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قراءة في أقصوصة احلصان

ـراة في عملية صنع الـسالم واتخاذ القرار اثناء رأة العراقيـة ندوة حول قرار مجلس االمن  1325واخلطة الـوطنية للقـرار في العراق التي تهدف الى اشراك ا أقامـت رابطة ا
كتـبة التـابعـة لقسم الـعالقات واالعالم في الدار الـعراقيـة لالزياء حـضرها عـدد من موظفي الـدار بكوادر ـاضي على قاعـة ا ـسلحـة وبعدهـا. وذلك صباح الـثالثاء ا الـنزاعات ا
متنوعة االخـتصاصات الفنية واالدارية. تـأتي الندوة ضمن نشاطات الرابطة لـلتعريف بأهمية القـرار الذي اقره مجلس الوزراء بجلسته االعـتيادية الثالثة عشر في 2014/4/1
راة لـيكـون العـراق اول بلد في قـدمة من قـبل وزارة الدولـة لشـؤون ا رأة الـتي تضـمنت (اخلـطة الوطـنيـة لقـرار مجلس االمن  1325ا االسـتراتـيجـية الوطـنيـة للـنهوض بـواقع ا

تحدة في العراق نيكوالي مالدينوف في 2014/2/6. مثل اخلاص لالم العام لال ا الشرق االوسط وشمال افريقيا يتبنى خطة وطنية لتفعيل هذا القرار حسب ما اكده ا
ناقشات وضمان ان شتركة وقاموا باثراء ا من خالل ذلك قد وجهت مبـادرة خطة العمل الوطنية العراقية للقرار مـجموعة من التوصيات لصانعي القرار في احلوارات واالجتمـاعات ا
تكـون احتيـاجات ومـطالب ومعـاناة النـساء وكذلك حـمايـتها من كل اشـكال العـنف التي قـد تتعـرض له التي  االعالن عـنها مـسبقـا في مؤتمـر عقـد ببغـداد في السادس من شـباط عام
رأة كـافة من اولويات خطـة العمل الوطـنية. وفي ختام الـندوة التي ادارتها ـالكي الذي اعلن دعـمه الكاملة لـهذه اخلطة وبرامـج تطوير ا  2014 بحضور رئـيس الوزراء العراقي نوري ا
راة العراقية  جـرت عدة مداخالت من موظفي الدار حـول بعض مقررات خطة الـعمل الوطنية يالي عضـو سكرتارية رابطـة ا دربة انـتصار ا نظمات شـيماء العبادي وقـدمتها ا مسؤولة شعـبة ا

اخلاصة بتنفيذ مشروع قرار مجلس االمن الدولي  1325
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إيجابياً واإلفادة من األشكال احلكائية
ــوروثـــة ومن الــتـــخــيــيل الـــعــربــيـــة ا
الــعـــجـــائــبـي والــصـــوفي واســـتــغالل
اط الـدرامية الـشعبـية ) وما شابه األ

ذلك . 
ـكــنــنــا الـقــول هــنـا أن الــتــخــيـيل    
الـعـجـائـبي هي الـتـقـنـيـة الـفـنـيـة الـتي
نهضت عـليها أقـصوصة " احلصان " 
فـــقــد أضــفـى الــقــاص عـــلى احلــصــان
خـصـيصـة تمـيّز اإلنـسان عن غـيره من
الكـائنات تـلك هي الكالم . في احلقـيقة
أن وضع هــذه اخلــصـــيــصــة في غــيــر
مــوضـعــهـا الــطـبــيـعي شــكّل انــزيـاحـا
سـرديا في مسـار األقصـوصة وانتـقالة
من الــــواقــــعـي الى الــــعـــــجــــائــــبي أو
السحـري  ولو توقف القـاص عند هذا
ا أتى بشيء شهد من كالم احلصان  ا
 فــاحلـــكــايــات الــتي تـــتــحــدث فــيــهــا
احليوانـات بكالم البشـر كثيرة  سواء
ي  وروث الـعربي أو الـعا كـانت في ا
كـمّل لكالم قـابل أو ا ـشهـد ا غـير أن ا
احلـــصــان هـــو حــمـــحـــمــة صـــاحــبه 
فحينما حاول الكالم (   بصق حمحمةً
 مـــجــرد حـــمـــحــمـــة مـــثل حـــمــحـــمــة
احلــــصـــان) . إن تــــبـــادل اخلــــاصـــيـــة
الـنطـقـيـة بـ احلصـان وصـاحـبه دالة
ســاردة تــتـعــلق بــتـعــارضــيـة اجلــمـال
والـقبح  فبـقدر مـا تنبّه احلـصان على
( أن هـــذا الـــرجـل لم يـــعـــد مـــفـــتـــونـــاً
بشـاعرية تـكوينه اجلـمالي كـعهده يوم
ابـتـاعه مـهـرا) فـأنه  أي صـاحـبه  من
جـانب آخر لـم يعـد يـرى فـيه إال سـلـعة

