه بصمت وشوق ومتُد برصها بعيًدا علها 

        ::::الوقفة الوصفيةالوقفة الوصفيةالوقفة الوصفيةالوقفة الوصفية 3.63.63.63.6
يعترب الوصف تقنية زمنية تعمل عىل تبطيء الرسد، حيث يمت تعطيل زمن احلاكية ويتسع يف 

ميكن القول ٕان للوصف دورا ±ام يف ٕامتام معلية البناء القصيص فوظيفته مل تعد «املقابل زمن اخلطاب 
تزيني النص ٔاو يف كونه خلفية تؤطر أالحداث والشخصيات فلقد منحته عالقته قارصة عىل قدرته يف 

القوية Vلرسد دوًرا مؤثرا جيعr طرفا مسؤوال عن املشاركة يف توضيح احلدث ورمس مالمح 
الوصف ) 48(»الشخصيات وحتديد الزمان واملاكن وهتيئة ظروف احلاكية وعنارصها بصورة عامة

وتشلك «يف تقدمي الشخصية واملاكن بشلك ٔاوحض حىت يومه القارئ بواقعيهتام يفتح ا�ال ٔامام الراوي 
توقفا للرسد ٔاو ٕابطاء .. الوقفة الوصفية يف مجيع ٔاحوالها ووظائفها، سواء اكنت تزينية ٔاو وظيفية



xعية                  لكية جمzأالول لعددا -13ا��                                  االٓداب العلوم إالنسانية و}ج 
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 لوتريته، مما يرتتب عنه خلل يف إاليقاع الزمنميام حيمr عىل مراوحة ماكنه، وانتظار ٔان يفرغ الوصف من
وقد اعمتد الشاعر العريب املعارص عىل هذه التقنية لتسهم يف  49»±مته، ليك يسـتأنف مساره املعتاد

  .يعترب من ٔامه راكئز النص الرسديكذ¾ الوصف ، ٔالن تزيني قصته، والغوص يف تفاصيلها ٔاكرث
، كغريها من التقنيات "الساعر"جند هذه التقنية الرسدية كذ¾ متوفرة وجلية يف ديوان 

  :يف مقدمته" قدىس"يقول الشاعر يف وصف حمبوبته  ،الرسدية أالخرى اليت ٔاثبتنا توفرها بتفصيل
  رمُل، وfقة شاعِر يرتحل

  بني القبائل عن فتاٍة يسأل                  
  ويقول عهنا ٕاهنا جنية
  تؤذي برمش عيوهنا ٔاو تقتل                  

  هو يّدعي ٔان الفتاة رهيبة
  ما مثلها من جنسها من تذهل                  

  مل يُرق جلانهبا) بدرُ (ٕان قيل 
  ٔاو قيل عهنا ظبية ال تقبلُ                  

  ±ام ختيَل حسـهنا متخيل
  ).50(يه منهتـى ذاك اخليال، ؤامجل                 

، فمل جيد اليت خرج يطوي الصحاري ٔالجلها Vحثا عهنا" قدىس"اكنت افتتاحية ديوانه بوصف حمبوبته 
وصًفا يفي جاملها، ال الورد وال الشمس وال القمر ميكن ٔان يقفوا ٔاشـباها لها، فهـي فتاة رهيبة، وال 
شبيه لها من بين جنسها، فهـي فوق منهتـى اخلياُل ؤاكرث، يف وصفها تعجز أاللسـنة، ويف رمسها تنحين 

يف املقال نوجزها يف النقاط  ميكننا ٔان نقدم خالصة للنتاجئ اليت توصلنا ٕالهيا الريشُة ٔاَما±ا
  -:االٓتية

  ). }ستباق، }سرتجاع( اعzد الشاعر عىل ثنائييت -1
 ،حتمل عربة ومغزى"  ،الشاعر" غلبت تقنية }سرتجاع يف ا<يوان فلك ذكرى يروهيا  -2

  .ويقدم حلوال لها ،ليعاجل من خالâ عديد القضا³ }جzعية
 ،اخلالصة( املمتثx يف ترسيع الرسد  ،يات زمن الرسدكام اشـتغل الشاعر عىل تقن  - 3

  .)الوقفة الوصفية  ،املونولوج ،املشهد( وٕابطاء الرسد  ،)احلذف 
مثلها مثل " البنية الزمنية " من هنا ميكن القول ٕان النصوص الشعرية تقوم عىل  -4

ساسـية يف لك النصوص النرثية ٔالن عنرص الزمن يعترب من العنارص الفاعx، والراكئز االٔ 
 .نص، بغض النظر عن جنس هذا النص
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        ::::و املصادر واملراجعو املصادر واملراجعو املصادر واملراجعو املصادر واملراجعالهوامش الهوامش الهوامش الهوامش 
                                                                        

ح عبد الصبور وعبد دراسة يف الشعر صال(عيل قامس الزبيدي، دراسة النص الشعري احلديث  )1(
        .33، ص 2009دمشق،  ،)1/ط(دار الزمان طباعة ونرش،  ،العزيز املفاحل،

        .33املرجع نفسه، ص ) 2(
ٕاربد،   ،)1ط (محمد جودات، تناصية أالنساق يف الشعر العريب احلديث، عامل الكتب احلديث،) 3(

