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Abstract
During the period of modernity, Arabic poetry acquired a kind of
objectivity that saved it from pure lyricism, drawing inspiration for its
techniques from the core of dramatic and narrative art, in which the
degree of intensity increases as a result of the dialogic characteristics and
the predominance of tension and the various linguistic levels and
conflicts. With it, the dialogical theory of Bakhtin was divided, which
constituted a decisive turning point for the creation of a new vision of the
world that shook the foundations of the monist and hegemonic vision of
self-direction. The polyphony phenomenon, as a main branch of it,
reinforced the plurality of perspectives and visions and heralded the
conflicting opinions and positions and ideological dialogue in a vast
democratic space, so that every voice and consciousness could freely
express itself in light of bilateral dialogues and acceptance of the other. In
this research, we focus on the technical components of the phenomenons
such as the multiplicity of ideologies represented in the multiplicity of
personalities, the heteroglosia and plural language patterns, parodies,
interfering genders, and intertextuality. We conclude that the multiplicity
of voices is taking place in modernist literature in full swing.Whether it is
poetry or prose, the point is the plurality of discourseas the writer strives
sincerely to use the dialogue spaces to provide a visionary democracy
that is honest and not false, and that the dominant ego is broken into
conflicting subjects in free and heated dialogues that savepoetry from
subjectivity.
Keywords: Bakhtin’s dialogical theory, Polyphony, Heteroglosia,
Parody, Embedded genders, Narrative-dramatic poem.
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يف فرتة احلداثة ،اكتسب الشعر العريب نوعا من املوضوعية اليت خلّصته من الغنائية البحتة ،ابستيحاء تقنياته من
فّن الدراما والسرد الذین ترتفع فيهما درجة الكثافة نتيجة للسمة احلواریة وغلبة التوتّر واملستوايت اللغویة
صميم ّ
تنسم النظریة احلواریة لباختني ،واليت شكّلت منعرجا حامسا لصنع رؤیة جدیدة للعامل
الع ّدة وصراع النظرات؛ فإذا به ّ
التوجه .ظاهرة البوليفونية ،كفرع رئيس هلا ،وطّدت لتعددیة
زعزعت أسس الرؤیة األحادیة واملهيمنة الذاتية ّ
املنظورات والرؤى وب ّشرت بتضارب اآلراء واملواقف وحتاور اإلیدیولوجيات يف فضاء دميقراطي فسيح ،إذ ميكن لكل
صوت ووعيذايت التعبري عن نفسه حبریة يف ظل حوارات ثنائية وقبول اآلخر .رغم أ ّن ابختني ،وبتغليبه السردي
على الشعري ،طبّق حتليله على الروایة ،فإن األنواع تالمحت تدرجييا بفعل فكرة التهجني األجناسي واستفاد
ترسبات مبدأ "املؤلف
الشاعر من إجنازات الظاهرة التعددیة إثراء لتجربتهّ ،
فتبّن رؤیة متكثرة للتخلص هنائيا من ّ
أوال" وخللق حلبة متعددة األقطاب ،حيث یديل ممثّلوها آبرائهم يف مساحة احلریة الرحبة .نزوال عند ضرورة دراسة
كيفية ختصيب الشعر بتقاانت وافدة ،قمنا إبجراء حبث من خالل الرتكيز على املكوانت التقنية للظاهرة مثل تعدد
اإلیدیولوجيات متمثـلة يف تعدد الشخصيات ،تعدد اللغات وأمناطها ،احملاكاة الساخرة ،األجناس املتخلّلة،
والتناص ،يف نطاق للشعر توسعنا فيه إلعطاء رؤیة شبه عامة عن انتشار الظاهرة ومنهجنا يف البحث منهج
وصفي-حتليلي وفق معطيات الظاهرة وتفسريات النقاد هلا .واستنتج أ ّن تعدد األصوات جيري يف الشعر احلداثي
على قدم وساق والعربة على تعددیة اخلطاب وال نلقي ابال أهو شعري أم نثري ،وأن الشاعر جيهد خملصا جلعل
الفضاءات احلواریة مهدا لتوفري دميوقراطية رؤیویة أمينة وليست زائفة ،مث إ ّن األان املسيطر انكسر إىل ذوات
متصارعة يف حوارات حرة حمتدمة خلصت الشعر من الذاتية واملباشرة.
الكلمات املفتاحية :احلواریة ،التعددیة ،تعدد األصوات ،األجناس املتخلّلة ،الباروداي ،تعدد اللغات
(هرتوغلوسيا).
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 .1املقدمة

املعروف أن الشعر العريب كان غنائيا خالل عصوره املختلفة ومل یتسن للعرب جتربة لون آخر سوى
هذه الغنائية املفرطة ،وإن اقرتب أحياان ايل السرد واحلكایة يف الشعر ،إال أن التقاليد الشعریة
السائدة واألعراف احملددة حبسم ،كانت األكثر صمودا أمام أي تغيري و حسب ما یذكر النقاد
مثل اخلياط ،فإن الوظيفة السياسية االجتماعية الفردیة للشعر مل تفرض البحث عن أنواع مغایرة
مادامت تتحقق االغراض يف نفس املنحى األحادي للشعر .لكن هبذا املنحى وبربوز الذات /األان
كانت التقریریة واملباشرة تتصيدان القصيدة الغنائية بفخاخهما خالفا ملا يف السرد القصصي
والتمثيل املسرحي والذي ینكسر فيهما األان إىل ذوات متصارعة یتصاعد هبا الشاعر إىل حلظة
االحتدام ،حسب مصطلح الناقد اجلبيلي ،أي حلظة الدراما اليت توقف تدفق الغنائية .ولسد هذه
الفجوة وتداركا للثغرة ومسایرة مع فضاءات شعریة وافدة وغريوافدة حني الشاعر العريب احلدیث
ابلقصيدة العربية إىل خصائص سردیة ودرامية ،سواء يف مضموهنا النفسي والشعوري والفكري أو
يف بنائها الفّن وانتفع الشعر من عناصر الروایة وأخذ منه السرد ،ومن املسرحية وأخذ منه الطابع
الدرامي الذي متثل بتعدد األصوات واعتماد أسلوب احلوار يف نقل الصراع وتنميته حسب توكيد
الناقد الصكر.مع تالشي املعتقدات التقليدیة حول التمييز الكامل بني الشعر والنثر يف ظل
التهجني األجناسي ،نعتقد اآلن أ ّن الشعر ،كسائر الفنون البشریة األخرى ،قادر على االنتفاع
بتقنيات وافدة عليه خللق القيمة الفنية األدبية ليجعل نفسه أكثر دیناميكية وثراء دالليا .یبقي
احملور األساسللشعر وهو ماهيته الثابته كما كان ،ولكن التقنيات احلدیثة االضافة اىل ساحة
الشعر ،یتم فيها إجراء تغيريات مالئمة ،لتتكيّف وخصوصية فضاءات الشعر احلدیثة وهكذا نرى
أ ّن الشعر اتبع للطابع الشمويل لألدب وهو احلواریة اليت ختتلط فيها اآلراء واألصوات ،وتتعارض
وتتباحث ،وتؤدي هنائيا إىل التآزر والتآخي يف الكشف عن معان بكرة.
رغم أ ّن ميخائيل ابختني ،املؤسس لنظریة احلواریة ،أكد أ ّن تعدد األصوامتن خصائص الروایة
وأن الشعرعمل فردي ال یقبل تعدد األصوات والرؤى ،فمن الضروري أن نؤكد أ ّن هذا القول
یكون صحيحايف الشعر التصویري املعتمد على الصورة الشعریة واجملاز يف التعبري واملفتقر اىل السرد
واحلدثية النصية ،اما يف القصائد السردیة ،املعتمدة على السرد وتعدد األحداث والشخوص
والدرامية املعتمدة على الثنائيات الضدیة واملداخالت اجلدالية ،فمن الواضح إمكانية
تعدداألصوات والرؤى فيه(انظر :املوسويhttps://www.almothaqaf.com/readings-2015 :
.)1/898388يف القصيدة املتعددة ،خيتبئ الشاعر وراء إمكاانت تقنية البوليفونية وخيفي رؤیته
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جيسد اإلیدیولوجيات واألحداث واألفكار املتعددة ومواقف الشخصيات
للعامل ،وبدال من ذلك ّ
املعنيةيف شكل لغات وأصوات متعددة وهبذه التقاانت واالنزايحات رمبا یتجلّى تعدداألصوات
وتداخلها يف القصيدة أكثر من حضورها يف السرد القصصي احلكائي.
يف هذا املقال ومن خالل رصد ومالحظة أبرز مناذج تقنيات التعددیة الصوتية يف الشعر
السردي-الدرامي املعاصر لدى شعراءه يف نطاق العامل العريب ،يف ضوء نظریة ابختني احلواریة ،نرید
اإلجابة عن كيفية اإلستخدام الواعي لظاهرة تعدداألصوات فيه ومدى تقدم هذا الشعر يف جتنب
املونولوجية بتوظيفه للتقنيات التعددیة والتعرف على مواطن القوة والضعف فيها يف حتقيق األجواء
املتعددة األقطاب واخلطاب املتكثر األوجه ،لنقدم منظورا حول اتساع دائرة استخدام الظاهرة فيه
ونعلم أهنا كانت قد خطت خطوات شاسعة يف جمال األدب النثري املعاصر.

