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وابت واألنماط األدبّية 
ّ
مات والث

ّ
لقد أطاحت حركة الحداثة األدبّية بالكثير من املسل

الّتقليدّية، وطرحت، باملقابل، تغييرات ومستجّدات أدبّية تتالءم مع الّتصّور الجديد للحياة 

 املعاصرة بنمّوها املتواصل. ومن بين هذه املستجّدات بروز ظاهرة الكتابة العابرة للّنوعّية،

وهي نوع جديد من الكتابة قائم على نسف الحدود بين األجناس األدبّية، وخلق نّص جديد 

ذي اعتمدته نظرّية األجناس األدبّية الكالسيكّية في تصنيفها 
ّ
يأبى الّتصنيف والّتقعيد ال

ر في الجنس األّول عناصر الوزن 
ّ
الّنصوص األدبّية إلى أجناس شعرّية وأخرى نثرّية، بحيث تتوف

اني. وا
ّ
 لقافية، في حين يخلو منها الجنس الث

وعّية: تداخل األنواع األدبّية في األدب العربّي الحديثوُيعتبر كتاب 
ّ
 الكتابة عبر الن

اهرة األدبّية الحداثّية، إذ رصدت الباحثة من خالل هذا 
ّ
محاولة جاّدة في دراسة هذه الظ

تي
ّ
مّست بالخطاب األدبّي الحديث، باإلضافة  الكتاب الّتغييرات األدبّية ومسارات الّتحّول ال

تي أّزمت الّتعريف املعيارّي الّتقليدّي للجنس األدبّي 
ّ
إلى رصد أنظمة الكتابة الجديدة ال

وساهمت في كسر مفترضاته املعيارّية. كما واعتمدت هذه الّدراسة نصوًصا عينّية لقياس 

ة في هذا املجا
ّ
رات دال

ّ
اهرة املدروسة وإعطاء مؤش

ّ
تي اعتمدتها الظ

ّ
ل. أّما منهجّية الّدراسة ال

ذي يرصد 
ّ
الباحثة فهي قائمة على ثالثة مسارات تقع ضمن ثالثة فصول: األّول الّتاريخّي، ال

اهرة واعتبارها مظهًرا من 
ّ
تي أسهمت في نشوء هذه الظ

ّ
مجمل الّتغّيرات واملراحل الّتاريخّية ال

ذي يث
ّ
اني الّنظرّي، ال

ّ
بت أهّم الّنظرّيات والكتابات الّنقدّية في هذا املجال، مظاهر الحداثة، الث

اهرة من خالل استقراء أعمال األديبين 
ّ
ذي يعتمد على الّتدليل على الظ

ّ
الث الّتطبيقّي، وال

ّ
والث
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عر في روايات الخراط ومالمح الّنثر والقّص 
ّ

إدوار الخراط وصالح عبد الّصبور، وإبراز مالمح الش

  في قصائد عبد الّصبور.

عتبر هذه الّدراسة رائدة في مجال الّتداخل بين األجناس األدبّية، إذ تكاد تخلو الّساحة 
ُ
وت

اهرة الحداثّية بشكل جّدي وموّسع، 
ّ
تي تتناول هذه الظ

ّ
الّنقدّية من الّدراسات الجاّدة ال

ة الكتاب( في كتابه -1926باستثناء دراسة واحدة سابقة لها، أال وهي دراسة إدوار الخراط )

وعّية
ّ
 ، وهو أّول من استخدم هذه املصطلح في الّنقد العربّي.   عبر الن

شاط األّول للكاتبة في هذا املجال، فقد 
ّ
وتجدر بي اإلشارة إلى أّن هذا الكتاب ال ُيعتبر الن

نشرت الباحثة مجموعة من األبحاث في مجال األدب العربّي الحديث، وهي عضوة في مجمع 

غة العربّية في وزارة 
ّ
زة لتدريس الل

ّ
شة املرك

ّ
غة العربّية في حيفا، كما شغلت منصب املفت

ّ
الل

ت ا
ّ

فة في املجال
ّ
تي نشرتها املؤل

ّ
ربية والّتعليم. هذا باإلضافة إلى العديد من املقاالت الّنقدّية ال

ّ
لت

 املختلفة: الورقّية والّرقمّية. 

صفحة كبيرة الحجم، وقد صدر في طبعته األولى والوحيدة عاّم  315يتكّون الكتاب من 

غة العربّية، تستهّل الب 2012
ّ
احثة الكتاب باإلهداء، تتلوه املقّدمة. في حيفا عن مجمع الل

ويتضّمن الكتاب ثالثة فصول مركزّية، هي: مقاربة تاريخّية، مقاربة نظرّية، ومقاربة تطبيقّية. 

وقد قّسمت الباحثة كّل فصل من هذه الفصول إلى مباحث فرعّية، واختتمت كّل فصل 

ص أهّم الّنقاط املطروحة داخل الفصل. وفي النّ 
ّ
هاية تأتي خاتمة البحث، ثّم بإجمال يلخ

تي تّم عرضها في الفصل الّتطبيقّي، وأخيًرا تأتي 
ّ
اعر صالح عبد الّصبور ال

ّ
ملحق قصائد الش

 قائمة املصادر واملراجع.     

