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[ َو ُق ْل َر ِّب ِز ْد ِِن ع ْل ًم]
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أ

اإلهداء
* إىل من خليوط الشمظ غصلوا األمل زغم الغياب .
وشزعوا شتائل الفسح بهمةٍ ،وذللَّوا العقبات على األبواب.
* إىل الرين دعوا لي بالتَّوفيق ،وأقاموا الصَّالة ،وكان امسي حاضساً بأمجل جواب.
* وإليكم أنتم ...
كتبت على الشَّمظ لتنثس النُّوز على قلوبكم وعلى األعتاب.
فإن غابت عن الرِّكس أمساؤكم  ،ففي القلب ذلفوظةٌ
تُقيم التَّحية مع حفظ األلقاب.
كنتم العون والطَّند يف احلضوز والغياب.
فلكلّ دلتهد نصيب ،علَّين يف اجتهادي بلغت أجلّ األضباب.
* إليكم وإىل كلِّ من يطتحق اجلواب.

ب

شكر وتقدير
[ولئن شكرتم ألزيدىكم] [إبراىيـ]7 :
الحمد ﵀ رب العالميف ،كالصبلة كالسبلـ عمى سيدنا محمد اليادم األميف ،كبعد:
بعتباتي انشغمت كحارت أفكارم ،ككنػػتـ أنػػتـ لػػي العػػكف كاليػػادمُّ ،
الشػػكر ﵀ أكالن الػػذم مػػف
الرسالة ،كأتقدـ بمنتيى ُّ
الشكر كاالمتناف ألسػتاذم الػدكتكر /محمػد
عمي
ِّ
بالصبر كالتكفيؽ إلتماـ ىذه ِّ
صبلح زكي أبك حميدة ،الذم جسد العنكاف األكبر الػذم ظممػت أتنػاظر معػو ،كأتحػاكر ،كأحتػاج إليػو

كعبلمة تيدم إلى السبيؿ ،فمنح عتباتي الكثير ،بعممو الغزيػر ،كسػعة الصػدر ،ككفػرة الت،كيػؿ ،ف،ييػا
العنكاف الذم ييق أر مف المحظة األكلى كيبقى عصيان عمى الفيـ كالتٌفسير  ،لؾ ك ٌؿ التقدير.

كما أتقدـ بجزيؿ ُّ
الشكر كفائؽ االحتراـ كالتقدير ألستاذم الدكتكر /أحمد شػعت الػذم أمػدني

ػب فػي
زكدني ِّ
ب،ىـ المراجع التي تص ٌ
بالزاد الذم أقتات منو في رحمة البحث عف عكالـ العتبات ،فقد ٌ
الدراسة ،فمو ك ٌؿ االمتناف فعسى أف أككف عنكانان ِّ
محكر ِّ
لرد الجميؿ.
كثي ػ انر مػػا ييبنػػا القػػدر أشواص ػان يتكقػػكف إلسػػعادنا ،يبػػذلكف ك ػ ٌؿ مػػا فػػي كسػػعيـ ليغمػػر الفػػرح
قمكبنا ،فيستحقكف بذلؾ أسمى آيات المحبة كالكفاء ،إنو زكجي العزيز الذم ساندني ككاف لي العػكف
في اإلقداـ نحك مشركع الماجستير ،فإليو ك ٌؿ اإلوبلص كالكفاء إلى البل منتيى.

كألف س ػػماء العم ػػـ كالمعرف ػػة ازوػ ػرة ب ػػالنجكـ الم ػػيئة ،فق ػػد ق ػػيض ا﵀ ل ػػي األس ػػتاذ الفا ػػؿ/
عػػادؿ يريػػز الػػذم ارفقنػػي رحمػػة البحػػث كالتحميػػؿ ،كتحمػػؿ معػػي مشػػاؽ الرسػػالة كتقمباتيػػا ،فإليػػو منػػي
أصدؽ مشاعر العرفاف بالجميؿ ،كفائؽ ُّ
الشكر كالتقدير ،عمٌني أكفيو حقو كلك بجزء يسير.
كما كأتقدـ بآيات الحب ك ُّ
الشكر لكؿ مف ساىـ في بمكيي ىذه المحظة.
الحمد ﵀ حتى يبمغ الحمد منتياه
الباحثة

ج

قائمة المحتويات
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ممخص الرسالة
تتناكؿ ىذه ِّ
الدراسة " العتبات النصية في الدكاكيف الشعرية إلبراىيـ نصر ا﵀" كفقان لؤلنظػار

الداللة.
السِّيميائية ،كدكرىا في إثراء المعنى ،كتكسيع ٌ

كط،ت ِّ
منيجية لمقاربة ُّ
النصكص األدبية كفؾ شفراتيا
الدراسة ألىمية السِّيميائية ك،داة
ٌ
ني بالبحث في
المُّغكية ،كبعد ٍ
أف فرغ البحث مف استوبلص بعض الجكانب في السِّيمياء ،يع ٌ
العتبات النصية التي اتو ٌذ منيا متنان لو ،باعتبارىا عبلمات كاشارات شديدة التٌنكع كالثٌراء ،كككنيا
المداوؿ الرئيسية لقراءة النُّصكص؛ حيث تعد العتبات مف ُّ
يعكؿ عمييا
النصكص التمييدية التي ِّ

الكاتب في جذب القارئ كالت،ثير عميو؛ فيي تي ِّ
أف ي يء بع ان مف
فيان مف ش،نو ٍ
كعيان معر ٌ
قدـ ٌ
داكلية ليا ،كأنكاعيا المتعددة،
الجكانب المعتمة في النص اإلبداعي ،مك حة بعض الكظائؼ الت ٌ
الرسكمات،
حيث اشتممت عمى " العناكيف ،كاإلىداء ،كاالستيبلؿ ،كاليكامش ،كمطالع القصائد ،ك ُّ

اتيجية العنكنة كمكقع اسـ الكاتب ،إلى
كالمناص ٌ
النشرم ،كالفف التشكيمي لمغبلؼ بما يت مف استر ٌ
جانب المناص الت،ليفي " ،ثـ القياـ بت،كيميا في دكاكيف نصر ا﵀ تفكيكان كتركيبان ،كتفسي انر كتحميبلن في
كء المنيج السِّيميائي.

الدراسة بالعناكيف الوارجية لدكاكيف نصر ا﵀ ِّ
كاىتمت ِّ
الشعرية ،كت،كيميا كربطيا بالعناكيف
الداومية ،كالتعرؼ عمى بنيتيا التركيبية كداللتيا؛ لمكقكؼ عند مدل العبلقة بينيما ،كمدل التكافؽ
فيما بينيا.

كتطرؽ البحث لئلىداءات ،كألىميتيا ككظيفتيا كت،كيميا في الدكاكيف ِّ
الشعرية ،ككنيا عبلمةن
لؼ إلى االستيبلؿ الذم ييمثِّؿ يبنية إشارية دالة ،تحمؿ الكثير مما
تد يؿ بيا إلى النص ،ثـ ٌد ى
بارزةى يي ٍس ى
الداللة ،كالى التعريؼ بو
الداللية ،كعنص انر ركريان في تشكيؿ ٌ
بناء عمى سمطتو ٌ
يوفيو النص ن
كب،ىميتو ،كقراءتو في

كء معطيات النص.

ككقفت ِّ
حية
الدراسة عند مطالع القصائد فعرفت بيا كب،ىميتيا المنبثقة مف تكاجدىا في افتتا ٌ
النص ِّ
الشعرم ،كجزء أساسي كمحكرم مف القصيدة ذاتيا ،تساعد عمى الفيـ العميؽ لممتف.
كتناكلت ِّ
ماىية ُّ
النصكص كم امينيا،
الدراسة اليكامش ،فعر نا لدكرىا في الكشؼ عف
ٌ
كمدل فاعميتيا في إ اءة النص ِّ
الشعرم ،كما كاف لممناص النشرم االفتتاحي دكره في التعريؼ
بالنص لدل القارئ ،كك عو عمى ناصيتو ،كالويط المكصؿ إليو ،كنقطة االلتقاء بيف القارئ كالنص
اإلبداعي ،إلى جانب المناص الت،ليفي سكاء مف ًقبؿ الكاتب أك النُّقاد كالباحثيف الذيف تناكلكا كتابات

ز

الشاعر بالنقد كالتعميؽ كالتحميؿ كالتعقيب ،كمدل صبلحيتيا ألف تككف عتبة مناصية تيرشد القارئ
إلى مداوؿ النص.
كدلفت ِّ
العتباتيػة
الدراسة نحك الغبلؼ الوارجي بشقٌيو األمامي كالومفػي ،فيػك أكؿ العبلمػات
ٌ
النصػ ٌػية المرئيػػة أمػػاـ المتمقِّػػي ،التػػي تعمػػؿ عمػػى جذبػػو كايكائػػو ،بمػػا يشػػتمؿ عميػػو مػػف عن ػكاف العمػػؿ
الرسػكمات كاأللػكاف كطبيعتيػا ،حيػث ييش ِّػكؿ
اإلبداعي ،كجنسو ،كاسـ المؤلِّػؼ كمكقعػو مػف الغػبلؼ ،ك ُّ

الغػػبلؼ عتبػػة بص ػرية ليػػا القػػدرة ك ُّ
السػػمطة عمػػى االسػػتحكاذ عمػػى اىتمػػاـ القػػارئ ،كمػػا تناكلػػت الو ػطٌ
كنكعػػو باعتبػػاره كسػػيمة لمبنػػاء التشػػكيمي كالتعبيػػر ،فيػػك ال يقتصػػر عمػػى األداء الوطػػي ،بػػؿ لػػو أىميػػة

تشكيمية منبعثة مف عبلقتو بمعمارٌية النص.
فنية
ٌ
ٌ
فعميػػة بإمكػػاف
كتكقفػػت الد ارسػػة عنػػد ُّ
الرسػػكمات التػػي رافقػػت نصػػكص نصػػر ا﵀ ككنيػػا عتبػػة ٌ
القارئ العبكر مف وبلليا لمنص.
أىميػػة العتبػػات فػػي
كفػػي الواتمػػة أبػػرز البحػػث جممػػة مػػف النتػػائج كالثِّمػػار التػػي كشػػفت عػػف ٌ
الريػػادم فػػي بنػػاء معمارٌيػػة الػػنص األدبػػي بصػػكرة عامػػة ،كالػػنص ِّ
ِّ
الشػػعرم
الد ارسػػات الحديثػػة كدكرىػػا ِّ
بغية استقرائو كت،كيمو.
بصكرة واصة كما ارتبطت بو مف مقاربة النص ٌ
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Abstract
This study discusses thresholds of collection of poems by Ibrahim NasrAllah
according to the sematic perspective and its role in enriching the meaning. It sheds light
on the importance of semiotics as a systematic approach to literary texts and decodes the
hidden meaning.
After the researcher points out to some semiotics-related aspects, she thoroughly
examines thresholds, in view of the fact that they abound in richness and diversity.
Also, they are considered as the main entries in texts-reading where the thresholds are
part of the introductory texts on which the writer relies upon with the intention of
attracting the attention of and affecting the reader.
Additionally, they provide cognitive awareness that would illuminate some of the
dark aspects of the creative text, pointing out to some of the deliberative functions and
their multiple types. They include the following: titles, prologue, margins, dedication,
and sighting of poems, graphics, paratextes-related details, decorative book cover,
writer-tagging site strategy, and authorship's paratextes. Then, they will be interpreted
semantically, morphologically and syntactically in light of the semiotic approach.
Also, the study focuses on the external titles of NasrAllah's collection of poems; their
interpretation and how they are linked to the internal titles; and their semantic and
syntactic features in order to understand the relationship and compatibility between
them.
The study discusses the prologues, their importance, functions and interpretations in
the collection of poems, for the reason that they are considered as a milestone in the
text. Then, it deals with dedication which is an important reference function. It unearths
the hidden meaning based on its semantic dominance. Dedication is considered as a
necessary element in the formation of meaning, to publicise its importance and read it in
the light of the text data.
The study also discusses sighting of poems and the importance derived from their
presence in the beginning of poem. It is an important part of the poem, which helps the
reader deeply understands it. The study examines the margins and the role they play in
revealing the nature of the texts, their contents and effectiveness in shedding light on
poetry. Equally important, the publication details play a key role in making the reader
familiar with the text and forming a point of convergence the reader and creative text, as
well as authorship's paratextes either by the writer, the critics or researchers who
examined the writings of the poet at the critical and analytical level, as well as their
validity to become a guide to the reader when it comes to the entries of the text.
The study discusses the outer cover and the boards-the front and back cover. It is
considered as a deciding factor for it draws the attention of the reader. It includes the
following: the creative work address; gender; the author's name and location; graphics
and colours. The cover is not only a billboard for the book, but, in a sense, the first page
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of the story, due to the fact that it is here that the book can communicate a little of the
style and mood of the tale inside.
Also, the study deals with the penmanship and its type for it is an important aspect in
the text framework and thoughts-expressing, as well as its leading role in writing a
literary text in general and poetry in particular.
In short, the study points out to the fruitful results brought on by thresholds in recent
studies and their leading role in writing a literary text in general and poetry in particular,
with a view to their induction and interpretation.

ي

مقدمة
ِ
قف عمى
عتبة با ِبك فبل تردني يا إلهي خائباً
أ ُ
ِ
كن يوماً عاتباً
ولم أ ْ
قد رجوتك باسمك التّوفيق ْ
ِ
نهمر دموعي
متضرعاً خائفاً
ِّ
عمى عتبت َك تَ ُ
الص ِ
زيل عن َّ
در الهموم وعمى أعتا ِب َك ُمقيماً خاشعاً
أ ْن تُ َ
أسألك المهم قمباً خاشعاً وعمماً نافعاً ولعفوك و َّ
النجاح طالباً

بسـ ا﵀ رب السماكات كاألرض يعمـ وفايا ُّ
النفكس كمكنكنات األسرار ،كالحمد لو فيك الػذم

يي ِّ
الر ػكاف ،نقػػؼ عمػػى
ييػئ لنػػا األقػػدار ،كييبنػػا الويػػر دكف انتظػػار ،كرمػػو عن ػكاف الرحمػػة كالمغف ػرة ك ِّ
أعتابو فبل يردنا وائبيف كال بوسراف ،كالصبلة كالسػبلـ عمػى أشػرؼ المرسػميف األويػار ،سػيدنا محمػد

بػػف عبػػد ا﵀ النبػػي الموتػػار ،كعمػػى ألػػو كصػػحبو كمػػف عمػػى نيجػػو القػػكيـ قػػد سػػار ،فصػ ِّػؿ الميػػـ عمػػى

سػػيدنا محمػػد عػػدد نب ػػات القمػػكب فػػي الػ ُّػدجى كاألسػػحار ،تباركػػت ربنػػا كلػػؾ الحمػػد عمػػى الػ ِّػنعـ إلػػى

منتيى األعمار ،كبعد:

كػػاف الػػنص ِّ
الشػعرم كال زاؿ ي ػػع أمػػاـ القػػارئ تحػػديات جمػة تسػػتفز كعيػػو ،كتسػػتنفر طاقتػػو
قدمػو مػف معطيػات حداثيػة ت ػع القػارئ فػي رىػاف مػع الػنص ،ف،صػبح
عمى التحميػؿ كالتفسػير بمػا تي ٌ
السػمع ،ألف الوطػاب ِّ
الشػعرم ل ٍػـ
التٌمقي المعاصر لم ٌشعر العربي يعتمد عمى العػيف المجػردة ال عمػى ٌ
يعد كممات كأفكار فقط ،بؿ أصػبح يشػمؿ عناصػر أوػرل ال يمكػف الكصػكؿ إلييػا إال بالبصػر؛ لفيػـ
ٍ
الػ ٌػنص ،كفيػػـ التٌشػػكيؿ الوطػػي كالجمػػالي الم ارفػػؽ الػػذم أصػػبح ذا دالالت عميقػػة ،ألف طريقػػة كتابػػة
النص بف ؿ العتبات المحيطة الموتمفة ،أصبحت تدوؿ في تحديد معناه كت،طير مساره.

بيد أف التحميؿ السِّيميائي لمنص ال يتبنى الجممػة بػؿ يقػكـ عمػى تتبػع ك ػع أساسػي لممعنػى

كانتقالو عبر متغيرات إلى المعنى النيائي ،كما أف المعنى ىنا يير ثابت ،حيث يعدؿ النص األدبي
عما تكا ع عميو العامة في مواطباتيـ ،كيتوذ مف االنزياح سبيبلن إلى المتمقي فيسعى ىذا إلى قرع

أبكابو مرة بعد مرة؛ لمكشػؼ عػف وبايػاه كوفايػاه كقمٌمػا يفمػح؛ ألف أيػة قػراءة لمػنص األدبػي تػؤدم إلػى

إلغاء نفسيا ،كيحتاج إلى قراءة سيميائية أورل.

كقػػد ب ػػدأت عناي ػػة النق ػػد الغرب ػػي الح ػػديث تنصػػب عم ػػى د ارس ػػة عتب ػػات ال ػػنص كم ػػف

ػػمنيا

العنكاف في ِّ
النصؼ الثاني مف القػرف  20ـ ،وصكصػان د ارسػة " جيػرار جينيػت" المكسػكمة " عتبػات"
في محاكلة الستجبلء العتبات النصية كاستنطاقيا ،كالكشؼ عف دالالتيػا ككظائفيػا عمػى اعتبػار أف
ك

قصدية المؤلِّؼ ،انطبلقان مف قناعة مفادىا أف النص ليس كائنان ال شكؿ لو،
ليا دكرىا في البكح عف
ٌ
بقػػدر مػػا يمتمػػؾ مجمكعػػة مػػف المػػداوؿ كالمنافػػذ التػػي تتػػيح العب ػػكر إليػػو كاجتيػػازه ،كتنبيػػو القػػارئ إليػػو
كعميو.
فيدعمػو كيش ٌػد مػف
النص األصػمي ٌ
صية كنص آور يرافؽ ٌ
مف ىنا جاء االىتماـ بالعتبات ٌ
الن ٌ
اللية كما تثيػره مػف ريبػة تيثيرىػا لػذة القػراءة كتومػد نيػراف
كيميط المِّثاـ عف طاقاتو
اإليحائية ك ٌ
الد ٌ
ٌ
أزره ،ي
الصػامت ناطقػان ،مػف حيػث إننػا نتمقػاه كنحػاكره فيكشػؼ
اشتعاليا متعة التٌ،كيؿ ،فيغدك ٌ
النص األدبي ٌ
لنا عف جكانب مف كنيو ،كتظ ٌؿ جكانب أورل وافية عنا ال تنفتح لنا إالٌ إذا عاكدنػا القػراءة مػرة بعػد

مرة.

لقد تناكبت عمى النص ِّ
الشعرم آليات جديدة في معالجتو تحمػيبلن كتفسػي انر كتػ،كيبلن ،فمنيػا مػا

الد ارسػة تنػاكؿ الػنص مػف
لكني آثرت في ىػذه ٌ
تعرض لممفردة تركيبيان أك صرفيان أك معجميان أك دالليان ٌ
ٌ
زاكية موتمفة ،كالجمع بيف أكثر مف يب ٍعد تجمعت تحت مظمة العتبات النصية ،التي تيمثٌؿ آلية جديدة

في تناكؿ النص ِّ
الشعرم الحداثي ،كحقبلن معرفيان لو أىميتو ككزنو في الفكر النقدم المعاصر.

تػػ،تي ىػػذه ِّ
الس ػيمياء ،كمصػػطمحاتو،
الد ارسػػة -فػػي جانبيػػا النظػػرم – محاكلػػة التعريػػؼ بعمػػـ ِّ

بالداللػة ،كابػراز مػا ليػا مػف كظيفػة فػي فيػـ
كبالعتبػات النصػية كإحػدل المحافػؿ النصػية الحافمػة ٌ

الدالليػة ،كاعػادة االعتبػار ليػذه المحافػؿ
وصكصػية الػنص ،كتحديػد جانػب أساسػي مػف مقاصػده ٌ

النصية ،كتعييف طرائؽ اشتغاليا ،كما تحاكؿ في جانبيا التطبيقي -كىك األىػـ -االسػتنارة بػالوبرات
النظرية السابقة ،كتكظيفيا في ت،كيؿ النص ِّ
الشعرم.

النصكص األدبية بش و
فض مغالؽ ُّ
لقد كانت فعالية العتبات النصية ،كأىميتيا الكبرل في ِّ
ػكؿ

و
عاـ ،كدكرىا في إثراء النص ِّ
الشعرم دافعان قكيػان لػي؛ لمتفكيػر فػي اوتيػارم " العتبػات النص ِّػية" محػك انر
لد ارس ػػتي ،ذل ػػؾ أف قػ ػراءة ُّ
النص ػػكص عب ػػر عتباتيػ ػا ال ازل ػػت مي ػػدانان جدي ػػدان لمبح ػػث ييحفٌ ػػز الدارس ػػيف
لمقاربتو ،كال سػيما فػي ظػؿ معطيػات النقػد المعاصػر التػي منحػت لمقػارئ فرصػة كبيػرة ،كواصػة مػف
وػػبلؿ ِّ
الس ػيميائية ،فالريبػػة الممِّحػػة قػػد أممػػت فك ػرة اإلسػػياـ فػػي إث ػراء األدب بإماطػػة المِّثػػاـ
الد ارسػػات ِّ
عف إحدل ِّ
أكاديمية جادة.
الد ارسات الميمة التي تستحؽ دراسة
ٌ

أف تحمؽ أركاحنا عاليان في سماء الفكػر كالمعرفػة تبتغػي الكصػكؿ ،فتجػد مػف األركاح
يحدث ٍ
عمػػؽ أفكارىػػا كقناعاتيػػا ،كيحثُّيػػا عمػػى تسػػطير ىػػذه الػ ُّػرؤل عمػػى الػػكرؽ ،مػػف ىنػػا تبلقػػت
الطػػاىرة مػػا يي ِّ
ركحي التكاقة لمغكص في عكالـ العتبات بفكر أستاذم الفا ػؿ الػدكتكر " محمػد صػبلح أبػك حميػدة"
لدم ىذه الريبػة مػف وػبلؿ د ارسػتي لمسػاؽ الببليػة كاألسػمكبية ،الػذم أدركػت مػف وبللػو
الذم عمؽ ٌ
ل

النصػكص ،بيػد أف األثػر األقػكل فػي تػكجييي ليػذه ِّ
أىمية التحميؿ األسمكبي فػي مقاربػة ُّ
الد ارسػة كػاف
ٌ
مسػػاؽ تحميػػؿ الػػنص األدبػػي الػػذم أصػػابني بسػػياـ عشػػؽ التحميػػؿ ،مػػف وػػبلؿ محا ػرات أسػػتاذم
حفظو ا﵀ ،التي فتحت أمامي آفاقان ال متناىية لئلصرار عمػى الوػكض فػي ىػذه ِّ
الد ارسػة ،إلػى جانػب
إيماني كثقتي بو كبتكجيياتو القيِّمة التي ستكمؿ ِّ
الدراسة بالنجاح.
إف الشػ ػػاعر إب ػ ػراىيـ نصػ ػػر ا﵀ مػ ػػف أىػ ػػـ ُّ
ػ،ىـ الق ػ ػػايا
الش ػ ػعراء الفمسػ ػػطينييف ال ػ ػذيف عن ػ ػكا بػ ػ ِّ

العصػرية كتشػريح الحالػػة العربيػة كالكطنيػة ،كمػػف الػذيف حممػكا عمػػى عػػاتقيـ ىػػـ التعبيػػر عػػف ذكاتيػػـ
كااللت ػزاـ بالق ػػايا التػػي ىػػي صػػميـ كاقعيػػـ؛ لػػذا فقػػد ارت،يػػت أف يكػػكف محػػكر د ارسػػتي نتػػاج إب ػراىيـ

نصر ا﵀ ِّ
الشعرم؛ نظ انر لومك المكتبة العربية  -عمى حد عممػي  -مػف د ارسػة مسػتقمة تمامػان تناكلػت
تميػز النتػاج ِّ
الشػعرم لديػو ،ككفرتػو
العتبات النصية بصفة عامة ،كال ِّشعر بصػفة واصػة ،إلػى جانػب ٌ
عمى مجمكعة كبيرة مف العتبات ،حيث كجدت ح ك انر الفتان لعتبات النص في شعره تحتػاج الكقػكؼ
عندىا كقراءتيا ،كمف ثـ تحميميا كت،كيميا بما يودـ البحث ،كيسير بو نحك الكجية المبتغاة.

كتسػػعى ىػػذه ِّ
الد ارسػػة إلػػى تحقيػػؽ عػػدة أىػػداؼ أساسػػية تمثٌمػػت فػػي إلقػػاء ال ػكء عمػػى أىػ ِّػـ

العتب ػػات الب ػػارزة ف ػػي ش ػػعر إبػ ػراىيـ نص ػػر ا﵀ ،كبي ػػاف أىميتي ػػا ف ػػي في ػػـ ُّ
النص ػػكص كالكق ػػكؼ عم ػػى
النص ػػكص ِّ
مقاص ػػدىا ،كتحميمي ػػا لبي ػػاف م ػػدل التكاف ػػؽ بيني ػػا كب ػػيف م ػػاميف ُّ
الشػ ػعرية ،كالكش ػػؼ ع ػػف

العبلقة بيف العتبات كالتجربة الذاتية لمشاعر ،كمدل تكافؽ ىذه ُّ
النصكص مع الكاقع المعيش.

كتكمف أىمية ىذه ِّ
الدراسة فػي محاكلتيػا الجػادة إ ػاءة أعمػاؿ الشػاعر لػدل القػارئ العربػي،

كاالسػػتفادة منيػػا فػػي د ارسػػة نصػػكص أوػػرل ،كالمسػػاىمة فػػي إث ػراء معرفػػة الدارسػػيف حػػكؿ مك ػػكع

السػمات لعتبػػات الػػنص ِّ
الشػعرم ،ككيفيػػة تناكليػػا
العتبػػات النصػػية ،كتقػػديـ صػػكرة مسػػتكفية المبلمػػح ك ِّ

رؤيػ ػة
كتحميمي ػػا ،كاف ػػادة الق ػػارئ بمعرف ػػة العبلق ػػة ب ػػيف ِّ
السػ ػيميائية كالعتب ػػات النص ػػية م ػػف و ػػبلؿ تق ػػديـ ٌ
متكاممة لمعبلقة بينيما.

الس ػيميائية " عمػػـ العبلمػػات " ،كانطبلق ػان مػػف
كنظ ػ انر لمعبلقػػة الكطيػػدة بػػيف العتبػػات النصػػية ك ِّ

محاكل ػة الباحثػػة االبتعػػاد عػػف المنػػاىج التقميدي ػة التػػي ت ػربط الػػنص بكاتبػػو كتبحػػث عػػف عبلقػػة المػػتف

ِّ
ِّ
السيميائي الػذم يػدرس الػنص
الشعرم بالظركؼ
الوارجية إلنتاجو ،عمدت الباحثة إلى تبِّني المنيج ِّ
ذاتػػو كمػػف أجػػؿ ذاتػػو كاالنفت ػاح عمػػى دالالتػػو القريبػػة كالبعيػػدة ،الس ػطحية كالعميقػػة ،فػػتـ اعتمػػاده فػػي

رصد العتبات ،ككصفيا ،كتحميميا ،كبياف كظيفتيا في إ اءة النص ِّ
الشعرم.

كبناء عمى ما أثبتو ىذا المنيج مف فعالية كنجاعة في مقاربة ُّ
النصػكص مػف جيػة كمػا نالػو

مف اىتماـ كبير في الفكر النقدم المعاصر مف جية أوػرل ،حاكلػت تطبيقػو عمػى الػدكاكيف ِّ
الشػعرية
و

مك ع ِّ
حمميا ما ال تقكؿ في محاكلة الستكناه م امينيا كياياتيا القريبة كالبعيدة،
الدراسة دكف أف أي ٌ
الدالالت.
كالنظر إلى النص باعتباره عبلمة تنفتح عمى العديد مف ٌ
كعمػػى الػػريـ مػػف نػػدرة ِّ
الد ارسػػات التػػي تناكلػػت ىػػذا المك ػػكع ،لسػػت أزعػػـ ىنػػا أننػػي أكؿ مػػف

يقارب ىذا المك كع ،فيناؾ دراسات أورل سبقتني إلى ىذا المجاؿ ،كاف كاف مؤلفكىػا لػـ يقصػركىا

عمى ِّ
الشعر ،كلـ يدلفكا منيا إلى مجمؿ العتبات بؿ االقتصار عمى عتبة أك أكثر في ِّ
الدراسة ،كمػف

ىذه ِّ
الدراسات:

 عتبات جيرار جينيت مف النص إلى المناص ،عبد الحػؽ بمعابػد ،ط ،1الػدار العربيػة لمعمػكـ
ناشركف ،منشكرات االوتبلؼ ،الجزائر.26 .2008 ،

الداللػػة" ،عبػػد الفتػػاح الحجمػػرم ،منشػػكرات الرابطػػة ،الػػدار البي ػػاء،
 عتبػػات الػػنص "البنيػػة ك ٌ
ط1996 ،1ـ.

 عتبات النص كالمسككت عنو ،قراءة في نص شعرم ،حافظ المغربي ،مجمة قراءات ،موبػر

كحػ ػػدة التٌكػ ػػكيف كالبحػ ػػث فػ ػػي نظريػ ػػات الق ػ ػراءة كمناىجيػ ػػا ،ع ،3جامعػ ػػة بسػ ػػكرة ،الج ازئػ ػػر،

.2011

 العنػكاف كسػػيمكطيقيا االتصػػاؿ األدبػػي ،محمػػد فكػػرم الجػزار ،ط ،1الييئػػة المصػرية لمكتػػاب،
مصر1998 ،

 ىكيػػة العبلمػػات فػػي العتبػػات كبنػػاء الت،كيػػؿ ،شػػعيب وميفػػي ،دار الثقافػػة ،مطبعػػة النجػػاح
الجديدة ،الدار البي اء.26 .2005 ،

كقػد التزمػت إلتمػاـ بحثػي ىػذا بكتػب كم ارجػع عديػدة متٌصػمة فػي مجمميػا بمصػطمح العتبػات

كداللتيا في الدكاكيف ِّ
السيميائية مف جية أورل ،ييػر أف قمػة ِّ
الشعرية مف جية ك ِّ
الد ارسػات
الدراسات ِّ

التطبيقي ػػة الت ػػي تناكل ػػت مك ػػكع " العتب ػػات النص ػػية" ِّ
الصػ ػعكبات الت ػػي
بالد ارس ػػة كالتحمي ػػؿ م ػػف أى ػ ِّػـ ُّ
اعتر تني في تح يرم لمبحث ،باإل افة إلػى قمػة الم ارجػع التػي تتحػدث عػف العتبػات النصػية فػي

الشعر ،كصعكبة الكصكؿ إلييا ،إ افة إلى عدـ تػكافر كافػة الػدكاكيف ِّ
ِّ
الشػعرية فػي قطػاع يػزة ،ممػا

دفػػع الباحثػػة لمحاكلػػة اسػػتقطابيا مػػف الوػػارج ،مػػع كجػػكد اوػػتبلؼ بػػيف ُّ
النقػػاد ف ػي تحديػػد العتبػػات،

ككيفي ػة تناكليػػا كتحميميػػا ،كمػػف ثػػـ الكقػػكؼ عنػػد أنكاعيػػا فػػي
يلي ػة التعامػػؿ معيػػا،
ك ػػبابية ُّ
ٌ
الرؤيػػة ٌ
النصكص ِّ
الشعرية ،كا ٍف كجدت بعض ِّ
ُّ
الدراسات فيي تتناكؿ عتبة العنكاف بشكؿ واص.

الد ارسػػة إلػػى مقدمػػة كأربعػػة فصػػكؿ ،مثػػؿ الفصللل األول منيػػا "العتبللات َّ
قسػػمت ِّ
النصلليَّة،
كقػػد ٌ
السػػيميائي المسػػتودـ فػػي ِّ
الد ارسػػة ،فػػتـ التطػػرؽ لمصػػطمح
المفهلللوم واإلجللل ار " كفيػػو تنظيػػر لممػػنيج ِّ
الس ػػيميائية كعبلقتي ػػا بالعتب ػػات
الس ػػيميائية كالمس ػػميات الموتمف ػػة ل ػػو ،كج ػػذكره ،كأنػ ػكاع العبلم ػػات ث ػػـ ِّ
ِّ
ٌ

النص ػػية ،كتكق ػػؼ المبح ػػث الث ػػاني عن ػػد مفي ػػكـ العتب ػػات النص ػػية ككظائفيػ ػا ،كرص ػػد البع ػػد العبلئق ػػي

لممتعاليػػات النصػػية الومسػػة عنػػد جيػرار جينيػػت ،كالتػػي تيعػػد العتبػػات النصػػية "الػػنص المػكازم" الػػنمط
الثػػاني مػػف أنماطيػػا التػػي تيسػػاىـ فػػي بنػػاء الػػنص ،كتنػػاكؿ المبحػػث الثالػػث العتبػػات كالػػنص ِّ
الشػػعرم
ف،لقى ال كء عمى دكر المتمقي في إعادة إنتاج النص كت،كيؿ العتبات.
كمث ػػؿ الفصللللل الثَّللللاني" الل َّ
لللنص المللللوازي المحلللليط" حي ػػث تن ػػاكؿ المبح ػػث األكؿ " العتب ػػات
األمامية" فتطرؽ لمعنكاف الرئيسي كمفيكمو ككظيفتو ،كمف ثـ لت،كيؿ العناكيف الوارجية كتفسيرىا ،ثـ

ؼ لئلىػػداء كالتعريػػؼ بػػو كب،نكاعػػو ككظيفتػػو ،كداللتػػو فػػي الػػدكاكيف ِّ
الشػػعرية ،ثػػـ تنػػاكؿ االسػػتيبلؿ
ىدلىػ ى
كمفيكمو كمدل عبلقتو بالنص ِّ
الشعرم ،كتناكؿ المبحػث الثػاني" العتبػات الد ِّ
اوميػة" عنػاكيف القصػائد
بنيتيػا كداللتيػا ،كاسػتجبلء العبلقػػة بػيف عنػكاف الػػنص ِّ
الشػعرم كم ػمكنو الػػداومي ،ثػـ تنػاكؿ مطػػالع

القصػػائد كالتعريػػؼ بيػػا كعبلقتيػػا بػػالعنكاف الرئيسػػي كالػػنص ِّ
الشػػعرم ككػػؿ ،كتطػػرؽ المبحػػث الثالػػث"
صي.
العتبات الومفية" لميكامش كالمناص النشرم كمدم العبلقة القائمة بينيا كبيف المتف الن ِّ

كمثؿ الفصل الثَّالث" َّ
النص الفوقي" ايراء النقدية حكؿ الشاعر إبػراىـ نصػر ا﵀ كمػا كتبتػو

صي.
الصحؼ كالمجبلت عف أعمالو ال ٌشعرية كعبلقة ىذه الكتابات بالداوؿ الن ِّ
ٌ

الرابع" الجرافيك" حيػث تنػاكؿ المبحػث األكؿ منػو " الغػبلؼ" كمػا يشػتمؿ عميػو
كمثػؿ الفصل َّ

م ػػف مكق ػػع العنػ ػكاف كاس ػػـ ال ٌش ػػاعر من ػػو ،كدالل ػػة األلػ ػكاف كتحمي ػػؿ لكح ػػة الغ ػػبلؼ برس ػػكماتيا كألكاني ػػا
كوطكطيا ،كربط ذلؾ بم مكف ِّ
الرسػكمات داوػؿ الػدكاكيف
الديكاف كقصائده ،كتناكؿ المبحث الثػاني ُّ
ِّ
الشػػعرية كعبلقتيػػا بالعنػػاكيف كداللتيػػا ،كجػػاء المبحػػث الثالػػث عػػف الطِّباعػػة كمػػا ارتػػبط بيػػا مػػف تقنيػػة

البياض كالسكاد ،كنكعية الوطكط التي كتبت بيا ُّ
النصكص.

كتينيػػي ِّ
الد ارسػػة طكافيػػا فػػي محػراب العبلمػػات بجممػػة مػػف المقتطفػػات كالنتػػائج ،كتطمػػح ىػػذه
الدراسة أف ت يؼ الجديد إلى مجاؿ ِّ
ِّ
الدراسات الحديثة ،إذ تيؤكد عمى اتساع مجػاؿ العتبػات النصػيِّة
و
بشكؿ عاـ ،ك ِّ
الشعرية عمى كجو الوصكص.
األدبية
لعػؿ ىػػذه ِّ
الد ارسػة تكػػكف فتحػان ألبػكاب أوػػرل يمكنيػػا ارتيػاد آفػػاؽ لػػـ يتسػف لمباحثػػة ارتيادىػػا،

نقديػة أوػػرل ،فػػبل يػزاؿ البػػاب مشػ ٌػرعان أمػػاـ
انطبلقػان مػػف االنفتػػاح عمػػى مقاربػػات جديػػدة ٌ
تتبنػػى منػػاىج ٌ
العديد مف ِّ
لستار بعد في كجو البحث كالتفسير كالت،كيؿ في ىذا المجاؿ.
الدراسات ،كلـ ييسدؿ ا ِّ
النصػػية
كال أدعػػي أنن ػي سػػممت مػػف األوطػػاء كحسػػبي أنن ػي قػػدمت افتتاحيػػة لق ػراءة العتبػػات ٌ

المحيطة " ُّ
النصكص المكازية" ،فإف كفقت فبتقدير مف العمي القػدير ،كاف أوطػ،ت فعمػي كزر الوطػ،،
كحسبي أنني اجتيدت.

س

كال أوتـ ىذه المقدمة دكف أف أتقدـ بفائؽ التقدير ،كبالغ االحتراـ ،كوالص ُّ
الشكر كاالمتناف

إلى أستاذم المشرؼ ُّ
الدكتكر" محمػد صػبلح أبػك حميػدة " الػذم اعتنػى بيػذا البحػث ،كت ٌكفػؿ برعايتػو

أف أصبح بحثان مكتمبلن ،فإليو تعكد حسناتو ،كعمي تقع أك ازره كتبعاتو.
أف كاف فكرة ،إلى ٍ
منذ ٍ

ع

الفصل األول
العتبات النصية "املفهىم واإلجراء"
ويشتمل عمى:
السيميائية.
المبحث األولِّ :
المبحث الثاني :العتبات َّ
النصيَّة وداللتها.
المبحث الثَّالث :العتبات وال ّنص ِّ
الشعري.

المبحث األول
يميائية
الس
َّ
ِّ

المعاصػر مكانػةن مميػزة ،فيػي منظكمػة معرفيػة كنشػاط
احتمٌت ِّ
السيميائيات فػي الفكػر النقػدم ي

فكرم استمد أصكلو كمبادئو مف مجمكعة كبيرة مف الحقػكؿ المعرفيػة كالمسػانيات كالفمسػفة كالمنطػؽ

فيػة متعػددة"( ،)1إلػى جانػب
كالتحميؿ النفسي ،فيي" حالة كعي معرفي عرؼ امتداداتػو فػي حقػكؿ معر ٌ
ائيان في ِّ
الدراسات النقدية كتحميؿ ُّ
النصػكص األدبيػة بالدرجػة األكلػى ،أظيػر
عمميان كاجر ٌ
ككنيا منيجان ٌ

المغكيػة فػي شػتى التوصصػات النقديػة الحديثػة،
نجاعةن في التحميؿ ،ككفػاءةن عاليػةن فػي تشػريح ا يلبنػى
ٌ
اإلنسانية.
كموتمؼ المعارؼ ٌ
كعيا
السيميائيات
كمف ىذه الحقكؿ استمدت ِّ
أيمب مفاىيميا كطرؽ تحميميا ،حيث إف مك ى
ى
يير محدد في مجاؿ بعينو ،فيي تيتـ ِّ
اإلنسػاني ،حيػث إف" كػ ٌؿ مظػاىر الكجػكد
بكؿ مجاالت الفعؿ ٌ

اإلنساني تيشكؿ مك ػكعان لمسِّػيميائيات ،ككػذلؾ ُّ
األدبيػة كمٌيػا عبلمػات نسػتند إلييػا
النصػكص
اليكمي ٌ
ٌ
فػػي التكاصػػؿ مػػع محيطنػػا ،كك ػ ٌؿ لغػػة مػػف ىػػذه المٌغػػات تحتػػاج إلػػى الكشػػؼ عػػف القكاعػػد التػػي تحكػػـ
طريقتيا في إنتاج المعنى"(.)2

نقدية يسترشد بيا القارئ في التعامؿ مع ُّ
األدبيػة
النصػكص
كيعد المنيج ِّ
ٌ
السيميائي منظكمة ٌ
ي
أثناء البحث عف ا يلبنى الكامنػة فػي أعمػاؽ ىػذه ُّ
النصػكص ،كالكشػؼ عػف تجمياتيػا ،عمػى اعتبػار أف

النص ِّ
اعيػة
نقديػة ك ٌ
الشعرم فيو موزكف مػف ا يلبنػى المفتكحػة أمػاـ القػارئ ،كالتػي تحتػاج إلػى ممارسػة ٌ
فػػي تفكيػػؾ شػػفرات الػػنص ،كعبلماتػػو الغام ػػة ،حيػػث إف " الكممػػات الظػاىرة ليسػػت إال قناعػان ييوفػػي
لمف امتمؾ القدرة عمى حؿ شفرتو"(.)3
س انر باطنيان ال ينكشؼ إال ٍ

كلما كثيرت المناىج كتع ٌػددت ِّ
األدبيػة ،كألف الػنص
المسػتودمة فػي كشػؼ األعمػاؿ
ٌ
ٌ
الد ارسػات ي
ِّ
قديػة تفكيكػان كتركيبػان ،أك فيمػان كتفسػي انر ،أك تحمػيبلن
الشعرم قابؿ إلو اعو لمجمكعة مػف المنػاىج الن ٌ
كت،كيبلن ،تـ اوتيػار السِّػيميائية مػنيج بحػث يقػكـ بتسػميط ال ػكء عمػى ىػذه األعمػاؿ كمػا تحممػو مػف

الوارجيػة،
داوميػة ك
ٌ
دالالت؛ إذ إف السِّػيميائية مػنيج نقػدم يتنػاكؿ العمػؿ الفنػي مػف جميػع جكانبػو ال ٌ
لمنشػر كالتٌكزيػع ،البلذقيػة ،سػكرية،2005 ،
السيميائيات مفاىيميا كتطبيقاتيا ،سعيد بنكػراد ،ط ،2دار الحػكار ٌ
(ٌ )1
ص.7 :
السيميائيات كمك كعيا ،سعيد بنكراد ،مجمة عبلمات ،ع ،2001 ،16ص.78 :
(ٌ )2
السيميائية كفمسفة المٌغة ،أمبرتك إيكك ،ترجمة :أحمد األصيمعي ،ط ،1المنظمة العر ٌبية لمتٌرجمة ،بيركت /لبنػاف،
(ٌ )3
 ،2005ص.24 :

2

كيقكـ عمى دراسة مفردات العمؿ األدبي كما تحممو مف عبلمات كاشػارات ليػا دالالت بعيػدة؛ إذ بػو

يمكف الكصكؿ إلى جماليات الفف ِّ
السيميائية تساىـ في فتح آفاؽ جديدة فػي
الشعرم ،كما أف معرفة ِّ

البحث أماـ الباحث ،كتنمي حسو النقدم ،كتكسع دائرة اىتماماتو ،بصكرة تجعمػو ينظػر إلػى الظػاىرة
االجتماعيػة بعمػؽ ،فػبل ي ٍقنػع بمػا ىػك سػطحي كظػاىرم ،كال يقتصػر عمػى األحكػاـ
األدبيػة ،أك
ٌ
ٌ
أىميػة فػي مقاربػة الػنص األدبػي كفػؾ شػفراتو المُّغكيػة ،كاعتبػاره
المجانية ،كذلؾ لما ليذا المنيج مػف ٌ
ٌ
المعجميػة ،بػؿ يتجػاكز ذلػؾ إلػى البحػث عػف
المُّغػة نظامػان إشػاريان سػيميائيان يحػرر المعنػى مػف القيػكد
ٌ
اإليحائية الم مرة ومؼ اإلشارات كالرمكز.
ككامف النص
ٌ

السيميائية في المّغة
ِّ

ىف العبلمػة( ،)1كقػاؿ ابػف اإلع اربػي السِّػيمة
ُّ
السكمة بال ـ ك ِّ
السيمة كالسػيماء كالسِّػيمياء بكسػر ٌ
العبلمة عمى صكؼ الغنـ كالجمػع السِّػيـ( ،)2كقػكليـ عميػو سػيما حسػنة معنػاه عبلمػة ،كفػي الحػديث:
ً
ً
يف ،كقػاؿ :السِّػيما ياؤىػا فػي األصػؿ كاك،
إًف لًم ًو ىعز ىك ىجؿ في ٍر ىس نانا ًم ٍف أ ٍ
يف أم يم ىعممػ ى
ىى ًؿ الس ىماء يم ىسػك ًم ى
كىى العبلمة يعرؼ بيا الوير كالشر(.)3
ف،مػ ػا المقص ػػكرة فق ػػد تجم ػػت ف ػػي معج ػػـ التنزي ػػؿ ف ػػي س ػػتة
كتىػ ػرد ِّ
السػ ػيما مم ػػدكدة كمقص ػػكرةٌ ،
َّاس إِ َْْلا َف ًا ﴾ البقرة ،273:أم تعػرؼ حػاليـ
مكا ع ،فنجدىا في قكلو ﴿ َت ْع ِر ُف ُه ْم بِ ِس َوم ُه ْم َٓ َي ْس َي ُل َ
ون الن َ

ُّأييػ ػػا المواطػ ػػب بعبلمػ ػػتيـ مػ ػػف التكا ػ ػػع كأثػ ػػر الجيػ ػػد"( ،)4أمػ ػػا قكلػ ػػو ﴿ وعَلَلَل ََلذ ْاألَعَلَلَلَلر ِ
ال ِر َجَلَلَلَلا ٌ
َ َ
ْ َ

ِ
ون ك ًُّل بِ ِسومهم ﴾ األعراؼ 46:ك قكلو ﴿ وىَادى َأصحاب ْاألَعر ِ
ال ِر َج ً
َلوم ُه ْم ﴾
َي ْع ِر ُف َ
َلآ َي ْع ِر ُف َ
ْ َ ُ
َ َ
َْ
َ ُ ْ
َلوُُ ْم بِس َ

النػار ييعرفػكف بعبلمػاتيـ كىػي بيػاض الكجػكه كحسػنيا
األعراؼ ،48:يػذكر القيرطبػي :أف أىػؿ الجنػة ك ٌ
في أىؿ الجنة كسكادىا كقبحيا في أىؿ النار"( ،)5أك" بالكسـ الذم عمى أينػكفيـ التػي كػانكا يشػموكف
()6
ِ
َ
َلوم ُه ْم ﴾ محمػػد ،30:أم
بيػػا فػػي الػ ُّػدنيا"  ،أمػػا قكلػػو تعػػالى ﴿ َو َلَل َْلو ى ََشَلَلا ُ َأل َر ْينََلَلاك َُه ْم َف َل َعَل ََلر ْفم َُه ْم بِسَل َ

النشر ،بيركت /لبناف ،د ،ت ،مادة سكـ
( )1القامكس المحيط ،الفيركز اباذم ،ج ،4المؤسسة العر ٌبية لم ٌ
طباعة ك ٌ
الزبيػػدم :منشػك ارت دار مكتبػػة الحيػػاة ،بيػركت /لبنػػاف ،مػػج ،8ج ،8د ،ت،
( )2تػاج العػػركس مػػف جػكاىر القػػامكسٌ ،

مادة (سكـ).

( )3لساف العرب ،ابف منظكر ،ط ،1مج ،12دار صادر ،بيركت ،لبناف ،د.ت ،مادة (ك -س -ـ).
النشر ،القاىرة ،1987 ،ص.173 :
( )4صفكة التٌفاسير ،محمد الصابكني ،مج ،1دار التٌراث العربي لم ٌ
طباعة ك ٌ
( )5الج ػػامع ألحك ػػاـ القػ ػرآف ،اإلم ػػاـ محم ػػد األنص ػػارم القرطب ػػي ،ج ،7دار إحي ػػاء التٌػ ػراث العرب ػػي ،بي ػػركت /لبن ػػاف،
 ،1985ص.212 :

( )6في ظبلؿ القرآف سيد قطب ،ط ،12مج ،3دار ال ٌشركؽ ،القاىرة ،1986 ،ص.1293 :
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بعبلماتيـ ،قاؿ أنس ما ىو ًفي عمى النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ بعد ىذه ايية أحد مف المنافقيف ،كاف
كنػا فػي يػزكة كفييػا سػبعة مػف المنػافقيف ي يشػؾ فػييـ النػاس ،ف،صػبحكا ذات ليمػة
بسيماىـ كقد ٌ
يعرفيـ ٌ

كعم ػ ػ ػ ػػى جبي ػ ػ ػ ػػة ك ػ ػ ػ ػػؿ كاح ػ ػ ػ ػػد م ػ ػ ػ ػػنيـ مكت ػ ػ ػ ػػكب ى ػ ػ ػ ػػذا من ػ ػ ػ ػػافؽ ،ف ػ ػ ػ ػػذلؾ س ػ ػ ػ ػػيماىـ "( ،)1أم ػ ػ ػ ػػا ف ػ ػ ػ ػػي
َلوه ِهم ِمَلَلن َأ َثَل َِلر السَلَل ِ
﴿ ِسَلَلومهم ِف وجَل ِ
الس ػيما :العبلمػػة ،كقػػاؿ
ود ﴾ الفػػتح ،29:فيػػكرد القرطبػػي :أف ِّ
ُ ُ
ْ ْ
َ ُ ْ ُ ُ
()2

كفػي مك ػع أوػر نجػد قكلػو عػز

ال ٌ حاؾ :إذا سير الرجؿ أصبح مصف انر فجعػؿ ىػذا ىػك السِّػيما"
ون بِ ِسومهم َفو ًْ َخ ُذ بِالنّو ِ
اِص َواأل ْقدَ ا ِم ﴾ الرحمف ،41:أم بعبلمات تظير عمييـ
كجؿ ﴿ ُي ْع َر ُ
َ
ل ا ُْد ْ ِر ُم َ َ ُ ْ ُ
كقاؿ الحسف كقتادة يعرفكنيـ باسكداد الكجكه كزرقة العيكف "(.)3
أما يكركدىا ممدكدة فمنيا قكؿ أسيد بف عنقاء الفزارم:

للللللي سللللليميا ال تشلللللق عملللللى البصلللللر

غلللللللللللبلم رملللللللللللا بالحسلللللللللللن يافعلللللللللللا

ً
يمياء ال تى يش ُّ
ص ٍر أم يفرح بو مف ينظر إليو"(.)4
ؽ عمى ى
الب ى
" لو س ي

اء
يت ػػح ممػػا سػػبؽ أف ا﵀ عػػز كجػػؿ قػػد ميػػز ىػػذه الفئػػة مػػف البشػػر بعبلمػػات توممػػت أج ػز ن
السيمياء جاءت تحمؿ معنى بعينو كىك
تدرجت في كجكىيـ أك ىيئتيـ أك أفعاليـ أك أوبلقيـ ،ك أف ِّ

العبلمة.

ػرد فػػي المكا ػػع السػابقة فحسػػب ،كانمػػا جػػاء بصػػيغة اسػػـ
ييػػر أف مصػػطمح ِّ
السػيميائية لػ ٍػـ يػ ٍ
المفعكؿ في عدة مكا ع مف الكتاب الكريـ( )5ككاف بمعنى العبلمة.

