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امل ـق ــدم ـ ــة

وهيئة التحرير ت�أمل �أن تكون هذه البحوث قد حققت العمق وات�سعت
لف�ضاءات نقدية وبحثية جديدة؛ لأنها لنخبة �أخل�صت للبحث وعا�شت له.
ومع تنوع العناوين ،ف�إنها مل تخرج عن ال�شعر العربي � -سيما حديثه  -حتاوره
ثم جاء هذا العدد بعنوان« :ال�شعر :ال�صورة
وجتذبه �إىل مناهجها العلمية ،ومن َّ
وال�سيمياء».
والتزال عالمات ت�أمل من كتابها و�أدبائها ومفكري العربية �أن يزودوها
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جاء هذا العدد متماي ً
ال على ال�شعر العربي ،فعمد �إىل التعمق يف
موا�ضعاته :من حتوالت ،و�سيمياء ،و�صورة ،و�إيقاع داخلي ،وتبني من مطالعة
مو�ضوعاته �أن االلتفات يف الأ�سلوب يحرف �إيقاع الن�ص �إىل �إيقاع ي�شكل
حموراً منه ،فجاء بحث يتمرت�س حول البنية الإيقاعية بني االن�سجام الن�صي
والت�شاكل املو�سيقي ،و�آخران تناوال ال�رسد؛ متكئني على ال�شعر ،ويف مثلهما
تتنا�صف ال�سيميائيات مع ال�رسد ،و�أطلت ال�صورة ال�شعرية ببحوث ثالثة،
و�أتت احلداثة وما بعد احلداثة بثالثة �أخرى مثلها� .أما رائحة املكان ومذاقه
فتبخرتا يف بحثني ،ونحت بقية البحوث منحى التغلغل يف الن�ص ال�شعري
ومل�ست ال�شعر بو�صفه ن�سيج ًا يغذي الإبداع ويثري اللغة حتى تنزاح لتبدو
متجددة ب�صياغة موحية وملفتة؛ وليظل ال�شعر بلغته الأنيقة وال�سامقة يحرك
َم ْن حوله �إليه ،فتتخلق كيميا�ؤه اللغوية اخلا�صة به.

عالمــات
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املقدمـــة
ببحوثهم ومقاالتهم ،لأنها زادها احلقيقي؛ واملحر�ض على �أال تتتثاءب،
ونهجها يف الإ�ضافة والرثاء هما ما يجعالن القراء ينتظرونها ،ويحر�صون على
تفقد مو�ضوعاتها.
والخت�صار و�صول البحوث؛ ف�إن �إر�سالها على www.adabijeddah.

� comسيكون مثمراً و�رسيع ًا.

دام اجلميع بخري ،ودامت املعرفة ينبوع ًا ل�شداة احلرف وع�شاق
الكلمة.

رئي�س التحرير
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عبداللطيف أغجدامي
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ال�صورة ال�شعرية
�أهميتها ووظيفتها
عبداللطيف �أغجدامي
مفهوم ال�صورة ال�شعرية:

يقال :ت�صورت ال�شيء ،مبعنى توهمت �صورته ،فت�صور يل ،والت�صاوير
�أي التماثيل .قال ابن الأثري :ال�صورة ترد يف كالم العرب على ظاهرها ومعنى

حقيقة ال�شيء وهيئته ومعنى �صفته(.)1

�أما مفهوم ال�صورة من الناحية اال�صطالحية ،فقد تعددت مفاهيم هذا
امل�صطلح ،نظراً لتعدد احلقول املعرفية التي تناولته بالدرا�سة ،كالفل�سفة وعلم
النف�س وعلم اجلمال وعلم الأدب(.)2

ويتميز يف تاريخ تطور م�صطلح ال�صورة ال�شعرية مفهومان :مفهوم
قدمي ،يقف عند حدود ال�صورة البالغية يف الت�شبيه واملجاز واال�ستعارة
والكناية ،ومفهوم حديث ،ي�ضيف �إىل ال�صورة البالغية نوعني �آخرين ،هما:
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قبل تعريف ال�صورة ال�شعرية كم�صطلح �أدبي – نقدي� ,أرى �أنه البد
من الرجوع �إىل القامو�س من �أجل معرفة املق�صود بال�صورة على امل�ستوى
املعجمي:

عالمــات

8

الصورة الشعرية ،أهميتها ووظيفتها
ال�صورة الذهنية ,وال�صورة باعتبارها رمزاً .وميثل كل نوع من هذه الأنواع
الثالثة اجتاه ًا قائم ًا بذاته يف درا�سة الأدب احلديث( .)3وقد تخلو ال�صورة
باملعنى احلديث من املجاز �أ�ص ً
ال ،فتكون كالم ًا تقريري ًا ،ولكن مع ذلك تكون
غنية بخيال خ�صب(.)4

وقد ربط علم النف�س بني ال�صورة ال�شعرية وبني الإدراك ملا بينهما من
عالقة وطيدة .ويعني م�صطلح «�صورة» يف علم النف�س �إعادة �إنتاج عقلية �أو
ذكرى لتجربة عاطفية �أو �إدراكية غابرة ،غري �أنها ال يجب �أن تكون بال�رضورة
ب�رصية .والأبحاث الرائدة التي قام بها فران�سي�س غالتون( )5عام � 1880سعت
�إىل �أن تك�شف �إىل �أي مدى ي�ستطيع النا�س �أن ي�ستعيدوا املا�ضي ب�شكل ب�رصي،
وقد وجد هذا العامل �أن النا�س يختلفون اختالف ًا �شديداً يف درجة تب�رصهم(.)6

وظيفة ال�صورة ال�شعرية و�أهميتها يف النقد القدمي:
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عالمــات

لقد انتبه النقاد القدماء �إىل وظيفة ال�صورة ال�شعرية ،وذلك عندما در�سوا

اال�ستعارة والكناية والت�شبيه ،وكل ما يت�صل بذلك من فروع علم البيان ،بالرغم

من كون النقاد القدماء مل ي�ستعملوا م�صطلح (�صورة) .وقد �أ�شار عبدالقاهر
اجلرجاين �إىل ذلك عندما حتدث عن وظيفة الكتابة يف قوله�« :إن الكتابة �أبلغ

من الت�رصيح� ،إنك ملا كنيت عن املعنى زدت يف ذاته ،بل املعنى �أنك زدت يف
�إثباته ،فجعلته �أبلغ و�آكد و�أ�شد»( .)7ويظهر جلي ًا من خالل كالم اجلرجاين �أن

لل�صورة وظيفة بيانية� ،إذ جعل الكتابة على �شيء �أبلغ من الت�رصيح بحقيقته.

وقد ربط عبدالقاهر اجلرجاين ال�صورة ال�شعرية بالفنون الت�صويرية،

فقال« :و�إمنا �سبيل هذه املعاين (النحوية) �سبيل الأ�صباغ التي تعمل منها

ال�صور والنقو�ش ،فكما �أنك ترى الرجل قد تهدى يف ال�صور التي عمل منها
ال�صور والنق�ش يف ثوبه الذي ن�سج �إىل �رضب من التخري والتدبر يف �أنف�س
الأ�صباغ ويف مواقعها ومقاديرها وكيفية مزجه لها وترتيبه �إياها� ،إىل ما مل تهد

عبداللطيف أغجدامي

9

�إليه �صاحبه ،فجاء نق�شه من �أجل ذلك �أعجب و�صورته �أغرب ،كذلك حال
ال�شاعر وال�شعر يف توخيهما معاين النحو ووجوهه التي علمت �أنها حم�صول

النظم»(.)8

ويت�ضح من كالم اجلرجاين �أنه �أدرك معنى ال�صورة ال�شعرية �إدراك ًا عام ًا،

ووثق �صورة �أدواتها ،الألفاظ املت�سقة يف اجلمل ،واجلمل املنتظمة ،للتعبري عن

ال�صورة.

�أما �أبو هالل الع�سكري ،فقد حتدث عن غر�ض اال�ستعارة ،ور�أى �أنها

تت�ضمن ما ال تت�ضمنه احلقيقة من الفائدة ،فقال« :اال�ستعارة نقل العبارة عن
موقع ا�ستعمالها يف �أ�صل اللغة �إىل غريه لغر�ض ،وذلك الغر�ض �إما �أن يكون

�رشح املعني وف�صل الإبانة عنه� ،أو ت�أكيده واملبالغة فيه� ،أو الإ�شارة �إليه بالقليل
من اللفظ �أو حت�سني املعر�ض الذي يربز فيه ،وهذه الأو�صاف موجودة يف

وقد قدم �أبو هالل الع�سكري مثا ًال ليبني �أن اال�ستعارة �أبلغ من احلقيقة،

وذلك عندما حتدث عن قول امرئ القي�س يف و�صف الفر�س:
وقد �أغتدي والطري يف وكناتها

مبنجرد قيـد الأوابـد هيـكل

ق��ال الع�سك��ري« :واحلقيقة مان��ع الأوابد م��ن الذه��اب والإفالت،

واال�ستع��ارة �أبلغ؛ لأن القيد من �أعل��ى مراتب املنع عن الت�رصف ،لأنك ت�شاهد
ما يف القيد من املنع ،فل�ست ت�شك فيه»(.)10

وعموم ًا ميكن القول� :إن النقد العربي القدمي اهتم بال�صورة ال�شعرية

ا�ستجابة لأغرا�ض دينية تتمثل يف تربير الإعجاز القر�آين .وكان علماء الكالم

ويف مقدمتهم املعتزلة �أول من در�س البيان ب�أق�سامه املختلفة ودفعهم �إىل ذلك
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اال�ستعارة امل�صيبة ،ولوال �أن اال�ستعارة امل�صيبة تت�ضمن ما ال تت�ضمنه احلقيقة من
زيادة فائدة لكانت احلقيقة �أوىل منها ا�ستعما ًال»(.)9

عالمــات
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الصورة الشعرية ،أهميتها ووظيفتها
اعتمادهم منهج العقل وتف�سري القر�آن بالر�أي؛ كما �أنهم كانوا �أ�صحاب جدل،
يعلمون �أن ح�سن البيان وبالغة الكالم من �أقوى �أ�سلحة املجادل ،لذلك
حر�صوا على التزود من هذا ال�سالح ،وكتاب اجلاحظ «البيان والتبيني» �أقوى
دليل على اهتمام املعتزلة بالبيان الذي يعترب �أكرب مقومات ال�صورة ال�شعرية.
وقد اهتم الأ�شاعرة كذلك بدرا�سة ال�صورة ال�شعرية الواردة يف ال�شعر
اجلاهلي وانتقاد وجوه الرداءة فيها؛ ليبينوا من وراء ذلك �سالمة القر�آن وكماله.
ونذكر من م�ؤلفاتهم كتابي «�أ�رسار البالغة» و«دالئل الإعجاز» لعبدالقاهر
اجلرجاين.
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وقد تعاقب االهتمام بال�صورة ال�شعرية يف امل�ؤلفات البالغية املتوالية
التي عرفها النقد العربي القدمي ،غري �أن االهتمام بال�صورة ال�شعرية يف هذه
امل�ؤلفات مل يكن لذاته ،بل كان لغاية �أخرى هي �إثبات �إعجاز القر�آن يف نظمه
وبالغته .ومن يت�صفح «�إعجاز القر�آن» للباقالين يجد �أن هذا الأخري يهتم كثرياً
بدرا�سة ال�صور ال�شعرية الواردة يف معلقة امرئ القي�س العتبارها �أرقى ما و�صل
�إليه ال�شعر العربي القدمي ،غري �أن الباقالين ال يهتم بتحليل ال�صور فح�سب ،لكن
مبقارنتها ب�صور من القر�آن الكرمي؛ لكي يتو�صل يف النهاية ب�أن ال�شعر مهما
تتعاظم �صوره ف�إنها ال ترقى �إىل م�ستوى �صور القر�آن الكرمي ،وهذا �رس من
�أ�رسار �إعجاز القر�آن.
ويالحظ �أن ترعرع علم البيان يف هذا البيان الهائل من الدرا�سات
القر�آنية جعلت ميدان البحث ينح�رص يف البيان واملبني له� ،أي الكالم واملتلقي؛
لأن القائل يف هذه احلالة هو اهلل تعاىل ،واهلل منزه عن كل درا�سة وحتليل .وقد
طبق البالغيون هذه النظرية حتى على كالم الب�رش (�أي ال�شعر) و�أهملوا بذلك
ال�صلة بني �شواهدهم التي تتمثل يف ال�صور ال�شعرية وبني نف�سيات قائليها ،مع
�أن ال�صورة ال�شعرية ال ميكن �أن تفهم بعمق �إال �إذا روعيت يف حتليلها هذه
الأبعاد النف�سية – الذاتية.

عبداللطيف أغجدامي
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وظيفة ال�صورة ال�شعرية و�أهميتها يف النقد احلديث:
�أما املحدثون فقد اهتدوا �إىل وظائف �أخرى لل�صورة ال�شعرية ،فهي
تت�ألف من مظاهر الوجود املختلفة ،هذه املظاهر يدركها ال�شاعر �إدراك ًا وجداني ًا

عن طريق احلوا�س ،بوا�سطة عني �سحرية ،ينفذ ال�شاعر �إىل حقيقة الأ�شياء فيب�رص

ما ال يب�رصه �سواه ،ويبلور هذا الإدراك يف لغة �شعرية ت�صور الأ�شياء وتركبها

يف �صور �شعرية� .إن ال�شعر يعتمد على �شعور ال�شاعر بنف�سه ومبا حوله �شعوراً

يتجاوب هو معه ،فيندفع �إىل الك�شف فني ًا عن خبايا النف�س �أو الكون ،ا�ستجابة
لهذا ال�شعور يف لغة هي �صور �إيحائية ال �صوراً مبا�رشة .وال�صورة ال�شعرية
هنا تقوم بدور الإقناع والتربير ،وهو ما يقابل الإقناع الفني بعر�ض احلاالت
واملواقف وتربيرها مو�ضوعي ًا يف الأعمال الق�ص�صية وامل�رسحيات التي هي

مبثابة �صور كلية موحية بدورها على طريقتها الفنية اخلا�صة بها(.)11

ال�شعرية ،كما �أنها تنقل �إلينا الطريقة التي انفعل بها ال�شاعر .فال�شاعر عندما

يلج�أ �إىل ال�صورة �إمنا يتخذ ذلك و�سيلة من �ش�أنها �أن ت�ضمن نقل م�شاعره �إلينا
على نحو م�ؤثر ،ونظراً لكون ال�صورة تعتمد دائم ًا على الألفاظ احل�سية ،ف�إنها
بذلك �أقرب �شيء �إىل �إدراكنا( .)12وقد علق ريت�شاردز كثرياً من الأهمية

على ال�صفات احل�سية لل�صورة؛ لأن ما يعطي لل�صورة فاعليتها لي�س حيويتها
ك�صورة ،بل هي ميزتها كحادثة نوعية ترتبط نوعي ًا بالإح�سا�س(.)13
ولل�صورة ال�شعرية يف ال�شعر الغنائي وظيفة هامة ،فمكانة ال�صور يف

الق�صيدة الغنائية تقابل مكانة الأ�شخا�ص يف ال�شعر امل�رسحي �أو امللحمي عند

الكال�سيكيني .وال يت�أتى لل�صورة ت�أدية وظيفتها �إال �إذا وقعت موقعها اخلا�ص

بها يف وحدة العمل ال�شعري ،بحيث يتوفر مع ال�صدق جمال الت�صوير وكماله،
وتبع ًا لذلك يكون جمموع الق�صيدة ذا وحدة ع�ضوية �أي�ض ًا� :أي وحدة كاملة
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والواقع �أن ال�صورة ال�شعرية قد تنقل �إلينا انفعال ال�شاعر� ،أو جتربته
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حية ،فت�ؤدي ال�صور اجلزئية وظيفتها يف داخل نطاق هذه الوحدة بتعاونها مع ًا
على خلق الأثر املق�صود(.)14

وقد تطور االهتمام بال�صورة ال�شعرية يف النقد الأدبي احلديث ،ومل يتم
ذلك �إال بتفتح النقاد العرب على النقد الأوروبي الذي اهتم بال�صورة ال�شعرية
اهتمام ًا بالغ ًا منذ �أر�سطو يف كتابه «فن ال�شعر».
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ويف هذا النطاق �ساق الدكتور غنيمي هالل مثا ًال مهم ًا لتبيان �أهمية
ال�صورة ال�شعرية يف الدرا�سات الأدبية ،حيث قال� :إن النظر �إىل الوردة يف
�شكلها و�أوراقها و�ألوانها اخلا�صة بها ،والت�أمل فيها ،فذلك يعني �أن الناظر
ب�صدد �شيء من الأ�شياء خارج عن حدود ذاته ،م�ستقل عن وجوده ،بحيث
ال ي�ستطيع �أن يتحكم فيه �إيجاداً �أو عدم ًا ،وال ميكن لهذا الناظر �أن يكون له
دخل يف تغيري �شيء من مقومات هذه الوردة – ال�شيء؛ لأنها خارجة عن وعيه
التلقائي ،ولكن �إذا �أدار هذا ال�شخ�ص وجهه عن هذه الوردة �إىل �شيء �آخر
فغابت الوردة بذلك عن نظره ،ف�إنه يظل على يقني �أنها مل ت�رص يف عداد الأ�شياء
املعدومة بتحول ناظره عنها ،فهي مازالت موجودة مل تفقد وجودها ،ومازال
يتمثلها بخ�صائ�صها املميزة لها حني كان يت�أملها قبل قليل ،غري �أن هناك حقيقة
ال يجب �إغفالها هي كون ال�صور (�صورة الوردة) ملك لوعيه يتحكم فيها،
في�ستطيع �أن ينميها �أو يطورها �أو يغري و�صفها ،دون �أن مي�س ذلك وجودها
اخلارجي يف �شيء.
يف هذه العملية الذهنية ت�صبح الوردة ملك ًا لعامل الفكر بعد �أن كانت
�شيئ ًا من الأ�شياء ،وعلى ح�سب النظرة �إىل ال�صورة يف عالقتها بال�شيء من جهة،
وبالفكر من جهة �أخرى ،تنوعت النظرة فيها يف الفل�سفات واملذاهب الأدبية
الكربى ،مما كان ذا �أثر كبري يف نه�ضة ال�شعر �أو ركوده يف هذه املذاهب ،وذلك
لالرتباط الوثيق بني الأدب والتيارات الفكرية ال�سائدة يف الع�رص من جهة ،ثم
حاجات اجلمهور املوجه �إليه ذلك الأدب من جهة �أخرى(.)15
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ومن النقاد العرب الذين طوروا درا�سة ال�صورة ال�شعرية يف النقد العربي
احلديث جند عز الدين �إ�سماعيل الذي ت�أثر يف درا�سته لل�صورة مبدر�سة التحليل
النف�سي ،كما يت�ضح من قوله�« :إن مو�ضوع كل ق�صيدة هو الق�صيدة ذاتها،
ومعنى هذا �أن املو�ضوع املجرد ال ميكن و�صفه ب�شيء ،ولكنه ال ميكن �أن
يو�صف ب�أنه �شعري �إال حني يتحقق يف عمل �شعري ،فمن خالل ب�صرية ال�شاعر
تتمثل املعاين ال�شعرية ،وهذه املعاين ال ميكن �أن تظهر �إال يف �صور .وال�صورة
دائم ًا مظهر للمعنى ،ومن هنا ت�أتي ،ال�صورة ال�شعرية �أو التعبري الأدبي لل�شعر
خمتلف ًا يف طريقة ا�ستخدامه للغة و�إمكانياتها نوع ًا من االختالف عن التعبري
النرثي ،فالتعبري الأدبي ال�شعري يختلف عن التعبري الأدبي النرثي باعتباره
امل�صدر الأول ،وهو احلالة العقلية �أو ما ي�سمى باحل�سا�سية ال�شعرية»(.)16

والناقد كلمني يف كتابه «تطور ال�صورة عند �شك�سبري»( .)17وقد طبق الدكتور
الرباعي نظريات النقد الغربي حول ال�صورة ال�شعرية يف كتابه »ال�صورة الفنية
يف �شعر �أبي متام».
وقد جتاوز كمال �أبو ديب املنهج النف�سي يف حتليل ال�صورة ال�شعرية
�إىل �صعيد �آخر �سماه البنية الوجودية لل�صورة ،فجعل غر�ض بحثه يف ال�صورة
ال�شعرية هو�« :أن يظهر �أن لل�صورة م�ستويني من الفاعلية ،هما :امل�ستوى النف�سي
وامل�ستوى الداليل� ،أو الوظيفة النف�سية والوظيفة املعنوية ،و�أن حيوية ال�صورة
وقدرتها على الك�شف والإثراء وتفجري بعد تلو بعد من الإيحاءات يف الذات
املتلقية ترتبطان باالت�ساق واالن�سجام اللذين يتحققان بني هذين امل�ستويني
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ومن النقاد العرب الذين ا�ستفادوا من النقد الأوروبي يف درا�سة ال�صورة
ال�شعرية الدكتور عبدالقادر الرباعي ،وهو �أكرث النقاد العرب يف درا�سة ال�صورة
ال�شعرية ،ذلك �أنه ا�ستفاد كثرياً من النقاد الغربيني الذين در�سوا ال�صورة ال�شعرية
عند �شك�سبري كالناقدة الإجنليزية كارولني �سريجن يف كتابها «ال�صورة عند
�شك�سبري وما تنبئنا به» والناقد �إدوارد �أم�سرتوجن يف كتابه «خيال �شك�سبري»
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لل�صورة»( .)18وقد قام كمال �أبو ديب بتحليل عدد من ال�صور ال�شعرية من
ال�شعر القدمي واحلديث لتحقيق منهجه النقدي الذي يكت�سي �أهمية خا�صة يف
النقد الأدبي احلديث.
ومع ذلك ف�إن النقد العربي مازال قا�رصاً يف درا�سة ال�صورة ال�شعرية
كما قال كمال �أبو ديب الذي و�صف هذا النقد باله�شا�شة واالعتماد على
الذوق والنظرة اجلزئية .وقدم كدليل على كالمه �أن عمل �شاعر ك�أدوني�س
ال نقدي ًا متعمق ًا .وي�ضيف كمال �أبو ديب ،قائ ً
مايزال ينتظر من يحلله حتلي ً
ال:
«لكن اخل�صي�صة الأكرث جذرية للنقد العربي لل�صورة يف �أف�ضل مناذجه قد تكون
اعتماده املطلق على معطيات النقد الأوروبي ،وق�صوره على تنمية �آفاق نقدية
جديدة»(.)19

وظيفة ال�صورة ال�شعرية و�أهميتها يف النقد الأوروبي:
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ال�صورة عند الكال�سيكيني:
وعلى م�ستوى النقد الأوروبي فقد مت االهتمام بال�صورة ال�شعرية،
وذلك من خالل ثالثة مذاهب �أدبية نقدية كربى ،تتمثل يف كل من املدر�سة
الكال�سيكية واملدر�سة الرومان�سية واملدر�سة الربنا�سية .وقد ا�ستفا�ضت هذه
املدار�س الثالث يف درا�سة ال�صورة وفل�سفتها.
فاملدر�سة الكال�سيكية مل تهتم كثرياً بال�صورة ال�شعرية باملقارنة مع
املدر�سة الرومان�سية؛ لأن الكال�سيكيني غالوا كثرياً يف العقالنية ،مما جعلهم
يقدمون العقل على اخليال� ،أو لنقل جعلوا اخليال حتت و�صاية العقل .وقد
�أ�شاد الكال�سيكيون ب�سلطان العقل يف �أجنا�س الأدب املختلفة ،مبا يف ذلك
ال�شعر الغنائي ،ولهذا ال�سبب مل يهتموا كثرياً بال�صورة ال�شعرية .وقد �أكد ذلك
الكال�سيكي الفرن�سي البرويري بقوله« :يجب �أن ال حتتوي �أحاديثنا �أو كتبنا
على كثري من اخليال؛ لأنه ال ينتج غالب ًا �إال �أفكاراً باطلة �صبيانية ال ت�صلح من
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�ش�أننا ،وال جدوى منها يف �صواب الر�أي ،ويجب �أن ت�صدر �أفكارنا عن الذوق

ال�سليم والعقل الراجح ،و�أن تكون �أداة لنفاذ الب�صرية»(.)20

ويظهر مما �سبق �أن ال�صورة عند الكال�سيكيني تابعة لنظريتهم يف املعرفة،
�إذ ي�ستعني بها الإدراك عن طريق التداعي ،ولكنه اليلبث �أن يتجاوزها �إىل
درجة املعرفة العليا املمثلة يف الأفكار التجريدية .والإدراك قوة م�ستقلة عن
�صور احل�س وهو خا�صية العقل ،ولذلك هونوا من �صورة اخليال وال�صورة.

ال�صورة عند الرومان�سيني:

ومن خ�صائ�ص ال�صورة يف ال�شعر الرومان�سي �أن تكون �شعورية،
ت�صويرية ،ال عقلية فكرية ،فالفكرة يف ال�شعر ترتاءى من وراء ال�صور ،ومن �أخطر
ما يحذر منه الرومان�سيون �أن تكون الق�صيدة توليدات عقلية جافة� ،أو �أفكاراً
منطقية� ،أو حجج ًا ذهنية ،لأن الأفكار التجريدية تق�ضي على روح ال�شعر،
هذه الروح التي تتمثل يف ال�صورة ال�شعرية .ومن هنا عاب الرومان�سيون على
ال�شعر الكال�سيكي ت�ضحيته بالعاطفة وال�صورة .ويف هذا ال�صدد قال وردزوث
يف �إحدى ر�سائله�« :إن العواطف وال�صور يجب �أن يتزاوجا ليذوب كالهما
يف الآخر ،ويتمثال طبيعي ًا لدى الذهن يف ن�شوة فنية .واملخاطر وامل�شاعر التي
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واهتم الرومان�سيون بال�صورة ال�شعرية �أكرث من الكال�سيكيني ،فبعد �أن
كان ه�ؤالء يجعلون امل�شاعر النف�سية خا�ضعة يف الفن لقواعد الفكر ،ويخ�ضعون
بذلك العبقرية لل�صنعة ،واخليال للعقل ،اجته فال�سفة الن�صف الثاين من القرن
الثامن ع�رش �إىل االعتداد بال�صور التي تك�شف عن م�شاعر ال�شاعر وخواطره،
العتبارها مظهراً من مظاهر اجلمال يف الت�صوير الفني ،وبذلك تهي�أ لالجتاه
الرومان�سي �أن ينه�ض وي�ستقر على �أنقا�ض املذهب الكال�سيكي.

وال�شاعر الرومان�سي ذاتي يف �صوره ،لأنه يرى الطبيعة من خالل

عالمــات
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م�شاعره ،وذلك ي�ستلزم �أال تكون �صور ال�شاعر مت�شابهة مع �صور غريه ،مثل
ت�شابههما يف الألوان والأ�شكال مما ال ميت ب�صلة �إىل ال�شعور والعاطفة.

ال�صورة عند الربنا�سيني:
وخلفت املدر�سة الربنا�سية املدر�سة الرومان�سية وكانت عناية الربنا�سيني
بال�صورة �أكرث من اهتمام الرومان�سيني بها ،ولكن بالرغم من �أن املدر�سة الربنا�سية
امتداد للرومان�سية �أو تطور لها ،فقد اختلف الرومان�سيون والربنا�سيون يف
نظرتهم لل�صورة.
ف�إذا كانت �أهم خ�صائ�ص ال�صورة ال�شعرية عند الرومان�سيني ذاتية� ،إذ
يعرب ال�شاعر عن ذاته من خالل ال�صورة يف �شبه اعرتافات ي�صور فيها مواطن
�ضعفه وب�ؤ�سه وم�شاعره� ،ضيقه وقلقه ،وترتاءى من خاللها �صور قائمة للع�رص
وقيمه ،يق�صد ال�شاعر �إىل الثورة عليها من وراء �إقرار مثله وحقوقه الفردية،
فكانت �أهداف الرومان�سيني وا�ضحة من خالل �صورهم.
عالمات  ،ج  ، 70مج  ، 18شعبان 1430هـ  -أغسطس 2009
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�أما الربنا�سيون فقد رف�ضوا مبد�أ الذاتية يف ال�صور ال�شعرية و�أكدوا على
�رضورة مو�ضوعيتها حتى تعرب عن حاالت وم�شاعر نف�سية عامة تختفي وراءها
�شخ�صية ال�شاعر .كما ر�أوا �أن ال�صورة غاية يف ذاتها ،لي�س وراءها غايات
�أخرى ،ولذا يجب �أن يحتفي بها ال�شاعر �أكرث من احتفائه ب�إظهار م�شاعره كما
هو احلال عند الرومان�سيني.

ال�صورة عند الوجوديني:
ولعل �أهم مدر�سة اهتمت بال�صورة ال�شعرية اهتمام ًا كبرياً هي الوجودية.
وقد حدد �سارتر نظرية الوجوديني املتكاملة يف اخليال ،وفرق فيها بني طبيعة
ال�صورة التي يتلقاها الإدراك عن العامل احل�سي وال�صورة التي يخلقها اخليال
وهي املق�صودة يف العمل الفني ،فهي عمل تركيبي يقوم اخليال ببنائها مما خلفه
الإدراك من خربات ،وي�ستلزم خلقها يف اخليال �أن يكون مو�ضوعها اخلارجي
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معدوم ًا �أو يف حكم املعدوم� .إن اخليال يلغي وجود ما ح�صله الإدراك ،ويعيد
خلق �صورته اجلديدة بدي ً
ال عن وجوده املادي ،ولهذا تنح�رص القيمة اجلمالية
يف ال�صورة الفنية ،ال يف الوجود املادي؛ لأن الواقع ال جمال فيه.
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� – 1979ص .241

عالمات  ،ج  ، 70مج  ، 18شعبان 1430هـ  -أغسطس 2009

(� )6أو�ستني وارين – رينيه ويلك – «نظرية الأدب» – ترجمة حميي الدين �صبحي – مراجعة ح�سام
اخلطيب – من�شورات املجل�س الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم االجتماعية – لبنان
� – 1979ص .240
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الصورة الشعرية ،أهميتها ووظيفتها
( )14غنيمي هالل – «درا�سات ومناذج يف مذاهب ال�شعر ونقده» – دار نه�ضة م�رص – القاهرة –
�ص .79

( )15نق ً
ال عن كتاب« :درا�سات ومناذج يف مذاهب ال�شعر ونقده» لغنيمي هالل – دار نه�ضة م�رص
– القاهرة – �ص ( 61بت�رصف).
( )16عز الدين �إ�سماعيل – «الأدب وفنونه» – دار الفكر العربي – الطبعة ال�سابعة – �ص 128
( )17انظر الإ�شارة �إىل هذه امل�ؤلفات يف كتاب «ال�صورة الفنية يف �شعر �أبي متام» لعبدالقادر الرباعي،
�ص  ،21-20وكذلك كتاب «بنية ال�شعر اجلديد» ملحمد عزام� ،ص  ،69وما بعدها.
( )18كمال �أبو ديب «جدلية اخلفاء والتجلي» – دار العلم للماليني� ،ص .22
( )19نف�سه� ،ص .20
( )20غنيمي هالل – «درا�سات ومناذج يف مذاهب ال�شعر ونقده» – دار نه�ضة م�رص – القاهرة –
�ص .64
( )21نف�سه� ،ص .81
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بالغة االنزياح بني اللغة املوحية واللغة العدمية
ت�شكيل ال�صورة يف ال�شعر املعا�رص م�صداق ًا
�سمري اخلليل
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�إن اللغة يف متظهرها الأول مفردة مرهونة با�ستعمال ال�شاعر لها ،وزجها
يف تركيب نحوي �ضمن مناخ داليل ،ونف�سي ،لت�صبح عندها منفتحة على �أبعاد
جديدة مل تكن كما كانت عليه ،وهي قابعة يف املعاجم ،وبذا تكون خمالفة� ،أو
مقاطعة ،رمبا لداللتها الو�ضعية ،فاللغة ال�شعرية� ،إذن ،هي اال�ستعمال اخلا�ص
لل�شاعر من جممل املوروث اللغوي ،ولذا ف�إن «كل مغامرة يعاينها ال�شاعر مع
الكلمات رهينة بظروفها ،ومو�ضوعها ،بحيث ت�صبح بعد ذلك قليلة اجلدوى
بالن�سبة له� ،إذ يتعني عليه يف كل جتربة �شعرية جديدة �أن يخو�ض بحار الكلمات
بحث ًا عن زاد يوائمها»( ،)1ومن ثم ف�إن مراقبة حتول اللفظة املفردة �إىل كيان
تعبريي يقت�ضي بال�رضورة مالحظة اختيار �أبنيتها ال�رصفية املالئمة لطبيعة البحور
ال�شعرية – يف ق�صيدة التفعيلة بالذات – كما �أن ذلك يفرت�ض دقة النظر يف
الأبنية الرتكيبية للغر�ض نف�سه� ،أما فيما يخ�ص ق�صيدة النرث املفارقة لإيقاعها
امل�سموع ،ف�إن بنية التوازي والتنا�سق التعبريي ،وال�صوتي قائمة مقام التفعيلة،
ال من حيث الأثر فح�سب ،و�إمنا يف �صياغة العبارة ال�شعرية ،على �أن هذا
االختيار ال ينتج يف �أغلب الأحيان عن تبني خيار التفكري العقلي ،واملنطقي،

عالمــات

20

بالغة االنزياح بني اللغة املوحية واللغة العدمية
و�إمنا (على وفق ما ميليه الإح�سا�س ال املنطق ،وهذا ما مينحها حرية يف التحرك
بحث ًا عن ظالل داللية �أخرى ،)2()...فالكلمة وهي تنظم يف �سياق اخلطاب
ال�شعري حتمل «هالة من املرتادفات ،واملتجان�سات ،والكلمات ،ال تكتفي ب�أن
يكون لها معنى فقط ،بل تثري معاين كلمات تت�صل فيها بال�صوت� ،أو باملعنى،

�أو باال�شتقاق� ،أو حتى كلمات تعار�ضها� ،أو تنفيها»( ،)3وقد ق�سمت بحثي
على حمورين ،هما:

 – 1اللغــة الإيحائيــة:
نريد بها اللغة ال�شعرية التي تنقل املعنى من جهة الإخبار ،والإفهام �إىل
جهة االنفعال ،والت�أثر ،وال�صوغ اجلمايل «بف�ضل ا�ستعارة كالم معني يفقد
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معناه على م�ستوى اللغة الأوىل؛ لأجل العثور عليه يف امل�ستوى الثاين»(� ،)4أي
كما يعرب عنه عبدالقاهر اجلرجاين مبعنى املعنى ،حا�رصاً هذا الت�شكيل بالكناية،
واال�ستعارة ،والتمثيل ،كما هو احلال عند جان كوهن يف تعريفه للإيحائية يف
ال�شعر ،كما يف قوله ال�سابق ،ولذلك يرتئي د .خالد علي م�صطفى تو�سيع داللة
«معنى املعنى» ,وا�صف ًا حتقيق �شعرية ال�شعر من خالل التعبري «عن عالقة تف�ضي

�إىل معنى ثان ال يتي�رس له �أن يتحقق يف التعبري املعزول املنفرد عن غريه»( ،)5وهو
�أمر جند م�صداقيته يف الق�صيدة احلديثة بخا�صة� ،إذ ت�ستغرق ال�صورة ،بو�صفها
«�رضب ًا من �رضوب التحول الداليل»( )6الناجت عن االنزياح الرتكيبي يف بع�ض
الأحيان� ،أجزاء من الق�صيدة ،ويف �أحيان �أخرى ت�ستغرقها كلها ،ومرة ت�شكل
بال�صيغ البيانية املعروفة ،و�أخرى بالو�صف� ،أو التعبري الكنائي ،واال�ستعاري
الكلي.
ويف درا�ستنا لل�صورة يتجلى �أمامنا �إ�رساف ال�شعراء يف مراحلهم الأوىل
ير�سم ال�صورة بياني ًا� ،إذ �أخذ الت�شبيه حيزاً وفرياً من ق�صائدهم الأوىل ،ولعل
ال�سبب يف ذلك الت�شبيه �أقرب �إىل �أ�سلوب الق�صيدة التقليدية� ،إذ ميكن �أن ت�أتي
يف �سطر� ،أو �سطرين من الق�صيدة ،ولي�س يف ذلك ما يعجب� ،إال �أن الالفت

سمير اخلليل
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للنظر �أن تلك الت�شبيهات حملت يف كثري منها �سمات الو�ضوح ،والب�ساطة،
وقرب وجه ال�شبه ،الأمر الذي يحد من حيوية ال�صورة ،و�سنقف على بع�ض
النماذج .يقول حميد قا�سم ،من ق�صيدة (خط�أ)(:)7
�أجمل �أخطائي
�أين �أ�شعلت �شبابي
مثل الورقة
(كم كان مهيب ًا
وقوي ًا
ومقد�س).

وقل مثل ذلك على ال�صورة يف ق�صيدة (النجمة خ�رضاء �أي�ض ًا) ملر�شد

الزبيدي(:)8

خ�رضاء خ�رضاء مثل الب�شارة
كالأمنيات اجلميلة خ�رضاء
يا جنمة تتلألأ با�سمي
�إذ تكون داللة اخل�رضة احلياة ،واالنت�شاء ،والفرح كما هو م�ألوف �أي�ض ًا،

ومثل ذلك قول املاجدي يف ق�صيدته (�شمو�س ط�سم)(:)9
قلبي على ط�سم التي ذبلت
كزهرة زنبق
وذوت كنود م�سافر
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فهذه ال�صورة مما هو م�ألوف يف اللغة اليومية ،فاحرتاق الورقة ،كما هو
م�ضي ال�شباب� ،شيء ال ميكن �أن يعاد ،فامل�سافة بني طريف الت�شبيه مفقودة� ،أو
تكاد ،لذا ال حتقق هذه ال�صورة الإدها�ش� ،أو الغرابة التي يتوخاها ال�شعر.

عالمــات
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بالغة االنزياح بني اللغة املوحية واللغة العدمية
وغفت كمئذنة عتيقة
�س�أدق كوكبها الذي لثم الغبار
و�أهيم حممو ًال على احلجر الكرمي
َع ِّلي �أ�شم طيو َبها

وتراب معبدها القدمي
وميكن �أن من�ضي مع هذا اللون من الت�شبيهات مبا ال ي�ضيف جديداً �إىل

البحث( )10عدا وقوفنا �أمام �أمنوذج لليث ال�صندوق� ،إذ بنى ق�صيدته (رحلة
الزمن)( )11على الت�شبيهات:

متقلبون على ر�صيف الذكريات
�أيامنا متتد كالأنفاق حتت رطوبة الن�سيان
و�أكفنا كالأجنحة
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رحل القطار ،ومل تزل يف الأفق رائحة الدخان
لكننا مثل امل�سامري ال�صديئة
يف انتظار قطارنا التايل
يف داخلي �أ�صوات �أحبابي
تعلو ،وتخفت يف غناء مثل �أوردة الذبيح
من رحلة الأزمان عادوا دومنا تعب
�أحداقهم مملوءة بدم يفي�ض ك�أك�ؤ�س الغازين
و�أكفهم مثل املطارق
قد �أحرقوا فر�شي
وا�ستنفدوا بلهائهم
كل الذي خزنت يف �صدري من الأنفا�س

سمير اخلليل
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�أثوابهم ت�سعى بال �أج�سادهم يف الأروقة
وعلى ال�سالمل ،وقع �أقدام ولكن
لي�س يف بيتي �سواي
تت�أرجح الأقمار مثل مهود قتلى
تبكي الرياح على بنيها امليتني
و�صغارنا بدل الزهور� .إىل املدار�س
يحملون قنابل التوقيت
فاملالحظ �أن هذه الت�شبيهات اهتمت ب�شكل وا�ضح يف �إظهار ال�شبه،
بغية تعميق التجربة ،ونقلها من عاملها املعنوي �إىل عامل ح�سي ،ملمو�س من
خالل ال�صور ذات االمتدادات احل�سية ،و�إن كنا نلم�س يف بع�ضها عمقا:
الأكف

الأجنحة

نحن

امل�سامري ال�صديئة
�أوردة الذبيح

الأ�صوات
الأحداق

�أك�ؤ�س الغازين

الأكف

املطارق

ت�أرجح الأقمار

مهود القتلى

�إن ما يقرب بني وجهي ال�شبه هنا ،هو الإح�سا�س النف�سي ،ولذلك ف�إن
ما مييز هذه ال�صورة على الرغم من و�ضوحها ،و�ألفتها ،هو انعكا�ساتها على
نف�سية ال�شاعر املرهقة� ،إذ تبدو �أيامه كالأنفاق باردة رطبة موح�شة .يف حني ما
يجمع بني الأكف والأجنحة ،عالقة تبدو لأول وهلة غريبة ،فالأجنحة حتيل �إىل
الطريان /احلركة ،يف حني �أن الأكف ال تبدو عام ً
ال مهم ًا يف التحريك� ،أي يف
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الأيام

الأنفاق
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بالغة االنزياح بني اللغة املوحية واللغة العدمية
تغيري املكان ،ولذا تبدو ال�صورة �إيحاء بال�سكون �أكرث منها �إيحا ًء باحلركة ،ذلك
�أن الأكف ميكن �أن تتحرك جزئي ًا فال حتقق على م�ستوى املكان �أية فاعلية ،و�إذا
ذهبنا �إىل �أبعد من ذلك ف�إن احلركة اجلزئية ممكنة داخل الأنفاق /الأيام ،كما
توحي به ال�صورة الأوىل ،يف حني ت�ستع�صي فاعلية تغيري املكان املتحقق بفعل
الأجنحة ،وترتبط هذه ال�صورة بال�صورة التالية ،وهي وا�ضحة املعامل ،رمبا ال
حتتاج �إىل ت�أمل يف �إدراك جوانبها؛ لأنها ا�ستخال�ص لل�صورتني املتقدمتني ،فهو
يربط بني التحول ،والثبات (احلركة ،وال�سكون)� ،إذ تكون الأيام بالو�صف
الفيزياوي ما�ضية �رسيعة ،ولكنها على امل�ستوى النف�سي يف ثبات ،ولذا يعهد
�إىل هذا الت�شبيه (مثل امل�سامري ال�صديئة) ،وما حتمل �صفة ال�صد�أ من مالزمة
املكان مدة طويلة يف انتظار الآتي الذي �سوف مير �رسيع ًا �أي�ض ًا.

عالمات  ،ج  ، 70مج  ، 18شعبان 1430هـ  -أغسطس 2009

عالمــات

لن نالحق هذه الت�شبيهات �إىل نهايتها� ،إذ ال ن�ضيف جديداً ،بل
نريد باملقابل �أن نبني اهتمام ال�شعراء ب�إيراد ال�صور امل�ستمدة من الت�شبيهات
غري امل�ألوفة ،حتقيق ًا للإدها�ش ،ورغبة يف العثور على ج�سور جديدة متتد بني
الألفاظ.
يقول كاظم جهاد(:)12
 .1كنت �أليف ًا كليايل �أيلول.
 .2والعائلة الع�رش ت�ستيقظ كالرمل الالمع.
 .3والتاريخ يهاجر مثل امر�أة تلتف ...وتلتف عليك.
ويقول خليل الأ�سدي(:)13
وامل�رسات مبثوثة كالقواقع .......فوق ثيابك
ويقول �شاكر لعيبي(:)14
الرتاب الذي تتنف�س رائحته �شاخ حتت �أقدامك

سمير اخلليل
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مثلما �شاخت الأ�ساطري بني �أ�صابعك الرقيقة املمتدة يف جمة �شعري
ويقول املاجدي(:)15
خرجت �أ�شباحك من ماء يتنف�س مثل �شمل الطيور
لذلك �ستكون م�شاعل فجرك ك�أجنحة
و�أريدك بي�ضاء
مثل ن�سمة النور ،مثل �أ�سماك الينابيع
و :الزمن يعزلها ،ويتدىل مثل مرقد النور

الوا�ضحة التي يفهمها القارئ ،ويعتدي �إليها ب�رسعة»( ،)16ورمبا ي�سعى
ال�شاعر يف تلك املحاوالت �إىل نقل املناخ العام للتجربة� ،سواء يف �أثره النف�سي،

�أو متظهره الفـكري( ،)17وتلفـت انتباهنـا يف هذا املقـام ق�صـيدة (حماولة يف
الهـاء)( )18لأديب كمال الدين� ،إذ ت�ضعنا �أمام موهبة يف ا�ستنطاق ال�صورة،
وتلقيها على �أكرث من وجه من خالل الت�شبيهات ،و�سنقف على هذا املقطع
منها:
وانتبهت �إىل الهاء
كانت الهاء توزعني ذات اليمني ،وذات ال�شمال
و�أنا جال�س قرب ع�شبها
مثل �سكني �سقطت من يد قاتل
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والأمثلة كثرية على هذا النوع� ،إال �أننا نريد �أن نناق�ش جلوء ال�شاعر �إىل
مثل هذه الأنواع غري امل�ألوفة من الت�شبيه ،والق�ضية الأوىل – يف ظننا – مرتبطة
مبفهوم احلداثة ال�شعرية ،واملوقف من �آليات البالغة القدمية ،فال�شاعر �ضمن
فهمه للحداثة مل يعد ال�شعر ر�سم ًا حلدود املعنى ،و�إتقان َا لتو�صيله� ،أو تعميقه
بقدر ماغدا ،فهو دائب العمل على هذا املنوال� ،سعي ًا وراء خلق املتعة اجلمالية،
فلم «يعد يلتفت �إىل ق�ضية بالغية من نوع وجه ال�شبه ،وعالقة امل�شابهة امل�ألوفة

عالمــات
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بالغة االنزياح بني اللغة املوحية واللغة العدمية
مثل �صورة تبحث عن �صاحبها الفقيد
مثل دراهم �أ�ضاعها طفل بريء
مثل كلكام�ش �أ�ضاع الطريق �إىل انكيدو
مثل انكيدو ومل يلتق بعد باملر�أة العنكبوت
مثل امر�أة �سبيت دون �سبب مفهوم
مثل �سبب ال �س�ؤال عنده� ،أو لديه
مثل �س�ؤال �أ�ضاع عالمة بكارثة
مثل عالمة �ضحكت مني
مثل �ضحكة �سقطت يف منت�صف امل�سافة
مثل م�سافة �سقطت يف منت�صف اجل�رس
مثل ج�رس �أ�ضاع فراته ،و�أطفاله وقطاراته
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مثل قطارات تدوي يف الليل كله
مثل ليل �سفيه ،و�آخر ملآن بالدمع
مثل دمع له عنوان بيتي ،وعري خرافاتي
مثل خرافاتي ذات الأربعني دهراً ،ودهراً
مثل دهر له ماله
مثل من ال مثيل له
مثل من ال مثيل �سواه
نالحظ توايل الت�شبيهات مع بقاء امل�شبه به واحداً� ،إذ كررت ت�سع

ع�رشة مرة ،الأمر الذي يوحي بتعدد زوايا النظر� ،إىل ال�صورة التي تقدمها

هذه الت�شبيهات ،و�إن كنا نلمح يف هذه الت�شبيهات توخيها �إثارة حالة الده�شة
واال�ستغراب جميعها ،ولكن بت�شكالت خمتلفة ،فعلى �سبيل املثال:

سمير اخلليل
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�سكني ت�سقط من يد قاتل
�صورة تبحث عن �صاحبها الفقيد
دراهم �أ�ضاعها طفل بريء
كلكام�ش حني �أ�ضاع الطريق �إىل انكيدو
امر�أة �سبيت دون �سبب
مثل هذه الت�شبيهات توحي ب�أوجه �شبه قريبة من بع�ضها ،رمبا كانت
�صورة ال�ضياع /االغرتاب ,الأقرب �إىل ن�سيجها الداليل ،الأمر الذي يثري فينا
حما�سة ال�س�ؤال عن جدوى تعددها بهذا ال�شكل الذي يجعل ال�صورة ممتدة
ترتاكم ،وتنت�رش� ،إىل درجة تبعدها عن التفرد ،والكثافة ،هذا ما حققه ال�سعي
الالهث وراء التجريب ال�شكلي.

مثل انكيدو ومل يلتق بعد باملر�أة العنكبوت
مثل امر�أة �سبيت دون �سبب مفهوم
مثل �سبب ال �س�ؤال عنده� ،أو لديه
مثل �س�ؤال �أ�ضاع عالقة بكارته
مثل عالمة �ضحكت مني
�إن تعالق ال�صور بع�ضها بالبع�ض الآخر ،رمبا �أوحى بت�شكيل عنقودي
لها ،فامل�شبه به يغدو م�شبه ًا يف ال�سطر التايل.
وا�ستكما ًال للحديث عن ال�صورة عرب ت�شكيالتها ،و�إ�شعاعاتها من
خالل عالقات الإ�سناد املتمثلة باملجاز ،واال�ستعارة نرتئي فح�صها حتت ثالثة
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وما يلفت النظر حق ًا يف هذه الت�شبيهات هو غرابتها ،وحماولة ا�ستمداد
بع�ضها من البع�ض الآخر ،فابتداء من ال�سطر الثامن تبد أ� ال�صورة باالتكاء على
�سابقتها:

عالمــات
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بالغة االنزياح بني اللغة املوحية واللغة العدمية
م�ستويات ،الأول ما ت�شكله ال�صورة ،بو�صفها جزءاً من البناء العام للق�صيدة،
هذا اجلزء البد �أن يكون فعا ًال وحيوي ًا ،ولي�س مل�صق ًا يف ج�سد الق�صيدة،
ولنقف عند هذه ال�صورة خلليل الأ�سدي(:)19
�أطوف
ويف قب�ضتي جنمة من رماد
�أحط على هيكل خرب
�أ�ست�شري �إلهي القدمي
وحاناته
ونواقي�س �أ�سفاره
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نالحظ يف حتليلنا لهذه ال�صورة �أنها حتمل طرفني متناق�ضني فيما يبدو،
الطواف يحيل على احلركة التي ت�ستدعي هي الأخرى االكت�شاف ،والتمرد
على ال�سكون ،يف حني �أن الطرف الثاين (جنمة من رماد) يوحي بنهاية
االحرتاق والظلمة ،م�ستدعي ًا معنى ال�سكون.

�س�أرتق جلدي

عالمــات

و�أرجم همي

فالتناق�ض البادي على ال�سطح يولد توحداً يف العالقة على �صعيد
الإيحاء ،والتوهم ،واحلركة الكاذبة ،هذه ال�صورة يف واقع احلال تنبثق �ضمن
املناخ العام للق�صيدة� ،إذ االنطواء على الذات يف حركة �سكونية ن�ست�شفها
من خالل تعبريات الق�صيدة الأخرى (هيكل خرب� ،أخدم �أ�سطورتي� ،أقفل
�أر�ضي� ،أقفل بحري.)...
ويف ق�صيدة «الإن�شاد»( ،)20لها�شم �شفيق ت�أخذ ال�صورة هذه بعداً بنائي ًا
ي�ؤ�س�س للق�صيدة كلها ،فمن خاللها تدخل على عامل ال�شاعر الذي يتخيله:
�آه قد ثقبتني الهموم
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و�أجل�س قرب النجوم
و�أجل�س قرب النجوم
يف هذا املقطع /ال�صورة نلم�س حماولة ال�شاعر الثورة على الذات،
وتغيري واقعها �سعي ًا يف اكت�شاف حياة جديدة ،و�أم ً
ال يف تغيري الواقع املحيط
به ،ولذلك تكون مدخ ً
ال منا�سب ًا للحياة اجلديدة التي ير�سمها تباع ًا يف مقاطع
الق�صيدة التالية لها ،فينتقي جنمة ،وير�شق وجه الريح بال�صباح جال�س ًا حتت
نافذة الفقراء ،وعلى كتفه هدهد� ،إنها حماولة لر�سم خارطة حياته اجلديدة.
ويف ق�صيدة (غابة النهر)( )21لكمال �سبتي ،تتناول ال�صورة التي
ت�ستغرق املقطع الثاين جت�سيد فكرة الق�صيدة التي ي�سلط ال�شاعر على مو�ضوعها
�أ�شعة الذكرى ليعك�س واقع ًا م�ؤمل ًا ينتهي بالرحيل عنه:
الآن ......فلتهد�أ
ال ال�سكني
ال القمر احلزين
طريقك الأخرى
وداع ًا ......غابة �أخرى هناك
ورحلة زرقاء �أخرى يف ربيع اخلامتة
وعودة �إىل ال�صورة التي ينبني عليها الن�ص ،حتى تكون ن�سيج ًا �ضمن
بنائه العام:
قمر و�سكني .......وبينهما الق�صيدة
قمر تدىل من عيون املاء يف الذكرى
لي�س�أل عن جنوب النهر
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بعيداً عن �ضفاف النهر

عالمــات
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بالغة االنزياح بني اللغة املوحية واللغة العدمية
كنا بعد مل ندرك طفولتنا
حتدث �أول ال�شعراء عن معنى الق�صيدة
بعد ......مل ندرك طفولتنا
تغنى بع�ضنا بالنهر
مل ندرك طفولتنا
�سمعنا �رصخة يف الليل
فلنرتك �ضفاف النهر قلنا
�أول ال�شعراء ......قال
ح�سن ...وال تن�سوا طفولتنا
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عالمــات

هناك رمزان يحركان هذه ال�صورة ويتجاذبان طرفيها ،هما :القمر،
وال�سكني ،ففي حني يكون القمر املتديل من عيون املاء �إيحاء مبنابع الطفولة
التي يلح على تو�صيفها من خالل جملة (مل ندرك طفولتنا) ـ وهنا تت�رسب �إىل
ال�صورة نافذة الذكرى ـ تكون ال�سكني ،وهي داللة على (احلدة ،والقطع،
واخلوف) الواقع الذي يدركه ،ويخ�شاه ،ويكون �أي�ض ًا مدعاة لتجديد القول
بالتح�رس على فقدان الطفولة ،وهو من باب ثان �إيذان بالرحيل �إىل �ضفاف نهر
دجلة �آخر ،وغابة �أخرى.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن منط ًا من ال�صور عند ال�سبعينيني حتول من كونه
جزءاً �ضمن ال�سياق العام للق�صيدة �إىل م�شهد متكامل ،ومر�سـوم بدقـة� ،إذ يعنى
ال�شـاعر بالتف�صـيالت ،وير�صـد الأجزاء ر�صـداً دقيق ًا( ،تفا�صيل حلم دموي)
( )22لكاظم جهاد ،يقدم لنا لوحة لتفا�صيل مر�سومة بعناية:
وجهها
غاية مزهرة
من حرير الأما�سي املو�شاة باحللم والأغنيات
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ومرايا من الدمع يتبعن ظلي
يغار
يدارينه خ�شية القيظ ،والهاجرة
ويحملن خطوته البكر و�شما على اخلا�رصة
نالحظ هنا �أن الو�صف يتحدد يف (الغابة املزهرة) ،ولكن كل ما يتعلق
بها هو بال�رضورة انعكا�س ملا يريد �أن ي�صف به الوجه ،ذلك لأنه �أقر منذ البداية
ب�أن (وجهها غابة).
نف�سه:

ومثل هذه ال�صورة �أي�ض ًا ما جاء يف ق�صيدة

(�صداقة)()23

لل�شاعر

ها �أنا �أر�ضع النار من جوفها .......ا�ستدر العذوبة
وذاكرة ثقبتها ف�صول الك�آبة
على الرمل خطت تقاومي �أ�سفارنا يف بحار الرماد
وحتلم لو ي�ستطيل احل�صى �شجرا
لو طيور ال�سهاد
تعلق �أحزاننا مهراً يف مياه الغرابة
على �أننا نلم�س عند رعد عبدالقادر اهتمام ًا يكاد يكون منفرداً يف
ر�سم لوحاته ،وال�سيما يف دواوينه الأخرية ،ففي مقطع القمر من الق�سم الثاين

(�أوراق العا�شق)( )24ملجموعة (�أوبرا الأمرية النائمة) نر�صد هذه اللوحة:
القمر ن�صف ورقة ذهبية
تتدىل من بني �أغ�صان الغيم املت�شابكة
ر�أيته
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يداها ت�شيالن �أوجاعنا ......حت�سنان الكتابة

عالمــات
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بالغة االنزياح بني اللغة املوحية واللغة العدمية
ور�أيت الرجل القدمي بائع اال�سطوانات القدمية
يدفع بالأغ�صان
فتظهر الورقة الذهبية
مر�آة حتت�ضنها الزرقة ،واخل�رضة
ر�أيت فيها ال�صياد ،حامل القو�س
ور�أيت ال�صخور ،والأيائل املتقافزة
�أنا م�ستيقظ ،وعيناي مغم�ضتان
ور�أيت العازف حامل القيثارة
و�سط �أمواج من ال�صبايا ،والطيور ،وال�ضباب
�أنا م�ستيقظ ،وعيناي مغم�ضتان
ور�أيت راعي الأغنام
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عالمــات

والكلب ،واملروجة الذهبية
كان الراعي ينظر �إىل الأر�ض
و�أنا �أنظر �إليه
اختفى الراعي ،والقطيع يتبعه
والكلب يهز ذيله
واملروج
تتال�شى
�شيئ ًا ف�شيئ ًا.
تنتهي اللوحة ،ولكن �أظن �أن امتدادها لن ينتهي ب�رسعة يف خميلة
القارئ ،فهناك ر�صد للعالقة بني احللم واليقظة يف حياة الإن�سان ،ي�ستمدها
ال�شاعر من خميلته موظف ًا فيها الأدعية� ،إذ يرتك لقلمه حرية االلتقاط ،والر�سم
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بالكلمات ،فالقمر – ن�صف الورقة ،يحول بفعل ت�شابك �أغ�صان الغيم من
ف�ضي �إىل ذهبي – يختفي مرة ،ويظهر �أخرى ،وال�صورة هنا ت�شكل مفتاح ًا
�إىل عامل الالوعي الذي ينطلق منه ال�شاعر ،لذلك يكمل اللوحة بعد ذلك من
تداعي الأفكار حتى تنمو ،وتت�ضخم ،ثم يعود احللم لالحتاد باليقظة ،عندها
تبد�أ اللوحة باالنح�سار �شيئ ًا بعد �آخر لتتال�شى.
ويف مو�ضع �آخر يقدم لنا ال�شاعر نف�سه لوحة فنية تكاد تعك�س نف�سيته

و�أفكاره العميقة على الورقة(:)25

كانت �أعماقي تت�أمل ،وهي تبحث يف املياه
عن جمرتني مطف�أتني
و�أنا كال�سائر على حبل رفيع
طرفاه م�شدودان �إىل �شجرتني
تو�صالن الأفق بالأفق
�أ�سمع فحيحها
ي�صعد �إيل بحر من دخان الأع�شاب
املحرتقة
�أ�شم الرائحة اخلانقة
يتحول احلبل �إىل قارب
يتمايل على موج
كل حلظة �أتخيل �أين �س�أنقلب بالقارب
لتبتلعني حيتان �صخرية
و�أفاع من نار
الظالم ...الظالم ...الظالم
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متوج حتتي الأفاعي ال�سامة

عالمــات

34

بالغة االنزياح بني اللغة املوحية واللغة العدمية
هناك عالقة بني البحث عن (جمرتني مطف�أتني) ،واالنتهاء �إىل (الظالم)،
وما بني هذين الطرفني متتد ر�ؤى ال�شاعر املمتزجة بعوامل اخلوف ،والقلق،
كما تعك�سها ال�صور املتالحقة (احلبل الرفيع ،حتته الأفاعي ال�سامة ،القارب
املتمايل على املوج) ،و�إذا عدنا �إىل ال�شطر الأول نلمح اخليوط التي ت�شد بني
الر�ؤية النف�سية لل�شاعر ،وال�صور التي �أنتجتها املخيلة ،بحيث ميكننا القول ب�أن
الر�ؤية الداخلية لل�شاعر �سيطرت (على �صوره ال�شعرية) فجعلتها �صوراً ذات
وجود نف�سي داخلي(.)26

وقبل �أن ننتقل �إىل ق�ضية االنت�شار ،والتكثيف يف ال�صور ال�شعرية نود
الإ�شارة �إىل م�س�ألة مهمة ،تلك هي اعتماد ال�شعراء يف بناء ال�صورة على هيئة
متتابعة ،الأمر الذي يثقل الق�صيدة برتاكمات ال داعي لها ،نالحظ يف هذه
ال�صورة لرعد عبدالقادر(:)27

والقطارات ،والليل ،والريح
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عالمــات

�أنت ،و�أنت البيوت ،ال�شوارع
هذه ال�صورة من حيث الرتكيب النحوي �إذن حتدث مقابلة� ،أو توتراً
يف العالقة ،وعلى امل�ستوى الداليل ت�أتي اال�ستعارات هنا تنميط ًا للعالقات،

فالقطارات ،الليل ،الريح ،توحي بعامل االغرتاب ،والتعب ،والإرهاق ...هذا
هو العامل الذي ينتمي �إليه ال�شاعر ،يف حني يكون عامل املر�أة �أليف ًا ،وديع ًا مليئ ًا
بالنا�س ،حيث البيوت« ،داللة الألفة» وال�شوارع مبا ت�ستدعيه من وجود النا�س
�أي�ض ًا ي�ستدعي هذا الأمر ،نريد �أن نقول� :إن هذه ال�صورة التي جتمع بني عاملني
خمتلفني ،تتكرر يف ثنايا الق�صيدة ب�أ�شكال خمتلفة:
«�إذن �أنت نبعي الذي ما رواين
وال �سال من �شفتي غناء»
حيث نالحظ داللة (النبع ،الظم�أ)
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وكذلك:
«�أكنت املواقد تخبو ،وحبي الرماد
�أ�أنت البالد ،و�أيامي العربة»
ونالحظ داللة (املوقد – الرماد) ،و(البالد – الألفة) ،و(العربة –
االغرتاب) ،هذه ال�صورة تتجمع لت�صب يف النهاية يف �صورة واحدة جتمع
ذينك العاملني يف عامل متوحد:
يف الهزيع الأخري غريب
وعا�صمتي ،مقلتاك
�إن ال�صورة حني ال ت�ؤدي دورها الوظيفي بال�شكل ال�صحيح ،ت�صبح
جزءاً معلوم ًا يجب �أن يحذف من الق�صيدة ليعود ج�سدها �صحيح ًا ناب�ض ًا،

حملت العربة
بالأنقا�ض
بذاكرة خربة
وانطلقت بي
بجوادين جريحني
بحوذي يتهدم
يف الريح
ويجلد عيني ،وقلبي بالربق
وي�رصخ
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كما نلم�س يف مثال �آخر ل�سالم كاظم يف ق�صيدة (القمر والعربة)( )28ففي
مقطعها اخلام�س ال جند �أكرث من امتداد تراكمي ملا �أراد �أن يقوله الن�ص يف
مقطعه الأول:

عالمــات
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بالغة االنزياح بني اللغة املوحية واللغة العدمية
�أيتها الرغبة ،ال�سو�سنة املخلوعة
واملجنونة بي
كفي عن حتديقك يف الأفق
ويف ذاكرتي
لقد انتهت احلرب
رمبا ي�أتي هذا املقطع تلخي�ص ًا للفكرة الرئي�سة يف الق�صيدة ،ويبدو معقو ًال
لذلك� .إال �أن ال�شاعر ال ينتهي حيث انتهينا ،فهو ي�سعى �إىل �إمداد هذا املقطع
بقطيع جديد من ال�صور التي ترتاكم دون �إغناء حقيقي للن�ص.
فعودي
بقطيع �صباي
وانتظريني بدخان اخلمر
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ف�إين عدت كما عهدك بي �أبداً
بجوادين جريحني
يجران حطام العربة
بغنائم ال حت�صى
�إن هذه التف�صيالت ،والرتاكمات �أف�سدت ال�صورة كما نرى،
و�شوهتها.
وعوداً �إىل انت�شار ال�صورة ،وتكثيفها نرى �أن �أهم مميزات ال�صورة
احلديثة يف ال�شعر هي كثافتها ،و�إ�شعاعها املف�ضي �إىل �إيحاءات ،وبال�رضورة
يكون االنت�شار ،والتف�صيل هو �ضد ذلك ،ونلم�س هذه ال�سمة يف موا�ضع
عديدة عند ال�سبعينيني ،ال�سيما عند ها�شم �شفيق ،واملاجدي يف جمموعته
(�أنا هيت) ،وغريها ،ففي ق�صيدة (�أ�سطورة ال�شعر اجلميل)( )29لها�شم �شفيق
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تت�شكل ال�صورة ،وهي ت�ستغرق الق�صيدة كلها من تعداد �أوجه (ال�شعر اجلميل)
ودالالته ،لتجتمع ،وت�صب يف ب�ؤرة واحدة يف النهاية.
�إن هذا الرتكيب لل�صورة متعمد ،وهو تركيب نحوي هرمي – �إن
جاز التعبري – �إذ تتفرع الدالالت لتتكثف يف جملة واحدة يف نهاية املطاف،
وبعك�س هذه الق�صيدة من حيث تركيبها النحوي ،والداليل بال�رضورة ،تت�شكل
ق�صيدة (النهر احلنان)()30

لل�شاعر نف�سه:

ال �أتذكر �شيئ ًا
ال �أذكر
�إال ذاك النهر احلنان
هنا تنتهي اجلملة (العبارة ال�شعرية) لي�ستمر ال�شاعر بعد ذلك با�ستدعاء
ال�صور التي تر�سم لنا النهر يف جتلياته املتعددة يف الق�صيدة:

�إىل نهاية الق�صيدة ،وهذا الت�شكيل يف واقع احلال على الرغم من جدته
ال ميار�س دوره احلقيقي� ،أي �أن �أثر ال�صورة يف مثل هذا الت�شكيل يتماهى خلف
التعدد ،ونلم�س هذه ال�سمة يف كثري من ق�صائد «غزل عربي» لها�شم �شفيق
�أي�ض ًا.
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النهر ال�ساهر فوق �رسيري

�إن ت�شكيل ال�صورة يف هذه املجموعة ميتد �إىل تف�صيالت يف عموم

عالمــات

النهر ال�سارح يف ال�سيب
النهر الالعب يف احلجرات
النهر الذارف �أ�شجارا
النهر ال�شارد يف زورق
النهر الدامع يف الأحداق
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بالغة االنزياح بني اللغة املوحية واللغة العدمية
الق�صيدة( ،مع مالحظة ق�رص الق�صائد ب�شكل عام)� ،إن جمموعة (غزل عربي)
ميكن �أن تكون ق�صيدتني طويلتني ،الأوىل :تعك�س ب�صورها بهاء املر�أة،
و�إح�سا�ساتها الداخلية جتاه �أنوثتها املفعمة بالرغبة ،والثانية :ذكورة الرجل
املتعط�ش للج�سد.
فلو وقفنا عند ق�صيدة (�أجل�سني يف النب�ضة)(:)31
�أفرد يف كر�سيا
بني لهاثك
وو�ساداً بني ال�شهقات
�أجل�سني يف النب�ضة
�أمتلى �أ�شواقك
هيئ يل
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�سكن ًا بني �ضلوعك
دثرين بالأنفا�س
وحرر قيدي
من و�سوا�س خنا�س
ي�شحن قلبي بال�شوق
فيدفعني نحوك
كي �أهرب من معتبة النا�س
هكذا ت�شكلت ال�صورة عرب امتداد الق�صيدة كلها ،ولكنها منت�رشة ،فهي
ال ت�شع طوي ً
ال حتى تختفي ،ويف مقابل االنت�شار نلم�س التكثيف والإيجاز ،يف
بنية �شعرية مكثفة هي �أي�ض ًا متثلت عند بع�ض ال�شعراء ،كان �أبرزهم املاجدي،
فيما �سماه بق�صائد ال�صورة ،ولنقف عند بع�ضها:
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 .1ياه ...القنديل الذي يف يدك()32

يحمل الظالم كله
على �شعلته ال�صغرية
 .2املطر
مثل ماكينة خياطة عمياء()33

يطرز املاء
وال �أثر للخيوط
� .3أنت زخة �ضوء
 .4تركتها ال�شم�س دون �أن تدري

نلم�س يف ق�صائد ال�صورة عند املاجدي �أحيان ًا تعالق ًا يف فكرتها ،كما

هو احلال يف هاتني ال�صورتني(:)34

بعد �أن رحل احلطابون
�أنني مت�صل يف الغابة
و :بيوت احلطابني تكرب
وبيوت الطيور تنقر�ض
الواقع �أن الفكرة واحدة يف كال الن�صني ،وهي جناية الإن�سان على
الطبيعة ،وهناك يف بع�ض الن�صو�ص تتج�سد الفكرة من خالل احتاد املت�ضادين،

كما نلم�س يف هاتني ال�صورتني(:)35

تتالطم �أمواج البحر على ال�سطح
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هذه ال�صورة ت�ستدعي خميلة يقظة ،ال لفهمها ،و�إمنا لت�صورها ،فهي
منقولة ب�صياغة مكثفة من عامل ملمو�س ،وتتحقق �شعريتها ،وجماليتها من
خالل تخيلها.
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بالغة االنزياح بني اللغة املوحية واللغة العدمية
ويف �أعماقه
�سمكة ت�ضع بي�ضها بهدوء
كذلك:
�أكرث من ليل يف الطبيعة
و�أكرث من فجر يف �أعماقي
فهنا �صورة اخلارج ،والداخل ،وال�سطح ،والعمق ،ي�ستثمر ال�شاعر فيها

ر�ؤى الطبيعة وتناغمها مع الذات.

نلم�س �أحيان ًا �إ�رساف ًا يف ال�صياغة يقلل من حيوية ال�صورة ،و�إدها�شها،

فمث ً
ال قوله(:)36

�أجنحة عمالقة على كتفي
وال �أ�ستطيع الطريان
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من حجر �صنعوا يل هذه الأجنحة
نتوقع �أن ال�رضبة املهمة املمتلئة �شعرية هي يف ال�سطر الأخري ،ولو حذف

ف�صال ال�صورة ،و�رشحاها ،و�أبقى على ال�سطر
ال�سطران الأول والثاين؛ لأنهما َّ
الأخري ،لكان وقع ال�صورة �أقوى ،و�أجمل.

وامتداداً للحديث عن ال�صورة الكلية التي �سعى بع�ض ال�شعراء �إىل تبنيها

نقف عند هذه النماذج ،وبداية ن�شري – ب�إعجاب – �إىل جتربة ال�شاعر رعد
عبدالقادر يف ديوانه الأخرية (�صقر فوق ر�أ�سه �شم�س)� ،إذ تت�شكل يف معظم

ق�صائده ر�ؤية جميلة ال�ستثمار ال�صورة مبا ميكن �أن ي�سمى بـ (ق�صيدة امل�شهد
ال�شعري) على حد ت�سمية الناقد فا�ضل ثامر ،فال�شاعر يقدم جتربته من خالل

بناء «م�شهد �شعري حي ومتحرك ،ولي�س ب�صورة مبا�رشة وتقريرية ،كما �أنه ال

يطرح م�شاعره ور�ؤاه وليمة �سهلة للقارئ»(.)37
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�إن ال�شاعر يف تبنيه خيار امل�شهد ال�شعري ال يثقل ق�صيدته بالتفا�صيل،
�إنه يبقي عنا�رص ومكونات خمتلفة ومتفرقة.
يف هذا الأمنوذج (ق�صيدة اخلارج ،والداخل)( )38يرت�سم امل�شهد من
خالل ر�ؤيتني ،الأوىل :خارجية ،والثانية :داخلية:
املطر يهطل بغزارة
ما�سحات ال�سيارة تلوح ك�أذرع الغرقى
الأنوف ملت�صقة بالزجاج
والأيدي غائ�صة يف املقاعد
داخل ال�سيارة كانت ال�سماء
�صاحية يف املر�آة
والأ�شجار توم�ض بالزقزقات
�إىل الأر�ض
كالعناقيد
هناك عاملان� ،أو �صياغتان لعامل واحد ،ال�صياغة الأوىل :العامل يتحرك
ب�آلية �رسيعة ،فهناك �صورة حركية متثل بـ (هطول املطر ،حركة املا�سحات،)...
�أما ال�صياغة الثانية :فهناك عامل دافئ يتحرك برفق ،ولني (الأيدي الغائ�صة يف
املقاعد ،ال�سماء ال�صاخبة.)...
يحاول ال�شاعر م�ستعين ًا بالو�صف اخلارجي للطبيعة �أن يعك�س ال�صورة

النف�سية لدواخل �إن�سان ،ويف ق�صيدة (بنلوب)( ،)39يقدم ال�شاعر م�شهداً �آخر
م�ستمداً من الأ�سطورة املعروفة ،ولكن بر�ؤية جديدة.
ت�سقط كرة ال�صوف من ح�ضنها �إىل الأر�ض
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واملفاتيح تتدىل

عالمــات
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بالغة االنزياح بني اللغة املوحية واللغة العدمية
تتدحرج
تخرج من الباب
تعرب املمر
تنزل �إىل ال�سلم
ت�صبح يف ال�شارع
املر�أة نامت منذ زمن طويل
ر�أ�سها مييل �إىل جهة النافذة
وذراعا كر�سيها ميتدان
باجتاه �آخر
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امل�شهد هنا حركي ،فهناك حركة فيزياوية لكرة ال�صوف ،توازي
احلركة النف�سية للمر�أة ،فكرة ال�صوف تتدحرج من ح�ضن املر�أة ،من املكان
الذي كانت تغزل فيه �إىل مكان �آخر ،مع مالحظة داللة الأفعال ،وهي كلها
م�ضارعة ،بينما هناك مرارة الي�أ�س التي مرت بها املر�أة� ،إذ يكون االنتظار العامل
احلا�سم (تالحظ داللة الفعل نامت على املا�ضي) املر�أة متوت ،ر�أ�سها متجه �إىل
النافذة (حماولة اخلروج �إىل عامل �آخر) �أنوثة املر�أة ماتت يف حركة مقابلة ملوت
كرة ال�صوف بعد �أن تخرج من الغرفة ،فال�صورة حتمل بعداً �ضدي ًا:
خروج الكرة

موت

بقاء املر�أة

موت

�إن ارتباط كرة ال�صوف باملر�أة هو ارتباط يوحي بدميومة احلياة كما �أن
افرتاقهما يوحي بعك�س ذلك.
�إن هذا التوظيف للأ�سطورة من خالل م�شهد �شعري جنده �أي�ض ًا عند

املاجدي ،ولكن الفرق وا�ضح ،يقول(:)40
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لقد م�ضى يجره �إيقاع البحر
والتماعات اجلنون
م�ضى وتركني �أدون ذاكرة يف �أغنية الغروب
ال�صواعق� ...أما �أنا فلن �أغزل باملغزل
و�أنتظره
�س�أجل�أ �إىل غريه حامل ًا يتوارى
ال وقت معي لأبدده باالنتظار

و�آخر ما ن�شري �إليه �ضمن م�ستوى الداللة ذلك البعد الت�شكيلي يف
م�ستوى ر�سم ال�صورة ،لي�س من باب ر�صد م�صادر ال�صورة عند ال�سبعينيني،

فهي معروفة( ،)41و�إمنا يف عملية �إتقان هذا الت�شكيل با�ستعمال الألوان،
والأبعاد الهند�سية ،ففي الت�شكيل اللوين نر�صد اعتمادهم على هذه التقنية يف

حدود مفتوحة ،يقول كمال �سبتي(:)42
موتي قارورة عطر
وحياتي تابوت �أ�صفر
وعند �أديب هذه ال�صورة(:)43
نقطتك فم
وهاللك ج�سد
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�أول ما نلحظ هذه املحاولة لتغيري م�سار الأ�سطورة ،فاملر�أة هنا متار�س
حياتها� ،أو حتاول ذلك ،لن يعيقها االنتظار ،ولي�س هذا هو املهم ،بل هناك
تعامل مبا�رش مع الأ�سطورة ،عك�س ما وجدناه عند رعد عبدالقادر ،ال�صورة
هنا ال ت�أخذ �أبعادها على امل�ستويني الداخلي (النف�سي) ،واخلارجي ،ولذلك
يبقى �أثرها �ضعيف ًا.
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بالغة االنزياح بني اللغة املوحية واللغة العدمية
وهي ال تخفي البعد الهند�سي لر�سم حرف النون ،ورمبا وجدنا عند
بع�ض ال�شعراء �إدخا ًال للوحة الفنية يف ال�صورة ال�شعرية ،كما يف ق�صيدة (�أ�سفل
ال�شجرة)( )44لرعد عبدالقادر� ،إذ تكون ال�شجرة املر�سومة عن�رصاً فاع ً
ال يف

ديناميكية الت�شكيل الفني لل�صورة ال�شعرية.

 – 2اللغة العدمية (غري املعقولة):
لعل من املنا�سب �أن نبد أ� بعبارة جان كوهن� ،إذ يرى �أن لل�شعر نقي�ضني،
«الأول :هو النرث الذي ينقاد لقانون املطابقة ،والثاين :هو غري املعقول الذي
يتمرد على االثنني مع ًا»(.)45

عالمات  ،ج  ، 70مج  ، 18شعبان 1430هـ  -أغسطس 2009

عالمــات

وغري املعقول هو انتظام املفردات يف �سياق تركيبي ال يف�ضي �إىل داللة
معينة ،بحيث يفتقد عن�رص التو�صيل املفرت�ض وجوده بني الن�ص ،ومتلقيه .وجتدر
الإ�شارة �إىل �أن الناقد الفذ عبدالقادر اجلرجاين قد �أو�ضح �ضمن �سياق نظريته
للنظم ق�ضية التوا�صل الداليل املرتبط بالرتكيب النحوي� ،إذ قال :و�أما نظم
الكلم ف�إنك «تقتفي يف نظمها �آثار املعاين ،وترتيبها على ح�سب ترتيب املعاين
يف النف�س ،فهي �إذن نظم يعترب فيه حال املنظوم بع�ضه مع بع�ض» ،ولي�س «هو
النظم الذي معناه �ضم ال�شيء �إىل ال�شيء كيف جاء ،واتفق» ،فلي�س «الغر�ض
بنظم الكلم �أن توالت �ألفاظها يف النطق ،بل �أن تنا�سقت دالالتها ،وتالحقت
معانيها على الوجه الذي اقت�ضاه العقل»(.)46

وقد تناول بع�ض الباحثني هذه الظاهرة ،منهم د� .شجاع العاين� ،إذ

و�سمها بـ «بنية التجاوز واالنقطاع يف الق�صيدة احلديثة»( ،)47ويف ر�أيه �أن
«االنقطاع ي�أخذ �شكلني ،ويتم ب�أ�سلوبني يكمل �أحدهما الآخر ،فال�شاعر قد
يتحدث عن مو�ضوع معني ،لكنه يهمله ليتحدث عن مو�ضوع �آخر ال عالقة بينه
وبني املو�ضوع الأول ،وال يجمع بينهما �أي جامع عقلي وا�ضح ،وبهذا يقطع
الت�سل�سل الفكري يف الق�صيدة ،حتى و�إن ا�ستخدم حروف العطف املعروفة،
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ك�أدوات للربط بني اجلمل ال�شعرية ،وما �إن يرتك جمله ال�شعرية م�ستقلة عن
بع�ضها ،ال يجمع بينها �أحرف العطف ،والت�رشيك ،وال جامع عقلي وا�ضح»،
ويعزو د .العاين �أ�سباب هذه الظاهرة يف الق�صيدة العربية احلديثة �إىل الأثر

الرمزي ،وال�سوريايل الذي ت�رسب �إىل بنية الق�صيدة العربية( ،)48والواقع �أن
حتديد هذه الظاهرة بال�سببني الآنفي الذكر لي�س كافي ًا على الرغم من �أن النماذج
التي اختارها التحليل مطابقة متام ًا ملا �أراد �إثباته� ،إال �أن عدم الكفاية مت�أت من
�أعمال متظهر �آخر لبنية االنقطاع ،ذاك هو تراتب املفردات يف �سياق مقفل ال
ينتج �أية داللة� ،إذ تكون الغلبة فيه للبناء ال�صوتي الرتاكمي� ،سعي ًا وراء التقاط
�صور الالوعي ،وبثها يف ن�سيج الق�صيدة ،وهذا ما دعا �إليه الرمزيون ،معتمدين
(على ما ي�سمى باملواءمة الإيحائية بني الكلمات ،ف�صدى الكلمة عندهم لي�س
ما تعنيه ،بل ما يوائمها ،وين�سجم معها من الألفاظ ان�سجام ًا �صوتي ًا غري مقيد
بحدود الداللة ،وهو ما يدعوه ماالرميه بـ «االنعكا�س املتبادل»(.)49

الأفراد ،والظروف املكانية ،والزمانية( ،)50بل رمبا �أثرت مقوالت ال�سورياليني
مغاالة بع�ض ال�شعراء يف االعتماد على ترا�صف املفردات االعتباطي ،كما
ي�صفها بريتون ،قائ ً
ال« :ال �أخفي �أن ال�صورة الأقوى هي بالن�سبة �إىل تلك التي

متثل درجة ق�صوى من االعتباط»( ،)51و�إذا جتاوزنا مقولة�« :إن اللغة توا�صل،
وي�ستحيل �أن تو�صل �شيئ ًا �إن مل يكن اخلطاب مفهوم ًا» ،و�أنه «ملن قبيل املحال
�صياغة جملة مفيدة ،اعتماداً على ر�صف الكلمات امل�أخوذة من املعجم
مبا�رشة»( ،)52ف�إننا نقف �أمام هذه التجربة يف ال�شعر العراقي احلديث ،بو�صفها
جتربة ملفقة مل تتهي�أ لها الظروف املنا�سبة التي احتوتها يف �أ�صلها ال�سوريايل،
وقبله الرمزي(.)53

�إن خط التجريب الذي انتهت �إليه ق�صائد بع�ض ال�شعراء مل يف�ض �إىل
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�إن الألفاظ عند ذلك ت�صبح �إن�شائية توحي ،وال تقرر ،وتخلق حالة
م�ستقلة� ،أكرث مما تر�صد حقيقة واقعة ،وتثري موقف ًا نف�سي ًا يختلف باختالف

عالمــات
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بالغة االنزياح بني اللغة املوحية واللغة العدمية
�إيجاد �أ�سلوب مقبول ،ال من لدن النقاد ،وال من لدن ال�شعراء حني وجدوا
�أنف�سهم يف عزلة تامة عن مثل هذه الن�صو�ص التي عمقت القطيعة بني الن�ص
ومتلقيه ،بعد �أن فقدت �صلتها باللغة – عاملها اخلا�ص – وبعد �أن روجت
ملفهوم خاطئ يقت�ضي برتاتب الألفاظ ع�شوائي ًا «بحجة حتقيق ن�سق املباعدة� ،أو
امل�سافة – ب�ؤرة التوتر يف ال�صورة ...ف�إذا كان ن�سق املباعدة يف ال�شعر �أثراً لغوي ًا
ملخيلة وا�سعة ،ف�إنه يف هذه احلالة يكون قادراً على �إنتاج املعنى الالحمدود بن�سق
حمدود»( ،)54وهو ما ال نرى �إمكانية حتققه على الأقل وفق �إدراكنا ووعينا
بالن�صو�ص ال�سبعينية التي نحت هذا املنحى ،و�سوف نعر�ض مناذج منها.
جاء يف ق�صيدة (الأب يف م�سائه ال�شخ�صي)( )55لزاهر اجليزاين:
«البكاء يتوا�صل ،ون�ساء هائالت الع�ضل يغ�سلن �أقدامه وفمه
الأحمر (البكاء يف�سد املكياج)

بكت كثرياً قرب رنني املعدن الأ�صلي (لوردة اجلنيد) قرب ا�سم امليت
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(املقتول) يف ظهرية ميتته مل ي�ستقبلها التاريخ حيث اال�سم

«دائم ًا توقفني عا�صفة ترابية ،لكنني مت�أكد �أن نبيذنا الأ�سود
ين�شط ع�ضلة الأر�ض هذا هو امل�ساء .....اقرتبا من منطاده
الأ�سود ،من كرته ال�ضخمة ،ومن نظام ح�ضوره مل يعد لنا
م�سا�ؤنا الذي ينتج لنا نبيذنا الأ�سود.»....

عالمــات

و�أمام هذا ال�سطح اللغوي ال�صادم غري املده�ش ال ميكن �أن نتخيل� ،أو

له ذيل الهند�سة وهندامها...
و�صوتي يلتقط خماط ال�صاعقة .ويلتقط (امل�ساء العام)
يحاول �صوتي �أن يجمع عظام الوردة ورفيفها ،ر�أ�سها
وغبارها� ،صوتي بعد �أربعني هاوية يحاول �أن ينطق حروف ا�سمك كاملة
ويف املقطع الثاين ،يقول:

سمير اخلليل
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نح�س ،ب�إيحاءات املعنى ،وظالله ،فال�صور تبدو �أحيان ًا وا�ضحة ،ولكن ال
جدوى منها� ،إذ ال ت�شكل ما يع�ضد فكرة الق�صيدة� ،أو يرثيها جمالي ًا ،ومثل
هذا ما يرد عند �شاكر لعيبي(:)56

و�أنا �ألوي عنق ال�شارع
�أك�رس قنينة هذي الريح
و�أدحرج برميل الكلمات
و�أجال�س جمنون ًا يف جنبيه رتاج
ال يفتحه غريي
ويف هذا املقطع لأديب كمال الدين من ق�صيدته (موت املعنى)(:)57
�أخذ ال�ساحر بالرق�ص فهب �إىل ال�ساحة مدفوع ًا بالال�شيء
افرنقع غيم �شتاء الروح ،ا�شتد املطر الربي
�إن ال�صور املتالحقة التي ال يجمع بينها جامع قد تو�صل – �إذا ربطناها
مع بنية العنوان – �إىل ما حاول ال�شاعر التعبري عنه يف الفكرة العامة للق�صيدة،
وهي االنتهاء �إىل الفراغ� ،أي �إىل الالمعنى.
وتكاد جمموعة (خزائيل)( )58للماجدي مبنية على هذا الن�سق ،يقول:
كان ا�سمك يكرب يف �صوتي فيلتهب ما�س ،وح�صان واقف
على الإرث ،ويخرج �شفق من رحمي الرجويل ،ويخرج خمر
من طرتي وملحي ،قلت �إنه رهط دم يتفجر يف غ�سق الأغاين،
و�ساعة ملعونة تطعن وردة الوجه.
ويت�ضح مما �أوردناه من ت�شكيالت لل�صور ال�شعرية يف �إطار اللغة املوحية،
فالأوىل لغة ذات بعد داليل وتركيبي ينم عن و�ضوح جتربة ،والثانية لغة هالمية
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نظرت �إىل ما حويل علي �أتلم�س �شيئ ًا ،الغرفة فارغة كاملوت

عالمــات
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بالغة االنزياح بني اللغة املوحية واللغة العدمية
ال طائل حتتها غري تهوميات �أ�سلوبية منفلتة ال تنم عن ر�ؤية حمددة ،بل ال ر�ؤية
لها �إطالق ًا.

الهوام�ش
( )1الرمز والرمزية يف ال�شعر املعا�رص ،حممد فتوح �أحمد ،دار املعارف – م�رص 1978م� ،ص.120
( )2املفردة يف ج�سد ال�شعر ،د .فهد حم�سن فرحان ،الأقالم ،ع 2002 ،2م� ،ص .37
( )3فل�سفة املعنى يف النقد الأدبي ،ر�سالة ماج�ستري مطبوعة على الآلة الكاتبة� ،ص  ،41نق ً
ال عن
(نظرية الأدب) رينيه ويليك و�أ�ستون دارين ،ترجمة :حميي الدين �صبحي� ،ص .181
( )4بنية اللغة ال�شعرية� ،ص . 206
( )5من الوقوف على �أطالل القبيلة �إىل الوقوف على �أطالل احلبيبة ،درا�سة نقدية يف �شعر لبيد بن
ربيعة العامري ،د .خالد علي م�صطفى� ،أطروحة دكتوراه مقدمة �إىل جمل�س كلية الآداب يف
اجلامعة امل�ستن�رصية2004 ،م.

عالمات  ،ج  ، 70مج  ، 18شعبان 1430هـ  -أغسطس 2009

عالمــات

( )6فل�سفة املعنى يف النقد الأدبي� ،ص .49
( )7رقيم �أمين ،قا�سم حميد� ،ص .13
(� )8سفر يف رمال اجلزيرة ،مر�شد الزبيدي ،وزارة الثقافة والإعالم ،بغداد � ،1975ص .69
( )9يقظة دملون� ،ص .179
( )10لال�ستزادة ينظر :ديوان عربي ،لأديب كمال الدين� ،ص  ،12 ،10ووردة البحر ،لكمال
�سبتي� ،ص .60 ،52 ،4
(� )11رصاخ يف ليل العامل ،ليث ال�صندوق ،دار ال�ش�ؤون الثقافية العامة ،بغداد.17 :2001 ،
( )12ملن �أقول وداع ًا� ،أمني جياد ،دار ال�ش�ؤون الثقافية العامة ،بغداد� ،1993 ،ص .65 ،60 ،9
(� )13أنت الإقامة� ،أنت ال�سفر� ،ص .13
( )14بيان من �أجل ق�صيدة نرث� ،شاكر لعيبي ،الأقالم ،ع  ،2 ،1ك � ،2شباط� ،س 2005 ،4م� ،ص
.132
( )15الأعمال ال�شعرية� ،ص.619 ،610 ،573
( )16دير املالك؛ درا�سة نقدية للظواهر الفنية يف ال�شعر العراقي املعا�رص ،د .حم�سن اطمي�ش ،دار
الر�شيد للن�رش ،بغداد1982 ،م� ،ص .243

سمير اخلليل
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( )17امل�صدر نف�سه ،وال�صفحة نف�سها.
( )18النقطة؛ �أديب كمال الدين ،وزارة الثقافة والإعالم1999 ،م� ،ص.65
( )19ترتيل بدائية؛ خليل الأ�سدي ،دار احلرية للطباعة ،بغداد1980 ،م� ،ص.44
( )20ق�صائد �أليفة ،وزارة الثقافة والإعالم ،بغداد1978 ،م� ،ص.92
( )21حكيم بال مدن ،دار ال�ش�ؤون الثقافية العامة ،بغداد1986 ،م� ،ص.35
( )22يجيئون� ،أب�رصهم ،كاظم جهاد� ،ص .7
( )23يجيئون� ،أب�رصهم ،كاظم جهاد� ،ص .23
(� )24أوبرا الأمرية النائمة ،رعد عبدالقادر ،دار ال�ش�ؤون الثقافية العامة2000 ،م� ،ص.72
(� )25أوبرا الأمرية النائمة� ،ص .23-24
( )26لغة ال�شعر احلديث ،مقوماتها الفنية ،وطاقاتها الإبداعية ،د .ال�سعيد الورقي ،دار النه�ضة
العربية ،ط 1984 ،3م� ،ص .44
( )27مرايا الأ�سئلة� ،ص .21
( )28دخان املنزل� ،ص .40
( )29ورد احلناء ،ها�شم �شفيق ،امل�سار للن�رش والأبحاث والتوثيق ،بريوت1999 ،م� ،ص .117
( )31غزل عربي ،ها�شم �شفيق ،دار ريا�ض الري�س ،بريوت2001 ،م� ،ص .97
( )32الأعمال ال�شعرية م� ،ص .345
( )33امل�صدر نف�سه وال�صفحة نف�سها.
( )34امل�صدر نف�سه� ،ص .311
( )35امل�صدر نف�سه� ،ص.135 ،134
( )36امل�صدر نف�سه� ،ص .365
( )37ق�صيدة امل�شهد ال�شعري ،فا�ضل ثامر ،الأديب ،ع� 29 ،42 ،41 ،40أيلول 12 ،ت�رشين �أول/
2004م.
(� )38صقر فوق ر�أ�سه �شم�س ،رعد عبدالقادر� ،ص.49
( )39امل�صدر نف�سه� ،ص .49
( )40الأعمال ال�شعرية� ،ص .720
( )41ينظر� :سفر النار� ،ص  ،63وما بعدها.
( )42وردة البحر :كمال �سبتي� ،ص .46
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( )30مئة ق�صيدة وق�صيدة ،ها�شم �شفيق ،دار الأنوار ،بريوت ،ط2003 ،1م� ،ص .31

عالمــات
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بالغة االنزياح بني اللغة املوحية واللغة العدمية
( )43نون� ،أديب كمال الدين ،مطبعة دار اجلاحظ ،بغداد1993 ،م� ،ص.67
(� )44صقر فوق ر�أ�سه نار� ،ص .74
( )45بنية اللغة ال�شعرية� ،ص .204
( )46دالئل الإعجاز ،عبدالقاهر اجلرجاين ،حتقيق ،ال�سيد حممد ر�شيد ر�ضا� ،ص .93
(� )47ضمن كتاب ن�صف قرن من ال�شعر العربي احلديث ،ال�شعر واللغة ،بحوث احللقة الدرا�سية
ملهرجـان املربـد ال�شعري الرابع ع�شـر1998 ،م ،دار ال�شـ�ؤون الثـقافية العـامـة1999 ،م،
�ص .95
( )48ن�صف قرن من ال�شعر العربي احلديث ،ال�شعر واللغة� ،ص .96
( )49الرمز والرمزية ،حممد فتوح� ،ص  ،122وينظر م�صدره.
( )50ينظر :امل�صدر نف�سه� ،ص .123

( )51نق ً
ال عن :بنية اللغة ال�شعرية� ،ص .193
( )52امل�صدر نف�سه� ،ص .102 ،101
( )53يناق�ش الدكتور �شجاع العاين هذه الأ�سباب بعد �أن يعر�ضها يف ر�ؤى جمموعة من النقاد ،وال
جند �رضورة يف الوقوف عليها ،ينظر :ن�صف قرن من ال�شعر العربي احلديث ،م�صدر �سابق،
�ص  ،112وما بعدها.
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عالمــات

( )54مقالة يف لغة (النظم النرثي) احلدث املتهاوي يف العقدة ،د .خالد علي م�صطفى� ،ضمن كتاب
(ن�صف قرن من ال�شعر العربي احلديث «ال�شعر واللغة») ،مرجع �سابق� ،ص .89
( )55الأب يف م�سائه ال�شخ�صي ،زاهر اجليزاين� ،ص .226
(� )56أ�صابع احلجر� ،ص .16
(� )57أخبار املعنى� ،ص .14
( )58خزائيل ،خزعل املاجدي� ،ص .15

سمير اخلليل
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م�صادر البحث ومراجعه
�أوالً :الدواوين:
( )1الأب يف م�سائه ال�شخ�صي :زاهر اجليزاين ،دار ال�ش�ؤون الثقافية ،بغداد ،العراق 1979م.
(� )2أخبار املعنى� :أديب كمال الدين ،دار ال�ش�ؤون الثقافية العامة – بغداد 1996م.
(� )3أ�صابع احلجر� :شاكر لعيبي ،مطبعة العراق – بغداد 1976م.
( )4الأعمال ال�شعرية الكاملة :خزعل املاجدي ،ط  ،1امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�رش ،بريوت
2001م.
(� )5أنت الإقامة� ،أنت ال�سفر :خليل الأ�سدي ،دار احلرية للطباعة – بغداد 1980م.
(� )6أوبرا الأمرية النائمة :رعد عبدالقادر ،دار ال�ش�ؤون الثقافية العامة – بغداد 2000م.
( )7تراتيل بدائية :خليل الأ�سدي ،دار احلرية للطباعة – بغداد 1980م.
( )8حكيم بال مدن :كمال ال�سبتي ،دار ال�ش�ؤون الثقافية – بغداد 1986م.
( )9خزائيل :خزعل املاجدي ،ط  ،1دار ال�ش�ؤون الثقافية – بغداد 1989م.
( )10دخان املنازل� ،سالم كاظم ،دار الر�شيد للن�رش – بغداد 1980م.
( )12رقيم �أمين :حميد قا�سم فنجان ،دار ال�ش�ؤون الثقافية – بغداد 1973م.
(� )13سفر يف رمال اجلزيرة :مر�شد الزبيدي ،وزارة الثقافة والإعالم  -بغداد 1975م.
(� )14رصاخ يف ليل العامل :ليث ال�صدوق2001 ،م.
(� )15صقر فوق ر�أ�سه �شم�س :رعد عبدالقادر ،مكتبة املن�صور العلمية – بغداد 2002م.
( )16غزل عربي :ها�شم �شفيق ،دار ريا�ض الري�س – بريوت 2001م.
( )17ق�صائد �أليفة :ها�شم �شفيق ،وزارة الثقافة والإعالم – بغداد 1978م.
( )18ملن �أقول وداعا� :أمني جياد ،دار ال�ش�ؤون الثقافية – بغداد 1993م.
( )19مئة ق�صيدة وق�صيدة :ها�شم �شفيق ،ط  ،1دار الأنوار – بريوت 2003م.
( )20مرايا الأ�سئلة :رعد عبدالقادر ،دار احلرية للطباعة – بغداد 1979م.
( )21نقاط حديث عراقية :غزاي درع الطائي ،دار ال�ش�ؤون الثقافية – بغداد 1998م.
( )22النقطة� :أديب كمال الدين ،وزارة الثقافة والإعالم – بغداد 1996م.
( )23نون� :أديب كمال الدين ،مطبعة دار اجلاحظ – بغداد 1993م.
( )24ورد احلناء :ها�شم �شفيق ،امل�سار للن�رش – بغداد 1999م.
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( )11ديوان عربي� :أديب كمال الدين ،دار الر�شيد للن�رش – بغداد 1981م.

عالمــات
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بالغة االنزياح بني اللغة املوحية واللغة العدمية
( )25وردة البحر :كمال ال�سبتي ،دار احلرية للطباعة – بغداد 1978م.
( )26يجيئون �أب�رصهم :كاظم جهاد ،دار احلرية للطباعة – بغداد 1974م.
( )27يقظة دملون :خزعل املاجدي ،دار الر�شيد للن�رش – بغداد 1980م.

ثانياً :الدرا�سات:

( )1بنية اللغة ال�شعرية :جان كوهني ،ترجمة حممد الويل وحممد العمري ،ط  ،1دار توبقال للن�رش
– املغرب 1986م.
( )2دالئل الإعجاز :عبدالقاهر اجلرجاين ،حتقيق ال�سيد حممد ر�شيد ر�ضا ،دار املعرفة للطباعة
والن�رش – بريوت 1981م.
( )3دير املالك :د .حم�سن اطمي�ش ،دار الر�شيد للن�رش – بغداد 1982م.
( )4الرمز والرمزية يف ال�شعر املعا�رص :حممد فتوح �أحمد ،ط  ،2دار املعارف – م�رص 1978م.
( )5لغة ال�شعر العربي احلديث ،مقوماتها الفنية وطاقاتها الإبداعية :ال�سيد الورقي ،ط  ،2دار
النه�ضة – بريوت 1984م.
( )6ن�صف قرن من ال�شعر العربي احلديث (ال�شعر واللغة) :جمموعة كتاب بحوث احللقة الدرا�سية
ملهرجان املربد الرابع ع�رش – دار ال�ش�ؤون الثقافية – بغدد 1999م.
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عالمــات

ثالثاً :الدوريات والر�سائل اجلامعية:

( )1بيان من �أجل ق�صيدة النرث� :شاكر لعيبي ،جملة الأقالم ،العدد  2 ،1كانون الثاين� ،شباط/
2005م.
( )2فل�سفة املعنى يف النقد الأدبي :لواء �أحمد ح�سني( ،ر�سالة ماج�ستري) ،كلية الآداب – جامعة
بغداد ،مطبوعة على الآلة الكاتبة.
( )3ق�صيدة امل�شهد ال�شعري وحركة احلداثة ال�شعرية :فا�ضل ثامر ،جريدة الأديب ،العدد ،42 ،41
�أيلول2004 /م.
( )4من الوقوف على �أطالل القبيلة �إىل الوقوف على �أطالل احلبيبة :خالد علي م�صطفى (ر�سالة
دكتوراه) ،كلية الآداب – اجلامعة امل�ستن�رصية (مطبوعة على الآلة الكاتبة)2004 ،م.

***
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حتوالت ال�صورة ال�شعرية يف ق�صيدة
ما بعد احلداثة
�أم ـ ــاين ف ـ ـ ـ�ؤاد
مدخــــــل:
طر�أت على ال�صورة ال�شعرية يف ق�صيدة ما بعد احلداثة ،وتركز الدرا�سة على
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ين�شغل هذا البحث بق�ضية حمورية ،جوهرها طبيعة التحوالت التي

والدرا�سة تعتمد املنهج الو�صفي التحليلي ،وقد اخرتت ثالثة مبدعني

عالمــات

التحوالت مبعنى التغريات ،وبدائل التقنيات الفنية بال�شكل الذي �آلت �إليه
ال�صورة الفنية ،وال �أقول التطورات؛ لأن الأمر غري خا�ضع للتطور بقدر ما
هو خا�ضع لتغريات وبدائل فنية يف تكوين ال�صورة ال�شعرية يف ق�صيدة مابعد

احلداثة ،والتي ارتبطت بتغريات املجتمع الثقافية ،العامة واخلا�صة ،وتغري

مفهوم ال�شعر وال�صورة ال�شعرية ،وتغري الذات املبدعة ،ومفهوم اللغة وعالقة
ال�شعر باملجتمع.

يركز البحث على هذه التحوالت «ال�سمات» التي �أ�صبحت متيز
ال�صورة ال�شعرية ما بعد احلداثية ،ويعر�ض عر�ض ًا نقدي ًا �رسيع ًا ل�سمات ال�صورة
ال�شعرية قبل تيار ما بعد احلداثة.

54

حتوالت الصورة الشعرية في قصيدة ما بعد احلداثة
معا�رصين منوذج ًا للإبداع ما بعد احلداثي ،وهم :عاطف عبدالعزيز� ،إبراهيم
داود ،حممود قرين.
والدرا�سة تتناول ال�صورة ال�شعرية ما بعد احلداثية يف �سماتها وحتوالتها
اجلديدة ،من خالل كونها تقنية فنية �أ�سا�سية �ضمن منظومة جمالية �شاملة
متغرية وخمتلفة عن �سابقتها ،وهي جماليات التناق�ض واجلوار والفو�ضى ،وهذا
ما �أتناوله ب�شيء من الإ�سهاب :ت�شكيل ال�صورة ال�شعرية يف ظل هذه اجلماليات
التي �أقرتحها لتعرب عن املنهج الفني ما بعد احلداثي.
وهذه الدرا�سة قدر ما تعتمد ،وت�ستكمل ،طرح ًا �سبق �أن طرحته يف
درا�سة �سابقة يل ،وهي جماليات التناق�ض واجلوار والفو�ضى� ،إال �أنها �أكرث
حتديداً وتنظيم ًا للفروق واالختالفات بني تياري احلداثة وما بعد احلداثة وما
اعرتى ال�شعر ،و�أخ�ص منه ال�صورة الفنية يف ظلهما من جتاوزات.
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ال�صورة هي �أهم العالمات الفارقة بني القول املر�سل والقول الفني،
وهي املقيا�س الذي تتبلور فيه �أدبية الأدب و�شعرية ال�شعر وخ�صو�صية النرث.
ويكاد يجمع كل مبدعي الفن ال�شعري على ذلك حتى و�صولنا �إىل تيار
احلداثة ،مروراً باملدر�سة الكال�سيكية والرومان�سية والواقعية ،مت�ضمن ًا ذلك
ال�شعر العمودي و�شعر التفعيلة وق�صيدة النرث احلداثية ،وحتى هذه اللحظة
التي �أتوقف عندها ،وهي الق�صيدة املت�أخرة التي ت�شكل ما ي�سمى بتيار ما بعد
احلداثة ،حتدث تغريات متعددة يف ال�صورة ال�شعرية ،تتبلور يوم ًا بعد �آخر،
ويكاد عر�شها �أن تتغري مالحمه ب�صورة جذرية ،مع مالحظة عدم نفي ال�صورة
القدمية ولكنها تق�صي �إىل الأطراف.
ال�صورة ال�شعرية يف رحلتها عرب املدار�س الفنية املتعاقبة خ�ضعت �أي�ض ًا
ملجموعة من التحوالت التي تدرجت بها من الو�ضوح واملبا�رشة وقرب امل�أخذ
حتى و�صلت بها �إىل درجة من التعقيد والغمو�ض املتناهي� ،أو جمافاة ال�صورة
املجازية بعنا�رصها املختلفة ،لكن تلك املتغريات قد �أثرتها و�أن�ضجت فل�سفتها
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اجلمالية ،وو�سعت من جماالتها ومكوناتها وت�شعبت بها لت�ستقى من روافد
متعددة ومتباينة.
هذه الرحلة التي خا�ضتها ال�صورة الفنية �أعر�ض لها يف �رسد �رسيع يركز
على وقفات دالة وحيوية يف حتوالت ال�صورة ال�شعرية.
�أو ًال :تتكون ال�صورة ال�شعرية من اختيار عنا�رص متباينة و�ضمها �إىل
بع�ض لتن�صهر يف �شكل يقول �شيئ ًا وجمموعة ان�صهار هذه العنا�رص له م�ضمونة،
وله جماله.
وهي جمال «خ�صب» ملوهبة املبدع :من خاللها ي�صول ويجول ،يخرج
من �أ�رس الألفاظ �إىل �آفاق من العالقات اجلديدة بني الأ�شياء� ،إىل معانٍ غري
م�ستهلكة ،بغية عر�ض الق�ضايا الإن�سانية وهمومها على طاولة ال�شعرية الفنية.

وال�صورة ال�شعرية م�صطلح عريق يف القدم منذ حماكاة �أر�سطو ،منذ
�إثارة م�شكلة اللفظ واملعنى ،واملدلول والداللة ،ثم مروراً باملدار�س الفكرية
الأوروبية من كال�سيكية ورومان�سية وطبيعية و�رسيالية وغريها ،فامل�صطلح
 IMAGEعندهم يدور يف فلك :تو�سيع الآفاق املحدودة للكلمة ،بحيث
تكون �أقوى و�أعظم �آلة يف يد «ملكة الت�صور» كما �أ�شار �إىل ذلك الناقد «جون
مدلتون مري».
وينتقل امل�صطلح من احل�ضارة اليونانية �إىل العربية ،ويطالعنا «اجلاحظ»
باحلديث عن «املعاين املطروحة يف الطريق» ،و�أن «ال�شعر �صناعة و�رضب من
الن�سج وجن�س من الت�صوير» .وي�ستمر توظيف م�صطلح الت�صوير وال�صورة
مبعنى تقدمي الواقع يف �شكل جميل معتمد على اخليال غري خارج عن املعقول
واملمكن والبعيد عن املحال.
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وال�صورة يف القر�آن وال�سنة تعني اخللق ،كما تعني الهيئة وال�شكل
والأمر وال�صفة ،كما تفيد معنى التزيني والتجميل ،ومن الت�صور القر�آين ت�سلل
امل�صطلح �إىل الرتاث الأدبي.
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حتوالت الصورة الشعرية في قصيدة ما بعد احلداثة
وتت�سع النظرة النقدية �إىل امل�صطلح ،وت�ضم �إليه �أدوات الت�صوير من
لفظ و�صياغة وتتلقف البالغة كرة الت�صوير وت�شري �إىل �أن ركائز الت�صوير ،وهي
الت�شبيه واملجاز والكناية والتعري�ض .وبالرغم من هذا الرثاء الذي �أحاط تناول
امل�صطلح �إال �أنه تعر�ض لتحوالت خ�ضع لها الفكر العربي ،ون�ستطيع اجلزم
ب�أن مبادئ الإ�سالم �أثرت ت�أثرياً مبا�رشاً يف مكونات ال�صورة ،ولكنها مل تغري
ارتباطها بالواقع ،وال باملبادئ الأخالقية ،وال باالن�شغال باملمكن واملعقول.
كما �أحدث الع�رص العبا�سي – وعلى وجه اخل�صو�ص على يد �شعراء
البديع من ابن هرمة �إىل ابن املعتز – ت�أثرياً ح�ضاري ًا الفت ًا يف فهم الواقع وت�صويره،
ويف توظيف اخليال وانطالقه ت�صويراً ممتزج ًا بعطاء احل�ضارة الإ�سالمية التي هي
رحيق احل�ضارات ال�سابقة عليها بالإ�ضافة �إىل مبادئ الإ�سالم.

