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 ِإْيَقاُع الِخَطاِب الثَّوِري ِفي النَِّص الشِّعِري الَعَرِبيِّ الُمَعاِصرِ  بحث بعنواف :

 جامعة طبرؽد. سميماف حسف زيداف : أستاذ ُمَشاِرؾ /  بكمية اآلداب / 
 

 مقدمة
إفَّ تحديد زمف القراءة جد ضرورة لمعرفة الوعي االجتماعي الذي ُيشكّْؿ المرحمة الثقافية التي يعبر 
عنيا الشاعر ؛ ألفَّ قراءة النَّص ىي بمثابة حرث األرض لتجديد نشاطيا تمييًدا إللقاء البذور فييا 

مى ظاىرىا ، ومف يمارس ىذا واالستفادة مف خصوبتيا بعد ريّْيا والتَّنعـ بما يجود بيا باطنيا ع
العمؿ يعدُّ مسؤواًل مسؤولية مباشرة عف نوعو ، وكيفيتو ، ومدى صالحيتو ، وكذلؾ الشأف التَّعاممي 

 مع األعماؿ اإلبداعيَّة.
واعتماداً  عمى ىذا التحديد يمكننا النظر إلى الشعراء بوصفيـ قّراًء ، فيـ يقدموف قراءًة واقعية   

عصور األخرى ) الماضي ػػػ المستقبؿ ( كما أنيـ يعتمدوف عمى المرجعيات التي لوقائع عصرىـ ولم
 تحدد أطر عصورىـ ؛ وىذا ما يجعميـ مؤثريف أو غير مؤثريف في مجموعاتيـ االجتماعية 

 والثقافية .
وقد وقفنا مف خالؿ دراسة الشعر عمى أنماط عدة شكَّمتيا الموضوعات والرؤى التي كانت تحمميا ، 

لتي تفرزىا القراءات المتعدّْدة ليا ، حيث إفَّ زمف قراءة النَّصّْ الشّْعري لو أثُر في التفسير ، وا
ومعرفة اتجاىات الدالالت الستنباط حدود العالقة بيف الدواؿ ومدلوالتيا . وىذا ما ينبو إلى أفَّ 

ًأ لبعض الشعراء في المرجعية الفكرية ، وما تتعمَّؽ بو مف مخزوف ثقافي َصُمَحت ألف تكوف متك
 نسج أشعارىـ مف معيف أوجاعيـ الحصرية بفعؿ االنتماء ، وفاعؿ التجربة. 

الزماف يستدعي المكاف ، واالثناف مًعا يستدعيا األفكار التي بدورىا تحثُّ حامميا عمى البحث عف 
آلخر المقصود بيا اآلليات والتقنيات التي يمكنو أف يصوغيا بيا لتنتج خطاًبا موجًيا إلى الطرؼ ا

أساًسا ، الذي ُينتظر رد فعمو ، والذي ُيَتَوَقُع أف يكوف انفعالًيا تفاعمًيا مع الرسالة التي وصمت إلى 
قة  عتبة وعيو ، ال سيما إذا كانت الرسالة ذات حموالت إيقاعية بحشد مف ألفاظ ومعاٍف خالَّ

ابة الريح التي تسوؽ السَّحاب إلى أرض النبعاثات ثورية ، كاف ىذا النَّص الشعري أو ذاؾ ليا بمث
 ميتة فتحيييا.

دعتنا القراءات المتعددة لمشعر العربي بعامة ، والشعر المعاصر بخاصة إلى أف نمدّْد مساحة   
الوعي بمضاميف بعض النصوص الشعرية النابضة بمغة شعرية كانت ىي الوسيمة الُمثمى لتحقيؽ 
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وجيو لنقؿ خطاب ثوري ُيفرز خطاًبا تفاعمُيا مقابال ، ينيض غاية محدَّدة التعبير والتصوير والت
بمدارؾ المتمقي العربي لينفض عنو عمى اإلحساس بما ىو فيو مف سقوط فكري وثقافي وشعوري 

)ِإْيَقاُع الِخَطاِب الثَّوِري ِفي وتجاىمي لقضاياه الذاتية ، والعرقية ، واإلنسانية ؛ لذلؾ جاء البحث في 
لموقوؼ عمى نماذج شعرية لبعض الشعراء العرب كأمثمة ػػ فقط ػػ لشكؿ  ي المعاصر(النَِّص الشِّعرِ 

النَّص الشعرية ومضمونو عبر االشتغاؿ عمى أبنيتو الفنية . يتـ ذلؾ مف خالؿ تحميؿ وتأويؿ 
لألبعاد التي ترمي إلييا دالالت األلفاظ ، والصور ، والعالمات التي كثَّؼ الشعراء منيا ، وركزوا 

ى أساليب بعينيا تُقيـ الفيـ وال تنفي القيمة اإلبداعية . ُتوصؿ الفكرة بمعية إيقاع يحاكي منطقة عم
الشعور عند القارئ ، فيمتقي مع الشَّاعر في تآلؼ شعوري ، وتعالؽ نفسي يجعؿ التجربتيف : 

 الشعرية والشعورية تجربة واحدة إلنساف واحد.
ساليب مف ِقَبؿ الشعراء لما تناولوا مف موضوعات ذات سنعتمد عمى التنوع في طرح الرؤى واأل

طابع عاطفي بصيغة حماسية لكي تتحقؽ مساعي تحميمنا لما تحوي النُّصوص الشّْعرية الُمختارة 
لبياف مدى عناية الشّْاعر العربي ، وتجميات المدّْ الثوري وما يمكف أف ُيخمّْؼ مف أثر توعوي؛ إذ أفَّ 

واطف العربي عمى انتشاؿ نفسو وتاريخو مف اليواف بأسموب الرأفة بو ، ومنيـ منيـ َمف ُيحرَُّض الم
َمْف كمَّمو بخطاب النَّاقد الرَّافض لركونو ، والمستمرئ لخنوعو ، ومنيـ مف يحثَّو عبر تذكيره بنماذج 

لـ  بطولية خمَّدت أسماءىا وأفعاليا باالستجابة لنداء الروح فييا ؛ فظفرت بما طمبت ، ومنيـ َمف
 َيْقُصر تجربتو الشعرية عمى كياف بعينو بؿ جعؿ خطابو مفتوًحا بأف يكوف شامال لكؿّْ ذي إنسانية.  

 إيقاعات استنياض الوعي: 
ال مراء في أفَّ الوعي بالشيء يعادؿ نصؼ القيمة الفكرية لدي المرء المعني بيذا الشيء سواء 

و صمة بالشأف الخاص ، كما ىي الحاؿ العربية التي أكاف شأنا خاًصا خالًصا ، أـ كاف شأنا عاًما ل
جراح المواطف العربي ينزؼ منيا وليا كؿُّ جسٍد عربي ، األمر الذي أثار قرائح كثير ػػ ف لـ  يكف 
كؿَّ ػػ الشعراء العرب ليوجيوا النداءات الشعرية إلى كؿّْ معني بالقضايا العربية محمية كانت أـ 

، بعد أف انصيرت الفكرة فييـ  الثوري يصؿ األسماع فُيَحرؾ الضمائرإقميمية لعؿَّ صدى الخطاب 
كونَّيـ جزء مف الحياة التي يشاركيـ المتمقي فييا بكؿّْ ما فييا ، مع أنَّيـ أشدُّ وعًيا وتأثًرا بيا ، ور 

البّد أف ظروؼ الحياة التي يمارسونيا ، واإلطار الحضاري الذي يعيش فيو مناقشة في أنَّو " 
موضوع ؤنا المعاصروف ، وواقع التجربة التي يعانييا ىؤالء الشعراء ىي التي ارتفعت بيذا الشعرا

ومف ذلؾ الخطاب ذي اإليقاع الثوري فأنتج ذلؾ ىذا النوع مف الخطاب .  1إلى مستوى االىتماـ "
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)مف المواطف ىذا النَّصّْ الثَّائر الذي عنوانو ب راشد الزبير السنوسي(بامتياز  نقرأ  لمشاعر الميبي )
 والذي يقوؿ فيو: 2العربي إلى حنظمة"

 التفت حنظمة !
 ولكف عينيؾ حيف تدوراف 

 لف تجدا أبداً سنبمة
 ....................... 

 ستمتقي ىناؾ بوابة 
 تقاتؿ أحالمؾ المقبمة 

 وتشعر لو أنؾ اجتزتيا 
 ستصبح أنت ىو المعضمة 

 إنني مدرؾ أف بيروت قد نسيتؾ 
 وأغضت دمشؽ وقد واعدتؾ

 وعماف تخشى يداً عذبتؾ 
 وتزداد شكا 

 وبغداد تحت الحصار نعتؾ 
 وفي مصر يبترد النيؿ مف نبعو 

 ليوافي رشيد وما قد سقتؾ 
 وفي المغرب العربي انكفاء 

 عمى حممو وتباريح أنكى
 وفوؽ الجزيرة ال يدرؾ الناس

 ماذا يسطر عنيـ وعنؾ 
 ومف سد مأرب حتى صاللة

 ال يجد الحمـ لمعـو ُفمَؾ 
 وتستصرخ القدس أسوار عكا 

 وترنو بأحزانيا نحو مّكا
 فقد أصبحت كؿ أرض العروبة

 مف ضيعة الناس والعدؿ مبكى  .
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ممواطف ننطمؽ مف العنواف فنقوؿ : المواطف العربي معروؼ ؛ فمف حنظمة الذي جعمو الشاعر نًدا ل
العربي؟! حنظمة ذاؾ الرمز الذي اختاره الرساـ المقاـو الفمسطيني ناجي العمي ليكوف أيقوف يتواصؿ 
بو مع أفكاره ومع الناس ؛ فقد  قاؿ عنو : إفَّ حنظمة كالبوصمة بالنسبة لي ، وىذه البوصمة تشير 

و إلى المتمقي العربي دائًما إلى فمسطيف . ىذا ما جعؿ الشَّاعر يختزؿ فيو خطابو الشعري الم وجَّ
الذي بدأه بفعؿ أمر طمبي )التفت( مع أفَّ التفات حنظمة ػػػ وربما لـ يكف ىذا في ذىف الشَّاعر ػػػ 
انزياح عف دوره األساس )البوصمة( ففي التفاتتو انحراؼ لمبوصمة عف اتجاىيا وىو ما يتناقض مع 

 فكرة الرساـ مالؾ الرمز
انطالًقا مف  )حنظمة(  شخصية ( قراءة لموضع العربي مف خالؿ حنظمة مف المواطف العربي إلى)

