مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
المجلد ()71

آذار ()0272

العدد ()3

القصيدة السريذاتية

جتنيس النص ومىجهات الفعل القرائي

السيد خليل شكري هياس

د .عبد الستار عبد هللا صالح
بسم اهلل الرمحن الرحيم

الملـخص
تعد القصيدة السيرذاتية واحدة من األنواع التي سعت في زمن المنهجيات الحديثة إلى

توكيػػد حضػػورىا فػػي فضػػا القػػرا ة بوصػػاها نوعػػا أدبيػػا مسػػتحدًا ظهػػر إلػػى الوجػػود مػػن تالق ػ

جنسين أدبيين ىما  :الشعر والسػيرة الذاتيػة ومػن أجػ ذلػ كرسػت أعرافػا جديػدة فػي قػرا ة
نصوصها تستلزـ بالضرورة البحث عن شعرية خاصة بها شأنها في ذل شأف أي نص حكائي

البد من أف يكػوف لػو آليػات ومرتكػزات خاصػة عليهػا تقػوـ عمليػة اسػتنااؽ الػنص ألف القػرا ة
تنالق من البحث في نظاـ اشتغاؿ النص على النحو الذي توفر لو فرصػة مناسػبة للكشػ عػن

استراتيجيات المؤل في تشكي النص وبنيتو.

مدخـل:
شػػهدت السػػاحة النقديػػة العربيػػة فػػي العقػػود األخيػػرة حضػػورا ملحوظػػا للسػػيرة بوصػػاها

جنسا أدبيا مستقال لو مقوماتو وأسسو البنائية الخاصػة كمػا تنوعػت السػيرة تنوعػا ملحوظػا أد

إلػػى تارعػػات نوعيػػة عديػػدة بحكػ اناتاحهػػا الماػػرط علػػى أسػػالي الكتابػػة ا بداعيػػة المتنوعػػة

األمر الذي أسار عن تصني أنواعها إلى عشرات األنواع أغلبها ناتج من تالق جنس السيرة
مع غيره من األجناس األدبية من  :رواية وقصة ومقالة وشعر وخاطرة ورسائ .

ىػػذا االناتػػاح لجػػنس السػػيرة حػػت علػػى القػػائمين علػػى الدراسػػات النقديػػة السػػعي إلػػى

مواكبتػػو لقػػرا ة التػػداخالت االصػػاالحية واألجناسػػية بػػين أنواعهػػا والخػػوض فػػي ا شػػكاليات
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الانية التي يارحها ىذا النوع أو ذاؾ بوصاو مهجنا من أكثر من جنس أو نوع ومن ً الوقوؼ
عند مرتكزات التالقي أو االختالؼ بينهما.
لكن ىذه العناية بأرض السػيرة الخصػبة مػا زالػت فػي بدايػة المشػوار ومػا زاؿ الاريػق

أمامهػا طػويالًً وشػػائكا وبحاجػة إلػى جهػػود كبيػرة مػػن الدارسػين تعػاين المااصػ التػي تتػػوزع
عليهػػا األنػػواع لتغػػور فػػي أعماقهػػا بروحيػػة ماعمػػة بمتعػػة البحػػث والمتابعػػة وعلػػى نحػػو يمظهػػر
عناصر ك نوع ويق على المواطن الجمالية فػي النصػوص ليزيػد مػن طاقتهػا الدالليػة ويػدع

شػػعريتها .مػػن خػػالؿ رفػػدىا بشػػبكة مػػن البنػػى والمنظومػػات التػػي تعمػ باتجاىػػات ورؤ مختلاػػة
ومتنوعػػة تضػػي مػػن خاللهػػا أفضػػية النصػػوص وتضػػل حيواتهػػا الدالليػػة بااقػػات قابلػػة للتوالػػد

والتنامي .وعلى ىذا األساس جا اختيارنا لهذا الحقػ المهػ مػن حقػوؿ إبػداعنا العربػي ليشػك

محط اىتمامنا منذ بداية مشوارنا في طريق الكتابة والبحث ولمواصلة السير في ىذا المشػوار
وقع اختيارنا على مناقة سيرية بكر ل تتلقاها أيدي الدارسين إال بعجالة نتيجة ضآلة المدونة
النقدية العربية فػي مناقػة القصػيدة السػيرذاتية إذ لػ نعثػر فػي بحثنػا بهػذا الموضػوع سػو علػى

بعض البحوث القصيرة منها دراسة (حات الصكر) لألنماط النوعية في كتابو (مرايا نرسيس) إذ

ػص فصػػال مػػن الكتػػاب للقصػػيدة السػػيرية وكػػذل دراسػػة (خلي ػ الشػػيل) ألنمػػاط مػػن السػػير
خػ ف
العربية في كتابو (السيرة والمتخي ) حين خصص للقصيدة السػيرذاتية محػورا جػا تحػت عنػواف

(لماذا تركت الحصاف وحيدا؟ :السيرة في إطار الشعر).
أما سب اختيارنا للعينات التابيقية من الشعر الالسايني فػأل فف ىػذا الشػعر مػن أكثػر

النماذج الشعرية صلة بالجان السيري إذ تتمركز فيو الرؤيػة السػيرية – وأغلبهػا ذاتيػة – تمركػزا

واضػػحا تتجلػػى فػػي تمظهراتهػػا النصػػية با سػػناد إلػػى الػػذاكرة التػػي نراىػػا فػػي الشػػعر الالسػػايني
مالزمة للخياؿ ومتموضعة معو على خط تماس واحد.
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فالقصػػيدة عنػػد الشػػاعر الالسػػايني ال تبػػارح – غالبػػا – مناقػػة الػػذات وتخومهػػا ألنهػػا

تنبع من شرطها ا نساني الحام لقضية مصػيرية ال يقػ عنػد فضػائها المحلػي الضػيق المػرتبط
بالارح السياسي لهذه القضية ب يتعداىا إلى آفاقها ا نسػانية الرحبػة الحاملػة للهػ ا نسػاني

بمداه الكوني الذي يحملو ك بني البشر.
ونظػػرا لكثػػرة النمػػاذج الشػػعرية التػػي يمكػػن للدراسػػة تناولهػػا فقػػد ارتأينػػا اختيػػار نمػػاذج

شعرية ألربعة شعرا يندرجوف من حيػث الػزمن الػذي تناولتػو الدراسػة إلػى مػا وصػ فػي العنػواف

بكلمة (المعاصر) إذ يحدد النقاد بداية الػزمن المعاصػر بنهايػة األربعينيػات مػن القػرف المنصػرـ

وىػػو التػػاريل الػػذي ظهػػر فيػػو جبػػرا إبػػراىي جبػػرا –أحػػد المنتخبػػين فػػي الدراسػػة -علػػى السػػاحة

الشعرية العربية فكانت لو مساىمات شعرية ونقدية في مجاؿ الشعر فضال عن تااعلو مع أى

رواد القصيدة الحديثة ً .جا انتخابنا لمحمود درويش بوصاو شاعرا ستينيا ظهر أوؿ ديواف لو

عاـ  7691أما محمد القيسي وإبراىي نصر اهلل فيدخالف ضمن الجي السبعيني.
ويتميز شعراؤنا المنتخبوف قيد الرصد بأف بعضه ظلوا متواصلين في إبداعه الشعري

حتى نهايػة القػرف المنصػرـ ومػنه مػن ظػ متواصػال فػي ابداعػو لػذا لػ نشػأ زيػادة النمػاذج كػي
يتسنى لنػا الوقػوؼ بشػي مػن التاصػي والتػأني فػي قػرا ة نصوصػه ولكػي ال نضػار إلػى إطالػة

الدراسة أكثر مما ىي عليو اآلف.
تتوزع مادة المشروع على أربعة محاور تمهد للقػارئ الاريػق للولػوج إلػى المػتن جػا

المحور األوؿ منػو لبسػط القػوؿ فػي مصػال (االسػتراتيجية) بوصػاو النسػيج الػذي يهيػو شػروط
التلقي ويقيف العالقة بين السياؽ المرجعي والقارئ لكي يت بموجبو فع القرا ة.

أما المحور الثاني فتناوؿ مصال (القصيدة السيرذاتية) وما يثيره ىذا المصال من

إشػػكاليات قرائيػػة منهػػا مػػا يتعلػػق بابيعػػة التهجػػين بػػين الشػػعر والسػػيرة الذاتيػػة ذات المرجعيػػة
الواقعيػػة ومنهػػا مػػا يتعلػػق بابيعػػة التػػداخالت بػػين ىػػذه القصػػيدة واألنػػواع األدبيػػة األخػػر ذات
العائلة األجناسية الواحػدة وجػا المحػور الثالػث ليخػوض فػي التعػالق ا شػكالي المػتمخض مػن

تداخ السردي في الشعري نتيجة التهجين األجناسي بػين الشػعر والسػيرة الذاتيػة .أمػا المحػور
الرابع الموسوـ بػ(القصيدة السيرذاتية والتعالق النصي ا حالي) فيشتغ على التعالق بين نصين
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ضػػمن اطػػار مػػا يسػػمى بالعالقػػة االحاليػػة المحاكيػػة وىػػذا يعنػػي أف العالقػػة بػػين النصػػين إنمػػا ىػػي

عالقة إشتقاؽ وتحوي

وىذا ما يمكن اف نالػق عليػو مجازيػا الكتابػة المموسػة التػي تتػرؾ آًػارا

في النص المنجز راىنا وىو مايحيلنا على (اطراس) جينيت.
وقب أف نذى إلى محتويات المتن نق عند ركن آخر من أركاف العنواف يتمث في

ا شػػارة الواضػػحة إلػػى نظريػػة القػػرا ة التػػي تتبناىػػا الدراسػػة لتكػػوف بمثابػػة البوصػػلة التػػي توجػػو
القارئ ولع السب في ىذا االختيار مرده إلى مسألتين رئيستين ىما :
 .7كوف نظرية القرا ة نظرية ماتوحة على المناىج األدبية المختلاة مما ياس المجػاؿ أمػاـ
قرا تنا لتزور أكثر من مناقة منهجية.
 .0خصوصػػية النػػوع األدبػػي المتمثلػػة بسػػيرذاتيتو والتػػي تخضػػع مػػن خاللهػػا النصػػوص إلػػى أفػػق
قرائي خاص م رتبط بواقعيتو المسرودة في النصوص مما ياس المجاؿ لقرا ة جوالة بػين
الداخ والخارج نصي على أف ىذه القرا ة ال تعني اللجو إلى التاابق بين ما حدث في
الواقع وما مدوف في النص ب أف القرا ة في مث ىذه النصوص تستجي لرؤية ماادىػا

أف الوق ػػائع النص ػػية مص ػػاغة برؤي ػػة فردي ػػة تعي ػػد النظ ػػر ف ػػي الحي ػػاة الت ػػي عاش ػػها المؤلػ ػ

وتقدمها عبر كش ذاتي خالص ومن ىنا تتعدد القرا ة تبعا لرؤية القارئ المدفوع بإيجاد

نػػوع مػػن المقارنػػة بػػين مػػا ىػػو مػػدوف وبػػين معايػػات الواقػػع مػػن جهػػة وبػػين حيػػاة المبػػدع

وحياتػػو مػػن جهػػة أخػػر

إذ كثيػػرا مػػا يحص ػ أف ينسػػى القػػارئ ناسػػو فيػػتقمص شخصػػية

الكائن السيري مقتنصا المشتركات الحياتية بينهما.

 .1القصيدة السيرالذاتية واستراتيجية القراءة:
ال ش في أف المؤل عندما يشرع في كتابة أي نص أدبي يكوف مراعيا  -مسبقا -

أليديولوجية كتابية معينة تارضها نوعية النص الػذي ىػو بصػدد كتابتػو وطبيعػة القػارئ الماتػرض

الذي سيوجو إليو نصو كما أف القارئ عندما يشرع أيضا بالقرا ة فإنو يضع ًوابػت معينػة البػد

مػػن توافرىػػا فػػي الػػنص تتعلػػق بنوعيػػة الػػنص الػػذي أمامػػو ونوعيػػة العػ فدة المعرفيػػة التػػي يجػ أف

يشحذىا وىو يتهيأ للغوص في أغوار النص بغية الكش والتحلي  .فالقارئ البد من أف يكػوف
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متسػلحا بثقافػة مرجعيػة ومعرفيػة كػي يػتمكن مػػن التااعػ مػع الػنص ألف تلقػي العمػ األدبػػي -

حس آيزر – يقتضػي التااعػ بػين بنيتػو ومتلقيػو وىػو مػا يتالػ تركيػزا علػى تقنيػات الكاتػ
وعلى األفعاؿ المرتباة بالتجػاوب مػع الػنص الػذي يسػتمد حيويتػو مػن القػرا ة الااعلػة

()7

وبهػذا

يتشػػك العم ػ األدبػػي مػػن قابػػين ىمػػا :القا ػ الانػػي المتمث ػ بػػالنص الػػذي أبدعػػو المؤل ػ

والقا الجمالي المتمثػ بػا دراؾ الػذي ينجػزه القػارئ

()0

وىػذا التػوازف الػذي يشػير إليػو آيػزر

بين النص والمتلقػي يجعػ مػن القػارئ شػريكا للمؤلػ فػي تشػكي المعنػى ورسػ اسػتراتيجيات

النص.
من ىذا المنالق تحاوؿ الدراسػة الوقػوؼ علػى طبيعػة النػوع األدبػي الػذي نحػن بصػدد

دراستو من حيث مكوناتو ومرتكزاتو األساسية فما من ش في أف لك نوع آليػات خاصػة تنبػع
من سياقو المرجعي الذاتي أي مما يقدمو لو األفق األدبػي مػن عناصػر ومعػايير مرجعيػة ًػ يػأتي

دور المؤل لينتقي من ىذه العناصر والمعايير ما يشك مجموعة أو نسقا من العناصر الوسػياة
بينو وبين القارئ وىو ما يعرؼ بػ(استراتيجية النص) أي "طرائق اختيار وتنسيق ىذه العناصر"

()3

حس قوؿ آيزر .ألف النص األدبػي ال يخضػع لقصػد صػاحبو فقػط بػ يخضػع "ألسػتراتيجيات

معقػ دة مػػن التااعػ بػػين القػػارئ/المؤوؿ بمػػا يمتلػ مػػن معرفػػة وخبػػرات جماليػػة مػػن جهػػة وبػػين
النص من جهة أخر

فينتج من ىذا التااع استجابات قرائية تكش عن إمكانػات وإجػرا ات

مقروئيػػة جديػػدة تتجػػو نحػػو فهػ الداللػػة المغيبػػة وفػ رموزىػػا والكشػ عػػن تعدديػػة المعػػاني

فيها"( )1وعلى ذل تغػدو ا سػتراتيجية بمثابػة النسػيج الػذي يهيػو شػروط التلقػي و يقػي العالقػة
بين السياؽ المرجعي والقارئ لكي يت بموجبها فع القرا ة فهي التوجيهات العملية التي تقدـ

للقػػارئ مجموع ػة احتمػػاالت توافقيػػة يسػػتايع أف يتكػػو عليهػػا فع ػ القػػرا ة( )5ألف القػػرا ة حػػوار
ماتوح مع الن ص ينحو منحى التأوي واالناتاح الذي نقصده ليس اناتاحا على كػ تأويػ " ألنػو

عندئذ ياقد المقرو سلاتو بوصاو نصا إنو حوار لو شروطو الثقافية والاكرية والجمالية شروط

تتعلق بمعرفة اللغة وإنزياحاتها الموحية وبثقافة القارئ المؤوؿ وبقواعد اللعبة النقدية .إنو حوار

بين خاابين  :خااب أدبي وآخر نقدي قد يتاوؽ الخااب الثاني على األوؿ وقد يساويو أو
يوازيو وقد يهبط عنو وفقا لقدرة القارئ وخبراتو اللغوية والجمالية وإستجاباتو القرائية"

:8
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القصيدة السيرذاتية تجنيس النص وموجهات الاع القرائي

السيد خلي شكري ىياس

د .عبد الستار عبد اهلل صال

فالنصػػوص ا بداعيػػة ال تعاػػي ناسػػها إال عبػػر قػػرا ة واعيػػة بارائػػق تشػػكلها أو الوقػػوؼ

على سنن وأعراؼ اشتغالها( . )1لذا يرتبط ماهوـ القرا ة الذي سوؼ نسػعى إلػى معاينتػو بتقنيػات
القصػػيدة السػػيرذاتية وأبػػرز مرتكزاتهػػا النصػػية ألف الػػنص السػػيرذاتي الشػػعري شػػأنو شػػأف األنػػواع