عالمات  ،ج  ، 70مج  ، 18شعبان 1430هـ  -أغسطس 2009

عالمــات

لكن تظل العالقات بني عنا�رص ال�صورة القدمية على قدر من الو�ضوح
وقرب التناول ،وكانت �أنواع الت�شبيه واال�ستعارة هي حمور اهتمام املبدع
والناقد ،وكانوا بهذا ال�صنيع يخنقون ما يف مثل هذه ال�صور من طاقات تعبريية
ويطفئون �إ�شعاعاتها الإيحائية النافذة ،بحث ًا عن عالقة ح�سية قد ال يكون لها
وجود.
لكننا �أي�ض ًا ال نعدم بع�ض الإ�شارات لإدراك ناقد فذ هو عبدالقاهر
اجلرجاين471( ،هـ) حني يتحدث عن جانب الت�شخي�ص يف ال�صور الفنية،
والوظائف الفنية لال�ستعارة ،والتفاته �إىل ق�ضية التناق�ض والت�ضاد ،ودورهما يف
خلق �صور مبتكرة ،يف قوله« :الأ�شياء امل�شرتكة يف اجلن�س ،املتفقة يف النوع،
تعمـل وت�أمل يف �إيجاب
ت�ستغني بثبوت ال�شبه بينها ،وقيام االتفاق فيها ،عن ّ
ذلك لها ،وتثبيته فيها ،و�إنها ل�صنعة ت�ستدعي جودة القريحة واحلذق الذي
يلطف ويدق يف �أن يجمع �أعناق جميع املتنافرات املتباينات يف ربقة ،ويعقد
بني الأجنبيات معاقد ن�سب و�شبكة ،..وما �رشفت �صنعة ،وال ذكر بالف�ضيلة
عمل� ،إال لأنهما يحتاجان من دقة الفكر ولطف النظر ونفاذ اخلاطر �إىل ما ال
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يحتاج �إليه غريهما ،ويحتكمان على من زاولهما والطالب لهما يف هذا املعنى
ما ال يحتكم ما عداهما ،وال يقت�ضيان ذلك �إال من جهة �إيجاد االئتالف يف
املختلفات ،وذلك بينّ لك فيما تراه من ال�صناعات و�سائر الأعمال التي تن�سب
�إىل الدقة ،ف�إنك جتد ال�صورة املعمولة فيها كلما كانت �أجزا�ؤها �أ�شد اختالف ًا يف
ال�شكل والهيئة ،ثم كان التال�ؤم بينها مع ذلك �أمت ،واالئتالف �أبني ،كان �ش�أنها
�أعجب واحلذق مل�صورها �أوجب»(.)1

وتتابع ال�صورة ال�شعرية تطورها على امل�ستوى الإبداعي والنقدي ،ومن
ثم ال ترتبط بالإدراك احل�سي فقط عند �أكرث النقاد يف املذاهب الفنية احلديثة،
على اعتبار �أن لها دالالت متعددة� ،أهمها :ال�صورة الذهنية ،وال�صورة بو�صفها
جمازاً ،ثم ال�صورة بو�صفها �أمناط ًا جت�سد ر�ؤية رمزية �أو حقيقية �أو حد�سية(.)2
يقول �س .داي لوي�س يف تعريفه لل�صورة ال�شعرية� :إنها «ر�سم ِقوا ُمه

ومن هنا ُح ِّدد مفهوم جديد لل�صورة ين�أى بها عن كونها �شيئ ًا مادي ًا
فقط ،ويركز على �أنها حمتوى للفكر ،يرتكز فيه االنتباه على خا�صية ح�سية
نوع ًا ما ،وت�أكيداً لهذا هناك من يرى �أن ال�صورة ال تقت�رص على الداللة الب�رصية
بح�سبان احلا�سة املفردة «لي�ست �سوى �آلة را�صدة� ،رسعان ما تلتقي يف عملية
الإدراك والتلقي»(.)4

وحني ارتبطت ال�صورة ال�شعرية باحلوا�س ت�ستقي منها �إحدى عنا�رصها،
كانت حمددة ،ون�ستطيع �أن نلم�س فيها �أو منها مع ًنى� ،أو ت�صوراً حمدداً ،وميثل
هذا يف تاريخ ال�صورة مرحلة �أولية.
تدخل ال�صورة مرحلة �أخرى �أكرث رحابة وانطالق ًا ،منذ بداية املد
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الكلمات»( .)3ويرى لوي�س �أن ال�صفة احل�سية الزمة يف �أية �صورة ،حتى
يف �أكرث ال�صور عاطفية �أو عقلية .لقد جتاوزت الدرا�سات النقدية يف الغرب
املفهوم الب�رصي لل�صورة ،ت�أ�سي�س ًا على �أن هناك اختالف ًا �شديداً يف درجة التب�رص
�أو اال�ستب�صار بني الب�رش ،وباعتبار �أن «املخيلة لي�ست ب�رصية فقط».
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الرومان�سي ،فما عادت �إح�سا�س ًا �أو �إدراك ًا ح�سي ًا فح�سب ،بل �أ�صبحت تنوب
�أو ت�شري �إىل �شيء غري مرئي� ،شيء داخلي ،وميكن �أن تكون تقدمي ًا ومتثي ً
ال يف
وقت واحد(.)5

واملبدع حني يتعامل مع لغة ال�صورة «عليه �أن يج�سدها ويرتك فيها

ثغرات للتخيل الالمرئي حتى ال يحرمها من ثراء الإيحاء ،عليه �أن يعرث على
فقر الأ�شياء و�صمتها ،ويعيد �شحنها بالدالالت املرتاكمة يف طبقات اللغات
الإن�سانية ومتخيلها العريق ،عليه �أن ي�ستقطر يف عمل فني واحد خال�صة

جتربته اجلمالية يف فنون الكالم والر�سم والت�شكيل واملو�سيقى والتعبري اجل�سدي
الراق�ص ،كي يربز �شعر احلياة دفعة واحدة مكتملة»(.)6

ولقد كان الأثر احل�ضاري الغربي قوي ًا يف تناول ال�صورة واخليال وطريقة

التعامل مع �أدواتها البالغية و�أهدافها ،و�إ�ضافة �إىل الت�شخي�ص ،ترا�سل احلوا�س،
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مزج املتناق�ضات( ،)7تزلزل االرتباط بالواقع الذي ترك عر�شه للواقع املوازي،
وانفتحت الآفاق �أمام اخليال والإبداع اخلالق والثقافة العري�ضة واحل�ضارات

املتعددة ،وت�سللت ال�صوفية وعلم النف�س واملدار�س الفل�سفية �إىل ال�شعر ،تغذيه
وتغذي �صوره املجازية مبعني ال ين�ضب من التنويعات الت�شكيلية.

وهنا تُكت�شف العالقات الفنية يف ال�صورة عند ال�شاعر بالروح واخليال

واحللم وتنوع الثقافات ،ويزيح «الإيحاء» الذي �أ�صبح ين�شد من ال�صورة

ال�شعرية عر�ش التحديد واالرتباط باحل�سية يف �صناعة الت�صوير .ووظيفة
ال�صورة – وفق هذا املفهوم  -هي جت�سيد احلقائق النف�سية وال�شعورية والذهنية
التي يريد ال�شاعر �أن يطرحها ،ور�ؤية الأ�شياء على نحو مغاير عما اعتادته

الأذهان �أن تراها عليه ،وو�سيلة املبدع �إىل ذلك ال تكتفي مبجرد الت�شابه احل�سي

امللمو�س ،و�إمنا تتخطاه �إىل العالقات الدقيقة العميقة املتمثلة يف ت�شابه الوقع
النف�سي وال�شعوري للطرفني املت�شابهني.

أمـاني فــؤاد

59

يحدث هذا التغري يف مفهوم ال�صورة لتغري مفهوم ال�شعر ،وتغري ثقافة

املبدع وت�صوراته جتاه اخليال والوجدان ،وت�شكيل ر�ؤية ما نحو الكون من
حوله ،كما يتطلب ذلك نوع ًا من التق�صي الواعي بهذه املتغريات ،وما تتابع من

مذاهب فنية ،مثل :الرمزية ،والت�صويرية وال�رسيالية ،وغريها.

يف حتول �آخر ملفهوم ال�شعر وال�صورة يف ال�شعر احلداثي ،وركائز

الت�صوير من ت�شبيه وجماز وكناية وتعري�ض ورمز ،وتغري يف مفهوم اللغة ومعاين

الألفاظ ،بل تغري يف الهدف من ال�شعر وحتول يف فل�سفة الإبداع ذاتها ،يتحول

مفهوم املتعة يف الفن من متعة �سهلة �إىل �صعبة ومن تناول متداول �إىل تناول
عزيز املنال.

فال�صورة ال�شعرية احلداثية تو�سيع لأفق اللغة وتو�سيع للكون ال�شعري

يف حماولة لأ�رس الوجدان ،وعلى ال�صورة �أن تكون بات�ساع الكون الوجداين
الأوىل من حزن وفرح وتوتر وهدوء وحب وكراهية ..دون الإخالل به.

ويقول �أحد مبدعي ومنظري ال�صورة ال�شعرية احلداثية «اعتدنا ال�صورة

التي تعرب عن عن�رص وجداين واحد ،نريد �صورة تتوغل يف الكون الوجداين
ومت�سك به ،ولأن َّ
املركب يختلف عن جمموع عنا�رصه ،ال نريد �صوراً مت�سك

ب�آحاد العنا�رص وحدها ،ال�صورة الإيحائية ميكنها �أن ت�أ�رس الوجدان ،ال�صورة
التي تقول ،حتاول �أن ت�صف الوجدان دون �أن تقرتب منه ،ال نريد منها �أن

ت�صف ،نريد �أن ت�أ�رس ،الو�صف هو نرث احلياة� ،أ�رس الوجدان بال�صورة هو ال�شعر،
الو�صف حمدود ،والإيحاء عامل مزدحم بالدالالت ،الو�صف ر�صد �سطحي

للزمان واملكان ،والإيحاء �إيغال يف الكون الوجداين عرب الزمان واملكان ،ال

نريد �أن نثبت عند حلظة خارجية ،نريد �أن نوغل يف الكون الوجداين� ،إن كل
و�صف يخ�ضع للداللة العقلية املنظمة ،وال�صورة فيه و�صفية حمددة ،ال تقرتب
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لكي ت�ستطيع �أ�رسه ،الوجدان مركب �شديد التما�سك ال ميكن حتليله �إىل عنا�رصه
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من الوجدان وتكتفي بر�صده من بعيد لي�س هو مطلب احلداثيني ،هم يريدون

املفاجئ ،ال امل�ألوف ،املتفجر ،ال ال�ساكن»(.)8

يف ال�شعر احلداثي مل يعد وجه ال�شبه بني طريف ال�صورة منطقي ًا �أو
وا�ضح ًا« ،املقابلة يف الت�شبيه» ،مل تعد هناك منا�سبة بني امل�ستعار منه وامل�ستعار
�إليه ،مل نعد نبحث عن عالقات الوحدة �أو االن�سجام الظاهرة �أو التقارب.
لقد تغريت العالقات ال�سائدة ،عالقة الإن�سان بنف�سه وجمتمعه وعامله
الذي حوله ،بالكون كله ،وتزعزعت امل�س َّلمات ،وامتحنت البديهيات ،و�صار
ال�شعر للنخبة متعة لها ،متعة الباحث عن اجلمال املجرد ،اجلمال الذي نلهث
وراءه خلف املتجاورات ،خلف املتناق�ضات ،يف داخل الفو�ضى ذاتها.
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�إنها نوعية �أخرى من اجلماليات ،فيها ت�شكل ال�صورة ال�شعرية يف
الق�صيدة احلداثية على �أ�سا�س من اخليال الذي يتناول لبنتها من الواقع ليخ�ضعها
لواقع �آخر موازٍ من �صنع الفن� ،إن ال�صورة يف �شعر احلداثة العربية املعا�رصة
�صارت وحدة وكيان ًا م�ستق ً
ال ومطية فكرية تتغيا خلق دالالت جديدة ،من
خالل عالقات جديدة ،و�أداتها تو�سيع طاقات اللغة و�إمكاناتها التعبريية.
ويف ظل مفهوم احلداثة ،الذي يقوم على �أ�سا�س ال�رصاع والتناق�ض بني
الأفكار والثقافات والفل�سفات املتعار�ضة واجلمع بينها يف ذات الوقت يف
املحيط الثقايف العاملي ،يبقى التجريد ومعاي�شته الهم الأكرب الذي ي�شغل املبدع،
واملنظور �إليه جت�سداً ومحُ َ ّ�س ًا ،وتبقى النزعة امل�ضادة للطبيعة واحلنني املتعاظم
للطبيعة امل�ضيعة ،من �أبرز �أ�شكال ال�رصاع التي يحياها الإن�سان احلديث.
�إنه موقف يت�أ�س�س على احلد�س الفني امليتافيزيقي ،ولل�شعر يف هذه
املرحلة مفهوم يتغيا املعرفة الإ�رشاقية وال�شاعر فيه كان نبي ًا �أو رائي ًا �أو عراف ًا �أو
�ساحراً ،ي�أتيه الإلهام من عامل مفارق ،ال ي�أبه الواقع ،الواقع الذي �شهد هزمية
1967م ،وانهيار امل�رشوع القومي ،وذهاب اليقني �إىل غري رجعة ،وال�شك يف
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كل منجزات املا�ضي بح�سبانها ركائز لتلك الهزمية ،هنا التج أ� «منوذج جماعة
�شعر» �إىل امليتافيزيقيا ،وتبعهم بعد ذلك تيار احلداثة متمث ً
ال يف نتاج جماعتي
«�إ�ضاءة  ،»77و«�أ�صوات» وغريهما.
هذا التيار �أكد على مفاهيم �أثرت على ال�شعرية ال�سبعينية ،منها :مفهوم
ال عن الر�ؤية ،والتجريد بدي ً
الر�ؤيا بدي ً
ال عن ظالل الواقع داخل الق�صيدة،
ال عن احلد�س االنطباعي ،ونفي الذات بدي ً
واحلد�س ال�صويف بدي ً
ال للغنائية،
وتعالت دعوى �أن «ال�شعر لي�س جماهريي ًا» وبذلك حلت النخبة بدي ً
ال عن
املجتمع.

واملبدع مع هذه ال�صور املتباعدة العالقات الظاهرية ،يفرغ الألفاظ من
دالالتها ،ثم يقوم ب�شحنها بدالالت جديدة ،فاخليال لديهم �سبيل للك�شف
والفي�ض ،وو�سيلة لإدراك احلقائق املرتفعة عن عامل املاديات واملنافع.
وت�ستهدف ال�صورة ال�شعرية هنا خلق «�إيحاء» ،فهي ال ت�شري �إىل الأ�شياء،
لكنها تخلق جوها .وبذلك ف�إن الأ�شياء ،وكذا العالقات فيما بينها ،ال حت�رض �إال
من خالل الظالل ،هذا ال ينفي وجود الأ�شياء ،لكن يزيحه �إىل �رضب من جمرد
اجلوار� ،أو وجود يت�سم بالفو�ضى العارمة ،التي يبقى فيها التلقي مبعرثاً ،ويف
حالة من التيه الذي قد ي�صل �إىل حالة من الغياب التام عن الن�ص� .إن العالقات
اجلمالية التي �شكلت ال�صورة يف هذا التيار مل تعد عالقات وحدة �أو ت�شابه� ،أو
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كل هذه املفاهيم مت�ضافرة �أوجدت �إبداع ًا جماوزاً وغري م�ألوف ،وكانت
ال�صورة ال�شعرية من �أبرز عنا�رص ال�شعرية التي اعرتتها تغريات جذرية ،لقد
�أ�صبحت العالقات بني عنا�رص ال�صورة ال�شعرية غرائبية ومتباعدة �إىل حدود
ق�صوى ،فهي �صور جزئية تخلق “حالة” تكون �شبيهة باحلالة ال�صوفية،
وال�صور هنا �أقرب ملفهوم الإ�شارات عند املت�صوفة ،ويتعمد املبدع فيها حالة
من اخلفاء والغمو�ض.
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عالقات �إ�شارية حمددة ،مل تعد عالقات قائمة على املنطق �أو التقارب �أو توالد
�إحداها من الأخرى ،لكنها عالقات فر�ضت نف�سها ووجودها ،نظراً للظرف
ال�سيا�سي واالجتماعي والثقايف والنف�سي الذي انغم�س فيه املبدعون وعربوا

من خالله عن ذواتهم التي مل تتحقق ،التي فا�ضت بالآمال ،ومل جتد �سوى
الهزائم واالنكفاء على نف�سها جترت �آالمها.

ولقد قدم احللم �أي�ض ًا مادة خام ثرية قدمت لل�صورة ال�شعرية معين ًا ال

تكف دواماته و�أمواجه عن احلراك والت�شكل ،فاحللم يتجاوز حدود الأبعاد

النف�سية والفل�سفية وت�أثرياتها املتنوعة ،بانفتاحه على طاقة تغذي العمل الفني
بعنا�رص عمل وظيفية ال تن�ضب ،وتت�صل ب�أعمق مناطق الإبداع غمو�ض ًا و�إثارة،
�إذ �إنه – ح�سب �أر�سطو – وظيفة للتخيل ،يزداد عمق ت�أثريها كلما جاءت

مزودة بالقوة والعمق والرثاء ،وكلما كانت ذات قابلية �أكرب على الت�شوي�ش على
القيود التي يفر�ضها العقل �أو الوعي الإن�ساين.
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فاحللم ي�شكل ف�ضا ًء عام ًا جترى يف م�ساحاته احليوات الإبداعية متحررة
من �رضورة �أن تقدم تربيراً �أو منطق ًا ،تنتظم على نحوه الأ�شياء �أو العالقات.
�إن العالقات بني التكوينات ال�شعرية والأ�شياء التي حتويها الق�صيدة

قائمة بالقوة ال بالفعل ،الوجود ال�شعري فقط هو ما يك�شف عن وحدة الباطن

بني الأ�شياء ،ما يك�شف عن انتظام الفو�ضى الظاهرية ،ما يك�شف عن وحدة
الوجود يف عالقات التناق�ض ،هناك دائم ًا ان�سجام خفي وجتان�س بني مفردات
الوجود ،وهو ما ي�صفه ال�صوفيون «بوحدة الوجود».

فاحلقائق من وجهة نظر ال�شعر نوعان ،حقائق ظاهرة ميكن �إدراكها

بالعقل ،و�أخرى باطنة ميكن التما�سها بالب�صرية ،احلقيقة ال�شعرية يف احلداثة
كانت تلتم�س من خالل ال�صورة التي ت�ؤلف بني �أبعد املتناق�ضات ،وبني

العالقات التي يحكمها فقط التجاوز ،بني املفردات الفو�ضوية التي ال يبدو
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يف واجهتها نظام ما ،وكانت ال�صورة يف هذا ال�صنيع �صورة ال ميكن التما�س

�أبعادها� ،أو معرفة وجه ال�شبه بني عنا�رصها املتباعدة �إىل حدود النفي ذاته.

احلقائق ال�شعرية يف احلداثة كانت جمردة ،وتتغيا االت�صال بامليتافيزيقي،
وال�سباحة يف العامل املتعايل ،واالرتفاع عن كل ما هو �أر�ضي ويومي ومتداول،
و�أ�صبحت هناك مناطق مف�ضلة وحمببة للمبدع احلداثي ،كما كانت هناك
و�سائل فنية جل�أ �إليها مبدعو تيار احلداثة ،مثل:
 – 1اللجوء �إىل مناطق التوتر واحلواف بني املتناق�ضات ،وحماولة احلديث
عنها.
 – 2اللجوء �إىل ظالل الألوان التي يلتقي فيها الوا�ضح باملبهم.
 – 3االعتماد على خيال وثقافة القارئ يف �إبداع� ،أو تكملة� ،أو فهم �أجزاء من
ال�صورة؛ لينال لذة االكت�شاف «ت�أثراً بنظرية التلقي».

 – 5التداعي احلر التلقائي ملعطيات ال�شعور ،يف طابع حلمي مده�ش يف غياب
�أية مراقبة من العقل �أو املنطق ،وذلك اعتماداً على ما روج له ال�رسياليون
وبع�ض الرمزيني وفرويد وحديثه عن الوعي والالوعي الب�رشي ،فات�سعت
م�ساحات الإبداع ،ومل يعد هناك مناطق حمظور االقرتاب منها� ،أو
احلديث عنها ،مثل :اجلن�س �أو الدين �أو ال�سيا�سة ،ففي الأحالم تتبدل
ال�صور ،وت�صبح الأزمنة مكثفة ،والأماكن براح ًا ال �ضابط هناك.
 – 6اخرتاع الفعل ال�شعري ،مل يعد ال�شاعر يخلق مظهراً جديداً للأ�شياء،
فح�سب ،بل يقوم بخلق عامل جديد ،كائنات كاملة غري متوقعة ،ال تخ�ضع
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 – 4الغمو�ض الكثيف الذي يتحول �إىل عوامل منغلقة عليهم ،فال نكاد من�سك
بخط حتى يتال�شى ليتحول �إىل �آخر ال يكتمل ،ثم ثالث ،وهكذا ،وال
يبقى �إال نتف من �إح�سا�سات وم�شاعر مبعرثة ،ال يربطها رابط ،وال
عراف :وظيفته الو�صول �إىل املجهول بر�ؤية
يجمعها نظام ،فال�شاعر هنا َّ
ما ال يرى و�سماع ما ال ي�سمع.
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لتجارب ،والذاكرة هنا والإح�سا�س لي�سا �سوى غذاء للدوافع اخلالقة،
وذلك بتجميع �أ�شتات الواقع املحطم ،و�إعادة بنائها بنا ًء جديداً جماوزاً
العقبات ،جامع ًا بني التناق�ضات واملتنافرات مما قد ي�ؤدي �إىل الفو�ضى يف
بع�ض الأوقات.
 – 7جتريد الظواهر والأ�شياء من الن�سق امل�ألوف يف الزمان واملكان ،وذلك
املح�سة يف الواقع اخلارجي
ثم عامل ًا جمهو ًال وراء الواجهات
على �أ�سا�س �أن َّ
َّ
رجوع ًا �إىل النظريات الفل�سفية التي قالت بق َْبلية العامل املثايل� .إن التخلي
عن املكان والزمان الذي تنتمي �إليه يهدف �إىل �إبداع �صورٍ جمردة ال
تخ�ضع ملنطق الواقع اخلارجي ،و�إن كانت بث ًا للعقد النف�سية والإح�سا�س
بالعجز �أمام حقائق هذا الواقع(.)9
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�إن هذا النوع من املمار�سة التي يتبعها ال�شاعر ،وفيه يعقد بني الأ�شياء،
الأفكار ،امل�شاعر ،وال�شطحات ،زواج ًا وطالق ًا غري �رشعيني ،هو ما ي�ضفي على
الأ�شياء لذة اخلروج على املنطق العقلي ،وي�ؤدي �إىل نوع من املباغتة الذهنية،
هذه الفو�ضى التي تبدو على ال�سطح تخفي يف عمقها فل�سفة وتعبرياً عن احلياة
يف تناق�ضاتها وتداخالتها ،وهي ما حتررنا من فتور العادة و�ألفة املنطق.
ومع بداية الثمانينيات تزداد الظروف ال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية
قا�س فر�ض
عبث ًا وظلم ًا وت�شتت ًا ،وحتت دعاوى العوملة ،ونظام ر�أ�سمايل عاملي ٍ
نف�سه علينا قهراً ،تزداد رغبة املبدعني يف التمرد واالنفالت من كل قيد �أو
�سلطة �سابقة.
الفنية؟

ويواجه املبدع ق�صيدته مت�سائ ً
ال :ماذا �صنع التعايل امليتافيزيقي والنخبوية
لقد ازدادت الهوة ات�ساع ًا بني املبدع وذاته ،فلم يجد مالذاً م�ستقراً

يركن �إليه ،وازداد عزلة ،ومل يعرب عن حياته الواقعية بكل متناق�ضاتها وفو�ضاها،

أمـاني فــؤاد

65

ومل تكتمل دائرة الإبداع بالتلقي الواعي ،وحتت �أ�ستار من الغمو�ض� ،أ�صبحت
هناك قطيعة بني الق�صيدة واجلمهور.

�إن عملية القب�ض تلك ال تت�أ�س�س على الر�ؤية� ،أو حتى الر�ؤيا مبفهومها
البنيوي امللهم ،لكنها تنتج عن حالة ا�ستب�صار ترتبط بحالة قوية من الوعي،
مبعنى �أنها لي�ست ابتعاداً عن الواقع لت�أ�سي�س عالقات خارجة عنه ،لكنها غو�ص
فيه الكت�شاف عالقات جديدة خافية بني مفرداته .وبالتايل ف�إن ال�شعر يف هذه
احلالة – يتنازل عن النزعة امليتافيزيقية ،لأنه يدخل بنا �إىل عامل الأ�شياء ،ال
نتعرفها .عك�س
لرناها ،ولكن لكي نعانيها� ،أي �أنه يجعلنا نتحقق منها �أكرث مما َّ
الت�صور امليتافيزيقي عند «وردزورث» ،والذي يفرت�ض �أن �أهم �رشوط ال�شعرية
هو جتاوز الواقع.
مفهوم الإبداع ،فيما بعد احلداثي ،يزيح الإن�سان عن حمور الكون،
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كما طر�أ العديد من التحوالت على املبدع ،انتقلت به من املنت �إىل
الهام�ش وانهارت الر�ؤى املركزية ،التي حولته من كائن ميتافيزيقي �إىل
كيان واقعي مهم�ش ،املبدع املابعد احلداثي يتفاعل مع احل�س ال�صويف ومع
احلقيقة ال�شعرية من منظور خمالف ملا قبله من مبدعي احلداثة ،فهو ي�شحذ
الوعي مبفردات العامل الذي يحياه ،لي�س عن طريق االرتفاع فوقه �أو تغييبه،
لتعرف العامل بكونه و�سيلة وعلى �أ�شيائه ،ال غاية له ،فهو ال يبحث عن
لكن ُّ
عامل �آخر �أو عن غيبيات� ،أو ما �شاكل ذلك� .إنه يحاول ر�ؤية �شعرية الأ�شياء،
فاحل�س ال�صويف فيما بعد احلداثي يحاول الو�صول �إىل حالة من الك�شف
والر�ؤى املختلفة للأ�شياء التي حتيط بنا يف احلياة ،لكننا ال نراها على هذا النحو
الذي يراها عليه املبدع ،املنطق والعادة والتواتر ترينا الأ�شياء على �شكل ما،
في�أتي املبدع ويرى – من خالل عالقات مغايرة ،ودون اخل�ضوع لهذا املنطق
واملتواتر – الأ�شياء يف تناغمها �أو تنافرها �أو فو�ضاها؛ لريينا العامل كما هو يف
حقيقته التي قد تطم�سها العادة.
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فلي�س هو الكيان الذي تقا�س به الأ�شياء واملوجودات ،بل الأ�شياء واملوجودات
بحوا�س بكر ،طازجة ،ولي�س على
هي الأبطال اجلديرة بالفن ،وعلينا تناولها
ٍ
املنوال الذي اعتدنا عليه يف �إدراكنا وت�صورنا العقلي املخزون عن الأ�شياء،
يجب �إعادة اكت�شاف الواقع والأر�ضيات اجلديدة للحياة ،ا�ستنطاق الأ�شياء
والألوان والأ�صوات باملكتنز فيها ،والذي مل يلتقطه الآخرون ومل ي�سمعوا به،
ومل يلم�سوه� .إنها الأ�شياء من خالل الإن�سان.
ولتيار ما بعد احلداثة �سمات فنية عامة ،مثل:
 – 1تخبط املعايري� ،أو عبثها ،بعد انهيار احلكايات الكربى الإن�سانية ،كما
يقول «ليوتار».
 – 2اال�ست�سالم حلالة انتقاد املعايري الناجتة من افتقاد اليقني بوجود �أ�س�س ثابتة.
 – 3لذا ت�ست�سلم للقيمة اال�ستعمالية لكل الأمور� .سلعية الفن ،وفنية ال�سلعة.
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 – 4ال تعرتف ما بعد احلداثة بالعمق فيما يوجد بالفعل �سطح مو�ضوعي ،وال
�رضورة مل�س�ألة املعنى والداللة.
 – 5الدال ال يلتزم مبدلول ،وال يدعو املتلقي الكت�شافه ،بل ليواجهه كما يواجه
الواقع امل�شتت نف�سه ،وفيها تدمر �سلطة املدلول.
 – 6العمل الفني لي�س ر�سالة من مبدع �إىل متذوق ،بل هو ت�صوير ملدرك
ح�سي دون �إ�ضفاء قدا�سة �أو �سمو عليه ،في�ستمد الفن عنا�رصه من الواقع
املو�ضوعي املح�س بكل خ�صائ�صه� ،إن الفن يغمر نف�سه يف الواقع الذي
يت�سم بالفو�ضى والتناق�ض واجلوار.
 – 7فن ما بعد احلداثة ال ي�ستهدف اخللود.
التحول الأخري يف ال�صورة ال�شعرية يتجلى يف �صدارة امل�شهد ،وهو
حتول يعيد �إنتاج عنا�رص ال�شعرية ال�سابقة ،ليعيد ترتيبها طبق ًا الحتياجات
النموذج ال�صاعد ،وغالب ًا ما يفر�ض النموذج اجلديد عنا�رص �شعرية جديدة
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تختلف وتتوافق يف ذات الوقت عن النماذج ال�سابقة� ،إن عمليات التحليل
و�إعادة الرتكيب وفق ًا ملقت�ضيات مفاهيم �شعرية جديدة تتما�شى مع معطيات
املعا�رصة الكائنة يف هذه اللحظة الزمنية تبدو طبيعية للغاية ،وال حتتاج لكل هذا
الت�شكك الذي يتجلى يف ق�صيدة نرث ما بعد احلداثة.
�إن التعامل مع الأفكار ،من خالل الإدراك احل�سي ،هو �صلب �إ�شكالية
الق�صيدة اجلديدة التي حتاول �إنتاج ذاكرة �إبداعية مفارقة ،لي�س من خالل
نفي الذاكرة ال�سلفية ،بل من خالل نفي اجلانب غري احلتمي منها ..جانب
الت�صورات والتجريد اللذين يتخفيان عادة خلف �أقنعة بالغية ،و�إذا كانت
النتائج ال�شعرية ال�سابقة ت�ستدعي ت�صور ال�شيء �إىل الذهن� ،إذ تتحدث عنه ،ف�إن
الق�صيدة اجلديدة �أ�صبحت تطمح �إىل حتقيق ال�شيء ،حتقق ًا يكاد �أن يكون فعلي ًا،
لي�س من خالل الذاكرة ،و�إمنا عرب احلوا�س(.)10

�إن هذه املعرفة تتميز ب�أنها انطباع �شخ�صي ومبا�رش عن الواقع ،دون
اال�ستناد �إىل و�سائط مفهومية ،وذلك عن طريق ا�ستخدام احلوا�س الطبيعية
وحدها ،فاالنطباع واملعرفة الن�سبية هما عمادا التجربة احلية ورف�ض ال�سطوة
املرجعية �سابقة الوجود على الن�ص.
املجاز الذي هو العلة الأوىل يف الإبداع ،كما كان معتقداً فيما قبل ما
بعد احلداثة� ،أ�صبح مرفو�ضا ً ،واالرتطام به يف الق�صيدة عمل يقلق منه املبدع.
ومن �أجل هذا االختيار املغاير لنوع ال�شعرية غري التقليدي يلج�أ املبدع �إىل
وقائع حياته اليومية ،و�أ�شيائه اخل�صو�صية والعابرة ،من منطلق �أنها الأ�شياء التي
حتمل نب�ض ًا ودما ًء يف حياته التي تت�سم باحلياد والعدمية يف هذا العامل ،لذلك
فهو يبحث عن �ألفة بينه وبني الأ�شياء� ،ألفة ال يجدها مع العامل والأ�شخا�ص من
حوله� ،إنه يلملم الوجود يف هذا العامل من خالل ح�سية عارمة.
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�إنها ال�صورة الب�رصية التي تعلي من عر�ش احلوا�س ،احلوا�س التي تعد
الطريق الذهبي للمعرفة وال�سخرية من مفارقات هذا العامل الذي نحياه.
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جماليات التناق�ض واجلوار والفو�ضى:
بالرغم من تغري التقنيات تغرياً بين ًا وجوهري ًا ،يف مفهوم ال�شعر بني احلداثة

وما بعد احلداثة ،وبالرغم من �أن االختالف البينّ واجلوهري بني الق�صيدة
احلداثية وما بعد احلداثية� ،إال �أن التداخل واالختالط بني ال�سمات الفنية لكال
التيارين يف م�رص والوطن العربي على امل�ستوى الفني التطبيقي اليزاالن يطالن
بر�أ�سيهما على الإبداعات الفنية باختالف �أنواعهما ،فنحن كثرياً ما نرى
اختالط املفاهيم والتقنيات لتيار احلداثة وما بعد احلداثة يف الديوان الواحد،

وال نعدم �أن جند بع�ض ال�صور املجازية القائمة على اخليال اال�ستعاري ،وقد جند
حمتوى فكري ًا ين�شد املبدع فيه ر�سالة ما( ،)11وهذا ما يحتمله دائم ًا
يف الإبداع ً

امل�ستوى التطبيقي النظري الذي يت�سم بالتقعيد وال�رصامة.

و�أ�ستطيع �أن �أقول – على امل�ستوى النظري نف�سه � -إن جماليات
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التناق�ض واجلوار والفو�ضى ،كما عربت عن ق�صيدة تيار احلداثة حتى انهارت
امل�س َّلمات ،وت�شظت املقوالت القائمة على الوحدة ،ابتدا ًء بالهيجلية ،وانتها ًء
بال�صوفيات املعا�رصة ،وبالرغم من �أن احلداثة تعرتف ب�أ�س�س �أ�صلية حتاول

ا�ستعادتها وتخلي�صها من ترهالت املتواتر وامل�ستقر الذي �أوجدته الثقافة
الكابحة .و�إنها عادة ما تقدم بدي ً
ال �آخر ،وفكراً خمتلف ًا ،قد يعمل يف بع�ض
نزعاتها �إىل البيان ال�رصيح يت�ضمن ذلك الر�ؤيا والأداء الفني� ،إال �أن نوعية
اجلماليات التي عربت عن الق�صيدة احلديثة كانت جماليات اجلوار والتناق�ض

والفو�ضى كما ذكرت( ،)12فقد كانت هناك �أبعاد ثقافية ومعرفية عميقة
كونت جما ًال لإبداع ق�صيدة احلداثة .هذه الأبعاد �أوجزتها
ملتب�سة ومتداخلة َّ

يف �أربعة ،هي:

 – 1البعد الفكري والفل�سفي.
 – 2البعد امليتافيزيقي.
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 – 3البعد ال�صويف.
 – 4البعد الأ�سطوري.
كما كانت هناك املذاهب الفنية املختلفة ،بدعواتها املختلفة واملتعاي�شة،
مثل :ال�رسيالية والدادية والتكعيبية والرمزية وغريها ،كما انفتح علم النف�س
بنظريات فرويد اخلا�صة بالالوعي وعامل الأحالم وما عاداها.
كل هذه الأ�شياء التي حتتمل التعدد والتداخل واالنطالقات الت�أويلية
– من املنطلق الفني الإبداعي – �أوجدت هذا النوع من اجلماليات التي بها
ن�ستطيع التعامل مع الق�صيدة احلداثية� ،أوجدت ات�ساع ًا ال حد له يف املجاز
الت�صويري ،وابتكرت �صوراً �شعرية غريبة وغري م�ألوفة ،بل �ضمت يف �صورة
واحدة �شتيت ًا من مفردات عوامل متباينة �إىل �أق�صى احلدود ،يقول د� .صالح
قن�صوه:

ولي�س تقنية متثيل وت�سجيل»(.)13

لذا كان لزام ًا �أن تتغري فل�سفة اجلمال التي على نحوها يت�شكل العمل
الفني باختالف �أنواعه ،و�إذا كنا ب�صدد ق�صيدة ال�شعر التي هي عامل من اللغة،
عامل من االنفعاالت وامل�شاعر املتداخلة واملختلف �إحداها عن الأخرى ،عامل
من البحث عن الت�شكيالت والتحوالت املتعددة ،فنحن �إذاً ب�صدد تداخالت
غري منتهية ،جتاوزات فر�ضها الواقع على هذا النحو ،تناق�ضات فر�ضت
وجودها ،نظراً لأن احلداثة ذاتها مل تكن لتظهر لو مل يكن هناك نقد ومراجعة
لكل املنظومات الفكرية والثقافية منذ القرن التا�سع ع�رش.
لقد كانت احلداثة وليدة �إعادة النظر وال�شك يف كل امل�سلمات التي
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«لقد كانت احلداثة رف�ض ًا لدور الفن كعاك�س� ،أو م�سجل� ،أو مرتجم
لنظام خالد ثابت مطلق ،ومن ثم كانت �إنكاراً للإيهام املزدوج ،الإيهام بثبات
النظام يف العامل ،والإيهام بوظيفة �أزلية للفن ،فالفن فاعلية حتويل وت�شكيل،
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ر�سخت لطول املمار�سة والتكرار ،لقد بحثت احلداثة وراء �إزاحة الأ�ستار التي
كونتها العادة والألفة مع الأ�شياء والأفكار وعملت على جتلية و�إظهار الأ�شياء
والأ�س�س يف �أ�صولها ونكهتها الأولية ،يف بكارتها دون فر�ض تكل�سات ال�سنني
فوق م�سامنا وكل حوا�سنا ور�ؤيتنا لكل العامل من حولنا� ،إن عملية البحث هذه
تخو�ض يف متاهات ال تنتهي ،افرتا�ضات ،ت�صورات ،مواجهات ،ون�ضيف �إىل
هذا �أنها لي�ست من منظور عقلي ،بل هي من منظور فني ،لذا كان منطق ال�شعر
الذي له طبيعة خا�صة قدره على �أن يت�سع بدوائر الفن لعوامل �أرحب.
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احلداثة �ضد ا�ستقرار املرجع �أو امل�شار �إليه ،ولذا فهي تعول على �شفرات
التوا�صل بني املتلقي واملبدع عرب �إعادة مفردات املعجم لتفريغ الألفاظ من
دالالتها ،ثم �شحنها بدالالت جديدة ،احلداثة ترف�ض الواقع وتتمرد على كل
قيم الثقافة القامعة ،وت�سبح يف عامل من املجاز واخليال والأحالم وال�شطحات
وغريها .كل هذه التغريات �أزاحت جماليات الوحدة والتنا�سق وفر�ضت،
�أو �صنعت ،طبيعة �أخرى على نحوها تن�سج فنون تيار احلداثة ،وهي بالقطع
حتتمل التعدد واملواجهات امل�ستمرة ،حتتمل �أن ت�سودها فو�ضى عامة وتداخل
�شديد بني غزارة وتعددية وجهات النظر جتاه الق�ضايا املختلفة .و�إن امتلكت
الق�صيدة ر�ؤية يف احلياة.
لقد تغري مفهوم ال�شعر ،وتغريت الذات املبدعة يف تيار ما بعد احلداثة،
وان�سحبت الذات من عوامل الفكر� ،سخرت من كل احلقائق واملعايري واحلكايات
الكربى التي �ضج بها العامل لفرتات طويلة ،مل تبحث عن �أ�صول ،ومل ت�سع �إىل
التغيري ،بل غرقت يف اليومي ،تعي�ش جمتمع ًا ا�ستهالكي ًا �سلعي ًا ،ودعت الآمال
الكبار ،ور�صدت يف وعي �سافر للمعي�ش واملتاح ،و�شكلت العامل من حولها
م�شاهد ،م�شاهد خا�ضعة للمفارقات وال�صدفة وال�سخرية من كل �شيء،
ج�سدت العامل يف لقطات ت�ضج بالتناق�ضات والفو�ضى والعالقات التجاورية،
املو�شى بالالمباالة الظاهرة ،واهتمت
كما عربت عن نوع �سلبي من الرف�ض َّ
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باملهم�ش من الأ�شخا�ص والأ�شياء والأفكار ،و�أعادت النظر حتى يف التقنيات
الفنية ،تناولتها من زوايا �أخرى وكانت منها بالطبع ال�صورة ال�شعرية.
لقد حتولت ال�صورة من نتاج املخيلة التي كان ميلكها ال�شاعر امللهم،
«النبي»� ،إىل امل�شهدية التي هي نتاج ال�شاعر الرائي وحد�سه احل�سي ،الذي
يت�أ�س�س على االنطباع املبا�رش جتاه الأ�شياء ،ولذا تراجعت ال�صور اجلزئية و�سادت
ال�صورة الكلية ،و�ساد ال�رسد الذي متثله اللغة التداولية بدي ً
ال عن اللغة املتعالية.
وامل�شهدية هنا تعتمد خلق م�شهد �شعري يت�سم باال�ضطراد واالكتمال،
وهذا االكتمال ال يتحقق �إال عند الو�صول �إىل الكلمة الأخرية من املقطع� ،أو
الق�صيدة ،وهي عادة تعرب عن مفارقة �ساخرة ،والعالقات الفنية تنزع �إىل ال�صدام
واالختالف ،بني التفكري احل�سي والر�ؤية الب�رصية للعالقات بني الأ�شياء.

عقلية ،تعرب عن املعاين املت�صورة حلدود العالقة بني املح�سو�سات(.)14

املجاز الب�رصي ي�ؤكد كثرياً على النظرة الأوىل التي ت�صبح �أ�سا�س ًا لق�صيدة
النرث فيما بعد احلداثية ،و�إن ظلت العالقات الذهنية العقلية تلوح ما بني احلني
والآخر يف ثنايا الق�صيدة ،ولغة امل�شهدية لغة تقريرية توحي باكت�شاف عوامل
�شعرية غنية يف لغة احلوا�س ،لغة الواقع اليومي.
ميتلك املبدع جتاه بناء ال�صور امل�شهدية خيارات متعددة عن طريق تناول
املح�سات ال�سمعية والب�رصية والتذوقية واللم�سية وغريها ،ويعتمد املبدع يف
َّ
ذلك الو�صف املبا�رش� ،أو طرق الت�شبيه على طريق تبادل املدركات� ،أو �إعطاء
�صفات املاديات للمعنويات� ،أو �صفات املعنويات للماديات ،بالتج�سيد �أو
التجريد.
�أبطال ال�صورة الب�رصية الكلية يف ق�صيدة النرث فيما بعد احلداثية ،هم:
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عالقات الإدراك احل�سي تت�أ�س�س على نظرة واقعية مادية تعرب عن الوجود
املادي ل�صور املح�سو�سات يف الواقع وارت�ساماتها يف املخيلة ،والأخرى ذهنية
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حتوالت الصورة الشعرية في قصيدة ما بعد احلداثة
 – 1الأ�شياء ،ال�سلع ،ال�صور.
تكون هذه اللقطات �أو اللفتات.
 – 2امل�شاهد ،وما حتويه من مفردات ِّ
 – 3الأ�شخا�ص املهم�شون يف احلياة والعاديون.

 – 4اللغة التداولية واليومية واللغة التقريرية احليادية.
 – 5املفارقات التي ي�ضج بها هذا العامل الذي مل تعد حتكمه �سوى مقدرات
القوة؛ اقت�صادية وع�سكرية وثقافية.
 – 6ال�سخرية التي قد ت�صل �إىل حد العنف املرت�سب يف كيان املبدعني.
وبوح وا�ستطرادات.
 – 7ال�رسد وما يحويه من تفا�صيل وحكي ْ

 – 8التقاط ما خلف الأ�شياء ،والتي هي بال�رضورة حتتمل تعدد الكنايات
والقراءات والت�أويل.
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� – 9أفكار كربى قُو�ضت ،ال �شيء يحتمل اليقني ،تخبط يف املعايري ،اختالف
وتعدد النهائي يف املذاهب الفنية �أو الفكرية.
كل هذه الأ�شياء جمتمعة حني تتالقى يف ق�صيدة �شعرية يف هذا العامل الذي
حتكمه الكيانات الكربى ،والتي ال ت�أبه �إال مل�صاحلها ال�سيا�سية واالقت�صادية ،يف
عامل يفتقر �إىل العدل ،ويعاين �سوء توزيع الرثوات ،يفتقر �إىل احلرية والعقل وما
يفر�ضه من منطق ،يف عامل مادي لغته القوة.
ترى ما نوع اجلماليات التي على نحوها تنتظم ما بعد احلداثة؟ �أ�ستطيع
�أن �أزعم �أنها جماليات تعرب عن هذا ال�شتات؛ عن هذا التهمي�ش ،عن هذه
املفارقات التي قد ت�صل �إىل حد ال�سخرية والأمل� ،إنها جماليات جمرد اجلوار،
�رضورة التناق�ض ،حتمية الفو�ضى ،لكن ما يجب �أن �أ�شري �إليه �أنها جماليات
تعرب عن واقع راهن ،عن ر�ؤية واقعية لهذا العامل ،عن فل�سفة ترى العامل على هذا
النحو ،ترى العامل بالرغم من هذه املتجاورات والتناق�ضات والفو�ضى ،يعرب
هكذا عن ات�ساق كوين ،االت�ساق هنا يف االختالف مع التجاور ،يف التناق�ض،
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يف الفو�ضى ،ف�أنا ال �أت�صور �أن الق�صيدة فيما بعد احلداثة ال حتمل ر�سالة ،لكني
�أرى �أنها تعني �أن ت�صور هذا ال�شتات والت�شظي ،لذا فهي فني ًا ت�أتي على النهج
الفكري الذي تعرب عنه ،وهذا يعد ر�صداً نقدي ًا للعديد من الدواوين املعا�رصة،
و�شاهدي على ذلك تلك الدواوين املعا�رصة التي ُر ْحت �أ�س�ألها اليقني.

التناق�ض «وحدة التناق�ض»:

ميوج يف امل�شهد الثقايف العاملي مع ظهور تيار احلداثة العديد من
الأيديولوجيات ،وتتفرع املذاهب النقدية والأدبية ،ويظهر العديد من
االجتاهات الفنية ،التي تت�أ�س�س كل منها على مذاهب فل�سفية خمتلفة ،وتتعدد
النظريات العلمية ،ونظريات علم النف�س ،وتتعدد الأ�ساطري بتف�سرياتها ،وتبدو
املتناق�ضات وا�ضحة ،ولنا �أن نف�رس ذلك بقول «هيجل»�« :إن احلقيقة يف الكل،
و�صفة الكل ال توجد �إال يف العقل� ،إذ �إننا يف ميدان الوحدة �إال �إذا تناولنا احلياة
على �أ�س�س روحية� ،أي نقلناها �إىل مدار العقل»(.)15

ونحن �إذا افرت�ضنا قطبني مثل اخلري وال�رش ،هل ن�ستطيع �أن نزعم �أن
بينهما فراغ ًا دائم ًا مليئ ًا بحركة الت�ضاد والتنافر؟
جتيب الفل�سفة حينئذ ب�أننا وقتها نكون واهمني� ،إن الطاقة �أو الطاقات
فيما بني �أي قطبني مل تكن قط فراغ ًا �أو طاقة تنافر حم�ض ،بل �إننا يف بع�ض
الأحيان نقف حائرين لنميز القيمة و�أبعادها ،و�أيها كان �سلب ًا و�أيها كان �إيجاب ًا؟
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�إن فكرة الكثري يف الواحد ،ووحدة التناق�ض فل�سفة تعرب عنها م�شاهد
الق�صيدة احلداثية وما بعد احلداثية ،فامل�شهد �أو امل�شاهد التي حتويها الق�صيدة
وما حتمله من �أفكار م�ست�شفة حتتمل دائم ًا املتناق�ضات التي بات املبدع ما بعد
احلداثي ي�ؤمن ب�أن العامل مفطور على هذا النحو ،وال تعني املعقولية اال�ستناد
�إىل املنطق �أو الإهابة بالو�ضوح ،بل ت�شري �إىل قابلية الأمور جلمعها ،وربطها مع ًا
بوثاق واحد.
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حتوالت الصورة الشعرية في قصيدة ما بعد احلداثة
ولأي الأطراف تنتمي؟ ويف �أي مكان وزمان؟ وو�سيلتنا يف ذلك العقل
واحلوا�س.
كلنا بات يعرف �أن �أعظم اللحظات يف التاريخ الفكري لأي �إن�سان
حينما يكت�شف خداع حوا�سه .بل �أكرث من هذا حينما يكت�شف خداع الأفكار

وتناق�ضها(.)16

ولقد بحثت املادية اجلدلية عن الفن يف الواقع ولي�س عن الواقع يف
الفن ،وراوحت بني الفردية واجلماعية يف عملية الإدراك ،وبني الإدراك القائم
على احلوا�س املتلقية والقوى املدركة امل�ستدعية ،بني ما هو روحاين وما هو
عقالين ،ما هو عفوي وما هو ق�صدي ،ما هو ماثل من اخلربة وما هو �سابق لها،

وبذلك قد �أو�سعت املجال جلماليات جديدة قوامها التناق�ض(.)17

ويقول «فورد» الذي يدعو �إىل جماليات الت�شتت� :إن على «الفن �أن
يتواءم مع التنافر وذبذبة احلياة الغام�ضة».
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لقد ات�سع العامل بكل مناحيه مع ظهور احلداثة ،ومتيزت احلداثة ب�أنها،
و�إن خرجت عن املوروثات ،كانت لها مرجعية �أو �أ�صل تعود �إليه ،ومنذ
ات�سع العامل ،وانفلت عنان الأ�شياء فال �سبيل للوحدة ،وبخا�صة مع ظهور ما
بعد احلداثة ،وال مرجعية فيها �أو �أ�صل لأي �شيء .ال�صورة الكلية للم�شهد
يف الق�صيدة ما بعد احلداثية حتكمها عالقات لغوية تعرب عن فل�سفة الق�صيدة
التي تعرب عن التناق�ضات التي ت�ضج بها احلياة ،وهي لغة �شبه تقريرية ،جمل
تامة تواجه نقائ�ضها يف نف�س امل�شهد� ،أ�ساليب ا�ستفهام تعرب عن افتقار اليقني
واحلقائق ،الت�سا�ؤل امل�ستمر داخل املبدع� ،أماكن و�أزمنة متنوعة ومتداخلة،
الأ�سلوب احلركي ال�سينمائي الذي ي�سمح باحلركة يف اجتاهات متعددة،
�أ�سلوب التهكم والتعجب وال�سخرية املريرة ،املفارقات امل�ستمرة� ،أ�ساليب
ال�رشط املنفية والعبثية يف بع�ض الأوقات ،فجواب ال�رشط غالب ًا ال يتنا�سب
منطقي ًا مع فعل ال�رشط ،الأ�ساليب الو�صفية ،امل�ضاف وامل�ضاف �إليه ،تنوع
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ال�ضمائر املفاجئ ،املعرب عن انتقاالت م�ستمرة عرب امل�شاهد املختلفة ،املعرب �أي�ض ًا
عن تعدد الأ�صوات يف الق�صيدة الواحدة ،هي �أ�صوات ال تتالقى ،تتداخل يف
امل�شهد الواحد لتعرب عن تناق�ضات �أو فو�ضى احلياة.
يقول عاطف عبدالعزيز يف ق�صيدته «�رسيرة الثنني»(:)18
« ..فمن غريك الآن يقدر على ف�ض ا�شتباك امل�سارات يف ذهني ،ذهني
الذي �أنهكته ال�سنة الأخريةَ ،م ْن غريك ميكنه �إقامة العالقة يف ذاكرتي ،بني
الهو�س اجلن�سي عن الإناث – حني يبلغن الثامنة والثالثني – وبني طرائق تلقني
الريا�ضة يف مدار�س الراهبات ،بني تدين �أحا�سي�س الأمومة ،وبني �شوارع
العبا�سية يف اخلم�س الأخري من القرن ،بني ُ
الذهان ،وبني مواليد برج العذراء،
َم ْن غريك ..ميكنه التقاط ال�سياق الذي يجمع البظراوات بالق�صائد املكتوبة عن
بغداد بعد انهيار احلزب .ا�سمع كالمي! خذ واحدة �إىل خمدعكُ ،
ف عن
وك َّ
معاداة الغمو�ض».
العالقات التي يقدمها املبدع وت�شكل ج�سد ق�صيدته عالقات فو�ضوية،
ال حتتمل و�صف ًا �سوى املراوغة والتحايل ،وهي بالرغم من ذلك قائمة ،لأنها
قائمة يف هذا العامل الذي نحياه ،وتنداح منه الأ�شياء يف مزيج غري عقالين ،لقد
�أ�صبحنا ال نعدم �أن جند مربرات حني نريد لأبعد املتنافرات والعالقة متاحة يف
�ساحة العر�ض الفل�سفية والفكرية ،ال�رسد قائم يف هذا املقطع من الق�صيدة من
خالل جمل تقريرية ال م�سحة للخيال املجازي بها ،ونلم�س احلياد الذي يعرب
عن العبثية ،نالحظ �أي�ض ًا التكرار ل�صيغة “ َم ْن غريك” وهي طريقة من طرق
الت�أكيد ال�ساخر يف الق�صيدة ،وال�رسد يعتمد ال�س�ؤال الدائم ،ال�س�ؤال الذي ال
ينتظر �إجابة ،والذي ال ميلك �سوى القدرة على �صياغة ال�س�ؤال بطريقة غري
م�ألوفة.

عالمات  ،ج  ، 70مج  ، 18شعبان 1430هـ  -أغسطس 2009

غري منطقية بني �أطراف متنافرة وبني تلك النهاية النكو�صية :الق�صيدة كاملة()19
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�أي�ض ًا قفل الق�صيدة هو مفارقة وا�ضحة بني ما تقدم من عر�ض لعالقات
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تعتمد على الأ�سلوب احلركي ال�سينمائي ،وهي تبد�أ مب�شهد يتميز بالإثارة
ويدعو للتعجب ،وت�صوير يعتمد على احلوا�س ،ومقطع تالٍ للقطات م�ألوف
�أن حتدث يف هذا الظرف ،ثم ينتقل �إىل حماولة �إيجاد مربرات خيانة �صديقة له،
ويف م�شهد فل�سفي تالٍ يتحدث عن م�سافة ما بني ال�صديقني ،ووقع هذه امل�سافة
يف حياة االثنني ،و�أنها �أو�سعت مكان ًا للغربة واخليانة غري املتعمدة ،وجعلت
هذه العالقة ملتب�سة وغري وا�ضحة يف منطقة من املناطق ال�ضبابية املحببة �إىل
فن ما بعد احلداثي ،ثم ينعى املبدع الو�ضوح ويذكر �أنه ر�آه يف املقابر حني
ودعوا �صديق ًا �آخر لهم ،ثم يتحدث عن �أزمة منت�صف العمر ..وهكذا ت�ستمر
الق�صيدة ك�أنها فيلم �سينمائي تتحرك فيه امل�شاهد يف اجتاهات متعددة ودائم ًا ما
حتمل كنايات عميقة على ما �آلت �إليه العالقات الإن�سانية يف هذا الزمان.
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املالحظ يف هذه الق�صيدة �أن املبدع وهو يكتبها يدرك �أن يعي�ش �صوراً،
لقطات� ،إنه يفرت�ض ق�صة وي�صنع لها �سيناريو وم�شاهد ويدخل نف�سه وال�شخ�صية
الأخرى يف �رصاعات م�صنوعة ،ويعرف ما املفرت�ض �أن تكون عليه �أحا�سي�سه،
عامل من ال�صور و�شا�شات العر�ض ،طريقة ال�رسد توحي بهذه الت�صورات «لك
�أن ت�ستدرج واحدة من ع�شيقاتي» ،وفيما �أنت منهمك يف ..........ميكنك
تفي» ،ك�أنه يق�ص اللقطات ل�صديقه ليعي�شاها مع ًا�« ،س�أحزن� ،أعدك
مهما ّ
�سوف �أحزن� ،سوف �أحزن دون �أن �أكرهك».
وهكذا ي�صنع م�أ�ساة ويحركها لريوي لنا المباالته وحياده جتاه هذا
العامل ب�أ�شخا�صه و�أحداثه.

جماليات التجاوز:
يظل ال�صـدام قائم ًا بني الأوجـه املختلفة للحقائـق – هذا �إن عدت
حقائق – كما تتجاور الفل�سفات املتعددة ،ويختفي التطور ليبقى التغري
فح�سب ،ويفتقد ال�رسد الدرامي الذي يتنامى وتتالقى فيه اخلطوط املت�صارعة،
ليظل التجاور والتوازي قائمني من خالل الو�صف اخلارجي احل�سي الذي
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قد يولد الغمو�ض ،ذلك الناجت الطبيعي للتعدد والن�سبية يف ذلك امل�شهد الفني
املعا�رص.
�صنع جماليات اجلوار ،تعدد الثقافات ،والنظريات العلمية جعلت
الفل�سفات وتفرعاتها املتعددة� ،صنعتها ر�ؤية خا�صة للكون نتيجة هذه التعددية
الثقافية جتعل الأ�شياء تتعاي�ش ،وال متلك النوايا الب�رشية جتاهها �إال الت�سليم،
خ�صو�صا بعد انهيار القيم والأخالق والنظريات التي طاملا �آمن بها الإن�سان.
�صنعها ي�أ�س الذات امل�رصية املعا�رصة من خو�ض ال�رصاعات ،مل تعد قادرة على
حبك دراما مع الواقع ،تعدد م�شاهده فح�سب.

للإدراك»( .)20ولذا يقتن�ص املبدع اللقطات ال�شعرية املهم�شة ،ويتعمد �أن يغري
الطريقة ال�سائدة يف ر�ؤية احلياة ،والتي عرب تغيريها جمازي ًا تن�ش�أ �صور وطاقات
لتغري العامل مادي ًا ،حلم ،مازال املبدع حامل ًا و�إن كان ما بعد حداثي ًا ،فالإن�سان
يبغي هدف ًا و�إن �أنكره.

�إن هذه اللقطات املختلفة تتجمع يف منط من التناول ال�شعري ،تت�ضخم
فيه العني وحتل حمل ذات ال�شاعر ،وتعد اللقطة الب�رصية هي ب�ؤرة ال�شعرية ،وهي
التكوين اجلمايل الذي يتجاور مع �آخر و�آخر مكتفني بالتجاور ويف غنى عن
�إدخال الذات املحللة �أو املعلقة �أو املنفعلة� ،إال يف ملحات كنائية مركزة ودالة
– ذات الفنان �أغنى  -املبدع ينقل ما يراه ،لكنه ال ينقل ما يفكر �أو يعتقد فيه،
لأن الأفكار خديعة ،وهو ال ميار�س مع العامل هذه اللعبة احلقرية.
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واجلوار بني هذا التباين ا�ستتبع التناق�ض ،وهو تناق�ض حتمي ،هذه
املتنافرات املجتمعة خلقت ذوات حيادية م�ست�سلمة مهم�شة مل يعد يعنيها
الر�ؤى املكتملة وتف�سري العامل� ،أو القدرة على ال�سيطرة عليه .وي�صف د .كمال
�أبو ديب بكونه «وجه ًا من وجوه �سقوط الأيديولوجيا؛ لأن كل تف�سري يف
النهاية تعبري عن متلك �أيديولوجي للمف�رس ،الكناية الآن تن�أى عن التف�سريي؛
لأنها ت�شعر �أنها ال متلك العامل �إيديولوجي ًا ،وترى العامل مغلق ًا غري قابل

عالمــات

78

حتوالت الصورة الشعرية في قصيدة ما بعد احلداثة
ويبقى الن�ص يف حاجة لإدخال ذات القارئ ،لي�ضع هو عالقات ما بني
هذه املتجاورات ،وي�سد فجوات ترتك له عمداً ،ليكمل املتلقي االنطباع كما
يحلو له� ،أو يرتكه حلياده كما وجده ،فتبقى النف�س قلقة موزعة غري مكتملة
كحال املبدع وحال العامل من حوله.
ملاذا تكتمل؟ وكل �شيء م�صريه ال�ضياع ،فبعد �أن ن�سف “نيت�شه” جميع
�أ�س�س ميتافيزيقا احل�ضور ،مل يعد هناك �أولية ل�سبب ،ثم نتيجة ،بل �أ�صبحت
هناك نتائج ،ثم يقوم العقل بعدها بت�أويل واقرتاح �أ�سبابها ،وبعد �أن قال النقاد:
«�إن كل تفكرينا لي�س �أكرث من �صناعة �أكاذيب ،حيث نقوم بحبك جمازات حتل
حمل �أي معنى روحي ،عامل يقاوم يف نهاية الأمر �أن يرتجم �إىل �أفكار �أو مثل
عليا ،كالعدل �أو احلقيقة �أو اخلطيئة �أو اخلال�ص� ،إن فيل�سوف ،فنان “نيت�شه”
النموذجي يتعلم تقبل الأمور على عالتها ،ويرف�ض حتديد معنى للأ�شياء،
ويتحا�شى التق�سيمات ويتقبل افتقار طرائقنا يف التف�سري �إىل �أ�س�س تـقوم عليها،
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ويف�ضل �أن يلقي بنف�سه يف لعب العامل ،يرق�ص معه»(.)21

«مل يكن لدى ال�شيخ وقت يوازن بني َكف َِل الراق�صة وعقود العمل التي
ينتظرها الأ�صدقاء .ولأن اخليال �أبرز �أمرا�ض املهنة ،مل يهتم �أحد منهم باحلفاظ
على �شعرة معاوية بينه وبني ربة البيت ،ع�سى �أن تت�سع ال�سكة لأيام العزوبية
املرتقبة ،يف بالد يعرق فيها البلح.

عالمــات

راح الفتيان يجهزون احلقائب بالتفا�صيل التي ال يدرك خطورتها

ولذا نالحظ �أن هناك تركيبات ن�صية منف�صلة ال رابط بينها ،فهي تخلو
من �أ�ساليب ال�رشط املنطقية� ،أو املقدمة ،ثم النتيجة� ،أو �أية �أنواع من العالقات،
�سوى �أدوات العطف .اللغة هنا جمال جتريبي تتوالد فيه عوامل تر�سمها جماورات
الأحداث والكلمات املده�شة ال اجلمل املرتابطة.
يقول عاطف عبدالعزيز يف ق�صيدته «املقهى»(:)22
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�سوى �أمثالهم املبدعني الأقحاح ،لكن ما حدث بعد ذلك مل ي�شذ عما يحدث
عادة يف مثل هذه الأحوال� ،إذ ت�ضخم َكف َُل املر�أة يف الفندق ،حتى �أن النزالء
املجاورين كانوا يالقون �صعوبة يف اجتياز الردهة الفا�صلة ،بينما �صارت رقعة
ال�شطرجن يف املقهى م�رسح ًا ل�رصاع ما تبقى من �إرادات ،املقهى الذي ال يرى
�صاحبه نفع ًا للمب�سم البال�ستيكي باعتباره عاز ًال طبي ًا يعطل ال�شهوة».
على افرتا�ض �أن هذا الن�ص ق�صيدة نرث ،و�أنه يخ�ضع لأي مفهوم من
مفاهيم ال�شعرية املتعددة� ،أرى �أنه ال توجد يف هذا الن�ص �سوى عالقات
جتاورية ،وقد يفر�ض عنوان الن�ص «املقهى» هذا البناء التجاوري دون تفاعل
حقيقي بني �شخو�ص الن�ص املختلفة �أو �أحداثه ،فحني حتل العني حمل الأنا ،متثل
انعدام ًا المتالك العامل ،وفقدان ًا للرغبة بالتف�سري �أو القدرة عليه ،و�إذا وجدت
تف�سريات يف هذا الن�ص لأي �شيء ،فهي تف�سريات �أو نتائج ال متت �إىل املقدمات
ال�سابقة.

مبدع فيما بعد احلداثي مل يقع يف فخ اال�ستالب ،وقاطع كل املوروثات
الفنية والثقافية التي فقدت نكهتها مع الزمن ،لكن هل �أوجد البديل لأبنية
جمالية لها القدرة على ا�ستيعاب �أ�شواق الإن�سان؟ هل ا�ستطاع �أن يفتح
�سماوات احلرية ملعانٍ �أو �أحا�سي�س مبدعة مع ن�ص كهذا؟ �أم هي دوائر متداخلة
ت�سلم بع�ضها �إىل بع�ض يف تيه كبري.

جماليات الفو�ضى:
احلرب العاملية الثانية ،حلظة تاريخية متفردة ،يتعذر �إدراجها يف ن�سق،
�أو جعلها حادث ًا مطرداً يف م�سار تاريخي معلوم .ال �سبيل �أمام الإن�سان جتاهها
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ي�ستخدم املبدع �أ�سلوب ال�رشط «ولأن اخليال »..بطريقة عبثية ،فجواب
ال�رشط «مل يهتم �أحد »....ال عالقة له بفعل ال�رشط وال �أ�سلوب الرجاء التايل له
«ع�سى �أن تت�سع� ،»..إنها قطيعة واعية مع كل العالقات العقلية الوا�ضحة.

عالمــات
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حتوالت الصورة الشعرية في قصيدة ما بعد احلداثة
�إال �إعادة النظر يف كل امل�سلمات ،ولي�س �إىل االختيار من بينها ،فالكل �سواء
يف الإخفاق .ولقد تركت احلرب ردة فعل فنية قوية متثلت يف «الدادية» يف
�سوي�رسا ،وكانت الو�صفة الع�شوائية ل�صنع ق�صيدة غري منطقية ،طابعها الأ�سا�سي
الفو�ضوية ،وانتهاكها للنظام ،وهدفها حترير ال�شعر من رقابة احل�س ال�سليم،
والتحرر من كل رقابة على الذات ،وحتكيم و�سائل االت�صال ،وتفريغ اللغة من
املعنى با�ستخدامها يف �أجزاء غري حمبوكة وال مرتابطة(.)23
ومثلها كانت ال�رسيالية ،ويعرفها «برتيون» ب�أنها «�آلية نف�سانية �صافية
بوا�سطتها يقرتح التعبري �إما �شفهي ًا� ،أو كتابي ًا� ،أو ب�أية و�سيلة �أخرى ،بعيداً عن
عمل الذهني� ،إمالء الذهن بغياب �أية مراقبة ميار�سها العقل وخارج �أي اهتمام
جمايل �أو �أخالقي»(.)24
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مل يجد املبدعون �سوى هذا النهج الفني الفو�ضوي ليعربوا من خالله
عن عامل �أكرث فو�ضى ،فجاءت البنى الأفقية للفنون ما بعد احلداثية مت�شظية
م�شتتة ،خليط من كل االجتاهات والأ�شكال املتباينة ،وكان هذا تعبرياً عن
الرف�ض واحلياد جتاه هذا العامل ،لكن هذا االختيار الفني يحمل على امل�ستوى
وعد هذه احلياة
العميق طبيعة داللية فل�سفية ،تتمثل يف عدم الثقة يف �أية حقيقةَّ ،
زيف ًا وخداع ًا ،عامل من امل�شاهد نحياه ونعي�ش به فوق كرا�سي عر�ض متحركة،
ذوات منف�صلة عن نف�سها وعاملها.
«و ُي�سقط الأدب ما بعد احلداثي كل الأطر املرجعية التي توحد املنظور،
�أو املر�صد ،ويبد�أ من نقطة ال�صفر املعرفية كتجريب م�ستمر مقيا�سه و�أدواته
احلوا�س ،ومو�ضوعه :الظاهر اخلارجي املتعدد ،والن�سبي ،وغري املنطقي �أو
احلتمي ،فلي�س ثمة يقني �أو �إجابات م�سبقة ،بل تخبط واكت�شاف ،و�إثارة
للده�شة»(.)25

ما الطبيعة اجلمالية التي ي�ستطيع الناقد �أن ير�صدها لهذه الأعمال؟ ،وما
الكيفية التي تو�صف بها؟� ،أهي جماليات الوحدة والتناغم والتنا�سق واالئتالف
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وما عداها من �ألفاظ �سهلة ومرنة ومريحة للعقل؟� ،أراه �س�ؤا ًال يفر�ض املنطق
النقدي املعا�رص.
�أت�صور �أنها نكهة خمتلفة ،ولكنها حتوي جما ًال ملن يفهم دواعي وجودها
على ال�سطح الإبداعي� ،إنها جماليات الفو�ضى الإن�سانية �إزاء تقبل �إدراك هذا
العامل.
�إن الن�ص فيما بعد احلداثي عمل جمايل ،وهو �أي�ض ًا عمل معريف ،كيف
كان ذلك؟ هي لي�ست املعرفة اليقينية ،بل هي معرفة الذي ال ميلك �سوى قدرته
على �صياغة ال�س�ؤال بطريقة �صحيحة وح�سية تنتمي �إىل واقعه ويحمل معه
الده�شة.

لذا فاجلمالية هنا تعرب عن نوعية املعرفة ،معرفة الر�صد والاليقني.
يقول عاطف عبدالعزيز يف ق�صيدته «باجتاه مرثية جديدة»(:)26
هذه املرة،
�س�أُبقي امليدان هناك،
أ�صلي،
يف مكانه ال ّ

لكن احلديقة �أدفعها �إىل اليمني،
بع�ض ال�شيء،
لت�صري يف عمق امل�شهد على نحو معقول.
�سيليق،
أو�سع النهر ب�ضعة �أمتار،
�أن � ِّ
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املعرفة هنا معرفة من يثري الت�سا�ؤل؟ من ير�صد املواجهات بني �أ�شياء
داع �أو هناك داع
و�أفكار العامل ،من يرى كل �شيء حوله يتجاور ،رمبا دون ٍ
عميق ،هو ال يدرك مغزاه.

عالمــات

82

حتوالت الصورة الشعرية في قصيدة ما بعد احلداثة
�إ�ضافية،
و�أ َد َع امل�صابيح على كوبري اجلامعة،

ال ،فقط ..لتخبو قلي ً
تخبو قلي ً
ال،
واليوم،
�س�أجعله م�سا ًء مت�ص ً
ال،

وم�ضبوط ًا على الثامنة،
�أما �أ�صدقائي،
ف�سوف �أغدر بهم واحداً ف�آخر،
كي....
ال يخونوين.
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لي�س لنا �أن نت�ساءل ما العالقة بني عنوان هذا الن�ص «باجتاه مرثية جديدة»
وهذا امل�شهد الذي يتخيل فيه ال�شاعر قدرته على تغيري الأماكن« :لكن احلديقة
أو�سع النهر ب�ضعة �أمتار �إ�ضافية»،
�أدفعها� ،إىل اليمني بع�ض ال�شيء» �أو «�سيليق �أن � ِّ
�أو قدرته على اللعب بالأزمنة والتحكم بها حني يقول« :واليوم �س�أجعله م�سا ًء
مت�ص ً
ال ،وم�ضبوط ًا على الثامنة».
وما عالقة هذا الت�شكيل امل�شهدي ب�أ�صدقائه الذين �سوف يغدر بهم
واحداً ف�آخر كي ال يخونوه.
على امل�ستوى الأفقي الن�ص يوحي بالفو�ضى ،فو�ضى �إح�سا�سه بالقدرة
على التحكم بالأماكن والأزمنة ،فو�ضى العالقة بني �أ�صدقائه وت�شكيل هذا
امل�شهد املكاين الزماين ،فو�ضى عالقة الن�ص بالعنوان .يدرك ال�شاعر هنا �أنه
ي�صنع م�شهداً ،و�أن قدرته على التغيري تقت�رص على ت�شكيل امل�شاهد فح�سب،
القدرة على الفعل والتغيري يف احلياة حلم الإن�سان ،لكن الإن�سان املعا�رص تقت�رص
�أحالمه على التغيري يف عامل م�صنوع من امل�شاهد ،ولي�س العامل الواقعي.
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اجلميل عند املبدع �أنه يف �صياغة لكيفية �صناعة هذا امل�شهد ُي�شعر
املتلقى �أن تكوين هذا امل�شهد يتم يف حلظة الإبداع ذاتها ،ولهذا ي�شعر املتلقي
ك�أنه ي�شارك يف �صناعة هذا النموذج «املاكيت» الذي يحيا بداخله ويتجاور مع
�أ�شيائه ،ويتم له ذلك ب�صياغة لغوية تقريرية ،لكنها موحية بذلك ،حني يقول:
ال ،فقط ..لتخبو قلي ً
«و أ� َدع امل�صابيح على كوبري اجلامعة ،تخبو قلي ً
ال».
فقط لتخبو قلي ً
ال ،وك�أنه نوع من التفكري املعا�رص الذي يتكون يف حلظة
الإبداع ذاتها مبا ي�شوبها من تردد وتفكري متجدد� ،أو قوله عند حديثه عن دفعه
للحديقة« :لت�صري يف عمق امل�شهد على نحو معقول» ،على نحو معقول هذه
توحي بحواره مع نف�سه يف حالة تخليقه للم�شهد ،وحواره مع الأ�شياء بداخل
امل�شهد ذاته.

نعود ملحاولة �إدراك العالقات يف الن�ص وتف�سري هذه الفو�ضى ،وملاذا
اختارها املبدع؟.
يرثي املبدع يف ن�صه قدرته على الفعل الواقعي احلقيقي ،واقت�صار
بطوالته على �صناعة امل�شاهد فقط «املاكيتات» ،ويبدو �أنه معتاد على هذا
الإخفاق حني يقول« :هذه املرة» يوحي هذا بتعدد املرات التي ي�صنع بها
امل�شاهد ،ك�أنه يرثي �أي�ض ًا حتمية غدره ب�أ�صدقائه ،لأنه يعلم �أنه يف هذا العامل
الذي ال ت�سوده قيم �أخالقية� ،سيخونونه ،لذا فليكن له �رشف ال�سبق ،وليكن
هذا البادئ ،هذا ال�سلوك تعبري عن �سلوك جمتمع ي�سوده �سيا�سة اخلطف حتى
و�إن يكن لقيمة �سلبية.
هذا العجز عن الفعل ،هذا االنحدار �أو اال�ضطراب الأخالقي� ،أال يدعو
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وحماولته امل�سترتة من خالل هذا الأ�سلوب الأدائي ليدفع بالقارئ �إىل
الت�شكيل لي�شاركه من خالل حكيه هذا لعملية الو�صف التلقائي الذي ي�رصح
به عند �صناعته مل�شهده.
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حتوالت الصورة الشعرية في قصيدة ما بعد احلداثة
للرثاء ،جماليات ت�شكيل هذا الن�ص تبدو فو�ضوية العالقات ،لكنها تعبري عن
فو�ضى العامل وال منطقيته ،ولذا فال�شكل اجلمايل يتلب�س املحتوى الفكري.
ويجب �أن �أ�شري �إىل �أن جماليات التناق�ض واجلوار والفو�ضى ٌّ
كل ال
يتجز�أ ،لقد اخرتت هذا التق�سيم لتو�ضيح تداخالت فنية وفكرية متعددة ،وهو
تق�سيم �رضوري لتو�ضيح الدرا�سة ،لكنها جماليات متداخلة ،وي�ؤدي بع�ضها
�إىل بع�ضها الآخر.

�سمات ال�صورة ال�شعرية لق�صيدة ما بعد احلداثة:
ق�صيدة ما بعد احلداثة لي�ست دعوة �إىل �شيء� ،أو مترداً على �شيء� ،أو
هي موقف حمدد �إزاء �شيء ،هي حالة من ال�سيولة والت�ضارب والفو�ضى؛ لأنها
رف�ضت العي�ش يف �أوهام �أن هناك عامل ًا موحداً مت�سق ًا من�سجم ًا ،لأنه ال معايري،
ال يقني ،ال �أ�س�س.
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يقول حممود قرين يف ق�صيدته �إبراهيم ال�صحارى:
خلف �إبراهيم
يجل�س املوت
و�سوف �أكتب ق�صيدة جديدة
عن �رصاعهما غري املتكافئ
يالهول ما �أفعل
هو هناك ال يخاف يد اهلل
و�أنا هنا �أغني لأرانبي
�أغنية النوم
�أنا رجل طيب
�إىل حد بعيد
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لذلك ل�ست يف حاجة
لظهر �إبراهيم وال حتى تروت�سكي
علي �أن �أظل م�ستم�سك ًا بجهلي
ّ

و�إذا �س�ألني املحقق

عن �أي �شيء من هذا القبيل
ف�سوف � ّ
أذكره
ب�أن ال�شيطان يكمن يف التفا�صيل()27

يرى بع�ض نقاد ن�ص ما بعد احلداثي �أنه ال عمق ،ولي�س هناك �شيء
خلف هذه الأ�سطح الباردة يف ق�صيدة ما بعد احلداثة ،وهذا ما �أرف�ضه �شخ�صي ًا
يف الق�صيدة احلقيقية� ،أت�صور �أن هذه الأ�سطح على برودتها حتمل �أ�سفل منها
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كيف ي�صنع املبدع م�شهده الب�رصي الذي هو بديل عن الت�صوير
املجازي ،املبدع يعبد طريق ًا مبا�رشاً ،ومن خالله ين�سج �شعرية ن�ص ما بعد
احلداثي ،يحاول ت�شخي�ص املجردات واحلقائق «يجل�س املوت» ،وهو ال
يتعمد تعميق هذه الفكرة ،بل يتحدث عن �رصاع غري متكافئ بني �إبراهيم
واملوت ثم يتبعه مبا�رشة بال�شك يف احلقائق الأبدية ،والتي منها �أننا نخاف
حلظة املواجهة مع اهلل ،ثم ي�ضع املتناق�ضات �أمام املتلقي يف مواجهة حادة حني
يذكر �أنه جال�س يغني لأرنبه و�إبراهيم ال يخاف يد اهلل ،فهي حاالت �إن�سانية
منف�صلة ظاهري ًا ومعربة عن فل�سفة التناق�ض والفو�ضى يف هذا العامل ،عن فل�سفة
تعاي�ش املتجاورات املت�صادمة .ثم يعود ليوايل تكدي�س التفا�صيل ،فثمة تعتيم
دون �إحاطة ب�أي �رس ،ي�سجل ما �أمكنه من ا�ستخال�ص نتائج خا�صة به مما متكن
من ر�ؤيته والتقاط ما به من روح �ساخرة وراف�ضة .ما العالقة بني ظهر �إبراهيم
�أو تروت�سكي ومت�سكه بجهله ،وما الدواعي التي من �أجلها يظهر املحقق وما
عالقته بال�شيطان الذي يكمن يف التفا�صيل.

عالمــات
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حتوالت الصورة الشعرية في قصيدة ما بعد احلداثة
مبا�رشة فل�سفة �أق�صى على مبدعيها� ،إنها فل�سفة عدم اجلدوى والالمباالة ،بل
ال�سخرية املرة من هذه احلياة ،ولذا فهي ت�شكيل متعمد على هذا النحو ،كما
�أنها تعبري جمايل مق�صور ليحمل فل�سفته.
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فن ما بعد احلداثة ال ي�ستهدف اخلوف ،لذا فالق�صيدة تخلو من
املو�سيقى التقليدية ،و�إن كانت لها مو�سيقاها اخلا�صة ،لكنها ال ميكن �أن تظل
عالقة بالذاكرة ،كما �أنها ال حتتوي �صورة خيالية مبدعة ات�سقت فيها الأ�شتات
يف مبنى مبدع غريب ،كما �أنها ال حتمل �أفكاراً بقدر ما هي �شك ونق�ض لكل
الأفكار ،والق�صيدة تعتمد انطباعات عامة ،جمرد ممار�سات م�ؤقتة ،فهناك من
النقاد من ي�سمونها «الفن الفقري» �أو «فن احلد الأدنى» ذلك حني يتم قيا�سها
على الفن ال�سابق عليها «احلداثة» ،على �أ�سا�س �أنها كانت ترف�ض املتعارف
عليه ،والذي ا�ستقر؛ لأنها ت�ستعيد �أ�ص ً
ال ،ور�ؤى خا�صة ت�صلح للبناء عليها.
لكنني �أرى �أنه – ا�ستناداً على فل�سفة ما بعد احلداثة – يجب عدم قيا�سها على
غريها ،وطبق ًا ملفهوم �شعريتها فهي ما يلتقط من احلوا�س ،من ح�ضور العامل
ب�أ�شيائه داخل الن�ص ،من مواجهة عامل الأ�شياء ب�أن�سنتها باالحتفاء بالإن�سان
العادي الذي ال ت�ستعبده �أوهام� ،أو معايري� ،سقطت مع املحكات التاريخية،
حتتفي ب�أ�شيائه ال�صغرية التي هي بواباته �إىل التفكري يف الكون و�أ�سئلته الكربى،
ال�شعرية التي تعد م�صاحلة جديدة لل�شعر مع الإن�سان العادي.

فتزحف على الأر�ض خم�سة �أمتار

عالمــات

متذكراً طوال الرحلة مقولة �أمك:

يقول �إبراهيم داود يف ق�صيدته «يحدث كثرياً»:
يحدث كثرياً
�أن جتد نف�سك خائف ًا من االقرتاب منه
ال�شباك الذي ينبغي �أن يغلق..
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«ر�أ�سك �أثقل من ج�سدك»
فتحبو يف املرت الأخري
�شابك ًا رجليك ب�شيء ثقيل
يف �أي طابق كنت؟
يف �أي �شارع؟
فقط كانت الإ�ضاءة خانقة
وموتك �أكيد �إذا اقرتبت واقف ًا()28

هل ال�شباك هنا هو هذا اجلماد الذي نعرفه� ،أو اجلماد الذي هو بوابة
نحو العامل املفتوح من �أفكار و�رصاعات وملذات وحمرمات وغريها ،هل الر�أ�س
هنا هي هذا اجلزء الأعلى من اجل�سد� ،أو هو العقل الدافع للمغامرة والباحث عن
املجهول ،والذي قد تكون قدراته و�آماله �أكرب من طاقة اجل�سد على حتملها.

هذا ما �أعنيه عندما �أت�صور �أن وراء الأ�شياء العادية وال�سطحية يف هذا
الن�ص اجليد ،عمق يعرب عن كون هذه الأ�شياء معرباً �إىل �أ�شياء �أعمق يف فهم هذا
العامل على واقعيته وفل�سفته التي لها نكهتها اخلا�صة ،الأ�سطح الباردة والتي
تبدو عادية ومبا�رشة حتمل عمق ًا يف بع�ض الأحيان ،وقد توجد خلف املبا�رشة
والتقريرية ر�ؤية وفل�سفة جتاه الأحداث العابرة يف حياة الإن�سان.
افتقاد احلقائق ال يطال احلا�رض فقط ،بل يطال التاريخ ذاته ب�أبطاله
و�أ�شخا�صه الذين �صنعوه ،ترنو ما بعد احلداثة �إىل �إعادة قراءة حقائق التاريخ
�سفح
من خالل معايريها اخلا�صة .يقول عاطف عبدالعزيز يف ق�صيدته «على ٍ
م�شم�س»:
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هل احلبو حني ي�شبك الإن�سان رجليه ب�شيء ثقيل هو هذا احلدث� ،أو
هو املعبرِّ عن القيود والرتاخي ،بل النكو�ص الذي يحمله الإن�سان دوم ًا عند
�إقدامه على �شيء ما ميثل املجهول له.

عالمــات
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حتوالت الصورة الشعرية في قصيدة ما بعد احلداثة
«ليكن جمدك خلف هذا املاء»
�أربع ع�رشة مرة تتكرر هذه العبارة يف �أوراق �شاعر احلملة ،الذي
�س�أ�سميه فرناندو� ،أربع ع�رشة مرة رغم خدمته الع�سكرية الق�صرية.
كراهيتـه لقـائده لي�ست الآن حمـل �شـك� ،إذ �أمكـنـنا – بعد فـوات
الأوان – قراءة الأحداث على �ضوء الأحداث ،ور�أينا كيف �ساعد ال�شعراء
الرب يف �أوقات كثرية على التخل�ص من مناف�سيه .جوزفني نف�سها مل تكن
�سوى �شذرة من خيال فرناندو ،وهذا ا�صطنعها كي يت�سرت على خيبة �سيده :مد
لها فرا�ش ًا وا�سع ًا ي�شبه ميدان احلرب ،مفرو�ش ًا بعلم اجلمهورية .دبر لها غنج ًا
مل تعرفه �رشاميط الأزبكية ،حني كن يت�سللن �إىل م�سكنه لقاء قالب من جنب ،ثم
دون بالنيابة عنها مذكرات غرامية من حلم ودم ،كادت �أن تنطلي
يف النهاية ّ
على الك�ساىل(.)29
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الق�صيدة �إىل نهايتها �شك يف مفهوم البطوالت الزائفة ،ويف �شخ�صيات
عدت قادة غيرَّ وا م�سار الأحداث ،و�صنعوا جمداً ال ي�ضاهيه جمد،
التاريخ التي َّ
كيف �أن هذه ال�شخ�صيات يتحكم يف م�سارها جمد زائف كاذب ي�صنعه ما
حولها من مثقفني وفنانني لهم ت�صورات خا�صة ومغايرة ،وكيف �أن ه�ؤالء
الأ�شخا�ص الذين و�ضعوا يف هاالت من العظمة لهم نقاط �ضعف ب�رشي
و�أطماع مل يلتفت لها امل�ؤرخون ،قد �أثرت يف �صياغة هذا التاريخ ،وكيف �أننا
وهم وكذب وبطوالت �صنعها املروجون – ال�شاعر املختلق فرناندو –
�أ�سريو ْ
للمفو�ضني عن الرب «احلكام الذين يتوالون على الب�رش».
جماليات الفو�ضى هي امل�ؤهلة للتعبري عن هذا ال�شك والاليقني ،تتمثل
يف البداية بهذا الدعاء ،ثم ْثبت �إح�صائي «�أربع ع�رشة مرة» بتكرار الدعاء ،ثم
ت�رصيح املبدع بتوهمه �أو خلقه لهذا ال�شاعر فرناندو ،ثم توايل اجلمل التقريرية
من خالل ال�رسد �شبه اخلايل من املجاز ،ومن خالل لغة جافة يتخللها ح�سية
عارمة يتخللها بع�ض الألفاظ التداولية ال�صادقة.
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الدوال يف هذا الن�ص مبا�رشة وال حتتمل الت�أويل ،فاملبدع ي�ستحث

املتلقي لإنتاج املدلول الذي يتطابق مع الدال لتكتمل العالقة يف العمل الفني.
الق�صيدة هنا ال تتعاىل على اجلمهور وال غمو�ض فيها ،هي مواجهة مع زيف

التاريخ وفو�ضاه وت�شتيه ،كما �أنها مواجهة مع الواقع لإبراز فو�ضاه وت�شتيه.

هي حرية املبدع يف �أن ي�ستخل�ص ما ي�شاء ،يف �أن يخلق ما ي�شاء لي�ستنتج ما

ي�شاء ،ولي�سقط ما ي�شاء ،فيتحرر هنا الدال وتدمر �سلطة للمدلول كما يقول
«فايارانبت»:

�أحيان ًا يتعمد مبدع ما بعد احلداثي ا�ستخدام دوال �سوقية ومبتذلة
«�رشاميط» ،حتمل يف طياتها خمزونا ح�سيا �شعبيا متداوال ،اعتماداً على �أنها –
دون غريها – هي ما يحمل املعنى الذي يريد �أن ينقله ال�شاعر� ،سواء �صدمت
هذه الألفاظ الذوق ال�شعري �أم مل ت�صدمه ،فاملبدع ال يعرتف بهذا ،فلي�ست

هناك �ألفاظ �شعرية �أو غري �شعرية ،بل هو يف بع�ض الأحيان يتعمد هذه ال�صدمة
كيف ملبدعي ق�صيدة نرث ما بعد احلداثة القدرة على جت�سيد الأفكار التي

ت�شكل احلياة والعامل من حولنا �إىل وقائع وم�شاهد ،ذلك من خالل �أداة جمردة

«اللغة» ودفق الدماء فيها ،ال�صوت واللم�س ،التذوق واحل�س ،حتى ت�صبح
امتداداً حلوا�سنا.
�إن ما يفجر �شعرية اخلطاب لي�س االعتماد على اخليال املجازي ،لكنه

اال�ستخدام املتوايل للجمل التقريرية التي تت�شكل عرب عالقات ن�صية تهدف

�إىل التقاط ال�شعرية الكامنة يف �أ�شياء الوجود من حولنا وتعتمد �شعرية الكل،

ولي�س الأجزاء ،فهو تناول ب�رصي م�شهدي لعامل الق�صيدة ويتكئ على جت�سيد

وت�شخي�ص املجردات.

يقول عاطف عبدالعزيز يف ق�صيدته «غيمة يف هليوبولي�س»(:)31
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التي ت�صنعها دواله.
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حتوالت الصورة الشعرية في قصيدة ما بعد احلداثة
العائ�ش يف تغيبته
غيمات
�سيفكك يف ال�صباح
ٍ
ال لزوم لها
يرتك املدنية ال�صغرية
م�ست�سلمة لفكرتها اخلاطئة عن
تواتر الف�صول
وممعنة يف ال�رشود
ك�أمنا
ح�س لها ..ال خرب
ال َّ
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�أميكن �أن تفكك الغيمات ،هل للمدنية ال�صغرية فكر خاطئ� ،ألها �أن
تت�رشد� ،إنها حماولة لبث روح احلياة يف امل�شاهد �أمام املبدع من خالل التج�سيد،
�أو الت�شخي�ص �أو التج�سيم عو�ض ًا عن اجلفاف املجازي ،لكنه االختيار الذي
يباعد بينهما وبني مفهوم ال�شعرية ال�سابق عليهما ،والذي مل يعد له مربر يف
الوجود.
مبدع ق�صيدة نرث ما بعد احلداثة يف تعامله مع امل�شهد �أو الوقائع اليومية
ك�أنه عني فح�ص نيابية ،وم�رسح اجلرمية هو امل�شهد �أو اللقطة �أو اللفتة ،وتتجلى
براعة املبدع حني ي�ستطيع �أن يلتقط ال�شعرية يف طوفان الت�شي�ؤ الذي يجتاح
حياة الإن�سان ،و�أن يجعل الأ�شياء يف عالقاتها تعرتف ب�شعريتها ،الرباعة حني
يلتقط من امل�شهد �شعريته التي لن يراها غريه .يحدث هذا لي�س بالفرار �إىل
عامل املطلقات ،لكن باالنغما�س يف الواقع وتتجلى براعة املبدع يف التقاطه
العالقات الكونية والإن�سانية واحلياتية الب�سيطة ،يف الأ�شياء ال�صغرية ،وهذا
ال�صنيع قد ي�ؤدي �إىل م�صاحلة الإن�سان العادي مع ال�شعر وتقبله له ،ذلك لأن
املبدع حني يعلي من �ش�أن احلوا�س يعرتف بح�ضور العامل بداخل الن�ص ،حتى
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و�إن كان عامل ًا فو�ضوي ًا ،وال�شعرية احلقة تفر�ض حميميتها ،تفر�ض دفئها الذي
ميتد بني املبدع وم�شهده الذي ن�سج �إبداعه فيه ،وحني ينجح امل�شهد يف �أن
يجعل املتلقي يرى احلياة على نحو خمتلف ،يلتقط بروق الأ�شياء العادية ،وقتها
تتحقق جناح �شعرية امل�شهد.
ال�شعرية ال�صادقة ال تبدو الق�صيدة فيها عامل ًا بارداً و�أ�سطح م�صقولة
مل�ساء ،لكنها للنظرة الفاح�صة دائم ًا ما حتمل ات�صا ًال ما ،لكنها ال تهب نف�سها

دفعة واحدة .يقول �إبراهيم داود يف ديوانه «يبدو �أنني جئت متاخراً»(:)30
والن�ساء اجلميالت..
والنيل بني الأ�صابع...
واهلل...................
و�أمي التي ن�سقت فرحتي ثم ماتت...
و�أحالم............
�أكاد �أم�سك طرفها،............
ورائحة احلوائط،..............
و�سقف ال ي�صد املاء....
والذي بيننا من حدائق:
�أحبك».

الق�سم بكل هذه الأ�شياء البكر التي لي�س من املتعارف عليه ثقافي ًا �أنها
ت�ستخدم يف مقام ت�أكيد احلب يعد �سعي ًا حثيث ًا �إىل التجديد.
املبدع ملا بعد احلداثي ال ي�سعى �إىل تدوير قمامات الآخرين ،هو ي�سعى
البتكار معانٍ قلقة ،معانٍ ال توحي بالت�أكيد املطلق ،فكل ما �أق�سم به يحتمل
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ورحمتها،............

عالمــات
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حتوالت الصورة الشعرية في قصيدة ما بعد احلداثة
املراوغة ،يحتمل التال�شي والذوبان ،يحتمل �أنها �أ�شياء ال ميكن القب�ض عليها
«الن�ساء اجلميالت ،النيل بني الأ�صابع ،الأم التي ماتت ،الأحالم التي يكاد
الإن�سان �أن مي�سك �أطرافها ،ثم رائحة احلوائط ،و�سقف ال ي�صد املاء ،والذي
بيننا من حدائق» .كلها �أ�شياء متغرية يف ذواتها �أو متغرية يف تقبلنا نحن لها،
ال�صياغة البالغية ذاتها من خالل �أ�سلوب �إن�شائي ب�سيط ومبدع وهو الق�سم
با�ستخدام «الواو» تتوافق مع هذه املراوغة الفكرية وال�شعورية ،هذه املنطقة
املراوغة التي يلتقطها ال�شاعر حني يق�سم ب�أنه يحب� ،أو حني ي�صف نوع حبه،
هل تعرب عنها جمالية معهودة ومتداولة ،هذه املراوغة ت�ستدعي جمالية مراوغة،
جمالية حتتمل �أن ين�ضوي حتتها «ورائحة احلوائط و�سقف ال ي�صد املاء ,مع كل
هذه املعاين الأخرى يف املقطع ،وال جند غ�ضا�ضة يف ذلك فهي جمرد جوار
يحتمل التناق�ض املبا�رش �أو غري املبا�رش ،تظلها كلها فو�ضى الأ�شياء.
يقول عاطف عبدالعزيز يف ق�صيدته «عطر امر�أة»(:)31
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موت الرئي�س نف�سه
مل يلغ موعدنا

ظ َّلت ال�ساعة يف �سعيها البارد �إىل
الثامنة والربع،
وظل الكورني�ش يف مكانه،
برج الكني�سة منوراً بلمبته الواحدة،
وامل�صنع املهجور ذو الأ�سوار الرمادية
بقيت مدخنته كما عرفناها
غري موجودة
ومن �أوراق كرا�سة خطها رديء،
�أكلنا البطاطا �ساخنة،
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فيما ان�رصف احلديث بنا �إىل تقييم بات�شينو،
مقارنة،
ب�أ�ستاذية مارلون براندو
الأب الروحي

الأ�شياء هنا تعد �أبواب ًا منها ينفذ املبدع لي�صور العامل امل�صنوع الذي
نحياه والذي ت�ضيع فيه ،الذات ت�صبح هي الأخرى �شيئ ًا جمرد �شيء ،تافه ال
جذور له ،ال هوية ،ال م�شاركة يف �صنع توجه �أو اختيار م�صري.
وجود الذات ينح�رص يف تردد الأنفا�س ،يف �أنها متتلك عينني تر�صد
الأ�شياء حولها لي�س يف عالقتها ،لكن يف جمرد وجودها الذي تلتقطه احلوا�س،
هل للذات هنا عقل ذو توجه �أو ر�ؤية �شاملة للمجتمع ،بالفعل هي ال تريد
�أن متلك هذا و�إن ملكته ،لأنه ال جدوى وهنا تربز الفو�ضى واملرارة من هذه
احلياة.
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الأ�شياء ،الأ�شياء ،ما نراه ،نلم�سه ،نتذوقه ،ن�شمه ،ما ن�سمعه ،هي ما
ت�شكل هذا امل�شهد ،هذا االلتقاط لهذه الأ�شياء ،وهذا الت�شكل املتعمد لي�س
�سطح ًا بارداً ،وبخا�صة لو �أمتمنا قراءة الق�صيدة كاملة� ،أت�صور �أنها تعرب عن
انف�صال تام بني بطل الق�صيدة ،ال�شخ�ص املهم�ش يف بلد ال يعرتف بحقه يف
امل�شاركة يف �سيا�سة بلده ،ال يعنيه يف هذه اللحظة ال�ساخنة «موت الرئي�س»
�سوى موعده الغرامي ،الوقت البارد الذي مير ،تفا�صيل مكان اللقاء ،وكلها
رمادية يائ�سة ،احلد الأدنى من احلياة الذي يحياه يف تعبريه «ومن �أوراق كرا�سة
خطها رديء� ،أكلنا البطاطا �ساخنة» ،واحلديث القائم بني احلبيبني حوار
منف�صل عن احلياة التي يحياها ،تغريب يف بلده وق�ضاياه ،وتفا�صيل حياته،
هي جمرد �صور و�شا�شات ،العامل كله منوذج م�صنوع ،ي�سوده الي�أ�س واملفارقة
والتناق�ض ،هيمنة الن�سبي على الكلي� ،أي ال�شخ�ص على الذات اجلمعية.
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حتوالت الصورة الشعرية في قصيدة ما بعد احلداثة
يقول حممود قرين يف ق�صيدة الكالب من ديوانه «ال�شيطان يف حقل

التوت»:

�س�أكون من الآن ف�صاعداً
�ضد نف�سي
َّ
لن �آكل خبز �أمي
لن �أحتدث يف �أ�شياء ملغزة
ولن �أفكر مرة واحدة يف العواء
لي�س لأن املدينة التي �أبكيها
تخلت عن قبحها
لكن لأنها باتت ال تعنيني
و�سوف �أ�ستطيع تقدمي مربرات مقبولة
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لزوجتي و�أوالدي
و�أ�صدقائي القليلني جداً
حول مغزى التغيري
الذي �سيحدث يف حياتي
وثمة احتمال وارد
�أال ي�س�ألوين �أ�ص ً
ال عن �أي �شيء
من هذا القبيل
لأنني �أي�ض ًا
قد ال �أعنيهم»()32

نالحظ هنا اعتماد �شعرية اخلاطرة التي هي مت�أثرة ب�أ�سباب كربى
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هم�شت و�ضع الإن�سان يف هذا العامل� ،سلبية املبدع جتاه العامل والأ�شخا�ص
َّ

والأ�شياء.

والق�ضايا من حوله بعد �رصاع غري ذي جدوى �أدى �إىل ان�سحاب تام
من فاعليات الإن�سان يف احلياة� ،إح�سا�س املبدع بتفاهة وجوده يف احلياة،
وعدم �إح�سا�س �أحد به ،بل �إنه يف بع�ض الأوقات قد ت�صل املرارة �إىل العنف
جتاه هذا العامل.
يقول �إبراهيم داود يف ق�صيدته «املر�أة»:
قالت املر�أة للرجل
كيف �أعطيك هال ًال
فابت�سم:
�صاحت املر�أة:
فم�ضى
عا�شت املر�أة
ترعى وح�شة
وت�شذب الكون وتبكي!!»()33

�إن كانت املر�أة �أو احلياة تريد �أن تعطي هال ًال قد يكون نوراً ،حياة،
امتداداً ،دفئ ًا� ،أم ً
ال ،خرياً ،فهي ال جتد من الذات املعا�رصة �سوى امل�ضي،
االن�سحاب ،االنكفاء على الذات الفرد ،عي�ش اللحظة فقط.
كيف لهذه املر�أة �أن تعي�ش دون �آخر؟ لها �أن ترعى الوح�شة وتبكي� ،إنها
املرارة التي تعرب عن العدم.
يقول عاطف عبدالعزيز يف ق�صيدته «الغروب يف �إ�شبيلية»(:)35
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كيف �أعطيك هال ًال ،يا رجل
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حتوالت الصورة الشعرية في قصيدة ما بعد احلداثة
�صديقته الإ�سبانية دار�سة الأدب
عادت �إىل الوطن
ما الذي
يقوده �إذن �إىل هذا ال�شارع العري�ض!
�إىل
تلك البناية ذات الطوابق اخلم�سة
واحلديقة ال�ضامرة
ملاذا
يتجنب رفع وجهه �إىل ال�رشفة املطف�أة!
احلب!!
�أين �سمع الكلمة من قبل
�سيقول يف نف�سه �أ�شياء عن ال�س�أم،
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�أو �أ�شياء عن العادة،
وهو جال�س على مقعد حجري
ير�سم بحذائه الأ�شكال يف الرتاب
.......
ميكننا
�أن نلقي يف طريقه ورقة مطوية،
بها طائفة من االقرتاحات:
� – 1إ�صبع من الروج،
كي يلعقه كلما �أدركه الليل.
 – 2زجاجة �أورجانزا،
للإفاقة حني تدهمه الأزمة.
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 – 3لوحة من الكانفاه،
ت�صور م�صارع ًا للثريان يف قمي�صه الأبي�ض
�أخرياً – دمية،
دمية من الكاوت�شوك،
تكون كفيلة ب�إعادة الإدرينالني �إىل
م�ستواه الطبيعي.
هل اقرتبنا من احلل.
ال�رسد يف التقنية التي اختارها املبدع لق�صيدته ،النرث هو حاجة �إىل الكالم
وال�شعر �شفرة ،وحني يختار املبدع تقنيته لل�شعرية «ال�رسد» فهو حتم ًا يختار
�أن يبوح� ،أن ي�صنع �صورة كلية ،لي�ست �صورة جزئية ل�شخ�صيات الق�صيدة
و�أ�شيائها وفكرتها ،وهو �رسد و�صفي يتعامل مع �صيغ الربهان� ،صيغة ال�س�ؤال
طريقه ورقة مطوية ،بها طائفة من االقرتاحات» :وك�أن العامل �أ�صبح جمموعة

من الأ�شياء التي تعد بدائل ومهدئات لهذه الذوات ال�ضائعة ،الالمباالة وعدم
االكرتاث بالأفراد ،الأفراد ذاتهم غري فاعلني يف احلياة ،وغري قادرين على

توجيه امل�سار الذي يريدونه يف حياتهم ،وقدرة الأفراد على الفعل تنح�رص يف
«ير�سم بحذائه الأ�شكال يف الرتاب» تعبرياً عن منتهى العجز ،ال ثقة يف املعايري
احلب «�أين �سمع الكلمة من قبل» ،احلل الذي يقرتحه
الثابتة ال حقيقة م�ؤكدة ّ
املبدع لبطل ق�صيدته لكي يتغلب على فقده حلبيبته �أ�شياء ،الأ�شياء امل�صنوعة هي

ما ت�شكل البدائل لزخم الواقع الفعلي «قلم روج ،زجاجة �أورجانزا ،لوحة من
الكانفاه ،دمية من الكاوت�شوك» التذوق ،ال�شم ،الب�رص ،اللم�س للكاوت�شوك

بديل ملمار�سة احلب الفعلي ،ال حقيقة ،عامل م�صنوع من �صور ،بدائل للحقائق،

�صور تعوي�ضية لواقـع وحياة ال تعـا�ش ،وال ميكن �أن تعا�ش؛ لأنها ال تكرتث
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والإجابة ،ال�صيغ االفرتا�ضية واالختيارية التي حتتمل التعدد�« ،أن تلقي يف
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حتوالت الصورة الشعرية في قصيدة ما بعد احلداثة
بالإن�سان الب�سيط العادي� .إنها الدراما التي ت�صنعها الأ�شياء بحيادها ،لكن
الذي يحرك خيوط ال�رصاع هو املتلقي حني تتجدد حياة الأ�شياء فيه.
ال�صورة الكلية تبدو �سطحية؛ لأنها ت�سطح امل�شاعر العميقة لبدائل مادية

ت�سكن م�شاعر البطل ،لكنها حتوي �سخرية من احلياة و�أقدارها ،وكيفية تعاملها

مع الإن�سان ،اللغة تقريرية ت�شارك يف هذه احليادية ،يف هذا الربود جتاه الإن�سان

وحياته ،ت�شارك يف ال�سخرية املريرة .يقول حممود قرين يف ق�صيدته «ال�شيطان
يف حقل التوت»(.)36

كنت تلميذاً يف كلية القانون
ال �أومن ب�شيء على الإطالق
�أبي ي�أتي بامل�شايخ يقر�أون
على ر�أ�سي
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ف�أهرب �إىل ظهر الدوالب
�أتو�سل بالد�ساتري
و�أجتاهل ثغاء النعاج
مل يكن حلم ًا
كان حف ً
ال من ال�سكاكني واحلراب
كان ال�شيخ يعاود تالوة �أوراده على ر�أ�سي
وي�أمرين �أن �أ�رشب طا�سة من احلرب الأزرق
مل �أكن �أخاف من �شيء
كنت �أخاف من نف�سي �أكرث مما يت�صور الآخرون».
نف�سي ذات التقنية «ال�رسد» ،ال�رسد الذي ي�ستعري من الفنون الأخرى،
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ي�ستفيد من فنون النحت والت�صوير واملو�سيقى وال�سينما ،تلك الفنون التي طاملا

وظفت ال�شعر عرب تقنياتها.

ال�رسد هنا من خالل ت�صوير امل�شاهد والأ�شخا�ص املتحركة بالن�ص «�أنا،
�أبي ،امل�شايخ» ،والأماكن «الدوالب ،البيت ،احلقل» الأ�شياء والأحداث
ذاتها« ،ال �أومن ب�شيء :ي�أتي �أبي بامل�شايخ يقر�أون� ،أهرب� ،أتو�سل بالد�ساتري،
مل يكن حلم ًا ،حف ً
ال من ال�سكاكني واحلراب ،معاودة التالوة للأوراد ،ي�أمر
بال�رشب من طا�سة احلرب ،مل �أكن �أخاف من �شيء� ،أخاف من نف�سي �أكرث مما
يت�صور الآخرون».

يقول �إبراهيم داود يف ق�صيدته «للمرة الع�رشين»(.)37
كنت �أعلم �أنني لن �أحلق به
ولكن
�شيئ ًا ما كان يدفعني
لأ�رسع..
ملحت العربات الأخرية منه
ترددت يف اجلري
�أ�ستطيع الآن �أن �أ�سرتيح
و�أ�سند ظهري
�سي�أتي �آخر
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ك�أن امل�شهد فيلم ت�سجيلي يحمل فعل الت�صوير والعر�ض وال�رسد ،دون
�أن يكون هناك ت�صاعد درامي ،دون �أن يكون هناك عمق �أو تطوير للأحداث،
دون �أن تكون ال�شخ�صيات ذات طوابق �أو دائرية ،كما تتوافر لهذا الفيلم
الت�سجيلي خلفية من املو�سيقى الت�صويرية املتمثلة يف «ثغاء النعاج» ،مبا لها من
�صوت رفيع حاد مزعج يت�سق مع تلك الت�سجيلية التي ال ت�صاعد بها.
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حتوالت الصورة الشعرية في قصيدة ما بعد احلداثة
رمبا بعد �ساعة �أو �ساعتني
� ..سي�أتي مادام موعد الواحدة ...مر من هنا»
�إنه �رسد ي�صور م�شهداً� ،أو نهج حياة� ،رسد يج�سد �أ�سلوب تناول فرد
لأمانيه ،الطريف يف هذا امل�شهد ال�رسدي املفارق الذي تختم به الق�صيدة،
مفارقة غائمة تعتمد العديد من الت�أويالت التي ت�أول كلها لعدمية هذه احلياة.
«مادام موعد الواحدة مر من هنا».
ترى ملاذا �سينتظر قطاراً �آخر ،وكيف ج�سد موعد الواحدة هذا وجعله
مير من هنا ،من �أمامه ،وك�أن الوقت غادر املكان الذي فيه املبدع.
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خامتة الق�صيدة ما بعد احلداثة التي تعتمد امل�شهدية وال�رسد البد لها من
ُقفْل �أو طريقة لوقف ال�رسد ،وغالب ًا ما ي�ستخدم مبدعوها خامتة م�شوقة تعرب عن
املفارقة يف هذا العامل ،وجتعل الق�صيدة يف ذات الوقت تفتح �أبوابها وتثري �أ�سئلة
�أخرى يف حلظة نهايتها نف�سها.
لغة ت�شكل الق�صيدة ما بعد احلداثية لغة غري معقدة ،وا�ضحة وب�سيطة،
تعرب عن عنا�رص امل�شهد ال�شعري دون تعالٍ  ،لغة جت�سد التكوين الب�رصي،
وال�شعرية فيها ت�ست�شف من العالقات فيما بينها لتعرب عن امل�شهد ال�شعري ،ال
من اللغة ون�شاطها الذاتي عرب �أن�ساق جمازية جمردة.
يقول �إبراهيم داود يف ق�صيدته «حنني»(:)38
املقهى الذي اكت�شفه �إبراهيم فهمي
و�أو�صاين �أال يعرفه �أحد
تغري نادله ال�شاب
وتغري جدرانه
وي�سهر حتى ال�صباح
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� ..أ�صبح �شيئ ًا �آخر
و�أمتنى – الآن – �أن يعرفه »
�إنها ال�شعرية التي تنتج من التقريرية ،من تلقي الن�ص كام ً
ال ،ال االرتكان
على �صور جزئية ،يف �شعرية الكل ال �شعرية الأجزاء.
حني مل يعد للمقهى هذه اخل�صو�صية التي جعلته مقرب ًا للمبدع ،متنى
�أن ي�صبح م�شاع ًا ،و�أن يعرفه اجلميع ،املعنى هنا حمدد ،وال يحتمل الت�أويل ،وال
تعدد القراءات ،ويرى بع�ض مبدعي احلداثة �أن حلظة التعدد حلظة عدم اتزان،
لذا تت�سم مو�ضوعاتهم ب�أنها مبا�رشة يومية طازجة ودالة ،لكنها دائم ًا ما تكن
عن معنى عميق يف �إن�سانيته� ،إنها م�شاهد تعتمد الكناية طريق ًا �إىل ال�شاعرية.
اللغة يف الق�صيدة ما بعد احلداثية لها حكي ،لكنه احلكي املكثف،

والذي يبدو حيادي ًا ،يقول عاطف عبدالعزيز يف ق�صيدته «�آخر الليل»(:)39
دخن،
�أنامله هل ذكرتها ب�شيء؟
ماذا �أعمل
ماذا �أعمل يا زوجته!..
قال،
وتنقل يف احلفل بني املقاعد وال�صحاب،
ع َّله...
حيادها،
يقطع الطريق على ِ
�أو
يقود ابت�سامتها �إىل ندبة يف عنقه،
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حتوالت الصورة الشعرية في قصيدة ما بعد احلداثة
يحملها،
فكر لو ْ

لتالم�س زر الإ�ضاءة القدمي.؟
فكر لو فك �رشيطتها،
ثم اختب�أ،
لكنه
دخن ..قرب نافذة
ك�أننا �أمام ق�صة ق�صرية مكثفة �شاعرية �إىل حدٍ بعيد ،عالقة ثالثية «ماذا

�أعمل يا زوجته» ،رجل يقابل زوجة �آخر ،ويتعرف فيها طفلة كان يعرفها ذات
يوم ،لكنها مل تتذكره ،فظلت على حيادها ،فكر �أن ي�أتي ب�أي فعل لي�أخذها �إىل

الذكرى ،لكنه اكتفى بالتدخني قرب نافذة ،نف�س النافذة التي دخن عندها،
ومتنى �أن ّ
تذكرها �أنامله ب�شيء كان بينهما.
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امل�شهد الكنائي هو ما تعتمده الق�صيدة ما بعد احلداثية ،وغالب ًا ما حتتمل

الكناية مع ًنى حمدداً ثريا وعميقا ،بقدر ثراء �شعرية الق�صيدة ،والن�ص هنا يتالعب

بال�ضمائر يف تقنية ماكرة لي�صنع تكثيف ًا عالي ًا يف احلكي ،ولتبدو املواجهة
م�ستمرة بني الرغبة وحميمية الذكرى وبني احلياد والالمباالة .كما �أن اللعب

بال�ضمائر هنا يجعل املتلقي مفتوح امل�سام للمباغتة ،وتنتقد رغبته يف ا�ستكمال

دائرية الن�ص الذي يبد�أ بنافذة مفتوحة لينتهي بقفل للق�صيدة ذو نافذة مغلقة،
�أغلقها عدم قدرة بطل الن�ص على الفعل� ،ش�أن ذوات تيار ما بعد احلداثة.

عالقات اللغة يف الن�ص هي ما ت�صنع �شعريته يف ن�سج ذكي رومان�سي،

«يقود ابت�سامتها �إىل ندبة يف عنقه» ،عالقة جت�سيدية ناعمة وحانية ،لي�س ما
ي�صنعها جماز بالغي ،لكن �شعريتها ت�أتي من تركيب الألفاظ على هذا النحو
زر الإ�ضاءة القدمي ،فكر لو فك �رشيطتها،
الت�شخي�صي« .فكر لو يحملها لتالم�س َّ

أمـاني فــؤاد
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ثم اختب�أ» ،عالقات لغوية ن�صية طفولية تبعث على �إحياء الذكرى ب�صور كنائية
دافئة تدل على �شفافية الرغبة التي حتدو بن�ص املبدع .الن�ص هنا يتعامل مع
تقنيات عرب النوعية ،وي�ستفيد من فنون الق�ص لي�صنع �شاعرية امل�شهد ،وهي من
التقنيات الفنية امل�ستخدمة يف تيار ما بعد احلداثة.

