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غواية ال�ّسد وغواية ال�ّشعر!!

م�سوع ت�شاوؤل

عبد الوا�سع احلمـريّي�

نحاول ف������ي هذه القراءة العجل������ى اإلجابة على 
الّس������ؤال: ما ال������ذي به تكون أو تتحّق������ق الغواية في 
الّس������رد؟ وكي������ف تك������ون أو تتحّقق ف������ي الّنصوص 
الّس������ردّية احلديثة؟ متضّمناً الّسؤال: ما الذي ميّيز 
الغواي������ة في الّنصوص الّس������ردّية احلديثة عنها في 
الّنصوص الّش������عرّية؟ وهو سؤال يتطلّب طرح سؤال 
آخر، هو: ما الذي مييز اخلطاب الّس������ردّي عموما 
عن اخلطاب الّش������عرّي عموماً، على األقّل في أصل 
نش������أتهما وتكّونهما، أو بحس������ب دالالتهم������ا اللّغوّية 
واالصطالحّية، وليس بحس������ب ما آل إليه وضعهما 
اليوم، في زم������ن العوملة، وانهيار احل������دود الفاصلة 
بني األجناس األدبّي������ة، وصرنا نعجز في الكثير من 
األحيان عن الّتمييز بني ما يكتب على أّنه شعر، وما 
يكتب بوصفه سرداً قصصياً أو روائّياً، إاّل من خالل 

ما يضعه الكاتبون على أغلفة أعمالهم من عنوانات 
فرعّية تشير إلى هوّية تلك الّنصوص التي يكتبون؟

عل������ى أّن������ي به������ذا الّس������ؤال ال أوّد املقارنة بني 
اخلطابني، الّس������ردّي والّش������عرّي، من كّل زاوية من 
زواي������ا االختالف بني هوّيتيهما، بل من زاوية واحدة 
محّددة تهيمن في كليهما، وتدمغ كليهما مبيس������مها 

دون اخلطابات األخرى، وأعني بها سمة الغواية 

ولكي أوّضح ما أعني بهذه الّس������مة، أوّد القول: 
إّن ما ميّيزهما )خطاب الّش������عر وخطاب الّس������رد( 
أّن كليهما يعّد -ف������ي األصل- خطاب نفي وتخييل، 
وإن بقي علينا أن نسأل عن األساس املنفّي للّتخّيل 
في كليهما، وهو س������ؤال ميكننا صياغته على الّنحو 
اآلتي: ما الذي نس������تهدفه بفعل الّنفي والّتغريب في 

� ناقد وأكادميي من اليمن.
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كليهما؟ هل نس������تهدف تغريب ال������ّذات؟! أم تغريب 
الواقع )ش������بكة العالقات االجتماعّية أو الّتاريخّية؟ 
أم تغري������ب اللّغ������ة؟ من أين تب������دأ )أو تنطلق( علمّية 
الّنفي والّتغريب؟ وكي������ف تتّم أو تتحّقق؟ أو وفق أّي 
الّش������روط تتّم هذه العملّية أو تتحّقق؟ وفق شروط 
الّذات؟ أم وفق ش������روط املوضوع؟ أم وفق ش������روط 
الّذات واملوضوع في آن معاً، أي: وفق ش������روط هي 
مبثابة مزيج مرّكب من شروط الّذات واملوضوع، في 

آٍن معاً؟!

وهنا ميكن القول: إّن ما يسّميه سارتر األساس 
املّنفّي للّتخّيل يختلف في اخلطاب الّشعرّي عنه في 
اخلطاب الّسردّي )الّروائي حتديداً(، باعتبار أّن ما 
يس������تهدفه الّش������اعر بفعل الّنفي والّتحييد الّشعرّي 
هو ال شيء س������وى ذاته، أو سوى وضعه الّسوسيو- 
أنطولوج������ّي )كفرد( في إطار اآلخرين، أي في إطار 
ش������بكة العالقات الّسوسيو-أنطولوجّية التي تربطه 
باآلخري������ن اآلن-هنا حلظة كتابة القصيدة في حني 
يتمّثل ما يس������تهدفه الكاتب الّس������ردّي، بفعل الّنفي 
والّتغريب، في العالم الّس������ردّي ذاته، بوصفه "عالم 
الواقع االجتماعّي أو الّتاريخّي، وما وراءه نقول هذا 
انطالقاً من أّن املؤّلفني، بخاّصة الّس������ردانّيني، كما 
يذهب إدوارد سعيد، "كائنون في تاريخ مجتمعاتهم، 
وهم يش������ّكلون ذل������ك الّتاري������خ، ويتش������ّكلون خالله، 
وتتش������ّكل جتاربهم بوس������اطته")1(. لذلك رأينا جنيب 
محفوظ، على س������بيل املثال، يكتب -حس������ب إدوارد 
س������عيد- س������رداً متثيلّياً أعاد في������ه صياغة املجتمع 
املصرّي، وقّدم رؤية تخّيلّية ملجتمع فريد في تنّوعه، 
وبخاّص������ة في الّثالثّية. ليس هذا فحس������ب، بل لقد 
رأين������ا جنيب محفوظ، نفس������ه، يق������ول، مؤّكداً هذه 
احلقيقة: "إّن اللّحن األساسّي )الذي يعزفه الكاتب( 
ينبع من الّتاريخ وما وراء الّتاريخ، أو من املجتمع وما 
فوق املجتمع، حيث يندمج هذان املكّونان املرجعّيان، 
في جتربة الكتابة الّس������ردّية، ليكّون������ا -معاً- العالم 