ي حدود الّنوعّية األدبّية 
ّ
عّرفت الباحثة في املقّدمة ظاهرة الكتابة عبر الّنوعّية، وتعني تخط

اهرة في Purity of Genresأو الّنقاء الّنوعّي )
ّ
ت هذه الظ

ّ
( في األدب العربّي الحديث. وقد تجل

امتزاج األنواع األدبّية، حّتى أصبح من املألوف أن نسمع بما يسّمى: القصيدة القصصّية، 

عرّية، املسرواية، القّصة القصيدة، قصيدة 
ّ

القصيدة الّدرامّية، قصيدة الّسرد، الّرواية الش

(. وقد انعكس ذلك أيًضا في مجال Genre Mixtureكال املزج الّنوعّي )الّنثر وغيرها من أش
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ذي طرح تسميات اصطالحّية مزجّية مثل: شعرّية القّص، سردّية الّنّص، 
ّ
الّنقد األدبّي، ال

القصيد الّسردّي، تشعير الّنثر، تقصيد الّسرد، مسرحة الّسرد، مسرحة القّص وغيرها. وقد 

بين مجالّي األدب وفّن الهندسة املعمارّية الحديثة، إذ يتعّمد  أجرت الباحثة مقارنة طريفة

ه قاعة واحدة، ويمكن استغالل كّل 
ّ
األخير إزالة الجدران بين الغرف، بحيث يبدو املنزل وكأن

زاوية به ألغراض مختلفة، بما يتوازى مع ظاهرة إزالة الحواجز بين األنواع األدبّية املختلفة. 

ذي طرحته الباحثة في قولها: "فهل وأرى أّن هذه املقارن
ّ
ساؤل ال

ّ
قة، كإجابة على الت

ّ
ة موف

اهرة إلى ذلك الّتوّجه الحاصل نحو إزالة الحواجز بين األجناس 
ّ
يجوز لنا أن نقّرب هذه الظ

. وذلك لعّدة أسباب، أبرزها أّن الفنون املختلفة في عصر الحداثة وما بعد الحداثة 1األدبّية؟"

 تميل بصفة عاّمة إ
ً
وابت الّتقليدّية املختلفة، والّتحّرر من القيود والحواجز رغبة

ّ
ي الث

ّ
لى تخط

في دخول عالم المحدود ومطلق في مجال الّتعبير. أضف إلى ذلك اشتغال الفنون املختلفة 

 بفّن املساحة، مّما ينعكس في الّرغبة بإزالة الحواجز.   

 مقاربة تاريخّية: -الفصل األّول 

ترصد الباحثة من خالل هذا الفصل الّسياق الّتاريخّي لظاهرة الكتابة عبر الّنوعّية، في 

اهرة. ومن العوامل الّسوسيولوجّية
ّ
تي-محاولة الستجالء جذور وبدايات هذه الظ

ّ
 الّتاريخّية ال

مّهدت لوجود ظاهرة الكتابة عبر الّنوعّية في األدب العربّي الحديث هيمنة نموذج العوملة 

(Globalization( قافّي
ّ
عوب، Acculturation( املعرفّي، وانفتاح بوابات الّتالقح الث

ّ
( بين الش

ركات متعّددة الجنسّية )
ّ

مها الش
ّ
تي تنظ

ّ
 Multinationalباإلضافة إلى ظاهرة االستثمارات ال

Corporation وتوازيهما ظاهرة تداخل الحقول املعرفّية وظهور الّدراسات البينّية ،)

(Interdisciplinary تي مّر بها العالم العربّي في
ّ
روف واألحداث الّتاريخّية ال

ّ
(. باإلضافة إلى الظ

القرن املاض ي، من أبرزها الّنكبة والّنكسة، وما تبعهما من انهيار اآلمال واملشروعات 

والقناعات املستقّرة، وقد انعكس كّل ذلك في األدب، وأّدى إلى البحث عن منطق بديل ال 

 ن إلى يقين وال يستقّر في نسق ثابت.     يرك
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 يعّرف 
ّ

اني من الفصل األّول إلى أّن الّنوع األدبّي ينبغي أال
ّ
وتشير الباحثة في املبحث الث

شاط الحّر، والّنوع األدبّي يتغّير من حقبة لحقبة 
ّ
تعريًفا جامًحا مانًعا، فاألدب نوع من الن

لعّل هذا ما يفّسر مسألة ظهور أجناس أدبّية معّينة بسبب الّضغوطات االجتماعّية واألدبّية، و 

ثّم نمّوها وازدهارها في أزمنة معّينة، ثّم تالشيها في أنواع أدبّية أخرى أو انقراضها في أزمنة 

أخرى. ففي الغرب األوروبّي ازدهر فّن امللحمة ردًحا من الّزمن، ثّم تالش ى بعد ذلك لترثه 

 لكّهان في الجاهلّية ثّم اختفى وتالش ى فيما بعد. الّرواية، وعند العرب ظهر سجع ا

اني، 
ّ
الث من الفصل الث

ّ
سبب آخر للّتداخل األدبّي الّنوعّي تشير إليه الباحثة في املبحث الث

شكيلّي واملوسيقى والّرسم 
ّ
ر األنواع األدبّية بأنواع أخرى من الفنون كالفّن الت

ّ
أال وهو تأث

عمارّي، بحيث بات الّنّص األدبّي يستعير من هذه الفنون واملونتاج الّسينمائّي والفّن امل

جاهات جديدة في الّتلّقي 
ّ
موضوعات وتقنّيات جديدة غّيرت من طبيعته وأنشأت عادات وات

ر. فقد ظهرت في العصر الحديث تّيارات تحديث دعت إلى نفي الّتمييز الحاّد بين الوسائل 
ّ
والّتأث

(، والّتفكيك New Criticismبينها: الّنقد الجديد )واألدوات املعرفّية املختلفة، من 

(Deconstructionism( والبنيوّية ،)Structuralism( وما بعد البنيوّية ،)Post- 

Structuralism ورافقتها حركات فّنّية أسهمت في إغناء الفنون ومفاهيمها وفي الّتقريب ،)

(، Surrealism( والّسريالّية )Dadaism(، والّدادّية )Cobismبينها، كالحركة الّتكعيبّية )

 بظهور 
ً
لة

ّ
تي نجمت عن ظهور املخترعات الحديثة في مجال الّتصوير متمث

ّ
باإلضافة إلى اآلثار ال

تي أّدت إلى تغّير في تغذية الوسائط 
ّ
الكاميرا والّسينما والّتلفزيون والفيديو والكمبيوتر، وال

غوّية وتطوير تقنّيات نقل األحداث األدب
ّ
ّية وأساليب عرضها. وتدخل في هذا املجال أنماط الل