الق�صيدة ما بعد احلداثية تتميز بالرتاكيب اللغوية التي حتوي عالقات
جتعلها متحو ذاتها ،فهناك حدث ،هناك �أ�شياء ،هناك فكرة ،لكن نظراً لطبيعة
ال�شك يف كل �شيء لطبيعة عدم حتقق الآمال والأحالم ،هناك حدث ينفي
ذاته يت�آكل مع بنية الق�صيدة ،هناك �أ�شياء مع ا�ستمرار تلقينا للق�صيدة تكت�شف
�أنها تتبخر داخل كيان العالقات اللغوية ،هناك فكرة غالب ًا ما يتم تال�شيها� ،أو
يثبت املبدع نقي�ضها� ،أو املفارقة يف وجودها يف احلياة ،يبقى فقط يف الق�صيدة
�إح�سا�سنا �أننا كنا نقب�ض ب�أ�صابعنا على حفنة ماء ،لغة هالمية وتقنية فنية �أكرث
ا�ستجابة �إىل الالت�شكل� ،إىل ال�رساب الذي التلبث �أن تعدو نحوه فيتال�شى.
يقول �إبراهيم داود يف ق�صيدته «العامل»(:)40
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لتعامل املبدع ما بعد احلداثي مع ال�صورة ال�شعرية طبيعة خا�صة ،فك�أنه
يح�رص �إبداعه يف امل�شاهد التي تعطيه �صوراً كنائية ،ويتخذ موقف ًا �شبه دوجماتي
مع ال�صورة املجازية ،على افرتا�ض �أن بداخله هاج�س ًا قوي ًا ب�أن املجاز �صار
لغواً مكرراً ،غري ذي لون �أو نكهة ،مل يعد املجاز يثري الده�شة� ،أو �أن �صناعة
�صورة جمازية ت�ضم �أطراف ًا متباعدة وت�أتي �صادقة وممث ً
ال جيداً ملا يريد ت�صويره �أو
الإيحاء به تقنية مملة ،عفا عليها الزمن لكرثة ما ا�ستخدمت .وك�أن كل ال�صور
املجازية �أطعمة معلبة ،للمبدع ما بعد احلداثي �أن يعيد تقييمه لهذه التقنية،
وله �أن ي�ستفيد من الرباح اخليايل الذي تتيحه العالقات املجازية بني الأ�شياء،
وتربز املوهبة ال�شعرية الرثية حني تتكامل لدى املبدع جميع الأدوات والو�سائل
لإنتاج �شعرية حقيقية و�صادقة ،وتتجلى لها البكارة يف اال�ستخدام والده�شة
عند التلقي والغنى احل�سي.
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حتوالت الصورة الشعرية في قصيدة ما بعد احلداثة
�رشفة وحيدة
يف �شارع طويل
و�شاعر يركل احل�صى
ويفت�ش يف دفرت العمر..
عن ب�رش يطلون على البحر
ويغني �آخر الليل
حتت �رشفة بعيدة
يف �شارع �آخر»
ويقول يف ق�صيدة �أخرى ت�سمى بـ «مكان عام»(:)41
تبدو الإ�ضاءة �أعلى قلي ً
ال
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ويبدو �أنني جئت مت�أخرا
كلهم يف �أماكنهم
ورمبا يوا�صلون ما اتفقوا عليه
منذ �أم�س
حيث كنت غائب ًا كعادتي
وفاتني كل �شيء»
اللغة يف الن�صني ال�سابقني تقريرية ال حتتمل جمازاً خيالي ًا ،لكنه من خالل
العالقات بني الدوال التقريرية ،كيفية بناء اجلمل ذاتها ،ن�شعر ك�أننا نقر�أ وهم ًا

مايلبث �أن ينق�شع عن ال �شيء.

و�إذ تعمد «�إبراهيم داود» �صنع هذا التال�شي ال�رسابي يف ق�صيدتيه

ال�سابقتني ،يحدثنا «حممود قرين» عن منطقة غائمة �ضبابية ،يحيك هو رموزها

أمـاني فــؤاد

105

بتقنيات فنية خمتلفة عن التقريرية ،لكنها مناطق حمببة لدى مبدعي ما بعد

احلداثة ،مناطق الالحتدد ،يقول يف مقطع من ق�صيدته «اخلديعة»(:)42
بيني وبينها مقعدان
�سنجل�س عليهما مع ًا
عندما تت�شابك الأنهار
وعندما تعرب عن م�سامها
ال�رس
كلمات ِّ
و�شفرات اجلنود
فالألغاز دائم ًا هكذا
ومل�ساء
ناعمة
ُ
وفتاكة �أحيان ًا
نعود بها �إىل خطايانا
بيني وبينها ن�صف رجل
بينهما وبيني ن�صف �أنثى
وهذا ما �أبقته لنا اخلديعة
والأهل ..والدماء التي تطفر
من �أنوف الأ�شقاء»

الرمز وال�صورة املجازية هما طريقا املبدع هنا لت�صوير هذه املنطقة القلقة
ال�ضبابية ،الواقع ال�شعري املعا�رص يحتمل تعدد املفاهيم جتاه �شعرية الق�صيدة،
وهي مفاهيم تتعاي�ش وال تلغي �أحدها الآخر� ،ش�أن كل ن�شاط �إن�ساين �إبداعي
يحتمل وجود الآخر بفل�سفته ور�ؤاه املتعددة.

عالمات  ،ج  ، 70مج  ، 18شعبان 1430هـ  -أغسطس 2009

لكنها �سترتك لنا طريقة

عالمــات

106

حتوالت الصورة الشعرية في قصيدة ما بعد احلداثة
ويقول حممود قرين �أي�ض ًا يف ق�صيدته “الكنز” �ساخراً من كل احلكايات
الكربى ،ومن كل الأوهام التي غيبت بها الآذان والعقول ل�سنني طويلة يف

مقاطع خمتلفة(:)42

� – 1أوهام الكفاية واال�شرتاكية والعدل يف توزيع الرثوات:
كما �أن �أمي رحلت بال �أنف،

كانت دائم ًا ما تلعق الأطباق
خلف �أبنائها الأربعة
حتى ت�أكل �أنفها
جراء �أنفها
من َّ

� – 2أوهام القومية العربية والثورة العربية والتخل�ص من اال�ستعمار
ب�أ�شكاله املتعددة:
�سنكون مالذاً للثورة العربية
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قبل �أن تبول على نف�سها

�س ُت َح ّلى �صورنا مالب�سها

� – 3أوهام العدل و�سيادة القانون ،يقول:
ميكننا �أن ن�ضع قو�س الن�رص
حتت املخدة
ون�ضع الق ُْبقَاب

يف فم العدالة

ويقول �أي�ض ًا:

�أم هي العدالة،
تلك ال�رشموطة
التي يتغنى بها احلكماء

أمـاني فــؤاد
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� – 4أوهام البطولة والقادة العظماء:
و�أعدك ب�أن �أجعلك ال�سيدة الأوىل
ميكنك �ساعتها
�أن تَبويل على ر�أ�س الإ�سكندر
وت�صبح �صورتك الفا�ضلة
ملء اجلداريات
� – 5أوهام �أن ال�شعب هو م�صدر ال�سلطات:
�أرجوك ال ت�أتي وحيدة
فال�شعب كله يف املقابر
� – 6أوهام الف�ضيلة وال�رشف والزعامة دون �أطماع:
واخلطيئة �سوف تتح َّل ُل
يف حام�ض الكربيتيك
لقد �أعددت كل �شيء
الوطن على املن�ضدة
والع�ساكر يف احلانة»
ن�ص الق�صيدة كام ً
ال يعرب عن االنهيارات املتتابعة لكل احلكايات
الإن�سانية الكربى التي ُع َّدت �أحالم ًا لل�شعوب يف فرتات زمنية �سابقة ،الن�ص
يعرب عن �ضياع املعايري واحلقائق يف هذا العامل املعا�رص الذي ت�سوده الفو�ضى
يف كل املعتقدات.
لكن يل مالحظة يجب �أن �أ�شري �إليها ،فالن�ص ،على امل�ستوى التنظريي،
ب�أفكاره وبع�ض تقنياته خا�ضع ل�سمات الن�ص ما بعد احلداثي ،لكنه ا�ستناداً على
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حتوالت الصورة الشعرية في قصيدة ما بعد احلداثة
امل�ستوى التطبيقي فهو خا�ضع للتداخالت امل�ستمرة بني تقنيات احلداثة وما

بعد احلداثة� ،سواء الفكرية �أو الفنية ،وهذا يعرب عن حالة التداخل واالختالط
البني ،بني احلداثة وما بعدها يف م�رص ،هناك تداخل �إيقاعي ونقدي ،ونادراً ما

جند ف�صال يحدد مالمح كل تيار على حدة ،ولكن تبقى حرية املبدع يف اختيار
ال�شكل الذي ينا�سب �إبداعه ،ويتفق مع قناعاته اخلا�صة ،ما يتبقى لنا �أن تتوافر

ال�شعرية احلقيقية يف الن�ص والتي جتد �صدى لدى املتلقي.

ال�سمات الفنية للغة امل�شهد ال�شعري يف ق�صيدة ما بعد احلداثة:
حتت هذه اجلماليات «التناق�ض ،اجلوار ،الفو�ضى» التي على نحوها
�شكل امل�شهد ال�شعري للق�صيدة ما بعد احلداثية يل �أن �أطرح �س�ؤا ًال يتطلبه هذا

املوقف النقدي املعا�رص :هل يكفي الآن �أن نقول� :إن لغة امل�شهد ال�شعري ما
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بعد احلداثي لغة تقريرية� ،أو هي لغة التداول اليومي؟ �أم �أننا يف حاجة لر�صد
مالمح دقيقة لتلك اللغة التي د�أب النقاد على و�ضع ال�سمتني عنوان ًا رئي�س ًا لها
دون البحث الدقيق عن فنياتها املت�شابكة ؟.

�أت�صور �أن �سكوت النقد الفني عند هذه الدعاوى الكبرية يعوزه

ا�ستكمال �أ�ستطيع تقدمي �إ�سهام متوا�ضع فيه ،لكنه يحقق ال�سمات العامة للغة
التي التقطتها ور�صدتها للن�صو�ص التي عر�ضتها �سابق ًا وغريها من الن�صو�ص.

ال�سمات الفنية للغة امل�شهد ال�شعري يف ق�صيدة ما بعد احلداثة:
 – 1لغة تعاي�ش الأ�ضداد:
كيف نف�رس هذا العنوان املبهم؟ اللغة لها موا�صفات غري م�ستقرة� ،أو

منتهية ويرجع هذا لطبيعة اجلماليات التي فر�ضتها الق�صيدة ،وامل�شهد ما بعد

احلداثي ،وللبحث النقدي الفني �أن يتعامل مع تلك املتغريات التي لي�س لها
قواعد حمددة ويف مناطق �ضبابية.
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�أ) لغة ال�س�ؤال:
 اللغة هنا �صيغة �س�ؤال كامل ال ينطلق من قاعدة وال ي�أمل �أن ي�صل �إىل قاعدة�إميانية ،بل هو ت�سا�ؤل اللجاج والت�أرجح بني طريف معادلة اجلدلية امل�ستمرة
القائمة بني توازنات الأ�ضداد ،ويف مناطق حائرة وقلقة بني حدود الأ�شياء
واملعاين والأفكار ،فامل�شهد قد تبدو لغته تقريرية ،لكنه ال�س�ؤال الكامن
خلف التقريرية ،ال�س�ؤال ال�رصيح ،وال�س�ؤال الذي ي�ست�شف من الكنايات
التي يتغياها امل�شهد ال�شعري ،وال�س�ؤال من الرتاكيب البالغية التي ال حت�سم
موقف ًا داللي ًا ويعد منوذج ًا لفو�ضى الق�صيدة.

ب) لغة النفي �أو املحو:

ج) لغة التداخل:
 وهي تعرب عن حالة من التحوالت امل�ستمرة التي يفر�ضها منطق العامل املادياملت�صارع ،واللغة املعربة عن هذا التداخل ،لغة ناتئة ال�ضلوع ،ثاقبة ذات
حواف قاطعة ،لكنها متداخلة كالرتو�س الدوارة ،فهناك فو�ضى عامة،
لكنها منتظمة يف العمل الإبداعي على هذا النحو املتداخل ،ويف عني مبدعه
وم�شاهده التي جتتمع فيها الأ�شياء ومفردات امل�شهد من متجاورات.
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 يبدو �أن الت�صادم املالحظ يف �أبنية املفارقة يف الديوان احلداثي �أكد غوايةامل�شهد ال�شعري لهذه الأبنية ،بو�صفها �أداة لر�ؤية العامل من خالل الدراما ما
بعد احلداثية ،وهي التي تعرب عن ت�صادم الر�ؤى واملواقف ،وت�صادم احل�ضور
مع الغياب ،وت�صادم امللفوظ مع املفهوم ،واحلياة مع املوت ،ت�صادم البوح
الإبداعي بالي�أ�س من البوح ،ت�شكيل املفردة هنا هادئ ولكنه قاتل ،مفردة
متيت مفردة بكامت ال�صوت ،فلي�س هناك مواجهات �ساخنة �أو معارك �ضارية،
فبعد قراءة امل�شهد ين�رسب �إليك �شعور بالعدم ،اللغة متحو ذاتها لأنها ذات
ممحوة.
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 – 2لغة اجل�سد:
 اللغة يف هذه امل�شاهد تعد بوتقة ميتزج فيها الع�شق واحلياة واحلوا�س وتتجلىفيها حلظات الن�شوة يف ا�ستح�ضار حياة حقيقية حتتفي باجل�سد وحوا�سه
واللغة مع ًا ،في�صبح جتلي ًا حارق ًا حلرية الإن�سان ،وفعلية وجوده وهو يخرتق
�سقف املجتمع وح�صار لغته ،ي�صبح وجوداً يف احلياة مبقدار ما هو حترر من
القولبة الفنية ال�سابقة.
 لغة جتعل ما هو معي�ش يف حلظة ،م�ستمرا يف دفق دمائه ووجوده حني ي�صري�إبداع ًا ،مفرداته لغة تقطر من حوا�س الإن�سان - .واللغة هنا متثيل �صادق
لأ�رسار احلياة الداخلية وخبايا ال�شهوات الكامنة ومباهج الإن�سان العادي
غري الطامح يف مباهج امليتافيزيقي.
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 اجل�سد – اللغة هنا – كان �أداة من خالله يتحدث املبدع يف مو�ضوعات �شتىعن طريق بالغة الكناية� ،سواء يف ال�سيا�سة �أو الدين �أو اجلن�س ،فالرتكيب
امل�شهدي ال�صاعد على �أطراف احلوا�س اخلم�س ،عادة ما يحمل كناية
جتريدية عقلية غري موثوق بها.

 – 3اللغة الأحادية التي حتت�ضن الثنائية والتعددية:
 من خالل الرتاكيب اللغوية يف الن�ص نلتم�س تلك الثنائيات ال�ضدية بني كياننيخمتلفني بال�رضورة ،و�شاغل املبدع ما بعد احلداثي �أن يلتقط هذا االختالف
يف املناطق املتوترة ،و�أن يعرب عنها با�ستخدام اللغة الب�سيطة واملتداولة ،لكنها
ممتنعة عن البوح الأويل واملبا�رش .هو �إدراك متعدد مل�ستويات من العامل على
نحو له خ�صو�صيته و�آليته� ،إنه البحث عن اجلديد واملغامر يف الأ�شياء.

 – 4لغة مت�شيئة� ،أو متحولة متكونة �صاعدة ،ثم مرتدة:
 كيف للمبدع �أن يلتقط معنى مراوغ مبتكر� ،إال بلغة تخلق املعنى يف حلظةتكونه نف�سها ،فهو معنى مراوغ ال يلتقط� ،أو ي�صبح �شيئا� ،إال يف الن�ص،
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�إمنا لغة �صاعدة ومرتدة ،ر�أ�سية و�أفقية ،لغة متحركة ،وفاعلة ،لغة مت�أثرة
بتقنيات م�شاهد ال�سينما ،متحركة على الدوام ،حركة ممتدة �أو مرتدة �إىل
الوراء لرت�صد التحوالت الدقيقة يف الأ�شياء.
 �إن تلك امل�شاهد وزواياها التي يلتقطها املبدع لي�ضعها حتت جمهر الإبداع،تلك الفروق التي تعرب عن املعاين املتغرية واملتنامية واملت�شكلة حتى يف الن�ص
وداخل �أروقته ،و�إن فارقتها ت�صري معاين �أخرى تخ�ص هذا الن�ص املبدع
بال�رضورة.

 – 5لغة الذات اجلديدة:
 هي اللغة املهم�شة التي ال ت�أبه بالألفاظ اجلزلة وال البالغة املتعالية ،لغة يائ�سة،مهزومة ،االنت�صار الوحيد يف املقهى ،يف اجلن�س ،يف اخلمر الرخي�ص ،ذات
ت�رسد ما باحلياة من مفردات عادية ،مبتذلة ،متعالية �أو جمازية نادراً.
 وهي اللغة احل�سية التي تتعامل مع الأ�شياء ،ي�شحذ الوعي بها ،الوعيمبفردات العامل ،ال تغييبه� ،أو التعايل عليه ،مع الأ�شياء با�ستكناه لت�صبح �أبواب ًا
لعوامل �أكرث رحابة بر�ؤى �أكرث حترراً ،وغري م�ألوف التعامل معها على هذا
النحو(.)43

نتائج البحث:

 – 1ال�صورة ال�شعرية ت�ست�شف من �شبكة العالقات التي ت�شكل وجهة النظر
الكلية التي تلتقط تلك التفا�صيل� ،سواء بجوارها �أو تناق�ضها �أو فو�ضاها
وحتولها �إىل عنا�رص دالة ت�ضيء م�شهد الواقع ،ومعنى التجربة الإن�سانية،
ما �أت�صوره �أن �شعرية الواقع� ،أو امل�شهد ،لي�ست �سطحية �أو باردة كما
تبدو عند القراءة الأوىل� ،إن القراءة الواعية املت�سلحة باملذاهب النقدية
والفل�سفية املختلفة �ستدرك �أن هذه امل�شاهد التي تبدو فو�ضوية يق�صد منها
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التعبري عن ر�ؤية ما لهذا العامل ،هي ر�ؤية جمالية خا�صة �صنعت تقنيتها
التي تعرب عنها� ،صنعت التجاوز الذي يعتمد الكناية.
 – 2تغيرَّ مفهوم ال�شعرية ومفهوم ال�صورة ،وقو�ضت ال�صورة القائمة على
اخليال والعالقات اال�ستعارية� ،إال نادراً� ،أي �أن املتعة بقدر ا�ستهالكي
للعمل املبدع.
 – 3ال�صورة تعتمد على زاوية االلتقاط التي يختارها� ،أو يركز عليها املبدع،
وتعتمد التكثيف واالختزال ،ومل يعد املجاز الت�صويري وال التنا�ص
الأ�سطوري �أو الرتاثي �أو الثقايف هدف ًا �أو �أدوات – �إال عر�ض ًا – ل�صنع
تفا�صيل ال�صورة ال�شعرية.
 – 4الرتكيز على هيمنة الن�سبي على الكلي� ،أي ال�شخ�صي على الذات
اجلمعية.
 – 5الرتكيز على الغنى املده�ش الذي تنطوي عليه الأ�شياء العادية.
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 – 6اعتمادها �شعرية اخلاطرة ،ولي�س هناك خاطرة معزولة� ،أو غري مت�أثرة
ب�أ�سباب كربى ،بتجربة �أ�شمل.
 – 7ال�صورة دائم ًا ما ت�سجل الواقع ،ت�سخر من مفارقاته غري املنطقية ،بل
ي�شوبها عنف ميلأ ذات املبدع جتاه الأحداث والأ�شياء التي حتيط به.
 – 8ال�صورة �صورة ك�شف ،ولي�ست خلق ًا ،فاملبدع له ف�ضل االلتقاط والك�شف،
لكنها لي�ست �صناعة وتراكيب خيالية.
 – 9الأ�شياء هي �أبطال ال�صورة ،ولي�س الأ�شخا�ص �أو املعاين ،ومن خالل
الأ�شياء ت�ستبني مالمح الذات.
� – 10إن عملية �إبداع ال�صورة تعتمد تقنية ال�رسد التي غالب ًا ما ت�ستند �إىل �أ�سلوب
ال�صدمة وال�سخرية وو�سيلتها اللعب مع الأزمنة ،واملراوحة بني املا�ضي
واحلا�رض وامل�ستقبل ،وما بينهم من �أزمنة مركبة ،ويربز التعدد والكرثة
فيه من �شبه احلوار احلقيقي بني ذات املبدع والأ�شياء على �أو�ضاعها
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الفعلية ،ولي�س من املجاز وتعدد ر�ؤاه ،ويرى مبدعو ما بعد احلداثة �أن
حلظة التعدد هي حلظة عدم اتزان ،ويعر�ض ه�ؤالء �إىل مو�ضوعات يومية
طازجة دالة.
 – 11لغة ت�شكل ال�صورة ما بعد احلداثة ،لغة وا�ضحة وغري معقدة ،يجب
�أن تكون ب�سيطة حيث الوعي ال الن�شوة ،املحايثة ال التعايل ،التج�سيد
ال التجريد ،الرف�ض للمت�شكل امل�سبق واملنتهي ،هي التعبري عن ال�شيء
كما يف حياده الأول ،يف �شبقيته وفداحته ونكهته اخلا�صة ،فاللغة �شبه
تقريرية ،و�أقول “�شبه” لأنها ي�شوبها �أي�ض ًا بع�ض اخليال يف �صور طفيفة
و�أكرث هذه ال�صور �أ�سلوب الت�شبيه املبا�رش ،املفردات مكتنزة بالعبق
احلياتي والديناميكي ،وهو الوجود البديهي.
� – 12صورة تقب�ض بقوة على حلظة حقيقية غري قابلة للت�أويل ،من مرجعية �أن
ت�أويل العمل الأدبي يعني التخلي عنه يف �صورته املتحققة.

( )1عبدالقاهر اجلرجاين� /أ�رسار البالغة ،حتقيق ال�شيخني حممد عبده وحممد ال�شنقيطي ،دار املنار،
ط � ،2ص .33

( )2جابر ع�صفور« /نورمان فريدمان – ال�صورة الفنية» ،جملة الأدب املعا�رص ،ع 1976 ،16م،
�ص .31
( )3ال�سابق� ،ص .33

( )4ب�رشى �صالح مو�سى :ال�صورة ال�شعرية يف النقد الأدبي احلديث ،املركز الثقايف العربي ،بريوت،
1994م� ،ص .3
(� )5أو�سـنت وارين ورينيـه ويلـك :نظـرية الأدب ،ترجمة حميي الدين �صبحي ،ط 1962 ،3م،
�ص .240
(� )6صالح ف�ضل :قراءة ال�صورة ،مكتبة الأ�رسة2003 ،م� ،ص .14

( )7علي ع�شـري زايد :عن بنـاء الق�صـيدة احلديثة ،مكتبة دار العلوم ،ط  ،1القاهرة1987 ،م،
�ص .86 ،74
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( )8انظر :عبداملق�صود عبدالكرمي :اجلراد ،احللم والإبداع ،ع 1994 ،1م� ،ص .180 ،13
( )9انظر :عدنان ح�سني قا�سم :الإبداع وم�صادره الثقافية عند �أدوني�س ،الدار العربية للن�رش والتوزيع،
2000م� ،ص .206-79
( )10عبدالعزيز موايف :ق�صيدة النرث من الت�أ�سي�س �إىل املرجعية ،مكتبة الأ�رسة2006 ،م� ،ص .234
( )11انظر  -على �سبيل املثال  -دواوين حممود قرين« :ال�شيطان يف حقل التوت ،هواء ال�شجرات
العامة ،والن�سخ اخلطية لق�صائده الأخرى».
( )12انظر �أماين ف�ؤاد :املجاوزة يف تيار احلداثة يف م�رص بعد ال�سبعينيات ،ر�سالة دكتوراه ،خمطوط،
بنات عني �شم�س2006 ،م� ،ص .219-216
(� )13صالح قن�صوه :نظريتي يف فل�سفة الفن� ،أكادميية الفنون ،ع 2005 ،11م� ،ص .96
( )14ب�رشى �صالح مو�سى :ال�صورة ال�شعرية يف النقد الأدبي احلديث ،املركز الثقايف العربي،
بريوت1994 ،م� ،ص .56
( )15عبدالعزيز حمودة :علم اجلمال والنقد احلديث ،الهيئة امل�رصية العامة للكتاب1999 ،م� ،ص
.173-150
( )16انظر عبدالعزيز حمودة :علم اجلمال والنقد احلديث ،الهيئة امل�رصية العامة للكتاب1999 ،م،
�ص .163
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( )17انظر عبداملنعم تليمة :ال�شعر ينبئ ويتنب�أ ( ،)2جملد �إ�ضاءة � ،77ص .94-89
( )18عاطف عبدالعزيز :خميال الأمكنة� ،ص .58-56
( )19عاطف عبدالعزيز :خميال الأمكنة ،الق�صيدة «�رسيرة الثنني»� ،ص .85-54
( )20كمال �أبو ديب :اللحظة الراهنة ،ف�صول ،مج  ،15ع 1996 ،3م� ،ص .16
( )21عبدالعزيز حمودة :اخلروج من التيه ،درا�سة يف �سلطة الن�ص ،عامل املعرفة ،ع 2003 ،89م،
�ص .107
( )22عاطف عبدالعزيز :خميال الأمكنة� ،ص .32
( )23انظر جمموعة نولفني :ال�شعرية الأوروبية وديكاتورية الروح ،ترجمة ظبية خمي�س ،احتاد كتاب
و�أدباء الإمارات ،ال�شارقة :ط 1993م.
(� )24أنطوان كمبانيون :مفارقات احلداثة اخلم�س ،ترجمة :حممد عظيمة ،دار املواقف للن�رش
والتوزيع ،الالذقية ،ط 1993 ،1م� ،ص .70
(� )25صالح قن�صوه :نظريتي يف فل�سفة الفن� ،ص .101
( )26عاطف عبدالعزيز :كانت تتهي�أ للنوم ،دار مرييت2001 ،م� ،ص .34،33
( )27حممود قرين :ال�شيطان يف حقل التوت� ،ص .103 ،102
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(� )28إبراهيم داود :يبدو �أنني جئت مت�أخراً� ،ص .88
( )29عاطف عبدالعزيز :خميال الأمكنة� ،ص .67 ،66
( )30عاطف عبدالعزيز� :سيا�سة الن�سيان ،غيمة يف هليوبولي�س2003 ،م ،ن�سخة خطية.
(� )31إبراهيم داود :يبدو �أنني جئت مت�أخراً ،دار مرييت2000 ،م� ،ص .98
( )32عاطف عبدالعزيز� :سيا�سة الن�سيان ،ق�صيدة عطر امر�أة2007 ،م ،ن�سخة خطية.
( )33حممود قرين :ال�شيطان يف حقل التوت ،ق�صيدة الكالب� ،ص .16 ،15
(� )34إبراهيم داود :يبدو �أنني جئت مت�أخراً� ،ص .17
( )35عاطف عبدالعزيز� :سيا�سة الن�سيان ،ق�صيدة الغروب يف �إ�شبيلية ،ن�سخة خطية.
( )36حممود قرين :ال�شيطان يف حقل التوت� ،ص .57 ،56
(� )37إبراهيم داود :يبدو �أنني جئت مت�أخراً� ،ص .84
(� )38إبراهيم داود :يبدو �أنني جئت مت�أخراً� ،ص .69
( )39عاطف عبدالعزيز� :سيا�سة الن�سيان� ،آخر الليل2001 ،م ،ن�سخة خطية.
(� )40إبراهيم داود :يبدو �أنني جئت مت�أخراً� ،ص .42
( )41ال�سابق� ،ص .60
( )43حممود قرين :ق�صيدة الكنز ،ن�سخة خطية.
( )44بد�أت تبيان مالمح هذه الدرا�سة يف ر�سالة الدكتوراه «املجاوزة يف تيار احلداثة يف م�رص بعد
ال�سبعينيات» ،و�س�أقوم بتطويرها حتت �شواهد ملبدعني �آخرين يف درا�سات قادمة.

امل�صادر واملراجع
(� )1إبراهيم داود :يبدو �أنني جئت مت�أخراً ،دار مرييت2000 ،م.
(� )2أماين ف�ؤاد :املجاوزة يف تيار احلداثة يف م�رص بعد ال�سبعينيات ،ر�سالة دكتوراه ،خمطوط ،بنات
عني �شم�س2006 ،م.
(� )3أنطوان كمبانيون :مفارقات احلداثة اخلم�س ،ترجمة حممد عظيمة ،دار املواقف للن�رش والتوزيع،
الالذقية ،ط 1993 ،1م.
(� )4أو�ستني وارين ورينيه ويليك :نظريية الأدب ،ترجمة حميي الدين �صبحي ،ط 1962 ،3م.
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1994م.
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( )9عاطف عبدالعزيز:
� – 1سيا�سة الن�سيان ،ن�سخة خطية2005 ،م.
 – 2كائنات تتهي�أ للنوم ،دار مرييت ،القاهرة2001 ،م.
 – 3خميال الأمكنة ،دار هام�ش ،ط 2005 ،1م.
( )10عبدالعزيز حمودة:
 – 1اخلروج من التيه ،درا�سة يف �سلطة الن�ص ،عامل املعرفة ،ع 2003 ،289م.
 – 2علم اجلمال والنقد احلديث ،الهيئة امل�رصية العامة للكتاب1999 ،م.
( )11عبدالعزيز موايف :ق�صيدة النرث من الت�أ�سي�س �إىل املرجعية ،مكتبة الأ�رسة2006 ،م.
( )12عبدالقاهر اجلرجاين� :أ�رسار البالغة ،حتقيق ال�شيخني حممد عبده وحممد ال�شنقيطي ،دار املنار،
ط .2
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( )13عبداملق�صود عبدالكرمي ::احللم والإبداع ،اجلراد ،ع 1994 ،1م.
( )14عبداملنعم تليمة :ال�شعر ينبئ ويتنب�أ ( ،)2جملد �إ�ضاءة.77 .
( )15عدنان ح�سن قا�سم :الإبداع وم�صادره الثقافية عند �أدوني�س ،الدار العربية للن�رش والتوزيع،
2000م.
( )16علي ع�رشي زايد :عن بناء الق�صيدة احلديثة ،مكتبة دار العلوم ،ط  ،1القاهرة1987 ،م.
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�سيمائيات الن�ص الأدبي وبالغة الأطرا�س الرقمية
عبدالقادر فهيم ال�شيباين
«االنخراط يف الأدب الرقمي هو مطلب ح�ضاري بامتياز ،ولي�س
نزوة �أو مو�ضة �أو �شيئا من هذا القبيل .وامل�س�ألة حم�سومة معرفي ًا وثقافي ًا
و�أنرثوبولوجي ًا .فبالعودة �إىل خمتلف الأ�شكال التعبريية القدمية واحلديثة
�أي�ض ًا� ،سنالحظ �أنها وحدها التي عربت عن قدرتها على احت�ضان معنى

زهور كرام
يوم ًا عن يوم ،ي�شهد الع�رص احلديث؛ بو�صفه ع�رصاً للمعلومة املح�سوبة،

تعاظم ال�رصح االفرتا�ضي ،حيث ينتفي املكان وتتوحد الأزمان ،وتطوى
امل�سافات ،وتتبلور مالمح لعامل جديد يدعى بالعامل الرقمي( .)1بل ثمة ،يف

واقع الأمر ،نزوع ال �إرادي لدى الإن�سان نحو التحول بقيمه االجتماعية �إىل
ف�ضاءات هذا العامل اجلديد ،ف�أ�ضحت فر�ضية املجتمع الرقمي واقع ًا ملمو�س ًا؛

يف جمتمع تختلف فيه متظهرات احلياة عن حياتنا اليومية ب�شكل كلي ،وتتمل�ص

فيه الذات من قب�ضة العلقية عرب انتحال �شخ�صية رقمية تكون فيها �أكرث حترراً

من الواقع واخليال الأر�ضيني ،ويف هذا املجتمع تتجلى كل التناق�ضات الب�رشية،
ومظاهر احلياة الإن�سانية ،ففي العامل الرقمي جتارة ،وحكومات افرتا�ضية،
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وجود الإن�سان يف كل مرحلة تاريخية».
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و�سيا�سية ،وف�ضاء ،ومو�ضة ،وفن ،وحماججة ،و�أدب ،وثقافة ،وخري ،و�رش،
ورذيلة.
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ويف الوقت احلايل ،يتزايد االهتمام يف جامعات كربى بتطوير فرع
م�ستقل داخل علم النف�س ،يعنى مبدار�سة احلياة الرقمية عموم ًا ،وحتليل
نف�سيات �شخ�صياتها� ،ضمن ما ي�سمى مبجال علم النف�س يف احلياة الرقمية.
وت�رشف العديد من اجلامعات الغربية ،وبع�ض اجلامعات العربية الآن على
تدري�س الكتابة الإبداعية الرقمية ،ف�ض ً
ال عن وجود جامعات �أمريكية كربى
مثل «جامعة ييل» ،التي ت�سعى �إىل هند�سة برامج متخ�ص�صة بالكتابة الإبداعية
الرقمية .ومل يقف الأمر عند حد امللكة الأدبية الل�سانية (�شعراً ونرثاً) ،بل
�إن طاقات التعبري الإن�ساين قد حتولت قاطبة ،ويف وقت قيا�سي نحو اقتحام
تخوم العامل االفرتا�ضي ،نظراً ملا تتيحه اخليارات الرقمية يف التوا�صل الآيل
(ال�سربنيطيقا) ،من �إمكانات هائلة يف التحكم مبادة التعبري وتعديلها .وعليه
فلي�س غريب ًا �أن ن�شهد اليوم حتول خمتلف الفنون يف جمال الر�سم واملو�سيقى
وال�سينما وغريها نحو رقمية احلا�سوب� ،أ�ضحت ال ت�ستغنى عن �إنتاج �أ�شكالها
التعبريية عن م�ستجدات احلو�سبة.
تن�سب ثورة الأدب الرقمي للأديب يوري �سفيان �صاحب البدعة
الأ�سطورية ملقولة «ال�شاعر الروبوت» ( ،)1953لقد عدت هذه الفر�ضية بداية
للإعالن الر�سمي عن ميالد الأدب الرقمي ،ف�أ�صدر مي�شال جوي�س رفقة دافيد
جي بولرت �أول ق�صة تفاعلية يف العامل بعنوان «الظهرية ...ق�صة» ،عمدا فيها �إىل
تبني تقنية الن�ص املرتابط ،ثم تابع كل من بوبي رابيد وروبرت كيندل نقل هذه
التجربة �إىل جمال ال�شعر.
لقد �شهدت ال�ساحة العربية ظهور �أوىل الق�صائد الرقمية يف جمال
ال�شعر ،على ال�شبكة مبنتدى جملة ميدوزا مع منعم الأزرق و�سوالر ال�صباح ويعزي
الكثريون من متتبعي تطورات الق�صيدة الرقمية ،ال�سبق الفعلي لل�شاعر م�شتاق
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عبا�س معن بق�صيدته «تباريح رقمية ل�سرية بع�ضه �أزرق»( ،)2007( )2حيث
عدت هذه اللوحة لأول ق�صيدة رقمية تفاعلية حتظى بانتباه العديد من النقاد.
يف حني ثمة من يويل �أهمية ال�سبق لـ «حممد �سناجلة» باحرتافه لل�صنعة الرقمية

يف جمال ال�رسديات ،عرب رواياته الثالث («ظالل الواحد» �« ،2001شات»()3

و«�صقيع»( ،)2006 )4وذلك �إىل جانب حممد �أ�شويكة بروايته «احتماالت»،
وخالد توفيق بروايته «ق�صة ربع خميفة».

لقد ا�ستطاع الأدب الرقمي �أن يفتح �آفاق ًا وا�سعة لنوعيات التعبري �شك ً
ال
وجوهراً ،و�أن يقو�ض ال�شكل التقليدي للمحتوى وجوهره ،وب�شكل غري
م�سبوق تال�شت الهوة بني الن�سق الل�ساين وغري الل�ساين ،فغدا الل�سان �شك ً
ال
رمزي ًا جديداً� .إنه الرهان على و�سائط الربجمة املتعددة (الفال�ش ،واجلرافيك،
والأنيمي�شنز ماكروميديا والفوتو�شوب وال�سويت�ش واجلافا �سكريبت ،والباور
دايركتور وغريها) ،يجعل من هذا الأدب �أدب ًا قائم ًا على «فعل الفعل» ،حيث
يجد القارئ نف�سه �أمام الفعل الرقمي الذي تتمظهر جتلياته على نطاق ف�ضاء
ال�شا�شة ،في�صبح فعل الإبداع الأدبي فع ً
ال متعدي ًا ت�ؤديه الآلة الرقمية (احلا�سوب)
بالنيابة عن املبدع ل�صالح املتلقي ،وهي جتربة جديدة حت�سب ل�صالح الكتابة.
�إن فعل الربجمة الرقمية للن�ص – الذي ي�ضطلع به الأديب – لي�س يف
واقع الأمر �سوى تغيرياً ل�شعرية ال�سنن الأدبية ،ومن ثمة ملفهوم الأدبية ،انطالق ًا
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لقد �أثار هذا الأدب الهجني �ضجة وا�سعة ،وجد ًال تراوح �أ�سا�س ًا على
نطاق القبول ،على نحو بدا فيه مغايراً ل�سكونية التوزيع الل�ساين ،ممتلئا بوهج
ال�صوت� ،ساطع ًا بتبا�شري احلركة على �رساج الكتابة التفكيكية .وعلى الرغم
من هذا التحول النوعي ،فثمة يف املقابل من يعتقد ب�أن الإبداع الفني خا�صية
�إن�سانية بامتياز ،ال ميكن ب�أي حال من الأحوال للإن�سان �أن يتنازل عنها ل�صالح
الآلة ،لأن خ�صو�صية الأدب تظل رهن امللكة الل�سانية التي ظلت والتزال �سمة
ت�ؤ�صل تفا�ضل بني الإن�سان عن بقية املخلوقات.
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من تغيري منطية قناة التوا�صل وتكثيفها (الكالم املكتوب �أو امل�سموع) ،على
نحو ترتفع به �شدة التوترات التفاعلية عند املتلقي ،عرب جتاوز مركزية ال�صوت،
واالنزياح بتجربة الكتابة عن الأمناط الكال�سيكية .بل �إن الن�ص الرقمي ليقوى
على حتديث بع�ض اخلوا�ص الن�صية عرب العبث بجينات الن�ص الأول .فن�ص
الأدب الرقمي هو ن�ص مرتابط ،يفتعل التنا�ص ب�آلية رقمية مثرية ،انطالق ًا من
احلوارية التي تتخلق عن النوافذ املتواترة يف �أثناء فعل القراءة ،وتلك خ�صي�صة
تتيحها بي�رس خمتلف الأنظمة الربجمية القاعدية احلديثة.
ثمة يف واقع الأمر ،خ�صي�صة �أخرى ،تقلب موازين الأدب التقليدي
ر�أ�س ًا على عقب ،ف�إذا كان الأدب التقليدي �أدب ًا ورقي ًا ،قائم ًا على حمدودية
الرتويج الرقمي ،ف�إن الأدب الرقمي يروج لن�صو�صه على ال�شبكة العنكبوتية
(الإنرتنت) ،بو�صفها الف�ضاء الأمثل للن�ص الرتابطي ،وذلك ما يتيح خيارات
مثلى يف �أثناء فعل القراءة للخا�صية التفاعلية.
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قد ي�شكو القارئ االعتيادي للأدب الورقي يف �أثناء فعل القراءة من
�صعوبة بالغة حتول دون حتقيق غاية املتابعة ،وذلك ما ال ي�شكو منه قارئ

الأدب الرقمي ب�شكل قد يدفعنا لالعتقاد بخ�صو�صية الزمن الرقمي()5؛ حيث
يجد القارئ نف�سه مدعواً باخلـيار للنقر �أو الرجـوع عنه (القراءة الرقمـية
الفاعلة – تتـبع الو�صـالت بالنقـر على النوافـذ) ،وحيث تقـوده كـل نافـذة
�إىل كون داليل جـديـد� .إن الو�صـالت املثـرية لالقتحـام ،ت�ؤلـف – �ضمن
�إطـار جمـالية التلـقي – �شك ً
ال جديداً للفت انتباه القارئ وا�ستثارته بامل�ؤثرات
ال�صوتية والب�رصية ،كونها تعمل على ا�ستنفار قواه الإدراكية ،فتجعله م�شدوداً
�إىل تبدل الألوان ومنجذب ًا للمعان ال�صور واخللفيات ،وهو ما ي�سهم يف زيادة
ن�سبة املتابعة عند القارئ ،مبا ميكنه من متابعة جزئيات الن�ص والتفاعل معها.
قد يعتقد كثري من الأدباء خط�أ ،ب�أن جعل ن�صو�صهم الأدبية على
�أقرا�ص م�ضغوطة� ،أو ن�رشها على �صفحات املنتديات واملواقع الإلكرتونية على
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ال�شبكة ،كاف لتحويلها �إىل ن�صو�ص رقمية .واحلقيقة �أنه ثمة بون �شا�سع بني
الرقم الإلكرتوين والهند�سة الرقمية للن�ص الأدبي ،على اعتبار �أن الثانية �أقرب
�إىل الورقية من الرقمية .والغريب �أن يتم ن�رش بع�ض مناذج الأدب الرقمي على
�صفحات جمالت ورقية( ،)6وتلك مفارقة؛ بل هي �أقرب �إىل الدعاية املك�سدة،
لأن التحول ببع�ض جزئيات الن�ص الرقمي �إىل الف�ضاء الورقي ،يفقده الكثري من
خوا�صه الأ�سا�سية ،وي�سقط عنه الأهلية الرقمية.

�صحيح� ،إن الذائقة العربية التزال مغلولة بعقدة الكتابة ،فثقافة ال�سماع
ت�ست�أثر بالتلقي املجمل ،وعليه ف�إننا نلفي كثرياً من الق�صائد الورقية التي مل تلق
رواج ًا كبرياً ،على الرغم من رهانها على �أف�ضلية الكتابة ،ما يعني �أن املراهنة
على املرئي مبا تت�ضمنه تفا�صيل الكليغرافيا اخلطية لي�س بالأمر اجلديد ،بيد �أن
الرهان من وراء فكرة الأدب الرقمي ،يقع �أ�سا�س ًا على فر�ضية تغيري طرائق
التلقي و�أمناط التذوق عرب بعث �أ�س�س جديدة جلمالية الفن ون�سقية النقد على
حد �سواء.
ولعل جناح عوملة الثقافة الرقمية قد ا�ستطاع �إىل حد ما �أن يزعزع من
وثوقية ال�صوت يف الن�صو�ص الأدبية ،و�أن يعطي فر�صة للمرئي على مناف�سة
ال�صوت وم�صاحبته .ف�أ�ضحى الكون ال�شعري بل�سانيته اخلال�صة� ،شبيه ًا بتلك
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ميلي الأدب الرقمي على القارئ العربي �رضورة تكييف وعيه اجلمايل
املتوارث؛ لأنه القارئ الوحيد الذي مل ي�ستطع �إىل الآن� ،أن يتخل�ص من �شفهية
التلقي ،و�أن يقبل بالأ�شكال املختلفة للكتابة ،وعليه فقد ت�ؤلف الأطرا�س الرقمية
يف الق�صيدة التفاعلية �صدمة ملتذوق الأدب العربي ،تت�صدى لها متاري�س
اجلمالية الأدبية .ولي�س غريب ًا �أن يجنح الغالة �إىل و�صف الأدب الرقمي بالعبث
الربجمي .ولكن �ألي�ست اللغة يف حد ذاتها ،قائمة على هوى الألعاب كما يقر
فنتجن�شتاين� ،أو ال يعد الن�ص �إعادة توزيع الل�سان نف�سه؟ وهل ال�شعرية هي –
بب�ساطة الطرح الياكب�سوين – عناية املر�سل بالر�سالة فح�سب؟
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الأن�ساق الدالة ،التي ميكنها �أن ت�ؤلف وب�صورة تزامنية ،بني �أنواع متباينة
من العالمات ،بدءاً بتوظيف ال�صورة (ال�ساكنة واملتحركة) واللغة املنطوقة
واملو�سيقى وال�ضجيج ،كما هو احلال بالن�سبة للأفالم وامل�رسحيات والو�صالت
الإ�شهارية وغريها ،مبا تت�ضمنه خيارات القراءة القبلية والبعدية ،حيث ميكن
للقارئ تاليف اخلطية املوجهة التي تفر�ضها الن�صو�ص التقليدية على املتلقي.
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ولكن بعيداً عن اللذة التفاعلية للأدب الرقمي ،ف�إن نظرية الأدب مدعوة
هي الأخرى �إىل مراجعة ت�صانيفها الأجنا�سية ،مبا يكفل جتني�س الأدب الرقمي
مبختلف حتوالته امل�ستقبلية .وثمة يف املقابل ،حاجة ملحة لبلورة فعل القراءة
الواعي واملعقلن ،قد ال يح�صل �إال بابتداع الأدوات املثلى يف فعل املقاربة
الذي يرت�ضيه حتليل اخلطاب .وبهذه ال�صورة تبدو ل�سانيات الن�ص �أعجز عن
حتقيق املبتغى ،بل �إننا �سنكون �أحوج �إىل �إيجاد م�ساحة لتو�سيع دائرة املفهوم
الل�ساين ،انطالق ًا مما تتيحه الل�سانيات الرقمية .و�إن كان اخلالف ال يقع على
امللفوظ ،فثمة جدل وا�سع قد يت�أتى عن زعزعة مت�صوراتنا التقليدية والب�سيطة
عن التلفظ.
�إن الت�سنني الذي متار�سه الق�صيدة الرقمية على الن�سق الل�ساين ،انطالق ًا
من تهجينه ب�أن�ساق �أخرى غري ل�سانية ،ي�سهم حتم ًا بتكثيف املعنى ،ومن ثم
فهو ميكننا من تفادي حاالت االن�سداد التوا�صلي ،التي قد ترتتب عن عجز
الكلمات ،بل �إن هذا الت�سنني قد يتحول بجن�س ال�شعر �إىل جن�س �آخر قادر
على ابتالع خمتلف الأجنا�س الفنية والأدبية على حد �سواء ،انطالق ًا من م�رسحة
احلرف وتقوي�ض ماهيته الأوىل.
وت�سمح النوعيات الرقمية املختلفة (اخلطية ،الت�شعبية ،متعددة الو�سائط،
والتفاعلية) للن�ص الأدبي ،بتغيري ال�صورة النمطية لرحلة القارئ نحو ت�شييد
املعنى الن�صي ،التي تنزع يف الن�صو�ص التقليدية (ال�شفوية منها واملكتوبة)
نزوع ًا كلي ًا نحو مبد�أ الرتاكمية اخلطية املت�صاعدة ،بدءاً من القيمة ال�صفرية التي
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ت�سبق فعل القراءة ،حيث ت�ضيف قراءة كل وحدة ل�سانية قيمة داللية �إىل �أن
ت�صل �إىل الذروة .يف مقابل ذلك ف�إن الأدب الرقمي ال يخ�ضع ملنطق التتايل
اخلطي ،فطبيعة الن�ص الرقمي تتيح للقارئ �أق�صى درجة من درجات احلرية

يف ا�ستك�شاف الف�ضاء الن�صي والتحرك �ضمن نطاقاته املفتوحة ،التي تكفل
للقارئ احلق يف ترك �آثاره عليه ،لي�صبح كاتب ًا م�شارك ًا منتج ًا للن�ص ال جمرد
م�ستهلك �سلبي ،ذلك لأن وحداته مطروحة على نحو متواز ،ب�شكل تنتفي فيه

خا�صية الرتاتب ،فلي�س هناك ترتيب �إلزامي مفرت�ض للوحدات الن�صية ،حتى

�إنه قد ي�صبح من خاللها التنب�ؤ مب�سار القراءة الذي تنفتح خياراته �أمام املتلقي.

�إن الأدب الرقمي بتفاعيلته ،جمال لتال�شي احلدود التقليدية بني القراءة

والكتابة ،كونه يتيح للمتلقي �إمكانية الكتابة عرب فعل القراءة .فالقارئ يحظى

بحرية مطلقة يف بناء م�ساء القراءة عرب االنتقال الرتابطي احلر( )7بني �أجزاء
الن�ص ،حيث ميكنه �أن يتحول بني الفينة والأخرى �إىل فعل الكتابة ،عرب تغيري
�إن ا�ستثمار الأدب الرقمي عموم ًا وال�شعر الرقمي خ�صو�ص ًا ،للو�صالت

املو�سيقية ،ي�سهم بق�سط وافر يف برجمة القارئ على تفعيل جانب الت�أمل –

وذلك ما ال يقوى عليه الن�ص التقليدي – يف �أثناء عملية التلقي؛ فاملقاطع

املو�سيقية (املعتادة منها وغري املعتادة) ت�أ�رس النف�س بالكلمات ال�شعرية املكتوبة،
وت�ستوقفها على نطاقات الإيحاء املفتوح.

�إن ما ن�سميه بالقراءة احلرة ،يظل رهن الربجمة القبلية ملهند�س الن�صو�ص

الأدبية الرقمية ،فثمة طرق خمتلفة يف �صناعة رقمية الن�ص الأدبي ،ميكن للأديب
�أن يتخريها يف برجمة التفاعل بينه وبني التلقي (االنتقال �إىل خيار مف�ضل من
جمموعة خيارات ،الإجابة على �س�ؤال بحيث تقرر الإجابة وجهة الن�ص
اجلديدة ،الطلب من املتلقي �أن يتخذ قراراً ما عند نقطة معينة ونقله �إىل جزء من
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الن�ص يرتتب على ذلك القرار ،متكني القارئ من تغيري الألوان واخللفيات� ،أو
اختيار املقطوعة املو�سيقية املنا�سبة ،وغريها.
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يذهب ال�سيمائي جوزيف كورتا�س(� )8إىل التمييز بني نوعني من
الأن�ساق الدالة الهجينة (نعني بها تلك الأن�ساق الدالة ،التي لها القدرة على
الت�أليف بني عالمات متباينة)� :أن�ساق دالة تقوم على عر�ض عالماتها بالتتابع
(قبلي /بعدي) ،و�أخرى تقوم على عر�ض عالماتها بالتزامن دفعة واحدة
ب�صورة كلية جمملة ،تت�صاحب فيها خمتلف العالمات (كما هو احلال بالن�سبة
لل�صورة الثابتة ،والر�سم ،وال�صورة الإ�شهارية ،والفوتوغرافيا ،وفن الت�شكيل،
والنحت وغريها) .فالأوىل تقت�ضي ح�ضور البعد الزمني ،يف وقت تظل فيه
الثانية يف غنى عنه .بيد �أن الن�ص الأدبي الرقمي يتجاوز مفهوم تراتب الزمن
على الرغم من �أنه منوط بنظام التتابع القبلي والبعدي ،كونه يتيح للقارئ
�إمكانية الرجوع بال�صفحة �إىل ما ي�سبقها بدل املتابعة ،ي�ستند �إىل جملة من
الن�صو�ص املرتابطة  ،architexteالق�رسية ملا يليها ،وذلك بو�صفه ن�ص ًا جامع ًا
.Le hypertextes Des
قودنا عمليات تفكيك طبقات الن�ص الرقمي� ،إىل الأخذ بعني االعتبار
ح�ضور الن�ص الوا�صف ،ذلك لأن انبناء الن�ص الرقمي هو يف الأخري تطبيق
لقواعد الأمنوذج النظري للربجمة� ،metatexte ،أي لذلك الأمنوذج الرقمي
الذي ي�ستوعب م�سارات التولد الآيل( )9املقررة على الن�ص ،حيث تتوزع على
قاعدة البيانات ثالث طبقات ن�صية:

 الن�ص امل�شفر رقمي ًا؛ الن�ص الوا�صف. فعل التوالد الن�صي :امل�سار الفيزيائي لتحوالت الن�ص. الن�ص امل�سجل على ال�شا�شة :قاعدة البيانات املتمظهرة على ال�شا�شة ،مبا فيهاجمموع الإ�ضافات العر�ضية التي يدرجها املتلقي يف �أثناء فعل القراءة.
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قد تتقا�سم الآلة الرقمية بو�صفها فاع ً
ال حمرك ًا مع الأديب لقبه ،فتنازعه

�سلطته؛ التي تتوجها الن�صو�ص للفاعل املبدع ،مبا ت�صطنعه من مثريات ،وما
تقوى عليه من متثالت ح�سية – غري اعتيادية – تزامنية وتعاقبية (احلركة،

التج�سيد ،الت�صوير ،الفيديو ،التنويه ال�صوتي واحلريف ،وغريها) .لذلك ف�إننا
نعتقد �أن الأدب الرقمي هو مبثابة نعي للم�ؤلف الذي زعمت البنيوية ب�إعالن
موته ،و�إقرار �ضمني مبيالد امل�ؤلف امل�شارك ،حيث «يغدو منتج الن�ص التفاعلي

[كما يرى منري �سالمة] كاتبا وقارئا يف الوقت نف�سه ،هويته �أنه (كاتب
م�شارك) :يعرف �أنه التوجد هوية دائمة ،ويفهم حاجته لهوية فريدة ،وظيفتها

�أن تكون م�شهدا للهويات املتعددة الكامنة ب�أعماقه ،وغايتها الو�صول �إىل حد
ال تكون عنده �أية قيمة لقول (�أنا)� ،أو (نحن) ،يف مقابل العوامل املتنوعة التي
نحن عليها حقا»؛ لأن قارئ الأدب الرقمي مل يعد ب�سلبية القارئ الورقي،
الن�ص ،ومن ثم م�شاركة الكاتب يف فعل الكتابة املفتوح� ،ضمن �إطار توا�صلي

تفاو�ضي بني الكاتب والقارئ.

�إن امللكية الإبداعية للق�صيدة الرقمية غري م�سجلة لل�شاعر وحده ،و�إمنا

ي�شاركه فيها فنانو اللوحات الت�شكيلية املرافقة للن�ص ،ومنتجو الأفالم ومقاطع

الفيديو ،وعازفو القطع املو�سيقية ،وم�صممو الربامج الإلكرتونية ،على �أن
يحتفظ الأديب بر�ؤاه اخلا�صة يف توزيعها ،مبا متليه ر�ؤيته ال�شعرية ،واختياراته
وت�صوراته يف افرتا�ض العالئقية بني هذه الفنون والن�صو�ص املتعددة؛ �إذ

الجمال للغياب يف �سنن الإبداع الرقمي ،فكل معنى هو كا�شف عن نف�سه

مثري ال�ستك�شافه .بل ثمة يف واقع الأمر ،تداول يف �أثناء فعل القراءة ملا ن�سميه
بـ«احل�ضور املتوازي» .ف�إذا كانت الكلمات يف الأدب الورقي تختفي وراء
غمو�ضها املعجمي ،بغية حتقيق معان جديدة ،ف�إن املعنى يف الن�ص الرقمي
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عالمــات

126

سيمائيات النص األدبي وبالغة األطراس الرقمية
(املعلومة الأدبية) ميثل رحلة ا�ستك�شاف موجهة يحددها دليل م�سارات اخرتاق
النوافذ والو�صالت ،ومتليها طبوغرافيا امللفات مبثوثة يف ثنايا الن�صو�ص.
يكاد البناء الأدبي للن�صو�ص ،يكون م�رشوطا بربجمة املتلقي على التمثل
الذهني للمعاين ،لذا ف�إن الن�ص الرقمي يتيح �إمكانية للتمثل املتدرج؛ حيث
ميكن للقارئ �إعادة بناء الن�ص ذهنيا ،عرب التحفيز اال�ستذكاري ملختلف
املحطات التمثيلية املتوالية املقروءة تعاقبيا على �سطح ال�شا�شة .وال�شك يف �أن
الربامج احلا�سوبية املتعددة الو�سائط تتيح مل�شتغلني على مثل هذا اجلن�س الأدبي
�إمكانية ت�سخري �أمناط الكتابة املختلفة يف �سبيل ترقية احلا�سة التخييلية عند
الأديب ،من دون حاجته �إىل احرتاف املهارات الفنية يف فن الر�سم والنحت
(التج�سيم االفرتا�ضي) ،واملو�سيقى ،والتحكم يف تقتيات ال�صوت وغريها.
وكل ما يحتاجه الأديب هو معرفة ب�سيطة ببع�ض الربامج متعددة الو�سائط،
التي متكنه من �صنع ما يتخيل بي�رس.
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�إن الن�ص واخلطاب هما وجهان لعملة واحدة ،ويف الأدبية التقليدية
تقوم هذه العالقة على جانب كبري من التوازي ،حيث ميكن ب�سهولة �ضبط
حدود للن�ص ،وذلك ماال نلفيه يف الأدبية الرقمية ،بو�صفها �أدبية تنه�ض على
مبد أ� االنفتاح الن�صي ،ومن ثم ي�صبح بناء خطابية هذا الن�ص ،متوقفا على فهم
متب�رص ل�سيميائيات التلفظ� .إن ن�ص الأدب الرقمي ،هو ن�ص متمنع عن النحوية
ب�شكل قد يتعذر �إيجاد حدود ملرفولوجيته؛ ولعل احلديث عن نحو للن�ص
الرقمي على غرار الن�ص التقليدي عند فان دايك ،يظل م�ستبعدا على الأقل يف
الوقت احلايل.
وعليه� ،سنجد �أن بناء ن�سق نقدي للأدب الرقمي مرتهن با�ستحداث
قطيعة �إب�ستيمية مع مفاهيم القراءة التقليدية ،على الأقل تلك املتعلقة مبفهومي
القراءة والكتابة .فقط لأن وظيفة الكتابة تغدو ق�سمة بني املبدع الأول والن�ص
نف�سه والقارئ على نحو تعا�ضدي .فالن�ص الرقمي يعد بدوره كاتبا ملا يت�ضمنه
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من وظيفة التولد ،التي تهند�س لها معطيات الإجناز الأويل ،انطالقا من �أوليات
الت�سنني الرقمي ،حيث يتوىل احلا�سوب معاجلتها (قراءة = ترجمة = ت�أويل
�آيل) ،عرب �إعادة ت�سنينها من جديد ،فتغدو ال�شيفرة الرقمية ن�صا مرئيا.

الهوام�ش
( )1يذهل املرء وهو ي�ضطلع على م�ستجدات �أف�ضية الإنرتنيت ،للكم الهائل من الربامج املجانية،
التي تتيح للإن�سان اختالق خوارق رقمية معجزة� .إن الثورة الرقمية ا�ستطاعت فعال �أن ترمي
بكثري من خملفات الثورة ال�صناعية ،و �أن تك�سد �صناعات كثرية ،انطالقا من حتويل الآلة �إىل
جمرد معالج رقمي .بيد �أن هذا العامل لي�س مبن�أى عن هاج�س الدمار ال�شامل  ،وعليه ف�إن خطر
الفناء الرقمي �سيظل مرتب�صا بح�ضارة القرون القادمة ،مامل يكن العامل الرقمي جاهزا للت�صدي
خلطر الفريو�سات الرقمية الفتاكة.

/http://www.arab-ewriters.com/chat
( )3ن�رشت هذه الرواية الرقمية على موقع احتاد كتاب الإنرتنيت العرب ،ميكن للقارئ االطالع
عليها على الرابط الآتي:
/http://www.arab-ewriters.com/saqee3
( )4ن�رشت هذه الق�صيدة الرقمية على موقع النخلة واجلريان ،وميكن للقارئ االطالع عليها على
الرابط الآتي:
http://www.alnakhlahwaaljeeran.com/111111-moshtak.htm
عمد الدكتور م�شتاق عبا�س معن يف هذه الق�صيدة� ،إىل ا�ستثمار تقنية الن�ص املرتابط ،يف
الت�أليف بني �ستة ن�صو�ص تتفرع من نوافذ مت�صلة جتمع بني الأ�شكال ال�شعرية الثالثة  :العمودية
والتفعيلية (احلرة) وق�صيدة النرث  .تت�ألف ال�صفحة الواجهة من خلفية زرقا متدرجة ،كتب يف
�أعالها العنوان باللون الأحمر  ،وب�شكل متواز عموديا مت توزيع جمموعتني من �أزرار النقر،
تتو�سطهما �صورة جت�سيمية ثالثية الأبعاد ،ت�صور جتريديا ال�رصخة الإن�سانية .على ي�سار الر�سم
ثبت زرين للنقر كتب عليهما :ا�ضغط على �ضلوع البوح ،وترا�صفت خم�س �أيقونات زرية
على ميينها لت�ؤلف الزمة املقطع ال�شعري� :أيقنت � -أن  -احلن�ضل -موت  -يتخمر.
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عليها على الرابط الآتي:
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( )5ميكننا �أن ن�شري على �سبيل املثال ال احل�رص� ،إىل جتربة ال�شاعر العراقي �أحمد ناهم يف ديوانه:
«م�شاعر رقمية ( ق�صائد الكرتونية ب�ألوان م�ضيئة)»؛ املن�شور على �صفحات كتاب ورقي.
(� )6إن اجللو�س ل�ساعات طوال �أمام �شا�شات احلا�سوب ،يجعلنا يف كل مرة ندرك مدى �شدة
الت�سارع غري االعتيادية للزمن الرقمي؛ �أي �أن قراءة الن�صو�ص الرقمية بت�سارعها الذي يفوق
ت�سارع القراءة الورقية ،قد ي�سهم بق�سط وافر يف ارتفاع املردودية الكمية للقراءة.
( )7ينظر كتاب:
Joseph Courtés, La sémiotique du langage, éd. Armand Colin,2007.
( )8لقد د�أب جريار جنيت يف كتابه «�أطرا�س /الأدب يف الدرجة الثانية» على ابتداع جملة من
امل�صطلحات الن�صية ،ميكننا ا�ستثمارها يف الوقت الراهن لبناء قاعدة �أولية تتيح لنا التعاطى مع
املفهوم اجلديد للن�ص.
Gérard Genette, Palimpsestes/la littérature au second degré/ 1ère
publication. Ed. Du Seuil 1982.
( )9عمد جون بيار بالب يف ثمانينيات القرن املا�ضي �إىل تطوير فر�ضية التوليد الآيل للن�صو�ص،
و�إليه يعود الف�ضل يف طرح م�صطلح امل�ؤلف الوا�صف  ،le méta- auteureحيث ميكن
للربجمة �أن تر�سي م�سافات بني امل�ؤلف وامل�ؤلف ،ينظر:

Philippe BOOTZ,Poésie numérique : la littérature dépasse-t-elle le le

عالمات  ،ج  ، 70مج  ، 18شعبان 1430هـ  -أغسطس 2009

عالمــات

texte?,p.7.

***

أحمد علي محمد

129

�سيميائية الق�صيدة

«عابرون يف كالم عابر» ملحمود دروي�ش منوذج ًا
�أحمد علي حممد
 - 1امل�ستن�سخ الن�صي والعنوان :
�رضب من التعالق
والداللية� ،أ�شبه باال�ستن�ساخ(� ،)1أو قل � -إنْ �شئت � -إ ّنها
ٌ

على امل�ستوى الرتكيبي ،و�صورة من �صور الت�شاكل �أو املوازاة على امل�ستوى

الداليل ،ومن املعروف �أنّ الق�صيدة املوروثة قدمت نف�سها �إىل امل�ستمعني منذ
خم�سة ع�رش قرن ًا من دون عنوان ،ومع ذلك فهذا ال يعني �أ ّنها ج�سد بال ر�أ�س،
بل �إنّ عنوان الق�صيدة املوروثة قد يكون م�ضمراً يف مطلعها وا�ستهاللها ،ذلك
لأنّ الق�صيدة العربية كانت تن�ساب على �أل�سنة �أ�صحابها على هيئة قطعة كالمية
ر�أ�سها املطلع �أو االبتداء �أو اال�ستهالل  ،مكتفي ًة بحاملها ال ّن�صي ،م�ستغني ًة عن
متعالياتها وعتباتها يف الظاهر ،وهذا � مّإنا يت�صل مبنطق ال�شِّ عر العربي نف�سه ،فكان

بلفظ عام ،و�إذا
العرب �إذا ما تذاكروا الأ�شعار قالوا :هذا من �شعر فالن ،هكذا ٍ

ما �أرادوا التعيني �أكرث �أفادوا �أنّ ذلك ال�شِّ عر من ق�صيدة لفالن � ّأولها كذا ،وجرت
العاد ُة على �إ�سقاط ا�سم القائل ,كما جند ذلك يف كثري من امل�صنفات الأدبية،
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تبدو لنا العالقة ،بني املتعاليات ال ّن�صية واملنت ،من الناحيتني الرتكيبية
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�إذ ترد عبارات مثل« :قال �أحدهم» ،و«قال الآخر» ،و«�أن�شد �أحـد ال�شُّ عراء»،
وغري ذلك من ال�صيغ التي ي�صعب معها التحديــد ،ومع التقادم وتراكم الأقوال

ال�شعرية ا�شتدت احلاجة �إىل تعيني الق�صائد امل�شهورة والأقوال ال�سائرة ،فكانت
ّ

يف الأغلب ت�أخذ بالت�سميات على ما هو م�شهور ،كما هو ال�ش�أن يف املعلقات
ابن عبد ربه� « :إذا كان
�أو املذهبات التي ميزتها العرب من �سائر �شعرها ،فقال ُ
واملقيد لأيامها ،وال�شاهد
ال�شعر ديوان العرب خا�صةً ،وامل ّنظوم من كالمها،
ّ
ّ

على �أحكامها ،ح ّتى بلغ من كلف العرب به وتف�ضيلها له �أنْ عمدت �إىل �سبع
ق�صائد تخريتها من ال�شِّ عر القدمي ،فكتبتها مباء َّ
الذهب يف القباطي ،وعلقتها بني
�أ�ستار الكعبة ،فمنه يقال :مذهبة امرئ القي�س ،ومذهبة زهري ،واملذهبات �سبع،
وقد يقال لها املعلقات»( ،)2وكذا جند �أبا زيد القر�شي يطلق ت�سميات على
جمموعة من الق�صائد كاملجمهرات واملنتقيات واملذهبـات واملراثي وامل�شوبات

وامللحمات� ،إ�ضـافة �إىل املعلقات( ،)3و�أمكن يف �ضوء ذلك تداول عدد من
عالمات  ،ج  ، 70مج  ، 18شعبان 1430هـ  -أغسطس 2009

عالمــات

الق�صائد مب�سميات خارجة عن بنيتها التكوينية ،ومع ذلك �سيقت يف جمال

التعيني؛ لأ ّنها �أ�ضحت معروفة لدى املتلقني بهــذه امل�سميات ،و�إىل جانب
ا�ش ُتهرت ق�صائد كثرية مب�سميات �صوتية كدالية النابغة ،والمية ال�شنفرى،
ذلك ْ

وعينية �أبي ذ�ؤيب ،و�سينية البحرتي ،وميمية املتنبي وغريها ،مما ي�شري �إىل �أنّ
العرب كانت تعي �أهمية الت�سمية التي تقوم مقام العنوانات ،مع �أنّ ما �أطبقت
عليه �أ�شعارها عام ًة هو عدم التعيني وجتاوز العنوان و�إق�صاء الت�سمية .قد يكون
إ�ضمار العنوان ناجم ًا عن طبيعة ال�شاهد الذي يقوم بنف�سه يف الثقافة العربية،
�
ُ

�أعني �أنّ مو�ضع ال�شـاهد يف كالم العرب بيت �أو عـدد قليـل من الأبيات� ،إ ْذ
قواعدها على ال�شواهد املفردة من دون ال ّن�صو�ص الطوال
�أ�س�ست علوم العربية
َ
التي حتوج يف �أثناء تداولها �إىل عنوانات ،وكذا ال ّنقد الأدبي �أقام �أحكامه على

�أبيات مفردة ،فقيل :هذا �أمدح بيت و�أهجى بيت و�أغزل بيت ،و�أخذ فالن
معنى فالن الذي ينطوي عليه بيت واحد.
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ويف الزمن احلديث تر�أ�س العنوان الق�صائد بطريق �أ�صحاب املذهب
الرومان�سي ،ف�أم�سى بنية موازية للق�صيدة ،تع�ضد البنية الأ�سا�سية فيها داللي ًا،
كما تعالق معها تركيبي ًا ،بيد �أنّ العالقة التي ر�صدها كثري من النقاد بني العنوان
وال ّن�ص مل تجَ ُ ْز احلدود ال�شكلية ،من �أجل ذلك كان العنوان عند ه�ؤالء بنية
خارجة عن بنية ال ّن�ص الأ�سا�سية ،فقيل� :إنّ العنوان الذي تلب�سه الق�صيدة يف
�أح�سن �أحواله كلمة �أو عبارة منتزعة من ج�سد ال ّن�ص(.)4
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إحداث العنوانات يف الق�صيدة العربية اجلديدة
واملهم يف امل�س�ألة �أنّ �
َ
�صار نهج ًا ُيتبع ،فلي�س هنالك �شاعر اليوم ينظم ق�صيدة من دون �أن ي�ضع لها
ال�شعرية التي ت ُْط َب ُع ذات
عنوان ًا ،ولي�س ذلك فح�سب؛ بل �أ�صبحت املجاميع ّ
عنوانات ،من �أجل ذلك �صار الوقوف عند هذه الناحية ،و�إطالق مزيد من
الأ�سئلة النقدية حولها ،الزم ًا لتو�ضيح العالقة بني العنوان واملنت ،وال�سيما �أنّ
ال ّنقد احلديث اليوم يو�سع دائرة املتعاليات �أو احلوا�شي �أو الأطراف امللحقة
بال ّن�صو�ص ويرفع من �ش�أنها ،ويدقق يف درا�ستها ،بو�صفها بنى لغوية موازية
ت�سعف ب�إدراك الداللة الن�صية وتعيني مقا�صدها الأدبية .والواقع �أنّ ال ّن�ص
الأدبي بعامة خطاب لغوي ميكن تقطيعه ،مبعنى �أ ّنه م�ؤلف من بنى جزئية،
تكون يف جمموعها ما يعرف بال ّن�ص التام� ،أي �أنّ العنوان يف حقيقته بنية ن�صية
ِّ
جزئية ،وكذا املنت هو الآخر بنية ن�صية جزئية ،من �أجل ذلك باتت احلاجة ملحة
للنظر يف الروابط والعالقات بينهما� ،إذ ال ّن�ص املنت قد يكون �صورة مو�سعة
للعنوان ،والعنوان قد يكون �صورة رمزية لل ّن�ص ،وكالهما يت�صل بالآخر ب�أكرث
من �سبب ،مع وجود ن�سبة بينهما من اجلهة املنطقية� ،أي �أنّ التعالق بني العنوان
واملنت يخ�ضع بال�رضورة �إىل عالقة اجلن�س بالنوع ،فهو متثيل رمزي وبنية
قابلة لالندماج باملنت� .إنّ التعالق بهذا املعنى يعني �شبكة من الروابط ال�شكلية
نقدر  -على
وامل�ضمونية� ،أ�صلها عالقة ا�ستن�ساخية ،وعلى هذا النحو مل نعد ّ
جهة التحديد � -أيهما �أهم :املركز �أم الأطراف ،و�أيهما تولد �أو ا�ستن�سخ من

عالمــات

132

سيميائية القصيدة «عابرون في كالم عابر» حملمود درويش منوذجا ً
الآخر :العنوان �أم املنت ،ولكننا بو�ساطة التحليل ن�ستطيع بالنظر �إىل املنت
واحلا�شية من بعد منا�سب ،حتديد ما ا�صطلح على ت�سميته بالن�صية� ،أو جملة
اال�شرتاطات الأل�سنية التي ترى يف ال ّن�ص حدث ًا ات�صالي ًا ،كما يقول بيوجراف،
فنفرت�ض تلقائي ًا معايري عدة ،كالتما�سك واالت�ساق والق�صد والقبول والإعالم
ورعاية املوقف والتنا�ص( .)5على �أنّ هذه اال�شرتاطات من وجهة نظر التحليل
ال ّنقدي ال تنح�رص فيما ن�سميه متن ًا ،بل ت�شمل املنت واحلا�شية على حد �سواء.
تك�شف العالقات ال�رصيحة بني العنوان ومطلع ال ّن�ص يف ق�صيدة حممود
دروي�ش ( عابرون يف كالم عابر) عن تواز ال ينجم عنه تناظر تركيبي� ،أو ت�ساو
داليل؛ بل حتيل على ا�ستن�ساخ يف�ضي �إىل تكرار منطي يت�صدر بدايات مقاطع
الق�صيدة ،ماعدا الأخري ،وهو قوله� ( :أيها املارون بني الكلمات العابرة) ،لذا
تتفتق الروابط الرتكيبية بني العنوان والزمة التكرار على النحو الآتي:
العنـــوان

الزمة التكرار

عابرون

املارون

يف

بني

كالم

الكلمات

عابر

العابرة
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-

�أيها

كالم  -الكلمات ـ (حتويل )

عالمــات

عابر  -العابرة ـ (حتويل)

من الوا�ضح �أنّ مطلع الق�صيدة� ،أو ما ي�شكل نواة ال ّن�ص املنت ،م�ستن�سخ
من العنوان ،مع �إجراء نوع من التحويل واال�ستبدال الذي يطول معظم مفردات
املطلع على النحو الآتي:
عابرون  -املارون ـ (ا�ستبدال)
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التحويل هنا انتقال من �صيغة تذكري مفرد منكر لب�ست الوحدتني (كالم
ـ عابر) يف عنــوان الق�صيدة� ،إىل �صيغة جمع م�ؤنث معرف حلقت بالوحدتني
ذاتهما يف املطلع (الكلمات ـ العابرة) ،ثم ا�ستحالت الزمة مكررة يف بداية
مقاطع الن�ص عامة ،وهو حتويل ي�شي يف جوهره ب�أ�صل اخللق� ،أعني �أنّ الأنوثة
يف البدء تولدت من الذكورة� ،أو �أن املطلع الذي ميثل ج�سد الق�صيدة ب�صيغته
امل�ؤنثة (الكلمات العابرة) ا�ستن�سخ من العنوان بو�صفه جاء ب�صيغ التذكري (كالم
عابر) ،فولدت ق�صيدة دروي�ش ،باملعنى املجازي لكلمة ق�صيدة ،من العنوان
مبعناه الذكوري.

هنالك فروق يف املعجم بني (عرب) و ( مر) من حيث الداللة ،فقيل:
مررت به وعليه مراً ومروراً وممراً ،ومر فالن ،و�أمررته� :أم�ضيته ،ومر الأمر:
ا�ستمر وم�ضى ،ومن املجاز يقال :ا�ستمر مريرة :ا�ستحكم  ،و�أمر فالن فالن ًا:
فل عنقه لي�رصعه( .)6و�أما (عرب) فلها داللة مغايرة ،فقيل :عرب الر�ؤيا يعربها:
ف�رسها ،و�أخرب مبا ي�ؤول �إليه �أمرها ،ويف التنزيل العزيز�} :إن كنتم للر�ؤيا

تعربون{( ،)7والعابر الذي ينظر يف الكتاب فيعرب بع�ضه ببع�ض ح ّتى يقع فهمه
عليه(.)8

�إنّ لفظ (عابر) الذي جاء يف العنوان �صف ًة لـ (كالم) يحيل على م�ستوى
ت�أويلي ،بو�صف املعنى للفظ  -كما �أ�سلفنا  -يت�صل بالتف�سري والت�أويل والفهم،
وهـذا ظاهر يف �سياق العبارة ،ذلك لأنّ تعبريه (كالم) ال يعنى ال ّلغو �أو الهذر
�أو الهذيان ،و�إمنا يعنى الكالم املبطن الذي ي�ستلزم فهما وت�أوي ً
ال� ،أي �أنّ لفظ
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�أما اال�ستبدال الذي انتقلت مبوجبه وحدة ( عابرون) ب�صيغة جمع
معرف ( املارون ) يف املنت ،فهو
مذكر منكر يف العنوان� ،إىل �صيغة جمع مذكر ّ
حتوير مواز للتحوير الذي �شمل وحدات املطلع عامة� ،إذ �أ�سهم يف نقل الن�ص
مو�ضوع يعني
بكامله من دائرة العموم �إىل دائرة اخل�صو�ص ،ليت�أ�س�س بذلك
ٌ
حدث ًا ويخ�ص جتربة.
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(كالم) هو الق�صيدة نف�سها ،ولفظ ( عابر) فيه حتري�ض على الفهم والت�أول،

و�أما االنحراف الداليل من �سياق الق�صيدة الذي يحيل على الفهم والت�أويل
الذي انطوى عليه العنوان� ،إىل �سياق النداء (�أيها) واال�ستبدال ( املارون ) �إمنا

هو انتقال تلقائي من موازيات الن�ص �إىل متنه ،لتحديد الداللة التي ال ترمى �إال
�إىل توجيه اخلطاب لت�أ�سي�س مو�ضوع الق�صيدة املتمثل بر�صد �رصاع ال يزال

م�ستمراً ،ويف الرتكيب الذي جاء يف املطلع داللة على �سريورة ذلك ال�رصاع
من خالل الرتكيز على ال�صيغ اال�سمية ( �أيها املارون بني الكلمات العابرة)� ،إذ

اال�سم بتجرده عن الزمان ي�ستحيل تعبرياً عن احلال ،وباملقابل ينه�ض الفارق

الداليل بني ( كالم عابر) ،وم�ؤداه  -كما �أ�سلفنا  -كالم م�ؤلف ي�ستدعي
التف�سري والت�أويل  ،وهو غري حمدد ،لهذا جاء ب�صيغة نكرة مو�صوفة .و(الكلمات
العابرة) التي تنزع �إىل التعيني والتحديد من خالل ت�أنيث اخلطاب وتعريفه� ،أي
الق�صيدة املعينة التي جت�سد جتربة ن�ضالية ،لذا يتحدد الفارق الداليل بني عبارة
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(كالم عابر) و(الكلمات العابرة) بو�صف العبارة الأوىل تف�ضي �إىل الق�صيدة،

�أي ق�صيدة ،والثانية �إىل الق�صيدة التي جت�سد الق�ضية وت�شخ�ص ال�رصاع ،من
�أجل ذلك بد�أ الن�ص بداللة عائمة �أو نكرة يف قوله (كالم) ،منتهي ًا �إىل داللة
معينة �أو معرفة يف قوله ( الكلمات).

 - 2تقطيع اخلطاب :

ثمة �إمكانية من اجلهة ال�سيميائية بتقطيع اخلطاب ،مبعنى �أنّ ّ
كل مقطع
يف ال ّن�ص ّ
ي�شكل وحـدة م�ستقلة لها وظيفة خا�صة بها ،وهي يف الوقت نف�سه
املكونة لل ّن�ص الكامل ،وهـذا
قادرة على االندماج مع الوحـدات الأخرى
ّ
بدوره يف�ضي �إىل �إبـراز التعالق بني ال ّن�ص املوازي وال ّن�ص املنت ،وي�ستحكم يف

الداللية التي تظهر يف مقطع دون �آخر ،وعليه لي�س �رضوري ًا
حتديد ال�سمات ّ
يف �ضوء هذه املالحظة درا�سة البنى ال ّلغوية املكونة لل ّن�صو�ص درا�سة �شاملة،
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الدالالت الهام�شية والرتاكيب التقليدية والعبارات املتداولة
بل ميكن �إق�صاء ّ
وال�صور املعتادة ،و�سائر الأمناط الرتكيبية التي ال ينجم عنها تخييل يف نف�س
املتلقي ،والرتكيز على مناحي التفرد فح�سب� ،سواء �أكان ذلك على امل�ستوى
الداليل �أم على امل�ستوى الرتكيبي(.)9
ّ

يف املقطع الأول يتفتق اخلطاب كما �أ�رشنا عن �أ�سلوب ندائي مبهم
(�أيها) ،تاله و�صف الزم ( املارون) ،جرت وفقه �سل�سلة من ال�صيغ الفعلية على
النحو الآتي:
�أ ُّيها املارون بني الكلمات العابرة
احملوا �أ�سماءكم وان�رصفوا

وا�سحبوا �ساعاتكم من وقتنا وان�رصفوا
�شئتم من زرقة البحر ورمل
وخذوا ما ُ
�شئتم من �صور كي تعرفوا
وا�رسقوا ما ُ
�أنكم لن تعرفوا

�سقف ال�سماء
حجر من �أر�ضنا
كيف يبني
َ
ٌ

من الوا�ضح �أنّ م�ؤدى النداء هنا ي�شف عن حـوار ا�ستلزامي ،تع�ضده
قوة �إجنازية م�شفوعة على امل�ستوى الداليل ب�سل�سلة من �أفعال الأمر  ،مما يجعل
هذا ال�رضب من الأفعـال منا�سب ًا مو�ضوع ال ّن�ص ،مبعنى �أنّ اخلطاب هنا يريد �أن
يجعل املتكلم يف رتبة �أرفع من رتبة املخاطب ،وهذا �إمنا يك�شف عن جانب
انفعايل ا�شتد بروزه مع هيمنة �صيغة الأمر يف قوله:
(احملوا ـ ان�رصفوا ـ ا�سحبوا ـ خذوا ـ ا�رسقوا) .يف حني انطوى اخلطاب
يف هذا املقطع على فعل ما�ض واحد (�شئتم) جاء مكرراً يف مو�ضعني� ،أما
امل�ضارع فرتكز يف نهاية املقطع ( تعرفوا ـ يبني) ،مما يلفت النظر �إىل نوع من
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اال�ستدارة �أو االلتفاف ،مبعنى �أنّ الداللة مع �صيغة الأمــر بد�أت باحلال ،ثم
حتولت �إىل املا�ضي ،وبعد ذلك عادت �إىل احلال التي ت�شي باالمتداد نحو
امل�ستقبل ،فقوله ( :يبني) ،ال يعرب عن احلال مبقدار داللته على امل�ستقبل ،فجاء
طبق ًا للداللة املرادة ( �سيبني)� ،أي يف حال انهزم املغت�صبون باملقاومة التي

اتخذت من احلجر و�سيلة للتحرر� ،سوف يبني ذلك احلجر �سماء وكيان ًا.

االنفعال هنا حركي� ،أق�صد �أ ّنه ناجم عن التو�سع يف ا�ستعمال �أفعال

الأمر ،مع �أنّ جماله الذي يظهر فيه عادة هو الأ�صوات ،ومع ذلك فقد �أ�سهم

يف ت�أ�سي�س دالالت وفق عالقات غري معهودة ،لت�صبح هنالك �إمكانية يف
ان�سحاب �ساعات املغت�صب من الوقت ،و�أخذه زرقة البحر ورمل الذاكرة
وال�صور ،غري �أنّ �شيئ ًا واحداً لي�س با�ستطاعته �أخذه وهو احلجر ،الذي �شكل
ب�ؤرة وهدف ًا ،فا�ستحال عموداً يبني �سما ًء ،من �أجل ذلك كان رمزاً للمقاومة
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والبناء والدميومة.

الرتاكيب هنا متثل انزياح ًا دالليا وا�سع ًا عن املعجم ،م�ؤ�س�سة بذلك
�سياقات �شديدة ال�صلة باملرجع� ،أعني �أنّ الق�صيدة تخرج من عاملها ال ّلغوي
�إىل عاملها الواقعي ،ومن خط�أ التقدير �أن ننظر �إىل عبارته( :كيف يبني حجر

من �أر�ضنا �سقف ال�سماء) من باب املجاز ،فلو قال ( :كيف يبني حجر �سقف
ال�سماء ) لأمكن حمل هذا الرتكيب على حممل املجاز ،والذي مينع من ت�أول
العبارة ت�أو ًال جمازي ًا قوله (:من �أر�ضنا) الذي يحيل على الواقع ،ففي الأر�ض

قامت ثورات كثرية ،لكن �أر�ض ًا واحدة جنم عنها انتفا�ضة ،ويف العامل مقاومات
عديدة �ضد امل�ستعمرين ،بيد �أنّ مقاومة واحدة اتخذت من احلجر �سالح ًا،
من �أجل ذلك كان تعبري ( من �أر�ضنا) مرجع ًا �أخرج الب�ؤرة من حيز اللغة �إىل

حيز احلياة ،و�صار بالإمكان �إحالة الداللة على مرجعها الواقعي ال املعجمي،
وبهذا ي�ستحيل املرجع يف هذا املقطع �سياق ًا تتفجر منه دالالت كثرية ،ويف
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�ضوئه �أي�ض ًا �أ�صبح املجاز ممكن التحقيق� ،أق�صد �أن الق�صيدة تريد �أن تثبت �أن
الأ�صل يف اللغة �إمنا هو املجاز ال احلقيقة ،مبعنى �أنّ املعجم ّقيد ال ُّلغة التي كانت
قبل ذلك مطلقة ،ح ّتى لك�أن املجاز �سابق للحقيقة ال ّلغوية ،واملعجمات قيدت
ما هو حقيقة ،وتركت املجاز لأ ّنه ال ينح�رص ،والزخم�رشي حني �أ ّلف معجمه
(�أ�سا�س البالغة) ر�صد بع�ض املجازات ال ّلغوية التي انتهت �إليه ،لكن هذا اجلهد

مل يتابع ،ويف ع�رصنا ت�شكل املجازات على �أل�سنة ال�شعراء م�شكالت حتول من
دون تعيني املقا�صد مثل قول دروي�ش( :احملوا �أ�سماءكم وان�رصفوا) ،فنحن

يف احلقيقة ال نقول :احمل ا�سمك وان�رصف ،لأنّ اال�سم وامل�سمى �شيء واحد
ال ينف�صالن ،فهذا منجز لغوي �شعري ي�شي مبعنى ال تعرفه احلقيقة ال ّلغوية وال
املجاز ،ولكن ذلك املعنى الغريب يغدو ممكن ًا يف �ضوء املرجع الواقعي� ،أق�صد

بطريق الوعي الذي يحيل عليه خطاب الن�ص� ،إذ ميكن تعيني املق�صود بالتعبري
�أجل ذلك �أمكن رحيله ب�أ�سمائه الدخيلة ،وهذا منطق واقعي ،فالدخيل هو

وا�سمه دخيالن ،فمن هذه اجلهة �أمكن رحيله با�سمه ،وهـذا م�ستوى تداويل

ناجم عن عالقة ا�ستقبالية تتم بو�ساطة الوعي بني الن�ص واملتلقي ،وكذا قوله:
(ا�سحبوا �ساعاتكم من وقتنا) مبعنى �أخرجوا من زمننا ومن مكاننا ،فالتعبري
ب�ألفاظ الزمان ( �ساعاتكم ـ وقتنا) يف�ضي �إىل عالقة الزمان باملكان ،لأن الزمان
ال ينف�صل عن املكان ،وقوله( :خذوا ما �شئتم من زرقة البحر ورمل الذاكرة)،

فيه �إحالة على املغت�صب الذي �أراد �أن يغري الواقع ،غري �أن ذلك لي�س ممكن ًا،
لأن زرقة البحر طبيعة ال يح�سن تغيريها ،ورمال ال�شواطئ جزء من الذاكرة ال
ميكن حموها ،مبعنى �أن �صيغ التحدي ناجمة عن مقابلة من نوع فريد ،طرفها

الأول �رصيح فحواه القدرة على الفعل ،والآخر م�ضمر م�ؤداه الإ�رصار على
ال�صمود:
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التعبري ال�رصيح

التعبري امل�ضمر

خذوا ما�شئتم من زرقة البحر

زرقة البحر ال تنفد لأنها �أزلية

خذوا ما �شئتم من رمل الذاكرة

الأر�ض حيزها التام يف الذاكرة لذا
�صورتها باقية

ا�رسقوا ما �شئتم من �صور
يرد:

نحن نوجد ال�صور

يف املقطع الثاين ي�ستحيل التقابل بني الوحدات اللغوية تنافراً حاداً �إذ
�أيها املارون بني الكلمات العابرة
منكم ال�سيف ومنا دمنا
منكم الفوالذ والنار ومنا حلمنا
منكم دبابة �أخرى ومنا حجر
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منكم قنبلة الغاز ومنا املطر
وعلينا ما عليكم من �سماء وهواء
فخذوا ح�صتكم من دمنا وان�رصفوا
وادخلوا حفل ع�شاء راق�ص وان�رصفوا
فعلينا نحن �أن نحر�س ورد ال�شهداء
وعلينا نحن �أن نحيا كما نحن ن�شاء
ال�سيف لغ ًة ال يطابق الدم ،والفوالذ والنار ال يطابقان اللحم ،والدبابة

ال تطابق احلجر ،وقنبلة الغاز ال تطابق املطر ،فهذه �سل�سلة من املتنافرات
احلادة ،و�صحيح �أن الطرف الأول منها ي�شكل حق ً
ال داللي ًا من الناحية الر�أ�سية

�أو العمودية بو�صف مفرداته من �أدوات احلرب ( ال�سيف ـ الفوالذ والنارـ دبابة

ـ قنبلة الغاز) ،غري �أنّ ال ّن�ص من اجلهة الأفقية ي�ؤ�س�س من خالل التقابل بينها بنى
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مت�ضادة متثل انزياح ًا على امل�ستوى ال ّلغوي ،بيد �أنها يف �ضوء املرجع الواقعي
متثل طباق ًا ممكن ًا يت�أ�س�س بني :ال�سيف ودمنا  /الفوالذ وحلمنا  /الدبابة وحجر
 /قنبلة الغاز واملطر) .وهذا �إمنا يحيل على �أن العالقات بني الوحدات اللغوية
ال حتكم هنا باحلقيقة مبقدار احتكامها �إىل املرجع ،ويف �ضوء املرجع تغدو
املطابقة بني عنا�رص متنافرة ت�أ�سي�س ًا للمو�ضوع ،ذلك لأن �صميم الق�صيدة قائم
على التحدي بني القوة املادية (ال�سيف ـ الفوالذ ـ الدبابة ـ القنبلة) ،والإرادة
ال�صلبة (حلمنا ـ دمنا ـ حجر ـ مطر) ،فهذه العنا�رص التي ال تقوم يف اللغة �أ�ضداداً
متعادلة� ،إال �أنها يف الق�صيدة بفعل الإرادة نه�ضت و�سائل معادلة ،ال بل متفوقة
على و�سائل القوة املادية ليبلغ ال�رصاع �أ�شده على �أثر عقد لون من التطابق بني
جمموعتني مل يكن من املعتاد �أن تتقابل على هذا النحو الرتكيبي ،ومع ذلك فهذا
ال�رضب من التقابل لي�س خيالي ًا ،ولي�س لغوي ًا �أي�ض ًا ،بل �إنه ي�ستند �إىل مرجعية
واقعية ،لأن املواجهة املو�صوفة هنا متت بالفعل بطريق االنتفا�ضة ،حني قابل
الدم ال�سيف ،وقابل احلجر الدبابة ،وقابل اللحم الفوالذ  ،لتبقى هنالك مقابلة
�شعرية ثرية الداللة متثلت يف قوله( :منكم قنبلة الغاز ومنا املطر) ،فعبرّ فيها عن
�إمكانية حتول املعنى كلي ًة عن الو�ضع اللغوي احلقيقي �إىل م�ساحة جمازية �شا�سعة
حتيل على �أنّ املطر رمز للنماء واخل�صوبة والوالدة املتجددة ،وهذا ما ميكن
�إنتاجه على امل�ستوى الواقعي؛ لأن جي ً
ال بعد جيل يتوارث الإرادة والت�صميم
على التحدي ،لذا كان املطر هو الأجيال املتجددة التي ال تني تت�رشب معاين
الكفاح على الدوام ،ويف �ضوء ذلك يكت�سب التعبري (وعلينا ما عليكم من
�سماء وهواء) داللة مرجعية �أي�ض ًا ،ويف الوقت نف�سه يحيل على فكرة تع�ضدها
جتربة الكفاح التي م�ضى عليها �أكرث من ن�صف قرن ،وهي �أنّ التوازن متحقق
معنى حتولت
بال�رضورة يف الوجود ،بني قوة ال�سالح وقوة الإرادة ،والإراد ُة ً
�إىل فعل بطريق االنتفا�ضة ،وحتولت �إىل ممار�سة بطريق املقاومة ،لهذا مل يكن
التعبري االنفعايل( :فخذوا ح�صتكم من دمنا وان�رصفوا) �إذعان ًا ل�سلطة القوة ،بل
فيه ت�صميم على التحدي ،لقوله(:ان�رصفوا) ،وكذا قوله(:وادخلوا حفل ع�شاء
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راق�ص وان�رصفوا ) فيه �إ�شارة �إىل حتمية زوال االحتالل ،وباملقابل تتمثل يف
قوله (:نحر�س ورد ال�شهداء) ر�ؤيا ت�شري �إىل حتمية االنت�صار ،لينفتح الن�ص على
جانب تب�شريي يوحي به الفعل امل�ضارع ( ن�شاء) ،الذي ميثل التفات ًا مع املا�ضي
( �شئتم) املذكور يف املقطع الأول ،وي�شكل معه تطابق ًا على م�ستوى الزمن
وعلى م�ستوى الداللة ،وعلى م�ستوى اخلطاب �أي�ض ًا ،انظر �إىل �ضمري املتكلمني
(نحن) املقدر يف قوله( :ن�شاء) ،و�ضمري �أنتم الظاهر يف قوله� ( :شئتم) ،لتجد
�أنّ التطابق قائم بني الظاهر وامل�سترت ،ثم انظر كيف حتلى ذلك التطابق بدالالت
�شتى� ،أظهرها �أنّ الق�صيدة جزء من التحدي وجزء من ال�رصاع ,بو�صفها ت�سند
الفعل (ن�شاء) �إىل جملة من املتكلمني مبن فيهم �صاحب الن�ص.
ميعن الن�ص يف املقطع الثالث يف التكرار ،وهو تكرار لفظي يف غالبيته
ال�شعري عامة:
ّ
ي�شف عن متا�سك الن�سج ّ
�أيها املارون بني الكلمات العابرة
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كالغبار املر مروا �أينما �شئتم

لنا ما لي�س ير�ضيكم لنا امل�ستقبل

عالمــات

ولنا يف �أر�ضنا ما نعمل

ولكن ال متروا بيننا كاحل�رشات الطائرة
فلنا يف �أر�ضنا ما نعمل
ولنا قمح نربيه ون�سقيه ندى �أج�سادنا
ولنا ما لي�س ير�ضيكم هنا
حجر �أو خجل
فخذوا املا�ضي �إذا �شئتم �إىل �سوق التحف
و�أعيدوا الهيكل العظمي للهدهد �إن �شئتم
على �صحن خزف
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التكرار هنا �أ�شبه بالعجني املُملك ،وب�رصف النظر عن الناحية الإيقاعية
التي �أفادها التجان�س اللفظي بني ( املُر ) و (مروا) والت�شكيل الالحق يف قوله:
(ال متروا) ،الذي ينطوي على عالقة �ضدية تفتقت من قلب التجان�س بني (مروا
ـ ال متروا) ،ف�إنّ هذا ال�رضب من التكرار منوط ب�رضب �آخر �أظهره الن�ص على
م�ستوى ال�سطح من خالل لفظ (�شئتم) لي�ستحكم بالبنية العميقة ،وما م�ؤدى
الت�ضاد الذي �أفاد التخيري بني ( مروا ـ ال متروا) �إال لإثبات معنى تنفيذ امل�شيئة،
�أي القدرة على الفعل ،وهذا حمقق يف �ضوء امتالك قوة الإجناز ،ومع ذلك ف�إنّ
التحقيق ال يعني كامل الإجناز ،لأن �إجناز املرور كعدمه طاملا �أن الق�صيدة ال تعده
�أكرث من غبار متطاير ( :كالغبار املر مروا �أينما �شئتم) ،وهذا بطبيعة احلال ال مينع
من مقاومته و�إزالته (ولكن ال متروا بيننا كاحل�رشات الطائرة).

على �أية حال جاز الغر�ض من التكرار املعنوي املراد من ( حجر �أو
خجل) �إىل غر�ض ميكن ت�سميته بالت�شكيل الرتكيبي اجلديد الذي نحت �إليه
الق�صيدة احلديثة عموم ًا ،الذي ال يتوخى املماثلة �أو املطابقة بقدر ما يتوخى
امل�شاكلة ،ومعناها ت�ساوي املكان مع اختالف احلال ،فكان الرتكيز هنا على
متاثل ال�صيغة (حجر = خجل) من حيث الوزن ومن حيث الإيقاع  ،من �أجل
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ثم ي�أتي الرتكيز على تكرار لفظ ( حجر) ب�صورة منطية �شملت �أغلب
مقاطع الن�ص ،مع ما يع�ضده على امل�ستوى الرتكيبي من تو�سع يف جماالت
الداللة ب�صورة ال تقبل التعيني يف قوله ( :ولنا ما لي�س ير�ضيكم هنا حجر �أو
خجل) فـ “�أو” تفيد التخري وهي عاطفة ،مبعنى ما لي�س ير�ضيكم هنا حجر
وما لي�س ير�ضيكم هنا خجل ،بق�صد الرتادف البعيد داللي ًا لوجود فارق على
امل�ستوى اللغوي بني (حجر) و(خجل ) ،فاحلجر املراد ،بالنظر �إىل املرجع،
�أداة للمقاومة ،واخلجل ،يف �أدنى معانيه �إىل هذا ال�سياق ،احلرية والثقل
واال�ضطراب ،فهل �أراد الن�ص من خالل هذا الرتادف التعبري عن الالمعنى� ،أي
االنتقال باملعنى �إىل درجة ال�صفر ،وتعطيل اللغة لت�ستحيل �أ�صوات ًا فح�سب؟
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ذلك �أراد املن�شئ �إيجاد عالقة �سياقية بينهما حتدد املعنى بطريق �إزاحة الداللة
املعجمية ،وت�أ�سي�س داللة جديدة من �ش�أنها منح الن�سيج ال�شعري خ�صوبة
وجدة.
داللة احلجر يف الن�ص مركزية �أ�سها امل�شيئة ،وتكرار هذه الكلمة يف
موا�ضع �شتى يك�سب الن�ص ات�ساق ًا على م�ستوى البنية ال�سطحية ،مع �أنه على
امل�ستوى العميق يحيل على تعار�ض مق�صود بني املفهومات لغر�ض تداويل،
مبعنى �أن ذلك التعار�ض �أ�شبه بالفراغ �أو الالمعنى الذي ي�ستثري املتلقي ويدعوه
�إىل مزيد من الت�أمل.
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التكرار يف الن�ص ميثل تقنية ال تقف عند تخ�صيب الن�سيج الأدبي ،بل
يجوزه �إىل �رضب من االنزياح الذي يو�سع الفارق من حيث الداللة بني الإجناز
الذي ي�شي به الفعل ،والقدرة التي ي�شف عنها القول ،فالفعل (�شاء) بداللته
النحوية له جمال �إجنازي؛ لكونه حدث ًا مقرتن ًا بزمن � ،إال �أنه من جهة حتقق الداللة
من الناحية املرجعية ال تنجم عنه �أهمية� ،أو �أنه عبثي فقال ( :فخذوا املا�ضي
�إذا �شئتم �إىل �سوق التحف) ،مبعنى �أنه ال حا�رض لكم يدل على وجودكم وال
حقيقة حلالكم ،فلي�س لكم �سوى املا�ضي(�شئتم) فاعر�ضوه يف �سوق التحف،
ثم �أردف (و�أعيدوا الهيكل العظمي للهدهد على �صحن خزف) �إمعانا يف
ال�سخرية والتهكم ،حني جعل هيكلهم املزعوم كع�ش الهدهد الذي هو يف
نهاية الننت والقذارة ،فقيل �إن الهدهد عند العرب طائر مننت البدن يف جوهره
وذاته ،و�سبب ذلك كما يورد النويري� :أنَّ القنزعة التي على ر�أ�سه جيفة �أمه،
�إذ قربها يف ر�أ�سه ملا ماتت ،وقيل� :إن �سبب نتنه �أنه يطلب الزبل ،ف�إذا وجده
نقل منه وابتنى بيت ًا ،ف�إذا طال مكثه يف البيت ،ويف مثله ولد ،اختلط ري�شه
وبدنه بتلك الرائحة فورث ابنه الننت كما ورثه هو من �أبيه وكما ورثه �أبوه من
جده(.)10

يف املقطع الرابع مقابلة بني واقع احلال وا�ستدعاء التاريخ ،مما �أ�سهم يف
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النفاذ من البنية ال ّلغوية ال�سطحية �إىل بنية فكرية ت�ؤ�س�س قرارة الن�ص وتنطوي
على كامل مق�صديته� ،أق�صد االنتقال من جمرد التقابل بني وحدات اللغة يف
ن�سقني تامني من جهة املعنى �إىل تر�سيخ �أمثولة تف�ضي �إىل حتمية زوال االحتالل،
يقول:
�أيها املارون بني الكلمات العابرة
كد�سوا �أوهامكم يف حفرة وان�رصفوا
و�أعيدوا عقرب الوقت �إىل �رشعية العجل
املقد�س
�أو �إىل توقيت مو�سيقى امل�سد�س
فلنا ما لي�س ير�ضيكم هنا فان�رصفوا
ولنا ما لي�س فيكم  ،وطن ينزف �شعب ًا
ي�صلح للن�سيان �أو للذاكرة
تتفتق الر�سالة مع تكثيف فعل الأمر (كد�سوا) تع�ضده �صيغتا �أمر بالزمة
العطف( :وان�رصفوا) (و�أعيدوا)؛ ليحدث تقابل على م�ستوى الداللة بني
تكدي�س الأوهام يف احلا�رض ،وهذا ما يطول حلم املحتل بالبقاء ،و�إعادة الزمن
�إىل حكاية العجل� ،أي �إىل املا�ضي ،وهذه فكرة تطرد فكرة دميومة االحتالل،
لترتاجع يف �ضوئها الأوهام ،فينعقد التقابل بني حلم زائل وحقيقة ثابتة� ،أي
بني وجود قائم حمكوم بالزوال ،بدليل الواقعة التاريخية احلقيقية املتمثلة بق�صة
العجل ،وهي حقيقة حم�صورة مورفولوجي ًا بني وهمني :وهم يحيل عليه لفظ
(�رشعية) ،ووهم �آخر ي�شي به لفظ (املقد�س)؛ ليغدو الرتكيب (�رشعية العجل
املقد�س) ،واحلقيقة التاريخية تقول� :إن هنالك عج ً
ال لكنه غري �رشعي وال
مقد�س ،وكذا اللغة تقول �سمي العجل عج ً
ال من اال�ستعجال ،و�أ�صل ذلك �أنّ
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بني �إ�رسائيل تعجلوا بعبادة العجل ،فكان ذلك بالء �أ�صابهم بطريق ال�سامري
الذي �صنع لهم عج ً
ال من حليهم ،و�ألقى عليه قب�ضة من تراب من �أثر فر�س

جربيل عليه ال�سالم ف�صار له خوار(.)11
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تت�ضافر الدالالت يف �سائر املقطع مع الأمثولة� ،أو املق�صد الذي يريد
الن�ص تبليغه للمتلقي� ،إذ االنتقال من حرف العطف (و) �إىل احلرف (�أو) من
�ش�أنه الإيحاء ب�سعة الأوهام التي بنى عليها االحتالل كيانه؛ �إذ �أفادت (�أو)
التخيري بني وهمني� ( :رشعية العجل املقد�س) و(توقيت مو�سيقى امل�سد�س)
وفيهما م�ؤ�رشا زوال ،ذلك لأن الكيان املزيف �أ�س�س وجوده على �أكذوبة
(�رشعية ـ املقد�س) وعلى قوة مادية (مو�سيقى امل�سد�س)� ،أي �إثبات �أيديولوجيته
بقوة ال�سالح ،لتغدو �رشعية ومقد�سة ،وهذا حمال؛ لأن ال�رشعية ال تثبت �إال
باحلق ،من �أجل ذلك كان يف �صميم الكيان املحتل عوامل انهياره ،و�أ�سباب
زواله ،من هنا يعلو �صوت التحدي الواثق يف قوله ( :وطن ينزف �شـعب ًا)،
ولي�س ذلك فح�سب؛ بل �إن الوطن (ينزف وطن ًا) ،وهنا تتمثل ال�رشعية من
خالل عالقة تتخطى التناظر ،لأن ال�رصاع قائم بني وهم زائف ،وحق را�سخ،
فانتفى بذلك املنطق ،وتال�شى املعقول ،من �أجل ذلك كانت الوحدات اللغوية
املعربة عن ذلك ال�رصاع ت�ؤ�س�س عالقات �ضدية يت�سع يف �ضوئها املعنى ،جماوزاً
احلدود ،وجمانب ًا املعتاد ليدنو من الالمعنى ،ففي هذه احلال املطلقة ينزف الوطن
وطن ًا ،ويغدو الوطن يف الآن نف�سه �صاحل ًا (للن�سيان والذاكرة).

ولكن ال تقيموا بيننا

عالمــات

�آن �أن تن�رصفوا ومتوتوا �أينما �شئتم

يف املقطع اخلام�س حتول كلي �إىل الزمن احلا�رض انطالق ًا من الآنية
المتالك كل الأزمنة يف قوله:
�أيها املارون بني الكلمات العابرة
�آن �أن تن�رصفوا وتقيموا �أينما �شئتم
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ولكن ال متوتوا بيننا
فلنا يف �أر�ضنا ما نعمل
ولنا املا�ضي هنا ولنا �صوت احلياة الأول
ولنا احلا�رض واحلا�رض وامل�ستقبل
ولنا الدنيا هنا والآخرة
الأفعال امل�ضارعة هنا (تن�رصفوا ـ تقيموا ـ متوتوا) تت�ضافر من حيث
الداللة مع الفعل (�آن) ،لتف�ضي هذه الوحدات جميع ًا �إىل تقلي�ص الزمن احلا�رض
�إىل درجة ال�صفر ،ومعلوم �أن احلا�رض من �أق�رص الأزمنة ،ي�ضاف �إىل ذلك ح�رصه
بالآنية؛ رغبة يف اخلال�ص و�إنهاء وجود املحتل ،وقد �أحال ترتيب الأفعال على
هذا املعنى (�أن تن�رصفوا ومتوتوا)؛ �إذ االن�رصاف يتبعه املوت ،ثم ي�أتي النهي
(ال تقيموا بيننا) ( ال متوتوا بيننا)� ،أي وجوب اخلروج من املكان ،ووجوب
اخلروج من الزمان( :ولنا املا�ضي) و(لنا احلا�رض) و(امل�ستقبل) .
فاخرجوا من �أر�ضنا
من برنا من بحرنا
من قمحنا من ملحنا
من جرحنا من كل �شيء
واخرجوا من مفردات الذاكرة
�أيها املارون بني الكلمات العابرة
تنهي الق�صيدة بهذا املقطع خطها الت�شكيلي امل�ستدير بو�ساطة العودة
�إىل النقطة التي بد�أت منها على م�ستوى الوحدة ال�شعرية� ،إذ بد�أت بفعل الأمر
(احملوا) الذي جاء يف م�ستهل املقطع الأول ،ثم عاد املقطع الأخري �إىل هذه
ال�صيغة نف�سها (اخرجوا) ،كما حدثت ا�ستدارة �أخرى على م�ستوى البناء
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عامة ،فاختتمت الق�صيدة بالرتكيب الذي بد�أت به� ,أعني�( :أيها املارون بني
الكلمات العابرة)  ،لترتك يف الأفق �شك ً
ال بياني ًا �أ�شبه بالدائرة التي تبد�أ بنقطة ثم
تنتهي يف النقطة ذاتها ،ويف داللة متناغمة مع طبيعة ال�رصاع الدائر بني مغت�صب
ومقاوم ،وال�رصاع مل يح�سم بعد ،وهو ال يزال يدور يف فلك الزمن ،وهذا
ما �أف�ضى �إليه البناء الن�صي عامة يف �إحالته الواقعية ،يف حني �أن البنى ال�شعرية
يف نزوعها �إىل الأمر حتيل على حتد وت�صميم و�إرادة م�شفوعة بتجربة ن�ضالية
�أعطت كامل الأمل للق�صيدة لتكون مب�رشة بحتمية اخلال�ص والن�رص .

 - 3اخلـامتــــة:
ميكن تركيز الكالم بعد تقطيع ق�صيدة دروي�ش الآنفة ،وحتليل كل مقطع
على حدة ،بالنظر �إىل النقاط الآتية:
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 تنزع الق�صيدة يف مقاطعها عامة �إىل الالمعنى ،م�سجلة بذلك انزياح ًا �شام ًال
على امل�ستوى اللغوي ،بغية ت�أ�سي�س �شبكة من التعالقات اجلديدة التي
ت�ستمد حيويتها من جتربة الن�ضال ،وال�سيما االنتفا�ضة التي �أزالت الفوارق
بني القوى ،ف�أظهرت لأول مرة منذ تفجر ال�رصاع العربي الإ�رسائيلي �أن
بو�سع اجل�سد �أن يواجه دبابة ،واحلجر يواجه قنبلة ،ولي�س ذلك فح�سب؛
بل �إن االنتفا�ضة حطمت املنطق ،وخرقت املعهود ،ف�أثبتت فاعلية الإرادة
والت�صميم والتحدي ،ومن الطبيعي �أن تتحول الأفكار وتتغري القيم ،نتيجة
هذا الإجناز املذهل على م�ستوى الواقع ،من هنا مل يعد هنالك وهم وخوف
وتردد من قبل املقاوم ،الذي ال ميتلك �سالح ًا ي�ضاهي �أ�سلحة املغت�صب،
�إذ �صار �أن بو�سعه �أن يقاوم بال �سالح وينت�رص من دون �آلة حرب ،ذلك
لأن اجل�سد والدم واحلجر �أ�ضحت يف �ضوء التجربة مفردات التحدي
احلقيقية.
 هذا التحول الذي جرى يف الواقع امتد بطريق دروي�ش �إىل الق�صيدة ،فلمتكرتث بو�سائل الأداء وطرائق الفن ،ومل تق�صد �إىل تقدمي نف�سها بطريق
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التقانات ال�شعرية ،و�إمنا عمدت �إىل التجريب ،فاختربت الألفاظ ،ثم �أجرتها
يف �سياقات جديدة ،يف �سبيل بلوغ الالمعنى ،لذا انزاحت يف لغتها عن
املعجم؛ لتنهل من واقع التجربة ،وت�ؤ�س�س بذلك ن�سق ًا غري معتاد من القيم،
متام ًا كما كانت املقاومة ،يف طور االنتفا�ضة ،ت�ؤ�س�س قيم ًا جديدة ،ولوال
ذلك ملا كان احلجر يقاوم دبابة ،وكذا دروي�ش بلغ هذه الغاية يف ق�صيدته
التي تفتقت من خاللها عالقات رديفة للن�ضال ورديفة للمقاومة ،فكانت
بحق و�سيلة �أخرى من و�سائل املقاومة وجتربة جديدة من جتارب الكفاح
الفل�سطيني �ضد املحتل الغا�صب.