اخلاّص بالّروائّي" 

ليق������ول، في موض������ع آخر، مدافع������اً عن جتربته 
وس������المة نهجه ف������ي الكتابة الّس������ردّية: "أنا عّبرت 
تعبيراً جّيداً  عن عاملي أنا بالّذات؛ ألّن الواقع يجب 
أن يك������ون امللهم األّول للفّن )الّس������ردّي( وإّن وظيفة 
الفّنان ه������ي الّتعبير أّوالً، واإليصال ثانياً، وأن يكتب 
من أج������ل مجتمعه، ومن أجل معاصري������ه أّوالً، وأّن 
علي������ه أن يحّقق ذل������ك كلّه مع احملافظ������ة على مثله 

العليا الفنّية".

ومب������ا يعن������ي أّن األّولّية في اخلطاب الّش������عرّي 
-خالفاً للخطاب الّس������ردّي- لل�"أن������ا"، ال لل�"أنت" أو 
ال�"ه������و"، أي للّذات ال للموض������وع، للموجود ال لعالم 
الوجود. وألّن األّولّية، في اخلطاب الّشعرّي، للّذات، 
ال للموض������وع، فه������ذا يعن������ي أّن ال������ّذات أو وضعها 
الّسوس������يو- أنطولوجّي في إطار عالقتها باآلخرين 
)كذوات وكموضوعات( هو األس������اس املنفّي للّتخّيل 
في خطاب الّشعر. في حني أن األولّية في اخلطاب 
الّس������ردّي للعالم الّسردّي وليس لذات الّسارد، لعالم 
القول وليس ل�"أنا" القائل، التي تختلف مواقعها في 

لقد كتب جني���ب حمفوظ  - 

�رسدًا  �سعيد-  اإدوارد  ح�سب 

�س���ياغة  فيه  اأعاد  متثيلياً... 

املجتمع امل�رسي، وقدم روؤية 

تخيلي���ة ملجتم���ع فريد يف 

تنوعه وبخا�س���ة يف الثالثية.
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خطاب الّس������رد عن موقعها في خطاب الّشعر، من 
حيث إّنها -في اخلطاب الّس������ردّي- قد حتتّل موقع 
الّراوي الّش������اهد، أو موقع الّراوي املراقب لعالم ما 
يجري اآلن/ هنا في الفضاء الّس������ردّي، وقد حتتّل 
موقع الّراوي املشارك في عالم ما يجري، وقد حتتّل 

موقع الّراوي املزدوج... إلخ.

ومب������ا أّن األّولّية في اخلطاب الّس������ردّي للعالم 
الّس������ردّي، ولي������س لذات الّس������ارد، فهذا ما وس������م 
اخلطاب الّس������ردّي، عموماً، بسمتني بارزتني، هما: 
املوضوعّية، والواقعّي������ة، أو اإليهام بهما، باألحرى. 
في حني يوس������م اخلطاب الّشعرّي بالّذاتّية ومفارقة 

الواقعّية.

ومب������ا يعن������ي أّن الّش������اعر ينفي ذات������ه أو وضعه 
الّسوس������يو- أنطولوجّي في إطار اآلخرين إن شئت، 
في عالم القصيدة أي أّما الّسارد فينفي عالم الّسرد 
عموماً )متضّمناً نفي الوضع الّسوسيو-أنطولوجّي 
للّسارد وللمسرود له وألجله، فضاًل عن موضوعات 
الّس������رد وقضاياه عموماً(، ما يجعل بنية الّرواية أو 
بنية العمل الّسردّي مبثابة منفى للواقع االجتماعّي 
أو الّتاريخ������ّي الذي تنهض في فضائه. لذلك فنحن 
نعتقد أّن العمل الّسردّي عموماً ليس موازياً للواقع، 
بل هو متح������ّول عنه، وناهض من أنقاضه. في حني 
نعتقد أّن القصيدة متحّولة عن الّذات الّش������اعرة، أو 
عن وضعها الّسوس������يو- أنطولوجّي ف������ي العالم، أو 

هكذا يفترض.