ّي أو البصرّي للكتابة. ونرى  ق بالفضاء الّنص ّ
ّ
رقيم وكّل ما يتعل

ّ
باعة املختلفة وعالمات الت

ّ
الط

ر للفنون األخرى في أعمال كّل من الّروائّيين املصرّيين صنع هللا إبراهيم في 
ّ
أمثلة من هذا الّتأث

تي تفيد منبيروت بيروت 
ّ
امللصقات وقصاصات الجرائد والبناءات املوسيقّية والفنون  ال

عبّية، وعبد الحكيم قاسم في رواية 
ّ

في استثمارها فراغ الّصفحة محاولة للخروج الش

باعة واألبيض واألسود ومحاولتها اإلفادة من فّن الّرسم. 
ّ
 وتقنّيات الط
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اني املراح 
ّ
تي مّرت بها نظرّية األجوترصد الباحثة في املبحث الّرابع من الفصل الث

ّ
ناس ل ال

األدبّية، فاملرحلة األولى، الكالسيكّية، صّنفت الفنون إلى أنواع كبرى وأخرى صغرى ال تتالقى 

(. وُيعزى إلى أرسطو تحديد Purity of genreوال تتداخل وال تمتزج إيماًنا بمبدأ نقاء الجنس )

تي تقوم عليها نظرّية األنواع األدبّية،
ّ
عر حيث مّيز في كتابه  األسس ال

ّ
ة أنواع من بين ثالثالش

عر الغنائّي وامللحمّي والّدرامّي. كما مّيز بين 
ّ

عرّية، وهي: الش
ّ

املحاكاة تنتج عنها األجناس الش

ركيب املزجّي 
ّ
عرّية والّنثرّية، وظّل ُيعمل بآرائه حّتى جاءت الّرومانسّية وطرحت الت

ّ
األجناس الش

امن عشر بين امللهاة واملأساة، أ
ّ
راجيكوميديا )املأسملهاة( في مفترق القرنين الث

ّ
و ما يسّمى بالت

ذي مزج بين املأساة وامللهاة. وفي املرحلة 
ّ
ر بأعمال شكسبير ال

ّ
والّتاسع عشر، خاّصة بعد الّتأث

ذين اعتبرا 
ّ
انية أخذت نظرّية األجناس األدبّية تدور في فلك موريس بالنشو وكروتشة الل

ّ
الث

الثة، وهي املرحلة الحديثة، نجد أّن من أبرز ا
ّ
رين ملبدأ نفي األنواع. أّما في املرحلة الث

ّ
ملنظ

، طارحين وجهة نظر جديدة تتجاوز 
ً

 وتفصيال
ً
معظم أصحابها رفضوا نظرّية األجناس جملة

نظرّيات األجناس املعيارّية الّتقعيدّية. وقد لعب الّنقد األدبّي دوًرا حاسًما في تعزيز هذا 

 ّجه، إذ ثار نّقاد ما بعد الحداثة على قانون الّنوع وعملوا على هدمه. الّتو 

ويتتّبع املبحث الخامس من الفصل األّول جذور ظاهرة الّتداخل الّنوعّي في األدب العربّي 

اهرة الحديثة، من ضمنها وجود عناصر الّسرد والحوار 
ّ
القديم، وإن اختلفت عن أسلوب الظ

 في الكثير من القصائد ال
ُ
عر، حيث

ّ
عر، أو بين الّرسائل والش

ّ
قديمة، واملزج بين الخطابة والش

فين فيها عناصر 
ّ
دّونت املصادر خطًبا ورسائل عديدة مزج فيها الخطباء بين الّنظم والّنثر، موظ

شبيه، باإلضافة إلى توظيف 
ّ
الّسجع واإليقاع والخيال، واألساليب البيانّية كاالستعارة والت

عريّ 
ّ

عر. وقد تتّوج هذا األبيات الش
ّ

ذي قّرب هذه الّنصوص الّنثرّية من طابع الش
ّ
ة، األمر ال

تي اشتهرت بالّنثر 
ّ
عر في العصر العّباس ّي مع ظهور الكتابة اإلنشائّية ال

ّ
الّتقارب بين الّنثر والش

عر. ويتتّوج هذا املزج في 
ّ

لكتابات االفّنّي. كما ويندرج فّن املقامات في ظاهرة املزج بين الّنثر والش

ي هذا املزج في الكتب 
ّ
ل الحوار بين األلوهّية والّصوفّي. هذا باإلضافة إلى تجل

ّ
تي تمث

ّ
الّصوفّية ال

عر اإلغريقّي واإللياذة واألوذيسة 
ّ

الّدينّية كاألسفار الّتوراتّية والقرآن الكريم واإلنجيل والش
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تي تثوملحمة جلجامش وأسطورة الخلق البابلّية والّنصوص الفرعونّية 
ّ
بت وسائر الكتابات ال

ق بالّنقد العربّي 
ّ
عر بالّنثر ليست حديثة بل لها امتدادات تاريخّية. أّما فيما يتعل

ّ
أّن عالقة الش

ه تبّنى الّنظرة الكالسيكّية القائمة على الفصل بين األجناس األدبّية، 
ّ
القديم، فمن املالحظ أن

اني وتقسيمها إلى شعر ونثر، بحيث يتمّسك الّنوع األ 
ّ
ّول بالوزن والقافية، في حين يخلو الث

رح املوازنة بين ظاهرة 
ّ
منهما. وتجدر بي اإلشارة إلى أّن الباحثة لم تقصد من خالل هذا الط

اهرة، 
ّ
تداخل األنواع الحديثة والقديمة، فرغم وجود أنماط كالسيكّية قد مّهدت لهذه الظ

 أّن أساليبها في األدب الكالسيكّي تختلف عن
ّ

أساليبها الحديثة، خاّصة وأّن الّدمج بين  إال

 األنواع األدبّية في األدب القديم لم يصدر عن وعي وقصدّية كشرط من شروط فّنّية األسلوب.   