الهوام�ش

( )2ابن عبد ربه ( العقد الفريد) ط بوالق 1875م� ،ص .112/2
( )3القر�شي ،حممد بن �أبي اخلطاب� ،أبو زيد (ت 170هـ)( ،جمهرة �أ�شعار العرب يف اجلاهلية
والإ�سالم) انظر فهر�ست الكتاب.
( )4الغذامي ( اخلطيئة والتكفري) �ص.89
( )5ح�سنني � ،صالح ( النحو والداللة) مكتبة الآداب بالقاهرة �ص.223
( )6الزخم�رشي ( �أ�سا�س البالغة) م  :مرر.
(� )7سورة يو�سف �آية.43:
( )8ابن منظور ( ل�سان العرب) م :عرب.
( )9انظر مثال �إىل �صنيع عبد امللك مرتا�ض يف كتابه (التحليل ال�سيميائي للخطاب ال�شعري)� ،إذ
قدم قراءة مف�صلة للبنى ال�شعرية يف ق�صيدة �شنا�شيل ابنة اجللبي لل�سياب ،متخذاً من التقطيع
و�سيلة حتليلية من دون �أدنى حماولة للتمييز بني الوحدات الهام�شية والوحدات املركزية �أو
املفتاحية.
( )10النويري ( نهاية الأرب) �ص.432/3
( )11الأب�شيهي ( امل�ستطرف) �ص .511
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( )1يف الل�سان  :الن�سخ اكتتابك عن كتاب حرف ًا بحرف  ،والأ�صل ن�سخة ،واملكتوب عنه ن�سخة؛
لأنه قام مقامه ( مادة ن�سخ).
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حتوالت ال�شعر العربي املعا�رص
عبدالعزيزموايف

ومغامرة)(� .)1إن هذا االنف�صال ،على العك�س مما يت�صور كمال �أبو ديب ،هو
�شكلي حم�ض� ،إذ �إنه ما من �شكل جديد ا�ستطاع �أن يق�ضي على �شكل قدمي..
�إنه احتواء ولي�س نفي ًا.
�إن �أحد جتليات تلك الإ�شكاالت املمتدة ،تتمثل يف العالقة بني الفكر
والكلمات .ونحن – يف هذه الدرا�سة – ال ننوي �أن نطرح ح ً
ال ،ولكننا
�سوف نتتبع مفهوم ًا ،فال�شاعر عادة – كما يقرر جون كوهني – (ال يرتك نف�سه
لكي جترفه الكلمات ،لكنه يتحدث عن حقيقة لي�ست خالية من املعنى� ،إال
من وجهة نظر القانون املو�ضوعي .وهي البد �أن تظل كذلك ،حتى ين�سحب
القانون املو�ضوعي من الذهن ،ليحل حمله قانون �آخر)( .)2فما هي تلك احلقيقة
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من الطبيعي �أن تظهر يف م�سرية الأدب عرب التاريخ� ،إ�شكاالت ممتدة
يف الزمن .ويف ظل تلك الإ�شكاالت ،تتطور حركة ال�شعر عند حماولة الإجابة
على الأ�سئلة التي تطرحها .وعرب كل حماولة ،ف�إن الأزمنة املختلفة تطرح
وجهات نظر متباينة .وهكذا ،تت�شكل االجتاهات الأدبية .فاحلداثة يف كل
الع�صور ،باعتبارها وعي ًا بالذات داخل الزمن( ،تعني التغري بو�صفه حركة تقدم
ما�ض ،ومن هنا،
�إىل الأمام ،وهذا �رس م�أ�ساتها :فكل تقدم هو انف�صال عن ٍ
كان وعي احلداثة لنف�سها ،بو�صفها انف�صام ًا ،واالنف�صام دائم ًا فعل توتر وقلق
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التي تطرح قانونها اخلا�ص� ،سوى �أن تكون هي نف�سها – من وجهة نظرنا – ما
ميكن �أن ن�سميها بـ «ر�ؤية العامل»؟
ومن املهم – بداية – �أن نتتبع مفهوم ر�ؤية العامل يف م�صادره
الإب�ستمولوجية املختلفة ،حتى ال تلتب�س علينا النتائج التي ميكن �أن نتو�صل �إليها.
�إن هذا املفهوم حديث ن�سبي ًا� ،إذ مل يظهر �إال مع ظهور علم اجتماع الأدب يف
الن�صف الأول من القرن الع�رشين .وقد �أطلقه جورج لوكات�ش ،ثم طوره من
بعده لو�سيان جولدمان ،الذي يرى �أن ر�ؤية العامل – كمفهوم – (تكمن يف
الطريقة التي يح�س بها الفنان ،وينظر من خاللها �إىل واقع معني .ومبعنى �آخر،
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هي الن�سق الفكري للكاتب الذي ي�سبق عملية حتقق نتاجه الأدبي)( .)3على �أن
املعجم الفل�سفي املخت�رص يتناول هذا املفهوم ب�شيء من التف�صيل ،يتفق ووجهة
النظر املارك�سية ،حيث يرد به �أن ر�ؤية العامل (هي ن�سق متكامل من النظرات
�إىل العامل� ،أي �إىل الطبيعة واملجتمع والفكر� ...إن لكل من الب�رش ر�ؤيته اخلا�صة
للعامل ،التي تت�شكل عفوي ًا لدى البع�ض ،يف حني ي�صوغها الآخرون على
واع� ...إن لكل من الب�رش ر�ؤيته اخلا�صة للعامل ،يتحدد مب�ستوى التطور
نحو ٍ
االجتماعي والعلم والتنوير)( .)4وعلى ذلك ،ن�ستطيع �أن نب�سط الت�صورات
ال�سابقة ،فنقول� :إن ر�ؤية العامل هي ّنية للكاتب عند ال�رشوع يف الكتابة ،والتي
ت�شكلها ثقافته ووعيه الأيديولوجي .ومبعنى �آخر ،هي الت�صميم املبدئي ملعمار
الفكرة /الر�سـالة ،الذي قد تتغـري بع�ض تف�صيـالته �أثـناء عمـلية الكتـابة ،لكن
ال تتغري م�ساحته �أو ارتفاعه� ،إذا جاز الت�شبيه.
والآن ،ي�صبح ال�س�ؤال هو :كيف ميكن �أن نتتبع ذلك املفهوم ،يف حركة
ال�شعر العربي املعا�رص؟.

االجتاه الكال�سيكي ور�ؤية العامل
كان ال�شاعر العربي القدمي هو �صوت القبيلة ،الذي ينوب عنها يف
التغني مب�آثرها ،ويف التهوين من �ش�أن �أعدائها� .إن فعل «الإنابة» قد ا�ستلب ذات
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ال�شاعر ،حتى مل يعد له وجود خارج اجلماعة الب�رشية التي ينتمي �إليها .لذلك،
ف�إن ال�شعراء املولدين كانوا يحاولون االنت�ساب �إىل �إحدى القبائل لي�صبحوا
موايل لها ،لأن الذات الفردية مل يكن لها وجود خارج جماعة ما .ومن هنا،
كان �أق�سى عقاب اجتماعي توقعه القبيلة على �أحد �أفرادها هو “اخللع”� ،أي
�أن يكف الفرد بالقوة عن االنتماء �إليها .وبالتايل ،ظل ال�شاعر طوال الع�صور
الكال�سيكية جمرد �أداة ،ولي�س كينونة اجتماعية ،فيما عدا ا�ستثناءات قليلة ،ال
ت�ؤثر على �صحة القاعدة.

ومن جممل الت�صورات ال�سابقة ميكن �أن ن�صل �إىل نتيجة م�ؤداها �أن مفهوم
«ر�ؤية العامل» بالن�سبة لل�شاعر الكال�سيكي ،كان يتم عرب «الأغرا�ض ال�شعرية».
و�إذا كانت هذه النتيجة ت�صدق على عامود ال�شعر العربي عرب التاريخ ،ف�إنها
ت�صدق �أي�ض ًا يف الع�رص احلديث على �شعر حركة «الإحياء» ،فالبارودي مل
يختلف �شعره ،من حيث اللفظ �أو املعاين �أو الأخيلة ،عن النماذج ال�سابقة
عليه� .أما «�أحمد �شوقي» ،مل يطر�أ على �شعره تغري ما عن ال�سلف� ،سوى تناوله
بع�ض املو�ضوعات الع�رصية ،لكن مبنظور تراثي .وقد ظل �شعره رهن ًا بالأغرا�ض
ال�شعبية التقليدية ،من مدح وهجاء وغزل ،بالإ�ضافة �إىل الو�صف والوطنيات
والق�صائد الدينية.
وباعتبار �أن �شوقي ميثل حالة منوذجية للدر�س� ،إذ �إنه �شاعر كال�سيكي
من وجهة نظر فنية ،كما �أنه �شاعر معا�رص من وجهة نظر زمنية ،لذا ،ف�إنه �أف�ضل
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لقد كانت الق�صيدة نتاج ًا لتغري احلالة النف�سية والعقلية لل�شاعر ،وهذا
التغري هو الذي يدفع ال�شاعر للتعبري عن غر�ض �شعري ما ،يف ظرف نف�سي �أو
اجتماعي �أو تاريخي معني .ومل تكن ر�ؤيته للعامل تختلف كثرياً عما ينتظره منه
املجموع ،باعتبار �أن الق�صيدة نتاج للحالة العقلية والنف�سية لهذا املجموع،
وما ال�شاعر �إال �صاحب �إمكانية و�صنعة ،جتعله �أقدر من الآخرين على التعبري
عما جتي�ش به نفو�سهم.
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منوذج ميكن �أن نخترب النتيجة ال�سابقة عليه كما �أنه النموذج الأمثل ،لأنه «كان
�صوت �أمته و�صوت ع�رصه ..والعبقري لي�س واحداً بل كثري كما يقولون.

و�إذا �شككت فت�أمل ق�صائده يف« :كبار احلوادث يف وادي النيل» ،و«الهمزية
النبوية» ،و«انت�صار الأتراك» ،و«ذكرى املولد» ،و«م�رشوع ملرن» ،و«م�رشوع
 28فرباير» ،و«خالفة الإ�سالم» و«على �سفح الهرم» ،و«االنقالب العثماين»،

و«وداع اللورد كرومر« ،و«العلم والتعليم» ،و«بنك م�رص» ،و«نهج الربدة»،

و«ذكرى دن�شواي» ،وغري ذلك كثري»( .)4ومن خالل تلك الأمثلة ،والتي

يرى د .حممد زكي الع�شماوي �أنها دليل عبقرية �شوقي ،ف�إننا نرى �أنه مل يكن
�سوى �صوت �أمته بالفعل ،لكنه مل يكن نف�سه� ،أي �أنه كان يكتب طبق ًا ل�رشوط
املجموع ،وطبق ًا ملا يريده الآخرون منه.

�إن ر�ؤية العامل لدى �شوقي� ،ش�أنه كل ال�شعراء الكال�سيكيني ،تت�شظى عرب

الأغرا�ض .و�أهم جزئية يف تلك الر�ؤية ،هي ا�ستدعاء املا�ضي الذهبي للعرب
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يف مواجهة احلا�رض الذهبي للغرب ،لكي يتحقق نوع من التوازن النف�سي لدى
املجموع الذي ميثله .لقد كان ا�ستلهام �شوقي للرتاث الديني ميثل منظوراً هام ًا
يف تلك الر�ؤية� ،إذ �إنه يعيد �إىل �سمعنا (روح الرتاث ،حيث احلركة واحلنني،

وحيث الرباءة وال�صبوة ..وانظر بعد ذلك �إىل روح الرتاث ومتثل �شوقي لأمته،
حني يرفع م�صري كل فرد فينا �إىل م�ستوى م�صري الإن�سانية ،فيلتقي �صوت �شوقي

– يف ق�صيدة «ذكرى املولد» – ب�صوت املجموع:
فمـــن يغــ ُّرت بالـدنـيـــــا فــ�إين

أبليـت الثــــيــابا
لب�سـت بها ف� ُ
ُ

برو�ضها ورداً و�شوكاً
جنيت ِ
ُ

وذقت بك�أ�سِ ها �شـهداً و�صـابا
ُ

غري
حكـــم اهلل حكماً
ِ
فلم �أ َر َ

بـــــــاب اهلل بـابـــا
ومل �أ َر دون
ِ

مـت يف الأ�شـــيا ِء �إال
وال عـ َّظ ُ
حــي
كر ُ
وال َّ
مـــت �إالّ وجـ َه ٍّ

أدب اللبابا
�صحيح
العــلم وال َ
ِ
َ

يق ِّلـد قـومـــه املنــن الرغـــابا()5

َ

َ
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ففي الأبيات ال�سابقة ،يحاول �شوقي �أن يعدد �أبعاد احل�ضارة التي �شيدها
الإ�سالم ،بقيمها الروحية ،لكي تقف يف وجه احل�ضارة الغربية “الغالبة” .ومن
خالل تلك الر�ؤية الدينية �أي�ض ًا ،جند �أنه – حني ي�صف الر�سول – يتجاوز اجلزئي
والفردي �إىل العام وال�شامل ،من خالل ر�ؤية �إن�سانية �شاملة ،وهذه الر�ؤية ال
تتحقق �إال عرب غر�ض «املدح»:
خلق
النا�س من ٍ
أ�سمح ما يف ِ
ُر ِز ْق َت � َ

التما�س العذ ِر يف ال�شيَ ِم
�إذا ُر ِز ْق َت
َ

حيث �إن التما�س العذر للآخرين ،باعتبارهم ب�رشاً ،من طبيعتهم اخلط�أ،
�إمنا ي�شري �إىل �سمة �إن�سانية نبيلة ،فالإن�سان – على حد تعبري الع�شماوي – �سجني
جتربته وطبيعته ،ومن ال�صعب �أن تتغري.

ومن خالل تلك الر�ؤية الإن�سانية ال�شاملة ،ف�إن �شعر �شوقي يتخذ منحى
�أنطولوجي ًا ،حني يناق�ش ق�ضية الوجود الإن�ساين يف ق�صيدة “جمنون ليلى”.
ولكن يقلل من هذا املنحى �أنه يتناول تلك الق�ضية من خالل غر�ض �آخر،
هو غر�ض «الو�صف»� ،إذ ي�صف قرب املجنون ،باعتباره رمزاً للفداء الإن�ساين،
الذي يج�سد الفناء عرب ذاكرة الآخرين :وهنا ت�صبح الو�سيلة «الغر�ض» �أهم من
الغاية:
يُزا ُر كثرياً فدون الكثري

فغِبّاً فيُن�سي ك�أنْ مل يُ َز ْر

وكتاباته يف الأغرا�ض الأخرى كثرية ،لكن ما ينتظمها جميع ًا �أنها تنتمي
�إىل �سلم القيم الذي ي�شكل �أخالقيات ع�رصه ومثالياته .ففي غر�ض «احلكمة»
يقول:
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وعلينا �أن نتقبل الآخرين ،ون�ساحمهم ،لرنتفع �إىل �أ�سمى مراتب الإن�سانية،
من خالل مبد�أ قبول الآخر ،الذي هو �أهم مبادئ الإن�سانية املعا�رصة ،التي �أتت
بها احل�ضارة الغربية ،وعلى ذلك نكون نحن الأ�سبق يف ا�ستلهام تلك القيم
واملبادئ.
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تكا ُد من �صحب ِة الدنيا وخربتِها

الظن بالدنيــا وما فيها
تُ�ســي ُء َّ

فال�شعر هنا هو جمرد نظم خال من اخليال وحتى من ال�صور البالغية،
لكن قيمته ي�ستمدها من الغر�ض الذي قيل فيه ،ال من عنا�رص ال�شعرية التي
يفتقدها.
كذلك ف�إن منظوره �إىل ال�شجاعة ي�ستمده من عنا�رصه الرتاثية ،حيث
كان الفار�س العربي نقطة التقاء للعديد من املتناق�ضات ،التي ت�صنع مع ًا ك ً
ال
اجتماعي ًا ي�شكل منوذج ًا راقي ًا للإن�سانية:
�إن ال�شجاع َة يف الرجالِ غالظ ٌة

ما مل تزنْهـــــا ر�أفــــ ٌة و�ســـخا ُء

�أما غر�ض «العظة» ،وهو �أكرث الأغرا�ض العربية قبو ًال داخل الذاكرة
العربية ،ف�إن �شعر �أحمد �شوقي ي�شتمل على الكثري الذي قيل فيه:
�صالح �أم ِرك للأخالقِ مرج ُعه
ُ

ت�ستقم
النف�س بالأخالقِ
ِ
فق ّو ِم َ
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وهناك الكثري من هذا ال�شعر برتدد يف خمتلف مراحل التعليم ،بل
وي�ست�شهد به يف الأحاديث اليومية ،التي يرددها رجل ال�شارع ،لأن �شعر
�شوقي ،بالرغم من �صعوبته الن�سبية للمتلقي العام� ،إال �أنه قريب من نف�سه،
لأنه يقول ما يريد �أن يقوله هو نف�سه ،ثم �أنه يتبع نف�س الأعراق الأخالقية التي
ت�شكل املثل الأعلى االجتماعي.

�إن ق�صيدته «�إن�شاء �أيديولوجي»)(� .)6إن تلك الر�ؤية – ذاتها – هي تعبري
عن �أيديولوجية االنتماء �إىل املا�ضي عرب ر�ؤى �سلفية ،يتم تبنيها داخل الن�ص
ال�شعري.

عالمــات

و�إذا كان اخلطاب الأيديولوجي ال�سلفي هو الذي جعل عثمان بن

لقد كانت ر�ؤية العامل لدى �شوقي ،كما �أ�شار �إىل ذلك �أدوني�س ،يف
معظم ق�صائده هي ر�ؤية �أيديولوجية ،حيث �إن �شوقي كان (ي�ستخدم الكالم
بطريقة �أيديولوجية ،م�ستعيداً به خطاب ًا موروث ًا م�شرتك ًا .ونقول تبع ًا لذلك:
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عفان ،بالرغم من مطالبة امل�سلمني له برتك اخلالفة ،يقول� :إنه لن يخلع قمي�ص
اخلالفة الذي �ألب�سه اهلل �إياه ،ف�إن �شوقي ي�ستعري تلك الأيديولوجية ،والتي
�سادت يف الع�صور الإقطاعية من �أن امللك هو ُّ
«ظل اهلل على الأر�ض» ،ليقول
عن اخلديوي توفيق:
باب نوالِـه
هذا العزي ُز ،وذلك ُ
�أو ما ترى ال�سادات يف �أبوابِه

تتبخ ُرت النعمـا ُء حتت ظـــاللـ ِه

الت�رشيف با�سـتقبال ِه
ترجو لها
َ

ويظ ُّلهم «ظلُّ الإلَه» فكلهــم

�آتيه عبــداً خا�شــعاً جلـــاللـــ ِه

والأنطولوجي)(.)8

االجتاه الرومان�سي ور�ؤية العامل:
مل يرتق مفهوم اخليال �إىل ذروة تعدل ما و�صل �إليه يف االجتاه
الرومان�سي .فقد اهتم به �أ�ساطني الرومان�سية :كولريدج وبليك ووردزورث
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ويف نهاية احلديث عن ر�ؤية العامل لدى �شوقي ،باعتباره منوذج ًا مثالي ًا
لل�شاعر الكال�سيكي ،ف�إننا نتفق مع حمادي �صمود يف �أننا (�إذا �أكدنا على
�أن �شوقي �شاعر كبري ،فالبد �أن ن�ؤكد �أي�ض ًا على �أن �شعره ال ينبني على ر�ؤية
متكاملة .والر�ؤية عن�رص مهم يف تعريف ال�شعر .ونحن ن�ستعمل املفهوم ،ويف
نظرنا كل االحرتازات املعرفية واملنهجية التي �أحاطت به يف النقد الغربي يف
ال�سنوات القليلة املا�ضية ،وهي احرتازات انتهت �إىل نق�ض فعاليته يف متييز
اخلطاب الأدبي عن اخلطابات الأخرى .ونعني بالر�ؤية – �أ�سا�س ًا – عالقة
املن�شئ مبو�ضوعه وبالعامل الذي ينحت معامله باملادة املتوفرة لديه ،وهي – يف
هذه احلالة – اللغة� .أي �أننا ن�ستطيع من خالل البنى اللغوية القائمة يف ن�صو�صه
�أمثا ًال للموجودات ،و�ضع ًا �أو وهم ًا� ،أن نرت�صد النواة العميقة التي ترتد �إليها
خمتلف املنجزات الن�صية ،باعتبارها الوالدة التي احت�ضنتها� ،أو الب�ؤرة التي
�أ�شعت بها .فالغاية هي الوقوف على املحل الهند�سي للثقلني :املورفولوجي
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و�شيلي .وقد �شكل هذا اخليال تفرد ال�شاعر ،طبق ًا لتفرد تخيله عن الأ�شياء
يف الطبيعة .وبذلك� ،أ�صبح اخليال معاد ًال للجمع بني ثنائية الذات والطبيعة.

لقد كان اخليال ،فيما قبل الرومان�سية ،يعترب �رضب ًا من الوهم الذي يخرج عن
حدود العقل ،حيث كان العقل عند بيكون ونيوتن هو حمور الكون .وقد خل�ص
بيكون تلك النظرة عن اخليال ،حني قال( :ملا كان اخليال غري مرتبط بقوانني
املادة ،فلعله ي�صل ،كما يحلو له ،هذا الذي ف�صمته الطبيعة ،ويف�صم هذا الذي
و�صـلته .ولهذا ف�إنه يعقـد بني الأ�شـياء زواجـ ًا وطـالق ًا غـري �رشعيـني)(� .)9أما

الرومان�سيون فقد كانوا – على العك�س من بيكون – يرون �أن الروح هي

احلقيقة الوحيدة يف هذا الكون ،و�أن الواقع املادي ما هو �إال زيف ووهم ،وال
ميكن الو�صول �إىل احلقيقة �إال عرب اخليال.
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وملا كانت الرومان�سية هي التعبري الفني عن تبلور الذات الفردية،
وجعلها حموراً للعامل ،ف�إن هذه الذات كانت تعمل على امتالك تفردها ،الذي
�أ�صبح هو القيمة احلقيقية لأي عمل فني متحقق .وكان على هذه الذات �أن

تنمي فرديتها من خالل امتالك التفا�صيل ،واخلروج من �رشك التعميم ،وهذا
هو بليك يقول�( :أن تعمم ،معنى ذلك �أن تكون �أحمق� ،أما �أن تخ�ص�ص فهذا

وحده ُيحدد املوهبة .فاملعارف العامة هي التي ميلكها احلمقى)( .)10وملا كان
الواقع املادي هو �أداة لقهر الذات الفردية وا�ستالبها ،ف�إن الرومان�سيني قد
وجدوا يف الطبيعة بدي ً
يفرون �إليها كي متار�س الذات
ال منا�سب ًا لهذا الواقعّ ،
حريتها .وهكذا ،احتلت الطبيعة – �إىل جانب الذات – مكانة مركزية يف
املذهب الرومان�سي.

ومن امل�ؤكد �أن ال�شعراء الرومان�سيني (وجدوا �إلهامهم الرئي�سي يف
الطبيعة .ومل يكن ذلك كل �شيء لديهم ،ولكنهم بدونه مل يكونوا �شيئ ًا ،لأنهم
وجدوا من خالله تلك اللحظات املجيدة ،عندما عربوا املنظور �إىل الر�ؤية،
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ونفذوا – كما اعتقدوا – �إىل �أ�رسار الكون)(� .)11إن عبور املنظور �إىل الر�ؤية

هو ما يهمنا يف هذا املجال.

ومن امل�ؤكد �أن ثنائية الذات /الطبيعة كانت ت�شكل «ر�ؤية العامل» لدى
كال االجتاهني ،لكن ظل االختالف متمحوراً حول �أ�سبقية �أي من الذات
�أو الطبيعة .وعلى ذلك ،ميكننا �أن ن�ستخل�ص �أن ر�ؤية العامل لدى احلركة
الرومان�سية العربية ،كانت نتاج ًا ملفهوم اخليال الرومان�سي ،ومبا �أن هذا اخليال
كان هو الرابطة الأ�سا�سية بني كل من الذات والطبيعة ،فيمكننا بالتايل �أن ن�صل
�إىل �أن هذه الر�ؤية قد متت من خالل ثنائية الذات /الطبيعة بدرجات متفاوتة
بني طريف تلك الثنائية.
لقد كانت جماعة �أبوللو ،التي ت�أ�س�ست يف م�رص عام  ،1932ت�شكل
حركة عربية �أكرث منها م�رصية ،حيث كان ين�رش يف جملتها العديد من ال�شعراء
العرب ،ومن خمتلف الدول العربية� :أبو القا�سم ال�شابي من تون�س ،وعلي �أحمد
باكثري من ح�رضموت ،والتيجاين يو�سف ب�شري من ال�سودان ،واجلواهري من
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وباملثل :ف�إن احلركة الرومان�سية العربية قد ا�ستمدت نف�س املفاهيم،
التي �أر�ستها املدر�سة الإجنليزية يف هذا االجتاه ،و�إن كانت الأ�سبقية يف
ترتيب العنا�رص املهيمنة قد اختلفت داخل �شطري تلك احلركة .فلقد ركزت
جماعة “الديوان” ،التي �ضمت – يف البداية – عبا�س حممود العقاد و�إبراهيم
عبدالقادر املازين وعبدالرحمن �شكري ،على الوحدة الع�ضوية على م�ستوى
ال�شكل ،وعلى حمورية الذات على م�ستوى امل�ضمون .بينما ركزت حركة
ال�شعر املهجري ،التي ت�شكلت بعد ذلك بب�ضع �سنوات ،على حمورية الطبيعة.
ولذلك ،ف�إن الرومان�سية العربية التي تبلورت بعد ذلك على يد جماعة «�أبوللو»
قد اتخذت من اخليال و�سيلة لفهم الواقع ،بينما اتخذت الرومان�سية املهجرية
اخليال و�سيلة لالبتعاد عن هذا الواقع .وهذا يف�رس امللمح امليتافيزيقي وال�صويف
الذي متيز به ال�شعر املهجري.
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العراق ،ومن �سوريا ولبنان واملهجريني كان هناك �إيليا �أبو ما�ضي و�إليا�س
�أبو �شبكة و�شفيق املعلوف وريا�ض املعلوف و�إليا�س قن�صل .بل �إن من ر�أ�س
اجلماعة بعد رحيل �أحمد �شوقي� ،أول رئي�س لها ،كان خليل مطران ال�شاعر
ال�سوري الكبري .لذلك ،ف�إننا �سوف نتتبع مفهوم «ر�ؤية العامل» لدى �شعراء
�أبوللو ،و�سوف يكون دليلنا على ذلك هو جملة اجلماعة ،التي ا�ستمر �صدورها
على مدى عامني ،من � 1932إىل  .1934و�سوف نعتمد على طبعة الهيئة امل�رصية
العامة للكتاب ،التي �أعادت ن�رش املجلة من خالل �إ�صدارها يف جملدين 1998م،
ي�شتمالن على كل الأعداد التي �سبق �إ�صدارها .وقبل �أن نتتبع املفهوم ،عنينا
�أن نعر�ض املبادئ الأ�سا�سية للجماعة ،والتي مل تكن تخرج على الأ�س�س التي
�أر�ستها احلركة الرومان�سية يف �أوروبا ،من �إعالء دور اخليال ،ومتجيد الأمل،
واالحتفاء بالعاطفة ،وحمورية الذات والطبيعة ،ون�شدان احلرية ،ودعوة
اجلماعة مل تكن تخرج على تلك الأ�س�س .وميكن �أن نعر�ض عنا�رصها على
النحو التايل:
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( – 1الثورة على التقليد ،والدعوة �إىل الأ�صالة والفطرة ال�شعرية ال�صادقة،
و�إطالق النف�س على �سجيتها.
 – 2الب�ساطة يف التعبري والتفكري ،ويف اللفظ واملعنى والأخيلة ،والتحرر من
القوالب وال�صيغ املحفوظة ،وقوالب القدماء.
 – 3تركيز الأ�سلوب والرجوع �إىل النف�س والذات والعاطفة الإن�سانية ال�صادقة،
واالجتاه �إىل ال�شعر الغنائي ،و�إىل الت�أمل ال�صويف.
 – 4الغناء بالطبيعة اجلميلة وبالريف ال�ساحر.
 – 5الغناء بالوحدة والأمل وال�س�أم والقلق النف�سي والعذاب الروحي.
 – 6العناية بالوحدة الع�ضوية للق�صيدة ،وباالن�سجام املو�سيقي)(.)12
�إن عنا�رص تلك الدعوة هي – نظري ًا – التي ت�شكل مفهوم «ر�ؤية العامل»
لدى ال�شعراء الرومان�سيني ،الذين ركزوا دعوتهم على ثنائية الذات /الطبيعة،
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باعتبار �أن هذه الثنائيـة هي املحور الذي دارت من حوله �أعمالهم وعلينا –
�إذن – �أن نبحث ،على امل�ستوى التطبيقي ،عن جتليات تلك الثنائية داخل الن�ص
الرومان�سي ،ومدى ارتباطها مبفهوم «ر�ؤية العامل» لدى ه�ؤالء ال�شعراء ،والتي
�سنتتبعها من خالل اجتاهني �أ�سا�سيني:
 الذات ور�ؤية العامل. -الطبيعة ور�ؤية العامل.

�أوالً :الذات ور�ؤية العامل:
�شغلت الذات مكانة �أ�سا�سية يف �شعر جماعة �أبوللو .ومن الطبيعي �أن

مفهوم ر�ؤية العامل مل يكن ليتحقق �إال عرب مفهوم الذات ،لكن �أن تكون الذات
هي مو�ضوع الر�ؤية و�صانعتها يف �آن ،كان هو ما مييز التوجه الرومان�سي ب�شكل
عام .حينئذ ،ت�صبح الر�ؤية مر�آة الذات ،والذات هي الر�ؤية متحققة .ومبا �أن

ر�ؤية العامل لدى ال�شعراء �سوف تكون ر�ؤية �سلبية� ،أو هي – مبعنى �أدق –
ر�ؤية �ضد .وعلى ذلك ،ف�إن الذات ال تتخذ من �أ�شياء العامل مو�ضوع ًا لها،
ولكنها ت�ستعي�ض عنها ب�أ�شيائها الداخلية كالعاطفة والأمل واحلرية� .أما حينما

يتم ا�ستدعاء العامل �إىل داخل الق�صيدة ،ففي هذه اللحظة يبدو العامل املادي،

كما لو كان يجثم فوق �صدرها ،يف حني حتاول �أن تنفيه خارجها ،حتى ميكن
للذات �أن تتحقق عرب حتررها منه .ومن هنا ،ف�إن الق�صيدة قد ال ت�شري �إىل الذات

وحدها ،مبعزل عن العامل املو�ضوعي ،وقد ت�شري �إىل الذات بينما متار�س غربتها

وا�ستالبها داخل هذا العامل .يف احلالة الأوىل ت�صبح الذات وك�أنها نقطة ت�سبح
يف �سدمي النهائي من الف�ضاءات ،ويف احلالة الثانية تت�شكل حول هذه النقطة
دائرة متثل العامل ،حيث ت�صبح الذات مركزاً لتلك الدائرة.
ويف جمال تفرد الذات داخل الق�صيدة ،وحتقق كينونتها مبعزل عن العامل
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االجتاهات الرومان�سية ،على تعددها ،كانت ترف�ض الواقع املادي ،لذلك ف�إن
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من خالل كونها نقطة ،جند �أحمد زكي �أبو �شادي – بداية – يقدم ر�ؤية فكرية
و�إن�سانية ،لتلك الذات الرومان�سية املتفردة:
ابن فكري
ابن هواي ،ثم �أنا ُ
�أنا ُ

عبقــري
أعيــــ�ش بكلِّ ع�صـــ ٍر
�
ُ
ٍ

أعي�ش يف هذا الزمـانْ
ول�ست � ُ
ُ

ت�ألَّ َـق يف ال�شــعو ِر ويف البيــانْ

فر�ؤية ال�شاعر للعامل هنا ،تت�شكل من خالل النفي �إىل خارج الق�صيدة،
حيث ال يتبقى �سوى الذات وحدها .ونظراً لأن الآخرين ي�شكلون حيزاً مت�سع ًا
من العامل املو�ضوعي ،الذي يحيط بال�شاعر يف واقعه املادي ،ف�إنه ي�ستبدلهم
جميع ًا بتلك الذات .فال�شاعر لي�س خارج ًا عن املجموع ،لكنه ينفي هذا
املجموع متام ًا من وعيه ،ثم �إنه لي�س ابن الزمن املو�ضوعي ،ولكنه ابن زمن
مثايل من �صنعه ،وهذا الزمن ال يت�سع ل�سواه.
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�إن هذه النظرة متتد لت�شمل كل �شعر الرومان�سية العربية تقريب ًا .وهذا هو
خليل �شيبوب يف ق�صيدة «امل�سيء» ي�ؤكد بدوره على حالة �صدام الذات مع
العامل ،ثم ان�سحاب الذات من هذا ال�صدام ،وقد حتولت �إىل �أ�شالء ،بينما العامل
قد �صار منفي ًا متام ًا خارجها:
�أرى كلَّ من حويل قلي ً
ال وال �أرى

احلــ�س
�سـوى �أنني يف عـامل فاقــدِ
ِّ

مــيت يف ثيـــابـي مكفـــ ٌن
كـ�أين ٌ

رم�س
امليت
ُ
يبحث عن ِ
ولكن هذا ُ

�إن عالقة ال�صدام بني الذات والعامل ،جتعل ال�شاعر يطمح �إىل ما هو
خارج هذا العامل� ،أو �إىل ما ورائه .ومن هنا ،ت�صطبغ الق�صيدة �إما باحل�س
الفل�سفي الأنطولوجي ،الذي ي�سائل الوجود الإن�ساين لل�شاعر� ،أو تتكون
باحل�س امليتافيزيقي ال�صويف ،وهذا ما متيز به �شعر املهجر عامة .وتت�أكد تلك
الفر�ضية يف ق�صيدة «فال تبتئ�س» لل�شاعر �إليا�س قن�صل ،حيث جند �أن هذا الن�ص
قد بلغ ذروته:
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�إذا حــلَّ هـذا الوجـو َد وليــ ٌد

فجـــــا َد على نورِهـــا بالبكـــا ْء

اجلــــواب علي
و�أعيــــاك ر ُّد
ِ

�س�ؤاليك كيف؟ ومن �أين جا ْء ؟

أب�صــرت �أهـليـــه يف غبطـ ٍة
و�
َ
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لديها ن�س َوا ما م�ضى من �شـــقا ْء
فال تبتئ�س

فم�شكلة الوجود الإن�ساين قد غلبت على �شعر الرومان�سيني العرب،
وبخا�صة �شعراء املهجر ،ويبدو ذلك وا�ضح ًا ب�شكل �أعمق يف �شعر �إيليا �أبو
ما�ضي ،وجربان خليل جربان ،فالعالقة بني ال�شاعر والعامل كانت تتج�سد عرب
م�ساءلة الوجود الإن�ساين ب�شكل دائم ،بحيث يتم طرح �أ�سئلة ال حتتمل الأجوبة،
لكنها حتيل �إىل عبثية هذا الوجود ،وما ي�شري �إىل ب�ؤ�س امل�صري الإن�ساين .لذلك
كان «القدر» هو الإجابة امل�ضمرة خلف كل ت�سا�ؤل ،حيث ال تثق الذاكرة
الإن�سانية يف مكره ،وال ت�أن�س �إىل مهادنته.

�أدبي مع الأيام ُج ْرمـي

�أظم�أ وال �أحظى بغيــ ِر

وجريرتي يف الده ِر علمي
النـــا�س تُظمـي
مـوار ٍد يف
ِ

�إن فكرة التناق�ض بني املظهر واجلوهر ،التي ت�شكل حمور العالقة بني
الذات والعامل ،كانت الأ�سا�س الذي بنى عليه الرومان�سيون رف�ضهم لهذا العامل،
الذي بادر – من قبل – برف�ض �أنبل ما فيهم .وقد مت الت�أكيد على ذلك ،من خالل
الت�أثر باالجتاه الرمزي ،حيث ا�ستعار الرومان�سيون من الرمزيني مفهومهم عن
«ا�ستطيقا القبح» .وكان الرومان�سيون ي�ستهدفون الإ�شارة �إىل �أن الظواهر قد
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على �أن �صدام الذات مع العامل مل يكن يولد احل�س الوجودي �أو
ال�صويف وحدهما ،ولكنه ينتج �أي�ض ًا نوع ًا من متجيد الأمل ،الذي ي�صل �إىل
درجة التقدي�س .وجند �أن هذا الأمل هو مكاف�أة عن القيم النبيلة وال�سامية التي
تعتنقها الذات ،لكن العامل اخلارجي ي�أباها ،ومن هذا الرف�ض ت�ستمد قيمتها.
ويف ق�صيدة ال�شاعرة رباب الكاظمي يتم التعبري عن هذا ال�صدام:
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حتتمل ال�شيء ونقي�ضه .لذا ،يجب �أال يخدعنا املظهر ،بل علينا �أن ن�ستبطن
جوهر الأ�شياء ،حتى ن�صل �إىل حقيقتها التي تختفي عادة خلف �شكل خادع،
ومن هنا ،يجيء االختالف القيمي بني ال�شاعر الرومان�سي والعامل .ويف ق�صيدة
«دمعة بغي» ،ي�ؤكد ال�شاعر �أبو القا�سم ال�شابي على هذا االختالف:
الغـــاب
أنت كالزهر ِة اجلـميل ِة يف
ِ
� ِ

ولكـن ما بـني �شـــوك ودو ِد
ْ

َ
احل�سك ال�رشي َد
حت�سب
والرياحني
ُ

�صنــوف الـور ِد
والـدو َد من
ِ

ومع ا�ستخدام هذا التناق�ض بني املظهر واجلوهر ،ف�إننا ميكن �أن جند
تف�سرياً لكرثة ا�ستخدام حروف اال�ستدراك داخل الق�صيدة الرومان�سية.

الطبيعة ور�ؤية العامل:
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نظراً لأن ال�شاعر الرومان�سي كان يقد�س احلرية الإن�سانية ،ف�إنه كان
يرى �أن تلك احلرية قد كبلتها القوانني املتعددة ،وانتق�صت منها قواعد التعامل
االجتماعي التي يغلب عليها االفتعال ،بالإ�ضافة �إىل تعقيد احلياة الع�رصية،
الذي ق�ضى على الب�ساطة والفطرة ،وهما من �أهم �سمات احلرية .لذلك ،ف�إن
جلوء ال�شاعر �إىل الطبيعة كان مبثابة و�سيلة رف�ض للواقع املادي .فالإن�سان – من
وجهة نظر رومان�سية – هو ابن الطبيعة ولي�س ابن ًا للمجتمع .فالطبيعة هي الأم
واحلبيبة ،من الأوىل تنبثق الذات ويت�شكل وجودها ،و�إىل الثانية يعود الإن�سان
كي ينام يف ح�ضنها ،وبني امليالد واملوت تت�شكل حياة م�شبوبة داخل حركية
الرحم /احل�ضن .وعرب مفردات تلك الطبيعة ،يتم ا�ستعادة الهدوء النف�سي
والتوازن الداخلي لل�شاعر الرومان�سي .فالذات والطبيعة – �إذن – هما �شكالن
خمتلفان حلقيقة واحدة ،كل منهما ي�ستهدف االحتاد بالآخر .لذلك ،يحدث
ترا�سل فيما بينهما ،ب�شكل ترددي ودائب .و�إذا كانت ر�ؤية العامل تتم عرب
الذات ،ف�إنها – من الطبيعي – �أن تتجلى �أي�ض ًا عرب ا�ستدعاء الطبيعة �إىل الن�ص.
حيث الثنائية – هنا تكتنفها وحدة وجود.
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�إن اخلال�ص الإن�ساين كر�ؤية عميقة لل�شاعر الرومان�سي ،ميكن له �أن
يتحقق عرب �أحد مفردات الطبيعة ،حيث اجلزء – طبع ًا لقواعد املنطق – يحمل
�صفات الكل ،وبالتايل ي�شري �إليه .وتت�أكد تلك احلقيقة من خالل ق�صيدة �إبراهيم
ناجي «من و�صف القمر»:
ْ
خــذين � َ
إليــك وجنـني

مما �أعاين يف الثــــرى

قدحي ترنَّ َـق فا�سقني

ال�شعـاع مطهرا
قدح
ِ
َ

فالقمر – هنا – هو رمز لل�سمو ،بينما الواقع – الذي ي�شري �إليه الرثى –
هو رمز للتدين واالنحطاط .لذلك ،ف�إن التطهر منه ال ميكن �أنه يتم �إال عرب �ضوء
القمر ،باعتباره �أحد مفردات الطبيعة ،التي تعيد �إىل الذات الإن�سانية �سموها.

جئت �أ�ستوحي معاين اجل�ل�الِ م��ن �أدواحِ ���ك
�أي��ه��ا
ُ
ال��رو���ض� ،إين ُ
َ
أ�صداحك
و�سحر الأحل��انِ من �
الغ�ض،
اجلمال من ح�سنِك
�أ�ستمد
ِ
ِّ
َ
و�إذا كان �صباح ال�شاعر ال يتحقق �إال عرب ارتباطه بالطبيعة ،ف�إن وجود
ال�شاعر الذي ي�شري �إليه ال�صباح ،املعادل للحظة امليالد ،ال يتحقق �إال عرب تالم�سه
مع الطبيعة .وجند هذا املعنى – �أي�ض ًا – يف ق�صيدة «ال�شاعر» ل�شفيق املعلوف:
أمر
ن�ســــيم الع�شـــيَّ ِة ك ّفاً
ُ
� َّ

يزحـــزح عن قــلبِـه
دعوه
ُ

على جبه ِة ال�شاعر ال�شاحب ْة
بقـيَّـــــ َة حيــــاتـــِه الذائبـــ ْة
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كذلك ،ف�إن النظر �إىل مفردات الطبيعة ،باعتبارها مثا ًال للجمال ،مل
يكن �إال نوع ًا من االرتقاء بها فوق م�ستوى القبح ،الذي �شكلته احلياة املعا�رصة،
من خالل ا�صطناع جمال ممجوج تفر�ضه على خميلة ال�شاعر .فاجلمال لذاته
كان �أبرز ما يف دعوة الرومان�سيني من تقدي�سهم للطبيعة ،لأنه دعوة لالرتقاء
�إىل م�ستواه� ،أي للمثل «الطبيعي» الأعلى .ومل يكن ذلك ممكن ًا� ،إال بالعودة �إىل
الطبيعة البكر وحدها .ونحن جند هذا الت�صور ك�أو�ضح ما يكون يف ق�صيدة
«�صباح ال�شاعر» ل�صالح بن احلامد العلوي:
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ولعلنا من عنواين الق�صيدتني ال�سابقتني�« ،صباح ال�شاعر» و«ال�شاعر»،
نلم�س العالقة الع�ضوية التي كانت تربط ال�شاعر (كذات) بالطبيعة ،حيث �إنها
ال ميكن �أن تكون عالقة عابرة .وال�شاعر عند املعلوف لن يتخفف من �إحباطات
الواقع� ،إال عرب التما�س ذلك من «الن�سيم» .فالتالم�س بني كل منهما� ،سوف
ي�ؤكد وحدة الوجود بني الذات والطبيعة ،والتي ي�شكل الرجوع �إليها نوع ًا
من الت�أكيد على احلقيقة الرومان�سية ،التي ت�شكل الطبيعة فيها �صورة الرباءة
والنقاء.
وت�ستمر ر�ؤية العامل يف الت�صاعد عرب عالقة الذات بالطبيعة .حيث �إن
الطبيعة هي احلقيقة ،التي ال ميكن الو�صول �إليها �إال عرب مفرداتها .وال ميكن
لل�شاعر �أن يف�ض تلك الأ�رسار� ،إال عرب ا�ستقرار تلك املفردات ،والولوج �إىل
عمق �أ�رسارها ،وهو ما يحاول ال�شاعر �إليا�س قن�صل التعبري عنه:
الطائــف احلائـ ِر
وللن�سـم
ِ
ِ

لثم كلَّ �أزهــارِه
وبغيتُه َ
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الغ�صن النا� ِرض
يهب على
ِ
ُّ

هفيف جال كلَّ �أ�رسارِه
ٌ

هد ُوءك يا جدويل �أين وىل

راح؟
وهمك يا جدويل �أين ْ
ُّ

عالمــات

ترانيمهــا
لل�ضفــاف
أعـد
ِ
� ْ
َ

املـراح
أغنيـات
ــع لها �
ِ
ِّ
ورج ْ
ْ

فالن�سيم هو الذي يف�ض �أ�رسار احلقيقة ،من خالل ك�شف تفا�صيلها عرب
مفردات الطبيعة الأخرى ،من �أغ�صان و�أزهار .وعلى ذلك ف�إن الو�صول �إىل
�أ�رسار احلقيقة الكلية ال يتم �إال عرب التما�س احلقائق اجلزئية ،التي تقود ال�شاعر
باجتاه الروح املطلق للكون.
�إن �إعادة االتزان �إىل الوجود الإن�ساين ،الذي �أثرت عليه جتارب
اال�ستالب عرب تعقيدات احلياة املعا�رصة ،ال ميكن �أن يتحقق �إال باللجوء �إىل
الطبيعة مرة ثانية .وهذا ما يعرب عنه ال�شاعر حممود ح�سن ال�صرييف ،يف ق�صيدته
«ثورة اجلدول»:
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ومن �أهم ال�شعراء الرومان�سيني الذين ارتبط �شعرهم بالطبيعة ،كان
ال�شاعر التون�سي �أبو القا�سم ال�شابي ،الذي ال تكاد تخلو ق�صيدة له من احلنني
�إىل الطبيعة� ،أو حماولة اللجوء �إليها .وهو يف ق�صيدته «�أحلان ال�سكرى» ي�ؤكد
على مدى ارتباطه بها ،حيث �أ�صبحت ت�شكل له نوع ًا من احللول يف الذات:
املـروج ونعــدو	
نحن نغـدو بني
ِ

الن�ســيم املغــني
ونغــني مع
ِ

روح الطبيع ِة يف الكونِ
ونناجي َ

ون�صـــغي لقلبِها املتـغــــنـي

فتجد الطبيعة هنا ،من خالل امتالكها للروح والقلب� ،إمنا هو تعبري عن
حلولها بال�شاعر ذاته ،حتى ت�ستحيل العالقة بينهما �إىل نوع من وحدة الوجود
بني الإن�ساين والطبيعي.

طل َع
الريف رو�ضاً
احل�سن يف ثرى ِ
ُ

أيك بالأزاه ِر والنّـ َ ّْد
حا َيل ال ِ
املن�ضــد
وحبـاه للأقحــوان
ْ

ثمـلَ
النبــت من ثــراها فـرفَّـــت
ُ

كـلَّ ميَّـا�ســــ ٍة بــه تتــــــ�أو ْد

َ
جيوب العـذارى
العطر من
�رسق
ِ
َ

وحفــا بالكـرو ِم يــومـاً ف�أجــرى

املعبـد
ريق َة اخلمـ ِر يف ثراها ْ

على �أننا يجب �أن ن�شري �إىل �أن كلمة «ر�ؤية» مل تظهر على م�رسح التنظري
�أو النقد� ،إال مع احلركة الرومان�سية ،حيث مل يكن لها وجود يف الع�صور
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ومل يكن ال�شابي وحده من ارتبط ع�ضوي ًا بالطبيعة ،حتى ترا�سل معها،
بل كان هناك �أي�ض ًا حممود ح�سن �إ�سماعيل ،الذي ا�شتهر بلقب �شاعر الكوخ،
نتيجة الرتباطه ال�شديد بالطبيعة .فقد كانت – بالن�سبة له – غاية يف ذاتها،
لأنها ت�شكل احلقيقة الوحيدة ،التي ميكن التما�سها عرب الوجود الإن�ساين.
لذلك ،ف�إنها ال ميكن �أن تكون و�سيلة لغاية �أخرى .ويف ق�صيدته “من �أغاين
الريف” ،يرى حممود ح�سن �إ�سماعيل �أن التغني بجمال الطبيعة هو نوع من
الت�صوف بها ،كي يت�أكد حلولها فيه ،خ�صو�صا من خالل طبيعة الريف التي
ع�شقها ،وكانت �أكرب امل�ؤثرات يف �شعره ،ويف ت�شكيل ر�ؤيته عن العامل:
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الكال�سيكية .وهذه الر�ؤية الرومان�سية ،ما هي �إال ر�ؤية العامل لكن من خالل
�رشطي :الذات والطبيعة .ف�إذا كانت ر�ؤية العامل تعني “الق�صدية” يف بناء
العمل الأدبي ،ف�إن كتابة الق�صيدة الرومان�سية مل يكن يتم� ،إال حتت �رشط – �أو
ق�صدية – ت�أكيد حمورية الذات ،من خالل ارتباطها بالطبيعة� .إن النماذج التي
ا�ست�شهدنا بها من قبل� ،إمنا ت�ؤكد على حقيقتني �أ�سا�سيتني:
الأوىل� :أنه قد حدث نوع من الرتا�سـل – �أو وحدة الوجود – بني
الذات – والطبيعة ،حتى كان ي�صعب الف�صل بني كل منهما.
الثانية� :أن ر�ؤية العامل كانت تتم يف ال�شعر الرومان�سي عرب ثنائية الذات
الطبيعية ،طبق ًا للرتا�سل القائم فيما بينهما.
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لقد ظلت الذات تن�شد حتررها وتفردها ،ومل يكن يتم لها ذلك �إال عرب
االت�صال املبا�رش بالطبيعة .ومن هنا ،مل تكن املركزية رهن ًا بالذات وحدها،
ولكنها كانت مركزية ثنائية ،ت�شتمل على حدي الذات والطبيعة مع ًا .مما
�أدى بال�رضورة – لأن ت�شكل تلك الثنائية ك ًّ
ال من املنظور والر�ؤية .وتلك �أهم
خ�صائ�ص احلركة الرومان�سية يف كل من ال�شعر الأوروبي وال�شعر العربي على
ال�سواء .فلقد كانت الق�صيدة هي الو�سيلة التي عرب عنها ال�شعراء الرومان�سيون
امل�سافة الفا�صلة بني املنظور والر�ؤية ،فيما ن�سميه بـ «ر�ؤية العامل».

ق�صيدة التفعيلة ور�ؤية العامل:
�شهدت حركة ال�شعر العربي املعا�رص عدة طفرات نوعية ،انتقا ًال من
الكال�سيكية �إىل الرومان�سية ،ومن الرومان�سية �إىل «ال�شعر احلر» ،وذلك يف
مدى ال يتجاوز ن�صف القرن .وقد كان يق�صد بال�شعر احلر ،ذلك ال�شعر
املوزون الذي ال يلتزم بالقافية ،وال يلتزم بعدد التفعيالت التي كانت ترتبط
بالبيت ال�شعري الكال�سيكي ،حيث مت ا�ستبدال البيت بال�سطر ال�شعري.
وبذلك �أ�صبحت التفعيلة هي الوحدة ال�صغرى لبنية الق�صيدة ،بد ًال من البيت.

عبدالعزيز موافي

167

وكانت ال�رضورة الفنية قد دعت �إىل ظهور هذا االجتاه ال�شعري ،لكي يلبي
احلاجة يف جمال ال�شعر امل�رسحي ،حيث �إن املحاوالت الكال�سيكية يف جمال
امل�رسح ،والتي قام بها �أحمد �شوقي ،مل تكن نا�ضجة بالقدر الكايف ،لذا ف�إنها
مل حتظ �سوى بف�ضل الريادة ،وبد�أت املحاوالت الأوىل لكتابة ال�شعر احلر على
يد علي �أحمد باكثري وحممد فريد �أبو حديد ولكن يف جمال الدراما ،وذلك
يف ثالثينيات القرن الع�رشين .ويف حقبة الأربعينيات ،كانت هناك حماوالت
د .لوي�س عو�ض يف ديوان «بلوتوالند وق�صائد �أخرى» ،ومن بعدها حماولة
عبدالرحمن ال�رشقاوي يف ق�صيدة «ر�سالة من �أب م�رصي» .وعندما �أو�شكت
الأربعينيات على االنتهاء ،كانت النطفة قد �صارت جنين ًا ،ثم متت والدة االجتاه
اجلديد على يدي بدر �شاكر ال�سياب ونازك املالئكة ،بعد �أن اكتملت �أع�ضا�ؤه
وات�ضحت معامله ولقد ت�ضافرت عوامل عدة كي تهيئ مليالد االجتاه اجلديد،
�أهمها:
ثاني ًا :درا�سة جتارب ال�شعر الغربي ،وال�سيما الفرن�سي والإجنليزي.

ثالث ًا :ت�رسب الفكر اال�شرتاكي عامة ،واملارك�سي خا�صة)(.)13

على �أننا نرى �أن العامل احلا�سم الذي �أ�سهم بقوة يف ظهور هذا االجتاه،
هو مواكبته حلركات التحرر املتنامية يف املنطقة العربية ،حيث كان منو حركة
ال�شعر رديف ًا لها .وهكذا حدث نوع من «التو�أمة» بني ال�شعري من ناحية،
والتاريخي واالجتماعي من ناحية �أخرى ،مما �سي�ؤثر – بال�رضورة – على طبيعة
اخلطاب الإبداعي فيما بعد .لقد حتولت لغة هذا اخلطاب يف وجود الق�ضية
الفل�سطينية ،مب�ستوياتها املختلفة ،لكي ت�صبح لغة حتري�ضية .فهل كان من قبيل
امل�صادفة التاريخية �أن يكون عام  ،1948الذي فقد العرب فيه فل�سطني ،هو
نف�سه الذي بد�أت فيه حركة ال�شعر احلر يف الظهور؟
�إن التوقف �أمام حركة الداخل واخلارج ،اللتني �أثرتا على ت�شكيل االجتاه
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(�أو ًال� :سقوط الوجود العربي التقليدي ،وزوال �صفة القدا�سة عنه.
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اجلديد ،قد حتدد طبق ًا لإمياننا ب�أن �أية ظاهرة �أدبية ال ميكن درا�ستها ب�شكل �أعمق،
مبعزل عن الظروف ال�سو�سيو -تاريخية التي واكبتها ،خ�صو�صا و�أن الظرف
– يف حالة ال�شعر احلر – مل ي�ؤثر يف �شكل الظاهرة فح�سب ،و�إمنا يف حمتواها
�أي�ض ًا .بل �إنه قد ا�ستدعى �أدوات فنية جديدة ،لكي تلبي احتياجات الق�صيدة
طبق ًا ل�رشوطه .وعلى �سبيل املثال ،ف�إن تفعيلة اخلبب (فعلن) ،التي كانت �أحد
حتورات تفعيلة املتدارك (فاعلن)� ،أو املتقارب (فعولن) ،قد �أ�صبحت بحراً
قائم ًا بذاته داخل االجتاه اجلديد ،نظراً ملا تت�سم به من مو�سيقى عالية ،تتنا�سب
وال�سمة اخلطابية التي فر�ضها حمتوى الق�صيدة اجلديدة.
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كما �أن �أهم ال�سمات التي ا�ستدعاها الواقع داخل الق�صيدة ،متثلت يف
اال�ستناد على الرمز والأ�سطورة ،كمعادل واقعي �أو تاريخي .وكان ا�ستخدام
الرمز ي�ستهدف تكثيف الداللة داخل الق�صيدة( ،فال�شعر يف حلظة «�أن�شودة
املطر» ،التي �شكلت انعطاف ًا نوعي ًا يف التجربة ال�شعرية العربية احلديثة ،انتقل
�إىل الق�صيدة الطويلة التموزية .و�سوف ت�ؤكد هذه االنعطافات على التحوالت
يف ج�سد الق�صيدة� ،إىل حتوالت املوت واالنبعاث ،حتوالت الواقع العربي الذي
ينه�ض من الظالم .لذلك كان الرمز �شفاف ًا ووا�ضح ًا .وكان املنحى الفكري
يك�شف عن نف�سه ب�شكل مبا�رش (خليل حاوي)� ،أو يتوهج بالب�ساطة اخلفية التي
تنتظر االنبعاث وتقد�س البطل (يو�سف اخلال)� ،أو جتعل من التحوالت �إطاراً
عام ًا حول البطل الذي �سينه�ض (�أدوني�س :البعث والرماد) .ن�ستطيع �أن ن�سوق
�أمثلة ال حت�صى على الرمز الذي ي�أتي الواقع من تاريخه� ،أو على حتول الواقع �إىل
رمز �شبه تاريخي ،كما عند حممود دروي�ش)(.)14

ولقد �أدت �سيادة االجتاه الواقعي يف اخلطاب الأدبي ،واملارك�سي يف
اخلطاب الفكري� ،إىل نوع من التطابق بني كل من الذات الفردية والذات
اجلمعية على م�ستوى الأهداف ،حتى كان ي�صعب الف�صل فيما بينهما .وقد
�ساعد على ذلك �أن املنحنى البياين للم�رشوع القومي ،كان يف ت�صاعد دائم
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حتى عام  .1967وكنتيجة لهذا التطابق �أو – التقارب – بني الفرد واملجموع،
مت �أي�ض ًا نوع من التوحد على م�ستوى الر�ؤية بني كل منهما .وبالتايل ،ف�إن
مفهوم «ر�ؤية العامل» ،الذي يظهر للمرة الأوىل يف حقبة ال�ستينيات على م�رسح
الدرا�سات النقدية� ،أ�صبح مت�سق ًا مع الوعي اجلمعي .ومن هنا ،حدث نوع من
التوازي �أو التوحد يف االجتاه ،بني ر�ؤية العامل داخل اخلطاب الأدبي ور�ؤية
الوعي اجلمعي لها.

ومن جممل العر�ض ال�سابق للظروف ال�سو�سيو – تاريخية ،التي واكبت
بزوغ وتطور ق�صيدة التفعيلة ،ميكن �أن ت�صل �إىل نتيجة م�ؤداها:
�أن ر�ؤية العامل يف تلك الق�صيدة التي ي�شكلها التطابق بني الذات والوعي
مر بها امل�رشوع القومي العربي ،حتى جتمده
اجلمعي ،يف خمتلف الظروف التي ّ
يف منت�صف ال�سبعينيات ،بل �إن هناك العديد من ال�شعراء كان همهم القومي
هو نف�سه همهم ال�شعري ،و�أمل دنقل �أبرز الأمثلة على ذلك .وال يعني هذا �أن
كل �شعر التفعيلة كان نتاج ًا للتوحد بني الذات واملجموع ،ولكننا ن�شري �إىل �أن
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و�إذا كانت حلظة االنت�صار حتيل الفرد باجتاه املجموع ،ف�إن حلظة اخلطر
– بدورها – تقوم بنف�س املهمة .لذا ،ف�إن هزمية  1967التي �أوقفت ت�صاعد
املنحنى البياين العربي ،بل و�أدت �إىل انك�ساره ،فر�ضت على اخلطاب ال�شعري
�أن يعيد الت�أكيد على �أحالم ال�شعراء كي يتم�سكوا بها ،بعد �أن انهار واقعهم.
وبالتايل ،ف�إن توحد الر�ؤية بني كل من الداخل واخلارج يف هذا اخلطاب قد
مت مرة �أخرى ،ولكن ب�رشوط ال�شعر هذه املرة� ،أي الكتابة باجتاه احللم بعد �أن
كانت الكتابة باجتاه الواقع .كما �أن حلظة اخلطر هذه قد فر�ضت �أي�ض ًا على
ال�شعراء �أن تكون نظرتهم �إىل مفهوم االلتزام ،باعتباره �رضورة تاريخية �أكرث
منها �رضورة فنية .وهكذا ،ظلت عالقة التوازي بني ق�صيدة التفعيلة – التي
هي نتاج ال�شعر احلر – والواقع اخلارجي ،هي عالقة ترابطية فر�ضتها حلظتا
ال�صعود واالنك�سار.
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ال�سمة البارزة لتلك الق�صيدة كانت االرتباط بفكرة «االلتزام» ،التي قاربت
ما بني الداخل واخلارج ،نتيجة لتقارب امل�سافة بني احللم والواقع .و�إذا كانت

الذات قد فر�ضت هذا الواقع بعد انك�سار امل�رشوع القومي� ،إال �أنها مل تتخل
عنه� .أي �أن ما حدث كان نوع ًا من �إعادة النظر يف �شكل العالقة بني الذات
والوعي اجلمعي ،دون �أن يعني ذلك ف�ض العالقة فيما بينهما .وهذا ما �أدى �إىل

�أن ي�صبح (اخلط الذي يحكم ال�شعر احلديث منذ اخلم�سينيات ،هو خط العام
الذي يبتلع اجلزئي ،وامل�رشوع الذي يقمع تفا�صيله)(.)15

�إن النتيجة ال�سابقة تت�أكد – ب�شكل �أو�ضح – من خالل الرموز التي

ا�ستندت �إليها الق�صيدة ،كي ترى العامل من خاللها .ف�إىل جانب رموز البعث،

كما عند ال�سياب و�أدوني�س ومعظم �شعراء �سوريا ولبنان والعراق ،كان رمز
الأر�ض طاغي ًا يف �شعر املقاومة الفل�سطينية ،كما عند توفيق زياد وحممود

دروي�ش و�سميح القا�سم� .إ�ضافة �إىل رمز ال�سندباد ،الذي يجوب الأر�ض بحث ًا
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عن خال�ص الذات من خالل خال�ص املجموع ،كما عند ال�سياب و�صالح

عبدال�صبور وخليل حاوي وفوزي العنتيل وجنيب �رسور� .أما الرموز التي تتهدد
الذات اجلمعية فكثرية ،ولعل �أهمها رمز الطوفان كما عند فدوى طوقان،
ورمز التتار كما عند �صالح عبدال�صبور ،وكذا رمز قابيل عند حممود دروي�ش.

وي�أتي �أمل دنقل� ،إىل جانب �شعراء املقاومة ،ليكون �أكرث ال�شعراء توحداً مع
الوعي اجلمعي ،خالل حلظتي ال�صعود /االنك�سار ،فنجد �أن الإح�سا�س باخلطر

هو الذي ي�سيطر على ر�ؤيته ،من خالل رموز :زرقاء اليمامة وقطر الندى.
وي�صل هذا الإح�سا�س �إىل ذروته ،من خالل رمز اليمامة يف «مقتل كليب»

و«ال ت�صالح».

وهكذا ،تقودنا كل املقدمات ال�سابقة باجتاه نتيجة م�شرتكة ،ت�ؤكد على

�أن ر�ؤية العامل لدى �شعراء ق�صيدة التفعيلة ،تتطابق مع ر�ؤية العامل داخل الوعي
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اجلمعي ،من خالل معاينة حلظتي ال�صعود /االنك�سار ،التي يتم تكثيفها عرب
ا�ستخدام الرمز ،باعتباره حام ً
ال لر�صيد داليل م�سبق ،يجعل ا�ستخدامه� ،أب�سط

و�أو�ضح مما يف�رسه �أو ي�شري �إليه.

وبداية ،ف�إنه من املهم �أن نر�صد جتليات الرمز داخل حركة ال�شعر احلر،
حيث ميكن �أن نو�ضحها على النحو التايل:
الرمز الأ�سطوري :ال�سندباد – ع�شتار – متوز – طائر الفينيق – �إرم ذات
العماد.
الرمز التاريخي :التتار – قطر الندى – زرقاء اليمامة – كليب.
الرمز الكوين :املطر – الطوفان – الريح .الرمز املكاين :جيكور – يافا – الأر�ض
– فل�سطني.
الرمز الديني :ي�سوع – قابيل – ب�رش احلايف.

الرمز ال�شخ�صي :طبق ًا للتطور ال�شخ�صي لكل �شاعر.
وبداية ،ف�إن رمز ال�سندباد كان �أحد الرموز املحورية التي مت ا�ستدعا�ؤها
من الرتاث العربي ،كي يعيد ال�شعراء اكت�شاف حا�رضهم من خالله .وترجع
�أهمية هذا الرمز� ،أو فلنقل خ�صوبته� ،إىل �أنه نقطة التقاء للعديد من املتناق�ضات،
«حمال �أوجه» ،وقد مت
التي ت�ضفي عليه نوع ًا من الغنى� ،إذ �إنه – كرمز –
َّ
ا�ستخدام هذا الرمز الأ�سطوري ب�شكل يرد ر�ؤية العامل لدى ال�شعراء ،باجتاه
الوعي اجلمعي ،الذي ي�شري �إليه احللم اجلمعي� .إن اال�ستناد �إىل هذا الرمز ،مباله
من ر�صيد داخل ذاكرة التلقي ،ي�ساعد على ا�ستثمار تلك الذاكرة ،ليعيد �إنتاج
حا�رضها ،على امل�ستوى اجلمعي .ولعل ال�سياب هو �أول من ا�ستدعى هذا الرمز
يف ق�صيدته «مدينة ال�سندباد» ،كي يهاجم النظام ال�سيا�سي القائم يف العراق،
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الرمز الوافد (الهيلليني)� :سيزيف – �إيكارو�س – عولي�س امليدوزا –
و�سبارتاكو�س.
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يف نهاية اخلم�سينيات .كما ا�ستخدمه �صالح عبدال�صبور يف ق�صيدة «رحلة
الليل» لكي ي�شري �إىل ا�ضمحالل الواقع العربي ،والذي ي�شبه ذلك التيه املائي
الذي �أ�ضاع ال�سندباد يف «بحر العدم» .وبينما ا�ستخدم ال�سياب وعبدال�صبور
الرمز ،من خالل تفجري جانبه ال�سلبي ،واملتمثل يف حالة ال�ضياع� ،إال �أن جنيب
�رسور قد ا�ستثمر القيمة الإيجابية فيه (املخاطرة /الثورة) ،لكي يكون حافزاً
لإيقاظ الوعي اجلمعي:
و�أ����ص���ب���ح اجل���م���ي��� ُع ���س��ن��دب��ا ْد
ال���ع���ـ���ذاب
ف�����دم�����روا م���دي���ن��� َة
ْ

ال����غ����ـ����ـ����راب
وع���� َّل����ق����ـ����ـ����وا
ْ
والنبات
��اب
و���ش��يَّ��دوا مدين َة ال��ت��ب ِ
ْ
��ات
وزوج�����وا ال�����ص��ب��ي��انَ وال��ب��ن��ـ��ـ ْ
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ويف هذه الفقرة �إ�شارة �إىل توحد كل من اخلا�ص (رمز ال�سندباد) مع
العام (الذي ي�شري �إليه �ضمري اجلماعة) ،من خالل لعبة الرتميز.
ف�إذا انتقلنا باجتاه الرمز التاريخي ،جند �أنه الأكرث ا�ستدعا ًء ،حيث ميكن
لل�شاعر �أن يقيم نوع ًا من املقابلة بني ما�ضي العرب الذهبي وحا�رضهم .ويف هذه
املقابلة ،يتم حفز الوعي اجلمعي من خالل اكت�شاف الهوة بني املا�ضي واحلا�رض.
كما �أن حلظة االنك�سار قد ا�ستدعت – بدورها – الرموز التاريخية ،التي جعلت
من احلا�رض �صورة مطابقة ملا حدث من انك�سارات يف املا�ضي ،وك�أن الوعي
اجلمعي يعيد �إنتاج �أزماته .ففي ق�صيدة «التتار» ل�صالح عبدال�صبور ،جند �أنه
قد ح�شد – كما ير�صد د� .سعد احلاوي –  36كلمة تدل على معنى الهزمية
واالن�سحاق �أمام الآخر :الدمار – املوت – التمزق – االنك�سار – الهزمية –
الليل� ...إلخ .وهكذا ،يتم �إ�سقاط املا�ضي على احلا�رض ،من خالل ا�ستخدام
الرمز ،بهدف رف�ض الواقع احلا�رض ،كما رف�ضنا من قبل الواقع التاريخي:
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هجم التتا ْر
َ
ورموا مدينتَنا العريق َة بالدما ْر

موات
الراي ًة ال�سودا ُء ،واجلرحى ،وقافل ٌة ْ

التفات..
والطبل ُة اجلوفا ُء ،واخلط ُو الذليلُ بال
ْ
وهذه ال�صورة القامتة ،بالإ�ضافة �إىل رف�ض الذاكرة للرمز التاريخي،
ت�ضع النتائج �أمام الوعي اجلمعي ،لكي يبادر بالق�ضاء على املقدمات التي ت�ؤدي
�إليها.

وامتد
يو ُم الإع�صا ِر ال�شيطاين ط َغى ْ
يو ُم الطوفانِ الأ�سو ْد

لفظ ْته �سواحلُ همجي ْة

أر�ض الطيِّب ِة اخل�رضا ْء
لل ِ
عرب الأجوا ِء الغربي ْة
هتفوا،
ْ
وم�ضت َ
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وهناك – �أي�ض ًا – �إىل جانب االجتاهني ال�سابقني يف ا�ستخدام الرمز،
ظاهرة ا�ستخدام الرمز الكوين ،الذي ي�ستند �إىل �صفات وخ�صائ�ص الظواهر
الطبيعية ،من خالل توظيفها داللي ًا داخل الق�صيدة احلديثة .ومن بني الأمثلة
العديدة ،ميكننا �أن ن�شري �إىل رمزي «املطر /الطوفان» و«الريح» .وتعود �أهمية
حمال �أوجه ،فقد ي�شري �إىل
الرمز الطبيعي �إىل �أنه – �ش�أن رمز ال�سندباد – َّ
ال – قد يكون دلي ً
الظاهرة ونقي�ضها .فالطوفان مث ً
ال على الثورة ،وهي قيمة
�إيجابية للرمز ،وقد يكون دلي ً
ال على �سطوة الآخر ،وتلك قيمة �سلبية فيه .كما
�أن الريح حتتمل هذا التناق�ض الداليل ،من خالل انعكا�س فاعليتها داخل ذاكرة
الكتابة .ولقد كان الطوفان عند ال�سياب رمزاً للثورة ،واجتياح القيم ال�سلبية
يف الواقع اخلارجي ،بينما ا�ستخدمته فدوى طوقان كرمز دال على العدو
ال�صهيوين ،الذي يتهدد الذات اجلمعية:
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تت�صادى بالب�رش الأنبا ْء
هوت ال�شجرةْ..
ِ
ويف داخل هذا الن�ص ،كان ال�رصاع حمتدم ًا بني ثالثة من الرموز الطبيعية:
الإع�صار – الطوفان  -ال�شجر .وبالتايل ،ت�شكلت داخل الن�ص دراما كونية،
بني القيم ال�سلبية لعنا�رص الطبيعة (االجتياح – املوت – الفناء) ،والقيم الإيجابية
لها من خالل رمز ال�شجرة (االرتباط بالأر�ض – النماء – الإثمار).
و�إذا كانت الريح ت�شري – يف �أحد جتلياتها – �إىل ثورة الطبيعة ،فقد
قام ال�شعراء با�ستدعائها؛ ليتم �صبغها ب�صيغة �إن�سانية ،لتكون ثورة على الو�ضع
القائم .ويف ق�صيدته «قرب من �أجل نيويورك» ي�ستخدم �أدوني�س الريح كرمز
للثورة على و�ضع التبعية للغرب ،يف الراهن العربي:
تهب ثاني ًة من ال�رشق..
فالريح ُّ
ُ
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وثمة جناحان يكتبان
وناطحات
تقتل ُع اخليا َم،
ِ
ِ
ال�سحابَّ ،
وال�شم�س
الغرب،
ت�ضاري�س
�أبجدي ًة ثانيةً ،تطل ُع يف
ِ
ِ
ُ
ابن ُة �شجر ٍة يف ب�ستانِ القد�س

هكذا �أ�رض ُم لهبي� ،أ�أبد�أ من جديدٍ � ،أ�أ�شكلُ و�أحدد؟!!
وعلى الرغم من �أن هذه الق�صيدة نرثية ،خللوها من العرو�ض� ،إال �أنها
زمني ًا تنتمي �إىل ال�شعر احلر ،كما �أنها ر�ؤيوي ًا ت�ؤكد على ذلك .و�إىل جانب
اال�ستخدامات ال�سابقة للرمز ،ف�إنه ميكن �أن يتجلى مكاني ًا ،من خالل ا�ستثمار
الر�صيد التاريخي والعاطفي الكامن يف ذاكرة املكان .فال�سياب من خالل رمز
قريته «جيكور» ،التي هي جزء تن�سحب عليه �صفات الكل العربي ،يرى �أن
الثورة التي ت�ؤدي �إىل البعث� ،سوف تتحقق من خالل هذا الرمز املكاين:
جديد
جيكو ُر �ستول ُد من ْ
ُ
�سيورق ،والنّو ُر
النَّ َو ُر
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جيكو ُر �ستول ُد من جرحي

غ�ص ِة موتى ،من ناري
من َّ

�سيفي�ض البيد ُر من قمحي..
ُ

ونظراً لقدا�سة الرمز الديني ،وما قد ي�سببه من �صدام مع الذاكرة
اجلمعية ،فلم يتم االقرتاب منه كثرياً� .إال �أن فكرة ال�صلب ،باعتبارها �إ�شارة
للخال�ص اجلمعي من خالل االفتداء الفردي ،كانت هي «التيمة» الأثرية لدى
معظم ال�شعراء يف حركة ال�شعر احلر .لذلك ،ف�إن عبدالوهاب البياتي يتكئ
على «ي�سوع» ،باعتباره رمزاً ديني ًا ،ال�ستثمار فكرة ال�صلب /اخلال�ص .فيقول
يف ق�صيدة «�أغنية �إىل يافا»:
يافا ..ي�سو ُعك يف القيو ْد

عرب �صلبانِ احلدود
عارياً مت ِّزقه
اخلناجرَ ،
ُ
قبابك غيم ٌة تبكي
وعلى ِ

كما �أن حممود دروي�ش ي�ستخدم الرمز الديني �أي�ض ًا ،يف حكاية قابيل
وهابيل .فهو ي�ستدعي ذاكرة املكان من خالل قرية “كفر قا�سم” ،التي �شهدت
مذبحة مروعة على يد اجلنود الإ�رسائيليني .وي�ستهدف دروي�ش – من وراء
ذلك – عنا�رص الرف�ض الكامنة يف الرمز ،والتي يتم ا�ستنفارها داخل الذاكرة
الإن�سانية مبجرد ا�ستدعائه .ففي ق�صيدة «املوت جمان ًا» ،يقول:
قا�سم ،لي�س قابيلُ �أخي
كفر ِ
يا َ

�إين �شهي ُد الأ�صدقا ْء
�إين � ُ
أخاف على املحب ِة من �أ�ساطري ال�شقا ْء
�شم�س حتنَّ ْت بالدما ْء
فلرتفعي جيداً �إىل ِ
�إين �شهيد الأ�صدقاء()16

ُ

ْ
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ومن جممل اال�ست�شهادات ال�سابقة ،نرى �أن الرمز كان و�سيلة للرتابط
بني الذاكرة اجلمعية ،التي يت�شكل من خاللها الوعي اجلمعي ،ومفهوم ر�ؤية
العامل لدى ال�شعراء .وقد تقاربت امل�سافات �أو تباعدت بني تلك الر�ؤية وذلك
الوعي ،طبق ًا حلركة ال�صريورة داخل الواقع االجتماعي والتاريخي ،لكنها مل
تنف�ض يف �إطار ق�صيدة التفيعلة .وبذلك ،ف�إن كل املقدمات ال�سابقة تقودنا
باجتاه نتيجة م�شرتكة ،ت�ؤكد على �أن ر�ؤية العامل لدى �شعراء التفعيلة ظلت
متطابقة مع الوعي اجلمعي ،يف حلظتي ال�صعود /االنك�سار( .لقد �أ�صبحت
اللحظة احل�ضارية منا�سبة يف �أوا�سط اخلم�سينيات ال�ستعمال ال�شعراء العرب
للأ�سطورة ،فعمدوا �إليها ليعربوا عن قحط احلياة العربية بعد نكبة 1948م،
وعن ال�شوق العميق �إىل العودة �إىل نب�ض احلياة والكرامة)( .)17تلك كانت
كلمات �سلمى اخل�رضاء اجليو�سي ،التي ت�ؤكد على النتيجة ال�سابقة ،كما �أكدت
عليها الن�صو�ص التي ا�ست�شهدنا بها.
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احلداثة يف ال�شعر ال�سعودي
حممد عـ ـ ـ ّـزام

وعلى الرغم من كرثة الدرا�سات الأدبية التي تناولت ال�شعر ال�سعودي
التقليدي( ،)2ف�إن الدرا�سات النقدية احلديثة لل�شعر اخلليجي قد ت�أخرت حتى
الثمانينيات والت�سعينيات .ولعل من طالئعها درا�سة الناقد البحريني علوي
الها�شمي (ما قالته النخلة للبحر :درا�سة يف مو�ضوعات ال�شعر املعا�رص يف
البحرين ومعاجلتها الفنية)  ،1981ودرا�سته املهمة (ال�سكون املتحرك :درا�سة يف
البنية والأ�سلوب – جتربة ال�شعر املعا�رص يف البحرين منوذج ًا)  ،1993بالإ�ضافة
�إىل درا�سات عبداهلل الغذامي ،و�سعد البازعي ،و�سعيد ال�رسيحي ،وغريهم.
لقد �صار (�شعر احلداثة) حا�رضاً يف نقد النقاد وبحث الباحثني ،وكمثال
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لأن احلداثة �صارت �شاغ ً
ال رئي�س ًا لدى املثقفني امل� َّؤرقني بق�ضية الهوية،
ف�إن �أبا هيف قد عاينها يف كتبه ،وال�سيما يف كتابه (النقد العربي الأدبي اجلديد)،
الذي جمع فيه كل ما قيل عن الق�صة والرواية يف جهد مو�سوعي قل نظريه،
ويف كتابه اجلديد (احلداثة يف ال�شعر ال�سعودي :ق�صيدة �سعد احلميدين منوذج ًا()1
معرف ًا ب�سعد احلميدين �شاعراً
الذي قدم له الناقد ال�سعودي عبداهلل الغذامي ّ
حداثي ًا يف اخلليج :كتب ال�شعر اجلديد ،وفتح له �صدر ال�صفحات الثقافية التي
كان م�رشف ًا عليها.
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على ذلك كتاب (خمتارات من ال�شعر العربي احلديث يف اخلليج واجلزيرة العربية)
 ،1996الذي اختار ق�صائده نخبة من املخت�صني من بلدان اخلليج ،ون�رشته
م�ؤ�س�سة البابطني للإبداع ال�شعري (اختارت لـ � 59شاعراً من ال�سعودية ،ولـ 25
�شاعراً من البحرين ،ولـ � 40شاعراً من الإمارات ،ولـ � 33شاعراً من الكويت).
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وقد جعل الناقد �أبو هيف بحثه هذا يف خم�سة ف�صول ،هي( :ممهدات
البحث ،والنزوع الدرامي ،والتنا�ص ،واللغة ،وال�صورة) ،ثم عر�ض للنقد اخلا�ص
بق�صيدة �سعد احلميدين الذي �أ�صدر خم�سة دواوين �شعرية ،هي( :ر�سوم على
أنت واخليوط �أنا)  ،1976و(�ضحاها الذي)  ،1990و(تنتحر
احلائط)  ،1976و(خيمة � ِ
النقو�ش �أحياناً)  ،1991و(�أيورق الندم)  ،1994فقد كتب عن هذه الدواوين نقاد
عديدون ،لعل من �أبرزهم :نذير العظمة يف مقالتني ر�أى فيهما «�أنا يف ح�رضة
�شاعر جاد وم�س�ؤول يتعامل مع بيئته وموروثه ب�صدق من خالل ما تفرزه
خميلته املبدعة» .كما در�سه الناقد ال�سعودي عبداهلل الغذامي يف ف�صل من كتابه
(الق�صيدة والن�ص امل�ضاد)  1994ا�ستخدم فيه املنهجني البنيوي وال�سيميائي.
ثم انتقل �أبو هيف يف الف�صل الثاين �إىل (النزوع الدرامي) يف ق�صيدة
احلميدين .فحدد م�صطلح (الدراما) ،بو�صفه جوهر ال�شعر امل�رسحي وامللحمي.
ور�أى �أن النقد الأجنلو�سك�سوين ُعني كثرياً بدرامية ال�شعر يف �إطار النظرية الأدبية.
فرع الدرامية �إىل :النجوى (املونولوج) ،وتعدد الأ�صوات (الديالوج)،
ثم ّ
وال�رسد الروائي ،وتقنية القناع ،والرتميز والأ�سطرة .فتقنية (الديالوج) هي
�إحدى �أهم عنا�رص درامية ال�شعر ،ن�شدان ًا مل�رسحية التجربة ،واقرتاب ًا من مفهوم
ال�شعر العظيم ،كما تعتمد الدرامية على تقنية ال�رسد الروائي ،وعلى تداخل
الفنون ،حيث ي�أخذ ال�شعر من الق�صة ومن امل�رسح ومن ال�سينما ومن الأغنية
ومن الت�صوير ...م�ستفيداً من ك�شوفات احل�ضارة و�إجنازات الفنون.

عالمــات
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ذلك يف ق�صيدته (ابتعد عنها ودعني) مثا ًال �ساطع ًا على ا�ضطرام لهيب الذات
بعناء التجربة .كما ا�ستفاد من تقنية (القناع) التي �شاعت م�ؤخراً يف ال�شعر
العربي املعا�رص بت�أثري عاملني متناق�ضني هما :املثاقفة ،واال�ستفادة من الرتاث.
وقد احتفل ال�شعر العربي املعا�رص بهذه التقنية اجلديدة ،موظف ًا �شخ�صيات من
احل�ضارات العربية القدمية ،ومن احل�ضارة الإ�سالمية .وال عجب �أن تنت�رش تقنية
ا�ستخدام القناع يف فرتة النهو�ض القومي يف الع�رص احلديث ،اعتزازاً بالوجوه
البطولية امل�رشقة يف مراحل التاريخ العربي ،حيث مت ا�ستدعاء ال�شخ�صيات
الرتاثية من املوروث التاريخي والأدبي وال�شعبي والأ�سطوري .وقد حفلت
�أ�شعار �شعراء احلداثة بهذه ال�شخ�صيات ،وتراوحت دعوتها بني اال�ستدعاء
الكلي املبا�رش ،وا�ستدعاء بع�ض �أقوالها �أو �أفعالها.

ثم انتقل الناقد �أبو هيف �إىل الف�صل الثالث (التنا�ص) ،فبد�أ بتحديد
امل�صطلح ،ور�آه ملتب�س ًا على الرغم من �أننا نراه وا�ضح ًا يف النقد الغربي
والعربي ،حتى �أن الناقد نف�سه جاء بعر�ض للتنا�ص يف الرتاث العربي لدى
اجلرجاين ويف املعار�ضات وال�رسقات .ثم عر�ض حل�ضور التنا�ص يف الأدب
العربي لدى جماعة (تل كل) ،وجوليا كري�ستيفا ،وتودوروف ،و�آريفي،
وريفاتري ،ومارك �أجنينو ،ون�سي جهود جينيت ،وهو �أهم من بذل جهداً يف
هذا املجال ،والأنواع اخلم�سة للمتعاليات الن�صية التي ذكرها �أبو هيف يف
كتابه (�ص  ،)97وهي( :التنا�ص ،والن�ص املوازي ،والن�صية الوا�صفة ،والن�صية
اجلامعة ،والن�صية املتفرعة) هي جلينيت ولي�ست لكري�ستيفا(.)4
وقد ا�ستخرج �أبو هيف تنا�ص ال�شاعر احلميدين مع ال�شخ�صيات (باال�سم
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كما ا�ستخدم ال�شاعر احلميدين تقنية الرتميز والأ�سطرة يف جميع
ت�شكالتها :الرمزية الكلية كما هي لدى ب�رش فار�س ،واجلزئية كما هي لدى
�سعيد عقل ،والكنائية .و�إن عدداً من النقاد العرب املعا�رصين قد �أوغل يف
درا�سة الأ�سطورة يف ال�شعر املعا�رص ،تلم�س ًا لهذه الظاهرة املهيمنة(.)3
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�أو القول) ،ومع الإحالة �أو الإ�شارة .ففي ا�ستدعائه ال�شخ�صية باال�سم ،ا�ستدعى
احلميدين ا�سم (لنكولن) املرتبط باحلرية ،يف ق�صيدته ( 7هوام�ش على كرا�سة)،
وا�ستدعى ا�سم (فدوى طوقان) يف ق�صيدته (جمامر الرتاب) ليغدو ف�ضاء الن�ص
كله م�شبع ًا بروح املقاومة �ضد االحتالل ال�صهيوين .كما �أ�شار يف ق�صائد كثرية
�إىل املتنبي ،واملعري ،وعنرتة ،ومعني ب�سي�سو ،وحممود ح�سن �إ�سماعيل ،والنبي
�أيوب ،و�سيزيف وغريهم ...ومن املالحظ �أن معظم ال�شخ�صيات التي تنا�ص
معها هي �أ�سماء �شعراء عرب ،با�ستثناء �أيوب و�سيزيف.
و�أما التنا�ص بالإحالة الثقافية على مو�ضوع �أو ق�ضية ،فقد تنا�ص احلميدين
فيه مع الأمثال ال�شعبية ،والألفاظ ال�شعبية ،والقر�آن الكرمي ،وبع�ض ال�شعراء
املعا�رصين (الربدوين ،املجذوب) .وقد �أوجز �أبو هيف خ�صائ�ص تنا�ص الإحالة
بالأمور التالية:
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 .1النظر �إىل وحدة الق�صيدة مندغمة يف عامل �شعري ر�ؤيوي واحد تنتظمه دالالت
مت�شابكة لت�صبح تقنيات التنا�ص (�شفرات) ت�سعف على تكوين العامل
ال�شعري الر�ؤيوي.
 .2البعد عن مفهوم التيار الرتاثي للتنا�ص.
 .3بناء الق�صيدة على �أنها موجات تتوالد ،موجات ذات بنية رمزية �أ�سطورية.
 .4حتويل الن�ص �إىل �أ�سطرة تعتمد العقلنة وتنبذ االنفعالية.
 .5جتاوز مفهوم الت�ضمني بعقلنة امل�شاكلة التنا�صية ،واال�ستناد �إىل فعلية وا�ضحة.
 .6جعل التنا�ص موئ ً
ال للفكر ،وا�ستعمال املعادل املو�ضوعي ا�ستناداً �إىل تقانات
التورية و�سواها.
 .7اال�ستعانة مبركب كالمي قوامه ابتعاث املوروث من تعدد الأفعال
والأ�صوات.
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وعن (تقنيات توظيف التنا�ص) ا�ستفاد �أبو هيف من �أحمد جماهد يف
كتابه (�أ�شكال التنا�ص ال�شعري) ،الذي ا�ستخرج فيه �شكلني من �أ�شكال
التنا�ص ،هما :تنا�ص الت�آلف ،وتنا�ص التخالف :فالأول هو �أن يوظف ال�شاعر
�أحد ال�شخ�صيات الرتاثية داخل بنية ق�صيدته احلديثة حماو ًال التوفيق بينها وبني
واقعه املعا�رص الذي يريد التعبري عنه .والثاين يتعلق بالق�صيدة ذاتها� ،سوا ًء على
م�ستوى عالقتها باملرجع التاريخي اخلارجي الذي تعار�ضه بداية من عنوانها،
�أو على م�ستوى نظامها الداخلي.
ويف تطبيق هذين النوعني من التنا�ص على �شعر احلميدين مت ّثل ق�صيدته
(ورقة مهملة من دبل�س �إىل �أبيه) تنا�ص الت�آلف ،حيث يت�آلف التنا�ص مع ن�ص
امرئ القي�س (قفا فابكيا) .ومي ّثل قوله (�شحمك وارم) يف الق�صيدة نف�سها
تنا�ص التخالف ا�ستح�ضاراً لن�ص املتنبي:
نظـــرات م ْن َ
ــك �صادقـ َة
�أعيــذها
ٍ

ال�شحم يف َم ْن �شحمه ور ُم
حت�سب
�أن
َ
َ

*

يف ف�صل (اللغة) التي ا�ستفادت من جهود �شعراء احلداثة الذين طوروها
و�أمدوا الألفاظ مبعانٍ جديدة مل تكن لها .ركز �أبو هيف يف معاجلته مو�ضوع
اللغة على :العنوان ،والتكرار ،واحل�شد ،والتال�شي ،واالنزياح .ففي العنوان الذي
ُيبنى غالب ًا على قاعدة االقت�صاد الداليل ،والذي يت�آلف من كلمة �أو جملة ت�شف
عن الن�ص ،عالج �أبو هيف عنوانات دواوين ال�شاعر احلميدين اخلم�سة ،فر�أى
�أن جمموعتيه الأوليني( :ر�سوم على احلائط ،وخيمة �أنت واخليوط �أنا) يف�صح
تركيبهما عن داللة ظاهرة ،بخالف جمموعاته الثالث الأخرية (�ضحاها الذي،
وتنتحر النقو�ش �أحيان ًا� ،أيورق الندم) التي حتيل �إىل داللة غائبة .وعلى العموم
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لكننا نرى �أن اللفظة �أو الرتكيب لي�ست (ماركة م�سجلة) لقائلها الأول،
و�إال عدنا �إىل مو�ضوعة (ال�رسقات ال�شعرية) التي �أراقت مداداً كثرياً من نقادنا
القدماء دون جدوى.
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احلداثة في الشعر السعودي
ف�إن العنوان عند احلميدين هو عالقة لغوية مت�شابكة مع الداللة البنيوية للق�صيدة
وللعمل ال�شعري مبجموع ق�صائده.
وقد ا�ستعان احلميدين بالعتبات الن�صية والإهداء ،و�أكرث من العبارات املفتاحية
والإ�شارات ال�شارحة يف الهوام�ش والإحاالت .كما �أرفق جمموعاته الأوىل
بدرا�سات ومقاالت نقدية حول جتربته ال�شعرية.
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و�أما التكرار فقد عالج فيه �أبو هيف ثالثة �أنواع منه ،هي :تكرار املبنى
واملعنى ،وتكرار ال�شكل ،والتكرار الإيقاعي .فتكرار املبنى واملعنى هو تكرار احلرف
تنا�صه مع املتنبي (ب�أية حالٍ يا
�أو اللفظة �أو العبارة .وقد جل�أ �إليه احلميدين يف ِّ
عيد تعود) ،ومع املعري (غري جمدٍ  .)...وتكرار ال�شكل يتجه �إىل اجلنا�س .وقد
اعتمد فيه �أبو هيف على عالء الدين رم�ضان ال�سيد يف كتابه (ظواهر فنية يف لغة
�سماه التكرار ال�شكلي
ال�شعر العربي احلديث) 1996م ،و�إذا كان عالء الدين قد ّ
– الهيكلي ،وكان البديعيون العرب ي�سمونه (تكرار التفويف) ،ف�إن �أبا هيف
�سماه التكرار ال�شكلي – البنيوي ،وهو تكرار الأمناط النحوية يف جمموعة من
اجلمل املتتالية ،حيث وازن احلميدين بني مبنى الكلمة �أو العبارة ،وتوليدها
اللغوي ،مفردات وتراكيب ،تفلح يف النهو�ض بالداللة �إىل م�ستوى القيمة
اجلمالية ال�شكلية ،والدالة يف الوقت نف�سه .و�أما التكرار الإيقاعي فهو – عنده
– تكرار املبنى واملعنى الذي ي�ضيف فيه جمالية وتعبريية داللية تنفع يف توقيع
الق�صيدة ،وتوفر لها بنية �إيقاعية �أف�ضل ت�أثرياً ،وقد م ّثل له بقول احلميدين:
واجل�سم يروج ب�أنغام الطنربة املمزوقة
ك�ش ..ك�ش
ك�ش ..ك�ش
ك� ..ش
و�أما احل�شد فهو اجلمع ،ويفيد جميع الدالالت من خالل العناية بقواعد
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الإ�سناد يف اجلملة �أو الن�ص .ويعتمد على ت�ضافر املباين ،مفردة �أو تركيب ًا،
وتتابعها يف ب�ؤرة حمددة .وقد �أ�شار فيه �أبو هيف �إىل ا�ستفادته من عالء ال�سيد يف
كتابه ال�سابق .وجعل احلميدين من احل�شد نوع ًا من حماكمة منطقية �أو عقالنية
ترتى فيها الدالالت بتتايل الأفعال ،متهيداً لقول نتيجة هي �إقرار بالتوق الأبدي
�إىل حتقق الذات .وقد طور احلميدين تقنية احل�شد يف جمموعته الأخرية (�أيورق
الندم) ،حيث �أ�ضاف �إىل جمع الدالالت وظيفة نف�سية تع�ضد الوظائف البنيوية
والداللية واجلمالية.

الكور�س�( :أ .ب .ج):
...
�آه ::
�آ "

« وقي ق�صيدة (ابتعد عنها ..ودعني):
غـــ ..يـ ..ر
م ..ج ..د
وعلى هذا ،ف�إن التال�شي تقنية �صوتية وب�رصية فائقة الأهمية يف �إحداث
�أثر جمايل لدى املتلقى ،ولي�ست جمرد زينة �أو حلية.
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و�أما التال�شي فيت�صل بالرتكيب اللغوي وعالئقه الداخلية من جهة،
وبالقيمة ال�صوتية ملو�سيقى احلروف والألفاظ والعبارات من جهة ثانية ،وير�سم
احلروف والألفاظ والعبارات من جهة ثالثة .وال يخفى �أن هذه التقنية هي نتاج
نزعة احلداثة التي طورت التعبري ال�شعري بت�أثري نظريات االت�صال بني الفنون
والآداب .وقد بد�أ احلميدين هذه التقنية على ا�ستحياء يف ق�صائده الأوىل ،ثم
�صارت مكون ًا رئي�س ًا من مكونات ق�صيدته ،ومثالها ق�صيدة (رحلة العيون
املرمدة) يف ا�ستعمال (�آه):

عالمــات

186

عالمات  ،ج  ، 70مج  ، 18شعبان 1430هـ  -أغسطس 2009

عالمــات

احلداثة في الشعر السعودي
ع�صي على التحديد والإحاطة.
و�أما االنزياح فهو مفهوم لغوي حداثي
ّ
لكننا نرى �أنه وجد لدى النقاد العرب الأقدمني حتت ت�سميات �أخرى ،منها:
(العدول) ،وهو �أن تعدل باللغة من ا�ستعمال �إىل �آخر� ،أو جتاور املعنى �إىل معنى
�آخر� ،أو �أن تريد داللة �أخرى لهذا الرتكيب اللغوي .وقد عرف مبرادفاته:
التجاوز ،واالنحراف .وخروج التعبري عن ال�سائد �أو املتعارف عليه قيا�س ًا يف
اال�ستعمال .وقد ح�رص عبدال�سالم امل�سدي االنزياح يف حقول داللية ثالثة،
هي :العدول عن النمط الرتكيبي الأ�صلي بتقدمي املفعول به �أو ًال ،واختزال
ال�ضمري العائد عليه ثاني ًا� ،أي و�ضعه يف تركيب نحو �آخر ،وعدول يف العالقات
اال�ستبدالية حني يعدل ال�شاعر عن عبارة النظر ويختار عبارة ال�سماع �سمة
�أ�سلوبية .وقد عمد احلميدين �إىل ا�ستعمال �أكرث من م�ستوى و�أكرث من نوع
لالنزياح ،وال�سيما االنزياح املتعدد الأبعاد ،كالبعد الثقايف ،والبعد االت�صايل
(التلقي) ،والبعد البنيوي ،والبعد الداليل من جهة ،واالنزياح اللغوي القائم
على املجاز واملجاز العقلي من جهة �أخرى .وبرع يف ا�ستعمال االنزياح
اللغوي القائم على املجاز العقلي من خالل العالقات غري املتوقعة �أو الفجائية
يف الرتاكيب اجلديدة ،واختزال ال�ضمائر طلب ًا لرتكيب نحوي �أو داليل �آخر،
(يقد القلب من جذع با�سقة العواطف) .ومال �إىل االنزياح املتعدد
مثلّ :
الأبعاد اللغوي واملجازي والداليل ،يف عدوله عن املعنى احلقيقي للكالم �إىل
املعنى املجازي للخطاب ،كاملجاز العقلي (العيون ت�شم الرحيق).
*

يف الف�صل اخلام�س والأخري يعالج الباحث (ال�صورة) التي هي ا�ستيحاء
الأ�شياء اخلارجية� ،أو الر�ؤية يف املكان املنظور� ،أو ا�ستيحاء عامل الغيب .وقد
تلم�س �أبو هيف يف �شعر احلميدين �ستة �أمناط من ال�صور ،هي� :صور املفارقة،
وال�صور احل�سية املتداخلة ،وال�صور الإ�شارية ،و�صور الرتكيبات اللغوية ،و�صور الرتميز،
و�صور احلقيقة� .أما �صور املفارقة ،ف�أطلقت على الأدب الذي يجاور بني وجهات
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نظر خمتلفة �أو متعار�ضة ،بهدف بلوغ نظرة متوازنة �شاملة� ،أو للتعبري عن الوعي
بن�سبية القيم .وقد ُعني احلميدين ب�صور املفارقة يف ن�سيج البنية الداللية للعمل
ال�شعري ،وال�سيما �صور املفارقة املتنافرة التي ت�ستدعي عنا�رص القوة البعيدة
عن الن�ص يف تعار�ضها الظاهر مع الداللة العميقة املتوخاة لتغدو �صورة املفارقة
تركيب ًا فني ًا ينه�ض على �إعمال املخيلة وتن�شيطها ،كما يف ق�صيدته (�صورة
تت�ضاءل على القرب) فقد بنى العنوان وفق تقانة ت�صويرية حديثة هي التكبري،
ولكنه عار�ضها على �سبيل املفارقة بالت�صغري.
و�أما ال�صور احل�سية املتداخلة فقد �أوالها النقد احلديث عناية فائقة ،حني
تتداخل احلوا�س يف التعبريعن معطيات ال�صورة ،ومثالها قول احلميدين يف
(ال�سمار يزحفون) ،و(�أحداقهم
ق�صيدته (املدينة املرتهلة)؛ حيث جعل
ّ
جتري).

قطعت جهيزة كل قول...
�ستقول �آن�ستي :و�إن الريح دائخة
و�أنفا�س الرجال تفور بني ال�شفتني
ويظهر التعارف الإ�شاري بني مفردات القول و�صورة الدالة :القول،
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و�أما ال�صور الإ�شارية فتعد �إجنازاً حداثي ًا اعرتف ب�أمرين :الرثاء اللغوي مبا
هو قابليات لتخيل الف�ضاء ال�شعري ،و�إمكانية �ضبط �أن�ساق التن�ضيد يف الق�صيدة
مبا هي خطاب يت�أ�س�س على جمموعة �إ�شارات �أو عالمات .وقد اعتمدت
ق�صيدة احلداثة على انفتاح ن�صها على ت�أويله ،وتعدد م�ستوياته وتداخلها .وقد
انطلق احلميدين من التنا�ص �إىل بنية �إ�شارية بتعدد �صورها وتداخلها الداليل يف
ق�صيدته (القول املقطوع وحكايا الأم�س) فبنى ق�صيدته على مطلع متنا�ص مع
املثل املعروف (قطعت جهيزة قول كل خطيب) لتكون الإ�شارات �أو العالمات
هي حاالت القول ،ومتثيلها مب�ستويات متعددة ومتداخلة:
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�أنفا�س الرجال تفور بني ال�شفتني.
و�أما الرتكيبات اللغوية فتفيد مقدرة العالقة اللفظية بحاالتها املتعددة
نوع احلميدين يف هذه الرتكيبات اللغوية ،كما يف
على �شكل �صورة .وقد ّ
نعت الإ�ضافة� ،أو نعت اال�سم� ،أو اقرتان املجرد واملادي� ،أو حركة املح�سو�س
وال�ساكن ،كما يف قوله( :احلكايا الوارمات) ،و(البذور الواهنات) ،و(رفوف
التيه) ،و(رحم الأ�سابيع) ،و(رم�ش الزمان) ،و(خيوط الذكريات).
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وقد جعل �أبوهيف �صور احلميدين يف نوعني� :صور الرتميز ،والت�صوير
باحلقيقة .ف�صور الرتميز تقوم عالقتها على �إدغام الرمز يف تكوين ال�صورة عن
طريقني� :سياق الرمز واملرموز له ،و�سياق الرمز م�شاراً �إليه يف بنية العمل
ال�شعري .وبهذا تتجاوز ال�صور الرتميزية ال�صور الت�شبيهية �أو اال�ستعارية �أو
الكنائية� ،إىل �إيحاء داليل �رصيح يف حال الرمز واملرموز له ،وم�ضمر يف حال
اعتماد الرمز �إ�شارة يف بنية العمل ال�شعري .وقد حفل ديوان احلميدين (ر�سوم
على احلائط) بال�صور الرتميزية اجلزئية وبا�ستخدام ا�سم العلم رمزاً ملعنى احلياة
وو�سع
العبثي ،ومرموزاً له ،مثل�( :سيزيف) يف ق�صيدة (�إطار بال �صورة)ّ .
ا�شتغاله على ال�صورة مبا هي ترميز �شامل لأ�سطرة الواقع حني يو�ضع يف مبنى
رمزي ي�ستوعب ف�ضاءه اخلا�ص.
و�أما الت�صوير باحلقيقة فيعني ال�صور الفاعلة يف ر�سم م�شهدية تتج�سد فيها
امل�شاعر والأحا�سي�س يف ت�شابكها وتعقيدها ،ويعتمد على الوحدة الع�ضوية
والنف�سية للعمل ال�شعري .وعمد احلميدين �إىل الت�صوير باحلقيقة يف ق�صائد
كثرية ،اعتماداً على الوحدة الع�ضوية والنف�سية للق�صيدة من جهة ،وعلى
البعد العاطفي للق�صيدة
م�شهديتها وبنيتها الدرامية من جهة �أخرى ،وعلى تثمري ُ
من جهة ثالثة ،كما يف ق�صيدته (�آثار تتجدد دائم ًا):
�أحبيني� .أيا عينبية ال�شفتني
يا مكحولة العينني

محمد عــ ّزام
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�أحبيني �إذن �أخرى
وثمة منط �آخر للت�صوير باحلقيقة ا�ستخدم فيه �أ�سلوب ال�سرية ال�رسدية �أو
الق�ص ال�سريي يف ق�صيدته (مرجان).
وقد جعل �أبو هيف (�أن�ساق تن�ضيد ال�صورة) ثالثة:
 – 1ن�سق التن�ضيد النف�سي الذي طمح فيه ال�سريياليون والرمزيون والتعبرييون �إىل
موازاة التن�ضيد اللغوي بحركة النف�س ،وال�سيما الالوعي ،ومقاربة طاقاته
اخلارقة يف احللم والوهم والهذيان واجلنون .وق ّلما جل�أ احلميدين �إىل هذا
الن�سق ،لأن ت�شكل العمل ال�شعري عنده يخ�ضع للوعي بالدرجة الأوىل.

ن�صف ريال
ربع ريال
وريال كامل
تخرج من �أيدي متتد من الأبواب
�أو تلقى من نافذة عليا
ويرتكب تن�سيق تن�ضيد ال�صورة االجتماعي وعي ًا بالتاريخ من مفردات
الواقع ال�سيا�سي ،فتمتح ال�صور من معني ر�ؤية املو�ضوع القومي كما يالم�سه
وجدان م�ؤرق بالتغيري االجتماعي وال�سيا�سي املخيب للآمال ،ولعل ق�صيدة
(ابتعد عنها ..ودعني) املثال الأبرز لهذا اال�شتغال التخييلي احلري�ص على
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 – 2ن�سق التن�ضيد االجتماعي الذي اهتم به ال�شعراء الواقعيون ،حر�ص ًا على وعي
�رصيح بالتاريخ .وقد ُعني بها احلميدين يف �صوره ،فتحركت خميلته يف
ف�ضاء اجتماعي ،كما يف ق�صيدته (مرجان) املوجهة للإف�صاح عن خطاب
متعاطف مع جماعة مغمورة هي فئة العبيد الغارقني يف الب�ؤ�س ويف ق�سوة
العي�ش:
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احلداثة في الشعر السعودي
�إظهار حركة التاريخ يف �أمداء ال�صور.
يعول احلميدين كثرياً ،بو�ساطة االنزياح تارة،
 – 3ن�سق التن�ضيد اللغوي ،وعليه ّ
والرتميز تارة �أخرى .وكلما �أوغل ال�شعر يف هذا الن�سق قارب حداثته،
حيث يبتعد اال�شتغال ال�شعري عن املعنى املعجمي �إىل معنى املعنى ،ومت ّثل
ق�صيدة (�إيقاعات متورمة) مثا ًال على ذلك� ،إذ يتجه ال�صوغ اللغوي
لل�صورة �إىل دائرة حمددة لن�سق التن�ضيد ،مثل مفردات ال�شجاعة و�صورها
على �سبيل املعار�ضة يف مطلع الق�صيدة.
وبعد �أن ينمذج �أبو هيف (بنية ال�صورة) يف ثالثة مناذج :البناء التوليفي،
والبناء التوافقي ،والبناء التوالدي .ينتهي �إىل �أن �أطروحات التحديث قد
جاوزت ف�ضاء احلداثة �إىل ما بعد احلداثة ،فال�شعر �أبعد من �أن ترهنه اال�ستعارة،
ون�ص التال�شي هو الن�ص املتعدد الذي يخلف ف�ضاء الر�ؤيا .وبهذا �أغنى الناقد
ُّ
�أبو هيف تقنيات احلداثة ال�شعرية يف معاجلة مركزة ،و�أمثلة م�ستمدة من �شاعر حداثي.
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الهوام�ش
( )1املركز الثقايف العربي – بريوت 2002م.
( )2انظر :بكري �شيخ �أمني – احلركة الأدبية يف اململكة العربية ال�سعودية – بريوت 1972م ،و:
حممد حبيبي – االجتاه االبتداعي يف ال�شعر ال�سعودي احلديث – الريا�ض 1997م ،و :عبداهلل
احلامد – ال�شعر احلديث يف اململكة العربية ال�سعودية خالل ن�صف قرن – الريا�ض 1993م،
ط .2
( )3انظر مقالنا :الأ�سطورة يف ال�شعر ال�سعودي املعا�رص – جملة (املوقف الأدبي) ،ني�سان 2002م.
( )4انظر :كري�ستني مونتالبيتي – جريار جينيت :نحو �شعرية منفتحة – تر :غ�سان ال�سيد ،ووائل
بركات – دار الرحاب � ،2001ص .138-104
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ال�شعر املعا�رص
و�إ�شكاليات التذوق اجلمايل احلديث
ه�شام �سعيد �شم�سان
«البد من مفاهيم جديدة للتذوق ،ومفاهيم
جديدة للكتابة ال�شعرية ،ومفاهيم �أخرى للنقد»

احلديث عن �إ�شكالية ال�شعر املعا�رص – ال غرو – يرتبط وثيق ًا بالذائقة

الفنية للمتلقي .و�إذا كان ثمة �أزمة تعوق م�سرية ال�شعر احلديث من التقدم،
وتتقوقع به �ضمن حدود ال تتعدى ال�شاعر – غالب ًا – ف�إن للذائقة اجلمالية

للقارئ دورها يف هذا ال�سبيل؛ �إذ �إن وجود �إ�شكالية (ما)� :سواء كان منبعها

ال�شاعر� ،أو ال�شعر – ذاته – معناه �أن هذا ال�شعر ال ي�ستطيع �أن يخالط الذائقة
في�ؤثر بها �إيجاب ًا لتنفعل ،وتتفاعل .ومتى ما وقف ال�شعر حائ ً
ال دون الت�أثري يف
قارئه ،كان ذلك �إيذان ًا بوجود خلل (ما) يعود� :إما �إىل القارئ – نف�سه – �أو

�إىل ال�شاعر يف �شعره ،ذلك �أن «العمل الفني ال ي�ستكمل وجوده �إال �إذا تلقاه
متذوق»( .)1ودرا�ستنا – الباحثة – هذه تفرت�ض وجود خلل كامن يف قارئ
ال�شعر احلديث – �أو ًال – نتج عنه �إعرا�ض ،و�إدبار ،ثم يف ال�شاعر – نف�سه
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الشعر املعاصر وإشكاليات التذوق اجلمالي احلديث
– ثاني ًا – الذي �سـاعد على ات�سـاع الهوة بينه وبني القارئ ،و�أ�ضحى – هذا
الأول – واقعا بني �إ�شكاليتني حقيقيتني:
�أوالهما :رف�ض العمود ال�شعري ب�سبب «�سيمرتيته» ال�شديدة ،وتقاليده
التي مل تعد تر�ضي الذائقة الع�رصية.
وثانيتها :النفور من الق�صيدة احلديثة ،واجلديدة ،لأنها «غام�ضة» (بر�أيه)
وهذا الغمو�ض يقف حائ ً
ال بني عملية التذوق لها ،واال�ستمتاع بف�ضائها .ولهذا
النفور ظلت الق�صيدة احلديثة ،واجلديدة ،حم�صورة �ضمن بيئة ثقافية حمدودة،
هي :بيئة ال�شعراء �أنف�سهم� ،أو النقاد ،و�صفوة من قراء ينتمون �إىل الثقافة العليا.
وت�ضا�ؤل قراء ال�شعر لي�ست �إ�شكالية حم�صورة يف البلدان العربية ،وح�سب،
بل هي �إ�شكالية تكاد تكون عاملية .ففي �أمريكا – مث ً
ال – كتب ال�شاعر «دانا
جبويا» مقا ًال ن�رش يف جملة «ذي �أتالنتيك عام 1991م» ،يقول فيه:
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«ينتمي ال�شعر الأمريكي الآن �إىل الثقافة الهام�شية ،ومل يعد جز ًءا من
احلياة الفنية ،والثقافة الأ�سا�سية ،فقد �أ�ضحى هو الوظيفة املتخ�ص�صة ملجموعة
�صغرية (ن�سبي ًا) ومعزولة ..كالق�ساو�سة يف مدينة �صغرية»( )12ويعرتف «دونا
لدهول» ب�أن قراء ال�شعر يتناق�صون �سنوي ًا� ،أو يقل عدد الذين ي�شرتون كتب

ال�شعر� ،أو يح�رضون الأم�سيات �أو القراءات ال�شعرية»( .)3و�إذا ما حاولنا �أن
نتتبع �إ�شكاليات التذوق يف ال�شعر احلديث ،فالبد – �أو ًال – �أن نحدد ب�أننا نعني
مبقولة «ال�شعر املعا�رص� ،أو احلديث» :ذلك ال�شعر املمتد منذ نهاية الأربعينيات،
وحتى اليوم ،والذي جاء خلف ًا للرومان�سية – ذات النظم العمودي – البيتي –
فكان م�أتاه «نتيجة طبيعية (ال رد فعل) للنرثية الف�ضفا�ضة التي �أف�سدت ال�شعر
الرومان�سي يف �آخر عهده»( )4وبه ا�ستعيدت بع�ض قيم ال�شعر احلقيقية ،وهي�أته
الرتياد �أماكن مغلقة ،انتظرها ع�شاق ال�شعر طوي ً
ال ،وفتح ف�ضاءات جديدة
من الوجود اللغوي الكا�رس لنمطية اللغة التي �سادت الرومان�سية ،والتقليدية..
�إال �أنه ،وب�سبب من «الأيديولوجيا» التي �سادت هذا ال�شعر يف فرتات (ما)
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وبتحوله �إىل �أ�صداء للواقعية اال�شرتاكية ،ثم للواقعية الفردية ،كاد �أن ي�سقط يف
فخ التقريرية واملبا�رشة ،والتحول به �إىل العامية املثقفة ،والنحو �إىل «الرومان�سية
املنغلقة ومل ي�سرتح ال�ستينيون للمبا�رشة ،والإيقاعية الظاهرة ،والرومان�سية،

والو�ضوح ،ليميلوا �إىل الغمو�ض ،والتغريب ،والالمبا�رشة ،والرتكيز على
ال�صور ال�شعرية ،وما توحيه من �إحاالت م�ضمونية متعددة»( .)5وبت�أ�سي�س
جملة «�شعر» نهاية اخلم�سينيات ،والدعوة �إىل ما ي�سمى بـ (ق�صيدة النرث) كان
ال�شعر يدخل منعطف ًا راهن ًا ،وجديداً بالدعوة �إىل حتطيم� ،أو ته�شيم البنى

القدمية لل�شعر� ،أو تلك التي يحاول �شعر «التفعيلة» �أن يتم�سك بها كالأدجلة
ال�شعرية على �صعيد املو�ضوع .والوزن والقافية ،على �صعيد الإطار اخلارجي.
ودخل مفهوم الق�صيدة «املركبة» ،كما نعرفها الآن ،ذات التعددية ال�صوتية

القائمة على الوجود اللغوي املح�ض .ويجدر بنا – هنا – �أن نقرر ب�أن «الن�ص
املر�سل» �أو (ق�صيدة النرث) ا�ستمدت كثرياً من �أبنيتها الداخلية ،واخلارجية من

ومروراً بالبناء الفكري الداخلي :كا�ستخدام الرمز ،والأ�سطورة وطق�س

احللم ،والإحاالت التاريخية ،والدينية ،وال�سيا�سية ،وال�صوفية (الفل�سفية)،

ونزعة االنهزام النف�سي ،وعلى ما �سبق ف�إن النقاد عندما يتحدثون عن الق�صيدة
احلديثة ف�إمنا يعنون بها الن�ص العرو�ضي ،وعليه ي�ؤ�س�سون نظرتهم �إىل الن�صو�ص
اجلديدة ،وبالرغم من الهجوم الذي يوجه �إىل الن�ص احلديث اجلديد� ،إال �أن

�شعراء التفعيلة الذين جايلوا دعوة جملة «�شعر» وما بعدها قد ا�ستفادوا – كذلك
– مما يدعو �إليه الن�ص اجلديد من مبادئ ،نحو:

 «ا�ستعمال ال�صور احلية املح�سو�سة �أو الذهنية». �إبدال التعابري والألفاظ القدمية الذابلة بتعابري و�ألفاظ م�ستمدة من جتربةال�شاعر املعا�شة.
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�شعر «التفعيلة» ،ابتداء من التوزيع الب�رصي للأ�شطر ،واال�ستجالء املجازي،
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الشعر املعاصر وإشكاليات التذوق اجلمالي احلديث
 �إخ�ضاع البناء ال�شعري لوحدة التجربة واملناخ العاطفي العام ،بد ًال من�إخ�ضاعه للتنظيم الفكري والت�سل�سل املنطقي.
 جعل الإن�سان :بفرحه ،وعذابه ،خطيئته ،توبته ،بحريته ،وعبوديته،وخ�ضوعه ،بحياته وموته ،املو�ضوع الأول.
 معرفة الرتاث العربي :الروحي والفكري؛ لتقييمه مو�ضوعي ًا بال خوف� ،أوتردد� ،أو مداراة.
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 تعميق املعرفة بالرتاث الأوروبي ،الروحي ،والعقلي والإبداعي ،واال�ستفادةمن جتارب ال�شعراء الغربيني(« )6وبا�ستفادة �شاعر العرو�ض من بع�ض مبادئ
«الن�ص املر�سل» دخلت الق�صيدة احلديثة ف�ضا ًء جديداً ،متحرراً من جميع
الأيديولوجيات ،و�رصنا ال منيز – �أحيان ًا – بني ن�ص «عرو�ضي» ،و�آخر
«مر�سل» ب�سبب من االحتاد يف الأبعاد اللغوية ،والر�ؤى ال�شعرية ،ف�صارت
الق�صيدة احلديثة – بوجه عام – كما يقول الدكتور عبد املهنا :هي «ر�ؤيا
ووعي حاد باللحظة الراهنة ،مبا ينطوي على �سلوك فكري ي�صدر عن �إميان
«الأنا» بحتمية التغيري من خالل جدلية ال�رصاع بني الأنا وتعاليها على الواقع،
فرتى الواقع وتناق�ضاته �أكرث مما يراه الآخرون ،فتتحول املمار�سة ال�شعرية �إىل
نبوءة تره�ص بنذر التغيري .يتحول ال�شاعر �إىل نبي ع�رصه ،م�ستمداً وحيه
من �أعماق احلد�س ،فتت�شكل ر�ؤاه من عنا�رص معقدة يلعب فيها الرمز،
والأ�سطورة – الأجواء اخلرافية – دوراً فاع ً
ال يف جميع املتناق�ضات»(.)7
وبهذا التعريف الدقيق – بر�أينا – للن�ص احلديث يكون القارئ مطالب ًا
بدخول مدينة حما�رصة باللغة ،عليه �أن يفك هذا احل�صار دائري ًا ،ليبد�أ يف فتح
�أبوابها املغلقة باب ًا باب ًا ،وهو ما يعني التكيف وفق مقايي�س تذوقية جديدة ال
�صلة لها بالتقليدية ال�شعرية البتة ،البتة.
و�إذا كنا قد قررنا ب�أن �إ�شكالية ال�شعر املعا�رص تنح�رص – جلها – يف
عدم ا�ستطاعة القارئ التكيف داخله ،وبالتايل حدوث عملية جتاوز ال مبا�رشة
له ،انك�رست – على �ضوئها – الذائقة الفنية ،ف�إن هذا اال�ستنتاج التقريري

هشام سعيد شمسان

و�أوالها :اعتماده على لغة هي الأقرب �إىل العامية ،وحماربته للبالغة
املموه،
العربية ،بالنزوع �إىل لغة ثالثة ،وثانيها :خداع القارئ بالإيقاع املمو�سق ّ
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يعيدنا ،بل ويحيلنا �إىل م�س�ألة هامة تتحايث مع مفهوم االنك�سار الذائقي
واجلمايل للمتلقي ،يلخ�صها قارئ ال�شعر احلديث – عادة – بـ (الغمو�ض)،
وعلى ذلك يتكئ بوجه رئي�س – وهو حجة واهية – لدى القارئ الذي ال
يحاول النزول �إىل «البحر» ،لتعلم ال�سباحة فيه ،من خالل �إعماله ذهنه تارة،
والقراءة الواعية ،واملتعددة تارة �أخرى ،وبالتايل تتدرب ذائقته على ال�سباحة،
فتتجاوز – بالتايل – خوف الغرق – وت�ستجيب – جمالي ًا – ملا تقر�أ .وكيما
ن�ستجلي – نحن – هذه احلجة ،ونبلورها منهجي ًا ،وجب علينا �أن نتتبع �أهم
املقايي�س التي ينطلق منها ال�شعر احلديث �إىل العامل الكوين اخلا�ص به مربرين
غالب دعاوى الغمو�ض� ،أو العماء التي ينطلق من مفهومها املتلقي اجلديد،
ولنثبت من خاللها �أن الأزمة (الإ�شكالية) �إمنا هي �أزمة مقايي�س تذوقية غائبة.
و�سوف نتوقف عند �أهمها لبيان خط�أ القارئ من �صوابه ،متوجهني ب�أدلتنا �إىل
قارئ الزال يتعامل مع الق�صيدة احلديثة من خالل مقايي�س تذوقية تقليدية حيث
القافية الرتيبة ،و�إيقاع البحر الرتيب ،واللغة التقريرية التي ال تتعدى الت�شبيه –
�أحيان ًا – واملعجم اال�ستهالكي� ،أو اجلمل اال�ستن�ساخية املكرورة ،واملعاين التي
ال تتجاوز التوليد ،واملوا�ضيع املحاكية للأ�صوات الطبيعية ،وامل�شاعر الإن�سانية،
والر�ؤية الأفقية التي تربز التفا�صيل املادية ،واملو�ضوع الفني ،وال�صوت املفرد،
والغنائية الباردة .وهو نف�س القارئ الذي �سيفجئنا بقوله :وملاذا ا�ستطاع �شاعر
نحو «نزار – مث ً
ال – �أو �أحمد مطر� ،أو �سعاد ال�صباح» ملاذا ا�ستطاع نحو ه�ؤالء
�أن يخلقوا قارئ ًا متذوق ًا  ٪ 100بينما �شعراء نحو «ال�سياب» �أو «نازك املالئكة»
�أو «�أدوني�س» – مث ً
ال – مل ي�ستطيعوا خلق نف�س القارئ املئوي ،بالرغم من �أن
جميع ه�ؤالء انبثقوا من مدر�سة «ال�شعر احلر؟» ،ونقول� :إن �شعراء من نحو
«نزار» ،و�إن كان من مدر�سة ال�شعر احلديث� ،إال �أنه خاطب قارئ ًا من العامة،
ك�أن�صاف املثقفني ،وممن ال �صلة لهم بالرتاث ال�شعري العربي ،وهذه �أدلتنا:
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لبهرج �أ�شعاره ،وثالثها� :أن �شعره م ّثل مرحلة (برنا�سية) حمددة مبوا�ضيعها،
يعتد بها الآن كثرياً ،ورابعها� :أن �شاعراً كال�سياب� ،أو نازك املالئكة،
ولغتها ال ُّ
�أو �صالح عبدال�صبور ،مازال �شعره حتى الآن حمتفظ ًا بقيمه اجلمالية ،والفنية،
واللغوية ،ومازال يقدم وظيفة �إبداعية ،وجوهرية �شعرية حتى الآن ،فتعدوا
بذلك م�صطلح ال�شعر املرحلي الذي مثلته الق�صيدة النزارية� ،أو «املطرية» �أو
«ال�صباحية».