وهذا يقتضي أّن القصيدة جتّس������د، في األصل، 
نظام الّتداخل في الّذات )كروح وكجسد، أو كنظام 
وعي وإدراك(. فالّتخارج منها صوب عالم اخلارج. 
في حني يجّس������د القول الّس������ردّي نظام الّتخارج من 
الّذات صوب العالم، أو هكذا يفترض، وإاّل صار إلى 
القول الّش������عرّي أقرب منه إلى القول الّس������ردّي؛ ما 
يعني أّننا نكون في الّشعر إزاء نظام مرّكب من ثالثة 
أنظمة رئيس������ة لش������عرنة اّلذات والعالم من خاللها، 

على األقّل:

-1 ما نسّميه ب�"نظام الّتداخل" في الّذات.

-2 وما نسّميه ب�"نظام الّتخارج" من الّذات. 

-3وم������ا نس������ّميه ب�"نظ������ام الّتداخل ف������ي الّذات 
والّتخارج منها"، في الوقت نفسه.

والّنظام������ان األّوالن جزئّي������ان أو أحادّيان، غير 
كلّي������ني أو غير مرّكب������ني. أّما الّنظ������ام الّثالث  فيعّد 
نظاماً كلّياً مرّكباً )تعّددّياً(. في حني يجّس������د القول 
الّس������ردّي نظام الّتخارج من ال������ّذات، أو الّتخلّي عن 
الّذاتّية لصالح املوضوعّي������ة، أو لصالح اإليهام بها، 

باألحرى.

على أّن هذا ال يعني عدم تداخل حدود اخلطابني 
)الّش������عرّي والّس������ردّي( عموماً، وحتلّ������ي كّل منهما 
ببعض سمات اخلطاب اآلخر. بل بالعكس، فإّن كال 
اخلطابني قد يكتسب أو يتحلّى ببعض صفات اآلخر، 
على نحو يقّرب كاّلً منهم������ا من صاحبه مبقدار ما 
يتحلّ������ى به من صفاته. لذلك فنح������ن هنا إّنا نريد 
من وراء هذه القراءة العجلى اكتشاف األصل الذي 

مبا اأّن الأّولّي���ة يف اخلطاب ال�رّسدّي 

للعامل ال�رّسدّي، ولي�س لذات ال�ّسارد، 

فهذا ما و�سم اخلطاب ال�رّسدّي، عموماً، 

املو�سوعّية،  هما:  بارزتني،  ب�سمتني 

بهم���ا،  الإيه���ام  اأو  والواقعّي���ة، 

بالأحرى. يف حني يو�س���م اخلطاب 

ال�ّس���عرّي بالّذاتّي���ة ومفارقة الواقعّية
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ميّثل س������ّر اخلصوصّية في 
كّل، أو الذي ميّثل، باألحرى، 
أساس ماهية كّل منهما، وما 
به يختلف -في األصل- عن 
صاحبه؛ ما به يختلف -في 
عن  الّشعر  خطاب  األصل- 
خطاب الّسرد، والعكس. وال 
نهدف إلى تش������ييد احلدود 
الفاصل������ة بينهما، بل معرفة 
ما به يأتلفان، وما به أو من 

خالله يختلفان، وكيف يأتلفان حني يأتلفان، وكيف 
يختلفان حني يختلفان.

وانطالقاً مّما سبق ميكن القول: إّن ما ميّيز فّن 
الّسرد الروائّي أو القصصّي عموماً عن باقي فنون 
القول عموم������اً، وفي مقّدمتها فّن الّش������عر، أّن هذا 
الفّن )فّن القّص أو الّس������رد( يع������ّد بحّق فّن اإلغواء 
واإلغ������راء بامتياز. قد يقال: لكن كيف هذا؟ وهل له 

األّولّية في هذه املسألة على الّشعر؟!

وهنا أوّد القول: إّن هذا الفّن ينطوي على طاقة 
هائلة من اإلغواء واإلغ������راء، وهي طاقة تتأّتى، في 
جملتها، من جهة أّنه ينطوي على الكثير من شروط 
ومقّوم������ات الّتكلّم الواقعّي؛ فهو ينطوي على أحداث 
ووقائع وش������خصّيات تتلّبس ثوب الواقعّية، فتتبّدى 
لنا للوهلة األولى كما لو كانت أحداثاً وش������خصّياٍت 
واقعّيًة فعاًل، كونها متحّققة احلضور والفاعلّية في 
إطار زمكاني محّدد؛ غير أّننا مبجّرد أن نحّدق فيها، 
ونصغي لكالمها، وننعم الّنظر في ش������بكة العالقات 
التي تنشأ بينها في الّنص، نكتشف أّن األمر لم يكن 
كم������ا توّقعنا، أو كما كّنا قد تصّورنا، وأّنه ال يعدو أن 

يكون مجّرد خدعة فنّية ليس إاّل.