األدبية األخر " ظاىرة خاابية في المقاـ األوؿ فهو يمتلػ قوانينػو وحػدوده ويتضػمن شػعريتو
الخاصة أي أنو في النهاية يتوفر على أساس نظري دقيػق .ومػن ىنػا فػإف التحليػ النصػي الكايػ

بالكش عن حقيقة السيرة الذاتية يج أف ينالق من البحث في نظاـ اشتغاؿ النص وليس من

الاروقات الشكلية والمضمونية لو "(.)8

وى ػػذا الن ػػوع م ػػن الق ػػرا ة يتالػ ػ بالض ػػرورة قارئ ػػا ذا دراي ػػة شػ ػاملة  -ق ػػدر ا مك ػػاف-

بمكونات الػنص السػردي ألف الػنص السػيرذاتي -شػعرا كػاف أـ نثػرا -مػا ىػو إال سػرد اسػترجاعي

للحياة يرويو المؤل بقلمو األمر الذي يتالػ قارئػا متخصصػا " ذا خبػرة متراكمػة بتقاليػد ىػذا

النوع وإمكاناتو القارة في الخااب ومن ً تصب القرا ة إنجازا لمعنى الػنص وتاصػيال لوجػوده
حيا في ذاكرة القرا المتخصصين"(.)6

وماهػػوـ القػػارئ المتخصػػص ماهػػوـ إجرائػػي وظاػػو حػػات عبػػد العظػػي فػػي دراسػػة الػػنص

السردي على وفػق نظريػة التلقػي وقػد سػعى فيهػا إلػى تقػدي القػارئ بوصػاو تميػزا كنائيػا للػنص ال

بديال للقارئ الاعلي( .)72ويحدد ماهوـ القارئ المتخصص من خالؿ مقاربتو للقارئ المتخصص
بالقارئ الخبير والقارئ الاعلي وىو ير أف ماهوـ القارئ المتخصص يقتػرب مػن ماهػوـ القػارئ

الخبير الذي قاؿ بو ستانلي فيش فهو قارئ  -والرأي لحات عبد العظي  -يتميػز عػن غيػره مػن
جمهور القرا بما لديو من معرفة دقيقة بأدوات وإمكانات النص السردي فهو قػارئ قػادر علػى
إنشا المعنى عبر ما يقيمو مػن عالقػات جدليػة بػين مجمػ مقتضػيات الػنص السػردي نظػرا لمػا

يمتلكػػو مػػن درايػػة واسػػعة بالسػػرد وعلومػػو وىػػو بػػذل يشػػك نماػػا خاصػػا مػػن القػػرا ة يتمتػػع

بموًوقية كبيرة فػي قرا تػو للػنص السػردي كمػا أنػو يختلػ عػن القػارئ المجػرد ألنػو قػادر علػى
تاعي قرا تو لما يملكو من أدوات تاسيرية وتأويلية تعينو على ذل
المكتوب عبر قرا تو للنص المكتوب ألنو قادر على م
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فهو يقوـ بتشييد النص غير

الاراغات وا فصاح عن المسكوت

مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
المجلد ()71

آذار ()0272

العدد ()3

عنو وتأويلو بإرشاد من تل ا شارات التي تومض في الػنص مػن حيػث ىػي نقػاط إضػا ة تسػاعد
على الوصوؿ إلى الهدؼ المنشود.

()77

 .2القصيدة السيرالذاتية :قراءة في إشكالية المصطلح:
ػرد علػػى لسػػاف النقػػاد "أف تحديػػد الهويػػة النوعيػػة للػػنص يم فكػػن الناقػػد مػػن
كثيػػرا مػػا يػ ن

معالجتها نقديا في ضو معايير وقواعد النوع الذي ينتمي إليو ...فمنذ فترة طويلة اشتق النقد لو
جملػػة مػػن المعػػايير يقتػػرب فػػي ضػػوئها مػػن النصػػوص ليقػػوـ باحػػص الػػنظ األسػػلوبية والبنائيػػة

والداللية لها وذل جز من التنظي الداخلي الذي يقتضػيو كػ نقػد ياػرح ناسػو بوصػاو حػوارا

مػػع الػػنص واشػػتباكا معػػو ووسػػيلة الستكشػػاؼ المسػػتويات المضػػمرة فيػػو ودالالتػػو المخبػػأة فػػي

تضاعياو".

()70

لكن ىذا التصني أألجناسي أو النوعي للنصوص ل يعد أمرا يسػيرا فػي بعػض األنػواع

أخر .ويتض ذل على نحو جلي فػي
المهجنة التي أخذت تتمازج فيما بينها لتشك نوعا أدبيا َ
السيرة الذاتيػة عنػدما تتػداخ مػع غيرىػا مػن األنػواع األدبيػة لتشػك بػذل أنواعػا أدبيػة أنخػر لهػا
خصوصيتها النوعية المتشكلة من تهجين نوعين أدبيين من مث امتزاج السيرة الذاتية مػع الروايػة

لتاػػرز لنػػا نوعػػا خاصػػا ىػػو السػػيرة الذاتيػػة الروائيػػة أو الروايػػة السػػيرذاتية مػػع مالحظػػة الاػػرؽ بػػين

النوعين )*(.ومن مث امتزاج السيرة الذاتية مع الشعر لتشك لنا قصيدة السيرة الذاتيػة التػي ىػي
ممارسة إبداعية مهجنة من فنيين أدبيين ىما السيرة الذاتية والشعر.

(**)

وقب ػ أف نعاػػي تعرياػػا لقصػػيدة السػػيرة الذاتيػػة ال بػػد مػػن أف نشػػير إلػػى صػػعوبة إيجػػاد

تعري جامع مانع لهذا النوع األدبي نظرا لما يثيره من إشػكاليات عديػدة منهػا مػا يتعلػق بابيعػة

التهجين بين الشعر الذي ىو في األساس عم تخييلي والسيرة الذاتية التي تعتمد على الوقائع

الحيات يػػة مػػادة للسػػرد ومنهػػا مػػا يتعلػػق بابيعػػة التػػداخالت بينهػػا وبػػين األنػػواع األدبيػػة السػػيرية
األخ ػػر ذات العائل ػػة األجناس ػػية الواح ػػدة كالم ػػذكرات وال ػػذكريات واليومي ػػات إذ تتش ػػابو ى ػػذه
األنواع في بعض صااتها وتتداخ

األمر الذي يجع التاريق بين نوع وآخر صعبا نوعا ما.
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السيد خلي شكري ىياس

د .عبد الستار عبد اهلل صال

في أبسط ماهػوـ لقصػيدة السػيرة الذاتيػة يػر حػات الصػكر أنهػا " تقػدي روايػة الحيػاة

منظومة شعرا بنا على تشغي الػذاكرة بأقصػى طاقتهػا "

()73

وىػذا الماهػوـ ال يعاػي لهػذا النػوع

األدبي خصوصيتو وسماتو وقواعد كتابتو وال يح إشكاليات التداخ مع غيره من األنواع األدبية
سو أف القصيدة السيرذاتية تكت شػعرا كمػا أنهػا ال تشػير علػى نحػو صػري إلػى انتمائهػا زمنيػا

إلى الماضي بوصاها قصة استعادية وا شارة إلى الذاكرة في التعري ال يعني بالضرورة الماضي
ألف الذاكرة " تعني انسياب حركة الزمن مػن الماضػي إلػى الحاضػر الػذي سػيتوغ مػع المسػتقب

عبر جدلية التاور وديناميكية التااع على صعيد الحياة واألدب"( )71ألف التخلص من الحاضر

لحظة كتابة السيرة ليس إال وىما والكات السيري مهمػا فعػ ال يسػتايع الػتخلص مػن الحاضػر

ال ػذي يكت ػ فيػػو ليلػػتح بالماضػػي الػػذي يرويػػو

()75

وكػػأف فػػن السػػيرة ال يقػػوـ إال "علػػى ىػػذه

االسػػتعادة الزمنيػػة مػػن منالػػق الحاضػػر ولػػيس مػػن سػػبي لتلقيهػػا كاػػن مسػػتق إال عبػػر فهمهػػا

كاستعادة بوساطة الػذاكرة التػي تعنػي بداىػة أف فعػ التػذكر يػت مػن الحاضػر ذىابػا إلػى الماضػي

باريقة االنتقا واالختيار".

()79

كما أف ىذا الماهوـ يغا أيضا مسألة مهمة البد من توافرىا في أي نص سيرذاتي ىو

التاابق الماترض بين أنا المؤل

وأنا السارد وأنا الشخصية المركزية التػي أكػد عليهػا لوجػوف

فػػي تعرياػػو للسػػيرة الذاتيػػة بأنهػػا "قصػػة اسػػتعادية نثريػػة يػػروي فيهػػا شػػخص حقيقػػي (قصػػة) وجػػوده

الخاص مركزا حديثو على حياتو الاردية وعلى تكوين شخصيتو بالخصوص" )71(.وىذا التعري

أيضػػا لػ يسػػل مػػن النقػػد إذ إنػػو يقتصػػر علػػى ا بػػداع النثػػري ويقصػػي ا بػػداع الشػػعري بقولػػو" :

قصة استعادية نثرية " وىذا الحك يستدركو لوجوف ناسو فيعترؼ بأف ىذا التحديد غير عادؿ

وأف إيجاد تعري للشعري والنثري في السيرةالذاتية صع من الناحية النظرية(.)78

وتناقش يمنى العيد تعري لوجوف وتصاو بأنو متعس ومتجاى للاضا الذي يمكػن

أف تخلقػػو القػػرا ة التأويليػػة وحػػدود التجنػػيس الماترضػػة سػػابقا ألف خاػػاب السػػيرة الذاتيػػة وإف

كػػاف يػػوى بػػال تجنيسػػو إال أف المتأمػ فػػي ىػػذا الخاػػاب يكشػ عػػن سػػياؽ ينػػتظ علػػى وفقػػو
()76
حوؿ األدب إلى مػا
خااب السيرة الذاتية  .أما محمد الباردي فير أف لوجوف في تعرياو " ف
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مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
المجلد ()71

العدد ()3

آذار ()0272

يشػػبو المعػػادالت العلميػػة الصػػارمة التػػي تناػػي االخػػتالؼ والتنػػوع والارضػػيات الممكنػػة وتعوزىػػا
المرونة الالزمة التي يج أف تنظر إلى ا بداع األدبي على أنو متاور غير قار".
ومهما يكن من مؤاخذات على ىذا التعريػ

()02

إال أننػا يمكػن أف نايػد مػن الشػبكة التػي

وضػػعها  -لوجػػوف -لتسػػييج الػػنص السػػيرذاتي شػػرياة عػػدىا نقاػػة اناػػالؽ للبحػػث عػػن تعري ػ

لهذا النوع الذي تدرسو وليس نقاة وصوؿ ألف أي تعري في ىذا النوع المهجن ال يمكن أف
يكوف موضوعيا مستوفيا لكػ األبعػاد فتعريػ لوجػوف إذا مػا اسػتبعدنا منػو لاظػة الروايػة النثريػة

نجػػده يؤكػػد علػػى معػػايير يمكػػن تواجػػدىا فػػي الػػنص السػػيرذاتي الشػػعري والنثػػري معػػا على النحػػو

اآلتي:

 .7شك الكالـ  :قصة حياة مستعادة وىذا يتال حضورا فعاال للذاكرة.
 .0الموضوع  :سيرة حياة المؤل وتاريل تكوين شخصيتو (أي األنا موضوعا للسرد).
 .3موق الكات :
أ .التاابق بين أنا المؤل  -أنا السارد -وأنا الشخصية المركزية.
ب .النظرة الخلاية في السرد أي التشبث بالمنظور االستعادي في القصة.
وإستنادا إلى ذل

يمكن أف نعاػي تعرياػا لقصػيدة السػيرة الذاتيػة مػع التنويػو بػأف ىػذا

التعري ػ قػػد أفػػاد مػػن التعػػرياين السػػابقين للوجػػوف وحػػات الصػػكر فنقػػوؿ :إف قصػػيدة السػػيرة
ِ
سرا سيرية عن
الذاتية ما ىي إال سرد استرجاعي لحياة منظومة شعرا يروي فيها شخص حقيقي ك َ
حياتػو ووجػػوده الخػػاص مركػزا حديثػػو علػى الحيػاة الارديػػة وعلػػى تكػوين شخصػػيتو بالخصػػوص
مستندا في ك ذل إلى آليات المنظومة الذاكراتية.
وبهػػذا يكػػوف التعري ػ قػػد حػػافم علػػى أى ػ مرتك ػزات الػػنص السػػيرذاتي الػػذي حػػدده

لوجوف في تعرياو للسيرة الذاتية التي تكمن في أف تكوف الػ (أنا) ناسها موضوعا للسرد ويكوف

إنتم اؤىا زمنيا إلى الماضي وىذا يعني اعتمادىا على الذاكرة في استرجاع أحداث ذات مرجعيػة

واقعية معيشة فعال كما أف التاابق بين المؤل – السارد– الشخصية المركزية الماترض تواجده
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فػػي الػػنص السػػيرذاتي النثػػري يمكػػن وجػػوده أيضػػا فػػي الػػنص السػػيرذاتي الشػػعري وحتػػى الميثػػاؽ
السيرذاتي يمكن وجوده أيضا في القصيدة السيرذاتية.

()07

وفي الوقت ناسو يحتام بخصوصية القصيدة السيرذاتية وال يلغي كليا الاروؽ النوعيػة

بين السيرة الذاتية النثرية وقصيدة السيرة الذاتية ومن أولى ىذه الاػروؽ أف القصػيدة السػيرذاتية

ال تسػػتايع أف تجػػاري الػػنص السػػيرذاتي النث ػري فػػي سػػرد األحػػداث مػػن حيػػث التاصػػي وعلػػى
الرغ من أف االنتقائية في سرد األحداث ىي القاس المشترؾ بين االًنين إال أف االنتقائية في

القصيدة تكوف على أشدىا ألنها مهما كانت معبرة عن حياة صاحبها ال تعاي صورة كاملة عن

حياتو مثلما ىي الحاؿ فػي الػنص النثػري بػ تكتاػي بػالتلمي وا شػارة وىػذا لػيس " نقصػا وال

خلال سرديا أو محدودية في العل لكونػو يعلػ بقػدر مػا يعػرض مػن أحػداث بػالتزامن ولكػن ألف

إطار السيرة الشعرية ىو الذي ينقػ عػال الشػاعر إلػى ىػذا السػدي مػن األشػيا غيػر المتجانسػة

2وذل جز من خااب السيرة الشعرية فهي ال تحا بالتااصي أمانة للذاكرة ب تقتبس منها
لتض ػػي من ػػاطق الش ػػعر وتس ػػرؽ فض ػػا ىا لتص ػػنع فض ػػا القص ػػيدة الممتل ػػو بالتماع ػػات الص ػػور

والمعادالت الرمزية غير المباشرة للحاالت المتمثلة".

()00

وما قلناه في االنتقا على مستو الحػدث ينابػق فػي االنتقػا علػى مسػتو الػزمن .إذ

إف القصي دة السيرذاتية ال تستايع أف تلتزـ " بخاية الرواية التاريخية وزمنها المتدرج مػن المولػد
حتػػى النضػػج علػػى نحػػو مػػا نػػراه فػػي الػػنص النثػػري وذلػ ألنهػػا تقػػوـ علػػى لغػػة خاصػػة وعالقػػات

تركيبية وداللية وإيقاعية"

()03

وألنها أكثر تخصصا منها وتمحورا حوؿ الذات فتبتعد بذل عن

التش تت واالستغراؽ في موضوعات متعددة يمكن أف تقع فيها السيرة الذاتية النثرية لتتمركز في
بؤرة محددة تمث خالصة التجربة الذاتية وما يتص بها من رؤ وأفكار وقي أسهمت زمنيػا فػي

تشكيلها (.)01

وىذا التاابق بين األنػوات الػثالث يأخػذ عنػد لوجػوف بعػدا إجرائيػا حاسػما إذ يشػك

م ػػع الميث ػػاؽ الس ػػيرذاتي أىػ ػ ش ػػرطين ف ػػي ال ػػنص الس ػػيرذاتي ال يمك ػػن ا خ ػػالؿ بهم ػػا أو حت ػػى
بأحدىما إذا ما أردنا التمييز الدقيق بينهما وبين األنواع األدبية المقاربة لهما.