 .1-1خلفيات البحث

فتطرق اليها الدارسون
نظریة ابختني البوليفونية التزال موضع اهتمام لباحثي األدب والنقادّ ،
والنقاد وطبّقوها على نصوص أدبية يف األدب العريب نعرض قسما منها :مقال «البوليفونية يف
الروایة النسویة ،دراسة مقارنة بني روایة ذاكرة اجلسد وروایة چراغ ها را من خاموش میکنم»
لفاطمة اكربي زاده املنشور فی جملة اجلمعية األیرانية للغة العربية وآداهبا(،)1397اعتمدت فيه
الباحثة على ثالث نقاط وهي :الراوي واستقاللية الشخصيات ،واملنظور االیدئولوجي .ومقال
«تعدد األصوات يف روایة الزیّن بركات جلمال الغيطاين» لعلريضا كاهه وآخرین يف جملة اللغة
العربية وآداهبا بفردیس فارايب جلامعة هتران ( )1436إذ یتناول الباحثون روایة بركات والسرد
املتناوب فيها عرب الضمريین الغائب واملتكلم وتضمن الروایة أفكارا ومواقف متنوعة تعلن التباین
بني املواقف والشخصيات وتداخل األجناس بتوظيف التناصات القرآنية إىل جانب توظيف
الرزاز
األ مثال الشعبية .ومقال «جتليات السرد البوليفوين يف روایة اعرتافات كامت الصوت ملؤنس ّ
ابعتباره مظهرا من مظاهر مابعد احلداثة» لزهرا هبشيت وآخرین يف جملة إضاءات نقدیة (،)1397
تطرقوا إىل تعریف مفهوم السرد البوليفوين وتعدد الرواة وتعدد البؤرة فقط .مث مقال «مرااي
ّ
البوليفونية يف روایة الزمن املوحش على ضوء نظریة ابختني السردیة» لرضا آنسته وآخرین يف جملة
األدب العريب( ،)1398إذ انقشوا فيها عدة تقاانت بوليفونية .أ ّما يف جمال الشعر العريب فلم حنصل
إال على تدوینات منشورة يف مواقع منها مقال« :القصيدة البوليفونية وشعریة تعدد األصوات،
املدونة الشعریة الكاملة لعبدالعزیز املقاحل» ألمحد عزي صغري ،منشورا يف ملتقي االدابء
قراءة يف ّ
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واملبدعني(،)2012إذ تناول الباحث فيه إىل انفتاح األجناس األدبية على بعضها وتضمني الشعر
احلوار والسرد وتوظيف الرتاث واألسطورة يف شعر املقاحل ،ویبدو لنا أ ّن املقال بعيد عن املفهوم
اخلاص للحواریة البوليفونية .وتدوینة حبثية عنواهنا« :ظاهرة تع ّدد األصوات يف النص الشعري
حممـد حسن يف جامعة الكوفة ،حاوال دراسة
العراقي ،دراسة حتليلية» لعباس حسن جاسم وسهام ّ
تقاانت البوليفونية والكشف عنها يف الشعر العريب املعاصر كإملامة عن بعد .هكذا نالحظ أ ّن
دراسات البوليفونية يف األدب العريب ،يف إیران حمصورة يف الفن القصصي وليس الشعر والدراستان
العربيتان أوالمها خلطت مفهوم املصطلح وغريه من املفاهيم والثانية حمصورة يف تقاانت هي التناص
وتعدد اإلیدیولوجيات واستخدام اللهجة العامية وذلك خاصة يف الشعر العراقي ،فتبقى دراستنا
هذه هي أول دراسة بوليفونية تتناول الشعر العريب بصورة موسعة.

 .2إرهاصات تعددية يف القصيدة السردية – الدرامية:

بعد قرون من الصراع النقدي حول األجناس األدبية وما مييز كال منها من مواصفات ذاتية ،طفت
على سطح النقد األديب قضية تداخل األجناس وامتزاجها نتيجة الكتابة ضداألجناسية أو رفض
جتنيس األدب(أبومصطفى.)44 :2015 ،لکن التداخل واالنزايح والتواصل بينها واستفادة كل نوع
من خصائص النوع اآلخر ،الیعّن البتة ضياع احلدود الفاصلة غائيا ،إمنا املراد أ ّن هناك تبادال
للمزااي الداخلية لألجناس ،دون إحداث أي نوع من اإلرابك فيها ،بل رمبا سيؤدي ذلك إىل
تنميتها وتوسيع مداها وحيویتها .القصيدة مهما أوغلت يف شعاب السرد واستفادت من
خصائص القص واملسرح ،فاهنا حتتفظ دوما خبصوصيتها الشعریة(احلريب.)7 :2008 ،هكذا تشعبت
وتفرعت القصيدة احلدیثة واستفادت يف بنيتها من األنساب الشعریة واألجناس األدبية املتجاورة
فلم تبق حركتها يف خط وحيد ،بل سارت على خطوط غنائية درامية ملحمية سردیة معا(املوسى،
 )5 :2010ش ّكلت خلفيات تع ّددیة كظروف مشاركة لتكوین القصيدة البوليفونية فيما بعد.
 .1-2سردية القصيدة
متيّز الشعر العريب بدءا بنصوصه القدمية بطابعه الغنائي ما جعلته یبتعد عن كونه متثيليا أو مالمحا
فبقي حبيس الذائقة العربية األحادیة(عروس 2016 ،الف .)145 :يف املقابل فإن القصيدة السردیة،
بروحها اإلحيائي ،التنقل األحداث املاثلة أمام الذات الشاعرة نقال تقریراي بل تعيد سياق معطياهتا
ضمن رؤیة فنية تربز إمكاانهتا الداللية وقدرهتا اإلحيائية وخترجها من حدودها الضيقة إىل آفاق
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واسعة(صرصور،) 5 : 2008 ،فحدث يف ظل تداخل األجناس أ ّن السرد وهو األداة اليت متكن كل
أدیب أبن حيكي به قصة واحدة بطرق متعددة ،ملیقتصر على الروایة والقصة ،فامتد إىل النص
الشعري فولّد القصيدة السردیة(حلمداين.)45 :1991 ،وامللفت أ ّن جانبا مهما يف الشعر العريب مل
یعره الدرس النقدي اهتماما الئقا وهو حضور اجلانب القصصي وروایة األحداث وإدارة احلوار
قدیكون حوارا حقيقيا أو متخيّال وهذا
على ألسنة الشخصيات املتفاعلة يف عامل النص الشعري ما
ّ
كاجتاه عام قائم بذاته جانب غريمدروس اال يف نطاق ضيق(عروس 2016 ،الف ،)145 :فنظر
بعض الشعراء إىل السرد احلكائي يف أعماهلم أنه هو الذي یبعدها عن الطابع الغنائي الذايت
وینقلها إىل طابع إنساين ،فيصبح الشعر تصویرا لتفاعل أحداث وصراع شخصيات وفضاء احلوار
ما جيعل تشكيل النص أقرب إىل التشكيل السردي احلدیث؛ فاجتهوا إىل املوضوعية ابلسردیة
والدرامية ،وأحالوا التجربة الذاتية إىل جتربة إنسانية أي اجتماعية ثنائية األطراف.
 .2-2درامية القصيدة
لقد مضى الشاعر املعاصر ابلشعر ذيالطابع السردي أشواطا حنو صفة تداخل األجناس بواسطة
استلهام العناصر البنائية لألجناس اجملاورة واستثمار طاقاهتا التعبريیة .إ ّن التفاعل بني املكوانت
البنائية يف النص الشعري السردي جعل هذا النص ینحو إىل الدرامية(أنظر:عروس2016 ،ب-99:
 .)100یتعلق البناء الدرامي أساسا ابملسرح وما يف عامله العجيب من فضاء وصراع وأتزم وقد نقل
الشاعر احلدیث تلك القضااي وألبسها عباءة الشعر فعمل على جتسيد أبعاد رؤیویة يفصورة
أ شخاص تتصارع وتتحاور ومن خالل تصارعها ینمو بناء القصيدة وتربز دراميتها(عشري زاید،
 .)195- 194 :2008إ ّن عناصر الشعر البنائية املستقاة من األجناس اجملاورة تتمثل يف احلدث
واحلوار والفضاء والشخصيات والزمان وینتج عن التفاعل بني خمتلف هذه العناصر والعالقات اليت
تنشأ بينها وبني غريها من مكوانت نصية وسياقية ما یعرف ابلبناء الدرامي للقصيدة متداخلة
األجناس األدبية .وما مييز الدراما ،هو قدرهتا املاثلة يف تقنياهتا املتعددة مما یزید من إمكاانت
النص الشعري التعبريیة والتصویریة .فالدراما وهي لفظة مبعّن الفعل واحلركة والصراع ،یولد التأثري يف
املتلقي وجيعل منطق التأزم الواقع يف النص الشعري مصورا حلاالت نفسية أو اجتماعية أو سلوكية
وقد یكون هلا معادل موضوعي يف الواقع وابلتايل مثلما متارس املسرحية الدرامية التطهري ،متارس
القصيدة ذات البناء الدرامي نفس التأثري مبا استلهمته من عناصر بنائية للدراما(عروس2016 ،ب:
 .)100یشري الناقد فضل أ ّن البناء الدرامي للقصيدة السردیة املعاصرة یعتمد أساسا على