أّما املبحث الّسادس واألخير من الفصل األّول فيتناول ظاهرة الّتداخل الّنوعّي في األدب 

عر العربّي الحديث، وانفتاح األدب على سائر الف
ّ

نون واألشكال الّتعبيرّية املختلفة، ففي الش

عرّية 
ّ

العربّي الحديث كانت هنالك سيرورة من الّتحّوالت والّتغّيرات طرحتها الحركات الش

 في تجاوز املعايير الّتقليدّية لألنواع األدبّية، وقد دعمت هذه الّتغييرات ظاهرة 
ً
الحديثة رغبة

عر الّتداخل األدبّي، ابتداًء من الّتغ
ّ

تي طرحتها املدرسة الّرومانسّية، وتجارب كتابة الش
ّ
ييرات ال

 إلى قصيدة 
ً

عر الحّر فقصيدة الّنثر وصوال
ّ

عر املنثور، مروًرا بالش
ّ

عري والش
ّ

املرسل والّنثر الش

جاه جديد في القّص والّسرد سبقه اتجاه آخر 
ّ
الكتابة. وينطبق ذلك على مجال الّنثر، فكّل ات

ّية متكاملة ومّهد لتاليه، بدًءا من تّيار الّرواية الّرومانسّية، إلى الّرواية مّر في حركة تطّور 

 إلى 
ً

الواقعّية والواقعّية الّنقدّية، إلى رواية الّتجريب على اختالف منطقها ووجوهها، وصوال

 نّص الكتابة.   
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اني
ّ
 مقاربة نظرّية: -الفصل الث

اني إلى ا
ّ
تي عالجت موضوع الجنسويتطّرق املبحث األّول من الفصل الث

ّ
 لّتيارات املختلفة ال

ذي ينطلق من نظرّية األجناس األدبّية 
ّ
األدبّي، وهي ثالثة تّيارات: أّولها تّيار نقاء الّنوع ال

ة 
ّ
الكالسيكّية القائمة على تصنيف األدب إلى أجناس مختلفة عن بعضها البعض ومستقل

تي ال  بميزاتها وخصائصها. ثانيها تّيار تداخل األنواع
ّ
املنطلق من نظرّيات الّنوع الحديثة ال

ا ذا نظام كامل الّصفاء، وأّن حدوده من  تتعامل مع الجنس األدبّي باعتباره مفهوًما مصطلحيًّ

الث فهو 
ّ
املرونة والّتطّور بحيث يسمح بتعّدد أشكاله وتداخله بأجناس أخرى. أّما الّتّيار الث

ذي يرفض مقولة األن
ّ
نوع ال

ّ
 تّيار الال

ً
ا واع ويقاوم إمكانّية تصنيفها، ويعتبر هذا الّتّيار األكثر تطّرف

اني 
ّ
فيما يخّص األنواع األدبّية. ونجد أن غالبّية الّنظرّيات األدبّية املعاصرة تتمّسك بالّتّيار الث

 إلى شرعّية الّتداخل ما بين األجناس املختلفة. 
ً
 مشيرة

اني إل
ّ
اني من الفصل الث

ّ
ى رصد ظواهر أدبّية هجينة في األدب العربّي وينطلق املبحث الث

بة 
ّ
الحديث، وتشير الباحثة من خالل مصطلح "هجين" إلى األشكال الكتابّية غير املألوفة واملرك

عرّية واألقصوصة 
ّ

من أجناس مختلفة، من بينها قصيدة الّنثر والقّصة القصيدة والّرواية الش

لت الباحثة كّل شكل من املسرحّية واملسرواية والحوارّية والقصيدة 
ّ
بة وغيرها. وقد حل

ّ
املرك

 إلى سماته وآلّياته وخصائصه الفّنّية والجمالّية. 
ً
 هذه األشكال مشيرة

والحوارّية إلى شكل جديد ناتج من فّن  وتشير تسميات األقصوصة املسرحّية واملسرواية

، ومشاهد درامّية 
ً
القّص وفّن املسرح، بحيث نجد بداخله لوحات سردّية مصّورة تارة

كل املزجّي 
ّ

 أخرى، وذلك باالعتماد على الحوار بشكل أساس ّي، ومن أمثلة هذا الش
ً
مسرحّية تارة

( ليوسف إدريس، 1980) 80نيويورك ( لتوفيق الحكيم، و1966)بنك القلق مسرواية 

 ( لنجيب محفوظ. 1983) أمام العرشو

ب املنفتح على إمكانات متنّوعة، إذ 
ّ
بة فهي القصيدة ذات البناء املرك

ّ
أّما القصيدة املرك

فها األصناف األدبّية األخرى كامللحمة والّدراما 
ّ
تي توظ

ّ
تميل لإلفادة من الكثير من العناصر ال

ل هذه القصيد
ّ
بة وعناوين والقّص. وقد تتشك

ّ
ة من مقاطع متعّددة فتنتظم بأجزاء مرك



 آثار حاج يحيى

 340 صفحة ،(2017) 12املجمع، العدد 

ل العديد من العناصر الفّعالة من بقّية الفنون كالّرسم والّنحت 
ّ
فرعّية، كما قد تتمث

واملوسيقى والّسينما وغيرها. وقد تشتمل أحياًنا على أكثر من شكل شعرّي داخل القصيدة 

ا وشعر تفعيلة في تجربة واحدة، كقصيدتّي "بور سعيد"  الواحدة، كأن تتضّمن شعًرا عموديًّ

اعر فيهما أبيات عمودّية وأخرى حّرة. كما ونجد في 
ّ

و"من رؤيا فوكاي" للّسياب، إذ يمزج الش

عرّي.  
ّ

 قصيدة أدونيس "وحدة اليأس" مزًجا من األبيات الحّرة والّنثر الش

عرّية على أّنها نّص تتآلف فيه الّتقنّيات 
ّ

ف الّرواية الش عرَّ
ُ
ة الّروائّية الّسردّية، كالحبكوت

عرّية والجمالّية كاالستعارة 
ّ

خصّيات واألفكار واإلطار الّزمكانّي، من جهة، والّتقنّيات الش
ّ

والش

شبيه والّرمز والّصور الحّسّية، من جهة أخرى. ويشير 
ّ
والّتكثيف واملجاز والّتكرار واإليقاع والت