السيميا اصطبلحاً
ِّ

السػ ػيميائية م ػػف المص ػػطمحات الحديث ػػة الت ػػي ش ػػيدت ا ػػطرابان كاس ػػعان ف ػػي
ييع ػػد مص ػػطمح ِّ
ِّ
السػ ػ ػيمائية أك
السػ ػ ػيميائية أك ِّ
الد ارس ػ ػػات النقدي ػ ػػة ،كاوتبلفػ ػ ػان كا ػ ػػحان ف ػ ػػي المس ػ ػػميات كالترجم ػ ػػات " ،ف ِّ

( )1الجامع ألحكاـ القرآف ،ج  ،16ص.252 :
النشػػر،
الركايػػة ك ٌ
الد اريػػة م ػف عمػػـ التفسػػير ،محمػػد ال ٌشػػككاني ،ط ،1ج ،5دار الويػػر لمطٌباعػػة ك ٌ
( )2الجػػامع بػػيف ٌفنػػي ٌ
بيركت ،1991 ،ص.65 :
( )3تفسير القرآف العظيـ ،إسماعيؿ القرشي ،ط ،4ج ،4دار إحياء الكتب العربية ،د ،ت ،ص.27 :

( )4لساف العرب ،المادة نفسيا.
ِ
ِ
ِ
ِ
(ُ ﴿ )5م َسَل ََّلو َم ً ِعنَْلَلدَ َر ِّب َل َ ﴾ ىػػكدُ ﴿ ،82:م َسَل ََّلو َم ً عنَْلَلدَ َر ِّب َل َ ل ْل ُم ْ ِ
اْل ْوَل ِ
َِلَلف َ ﴾ الػػذارياتَ ﴿ ،34:و َْ
َلل ادُْ َسَل ََّلو َم ﴾ أؿ
عمرافُ ﴿ ،14:ي ْم ِد ْدك ُْم َر ّبك ُْم بِخَ ْم َس ِ آٓل ّم َن ادَْآلئِ َك ِ ُم َس ّو ِم َ ﴾ آؿ عمراف .145
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السيمكطيقا أك عمـ اإلشارة أك عمـ العبلمات أك عمـ األدلة"( ،)1ترجمات تطكؿ لعمػـ
السيميكلكجيا أك ِّ
ِّ
السكسػ ػػيرية
كاحػ ػػد بمصػ ػػطمحيف شػ ػػائعيف مػ ػػف اليكنانيػ ػػة ،فنجػ ػػد فػ ػػي االصػ ػػطبلح الغربػ ػػي ِّ
الس ػ ػيميائية ٌ

 ،semiologieكالبيرسية  ،semioticككبلىما مشتؽ مف الجذر اليكناني  semeionكيعني الدليؿ

أك العبلم ػػة "كاذا م ػػا أمعن ػػا النظ ػػر ف ػػي اس ػػتوداـ المص ػػطمحيف نج ػػد أف المص ػػطمحيف مترادف ػػاف كىمػ ػا
الص ػمة بػػيف المعنػػى المُّغػػكم كالمعنػػى االصػػطبلحي فػػي تعري ػؼ
يعنيػػاف :عمػػـ العبلمػػات"( ،)2كتبقػػى ِّ

الس ػيمياء قائمػػة حيػػث تعنػػي" د ارسػػة اإلشػػارات ،أم األنظمػػة التػػي تم ٌكػػف الكائنػػات البش ػرية مػػف فيػػـ
ِّ
بعض األحداث أك الكحدات بكصفيا عبلمات تحمؿ معنى"(.)3

كلم ػا كانػػت العبلمػػات مكجػػكدة فػػي جميػػع األرجػػاء حػػكؿ اإلنسػػاف ،كفيمػػا يصػػدر عنػػو مػػف
ٌ
اإلنسػػاني بػػدءان مػػف االنفعػػاالت البسػػيطة
الس ػيميائية " أداة لق ػراءة ك ػ ٌؿ مظػػاىر ُّ
أق ػكاؿ ،كانػػت ِّ
الس ػمكؾ ٌ
اإليديكلكجيػة الكبػرل"( ،)4كبػذلؾ تقػكـ السِّػيميائية عمػى
كمرك انر بالطُّقكس االجتماعية كانتياء باألنساؽ
ٌ
داكلية.
ركيبية ك ٌ
اللية كالت ٌ
الد ٌ
دراسة العبلمات المٌسانية كيير المٌسانية في أبعادىا الت ٌ
كال يوتمػػؼ األمػػر كثي ػ انر عنػػد كػػؿ مػػف لػػكؾ ،كمكنػػاف ،كمػػكريس ،س ػتبانكؼ ،حيػػث نجػػد أنيػػـ

السيمكطيقا أم معرفة العبلمات في كؿ صكرىا كتجمياتيا كدالالتيا(.)5
أطمقكا عمييا مصطمح ِّ

الس ػيميكلكجيا فيػػي" عمػػـ ييػػتـ بد ارسػػة
الس ػيميائية عنػػد دم سكسػػير كالتػػي أطمػػؽ عمييػػا ِّ
أمػػا ِّ

كمجمػؿ
حياة الدالئؿ داوؿ الحياة االجتماعية ،ي
كيحيمنا إلى معرفة يكنو ىذه الدالئؿ كعمٌتيا ككينكنتيػا ي
القكانيف التي تحكميا ،فػالككف مركػب مػف دالئػؿ ،كبػذلؾ فالسِّػيميكلكجيا ىػي عمػـ يي ِّعرفنػا عمػى كظيفػة
()6
بيعية حيث رأل أف
ىذه الدالئؿ كالقكانيف التي تتحكـ فييا"  ،كقد تكجو دم سكسير نحك المُّغات الط ٌ

أف تحػؿ فػي
أف نظاميا أكثر ي
النظـ تطابقان مع مثاؿ عمـ العبلمات؛ كيرجع ذلػؾ إلػى أف المُّغػة يمكػف ٍ
ينظر إلػى عمػـ العبلمػات عمػى
عدد محدكد مف العبلمات المستقمة كالموتمفة ،بيد أف دم سكسير ٍلـ ٍ

( )1سيمياء العنكاف ،بساـ قطكس ،ط ،1ك ازرة الثقافة ،عمػاف ،األردف ،2001 ،ص .12نقػبلن عػف "آليػة تمقػي الػنص
ِّ
الشعرم العربي القديـ فػي ػكء المػنيج النقػدم السِّػيميائي" ،ر ػا عػامر ،مجمػة دنيػا الػكطف ،ميمػة الج ازئػر،2010 ،
د.ص.
( )2أنظمة العبلمات ،سي از قاسـ كأحمد اإلدريسي ،ص.352 :

النشػػر ،بيػػركت،
السػػيمياء كالتٌ،كيػػؿ ،ركبػػرت شػػكلز ،ترجمػػة :سػػعيد الغػػانمي ،ط ،1المؤسسػػة العر ٌبيػػة ٌ
لمد ارسػػات ك ٌ
(ٌ )3
 ،1994ص.13 :
السيميائيات مفاىيميا كتطبيقاتيا ،ص.25 :
(ٌ )4
السػػيميكطيقا فػػي الػػكعي المعرفػػي المعاصػػر،
( )5انظػػر :أنطمػػة العبلمػػات :ص ،351 :أمينػػة رشػػيدٌ :
أنظمة العبلمات ،ط ،1دار إلياس العصرٌية ،القاىرة ،1986 ،ص.57 :

ػػمف كتػػب

الدار البي اء ،المغرب ،1987 ،ص.79 :
لمنشرٌ ،
السيميائيات ،حنكف مبارؾ ،ط ،1دار تكبقاؿ ٌ
( )6دركس في ٌ
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أنو عمـ محايد ،بؿ نظر إليو باعتباره جزءان مف المجتمع؛ لذا فبل بد مف المٌجكء عند دراستو-أم عمػـ

العبلمات -إلى عمـ االجتماع كعمـ النفس كييرىا مف العمكـ.

الس ػميائية " بكػ ِّػؿ م ػػا يمكػػف اعتب ػػاره
كيعػػد تعريػػؼ "أمبرت ػػك إيكػػك" أحػػد أكس ػػع التعريفػػات حيػػث تيعن ػػي ِّ
ي
()1
يميائية
إشػػارة" فػػنحف نتفاعػػؿ مػػع ايو ػريف كمػػع الطبيعػػة عبػػر عبلمػػات كمػػف المبلحػػظ اتوػػاذ ِّ
الس ػ ٌ

الدالالت كتداكليا.
العبلمة مك كعان أساسيان ليا ،حيث تعد العبلمات كحدىا ىي السبيؿ إلى إنتاج ٌ

لمداللػػة كسػػيرىا فػػي الفكػػر ،أك نظريػػة لؤلدلػػة
كجػػاءت فػػي قػػامكس ركبيػػر ب،نيػػا" نظرٌيػة عامػػة ٌ
يميائية فػػي القػدرة عمػػى اسػػتعماؿ
كالمعنػى كسػػيرىا فػي المجتمػػع ،كفػػي عمػـ الػػنفس تظيػػر الكظيفػة ِّ
السػ ٌ

الرمكز"(.)2
ِّ

أمػػا حمػػداكم فيجعػػؿ مػػف ال ِّس ػيميائية " د ارسػػة شػػكمية لمم ػػمكف ،تمػ ُّػر عبػػر الش ػكؿ لمسػػاءلة

ال ػػدكاؿ مػ ػػف أج ػػؿ تحقيػ ػػؽ معرفػػػة دقيق ػػة بػ ػػالمعنى"( ،)3كب ػػالريـ مػ ػػف ىػ ػػذا اال ػػطراب كالتعػػػدد حػػػكؿ
نجده قد نما كترعرع في بيئة عر ٌبية وصبة ،فقد نش ،مصػطمح السِّػيميائية " بإ ػافة
المصطمح فإٌننا ٌ
(يػػة) فصػػار عمػػى ىيئػػة المصػػدر الصػػناعي الػ ٌػداؿ بصػػكرتو االشػػتقاقٌية عمػػى اإلطػػار
البلحقػػة
العمميػة ٌ
ٌ
يتنزؿ فيو عمـ العبلمات "(.)4
العاـ الذم ٌ
ٌ
النظر ٌ
م ٌ
الس ػيمياء ىػػي عمػػـ العبلمػػات أك اإلشػػارات أك الػ ٌػدكاؿ
أف ِّ
يت ػػح لنػػا مػػف التعريفػػات الس ػابقة ٌ
قديػة العر ٌبيػة
غكية أك الرمزٌية ،كتعد مػف أىػـ المنػاىج
ػانية التػي ظيػرت فػي السػاحة الن ٌ
األدبيػة كالمس ٌ
ٌ
المُّ ٌ
المعاصرة التػي تػدرس الػنص األدبػي كالفنػي باعتبارىمػا عبلمػات لغكيػة كييػر لغكيػة تفكيكػان كتركيبػان،

فاليدؼ مف دراسة ُّ
البنية المكلدة
النصكص سيميائيان ىك البحث عف المعاني كا ٌلدالالت ،كاستوبلص ي
ُّ
كدالليان.
لمنصكص
منطقيان
ٌ
ٌ

يميائية
الس
جهود العرب في مجال ِّ
ّ

ال شؾ أف أم عمـ مف العمكـ ال ينشػ ،مػف العػدـ بػؿ لػو امتػداد تػاريوي ينشػ ،كينمػك كيتطػكر

مس ػػتقيان ج ػػذكره م ػػف أرض وص ػػبة كارف ػػة الظػ ػبلؿ عم ػػى ييػ ػره م ػػف العم ػػكـ األو ػػرل ،كمنبثقػ ػة عني ػػا،
السيميائية ،دانياؿ تشاندلر ،ترجمة :طبلؿ كىبو ،ط ،1المنظمة العر ٌبية لمتٌرجمػة ،بيػركت /لبنػاف،2008 ،
( )1أسس ٌ
ص.28 :
السػػيميائية األصػػكؿ
السػػيميائي فػػي المغػػة ،الثقاف ػة ،كالشػػعر ،عػػز الػػديف المناص ػرة ،ػػمف كتػػاب ٌ
( )2شػػعرية المػػنيج ٌ
لمنشر كالتٌكزيع ،عماف ،األردف ،2008 ،ص.34 :
كالقكاعد كالتٌاريخ :ميشاؿ آريفيو كآوركف ،ط ،1دار مجدالكم ٌ
السيمكطيقا كالعنكنة ،جميؿ حمداكم ،عالـ الفكر ،مج  ،25ع ،3يناير/مارس الككيت ،1997 ،ص.79 :
(ٌ )3
الفن ٌي ،صفاقس ،تكنس ،2005 ،ص.16 :
السيميائية ،عامر الحمكاني ،ط ،1مطبعة التٌسفير ٌ
( )4في القراءة ٌ
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السيميائي ارب القدـ في الحياة البشرٌية ،فقد بدأ مع إدراؾ اإلنساف األكلي لممحيط الذم
فاالىتماـ ِّ
يعيش فيو ،كريبتو في التكاصؿ مع مفردات ىذا المحيط الواصة كالعامة.
لس ػيميائي عمػػى يػػد العممػػاء العػػرب ،فيػػي تسػػتمد مػػنيـ جػػذكرىا
لقػػد كانػػت بػػدايات المػػنيج ا ِّ

الرمػكز
قدية الحديثة ،كتصبغيا بطابع فمسفي منطقي جديد؛ إذ تحاكؿ أال تقتصر عمى اإلشػارات ك ُّ
الن ٌ
يميائية باستكشػػافو كاسػػتنطاؽ
بػػؿ تجعميػػا عناصػػر ػػمف ع ػالـ كامػػؿ مػػف العبلمػػات التػػي تقػػكـ ِّ
الس ػ ٌ
مكنكناتو.

النحػػك،
لقػػد نشػػ ،التفكيػػر ِّ
الس ػيميائي عنػػد العػػرب فػػي أح ػػاف عمػػكـ موتمفػػة منيػػا الببلي ػة ك ٌ

كعمػػكـ الكػػبلـ كالفمسػػفة كتفسػػير األحػػبلـ كعمػػـ تفسػػير الحػػركؼ ،كعمػػـ الفمسػػفة كالمنطػػؽ الػػذم يجػػرد

فالداللػػة عنػػد العػػرب القػػدامى
المعػػاني ليصػػؿ إلػػى الحقػػائؽ ،كحتػػى عمػػـ تشػػويص األمػراض كييرىػػاٌ ،
م ػػف أمث ػػاؿ اب ػػف س ػػينا كاب ػػف رش ػػد كالف ػػارابي كالغ ازل ػػي " تتن ػػاكؿ المٌفظ ػػة كاألث ػػر النفس ػػي أم م ػػا يس ػػمى
ىنيػة كاألمػػر الوػارجي ،أمػػا الكتابػة فيػػي ال شػؾ تػدوؿ بعػػيف االعتبػار إذ إنيػػا دالػة عمػػى
بالصُّػكرة ال ٌذ ٌ
()1
الداللػػة
ػاء عميػو نجػد أف العػرب قػػد طرحػت ق ػية ٌ
األلفػاظ "  ،كالتػي بػدكرىا تػػدؿ عمػى المعػاني ،كبنػ ن
الداؿ كالمدلكؿ باالصطبلح الحديث.
باعتبارىا ا ِّلنسبة الرابطة بيف المٌفظ كالمعنى ،أك بيف ٌ

يميائية في إحدل مراحؿ نش،تيا ب،نيا عمـ ال ِّسحر كالكيانة ،فالتصقت عندىـ
كلقد عرفت ِّ
الس ٌ
الرمػػكز ،كأحيان ػان بالكيميػػاء ،فنجػػد ابػػف
بعمػػكـ ِّ
الس ػحر كالطمسػػمات التػػي تعتمػػد عمػػى أس ػرار الحػػركؼ ك ٌ

وص ػ ػص فص ػ ػبلن مػ ػػف مقدمتػ ػػو لعم ػ ػـ أس ػ ػرار الحػ ػػركؼ يػ ػػرل فيػ ػػو أنيػ ػػا" مػ ػػف تفػ ػػاريع عمػ ػػـ
ومػ ػػدكف قػ ػػد ٌ
السِّػيمياء"( ،)2نبلحػػظ أف ِّ
السػيمياء كانػػت موتمطػػة المفػػاىيـ ،ييػػر محػػددة الحقػػكؿ حيػػث كانػػت " فرعػان
مف فركع الكيمياء ،كقد سميت بكيمياء القركف الكسطى ،كأطمؽ بع يـ عمييا لفظ الويمياء"(.)3

أىميػة اإلشػػارة كالرمػز فػػي أنظمػة التكاصػػؿ كع ٌػدكا اإلشػػارة ذات كظيفػػة
تنبػو العػرب إلػػى ٌ
كلقػد ٌ
عدكىا ثاني أنكاع البياف مف حيث تمقِّػي
أساسية في قراءة النص كت،كيؿ دالالتو المسككت عنيا ،بؿ ٌ
ٌ
األىمية " :كاإلشارة كالمٌفظ شريكاف ،كنعـ
الوفية كادراكيا ،يقكؿ الجاحظ كىك يشير إلى ىذه
المعاني
ٌ
ٌ

النشر،
طميعة لم ٌ
السيمياء الحديثة ،عادؿ فاوكرم ،ط ،2دار ال ٌ
( )1عمـ ٌ
طباعة ك ٌ
الداللة عند العرب ،دراسة مقارنة مع ٌ
بيركت ،لبناف ،1994 ،ص.7 :
النشػر،
( )2مقدمة ابف ومدكف ،عبد الرحمف بػف ومػدكف ،تحقيػؽ :عمػي عبػد الكاحػد كافػي ،دار ني ػة مصػر لم ٌ
طبػع ك ٌ
الفجالة ،مصر ،ج ،3ط ،3د ،ت ،ص.1159 :

( )3مقدمػػة ابػػف ومػػدكف ،عبػػد الػػرحمف بػػف ومػػدكف،
ص.495 :

ػػبط :وميػػؿ شػػحادة ،ج ،1دار الفكػػر ،بيػػركت ،لبنػػاف،2001 ،
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()1
كيعػرؼ البيػاف
العكف لو ،كنعـ التُّرجماف ىي عنو ،كأكثر ما تنكب عف المٌفظ ،كتغني عػف الوػط"  ،ي
ب،ن ػو "اسػػـ جػػامع لكػ ِّػؿ شػػيء كشػػؼ لػػؾ قنػػاع المعنػػى ،كىتػػؾ الحجػػاب دكف ال ػمير ،حتػػى يف ػػي

الس ػامع إلػػى حقيقتػػو ،فبػػ،م شػػيء بمغػػت اإلفيػػاـ كأك ػػحت عػػف المعنػػى ،فػػذلؾ ىػػك البيػػاف فػػي ذلػػؾ

المك ع "(.)2

الدالػة كيػذكر أف
كما يذكر مف حديثو ومسػة أنػكاع مػف العبلمػات اإلشػارٌية ذات السِّػمات ٌ
"جميع أصناؼ ال ٌػدالالت عمػى المعػاني مػف لفػظ ،كييػر لفػظ ومسػة أشػياء ال تػنقص كال تزيػد ،أكليػا

المٌفظ ،ثـ اإلشارة ،ثـ العقد ،ثـ الوطٌ ،ثـ الحاؿ التي تسمى نصبة ،ك ُّ
الدالػة ،التػي
النصبة ىي الحػاؿ ٌ
تقكـ مقاـ تمػؾ األصػناؼ كال تقصػر عػف تمػؾ ال ٌػدالالت"( ،)3كلقػد اتوػذت االسِّػيميائية مكانػان ميمػان فػي
كتاب ػػات الج ػػاحظ كط ارئ ػػؽ التحمي ػػؿ لدي ػػو حي ػػث ي ػػذكر" س ػػؿ األرض فق ػػؿ :م ػػف ش ػػؽ أني ػػارؾ ،كي ػػرس

أشجارؾ ،كجنى ثمارؾ ،فإف لـ تجبؾ حكا انر أجابتؾ اعتبا انر.)4(".

اقتصر منيػا عمػى الحركػات أك مػا تعػدل
كيم ي الجاحظ في بياف مفيكـ العبلمة سكاء ما
ٌ
العمة كأوذ الموصرة مػف السِّػما "( ،)5أم مػف عبلمػات
لموتمؼ األشكاؿ التٌعبيرٌية ي
فيكرد" عند العرب ٌ
الوطيب التي يعرؼ بيا.

أف يتقمػدكا
كي يؼ" كانت سيما أىػؿ الحػرـ إذا ورجػكا إلػى الحػؿٌ فػي ييػر األشػير الحػرـٍ ،
القبلئد ،كيعمقكا عمييـ العبلئؽ"(.)6
ب،ىمي ػة نظػػاـ العبلمػػات فػػي عمميػػة التكاصػػؿ ،كا ٍف كػػاف
يت ػػح لنػػا ممػػا سػػبؽ كعػػي الجػػاحظ
ٌ
لكنػو ال يبتعػد كثيػ انر عمػا تقػكـ عميػو
ذلؾ ال ينبئ بكجكد نظرٌية كا ػحة المبلمػح فػي عمػـ العبلمػاتٌ ،
اسية.
ِّ
السيمياء الحديثة مف ركائز أس ٌ

فيعرؼ المُّغة ب،نيا" أصكات ييعبر بيا كؿ قكـ عػف أي ار ػيـ "( ،)7كتنحػك آراؤه
أما ابف جني ي
ٌ
المنحػػى ال ِّس ػيميائي عنػػدما ي ػذكر ير ػػو مػػف تػػ،ليؼ كتابػػو الوصػػائص فيقػػكؿ ":إذ لػػيس ير ػػنا فيػػو
( )1البيػػاف كالتٌبيػػيف ،عمػػرك بػػف بحػػر الجػػاحظ ،تحقيػػؽ كشػػرح :عبػػد السػػبلـ ىػػاركف ،ج ،1ط ،5الوػػانجي بالقػػاىرة،
 ،1985ص.78 :

( )2البياف كالتٌبييف ،ص.76 :
الصفحة.
( )3السابؽ ،نفس ٌ

( )4الحيكاف ،عمرك بف بحر الجاحظ ،تحقيؽ :فكزم عطكم ،ط ،2دار صعب ،بيركت ،1978 ،ص.31 :
( )5البياف كالتٌبييف ،ج ،1ص.92 :

( )6المرجع السابؽ ،ج ،1ط ،2ص.95 :

النجار ،ج ،3بيركت ،لبناف ،د ،ت ،ص.32 :
( )7الوصائص ،أبك الفتح عثماف بف جني ،تحقيؽ :محمد عمى ٌ
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الجػزـ ،كانمػػا ىػػذا الكتػػاب مبنػػي عمػػى إثػػارة معػػادف المعػػاني ،كتقريػػر حػػاؿ
الرفػع ،ك ٌ
الجػر ،ك ٌ
النصػػب ،ك ٌ
ٌ
()1
السيمياء كا ٍف لػـ يسػمو بيػذا
اعية لعمـ ِّ
األك اع كالمبادئ"  ،يتبيف لنا مف وبلؿ ما سبؽ اإلشارة الك ٌ
االسـ.

كال يوتمؼ األمر كثي انر عند عبد القاىر الجرجاني الذم تكقؼ عنػد" المفػظ يطمػؽ كالمػراد بػو

المتوفيػة ،حيػث أشػار إلػى اسػتوداـ اإلشػارات
بتقصي األلفاظ كمعانييا
يير ظاىره "( ،)2فنجده ييتـ
ِّ
ٌ
لمداللة عمى معاف وفية ال تقصد مف ذات المٌفظ فعرض لمكناية كالمجاز فيقػكؿ ":كالمػراد
كاإليماءات ٌ

أف يريػد المػتكمـ إثبػات معنػى مػف المعػاني فػبل يػذكره بػالمٌفظ المك ػكع لػو فػي المٌغػػة،
بالكنايػة ىػا ىنػا ٍ
في ػكمئ بػػو إليػػو ،كيجعمػػو دلػػيبلن عميػػو"( ،)3ثػػـ
كلكػػف يجػػيء إلػػى معنػػى ىػػك تاليػػو كردفػػو فػػي الكجػػكد ،ي

كيحمميػػا فيقػػكؿ "مثػػاؿ ذلػػؾ قػػكليـ "ىػػك طكيػػؿ النجػػاد " ييريػػدكف طكيػػؿ القامػػة "ككثيػػر
ىيعػػرض لمشػكاىد ي
رمػػاد القػػدر" يعنػػكف كثيػػر القػػرل ،كفػػي الم ػرأة "نػػؤكـ ال ػػحى" كالم ػراد أنيػػا مترفػػة مودكمػػة ليػػا مػػف
يكفييػػا ،فق ػد أرادكا فػػي ىػػذا كمٌػو معنػػى ،ثػػـ لػػـ يػػذكركه بمفظػػو الوػػاص بػػو كلكػ ٌػنيـ تكص ػمكا إليػػو بػػذكر
أف يردفو في الكجكد"(.)4
معنى أور مف ش،نو ٍ
ػربيف:

ػػرب أنػػت

ىيم ػػي الجرجػػاني فػػي التحميػػؿ كالتك ػػيح فيػػذكر" إف الكػػبلـ عمػػى
تصؿ منو إلى الغرض بداللة المٌفظ كحده ،ك رب آور أنت ال تصؿ منو إلى الغػرض بداللػة المٌفػظ
كحػػده كلكػػف يػػدلؾ المفػػظ عمػػى معنػػاه الػػذم يقت ػػيو مك ػػكعو فػػي المٌغػػة ،ثػػـ تجػػد لػػذلؾ المعنػػى داللػػة
ثانية تصؿ بيا إلى الغرض"(.)5

السػيميائية فػػي الفكػػر العربػػي يت ػػح لنػػا عمػػؽ الػػكعي النقػػدم لػػدل
مػػف وػػبلؿ ىػػذه التػ،مبلت ِّ

العمماء العرب ،فقد حفمت كتب األقدميف بإشارات توص العبلمة كمككناتيػا ،كطػرؽ إنتاجيػا كتمقييػا
في محاكلة لفيـ أسػرار ال ٌػدالالت التػي ينتجيػا اإلنسػاف فػي تفاعمػو مػع محيطػو ،كفػي ىػذا دليػؿ عمػى
أف العرب قػد عرفػكا لفظػان يمتقػي فػي داللتػو ،كمفيكمػو مػع المعنػى الغربػي لمسِّػيميائية ،كا ٍف لػـ يتطػكر
ػكابطو كقكانينػو الواصػة حيػث تعػرض بعػض العممػاء العػرب فػي

ىذا المفيػكـ إلػى عمػـ كا ػح لػو
أبحاثيـ لمعبلمة المُّغكية باعتبارىا أداة لمتكاصؿ كنقؿ المعارؼ.
( )1الوصائص ،ج ،1ص.32 :

طباعػػة
( )2دالئػػؿ اإلعج ػػاز ،عبػػد الق ػػاىر الجرجػػاني ،قػػراءة كتعميػػؽ :محمػػد محمػػد ش ػػاكر ،ط ،2مكتبػػة الوػػانجي لم ٌ

النشر ،القاىرة ،مصر ،1989 ،ص.66 :
كٌ
السابؽ ،ص66 :
( )3المرجع ٌ

السابؽ :نفس الصفحة.
( )4المرجع ٌ
السابؽ :ص262 :
( )5المرجع ٌ
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السيميائيَّة
آ ار فرديناند دي سوسير وتشارلز بيرس في ِّ

ريثما كنا بصدد الحديث عػف بعػض التٌػ،مبلت فػي الفكػر العربػي حػكؿ مصػطمح السِّػيميائية،

يبمغ طكر ُّ
الن ج باعتبػاره عممػان لػو أصػكلو كقكاعػده إال فػي القػرف العشػريف؛ حيػث كانػت
نجد أنو ٍلـ ٍ
الفعمي ػة ليػػذا العمػػـ مػػع عممػػيف مػػف أعػػبلـ الفكػػر اإلنسػػاني الحػػديث ىمػػا الفيمسػػكؼ األمريكػػي
ال ػكالدة
ٌ
ِّ
أم
السكيسػػرم " فردينانػػد دم سكسػػير" ،كقػػد اوتمفػػت ايراء فػػي ٌ
"تشػػارلز سػػاندرس بيػػرس" ،كالمسػػاني ٌ
السيميائية بدأت مع العالـ ِّ
النمساكم
العالميف أسبؽ في اكتشاؼ ىذا العمـ ،فيرل بعض الدارسيف أف ِّ
"فردينان ػػد دم سكس ػػير" ال ػػذم تنب ػػ ،ف ػػي محا ػ ػراتو-الت ػػي جمعي ػػا طمبت ػػو بع ػػد كفات ػػو ب ػػثبلث س ػػنكات

أف نتصػ ٌػكر
 -1916ب ػكالدة عمػػـ جديػػد يعنػػى بد ارسػػة العبلمػػات كىػػذا مػػا نممسػػو فػػي قكلػػو " نسػػتطيع ٍ
الدالالت المتداكلة في الكسط المجتمعي ،كىػذا العمػـ يشػكؿ جػزءان مػف عمػـ
عممان يدرس حياة ِّ
الرمكز ك ٌ

الػ ػ ػػنفس المجتمعػ ػ ػػي ،كمػ ػ ػػف ثػ ػ ػػـ ينػ ػ ػػدرج ف ػ ػ ػي عمػ ػ ػػـ الػ ػ ػػنفس العػ ػ ػػاـ ،كنطمػ ػ ػػؽ عميػ ػ ػػو مصػ ػ ػػطمح عمػ ػ ػػـ
الداللػة SEMIOLOGIEمػف الكممػة اإليريقيػة داللػة (  ،) SEMEIONكىػك عمػـ يفيػدنا مك ػكعو
ٌ

الدالالت،
الدالالت كالمعاني ،كما ييدينا إلى القكانيف التي ت بط تمؾ ٌ
الجية التي تقتنص بيا أنكاع ٌ

أف نتنبػػ ،بمصػػيره ييػػر أننػػا نصػػرح بػػ،ف لػػو الحػػؽ فػػي
كمػػا داـ ىػػذا العمػػـ لػ ٍػـ يكجػ ٍػد بعػػد فػػبل نسػػتطيع ٍ
الكجكد كقد تحدد مك عو بصفة قبمية كليس عمـ المٌساف إال جزءان مف ىذا العمـ العاـ"(.)1

ػاكؿ دم سكسػػير ىػذا العمػػـ ِّ
بالد ارسػػة كلػ ٍػـ ي ٍػع لػػو قػكانيف محػػددة ،إنمػا أشػػار لػػو إشػػارة
ل ٍػـ يتنػ ٍ
جكىريػػة فػػي محا ػراتو ،ممػػا جعمػػو األب الشػػرعي ليػػذا العمػػـ فيمػػا بعػػد ،حػػيف كػػاف يبحػػث عػػف مكقػػع
أف تح ػػدد باعتبارى ػػا مجمكع ػػة م ػػف كمم ػػات
المُّغ ػػة ب ػػيف الحق ػػائؽ البشػ ػرٌية ،مؤك ػػدان أف المُّغ ػػة ال يمك ػػف ٍ

تكمف
منفصمة ،كانما باعتبارىا كبلن مركبان مف عناصر ،كىذه العناصر ال قيمة ليا في حد ذاتيا ،بؿ ي

جمي ػان عمػػى ب ػاقي
أم تغييػػر يط ػ أر عمػػى عنصػػر فييػػا يظيػػر أثػره ٌ
قيمتيػػا فػػي ارتبػػاط بع ػػيا بػػبعض ،ك ٌ
العناصر ،بؿ عمى ِّ
النظاـ كمٌو ،كشبو العناصر فػي ىػذا الِّنظػاـ بمعبػة الشػطرنج حيػث" لػك بػدلنا قطػع

ػبية بػػ،ورل مػػف العػػاج لػ ٍػـ يمػػس ىػػذا نظػػاـ المٌعػػب الػػداومي ،أمػػا لػػك انتقصػػنا مػػف عػػدد
ال ٌشػطرنج الوشػ ٌ
القطع أك زدنا عمييا لكاف لذلؾ ت،ثيره العميؽ عمى قكاعد المٌعب"( ،)2فاألمر نفسو بالقياس إلى المُّغة،
إذ تكتسب ك ٌؿ عبارة قيمتيا مف تقابميا مع العبارات األورل المجاكرة ليا.

لقػد تمقػػت عمػػكـ المُّغػػة كالمِّسػػاف مػػع ظيػكر كتػػاب دم سكسػػير " دركس فػػي عمػػـ المُّغػػة العػػاـ "
"دفقػا جديػدان نحػك التٌرسػخ كال ٌشػمكؿ ،ف،مػاـ سػيطرة ِّ
غكيػة فػػي
يويػة كالمعيارٌيػة لمظػاىرة المُّ ٌ
الد ارسػات التار ٌ
الدار البي اء،
( )1محا رات في عمـ المٌساف العاـ ،فردناند دم سكسير ،ترجمة :عبد القادر قنيني ،أفريقيا ال ٌشرؽٌ ،
 ،1987ص.26 :
البنائية في النقد األدبي ،صبلح ف ؿ ،منشكرات دار ايفاؽ الجديدة ،بيركت ،ط ،1985 ،3ص.32 :
( )2نظرٌية
ٌ
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الما ػػي ،كجػػو األنظػػار إلػػى ِّ
غكي ػة ،كلع ػ ٌؿ أىػػـ ايراء التػػي نػػادل بيػػا
الد ارسػػة الكصػػفٌية لمظ ػاىرة المُّ ٌ
دكسكسير اعتبار المُّغة نظامػان مػف اإلشػارات يعبػر بيػا بنػي البشػر عمػا يػدكر فػي أذىػانيـ مػف أفكػار
كأحاسػػيس ،مثميػػا فػػي ذلػػؾ مثػػؿ بػػاقي األشػػكاؿ اإلشػػارٌية األوػػرل"( ،)1حيػػث يػػرل المُّغػػة " نسػػؽ م ػف
األبجدية عػف المصػابيف
الدالالت التي تعبر عف المعاني ،كمف ثـ يمكف مقارنتو بالكتابة كباألحرؼ
ٌ
ٌ
بالص ػ ػمـ كالوػ ػػرص ،ككػ ػػذلؾ مقارنتػ ػػو بػ ػػالطُّقكس الرمزٌي ػ ػة ،كب،شػ ػػكاؿ ايداب كسػ ػػمككيا ،كباإلشػ ػػارات
ُّ
أىمي ػة مػػف بػػيف جميػػع ىػػذه األنسػػاؽ
المتعارفػػة عنػػد الجنػػكد ،كييػػر ذلػػؾ ،إالٌ أف المِّسػػاف ىػػك أعظػػـ ٌ

كمٌيػػا"( ،)2كنممػػس مػػف ىػػذا القػػكؿ أف المُّغػػة يبنيػػة كنظػػاـ أوػػذ دم سكسػػير يحػػدد مكانتيػػا بػػيف الكقػػائع
اإلنسانية كبيف األنظمة األورل الموتمفػة سػكاء كانػت لغكيػة أك ييػر لغكيػة متصػك انر عممػان مك ػكعو
ٌ
دراسة حياة العبلمات أك اإلشارات في المجتمع.

السيمياء حيث ينطمؽ دم سكسير في
كتيعد العبلمة ىي األر ية الفكرية التي انطمقت منيا ِّ
تعريفػػو لمعبلمػػة المفظي ػة مػػف" نقػػد التصػػكر الػػزاعـ بػػ،ف المُّغػػة ليسػػت سػػكل الئحػػة مػػف المفػػردات لعػػدد
()3
يجيان
مماثؿ مف األشياء"  ،فيػرفض الفكػرة التػي تػرل أف المُّغػة ىػي ككمػة مػف الكممػات المتراكمػة تػدر ٌ

في ِّ
عرؼ العبلمة ب،نيا " الٌ تجمع اسمان إزاء مسمى ،كالٌ
عبر الزمف ،تؤدم كظيفة اإلشارة إلى األشياء ي
تربط ِّ
الداللة تكحد تصك انر مع صكرة سمعية"(.)4
الشيء بالمفظ ،بؿ ٌ
الصػكرة الس ػمعية " مترابطػػاف ترابطػان كثيقػان ،بحيػػث يقت ػػي
كيػػرل دم سكسػػير أف "التصػػكر ك ُّ

أحدىما كجكد األور ،فيسػتبدؿ مصػطمحي التصػكر كالصُّػكرة السػمعية بالمػدلكؿ كال ٌػداؿ عمػى الترتيػب
فالعبلمػػة عنػػده" كحػػدة ثنائي ػة المبنػػى ،تتكػػكف مػػف كجيػػيف يشػػبياف "كجيػػي الكرقػػة" كالٌ يمكػػف فصػػؿ
الداؿ ،كىك حقيقة نفسية أك صكرة سمعية تحدثيا في دماغ المستمع
أحدىما عف األور ،األكؿ :ىك ٌ

سمسػمة مػػف األصػكات التػػي تمتقطيػػا أذنػو ،كتسػػتدعي إلػػى ذىػف ىػػذا المسػػتمع صػكرة ذىنيػة أك مفيػػكـ
ىك المدلكؿ"(.)5

الس ػػيميائي" :آلي ػػة مقارب ػػة الوطػػاب الش ػػعرم الح ػػديث كاشػ ػ الياتو" ،محم ػػد واف ػػاتي كر ػػا ع ػػامر ،مجم ػػة
( )1المػػنيج ٌ
دراسات في المٌغة العر ٌبية كآدابيا ،ع.47 ،2010 ،2
( )2دركس فػػي عمػػـ المغػػة العػػاـ ،فردنانػػد دم سكسػػير ،ترجمػػة :عبػػد الػػرحمف أيػػكب،

ػػمف كتػػاب أنظمػػة العبلمػػات

ص.25 :
النشر ،بيركت ،لبناف ،1990 ،ص.30 :
( )3تيارات في ِّ
طميعة لم ٌ
السيمياء ،عادؿ فاوكرم ،ط ،1دار ال ٌ
طباعة ك ٌ
( )4دركس في عمـ المٌغة العاـ ،ص.86 :

( )5أنظمػػة العبلمػػات ،مػػدوؿ إلػػى السػػيميكطيقا ،سػػي از قاسػػـ كنصػػر أبػػك زيػػد ،ط ،1دار إليػػاس العص ػرية ،القػػاىرة،
 ،1986ص.19 :
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الص ػ ػكرة
نفي ػػـ مػػػف ذلػػػؾ أف الط ػ ػرؼ األكؿ ىػػػك إش ػػارة مكتكب ػػة أك منطكق ػػة كىى"الػ ػ ٌػداؿ" أم ُّ
الصكتية لممسػمى ،كأف الطػرؼ الثػاني ىك"المػدلكؿ" أك المفيػكـ الػذم نعقمػو مػف اإلشػارة ،أك التصػكر
ُّ
تتميز" بطابعيا المػزدكج فيػي صػكت
الذىني الذم نممكو عف شيء ما في العالـ الوارجي ،فالعبلمة ٌ
كمعنى ،حامؿ كمحمكؿ ،قيمة في ذاتيا كقيمة في عبلقتيا بما تحؿ محمو"(.)1

كتتشػػكؿ العبلمػػة عنػػد دم سكسػػير مػػف المجمػػكع الن ػاتج مػػف اقت ػراف الػ ٌػداؿ بالم ػدلكؿ إال أف

الرابطػػة التػػي تجمػػع بػػيف ك ػ ٌؿ مػػف الػػداؿ كالمػػدلكؿ ال تقػػكـ عمػػى المشػػابية كالمماثمػػة بػػؿ ىػػي رابطػػة
اعتباطي ػة ،ك"االعتباطي ػة فػػي مفيكميػػا األدنػػى ىػػي ييػػاب منطػػؽ عقمػػي يبػػرر اإلحالػػة مػػف داؿ إلػػى
ٌ
()2

فاوتي ػػار األصػ ػكات ال

فالرب ػػاط ب ػػيف ى ػػذيف الكي ػػانيف يو ػػع لمتٌكا ػػع كالع ػػرؼ كالتعاق ػػد ".
م ػػدلكؿ ِّ
تفر و مقت يات المعنى " فما ييفيـ مف فكرة "أوت" ال تربطو أيػة عبلمػة مػع األصػكات المتتابعػة "
أف يمثِّ ػؿ/أوػػت /ب،ص ػكات متتابعػػة أوػػرل"( .)3فػػبل شػػيء
أ-خ -ت " التػػي تشػ ِّػكؿ دالػػو ،إذ باإلمكػػاف ٍ
كتية إلى ىذا التصكر ُّ
الذىني.
العرؼ -مف إسناد ىذه المتكالية الص ٌ
يمنع -سكل قكة ي
فالتبػػايف الصػكتي بػػيف المُّغػػات لمتعبيػػر عػػف المفيػػكـ الكاحػػد فػػي المُّغػػات الموتمفػػة نفسػػيا يػػدلِّؿ

أف نجػػد لكػ ِّػؿ
عمػػى مبػػدأ االعتباطيػة " فمػػك كػػاف دكر الكممػػات تمثيػػؿ أفػػاىيـ محػػددة مسػػبقان ،السػػتطعنا ٍ
ك،ف تككف ىي نفسيا في لغتيف موتمفتيف ،كلكف ليس األمر كذلؾ"(.)4
مفيكـ معادالن دقيقانٍ ،
كتقػػكـ ىػػذه العبلقػػة االعتباطي ػة بإنتػػاج المعػػاني كتػػداكليا " كلمفيػػكـ االعتباطي ػة ىػػذا كظيفػػة
ىامػػة فػػي حفػػظ اإلشػػارة مػػف زكاؿ مػػدلكليا ،عمػػى نحػػك مػػا نػػرل فػػي كممػػة قيػػكة التػػي كانػػت تعنػػي فػػي

كتحكلػت الكممػة لتػدؿ عمػى المشػركب المعػركؼ ،كمػا
الجاىمية الومػرة ،كجػاء اإلسػبلـ فحػرـ الومػرة،
ٌ
ٌ
مكلية
البني ػػة يشػ ػ ٌ
أف ىػػذه االعتباطيػ ػة ىػػي الت ػػي تمك ػػف اإلشػػارة م ػػف التح ػػكؿ الػ ٌػداللي ال ػػذم تص ػػبح بػػو ي
كمتحكلة كمتحكمة بذاتيا "(.)5
ػاكؿ ىػػذا العمػـ إال بشػكؿ عر ػػي كبصػػيغة مسػػتقبمية ،فقػػد ينظػػر إليػػو
كا ٍف كػاف سكسػػير لػ ٍػـ يتنػ ٍ
يميكلكجية مستمدة في جانب كبير منيػا مػف
الس
مع ذلؾ باعتباره األب المؤسس ليذا العمـ ،فالمعرفة ِّ
ٌ
سانية.
المعرفة المِّ ٌ
( )1السِّيميائيات مفاىيميا كتطبيقاتيا ،ص.76 :
السابؽ ،ص.78 :
( )2المرجع ٌ

( )3دركس في عمـ المٌغة العاـ ،ص.154 :

السيميائية ،دنياؿ تشاندلر ،ص64 :
( )4أسس ٌ

الغػ ٌذامي ،ط ،6المركػز الثٌقػافي العربػي،
( )5الوطيئة كالتٌكفير :مف البنيكية إلى التٌشريحية ،نظريػة كتطبيػؽ ،عبػد ا﵀ ى
الدار البي اء ،المغرب ،ص.46 :
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شارلز ساندرس بيرس
فػػي الكقػػت الػػذم تنبػػ ،فيػػو دك سكسػير بمػػيبلد عمػػـ العبلمػػات مسػػتقببلن ،كػػاف شػػارلز سػػاندرس

بيرس منشغبلن بإبراز معالـ ىذا العمـ كالذم أطمؽ عميو اسـ "سيمكطيقا" ،كعرفو قائبلن " ليس المنطؽ

لمس ػ ػ ػيميكطيقا ،semiotic
بمفيكمػ ػ ػػو العػ ػ ػػاـ  -كمػ ػ ػػا أعتقػ ػ ػػد أننػ ػ ػػي قػ ػ ػػد أك ػ ػ ػػحت -إالٌ اسػ ػ ػػمان أوػ ػ ػػر ِّ

كال ِّسيميكطيقا نظرية شبو

ركرية أك نظرية شكمية لمعبلمات"(.)1

السػ ػيميكطيقا ى ػػي "العم ػػـ ال ػػذم ي ػػدرس ال ػػدالئؿ المِّس ػػانية كيي ػػر
كعم ػػى ى ػػذا األس ػػاس تك ػػكف ِّ

أف يكػػكف كػػذلؾ لػػك لػ ٍػـ يكسػ ٍػع ليشػػمؿ موتمػػؼ
المِّسػػانية ،كمػػف الكا ػػح إف مفيػػكـ الػػدليؿ مػػا كػػاف لػػو ٍ
الظكاىر كيفما كانت طبيعتيا "(.)2
يت ػػح لن ػػا أف "ال ِّسػ ػيميكطيقا " عن ػػد " بي ػػرس" نظريػ ػة معرفيػ ػة ش ػػاممة ،تي ػػتـ بك ػ ِّػؿ م ػػا ينتج ػػو

اإلنساف عبر مجمؿ لغاتو ،كتنظر لو باعتباره عبلمة ،بؿ ترل الككف ِّ
بكؿ ما فيو مف أشكاؿ كأشػياء

كرمكز ككائنات كطقكس كحقائؽ عمى ٌأنو عبلمة حيػث" إف اإلنسػاف عبلمػة ،كمػا يحػيط بػو عبلمػة،
كما ينتجو عبلمة ،كما يتداكلو أي ا عبلمة ،كالوبلصة أف ال شيء يفمت مف سمطاف العبلمة "(.)3
كلقد حدد بيػرس مك ػكع عمػـ السِّػيمياء كالػذم أطمػؽ عميػو السِّػيميكطيقا فػي د ارسػة المعػارؼ

الريا يات كاألوبلؽ كالميتافيزيقػا
أم شيء مثؿ ِّ
ٌ
يكف بكسعو ٍ
سانية ،حيث أكد أنو " ٍلـ ٍ
اإلن ٌ
أف يدرس ٌ
()4
سيميكطيقية" .
كالجاذبية كعمـ األصكات كاالقتصاد كتاريخ العمكـ إالٌ بكصفو دراسة
ٌ
السػ ػ ػيمياء عن ػ ػػد بيػ ػ ػرس م ػ ػػف التركي ػ ػػب الثُّبلث ػ ػػي لمعبلم ػ ػػة ،فالعبلم ػ ػػة ى ػ ػػي م ػ ػػاثكؿ
كتنطم ػ ػػؽ ِّ

( ،)repesentamenييحيؿ عمى مك كع( ،)objectعبر مؤكؿ(.)5()interpretant

إف كجدنا جماعة مف ُّ
الشباف تطمػؽ األلعػاب النارٌيػة فػي
كلتك يح ذلؾ نعرض ىذا المثاؿٍ ،
الي ػكاء فإننػػا سػػنعمـ مباش ػرةن أف ىنػػاؾ مناسػػبةن سػػعيدةن ،كبػػذلؾ تكػػكف األلعػػاب النارٌي ػة مػػاثكالن أم أنيػػا
عبلمة ،كتككف المناسبة السعيدة مك كعان لممعنى المفيكـ مف وبلؿ الماثكؿ -األلعاب النارٌية -فػي

( )1تصػػنيؼ العبلمػػات ،تشػػارلز بيػػرس ،ترجمػػة :فػػو جبػػكرم يػػزكؿ،
.138

السيميائيات ،ص.79 :
( )2دركس في ٌ

ػػمف كتػػاب أنظمػػة العبلمػػات ،ص-137 :

السػػيميائيات كالت،كيػػؿ ،مػػدوؿ لسػػيميائيات ش ،س ،بػػكرس ،سػػعيد بنك ػراد ،ط ،1المركػػز الثقػػافي العربػػي ،الػػدار
(ٌ )3
البي اء ،المغرب ،2005 ،ص.73_ 72 :
السيميائيات ،ص0 79 :
( )4دركس في ٌ

السيميائيات مفاىيميا كتطبيقاتيا ،ص.91 :
(ٌ )5
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مػ ػػؤكؿ يسػ ػػمح لنػ ػػا بفيػ ػػـ المك ػ ػػكع -المناسػ ػػبة الس ػ ػعيدة -مػ ػػف وػ ػػبلؿ إطػ ػػبلؽ ى ػ ػؤالء ُّ
الش ػ ػباف ليػ ػػذه
األلعاب(.)1

فالعبلمة عند بيرس "كحػدة ثبلثيػة المبنػى ييػر قابمػة لبلوتػزاؿ فػي عنصػريف كمػا ىػك الشػ،ف
أف يت ػػمف تعريػؼ العبلمػة عنصػ انر مػف وػػارج المِّسػاف ،فالعبلمػػة
عنػد دم سكسػير ،فسكسػػير يػرفض ٍ
كتص ػكر ذىنػػي) ال بػػيف اسػػـ كشػػيء ،فمقػػد رفػػض
عنػػده ت ػربط بػػيف داؿ كمػػدلكؿ (بػػيف صػػكرة سػػمعية ُّ

أف يشػػير إلػػى مػػا يسػػمى عنػػده بػػالمرجع ،أم
بشػػكؿ قطعػػي فػػي تعريفػػو لمعبلمػػة إدراج ك ػ ٌؿ مػػا يمكػػف ٍ
الشيء بصفة عامة"(.)2
مػػف وػػبلؿ مػػا سػػبؽ نجػػد أف مصػػطمح المػػاثكؿ عنػػد بي ػرس يقابػػؿ مصػػطمح "الػ ٌػداؿ" عنػػد دم

سكسير ،بينما يقابؿ مصطمح المك كع عنده مصطمح "المدلكؿ" عند دم سكسػير ،كيتجػاكز بيػرس
ُّ
السكسيرم.
المؤكؿ فبل كجكد ليما في الطرح ُّ
المقكلة الثبلثية مف وبلؿ مصطمح ي
كتيعنػى السِّػيميائية بالعبلمػة عنايػةن جميػةن ،حيػث ال تنحصػر ىػذه العبلمػة كداللتيػا فػي المُّغػة
كحػدىا ،كلكنيػا تتعػدم ذلػؾ إلػى مجػاالت موتمفػة ،فالعبلمػة مػف كجيػة نظػر بيػرس ىػي "تشػابو

كتطػابؽ ،فالعبلمػة ىػي شػيء مػف وػبلؿ التعػرؼ عميػو نعػرؼ شػيئان إ ػافيان"( ،)3كيػرل بيػرس أف

العبلمة " تنشئ في عقؿ الشػوص عبلمػة معادلػة أك ربمػا عبلمػة أكثػر تطػك انر كىػذه العبلمػة مفسِّػرة
لمعبلمة األكلى"(.)4

السػ ػيميائية ى ػػك تم ػػؾ التقس ػػيمات النظريػ ػة ح ػػكؿ
كلع ػػؿ أى ػػـ م ػػا ج ػػاء ب ػػو بي ػػرس ف ػػي نظريت ػػو ِّ

المنظكمة ِّ
الداللية ،حيث عمػد إلػى تقسػيـ العبلمػة أك الػدليؿ إلػى ثبلثػة أقسػاـ يعػرض إلييػا حنػكف
مبارؾ عمى النحك ايتي:
الدليؿ باعتباره دليبلن.
 1الممثِّؿٌ :
 2المك كع :كىك ما يعنيو الدليؿ أك ىك المعنى.
 3المؤكؿ :كىك ما يجعؿ الدليؿ يحيؿ عمى مك كعو(.)5
النفس في القرآف الكريـ ،سائدة العمرم ،موطكطة ،يزة ،فمسطيف ،2009 ،ص.28 :
( )1انظر :سيميائية نكازع ٌ
السيميائيات كالتٌ،كيؿ ،ص.76 :
(ٌ )2
يميائية كفمسفة المغة ،أمبرتك إيكك ،ص68 :
الس ٌ
(ٌ )3
( )4تصنيؼ العبلمات ،ص.138 :

الس ػػيميائي" :آلي ػػة مقارب ػػة الوط ػػاب الش ػػعرم
الس ػػيميائيات ،ص 43 :كم ػػا بع ػػدىا ،ك الم ػػنيج ٌ
( )5انظ ػػر :دركس ف ػػي ٌ
الحديث كاش الياتو ،ص.49 :
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ثبلثية العبلمات

أوالً :من حيث الماثول
إف الماثكؿ باعتباره عبلمة رئيسية يتفرع إلى ثبلث عبلمات:
 .1العبلمة َّ
أف تتصػرؼ كعبلمػة حتػى
الن َّ
وعية :كىػي عبلمػة نكعيػة تيش ِّػكؿ عبلمػة ،كال ييمكنيػا ٍ
كالسبلح رمز المقاكمة.
تتجسد"( ،)1فيي صفة تمثِّؿ مادية العبلمة ِّ
 .2العبلملللة

العينيلللة :كيعرفيػػا "بيػػرس" ب،نيػػا "ىػػي شػػيء مكجػػكد ككاقعػػي فػػي شػػكؿ
المفلللردة
َّ

()3
()2
أف نمثؿ لو ُّ
بالنصب التِّذكارم.
عبلمة"  ،كتككف" رسمان أك أث انر ممي انز"  ،كيمكف ٍ

 .3العبلملة العرفيَّلة القانونيَّلة :فيػي يعػرؼ ييش ِّػكؿ عبلمػة ،ككػ ٌؿ عبلمػة يمتكا ػع عمييػا فيػي
العرفيػة مك ػكعان كاحػدان ،بػؿ نمطػان
عبلمػة يعرفيػة كعبلمػات السػير مػثبل" ،كلػيس لمعبلمػة ي
عامان قد تكا ع الناس عمى اعتباره داالن "( ،)4كالميزاف الذم ىك أيقكنة لمعدؿ.

ثانياً :من حيث الموضوع
يقسـ بيرس العبلمة مف حيث ِّ
الداللة أك مك كعيا الذم تحيؿ إليو إلى:
أ -األيقون لة :عبػػارة عػػف عبلمػػة تمتمػػؾ الوصػػائص التػػي تجعميػػا دالػػة ،يت ػػح مك ػػكعيا مػػف
وػػبلؿ التشػػابو بػػيف ال ػداؿ كالمػػدلكؿ "المشػػار إلي ػو" فيػػي تشػػبو المك ػػكع الػػذم تمثِّمػػو ،إنيػػا

"عبلمة تحيؿ إلػى الشػيء الػذم تشػير إليػو بف ػؿ سػمات تمتمكيػا كواصػة بيػا ىػي كحػدىا،
فق ػػد يك ػػكف أم ش ػػيء أيقكن ػػة ألم ش ػػيء آو ػػر ،سػ ػكاء ك ػػاف الشػ ػيء ص ػػفةن أك كائنػ ػان ف ػػردان أك

قانكن ػان"( ،)5كيمكػػف التمثيػػؿ لػػذلؾ بالتصػػميـ اليندسػػي لممنػػزؿ ،فيػػك دليػػؿ أيق ػكني نظ ػ انر لكجػػكد
عبلقة تطابؽ بيف المنزؿ كتصميمو.