االدب العريب ،السنة الثالث عشر ،العدد اثنيا ،الصيف 99  2021

تعدداألصوات واملستوايت اللغویة وترتفع درجة الكثافة فيه نتيجة غلبة التوتّر واحلواریة(:1995

.)35إذا فكان لدینا قصيدة غنائية تعتمد على خلجات الضمري ،والعواطف ،والصور ،والتعابري
وقضااي الذات ،فأصبح لدینا قصيدة سردیة تستخدم عناصر الروایة ،مث تستضيف هذه القصيدة
أصر بعض
عناصر درامية مثل ما يف املسرح ،وتتغّن مستوفية الشروط شبه كاملة .وهكذا وإن ّ
النقاد أ ّن املشاركات والتعبري عن وجهاتالنظر بقيت يف هذه الفرتة خاضعة لوعي املؤلف ولو على
شكل حواریة ،فمن الواضح أ ّن من الشعراء من یعمد إىل ختليص أدبه ،أبعد ما متكن ،من
ترسبات نظریة "املؤلف أوال" ليضفي على رؤاه الشعریة نوعا من الدميوقراطية اقتداء ابلدرامية
ّ
والسردیة ،حيث جيسدها يفصورة شخوص وفكر تتحاور وتتصارع ،ویقصد من وراءها تنمية بناء
عواد.)5 :2014 ،مث
القصيدة وإبراز أفكاره وقناعاته ،أكثر منالتعبري عن تطور أحداث درامية(أنظرّ :
اعتمد الشعراء بعد استالم التقنيات املتاحة يف الدرامية والسردیة ،على تقنيات تعدد األصوات،
إثراء لتجربتهم الشعریة ،إذإ ّن الفهم البوليفوين للنص مياشي عصر العوملة واحلداثة ومابعدها والدعوة
إىل احلرايت الواسعة والدميوقراطيات الشعبية ،فيكون النص انعكاسا للجو السائد.

 .3حوارية ابختني وظاهرة تعدد األصوات (البوليفونية)

 .1-3نظرية ابختني احلوارية:
حسب نظریة ابختني(*)احلواریة ،حنن نتحدث دائما ليس فقط مع اآلخرین ،ولكن مع كل شيء
يف العامل .كل شيء "خياطبنا" مبعّن خاص ،وكل واحد منا خياطب حصراي يف موقعه اخلاص يف
العامل والميكن للمرء أن یرى مظهره اخلارجي إال من خالل وجهةنظر اآلخرین(.انظر:
)1 :2011،Robinsonیعدد ابختني يف قراءة أعمال دوستویفسكي ،أصواات خمتلفة غريمنغمسة يف
وجهةنظر واحدة أو خاضعة لصوت املؤلف .لكل من هذه األصوات منظورها اخلاص
ومصداقيتها وثقلها السردي اخلاص .من وجهةنظره ،الیضع املؤلف يف األعمال البوليفونية صوته
بني الشخص ية والقارئ ،بل یسمح للشخصيات أبن تواجه صدمة تلو صدمة وأن یستفسر الغري
عنها ،إذ إ ّن األعمال تبدو وكأهنا كتبت بيد عدة شخصيات ،وليس مؤلف واحد.ملیعد إبمكان
املؤلف احتكار "قوة املعّن" وقد یكون للشخصيات رأي شخصي عن املؤلف نفسه.يف هذه
النظریة ،بدال من عامل موضوعي واحد ،مت تطویره بواسطة صوت املؤلف ،هناك تعدد يف الوعي،

* - Mikhail Bakhtin
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لكل منها عامله اخلاص .یتناقض هذا الرأي مع خاصية الكتابة والفكر التقليدیني أي اخلطاب
تفوقي على
"أحادي الصوت" .يف هذا اخلطاب املونولوجي ،تستحوذ رؤیة استعالئية أو وعي ّ
السياق أبكمله وتلقي بظالهلا على مجيع أساليب الداللة واإلیدیولوجيات والقيم والرغبات اليت
تعترب مهمة ،مث بعد ذلك تع ّد القضااي اليت ال عالقة هلا هبذا الرأي املستحوذ ،زائدة غريمرغوب
فيها.
ويف املونولوجية أو األحادیة الصوتية ،ما یتم بناؤه بشكل جتریدي ولكن منهجي من منظور مهيمن
استبعاد حق األفراد يف أن یكون لدیهم وعي ذايت مستقل.
على أنه "حقيقة" ،حيق له حقا اب ّات
ُ
یتم رفض قدرة كل ذات یعي(*)أو كل فاعل مدرك ،على إنتاج معّن مستقل ،مما خيلق نوعا من
موت خطاب "اآلخر".وعلى العكس ،یتشابك العمل احلواري ابستمرار مع األعمال واألصوات
یصحح
األخرى احلاملة للمنظورات ،ویثري نفسه من خالهلا ویغتّن هبا ،أو حياول احللول حملها أو ّ
أو یستكمل معلوماهتا.ابلنسبة لباختني فإن العامل عبارة عن مزیج من "كل" حواري االجتاه ومتعدد
األصوات ولدیه عملية ذات هنایة مفتوحة(أنظر :نفس املصدر).
 .2-3تعدد األصوات أو البوليفونية:
ومكون من كلمتني )poly(:وتعّن
أما البوليفونية(†) وهي مصطلح مستعار منفن املوسيقى
ّ
التعددو()phoneوتعّن الصوت(اثمر ،)20 :1992،فمفهوم له اتریخ غریب األطوار.أشار عامل
اللغة والفيلسوف الروسي "ابختني"يف الثالثينيات إىل أ ّن تعدد األصوات هو بعد أساس من أبعاد
اخلطاب ضمن إطار نظریته احلواریة(‡) .أي إ ّن الفكرة الرئيسة يف مفهوم ابختني للخطاب هي
احلواریة وعليه فإن له موقفا صرحيا ضد ما یسميه التفاعلية الفردانية األحادیة لعلم اللغة؛ ولكن
احلواریة عند ابختني تشري إىل املفهوم الواسع للمفردة اليت تغطي أربعة مفاهيم خمتلفة يف احلد
األدن والرابع منها تتمثل يف تعدد األصوات،إذ یشري فيه إىل حقيقة أ ّن خطاب األشخاص
یسمى اليوم
اآلخرین حيتل موقعا مهما يف اخلطاب ويف اجلمل املنطوقة أیضا ألي متكلم وهذا ما ّ
بتعدد األصوات علما أ ّن ابختني یستخدم هذا املصطلح مبفهوم أوسع ليشمل أنواع اللغة املختلفة

*

- subject
- polyphony
‡
- dialogism
†
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واألساليب والتمثيل اإلیدیولوجي الذي یظهر يف الروایة وليس فقط األصوات املختلفة(انظر:عواد.