إّن فرادة هذا الفّن وسّر خصوصّيته إّنا يكمنان 
ف������ي أّنه ينطوي عل������ى الكثير من ش������روط الواقعّية 
واملوضوعّي������ة؛ ولكّنه، مع ذلك في الوقت ذاته، ينفي 

شروط الواقعّية فيه بشروط 
جّداً  دقيقة  )خيالّي������ة(  فنّية 
الق������ارئ غير  يدركها  قلّم������ا 
الفّن؛  البصير بأالعيب هذا 
ما يحّتم علينا اإلش������ارة هنا 
األالعيب  تل������ك  بع������ض  إلى 
نفي  آلّي������ات  أه������ّم  بوصفها 
الواق������ع نفياً جدلّي������اً بهدف 
إع������ادة بنائه. حي������ث ميكننا 
-عل������ى س������بيل املث������ال- أن 
نالح������ظ، على مس������توى عنصر الّزم������ن، في العمل 
الّس������ردّي، أّن زمن الوقائع )وهو ذو طبيعة تعّددّية( 
هو الذي يس������تدعي زمن الّس������رد )وه������و ذو طبيعة 
أحادّي������ة(، ليمارس لعبة اإليهام بتعّدديته وواقعيته.، 
حيث يس������تخدم الّراوي )الكاتب( على سبيل املثال، 
من أجل خلق هذا اإليهام، لعبة الّرجوع بالقّص إلى 
الوراء، وذلك بواسطة الّتذّكر أو الّتداعّي أو احللم، 
أو الّتوّقف ليأتي صوت آخر ويأخذ دوره في س������رد 
ال������كالم، أو بتعديد الّرواة كأّن هذا الوراء هو الّزمن 
املاض������ي، وكأّن الق������ّص هو زمن حاض������ر يعود منه 
ال������ّراوي إلى هذا املاضي، وبه������ذا يوهم زمن القّص 
املتخّيل بزمنني: ماض، وحاضر. وفي حركة الّرجوع 
إلى الوراء، في لعبة اإليهام هذه، يبدو املاضي كأّنه 
هو الواقعّي، أي املوجود فعاًل بحدثّيته، وبذلك يوهم 

بحقيقته على هذا املستوى الّثاني.

وه������ذا بخالف ما يحدث في فّن الّش������عر، الذي 
ميت������از هو اآلخر باإلغ������واء واإلغ������راء، أو بأّنه، في 
األصل، خطاب غواية، ولي������س خطاب هداية، على 
حّد وصف اخلط������اب القرآنّي للّش������عراء، حني قال 
تعالى فيهم: }والّشعراء يّتبعهم الغاوون، ألم تَر أّنهم 
في كّل واٍد يهيمون، وأّنهم يقولون ما ال يفعلون{)2(. 
حي������ث نالحظ في خطاب ه������ذه اآلية، الذي وصف 
الّشعراء، في عمومهم، بالغواية، أّنه لم يصفهم مبا 

انطالق���اً مّما �س���بق ميكن الق���ول: اإّن ما 

د الروائّي اأو الق�س�س���ّي 
ّ

ميّيز ف���ّن ال����رس

عموم���اً عن باق���ي فنون الق���ول عموماً، 

ويف مقّدمتها فّن ال�ّس���عر، اأّن هذا الفّن 

يعّد بحّق فّن الإغ���واء والإغراء بامتياز.
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وص������ف، ولم يقّرر في حّقهم ما قّرر، أو لم يخّصهم 
مبا خّص من وصف؛ إاّل ألّنهم:

-1 ف������ي كّل عال������م من عوالم ال������كالم أو في كّل 
طريق من طرقه، املسلوكة وغير املسلوكة، يرحلون؛ 
ال بحث������اً عن ش������يء ما مح������ّدد، أو س������عياً لتحقيق 
مقصدّي������ة ما معّينة، بل س������عياً لتج������اوز أوضاعهم 
الّسوس������يو-أنطولوجّية التي يعانون في إطار كّل ما 
هو مألوف وسائد من العوالم واملوضوعات، أو رمّبا 
بحثاً عن أش������ياء تخّصهم وحده������م، متضّمناً القول 
عنهم: إّنهم يسيرون خارج خارطة املألوف والّسائد، 

لتحقيق مقاصد غير مألوفة وال معروفة.