زايدة عليها .   كنه ا
 إن مشهـد تبادل الطـبيعة النـطقية ب
احلــصـان وصــاحـبه  يــعـدّ الــشـكل أو
الـعــنـصـر االسـاسـي في األقـصـوصـة (
بـحـسب قــاعـدة  الـشـكل واألرضـيـة في
مـدرسـة اجلــشـطـالـت الـنـفــسـيـة)  أمـا
ســائــر الــتـــقــنــيــات األخــرى كــالــســرد
الـــوصـف واحلــــوار فـــهـي احلــــيـــز أو
ا األرضية التي حتيط بذلك الشكل  
ـهد لـلقـار إلتـقاطه( الـشكل الـفني )
وإدراك مـراميـه  وهـذا يـعنـي أن مـيزة
تـبـادل الـطـبـيـعـة الـنـطـقـيـة  هـو اجلزء
ــوحّــد الــذي يــشــكّل مــركــز الــســائــد ا
اإلدراك أو نـقطـة االنـتبـاه  في ح أن
اجلـزء اآلخـرمن األقـصـوصـة هـو بـقـية
اجملـال الــسـردي الـذي يـعـمل كـخـلـفـيـة
مــتـنـاســقـة ومــنـتـشــرة تـبــرز وتـتـضح
يزة الفنية األساسية (النطقية عليها ا
ـتـبـادلـة) في بـيـئـتـهـا الـسـاردة " كـما ا
ـاس عـلى أرضـيـة من اخململ يـتـضح ا

األسود " . 
األرضية الساردة 

وأشرت بـعـد أن حـددت الـشكـل الـفنـي 
الى وظـيـفـته يـنـبـغي اإلشـارة هنـا الى
أرضـية األقـصـوصـة الـتي حتـيط بـهذا
الــشـكـل وتُـظــهــره بــوصــفه الــعــنــصـر

االساسي في العمل . 
تـتـكوّن األرضـيـة من السـارد واألحداث
ـسـرودة والوصف واحلـوار والـزمان ا
ـــــــكــــــان .... الخ وســـــــأحتــــــدّث عن وا
ــهـارة في عــنـصــرين مــنــهــا مـبــيّــنــا ا
توظيفهما تـلكما هما الزمان والوصف

.
 - 1الزمان : في العـادة ينقسم  الزمان
عـــلى قــســـمــ  زمن احلـــكــايــة وزمن
الـسـرد  زمن احلـكايـة في األقـصـوصة
ـاضي  ويـبـدأ مـنـذ أن كان ـتـد في ا
احلصان مهرا  إذ ابتاعه الرجل آنذاك
(كـعـهده يـوم ابتـاعه مـهرا)  ثم يـجري
واجهة بوتيرة متسارعة حتى حلظة ا
الـعجـائبـية بـ الرجل وحـصانه  ذلك

النص 
( احلصــــــان )  للقاص فرج ياس

ألول مـــرة مــــنـــذ زمن طــــويل  ألـــفى
احلـصـان نـفــسه أمـام صـاحـبه  لـقـد
كفّ لـتـوه عن تـمـشيـط عرفـه الطـويل
البراق  والربت عـلى ظهره الذي بله
العرق  وكان احلـصان يستمرىْ ذلك
ويعـبر عن امتنـانه بابتسـامة واسعة
من عـينـيه اجلمـيلـت احلـادت . في
ـسـاء  كـان احلـصان قـد أنـهى ذلك ا
شوطـاً استعراضـياً مثيـراً  أمام نفر
ـعـجــبـ األغـراب . ولم يـكن قـد من ا
مـر وقت طـويل عـلى انـصـراف أولئك
ــعــجـبــ  حـ طــلب صــاحـبه من ا
ــدرب واجلـوكي وعــمـال االصــطـبل ا
اإلسراع باالنصراف   قائالً إنه يريد
أن يـجـد نـفسـه وحيـداً مـع حصـانه 