و بما يمقي في طريؽ المتمقي  مرجعية تراثية ذات فكر قومي وعقدي اتكأ عمييا الشاعر ليشحف نصَّ
مف وجدانيات القوؿ كي يستدرَّ عواطفو فيعيش الواقع كما ىو كائف في زمف القراءة . إنو ينعى ىذه 

ت عف مبادئيا القومية والعقدية فتحولت إلى مبكى مف خالؿ ىذا الوضع الجنائزي األمة التي تخم
الطَّابع . لقد جاب أمكنة عدة مف خالؿ رصد الزمف ، لكي يمفت الشُّعور إلى واقع ىذه األمكنة وما 
ىي عميو اآلف ، كما أف  الشاعر عف طريؽ تسخيره لػمعنصر التخييمي أوضح لنا ما ستكوف عميو 

 .العربآؿ حنظمة(: )حاؿ  
وبقراءة أخرى مف زاوية أخرى نطَّمع عمى قوة تيار الوعي الثوري عند الشاعر ، وىو ما يوضحو في 
قصدية عدـ ذكره لموطف العربي مرة واحدة ، بؿ تعمَّد ذكره في كيانات قزمية )لبناف ػػػ سوريا ػػػػ 

مغرب العربي ػػػ الجزيرة / إشارة إلى دوؿ الخميج ػػػ األردف ػػػػ العراؽ ػػػػ مصر ػػػ المغرب / إشارة إلى ال
سد مأرب / إشارة إلى اليمف ػػػ سمطنة ُعَماف ػػػ فمسطيف( . عمد إلى ىذا ليصورىا لمقارئ وقد 
تضاءلت حتى تالشت أماـ الكياف الواحد ذي الييبة )حنظمة(. وىنا نحف مجبروف عمى أف نقـو 

لنبرز صواب الشاعر في أمره لحنظمة بااللتفات ؛ اذ تخذه بمراجعة لحكمنا في المبتدأ ؛ فنعود 
الشاعر آلية لتوبيخ كؿ مف ليـ صمة بفمسطيف وقضيتيا ، بأمره لو بالحيدة عف حممو في انتباه مف 
يتأمؿ منيـ النظر أو اإلصغاء . فميس مقبواًل أف يغيب عنَّا " أف الذات المتكممة تنصت لنفسيا في 

يقوؿ الشاعر مخاطًبا القناع المشترؾ بينو وبيف القارئ )حنظمة( : إفَّ الرجاء في اتباعؾ  3الحاضر"
إلى حيث توجييـ صار مفقوًدا ؛ فأولى لؾ أف تمتفت وتنتظر جيال آخر عمَّو يفيمؾ أو يبالي بؾ 

  4" إفَّ القارئ ىو المسؤوؿ عف التفسيرات الجديدة التي تعطى ألعماؿ الماضي"إذ إف فيمؾ 
وكاف لصوت القافية دوره الفاعؿ في ثورية اإليقاع . إفَّ صوت الكاؼ لو دوي مثؿ دؾّْ األرض    

)نسيتؾ ػػػ باألرجؿ ، وضاعؼ مف ىذا الدوي مجاورة صوت التاء المفتوحة لو وقبمو مباشرة : 
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المربوطة  بالتناوب مع القافية المبنية عمى إيقاع صوت التاءواعدتؾ ػػػ عذبتؾ ػػػ نعتؾ ػػػ سقتؾ( 
فمكي يطمئف الشَّاعر عمى : ) حنظمة ػػػ سنبمة ػػػ المقبمة ػػػ المعضمة( . المسبوقة بصوت الالـ

توصيؿ تجربتو الشعورية وما تئف بو مف حموالت المعاناة ، ولكي يؤكد عمى اتساع المدّْ اإليقاعي 
ف القافية المتعددة أردؼ ىذا األثر الصوتي بالوقع  النفسي لدالالت األلفاظ لألصوات التي تكوّْ

نة ليذه القوافي التي ُتَشكّْؿ في مجموعيا عالمات تنبئ بميالد سطر شعري جديد يحمؿ معنى  الُمكوّْ
 آخر. 
وكعادتو ينتصب صوت محمد الفيتوري عمى ربوة الشّْعر ليصدح بمييب مف الرفض لواقع عربي    

ر اإلسالـ ، لذا استدار إلى الماضي ؛ فكاف مؤلـ ال يميؽ بأمة ذات أمجاد ُيْعَزى الفضؿ فييا لظيو 
الخطاب دينًيا وضع لبنتو األولى وىو يؤسس لعتبتو األولى )العنواف( الذي كاف )يوميات حاج إلى 

فأنزؿ الخشوع عمى القارئ مف اإلطاللة األولى عمى النَّصّْ ليتأىب روحيِّا لمالقاة  5بيت اهلل الحراـ(
 ( 1)قـالتالي. الذي يقوؿ في المقطع ر 

 منو : 
 قوافؿ ياسيدي قموبنا إليؾ 

كؿَّ عاـ     تحج  
 ىياكؿ مثقمة بالوجد واليياـ 

 تسجد عند عتبات البيت والمقاـ
 تقرئؾ السالـ

 يا سيدي 
 عميؾ أفضؿ السالـ

واثؽ مف نفسو ىو الشاعر وىو ينتقي ألفاظو التي تستجيب لما يريد مف توصيؿ فكرتو بشكٍؿ   
يمسُّ الوجداف قبؿ الكياف ، منطمًقا مف بنية حكائية وصفية باستحضار صورة تيزُّ األعماؽ ؛ 

إليو  فتتسامى وىي تتيادى مع داللة المفظ )قوافؿ( التي توغؿ بالقارئ في زمف ال ريب في أنَّو يحفُّ 
. كما تسبح في فجاج الخياؿ وىي تردد جممة " ىياكؿ مثقمة بالوجد واليياـ" لترحؿ معيا إلى حيث 

( بعد أف 3/4/5/6/7ىي راحمة. ولـ تكف ىذه الصور إلى تقديـ لمفكرة العامة في المقاطع أرقاـ )
يو قدره ولمعرفتو بأثر ذكره لمدح النبي محمد ػػ صمَّى اهلل عميو وسمَّـ ػػػ ليوف (2)وظَّؼ المقطع رقـ 

في نفس الُمَخاَطِب المباشر الذي سيصبح في حالة مف التجمي الروحي لحبو لشخص النبي ػػػ صمَّى 
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عميو وسمَّـ ػػ ىذا مف الناحية الشعورية ؛ وأمَّا الغاية األخرى فتكمف في أفَّ شخصية الرسوؿ محمد ػػػ 
 نية في المقاطع التالية كمّْيا. صمَّى عميو وسمَّـ ػػػ ىي مادة البنائية الف

 :   (3)يقوؿ في المقطع رقـ  
 يا سيدي عميؾ أفضؿ السالـ  

 مف أمَّة ُمَضاعة
 خاسرة البضاعة

 تقذفيا حضارة الخراب والظالـ
 إليؾ كؿ  عاـ

 لعميا أف تجد الشفاعة
 لشمسيا العمياء في الزحاـ

س رمز اليداية والنور والدؼء في سياؽ مف حقنا أف نعبّْر عف استغرابنا مف إقحاـ الشَّم    
الخسارة والخراب والظالـ ، وعف المغزى مف إسناد الخراب والظالـ لمحضارة ونحف نعرؼ أفَّ 
الحضارة داؿ مدلولو الرقي والرفاىية!! إفَّ كممتي السماء والحضارة تربكاف القارئ في تتبعو لمسياؽ 

سيرورة الواقع العربي ، لكفَّ ىذا اإلرباؾ يأخذ الذي ينثر دواال عمى السمبيات المستفحمة في 
بالتالشي إذا ما أدرؾ غاية الشاعر مف الزج بيما إلحداث صدمة المفارقة ليسحب القارئ إلى 

 مراجعة النَّص لعقد مقارنة بيف المفقود والموجود.
شعرية سالًكا وتستمر البنية الحكائية في النمو ليأخذ السرد موقعو في صدارة الحبكة الفنية ال   

سبيؿ النداء عمى اعتبار أفَّ " أساليب النداء في داللمتيا وجماليتيا البالغية رسالة كالمية وعمال 
فنًيا في آف مًعا ... إف الجممة البالغية في أساليب النداء عند العرب أداة وىدؼ مف دوف أف يكوف 

يقصر االستخداـ عمى أداة  ويمعف الشاعر في أف 6ىناؾ اتفاؽ مسبؽ بيف المتكمـ والمخاطب"
النداء )يا( لرسـ صورة مكانية استناًدا عمى وظيفتيا في نداء البعيد. إفَّ البعد الذي قصده الشَّاعر 
ليس البعد الظاىر : مكاف /زماف ، بؿ ىو البعد المجازي عف النيج الذي دعا إليو الُمنادى. يقوؿ 

 الشَّاعر: 
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 يا سيدي 
 منذ ردمنا البحر بالسدود

 انتصبت ما بيننا وبينؾ الحدودو 
 متنا ..

 وداست فوقنا ماشية الييود. 
الظرؼ )منذ( واألداة )يا( يمتقياف في الداللة الزمنية عمى ما بعد البعيد ، وىو استثمار ذو جدوى    

فنية لوظائؼ األدوات المغوية ذات القيـ الفنية ، وىو ما يحسب لثقافة الشاعر ، وجماليات إبداعو. 
ي الشَّاعر أثر المسافة بينو وبيف مف ينادي متخًذا األفعاؿ عالمات دالة عمى األحداث : ) ويقتف

ردمنا / انتصبت / داست( وقد تعَـّ أال يكسر تراتبية األحداث كي ال يفقدىا قيمتيا الداللية . ونمحظ 
فَّ في ذلؾ لبياف قوي عمى أثر ال فجوة عمى أف فعؿ الدوس وقع مف ماشية الييود ال منيـ ، وا 

مة بيف مف ُيخاطب ومف ُينادي.    الصّْ
ر األداة نفسيا والمنادى     ويبدأ المقطع الخامس بما بدأ بو الثالث ثـ الرابع : أسموب النداء ويكرّْ

 نفسو ؛ فيقوؿ: 
 يا سيدي 

 نعمـ أْف كاف لنا مجد وضيَّعناه
 بنيتو أنت وىدَّمناه

 واليـو ىا نحف !
 أجؿ يا سيدي 

 نرفؿ في سقطتنا العظيمة 
 كأننا شواىد قديمة 
 تعيش عمرىا لكي 

 تؤرخ اليزيمة!
عمى التضاد بنى تراسمو الشعوري مع المنادى ، وتواصمو مع المتمقي ، وأوؿ حمقة في سمسمة     

التضاد المقابمة بيف الفعميف )كاف( و)ضاع( ثـ بيف الفعميف )بنى( و)ىدَّـ( مع تكرار النداء في 
المقطع كفاصمة بيف الفعميف )نعمـ / نرفؿ( المذيف يديراف حركة السياؽ ، ويقحماف المتمقي منتصؼ 

في الصراع النفسي الذي يعايشو الشَّاعر في واقعو. ومف المتمـ لرؤيتنا النقدية أف نذكر أفَّ مرجعية 
منَّصَّ ىي التضاد بيف النَّصّْ األنا الشاعرة بالتفاعؿ مع األنا القارئة ، ونذكر أفَّ البنية الكمية ل
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القرب مف اهلل ،  العنواف )يوميات حاج إلى بيت اهلل الحراـ(العنواف والمضموف ؛ فبينما كانت داللة 
كانت داللة المضموف البعد عف رسوؿ اهلل ؛ والقرب والبعد ضداف ، وىنا تتفاعؿ المجادلة بيننا 

لنَّص ػػ فاعالف في بنية الخطاب الواحد؟! وبيف النَّص إذ كيؼ يكوف الضداف ػػ وىما األساساف في ا
 تمؾ ىي سمة إبداعية ميَّزت الشَّاعر. 