الأبنية الفنية ،واملو�ضوعية (الفكرية) للق�صيدة احلديثة:

ال�شعر� :سواء التقليدي منه �أو املعا�رص� ،إمنا ينطلق من ثالثة �أبنية :البناء
الإيقاعي ،والبناء اللغوي الفني ،والبناء الفكري الر�ؤيوي� ،إال �أن جمال الت�أثيث
النا�سج لهذه الأبنية تباين كثرياً على م�ستوى النمطني ،بحيث بدا متداخ ً
ال حين ًا،
ومتعار�ض ًا متام التعار�ض حين ًا �آخر ،ال�سيما �إذا ما ُت�ؤمل يف «الن�ص املر�سل».

البنــاء الإيقــاعي:
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اتخذ ال�شعر املعا�رص من وحدة «الوزن» – ال وحدة البحر – �إطاراً
له ،بينما جل�أ «الن�ص املر�سل» �إىل الداخل باحث ًا عن �إيقاع العبارة �أو الكلمة،
بدي ً
ال عن «التفعيلة» .و�إذا كان – هذا الأخري – قد وجد معار�ضة ،التزال
�صداها الراف�ضة حتى الآن ،فقد �سبق �إىل هذا الرف�ض (الأب) التفعيلي قبله،
�إذ ال ن�ستغرب� :أن كثرياً ممن كانوا يدعون �إىل التجديد ،واحل�سا�سية اجلديدة
كان منهم من يرف�ض �شعر «التفعيلة» نحو �صاحب «احل�سا�سية اجلديدة» ذاته:
«عبا�س العقاد» ،بالرغم من �أن هذه الق�صيدة كانت هي الإطار املالئم ،واملف�ضل
لدى معظم ال�شعراء ،ومازالت ،ملا لها من فوائد تخدم الذائقة ،ومنها :احلرية
التعبريية التي يتاح من خاللها تدفق الأفكار ال�شعرية دومنا عائق :من قافية� ،أو
وزن حمدد التفاعيل .ثم الأريحية الب�رصية ،والنف�سية ب�سبب من ك�رس لروتني
حد من �سيمرتية العمود الكال�سيكي.
التوزيع الب�رصي للق�صيدة البيتية ،مما ّ
كما �أن التفعيلة مبو�سيقاها «ت�ساعد كثرياً على متكني �ألفاظ ال�شعر من تعدي
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عامل الوعي ،والو�صول �إىل العامل الذي يتجاوز حدود الوعي التي تقف دونها
الألفاظ املنثورة»( .)8بينما التخلي عن التفعيلة لدى �شعراء «الن�ص املر�سل»()9
– و�إن كانت بع�ض امليزات ال�سابقة ،كاحلرية التعبريية املنطلقة ،وك�رس الرتابة
الب�رصية ت�شملهم� ،إال �أن هذا الفقدان الركني الهام انعك�س على الوجود اللغوي،
واالنفعال التعبريي (مع ًا) بتكثيف وجودهما ،وتعدد م�صادرهما ال�صوتية؛
وذلك لتغطية جانب نق�ص نتج عن الإزاحية الوزنية ،فكان عبئ ًا جديداً ،حتمله
ال قلي ً
القارئ الذي مل ي�ستوعب – بعد – الق�صيدة العرو�ضية .وقلي ً
ال حتى كان
الن�ص التفعيلي يزاحم الن�ص اجلديد ،وي�أخذ عنه مقوالته ذات ال�صبغة اللغوية
– خ�صو�ص ًا – مما حد من تدفق الإيقاعات املو�سيقية يف ظل التكثيف اجلديد
للق�صيدة املعا�رصة ،وجعل معظم الن�صو�ص العرو�ضية احلديثة باهتة الإيقاع
الداخلي ،فال تكاد متيز – �أحيان ًا – بني ن�ص موزون ،و�آخر مر�سل .وهذا دليل
تطبيقي على ذلك� ،أخذ ع�شوائي ًا:
لي�س هذا اخلراب خرابي
ال جنتي جنتي

وداع ًا �إىل ال�صمت �أم�ضي �إليه(.)10
...................................
«فكيف �أن�صهر ب�سهولة كحلم
وهل ي�ساوي كل جرحي

تلك ال�سذاجات التي جتتمع يف حلظة ملوثة»(.)11
.................................
�إن قارئ ًا – للوهلة الأوىل� ،سوف يعتقد ب�أن كال املقطعني هما من
ق�صيدة واحدة ،بل و�أن املقطع الثاين هو ا�سرت�سال متتابع للمقطع الأول ،ب�سبب
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من احتاد املد ال�شعوري بينهما ،و�صوت الأنا املتكلمة ،وقبل ذلك امل�رسب
اللغوي ،ذي الرتكيب الواحد فني ًا ،و�إيقاعي ًا (داخلي ًا) ..ولكن ماذا �سنقول �إذا
ما �أف�صح بالقول� :إن املقطع الأول ينتمي �إىل التفعيلة العرو�ضية (فاعلن ،فعلن)،
بينما الآخر ال ينتمي – البتة – �إىل �أي وحدة وزنية ،وهو مر�سل من �إيقاع
الوزن «واملقطعان» ل�شاعرين خمتلفني� ،أحدهما يقطن بالد «البلح» والآخر
بالد «العنب» ،وقد غا�ص �إيقاع الأول يف �إيقاع املقطع الثاين لعدم التزام �شعر
العرو�ض بحدوده الداخلية ،ف�أم�سى هذا الأخري – مرادف ًا للن�ص املر�سل يف
غمو�ضه املدعى ،من قبل امل�ستقبل.

 البناء اللغوي:()1
لعلنا ال نخطئ �إذا ما قلنا� :إن قارئ ال�شعر احلديث� ،أكرث �شكواه �إمنا
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تت�أتى من كون هذا ال�شعر غام�ض اللغة .وعلى �ضوء هذه اللغة حكم على ف�ساد

ماء ال�شعر؛ لأن فيه انتفاء لل�سهولة اللفظية التي كان ميجدها ال�شعر الرومان�سي
(خ�صو�ص ًا) ،وبع�ض ال�شعر امل�ؤدلج احلديث ،مبا يحتم عليه �أن يعدل من و�ضع
ر�أ�سه ،ووجهته ،ويقر بدوران الأر�ض ،وتغري الف�صول ،ف�إذا كان الإن�سان

– بوجه عام – مفطوراً على حب التمايز ،وامليل �إىل املغايرة ،والتفرد؛ ف�إن
ال�شاعر� ،أو الفنان – بحكم موقعه الكوين – من �أكرث الب�رش حب ًا يف اخلروج
على امل�ألوفات يف الأ�شياء ،والتاريخ �شاهد على مركزية هذه املقولة� :سيا�سي ًا،

واجتماعي ًا ،وعلمي ًا .وعلى م�ستوى الإبداع «ف�إن لكل ع�رص بيانا» – كما

يقول ابن �شهيد – وال�رصاع بني القدمي واجلديد ،التقليدي ،واحلديث – لي�س
�آني ًا فح�سب� :أمل يتهم املتنبي – مث ً
ال – باخلروج على ال�سائد� ،أمل يرم بتهمة
ك�رس ذائقة القراء حني وجد بع�ض النقاد كـ (الآمدي) ـ مث ً
ال – يف بع�ض �شعره

ا�ستعارات غريبة ،وجديدة ،وجه ال�شبه فيها متباعدا ،وال �ألفة فيها ؟  .وثمة

هشام سعيد شمسان

199

كثريون قبل املتنبي ممن اتهموا باخلروج على امل�ألوف وال�سائد ،ك�أبي متام،

و�أبي نوا�س ...وغريهما .ولكن هل �سقط املتنبي خلروجه عن امل�ألوف ،لذائقته
املعلبة� ،أم �أنه ا�ستطاع – بعدئذ – �أن يخلق قارئ ًا جديداً متحرراً من �سلطة
امل�ألوف .وما �أ�شبه حديثنا بالبارحة.
()2

«متوج ًا ب�صوجلان الرغبة يف ا�ستئنا�س جراد الوح�ش ال�ضال
بني �أقدامي ،وخطاي.
�أغادر �آخر اخلرائب املرتبة يف �سمائي

و�أدخل قبلة الغيم م�ؤتلف ًا مثل قو�س ال�س�ؤال»()12

�إذا ا�ستطاع املقطع ال�سابق �أن يثري �شيئ ًا (ما) يف نف�س املتلقي؛ فقد حقق
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يقوم الن�ص ال�شعري احلديث – ببنائه اللغوي – على م�صطلح «الغمو�ض
الفني» ،ال الغمو�ض اللغوي الذي يقول به البع�ض ،وذلك من خالل انفتاحه
– الالحمدود – على الوجود اللغوي القائم على اال�ستعارة (�أو املجاز) .والبع�ض
من ال�شعراء ،و�إن كان ذا معجم لغوي حمدود� ،إال �أن االعتماد على �إعادة �إنتاج
الألفاظ بالطرق اال�ستعارية (جماز املجاز) ،قد يخفي كثرياً من حمدودية املعجم
اللغوي لبع�ض ال�شعراء ،ناهيك عن اللجوء – كثرياً – �إىل اال�شتقاقات ال�رصفية
اجلديدة ،مبا مثل تاريخية جديدة ال �صلة لها بالأ�سالف ،وهو ما �أحدث �صدمة
للذائقة التي مازالت يف جلها ت�سكن يف جلباب الت�شبيه� ،أو اال�ستعارات الباردة،
والقامو�س اال�ستن�ساخي لل�شعر .وانفتاح الن�ص املعا�رص على الوجود اللغوي ال
يقت�رص على اللعبة املجازية وحدها ،بل جر ذلك �إىل �أن�ساق فنية لها جذورها
البالغية :كاحلذف ،والتقدمي ،والت�أخري ،وامللفوظات االعرتا�ضية ،والفراغات
ال�صامتة ،والرمز ،وا�ستعمال احلو�شى من الألفاظ ،ب�إخ�ضاع ما �سبق �إىل الر�ؤية
اجلديدة التوظيفية ،ولعل بع�ض الأمثلة من ال�شعر احلديث تو�ضح جميع ما
�سبق:
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ال�شاعر �إجنازاً عظيم ًا ،ولكن ماذا لو وقف قارئ مت�صخراً – من ال�صخر – �أبله
ال يعي من �أمره �شيئ ًا؟ �أو وقف �آخر – �ساخراً – مما يقر�أ ،نابذاً به جهة ما؟.
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متوجا� /صوجلان /الرغبة/
�إن مفردات املقطع ال�شعري تامة الو�ضوح:
ً
ا�ستئنا�س /جراد /ال�ضال� ...إلخ .ما�إن تت�ضام ،وت�سند �إىل غريها من الألفاظ،
حتى تبعث فيها احلياة ،فتتحرك يف �أن�ساق تعبريية (�شعرية) جديدة تبعث
على احلرية يف نف�س القارئ ،فيقف عندها عاجزاً عن ا�ستالل املعاين املخبوءة
حتت ظالل الرتاكيب االنزياحية ،والتي �سل�سلها ال�شاعر ترتى ،لتخرج جميع
الألفاظ من قامو�سيتها �إىل خلفيات �إيحائية ،ورمزية ،وات�ساعية بحاجة �إىل
قارئ متمر�س يجيد فن التعامل مع كل �شاعر على حدة .وكيما ي�ستطيع قارئ
(ما) �أن يقف على خلفية تعبريية من نحو «متوج ًا ب�صوجلان الرغبة»؛ لريبطه
مبا بعده .بعدئذ ،وجب عليه �أن يكون ذا ثقافة �شعرية عالية« ،فال�صوجلان»
يف �سياقه االنزياحي يتفرع يف تركيبه �إىل «مادية» لها طرفان� :أوالهما :مادية
جامدة لها داللة «رمزية» هامة ،وثانيها :مادية متحركة لها خا�صية االنفعال
بداللة «الرغبة» ،وبذلك يكون «ال�صوجلان» رمزاً له داللة �سلطوية ،قمعية،
وديكاتورية ،ويف �إ�سناد «ال�صوجلان» �إىل «الرغبة» �إيحاء ب�شهوة نف�سية
م�ضطرمة حتلم بـ (االنتقام) ،ولكي تكون رغبة «االنتقام» فاعلة ،ف�إنها ال
تتحقق دون الإم�ساك بزمام املراد ،وبالتايل القدرة على القيام بـ (الرغبة) ،ويف
ا�ستعمال لفظ «اال�ستئنا�س» حيلة خداعية مموهة ،الجتذاب «اجلراد» التي عرب
بها للداللة على «الكرثة» تارة ،و�إيحاء بـ (التحقري) مرة �أخرى ..ويف املقطع
ال�سابق تبدو لنا �شخ�صية �ساخطة ،ذات نف�سية م�ضطربة ،ومهزومة ،ال متلك
�سوى الأحالم؛ لتتجاوز من خاللها بع�ض �شقائها .وحتى يوحي لنا ال�شاعر
ببع�ض املعلومات اخلا�صة عن عمر ال�شخ�صية ،جنده ي�شري �إىل بيا�ض �شعر ر�أ�سه
من خالل تعبري «�أدخل من قبلة الغيم» ،فالغيم رمز �إىل مرحلة عمرية للإن�سان،
ويف تعبري «القبلة» كناية عن تعدد املراحل العمرية مب�سمياتها :قبلة الطفولة،
قبلة ال�شباب ،قبلة ال�شيخوخة� ....إلخ ،وللمبالغة يف تعميق مرحلة «الغيم»
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(ال�شيخوخة) ،ف�إنه ي�ستخدم الر�سم الب�رصي يف ملفوظ “م�ؤتلف ًا مثل قو�س
ال�س�ؤال” ،وقو�س ال�س�ؤال لي�س �سوى عالمة اال�ستفهام التي ت�أتي داللة على
الت�سا�ؤل (؟) �أال ت�شبه هذه العالمة – يف ر�سمها – �إن�سان ًا (�شيخ ًا)( ،كه ً
ال)،
وقد حتدب ظهره ،فبدا �أ�شبه بـ (قو�س ال�س�ؤال) (؟) .و�إىل مقطع �آخر – ل�شاعر
�آخر:
«دورات وجه ح�صاتك ال�صوان �أملكها
 و�شم�س التيه ،والظم�أ الرفيقان –ارمتيت على وجوهك يف الفالة تفتحت
طرق التحري بناة �رسية تخفي وت�سفر

حيثما �سميتك احلجر الأمني يا �شعر)13(»...

ويف ق�صيدة �أخرى لل�شاعر نف�سه:
الريح املليئة بالظالم الكرت
يف اللحيتني يف جر�ش اللغام الرعد

وانترثت من الرغو النجوم الف�ضة املاء املدمم ،والغبار»()14

ففي املقطعني ال�سابقني لل�شاعر «�أحمد عفيفي مطر» نحن �أمام �أكرث من
وجه فني� ،إذ جند احلذف املتباعد القرائن كما يف ال�شطر الأول – من املقطع
الأول« :دورات وجه ح�صاتك ال�صوان �أملكها»� ،إذ قد يقع القارئ يف �رشك
الغمو�ض حذاء اللفظني «ال�صوان� /أملكها» يدغمهما يف �سياق التعبري الن�صي،
وذلك حلاجته �إىل بع�ض املهارات الذهنية البالغية ب�إعادة ال�شطر – ذهني ًا –
على هذا النحو« :دورات وجه ح�صاتك دورت وجه ال�صوان» والبد له كيما
يعطي مللفلوظية «�أملكها» قيمة داللية �أن ي�سبقها بـ (الم) التعليل – لأملكها
– ويكون ال�ضمري املت�صل عائداً على �أحد اللفظني «ح�صاة» �أو «ال�صوان»
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ولإمكانية تعدد قراءات الن�ص جملة يف �سياقات عدة ،ف�إن نحو هذا ال�شطر
يحيلنا �إىل تقدمي وت�أخري ،يتيح لنا �إعادة �إنتاج املعنى هكذا :دورت وجه
ال�صوان �أملكها ح�صاتك” ،وينقلنا ال�شطر الثاين – من نف�س املقطع – �إىل
ملفوظ اعرتا�ضي ،لي�س فيه الواو حرف ن�سق عاطف ،و�إمنا هو واو احلال ،مبا
يعني حاجة القارئ – احلديث – �إىل �إملام بالنحو العربي �إىل جانب الثقافات
ال�شـعرية الأخرى .و�شـاعر نحو�« :أحمد عفـيفي مـطر» مغـرم كثرياً با�سـتعمال
احلو�شى من الكالم ،با�سـتـعادة مفردات قامو�سـية ،و�إنتاجها ا�ستعاري ًا� .إن
�ألفاظا من نحو� :أ�سـتطف ،الكرت ،جر�ش ،اللغام ،اللحيتني – املدمم – «�ألفاظ
ت�ستع�صي معانيها على معظم القراء ،وقد جل�أت – �شخ�صي ًا – �إىل اال�ستعانة
بـ (القامو�س) لتفـ�سـري لفـظـتي «الكرت» و«�أ�ستـطف» ،حيـث الأوىل تعـني
«ال�سنام ،والثـانية تـعـني «العـلو» .و�إذا كـنا قـد �أكـدنا على �إمكانـية خـلق
عـدة قراءات – �أحيـان ًا – لنـ�ص ما� ،أو ن�صـية (ما) داخل ن�ص كبري ،ومثلنـا
لذلـك بجزئيـة �صغرية – �سـابقة – ف�إن الفراغـات ال�صامـتة� ،أو اللغـة ال�صامتة
تلـعب دوراً فاعـ ً
ال – �أحيان ًا – لإنتـاج كثري من املعاين ،وما �أكرثها على م�ستوى
الق�صيدة احلديثة ،واجلديدة على وجه �أخ�ص ،ولكن – قلي ً
ال – هم فقط من
يدخل هذه التقنية الفنية عن وعي ،و�إدراك مبا يفعل ،وحتيلنا ف�ضاءات اللغة
ال�صامتة �إىل �أحد �شيئني يف الن�ص احلديث� :إما �إىل �إيحاء بـ (ال�صمت) املجرد
�أو �إيحاء باحلذف لغر�ض �إ�رشاك القارئ يف اجلو الداخلي للمعاين ،فمن مثال
الأول قول «�صالح عبدال�صبور» من ق�صيدة «رحلة يف الليل»:
«معذرة� ،صديقتي ...حكايتي حزينة اخلتام.
لأنني حزين( »...ديوان �صالح عبدال�صبور)
.................
فالفراغ ال�صامت بعد «�صديقتي» �إيحاء للقارئ ب�أن ثمة مرحلة من
ال�صمت �أعقبت ملفوظ «�صديقتي» ،وهذا ال�صمت ي�ؤوله القارئ نف�سي ًا� ،إذ
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�إن املقام «احلزين» ي�ستدعي ب�ضع حلظات من ال�صمت بني كالم و�آخر ،وهاهنا
كان «التنهد» هو امل�ؤول ،لأخذ النف�س الزافر باحلزن ،ثم ي�أتي فراغ �آخر ختام

املقطع ليوحي بفرتة �صمت �أخرى ،تتجرد من اللغة.

«ومثال الآخر قول �أحمد عبد املعطي حجازي»:
«و�أن علي التحلي ببع�ض ال�شجاعة»

()...............................
و�أقول لهم:

 لن �أجيب عليكم فل�ستم ق�ضاتي.�أقول لهم:

 قد يكون �صحيح ًا ،وقد ال يكون.�أتته يدي� ..أو طوته الظنون!
بل �أنا مذنب! فاقتلوين!

()15().............................

فالفراغان – الكبريان – ال�صامتان يعربان عن لغة مرتوك �أمرها للقارئ،

وهو يتذوق الن�ص عند قراءته تام ًا.

البنــاء الفكــري:

�أعني بـ (البناء الفكري) للق�صيدة املعا�رصة :جمموعة الإحاالت،

واملدخالت الر�ؤيوية ،التي ينبني بها الن�ص وعليها يقوم مو�ضوعي ًا ،وفكري ًا،
ونف�سي ًا ،وينت�سج بها ف�ضاء اللغة .وتقوم الق�صيدة احلديثة على جملة من املدخالت

الر�ؤيوية ،والفكرية� ،أهمها :الإيديولوجيا( /)16امليثولوجيا /الت�صوف الفل�سفي/
تداخل الأ�صوات (التنا�ص) ،والأنوات طق�س احللم ال�رسيايل (امليتافيزيقا)/

الرمز الأ�سطوري.
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ويهمنا – ثمة – �أن نقوم ببع�ض التف�صيل ملا �سبق ،كيما تتو�ضح ر�ؤية
هذه الدرا�سة �أكرث:

امليثولوجيا ،والرمز بالأ�سطورة ،والقناع:
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اتخذ الرمز بالأ�سطورة حماور عدة ،فمنها «ما يت�صل بح�ضارة الإن�سان
عرب الت�أريخ كـ «بابل ،ومتوز كما لدى ال�شاعر :نقوال و�أكيم» �أو «قدمو�س»
عند �سعيد عقل ..ومنها ما ارتبط ب�شعور وطني ن�ضايل كـ (دن�شواي ،جيكور)
عند ال�سياب ..ومنها ما ارتبط بحدث ت�أريخي كما لدى «�أدوني�س يف
كتاب :التحوالت والهجرة ...يجعل عبدالرحمن الداخل (ال�صقر) �شخ�صية
�أ�سطورية رمز بها �إىل التحوالت الإن�سانية يف منوها وانفتاحها ...،كما جعل
«ال�سياب» «جميلة بوحريد» رمزاً للن�ضال ،والتحرر يف «�أن�شودة املطر»(.)17
ويدخل حتت مفهوم الرمز الت�أريخي ،الرمز ال�شعبي ك�أبي زيد الهاليل،
وعنرتة ،والرمز الديني :كامل�سيح ،واحلالج ،و�صالح الدين� ...إلخ .و�إذا
كانت الق�صيدة احلديثة – الأربعينية ،واخلم�سينية ،وال�ستينية – قد جعلت من
الرمز بالأ�سطورة ،والنموذج الأعلى (القناع) هدف ًا م�ضموني ًا (جمالي ًا) للن�ص
التفعيلي ،كما جعلت من �رضورة «الأدجلة» واجب ًا فكري ًا ،ف�إن الن�ص احلداثي
اجلديد� ،سواء منه «التفعيلي» �أو «املر�سل» ،قد �أ�ضحى ينظر �إىل م�س�ألة الرمز
بالأ�سطورة والقناع نظرة ا�ستثناء لي�ست �رضورية؛ ال�ستهالك معظم «النماذج»
فني ًا ،كما �صار لكل ن�ص �أدجلته الذاتية وميثولوجيته اخلا�صة به ،متحرراً من
الت�سلط الفكري الذي حتكم بالق�صيدة احلديثة .و�إذا كان الأمر كما نقول؛ �إال
�أن القارئ مازال مطالب ًا بثقافة �شعرية مرجعية ،كيما يفكك ما يقر�أ من رموز
تعالقية ،حديثة� ،أو جديدة.
�إن �شاعراً نحو «ال�سياب»  -مث ً
ال – بحاجة �إىل هذا القارئ ،لفك
مغالق رموزه التي ترتبط – عادة – بذاتيته اخلا�صة .ونف�س احلال مع �أدوني�س
كذلك� .إذ كيف لقارئ لي�ست لديه هذه العدة �أن يدلف �إىل الرموز التاريخية
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تعدد الأ�صوات ،والأنوات ،وتداخلها (التنا�ص):
يف حني كانت الق�صيدة التقليدية تعتمد على الأفقية التعبريية (الو�صفية)،
ذات ال�صوت الغنائي ،والأنا املفردة التي تبنى على املحاكاة للأ�صوات الطبيعية،
وامل�شاعر الإن�سانية ،جاءت الق�صيدة احلديثة؛ لته�شم تلك ال�سريورة .فهي
ترف�ض الأفقية وتنحو �إىل العمودية التي تتك�شف الأبعاد «املاورائية» للواقع،
و�أ�ضحى الن�ص احلديث ال يتم يف خطية� ،أو �أفقية وا�صفة تهتم بالتفا�صيل ونقل
املعلومات ،و�إمنا ال�شاعر فيه يدير �أحا�سي�س فح�سب» وي�صالح بني املتقابالت:
«الذات ،املو�ضوع ،الطبيعة ،التاريخ ،ال�رضورة ،احلرية ...واملو�ضوعات يف
هذا ال�شعر تتداخل ،وترتاكم»( )19بالرغم من حمدودية هذه املوا�ضيع التي
قد ال تتجاوز نقطة واحدة – �أحيان ًا – ال �أكرث ...كما �أم�ست حركة الإبداع
ت�سري من احلا�رض نحو املا�ضي ،لتعود للحا�رض ...كما يقول الناقد املغربي
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التي يحاورها �أدوني�س ،ثم ي�سقطها على الواقع املعا�رص بوعي مدرك ،كا�شف ًا
به حقيقة ال�شعر الأدوني�سي «التداخلي» .وقمني بنا �أن نومئ �إىل حقيقة بع�ض
تلك الرموز يف �شعر بع�ض �أعالم ال�شعر احلديث ،والتي كانت بع�ضها «م�ستمدة
من ديانات �أخرى غري العقيدة الإ�سالمية ،بل ومما ت�أباه هذه العقيدة ،كفكرة
اخلطيئة ،وفكرة ال�صلب ،وفكرة اخلال�ص ،ف�ض ً
ال عما ي�ستبيحونه لأنف�سهم
لكلمة «الإله» ،ك�أمنا هي ماتزال لديهم مبعناها الوثني )18(»...مبا يولد عند
بع�ض القراء نفوراً؛ النزياح ال�شاعر بعيداً عن الأفكار الإيديولوجية ،والعقائدية
التي تبني ت�صوراته للكون ،والوجود ،والألوهية ،وهو ما ي�سبب خد�شا للذائقة
القرائية ،فالفنان �إمنا يخاطب قوة معينة يف القارئ ،وحدوث ت�صادم بني هذه
القوة ،وما تتلقاه من �أفكار ،يحدث انك�ساراً ،ونكو�ص ًا ،فال حتدث اال�ستجابة
املتوقعة ،بغ�ض النظر عن القيمة الفنية للمقروء ،ولعل يف «ق�صيدة امل�سيح بعد
ال�صلب» �أحد �أبعاد هذه الإ�شكالية – كمثال ب�سيط � -أو كما يف بع�ض ق�صائد
«�أغاين مهيار الدم�شقي» لـ «�أدوني�س».
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«ر�شيد يحياوي» ،مبا يعني تعدد الأ�صوات ،وتداخلها :ما�ضي ًا ،وحا�رضاً ،بل
وم�ستقب ً
ال – كذلك – وبالتايل :تعدد الأنوات .وثمة �أمثلة كثرية من ال�شعر
املعا�رص� ،أو اجلديد ،ت�ؤيد هذه القالة ابتداء ب�شعر «ال�سياب – يف العراق –
كمثال – وحممود دروي�ش – يف فل�سطني  -والدكتور عبدالعزيز املقالح – يف
اليمن – وانتها ًء بـ (�أدوني�س) – مثا ًال يف احلداثة اجلديدة  .-وكمثال تطبيقي
على هذا النهج احلديث ق�صيدة «حممود دروي�ش» (رحلة املتنبي �إىل م�رص)،
والتي يقدم فيها ال�شاعر و�صف ًا لرحلة املتنبي �إىل م�رص لغر�ض �إ�سقاطها على
الواقع املعا�رص من وجهة نظر �شخ�صية ،وتتحول «�أنا» ال�شاعر �إىل «�أنا» ال
«�أنا» �أو �إىل �أنوين� :أنا املتكلمة يف الن�ص و«�أنا» «ال�سياب» القابع� ،أو املحتجب
خلف تلك «الأنا» والأنوان تتداخالن ،وتتخارجان ،تتطابقان ،وتنف�صالن،
بل تتفتحان على «�أنا» ثالثة هي «�أنا» متوز« :الأ�سطورة»( .)20وللدكتور
عبدالعزيز املقالح – يف اليمن – ق�صائد يف هذا النحو التعددي للأ�صوات ذات
التنا�صات الت�أريخية نحو ق�صيدة «ما بعد الطوفان»« ،هابيل الأخري»�« ،سيف
بن ذي يزن» ،و«عودة و�ضاح اليمن ...وغريها .ولن منثل لأدوني�س ،ف�شعره
– معظمه – متداخل الأ�صوات ،والأنوات ..مبا يجعلنا نعود لن�ؤكد على قارئ
مت�سلح مبقايي�س تذوقية ،وثقافة جديدة.

االنفعــال ال�صــويف:
مازال القارئ العربي يحيا – حتى الآن – وفق مفهوم تقليدي للت�صوف
يف الأدب مبا يحدث له لوثة يف الذائقة ،حني يدرك ب�أن الت�صوف يف الأدب،
وال�شعر – خ�صو�ص ًا – قد �أفرغ – متام ًا – من دينيته الروحية ،و�أ�ضحى الن�ص
اجلن�سي ،مث ً
ال � ،أو (اال�ستعرائي) هو نوع من ال�صوفية� ،إذا ما التزم ال�شاعر
�رشوط هذا الن�ص ،كاملرجعية اللفظية ال�صوفية � ..أما ملاذا «اجلنو�سية» ،فلأن
ثمة ت�شابه ًا بني الطقو�س اجلن�سية ،والطقو�س ال�صوفية ،ابتدا ًء مبرحلة اخللوة،
واالنقطاع عن العامل اخلارجي ،وانتها ًء بـ «االنت�شاء» لدى ال�صوفية و«اللذة»
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لدى الع�شاق ،ثم الفناء يف الآخر� ،أو املوت فيه .ويف �سبيل ت�أ�صيل هذه التجربة،
اعتمد ال�شعراء املرجع ال�صويف ،لأن فيه “تكثيف ًا للداللة ،وتخ�صي�ص ًا للغة:
الكثافة يف التخيل ،ويف ترهيف الإ�شارة ،والإيحاء ،والإمياء والرتميز»(.)21
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«قال ادن
فدنوت
تكا�شفنا
وعلى �شهقات ال�صدر املفجوع
تلم�سني معراج النوم()22
.........................
ت�أمل كيف ي�ستخدم �شاعرنا �ألفاظ ًا ذات مرجعية �صوفية من نحو
«املكا�شفة ،واملعراج» ،ليحقق بذلك قيمة �شعرية مفرغة من البعد الديني
للت�صوف .ففي «التكا�شف» – هنا – �إمياء �إىل «الفعل اجلن�سي – نف�سه –
ويف «معراج النوم» �إ�شارة �إىل بلوغ الذروة ،ثم التماهي ،والذوبان واملوت
يف الآخر (الأنثى) ،وهي حالة �أ�شبه بحالة ال�صويف «حني يتجاوز و�ضعية
االنق�سام ،والتناق�ض ،واالن�شطار»( )24وبذلك تتحقق الن�شوة الروحية ،بتمام
الن�شوة اجل�سدية ،وبلوغها الذروة.
.......................
«ويف�ضل �شاعر نحو «�أدوني�س» �أن ي�ستخدم امل�صطلح ال�صويف لو�صف
جتربة ا�ست�شفاف املجهول� ،أو الباطن الكامن وراء �أ�ستار الواقع الكثيف� ،أو
الظاهرة ،ويجعل من هذه التجربة مرادف ًا �أ�صي ً
ال يف تراثنا العربي ملا يعرف
يف الغرب بـ (احلركة ال�رسيالية)»( ،)24بنـزوع هذه التجربة �إىل طق�س احللم،
ونزعة اال�سـتغراق يف الالوعي ،وامليتافيزيقـا� ،إذ ت�شـيع يف كتاباته ال�صـوفية
فـكرة «وحـدة الـكون» املرتبطة بفـكرة «تنا�سـخ الأرواح» وهي فـكرة
ارتبطـت بـ (الإمامية ال�صـوفية) ،لكنه قـد يلجـ�أ �إىل مقام الأنـثى ليعـرب عن
نفـ�س الفكرة بـ (اجلن�س).
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الشعر املعاصر وإشكاليات التذوق اجلمالي احلديث
«اقرتبي يا �شجرة الزيتون /اتركي لهذا امل�رشد �أن يح�ضنك
�أن ينام يف ظلك
اتركي له �أن ي�سكب حياته فوق جذعك الطيب» (مفرد ب�صيغة اجلمع)
.......................
وكيما يدلف القارئ �إىل نحو هذه الن�صو�ص التي تتخذ من “اجلنو�سية”
ت�صوف ًا �شعري ًا ،عليه �أن يكون مت�سلح ًا بثقافة �صوفية ،ولو حمدودة – كما
يلج �إىل هذه الن�صو�ص دون الوقوع يف احلرية ،والرف�ض ملا يقر�ؤه ،ك�أن يتهم
ال�شاعر باحلرمان� ،أو التحري�ض اجلن�سي املح�ض ،فتفوت عليه القراءة اجلمالية
اال�ستمتاعية.
وبعـــد:
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ف�إذا كنا خالل درا�ستنا هذه ،قد �ألقينا الئمتنا على القارئ وحده ،ذلك
الذي نخاطب فيه عقلية يجب �أن يكون لها مرجعيتها ،وخلفيتها الثقافية
العالية� ،سواء على م�ستوى اللغة :نحواً و�رصف ًا ،وبالغة� ،أو على م�ستوى الثقافة
ال�شعرية� :إيقاع ًا ،وبنا ًء فكري ًا ،ومو�ضوعي ًا – وهو عبء نعرتف �أنه كبري على
قارئ يحيا هذا الع�رص ال�سيا�سي ،واالجتماعي ،واالقت�صادي ،والثقايف – �إال
نحمل كثرياً من ال�شعراء تبعات انحدار الذائقة
�أننا جلديرون ب�إن�صافه ،ونحن ِّ
اجلمالية لدى القارئ العربي لوقوع البع�ض يف كثري من االنزالقات التي يجب
الت�صدي لها ،و�أهمها:
* الإفراط يف ا�ستخدام الرموز ،والأ�ساطري اليونانية� ،أو ال�شعبية ،التي قد ال
يدرك القارئ العربي �شيئ ًا عنها.
* ت�ضارب الأفكار ،وتعاك�سها ،وتنقا�ضها يف كثري من الن�صو�ص.
* التغريب الفاح�ش ،واللجوء – �أحيان ًا – �إىل الألفاظ احلو�شية التي عفا عليها
الزمن.
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* االجتاه للكتابة دون الإملام ب�أب�سط القواعد ال�شعرية ،ودون ن�ضج للأفكار
لدى البع�ض.
* فو�ضى التقليد ،والعبثية واملجانة ،والالعقالنية املفرطة يف الكتابة ،وهي
�سمة تكاد تغلب على كثري من �شباب اليوم.
* الدخول �إىل احلداثة من الباب الغربي ،واالنقطاع التام عن الرتاث العربي،
بعدم قراءته – �أو ًال – لال�ستفادة منه ،مبا ي�ؤدي �إىل ا�ضطراب الر�ؤية ال�شعرية
لدى �أمثال ه�ؤالء.
* التجاهل التام لدور املتلقي بعدم عقد �صلة (ما) بني ال�شاعر ،وقارئه.
* االنفتاح على اللغة دون وعي بالأدوات الفنية امل�ساعدة على تبليغ اخلطاب
الأدبي �إىل الآخرين.

* االنطالق �إىل احلداثة من مفهوم :التخل�ص من الوزن ،والقافية ،وما �أغبى
نحو ه�ؤالء ال�شعراء ،الذين يعتقدون �أن هذه هي احلداثة؛ لأن نحو هذا
االجتاه دال على عجزهم ،وركاكة ثقافتهم ،ووهنها.
* من �أهم عرثات الن�ص احلديث وقوعه يف الن�سقية الواحدة مبا ينطبق على
كثري من ال�شعراء قول نزار قباين ب�أن ال�شعراء احلداثيني «يت�شابهون �أ�سلوب ًا،
ولغة ،و�أدا ًء ،كما يت�شابه ع�رشون تو�أم ًا ،نزلوا كلهم من بطن واحدة ،ف�إذا ما
قر�أت لواحد منهم �أغنتك قراءتك عن قراءة الباقني ،فك�أمنا ال�شعر احلديث
كله ق�صيدة واحدة يوقعها مائة �شاعر».
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* ا�ستعمال اللغة ال�صامتة� ،أو الفراغات ال�صامتة دون �إدراك� ،أو وعي ،مبا يدل
على اجلهل ال�شديد لدى �أمثال ه�ؤالء� ،إذ جند كثرياً من الن�صو�ص ،وقد
ح�شاها �صاحبها بالتنقيط املوزع هنا وهناك ،دون علم مبا يفعل ،وك�أنها
«مودرنية وح�سب».
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(� )13أحمد عفيفي مطر ،من ديوانه «�أنت واحدها» وهي �أع�ضا�ؤك ،ق�صيدة «غنائية حجر الوالء
والعهد».
(� )14أي�ضا ،امل�صدر ال�سابق ،ق�صيدة «امر�أة.»...
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تتابع احلدث احلكائي يف ن�صو�ص الربدوين
العالقة التبادلية بني مكونات ال�شعر وال�رسد
حممد ر�ضا مبارك
مقدمــــة
لي�س من باب القفز فوق طبيعة الأجنا�س الأدبية ،احلديث عن عالقة
ال�شعر بال�رسد ،فلقد وجدت هذه العالقة ،حتى قبل �أن تنت�رش الدرا�سات
ال�رسدية املعا�رصة ،وي�صبح ال�رسد من �أهم مو�ضوعات النقد واهتماماته .ولعل
من املفيد �أن يكون هذا االهتمام باحلكي �أو الق�صة� ،سبب ًا لاللتفات �إىل القيمة
ال�رسدية يف ال�شعر ،فلقد تفاوت النظر �إىل ال�شعر على �أنه بعيد عن موا�ضعات
ال�رسد وتقنياته .ومنذ زمن بعيد كان ينظر �إىل ال�شعر على �أنه غناء �أو مو�سيقى،
وهو �أقرب الفنون �إىل التجريد ،حتى ظن البع�ض� ،أن ال�رسد وهو مكون من
مكونات الأدبية ،ال ميكن �أن يحل يف ال�شعر ،ب�سبب اختالف وا�ضح بني
النوعني ،غري �أن ال�شعر يف بع�ض ن�صو�صه املنتقاة التي ا�ستعملت الرموز املكانية
والتاريخية والأ�سطورية ،كان يقرتب من احلكي .ويف بع�ض الق�صائد الطويلة
ل�شعراء حمدثني ،اعتنى بامليزة ال�رسدية يف ن�سيج الق�صيدة.
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وما كان ميكن لإليوت يف الأر�ض اخلراب �أن ي�سري يف ق�صيدته ذلك
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تتابع احلدث احلكائي في نصوص البردوني
ال�سري املهم ،لوال انتماء الق�صيدة للحكي ،عن طريق الأ�سطورة .فالأ�سطورة
يف �شعره ،ويف هذه الق�صيدة ،فتحت الباب وا�سع ًا لل�رسد ،وكذلك فعل بع�ض
ال�شعراء العرب� ،أو من يطلق عليهم �شعراء االنبعاث الذين عنوا � مَّأيا عناية
بالق�صة داخل الن�ص ال�شعري .وميزة ال�رسد يف الق�صائد �أن يحيل على ق�ضايا
�أدبية ونقدية ،ويك�شف عن �إمكانات الن�ص ال�شعري وانفتاحه على الأنواع
الأدبية الأخرى.

ال�سـرد وال�شـعـر:
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غاية ال�شعر �أو مقا�صده – �إن كانت له مقا�صد – هي �إيجاد نوع ما من
�أنواع امل�شاركة الوجدانية واجلمالية بني الن�ص واملتلقي ،و�إذا كان ال�شعر لي�س
�إال �شك ً
ال على وفق �أقرب املفاهيم ،ف�إن ال�شكل ال يلغي الأبعاد الفكرية للن�ص،
والأبعاد الفكرية هي الأقرب �إىل امل�ضمون الفل�سفي ،غري �أن طغيان املنحى
�سوغ �إيجاد هذا االجتاه �ضمن ال�شكل ال�شعري .وال�شكل لي�س فراغ ًا،
الفكري َّ
ثم فهو لي�س جتريداً� ،إنه ر�ؤية متتزج فيها عنا�رص متعددة ،حتى ي�صبح
ومن َّ
الإيقاع – وهو لعبة �شكلية – بعداً من �أبعاد امل�ضمون� .إن �إلغاء امل�ضامني �أو
املعنى كان ل�صالح ال�شعرية يف ال�شعر� ،أو الأدبية يف الأدب ،فلي�ست امل�ضامني
هي املهمة� ،أو املعاين ،بل املهم هو الكيف الذي جعل من هذا الكالم ن�ص ًا �أدبي ًا.
�أي مقدار ما احتواه الن�ص من قدرة ،حملته على �أن يكون ن�ص ًا ،ولن يكون
كذلك� ،إال عن طريق القيمة ال�شكلية التي �صهرت �إمكانات عديدة يف �إمكان
واحد ،وهذه القيمة تظل قيمة ثابتة يف مقابل التغريات املتعددة للن�صو�ص.
ولـما تزل
�إن ال�رسد يف ال�شعر ال يخرج الق�صيدة من لعبة ال�شكل التي كانت َّ
جوهر الن�ص وجمال حتققه .ولعلنا نت�ساءل عن الف�ضاء الذي يتم فيه مقاربة ال�رسد
مع ال�شعر ،ون�رضب لذلك مث ً
ال يف العامل امل�شرتك بني الأدب والتاريخ« ،ما
ي�ؤلف بني التاريخ والأدب� ،أنَّ ك ً
ال منهما خطاب �رسدي �إال �أن التاريخ خطاب
نفعي ،ي�سعى �إىل الك�شف عن القوانني املتحكمة يف تتابع الوثائق ،يف حني
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�أن الأدب والرواية على وجه اخل�صو�ص خطاب جمايل ،تقدم فيه الوظيفة

الإن�شائية عن الوظيفة املرجعية»(.)1

وهناك جماالت �أخرى للقاء بني ال�شعر وال�رسد ،نذكر منها ما يطلق
عليه باملنولوج الداخلي ،عندما يت�شكل يف مناخ الق�صيدة ،وقد وجدنا عدداً
كبرياً من الق�صائد ت�ستعمل هذا املنحى التعبريي .فاملونولوج الداخلي هو
�إعادة تنظيم اللغة بطريقة معينة تنطلق من �إدراك لأهمية املناجاة الذاتية ،مما
ي�ؤدي �إىل احلر�ص على البقاء داخل ال�شخ�صية الروائية ،وتركها تتحدث كما
ت�شعر داخلي ًا .وهذا بدوره ي�ؤدي �إىل ا�ضطراب يف ال�شكل املعتاد للغة ،فتختل
العالقات النحوية وال�سياقية ،كما يختلف �إيقاع اللغة بني ال�رسعة والبطء
ح�سب حالة ال�شخ�صية(.)2
يقول الربدوين:
بح�سـب ا ْعتيـاد َِك متْ�ضـي جتِي ُء
ِ
فال �أنـــت غَيــْ ٌب وال مـوعـــ ٌد

ول�ست ال ُّل َط ْي ْف
وتُ ْد َعى لطِ ْيفاً،
َ

ـف()3
وال �أنت حـ ْلـم وال �أنت َطـي ْ

ُ ٌ

َ

ْ

ودع ال�شاعر فيها حواره مع الذات،
هذه الأبيات مناجاة لل�صبحُ ،ي ِ
وال�صبح – هنا – داللته زمنية ،يحاول ال�شاعر �أن ي�ستنطقها ،ويك�شف عن
طريق هذا اال�ستنطاق ذاته ووقوفه الطويل �أمام متوالية الزمن ،وهو يخاطب
الزمان مبا�رشة� ،أو عن طريق مفرداته (�سعيد ،ر�شا ،حذيف) .هذه املفردات،
و�إن كانت �أ�سماء ،لكنها مفردات زمنية .ويعمل ال�شاعر على تغيري �أ�شكاله،
تارة بالنداء ،وتارة باال�ستفهام ،ويعود بعدئذٍ لي�ؤكد حقيقة �أزلية� :إن فقدان
الزمن ،م�شكلة الوجود الإن�ساين ،يقول:
القـديـم
أنت
�أتَبـْـدو جـديـداً و� َ
ُ
َ
على
حالـك اليــو َم تــ�أتي غــداً

ـ�ضـي ُف �إىل الـ َّزيْ ِف زيـْ ْف
بهــذا تُ ْ
وني ْف
كما
جئــت من � ِ
ألـف َع رْ ٍ
َ
�ص ْ
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�صي ْف
�أتَ ْي َت َخ ِريْفًا ،كما ج ْئ َت ْ

�ضي ْف
َ
فل�ست مقيماً ،وال �أنْ َت ْ
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ــب �سـنـ ًة �أو �شـــهوراً
فيـا �صبـح غِ ْ

�شـاهدتني يا (�سـعي ُد)؟
وهـل �أنـت
ْ
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َ
ـف
�سيـجري وكيـْ ْ
لنعرف ماذا ْ
[ح َذيـْ ْف]
� َأ�ش َّم ْيتَني يا [ر�شا] يا ُ

متــرون بي �ســاع ًة �أو نـ�صـيــف()4

أمـــــــر بـكـم كــل يــــ ْو ٍم ،ومـــا
�
ُ َ ْ
ُّ
ُّ
احلوار مع ال�صبح ي�أخذ جتليه من اال�ستفهام الذي هو يف حقيقته جواب
ال�شاعر يف حوارية ال�صبح ،فهو مقبل على حماولة فهم �رس الوجود .و�رس هذا
املتناهي يف الزمن� ،أو هذا التوايل ،وهذا الهطول ،خماطبة ال�صبح هي خماطبة
للذات ،فالزمان بهذا املعنى هو ال�ساكن فينا وهو ذاتنا ،لذا ف�إن احلوار لي�س
مع الآخر ،بل هو حوار مع النف�س ،عن طريق متوالية الزمان ،وال�صبح ما كان
�إال مو�ضوع ًا للدخول ،وهو بهذا املعنى مونولوج داخلي ،يك�شف ال�شاعر
بوا�سطته عن خفايا الزمان ،وهو ك�شف عن خفايا الق�ص ،و�إن كان ال�شاعر
يقدمه بطريقة خطابية عندما يطلب من الزمان (ال�صبح) �أن يغيب .وهو الأدرى
ب�أن مثل هذا الغياب هو غياب الكل ...الذات �أو ًال والوجود �أخرياً .لقد �أوجد
ال�شاعر حدث ًا� ،أو ملمح ًا حواري ًا عن طريق ا�ستنطاق الزمن.
واللقاء بني ال�شعر واحلكاية �أو ال�رسد ،هو لقاء على �أ�سا�س منطق الأحداث
وال�شخ�صيات ،فنحن ال ندر�س الق�صيدة باعتبارها خطاب ًا �رسدي ًا ،لأننا لو فعلنا
ذلك َّ
لركزنا احلديث على «ثالثة جوانب :زمن احلكي ،وجهاته ،و�صيغه»(.)5

وهذا ما مل نفعله يف التعامل مع الق�صيدة عند الربدوين ،فاملكونات �أو اجلوانب
الثالثة ال�سابقة تتعلق باملكونات املركزية التي يقام عليها اخلطاب الروائي ،عن
طريق الراوي واملروي له.
وعملنا يف حتليل بع�ض �أ�شعار الربدوين قائم على التقاط املالمح ال�رسدية
يف الق�صيدة ،مثل قلة الرتكيز على الذات والعناية بالآخر ،ومن هذه املالمح
�أي�ض ًا الطول الن�سبي للق�صيدة ،فهذا الطول يفر�ض تغرياً يف ال�شكل ،للتقليل
من الرتابة املو�سيقية �أو الإيقاعية ،وقد يفر�ض �أي�ض ًا �إدخال مو�ضوعات و�أ�سماء
وحوادث داخل الن�ص ،للفت االنتباه �إىل �أهمية هذه املفردات وعالقتها
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بالن�ص .ولقد �أكرث الربدوين من ذكر الأ�سماء املعروفة واحلوادث التاريخية
والأ�سماء املحبوبة �أي�ض ًا ،ن�ساء ورجال� ،أبطال ومتمردون� ،ضعفاء و�أقوياء،
يذرعون ق�صائد هذا ال�شاعر طو ًال وعر�ض ًا .ولقد دفعه ذلك �أحيان ًا �إىل �أن يذيل
ق�صائده ب�رشوح لهذه العالمات والأمارات الواردة يف ن�صو�صه ،وك�أنه �أيقن،
بدون هذه ال�رشوح ت�صعب قراءة ن�صو�صه .الربدوين مولع بالتاريخ .وهذا
هو املف�صل احليوي الذي ميكن عن طريقه التمعن يف حقيقة البناء الفني يف
الق�صيدة ،فالق�صيدة لديه ،مم�سكة بالتاريخ ،متوغلة فيه ،وعن طريق العالقة
بني الأدب والتاريخ ميكن تلم�س القيم ال�رسدية يف �شعره ،وكما �أملحنا �سابق ًا
ف�إننا ال ندر�س ال�رسد يف ق�صيدته .ب�صفته خطاب ًا؛ لأن ال�رسد بهذا املعنى هو

ال�رسدي املنتج يف مقابل الق�صة واحلكي ،كما ي�ؤكد جريار جينيت( .)7لذلك
فقد �أكدنا على ثالثة حماور مهمة ،نرى �أنها تتعلق بال�رسد يف �شعر الربدوين:
املحور الأول :العناية بالآخر بدي ً
ال عن العناية بالذات ،والثاين :احلوار مع
الآخر ومع الذات؛ مما يفتح ال�رصاع داخل الن�ص ،وال�رصاع قيمة فكرية وفنية
هائلة يف الن�صو�ص الق�ص�صية وامل�رسحية� .أما املحور الثالث :فهو احلكاية يف
الق�صيدة وما تت�ضمنه من طرق وحيل �شكلية و�أ�سلوبية ،وترديد لأحداث
يقرب ال�شعر من ميزات ال�رسد.
تاريخية و�أ�سطورية .مما ِّ

 – 1من الواقعية التعبريية �إىل الواقعية ال�رسدية:

تُظهر الواقعية التعبريية ارتباط ًا بني �أ�شكال التعبري ،املتعلقة بقدرة الن�ص
على التعبري عن الذات ،وهي ،و�إن كانت تنتمي �إىل القرن التا�سع ع�رش� ،إال
تعبري ،وهو
�أنها بقيت ملمح ًا مهم ًا يف عدد كبري من الق�صائد ،فال�شعر ٌ
بوح �أو ٌ
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الق�صة ،احلكاية ال�شعبية ،ال�سرية ال�شعبية ،ال�سرية الذاتية( )6و�إمنا نقر أ� الن�ص يف
�إطار املادة احلكائية ،ونحاول عرب النقد تقدمي هذه املادة من جديد� .أي نعيد
ما �أنتجه ال�شاعر يف �صورة الق�صيدة ،لكي نحيلها �إىل مادة حكائية جديدة
يف �إطار عناوين منوعة .ففي جوهر هذه الدرا�سة ،نفهم ال�رسد على �أنه الفعل
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– يف �أدق و�صف له – غنا ٌء ،ال ي�شف �إال عن �أ�شواق الذات ومتف�صالتها ،وما
يح�سه ال�شاعر وما ي�سكن يف �أعماقه� .إنها ترجمة ملقا�صد الكتاب .هذا هو
الذي دفع النقد اجلديد وفق ما تقوله (كاترين بيل�سي) �إىل حماربتها ،لأنه من
امل�ستحيل – كما يتبنى ذلك النقد اجلديد – العثور على مقا�صد الكاتب داخل
الن�ص .ومن املالحظ �أن ما ي�شرتك بني التعبريية واملذهب الواقعي هو مفاهيم
الإخال�ص والتلقائية واملرجعية ،وق�صيدة التعبري متلك هذه املوا�ضعات ،لذلك
فقد �أُبعدت الواقعية التعبريية« .وكان من �أكرث الهجمات �أهمية على الق�صيدة
القومية للواقعية التعبريية هو العمل الذي �أُجنز يف الأربعينيات واخلم�سينيات
على �أيدي النقاد الأمريكيني اجلدد :جون كرو ران�سوم وكلينيث بروك�س،
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ول ومات و�آخرين»( .)8و�إذ وجد البع�ض �إىل الآن �أن الواقعية التعبريية مل متت
متام ًا ،ف�إن ال�شعر العربي ملايزل خمل�ص ًا لواقعيته التعبريية ،بل �إن البع�ض وجد �أن
الهجوم على هذا املنهج املتكرر والثابت يف الوجدان لي�س له ما يربره ،فال
ميكن للأدب �أن يغادر هذا النوع من الكتابة ،و�إن تقاطع مع معظم النظريات
الن�صية التي ال تعطي للق�صد �أو الق�صدية �أي اعتبار ،وميكن مالحظة دفاع
الناقدة الربيطانية (كاترين بيل�سي) عن ذلك(.)9

فهل كان الربدوين ينتمي �إىل الواقعية التعبريية ،و�إذا كان ذلك مفهوم ًا،
ف�إن ال�شعر العربي مل ميل من هذا االجتاه ،بل جل ال�شعر العربي ي�سري �سرياً حثيث ًا
�إىل الواقعية التعبريية.
يقول الربدوين:
مـمـــا �أنـــــا متــ�ألِّ
ــــــــــم؟
متـــــ� مِّألٌَّ ،
ُ

أحــ�س؟ و�آه حـــزين بعـ�ضـــُه
مــاذا � ُّ
علمـــت مـن الأ�سـى ال َّدامـي
بي ما
ُ
الروح ما �أ ْدرِي وبـي
بي من جراح ُّ

ِــم
حا َر ال�س�ؤال ،و� ْأط َر َق امل ُ ْ�ستَـ ْفه ُ
وبعـ�ض ُم ْبـ َهـم
ي�شــكـــو ف�أ ْعـ ِرفـه
ٌ

أعلم
وبي من حرق ِة الأعماقِ ما ال � ُ
أ�ضعـــــاف ما �أدري وما �أتـوهـــم()10
ُ
�
ْ َ َّ ُ

لو نظرنا �إىل هذا املقطع عن طريق مقايي�س الإخال�ص والتلقائية
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واملرجعية ،لوجدنا �أن �أهم ما فيها هو هذا البوح الذاتي الواقعي الذي جتلى
بح�سن التعبري وجمال الر�ؤيا ،هو الن�ص القائم على موازنة بني العلم والالعلم،
بني النفي والإثبات ،و�إن كانت هذه الثنائيات تنتمي �إىل �صدق �شعوري ،هو
ال�صدق بالتعبري ،ف�إن املرجعية تعود �إىل الربدوين �إن�سان ًا ،ومن هنا ف�إن مقيا�س
الذاتية التعبريية هو مقيا�س واحد ،يف مواجهة خروج الن�ص �إىل الكون الأو�سع،
و�إن كان ال�شاعر قد و�ضع عنوان ًا لق�صيدته ،با�سم (فل�سفة اجلراح) ،لكن البوح
العاطفي مل يخرج من الإطار التعبريي الذي ُو�ضع فيه .وهو ،و�إن وجد معاد ًال
يف كثري من حاالت الوجد العاطفي احلزين ،غري �أنه بقي �أ�سري تعبرييته ،وال
�شك يف �أن ال�شاعر �أراد �أن تكون الذات هي اجلمع ،فالأمل مل يكن �إال �أمل ًا
جماعي ًا يف الن�ص ،غري �أن �أفق التعبري ظل طاغي ًا ُيو�صد الباب �أمام التحوالت
الكربى يف الق�صيدة ،التي ُيراد لها �أن تكون غوراً يف �أبعاد النف�س والوجود،
و�إن بدا الن�ص �أكرث ان�سيابية و�أكرث قدرة على الإدها�ش:
وك�أن قلبي يف ال�ضلوع جنــازة

�أم�شي بها وحدي وكلي م�أمت
جـارحـــ ٍة فَـم()11

فكـ�أنَّها يف كلِّ
اجلراح من البُكا
فتبت�سم
�أبْكي
ُ
ُ
ُ
ولأن الواقعية التعبريية تعبري عن الذات ،فهي الأكرث حب ًا و�شغف ًا بالتكرار،
فبينما تن�ساب الق�صيدة يف �شكلها املعتاد ان�سياب ًا حاني ًا ،تتعدد حاالت التعبري
لت�صبح يف الأخري حالة واحدة .فالق�صيدة يف كل حني تف�سرِّ نف�سها بنف�سها،
و�أوجد هذا يف ال�شعر الغنائي ،حالة من االفتتان بطرق التعبري عن الذات ،وما
ت�شعر به الذات واحد ،واملختلف التعبري ..وعلى هذا ف�إن فقدان التعبري ي�ؤدي
�إىل فقدان التدفق العاطفي لل�شعر الغنائي ،وهو ما ال يقبل به �شاعر ،وهو من
ناحية �أخرى ُي�ضخم الق�صيدة و ُيوهم ب�أن املو�ضوعات متعددة ،بينما املو�ضوع
واحد ،لأن الإح�سا�س واحد ..وجهان ال ميكن ف�صلهما يف الواقعية التعبريية
عند الربدوين ،كما هو احلال عند ال�شعراء العرب ،لكنه يف الوقته ذاته – كما
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وكــ�أن روحـي ُ�ش ْعـ َلـ ٌة جمنــونــة
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أ�سميه منهجي ًا؛ لأن
يفعلون – ال يقف عند هذا املنحى املنهجي يف الق�صيدة ،و� ِّ
مرجعيته معروفة ،هي الق�صيدة العربية املمتدة عرب التاريخ .ويعمل على جتاوزه
�إىل الواقعية ال�رشعية ،كما �أ�سميتها ،والواقعية ال�رسدية بناء حمكم للق�صيدة قائم
على �أ�سا�س تنويع الن�ص ،والعناية بالآخر� ،إما ب�إذابة الذات يف الآخر� ،أو بجعل
الآخر ،مو�ضوع الق�صيدة� ،أي حتويل الق�صيدة من كونها ن�ص ًا تعبريي ًا واقعي ًا� ،إىل
ن�ص يفلت من � رْأ�س البوح الوجداين الفردي �إىل الوجدان اجلمعي .حني تنحل
الأ�شياء وتتماهى ،ويبدو ال�شغف بالآخر عنوان ًا جديداً لر�ؤية جديدة .وال�رسد
مبعنى متداول من معانيه هو العناية بالآخر ،و�أ�سلوب الق�ص قائم على �أ�سا�س
احلكاية التاريخية واملعا�رصة ،والراوي عادة ال يتحدث عن جتربته ،بل جتربة
الآخر� ،أ�شواقه ونزوعه .من هذا املنطلق حاول البع�ض �إيجاد �أ�سالف للرواية
العربية يف املقامات؛ لأن املقامة على ال�ضد من ال�شعر ،فهي الآخر ،وحني جند
حتو ًال يف �شعر الربدوين نحو الآخر ،ال ميكن �أن نف�رس ذلك �إال مبقارنة �رسدية ،و�إن
ظهرت �شعراً .وال�شعر يف احلقيقة هو �أ�صل ال�رسد ،لوال ال�شعر ما ُوجد ال�رسد،
فالأعمال ال�رسدية الكربى التي �أذهلت �ص َّناع الكلمة كانت �أعما ًال �شعرية ،ثم
حتولت ف�أ�صبحت �رسدية ،منذ هومريو�س ...ولعل الوقوف عند دانتي �أو ملتون
ي�ؤكد ما ذهبنا �إليه ،فلم يكن ملتون �إال �سارداً يف فردو�سه املفقود ،وكان هذا
الأعمى يقود الفعل ال�رسدي نحو نهاياته ،م�ستخدم ًا �أكرث الق�ص�ص التاريخية
�إثارة وعمق ًا .ومن يدري لعل الأ�ساطري التي و�صلت �إلينا نرثاً كانت يف الأ�صل
�شعراً ،وهي قد عادت �إىل ال�شعر يف ذاكرة ال�شعراء امل�ؤ�س�سني يف خم�سينيات
القرن املا�ضي .وا�ستوعبت الذاكرة العربية �شعر الأ�ساطري ،ووجدت معاد ًال
ال فيها� .إن �شاعراً تاريخي ًا موغ ً
ال ظلي ً
وظ ً
ال يف �أعماق التاريخ ،مثل الربدوين،
ي�سكن مدنه و�آثاره وي�ستجلي رحالته فيها ،مل يلتفت �إىل الأ�سطورة ،وهو
الأقرب �إليها ،كما التفت �إليها �شوقي ،و�إن كان عن ُبعد ،وبتوظيف خارجي،
اللماح ال ميكن �أن
لكن الربدوين عا�ش �أجواءها ،ولعله انتبه �إىل �أهميتها ،فذهنه َّ
ي�سهو عنها ،ولكنه �آثر االبتعاد ،ملا تُثريه الأ�ساطري من م�شكالت فنية وفكرية
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تطوح بنف�س ال�شاعر وتقلق راحته وهو بعد مل يجد لنف�سه م�ستقراً.
ودينية قد ِّ
هو املقرب من �أبي العالء ،والنازح نحو اخلروج من ال�سمت الأر�ضي كما
خرج (ملتون) ،لكنه يف الأخري اعترب بحدود الواقع ،الذي كان ع�صي ًا ،جمرداً
�صلداً .هكذا كان �ش�أن اجلواهري ،الذي مل يجد معاد ًال يف �شعره للأ�ساطري،
وهو اخلارج عن جزرٍ نائيات كبابل و�آ�شور ،كما مل يجد الربدوين متعاد ًال يف
�شعره لها ،وهو اخلارج من �أر�ض بلقي�س .كيف ا�ستوت بلقي�س رمزاً يف �شعر
الربدوين .وهو الذي عا�شها تاريخ ًا ومل يع�شها حا�رضاً ،متام ًا كما فعل �شوقي
يف �أ�سطورة النيل .وقيمة الرمز لي�ست يف تاريخيته ،بل قيمته يف معا�رصته.
نظر الربدوين �إىل بلقي�س وفق واقعية تعبريية ،ال واقعية �رسدية .ولو فعل ذلك
لأ�صبحت بلقي�س معا�رصتنا ..ولأ�صبحت �أُم بلقي�س ،نلوذ بها ما�ضي ًا ،ونحلم
بها حا�رضاً وم�ستقب ً
ال ،غري �أن التعبريية طغت على الرمز ف�أهلكته ،فعاد الو�صف
والتبجيل والتكرار ،ي�أخذ من الق�صيدة ال�شيء الكثري:
فيـــــك ابـتـ�ســـا ٌم
وكـــ�أ ّن احليــــا َة
ِ

فيــــك ُم َـمـثَّـــلْ
وكــــ�أ َّن اخلـلــــو َد
ِ

كلُّ
لفـظــك احللو فردو
حــرف من
ِ
ٍ

م�ســل�ســلْ ()12

والوتر
حـن
م ِْن � ِ
أر�ض ِب ْلق َْي َ�س هذا ال َّل ُ
ُ
آهات ،من فمـها
م ِْن ْ
�صدرِها هذه ال ُ

هذي ال ِّلحونُ .ومن تاريخها ال ِّذكر()13

ٌ�س نَــــدِ ٌّي و�سل�ســبيـلٌ ُ
ــح ُـر
وال�س َ
م ِْن ج ِّوها هذه الأن�ســا ُم َّ

ُ
وبلقي�س �أبعا ٌد مكانية وزمانية .هي ر�ؤيا ال تنح�رص يف رمز �أيديولوجي،
أر�ض
بل هي توحد الرموز :م�أرب ،حمري ،دول ماتت و�أخرى تهاوت على � ٍ
تطلع منها الرباكني لتكون جبا ًال� ،أر�ض ت�سكنها الأ�سطورة تتوحد معها،
�صخور ك�أ�سماء معروفة يف القدم ،و�ألوان لي�س لها �إال هذا االنت�شاء يف ح�ضن
التاريخ .كان الربدوين �أقرب �إىل �أن ي�ستغل عماه ،متام ًا كما ا�ستغله ال�شعراء
امل�ؤ�س�سون� .إن العمى هو احلرية يف ذاكرة ال�شاعر� ،إنه ُيغري بالتجاوز ،على
هذا النحو كان ب�شار الأعمى ،فلماذا جعل الربدوين من رموز اليمن مو�ضوع ًا
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يا ابنـــة احل�ســن واجلـمـــال املدلــل

�أنت �أحـــلى من اجلـمــال و�أجـمــل
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خارجي ًا؟ كما يفعل املب�رصون ،ومل يفعلوا! .كان العمى �سجن ًا منرياً ،منه يتجاوز
الربدوين موا�ضعات الواقع وحتدياته ..فلماذا ا�ستكان لها ..وهو املتمرد؟
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�إن د�أب �شاعرنا ،كما هو �ش�أن �شعرائنا ،هو العناية بالق�صيدة ال�سيا�سية،
هذه التي �أف�سدت �شعر جميع ال�شعراء ،فكانت ال�سيا�سة مبا�رشة وخطاب ًا تقريري ًا،
وال�شعر لي�س كذلك ،ال�سيا�سة �شعراً ،هو ما تطمئن وتهفو �إليه القلوب ،وقد
�سقط جميع ال�شعراء يف هذا الوادي ،دون �أن يحركوا قاعه ،فلقد كان الواقع
�أكرث �صالبة من �أن يحركه �شاعر .وبد ًال من �أن يكون ال�شاعر �صوت ًا كوني ًا،
�أ�صبح �صوت ًا �سيا�سي ًا ،وطغت تعبرييته على �شعره ..على هذا النحو مل يعد
لل�شعر ال�سيا�سي قيمة �إال قيمة الأنرثوبولوجيا� ،إنه تاريخ ،بل هو �أقل �أهمية
من الوثيقة التاريخية .لكن الربدوين  -كما �أ�سلفنا – عمل على جتاوز هذه
الواقعية �إىل واقعية �أ�شمل� ،أطلقنا عليها الواقعية ال�رسدية حني اعتنى بالآخر ،بل
�إنه نقل احلكاية �إىل ال�شعر يف حماولة لطرق �أ�سلوب جديد ،و�إن �أقدم عليه كثري
من ال�شعراء ،لكنه يظل يف �شعر الربدوين �أمارة على تغري البد منه ،ال�ستعادة
�أفق جديد من �آفاق الق�صيدة ،كان ي�ضيع يف �إطار التعبريية ،فهو يلج�أ �إىل ق�صة
من ن�سج اخليال عن اجتماع احل�رشات يف م�ؤمتر جمع �أ�صناف ًا منها ،و�أراد من
ذلك �أن ي�ضع الرمز يف مقابل الواقع .فهو مل ي�ستعمل التعبري املبا�رش يف �شعر
يفرت�ض �أنه �سيا�سي ،بل ا�ستعمل الق�صة لك�شف ذلك الواقع .وعموم ًا مل تكن
هذه التجربة الإحيادية ،مبعنى �أنها مل ت�ستطع نقل الن�ص نقلة نوعية ،بقدر ما
ذللت الأداة ،ف�أ�صبح غري املبا�رش عنوان ًا بد ًال من املبا�رش:
الزموا الريح تهب القهقرى

�أوقفوا الأنهار� ،أ�ضنوها ان�صياعا

وال مـن البحــر من تلغـيمـه

قرروا� :أن ي�سـتحـيل البحر قاعـا

قـــال فــار :نبتنيــه خمـفـــرا

قال بق :فندقـاً يوحــي انطبـاعــا

وتبنـت عـقـرب ما ارتـ�أيـــا

ور�أت يف ذا ،ويف ذاك انتفـاعــا

وردت املفارقة (ال�سخرية) �ضمن هذه الق�صة اخلرافية ،ولأن الق�صة �رسد
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�أو حكي ،ف�إن ا�ستخدامها يف الن�ص �أوجد مناخ ًا جديداً ملقاربة الفكرة – و�إن
كانت يف الأخري لي�ست �إال مقدمة للدخول – �أي وعاء ،ومل تكن قد وظفت
توظيف ًا جمالي ًا وفكري ًا ،كي ي�صبح القارئ على ثقة من وجود انتقال على
م�ستوى النوع .غري �أن الواقعية ال�رسدية ت�أخذ لها مدى وا�سع ًا يف ق�صيدة مهمة
لل�شاعر يف موحياتها ،ويف ظاللها التاريخية ،ويف عمق عالقتها باحلا�رض� .أطلق
ال�شاعر على الق�صيدة ا�سم (مهرجان احل�صى) ،واال�سم ذو داللة وا�ضحة..
احل�صى ،هذا الذي ينرث ظله ووجوده على الأر�ض من �ألف �ألف( ..احل�صى)
متتلئ به اليمن �أر�ض ًا ،هو ق�صة موغلة يف التاريخ ،ولأن املهرجان كلمة توحي
باحلركة وال�صوت والعنفوان ،فكذلك احل�صى ،هذا ال�صوت املمتلئ قوة
ونعومة ،كامتالء اجلرار ،مباء املطر ،بقوة هطوله و�صفاء �شكله يبد أ� ال�شاعر
الق�صيدة ،بقوله:
ماذا يُ�رسُّ ل�سفح الربوة ا َحل َج ُر
و�إذ يبد�أ الق�صيدة باال�ستفهام با�ستخدام منحى داليل ،وهو العالقة بني
احلجر واخلرب ،يتقم�ص دور الراوي ،كما يف الق�صة ،ويكون ال�شاعر راوي ًا،
متخذاً من زمن احلدث الأ�سا�س الذي تدور حوله الق�صيدة .وزمن املقطع زمن
معا�رص ،وهو متيز زمن احلجر الذي هو زمن قدمي ،يتطلع �إىل هذا الزمن احلدثي
يف قوله:
ك�أ َّن كل ح�صا ٍة هاهنا َخب

ني رماها جفنُها وم�ضى
هذي كع ٍ

كجيد تق َّوى بعـ َد حام ِـلِــه
هذي
ٍ

لكلِّ واحــد ٍة �شــكلٌ وتَ ْـمـتَ َمــ ٌة
وقبل هذه الأبيات يقول:

هاتيك ت�ســ� ُأل � ْأختَيها وجـارتَها:

ني؟ ُ�س ْح ُب اليوم ظامئ ٌة
ماذا تقول َ

ــر
ال�س َ
وذي كخــ ٍّد تمَ َنَّى لـونَــه َّ
ـح ُ
لـكـن يوحدهـن العجـز وال�ضجـر()15
ْ ِّ ُ ُ ّ
ُ َّ َ ُ
املطر
حتت رَّ
متى �سيطل ُع من َ
الثى ُ
الريح َمن عنهن يَ ْن َهمِ ُر
يُ ْن�شِ ْدنَ يف ِّ
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تئن ،ترى هـذي مالحـتـها
وذي ُّ

القم ُر
كما يرى وجهه يف ال�شاطئ َ
ال�ســف َُر
وذي ٍ
كقلب جفـاه خلفَـه َّ
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احل�صاةُ� ،أوجدها ال�شاعر من وعيه� ،أو عرث عليها خياله� ،أ�صبحت لفرط
قدمها وارتباطها بالأر�ض ناطقة تك�شف عن التفا�صيل ال�صغرية والتفا�صيل
الكبرية ،احل�صاة بهذا املعنى �سرية ذاتية ،تاريخ يكتبه ال�شاعر من خالل احل�صى،
فهو املنبئ عن الذين غريوا والذين انحدروا ،واحل�صى ي�س�أل بع�ضه بع�ض ًا ،عن
املطر والرثى والريح ،والن�ص ،ي�ؤن�سن احل�صى ،ويقيم بني واحداتهن حواراً،
فت�صبح الق�صيدة حكاية عن الزمن الغابر ،بط ُلها احل�صى ،وراويها ال�شاعر� ،أما
ال�شخو�ص داخل احلكاية فهم متنوعون من ذي يزن �إىل مي�سون �إىل معاوية...
�إلخ .هذه ال�شخ�صيات – و�إن كان حمركها ال�سارد ،ومل تكن يف ذاتها املتحركة
�أو الفاعلة كما يف الن�صو�ص الق�ص�صية – غري �أنها مليئة باحلياة واحلركة.
ويالحظ �أن يف املهرجان ت�سل�سل الأحداث وال�شخو�ص ،حني يظل الراوي
وا�صف ًا حلركتها �ضمن الن�ص ..ويالحظ غياب كامل للواقعية التعبريية يف هذا
الن�ص:
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ياللح�صى! � ُّأي �رسٍّ ..كل واحد ٍة
ـــجــ ٌن
لهـذه بُ َّحــ ٌة يف قـلبِـهـا َ�ش َ
وتلك ورديَّ ُة الأ�شواقِ هام َِ�سـ ٌة

وذي تف ُُّح ك�أفعى ،تلك يف فمِ ها
أنت عا�شق ٌة
وتَ ْيك ْجت َر ُح لهفىِ � :

عمتَـها
هاتيك تُ ْخ رِ ُب �صخراً� :إ َّن ّ

غريب الفـن خمت�صــر
كتاب
فيها ٌ
ُ
ــــر
ُلأ ْختِها غُـنَّـ ٌة يف �صــدرِها َوتَ ُ
َـــــر
وتلك َخفَّا َق ٌة يف نَ ْب ِ�ضها َخـف ُ
ِـــر
ط ٌ
ني ورغبتُها يف البَ ْو ِح تَ ْ�ستَع ُ

كيف ت ْعتَذِ ُر
فتبكِ ي وت ْعيَا َ
غرييْ ،
ب�أمهــا عنــد ذاك الكهــف ت�أمتـر()16

�إن ال�رسد هو الذي منح ال�شاعر القدرة على التحرك ،و�سط فو�ضى
املخيلة لي�صل �إىل �صفائها وي�ستطيع �أن يختزل العامل القدمي واجلديد يف ح�صاةٍ،
وهو بعد يجمع الأزمان يف زمانٍ واحدٍ  ،والأكوان يف كونٍ واحدٍ � ،إنه ُي�شعرنا
ب�أن احل�صاة �إ�شكالية كربى ،تلك التي متلك ال�رس ،و�أي �رس� ،إنه الكتاب الغريب
املخت�رص ،وك�أنه يتفق مع ر�ؤية الروائيني ،يف كيفية اختزال الرواية للعامل ،بعد �أن
�أ�صبح االختزال �سمة الأ�شياء «لقد اختزلت حياة الفرد �إىل وظيفته االجتماعية
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أحداث �صغرية ،اختزلت بدورها �إىل
واختزلت تاريخ ال�شعوب �إىل جمموعة �
ٍ
تغريات حزبية ،واختزلت احلياة االجتماعية �إىل �رصاعات �سيا�سية»(.)17

ح�صى
(علي الف�ضل) ع�شرْ ُ ً
يف ْ
جب َهتِي م ِْن َّ
�أنّــات (بكـ ٍر) غ�صــو ٌن فـوق جمجمـتي

(مـليـ�س) جــذ ُر م�شمـ�شة
يف �سِ َّـرتي من
ٍ

(و�ضـاحـاً) �ســـفرجـلــةً؟
تـنـ�س ْـم َت َّ
�أ َمـا َّ

ومن جتاعيد (�أروى) يف يدي ُحف ُْر
يغوث) يف دمـي َ�سـق َُـر
ني (عبد ٍ
حن ُ
ومِن (لمَ َى) عِ نَ ٌب يف ِ
القلب ين َع رٍ
ـ�صُ
هناك غ�ض ٌن له من رو�ضة ا َحلـــ َو ُر

لـعــ َّلـه ذلــك الينبـوت وال�صبـــر ()18

وما الذي فيك من (بـاذان)؟ �أيـن غـفـا؟
ُ
َْ
َّ ْ ُ
حني يتغري منحى رواية ق�صة احل�صى ،ف�إن �ضمري املتكلم ،ي�صبح هو
�شكل �إىل �شكل؛ لأن
الفاعل داخل الق�صة .وهذه انتقالة من دورٍ �إىل دور ،من
ٍ
وحد كل هذه الرموز مع رمز املتكلم (الراوي) يف وحدة ال انف�صال
الن�ص قد ّ
لها ،فهي حم�صورة يف بوتقة احلجر ،هذا الناطق ال�صامت ،هذا الأبدي،
الذي (تنبو احلوادث عنه وهو ملموم) على وفق عبارة ابن مقبل .احلوادث
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هل تخت�رص احل�صاة التاريخ ،وتختزل الوجود؟؟ لعل التفكري يف مو�ضوع
كهذا يف �إطار ر�ؤية كونية� ،أبقى على الن�ص نوع ًا من �أنواع الت�سل�سل املنطقي،
و�إن كان امل�شهد كله لي�س منطقي ًا .فاحل�صاة هي اجلبل والوادي ،وهي بذلك
احلفر داخل الروح والوجدان ،تف�صح عنه احل�صاة ،يف هذه الر�ؤية تداخل بني
عوامل متناق�ضة :بني روحي ومادي ،م�ؤقت و�رسمدي ،وكل ذلك ت�ؤطره ر�ؤية
كتاب مفتوح ،النهائي الف�صول،
�إ�شكالية ،ترى �أن احل�صى ،يف هذه الأر�ض،
ٌ
و�أبوابه ممتدة على امتداد التاريخ ،ومن �أجل �أن يك�شف الن�ص عن بع�ض ممكناته
ا�سم ق�صة،
الداللية ،ي�أتي مفعم ًا بالرموز والأ�سماء ،وهي ميزة حكائية� ،إذ لكل ٍ
والق�صة ت�ستح�رض داللتها داخل الن�ص ،حتى ي�صبح الن�ص ال�شعري جمموعة
راو ،بينما يبقى زمن الن�ص ي�شري �إىل توحد الزمن يف هذه
من الق�ص�ص ،دون ٍ
الرموز .ولهذا ف�إن الن�ص يتابع ان�سيابه الق�ص�صي بت�أنٍ  ،وك�أن الراوي قد اطم�أن
�إىل قدرة ال�سامع على الإ�صغاء� ،إذ يقول:

عالمــات

224

تتابع احلدث احلكائي في نصوص البردوني
هنا يف كف احل�صى ،فهو يرويها كما ي�شاء بتفا�صيل تدق ،وطريقة العر�ض

ال�رسدي الذي يوفّر طاقة اخليال ينقل الق�صيدة من �أفق �إىل �أفق ،يقول ديفيد

ب�شبندر�“ :إن الق�صيدة لي�ست جمرد حقيقة �أدبية ،ولكنها حقيقة اجتماعية
�أي�ض ًا� .أي �أن الق�صيدة تُن َتج يف �سياق يت�ضمن حياة امل�ؤلف واملتلقي الذي يكتب
(وتكتب) له ،وعالقات خمتلف العوامل االجتماعية والتاريخية وال�سيا�سية التي
متثل اخللفية .ومن ثم تقع الق�صيدة يف �شبكة الظروف .حني ينتجها ال�شاعر

ويتلقاها القارئ .وت�شمل هذه الظروف جمموعة العالقات بني ال�شاعر واملتلقي
وال�سياقي االجتماعي ،والطبيعة ال�سيا�سية والأيديولوجية لهم وو�ضعهم يف
تتابع الأحداث التي ترعى التاريخ»(.)19

وجواب ع�صور،
جواب �آفاقّ ،
الربدوين يف ق�صيدة مهرجان (احل�صى) ّ

�إن ر�ؤياه تتقارب كما يبدو مع ر�ؤيا الفيل�سوف� ،أو تتوحد معها ،والفرق �أن
الربدوين م�سكون باحلدث حني يكون انعكا�س ًا للذات .هو ابن اليمن ،واليمن
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هو التاريخ ،واحل�صى هو الناطق با�سم التاريخ ،ولعله ي�ضفي على ن�صه الطويل
هذا �شيئ ًا ما من الظالل املحببة ،وهي ميزة حتبب الق�ص �أو احلكي ،لدى ال�سامع

�أو القارئ ،ال�شاعر م�شغول بن�صه� ،أم �أن الن�ص م�شغول بال�شاعر� .أ َّية مفارق ٍة
�ساخر ٍة تلك التي ت�سجل �أدق التفا�صيل وتك�شف �أ�شد الأحدث خفاء ،حني
يخاطب احلجر وجه ًا لوجه ،فيقول:
عـبـ ٌق
هـا �أنــت
ّ
تـنـ�صـب ت�أريخــاً له ْ

ثـــانٍ يعاكــ�س ما خ ّطــوا وما ن�شــروا

وم�شوا
وانت�شوا َ
تع�شوا َ
وهل �أقولَّ :

و�أحلفوا الأر�ض من �أطراف ما اتَّزروا

�أو �أ َّدعـي �أن (عبد الـدار) َ
بـال هــنا
و� ْآل �سـعدٍ َ�سبـوا ت�سـعـني جــاريــــ ًة

و�أ َّن �آل ثمــــو ٍد هـا هـنــا َعـقـَـــــــروا
�صباح اجلمع ِة ا ْعتَ َمــروا
و�آل َع ْمــروٍ
َ

�سـكت � ًأ�ســى
مــاذا دهـاك؟ �أتخ�شــى �أم
َّ

تنتظـــر
غـداً �سـتحكي؟ ومـاذا الآن
ُ

ويقول:
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من كنت تُدعى قدمياً (عروةً)( ،ح�سناً)؟ هل �صمتُك الآن يا ذاك الفتى قـد ُر؟

لــعــلَّ
فــــم
�ســـــرك ال يقــــوى عـليــه ٌ
َّ

�سكت �أنت وقـال القلــب والنـظـر ()20

َّ

َ

ُ

ُ

لأن ال�شاعر قد �أو�صل فنه ال�شعري �إىل م�ستوى كوين ،كان حق ًا علينا

�أن نطالبه باملزيد� .إنه يقرتب من ذلك الذي نحلم به ،هو هنا ال يعدد الأماكن
من �أجل ال�سياق التاريخي �أو التذكري بخطى الأجداد (وما ّ
خطوا وما عربوا)
ومل يقف عند حدود املفارقات الب�سيطة� ،إنه الباحث عن الراوي ،وعن احلكاية

من فم احلجر ،هذا ال�ساكن املطلق ال�صامت ،الذي لو روى ،ملا كانت روايته
تتجاوز الف�ضاء ،و�سبب �سكوته هو �سبب �إ�شكاالتنا املعا�رصة ،و�إ�شكاالتنا

احلا�رضة� .إن ال�شاعر الناطق ،هو املعادل ل�سكوت الربدوين� ،إن الربدوين ينطق
بالقلب والنظر كما ينظر احلجر ،وال ينطق بالكلمات� ،إنه واحلجر قرينان،

�رس هذه اجلزيرة امللأى بكل �شيء �إال بالأفواه التي
�أن ينطق به ،ولو نطق لظهر ُّ
تقول ،والتي تكتم ال�رس ،و�إن ظهرت �أمارته يف القلب والنظر .لكل رمز من
رموز ق�صائده مثل ق�صيدة (من عبدالدار حتى عروة) ،ويالحظ �أن هذه الرموز

مفتوحة على الروي ،على احلكي� ،إنها حتكي .و�إن حكيها جاء �صامت ًا ولي�س
ناطق ًا .فقد �أوكلت ما تريد قوله للحجر ،لكن احلجر ال يقوى على الكالم،
متام ًا كما يفعل ال�شاعر� ،إنها م�أ�ساة ال�شاعر (ال�ساكن � ًأ�سى) كما احل�صى ،بل
احل�صى �أكرث قدرة على البوح .و�سكون احلجر ٌ
مدل ،و�سكون ال�شاعر لي�س
نف�س
مد ًال ،والكلمات مل تعد تقوى على البوح .هذا التالزم والت�شابه بني ٍ
نازع ٍة للطموح� ،إىل �أعلى ما تني لتقول م�أ�ساتها ،ونف�س �أخرى ت�ؤ�سطر الأر�ض
منذ زمن طويل ،نف�س �أكرث غوراً يف التاريخ ،هي نف�س احل�صى ،و�أية معادلة

تلك التي جنح الربدوين ،يف في�ض �شعري تلقائي ,ف�أو�صلها �إلينا.
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هو واحل�صى قرينان ،وهذا التداول بني احل�صى (الأر�ض) وال�شاعر ،هو الذي
�أعطى دفق ًا هائ ً
ال من اخليال لهذه الق�صيدة .هو ال�رس الذي ال ي�ستطيع الربدوين
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 – 1مبـــد�أ احلواريــة:
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قد يكون مقبو ًال �أن الن�ص يحمل بع�ض امل�شاهد احلوارية ،كما يلج�أ
�إىل ذلك كثري من ال�شعراء املحدثني ،وقد يكون الن�ص ال�شعري نف�سه حواري ًا.
�أي �أن ال�شاعر يعمل على ت�ضمني ال�شعر �شك ً
ال فني ًا هو �أقرب �إىل احلكاية.
واحلوارية بهذا املعنى �أ�سلوب جديد ،وهو �أي�ض ًا قدمي ،مينح ال�شكل ال�شعري
من ال�سري وفق طريقة �أو نهج واحد فتحدد مالمح جديدة للن�ص ،عن طريق
ال�س�ؤال �أو اجلواب �أو منطق ال�شخ�صيات املتحركة داخل الن�ص .والعالقة بني
ال�شعر وال�رسد قد تقود �إىل القول ب�أن لل�رسد �سلطة فوق ال�شعر ،وبهذا ف�إنه
يحل يف الق�صيدة عن طريق احلوار �أو الق�صة �أو العناية بالآخر ،فهو ميزة فنية
وحيوية داخل الن�ص ال�شعري� ،أو هو �سلطة تتمثل يف ح�ضورها على �أكرث من
م�ستوى ،بدءاً من حكاي ٍة �أو نادر ٍة تتقدم ق�صيدة �أو مقطوعة �شعرية بو�صفها
توطئة ،يحتاج �إليها الن�ص ال�شعري� ،أو يحتاج �إليها متلقي ال�شعر ،ك�إ�ضاءة
ملرجعية تاريخية �أو اجتماعية معينة ،وانتها ًء ب�أ�سطرة �سري ال�شعراء التي تر�سم
مالمح الن�صو�ص ال�شعرية وحتدد �أبعاد التفاعل معها(.)21

وقد يتماهى ال�شعر مع ال�رسد .على الرغم من الفوا�صل الكبرية بني
االثنني ،فثورة ال�شعر احلديث هي ثورة ال�رسد �إىل جانب ثورة اللغة ،لكن
«الرواية ناف�ست عامل ال�شعر ،ورمبا �صبغته ب�صبغتها .و�إن عهداً جديداً غريب
املالمح ي�سود بعد احلداثة .يقال� :إن الرواية انتزعت لنف�سها مكان ال�سيادة� ،أو

يقال� :إن طابع الفكر بعد احلداثي هو الطابع ال�رسدي»( .)22ودخلت مفاهيم
�أيديولوجية وفكرية وفل�سفية �ضمن مفهوم ال�رسد ،وهذا ما جعله النقي�ض لل�شعر.
غري �أن هذا ال ينفي �أن الأدبية �أو ال�شعرية هي متازج عنا�رص متعددة ومت�ضافرة،
ومن هنا ف�إن احلوار داخل ال�شعر ،هو ن ٌ
رث داخل ال�شعر .وقد يرتفع عن درجة
النرث في�صبح �رسداً .يف ق�صيدة (وهكذا قالت) يقدم الربدوين للق�صيدة مبقدمة
طهر ال�صالة .ويف هواه
نرثية ،يقول فيها« :كانت تهواه ويهواها .ويف هواها ُ
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خ�س ُة اخليانة ،وقد �ضمتهما برهة هنيئة من احلب يف ظل العقد الإلهي .ولكن
�أف�ضى بها الهناء وحدها �إىل الأمل الطويل .كانت ت�ؤمن بالرباط املقد�س وكان

يكفر به .فقد قطع ما بينه وبينها ،وا�ستبدل بها �أخرى»( .)23املقدمة النرثية
م�ضمنة
ال�سابقة هي �سرية ذاتية للق�صيدة ،وما كان ال�شاعر بحاجة �إليها لأنها
َّ
داخل الن�ص ال�شعري ،لقد دفع ال�شكل اجلديد للن�ص ،وهو �شكل احلكاية يف
الق�صة ،ال�شاعر لكي يتيقن ب�أن املتلقي رمبا يغيب عنه ال�شكل املنطقي للحكاية
ف�آثر �أن يرويها نرثاً ،ثم يكتبها �شعراً .وحني كتبها نرثاً ،رواها ب�صيغة الغائب.
وحني كتبها �شعراً غاب هذا الراوي خلف احلوارية ،وهي حوارية مفرت�ضة بني
َ
واملخاطب .ويظهر ال�صوت الأول� ،أو املحاور الأول ،وهو �صوت
املخاطب
ِ
املر�أة:

�أ�شقـيتـني من حيـث �إمتـــــاعـي
ْــت ال ّلــقــــا
�آلفــتـني حـتـى �ألـف ُ

قـلـب فـهــل
�إنْ مل يـكن لديــك ٌ

تركتنـي وحدي لأوجـاعي؟
جلـــوع �آمـــايل و�أطمــــاعي
وديعـ ًة يف كـــف م�ضــيـــاع

رحمت قلباً بني �أ�ضــالعي؟()24

َ

لي�س الأمر جديداً يف ال�شعر العربي ،فقد جند مثل هذا ال�شعر منذ �شعراء
الإحياء العرب بداية القرن املا�ضي ،حتى ال�شعراء املحدثني ،غري �أنَّ ما مييز هذا
النوع من ال�شعر ،هو �رسديته احلوارية ،احلوار مع الذات واحلوار مع الآخر.
وحتول الراوي �ضمن موا�صفات ال�رسد .فهو يظهر يف �أول الق�صيدة بقوله:
ّ
(هكذا قالت...؟) ثم يظهر يف �آخر الق�صيدة �أي�ض ًا ،بعد �أن يرتك دوره للراوي
املفرت�ض ،وهي املر�أة املفجوعة ،ليعيد القول:
(وهكذا قالت ،ويف �صوتها

ملتاع)
دموع ٍ
ُ
قلب جِ ِّد ِ

هذه الأ�صوات املتعددة داخل الق�صيدة ،ثم املخاطب احلا�رض والغائب
�أي�ض ًا� ،أحدث تغرياً داخل ال�شكل ،فالق�صيدة تن�ساب بر�ؤية ال�رسد ومنطقه،
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�أطمعـتـني فيــــك فخ َّلـفْـتَـنــــي
ورحت – ال عدت – و�ألفيتَني

فلي ْن َعني من ظلمـك النـــاعي
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فتبد�أ كما تبد�أ الق�صة التقليدية ،وتنتهي كما تنتهي .مل تطلب احلكاية لغة فخمة
جزلة عالية النربة ،كما مل تقت�ض فن ًا �أ�سلوبي ًا اعتاد عليه الربدوين ،فاقت�رصت على
لغة يومية هي �أقرب �إىل احلديث اليومي� ،أي �أنَّ ال�رسد فر�ض �شك ً
ال جديداً،
و�ضمنه ر�ؤية
و�إن كان يف داخل الن�ص (العمودي) ،فر�ض خوا�صه و�أ�شكاله.
ّ
فنية خا�صة ،تختفي حتتها م�ؤثرات اجتماعية و�أيديولوجية خمتلفة ،ورمبا ين�ساق
املعنيون �إىل هذه امل�ؤثرات دون �سواها .وكما �أ�سلفنا لي�س هنا جديداً .ولكنه يف
الوقت نف�سه ،كما وجدناه عند الربدوين يفر�ض ر�ؤية جديدة ،رمبا مت�س جوهر
ال�شعر العربي ونظرة النقاد �إليه «فعلى قرون عدة ارتبط ال�شعر العربي بال�رسد،
بل �إنه احتاج لل�رسد حتى ي�ؤكد ح�ضوره و�سلطته ،هل ي�صح �إذن �أن نت�ساءل
ما �إذا كان هناك �شعر عربي خالٍ من ظالل ال�رسد� ،سواء ق َّلت هذه الظالل �أم
كرثت؟»(.)25
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واحلكاية يف ال�شعر ،لي�س �رضورة �أن تكون حكاية قدمية ،ي�ستعملها
ال�شاعر ويوظفها يف الن�ص ،كما كان يفعل �شعراء االنبعاث ،يف منت�صف القرن
املا�ضي مع الأ�ساطري القدمية .ال�شاعر يف ال�شعر �صانع للحكاية .وهو يوظف
احلوار؛ لكي يخرج حكايته اجلديدة� ،أو لنقل ق�صته .احلوار يف الق�صة هدفه
الو�صول �إىل نقاط التجلي يف الق�صيدة .فاحلوار هو نتاج ال�رصاع� ،أو �إخفاء
لل�رصاع ،الذي هو الذروة يف العمل الق�ص�صي .يقول الربدوين:
�أيُّـهـا اللـيــل� ...أنـــادي �إنمَّ ـــا

�إنّ ُه �صـوتــي ...ويبـدو غَـيـْ َـر ُه

ال�صوت وهمي
هل �أنادي؟ ال� ..أ ُظ ُّن
َ
حني ُ�أ ْ�صغِي باحِ ثاً عن وج ِه ُحـ ْلمــــي

هـل �أنــا؟ ومن �أنــت؟ وما ا�ســـمي؟()26

َم ْن �أنا؟ �أ�س� ُأل �شخ�صاً داخـلي:
َْ
النداء لغري العاقل .واحلوار لي�س مع الليل ،هو حوار مع الذات ،ومع
موجه
جوهر الذات ،حني ينكر �صوته ،وينكر وجوده ،وال�س�ؤال يف (من �أنا؟) َّ
عن طريق ر�ؤيا ال�شاعر� ،أي ن�سيان الذات �أو ن�سيان الكينونة ،وفق تعبري هايدجر،
هذا التعبري ال�ساحر تطابق مع ر�ؤية الربدوين يف ن�سيان كينونته ووجوده .ولن
َ
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ي�ستطيع ال�شاعر الو�صول �إىل هذا التوتر العايل يف ال�شعر �إال عرب ال�سرَّ د ،ولغته
احلانية املطواعة ،وقدرته على طرح الأ�سئلة على الآخر وعلى الذات .وحني
ن�شطر الذات �شطرين ،يتجدد �إح�سا�س ال�شاعر ب�شقاء الوجدان .فكيف �إذا

كانت هذه الذات هي عبارة عن تر�سبات زمن االنحطاط .ومل تكن تر�سبات
فقط ،بل هي اليقظة و�سط الأحالم� .إنها يقظة الذات املتعددة التي ي�صعب
توحيد �أجزائها .ويالحظ �أن لغة ال�شاعر اقرتبت يف املقطع ال�سابق كثرياً من لغة
النرث ،دون �أن تفقد توترها ال�شعري ودفقها اخلالق .كما يف املقطع الآتي:
َمـن هـنا �أ�سـ�أل ُهَ ،مـن ذا هنـــا؟
َم ْن �أنا والليـلـ ُة اجلرحـى عــلى
غيثاً؟ ملْ تَ ُع ْد
هل كفى يا �أر�ض ْ

ثوب ،فيـه ما �أدعــو ُه ج�ســمي
غري ٍ
َ
ُرغْمِ ها تَ ْهمِ ي كما �أهـمـي برغمـي؟
تغْ�سِ لُ

الأمطار� ،أوجـاعي وعقْـمي()27

ُ

ُ

يبدو ال�شاعر يف هذا املقطع ك�أحد �ضحايا (فاالري�س) �أو م�صاب ب�شقاء

اخلا�ص ،وتعبريه اخلا�ص ،على هذا النحو كان الربدوين ،حني هي�أ له نزوعه

الفكري ور�ؤيته الكونية هذا التنوع من االختيار .ولعله �أدرك �أنَّ ال�شاعر لن
يكون كذلك� ،إال حني يجد �شعره م�ستقراً و�ضوءاً يقتب�سه من الأنواع الأدبية
الأخرى ليرثي جتربته.

 - 3احلكاية يف الق�صيدة:

الق�صيدة الطويلة يف ال�شعر العربي ،ق�صيدة �رصاع ،مبعنى �أنها حتاول
التمرد على الإيقاع ،لكي يظل لها التوقد والتوا�صل مع الآخر ،متام ًا كما مترد
اجلاحظ يف الأدب العربي ،فقد ا�ستلهم اجلاحظ بذكائه املتوقد قدرة ال�رسد
على الإيحاء وعلى ا�ستجابة القارئ «ال ي�سعنا �أن نهمل �إمياء ًة �إىل �أبي عثمان
اجلاحظ الذي ك�شف عبقرية ال�رسد يف كتبه الكثرية ( )...لقد �أراد اجلاحظ �أن
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يدعم ال�صلة بني الكتابة وفن ال�رسد .و�أراد �أن ُيذيب النقد الأدبي واالجتماعي

والثقايف يف هذا ال�رسد� .أراد �أن يذيب مفهوم احلياة يف مفهوم ال�رسد»(.)28

فهل كان الربدوين معني ًا بال�رسد ،يف م�ستوى �إح�سا�سه بلحظة ال�رصاع يف

الق�صيدة بني تراتبية �إيقاعية مملة ،وانفتاح حتتاجه الأذن امللتقطة والعني القارئة.
هدف رمبا حتتاجه الق�صيدة
هل �أدرك الربدوين �أن الإيقاع �سيقطع الطريق �أمام
ٍ
وحتن �إليه؟؟.
ُّ

نوع ال�شاعر من �إيقاعه داخل
�إن ما ي�ضعف ال�رسد هو الإيقاع ،ولو َّ

الن�ص ،رمبا قاوم اجلمود ال�شكلي باالنفتاح على تنوع الإيقاعات .ومل ي�ستطع
ال�شعراء العرب مقاومة هذا ال�سمت املعطى يف الق�صيدة منذ دهورٍ  .لكنهم
بد ًال من ذلك جل�أوا �إىل الق�صة لتغيري م�سار ال�شعر مع االحتفاظ باخليوط القوية

التي تربط بني �أجزاء القول .ورمبا مل ي�صلوا �إىل �أهمية النرث ،كذاك الذي و�صل
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�إليه �أبو حيان التوحيدي يف (الإمتاع وامل�ؤان�سة) ،حني يفرق بني ال�شعر والنرث

“في�شبه النرث بال�سيدة احلرة .بينما ال�شعر هو �أمة مملوكة ،ويجعل م�صدر النرث

العقل بينما ال�شعر م�صدره احل�س .ولذا دخلت �إىل ال�شعر الآفة(.)29

�أغلب الظن �أن �شاعراً كبرياً كالربدوين �أدرك �أهمية النرث ،وا�ستوعب

ممكناته .لذا تنزع بع�ض ق�صائده نزعة نرثية� ،أي ق�صة يت�سلل �إليها �إيقاع ال�شعر،

ونوع فيه؛ جلان�س بني الق�صة و�إيقاع مبتكر .فالق�صة
ولو غيرَّ هذا الإيقاعَّ ،
يف ال�شعر ،حتتاج �إىل هذا التمرد على �أوزان اخلليل .بل رمبا على �سمت ال�شعر

العربي جميعه .والربدوين الأقدر على الفرادة واالنزياح .ولو فعل ذلك ،رمبا
�شهدنا يف ع�رص ال�رسد الطاغي من ينحو نحواً جديداً مل ي�ألفه كل ال�شعراء

العرب .وهو القريب من ثورة ال�شكل ال�شعري .والقريب من ع� ٍرص �أ�صبح

التعقيد �سمته الأ�سا�سية ،وهو و�إن جهد لأن يكون كذلك وال�سيما يف �إنتاجه
الأخري .لكنه مع ذلك بقي �أمين ًا لل�شكل ،حتى وهو يحكي ق�صة غرام عادية.
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�أو يروي حكاية قدمية ،منطلق ًا من معناها القدمي �إىل مغزاها املعا�رص .يقول يف
(ذهاب ومعاد):
اخلـــائــف
كال�سـارق
ِ
تَـ َلـفَّـتـ َ ْ
ـت َّ
خطـــــوها
ترتــاع من
مذعـور ًة
ِ
ُ

الع�شيق ال َّ
الراجـــف
الهِ ث
�إىل
ِ
ِ

ِـــــف
من اخليالِ الكاذب ال ّطـائ ِ

العا�صــف()30
جو اخلريف الأ�صفر
ِ

مت�شي ومي�شي �إثْرها وال ُّدجى
وانق�ض يف �إثْرها
وانْطلق َْت
َّ

العاكف
اهب
كالر ِ
ِ
ْ
حوليهما َّ

اخلاطـف()31
كالربق يف �إميا�ضه
ِ

بد�أ الق�صيدة بالفعل امل�ضارع ،والفعل امل�ضارع �أقرب �إىل الت�صوير من
الفعل املا�ضي ،وكان ميكن �أن يلج�أ �إليه؛ لأن الق�صة مروية من املا�ضي ،رمبا
القريب ،لكن ال�شاعر �آثر (امل�ضارع) للإيحاء بالبعد االجتماعي للق�صة� ،أو
احلدث ،فهو يعر�ض واحدة من �إ�شكاالت املجتمع يف ق�صة تقليدية فيها بداية
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�شرَ ْ َ�شفُها املذعـور كالغ�صـن يف
َّ
ما الذي فر�ضه الإيقاع وخالف ال�رسد يف املقطع ال�سابق .زيادة يف
ال�صفات التي اقت�ضاها �سياق ال�شعر يف قوله« :الع�شيق الالهث الراجف»،
وهما �صفتان متناق�ضان �إذا ما قورن هذا اللهث والرجف مبا �سيلي من �أبيات،
فهو ينطلق وراءها كالربق .والذي ينطلق كالربق لي�س الهث ًا وال راجف ًا فالالهث
�أقرب �إىل ال�ضعف منه �إىل القوة التي من مقت�ضياتها االنطالق .ويف البيت
الثاين ،يعرقل ال�رسد قوله« :من اخليال الكاذب الطائف» واخليال ال يكذب،
�إنه اخلارج من �صنعة ال�صدق والكذب ،ف�إذا كان كاذب ًا ف�إن �صفة الطائف ما
كانت لتكون �صفة ل�صيقة باخليال ،ويكون الأمر �أكرث تعقيداً لو �أمعنا النظر
يف كلمة (الطائف) التي هي كلمة �إيقاعية ولي�ست من ن�سج الق�صة ،ولو كتب
ال�شاعر هذه الق�صيدة يف �صورة النرث لأزالها .وقد �أح�س الت�صوير يف البيت
الثاين ،لكن ال�صورة هدمها و�أ�ساء �إليها �سياق ال�شعر ،فبدت م�صنوعة حني
جمع بني ال�رش�شف والغ�صن يف مو�ضع الت�شبيه ،وهو �أمر بدا معتاداً عليه ولي�س
�صادم ًا �أو مقلق ًا يقول:
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وو�سط ونهاية .وحني ا�ستخدم الفعل املا�ضي ،يكون امل�شهد الأول من الق�صة

قد انتهى ،بزيادة قوله( :يف �إميا�ضه اخلاطف) ،وهي زيادة اقت�ضاها �سياق ال�شعر
ال ال�رسد ،فالربق معروف وال يحتاج �إىل �إي�ضاح� ،إال ملن هو �صاحب عقل

�رشود .وزيادة املبنى هنا لي�ست زيادة يف املعنى ،بل �إنقا�ص للحدث يف تفا�صيل

ال موجب لها:

�شخ�صيهما خمدع
حتى احتوى
ْ

الوارف
ال�صبا
ِ
ُّ
غ�ض ك�أفراح ّ

لعينَــيـْهِمـا
َ
والح و ْه َـمـــــــــانِ ْ

كواقف يُ�صـغـي �إىل واقــف
ٍ

كال�صـبا
رقـ�ص
ٌ
عابــث َ
فال َّليـل ٌ
وج َه ْيهـما ُ�صـف َْـر ٌة
فَـقَـنَ ْ
ــعــت ْ

ٌ
عــازف
ومعــزف ي�شدو بال
ِ

آ�سـف()32
كذكريـات
ِ
املذنـب ال ِ
ِ

�أ�صبح الراوي يروي بالفعل املا�ضي ،بعد امل�شهد الأول .ومرة �أخرى
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يعرقل ال�شعر ال�رسد .فالن�ص ي�ضطر ال�ستعمال مفردة (ال�صبا) يف بيتني متتاليني،
فمخدعهما كال�صبا .والليل كال�صبا .وهذا ما يخالف احلكاية �أ�ص ً
ال .هو عبرَّ
�سياق نرثي �أو �رسدي .ثم قوله (احتوى �شخ�صيهما
بال�شعر �أو تنقل بالإيقاع عن ٍ

خمدع) ،الفرق يف التعبري بني (احتواهما خمدع) و(احتوى �شخ�صيهما خمدع)
كبري ،وهما تعبريان خمتلفان متام ًا .ولوال طغيان الإيقاع ،ملا �ضمن الن�ص بهذا
ويجمل يف البيتني التاليني .وال�سيما البيت
اال�سم ،لكن التعبري ي�صفو ويهد�أ
ُ
االخري الذي جاء موافق ًا ملنحى احلكاية �أو الق�صة .وجاء الت�شبيه يف قوله:

واقف) يف غري مو�ضعه واعتياده ،فهما يقف �أحدهما مع
(كواقف ي�صغي �إىل
ٍ
ٍ
الآخر .حني ي�ستجمع الوهم ..وورد الت�شبيه �ضمن �إيقاع ال�شاعر وخالف

زائد ومبالغٌ فيه� ،إذ تكفي العبارة ال�سابقة �أو ال�شطر
احلكاية .وهو
ٌ
و�صف ٌ
الأول عن ال�شطر الثاين ،و�إذا متعنا يف ال�شطر الثاين� ،سنجد نبو ُه و ُب ْع َد ُه عن
الإ�ضافة اجلمالية �أو املعنوية.