الذي جعل منه رجالً مشهورا  .
وهـــكــــذا فـــقـــد شـــرع الــــرجل يـــرمق
حصانه بـإعجاب مداف بـدعابة لزجة
 فبدأ وكأن احلـصان قد فطن إلى أن
هـذا الرجل لـم يعـد مفـتونـاً بشـاعرية
تـكـوينه اجلـمالي كـعهـده يوم ابـتاعه
مـــهــراً . بل أنه مــا عــاد يــرى فــيه إال
بـضـاعـة فـريـدة غـالـيـة الـثـمن  فـنشّ
الــهـواء بـذنـبه  وأفـتــرّ عن تـكـشـيـرة
قـاســيـة ثم فح قــائالً : هل أنت راض

اآلن ? 
فــأفــرغ الــرجل شــعــاعـــاً من عــيــنــيه
احلـائــرتـ في غـرة احلــصـان وفـغـر
فـاه دهـشـة . فـنـكت احلـصـان األرض
بــواحــدة من قــائــمــتــيه األمــامــيــتـ
ــــعت أعــــرافه في احملــــجـــلــــتـــ  و
ساء .  استرخاء باذخ حتت شمس ا

ها . هل أنت راض اآلن .
ولـم يــــسع الـــــرجل إال أن يــــصــــدق .
فلـيس ثـمة غـيـره وغيـر احلـصان في
احلـــظــيـــرة . لـــكـن ركـــبــتـــيـه بـــدأتــا
تـرجتفـان . وارتفع حـاجبـاه لكـأنهـما
سمار إلى غضون جبهته . ثم علقا 
فــــتح فــــمـه وحـــاول الــــنــــطق . لــــكن
احلروف لـم تقـو عـلى إتـمام رحـلـتـها

إلى شفتيه . 
فــقـد نـضب لــعـابه  وقـحــلت مـسـالك
فـــمه  فــوهـى قــوامــهـــا  وتــكــســرت
حوافها  وامتزجت وتكورت وأخيراً
 بصق حمحمةً  مجرد حمحمة مثل

حمحمة احلصان  .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من مجموعة( واجهات براقة )
قدمة  ا

تُدرج قـصـة " احلـصان" لـلـقـاص فرج
ياس في عداد القصة القصيرة جدا
 فــهي من مــفــردات هــذا الــعــنـوان 
ومن مـصـاديق مـفـهومـه  وهنـاك من
يـطـلق علـيـهـا األقـصـوصـة  وهو فن
قصـصي يتـميـز بالـتكـثيف والـتركـيز
ــــاء ـــــفـــــارقـــــة واإل واإليـــــجـــــاز وا
واإلدهــــــــــــــاش ومـــــــــــــا الــى ذلـك مـن
ـعنيون خصـائص فنية أشـار اليها ا

بــاألمــر في مـــقــاالتــهم ودراســاتــهم 
واخـتــلـفــوا في حـجــمـهــا فـمــنـهم من
ـا ال يــقل عن أربـعـة أسـطـر حـدّدهـا 
وال يــــزيــــد عن الــــعــــشــــرة  وزادهـــا
بـعضـهم الى خـمس مـئـة كلـمـة  غـير
انـهم اتفـقوا  تـقريـبا عـلى ان ال تقل
عـن أربـعــة أســطــر تــمــيــيــزا لـهــا عن
الـقصـة الومـضة  ومع ذلك هـناك من
تـتـداخل لـديه الـقصـة الـقـصـيـرة جدا
والـومـضـة الـقـصـصـيـة  ومن الـنـقاد
ـيّـز بـيــنـهـمـا  ويــجـعل لـكل فن مـن 
سـردي مـنـهـمـا خـصـائص إجـنـاسـيـة
تمـيّزه عن االخرى  وأنا مـع التفريق
ذلك ان القصـة القصيـرة جدا حتتوي
عـلى ســمـات سـرديـة بـيـنـة كـالـوصف
ـكــان والــزمـان ــكــتـمـل وا واحلـدث ا
واحلــبـكـة  وإن أتـت هـذه الـعــنـاصـر
ــا عــلى نــحــو مــقــتـــضب ومــكــثّف 
يقـتـضيه فن الـقـصة الـقـصيـرة جدا 
إال إنـنــا نـتــحـســسـهــا عـنــد قـراءتــنـا
ـــــسـك بــــــهـــــا  وتــــــغـــــيـب هـــــذه و
اخلصائص في الومضة القصصية (
لـيس تـمـامـا فـاحلـدث مـوجـود وتـكاد
تقتصر عليه ) نحو ومضة همنغواي
: : ”لــلـبــيع حــذاء لــطـفـل لم يُــلـبس
قط .”أو ومـضة الـكاتب الـغواتـيمالي
أوغــسـتـو مـونـتــيـروسـو الـتي جـاءت
حتت عـنوان : الـدينـاصور:  ”حـينـما
اسـتــفــاق كـان الــديـنــاصـور مــايـزال