ومف العتبة األولى حتى الصورة األخيرة يدؽ الشَّاعر حسف السوسي طبوؿ إيقاعو الثوري الداؿ     
و التفعيمي )وتبقى أنتبو ؛ يجب أف ًيحتذى بطولي عمى المؤازرة الشُّعورية لصنيع    7(فيقوؿ في نصّْ

 الذي يقوؿ فيو:
 ستبقى أنت يا أروع 

 ويبقى اآلخروف ىناؾ
 ال يدروف ما تصنع 

 بمى يدروف ما تصنع 
العنواف )وتبقى أنت( . الواو لما قبميا . وما قبميا ىو ما جاء اإلخبار عنو فيما بعدىا ، فميس    

حرؼ السيف في ىذه األسطر الشعرية في مطمع المقطع الثاني مف النَّص إال عالمة تشؼُّ عف 
ـ زمنية المعنى الذي نتكئ عميو في تفسيرنا لداللة العنواف والذي أسس عمى بنية حكائية ذات قي

)تبقى( ومف ىنا حدث دمج عالمتيف )س/تبقى( لتشكيؿ عالمة واحدة جاء الضمير )أنت( ليفؾ 
ولـ  شفرتيا ، وحضر التكرار ليؤكد الداللة : يبقى / يبقى ػػػ يدروف ما تصنع / يدروف ما تصنع(.

ف ىذا النَّص " تحية يشأ الشاعر أف يجعؿ الُمخاَطب مجيوال ، لذلؾ صرَّح ػػ بعد العنواف مباشرة ػػػ بأ
امدة ، وجنوبو البطؿ". فصرَّح بذلؾ في المقطع الثالث قائال:  لمبناف الصَّ

 صيدا  فيا صور ويا
امد المبدع  ويا ىذا الجنوب الصَّ

 ستبقى أنت 
 ال )لحٌد( وال )سعٌد( وال )جعجع(

 وال )عاٌد( وال )إرـٌ( وال )ُتبَّْع(
 وال مف َقبَّؿ األعتاب... واستشفع

 ف قد استيؿَّ النَّص بتوجيو نقد بؿ توبيخ ليؤالء ؛ فقاؿ في المطمع:وكا  
 ومف )لحٍد( إلى )جعجع(

 ومف مستنقٍع َعفٍف إلى ُمستنقع
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 ُتِطؿ  جنادب وتغوص في أوحالو ِضفدع
تزيد مف وىج اإليقاع ليخرج  ولـ يكتؼ الشَّاعر بيذه األسطر الشعرية بؿ أعقبيا بمقاطع أخرى  

 :، فيقوؿيستطردثورية عالية تترؾ أثرىا في العقوؿ ، ثـ في التاريخ ؛ فالخطاب بدافعية 
 تموُت ليـ .. فيعجبيـ ممات الفارس األروع

 لتبقى ػػ بعدىا ػػػ في نظميـ مطمع
 وفي نغماتيـ مقطع

 وفي أسمارىـ وحديثيـ ُترَوى وُتسَترجع
 ويبقى قصًة ُتحكى .. وال ُتسَمع.

و الداللة ، ويسوؽ إلى قراءة سيميائية لمنَّص      وتبقى مفردة تبقى عالمة توجو السياؽ وىو يوجّْ
الذي ىو العالمة الكبرى التي التقت فييا العالمات كمّْيا بحموالتيا مف اإلشارات واأليقونات والرموز 

كميا لتي اية ػػ القصة ػػ السمع( ) الموت ػػ اإلعجاب ػػ النظـ ػػ النغـ ػػػ السََّمر ػػ الحكاية ػػ الرو 
شكَّمت نقاط تواصؿ بيف الُمرِسؿ والُمرَسؿ إليو ووسيمة التوصيؿ )الرسالة/ النَّص( كونيا استدعاء 
مدلوالتيا لتتجمى مف خالؿ تفكيؾ بناىا أطًرا لقصدية النَّص ، وشواىد عمى أسموب السخرية مف 

، في مقابؿ الدعوة إلى حبّْ الموت ألفَّ  متمقيالشاعر إشارة عمى سخطو الذي ىو امتداد لسخط ال
الموت في ىذه الحاؿ ىو الُمَعادؿ القيمي لمحياة ، لذلؾ مف البدىي أف " يتكوف في حياة الشاعر 
االنفعالي مثمث مف القيـ زواياه الثالث ىي االنفعاؿ والشعر والموت . فالشاعر يحب االنفعاؿ ألنو 

ف االنفعاؿ ىو الموت ألف األوؿ طريؽ محتـ إلى الثاني...ومف يؤدي إلى الشعر عمى أنو يالحظ أ
       .8ثـ تبدأ مرحمة الغراـ بالموت نفسو تقابؿ الغراـ بالشعر حتى تصبح األلفاظ الثالثة في معنى واحد"

 التأويؿ وتجاوز الُمعَمف:ػػػ 
: أيّْ نصٍّ ، ىذا ػ بالطبع ػ  بدىيّّ أف نقوؿ إفَّ التأويؿ ىو حاصؿ القراءة العميقة الرشيدة لمنَّص    

إذا كاف التأويُؿ خالًيا مف الغرضيَّة الذَّاتية ، وكاف مشفوًعا بالفطنة الثَّقافية والمعرفيَّة المستندة لبياف 
يضمف لعممية التأويؿ البعد عف الغمو ويجنبيا الجنوح صوب اتجاىات مف أثرىا الفصؿ بينيا وبيف 

نيا النَّاقد بتكثيؼ االطالع عمى سياؽ المقروء . كما يكوف أثًرا  لمرجعيات ثقافية ومعرفيَّة  متعددة كوَّ
إنتاج اآلخريف ، وتنويع القراءات ، وىو ما يخمؽ لو أرضيَّة ثابتة ينعكس صالح طينتيا عمى ما 

 يمارسو مف نقد عمى المقروء. 
وينبغي أف ندرؾ ونحف نسير في ركب النظريات النقدية مف ذوات الصمة بالتمقي والقراء والتأويؿ    

عمى اعتبار أنيَّا مرجعية نقديَّة ننطمؽ منيا لبدء رحمة القراءة لمعمؿ الفني أف نميّْز بيف ما نريد وما 
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ر الشُّروع في اختراؽ سطحو وصواًل إلى ع مقو لكوننا ػ في ىذا المقاـ ػ ىو مراد مف العمؿ الذي نقرّْ
الوسيطة األىـ التي تربط بيف المؤلؼ والنَّص مف جية وجميور القراء مف غير النُّقاد مف الجية 
األخرى لنميد سبيؿ ولوجو ال لنعقد فيمو ونصَّعب ميمة الُمرِسؿ في إيصاؿ رسالتو كما يجب أف 

تقديرىا تكوف فوؽ طاقتو ، ولكي ال نأخذ ػ تصؿ ، وكي ال ُنْجِيَد النَّص بحمولة جديدة مبالغ في 
كما ذىب إلى ذلؾ النَّاقد ) جاؾ ديريدا( ػ دور غيرنا ونمارس إبداًعا عمى اإلبداع. لذا فإف األمر 
يمـز بأف يؤطر التأويؿ وُيحدَّ بخطوط ال أقوؿ حمراء  لنجنبيا نزعة المطالبة بجمود الفكر بؿ أقوؿ 

منطقة ترقب وانتباه التأني واإلصابة فييا عاقبتو حسنة والتَّعجؿ والخطأ برتقالية لنعمـ أنَّنا نسير في 
ال يخمواف مف نتيجة ضارة  ، فتكوف ىذه الخطوط معالـ واضحة لمجائز والمقبوؿ منو ، والمتوافؽ 
مع الُمشتَغؿ عميو نقديِّا وبخاصة أف التأويؿ بصفة أكثر عمومية مف سواه مف آليات القراءة 

في المخفي الذي يقع تحت السَّطح بؿ في أغوار المقروء ، وىو ما يحتاج إلى أف  وأبعادىا يبحث
يطابؽ أو يقارب عمى أقؿ تقدير ما يقصده المرِسُؿ فعاًل وما يجد لو دليال في الُمعمف ، ليكوف 

حيح التأويؿ ذا فائدة لمعممية اإلبداعية ال خبااًل عمييا أو تشويًيا ليا وانحراًفا بيا عف المسار الصَّ 
الُمْغني لمتَّجارب الشُّعورية المتميفة الستشراؼ تجارب المبدعيف واالمتالء الحسي بما تفيض بو مف 

 إيقاعات تحرّْؾ دواخميـ.  
والتأويؿ الحقيقي ليس في صرؼ المَّفظ عف داللتو أو ما يؤدي إليو مف معنى قريب أو بعيد ذي 

نما يقع مف باب التَّرجيح لمعنى  أو قصد يستمد شرعية فيمو وقبولو مف المكوف العاـ صمة بو ؛ وا 
والتَّاـ لمقوؿ طاؿ أـ قصر ، فإف غير ذلؾ يجعمو يبتعد عف قيمتو الفاعمة ، بؿ ويضر بو كوف أحد 
معاني التأويؿ )التَّفسير( فإف حاد المؤوؿ بالعبارة عف وجيتيا السميمة نسؼ فنيَّة النَّص وأخمد جذوة 

 في القراء. وال يعني ىذا أف االجتياد في التفسير وكثافتو مخٌؿ بقواعد النقد. جماليتو المحققة ألثره 
وتمح الحاجة إلى التأويؿ عندما ال يقدر المَّفظ عف اإلفصاح عف معناه الرتباطو بسياقات أخر ، أو 

كـ و المفظي لغاية في نفسو يقضييا ، ويكوف لمؤلؼ إلخفاء المدلوؿ الحقيقي لدالعندما يعمد الم
ف بو القارئ في مواجيتو مع الغموض الذي يكتنؼ النَّص أو جزء منو  المعرفي والثقافي الذي يتحصَّ
َـّ الخروج برؤية واضحة تشؼ عف الجوىر وتجمي الغموض َفُيسيّْؿ  دوره في إحكاـ تأويمو ومف ث

فيما بيف يديو مف تناوؿ المقروء عمف سواه ، أمَّا إذا جيؿ المؤوؿ حدود ما يقوؿ بو ، ودرجة تأثيره 
 إبداع فإنَّو سيفسد الطَّرح وسيحتاج تأويمو إلى تأويؿ.  