-2 لذلك فه������م يقولون -فقط- ما يخّصهم من 
العوال������م واملوضوع������ات، ويخّصصهم ع������ن غيرهم، 
أي: م������ا به يكونون ذواتهم الفردّي������ة املفردة وهو ما 
يؤّكد أّن اخلطاب الّش������عرّي محك������وم بإرادة البحث 
ع������ن اجلديد املختلف من األقوال الّش������عرّية املعّبرة 
عن اجلديد املختلف من أفعال الّش������اعر وأوضاعه 

الّسوسيوأنطولوجّية. 

وبهذا يكون اخلطاب القرآنّي قد أقّر أو قل  قّرر 
حقيقة الّش������عراء عموماً، وأّنهم مبثابة كائنات غير 
كائن������ة في زمكان محّدد بحثاً عن ش������يء ما محّدد، 
إّنه������م كائنات راحل������ة دوماً، باحثة دوم������اً، متجاوزة 
دوما. وأقّر أو قّرر، من ثّم، حقيقة الّش������عر عموماً، 
وأّنه مبثابة قول بال فع������ل، أو لنقل: إّنه مبثابة قول 

ينفصل فيه عن الفعل، ويتعالى عليه.

وه������ذا يقتضي أّن اآلية قد تضّمنت احلكم على 
اخلطاب الّشعرّي عموماً، بكونه، فضال عّما سبق:

- خطاب������اً ذاتّياً م������ن جهة، كونه يق������ول الّذاتي 
ال املوضوع������ّي، اخلاّص ال العام، م������ا يخّص الذات 
ويخّصصها )وضع الّذات القائلة في عالم القول(. 

- انفعالّياً عاطفّياً، يحكمه أو يتحّكم فيه منطق 

الّرغبة والّرهبة، يعّبر عن مواقف انفعالّية عاطفّية، 
ال عن مواقف أيديولوجّية، أو واقعّية.

- خيالّياً ال عقالنّياً.

- دينامّياً جتاوزّياً.

 فهو -إذاً- خطاب غواية، وليس خطاب هداية. 
وهو خطاب غواية ألّنه يق������ول اخلاّص من العوالم، 
بطريقة خاّصة، أو ألّنه يسّمي األشياء بغير أسمائها 
احلقيقّية؛ ما يعني أّنه يس������ّمي املتعالي من األوضاع 
والعوال������م )مبعنى املفارق بذات������ه وصفاته( بطريقة 
متعالية )على طريقة الّتس������مية الّسائدة(؛ ف�"الهيام" 
م������ن: هام يهي������م هيماً وهيمان������اً: أحّب ام������رأًة حّباً 
عظيماً حّد الهيام، والِهيُم »بالكسر«: اإلبل العطاش 
الباحثة بلهفة عّما يروي عطش������ها من املاء، والُهّيام 
»بالّضم والّتش������ديد«: العّش������اق املوسوسون )الذين 
يرّددون أسماء محبوباتهم دون وعي منهم أو إرادة، 
أو الذين يلهجون بذكرهن في كّل مكان وآن(، ورجل 
هائم وهيوم: متحّير، والُهيام »بالّضم«، كاجلنون من 
العشق، وقلب مستهام: هائم، وليل أهيم: مظلم وال 

جنوم فيه)3(.

ومبا يؤكد أّن من أخص خصائص عالم الّش������عر 
أّنه عالم حتكم������ه أو تتحّكم في������ه الّرغبة والّرهبة، 
الّدينامّي������ة والّتج������اوز، االنفعالّي������ة والاّلعقالنّي������ة، 

الغموض وااللتباس. 

لذلك فنحن نعتقد أّن ما ميّيز الكينونة الّشعرّية 
عموماً، حس������ب الّتعبير القرآنّي في اآلية الكرمية، 
أّنه������ا كينونة غير واقعّي������ة: ال تعي������ش الواقع، على 
األق������ّل، كما هو في ذاته، وإّنا كما حّتّس به هي، أو 
كما تش������عر به وتعانيه أو تتخّيله )نقول: كما تعانيه، 
انطالق������اً من وعينا ب������أّن الّش������عراء ال يرضون عن 
واق������ع احلياة التي يحيون، م������ا يجعلهم في مواجهة 
دائمة معه، س������عياً إلى جتاوزه، أو لتجاوز أوضاعهم 
األنطولوجّي������ة في إطاره(. وألنها كينونة غير واقعّية 
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فهذا يقتضي أّنها غير كائنة في »زمكان« واقعّي أو 
وقائعّي محّدد، لذلك فه������ي كينونة دينامّية متحّولة 
دوما، متجاوزة دوم������اً، وأّنها، من ثّم، غير عقالنّية، 
وبالّتالي غير عملّية، وأنها لذلك، أو بس������ببه، تقول 
ما ال تفعل، أي أّن كالمها الّش������عرّي عبارة عن كالم 
غير عملّي، ومن ثّم، غير أداتّي أو وظيفّي، ومن هنا 

كانت غوايته.