هناك" . 
ومـــا نـــحن بـــصــدده اآلن هـــو قـــصــة
قـصيـرة جدا  فـما الـسمـات السـردية

لهذا الفن .
عـني بدراسة هذا يكاد يتـفق أكثر ا
الـنـوع من األدب عــلى أن هـنـاك ثالث
تـقـنيـات أو وحـدات البدّ من تـوافـرها
فـيه لـيـكـون فـنـا سـرديـا ذا إجـنـاسـية
يـزة   وتـلـكم هي وحـدة االنـطـباع
وحلـظـة األزمــة واتـسـاق الـتـصـمـيم .
تـعني وحـدة االنطـباع  تالزم عـناصر
الـعمل وتـضـافـرهـا من أجل بـنـاء أثر
جـمالي يـعـيه الـكـاتب ويـسـعى اليه 
ويتحسّسه الـقار وينفعل به  يقول
أدجار ألن بو : " اذا كان الفنان بارعا
فــانه ال يـســلط أفـكــاره عـلى األحـداث
ـا هـو يــتـصـور ســلـفـا انــطـبـاعـا وإ
يــروم بــلــوغه ثم يــنــتــقي من الــواقع
ويـركب من األحـداث مـايكـفل له بـلوغ

راد " .  التأثير ا
أما الوحدة الثانية فهي حلظة األزمة
 وهي حلـظـة االكـتـشـاف أو الـتـنـوير
كمـا يـسمـيهـا جويس ( هـكـذا نقـلتـها
من الــدراســات) ويـبــدو انــهــا تــعـني
تــكـثــيف الــشـخــصـيــة الـتي لــهـا دور
رئـــيـس في الــــقـــصــــة بــــدون تـــتّــــبع
مــسـاراتــهــا أو االنــهــمــاك في وصف
تــطــوّرهـا  فــقط كــشْــفـهــا في حلــظـة
انـبــثـاقـيــة  إذ أنـهــا (الـلـحــظـة الـتي
تــنــتــاب فــيــهــا الــشــخــصــيــة بــعض
الـتحـوالت احلـاسمـة في اجتاهـها ) .

وتـبقى وحـدة الـتـصـمـيم  وهـناك من
يسمّيها "اتـساق التصميم"  وعادة ما
يُقصـد بها تراتبـية العناصـر البنائية
الـتي ينـهض عـليـها الـقص  من حدث
وشـــخــــصـــيــــة وحـــبــــكـــة فــــضال عن
ـكـانيـة ( في الـفـضـاءات الـزمـانـيـة وا
هذا النـوع من السرد تكـون مختصرة

ولكنها بيّنة ) . 
انطباع  األقصوصة  

    بــنى الــقــاص فــرج يــاســ فــكــرة
أقصوصـته القصيـرة جدا " احلصان"
عـلى تـعــارض اجلـمـيل والـقـبـيح  أو
إهـــمــــال اخلـــصــــائص اجلــــمـــالــــيـــة
والــروحــيــة  وجتـــاوزهــا الى مــنــافع
مـاديـة  فقـد جـاء عـلى لـسـان الـسارد
بخصوص احلصان  : (أن هذا الرجل
لـم يـعـد مــفـتــونـاً بــشـاعــريـة تـكــويـنه
اجلمالي كعهده يوم ابتاعه مهراً . بل
إنه ما عاد يـرى فيه إال بضـاعة فريدة

غالية الثمن ) .
   إن فــكـرة االنــتــقـال مـن الـروحي أو
ادي تشي عنـوي الى ا اجلمـالي أو ا
ــدلــوالت كـثــيــرة مـنــهــا : انـحــسـار
اإلنــســانــيــة  تـــشــيّــؤ الــعــالم  عــدم
االكتراث بالكمال  الالمباالة  تداعي
ـاهيـة االنـسان  الـضـميـر  اإلخالل 
حــيـونــته  غـيــاب الـروح اإلنــسـاني 
قـتل الــبــشــريّ واالجتـار بــأعــضـائه 
ة . . . شيوع اخلطف واعـتياد اجلر

الخ  .
دلـوالت جميعهـا أو بعضها     هذه ا
ـا يـنـدرج في سـياق  أو مـثـيالتـهـا 
ـنافع واضـمحالل الروح االنـشغـال با
 هي االرضــيـة الــتي انـبــثــقت مـنــهـا