.)5 :2014
ويف تنویعات أخرى یشري ابختني إىل مدخلني لتناول األصوات :األول هو وصف للكالم
املنقول وهو األكثر متثيال لرتاكيب الصوت الثنائي لدى العلماء والثاين وهو املتعلق ابلنظریة
األدبية ،ميثل دراسة اخلطاب ،ومنثل من كالمه حول هذه الظاهرة مبا یلي« :قد یلجأ الكاتب إىل
االقتباس من كاتب آخر لتحقيق أهدافه وبطریقه یفرض قصدا جدیدا على اجلملة املنطوقة ورغم
هذا االقتباس حيافظ على غرضه احلقيقي وحتت هذه الظروف ومن خالل احلفاظ على قصد
املؤلف ،فانه جيب التعرف إىل مجلة كهذه على أهنا أتت إىل الوجود من متكلم آخر وهكذا فانه
يف مجلة منطوقة واحدة ،قد یكون هناك قصدان وصواتن»(جاسم ،د ت 4 .نقال عن ابختني:1981 ،
 .)180لكنّه یذهب أبعد من هذا الوصف العام للظاهرة وحياول تعریفها بصورة أدق من وجهة-
نسميه ابلرتكيب اهلجيّن هو عبارة عن مجلة منطوقة
نظر لغویة وخطابية ویع ّده تركيبا هجينا« :ما ّ
تعود مبؤشراهتا النحویة الرتكيبية واإلنشائية ملتكلم واحد والواقع أنه حيتوي على مجلتني منطوقتني
بطرق خمتلفة وأسلوبني ولغتني ومنظومتني داللة وفكرا»(نفس املرجع نقال عن ابختني)340 :1981 ،
مث استعمل املصطلح يف حقل حتليل اخلطاب واللسانيات التداولية لوصف بعد مهم من أبعاد
تنظيم اخلطاب و"اجلمل املنطوقة"(*)(جاسم .د ت )2 :مث استعاره النقاد يف احلقل الروائي وحاولوا
توسيع جمال استخدامه وتطبيقه على النص الشعري ،بوصفه خطااب أدبيا ذاطابع سردي
الستقصاء وفحص ظاهرة تعبريیة وفنية كشفت عنها مسرية الشعر العريب احلدیث ،الذي انفتح
على األنواع األدبية االخرى (انظر :اثمر.)10 :1992،یؤّكد ابختني أ ّن تعدد األصوات حالة من
حاالت احلواریة مبفهومه الواسع ومثال على اخلطاب املتعدد الصوت ،لذا فإ ّن االستخدام
األنشائي للمصطلح مبفهومه الضيق خيتلف عن مفهومه املوسع يف ظل نظریة احلواریة(انظر:حممـد.
 1 :2015و.)2ف البوليفونية هي تعددیة يف األصوات واللغات واللهجات واألساليب وتالقح أو
تصارع بينها وأهنا مبنية على اخلطاابت وتفاعل األجناس وما إىل ذلك من طرق التنویع.
وبناء على تفاصيل ظاهرة تعدد األصوات ،قام الكتاب الروائيون واملسرحيون إبضفاء صفة
احلواریة والتعددیة على أعماهلم ما أوجد فيها غّن وثراء تقنيا زاد فيها درجة الكثافة الداللية
والروعة األسلوبية .حدا ذلك ببعض الشعراء أن یستعريوا هذه التقاانت من أدهبم .وقبل ما یدخلوا

- Utterances

*

102دراسة ظاهرة «البوليفونية» يف القصيدة السردية-الدرامية احلديثة حسب نظرية ابختني احلوارية

فضاء جتریب خمطّط ومربمج ألجبدیة البوليفونية ،كانوا قد أضفوا نوعا من الدرامية على رؤاهم
الشعریة بتجسيدها يفصورة شخوص تتحاور وتتصارع تربز هبا درامية القصيدة(حممـد2 :2015 ،
وانظر:عشري زاید 194 :و.)195مث اجتازوا مرحلة استخدام بعض عناصر السرد والدراما ورّكزوا ایضا
على تطبيق قواعد تعدد األصوات حسب أقوال ابختني وشارحيه .واألطراف املتصارعة واملتحاورة
ميكن أن متثـّلها املواقف واألفكار واإلیدیولوجيات..اخل .هكذا أصبحت ك ّفة الشعر توازي كفة
الروایة بصدد هذا املوضوع بعد ما طرحه ابختني من فكرة "الربوسایكس"(*) فاهنا ادبيا تعّن ما
:2015
عليه(املوسوي،
الروایة
إعالء
مث
الشعر
یقابل

.)https://www.almothaqaf.com/readings-898388/1

 .4متظهرات بوليفونية يف الشعر العريب احلديث

فيما یلي نقوم بدراسةمكوانت تعدد األصوات األكثر انتشارا يف الشعر احلدیث إىل جانب
درج أمثلة منه لندرك مدى أثره على اإلجناز التقّن للشعر وقد أخرتان شعراء من بلدان خمتلفة
لنحقق هل كانت الظاهرة التعددیة ،متفشية بفعل التطور الطبيعي للشعر إىل جانب األجناس
األخرى واستفادته من مقتنياهتا الفنية ومعطياهتا التقنية ام ال.
.1-4اإليديولوجيات متمثّلا يف الشخصيات
تعدد األصوات مفهوم یشري إىل تعدد اإلیدیولوجيات يف النص یضاهي يف ذلك مقوالت احلواریة
ذاهتا .ملا جعل ابختني من الشخصية حامال إلیدئولوجيا معينة ،جعل تعددها سببا يف إحداث
ّ
تعدد األصوات .وقد أكد الناقد مراتض على ذلك قائال« :تتع ّدد الشخصية الروائية بتع ّدد األهواء
واملذاهب واإلیدیولوجيات والثقافات واهلواجس والطبائع البشریة اليت ليس لتنوعها وال الختالفها
من حدود»(مراتض .)73: 1998 ،فكلما تع ّددت الشخصيات املختلفة يف األمساء واملالمح
واألفعال تع ّددت وتصارعت املنظورات واألصوات واإلیدیولوجيات.كل بطل أو جمموعة منهم
یشكل زاویة نظر خاصة وخمالفة آلراء األبطال اآلخرین ابتغاء خلق صراع إیدیولوجي يف
الروایة(حلمداين)32: 1990،فكل شخصية تدخل الفضاء الشعري وهلا مواقفها ورؤاها املميّزة ،من
شأهنا أن تعترب يف أقل مفهوم للبوليفونية تعقيدا صوتيا جدیدا حيضر طاولة اخلطاب الدائر يف
النص ،حيث الیغامر الشاعر أبن یتكل على صوته الوحيد ليجعل خطابه أحاداي بني خطاابت
- prosaics

*
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عصر مسته أن الیثق إّال عند استقراء له كماله وإذا كان األمر كذلك ،فكل شخصية خيالية أم
واقعية هلا موقعها االیدیولوجي ،أبمكانه أن حيتل ركنا من صياغة خطاب الشاعر ویعينه يف توجيه
رسالته وجعله مالئما لظروف تلقيها .هكذا ونزوال عند القيم الفنية املضاعفة املزادة على النص
كل
هبذه التقانة ،ینزل الشاعر ایضا من على منصته الفردانية ویسمح لألصوات املتعددة أن یدخل ٌ
مسرح قصيدته ویديل بفكرة بدل أن ینفرد هو أبختاذ املواقف ،مثال ذلك ما نقرأ يف قصيدة
"خيتارين اإلیقاع" حملمود درویش.. « :كلما أصغيت للحجر استمعت إىل /هديل ميامة بيضاء/

تشهق يب /أخي! أان اختك الصغرى /فأذرف بسها دمع الكلم  /وكلّما أبصرت جذعا الزنزخلت /
االم /خيفق يب /:أان امراة مطلقة /فألعن ابسها زيز
على الطريق إىل الغمام/سعت قلب ّ
الظلموكلما  /شاهدت مراةا على قمر  /رأيت احلب شيطاانا  /حيملق يب /:أان مازلت موجود ا /
ولكن لن تعود كما تركتك(»..درویش.)20 :2009 ،