وبهذا يّتضح أّن ما ميّيز غواية فّن الّش������عر عنها 
في فّن القّص أو الّس������رد أنّها في فّن الّشعر أوضح 
وأظهر، أّما في فّن الّسرد أو القّص فأخفى مسلكاً 

وأدّق طريقًة، ولكّنها األقوى فاعلّيًة وتأثيراً.

يتجلّ������ى ذلك من جهة أّننا مبج������ّرد أن نعلم أّننا 
أمام شاعر ونصغي خلطاب شعرّي نكون قد أسلمنا 
أنفسنا خليال الّشاعر، الذي نعرف سلفاً أّنه )خيال 
الّشاعر( املؤّس������س احلقيقي ملنطق الّشعر، وشعرنا 
بالّضرورة، وفي الوقت نفسه، أّننا أمام كالم مخّيل 
)كالم هراء على صعيد الواقع، أو ال يقول احلقيقة 
عل������ى الّصعيد العملّي(، وأّن حّظه م������ن الواقعّية أو 
العملّية صفر، فإن قّدم لنا الّش������اعر ش������يئاً ما مّما 
نعتق������د أّن له صلًة بالواقع، فذلك يكون تفّضاًل منه 
وكرماً. وه������ذا بخالف ما يكون علي������ه حالنا ونحن 

نتلّقى كالم الّسارد )في نّص القّصة أو الّرواية(.

لذل������ك ميكن الق������ول: إّن ما ميّي������ز كالم القاّص 
أو الّس������ارد )في نّص القّص������ة أو الّرواية( عن كالم 
الّش������اعر )في نّص القصيدة( أّن األّول ينفي شروط 
الواقع الذي يستهدف بشروط )كلّية( واقعّية وأخرى 
ممكنة، أي بش������روط الواقع نفس������ه، وبشروط الفّن 
الّسردّي، في الوقت نفسه، أو بشروط الواقع نفسه 
مخّياًل. في حني أن الّش������اعر ينفي ش������روط الواقع 

بشروط الفّن، وال شيء سوى هذه الّشروط.

لذلك فنحن ف������ي القصيدة ال جند، في األصل، 
إاّل خيال الّش������اعر، وقد فعل فعل������ه فيما نعتقد أّنه 

ميّث������ل عالم القصي������دة، أو فيما ميّث������ل عالم قولها، 
تفكيكاً وتركيباً.

أّما ف������ي القّصة أو الّرواي������ة )املعاصرة(، فنجد 
الواقع وما يحّقق ش������رط جتاوزه، في آٍن معاً، أعني 
أّننا جن������د الواقع واخليال متالزم������ني، أو قل: جند 
الواقع الذي أنشئت في سياقه مخّياًل. وهذا يقتضي 
أّن كالم القّص������ة، وبخاّصة القّص������ة احلديثة، كالم 
مرّكب من الواقع وم������ا يعلي عليه أو يحّقق جتاوزه؛ 
إّنه كالم تعّددّي، في األصل، النهائّي، مراوغ؛ يسّمي 
وال يس������ّمي، في آٍن معاً، أو قل: يس������ّمي ويروغ في 
الّتس������مية، في الوقت عينه؛ إّنه يقول وال يقول، في 
آٍن معاً فهو يغريك -دوماً- بأّنه يقول الواقع؛ واقعك 
اخلاّص أنت، كما عرفته أو كما عانيته، أو ما تشعر 
أّنه يخّصك أنت وحدك دون سواك، فإذا ما أقنعك، 
وش������عر أّنك قد صّدقت، وأس������لمت نفسك إلغوائه 
وإغرائ������ه، خذلََك، مبعنى: راغ عنك وراوغك: تركَك 
وحي������داً، حالك في ذلك حال من يبس������ط كّفيه إلى 

املاء ليبلغ فاه وما هو ببالغه.

أّم������ا كالم القصي������دة، عل������ى األقّل ف������ي وعيها 
الّتقليدّي )منِشئاً أم متلّقياً(، فأحادّي، إفرادّي )غير 
تع������ّددّي(، نهائّي، يس������ّمي األش������ياء بطريقة أحادّية 

خيالّية أو متخّيلة.