  وتختمؼ كيفية التعامؿ وتتشعب المعطيات عند قراءة  نصٍّ إبداعي والشَّروع في تأويؿ الوارد   
ادر عف مبدع يعي قيمة المتمقي ويعرؼ أيف ييمـ فكره ، وىو لذلؾ ُيحسف انتقاء األلفاظ  فيو ، الصَّ
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ؿ منيا تراكيب فنيَّة عبر ما يؤلّْؼ بيف متجاورات ليشكّْؿ تراكيبو المُّغوية ذات الدالالت العميقة ليشك
. والمسار ذاتو يسير فيو المؤوؿ ػ أيًضا ػ لتحقيؽ رؤية مقنعة لمعنى ورد مبيًما ويطمب إيجاد تفسير 

 حاءات.   مالئـ لو يعتمد عمى حسف تقدير وحنكة وتدبُّر فيما يشعو السّْياؽ مف إي
لمشَّاعر أمؿ دنقؿ ومع إطاللتنا األولى عمى القصيدة بغية  9 ()عشاءفي وقفة مع النَّصّْ الشعري 

التماىي الشُّعوري بما تحمؿ مف شحنات شعوريَّة شعريَّة نجد أفَّ الشَّاعر قد جعؿ بؤرة النَّص في 
والرابط األوثؽ الذي يشد أيَّ قارئ إليو عتبتو األولى )العنواف( فكاف المنطمؽ األوفى لقراءة النَّص ، 

مة بيف ما يمر بو مف ألفاظ وما يستنتج مف معاف ، ويشع  كمما توغؿ في عمؽ النَّص ، ليعقد الصّْ
مف دالالت كامنة في الجمؿ الشّْعريَّة ، وما ستؤوؿ إليو الفكرة العامة لمنَّص ، وىو ما سوؼ يمنحو 

وما قد ُيماَرس مف التأويؿ لما أراده الشَّاعر فعاًل ، أو بمقاربتو لذة االستئناس بمطابقة التَّحميؿ ، 
 عمى أقؿ توفيؽ اجتيادي. يقوؿ الشَّاعر: 

 قصدتيـ في موعد العشاء 
 تطمعوا لي برىة 

 ولـ يرّد واحٌد منيـ تحية المساء !
 وعادت األيدي تراوح المالعؽ الصغيرة 

 في طبؽ الحساء
 *** 

 نظرت في الوعاء 
 ويحكـ . دمي ىتفت : "

 ىذا دمي.. فانتيوا"
 لـ يأبيوا !

 وظمِت األيدي تراوح المالعؽ الصغيرة
 وظمِت الشفاه تمعؽ الدماء!

التأويؿ ال يجب أف يخمو مف غاية ، ومف غاياتو أنَّو يستخمص عصارة القصدية سواء أكانت      
قصدية النَّصّْ أـ قصدية الشَّاعر ، وتبقى أجؿُّ غاية لو ىي استثارة القراء التَّاليف الُمَتوَقِعيف 

ح الشَّعراء ، وما آلت وتحفيزىـ عمى التَّعالؽ مع النَّص والبحث في أعماقو الستثمار ما تنتجو قرائ
إليو تجاربيـ ليكونوا مستيمكيف فاعميف واعيف بما يستيمكوف. وتأويمنا ليذه القصيدة يبدأ مف تحديد 
ىوية المرِسؿ ؛ فالمتكمّْـ المعمف ىو الشَّاعر نفسو ؛ وأمَّا غير المعمف فيو الشَّعب العربي الذي 
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شاء القدر ليا التَّحكـ في تب عميو مف تعاسة يشكو أكؿ حقوقو مف فئة مكَّنيا مف مقدراتو ، ما كُ 
ؿ لفظ األكؿ عف داللتو الحقيقيَّة إلى مصيره ، ومف ثَـّ جرّْه إلى مواطف اليواف واليالؾ . لقد تحوَّ

لت ممكية األشياء الكفيمة بضماف بقاء الشَّعب حيِّا ، يمارس حقَّو في  معنى مجازي حيث تحوَّ
المفترضيف ، كأنَّيا زاد ليـ يتجمعوف حولو لتناولو في زمف عبَّر عنو الوجود ؛ إلى ممكية لوالة أمره 

الشَّاعر تعبيًرا بميًغا باختياره لوجبة العشاء التي ال تكوف إال لياًل ، والميؿ يحيؿ إلى الظالـ ، وتأويؿ 
وفؽ  المعنى أفَّ ىؤالء الوالة المتداعيف عمى قصعتيـ الشَّيية بالنسبة ليـ . وقد يكوف الموقع ػػ

قصدية الشَّاعر ػػػ  الذي يأكموف فيو العشاء )جامعة الدوؿ العربية( وفيو داللة مكانية مفادىا 
استفحاؿ البالء . وىذا تأويؿ ثاف لمقاصد الشَّاعر . وال ممانعة نقدية في أف يقبؿ النَّص القسمة 

ا سوءة غدرىـ برعيتيـ ، عمى تأويميف ؛ فيصح أف يكونوا قد تعمَّدوا التآمر تحت جنح الظالـ ليوارو 
وىـ مطمئنيف إلى أفَّ الظالـ سيستر فعمتيـ ، لكفَّ لـ ينتبيوا إلى حقيقة أفَّ لمشَّاعر عيني ذئب فيو 
يبصر في الظالـ وال يتوانى عف اليجوـ إذا ما ُجرح. وال نستبعد ػ بحكـ االنتماء ػ أف يكوف المتكمـ 

لقربى بما يقع لو ، وما يكوف واقعو ، وعميو )شعب مصر( ، فالشَّاعر أحد أفراده ومف ذوي ا
 مسؤولية في الذَّود واإلخبار.  

ونقمّْب دواويف الشَّاعر صالح عبد الصبور لنقرأ فييا قراءات جديدة ليست لالستمتاع باإليقاع     
وال التأمؿ في جماليات الصور والعبارات ، بؿ لما تشي بو ىذه العناصر الفنية مف معاٍف . ىذا ما 

 : 10تجده في قولو في قصيدة )موت فالح(
 لـ يؾ يوًما يستعجؿ الموتا 

 ألنو كؿ صباح كاف يصنع الحياة في التراب
 ولـ يكف كدأبنا يمغط بالفمسفة الميتة

 ألنو ال يجد الوقتا
 فمـ َيِمؿ رأسو لمشمس الثقيؿ بالعذاب

صورة اعتيادية في الريؼ المصري ذي الطابع الفالحي ، والفالح مخموؽ ذو روح واقع عميو    
الموت ال محالة ، لكْف لـ يشأ الشاعر أف يجعؿ ما ىو اعتيادًيا يمرُّ مف غير أف ينرؾ أثره في 
المحيط الشعوري بدًءا مف تجربة الذات التي حرصت عمى إشراؾ الذوات األخرى فييا مف خالؿ 

 تفتيح مداخؿ لمجدؿ كمثؿ قولو :
 لـ يؾ يوًما يستعجؿ الموتا

 ألنو كؿ صباح كاف يصنع الحياة في التراب
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تعمَّد الشَّاعر ػػ في العنواف ػػػ أف يجعؿ المسند نكرة لعمـو الداللة دوف مساس بأحادية الداؿ وخاصية 
صوّْر لنا اقتناع الفالح بأفَّ الموت المدلوؿ . وبالعودة مرة أخرى لقراءة النَّص نرى وكأف الشاعر ي

بيده عمى اعتبار أفَّ الحياة بيده ؛ فيو الذي يمنحيا لمتراب . ال ريب في أفَّ المؤكد أفَّ المنح 
لقاء البذور والشتالت في رحميا لتمد نضارة ثـ ثماًرا .  مجازي ال حقيقي عبر ريّْ الرض وتمييدىا وا 

ىذا مف غير مباالة بالتعب المتعدد الوصفات. ىذه التَّقدمة  يفعؿ الفالح ػػػػ عالمة وقائعية ػػػ
سطر الشعرية التَّصويرية صيغة إشارية إلى ما ستكوف عميو الصورة الجمعية التي تمـ أطرافيا األ

 ، والتي يقوؿ فييا: التَّالية والخاتمة
 وجاء قومو وأسبموا جفونو

 وكفَّنوا جثمانو ، وقبَّموا جبينو 
 التراب وفي منخفض الرماؿوغيبوه في 

 وحدَّقوا إلى الحقوؿ في سكينة
 وأرسموا تنييدة قصيرة ... قصيرة

 ثـ مضوا لرحمة يخوضيا بقريتي الصغيرة مف أوؿ الدىر ، الرجاؿ
 مف أوؿ الزماف...