        .41ص  ،2011
        .42املرجع السابق، ص ) 4(
، اسـتجابة املتلقي يف قصيدة ا<راما العربية، دار حامد للنرش محمود خلف خضري احلياين) 5(

        .15ص  ،)ب/ د( ،)ط/ د(والتوزيع، 
        .23 – 22عيل قامس الزبيدي، درامية النص الشعري احلديث، ص ) 6(
        .23املرجع السابق، ص ) 7(
 ،)1/ ط( ،ضياء غين لفتة، البنية الرسدية يف شعر الصعاليك، دار احلامد للنرش والتوزيع) 8(

        .73/ 72ص  ،أالردن
 ،أالردن ،)1/ط( ،عامل الكتب احلديث ،عبد الرحمي مراشدة، اخلطاب الرسدي والشعر العريب) 9(

        .19ص  ،2012
 ،)1/ط( ،±ا حسن القرصاوي، الزمن يف الرواية العربية، املؤسسة العربية ل�راسات والنرش )10(

  .49ص،2004 ،بريوت

  .49املرجع نفسه، ص )11(

ا<ار العربية للعلوم  ،متثالت ا�ات املروية عىل لسان أالf ،ال بنت عبد العزيز العيىسمن) 12(
  .295ص  ،2013 ،بريوت ،)1/ط(  ،fرشون

  .49ص ،±ا حسن القرصاوي، الزمن يف الرواية العربية )13(

  .49املرجع نفسه، ص )14(

  .51املرجع نفسه، ص )15(

  .51ص ،املرجع نفسه) 16(

 ،اجلزائر ،)1/ط( ،منشورات }ختالف ،النص الرسدي تقنيات ومفاهمي ،محمد بوعزة)  17(
  .87، ص 2010

  .87ص  ،املرجع نفسه)  18(
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  .51ص ،±ا حسن القرصاوي، الزمن يف الرواية العربية )19(

 ،دارصفاء للنرش والتوزيع ،التحليل البنيوي للرواية العربية ،فوزية لعيوس غازي اجلابري)  20(

  .158، ص 2011 ،عامن ،)1/ط(

  .54- 53ص ،±ا حسن القرصاوي، الزمن يف الرواية العربية )21(

  .54ص ،املرجع السابق )22(

  .55املرجع نفسه، ص )23(

( ،املؤسسة العربية ل�راسات والنرش ،ٕايقاع الزمن يف الرواية العربية املعارصة ،ٔامحد النعميي) 24(

  .38ص ،2004 ،أالردن  ،)1/ط

  .39/ 38ص  ،املرجع نفسه )25(

  .39ص  ،املرجع نفسه)  26(

  .10- 9الساعر، ص )27(

  .11الساعر، ص )28(

  .14الساعر، ص )29(

  .192±ا حسن القرصاوي، الزمن يف الرواية العربية، ص )30(

( ،املؤسسة العربية ل�راسات والنرش ،ٕايقاع الزمن يف الرواية العربية املعارصة ،ٔامحد النعميي )31(
  .34/  33ص  ،2004 ،أالردن  ،)1/ط
.32/  31الساعر، ص  )32(
  .32الساعر، ص )33(

  .224ص  ،الزمن يف الرواية العربية ،±ا حسن القرصاوي)34(

  .86الساعر، ص )35(

  .232±ا حسن القرصاوي، الزمن يف الرواية العربية، ص )36(

/ ط(  ،دار أالمان ،)من مساءå الواقع ٕاىل سؤال املصري( بنية الرسد العريب  ،محمد معتصم)  37(
  .106ص  ،2010 ،الرVط ،)1
  .216الساعر، )38(
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ٔامل تر ٔاُهنم يف لك واد ) 224(والشعراء يتبعهم الغاُوون(من قوâ تعاىل يف سورة الشعراء، ∗

  .223نقال عن الساعر، ص) 226(ؤاهنم يقولون ماال يفعلون) 225(هيميون

  .221الساعر، ص )39(

  .94ص  ،الساعر )40(

  .145الساعر، ص )41(

  ،)3/ ط ( ،املركز الثقايف العريب للطباعة والنرش والتوزيع ،بنية النص الرسدي ،يداينمحيد محل )42(

  .78، ص2000 ،ا<ار البيضاء

  .36/37ص  ،الساعر )43(

  .37الساعر، ص )44(

  .218عىل قامس الزبيدي، درامية النص الشعري احلديث، ص) 45(

نظرية أالدب، ريفيه : قال عن، ن244±ا حسن القرصاوي، الزمن يف الرواية العربية، ص )46(

حسام اخلطيب، املؤسسة العربية : حمي ا<ين صبحى، مراجعة: ويليك، ٔاوسنت وارين، ترمجة

  .235، ص1910بريوت، ،)3/ ط (ل�راسات والنرش، 

  .192/ 191ص  ،الساعر) 47(
  .239، ص)دراسة نقدية(ٕانقاذ عطا هللا حمسن، الرسد القصيص يف الشعر أالندليس  )48(

تيسري محمد الز³دات، توظيف القصيدة العربية املعارصة لتقنيات الفنون أالخرى،  )49(

  .133/134ص

  .7الساعر، ص )50(