الّش������اعر في اخلطاب الّش������عري يخرق ويخترق 
كّل أنظم������ة القول أو ال������كالم، الّتوجيهّية والّتركيبية 
والّداللّي������ة؛ حيث الّش������عراء -كما يق������ول اخلليل بن 
أحمد- أمراء ال������كالم، يصّرفونه أّنى ش������اؤوا. أّما 
الكاتب الّس������ردّي فيخرق ويخترق كّل أنظمة احلياة 
اليومّي������ة الّس������ائدة في زمنه، أكان������ت اجتماعّية، أم 
سياس������ّية، أم اقتصادّي������ة، أم ثقافّي������ة... إلخ. األّول 
يخرق أنظمة القول، الّتواصل، أنظمة الّتبادل اللّغوّي 
الّثقافّي. والّثان������ي يخرق كّل أنظمة الفعل والّتفاعل 
)الّس������لوك( االجتماع������ّي ب������ني أف������راد املجموعات 
البش������رّية. الّش������اعر كائن كينونته في أف������ق الّتحّول 
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والصيرورة. والّسردّي كائن كونه الواقع االجتماعّي 
أو الّتاريخّي. األّول يستهدف وضع الّذات في إطار 
املجتم������ع الذي ينتمي إلي������ه، وميّثل أحد أفراده. أّما 
الّثاني فيستهدف وضع املجتمع برّمته، أو باألحرى 
بعض أوضاعه الّسوسيو- أنطولوجّية املستفحلة، أو 
التي باتت مؤّرقة، من وجهة نظره، وتس������تدعي منه 

الّتدّخل اجلراحي بالّتحليل والّنقد. 

رد الّروائّي: �سمري  رية الّروائّية وال�سّ ال�سّ

عبد الفتاح اأمنوذجاً

عل������ى أّننا ن������وّد أن نّيز -أخي������راً- بني نطني 
من الّس������رد: نط الّس������رد الّروائّي، ونط الّسيرة 
الّروائّية، بوصف هذا األخير نوعاً من الّسرد الذي 
يتداخل في������ه "الّروائي" ب�"ال������ّراوي"، تداخاًل يجعل 
كاًل منهما ش������رط اآلخر وضرورته، على نحو يصير 
خالله الّروائي مصدراً لتخّي������الت الّراوي، فالكيان 
اجلس������دّي والّنفس������ّي والّذهنّي للّروائّي يش������ّرح في 
الّس������يرة الّروائّية، ويعاد تركيب������ه، فالّتجربة الّذاتّية 
تش������حن بالّتخّيل. وتوّفر هذه املمارسات اإلبداعّية 
حرّية غير محدودة في تقليب الّتجربة الّش������خصّية 
للّروائّي، وإع������ادة صوغ الوقائ������ع واحتماالتها، وكّل 
وجوهه������ا، دون خوف من الوص������ف احملايد والبارد 

للّتجربة، واالنقطاع الّتخّيلي عنها.

وانطالقاً من هذا الّتمييز بني الّرواية والّس������يرة 
الّروائّي������ة ميكنن������ا القول، عل������ى س������بيل الّتمثيل ال 
احلصر: إّن ما ميّيز الّنصوص الّسردّية عند سمير 
عبد الفتاح، وبخاّصة في مجموعته املوسومة: "رجل 
الق������ّش لعبة الّذاكرة" إضافة إلى رواية »الّس������يد م« 
أّنه متّثل ضرباً من الّس������يرة الّروائّية؛ كونها جتّسد، 
في مجملها، حالة الّتّصّدع الكيانّي للكائن )الّسارد( 
وتش������ّظي كينونت������ه الّس������ردّية إلى كيانني س������ردّيني 

داخلّي������ني، على األقّل، أحدهم������ا يحتّل، في الفضاء 
الّسردّي، موقع الّراوي أو الّسارد الذي يتبّنى وجهة 
نظر املراقب كلّّي الّنظ������رة، كلّي املعرفة، العليم بكّل 
دخائل امل������روّي عنه واملروّي له، في الوقت نفس������ه؛ 
وثانيهما يحتّل موقع امل������روّي له )أنت( واملروّي عنه 

)هو( في الوقت عينه.