 حتى الموت في الظييرة 
يحدث في أي الحدث عادي كونو مف فطرة الكوف تدؿ عميو األفعاؿ التي واكبت السَّرد ، وىو    

مكاف ، وفي أيّْ زماف وأليٍّ كاف ، لكفَّ ما بعد ذلؾ ىو ما ليس عادًيا ؛ فالشاعر لـ تقؼ غايتو 
نَّما ىي وسيمة لغاية أبعد تتوارى خمؼ الُمصرَّح بو في األلفاظ وما  عند وصؼ حالة موت ، وا 

يمة مؤثرة في الرفع تحمؿ مف دالالت مشتركة. لممكاف الذي أشار إليو بمفظي : الحقوؿ/ قريتي ق
مف قيمة الحدث. إنَّو يقحـ القارئ في الكشؼ عف شبكة مف العالقات الكونية : عالقة اإلنساف 

 باألرض ، وعالقة اإلنساف باإلنساف لفيـ فمسفة الحياة 
في ىذ القوؿ إشارة إلى عنصريف ، العنصر األوؿ مكاف "وجاء قومو وأسبموا جفونو" يبدأ بالقوؿ : 

لذي لـ يكف فيو أحد مع الُمتوَفى لحظة احتضاره ، وىو مادؿَّ عميو الفعؿ جاء ؛ وأمَّا الوفاة ا
العنصر الثاني فيو زمف مفارقة الحياة ، وىو ما يحدده الفعؿ أسبموا مع فاعمو ؛ إذ إفَّ اإلسباؿ 

اىمو يعقب لحظة الوفاة مباشرة ، وفي ىذا تأكيد لمؤكد وجوده بمفرده يمارس عممو في حقمو حتى د
تحديد الوقت بالظييرة داؿ مدلولو الشقاء لشدة الحرارة وقمة  حتى الموت في الظييرة" الموت "

. إف  عالقة ماديةالراحة ؛ فمف معاناة في التراب إلى موت فوؽ التراب إلى مواراة في التراب = 
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في ذلؾ إثبات لنمط عالقة مف يتكمـ عنيـ الشَّاعر وينتمي إلييـ باألرض التي لوالىـ لكانت ساكنة 
بال حراؾ كالمحظة التي أعقبت دفف ىذا الفالح الذي ىو أمثولة لكثير مف الحاالت ، ومعيار 

 لقياس الواقع.   
 االمتالء والفراغ : السواد والبياض ػػػ 

في الوصوؿ إلى المتمقي وىما النطؽ والكتابة ، وكالىما يعتمد عمى المغة أداة لمشعر وسيمتاف 
لمتوصيؿ ، وفي النطؽ وقؼ ومدّّ في الكممات ووصؿ لمتراكيب ،  وفصؿ الجمؿ بيف الجمؿ ووصؿ 
بينيا وىذا يمثؿ االمتالء والفراغ في اإللقاء، ويقابمو في الكتابة امتالء حيز معيف مف السطر 

سـ المفردات والجمؿ في مكاف يزيد أو يتقص في غيره في الحيز نفسو . وكما لالمتالء والصفحة بر 
شأنو في القراءة والتفسير ؛ فإفَّ لمفراغ ػػ وبخاصة في الشعر الحديث ػػ وظيفتو اإليقاعية وداللتو 

لتَّمقي وممارسة التَّعبيرية ، إذ ىو شاغؿ لحيز ميـ في البناء الفنّْي لمنَّص الذي لف يبمغ تمامو إال با
فعؿ القراءة والتأويؿ إلظيار الجمالية التي يكتنػزىا والتي مف شأنيا ػ إذا أحسف التنقيب عنيا ػ أف 

 تكوف ِحمية النَّص وقيمتو.  
فحات بعًدا تصويريِّا تأويميِّا ، لو مف الجماؿ       وتمنح إجادة توزيع المفردات والتَّراكيب عمى الصَّ

) الميؿ في المدائف النَّص باإليحاء والشَّاعرية . ومف ذلؾ ىذا المقطع مف قصيدة  والتَّأثير ما يغني
 مشَّاعر )محمد الشَّمطامي( الذي يقوؿ فيو:ل 11الكبيرة(

 يا ضيعة األشياء حيف ،
 تصبح األفكار

 جاىزة كالقبر واألكفاف 
 بانتظار 

 كؿ مواليد صباح 
 الغد .

ف النَّاظر إلى ىذا المقطع مف النَّص انطباًعا أوليِّا عمى أفَّ الكيفية التي انتيجت في الشَّكؿ  يكوّْ
)توزيع الجمؿ الشّْعرية والمفردات( ال تخمو مف قصدية ليا غايتيا الفنيّْة ونتيجتيا الجماليَّة . ونكاد 

فًقا مدروًسا بإبداٍع ، طرفاه المفظ نجـز عمى أنَّيا تقنية داخمة في بناء النَّص حيث نشيد توا
والمساحة المخصصة لو ؛ فمفظ )انتظار( وداللتو الزَّمنية يشياف بحالة نفسيَّة قمقة مترقبة ولمتَّعبير 
عف الوقت المستغرؽ في عممية االنتظار أعطى الشَّاعر إيحاء بطولو دوف أف يذكره صراحة فقد 

طوؿ السَّطر الشّْعري لتكوف وسيمتو في توصيؿ ما لـ  استغؿ تقنية الفراغ )البياض( الممتدة عمى
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يرد النطؽ بو لغاية فنية أكمؿ بناءىا بمقابمة الضد بالضد ليظير المعنى ويفيـ القصد فمقد جعؿ 
الفراغ في مقابؿ االمتالء )السَّواد( والمساحة الممنوحة لكّؿ منيما تحدّْد التَّعبير المالئـ لغرض 

تَّجربة الشّْعريَّة وبذلؾ تحرّْؾ وعي المتمقي بالمضموف وتفعّْؿ منطقة الشُّعور الشَّاعر وترصد وجية ال
مة بيف االنتظار والغد مف خالؿ  لديو فيبادر لمؿء الفراغ انطالًقا مف السَّواد وىو ما يجعمنا نعقد الصّْ

تكوف تقارب مساحتي الفراغ واالمتالء التي قسَّميا الشَّاعر عف وعي منو وبغير عدؿ مقصود ل
أسموب خطابو لممتمقي وبخاصة غير العادي ليقوؿ: إف مجيء الغد المأموؿ يمزمو انتظار طويؿ 
يعادؿ المساحة غير المشغولة مف السَّطر الشّْعري التي تكاد أف تكوف السَّطر كمَّو إال قمياًل وىو 

و مع المخاطب القميؿ ىو الموحي بما وصمنا إليو مف تأويؿ رؤية الشَّاعر لمواقع الذي يتقاسم
)المتمقي(. وفي لفت انتباه لرؤية أخرى يكثؼ السَّواد )االمتالء( ليطغى عمى مساحة )البياض( التي 
ىي األصؿ ليمنح بعًدا تعبيريَّا وتقديريِّا يحمؿ دالالت صوتيَّة مكانيَّة زمانيَّة تسيـ في بمورة اإلدراؾ 

 لممعنى المعبَّر عنو بالصورة الشّْعريَّة بقولو: 
 يا ضيعة األشياء حيف ، "

 تصبح األفكار
 جاىزة كالقبر واألكفاف "

كونيا ستدفع الوعي صوب مزيد مف التَّحميؿ لمحتواىا المفظي وسياقيا البياني ومدى مطابقتو 
لمقتضى التَّجربة الشُّعورية التي سخَّر السّْياؽ العاـ  لنقميا مف خانة الفردية )الذَّات الشَّاعرة( وما 

دىا التَّمقي بالرغـ مما قد ينشأ مف اختالؼ في تقدير المعنى تحس بو إل ى ذات الجمع التي يوحّْ
وتحديد معالمو وفؽ درجات الوعي المصاحب لمقراءة والدَّاعـ لحركيتيا ، لذا يستوجب القوؿ  : إفَّ 

عالقة  القراءة السَّطحية ليذا المقطع ، والمجرَّدة مف البحث فيما وراء الظاىر ال تكشؼ عف وجود
بيف المشبَّو )األفكار( ، والمشبو بو )القبر واألكفاف( المَّذيف ربطت بينيا أداة التَّشبيو )الكاؼ( ، 
فاألفكار ميما كاف نوعيا واتجاىيا تحمؿ في داخميا حياة ، أي إنيا تعني الوجود ، لكفَّ القبر 

ة جمعت بيف المتضادّْيف ؟  إنَّيا واألكفاف داالَّف مباشراف عمى الموت كالتَّالشي والفناء ، فأي صم
صمة االنزياح عف األصؿ لضده وىو ما توحي بو مفردة )جاىزة( ، حيث ال ينبغي لألفكار أف 
تكوف جاىزة ، فإف ىي أصبحت كذلؾ فقدت ما فييا مف نبض ، واعتراىا الصَّمت الطويؿ وىو ما 

 الصِّمت التَّاـ )الموت(.  ينطبؽ تماًما عمى ما توحي بو األكفاف ، ومف بعدىا القبر حيث
لقد وضعنا الشَّاعر عمميِّا أماـ الحقيقة القائمة : " الرؤيا إبداع ، والجّدة في الشعر ابتداع      

والمفارقة في ىذه 12رؤيوي وتعبيري . واإلبداع كشؼ ما لـ يعرؼ ، أو تأليؼ جديد ألشياء معروفة".
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في النَّص ػ مف ُيتوقع موتو كالمريض ، أو اليـر ؛ إنما الصورة أفَّ القبر واألكفاف ال ينتظراف ػ كما 
ينتظراف المواليد ، ومواليد َمْف؟! إنَّيـ مواليد المستقبؿ الذي أشار إليو بػ )الغد( ، وكأنو أراد أف يقوؿ 

: إفَّ الواقع أصبح مفروًضا عمى محيطو الذي ىو مف ضمنو ، وكؿَّ  –دوف أف يصرح بذلؾ  -
ًرا س مًفا، فال إرادة وال وجود ، فمقد ُوِئَد الفكر ، وانُتِزعت القيمة ،  وُصيّْرت الحياة شيء صار مقرَّ

 إلى عدـ . 
لتضع كمِّا مف المفردات في سطر بقدر معيف يختمؼ  فدوى طوقافولـ تكف الشَّاعرة الفمسطينية    

تكف لتفعؿ ذلؾ بال عف غيره مف األسطر الشّْعرية ، أو َقدًرا مف السواد في صفحة دوف غيرىا ، لـ 
احتياج لو في خمؽ قيمة فنية تخمؽ توترات نفسية زمف القراءة ، أو لحظة التنوير الشعوري الذي 

يا   الذي تقوؿ فيو: 13)أنا راحؿ(يتبع السياؽ. ويمكف أف نمثّْؿ لشيء مف ىذا بنصّْ
 ارسمتيا ومضيت في ركب الزماف 

 انا راحؿ
 أرسمتيا ، وبيّت حيرى في مكاني

 تي ،في ذىم
 ووقفت أسمعيا تدّوي في كياني

 تخفيؾ ، تخمي منؾ أيامي
 وأحالـ افتتاني

 أنا راحؿٌ 
 وىوت عمى قمبي كساطور مسّمـ

 لـ أبؾ ، كاف الدمع يجمد خمؼ جفني
 كاف ممجـ

 وسرحت أرنو في الفراغ
 سرحت في الالشيء أحمـ

 حممًا بال لوف فمـ أفيمو
 حممًا كاف مبيـ 

 أنا راحؿٌ 
 فراغ الكوف حوليومضى يرّددىا 

 أصغيت ،
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 شيء مف وجودي انيدّ 
 في يأٍس وثقؿ

 كاف الصدى كالموت يسقط منو حولي 
 ألؼ ظؿّ 

 ويدور بي
 فأغوص مف ظمماتو

 في ألؼ ليؿ
 أنا راحؿٌ 

 ووقفت يعميني غبارؾ في الطريؽ
 لـ أعد خمفؾ كنت كالمشدود في

 ميوى سحيؽ
مع أَّفَّ السَّطر الشّْعري قد تكوَّف مف جممة  في ىذا المطمع اختمفت المساحات مف سطر إلى آخر   