تي ت
ّ
عرّية، منها: بعض الّنقاد إلى جملة من الّروايات ال

ّ
غة الش

ّ
ت فيها الل

ّ
ة أّيامجل

ّ
( 1961) ست

( لحيدر 1968) الفهد( لعبد الحكيم قاسم، و1962)أّيام اإلنسان الّسبعة لحليم بركات، و

( إلدوار الخراط، 1985)الّزمن اآلخر ( ملحمود املسعدي، و1973)حدث أبو هريرة حيدر، و

 وغيرها.   

عر الغنائّي، غير أّنها تعرض على أّما قصيدة الّنثر فهي نّص ينطو 
ّ

ي على خصائص الش

عرّي في قصرها وتركيزها، وعن 
ّ

الّصفحة على هيئة قطعة نثرّية. وهي تختلف عن الّنثر الش

عر الحّر بأّنها ال تلتزم بنظام األسطر والوزن، وعن فقرة الّنثر القصيرة بأّنها ذات إيقاع 
ّ

الش

رات صوتّية أوضح، وهي أغن
ّ
ى بالّصورة وكثافة العبارة، ويتراوح طولها بين نصف أعلى، ومؤث

صفحة إلى أربع صفحات. ومن أبرز كّتاب قصيدة الّنثر في الّساحة األدبّية العربّية نذكر: 

قة توفيق (، و1960) القصيدة ك(، 1954) ثالثون قصيدةتوفيق صايغ في مجموعته 
ّ
معل

حّوالت والهجرة في أقاليم (، 1968) املسرح واملرايا(، وأدونيس في 1963) صايغ
ّ
كتاب الت

يل والّنهار
ّ
الّرأس (، 1960) لن(، وأنس ي الحاّج في 1975) مفرد بصيغة الجمع(، و1965) الل

هب ماذا صنعت بالوردة(، 1965)ماض ي األّيام اآلتية (، 1963) املقطوع
ّ
 ماذا صنعت بالذ

 املدار املغلق(، 1959) نةتموز في املدي(، وجبرا إبراهيم جبرا في 1991) خواتم(، و1970)

مس(، 1965)
ّ

(، 1996) متواليات شعرّية(، و1989) سبع قصائد(، 1979) لوعة الش
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الفرح (، و1964) غرفة بماليين الجدران( 1959) حزن في ضوء القمرومحّمد املاغوط في 

(، 1960) خطوات امللك(، 1959)أكياس الفقراء (، وشوقي أبي شقرا في 1970) ليس مهنتي

 شطحات ملنتصف الّنهار واملكان الوثنيّ (، ومحّمد بنيس في 1962) إلى حصان العائلة ماءو

(، يتلوهم عّز الّدين املناصرة وبول شاؤول وسركون بولص وعبد القادر الجنابّي 1996)

 وغيرهم. 

وعّيةتعتمد الباحثة في تناولها القّصة القصيدة على كتاب الخراط 
ّ
ويشير  ،الكتابة عبر الن

ذي تصبح فيه شاعرّية القّصة  مصطلح
ّ
القّصة القصيدة حسب تعريف الخراط إلى "الّنوع ال

متوازية على األقّل مع سردّيتها، إن لم تكن متفّوقة عليها ]...[ ومن سماتها اإليجاز والّتكثيف 

ركيز، وسيادة الّسردّية بأّي من مناحيها وأشكالها، والّزهد في الحشو واإلسهاب وموسيقّية 
ّ
والت

ركيب"
ّ
إعادة حكاية حاسب كريم الّدين . ومن أمثلة ذلك كتابات بدر الّدين 1الجملة والت

لسم (، و1990)
ّ
املوت يضحك (، ومحّمد املزنجّي في 1998)كتابة حرف الحاء، والّسين والط

(، ومنتصر القفاش في 1987)يونس البحر (، واعتدال عثمان في 1992)البستان (، و1988)

تي ذكرها الخراط في تعريفه تتشابه إلى  (.1993)الّسرائر 
ّ
وتجدر بي اإلشارة إلى أّن املعايير ال

رو قصيدة الّنثر كأنس ي الحاّج وأدونيس 
ّ
تي وضعها منظ

ّ
حّد الّتطابق مع معايير قصيدة الّنثر ال

وسوزان برنار، ومن أبرزها اإليجاز والّتكثيف، مّما يصّعب عملّية الّتفريق بين هذين 

تي تحمل ذات الخصائص أمر ال الجنسين. من 
ّ
هنا أرى أّن إضافة هذه املسّميات الجديدة ال

ل عبًئا على الّناقد، ويضعه أمام حيرة اختيار املسّمى املناسب. وتشير الباحثة 
ّ
طائل منه، ويشك

شابه الكبير بين قصيدة الّنثر والقّصة القصيدة والقصيدة القصصّية والقّصة 
ّ
كذلك إلى الت

ا، لكّنها رغم ذلك تورد بعض املحاوالت واالجتهادات للوقوف عند كّل من هذه القصيرة جدًّ 

 
ً
األجناس ومقارنة خصائصها ومحاولة رصد بعض الفروقات الحاصلة فيما بينها، مشيرة

ه إن وجدت هذه الفروق 
ّ
مسبًقا إلى إشكالّية إيجاد نقاط حاسمة وواضحة تفّرق بينها، وأن

 وهالمّية ودقيقة وحرجة بحيث يصعب اإلمساك بها.   فإّنها تبدو أحياًنا زئبقّية

                                                           
 . 51. ص 1994راط الخ 1
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الث 
ّ
بعد استحضار العديد من أشكال الّتداخل الّنوعي، تعاين الباحثة في املبحث الث