( )1تصنيؼ العبلمات  ،ص.141 :

السيمياء كالت،كيؿ ،ص.113 :
(ٌ )2
الس ػػيميائيات "نظري ػػة العبلم ػػات" ،جيػ ػرار دكل ػػكداؿ ،ترجم ػػة :عب ػػد ال ػػرحمف ب ػػك عم ػػي ،ط ،2دار الحػ ػكار لمنش ػػر
(ٌ )3

كالتكزيع ،سكرية ،2011 ،ص.52 :

( )4شعرية المنيج السِّميائي في المٌغة ،الثٌقافة ،كال ٌشعر  ،ص.32:
السيمكطيقا ،مقاالت مترجمة كدراسات ،سي از قاسـ ،نصر
( )5أنظمة العبلمات في المٌغة كاألدب كالثٌقافة ،مدوؿ إلى ٌ
نصر حامد أبك زيد ،دار إلياس العصرٌية ،القاىرة ،د.ط ،ص.252 :
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فاأليقكنػة مػف وػبلؿ تعريػؼ بيػرس "عبلمػة تػدؿ عمػى مك ػكعيا مػف حيػث إنيػا ترسػمو أك

تحاكيو ،كتشاركو بعض الوصائص المتشابية بينيما" ).(1

ب -المؤشر :ترتبط العبلمات المؤشرات بمك كعيا ارتباطان سببيان ،ككثي انر ما يككف ىذا االرتباط

مف وبلؿ التجاكر "فالمؤشر" عمى حد قكؿ "بيرس" ىك"عبلمة تحيؿ إلى الشيء الذم تشػير

إليػػو بف ػػؿ كقػػكع ىػػذا الش ػيء عمييػػا فػػي الكاقػػع" مثػػؿ األع ػراض المر ػػية التػػي تشػػير إلػػى
كجكد عمة عند المريض ك ُّ
الدواف المشير إلى النار.

()2

الرملز  :ىػك عبلمػة تشػير إلػى المك ػكعة التػي تعبػر عنػو عبػر عػرؼ ،يالبػان مػا يقتػرف
تَّ -

باألفكػار العامػة التػي تػدفع إلػى ربػط الرمػز بمك ػكعو ،فػالرمز إذف نمػط عػاـ أك عػرؼ(،)3

أف تكػػكف
كيعػ ِّػرؼ "بيػػرس" الرمػػز ب،ن ػو عبلمػػة تػػدؿ عمػػى مك ػػكعيا ،لمجػػرد الك ػػع ،دكف ٍ
ىنػػاؾ عبلقػػة شػػبو أك مجػػاكرة بػػيف الػػداؿ كالمشػػار إليػػو "( ،)4كتكػػكف العبلقػػة التػػي ت ػربط بػػيف
كيطمػؽ عمييػا "بيػرس" فػي بعػض
الداؿ كالمشار إليػو فػي الرمػز عرفيػة محػض كييػر معممػة ،ي
األحياف تسمية "العادات" أك "القكانيف".
ثالثاً :من حيث المؤول
تتفػػرع العبلمػػة مػػف حيػػث مؤكليػػا إلػػى ثبلثػػة أنػكاع ىػػي :التصػػكر ، Rhemaكالتصػػديؽ

 ،Dicentكالحجة . Argumen

ألف تكػكف حكمػان بػؿ
كتعني كممة التصػكر أك الوبػر كػ ٌؿ عبلمػة مفػردة أك مركبػة ال تصػمح ٍ
فقط حدان في الحكـ ،كىػي بالتػالي ال تحتمػؿ ال الصِّػدؽ كال الكػذب ،أمػا التصػديؽ فيػك عبلمػة قابمػة

الصدؽ أك الكذب ،كالحجػة ىػي تػ،ليؼ مػف العبلمػات ال يتعمػؽ سػكل بالقكاعػد،
لمحكـ ،أم أنيا تقبؿ ِّ
كىي أكمؿ سائر العبلمات ،كىي بنيكيان تعد الحجة صحيحة أم دائمة الصدؽ(.)5

كيمكف إجماؿ ىذه األنكاع في الموطط الذم قدمو عادؿ فاوكرم عمى النحك التالي(:)6
السيمياء ،ص.57 :
( )1تيارات في ٌ

السيميكطيقا حكؿ بعض المفاىيـ كاألبعاد ،ص.33 :
(ٌ )2
( )3تصنيؼ العبلمات ،1986 :ص.141 :
السيميكطيقا حكؿ بعض المفاىيـ كاألبعاد ،ص.34 :
السيمياء ،ص ،59-58 :كسي از قاسـٌ :
( )4ينظر :تيارات في ٌ
السيميائية ،ص.62 :
( )5تيارات في ٌ

طباعػػة
طميعػػة لم ٌ
الداللػػة عنػػد العػػرب " د ارسػػة مقارنػػة مػػع السػػيمياء الحديثػػة " ،عػػادؿ فػػاوكرم ،ط ،2دار ال ٌ
( )6عمػػـ ٌ
النشر ،بيركت ،لبناف ،1994 ،ص.15 :
كٌ
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لقد كػاف يراء كػ ٌؿ مػف دم سكسػير كبيػرس األثػر الكبيػر عمػى الػكعي المعرفػي كعمػى العمػكـ
في مجمميا ،واصة فيما يتعمؽ منيا بايداب كالفنكف فقػد سػاىمت ىػذه السِّػيميائية فػي تجديػد الػكعي

النقدم كتطكيره ،مف وبلؿ إعادة النظر في طريقة التعاطي مع ق ايا المعنى.

السيميائيَّة وعبلقتها بالعتبات َّ
النصيَّة
ِّ

حظي ػػت المُّغ ػػة بنص ػ و
ػيب كاف ػ وػر م ػػف ِّ
الد ارس ػػة من ػػذ الق ػػدـ؛ إلدراؾ اإلنس ػػاف من ػػذ األزؿ ألىميتي ػػا

القصػػكل فػػي حياتػػو الفكري ػة ك ُّ
الش ػعكرية ،فيػػي كسػػيمتو الف ػػمى فػػي التكاصػػؿ ،كأداتػػو المثمػػى لتصػػكر

أف تترسػخ فػػي عقمػػو بف ػػؿ ِّ
الشػيكع كالتػداكؿ،
العػالـ كاوتػزاؿ مكجكداتػػو فػػي أشػػكاؿ عبلميػة مػػا تمبػػث ٍ
كبتطكر الفكر اإلنساني تطكرت األفكار الباحثػة فػي ىكيػة العبلمػات ككظيفتيػا كأنسػاقيا ،فقػد عرفػت
ِّ
الس ػيميائية كيػػؼ تيسػػطِّر لمعبلمػػة سػػيادتيا عمػػى العػػالـ المُّغػػكم كييػػر المُّغػػكم ،بكصػػفيا العمػػـ
الد ارسػػة ِّ
الػػذم يػػدرس العبلمػػة ،فيػػي تتعام ػػؿ مػػع المُّغػػة باعتبارىػػا نظػػاـ عبلم ػػات دالػػة حيػػث إنيػػا "منظكم ػػة
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أف ت ػ ػػؤدم المع ػ ػػاني الت ػ ػػي تؤديي ػ ػػا جمي ػ ػػع المنظكم ػ ػػات األو ػ ػػرل المِّس ػ ػػانية كيي ػ ػػر
تفس ػ ػػيرية تس ػ ػػتطيع ٍ
سانية"(.)1
المِّ ٌ
السػيميائية حيػػث" يتميػػز ِّ
النظػػاـ المُّغػػكم مػػف
كتعػػد المُّغػػة ىػػي األسػػاس األكؿ الػػذم تقػػكـ عميػػو ِّ

الس ػيميائية الموتمفػػة باعتبػػاره قػػاد انر عمػػى كصػػؼ األنظمػػة األوػػرل ،كب،ن ػو ِّ
النظػػاـ الػػذم
بػػيف األنظمػػة ِّ
يػػكفر حصػػادان أكفػػر كأثػػرل عمػػى مسػػتكل تكليػػد ِّ
الداللػػة كامكانيػػات الت،كيػػؿ"( ،)2فػ ػ" العبلمػػات كحػػدىا

السبيؿ إلى إنتاج الػ ٌدالالت كتػداكليا"()3؛ ككنيػا " إشػارة كا ػحة تمكننػا مػف التكصػؿ إلػى اسػتنتاجات
الس ػيمياء ىػػي العمػػـ الػػذم يػػدرس اإلشػػارات الدالػػة -ميمػػا كػػاف نكعيػػا
ػي"( ،)4كبم ػا أف ِّ
بشػػ،ف أمػػر وفػ ٌ

كأص ػػميا -ف ػػي بنيتي ػػا كعبلئقي ػػا ف ػػي ى ػػذا الك ػػكف تت ػػح عبلقتي ػػا بالعتب ػػات النص ػػية م ػػف ككني ػػا-أم

العتبػػات -عبلمػػات لسػػانية كييػػر لسػػانية تكشػػؼ عػػف العبلئػػؽ النصػػية بػػيف ك ػ ٌؿ مػػف الػػنص ِّ
الش ػعرم
ػداعيان لم ػا يتجمػػى فيػػو مػػف كظػػائؼ مػػف
كبعػػض متعالياتػػو ،كىػػي عبلمػػات إشػػارية دالػػة تيمثِّػؿ عم ػبلن إبػ ٌ
تحريض كاشارة كتنبيو كحث كتكجيو كتعييف كاحاطة.

الس ػيميائية "لعبػػة التفكيػػؾ كالتركيػػب كتحديػػد
الس ػيميائية بالعتبػػات مػػف كػػكف ِّ
كمػػا تت ػػح عبلقػػة ِّ

كتركيبيان"( ،)5فيي
البنيات العميقة الثاكية كراء البنيات السطحية المتمظيرة
كدالليان
فيان
ٌ
ٌ
فكنكلكجيان كصر ٌ
ٌ
اإلنسػانية ،كالعبلمػة
فيي إذف تبحث في العبلقة بػيف العبلمػات كالكشػؼ عػف الم ػاميف لفيػـ الػذات ٌ
تنتيي إلى الت،كيؿ؛ ألنيا تنطمؽ مف الظاىر لمكشؼ عف الوفي ،كالبسيط لتعيد تركيبػو ،كالبحػث فػي
مستكر تعالقاتو ،فالعبلمة المُّغكية مكجية لمنص عاممة فيػو مػف الػداوؿ كالوػارج ،كمػف وبلليػا يمكػف

الداللية.
استكناه وكافي النص ،كاستدعاء يياباتو ٌ

كيمثِّمػػو (العن ػكاف،
كتىتمث ػؿ العتبػػات فػػي" ك ػ ٌؿ مػػا يػػدوؿ فػػي محػػيط الػػنص األصػػمي كأح ػكازه ،ي
العنػكاف الفرعػػي ،العنػكاف الػػداومي ،الػػديباجات ،التػذييبلت ،التنبييػػات ،التصػػدير ،الحكاشػػي الجانبيػة،

المذيمػة لمعمػؿ ،العبػارة التُّكجيييػةُّ ،
الرسػكـ ،نػكع الغػبلؼ كأنػكاع
الحكاشي ُّ
الزورفػةُّ ،
السفمية ،اليػكامش ٌ
أورل مف إشارات المبلحؽ ،كالموطكطات الذاتية كالغيرية التي تزكد الػنص بحػكاش موتمفػة ،أحيانػان

السيميائية ،ص.35-34 :
( )1أسس ٌ

السيميائية كفمسفة المغة ،ص.17-16 :
(ٌ )2
السيميائيات كالتٌ،كيؿ ،ص.30 :
(ٌ )3
السيميائية كفمسفة المغة ،ص.46 :
(ٌ )4
السيمكطيقا كالعنكنة ،ص.112-79 :
(ٌ )5
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()1
بالدالالت التي تكشػؼ عػف اليبنػى العميقػة
بشرح رسمي كيير رسمي"  ،كىي عبلمات موتزلة تشع ٌ
فػػي الػػنص ،ك يػػدوؿ فييػػا ك ػ ٌؿ رمػػز يػػؤدم معنػػى س ػكاء كػػاف الرمػػز لغكي ػان أك ييػػر لغػػكم :الحركػػات،
الصكر ،األلكاف.
اإلشارات ،الييئاتُّ ،

إف العتب ػػات ِّ
لمسػ ػيميائي بمثاب ػػة ب ػػؤرة كنػ ػكاة لم ػػنص األدب ػػي بص ػػكرة عام ػػة ،كال ػػنص
بالنس ػػبة ِّ

ِّ
الركح كالمعنى النابض ،كتبقى وطابان قائمان بذاتو؛ لككنو شبكة
الشعرم بصكرة واصة ،تمده بالحياة ك ُّ

داللية ييفتتح أك ييوتتـ بيا النص األدبي.

لعبلمي ػ ػة ىػ ػػذه ُّ
ِّ
النصػ ػػكص
الس ػ ػيميائي فػ ػػي فيػ ػػـ العتبػ ػػات ىػ ػػك إدراؾ
إف االسػ ػػتعانة بػ ػػالمنيج ِّ
المصغرة المكجزة لعكالـ المُّغة ،حيث تيمثِّؿ يبنى إشارية دالة أوذت قكة المُّغة ،كحؽ الصػدارة ،ككجاىػة
االس ػػـ لممس ػػمى ،كت ػػ،ثير المكح ػػة اإلش ػػيارية عم ػػى المتمق ػػيف فػ ػػ"الحركات كاإلش ػػارات المرئيػ ػة الموتمف ػػة،

السينما كالفف التشكيمي ،تعتبػر لغػات مػف حيػث إنيػا تنقػؿ رسػالة
ككذلؾ الرسـ ك ُّ
الصكر الفكتكيرافية ك ِّ
مػػف مرسػػؿ إلػػى متم ػ و
أف تو ػػع لقكاعػػد بنػػاء المُّغػػة
ؽ مػػف وػػبلؿ اسػػتعماؿ شػػفرة نكعي ػة ،كذلػػؾ دكف ٍ
الكبلمية ،كما يقننيا النحك"(.)2
السيميائيات ىي" كشؼ كاستكشاؼ لعبلقات داللية ييػر مرئيػة مػف وػبلؿ التجمػي المباشػر
ف ِّ

ػمية
لمكاقع ػػة ،إني ػػا ت ػػدريب لمع ػػيف عم ػػى التق ػػاط ال ِّ ػ ػمني كالمتػ ػكارل كالممتن ػػع ،ال مج ػػرد االكتف ػػاء بتس ػ ٌ
المناطؽ الن ِّ
صية أك التعبير عف مكنكنات المتف"(.)3

لقػد كانػت السِّػيميائية مػف ُّ
أف تكػكف كافيػة كافيػة،
أم معالجػة ليػا ٍ
الشػمكلية بحيػث ال تمتمػؾ ٌ
الداللة عمػى بعػض المسػممات كالمبػادئ القاعديػة التػي يػتـ مػف وبلليػا إعػداد
ككنيا تعتمد في تحميؿ ٌ

السيميائية كالتي تتمثؿ في:
النظرية ِّ
مبدأ المحايثة:

يقكـ ىذا المبدأ عمى اعتبار النص كبلن دالليان ،ييتـ بإبراز الكحػدة الم ػمكنية لمػنص ،حيػث

ال نحتاج إلى معمكمات مف وػارج الػنص فيػك" يقتصػر عمػى كصػؼ األشػكاؿ الداوميػة لداللػة الػنص

النػػادم
( )1الػ ٌػنص الم ػكازم :آفػػاؽ المعنػػى وػػارج الػػنص ،أحمػػد المنػػادم ،مجمػػة عبلمػػات فػػي النقػػد ،مػػج ،16جٌ ،61
األدبي الثقافي ،جدة ،2007 ،ص.142-141
السيميكطيقا في الكعي المعرفي المعاصر ،أمينة راشد، ،
(ٌ )2
السيميائيات مفاىيميا كتطبيقاتيا ،ص.15 :
(ٌ )3
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مف كتاب أنظمة العبلمات ،ص.56 :

أك التمفصبلت المشكمة لمعالـ ال ٌػداللي المصػغر"( ،)1كيتحقػؽ مبػدأ المحايثػة مػف وػبلؿ تجربػة القػراءة
التي يستند فييا فيمنا لمنص عمى "مفصمة الم مكف الشامؿ الذم نسعى إلى بنائو ،بصػرؼ النظػر
النحكية الواصة بالتٌعبير"(.)2
عف االعتبارات الوارجة عف النص أك االعتبارات ٌ

الس ػتينيات مػػف الق ػػرف
كيعػػد مفيػػكـ المحايثػػة مػػف المفػػاىيـ التػػي أش ػػاعتيا البنيكيػػة فػػي بدايػػة ٌ

العشريف ،ليصبح بعد ذلؾ مفيكمان مركزيان استنادان إليو يفيـ النص كتنجز قراءاتو ،كيرل البنيكيكف أف
أم شػػيء وارجػػو ،كالمحايثػػة بيػػذا المعنػػى
التحميػػؿ المحايػػث ال يينظػػر إليػػو إال فػػي ذاتػػو مفصػكالن عػػف ٌ
ىي"عزؿ النص كالتومص مف ِّ
السياقات المحيطة بو ،فالمعنى ينتجػو نػص مسػتقؿ بذاتػو كيمتمػؾ
كؿ ِّ
دالالتو في انفصاؿ عف أم شيء أور"( ،)3إالٌ أف مفيكـ عزؿ النص في التحميؿ المحايػث عػف ك ِّػؿ

ما ىػك وػارج عنػو مبػدأ قاصػر عمػى البنيػكييف ،إذ المحايثػة ال تشػترط عػزؿ الػنص كنفػي كػ ٌؿ مػا ىػك
وارجو كما ذىػب إلػى ذلػؾ العػالـ البنيػكم "ركالف بػارت" الػذم نػادل "بمػكت المؤلِّػؼ" ،كانمػا ىػي فػي
أص ػػميا ال تنف ػػي م ػػا يس ػػبؽ ال ػػنص م ػػف أح ػػداث ،في ػػذا أكيس ػػطيف م ػػف أكائ ػػؿ ال ػػذيف اش ػػتغمكا ب ػػالفكر

الس ػيميائي يػػرل بػػ،ف المعرفػػة المحايثػػة ىػػي مػػا يرسػػمو ا﵀ سػػبحانو كتعػػالى إلػػى عبػػاده عبػػر كسػػائؿ
ِّ
موتمفة( ،)4لذا فإف لممحايثػة أصػكالن أوػرل ييػر مػا أثبتتػو البنيكيػة فػي تفاصػيؿ تحاليميػا" ،فالمحايثػة
و
بشكؿ سابؽ عمى الفعؿ اإلنساني كتمفصبلتو ،إذ ترتبط بنشاطيف :نشاط ييحيؿ عمى ِّ
كؿ
ىي معطى

بشكؿ و
و
ثابت كقار عند كائف ما ،كآور ييحيؿ عمى ما يصدر عف كػائف مػا معبػ انر عػف
ما ىك مكجكد
طبيعتو األصمية برؤية دينامية"(.)5
مفهوم المسممة البنيوية

ت،تي المسممة البنيكية لتحدد كيفية إبراز المككف كالتركيب الداومي ألم م مكف ،مف وبلؿ

ً
اإلحالػة عمػى نظريػة المعنػى حيػث" يتمفصػؿ م ػمكف الػنص عمػى أسػاس االوتبلفػات القائمػة بػيف
الداللػة (كبيػر/صػغير ،أعمػى/أسػفؿ ( كىػذه االوتبلفػات ىػي التػي ترسػـ القيمػة ِّ
النسػبية
عناصػر ٌ

لمعناصر"( ،)6إف فىيـ النص مرىكف سمفان بإدراؾ االوتبلفات في م مكف النص.
السػػيميائية :نظريػػة لتحميػػؿ الوطػػاب ،جػػاف كمػػكد جبػػرك كلػػكم بانييػػو:
(ٌ )1
كالتٌاريخ ،ص.230 :
( )2المرجع السابؽ ،نفس الصفحة

( )3السيميائيات مفاىيميا كتطبيقاتيا ،ص.255 :
( )4المرجع السابؽ ،نفس الصفحة.
( )5المرجع السابؽ ،نفس الصفحة.

السيميائية ،نظرية لتحميؿ الوطاب ،ص.230 :
(ٌ )6
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السػػيميائية األصػػكؿ كالقكاعػػد
ػػمف كنػػاب ٌ

السيميائي– نظ انر ليذه المسػممة البنيكيػة  -بالتحميػؿ البنيػكم؛ ألف مشػركع
لقد يسمي التحميؿ ِّ
السيميائي يبدأ مف األعمى إلى األسفؿ ،حيث م مكف النص ال يتـ الكقكؼ عمى تمفصػمو
التحميؿ ِّ
إال مػف وػبلؿ تعيػيف عناصػر ىػذا التمفصػؿ كالتػي يمكػف معرفتيػا باالسػتناد إلػى أشػكاؿ

الدالليػة إال فػي إطػار البنيػة ،فالتحميػؿ السِّػيميائي فػي
العبلقات(االوتبلفات ( التػي ال تتحػدد قيمتيػا ٌ
السيميائي لمكصكؿ إلى نتائج(.)1
أعماقو تحميؿ بنيكم ،تككف أدكاتو ىي مفاتيح التحميؿ ِّ
مفهوم التَّأويل
ُّ
بالداللة كشػركط
يعد الت،كيؿ مف األسس التي ينبني عمييا التصكر ِّ
السيميائي ،حيث يرتبط ٌ
كجكدىا كأشكاؿ تحققيا ارتباطنا شػديدان ،حيػث إف" أبسػط التعػابير الدالػة عمػى الت،كيػؿ ك ػركراتو ىػي
الداللية ،سكاء تعمؽ األمر بالكممة أك بالكقائع يير المِّسانية"( ،)2كلعؿ
اإلجماع عمى القكؿ بالتعددية ٌ

المؤكؿ ،كىك الكسيط بيف الماثكؿ كالمك كع ،كىك
أحد عناصر العبلمة ِّ
السيميائية عند "بيرس" ىك ي

الداللة كمستكل تعددىا.
الذم يتحكـ بنكع ٌ

ينية لمت،كيؿ يبنيت عمى كجكب استقطاب ثينائي
كلقد طكر التقميد البلىكتي الغربي تصكرات ٌ
يجمع بيف معنى وفي كآور مباشر ،إال أف الت،كيؿ لـ ينحصػر داوػؿ ىػذا االسػتقطاب الثُّنػائي ،بػؿ

اإلنسػاني قديمػو
أصبح نشاطان ركرنيا تىستند إليو كؿ العمكـ اإلنسػانية مػف أجػؿ فيػـ أف ػؿ لمتُّػراث ٌ
كيعتبػر الت،كيػؿ حالػة كعػي فمسػفي ال تػرل فػي المحػدد بشػكؿ مباشػر سػكل حػاالت رمزيػة
كحديثػو ،ي
تحتػػكم )أسػرار اإلنسػػاف الثقافيػة كاالجتماعيػة ك ِّ
الدينيػػة)( ،)3كعميػػو ييعػػد الت،كيػػؿ ػػركريان إلنتػػاج

كبركز عبلقات جديدة بدالالت جديدة ،تثرم العمؿ األدبي.
ٌ
الدالالت ،ي

السيميائي فتوتمؼ حسبما الجنس األدبي المراد تحميمو لكف ىناؾ نقػاط
أما عف آلية التحميؿ ِّ
ٌ
ربط مشتركة بيف جميػع األجنػاس كالتػي أشػار إلييػا الباحػث "عمػى زيينػو" فػي مقالػو "منػاىج التحميػؿ

السػ ػ ػ ػ ػ ػيميائي عم ػ ػ ػ ػ ػػى مػ ػ ػ ػ ػ ػػرحمتيف ىم ػ ػ ػ ػ ػػا ك ػ ػ ػ ػ ػػايتي:
السػ ػ ػ ػ ػ ػيميائي" إذ جعػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ اسػ ػ ػ ػ ػ ػػتعماؿ المػ ػ ػ ػ ػ ػػنيج ِّ
ِّ

()4

المرحمػػة األكلػػى :ىػػي مرحمػػة الق ػراءة ،كىػػي ق ػراءة توتمػػؼ عػػف ق ػراءة ُّ
النقػػاد العاديػػة بانفتاحيػػا الػػدائـ

السيميائية ،نظرية لتحميؿ الوطاب ،ص.231-230 :
( )1انظرٌ :
السيميائيات مفاىيميا كتطبيقاتيا ،ص.266 :
(ٌ )2
السابؽ ،ص.268-267 :
( )3انظر :المرجع ٌ

( )4مناىج التٌحميػؿ السِّػيميائي ،محا ػرات الممتقػى الػكطني األكؿ ،السِّػيمياء كال ٌػنص األدبػي ،عمػي زيينػة ،منشػكرات
جامعػػة بسػػكرة ،الج ازئػػر 8-7 ،نػػكفمبر  ،200ص  ،138-137نق ػبلن عػػف ر ػػا عػػامر "آليػػة تمقػػي الػػنص ِّ
الشػػعرم
العربي القديـ في

كء المنيج النقدم السِّيميائي".
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كيرجع ىذا االنفتاح إلى عػدة أسػباب أىىميػا أف الػنص يعنػي شػيئان عمػى مسػتكيات عديػدة فػي المكػاف

كفي لحظات عديدة في الزماف لذا توتمؼ ك ٌؿ قراءة عف أورل.

المرحمة الثانية :ىي مرحمة االنتقاؿ مف المادية إلى مرحمة المعنى ،كعمى ىذا يمكف القكؿ إف معنى

الكممات التػي نجػدىا فػي المعػاجـ لػيس دائمػان نفػس معنػى الكممػات الػذم نجػده فػي التكاصػؿ العقمػي،
كعمـ العبلمات ال ييتـ إالٌ بالمعنى األوير ،كىذا يعني أنو يمكف أف يككف لػػ :الػداؿ الكاحػد مػدلكالت

متعددة ،كأف كؿ قراءة جديدة يمكف أف تككف تفسي انر موتمفان.
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المبحث الثَّاني

العتبات َّ
صية
الن َّ

إف تحديد مصػطمح مػا ،يفػرض اسػتيبللو بػالتعريؼ المعجمػي كاالصػطبلحي ،كتتصػؿ ىػذه
ػكء

الرؤيػة باعتبػار العتبػات النصػية يبنيػة لغكيػة ،األمػر الػذم يفػرض عمينػا اعتبارىػا نصػان ،فػي
ُّ
معادلػة مركزيػة ىػي أف القصػيدة تسػاكم الػنص المكتػكب فػي حػد ذاتػو بإ ػافة مجمػؿ العتبػات إليػو،
كلمػا كػاف الػنص يبنيػة لغكيػة كالعتبػات المجػاكرة كػذلؾ ،فػإف ىػذا يوػكؿ اعتبارىػا نصػان ،كتقكدنػا ىػذه
الرؤية إلى التعريؼ بيا لغةن كاصطبلحان.
ُّ

العتبات في المغة

ُّ
يس ػ يكفةي البػ ً
ػاب التػػي
العتىىب ػةي :أ ٍ
لقػػد أكرد أصػػحاب معػػاجـ المغػػة العربي ػة فػػي مادتيػػا أف المفػػردة ى
ػب
كعتىبػ ه
العٍميػػا ،كالجمػػع :ىعتىػ ه
كعتىػ ي
ػب ىعتىب ػةن :اتوػػذىا ،ى
كعتػ ى
ػب الػػد ىرج ،ى
العتىػ ي
ػب ى
ػات ،ك ى
العتىىب ػةي ي
تيكط ػ،ي؛ كقيػػؿ :ى
ككؿ ًمر و
الدرًج :مرًاقػييا إًذا كانت مف ىو ىشب؛ ُّ
قاة منيا ىعتىبةه(.)1
ٍ
ى ى
يس ػ يكفةي البػ ً
العٍميػػا منييمػػا ،كمػػا
(م ىحرىك ػةن) :أ ٍ
ػاب ،أك ي
كقػػد كرد فػػي القػػامكس المحػػيط أف ى
العتىىب ػةي ي
بابو :لـ أطى ٍ ،عتىىبتىوي(.)2
ىعتىٍب ي
ت ى

ػج منػو إلػى جيػة
تكاد تتفؽ معاجـ المغة عمى ىذا المعنى لمعتبة؛ حيػث إنيػا الممػر الػذم ىنم ي
ما ،أك المدوؿ الرئيسي الذم يؤدم كظيفة محددة في عبكر الدار.

العتبات في االصطبلح

إ افةن إلى الكقكؼ عند المعنى األساسي المعجمي لممصطمح يقت ي تحديد مجاؿ تكظيفو

الداللي كاستقراء حمكلتو المعرفية ،بحيث إف معانيو األساسية المعجمية قد تدلٌنا عمى بعض دالالتو
ٌ
االصطبلحية األورل.

لقػػد أكلػػت األبحػػاث ك ِّ
الد ارسػػات الغربي ػة اىتمام ػان بالغ ػان بد ارسػػة الػػنص الم ػكازم ،أك مػػا أسػػماه

الناقد الفرنسي "جيرار جينيت" بالعتبات ،أك بيكامش النص كما عند ىنرم متيراف ،أك العنكاف بصفة
عامػػة كمػػا عنػػد شػػارؿ كريفػػؿ ،كقػػد أثػػار مصػػطمح  paratexteا ػػطرابان فػػي الترجمػػة بػػيف المشػػارقة
كالمغارب ػػة؛ العتم ػػاد ُّ
النق ػػاد عم ػػى الترجم ػػة الحرفيػ ػة لمكمم ػػة الفرنس ػػية ،فم ػػنيـ م ػػف يترجم ػػو بالوط ػػاب

( )1لساف العرب ،ابف منظكر ،ج ،1دار صادر ،بيركت ،مادة (عتب)
الصػحاح ،ال ٌػرازم،
( )2القامكس المحيط ،الفيركز اباذم ،ج ،1مؤسسػة فػف ال ٌ
طباعػة ،مصػر( ،عتػب) :ينظػر موتػار ٌ

كالمنجد في المٌغة كاألعبلـ.
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المكازم ،أك اإلطار المكازم ،أك الجيار المقدماتي ،كمنيـ مف أطمؽ عميو المناصصات أك المناص
كالناقػػد سػػعيد يقطػػيف ،كمػػنيـ مػػف أسػػماه الػػنص الم ػكازم كمحمػػد بنػػيس ،أك الػػنص الوػػارجي كفريػػد

الزى ػػي ،أك المػ ػكازم النص ػػي كمحم ػػد الي ػػادم المط ػػكم ،أك النص ػػية المكازي ػػة كالموت ػػار حس ػػني ،أك
ا
الممحقػػات النصػػية كمحمػػد ويػػر البقػػاعي ،كيترجمػػو حميفػػي بػػك شػػعيب بالوطػػاب المحػػاذم ،كيسػػميو
ببلؿ عبد الرازؽ بالمكمبلت ،كيترجمو عبد اإللو قيدم بالمصاحبة النصية.

()1

بناء عمى ما سػبؽ نجػد أف مصػطمح العتبػات يرتػد فػي معنػاه ككظيفتػو بشػكؿ دقيػؽ كممػنيج
ن
إلى المصطمح الفرنسي  paratexteالذم يقابمو في العربية مفاىيـ متعددة ،يير أنيا ال توػرج عػف
المعنى المراد ذاتػو حيػث تػدكر فػي فمػؾ كاحػد ،ىػك كجػكد نػص ي ارفػؽ كيػكازم الػنص األصػمي ،حػدده
جي ػرار جينيػػت ب،ن ػو" كػػؿ مػػا يجعػػؿ مػػف الػػنص كتاب ػان يقتػػرح نفسػػو عمػػى ق ارئػػو أك بصػػفة عامػػة عمػػى

جميكره ،فيك أكثر مف جدار ذك حدكد متماسكة ،نقصد بو ىنا تمؾ العتبة ،بتعبير (بػكرويس) البيػك
الذم يسمح ِّ
لكؿ منا دوكلو أك الرجكع منو"(.)2

نبلحػظ أف المعنػى المغػكم لمعتبػة يبقػى ىػك المنطمػؽ األسػاس لممعنػى االصػطبلحي الػذم
يستمد منو لبو كجكىره ،كلما كانت العتبة لغةن ىي الممر الػذم ييسػمؾ لمكصػكؿ إلػى ىػدؼ مػا ،كانػت
النصػػكص ىػػي المػػداوؿ الرئيسػػية لقراءتيػػا؛ حيػػث تعػػد مػػف ُّ
عتبػػات ُّ
النصػػكص التمييدي ػة التػػي يعػ ِّػكؿ

أف ي ػػيء بع ػان مػػف
فيػان مػػف شػػ،نو ٍ
عمييػػا الكاتػػب فػػي جػػذب القػػارئ كالتػ،ثير عميػػو؛ كتقػػدـ كعيػان معر ٌ
أم
الجكانب المعتمة في النص اإلبداعي ،كىي عبارة عف" ممحقات نصية كعتبات نطؤىا قبػؿ كلػكج ٌ

ف ػاء داومػػي ،كالعتبػة بالنسػػبة إلػى البػػاب ،أك كمػػا يقػكؿ المثػػؿ المغربػي ":أوبػػار الػدار عمػػى بػػاب
الدار"! أك كما قاؿ جينيت نفسو في شكؿ حكمة":احذركا العتبات!"(.)3
ٌ

كيػرل حػػافظ المغربػي أف حميػػد لحمػداني قػػد تنبػػو إلػى مػػا يثيػره مصػػطمح الػنص المػكازم مػػف

ا ػػطراب إذا أوػػذنا بحرفيتػػو؛ لمػػا يت ػػمف مػػف " إشػػارة تيبعػػد إلػػى حػػد مػػا فك ػرة التفاعػػؿ بػػيف العتبػػات
ك ُّ
النصػػكص المرتبطػػة بيػػا ،فػػالمكازاة تحمػػؿ معنػػى االنفصػػاؿ ،أم أنيػػا تيقصػػي فكػرة االتصػػاؿ ،كلػػذلؾ

أف ييؤوػػذ بحرفيتػػو ،فالعبلقػػة القائمػػة بػػيف العتبػػات ك ُّ
النصػػكص التػػي
فاسػػتعمالنا لممصػػطمح ال ينبغػػي ٍ
أف ينف ػػي ذل ػؾ كج ػػكد اسػػتقبللية نس ػػبية لك ػ ِّػؿ
تنتمػػي إليي ػػا ىػػي عم ػػى األصػػح عبلق ػػات تفاعمي ػة ،دكف ٍ
( )1ينظػػر :لمػػاذا الػػنص المػكازم ،ص ،220-218 :كعتبػػات الٌػػنص فػػي ديػكاف "آدـ الػػذم ،"...ص ،45 :كعتبػػات
جيرار جينيت مف النص إلى المناص ،عبد الحؽ بمعابد ،ط ،1الدار العر ٌبية لمعمكـ ناشركف ،بيركت /لبناف،2008 ،
ص.43 :

النص إلى المناص ،ص.44 :
( )2عتبات جيرار جيينيت مف ٌ
األمامية)
الداومية
النص :البنية كالداللة ،عبد الفتاح الحجمرم( ،الغبلؼ الوارجي مف الكجية ٌ
( )3عتبات ٌ
ٌ
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جانب"( ،)1كككف المصطمح يت مف القرب كالبعد ،المشابية كاالوتبلؼ ،الداوؿ كالوػارج فػي الكقػت
نفسو ،أجد مصطمح العتبات يغني عف الكقكع في مثؿ ىذه اإلشكالية.

العتبػػات النصػػية ىػػي ذلػػؾ الػػنص المصػػاحب أك الػػنص الم ػكازم المطػػكؽ لمػػنص األصػػمي

كالتي تعنػي" ممحقػات كعناصػر تحػيط بػالنص سػكاء مػف الػداوؿ أـ الوػارج ،كىػي تتحػدث مباشػرة أك

يير مباشػرة عػف الػنص ،إذ تفسػره كت ػيء جكانبػو الغام ػة ،كتبعػد عنػو التباسػاتو كمػا أيشػكؿ عمػى

القػػارئ ،تيشػ ِّػكؿ العناصػػر المكازي ػة فػػي الحقيقػػة نصكص ػان مسػػتقمة"( ،)2إذف فالعتبػػات النصػػية وطػػاب
رئيسي كثانكم في آف كاحد يس ِّور لودمة شيء أور ىك النص ،مف وبلؿ اوتزاليا لجممة التصكرات
كالػ ُّػرؤل المرصػػكدة فػػي الػػنص،
كتقكده إلى يايتو.

ػػمف عبلمػػات ليػػا طريقتيػػا الواصػػة فػػي التعبيػػر التػػي تيشػ ِّػيد الػػنص

كتعد العتبات بمثابػة رسػائؿ مشػفرة ،م ػمنة بعبلمػات دالػة ِّ
كمعبػرة ،كمشػبعة بػرؤل الكاتػب،

كمسننة بشفرة لغكيةِّ ،
يفككيا المستقبًؿ ،يكيؤكليا بمغتو الكاصػفة ،حيػث
يغمب عمييا الطابع اإليحائي،
ٌ
اعتبرىػػا كمػػكد دكشػػيو" منطقػػة يام ػػة كمبيمػػة يصػػعب تحديػػدىا ،ينػػدمج فييػػا نسػػقاف مػػف األنظمػػة:

ِّ
النظػػاـ االجتمػػاعي مػػف وػػبلؿ مظي ػره اإلشػػيارم ،كاألنظمػػة المنتجػػة أك المنظمػػة لممعنػػى"( ،)3حيػػث
ً
المرسؿ إليو فيساىماف في التكاصؿ المعرفي كالجمالي.
يتبادليا المرسؿ ك ى
آليةن جديدةن يمج ،إلييػا الناقػد لمػراكدة آفػاؽ الػنص ،كىػي فػي الكقػت ذاتػو مفتػاح
كتعد العتبات ٌ
ميػػـ لمكشػػؼ عػػف فنيػة الػػنص كشػػعريتو ،فيػػي" مػػنجـ مػػف األسػػئمة بػػدكف أجكبػػة"( ،)4تفػػتح األفػػؽ أمػػاـ

البنى العميقة في النص اإلبداعي.
القارئ لمتفسير كالت،كيؿ ،كاثراء النص مف وبلؿ الكشؼ عف ي

ابتداء مف اسـ
يير أف  PH.Lejeuneيرل أنيا " نص ىامشي يكجو القراءة بصفة عامة
ن
الكتاب ،كالعنػكاف الرئيسػي ،كالعنػاكيف الفرعيػة ،حتػى لعبػة المقدمػة المبيمػة"( ،)5إالٌ أف العتبػات تبقػى
إشارات دالة عمى النص ،كوطابػان قائمػان بذاتػو؛ ككنيػا شػبكة دالليػة ييفتػتح أك ييوتػتـ بيػا الػنص ،فيػي

النػادم األدبػي
النقػد ،مػج ،12عٌ ،46
( )1عتبات الػنص األدبػي (بحػث نظػرم) ،حميػد لحمػداني ،مجمػة عبلمػات فػي ٌ
بجػػدة ،شػكاؿ1423ق ،ص ،8 :نقػبلن عػػف :عتبػػات الػػنص كالمسػػككت عنػػو(قراءة فػػي نػػص شػػعرم) ،حػػافظ المغربػػي،
جامعة الممؾ سعكد ،بحث مستؿ مف االنترنت.Faculty.ksu.edu ،

النص المكازم ،ص.221 :
( )2لماذا ٌ
النص في ديكاف " آدـ الذم "...ص46 :
( )3عتبات ٌ
السيميكطيقا كالعنكنة ،ص.84 :
(ٌ )4
النص في ديكاف " آدـ الذم "...ص46 :
( )5عتبات ٌ
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أف يثبت فيو قصده برمتو
إذف مرجع يت مف بداومو العبلمة كتكثيؼ المعنى ،بحيث يحاكؿ المؤلؼ ٍ
كميان أك جزئيان.
لقد أصبح مف ال ركرم -قبؿ ُّ
الدوكؿ إلى النص -الكقكؼ عنػد عتباتػو ،كمسػاءلتيا بشػكؿ

عميؽ كدقيؽ ،قصد تحديد بنياتيا ،كاستقراء دالالتيا ،كرصد كظائفيا ،ألف تمؾ " العناصر المكجكدة

عمى حدكد النص ،داومو كوارجو في آف ،تتصؿ بو اتصاالن يجعميا تتداوؿ معػو إلػى حػد تبمػغ فيػو

أف يشػتغؿ
درجػة مػف تعيػيف اسػتقبلليتو ،كتنفصػؿ عنػو انفصػاالن يسػمح لمػداوؿ النصػي ،كبنيػة كبنػاء ٍ
كين ػػتج دالليت ػػو"( ،)1فالشػ ػكؿ ميم ػػا ك ػػاف يحم ػػؿ دالالت معين ػػة ،سػ ػكاء ك ػػاف يقص ػػدىا المب ػػدع أك ال
يقصػػدىا ،كتؤوػػذ ىػػذه الػ ٌػدالالت الش ػكمية بعػػيف االعتبػػار فػػي ق ػراءة الػػنص اإلبػػداعي كت،كيمػػو تفسػػي انر
كتحميبلن ،تشريحان كتركيبان.
ت،سيسان عمى ما سبؽ يمكف القكؿ ب،ف العتبات النصية قد أعادت االعتبار إلى قراءة جكانب

أساس ػػية ف ػػي ال ػػنص اإلب ػػداعي كمحاكرتي ػػا ،ظػ ػ ٌؿ التعام ػػؿ معي ػػا ىامش ػػيان إل ػػى كق ػػت قري ػػب ،فاتجي ػػت
ِّ
وفي ػ ػة تكم ػػف ومػ ػػؼ" العن ػ ػكاف
الد ارسػ ػػات النصػ ػػية إلػ ػػى كػ ػ ِّػؿ مػ ػػا يكتنػ ػػؼ العمػ ػػؿ األدبػ ػػي مػ ػػف دالالت ٌ
األساسي ،العنكاف الفرعي ،العناكيف الداوميػة ،المقػدمات ،الممحقػات أك ال ِّػذيكؿ ،التنبييػات ،التكطئػة،
التقديـ ،الفاتحػة ،المبلحظػات اليامشػية تحػت الصػفحات ،النيايػات ،األيقكنػات ،العبػارات التكجيييػة،

فكػرة الكتػاب ،األمثمػة ك ُّ
الشػركحات ،اإلىػداءات ،الرسػائؿ ،المػذكرات ،اليكميػات ،األنمػاط األوػرل مػف
العبلمػػات كاإلشػػارات الثانكيػػة ،مثػػؿ الموطكطػػات المنسػػكوة ،أم تكقيعػػات المؤلِّ ػؼ ككتابتػػو الوطي ػة
األصمية ،كك ٌؿ ىذه المعطيػات تحػيط بػالنص مػف الوػارج ،كىػي عتبػات أكليػة بيػا نػدوؿ إلػى أعمػاؽ
النص كف اءاتو الرمزية المتشابكة(.)2

يتبػيف ممػػا سػػبؽ أف عتبػات الػػنص تيمثِّػؿ قنطػرة أساسػية تميػػد لمػ ُّػدوكؿ إلػى الػػنص ،لػػذا ال بػ ٌػد
مف اجتيازىا ،كمفتاحان ميمان مف مفػاتيح الػنص ال بػد مػف التسػمح بػو قبػؿ وػكض يمػار ىػذا المعمػار

األدبي ،كاالٌ يرفض ىذا النص استقبالنا ك يكؼ في معماره الفني.

المتعاليات َّ
صية عند جيرار جينيت
الن َّ

يعد الناقد الفرنسي جيرار جينيت مف كبار ُّ
النقاد الػذيف ظيػركا فػي العقػكد األويػرة مػف القػرف

العشػ ػريف ،كأكؿ م ػػف وص ػػص كتابػ ػان ك ػػامبلن ح ػػكؿ العتب ػػات النص ػػيةُّ /
النص ػػكص المكازي ػػة ف ػػي كتاب ػػو
(عتبات 1987ـ).

النص المكازم ،ص219 :
( )1لماذا ٌ
السيميكطيقا كالعنكنة ،ص.105
( )2ينظرٌ :
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مػا الػذم يجعػؿ مػف نػص مػا نصػان أدبيػان تسػاؤالن طرحػو جيػرار جينيػت منػذ كتابػو "مػدوؿ

لجػامع ال ٌػنص" ،كمػرك انر بكتابػو "أطػراس" ،ككصػكالن إلػى كتابػو "عتبػػات"؛ لتػ،تي اإلجابػة متدرجػة وػػبلؿ

ىػذه الكتابػات النقديػة الػثبلث ،إذ بػدأ فػي كتابػو "مػدوؿ لجػامع الػنص" "ممػا يصػنع شػعرية المحكػي،

كمما يميز المحكي عف ييره ،ليفتح ممرات عبر منيا إلى البحث فيما ينسج مف المحكي نصان ،إلى

مكاشػفة دقػائؽ تشػكمو لتقصػي حقيقػة انتمائػو كأجناسػيتو"( ،)1فيجعػؿ مػف جػامع الػنص ،أك معماريػة

لمشعرية فيقكؿ" :ليس النص ىك مك كع ِّ
النص حبلن ليذه اإلشكالية ،كمك كعان ِّ
الشعرية كانما جامع
النص".

()2

عدؿ جينيت مف آرائو لي،تي بالمتعاليات النصػية فػي كتابػو "أطػراس" نتيجػة بحثػو الػدائب
ثـ يي ٌ
النصػكص األدبيػة كتميزىػا ،فيجعػؿ منيػا مك ػكعان جديػدان ِّ
عف ِّ
الشػعرية التػي تتجػاكز ُّ
لمشػعرية عرفيػا

بقكلو ":ك ٌؿ ما يجعؿ نصان ما في عبلقة وفية أـ جمية مع ييره مف ُّ
النصكص".

()3

لقػػد حصػػر جينيػػت العبلئػػؽ النصػػية التػػي تنػػتظـ التعػػالي النصػػي فػػي ومسػػة أ ػػرب ىػػي:

النص المكازم /العتبات ،الميتانص ،النص الجامع ،التعالي النصي.
التٌناصٌ ،
 .1التّناصintertextualité :

أف يتجسػد فػي ثبلثػة
كىك " الح كر الفعمي لػنص داوػؿ نػص آوػر" ك يمكػف ليػذا الح ػكر ٍ
أشكاؿ كبرل( )4ىي:
َّ
كيصرح فيو بالح كر ،كىك شكؿ

الشاهد  :la citationكىك الذم يمتزـ فيو بحرفية النص ،ي
تقميدم يقكـ عمى ك ع المزدكجتيف ،كاإلحالة عمى المرجع فيو يير إلزامية.

السلرقة األدبيَّلة le plagiat :ال يػتـ فييػا التصػريح باسػتعارة نػص عمػى الػريـ مػف اقتباسػو

َّ
حرفيان.

النص عند" جيرار جينيت "مف األطراس إلى العتبات ،سميمة لككػاـ ،التٌكاصػؿ ،ع ، 23جػانفي،2009 ،
( )1شعرٌية ٌ
ص.32 :
لمنشػػر ،الػ ٌػدار البي ػػاء/
( )2مػػدوؿ لجػػامع الػ ٌػنص ،جي ػرار جينيػػت ،ترجمػػة :عبػػد الػػرحمف أيػػكب ،ط ،2دار تكبقػػاؿ ٌ
بيركت ،1986 ،ص.94 :
( )3المرجع السابؽ :ص.90 :
)4(Gérard Genette: Palimpsestes , Editions du seuil , paris 1982, p.8
النص عند" جيرار جينيت "مف األطراس إلى العتبات ،ص.34 :
نقبلن عف شعرية ٌ
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 التَّعريض أو االلماع l'allusion:كفيو ال ييؤوذ النص بحرفيتػو ،كال ييصػرح بعمميػة االسػتعارة
التػي يفتػرض أف تكػكف قػد حػدثت بػيف نػص كآوػر ،فشػكمت ح ػك انر قػد يكػكف صػريحان أك
م م انر.

أف التنػاص عنػد جيػرار جينيػت يػرتبط بمجمػكع التفػاعبلت القائمػة بػيف ُّ
النصػكص
نبلحػظ ٌ
األدبية عف طريؽ عدة آليات ،كاالستشياد كالسرقة كالتمميح كما يشبو ذلػؾ مػف الق ػايا التػي بنيػت
عمػى أسػاس فكػرة " تبلقػح الُّنصػكص عبػر المحػاكرة كاالسػتمياـ كاالسػتنتاج بطريقػة كاعيػة أك ييػر
كاعية "(.)1

َّ .2
النص المصاحب /العتباتLe para texte :
لق ػػد جع ػػؿ جيني ػػت م ػػف العتب ػػات أك ُّ
النص ػػكص المص ػػاحبة "مجمكع ػػة االفتتاحي ػػات الوطابيػ ػة
المصاحبة لمنص أك الكتاب"( ،)2كباتت تي ِّ
شكؿ"مجمكعة مف ُّ
النصكص تيؤطِّر كتككف مداوؿ لمكتػاب،

فتي ِّ
شكؿ بذلؾ منطقة بيف وارج النص كالنص ،بحيث يجب المركر عبرىا لكلكجػو"( ،)3كالتػي تيعػد مػف
أىػـ عناصػر المتعاليػات النصػية كالتػي تقػكـ عمييػا بنايػات الػنص ،كيػ،تي الػدكر المباشػر لد ارسػة

العتبات متمثبلن في نقؿ مركز التمقي مف النص إلى النص المكازم ،كىك األمر الذم عدتو ِّ
الدراسات

ميما في دراسة ُّ
النصكص المغمقة.
النقدية الحديثة
ن
مفتاحا ن

تقتػرح العتبػات نفسػيا عمػى" القػارئ كمنظكمػة فكريػة أك ثقافيػة أك إيديكلكجيػة أك دينيػة أك
فمسفية ،عتبة ال يمكف تجاكزىا أك تيميشيا ،فح كرىا مثقؿ بالم مر كالجمي ،بالمعمف كالمسككت
عنػو( ،")4حيػث تيمثِّػؿ العتبػات المتعػددة كالمتنكعػة معػابر المتمقػي إلػى الػنص اإلبػداعي؛ إذ ىػي أكلػػى
تح ُّ
ػالركح -جسػد
ػؼ – ك ُّ
المؤشرات الدالة عمى عالـ النص ،كالمغرية لممتمقػي عمػى اكتشػافيا ،كىػي " ي
النص حائمةن حكلو ،تمنحو حيك و
ات متجددةن "(.)5
قسـ جينيت عتبات النص إلى النص المحيط ،كالنص الفكقي (.)6
يي ِّ
السيميكطيقا كالعنكنة ،ص.103 :
(ٌ )1
النص إلى المناص ،ص.44 :
( )2عتبات جيرار جينيت مف ٌ

النص في ديكاف " آدـ الذم "...ص46 :
( )3عتبات ٌ
( )4شػػعرٌية ُّ
النصػػكص المكازيػػة فػػي دكاكيػػف عبػػد ا﵀ حمػػادم ،ركفيػػة بػػك ينػػكط ،جامعػػة فنتػػكرم ،قسػػنطينة ،الج ازئػػر،
 ،2007/2006د.ص.
النص كالمسككت عنو" قراءة في نص شعرم" ،د ،ص.
( )5عتبات ٌ
النص إلى المناص ،ص.50-49 :
( )6ينظر :عتبات جيرار جينيت مف ٌ
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 الل َّللنص المحللليط :كى ػػك كػ ػ ٌؿ م ػػا يح ػػيط ب ػػالنص ،كي ػػدكر ف ػػي فمك ػػو ،ككػ ػ ٌؿ م ػػا يتعم ػػؽ ب ػػالمظير
الوارجي لمكتاب مف مصاحبات مف اسـ الكاتب ،العنكاف الرئيسي ،العنػكاف الفرعػي ،الصػكرة

المصاحبة لمغبلؼ ككممة الناشر.

 الل َّ
كيتمث ػ ػؿ فػ ػػي كػ ػ ِّػؿ الوطابػ ػػات المكجػ ػػكدة وػ ػػارج الكتػ ػػاب ،كاالسػ ػػتجكابات،
للللنص الفلللللوقي :ى
المراسبلت الواصة ،الندكات ،المؤتمرات.