فكرة األقصوصة القصيرة هذه . 
ال شـك أن  الـــقــــاص أو الـــشــــاعـــر أو
األديب عـلـى وجه الـعـمــوم ال يـتـفـاعل
ا يـستـشعر مع اجلمـالي حسب  ,وإ
قـبح الـعـالم وانـهـيـار قيـمه  وتـراجع
منـظومـاته االخالقيـة  ولكنه  –وهنا
يـكـمن الـتـوازن اإلبداعي   –يـعـبّر عن
اســتـشــعـاراتـه تـلك بــطـرق جــمـيــلـة 
ويـــقع هـــذا الــــســـلـــوك الـــفـــني حتت
مصطلح جماليات القبيح  وهنا البد
من تــــتـــبع اخلـــصــــائص الـــســـرديـــة
اجلـمـيلـة الـتي عبّـرت عن هـذا  الوجه

القبيح من العالم  . 
تقنيات سردية 

ـعـنـيون بـالـسـرد ب عـنـاصر يـفرّق ا
الـسـرد وتقـنـيـاته  فهم  –باالتـفاق –
يـــذهــبــون الى أن عـــنــاصــر الــســرد 
بوصـفهـا مقـوّمـات فنـية  هي الـزمان
ـــكــان والـــشــخـــصـــيــات والـــســرد وا
واحلوار والـسارد ومـا الى ذلك . هذه
الـعناصـر ثابـتة  ونراهـا حاضرة في
كـل عـمل ســردي  غــيـر أنــهـا حتــضـر
ــعــنى وجــود جــلّــهـا أو بــتــفـاوت  
بــعــضـــهــا يـــتــعـــلق بــرؤيـــة الــســارد
واحــتــيــاجــات الــســرد  ذلك أن هــذه
كونات التي يعبّر من العناصر تعـد ا

خاللها العمل األدبي عن ذاته .
هارة   أما التقنيـات فهي باختصار ا
الـفــنـيــة  أو الـكــيـفـيــة الـفــنـيــة الـتي
ؤلف في مـعاجلـة موضوعه يـبديهـا ا
 وعــادة مـا يُـقـصـد بــهـا مـقـابـلـة زمن
الــســرد بــزمـن احلــكي  واســتــخــدام
الـــلـــواحق كـــاالرتــداد واالســـتـــرجــاع
واالســتــذكـار الــتي لــهــا وظــيــفـة طيّ
ــســافــات وملء الــفــراغــات  وكـذلك ا
السوابق التي هي إشارات مستقبلية
تـتعـلق بـاحلـدث . ويـضـيف د. جـميل
حمداوي مـواضعات تقـنية ذات طابع
عربـي مثل (تـوظـيف الـتراث تـوظـيـفاً

ــواجــهـــة جتــري في الــزمن أن هــذه ا
احلـاضـر  وقد اسـتخـدم فيـها الـقاص
نوع من األفعال مضارعة وماضية 
واألصل فـــيــهـــا لــلــمـــضــارعـــة نــحــو(
يــسـتــمــر  يـعــبــر يــرمق  يـرى .. )
اضي نحو ما ورد والنوع اآلخر هو ا
في اجلمـل :(لقد كفّ لـتوه عن تـمشيط
عـرفه  أنــهى شـوطــا اسـتــعـراضــيـا 
شرع الـرجل يرمق حـصانه  فطن الى
أن هـذا الرجـل  فـنشّ الـهـواء بذنـبه 
وأفــتـرّ عن تــكـشــيـرة قــاسـيــة  فـأفـرغ
. فــنـكت الـرجـل شـعــاعـاً  وفــغــر فـاه 
ـعت أعـرافه ... ) احلــصـان األرض  و
ـاضـية جـاءت ( لـلـداللة هذه األفـعـال ا
عـلى ان احلدث كـان قد أجنـز واستـمر
عـلى هـذه احلـال أي منـجـزا حتى زمن
الـتـكـلـم ) أو وقـعت فـيه أو قـريـبـا مـنه
كما يقول الدكتور إبراهيم السامرائي
في كتابه " الفعل زمانه و أبنيته "  . 
وخالف الـزمن احلـاضر  هـنـاك الزمن
ــاضي الــذي اسـتــخــدم فـيه الــقـاص ا
جــمــلـة من الــلـواحـق لـطــيّه واإلسـراع
نـحـو قـوله ( (1ألول بـجـريـان احلـدث 
مـرة منـذ زمن طـويل .  وقوله ( (2يوم
ابتاعه مهراً .  و(  (3كان احلصان قد
أنــهى شـوطــاً اسـتــعـراضــيـاً مــثـيـراً .
و( (4لم يــكن قـد مــر وقت طــويل عـلى
عـجبـ . ح طلب انـصراف أولـئك ا
ـدرب واجلـوكي وعـمـال صـاحـبه من ا
االصطبل اإلسراع باالنصراف  .  هذه
ــاضي الــلــواحـق أو االرتــدادات الى ا
بعضها جرى منذ زمن بعيد كالفقرت
األولى والثانـية  وبعـضها اآلخر وقع
قريبا من احلاضر كالفقرت األخري
الحظ أن الـــثــالـــثـــة والـــرابـــعـــة .  وا
ـــاضـي قـــد أســـالــــيب االرتــــداد الـى ا
تــنـوعت لـدى الـقـاص  فــقـد اسـتـخـدم
الــظـرف لـلـمـاضي الــبـعـيـد ( مـنـذ زمن
طـــــويل  يـــــوم ابـــــتـــــاعـه ) في حـــــ
الصق اضي ا اسـتخـدم األفعـال في ا
للـحاضـر ( كان احلصـان قد أنهى  لم