تي تساعدنا في استشفاف الّتداخل األدبّي، أّولها 
ّ
اني العناصر واآللّيات ال

ّ
واألخير من الفصل الث

غة ووظائفها املختلفة باعتبارها أد
ّ
ة اة أسلوبّية رئيسّية في جميع األجناس األدبّية. ثانيها درجالل

الهيمنة في الّنّص األدبّي، وتعني نوع العالقات األكثر حضوًرا في العمل األدبّي. ثالثها الّتناّص، 

ذي نستطيع من خالله تحليل انفتاح الّنّص على نصوص أخرى خارجّية. ورابعها قضّية 
ّ
وال

وابت واملتغّيرات في
ّ
تي يتمّيز  الث

ّ
ابتة ال

ّ
الّنصوص، أي الجدلّية الحاصلة بين املكّونات الفّنّية الث

تي تسهم في عدم ثباته، من جهة أخرى.    
ّ
 بها الّنّص من جهة، والعناصر املتغّيرة في الّنّص، وال

الث
ّ
 مقاربة تطبيقّية: -الفصل الث

قة بظاهرة الكتابة العبر نوعّية، تنتقل 
ّ
بعد الّتطّرق إلى اإلشكاالت الّتاريخّية والّنظرّية املتعل

اهرة، فتقيسها من خالل نصوص عينّية، وتعطي 
ّ
الباحثة إلى الجانب الّتطبيقّي لهذه الظ

ة عليها، وترصد آلّيات ومعايير متكّررة في كثير من الّنصوص املتداخلة. ف
ّ
رات دال

ّ
البداية  يمؤش

اعر صالح عبد الّصبور، وهي: "الّناس في بالدي"، "أبي"، 
ّ

تتناول الباحثة قصائد مختارة للش

 رصد مالمح الّسرد 
ً
ح"، محاولة

ّ
"شنق زهران"، "مرثّية صديق كان يضحك كثيًرا" و"موت فال

 وطرائق توظيف القّص فيها. 

الث إلى أ
ّ
كثير  ّن طابع القّص يّتضح بجالء فيوتشير الباحثة في املبحث األّول من الفصل الث

اهرة تكاد تكون منتشرة 
ّ
جمع املصادر الّنقدّية على أّن هذه الظ

ُ
من قصائد عبد الّصبور، وت

اس في بالدي في أغلب قصائده، ومتحّققة في دواوينه املتعّددة: 
ّ
أقول لكم (، 1957)الن

يل(، 1964) أحالم الفارس القديم(، 1961)
ّ
اكرة(، 1972) شجر الل

ّ
(. 1979) اإلبحار في الذ

ابع القصص ّي في العناصر الّتالية: 
ّ
ى هذا الط

ّ
ذي يقت أّولهاويتجل

ّ
رب املبنى العام للقصائد، وال

د" )
ّ

عر األوروبّي، ويعني "الحكاية الغنائّية"، وهي أغنية ذات Balladeمن مبنى "الباال
ّ

( في الش

عبّيين. وقد استغّل عاطفة فّياضة ُيشترط فيها أن ترّدد حكاية حول سي
ّ

ر امللوك واألبطال الش

عبد الّصبور هذا املبنى من خالل توظيف املأساة الّتاريخّية في قصيدة "شنق زهران"، حيث 

ح زهران موضوًعا لقصيدته. 
ّ

 تقنّية الحكاية وأسلوب ثانيهاجعل مأساة دنشواي ومأساة الفال
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تلوح إمكانات وجود الّسرد في عناوين الّسرد واالسترسال وتعاقب األحداث وتسلسل الحكي. و 

تي تنّبئ عن وقوع حادثة أو مناسبة 
ّ
ح"، وال

ّ
القصائد: "شنق زهران"، "مرثّية صديق"، "موت فال

تي 
ّ
معّينة. ويقوم الّسرد في هذه القصائد على توالي املقاطع والّصور، واالعتماد على األفعال ال

فة في تقنّية الّراوي امل ثالثهامائر واألفعال. تش ي بالحركة والفاعلّية، والوصف، وتنويع الضّ 
ّ
وظ

اعر، وأّن خطابه هو 
ّ

مها الّراوي/الش
ّ
القصائد املختارة، ففيها نجد أّن الحركة الّسردّية ينظ

أساس الّسرد القصص ّي فيها، بحيث يقترب موقفه من موقف الّراوي العالم بكّل ش يء 

(Omniscient Narrator .)تي تقتض ي تقسيم تقنّية املشهد  رابعها
ّ
الّتمثيلّي أو الّتصويرّي، وال

خصّيات  خامسهاالقصيدة إلى مقاطع. 
ّ

خاذه بعض الش
ّ
ى في ات

ّ
خصّيات، وتتجل

ّ
تقنّية الش

موضوعات لقصائده، وتركيزه على صفاتها وعقائدها وأبعادها الّنفسّية والحّسّية، وربطها 

تي نجدها في القصائد  بالحياة والواقع وتحميلها هموم اإلنسان املعاصر. ومن
ّ
خصّيات ال

ّ
الش

اعر وغيرها. 
ّ

ح، األب، الّصديق، القروّي، أهل الّريف، الش
ّ

كان تقنّية امل سادسهااملختارة: الفال

ل هذه الّزمكانّية في أّن كّل واقعة ال بّد أن يكون عمادها الحدوث الّزمانّي 
ّ
والّزمان، وتتمث

اكن مثل القرية والحقول والبلدة والحان والّسوق، واملكانّي. وفي القصائد املختارة تبرز أم