كيمكف تك يح ىذه األقساـ كما يندرج تحتيا مف وبلؿ الرسـ التك يحي:

العتبات النصية
"النصوص الموازية"
النص المحيط
"العتبات المحيطة"
النص المحيط النشري
غبلف ،جبلدة ،كممة الناشر

النص المحيط التأليفي
اسم الكاتب ،العناوين الرئيسية
والفرعية

النص الفوقي
"العتبات الفوقية"
النص الفوقي النشري
قائمة المنشورات ،دار النشر

النص الفوقي التأليفي

النص الفوقي العام
المقا ات الصحفية ،واإلذاعية،
والتمفزيونية

النص الفوقي الخاص
المراسبلت ،المذكرات الحميمة

ىػذه العتبػات ىػي عبلمػات ليػا كظػائؼ عديػػدة ،فيػي تومػؽ لػدل المتمقػي مجمكعػة مػػف
الريبات كاالنفعػاالت التػي تدفعػو إلػى اقتحػاـ الػنص برؤيػة مسػبقة فػي يالػب األحيػاف فالعتبػات
الزو ػرة بػػركح
بالدفعػػة ا
النصػػية "عبلمػػات داللي ػة تشػػرع أب ػكاب الػػنص أمػػاـ المتمقػػي ،القػػارئ كتشػػحنو ٌ
الكلكج إلى أعماقو"(.)1

ت،سيسان عمى مػا سػبؽ يعػد الحػديث عػف العتبػات النصػية كالمحيطػة حػديثان عػف شػعرية شػكؿ
ككؿ ،ييسيـ فييا الوطاب الماحكلي لمنص أىمية بالغة في فيـ ُّ
النصكص مف الداوؿ ،كالكشؼ عف
ائيان.
يمك يا ،كامكانية التعامؿ معيا قر ٌ

( )1عتبات النص ،ص.40 :
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 .3الميتانصMeditate :
النص ٌػية " الػذم يعػرض نفسػو
ِّ
يعرفو جيػرار جينيػت بقكلػو ":أ ػع تحػت مصػطمح " مػا فػكؽ ٌ
ػالنص
قياسا عمى ٌ
الزكج التٌقابمي المغة /المغة الكاصفة ،عبلقة الكصؼ النصػي التػي تيقػرف التحميػؿ ب ٌ
ن
()1
المحمػؿ ،كينػتج نقػاد األدب منػذ قػركف( نصػان كاصػفان) دكف عمػـ مػنيـ بػذلؾ"  ،كيمكػف القػكؿ ب،نػو:
أحيانا"(.)2
أف يذكره
ن
"عبلقة التعميؽ الذم يربط نصان بآور ،يتحدث عنو دكف ٍ
 .4التّعالق ال ّنصي :Hypertextualité
كي ِّ
عرفػو جينيػت بقكلػو ":إننػي أيس ِّػمي إذان
يطمؽ عميو التحكيؿ النصي أك االتسػاعية النصػية ،ي
نصان ناسوان ك ٌؿ نص مشتؽ مف نص سابؽ بكاسػطة التحكيػؿ البسػيط كالتحكيػؿ ييػر المباشػر الػذم

نسػػميو محاكػػاة"( ،)3كىػػك عبػػارة عػػف عبلقػػات تحكيػػؿ كمحاكػػاة تػػتحكـ فػػي الػػنص ،فيػػك" ك ػ ٌؿ عبلقػػة
جامعػ ػػة ل ػ ػػنص "ب" كػ ػػنص الح ػ ػػؽ( )hypertexteبػ ػػنص "أ " ك ػ ػػنص س ػ ػػابؽ ( ،) hypotexteكال
كلكف كجكده عمى حالتو المعركفة مرىكف بالنص أم بمعنى ينتج
النص "ب" عف ٌ
يتحدث ٌ
النص "أ"ٌ ،
أف يذكره أك يصرح بو "(.)4
عنو بكاسطة التحكيؿ" "Transformationدكف ٍ
 .5جامع َّ
النص :Architexte
تتحدد "فػي األنػكاع الفنيػة كاألجنػاس األدبيػة :شػعر -ركايػة -بحػث...إلخ ،إنػو بمثابػة تنمػيط

دبيػة"( ،)5كىػك
تجريػدم ،يسػتند إلػى تحديػد وصػائص شػكمية كقكالػب بنيكيػة لؤلنػكاع األ ٌ

ػرب مػف

التعالي النصي يعرفو جيرار جينيت في كتابو مػدوؿ إلػى جػامع الػنص بقكلػو" :كأويػ انر أ ػع

ػمف

(التعالي النصي)عبلقة التداوؿ التي تيقرف النص بموتمؼ أنمػاط الوطػاب التػي ينتمػي الػنص إلييػا،
كفي ىذا اإلطار تدوؿ األجنػاس كتحديػداتيا التػي تعر ػنا ليػا ،كىػي المتعمقػة بالمك ػكع كالصِّػيغة
ك ِّ
الشكؿ كييرىا ،كلنصطمح عمى المجمكع حسب ما يحتمو المكقؼ (جامع النص) ".

()6

يير ِّ
أف ىناؾ عبلقات كطيدة بيف ىذه األنمػاط الومسػة مػف التعاليػات النصػية ،كلكػف يبقػي

النص المكازم( العتبات) مف أكثر المفاىيـ شيكعان.
ٌ
النص ،ص.90 :
( )1مدوؿ لجامع ٌ

السيميكطيقا كالعنكنة :ص.112-79 :
(ٌ )2
النص عند" جيرار جينيت "مف األطراس إلى العتبات ،ص.34 :
( )3شعرية ٌ
النصكص المكازية في دكاكيف عبد ا﵀ حمادم ،د .ص.
( )4شعرية ي
السابؽ ،نفس الصفحة.
( )5المرجع ٌ
السابؽ :ص.91 :
( )6المرجع ٌ
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وظائف العتبات

أ حى لمعتبات النصية أىميتيا البالغة كالمثيرة في المقاربػات النقديػة المعاصػرة ،تنبثػؽ مػف

اللي ػػة،
ككني ػػا تمتم ػػؾ نظري ػػة واص ػػة بي ػػا ،تتف ػػاكت م ػػف وبللي ػػا ف ػػي ق ػػدرتيا التكص ػػيمية ،كق ػػدراتيا ٌ
الد ٌ
كارتباطاتيا بالم مكنات النصػية ،حيػث تيمثِّػؿ كحػدة اتصػاؿ فعػاؿ ،كمفتػاح داللػي أساسػي فػي ف ِّ
ػض

النصػػكص األدبيػة ،كال سػ ٌػيما ِّ
مغػػالؽ ُّ
الشػعرية منيػػا ،فيػػي مػػف جيػػة كحػػدة معرفيػة مسػػتقمة بػػذاتيا ،ليػػا
كيانيا الواص بيا ،كدالئميا التي تعبر عنيا ،كمف جية أورل سمة كظيفية مرتبطػة ب،دائيػا كاثرائيػا

لمنص الذم تتعالؽ معو ،فيي" كمتكاليػة تبػدأ كمػا ُّ
الشػعاع ريا ػيان ،يبػدأ مػف نقطػة محػددة إلػى مػا ال
نياية باتجاه كاحػد؛ لتوتػرؽ الػنص ،كتسػبر أيػكاره ،فتكػكف العتبػات نقطػة البدايػة ،كيكػكف الػنص ىػك

الف اء البلمتناىي"( ،)1الذم يمج إليو القارئ محمبلن كمؤكالن كمفس انر؛ لمكصكؿ إلى مقاصػده كايحاءاتػو

كتعالقاتو النصية.

كلم ػػا كان ػػت العتب ػػات" نصػ ػان ،كلك ػػف ن ػػص يػ ػكازم ال ػػنص األص ػػمي ،ال يع ػػرؼ إال ب ػػو ،كم ػػف
()2
أف تكػكف م اريػا ُّ
لمنصػكص ،تعكػس مػا يعترييػا مػف إسػقاطات ذاتيػة كدالليػة
وبللو"  ،استحقت بذلؾ ٍ

يديكلكجي ػة ،فيػػي التػػي" سػػتقكد المتمقػػي /القػػارئ إلػػى مركػػز االنفعػػاالت ،كحركي ػة الحيػػاة فػػي مسػػالؾ
كا
ٌ
الػنص ،كسػينتج عػف التفاعػؿ معيػا الريبػػة التػي سػتدفع إلػى البحػث عػف كػ ٌؿ مػا يتعمػؽ بيػا بػيف ثنايػػا
النص نفسو"(.)3

كلمػػا كانػػت د ارسػػة األعمػػاؿ األدبيػة تػػتـ مػػف وػػبلؿ إطػػاريف :األكؿ الػػنص الرئيسػػي ،كاألوػػر

اإلطػػار الوػػارجي لمػػنص المتمثػػؿ بالعتبػػات( ،)4بػػدأ االىتمػػاـ بالعتبػػات كصػػار درسػػيا ينػػدرج "

ػػمف

سياؽ نظرم كتحميمي عاـ ،يعتني بإبراز ما لمعتبات مػف كظيفػة فػي فيػـ وصكصػية الػنص ،كتحديػد

الداللية ،كىػك اىتمػاـ أ ػحى فػي الكقػت الػراىف ،مصػد انر لصػياية أسػئمة
جانب أساسي مف مقاصده ٌ

دقيقػػة تعيػػد االعتبػػار ليػػذه المحافػػؿ النصػػية المتنكعػػة األنسػػاؽ؛ كقكف ػان عنػػد مػػا يميزىػػا كيعػػيف ط ارئػػؽ

اشتغاليا"( ،)5حيث تشرع أماـ المتمقي الطريؽ القتحاـ النص ،كسبر أيكاره.

( )1اشػػتغاؿ العتبػػات فػػي ركايػػة " مػػف أنػػت أييػػا المػػبلؾ" د ارسػػة فػػي المسػػككت عنػػو ،مجمػػة ديػػالي ،ع،2010 ،47
ص.666:

النص إلى المناص ،ص.28 :
( )2عتبات جيرار جينيت مف ٌ
الن ػػادم األدب ػػي الثق ػػافي بج ػػدة ،م ػػايك،2007
( )3عتب ػػات ال ػ ٌػنص ،باس ػػمة درم ػػش ،مجم ػػة عبلم ػػات ،م ػػج ،16جٌ ،61
ص.40:
السيميكطيقا كالعنكنة ،ص.102 :
( )4ينظر ٌ
النص :البنية كالداللة ،ص.7 :
( )5عتبات ٌ
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لقد تعددت مك كعات العتبات ،كتنكعت مجاالتيا ككظائفيا ،تبعان لمػا أيريػد ليػا مػف دالالت

مركزية كىامشية تحاكر النص ،رصدىا عبد المجيد عمكم إسماعيمي

()1

في:

إخبارية :تكمف أساسان في اإلشارة إلى اسـ الكاتب ،كدار النشر ،كتاريخ النشر مػف
 .1وظيفة
َّ
مقصدية ما ،أك عمى سيركرة ت،كيمية معينة متصػمة بالكاتػب مػف جيػة
جية ،كاإلحالة عمى
ٌ
أورل.

للمية الل َّللنص :فػػالعنكاف عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ال الحصػػر ،باعتبػػاره عتبػػة أساسػػية
 .2وظيفلللة تسل َّ
كنصان صغي انر داوؿ نص كبير ،ييحيؿ عمى اسـ الكاتب.

 .3وظيفة التعيين الجنسي :فاندراج النص

مف سمسمة أدبية معينة(ركاية ،شػعر ،مسػرحية،

قصة) تبرر كجكده في اإلنتاج األدبي.
 .4وظيفلللة تحديلللد مضلللمون َّ
اللللنص ومقصلللديتي :كي ػػطمع بي ػػذا ال ػػدكر كػ ػ ٌؿ م ػػف العن ػػاكيف
الداوميػة ،كعنػكاف صػػفحة الغػػبلؼ ،كالوطػػاب التقػػديمي ،كالتنبييػػات قصػػد إبػراز الغايػػة مػػف
ت،ليؼ الكتاب.

الس لري لمقللارئ مللن البلنللص إلللى الل َّلنص :بحيػػث إف القػػارئ يػػؤدم كظيفػػة
 .5وظيفللة العبللور ِّ

تحقي ػ ػؽ الويػ ػػاؿ ،كتويي ػ ػػؿ الحقيقػ ػػة ،كعمي ػ ػػو -فمجمػ ػػكع ىػ ػػذه العتب ػ ػػات -بموتمػ ػػؼ أدكارىػ ػ ػا
ككظائفيا -تجسر التكاصؿ بيف وارج النص كداومو.

ممػ ػػا سػ ػػبؽ يت ػ ػػح لنػ ػػا اسػ ػػتقطاب العتبػ ػػات لبػ ػػؤرة التركيػ ػػز إلػ ػػى جانػ ػػب الػ ػػنص الرئيسػ ػػي،

كاستحكاذىا عمى االىتماـ النقدم في العصر الحديث ،ككنيا " تسعى إلى تقشير جيكلكجيا المعنى،

بػػكعي يحفػػر فػػي التفاصػػيؿ كفػػي الػػنص األدبػػي الػػذم يحمػػؿ فػػي نسػػيجو تعدديػػة ،كظػػبلالن لنصػػكص

أورل"(.)2

كقػػد حصػػر جميػػؿ حمػػداكم كظيفػػة العتبػػات فػػي بعػػديف متكػػامميف :شػػكمي تزيينػػي ،كتػػداكلي
تػػ،ثيرم ،بقكلػػو" كلعتبػػات الػػنص كظيفتػػاف :كظيفػػة جماليػػة تتمثػؿ فػػي تػزييف الكتػػاب كتنميقػػو ،ككظيفػػة

( )1عتبػػات الػ ٌػنص :مقاربػػة نظريػػة ،عبػػد المجيػػد عمػػكم إسػػماعيمي ،بحػػث مػػف االنترنػػت ،الثبلثػػاء13 ،اذار /مػػارس،
http//www.tafilaltnews.com. ،18 -26 ،2012
النص المكازم ،جميؿ حمداكم
( )2شعيب حميفي ،نقبلن عف :لماذا ٌ
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تداكليػة تكمػف فػي اسػتقطاب القػػارئ كاسػتغكائو ،فتش ِّػجعو عمػى تصػفح الكتػػاب فػي البدايػة ثػـ االقتنػػاع
بالكتاب كاقتنائو"(.)1

يير أف العتبات النصية ال تكمف أىميتيا في أنيا " تيعيف الكتاب كمنتكج سمعي قابؿ ِّ
لمشراء

كاالستيبلؾ مف طرؼ القارئ"( ،)2حيث تكفر لممتمقي مجاالن يساعده عمى تمقي النص كاقامة عبلئػؽ

تكاصػػمية معػػو ،أك مػػف ككنيػػا " تكشػػؼ عػػف البنػػى العميقػػة لمكتػػاب"( ،)3أك مػػف ككنيػػا تتمتػػع بكظػػائؼ
داللية كجمالية كتداكليػة ،كتتحػدث عػف الػنص بالشػرح كالتفسػير كالتك ػيح

()4

فحسػب ،كلكػف أىميتيػا

تكمػػف أساس ػان فػػي" وصكص ػػيتيا كنصػػكص تطػػرح بػػدكرىا مش ػػاكميا الواصػػة بػػالقراءة ،كتثيػػر أس ػػئمة
بوصكص مككناتيا ككظائفيا الموتمفة "(.)5

يت ح مف وبلؿ ما سبؽ أف العتبات النصية تمكف مف الكقكؼ عمى األسس الجمالية التي

تحتكييا ُّ
النصكص ،كمف ثـ فيـ معانييػا الفيػـ العميػؽ ،مػف وػبلؿ شػحف القػارئ بشػكؽ دفػيف يجذبػو
نحك النص لمكقكؼ عند أس ارره التي لف يبكح لو بيا إال بمحاكرتو كمحاكرة عتباتو.

النص المكازم ،جميؿ حمداكم ،مجمة الكرمؿ ،ع ،2009 ،89 -88ص.221 :
( )1لماذا ٌ
النص إلى المناص ،ص.32 :
( )2عتبات جيرار جينيت مف ٌ
السابؽ ،ص.31 :
( )3المرجع ٌ

النص المكازم ،ص.221-220 :
( )4ينظر :لماذا ٌ
النص في ديكاف " آدـ الذم "...ص46 :
( )5ينظر :عتبات ٌ

33

المبحث الثَّالث

العتبات و َّ
النص ِّ
الشعري
الفضا َّ
النصي

لقد أ حى االىتماـ بشكؿ الداؿ ،كاشتغالو فكؽ ف اء الصفحة ذا أىميػة تعبيريػة واصػة فػي
النصػػكص ِّ
ُّ
أف أصػػبحت الت ػ،ثيرات الطِّباعي ػة كالمرئي ػة مصػػد انر جديػػدان لمطاقػػة
الش ػعرية المعاص ػرة؛ بعػػد ٍ
التعبيري ػة لمػػنص ،م ػػيفة إلػػى قػػدرات القصػػيدة الكثيػػر ،فالف ػػاء النصػػي ىػػك" الف ػػاء الػػذم يحتػػكم
الداؿ الوطي ،كبذلؾ يبقػى المعطػى المقػدـ فػي إطػاره مجػرد نػص مقػدـ لمقػراءة كىػك الف ػاء الوطػي
أف تتػػرؾ حريػػة االوتيػػار لمش ػوص الػػذم
الػػذم يعتبػػر مسػػاحة محػػدكدة ،كف ػػاء موت ػا انر كداالن بمجػػرد ٍ
يكتب"(.)1
كيعد الف اء النصي مف أىـ سػمات ِّ
الشػعرية كتحققيػا الفعمػي فػي الػنص حيػث " ييش ِّػكؿ وطػان
الص ػياية الوػػارجي ،كىػػك م ػا ال يمكػػف تجاىمػػو أك إيفالػػو ل ػػركرة الحاجػػة إليػػو فػػي سػ ِّػد
مكازي ػان لوػػط ِّ

البنية ِّ
الشعرية "( ،)2ممػا يعمػؿ عمػى ثػراء الػنص كاتسػاعو،
الفجكات ٌ
الداللية كالتركيبية ،التي تتعمدىا ي
كىذه" أكلى كظائؼ الشاعرية في حرؼ النص عف مساره العادم إلى كظيفتو الجمالية "(.)3
كيعمػػد ُّ
الش ػعراء فػػي تجسػػيدىـ لمف ػػاء النصػػي إلػػى االسػػتناد إلػػى مػػا يسػػمى بقػػانكف " اليػػدـ

كالبنػػاء" حيػػث تحتػػكم عمميػػة ِّ
الش ػعر عمػػى شػػقيف" أحػػدىما انح ػراؼ كىػػدـ لؤلنمػػاط التعبيري ػة العادي ػة،

كثانييما إعادة بنائيا كتصحيحيا؛ كلكي يقكـ ِّ
أف يفقد معنػاه فػي نفػس
الشعر بكظيفتو مف ال ركرم ٍ
المحظػػة التػػي يعثػػر فييػػا عميػػو مػػف جديػػد فػػي كعػػي القػػارئ ك ػػميره"( ،)4حيػػث يقػػكـ الشػاعر بتحطػػيـ

كيش ِّػيد عمػى أنقا ػيا قكاعػد كدالالت جديػػدة "
بعػض القكاعػد الم،لكفػة فػي إنتػاج المعػػاني كال ٌػدالالت ،ي
تفقػد المفػػردات معيػػا داللتيػػا الك ػعية ،كعبلقاتيػػا السػابقة ،لتحمػػؿ أبعػادان جديػػدة متعػػددة ،كاحتمػػاالت
()5
ػتج معيػػا الكظيفػػة ِّ
متغي ػرة سػػابحة فػػي ف ػػاء الػػنص ِّ
ػنح
الش ػعرية"  ،كالتػػي تىمػ ي
الش ػعرم ،تمػػؾ التػػي تىنػ ي

( )1ال ٌش ػػكؿ كالوط ػػاب "م ػػدوؿ لتحمي ػػؿ ظ ػػاىراتي" ،محم ػػد الم ػػاكرم ،ط ،1المرك ػػز الثٌق ػػافي العرب ػػي ،ال ػ ٌػدار البي ػػاء،
بيركت ،1991 ،ص.233 :
طباعػة ،يػزة ،فمسػطيف،
( )2الببلية ك
األسمكبية عند الس ٌكاكي626ق ،محمػد صػبلح أبػك حميػدة ،ط ،2دار المقػداد لم ٌ
ٌ
 ،2009ص.89 :
يحية ،نظرية كتطبيؽ ،ص.25 :
( )3الوطيئة كالتٌكفير مف البنيكية إلى التٌشر ٌ
البنائية في النقد األدبي ،ص.381 :
( )4نظرية
ٌ
( )5الببلية كاألسمكبية عند الس ٌكاكي626ق ،ص.89 :
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لمرمػكز كاإليحػاءات ،فنجػد أمامنػا بنيػة سػطحية فػي الوػارج نصػي كبنيػة عميقػة
النص تكثيفان كا حان ِّ

ب،ن ػػو يكس ػػر نظ ػػاـ
م ػػا كراء ال ػػنص ف ػػي الو ػػارج نص ػػي تجس ػػد ى ػػذا الف ػػاء كتمي ػػز الق ػػكؿ الجم ػػالي " ٌ
اإلمكانات المُّغكية الذم صار ييدؼ إلى نقؿ المعاني العادية ،كييدؼ ىذا الكسػر بالػذات إلػى زيػادة
الدالالت الممكنة"(.)1
عدد ٌ

كيتشػػكؿ الف ػػاء النصػػي مػػف عناصػػر عديػػدة أىميػػا مػػا يسػػمى " بػػالمتحكالت " التػػي تحمػػؿ
ى

الس ػياؽ الػػذم تػػرد فيػػو ،فيػػي تسػػيـ فػػي تكسػػيع الف ػػاء النص ػي ألنيػػا ال
دالالت توتمػػؼ بػػاوتبلؼ ِّ

تحمؿ داللة في ذاتيا بؿ تتحدد داللتيا اعتمادان عمى المرجع الذم تحيمنا إليو حيث " تىتمثؿ تعدديتيا
الص ػياية إلػػى مرجػػع محػػدد ،كانمػػا يكػػكف فػػي الغالػػب تقػػدي انر كىمي ػان يحمػػؽ فػػي
فػػي أنيػػا ال تشػػير فػػي ِّ
ف اء النص"( ،)2فغياب المرجع يمزـ المتمقِّي بفعؿ الت،كيؿ كالبحث عف المعنى الغائـ في النص مف

وػػبلؿ استح ػػار المرجػػع بنػػاء عمػػى الق ػرائف المصػػاحبة ،التػػي بػػدكرىا توتمػػؼ مػػف شػػوص ألوػػر،
فتوتمؼ تبعا لذلؾ التحميبلت كالت،كيبلت " كتتحكؿ الكممة عندئذ إلى إشارة ال لتدؿ عمى معنػى كانمػا
لتثير في ِّ
الذىف إشارات أورل كتجمب إلى داوميا صك انر ال يمكف حصرىا"(.)3
كيعد الف اء محك انر مف محاكر النص األدبي ،كعنص انر بنائيان يدوؿ في تشكيؿ النص كبناء

لحمتػو إذ " تحكمػػو بنيػػة عبلئقيػػة إحاليػػة عمػػى داللػػة" ( ،)4فاألف ػػية التػػي ترسػػميا يػػد المبػػدع لػػـ تنشػػ،

اعتباطان أك بمحض الصدفة ،إنما لتحقيؽ يايات كأىداؼ يرت ػييا صػاحبيا ،أم إنيػا تكػكف محممػة
بشػػحنات دالليػة كايحػػاءات رمزيػة ،يػراد بيػػا عمػػى الػػدكاـ المعػػاني البعيػػدة الوفيػة ،ال المعػػاني القريبػػة

الظػػاىرة ،فػ ػ " الػػنص مسػػجؿ فػػي مقابػػؿ القػػارئ كحركفػػو مشػػكمة بطريقػػة تمكػػف مػػف تعػػرؼ الػ ٌػدالالت،
بنفس الطريقة التي تكجو بيا الكممات في كػبلـ المػتكمـ حتػى يػتمكف السػامع مػف السػماع ،إف الػنص

ييك ع ككجػو فػي مقابػؿ قارئػو ،كبػيف الػكجييف يكجػد عبلقػة ىػي عبلقػة التقابػؿ ِّ
بالنسػبة لنقطػة تبػادؿ
الكػػبلـِّ ،
كبالنسػػبة لموطػػاب المكتػػكب ،فالعبلقػػة ذاتيػػا ىػػي التػػي تحػػدد المكاقػػع المتبادلػػة لكجػػو القػػارئ
كالنص"( ،)5التي تكشؼ عف الف اء البلمتناىي لمكتابة كجمالياتيا.

لوص حميد لحمداني مفيكـ الف اء النصي في ككنو الطريقة التي تتمظير بيا الكتابػة
لقد ٌ
باعتبارىا أحرفان طباعية كرقية ،بدءان مف تشكيؿ الغبلؼ كك ع العبارات االفتتاحية ،كتغيرات الكتابة
النقد األدبي ،ص.375 :
( )1نظرية
البنائية في ٌ
ٌ
األسمكبية عند الس ٌكاكي626ق ،ص.91 :
( )2الببلية ك
ٌ

يحية ،نظرية كتطبيؽ ،ص.26 :
( )3الوطيئة كالتٌكفير مف البنيكية إلى التٌشر ٌ
( )4ال ٌشكؿ كالوطاب " مدوؿ لتحميؿ ظاىراتي" ،ص.114 :
السابؽ ،ص.109-108 :
( )5المرجع ٌ
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الرسػػكـ ،كاألشػػكاؿ ،فػػ،كرد أف الف ػػاء النصػػي ىػػك" الحٌيػػز
المطبعيػػة ،كالفيػػارس ،كمػػرك انر بػػاليكامش ،ك ُّ
ال ػػذم تش ػ ىػغميو الكتاب ػػة ذاتيي ػػا -باعتبارى ػػا أحرفػ ػان طباعيػ ػة -عم ػػى مس ػػاحة ال ػػكرؽ ،كيش ػػمؿ ذل ػػؾ طريق ػػة
تصػػميـ الغػػبلؼ ،كأحػػرؼ الطِّباعػػة ،كتنظػػيـ الفصػػكؿ ،كتغيػرات الكتابػػة المطبعيػػة ،كتشػػكيؿ العنػػاكيف

كييرى ػػا"( ،)1عم ػػى اعتب ػػار أف ال ػػنص ِّ
الشػ ػعرم المعاص ػػر ظ ػػاىرة كتابيػ ػة قرائيػ ػة فري ػػدة ،تش ػػتمؿ عم ػػى
منظكمػػة مرٌكبػػة مػػف العتبػػات البصػرية كالمُّغكيػة التػػي تعمػػؿ عمػػى اسػػتقطاب المتمقِّػي إلػػى بػػؤرة الػػنص

المركزيػة ،كجذبػػو لمتعػػرؼ عمػػى جمالياتػػو ،كمػػا تعمػػؿ عمػى إبػراز وصػػائص العمػػؿ الجنسػػية كالنكعيػة
كالشكمية كالم مكنية كالت،ليفية كالثقافية كاإليديكلكجية.

لقد أشار" حميد لحمداني" في كتابو "بنية النص السردم" إلػى أربعػة أقسػاـ لمف ػاء عر ػيا

كما يمي(:)2

الركايػة كالحكػي عامػة كيطمػؽ عميػو
 .1الف اء كمعادؿ لممكاف :كيقصد بو الحيز المكاني فػي ِّ
الف اء الجغرافي.

الركايػػة،
 .2الف ػػاء النصػػي :كيعتب ػره " جػػكف فسػػجربر" المك ػػع المػػادم الكحيػػد المكجػػكد فػػي ِّ
كلمػا كانػت األلفػاظ قاصػرة عػف تشػييد
حيث يذكر فػي و ػـ حديثػو عػف الف ػاء النصػيٌ ":
ف ائيا الواص ،فإف ذلؾ كػاف يػدعك الػراكم إلػى تقكيػة سػرده بك ػع طائفػة مػف اإلشػارات
كعبلمػػات الكقػػؼ فػػي الجمػػؿ داوػػؿ الػػنص المطبػػكع ،كىكػػذا فنتيجػػة التقػػاء ف ػػاء األلفػػاظ
الرمكز ِّ
الطباعيػة ينشػ ،ف ػاء جديػد"( ،)3ىػك الف ػاء النصػي كالػذم يتعمػؽ بالصُّػكرة
بف اء ُّ

الشكمية لمنص السردم.

أف ييمف عمى
 .3الف اء كمنظكر :كيشير إلى الطريقة التي يستطيع الراكم الكاتب بكاسطتيا ٍ
عالمو الحكائي بما فيو مف أبطاؿ يتحرككف عمى كاجية تشبو كاجية الوشبة في المسرح.
بالصكر ،ك يقكؿ" جينيت" في ش،ف ىذا ال رب " إف لغػة
الداللي :كىك ما ارتبط
 .4الف اء ٌ
ٌ
األدب بشكؿ عاـ ال تقكـ بكظيفتيػا ،بطريقػة بسػيطة إال نػاد انر ،فمػيس لمتعبيػر األدبػي معنػى
النشػػر
السػػردم" مػػف منظػػكر النقػػد العربػػي" ،حميػػد لحمػػداني ،ط ،3المركػػز الثٌقػػافي العربػػي لم ٌ
طباعػػة ك ٌ
( )1بنيػػة الػ ٌػنص ٌ
الدار البي اء ،بيركت ،2000 ،ص.55 :
كالتٌكزيعٌ ،
السابؽ.62-52 ،
( )2انظرٌ :

الزمف ،ال ٌشوصية" ،حسف بحراكم ،ط ،2المركز الثٌقافي العربػي ،ال ٌػدار البي ػاء،
الركائي " الف اءٌ ،
( )3بنية ال ٌشكؿ ٌ
النصػػي فػػي ركايػػة " كتػػاب األميػػر" لؤلعػػرج كاسػػيني ،نصػػيرة زكزك،
بيػػركت ،1990 ،ص .28 :نق ػبلن عػػف :الف ػػاء ٌ

الموبر ،ع ،6بسكرة ،الجزائر.2010 ،
مجمة
ى

36

أف تحم ػػؿ
أف يت ػػاعؼ ،كيتع ػػدد ،إذ يمك ػػف لكمم ػػة كاح ػػدة م ػػثبلن ٍ
كاح ػػد ،إنػ ػو ال ينقط ػػع ع ػػف ٍ
ب،نو حقيقػي كعػف ايوػر ب،نػو مجػازم ،ىنػاؾ إذف ف ػاء
معنييف تقكؿ الببلية عف أحدىما ٌ
داللي يت،سس بيف المدلكؿ المجازم كالمدلكؿ الحقيقي"(.)1

كيعتبػر "لحمػداني" أف مػا يػدوؿ حقيقيػة

ػمف ف ػاء الحكػي ىمػا الشػكبلف األكليػاف (الف ػاء

كمعادؿ لممكاف ،ك الف اء النصػي) ،فػي حػيف يتعمػؽ المفيػكـ الثالػث بمك ػكع الصُّػكرة فػي الحكػي،
أما المفيكـ الرابع يدوؿ
ٌ

الرؤية السردية في الحكي.
مف مباحث ُّ

الركائي؛ باعتبار أف كؿ ما يدوؿ
كييعد الف اء النصي أحد األشكاؿ الرئيسة المككنة لمف اء ِّ
منو يعتبر عناصر أساسية ،تحمؿ القارئ عمى فيـ معيف لمعمؿ ،كتيفصػح عػف دالالت كثيػرة ،إذا

أتقف قراءتيا كربطيا بعالـ القصة المتويمة.

لقػػد أثٌػػرت ط ارئػػؽ الكتابػػة المعاص ػرة عمػػى يبنػػى الػػنص األدبػػي ،بمػػا اقترحتػػو ىػػذه الكتابػػة مػػف
إمكانػػات جديػػدة شػػكمت ح ػػك انر قكي ػان لمػػنص فػػكؽ ف ػػاء الص ػفحة ،ف ػبلن عػػف االىتمػػاـ بػػالتكظيؼ
ِّ
الداللي لمفرايات بيف المقاطع كاألسطر ،كاستوداـ األشػكاؿ الموتمفػة فػي الكتابػة ،كتكظيػؼ
الشعرم ٌ

الص ػكرة ،كالفػػف التشػػكيمي ،كالعبلم ػات ...إلػػخ .ممػػا شػػكؿ نقطػػة انطػػبلؽ جديػػدة التجاىػػات ِّ
الش ػعرية
ُّ
العربيػة التػػي انتقمػػت مػػف مركػػز" الشػػفاىة /السػػمع" إلػػي مركػػز" الق ػراءة /البصػػر" حيػػث تيمثِّػؿ " الق ػراءة
الجيػػدة نصػػؼ التٌفسػػير"( ،)2كىػػذا يشػػير إلػػي تحػػكؿ القصػػيدة المعاص ػرة ،فػػي عػػدد مػػف تجمياتيػػا إلػػى
نص شعرم تيبنى ليحمتو مف وبلؿ تشكؿ ف ائو.

كيشػير" ىنػػرم متػراف" إلػػى ىػذا الف ػػاء قػػائبلن ":ف ػاء الػػنص الػذم يي ٍشػ ىػرع منيجيػان فػػي د ارسػػة
معالم ػػو م ػػف و ػػبلؿ تعميم ػػات أ ػػحت م،لكف ػػة تتن ػػاكؿ عنػ ػكاف الكت ػػاب كيبلف ػػو كالمس ػػتيبلت كب ػػدايات
الفصكؿ كنياياتيا كالتٌنكيعات ِّ
الطباعية كالفيارس "(.)3
النص الكتػابي نفسػو" إذ لػـ يعػد
النصي ال يقؿ أىمية في الكتابة الحديثة ،عف ٌ
كىذا الف اء ٌ
الكتػػاب المنشػػكر الجػاىز لمقػراءة ،ىػػك ىػػذا الكػػبلـ المطبػػكع بػػيف دفتػػي الكتػػاب ،أم الكػػبلـ المعػػركض

بصريان لمقراءة فقط ،بؿ أصبحت العناية تشمؿ مجمكع مظاىره كنتػاج بػدءان مػف الحجػـ مػرك انر بنكعيػة

السردم ،ص60 :
( )1بنية ٌ
النص ٌ
أدبيػػة عامػػة :آفػػاؽ جديػػدة فػػي نظريػػة األدب ،إيمانكيػػؿ ف ػريس كبرنػػار مػػكراليس ،ترجمػػة :لطيػػؼ زيتػػكني،
( )2ق ػػايا ٌ
المجمس الكطني لمثٌقافة كالفنكف كايداب ،عالـ المعرفة ،الككيت ،2004 ،ص.167 :

( )3المكػاف كالمعنػى .الف ػاء البػاريزم فػي قصػة  Ferragusلبمػزاؾ ،ىنػرم ميتػراف،

الركائػػي،
ػمف كتػاب الف ػاء ٌ

مجمكعة باحثيف ،ترجمة :عبد الرحيـ يح ىزؿ ،د .ط ،أفريقيا الشرؽ ،الدار البي اء ،بيركت ،2002 ،ص.135 :
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ِّ
ػاء بػالغبلؼ كتركيبػو العبلمػي البصػرم(
الكرؽ كالتِّقنيات الطباعيػة المكظفػة فػي تنظػيـ الصػفحة كانتي ن
يعد المعركض نصان فقط ،بػؿ ىػك إلػى جانػب الػنص ف ػاء
عناكيف /صكر /رسكـ /ألكاف .)...إذ ٍلـ ٍ
صكرم شكمي ال يومك مف داللة "(.)1

يت ح لنػا ممػا سػبؽ أف الف ػاء النصػي يتػذرعي إلػى المتمقِّػي بمنظكمػة عتبػات لغكيػة كماديػة
كأيقكنيػة ،تتمركػػز عمػػى جكانػػب الغػػبلؼ ِّ
الشػعرم ،كالصػفحات األكلػػى مػػف العمػػؿ ،ب،بعادىػػا المتصػػمة
النشػػر ،كالعنػكاف كاسػػـ ال ٌشػػاعر
بكاقػػع ال ٌشػػعر المعاصػػر كظػكاىره كق ػػاياه ،ممػػا تشػػتمؿ عميػػو بيانػػات ٌ
كاإلشارة التجنيسية ،ثـ المقدمة ،فيك " يي ِّ
أف تعمػؿ عمػى إقامػة الصِّػمة
قدـ لمقارئ تسجيبلت مف ش،نيا ٍ

القكية بيف النص كالقارئ ،كقد تيسيـ في تكليد ريبة لػدل القػارئ لجعمػو يقبػؿ بػنيـ عمػى قػراءة الػنص
كتحميمو بعمؽ كركية "(.)2
الركايػة كحػدىا ،كانمػا
لقد أ حى االىتماـ بيػذا الف ػاء كبيػ انر ،حيػث ل ٍػـ ينحص ٍػر فػي جانػب ِّ
ألم مؤل و
ً
ؼ كاف ،حيث عرؼ " ميشاؿ بكتكر" الكتاب ب،نو ":ىك ٍ ع مجػرل
ينظ ىر ليذا الف اء بالنسبة ِّ ي ى
()3
أما البعد
الوطاب في أبعاد المدل الثبلثة ،كفقان لمقياس مزدكج ىك طكؿ السطر ،كعمك الصفحة" ٌ ،

الثالػػث ىػػك" سػػمؾ الكتػػاب الػػذم يقػػاس عػػادة بعػػدد الص ػفحات"( ،)4حيػػث أصػػبح االىتمػػاـ بالكظيفػػة
الت،ثيرية مممحان حػديثان فػي القصػيدة المعاصػرة ،إلػى جانػب االىتمػاـ فػي الكتابػة ِّ
الشػعرية بشػكؿ الػداؿ

لمداللة.
فكؽ الصفحة البي اء ،كبالفراغ بصفتو ف اء ٌ

ػاء مكانيػان يتجسػد عبػر مسػاحة الكتػاب كأبعػاده ،بغػض النظػر عػف
ي
كيعد الف اء النصػي ف ن
الركائيػ ػػة باعتبارىػ ػػا
المكػ ػػاف الفعمػ ػػي ال ػ ػذم تتحػ ػػرؾ فيػ ػػو عػ ػػيف القػ ػػارئ ،كىػ ػػك بػ ػػذلؾ " ف ػ ػػاء الكتابػ ػػة ِّ
()5
الركائ ػػي أك الحك ػػائي
طباعػػة"  ،تتمح ػػكر أىميت ػػو ف ػػي أن ػو" ييح ػػدد طبيع ػػة تعام ػػؿ القػػارئ م ػػع ال ػػنص ِّ
واص لمعمؿ"( ،)6حيث ي مف حرية أكسع لحػراؾ الػنص ِّ
الشػعرم
عمكمان ،كقد يي ىك ِّجوي القارئ إلى فى ٍيوـ
ٍّ

السػػياؽ ال ٌشػعرم مػػف فػػكؽ كحالػػة
ب،شػكالو التعبيريػػة الموتمفػػة ،كىػذه الحريػػة ال يمكػػف أف تفػرض عمػػى ِّ

( )1ال ٌشكؿ كالوطاب " مدوؿ لتحميؿ ظاىراتي" ،ص.6 :
( )2عػػالـ الػ ٌػنص " د ارسػػة بنيكيػػة فػػي األدب القصصػػي ف ػؤاد التكرلػػي نمكذج ػان" ،د .ط ،دار الكنػػدم لمنشػػر كالتكزيػػع،
النصػػي فػػي ركايػػة "كتػػاب األميػػر" لؤلعػػرج كاسػػيني ،نصػػيرة زكزك،
األردف ،2003 ،ص ،165 :نق ػبلن عػػف :الف ػػاء ٌ
د.ص.

السردم " مف منظكر النقد العربي" ،ص.55 :
الركاية الجديدة ،نقبلن عف بنية ٌ
النص ٌ
( )3بحكث في ٌ
السردم " مف منظكر النقد العربي" ،ص.56_55 :
( )4بنية الٌنص ٌ
( )5المرجع السابؽ :ص.56 :

( )6المرجع السابؽ ،الصفحة نفسيا.
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طارئة ،كانما بتحقؽ الكجكد الفعمي لمنص كمنظكمتو العتباتية المحيطة بو" فالنص ِّ
الشعرم المكتكب

يص ػػير تتابعػ ػان لعبلم ػػات بصػ ػرية عم ػػى مس ػػاحة معين ػػة ،كى ػػذه العبلم ػػات ال تو ػػرج ع ػػف نط ػػاؽ األدل ػػة
المُّغكية ،كبمجرد ما يباشر القارئ اتصالو بػالنص المكتػكب ،تحتػكم عينػو الػنص فػي ىيئتػو البصػرية
تمػػؾ ،كفػػي كميتػػو التػػي ي ػػبطيا تكزعػػو الف ػػائي"( ،)1حيػػث يبػػدأ المتمقِّػي فػػي تشػػكيؿ ذلػػؾ الف ػػاء
المتويؿ عبر إشارات النص التي تكتسب فيو المُّغة دالالتيا المكانية.
كتعد الصفحة" صكرة ذات تركيب كايقاع طباعييف"( ،)2حيث إف " الصفحة

مف الصػفحة"

ىي مف أدكات الف اء النصػي ،أك مػف " الكسػائؿ الميكانيكيػة ،كمػا أطمػؽ عمييػا " ركبػرت ىمفػرم"،

فجميع الكممات كجميع العبارات نص متتابع ،كحتى عبارات صػفحة مركبػة ،مػع مػا فييػا مػف حػك و
اش
أف نعػػزؿ
كعنػاكيف جاريػة ،كعنػػاكيف ثانكيػة..الخ ،تيػؤثِّر بع ػػيا فػي بعػػض ،كقػػد يكػكف مػػف مصػػمحتنا ٍ
أف نعيد الت،ثير الذم
بصكرة متفاكتة عبارة معينة ،كتقديميا ك،نيا منفردة ،كىذا ما يحدث عندما نريد ٍ
أحدثو إعبلف أك كتابة ما رآىا البطؿ فج،ة "(.)3

كىنػػاؾ عبلقػػة جميػة بػػيف الػػنص كالف ػػاء المحػػيط بػػو حيػػث ييمثِّػؿ" حيػ انز كاسػػعان لطاقػػة الػػنص

اإليحائية كالتصكيرية المنتشرة حكلو ،كالتي يكتسب بيا شعريتو كبعده الجمالي"( ،)4كىػك جانػب قػادر
عمػػى اسػػتثارة اسػػتجابات تقػػع فػػي وػػارج نطػػاؽ المػػادة المطبكعػػة ،فػ ػ" الص ػفحة صػػكرة ،كىػػي تعطػػي

انطباع ػان شػػامبلن لػػو شػػكؿ كتمػػة أك نظػػاـ مػػف الكتػػؿ كالطبقػػات ،مػػف األسػػكد كاألبػػيض )...( ،تسػػمح
بتقري ػػب الطِّباع ػػة م ػػف العم ػػارة ،مثمم ػػا ت ػػذكرنا القػ ػراءة بالمكس ػػيقى المحنيػ ػة كبك ػ ِّػؿ الفن ػػكف الت ػػي تقت ػػرف
بالزمف"(.)5

اء مكانيان ال يمكف تجاىمو أثناء تناكؿ العمؿ األدبي بالقراءة
كلما كاف الف اء النصي ف ن
ٌ
كالنقد كالتحميؿ كاإلدراؾ الواص لجماليات النص اإلبداعي ،عمػى اعتبػار أف ذلػؾ الف ػاء النصػي-

بمظاىر تش ٌكمو -ومفية يتشكؿ عمييػا ف ػاء الكتابػة ،كباعتبػاره أي ػان بدايػة ينطمػؽ منيػا المتمقِّػي فػي

( )1ال ٌشكؿ كالوطاب " مدوؿ لتحميؿ ظاىراتي" ،ص179 :
أدبية عامة :آفاؽ جديدة في نظرية األدب ،ص.169 :
( )2ق ايا ٌ

الركايػػة الجديػػدة ،ميشػػاؿ بكتػػكر ،ترجمػػة :فريػػد انطكنيػػكس ،ط ،3منشػػكرات عكيػػدات ،بيػػركت ،ص:
( )3بحػػكث فػػي ٌ
الركاية المصرٌية المعاصرة ،محمكد الحسيني ،الييئة العامة لقصكر الثٌقافة ،مصر،
 ،128نقبلن عف :تيار الكعي في ٌ
 ،1997ص.101 :

( )4الببلية كاألسمكبية عند الس ٌكاكي626ق ،ص.89 :
أدبية عامة ،ص.169 :
( )5ق ايا ٌ
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المتويؿ ،فإف تناكؿ ذلؾ الف اء النصي ِّ
بالدراسة كالتحميػؿ كاسػتنطاؽ ال ٌػدالالت أمػر
تشكيمو لف ائو
ٌ
يحتاج قد انر مف االىتماـ ،يقؼ بو عمى حد المساكاة مع ذات االىتماـ الذم يكليو لمنص المتف ذاتو.
ت،سيسان عمى مػا سػبؽ قػد يػرل الػبعض أف مفيػكـ الف ػاء النصػي ال يبتعػد كثيػ انر عػف مفيػكـ

صية" عند جيرار جينيػت ،كال س ٌػيما العتبػات النصػية بػؿ يتقػاطع معػو ،فالبلفػت لمنظػر
"المتعاليات الن ٌ
أف الف ػاء النصػػي يحت ػف عتبػػات الػنص فػػي كنفػػو ،فيػي تػػدكر فػي فمكػػو ،كتي ػيء جكانػػب الػػنص

المعتمة مف وبللو ،كتتآزر كظيفتيا مع ميامو؛ لتينتج نصػان ثريػان يمحمػبلن بال ٌػدالالت ،يمشػعان بإ ػاءات

مف ش،نيا إثراء النص كتعميقو.

المتمقِّي و َّ
النص ِّ
الشعري
ف ػػي

المب ػػدع ،ال ػػنص ،المتمقِّػ ػي) ،أ ػػحت نظريػ ػة التمقِّػ ػي
ػػكء ث ػػالكث العممي ػػة االبداعي ػػة ( ي

تستحكذ اىتمامان بالغان في ِّ
الدراسات النصانية الحديثة ،بكصفيا نظرية نقدية تيعنػى بتػداكؿ ُّ
النصػكص
األدبية كتقٌبميا ،كاعادة إنتاج دالالتيا ،كبكصفيا نشاطان فكرٌيان متصبلن بنظرية أكثر شمكالن ىي نظرية
"االتصاؿ" ،فقد اتوذت نظرية التمقِّي فػي د ارسػة الػنص األدبػي حيػ انز كبيػ انر كميمػان فػي ىػذه ِّ
الد ارسػات،
كقػػد اوتمفػػت نظ ػرة أصػػحاب ىػػذه ِّ
الد ارسػػات إلػػى القػػارئ بػػاوتبلؼ يمنطمقاتيػػا كتكجياتيػػا التػػي تنطمػػؽ

()1
تـ تجاكز
ثـ ٌ
منيا ،لذا جاء " االىتماـ بفعؿ القراءة باعتباره فعبلن منتجان ،ال مستيمكان لؤلدب"  ،كمف ٌ
المبػػدع كالقػػارئ عمػػى أنيػػا عبلقػػة منػػتج
النظ ػرة الس ػائدة التػػي كانػػت تنظػػر إلػػى العبلقػػة القائمػػة بػػيف ي

كمسػػتيمؾ ،كال تتعػػدل ذلػػؾ إلػػى حػػدكد التفاعػػؿ كالمشػػاركة ،بيػػد أف " بػػدء عقػػد العبلقػػة القرائي ػة مػػع

الػػنص مرحم ػةن تتجػػاكز اسػػتيبلكو إلػػى التفاعػػؿ معػػو كالت،سػػيس إلنتاجيػػة جديػػدة فػػي أفػػؽ اكتمػػاؿ ىػػذه

القراءة "(.)2

كلـ يع ٍد الػنص ىػك
نجد أف النظرة إلى القارئ المتمقِّي بدأت تتغير ،فالقارئ ٍلـ ٍ
يعد مستيمكانٍ ،
السػػمطة عمػػى المتمقِّػػي ،كانمػػا يقػػكـ القػػارئ المتمقِّػػي ىػػك ايوػػر بممارسػػة سػػمطتو عمػػى
الػػذم يمػػارس ُّ
أف يدوؿ إلى عالمو ،كيشارؾ في إكماؿ ما ىك يائب فيو.
النص؛ حتى يستطيع ٍ

أف " أىػػـ إشػػكاؿ فػػي عمميػػة مقاربػػة الػػنص األدبػػي الحػػديث ىػػك انعػػداـ
كيػػرل النقػػد النصػػي ٌ
المشاركة الفعالة بيف النص الػذم ألفػو المبػدع كالقػارئ المتمقِّػي ،أم أ ٌف الفيػـ الحقيقػي لػؤلدب ينطمػؽ

المرسػؿ إليػو كالمسػتقبًؿ لمػنص
مف تمكقع القارئ في مكانو الحقيقي كاعادة االعتبار لو ،باعتباره ىػك
ى

( )1القػراءة كتكليػػد الداللػػة " تغييػػر عاداتنػػا فػػي قػراءة الػػنص األدبػػي" ،حميػػد لحمػػداني ،ط ،1المركػػز الثقػػافي العربػػي،
الدار البي اء ،المغرب ،2003 ،ص.16 :

( )2ال ٌسابؽ ،ص.11 :
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كمستيمكو ،كىك كذلؾ القارئ الحقيقي لػو ،تمػذذان كنقػدان كتفػاعبلن كحػكا انر ،كيعنػي ىػذا أف العمػؿ األدبػي
ال تكتمػػؿ حياتػػو كحركتػػو اإلبداعيػة إالٌ عػػف طريػػؽ القػراءة كاعػػادة اإلنتػػاج مػػف جديػػد"( ،)1حيػػث تيمثِّػؿ

القراءة إقامة عبلقة نقدية يم ىؤ ىسسة بيف القارئ كالمقركء.

إف اسػػتناد ِّ
الشػعر الحػػداثي عمػػى القػراءة الت،كيميػة جعػػؿ أصػػحاب نظريػة التمقِّػػي يبحثػػكف عػػف
القػػيـ الجماليػة فػػي نصكصػػو ،كمػػع تحػ ُّػكؿ ِّ
المؤلِّػؼ إلػػى منعطػػؼ
الد ارسػػات النقديػة مػػف التركيػػز عمػػى ي
التركيز باتجاه المتمقِّػي ،بػدأ االىتمػاـ يمنصػبان عمػى القػارئ الػذم أصػبح ييمثِّػ يؿ يبػؤرة نظريػة التمقِّػي عنػد
"ياكس" ك"إيزر"( ،)2كييرىـ مف ُّ
النقاد الذيف اىتمكا بالقراءة كالقارئ عمى حد السكاء.
فقػػد ىشػػرع "يػػاكس" ك"إيػػزر" فػػي ترتيػػب األيطػػر العامػػة لنظري ػة تيعنػػى بػػالتمقِّي األدبػػي كالت ػ،ثير

أف تبميػػغ مػػداىا فػػي
كاالسػػتجابة فػػي مطمػػع الس ػبعينيات ،حيػػث قػػرر "يػػاكس" أف " نظري ػة التمقػػي البػ ٌػد ٍ
أعـ في االتصاؿ ،فك ٌؿ المحاكالت التي تتبمكر مف أجؿ صياية نظرية فػي تمقػي األدب ،إنمػا
نظرية ٌ
ىػػي متصػػمة بنظريػة االتصػػاؿ؛ ألف القصػػد مػػف كػ ِّػؿ ذلػػؾ ىػػك تقػػدير كظػػائؼ اإلنتػػاج األدبػػي كالتمقِّػػي

كالتفاعؿ كك ٌؿ ما يتصؿ بذلؾ"(.)3

كيش ػػاركو ف ػػي ذل ػػؾ " إي ػػزر" حي ػػث قام ػػت جي ػػكده عم ػػى تنظ ػػيـ ص ػػيغة لمتفاع ػػؿ ب ػػيف ال ػػنص

كالقػػارئ؛ مػػف أجػػؿ سػرياف الفاعميػة بينيمػػا ،فيػػك يفيػػـ االتصػػاؿ األدبػػي عمػػى أنػو" نشػػاط مشػػترؾ بػػيف

القارئ كالنص بحيث ييؤثر أحػدىما فػي ايوػر فػي عمميػة تنظػيـ مػف تمقػاء ذاتيػا"( ،)4فالقػارئ يتعامػؿ
بيد أف القراء يوتمفكف
كيقيـ ت،كيمو مف ىذه المحمكالتٌ ،
كينقِّب عف محمكالت دكاليا ،ي
مع لغة النص ،ي
في مستكيات فيميـ ُّ
النصكص ،كتىعدد مستكيات الفيـ ييف ي إلى ت،كيبلت متباينة.

أف يكػكف لمػنص معنػى لػدل
كيفيػة ٍ
لقد كانت نقطػة االنطػبلؽ عنػد "إيػزر" ىػي " السُّػؤاؿ عػف ٌ
القارئ /المتمقِّي ،كالمعنى ىنا ليس المعنى الموتبئ في الػنص -كمػا ىػك األمػر فػي الفيػـ التقميػدم-
( )1المنيج السِّيميائي ":آلية مقاربة الوطاب الشعرم الحديث كاشكاليتو ،ص.72 :

( )2ىانس ركبيرت ياكس :ناقد ألماني معاصر ،أحد ركاد نظرٌية التمقِّي في جامعة ككنستانس ب،لمانيا الغربيػة ،كقػؼ
في دراستو "التغير في نمكذج الثقافة األدبية" عمى ركرة قيػاـ تحػكؿ فكػرم جػذرم فػي منػاىج الد ارسػة األدبيػة ،كىػك

ما يعرؼ بنظرية التمقِّي ،مف أىـ إصداراتو" جمالية التمقِّي /مف أجؿ ت،كيؿ جديد لمػنص األدبػي" .ففمفػانج إيػزر :ناقػد
ألماني ،أحد ركاد نظرٌية التمقِّي في جامعة ككنستانس ب،لمانيا الغربية.

األدبية ،عبػد ا﵀ إبػراىيـ ،ط ،1دار الكتػاب الجديػدة المتحػدة،
ظاىرة
السياقات الثقافية :بحث في ت،كيؿ ال ٌ
ٌ
( )3التمقِّي ك ٌ
بيركت ،لبناف ،2000 ،ص.8 :
النػادم األدبػي الثٌقػافي بجػدة ،السػعكدية،1994 ،
( )4نظرية التمقِّي ،ركبرت ىكلب ،تػر :عػز الػديف إسػماعيؿ ،طٌ ،1
ص.254 :
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بػػؿ المعنػػى الػػذم ينشػػ ،نتيجػػة لمتفاعػػؿ بػػيف القػػارئ كالػػنص ،أم بكصػػفو أث ػ انر ييمكػػف ممارسػػتو كلػػيس
مك ػكعان يمكػف تحديػػده"( ،)1ىكػذا ي ػع " إيػػزر" القػارئ فػي مركػػز اىتماماتػو ،فػالمتمقِّي عنػػده ل ٍػـ يعػ ٍػد
طرف ػان مسػػتيمكان لمعنػػى الػ ٌػنص كمقيػػدان بمقصػػدية المؤلِّ ػؼ ،كانمػػا تحػػكؿ إلػػى عنصػػر فاعػػؿ فػػي عممي ػة
إنتاج المعنى.