هنا اطم�أنّ ْت ْ
واط َم َ�أن الفـتى

القا�ص ِف
ال�ص
ِ
اخـــب ِ
�إىل اللقاء َّ
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ـــــارف
تحَ ْدِ يْ َق َة ال َّظـامي �إىل الـ َغ
ِ

ـــــــارف()33
وما ورا � ْإطراقـــ ِة الـع
ِ

ــت ما �سِ ُّـر �إطراقِـ ِه
َو َو ْ�س َو َ�س ْ
َ
َ
الق�صيدة ت�سل�سل احلدث للو�صول �إىل قمة الهرم ،نهاية ال�رصاع،
وال�شاعر ي�صف امل�شاهد بلغة يومية مي�سورة وي�صف ال�شخ�صية (البطل) يف
الق�صة وهي املر�أة هنا ،فهي ق�صة فتاة �أو ع�شيقة .وي�صف ال�شخ�صية يف جمموعة
من الأفعال والأحداث ،وي�ستعمل اال�ستفهام لإ�ضاءة دواخل ال�شخ�صية:
هل � ْأجتَديهِ؟ �آه �أم �ألتجي

�إىل �سالحي املدمع الذارف
ِــف()34
�أم حـبـه كالدرهـم الزائ ِ

�أم ال ين ُِّم الوجـه عن ق ْلبه
ُّ
�شبه ذهاب الوجد كالدرهم الزائف.
لو �أراد ال�شاعر �أن يكتب ق�صة ملا ّ
لن يقبل هذا يف �سياق الق�صة؛ لأنَّ �أمام القا�ص �أكرث من و�سيلة لتقريب ال�صورة
�أو الفكرة� ،أما ال�شاعر فلم يجد �إال هذا التعبري ،فهو متوافق مع الإيقاع� ،أو مع
ال�شعر؛ لهذا ف�إن ال�شطر الثاين معرقل لت�سل�سل الق�صة.
َّ

حتــوالت البطــل:

تلفت

حوار داخلي

ا�شتياق وتو�سل

ذهاب الهواج�س

نهاية �سعيدة للق�صة.

وهذه التحوالت يف �سرية البطل� ،سرية ذاتية للق�صة التقليدية التي
غادرها فن الق�صة منذ زمن .لكنها يف الوقت نف�سه حماولة للتوظيف الواعي
�أو غري الواعي للق�صة الق�صرية يف الن�ص ال�شعري� .إذ ي�صل ال�شاعر يف ن�صه �إىل
العقدة النهائية.
و�أوم� ْأت يف ثَ ْغ ِرها ب�سـم ٌة

ـف
�إميـاء َة ال َّزهـ ِر �إىل القَاطِ ِ

ِف()35
من احلنني الدافِق اجلـار ِ

ف ََ�ض َّج يف �أح�شائِه م ْوكِ ٌب
لقد �أو�صل ال�شاعر يف البيتني ال�سابقني احلدث الق�ص�صي �إىل ذروته
َّ ِ
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�إن البطل يف هذه الق�صيدة هو البطل املتحول ،ي�صل �إىل الذروة ثم يهبط
�إىل نهاية الق�صيدة على ال�صورة الآتية:
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املنطقية داخل احلكاية .ومل ي� أش� ال�شاعر �أن يفاجئ القارئ مبا هو خارج
امل�ألوف؛ لكي يزيد من نقطة ال�رصاع ويعمقها داخل الن�ص .وكان القا�ص
نقاط �أكرث �إيغا ًال .غري �أن الن�ص ال�شعري حمدود يف
�أقدر على �إي�صال التوتر �إىل ٍ
�إمكانات ال�رسد وعر�ض معطياته ،فظل يف حدود املالمح الق�ص�صية ،ومل ي�صل
�إىل �أي ملمح جوهري من مالمح ال�رسد� .إنَّ توظيف احلكاية� ،أو الأ�سطورة،
داخل الن�ص ال�شعري ،رمبا يكون �أجدى من �إيجاد اجتاه ق�ص�صي يف ال�شعر؛
لأن موحيات احلكاية� ،أو الأ�سطورة ،معروفة �سلف ًا .و�إنَّ توظيفها يف ال�شعر
�سوف يحمل هذه املالمح .بخالف �رسد الق�صة من احلياة اليومية داخل ال�شعر،
وهنا قد يعرقل الق�صة موا�ضعات ال�شعر وطرقه املعروفة .ومع ذلك ف�إن ن�ص
الربدوين يظل دائم ًا دافق ًا باحليوية ،ال�سيما يف ر�سمه لل�شخ�صيات ،وهي من
�أ�س�س ال�رسد وموا�ضعاته املهمة ،وبهذا «ف�إن متخيل الن�ص الذي ي�صوغ عناقيد
ال�صور البيانية يولف بني ال�شخ�صيات مرة ويرتكها تتناثر �أخرى ،خالق ًا يف
ف�ضاء التلقي وخزاً وحركة – يف�ضها تداعي املعاين – ت�ؤ�رش تفاع ً
ال حي ًا بني الن�ص
واملتلقي الذي ينفلت من حلظته الراهنة لي�شاطر ال�شاعر لذة التذكر والتوغل يف
اللحظة املن�رصمة»(.)36

ال متوا�ص ً
من هنا يعمل ال�شاعر عم ً
ال ،فيظهر قدرة الق�صيدة العربية
املعا�رصة على احتواء عنا�رص جديدة ،مما قد ي�ؤدي �إىل منح الق�صيدة العربية
ف�ضاءات تفتقر �إليها .ولكن �رشوط ال�رسد يف ال�شعر ملاتزل ع�صية ،والو�صول
�إليها يتطلب جهداً خا�ص ًا لي�س يف حوزة ال�شعراء الآن.

اخلــامتـــــة:

يف ع� ٍرص متوت فيه �أجنا�س �أدبية وتتوهج �أخرى ،هل وعى ال�شاعر
العربي هذا الع�رص ،مبوجباته الكثرية وتطلعاته املعقدة؟  .لقد در�سنا احلكاية
يف �شعر الربدوين العتبارين� :أولهما� ،أن الربدوين �شاعر غزير الإنتاج ،وا�سع
االطالع ،يقف يف مقدمة ال�شعراء العرب .وثانيهما� :أنَ الربدوين معني
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بالتاريخ ،و�أحداثه وت�سل�سله ومنطقه .وهذا قد يفر�ض علينا منحى جديداً،
وهو ا�ستعمال احلكاية اخلرافية التاريخية يف بناء الق�صيدة ،ومنح الق�صيدة
العربية ف�ضاءات �أخرى ..يف زمن طغى فيه التحول على كل �شيء .ف�إن القيا�س
هو مدى ا�ستجابة الق�صيدة العربية لأفق التحول .وقد وجدنا �أنَّ حماوالته يف
هذا املنحى ال�شكلي والفكري قد وقفت �أمامها عقبات كبرية ،حتى ليمكن
القول� :إن الإيقاع ال�شعري عند العرب ،وال�سيما �إيقاع البيت ،لن يكون
م�ساعداً على ن�شوء �شعرية عربية ميكن �أن ت�ستفيد من ال�رسد ،عم ً
ال مطوراً لها.
�إن ق�صيدة الربدوين مليئة بالت�شبيهات واملجازات والأو�صاف الزائدة مما يدل
على �أن امل�سافة وا�سعة بني ال�شعر وال�رسد.
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( )2د .ال�سيد البحراوي :حمتوى ال�شكل يف الرواية العربية ،الهيئة امل�رصية العامة للكتاب1996 ،م،
�ص.24
( )3عبداهلل الربدوين :كائنات ال�شوق الآخر ،دار احلداثة ،بريوت ،ط1987 ،2م� ،ص.48
( )4امل�صدر ال�سابق� ،ص.49
(� )5سعيد يقطني :حتليل اخلطاب الروائي ،دار الثقافة ،بريوت1989م� ،ص.30
( )6امل�صدر ال�سابق� ،ص .29
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ومع ذلك ف�إن طغيان النرثية على ال�شعر يف الق�صائد احلديثة واملعا�رصة،
توحدا يف نوع �أدبي ي�سمى الق�صة الق�صرية
حماولة ملقاربة االثنني ،ولعلهما ّ
جداً التي تقرتب من ال�شعر .وميكن تعميم �أمنوذج الربدوين على كثري من
ال�شعر العربي القدمي واحلديث .وقد يخرج من هذا الإطار ،و�إن مبقدار ،ال�شعر
قدمه �شعراء اخل�صب واالندفاع اخل َّ
الق ،و�شعراء االنبعاث
الأ�سطوري ،الذي َّ
يف منت�صف القرن املا�ضي.
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تتابع احلدث احلكائي في نصوص البردوني
( )7امل�صدر ال�سابق� ،ص.30
( )8كاترين بيل�سي :املمار�سة النقدية ،ترجمة �سعيد الغامني ،دار املدى للثقافة والن�رش ،ط،1
2002م� ،ص.24
( )9ينظر :امل�صدر ال�سابق ،الف�صول الأوىل.
( )10الربدوين :الديوان ،ج ،1دار العودة ،بريوت ،د.ط� ،ص.144
( )11امل�صدر ال�سابق� ،ص.145
( )12الربدوين :الديوان ،ج� ،1ص.71
( )13امل�صدر ال�سابق� ،ص.56
( )14الربدوين :كائنات ال�شوق الآخر� ،ص.62
( )15امل�صدر تال�سابق� ،ص.39،38
( )16امل�صدر ال�سابق� ،ص.41
( )17ميالن كونديرا :فن الرواية ،ترجمة� :أمل من�صور ،امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�رش ،ط،1
1999م� ،ص.24
( )18الربدوين ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.43
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( )19ديفيد ب�شبندر( :نظرية الأدب املعا�رص ،وقراءة ال�شعر) ،ترجمة :عبد املق�صود عبد الكرمي،
الهيئة امل�رصية العامة للكتاب1996 ،م� ،ص.45
( )20الربدوين :كائنات ال�شوق الآخر� ،ص .45-44
( )21ح�سن النعمي :قراءة يف هيمنة اخلطاب ال�رسدي ،جملة عالمات يف النقد ،املجلد الثاين ع�رش،
اجلزء � /45أيلول 2002م� ،ص.135
( )22د.م�صطفى نا�صيف :بعد احلداثة �صوت و�صدى ،النادي الأدبي الثقايف -جدة ،ط،1
يونيو2003م� ،ص.544
( )23ديوان الربدوين ،ج� ،1ص.107
( )24امل�صدر ال�سابق� ،ص .108-107
( )25ح�سن النعمي ،م�صدر �سابق� ،ص.135
( )26ديوان الربدوين ،ج� ،2ص.538
( )27امل�صدر ال�سابق.543 ،
( )28د.م�صطفى نا�صيف ،بعد احلداثة� ،سابق.545 ،
( )29ينظر عبد اهلل الغذامي :النقد الثقايف ،قراءة يف الأن�ساق الثقافية العربية ،املركز الثقايف العربي،
ط2001 ،2م� ،ص.105
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( )30ديوان الربدوين ،ج� ،1ص.499
( )31نف�سه� ،ص.500
( )32نف�سه� ،ص.500
( )33نف�سه� ،ص.502
( )34نف�سه� ،ص.502
( )35نف�سه� ،ص.503
( )36د .وجدان عبد الإله ال�صائغ :العر�ش والهدهد ،م�ؤ�س�سة العفيف الثقافية ،اليمن2003م،
�ص.36

امل�صادر

( )2ديفيد ب�شبندر ،نظرية الأدب املعا�رص وقراءة ال�شعر ،ترجمة :عبد املق�صود عبد الكرمي ،الهيئة
امل�رصية العامة للكتاب1996 ،م.
(� )3سعيد يقطني ،حتليل اخلطاب الروائي ،دار الثقافة ،بريوت ،د.ط1989 ،م.
( )4ال�سيد البحراوي ،حمتوى ال�شكل يف الرواية العربية ،الهيئة امل�رصية العامة للكتاب ،د.ط،
1996م.
( )5عبد اهلل الربدوين ،الديوان ،ج ،1دار العودة ،بريوت ،د.ط ،د.ت.
( )6عبد اهلل الربدوين ،كائنات ال�شوق الآخر ،دار احلداثة ،بريوت ،ط1987 ،2م.
( )7كاترين بل�سي ،املمار�سة النقدية ،ط ،2ترجمة� :سعيد الغامني ،دار املدى للثقافة والن�رش،
2002م.
( )8م�صطفى نا�صيف ،بعد احلداثة �صوت و�صدى ،النادي الثقايف الأدبي ،جدة ،ط،1
يونيو2003م.
( )9ميالن كونديرا ،فن الرواية ،ترجمة� :أمل من�صور ،امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�رش ،ط،1
1999م.
( )10د .وجدان عبد الإله ال�صائغ ،العر�ش والهدهد ،م�ؤ�س�سة العفيف الثقافية ،اليمن2003 ،م.
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( )1ح�سن النعمي ،جملة عالمات يف النقد ،النادي الثقايف ،جدة ،املجلد الثاين ع�رش ،ج�/45أيلول
2002م.
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ال�رسد العربي القدمي والغرابة املتعقلة
حممد م�شبال
غايتنا يف هذه الدرا�سة �أن ن�سهم يف مقاربة ال�رسد العربي القدمي ،وتف�سري

تكوينه البالغي عند �أحد �أبرز ُ�ص ّناعه يف تراثنا الأدبي القدمي ,وهو اجلاحظ.
فقد خ ّلف هذا امل�ؤلف املو�سوعي ر�صيدا غنيا من الن�صو�ص ال�رسدية تك�شف �أن
و�أن قيمة اجلاحظ ال تكمن ،يف �إ�سهامه يف البالغة النظرية� ،أو يف القدرة على
البيان واحلجاج ،فح�سب ،بل تظهر كذلك يف قدرته على الت�صوير ال�رسدي
للعامل من حوله .وقد كان له �أ�سلوب متميز يف ال�رسد ،نتوخى الإ�سهام يف

اكت�شاف بع�ض �سماته هنا.

 - 1الغرابـة املتعقـلة.
قال اجلاحظ يف تعقيبه على �إحدى النوادر التي جتاوز فيها الت�صوير

حدود ما ميكن �أن يقبله العقل« :وال يعجبني هذا احلرف الأخري؛ لأن الإفراط

ال غاية له .و�إمنا نحكي ما كان يف النا�س ،وما يجوز �أن يكون فيهم مثله� ،أو
حجة �أو طريقة .ف�أما مثل هذا احلرف فلي�س مما نذكره. )1(»..

�إن اجلاحظ الذي ر�أى يف الغرابة منبعا �آخر من منابع ال�رسد ي�ضاف �إىل
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تاريخ الأدب العربي ن�سيج مركب من �أنواع اخلطاب و�صيغه و�أمناطه املختلفة،
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السرد العربي القدمي والغرابة املتعقلة
منبع الهزل ،واتخذ من فن اخلرب ميدانا لعر�ض الأعاجيب ،كان يرى �أن الغرابة
ينبغي �أال تكون يف الأمور املمتنعة يف الطبيعة( )2؛ �أي الأمور التي ال ميكن �أن
حتدث يف الواقع الطبيعي ،و�إن جازت يف اخليال( ، )3ولعل هذا ما دفع �أحد
الباحثني املعا�رصين �إىل القول� :إن «اخلرب الأدبي عند اجلاحظ وجه من وجوه
جت ِّلي العقل»(. )4
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مل يكن اجلاحظ يقبل غرابة تتنافى مع قوانني العقل والتجربة احل�سية(،)5
ولأجل ذلك ف�إن الوقائع الغريبة التي �صورها يف جمموعة من الأخبار والنوادر،
لي�ست وقائع غري قابلة للت�صديق ،بل هي وقائع طبيعية ،و�إن �أحوجت الت�أمل
والنظر والتفكر حتى تنجلي عما حتمله من خ�صائ�ص التعجيب والتدبري
واحلكمة( .)6لقد �أراد اجلاحظ ب�إثارة الغرابة يف ن�صو�صه ال�رسدية �أن يلفت
ال�صنع الذي ال ُيلتفت �إليه
نظر القارئ �إىل ما ينطوي عليه هذا العامل من �إتقان ُّ
عادة ،وهو يعلم �أن للنفو�س كلفا بالغرائب؛ فالنا�س ي�ستجيبون حلكاية الوقائع
الغريبة كما ي�ستجيبون للمواقف الهزلية امل�ضحكة .للغرابة هنا ،مثل الطرافة �أو
الهزل ،وظيفة جمالية مل تغب عن بال اجلاحظ؛ ي�ستوقف ال�رسد بغرابته املتلقي
لت�أمل العامل من حوله ،والنظر فيه وتدبره ،على نحو ما ي�ستدعيه لال�ستمتاع مبا
يعر�ض عليه من غرائب .لي�ست وظيفة الغرابة يف النهاية �سوى ا�ستنفار الذهن
لت�أمل الطبيعة واال�ستمتاع ب�أ�رسارها.
مل يرخ اجلاحظ العنان خلياله ال�رسدي ،ومل يرتكه يجنح خارج حدود
العقل الذي �رضب حوله �سياجا ال ينبغي اخرتاقه؛ فالغرابة التي توخى بثها يف
ن�صو�صه ال�رسدية مل تتعد «اخليال املتعقل»( .)7وهذا ال�رضب من اخليال هو
ال�سائد يف ت�صور البالغيني العرب القدامى الذين ا�ستوقفتهم الغرابة يف �إبداع
ال�شعراء ،و�أنزلوها املنزلة الالئقة بها ،غري �أنهم و�ضعوا لها حدودا؛ فعبد القاهر
اجلرجاين الذي احتفى بها يف الت�شبيهات واال�ستعارات ،وامتدح ال�شاعر الذي
يقع على امل�شابهات اخلفية الدقيقة ،ويحدث بني املختلفات متاثالت نادرة

محمد مشبال

241

م�ستطرفة َي ِق ُّل االهتداء �إليها ،مل يت�صور �أن عالقات الت�شابه يف ال�صور ال�شعرية

ميكنها �أن تتجاوز حدود التفكري العقلي �أو املنطقي؛ فاخليال ال�شعري مطالب
ب�أن يتقيد مب�شابهات يتمثلها عقل املتلقي ومنطقه ،ولي�س له �أن يجنح نحو
م�شابهات ال ميكن متثلها� ،سوى بالتخيل �أو التوهم .لقد َّنبه اجلرجاين القارئ

ب�أن ُمراده من الغرابة و�إيجاد االئتالف بني املختلفات لي�س �إحداث م�شابهة

«لي�س لها �أ�صل يف العقل ،و�إمنا املعنى �أن هناك م�شابهات خفية يدق امل�سلك
�إليها»()8؛ فال�صورة ال�شعرية الغريبة ال ت�صبح مقبولة يف اخلطاب البالغي القدمي

�إال �إذا �أمكن املتلقي �أن يجد تف�سريا عقليا منطقيا لغرابتها؛ �أي �إذا ا�ستطاع «ر ّد
البعيد الغريب �إىل امل�ألوف القريب»(.)9
الغرابة يف اخلطاب البالغي القدمي �ستار يخفي امل�ألوف واملعهود

والطبيعي واملتعارف عليه ،ولأجل ذلك اعرت�ض البالغيون القدامى على

غرابتها ب�أن ُت َُر َّد �إىل امل�ألوف .لي�ست الغرابة �إذن عند اجلرجاين  -وغريه من
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ا�ستعارات �أبي متام البعيدة ،التي متتنع على التف�سري العقلي ،والتي ال ت�سمح

هنا �إىل الطبيعة؛ فاحليوان يف ن�صو�ص هذه الأخبار ال ي�ستطيع �أن ي�صنع غري

عالمــات

البالغيني القدامى� -سوى الألفة نف�سها كما قال كيليطو؛ �إنها «ال تعني..

ال�شيء الذي مل تره العيون ومل ت�سمعه الآذان؛ �إنها على العك�س متعلقة ب�شيء
معروف وم�ألوف� ،إال �أنه من�سي ومدفون يف �أعماق النف�س»(.)10

يف دائرة هذا الت�صور البالغي للغرابة �صاغ اجلاحظ ن�صو�صه ال�رسدية؛

ي�ستغرب قارئ ال�شعر الوجوه اللطيفة التي يهتدي �إليها ال�شاعر ،مثل جمعه يف
ا�ستعارة �أو ت�شبيه بني مفرتقني من جهة غري معتادة( ،)11بينما ي�ستغرب قارئ

الأخبار ما ُي�رسد عليه من وقائع مده�شة ،ولكنها يف الوقت نف�سه وقائع ت�شكل

جزءا من الطبيعة ال تتنافى مع قوانينها.

احلدث الغريب يف فن اخلرب عند اجلاحظ فعل طبيعي .ت�ؤول الغرابة

242
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ما �أودع اهلل فيه من قدرات� .إن فعله الغريب نابع من طبيعته؛ يثري احلدث
ا�ستغراب املتلقي ،ولكنه يظل حدثا ممكنا وجائزا.
يروي اجلاحظ اخلرب الآتي:
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«وزعم علماء الب�رصيني ،وذكر �أبو عبيدة النحوي ،و�أبو اليقظان ُ�سحيم
ابن حف�ص ،و�أبو احل�سن املدائني ،وذكر ذلك عن حممد بن حف�ص عن َم�س َل َمة
م�شهور يف م�شيخة �أ�صحابنا من الب�رصيني� ،أن طاعونا
ابن حمارب ،وهو حديث
ٌ
جارفا جاء على �أهل دار ،فلم َّ
ي�شك �أهل تلك املَح َّلة �أنه مل يبق فيها �صغري وال
كبري ،وقد كان فيها �صبي يرت�ضع ،ويحبو وال يقوم على رجليه ،فعمد من بقى
ف�سده ،فلما كان بعد ذلك
من املطعونني من �أهل تلك املحلة �إىل باب تلك الدار ّ
فلما �أف�ضى �إىل َع ْر�صة الدار �إذا هو
ب�أ�شهر ّ
حتو َل بع�ض ورثة القوم ،ففتح البابّ ،
فراعه ذلك ،فلم يلبث �أن
ب�صبي يلعب مع �أجراء كلبة ،وقد كانت لأهل الدارَ ،
ٍّ
�أقبلت كلبة كانت لأهل الدار ،فلما ر�آها ال�صبي حبا �إليها ،ف�أمكنته من �أطبائها
وا�شتد جوعه ،ور�أى
من�سيا
فم�صها ،فظنوا �أن ال�صبي ملا بقي يف الدار و�صار
َّ
َّ
ًّ
فلما �س َق ْت ُه َم َّرة �أدامت
�أجراءها ت�ستقي من �أطبائها ،حبا �إليها فعطفت عليهّ ،
ذلك له ،و�أدام هو الطلب.
�ص �إبهامه �ساعة يولد من بطن �أمه ،ومل يعرف
والذي �ألهم هذا املولود َم َّ
كيفية االرت�ضاع ،هو الذي هداه �إىل االرت�ضاع من �أطباء الكلبة .ولو مل تكن
م�ص الإبهام وحلمة الثدي ،فلما �أفرط عليه
الهداية �شيئا جمعوال يف طبيعته ،ملا َّ
وطلبت نف ُْ�س ُه ،وتلك الطبيع ُة فيهَ ،د َع ْته تلك الطبيع ُة
اجلوع وا�شتدت حاله،
ْ
و�سواه َّ
ودل
وتلك املعرف ُة �إىل الطلب
والدنو .ف�سبحانَ َم ْن د َّبر هذا و�ألهمه ّ
ّ
عليه!!»(.)12
يت�ضمن اخلرب تف�سريا للحدث الغريب الذي رواه؛ وقد �أُعلن عن هذا
التف�سري بالتحول يف ال�رسد من �صيغة �ضمري الغائب املفرد �إىل �صيغة �ضمري
الغائب اجلمع (فتح – �أف�ضى -راعه...فظنوا)؛ �إنه الأ�سلوب الذي �أعلن عن
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االنتقال من غرابة ال�رسد �إىل �ألفة الواقع ،ومن احلكاية �إىل التف�سري .يتوىل ال�سارد
تف�سري احلدث الغريب الذي رواه ،و�إزاحة غرابته� ،أو ردها� ،إىل الألفة .ال�سارد

مطالب ب�أال يرتك الغرابة ت�ستويل على املتلقي فتوهمه �أمورا تتعدى حدود

الطبيعة .يقت�رص ال�رسد عند اجلاحظ على رواية الأحداث الغريبة القابلة للتف�سري
العقلي.

الغرابة يف هذا اخلرب� ،إذن ،و�سيلة لإظهار ما هو م�ألوف وطبيعي ،ولكنه

خفي ودقيق ،يحتاج �إىل الت�أمل كما حتتاج �إىل ذلك اال�ستعارات والت�شبيهات

اللطيفة يف ال�شعر .ارت�ضاع ال�صبي من الكلبة لي�س �إال وجها �آخر لالرت�ضاع
ور ّدها �إىل �أ�صلها الواقعي والطبيعي .ال تُقبل
من الأم .تنزاح الغرابة بتف�سريها َ

الغرابة يف ال�رسد �إال �إذا كان لها �أ�صل يف الواقع� ،أو جتربة �سابقة ت�ؤول �إليها
ومتاثلها(.)13

يف �صياغة فن اخلرب عند اجلاحظ ،ف�إن مدونته ال�رسدية مل تعدم منطا �آخر من
الغرابة املفارقة للطبيعة ،والتي لي�س لها �أ�صل يف العقل ،ولكن اجلاحظ قبل

االحتجاج بها وروايتها على �أ�سا�سني:

�أوال� ،إذا كانت من «�أحاديث العرب»(� )14أو «�أكاذيب الأعراب»(،)15

مثل خرب ال�ضب وال�ضفدع ،الذي رواه على ل�سان الأعراب« :وتقول الأعراب:

خا�صم ال�ضب ال�ضفدع يف الظم أ� �أيهما �أ�صرب ،وكان لل�ضفدع ذنب ،وكان

ال�ضب �أخذ ذنبها .)16(»..وخرب منادمة الديك
ال�ضب مم�سوحا ،فلما غلبها
ُّ
()17
�سماه « :من
للغراب  .ونظري هذه الأحاديث ما �أورده املربد يف باب ّ
تكاذيب الأعراب»()18؛ وهي �أخبار مفارقة للواقع ،وال جتري على �سنن

الطبيعة ؛ �س�أل �أحد الرواة �أبا عبيدة عن قائل هذا البيت:
�أَه َّدموا َ
بيتك ال �أبا لَ َك

و�أنا �أم�شي ال َّد�أَىل َحوالَ َكا!
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للح ْ�سل �أيام كانت الأ�شياء
ف�أجابه �أبوعبيدة« :هذا يقوله ّ
ال�ض ُّب ِ
تتكلم»(.)19
ولكن ملاذا قبل اجلاحظ هذا اخلرب الغريب واحتج به يف كتابه؟
لي�س هناك من تف�سري لقبول اجلاحظ هذا اخلرب �سوى لأنه ينتمي �إىل منط
من الق�ص اخت�ص بروايته الأعراب الذين كانوا يحاكون به ق�ص�ص العجم ،كما
«وحدثني ال ّت َّوزي قال� :س�ألت �أبا عبيدة عن مثل هذه الأخبار من
يذكر املربد:
َّ
�أخبار العرب ،فقال يل� :إن العجم تكذب ،فتقول :كان رجل ثلثه من نحا�س،
وثلثه من ر�صا�ص ،وثلثه من ثلج ،فتعار�ضها العرب بهذا وما �أ�شبهه»(.)20
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هناك ارتباط  -يف ت�صور اجلاحظ على الأقل  -بني م�صداقية بع�ض
الأنواع وبني من تن�سب �إليه؛ فالنادرة تزداد حرارتها عندما ت�سند �إىل �شخ�ص
ظريف ك�أبي احلارث جمني ،كما �أن املوعظة تت�ضاعف فعاليتها �إذا ما �أ�سندت
�إىل �شخ�ص زاهد مثل بكر بن عبد اهلل املزين( .)21وبناء على هذا املبد�أ ي�صبح
اخلرب الغريب مقبوال من راو �أعرابي وغري مقبول من راو ح�رضي ،مثلما �أن
الألفاظ الغريبة احلو�شية ت�ستح�سن من �شاعر �أعرابي وت�ستهجن من �شاعر
ح�رضي.
ثانيا ،تقبل الغرابة املفارقة للطبيعة والعقل �إذا قامت على �أ�سا�س ثقايف
عقدي ،مثل خرب املر�أة التي قتلتها احليات يف هجوم مد ّبر؛ فقد انطوت على
ج�سدها حية ،وعندما قررت تنفيذ العقاب �صفرت «ف�إذا الوادي ي�سيل حيات
تنق�ض
عليها ،فنه�شتها حتى نقت عظامها»(� .)22إن احلية حيوان حقيقي قد
ُّ
على الإن�سان وتفتك به؛ هذه طبيعتها التي �أودعها اهلل فيها ،غري �أن ال�صفري
و�شن هجوم مد َّبر على املر�أة املذنبة،
الذي �أطلقته لال�ستعانة بحيات الواديِّ ،
ونه�ش عظامها ،يفيد �أن احليوان ا�ضطلع هنا بتنفيذ العقاب على ما اقرتفته املر�أة
من ذنوب ،وهو �سلوك مفارق لطبيعته.

محمد مشبال

واحلق �أن هذا النمط من الغرابة نادر يف �رسد اجلاحظ وغريب عن
بالغته ،ولوال �صلة احلدث الغريب يف اخلرب ال�سابق بانتهاك الأخالق والتعاليم
الدينية ملا جازت روايته .ولأجل ذلك يظل ال�رسد عند اجلاحظ ال يكاد يعرف
�سوى منط الغرابة املتعقلة.

 - 2الغرابة والت�صوير ال�رسدي.
الحظ �أكرث من باحث معا�رص �أن فن اخلرب �شهد مع اجلاحظ عناية
بالوظيفة الأدبية؛ جتلى ذلك يف الهيمنة الوا�ضحة ملكونات اخلطاب ال�رسدي
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وال �شك �أن قبول هذا احلدث الغريب يقت�ضي و�ضعه يف �إطار خلقي
وثقايف يقر ب�أن العقاب الذي ينزل مبرتكب اخلطيئة قد ُي َنف َُّذ بطرق ال تتوافق
بال�رضورة مع قوانني الطبيعة� .إن احلية يف �سياق اخلرب �أقرب �إىل الرمز احلامل
حمله اخلرب
لداللة خلقية ودينية ،منها �إىل احليوان الذي ينتمي �إىل الطبيعة؛ لقد ّ
وظيفة ثقافية خرقت وظيفته الطبيعية وت�رصفت فيها ،وهذا �أمر نادر يف ال�رسد
عند اجلاحظ الذي ظل فيه احليوان حمتفظا بطبيعته ،على الرغم من ا�ضطالعه
بدالالت ثقافية؛ فقد ر�أينا كيف �أن هجوم الذباب على عبداهلل بن �سوار
واجلاحظ يف اخلربين املذكورين �سابقا مل يخل من دالالت ،لكنه هجوم مل
يتجاوز احلركة املُ َ�س َّخرة له يف الطبيعة� ،أما احلية فقد ت�رصفت على نحو يتجاوز
امل�سخرة لها ،وبذلك ات�سم فعلها بالغرابة .ولكي يخفف ال�سارد من
احلركة
َّ
هذه الغرابة وانزياحها عن الطبيعة ،جل أ� �إىل تف�سري عقدي؛ ذلك �أن رد حدث
قتل احليات للمر�أة �إىل بغائها وقتلها لأوالدها ،ال ي�ستند �إىل حجة عقلية �أو
تعمد يف اخلتام توجيه
منطقية .فال�سارد الذي قدم خربا غري قابل للت�صديق َّ
�س�ؤال للجارية التي كانت ت�صاحب املر�أة « :فقلت جلارية كانت لها :و ْي َح ِك!
�أخربينا عن هذه املر�أة» وذلك حلملها على تقدمي الإجابة التي يق�صد تو�صيلها
َت ثالث مرات ،كل مرة ت�أتي بولد ،ف�إذا و�ضعته �سجرت
للمتلقي« :قالت :بغ ْ
التنور ،ثم �ألقته فيه»(.)23
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على ح�ساب احلكاية �أو حمتوى اخلرب ،كالرتكيز على الو�صف الداخلي
واخلارجي واحلوار واملكان والزمان ،وغريها من املكونات وال�سمات التي
ينتقل بها اخلرب من وظيفة الإعالم وتو�صيل املعرفة �إىل وظيفة الإمتاع والتخييل
وت�شكيل معان �إن�سانية وعلمية وخلقية.
ولبيان بروز الوظيفة الأدبية يف فن اخلرب عند اجلاحظ ميكننا مقاربة
�سمة الغرابة وجتلياتها البالغية ال�رسدية يف بع�ض الأخبار التي ال تكتفي بتقدمي
الأعاجيب ،ولكنها تتجه �إىل ت�شكيل �صور و�صفية و�رسدية لهذه الأعاجيب
حتى يتحقق االلتذاذ بال�صور وما يتولد عنها من معان ،ولي�س باحلدث العجيب
يف ذاته؛ فقد �سبق ل�شكري عياد �أن الحظ �أن فن اخلرب عند اجلاحظ قام على
�إمتاع القارئ بالت�صوير(.)24
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يف خرب ثمامة بن �أ�رش�س عن الف�أر( ،)25يروي اجلاحظ �أعجوبة من
�أعاجيب احليوان املتمثلة يف طبيعة قتال اجلرذان ،غري �أن القيمة البالغية لهذا
اخلرب ال تقت�رص على تقدمي احلدث الغريب الذي �سبق للجاحظ �أن �أطلع القارئ
عليه( ،)26بل تظهر يف ت�صويره �رسديا.
ورد يف اخلرب ما ي�أتي:
«و�أما حديث ثمامة ف�إنه قال :مل �أر قط �أعجب من قتال الف�أر ،كنت يف
احلب�س وحدي ،وكان يف البيت الذي �أنا فيه جحر ف�أر ،يقابله جحر �آخر ،فكان
اجلرذ يخرج من �أحد اجلحرين فريق�ص ويتوعد ،وي�رضب بذنبه ،ثم يرفع �صدره
ويه ّز ر�أ�سه .فال يزال كذلك حتى يخرج اجلرذ الذي يقابله ،في�صنع ك�صنيعه.
فبينما هما �إذ عدا �أحدهما فدخل جحره ،ثم �صنع الآخر مثل ذلك .فلم يزل
ذلك د�أبهما يف الوعيد ويف الفرار ،ويف التحاجز ويف ترك التالقي� .إال �أين يف
كل مرة �أظن الذي يظهر يل من جدهما واجتهادهما ،و�شدة توعدهما� ،أنهما
الع�ض واخلم�ش ،وال واهلل �إن التقيا قط؟ فعجبت من
�سيلتقيان ب�شيء �أهونه
ّ
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وعيد دائم ال �إيقاع معه ،ومن فرار ال ثبات معه ومن هرب ال مينع من العودة،
يتوعد �صاحبه ويتوعده الآخر؟ وب�أي
ومن �إقدام ال يوجب االلتقاء .وكيف ّ
�شيء يتوعده ،وهما يعلمان �أنهما ال يلتقيان �أبدا؟ ف�إن كان قتالهما لي�س هو �إال

ال�صخب والتنييب فلم يفر كل واحد منهما حتى يدخل جحره؟ و�إن كان غري
ذلك ف�أي �شيء مينعهما من ال�صدمة؟ وهذا �أعجب».

ت�شكل الغرابة الطبيعية �سمة من �سمات التكوين البالغي لهذا الن�ص

ال�رسدي؛ متثلت يف ت�صوير �أعجوبة من �أعاجيب احليوان و�سلوكا من �سلوكاته

الغريبة ،لكن بالغة هذا الن�ص ال ت�ؤول �إىل هذا احلدث العجيب فح�سب،
ولكنها ت�ؤول �أي�ضا �إىل عالقة هذا احلدث بال�سارد و�إىل منط الت�صوير املعتمد

لي�س الراوي ،يف هذا اخلرب ،جمرد �أداة لنقل احلدث الغريب وتو�صيله،

بخ�صائ�ص و�ضعه الذي �أ�شار �إليه الن�ص ،دون �أن يعمد �إىل تطويره �رسديا ،لكن

القارئ يعلم �أن احلدث �صيغ بر�ؤية راو يعاين وح�شة احلب�س والوحدة ويتوق

�إىل احلرية واخلال�ص ،وهو ما �سمح له مبالحظة ما يعجز عنه �شخ�ص طليق �أو
يف جماعة.

وجد الراوي يف حرية الف�أرين وحركاتهما ما خفف عنه وط�أة حب�سه

ووحدته وقعوده .هل كان ثمامة يغبطهما على حريتهما ون�شاطهما الذي ال
ُّ
يكل؟ هل كان ر�صده الدقيق لتفا�صيل املعركة احلامية بني الف�أرين تعبريا عن

رغبة يف ا�ستعادة حريته ون�شاطه؟

�أغلب الظن �أن الراوي كان يف حاجة �إىل التوا�صل وامل�ؤان�سة ،وقد

وجد يف احليوان وعجائبه ما ي�ؤن�سه يف وحدته ،كما وجد فيه منا�سبة للتوا�صل

لتعرف �أعمق لعامل
مع عامل غريب ال ُيلتفت �إليه ،ورمبا �أي�ضا وجد فيه منا�سبة ُّ
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امل�ص َّور ُيقدم للقارئ من منظور
ولكنه جزء من تكوينه البالغي؛ فاحلدث َ
�شخ�ص يق�ضي عقوبة احلب�س وحيدا ،وبدهي �أن تكون ر�ؤيته للحدث مو�سومة
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الإن�سان؛ �أال يفيد قتال الف�أرين وجها من وجوه احلياة الإن�سانية؟ �أال ميار�س
والتوعد؟
الإن�سان يف حياته معارك ال طائل منها غري ال�صخب والتنييب
ُّ

واملف�صل حلركات
ومن معاين الغرابة يف الن�ص ما يثريه الو�صف الدقيق
ّ

الف�أر والطريقة التي يتعارك بها يف املتلقي من ت�أثريات .فالغرابة هنا ناجمة عن
الت�صوير باعتباره فعال غريبا يف ذاته؛ ي�سعى الكاتب �إىل حتقيق ال�شعور بالغرابة

يف متلقيه مبا يظهره من قدرة على حماكاة الفعل اخلارجي ونقله بوا�سطة اللغة،

على نحو ما �سعى �إىل حتقيقه بوا�سطة احلدث الغريب يف ذاته .ويف اجلملة
ن�ستطيع القول� :إن الغرابة يف هذا الن�ص ت�ؤول �إىل احلدث وت�صويره معا.

مل تكن �أعجوبة قتال الف�أر التي ق�صد اجلاحظ تو�صيلها للقارئ يف اخلرب،

�سوى مق�صده ال�رصيح املعلن؛ فقد ك�شف �سياق الن�ص عن معان �إن�سانية �أثبتت
�أن فن اخلرب عند اجلاحظ مل ينح�رص يف تو�صيل املعرفة� ،أو املعاين اخللقية ،بل
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ت�ضمن معاين ذات �صلة مب�شاعر الإن�سان ور�ؤيته للحياة.

ولزيادة تو�ضيح هذه الفكرة ننظر يف خرب �آخر( .)27يروي اجلاحظ

�أن رجال حب�س مدة �شهر تاركا وراءه فرخي زوج احلمام املق�صو�ص من دون

رعاية ،فانتابه قلق على م�صريهما ،لكنه ا�ستغرب بعد عودته �أنهما على قيد
الطيار تكفال برعايتهما .هذه الأعجوبة التي �أراد
احلياة ،و�أن زوجي احلمام ّ
بها اجلاحظ تو�صيل فكرة الإلهام عند احلمام كما قلنا يف مو�ضع �سابق ،ال
تنفي عن الن�ص نزوعه �إىل �صياغة معنى �إن�ساين يخفف من حدة ح�ضور فكرة

الإلهام باعتبارها ق�ضية معرفية؛ فالراوي �صاحب احلمام ال يكتفي ب�رسد الفعل

اخلارجي ،بل ي�صور دخيلة نف�سه و�أطوار انفعاالته وم�شاعره؛ يف�رس ما جل�أ �إليه
تخوف من العوار�ض واحتياط وجب �أخذه
من و�ضع الرف قدام الكوة ب�أنه ّ

حت�سبا للطوارئ .تتجاوز �صلة الراوي باحلمام العالقة املادية النفعية؛ ن�سي
ُّ
يف غمرة العواطف وم�شاعر القلق على م�صري احلمام ال�ضعيف ،القيمة املادية
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للزوج الطيار والفرخني ،بل ن�سي التفكري يف م�صريه؛ فاحلب�س بالن�سبة �إليه مل

هم ًا �إال من جهة كونه عائقا يحول دون ا�ستمرار عنايته باحلمام.
يعد ّ

يف اخلرب �إذن اعتناء ملحوظ بال�رسد؛ ثمة ت�صوير خلواطر ال�شخ�صية

وت�أثري احلدث فيها ،بالإ�ضافة �إىل قدر من الإ�سهاب يف احلكي والو�صف .هذا
الرتكيز على اخلطاب ال�رسدي �سمة وا�ضحة يف �أخبار اجلاحظ ،على نحو ما

ميكن �أن نربز ذلك يف حتليلنا خلرب «وفاء الكلب» نورد ن�صه كامال:

«و�أن�شد �أبو احل�سن بن خالويه عن �أبي عبيدة لبع�ض ال�شعراء:
و�شقيقُه
يُ َع ِّـر ُد عن ُه جــا ُر ُه َ

ِ�ش عنه ك ْلبُ ُه وهو �ضا ِربُه
وينب ُ

اجلبان ينتظر رِ كا َبه ف�أتبعه
قال �أبو عبيدة :قيل ذلك لأن رجال خرج �إىل ّ

الكلب وطرده ،وكره �أن يتبعه ،ورماه بحجر ،ف�أبى
كلب كان له ،ف�رضب
ٌ
َ
الكلب قريبا منه ،فبينا هو كذلك �إذ �أتا ُه �أعدا ٌء له يطلبونه بطائلة لهم عنده،

فجرح
جار له و�أخوه ِد ْني ًا[الأدنى من القرابة] ،ف�أ�سلماه وهربا عنهُ ،
وكان معه ٌ
ورمي به يف بئر غري بعيدة القعر ،ثم َح َث ْوا عليه من الرتاب ح َّتى َّ
غطى
ِج
ٍ
راحات ُ
يزجم و َيهِ ّر ،فلما ان�رصفوا �أتى
ر�أ�سه ثم ُك ِّمم فوق ر�أ�سه منه،
والكلب يف ذلك ُ
ُ

ر�أ�س البئر؛ فما زال َيعوي وينبث[ينب�ش] عنه ويحثو الرتاب بيده ويك�شف عن

ميوت ومل يبق منه �إ ّال
الروح وقد كاد ُ
ر�أ�سه حتى �أظهر ر�أ�سه ،فتنفَّ�س ُ
ور َّدت �إليه ُّ
ُح�شا�شة ،فبينا هو كذلك �إ ْذ َم َّر نا�س ف�أنكروا مكان الكلب ور�أوه ك�أنه يحفر

حيا،
بالر ُج ِل يف تلك احلال ،فا�ست�شالوه ف�أخرجوه ًّ
عن قرب ،فنظروا ف�إذا هم ّ
وحملوه ح ّتى �أَ ّدوه �إىل �أهله ،فزعم �أنّ ذلك املو�ضع ُي ْدعى بب ْئر الكلب .وهو
تيامن عن ال َّنجف.
ُم ِ

وهذا العمل يدل على وفاء طبيعي و�إلف غريزي وحماماة �شديدة ،وعلى
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الكلب �إال �أن يذهب معه ،فلما �صار �إىل املو�ضع الذي يريد فيه االنتظارَ ،ر َب َ
ُ
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معرفة و�صرب ،وعلى كرم و�شكر ،وعلى غَ نا ٍء عجيب ومنفع ٍة تفوق املنافع؛ لأن
ذلك كله كان من غري تكلف وال ت�ص ُّن ٍع»(.)28
وقد �أورد ابن قتيبة هذا اخلرب يف �صياغة �رسدية خمتلفة ،يقول:
«وقد كان �أبو عبيدة يذكر �أن رجلني �سافرا ومع �أحدهما كلب له ،فوقع عليهما
فدفن وتُرك ر�أ�سه بارزا ،وجاءت
الل�صو�ص ،فقاتل �أحدهما حتى غُ ِلب ،و�أُخذ ُ
الغربان و�سباع الطري فحامت حوله ،تريد �أن تنه�شه وتقلع عينيه ،ور�أى ذلك
كلب كان معه ،فلم يزل ينب�ش الرتاب عنه حتى ا�ستخرجه ،ومن قبل ذلك قد
فر �صاحبه و�أ�سلمه.
ّ
قال :ففي ذلك يقول ال�شاعر:
يعــرد عنـه جـــاره ورفيـقـه
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وينب�ش عنه كلبه وهو �ضاربه

ولي�س ل�شيء من احليوان مثل حماماته على �أهله ،وذبه عنهم مع الإ�ساءة
�إليه والطرد وال�رضب»(.)29
ال �شك �أن النظر �إىل هذين الن�صني نظرة مقارنة تتيح لنا فر�صة �إلقاء �ضوء
�آخر على بالغة الت�صوير ال�رسدي عند اجلاحظ؛ فعلى الرغم من �أن الن�صني
يو�صالن م�ضمونا علميا وخلقيا واحدا� ،إال �أن ن�ص اجلاحظ يختلف عن ن�ص
ابن قتيبة يف جتاوزه لهذا امل�ضمون؛ فبينما �أورد ابن قتيبة ن�صه يف �سياق حديثه
عن منافع الكالب وذ َّيله بالإ�شارة �إىل �أخالقها التي تت�سم بالوفاء مهما تتلق
من �إ�ساءة  ،ف�إن اجلاحظ اختتم ن�صه بالإ�شارة �إىل �أن �سلوك الكلب طبيعي ال
تكلف فيه ،وال ت�صنع ،وهو ما يفر�ض علينا �أن ن�ؤوله يف �سياق العالقة التي
وقفنا عليها �آنفا بني ن�صو�ص اجلاحظ ال�رسدية وخطابه البالغي؛ فاجلاحظ غري
ي�صور
معني بت�صوير املعاين اخللقية للحيوان والإن�سان فقط ،بل يعنيه �أي�ضا �أن ِّ
جوهر القيمة املحددة لل�سلوك عند كل من الإن�سان واحليوان والذي عبرَّ عنها
اخلطاب البالغي مبفهوم الطبع املقابل ملفهوم التكلف.
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ويف�ضي بنا التحليل املقارن بني الن�صني �إىل تعميق النظر يف ح�ضور
الوظيفة الأدبية يف فن اخلرب عند اجلاحظ:
 يركز ن�ص اجلاحظ على اخلطاب بينما يركز ن�ص ابن قتيبة على احلكاية؛يتوخى اجلاحظ الوظيفة البالغية ،ويتوخى ابن قتيبة الوظيفة الإبالغية.
 ن�ص اجلاحظ �أقرب �إىل الإقناع ال�رسدي؛ فهو يت�ضمن تف�سريا للأحداث،(اجلبان ،مو�ضع االنتظار ،قريبا منه ،بئر ،ر�أ�س البئر) وعدم
وحتديدا للأماكن ّ
املبالغة يف ت�صوير املوقف؛ فمجيء الغربان و�سباع الطري ،وهو حي ،يف ن�ص
ابن قتيبة حدث مبالغ فيه ،كما �أن حدث �إخراج الكلب للرجل من احلفرة
بدل النا�س �أقل �إقناعا.

 �أكدت هذه املقارنة �أن الن�ص ال�رسدي الإخباري عند اجلاحظ مهما تتناقلهامل�صنفات الأدبية القدمية ،ف�إن ذلك ال يعني �أنه جمرد �شاهد ُيتم َّثل به يف
�سياق معني كما ُيتم َّثل بالبيت ال�شعري واملثل ال�سائر واحلديث النبوي
والآي الكرمي واخلرب امل�شهور ،وغري ذلك من �أنواع ال�شواهد التي حتتفظ
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 ركز ن�ص ابن قتيبة على �إظهار قيمة الوفاء عند الكلب يف مقابل �إ�ساءةالإن�سان ،ولكنه مل ي�رش �إىل طبيعة هذا الوفاء ودرجته وخ�صو�صيته .اكتفى
يطور خرب ابن
ب�إبراز الوفاء دون �أن ي�صوره يف موقف متوتر خم�صو�ص .مل ِّ
قتيبة �رسديا النواة الداللية الواردة يف البيت ال�شعري «�ضار ُبه» التي تعمق
قيمة الوفاء ومتنحها بعديها الإن�ساين والدرامي؛ فالن�ص يخلو من ت�صوير
االرتباط العاطفي عند الكلب ،يف مقابل جفاء �صاحبه وخ�شونته قبل وقوع
احلادث ،وهو املوقف الذي حر�ص اجلاحظ على ت�صويره لإ�ضفاء ال�سمة
الدرامية على قيمة الوفاء .من هنا احتفى ن�ص اجلاحظ بت�صوير �أفعال الكلب
وانفعاالته ،على نحو ما احتفى بتقدمي جمموعة من الإ�شارات امل�سعفة يف
حتديد �شخ�صية الرجل من غنى(خروجه النتظار الركاب) وق�سوة(�رضبه
لكلبه) وعدم وفاء بالدين(طلب الأعداء له بطائلة لهم عنده).
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ب�صورتها الأ�صلية ،و�إن اختلفت دالالتها يف �سياقات التمثيل واال�ستدالل
املختلفة ،بل هو ن�ص انبثق من �صميم ال�سياق الذي جاء فيه ،وك�أن اجلاحظ
عندما تلقَّفه � -إذا كان الأمر يتعلق مب�صدر �آخر للخرب  -كان حري�صا على
�أن ي�سبغ عليه من �أ�سلوبه وتفكريه وم�رشوعه ونظرته للحياة ما ميحو عنه
مالمح �صورته الأ�صلية ،حتى يبدو وك�أنه ولد من رحم خيال اجلاحظ
ور�ؤيته للعامل.
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�سلطة الأبوة:
الن�ص والعالقات الن�صية عند العرب
م�صطفى بيومي عبدال�سالم
()1

حتاول تلك الدرا�سة الإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،لكن يجب يف البداية
�أن �أ�ؤكد على �أن النقد العربي القدمي هو جزء من الرتاث العام الذي مت �إنتاجه
يف فرتة تاريخية معينة ،ويف �إطار �رشوط معرفية معينة ،فهل يدفعنا ذلك �إىل
االعتقاد ب�أن النقد العربي القدمي مل مي�س هذه الفكرة التي برزت يف نهاية
�ستينيات القرن الع�رشين ،و�أنه كان بعيداً متام ًا عنها� ،أم �أننا �سوف نحاول ت�أويل
الن�صو�ص النقدية القدمية و�إنطاقها بها؛ لكي نربهن على �أن النقد القدمي قد فهم
حق ًا فكرة التنا�ص قبل �أن تطرحها نظرية ما بعد البنيوية بقرون؟.
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اعتنى النقد العربي القدمي عناية بالغة ودقيقة بفكرة العالقات بني
الن�صو�ص ،وقدم تو�صيفات كثرية ومتنوعة لهذه العالقات؛ وبرز يف النقد
الغربي املعا�رص يف �أواخر ال�ستينيات من القرن الع�رشين مفهوم جديد �أطلق عليه
النقاد م�صطلح «التنا�ص»ُ ،يعنى �أي�ض ًا بالعالقات بني الن�صو�ص .فهل يعني ذلك
�أن النقد العربي القدمي �أدرك من خالل بحثه لفكرة العالقات فكرة التنا�ص� ،أو
�أنه �أدرك جوهرها ،و�إن مل ي�سمها� ،أم �أنه مل يقرتب منها؟
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سلطة األبوة :النص والعالقات النصية عند العرب
لن نقوم بهذا �أو ذاك ،و�إمنا نحاول �أن نفهم جيداً الكيفية التي ت�أ�س�س
عليها فهم النقاد العرب القدماء للعالقات بني الن�صو�ص ،ومن ثم نتمكن من
�أن نقرر �إن كانت تلك الكيفية ميكن �أن تتطابق مع فكرة التنا�ص �أم ال .لكن
ينبغي �أن نلفت االنتباه �إىل �أن مفهوم التنا�ص انبثق يف ظل التحول الذي �أ�صاب
النظرية الأدبية والنقدية يف نهاية ال�ستينيات من القرن الع�رشين ،وهو حتول
من الن�ص املغلق �إىل الن�ص املفتوح ،ومن ثم ثبات املعنى �إىل لعبة الدال ،ومن
ا�ستهالك الن�ص �إىل �إنتاجيته ،ومن البحث عن �سل�سلة �أن�ساب الن�صو�ص �إىل
البحث عن التبدد والتعرث واالنفجار؛ بعبارة �أخرى :هو حتول �أف�ضى �إىل تدمري
مركزية ال�صوت والأ�صل والبنية واللوجو�س� .إن التنا�ص يف عبارة موجزة،
ي�شري �إىل عملية حتويل الأن�ساق والأنظمة �إىل �أن�ساق �أو �أنظمة جديدة تدمر
الأن�ساق القدمية وتتجاوزها� ،إنه يت�أ�س�س على �سميوطيقا االنتقاد �أو انتقاد
ال�سميوطيقا� :أي انتقاد النمذجة ،واملعنى الثابت ،واملدلول املتعايل ،والعالمة
املنق�سمة �إىل دال (�صوت) ومدلول (معنى)؛ بعبارة �أخرى� :إن التنا�ص يت�أ�س�س
على مفاهيم ما بعد البنيوية ،وي�شتغل �ضمن نطاق مفاهيم الن�صية والبالغية
ولعبة الدال.
�إن الن�ص ،يف ت�صورات ما بعد البنيوية ،مل ي�صبح ذلك الكيان املحدد
امل�سيج الذي ينطوي على داللة وحيدة ثابتة� ،أو معنى متعال ،و�إمنا �أ�صبح
دا ًال ي�شري �إىل �سل�سلة النهائية من الدوال ،و�أن هذا الدال يف حالة من البحث
الدائم امل�ستمر عن مدلوله ،و�إن وجده ،ولن يجده مطلق ًا ،يتحول �إىل دال
جديد و�سل�سلة النهائية من الآثار اخلالفية التي ال تكف عن توليد غريها .فكرة
التنا�ص� ،إذن ،ال ت�شري �إىل فكرة العالقات الن�صية املحددة ،فالتنا�ص بو�صفه
ا�سرتاتيجية ت�أويلية يفتح الن�ص على �آثار النهائية ،وتتم عملية ت�أويله �ضمن
�إطار ن�ص املجتمع والتاريخ (الثقافة)؛ وجتتهد كل قراءة يف �أن تفرت�ض �شبكة
من العالقات تتغري مع كل قراءة؛ ولذلك يختلف التنا�ص عن نقد امل�صادر
م�سمى هزي ً
ال �إذا مت ا�ستخدامه بو�صفه نوع ًا من نقد
والت�أثريات� ،إنه ي�صبح
ً
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امل�صادر والت�أثريات� .إن التنا�ص ،بعبارة موجزة ،يدمر الأ�صل وامل�صدر والأبوة
والن�سب.
ال يعنينا يف هذا ال�سياق �أن نقدم در�س ًا تف�صيلي ًا لفكرة التنا�ص يف النقد
الغربي ،فهذا ميكن �أن يكون مو�ضوع ًا لدرا�سة الحقة تُعنى بذلك ،و�إمنا الذي
يعنينا �أن نفح�ص فكرة العالقات الن�صية يف النقد العربي القدمي ،ومدى جتاوبها
مع فكرة التنا�ص ،و�سوف نعمد حتم ًا �إىل فح�ص الدالالت القدمية ملفهوم
الن�ص يف الثقافة العربية� ،إنه فح�ص يتوجه �إىل بنية الثقافة نف�سها التي ميكن
�أن تنتج مفهوم ًا مثل التنا�ص �أو غريه ،و�سوف تعيننا املرجعية املعجمية اللغوية

لكلمة الن�ص على اكت�شاف الدالالت املتنوعة لها ،التي ميكن �أن تكون� ،أو هي
بالفعل كذلك ،دالالت مركزية يف بنية الثقافة ،لأن اللغة هي مركزها الدال

على وجه العموم.

ي�شري دال «الن�ص» يف مرجعيته اللغوية �إىل فكرة التعيني والرفع واالرتداد
�إىل �أ�صل ،كما ي�شري �أي�ض ًا �إىل الو�ضوح والظهور والغاية ومنتهى ال�شيء

والتوقيف والإ�سناد .وقد ورد يف «ل�سان العرب» و«تاج العرو�س» و«�أ�سا�س
البالغة» و«القامو�س املحيط» �أن الن�ص هو الرفع والإ�سناد ،ون�ص احلديث،
وكذا ن�ص �إليه� ،إذا رفعه و�أ�سنده؛ ون�ص ناقته� :أي ا�ستخرج �أق�صى ما عندها يف

ال�سري؛ ون�ص العرو�س� :أقعدها على املن�صة (بك�رس امليم) لرتى من بني الن�ساء.
�ص؛ وقال ابن الأعرابي ،وذكره
ون�ص ال�شيء� :أظهره ،وكل ما �أُظهر فقد ُن َّ

الفريوزابادي �أي�ض ًا� :إن الن�ص هو الإ�سناد �إىل الرئي�س الأكرب ،وهو التوقيف

والتعيني على �شيء ما؛ و�أ�ضاف الزخم�رشي ب�أن الن�ص هو ال�شيء الذي يرتد

ن�ص احلديث �إىل �أهله؛ والن�ص والتن�صي�ص هو ال�سري ال�شديد
�إىل �صاحبه ،ومنه َّ
واحلث ،ون�ص فالن ًا ن�ص ًا� :إذا ا�ستق�صى م�س�ألته عن ال�شيء �أي �أحفاه فيها ورفعه
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�إىل حد ما عنده من العلم؛ وقال الأزهري :الن�ص �أ�صله منتهى الأ�شياء ومبلغ
�أق�صاها(.)1

�أما الداللة اال�صطالحية ،فقد زعم «حممد مفتاح» ،يف كتابه« :املفاهيم
معامل ،نحو ت�أويل واقعي» ،ب�أنها مل ترد يف املعاجم القدمية �أو يف «ل�سان
العرب« على وجه اخل�صو�ص ،و�أن املعاجم الع�رصية مثل املعجم الو�سيط قد
�سدت النق�ص ،يكتب «مفتاح»� :إن ل�سان العرب ال ي�أتي باملعنى اال�صطالحي
الذي اكت�سبه جذر (ن� ،ص) لدى الأ�صوليني وغريهم .وهذا ما تداركته بع�ض
املعاجم الع�رصية مثل «املعجم الو�سيط» ف�أثبت املعنى اال�صطالحي»(.)2
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ويبدو �أن «مفتاح» مل يفح�ص جيداً ما ورد يف ل�سان العرب �أو يف غريه
من املعاجم القدمية ،و�إمنا هرع �إىل املعجم الو�سيط لكي ي�سد نق�ص ًا عنده .فقد
ورد يف ل�سان العرب �أن الن�ص مبعنى الرفع والظهور ،ومنه �أخذ ن�ص القر�آن
واحلديث ،وهو اللفظ الدال على معنى ال يحتمل غريه .وقيل ن�ص القر�آن
وال�سنة :ما دل ظاهر لفظهما عليه من الأحكام .و�أ�ضاف «الزبيدي» يف تاج
العرو�س :وهكذا ن�ص الفقهاء الذي هو مبعنى الدليل ،ب�رضب من املجاز ،كما
يظهر عند الت�أمل .فما يطرحه «ابن منظور» ال يخرج عن الداللة اال�صطالحية
عند الأ�صوليني ،فما جنده عند «الغزايل» ،يف كتابه «امل�ست�صفى من علم
الأ�صول» ،ال يخرج عن هذا املعنى ،فالن�ص« :ال يحتمل الت�أويل ...وما ال
يتطرق �إليه احتمال ال على قرب وال على بعد»( .)3وذكر «اجلرجاين» يف
«التعريفات» �أن الن�ص« :ما ال يحتمل �إال مع ًنى واحداً .والن�ص ما ازداد و�ضوح ًا

على الظاهر مبعنى يف املتكلم ،وهو �سوق الكالم لأجل ذلك املعنى»( .)4و�أكد
«الكفوي» يف «الكليات» �أن «الن�ص �أ�صله �أن يتعدى بنف�سه لأن معناه الرفع
البالغ ...ثم نقل �إىل اال�صطالح �إىل الكتاب وال�سنة و�إىل ما ال يحتمل �إال
معنى واحداً »...وقيل« :ن�ص عليه �إذا عينه ،وعر�ض �إذا مل يذكره من�صو�ص ًا
عليه ،بل يفهم الغر�ض بقرينة احلال .والن�ص قد يطلق على كالم مفهوم املعنى،
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�سواء كان ظاهراً �أو ن�ص ًا �أو مف�رساً ..لأن عامة ما ورد من �صاحب ال�رشيعة

ن�صو�ص»(.)5

�إن متابعة دال «الن�ص» يف مرجعيته القامو�سية العربية القدمية تف�ضي

بنا �إىل �أن الن�ص هو ذلك الكيان الوا�ضح اجللي البارز املحدد الذي ال يحتمل
الغمو�ض �أو الإبهام ،وال يحتمل االلتبا�س �أو الإ�شكال الداليل ،ولذلك كان
ارتباطه بالأحكام القطعية التي ال تقبل اجلدل والتلبي�س ،ومن ثم كان مرتبط ًا
عند الأ�صوليني بن�ص القر�آن وال�سنة� ،أو على حد عبارة الإمام «ال�شافعي»:
«امل�ستغني فيه بالتنزيل عن الت�أويل»()6؛ �أي ما �أبانه اهلل خللقه ن�ص ًا ال يحتمل

االجتهاد �أو الت�أويل.

و�إذا جتاوزنا عن دال «الن�ص» عند الأ�صوليني �إىل املمار�سات الثقافية

الأخرى ،ف�إن الن�ص هو ما ينطوي على معنى حمدد وا�ضح؛ هذا املعنى املحدد
ال�شيء بلفظ �أ�سهل و�أي�رس من لفظ الأ�صل»()7؛ لأن الت�أويل تتم ممار�سته يف تلك
الثقافة طبق ًا ل�رشوط معينة ،وهي «�إخراج داللة اللفظ من الداللة احلقيقية �إىل

الداللة املجازية – من غري �أن ُيدخل ذلك بعادة ل�سان العرب يف التجوز – من

ت�سمية ال�شيء ب�شبيهه �أو ب�سببه �أو الحقه �أو مقارنه� ،أو غري ذلك من الأ�شياء
التي عدت يف تعريف �أ�صناف الكالم املجازي»( .)8فالن�ص ال يحتمل �إال مع ًنى

واحدا ،وداللة ثابتة ،فهو قرين فكرة اال�ستهالك ،ولي�س الإنتاج ،ال ينطوي

الن�ص� ،إذن ،على معان متعددة حتر�ض على عملية �إنتاجه �أو ت�أويله ،وحتيل �إىل
العمليات امل�ستمرة للداللة� ،أو �إىل التبعرث والتبدد واالختالف .ثبات املعنى
واملدلول املتعايل للن�ص هو عالمة انغالقه وارتداده �إىل م�ؤلفه الذي يعود �إليه،

و�إليه وحده ،ف�ضل ال�صنع واالبتداع واالبتكار.

و�إن كان الن�ص هو ذلك الكيان املحدد ،الوا�ضح ،البارز ،امل�سيج ،املنغلق
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على نف�سه ،واملرتد �إىل �صاحبه� ،أو امل�سند �إىل رئي�سه الأكرب� ،أو �صانعه الأول،

ف�إنه يرتبط بفكرة الأبوة والن�سب ،فامل�ؤلف� ،أو ال�صانع ،هو الأب للن�ص ،وهو
الذي يخلف معناه املحدد الذي ال لب�س فيه وال �إبهام� .إن فكرة االن�سداد،
�أو االرتداد� ،أو الرجوع ،ت�ؤكد مركزية الأبوة وواحديتها ،فلقد �أ�صبح الن�ص
م�صنوع ًا ي�شري �إىل �أبيه �أو �صانعه �أو مبتكره الذي يرجع �إليه وجوده� ،أو كما
طرح «جابر ع�صفور» ،م�صنوع ًا ي�شري �إىل «مالكه املهيمن عليه بحكم �سبقه
يف الوجود والرتبة� ،أو القدرة على ال�صنع .وامل�سافة جد قريبة بني هذا الفهم
وت�صور الن�ص من حيث حال وجوده� ،أو حال تعرفه ،فهو ينتقل انتقا ًال كام ً
ال

من ح�ضور قبلي �سابق �إىل ح�ضور بعدي الحق»(.)9

�إن �إ�سناد الن�ص �إىل �صاحبه املهيمن عليه ،املبتكر واملبتدع ملعناه املحدد،

هي عالمة دالة يف البنية الكلية للثقافة ،وتتجاوب مع عالمات �أخرى ،فالنظام
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االجتماعي املرتبط مبجتمع القبيلة يرتد �إىل الرئي�س الأكرب� ،أو �إىل �شيخ القبيلة،
و�شيخ القبيلة يرتد �إليه ،ويعود �إليه �أي�ض ًا ،كل فعل يف هذا النظام االجتماعي.
وتتجاوب تلك العالمة يف �سياق البنية الكلية للثقافة مع عالمة النظام ال�سيا�سي

الذي ينكفئ على حاكمه الأوحد الذي ال يتبدل وال يتغري ،وك�أنه علة وجود

هذا النظام وم�صدره يف �آن.

تلك هي الدالالت القدمية ملفهوم الن�ص ،وهي دالالت ت�شري �إىل املعنى

الثابت للن�ص ،وانغالقه على نف�سه ،وارتداده �إىل م�ؤلفه ،ارتداد املعلول �إىل
العلة ،والنتيجة �إىل ال�سبب ،كما �أنها (�أي تلك الدالالت) �أف�ضت �إىل �أن الن�ص

هو ذلك الكيان امل�سيج املحدد الذي ال يحتمل الت�أويل ،وال يقبل التلبي�س

وال ي�ستجيب �إىل الإ�شكال الداليل ،وال تختلط فيه الأن�ساب .ومثلما ينغلق
الن�ص على معنى حمدد ف�إنه يرتد �أي�ض ًا �إىل �صانع حمدد يعود �إليه ف�ضل ابتكاره
و�صنعه.
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ال �أظن �أن النقاد والبالغيني العرب القدماء قد دار بخلدهم تقدمي
ا�سرتاتيجية قرائية �أو ت�أويلية تعتمد على فكرة العالقات بني الن�صو�ص ،ولكن
�أعتقد �أنهم �صنفوا وو�صفوا الن�صو�ص �ضمن ا�سرتاتيجية �أخرى ،وهي البحث
عن نقاء الن�صو�ص ون�سبتها �إىل �أ�صحابها .لقد كانت تلك اال�سرتاتيجية حري�صة
على �أن «تبني عن حدود كل ن�ص يف عالقته بغريه مبا يرد كل ن�ص �إىل �صاحبه،
بوا�سطة جمموعة من امل�صطلحات الو�صفية التي ت�ؤكد امللكية ،وترد كل جمتزئ
من امل�صنوع �إىل �صانعه الأ�صلي يف كل الأحوال»( .)10ورمبا �أت�صور �أن الناقد
�أو البالغي كان يتلقى البيت من ال�شعر ،فيعر�ضه على ذاكرته �أو خمزونه املعريف،
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مل تفارق ،فيما �أظن ،تلك الدالالت ملفهوم الن�ص الت�صورات النقدية
والبالغية القدمية ،بل رمبا حر�صت ،بطريق �أو ب�آخر ،على تع�ضيدها وت�أكيدها.
هذا ما يدفعنا �إىل �أن ننفي بطريقة قاطعة �إمكانية التنا�ص يف النقد العربي القدمي
والبالغة القدمية .لكن البد من االنتباه �إىل �أن ما ر�صده هذا النقد وتلك البالغة
من �أ�شكال متنوعة للعالقات بني الن�صو�ص ال ميكن �أن ترتبط بفكرة التنا�ص،
و�إمنا مبفهوم الن�ص الذي يحر�ص على رد كل م�صنوع �إىل �صانعه� ،إنها (�أي
تلك العالقات) ت�أكيد لفكرة �أن�ساب الن�صو�ص ،والأبوة التي تخلق �أو تبتكر
معنى الن�ص املحدد� .إن فكرة التنا�ص تتعار�ض بطريقة جذرية مع فكرة ارتداد
الن�ص �إىل �صاحبه �أو م�ؤلفه �أو �إىل مبتدعه الأول� .إن التنا�ص يقوم بعملية تدمري
لتلك الأبوة و�رشعية الن�سب ،م�ستبد ًال �إياها ب�رشعية الدال الفاقد لأ�صله ون�سبه.
�إن الدال ال يحيل �إىل مدلول ثابت متعال ،و�إمنا يحيل �إىل �سل�سلة النهائية من
الدوال ،تلك ال�سل�سلة ت�ؤكد الطبيعة اخلالفية الإرجائية للكتابة التي تدمر الأ�صل
واملركز .لقد كان النقد العربي القدمي حري�ص ًا على فكرة الأبوة و�رشعية الن�سب
التي تخلق معنى مبتكراً مبتدع ًا للن�ص ،وكان بحثه يف عالقات الن�صو�ص� ،أو
العالقات بني الن�صو�ص ،هو ت�أكيد لهذه الفكرة.
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ف�إن مل يجد ما ي�شبهه ،نعته ب�صفات االبتداع واالخرتاع وال�سبق �إىل املعنى� ،أو
ب�أنه �أول يف بابه قد حاز ف�ضل ال�سبق واالبتكار ،و�إن وجد ما ي�شبه هذا البيت
بد أ� يف عملية الت�صنيف وتو�صيف العالقة ،فهذا ال�شاعر اقتب�س كلمة� ،أو �آية
من القر�آن الكرمي� ،أو جملة من احلديث ال�رشيف� ،أو �ضمن معنى ل�شاعر �آخر
و�أودعه يف بيته ،و�إن وجد تطابق ًا بني بع�ض اللفظ �أو بع�ض املعنى �أو بتمام
اللفظ واملعنى قدم اتهام ًا مبا�رشاً لهذا ال�شاعر بال�سطو وال�رسقة ،ثم يتفنن بعد
ذلك يف و�صف درجة الأخذ واال�ستفادة.
�إن الكاتب �أو ال�شاعر البد �أن يبتكر ويبدع �شيئ ًا جديداً ،فقد �أ�شار «�أبو
حيان التوحيدي» يف «املقاب�سات» �إىل �أن من �أن�ش�أ الكالم الأول كان �صاحبه
وهو مبثابة الأب له ،ومن �أراد �أن يفرتع كالم ًا البد �أن ي�ستقل عن غريه ،وال
يحتاج �إىل �شيء فيه من كالم غريه ،ولذلك ف�إن:
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«كل مبتدئ �شيئاً فقوة البدء فيه تف�ضي به �إىل غاية ذلك ال�شيء ،وكل متعقب
�أمراً قد بد�أ به غريه ،ف�إنه بتعقيبه يف�ضي �إىل حد مابد�أ به يف تعقيبه وي�صري ذلك مبداله ،ثم

تنقطع امل�شاكلة بني املبتدئ وبني املتعقب»(.)11

�إن الكاتب �أو ال�شاعر هو �صاحب الكالم وهو الأب له ،وهو الذي
يرتد �إليه فعل الكالم ،فبقوة البدء ي�صل �إىل غاية ال�شيء ،ومن �أراد �أن يفرتع
كالم ًا من الأ�صل البد �أن ي�ستغني عن الأ�صل وي�صبح �أ�ص ً
ال جديداً ال ميكن �أن
يرتد �إىل �أ�صل �سابق عليه� ،أو بعبارة �أخرى� :إن الن�ص ال ميكن �أن يرتد �إىل ن�ص
�آخر� ،أو ن�صو�ص �أخرى ،لأن �صلته بن�صو�ص �أخرى قد تعكر نقاءه وانتماءه
�إىل �صانعه الأول .ورمبا كان ينظر النقاد والبالغيون �إىل الن�ص الذي ي�ستدعي
ن�صو�ص ًا �أخرى نظرة ال تخلو من ال�شك والريبة ،وكان يو�ضع دائم ًا يف مرتبة
�أقل من مرتبة الأ�صل الذي ينقل منه �أو يت�صل به .ففي باب «ال�سابق والالحق
والتداول والتناول» ،يحدثنا «�أ�سامة بن منقذ» �أن ال�شاعر قد «ي�أخذ البيت..
فينق�ص من لفظه �أو يزيد يف معناه �أو يحرره ،فيكون �أوىل به من قائله ،لكن
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الأول �سابق والآخر الحق»( .)12وعلى الرغم من �أن ال�شاعر الالحق قد يكون
�أوىل باملعنى من قائله �أو �صانعه (مبتعده وخمرتعه) ،ف�إن ال�سابق يحوز ف�ضل
ال�سبق( ،)13فهو الأول الذي ابتدع املعنى ،وهو الذي يعود �إليه ف�ضل اخرتاعه،
�أو على حد عبارة «ابن ر�شيق القريواين»« :املخرتع معروف له ف�ضله ،مرتوك
له من درجته»( .)14حتى ولو كان ذلك املعنى �شائع ًا م�شرتك ًا ،ف�إن الأ�صل فيه،

كما يقول «القا�ضي اجلرجاين»« :ملن انفرد به و� ّأوله للذي �سبق �إليه»(.)15

�إن بع�ض ًا من ه�ؤالء النقاد والبالغيني قد نظر �إىل «الت�ضمني» على �أنه
من العيوب ،و«الت�ضمني» �إما �أن يطلق على «�إدراج الغري يف �أثناء الكالم

لق�صد ت�أكيد املعنى �أو ترتيب النظم»(� ،)16أو �أن «يتعلق معنى البيت بالذي
قبله تعلقا ال ي�صح �إال به»( ،)17وال�سبب يف هذا يعود كما ذكر �صاحب كتاب
«امل�صون يف الأدب» �إىل �أن «خري ال�شعر ما قام بنف�سه وكمل معناه يف بيته،

وقامت �أجزاء ق�سمته ب�أنف�سها وا�ستغنى ببع�ضها لو �سكت عن بع�ض»(� .)18أما

()20
وعرفه «الرازي» يف «نهاية الإيجاز»،
من �آيات الكتاب العزيز خا�صة» ؛ َّ
بقوله�« :أن تدرج كلمة من القر�آن �أو �آية منه يف الكالم تزيين ًا لنظامه وت�ضخيم ًا

ل�ش�أنه»( .)21هذا ال�ضم والإدراج ي�شري �إىل عملية التمييز بني الن�صو�ص التي
تف�ضي �إىل اكتفاء كل ن�ص بنف�سه ،ولكن القر�آن الكرمي واحلديث ال�رشيف
مينح الن�ص تعظيم ًا ل�ش�أنه وتزيين ًا لنظامه ،ولذلك يجوز االقتبا�س منهما وق�رصه
عليهما.
�أما ما يلفت االنتباه ،على الرغم من كرثة امل�صطلحات الوا�صفة للعالقات
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«االقتبا�س» «مق�صور على القر�آن واحلديث»( .)19هذا التقييد والق�رص يعني
�أنه ال يتم االقتبا�س �إال من ن�ص �أعلى قيمة جمالية ،و�أكرث ت�أثرياً ،وهنا ي�ستخدم
االقتبا�س لي�س بو�صفه �أداة لتح�سني الن�ص املقتب�س (بك�رس الباء) وجتميله ،ومن
ثم ال ي�ؤثر االقتبا�س على نقائه وتفرد �صنعته واكتفائه الذاتي ،و�إمنا يزيده ح�سن ًا
وجال ًال .وقد مت تعريف االقتبا�س ب�أنه�« :أن ي�ضم املتكلم �إىل كالمه كلمة �أو �آية
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ال للن�ص كام ً
بني الن�صو�ص� ،أن النقاد والبالغيني العرب مل يقدموا ت�أوي ً
ال يعتمد
على فكرة العالقات ،و�إمنا وقفوا عند حدود البيت ال�شعري املفرد� ،أو ال�شطر،
�أو اجلملة� ،أو الكلمة املفردة .لقد كان بحثهم يف فكرة العالقات جزئي ًا ،وما
كان ي�سيطر على تفكريهم هو ال�شاهد املفرد ،ولذلك تكرث ال�صيغة التالية
يف نقودهم :قال ال�شاعر ،...... :ومنه قول ال�شاعر ،...... :و�أف�ضل منه:
� ،......إن ما ي�شغلهم هو فكرة البحث عن �سل�سلة ت�ضم �أن�ساب الن�صو�ص،
و�إ�سناد كل ن�ص �إىل �صاحبه وتعيني انتمائه �إىل م�ؤلفه.
()4
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ومل تكن ق�ضية ال�رسقات الأدبية يف جمملها �سوى الوجه الآخر لفكرة
الإ�سناد �أو التعيني ،والبحث عن ن�سبة الن�ص �إىل �صاحبه ،وم�ؤلفه الذي يعود
�إليه فعل اخللق والإبداع لذلك الن�ص .وعلى الرغم من �أن فكرة ال�رسقات يف
النقد العربي قد برزت بروزاً الفت ًا لالنتباه حتت وط�أة ال�رصاع النقدي الذي
دار حول ال�شعراء القدماء وال�شعراء املحدثني ،ف�إن ما يحكم ا�شتغالها ،فيما
�أت�صور ،هو فكرة الإ�سناد والتعيني� .إن النقاد املعا�رصين لل�شعر القدمي يف
دفاعهم عن ال�شاعر القدمي /املطبوع اتهموا ال�شاعر املحدث ،الذي خرج على
التقاليد الفنية للق�صيدة القدمية ،بهذه التهمة التي ت�ؤكد على �أن ال�شاعر املحدث
مل ي�أت بجديد .و�إمنا �رسق معاين املتقدمني من الأ�شعار .مل يكن الهدف هو
معاينة التجديد وبحثه ،و�إمنا كان الهدف هو �أن هذا ال�شاعر مل يجدد ،و�إمنا
�رسق وتكلف و�أ�رسف .لقد �آمن ال�شعراء املحدثني ب�أن «احلا�رض الذي يعي�شونه
لي�س املا�ضي بعالقاته� ،أو �أن�ساقه� ،أو قيمه ،كما �آمنوا �أنهم ال ميكن �أن ي�صوغوا
هذا احلا�رض املتغري ،جمالي ًا ،معتمدين على ال�سماع �أو التقليد .لقد كان احلل
عندهم ،مرتبط ًا باال�ستجابة �إىل �إدراكهم اخلا�ص ،حتى ولو جتاوز هذا الإدراك
�أ�شكال الإدراك القدمية»(..)22

ماذا يفعل الناقد التقليدي� ،إذن ،حيال هذا ال�شعر ،وهو ال ي�ؤمن بقوة
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احلا�رض واختالفه عن املا�ضي ،وال ي�ؤمن بالتغيري الذي �صاغه ه�ؤالء ال�شعراء
جمالي ًا؟� ،إنه لن يفعل �شيئ ًا �سوى �أن يقوم بعملية فح�ص وا�ستق�صاء لهذا ال�شعر
اجلديد املحدث ،و�سوف ينتهي من عملية الفح�ص والتق�صي �إىل �إثبات �أن
هذا ال�شعر مل ي�أت بجديد ،و�إمنا �رسق معاين املتقدمني ال�سابقني ،بل و�أ�رسف
وتكلف .ورمبا نفهم كثرياً ملاذا �أجهد «الآمدي» نف�سه يف تتبع وتعقب �رسقات
�أبي متام ،لأن �أ�صحاب �أبي متام� ،أو نقاده الذين ا�ستجابوا �إىل التغيري الذي
�أ�صاب ال�شعر العربي يف ذلك الزمان ،زعموا ،كما يقول «الآمدي» �أن �أبا متام
هو «�أول �سابق ،و�أنه �أ�صل يف االبتداع واالخرتاع ،فوجب �إخراج ما ا�ستعاره
من معاين النا�س»( ،)23و�أما «البحرتي» فلم ُيعن الآمدي كثرياً بتتبع �رسقاته
وا�ستق�صائها جميع ًا ،يكتب «الآمدي»« :ومل �أ�ستق�ص باب البحرتي ،وال
�رصفت االهتمام �إىل تتبعه ،لأن �أ�صحاب البحرتي ما ادعوا ما ادعاه �أ�صحاب
�أبي متام ،بل ا�ستق�صيت ما �أخذه من �أبي متام خا�صة»(.)24

وثقافة تنتمي �إىل القرن الرابع»( .)25ماذا يفعل النقاد �أمام تلك احلرية ،وهذه
الظاهرة ال�شعرية التي جمعت طرائق القدماء وطرائق املحدثني؟ لقد كان النقاد
يتحدثون عن ال�رصاع بني القدماء واملحدثني �أو يوازنون بينهما ،ومل تكن
�أدواتهم النقدية ومقايي�سهم قد تطورت بطريقة كافية ملواجهة هذه الظاهرة
ال�شعرية اجلديدة وحماولة ت�أويلها ،و�سرب �أغوارها.
املتنبي ،كما يقول «�إح�سان عبا�س» �صدم الذوق النقدي مرتني« :مرة
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يف منت�صف القرن الرابع تقريب ًا ،بد�أ الذوق النقدي يتقبل �شعر املحدثني،
مثلما يتقبل �شعر القدماء ،لكنه مل يتخل مطلق ًا عن فكرة �أن�ساب الن�صو�ص.
وبد أ� ال�رصاع النقدي بني القدماء واملحدثني يتخافت بظهور «املتنبي» ،الذي
كان «م�صدر حرية كبرية للذوق والنقد مع ًا ،فهاهو �شاعر يجمع بني القدمي
واحلديث ،يجيء باجلزالة والقوة والبيان على خري ما كان يجيء به القدماء،
ويغو�ص على معاين احلياة الإن�سانية غو�ص ًا بعيداً ،وي�ضمن �شعره فل�سفة حياة
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ب�شخ�صه املتعايل املتعاظم ،ومرة بجر�أته يف ال�شعر :جر�أته التي تركب املبالغة
حتى مت�س العقيدة الدينية ،وتنتحل �آراء فل�سفية غريبة وت�ستخف ب�أ�صول اللياقة
والعرف يف خماطبة املمدوحني ورثاء الن�ساء ،وتت�رصف باللغة ت�رصف املالك

امل�ستبد»( .)26هذه ال�صدمة هي ما دفعت النقاد �إىل الدخول يف معركة جديدة
حوله ،وانق�سموا فريقني� :أن�صار وخ�صوم ،و�صفهم «القا�ضي اجلرجاين»

بقوله:

«من مطنب يف تقريظه ،منقطع �إليه بجملته ،منحط يف هواه بل�سانه وقلبه ،يتلقى

مناقبه �إذا ذكرت بالتعظيم ،وي�شيع حما�سنه �إذا حكيت بالتفخيم ،ويعجب ويعيد ويكرر،

ومييل على من عابه بالذراية والتق�صري ،ويتناول من ينق�صه باال�ستحقار والتجهيل ،ف�إن
عرث على بيت خمتل النظام� ،أو نبه على لفظ ناق�ص عن التمام التزم من ن�رصة خطئه،

وحت�سني زلـله ما يزيله من موقف املتعذر ،ويتجاوز به مقام املنت�رص ،وعائب يروم �إزالته
عن رتبته ،فلم ي�سلم له ف�ضله ،ويحاول حطه عن منزلة بو�أه �إياه �أدبه فهو يجتهد يف �إخفاء
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ف�ضائله ،و�إظهار معايبه ،وتتبع �سقطاته ،و�إذاعة غفالته»(.)29

لقد اتفق الفريقان على �أن «املتنبي» �شاعر عظيم ،لكن الأن�صار

قد اكتفوا يف تلك املعركة النقدية بت�سجيل الإعجاب وكلمات الإطناب
والتعظيم ،ومل تكن �أدواتهم مهي�أة للدفاع عن �شعره كما ينبغي؛ �أما اخل�صوم
فقد توجهت همتهم �إىل �إزالته عن رتبته ،و�إظهار العيوب ،و�إ�شاعة ال�سقطات،
و�أدواتهم يف ذلك معروفة �سلف ًا ،وهي اتهام �شعره ب�أنه «مرقعة م�صنوعة من
معاين الآخرين»( .)28اجتهد اخل�صوم يف تتبع �شعر «املتنبي» واتهامه بال�رسقة
وال�سطو على �شعر الآخرين� .إن ف�ضل ال�شاعر يف نظر ه�ؤالء اخل�صوم يعود �إىل

ما ابتدعه واخرتعه من معان ال ت�شبه معاين الآخرين ،و�إذا كان ال�شاعر كذلك،
�أو �إذا كان املتنبي كذلك ،ف�إنه معر�ض خلطر الهجوم عليه واتهامه بال�رسقة.

ق�ضية ال�رسقات برزت يف النقد العربي القدمي يف �إطار ال�رصاع النقدي
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الذي دار حول �شعر القدماء واملحدثني ،ويف �إطار اخل�صومة ال�ضارية التي
ن�شبت حول �شعر املتنبي ،لكن «حممد م�صطفى هدارة» يف بحثه مل�شكلة
ال�رسقات يف النقد العربي يرى �أن فكرة ال�رسقات �أثريت عند الناقد القدمي،
فلقد تناول النقاد هذه الفكرة قبل ال�رصاع وتلك اخل�صومة التي �أ�رشت �إليها
�سلف ًا ،يكتب «هدارة»:

وهو «ال�سلخ» كما ا�ستخدم �أي�ضاً لفظتي االتباع والأخذ»(.)29

�إن فكرة ال�رسقات �أثريت عند الناقد القدمي ،وهي ت�ستند من غري �شك �إىل
فكرة البحث عن �أن�ساب الن�صو�ص وانتمائها �إىل م�ؤلفيها .و�إن كانت الفكرة
قد برزت ب�شكل وا�ضح يف معاجلة النقاد لق�ضية القدماء واملحدثني واخل�صام
النقدي حول املتنبي ،ف�إنها لي�ست بعيدة عن املمار�سة النقدية ،التي ترتكز على
ت�صورات الناقد ومفاهيمه عن الن�ص الذي يرتد �إىل �صاحبه ارتداد العلة �إىل
املعلول.
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«لفظ ال�رسقات �شائع بني النقاد منذ وقت مبكر ،مما يدل على �أنه ا�صطالح
متفق عليه فيما بينهم .فقد مر بنا كتاب ابن كنا�سة املتوفى 207هـ الذي �سماه «�رسقات
الكميت  ،»...وحممد بن �سالم  ..وهو من �أوائل النقاد الذين نعرفهم يف نقدنا العربي،
ا�ستخدم يف كتاب الطبقات لفظ ال�رسقة �أي�ضاً .ومن املدلوالت اخلا�صة بال�رسقات التي
ا�ستخدمها ابن �سالم ،و�أ�صبحت من امل�صطلحات املتفق عليها بني النقاد «االجتالب»
و«الإغارة» .وابن ال�سكيت ،توفى �سند 240هـ ،ا�ستخدم ...لفظ ال�رسقات يف كتابه
«�رسقات ال�شعراء وما اتفقوا عليه»� .أما اجلاحظ ،توفى �سنة 255هـ ،فقد ا�ستخدم لفظ
«الأخذ» يعني به ال�رسقة .بل ا�ستخدم لفظ ال�رسقة بن�صه يف كتاب احليوان .والزبري بن
بكار بن عبداهلل القر�شي ،توفى �سنة 256هـ ،ا�ستخدم ...لفظ الإغارة يف كتابه «�إغارة
كثري على ال�شعراء»� .أما ابن قتيبة ،توفى �سنة 276هــ ،فهو – �إن كان مل ي�ستخدم لفظ
ال�رسقات ب�صورة وا�ضحة – �إال �أنه ا�ستخدم مدلوالت خا�صة بها ال تظهر حيادة� ...أو
حترجه من ا�ستخدام هذه الكلمة ،لأنه ا�ستخدم ا�صطالحاً ي�شري �إىل �أقبح �أنواع ال�رسقات
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()5
�إن ما يلفت االنتباه يف عمل النقاد القدماء هو ا�ستخدامهم لفكرة
ال�رسقة ،بو�صفها �أداة لتجريح ال�شاعر والنيل منه ،واتهامه بال�رسقة وعدم
االبتكار ،وي�صف «حممد مندور» ا�سرتاتيجية العمل له�ؤالء النقاد بقوله:
«راحوا يرددون �أبيات ال�شاعر الذي يريدون جتريحه �إىل �أبيات ت�شبهها �شبهاً
قريباً �أو بعيداً يف املعنى �أو اللفظ �أو فيهما معاً ،بل افتنوا يف ذلك ،فردوا الكثري من ال�شعر
�إىل جمل نرثية من القر�آن واحلديث و�أقوال ال�سابقني والالحقني من خطباء وحكماء،
وا�ستق�صوا ذلك �أبعد ا�ستق�صاء حتى متحلوا يف �إظهار �رسقات م�سترتة يدعونها ،ثم

يجهدون �أنف�سهم يف التفنن للتدليل عليها»(.)30
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هل ميكن �أن نت�صور �أن ه�ؤالء النقاد �أ�س�سوا ال�سرتاتيجية قرائية للن�ص
الأدبي من خالل ق�ضية ال�رسقات؟ ال ميكن �أن نت�صور ذلك ،فه�ؤالء النقاد
وجهوا �رضبات قا�سية وعنيفة وقفت يف وجه التجديد واالبتكار ،هذه
ال�رضبات جعلت ال�شاعر املحدث يت�صور �أن �إبداعه يف حمنة ،وينبغي عليه �أن
يتجاوز هذه املحنة مبحاولة �إر�ضاء النقاد� ،أو �أن يجتهد يف �إبعاد نف�سه عن
االتهام بال�سطو وال�رسقة .لقد عرب «ابن طباطبا» يف كتابه «عيار ال�شعر» عن
�أزمة ال�شاعر املحدث ،كما يت�صور «�إح�سان عبا�س» و«جابر ع�صفور»(،)31
هذه الأزمة و�صفها «ابن طباطبا» بقوله:
«واملحنة على �شعراء زماننا يف �أ�شعارهم �أ�شد منها على من كان قبلهم؛ لأنهم قد
�سبقوا �إىل كل معنى بديع ،ولفظ قبيح ،وحيلة لطيفة ،وخالبة �ساحرة ،ف�إن �أتوا مبا يق�رص

عن معاين �أولئك وال يربي عليها مل يتلق بالقبول وكان كاملطروح اململول»(.)32

لقد �أقنع النقاد ال�شاعر ب�أنه لن ي�أتي بجديد ،مادام هناك البحث الدائم
واال�ستق�صاء امل�ستمر يف فكرة �أن�ساب الن�صو�ص ،مع مالحظة �أن البحث الدائم
واال�ستق�صاء امل�ستمر يف تلك الفكرة هو �سبيل الناقد للهجوم على ال�شاعر
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واتهامه .ماذا يفعل ال�شاعر� ،إذن ،لالنفالت من �سطوة الناقد امل�ستبد؟ �إنه ال
�سبيل �أمامه لإر�ضاء الناقد �إال بنوع من التحايل وبذل اجلهد يف خماتلة هذا الناقد
الذي يتعقب ن�سبة الن�ص و�إ�سناده ،يكتب «ابن طباطبا»:
«و�إذا تناول ال�شاعر املعاين التي قد �سبق �إليها ف�أبرزها يف �أح�سن من الك�سوة التي
عليها ،مل يعب ،بل وجب له ف�ضل لطفه و�إح�سانه فيه ...ويحتاج من �سلك هذه ال�سبيل �إىل
�إلطاف احليلة وتدقيق النظر يف تناول املعاين وا�ستعارتها وتلبي�سها حتى تخفى على نقادها
والب�رصاء بها ،وينفرد ب�شهرتها ك�أنه غري م�سبوق �إليها ،في�ستعمل املعاين امل�أخوذة يف غري
اجلن�س الذي تناولها منه ،ف�إذا وجد معنًى لطيفاً يف ت�شبيه �أو غزل ا�ستعمله يف املديح،
و�إن وجده يف املديح ا�ستعمله يف و�صف الإن�سان ،و�إن وجده يف و�صف �إن�سان ا�ستعمله
يف و�صف بهيمة ،ف�إن عك�س املعاين على اختالف وجوهها غري متعذر على من �أح�سن
عك�سها وا�ستمالها يف الأبواب التي يحتاج �إليها فيها .و�إن وجد املعنى اللطيف يف املنثور
من الكالم� ،أو يف اخلطب والر�سائل فتناوله وجعله �شعراً كان �أخفى و�أح�سن»(.)33

املربز ...ول�ست تعد من
«هذا الباب ال ينه�ض به �إال الناقد الب�صري ،والعامل ّ
جهابذة الكالم ،ونقاد ال�شعر ،حتى متيز بني �أ�صنافه و�أق�سامه ،وحتيط علماً برتبه ومنازله،
فتف�صل بني ال�رسق والغ�صب ،وبني الإغارة واالختال�س ،وتعرف الإملام من املالحظة،
وتفرق بني امل�شرتك الذي ال يجوز ادعاء ال�رسق فيه ،واملبتذل الذي لي�س �أحد �أوىل به،
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كان يجب على ال�شاعر املحدث �أن يتحايل و�أن يخاتل الناقد بنقل
املعنى ،وحماولة �إقناعه بتفرد ن�صه وانكفائه على نف�سه .لكن هل يفلح ال�شاعر
يف خماتلة الناقد امل�ستبد ،الذي يعمد �إىل تتبع �أن�ساب الن�صو�ص ،بنقل املعنى من
دائرة معينة �إىل دائرة خمتلفة؟ ال �أظن ذلك؛ �إن هذا الناقد يتمتع ب�صفات متنع
ال�شاعر من خماتله والتحايل عليه� ،إنه ناقد ب�صري ،وعامل جليل ،لديه القدرة على
ممار�سة فكرة ال�رسقة ،وتعقب �أن�ساب الن�صو�ص ،ورد كل م�صنوع �إىل �صانعه،
ولديه القدرة على معرفة �إن كان ال�شاعر قد ابتدع مع ًنى جديداً خمرتع ًا �أم �أنه
وقع يف دائرة املحظور .هذا الناقد و�صفه «القا�ضي اجلرجاين» بقوله:
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وبني املخت�ص الذي حاز املبتدئ فملكه ،و�أحياه ال�سابق فاقتطعه ،ف�صار املتعدي خمتل�ساً
�سارقاً ،وامل�شارك له حمتذياً تابعاً ،وتعرف اللفظ الذي يجوز �أن يقال فيه �أخذ ونقل،
والكلمة التي ي�صح �أن يقال فيها :هي لفالن دون فالن»(.)34

هذا الناقد الب�صري املتمر�س اخلبري ،الذي ي�ستطيع �أن مييز بني �أ�صناف
الكالم ورتبه ،والذي يعد من جهابذة الكالم ونقاد ال�شعر ،ال تنفع معه احليلة
واملخاتلة بنقل املعنى� ،إنه ي�ستطيع �أن مييز بني املبتدئ واملتعدي واملحتذي� .أما
الناقد غري الب�صري قد يخدعه ذلك ،وال يفطن �إليه ،وهذا ال يعد من جهابذة
الكالم ونقاد ال�شعر ،ومهما تكن براعة ال�شاعر يف نقل املعنى ال يخفى على
ذلك الناقد الب�صري ،يقول «اجلرجاين»:
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«وحتى ال يغرك من البيتني املت�شابهني �أن يكون �أحدهما ن�سيباً ،والآخر مديحاً،
و�أن يكون هذا هجاء ،وذاك افتخاراً ،ف�إن ال�شاعر احلاذق �إذا َعلِق املعنى املختل�س،
عدل به عن نوعه و�صنفه ،وعن وزنه ونظمه ،وعن رويه وقافيته ،ف�إذا مر بالغبي الغفل
وجدهما �أجنبيني متباعدين ،و�إذا ت�أملهما الفطن الذكي عرف قرابة ما بينهما ،والو�صلة
التي جتمعهما ،قال كثري:
�أري���������د لأن���������س����ى ذك�����ره�����ا ف���ك����أمن���ا
مت����ث����ل يل ل����ي����ل����ى ب����ك����ل ���س��ب��ي��ل
وقال �أبو نوا�س:
م��ل��ك ت�����ص��ور يف ال��ق��ل��وب مثاله
ف���ك����أمن���ا مل ي��خ��ل م��ن��ه م��ك��ـ��ـ��ان
فلم ي�شك عامل يف �أن �أحدهما من الآخر ،و�إن كان الأول ن�سيباً والآخر

مديحاً»(.)35

�إن هذا الناقد الب�صري ال ي�ؤمن بالطبيعة التنا�صية للن�صو�ص ،تلك الطبيعة
التي حتيل الن�ص على ن�صو�ص �أخرى ،و�إدراك تلك الطبيعة قد تدفع الناقد �إىل
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ت�أويل الن�ص من خالل عالقته بغريه� ،أو اكت�شاف عملية التحويل واالمت�صا�ص
لن�ص �آخر �أو ن�صو�ص �أخرى� ،إن ال�شاعر �أو الكاتب يف نظر الناقد القدمي ال
يعيد ما كتب �سلف ًا ،وينبغي �أن ينف�صل ن�صه عما عداه ،و�أن يكتفي بنف�سه ،و�أن
ينكفئ على �صانعه ومبدعه الأول .و�إن جتاوز ال�شاعر �أو الكاتب بن�صه �إىل
ن�صو�ص �أخرى ،ف�إنه قد وقع فيما ال ير�ضي عنه الناقد وال يقره .لكن الناقد
الب�صري قد يعتذر عن ال�شاعر املحدث ،مثلما فعل �سلفه ابن طباطبا من قبل ،ب�أن
املتقدمني قد ا�ستغرقوا املعاين و�سبقوا �إليها و�أتوا على معظمها ،ومل يبق لل�شاعر
املحدث �سوى بقايا ي�سرية .و�إذا كان الأمر كذلك فهل يقر هذا الناقد اجلليل
الطبيعة التنا�صية للن�صو�ص؟ ال �أعتقد ذلك� ،إن ما ي�ؤمن به هو �سل�سلة الن�سب،
ورد كل م�صنوع �إىل �صانعه ،واملحافظة على نقاء الن�ص ،واالبتعاد عن تلوث
ذلك الن�ص بن�ص �أو ن�صو�ص �أخرى ،يكتب «اجلرجاين»:

و�إذا كان ال�شاعر قد �أجهد نف�سه و�أجال فكره وخاطره ليبتدع مع ًنى
غريب ًا وبيت ًا فريداً خمرتع ًا ،فلماذا يلج�أ الناقد �إىل التفتي�ش عنه يف الدواوين؟ ففي
ظل عملية التفتي�ش والبحث �سيجد الناقد حتم ًا ما ي�شبه هذا البيت ،وما ي�سقطه
عن تفرده ،ويف تلك احلالة ال ميلك الناقد الب�صري �سوى �أن يقول« :قال فالن
كذا وقد �سبقه �إليه فالن فقال كذا»(� .)37إنه الهو�س بفكرة �أن�ساب الن�صو�ص
والبحث عن الأ�صل.
()6
ال ينبغي علينا �أن ننظر �إىل فكرة ال�رسقات يف النقد العربي على �أنها
جت�سيد ال�سرتاتيجية التنا�ص ،فهي فكرة مغايرة متام ًا� ،إنها تبحث عن نقاء
الأ�صل ،وتفرد الن�ص ،وانغالقه على نف�سه ،وارتداده �إىل م�ؤلفه �أو �صانعه،
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«ومتى �أجهد �أحدنا نف�سه ،و�أعمل فكره ،و�أتعب خاطره وذهنه يف حت�صيل معنى
يظنه غريباً مبتدعاً ،ونظم بيتا يح�سبه فرداً خمرتعاً ،ثم ت�صفح عنه الدواوين مل يخطئه �أن
يجده بعينه� ،أو يجد له مثا ًال يغ�ض من ح�سنه»(.)36
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والتنا�ص يدمر كل ذلك الأ�صل ،واالنغالق ،والتفرد ،والأبوة �أو الن�سب،
ويحر�ص يف الوقت ذاته على قيم االختالف والت�شتت والتبعرث واالنفجار.
�إن الناقد القدمي ،كما �أ�رشت �سلف ًا ،ال ي�ؤمن بالطبيعة املتنا�صة للن�ص ،وتفرق
دم الن�ص بني الن�صو�ص؛ وال ي�ؤمن� ،أي�ض ًا ،ب�أن ال�شاعر �أو الكاتب حني ميار�س
فعل الكتابة فهو حتم ًا �سيعيد كتابة املعجم الهائل للغة والثقافة� .إن ما يكتبه
الكاتب �أو ال�شاعر هو «ن�سيج جديد من اال�ست�شهادات

القدمية»()38

كما

يطرح «بارت» �أو هو «ف�سيف�ساء من االقتبا�سات»( )39كما تطرح «كر�ستيفا».
�إن عدم �إميان الناقد القدمي بالطبيعة املتنا�صة للن�صو�ص دفعه �إىل االعتقاد ب�أن داء
ال�رسقة والأخذ واال�ستفادة داء قدمي ،ومل ي�سلم منه �أحد من ال�شعراء والكتاب،
يقول «اجلاحظ»:
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«ال يعلم يف الأر�ض �شاعر تقدم يف ت�شبيه م�صيب تام ،ويف معنى غريب عجيب،
�أو يف معنى �رشيف كرمي� ،أو يف بديع خمرتع� ،إال وكل ما جاء من ال�شعراء بعده �أو معه،
�إن هو مل يعد على لفظه ،في�رسق بع�ضه �أو يدعيه ب�أ�رسه ،ف�إنه ال يدعي �أن ي�ستعني باملعنى
ويجعل نف�سه �رشيكاً فيه؛ كاملعنى الذي تتنازعه ال�شعراء ،فتختلف �ألفاظهم و�أعاري�ض
أحق بذلك املعنى من �صاحبه� ،أو لعله �أن يجحد �أنه
�أ�شعارهم ،وال يكون �أحد منهم � َّ
�سمع بذلك املعنى قط ،وقال� :إنه خطر على بايل من غري �سماع كما خطر على باب
الأول»(.)40

ولي�س بعيداً عن ذلك ما يطرحه «القا�ضي اجلرجاين»:
«وال�رسق – �أيدك اهلل – داء قدمي ،وعيب عتيق ،ومازال ال�شاعر ي�ستعني
بخاطر الآخر؛ وكان �أكرثه ظاهراً كالتوارد ،...و�إن جتاوز ذلك قلي ً
ال يف الغمو�ض مل
يكن فيه غري اختالف الألفاظ ،ثم ت�سبب املحدثون �إىل �إخفائه بالنقل والقلب؛ وتغيري
املنهاج والرتتيب ،وتكلفوا جرب ما فيه من النقي�صة بالزيادة والت�أكيد والتعري�ض يف حال،

والت�رصيح يف �أخرى ،واالحتجاج والتعليل»(.)41

وقريب منه ما كتبه «ابن ر�شيق القريواين»:
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«وهذا باب مت�سع جداً ،ال يقدر �أحد من ال�شعراء �أن يدعي ال�سالمة منه ،وفيه
�أ�شياء غام�ضة� ،إال على الب�صري احلاذق بال�صناعة ،و�أخر فا�ضحة ال تخفى على اجلاهل

املغفل»(.)42

قد تكون فكرة «املواردة» تربيراً من قبل ال�شاعر للأخذ واال�ستفادة،
والناقد يقنع ،غالب ًا ،بهذا التربير ،لأنه �سوف ين�سب كال الن�صني �إىل �صاحبه
دون اللجوء �إىل فكرة ال�سطو وال�رسقة ،معتمداً يف تلك احلالة على توارد
اخلواطر بني عقول الرجال .لكن «ابن ر�شيق» ت�شكك قلي ً
ال ،مثلما ت�شكك
«اجلاحظ» ،يف ن�صه ال�سابق كثرياً ،يف فكرة املوارد ،وو�صفها بطريقة غام�ضة
ب�أنها نوع من ال�رسقة ،و�رضب مث ً
ال ببيت «امرئ القي�س»:
��ي مطيهم
وق��وف��اً ب��ه��ا �صحبي ع��ل ّ

ي��ق��ول��ون ال ت��ه��ل��ك �أ���س��ى وجتمل
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مل يحاول الناقد القدمي معاجلة الداء ب�إقرار الطبيعة التنا�صية للن�صو�ص،
و�إمنا قام بعملية حتري�ض ال�شاعر على اال�ستفادة من فكرة املعنى امل�شرتك الذي
تتنازعه ال�شعراء ،فال ميكن �أن يكون املعنى ملك ًا ل�صاحبه الذي �أبدعه واخرتعه.
وهكذا يحر�ص الناقد على فكرة نقاء الن�ص وانت�سابه �إىل م�ؤلفه .ومن ثم ال تعد
اال�ستفادة من املعنى امل�شرتك عيب ًا ،فهي �رسقة ممدوحة� ،أو حممودة� ،أو كما قال
«القا�ضي اجلرجاين»« :ومتى جاءت ال�رسقة هذا املجيء مل تعد مع املعايب،
ومل حت�ص يف جملة املثالب»( .)43ورمبا يقبل الناقد من ال�شاعر ،الذي عرب
ببع�ض اللفظ عن املعنى الذي �سبقه �إليه �شاعر �آخر مبتكر ،زعمه �أو ادعاه ب�أنه
مل ي�سمع به من قبل ،و�أنه خطر على باله كما خطر على بال الأول .وجت�سد
فكرة «املواردة» هذا الت�صور من حيث �إنها ت�شري �إىل «�أن يقول ال�شاعر بيت ًا،
فيقوله �شاعر �آخر من غري �أن ي�سمعه»( .)44وقد �سئل �أبو عمرو بن العالء عن �أن
ال�شاعرين يتفقان يف املعنى ،ويتواردان يف اللفظ ،ومل يلق منهما �صاحبه ،ومل
ي�سمع ب�شعره ،فقال« :تلك عقول رجال توافت على �أل�سنتها»(.)45
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وبيت «طرفة»:
��ي مطيهم
وق��وف��اً ب��ه��ا �صحبي ع��ل ّ
ي��ق��ول��ون ال ت��ه��ل��ك �أ����س���ى وجتلد
يكتب «ابن ر�شيق»:
«و�أما املواردة فقد ادعاها قوم يف بيت امرئ القي�س وطرفة ،وال �أظن هذا
مما ي�صح؛ لأن طرفة يف زمان عمرو بن هند �شاب حول الع�رشين ،وكان امر�ؤ القي�س
يف زمان املنذر الأكرب كهالً ،وا�سمه و�شعره �أ�شهر من ال�شم�س ،فكيف يكون هذا

مواردة»(.)46

لكن «ابن ر�شيق» مالبث �أن �أقر بفكرة املواردة عموم ًا ،وبني البيتني

ال�سابقني خ�صو�ص ًا ،م�ستنداً على ما روي عن طرفة من �أنه ا�ستحلف فحلف،
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يقول «ابن ر�شيق»:

«�إال �أنهم ذكروا �أن طرفة مل يثبت له البيت ،حتى ا�ستحلف فحلف ،و�إذا �صح
هذا كان مواردة ،و�إن مل يكونا يف ع�رص ...و�سئل �أبو الطيب عن مثل ذلك ،فقال :ال�شعر
جادة ،ورمبا وقع احلافر على مو�ضع احلافر»(.)47

ومهما يكن الأمر حول فكرة املواردة ،ف�إن الناقد القدمي ي�شعر بحالة

من االرتياح حيالها ،لأنها �سوف تزيل عنه م�شقة البحث عن ن�سبة الن�ص �إىل

�صاحبه ،وعن اتهام ال�شاعر بال�رسقة.