::
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لكػن البحػػث عػػن التاػػابق فػػي الػػنص السػيرذاتي ال يخلػػو مػػن بعػػض ا شػػكاالت سػػوا

أكػػاف ذل ػ علػػى المسػػتو النظػػري كػػأف يعتقػػد الػػبعض أف التأكيػػد علػػى ضػػرورة تحقػػق التاػػابق
يسه إمكانية من قاعدة نصية عامة للسيرة الذاتية أو على مسػتو التابيػق الػذي يػدور حػوؿ

شك الضمير النحوي الموظ داخ النص السيرذاتي.

()09

 .3السردي في الشعري :إشكالية النوع والتهجين السردي:
ش فك إناتاح النصوص ا بداعية وتماىيها فيما بينها إشكاال بالنسػبة لمصػناي األدب
إذ جع ػ مهمػػة التمييػػز بينهػػا أمػػرا بػػاله الصػػعوبة وى ػدمـ تل ػ األسػػوار المنيعػػة التػػي بناىػػا النقػػد

الكالسػيكي ممػػا سػػب خلاػػا كبيػػرا علػػى صػعيد المقاربػػة ا صػػاالحية لألجنػػاس وسػػم – فػػي
الوقػػت ناسػػو – ببػػروز ظػػاىرة جديػػدة تتمث ػ بػػالتهجين االجناسػػي مػػن خػػالؿ تمػػاىي جنسػػين أو

نػػوعين أدبيػػين ليشػػكال بػػذل نوعػػا أدبيػػا آخػ َػر يسػػتعير مػػن كػ منهمػػا بعضػػا مػػن آلياتػػو وميزاتػػو.

والتهجين الذي نقصده ليس بمعناه السلبي وإنما " التركي الذي يستمد عناصره مػن مرجعيػات
" ()01

معروفة وإعادة صوغها على وفق قواعد مغايرة

تعم على إرسا آلياتو وركائزه.

والشعر واح ٌد من األجناس األدبية التي شػهدت فػي النصػ الثػاني مػن القػرف العشػرين

اناتاحػػا علػػى الانػػوف ا بداعيػػة المقػػرو ة والمرئيػػة وكػػاف نتيجػػة ىػػذا الػػتالق تحريػػر القصػػيدة مػػن

غنائيتهػػا المحػػض ومػػن آلياتهػػا التقليديػػة المتمثلػػة بالقافيػػة الواحػػدة ونظػػاـ الشػػارين ممػػا مهػػد
الحديث عن (وحدة القصيدة وتماسكها) بػدال مػن وحػدة البيػت واسػتقاللو فػي المعنػى والمبنػى

وسم بظهور أنواع جديدة من الشعر– تبعا لابيعة الجنس أو النوع الذي يتداخ معػو الشػعر–
فظهرت (القصيدة المشكلنة) التي تستعير تقانػات الرسػ فػي بنػا القصػيدة/اللوحة و(القصػيدة
الممسرحة) التي تستعير تقانػات المسػرح وآلياتػو و(القصػيدة المسػردنة) التػي تايػد مػن تقانػات

السرد

()08

و تندرج تحتها أنماط عدة منها (قصيدة السيرة الغيرية) التي تايد من أسالي كتابة

السيرة الغيريػة و(قصػيدة السػيرة الذاتيػة) التػي تايػد مػن أسػالي الكتابػة السػيرذاتية ىػذا فضػال

على أنماط أخر

يارد لها حات الصكر كتابا خاصا تحت عنواف (مرايا نرسيس) وىذه األنماط

;:
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ىػػي ( :قصػػيدة المرايػػا وقصػػيدة الرمػػز المقنػػع وقصػػيدة السػػيرة – ويريػػد بهػػا السػػيرة الذاتيػػة -

والقصيدة الماولة وقصيدة الواقعة التاريخية وقصيدة الحكاية)(.)06

واليخاى على القارئ أف ك نػوع أو نمػط يخلػق "طريقػة تمثػ القصػيدة لموضػوعها ًػ

تمثيله ػػا ل ػػو .أي أف(رؤي ػػة) الش ػػاعر للموض ػػوع س ػػوؼ يناله ػػا تغيي ػػر كبي ػػر اس ػػتنادا إل ػػى مس ػػاحة

القصػػيدة وتوسػػعها… وذل ػ أمػػر سػػوؼ يػػؤًر فػػي منظػػور التلقػػي وأفػػق التقب ػ أيضػػا .إذ سػػيغير

القارئ موقعو بنا على ذل

ليالئ رؤيػة القصػيدة…ولغتهػا وعناصػرىا البنائيػة "( )32وقبػ أف

نتجػػاوز تقسػػيمات الصػػكر نػػذكر تحاظنػػا علػػى نماػػين منهػػا ىمػػا  :األوؿ (قصػػيدة السػػيرة) التػػي

يندرج تحتهػا نماػاف آخػراف ىمػا ( :قصػيدة السػيرة الذاتيػة) و(قصػيدة السػيرة الغيريػة) والناقػد
يضػعها عنوانػػا للاصػ الثالػػث مػن البػػاب الثػػاني وفيهػػا يػدرس القصػػيدة السػػيرذاتية عنػػد محمػػود

درويش متخذا من ديوانػو (لمػاذا تركػت الحصػاف وحيػدا) أنموذجػا للدراسػة وكػاف األدؽ -كمػا

ير  -أف يالق عليها قصيدة السيرة الذاتية ألف عملو في ىذا الاصػ يػدور تنظيػرا وتابيقػا فػي

مناقػة السػػيرة الذاتيػػة حصػرا .والثػػاني ىػػو (القصػيدة الماولػػة)( .)37غيػػر أف الصػكر ال ياػػرؽ بػػين
القصػػيدة الماولػػة والقص ػػيدة الاويلػػة .فػػي ح ػػين أف بػػين القصػػيدتين فروق ػػا واضػػحة أبرزى ػػا أف
الاويلػػة فيهػػا الخػػط الػػدرامي متصػػاعد( )30وبناؤىػػا علػػى تجربػػة كبيػػرة وغنيػػة ومتعػػددة الجوان ػ

واالشكاالت( . )33بينما ياغى على الماوالت السرد غير المكث

وتهت بالتااصي اليومية حد

ا فػػراط والتعليقػػات السػػاذجة وطغيػػاف االناعاليػػة والخاابيػػة .ومػػن ً ػ فػػإف ا نشػػا ياغػػى علػػى

الكتابة في ىذا النمط(.)31

وما يعنينا في ىذه الدراسة ىو (القصيدة السػيرذاتية) التػي تعػد واحػدة مػن الممارسػات

ا بداعيػػة المهجنػػة مػػن جنسػػين معػػروفين ىمػػا  :الشػػعر والسػػيرة الذاتيػػة مشػػكلين بػػذل نوعػػا

جدي ػػدا يق ػػوـ عل ػػى الس ػػرد المكثػ ػ –عل ػػى اعتب ػػار أف القص ػػيدة تق ػػوـ عل ػػى ا يح ػػا وا يم ػػا

وتكثي الصور وال تستايع أف تجاري السرود النثرية في ا طالة وا سهاب– الذي يتقابػ فيػو

السارد والشاعر ويندرجاف معا في تداخ مستمر يكوف الشاعر مصدرا لذاكرة ومخيلة السػارد
الذي يأخذ على عاتقو سرد األحداث(.)35
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إف القصػػيدة السػػيرذاتية تكػػرس أعرافػػا جديػػدة فػػي قػػرا ة النصػػوص الشػػعرية تسػػتلزـ

بالضرورة البحث عن شعرية خاصة بها تتخذ من السردي في الشعري نماػا للكتابػة ال تاتػرض

كوف السرد نتو ا زائدا يبدو وكأنو ملصق على جسد النص الشعري ب بوصاو مكونا حيويا مػن

الػػنص ألف اسػػتخدامو فػػي الشػػعر–علػػى رأي أدونػػيس– مشػػروط " بػػأف تتسػػامى وتعلػػو بػػو لغايػػة

شعرية خالصة"(.)39

إف ىذا الجان  -السردي في الشعري– ظ مهمال في النقد العربي الحديث بسب
بعض التصورات والمعتقدات الخاطئة يلخصها حات الصكر بػ:
 .7ا عتقاد بغنائية الشعر العربي وحضور (أنا) الشاعر حضورا طاغيا ممػا يلغػي الجوانػ
الحوارية ومظاىر القص.
 .0ا عتقاد بقوة الحدود الااصلة بين األجناس واألنواع األدبية.
 .3ا عتقػػاد بنثريػػة القػػص الخالصػػة ومػػا يسػػتلزـ مػػن جماليػػات خاصػػة تقربػػو مػػن (الوقػػائع)
الت ػػي يتأس ػػس عليه ػػا الق ػػص فيم ػػا تتك ػػوف القص ػػيدة (لغوي ػػا) وتخت ػػزؿ الوق ػػائع لص ػػال

وجودىػػا بوصػػاها معػػادال شػػعوريا أو عاطايػػا بهيئػػات أو تشػػكيالت صػػورية ولغويػػة
وإيقاعية ال مجاؿ فيها ستيعاب الواقعة وتحديد جوانبها السردية(.)31

لكن ىذه التصورات الخاطئػة سػرعاف مػا بػددتها حركػة الحداًػة العربيػة التػي طالػت كػ

ميادين الحياة – من ضمنها الشػعر – فظهػرت اتجاىػات تنجػاري النقػود الغربيػة التػي تػدعو إلػى

إلغػػا الحػػدود الااصػػلة بػػين األجنػػاس األدبيػػة ممػػا أد إلػػى ظهػػور فكػػرة (الػػنص) أو مػا يعػػرؼ ب ػ
(الػػنص الماتػػوح) وصػػار احتاػػاظ ك ػ جػػنس " بحػػدوده المرسػػومة موضػػع ش ػ كبيػػر فل ػ يعػػد

الشعر –مثال -جنسا نقيا مالقا يمتنع على األجناس األخر اختراقو أو التغلغ ضمن حػدوده
الخاصة بػو وبػات الػنص الشػعري قػادرا علػى اسػتيعاب الكثيػر مػن خصػائص النصػوص السػردية

حتػػى ص ػارت الحػػدود بػػين الشػػعر والنثػػر"

()38

كمػػا يقػػوؿ ياكوبسػػن" أق ػ اسػػتقرارا مػػن الحػػدود

ا داريػػة للصػػين "( .)36كمػػا ل ػ يعػػد الهػػدؼ أو الغايػػة مػػن رسػػالتو مقتصػػرا علػػى بالغتػػو النصػػية

وحػدىا أي االحتاػا باللغػة وتاجيػر فضػا اتها المجازيػة .ومػن جهػة أخػر فػإف الػنص سػػردي -
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وىػػو اآلخػػر -ل ػ يع ػ د فػػي معػػزؿ عػػن تلقػػي المػػؤًرات التػػي ته ػ عليػػو مػػن النصػػوص الشػػعرية
المجاورة وأف الرواية ما عادت فنا خالصا(.)12

إف تػػداخ الشػػعر واناتاحػػو الكبيػػر علػػى الانػػوف النثريػػة مكنػػو مػػن ا فػػادة مػػن طرائػػق

السرد وأساليبو من غير أف تخسر القصيدة ىويتها النوعية كما أتيحت لهػا الارصػة لػػ" ا قتػراب
مػػن الواقػػع فػػي اللغػػة والموضػػوعات والػػرؤ األسػػلوبية ومػػن خاػ ص
ػض لاضػػا البالغػػة والصػػور
والتخاي ػ مػػن كالسػػيكية الماػػردة ونمايػػة الصػػورة والتحػػرر مػػن المنظػػور التقليػػدي للبالغػػة

واالناتاح في بنية القصيدة وىيئتهػا الخايػة بػد ا مػن تكسػير الثبػات ا يقػاعي التقليػدي وبنيػة

البي ػػت الش ػػعري ذي الش ػػارين والقافي ػػة الموح ػػدة وص ػػوال إل ػػى تغيي ػػر زاوي ػػة الخا ػػاب وانات ػػاح

القصػػيدة بسػػب نثريتهػػا علػػى تعدديػػة األصػػوات ووجهػػات النظػػر وفسػ سػػاوحها لتسػػتوع

تعيينات المكاف وتحيينات الزماف والتسميات "(.)17

على أف ىذه المقاربة السردية للشػعر يجػ أف ال تتجاىػ البعػد الجمػالي بوصػاها –

أي السػردية – تنخػػرط مػػع الشػػعرية فػي بودقػػة واحػػدة( .)10لكونهػػا تنػدرج " ضػػمن علػ كلػػي ىػػو
البوطيقيا التي تعنى بػ (أدبية) الخااب األدبي بوجو عاـ وىي بذل تقترف ب ػ (الشػعريات) التػي

تبحػػث فػػي (شػػعرية) الخاػػاب"

()13

وىػػو مػػا يقػػوؿ بػػو ياكوبسػػن أيضػا عنػػدما يػػر إلػػى أف وظياػػة

الشعرية ال تقتصر على الشعر وحده ويقوؿ بوجوب توجيو البحث إلى مختلػ األشػكاؿ الانيػة

واألنواع األدبية ألف قيمة الوظياػة الشػعرية تسػتلزـ دراسػة عالقتهػا بجميػع األنػواع( .)11فاألدبيػة
ليسػػت حكػػرا علػػى الشػػعرية التػػي بػػدأ ماهومهػػا بالتوسػػع مػػؤخرا حتػػى بػػات يضػػيق الخنػػاؽ علػػى

ماهوـ األدبية إذ لك نوع – سوا أكاف شعريا أـ سرديا أـ شعريا سرديا أـ سرديا شعريا– "

خصوصػػيتو وجماليتػػو التػػي تتسػػاوؽ مػػع ذل ػ العنصػػر الثػػاوي فػػي الػػنص المتمث ػ فػػي الثيمػػة

الرئيسة التي تتمحور حولها كػ بنػاه فهػي وحػدىا التػي تسػتدعي تشػكال أدبيػا معينػا دوف سػواه

سوا أكاف حكائيا أـ شعريا"(.)15
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وعلى ىذه المقاربة أيضا أال تتغاضى عن الارؽ بين الحبكة الشػعرية والحبكػة النثريػة

فاألولى أكثر تجريدا من الثانية والثانية أكثر قدرة على تمث التجػارب ا نسػانية الضػخمة ألف

الحبكة الشعرية ال تتمث تل التجارب مباشرة ولكن عبر اختزالها إلى واحد من نماذج صغيرة

محددة ًقافيا وتاريخيا

()19

على أساس أف الشعر قائ أساسا على ا ختزاؿ والتكثي .

يترتػ ػ عل ػػى ى ػػذا التنظي ػػر للس ػػردي ف ػػي الش ػػعري منظ ػػور مغ ػػاير ف ػػي ق ػػرا ة القص ػػيدة

السػػيرذاتية – بوصػػاها قصػػيدة س ػػرد بامتيػػاز– يكػػوف فيه ػػا القػػارئ أمػػاـ ش ػػاعر قػػد أوجػػد لنص ػػو
إستراتيجية خاصة تقوـ علػى تهجػين الشػعر بالسػرد وأقػاـ عالقػة متبادلػة بػين الػذاكرة والتخييػ

علػػى اعتبػػار أف مػػادة القصػػيدة الخػػاـ ىػػي الحيػػاة الخاصػػة التػػي عاشػػها الشػػاعر والتػػي سػػيقوـ

بسػػردىا فػػي الػػنص وفػػي ىػػذا السػػياؽ سيكتسػ أفػػق التوقػػع قيمػػة جماليػػة أعلػػى بالمقارنػػة مػػع
الموروث السائد لجنس الشعر من جهة وجنس السيرة الذاتية من جهة أخر .
تعد القصيدة السيرذاتية واحدة من األنواع التي سعت في زمن المنهجيات الحديثة إلى

توكيػػد حضػػورىا فػػي فضػػا القػػرا ة بوصػػاها نوعػػا أدبيػػا مسػػتحدًا ظهػػر إلػػى الوجػػود مػػن تالق ػ

جنسين أدبيين ىما  :الشعر والسػيرة الذاتيػة ومػن أجػ ذلػ كرسػت أعرافػا جديػدة فػي قػرا ة
نصوصها تستلزـ بالضرورة البحث عن شعرية خاصة بها شأنها في ذل شأف أي نص حكائي

البد من أف يكػوف لػو آليػات ومرتكػزات خاصػة عليهػا تقػوـ عمليػة اسػتنااؽ الػنص ألف القػرا ة
تنالق من البحث في نظاـ اشتغاؿ النص على النحو الذي توفر لو فرصػة مناسػبة للكشػ عػن

استراتيجيات المؤل في تشكي النص وبنيتو .تتجو المعاينة القرائية في ىذا الباب للوقوؼ على
مرتكزات القصيدة السيرذاتية في جانبها التوًيقي الذي يؤكػد سػيرذاتية الػنص معتمػدين فػي ذلػ

على المرتكزات التي يحددىا لوجوف في دراسة النص السيرذاتي.