كلقد ذىب إيزر إلى أف "العمؿ األدبي يتشكؿ مف وبلؿ فعؿ القراءة ،كأف جكىره كمعناه ال

ينتمياف إلى النص ،بؿ إلى العممية التي تتفاعؿ فييا الكحدات البنائيِّة النصيِّة مع تصكر القارئ"(،)2

فتص ػػبح "جمالي ػػة التمقٌ ػػي إذف دع ػػكة إل ػػى ت،كي ػػؿ جدي ػػد لم ػػنص األدب ػػي ي ػػركـ اس ػػتجبلء س ػػمات التف ػػرد
كاإلبداع فييا باستنطاؽ عمقو الفكػرم فػي حػد ذاتػو أك كصػؼ سػيركرة تشػكمو الوػارجي كمػا ىػي فػي

ذاتيػ ػػا ،كانمػ ػػا بتحديػ ػػد طبيعػ ػػة كقعػ ػػو كشػ ػػدة أث ػ ػره فػ ػػي الق ػ ػراء ك ُّ
النقػ ػػاد مػ ػػف وػ ػػبلؿ فحػ ػػص ردكد فعميػ ػػـ
كوطاباتيـ ،فيي إذف نقد لمنص مف وبلؿ نقد تمقِّياتو "(.)3

الداللػة التػي استومصػيا "إيػزر"
ت،سيسان عمى ما سبؽ فإف فعؿ القراءة ك بنػاء المعنػى كانتػاج ٌ
ُّ
تصب كميا في مفيكـ المشػاركة كاسػتجبلء الػنص الػذم ىػك قػادر عمػى اسػتقطاب القػارئ كدفعػو إلػى

السػػيميائية لمػػنص؛ لتحقػػؽ لممتمقِّػػي مبتغػػاه
الس ػيميكلكجيةِّ /
تحقيػػؽ ىكيتػػو كبنػػاء معنػػاه ،فتػػ،تي الق ػراءة ِّ

حيث " تقكـ عمى إطػبلؽ اإلشػارات كػدكاؿ حػرة ،ال تقيػدىا حػدكد المعػاني المعجميػة ،كيصػير لمػنص

فعالي ػة قرائي ػة إبداعي ػة ،تعتمػػد عمػػى الطاقػػة التوييمي ػة لئلشػػارة فػػي تبلقػػي بكاعثيػػا مػػع بكاعػػث ذىػػف

المتمقي ،كيصير القارئ المدرب ىك صػانع الػنص"( ،)4مػف وػبلؿ" اسػتدعاء القػارئ لممشػاركة الفعميػة
المؤلِّ ػؼ ثػػـ ييعيػػد بناءىػػا مػػف جديػػد ليكتشػػؼ نصػػو
فػػي بنػػاء الػػنص ( )...فالقػػارئ يتمق ػى اقت ارحػػات ي
الواص"( ،)5في كء نمطيف مف القراءة:
 الػػنمط األكؿ :يػػرل أف قػراءة ُّ
النصػػكص األدبيػة ىػػي بكػ ِّػؿ بسػػاطة عمميػػة اسػػتوراج المػػدلكالت
أم المعاني الكامنة في ُّ
النصكص.

( )1نظرٌية التٌمقِّي ،ص.18 :
السابؽ ،ص.24 :
(ٌ )2

جماليػػة التمقِّػػي :مػػف أجػػؿ ت،كيػػؿ جديػػد لمػ ٌػنص األدبػػي ،ىػػانس ركبيػػرت يػػاكس ،تػػر :رشػػيد بنحػػدك ،ط ،1ع،484
()3
ٌ
المجمس األعمى لمثٌقافة ،القاىرة ،2004 ،ص.14 :
( )4الوطيئة كالتٌكفير :مف البنيكية إلى التٌشريحية ،نظرية كتطبيؽ ،ص.47 :
( )5القراءة كتكليد الداللة " تغيير عاداتنا في قراءة النص األدبي" ،ص.13 :
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أف ُّ
النصػكص تػؤكؿ بحسػب القػدرة عمػى الفيػـ (أم مسػتكيات االسػتيعاب
 النمط الثاني :يػرل ٌ
عند القراء) أك بحسب النكايا كالمقاصد الواصة بيؤالء كىذا يترتب عنو الحديث عف درجة
الفيـ ،كمدل عمؽ الفيـ أك درجة التحريؼ أك البعد عف المدلكؿ الفعمي لمنص(.)1

كييمثِّؿ النمط األكؿ النظرية المييمنة ،لذا فيك يعمؿ عمى احتكاء كت،طير النمط الثاني (.)2
أف الػ ٌػنمط األكؿ كا ٍف كػػاف يعتمػػد عمػػى مقصػػدية صػػاحب الػػنص ،إالى أنػػو يظ ػ ٌؿ
إالٌ إننػػي أرل ٌ
يبحث عف المعاني الحرفية المعجمية كالقريبة ُّ
لمنصكص ،في حيف أف النمط الثاني يفتح األيفػؽ أمػاـ
القارئ؛ القتناص المعاني الغائبة ،كنثرىا عمى جنبات النص لت ئ ما عتـ منو.

إف دراسة العمؿ األدبي تسعى إلى فيـ النص فيمان يتجاكز شكمو متعمقان فػي دالالتػو ،حيػث

يرل " إيزر" أف العمؿ األدبي لو قطباف :قطب فني كقطب جمالي ،فالقطػب الفنػي يكمػف فػي الػنص
لمؤلِّػؼ مػػف وػػبلؿ البنػػاء المُّغػػكم كتسػػييجو بالػ ٌػدالالت كالتيمػػات الم ػػمكنية قصػػد تبميػػغ
الػػذم يومقػػو ا ي
ػاء
الق ػػارئ بحمػ ػكالت ال ػػنص المعرفيػ ػة كاإليديكلكجيػ ػة ،أم أف القط ػػب الفن ػػي يحم ػػؿ معن ػػى كدالل ػػة كبن ػ ن

أما القطب الجمالي ،فيكمف في عممية القراءة التي تيورج النص مف حالتو المجردة إلى حالتو
شكميانٌ ،
()3
فالمب ًػدع يكقػع ميثػاؽ
المممكسة ،أم يتحقؽ بصػريان كذىنيػان عبػر اسػتيعاب الػنص كفيمػو كت،كيمػو"  ،ي
اسػػتقبللية الػػنص عنػػو بمجػػرد اإلعػػبلف عػػف ك ػػع نقطػػة النيايػػة؛ لػػيعمف صػػبلحية الممكي ػة لممتمقِّػػي
المبػػدع ،كالػػذم بػػدكره ينفػػرد بػػالنص فػػي ييػػاب يمؤلِّفػػو؛ لينطمػػؽ مػػف وػػبلؿ نيايػػة الػػنص إلػػى بػػدايات
ي
جديدة "فالبيت يحمؿ أللؼ قارئ مف قرائو ألؼ معنػى؛ أم أنػو بيػت بػبل معنػى محػدد ،كالقػارئ فقػط
ىك الذم يفسره حسبما تمميو عميو نفسو"(.)4

إف "كحػدة الػنص ال تنبػع مػف أصػمو كمصػدره ،كلكنيػا تػ،تي مػف مصػيره كمسػتقبمو ،لػذا يعمػف

أف تكػػكف عمػػى
بػػارت ب،ننػػا نقػػؼ ايف عمػػى مشػػارؼ عصػػر القػػارئ ،كال ي اربػػة أف كالدة القػػارئ ال بػ ٌػد ٍ
حساب مكت المؤلؼ"( ،)5كانطبلقان مف ىػذه ال ُّػرؤل التػي تمػنح القػارئ دك انر أساسػيان كفػاعبلن فػي عمميػة

القراءة ،لـ يعد القارئ مرسبلن إليو فقط ،كاٌنمػا أصػبح متمقِّيػان قػاد انر عمػى ال ُّػدوكؿ أك العبػكر إلػى الػنص
أك االندماج فيو.

المحصمة ،حميد لحمداني ،عبلمات ،ع ،26ص.7
( )1نظرية قراءة األدب كت،كيمو مف المقصدية إلى
ِّ
السابؽ ،الصفحة نفسيا.
( )2المرجع ٌ

( )3المنيج السِّيميائي ":آلية مقاربة الوطاب الشعرم الحديث كاشكاليتو ،ص.72 :
( )4الوطيئة كالتكفير :مف البنيكية إلى التشريحية ،نظرية كتطبيؽ ،ص.242 :
السابؽ ،ص.67 :
(ٌ )5
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كما أف " بناء النص انطبلقان مف الت،ثير المقصػكد ىػك ،بػبل شػؾ ،إشػراؾ القػارئ فػي مشػركع

الي ػػة تس ػػعى إل ػػى
الكتاب ػػة ( ،)...فميػ ػزة األدب بمجمم ػػو ى ػػي أن ػػو ي ػػذكرنا ب ػػ،ف كػ ػ ٌؿ كت ػػاب أدب ػػي ى ػػك إك ٌ
التمقِّي"( ،)1فك ٌؿ قراءة نقدية يم ًمزمػة باإلنصػات إلػى الػنص كاالنطػبلؽ منػو لمعػكدة إليػو مجػددان باعتبػاره
قطبان مركزيان ال يتحقؽ التٌفاعؿ المطمػكب إالٌ بكجػكد القػارئ الػذم ىيعمػد بعػد القػراءة إلػى تع ػيد أيفػؽ
انتظاره أك تعديمو.
لقػد كػاف المبػدع مػدركان ككاعيػان كجػكد المتمقِّػي كأىميتػو فػي كجػكد الػنص كتحقٌقػو ،فيػك الػذم
أف يجعؿ لغة النص ت،سرؾ كمتم و
ؽ لتذكب معيا ،إالٌ أف المتمقِّي ىك مف تقع عميو مسئكلية
يستطيع ٍ

أف تػػؤدم إلػػى كالدة كتػػاب أك نػػص
إعػػادة الكتابػػة التػػي تعنػػي" ك ػ ٌؿ ق ػراءة مرك ػزة كمسػػتقرة مػػف شػػ،نيا ٍ
جديد ،إنيا اعتراؼ كا ح بقيمة األثر"( ،)2كىذا يدؿ عمى أف العمؿ األدبي بعتباتو الموتمفػة يتمكقػع

فػػي الكسػػط بػػيف الػػنص كالقػػارئ مػػف وػػبلؿ التفاعػػؿ الحميمػػي كاالتصػػالي بػػيف الػػنص كالقػػارئ ،فيبقػػى
فعؿ إعادة الكتابة " نتيجة لمتمقِّي كأساس لئلبداع األدبي ،كال حدكد ألشكاليا كلمتيجيف فييا"(.)3

أف
كلمػػا ك ػاف" الػػنص األدبػػي كجػػكد عػػائـ يطمقػػو مبدعػػو فػػي ف ػػاء المُّغػػة سػػابحان فييػػا إلػػى ٍ
ٌ
()4
يتناكلو القارئ ،كي،وذ في تقرير حقيقتػو"  ،فقػد أصػبح لمػنص ِّ
الشػعرم آليػات قراءتػو الواصػة ،كىػي

الشعرم ،كيطكر ذائقتو ِّ
تحتاج إلى المتمقِّي المتابع ،الذم يتفاعؿ مع النص ِّ
الشعرية باستمرار ،بعيػدان
عف القراءة الكظيفية الواممة ،التي تيدر الكثير مف جماليات النص كرمكزه كداللتو عميو.

أف تىٍنفتح عمى النص،
كعميو فإف المتمقي /القارئ يككف إزاء ف اء لغكم ثرم ،كعمى القراءة ٍ
كتىدع النص يقكؿ أس ارره كوفاياه ،كيكشؼ عف ثناياه كيكام و.

المتمقِّي وتأويل العتبات

الػػنص ِّ
أف يكػػكف التحميػػؿ نصػان ثانيػان،
الشػعرم جسػػد حػػي كيػػؼ مػػا كػػاف بنػػاؤه؛ لػػذلؾ ينبغػػي ٍ
الداللػػة
أم تحميػػؿ ،الكصػػكؿ إلػػى إدراؾ المعنػػى المحمػػكؿ فػػي الػػنص باعتبػػاره ٌ
فالكظيفػػة األسػػاس فػػي ٌ
الم مرة المحجكبػة ،كالتػي تتطمػب إجػبلء الغمػكض عنيػا ،كذلػؾ مػف وػبلؿ مجمػؿ العتبػات المرافقػة

()5
السحرم ِّ
أف ي ػع القػارئ
لمنص اإلبداعي ،حيث تيعد " العتبة ىي المفتاح ِّ
لكؿ األعماؿ"  ،التي ما ٍ

( )1ق ايا أدبية عامة :آفاؽ جديدة في نظرية األدب ،ص.164 :
السابؽ ،ص.174 :
(ٌ )2

السابؽ ،نفس الصفحة.
(ٌ )3

( )4الوطيئة كالتكفير ،ص.27 :

الداللة " تغيير عاداتنا في قراءة النص األدبي" ،ص.187 :
( )5القراءة كتكليد ٌ
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ؾ يمك ػػيا ،كيفػػتح أبكابيػػا عمػػى
القػػارئ يػػده عمييػػا يصػػؿ إلػػى س ػراديب الػػنص المغمقػػة كالغائبػػة؛ ليف ػ ٌ
الم ِّؤل ػػؼ ،العنػ ػكاف الرئيس ػػي ،العنػ ػكاف الفرع ػػي ،اإلى ػػداء ،التٌق ػػديـ،
مص ػػراعييا كى ػػي تتمثػ ػؿ ف ػػي اس ػػـ ي

الرسػػكمات ،األل ػكاف ،الي ػكامش ... ،فك ػ ٌؿ ىػػذه العتبػػات تحمػػؿ فػػي مكنكنيػػا دالالت قريبػػة
الغػػبلؼُّ ،
حا رة ،أك بعيدة يائبة ليا صبلت كثيقة بحمكلة الػنص ،إلػى جانػب دالالتيػا المتعػددة سػكاء كانػت
الرمزية أك التجنيسية أك الثقافيػة أك اإليحائيػة ،فيػي" جممػة عناصػر تحػيط بػالنص أك المؤلػؼ (بفػتح

الػػبلـ) ،كبمثابػػة بيانػػات ،إمػػا تك ػػيحية أك تكجييي ػة أك مرجعي ػة أك تجنيسػػية ،كيػػدوؿ فييػػا العن ػكاف،
المقدمػػة كبيانػػات النشػػر"( ،)1التػػي تيشػ ِّػكؿ عنصػػر إثػػارة كاي ػكاء تػػدفع القػػارئ إلػػى التعام ػؿ مػػع الػ ٌػنص
انطبلقان مف تفسيره كت،كيمو ليذه العتبات.

المبػػدع دك انر أساسػػيان فػػي تحديػػد معػػالـ ىػػذه العتبػػات أثنػػاء كتابتػػو لمػػنص ،كاوتيػػاره
كيتحمػػؿ ي
لمعنػكاف كاإلىػػداء ،حيػػث يظػ ٌؿ المتمقِّػي حا ػ انر كمػػاثبلن فػػي ذىنػػو أثنػػاء تشػػكيؿ مبلمػػح الػػنص ِّ
الشػعرم

كعتباتػػو ،فيسػػعى جاىػػدان إلػػى احت ػراـ ممكػػة ذكقػػو ،كاش ػراكو فػػي عمميػػة الكتابػػة عػػف طريػػؽ فػػتح بػػاب

التى،كيؿ كالتحميؿ أمامو ،فيك يسػعى إلػى إثػارة انتبػاه القػارئ بػؿ إلػى اسػتف اززه أحيانػان مػف وػبلؿ تسػييج
الػػنص بعبلمػػات عتباتيػػة متباينػػة تمتمػػؾ مقصػػدية مكجيػػة أك ييػػر مكجيػػة مػػف أجػػؿ اوت ػراؽ القػػارئ
حكاجز النص العائقة؛ لمكصكؿ إلى مداومو الصحيحة ،كمعانيو الفريدة.

كلكي يصبح النص ممكان لمقارئ ،يتكقؼ عميو قبكلو أك رف و ،يسعى القارئ بدكره لممشاركة

الفعال ػػة ف ػػي بن ػػاء ال ػػنص م ػػف و ػػبلؿ تفكيك ػػو كاع ػػادة بن ػػاءه م ػػف جدي ػػد " فالقص ػػيدة العربيػ ػة المعاصػ ػرة
تستدعي قارئيا بإلحاح لفؾ رمكزىا كتتبع بنائيا الع ػكم كعقػد عبلقػة بػيف أجزائيػا المبنيػة "( ،)2مػف

وػػبلؿ فعػػؿ الت،كيػػؿ كالػػذم يقػػكـ بػػدكر ميػػـ فػػي اسػػتوبلص المعنػػى المتويػػؿ عبػػر سػػبر أيػكار الػػنص
كاسػػتكناه دالالتػػو ،كالبحػػث عػػف معانيػػو العميقػػة مػػف وػػبلؿ مػػؿء الفج ػكات البي ػػاء لمحصػػكؿ عمػػى

مقصكد الػنص كأسػ ارره ،كعبػر القػراءة الكاعيػة التػي ىػي" أشػبو مػا تكػكف بقػراءة الفبلسػفة لمكجػكد إنيػا
فعػػؿ وػ ٌػبلؽ ييقػ ِّػرب الرمػػز مػػف الرمػػز ،كي ػػـ العبلمػػة إلػػى العبلمػػة كيسػػير فػػي دركب ممتكيػػة جػػدان مػػف
الدالالت نصادفيا حينان كنتكىميا حينان"( ،)3فالقراءة باعتبارىا عممية ت،كيمية تسعى إلى مقاربة النص،
إالٌ أنيا تو ع لطبيعة القارئ الذم يقكـ بيذه القراءة ،حيث تتحكـ فػي تعاممػو مػع الػنص مجمكعػة
النص ،ص.139 :
النص المكازم :آفاؽ المعنى وارج ٌ
(ٌ )1
( )2القراءة كتكليد الداللة " تغيير عاداتنا في قراءة النص األدبي" ،ص.13 :
( )3قػ ػراءات ف ػػي من ػػاىج الد ارس ػػات األدبي ػػة ،حس ػػيف الػ ػكاد ،سػ ػراس لمنش ػػر ،ت ػػكنس ،سمس ػػمة اجػ ػراءات ،ط،1985 ،1
ص ،70:نقػػبلن عػػف كردة سػػمطاني ،الػٌػنص بػػيف سػػمطة الكاتػػب كالقػػارئ ،مجمػػة الموبػػر ،جامعػػة بسػػكرة ،ع،2009 ،1
ص.106 :
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مف العكامؿ التي يتحدد مف وبلليا فيمو لمعمؿ األدبي أك النص ِّ
الشعرم الػذم " صػار يتفجػر إلػى
ما ىك أبعد مف المعػاني الثابتػة ،إلػى حركػة مطمقػة مػف المعػاني البلنيائيػة ،تتحػرؾ منتشػرة مػف فػكؽ

الػنص عػابرة كػ ٌؿ الحػكاجز"( ،)1كىػك مػا يم ٌػدنا بػو فعػؿ الت،كيػؿ عػف طريػؽ " اسػتجبلء الغمػكض فػي
الداللػة
نص أكفي وطاب معيف أك تحكيؿ معناه مف لغة ألورل ،كيت مف ىذا التعريػؼ تعػددان فػي ٌ
أك إ فاء معنى محدد عميو قصد إدراكو"(.)2

تيقدـ عتبات النص كتحميميػا مفػاتيح ميمػة لفيػـ الػنص األدبػي ،كبيػاف مقاصػده ،فكػ ٌؿ تحميػؿ
يبقػػى مشػػكبان بعث ػرات ىػػي ف اريػػات يتمميػػا كيممؤىػػا قػػارئ الػػنص المتوصػػص الػػذم" ال يجػػد المعػػاني

أف يتعب كيكد في إعماؿ الحدس كالفكر لبمكغ المقاصد العميقة"(.)3
دائمان في متناكلو بؿ عميو ٍ

كلما كانت" القراءة ىي عممية تقريػر مصػير بالنسػبة لمػنص"( ،)4أصػبح العػبء األكبػر يممقػى
ٌ
عمػػى عػػاتؽ القػػارئ الػػذم عميػػو محػػاكرة الػػنص فيم ػان كتحمػػيبلن كتػػ،كيبلن لػ ػ" بمػػكغ المقاصػػد الحقيقي ػة بعػػد

مج ػػاكزة المع ػػاني الظ ػػاىرة كواص ػػة إذا تعم ػػؽ األم ػػر بنص ػػكص أدبيػ ػة تس ػػتودـ المج ػػاز كاالس ػػتعارات

كالكنايات"( ،)5فػالنص ِّ
اع بعمميػة الت،كيػؿ"
وياليػان يحتػاج إلػى قػارئ ك و
الشػعرم ييكلٌػد بعػد إبداعػو امتػدادان
ٌ
أم إزاحة المعنى الظاىر مف أجؿ بمكغ المعنى الوفي الذم ىك مقصد الشاعر أك الوطيب"(.)6
الداللػة التػي أرادىػا
إننا بإزاء تصكريف موتمفيف لمت،كيؿ " فت،كيؿ نػص مػا يعنػي الكشػؼ عػف ى
المؤلِّؼ ،أك في األقؿ الكشؼ عف طابعيا المك كعي ،كىك ما يعنػي إجػبلء جكىرىػا المسػتقؿ عػف

فعؿ الت،كيػؿ ،أمػا التصػكر الثػاني فيػرل عمػى العكػس مػف ذلػؾ ،أف ُّ
النصػكص تحتمػؿ كػ ٌؿ ت،كيػؿ"(،)7
كىذا ما يفتح الباب أماـ تعدد القراءات.

( )1الوطيئة كالتكفير ،ص.68 :

( )2محمػد األسػعد :أىػداؼ المعرفػة العمميػة فػي الجغرافيػا ت،كيػؿ أـ تفسػير ،مجمػة بصػمات ،ع ، 1جامعػة الحسػف
الداللػة كال
النصػكص ""تعدديػة ٌ
الثاني ،كمية ايداب ،بنمسيؾ ،المغػرب2006 ،ص  ،23نقػبلن عػف ال ٌشػعرية كانفتػاح ٌ
نيائيػة الت،كيػؿ" ويػرة حمػر العػيف ،منشػكرات موبػر تحميػؿ الوطػاب ،العػدد السػادس جػانفي ،الج ازئػر،2010 ،
ص.16:

( )3القراءة كتكليد الداللة " تغيير عاداتنا في قراءة النص األدبي" ،ص.105 :
( )4الوطيئة كالتكفير ،ص.68 :
المحصمة ،ص.8
( )5نظرية قراءة األدب كت،كيمو مف المقصدية إلى
ِّ

( )6القراءة كتكليد الداللة " تغيير عاداتنا في قراءة النص األدبي" ،ص.67 :
السػيميائيات كالتٌفكيكيػة ،امبرتػك إيكػك ،تػر :سػعيد بنكػراد ،المركػز الثٌقػافي العربػي ط،2000 ،1 ،
( )7التٌ،كيػؿ بػيف ٌ
النصكص ""تعددية الداللة كال نيائية التٌ،كيؿ".
ص ،117نقبلن عف ال ٌشعرية كانفتاح ٌ
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لقػػد يػػدت العتبػػات النصػػية باعتبارىػػا مجمػػكع المكاحػػؽ أك المكمػػبلت المتممػػة لنسػػيج الػػنص

الػػداؿ ،كوطػػاب قػػائـ بذاتػػو ،لػػو

ػكابطو كقكانينػػو التػػي تف ػػي بالقػػارئ إلػػى الق ػراءة الحتمي ػة لمػػنص،

مداوؿ حقيقية كرئيسية ُّ
لمنصكص ال يمكف تجاىميا أك إيفاليا فيي " كالمصباح المعمؽ في الغرفػة،
مكازيان – عمى نحك مف األنحاءِّ -
لكؿ جنباتيا ،بحيػث ال تكػكف لػو قيمػة فػي ذاتػو إالٌ إذا مػؤل إشػعاع

ػػكئو كػ ٌؿ جنباتيػػا مبػػددان فييػػا جكانػػب معتمػػة"( ،)1إذ ىػػي أكلػػى المؤشػرات الدالػػة عمػػى عػػالـ الػػنص،
كالمغري ػة لممتمقِّػػي عمػػى اكتشػػافيا كت،كيميػػا ،فك ػ ٌؿ عتبػػة منيػػا تيمثِّ ػؿ يبنيػػة مسػػتقمة بػػذاتيا كممتحمػػة فػػي

الكقت ذاتو مع ييرىا مف يبنيات العتبات ،مترافدة معيا كمتعا دة ،حيث تيسيـ جميع ىػذه العتبػات،
كما تتميز بو مف وصائص في اإليحاء بعكالـ النص الوفية.
لقػد بػات" تحميػؿ ُّ
النصػكص األدبيػة ،كتفسػيرىا محػك انر جكىرٌيػان المتحػاف وصكصػية الت،كيػؿ،
كتصكر لممعنى كليس بكصفو بحثان عف معنػى ،مػف ث ٌػـ فػإف دكر المػؤكؿ
مف حيث ككنو إعادة بناء
ٌ
المؤلِّؼ ،كانما يكمػف فػي البحػث عمػا يجعػؿ مػف نػص مػا أدبيػان ،أم
ال ينحصر في مطابقة مقاصد ي
في الوصكصية األسمكبية كالفنية التي تمنح عمبلن أدبيان صفة األدبية "(.)2
كقد بات فعؿ ت،كيؿ العتبات يسعى لمحاكلة فيـ ركح الػصنص ،كلػيس مجػرد إسػقاطات تحػكـ

حكؿ النص ،يبتدعيا القػارئ مػف مويمتػو ،كانمػا مػف وػبلؿ مفػاتيح ميمػة يمتقطيػا القػارئ الػكاعي فػي

أف يحاكرىا القارئ المبدع إالٌ كيتك ٌشؼ عنيا القناع
إما صريحة ككا حة كا ٌما مقنعة ،ما ٍ
ثنايا العمؿ ٌ
مبديان جمالياتيا ،كأسرارىا الدفينة ،كىذا ما يجعؿ مف" النص أك األثر مدركان جماليان أك متصك انر ذىنيان
يائبان ،يعمؿ التٌ،كيؿ عمى استدعائو كفؽ طاقات توييمية ،كقدرات ت،ممية معينة"(.)3

كيبػػدك أف عمميػػة الت،كيػػؿ عمميػػة شػػائكة نظ ػ انر ألف" ك ػ ٌؿ شػػرح ِّ
أف يكػػكف
حقيقي ػان
ٌ
لمش ػعر ال بػ ٌػد ٍ
كزائف ػان فػػي نفػػس الكقػػت؛ حقيقػػي ألن ػو يػػؤدم جممػػة المعنػػى كوبلصػػتو ،ك ازئػػؼ ألن ػو ييؤدييػػا بكممػػات
()4
منثكرة فيوكف بيذا يبنية التركيب ِّ
بد مف اإللماـ بيا.
الشعرم الغنية"  ،كمف ثـ ال ٌ
تحمؽ العتبات التي يقترحيا البنػاء الفنػي فػي ف ػاءات مػف االفت ار ػات كالتسػاؤالت كتصػبح

مكجيػات قػراءة عمػى المسػتكل الجمػالي؛ ليتحػكؿ الػنص إلػى ظػاىرة أك عبلمػة يحتػاج إلػى قػراءة

ػ،ف
كتفسير كت،كيؿ ،كاعادة تشكيؿ كاظيار لممسػككت عنػو مػف وػبلؿ" وبػرات قرائيػة تسػمح لمقػارئ ب ٍ
( )1عتبات النص كالمسككت عنو (قراءة في نص شعرم) ،حافظ المغربي.
النصكص ""تعددية الداللة كال نيائية الت،كيؿ" الوطاب ،ص.11 :
( )2ال ٌشعرية كانفتاح ٌ
السابؽ ،ص.19 :
(ٌ )3
( )4نظرية البنائية في النقد األدبي ،ص..381 :
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يتجػاكز تقمبػات الػنص كانزياحاتػو ،كيكػكف قػاد انر فػي ايف ذاتػو عمػى احتػكاء اتسػاع إشػاراتو ،كأبعػاده

أف يكػكف ىػذا القػارئ مػزكدان بكػـ مػف المصػطمحات كاإلجػراءات
الكنائيػة كلػيس مػف ال ػركرم ٍ
الرؤية الت،كيميػة ،كالقػدرة عمػى اوتػراؽ األثػر بالحػدس
أف يتكافر فيو مف ُّ
التحميمية ،بقدر ما يستكجب ٍ
الصياية مفتكحة المعنى كبحاجة إلى مف ييعيد القراءة
كالتوييؿ"( ،)1حيث ت،تي القصيدة يبنية مكتممة ِّ
كالت،كيػػؿ فػػي إطػػار الحػػدكد الرمزي ػة المق ػػترحة ،لكػػف دكف إفسػػاح المجػػاؿ لفػػتح الػػنص أمػػاـ ا ػػطراب

كفك ى القراءات.

الداللة كال نيائية التٌ،كيؿ" الوطاب ،ص.18 :
النصكص ""تعددية ٌ
( )1ال ٌشعرية كانفتاح ٌ
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الفصل الثاني
العتبات احملي ة
ويشتمل عمى:
المبحث األول :العتبات األماميَّة.
المبحث الثَّاني :العتبات الدَّاخميَّة.
المبحث الثَّالث :العتبات الخمفيَّة.

المبحث األول

األمامية
العتبات
َّ

ِّ
األمامية أك الومفية الواصة بو ،التي
فني عتباتو سكاء الوارجية أك الداومية،
لكؿ معمار ٌ
ٌ
مج مف وبلليا القارئ إلى النص محمبلن كمؤكالن كمفس انر؛ لمكصكؿ إلى مقاصده كدالالتو كايحاءاتو
ىي ي
التي تي يء ثنايا ىذا النص ،كبدكف ىذه العتبات قد ىي ً ُّؿ القارئ طريقو الصحيح إلى النص ،تائيان
ً
أف تستقبمو في رحابيا فيبقى وارج م مارىا يير
فض عتباتو ٍ
في زحمة العتبات كيمك يا ،أك تىر ي
قادر عمى اقتحاـ بنيتيا كتفسير داللتيا ،فيي "كمتكالية تبدأ كما ال ٌشعاع ريا يان ،ىيبدأي مف نقطة
محددة إلى ما ال نياية باتجاه كاحد لتىوترؽ النص كتسبر أيكاره ،فتككف العتبات نقطة البداية
النص ىك الف اء البلمتناىي"(.)1
كيككف ٌ

كتىمتمؾ العتبات النصية مقصديتيا الواصة بيا؛ باعتبارىا معما انر فنيان قاد انر عمى إنتاج
الداللة مبرزة "جانبان أساسيان مف العناصر المؤطرة لبناء الحكاية ،كلبعض طرائؽ
المعنى كتشكيؿ ٌ

تنظيميا كتحققيا التوييمي ،كما أنيا أساس ك ٌؿ قاعدة تكاصمية تيم ٌكف النص مف االنفتاح عمى أبعاد
داللية تيغني التركيب العاـ لمحكاية كأشكاؿ كتابتيا"(.)2

قابمية
كييعد النص نتاجان اللتقاء المتف بالعتبات ،كالتي بدكرىا تىجعؿ مف النص عمبلن أكثر ٌ
ساعده عمى تمقي النص
لمتٌداكؿ بناء عمى تقنياتو
كفر لممتمقِّي مجاالن يي ي
ٌ
الكتابية ،كمف ناحية أورل تي ي
كاستيبلكو ،كمف ثـ إنتاجو مف جديد مف وبلؿ بناء عبلئؽ تكاصمية معو عف طريؽ عتباتو التي
دت لمنص المصاحب المنزؿ
ثير لدل المتمقِّي أسئمة عديدة بوصكص كظائفيا كمككناتيا" ،فقد ىي ٍ
تي ي
بيف" دفتي العتبات" شعريتو الواصة التي ال تىنفصؿ عف شعرية المتف ،فالمصاحبات النصية ال

السياؽ الزماني كالمكاني كالمادم الذم ىيندريج
تيحي يؿ فقط عمى العنصر األجناسي لمعمؿ ،كال عمى ِّ
ً
ؤثر في اوتياراتيـ لمعمؿ،
منو النص فحسب ،كانما تىعم يؿ عمى ربط النص بقرائو فيي التي تي ي
ككذلؾ في صيغ قراءاتيـ ،كآفاؽ انتظارىـ ،كباوتصار في تحديد معنى النص"(.)3

ستكقؼ القارئ برىة؛ لتمنحو ت،شيرة
تيمثِّؿ العتبات عمى اوتبلفيا كتعددىا إشارات كئية تى
ي
النص التي تىتمث يؿ في"العنكاف ،كاإلىداء،
الدوكؿ ب،ماف إلى النص كال سيما العتبات األمامية لمحيط ٌ
( )1اشػػتغاؿ العتبػػات فػػي ركايػػة " مػػف أنػػت أييػػا المػػبلؾ " د ارسػػة فػػي المسػػككت عنػػو ،ىشػػاـ محمػػد عبػػد ا﵀ ،مجمػػة
ديالي ،العدد.666 ،2010 ،47
الدار البي اء ،ط1996 ،1ـ.
الرابطةٌ ،
( )2عتبات ٌ
النص "البنية كالداللة" ،عبد الفتاح الحجمرم ،منشكرات ٌ
النص عند "جيرار جينيت" مف األطراس إلى العتبات ،ص.49 :
( )3شعرٌية ٌ
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كاالستيبلؿ" لتمركزىا في بداية العمؿ األدبي ،ككجكدىا في الكاجية األمامية لمكتاب ،فيي أكؿ ما

مفت نظره كيشد بصره أثناء
يي
ي
صادؼ القارئ وبلؿ طرقو ألبكاب النص لمكشؼ عف وباياه ،كأىـ ما ىي ي
السير باتجاه مسالؾ النص ،كالتي تىشي بالنبض العاـ لمنص كمحتكاه.
رحمة ٌ

المؤلِّؼ" ألف ىم ٍف ىيستكشؼ الطريؽ في
كتىقع مسئكلية اوتيار ىذه العتبات عمى عاتؽ ي
حدد لو العتبة التي ىيدو يؿ منيا ىذا الطريؽ"( ،)1الذم
أف يجعؿ شوصان آور يي ي
العتمة ال ييمكف ٍ
يسترشد بو.
ً
بمجمكعيا نصكصان مكازية لمنص اإلبداعي ىساىمت متآزرة مع
لقد ىشكمت العتبات النصية
النص في اإلجابة عف التساؤؿ القائـ ،ما الذم ىيجع يؿ مف النص عمبلن أدبيان .

كمنبيات
ؾ العتبات األمامية قكةن واصةن بيا ،تىجع يؿ منيا يمقدمات
تىمتم ي
ٌ
حقيقية لمنُّصكص ،ي
ً ً
ً
تعثر ب بابية
تي ي
رشد القارئ بالمسالؾ الغام ة ،يم يئة لو جكانبيا ،بحيث ال ىيتكه بعتٍ ىمتيا كال ىي ي
اء كسمطةن مف بيف يمجمؿ العتبات محافظان عمى ىيبتًو ككينكنتًو
رؤيتيا ،ى
كيبقى العنكاف األقكل ثر ن
تغير الكثير مف عناصر النص المكازم في الطبعات مثؿ لكحة الغبلؼ أك الناشر أك
بحيث" تى ي

ِّ
ؾ أقكل ثبات ممكف مف بيف العتبات األورل فبل ىيشممو ما ىيط أير عمييا
الشيادات ،كلكف العنكاف ىيمم ي
ً
مف طم و
و
كيتحك يؿ إلى عنكاف فرعي فييا"(،)2
كيبقى حيف تيجمعي في
س أك
األعماؿ الكاممة ى
تغيير كمي ،ى
ً
ً
بثباتو كتميزًه.
ييعمف الحؽ في
كجكده ،منفردان

سيما األمامية منيا ،كحؽ
احتؿ العنكاف الصرح األعمى مف مجمكع عتبات النص كال ٌ
الصدارة ِّ
بكؿ امتياز؛ لككنو العتبة الحقيقية التي تيف ي إلى عالـ النص المغمؽ ،كما اتو ىذ مكقعان
برز متمي انز بشكمو كحجمو ،كىك أكؿ لقاء بيف القارئ كالنص،
كي ي
استراتيجيان ىامان ،إ ٍذ أف" لو الصدارة ى
كك،نو نقطة االفتراؽ حيث صار ىك آور أعماؿ الكاتب كأكؿ أعماؿ القارئ "( ،)3الذم ييحاك يؿ إبراز
جمالياتو ،كك عو في المكقع البلئؽ بو ،كىك "اإلشارة األكلى التي تيكاجو المتمقِّي ،كما أنو قد يككف

مج القارئ إلى أعماؽ النص
مفتاحان دالليان ىيوتزيؿ بناء النص في كممة أك كممات ،كمف وبللو ىي ي

ػركعية -د ارسػ ػ ػػة -عتبػ ػ ػػات الػ ػ ػ ٌػنص :ق ػ ػ ػراءة فػ ػ ػػي ركج أبػ ػ ػػيض ل ازىػ ػ ػػر الغازيػ ػ ػػابي ،جمػ ػ ػػاؿ الجزيػ ػ ػػرم ،األدب
( )1مشػ ػ ػ ٌ
كالمستقبؿ(كتاب األبحاث) ،الييئة العامة لقصكر الثٌقافة ،القاىرة ،1999 ،ص.119 :
الركايػػة الفمسػػطينية " د ارسػػة فػػي الػػنص المػػكازم" ،فػػرج محمػػد مػػالكي ،جامعػػة النجػػاح الكطنيػػة،
( )2عتبػػة العنػكاف فػػي ِّ
فمسطيف ،2003 ،ص.36 :

( )3الوطيئة كالتكفير ،عبد ا﵀ الغ ٌذامي ،منشكرات النادم الثقافي ،جدة ،السعكدية ،ط ،1985 ،1ص.236
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لكشؼ دالالتو كاستكناه معناه كفؾ شفرتو كرمكزه ،كيم ٌكف القارئ مف معر ً
النص
فة ىكيةى كم مكف ٌ
ي ي
الذم يعنكنو"( ،)1كيبني عميو تكقعاتو.
مف ىنا أرل أنو يتحتـ عمينا طرؽ أبكابو طرقات مت،نية تيبيف لنا قسماتو كىيآتو.

أوالً -العنوان الرئيسي
 -1مفهوم العنوان ووظيفتي

نظر لؤلىمية الكبيرة التي ىيحتمييا العنكاف ،كعبلقتو العميقة ُّ
بالنصكص؛ باعتباره مدوبلن ال
ان
ً
الداللة
ييمكف تىجاىمو أك إيفالو عند العبكر لمنص ،فبل بد مف الكقكؼ عنده لبياف دكره
البلمتناه في ٌ
ً
كعف ىي ًع ُّف
كاإليحاء ،فقد ىجاء في لساف العرب " ىعف
كعينكنان :ظىيى ىر أىمامؾ؛ ى
كي يع ُّف ىع ىننان ي
الشيء ىيع ُّف ى
ي
ب ك،ىف نًعاجو.
فعف لنا ًس ٍر ه
كعنكنان ك ٍ
ض ى
اعتىف :اعتىىر ى
كي يع ُّف ىعٌنان ي
ي
كع ىرض؛ كمنو قكؿ امرئ القيس :ى
ً
كعننو :ىك ىع ٍن ىكىنو،
ىع ىن ٍنتيو لكذا أىم ىعر ٍ تيو لو
ت
الكتاب كأ ٍ
كع ىن ٍن ي
تاب ىي يعُّنو ىعٌنان ى
كعف الك ى
كصرٍفتو إليو ،ى
ى
ى
ى
ت
كعن ٍيتيو تى ٍعنًىيةن
الم ٍعنى ،كقاؿ المٌحياني :ىعن ٍن ي
الكتاب تى ٍعنينان ى
ى
كع ٍن ىكٍنتيو ى
ى
كعٍم ىكٍنتيو بمعنى كاحد ،مشتؽ مف ى
الكتاب مف ً
إذا ع ٍنكٍنتىو ،أىبدلكا مف إًحدل النكنات ياء ،كسمي ع ٍنكانان ألىنو يع ُّف ً
ناحيتيو ،كأىصمو
ى
ي
ىي
ىى
اف الكتاب جعؿ النكف المان ألىنو أىوؼ
يعن ه
اف ،فمما كثرت النكنات قمبت إحداىا كاكان ،كمف قاؿ يعٍمك ي
صريح :قد جعؿ كذا ككذا ًع ٍنكانان لحاجتو؛ كأىنشد:
كيقاؿ لمرجؿ الذم يي ىعِّرض كال يي ِّ
كأىظير مف النكف .ي

وتَ ْعل ِ
للللللمعا ُ تَ ْحكلللللللي اللللللللدواهيا
لللللض لَ ْح ِنهللللللا
لللللر ُ
ف فللللللي ُع ْنو ِانهللللللا بعل َ
وفلللللللي َج ْوِفهلللللللا َ
صل ْ
الم ِّرب:
الع ٍنك ي
قاؿ ابف برم :ك ي
اف األىثر ،قاؿ ىسك يار بف ي
وحاجل ٍ
َخفَ ْيل
ت بهللللللا
لللللللللللللت ُع ْنوانللللللللللللللاً
جعمتُهللللللللللللللا لمتللللللللللللللي أ ْ
ُ
ون أُخللللللرى قللللللد سلللللل َن ْح ُ
لللللة ُد َ
و
اف لو (.)2
قاؿ :ككمما استدلمت
بشيء تيظيره عمى ييره فيك يعنك ه
ىنشد يكنس:
قاؿ األ ٍ
اعينو؛ كأ ى
ت الكتاب ك ٍ
ىوفش :ىع ىن ٍك ي

ِ
فَ ِطللللللللللللللن ِ
وي ْكتملللللللللا
ت جو َابللللللللللللللي
الكتل
سل َّ
لللللللللللللاب إِذا أ ََرْد َ
اعل ُ
وْ
للللللللر ُ
للللللللن الكتل َ
َ
للللللللي ُي َ
للللللللاب ل َكل ْ
ً
الع ٍنك ً
قاؿ ابف سيده :الع ٍنكاف ك ً
ً ً
كع ٍنكىنو ىع ٍنكىنةن ً
بلىما :ىك ىس ىمو
كعناهي ،ك ي
كع ٍنكانان ى
ي
ي ي
ى
اف س ىمةي الكتاب .ى ى
بالعنكاف(.)3
ي
( )1س ػػيميائية العنػ ػكاف ف ػػي قص ػػيدتي "ش ػػب كي ػػر" ألحم ػػد ش ػػاممك ك"لي ػػؿ يف ػػيض م ػػف الجس ػػد" لمحم ػػكد دركيش(د ارس ػػة
الدكلية ،ع  ،2013 ،20ص.19
اإلنسانية
مقارنة) ،فاطمة بويت كآوركف ،مجمة العمكـ
ٌ
ٌ
( )2لساف العرب ،ابف منظكر ،دار صادر ،ج ،13بيركت ،مادة (عنف).
( )3لساف العرب ،مادة (عنا).
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السمة كاألثر كبمعنى الظُّيكر كاالبتداء كاالعتراض ،كعنكاف
رد بمعنى ِّ
جد أف العنكاف ىك ى
ىن ي
ِّ
الشيء ًسمتو التي تيميزه عف ييره كتيعينو كتيحدده ،ككممة عنكاف مثؿ االسـ الذم مف كظيفتو بياف
ال ٌشيء أك ال ٌشوص كتىمييزه عما سكاه.

السيميائييف باىتماـ واص
كعمى الصعيد االصطبلحي فقد ىح ًظي العنكاف في أيطركحات ِّ
ً
أف ييثبت
مف بداومو اٍلعبلمة كالرمز ،كتكثيؼ اٍلمعنى ،إذ ييحاك يؿ اٍل يمؤلِّؼ ٍ
باعتباره " اٍلمرجع اٍلذم ىيت ي
فيو مقصده برمتو بكصفو ُّ
النكاة اٍلمتحركة اٍلتي ىواط عمييا نسيج نصو"( ،)1كعنص انر ميمان ال تىومك
النصكص ِّ
منو ُّ
لمنص اإلبداعي
نقدية ٌ
الشعرية اٍلحديثة ككنو "مفتاحان ت،كيميان كاشفان ،تىبقى ٌأية دراسة ٌ
ناقصة مف ً
دكف يمعاينتو كالنظر إليو بجدية تيكازم النظر إلى النص"( ،)2يير أنو ليس مجرد إ افة
كىمية أك ىامشية شكمية تىومك مف المدلكؿ ،كانما أصبح يي ِّ
شكؿ كاحدان مف مفاتيح النص ِّ
الشعرم

ً
كشؼ مدلكالتو كالبحث في أيكاره ،كفؾ إبيامو ،مما وكلو امتبلؾ سمطة النص
التي تيساعد عمى
باعتباره اٍلمفتاح األىـ لمقاربتو مف بيف عتبات النص ،فػ "العنكاف مف حيث ىك تسميةه لمنص

مارس التدليؿ ،كتىتمكقعي عمى ِّ
الحد الفاصؿ بيف
ككشؼ لػو ،ىيغدك عبلمة
يؼ بو
ه
كتعر ه
ٌ
سيميائية ،تي ي
ص إلى العالـ ،كالعالـ إلى
النص كالعالـ ،يليصبح نقطةى التقاطع اإلستراتيجية التي ىي ٍع يبر منيا الن ُّ
جتاح ٌّ
كؿ منيما ايور"(.)3
الن ِّ
كي ي
ص ،لتنتفي الحدكد الفاصمة بينيما ،ى
قتصر عمى اإلشارة إلى
يير أف اٍلعناكيف ال تىتساكل في فاعميتيا كأىميتيا ،فبع يا ىي ي
تسـ بقدرتو عمى تىكسيع داللة النص كتكثيفيا ،كبع يا
مك كع النص األساسي فحسب ،كبع يا ىي ي
األور يي ِّ
شك يؿ عنص انر في ت،كيؿ ُّ
النصكص اإلبداعية ،إ ٍذ ييصبح الكصكؿ إلى داللة النص مرتبطان بو
عتمد عمى ادواره لموزكف كافر مف الت،كيبلت التي تىحم يؿ كمان مف
مف حيث إنو "وطاب رمزم ىي ي
الداللية لمنص كجمالياتو"(.)4
األفكار كالمعاني ذات الصمة الكثيقة بالحمكلة ٌ

ً
النص ِّ
ً
نعـ بيا جميكر
الشعرم مممكة المبدع التي يي ٌ
شيدىا عمى أنقاض أفكاره كتجاربو؛ ىلي ى
أف
حتاج إلى مف ييتمـ نقصيا ،كيبقى النص رىف القيد إلى ٍ
القراء كتىظ ٌؿ ىذه المممكة يير مكتممة تى ي
كف ىكيةن كتعيينان لو في
ىي،تي العنكاف كيحرره فػ "يرتيف ظييكر النص كتسميتو بػ"عنكاف"؛ ليك ى

( )1العنكاف في قصص كجداف الوشاب (دراسة سيميائية) ،عمػي احمػد العبيػدم ،د ارسػات مكصػمية ،ع،2009 ،23
ص.61 :
( )2إش ػػكالية العنكن ػػة ب ػػيف القص ػػد كجمالي ػػة التٌمق ػػي ،محم ػػد ص ػػابر عبي ػػد ،مجم ػػة المكق ػػؼ األدب ػػي ،ع ،374دمش ػػؽ،
 ،2002د.ص.

النمكر في اليكـ العاشر" لزكريا تامر نمكذجان ،والد حسيف ،ص.351 :
( )3سيمياء العنكاف :القكة ك ٌ
الداللة " ٌ
النص ،باسمة درمش ،ص.40 :
()4عتبات ٌ
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()1
بتسميتو كاور ً
ً
الغفؿ إلى ف اء
ب النص كينكنتو
اجو مف ف اء ي
العالـ"  ،كال شيء كالعنكاف" ىييى ي
ص ال يكتسب الكينكنة ،كيحكزىا في "العالـ" إالٌ بالعنكنة ،ىذا الحدث الذم ىيجع يؿ
المعمكـ ،حيث الن ُّ
المكتكب قاببلن لمتداكؿ كالحياة ،كمف ىنا وطكرة "العنكاف" كقكتو في ً
الفتؾ بالمجيكؿ كالعدـ كانجاز
()2
ُّ
ُّ
صمح
فيحاك يؿ الكاتب ٍ
أف ىيتفنف في اوتيار عنكاف ىي ي
الح كر بكصفو حدثان يقع في المغة كبالمغة"  ،ي
أف ىيككف" المفتاح الذم مف وبللو ييمكف ح ٌؿ المُّغز الذم قد ىيككف كامنان في أعما ً
ؽ النص كذلؾ
ٍ

()3
كينتيي حيث العتبة
العكس فقد ىيككف بمثابة لغز ،كالنص تفسير كت،كيؿ لو"  ،كعمى القارئ ٍ
أف ىيبدأ ى
الذىبية العنكاف.

ييطمؽ الكاتب عممو اإلبداعي المكلكد في عكالـ مبيمة ،بعدما ىي ًسمو بعبلمة ال تيمحى ،كأثر
ً
ليؿ الذم ييف ي بالقارئ إلى
عتباتية تىجع يؿ منو في
انية
الد ى
نياية المطاؼ " ٌ
ٌ
ال ييوفى ،بعبلمة عنك ٌ

نصبيا الكاتب الصطياد القارئ ،أك دكر الثٌريا التي تي يء
دكر المصيدة التي ىي ي
النص ،ىفيتوذ ى
()4
قع في فواخ ٌأنى لو
دىاليز النص"  ،كعمى القارئ ٍ
أف ىيكتشؼ ثيرٌيات النص الم يئة كاالٌ ىك ى
المكلِّد الفعمي لتشابكات النص ،كأبعاده
الوبلص منيا" فإذا كاف النص ىك المكلكد ،فإف العنكاف ىك ي
الفكرية كاإليديكلكجية"( ،)5التي عمى القارئ تىممسيا ككنيا المنتجة لمعظـ دالالت النص.

كمف
ات العنكاف مممحان بار انز في النقد الحديث ٍلـ ىي ٍ
لقد ىب ى
نؿ اىتمامان كا حان مف ذم قبؿ ،كتى ي
أىميتو ككنو " يبنية داللية كبرل؛ ألنو بطاقة تعريؼ النص كىكيتو التي تي ِّ
شكؿ كجكده"( ،)6كالتي
عيف كاجيتو.
رسـ مبلمح النص كتي ٌ
تى ي

كالعنكاف في العمؿ اإلبداعي ليس مجرد تسمية ىامشية ،بؿ ييعد عامبلن مف عكامؿ الت،سيس
باب التٌ ً
،كيؿ كيدعك
كالبناء المعمارم لمنص؛ ألنو ىي ي
كيفتح ى
كيغرم ى
كيحفٌز ي
كمؿ كييحيؿ ي
صؼ ى
كيقكؿ ك يي ٌ
سـ النص،
لمت،مؿ ،كىذه مجمكعة كظائؼ ،كليست كظيفة كاحدة فحسب "فالعنكاف ىك الذم ىي ي
كيعمف مشركعيتو القرائية ،كىك الذم ييحقؽ لمنص كذلؾ اتساقة
كيؤكده ،ي
كيثبتو ،ي
كيعينو ،كيصفو ،ي
ي
()7
كيزي يؿ عنو ك ٌؿ يمكض كابياـ"  ،فيك المكجو العاـ لدوكؿ سراديب النص
كانسجامو كتشاكمو ،ي

الداللة ،ص.351 :
( )1سيمياء العنكاف :القكة ك ٌ
السابؽ ،ص.351 ،350 :
(ٌ )2

( )3سيميائية العنكاف في قصيدتي "شب كير" ألحمد شاممك ك"ليؿ يفيض مف الجسد"( ،دراسة مقارنة ) ،ص.25 :
( )4سيمياء العنكاف :القكة كالداللة ،ص.351 :
السيميكطيقا كالعنكنة ،جميؿ حمداكم ،مجمة عالـ الفكر ،مج  ،25ع .1997 ،3
(ٌ )5
النص ،باسمة درمش ،ص.41 :
( )6عتبات ٌ
السيمكطيقا كالعنكنة ،جميؿ حمداكم ،د .ص.
(ٌ )7
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ِّ
أف تيدرس عمى رأس النص لتحدده ،كتىد يؿ
مكف ٍ
المبيمة ،فيك"مجمكع العبلمات المسانية( )...التي يي ي
عمى محتكاه العاـ كتيغرم الجميكر المقصكد"( ،)1بتقبمو كالتمذذ بو ،كىك"عتبة النص كبدايتو ،كاشارتو
األكلى ،كىك العبلمة التي تىطبعي الكتاب أك النص ،كتيسميو كتيميزه عف ييره"( ،)2كتىحفظو مف
الذكباف في ييره كالتماىي معو.