ف السَّطر االخر مف جممة واحدة ، أو شبو جممة ، أو  واحدة أو جممتيف أو أكثر ، في مقابؿ تكوّْ
 كممة واحدة . ومثاؿ األوؿ السَّطر الشعري األوؿ ؛ فالتالي لو :

 ارسمتيا ومضيت في ركب الزماف
 انا راحؿ

ب البياض ؿ شغؿ السواد فيو ػػ االمتالء ػػ ثمث مساحة السَّطر ، بينما كاف نصيسطرىا الشّْعري األو 
ولف تقؿ مساحة الفراغ عمى امتداد النَّصّْ عف ىذه المساحة ، في حيف أنَّيا  ػػ ػػػ الفراغ ػػػ الثمثيف

ترؽ ستزيد في بعض األماكف ، وأوليا السَّطر الشّْعري التالي " أنا راحؿ" وعندما نحاوؿ أف نخ
النَّص مف ىذا الباب لنطمع عمى الرؤية الفنية الكامنة في ذلؾ ؛ نتجرأ عمى إرجاع ذلؾ إلحكاـ 
المعنى بالموازاة مع تيار الوعي ؛ فالجممة األولى : أرسمتيا ) أرسؿ /فعؿ ، )التاء( ضمير متصؿ 

ف ساؽ خمفو مكوًنا آخر ال يد عمو في : فاعؿ ، )الياء( ضمير متصؿ مفعوؿ بو ىذه المكوّْ
نما في التركيب التعبيري الذي لـ يكف ليؤدي دوره إذا لـ  التركيب المغوية ؛ فقد استكفى بذاتو ، وا 

 يتصؿ بو لمزومو في استحضار المتعمقاف بو )الجار والمجرور "في ركب الزماف" 
ما اتاح وفي السَّطر الشّْعري التالي )أنا راحؿ( جممة اسمية استغنت بذاتيا في التعبير ، وىو    

الفرصة لترؾ المساحة الباقية لمتفكير ، الذي سيحقؽ ليا االمتالء بما سينسج القارئ مف تخيالت 
تبدأ باالمتداد الزمني الداؿ عميو اسـ الفاعؿ )راحؿ( ، ومف ثـ ينطمؽ لمتخميف  في أسباب ىذه 
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ربتيف : تجربة الشَّاعرة الرحمة ، ومتى سيكوف زمانيا ؟ وأيف مكانيا ؟ وبيذا يتحقؽ التعالؽ بيف التج
 ، وتجربة المتمقي. وينطبؽ ىذا عمى:

 ألؼ ظؿّ 
 ويدور بي

 فأغوص مف ظمماتو
كاف الصدى كالموت يسقط منو  حيث إفَّ الفراغ ينسجـ مع المعنى وتعددية الظؿ الذي يسقط "

الحامؿ لسمة السواد ، في  )الموت(فمساحة االمتالء كانت بحجـ الحدث وقوة المشبو بو حولي" 
مقابؿ فرضية أف امتداد األلؼ ظؿ تحتاج إلى مساحة أكبر مف البياض لتستوعبيا  مع التفكير في 
أفَّ الصدى يتردد الحًقا ، وأفَّ صمة الظؿ ال تتحقؽ إال في حالة البياض إذ ال لوجود لو في السواد 

بينما مساحة االمتالء في السطر الشعري  ، كما أفَّ الدوراف يحتاج إلى أبعاد ليتحقؽ بال توقؼ
الثالث كانت أكثر ، وكاف ذلؾ عمى حساب مساحة الفراغ ؛ ألف الغوص في الظممة وفؽ المعنى 
ؽ إيحاءات  الفني يحدث بشكؿ أسرع ، لذا ىو متمكف أكثر في الحالة التي ترصدىا. وكؿ ىذا خالَّ

 مضمونيا.بما لـ يقمو الُمرِسؿ في رسالتو مع أنَّو داخؿ في 
ونتعامؿ مع ىذا االمتالء والفراغ عمى أنَّيما مف منظومة جماليات التشكيؿ الفني سواء المكاني أـ 
الداللي وبخاصة عندما يتجمَّى التجاذب قائًما بيف السواد والبياض ؛ فتارة يمتيـ السواد مف البياض 

ػػػ انسجاًما مع الشكؿ الذي ألزمت بو  وتارة يحدث العكس وفي الثالثة يتوازناف . يحدث ىذا ػػػ أيًضا
القصيدة الحديثة نفسيا ، وىو الحفاظ عمى التناسؽ اإليقاعي في بداية األسطر الشعرية في مقابؿ 
إتاحة المجاؿ لفوارؽ نسبية في أواخر األسطر الشعرية ، تتحدَّد بو نسبة األخذ والترؾ بيف السواد 

 في قوليا:   الثَّاني والثالثد النوعاف والبياض لغاية تعبيرية أو داللية. ويتجس
لـ تختمج شفتاي باسمؾ لـ أمد يدي 

 غريؽ
 وظممت أرنو والصقيع يدّب يزحؼ في عروقي

 ومضيت ال تموي ، تباعدؾ الشواسع
 عف وجودي

 ومضت تفّرقنا تخوـٌ طافياٌت مف جميد
 وبقيت في فمؾ ، وأنت ىناؾ

 في فمٍؾ بعيد
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 نجماف في فمكييما
 عمى الوجوديتخّبطاف 

 نجماف موىباف كـ نشدا فراديس المقاء 
 عبثا

 وعاد كالىما يطفو ، يدور بال رجاء
 متغّربًا حيراف ، يسفح ضوءه

 عبر الخواء
 والدىر واألبعاد بينيما

 وجاّلد القضاء
 نمحظ أفَّ نسبة السواد في األسطر الشعرية : 

 يدي لغريؽلـ تختمج شفتاي باسمؾ لـ أمد 
 وظممت أرنو والصقيع يدّب يزحؼ في عروقي

 ومضيت ال تموي ، تباعدؾ الشواسع
أكثر اتساًعا في محيط الفراغ ؛ ألف كَـّ الشحنة الشعورية لمشاعرة معموـ ليا وال يحتاج إلى تأويؿ 

ف المغوي الذي في السَّطر الشعري الرابع كاف شبو جممة )عف وجودي( احتاج لم زيد مف بينما المكوّْ
الفراغ لسببيف اثنيف : إمَّا أنيا تعمـ مقدار وجودىا فجاء التصريح بو كتابة قميال يتوافؽ مع حجمو ؛ 
مَّا أنَّو وجود ىالمي شاسع الضبابية تركت المجاؿ شبو مفتوح أماـ تقديره ، واألمر نفسو ينطبؽ  وا 

عبث معنوي ال سقؼ وال حدود لو ، عمى السَّطر الشعري الُمَكوَّف في مفردة واحدة ىي )عبثًا( ؛ فال
األمر الذي يقمؿ مف زمف الترقب الذي يفرضو الفراغ عمى النفس ؛ ألف وقع المعنى الذي تجيء بو 

 االلفاظ ، وىكذا ُيمكف أف ُتؤوؿ قصدية النَّص ، بعيًدا عف قصدية الشَّاعرة.
ذلؾ إلى الحرص  فيؤدي مانة ؛درؾ المتمقوف حجـ الفعؿ الموكؿ إلييـ ، وجسامة ما يحمموف مف أيُ  

عمى الفطنة الفكرية في تقبؿ الرّْسالة ، الذي نتج عنو فرضية تمقائية إلتقاف تعامميـ مع النُّصوص 
بالتَّمير في التَّعامؿ مع مكوناتيا بإجادة الغوص في أعماقيا وصواًل لما فييا مف إيحاءات يتطمب 

مة محتفظة برونقيا، األمر الذي يقوّْي فطنتيـ الوعي بقيمتيا أواًل ، والحرص عمى إيصاليا سمي
واب ، وتحوؿ بينيـ  بمزوـ اإللماـ بالمعارؼ والعموـ التي  تصبغ فيميـ لمموضوعات بالجدارة والصَّ
وبيف الزلؿ في الحكـ واليواف في التَّمقي والتَّقبؿ ؛ فيؤسسوف ليـ مرجعيات مختمفة ومتعدّْدة تكفييـ 

وص لترويض ألفاظيا ، ومؿء مساحتيا بالمعاني واكتشاؼ الدالالت ، مؤونة التَّجاذب مع النُّص
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ولف يتـ ذلؾ دوف الوقوؼ عمى ما في النَّص بتكثيؼ القراءة ، وتنػزيييا مف أي غرض ذاتي ذي 
" يكوف تعدد  ، وال استغراب في أنَّو مف الوارد المتوقع أف نزعات دونية خالية مف المنيج والمنطؽ

 .14دد احتماالت الناتج الداللي"التمقي موازًيا لتع
 :  لمشاعر عمي الفزاني نقرأ 2 )مف حرب البسوس إلى دوف كيشوت(ومف قصيدة 

 يا ثورة الفقػػراء : إني أفقت مف الذىوؿ
 وعرفت أف ىناؾ قارعة تجوؿ

 إنَّا ىنا ، نبني غدًا إنَّا نعيد
 قدر العروبة لموغى . فمـ الجمود ؟

 أنظر ىنا ، في كؿ قطر ، مثمما تفنى ثمود 
 يتزاحـ األجراء .. أيٍد خاويات ، ال تعود 

 إال بما تركت كالب المستفيد مف الجيود .
يعمف الشَّاعر عف سأمو مف الحالة التي يعيشيا ، ويقرر أف يستفيؽ ؛ ألف الدمار والفناء  تفوح     

الذي أدى وظيفتو في بناء الصورة الشعرية مف خالؿ رائحتيما في المكاف ، فيعبر عف ىذا بالتشبيو 
فيعيد بعث التاريخ ، ليذكر بو مف خالؿ المشبو بو بالفناء الذي حؿ بقوـ ثمود نتيجة  )مثؿ(األداة 

مخالفتيـ لمصواب الذي أتاىـ ، وىذا ما وقعت فيو العروبة التي خالفت قدرىا ، وىو أنيا خمقت 
والعرض ، ال الجمود وىذا  ، والماؿ، والديف ، اع عف األرض وخوض غمار الوغى لمدف، لإلقداـ 

ما يجعؿ المتمقي يستقبؿ تجربة الشاعر، فيحس ما يعانيو ؛ بؿ ويمتقي معو في المعاناة مف خالؿ 
الصورة التي كّونتيا المعاني لديو مف الخضوع الذي عـ كؿ قطر عربي ، فجعميـ عبيدًا ُأَجراء ال 