نرى يف املقطوعة تراكما صوتيا حبضور كل شخصية هلا موقف ورؤیة مميزة حيث تكثّف
طاولة اخلطاب إبدالء صوهتا وهكذا حيرتز الشاعر من أحادیة ال یوثق هبا يف فضاء خطاابت
العصر التعددیة ویراعي ظروف التلقي اليت مستها العام هي االستقراء والتقييم الشامل.يف النموذج
نالحظ أصوات حواریة ثالثة تبحر يف النص لتش ّكل إیقاعا خطابيا :صوت اليمامة وصوت األم
وصوت احلب :وصوت كل منها یداخل بنقطة نستشف من وراءها دائرة تنداح من مفاهيم
تكشف لنا عن حقيقة مستحدثة وميكن التعبري عنها يف تفاسري تفصيلية .أصوات تشتبك مع
صوت الشاعر وتوقظ فيه عامله الوجودي لرتد عليها مبا یشدو ویبحث عنها واحلقيقة أ ّن الشاعر
امللحن األساس هلذه احلواریة بل هو رجع الكمان وهو يف حضرة الذكرى وحىت
وكما یعرتف ليس ّ
االشياء هلا صدى من بعيد تنطق به فينطق يف تالحم أصوات الخيضع للحوار الثنائي املعروف
القائم على وحدة الزمان واملكان بل حوار يفصميم ذات العامل الواحد.
ويف النموذج األخري يف دراسة اإلیدیولوجيات ندرس مقطعا من قصيدة "االختيار"ألمحد
مطر حيث ینشد« :إنّين لست حلزبو مجاعة  /إنّين لست لتيار شعارا  /أو لدكان بضاعةا  /إنين

ضفتني /وأان الغيمة للرض مجيعا
املوجة تعلو حرةا ما بني بني/وتقضي حنبها دوما /لكي تروي رمال ال ّ
 /وأان النغمة للناس مجيع ا  /وأان الريح املشاعة /غيأين يف زمان الفوز  /أحناز اىل الفوز/فان خ ّيت
غين متف ا عند يزيد /أو أصلّي جائع ا خلف احلسني/سأصلّي جائع ا خلف
ما بني اثنتني/أن أ ّ
احلسني»(مطر 188 :2001 ،ـ .)189
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ننتبه يف هذا النموذج ،رغم علمنا بوجهة الشاعر الثوریة اإلصالحية ،وأبن املقارنة بني
اجلانبني التارخييني یضيف بعدا أیدیولوجيا یتمثل يف مواجهة احلق والباطل بواقعة كربالء ،إىل أ ّن
جمرد إدراج عنصرین اترخييني ،أصبح كل رمزا الجتاه خمتلف ،وتصيّد مثل هذه العناصر الفعالة يف
خلق هذا التعدد ،مهما كان مصدره :ضمن نطاق معتقدات الشاعر الشخصي أم خارجه؛
یضيف أبعادا رؤیویة متكثرة عند فعل القراءة ،هذا إذا كانت القراءة استمرارا لفعل اإلبداع الكتايب
وحساسة للتعددیة.
ومعلوم أ ّن املقطع خيلو من احلوار التقليدي لكنه ميثّل صورة من صور احلواریة عند ابختني
مبفهومها الواسع حيث نرى الشاعر بعدما یعت ّد حبریته ویتباهى بعدم انتمائه إىل أي حزب أو
مجاعة ویصف نفسه مرة كاملوجة اليت تروي الضفتني ومرة كالغيمة وأخرى كالریح املشاعة للجميع
مدو أنّه لو
وبلغة أكثر حتدیدا :اجتنابه احملسوبية جلهة معينة واعتزازه ابحلریة؛ یعلن بعدها وبصوت ّ
خري بني اثنتني :ملء أحدمها حياة الرغد والرتف لكن عند یزید واآلخر حت ّفه املكاره واخلطوب
االمرین ابجلوع رمزا النواع
لكن عند احلسني(ع) ،ألختار أن یصلي خلف احلسني وإن عاين ّ
الشدائد ،اذ أنّه الفوز والفالح يف دینه ودنياه.هذا تفسري كامل لتباهي ثنائية حامسة أرسى له
الشاعر بذكر مقدمات ،ورغم أنه أعرب عن رأیه أخريا ،فقد رسم فعال فضاء متكثّرا للمنظورات.
وتنویرا ملرمى الشاعر التقّن نتذكر بني ثنااي نظریة التعددیة يف وجه من مفاهيمها ،أ ّن تعدد
الشخوص مبا حيملون من معتقدات ومواقف فكریة وسياسية ،قد یضفي على اإلیدیولوجيات
احلر لرؤى العامل
شساعة أفق وهنا یرّكز املنظّرون على هتيئة األجواء من قبل األدیب للتواجد ّ
نتبصر جوانب رّمبا
املتصارعة يف لوحة واحدة من النص ما یضمن دميوقراطية النص .لكن قد ال ّ
خفية من اآللية اخلاصة هلذه التقنيات عند األدابء حني اختيارهم هذه التعددیة يف فكرهم
ورؤاهمللعامل ،حيث حيلّلها النقاد على أهنا من مجلة معتقدات األدیب الشخصية اليت یلتزمها
والجيدون الطریق اليها كمثال للتعدد املذكور ،اما عند اإلمعان ندرك أ ّن إدراج خمتلف املواقف
الفكریة والعقدیة وإقامة املقارانت بينها ،الیؤدي دورها املصريي إال عند فعل القراءة الواعية
الكر من وجهاتالنظر املتضاربة حيث ال حيلة لنا ّاال قراءهتا يف ضوء التعددیة
ّ
املتبصرة هلذا ّ
ميهد الشاعر ألجياد مواقف متخالفة
وتفسري أثره فيها .وبفعل تراكم وجهاتالنظر هذه املتعددةّ ،
یعزز ثقل احملاور اإلیدیولوجية خارج نطاق اخلطاب العام للشاعر ونواجه
بني ظهراين القراء كعنصر ّ
أفكار وأصوات هلا استقالليتها وليس من صنع خواطر الشاعر ومواقفه الشخصية.
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*

 .2-4تعدد اللغات وأمناطها املتعددة

حتقق التقاانت السردیة والدرامية ،التعدد اللغوي على مستوى الشخصيات ،حيث تتجسد لغتهم
من خالل تنوع طبقات األسلوب اليت حيك به السرد واحلوار .یقوم الشاعر بتزوید شعره
بشخصيات بشریة أو غريبشریة وواقعية أم خيالية ،وأييت التنوع األسلويب استجابة للتفاوت بينها
وتعبريا عن الفوارق االجتماعية اليت تعكسها اللغة فتأيت اللغة وفق ما یناسب مستوايت
الشخصيات االجتماعية واملتباینة فكراي وثقافيا حيث اذا كان يف النص شخصيات مثل :عامل
لغوي ،صويف ،ملحد ،فيلسوف ،مهندس وغريهم ،فإ ّن الشاعر یستعمل اللغة اليت تتناسب وكل
من هؤالء(انظر :مراتض.)104 : 1998،
ويف التمایز بني مفردات اللغات املختلفة ،نشري إىل مقولة ابختني يف نظریته"التلفظ" حيث
یقول« :إ ّن كل تلفظ موجه ابجتاه أفق اجتماعي إیدیولوجي ومؤلف من عناصر داللية وتقييمية.
إ ّن كل ما يف اللغة ینتهي إىل أن یصبح خمرتقا ومتخلال ابلنيات ،مكتسبا نربة وتوكيدا..كل كلمة
تفوح برائحة مهنة ،نوع ،اجتاه ،حزب ،وعمل معني ،وما إىل ذلك .كل كلمة تفوح برائحة السياق
والسياقات اليت عاشت فيها حياهتا االجتماعية حب ّدة وكثافة .إ ّن الكلمات واالشكال مجيعها
مسكونة ابلنيّات .يف الكلمة النستطيع جتنب التوافقات السياقية للنوع واالجتاه والفرد»(تودوروف،
 .)115- 114 : 1996وهكذا فكل لغة ونظرا الختالف سياقاهتا ،تكون مصدرا لكلمات
وعبارات خمتلفة يف طاقاهتا لالحياء مبفاهيم وصور وإیدیولوجيات وهلا مناذج من لغة احلياة اليومية
من عامية وصحافية واحياان مبتذلة مث لغة احلضارة:
 .1-2-4توظيف اللغة العامية
عالوة على االستخدام العريف للعامية بغرض التضمني بقصد التوكيد أو االنزايح بكسر
املعایري وغريها؛ قد یقصد جلب اللغة العامية إىل املركز وخلق التع ّددیة ضد اهليمنة واحلضور
املستمر للغة الفصحى املركزیة .نقرأ يف قصيدة "حسون"« :أماه ،تعال / ...من؟ عيوين أنت اي ورد

الشمال  /ويقول يف سجن فقرة السلمان الذي يبن بعظام املساجني  /آبالف العظام "وأهنا
طابوقة يف إثر طابوقة"»(یوسف.)350 /1 :1995 .