()7
ل�ست بحاجة �إىل الت�أكيد على �أن ق�ضية ال�رسقات الأدبية ال ميكن �أن

تكون عينها هي فكرة التنا�ص ،لأن ثمة خالفا جذريا بينهما� .إن فكرة التنا�ص

ترتبط مب�سعى ت�أويلي يعاين الن�ص كلية يف عالقته بن�صو�ص �أخرى ،هادف ًا
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�إىل �إبراز التحويل واالمت�صا�ص والت�رشب لن�صو�ص �أخرى �أدجمت يف الن�ص

ودخلت �ضمن ن�سقه اخلا�ص به� .أما فكرة ال�رسقات يف النقد العربي ،فلم تكن
تعنى يف قليل �أو كثري بفكرة الت�أويل ،وكانت عنايتها من�صبة على البحث عن
الأ�صل االبتكاري� ،أو النموذج املخرتع الذي ينتمي �إىل من ابتدعه �أو اخرتعه.
و�إذا ت�أملنا �أنواع ال�رسقات املختلفة التي ر�صدها الناقد القدمي( .)48ف�إنها ت�ؤكد

ذلك املنحى من البحث :هناك بيت من ال�شعر يعجب به ال�شاعر هو مبثابة
الأ�صل املبتكر �أو املعنى القريب املبتدع ،ف�إذا �رصفه ال�شاعر �إىل نف�سه وقع يف
دائرة «اال�صطراف» ،و�إذا �رصفه �إليه من جهة املثل فهو اختالب وا�ستلحاق؛

و�إن ادعاه جملة فهو انتحال� ،أما �إن كان ال يقول �شعراً فهو مدع؛ و�إن كان
ذلك البيت �أو ال�شعر ل�شاعر �أُخذ منه غلبة فتلك الإغارة والغ�صب؛ ف�إن �أخذه
هبة فتلك املرافدة واال�سرتفاد؛ ف�إن كانت ال�رسقة فيما دون البيت فذلك هو

واملالحظة ،وكذلك �إن ت�ضادا ودل �أحدهما على الآخر؛ ف�إن �أخذ بنية الكالم
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االهتدام �أو الن�سخ؛ ف�إن ت�ساوى املعنيان دون اللفظ وخفي الأخذ فذلك النظر

ال�سابق .لكن البد من االنتباه �إىل �أن تو�صيف عالقة البيت الالحق وال�سابق
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فقط فتلك املوازنة؛ ف�إن جعل مكان كل لفظة �ضدها فذلك هو العك�س؛ ف�إن

�صح �أن ال�شاعر مل ي�سمع بقول الآخر فتلك املواردة؛ ف�إن �ألف البيت من

�أبيات قد ركب بع�ضها من بع�ض ،فذلك هو االلتقاط والتلفيق �أو االجتذاب
والرتكيب ،وي�ضاف �إىل ذلك ك�شف املعنى و�سوء االتباع ،وتق�صري الآخذ عن

امل�أخوذ منه.

هذه الأنواع برمتها جتتهد يف �أن ترد كل م�صنوع �إىل �صانعه� ،أو �إىل

منوذجه املنفرد و�أ�صله املبتكر ،ومهمة الناقد لي�ست ت�أويلية �أو تف�سريية حتاول

�أن ت�رشح التبدد واالختالف يف الن�ص ،و�إمنا هي مهمة تت�صل بالبحث عن ذلك
الأ�صل ،ومن خالل عملية البحث يتم تو�صيف عالقة البيت الالحق بالبيت
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هي ذريعة الناقد للهجوم على ال�شاعر واتهامه ب�أنه مل يبدع جديداً ،وذريعته
�أي�ض ًا للتربير والتعاطف مع ال�شاعر الذي �أخذ وا�ستفاد من ن�ص �سابق عليه .و�إذا
ت�أملنا ما طرحه «الآمدي» حول �رسقات املعاين بقوله� :إن
«�أهل العلم بال�شعر مل يكونوا يرون �رسقات املعاين من كبري م�ساوئ ال�شاعر،

وخا�صة املت�أخرين �إذا كان هذا باباً ،ما تعرى منه متقدم �أو مت�أخر»(.)49
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ف�إنه ال يعني �أن «الآمدي» قد �أدرك الطبيعة التنا�صية للن�صو�ص ،و�أنه
قدم ر�ؤية لفكرة التنا�ص من خالل مفهوم ال�رسقة� .إنه ينبغي �أن نفهم ذلك
يف �إطار تعاطف «الآمدي» مع «البحرتي» ،وعدم اتهامه بال�سطو وال�رسقة.
وقد �أ�رشت �سلف ًا ب�أن «الآمدي» قد �أجهد نف�سه وعناها كثرياً بتتبع �رسقات
«�أبي متام» ،وهذا ما مل يفعله مع «البحرتي»� .صحيح �أن «الآمدي» وقف عند
�رسقات «البحرتي» من «�أبي متام» خا�صة ،لكن املوازنة العادلة كانت تقت�ضي
�أن يقف عند �رسقات «البحرتي» من ال�شعراء ،مثلما فعل مع «�أبي متام» .البد
لنا �أن نقر أ� الن�ص ال�سابق بو�صفه تربيراً ودفاع ًا عن �صاحبه «البحرتي» ،ويعلق
«�إح�سان عبا�س» على ن�ص «الآمدي» ال�سابق ،بقوله:
«ترى من هم ه�ؤالء العلماء الذين يعتمد الآمدي حكمهم يف هذا املجال ،ونحن
قد ر�أينا �أن الك�شف عن ال�رسقة قد �أ�صبح يف القرن الثالث غاية كبرية من غايات النقد،
و�أنه ظل كذلك فيما تال من ع�صور� ،أتراه يعتذر بهذا عن �صاحبه البحرتي ،لأنه ال يريد
�أن يُعني نف�سه با�ستق�صاء �رسقاته؟»(.)50

فمثلما كانت فكرة ال�رسقة ذريعة للهجوم من قبل الناقد على ال�شاعر،
ف�إنها �أي�ض ًا ذريعة للتربير والتعاطف ،فال�شاعر مل ي�رسق �إذا ا�ستقطب يف ن�صه ما
�شاع على الأل�سن ،و�أ�صبح كاملثل ال�سائر بني النا�س« ،و�إمنا ال�رسق يكون يف
البديع الذي لي�س للنا�س فيه ا�شرتاك»()51؛ هذا يعني نقاء ن�ص ال�شاعر ،الذي
يدافع عنه «الآمدي» ويربر له ،واكتفاءه بنف�سه ،وانت�سابه �إليه.
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()8

لي�س عيب ًا ،فيما �أعتقد� ،أن القدماء العرب من نقاد وبالغيني قدموا
�أفكاراً عن العالقات بني الن�صو�ص تخ�ضع �إىل فكرة الأبوة والن�سب ،فلقد
�أخل�ص ه�ؤالء النقاد لت�صوراتهم عن الن�ص ،و�أنتجوا جهداً نقدي ًا دقيق ًا ،ال
يجر�ؤ �أحد على �إنكاره �أو الت�شكيك يف قيمته املعرفية والتاريخية على ال�سواء.
كان البد لنا �أن نعي متام ًا �أنهم �أنتجوا ما �أنتجوه �ضمن �رشوط تاريخية ومعرفة
معينة� .إن العيب الفادح هو �أن نت�أول ما �أنتجه القدماء حول العالقات بني
الن�صو�ص ،ونعتقد �أنهم طرحوا �إمكانية التنا�ص قبل �أن تطرحها الثقافة الغربية.
البد� ،إذن ،من االعرتاف بالتحوالت املعرفية التي حتدث يف الفكر الإن�ساين
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لقد �أخل�ص النقاد العرب القدماء لفكرة الن�ص املرتد �إىل �صانعه،
واملنطوي على معنى ثابت ،وداللة وحيدة ،واملكتفي بنف�سه عما عداه،
ولذلك ال ميكن �أن نت�صور �أن و�صفهم للعالقات بني الن�صو�ص و�أ�شكالها
املتنوعة هي عينها فكرة التنا�ص التي برزت يف �ستينيات القرن الع�رشين ،والتي
نتجت عن التحول ،الذي �أ�صاب النظرية النقدية والأدبية ،من البنيوية �إىل ما
بعدها .لقد كان التنا�ص هو رد الفعل امل�ضاد للمفاهيم التقليدية املرتبطة بنقد
امل�صادر والت�أثريات ،وللمفاهيم البنيوية التي �أغلقت الن�ص على بنية ذات مركز
ثابت ،ومن ثم على ن�ص مكثف بنف�سه منقطع عن غريه .والبد من مالحظة �أن
التنا�ص �إن كان يفتح الن�ص على ن�صو�ص �أخرى مقارب ًا �إياه �ضمن ن�ص املجتمع
والتاريخ ،ف�إنه دمر يف الوقت ذاته فكرة الأبوة و�أن�ساب الن�صو�ص�.إن تعاين
الن�ص بو�صفه �إنتاجية يعني �أن حترره من خرافة الأبوة و�سلطة الن�سب ،ومن
ثم ميكن ت�أويله بو�صفه �شبكة من العالقات التي متتد �إىل �شبكات �أخرى يف
عملية ال يحدها ال�سابق والالحق� ،أو �أف�ضلية ال�سابق على امل�سبوق ،و�إمنا ت�شري
�إىل انزياح مركز الن�ص وت�شظيه وتبعرثه ،بعبارة �أخرى� :إن الن�ص قد تفرق دمه
بني الن�صو�ص.
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على وجه العموم والفكر النقدي على وجه اخل�صو�ص ،حتى ولو كان هذا
االعرتاف يعطل لدينا رغبة جاحمة لالحتفاء برتاثنا� .إن ما �أنتجه القدماء ي�ستحق
التقدير ،لي�س لأنه ي�شبه �شبه ًا كبرياً ما طرحته الثقافة املعا�رصة من �أفكار ور�ؤى
جديدة ،ولكن لأنه �أدى دوراً تاريخي ًا يف عملية التحوالت املعرفية؛ �أما �أن
نقتب�س مقولة للجاحظ �أو الآمدي �أو عبدالقاهر اجلرجاين� ،أو غريه من نقادنا
القدماء ونحاول ت�أويلها و�إنطاقها بفكرة التنا�ص ،فهذا ال ما ال يقبله عقل وال
يع�ض�ضه منطق.
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ورمبا �أكتب هذا الكالم ويف عقلي تكمن مالمح املمار�سات النقدية
العربية املعا�رصة التي ا�ستجابت لإغراء امل�شابهة ،واندفعت للكتابة عن التنا�ص،
مت�أولة وم�ستنطقة ن�صو�ص القدماء بها ،لكي تنجز ما مل ت�ستطع �إجنازه على
�سبيل االبتكار اخلالق واالبتداع غري امل�سبوق .ينبغي علينا الت�سليم ب�أن املعرفة
التي �أنتجها القدماء لي�ست قادرة على الإجابة عن امل�شكالت املعرفية الراهنة،
�أو حتى يف �إفادتنا يف حتقيق ك�شف معريف جديد� .إن القدماء مار�سوا الدور
التاريخي واملعرفة بجدارة واقتدار يف حدود الت�صورات وال�رشوط املعرفية
والتاريخية اخلا�صة بهم� ،إنه ينبغي علينا �أن نقارب املعرفة بطرق مغايرة
لطرقهم ،لأننا ن�شتغل �أي�ض ًا يف ظل �رشوط معرفية وتاريخية مغايرة ،وت�صورات
خمتلفة متام ًا� .إن بقاءنا يف �أ�شكال املعرفة القدمية وطرق �إنتاجها ،كما يطرح
«�أدوني�س» ،هو «خروج من حا�رض املعرفة ذاتها .فمثل هذا البقاء ال يعني،
بال�رضورة ،املحافظة على تراثنا والتم�سك ب�أ�صالتنا ...و�إمنا هي ،بالأحرى،
الطاقة الدائمة يف الإن�سان واملجتمع على احلركة والتجاوز جتاه امل�ستقبل،
اجتاه عامل يتمثل املا�ضي وميتلكه معرفي ًا ،فيما ي�ست�رشف م�ستقب ً
ال �أف�ضل»(.)52
�إنني �أ�ستطيع �أن �أقرر مطمئن ًا� ،أن النقد العربي القدمي مل يطرح �إمكانية التنا�ص،
وكان بحثه يف عالقات الن�صو�ص بع�ضها ببع�ض يخ�ضع ملفهوم الن�ص يف الثقافة
القدمية.
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ببليوجرافيا
�أوالً :الببليوجرافيا العربية:

 الآمدي� ،أبو القا�سم احل�سن بن ب�رش ( .)1961املوازنة بني �شعر �أبي متام والبحرتي ،حتقيق :ال�سيد�أحمد �صقر ،اجلزء الأول (القاهرة :دار املعارف).
� -أدوني�س ،علي �أحمد �سعيد ( .)1985ال�شعرية العربية ،الطبعة الأوىل (بريوت :دار الآداب).

 اجلاحظ� ،أبو عثمان عمرو بن بحر ( .)1969كتاب احليوان ،حتقيق و�رشح :عبد ال�سالم هارون،اجلزء الثالث ،الطبعة الثالثة (بريوت :دار الكتاب العربي).
 اجلرجاين ،علي بن حممد ال�سيد ال�رشيف ( .)1991كتاب التعريفات :معجم فل�سفي ،ومنطقي،و�صويف ،وفقهي ،ولغوي ،ونحوي ،حتقيق :عبداملنعم احلفني (القاهرة :دار الر�شاد).
 اجلرجاين ،القا�ضي على بن عبد العزيز ( .)1966الو�ساطة بني املتنبي وخ�صومه ،حتقيق و�رشح:حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،وعلي حممد البجاوي (بريوت :دار القلم).
 ابن ر�شد ،القا�ضي �أبو الوليد حممد ( .)1959كتاب ف�صل املقال وتقرير ما بني ال�رشيعة واحلكمةمن االت�صال ،حتقيق :جورج ف�ضلو احلوراين (ليدن :مطبعة بريل).
 ابن ر�شيق� ،أبو على احل�سن القريواين الأزدي ( .)1964العمدة يف حما�سن ال�شعر و�آدابه ونقده،حتقيق :حممد حميي الدين عبد احلميد ،اجلزء الثاين ،الطبعة الثالثة (القاهرة ،م�رص :املكتبة التجارية
الكربى).
 الزبيدي ،ال�سيد حممد مرت�ضى احل�سيني ( .)1979تاج العرو�س ،اجلزء  ،18حتقيق :عبدالكرميالغرباوي ،راجعه :عبدال�ستار �أحمد فرج (الكويت :مطبعة حكومة الكويت� ،سل�سلة الرتاث
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سلطة األبوة :النص والعالقات النصية عند العرب
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 عبا�س� ،إح�سان ( .)1971تاريخ النقد الأدبي عند العرب :نقد ال�شعر من القرن الثاين حتى القرنالثامن الهجري ،الطبعة الأوىل (بريوت :دار الأمانة وم�ؤ�س�سة الر�سالة).
 الع�سكري� ،أبو �أحمد احل�سن بن عبد اهلل ( .)1960امل�صون يف الأدب ،حتقيق :عبد ال�سالم هارون(الكويت� :سل�سلة الرتاث العربي ت�صدرها دائرة املطبوعات والن�رش).
 ع�صفور ،جابر ( .)1978مفهوم ال�شعر :درا�سة يف الرتاث النقدي (القاهرة :دار الثقافة للطباعةوالن�رش).
  .)1991( ----------قراءة الرتاث النقدي ،الطبعة الأوىل (دم�شق :دار كنعان للدرا�ساتوالن�رش).
 � .)1997( ----------آفاق الع�رص (القاهرة :الهيئة امل�رصية العامة للكتاب ،م�رشوع مكتبةالأ�رسة).
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 الغزايل� ،أبو حامد حممد بن حممد ( .)1970امل�ست�صفى من علم الأ�صول ،اجلزء الأول (بغداد:مكتبة املثنى).
 الفريوزابادي ،جمد الدين حممد بن يعقوب ال�شريازي ( .)1979القامو�س املحيط (القاهرة :الهيئةامل�رصية العامة للكتاب).
 الكفوي� ،أبو البقاء �أيوب بن مو�سى احل�سيني ( .)1974الكليات :معجم يف امل�صطلحات والفروقاللغوية ،الق�سم الأول ،قابله على ن�سخة خطية و�أعده للطبع وو�ضع فهار�سه :عدنان دروي�ش
وحممد امل�رصي (دم�شق :من�شورات وزارة الثقافة والإر�شاد القومي).
  .)1975( ---------الكليات :معجم يف امل�صطلحات والفروق اللغوية الق�سم الثاين،قابله على ن�سخة خطية و�أعده للطبع وو�ضع فهار�سه :عدنان دروي�ش وحممد امل�رصي (دم�شق:
من�شورات وزارة الثقافة والإر�شاد القومي).
  .)1976( ---------الكليات :معجم يف امل�صطلحات والفروق اللغوية ،الق�سم الرابع،قابله على ن�سخة خطية و�أعده للطبع وو�ضع فهار�سه :عدنان دروي�ش وحممد امل�رصي (دم�شق:
من�شورات وزارة الثقافة والإر�شاد القومي).
 مطلوب� ،أحمد ( .)1983معجم امل�صطلحات البالغية وتطورها ،اجلزء الأول (العراق:مطبوعات املجمع العلمي العراقي).
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  .)1989(------------معجم النقد العربي القدمي ،اجلزء الثاين ،الطبعة الأوىل (بغداد:دار ال�ش�ؤون الثقافية العامة ،وزارة الثقافة والإعالم).
 مفتاح ،حممد ( .)1999املفاهيم معامل :نحو ت�أويل واقعي ،الطبعة الأوىل (الدار البي�ضاء وبريوت:املركز الثقايف العربي).
 مندور ،حممد ( .)1972النقد املنهجي عند العرب (القاهرة :دار نه�ضة م�رص للطباعة والن�رش). ابن منظور� ،أبو الف�ضل جمال الدين حممد بن مكرم ( .)1956– 1955ل�سان العرب (بريوت:دار �صادر للطباعة والن�رش).
 ابن منقذ� ،أ�سامة ( .)1960البديع يف نقد ال�شعر ،حتقيق� :أحمد �أحمد بدوي ،وحامد عبد املجيد(القاهرة :مكتبة ومطبعة م�صطفى البابي احللبي و�أوالده).
 هدارة ،حممد م�صطفى ( .)1975م�شكلة ال�رسقات يف النقد العربي :درا�سة حتليلية مقارنة ،الطبعةالثانية (بريوت :املكتب الإ�سالمي).

ثانياً :الببليوجرافيا الأجنبية:

***
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- Barthes, Roland (1981). The Theory Of Text, In Untying The Text:
 A Post-Structuralist Reader, Edited And Introduced By Roert Young (Baston, London And Henly: Routledge And Kegan
Paul). - Kristeva, Julia (1986). The Kristeva Reader, Edited By
Toril Moi (Oxford: Basil Blackwell).
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ق�صيدة املكان واملكان الق�صيدة
بو�شو�شة بن جمعة
بالدي البعيد ُة ع ّني  ...كقلبي!

بالدي القريبة م ّني ...ك�سجني!
ملاذا �أغ ّني

حممود دروي�ش
الق�صيدة ك ِل ٌم و�إيقاع و�صورة وارحتال معنى ..ولكنها تبقى ذلك الف�ضاء

الذي بقدر ما ي�ستعيد م�ساحات الزمن عرب م�سار الذاكرة ،ف�إنه ينفتح على

للمحتمل واملتوقَّع يف
م�ساحات �أرحب للحلم والتخييل وتخوم بال خفاف
َ
الزمن الآتي ..ف�ضاء ي�سع الأم�س الذي يَّ
ول واليوم الراحل والغد القادم ..ف�ضاء
ي�سع الكائن وغنى جتارب وجوده ،والكون ومطلق عنا�رصه و�أن�ساقه ..احلية
منها وال�ساكنة ،ال�صائتة وال�صامتة ،املاثلة واليباب ...فهي ف�ضاء كتابة وجتربة

ووجود ..ت�ستمد من املكان ُن�سغها ..ف�إجنازها خارج تخومه ا�ستحالة ..بدءاً
من م�ساحة الورق �إىل تخوم املطلق الالمتناهية ..فيكون املكان �صفة متحكمة

من الق�صيدة وعالمة دالة عليها ..يتنا�سل �إىل �أمكنة تتعدد �صورها ،وتتوزع،

فتغتني دالالتها اجلمالية والفكرية يف �آن.
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قصيدة املكان واملكان القصيدة
فاملكان يف تعدده وتنوع �صوره هو الذي ّ
ي�شكل ال�سكون ال�شعري،
لهذا العمل الإبداعي املر�سوم بـ «حرير ال�شوك» ...منه تتولد الق�صيدة ،وفيه
تت�شكل �إىل �أن تكتمل ...فيكون بذلك قد جتاوز الوظيفة الت�أثيثية �إىل الوظيفة
املنتجة التي جتعله فاع ً
ال يف الذات ال�شاعرة وما تر�سمه من عوامل يتداخل فيها
واملتخيل ،احلقيقي واحللمي ،فهي التي ت�صوغ
الذاتي واملو�ضوعي ،الواقعي
ّ
جمتمعة املوقف من الذات والعامل والكتابة.
وي�ستمد املكان بالغة ح�ضوره يف جميع ن�صو�ص هذا العمل ال�شعري
من هذا الدور الفاعل يف �إنتاجها جمالي ًا وداللي ًا ،فيكون هو الذي يكتبها
ال هي التي تر�سمه ..بعد �أن كان قد �أ�سهم بفاعلية يف بلورة الوعي ال�شعري
للذات املبدعة  ..التي ت�ستمد منه الهوية باالنت�ساب �إليه :ق�صيدة املكان ،قبل
�أن يحل فيها ويتوحد بها ،في�صري املكان الق�صيدة.
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فاملكان /ياب�سة� ،أر�ضها �صخر وكثيب ،جبل وت�ضاري�س ،بر ورمال،
وحجر وح�صى ،توحي بال�صالبة واملناعة وترامي الأطراف ...قلعة ح�صينة
�شاخمة ،تنه�ض رمز تعالٍ �أمام عاديات الزمن ..يوحي به جبل ال�رساة وجبل
البازم ..تعبق ذاكرتها تاريخ ًا وتراث ًا وح�ضارة متتد جذورها �إىل املدى...
الأزل ..ويكون جتذرها عنوان عراقتها و�أ�صالتها ...منها ت�ستمد الذات
ال�شاعرة عالمات انتمائها وعنا�رص هويتها ،فهي م�صدر نخوتها يف الزمن
الراهن /املتهافت ،ومهمتها الك ِل َم والقول.
وكما ال�شم�س تلعق �أهدابها عن كثب
فيك.
وغ ُل الآنَ ِ
ُ�أ ِ
قوامي�س تكبح �ألفاظها
ويف لغ ٍة ال
َ
واملكانَ /مــا ٌء ،منه ت�ستمد الياب�سة �أ�سباب احلياة ،بحر ممتد ،وواد
من�ساب ،و�أرخبيل تعانقه الأمواج ،فيكون اخل�صب والنماء للنبات اجلبلي من
طلح وعرعر ورياحني وع�شب ،ورفد عطاء لل�سنابل والتني والكروم وال�شجر
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والنخيل� ..صور مكان ت�ستعيد موا�سم خري يرحتل �إليها ال�شاعر عرب م�سالك
قحل الزمن املمتد يف حا�رضه:
الذاكرة ،خال�ص ًا من ْ
جترحني ذاكر ٌة

تن�ضح بالتنيُ ،
وتقطر �أعناب ًا وبالبل
ُ
�أمت ّ
الها

بني ال�سد وبني الوادي
هل يرب�أ من خففت دمه بالطلح
و�أ�صغي للعرعر؟

وافتتح ّ
الدكان...
تلبي
وانهمرت خطوات الأطفال ّ

نزغات احللوى

 ال �أكرث من واحدةن�رصخ
فتعربد �رصختنا يف الوادي
و ُن َل ْم ِل ُم �أ�شالء غ�ضبنا؛
لرتف الباعة والغرباء
ِ

ونن�سى ما كان اللحظة..
واملكان� /سماء ،ت�ؤثثها �شم�س وجنوم وقمر و�أفق ينفتح على الالنهاية،
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فاملكان يتحول �إىل رائحة ،والرائحة ت�صري مكان ًا يعبق �شوق ًا ويتوهج
حنين ًا �إىل �أزمنة مت�ألقة يف الذاكرة ،يت�صدرها زمن طفولة ال�شاعر ،وهو زمن
حيزاً مهم ًا يف وجوده :جتربة حياة وممار�سة كتابة �شعرية ت�ستمد �ألقها
ي�شغل ّ
وعنفوانها من �إ�رشاقات املا�ضي ،بحكم تهافت احلا�رض وانغالق �أفق الآتي:
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قصيدة املكان واملكان القصيدة
وتبث احلركة يف �أجوائها �أ�رساب حمام وبالبل وخفا�ش و�صقور ..ت�شكل
جمتمعة �إيقاع احلياة فيها ..،يف ت�ساميها ال يف تهافتها ،فال�شم�س ظل ،والنجوم
�ألق ،والقمر نقاء ،والأفق توق للرغبة بال انتهاء ،و�أ�رساب الطري تعالٍ عن �أر�ض
الهباء وزمن ال�صعاليك ،حيث ال�سالالت التهامية تبدو بال وطن وقد خبت
�أقبا�سها ..و�سالالت �أخرى تقتات �صعلكة ..بينما تنعم بع�ض ال�ساللة برفه
الوجود ..زمن يقت�ص فيه القرا�صنة من الغرباء ،وميعن الأ�رسى يف ال�صمت،
وتعجز فيه احلقيقة عن النطق:
يا زمن ًا �أيقظ املحل يف لغتي
ال�صمت
فا�ست�شاط بي
ُ

وانطف�أت يف دمي لثغة
م�سها وجهي؟
ّ

وجهي الآن يهمي وجوه ًا تذر اله�شيم
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وتخلد لل�صحو
قرب الوجوه التي خرجت من تقا�سيمها
غرة
لأرى ّ

ت�ستدر الأجالة من زبد الوقت،
ّ

ّممن ..جرى ما�ؤها يف تفا�صيل هذا احلطام؟
وهكذا يقابل املكان /ال�سماء ،املكان /الأر�ض ،فالأول يبقى رمز
املقد�س يف نقائه وتعاليه ،بينما يقرتن الثاين باملد َّن�س يف تهافته وتر ّديه ..هو
ّ
تقابل الأر�ض وال�سماء الذي ّلون اخلطاب ال�شعري ملجمل ق�صائد هذا العمل
الأدبي بطابع درامي /غنائي ،يحمل �إيقاع الفاجعة ،ب�سبب وعي ال�شاعر
العميق بفداحة اخل�رسان :خ�رسان الوجه احلقيقي والأ�صيل للوطن ،وهو الوجه
الذي يحمله وال ير�ضى له بدي ً
ال ،يف زمن امتالك الفرد لأكرث من وجه ..لأكرث

بوشوشة بن جمعة

289

من حال ..لأكرث من غاية� ..إنها لعبة الوجوه /الأقنعة ،والأقنعة /الوجوه ،التي
تُباع �أو تُ�ستعار ،وتُ�ستبدل ح�سب مقت�ضى احلال.
واملكان ُمناخ� /أو مناخات ،فيها الريح واملطر ،ال�سحاب وال�ضباب،
الغيوم وال�صواعق ،الربد وال�صقيع ،القيظ والهجري ..،وهي مناخات موطن
الذات ال�شاعرة التي حتيط به جبال ال�رساة والبازم ،حيث منازل بني �شهر..
مناخات تتبدل فيها الف�صول ،وتتواىل املوا�سم ،فتتنوع �أنواع ن�شاط الع�شرية
وتتجدد مبلحمية ال تعرف الفتور وال الكلل وهي تردد �أغاين احلياة ،على ل�سان
ال�شاعر:
انحنت �أ�ضلعي للحجارة واملاء
فا�ستيقظت قمح ٌة يف وريدي
ولبت نداء ال�سواين
ّ

�صباح على حلمه البئر مفتتح
بال�شقاء الـ� ..سيملأ �أردية الليل
قل لل�شجريات:
لن تعدم ال�سخاء مثقال
ع�شب
ولن تعدم النار مثقال غ�صن
ولن يعدم اجلبلي ال�صواعق..
مناخات تغري لون املكان ،رائحته� ،صورته ،وهو يعيد ت�شكله يف كل
ف�صل ومو�سم ويجدد ُن�سغ وجود �أهلية ..ولكن املكان /نا�س �أي�ض ًا ،يكت�سب
الهوية من النازلني به  -وهنا قبائل بني �شهر  -التي ينت�سب �إليها ال�شاعر ..يعمق
انتماءهم �إىل الأ�صل ..ويجذر كيانهم ..ومينحهم �صفات التميز عن غريهم..
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وخلق ًا و�سلوك ًا وممار�سة للوجود يف �ضوء ر�ؤية خا�صة للذات والعامل..
لغة ُ
يحدد لهم مالمح الكينونة ..ويتحكم  -يف الأغلب  -يف م�صائرهم.

وي�ؤثث هذا املكان /الب�رشي �صنفان من النا�س ،هما� :أهل الع�شرية

امل�ستقرون ،من �شيوخ ورجال ون�ساء ،وبنات وفالحات و�أطفال ،والوافدون

من الغرباء والتجار والعابرون من امل�سافرين .ويقرتن ح�ضور هذا املكان يف
املنت ال�شعري لن�صو�ص هذا العمل الأدبي بعر�ض ال�شاعر جلوانب من �سريته
الذاتية ،تت�صل بالأ�سا�س بطفولته ،في�ستعيد له ق�ص�ص ًا مع الأب و�أخرى مع
الأم وثالثة مع الرفاق وبع�ض بنات اجلريان ،مما يجعل ال�شعري يتقاطع مع
فيتكر�س �أكرث اخلطاب الذاتي مقابل بع�ض التق ّل�ص يف م�ساحات
ال�سري-ذاتي،
ّ
التخييل ،بحكم ما ينزع �إليه ال�سري-ذاتي من بع�ض املبا�رشة يف خطابه ،باعتبار

ا�ستعادته لتجربة معي�شة عرب اال�شتغال املكثف على الذاكرة ،مما يجعل هذه
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الذات ال�شاعرة التي ت�ستعيد يف كتابتها ال�شعرية جوانب من �سريتها الذاتية،
والطفولية منها بالأ�سا�س ،غري تلك الذات التي مار�ست التجربة يف زمن م�ضى،

بحكم امل�سافة الزمنية الفا�صلة بني الذاتني والتباين يف درجة الوعي التي متتلكها
كل منهما ،وتتحدد يف �ضوئها ر�ؤيتها للعامل من حولها:
وحدي �أرى
يف تقا�سيم راحته
ِمعو ًال و�رشبيا وحفنة قمح
وبع�ض دمــاء
هل تجُ يد القراءة يا ولدي؟
ن َع ْم يا �أبي.

ِن ْع َم هذا الولد!

بوشوشة بن جمعة
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ت ّلني نحو تلك البيوت
وامى
و�أ�سلمني للرحى حّ
ويتك ّثف يف خارطة هذا املكان /الب�رشي ،ح�ضور ال�شاعر وجه ًا يحل
يف املكان ،وكيان ًا يتوحد به ،فيتحول املكان من اجلماد� ،إىل الإن�سان بعد �أن
مت ت�شخي�صه �أدبي ًا ،فيكون ال�شاعر املكان وجه ًا وكيان ًا ،وي�صري املكان ال�شاعر
وجه ًا وكيان ًا كذلك ..عالمة دالة على الع�شق الذي �أدرك مراتب الت�صوف بني
ال�شاعر واملكان� :أر�ض ًا وع�شرية ..مما يفيد �أن املكان يف هذا العمل ال�شعري
طق�س به طقو�س..
ٌ
هي طقو�س العبادة ا�ستجابة لدعاء الآخرة ونداء ال�سماء:
اقرتبت غيمة
ّ
فا�ستهل بها �شاءه
وق ّلدين موثق ًا ق َُّد من حجر

وهي طقو�س الع�شق ا�ستجابة لإغراء الدنيا ونداء الرغبة:
 دثريني!!فمازلت من حم�أ الرمل �أرجف،
ُ

واحت�ضني ما تطاير من مرجل الكلمات
ال � ّ
أقل من الرك�ض حول م�ضارب وجهك،
فالعني �آ�رصة بني وجهني ال يلويان على
�رصخة
قربك الدم يجري ،وي�أ�سن
قرب الذي ال يراهن �إال عليك!!
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ابتعدت..
فخاجلني ال�شعر �شوق ًا �إىل ما تناثر م ّني..
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وهي طقو�س ال�شعر ونظم الق�صيدة ،حيث ي�ؤثث املكان الق�صيدة ،بل
َ
وقول لغة متحررة من
وتاريخ قراءة،
نفو�س �شاعرة ،وك ِل َم حقيقة،
ي�شكلها،
َ
َ
�سجن القوامي�س ،مندفعة نحو �أقا�صي الذات والآخر والوجود ،تر�سم �أحوال
الذات ال�شاعرة من خالل ر�ؤية مت�شائمة من الراهن ،وغري واثقة من الآتي،
فهي الذات التي تعي�ش ال�ضاللة وترتكب اخلطاايا ،تربكها الرهبة وت�ستبد
بها الرغبة ،ي�سكنها االغرتاب ويالزمها الظم أ� ويتملكها الغ�ضب ويلجمها
ال�صمت ،تتمكن منها الوحدة ويوغل فيها امللل ،فت�ستجيب �إىل �إغراء ال�سكرة،
خال�ص ًا من حال ال�صحو التي تفيقها على �أوجاع الواقع والتاريخ ..الفردي
واجلماعي ..تفتنها الأحالم ،فتلوذ بها راجية ال�سالمة يف �صرب ،ومرتقبة حتقق
الوعود على وجل ،وهي الذات املنتمية �إىل �ساللة التع�ساء يف عريها وجوعها
ويف مللها وطي�شها:
ما �أوينا ويف روعنا طاقة
لل�صقيع املع ّتق

يف خيمة الظاعنني الأخرية
جوع ًا
نقيل املدى عن �ساللتنا،
ون�سوم اخلطا �سفراً واغرتاب
�شاهق
وزر من ال ي�شد ال�سحاب �إىل فمه،
ويعد النجوم على يده
جنمة جنمة..

بوشوشة بن جمعة

كل هذه الأمكنة يف خمتلف �صورها اجلمالية و�أبعادها الداللية متثل
وجوه ًا متعددة ملكان مركزي تدور يف فلكه ،وهو موطن ال�شاعر «ع�سري»،
موطن يح�رض بكل ت�ضاري�س خارطته اجلغرافية والب�رشية ،بكل �أ�سفار تاريخه
وذاكرته الرتاثية ،بكل معامل معماره القدمي واحلديث ،مما يجعل ق�صائد هذا
جت�سد جمتمعة ق�صيدة املكان بامتياز ،بحكم �أنها ت�ستمد منه ُن�سغ
الديوان ّ
الكتابة ،وعنه ت�شكل مدائن ال�شعر ،وبه تعرب عن حاالت الع�شق� ..إىل �أن حتل
فيه وتتوحد به ،في�صري املكان هو الق�صيدة ،يكتبها وتكتبه ..كتابة تر�سم ع�شق
ال�شاعر ،للموطن ذاكرة مكان ،وللوطن هوية �إن�سان..
«لتكون �شاهدة على قرب وماء!!» فوجه الق�صيدة يف هذا الديوان مكان،
واملكان الق�صيدة وجه ..هو وجه ال�شاعر..

***
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واملكان� /أ�شياء تدل عليه وعلى �شخ�صية �ساكنه� :أدواراً و�أو�ضاع ًا
و�أحوا ًال ومذهب حياة .بع�ض هذه الأ�شياء تقرتن بالبيئة الريفية وتدل عليها،
مثل العباءة ،البئر ،املعول ،الرحى ،البنادق ،اخليمة ،الأن�شوطة ،وبع�ضها الآخر
يت�صل بالطفولة مثل احللوى ،غري �أننا جنمع �أ�شياء ترتبط بالعدم� ،أكرث من �إحالتها
على املوجود ،مما ي�ؤكد ت�شا�ؤم الذات ال�شاعرة يف ر�ؤيتها للعامل ،ومنثل لها
وحتول
باله�شيم واحلطام والهباء والرميم ،وجميعها يفيد انتفاء جذوة احلياةّ ،
الوجود �إىل �أر�ض يباب ينت�رش فيها اخلراب .وهو ما ي�ؤكده املكان /اللون ،من
خالل اللونني الأ�صفر والأبي�ض ،فالأول ي�شي بالعدم� ،صفرة املوت ،والثاين
يحيل على الكفن ،ومن ثم ف�إنهما ي�سهمان يف تكري�س مثل هذه الر�ؤية القامتة
للوجود ،و�إن ت�سللت �إليها �أحيان ًا بع�ض �إ�رشاقات ال�صباح وال�شم�س �أو �ضوء
القمر� ،إال �أن العتمة تبقى غالبة ،هي ر�ؤية ال�شاعر وجيله حلا�رض يبدو لهم
متهافت ًا على �أكرث من �صعيد ،ومل�ستقبل ال م�ؤ�رشات تدل على �إ�رشاقه يف هذا
الزمن الذي ال يليق بهذا املكان على حد تعبري ال�شاعر.
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املدينة كمكان �شعري
�أحمد الدمناتي
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مل تعد املدينة مكانا مفتوحا على حياة الإن�سان والكائنات الأخرى
فقط ،بل مكانا مفتوحا على العني والق�صيدة .وانتقلت املدينة من املدينة التي
ي�سكنها النا�س �إىل املدينة التي ي�سكنها املعنى واللغة .لهذا فال�شاعر يزرع الروح
يف هذه الأماكن اجلامدة باللغة واخليال والكتابة لت�صبح املدن �أمكنة �شعرية
بامتياز� ،أمكنة وجودية وخيالية و�شعرية يف �آن معا ،ي�سكنها ال�شاعر باللغة
والق�صيدة .وقد مار�ست املدينة �سلطتها الرمزية وغوايتها الآ�رسة على ال�شعراء
فكتبوا فيها وعنها ق�صائد متعددة� ،إما حبا� ،أو حنينا� ،أو تذكرا� ،أو افتتانا،
حيث الق�صيدة ت�صبح �سرية هذه املدن والأمكنة� .إنه اختبار لقدرة ال�شاعر
وقوة متخيله يف التعامل مع ال�سطوة الرمزية للمدينة ،مع غواية املكان يف بعده
الرمزي والنف�سي واحل�ضاري والثقايف ،وهو ي�ستفز ذات ال�شاعر املنفتحة
على احت�ضان الفرح كما هي منفتحة وم�ستعدة على الدوام الحت�ضان حنني
املدينة وع�شقها .فالكتابة عن املدينة ت�ستجمع قوتها وعنفوانها الدائمني من
جتربة وخربة ال�شاعر يف �صداقته العميقة مع الأمكنة� .صداقة تن�سج تاريخــها
املن�سي والهامـ�شي يف القلب ،كما يف الذاكـرة؛ لتعلـن عن ميالدهـا الأبــدي
من خالل فعل الكتابة ال�شعرية ك�أحد املعابر الرئي�سة؛ لتجميد الزمن واملكان
بالق�صيدة ،وت�أبيده و�أن�سنته ،وجعله �أليفا ولطيفا يف �آن معا.
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املدينة كمكان شعري
اقرتنت املدينة يف ال�شعر الغربي ب�صورة قامتة  .فهي �أحيانا مدينة عاهرة

ومرعبة كما عند بودلري ( ،)1821-1767وخ�صو�صا يف ديوانه «�أزهار ال�رش»،

وهي مدينة خاطئة يف �أدب القرن الثامن ع�رش ،حيث �أتت مقرتنة بال�شعور

بالعزلة واالغرتاب وال�ضياع و اجلدب الروحي ،و(�إذا ما �أردنا تتبع تطور فكرة
املدينة حديثا ،ف�إنه ميكننا اعتبار هذا الع�رص ،الع�رص الذي طغى عليه مو�ضوع

املدينة ،واحتل م�ساحة كربى يف ج�سده ،بحيث �أ�صبح يلعب دورا رئي�سا يف
كل املجاالت .ومنها ال�شعر ،وب�صفة خا�صة يف الن�صف الثاين من القرن املا�ضي

 التا�سع ع�رش) والقرن الذي نعي�شه .وخري من ميثل ذلك على م�ستوى ال�شعرزمرة من الأدباء �أمثال :بودلري ،وويتمان وفريهاردن ،وت�.س �إليوت� ...أما

على م�ستوى النقد ،ف�إن بروزهـا� ،أو بالأحرى االهتمام بهـا ،مل يحدث �إال
يف العقود املت�أخرة من هذا القرن ،بحيث �أ�صبح االهتمام بها الآن من لدن

العامل املتقدم جزءا ال يتجز�أ من االهتمام باملكان احل�رضي وحمتوياته املعقدة،

عالمات  ،ج  ، 70مج  ، 18شعبان 1430هـ  -أغسطس 2009

عالمــات

وما تفر�ضه هذه الأخرية من �أ�سئلة و�إ�شكاالت متعددة ،غري معهودة ،ذات
�صبغة حداثية .تت�صل كلها من قريب �أو بعيد ،بكيفية تطور املجتمع ،ومدى

مالءمته للإن�سانية ،وبالتطور املذهل للآلية ال�صناعيـة ،واخلطوات التكنولوجيـة
العمالقــة ،ومدى ما حققته للإن�سـان من راحة و�أمن و�سلم� ،أو تعب وخوف
وتهديد ...ف�سيطرة ظاهرة املدينة على الأدب الغربي كانت جد وا�ضحة،
الأمر الذي حدا بجون .هـ  .جون�سون لأن يخ�ص�ص كتـابا كامال لر�صدها،

حتت عنوان ال�شاعر و املدينة ( .)The poet and the cityوعلى الرغم من �أنه
اقت�رص يف ر�صده هذا على الأدبني الأمريكي والإجنليزي فقط� ،إال �أنه �ألفى

نف�سه ب�إزاء مادة جد غزيرة من ال�شعر ،الأمر الذي فر�ض عليه اتبــاع منهج
تاريخي حتليلي للمدينة ,مع وعيه التام ب�أن هذا الأخري لي�س هو بال�رضورة املنهج
الأوحد والأ�صلح لدرا�سة هذه الظـاهرة .ذلك لأنها متعددة الدالالت ،كثرية

االحتماالت)(.)1

أحمد الدمناتي

الرمزي يف ال�شعر وبال�شعر)(.)2

هكذا يقيم ال�شاعر داخل جغرافيات املدن املتعددة يحاور كائناتها،
وي�ستنطق تفا�صيلها بالق�صيدة واللغة ،حيث يحتفي باملكان /املدينة؛ لأنه
احلا�ضن الأول جلميع ال�شخو�ص واحليوات والأ�شياء .ومن هنا تطرح �صورة
املدينة يف ال�شعر العربي احلديث �س�ؤاال عن عالقة ال�شاعر باملكان ،فهل املدينة
ت�ؤثر يف لغة ال�شاعر؟ �أم ال�شاعر ي�ؤثر يف املدينة بق�صائده ولغته وخياله ويجعل
منها ذاتا متكلمة وج�سدا يحكي وي�سائل ويرى؟.

عالمات  ،ج  ، 70مج  ، 18شعبان 1430هـ  -أغسطس 2009

و�إذا كانت املدينة عبــارة عن �أبنية وبيوت ،ف�إن املدينة يف ال�شعر العربي
احلديث تنتقل من املكان الذي ي�سكنه الإن�سان �إىل املكان الذي ي�سكنه املعنى،
واخليال وقوة الر�ؤية واحلد�س �أي�ضا .فلم تعد املدينة مكانا جغرافيا �أو هند�سيا،
بل �أ�صبحت مكانا خياليا ورمزيا و�شعريا ووجوديا .وهذا ما ذهب �إليه
هيدجر حني ربط بني البناء وال�سكنى من منظور فل�سفي ي�سائل الن�ص الأدبي
عامة ،والن�ص ال�شعري خا�صة�( .إال �أن الت�أمل يف رغبة البناء يبدو لنا م�ستحيال
خارج البعد الفكري لفعل البناء ،وهو ما ال تبا�رشه القراءة املبا�رشة �أو القراءة
الإب�ستيمولوجيا مع ذلك تفر�ض علينا درا�سـة هيدجر �إ�شكالية ت�أويل هيدجر
�أي�ضا ،خ�صو�صا و�أن درا�سته تتناول البناء وال�سكنى يف واقعهما امللمو�س ،ال
يف واقعهما الرمزي� ،أي يف الن�ص الأدبي ،وال�شعري بالذات .نعم� ،إن هيدجر
من كبـار فال�سـفـة القرن الع�شـرين الذي خبـروا ال�شـعر وعـامـلوه كخـزان
معـريف  -فل�سفي ،ومن �أ�شهر درا�ساته بهذا اخل�صو�ص ما كتبه عن هلدرلني
وريلكه وتراكل .وما ي�سوغ ت�أويل درا�سته عن البناء وال�سكنى هو توفر عن�رص
البناء الن�صي يف ال�شعر والطرح املتجدد لل�شعراء عن كيفية ال�سكن ،لكن هناك
قبل هذا وذاك قراءه هيدجر لهلدرلني املنطلقة من ال�سكن والبناء ،حيث �إن
«ال�شعر هو ،بالدرجة الأوىل ،ما يجعل من ال�سكن �سكنا» وذلك ما ال يتحقق
�إال بالبناء «فال�شعر ،ك�سكن ،هو بناء» بهذا ننتقل من البناء امللمو�س �إىل البناء
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املدينة كمكان شعري
�إن ال�شاعر واملدينة يتقا�سمان معا لعبة الإغواء والغواية� ،سرية الت�أثري
والت�أثر فيما بينهما� .شهادة قيا�س قوة االفتتان يف العالقة التي تربط بني الذات
ال�شاعرة وجاذبية املكان /املدينة� .إن ال�شاعر يغزو �ش�ساعة املكان وفتنة املدينة
باللغة ،واملدينة تهاجم ال�شاعر يف عزلته ب�رشا�سة �سلطتها الواقعية واجلمالية
والرمزية �أي�ضا.
يف ق�صيدة (مراك�ش /فا�س ) لأدوني�س ما يجعلك تن�صت لقوة ال�شعر
و�آفاقه الرحبة ،وهو يحاور مدنا متعددة ،ك�أنها كائنات حية ت�سمع وتن�صت
وترى ،ف�سيف�ساء مدن تتجذر عميقا يف رغبة الكتابة وغبطة �شاعر م�سكون
بلذة الأمكنة ،يقول �أدوني�س:
�إنها طنجة ،املدى الذي يحارب القلب
وال ي�سامل العني
�إذن� ،سل�سل �أحالمك يف �أ�صيلة،
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وا�ست�رشف مراك�ش وفا�س.

 ...وحني تعرب �إفران و �إميوزار لت�ضع وجهك على وجه

عالمــات

فا�س ،تنخط يف كتاب تكتبه النباتات ،وزاال وخزامى،

�إذن� ،إيل �أيتها التباريح
�أجنحة ك�أطراف الكون،
و توهجي نبوءة ورمزا(.)3
تثري الأمكنة يف ال�شاعر �إح�سا�سا �أليفا بقدرة الق�صيدة على التقاط
تفا�صيل املدن و�أمكنتها املتعددة .حيث تعك�س اللغة ر�ؤية �شعرية يف االجتاه
الذي تكون فيه املدن والأمكنة م�ؤطرة وبانية لوعي جمايل ومتخيل �شعري
ميتاح من الذات واملجال الإدراكي يف �آن معا .فالق�صيدة حتتفي بطنجة وفا�س
ومراك�ش ،ومتتد من وجع الذكريات �إىل خيمة القلب واجل�سد.
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ويتناف�س ال�شجر يف �إمالئه .
بغتة،
ع�س�س يطوق الهواء ويكبح هديل الدروب
ع�س�س يك�رس �أعماق ال�شجر ويداهم الورد(.)4

وترتاتب هذه الأحياز املكانية يف الأهمية تبعا لوظيفة كل منهما،
وعالقة الفرد بها �إن �شدة �أو �ضعفا ،وتت�سع وت�ضيق تبعا ل�سيكولوجية الفرد

االنعزالية �أو االنفتاحية)(.)5

هكذا كانت املدينة يف تناول �أدوني�س ال�شعري ويف ممار�سته الن�صية
تتخطى بعدها املكاين ،الف�ضائي ،لتنتقل �إىل بعدها اجلمايل والرمزي ،حيث
ت�صبح مادة �شعرية ت�ساهم يف بناء اخلطاب ال�شعري احلديث.
ويف ممار�سته الن�صية ت�صبح املدينة كائنا �شعريا يبوح ب�أ�رساره ،م�أوى عميقا
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�إنها قراءة املدينة باللغة وال�شعر معا بو�صفها مكانا له �سلطته الرمزية
يتجدد يف ذاكرة وروح ال�شاعر با�ستمرار .وعندما ن�ستعيد الإح�سا�س باملكان،
ف�إن تفا�صيل املدن تبقى �ساكنة يف متخيل ال�شعراء ،حيث (يلعب املكان دورا
هاما وحا�سما  -منذ القدم  -يف تكوين حياة الب�رش ،وتر�سيخ كيانهم وتثبيت
هويتهم وت�أطري طبائعهم ،وطبعها بطابعه اخلا�ص (�أي طابع املكان) ،وبالتايل
حتديد ت�رصفاتهم وتوجهاتها ،و�إدراكهم للأ�شياء .وهذا لكونه �أ�شد الت�صاقا
بحياتهم ،و�أكرث تغلغال يف كيانهم ،و�أعمق جتادال مع ذواتهم .وعليه ،ف�إن كان
الزمن يدرك �إدراكا غري مبا�رش من خالل فعله يف الأ�شياء ،ف�إن املكان يدرك
�إدراكا ح�سيا ،يبد�أ بخربة الإن�سان بج�سده :هذا اجل�سد «املكان»� ،أو لنقل
بعبارة �أخرى مكمن القوى النف�سية والعقلية والعاطفية واحليوانية للكائن احلي
ليتعداه بعدها �إىل �أقرب مكان �إليه ،وهو احليز الذي يحتويه كالثياب ،ثم �إىل
الغرفة ،ثم غريها من الأمكنة.
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املدينة كمكان شعري
خليال �شاعر ينحت من متخيله �سحر املدن والأمكنة ،حيث الكتابة ال�شعرية
هي ما جتعل من املكان  /املدينة حلظة ا�ستنطاق ،وحيث الق�صيدة ت�سائل حياة
املدينة وذاكرة عمقها احل�ضاري والثقايف واملعماري �أي�ضا.
فـــــــا�س
هو ذا التاريخ ينز من اجلدران ،يطلع من النوافذ ،مي�سكنا
ب�أيدينا وي�سري �أمامنا،
تقدموا يف هذه الزنقة� ،أبواب تطبق على ال�رس الذي ميكن �أن
ي�سمى اجلهر  -وذلك املحو
ير�شدكم .اخلطوة ت�سرت�شد باخلطوة  ،لكن القدم متحو القدم
وللطني كتب وقراءات ،وللفخار �أقالمه و�صحائفه « -ن�ساء /
اخلوا�رص نحا�س  ،والفخدان ميامتان  .يف بيوتات الورد
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عالمــات

يراهقن  ،حتت خيمة العطر يتزوجن»()6

�إن التوحد مع املكان واالحتفاء به هو ما ت�ؤ�س�سه ق�صيدة �أدوني�س جاعلة
من املدينة مكانا �شعريا وحلميا يف �آن معا ،حيث الذاكرة ت�سرتجع حلظات
عميقة ولت مع الزمن ،وبقيت مرت�سخة يف حلم وخيال ولغة ال�شاعر .وهو ما
ي�ؤكد قوة ما يفعله املكان يف متخيل الإبداع ال�شعري عموما ،ويف روح ال�شاعر
�أ�سا�سا� .إن �أدوني�س يتقم�ص ج�سد املدينة بكل �أبعاده وجتلياته؛ لت�صبح ق�صيدته
امتدادا وجوديا و �شعريا ملعمارها و �أماكنها املختلفة  ،الظاهرة واخلفية .يف
فا�س يرى القلب قبل �أن ترى العني ،تتورط كل احلوا�س يف كتابة �سرية املدينة
بلغة ت�ستدرج املكان وترو�ض فداحة �ش�ساعته و�سلطته فـ (لي�س ال�شعر جمرد
اعتبارات ت�أملية باملعنى امليتافيزيقي للت�أمل ،بل هو يف جوهره ت�صور خالق
ي�ؤول �إىل جت�سيد خربة عقلية وجمالية يف �آن واحد  .يخرج ال�شاعر من الزمن،
ليلج ال�صمت الذي ي�سبق الكتابة ،هاتكا كل احلجب احلائلة دون ا�ست�رشافه
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لتجليات اخلربة الإن�سانية يف تاريخها ال�شمويل .فيتك�شف له من العالئق
امل�صطرعة بني الإن�سان وذاته ،والإن�سان والآخر ،والإن�سان واللغة ،والإن�سان
واملكان ( الطبيعة ،املدن  ،العامل) ما ي�ؤول بوعيه لالت�صال مب�سرية الإن�سان

احل�ضارية يف العامل عرب التاريخ) (.)7

�إن بناء ال�شعر يف نظر �أدوني�س يحتاج �إىل خيال �شا�سع ورحب يحتفي
بالأمكنة واملدن يف بعدها اجلمايل وال�شاعري  ،حيث يتكئ ال�شاعر على �سفر
متوهج بنب�ض القلب وا�شتعاالت الذاكرة التي حتفر عالقتها الأنيقة ب�أمكنة
وف�ضاءات يت�سع القلب حلنينها وتن�رشح النف�س لرحالتها الهادئة يف �أرخبيالت
املعنى امل�سكونة ب�صداقة ت�ؤ�س�س �صمتها و�شغبها لتواجه ع�شق ال�شاعر باملكان/
احللم ،باملكان  /الذاكرة امل�ستعادة  .وتتم هذه اال�ستعادة عرب ج�رس اللغة مبا هي
حمالة ذات وكون وقلق و�أ�سئلة تفجرها متعة الق�صيدة يف عالقتها الأبدية مع
املكان  /املدينة :
�سيطر هانئا� ،أيها ال�سدمي
وهذه ق�صيدتي تلب�س قفطانها
يف �شطط موزون يف ريا�ضيات ميليها القلب.
بلى ! ميكن �أن تكون �شاعرا هنا
بني الع�س�س وال�سجن
بني �إميوزار وطنجة
بني �أ�صيلة و�أغادير،
ميكن النخيل �أن يكون عربات
ميكن ال�ضوء �أن يكون حوذيا
ميكن �أن ت�ؤذن ال�سوق و يهرع امل�سجد
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هكذا ،يخرج ال�شعر من �صحنه ،ويقول:
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املدينة كمكان شعري
ميكن �أن يعقد ال�شاي الأخ�رض جمال�س الأمانات ،
و�أقوا�س اجلذب والنبذ ،
ميكن �أن يكون الأطل�س �سفر املتو�سط ،واملتو�سط �سفينة
الأطل�س
ميكن �أن يكون «باب املحروق» «باب الفتوح»،
وهذه ق�صيدتي تلب�س قفطانها
والإيقاع دم يتدفق يف �رشيان احلا�رض
�سيدي اللعبي� ،سيدي اخلطيبي� ،سيدي بني�س ،
واخـــا ،واخـــا
وال�سالم لبقية الأ�صدقاء جميعا
من �رشفات �أ�صيلة وطنجة ،حتى عتبات مراك�ش
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وفـــــــا�س،
ال�سالم للف�ضاء الذي ي�ؤرخ لنا
ال�سالم لل�شهب التي ت�ؤ�س�س الف�ضاء،
�ألف الم ميـــــم
ذلك الكتاب
ال ريب ،ال ريب(.)8
�أثبتت ه��ذه الق�صيدة �شبه كامل��ة لغناها باملدن والأمكن��ة التي �شكلت
مادة �شعرية غنية يف متخيل ال�شاعر ( �إميوزار ،طنجة� ،أ�صيلة� ،أغادير ،مراك�ش،
فـا���س«( )...ب��اب املحروق»« ،ب��اب الفت��وح»)؛ حيث يلج���أ �أدوني�س �إىل
االحتماء بع�شق املدن التي زارها ون�سج فيها �صداقات حميمة مع �أماكن و�شعراء
وكتاب ،تبقى الذاك��رة وفية لهم بالرغم من مرور الزمن .وعرب اللغــة ال�شعرية
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تت�أ�س�س املزاوجة بني املكان والق�صيدة  ،بني املدينة واللغة؛ لت�صبح عالقة ال�شاعر

باملدينة من املظاهر الأ�سا�سية والتيمات الرئي�سة ،التي متيز هذه الق�صيدة املنفتحة
عل��ى �صداقة الأمكنة� .إن املدن يف �أبعادها الرمزي��ة� ،أماكن للت�أمل ،وامل�ساءلة،
واال�ستدع��اء ،والتذك��ر ،واكت�شاف التفا�صيل ال�صغ�يرة جلغرافيات الف�ضاءات

الت��ي متار�س �سلطتها فـ («�شعرية املدينة» هي امتداد ل�شعرية املكان ،هذا املكان

ال��ذي ي�شكله اخليال ،ويبنيه يف اللغة على نح��و يتجاوز حدود الواقع الفعلي،
لي�س املكان الفني �أبعادا هند�سية وح�سية وخارجية� ،إمنا �صورة جمالية ،تبدعها
ال��ذات وت�ضفي عليها من ذاكرتها احل�ضارية التاريخية �أبعـادا ال نهائية ،وقد ال

نع�ثر على «�شعرية املدينة» �س��وى لدى ال�شعراء ،الذين يتخ��ذون املكان جتربة

كياني��ة �شامل��ة ،ويحولون مو�ضوعه��م �إىل ق�ضية كلية ،وي�شكل��ون منه �صورة

ورم��زا و�إيقاع��ا� ،أي بني��ة جت�سد ر�ؤية عميق��ة �إىل العامل ،وموقف��ا �صميمـا من
التاريخ)(.)9

ت�صبح الذات املبدعة مقيمة يف اللغة وداخل جغرافيات املدن يف �آن معا ،

فالق�صيدة حتر�ض خيال ال�شاعر وتدفعه الكت�شاف �سرية املدن والأمكنة بغبطة

التذكر التي ت�ساهم يف تر�سيخ مدن الإقامة �أو �أماكن الزيارة يف وجدان النف�س
والقلب.

من الق�صائد اجلميلة والأنيقة التي حتتفي باملدن وحتتفل بالأمكنة ،ق�صيدة

«�شكرا لتون�س» ملحمود دروي�ش من ديوانه الأخري «ال تعتذر عمـا فعلت».
ق�صيدة حتكي �سرية �أمكنة �سكنت يف متخيل ال�شاعـر .ولرثاء لغتهـا وغناهـا
باملكان  /املدينة نثبتها كاملة:

�شكرا لتون�س � .أرجعتني �ساملــا من
حبها  ،فبكيت بني ن�سائها يف امل�رسح
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وتطرح ق�ضية الكتابة عن املدينة �شعريا ،عالقة ال�شاعر باملكان ،حيث
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املدينة كمكان شعري
البلدي حني متل�ص املعنى من الكلمات.
كنت �أودع ال�صيف الأخري كما يودع
�شاعر �أغنية غزلية  :ماذا �س�أكتــب
بعدها حلبيبة �أخرى � ...إذا �أحببــت ؟
يف لغتي دوار البحر  .يف لغتي رحيل
غام�ض من �صور  .ال قرطاج تكبحه  ،و ال
ريح الربابرة اجلنوبيني  .جئت على
وترية نور�س ،ون�صبت خيمتي اجلديدة
فوق منحدر �سماوي � .س�أكتب ههنا ف�صال
جديدا يف مديح البحر � :أ�سطوريـة
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لغتي ،وقلبي موجة زرقاء تخد�ش
�صخرة « :ال تعطني ،يا بحر ،مـا
ال �أ�ستحق من الن�شيد .وال تكـن
يــا بحر � ،أكرث �أو �أقل من الن�شيد !»...
تطري بي لغتي �إىل جمهولنا الأبدي،
خلف احلا�رض املك�سور من جهتني � :إن
تنظر وراءك توقظ �سدوم املكان على
خطيئته  ...و�إن تنظر �أمامك توقظ
التاريخ  ،فاحذر لدغة اجلهتني ...واتبعني.
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�أقول لها � :س�أمكث عند تون�س بني
منزلتني  :ال بيتي هنا بيتي  ،وال
منفاي كاملنفى  .و ها �أنذا �أودعها ،
فيجرحني هواء البحر  ...م�سك الليل يجرحني ،
وعقد اليا�سمني على كالم النــا�س يجرحني ،
و يجرحني الت�أمل يف الطريق اللولبي �إىل �ضواحي

الأندلـــ�س)10(...
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تراهن ق�صيدة حممود دروي�ش على البحث عن �إمكانية �إعطاء املكان
بعدا وجوديا وعمقا �شعريا ،حيث الأمكنة تثري يف ال�شاعر �إح�سا�سا �أليفا بقدرة
اللغة على التقاط تفا�صيل املدن�« .شكرا لتون�س» ت�ؤرخ لعالقة الذات ال�شاعرة
مع املكان لت�صبح املدينة ( تون�س ) ب�أمكنتها املتعددة حالة ذهنية ونف�سية يف
الق�صيدة ال�شاعر ،ولي�س مكانا هند�سيا �أو معماريا �أو جغرافيا فقط � .إن الدخول
يف حب �أو ع�شق مدينة مغامرة الختبار مدى غوايتها �أو �سحرها وقوة ما تفعله
يف املتخيل الإبداعي لكل �شاعر ( لأن �شكل الكتابة عند ال�شــاعر احلديث
هو الذي يخلق فكرا  -عـاملا غري متوقع  .ك�أن اللغة هنا لي�ست املخلوقة ،بل
اخلالقة .والكتابة  -الق�صيدة لي�ست ،هنا� ،شكال �سابقا يح�ضن فكرة الحقة.
�إنها ال تعرب عن �شيء ،ذلك �أنها تعرب عن �شيء هو كل �شيء ،وال تغلق عليه،
و�إمنا تفتحه �إىل ما ال نهاية  -يف تعبري يوحي ب�أنه �صاغ ذاته لتوه ،ال من زمن
ما�ض .فلي�ست الكتابة هنا �شيئا منف�صال كاملهنة ،لي�ست و�صفا وال انفعاال � .إنها
حالة الإن�سان ككل .ومن هنا تعلمنا هذه الكتابة �أنه ما من �شكل معطى حمدد
ميكن �أن يكون يف م�ستوى جتربة كيانية  .فهذه التجربة من طور يتجاوز طور
الكالم ،فكيف �إذن ال يتجاوز طور ال�شكل ؟ ،وتعلمنا هذه الكتابة كذلك �أن
جهل ال�شعراء العرب بهذه احلقيقة هو الذي يبقي نتاجهم �سجني �إطار م�سبق
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املدينة كمكان شعري
ك�أنه �سجني قرب .وتعلمنا هذه الكتابة �أن علم جمال ال�شعر ،وباخت�صار �أن علم
اجلمال ،لي�س علم جمال الثابت ،و�إمنا علم جمال املتغري)(.)11

هكذا تتخذ الكتابة عن املكان  /املدينة يف ق�صيدة حممود دروي�ش قوة
متخيل �شعري يعتمد على الذاكرة اال�سرتجاعية يف تذكر حرارة اللقاء مع
املكان .ومل تكن الق�صيدة ر�ؤية �أو قراءة جديدة للمدينة واملكان وح�سب،
و�إمنا كانت �أي�ضا اختيارا عقالنيا لنمط كتابة �شعرية جديدة وجديرة باكت�شاف
�أ�شياء العامل وتفا�صيله �أي�ضا  .ومن هنا نلم�س كيف �أن جماليات ا�شتغال املكان
يف الق�صيدة العربية املعا�رصة �أ�صبح م�ساهما يف بنـاء اخلطاب ال�شعري العربي
احلديث �إىل جانب الأ�سطورة والرتاث والرمز .و(على الرغم من �أن �شعرية
املدينة حتتل مكانة بارزة يف ج�سد الق�صيدة العربية ،ف�إن االهتمام بها نادر
على امل�ستوى النقدي  .فهو ال يعدو �أن يكون حم�صورا يف �إ�شارات متناثرة هنا
وهناك.)12().
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البنية الإيقاعية
بني االن�سجام الن�صي والت�شاكل املو�سيقي
حممد عبدالبا�سط عيد
يظل الإيقاع بحاجة �إىل البحث املعمق ،بالرغم من كرثة املقاربات

التي تناولته و�أهميتها ،وال يرجع ذلك فقط لأهميته و�صعوبته ،ولكن لتعقده

وتركبه ،واختالف جتلياته وتباين �أ�سبابه �أي�ضا.

والعن�رص القار بالعن�رص املتغري ،وهذا وذاك يعمالن ب�شكل متزامن ،مبا يجعل

الإيقاع منطويا يف حلظة واحدة على املتقابلني معا ،الفردي واجلمعي ،الزمني

وغري الزمني؛ فهو ينبثق �أوال من فرادة التجربة وخ�صو�صيتها .ومن تقاليد

الن�ص الرا�سخة ثانيا ،وهو ثالثا ا�ستجابة لل�سياق العام �أو الظرف املعي�ش .تعمل

ن�ص
هذه الثالثية متعا�ضدة مرتاكبة ،وبها ال يختلف � ُ
ن�ص ما عن �إيقاع ٍّ
إيقاع ٍّ
�آخر فقط ،بل يتحدد بها �أي�ضا ُّ
حظ الن�صو�ص من العمق والت�سطح� ،أو الرثاء
والفقر.

وهذا التكون املتنوع للإيقاع يف الن�ص الأدبي يجعله �أحد الروافد
املُ َ�ش ِّك َلة للر�ؤية الكلية واملُ َت َ�ش ِّك َلة بها الر�ؤية يف �آن ،وين�أى به عن �أن يكون جمرد

جتني�سي� ،أو �إجراء حت�سيني عار عن الداللة.
�سبيل
ٍ
ٍّ
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البنية اإليقاعية بني االنسجام النصي والتشاكل املوسيقي
إبداعا فرديا �شكلته التجربة ،و�إذا كانت التجرب ُة تنبثق
و�إذا كان ال ُ
إيقاع � ً
من �سياقها وع�رصها ،ف�إن هذا ي�شري – َو ْفقًا لإليوت� -إىل �أن هناك روابط «كثرية
مل ت�ستك�شف بعد ،ولعلها غري قابلة كليا لالنك�شاف بني �إيقاع ال�شعر وما ميكن
�أن ُي ْد َعى دون ت�شدد �إيقاع الع�رص»(.)1

ينتمي الإيقاع �إىل الفعل الإبداعي املتفرد� ،أي �أنه ينتمي �إىل اخلا�ص
املتجدد ،ويف هذا اخلا�ص يتخلق نظامه الذي ال يخ�ضع لقانون خارجي �أو
ق َْبلي .وهذه اخلا�صية النوعية للإيقاع – فوق �أنها جعلته بحثا غري مكتمل،
وقانونا غري مت�شكل  -م�صدر خ�صو�صيته وثرائه وحمورية دوره يف كل عمل
�إبداعي ،ولذا وجب البحث با�ستمرار عن ماهيته ووظيفته ،بالرغم من �صعوبة
ذلك.
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و�إذا كان الإيقاع ينتمي �إىل الفعل الإبداعي ،ف�إنه  -كما يرى (بارتون
جون�سون)« -كيان ن�صي معار�ض للوزن الذي هو نظامي� .إنه متغري والوزن
ثابت .فالوزن منط جمرد ُي َت َع َّر ُ
ف عليه بوا�سطة التقطيع ،يخلق نظام توقعاته
اخلا�ص ،جموده اخلا�ص ،و�رسعان ما ي�صبح �إدراكه �آليا .والتنوع الذي تقدمه
املتغريات الإيقاعية للوزن يحطم �آلية الإدراك ويكون مقوما �أ�سا�سيا يف الت�أثري
اجلمايل العام للن�ص»(.)2

فالوزن – مهما يتنوع – ي�شكل اجلانب القاعدي؛ فهو ناجت جمموعة
من التفعيالت ،ولذا فهو ذو طبيعة ثابتة ،وفاعليته احلقيقية مرهونة بامتزاجه
بالإيقاع ،الذي هو «الأ�سا�س الذي يبنى عليه التعبري عن �أفكار ال�شاعر بحرية
تامة»(.)3

فالوزن ي�ضع احلرية يف ن�سق حمدد ،و�إليه يعزى التوقع ال�شعري ،الذي
«ميكن الكلمات من �أن ي�ؤثر بع�ضها يف البع�ض الآخر على �أكرب نطاق ممكن،

ففي قراءة الكالم املوزون يزداد حتديد التوقع»(.)4
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فالوزن ي�شكـل الإطـار املو�سيقى لل�شعر ،والإيقاع ي�شكل روحه،
والقـدرة على التوفـيق بينهـما متنـح التجربـة �أهميتـها ،وقدرتـها على الت�أثـري؛
فـ « �أكرث الأبيات ال�شعرية امتالء باملعنى ،و�أكرثها حيوية ،هي تلك التي تتوازى
فيها حركات الإيقاع املوحية واحلركات العقلية»(.)5

الوزن – �إذن � -أحد نواجت الإيقاع( .)6والإيقاع ناجت عن التجربة وكيفية
متثلها والتعبري عنها ،فهو �أو�سع مدى من الوزن ومن الت�شاكل اللغوي ،واختزاله

يف الوحدات ال�صوتية احل�سية �رضب من التب�سيط املخل(.)7

وعلي ذلك ،فمن ال�رضوري �أن يتجاوز الإيقاع هذا البعد -الذي قد ال
يفرتق فيه الن�ص املدحي عن الن�ص الغزيل� ،أو الن�ص املعا�رص عن القدمي كثريا –
�إىل �أف�ضية مغايرة« .فمن ال�رضوري �أن يتمدد مفهوم الإيقاع لي�ستوعب ما هو
مدرك باحل�س والذوق والذهن»(.)8

املدلول»( .)9وي�ؤكد د�« .شكري عياد» �أن مق�صد «ريت�شاردز» من الإيقاع
«كان  -دون �شك  -الت�أليف بني الأفكار؛ ولعل الوزن ال�شعري والتنا�سب

ال�صوتي مل يخطرا بباله»(.)10

و�إذا كان الإيقاع هو الت�أليف بني الأفكار ،ف�إنه ال يدرك مبعزل عن فرادة
التجربة؛ التي ترتبط – دون �شك  -بحركة الدفقات ال�شعورية التي تقدم منطا
َ
�شكل الإيقاع يف الن�ص وحتدد م�ساراته «فالإيقاع يتبع
معينا من احلركة ت�صوغ
ُ
ويت�شكل بو�صفه �أحد �أهم عنا�رصها ،ولذلك فال قاعدة
مبدئيا حركة الق�صيدة

م�سبقة لإيقاع الق�صيدة»(.)11

فالإيقاع  -يف �ضوء ما �سبق -هو «انتظام الن�ص ال�شعري بجميع
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وهذا ما �أكده «ريت�شاردز» الذي يرى «ا�ستحالة اعتبار الإيقاع �أو
الوزن كما لو كانا ال يتعلقان �إال بالناحية احل�سية للمقاطع ،وكما لو كان من
املمكن ف�صلهما عن املدلول ،وعن الت�أثريات العاطفية التي تن�ش�أ عن طريق
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البنية اإليقاعية بني االنسجام النصي والتشاكل املوسيقي
�أجزائه يف �سياق كلي� ،أو �سياقات جزئية تلتئم يف �سياق كلي جامع يجعل منها
نظاما حم�سو�سا �أو مدركا ،ظاهرا �أو خفيا ،يت�صل بغريه من بنى الن�ص الأ�سا�سية
واجلزئية ،ويعرب عنها كما يتجلى فيها .واالنتظام يعني ُك َّل َعالقات ال َّتكرار
واملزاوجة واملفارقة والتوازي والتداخل والتن�سيق والت�آلف والتجان�س ،مما
يعطي انطباعا ب�سيطرة قانون خا�ص على بنية الن�ص العامةُ ,م َك َّون من �إحدى
تلك ال َعالقات �أو بع�ضها .ولي�س يعني � ٌّأي من تلك العنا�رص الإيقاعية يف تكويناته
اجلزئية ال�صغرية املبعرثة يف الن�ص �شيئا ذا بال� ،إذا هو مل ينتظم يف بنية �إيقاعية
�أ�سا�سية و�شاملة جتمع خمتلف �أطرافه»(.)12
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فاحلركة الإيقاعية تبد�أ مع بداية التجربة ،وتظل �سارية يف الن�ص كله،
وخاف يف �أحيان �أخرى .وهذا يتطلب من
تن�رسب فيه ب�شكل ظاهر �أحيانا
ٍ
الباحث جهدا خا�صا يف تبني «فاعلية هذا الإيقاع يف ت�شكيل املعنى .قد
نح�س �إح�سا�سا قويا بهذه الفاعلية وت�أثريها يف تثبيت العمق املعنوي ،لكن
درا�سة الكيفية التي ت�ؤدي فيها هذه الفاعلية عملها قد تكون بعيدة عن قدرتنا
على الإحاطة بكل جوانبها؛ �إذ مهما حاولنا �إدراك بع�ض الظواهر الإيقاعية
وتف�سريها ف�إن ظواهر �أخرى تظل بحاجة �إىل �إح�سا�س خفي خا�ص بعيد عن
�أي تف�سري ممكن»(.)13

وهذا اخلفاء �أمر منطقي ،وبخا�صة حني يقع البحث يف منظومة عالئقية
معقدة ت�ضم املبدع ون�صه من ناحية ،والن�ص ومتلقيه من ناحية ثانية ،والن�ص
وتقاليده من ناحية ثالثة .فلكل ن�ص �إيقاعه الفريد الذي يحاول ال�شاعر من
خالله «�أن يخلق نوعا من التوافق النف�سي بينه وبني العامل اخلارجي عن طريق
ذلك «التوقيع» املو�سيقي الذي يعد �أ�سا�سيا يف كل عمل فني .ونحن ال نت�أثر
بهذه املو�سيقى �إال لأنها تهيئ لنا حالة من االندماج مع مظاهر التنا�سق والإيقاع
يف هذا العامل اخلارجي ،واملنطبعة يف نفو�سنا يف الوقت نف�سه على نحو �أو
�آخر»(.)14
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وبدهي �أن الو�صول �إىل �إجناز ي�ستوعب هذا الت�صور عليه �أن يتجاوز
البيت الواحد وال�شاهد املفرد الذي قد ي�ضع �أيدينا على حقائق كثرية ،ولكنها
تظل -على الرغم من كرثتها -بال رابط ميكننا من الو�صول �إىل الر�ؤية التي
تالقت بها هذه العنا�رص والأجزاء ،واحتدت بها ومن خاللها املفاهيم ،لتقدم
ر�ؤية خا�صة لهذا الن�ص متيزه عن غريه .كما �أنه -وهذا ال يقل �أهمية عن �سابقه-
ال ي�ضع �أيدينا على خ�صو�صية �إيقاعية يفرتق بها الن�ص املدحي عن الغزيل ،وال
الن�ص احلديث عن القدمي ،بل ي�ستوي به كل الن�صو�ص يف كل الع�صور.
ومن �أجل ذلك ،اتخذت هذه املقاربة البنى الكلية للن�ص مرتكزا لدر�س
الإيقاع ،بو�صفه �أحد البنى اجلوهرية التي ال ميكن ت�صورها� ،أو تبني فاعليتها
مبعزل عن البنى الكلية املكونة للن�ص .وهذا يلزمنا �أن نقدم ن�صا كامال �أو بنية
داللية ذات ن�سق داليل م�ستقل.

�أوال� :إن �إيقاع الن�ص القدمي ال زال – يف كثري من الدوائر -متهما بالفقر
والرتابة ،ومن املعلوم �أن هذه املقولة كانت احلافز الأظهر للخروج على هذا
البناء الإيقاعي.
ثانيا� :إن املدح هو اللون البياين الأكرث عر�ضة لالنتقاد قدميا وحديثا،
فحوكم مرارا مبقيا�س �أخالقي خارجي ،وغري مرة مبقيا�س منهجي داخلي،
جعله يف نهاية الأمر م�س�ؤوال عن �سيادة منط الفحل وتعرث خطى الدميقراطية

يف العامل العربي(.)15

ثالثا :لقد �آثرت هذه املقاربة ن�صا �أيوبيا لأمرين:
الأول :متتع هذا الع�رص (567هـ1171/م –648هـ1250/م) يف ذاكرة
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*
لقد اختارت هذه املقاربة �أن تطبق هذا الت�صور على الن�ص القدمي ،وعلى
غر�ض املدح يف الع�رص الأيوبي بخا�صة ،للأ�سباب التالية:
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التلقي بح�ضور خا�ص؛ �أوجدته انت�صاراته الباهرة .الأمر الذي جعله �أحد �أهم
الع�صور التي �شهدت ازدهار املديح .يت�أكد لنا ذلك من مالحظة تقدم غر�ض
املديح لدى جل �شعراء هذه الفرتة(.)16

الآخر :الرغبة يف مراجعة �أحكام القيمة التي انتهت �إىل القول بجمود
ال�شعر وغريه من الفنون يف هذا الع�رص وما تاله.
يف هذا ال�ضياء ،وبعد قراءة فاح�صة ل�شعر املديح يف ع�رص الأيوبيني ميكن
القول� :إن هذا الن�ص تتعدد �أمناطه الإيقاعية وتتنوع ،وهذا ميكنه من االتفاق
مع الن�صو�ص ال�سابقة ،وميكنه �أي�ضا من االختالف معها ،ليقيم �إيقاعه اخلا�ص،
املنبثق من �إيقاع ع�رصه.
تقت�رص املقاربة هنا على النمط الإيقاعي الأبرز لهذا الن�ص ،وا�ضعة �إياه

يف ظرفه وع�رصه ،وتقاليد جن�سه ،وبناه اجلزئية والكلية(*) التي ان�شغل بها
املديح على امتداد رحلته الطويلة .وهذا ما نطلق عليه:
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الإيقـاع املركـزي:
ينطوي الن�ص املدحي  -ب�شكل عام  -على منظومة مفهومية( )17تدور
كلها حول املمدوح /املركز /املتفرد .حيث يغدو املمدوح مركزا لدائرة يزداد
ات�ساعها بات�ساع الف�ضاء الن�صي وامتداده .يف هذه الدائرة تبدو املفاهيم يف
حالة حركة جدلية ي�أخذ كل منها من الآخر ويعطي؛ فاملفاهيم تتحرك من
املركز �إىل الأطراف حركة تنعك�س على املركز عمقا وات�ساعا .وهذه احلركة
تبلور لنا ما ميكن ت�سميته بالإيقاع املركزي ،الذي ميكننا من احلديث عن عالقة
البيت الأول بالبيت الأخري ،وعن عالقة الن�ص برمته مبركزه على امتداد �أبياته.
فهذا الإيقاع ميكن مالحظته من خالل الطبقة الداللية التي ي�ضيفها كل
مفهوم الحق ل�سابقه؛ فت�أثري الإيقاع «يعتمد على ما �إذا كانت هناك عالقة تربط

بني الأجزاء التي يت�ألف منها الكل»(.)18
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يعد هذا النمط الإيقاع الرئي�س للن�ص املدحي؛ فهو ي�ستمد جذوره
من تقاليده الرا�سخة ،وكان لزاما على املبدع �أن ير�ضخ له ر�ضوخه ل�سلطة
التلقي التي �شكلت هذه التقاليد وت�شكلت بها ،فال يزيدها تقد ُم ال�سنني،
وتراكم الن�صو�ص �إال ر�سوخا .وميكن تلم�س هذا النمط يف كل ن�ص مدحي ،ال
ُ
يرتبط بحدث تاريخي حمدد ،ولكنه ي�سعى فقط �إىل امتداح النموذج الإن�ساين
املتعايل.
وقد ارت�أينا �أن نثبت الن�ص امل�ست�شهد به كامال يف �صدر الدرا�سة ،و�أال
نحيل املتلقي على الديوان ،رغبة يف تي�سري املتابعة.
يقول البهاء زهري( :الكامل)
يت ِ�إىل ال�� َع�لا ِء ِبه َِّم ٍة
َ - 1ولَ��قَ��د َ�س َع ُ

��ق
��ل��ح ُ
ِ�����س��ع��يِ��ي �أَنَّ������� ُه ال يُ َ
تَ��ق�����ض��ي ل َ

فت مِن َمل ِِك ال َّزمانِ بمِ َوق ٍِف
َ - 3و َو َق ُ

ِ��ق
��ل��ب ال��� َّده��� ِر ف��ي�� ِه يَ��خ��ف ُ
�أَل���ف ُ
َ���ي���ت َق َ

لت رُ�ساد َِق املَل ِِك الَّذي
َ - 2حتّى َو َ�ص ُ

 - 5ال�صال ُِح املَ��ل ُ
ِ��ك الَّ���ذي ِل�� َزم��ا ِن�� ِه
َ - 6مل ٌ
��ح�� ِّد ُث َع��ن َ�أب��ي�� ِه َو َج�� ِّد ِه
ِك يُ َ
�َ - 7س َج َدت لَ�� ُه َحتّى ال ُعيو ُن َمهابَ ًة
��اب َخ�صيبَ ٌة َ�أكنافُه
��ب ا َجل��ن ِ
َ - 8ر ْح ُ

���ق
�����م ال���� ِّد ِ
َق ْ
ي����ن يل يَ���تَ����أَلَّ ُ
����د َ
الح جَ ْن ُ

������ق
�����س�� ٌن يَ��ت��ي�� ُه بِ���� ِه ال��� َّزم���انُ َو َرونَ ُ
ُح ْ
��ق
��ح ُ
���ر َك يف ال�� ُع��ل��ى ال يُ��ل َ
َ���س��نَ�� ٌد لَ��� َع ْ
���م ُ

ن يُ��قْ��بِ��لُ تُ��ط�� ِر ُق
�أَ َو َم���ا تَ���را َه���ا حِ ��ي� َ

فَ�� َل َ
����ق
��دي��ر عِ ��ن�� َده��ا َو َخ���� َو ْرنَ ُ
��ك ْ
��م َ���س ٌ

�ش �إِال يف ذَرا ُه ُمنَ َّك ٌد
 - 9فَال َع ْي ُ
 - 10يَا عِ �� َّز َم ْ��ن َ�أ ْ�ض َحى ِ �إلَي ِه يَنتَمي

َوال�������� ِر ُ
��ق
زق �إِال مِ���ن يَ��� َدي��� ِه ُم َ
�����ض��يَّ ُ
��ق
�����ن َ�أ ْم�������س���ى بِ����� ِه يَ��تَ�� َع�� َّل ُ
َو ُع����ل���� َّو َم ْ

 - 12يَ��دع��و ال�� ُوف��و َد لمِ��الِ�� ِه َف َ
��ك���أَنمَّ��ا

َ���ر ُق
يَ���دع���و َع��� َل���ي��� ِه ف َ
َ�����ش��م�� ُل�� ُه يَ���تَ���ف َّ

ال�ص ْن ُع اجلَميلُ تَ َ�صنُّ ٌع
� - 11أَ ْق َ�س ُ
مت َما ُّ

����ق َ
��ق
ال����ك����رميُ تَ َ
��خ�� ُّل ُ
ف��ي�� ِه َوال ا ُخل���� ُل ُ
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َ - 4ف���إِلَ��ي َ
ال�س َما ِء َف�إِنَّني
��ك يا جَ ْن َ
��م َّ

ُ
ِ���ف امل ُ
�������س�َت�ز ُِق
تَ���ق ُ
����ل����وك بِ���ب���ابِ��� ِه تَ
رَ
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ِ��ن �إِىل ال��طِ ��را ِد جِ ��ي��ا ُد ُه
� - 13أَبَ���داً حَت ُّ

�������ش��� ُّو ُق
�������ش��� ُّو ٌف َوتَ َ
فَ�� َل��ه��ا �إِلَ����ي���� ِه تَ َ

�����ص َوال��� ُّ��س��ي ُ
��وف تُ َ�صف ُِّق
مر تَ��ر ُق ُ
ف ُّ
َال�س ُ
حَ����ت ال�� َع َ
�����ش�ر ُق
�����در ُم ِ
ت َ
��ري��ك�� ِة مِ���ن��� ُه بَ ٌ

مي�س تَ َط ُّرباً
 - 14يُبدي لَ َ�سط َو ِت ِه ا َخل ُ
��ر با�سِ لٌ
��ي ال َم��تِ�� ِه هِ �� َزبْ ٌ
 - 15يف َط ِّ

 - 16يُروي القَنا ِب َد ِم الأَعادي يف ال َوغى

فَ���ل َ
ؤو����س َوت����ور ُِق
ِ���ال���ر� ِ
��ر ب ُ
ِ���ذاك تُ�� ْث��مِ ُ

ِ��ن َهيبَ ٍة
 - 17مَي�ضي فَيَ ْق ُد ُم َج ْي َ�ش ُه م ْ
��وب َم��ه��ابَ�� ًة َو حَمَ��بَّ�� ًة
َ - 18م�ل��أَ ال��قُ��ل َ

ع�ش ُق
���ب َواملَ����ك����ا ِر ُم تُ َ
أ���س يُ���ر َه ُ
فَ��ال��بَ��� ُ

�����ش�ر ُق
َج��ي��� ٌ��ش يَ�� ُغ ُّ
�����ص بِ��� ِه ال��� َّزم���انُ َويَ َ

جوب �آف َ
َ��اق البِال ِد جِ يا ُد ُه
�َ - 19ستَ ُ

���ق
َ���ي��� َل ُ
َويُ�������رى لَ����� ُه يف كُ�����لِّ ف ٍّ
َ�����ج ف ْ

 - 21لَـبَّ َ
�ْي� املُلوكِ ِب�أَ�رسِهِ ْم
يك يا َخ رْ َ
 - 22لَـبَّ َ
يك �أَلفًـا �أَيُّهـا املَـل ُِك الَّــذي

َ��ر ُق
َج َ��م��ـ�� َع الق َ
ُلــوب نَ��والُ��ـ��ـ��ـ�� ُه املُ��تَ��ـ��ف ِّ

 - 20لَـبَّ َ
���ر َّد لأَم��� ِر ِه
يك ي��ا َم ْ
��ن ال َم َ
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َو�إِذا َدع����ا ال��� َع���يُّ َ
���وق ال يَ���تَ��� َع��� َّو ُق
���ق
َو�أَ َع�������� َّز َم���ن تحُ����دى �إِلَ����ي���� ِه ا َلأي���نُ ُ

*
يحدد الن�ص منذ البداية مركزه .وهذا هو ما مييز الن�ص املدحي ب�شكل

عام ،فهو ن�ص يدور حول املمدوح ،بو�صفه مثاال رمزيا فائقا حينا ،وحول

ُم ْن َجزه املتعايل على التكرار حينا �آخر .ويف احلالني ي�شكل املمدوح مركز

الن�ص .وهذا ما يجعل هذه البينة متتاز ب�إيقاع يتحرك من املركز �إىل الأطراف،

ومن الأطراف �إىل املركز مرة �أخرى؛ فتتعاظم طبقاته الداللية ويرتاكم بع�ضها
فوق بع�ض.

الدال (ملك) املركز الذي تدور حوله املفاهيم التي ان�شغل بها
ُي َ�ش ِّك ُل َّ

الن�ص ،لرتتد �إليه مرة �أخرى ،وتظل يف هذه احلركة التبادلية من امللك  /املركز،

�إىل الأطراف /املفاهيم ،وهي لي�ست حركة �آلية فارغة من املعني ،ولكنها

تعود يف كل مرة حمملة باملعنى �إىل املركز ،جمتذبة – يف هذه احلركة � -أف�ضية
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خمتلفة ،ولكنها  -وهذا ما يحقق لهذا الإيقاع �سيمرتيته وتناغمه -منتظمة
انتظاما فائقا ،عرب �أدا ٍء لغوي دال على املركز ،فقد يكرر لفظ امللك� ،أو ي�ستبدله
بال�ضمري الظاهر حينا وامل�ضمر حينا �آخر.
وال �شك �أن الإيقاع على هذا النحو له فاعليته يف حتقيق ال�سبك

الن�صي( ،)19مبا يوفره ل�سطح الن�ص من ترابط لغوي حمكم ،وهو ما ي�ؤدي
بال�رضورة �إىل ترابط عامل الن�ص ومتا�سك �أجزائه.
ي�ؤ�س�س كل بيت منفردا ،وكل جمموعة �أبيات جمتمعة ،لإ�ضافة داللية
جديدة ت�ضاف �إىل املركز ،الذي يزداد عمقا وتكت�سب دائرته مزيدا من
االت�ساع .وعلى هذا النحو ميكن النظر �إىل منطلق الإيقاع وتنويعات الأطراف
على املركز:

�أوال :ال�سعي والوقوف:
ال�سعي حركة حمددة نحو هدف ما ،هو ما �سيتوقف �إزاءه الن�ص.
وال�سعي والوقوف هما فعل املبدع� ،أو هما حركة اخلارج �إىل الداخل ،الذي
هو اكت�شاف للمبدع وا�ستحقاق لإرادته.
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فتكرار املادة «�سعى» امل�سندة �إىل (تاء) املتكلم �أوال يف (�سعيت)،

عالمــات

البد لل�سعي من الوقوف عند نقطة حمددة ،ت َُ�ش ِّك ُل َه َد َ
ف احلركة،
الن�ص بهذا املركز الذي
وهي «العالء� /رسادق امللك» .ومن املنطقي �أن ين�شغل ُّ
ا�ستحق كل هذا العناء.
ال�سعي �أن يف�ضي �إىل نوع من املعرفة ،و�ش�أن املعرفة كرثة عالمات
و�ش�أنُ َّ
التثبت التي يريد الن�ص �أن يوجه متلقيه �إليها .وهنا يزداد ح�ضور الدوال
املكررة ،الدالة على التثبت والفرحة بالو�صول ،والرغبة يف نقل هذا الك�شف
�إىل املتلقي:

318

البنية اإليقاعية بني االنسجام النصي والتشاكل املوسيقي
وامل�ضافة �إىل (ياء) املتكلم ثانيا يف (�سعيي) – يف البيت الأول  -ي�ؤكد
خ�صو�صية «ال�سعي» ،وامل�سافة التي تف�صل بني الذات ومو�ضوعها ،كما ي�ؤكد
الوعي بوعورة الطريق ،ومقدار ما يتطلبه من جهد وثقة يف قدرة الذات على

الو�صول �إىل الهدف .ومن ثم فال�سعي لي�س ترفا ،وال�ساعي لي�س متخبطا� ،إنه

�ص عرب الفعل املا�ضي امل�ؤكد بـ (لقد) على الو�صول ،واثق من نف�سه ،عامل
ُم رِ ٌّ

بعجز الآخرين ،لذا كان ال�سعي دائما (ال يلحق).

يف هذا الإطار الذي جت�شمت فيه الذات كل هذه ال�صعاب ،و�أنفقت

كل هذا اجلهد ،من املنطقي �أنها حني ت�صل �إىل مرادها ت�ست�شعر لذة الو�صول

وفرحة حتقيق الهدف ،وهنا يتكرر دال (امللك) خم�س مرات ،يف �أربعة �أبيات،
جاء مفردا �أربع مرات ،وجاء على �صيغة اجلمع مرة واحدة يف �سياق املقارنة

بني امللك وغريه من امللوك الذين يقفون ببابه يطلبون العطاء.
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تنت�رش �أ�صوات «املد واللني» يف الأبيات الثالثة الأُ َول (خم�س ع�رشة

مرة) ويف هذا النموذج ب�شكل عام ،لت�ضفي على الهدف املن�شود من حركة
ال�سعي “املمدوح” �أبعادا �إ�ضافية جتعل املركز ممتدا يف الف�ضاء امتداد الآمال يف

الو�صول �إليه .ف�أ�صوات اللني تتميز بامتداد م�ساحتها ال�صوتية ،امتدادا يك�سب
الوحدة اللغوية �أبعادا �إ�ضافية فوق طاقتها املعجمية.

تكت�سب الفرحة بالو�صول مزيدا من احل�ضور بالرتكيز على لقب

�آخر �أكرث خ�صو�صية عرف به املمدوح وهو «جنم الدين» عرب مقارنته بنجم
ال�سماء:

َف�إِلَ َ
ال�سما ِء َف ِ�إنَّني
يك يا جَن َم َ

الديـن يل يَتَـ�أَلَّ ُـق
الح جَن ُـم
ِ
َقـد َ

وجد
لنجم ال�سماء �أهمية بالغة يف الهداية والإر�شاد ،لكن الن�ص قد
َ
ارع ،فلم يعد بحاجة �إىل
نجَ ْ َمه الأعلى القادر على توفري �أ�سباب للهداية ال ت َُ�ض َ
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ما �سواه .لقد ان�ضم جنم ال�سماء �إىل امللوك طالبي الرفد ،لقد َل ِف َظ الن�ص كل هذه
املراكز املتوهمة بعيدا لي�ضعنا �إزاء مركز واحد� ،شديد احل�ضور.
ال تكتمل فرحة الو�صول �إىل امللك �إال باالطمئنان �إىل قدرته على
الزمان ،ما مدى هذه القدرة ؟ ،و�إىل �أي حد ميكن الركون �إليها ؟ فالثقة يف
قدرة امللك على احلماية واملنعة �أحد �أهم �أ�سباب الت�سليم والإذعان .فاخلوف
َ
القارة
من الزمان وقدرة امللك على كفاية رعيته
�رصوف الدهر هو �أحد املفاهيم َّ
التي ان�شغل بها املديح .وهذه القدرة تعلل للرتكيب املجازي الذي يخفق فيه
قلب الدهر:
فت مِن َمل ِِك ال َزمانِ بمِ َوق ٍِف
َو َو َق ُ

لب ال َده ِر في ِه يَخف ُِق
�أَلف ُ
َيت َق َ

ال يريد الن�ص من امللك �أكرث من ت�أمينه غوائل الأيام ،ولعل �شد َة �ضغط
�سبب هذا اال�ستدعاء ال�رسيع:
هذا املفهوم  -على امل�ستوى الإن�ساين العام ُ -
قد يدل التكرار ،يف عمومه على الت�أكيد ،ولكنه �أي�ضا قد يدل على ما
يقابل ذلك ،يدل على القلق وال�شك ،وتظل �إ�شكالية الزمن الذي يتيه على غريه
من الأزمان جمرد �أمنية من الأماين ،ف�أن يكون املمدوح قادرا على احلماية من
غوائل الدهر هي جمرد �أمنية مطلقة ،تت�أبى على التحقق والنفاذ ،ولكن الإن�سان
ال ميلك يف النهاية غري البحث ,وال�سعي عمن ميكنه احتواء الأمنية ,و�إتاحة
الفر�صة للحلم �أن ينمو بدل �أن ميوت.

ثانيا :التعريف والت�أ�صيل
من التعريف والت�أ�صيل تبد�أ هذه احلركة ،التي ت�ضاف �إىل الوقوف
ال�سابق ،وهذا الرتتيب يعك�س منطقا يريد �أن يحرر الدال قبل �أن ينطلق يف
تبطينه بالدالالت التي �ستتواىل تباعا ،فالن�ص ال يكتفي بامللك ،وال بـ «بنجم
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ال�صـــال ُِح املَـل ُ
ِــك الَّذي ِل َزمانِـ ِه

ــق
ُح�ســ ٌن يَتيــ ُه ِب ِه ال َزمـــانُ َو َرونَ ُ
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الدين» ،بل ي�رص على البحث عن �أبعاد للمركز ت�ؤهله لأن يكون �صاحب هذا
االمتياز:
َمل ٌ
ِك يُ َح ِّد ُث َعن �أَبي ِه َو َج ِّد ِه

لح ُق
مر َك يف ال ُعلى ال يُ َ
َ�سنَ ٌد لَ َع ُ

ترتد هذه احلركة على امللك جنم الدين /املركز ،فهو يكرر الدال الأول
م�سندا �إليه الفعل (يحدث) ،وهنا ال يكتفي الن�ص بالأب ،بل يتجاوز ذلك �إىل
اجلد ،وهذا هو التحرير الذي ميار�سه الن�ص على اللغة والإن�سان .وال تفوتنا
هذه الإ�شارة �إىل ال�سند ،الذي هو �أحد ا�صطالحات املحدثني ،فقد انتهي
الن�ص ،فيما �سبق ،من املنت؛ �أي �أنه قد حتقق من �أبعاد املركز �سندا ومتنا .ت�ؤ�س�س
حركة الت�أ�صيل يف هذا البيت للمركز الذي وقف �إزاءه الن�ص؛ لتنطلق �إىل �آفاق
املفاهيم التي يراه جديرا بها.

ثالثا :رحب اجلناب
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ميثل املدح بالكرم ع�صبا رئي�سا يف ن�ص املديح ،وهو هنا حركة �إيقاعية
�ضمن منظومة �شاملة ،تلي على وجه اخل�صو�ص احلركة ال�سابقة .فالذي ال �شك
فيه �أن ترتيب املفاهيم له داللة تك�شف عنها العالقات بينها .وهنا ،يجب التنبه
لداللة الظهور املبكر للكرم ،فهو احلركة الأبرز املرتدة على املركز ،وهي تلي
حركة الت�أ�صيل ال�سابقة ،الأمر الذي يجعل منه ،يف النهاية ،نتيجة مرتتبة على
الت�أ�صيل والتجذير الن�صي للممدوح يف التاريخ:
ناب َخ�صيبَ ٌة �أَكنا ُف ُه
حب ا َجل ِ
َر ُ

دير عِ ن َدها َو َخ َورنَ ُق
َف َل َكم َ�س ٌ

ي�ستهل الت�أ�سي�س ملفهوم الكرم بالتعبريين الكنائيني «رحب اجلناب»()21

و«خ�صيبة �أكنافه»( .)22وهما كنايتان تلتقيان حول دالالت الكرم كما كان
ينظر �إليها العربي .فاجلناب الرحب هو املكان الذي يحيا فيه الكرمي ،وهو
الرحل ،كما تقول املعاجم .والكنف هو الظل واحلماية وهو الناحية �أي�ضا .ف�إذا
كانت الكناية ت�ؤدي املعني ب�شكل غري مبا�رش ،فاملر�سل «يريد �إثبات معنى من
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املعاين ،فال يذكره باللفظ املو�ضوع له يف اللغة ،ولكن يجئ �إىل معنى هو تاليه
وردفه يف الوجود ،فيومئ به �إليه ،ويجعله دليال عليه»(.)23

الن�ص على م�ستويني
و�إذا كان هذا هو احلد البالغي للكناية ،ف�إنه يفتح َّ
الن�ص
من الداللة ،م�ستوى واقعي �صلب ،و�آخر معنوي رهيف ،كما يفتح َّ
�أي�ضا على واقعني زمنيني :واقع �آين ظريف ،و�آخر مطلق متحرر� .أي �أن الن�ص
قد امتدت �آفاقه �إىل �آماد ح�ضارية �شديدة اخل�صو�صية ،وهذا ما يجعل الكناية
واحدة من التعابري املجازية اخلا�صة« ،ف�إذا كانت اال�ستعارة تعرب مبفاهيم ،ف�إن
الكناية حتيل بكيانات ،واال�ستعارة غالبا ما تكون ت�صورية ،يف حني �أن الكناية
غالبا ما تكون مرجعية»(.)24

وال تنتهي الكناية يف ال�شطر الأول ،بل ت�شدها كم اخلربية �إىل كناية
�أخرى يف ال�شطر الثاين ،ت�سهم يف �إ�ضفاء �أبعادٍ داللية �أخرى على الكنايتني
ال�سـابقتني� ،أبعـادٍ تاريخية باذخة احل�ضور ،فـ (ال�سـدير ،واخلورنـق) ق�صـران
لـ «النعمان بن املنذر» .فهذه الإ�ضافة متنح الداللة الكنائية �أفقا ح�ضاريا ،له يف
ثقافة املتلقي ح�ضور كاد من فرط متيزه �أن يكون �أ�سطوريا.
نحن �إزاء حركة لها �أبعاد مو�ضعية وا�ضحة ،ولها �أي�ضا �أبعاد تاريخية
قادرة على التحليق مبو�ضوعها يف �أف�ضية َخلاَّ قَة .فهذا االنفتاح الداليل لآفاق
الكناية يعلل ملا يليه ،ف�إذا كان املمدوح على النحو ال�سابق ،فالنتيجة التالية
تكون م�رشوعة مربرة:
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فهذا االمتداد يجعل الن�ص م�شدودا �إىل الواقع ،ويجعل الكناية �أكرب من
جمرد تركيب جمازي� .إنها جماز له بالواقع اخلارجي �أوثق الأوا�رص ،بل �إن جتاهل
هذا الواقع �أو اجلهل به قد يجعل بع�ض الكنايات ع�صية على الفهم .وهذا
االمتداد يجعل الكناية جتاوز بعدها الرتكيبي املغلق ،فتغدو �شاهدا على جمموعة
القيم احل�ضارية الفاعلة يف ع�رص ما ،وحافظا لها من ال�ضياع.
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ي�ش �إِ اّل يف ذَرا ُه ُمنَ َّك ٌد
فَال َع ُ

َوال ِر ُ
زق �إِ اّل مِن يَ َدي ِه ُم َ�ضيَّ ُق

تزداد عرب التوازي النحوي( )25املظاهر املو�سيقية للإيقاع ،فدوال
ال�شطر الأول وبنيته النحوية تتطابق مع دوال ال�شطر الثاين وبنيته النحوية �أي�ضا،
وميكن متابعتها على هذا النحو:
الر ُ
زق
فَال َع ُ
ي�ش = َو ِ
�إِ اّل يف = �إِ اّل من
َذرا ُه = َي َد ِيه

ُم َن َّك ٌد = ُم َ�ض َّي ُق.
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لقد حر�ص الن�ص يف البيت ال�سابق على تقدمي مفهوم مطلق للكرم عرب
الكناية ،ولكنه هنا ُي َح ِّدده نوعا ما ،فهل يريد الن�ص �أن ي�ؤطر املطلق ال�سابق يف
املُحكم احلايل ؟ ،فاحلايل يتعلق باملعتفني ،وال�سابق يتعلق باملانح .وال بد من
جمال تتك�شف فيه وبه املقدرة ،يحدد احلايل للمعتفني ما ميكن �أن يح�صلوا عليه،
لكنه �أي�ضا يحذرهم من البعد عنه والتحلق حول غريه.
�إن الكيفية التي يقدم بها التق�سيم الرتكيبي ُت َع ِّ�ض ُد هذا املعنى ،حيث تنه�ض
كل وحدة يف موازاة �أخرى ،ال فراغ ميكنه �أن يذهب بالداللة مذهبا يغاير ما
ذهب �إليه الن�ص ،فكل ثغرة قد �أغلقت ،ومن ثم بدا كرم املمدوح للمتلقي ممتدا
منت�رشا يف كل مكان ،فال �سبيل �أمامك �إذا �أردت رغيد العي�ش ووفري الرزق
�إال املمدوح .وهذا التوجه يبدو �شديد االرتباط مبنظومة الفنون العربية ،التي
ترتافد �أفكارها من روح واحدة ،فقد الحظ النقاد هذا الزخم الت�شكيلي يف
فن «الرق�ش» وعزوا الدافع �إليه «ب�أنه الفزع من الفراغ .وهذا الفزع قدمي عند
ال�شعوب البدائية ويف فنونهم ،ولكنه عند العرب يبدو مت�أكدا بنزعة ُملحة،
وهي حماربة �إبلي�س التي ال يقابلها بالأهمية �إال عبادة اهلل ذاته»(.)26
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ال ينف�صل الفقر ،مبفهومه العام ،عن �إبلي�س ،كما ال ينف�صل الفراغ
عن ال�ضياع والتيه يف فيايف وا�سعة مرتامية الأطراف .وال بد من ملء الفراغ،
وحماربة الفقر ،وهذا ما يحاوله الت�شكيل اللغوي والبناء املحكم.
يا عِ َّز َمن �أَ�ضحى �إِلَي ِه يَنتَمي

َو ُعـل َّو َمن �أَم�سى ِب ِه يَتَ َع َّل ُق

الزلنا مع التق�سيم ،ال زلنا مع ال�شعر حني ي�صخب �إيقاعه ،وجتلجل
تناظر وتوازٍ دال على عظم الدعوى و�إغراء النتائج:
�أ�صواته يف
ٍ
يا عز من = (يا) علو من
�أ�ضحى � /أم�سى
�إليه ينتمي = به يتعلق.

ال تتمحور الفاعلية اخلطابية للنداء يف جمرد العالقة املحدودة بني
طرفني ،يطلب �أحدهما من الآخر �أمرا ما .فالنداء دعوة تعتقد يف التحلق حول
زرافات ووحدانا� ،إنها تعني
املمدوح ،وتتطلع �إىل �أف�ضية منتظرة ي�أتيها النا�س
ٍ
الع َّز والعلو ملن �أرادهما .ال فراغات هنا �أي�ضا ،فما من �سبيل �سوى املمدوح،
ِ
وما من هدف غري العز والعلو .فالتق�سيم هنا يج�رس امل�سافة بني الرغبة يف معانقة
الوجود املطلق وجتليات هذا الوجود.
ال�صن ُع اجلَميلُ تَ َ�صنُّ ٌع
ق�س ُ
مت ما ُّ
�أَ َ

فيـ ِه َوال ا ُخلـ ُل ُق َ
ريـم تَ َخ ُّل ُق
الك ُ

عالمات  ،ج  ، 70مج  ، 18شعبان 1430هـ  -أغسطس 2009

ت��زداد الب�ش��ارة مع امت��داد امل�ساح��ة الزمني��ة لأ�صوات الل�ين بروزا
وح�ض��ورا ،كما تزداد فاعلي��ة التق�سيم مع الرتادف والتقاب��ل تنوعا و�شموال.
يرت�سخ هذا بتطابق الوقفة العرو�ضية مع الوقفة املعنوية التي ت�شكلها الوحدتان:
املن�شد الفر�ص َة
التطابق
يا عز من (متفاعلن) = وعلو من (متفاعلن) ،حيث مينح
َ
ُ
لتنغيم كالمه مبا يج��ذب متلقيه نحو هذا الأفق ،ومبا مينح هذا الأفق الفر�صة –
بف�ضل �أ�صوات املد واللني – كي ينمو ويتعاىل ويزداد جت�سدا وح�ضورا.
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ميكننا �أن نعد اجلنا�س �شكال من التوريق ،متاما كما يفعل الفنان العربي
يف الرق�ش ،حيث متتد التوريقات الت�شكيلية امتدادا غري نهائي ،مينح الذهن
مزيدا من التحرر واالنطالق ،ويف الوقت نف�سه ف�إن هذا الت�شكيل ينتهي �إىل
�أ�صل واحد� ،إىل جذر واحد ال يتجز�أ ،هو م�صدر التعدد والتنوع .يجمع
اجلنا�س بني الوحدة والتنوع ،منطويا على رمزية عالية ،ال يت�ساوى فيها على
نع مع ال َت َ�ص ُّنع وال ا ُ
خل ُل ُق مع ال َت َخ ُّلق ،فهناك قرابة لفظية،
امل�ستوى القيمي ُّ
ال�ص ُ
وهناك �أي�ضا تقابل قيمي َيق َْب ُل ال َ
آخر .ف�أ�شكال البديع �أكرب من �أن
أول
ُ
ويرف�ض ال َ
تنح�رص يف جمرد التح�سني �أو الزخرفة ال�شكلية «فكثريا ما �أطل هذا الذي ن�سميه

بديعا على �إدراكات �أ�سطورية ورمزية»(.)27

نحن �إزاء بنية موارة باحلركة تدعو متلقيها �إىل �أن ي�شارك يف هذا البناء
اخلا�ص ،حتفز فيه ملكة الت�شكيل كي يقارب بذهنه ما قد قاربه بب�رصه «�إننا �إزاء

بنية متحركة ولي�ست �ساكنة ،و�أمام قالب يولد جملة تكوينات مت�آلفة»(.)28
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(�ص َن َع) �إىل ال�صنع �إىل الت�صنع ...ومن اجلذر
ميكننا �أن ننطلق من اجلذر َ
(خ َل َق) �إىل اخللق �إىل التخلق ...فكل وحدة لها معناها امل�ستقل بنف�سه واملت�صل
َ
مبا قبله ،وهكذا جند �أنف�سنا يف قلب نظام رمزي خا�ص يتخلق يف رحمه تعدد
كوين ال ينتهي ،ولكنه يرتد �إىل �أ�صل واحد ،له بال �شك ،داللته النابعة من

الروح العربية التي مبعثها العقيدة الوحدانية(.)29
يتابع الن�ص:
يَدعو ال ُوفو َد لمِ ا ِل ِه ف ََك�أَنَّـما

يَدعـو َع َلي ِه ف ََ�شم ُل ُه يَتَف ََّر ُق

(يدعو لـ  ...ويدعو على )...تتقارب الوحدتان �صوتيا ،ولكن بينهما
نظام كامل من القيم واملفاهيم التي تنبثق من هذه الروح ،فبني الأوىل والأخرى
الكثري من التقابل والت�ضاد داخل هذا النظام ،فالكرمي يدعو لـ� ...إميانا منه ب�أن
املال �سوف يربو ويزيد ،فلن يهلك منه �شيء� .أما املال يف (يدعو على ،)...فهو
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حطام تذروه الرياح ،بني الدعوتني �إذن َب ْونٌ كبري ،ي�سعى النظام القيمي الذي
يقع مفهوم الكرم يف العمق منه �إىل التحلق حول (يدعو لـ) .
ولكن الن�ص ال يريدنا �أن ن�سلم بهذه التفرقة بني الدعوتني� ،إنهما داخل
الن�ص م�شتبهتان ،غري منف�صلتني ،ت�شدهما (ك�أمنا) وتريدنا �أن نقارب الن�ص وفق
هذه الر�ؤية .هذه الر�ؤية تخل�ص �إىل ت�صور مطلق للكرم ،ت�سيطر على املمدوح
فيه فكر ُة العطاء ،عطاء �أ�سطوري ال يبقي على املال وال يريد ذلك� .إنه على
الدوام ينبذ املال وينف�ض منه يديه ،جاذبا �أ�صحاب احلاجة ،وهم (وفود).