النصكص ِّ
الشعرية فيك"حسب ِّ
معب العنكاف دك انر بار انز في فيـ م اميف ُّ
الدراسات النقدية
ىي ي
فسمطتو الطاييو تي في بظبلًليا عمى النص ،ف ىيستحي يؿ النص
دكر المنبو كالمحرض ،ي
الحديثة ييؤدم ى
الرسالة :ممثمة في ثنائية المبدع كالمستقبؿ
جسدان مستباحان لسمطتو ثـ إنو نقطة الكصؿ بيف طرفي ِّ

()3
شعر بيا تىحكـ في أيفؽ
إنو ييعد بداية الم ٌذة "  ،التي ىي ي
بحث عنيا القارئ في ىجنبات العمؿ األدبي ،ى
كي ي
أيفؽ النص.

ألنو بمثابة "بيك
كلقد حددت لمعنكاف كظائؼ عديدة إذ ىيرل "كريفؿ " أف لمعنكاف كظيفة نصية؛ ٌ
يتـ ُّ
الدوكؿ منو إلى النص ،فبل ييك ع اعتباطان ،كانما تيؤطره ومفية ثقافية عامة ،تحدد
أكؿ ُّ

قصديتو"(.)4

كقد حدد جيرار جينيت أربع كظائؼ لمعنكاف ىعر يا عبد الحؽ بمعابد عمى النحك ايتي(:)5

ً
الكتاب كالجنس األدبي
 .1الكظيفة التعيينية :كىي التي تيبرز ىكية النص كانتماءه ،كتيعيِّف اسـ
ً
المبس كالغمكض.
ؼ بو القيراء بعيدان عف
الذم ينتمي إليو ،كتي ِّ
عر ي
 .2الكظيفة الكصفية :كىي التي ىيقك يؿ العنكاف عف طريقيا شيئان عف النص ،كتي ِّ
ؤكد ىذه الكظيفة
المؤلؼ ،باعتباره نكاة النسيج
أف العنكاف كصؼ لمنص قبؿ ك ٌؿ شيء ي
فيعيِّف م مكف ى
النصي.

النص إلى المناص ،ص.73 :
( )1عتبات جيرار مف ٌ
السيمكطيقا كالعنكنة ،ص.79 :
(ٌ )2

( )3دالل ػ ػ ػ ػػة العنػ ػ ػ ػ ػكاف فػ ػ ػ ػ ػػي المجمكع ػ ػ ػ ػػة القصص ػ ػ ػ ػ ٌػية ،ر ػ ػ ػ ػ ػػا ع ػ ػ ػ ػػامر ،دني ػ ػ ػ ػػا الػ ػ ػ ػ ػ ٌػرأم ،ميم ػ ػ ػ ػػة ،الج ازئػ ػ ػ ػ ػػر.12/2 ،
pulpit.alwatanvoice.com/25/11/2010.
النجػاح الجديػدة ،ال ٌػدار البي ػاء،
( )4ىكية العبلمات في العتبات كبناء الت،كيؿ ،شػعيب وميفػي ،دار الثقافػة ،مطبعػة ٌ
 ،2005ص.27 :
( )5ينظػػر عتبػػات جي ػرار جينيػػت مػػف الػ ٌػنص إلػػى المنػػاص ،ص ،88-78 :كشػػعيب حميفػػي ،ىكيػػة العبلمػػات فػػي
العتبات كبناء التٌ،كيؿ ،ص.11 :
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 .3الكظيفة اإليحائية :كتىرتبطي ىذه الكظيفة بالكظيفة الكصفية ،كىي بمثابة كظيفة داللية
لممدلكؿ.

 .4الكظيفة اإليرائية :كىي الكظيفة التي تي ِّ
جاذبية العنكاف ِّ
بالنسبة لقارئو المفترض ،مف
ؤكد
ٌ
كاف " جينيت " يي ِّ
شكؾ
وبلؿ التشكيؽ كتكسيع أيفؽ االنتظار لديو ،ي
فيحفِّزه عمى القراءة ،كا ٍف ى
ً
أف " ىيككف الكتاب أيرل مف
في نجاعة ىذه الكظيفة مقارنة بالكظائؼ األورل كعميو ال بد ٍ
أف يككف العنكاف أيرل مف كتابو"(.)1
عنكانو ،أحسف مف ٍ

لوص جميؿ حمداكم في دراستو المعنكنة بػ" مقاربة العنكاف في النص األدبي" كظائؼ
لقد ى
العنكاف بقكلو" :إف العنكاف عبارة عف عبلمة لسانية ككظيفتو ت،ثيرية أثناء تمقِّي النص كالتمذذ بو كما

أف لمعنكاف كظائؼ أورل تىتمث يؿ في الكظائؼ التالية :الكظيفة اإليديكلكجية ،ككظيفة التسمية،
ككظيفة الت ِّ
عييف كالكظيفة األيقكنية/البصرية ،كالكظيفة المك كعاتية كالكظيفة الت،ثيرية كاإليحائية،
ككظيفة االتساؽ كاالنسجاـ ،كالكظيفة الت،كيمية".

()2

اء ركريان ِّ
ىكية ىذا العمؿ
لكؿ عمؿ أدبي ،فيك الذم ييحدد ٌ
كىذا ما ىيجع يؿ مف العنكاف إجر ن
كيي ِّ
ب القارئ إليو.
كيجذ ي
ميزه عف ييره مف األعماؿ األورل ى
 -2تأويل العناوين الخارجيَّة وتفسيرها في شعر إبراهيم نصر ا﵀

فس ػػمب ال ػػنص
ػاف ال ػػنص اإلب ػػداعي ص ػػاحب ُّ
لطالم ػػا ك ػ ى
الس ػػمطة كالبق ػػاء حت ػػى ج ػػاء العنػ ػكاف ى
سػػيادتو ،كاسػػتىحكىذ عمػػى سػ ً
ػمطتو ،كأصػػبح منافس ػان قكي ػان لمشػػركعية قراءتػػو ،يي ػراكغي قارئػػو بمكػػر كذكػػاء؛
يليكقعو في ًشباؾ عشقو ،كمف ثىٌـ ىيتريكو تائيان عبر متاىػات النيائيػة لمت،كيػؿ ،كمػا بػيف عشػؽ العنػكاف
ػؼ الق ػػارئ عم ػػى أبػ ػكاب ال ػػنص كعتبات ػػو مح ػػاكالن و ػػكض مغ ػػامرة الت،كي ػػؿ ،إالٌ أف
كمراكيت ػػو كمكػ ػره ىيق ػ ي

دكر تمكيييان ،ىيجع يؿ القارئ في ح و
يرة مف أمره ،ييربكو كىيومؽ لو تشكي نشا قيريان ،كقد
ب ان
العنكاف قد "ىيمع ي
يقية ال ميرب منيا سكل إلى النص ذاتو ،إنو اٍلبدايػة اٍلكتابيػة التػي تىظي يػر عمػى
ىي ي
قكده إلى متاىة حق ٌ
()3
ً
فعو إلى أعما ً
ؽ النص.
كمحفز لمقراءة"  ،ىيستيكم ى
ميؿ القارئ ىفي ٍد ي
كاجية الكتاب كإعبلف إشيارم ي

كىيتمركػ يػز العن ػكاف فػػي مكقػػع اسػػت ارتيجي ميػػـ متربع ػان كسػػط صػػفحة الغػػبلؼ" باعتبػػاره ممػػثبلن
لسمطة النص ككاجيتو اإلعبلمي"( ،)4كالتي تىقك يؿ الكثير عف النص.
النص إلى المناص ،ص.88 :
( )1عتبات جيرار جينيت مف ٌ
األدبيةwww.ELkalima.com ،
لمدراسات
النص األدبي ،جميؿ حمداكم ،مكقع الكممة ٌ
( )2مقاربة العنكاف في ٌ
ٌ
القصصية.
( )3داللة العنكاف في المجمكعة
ٌ
( )4ىكية العبلمات في العتبات كبناء الت،كيؿ ،ص.9 :
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غيػ يػر مػػف منظػ ً
ػيمر عبػػر مفػػاتيح تي ِّ
ػكر الكاتػػب فػػي بحثػػو عػػف
بيػػد أف " الكلػػكج إلػػى الػػنص سػ ي
التمػػاىي التػاـ مػػع نصػػو ،الوت ازلػػو كابػ ارزه فػػي نقطػػة م ػػيئة ىػػي العنػكاف ،كالعنػكاف مػػف أىػػـ العتبػػات
ػح المجػاؿ
ستشرؼ حقكؿ ٌ
النصية التي تى
ي
الدالالت ،كتىطػؿ عمػى ظػبلؿ المعػاني كتػ،لؽ العبػارات ،كتيفس ي
المتػػداد الويػػاؿ نحػػك آفػػاؽ المتناىيػػة"( ،)1ال سػػبيؿ ليػػا إالٌ بوػػكض مغػػامرة الت،كيػػؿ لمعن ػكاف كمػػف ثػػـ
النص.

()2
البد مف الكقكؼ عمى عمميػة ت،كيمػو ،كقفػة مت،نيػة
كلما كاف العنكاف" ركرة كتابية"  ،كاف ٌ
ٌ
تيبػػرز أبعػػاده كتكػػكف عمػػى قػػدـ كسػػاؽ مػػع مػػا يحتمػػو الػػنص األصػػمي مػػف أىمي ػة ،كمػػف ذلػػؾ عنػػاكيف
الدكاكيف ِّ
الشعرية كىي:

 -1ديوان "المطر في َّ
الداخل".1982 :

الدالالت التي ىيتممسيا القارئ في قراءتو ،محاكالن ك ع
ك ٌؿ عمؿ أدبي يبقى زاو انر بالمعاني ك ٌ
يديو عمى أبعادىػا كايحاءاتيػا التػي تىبقػى عصػية عمػى اإلمسػاؾ بيػا دكف القػراءة المت،نيػة ،فقػد اوتػار

أف يككف عنكاف ديكانو عمى ما ىك عميو فػ"فاوتيار عنكاف دكف ييػره لػو دالالتػو
نصر ا﵀ عف قصد ٍ
كرىاناتو ،لذا يككف شبييان برحمة تتحمؿ مف دكف تراجع أىكاؿ ما تصادفو ،كيككف ليا فيو ذلؾ المتاه

السرم ،كالرائع في نفس الكقت"( ،)3الذم يسعى القارئ في رحمتو الكتشافو.
ِّ

تىحم يؿ لفظة "المطر" في طياتيا معاني متناق ة ،كلع ٌؿ أكؿ ما ىيتبادر إلى ِّ
الذىف معاني
ي
و
ً
بمفظة تىحم يؿ معنى
السحاب"( ،)4فقد ىبدأى العنكاف
ماء
الم ى
ط ير :ي
الكجكد كالتجدد كالوصب كالنماء فػ" ى
الحياة كاألمؿ ك ُّ
النشكء ،لكف ال ٌشاعر لـ يرد ىذا المعنى ،فيك يرل أف عماف ومعت رداء المطر الذم
الصيف
كصفو بالكحؿ؛ ليستقبؿ الشمس كسحر أرديتيا كاكتشاؼ البراعـ ،فيك يقكؿ في قصيدتو " َّ

"(:)5

عمان
اآلن
ُ
 -تخمعُ َ

( )1عتبات النص ،باسمة درمش ،ص.40 – 39 :
( )2العنكاف كسيمكطيقا االتصاؿ األدبي ،ص.15 :

(" )3ق ػراءة ييػػر بريئػػة فػػي التٌبي ػػيف :مػػف ببليػػة العن ػكاف إلػػى تكا ػػع التٌ،سػػيس" ،بوتػػي بػػف ع ػػكدة ،التبي ػػيف ،ع،09
طاىر كطار.
 ،1995ص ،11نقبلن عف :نعيمة فرطاس ،سيميائية العنكنة عند ال ٌ
( )4لساف العرب ،مادة مطر.

النشػر ،بيػركت ،1982 ،ص- 41 :
( )5المطر فػي الػداوؿ ،إبػراىيـ نصػر ا﵀ ،ط ،1المؤسسػة العر ٌبيػة ٌ
لمد ارسػات ك ٌ
.42
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ِ
المطر
أردي َة
الو ِ
حل
قرب يدينا
تجمعنا
الشمس َ
ُ

ِ
فيأخذنا سحر أ ِ
الصيف
َردية
ُ
خفِّتُها

اكتشاف البر ِ
اعم.
و
ُ
ىكمؿ "في الداوؿ" فيؿ أىر ىاد المطر الحقيقي النازؿ مف السماء أـ أراد ِّ
الدماء التي تىغمي
كأ ى
الصدكر ىك ًق ٍد ور ك ع عمى ًم ٍرجؿ إلى ما ال نياية ففي الجانب األور ىنج يد المطر ىيحم يؿ
في ُّ

ط نار أىك عذابان .ابف سيده :أىمطىرىـ ا﵀ في العذاب واصة كقكلو تعالى:
العذاب" كأ ٍىمطرىـ ا﵀ي ىم ى
()1
ً
جارة مف ًس ِّجيؿ()2؛
الم ٍن ىذ ًريف  ،كقكلو عز كجؿ :كأ ٍىم ى
ط انر فساء م ى
ط ٍرنا عمييـ م ى
كأ ٍىم ى
ط ٍرنا عمييـ ح ى
ط ير ي
كالمطر لنزكليا مف السماء"(.)3
ىج ى
عؿ الحجارة ى
ىيحم يؿ المطر معو أسباب الدمار كالكيبلت لغير ايمنيف في بيكتيـ كأر يـ ،القاطنيف في
العر ً
قصد الشاعر ذلؾ أـ
اء تحت ظؿ الوياـ ،القابعيف في كجو ِّ
الريح دكف يمعيف أك سند ،فيؿ ىي ي

قصد المعنى األوير الوتار لفظة الغيث ،أال نقكؿ
قصد معنى الوير كالبركة ،كلك كاف الشاعر ىي ي
ىي ي
ً
الع ً
ذاب"(،)4
أمطى ىريىـ المٌوي :ال ييقا يؿ إال في ى
في دعائنا الميـ اسقنا الغيث فنحف ال نقكؿ اسقنا المطر فػ" ٍ
الدماء المتدفقة في ِّ
الشراييفِّ ،
الدماء النازفة التي
ذىب إلى أبعد مف ىذا المعنى ٌإنيا ٌ
كىذا ما ىيجعمينا ىن ي
تىركم األرض العطشى كما ىيركم الماء األرض ،فنجده يقكؿ في قصيدة " المطر في َّ
الداخل"(:)5
ِ
لمخريف عمى قمبي عاصف ْة
لمشتا ِ
غيوم مخضَّب ٌة
ٌ
لمربيع اندفاعُ ِ
الدم.
ِ
النفسي الذم يعيشو.
يتمكف مفيكـ المطر وي انر كش انر بإحساس ال ٌشاعر ،كالجك ٌ
النمؿ58 ،
(ٌ )1
( )2ىكد.82 ،
( )3لساف العرب ،مادة مطر.
( )4القامكس المحيط ،مادة مطر.

( )5المطر في الداوؿ ،ص.25 :
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الحد األور فيو
حد فيو استم اررية الحياة كوصبيا كنمائيا ،ك ٌ
فالمطر ىنا سبلح ذك حديفٌ :
تكلد
آىات الثكمى كعكيميـ عمى أبنائيـ ككـ عذاباتيـ ،كلعؿ الشاعر أىر ىاد ىنا جانب الوير الذم ىي ي

مف الجانب المظمـ لمكممة حيث في الشيادة حياة أورل ،كنعيـ ال ينفد ،كومكد دائـ.

و
كمف جانب آور المطر مياه تىركم األرض كتكسكىا
منحيا وي انر كرزقان
بمباس أو ور ىي ي
كركنقان كجماالن ،كالمطر كذلؾ دماء تنزؼ مف عركؽ ُّ
الشيداء تغسميـ كتطيرىـ كتزكييـ؛ ليرتقكا إلى

أف تىركم األرض مف جديد؛ لتينبت
ذكية تىغمي كتى ي
تدفؽ كت،بى إالٌ ٍ
الجناف دكف أدنى ذنب ،دماء ٌ
يمتص مف كممة المطر داللتيف
أف
سنابؿ المقاكمة كالتٌ حية كالفداء مف جديد ،كك،ف الشاعر أراد ٍ
ٌ
واصتيف ،ليما ارتباط بم مكف ِّ
الديكاف كىما :صفة التدفؽ كالغ ازرة ،كصفة الدمار كالكيبلت التي

الداللتيف مؤش انر قكيان عمى حالة العذاب
تستح رىا كممة المطر في الذاكرة؛ ليجعؿ مف ىاتيف ٌ
كالدمار كالت حيات التي ال تنتيي لدل الشعب الفمسطيني ،كالتي تحمؿ في طياتيا -ريـ العذاب-
بشرل انبعاث الحياة مف جديد.
 -2ديوان "نعمان يسترد لوني".1984:

جاء ِّ
الديكاف الثاني لمشاعر بعنكاف" نعماف يسترد لكنو" يتككف ىذا العنكاف مف ثبلث
ى
نتاب القارئ :ىم ٍف ىك
مفردات ينعماف /يسترد /لكنو ،دكف تحديد لممكاف كال الزماف ،حيث يبقى ُّ
السؤاؿ ىي ي

الداللة
سترد لكنو كما قصة ىذا االسترداد فما ىي ٌ
سي ي
ينعماف كفي أم مكاف كزماف يحيا ككيؼ ى
البعيدة التي ىنستشفييا مف وبلؿ ىذا العنكاف .

تممس البعد الحقيقي الذم ىيحتكيو ىذا العنكاف ،واصة حيف ىنربطي بيف ينعماف ىيسترد
عند ُّ
الكطف في الد ً
ً
جد أف
أبناء
لكنو ،كبيف حالة الظُّمـ كاٍلقير كاٍلعدكاف التي ىيعي يشيا
اوؿ كالوارًج ،ىن ي
ي

التركيز عمى اسـ ينعماف في ديكاف" نعماف يسترد لكنو" ىيعني تكجيو اٍلعناية كاالىتماـ صكب الرجؿ،
ً
مجير التحميؿ كالنقد ،فقد تىككف" ىناؾ عناصر يائبة مف النص ،كلكنيا شديدة
كك عو تحت
الح كر في ذاكرة القر ً
الجماعية في فترة معينة إلى درجة أنو ييمكف اعتبارىا عناصر
اءة
ٌ
()1
الدالالت الكثير التي قد تىتسعي لتشمؿ معنى الكرامة
حا رة"  ،فاوتيار اسـ ينعماف ىيحم يؿ مف ٌ
قاكـ الفرس ،كحافظ عمى الكرامة العربية
العربية ،كالتي ىش ٌوصيا ينعماف بف المنذر ممؾ الحيرة الذم ى
النعماف ألىنو كاف ً
آو ىرىـ"( ،)2كربما أر ىاد مف ذلؾ
كاستردىا فػ"العرب كانت تي ىس ِّمي يم ى
مكؾ الحيرة ُّ ٍ ى
اكد نصر ا﵀
األصالة العربية لمٌفظة في حد ذاتيا ،كربما ىح ى
مؿ معنى يحمـ النعيـ المفقكد الذم كاف يير ي
النقد األدبي ،صبلح ف ؿ ،ص.306 :
( )1نظرية
البنائية في ٌ
ٌ
( )2لساف العرب ،مادة نعـ.
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سترده ال ٌشاعر في شعره ،كربما اقترف ب،زىار" شقائؽ ُّ
النعماف" ذات المكف
في منفاه كالذم ىبدأى ىي ي
الن ٍع ً
شقائؽ ُّ
ىحمر ييشبو بالدـ"(.)1
األحمر الداكف مع بقعة سكداء في أكراؽ زىرتيا فػ "
ماف :ه
ي
نبات أ ي
ِ ()2

نعمان أو ُل الببلد
ِ
صاص
الر
أول ّ
وردةُ الدما ْ

ت
نبت ىذه األزىار مف دماء أدكنيس التي ىنزفى ٍ
كىي ليا ارتباط ب،سطكرة أدكنيس حيث تى ي
البرم.
بسبب اعتداء الونزير ٌ
ِ
مس ،في وردة ِ
ش ِ
الدم ،في
نعمان في
صيحة ال ّ
ِ
ر ِ
ِ
الموت ،في ِ
الخبز ..يدخ ُل
وطن
عشة

()3

أف شقائؽ ُّ
نبت مف دماء أدكنيس الذم قتمو ىذا
النعماف تى ي
مما استقر في العقؿ الجماعي ٌ
البرم ،كلعمٌو أراد مف لفظ نعماف الفمسطيني الذم عايش أحداث األردف " أيمكؿ األسكد"
الونزير ٌ
قدـ مف وبلؿ نعماف نمكذجان لمشوصية الفمسطينية المعذبة .
ف،راد أف يي ٌ

 -3ديوان " الفتى ال ّنهر ..والجنرال".1987 :

لـ ً
الصدفة ،بؿ
ي،ت اوتيار عنكاف ديكاف "الفتى النير ...كالجنراؿ" اعتباطان أك بمحض ُّ
ٍ
()4
بالنص حيث أصبح العنكاف "عنص انر أساسيان ال زائدان"  ،تتكقؼ عميو قراءة
لغايات أساسية ترتبط ٌ
ُّ
النصكص كتحميميا ،فيك يعطي فكرة مكجزة عف العمؿ األدبي.

كلـ كصفو
فقد أطمؽ الشاعر عمى ديكانو اسـ (الفتى ٌ
النير ..كالجنراؿ) ،فمف ىذا الفتى ى
طرحيا
ٌ
بالنير كمف ىك الجنراؿ كما ىي قصة الفتى مع الجنراؿ ،كما عبلقتو بو تساؤالت عديدة ىي ي
()5
عنكاف ِّ
كيف ي إلى ييره ثانيان" ،
الديكاف في مويمة القارئ فيك بمثابة" نص منجز بذاتو أكالن ،ي

يسعى القارئ مف وبللو إليجاد إجابة لتساؤالتو.

( )1لساف العرب ،مادة نعـ.
( )2نعماف يسترد لكنو ،إبراىيـ نصر ا﵀ ،ط ،1المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ،بيركت ،1984 ،ص.88 :
(ِّ )3
الديكاف ،ص.94-93 :

السيمكطيقا كالعنكنة ،ص.109 :
(ٌ )4

النص ،باسمة درمش ،ص.43 :
( )5عتبات ٌ
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ىطمؽ الشاعر لفظة الفتى كأىر ىاد بيا الفتكة كعنفكاف الشباب كالقكة ،كقاـ بكصفو بالنير؛
لقد أ ى
عـ الشاعر
يليكحي ب،نو الدائـ النشاط العنيؼ في أفعالو الذم ال ينتابو كسؿ أك ممؿ كال يجؼ ،لذا ىز ى
في قصيدتو "الفتى َّ
النهر ..والجنرال" ب،ف النير قديمان كاف ييعتبر إليان.
وما ضَّرُ أن
يكون وحيداً
َ
كان كالبد نه ارً إلي (.)1
إذا َ
يتوؿ عف
كأراد بمفظة الفتى الفمسطيني صاحب الحؽ كالق ية أك العربي األصيؿ الذم ٍلـ
ى
()2
عركبتو ،فنجده يقكؿ في ذات القصيدة:
وحد حج ارً
كان الفتى َ
َ

واقفاً بين أشو ِ
اب
اقي والتُّر ْ
كان
وجه ُي راي ًة َ
ُ
مرور السحاب
والبندقي ُة كانت هناك
َ
كاستكحى لفظة النير مف قكلو تعالى ":في جن و
كنيى ور"( ،)3أم و
أنيار ،كلعمٌو قصد بو نير
ات ى
ى
بؿ الفتى بمكنو كبمائو ف ،حى جزءان مف كطنو
كيركييا ،كقد يج ى
األردف الذم ىينبعي مف أرض العرب ى
كبمده كقريتو كدمو ،فجاءا لفظيف كحمبل معنى كاحدان ،فالنير العربي ال زاؿ فتى في قكتو ،كالفتى
العربي ال زاؿ ني انر في عطائو كاندفاعو كتجاكزه ك ٌؿ العقبات.
()4
ِ
ِ
صاص
الر
الر
وبين َّ
تعبر بين َّ
ها َ
صاص َ
أنت ُ
وحيداً كقمبي

هر
اْ ْ
بتعد أيها ال ّن ُ
عميك
صاص
َ
الر َ
ُه ْم يطمقون ّ
صاص عمينا
وهم
َ
الر َ
يطمقون ّ
يعرفون بأ ّن َك م ّنا
وال
َ

لمنشػػر كالتٌكزيػػع ،عم ػػاف /األردف،
( )1الفتػػى النيػػر ..كالجن ػراؿ " الحكاريػػات" ،إب ػراىيـ نصػػر ا﵀ ،ط ،1دار ال ٌشػػركؽ ٌ
 ،1987ص.265 :
(ِّ )2
الديكاف ،ص.261 :
( )3القمر.54 :

النير ..كالجنراؿ " الحكاريات" ،ص.264 :
( )4الفتى ٌ
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ىلحؽ الشاعر بالعنكاف لفظة "جنراؿ" ،فالجنراؿ لفظة "انجميزية" تعني " فريؽ" ،كىي رتبة عسكرٌية،
كأ ى
أف يقكؿ ىنا ىذا الفتى العربي األصيؿ مقارنة باألجنبي الغاصب الدويؿ في حالة صراع
كك،نو أراد ٍ

ف،طمؽ لفظة جنراؿ كأراد منيا ك ٌؿ مغتصب ألرض العرب ،ف،راد تعميـ االيتصاب
أزلي لف ينتيي،
ى
لؤلرض مع توصيص المغتصب.
أمسح دمعاً جرى فوق خدي
و ُ

()1

خمف اْحتراقاتنا مدناً
فأُبصر َ
النياشين
سيَّجتها
ُ
الرتَ ْب.
ذئاب ُّ
وابتمعتها ُ
أما لفظو "الحواريات" التي كجدت تحت العنكاف الرئيسي ليدؿ الكاتب عمى أف شعره الذم
وطو ما بيف ،1986 -1982كاف فيو محاك انر لذاتو أك لم مير العربي ،أك الفتى الفمسطيني.

 -4ديوان "فضيحة الثعمب".1993 :

ىكية كفي كثير مف األحياف يككف كالمكحات
يككف" العنكاف أشبو ما يككف ببطاقة ٌ
اإلشيارية الواطفة ،كبواصة حينما يككف براقان مغريان ،إ ٍذ ىيصنعي دعاية كبيرة لذلؾ اإلنتاج"( ،)2كىذا
ما ىنجده في ديكاف" ف يحة الثعمب" فمفظ " فى ً يحة اسـ ِّ
يسكء،
صاحبو بما
لكؿ أىمر ىس ٌي وء ىي ٍشيىير
ى
ي
يء ىي ٍف ى يحو فى ٍ حان فا ٍفتى ى ح إًذا انكشفت مساكيو"( ،)3فقد جاءت كممة ف يحة أقرب
كف ى ىح الش ى
لمعامية منيا لمفصحى؛ يليدلؿ عمى أف الف يحة انتشرت بيف العكاـ كالوكاص ،فمؤلت األرجاء
مرددة صدل ليا في ِّ
كؿ مكاف لف يكقفو أم طغياف.

اعزف يا أخي

()4

الخفي َة...
افضح سبلسمَنا
َّ
و ْ

ِ
اصطياد َك ثاني ًة
السي ِد في
دد
أحبلم ِّ
َب ْ
َ

النير ..كالجنراؿ " الحكاريات" ،ص.270 :
( )1الفتى ٌ
الزكػػي" أنمكذجػان ،نعيمػػة فرطػػاس،
طػػاىر كطػػار ركايػػة " الػػكلي ال ٌ
( )2سػػيميائية العنكنػػة عنػػد ال ٌ
طػػاىر يعػػكد إلػػى مقامػػو ٌ
جامعة -محمد وي ر -بسكرة ،الجزائر ،دكف ت ،دكف ص.
( )3لساف العرب ،مادة ف ح.

لمنشر كالتٌكزيع ،عماف ،األردف ،1993 ،ص.41 :
( )4ف يحة الثٌعمب ،إبراىيـ نصر ا﵀ ،ط ،1دار ال ٌشركؽ ٌ
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فنجد الشاعر يعزؼ لحنان والدان لكشؼ ما ىك مستكر ،كبياف ما ىك موفي ،كاعبلف حقيقة

السادة أصحاب سمطة القيكد القابعيف ومؼ األقنعة ،المت،ىبيف لبلنق اض عمى فريستيـ
كاصطيادىا.
تحت دورِة القرون
َ

()1

ِ
وعذاب مضا ٍ
ٍ
بزينتي والفضيحة
لهاث الجدر ِ
يتصاعد في
ان
حيث
ُ
ُ
ض َرِة البارود
َح ْ
أما اوتياره لمثعمب فاألمر كا ح ك كح الشمس ،حيث الثعمب الذم ستره فرك جميؿ يالي

الثمف ب،لكاف موتمفة حسب طبيعة المكاف ،ىذا الحيكاف المتناسؽ الرشيؽ جسمان ،كالرائع الناعـ

السؤاؿ الذم ىيطرُّح نفسو ىمف ىك الثعمب فالعنكاف قد"
مممسان كلكنان ،ىيحم يؿ السُّـ بيف نابيو ،كلكف ُّ
ىيتسعي عف مجرد ككنو تركيبان لغكيان ،إلى تركيب داللي ،كعف ككنو لغة إلى عبلمات ذات داؿ
كمدلكؿ"( ،)2فت،تي اإلجابة متناثرة في قصائد ِّ
الديكاف.
صد ِ
أنا َم ْن َّ
الثعمب حين قال:
ق
َ

()3

ُحب المدينة
أ ُّ
تمك آثار خطو ِ
العربات
اتي بين
ْ
َ ُ
أنيابي في نو ِ
ِ
افذ الناطح ْة
والتماعُ
لكف نابو ذك يسـ يزعاؼ
ىفن ٌ
جد أف أمريكا ىي الثعمب الماكر ،جميؿ المظير كالمممسٌ ،
تناثر مف فمو فيمؤل ك ٌؿ األرجاء.
ىي ي
لسيد
أيها ا َّ

()4

السيد الطيب
ُ

طيبة ِ
ِ
قمبي
تحت
ازح َ
الر ُ
( )1ف يحة الثعمب ،ص.50 :
النص ،باسمة درمش ،ص.42 :
( )2عتبات ٌ
( )3ف يحة الثٌعمب ،ص.9 :
(ِّ )4
الديكاف ،ص.65 -64 :
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أيها السيد
تهمس الرصاص ُة...
ُ
اطمقني

باتت لغة الرصاص ىي المُّغة الكا حة كالمفيكمة لمثعالب التي ال تجيد ييرىا ،فقد أ حى

أم زماف كاف.
الثعمب يتقف إطبلؽ الرصاص ٌأنى كاف ،كفي ٌ

 -5ديوان "شرفات الخريف".1997 :

فس ىر
مف الطبيعي" أف الشاعر إذا ٌ
أىـ
االحتماالت المفتكحة ،أم أنو بذلؾ ييمغي ٌ

شعره أفسده ألنو ييغمؽ في كجو القارئ أك الناقد
كيقيدىا سالبان إياىا الحرية"(،)1
ما تتميز بو القصيدة ي

كىذا ما ألمسو في ديكاف "شرفات الوريؼ" حيث عمدت ريشة إبراىيـ نصر ا﵀ بكتابة شرفات

الوريؼ السـ الكتاب ،كاوتار الجمع في كممة شرفات كمفردىا يشرفة كىي المكاف المرتفع مف

()2
المنزؿ كالمطؿ عمى وارجو فػ" ُّ
كجمعيا لتعدد
الش ٍرفةي ما ييك ع عمى أىعالي القيصكر ك ي
المدف"  ،ى
الشرفات المطمة عمى الوريؼ ،كك،ف ىناؾ وبلفان بيف ُّ
الشرفات ككثرتيا مع ثبات الوريؼ أماميا.

الورؼ في معناه المفظي
كاوتار الوريؼ لمعناه المفظي كالمعنكم فيك ىيحمؿ معنى ى
ساد الع ٍق ًؿ مف ً
ؼ:
ؼ ىو ىرفان ،فيك ىو ًر ه
الرجؿ ،بالكسر ،ىي ٍو ىر ي
الك ىب ًر ،كقد ىو ًر ى
الو ىر ي
فػ" ى
ؼ ي
ؼ ،بالتٌحريؾ :فى ي ى
()3
ً
نسجـ ىذا المعنى مع ما
فى ىس ىد ىع ٍقميو مف الك ىب ًر"  ،كالتي تيكحي بنياية المطاؼ كنياية العمر ،ى
كي ي

مناوية ،كك،نو يير مستقر عمى حاؿ ،كلما لو مف آثار مادية مممكسة
تىحممو الكممة مف تقمبات
ٌ
عمى الكائنات الحية تىتمث يؿ في ىجرات الطُّيكر كاألسماؾ كسقكط األشجار التي ما كانت لتسقط إالٌ
أف يتحكؿ لكنيا لمكف البني بدرجاتو المتفاكتة ،كلعمٌو يعني ركحو المعذبة التي تقؼ عمى شرفة
بعد ٍ
الصفراء ،كمع ذلؾ يعتبركنو جة ال تيحتمؿ كىك عمى أبكاب المكت،
الوريؼ ذابمة كاألك ارؽ ٌ

فيقكؿ في قصيدة " موت "(:)4

ٍ
الروح
بصمت كانت
ُ

عبر الممرات
ُ
تتممس طريقَها َ
ِ
الورقة الصف ار
لكأن تأرجح
َّ
( )1الكتابة

د الكتابة ،عبد ا﵀ الغ ٌذامي ،دار ايداب ،ط  ،1بيركت ،1991 ،ص.133 :

( )2لساف العرب ،مادة شرؼ.
( )3لساف العرب ،مادة ورؼ.

النشر ،بيركت/لبناف ،1997 ،ص.106:
( )4شرفات الوريؼ ،إبراىيـ نصر ا﵀ ،ط ،1المؤسسة العربية ٌ
لمدراسات ك ٌ
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ضج ٌة ال تُ ْحتَمل
ذلك ِ
الف َنا
في َ
تتناثر األكراؽ الصفراء محممة برمكز الفناء ك ُّ
الذبكؿ كالوفكت بحمكؿ فصؿ الوريؼ المسبب

الفعمي لتناثرىا كاوتفائيا مع

ٌجة صاوبة ألصكاتيا متآلفة مع أصكات صوب الوريؼ .

 -6ديوان "كتاب الموت والموتى".1998 :

بحتمية زكالو؛ لنجد
حركية الحياة في دائرة مغمقة ،تبدأ مع بداية اإلنساف ،كتنتيي
سير
ٌ
ٌ
تى ي
الحيكية مقابؿ الومكؿ كالجمكد،
فنجد
حقؽ مف وبلؿ كجكد اإلنساف،
ي
المعادلة الصعبة التي تىت ي
ٌ
بكؿ معانييا تى،تي في مقابؿ المكت ِّ
السككف ،الحياة ِّ
بكؿ ما ىيحم يؿ
الحركة كالعنفكاف مقابؿ الثٌىبات ك ُّ
وفية عف األذىاف.
مف متناق ات كقسمات ظاىرة لمعياف أك ٌ

الحد الفاصؿ بيف العالـ الكاقعي الزائؼ
إنو المكت ،الق ٌية الكبرل في عالـ الكجكد ،ك ٌ
لؤلحياء ،كالعالـ الحقيقي لمحياة ،فنجد نصر ا﵀ ىي عي يده عمى الحقيقة الفعمية كاليقيف الذم ليس
بعده شؾ ،إنو المكت ِّ
المؤلؼ أك ِّ
الديكاف
بكؿ صكره كأشكالو كتراكماتو ،فقد
ى
ذىب ال ٌشاعر يليسمي ى
بكتاب المكت كالمكتى؛ لما يشمؿ المكت مف جزئيات متكاممة تيمثِّ يؿ الك ٌؿ اإلنساني البلمعمكـ ،كك،نو

ف،ما ىم ٍف أيكتي كتابو بيمينو ،)1("...كعطؼ المكتى عمى المكت كك،ف المكت حالة
ت،ثر بالقرآف" ٌ
ساؽ ببل ريبة أك إرادة،
فسيكلكجية تىعترم الكائنات الحية ،تىنتق يؿ إليو األمكات عطفان ،كك،نيا تي ي
ٌ
فالمكت ببساطة ىك العدد اليائؿ مف القتمة ،كالمكتى ىـ ال ٌ حايا كالجبناء الذيف ال يقفكف في كجو
القتمة ،فتممس ذلؾ في قصيدتو "خسارات"( ،)2التي يقكؿ فييا:
ثمة نائمون في مكان ما
مستيقظون في مكان ما
......
نوبات حر ٍ
اسة ال َّ
بد منها
ُ
......
ويفاجئنا
ُ

( )1الحاقة.19 ،

النشر ،بيركت ،1998 ،ص.100:
( )2كتاب المكت كالمكتى ،إبراىيـ نصر ا﵀ ،ط ،1المؤسسة العربية ل ٌمدراسات ك ٌ

65

أف تككف إشارة كئية ،كمؤش انر داالن عمى ِّ
النيايات ،كتىبد يؿ األحكاؿ،
إف لفظة المكت ال تعدك ٍ
كاال محبلؿ كالذكباف كالتبلشي كالبلكجكد بكؿ ما تحتكيو ىذه المٌفظة مف دالالت كايحاءات

متناق ة.

 -7ديوان " بسم األم واالبن ".1999 :

مف وبلؿ استقراء العنكاف كاستنطاؽ داللتو نجد نصر ا﵀ قد أطمؽ عمى ديكانو اسـ " بسـ

قدسية ىذه العبلقة بيف األـ كاالبف؛
األـ كاالبف"؛ يلي في نكعان مف القدسية عمى االسـ ،كيبيف
ٌ
الركحي ،كربما أراد منو ُّ
الذيكع كسرعة االنتشار؛ ليميؿ إليو المسمـ كيير
كليربط األمر بالجانب ُّ

المسمـ ككف المفظ مقدسان لدل المسيحييف ،فتبقى العناكيف" إشارة حرة ذات قبمية فائقة لدمج سكاىا
في ف ائيا كاالندماج في ف اء سكاىا"(.)1

كابتدأ باسـ األـ عمى اعتبار ٌأنيا المثؿ األعمى كىي األصؿ لبلبف ،فاألـ رمز العطاء،
الصكر المتناق ة مف فرح كحزف ،كسعادة كشقاء،
الصبر ،كالمعاناة ،تتمحكر فييا ك ٌؿ ُّ
كالتٌ حية ،ك ٌ
كقكة ك عؼ ،كاالبف جزء ال ينفصؿ عف ىذه األـ ؛ لذا جاءت كاك العطؼ لممشاركة في األلـ
كاألمؿ ،فاألـ ىنا ىي األمة العربية ،كأراد بيا فمسطيف ،كاالبف ىك الفمسطيني .
ِ
ِ
هم
هم وببلدت ْ
يا لعتمت ْ
ِ
وعبوس صغيرِاتهم والنسا
()2

ِ
هؤال الذين أتوا غربا ً

ْ

وعادوا إلى بيتهم غربا ْ .

 -8ديوان " مرايا المبلئكة ".2001 :

ييفصح عنكاف ِّ
الديكاف عف" قصدية النص كتىكفر عنصر التف يؿ كاالوتيار المتمظير في
جمالية البناء كاألداء ِّ
رصد لنا في ديكانو مرايا المبلئكة إحدل
فنجد الشاعر قد
الشعرييف"(،)3
ٌ
ي
ٌ
عكسيا مراياه انعكاسان فيو مف التمجيد كالتشريؼ لمطُّفكلة ما ييقكم االعتقاد بإيماف
كثبلثيف صكرة تى ي
الشاعر بككف البراءة كالطُّفكلة تيمثِّ يؿ عنص انر مساكيان في ِّ
الشيادة لغيرىا.

( )1العنكاف كسيمكطيقا االتصاؿ األدبي ،محمد فكرم الجزار ،ص.40 :
الدار العر ٌبية لمعمكـ ناشركف ،بيركت /لبناف ،2010 ،ص.103 :
( )2بسـ األـ كاالبف ،إبراىيـ نصر ا﵀ ،طٌ ،1
النص في ديكاف" آدـ الذم ،"...سعيد األيكبي ،ص.47 :
( )3عتبات ٌ
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اوتار لديكانو اسـ "مرايا المبلئكة" ،كالمرآة ىي السطح البلمع العاكس
ىنجد نصر ا﵀ قد
ى
أف يقؼ أماميا عبر
ُّ
لمصكرة التي أماميا ،تىعكس صكرة اإلنساف كشكمو ،فالمرايا اعتاد اإلنساف ٍ
مراحؿ حياتو الموتمفة فتعكس صكرتو طفبلن كشابان كشيوان ككيبلن ،فيذا السطح البلمع ال يتغير

صكر إالٌ مف كاف أماميا بشكمو كمظيره الوارجي فقط،
نتغير ،فالمرايا ال تي ِّ
كلكننا جميعان أمامو ٌ
فيظير كما كقؼ أماميا تمامان.
()1

ُشير إلى صورتي
أ ُ
هل أنا مثمُها
الوجي
..
َ

المبلمح.
أقصد هذي
..
ُ
َ
ممح الشاعر مف وبلؿ فعؿ اإلشارة لمتساؤؿ القائـ ىؿ صكرتو كما األصؿ ،أـ أف نكائب
يي ٌ
الدىر كتقمٌبات الزمف ييرت ىذه القسمات كمحتيا حتى باتت باىتة ال حياة فييا .
الصكرة المبلئكية في السماء
كربما أراد المعنى المجرد ال الحسي لمٌفظة ،فالمرايا ىي ُّ

الوير كالطيب كالشييد بصكرة
ظير عمييا اإلنساف ٌ
المنتفي كجكدىا عمى األرض ،فيي التي ىي ي
الصدؽ ،انعداـ الشر ،التمقائية،
أما المبلئكة فمعمٌو أراد منيا ا ُّلنكر ،البراءة المح ةِّ ،
المبلئكةٌ ،
النقاء ،الصفاء ،الطيارة.

المبلك الصغير رأى ظمَّ ُة

()2

هنالك فوق الذر ِ
اعين
المبلك الصغير الذي يتمطى
َ
مثل ٍ
ٍ
صغير
مبلك
رأى ظمّي يتجو ُل ممتصقاً بالسما .
كك،نو أراد أف صكرة إيماف حجك باتت كمبلؾ ىيطكؼ في ِّ
كؿ مكاف دكنما ىكية أك جكاز
سفر أك إذف ُّ
فتحكؿ ىذا الطُّفؿ البرمء إلى مبلؾ مف نكر يعانؽ السماء صباحان كمساء.
لمدوكؿٌ ،
ِ
أنت مرآةُ روحي وانسا ُنها

()3

النشر ،بيركت /لبناف ،2001 ،ص.119 :
( )1مرايا المبلئكة ،إبراىيـ نصر ا﵀ ،ط ،1المؤسسة العر ٌبية ٌ
لمدراسات ك ٌ
الديكاف ،ص.60 :
(ٌ )2
( )3ا ٌلديكاف ،ص.99 :
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جسدي بين ضو ٍ وبين تر ٍ
اب
جسد.
دون
يسافر
ِ
ْ
كالريح َ
ُ

الركح مف عقاليا ،كانطمقت في
فالجسد بات مسجى تحت التُّراب ،في حيف انطمقت ُّ

الريح دكف قيد ِّ
يكبميا ،كدكف ارتياف بزمف.
الف اء ،كتجاكزت ك ٌؿ الحدكد ،فباتت بسرعة ِّ

ال تقتصر صكرة المبلئكة لدل الشاعر عمى مبلئكية األطفاؿ أك شيداء ِّ
الن اؿ ،بؿ

تتجاكز ك ٌؿ الفكاصؿ كالحدكد؛ لتصؿ إلى حيث تتكاجد األميات الثكالى أميات ُّ
الشيداء المكاتي
كلكنيا في
تسابؽ عمييف الزمف ،كنيشت
قمكبيف نكائبو ،ىذه األـ التي بدت في صكرة المرآة إنسانانٌ ،
ٌ

مرآة العقكؿ كال مائر باتت مبلكان؛ لصفاء ظنكنيا ،كنقاء سريرتيا ،كصدؽ مشاعرىا.
ِ
أم بخمس ٍ
األربعين..
شرفة
بنات ،عمى
و ٌّ
َ

()1

ِ
شهيدان
عمى كتفيها
تزل
لكنها لم ْ
تترقب يوماً لتبكي كما ال ّن ِ
خجل!.
دون
ْ
اس َ
ُ
كيؤكد عمى نكائب الدىر التي تتناكب عمى المرأة فبل تجد أماميا سكل الصبر كالصمت
ي
العميؽ ،كلع ٌؿ صبرىا كصمتيا جعؿ منيا مبلكان ير ى بالق اء كالقدر ،فيقكؿ في " نشيد الوداع
األخير"(:)2
سأثقب هذا الفضا
كنت أعدو كما لو
ُ
ُ

ولكن موتاً بقسوِة هذا ..هو األسرعُ
ترف عصافير ِ
قرب وجهي ُّ
روح ِك
َ
ُ
ضحكات
أجنح ٌة
ٌ

ِ
ِ
جبينك
بحجم
أرض
و ٌ
س َمعُ.
عميق
صمت
ُ
ٌ
ٌ
ولكني ،يا ابنتيُ ،ي ْ

( )1مرايا المبلئكة ،ص.175 :

الديكاف ،ص.145 -144 :
(ٌ )2
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 -9ديوان " حجرة ال ّناي ".2007 :

كيتنامى
طمؽ الشاعر عنكاف حجرة النام عمى ديكانو فكاف بمثابة" المحكر الذم ىيتك ي
لقد أى ى
الد ى
إف صحت المشابية بمثابة الرأس لمجسد ،كاألساس
كي ي
حدد ىكية القصيدة ،كىك ٍ
كيعيد إنتاج نفسو ،ي
ي
الذم تيبني عميو"( ،)1فكاف لً ىزامان عمى القارئ تى يتبع دالالتو ،كالتعرؼ عمى مكنكناتو ،فيذا االسـ
يستكقؼ القارئ برىة؛ لت،ممو محاكالن استنباط مدلكالتو ،كالتعرؼ إلى مجيكلو كوفاياه ،فقد اوتار

يوتر يرفة مع أنيا تحمؿ معنى الغرفة ،حيث تيطمؽ الحجرة عمى الغرفة في
كلـ ٍ
لفظة" حجرة " ٍ
كلـ ىيجمعيا
أسفؿ المنزؿ؛ ليعكس الحالة النفسية مف وبلؿ اوتياره لمٌفظة ،كقد ى
أفرد المفظة ٍ
لتوصيص المكاف كتصغيره ،كىي وبر لمبتدأ محذكؼ ،كأ اؼ النام إلى الحجرة؛ ليربط األمريف

فتناسؽ المعنى مف حيث صكت النام كىى آلة مكسيقية تيصدر أصكاتان حزينة كحجزىا في
معان
ى
مكسيقية كردت في قصيدة" المواكب"( ،)2لمشاعر
الغرفة؛ لتثير انطباعان حزينان في النفس ،كالنام آلة
ٌ
جبراف وميؿ جبراف الذم ذاؽ م اررة الغربة كالبعد عف الكطف كاألحباب فقاؿ فيو:
أعطنللللللللللللللللللللي َّ
لللللللللللللللللللن
النللللللللللللللللللللاي وغل
ِّ

ملللللللللللللللللللللود
سلللللللللللللللللللللر ال ُخ
فالغنلللللللللللللللللللللا
ُّ
ْ

للللللللللللللللللللين َّ
للللللللللللللللللود
أن ُيفنلللللللللللللللللللى الوجل
النلللللللللللللللللللللاي يبقلللللللللللللللللللللى
وأنل
ْ
بعلللللللللللللللللللد ْ
ُ
أف
الرىيب ،س،ـ ن طر ٍ
يرل نيتشو "أف الحياة ليست إال عدمان م ج انر يبعث عمى الس،ـ ٌ
نعيشو مع ك ٌؿ تناق اتو كعبث قيذفنا إليو دكف أف نستطيع عقمنة معنى كجكدنا فيو ،لذا فيك يرل

المكسيقى ىي مف يمنح الكجكد معنى كيمنحنا نحف تبري انر لمعيش ،إذ بما أنو ال يمكف إيجاد تبرير

زكر لنا حقيقة
عقمي لمحياة بحسبو فالحؿ الكحيد ي،تي عف طريؽ الفف؛ ألنو يحبب لنا الحياة ،ألنو يي ٌ
الحياة كيجعميا مقبكلة( ،)3كمف جكانب الفف المتعددة كاف النام الذم يرتبط صكتو باألنيف كشدة

الحزف ،فيقكؿ ال ٌشاعر في قصيدة "أنصاف:)4("4

ٍ
أغنية:
نصف
ُ
حب إذن
نصف ٍّ
ُ
ناي:
نصف ٍ
ُ
النص ،تنظير كانجاز ،محمد مفتاح ،ص.72 :
( )1دينامية ٌ

قدـ ليا :ميوائيؿ نعيمة ،دار صادر ،بيركت ،ص363 :
( )2المجمكعة الكاممة ،جبراف وميؿ جبرافٌ ،
( )3فيػ ػ ػ ػ ػػركز كنيتشػ ػ ػ ػ ػػو عنػ ػ ػ ػ ػػدما يبػ ػ ػ ػ ػػرر النػ ػ ػ ػ ػػام الكجػ ػ ػ ػ ػػكد ،منجػ ػ ػ ػ ػػد فيصػ ػ ػ ػ ػػؿ يػ ػ ػ ػ ػػازم ،العػ ػ ػ ػ ػػدد2014/4/6 ،3051
.http//almadapaper.net

النشر ،بيركت /لبناف ،2007 ،ص.168 :
النام ،إبراىيـ نصر ا﵀ ،ط ،1المؤسسة العر ٌبية ل ٌمدراسات ك ٌ
( )4حجرة ٌ
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حزين
بو ٍح
إذن
ُ
ْ
نصف ْ
النام باألنيف كاأللـ كال ٌشجف ،كألنيا ايلة
يوتر ال ٌشاعر آلة
كلـ
مكسيقية أورل الرتباط ٌ
ٌ
ٍ
ٍ
المكسيقية الشعبية لمفمسطينييف ،فيك يغني عمى النام عكدة فمسطيف ،كيغني االنتظار ،كيغني
الزمف ،فيقكؿ :
ستعودين لي بعد يومين ،عامين أو عشرين عاماً
لمنام .
كالديكاف عبارة عف أربع حجرات ذكر ثبلثة منيا كالرابعة ٌ
 -10ديوان " لو أنني كنت مايسترو".2009 :

لقد مثٌؿ عنكاف ِّ
الديكاف" أعمى اقتصاد لغكم ممكف"( ،)1اوتصر النص األدبي برمتو في
عدة كممات ،ف،طمؽ الشاعر عمى ديكانو" لك ٌأنني كنت مايسترك" كمعمكـ لدل أصحاب المُّغة أف

كلكف الشاعر
حقؽ طمكحاتو ألنو لف يككف مايسترك،
"لك" تيفيد االمتناع لبلمتناع بمعنى أنو لف يي ى
ٌ
أحسف استوداـ الشرط الذم يقكد إلى فائدة اإلقناع ،إلى جانب استودامو حرؼ" إف" الذم يفيد

أما استودامو" مايسترك" ،كىي كممة يير عر ٌبية بؿ" ايطالية" ،كتعني القائد أك منظـ حفمة"
التككيدٌ ،
أكبرا" فقد استودميا؛ ألنيا أقرب لنقؿ تصكره لمعامة كالواصة مف المفظة "قائد الفرقة" فك،نو بيذه
تحكـ بو المشاعر
المفظة أراد ٍ
رسـ الحياة كما ييف يؿ ى
أف يككف مسئكالن؛ ليتحكـ ى
كيتمنى كشاعر تى ي
كي ي
أف يككف" مايسترك"؛ يليوطط حياة أف ؿ ِّ
لكؿ الككف كحياة أف ؿ مف تمؾ
اإلنسانية ،كك،نو أر ىاد ٍ
الحيكات التي عاناىا كعاشيا لممجتمعات كافة ،فيك يحمـ لفمسطيف حممان يككف أكثر جماالن.

 -11ديوان " عمى خيط نور هنا بين ليمين".2012 :

أف يككف
فيساعد عمى تكقع الم مكف الذم يتمكه ،كا ٌما ٍ
يحدث ٍ
أف يككف العنكاف "طكيبلن ي
البد مف قرائف فكؽ لغكية تكحي بما يتبعو"( ،)2تككف تفسي انر مقبكالن لو يير ي
قصي انر ،كحينئذ فإنو ٌ
طمكحات كيركر المتمقي.
سمى الشاعر ديكانو" عمى ويط نكر ىنا بيف ليميف" لػما فيو مف" استدعاء القارئ إلى
لقد ٌ
نار النص ،كاذابة عناقيد المعنى بيف يديو"( ،)3ليصؿ إلى درجة التنايـ بينو كبيف النص.