يكن قد مر وقت طويل ) .
ووقع الــــفـــعل احلــــاضـــر فـي ســـيـــاق
ـاضي لـيـنـبئ عن حـدث مـسـتـقبـلي  ا
وقــد شـكّل سـابــقـة سـرديــة تـشـيـر الى
حدث سـيقع  وقـد وقع فعال . جاء في
األقـصـوصـة :( حـ طـلب صـاحبه من
ـــدرب واجلــوكي وعــمــال االصــطــبل ا
اإلسـراع بـاالنـصــراف قـائالً إنه يـريـد
أن يــجـد نـفــسه وحـيــداً مع حـصـانه )
فــالـفـعالن ( يـريـد ويــجـد ) مـضـارعـان
ـستقبل . ـاضي وأنبآ عن ا وقعا في ا

إذن الـزمن الــسـردي لألقــصـوصـة هـو
ــــاضي احلـــاضــــر  وقــــد ارتــــد الى ا
بـجـملـة من الـلـواحق وظـيفـتـهـا كشف
كـنه الــعالقـة بـ احلــصـان وصـاحـبه
وســبب حتـــوّلــهـــا . كــمــا أن وظـــيــفــة
ـسـتــقـبل هـو ــنـبـئــة عن ا الـســابـقـة ا
الـتـمهـيـد لـلـقاء الـرجل بـحـصـانه على
ا يجـعل الطريق سـالكا أمام انفـراد 
انثيـال حلظة األزمـة أو حلظة االنزالق

من الواقعي الى السحري . 
 – 2السرد والوصف 

الوصف مستوى لغوي ُيسهم في بناء
الــنص  وتـشـكــيل فـضـائه جــنـبـا الى
جــــنـب مع الــــســـــرد واحلــــوار . وقــــد
اهـتـمت الـدراسـات به لـكـونه اي كاتب
وتطـرقت تـلك الـدراسـات الى صـعـوبة
الفصل بـ السرد والوصف  ذلك أنه
ـكن وصف األشـياء وإن لم تـكتـنفـها
احلــركـة   في حـ يــسـتــحـيل وجـود
ــعــزل عن األشــيـاء  حـركــة مــجـردة 

لـــذلك فــالــســرد  في احلــقــيــقــة  هــو
وصف احلــــركــــة   ويـــدل هــــذا عــــلى
تالحم الــنـســيج الـلـغــوي في االعـمـال
السـردية  وتعـالق مستـوياته  وعليه
أن عملية الفـصل ال تتحقق إال ذهنيا .

ســأخــتـار هــنـا عــددا من اجلــمل أبـيّن
فــيـــهــا تــداخـل احملــتــويـــ الــســردي
والوصـفي  أي أن اجلمـلة أو الـعبارة

حتمل داللت سردية ووصفية  : 
1- لــقــد كّف لـتــوه عن تــمـشــيط عـرفه

الطويل البراق  
2- والـــربت عـــلـى ظـــهــره الـــذي  بـــله

العرق .
3- وكـــان احلـــصــان يـــســـتـــمــرىْ ذلك
ويعـبر عن امـتنـانه بابـتسـامة واسـعة

من عينيه اجلميلت احلادت
4- شـــــرع الــــرجـل يــــرمـق حــــصـــــانه

بإعجاب مداف بدعابة لزجة
5- أفترّ عن تكشيرة قاسية

 6- لــكن ركــبــتــيه بــدأتــا تــرجتــفـان .
سمار وارتفع حاجباه لكأنـهما علقا 

إلى غضون جبهته
7- نـضب لعـابه  وقحـلت مسـالك فمه

 
ـحتوى الســردي  ا
ـحتوى الوصـفي  ا

1- االنــــتـــهــــاء مـن تــــمـــشــــيـط عـــرف
احلصان \  

2- االنــتــهــاء مـن الــربت عــلى ظــهــره
صــورة احلـــصــان 2 ــبـــلــول  - ا