رابعا :ارتداد القوة الباهرة ومتددها

لنتذكر با�ستمرار �أننا ال نتحدث عن حركات �إيقاعية منف�صلة ،و�إمنا عن
حركات متتابعة ،ت�سلمنا كل حركة �إىل التي تليها ،وهذا التتابع يحتم وجود
عالئق بني املفاهيم .وهنا ،ميكننا �أن نت�ساءل عن العالقة بني الكرم والقوة
كيف �أ َّث َر الكرم ،احلركة ال�سابقة ،على القوة ،احلركة التالية ؟ هنا
املبهرة� ,أو َ
ميكن للإيقاع �أن يكون فاعال يف �إيجاد العالقة بني املفاهيم وعامال م�ؤثرا يف
حبك الن�ص و�سبكه.
فالكرم �رضورة بها ت�ستمر احلياة ،وهو �أي�ضا امتالك ،واالمتالك قوة،
�ص وجودا ل�ضعيف .بني
وال بد �أن يكون املمدوح كرميا قويا ،فال يرى ال َّن ُّ
الكرم والقوة كثري من العالقات التي ت�سفر عن وجود خا�ص:
�أَبَـداً حَت ُِّن ِ�إىل الطِ را ِد جِ يا ُد ُه

َف َلها ِ�إلَيـ ِه تَ َ�شـ ُّو ٌف َوتَ َ�شـ ُّو ُق
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هذه هي احلركة الإيقاعية الرابعة املرتدة على املركز؛ حيث املر�سل واقفا
امل�سيطر هنا حرك َة هذا املفهوم �إىل
الغائب
�ضمري
�أمام «ملك الزمان» .ي�شد
ِ
ِ
ُ
املركز ،الب�ؤرة التي ال يريدنا �أن نن�شغل عنها بغريها ،مبا يعمل على ا�ستكمال
جوانب ال�صورة املكثفة التي �أطلقت يف بداية النموذج ،وتولت احلركات
الإيقاعية املتتابعة تو�سيعها وجتذيرها.
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ينطلق املفهوم من دال له خ�صو�صيته الزمانية (�أبدا) ،فال تغري ميكن �أن
يلحق هذه الر�ؤية ،هنا مقاومة مطلقة ،ال تخ�ضع ملحددات الزمان �أو موا�ضعات
املكان .يرتبط الأبد بالدائم القوي ،فالت�أَ ُّبد كما تقول املعاجم :هو التوح�ش،
ُ
الرجل �أي توح�ش .يتعلق الزمن بجملة الفعل امل�ضارع (حتن �إىل الطراد
و�أَب َِد
جياده) ،فا َ
�صوت َّ
البكا ِء َّ
الط َر ِب كان
والط َر ِب ،وهو
ني هو
ُ
حلن ُ
ُ
ال�شديد من ُ
والطرا ُد هو احلركة املتتابعةَّ ،
بع�ضه
فاط َر َد
ال�شيءَ :تب َِع ُ
ذلك عن ُح ْزنٍ �أَو ف ََر ٍحِ .
ُ
بع�ض ًا وجرى(.)30
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فاجلياد �إذن ،نزاعة �إىل اللقاء ،وهو نزوع ال يخلو من قوة ،وال يخلو
�أي�ضا من فرحة لقاء املحب مبن يحب ،هذا الت�صوير املطلق للحركة يف الزمان
مينحها هذا البعد الأ�سطوري .ومن هنا ،ي�أتي اجلنا�س بني (ت�شوف وت�شوق)
ليتوج هذه احلركة املوارة بالفعل القوي يف تناغم وتنا�سق مينحه التجان�س
ال�صوتي -بوفرة �أ�صوات الهم�س  -مزيدا من الإيحاء والتكثيف؛ حيث تتكرر
(التاء وال�شني) مرتني ،وتتكرر (الفاء والقاف) مرة واحدة .فاجلنا�س َ�ش ْك ٌل من
التتويج اللغوي لفعل اجلياد التواق �إىل الطراد .تتوىل الأبيات التالية يف هذه
احلركة تدعيم هذه الدالالت:
مي�س تَ َط ُّرباً
يُبدي لَ َ�سط َو ِت ِه ا َخل ُ

ال�س ُ
يوف تُ َ�صف ُِّق
مر تَر ُق ُ
�ص َو ُّ
ف ُّ
َال�س ُ

ترتاكم �أ�صوات ال�صفري املهمو�سة يف هذا البيت ب�شكل ملحوظ؛ فتتكرر
�أ�صوات :ال�سني �ست مرات ،الفاء �أربع مرات ،ال�صاد مرتان ،اخلاء مرة واحدة،
الهاء مرة واحدة .واملهمو�سة دون �صفري :القاف مرتان .والتاء �أربع مرات.
هذا التداخل املتناغم بني ال�صفري والهم�س منح البيت هذا الإيقاع اخلا�ص
املُ ْف َعم بالفعل الن�شط ،املُ َج�سد لرغبة يف القتال ظاهرة ال تهد أ� وال ت�ستقر.
جت�سدت هذه الدالالت على نحو خا�ص يف الفعلني (ترق�ص ،ت�صفق)
مبا يجعلنا �إزاء حركة فرحة ،حركة منتظمة يف �إيقاع حمدد بالرق�ص والت�صفيق.
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وال ميكننا جتاهل تكرار �صوت الراء ذي الطبيعة التكرارية (�أربع
مرات) .الأمر الذي يج�سد حركية املواجهة ،التي ميكننا – بف�ضل ذلك –
متثلها مرة بعد �أخرى.
يف َط ِّي ال َمتِه( )31هِ َزبْ ٌر( )32با�سِ لٌ

حَتت الع َ ()33
در ُم� ِرش ُق
َ َ
ريك ِة مِن ُه بَ ٌ

يخلو هذا البيت من الأفعال خلوا تاما ،وهو ي�أتي بعد البيت ال�سابق
الذي �شغلت منه الأفعال مو�ضع الثقل .وهنا يتقدم �س�ؤال كيف ميكن ت�صور
ال�سمر �أو ال�سيوف يف غري احلركة والفعل؟

فغياب الفعل ال يعني غياب الزمنية ،ولكنه يعني متددها اخلفي يف الن�ص،
فالزمن هنا هو املطلق .ومن ثم ،ف�إن الن�ص ي�ؤ�س�س لقوة �أ�سطورية ،توظف كل
�شيء لتمامها وكمالها.
تتمدد هذه احلركة عرب �صوت (الراء) ،الذي يتكرر �أربع مرات ،وعرب
التق�سيم يف نهاية ال�رضب والعرو�ض:
هزبر با�سل  -بدر م�رشق.
يقب�ض البيت عرب التقابل بني احلرب وال�سلم على التمام والكمال ،وهو
ما يجعل هذه القوة قائمة على �أ�سا�س عقالين ،يعي دائما مقدارها وغايتها،
ويعي �أي�ضا �سلمه ومن جتب م�ساملته.
يتابع الن�ص:
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وال تبعد الإجابة كثريا ,ففاعلية هذه الأدوات رهن بت�صور املركز/
املمدوح ،حيث ي�شدها �ضمري الغائب �إىل املركز ،القادر على تفعيل وظيفتها
و�إك�سابها املعنى .فهذا البيت يقوم بدور وظيفي يعلل النفعال اخلمي�س يف
البيت ال�سابق ،حيث تتجذر الداللة باال�سمية وتكت�سب بعدا �إطالقيا؛ ملا لال�سم
من ثبات وا�ستقرار.
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يُ��روي القَنا بِ�� َد ِم ا َلأع��ادي يف ال َوغى

فَ���ل َ
ؤو���س َوت����ور ُِق
ِ���ذاك تُ��ث��مِ ُ��ر ب
ِ��ـ��ال��ر� ِ
ُ

ي�شـ ُه مِـن َهيــبَ ٍة
مَي�ضي فَ��يَ��ق�� ُد ُم َج َ

�����ص بِ��ـ�� ِه ال��� َزم���ا ُن َويَ�����ش��ـ َ��ر ُق
َج ٌ
ي�ش يَ�� ُغ ُّ

��وب آ�ف��ـ��ـ َ
��اق ال��بِ��ـ�لا ِد جِ ��ي��ـ��ا ُد ُه
� َ��س��تَ��ج ُ

َ��ـ��ج َف��ي��ـ��ـ�� َل ُ��ق
َويُ�����رى لَ��ـ�� ُه ف��ـ��ي كُ����لِّ ف ٍّ

ي�ؤكد هذان البيتان ما �سبق �أن قلناه عن القوة املطلقة ،القوة غري الزمنية،
ولكنها هنا تقدم تقدميا ميكن تبني �آلياته و�إجراءاته؛ عرب الرتكيز على الكثافة
احل�ضورية للفعل امل�ضارع (يروي ،تثمر ،تورق ،مي�ضي ،يقدم ،يغ�ص ،يورق).
بل �إن الأفعال فوق م�ضارعتها ذات ترتيب خا�ص ي�ؤكد دالالت التتابع
واال�ستمرار� :إنها تثمر وتورق ،مي�ضي فيقدم ،يغ�ص وي�رشق .هذا التكثيف
وهذا الرتتيب منح هذا املفهوم بعدا حركيا ،قادرا لي�س على و�صف القوة فقط،
بل وجت�سيدها �أي�ضا .يتابع الن�ص:
ع�ش ُق
���َل��َ ال���ق
َم َ أ
���ب َواملَ����ك����ا ِر ُم تُ َ
َ
أ���س يُ���ر َه ُ
ُ���ل���وب َم���ه���ابَ��� ًة َو حَمَ����بَّ���� ًة فَ��ال��بَ��� ُ
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إيقاع ،على م�ستويات الأ�صوات والرتكيب
يتوج التوازي النحوي ال َ
والداللة ،ليعك�س بذلك �أق�صى درجات الوعي الفني والأ�سلوبي .فعرب التقنية
البالغية «مراعاة النظري»  -والت�سمية تعك�س هذا الوعي الأ�سلوبي من قبل
املبدع مب�ستويات ال�صياغة املختلفة  -يقدم البيت وعيا تقابليا مكونا من ثنائيتني
متقابلتني تتمددان يف تركيبني متقابلني:
مهابة :الب�أ�س يرهب.
حمبة :املكارم تع�شق.
�شد التوازي الداللة �إىل �إرادة الن�ص ،وهي تنح�رص يف بعدين :املهابة
َي ُّ
وما ينتج عنها ،واملحبة وما ينتج عنها .فالبيت الثاين مبثابة النتيجة ل�سابقه،
حيث تتمدد داللته الإيحائية عرب �أ�صوات املد واللني( جتوب� ،آفاق ،جياده،
ويرى ،له) ،وهي دوال ت�شري �إىل امتداد ال�سطوة �إىل املطلق املكاين .وهي نتيجة
طبيعية لهذه القوة الأ�سطورية.
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خام�سا :التلبية والتحلق
ت�أتي احلركة الأخرية مبثابة النتيجة املتوجة للمقدمات ال�سابقة؛ ف�إذا كان
املركز َم ِل ًكا باهرا ،وكرميا �صاحلا ،وقائدا قادرا ،فمن املتوقع �أن يكون جاذبا،
تدور حوله الأطراف ،ومن املتوقع �أي�ضا �أن يتبنى الن�ص هذه الدعوة .ومن
املالحظ هنا� ،أن هذه الدعوة ترتكز على التكرار الر�أ�سي ،الذي يظهر يف الن�ص
للمرة الأوىل؛ ولعل هذا النمط من �أهم مظاهر التكرار التي يزداد بها ومن
خاللها الت�ضافر الأ�سلوبي ح�ضورا ور�سوخا:
َو ِ�إذا َدع����ا ال��� َع���يّ َ
لَ��بَّ َ
���وق ال يَ���تَ��� َع��� َّو ُق
������ر َّد ِ َألم������ ِر ِه
��ي��ك ي���ا َم���ن ال َم َ
لَ��بَّ َ
���م
�ي�ر املُ���ل���وكِ ِب����أ َ ِ
��ي��ك ي��ا َخ َ
��س�رهِ ْ
يـك َ�أل��ف��ـ��اً َ�أيُّ��ـ��ه��ا املَ��ل ُ
لَبَّ َ
ِ��ـ��ك الَّ��ذي

���ق
َو�أَ َع�������� َّز َم���ن تحُ����دى �إِلَ����ي���� ِه الأَي���نُ ُ

َ��ر ُق
��م��ـ�� َع ال��ق
َ
َج َ
ُ��ل��ـ��وب نَ��والُ��ـ�� ُه املُ��تَ��ف ِّ
لل�صيغة الفعلية (لبيك) ب�إ�سنادها �إىل (كاف) املخاطب وقع مقد�س يف

الإعالن �شكل الدعوة اجلماعية .فهنا تكت�سب رمزية املدح واملمدوح �أبعادا

جديدة؛ فا�ستغراق الذات ال�شاعرة يف هذا النمط التكراري املتتابع ي�صل

«بال�صياغة �إىل هذه الدرجة العالية من الوجد املو�سيقي والن�شوة اللغوية ،وهو
ما ي�ؤدي �إىل ت�صاعد البنية املو�سيقية لت�سيطر على امل�ستوى الت�صويري وت�صبح

رمزا تتكثف حوله داللة ال�شعر ويرتكز معناه ،وت�صبح ال�صياغة هي حمور القوة
التعبريية ونقطة التفجري ال�شعري»(.)34

َ
َ
الن�شوة املو�سيقية التي يج�سدها ال َّتكرار ،ولكن قيمته
حول
جدال
ال
ِ

احلقيقية ال تدرك مبعزل عن احلركة الداللية امل�ستفادة من املعجم امل�ستخدم؛

حيث ي�ؤ�س�س كل بيت لداللة جديدة تنطلق من ا�سم الفعل (لبيك) ،الذي
ينفتح على �آفاق من التنوع املعجمي؛ فهي يف البيت الأول ت�صل �إىل النجوم

عالمات  ،ج  ، 70مج  ، 18شعبان 1430هـ  -أغسطس 2009

نفو�س املتلقني ،فالتلبية �أكرث من جمرد �إقبال طرف على �آخر� .إنها متحور املقبل
حول املُ َل َّبى� .إنها �إعالن قطعي الداللة بالوالء والطاعة ،ال�سيما حني ي�أخذ هذا
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(ال َع ّيوق) ،وت�شد �إليها (الأَي ُنق) يف البيت الثاين ،وقلوب ال�سائلني وطالبي
العطاء يف البيت الثالث.
هذا التنوع املعجمي يفتح ال�صيغة املُ َك َّر َرة على حقول متباينة ،يغدو
املمدوح قيم ًة رمزي َة را�سخة .وهنا ،ميكننا احلديث عن ت�صاعد البنية
بها ومعها
ُ
املو�سيقية �إىل �آفاق رمزية �شديدة الرثاء.
التكرار الر�أ�سي للوحدات اللغوية املعجمية بني ٌة �صوتي ٌة �شديد ُة
يع�ضد
َ
التنوع والكثافة؛ فقد تكررت �أ�صوات املد واللني (�سبع ع�رشة مرة) والالم
(ع�رشين مرة) وامليم (ت�سع مرات) .و(الالم وامليم) من الأ�صوات البينية «�ش�أنها
�ش�أن �سائر الأ�صوات ال�صامتة ،كالباء والتاء ..ولكنها ،يف الوقت نف�سه،
تف�صح عن �شبه ما باحلركات� ،أو الأ�صوات ال�صائتة من حيث النطق والأداء
الفعلي»(.)35
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والالم وامليم ي�شرتكان مع احلركات يف �أهم خا�صة من خوا�صها النطقية
وهي حرية مرور الهواء ،دون عائق �أو مانع ،والفرق بينهما يتمثل يف �أن هواء
احلركات يخرج من الفم ،يف حني �أن هواء (الالم) يخرج من جانبي الفم،
وهواء (امليم) يخرج من الأنف .ولهذا يو�صف هذان ال�صوتان �إ�ضافة �إىل النون
والراء بـ «�أ�شباه احلركات»(.)36

كل هذه املعطيات جتعلنا �إزاء كون �صوتي من�سجم؛ حيث تلتقي جهارة
الالم والنون مع و�ضوح �أ�صوات «املد واللني» وجهارتها .هذا الت�شاكل ي�صب
يف بنيـة النداء املتمركز حول ا�سم الـفعل (لبيك) يف �رضب من التحلق اجلهري،
ال يكتفي ب�إعالن موقفه فقط ،بل يدعو الآخرين ويحر�ضهم على الفعل ذاته.
يت�صاعد هذا البناء املتنا�سق املرتابط �إىل البنية الرتكيبية التي تنطلق من
النداء يف كل بيت لتدور حول بنية نحوية �شديدة الرتابط؛ فهي يف البيت الأول
(و ِ�إذا َدعا ال َع ّيوق ال َي َت َع َّو ُق) ,وهي يف البيت الثاين تت�أ�س�س على
جملة �رشطية َ
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(و�أَ َع َّز َمن تحُ دى �إِ َل ِيه الأَي ُن ُق) ,وهي جملة ال�صلة يف البيت
�صيغة �أفعل التف�ضيل َ
ُلـوب َنوا ُلـ ُه املُ َتف َِّر ُق) .فال�صيغ ال�سابقة ،هي تراكيب
الثالث (ا َّلذي َج َم َع الق َ
�شديدة التح�صن والتما�سك والتكثيف الداليل ،املنا�سب متاما لبنية التفرد التي
ي�ؤ�س�س لها الن�ص.
وال ميكننا �أن نغفل ما ي�ؤديه التكرار للتما�سك الن�صي ،فاحلركة الإيقاعية
التي �أنتجت التكرار قد َ�ضفَّرت امل�ستويات ال�صوتية واملعجمية والداللية ،الأمر
الذي ي�ؤول �إىل تقدمي ن�ص متما�سك متا�سك الدعوة ،مرتابط ترابط القائمني
عليها «فالتكرار ُي َع ُّد �رض ًبا من �رضوب الإحالة على �سابق ,مبعنى �أن الثاين منهما
يحيل على الأول ,ومن ثم يحدث ال�سبك بينهما ,وبالتايل بني اجلملة �أو الفقرة
الوارد فيها الطرف الأول من طريف التكرار واجلملة �أو الفقرة الوارد فيها
الطرف الثاين من طريف التكرار»(.)37

القافيــة:
من ال�رضوري لأي مقاربة �أن ت�سعى �إىل ا�ستك�شاف العالئق بني القيم
املو�سيقية للقافية واحلركات الإيقاعية التي ميوج بها الن�ص؛ فالقافية قمة الإن�شاد
التطريبي الذي ي�صل �إليه البيت ،زمنيا حيث ت َْ�شغ َُل نهاي َة البيت ،وتطريبيا
النطوائها على كثافة �صوتية تكرارية تتواىل يف تواز وتتابع م�ستمرين .فاخلليل
ُي َع ِّرفُها ب�أنها «�آخر حرف يف البيت �إىل �أول �ساكن يليه من قبله ،مع حركة
احلرف الذي قبل ال�ساكن الأول»(.)38

مينح هذا التعريف – ب�شكل خا�ص -الوحدات املعجمية القدرة على
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لقد ا�ستطاع التكرار  -عرب تنوع احلقول الداللية وامتدادها� -أن
يتجاوز ما ينتج عنه ،عادة من تقدم الطاقة الإخبارية للن�ص على ح�ساب الطاقة
الإيحائية .فقد احتفظ الن�ص بقدر من التوازن بني الطاقتني ،فكان الإيحاء حيث
تروم الر�سالة الت�أثري ،وكان الإخبار حيث تروم الر�سالة الدفع والتحري�ض.
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ت�شكيل القافية كليا �أو جزئيا ،كما �أنه ين�سجم مع الطبيعة اخلا�صة للغة ال�شعرية،
التي ال متتد امتدادا �أفقيا يتوقف فيه القول بتوقف الإن�شاد ،بل يظل التعلق مبا
قبلها وما بعدها �رشطا �رضوريا من �رشائط االن�سجام ال�صوتي والداليل« .فهي
بداية ونهاية يف �آن واحد .وذلك يجعلها مقطعا متوقفا ي�سعى �إىل ال�سيطرة على
الزمن داخل بنية الثقافة ال�شفوية ،ويعمل على جتميد هذا الزمن والتمكن منه
حتى ي�ستطيع الن�ص �أن يحيا حياته امل�ستقلة ويعي�ش زمنه املتوقف ،واملمتد �إىل
ما بعد فرتة �إنتاجه»(.)39

ومن هنا ،كانت القافي ُة الأدا َة الأبرز «لتدمري الرتكيب الأفقي للغة،
و�إحالل الرتكيب العمودي مكانه .وذلك لأن مبد أ� �سطرية هذه اللغة ي�ستند
�أ�صال �إىل الوحدات التي يتكون منها الكالم الطبيعي� ،أي الوحدات ال�صوتية،
والوحدة املعجمية ثم اجلملة ،يف حني �أن القافي َة َو ْحد ٌة متمرد ٌة على كل هذه
التق�سيمات املرتبطة باللغة الطبيعية»(.)40
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وهذا التمرد ي�ستند �إىل ما تنطوي عليه القافية من كثافة �صوتية محُ َ َّددة،
لها دورها املو�سيقي ،ولها وظيفتها ذات الأبعاد الداللية واجلمالية التي ينطوي
عليها اخلطاب الن�صي يف جملته.
فدور القافية يتبدى عرب ثالثة �أبعاد :كثافتها ال�صوتية ،وبنيتها ال�رصفية،
وما ين�ش�أ بني دوالها من عالقات عرب توزيعها على املحاور الداللية� ،أو مفاهيم
البنية الكلية .وهذه الأبعاد �ستكون منطلق املقاربة:

البعد الأول :كثافة القافية:
تت�سم القافية هنا بتو�سط كثافتها؛ حيث تتكون من( :الروي وحركة
الو�صل) الذي متثله هنا (القاف) امل�ضمومة .وهذا يعني �أن الن�ص يخفف من
التكرار ال�صوتي حل�ساب املنجز الفعلي الذي تنطوي عليه دوال القافية ،كما
�سي�أتي ،ولكن لنتوقف هنا �إزاء هذا احلرف املكرر.
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يعد �صوت (القاف) من الأ�صوات التي يتو�سط �شيوعها رويا ح�سب
ت�صنيف د�« .إبراهيم �أني�س» الذي �صنف حروف الروي ح�سب درجة �شيوعها
�إىل �أق�سام �أربعة ،ت�أتي (القاف) يف الق�سم الثاين منها ،وهذه احلروف هي:
«القاف ،الكاف ،الهمزة ،احلاء ،الفاء ،الياء ،اجليم»(.)41

القافية �إذن ،من الأ�صوات التي يتو�سط جميئها رويا ،وهذا يعني �أن القيم
املو�سيقية املتولدة عنها هي قيم متو�سطة احل�ضور لدى املتلقي.

الإن�شاد ،معلنة زمن التوقف(.)42

ولعل هذه املالحظة ترتبط �أكرث بالثقافة ال�شفهية ،التي تزداد فيها �أهمية
القافية؛ فتوقف الإن�شاد توقف لزمن الن�ص؛ كي ي�سبح يف ف�ضاء من التوازي
ال�صوتي الذي يربز �إيقاعه بكثافة القافية ،وهنا ميتد الن�ص �إىل ما بعد زمن
�إنتاجه .وعلى هذا تغدو القافية �آلية ا�ستمرار للن�ص.

البعد الثاين :البنى ال�رصفية لدوال القافية:
تنطوي دوال القافية على البنى ال�رصفية الآتية:
 - 1الفعل امل�ضارع« :يلحق ،ت�سرتزق ،يخفق ،يت�ألق ،يلحق ،تطرق ،يتعلق،
يتفرق ،ت�صفق ،تورق ،ي�رشق ،تع�شق ،يتعوق».
 - 2اال�سم« :رونق ،خورنق ،فيلق ،الأينق».
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ولكن يالحظ �أن �صوت الروي ال يقف وحيدا يف نهاية البيت ،فالقافية
با�ستمرار تدعم وجودها اخلارجي بوجود داخلي يكثف �إيحاءها؛ ف�صوت
القاف يتكرر داخل الن�ص (�أربعني) مرة� ،أي �أن َّ
حظ كل بيت منه ي�صل �إىل
( )٪ 1.8تقريبا .وهذا يعني �أن دور القافية ال يقف عند جمرد التكرار املنتظم
الدال على نهاية البيت لتملي علينا الرجوع �إىل ال�سطر ،ولكن دورها يت�سع
ملا هو �أكرث من ذلك ،فهي تلقي امتدادها على الن�ص برمته ،وبخا�صة حني
تدعم وجودها بتجان�سات �صوتية متتد على مدار الن�ص .فالقافية ت�شري �إىل نهاية
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 - 3ا�سم الفاعل« :م�رشق ،املتفرق».
 - 4ا�سم املفعول« :م�ضيق».
 - 5امل�صدر« :تخلق ،ت�شوق».
(ثالث
يالحظ �أن الفعل امل�ضارع يتقدم ب�شكل ملحوظ؛ حيث يرتدد
َ
ع�رشة) مرة ،وهذا يعني �أن القافية ترتكز على الداللة التجديدية التي مينحها

لها الفعل امل�ضارع ،وتزيدها امل�شتقات ت�أكيدا .الأمر الذي يجعلها ترتكز على

البعد الإجنازي املرجو من املمدوح ،فاالحتفاء باملمدوح يتعلق مبا يرجى منه،
وهو ما تنتفي معه مقولة التملق الباطل التي اتهم بها الن�ص املدحي ،وي�ؤكد من

جانب �آخر على �أن هذا الن�ص ينطوي على ر�سالة “ما” ال تنف�صل دالالتها عن
ر�ؤاه ،وال عن تقاليده.

وباملقابل يت�ضاءل اال�سم ،فال يتكرر غري �أربع مرات ،مبا يعك�س �سطوة
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الفعل وغلبة احلركة على ال�سكون.

وال ينف�صل هذا البعد عن احلركات الإيقاعية الداللية التي ي�ؤ�س�س لها

الن�ص ،ويت�أ�س�س عليها ،فمركزية املمدوح هي املنتج لهذا التكثيف الفعلي املتع ِلق

به ،حيث يكت�سب املرك ُز بالقافية «�أبعادا برجماتية تتعلق باملتلقني ،وبالظواهر
النف�سية واحلياتية واالجتماعية املرافقة ال�ستعمال هذه الرموز وتوظيفها»()43

وهذا ما يجعل القافي َة �إ�ضافة داللية ت�صب يف االن�سجام الإيقاعي يف توازيه
وتواليه.

البعد الثالث :العالقات الداللية بني دوال القافية:
ميكننا يف بحثنا عن التكامل ال�صوتي الداليل يف بنية القافية ت�صنيف

دوالها تبعا للمفاهيم التي ي�ؤ�س�س لها الن�ص على النحو التايل:
 - 1ال�سبق والتقدم« :يلحق ،يت�ألق ،رونق ،يلحق ،يتعلق».
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 - 2القوة والب�أ�س« :يخفق ،م�رشق ،تورق ،ت�صفق ،فيلق».
 - 3الكرم والعطاء« :ت�سرتزق ،ي�رشق ،تع�شق ،املتفرق».
من الوا�ضح �أن الدوال ال�ضامة لأ�صوات القافية تدور حول املفاهيم
امل�ؤ�س�سة ملعنى التفرد ،الذي ي�شغل فيه املمدوح مركز احلركات الإيقاعية ،التي
تن�سجم معها القافية ان�سجاما يدعم اجلانب الإجنازي القائم بالفعل �أو الذي
يدعو الن�ص مركزه �إىل تبوئه واعتالئه .وهذا يجعلنا نطمئن �إىل متكن القافية
من الن�ص.

التي ت�صنع الوحدة الع�ضوية للق�صيدة ،وهذه الوحدة يف ذاتها �إيقاع»(.)44

*
ُ
الت�شكيل املو�سيقي مع احلركات الداللية،
لقد ت�آزر يف البنية الإيقاعية
كما ت�آزر الإيقاع مع التجربة وكيفية متثلها والتعبري عنها ،فكان ال�شعر هو
«املنطقة التي تتحول فيها ال َعالقة بني ال�صوت واملعنى من َعالقة خفية �إىل عالقة
جلية وتتمظهر بالطريقة امللمو�سة جدا والأكرث قوة»(.)45

و�إذا كانت املقاربة قد انتهت �إىل �أن الإيقاع هو �أحد الروافد الداللية
الأ�سا�سية ،ف�إن املو�سيقى هي ناجت هذا الإيقاع .الأمر الذي ي�ؤكد على �أن
النماذج الإيقاعية يف جمموعها قادرة على �أن «ت�شكل ما ي�سمى بالتما�سك
الن�صي  Cohesionوحتقق مالءمة البنية ال�صوتية الظاهرة للبنية الداللية الباطنة
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**
�إن الإيقاع الن�صي ،يف �ضوء ما �سبق ،متتد عنا�رصه داخل الن�ص لت�ضم
البنى الكلية والوحدات ال�صوتية واملعجمية والرتكيبية ،مكونا «عالقة خا�صة
دقيقة بني هذه العنا�رص ،عالقة حتدد �أمكنتها ونوعياتها و�أحجامها وطاقاتها
املحركة الفاعلة حتى ينتج ما ميكن ت�سميته «�إيقاع التناغم» (�سيمرتية عنا�رص
الق�صيدة) وهو �إيقاع داخلي ،ويف وجهه الآخر يعد �إحدى الوحدات الفنية

عالمــات

336

البنية اإليقاعية بني االنسجام النصي والتشاكل املوسيقي
 , Appropriatenessوهنا ي�صل الإيقاع يف ق�صيدة بعينها �إىل �أق�صى درجات

التفوق واخل�صو�صية»(.)46

لقد �أظهرت احلركات الإيقاعية ما يتمتع به الن�ص من ان�سجام وترابط،
ا�ستطاع �أن ميكن احلركة الإيقاعية الأوىل من �أن تلتقي مع احلركة الأخرية،
ومكن الإيقاع من �أن يلتقي مع البنية الكلية التي متثله.
أحد جمايل الثقافة ،و�أحد �أوجه الفن
داخل هذا الإطار ،بدا
البديع � َ
ُ
العربي الذي متركز حول حمورية املنظور الروحي الذي قد يتوقف �إزاء الأ�شكال
الواقعية ،ولكنها كانت ،با�ستمرار ،معربا �إىل املطلق« ،فالعالقة قوية بني املنظور
الروحي يف الثقافة الإ�سالمية والبديع ،كما �أنها قوية �أي�ضا بني ال�شعر واخلط
والرق�ش(.)47
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وال ميكننا �أن نف�صل �إيقاع هذا الن�ص عن الثقافة الإ�سالمية ومنظورها
الروحي الذي مييل �إىل التجريد وملء الفراغ بعنا�رص كثيفة ،كما يتبدى ذلك
املجردة فيه ،تلتحم
يف فن الرق�ش العربي « حيث نرى العنا�رص الهند�سية
َّ
بان�سجام مطلق مفرو�شة يف جميع �أنحاء رقعة الت�صوير ،ال ترتك جما ًال لثغرة،
و�إذا علمنا �أن (الأراب�سك) يقوم على قوانني من النظام والت�ساوي والتوازن
والتالزم والتكرار والتغيري� ،أمكننا �أن جند مفتاح الدرب ال�ضيق الذي يف�ضي
بنا �إىل الأ�سا�س امل�شرتك يف الفن العربي ،حيث نتبني �أن ال�شعر اجلميل �صار يف
عرف النقاد والبالغيني العرب ،ينطوي يف �أ�سا�سه على �صورة �أو عدة �صور،
وعندئذ �سنجد تلك القوانني التي تكمن خلف الإيقاع ،تتمثل ب�أ�سمائها �أحيان ًا
(النظام ـ الت�ساوي ـ التكرار)� ،أو تتمثل ب�أ�سماء �أخرى يف �أبواب البديع التي
عرفها العرب»(.)48

بل ميكن القول� :إن هذه القوانني هي قوانني قارة حتكم الفنون العربية
ب�شكل عام ،جندها يف ال�شعر كما جندها يف الر�سم والزخرفة ،بل جندها �أي�ضا يف

محمد عبدالباسط عيد

337

العمارة؛ فقد «اعتمد الفنان امل�سلم على عن�رصي التكرار والتوازن ،فالتكرار
املتوايل لأي هيئة يحدث �أثرا زخرفيا جماليا؛ والتوازن كذلك له نف�س الأثر،
وهذا التوازن يبد�أ من خطني �أو منحنيني متماثلني وي�ستطرد �إىل �صور هند�سية
ونباتية وحيوانية ال نهاية لها وال حد جلمالها»(.)49

فو�ضع البديع داخل بنية الإيقاع ال�سابقة ،وو�ضع الإيقاع داخل
منظومة الفنون الأخرى قد يح�سم �أمر اجلدل بني من يرون �شعر هذا الع�رص قد
�أ�رسف على نف�سه وعلى متلقيه حني �أكرث من التقنيات البديعية ،ومن يرونه ن�صا
ا�ستطاع �أن ينفذ لروح ع�رصه ،وين�سجم مع منظومته الفنية العامة(.)50
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(� )4إ.ا .ريت�شاردز :مبادئ النقد الأدبي ،تر :د .م�صطفى بدوي ،وزارة الثقافة والإر�شاد القومي،
القاهرة � ،1963ص.194
( )5د .عز الدين �إ�سماعيل :الأ�س�س اجلمالية يف النقد العربي ،عر�ض وتف�سري ومقارنة ،ط( )3دار
الفكر العربي ،القاهرة 1974م� ،ص. 364
( )6خو�سيه ماريا بوثويلو �إيفانكو�س :نظرية اللغة الأدبية ،تر :د .حامد �أبو �أحمد ،ط( ،)1مكتبة
غريب ،القاهرة1992 ،م� ،ص .214
( )7جرى كثري من الباحثني – وبخا�صة يف الدرا�سات الأكادميية  -على در�س البنية الإيقاعية عرب
مبحثني :الأول :الوزن والقافية� ،أو مو�سيقى الإطار اخلارجي ،والآخر :املو�سيقى الداخلية �أو
مو�سيقى احل�شو ،يدر�سون يف الأول الأوزان من حيث التمام واجلزء ،والإفراد والرتكيب...
ويدر�سون يف الآخر نوعية ال�صوت كاملد واجلهر والهم�س...والدوال والرتاكيب املكررة،
و�أ�شكال اجلنا�س...ويطلقون على هذا وذاك ا�سم الإيقاع! ولأن هذه الدرا�سات تبحث م�سبقا
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على اختالفها ،وتالقت فيها كل الأنواع ،على اختالفها �أي�ضا .انظر مثاال ال ح�رصا :د .حممد
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1996م .حممد ال�سيد �أحمد� :شعر الفرزدق درا�سة �أ�سلوبية ،دكتوراه ،خمطوط ،كلية الآداب،
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ن�صية مقارنة بني �شعر اجلاهليني واملخ�رضمني ،دكتوراه ،خمطوط ،دار العلوم ،جامعة القاهرة
2007م.
( )8د .عبد الرحمن بن حممد القعود :يف الإبداع والتلقي يف ال�شعر بخا�صة ،عامل الفكر ،الكويت
م( ،)5ع(� )4إبريل 1997م� ،ص.161
(� )9إ.ا .ريت�شاردز :مبادئ النقد الأدبي� ،سابق� ،ص.197
( )10د� .شكري عياد :دائرة الإبداع ،مقدمة يف �أ�صول النقد ،ط( )1دار �إليا�س الع�رصية ،القاهرة،
� ،1987ص .146
(� )11إليا�س خوري :درا�سات يف نقد ال�شعر ،ط( )2دار ابن ر�شد ،بريوت 1981م� ،ص .101
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( )12د .علوي الها�شمي :جدلية ال�سكون املتحرك ،مدخل �إىل فل�سفة بنية الإيقاع يف ال�شعر العربي،
جملة البيان ،ع( )290الكويت 1990م� ،ص .69
( )13د .عبد القادر الرباعي :ت�شكيل املعنى ال�شعري ومناذج من القدمي ،ف�صول م()4ع(  )2مار�س
1984م� ،ص .65
( )14د .عز الدين �إ�سماعيل :التف�سري النف�سي للأدب ،دار العودة – دار الثقافة ،بريوت( ،ب ت)،
�ص . 64
( )15و�صف املديح يف هذا الإطار بال�شحاذة والنفاق وامل�س�ؤولية عن تر�سيخ منط «الفحل» امل�ستبد،
وبلغت املغاالة غايتها حني �أعزى �إىل هذا الن�ص تعرث خطى الدميقراطية يف العامل العربي! انظر:
عبد اهلل الغذامي ،النقد الثقايف ،قراءة يف الأن�ساق الثقافية العربية ،ط( )3املركز الثقايف العربي،
الدار البي�ضاء ،املغرب 2005م � ،ص .132-118
( )16انظر :حممد عبد البا�سط عيد ،الن�ص املدحي يف الع�رص الأيوبي ،درا�سة ن�صية حتليلية ،خمطوط،
دكتوراه ،دار العلوم ،جامعة القاهرة 2007م� ،ص . 311
( )17املفهوم هو «حمتوى ُم ْد َرك  ،Cognitive contentميكن تن�شيطه بدرجات متباينة من الوحدة
واالن�سجام يف الذهن» .وال َعالقات «هي احللقات الرابطة بني املفاهيم ،وحتمل كل حلقة
درجة من التعيني للمفهوم الذي ترتبط به ،وذلك ب�أن ت�صفه� ،أو حتكم عليه� ،أو حتدد هيئته �أو
�شكله» انظر:
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- The Linguistics Encyclopedia: by Kirsten Malmkjaer , London and New
York. P442.

(� )18إ.ا .ريت�شاردز :مبادئ النقد الأدبي ،مرجع �سابق� ،ص.193
( )19ديوان البهاء زهري :ديوانه حت :حممد طاهر اجلبالوي ،وحممد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،ط( ،)2دار
املعارف ،م�رص 1982م� ،ص  .176وهو «�أبو الف�ضل بن زهري بن حممد بن علي بن يحيي بن
احل�سن بن جعفر بن من�صور ابن عا�صم املهلبي» .ولد يف «اخلام�س من ذي احلجة �سنة �إحدى
وثمانني وخم�سمائة للهجرة» ،بوادي نخلة بالقرب من مكة .وكانت حياته مع ال�سلطان
امللك ال�صالح «�أيوب» .وتويف يف الرابع والع�رشين من �شوال �سنة �ست وخم�سني و�ستمائة
ودفن بالقاهرة .انظر ابن خلكان :وفيات الأعيان جـ(� ،)2ص  ،345-337حتقيق :د�.إح�سان
عبا�س ،دار الثقافة ،بريوت ،لبنان .بدون تاريخ.

ل�سان العرب مادة (كنف).

( )23عبد القاهر اجلرجاين :دالئل الإعجاز ،قر�أه وعلق عليه :حممود حممد �شاكر ،ط( ،)3مكتبة
اخلاجني1992 ،م� ،ص.66
( )24د .حممد مفتاح :حتليل اخلطاب ال�شعري (ا�سرتاتيجية التنا�ص) ،ط ( ،)2املركز الثقايف العربي،
الدار البي�ضاء 1986،م� ،ص . 112
( )25التوازي النحوي من املفاهيم التي احتلت مكانة هامة يف حتليل اخلطاب ،فهو ي�شمل كل
امل�ستويات اللغوية ،و�سوف ت�ستفيد منه الدرا�سة هنا فيما تظهره البنية الإيقاعية من توازيات
�صوتية وتركيبية ،على �أنه �سوف يحتل -مفهوما و�إجراء  -مكانة �أكرب يف درا�سة البنية الرتكيبية
للن�ص مو�ضع الدرا�سة.
( )26د .عفيف البهن�سي :جمالية الفن العربي� ،سل�سلة عامل املعرفة ،الكويت ،فرباير ،1979
�ص.41
( )27د .م�صطفى نا�صف :نظرية املعنى يف النقد العربي ،دار الأندل�س ،بريوت ،لبنان (د.ت)،
�ص134
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( )29ال�سابق� :ص.65

عالمات  ،ج  ، 70مج  ، 18شعبان 1430هـ  -أغسطس 2009

( )20حول مفهوم (ال�سبك واحلبك) ،راجع على �سبيل املثال :د� .سعد م�صلوح :نحو �أجرومية
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احيةُ ،ويقال �أَخْ َ�ص َب َج ُ
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َ
َ
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فِّ :
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ف :ال ّن ِ
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( )33وال َع ِر َ
يك ُته �إذا انك�رست ن َْخ َوتُه.
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( )49د .ح�سني م�ؤن�س :امل�ساجد� ،سل�سلة عامل املعرفة ،الكويت ،يناير 1981م� ،ص .132
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�إيقاع االلتفات ...والتفات الإيقاع
قراءة يف ال�شعر العربي املعا�رص
�شرف الدين ماجدولني

()1

اخلطاب االلتفاتي ن�سق الزمن املطرد»

(عز الدين �إ�سماعيل)
«ومبا �أن اخلطاب غري منف�صل عن معناه ف�إن الإيقاع غري
()2

منف�صل عن معنى هذا اخلطاب»

(هرني مي�شونيك)

�سنحاول يف هذا املقال �أن نعالج �إ�شكا ًال نقدي ًا هو �أقرب �إىل الرتكيب
الت�أويلي منه �إىل الظاهرة النظرية ال�رصف� .إ�شكال يندرج يف �سياق رهان
معريف ،يتوخى البحث يف الظواهر اجلمالية ،باعتبارها كيان ًا ملتحم ًا من
العنا�رص واملكونات التي ال يت�أتى فهمها بالرجوع �إىل ر�صد متظهراتها الوظيفية
املعزولة ،ولكن بتدقيق النظر يف طبيعة تعالقاتها الهيكلية ،وفح�ص جدلها
الع�ضوي ،ور�صد �أنحاء تعا�ضدها يف ت�شييد املبنى الن�صي ،وتوليد املغزى
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املتو�سـل بهذا ال�رضب من النظر
اجلمايل ،وال جرم – من ثم – �أن يكون �إميان
ِّ
عميق ًا ب�أن �أية حماولة لفهم اخلطاب ال�شعري من حيث هو جن�س خم�صو�ص من
بالغة الت�أليف اجلمايل لن يقي�ض لها ال�سداد �إذا قنعت ب�إعداد العدة لتفكيك
�سماته ومكوناته ،وا�ستقطاب �إحداها مدخ ً
ال لتف�سري الوظيفة ال�شعرية ،بقدر
ما �ستعمق الهوة بني القارئ والعمل ال�شعري ،وت�سهم يف تكري�س احل�ضور
ال�سقيم للخطاب التجزيئي الذي يعجز عن النفاد �إىل عمق التجارب والر�ؤى
ال�شعرية ،ويخفق يف �إ�صاخة ال�سمع لنب�ضات التحول اجلمايل داخل بنياته
املتعاقبة.
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ذاك – �إذن – هو الوازع الذي حدد طبيعة الإ�شكال الرتكيبي الذي
نعتزم اخلو�ض فيه عن عالقة �أ�ساليب االلتفات باملظاهر الإيقاعية يف جتارب
متثيلية من ال�شعر العربي املعا�رص ،فهو ان�شغال يتوخى النظر يف تقنية �أ�سلوبية
ترتبط بحقل املعنى ،وتندرج �ضمن �أحد مباحث البيان العربي ،ثم العمل على
تف�سري عالقتها مبظاهر مت�صلة مبكون �شكلي هو الإيقاع ،وذلك �ضمن ثنائية
تركيبية �أرحب ،ت�سعى �إىل فهم طبيعة اجلدل ال�ضمني بني التنويعات البالغية
كطاقة تعبريية ،والبنية الإيقاعية من حيث هي ر�ؤيا فنية وخيار بنائي.
ولي�س من �شك يف البداية ب�أن الإيقاع من خ�صائ�ص ال�شعر الثابتة .وميكن
ت�صنيفه يف هذا ال�سياق ب�أنه املكون اجلمايل الأكرث �إثارة للجدل يف تراث النظر
ال�شعري ،والعن�رص الذي طالته �أكرث من غريه منازع التحويل واال�ستحداث،
و�إعادة الفهم وال�صياغة .واحلق �أنه على الرغم من تطور مفهوم النقد عن الإيقاع
وتعدد م�ستويات متثله يف التجريب ال�شعري ،ف�إن اخلالف اليزال حمتدم ًا عن
حدود هذه امل�ستويات؛ فمن ر�أي يقول بح�رص الإيقاع يف الوزن والقافية� ،إىل
ر�أي ي�ضيف النغم واجلر�س� ،إىل �آخر يجعل الإيقاع يف البنية ال�صوتية ككل،
وغريه ي�ضيف �إيقاع الداللة والأفكار .وف�ض ً
ال عن هذا اخلالف يوجد خالف
�آخر بخ�صو�ص امل�صطلح؛ فمن النقاد من ي�سمي الوزن والقافية �إيقاع ًا خارجي ًا،
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واجلر�س والتناغم املعجمي والتنويع البالغي �إيقاع ًا داخلي ًا .ومنهم من يرى
عك�س ذلك� ،أي �أن الوزن هو الإيقاع الداخلي – لأنه يتعلق بالبنية العميقة غري

املتعينة – بينما ي�شكل الإيقاع ال�صوتي بنية �سطحية قابلة للإدراك احل�سي ،وهو

من ثم ميثل �إيقاع ًا خارجي ًا .على �أننا نرى يف هذا ال�سياق ر�أي ًا خمالف ًا للر�أيني مع ًا؛
نذهب فيه �إىل اعتبار امل�ستويني مع ًا متعلقني بالبنية اخلارجية ،ونح�رص بالتايل

البنية الداخلية للإيقاع يف تواتر الداللة وت�شكل ال�صور وتدفق ينبوع اخليال.
ت�ضمن فعالتها يف البناء املعنوي للق�صيدة ،ويف
فالإيقاع الداخلي حركة خفية َّ
ن�سيجها غري ال�صوتي ،وهي من ثم دينامية م�سترتة والزمنية ،بينما الإيقاع

اخلارجي تنويع وزين ونغمي ممتد ،ي�شمل كل التوازنات والتماثالت ال�صوتية

املتكررة بن�سب معينة وبوترية خا�صة.

لن نعدم – �إذن – �أ�سباب ًا – مو�ضوعية مقنعة لو�صل التجلي الإ�شكايل

حتليل الإيقاع اخلارجي ميكن التعر�ض �إىل التنويعات البالغية باعتبارها عن�رصاً
�أ�سا�سي ًا ،ومبا �أن االلتفات مكون بياين ،ف�إن له عالقة مبا�رشة بهذا امل�ستوى
الإيقاعي .لكن لي�س هذا ما نرمي �إليه بال�ضبط يف هذا املقال ،فالعالقة �أثرى

و�أعقد من �أن تر�صد يف هذا احليز ال�ضيق� ،إذ ميكن �إقامة الدليل على وظيفة

االلتفات يف البناء الوزين ذاته؛ فحني يلتفت ال�شاعر يف خطابه ،ف�إنه يك�رس البناء
الكمي للتفعيلة ،ويحدث خل ً
ال وزني ًا ينتج عنه انحراف من البنية العرو�ضية
ال�سليمة �إىل الإبدال املعتل ،كما �أنه قد ي�ؤدي يف حاالت �أخرى �إىل اخلروج من

�إطار البحر املفرد �إىل تنويع من البحور .هذا من جانب ،وميكن – من جانب
�آخر – �إقامة الدليل على فعالية االلتفات الإيقاعية يف طبع ان�سيابية الداللة،
والت�أثري يف تنامي ال�صور ،والتحكم يف �رسيان الر�ؤيا التخييلية عرب �أطواء الن�ص

وثناياه ،ت�صعيداً وتوترياً وخلخلة وحتريف ًا وتنويع ًا.
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للإيقاع بدينامية احل�ضور اجلمايل لآلية االلتفات يف حقل ال�شعر .ففي معر�ض
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لكن ما الذي يكفل لاللتفات كل هذا القدر من الوظيفة الفنية يف
الت�شكيل الإيقاعي؟
لعله �إذا عدنا �إىل بع�ض الن�صو�ص النقدية الكال�سيكية ،و�أمعنا النظر

فيما تختزله من �سمات تكوينية لعملية التخاطب �أو ًال ،ثم للعملية ال�شعرية بعد
ذلك ،ف�إننا قد ن�ضع يدنا على ق�سط وافر من احلقيقة التي جتعل لتقنية االلتفات
تلك الفعالية اخل�صبة يف طبع البنية الإيقاعية .فااللتفات بداية – وكما جاء يف
تعبري �ضياء الدين بن الأثري:
«حقيقة م�أخوذة من التفات الإن�سان عن ميينه و�شماله ،فهو
يقبل بوجهه تارة كذا ،وتارة كذا ،وكذلك يكون هذا النوع
من الكالم خا�صة ،لأنه ينتقل فيه من �صيغة �إىل �صيغة ،كاالنتقال
من خطاب حا�رض �إىل غائب� ،أو من خطاب غائب �إىل حا�رض،
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�أو من فعل ما�ض �إىل م�ستقبل� ،أو من م�ستقبل �إىل ما�ض� ،أو غري
ذلك»(.)3

و�إذا كان �ضياء الدين بن الأثري يقرب الناقد من علة الت�سمية ،ف�إنه
يلفت انتباهه �إىل ما يحتفظ به دال «االلتفات» من داللة مرجعية م�ؤثرة� ،أو
�أن اندراجه يف حقل خم�صو�ص للبالغة هو بالغة اخلطاب .يف الوقت الذي
يذهب فيه تعريف ابن ر�شيق �إىل ا�ستثمار هذه ال�صورم الداللية يف تعميق الوعي
الأ�سلوبي بتقنية االلتفات ،وربطه بجن�س ال�شعر خا�صة .يقول:
«و[االلتفات] هو االعرتا�ض عند قوم ،و�سماه �آخرون
اال�ستدراك ...و�سبيله �أن يكون ال�شاعر �آخذاً يف معنى ،ثم
يعر�ض له غريه فيعدل عن الأول �إىل الثاين في�أتي به ،ثم يعود �إىل

الأول من غري �أن يخل يف �شيء مما ي�شد عن الأول»(.)4
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ولعل احلكمة يف ت�رصيف الكالم على هذا املنوال – كما جاء يف تعليق
جنم الدين بن الأثري – «اجلوالن يف جوانب املعاين»( ،)5على نحو منطلق ،ال
تعوزه قوة الت�أثري ،وال القدرة على ت�سنم �أرقى مدارج اخليال ،و«لأن الكالم
�إذا نقل من �أ�سلوب �إىل �أ�سلوب كان ذلك �أح�سن تطرية لن�شاط ال�سامع و�إيقاظ ًا
للإ�صغاء فيه»(� .)6إن ال�شاعر �إذ يلتفت لفظ ًا ي�ؤكد ويثبت املعنى ،بقدر ما
ي�شخ�صه ويرفده بنب�ض احلياة ،وهو بعد ذلك يخلقه ب�صفتي اجلر�أة والإقدام
التي منها ُو�سم االلتفات بـ «�شجاعة العربية» .فااللتفات من هذه اجلهة «�شبيه
بالرجل الذي تكون فيه �شجاعة حتمله يف احلرب على التقدمي والت�أخري،
والقرب والبعد والإقبال والإدبار»(.)7

يت�ضح – وال �شك – مما �سبق �أن ثمة م�سوغا نقديا لبحث ن�سيج العالقة
بني االلتفات واملظاهر الإيقاعية يف ال�شعر العربي املعا�رص .و�سيتخذ حتليلنا
لهذه اجلمالية الأ�سلوبية ثالثة م�ستويات تنق�سم تبع ًا لتجليات الإيقاع ال�شعري.
وهكذا �سنتحدث يف البداية عن عالقة االلتفات ب�إيقاع الوزن ،ثم بعد ذلك
عن عالقة االلتفات ب�إيقاع البنية ال�صوتية ،ثم �أخرياً �سنتعر�ض لعالقة االلتفات
ب�إيقاع املعنى ال�شعري .كل ذلك من خالل مناذج متثيلية من �شعرنا العربي
املعا�رص.
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يتعلق االلتفات �إذن «مبا يجري يف حدود اخلطاب الأدبي من انحراف
للن�سق اللغوي� ،أو اخرتاق له بن�سق لغوي �آخر ال يطرد معه .والدافع �إىل هذا
االنحراف من جانب من�شئ اخلطاب يحمل وظيفة داللية وبنائية هامة»(،)8
منها الوظيفة الإيقاعية مو�ضوع حديثنا ،فمن�شئ اخلطاب قد ال يجد و�سيلة
للإ�شارة �إىل املعنى الذي يتحرك يف نف�سه �إال عن طريق انحراف الن�سق عن
مقت�ضى الو�ضع الذي �أخذ به �سلف ًا ،فيجيء هذا االنحراف موفي ًا بالق�صد
املعنوي ،متعدي ًا �إياه �إىل �إك�ساب القول دينامية م�ؤثرة يف ن�سج الكالم وتوقيعه،
فيجمع بذلك بني �سداد الق�صد وجمالية الإيحاء.
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 – 1التفــات الــوزن:

وتتحقق العالقة املركبة والوظيفية بني �أ�سلوب االلتفات و�إيقاع وزن
ال�شعر العربي املعا�رص ،حني ينتج عن ا�ستخدام �أ�سلوب االلتفات يف مقطع من
املقاطع ال�شعرية انحراف وزين ما يتخذ عدة مظاهر:
 – 1فقد يتخذ مظهر االنتقال من تفعيلة �إىل تفعيلة �أخرى مغايرة ب�إدخال
تعديل /تعديالت يف �أجزائها و�إخراجها خمرج ًا مغايراً ملا كانت عليه قبل
االلتفات.
� – 2أو قد يتخذ مظهر االنتقال من بحر �إىل �آخر مغاير (موجود �أو حمدث)
مبا�رشة بعد االلتفات يف �سياق الق�صيدة الواحدة.
يقول �أدوني�س يف ق�صيدة «رميان لوبا�شوف�سكي»:

ر�أ�س مهيار يدمي ،يجف ،وين�أى ...ك�أن احلطام
راية للخال�ص
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اكت�شفت �أنني مقعد ولي�س يل قدمان

والأر�ض �أمامي �أ�ضيق من القدم()9

يتحقق االلتفات يف هذا املقطع حني يتم االنتقال من �صيغة الغائب
�إىل �صيغة املتكلم ،ومن �أ�سلوب احلكي �إىل �أ�سلوب اخلطاب( :يدمي ،يجف،
وين�أى /اكت�شفت) وينتج عن هذه الطريقة ال�شعرية يف االلتفات حتول بينِّ يف
الوزن ،يخرج به من نظام �إىل �آخر خمالف يت�ضح يف التقطيع الآتي:
ر�أ�سمهـ /ياريد /مي يجف /فوين� /أى ك�أن /نلحطام
فاعلن فاعلن فاعلــن فعلن فاعلــن فاعالن
راينت /للخال�ص.
فاعلن فاعالن

اكت�شف /ت�أنن /نيمق /عدن و/لي�سلي /قدمان

فاعلــن فعول فعلن فعــول فاعلن فعالن
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يتبني – �إذن – التحول الذي يتم مبا�رشة بعد �أ�سلوب االلتفات من وزن
عرو�ضي م�ألوف هو املتدارك (فاعلن ثمان مرات) �إىل وزن غريب مل ي�ستعمله
القدماء ،هو مزيج من تفعيلة املتدارك (فاعلن) و(تفعيلة املتقارب املقبو�ضة
(فعول) ،وهو وزن خمالف ملا جاء يف ال�سطرين الأول والثاين اللذين بنيا على
املتدارك .وااللتفات الذي يحدث هنا هو بالإ�ضافة �إىل كونه يك�رس الإيقاع
املطرد للتكرار الكمي املتماثل ،ي�شعر املتلقي بتحول وزين ين�سجم والداللة
املعنوية الناجتة عن حتول اخلطاب من الغياب �إىل احل�ضور ،ومن احلكي �إىل
الإن�شاء ،وك�أن ال�شاعر ب�إحداثه لهذا االنحراف الوزين ي�سعى �إىل تنبيه املتلقي
�إىل �صيغة اخلطاب اال�ستفهامية عرب توتري �سياق متثلها.
وقد نالحظ مظهراً �آخر من مظاهر هذا التحول الوزين املقرتن ب�أ�سلوب
االلتفات يف ق�صيدة �أخرى لأدوني�س ،لكن ب�صيغة �أخرى خمالفة ،يقول:
ليكن
ليكن
�أوقظ ال�شوارع والليل
ومن�ضي يف مواكب الأ�شجار
�ألغ�صون احلقائب اخل�رض واحللم و�ساد

يف عطلة الأ�سفار()10

يقع االلتفات هنا يف ال�سطر ال�ساد�س ،عندما ينتقل اخلطاب من احلكي
ب�صيغة اجلمع احلا�رض �إىل اال�ستفهام (من�ضي� /ألغ�صون) .ويتبع هذا التحول يف
اخلطاب حتول �إيقاعي بالغ اخل�صوبة ،لكن هذه املرة لي�س من بحر �إىل بحر
مغاير ،بل من نظام تفعيلي �إىل �آخر خمتلف �ضمن نف�س ال�صيغة الوزنية .وهو ما
يك�شف عنه التقطيع التايل:
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ومن�ضي /فيمو /كبلأ�ش /جاري
فعولن فاعل فعولن فعلن
�ألغ�صو /نلحقا /نبلخ�ض /روحلل /مو�سادن
فاعلن فاعلن فعولن فعولن فعالتن
وكما يالحظ فقد تغري نظام التفعيالت يف هذا الوزن ،الذي هو مزيج
من املتدارك واملتقارب؛ ذلك �أنه يف ال�سطر اخلام�س نالحظ تكرار تفعيلة
(فعولن) بالتناوب مع تفعيلة (فعلن) ،يف حني يبتدئ ال�سطر ال�ساد�س بتفعيلتني
من (فاعلن) تعقبهما تفعيلتان من (فعولن) ،لينتهي ال�سطر بتفعيلة خمبونة مرفلة
من تفعيالت املتدارك (فعالتن) ال نعرث عليها يف ال�سطر اخلام�س الذي ينتهي
بتفعيلة (فعلن) من وزن اخلبب.
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وميكن �أن نعرث على العديد من الأمثلة للتدليل على هذه العالقة يف
مظهرها الوزين لدى كل من �أمل دنقل وبلند احليدري وفدوى طوقان و�أحمد
ملجداطي وغريهم� ،إال �أننا �سنكتفي بهذين املثالني لننتقل �إىل مظهر �آخر من
مظاهر العالقة بني االلتفات والإيقاع؛ ذاك املتعلق بالبنية ال�صوتية.

 – 2التفات البنية ال�صوتية:
�إىل جانب املظهر الوزين للإيقاع ثمة – كما �أ�سلفنا – املظهر ال�صوتي،
والذي يتحقق يف اللغة ال�شعرية :قافية وجر�س ًا ونغم ًا وتركيب ًا وموقع ًا .والإيقاع
موح ،حينما
يف هذا امل�ستوى خ�صي�صة بنيوية تنطوي على �أثر جمايل ومعنوي ٍ
تنخرط بحذق و�إتقان �ضمن الت�شكيلة العامة للبناء الإيقاعي للق�صيدة ،وعالقة
االلتفات بهذا امل�ستوى ومبا يختزله من �إمكانيات جمالية ،هي من �صميم
الطاقة امل�ؤثرة للإيقاع اخلارجي للق�صيدة؛ فااللتفات مبا هو �أ�سلوب بياين يف
التحول ي�سعف الن�ص ال�شعري ب�إمكانات التنويع الإيقاعي نغم ًا وقافية وجر�س ًا.
وعليه فكثرياً ما ن�صادف يف الن�صو�ص ال�شعرية املعا�رصة ذلك التحول – داخل
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الن�ص الواحد – من نظام تقفية �إىل �آخر خمالف له ،والذي يتبعه حتول على
م�ستوى البناء اللغوي واجلر�سي عموم ًا ،بل �إن هذه الظاهرة �شكلت �إحدى
�أبرز خ�صائ�ص ال�شعر املعا�رص من حيث بنائه الإيقاعي ،ولقد جتلى لنا من

خالل فح�ص جمموعة من الن�صو�ص – اخرتناها بطريقة ع�شوائية – �أن مظاهر

هذا التحول تت�أ�س�س يف بنية �أغلب الق�صائد على �أ�ساليب االلتفات؛ مما يحقق
تالحم ًا نوعي ًا بني الأ�سلوب والبناء ال�شعريني.
يقول خليل حاوي يف مقطع من ق�صيدته «العزر»:
جاعت الأر�ض �إىل �شالل �أدغال
من الفر�سان ،فر�سان املغول
هيكل يركع يف النار
تئن الكتب ال�صفراء ،تنحل دخانا
ي�سرت�سل خليل حاوي ،يف هذا املقطع ،يف ت�صوير عقم العزر وانك�ساره،

وعبث ًا تذهب حماوالت الزوجة – التي ي�شتد جوعها اجلن�سي – يف ا�ستثارة

رجولته .و�أمام هذا ال�رصاع ،ويف فورة من فورات توقها ،تتمنى الزوجة �إ�شباع
رغبتها ولو من م�صدر �رشير �أو من قوة مدمرة (فر�سان املغول).

لكن ال�شاعر بعد هذه الأ�سطر التي تت�صارع فيها الرغبة مع الي�أ�س،
واخليبة مع الأمل ،يلتفت يف �أ�سطر موالية منا�شداً �أطياف املوت ،بقوله:
غيبيني وام�سحي ذاكرتي ،في�ضي
ليايل الثلج يف الأر�ض الغريبة
غربة الثلج ،وموت الدرب
واجلدران يف الأر�ض الغريبة()11
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وال �شك �أن التحول وا�ضح يف املقطع الثاين ،حني يحدث االلتفات
ال�شعري من �صيغة الإخبار ب�أفعال املا�ضي �إىل �صيغة اخلطاب بفعل الأمر
(جاعت الأر�ض /غيبيني) .وهو لي�س حتو ًال على �صعيد املعنى فقط ،و�إمنا هو
حتول يف املبنى النغمي املتنامي بني املقطعني �أي�ض ًا؛ ففي املقطع الأول تتبنى
القافية املهيمنة على روي الالم (�أدغال /املغول /اخليول) بينما ت�سيطر قافية الباء
يف املقطع الثاين (الغريبة /الدرب /الغريبة) كما �أنه �إذا كان املقطع الأول ي�شهد
ح�ضوراً مكثف ًا حلريف النون والالم كحرفني متناغمني �صوتي ًا ،ف�إننا ن�شهد يف
املقطع الثاين تكراراً ملحوظ ًا حلريف الغني والباء ،ال�شيء الذي يحدث انقالب ًا
�إيقاعي ًا على م�ستوى النغم واجلر�س ،و�إذا نحن �أ�ضفنا �إىل ذلك �أن املقطع الأول
يعتمد املد بحرف الألف (جاءت� /شالل� /أدغال /فر�سان /النار /ال�صفراء/
دخان ًا /حذاءات) واملقطع الثاين يغلب عليه املد بحرف الياء (غيبيني /ام�سحي/
ذاكرتي /في�ضي /ليايل /الغريبة) – ان�سجام ًا مع حتول ال�ضمائر من الغياب �إىل
احل�ضور ،ومن ال�رسد �إىل اخلطاب – لأمكننا القول� :إن �أ�سلوب االلتفات يف
هذه الق�صيدة �آلية �إيقاعية جوهرية يف ت�أثيث الت�شكيل ال�صوتي باالنحرافات
النغمية احلادة والغنية بالإيحاءات.
والظاهرة نف�سها ميكن مالحظتها يف �إحدى ق�صائد ال�شاعر امل�رصي
�أحمد عبداملعطي حجازي ،التي يقول يف �أحد مقاطعها:
املوت يف امليدان طن
العجالت �صفرت ،توقفت
قالوا :ابن من؟
ومل يجب �أحد
فلي�س يعرف ا�سمه هنا �سواه،
«يا ولداه»!
قيلت وغاب القائل احلزين،
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والتقت العيون بالعيون،
ومل يجب �أحد
ففي هذا املقطع تت�شكل القافية من حروف النون والدال والهاء (طن/
حزين /ابن من /العيون� /أحد� ،سواه /ولداه) ،بالإ�ضافة �إىل قافية تائية يتيمة مل
ترد �إال يف ال�سطر الثاين (توقفت) .و�إذن ،ف�إن القافية املهيمنة هي قافية النون
التي تكررت �أربع مرات ،يف حني مل تتكرر قافية الهاء وقافية الدال �إال مرتني،
والتاء مرة واحدة ،كما �أن �أ�سلوب هذا املقطع ال يتوفر على تنويعات بديعية
تذكر ،اللهم �إال بع�ض املوازنات الباهتة من مثل (�صفرت /توقفت) (�سواه/
ولداه) وتبقى لغة املقطع على العموم و�صفية عاطلة من املح�سنات اللفظية.

فالنا�س يف املدائن الكربى عدد
جاء ولد
مات ولد

ال�صدر كان قد همد()12

واحلق �أن هذا االلتفات اخلافت يكاد يبعث ال�شك يف كونه جمرد
انحراف خطابي اقت�ضاه ال�سياق اللغوي على جهة ال�رضورة واللزوم ،ال على
جهة االختيار الذي ي�شرتط يف االلتفات ال�صحيح .بيد �أنه على �ضعف �صيغته
الأ�سلوبية تلك ،فهو ي�ضمر ذلك االنقالب الفجائي يف تواتر املحتمل من
القول ،مما يتحقق معه جوهر الق�صد من �آلية االلتفات ،ويفي من ثم مبقا�صد
مواكبة البناء ال�صوتي للتحول اخلطابي .ففي هذه الأ�سطر ن�ست�شعر حتو ًال �إيقاعي ًا
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هي مبنزلة اال�ستنتاج �أو اخلال�صة الت�أملية .حيث يتدخل ب�شكل وا�ضح �صوت
ال�شاعر معلق ًا على احلدث:
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ملمو�س ًا ي�صحب االلتفات الأ�سلوبي من الو�صف الإخباري �إىل اخلطاب
الإن�شائي ،حيث تتوحد القافية يف روي الدال ويبني ال�شاعر مقابلة ناجحة بني
املوت وامليالد ،ويقوم بتوحيد حرف املد يف الألف (املدائن /الكربى /جاء/
مات) مما يخلق �إيقاع ًا نغمي ًا ينحرف عن ذاك الذي �ساد يف املقطع ال�سابق،
ويفلح يف رفد الإيقاع العام للق�صيدة بخ�صائ�ص جديدة على قدر كبري من
اخل�صوبة والإيحاء.

 – 3التفات �إيقاع املعنى:
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وي�شكل التالزم بني �أ�ساليب االلتفات وجتليات �إيقاع املعنى املظهر
الأخري من مظاهر العالقة بني بالغة االلتفات ومكونات الإيقاع ال�شعري
التي عملنا على ر�صدها يف هذا املقال .ويتعلق هذا امل�ستوى �أ�سا�س ًا مبا يحدثه
االنحـراف الق�صـدي من �صيغة خطابية �إىل �أخرى – �ضمن �سياق �شعري
خا�ص – من حتول يف تواتر الأفكار وخلل يف تداعي املعاين املت�ضمنة يف املقطع
�أو الق�صيدة؛ �أو بتعبري �آخر ف�إن هذا امل�ستوى يتعلق مبا ينتجه التفات الدوال
اللفظية من انحراف يف �إيقاع املدلوالت داخل الن�ص ال�شعري؛ من مثل ما يرد
يف ق�صيدة «�أغنية انت�صار» لعبدالوهاب البياتي ،التي يقول يف �أحد مقاطعها:
يا دما �سال على �أبيات �إيلوار احلبيبة
�شاعر احلب الذي بالأم�س غنى يف الطريق
للنجوم الزرق للأطفال:
«�إيلوار �صديقي»
�إنهم �أعدا�ؤه الفا�ش�ست عادوا من جديد
ي�صفعون الليل وامل�أ�ساة يف الفجر الوليد
ي�صور هذا املقطع حقيقة التناق�ض اال�ستعماري ،ويلتجئ يف �سبيل
حتقيق هذا امل�أرب �إىل �شجن الأ�سلوب الت�صويري بنربة تراجيدية ت�رسي
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وتتنامى على امتداد الأ�سطر ال�شعرية للمقطع ،متخذة �إيقاع ًا ت�صاعدي ًا :فقوى
ال�رش التي مرغت قيم احل�ضارة يف املا�ضي ،هي نف�سها التي تعود من جديد –

مع اال�ستعمار – لذبح املقاومة ،ورمز �إيلوار امل�ستح�رض هنا هو �شاهد الإدانة
قدم املعنى يف هذا املقطع يف
لتلك القوى والدعاءاتها الزائفة .لأجل ذلك َّ

ت�شكيلة تكت�سحها �سمة الدرامية ،ويخ�ضبها االنفعال املكلوم ،وت�أخذ بها
النربة االحتجاجية كل م�أخذ.

بيد �أنه بعد هذا املقطع /ال�صورة اليلبث الأ�سلوب ال�شعري �أن ي�ستكني

وي�ستعيد هدوءه مبا�رشة بعد �أن يلتفت اخلطاب من �صيغة الإخبار ب�ضمري الغائب
�إىل �صيغة الدعاء ب�ضمري املخاطب ،وهو ما ميكن مالحظته يف الأ�سطر التالية:
لك يا نافذة يف ليل �أفريقيا «ال�سالم»
ولك الن�رص
هكذا ي�سرتجع الإيقاع ال�شعري توازنه بي�رس ،وي�رشع يف ت�رشب معنى

مغاير� ،أقل حدة و�أكرث ا�ستكانة ،ينتقل فيه من املناجاة الدرامية للذات والآخر

(ومن نربة الو�صف االتهامي واالعرتاف التطهري) �إىل خماطبة ال�ضحية واجلالد
مع ًا ،بدعاء يخت�رص م�سافة التقاطب بينهما (لك ال�سالم /للفا�ش�ست املوت

الز�ؤام) ،وي�ؤطرها يف �سياقها التجريدي ،كعالقة م�ستحيلة متناهية البعد� ،أ�شبه
ما تكون بثنائية احلياة واملوت .وك�أن االلتفات هنا جاء لري�سم خطاطة ت�أملية

من املوقف برمته بعد �أن التقط تقا�سيمه ال�صورية فيما �سبق.

ويف ق�صيدة �أخرى لأمل دنقل بعنوان «الطيور» ن�ستطيع تلم�س الرثاء

نف�سه يف هذا التحول املتالزم الذي يعقب االلتفات ،مع اختالف يف الو�سيلة
بطبيعة احلال .يقول يف �أحد مقاطعها:
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الطيور معلقة يف ال�سماوات
ما بني �أن�سجة العنكبوت الف�ضائي :للريح
مر�شوقة يف امتداد ال�سهام امل�ضيئة
لل�شم�س،
(رفرف
فلي�س �أمامك –
والب�رش امل�ستبيحون وامل�ستباحون� :صاحون –
لي�س �أمامك غري الفرار..

الفرار الذي يتحدد ..كل �صباح)()14
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يقع االلتفات هنا يف ال�سطر اخلام�س (رفرف) حيث يتم االنتقال من
�صيغة الإخبار �إىل �صيغة الأمر ،ومن اجلمع غري العاقل (الطيور)� ،إىل املفرد
املطلق الذي ي�شمل الطري كما ي�شمل الإن�سان .وي�صاحب هذا االلتفات الذي
يطول املعنى الرمزي للمق�صود باخلطاب حتول يف �إيقاع املعنى ذاته ،فبد ًال
من ال�صورة املركبة املرتفة ،جمازاً للطري املعلقة ،يح�رض �أ�سلوب الأمر التقريري
امل�شتعل مرارة وحما�س ًا .ومن رماد املعنى ال�سادر يف اخليال ينبهق اخلطاب
احلجاجي امل�صطخب .وك�أمنا االلتفات يف هذا املقطع طاقة تكوينية تنقل نب�ض
الواقع للمعنى ال�شعري ،وت�ضخ �إيقاعه بقلق احل�س املتنامي .مما ي�ؤكد �صدق
الدعوى التي تزعم:
«�أن الأثر اجلمايل الذي يحققه االلتفات لدى املتلقي لي�س
املرجع فيه �إىل جمرد التنويع ...بل هو التنويع الأ�سلوبي الذي
يحمل داللة»(.)15
***
تلك كانت بع�ض متظهرات العالقة الرتكيبية بني االلتفات والإيقاع
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يف مناذج متثيلية من ال�شعر العربي املعا�رص ،حاولنا من خالل جتلياتها اجلزئية
يف هذا املقال �أن نفتح الباب �أمام الباحثني ل�س�ؤال كبري عن عالقات البالغة
اخلطابية مبقوالت الإيقاع ال�شعري� ،س�ؤال لن ن�ستطيع بكل ت�أكيد �أن ندعي
اختزاله لأ�رسار ال�شعرية اخلفية ،كما ال ندعي �أنه َي ُج ُّب ما طرح قبله من �أ�سئلة
يف ال�شعريات العربية .ولكن لعله يكون ال�س�ؤال الوازن الذي قد تخفف
تداعياته الإ�شكالية من غلواء الف�صام املنهجي الذي �شاب املقاربات ال�شكالنية
لل�شعر ردح ًا طوي ً
ال من الزمن.
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ال�شكل الطباعي ،ودوره يف ت�شخي�ص الداللة
يف الق�صيدة العربية املعا�رصة
مقاربة نقدية
كاميليا عبدالفتاح

�إن الغاية التي ي�سعى �إليها كل �شاعر – على �صعيد الأداء الفني للتجربة
ال�شعرية ،هي حماولة تطويع اللغة و�إي�صالها �إىل �أق�صى طاقات التعبري عن التجربة
كما هي ماثلة يف فكر ال�شاعر ور�ؤاه ،بحيث تتماهى اللغة مع التجربة متاهي ًا
ت�صبح مبوجبه هي التجربة ذاتها ،ال و�سيلة للتعبري عنها ،وبحيث تتحرر اللغة
من حمدوديتها املعجمية ,وتنطلق �إىل �آفاق التعبري الإبداعي املت�سع ات�ساع النف�س
الإن�سانية.
هذه الغاية لي�ست جمرد طموح فني ي�سعى �إليه ال�شاعر لتطوير �أدائه ،بل
هي ق�ضية جوهرية يف العملية الإبداعية؛ حيث ترتبط مبدى جناح ال�شاعر يف
ت�شخي�ص فكره ور�ؤاه ت�شخي�ص ًا مياثل هيئة هذا الفكر وتلك الر�ؤى داخله،
قبل �أن تنال و�سائل التعبري من هذه الهيئة فتلحق بها احلذف �أو التحوير �أو
االنحراف عن اجلهة التي �أرادها ال�شاعر.
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الشكل الطباعي ،ودوره في تشخيص الداللة في القصيدة العربية املعاصرة
ويقف حر�ص ال�شعراء على الو�صول بتجاربهم ال�شعرية �إىل �أق�صى درجة
ممكنة من التماثل مع ال�صورة الذهنية لهذه التجارب وراء كثري من حماوالتهم
التجديدية يف جمال اللغة و�أ�ساليب الأداء الفني عامة.
وقد كان للتالقح الثقايف واملعريف دوره يف جتديد الق�صيدة العربية
املعا�رصة؛ مما متثل يف �إفادة �شعرائنا املعا�رصين من املحاوالت التجديدية التي قام
بها �شعراء الغرب يف تطوير �أ�ساليب الأداء الفني ،والتقنيات الفنية للق�صيدة،
وجتديد طرائق التعبري اللغوي ،وجتديد اللغة ذاتها ،مبا يعد ال�شعراء بتحقيق
درجة ال�صفاء التي يطمحون �إليها يف جت�سيد دالالت التجربة ال�شعرية ،وتو�سيع
�آفاق هذه الدالالت.
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من �أبرز طرائق التجديد اللغوي التي مثلت �إفادة �شعرائنا من الق�صيدة
الغربية :ا�ستعمال املفردات ا�ستعما ًال �سياقي ًا يختلف عن اال�ستعمال املعجمي،
اجلر�أة يف جمال النحت اللغوي ،والرتميز اللغوي ،وحتويل كثري من مفردات
اللغة الدارجة �إىل لغة �شعرية موحية .هذا ف�ض ً
ال عن ا�ستحداث �أ�ساليب غري
معهودة يف الأداء اللغوي ،مثل :احلذف ،والتنقيط ،وقد كانت هذه املهارات
– وغريها -مبثابة اال�ستنبات اللغوي من اللغة املتداولة ذاتها.
وقد ارتبط ا�ستعمال بع�ض �أ�ساليب الأداء احلديثة – مثل احلذف
والتنقيط  -كما ارتبط توظيف بع�ض التقنيات الفنية – بالهيئة املكتوبة،
�أو املطبوعة للق�صيدة� ،أي بر�ؤية الق�صيدة ال ب�سماعها ،كما ارتبطت هذه
التقنيات ،والأ�ساليب – يف الغالب – بهيئات مو�سيقية حديثة لل�شعر ،مثل:
ق�صيدة التفعيلة ،وق�صيدة النرث ،مما يربز التحوالت الكربى التي حلقت بال�شعر
العربي املعا�رص ،حيث اعتمد ق�سم كبري منه – على �صعيد املتلقي – على القراءة
�أكرث من اعتماده على ال�سماع ،وانتظم ق�سم كبري منه �أي�ض ًا  -على �صعيد الهيئة
املو�سيقية – يف قالب ق�صيدة النرث ،وق�صيدة التفعيلة ،وكان لهذه التحوالت
دورها يف فتح �آفاق التجديد يف �أ�ساليب الأداء اللغوي والفني.
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يعد ال�شكل الطباعي من هذه التقنيات الفنية البارزة التي ا�ستطاع
�شعرا�ؤنا املعا�رصون ا�ستعارتها من الق�صيدة الغربية املعا�رصة ،وتوظيفها يف
ت�شخي�ص داللة التجربة ال�شعرية ،و�إبراز جوانبها الدرا�سية ،وذلك من خالل
التحكم املتعمد يف مقدار م�ساحات البيا�ض يف ال�صفحة املطبوعة ،وكتابة
بع�ض �أ�سطر الق�صيدة ب�شكل مائل� ،أو تعمد و�ضع كلمات بعينها من �أ�سطر
خمتلفة ب�شكل متواز ،يوحي بوجود عالقة داللية ما بينها.
وكذلك ا�ستعمال بع�ض اجلمل� ،أو العبارات داخل �أ�شكال هند�سية،
كالدائرة �أو املثلث� ،أو املربع� ،أو امل�ستطيل ،وا�ستعمال الأ�سهم ،هذا ف�ض ً
ال عن
توظيف ال�شكل الطباعي للق�صيدة ال�ستعمال �أ�سلوبي احلذف والتنقيط.

مناذج من ال�شعر الواقعي ،ومنهج خا�ص يف كيفية توظيف ال�شكل الطباعي:
كان ل�شعراء االجتاه الواقعي واالجتاه احلداثي دور بارز يف �إثراء �ساحة
ال�شعر العربي املعا�رص بهذه التقنيات الفنية ،والأ�ساليب امل�ستحدثة يف الأداء
اللغوي ،وذلك لت�أثرهم الوا�ضح مبا اطلعوا عليه من طرق التجديد يف الق�صيدة
الغربية احلديثة واملعا�رصة؛ ولذلك �سوف تكون ق�صائد �شعراء هذين االجتاهني
هي حمل اال�ست�شهاد يف هذه القراءة النقدية.
يف ديوان�« :أ�شجار الأ�سمنت» – والذي ميثل �أثر املنفى الباري�سي يف
�شعره – ظهر وا�ضح ًا للمتلقي مدى ت�أثر ال�شاعر «�أحمد عبداملعطي حجازي»
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وقد كانت هذه املهارات والتقنيات ال�شكلية يف هيئة كتابة الق�صيدة
مبثابة الإمكانات الوا�سعة والقدرات الفائقة التي خطت بال�شعراء خطوات
وا�سعة يف جمال التعبري عما طر أ� على الواقع الإن�ساين املعا�رص من تعقد فكري،
وزخم �شعوري ،و�رصاع نف�سي بني �أ�ضداد امل�شاعر ،مما مل يكن يف ا�ستطاعة
ال�شاعر التعبري عنه من خالل اللغة التقليدية و�أ�ساليب التعبري اللغوي والفني
املعهودة.
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الشكل الطباعي ،ودوره في تشخيص الداللة في القصيدة العربية املعاصرة
بطرق جتديد الأداءين :اللغوي ،والفني ،يف الق�صيدة الغربية ،ومدى ارتكازه
على هذه الطرق يف ق�صائد ديوانه املذكور – قيا�س ًا �إىل الدواوين ال�سابقة
عليه.
ويف ق�صيدته املميزة «طللية» ي�صور حجازي يف �رصاعاته املعقدة
بني الوطن واملنفى ،بني املدينة والقرية ،بني بهاء احلقول و�إيناعها ،وجهامة
الأ�سمنت وبرودته ،ي�صور مذاقات مت�شابكة من االغرتاب املكاين والنف�سي
واالجتماعي ،والفكري ،وي�ؤكد للناقد ا�ستمرار هيمنة االغرتاب الرومان�سي
على �شعره منذ ديوانه «مدينة بال قلب»� ،إذ بدا هذا االغرتاب وك�أنه مازال
ممتداً من هذه املرحلة القدمية من �شعره� ،إىل املرحلة الباري�سية� ،إال �أنه اكت�سب
يف املرحلة الأخرية مزيداً من العمق الداليل ،والتعقيد الدرامي.
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ي�صور «حجازي» متزق روحه بني ا�ضطراب دالالت الوطن ،ودالالت
املنفى؛ حيث ترتاوح روحه بني احلنني �إىل الوطن ،واحلنق عليه ،والت�أمل منه،
كما ترتاوح الروح بني االغرتاب يف املنفى ،وبني كونه مهرب ًا ومالذاً من
الوطن اجلاحد بهذا الوعي املتمزق ،وبهذه امل�شاعر املعذبة يختتم «حجازي»
ق�صيدته ،بو�صف انهياره حتت وط�أة احلنني ،والعجز عن ت�صالح الروح مع
�رصاعاتها املعقدة ،يقول:
«هذا دخان قراها يقتفي دمنا
وملء �أحالمنا زرع ،و�أجنحة
وملء �أحالمنا ذئب نه�ش له
ن�سقيه من ك�أ�سنا الذاوي
ون�س�أله عنها،
وننهار»()1
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لقد ج�سد ال�شاعر فعل انهياره بامل�سافة البي�ضاء املائلة الواقعية بني جملة:

«ن�س�أله عنها» ،وجملة «وننهار»؛ ف�صور من خالل هذه امل�سافة الزمن الواقع
بني ال�س�ؤال عن الوطن وفعل االنهيار بعد ال�س�ؤال ،كما �صور من خاللها

الكيفية التي حدث بها هذا االنهيار ،فقد حدث ب�شكل انزياحي مفاجئ،
مداهم .ولهذه الكيفية داللة هامة ،هي الإيحاء بكون االنهيار ناجت ًا عن عدم
تلقيه �إجابة عن �س�ؤاله� ،أو ناجت ًا عن تلقيه �إجابة �صادمة� ،أو من �إ�رصار الوطن
على ال�صمت الدال على املزيد من اجلحود لأبنائه ،واملنذر باملزيد من اغرتابهم.

كما نالحظ – يف املو�ضع ال�سابق من ق�صيدة حجازي – التوازي يف مو�ضع

الكتابة بني املفردات الآتية :دخان� ،أحالمنا� ،أحالمنا ،ك�أ�سنا ،عنها .هذا
التوازي املكاين بني املفردات يوحي بالتماهي بني دالالتها ،حيث تبدو �أحالم

ال�شاعر هي ك�أ�سه ،وهي الوطن امل�شار �إليه بال�ضمري يف �شبه اجلملة – عنها -
كما تبدو هذه الأحالم دخان ًا ،بداللتني ،الدخان :دخان القرى ،والدخان/
ويرتكز حجازي على ال�شكل الطباعي – بذات الأ�سلوب ال�سابق – يف

ت�شخي�ص داللة التجربة يف ق�صيدته« :العودة من املنفى»؛ �إذ يقول يف نهايتها،
وا�صف ًا متزقه من التبا�س دالالت الوطن واملنفى :
«وانهرت مثل عمود ملح
يف الرمال»()2

منوذج �آخر لل�شعر الواقعي املرتكز على ال�شكل الطباعي للق�صيدة

ك�أ�سلوب فني منتج للداللة ،هو ق�صيدة ال�شاعر «�أمل دنقل»« :ظم�أ ..ظم�أ»
التي نلحظ فيها – �أي�ض ًا – التعبري عن الداللة من خالل امل�سافات البي�ضاء بني
الأ�سطر ،وكتابة الأ�سطر بزوايا مائلة ،من ذلك قوله يف نهاية الق�صيدة ،وا�صف ًا

اغرتابه ،وافتقاده احلب ،والأمن ،و�أمان االنتماء:

عالمات  ،ج  ، 70مج  ، 18شعبان 1430هـ  -أغسطس 2009

الرواغ ،والبدد ،مما يت�سق مع املنطق النف�سي والر�ؤيوي للق�صيدة.
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الشكل الطباعي ،ودوره في تشخيص الداللة في القصيدة العربية املعاصرة
«يتفتت حلقي لقطرة حب
غري �أن الينابيع جفت بعيني ،والبحر غا�ض
وال�شطوط العرا�ض
تتناءى..
ويهوي البيا�ض»()3

وهكذا ي�صور ال�شاعر فعل التهاوي من خالل امل�سافة البي�ضاء املائلة،
الواقعة بني قوله« :تتناءى» ،وقوله« :ويهوي البيا�ض».
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�إن الإمكانات الوا�سعة لل�شكل الطباعي للق�صيدة تتيح لل�شعراء ا�ستعمال
�أ�سلوب �آخر يف �إبراز الداللة ،وجت�سيمها ،وهو�« :أ�سلوب التقطيع» ،وهو:
كتابة الكلمة – �أو الكلمات – على هيئة حروف مقطعة .ويوظف ال�شاعر
«بدر �شاكر ال�سياب» هذا الأ�سلوب يف املو�ضع الآتي من الق�صيدة« :الأ�سلحة
والأطفال» ،والذي ي�صور فيه انتهاك الطفولة على يد الطغاة القتلة يف العراق،
ي�صور فعل الأ�سلحة يف الرباءة العزالء ،وال�ضعف اجلميل املاثل يف الطفل والذي
يتحول �إىل دماء تظل تاريخ ًا لإدانة الظلم ،والأطماع .يقول ال�سياب:
«ع�صافري؟
�صبية مترح
و�أعمــارهــا يف يـــد الطــاغــية
و�أحلانها احللوة ال�صافيــــة
تغلغل فيها نداء بعيـــد
«حديـــــــد عتــ ..ــــــــيق
ر�صا� ..ص
حديــــــــــ ..ــــــــــــد»()4
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بد�أ التقطيع يف املو�ضع ال�سابق من الق�صيدة معاد ًال �شكلي ًا ،وجت�سيداً
�شكلي ًا لفعل �إطالق الر�صا�ص ،وبد�أ تقطيع الكلمات الدالة على هذا الفعل
وك�أنه جت�سيد لتمزق ال�ضحايا ،وبعرثة �أج�سادهم ،وذلك يف الكلمات :حديد،
ر�صا�ص ،عتيق ،كما كانت هيئة توزيع هذه الكلمات على الأ�سطر ب�شكل
مائل على التوايل حماولة من ال�شاعر لت�صوير فعل �إطالق الر�صا�ص ع�شوائي ًا يف
كل جهة� ،أما �إطالة حرف املد «الياء» يف كلمتي «عتيق» و«حديد» ،فتبدو
جت�سيداً �شكلي ًا �أي�ض ًا ل�صفة القوة يف احلديد ،و�صفة القدم يف «عتيق».
يوايل ال�سياب – على مدار الق�صيدة ال�سابقة – ارتكازه على هذه
الإمكانات الوا�سعة لل�شكل الطباعي حتى ي�صل �إىل ذروة ر�ؤيته الدرامية
يف نهايتها؛ فيدين الطغاة يف �أية هيئة كانوا ،ويرثي ال�ضحايا امل�ضطهدين يف
�أي بقعة من الأر�ض كانوا – و�إن كان وا�ضح ًا �أثر فكره اال�شرتاكي – يقول
ال�سياب:
لأطفال كورية البائ�سني
وعمال «مر�سيليا» اجلائعني
و�أبناء «بغداد» والآخرين
�إذا ما �أرادوا اخلال�ص
حديـــــــد
ر�صا�ص
ر�صا�ص
ر�صا�ص»()5

ج�سد ال�شاعر فعل �إطالق الر�صا�ص يف كل اجتاه من خالل و�ضع كلمة
«ر�صا�ص» بهذه الهيئة الطباعية املتوالية املائلة .كما ا�ستعمل التكرار – وهو
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«ملن كان هذا الر�صا�ص
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الشكل الطباعي ،ودوره في تشخيص الداللة في القصيدة العربية املعاصرة
�أحد �أ�ساليب الأداء اللغوي  -حيث كرر كلمة «ر�صا�ص» ثالث مرات ،مبا

يعادل عدد امل�ستهدفني بهذا الر�صا�ص – يف الق�صيدة  -وهم :عمال مر�سيليا،
�أطفال كوريا� ،أبناء بغداد.

تطرف االجتاه احلداثي يف ا�ستعمال ال�شكل الطباعي:
يالحظ املتلقي والناقد اعتدال �شعراء االجتاه الواقعي – �إىل حد كبري

– يف توظيف ال�شكل الطباعي للق�صيدة ،وعدم جلوئهم �إىل �إمكانات فنية

متطرفة� ،أو جاحمة لهذا ال�شكل – مما ين�سجم مع ال�سمة التجديدية العامة لهذا
االجتاه ،وهي االعتدال واحلر�ص على عدم القطيعة مع الرتاث ال�شعري العربي،

على النقي�ض مع ذلك نالحظ ارتكاز �شعراء االجتاه احلداثي على هيئات طباعية

�صادمة للمتلقي؛ لأنها يف الغالب �أ�شكال هند�سية ،مبا ي�ضطر قارئ الق�صيدة

�إىل ممار�سة التفكري الريا�ضي ،وما ي�شبه �أ�سلوب الكلمات املتقاطعة؛ حتى ميكنه
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االقرتاب من الداللة املفرت�ضة يف الق�صيدة ،ومبا يتعار�ض مع الذائقة العربية يف

تلقي ال�شعر ،وي�صدم املتلقي الذي �أ�شبعت ذائقته مبرياث ع�رشات القرون من

ال�شعر العربي الغنائي املخالف كل املخالفة لهذا النموذج احلداثي يف فكره
ويف طرحه الفني لهذا الفكر؛ حيث يتم �إقحام الال�شعري على ال�شعري.

يعد ال�شاعر ال�سوري «�أدوني�س» – علي �أحمد �سعيد – ر�أ�س االجتاه

احلداثي يف الق�صيدة العربية املعا�رصة  -على �صعيد التنظري النقدي للحداثة
وعلى �صعيد الكتابة ال�شعرية – كما يعد من �أكرث �شعراء هذا االجتاه �إثارة للجدل
– �إن مل يكن الرف�ض – با�ستعماله هيئات طباعية متطرفة� ،صادمة للمتلقي – مبا

ين�سجم مع حر�صه ال�شديد يف �إبراز الأفكار الأ�سا�سية للحداثة ،وهي :هدم
امل�ألوف ،خرق ال�سائد ،خلخلة ثوابت الفكر الديني .وتعد ق�صيدة «تاريخ»
من الق�صائد التي يربز فيها فكره احلداثي ،وتطرفه يف ا�ستعمال هيئات طباعية

غري م�ألوفة ،يقول «�أدوني�س» يف هذه الق�صيدة:

كاميليا عبدالفتاح
دوري �أيتها الطواحني

367

دوري يف كر�سيك املهرج()6

املحيط بالكون
نيـح

وطـا

نفرت�ض �أن �أدوني�س ا�ستعان ب�شكل امل�ستطيل – يف اجلزء ال�سابق من
ق�صـيدته – ليج�سد به هيئة الكر�سـي امل�شـار �إليه يف خطابه للطواحني – من
جهة  -ولي�صور به �أحد مرتكزات الأيديولوجية احلداثية ،وهو النظر �إىل
الإن�سان بو�صفه كيان ًا حما�رصاً يف الكون ،فيكون الكر�سي هو القوى املحيطة
بالإن�سان ،واملحا�رصة له .وقد كتبت كلمة «الطواحني» مبعرثة داخل امل�ستطيل/
الكر�سي ،مبا �أدى �إلينا الدالالت الآتية:

 تعبري ال�شاعر عن ر�ؤيته احلداثية للوجود ،والتي ترتكز على االعتقاد بالعبثية،وانعدام الغاية املاورائية ،وغري ذلك من �أفكار هي من �أ�سا�س الفل�سفة
الوجودية امللحدة ،ومن مواطن ت�أثر احلداثة بالوجودية؛ ومن ثم تكون
الهيئة املبعرثة للكلمة تعبرياً عن هذا االعتقاد.
ويف منوذج �آخر هو :ق�صيدة «تكوين» يرتكز «�أدوني�س» على ال�شكل
الطباعي للتعبري عن فكره احلداثي ،حيث ي�صف ذاته ،وموقفه من التاريخ
العربي ،وفكره ال�ضدي من منظومة هذا التاريخ ،معلن ًا عن هويته اجلديدة،
وهي هوية «�أورفية»� ،أدوني�سية :ن�سبة �إىل �أورفيو�س ،و�أدوني�س – وهما
�شخ�صيتان �أ�سطوريتان – وهما يف الوقت نف�سه �أبعا�ض من تكوينه امل�شار �إليه
يف عنوان الق�صيدة .يقول يف فقرة من الق�صيدة عنوانها «رقعة من تاريخ �رسي
للموت»:
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 ت�شخي�ص عدم انتظام دوران الطواحني ،فتكون بعرثة الكلمة معادلة ب�رصيةاللتفاف الطواحني.
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«يلتفت وراءه
�أن�صاب ومتاثيل حتمل حروف ًا
�أ و ر ف ي و �س
�أ د و ن ي �س
يتحقق �أنها نظائره و�أ�سما�ؤه
مـن
ال�سيمياء
وال�رشق»()7
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ا�ستطاع �أدوني�س من خالل ال�شكل الطباعي للق�صيدة �أن يج�سد
دالالت فكره احلداثي التي �أ�رشنا �إليها ،حيث �أمكنه من خالل هذا ال�شكل
ا�ستعمال �أ�سلوب التقطيع ،مع و�ضع الكلمات املقطعة يف هيئة متوازية ،وذلك
يف كلمتي�« :أورفيو�س» و«�أدوني�س» ،مما �أوحى برغبته لإظهار التماهي بني
هاتني ال�شخ�صيتني الأ�سطوريتني من جهة ،وبني ذاته احلداثية من جهة �أخرى،
كما �أوحى لنا بداللة �أخرى مفرت�ضة ،هي التماهي بني هاتني ال�شخ�صيتني من
حيث امل�صري الذي لقيه كل منهما ثمن ًا للتفرد ،هذا امل�صري هو القتل وبعرثة
الأ�شياء مادي ًا ،واالغرتاب معنوي ًا ،كما تتماهى ال�شخ�صيتان يف دالالت الرمز
الذي حتمله �أ�سطورة كل منهما ،نعني :اخل�صوبة واالنبعاث اجلديد.
ويف ق�صيدة «قرب من �أجل نيويورك» ،ي�صور �أدوني�س �إح�سا�سه بعملقة
الكيان الأمريكي ،وتقزم كيانني �آخرين يف مواجهة هذه العملقة ،هما :كيانه،
والكيان العربي ،ويدفعه هذا الإح�سا�س �إىل ا�ستعرا�ض التاريخ العربي ا�ستعرا�ض ًا
غري �أمني؛ �إذ يخ�ضع �أحداث هذا التاريخ لالنتقاء وفق الر�ؤية احلداثية ،ويحكم
عليه – من ثم – من منظور حداثي �شديد ال�ضيق واملحدودية املذهبية .يف
مقابل هذا يعر�ض لنا العملقة الأمريكية ماثلة يف �شوارعها وبناياتها العمالقة،
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ومظاهر املدنية ،حتى يبلغ اال�ستعرا�ض ذروته الت�أثريية يف نف�س �أدوني�س،
في�صور ذاته رقم ًا تائه ًا يف نيويورك ،هوية جمهولة منكرة فيها ،كيان ًا منبهراً
مفتقد التوازن ،مبا ي�ؤكد �أن القرب الذي �أهداه �إىل نيويورك يف عنوان الق�صيدة،
�إمنا هو قرب مهدى �إىل ذاته و�إىل التاريخ العربي وفق تقدير هذه الذات.
يعتمد «�أدوني�س» يف ت�شخي�ص هذه الداللة على �إمكانية �أخرى من
�إمكانات ال�شكل الطباعي للق�صيدة ،هي توظيف حجم احلرف املطبوع –
كلغة فنية منتجة للداللة – �أو جم�سدة لها – بحيث يكون حجم الكلمة – �أو
ما يعرف بـ «البنط» – مت�سق ًا مع الداللة التي حتملها هذه الكلمة .يقول
«�أدوني�س»:
«ب�������ي������ن ه���������������������ارمل ،ول�������ن�������ك�������ول�������ن �����س����ن��ت�ر
�أتقدم رقما تائه ًا يف �صحراء تغطيها �أ�سنان فجر �أ�سود ،مل يكن
ثلج ،مل تكن ريح ،كنت كمن يتبع �شبح ًا (لي�س الوجه وجه ًا
هكذا عرب �أدوني�س عن انبهاره بالعملقة الأمريكية من جهة ،و�إح�سا�سه
بالت�شي�ؤ ،والتقزم يف مواجهة هذه العملقة – من جهة �أخرى – من خالل بنط
الكتابة؛ فقد جعل بنط الكلمات الدالة على ال�شوارع الأمريكية كبرياً ،مبا يعرب
عن �إح�سا�سه ال�شخ�صي بها ،بينما جعل بنط الكلمات – بل الأ�سطر ال�شعرية –
التي ت�صف ذاته يف مواجهة هذه ال�شوارع �صغرياً ،مبا يعادل �إح�سا�سه بالت�شي�ؤ
والتقزم ،واال�ضطراب ،انبهاراً بهذه العملقة.

توظيف ال�شكل الطباعي يف الق�صيدة العربية املعا�رصة:
على الرغم من �أن الق�صيدة ال�سعودية املعا�رصة جزء ال يتجز أ� من الق�صيدة
العربية املعا�رصة� ،إال �أننا نفرد لها حديث ًا يف هذا ال�سياق؛ لأن هذه الق�صيدة
– يف اجتاهاتها ال�شعرية املختلفة – حتتفظ ب�سمة خا�صة يف كيفية توظيف
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ال�شكل الطباعي ،وهي �سمة االعتدال ،وجتنب التطرف والغرابة يف توظيف
�إمكانيات هذا ال�شكل .هذا االعتدال ين�سجم مع املنظومة الفنية – بل والداللية
– للق�صيدة ال�سعودية املعا�رصة؛ حيث مازال النموذج ال�شعري الرتاثي يحتل
موقعه البارز منها ،ويبدو مثري �إلهامها ،ومايزال الطابع الغنائي – وهو طابع
ال�شعر العربي عرب تاريخه القدمي – هو الغالب على كثري من مناذجها ،كما �أن
العالقة بني ال�شاعر واملتلقي مازالت قوية ،فالق�صيدة ال�سعودية مازالت تن�شد،
وت�ستن�شد .وقد تكون هذه ال�سمات التي ذكرناها �سبب ًا يف ا�ستمرار العالقة
بني ال�شاعر واملتلقي ،كما قد يكون اهتمام املتلقي بالق�صيدة باعث ًا من بواعث
املزيد من مت�سك ال�شاعر بهذه ال�سمات .ويف كل حال ف�إن هذا املو�ضوع جدير
بدرا�سة نقدية خا�صة.
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االعتدال – يف ر�ؤيتنا النقدية – هو ال�سمة الغالبة يف توظيف �إمكانات
ال�شكل الطباعي يف الق�صيدة ال�سعودية املعا�رصة ،مبا يجعل هذه الإمكانات
منتجة للداللة ،دون �إغراب �أو جمافاة للذائقة العربية.

�أ

عالمــات

ن

يف ق�صيدة «�شاهد الع�رص» ير�سم الدكتور �صالح �سعيد الزهراين �صورة
�شخ�صية – «بورتريه» لهذا ال�شاهد ،تبدو هذه ال�صورة منوذج ًا م�ستدعى من
مالمح الوجه العربي الأ�صيل عرب تاريخه املمتد ،وتبدو – يف الوقت ذاته –
منوذج ًا مقرتح ًا للم�ستقبل� ،أي ملا يجب �أن يكون عليه الرجل العربي امل�سلم
من الهمة ،والنبل ،وااللتزام ،وامل�س�ؤولية ،والتقى ،والفاعلية .وهذا ال�شاعر
�شخ�صية مهمومة ب�أوجاع �أمته؛ لذلك ينفي عنه ال�شاعر االن�شغال بغري هذه
الأوجاع؛ فيقول يف نهاية الق�صيدة:
مل يتكلم .كان ي�سافر فوق «البحر الأبي�ض»
ير�سم
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ا
ت
جريح
ير�سم �شيخ ًا ،فوق ذبيح
ير�سم �أمه
تخرج من عمق
�ض
ر
ي
ح»()9

يف كلمة «�أنات» ،كما �أوحى تقطيع هذه الكلمة بتمزق من يئن� .أما تقطيع
كلمة «�رضيح» فقد منح فعل خروج «الأم» من هذا ال�رضيح �سمة �أ�سطورية

عجائبية� ،أو حلمية.

ويف ق�صيدة «البوابة» املميزة بدالالتها الرثية ،يطرح ال�شاعر «ح�سن
حممد ح�سن الزهراين» مفردة البوابة رمزاً لكثري من العوامل الإن�سانية املغلقة التي

يلج �إليها الإن�سان بق�ضاء اهلل ،ثم مبا قدم من عمل .كذلك يطرح ال�شاعر هذه
املفردة رمزاً للولوج �إىل مكابدات احلياة ،ورمزاً للولوج �إىل عوامل اخلال�ص
والنجاة ،وبهذا الرثاء الداليل يكون لكل �إن�سان منا بوابته .ويختتم ال�شاعر
ق�صيدته ب�آخر بوابة يلج �إليها الإن�سان ،وهي :القرب .يقول:
«�إمنا القرب
بوابة تدخل املرء
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يف عامل من نعيم
�إذا �سار طول احلياة بدرب النجاة
و�إن مل يكن:
فالأ�سى ،والندامة
واحلزن ،واخلوف:
خالنه
والعذاب الذي
ن�صب عينيه
مااااااا �أعظمه»()10
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�إذا �أح�صينا عدد القوى التي ت�سبب �شقاء الإن�سان يف هذا املو�ضع من
الق�صيدة ،ويف املوا�ضع ال�سابقة منها ،وجدناها ثماين قوى ،هي :اجلروح،
الأمل ،اخلوف ،ال�رشور ،الظالم ،الأ�سى ،الندم ،العذاب .و�إذا �أح�صينا عدد
مرات تكرار حروف املد «الألف» يف قول ال�شاعر« :ماااااااا �أعظمه ،وجدناها
ثماين مرات �أي�ض ًا ،مبا ي�ؤكد �أن ال�شكل الطباعي قد �أتاح لل�شاعر �إمكانية الت�سوية
بني هيئة الكلمة ودالالتها ،ف�ض ً
ال عن ذلك فقد �أوحى هذا التكرار حلرف املد
بقوة �أمل ال�شاعر ،و�شدة خوفه من هذا امل�صري.

الراك�ضون

عالمــات

ت�سلقوا

يعتـمد ال�شـاعـر «حممـد �إبراهيـم يعقـوب» على �إمكـانية معـتدلة –
�أي�ضـ ًا – ال�شكل الطباعي ،هي حرية التحكم يف كيفية توزيع الق�صيدة على
�أ�سطر �شعرية ،والتحكم يف جهة و�ضع هذه الأ�سطر – ميين ًا �أو ي�ساراً – دون
تقيد ،مبا قد يوحي بداللة ما .يقول ال�شاعر يف ق�صيدته «الراك�ضون خلف
اجلراد»:
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ال ..بل �أطلوا خل�سة
وتزاحموا
عند اقت�سام الأقنعة
وتعلقوا بالوهم
معتدين بال�شهداء
والأ�صداء
والأعداء»()11

الراك�ضون – يف الأ�سطر ال�شعرية ال�سابقة – يت�صفون باال�ضطراب يف
الوعي ،واالنتماء ،والفعل .يت�صفون بالتناق�ض يف الوالء ،والرجاء؛ فهم يعتدون
بال�شهداء والأعداء – يف الوقت ذاته  ،-وهم واهمون ،وخادعون.

يعتمد ال�شاعر ،الدكتور «يو�سف العارف» على الأ�سلوب ال�سابق ذاته
يف توزيع الأ�سطر ال�شعرية للإيحاء بالداللة ،وذلك يف ق�صيدته «�رشايني املدينة»
التي تبدو منوذج ًا لالغرتاب الرومان�سي يف الق�صيدة ال�سعودية املعا�رصة؛ حيث
ي�صور فيها هذه العالقة املتوترة بني ال�شاعر واملدينة ،حيث تبدو ال�شوارع رمزاً
للمدينة الإ�سمنتية اجلهمة ،املعادية للإن�سان وال�شعر ،واحللم .كما تبدو رمزاً
للإن�سان املعا�رص امل�ستلب الروح يف املدن .يقول د .يو�سف العارف:
«( )3ال�شوارع...
مثخنة باجلراح
وعلى جانبيها..
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مل يكتف ال�شاعر بالتعبري اللغوي لإظهار الدالالت ال�سابقة ،بل جعل
اجتاهات الأ�سطر ال�شعرية موحية بالدالالت ذاتها؛ فقد وزع هذه الأ�سطر
اخلا�صة بو�صف الراك�ضني جهة اليمني وجهة الي�سار ،تعبرياً عن ا�ضطرابهم،
وك�أنه ي�صور ت�شتتهم من خالل ت�شتت الأ�سطر ال�شعرية احلاملة ل�صفاتهم.
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بائعو «احلبحب»..
و«العنب الرازقي»..
و«التمور» التي �أن�ضجها ال�صيف..
وغري قليل من «خ�ضار»..
كلها� ..رسقت منا «الر�صيف»
وال �شيء للمارة..
غري الغبار»()12

�إمكانية فنية �أخرى يتيحها ال�شكل الطباعي للق�صيدة ،هي :التحكم يف
درجة لون احلرف املطبوع ،وا�ستعمال درجة اللون يف الإيحاء بالداللة .نعاين
هذه الإمكانية يف ق�صيدة “جترعت عجرفة احلب” لل�شاعر «علي �آدم» ،حيث
يقول فيها:
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«ر�أيت فتاتي ..ر�أيت فتاتي
فتحت �شبابيك ذاكرتي ورواياتها
�أتال�شى ..ي�ؤرجحني م�رسح الفاتنات
بوادر ذكرى ..ح�صان حياتي
تلعثم قلبي ..ترنح �صوتي
م�سائي ر�آين ..تفي�أت �شوقي وظل فتاتي»()13

�إن اجلملة ال�شعرية« :ر�أيت فتاتي» متثل اال�ستثارة الواقعية التي تفتح
باب املا�ضي الذي يلج منه ال�شاعر �إىل ذكرياته احلميمة املتدفقة املوجعة ،كما
�أن هذه اجلملة هي عتبة دخول ال�شاعر �إىل املونولوج يف الأ�سطر التالية ،بد ًءا

من قوله« :فتحت �شبابيك ذاكرتي ورواياتها»؛ ولذلك كانت درجة لون
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احلرف املطبوع يف هذه اجلملة داكنة ،متييزاً عن الأ�سطر التالية لها ،وان�سجام ًا

مع وظيفتها الداللية� .أما الأ�سطر ال�شعرية التي �صورت ا�ستغراق ال�شاعر يف
الذكريات و«املونولوج» فقد كتبت حروفها بدرجة لونية �أقل ،مما ين�سجم مع

مناخ اال�ستتار والتخفي يف عوامل الذكرى وحديث النف�س.

اخلـامتــــــة:
�إن �إمكانيات ال�شكل الطباعي للق�صيدة �إمكانيات وا�سعة ،مل نقدم منها
يف هذه القراءة النقدية �إال �أمثلة حمدودة ،لكننا نفرت�ض �أنها كافية يف تو�ضيح
النتائج الهامة الآتية:
�أو ًال :ت�أثر �شعرائنا املعا�رصين بطرق جتديد الأداء الفني يف الق�صيدة
الغربية احلديثة ،واملعا�رصة ،وقد انعك�س هذا الت�أثر فيما مثل انتقالة حقيقية
للق�صيدة العربية يف هذا املجال.

ثالث ًا :عدم �إمكانية ا�ستعمال هذه الإمكانات الطباعية يف �إبراز دالالت
التجربة ال�شعرية �إال من خالل ال�سطر ال�شعري؛ لأنه يت�صف بالتنوع الكمي
والكيفي يف كتابته ،مبا يعني ارتباط هذه الإمكانات بهيئتني مو�سيقيتني فقط
للق�صيدة ،هما :ق�صيدة النرث ،وق�صيدة التفعيلة.
رابع ًا :و�ضوح التباين بني �شعراء االجتاه الواقعي ،و�شعراء االجتاه احلداثي
يف كيفية توظيف ال�شكل الطباعي للق�صيدة؛ للتعبري عن دالالتها ،حيث
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ثاني ًا :و�ضوح العالقة بني تطور الق�صيدة العربية – ر�ؤًى وطرح ًا  -وبني
املتغريات االجتماعية وال�سيا�سية واحل�ضارية والفكرية التي طر�أت على املجتمع
العربي املعا�رص ،بحيث كان تعقد هذه املتغريات عام ً
ال بارزاً من عوامل تغري
الر�ؤى الفكرية والإن�سانية لل�شعراء املعا�رصين ،مبا دفعهم �إىل البحث عن طرق
فنية و�أ�سلوبية جديدة للتعبري عن هذه الر�ؤى ،وملخاطبة املتلقي اجلديد الذي
�أفرزته هذه املتغريات.

عالمــات

376

الشكل الطباعي ،ودوره في تشخيص الداللة في القصيدة العربية املعاصرة
اختلف �شعراء االجتاهني من حيث االعتدال والتطرف يف اختيار �إمكانات هذا
ال�شكل ،كما اختلفوا يف مدى االعتماد على هذه الإمكانات.
خام�س ًا :و�ضوح �سمة االعتدال يف ارتكاز الق�صيدة ال�سعودية املعا�رصة
على �إمكانات ال�شكل الطباعي ،وجتنب �شعراء هذه الق�صيدة التطرف والغرابة
يف هذه الإمكانات – بالرغم من تباين اجتاهاتهم ال�شعرية – مبا ي�شري �إىل �إمكانية
الإفادة من �أ�ساليب الأداء الفني للق�صيدة الغربية ،دون �إحداث القطيعة مع
املتلقي� ،أو مع الذائقة ال�شعرية العربية املعروفة باالعتدال والب�ساطة ،واالت�ساق
مع طبيعة ال�شعر الغنائية العذبة.
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نختتم هذه القراءة النقدية ال�رسيعة مبالحظة ي�ستوجبها ال�سياق ،وهي:
عجز الق�صائد احلداثية املرتكزة على الأ�شكال الطباعية املتطرفة عن خماطبة
املتلقي العادي الذي تدربت ذائقته ال�شعرية على الق�صيدة العربية يف هيئتها
املوزونة املقفاة� ،أو هيئاتها التفعيلية املعتدلة امللتزمة بالقافية والإيقاع املو�سيقي،
ومن ثم انح�رصت دائرة تلقي هذه الق�صائد احلداثية – غالب ًا – يف الدار�سني
املتخ�ص�صني� ،أو النقاد� ،أو �شعراء احلداثة �أنف�سهم .وقد �أ�ضيفت هذه الو�ضعية
الفنية املتطرفة� ،إىل املنظومة الفكرية املتطرفة لل�شعر احلداثي ،مما نتج عنه عزلة
هذا ال�شعر عن الواقع ،وف�شله يف �إيجاد املتلقي املتفاعل معه ،املنفعل به ،وبذلك
�أ�صبح ال�شاعر احلداثي هو املتلقي الوحيد لق�صائده ،حيث تنطبق عليه هذه
ال�رشوط.
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