 .4تمظهرات الضمير السيرذاتي وإشكالية قانون التطابق:
تعػاين قرا تنػا فػػي ىػذا الاصػ مػػد التعػالق النصػي المنػػدلع بػين جسػد الػػنص ومػا قبػ

النص والمؤدي في النهاية إلى مظهرة المرتكزات التي يرتكز عليها النص في سػيرىا إلػى مناقػة

السيرة الذاتية.
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القصيدة السيرذاتية تجنيس النص وموجهات الاع القرائي

السيد خلي شكري ىياس

د .عبد الستار عبد اهلل صال

يش ػتغ التعػػالق فػػي المحػػور األوؿ فػػي مناقػػة الػػذات السػػيرذاتية التػػي تسػػج حضػػورا

مزدوجا في الضمير السيرذاتي على صعيد الداخ نصي وفي اسػ العلػ الموجػود علػى سػا

الغالؼ الخارجي على صعيد الخارج نصي وبتظافر جهودىما في التعالق التي تتكش بشك

جلي بعد إعالف المؤل عن ميثاؽ صري أو ضمني للسيرة الذاتية مما يوصػلنا إلػى التاػابق بػين
وأنػا السػارد وأنػا الكػائن السػيري المتموضػع فػي الػنص وبػذل يبػرز للعيػاف مػد

أنا المؤل

التعالق الموجود بين خارج النص ممثال ب (أنا) المؤل

وبين الداخ نصي ممثال ب (أنا) السارد

و(أنا) الكائن السيري.
أمػػا المحػػور الثػػاني فيشػػتغ فيػػو التعػػالق علػػى إبػػراز تل ػ التراباػػات التػػي ت ػربط الػػنص

الراىن بالنصوص األخر للمؤل

مما يشك شبكة من العالقات المتناصة أو المتااعلػة التػي

تؤكد في النهاية علػى سػيرذاتية الػنص – قيػد الرصػد –

بارت – نسيج من ا حاالت واالصدا

()18

()11

 .ويبػرىن علػى أف الػنص – كمػا يػر

ينتس لنهر فسي ومتدافع مػن النصػوص يحاورىػا

ويته ػػاد معه ػػا أو يعي ػػد إنت ػػاج بع ػػض خصائص ػػها المش ػػتركة باالستش ػػهاد أو ا لم ػػاح أو التع ػػالق

النصي(.)16

يعػػد الضػػمير بوصػػاو لاظػػا موضػػوعا ليعػػين مسػػماه سػػوا أكػػاف متكلمػػا (أنػػا) أـ غائبػػا

(ىػػو) أـ مخاطبػػا (أنػػت)( )52مػػن الركػػائز المهمػػة فػػي بنػػا الػػنص السػػيرذاتي فهػػو عالمػػة لغويػػة
تستدعي مبدئيا ماهوـ الشخص بمعنييو النحوي والواقعي في النص ألنو يحيػ بمقتضػى كونػو

ضػػميرا سػػيرذاتيا علػػى خػػارج الػػنص بقػػدر إحالتػػو علػػى الشػػخص النحػػوي فػػي الػػنص( .)57ىػػذه
ا زدواجية في الوظياة التي ي حققها الضمير بوصاو وحدة لسانية مرجعية ىػي التػي تخلػق الذاتيػة
في اللغة  /النص والذاتيػة التػي نقصػدىا ىػي مقػدرة المػتكل – بغػض النظػر عػن نوعيػة الضػمير

المستخدـ – علػى طػرح ناسػو بوصػاو (ذاتػا) ال تتحػدد عبػر ا حسػاس الػذي يشػعر بػو كػ فػرد
عنػػدما يحػػس بذاتػػو ب ػ بوصػػاو الوحػػدة الناسػػية التػػي تتعػػالى علػػى ك ػ التجػػارب المعيشػػة التػػي
تتضػػمنها والتػػي تػػؤمن باسػػتمرارية الػػوعي وبهػػذا فالذاتيػػة ليسػػت إال ذل ػ االنتشػػار فػػي كينونػػة

خاصية جوىرية اللغة وال تتحدد إال من خالؿ القانوف اللساني للضمير(.)50
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وال تختلػ السػػيرة الذاتيػػة – سػػوا أكانػػت نثػػرا أـ شػػعرا بوصػػاها نصػػا حكائيػػا  -عػػن

غيرىا من األنواع األدبية في تعددية استعماؿ الضمائر في السرد (أنا ىو أنت) .غيػر أف األوؿ
أكثر ىيمنة في السرد السيرذاتي لكونو يحي علػى الػذات مباشػرة ويقلػ المسػافة الااصػلة بػين

السارد والشخصية المركزية ويسػم للسػارد مػن النػوع السػيرذاتي .أف يتحػدث بإسػمو الخػاص
أكثػػر ممػػا يسػػم للسػػرد المحكػػي بضػػمير الغائ ػ وذل ػ بسػػب تمػػاىي السػػارد مػػع الشخصػػية

المركزية( .)53ك ذل يجع إمكاف تحقػق الشػعر فيهػا – أي السػيرة الذاتيػة – واردا علػى نحػو
قػػوي ألف (أنػػا) الشػػعر ىػػي (أنػػا) الشػػاعر الموجػػودة فػػي القصػػيدة والمنشػػارة إلػػى ذاتػػين ذات
ورقية مكانها في الشعر وذات واقعية تحاوؿ الذات الشاعرة إًباتها في الشعر لتغدو في النهاية

(أنا) الشعر ماابقة علػى نحػو مػا أل (أنػا) المعرفيػة للشػاعر(.)51ومػن ىنػا تتشػك خصوصػية األنػا
الشػعرية السػيرذاتية والػػ(أنا) الشػعرية التػي نقصػػدىا ىػي البػػؤرة الذاتيػة والمتحولػة إلػػى بػؤرة ذاتيػػة
مرتباة بشبكات التجربة ومنظوماتها المتنوعة التي تعم آلياتهػا فػي الخلػق علػى تاعيػ التجربػة
الخاصة والتحرؾ على مساحة المكاف والزماف أفقيا وعموديا على النحو الذي ال يستجي فيو

تعبيريػػا لشخصػػية الشػػاعر بوصػػاو ذاتػػا اجتماعيػػة حس ػ

لترفعهػػا إلػػى مسػػتو الخيػػاؿ الشػػعري

الحر"(.)55وىذا يعني أف ال نقرأ الشعر في ظ الواقع -حس  -ب نقػرأ الواقػع فػي ظػ الشػعر
أيضا وليس داخ الواقع.

()59

ىػذا فضػػال علػى أف الػػ(أنا) الشػعرية عنػػد كثيػػر مػن شػػعرا العػرب ال تسػػتايع أف تغػػادر

مناقة الذات وكثيرا ما تتوحد ذات الشاعر ا نسانية بذاتو الشعرية وال يحتاج القػارئ إلػى عنػا

كبيػػر فػػي الكش ػ عػػن مػػواطن التشػػابو أو التاػػابق بػػين (أنػػا) الشػػاعر و(أنػػا) الكػػائن الشػػعري

الكامن في النص.
إف تمظهػػر ضػػمير المػػتكل -بوصػػاو مػػن أكثػػر الضػػمائر ىيمنػػة فػػي السػػرود الذاتيػػة -ال

يعػػد أمػػرا غريبػػا ألف السػػيرة الذاتيػػة علػػى نحػػو عػػاـ أدب قوامػػو الػ ػ (أنػػا) فهػػذا الضػػمير مصػػدر
الك ػػالـ وموض ػػوعو ف ػػي آف كم ػػا أن ػػو م ػػن أكث ػػر الض ػػمائر ق ػػدرة عل ػػى تقريػ ػ المس ػػافات وردـ

الاجوات وىو ما يمتفن العالقة بين الشخصية المبأرة والقارئ على اعتبػار أف السػرد فػي صػيغة
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السيد خلي شكري ىياس

د .عبد الستار عبد اهلل صال

الض ػ ػػمير الم ػ ػػتكل (أن ػ ػػا) وس ػ ػػيلة لتقليػ ػ ػ ص ػ ػػوت الكاتػ ػ ػ

المسرودة(.)51

ت ػ ػػدع احتم ػ ػػاؿ وق ػ ػػوع الحكاي ػ ػػة

ولكػػي ال يكػػوف كالمنػػا مجػػرد تنظيػػر محػػض سنستشػػهد بمقاػػع مػػن قصػػيدة (فػػي يػػومي

ذاؾ األخضر) لجبرا إبراىي جبرا بوصاو أنموذجا شعريا يتسيده ضمير المتكل القػائ بالسػرد
والخالق لنوع من التماىي بين الػ (أنا) الرواية/الساردة والػ (أنا) المروية /الشخصية المركزية:
في يومي ذاؾ األخضر
إذ كنت كالعود الاري
أخضر يومي وليلي
بين فروع التينة
آك التين الندي
مع رفقتي الحااة
(أقدامنا صخر مرمري!)
وأبو خلي يصي
راكضا في قنبازه
في إًرنا
وسوطو في يده
"واهلل ألذبحنمك !"
أكلت التوت والتين
وقاعت الجلنار !
واهلل ألذ … بػ … .حنمػ … ك ...

()58

يتخذ الشاعر من ضمير المتكل (أنػا) صػوتا سػرديا ناطقػا بهمػوـ الػذات وىػي تسػتذكر

ماضيها البعيد أياـ كاف صبيا يصوؿ ويجػوؿ مػع أقرانػو مػن الصػبية فػي الحػواكير ويقاػ الثمػار.
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وىػػي فػػي تمظهرىػػا بهػػذا الضػػمير إنمػػا تحػػاوؿ إيهػػاـ القػػارئ بالتمػػاىي والتوحػد معػػو لتخلػػق بػػذل

فضػػا سػػرديا مػػن شػػأنو أف يجمػػع بػػين أعػػواف السػػرد ويعػػزز لحمػػة التواص ػ بػػين األركػػاف الثالًػػة
(المؤل

السارد الشخصية المركزية).
لكػػن إمعػػاف النظػػر فػػي ىػػذه المسػػألة يكش ػ عػػن الاػػل الػػذي يرسػػمو ضػػمير المػػتكل

للقارئ حين يوىمو بالتاابق الحاصػ بػين السػارد والشخصػية المركزيػة فػي الصػوت والرؤيػة فػي
حػػين أنهمػػا مناصػػالف ولك ػ واحػػد منهمػػا مالم ػ تميػػزه ووظػػائ يضػػالع بهػػا األوؿ يتحػػدث
والثاني يعيش أحدىما يسكن نسيج الػنص واآلخػر قػائ فػي الخبػر يعرضػو علينػا الػنص .فػنحن

نعل ػ أف الػػذي يتػػذكر ىػػو الشػػاعر والسػػارد ينق ػ عػػن الشػػاعر ال عػػن الصػػبي ومػػا ذاؾ الوق ػ

الزمني المشخص في النص إال من باب التعليق تعليق الشاعر على جز من سيرة صػباه .وبهػذا
تتضػ ػ لن ػػا طبيع ػػة اللعب ػػة الت ػػي ح ػػاوؿ الض ػػمير م ػػن خالله ػػا زج الق ػػارئ فيه ػػا إنه ػػا لعب ػػة التجل ػػي

وا خاا  -كما يسميها شكري المبخوت -فالتجلي تبرزه ألواف ا تصاؿ بين الشخصية المركزية
والسػاردة وىػػو اتصػاؿ منبتػػو الواقػع بمػػا أنػو شػػخص واحػد عػػاش حيػاة ًػ شػرع يتػػذكرىا ًػ طاػػق
يرويها أما ا خاا فتبرزه ألواف االناصاؿ بين نوعي السرد وىو اناصاؿ يتأتى من تأسيس النص

على التخيي والان فالسارد بقدر ما لو من مالم الوجو الحقيقي فإف لو وجها نصيا يستق بو.
ومرد ىذه ا ستقاللية أف الشخصية المركزية ال يمكنهػا أف تضػالع بجػ الوظػائ التػي يضػالع

بها السارد في السرد(.)56ألف السارد – حس رأي جينيػت – يكػاد فػي الغالػ يعلػ أكثػر مػن
الشخصية المركزية حتى ولو كاف ىو الشخصية ناسها(.)92

وال تختل السيرة الذاتية المكتوبة بضمير الغائ عن تل المكتوبة بضمير المتكل

لارحها ا شكاالت ناسها (الهوية) و(تداخ األصوات) فظاىر األمر فيها أف الػ (أنا) الساردة

تختل عن الػ(أنا) المسرودة وباطن األمر أنهما شخص واحد ذو وظياتين فهو يعيش الحدث

فيكػػوف كائنػػا سػػيريا وىػػو يػػروي مػػا عاشػػو فيضػػالع بوظياػػة السػػرد وبهػػذا يخلػػق ضػػمير الغائ ػ
مسافة فاصلة بين السارد والشخصية المركزية.
ويتجلى ما طرحناه بشك واض في قصيدة (في يدي غيمة) لمحمود درويش:
أسرجوا الخي
ْ
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اليعرفوف لماذا
ولكنه أسرجوا الخي في السه

كاف المكاف معدا لمولده  :تملة
ات شرقا وغربا .وزيتونة
من رياحين أجداده تتلم ن

قرب ص
زيتونة في المصاح تنعلي ساوح اللغة …
َ

ص
لمسألة
ودخانا من الالزورد يؤًث ىذا النهار
ال
ُّ
تخص سو اهلل .آذار طا ن
يندؼ قانا على َش َج ِر
الشهر المدلم ن .آذار ن
اللوز.آذار يول خبيزة لانا الكنيسة

آذار أرض للي ِ السنونو و مرأةص
ٌ

تستعد لصرختها في البراري … و ُّ
ُّ
تمتد في
شجر السندياف
يولد اآلف طا ن
وصرختو
في شوؽ المكاف

()97

يحي ضمير الغائػ الباسػط بناػوذه علػى ىػذا المقاػع الشػعري علػى شخصػية الااػ

الص ػػغير المول ػػود ح ػػديثا بع ػػد أف وففػػر ل ػػو الس ػػارد أرض ػػية وص ػػاية تكم ػػن ف ػػي تهيئ ػػة مك ػػاف م ػػؤطر
بالرياحين وأشجار الزيتوف وزماف ىو أحد نهارات آذار الجميلة.