( )1العنكاف كسيمكطيقيا االتصاؿ األدبي ،محمد فكرم الجزار ،ص.10 :
النص ،تنظير كانجاز ،محمد مفتاح ،ص.72 :
()2
دبنامية ٌ
ٌ
( )3مقاربة العنكاف ،ص.20 :
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يعتد عميو نصر ا﵀ في دكاكينو ،فإنو نجح في
ريـ أف االسـ جاء شبو جممة ،كىذا ما ٍلـ ٍ
كشد االىتماـ إلى ىذا المعنى الغامض ،كالمفظ يير معتاد فيك أراد أف ويط
استقطاب األذىاف ٌ

ُّ
يكد ىيظير ريـ
النكر أك بصيصو الوافت قد امتد بيف ليمتيف ،كأف النيار الذم ىيفص يؿ بينيما ٍلـ ٍ
كيدلِّؿ ذلؾ عمى حالة الشاعر النفسية كشدة تشاؤمو كطكؿ انتظاره
طكؿ ساعاتو إالٌ كويط نكر ،ي
بيف األزمة كأوتيا بقدر رؤيتو لمظبلـ ،كنممس ىذه الحالة في قصيدة " نقصان"(:)1
ِ
وهناك القصيدةُ في ِ
بالحب
الحرب ،تبدأ
زمن
ِّ
رب
كي تنتهي الح ُ

حل
لك ّنها تنتهي بالبكا ِ عمى َمن َر ْ
الرثا ِ
وبين ال َغ َز ْل
أنفاسها وهي
ُ
تمهث بين ِّ
َ
وتُضيَّعُ
َ
نعرف هذا،
ستشرق،
شمس
وهنالك
ُ
ُ
ٌ
نعرف هذا
ولي ٌل سيهبطُ،
ُ
ولكن َّ
كل طري ٍ
دحمت منذ
َّ
ستين عاماً
ق مشينا بها ْاز ْ
َ
عوب وس ْخ ِ
بحزن ُّ
ِ
ُّول!
ف الد ْ
الش ِ ُ

ت طرب المشاعر كيوتمط الفرح بالحزف ،حزف عمى تيجير داـ ستيف عامان ،كبصيص أمؿ

لكف ريـ البكاء كالحنيف يبقى األمؿ يط ٌؿ مف نافذة الحزف ،إنو
في التحرر كالعكدة يكاد يتبلشى ٌ
ينتظر األمؿ ريـ تكالي السنيف .
في كء ما تقدـ نجد نصر ا﵀ قد بنى عكالـ موتمفة في مويمة القارئ ،نكع فييا لكف يبقى
بينيا قاسمان مشتركان يتكشؼ مف وبللو إحساسو الكبير بيمكـ شعبو ،كحممو لق ية كطنو في ً
الح ًؿ

كالترحاؿ ،لقد شعت حركؼ كمماتو التي سطرىا في دكاكينو ِّ
الشعرية كعناكينيا بركح االنتماء
لمكطف ،كمعاناة الحزف كاألسى عمى

ياعو ،فجاءت عناكينو موتصرة ،توتزؿ العمؿ األدبي برمتو

في جممة العنكاف ،كتكتنفيا دالالت ثرٌية تحتاج مف القارئ استشفافيا كالكقكؼ عمييا ،كلع ٌؿ في ىذه

( )1عمػػى وػػيط نػػكر ىنػػا بػػيف ليمػػيف ،إب ػراىيـ نصػػر ا﵀ ،الػ ٌػدار العر ٌبيػػة لمعمػػكـ ناشػػركف ،ط ،1لبنػػاف/بيركت،2012 ،
ص.20 :
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الداللة لمنص التي ظمٌت بعيدة عف
اإل اءة لمعنكاف ما يحفز القارئ عمى االنتياؿ مف ينابيع ٌ
مراشؼ عطشنا لمتحميؿ كقت مف الزمف ،لعمٌنا نرتكم مف مياه دالالتيا العذبة.

ثانياً  -اإلهدا
 -1مفهوم اإلهدا

تي ِّ
شكؿ اإلىداءات افتتاحية مميزة ُّ
لمنصكص ،كعبلمة بارزة ييستدؿ بيا عمى وارطة الطريؽ
إلى النص كرسـ حدكده كمعالمو ،فيي تيجسد عتبة مف" عتبات الكتابة التي توطط لمقراءة؛ لمكصكؿ
إلى مكطف االنفعاؿ في النص األدبي ،كسيـ آور عمى جادة قراءة النص"( ،)1يكجو وط سير
القارئ إلى االتجاه الصحيح.

ىذا كيحمؿ اإلىداء اعترافان كا حان كصريحان مف الكاتب بالعرفاف ك ُّ
الشكر كاالمتناف
ألشواص مقربيف ىي ِّك يف ليـ مشاعر المحبة كالمكدة ،كىك" ىبة كعطاء مف الكاتب إلى شوص

ما"( ،)2فنجده يشتمؿ عمى بعديف :بعد مادم يتمثؿ في العطاء كالمنح كاليبة ففي" التٌنزيؿ العزيز:
اف لىبًنة ذىب ( )...كقد
ىى ىد ٍ
كًاني يم ٍرًسمة إًلييـ بيىًدي وة؛ قاؿ الزجاج :جاء في التٌفسير أىنيا أ ٍ
ت إًلى يسمىٍي ىم ى
كننًي بماؿ يدؿ عمى أىف اليدية كانت
ذكر أىف اليدية كانت يير ىذا ،إًالٌ أىف قكؿ سميماف :أىتي ًم ُّد ى

ماالن"( ،)3كبعد معنكم يبرز مف وبلؿ إعطاء القيمة كالتقدير كاالمتناف لمشوص الميدل إليو
ً
ِّ
عر
ت بو ،يقاؿٍ :
أى ىد ٍي ي
فاليدية" ما أتٍ ىح ٍف ى
عر ،كىاداني فبلف الش ى
ت لو كاليو ،كيقاؿ :ىك ييياديو الش ى
كىاج ٍيتيو "(.)4
كىاد ٍيتيو أم ىاجاني
ى
ى

كيعد اإلىداء " لغة مف األنكاع المُّغكية الموتمفة التي يستعمميا اإلنساف ،كىي قد تجمع
داوميا أكثر مف لغة حيف تترافؽ األشياء مع الرسائؿ المكتكبة ،فتعمؿ ك ٌؿ لغة عمى تكميؿ المُّغة
األورل كاثرائيا ،كالعمؿ معان مف أجؿ إيصاؿ رسائؿ صاحب اليدية عمى أحسف كجو كأبمغ ت،ثير

في المرسؿ إليو"( ،)5مما يمنحو لذة القراءة.

( )1أدكات التٌنظيـ ال ٌشعرم ( الغبلؼ /التٌصدير/اإلىداء /العنكاف) في شعر نكفؿ أبػك رييػؼ ،حمػد محمػكد ال ُّػدكوي،
http:\\www.newfal.com.
النص إلى المناص" ،ص.101 :
( )2عتبات " جيرار جينيت مف ٌ
( )3لساف العرب ،مادة (ىدم).
( )4المرجع السابؽ.

( )5عتبة اإلىداء ،مالكية بمقاسـ.
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كيتوذ اإلىداء دك انر ميمان في إنارة النص

مف حدكده الطبيعية التي أرادىا لو منشؤه كىك

ال يقؿ أىمية عف يبنية العنكاف فيك" عتبة نصية ال تنفصؿ داللتيا عف داللة العنكاف ،أك اسـ
لواصية
واصية مكازية
المؤلِّؼ ،أك ييرىا مف عتبات النص ،فيي عبارة عف إشارات داللية ذات
ٌ
ٌ
()1
يعد مجرد
النصكص
كلـ ٍ
النص ،أك المؤلِّؼ"  ،بحيث أصبح جزءان مف ٌ
العنكاف ،أك ٌ
ٌ
اإلبداعيةٍ ،
شكؿ إوراجي أك و
و
و
منية ذات داللة،
كتقدير لشوص الميدل اليو ،بؿ" رسائؿ
تقميد متب وع أك تكر ويـ
ٌ
ٌ
السياسي لمذات
إنيا أشبو بعقد مني مع القارئ يعمؿ عمى كشؼ االتجاه الثقافي كحتى ِّ

المبدعة"( ،)2بكصفيا مكلدات شعرٌية ال تقؿ أىمية كأث انر عف النص نفسو تشي بالغائب الحا ر مف
النص.
كيندرج اإلىداء

مف الئحة العتبات األمامية المباشرة ،كالتي تي ِّ
شكؿ عنص انر مساعدان

فسر النص،
القتحاـ النص كا اءة دركب قراءتو ،باعتباره جزءان مف النص كمكمبلن لو ،كوطابان يي ِّ
فحيف تتكافر لو قراءة فاحصة تقؼ عمى ظبللو يبدأ " بإيكاء كتحفيز القارئ عمى ممارسة تكقعاتو
كرسـ آفاؽ انتظاراتو لممعنى الذم سيطالعو"(.)3

بمقصدية فعمية مف أجؿ زيادة األثر كم اعفتو كتكجيو
كقد أصبح التعامؿ مع اإلىداء
ٌ
الداللة فيو باعتباره"
البنية ك ٌ
القراءة كفقان لرؤية المبدع المبتغاة ،مما ييكلِّد لدل القارئ ميكالن الكتشاؼ ي
ممفكظان مستقبلن في شكؿ موتصر بسيط محمكؿ لمميدل إليو ،كا ٌما في شكؿ أكثر تطك انر كوطاب
مكجو لمميدل إليو"( ،)4لو دالالتو المغرية التي تستقطب القارئ نحكىا.
كينقسـ اإلىداء إلى نكعيف :اإلىداء الرسمي ،أم المكتكب بصفة رسمية

مف طباعة ِّ
الديكاف

ِّ
شوصيان،
الشعرم ،كاإلىداء الشوصي كىك الذم يقكـ بكتابتو الكاتب أثناء تقديـ كتابو إلى المتمقي
ٌ
كبيذا يككف اإلىداء واصان ألشواص مقربيف مف الكاتب ،أك عامان لممؤسسات كالييئات العامة.

 -2أهمية اإلهدا ووظيفتي
لصيغة أك العبارة التي يي ٌمنيا المبدع في مؤلفو التي ىيبغي مف كرائيا
لما كاف اإلىداء ىك ا ِّ
ٌ
اإلقرار بالعرفاف لشوص ما أك إببلغ عاطفة تقدير ،كاف جدير بو اشتمالو عمى كظائؼ متعددة

النص ،باسمة درمش ،ص.76 :
( )1عتبات ٌ

النصكص المكازية في دكاكيف عبد ا﵀ حمادم ،ركفية بكينكط د .ص.
( )2شعرٌية ٌ
( )3أدكات التٌنظيـ ال ٌشعرم.
النص الى المناص " ص.95 _94 :
( )4عتبات جيرار جينيت مف ٌ
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باعتباره " أحد المداوؿ األكلية ِّ
لكؿ قراءة ممكنة لمنص"( ،)1تيساعد عمى عبكر النص كمف ثـ
تفسيره.
الداللية التي تبحث في دالالت اإلىداء كالمعاني
كتتمثؿ كظائؼ اإلىداء في :الكظيفة ٌ

الكامنة ومفو كالعبلقات القائمة بينو كبيف النص كالكشؼ عنيا ،كالكظيفة التداكلية التي " تنشط

الحركية التكاصمية بيف الكاتب كجميكره الواص كالعاـ ،محققة قيمتيا االجتماعية كقصديتيا النفعية

في تفاعؿ ك ٌؿ مف الميدل كالميدل إليو"(.)2

إلى جانب ما يقرره " جينيت " ب،ف الميدل إليو يصبح" مسئكالن بدكره عف اإلنتاج باعتباره

()3
فعميان في استقراء ُّ
النصكص كأبعادىا مف وبلؿ عتباتيا
طرفان في عممية اإلىداء"  ،كمشاركان ٌ
الموتمفة ،فاإلىداء" يركـ إلى ومؽ نكع مف العبلقة كركابط الصداقة بيف الباث كالمتمقي ،فبل يككف
كىدية تشرح النفس ،كتيدئ الركع،
أكؿ ما يصدمؾ مف المؤلِّؼ حقائقو العممية كالمعرفية ،بؿ تحية ٌ

كتيعيف الباؿ عمى استقباؿ كفيـ المقاؿ"( ،)4مما يي في بظبللو عمى زكايا النص ،كىك مف زاكية
أورل" تقميد عريؽ ،يعرؼ عمى امتداد العصكر األدبية ب،شكاؿ موتمفة مكطدان مكاثيؽ المكدة
كاالحت ارـ كالعرفاف"( ،)5فيك بذلؾ جمع معاني الحب كالتقدير ك ُّ
يقكم ركابط التآلؼ
الشكر كالثناء مما ِّ
قرب ُّ
النفكس كاألركاح.
كي ِّ
كالمكدة ،ي
ت،ليفية تعمؿ عمى
حقيقيان مف مداوؿ القراءة المتعددة لما لو مف" كظيفة
كيعد اإلىداء مدوبلن
ٌ
ٌ
تكصيؼ جانب مف منطؽ الكتابة"(.)6
كحيثما كاف العمؿ اإلبداعي بعتباتو مركز االلتقاء بيف المبدع كالقارئ ك نقطة االفتراؽ التي

تمنح القارئ إرث النص الذم يعد" ىك القارئ "( ،)7فإف عتبة اإلىداء تعتمد آنذاؾ عمى " االنتقاؿ

مف األنا إلى ايور ،فتتحكؿ الكتابة اإلبداعية إلى ممر ككسيط بيف األنا كالغير ،كتعبير قائـ عمى

()8
الفعاؿ في التكيف بما كراء النص.
المحبة"  ،لو دكره ٌ

الداللة ،ص.30 :
( )1عتبات الكتابة :البنية ك ٌ

النص الى المناص" ص.99 :
( )2عتبات جيرار جينيت مف ٌ
النص في ديكاف " آدـ الذم ،"...ص50 :
( )3عتبات ٌ

النص في ديكاف " آدـ الذم "...لم ٌشاعرة حبيبة الصُّكفي ،ص.49 :
( )4عتبات ٌ
النص إلى المناص ،ص.94 :
( )5عتبات جيرار مف ٌ
( )6أدكات التٌنظيـ الشعرم.
النص ،عبد ا﵀ الغ ٌذامي ،ص.20 :
( )7تشريح ٌ

( )8شعرٌية ُّ
النصكص المكازية في دكاكيف عبد ا﵀ حمادم ،د .ص.
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 -3داللة اإلهدا في شعر نصر ا﵀
تحمؿ المُّغة بداوميا رسائؿ مشفٌرة مكجية مف مرسؿ إلى مستقبؿ يعمؿ بدكره عمى فؾ

السياؽ المعطى إليو ،كىكذا ىك الحاؿ ِّ
بالنسبة لمغة اإلىداء تحمؿ في
رمكزىا كشفرتيا بحسب ِّ
جنباتيا رسائؿ متعددة كدالالت موتمفة تستدعي الكقكؼ عندىا حيث تومؽ عتبة اإلىداء "عبلقات

الديكاف ِّ
عدة مع ِّ
الشعرم أك نصكصو ،فتككف إما مباشرة أك يير مباشرة ،كيتـ الترابط بيف اإلىداء

الداللية ،كاإلحالة كاالنعكاس كاإليحاء
كالعمؿ اتصاالن كانفصاالن ،عبر مجمكعة السياقات
ٌ
كالترميز"(.)1

يير أف اإلىداء أحيانان قد يككف يائبان ،كىك بيذا يبعث برسالة أورل ذات داللة مف وبلؿ

ييابو كعدـ ح كره الفعمي في بداية العمؿ ،فنجد بعض دكاكيف نصر ا﵀ قد ومت مف اإلىداء،

كىذا بحد ذاتو مؤشر عمى داللة مغايرة لما تعكدنا عميو مف ح كر ىذه العتبة التي ليا دالالتيا،

فعمى سبيؿ المثاؿ نجد ديكاف " فضيحة الثّعمب" قد وبل مف ىذه العتبة ،فميس لزامان تكاجدىا فقد

يككف ييابيا أقكل ح ك انر ،حيث تىمثٌؿ الثٌعمب بمكره كوداعو كدىائو في أمريكا ،فممف ييدم
الشاعر ديكانو كك ٌؿ ُّ
حية ليذا التآمر.
الشعكب متآمرة ،كك ٌؿ العرب
ٌ
لقد ييب نصر ا﵀ إىداءه في أكثر مف ديكاف" لو أ ّنني كنت مايسترو ،حجرة ال ّناي ،الفتى

ال ّنهر ..والجنرال ،شرفات الخريف ،عمى خيط نور هنا بين ليمين" ،كترؾ لبياض الصفحة دالالت

أف يط ٌؿ إليو
صرح ،تيشير كال تيوبر ،تتساءؿ كال تجيب ،ىؿ مف أحد يستحؽ بجدارة ٍ
ممح كال تي ٌ
تي ٌ
لكف مساحات
اإلىداء مف نافذة الحزف ،كزكايا األلـ الكامنة في حجرات القمب ربما اإلجابة نعـٌ ،

الحزف المممكسة في الدكاكيف يطٌت ،فتناسى نصر ا﵀ في كـ ىذه العذابات عتبة اإلىداء.

كأحيانان ييثبت اإلىداء ح كره بقكة حينما تتشابؾ عبلقتو بالنص كعدـ انفصالو عنو ،فيككف
اإلىداء سماء يائمة بعبارات ُّ
الشكر كالعرفاف ،تنساب قطرات مائيا عمى قمكب الميدل إلييـ ،معمنة

التقدير كاالمتناف ليـ مثمما نجد ذلؾ في ديكاف " بسم األم واالبن " حيث نجد نصر ا﵀ ييدم أبكيو
قصائده ،كىذا اإلىداء لو داللتو الواصة؛ حيث ييشير إلى أىمية الميدل إلييـ في عبلقتيـ بو مف
جية ،كقيمة النص في عبلقتو بالميدل إلييـ مف جية أورل؛ حيث يتحدث م مكف النص برمتو
عف األـ ،ليس أمو بؿ ك ٌؿ األميات ،كك ٌؿ ايباء في المنافي ،فيك يعكس مف وبلؿ إىدائو حياة
لمنص
بكامميا مكممة
ِّ
بالصعاب كالمتاعب األكجاع أكجزىا مف وبلؿ مدوؿ عتباتي أ اء الطريؽ ٌ

فقد جاء إىداؤه:

( )1شعرٌية ُّ
النصكص المكازية في دكاكيف عبد ا﵀ حمادم ،د .ف.
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هذ القصائد مهداة إلى أبوين أميين اقتمعا من وطنهما...أنجبا أربع بنات وستة أوالد أنا أحدهم.
 ...مهداة إلى أبي الذي رحل ،والى وليفتي أمي...
...مهداة إلى أبا آخرين و ٍ
أمهات لم يجدوا الوقت الكافي في غربتهم ليقول
َ
الواحد منهما لؤلخر بصوت ٍ
عال :أحبك !
ٍ
ِ
الصخر
ويوم من
لي ُحمُ ٌم من رغيف ٌ
هذا أبى
الصبا ِح
مثخن
ِ
برياح ّ
ومشتع ٌل بالمحب ْة
من قصيدة قديمة.
فقد أىدل الشاعر ديكانو إلى كالديو الذيف يى ِّج ار مف كطنيما كاقتمعا مف أر يما ،كأ ٌك ىد ذلؾ
ِّ
كلكؿ
بقكلو :أنجبا أربع بنات كستة أكالد أنا أحدىـ ،فكاف اإلىداء رد جميؿ مف الشاعر لكالديو،

ايباء كاألميات الذيف تغربكا بفعؿ اليجرة ،كفرقت بينيـ ظركؼ الغربة كقسكة المنفى حتى أنيـ لـ

يجدكا كقتان ليتبادلكا فيو ألفاظ الحب كالعشؽ الحبلؿ ،فإىداؤه إلى ايباء كاألميات لو عبلقة كبيرة
بفحكل ِّ
الديكاف الذم تحدث عف العبلقة الحميمة بيف الكالديف كما شابيا مف حب مقدس ،سطره
نصر ا﵀ في قصيدة" في حديثها عن أبي"( ،)1حيث يقكؿ:

ِ
كمما َّ
شمسي
حدثتني عن
ِ
اسمي
تخفق في
عن عصافي َر
ُ
هر في ِ
وعن رحمة ِ
ا﵀ تجري كما َّ
الن ِ
دمي
أف يربط ديكانو كمٌو برابطة الحب األسرم المتمثؿ
فيذا االرتباط العظيـ بينيما حذا بالشاعر ٍ
في الكالديف كاألبناء ،فاوتار اسمان بدا ك،نو شمس كصفحاتو لو نيار ،فالحديث ىنا عف أـ كأب

كابف ،كلكف البعد ايور ىك الكطف كأبناؤه ،كليس محصك انر برابطة الحب األسرم فقط ،فيي ليست

تجربة ذاتية واصة ،كانما م،ساة شعب .

( )1بسـ األـ كاالبف ،ص.49 :
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كذكر الشاعر أبياتان مف قصيدة قديمة وصيا لكالده في إىدائو؛ يليدلِّؿ فييا عمى مدل
المعاناة التي عاشيا الكالد في الغربة حتى أنو ٍلـ يتجاكز في أحبلمو عف رييؼ مف و
وبز ،كريـ ك ٌؿ
ىذه المعاناة فقد كاف قمبو يشتعؿ بالمحبة كالكفاء ألسرتو.
النحك التٌالي:
أ ٌما ديكاف " نعمان يسترد لوني " الذم جاء عمى ٌ
إليك دائماً وأنت تجمعين نعمان...
فيك يحمؿ معاني التبعثر كالتمزؽ كالتفتت كال ياع ،كلعمٌو ياع العربي الفمسطيني في
المنافي بعيدان عف أر و ،كحالة التشتت التي تنتابو ىناؾ ،كجاءت صيغتو" إليؾ ك ً
أنت "...مف
وبلؿ مير المواطب األنثكم ،كك،ني بالشاعر أراد ىنا المُّحمة كالتعا د مف وبلؿ المرأة ِّ
بكؿ
يب الحياة كالحناف لؤلبناء حكليا ،كتمنحيـ شعكر األمف كالراحة كالنعيـ بقربيا.
أدكارىا فيي التي تى ي

أساسيان
ٌ
الركافد

فجاء إىداء الشاعر
لشوصية مجيكلة لدل القارئ ،معركفة لديو تيمثٌؿ رم انز تككينيان
ٌ
ليصب عبرىا إلى ِّ
كؿ
الرمكز األورل ،يتمثؿ في المرأة سر الكجكد؛
تىٍنبع مف وبللو ك ٌؿ ُّ
ٌ
إىداء مكج انز تشعُّ منو ك ٌؿ معاني الحزف كاألسى كالمعاناة مف وبلؿ الفعؿ " تجمعيف"
األورل ،فجاء
ن
الذم يكحي بحالة االنكسار كالفرقة كاالنشطار.

لقد أىدل نصر ا﵀ ديكانو إلى األـ التي دائمان يعكد إلييا المرء؛ لشدة ارتباطو بيا ،كىنا أراد

جمع نعماف أك الرمز الفمسطيني مف دكؿ
بيا األـ
ٌ
الحقيقية فمسطيف ،فقد رأل أنيا الكحيدة التي قد تي ٌ
الشتات ،ليدؿ عمى القكة كاإلرادة كالسعي ،فيقكؿ في قصيدة " َّ
الشظايا"(:)1
اآلن
تجمع
كيف ِّ
َ
َ
أضبلعك َ
المدائن و َّ
اس
أنت
و َ
ُ
الن ُ

تكف
أف يجمعيـ جميعان تحت كنفو ،فعماف ٍلـ ٍ
فالكطف فقط ىك مف ييكل أبناءه كيستطيع ٍ
يكمان كطنان بديبلن ،بفعؿ ما ارتكبتو في حؽ الفمسطينييف ،كحمميا الرشاش في كجكىيـ كقتميـ ،فيرل

أف يعتمد كطنان يير فمسطيف ،فيقكؿ في "العودة من البحر"(:)2
الشاعر أنو ال يستطيع ٍ
نعمان
أنا
ُ
الرحي ُل
طاردني َّ

( )1نعماف يسترد لكنو ،ص.42-41 :
الديكاف ،ص.38-37 :
(ٌ )2
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فعدت ثاني ًة إلى أُمي.
ُ
السابقة ارتباطان كثيقان باإلىداء كبمعناه ،فينا يرل أف الرحيؿ كالتشرد
كترتبط الكممات ٌ
صرح ىنا أنو نعماف الذم عانى الكيبلت ،ف،ذف الكقت لمعكدة
كي ِّ
كالعذابات كالمنافي أقمقت نعماف ،ي

إلى الح ف الدافئ أمو فمسطيف التي أىداىا ِّ
جمع دائمان أبناءىا،
الديكاف ،ككصفيا ب،نيا ىي التي تي ِّ
فنعماف ىك الثائر ،كىك يمكت شييدان كأمو "فمسطيف" تجمعو ،بما يعني أنيا تمده ،كانو يعكد إلييا
بعد أف تجمعو.

جمعي أشبلءه إالٌ األـ الرءكـ
لقد أدرؾ الشاعر أف ال ح ف ىي ُّمـ جراحو ،كييدئ ركعو ،كيي ِّ
الرجكع كالعشؽ المسمكح لمكطف ،ككراىية في المنفى
فمسطيف ،ف،ىداىا الكتاب حبان ككراىية ،حبان في ُّ
كأنيابو التي ييرست في قمب المشرد الفمسطيني.

كقٌع الشاعر تحت إىدائو" إ .ن" كىما حرفاف يدالف عمى اسمو "إبراىيـ نصر ا﵀" كىذا
فمـ يو يؿ شيء مف ت،ثير
ييكحي بحالة التفتت كاالنقساـ كانشطار الذات التي كانت بفعؿ التيجيرٍ ،
شتت أبناء الكطف فحسب ،بؿ
ىذا الطُّغياف التدميرم لميجرة ،كربما أ ارد الشاعر أف التيجير ٍلـ يي ٍ
جمع نفسو فمج ،إلى فمسطيف؛
تعدل ذلؾ إلى اإلنساف نفسو ،فبات
أف يي ِّ
أشبلء ممزقة ال يستطيع ٍ
ن

جمع أشبلء ُّ
الشيداء
جمع باقي أبناء الكطف ثانيان ،كلعمٌو قصد أرض فمسطيف التي تي ِّ
جمعو أكالن ثـ تي ِّ
لتي ٌ
في رحميا.
أما ديوان" كتاب الموت والموتى " فنجد في يبنية اإلىداء أف الشاعر قصد إلى االستثارة
ّ
ِّ
الشعرٌية متكويان ك ع القارئ في جك عاطفي مشحكف شعرٌيان مف وبلؿ صيغتو التي جاءت عمى
النحك :إلى الذين ال يموتون!!!!!!!!!!!!
ىذا ٌ

أف يسػػتي ٌؿ نصػػر ا﵀ ديكانػػو بإىػػداء إلػػى الػػذيف ال يمكتػػكف ،فػػي حػػيف أف الك ػ ٌؿ
مػػف الغريػػب ٍ
عنػػد المػػكت يمػػكت ،كال يبقػػى أحػػد ،فمػػف أراد بقكلػػو الػػذيف ال يمكتػػكف ،فربمػػا أراد ُّ
ألنيػػـ فػػي
الش ػيداء ٌ
ِ
ين ُقمِ ُلو ْا ِف َسبِ ِ
ون](،)1
ول اّللِّ َأ ْم َوات ًا َب ْل َأ ْح َوا ِعندَ َر ِِّّبِ ْم ُي ْرزَ ُق َ
عقيدة المسمميف ال يمكتػكف [ َوَٓ َ َْت َس َب َّن ا َّلذ َ
ػص ذلػػؾ فػػي ديكانػػو ،بػػؿ حم ػؿ الػ ِّػديكاف ك ػ ٌؿ معػػاني المػػكت س ػكاء لمكبيػػر أك
ػذكر مػػا يوػ ٌ
إال أن ػو لػ ٍػـ يػ ٍ
لمصػغير ،كأرل أنػو أكثػػر مػػف عبلمػػات التعجػػب؛ لينقػػؿ فكػرة أن ػو ال يعتقػػد بػػالمطمؽ أف ىنػػاؾ ىمػ ٍػف ال
يمػػكت ،فعبلمػػات التعجػػب كانػػت مػػف ذات ال تم ػكت بػػالمطمؽ كىػػذا مسػػتحيؿ ،ففػػي زحمػػة عبلمػػات

التعجب إثبات كاقرار بكاقعة المكت ،كعدـ البقاء ،فنجده يقكؿ:

( )1آؿ عمراف.169 ،
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ٍ ()1

بعد واحد
واحداً َ
...
تناوبنا عميي
ْ

ودائماً كانت لي ال َغمَ َبة!.
ييثبت نصر ا﵀ حقيقة ال مفر منيا كال مناص ب،ف الغمبة دائمان كأبدان لممكت صاحب اليد
الطكلى كاالنتصار الفعمي عمى ِّ
الوفية "المكت".
كؿ المومكقات ،فبل شيء يبقى كيدكـ أماـ القكة
ٌ
كيركز عمى ىذه الحقيقة الكا حة التي ال مجاؿ فييا لم ٌشؾ في "احتجاج"(:)2
المبلّ ك
أيها ُ
آدم ووارثُ ُي.
أنا ابن َ
فػػبل شػػيء فػػي الحيػػاة يػػدكـ ،كال أحػػد عمػػى األرض ييوم ػد ،كك ػ ٌؿ يممػػؾ ىػػك ازئػػؿ ،اليػػكـ نػػرث
بع نا البعض ،يرث االبف كالده ،كفي الغد لف يرثنا عدا المكت ،فكمٌنا ذاىبكف كال بقاء ألحد.
كلع ػ ٌؿ اإلىػػداء كػػاف حق ػان لمػػذيف ال يمكتػػكف ،أصػػحاب األعمػػاؿ الوي ػرة ،فحق ػان ك ػ ٌؿ مػػف يغػػرس
شػػجرة ال يفنػػى كال يمػػكت ،كػ ٌؿ مػػف كفػػؿ يتيمػان ال يمػػكت ،كػ ٌؿ مػػف نصػػر مظمكمػان ال يمػػكت ،صػػاحب

الكممػػة الحػػؽ ال يمػػكت ،صػػاحب الق ػػية ال يمػػكت ،كمٌيػػـ والػػدكف فػػي الػػذاكرة ،كفػػي الكجػػكد باسػػـ

أعماليـ ،فالذيف ال يمكتكف ىـ المقاتمكف الذيف ال يسقطكف في حفرة المكت ،كالمكت عنػده أف يكػكف
اإلنساف ببل فائدة ،فيقكؿ في قصيدة "خيول" (:)3

خيولهم الهائجة
مر ْت من هنا
َّ
تحاو ُل الوصول قبمهم
إلى
يوم

( )1كتاب المكت كالمكتى ،ص.28 :
الديكاف ،ص.30 :
(ٌ )2

( )3كتاب المكت كالمكتى ،ص.21 :
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القيامة.
لعمٌيا األركاح الطاىرة تيسػابؽ أصػحابيا؛ لترتقػي إلػى السػمكات العمػى ،تاركػة ومفيػا األجسػاد
األبدية التي لف تتكقؼ أك تنتيي.
في مقابرىا ،فقد باتت مستبشرة بجزائيا المرتقب ،كحياتيا
ٌ
كلع ػ ٌؿ الشػػاعر أراد مػػف كراء ىػػذا اإلىػػداء شػػد انتبػػاه القػػارئ إلػػى حقيقػػة المػػكت ،كيتركػػو مػػع
تحميمو الواص بو ،كلعمٌو أراد إ فاء نكع مف الغمكض الذم اكتنؼ قصائده كمعانييا.
كباالنتقاؿ إلى ديكاف " مرايا المبلئكة" نجد اإلىداء تمثؿ في:
شهور األربعة
إلى إيمان حجو ابنة ال ّ
ومنها إليهم ..واحداً واحداً ..في صعودهم.
الديكاف تجد ليا ويطان مشدكدان ببنية ىذا اإلىداء المفعـ ِّ
تكاد ك ٌؿ نصكص ِّ
بكؿ معاني
الطُّفكلة كالبراءة ،فيك ييدم ديكانو إلى" إيماف حجك"( )1شييدة الطُّفكلة ،كالمبلؾ الصغير النائـ بيف

كؿ ُّ
النياـ ،كمف وبلليا يرسؿ رسالة إلى ِّ
أ رحة ِّ
الشيداء األمكات األحياء فردان فردان عمى اعتبار أف
ىناؾ حياة أورل يتيادل فييا األمكات ،كيتزاكركف ،كيصميـ فييا ىدايا األحياء ليـ ،فمثمت إيماف

حجك مف وبلؿ ىذا اإلىداء مبلؾ الرحمة ُّ
لمشيداء ،فيـ كا ٍف كانكا أجسادان بالية إالٌ أنيـ أركاح
طاىرة باقية والدة صعدت إلى الممككت فارتقت كسمت بارتقائيا الركحي ،فيقكؿ في قصيدة " أغنية

شهيدة حتى تنام"(:)2
لم ّ

هيد عمى ِ
خيط ٍ
نور
ينام ال ّ
ش ُ
ُ
عمى ِ
خيط ٍ
شهيدةْ
تنام ال ّ
نور ُ
قرب وجهيهما
وبينهماَ ..
تنحني كالمدى وتُصمّي القصيدة.
( )1إيماف أحمػد حجػك مػف موػيـ ديػر الػبمح ،لػـ يتجػاكز عمرىػا أربعػة شػيكر ،المكلػكدة البكػر ألبكييػا ،ارتكبػت قػكات
االحتبلؿ الصُّييكني جريمة بشعة بحقيا ،في مدينة واف يكنس ظير االثنيف  7ابريػؿ ،فقػد وطفتيػا قػذائؼ االحػتبلؿ

تفجػػرت فػػي جسػػد
مػف أح ػػاف أميػػا سػػكزاف حجػػك ،التػػي قػػد جػػاءت لح ػػكر عػػرس ابنػػة عمتيػػا فػػي وػػاف يػػكنس ،فقػػد ٌ
ِّ
ائيمية ،تركػت شػظاياىا شػاىدة عمػى عظػـ الجريمػة ،كحقػد الصُّػييكنية كظمػـ العػالـ الصػامت
الصغير قذيفة إسر ٌ
الطفمة ٌ

عمى قتؿ الطفكلة ،الطفمة الر يعة الشييده إيماف حجك الزالت في الذاكرة الفمسطينية ،ينظرِّ :
الر يعة إيماف
الطفمة ٌ
حجك ال زالت في ال ٌذاكرة ،ىشاـ ساؽ ا﵀،https://hskalla.wordpress.com ،2012/05/08 ،

( )2مرايا المبلئكة ،ص.105 :
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تتدفؽ معاني البراءة كالعطاء مف ثنايا النص مف وبلؿ ألفاظ "الشييد ،الشييدة ،ويط نكر،
تنحني ،تيصمٌي" التي تيكحي باإلجبلؿ كالتعظيـ لطفكلة ُّ
الشيداء ،كشيداء الطُّفكلة.

لقد وصص نصر ا﵀ اإلىداء إلى الطِّفمة الشييدة إيماف حجك ابنة ُّ
الشيكر األربعة ،كابنة

تعد تعرؼ ىلـ
مويـ دير البمح التي قيتمت برصاص الغدر ُّ
الصييكني كىي ٍلـ تي ٍ
كلـ ٍ
كمؿ شيرىا الرابع ٍ
كفيـ قيتمت
قتمت ى
بالديكاف؛ إذ إف ِّ
كلئلىداء عبلقة كبيرة ِّ
الديكاف يتحدث عف حكاية طفمة كىي في ميدىا

كحمميا كدفئيا كبسمتيا كصحكىا كنكميا ،كحمؿ ِّ
الديكاف اسـ" مرايا المبلئكة" فيك رصد أحبلـ حجك

التي باتت كالمبلئكة الذيف ال ييوطئكف ،كالطيؼ يمركف دكف أف ييشاىدكا فقاؿ في" أحبلم

المبلئكة"(:)1

ِ
األرض
تسهر في هذ
مبلئك ُة ا﵀
ُ
ِ
أرض
أي
أكثر من ِّ
َ
حزن
 ...وتَ ْ

يتحدث عف إيماف الطِّفمة التي تويميا مبلكان صغي انر كأ افيا إلى لفظ الجبللة -ا﵀ -

كلكف ىذه المبلئكة في أرض
ليك ح حجـ العبلقة ما بيف األطفاؿ كحنك ا﵀ عمييـ ،كرحمتو بيـٌ ،
فمسطيف ال تعرؼ النكـ ،كتسير بفعؿ الوكؼ كالقمؽ المحيطيف بيا ،كال يكفي أنيا تسير ،كتشعر
بالقمؽ ،لكنيا تحزف كذلؾ بفعؿ ىذه الظُّركؼ القاسية التي ال ترحـ براءة األطفاؿ ،كأطفاؿ البراءة،

فقاؿ في قصيدة " قبل األوان"(:)2

دون ٍ
قيود هنا
موتنا يتجو ُل َ
ينتقي َمن يشا ُ

ٍ
ِ
صاص
كالر
عمى َم َهلللللللل آمناً ّ
كتبرز ىنا رؤية الشاعر لممكت الذم يدوؿ ك ٌؿ البيكت في المويـ ،كيمر ب،زقتو متجكالن
دكف قيكد فبل يمنعو أحد أف يوتار مف يشاء دكف تمييز ،سكاء كاف شابان أك طفبلن ر يعان كإيماف

السحاب بكؿ البيكت
حجك ،فيذا المكت ال يوتمؼ عف رصاص الغدر ُّ
الصييكني الذم ُّ
مر ٌ
يمر ٌ
الديكاف ،ص.16 :
(ٌ )1

( )2مرايا المبلئكة ،ص.94 :
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كك ٌؿ األزقة كال ٌشكارع ال ٌ يقة آمنان ال يشعر بالوكؼ ،يدوؿ إلى الجسـ الذم يشاء ،كيتركو جثة دكف
وكؼ أك وجؿ أك حتى أدنى تفكير ،فيك صاحب قرار.
الديكاف ،فيناؾ عبلقة كثيقة جدان بينيما حيث
يت ح مما سبؽ مدل عبلقة اإلىداء بفحكل ٌ
إف قصائد ِّ
الديكاف تتحدث عف إيماف حجك كمقتميا كظركؼ حياتيا ،فجاء اإلىداء متكافقان مع المتف.
كفي ديكاف" الفتي َّ
النهر ..والجنرال " يطرح اإلىداء تساؤالت عديدة في مويمة القارئ لع ٌؿ
أىميا ،ىؿ ىناؾ أرقى منزلة مف مكانة ُّ
الشيداء عند الفمسطينييف الذيف سطٌركا ب،ركاحيـ ويكطان
يكف لييدم قصيدتو "
المؤكد أف نصر ا﵀ ٍلـ ٍ
تشعُّ أمبلن لمحرية لييدم نصر ا﵀ قصيدتو ليـ مف ي
الحكار األوير قبؿ مقتؿ العصفكر بدقائؽ" لغير ُّ
أف تككف
الشيداء؛ فيـ أركاح استحقت كبجدارة ٍ

قمب اإلىداء ،فجاء إىداؤه كالتٌالي:

إلى جمال قببلن .مجدي أبو جامع .صبحي أبو جامع .ومحمد بركة .أبطال عممية عسقبلن-

رفح – إلى مجدي وصبحي المذين استشهدا تحت ه اروات الجيش الصهيوني بعد أسرهما.
الصمة بالنص ،كنممس ذلؾ في قكلو:
لقد كاف إىداؤه كثيؽ ِّ
عسقبلن بعيدة

()1

قصر الد َ َّ
هم أربع ْة
لكن ما َّ َ
َّرب أن ُ
ِ
البحر
هم عمى
اثنان من ْ
واآلخر ِ
البر
ان عمى ِّ

د

الفمسطينية بتنفيذ عممية في عسقبلف
لقد كانت ىناؾ وطة مبيتة مف أبطاؿ المقاكمة
ٌ
الصييكني الغاشـ ،حيث أرادكا فييا زرع شجرة الت حية كالفداء؛ لجني ثمار المقاكمة
العدك ُّ
كاالستشياد بحصد أركاح ىؤالء الطُّغاة ،كلككنيـ أربعة لـ ييتمكا لممسافات ،فعسقبلف باتت أقرب
إلييـ لتحقيؽ اليدؼ ،فنجد اإلىداء مرتبطان بعنكاف ِّ
الديكاف الوارجي الفتى الفمسطيني المقاكـ مع

العنكاف الداومي " الحكار األوير قبؿ مقتؿ العصفكر بدقائؽ "حيث عكس فكرة النص التي تعبر
عف ركح الت حية كالجياد ِّ
بكؿ ما يحمؿ الفتى مف عنفكاف الشباب مف أجؿ تحرير الببلد.

يبقى ُّ
الشيداء ىـ شمس السماء التي تيرسؿ أشعتيا؛ لتيحيي أبناء األرض ،ىكذا ىـ شيداؤنا
ُّ
يصب حممو عمى المعتدم الغاصب ،مف ىنا كجو نصر ا﵀ إىداءه
نكر كنار ،شيب كبركاف،

ايور الذم جاء في نفس ِّ
الديكاف بصيغة مميزة تثير الحيرة لدل القارئ ،كتحفزه عمى المكاصمة،
الرائع " ،فيـ أبطاؿ ِّ
الن اؿ كالت حية.
جاء فيو" إلى شهدا الجنون العربي ّ

النير ..كالجنراؿ ،ص.171 :
( )1الفتى ٌ
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يحدث أف يعتنؽ اإلنسػاف مػذىبان أك فكػرةن ،فيي ِّ
قدسػيا كيمػتحـ بيػا ،كقػد يصػؿ ىػذا االلتحػاـ حػد
الجنكف مف كجية نظر البعض ،فالعشؽ الركحػاني لمػكطف ىػك جنػكف فػي حػد ذاتػو عنػدما يقتػرف مػع

المسػػتحيؿُّ ،
فالشػ ػيداء ال ػػذيف يجبم ػػت أركاحي ػػـ ب،فك ػػارىـ ،كوا ػكا حركبػ ػان يعمم ػػكف أني ػػا واسػػرة بحك ػػـ
لكنو جنكف مف نكع آور ،جنكف العشػؽ لمػكطف ،كلعمٌػو الجنػكف
المنطؽ ،قادتيـ فكرتيـ إلى الجنكفٌ ،
االستشيادية داوؿ الوط األو ر.
الصييكني لمنفذم العمميات
الذم تنسبو قكة الكياف ٌّ
ٌ
امعين
من هنا
ُّ
الس ْ
سنقص عمى ّ

()1

العشب في أوج ُخضر ِ
ِ
تي
سيرةَ
َ

وقال:

ستبقى ّ
الدما ْ

()2

الضو ِ  ..والما ِ
َ
أول ّ

ِ
هم
َ
أول من َ
منح ال ّن َ
اس قامات ْ
هم
كي يروا َ
مجد ْ
النيػر ..كالجنػراؿ" الػذم جػػاء
تت ػح العبلقػة القائمػػة بػيف الوػارج كالػػداوؿ فػي ديػكاف " الفتػى ٌ
الداوميػػة ،فحمػػؿ نفػػس االسػػـ ككانػػت عبلقتػػو كثيقػػة باإلىػػداء ،فيػػذا الفتػػى فػػي
عن ػكاف أحػػد القصػػائد ٌ

ريعػاف الشػباب كو ػرة الحيػػاة ،سيسػطٌر بدمػػو سػػيرة لػف يمحكىػػا الػزمف ،كسػػتبقى دمػاؤه ال ٌ ػػكء الػػذم
لمنػػاس دركبيػػـ؛ يليشػػاىدكا مجػػدىـ كانتصػػاراتيـ فػػي معػػاركيـ محػػدكدة اإلمكانيػػات ػػد المحتػػؿ
يينيػػر ٌ

التي ُّ
تعد في نظر البعض جنكنان لعدـ التكافؤ بيف قكة الطرفيف.

أ ٌما" ديوان لو أنني مايسترو" فقػد وػبل مػف اإلىػداء العػاـ ،كلكػف تصػدرت القصػائد الداوميػة
مجمكعة مف اإلىداءات جاءت مترابطة مع العنكاف الوارجي حينػان ،كفػي حػيف أوػر انقطعػت الصِّػمة
بينيمػػا ،فقػػد أىػػدل الشػاعر قصػػيدتو" إلػػى رفائيمػػو تشػػيربيمك" الصػحفي االيطػػالي ،مػػف أنصػػار الحرٌيػة
إلنسانية ،الذم قتمو اإلسرائيميكف كىك يبحث عف
كالعدالة في العالـ ممف قدمكا حياتيـ انتصا انر لمقيـ ا
ٌ
الحقيقة في شكارع راـ ا﵀ ،كقد كردت ىذه القصيدة في الجزء الثػاني الػذم حمػؿ اسػـ" ت ػاد" ،كربمػا

أراد الشاعر أف يشير أنو لك كاف" مايسترك" ما احتاج األمر إلى قتؿ ىذا الصحفي الػذم تػرؾ بػبلده
اقية أف يقتؿ في فمسػطيف ب و
ػدـ ب و
ػارد ،كىنػا
كجاء؛ ليبحث عف الحقيقة ،فكاف نتيجة نظرتو اإلنسانية الر ٌ
ي
ككفاء لو فقاؿ:
ييدم قصيدتو إلى ىذا الرجؿ الذم جاء ليكشؼ حقيقة المحتؿ كعرفانان منو بف مو
ن
( )1الفتى النير ..كالجنراؿ ،ص.184 :
(ِّ )2
الديكاف ،ص.247 :
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)(1

أال تعرفون ؟!!

الربيع القادم
حين يأتي َّ
سيكون اسمك رفائيمي
الرسػػالة اإلنسػػانية الت ػػي
كأراد الش ػاعر أف يثبػػت لػػو أف الش ػعب الفمس ػػطيني لػػف ينسػػاه ،كأف ِّ

ػ،ف ييطمػؽ اسػمو عمػى
حمميا ىذا الصحفي بقمبو ،ثمرتيا توميد الشعب الفمسطيني لذكراه أبد الػدىر ،ب ٍ
فمسطينية ،ستتفتح في الربيع القادـ ،كستحمؿ اسـ الصحفي رفائيميو.
كردة
ٌ
شلاعر قصليدة إللى الفريلدو كحممػت اسػمو" الفريلدو" كىػك مينػدس إيطػالي متقاعػد
وأهدى ال ّ

جاء إلى راـ ا﵀ في ال ِّ فة الغربية ليبحث عف الحقيقة فقاؿ لو فييا:

عن ٍ
أقرب من دمعتي
رجل كانت ابتسامتُ ُي َ

)(2

لك ّنهم قتمو هنالك في شوارع "رام ا﵀"
ىذا الرجؿ العجكز المتقاعد عػف عممػو فػي ايطاليػا جػاء إلػى فمسػطيف؛ ليتعػرؼ عمػى طبيعػة

يترؾ ليذه
الظُّمـ الكاقع عمى الشعب الفمسطيني مف قبؿ قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي الغاصب الذم ٍلـ ٍ
االبتسامة العري ة التي ارتسمت عمى كجيو البشكش أف تستمر في راـ ا﵀ ،فسارعكا باوتطافيا مف
كجيػػو؛ ليغتس ػػؿ بدم ػػو أم ػػاـ مس ػػمع كمػ ػرأل م ػػف العػػالـ ،أكلئ ػػؾ األبط ػػاؿ ال ػػذيف ج ػػاءكا لينقمػ ػكا فظاع ػػة

االحػػتبلؿ إلػػى ببلدىػػـ ،كنجحػكا بػػذلؾ حيػػث تػػ،ثر الشػعب االيطػػالي بيػػذه الحػكادث ،فكػػاف ل ازمػان عمػػى
شاعر مثؿ إبراىيـ نصر ا﵀ أف ييشيد بيؤالء الطِّيبيف في شعره ،فمك كاف مايسترك لما ترؾ لبلحتبلؿ
أف يقتؿ ىذا الرجؿ.
كأحيانان نجد اإلىداء يتوذ مك ع القمة مف حيث االبتداء بو فيك" يستدعي سياقات موتمفة
()3

داللية عديدة ،توتمؼ مف نص إلى آور ،كمف مؤلؼ إلى آور ،كمف متمؽ إلى آور"
كمستكيات ٌ
النصكص ِّ
دكنما عبلقة تربطو ِّ
بالديكاف أك ُّ
الشعرية ،كىذا ما نجده في ديكاف " المطر في َّ
الداخل"
حيث كاف اإلىداء العاـ ِّ
الركائي يساف كنفاني الذم جاء كمحكر تقدير كاحتراـ لمذات
لمديكاف إلى ِّ

الركائية حيف أشار إلى قصة
الكاتبة ،كبالنظر إلى الداوؿ نجد ما يكحي بشوصية يساف كنفاني ِّ
( )1لػ ػػك ٌأننػ ػػي كنػ ػػت مايسػ ػػترك ،إب ػ ػراىيـ نصػ ػػر ا﵀ ،الػ ػ ٌػدار العر ٌبيػ ػػة لمعمػ ػػكـ ناشػ ػػركف ،ط ،1لبنػ ػػاف /بيػ ػػركت،2009 ،
ص.170:
الديكاف ،ص.172 :
(ٌ )2

النص ،باسمة درمش ،ص.81 :
( )3عتبات ٌ
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"أرض البرتقاؿ الحزيف " في قصيدة " أتابع فيك نهاري"( ،)1كالميداة واصة إلى األديب وميؿ
زقطاف عبارة:
البحر فينا
وينتفض
ُ
ُ
ببلداً
ِ
ِ
البرتقال الحزين.
بالقصائد و
موقع ًة
تنتفض الحياة كرمكز العطاء في ُّ
فيعمف نصر ا﵀ اعترافو بقكة كاصرار انتفاض
الشعراء ي
الزيتكف كالبرتقاؿ الحزيف ،كيكقع عمى اعترافو ىذا بك ِّـ
ك ٌؿ الجكارح مرددة اسـ فمسطيف أرض ٌ
القصائد التي وطيا أدباء كشعراء فمسطينيكف أمثاؿ يساف كنفاني كوميؿ زقطاف ،فمثٌؿ اإلىداء
احتراـ كتقدير لؤلديبيف في حيف جاء ِّ
الديكاف يكشؼ الكجو الحقيقي لعماف اتجاه الفمسطيني البلجئ
ُّ
يجد ىنالؾ ما
فمـ ٍ
الذم ريب في المجكء إلييا؛ لتحت نو كعذاباتو كتداكم لو جركح المنفى كالشتاتٍ ،
تمنى.
في حيف جاء إىداء قصيدة "أتابع فيك نهاري" لمشاعر وميؿ زقطاف الذم

اعت أعمالو

ِّ
الشعرية باستثناء عمؿ كحيد لزقطاف ىك" صكت الجياع" الذم يكاد يتبلشى بدكره ،فك،ني بو يريد
توميد ذكراه التي كادت ت محؿ ب ياع أعمالو ،ففي متابعتو مكاصمة كاستم اررية كأمؿ لتجديد ذكراه

فيك كريث زقطاف في شعره كمسيرتو كن الو ،فيقكؿ في قصيدة " أتابع فيك نهاري"(:)2
قاسمك اآلن صوتي
ساُ
َ
شفتيك.
وأنمو عمى
َ

يحمػػؿ األدب رسػػالة سػػامية ،يحمميػػا ال يكتػاب عمػػى عػػاتقيـ ،متكفمػػيف بنشػػرىا؛ ليصػػؿ صػػداىا

كػ ٌؿ األرجػػاء ،فكممػػات ُّ
الشػعراء أسػػمحة فتٌاكػػة فػػي كجػػو المعتػػدم ،تحت ػػف ق ػػايا األمػػةِّ ،
كتعبػر عػػف
عػكاطفيـ كانفعػاالتيـ فػػ" ِّ
الشػعر ىػك الصُّػكرة التعبيريػة األدبيػة األكلػى التػي ظيػرت فػي حيػاة اإلنسػػاف
منذ العصكر األكلى ،إنو الطريقة الكحيدة التي اىتدل إلييا اإلنساف بحكـ تككينو البيكلكجي كالنفسي

لمتعبيػػر كالتنفػػيس عػػف انفعاالتػػو"( ،)3فنجػػد نصػػر ا﵀ إلػػى جانػػب ق ػػايا الػػكطف ييقاسػػـ وميػػؿ زقطػػاف

تكف ىناؾ عبلقة كا حة ن
ستشؼ منيا ترابطان
ي
قصائده كأشعاره؛ لتنمك مف جديد عمى لسانو ،كاف ٍلـ ٍ

( )1لك ٌأنني كنت مايسترك ،ص.13 :
الداوؿ ،ص.12 :
( )2المطر في ٌ

( )3األدب كفنكنو" دراسة كنقد" ،عز الديف إسماعيؿ ،ط ،6دار الفكر العربي ،1967 ،ص.13 :
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الش ػعر ك ُّ
عبػػر عػػف اإلشػػادة بػػدكر ِّ
بػػيف العن ػكاف" المطػػر فػػي الػ ٌػداوؿ" كىػػذا اإلىػػداء الػػذم يي ِّ
الش ػعراء فػػي
حمؿ ق ايا الكطف.
أما قصيدة "القديس" مف ديكاف "لو َّأنني مايسترو" التي أىػداىا إلػى األديػب إحسػاف عبػاس
كقد جاءت عمى النحك التالي:
إلى إحسان عباس ..دائماً ..في إقامتي بيننا ورحيمي فينا
لقد ذكر ال ٌشاعر في ديكانيو ثبلثة " يساف كزقطػاف كاحسػاف عبػاس" كالثبلثػة منا ػمكف ،إف
بالن ػاؿ ،كىػذا لػو عبلقتػػو بفكػرة ال ِّػديكاف عامػة ،فال ٌشػػاعر يسػتبطف ىػؤالء الثبلثػة األعػػبلـ
بالكممػة أك ٌ

ليككنكا ىك ،كبالتالي يككنكا المنككبيف بالم،ساة فػي فمسػطيف ،كربمػا المطػر ىنػا رمػز لمثػكرة ،كقػد أراد
كي ِّ
يكف لو احترامان كتقدي انر ألدبو كنثره فقاؿ:
ٍ
ؤكد أنو ٌ
أف يمتدح عباس ،ي
ِ
خصبلت َّ
األبيض وهذا الجبين
الشعر
ُ

)(1

ِ
ُّ
الحنطة في اليدين
تمك
وكل َ

كىنا يتذكر صكرة إحساف عباس ،ذلؾ الرجؿ الذم وط البياض لكف شعره ،كبدا جبينو مرآة

النقاط التي تحمؿ المكف البني الفاتح التي تدؿ عمى ُّ
تعكس حقيقة عمره ،كبدت عمى يديو ِّ
السف
تقدـ ِّ

إلحسػػاف عبػػاس ،ىػػذا يػػدؿ عمػػى أف الش ػاعر يعػػرؼ إحسػػاف عبػػاس عػػف قػػرب لدرجػػة أن ػو مي ػز يديػػو
كلكنيا ،كما كتبػو الزمػاف عمييػا ممػا ييػدلِّؿ عمػى عبلقػة حميمػة جمعتيمػا ،كواصػة أنيمػا كانػا يقيمػاف

في عماف.