مبلول الظهر 
 -3استـمراء احلـصان وامـتنانه -3

صــــورة االبـــتـــســــامـــة في عــــيـــني
احلصان 

مـنـظـر  –4رمْق الـرجل حلـصـانه -4
الــــرجل وهــــو يـــنـــظــــر الى حــــصـــانه

بإعجاب  
 -5افــــتـــرار شـــدقـي احلـــصـــان -5

صورة التكشيرة
 -6ارجتــاف ركــبــتي الــرجـل وارتــفـاع
مـنظـرالـركبـت وهـما حاجـبيه   -6

تـرجتفـان وصـورة احلاجـب وهـما
مرتفعان من الدهشة 

– 7نــضــوب فــمـه وقــحل مــســالــكه
منظـر الرجل متعـثّرا بالكالم 7 –

هــذه الــتـــمــثالت تـــدل عــلى تـــعــلق
الـســرد والـوصف أحـدهــمـا بـاآلخـر
في الــلـفــظــة الــواحـدة أو الــعــبـارة
ـــكــنــنـــا اســتــخــدام الــواحــدة . و
ورفـولوجي للـوصف نحو عـيار ا ا
: الطويل البراق في الفقرة االولى 
وواســعـة البـتــسـامــته وجــمـيــلـتـ
حادتـ لـعيـنـيه في الـفقـرة الـثالـثة
وقاسية في الفقرة اخلامسة ... الخ
 إذ هـــنــاك مـن يـــقــول أن الـــوصف
يسـتخدم الـنعوت غـير أن ذلك ليس
عـلى وجه االطالق  فـكـمـا رأيـنا في
األعلى أن العبارة الواحدة غالبا ما

تكتنف الوصف والسرد معا . 
 في احلــقــيــقـة أن ســمــات الــقــصـة
الـقصـيرة جـدا كالتـكثـيف والتـركيز
ــــاء ــــفــــارقــــة واإل واإليـــــجــــاز وا
واإلدهـاش هي سمـات شـعريـة  لذا
جـرت العـادة أن تكون لـغتـها قـريبة
الحظ في قصة من لغـة الشعـر  وا
احلصان أن شعرية لـغتها تتصاعد
مع تنـامي احلدث  ويـصل التوافق
ـشـاهــد األخـيـرة من بـيـنــهـمـا فـي ا
الـــقــصــة  نـــحــو : (فـــأفــرغ الــرجل
شــعـاعـاً من عــيـنـيه احلــائـرتـ في
غـرة احلـصـان وفغـر فـاه دهـشة ) و
(وارتــفع حـاجــبـاه لـكــأنـهــمـا عــلـقـا
ــســـمـــار إلى غـــضــون جـــبـــهــته)
وبخـصوص الـكـلمـات الـتي تعـثرت
في فـم الـــرجل (فــــوهى قـــوامـــهـــا 
وتـــكــســرت حــوافـــهــا  وامــتــزجت

وتكورت) . 
وعـلى الـرغم من علـو شـعريـة اللـغة
والسيـمـا في مـقـاطعـهـا األخـيرة إال
أنـهـا لم تسـحب القـصة الى مـنطـقة
الــشــعــر تــمــامــا بـل حــافــظت عــلى

قصصيتها بجدارة . 
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قراءة حتت الشمس

والزالت حـبـيبـته الـرمـز تـلهث ـشـانق  وا
بــاحـثــة والضـوء  وهــكــذا سـتــرى كــثـرة
ـسخة سـحلت امنـياته مغـتربا الهـيئات ا
لـذا اردف قــائال (سـتـرى حــتى من طـيــنه 
قــبــرة نــائــمـة  ولــغــمــا عــلى شــكل وردة
سـتــرى حـبـيــبـة تـبــحث عـني  يـاســمـ 
ـشانق  سـيـرى خـنـزيرا وتـلـهث مـابـ ا
سـتــرى وطـنـا مــفـرغـا عـلى شـكـل عـاشق 
ولـصـا يـسـتنـجـد بـسـارق )وتسـتـمـر س
التـحديق حتى نـهاية الـنص منهـا سترى
مـلـحـدا يـوحد الـله  ومـؤمـنـا عـلى هـيـئة
حـاقـد) يـنـابـيع الـشـاعـر تـعـبّـر كـثـيـرا عن
االحـاالت الفـنـيـة في الكـتـابة كـلـها يـأسه 
ـنـطـويـة حـجر اصـبـحت بـنـظـر الـشـاعر ا
وفي الـــغــيـــاب اســراره جـــلــيـــة من اجل
عنـاقيد الكـشف عن رؤى مخـتزنـة اثقلـته 
لـيـكـون صـدى الـشـاعـر من االلم تـعـصـره 