ويب ػػدو للوىل ػػة األول ػػى أف الس ػػمة المهيمن ػػة للس ػػرد ى ػػي أف الس ػػارد ك ػػائن ق ػػابع خ ػػارج

الحكاية مختل كػ االخػتالؼ عػن الشخصػية المتحػدث عنهػا وىػذا التبػاين بػين ىويػة السػارد

وىويػػة الكػػائن الػػورقي المتواجػػد فػػي الػػنص أد إلػػى إخاػػا شػػخص المؤلػ الػػذي أمسػػى واقعػػا

ضمنيا ورا الشخص المضالع بالسرد والعػال بػأجوا الػوالدة .وىػو فػي ىػذا الػنص سػارد كلػي
;:
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العل والحضػور .إذ نجػده علػى علػ منػذ ماتػت القصػيدة بمػا سػيحدث حتػى قبػ الػذين قػاموا
بعملية إسراج الخي :
أسرجوا الخي
ال يعرفوف لماذا
ولكنه أسرجوا الخي في السه

وىػػو علػػى علػ حتػػى بحالػػة المػػرأة وىػػي تسػػتعد للػػوالدة (و مػػراةص تسػػتعد لصػػرختها فػػي

البػراري) وىػو بػػذل يجعػ " الػػنص – عبػر الوظياػػة السػردية – مشػػدودا إلػى الاػػن بوصػاو قػػوة

مسهمة في خلق العال التخييلي وإحكاـ إنسجامو"(.)90

وال يخ تل األمر كثيرا مع ضػمير المخاطػ الػذي يخلػق ذات المسػألة الجماليػة التػي

يخلقها ضمير الغائ بين اركاف أعواف السرد:

وال تكت ْ اآلف شيئا
ُّ
فمد الحنين المسائي يوغ في الشاق البرتقالي
ىذا ىو البحر والعربات األنيقة تعبر
إف رياح ساكنة والنوارس ال تتقن االف فن العناؽ
…………….
تقوؿ
لقد فتحنا الشموس
ِ
ِ
والحزف
الحزف
وىذه الدروب إمتداد إلى
ىذا رماد الااولة يلبس أًوابنا
إف أىدابنا
بالغصوف القديمة مثقلة
والحساسين تهجر أعشاشها وتجي

()93
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يوظ الشاعر من خالؿ ضمير المخاط تقانة التجريد التي تخلق مسافة بين المبدع

وذاتو وبين المبدع والمسػتقب ( . )91وقػد وفػرت ىػذه التقانػة فرصػة مناسػبة لتأمػ الػذات ناسػها
كما لو كػاف يتأمػ شخصػا آخػر غيػره فهػو يمعػن فػي الاصػ بػين لحظػة الكتابػة ولحظػة الاعػ

وبهذا يكوف ىذا الضمير قد حذا حذو صاحبو ضمير الغائ في خلق نوع من الهػوة بػين أعػواف

السػػرد مػػع مراعػػاة الاػرؽ بينهمػػا مػػن حيػػث طبيعػػة ا حالػػة فالمخاطػ ياتػػرض بالضػػرورة وجػػود
متكل معو في مقاـ واحد أما الغائػ فيحيػ علػى شػخص غائػ عػن مقػاـ الكػالـ وال يحيػ

على شخص موجود في المقاـ(.)95

لكن ىذا ا يهاـ بعدـ التاابق بين من يعيش الحدث (الشخصية المركزية) ومن ينهض

بأعبا السرد (السارد) في السرود التي توظ ضمير الغائ أو المخاط تبدأ بالتالشػي عنػدما
يسػػتدرؾ القػػارئ أنػػو إزا نػػص سػػيرذاتي يحي ػ فيػػو الضػػمير علػػى " شػػخص واقعػػي ينس ػ إليػػو

مسؤولية تلام النص المكتوب "

()99

وذل بعد أف يسم بالتحقق من ىويتو خارج النص عن

طريق العقد السيرذاتي واس العل المثبت على الغالؼ اللذين يقوماف بالتوحيد بػين الشػخص
الػػواقعي المتمث ػ بػػالمؤل صػػاح الحيػػاة المسػػرودة فػػي الػػنص والشػػخص النحػػوي المتمث ػ

بالضمير وسنق عليهما الحقا في موضوع التاابق بين أعواف السرد.

وعلى ذل فالتاابق المزمع حدوًو في النص السيرذاتي يت باريقتين:
 األولػػى مباشػػرة  :وتتعلػػق بضػػمير المػػتكل علػػى أسػػاس أف ىػػذا الضػػمير يػػوى فػػي األسػػاسبالتاػػابق ألف السػػيرة الذاتيػػة أدب قوامػػو ال ػ (أنػػا) بصػػاتو مصػػدر الكػػالـ وموضػػوعو فػػي اآلف ذاتػػو

والتاابق المباشر يعني:
أنا المؤل = أنا السارد = أنا الشخصية المركزية.
 -الثاني ػػة غي ػػر مباش ػػرة  :و تتعل ػػق بض ػػمير الغائػ ػ وض ػػمير المخاطػ ػ

عل ػػى أس ػػاس أف االًن ػػين

يوىماف بعدـ التاابق ويؤكداف االناصػاؿ بػين مػن يعػيش الحػدث ومػن يكتػ قصػة حياتػو لػذا

فالتاابق يت عن طريق المعادلة المزدوجة :
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آذار ()0272
السارد= المؤل

النتيجة السارد = الشخصية المركزية (.)91
ومما تقدـ يتض أف تاابق الضمير العائد على السػارد مػع الشخصػية المركزيػة معػا ال

يعنػػي تبئيػػرا للمحكػػي علػػى الشخصػػية المركزيػػة األمػػر الػػذي دفػػع بجيػػرار جينيػػت إلػػى القػػوؿ إف

السػػارد السػػيرذاتي -سػػوا أتعلػػق األمػػر بسػػيرة ذاتيػػة واقعيػػة أـ متخيلػػة -مسػػموح لػػو أف يتحػػدث

باسػػمو الخػػاص أكث ػر ممػػا يسػػم لسػػارد محكػػي بضػػمير الغائ ػ أو المخاط ػ

وذل ػ بسػػب

تاابقو مع الشخصية المركزية بالذات .وإف التبئير الوحيد الذي يج أف نعتزمو يتحدد بالعالقػة

مع معلوماتو كسػارد ولػيس بالعالقػة مػع معلوماتػو الماضػية كشخصػية مركزيػة( .)98وىػذا يعنػي أف

التاابق التاـ بين السارد والشخصية المركزية أمر غير وارد حتى في النص السيرذاتي المكتػوب

بضػػمير المػػتكل فالسػػارد –حتمػػا -يعل ػ أكثػػر ممػػا تعلمػػو الشخصػػية المركزيػػة وبهػػذا يكػػوف
الضمير النحوي " ليس ملكا ألي شخص وإنمػا ىػو ملػ مشػاع يحيػ باسػتمرار علػى المػتلام

في لحظة ما أي على أشخاص مختلاين بحس سياؽ الكالـ ومستعم اللغة .فمرجع الضمير

ىو الخااب "( )96وىو بذل لام ال يمكن أف يحػدد إال بتحقػق الخاػاب ذلػ ألف الضػمير
النحوي – حس قوؿ بناست سوا أكػاف متكلمػا أـ مخاطبػا أـ غائبػا -لػيس لػو مػن ماهػوـ
خارج وظياتو االحالية وأنو بالنتيجػة ال يمكػن أف يقػوـ بوصػاو معيػارا للتمييػز بػين مبنػى أدبػي و

آخػػر( .)12ألف أي ضػػمير شخصػػي ال يحي ػ علػػى ماهػػوـ معػػين وألنػػو يػػؤدي وظياػػة ترتكػػز علػػى
ا حالة إلى اس أو إلى ذات قابلة ألف يشار إليها باس (.)17

وبمػػا أف الضػػمير ال يمث ػ إال الكػػائن النصػػي الكػػامن داخ ػ الخاػػاب فإنػػو ال يمكػػن

االعتماد عليو في التحقق من انتما نص ما – شعريا كاف أـ نثريا – إلى الحق السيرذاتي لذا
يتحػػت علينػػا البحػػث عػػن طػػرؽ أخػػر لتحقيػػق التاػػابق بػػين المؤل ػ  /الشػػاعر الػػذي يق ػ ورا
أعمالػػو بحكػ وصػ الػػنص  /القصػػيدة بالسػػيرة الذاتيػػة والسػػارد المنبثػػق مػػن الحاضػػر والقػػائ

باعػ ػ االس ػػتذكار واالس ػػتعادة وترتيػ ػ عناص ػػر الخا ػػاب والك ػػائن الس ػػيري ال ػػذي ال يتا ػػابق –
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الضرورة -مع المؤل /الشاعر والسارد بما ىو عليو بوصاو مخلوقا أدبيا في العم ناسو ألنو

مجمػػوع وعػػي السػػارد فػػي الحاضػػر وحيػػاة المؤل /الشػػاعر فػػي الماضػػي وإطاللػػة الاػػرد علػػى

المستقب (.)10

لقد أوجد لوجوف معيارين مهمين لتحقيق التاابق ىما :
أوال  :إسػ العلػ  :ويمثػ الوجػػود التػاـ لمػػا يسػمى ب ػ (المؤلػ ) وىػػو العالمػة الوحيػػدة فػي الػػنص

لخارج النص ال ري في إحالتو على شخص واقعي تنس إليو مسؤولية تلاػم الػنص المكتػوب.

شخص وجوده مؤكد وحقيقي خارج النص وفػي الػنص ومسػاحة مناورتػو تكمػن فػي كونػو شخصػا

واقعيػػا مسػػؤوال اجتماعيػػا ومنتجػػا للخاػػاب فػػي الوقػػت ناسػػو وبالنسػػبة للقػػارئ الػػذي ال يعػػرؼ

الشخص الواقعي وإف كاف يػؤمن بوجػوده فيتحػدد المؤلػ بوصػاو الشػخص القػادر علػى إنتػاج

ذل الخااب فيتصوره إذا اناالقا مما ينتجو(.)13

ومن ىنا تتض أىمية االس فػي الػنص السػيرذاتي المػذكور علػى غػالؼ الكتػاب وفػي

الصاحة األولى حتى إذا ذكر في النص فػإف التحقػق مػن أنػو إسػ المؤلػ ال يكػوف إال بػالعودة

إلػػى غػػالؼ الكتػػاب فهػػو العالمػػة الدالػػة الوحيػػدة علػػى وجػػود كػػائن اجتمػػاعي يمػػتهن الكتابػػة

ويضالع بمسؤولية ما يقاؿ أدبيا وقانونيا(.)11

ثانياا :طبيعااالعقع اللعقمباان لبايللعقملقاائلععق ااانللص انلمللعقاانيلينيماللمعل لينيماالل قاانل
عقسينةلعقذعييا(.)75

وحس لوجوف لدينا ًالًة تشكالت ممكنة بالنسبة للمعيارين :
 .7حالة الشخصية المركزية التػي تحمػ اسػما مغػايرا السػ المؤلػ (إسػ الشخصػية ≠ إسػ

المؤلػ ) وإنعػػداـ التاػػابق االسػػمي يبعػػده عػػن المجػػاؿ السػػيرذاتي ويػػدفع بػػو إلػػى مجػػاؿ

العم التخييلي الصرؼ كأف يكوف روائيا أو شعريا أو قصصيا أو مسرحيا.

 .0حالػػة الشخصػػية المركزيػػة التػػي ال تحم ػ أي إس ػ (الشخصػػية =  )0وىػػي الحالػػة األكثػػر
تعقيدا ألف ا س في النص غير محدد وإف كاف معروفػا ضػمنيا ألنػو معلػن علػى الغػالؼ
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وفػػي مث ػ ىػػذه الحالػػة ال يحس ػ عائديػػة الػػنص ا جناسػػية إال نػػوع الميثػػاؽ الػػذي يبرمػػو
المؤل مع القارئ في ًالث حاالت يمكن معاينتها أو تحديدىا على النحو اآلتي:
أ .حالة الميثاؽ التخييلي الصرؼ  :إذ يشار إلى الابيعة التخييلية للكتاب على صػاحة
الغالؼ كأف يكوف روائيا قصصػيا شػعريا مسػرحيا ..الػل وبهػذا يلغػي كػ إمكانيػة
للتاابق بين المؤل والشخصية المركزية.
ب .حالة عدـ وجود ميثاؽ  :أي أف المؤل يترؾ نصػو ماتوحػا علػى فضػا ات أجناسػية
غير محػددة .وبمػا أف الشخصػية لػيس لهػا اسػ والميثػاؽ النػوعي غيػر موجػود فػال

يمكن التحدث عن أي شك من أشكاؿ التاابق بين المؤل والسارد.
ج .حالة الميثاؽ السيرذاتي  :ليس للشخصية أي اس في الحكي ولكن المؤل يعلن
ضػػمنيا ناسػػو ماابقػػا للسػػارد ومػػن ًػ ماابقػػا للشخصػػية فػػي ميثػػاؽ أولػػي كػػأف يػػت
ذلػ ػ م ػػن خ ػػالؿ العن ػػاوين المخت ػػارة أو ف ػػي مق ػػدمات الكتػ ػ

المؤلاين.

أو ف ػػي تص ػػريحات

 .3حالة الشخصية المركزية التي تحم إس المؤلػ ناسػو (الشخصػية = المؤلػ ) ويكاػي
وجود ىذا التاابق االسمي لوضع العم في الحق السيرذاتي وفي ىذه الحالة يمكن أف

نميز حالتين من الميثاؽ :
أ .حالة انعداـ الميثاؽ  :إذ يالحم القارئ تاابق المؤل مع الشخصية المركزية :مع أنػو
ل يكن موضوع أي إعالف.
ب .حالػػة وجػػود الميثػػاؽ السػػيرذاتي  :ونقصػػد به ػػا ذل ػ العقػػد الػػذي يبرمػػو المؤل ػ م ػػع
القػػارئ بغيػػة التأكيػػد علػػى التاػػابق بػػين المؤل ػ والشخصػػية المركزيػػة والرجػػوع بك ػ

شي إلى االس الشخصي المكتوب على الغالؼ(.)19

وبهذا يكوف الميثاؽ السيرذاتي ىو الذي يحدد طبيعة النص ومالم القارئ االحتمالي

الذي سيوجو إليو الكات خاابو وىنا تكمن أىميتو في كونو الوسيط الذي يت بموجبو تحديد

نػػوع القػػرا ة وتوجيػػو القػػارئ إلػػى ىػػدؼ محػػدد فػػي أًنػػا عمليػػة القػػرا ة يػػتلخص فػػي كػػوف الػػنص
الموجو إلى القارئ ينتمي إلى نوع أدبي خاص ىو السيرة الذاتية.
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ويمكن ا عالف عن ىذا الميثاؽ عن طريق العنواف أو ا ىدا أو المقدمة أو البياف

الختامي عند اندريو جيد أو حتى األحاديث الصحاية أو ا عالمية التي تت في وقت النشػر أو

بعده(.)11

يتض مما تقدـ أف الميثاؽ السيرذاتي يت باريقتين :
 .7أف يصرح المؤل باسمو الشخصي أو بقرينة ال تدع شكا بتاابق الكائن النصي مع إس
المؤل

ومن ً االقرار بعائدية النص وانتمائو إلى النصوص السيرذاتية .وىو مػا يمكػن

أف نسميو بالميثاؽ السيرذاتي النصي.
 .0أف يصرح المؤل بأف النص ينتمي إلى سيرتو الذاتية وذل من خالؿ طرؽ عدة أشرنا
واليها في تعريانا للميثاؽ السيرذاتي و سنسميو الميثاؽ السيرذاتي ا حالي.
إف النظرة المتاحصة للنماذج السيرذاتية الشعرية المرشحة للدراسػة تكشػ أنهػا تضػ
بين دفتيها نوعين من المواًيق.
أوال  :الميثاؽ السيرذاتي النصي :وينقس على قسمين :
أ .الميثاؽ النصي الصري  :أي التصري بإس المؤل داخ النص ويظهر ىذا النوع في
ديواف (الجدارية) لمحمود درويش الذي يجسد فيو تجربتو الشخصػية وىػو يواجػو غػوؿ

الموت وقد بدأه الشاعر بمقاع استباقي صغير يرس من خاللو أفقا توقعيا ال يغػادر–
ك االحواؿ – مناقة السيرة :
ىذا ىو اسم
قالت امرأة
وغابت في الممر اللولبي …..

()18

علػػى طػػوؿ مسػػار السػػرد يلع ػ درويػػش لعبػػة الكػػر والاػػر مػػع القػػارئ فػػي التقػػارب أو

االبتعاد من التصري بػ(أناه) السيرية ليحتام –بذل  -بمسػافة فاصػلة بينػو وبػين السػارد وبػين
السػػارد والشخصػػية المركزيػػة .وتسػػتمر ىػػذه اللعبػػة إلػػى المقاػػع األخيػػر مػػن القصػػيدة  /الػػديواف

ليصرح فيها باسمو الحقيقي:
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جدار البيت لي …
واسمي وإف أخاأت لام اسمي
بخمسة أحرؼ أفقية التكوين لي :
والمتم ن ما مضى
َ
مي  /المتي ن والميت ن

حا ن  /الحديقة والحبيبة .حيرتاف وحسرتاف
ِ
والم ْستَع ٌد لموتو
والم َع ٌد ن
مر ن
مي  /المغا ن

الموعود منايا مريض المشتهى
واو  /الوداع الوردة الوساى

ت ووعد الوالدين
وال للوالدة أينما وج َد ْ
داؿ  /الدلي

الدرب دمعةن
ن

ودوري يدللني ويدميني /
دارةص درست
ف
وىذا االس لي ….