إ ّن كثرة مناذج توظيف العامية لدى سعدي یوسف واليت أحصي بعضها(الصمادي: 2001 ،

 )177-185دون حتليلها ،تظهر اهتمام الشاعر وحماولته املتعمدة جلعل الدارجة مركزّاي .يف
* . heteroglosia
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النموذج ،نرى أجواء محيمة بني أم وولده السجني،جعل الشاعر مييل إىل لغة شبه عامية يف عبارة
التحية« :عيوين أنت اي ورد الشمال»؛ مث ما عتم أن أدرج عبارة من صميم الدارجة العراقية« :إهنا
طابوقة يف إثر طابوقة» ال ندرك معناه ما مل نكن ننتمي للتلك البيئة الثقافية واللسانية .إ ّن العبارة
األصل مستخدمة يف كل حقل موضوعي إجيايب وهو كل بناء أو تراكم وتك ّدس ألي شيء مثلما
غرياي خالفا لالصل اإلجيايب
نقول يف توفري املال ،ولكن هنا أصحبت "آخر" سلبيّا زاد رؤیة وتل ّقيا ّ
فتكاثرت التل ّقيات واملعاين املستوحاة منها .فهذه مفردات ومجل عامية بدالالت مغایرة وأحياان
مبتذلة أو نوستاجلية أو حاملة ملعاين الثقافة الشعبية الف ّذة ،تضيف تصنيفا یزید من تنوع الكالم
ویش ّد أزر جبهة التنوع والتعددیة لصاحل املوقف الالمركزي.
 .2-2-4توظيف الكلمات األجنبية
إ ّن جمرد إدخال كلمات من لغة أخرى جيلب معه روح تلك الكلمات :مبعّن كل اخللفية
التارخيية والعبء الداليل ،واهلالة السحریة اليت تش ّكلت حوهلا كجزء من التاریخ الثقايف لألمة
األخرى.نقرأ يف قصيدة "رسائل جزائریة" لسعدي یوسف« :حني أييت املطر  /تستفز الصبيات
هن ،وتبقى املوائد /وحدها تشرب الشاي حتت املطر /حيث هتتز فوق الرؤوس اجلرائدla /
عشاق ّ
/republique/ le people / le monde / sous la drapeau rouge / Alger

اجملاهد»(یوسف.)340 /1 :1995 ،
إدخال هذه املفردات الفرنسية بلغتها األصل ،ليست جمرد مسألة تسمية ،وليس األمر وكأ ّن
املؤلف مل یكن لدیه خيار آخر .أمساء الصحف هذه جتلب معها كل األلوان والروائح اليت یتخيّلها
الفرنسي عندما یسمع اسم هذه الكلمات ،وابلطبع ،یتوقف األمر على قراءة القارئ كما أشران،
یتوجب أن یشبه إبداع األدیب الواعي يف إملامه هو أیضا على هذه املستوايت واألبعاد
واليت ّ
املعرفية الفرعية ،وإال فسوف یعتربها تنوعا سطحيا يف اللعب ابللغة.ونقرأ يف قصيدة "قداس
جنائزي إىل نيویورك" لعبدالوهاب البيايت:
« /tell me what was that/ ...ينطفئ النور »-Fifth avenue /
(البيايت ،د ت .) 53 :عالوة على أ ّن الشاعر أضاف تنویعا لغواي إبدخال لغة اثنية فطرق ابب تعدد
األصوات ،وعالوة على ما وراء الظالل الداللية وهاالت الكلمات ،فحىت املوسيقى املنبعثة من
املفردات ذات النطق املختلف واإلیقاع اجلدید الذي تضيفه إىل اجلمل ،ختلق جوا متعدد األوجه
حيرر القصيدة من روتني ماضي القصائد الرتيب اخلايل من االصطدامات والتقابالت الرهيبة
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وتكون فضاء بوليفونيا .ویدعم ذلك أ ّن استخدام اللغة االجنبية ،انسجاما مع قناع نيویورك رمزا
ّ
للعراق ،یضيف معّن ضمنيا كنایة عن دكتاتوریة احلكم فيها ویشري إىل موقف یتخذه الشاعر یعلنه
عن طریق هذه التقنية ،حيث ینطفئ النور يف شوارعها ویرمتي الشاعر ،خطيب األمة ،يف أحضان
األجانب ابستخدام لغتهم بدال من اعتماده للغته.
*

.3-4احملاكاة الساخرة

هذه من األساليب اليت حتقق احلواریة وجتعل أقوال الشخصيات اجتماعية أكثر مصداقية يف التعبري
عن موقفها اإلیدیولوجي.هذا الشكل التناصي یقوم ابستدعاء نصوص وملفوظات قدمية غائبة
وتطویعها مث إبداهلا وحتویلها وجتریدها من معانيها اإلجيابية وشحنها ابملعاين الساخرة .أي أنه
أسلوب يف إیراد أقوال الغري وحماكاهتا بطریقة ساخرة ،حيث یتم التقليد يفصورته القصوى ،للغة
فئة اجتماعية ،لدرجة یعتقد القارئ أ ّن املتحدث هو فعال شخص موجود يف الواقع مثل أن
یستحضر الراوي فصاحة بعض رجال القانون أو الربملان أو الشكل اخلاص للعروض املختصرة عن
جلسات الربملان وحماضره ،واستطالعات اجلرائد والصحف واللغة اجلافة لرجال األعمال املدنية
وثرثرات البلغاء ،واجلهود الضائعة املتحذلقة للعلماء واألسلوب النبيل أو االجنيلي ،والنربة املتزمتة
للموعظة األخالقية أو طریقة كالم شخص حم ّدد اجتماعيا وابمللموس(انظر :ابختني:1987 ،
.)73ومعلوم أ ّن انفتاح النص وانغالقه یكون رهينا ابملتلقي وقدراته املوازیة اليت تتيح له فهم النص
واستيعابه يف النموذج التايل:
 من قصيدة"الشاعراملعلم" إلبراهيم طوقان:« شوقي يقول وما درى مبصيبت  -قم للمعلم وفّه التبجيل  /أقعد فديتك هل يكون مبجل-
من كان للنشء الصغار خليل  /ويكاد يقلقين األمي بقوله  -كاد املعلمأن يكون رسوال /
غمةا وكآبةا -
جرب التعليم شوقي ساعةا  -لقضى احلياة شقاوةا ومخوال  /حسب املعلم ّ
لو ّ
مرأى الدفاتر بكرةا واصيل /مئةا على مئة اذا هي صلّحت  -وجد العمى حنو العيون سبيل/

اي من يريد االنتحار وجدته  -إن املعلـم اليـعـيـش طـويـل».
هذه القصيدة فيها ساخر(النص الراهن) ومسخور منه(نص شوقي وسلوك اجملتمع املعاصر
إزاء املعلم) وليس املقصود أن یسخر الشاعر من شأن شاعر النص السابق أو قصيدته ،لكنه
ولكي یسخر من املوضوع وهو إهنيار صورة املعلم وقيمته يف اجملتمع املعاصر؛ یقوم مبحاكاة
. parody

*
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یعرب عن نيته ابلبُنط الكبري تعبريا أكثر فاعلية ،بدال
القصيدة السابقة ابروداي .أي أن الشاعر لكي ّ
من اإلیراد املباشر لوجهةنظره وفكرته الشخصية ،یستحضر إحدى القصائد الشهرية للشوقي واليت
حتتوي على نظرة إجيابية للموضوع وهو تعظيم شأن املعلم وقيمته ،وحياول خبلق معادالت
ومقابالت ،أن جيعل كالمه أكثر توثيقا ومصداقية .لذلك ويف كل مصرع من األبيات یتم عكس
معاين الكلمات والتالعب هبا ،وابأللفاظ أحياان،وتتغري الشحنة العاطفية للنص متاما .ويف كل
مقلوبة،یغري هبا اللغة الرمسية للتبجيل واالحرتام
خطوة یقوم الشاعر أبلعاب لغویة عكسية وشقلبات
ّ
والتحية والتقدیس إىل لغة فضاء مثريللشفقة وإظهار الرمحة للمعلم الذي یُرثى اليوم حلاله فتتبدل
القصيدة قصيدة ابرودیة.