 ف تحكـ فييـ، وفي مواردىـ حتى صار ربَّ المكاف عمى حسابيـ . يممكوف إال ما يفيض عمّ 
ىذا الذي تقدَّـ طور مف أطوار التعامؿ مع النَّصّْ بتفسير المعاني المباشرة الظاىرة تحت ظالؿ 
األلفاظ ، لكفَّ النَّصَّ ىو فوؽ ىذا الرؤية التفسيرية ؛ فالشاعر تحدث بمغة الفناء والموت عف الحياة 

حرب البسوس ػػػػػ دوف تناوؿ الوجود مف منظور العدـ ؛ فميست المقارنة بيف حقبتيف ىما ). كما ت
لتوكيد اشتراكيا  )مف ػػ إلى(( وما بينيما مف فترة زمنية طويمة استخدـ الشَّاعر حرفي الجر كيشوت

)دوف كيشوت(  في القصدية التي تتضح معالميا مف سيمياء )حرب البسوس( في مقابؿ سيميائية
ىذه الشخصية المتيورة التي عاشت في القرف السابع عشر في أوربا ، ليقابميا بشخصية الميمؿ بف 
ربيعة( التي عاشت في العصر الجاىمي العربي. ليقوؿ إف الحياة ىي المطمب لكف وجود أمثاؿ 

لبسوس ، ومغامرات ىؤالء دعاة القتؿ وىواة االعتداء في األزمنة كمّْيا ، التي كانت حقبة حرب ا
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دوف كيشوت بعًضا منيا داال عمى كميتيا ؛كانوا ىـ السبب الرئيس في تعثر اإلنسانية في تحقيؽ 
ىذا المطمب بالصورة المرضية. ولقد ممئت القصيدة بالتشبيو المشكّْؿ لمصورة الشعرية ليربط األفكار 

 ف يعمف السياؽ عف توقفو .المتناثرة في القصيدة ، لجمعيا في صورة كميَّة تظير لنا بعد أ
 آخر مف القصيدة : ضعويقوؿ الشّْاعر في مو  

 آٍه مف مستعبدي باسمي وباسـ اآلخريف.
 يمقي عمي.. وما أتيت ..ضياع جيؿ القادميف مف الغيـو 

 وكأنما غرؽ الشراع ، فيما يبيف
اكب سفينة غرؽ شراعيا ؛ إنَّو يشبو أوضاعيـ التي آلوا إلييا بالنياية الحتمية التي يصؿ إلييا ر 

و السفينة ودافعيا لمسير في االتجاه الذي يحدده ربانيػا كمػا أنو أعمى نقطة فييا ،  فالشراع ىو ُموجّْ
فإذا وصؿ إليو الماء يعني أف ما تحتو قد غرؽ وانتيى . فوجو الشبو تقيمو العالقة المتضادة بيف 

؛ يمثؿ الحياة ببقاء شراع ر بإحداىما عف األخرىلمتيف يعبّْ الحرية والعبودية ، أي الحياة والموت ا
السفينة عاليًا منتصبًا بعيدًا عف الماء ، فيو يحدثنا عف الموت بذكر أسباب الحياة ، وما الفعؿ 
يمقي إال عالمة دالة عمى الريبة واالستسالـ . وكذلؾ مفردة )الغيوـ( فإنَّيا عالمة مزدوجة تصمح أف 

وكأنما غرؽ مطر( ، وأف تكوف دااًل عمى الموت )الموف / الِعَقاب( وجممة )تكوف داال عمى الحياة )ال
تعطي داللة أخرى تذكر بزمف الطوفاف( ويبقى السياؽ وحده ىو المحدد الشراع ، فيما يبيف( 
وغرؽ الشراع واختفاؤه رمز لمحدث )الموت( وقد فاد ىذا في تحقيؽ    لكينونة ىذه العالمات
التجربة الشعورية التي تولد مف حدث عظيـ ال يمكنيا أف تنجب مخموقًا فنّيًا   الغرض الفني ؛ ألفَّ "

  15رائعاً  دوف  أف يعيشيا شاعر مبدع "
مفعالف أساسياف  خالصة االطالع تؤكد عمى أفَّ التمقي باعث فاعمية في النَّص ، والقراءة والتأويؿو 

عبر إشعاؿ جذوة النَّقد لو لبياف ما يقبع مستتًرا بيف مموالف ليا بالطَّاقة الحركيَّة  ليذه الفاعمية ،
 األشطر خمؼ األسطر مف جماؿ األثر .

 
 
 
 
 
 



 م 0202  مجلة الجبل للعلوم التطبيقية واالنسانية

 

 847صفحة                      )   م 0202يونيو                                                (العدد الخامس           
 

 خاتمة
ليس اإليقاع الشعري وزف وليست القصيدة غير مؤثرة إال إذا التزمت القافية ، بؿ ُمَكوَّف ُلغوي ليس 

نَّما بمغة كالمألوفة في تراكيب االستخداـ التواصمي العادي  لتوصيؿ خبر أو معمومة يومية مثال  ؛ وا 
بمغة عميا يسيطر عمييا المعنى القوي المخاطب لمعقؿ  ، واألسموب السمس المناجي لمعواطؼ ، 
وليس ذلؾ الكالـ السَّطحي الذي قد تسمعو أو تقرأه فال يؤثر فيؾ تأثيًرا خاًصا خالًصا ؛ فما الشعر 

لتتييأ األحاسيس لما أوحى بو مف أشياء تمس حياة المتمقي ،  إف لـ ُيحرؾ الشعور ؛ فيقيـ الوعي ،
 وتوجو وعيو بما يتوافؽ مع الواقع المجتمعي واإلنساني عمى حٍد سواء.

ما وقع في نطاؽ اختيارنا مف نصوص شعرية ػػ حتًما ليست الوحيدة وال األفضؿ مع حفظ حقّْيا في 
ىي ذات تأثير في وعي المتمقي ، وتحريؾ ليمتو وفًقا  جماليا الفني وبالغتيا التعبيرية لغة وصورة ػػ

لطبيعتو كونو مخموًقا عاقاًل ُمدرًكا لـ يحيط بو ، وعالًما بكيفية التعاطي معو ؛ فيأتي مفعوؿ النَّص 
ليوجو وعيو ، فيمارس دوره كما يجب أف يكوف مع قضاياه ومنيا الشعورية الذاتية ، ومنيا 

الوطني والقومي ، ذلؾ لُتميب الحماسة  في النفوس ؛ إمَّا بالتذكير  االجتماعية ومنيا ذات المدّْ 
مَّا ِبَرْجع المواقؼ التي يحفؿ بيا الزماف ، والتي ىي عامؿ مشترؾ بيف األفكار  بقيمة المكاف ، وا 

 واألخيمة ، والواقع والمثاؿ التي يتعاطى الشعراء معيا.
تناوؿ لمادة الخطاب الوقَّاد المتمثمة في البحث عف وقد تنبينا إلى أفَّ الشعراء الذي اتفقوا في ال

مواطف اإلثارة النفسية ، ومحاكاتيا بأكثر األلفاظ داللة عمى الدفع الشعوري إلى درجات أبعد مف 
ذات الصمة بالتوىج واالنصيار واإلقداـ ، وبعث الحياة في النفوس التي ركنت لما حؿَّ  ،  الحيوية 

مف درجة وعييا بحاليا ؛ فيدفعيا إلى حيث تنيض بذاتيا ، لذلؾ  بيا ، وىي بحاجة إلى مف يرفع
َـّ الربط بينيا ، وجمعيا في تركيب لغوي أف تنتج معنى أو  ىـ يوظفوف الكممات التي يمكنيا إذا ما ت
معاني باعثة لموعي محققة لألثر ، ىذه ىي غاية العممية اإلبداعية . ومف تمؾ األلفاظ والتركيب ما 

عر )راشد الزبير السنوسي( في نص )رباعيات حنظمة( )لف تجدا /أبداً /سنبمة ػػ جاء عند الشا
تدوراف ػػ تقاتؿ /أحالمؾ /المقبمة ػػ المعضمة ػػػ نسيتؾ ػػ أغضت ػػػ تخشى /يداً /عذبتؾ ػػػ وتزداد / شكا 

وعند الشاعر  ػػػ تحت الحصار / نعتؾ ػػػ انكفاء ػػػ تباريح أنكى ػػػ مف ضيعة الناس / والعدؿ مبكى .
و )يوميات حاج إلى بيت اهلل الحراـ( األلفاظ والتراكيب التالية)قوافؿ ػػػ  ) محمد الفيتوري( مف نصّْ
قموبنا ػػ ىياكؿ /مثقمة /بالوجد /واليياـ / أمَّة ُمَضاعة / خاسرة البضاعة ػػػ تقذفيا /حضارة الخراب / 

ػػ وداست فوقنا / ماشية الييود ػػ كاف لنا مجد / والظالـ ػػ شمسيا العمياء / في الزحاـ ػػػ الحدود ػ
وضيَّعناه ػػػ وىدَّمناه ػػػ نرفؿ / في سقطتنا /العظيمة ػػػ تؤرخ اليزيمة( وعند الشاعر حسف السوسي مف 
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و )وتبقى أنت( األلفاظ والتراكيب التالية )ستبقى أنت / يا أروع ػػػويبقى /اآلخروف / ىناؾ ػػ ال  نصّْ
األروع ػػػ ُتحكى .. وال تموُت ليـ .. فيعجبيـ / ممات الفارس /  وف ػػ تصنع ػػػيدروف / بمى يدر 

و ُتسَمع(  يستعجؿ ( األلفاظ والتراكيب التالية ))موت فالحوعند الشاعر صالح عبد الصبور في نصّْ
/ َيِمؿ رأسو ػػػ ال يجد الوقتا ػػػ يصنع الحياة ػػػ صباح ػػ  بالفمسفة الميتة/يمغط ػػػ التراب  ػػػ الموتا
تنييدة قصيرة ػػػ وغيبوه  ػػػ وقبَّموا جبينو /وكفَّنوا جثمانو  ػػػ وأسبموا جفونو ػػػ الثقيؿ بالعذاب /لمشمس
يا )أنا راحؿ( األلفاظ والتراكيب التَّالية  (في الظييرة/ الموت  وعند الشاعرة )فدوى طوقاف( مف نصّْ

وىوت / عمى قمبي  /كساطور / مسّمـ ػػػ الدمع يجمد ػػػػ ممجـ )انا راحؿ ػػ ذىمتي ػػ تدّوي ػػػ تخفيؾ  ػػػ 
ػػػ حممًا /كاف / مبيـ ػػ يأس وثقؿ ػػػ الصدى كالموت ػػػػ فأغوص مف ظمماتو ػػػ ويدور بي / ألؼ ليؿ ػػػ 