()16

وبهذا االختراؽ السيرذاتي الصارخ للمتن الشػعري ال يبقػي درويػش شػكا لػد القػارئ

علػػى أف الػػنص ينتمػػي إلػػى ذاتػػو الشػػاعرة وأنػػو شػػخص حاضػػر فػػي داخ ػ الخاػػاب مثلمػػا ىػػو
موجود في الواقع وعلى غالؼ الديواف.
وال يقتصر مث ىذا التصري على الجداريػة حسػ بػ نجػد ذلػ فػي قصػائد متارقػة

ف ػػي دي ػػواف دروي ػػش الش ػػعري منه ػػا (جن ػػدي يحلػ ػ بالزن ػػابق البيض ػػا )
البندقية)

()87

و (مزامير)

()80

و (أفي مث ىذا النشيد)(.)83

()82

و (كتاب ػػة عل ػػى ض ػػو

ويتكرر ىذا النوع من العقد عند محمد القيسي وقد كش ا ستقرا الااحص لشػعره

عن عدد من القصائد التي تض فػي طياتهػا مثػ ىػذا التعاقػد ولعػ أبرزىػا ماولتػو الشػعرية التػي
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أفػػرد لهػػا القيسػػي ديوانػػا كػػامال سػ فػماه (مجنػػوف عػػبس) الػػذي يناػػوي علػػى إسػػتراتيجية تسػػمية
تكتس شعريتها من تقمص القيسي لقناع عنترة العبسي.

لقد سعى القيسػي إلػى تأكيػد حضػوره فػي القصػيدة مػن خػالؿ توظياػو لضػمير المػتكل
علػى طػػوؿ مسػػار السػرد والبػػاله خمسػػين مقاعػػا ولػ يكتػ ِ بػػذل بػ عمػد إلػػى الكشػ عػػن
ىويتو في المقاع األخير من القصيدة :
غير واحد
سيأتي ن

سيأتي غير محمد القيسي
في ص
يوـ ما
في جي ص أو عص صر قادـ

ويغني لها ًانية َوتنايق

()81

أما بقية القصػائد التػي سػارت علػى ىػذا المنػواؿ فػي شػعر القيسػي فهػي ( :أيتهػا الغربػة

وداعػػا)( )85و (محمػػد الثػػاني يػػزؼ إلػػى سػػارا)( )89و (برقػػوؽ الػػروح)( )81و (قص ػيدة الػػدار)

()88

و(قلي من السرو)( )86و (رج يباي فػي المشػي)( )62و (عبػد اهلل يمتلػ أيامػو)( )67و (دفاعػا

عن والت ويتماف)( )60و (خابة األبن)(.)63

أما إبراىي نصر اهلل فل يشك عنده ىذا النػوع مػن التعاقػد حضػورا ملحوظػا إذ لػ

نجده إال في قصيدة واحدة ىي (أناشيد الصباح)( )61عندما يصرح فيهػا الشػاعر باسػمو الصػري
(إبراىي ).

ب -الميثاؽ النصي القرائني  :أي أف المؤل ال يصرح باسمو في النص وإنما بقرينة تدؿ عليو
بشك مؤكد وال تدع مجاال للش

وىذا النوع ال يحس إال بػالرجوع إلػى حيػاة المؤلػ

خارج النص بغية التأكد من صحة الميثاؽ الذي يريد الشاعر تثبيتو داخ النص من ذل

مػػا نجػػده فػػي اشػػعار القيسػػي عنػػدما يصػػرح بأسػػما أحػػد أفػػراد أسػػرتو فػػي الػػنص كمػػا ىػػي
الحاؿ في قصيدة (نقوش داكنة من رأس الناقورة) عندما يصرح باس ابنو فراس :
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منعزال ووحيدا أحل ن
وطن يستيقم من ِ
عمق الصدر جراح تأخذ في نزىتِها
إلي؟
فلماذا من شق في الباب تجيئين م
جراح
لماذا يستيق ٌ
م وطن تأخذ في النزىة والتجواؿ ٌ

القيسي طريدا
ولماذا يخار في الباؿ فراس
ن
يذرع أرصاة وموانو منعزال ووحيدا
يبحث عن مأو

أو ح يدفنئِون..؟

()65

فػي الػػنص تػػدخ شخصػػية (فػػراس القيسػػي) " بوصػاها عنصػػرا ممػوال مػػن عناصػػر توًيػػق

البعػ ػػد السػ ػػيرذاتي فػ ػػي القصػ ػػيدة بمػ ػػا تناػ ػػوي عليػ ػػو مػ ػػن حساسػ ػػية إسػ ػػترجاعية لصػ ػػورتها فػ ػػي

الذاكرة"( . )69لكن ىذا التصري ال يحس مسألة ا نتما إلى القصيدة السيرذاتية وإنما يجعلها

فػػي دائػػرة الترشػػي لحس ػ االنتمػػا التػػي تػػت بعػػد التأكػػد مػػن ىويػػة ىػػذه الشخصػػية فػػي الواقػػع

(خارج النص).
وب ػػالرجوع إل ػػى س ػػيرة القيس ػػي خ ػػارج نص ػػو الس ػػيرذاتي الش ػػعري تتضػ ػ ماابق ػػة ى ػػذه

الشخصية مع شخصية (فراس) ابن الشاعر ولع أوض دلي علػى ذلػ ا ىػدا المثبػت علػى
كتاب (كتاب االبن  :سيرة الارد والمكاف) والمهد إلى أبنائو الخمسة :
إلى:
فراس
بيساف
رلى
دالية و
غي خلي .
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وقد كبروا وعرفوا.

كمػػا نسػػتدؿ علػػى أف ىػػؤال ى ػ أبنػػاؤه ىػػو مػػا مثبػػت فػػي إحػػد رسػػائ القيسػػي إلػػى
صديقو محمد صابر عبيد إذ يقوؿ :
" تصرخ بي رلػى ابنتػي اخػرج يػا بابػا إذىػ إلػى الشػعرا أم ِ
ػش فقػط وابحػث عػن

مقهػى آخػػر ...أنػػا أحػس تمامػػا بػػإقتراب الغيػاب وأحػػس أخيػػرا باداحػة مسػػؤولية األب .لػ أتػػرؾ
له ػ بيتػػا كي ػ سػػيدفعوف األجػػرة الشػػهرية للسػػكن بعػػدي مػػن يسػػدد أقسػػاط الجامعػػة لداليػػة

وخلي ىذه مسألة ترىقني حقيقة"(.)61

وبهذا تتشك لدينا إشارة دامغة يمكن إعتمادىا ميثاقا يستند إليو في إنتساب الػنص
إلى القصيدة السيرذاتية .وبالاري قة ناسها يمكن معاينة القصائد األتية في شعر القيسي:
( .7مرًية الما ) يذكر فيها حمدة والدة الشاعر(.)68
( .0بيت حمدة) يذكر فيها حمدة (.)66
( .3علي دفاعي عن الياسمين) يذكر فيها حمدة (.)722
( .1إختصار) يذكر فيها اسمي ابنتيو (دالية بيساف)(.)727
( .5مجنوف عبس) يذكر فيها حمدة (.)720
( .9خابة ا بن) يذكر فيها حمدة ( )723وكذل زكية (أخت) الشاعر

()721

( .1زنابق الموت) يذكر فيها حمدة (.)725
ويظهر الميثاؽ النصي القرائي عند إبراىي نصر اهلل أيضا في قصيدتو (حديث عائلي)

وىػػو مختلػ عمػػا سػػبق فػػي كػػوف القرينػػة التػػي يوجػػدىا الشػػاعر ليسػػت اسػػما وإنمػػا رقمػػا يمثػ
قرينة تدؿ على عمر الشاعر:
يا أبي
بعد سبع و عشرين من سنوات الدما
بعد سبع و عشرين أنشودة
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في
بعد أف كبر العمر م

وغادرني مرح الااولة(.)729
اكتش اآلف :
أني كبرت على الاة الايبين ..أني افتقدت الهوا

حين اشرعت قلبي لك الشوارع
صرخت  :أريد الحياة
حين
ْ
وتتضػ معػػال ىػػذه القرينػػة العمريػػة ومػػد قػػدرتها علػػى ا حالػػة علػػى عمػػر الشػػاعر مػػن

خالؿ تذيي القصيدة بتاريل كتابتها والمصػادؼ ( – )7680/1/01و نػذكر أف ىػذه القصػيدة
ىػػي إحػػد القصػػائد القليلػػة نسػػبيا فػػي شػػعر إبػػراىي نصػػر اهلل التػػي تػػذي بتػػاريل – وكػػذل مػػن

خالؿ موجز حياة الشاعر في نهاية أعمالػو الشػعرية :إبػراىي نصػر اهلل مواليػد عمػاف  7651مػن

أبوين فلساينيين اقتلعا من أرضهما عاـ .)721(7618

وباالستدالؿ بالتاريل المثبت في أسا القصيدة بمعية العمر الزمني الػذي تقػره الػذات

الشػاعرة بوصػولها إلػى  01عامػا

مكانيػة الكشػ عػن عمػر الشػاعر خػارج الػنص  /فػي مناقػػة

السػػي رة الذاتيػػة ً ػ معاينػػة الاػػرؽ الرقمػػي بػػين مواليػػد الشػػاعر ( )7651وتػػاريل كتابػػة القصػػيدة

( ) 7680نص ػ إلػػى أف عمػػر الشػػاعر فػػي زمػػن كتابػػة القصػػيدة ماػػابق لعمػػره فػػي الػػنص أي فػػي

حػػدود ( ) 01عامػػا ممػػا يصػػل ميثاقػػا بػػين الشػػاعر والقػػارئ لقػػرا ة القصػػيدة بوصػػاها قصػػيدة
سيرذاتية(.)728

ثانيالل:لعقميثاقلعقسينذعيللعقخانجلنصل :ل

وقػػد أفػػرز الكش ػ االسػػتقرائي للعينػػات المختػػارة عػػن نػػوعين مػػن الميثػػاؽ السػػيرذاتي الخػػارج
نصي:
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لم -الميثاؽ السيرذاتي العنواني  :أي أف المؤل يعمد إلى إختيار عنوانات ال تترؾ شػكا فػي أف
الضمير النحوي الوارد في النص يعود على المؤل

كما نجد في (حياتي) ألحمد أمين أو

(قصة تجاربي مع الحقيقة) لغاندي:
وىػػذا النػػوع مػػن العنػػاوين يشػػك عتبػػة قرائيػػة ال يمكػػن تجاوزىػػا فػػي الدراسػػات السػػيرية

التي توليها أىمية خاصة وسنكتاي في ىذا الموضع بذكرىا ألننا سندرسها في محور خاص من
محاور البحث بوصاها عتبة من العتبات القرائية المهمة في النصوص السيرذاتية.
اناػػرد بهػػذا النػػوع مػػن الميثػػاؽ شػػاعراف مػػن شػػعرائنا األربعػػة ىمػػا  :محمػػد القيسػػي فػػي

(بضػػع كلمػػات للحػػديث عػػن فػػراس)

()726

و (بااقػػة إلػػى فػػراس)

()772

و (خابػػة ا بػػن)(.)777

وإبراىي نصراهلل في ديوانو السيري (بس األـ وا بن).
ب -الميثاؽ السيرذاتي ا حالي  :ويت ذل من خالؿ تصريحات المؤلاين في مقػدمات كتػبه
ل
أو في المقابالت والحوارات التي تجر معه في الوسائ المرئية أو السمعية أو المكتوبة.
ولعػ مػػن أبػػرز الشػػعرا وأكثػػرى إعترافػػا بوجػػوده فػػي نصوصػػو ا بداعيػػة جبػػرا إبػػراىي

جبرا الذي يعترؼ في أكثػر مػن مناسػبة أنػو موجػود فػي كتاباتػو وأنػو ال يسػتايع أف يعػزؿ ذاتػو

عما يكت :

" أما أنا فإنني دائما موجود في ًنايا المتاىات التي أبتدعها في كتاباتي ولست أجػد

عػػن ذل ػ فداحػػة فالكتابػػة عنػػدي ضػػرب مػػن ا عتػػراؼ وا عتػػراؼ يػػري الػػناس مػػن بعػػض مػػا

يثقلها"(.)770

ول يكن الشعر بمنأ عن مث ىذا التوجو ومثلما يصرح جبرا أنو موجود في رواياتو

وقصصو نجده يصرح بأنو موجود في شعره أيضا وقد أكد ذل في أحد حواراتػو عنػدما نووجػو

بحضػػوره فػػي رواياتػػو وال سػػيما (السػػاينة صػػيادوف فػػي شػػارع ضػػيق البحػػث عػػن وليػػد سػػعود)

فأكد أنو موجود حتى في دراساتو النقدية وفي الشػعر( .)773إذ ال يقػ الشػعر أىميػة عػن األنػواع
األدبية األخر التي كت فيها جبرا في كونو وًيقة أخر مػن الوًػائق الخارجػة عػن الػنص التػي

يمكن أف تسه في ايضاح جوان من سيرتو الشخصية وفهمها.
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ولع من أبرز الشواىد التي تدع ىذا الرأي أيضا تل ا حالة التي نجدىا فػي كتابػو

السيرذاتي الثاني –شارع األميرات – على ديوانو (تموز في المدينة) وبالتحديد قصيدة(بيت من
حجر) وذل في معرض حديثو عن الملهى الليلي.
" من يرجع إلى قصيدة (بيت من حجر) فػي مجموعػة (تمػوز فػي المدينػة) يجػد بعضػا

من ىمػوـ الجػو وبعضػا مػن الحالػة الناسػية التػي حاولػت يومئػذ ا يحػا بهػا فػي ىػذه القصػيدة

وقصػػائد أخػػر زامنتهػػا"

()771

وبهػػذا يكػػوف جبػػرا قػػد أوجػػد نوعػػا مػػن التعاقػػد بينػػو وبػػين القػػارئ

االحتمالي بأف ما جا في ىػذه القصػيدة ومػا زامنهػا مػن القصػائد لػيس مػن فعػ الخيػاؿ الشػعري

المحض وإنما يستند على تجربة معيشة من قب المؤل .

ومث ىذه التصريحات التي نجدىا عند جبرا تدعونا ألف ننظػر إلػى تجربتػو ا بداعيػة

برمتهػا علػػى أنهػا مػػن أكثػر التجػػارب العربيػة المعاصػػرة مػدعاة لاػػرح موضػوع السػػيرة الذاتيػة فػػي

كتاباتو ا بداعيػة .يػدعمنا فػي ذلػ أيضػا إصػداره لكتػابين فػي السػيرة الذاتيػة ىمػا البئػر األولػى:

وشارع األ ميرات .إذ يشك ىذا الموضوع الحيوي ظاىرة تحتاج إلػى دراسػة مسػتقلة ومستايضػة
يستقصػي فيهػػا الباحػػث سػػيرتو الذاتيػػة مػػن خػالؿ نتاجػػو ا بػػداعي (الروائػػي الشػػعري القصصػػي

النقػدي وحتػى الاػن التشػكيلي) فضػال علػى الكػ الهائػ مػن الرسػائ النقديػة التػي تنتظػر مػػن

الدارسين من يبحث عنها ويحررىا من قيد المكات الخاصة ويجعلها أماـ القرا (.)775

أمػػا محمػػود درويػػش فقػػد أفصػ عػػن ىػػذا النػػوع مػػن التعاقػػد فػػي كتابػػو السػػيري (ذاكػػرة
للنسياف) الذي عرؼ بأنو نص ماتوح يغرد خارج سرب العائلة األجناسية إذ يقوؿ في نهايتو:
" حيػػاتي فضػػيحة شػػعري وشػػعري فضػػيحة حيػػاتي " بمعنػػى أف ك ػ منهمػػا عنػػد درويػػش

مػرآة لخخػػر وفػػي ذلػ رسػػالة واضػػحة لقارئػػو .إف مػن يريػػد أف يالػػع علػى حيػػاة درويػػش عليػػو أف

يبحث عنها في شعره(.)779

ويخص درويػش –أيضػا -ديػوانين مػن دواوينػو الشػعرية بهػذا الميثػاؽ أولهمػا الجداريػة

التي يقوؿ عنها "ىذه التجربة من أغنى تجاربي الوجودية حيث يق ا نساف أماـ مصػيره وأمػاـ
شريط حياتو بكاملو أًنا االقتراب مػن المػوت وبالتػالي كػاف ال بػد مػن تسػجي مػا يشػبو السػيرة

الذاتية كخلاية لموضوع الموت"...