.4-4األجناس املتخلّلة(*)أوالبناء املركب:

نظراي فإن أي جنس تعبريي ميكنه أن یدخل إىل بنية الروایة إذ أهنا تسمح أبن ندخل إىل
كياهنا مجيع أنواع األجناس التعبريیة،سواء كانت أدبية(قصص،أشعار،قصائد،مقاطع كوميدیة،إخل) أو
خارج-أدبية(نصوص بالغية وعلمية ودینية ،دراسات عن السلوكات،إخل) وليس من السهل العثور على
جنس تعبريي واحد مل یسبق له يف یوم ما أن أحلقه كاتب أو آخر ابلروایة.حتتفظ تلك األجناس
التعبريیة عادة مبرونتها واستقالهلا وأصالتها اللسانية واألسلوبية وحالئذ حتمل إىل الروایة معها لغاهتا
منضدة إذن وحدهتا اللسانية تنضيدا تراتبيا ومعمقة بطریقة جدیدة تُنوع لغات الروایة.
اخلاصة ّ
موضعة كلية أي متجردة متاما من نوااي
ميكن لألجناس املتخللة أن تكون مباشرة قصدیة أو ّ
الكاتب فالتكون يف صيغة قول بل فقط ُمظهرة كأهنا شيء بواسطة اخلطاب لكن غالبا ما تعمد
بدرجات متنوعة إىل كسر نوااي الكاتب وحرفها وتبتعد بعض عناصرها عن املستوى الداليل
للعمل(انظر :ابختني.)89-88 :1987 ،كنماذج نشري إىل بعض ما رّكب يف الشعر العريب من
األمثال الشعبية واحلكاايت الشعبية:
 .1-4-4املثل الشعيب:
من قصيدة "اخلروج من البحر امليت" لعزالدین املناصرة« :لقد قلت اي سيدي ما يقال  /وما
ال يقال  /ومل يبق ّاال نقوش اخلرائب واملدن النائمات  /فماذا تقول؟  /وماذا أقول؟  /ماذا
نقول؟ " /أان أعرف البئر – ايسيدي -والغطاء"(» .املناصرة 136 :1994 ،و.)137
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ویتوزع على عموم األوطان
واملثل الشعيب« :خلّي البري بغطاه» له داللته وموقعه من الكالم ّ
العربية ،وجياب به على من یرید أن یسأل أو یعرف أكثر على قضية معينة .بتوظيف هذا املثل
یضيف الشاعر صوات جدیدا جملموعة األصوات املكاملة فيشعره إذ أ ّن املعّن الكنائي اخلفي املنبثق
من احلكایة املختفية وراء هذا املثل واملوقف اخلاص الذي کان جرى فيه هذا الكالم،یضيفان لوان
جدیدا إىل النص هبذا التلميح اللم ّّاز.
 .2-4-4احلكاية الشعبية:
يف قصيدة "إرم ذات العماد" للسياب ،حيكي جد كبري كان مقامرا وصياد لئالئ ،أن يف
فضاء ليلة غرائبية یسمع فيها وسوسات احملار هتمس مبوطن اللؤلؤة الوحيدة ،أماله السحر اىل
قلعة« :وانفرج الغيم والحت جنمة وحيدة  /ذكرت منها جنمت البعيدة  /تنام فوق سطحها وتسمع
اجلرار /تنضح (اي وقع حوافر على الدروب  /يف عامل النعاس ،ذاك عنت جيوب /دجى الصحارى؛ إن

خ واليكاد /يعود
حي عبلة املزار)... /....اعد ابخلطى مداه (مثل سندابد /يسي حول بيضة الر ّ
حت إذا ما رفع الطرف رأى...وما
حيث ابتدأ /حت تغيب الشمس غشى نورها سواد ّ /
رأى؟)»(السياب.)480 :1971،

يف تعبري رمزي عن الرغبة يف حتقيق املثل األعلى لليوتوبيا واجليل الذي جيد هذه اجلوهرة،
یصور الشاعر حدیقة إرم املنغمسة يف هاالت أسطوریة بسمات غریبة يف عني القارئ يف التظليل
ّ
الداكن-فاتح للمجهول .توطئة لذلك یستقي أجواء من السري الرتاثية ویبدأ برسم ذاته املغامر يف
زي عنرتة املغوار ،البطل الرتاثي ،راكبا حصانه اخلفيف كباحث حثيث مستكشف للصحاري
ّ
فيضفي على القصيدة بعدا اثنواي .لكن تطلعاته يف نشدان ضالّته التنتهي ببساطة فعليه أن یعرض
مفاجئات وعجائب عدیدة فيحضر سندابد السائح احليوي النشط ویسافر معه إىل كل عجيب
ليكافح يف كل وطأة خصما وجيازف معه حبياته حبثا عن بيضة العنقاء .وبفعل استحضار األجواء
حيرك ما استرت من تلك التصورات واملناظر الالمرئية من عامل جسدته
الشعبية الغرائبية اخلارقةّ ،
احلكایة الشعبية يف إرم اجملهولة املثالية ليجلى عاملا خفيا من عوامل إرم ذات العماد وجيعل
مستوايت خمتلفة من احلكاايت ،ممهدة للتيار املتحرك املكتظ ابلتفاعالت لقصيدته.هذا املزیج
املعقد واملتشابك من الصور من عدة حكاايت ،وتشكيل صورة متكتّلة متكثّفة ،واليت تتشابك
مكوانهتا وختلق معاين جدیدة ،وهذه اللوحات والصور اجلدیدة واليت تثبت تصورات ومواقف
جدیدة ابلنسبة لسابقاهتا؛ ختلق برمتها عاملا متعددا ،به تفاصيل غفرية ،وافرة ،متكاثرة ومن زوااي
خمتلفة ،وهذا هو العامل التعددي الذي حيضر فيه كل ممثّل بصوته اخلاص وحىت مبجرد التواجد
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ومساع امسه ومشاهدة حركاته وحىت صورته ،یضيف إىل تكاثر أبعاد هذا العامل وتعاقدها ،ویوفر
إمكانية التشابك والتالحم والصراع ،فخلق تصورات وتلقيات ومعان أكثر.

اص احلواري:
 .5-4الت ـنـ ـ ـ ّ

التناص احلواري(*) ،مما جيعله یستجمع هذا
إ ّن األدب البوليفوين ،أدب منفتح قائم على
ّ
الكر من األدوات يف توليفة إجتماعية ليعبـّر بكل حریة ودميقراطية عن وجهاتنظره ،مع حضور
ّ
لسراد املتعددین
ا
أو
ة
ا
و
الر
اوي
ر
ل
سلطته
عن
شكال
األ
من
بشكل
تنازل
قد
الذي
الومهي
لف
املؤ
ّ
وحىت الشخوص لتعرب عن عواملها الداخلية ومواقفها جتاه املوضوع ،فينبّن هذا األدب على التعدد
اللغوي والتجریب البوليفوين وهبذا یكون خمتلفا أميا اختالف عن األدب املونولوجي(انظر :محداوي،
النص سحرا الیكاد یقاوم،
 213 :2010و .)214ومن شأن حضور التناص أن یسبغ على ّ
تنوع مشارب هذه األصوات ،بني قرآن وأسطورة واتریخ
خصوصا إذا ما وضعنا يف االعتبار ّ
وفلسفة وشعر ومثل وغريها .ینضاف إىل احلضور املتميز لإلشارات التناصية ،قدرة فائقة
للبوليفونية على اجلمع بني املتباعدات ،يف سياق جتربة ختييلية ال تكتفي بعملية اجلمع ،بل تتعداها
یتلون بلون التجربة القرائية ،اليت تعلن هي
إىل إلباس العناصر -بعد إمتصاصها -لباسا كما احلرابء ّ
األخرى عن نفسها ،ابعتبارها صوات آخر حيضر ليغيب ،ویغيب ليق ّدم نفسه طرفا زئبقيّا ،يف
عملية التحاور والتفاعل مع األصوات املنبعثة من النص املقروء .وهذا املزیج من النصوص املختلطة
أبمناطها املتشعبة الغریبة على بعضها البعض ،شكل تعددي ّروجت هلا كریستيفا بعد شرحها
التناص ،فحضر بقوة يف مقاطع من قصائد عربية نتمثل ببعضها
لنظرايت ابختني يف ظل مصطلح
ّ
منوذجا وليس حصرا:
 قصيدة "قلة أدب" ألمحد مطر « :قرأت يف القرآن  /تبت يدا أيب لب  /فأعلنت وسائلاإلذعان " /إن السكوت من ذهب"  /أحببت فقري..مل أزل اتلو " /وتب  /ما أغن عنه ماله
حرضين على
وما كسب"  /فصودرت حنجريت  /جبرم قلة األدب /وصودر القرآن  /ألنّه ّ ..
الشغب»(مطر :1987،الفتات .)11 /1