وتنتسب أحداث حكايات هذه القصائد غالًبا إلى الّزمن املاض ي، وتشمل فعل االسترجاع 

رات أو املشاكل  سابعها(. Flash Backالفّنّي )
ّ
ذي يشير إلى الّتوت

ّ
الّصراع القصص ّي الّنمطّي، وال

رو 
ّ
خصّيات أو الظ

ّ
تي تعيشها. وينتمي شكل الّصراع في قصيدتّي الحاصلة جّراء فعل الش

ّ
ف ال

كل الهرمّي املوباسانّي من حيث الّتمهيد والّتأّزم 
ّ

"الّناس في بالدي" و"شنق زهران" إلى الش

ا،  ثامنهاوالّنهاية. 
ً
اعر للقصيدة بناًء متماسك

ّ
تي تنعكس في بناء الش

ّ
تحقيق الوحدة الفّنّية، وال

ّنّية كاملكان والّزمان والحدث، باإلضافة إلى أّن هذ القصائد وفي توظيفه لعناصر الوحدة الف

ظف والحزن 
ّ

تجتمع في محور نفس ّي واحد، فيما يمكن تسميته الوحدة الّنفسّية، فوجود الش

واملعاناة في جّل هذه القصائد يعني وجود نسق اجتماعّي قائم على قهر هؤالء الّناس، وهو 

 االجتماعّية والّسياسّية.   نسق اجتماعّي مكّرس بفعل املنظومات
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رة في قصائد 
ّ
الث العناصر الّدرامّية املتوف

ّ
اني من الفصل الث

ّ
وترصد الباحثة في املبحث الث

ر 
ّ
 إلى أّن هذه القصائد زاخرة بالّصراع واملوقف والحركة والّتوت

ً
صالح عبد الّصبور، مشيرة

ت بدفقه
ّ
تي تول

ّ
عر الّدرامّي ال

ّ
ا وغناها تفجير الّصور الّدافعة واألشخاص من خالل لغة الش

 إلى أّنها قصائد ذات مضامين 
ً
خصّيات، إضافة

ّ
للحدث، وكشف املواقف والعالقات بين الش

ملحمّية، وتتّبع نظام املشهد الّسينمائّي القريب من الكوالج أو املونتاج الّسردّي. باإلضافة إلى 

غوّية البارزة في هذه القصائد
ّ
هي عناصر "الحكي"، فبنية العبارات  ذلك نجد أّن العناصر الل

غة أكثر انتساًبا إلى الّنثر من حيث الّصياغة 
ّ
سهلة قريبة من الكالم الّنثرّي املحكّي، والل

عرّية 
ّ

سق، مّما يجعل وظيفتها تميل إلى الّتوصيل املباشر للقارئ، ويجعل الوظيفة الش
ّ
والن

رح "املوضوعّي"  تتراجع إلى الخلف. كما ونجد أّن الّتوّجه الّداخليّ 
ّ
لهذه القصائد ينحو نحو الط

شبيه والّتمثيل والكنايات أكثر من 
ّ
أو "البناء العقالنّي"، لذلك تعتمد غالبّية الّصور على الت

سق الّسياقّي على االستبدالّي، ومن 
ّ
ذي يؤّدي إلى سيطرة الن

ّ
اعتمادها على االستعارات؛ األمر ال

ذه القصائد: االعتماد على الجمل الخبرّية والّسرد أوضح أشكال الحركة الّسياقّية في ه

روة، واعتماد األحداث ذات الخلفّية 
ّ
ا حّتى وصوله إلى الذ اإلخبارّي، وتطوير الحدث تدريجيًّ

الّزمكانّية وإشباعها على نحو قصص ّي، واالرتكاز على األفعال املضارعة والّضمائر الغائبة 

ملصاحبات الّسياقّية، كاستعمال األقواس والوصف، واستخدام اإلضافات املوحية وا

واالستدراك والّتعليق والّتفسير والّتعليل واإليضاح وما شابه، على نحو يعني إبراز الوظيفة 

غة. 
ّ
 اإلشارّية والحركّية لل

اني من الّدراسة 
ّ
الث إلى القسم الث

ّ
الث من الفصل الث

ّ
تنتقل الباحثة في املبحث الث

عرّية في رواية  الّتطبيقّية، حيث ترصد من
ّ

نين خالله امليزات الش
ّ
وقد بّينت  ،للخراطرامة والت

غة 
ّ
عرّية، أّولها مجازّية الل

ّ
الباحثة أّن الخراط يستعير في هذه الّرواية بعض الّتقنّيات الش

وإيحائّيتها وكثافتها. ثانيها زحزحة الحبكة وضبابّية الّتيمة، بحيث تنمو األحداث بصورة أفقّية 

ا آخر ألوجه الحكاية، وليس بصورة عمودّية تطّورّية تكشف عن عناصر جديدة تضيف وجهً 

تطّور الحكاية. ثالثها اإلصاتة، أي االعتناء باأللفاظ والحروف والّتنميقات الّزخرفّية 
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ذي 
ّ
عرّية. رابعها االعتناء بتّيار الوعي ال

ّ
غة الش

ّ
والّتنغيمات الحرفّية بما يتوازى مع موسيقّية الل

ى 
ّ
من خالل تقنّيات عّدة، منها: الّتداعي الحّر والحلم واملونولوج واالسترجاع الّفنّي. يتجل

تي يربط من خاللها الكاتب نّص الّرواية بنصوص 
ّ
خامسها الّتناّص والعالقات الّنّصّية ال

ّي كتصّور شعرّي. 
ّ
مولّي والكل

ّ
أخرى تاريخّية وأسطورّية. سادسها سيادة الّزمكان املطلق والش

ي؛ فهيسابع
ّ
شظ

ّ
نمطّية، وضبابّية املالمح، والغموض والت

ّ
خصّيات بالال

ّ
خصّيات ش ها تمّيز الش

 ممعنة في الّتفّرد واإلشكالّيات، وال تطمح لتمثيل أّي ش يء سواها. 