()771

وأضاؼ أف ىذه السيرة " ال تشػم فقػط تػاريل الاػرد
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ب تشم -إلى حد مػا -تػاريل المكػاف والعالقػة بالمكػاف وتػاريل سػؤاؿ المػوت كمػا ورد فػي
أقدـ النصوص ا نسانية عند جلجامش وفي (سار الجامعة) لسليماف وفي التوراة"(.)778

أما الثاني فكاف ديوانو (لمػاذا تركػت الحصػاف وحيػدا) وقػد صػرح بإنتمائػو إلػى السػيرة

الذاتية من خالؿ المقابلة التي أجراىا معو عباس بيضوف إذ يكشػ لػو أسػرار قصػائده فػي ىػذا

الديواف وأنو أراد أف يسج ما يشبو السيرة يعيد تألي ماضيو واصاا سيرتو فيو بأنها " ليست

شخصية حس ب تحم تاريخا عاما "

()776

في إشػارة منػو إلػى أف الػػ(أنا) الالسػاينية مػا ىػي

إال انعكاس عن الػ(أنا) الجمعية .ويص الديواف بأنو ديواف تااصي يومية يبحث الشعر فيػو عػن
" األشػػيا األولػػى فػػي العػػودة إلػػى السػػيرة األولػػى األمػػاكن األولػػى الحيوانػػات األولػػى الايػػور

األولى "(.)702

ً عاد ليؤكد ىذا القوؿ في مهرجاف الرباط للشعر العربي واصاا الديواف بأنو " عبارة

عن ما يشبو سيرة ذاتية أحتاي فيها بجماليات اللغة العربية وبجماليات المكاف وأفيػد فيهػا مػن

كػ أشػػكاؿ الكتابػػة الشػػعرية سػػوا أكانػػت بالتاعيلػػة أو بالشػػعر العمػػودي … معبػػرا مػػن خػػالؿ
الشك الشػعري عػن تاػور التجربػة الشػعرية ذاتهػا لػذا فهػي ليسػت سػيرة لشػخص مػا فقػط بػ

سيرة ألساليبي الشعرية"(.)707

وللقيسػػي رؤيتػػو الخاصػػة فػػي النظػػر إلػػى الشػػعر تتمث ػ فػػي أف الشػػعر مػػا ىػػو إالم حياتػػو

كلها ومن ً سيرتو الذاتية بمعنى أنو ال يمكن فه تجربتو من غير االقتناع بهذه الحقيقة(.)700
إذ يقوؿ  " :ل ادع لمغريات الحياة أف تصرفني عن القصيدة أو الشعر صار الشعر ك حياتي

وخارج القصيدة ال حياة لي "(.)703

ويقوؿ في تصري آخر " ببسػاطة الشػعر تػأطير لمػا أسػميو وجػودي وفضػاؤه فػي آف.

بعد ك مجموعة تصدر لي أحس أنني سأك عن الكتابة وأحػس باػراغ ىائػ فػي داخلػي لػ

أر م ػػا يع ػػادؿ ى ػػذا الرعػ ػ

صارخا"(.)701

إال ف ػػي الك ػػوابيس الليلي ػػة الت ػػي غالب ػػا م ػػا أراى ػػا وأىػ ػ ف م ػػن ن ػػومي

ويخػػرج بعػػد ذل ػ إلػػى توصػػي

نظػػري يػػر فيػػو أف " الشػػعر ىػػو جمػػوح نحػػو األشػػيا

البعيدة نحو األفق وغوص في أعماؽ الذات والذاكرة وما من ش أف ىذا الجمػوح والغػوص
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ال يتحػػدداف بػػأطر ًابتػػة أو معينػػة فمػػا مػػن شػػي يمكػػن أف يقيػػد الصػػهي
يخػػرج مػػن صػػل الػػروح "

()705

يوجػػو األنػػين الػػذي
أو ف

وبهػػذا يغػػدو الشػػعر لديػػو مصػػيرا واختيػػارا حاسػػما فػػي الحيػػاة إذ

يجد ناسو كائنا شعريا يمارس ك أفعالػو فػي الحيػاة باريقػة شػعرية وال حيػاة خػارج الشػعر .ىػذه

ىػػي سػػيرتو الشخصػػية لػػذا فهػػو يتالػػع إلػػى العػػال واألشػػيا بعػػين مزدحمػػة بضػػو الشػػعر(.)709

وإمعانػػا "فػػي تكػػريس ىػػذه المصػػيرية وتاعيلهػػا ميػػدانيا لػػيس علػػى صػػعيد الاع ػ الشػػعري بآفاقػػو
الانية ب الاع الحياتي بآفاقو ا جتماعية الواقعية "( )701يقوؿ القيسي " :القصػيدة مػالذ وعػزا

ما ركض متواص نحو فرح أو سكينة وىي اقتحاـ عتمة كثياة أبحث عبرىا عني عن أحزاني
المتناًرة بالدا أو ماردات فال أكتشػ إالم ىػذه الحاجػة حاجػة السػؤاؿ لػ أخلػص لعمػ أو
وظياة لبيت أو أسرة كما أخلصت لها .قلت القصيدة عملي ووظياتي بيتي وأسرتي"(.)708

إذف الشعر والحياة عند القيسػي يتماىيػاف حػد الػذوباف بػبعض ىػذا التمػاىي والتوحػد
يجع كال منهما معادال لخخر :الشعر ىو الحياة الحياة ىي الشعر.
وال يختل األمر كثيرا مع الشاعر إبراىي نصر اهلل الػذي ال يسػتايع أف يكتػ شػعرا

بمنأ عن الذات إذ يقوؿ " ال أكت عن خارج أحبو قب أف يغدو باريقة أو بأخر ىو ذاتي

الشاعرة بد ا باألشيا واألماكن والنباتات والبشر وإنتها باللغة "( .)706بنا علػى ذلػ تغػدو

ا لػ (أنا) الشاعرة " المركز البؤري األساسي والجوىري الذي يج فحصو ومعاينتو وتأويلو حين
يتعلق األمر بأي إجرا قرائي يغامر باقتحاـ عال القصيدة "( )732عنده.

إذف بعػػد ىػػذا العػػرض التاصػػيلي كي ػ سػػيتحقق التاػػابق بػػين أنػػا المؤل /الشػػاعر –أنػػا
السارد -أنا الشخصية المركزية في القصيدة السيرة الذاتية؟
وقب أف نجي على ىذا السؤاؿ البد أف نعػرج قلػيال إلػى طبيعػة القصػيدة السػيرذاتية

المهجنة من نػوعين أدبيػين ىمػا  :الشػعر الػذي ىػو فػي األسػاس عمػ تخييلػي والسػيرة الذاتيػة

التي تعتمد على الوقػائع الحياتيػة بوصػاها مػادة للسػرد ممػا يخلػق أفػق إنتظػار غيػر مسػتقر لػد

القػػارئ فػػأين ينتهػػي حػػدود الخيػػاؿ فػػي القصػػيدة السػػيرذاتية ؟ وأيػػن تبػػدأ حػػدود الػػذاكرة ؟ وىػ

تس ػػتايع ال ػػذاكرة -بص ػػاتها الم ػػنج ال ػػذي يق ػػدـ للس ػػيرة مادته ػػا األولي ػػة -أف تح ػػتام بش ػػكلها
الحقيقي األصي ؟
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بػػالابع ال يمكػػن أف تحػػتام بػػذل " فمػػا أف تصػػب موضػػوعا للسػػرد إال ويعػػاد إنتاجهػػا

طبقا لشروط تختل عن شروط تكونها قب أف تدرج في سياؽ التشكي الاني وعليو ال يمكػن
الحديث عن ماابقة (تامػة) بػين الوقػائع التاريخيػة المتصػلة بسػيرة الشخصػية الحقيقيػة والوقػائع

الاني ػػة المتص ػػلة بس ػػيرة الشخص ػػية النص ػػية (الك ػػائن الس ػػيري) فالوس ػػيط الس ػػردي يعي ػػد ترتيػ ػ

العالقػػات بمػػا يوافػػق شػػروط العػػال الانػػي الجديػػد"( .)737وعليػػو تأخػػذ األحػػداث والوقػػائع الانيػػة
المتصلة بسيرة الشخصية النصية طابع التشابو وليس طابع التاابق التاـ مػع األحػداث والوقػائع

التاريخيػػة المتصػػلة بسػػيرة الشخصػػية الحقيقيػػة علػػى أف ىػػذا ال يلغػػي التاػػابق بػػين المؤل ػ –

الكائن الحقيقي القابع خارج النص – والسارد الكائن السيري الكامن داخ النص والشخصػية
المركزية التي إليها تنس ك أحداث السيرة ووقائعهػا ألف التاػابق ىػو الػذي يؤسػس المشػابهة
في السيرة الذاتية ومن ً فهو نقاة االناالقة الحقيقية للسيرة الذاتية(.)730

ولتوضي عملية تحقق التاابق في النص الشعري السيرذاتي نستعين بمخاط (لوجوف)

مع استبداؿ النوع األدبي (السيرة الذاتية) بػ (القصيدة السيرذاتية) (.)733

توضي الرموز

= ماابق

مشابهة

أما النموذج فيعني  :الواقع الذي يدعي الملاوظ أنو يشابهو
يمث المؤل المدرج داخ عارضة الاص بػين الػنص وخػارج الػنص موقػع اسػمو علػى

غػػالؼ الكتػػاب وي ػرتبط بالسػػارد عػػن طريػػق التاػػابق الػػذي يمثلػػو الرمػػز (يسػػاوي(=)) الموجػػود
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ِ
معياراف ىما:
بينهما أما التاابق بين المؤل والشخصية المركزية فيحققو – كما أشرنا سالاا –
إس المؤل والميثاؽ السيرذاتي .وبهذا يحص التاابق بين األركاف الثالًة:
أنا المؤل = أنا السارد = أنا الشخصية المركزية
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أم ػػا عالم ػػة (يس ػػاوي =) الموج ػػودة ب ػػين ذات ال ػػتلام وذات الملا ػػوظ فتعن ػػي تا ػػابق

األحداث وىذا التاابق يقود بدوره إلى نوع من المشابهة مع النموذج بوصاو عالقة حقيقية بين

الشخصية والنموذج وعلى ذل فاف عالقػة التاػابق فػي الػنص السػيرذاتي ليسػت عالقػة بسػياة
بػ ىػي عالقػة العالقػات – كمػا يراىػا لوجػوف – وتػدؿ علػى أف السػارد يمثػ بالنسػبة للشخصػية
المركزية ما يمثلو المؤل بالنسبة لألنموذج(.)731

النتائج :
 .1أف القصػػيدة السػػيرذاتية سػػرد اسػػترجاعي لحيػػاة منظومػػة شػػعرا يػػروي فيهػػا شػػخص حقيقػػي
كسرا سيرية عن حياتػو ووجػوده الخػاص مرفكػزا حديثػو علػى الحيػاة الارديػة وعلػى تكػوين

شخصيتو بالخصوص ومستندا في ك ذل على آليات المنظومة الذاكراتية مػع ا شػارة

إلى أف ىذا الماهوـ قػد حػافم علػى أىػ مرتكػزات الػنص السػيرذاتي التػي حػددىا لوجػوف

في صوغو لماهوـ السيرة الذاتية.
 .2أوجػػد الشػػاعر لنصػػو اسػػتراتيجية خاصػػة تقػػوـ علػػى تهجػػين الشػػعر بالسػػرد وإقامػػة عالقػػة
متبادلػػة بػػين الػػذاكرة والخيػػاؿ بوصػ مػػادة القصػػيدة الخػػاـ التػػي سيضػػالع بسػػردىا فػػي

النص ىي الحياة الخاصة التي عاشها الشاعر.
 .3اسػػتخداـ مصػػال (التعػػالق النصػػي ا حػػالي) بػػدؿ مصػػال (الػػنص الملحػػق) ألف األوؿ
أكثر تعبيرا عن طبيعة التعالق الموجود بين نصين في حين أف مصال النص الملحق ال
ي ػػوحي به ػػذا التع ػػالق عل ػػى نح ػػو دقي ػػق لكون ػػو يش ػػك طرف ػػا واح ػػدا م ػػن أط ػػراؼ التع ػػالق

المتحقق بين نصين  :أحدىما سابق واآلخر الحق ومن تعالقهما مػع بعضػهما تنػتج ىػذه

العالقة أما النص الملحق فال يعني اصاالحيا سو أنو جا الحقا لنص مكتوب مسػبقا

وقػد يتعػػالق أو ال يتعػػالق مػػع سػػابقو وربمػػا جػػا مكمػػال لػػو ليػػدخ بػػذل ضػػمن مػػا يسػػميو
جيرار جينيت (التناصية االتساعية) التي تختل حتما عن التناصية ا حالية.
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 .4القصيدة السيرية نص شعري مما يعني ارتكازه على منظور رؤيوي فني يقوـ على التكثي

اللغػػوي والصػػوري علػػى أسػػاس اشػػتراطات الشػػعر ومزايػػاه الخاصػػة التػػي تػػولي اللغػػة أىميػػة

قصو .
 .5ش فك موضوع التعالق النصي ا حالي عند ك من جبرا والقيسي ظاىرة مهمة في شعرىما
إذ كػػاف مػػن السػػعة والشػػمولية بحيػػث يحتػػاج إلػػى دراسػػة مسػػتقلة يمكػػن للمشػػروع اف
يستقصي فيها السيرة الذاتية لك منهما من خالؿ نتاجهما ا بداعي.
 .6رصػػدت المشػػروع تعالقػػا ماصػػال عنػػد إبػػراىي نصػػر اهلل وقػػد جػػا فػػي محػػاور ًالًػػة :بػػين

نصوصػػو الشػػعرية وحواراتػػو وبػػين نصوصػػو الشػػعرية وشػػهاداتو فػػي التجربػػة الشػػعرية وبػػين

نصوصو الشعرية وشهاداتو في التجربة الروائية.
 .7فالقصيدة عند الشاعر الالسايني ال تبارح – غالبا – مناقػة الػذات وتخومهػا ألنهػا تنبػع
من شرطها ا نساني الحام لقضية مصيرية ال يق عند فضائها المحلي الضيق المػرتبط

بػػالارح السياسػػي لهػػذه القضػػية ب ػ يتعػػداىا إلػػى آفاقهػػا ا نسػػانية الرحبػػة الحاملػػة لله ػ
ا نساني بمداه الكوني الذي يحملو ك بني البشر.

 .8التصني أألجناسي أو النوعي للنصوص ل يعد أمرا يسيرا في بعض األنواع المهجنة التي
أخر .ويتض ذل على نحو جلي فػي السػيرة
أخذت تتمازج فيما بينها لتشك نوعا أدبيا َ
الذاتيػػة عنػػدما تتػػداخ مػػع غيرىػػا مػػن األنػػواع األدبيػػة لتشػػك بػػذل أنواعػػا أدبيػػة أنخػػر لهػػا

خصوصيتها النوعية المتشكلة من تهجين نوعين أدبيين من مثػ امتػزاج السػيرة الذاتيػة مػع

الرواية لتاػرز لنػا نوعػا خاصػا ىػو السػيرة الذاتيػة الروائيػة أو الروايػة السػيرذاتية مػع مالحظػة
الارؽ بين النوعين.

 .9إف القصيدة السػيرذاتية ال تسػتايع أف تلتػزـ بخايػة الروايػة التاريخيػة وزمنهػا المتػدرج مػن
المولد حتى النضج على نحو ما نراه في النص النثري وذل ألنها تقػوـ علػى لغػة خاصػة

وعالقات تركيبية وداللية وإيقاعية.
 .11القصيدة السيرذاتية تعد واحػدة مػن الممارسػات ا بداعيػة المهجنػة مػن جنسػين معػروفين

ىما  :الشػعر والسػيرة الذاتيػة مشػكلين بػذل نوعػا جديػدا يقػوـ علػى السػرد المكثػ -
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علػػى اعتبػػار أف القصػػيدة تقػػوـ علػػى ا يحػػا وا يمػػا وتكثي ػ الصػػور وال تسػػتايع أف

تج ػػاري الس ػػرود النثري ػػة ف ػػي ا طال ػػة وا س ػػهاب– ال ػػذي يتقابػ ػ في ػػو الس ػػارد والش ػػاعر

ويندرجاف معا في تداخ مستمر يكوف الشاعر مصدرا لذاكرة ومخيلة السارد الذي يأخذ
على عاتقو سرد األحداث.
 .11تكرس القصيدة السير ذاتية أعرافا جديدة فػي قػرا ة النصػوص الشػعرية تسػتلزـ بالضػرورة
البحػػث عػػن شػػعرية خاصػػة بهػػا تتخػػذ مػػن السػػردي فػػي الشػػعري نماػػا للكتابػػة ال تاتػػرض

كػوف السػرد نتػػو ا زائػػدا يبػػدو وكأنػػو ملصػػق علػػى جسػػد الػػنص الشػػعري بػ بوصػػاو مكونػػا
حيويا من النص.