نرى اخلطاب يف القصيدة خالية من أي حوار ولكنه عبارة عن نتائج خلطاب سابق مقتبس
من القرآن الكرمي فمن مث متاثر إىل حد بعيد هبذا اخلطاب يف سورة املسد وقد استخدم الشاعر
اآلايت ليس ابالقتباس املباشر بل إبحداث تغريات تعني أتليفه .مث حيكي عن مداخلتني أحدمها
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نقل كالم وسائل إعالم أذعنت للسطلة احلاكمة وقد الئم بني أسلوب كالمها وأسلوب احلكم
املأثورة وهي املدینة لألسلوب القرآين ،مث یضيف مجلة وذلك استجابة لفهم مضمون نقرأه يف اآلیة
ینوع أصوات توليفته البوليفونية بتالقح خطاابت مستعارة من
التالية یستقبلها
ّ
بتناص مفارق ،مث ّ
آايت أخر .مث یشري إىل قوة حكومية تعمل خالفا على إرادة الشاعر ويف خمالفتها للقرآن وقراءهتا،
شف من
حيث تصادر من الشاعر حنجرهتا ومن القرآن صوت قراءته .وهكذا ويف غالف ّ
التفاعل التناصي واجه املفاهيم وجاوهبا وأضاف أثناءها أصواات أخرى من اجلبهة اإلیدیولوجية
یتغّن
املواجهة له وللقرآن ف ّ
تناصه هذا حواري حيث یرّكب فيه عدة أصوات :صوت الشاعر الذي ّ
ویصر على قراءته،وصوت القرآن الذي یبدأ بفضح شذوذ أيبهلب يف خطّته ،مث صوت
ابلقرآن ّ
خمالف یبادر بكتم صوت الشاعر وخنقه ویلقي بفكرة الصمت املهني والبكم القسري لكن يف
ثوب كالم قشيب یشبه فيه احلكم املأثورة وحىت النص القرآين أسلوبيا وما إن أيىب الشاعر ویستمر
يف القراءة حىت یواجه صوات آخر :صوت حكومة تقوم مبصادرة كل ما ميلك :كتابه املنري وكالمه
اهلادي؛ فيثبت لنا تعددیة األصوات يف القصيدة.
مث لنعلم أ ّن يف مجيع األ سطر اليت تعمل فيها التناصية ،تبقي اللغة هي الالعب الرئيس
جتل مستحدث ورّمبا تكون املوازنة الصوتية يف السجع والقافية هي
لالفتنان يف املعاين وتركيبها يف ّ
ینم عن هذه التناصية ویكون ُمعينا الستشفاف التناقضات
األبرز بني اإلمكاانت اللغویة ما ّ
مسجعات مثل وهب ،ذهب ،وتب،
والتشاهبات ،مثاهلا ما جاء يف املقطوعة السابقة متمثال يف ّ
شغب .ومثل التقفيات يف املقطوعة التناصية التالية ملطر حيث جعل مجل نصه مجعاء جتري كقسم
يف أسلوب قسم قرآين وجوابه مث ق ّفى الكالم بقواف تتبع فواصل اآلیتني وامللهم أنّه رمز يف التفعيلة
األخرية ابسم فهد ،ملك العرب أمجع آنذاك ،يف توریة ذكر قبلها أمساء احليوان ،الفيل واحلمار؛
كل ما
متناصا يف قصيدته "التعاون" « :أقسم ابهلل ّ
فرّكب اخلطاب حواراي ّ
الصمد /ووالد وما ولد /و ّ
يف الدين والدنيا ورد /إ ّن احلرائق الت قد أكلت هذا البلد /وما جنا من ح ّر انرها أحد /أشعلها فيل/
بعيدان ثقاب من محار /وبنفط من فهد»(مطر.)25/4 :1992 ،

 .5نتائج البحث:

نذكر يف ما یلي ما استنبطناه كنتائج جدیدة بعد دراسة قضااي ظاهرة البوليفونية يف الشعر
العريب احلداثي:
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 -1إ ّن التقنيات التعددیة األكثر تكرارا يف شعر احلداثة هي :التعددیة األیدیولوجية متمثلة
يف شخصيات متعددة الرؤى ،والباروداي ،واألنواع املتخللة ،والتناص ،وهرتوغلوسيا؛ وقد نواجه
جادة لتطبيق مفهوم التعددیة لكن بطریقة عشوائية
مناذج منها يف بعض الدواوین ت ّنم عن حماوالت ّ
بعيدة عن الوعي التام ابحلواریة نفسها ،وبوحي غريمباشر من رواسب نظریة ابختني ترسخت يف
كتاابت تلتها.
 -2یسعى الشاعر احلداثي –منثّل بسعدي یوسف وأمحد مطر -أن جيعل الفضاءات
احلواریة واألصوات املتمثلة لوجهاتالنظر املتعددة هي اليت تسود وأن الیكون قد فرض أاي منها
حرة ،حىت ال یكون أدبه جمرد
على متلقيه بل أيمل راجيا أن یوفّر الدميوقراطية يف فضاءات ّ
إدعاءات زائفة لتطبيق نظریة وافدة خيفي بني ثناايها مبدأ "املؤلف أوال" نفسه.
 -3مع إقراران بقطع خطوات واعدة يف اجملال ،فمن الطبيعي أن ال یكون اجليل أبمجعه
لدیهم رؤیةللعامل تعددیة حبتة ،فنعترب اجلهود الرائدة على أمل صريورة عاملهم الشعري عاملا تعدداي.
 -4ابستعارة الشعراء احلداثيني لسمة الكثافة التقنية املوجودة يف السرد والدراما نتيجة غلبة
التوتّر واحلوار الثنائي وتضارب الرؤى وتعدد املستوايت اللغویة وتصارع اإلیدیولوجيات املتحدیة
فيهما ،انكسر األان الذايت املسيطر إىل ذوات متصارعة يف حوارات حرة ،وجنا الشعر من فخ
تقریریة ومباشرة الغنائية وانبثق فيه فضاء متكثر األوجه یقوم فيه كل صوت بتقدمي وجهةنظر منتقاة
وتقدم ثنائيات بدميقراطية كاملة.
 -5بسبب غمور نظریة ابختني لعدم تعریبها حىت هناايت العصر احلداثي( ،)1981كان
لتفشي نظریة كریستيفا التناصيّة وهي شرح ملكوانت نظریة ابختني نفسها ،أثر مباشر يف تعزیز
ّ
تطبيق بعض املكوانت الباختينية وهي :التعدد اللغوي(هرتوغلوسيا) ،واحملاكاة الساخرة(الباروداي)،
وتداخل األنواع وابلطبع التناص ،فأصبحت هذه احلاالت أكثر شيوعا يف ظل التغطية املوازیة فيما
بعد.

املصادر واملراجع:

آنسته ،رضا وآخرون(«)1398مرااي البوليفونية يف روایة الزمن املوحش على ضوء نظریة ابختني السردیة» ،جملة
األدب العريب ،السنة ،11عدد أول ،صص .70 -49
حممـد(«،)2015تداخل األجناس األدبية يف القصيدة العراقية املعاصرة» ،رسالة ماجستري،
ابو مصطفي ،امحد ّ
اجلامعة االسالمية بغزة.
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أكربي زاده ،فاطمة(«)1397البوليفونية يف الروایة النسویة ،دراسة مقارنة بني روایة ذاكرة اجلسد وروایة چراغها را
من خاموش میکنم»،جملة اجلمعية األیرانية للغة العربية وآداهبا ،عدد،47صص. 18-1
ابختني ،ميخائيل ميخائيلووج ( ،) 1987اخلطاب الروائي  ،ترمجة حممـد برادة ،القاهرة :دار الفكر للدراسات والنشر
والتوزیع.
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