فـردة لديه في الـنص الشـعري  ظالل ا
ا تـتـعدّد بـطـلّـتهـا عـلى مراقي تـتـأنق 
الـتـأويل فـالـصـيحـة اجلـلـيـة في تـكوين
اجلـمـلـة الـشـعريـة سـيـاق لـروي بـاطني
تـخـيّل الـذي تخـدمه مـعـرفة يـحـفل به ا
لـذا فـلــكلّ مـفـردة ســمـة خـاصـة الـلـغــة 
نـسوجـة من خيال ترتـبهـا السـياقـات ا
تـبدأ مـن عتـبـة النص ( الـرائي الـعلـيم 
الـــعـــنــوان ) حـــتـى جتــريـــد قـــوامه في

التكوين الداللي .

(من اجل ان تفتش فقط )
ــلـتـبس يــجـمع مـا يـود ــفـتـتح ا بـهـذا ا
ـا طـرحـه عـبـر هـذا االفـشـاء الـشـخـصي 
يـجـول بــخـاطـره من جتـريف لـكل مـا مـرّ
بـحــيــاته من وجع. لــيــقــول ( فــتش بـ
قبور الـشعراء  سترى مـوسيـقى هادئة
ســـتـــرى شــــعـــرا نـــازال  وعـــلـى شـــكل
سترى الـعازف ينتـظر الكمان  اشارات 
والــثــوري يــنـــتــظــر اجلــريــدة  ســتــرى
ـقــبــرة عــلى شـكـل قـصــيــدة ) اصـراره ا

ـا مـريح جـدا  لــيـجـعــلك تـفــتش مـعه 
يـصــرخ في داخــله من ايــهـام عــبـر لــغـة
طّ لـسان الـفـجيـعة شـعريـة يـحاول ان 
داخل مقبرتنا اجلامعة بهدوء القصيدة
الـقصـديـة التي تـتـماهى بـظل مـوسيـقاه
لـــتـــحــويـل الــشـــعـــر الى اشـــارات وهــو
الـعـارف بان الـشـاعر اليـقـرض ماتـيـسر
وحـتى الـثـوريّ ــوسـيـقي يُـسـتــفـز  وال ا
اليسند رأسه على مخدة الثوره  وهكذا
ــقـــبــرة الـــرمــز عـــلى شــكل نـــبــقى فـي ا
قصـيدة تـنتـظر شـاعرها مـن غيب ما في
الـصـورة  لـيــسـتــمـر في فــضح الـسِــيـر
الــقـبـيــحـة لــلـكــثـيــر من طـبــول االسـمـاء
والـتـي يـقـرعهـا بـالـتـحـذيـر من الـسـريـة 
وهم يـــصــورون لـــنـــا بـــانــهم ـــســـوخ  ا
مـلـيـئـون بـاالحـقـاد يـتـحـلّـون بـاجلـمــال 
قيمة بدواخـلهم كي نضيع ب االلغام ا

ـا ـرعــوب  الـعــاشق خلـمــرة سـكــونه ا
وشـاعرا ) سـتـرى وطـنـا مـحـتـرقـا  ياتي
وحــيـدا ) ان جتــاوز فـضــاءات االمـتــثـال
قبرة كان ملزما بان امام منصة الواقع ا
مــشـحــونـا يــعـيش تــصـافــيف خــيـبــاته 
انها خرق باالسئلة وما يجيب هو عنها 
ـا يرضـى او يرفض يـجـيـز له الـتـدخل 
اما حالة الرفض فهي صدارة معناه في
االسـتـلـقـاء عـلى فـراش حـجـري .. يـؤرقه
قبرة وهكذا بقي الشاعر وحيدا خارج ا

فردة الوطن .... مخنوقا 
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1- من اجل ان تــفـــتش فــقـط ) قــصــيــدة
الــشــاعـــر والــنــاقـــد ( عالء احلــامــد )من
ــوسـوم ( مـواسـم الـشــبـهـات ) ديــوانه ا
شاركة في الصادرة عن دار الـنخبة  وا

غالف الديوانمعرض القاهره الدولي .

فرج ياس