 .12ال تختل السيرة الذاتية – سوا أكانت نثرا أـ شعرا بوصاها نصػا حكائيػا  -عػن غيرىػا
من األنواع األدبية في تعددية استعماؿ الضمائر في السرد (أنا ىو أنت) .غير أف األوؿ

أكثر ىيمنة في السرد السيرذاتي لكونو يحي على الذات مباشرة ويقل المسافة الااصلة
بين السارد والشخصية المركزية ويسم للسارد من النوع السيرذاتي .أف يتحدث بإسمو
الخاص أكثر مما يسم للسرد المحكي بضمير الغائ وذلػ بسػب تمػاىي السػارد مػع

الشخصية المركزية.
 .13وال تختلػ ا لسػػيرة الذاتيػػة المكتوبػػة بضػػمير الغائػ عػػن تلػ المكتوبػػة بضػػمير المػػتكل

لارحهػا ا شػكاالت ناسػها (الهويػة) و(تػداخ األصػػوات) فظػاىر األمػر فيهػا أف ال ػ (أنػػا)

الساردة تختل عن الػ(أنا) المسرودة وباطن األمر أنهما شخص واحد ذو وظياتين فهو

يعػػيش الحػػدث فيكػػوف كائنػػا سػػيريا وىػػو يػػروي مػػا عاشػػو فيضػػالع بوظياػػة السػػرد وبهػػذا
يخلق ضمير الغائ مسافة فاصلة بين السارد والشخصية المركزية.

 .14وفػػرت تقانػػة التجريػػد فرصػػة مناسػػبة لتأمػ الػػذات ناسػػها كمػػا لػػو كػػاف يتأمػ شخصػػا آخػػر

غيره فهو يمعن في الاص بين لحظة الكتابة ولحظة الاع وبهذا يكوف ىذا الضمير قد

حػػذا حػػذو صػػاحبو ضػػمير الغائػ فػػي خلػػق نػػوع مػػن الهػػوة بػػين أعػػواف السػػرد مػػع مراعػػاة
الارؽ بينهما من حيث طبيعة ا حالة فالمخاط ياترض بالضرورة وجػود مػتكل معػو فػي
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مقػػاـ واحػػد أمػػا الغائ ػ فيحي ػ علػػى شػػخص غائ ػ عػػن مقػػاـ الكػػالـ وال يحي ػ علػػى
شخص موجود في المقاـ.
 .15تأخػػذ األحػػدا ث والوقػػائع الانيػػة المتصػػلة بسػػيرة الشخصػػية النصػػية طػػابع التشػػابو ولػػيس
طػابع التاػابق التػاـ مػػع األحػداث والوقػائع التاريخيػة المتصػػلة بسػيرة الشخصػية الحقيقيػػة

علػػى أف ى ػػذا ال يلغ ػػي التا ػػابق ب ػػين المؤل ػ – الك ػػائن الحقيق ػػي الق ػػابع خ ػػارج ال ػػنص –

والسارد الكائن السػيري الكػامن داخػ الػنص والشخصػية المركزيػة التػي إليهػا تنسػ كػ

أحداث السيرة ووقائعها ألف التاابق ىو الػذي يؤسػس المشػابهة فػي السػيرة الذاتيػة ومػن

ً فهو نقاة االناالقة الحقيقية للسيرة الذاتية.

الهوامش :
_____________________
) (7فعػ ػ الق ػػرا ة  :نظري ػػة جمالي ػػة التج ػػاوب (ف ػػي األدب) فولغن ػػانته آي ػػزر ترجم ػػة  :حمي ػػد
لحمػداني والجاللػػي الكديػػة مابعػػة األفػق ومابعػػة النجػػاح فػػاس – المغػػرب : 7661

.70

( )0ـ.ف .70:

( ) 3ظػػاىرة التلقػػي فػػي األدب محمػػد علػػي الكػػردي مجلػػة عالمػػات النػػادي األدبػػي الثقػػافي
األدبي جدة الجز  30المجلد  8لسنة .08 :7666

بس ػػاـ قا ػػوس دار الكن ػػدي للنش ػػر
( )1اسػ ػتراتيجيات الق ػػرا ة (التأص ػػي وا ج ػػرا النق ػػدي) ف
والتوزيع إربد األردف ط.73 :7668 7

) ) 5ماهػػوـ القػػارئ وفع ػ القػػرا ة فػػي النقػػد األدبػػي المعاصػػر محمػػد خرمػػاش مجلػػة األقػػالـ
بغداد العدد 5لسنة .05 :7666

) )9استراتيجيات القرا ة (التأصي وا جرا النقدي) .73 :

( )1الػػنص السػػردي وتاعي ػ القػػرا ة حػػات عبػػد العظػػي مجلػػة فصػػوؿ القػػاىرة مجلػػد 79
العدد  3لسنة.87 :7668
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( )8أنساؽ الميثاؽ األطوبيػوغرافي  :السػيرة الذاتيػة بػالمغرب نموذجػا حسػن بحػراوي مجلػة
آفاؽ المغربية العدد  1-3لسنة .36 : 7681

( )6النص السردي وتاعي القرا ة .80-87 :

) )72النص السردي وتاعي القرا ة .80 :
) )77ـ .ف .81 :

) )70مرايػػا سػػاحلية  :مشػػكلة الهويػػة السػػردية عبػػد اهلل إبػػراىي
الكبر العدد  10لسنة  : 0227ا .9

مجلػػة عمػػاف أمانػػة عمػػاف

(*) الارؽ بين االًنين أف السيرة الذاتية الروائية ىي سيرة ذاتيػة مكتوبػة بقالػ الروايػة فػي حػين
أف الرواية السيرذاتية ىي رواية اتخذت من تجارب المؤل مادة للسرد .ينظر  :تمظهرات
التشك السيرذاتي :قرا ة في تجربة محمد القيسي السيرذاتية محمد صابر عبيد اتحاد

الكتاب العرب دمشق ط.736–731: 7 0225

)**) ويختل ػ

ىػػذا النػػوع عػػن السػػيرة الذاتيػػة الشػػعرية التػػي ىػػي سػػيرة نثريػػة محورىػػا التجربػػة

الشػػعرية ومػػا يتصػ بهػػا مػػن رؤ وتجػػارب وأفكػػار وقػػي أسػػهمت زمنيػػا فػػي تشػػكيلها كمػػا
نجد في تجارب عبد الوىػاب البيػاتي ونػزار قبػاني وصػالح عبػد الصػبور .ينظػر  :السػيرة

الذاتيػة الشػعرية  :قػرا ة فػػي التجربػة السػيرية لشػعرا الحداًػػة العربية محمػد صػابر عبيػػد

دائرة الثقافة واألعالـ الشارقة ط.78: 7666 7

( )7مرايا نرسيس :األنماط النوعية والتشكيالت البنائية لقصيدة السرد الحديثة حات الصكر
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع بيروت ط712 :7666 7

) )71في الذاكرة الشعرية :قيس كاظ الجنابي مابعة العاني بغداد 71-79: 7688

) (75السيرة الذاتية جورج ماي تعري  :محمػد القاضػي وعبػد اهلل صػولة المؤسسػة الوطنيػة
للترجمة والتحقيق والدراسات (بيت الحكمة) تونس ط.61 : 7660 7

) )79مرايا نرسيس .711:

( )71السيرة الذ اتية :الميثاؽ والتاريل االدبي فيليػ لوجػوف ترجمػة وتقػدي  :عمػر الحلػي
المركز الثقافي العربي بيروت ط.00 : 7661 7
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( )78أدب السػػيرة الذاتيػػة فػػي فرنسػػا  :الماػػاىي والتصػػورات فيليػ لوجػػوف ترجمػػة ضػػحى
شبيحة مجلة الثقافة األجنبية بغداد العدد الرابع لسنة .37 : 7681

( )76السيرة الذاتية الروائية الوظياة المزدوجة  :دراسة في ًالًية حنا مينا يمنى العيد مجلة
فصوؿ القاىرة المجلد  75العدد  1لسنة .70 : 7661

( )02السيرة الذاتية في األدب العربي الحديث  :حدود الجنس وإشكاالتو محمػد البػاردي
مجلة فصوؿ القاىرة المجلد  79العدد  3لسنة .96: 7661

) )07مرايا نرسيس .711 790-713 :
) )00ـ:.ف .791 :
) )03ـ.ف .716 :

( )01السيرة الذاتية الشعرية  :قرا ة في التجربة السيرية لشعرا الحداًة العربية .6:
( )05سيرة الغائ سيرة اآلتي  :السيرة الذاتية في كتاب األياـ لاو حسين .70 :
( )09ماهػػوـ الروايػػة السػػيرية عمػػر محمػػد الاالػ
لسنة .77: 7667

مجلػػة صػػوت نينػػو  -العػػراؽ العػػدد 7

( ) 01السيرة الروائية :إشكالية النوع والتهجين السردي عبد اهلل إبراىي مجلة نزو
عماف للصحافة والنشر العدد 71لسنة .71: 7668

مؤسسػة

( )08ينظر :شعرية طائر الضو  :جماليات التشكي والتعبير في قصائد إبراىي نصر اهلل (قػرا ة
ومنتخب ػػات) محم ػػد ص ػػابر عبي ػػد المؤسس ػػة العربي ػػة للدراس ػػات والنش ػػر بي ػػروت ط7

.69- 65 : 0221

( )06ينظر :مرايا نرسيس.72 :
( )32مرايا نرسيس .38 :
( )37ـ.ف .780 :

( )30الشػػعر العربػػي المعاصػػر  :قضػػاياه وظػػواىره الانيػػة عػػز الػػدين إسػػماعي دار العػػودة ودار
الثقافة بيروت ط .012 : 7699 7
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( )33مملكة الغجر علي جعار العالؽ دار الرشػيد للنشػر بغػداد ط -776 : 7687 7
.702

( )31شػػاعرية التػػاريل واألمكنػػة حػػوارات مػػع الشػػاعر عػػز الػػدين المناصػػرة المؤسسػػة العربيػػة
للدراسػ ػػات والنشػ ػػر بيػ ػػروت ط .721 : 0222 7وللوقػ ػػوؼ علػ ػػى تاصػ ػػيالت ىػ ػػذا
الموضوع ينظر  :بنية القصيدة في شعر عز الدين المناصرة فيص صال الشيل إبراىي

عماف-األردف ط .10-36 : 0229 7
القصيري دار مجدالوي للنشر والتوزيع ف

( )35السيرة الروائية إشكالية النوع والتهجين السردي .71:

( )39نقػال عػن :الشػػعر الحػديث يسػتعير تقنيػػات السػرد ًػائر زيػػن الػدين مجلػة المعرفػػة وزارة
الثقافة في الجمهورية العربية السورية العدد  117لسنة .713: 0220

( )31مرايا نرسيس .9:

( ) 38الداللة المرئية  :قرا ات في شعرية القصيدة الحديثػة علػي جعاػر العػالؽ دار الشػروؽ
للنشر والتوزيع عماف ط.716 : 0220 7

( )36قضايا الشعرية روماف ياكوبسن ترجمة :محمد الولي ومبػارؾ حنػوف دار توبقػاؿ للنشػر
الدار البيضا ط.72: 7688 7

( )12الداللة المرئية .755 :
( )17مرايا نرسيس .9:

( )10ا شارة الجمالية في المث القرآني عشتار داود محمد اتحػاد الكتػاب العػرب دمشػق
ط.707 :0225 7

( ) 13الك ػػالـ والخب ػػر  :مقدم ػػة الس ػػرد العرب ػػي س ػػعيد يقا ػػين المرك ػػز الثق ػػافي العرب ػػي ال ػػدار
البيضا ط.03 : 7661 7

( )11قضايا الشعرية .35:

( )15ا شارة الجمالية في المث القرآني .700:
( )19نقال عن مرايا نرسيس .16:

) (11الداللة المرئية .50 :
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( ) 52الداللػػة ا يحائيػػة فػػي الصػػيغة االفراديػػة صػػاية ماهػػري اتحػػاد الكتػػاب العػػرب دمشػػق
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المشروع القومي للترجمة ط 028: 7661 0وينظر :نظرية السرد من وجهة النظر الى
التبئير مجموعة مؤلاين ترجمة :ناجي مصااى منشورات الحوار األكاديمي والجامعي

الدار البيضا ط.91: 7686 7

( ) 51أقنعة النص سعيد الغانمي دار الشؤوف الثقافية العامة بغداد ط.90: 7 7667

( ) 7المغػػامرة الجماليػػة للػػنص الشػػعري محمػػد صػػابر عبيػػد دار الكت ػ الحػػديث دار جػػدارا
عماف ط.02: 0221 7
للكتاب العالمي ف
( )59أقنعة النص.93 :
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.99

( )56سيرة الغائ سيرة اآلتي67:
( )92ـ.ف .67:

( )97لمػػاذا تركػػت الحصػػاف وحيػػدا دار الانػػوف للاباعػػة والنشػػر القػػدس غػػزة ط7665 7
.02-76:
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إشراؼ أ.د فائق مصااى أحمد كلية اآلداب جامعة الموص

( )95سيرة الغائ سيرة اآلتي .63:

.12 : 7660

( )99السيرة الذاتية :الميثاؽ والتاريل األدبي.31 :

( )91ينظػػر :السػػيرة الذاتيػػة  :الميثػػاؽ والتػػاريل األدبػػي  08-01:سػػيرة الغائ ػ سػػيرة اآلتػػي
.73:

( )98نظرية السرد من وجهة النظر الى التبئير.91:
( )96سيرة الغائ سيرة اآلتي .73:

( )12انساؽ الميثاؽ االطوبيوغرافي .17:

( )17السيرة الذاتية  :الميثاؽ والتاريل األدبي .30:
( )10مرايا نرسيس .17:

( )13السيرة الذاتية  :الميثاؽ والتاريل األدبي .35-31:
( )11سيرة الغائ سيرة اآلتي .10:

( )15السيرة الذاتية  :الميثاؽ والتاريل األدبي .17:
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االطوبيوغرافي.19-10:

( )11أدب السيرة الذاتية في فرنسا .06:

( )18جدارية دار رياض الريس للنشر بيروت ط720: 0222 7
( )16جدارية .723-720:

( )82ديواف محمود درويش دار العودة بيروت ط 7 7687ج.767 : 7
( )87ـ.ف ج.338: 7
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( )61رسالة من محمد القيسي إلى د .محمد صابر عبيد بتاريل .0227/70/07
( )68األعماؿ الشعرية محمد القيسي ج: 310: 7
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( )721األعماؿ الشعرية .993 :

( )728ينظر :شعرية طائر الضو .60-67:

( )726األعماؿ الشعرية محمد القيسي ج.799: 7
( )772ـ.ف ج.703: 7
( )777ـ.ف ج.103: 3

( ) 770الحرية والاوفػاف :دراسػات نقديػة المؤسسػة العربيػة للدراسػات والنشػر بيػروت ط7

 03: 7616وينظر :أقنعة الحقيقة وأقنعة الخياؿ المؤسسػة العربيػة للدراسػات والنشػر
بيروت ط.77: 7660 7

( )773معايشػ ػ ػػة النمػ ػ ػػرة وأوراؽ أخػ ػ ػػر
ط.099: 7 7660

المؤسسػ ػ ػػة العربيػ ػ ػػة للدراسػ ػ ػػات والنشػ ػ ػػر بيػ ػ ػػروت

( )771شارع األميرات المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت ط.722: 7661 7

( )775ينظر :سيرة جبرا الذاتية في البئر األولى وشارع األميػرات خليػ شػكري ىيػاس اتحػاد
الكتاب العرب دمشق ط.773-58: 7 0227

( )779ذاكرة للنسياف المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت ط.007 :7662 0

( ) 771من مقابلة أجريت معو في العاصمة المغربية الرباط أًنا حضوره مهرجاف الشعر العربي

وقد نشرت على االنترنيتhttp://www.arabb2000.net Page 2 of 2:
:
) (2ـ .ف :http://www.arabb2000.net Page 2 of 2 :
( )776نقال عن مرايا نرسيس .790:

( )702نقال عن ـ.ف .790:
(5) http:// www. arab 2000.net : page 2 of 2
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 عبد الستار عبد اهلل صال.د

The Autobiography Poem and Reading Strategy in The
Contemporary Palestanian Verse
Abstract
Alsermatip poem is one of the species sought in times of
modern methodologies to confirm its presence in space as a
reading somewhat literary novel, it came to the presence of
literary cross-fertilization of both sexes are: poetry,
autobiography, and so devoted to new usages in reading texts,
necessarily requiring Search the poetics of their own, like any
text Gaii, they have to have mechanisms and private
foundations, it is the process of questioning the text, as read off
of the research system in the functioning of the text, as it
provides an appropriate opportunity to reveal the strategies the
author in the formation of the text and structure.
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