تي تربط بين أجزاء املتن الّروائّي 
ّ
في املبحث الّرابع واألخير تحّدد الباحثة العالقات العاّمة ال

تي تصبغ الرّ 
ّ
عرّية بشكل عاّم، منها انفتاح دالالت الّنّص وتعّدد إمكانّيات وال

ّ
واية بصبغة الش

نائّيات الجدلّية، والغموض، وتشابك 
ّ
تأويلها وتفسيرها، وذلك من خالل توظيف األضّداد والث

قوس ّي والّصوفّي 
ّ
ابع الط

ّ
الّصور االستعارّية، واستثمار الفنتازيا والحلم والخرافة والط

فظّي. هذا باإلضافة  واألسطورّي،
ّ
وخلخلة رتابة أساليب الّسرد الّروائّي، واختالل الّتعالق الل

إلى أّن لغة الّرواية تنشغل بالجانب الجمالّي، وتتراجع عن وظيفة الّتوصيل املباشر. أضف إلى 

ذلك تمّيز الّرواية بالّدائرّية املعمارّية، أي زحزحة الحبكة، وتشعيب الّسرد، وتقويض أركان 

ّيته ونمطّيته. وأخيًرا موسيقّية الّرواية ا
ّ
كل الّروائّي من خط

ّ
لّزمان واملكان، وتحرير الش

راكيب والحروف وضروب 
ّ
وإيقاعاتها الّصوتّية والّصرفّية والّنحوّية، ومستويات الجمل والت

غوّي واإليقاعّي.    
ّ
سيج الل

ّ
رجيع والّتكرار، وتجانس الن

ّ
 الت

نا أمام دراسة جاّدة وحاذقة في مجال ال نغفل أن نشير في نهاية 
ّ
مراجعتنا لهذا الكتاب إلى أن

الع الباحثة على مصادر ومصطلحات ونظرّيات 
ّ
نقد األدب العربّي الحديث، وذلك لسعة اط

الع الواسع 
ّ
نقدّية، كالسيكّية وحديثة، عربّية وغربّية، على حّد سواء. وقد ساعد هذا االط

ل في أدّق على تحليل ظاهرة الّتداخل األد
ّ
بّي الحداثّية بتعّمق، من خالل رصد مالمحها والّتوغ

ن القارئ من االنكشاف على الكثير من املصطلحات 
ّ
جزئياتها وآلّياتها وأشكالها، بحيث يتمك

ذي تتعّمد الباحثة 
ّ
الّنقدّية الحداثّية مع تحديد بديلها االصطالحّي في الّنقد الغربّي، وال

بعد االصطالح العربّي. وتكمن قّوة الّدراسة، باإلضافة إلى ثرائها إدراجه بين قوسين مباشرة 
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ًما وواضح املعالم، 
ّ
املعرفّي، في منهجّيتها وتنظيمها وترتيبها، بحيث يبدو منهج الّدراسة منظ

يبدأ بالّتاريخّي ثّم الّنظرّي فالّتطبيقّي، ومن مظاهر هذا الّنظام، أيًضا، استهالل كّل مبحث 

اسة بمقّدمة تمهيدّية وتوضيحّية، واختتامه بخاتمة تلخيصّية. وتبدو من مباحث الّدر 

اهرة األدبّية، فلم تقتصر على رصد 
ّ
الّدراسة متكاملة من حيث تناولها جوانب مختلفة للظ

اهرة الّتاريخّية والّنظرّية، بل تضّمنت، إضافة إلى ذلك، مقاربة تطبيقّية حاولت 
ّ
جذور الظ

مفهوم ظاهرة الّتداخل الّنوعّي، وتمثيلها من خالل نصوص الباحثة من خاللها تذويت 

تطبيقّية وفق مسارين مختلفين ومتعاكسين، إذ بّينت مالمح الّنثر في قصائد عبد الّصبور، 

عر في رواية الخراط 
ّ

ينورصدت مالمح الش
ّ
ن
ّ
. كما وتعتبر هذه الّدراسة رائدة في مجال رامة والت

اهرة األدبّية، باستثناء دراسة 
ّ
البحث، إذ ال نجد كتًبا عربّية سابقة لها تناولت هذه الظ

وعّيةالخراط 
ّ
  .الكتابة عبر الن

إلى جانب كّل ذلك أرى أّن من مساوئ الّنقد األدبّي العربّي عاّمة، تداخل املصطلحات 

اهرة األدبّية أحياًنا تحظى بالكثير  الّنقدّية وضبابّيتها
ّ
في كثير من األحيان، بحيث نجد أّن الظ

تي تشير
ّ
إلى نفس الجوهر، ومن أمثلة ذلك  -رغم اختالفها -من املسّميات واالصطالحات ال

ارحة. ونجد كذلك العديد من 
ّ

عرّي والّنثر الفّنّي، امليتاشعر والقصيدة الش
ّ

مسّميات: الّنثر الش

دبّية املتشابهة بمالمحها حّد الّتطابق أحياًنا، ورغم ذلك نجدها تتفّرع إلى العديد األشكال األ 

ا.  من األجناس واملسّميات، كتشابه قصيدة الّنثر والقّصة القصيدة أو القّصة القصيرة جدًّ

عر الحّر 
ّ

ا في املصطلحات األدبّية لدى بعض الّنّقاد، كالخلط بين الش
ً
ونجد، كذلك، خلط

عر امل
ّ

عر املنثور، رغم أّن هذه األشكال تختلف والش
ّ

نثور، أو الخلط بين قصيدة الّنثر والش

عن بعضها البعض. وتصّعب هذه الّضبابّية االصطالحية عملّية الّنقد األدبّي، وتضع الّناقد، 

اهرة في هذه الّدراسة، رغم 
ّ
ت هذه الظ

ّ
في كثير من األحيان، أمام حيرة وبلبلة كبيرتين. وقد تجل

الباحثة وحرصها على رصد املالمح الّدقيقة واملمّيزة لألجناس األدبّية املتقاربة، إال أّن دأب 

فاق على بنية نقدّية واضحة ومحّددة املالمح في كثير 
ّ
الّنقد األدبّي العربّي عموًما لم ينجح باالت

  من األحيان. 