لذلك جند من س������مات اخلطاب الّس������ردي في 
هذه املجموعة القصصّية، أّن������ه ميّثل وصفاً داخلّياً 
)استبطانّياً( ألحداث داخلّية استبطانّية، تنهض بها 
أو متارس������ها ش������خصّيات داخلّية هي مبثابة معادل 
رمزّي ل�"أنوات" الكاتب )الّسردّي( املتشّظية في أفق 
الكتابة الّس������ردّية، ما يعني أّنه يجّسد حضور العالم 
الّداخلّي بش������خصّياته، وهيمنة ه������ذا العالم هيمنًة 
مطلقًة على عالم الوجود اخلارجّي )االجتماعّي أو 
الّتاريخّي( الذي يبدو غائباً أو شبه غائب عن عالم 
هذه املجموعة القصصّية، ما يحيل الفعل الّس������ردّي 
الواص������ف، في هذه املجموعة، فعاًل يجّس������د صراع 
الوجود )وجود ال�"أن������ا" الفردّية املفردة( في الّزمن: 
زمن الّس������رد، ف������ي مواجهة حالة ال������اّل وجود خارج 
الّزمن )خارج زمن الّس������رد(؛ بحثاً عن حتّقق ممكن 
للوجود في زمن الّرؤيا الّس������ردّية. أو لنقل: إّنه ميّثل 
نوعاً من صراع احلياة ف������ي مواجهة املوت، الوجود 
في مواجهة العدم )اخلوف والفراغ(؛ بحثاً عن والدة 
ممكنة في عالم الّرؤيا الّس������ردّية: احللم، ومبا يؤّكد 
أّنه ص������راع باعثه األّول: "هّم الوج������ود في األبدّية" 
أو ف������ي عالم الّرؤيا الّس������ردّية: احللم )التي تعّد في 
األصل رؤيا شعرّية أو مشعرنة(، ال في عالم الواقع 
االجتماعّي أو الّتاريخ������ّي. وغايته: "حتقيق الوجود 
-اآلن/ هنا- في عالم الّرؤيا الّسردّية"، وليس خارج 
هذا العالم. لذلك جند حتّول ميدان الّتوّتر والّصراع 
في رؤيا هذه املجموعة؛ فبدل أن كان ميكن أن يكون 
صراعاً في اخلارج، ميدانه عالقة ال�"أنا" ب� »اآلخر«، 
أو صراع اإلنس������ان مع اإلنسان، أو مع كائنات الكون 
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أو الّطبيعة اخلارجّية )شبكة العالقات االجتماعّية 
أو التاريخّية(، صار صراعاً داخلّياً، ميدانه اإلنسان 
في عالقته بذات������ه، أو بإمكانات وجوده الفردّي في 
عالم اخليال )أو الّذاكرة( الّس������ردّية؛ أي بني الكائن 
)الّس������ردّي( وإمكان������ات كينونته الّس������ردّية الفردّية 
املف������ردة، أي ب������ني ال�"أنا" وال�"ال أن������ا"، أو بني ال�"أنا" 
وال�"أن������ا األخرى"، بني "أنا" الّس������ارد )بوصفها "أنا" 
الوع������ي أو الّذاكرة( و"أنا" املس������رود عن������ه وله، في 
الوقت نفسه )بوصفها "أنا" الاّلوعي(. ومن هنا فإّن 
الفعل الّسردّي في هذه املجموعة لم يعد فعاًل هّمه 
األّول تفكيك وضع ال�"أنا" في عالم اخلارج الواقعّي 
أو الّتاريخّي، إلعادة صياغته على نحو يحّقق لل�"أنا" 
جتاوزاً ل������ه، بقدر ما ص������ار هّمه األس������اس تفجير 
الّداخ������ل الوجودّي إلعادة خلق������ه وإيجاده على نحو 

يحّقق له الوالدة والّتجّدد الّدائمني.

وم������ن هنا جند تصّدع الكينونة الّداخلية للوحدة 
اإلنس������انّية الّس������ردّية، وظهور الكيانات املتصارعة 
داخل الكائن الّسارد الفرد نفسه. وهو أمر جّسدته 

ف������ي ه������ذه املجموع������ة القصصّية ظاه������رة تداخل 
األص������وات املتصارع������ة، وتبادل مواقع الّس������رد في 

نصوصها كاّفة.

على أّن الاّلفت ف������ي خطاب هذه املجموعة، أّن 
األحداث التي اس������تهدفها الّسارد عبارة عن أحداث 
داخلّية تش������ّخص حالة الوجود التي عليها املسرود 
عنه وله، ومتّثل، في اجلملة، أفعال الّشعور أو الّتأّمل 
)االنعكاسّي( أو االستبطان املتعّمق؛ استبطان الّذات 
واس������تبطان األشياء التي تتأّملها الّذات أو التي تقع 
في دائرة هّمها واهتمامها، من نط قوله: "ال تتذّكر 
متى بدأت تس������مع ص������وت املدف������ع" )ص 8(  »حتى 
أّن������ك لم تفّكر بأّي ش������يء. تتأّمل الّنج������وم الوهمّية 
التي تلمع اللّحظة، ومن ثّم، تس������قط لتخترق الّتراب 

 

-الوهمّي أيضاً- وتتالش������ى، ال ش������يء في ذاكرتك 
س������وى الف������راغ )ص8(. وهي أفعال من ش������أنها أن 
تعّبر، ف������ي جملتها، عن احلالة الّداخلّية للمس������رود 
له، وتنهض بوظيفة اإلشارات الّشكلّية للوصف من 

وجهة نظر داخلّية صرف.
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