و )) الميؿ في المدائف  يعميني / غبارؾ ػػػ ميوى سحيؽ( وعند الشاعر )محمد الشمطامي( في نصّْ
، وعند الشاعر  لفاظ والتراكيب التالية:)يا ضيعة األشياء ػػػ كالقبر واألكفاف ػػ انتظار(الكبيرة(  األ

و )مف حرب البسوس إلى دوف كيشوت( األلفاظ والتراكيب التالية  يا ثورة )عمي الفزاني في نصّْ
ال  /أيٍد خاويات  /راء يتزاحـ األج ػػػ تفنى ثمود ػػ فمـ الجمود ؟ /لموغى ػػػ قارعة  ػػػ الذىوؿ ػػػ الفقػػراء
    (غرؽ الشراعػػػ  الغيوـ /ضياع جيؿ ػػػ آٍه مف مستعبدي ػػػ كالب  ػػتعود 
نَّيا ألفاظ منتقاة لغرض محدد ، وىو إثارة االنفعاالت النفسية ، لُيقبؿ المتمقي عمى ال شؾ أ    

الحماسي مف الجانب الخطاب الُمْرَسِؿ إليو وىو تحت تأثير اإليقاع الفني مف جانب ، والوىج 
اآلخر ؛ فتكتمؿ دورة حياة المعاني والدالالت ؛ فتتجمى القيـ اإلنسانية في النُّصوص الشّْعرية التي 

ولو أعداىا كمَّيا إلى جذرىا األصؿ لوجدنا أنَّيا كمَّيا  ىي وسائط الشعراء في االتصاؿ بالقراء.
مَّا كاف إيماء ، نيتدي إلييا عبر تنتمي إلى حقؿ داللي واحد ، وأفَّ المعنى إمَّا يكوف  صريًحا ؛ وا 

 السياؽ الذي ميما نوعَّ في أساليبو يظؿُّ يسير في اتجاه واحد : الخطاب الثوري.
 :أىـ النتائج

 ػػ الخطاب الثوري سمة عامة في الشعر بعامة 
 ػػ الشاعر العربي يكرر نفسو في شاعر عربي آخر مف خالؿ تناسؿ األفكار والموضوعات

ليس الخطاب الثوري عند الشاعر العربي مقتصًرا عمى التَّصدي لمطامع الخارجي ، وال عمى طمب ػػ 
 الحريات.

 ػػ كثيًرا ما يحتاج اإلنساف إلى مف ُيبصره براىف واقعو الذاتي أو الجمعي ليبادر إلى تغييره.
الفكرة دوف عناء ؛  ػػػ اختار الشعراء أسيؿ األلفاظ ، وأقربيا لفيـ القارئ حرًصا منيـ عمى وصوؿ

 ألف الغاية شحذ أفكارىـ ال اختبارىا.
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ف ثقافة مشتركة سيمت توارد الخواطر ، وتجاوب النفوس الُمخاطبة عمى الرغـ  ػػػ الواقع المشتركة كوَّ
 مف اتساع المساحة.

 ػػػ ركَّز الشعراء عمى دالالت العناويف ؛ فكانت ىي المثير األوؿ لمقارئ. 
 

 اليوامش
، دار الشعر العربي المعاصر . قضاياه وظواىره الفنية والمعنوية :  عز الديف إسماعيؿ .ػػ د 1

 327, ص  1981/   2ط  -بيروت  –العودة ودار الثقافة 
"  شعريةة مجموع" مف المواطف العربي عمى حنظمة : رباعية حنظمة  :راشد الزبير السنوسيػػ  2

 14صد.ط/د.ت   -بنغازي  –مطابع الثورة 
ػػ جاؾ دريدا : الصوت والظاىرة " مدخؿ إلى مسألة العالمة في فينومينولوجيا ىوسرؿ" ترجمة د.  3

و ، المركز الثقافي العربي ػػ الدار البيضاء ػػ المغرب ، ط  .128ـ ، ص2005/  1فتحي إنقزُّ
سعد رزوؽ ، مراجعة : العوضي الوكيؿ ، ىانز ميرىوؼ : الزمف في األدب  ، ترجمة : أ ػ4

نيويورؾ ، د.ط /  –القاىرة  –مؤسسة سجؿ العرب باالشتراؾ مع مؤسسة فرانكميف لمطباعة والنشر 
 . 8ـ ، ص  1972

    ػػ محمد الفيتوري : معزوفة لدرويش متجوؿ )ديواف( ، دار العودة ػػ بيروت ػػ  د.ط / د.ف ، 5
 .486ص 

ػػ د. حسيف جمعة : جمالية الخبر واإلنشاء . دراسة جمالية بالغية نقدية ، منشورات اتحاد  6
 .177ـ ، ص 2005األدباء والكتاب العرب ػػ دمشؽ ػػ د.ط/ 

، الدار الجماىيرية لمنشر والتوزيع واإلعالف  ػػ بنغازي ػػ ليبيا ، )ديواف( ػػ حسف السوسي : الجسور 7
 .185ـ، ص 1/1998ط
ـ 11/2000، دار العمـ لممالييف ػػ بيروت ػػ لبناف ، ط المعاصر الشعر  نازؾ المالئكة : قضاياػػ  8

 .315، ص
 .453ـ ، ص 2/2005األعماؿ الكاممة ، مكتبة مدبولي ،عربية لمطباعة والنشر ػ القاىرة ػ  ط ػػ  9
ـ ، 1972/ 1، طصالح عبدالصبور : أقوؿ لكـ )ديواف( ، دار العودة ػػ بيروت ػػ لبناف  ػػ 10
 .113ص
، الدار الجماىيرية لمنشر )ديواف( : أناشيد عف الموت والحب والحرية  ػػػ محمد الشمطامي 11

 .29ص ـ، 1998/  1ػ بنغازي ػ ليبيا ، طوالتوزيع واإلعالف 



 م 0202  مجلة الجبل للعلوم التطبيقية واالنسانية

 

 850صفحة                      )   م 0202يونيو                                                (العدد الخامس           
 

عساؼ : الصورة الشعرية ونماذجيا في إبداع أبي نواس ،  المؤسسة الجامعية  د. ساسيف ػػػ12
   .22ـ ، ص 1982/  1لمدراسات والنشر والتوزيع ، ط

فدوى طوقاف : األعماؿ الشعرية الكاممة ، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ػػ بيروت ػػ لبناف  ػ13
 .197ـ ، ص 1/1993.ط
 الشركة المصرية العالمية لمنشر ػ لونجماف ػ القاىرة ،تاب الشعر ، ػػ د. محمد عبد المطمب: ك14
 . 31ـ ، ص 2002/  1ط
التصوير الشعري . التجربة الشعورية وأدوات رسـ الصورة ،  التصوير الشعري .شعري ، التصوير ال:  قاسـ د. عدناف حسيف ػػ15

 11ـ، ص1890/  1ط –ليبيا  –المنشأة الشعبية لمنشر والتوزيع واإلعالف 
  
 

 المصادر والمراجع
 

  أوال ػػػ المصادر :
 ـ2/2005ػػػػػ أمؿ دنقؿ :األعماؿ الكاممة ، مكتبة مدبولي ،عربية لمطباعة والنشر ػ القاىرة ػ  ط

ليبيا ، ، الدار الجماىيرية لمنشر والتوزيع واإلعالف  ػػ بنغازي ػػ )ديواف(  ػػ حسف السوسي : الجسور
 ـ.1/1998ط

ػػ راشد الزبير السنوسي: رباعية حنظمة : مف المواطف العربي عمى حنظمة  "مجموعة شعرية " 
 د.ط/د.ت   -بنغازي  –مطابع الثورة 

 ـ .1972/ 1ػػ صالح عبدالصبور : أقوؿ لكـ )ديواف( ، دار العودة ػػ بيروت ػػ لبناف ، ط
لقنديؿ الضائع في المدف الوثنية )ديواف( ، المنشأة العامة ػػػػ عمي الفزاني : دمي يقاتمني اآلف وا

 .ـ 1984/  1ليبيا ، ط  –طرابمس  –لمنشر والتوزيع واإلعالف 
ػ فدوى طوقاف : األعماؿ الشعرية الكاممة ، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ػػ بيروت ػػ لبناف 

 ـ .1/1993.ط
حب والحرية )ديواف( ، الدار الجماىيرية لمنشر والتوزيع ػػػػ محمد الشمطامي : أناشيد عف الموت وال

 ـ،  1998/ 1عالف ػ بنغازي ػ ليبيا ، طواإل
 .ػػ محمد الفيتوري : معزوفة لدرويش متجوؿ)ديواف( ، دار العودة ػػ بيروت ػػ  د.ط / د.ف
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 ثانًيا ػػ المراجع:
فينومينولوجيا ىوسرؿ" ترجمة د. ػػ جاؾ دريدا : الصوت والظاىرة " مدخؿ إلى مسألة العالمة في 
و ، المركز الثقافي العربي ػػ الدار البيضاء ػػ المغرب ، ط  ـ2005/  1فتحي إنقزُّ

ػػ حسيف جمعة )دكتور(: جمالية الخبر واإلنشاء . دراسة جمالية بالغية نقدية ، منشورات اتحاد 
 ـ 2005األدباء والكتاب العرب ػػ دمشؽ ػػ د.ط/ 

جامعية )دكتور(: الصورة الشعرية ونماذجيا في إبداع أبي نواس ،  المؤسسة ال ػػػػػ ساسيف عساؼ
  .ـ 1982/  1، طلمدراسات والنشر والتوزيع

ػػػ عدناف حسيف قاسـ )دكتور( : التصوير الشعري ، التصوير الشعري . التصوير الشعري . 
/  1ط –ليبيا  –وزيع واإلعالف التجربة الشعورية وأدوات رسـ الصورة ، المنشأة الشعبية لمنشر والت

 ـ1980
ػػ د. عز الديف إسماعيؿ : الشعر العربي المعاصر . قضاياه وظواىره الفنية والمعنوية ، دار العودة 

   1981/ 2ط–بيروت  –ودار الثقافة 

ػػ محمد عبد المطمب )دكتور( : كتاب الشعر ، الشركة المصرية العالمية لمنشر ػ لونجماف ػ القاىرة 
 .ـ 2002/  1، ط

 ـ11/2000ػػ نازؾ المالئكة : قضايا الشعر المعاصر ، دار العمـ لممالييف ػػ بيروت ػػ لبناف ، ط
عة : العوضي الوكيؿ ، مؤسسة ػػ ىانز ميرىوؼ : الزمف في األدب  ، ترجمة : أسعد رزوؽ ، مراج
نيويورؾ ، د.ط /   –القاىرة   –سجؿ العرب باالشتراؾ مع مؤسسة فرانكميف لمطباعة والنشر 

 .ـ 1972
 
 
 

 

 

 

 