كفي قصيدتو األويرة مف ديكاف " لو َّأنني كنت مايسترو" التي حممت عنكاف " َّ
الشاعر" جاء

الع ْبللد" فقػػد أسػػماىا " الش ػاعر" اعت ارفػان منػػو بإعجابػػو الشػديد بالشػاعر الجػػاىمي،
فييػػا" إلللى طَ َرفَللة بللن َ
كلمػا
فطرفة شاب صاحب مكقؼ في حينو ،رفض أف يفتح ٌ
الرسالة التي فييا مقتمػو ،عمػبلن باألمانػةٌ ،
جاء أحدىـ مف تغمب مرسبلن مػف عمػرك بػف ىنػد ليقتمػو شػمخ ،كقػاؿ اقصػدني ،كمػا رفػض أف ييػرب
فيبيف الشاعر إعجابو بطرفة بقكلو:
كما أشار لو البعض ٌ ،

ما الذي يعنيي إذن أ ّننا ولِ ْدنا في زمنين ُمختَمِفَ ْين؟!!

)(2

ليس أكثر – ربما – من أن نكون أوفيا قميبلً ،ونت َذ َّكر

( )1لك ٌأنني كنت مايسترك ،ص.220 :
الديكاف ،ص.243 :
(ٌ )2
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يت ح مما سبؽ أف قصيدة الشاعر جاءت محممة بمشاعر الكفاء ،كالبقاء عمى عيد

ِّ
الذكرل ،كمحبة نصر ا﵀ لطرفة كاعجابو بشعره ،أكثر مف ككنيا عتبة ال مفر منيا إالٌ لمنص.
كاذا ما انتقمنا إلى ديكاف " المطر في َّ
اىداء ممي انز محي انر جاء فيو:
الداخل " نجد
ن

يمر بي الكثيرون ..ويبصر القميمون " فمف ىك ىذا الرجؿ كمف
" إلى رجل أمام " الشهرزاد " ٌّ

يمركف بو كلماذا ال يبصركنو كفي زحمة التساؤالت نجد أف اإلىداء كاف لرجؿ يعمؿ في
الذيف ُّ
أف يككف اإلىداء لو ،فيك يجمع في
مقيى اسمو الشيرزاد باألردف ،رأل نصر ا﵀ أنو يستحؽ ٍ
الديكاف بيف يحراس الكممة كالمكقؼ كبيف المسحكقيف ،ككمٌيـ في مركب كاحد ،فال ٌشاعر يوتار
ٌ
الزمني كالفارؽ السني ،فنجده
مجمكعة مف الثٌابتيف عمى آرائيـ ،الم حيف ب،نفسيـ ريـ الفارؽ ٌ
يقكؿ:

حين ودعتيُ
ولك ّنني َ

لوح لي ٍ
خشب
بيد من
ْ
َّ
العشبي
الفرح
فأدركنا
ُّ
ُ
دخمنا إلى وطن األصدقا ْ .
بناء
يت ح أف ىذا اإلىداء كاف بحكـ عبلقة حميمة كصداقة ما بيف الشاعر كالميدل إليو ،ن
ُّ
كتعمؽ
عمى ما سبؽ نبلحظ أف تكاجد اإلىداء لو قيمتو التي
تصب في ركافد الصنص ،كتيحيؿ عميوِّ ،

معرفتنا المسبقة ب،حداث النص.

ثالثاً -االستهبلل

لع ػ ٌؿ أبػػرز مػػا تنبيػػت إليػػو ِّ
الد ارسػػات الحديثػػة " االلتفػػات إلػػى المكجيػػات الوػػارج -نصػػية،
كدكرىا الميـ في دعـ الفعاليات الداوؿ -نصية ،كتطكير مستكيات اشتغاليا ،كقدرتيا عمػى اإلسػياـ

في كشؼ ثراء ُّ
النصكص كوصكبة الظٌكاىر بنحك جديد"()1كمف بيف تمػؾ المكجيػات االسػتيبلؿ ،فقػد
النقػد لقػراءة ُّ
النصػكص بحداثػة
النقػدم بمك ػكع العتبػات بكصػفو برزوػان يفػتح آفػاؽ ٌ
جػاء" االىتمػاـ ٌ
أكبر تتكافؽ مع تطكر الكعي كالثٌقافة التي ينطمؽ منيا المبدع في ت،سيس متنو"(.)2

كجمالية التٌمقي ،مجمة المكقؼ األدبي.
إشكالية العنكنة بيف القصد
()1
ٌ
ٌ
( )2اشتغاؿ العتبات في ركاية " مف أنت أييا المبلؾ " دراسة في المسككت عنو ،ص.666 :
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تعػػد عتبػػة االسػػتيبلؿ العتبػػة الثالثػػة مػػف بػػيف عتبػػات الػػنص األمامي ػة التػػي تحيمٌنػػا إليػػو ،وقػػد

تعددت تسميات ىذه العتبة (االستيبلؿ /التقديـ /االفتتاح أك المفتتح /المدوؿ /التٌصدير).

كىػػؿ المطػػر ىىػػبلص ك ٍانيىػػؿ
حاب بػػالمطر ى
الس ػ ي
لقػػد أكردت المعػػاجـ فػػي لفظػػة االسػػتيبلؿ" ىىػػؿ ٌ
استىيىؿ :كىك شدة انصبابو .كاليىمى يؿ أىكؿ المطر .يقاؿ :استيمت السماء كذلؾ في أىكؿ
بالمطر ٍان ًيبلالن ك ٍ
ً
ىىمىٍمنػػا ال ٌش ػير
اسػػتى ٍيممناه :أرىينػػاه ،كأ ٍ
ىىػػؿ الرج ػ يؿ :نظػػر إًلػػى ال ًيػػبلؿ .كأ ٍ
مطرىػػا .كأ ى
ىىمىٍمنػػا ىػػبلؿ شػػير كػػذا ك ٍ
ً
ىىؿ ال ٌشير كاستىيؿ ظير ًىبلليو كتبيف"(.)1
استى ٍيممناه :أرىينا ىبللىو .المحكـ :كأ ى
كٍ
المتجمعػػة حػػكؿ االسػػتيبلؿ تػػدكر فػػي الظُّيػػكر كاإلبانػػة كالبػػدء
يت ػػح مػػف ذلػػؾ أف المعػػاني
ِّ

كأكؿ ِّ
الشيء ،كلع ٌؿ ىػذه المعػاني تػدكر فػي فمػؾ المعنػي االصػطبلحي الػذم ال يبتعػد كثيػ انر عنػو ،بػؿ
يمتقي معو كيتقاطع.
لقػػد كػػاف الفكػػر العربػػي منػػذ القػػدـ عمػػى كعػػي ب،ىميػػة االسػػتيبلؿ ،كدكره فػػي اإلشػػارة لمػػنص
النجاح ،كتزداد حسنان إذا دلٌت عمى المقصكد بإشػارة لطيفػة
فػ"حسف االفتتاح داعية االنشراح ،كمطية ٌ
أف يػ،تي النػاظـ أك النػاثر فػي ابتػداء كبلمػو بمػا يػد ٌؿ عمػى مقصػكده
كتسمى -براعة استيبلؿ -كىػى ٍ
منػػو باإلشػػارة ال بالتص ػريح"( ،)2فقػػد اى ػتـ بػػو القػػدماء كالمعاصػػركف عمػػى حػػد س ػكاء؛ لمػػا ييمثِّ ػؿ مػػف

استباؽ داللي ليكية الكياف النصي الذم تتصدره ،كتقديـ أكلي يتصدر بدايات العمؿ اإلبداعي.

رؤية القدامى فيو مف وبلؿ قكليـ":إذا كاف االبتداء حسنان بديعان ،ك مميحان رشيقان،
كتت ح ٌ
داعية إلى االستماع لما يجيء بعده مف الكبلـ :كليذا المعنى ...فيقرع أسماعيـ بشيء بديع
كاف ٌ
ليس ليـ بمثمو عيد ،ليككف ذلؾ داعية ليـ إلى االستماع لما بعده ،فيك تييئة القارئ لما سي،تي،

كلما سيقكلو النص.
أما عف االستيبلؿ في االصطبلح فيك" ت،ليؼ موصكص لممقدمات بصيغ كتراكيب تتفرد
ٌ
()3
عمى نحك مف اإلثارة الكاصمة بيف المرسؿ كالمتمقٌي"  ،كعبلمة مكثفة ليا كقعيا كسحرىا الجذاب

ِّ
اللية ،فػ"
المحير الذم يفتح أبكاب النص عمى مصراعييا لت،كيبلت متعددة ،لطاقتيا كشحناتيا ٌ
الد ٌ

( )1لساف العرب ،مج  ،11مادة ( ىمؿ).
( )2ج ػكاىر الببليػػة فػػي المعػػاني كالبيػػاف كالبػػديع ،السػ ٌػيد احمػػد الياشػػمي ،ط ،6دار الكتػػب العمميػػة ،بيػػركت /لبنػػاف،
د.س ،ص.341 :
( )3شػػعرٌية االسػػتيبلؿ عنػػد عبػػد ا﵀ البردكنػػي ،شػػعبلؿ رشػػيد ، ،جامعػػة محمػػد وي ػػر ،بسػػكرة ،مجمػػة كميػػة ايداب
كالمغات ،جانفي ،ع ،8الجزائر ،2011 ،د.ص.
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الم ِّ
اعر في ٌأكؿ قصيدتو ،جممةن مف
صن ي
ؼ في ديباجة كتابو ،أىك ال ٌش ي
ىبراعةي االستيبلؿ :أىف يق ِّدـ ي
األىلفاظ كالعبارات ،ييشير بيا إًشارةن لطيفة إًلى مك كع كتابو أىك قصيدتو "(.)1
يي ِّ
شكؿ االستيبلؿ يبنية إشارية دالة ،تحمؿ الكثير مما يوفيو النص بناء عمى سمطتو
الداللة ،كاثراء المعنى فػ" االستيبلؿ ِّ
الشعرم ىك أكؿ الويكط
الداللية ،ك
ان
عنصر ركرٌيان في تشكيؿ ٌ
ٌ
مكنا ،ذلؾ مع اإلقرار باستكاء العناصر البنائية لمقصيدة ،في تحقيؽ
قالبا كم
ن
الناظمة لمقصيدة ن

األثر المنشكد الذم يتكواه الشاعر؛ إذ يتمايز ك ٌؿ عنصر منيا كال يمكف أف ينفرد أك يستقؿ ،بما
يتيح لو االستئثار ببناء النص ِّ
الشعرم ،بمعزؿ عما سكاه مف العناصر األورل"( ،)2كىك عتبة
مفتاحية ،فيك" نقطة المقاء األكؿ مع النص التي تييئ إلى تفاعؿ و
آت بيف طرفي دكرة الوطاب...

اتصالي ييسيـ بقدر كبير في إدارة الوطاب كتكجييو ،كصياية النص عمى أنحاء مف
كرافد
ٌ
صب جيده نحك الطاقة اإليحائية لمنص كاشاراتيا فػ" إف استجاب
التشكيؿ"( ،)3يحاكؿ فيو القارئ
ٌ

القارئ لدكاعي التجربة الجمالية ،كسمح لئلشارات بالتحرؾ الحر في ويالو فإف النص -ىنا -
سينجح في إحداث نفسو في نفس القارئ ،أم ت،سيس األثر"( ،)4كىنا يبدأ النص في الكشؼ عما

أراد أف يقكؿ ،كييمس في أيذف القارئ بما حجبو كأوفاه.
تتعدد سياـ النص المكجية نحك القارئ؛ لمفتؾ بو كاصابتو في مقتؿ عشؽ النص كسيطرتو
السياـ سيـ المِّقاء األكؿ الذم لو القدرة عمى اإليكاء كاإليراء
عمى لب القارئ ،كمف أقكل ِّ
كاالستحكاذ عمى العاشؽ المصاب؛ ليسير بوطى ثابتة نحك النص فػ"االستيبلؿ في النص ِّ
الشعرم

الصيايي إلى المقطع
الحديث ىك العنصر البنائي األكؿ ،كىك البيت األكؿ الذم قد يمتد ممفكظو ِّ

األكؿ ب،كممو"( ،)5كنقطة التماس الحقيقية الكاصمة بيف العنكاف الوارجي كالعناكيف الداومية مع

النص.

لب التجربة ِّ
الشعرية في النص التي ِّ
يعبر
إف الجممة أك الكممة التي يبدأ بيا الشاعر ىي ٌ
عنيا ،كىذا ما يجعميا تفرض ح كرىا في استيبلؿ ِّ
الديكاف ،كبالتالي كانت ليا الصدارة في

( )1المعجـ الكسيط ،إبراىيـ أنيس كآوركف ،ج ،1ط ،2القاىرة /مصر ،1972 ،ص.992 :
( )2االسػػتيبلؿ فػػي شػػعر يػػازم القصػػيبي " مقاربػػة نسػػقية تحميميػػة" ،البنػػدرم معػػيض الػػذيابي ،موطكطػػة ،جامعػػة أـ
القرل ،المممكة العربية السعكدية1434 ،ق ،ص.18 :
( )3شعرٌية االستيبلؿ عند عبد ا﵀ البردكني ،د.ص.
النص ،عبد ا﵀ الغ ٌذامي ،ص.19 :
( )4تشريح ٌ
( )5االستيبلؿ في شعر يازم القصيبي ،ص.30 :
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الح كر ،مف ىنا أرل

ركرة الكقكؼ عمى عتبة االستيبلؿ في دكاكيف الشاعر كمساءلتيا؛

الصمة التي تربطيا مع العناكيف الداومية كالعنكاف الوارجي.
لمكشؼ عف داللتيا كمدل ِّ

عند النظر إلى عتبة االستيبلؿ في دكاكيف نصر ا﵀ نجده قد ييب ىذه العتبة في بعض

الدكاكيف ،كلع ٌؿ ىذا التغييب ييستشؼ منو عدـ الحاجة إلى مثؿ ىذا الح كر ،فيي تشرح نفسيا
ٌ
بنفسيا دكف الحاجة إلى مقدمات تسبقيا فجاءت دكاكيف "شرفات الخريف ،كتاب الموت والموتى،
المطر في َّ
الداخل ،فضيحة الثَّعمب ،لو َّأنني مايسترو" والية مف استيبلؿ يقدميا ،كك،ني بالشاعر
قد أراد عدـ التمميح لمقارئ بالفكرة أك إعطائو إشارة تك يحية ترشده إلى محتكل النص؛ ليتركو
يكتشؼ ىذه اإلشارات بعد وكض عممية القراءة حيث ٌإنو "ال يتمثؿ مك كع البحث ايف في
ُّ
النصكص ،كواصة النُّصكص المقدمة في شكؿ كتب بقدر ما يتمثؿ في عمميات استوداـ
ُّ
النصكص"(.)1

إما في مقدمة ِّ
الديكاف أك كمقدمة لبعض
كفي مكا ع أورل نجد ح ك انر قكيان ليذه العتبة ٌ
القصائد ،فعمى سبيؿ المثاؿ تصدر ديكاف "بسم األم واالبن" االستيبلؿ التالي:
وكيف أقول أحبُّك في أخر الميل
إلي
تعود َّ
حين ُ
نهار ثقي ٌل
عمى
َ
كتفيك ٌ
بالسو ْاد؟
وشمس مطاردةٌ ّ
ٌ
وكيف أقول أحبُّك؟
ال الوقت وقتي
ألعبر صمتي
الببلد!!
وال نحن ُع ْدنا ألرض
ْ
كالذم اوتاره نصر ا﵀ مف قصيدة " في حديثها عن حبها" لتككف الويط الذم يصؿ القارئ

بالنص ،مف وبلؿ كممات مفتاحية تي ِّ
قدـ لو لمحة موتصرة عف طبيعة العمؿ األدبي تشحنو بطاقة
كـ
قكية فييا إثارة لعكاطفو مف أجؿ مكاصمة ِّ
الرحمة باتجاه النص ،فمقد لمحت طبيعة االستيبلؿ إلى ِّ
لمد ارسػػات كالبحػػكث
( )1شػػفرات الػ ٌػنص " د ارسػػة سػػيميكلكجية فػػي شػػعرية القػػص كالقصػػيد ،صػػبلح ف ػػؿ ،ط ،2عػػيف ٌ
االجتماعية ،1995 ،ص.149 :
اإلنسانية ك
ٌ
ٌ
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المعاناة التي تتجاذب المرأة األـ ،الزكجة ،المحبكبة ،المرأة ِّ
بكؿ صكرىا ،ما بيف متاعب الحياة كآالـ

ِّ
كمعب انر عف ايالـ
المنفى كالتيجير ،كقصد مف كراء ىذا االستيبلؿ الكطف ،فجاء االستيبلؿ
مكحيان
ٌ
التي تعتصر قمب المرأة التي ال يسعفيا الكقت بالبكح عف مشاعر الحب العميؽ الذم كأد ثمرتو
كظيكره التشريد كال ياع ،فجاء عتبة حقيقية ىيدليؼ منيا القارئ محمبلن ب،فكار مسبقة تكجيو نحك
النص.
ٌ
كفي استيبلؿ آور تصدر ديكاف" عمى خيط نور هنا بين ليمين" االستيبلؿ التالي:
العصافير تمضي شماالً..
إن
َّ
َ
جنوباً
فبل تَ ِّ
طمئني لغير الجناح

ِا ِّ
ِ
العصافير تعمو
طمئني لهذي
ِا ِّ
ِ
العصافير
طمئني لهذي
ترحل
ْ
وال تتركي غير ِذ ْكر ِ
اك خ ْمفَ ِك
ُ
مكان ستمضي ِ
ُّ
كل ٍ
إليي
أجمل!
العصافير
ْ
ُ

نجد استيبلالن ممي انز تشعُّ منو الحرية المطمقة التي تمتعت بيا الطُّيكر ،كلـ تمنحيا األقدار

لحياة نصرا﵀ الذم عاش كيبلت المنفى ،كنكبات التشرد كال ياع فجاء استيبللو انعكاسان لعنكاف
ِّ
الديكاف كقصائده الداومية يعمف عف بصيص أمؿ ال زاؿ الشاعر يراه أمامو ،أمبلن في العكدة
الرجكع ،كأمبلن في الحرية كما العصافير التي تطير كتحط ،تياجر كتعكد ،تدوؿ الببلد المغمقة
ك ُّ

فنجده يقكؿ:

كي تذكر بح ارً بعيداً

()1

ببلداً هنالك لم يرها أهمها

( )1عمى ويط نكر ىنا بيف ليميف ،ص.55 :
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أما ديكاف" لك ٌأننػي مايسػترك" فقػد افتػتح الشػاعر قصػيدة الجمػاؿ األمريكػي بمقكلػة اسػتيبللية
جاء فييػا "صورة أخرى لممجندة
األمريكية "سابرينا" خارج سجن أبو غريب"جػاءت مترابطػة ارتباطػان
ّ
كثيقػان بم ػػمكف القصػػيدة كفكرتيػػا كارتباطػان كا ػػحان بػػالعنكاف "لػػك أننػػي كنػػت مايسػػترك" ،كيت ػػح ىػػذا

الت ػرابط مػػف وػػبلؿ تقػػديـ صػػكرة فائقػػة الجمػػاؿ لممجنػػدة األمريكي ػة ،فجػػاء ىػػذا الجمػػاؿ األنثػػكم الػػذم
موالؼ لمطبيعة األنثكية التي تتمتع باىتماـ كافة شرائح المجتمػع
تتمتع بو "سابرينا" كىك في حقيقتو
ه
فنانيػػا كأديبيػا ،فبػػرزت بالشػكؿ ايوػر ييػػر المػػ،لكؼ كىػك الػػتعطش الشػديد لمػ ِّػدماء
صػغيرىا ككبيرىػػاٌ ،
كتػػدمير اإلنسػػانية فػػي بغػػداد بشػ و
ػكؿ قػػد يتػػردد فيػػو الرجػػاؿ ،فمػػك كػػاف الشػاعر مايسػػترك لمػػا سػػمح ليػػذا

أف يتمكث بدماء األطفاؿ ك ِّ
النساء ،لقد عكس االستيبلؿ بحؽ صكرة أوػرل مػف صػكر
الجماؿ الفائؽ ٍ
"سػػابرينا" وػػارج سػػجف أبػػك يريػػب ،فيػػذه المجنػدة اجتمعػػت فييػػا كػ ٌؿ مظػػاىر العنػػؼ مػػف شػػيكة القتػػؿ
كسفؾ ِّ
السبلـ في كجو البغض كالكراىية كالظٌمـ .
الدماء كالتٌدمير ،فالمايسترك ىي صروة الحب ك ٌ

كفي ديػكاف "مرايلا المبلئكلة" اسػتيؿ الشػاعر ديكانػو بمقدمػة كمقارنػة مػا بػيف البطػؿ فػي زمػف

اإليريؽ حيث ايلية نصفيا مع بطؿ القصة ك ِّ
النصؼ ايور

ده ،أمػا الحكايػة الفمسػطينية فػاألمر

موتمؼ حيػث يػرل الشػاعر أف ال ِّػعؼ العػاـ الػذم يعتػرم األطفػاؿ العػزؿ يجعػؿ الكػ ٌؿ يقػؼ
يقؼ معيا أحد.
كعمى ىذا فإيماف حجك ذات األربعة شيكر ٍلـ ٍ

ٌػدىـ

أف ينقؿ مف وبللو فكرة اإلىداء إلى إيماف حجػك،
فيذا االستيبلؿ الذم انتيجو الشاعر أراد ٍ
أف
كليعػ ِّػرؼ القػػارئ أف إيمػػاف حجػػك ذات األربعػػة شػػيكر ماتػػت ج ػراء العػػدكاف الص ػييكني ،كال تممػػؾ ٍ
تػػدافع عػػف نفسػػيا ،أك حتػػى تت ػكارل مػػف مسػػار الرصػػاص القاتػػؿ الػػذم يبحػػث عػػف األنف ػس الذكي ػة

البريئة ،فقاؿ في قصيدة " قمب األم :)1( "1

للللللللللرباًَ
الر
هل
ُ
َ
صاصات تزداد قلُ ْ
سمعتّ ..
ِ
ِّ
الهش خاطف ًة
الحائط
تَ ُم ُّر من

كىنػػا نجػػد العبلقػػة مػػا بػػيف االسػػتيبلؿ كالقصػػائد حيػػث إف الرصػػاص يوتػػرؽ حجػػب المن ػزؿ

حصػف بيتػػو،
أف ي ِّ
كجػػداره اليػػش بفعػػؿ االحػػتبلؿ ك ػػعؼ الحالػػة االقتصػػادية التػػي منعػػت رب األسػرة ٍ
فتدوؿ الرصاصات تبحث عف طفمة بريئة في سرير الميػد الػذم فػي ديػر الػبمح فتوطػؼ ركح إيمػاف
حجػػك ،كتتركيػػا جسػػدان ب ػ ػبل ركح ،كتغيػػب شمسػػيا قبػػؿ ُّ
الش ػركؽ ،فنجػػده يقػػكؿ فػػي قصػػيدتو "مخللاوف
ليمية" (:)2

( )1مرايا المبلئكة ،ص.49 :
( )2الديكاف ،ص.71 :
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وأغفو كأ ّن ِك حارستي
هناك
اص يطا ُل سمائي
َ
الرص ُ
ال ّ
ات.
وال الطّائر ْ

كىنا يتقمص الشاعر نفسية الطِّفمة كركحيا ،كيتصكر ذاتيا كىي تنظر إلى أميا مواطبة،

إلي ،كال
أناـ في أماف ،كأنا أعمـ أنؾ سكؼ تحرسيني ،كتمنعي المكت عني ،فبل الرصاص يصؿ ٌ
طائرات العدك الصييكني ،ىكذا تتصكر الطِّفمة في ميدىا أف دؼء صدر أميا كحناف قمبيا سيككف

كلكف ِّ
تكف كما تصكرت أك كما تمنت ،فاالستيبلؿ ىنا كاف كا حان أف لو
النياية ٍلـ ٍ
جدا انر يحميياٌ ،
عبلقة كطيدة بالقصائد ،ككاف عتبة لمكلكج إلى ِّ
الديكاف كفيـ فحكاه.
كافتتح الشاعر ديكانو "مرايا المبلئكة" بجممة شعرية جاء فييا:
ثير
هناك الكل ُ
غير األَقَلللل ْل
و لك ّنهم ها هنا ال
َ
يريدون َ
صعللللللللللود الجبلللللل ْل

رمز الشاعر بجممتو ،ىنا ،إلى أف الفمسطينييف ال يحممكف بغير ُّ
النجكـ ،كال يتمنكف إال

االرتقاء إلى األعمى ربما ظركفيـ قادتيـ إلى مثؿ ىذه األحبلـ كايماؿ ،كلكنيـ ىكذا أرادكا ،كلـ
كلكف حمميا
فمـ ى
تبؽ؛ لتكمؿ حمميا كغيرىاٌ ،
يستسممكا ريـ ك ٌؿ الظركؼ ،فإيماف حجك ارتقت صغيرة ٍ
تحقؽ في الميد كىي لـ تككنو بعد ،فقاؿ في "رؤى األم الصغيرة "(:)1

ئر في األعالي ا ْن َذ َب ْح
طا ٌ
ذع ِ
نخمتهم في الصبا ِح
كثير عمى َج ِ
سال ُّ
َ
دم ٌ
فينا شبو الشاعر إيماف حجك بالطِّائر الذم ال يعيش إالٌ في األعالي ،كال ييحمِّؽ إالٌ في
الصعكد إلى األعالي كاالرتقاء إلى
السماء ،فالكثير متواذؿ كالقميؿ يصعد الجبؿ ،فيناؾ مف يحبكف ُّ
ُّ
الصعكد ،كساؿ
النجكـ ،فإيماف حجك يذبح جسدىا كلـ تذىب الفكرة؛ ألنيا شربت مف كالدييا حب ُّ

أف تعيش عمى دـ ُّ
الشيداء ،كقرنيـ بالنويؿ دليؿ كثرتيا
دميا؛ ليركم ظم ،النومة التي اعتادت ٍ
كت،قمـ أشجار النويؿ في دير البمح عمى ىذا الماء المقدس.

( )1مرايا المبلئكة ،ص.7 :

93

كباالنتقاؿ الى ديكاف " حجرة ال ّناي " نجد أكثر مف استيبلؿ افتتح كؿ حجرة بكاحد منيا،

فنجد الجزء األكؿ " حجرة أولى" افتتحيا بعبارة " بعد بيعنيمك مثمي الخريف ؟ !! ككتب تحتيا
المبنانية األشير ،كأف ىذه األينية مف كممات
اسـ فيركز ،كمف المعركؼ أف فيركز ىي المغنية
ٌ
نسية " األكراؽ الميتة " ،كالعجيب مف الشاعر
زياد الرحباني كألحانو ،كأنيا معربة مف األينية الفر ٌ

أنو كقع الكممات باسـ فيركز ،كلـ يكقِّعيا باسـ قائميا أك مترجميا زياد الرحباني ،ربما ألف فيركز
فنيان أشير مف زياد رحباني ،أك أف صكت فيركز في ىذه األينية حمؿ مشاعر الشاعر الحزينة
الديكاف" حجرة َّ
كالكئيبة فتركيا لفيركز ،كىذه العبارة الحزينة التي تتناسب مع اسـ ِّ
الناي" ،الذم
يكحي بالحزف كالكآبة التي تكررت داوؿ ديكانو ،فالنام صكت الحزف كاأللـ ،كالوريؼ صكت التيو
كعرم األركاح كمف ىنا التقارب ،فقاؿ في قصيدتو" قناعة" (:)1
هم
يتأم َ
ّ
مون خريفَ ْ

هم ف ِيي
يتأم َ
مون َ
ّ
دروب ْ
ِ
هم
ارتعاش َة أَمس ْ
كىنا ذكر الشاعر لفظة "يت،ممكف" التي تكحي بشدة النظر كقكة التركيز كالغياب العقمي

كالكجداني أثناء الت،مؿ ،ككرر المٌفظة في الشطر الثاني؛ ليفيد الت،كيد كاإلصرار كالتٌ،مؿ ىنا لمحزيف
كلكنيـ يت،ممكف دركبيـ
كيقصد بالوريؼ ىنا نياية العمر كال ٌ عؼ كاليزاؿ الذم يعترم اإلنسافٌ ،

كطريقة الحياة ،كك،ف الت،مؿ ىنا ينسييـ ما ىـ فيو ،كربما يعيشكف الكاقع فيعممكف أنو الوريؼ،
لكف في ك ِّؿ األحكاؿ يتذكركف األمس كالما ي البعيد ،فيقكؿ في" حنين"(:)2
ك ٌ
ت
تذكر ُ
َ
الربيعَ
ذاك ّ

كما َّ
ناي صبا ُ.
يتذك ُر ٌ
ييؤكد أف الوريؼ في شعره ىك نياية الحياة ك عفيا ،لذا في ىذه المرحمة يتذكر الما ي
ينس أف يربط ذلؾ
كمرحمة الشباب التي كنى عنيا بالربيع في قكتو كجمالو كركائحو العطرية ،كلـ ى
بالنام الحزيف الذم ي ِّ
الصبا كالطُّفكلة.
ذكره بمرحمة ِّ
كفي استيبلؿ آور في نفس ِّ
الديكاف في "حجرة ثانية" تصدرت ىذه الكممات حجرتو:
النام ،ص.9 :
( )1حجرة ٌ
( )2الديكاف ،ص.15 :
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كالحاضر يبدو الماضي عندما ينهمر المطر.
جاءت عبارتو ىذه افتتاحية لمحجرة الثانية ،ككقع تحتيا اسـ "بكزكف" كىك شاعر ياباني مف

القرف الثٌامف عشر ،ت،ثر بو نصر ا﵀ في قصيدتو ىذه تحديدان ،كاستح ره في شعره ألف شعره
عبقرم كوالد ،كصؼ جكاىر األشياء ال سطحيا ،كىك رساـ أي ان،كلعمٌو أراد منيا أف المطر الذم

ينزؿ بشكؿ دكرم ك ٌؿ عاـ يشعر الشاعر مف وبللو أف الحا ر يبدك كالما ي؛ ألف المطر ال زاؿ
ينيمر ،كأف الحياة في تجدد دائمان ،كأف الحا ر كالما ي يتشابياف ،كلكف كجو الشبو في الحياة

كليس في رؤل كتفكير الشاعر ،فقاؿ في" يوميات :)1( "4

ريح و أشرعة من غبار
في المسا أرى مط ارً هائجاً وبقايا بحار
بالريح ك
ريـ أف المطر يكحي بالحياة كالتجدد كاالستمرار فإنو ارتبط في ذىف الشاعر ِّ
تنـ عف شعكر حزيف ،كيي ِّ
ؤكد عمى ذلؾ
األشرعة كالغبار ،كما تكحيو ىذه األلفاظ مف حالة نفسية ُّ

بذكره لفظة المساء التي تعني نياية اليكـ ،كتنسجـ مع فكرتو أف الوريؼ ىك نياية العمر ،كأي ان
كصؼ المطر باليائج؛ ليزيد مف كحشة كفظاعة المفظة كبقايا بحار ،كأكد عمى ذلؾ في قصيدتو

"حوارية  ،)2( "3بقكلو:

سأرجع ِ
المطر
لمغيم ،قال
ِ
ْ
الجهات !
ثم أرثي
ْ
السحاب لما
يقؿ ِّ
كلـ ٍ
تظير نفسية الشاعر مف وبلؿ انتقاء ألفاظو ،فنجده اوتار لفظة الغيـ ٍ
تكحيو المفظة مف حالة نفسية حزينة ،فيي ستر كحجب كوفاء ،كاستودـ " ثـ أرثي الجيات" كلـ يقؿ
أترؾ أك أيادر الجيات؛ لتي ِّ
ؤكد عمى إحساسو كشعكره الحزيف ،فيك يرثي الجيات التي اعتبرىا قد

ماتت كيادرىا ،فمـ يحيييا بالماء بؿ تركيا تمكت.

أن ترى أشجار الغابة تفر هاربة
أما "الحجرة الثّالثة" فافتتحيا بعبارة "وكم سيكون جميبلً ْ
من َّ
النار !!" سارمايك -القمر
"جكزيو سارامايك" ركائي برتغالي حائز عمى جائزة نكبؿ لؤلدب ،كتب ركاية القمر ،حيث

الركاية عف العمى الفكرم الذم يصيب المجتمعات ،ككجكد إنساف كاحد يرل ك ٌؿ شيء،
يتحدث في ِّ
النام ،ص.140 :
( )1حجرة ٌ
الديكاف ،ص.160 :
(ٌ )2
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لكنو ال يستطيع التغيير فيشعر بال جر ،فشيء صعب جدان أف يعيش إنساف مبصر في مجتمع
ك ٌ
كمٌو عمياف ،كيبدك أف الشاعر قد ت،ثر بو في ىذا الجزء فرأل أف الحياة أنصاؼ ،كعنكف قصائده بػ"
أنصاؼ ،1أنصاؼ  ،"2فقاؿ في قصيدتو" أنصاف :)1("2

نصف كبلمي ارتبا ٌك
 ..وقد كان
ُ
ِ
كم ْة
ُ
ونصف كبلمك قد كان ح َ

تزد عف أنصاؼ ،كيفتقر فييا المرء لمك ٌؿ الكامؿ ،كىك بيذا يبحث
أف الحياة ٍلـ ٍ
يرل ال ٌشاعر ٌ
عف مجتمع ت افرت أنصافو ،فبدا كمجتمع مقنع ،فيك مرتبؾ ،كلكف في نصؼ كبلمو كجو
بنصؼ كبلـ ك،نو حكمة ،ك ىنا تبدك العبلقة القكية ما بيف فكرة "جكزيو سارامايك" كفكرة الشاعر

مف حيث أف المجتمع يحتاج إلى أناس مبصريف ،أك أناس ليسكا أنصاؼ أناس.
أما ديكاف" الفتى َّ
النهر ..والجنرال" تصدرت قصيدة " الحوار األخير قبل قتل العصفور

بدقائق" نبذة عف الفدائييف ،حيث استيميا بحكاية الفمسطينييف األربعة الذيف اوتطفكا الحافمة
اإلسرائيمية ،كتحدث الشاعر كيؼ نجح الييكد بقتؿ اثنيف منيـ ،ثـ عذبكا مف تبقى كقتمكىـ تحت
اليركات ،فقاؿ فييا:

ها أنت تُثق ُل بالطّعنات

()2

وشهوِة هذ الهراوِة لمدَّم
الفرق بين الهراوِة و ِ
اليد؟ !
ما
ُ
فرق
ال َ
فيذا جزء مف المعاناة التي تفجرت داوؿ الشيداء ،كقادتيـ إلى التفكير بعممية االوتطاؼ

أك األسر أك القتؿ ،المعاناة التي عاشكىا في يزة ك ٌؿ يكـ ،ف،طفاؿ يزة يمكتكف دكف سبب ،يذىبكف
إلى المدرسة كقد ال يعكدكف بسبب رصاص القكات اإلسرائيمٌية التي تنيي أعمارىـ كأياميـ ،فيقكؿ:
ِ
ِ
المنازل
شرفات
أكثر من
يصبح
حينما
ُ
ُ
الجند َ

النام ،ص.166 :
( )1حجرة ٌ
النير ..كالجنراؿ ،ص.212 :
( .)2الفتى ٌ
الديكاف ،ص.170 :
(ٌ )3
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()3

والياسمين
السبلح الذيف يجكبكف شكارع يزة
نظر لممحتميف كالقاتميف فكجد أف عدد الجنكد حاممي ِّ
يزيدكف عف عدد كرد الياسميف ،كأكثر مف شرفات المنازؿ ،كىذا يي ِّ
ؤكد عمى حجـ المعاناة ليؤالء

أم شيء في يزة ،فيذا الذم
الشباب الذيف ترعرعكا في ىذه األجكاء ،كىـ يركف الجنكد أكثر مف ٌ
دفعيـ لمتوطيط لعمميتيـ ،فتراه يقكؿ عمى لسانيـ:

نسير إلى"عسقبلن"
وخطتنا أن
َ

()1

جر
ونزرع فيها ال ّ
َ
ش ْ

الثمر.
ونمضي إلى رفح
َ
وهنالك نجني ْ

فوطة الفدائييف أف يذىبكا إلى عسقبلف ،كمف ىناؾ تبدأ الوطة حيث سيقكمكف باوتطاؼ

الجنكد أك الحافمة ثـ يتكجيكف بيا إلى رفح أقصى جنكب القطاع ،لتبدأ عممية التفاكض مع المحتؿ

حتى يجنكا الثمر ،كلكف ما ىك الثٌمر الذم يبحثكف عنو ،فقاؿ ال ٌشاعر:
والهدف:

()2

ِ
العصافير
يكون الفضا لهذي
أن
َ

أف يحرركا أصدقاءىـ مف سجكف
كىكذا تت ح وطة الفدائييف ،فيـ أرادكا مف ىذه العممية ٍ
االحتبلؿ؛ ليعكدكا عصافير الببلد التي تحمؽ في سماء يزة ،كتعيش حياتيا بعيدان عف ِّ
ذؿ السجاف

كظممة الزنازيف ،كربما أراد األطفاؿ األبرياء ،كىذا ما أراده الفدائيكف األربعة ،كتيعمف ِّ
النياية في نفس
القصيدة قائبلى:
()3

أنت تمضي إلى الموت
َ

اآلن في القبر
حين يسجون َك َ
النياية ،فمقد تمكف الييكد مف قتؿ ُّ
ىذه ىي ِّ
الشيداء ،ككانت نياية العممية استشياد األربعة،

تكدع ُّ
كىنا يتحدث الشاعر بمساف األـ كىي ِّ
الشيداء كتراىـ كىـ سائركف إلى المكت بإرادتيـ

ك،نيـ ذاىبكف لمنكـ ال
كبقناعة تامة ،كبتشجيع مف األـ ،كىي تنظر إلييـ كىـ يسجكف في القبر ،ك ٌ
لممكت.
النير  ..كالجنراؿ ،ص.171 :
( )1الفتى ٌ
الديكاف ،نفس الصفحة.
(ٌ )2
(ِّ )3
الديكاف ،ص.218 :
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كفي قصيدتو األويرة التي أىداىا إلى الشاعر" طرفة بن العبد" التي أسماىا قصيدة

" َّ
الشاعر" ،يعترؼ بإعجابو الشديد بالشاعر الجاىمي ،كقد قدـ الشاعر لمقصيدة بمقطكعة نثرية عف
الشاعر ،تصمح ألف تككف عتبة لمقصيدة ،تحدث فييا عف حياة الشاعر ،ككيؼ ظيمـ الشاعر
ككيؼ ىجا عم انر بف ىند مما كاف سببان مباش انر في قتمو ،فقاؿ فييا:

ِ
احتدام ٍ
زمان مضى
أين يمضي الفتى في
َ

()1

و ٍ
ب ني ار َني
زمان ُي َقمِّ ُ
فيك يتساءؿ أيف يم ي الفتى" طرفة" كاستودـ لفظة يم ي داللة عمى القكة كحرٌية
يزؿ يافعان صغي انر في احتداـ الزماف كتقمبو كاشتداده،
ألنو ٍلـ ٍ
االوتيار كعدـ التراجع ككصفو بالفتى؛ ٌ
كقد

عؼ ىذا الفتى أماـ تقمبات الزماف كقكتو عميو فكانت نيايتو.

( )1لك ٌأنني مايسترك ،ص.239 :
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المبحث الثَّاني

العتبات الدَّاخميَّة
أوالً -عناوين القصائد
الداخمية ُّ
لمنصوص
 -1العبلقة بين العنوان الخارجي ِّ
لمديوان والعناوين ّ
حينما كاف " النص ىك العنكاف ،كالعنكاف ىك النص ،كبينيما عبلقة جدلية كانعكاسية ،أك

عبلقة تعيينية أك إيحائية ،أك عبلقات كمية أك جزئية "( ،)1أرل أنو يتحتٌـ عمينا الكقكؼ عمى مدل
العبلقة القائمة ما بيف عنكاف ِّ
كسيتـ اوتيار عددان مف العناكيف
الديكاف كالعناكيف الداومية الفرعية لو،
ُّ

الداومية كنمكذج إلي اح ىذه العبلقة ،فمف الصعب الكقكؼ عند جميع العناكيف الداومية نظ انر
الرسالة قد تيورجيا عف سياقيا ،كتيبعدىا عف الغرض.
ستغرؽ صفحات كثيرة مف ِّ
لكثرتيا ،كأنيا تى
ي
كسيتـ تناكؿ ومسة عناكيف لمقصائد الداومية مف معظـ دكاكيف الشاعر لمكقكؼ عمييا كبياف مدل
عبلقتيا بالعنكاف الوارجي ِّ
لمديكاف.

ففي ديواني الذم جاء بعنكاف (المطر في َّ
الداخل) نجده قد حمؿ عناكيف داومية موتمفة،

ارتبطت ارتباطان كثيقان كالعنكاف الوارجي ِّ
لمديكاف ،كجاءت عمى قسميف ،القسـ األكؿ ترؾ قصائده
تنساب ومؼ العنكاف الرئيسي ِّ
اء لو ،حيث "يتحرؾ العنكاف بيف التبميغ كاالمتناع،
لمديكاف ،كك،نيا أجز ه
بيف اإلظيار كالحجب ،كبذلؾ يقتنص العنكاف قارئو ،كي عو عمى توكـ النص"( ،)2فنجد قصائده

أسماء مثؿ" الصديؽ ،المطر في الداوؿ ،ييكـ سبتمبر ،الشككة ،شيداء ،الصيؼ ،الحارس،
حممت
ن
لتصب كمٌيا في
الشيخ ،يزاؿ بيركت ،أورج مف دىشتي طائ انر ،كقائع أكلى..احتماالت أويرة "؛
ٌ
المحكر الرئيسي لمعنكاف الذم جاء يحت ف بداومو "دماء الشيداء".

كحمؿ القسـ الثاني عنكاف" أزهار عدن" ت مف ىذا القسـ عناكيف مثؿ "زىرة عدف ،الزىرة
الثانية ،الزىرة الثالثة ،الزىرة الرابعة ،الزىرة الوامسة ،الزىرة السادسة ،الزىرة السابعة ،الزىرة الثامنة"

جاءت متكافقة كمنسجمة مع العنكاف الداومي" أزىار عدف" كمع العنكاف الوارجي" المطر في

صبت في نفس الم مكف الذم ستبينو عممية التحميؿ ،كس،تناكؿ عناكيف القصائد
الداوؿ" ،حيث ٌ
ايتية :الحارس ،ييكـ سبتمبر ،شيداء ،زىرة عدف ،الزىرة الثانية.

السيمكطيقا كالعنكنة ،ص.112 ،79 :
(ٌ )1
الداللة ،ص.355 :
( )2سيمياء العنكاف ،القكة ك ٌ
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أكرد الشاعر في القسـ األكؿ سبع عشرة قصيدة ،إحداىا حمؿ اسـ "المطر في الداوؿ"

يرد الشاعر بو المطر بحد ذاتو بؿ قصد شبلالت الدـ التي أ حت كالمطر ،كىذا التحميؿ
الذم ٍلـ ٍ
تصكر
ال يغمؽ الباب أماـ أم تفسير آور ألف " القصيدة الحديثة ال تكتفي ب،ف تقكؿ فقط ،أك أف
ِّ
ص
ألم
فقط ،كانما تسعى إلى تكظيؼ ذلؾ كمٌو؛ لتجعؿ منو احتماالن نصكصيا لعالـ جديد ليس انعكاسان ٌ
عالـ قائـ سكاء في الوارج أك في الداوؿ"( ،)1فقد أكرد ال ٌشاعر في قصيدتو "الحارس" التي ٌأرويا
الداخل" ما ىك إالٌ دماء الفمسطينييف في مجزرة أيمكؿ األسكد،
ب،ف "المطر في ّ
بتاريخٌ ،1981/1

فنجده يقكؿ في القصيدة:

فمازالت العاصمة

()2

ٍ
ِ
سنين _ هنا_ موحشة
عشر
بعد
....
يغمر أج از َك الذابمة
َ
الدم ُ
يفجؤك ُ
مثل كل مسا ْ .

تعكد ذاكرة الشاعر منيكة كمثقمة ِّ
بالذكريات المريرة ألحداث دامية ،م ى عمييا أكثر مف

عشر سنيف ،يسترجعيا الشاعر ِّ
بكؿ

بابيتيا ككحشتيا ،كالغرؽ في بحكر مف ِّ
الدماء كانت ،فبل

زالت العاصمة حتى ايف مكحشة في الزماف كالمكاف ،كيبيِّف ذلؾ في قصيدة "غيوم سبتمبر"(:)3
ِ
المثقل
في هذا الفجر
بحكا ِ
ِ
الحزن
يات
و ِ
الدم
أقمار ِّ
وأصو ِ
قات
ات الطم ْ

فجر الش ً
اعر كأيامو التي أ حت ممزكجة بحكايات الما ي األليـ
لقد أثقؿ الحزف كاألسى ى
التي تميفيا أطياؼ الحزف ،كصكت طمقات الرصاص ،كنزيؼ ِّ
يتطرؽ في
الدماء ،كريـ أنو ٍلـ
ٍ

قصيدتو "ييكـ سبتمبر" إلي المطر صراحة ،فإنو ذكر "سبتمبر" كىك شير أيمكؿ أكؿ الوريؼ في
النص ،ص.58 :
( )1تشريح ٌ

الداوؿ ،ص.46 :
( )2المطر في ٌ
الديكاف ،ص.29 :
(ٌ )3
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شامنا كأكؿ المطر ،فتتطرؽ إليو بشكؿ يير مباشر ،فتتناثر في القصيدة دماء ُّ
الشيداء التي تبعثرت

عمى أرض األردف بفعؿ القكة الغاشمة التي أراقتيا ،مما ييظير عمؽ الجراح ،فالفمسطيني ظف أنو
سيجد الكطف األـ ىناؾ ،فجاء الرد سريعان مفاده المكت البديؿ لمكت المنفى كالتيجير.
عبر ال ٌشاعر عف عدد ُّ
كفي قصيدة "شهدا "( )1يي ِّ
الشيداء كك،نيـ زوات المطر ال عدد ليا
كال حصر ،كربما أراد أف يي ِّ
ذكر ىنا بعدد شيداء "مجزرة أيمكؿ" التي كانت في بداية فصكؿ المطر

عمي الشاـ عامة كاألردف الحزيف واصة عندما قاؿ:

الزمان
يصعدون
َ
َ
ِ
هم
تسر ُح
ِّ
بالعرس أسما َ ْ
ثبلثين
َ
خمسين
َ
سبعين ألفاً.
َ

ً مف أحداث المجزرة تتكه األعداد الحقيقية ُّ
لمشيداء ما بيف ثبلثيف ،ومسيف ،سبعيف ألفان
بالدماء ِّ
نـ عف بشاعة المجزرة كأعدادىا الكثر ،فينطمؽ الشاعر لتقطر حركفو ِّ
كيذكرنا أف
مما ىي ُّ
المطر ما كاف إال الدـ ،كالداوؿ فيما أراد ىك األردف ،فقد سقط القناع ،كزالت عتمة الميؿ ،كانقشعت
سحب سماء األردف ،مومفة كراءىا المكت كالدمار كالجراح؛ لتيظير عمؽ الجريمة كبشاعة المجزرة.
كلكنيا قبؿ نيايتيا كزكاليا تيعمف عف بداية حياة أورل،
ال ش ٌ
ؾ أف الحياة ايدمية تنتييٌ ،
ؾ قصتو ،كرسـ تفاصيميا في جزأيف،
حياة الومد كالنعيـ كالثكاب ،مف ىنا أرل أف الشاعر قد حا ٌ
الكد كالعمؿ ،كالجزء ايور الجزاء ،فقدـ أكالن شيداء معركة كق ٌية؛ يليعمف ثانيان جزاء
الجزء األكؿ ٌ
يترتب عمى عمميـ كت حيتيـ ،فنجد دماء تتساقط كما األمطار؛ لتغسؿ ذنكبان كتيدم جناف عند
البعث كالغفراف ،فبدأ بػ"المطر في الداوؿ"؛ ليصؿ مف وبلليا إلى" أزىار عدف" ،كىنا التساؤؿ الذم

يطرح نفسو ىؿ أراد الشاعر بػ"أزىار عدف" اليمف أـ جنة عدف .

بالكقكؼ عند القسـ الثاني مف ِّ
الديكاف ،كالذم أطمؽ عميو " أزهار عدن" ك،ني بو قد ت،ثٌر
الوٍمد"( ،)2ففي القسـ األكؿ أك حنا ب،ف
ات ىع ٍد وف منو أىم جنات ًإقامة لمكاف ي
بالقرآف الكريـ " ٌ
جن ي
المطر في الداوؿ دماء ُّ
الشيداء ،فيؿ أراد الشاعر ب،زىار عدف جنة الومد كدار المقاـ كما في
الداوؿ ،ص.40 :
( )1المطر في ٌ
( )2لساف العرب ،مادة (عدف)
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وَُا َ َْت ِري
َّات َعدْ ٍن َ َْت ِري ِم ْن َ َْتمِ ِه ُم ْاألَ َُْ ُار]( ،)1كقكلو [ َجن ُ
القرآف الكريـ [ ُأو َلئِ َ ََُل ْم َجن ُ
َّات َعدْ ٍن َيدْ ُخ ُل َ
ون]
ِم ْن َ َْتمِ َها ْاألَ َُْ ُار ََُل ْم فِ َوها َما َي َشا ُ َ

()2

ُّ
فالشيداء منزلتيـ الجناف ،كىذه نتيجة مترتبة عمى القسـ

األكؿ مف ِّ
الديكاف الذم ييمثِّؿ حالة الت حية ،كالجياد ،كالفداء ،فعميو يترتب الثكاب كالجزاء ،أـ أراد
بيا ببلد اليمف الجميمة التي ييطمؽ عمييا ب،ف "ع ػػدف :جنة األرض كعنكاف اليمف"( ،)3أـ أراد مف
كرائيا ُّ
سيما دماء ُّ
الذبكؿ كالوفكت كانعداـ الحركة ،فاألزىار تقترف ِّ
الشيداء واصة
بالدماء كال ٌ
األحمر منيا ،فيؿ أراد تكقؼ الحياة في أجساد ُّ
الشيداء كذبكؿ ىذه األزىار كتبلشييا كاوتفاء
ن ارتيا كاو رارىا .

لقد قسـ الشاعر قصائده إلى ثماني زىرات حممت اسـ زىرة عدف األكلى ثـ أ اؼ رقمان

ِّ
لكؿ زىرة فقاؿ :الزىرة الثانية ،الزىرة الثالثة ،إلى أف كصؿ إلى الزىرة الثامنة.

كلبلسػـ عبلقػة كبيػرة بجػكىر القصػائد شػكبلن كركحػان ،ففػي الشػكؿ س ٌػمى كػبلن مػف قصػائده
أمػا ال ُّػركح فقػد
باألزىار كالتي تحمؿ في مسماىا الحياة ،كالن ارة ،كالجماؿ ،كالحركة ،كاالنسػيابٌ ،

حممت قصائده الفرحة ،كاالبتسامة ،كاألمؿ ،كالتفتح كالزىرة تمامان ،فقاؿ في "زهرة عدن"(:)4
طيور الميا ِ
استعادت
ْ
ُ
تمك المر ِ
اكب
أناشيد َ
َ

البحر
البحر يسترجعُ
َ
و ُ
الزرقَ َة الهادئة
وّ
كصمت مراكب الشاعر إلى شطئاف السبلمة كاألمف كاألماف بعدما أنيكتيا ذكريات المجزرة
األليمة ،كحمرة ِّ
الدماء ،فالطُّيكر ،كالبحار ،كزرقة السماء كمٌيا عادت تتيادل ،كتتراقص عمى أنغاـ

الحياة ،كتردد أناشيد لمحياة.

شيد الشاعر بعدف كتتممكو األمنيات الحزينة باستعادة كطف يككف شبييان بعدف فيقكؿ في "
يي ي
َّ
الزهرة الثَّانية"(:)5
( )1الكيؼ.31 ،
( )2النحؿ.31 ،

الزائركف عف عدف ،كئاـ سركرم ،الجميكرية نتwww.algomhoriah.net/news ،2013 ،
( )3ماذا يقكؿ ٌ
الداوؿ ،ص.80-79 :
( )4المطر في ٌ
(ِّ )5
الديكاف ،ص.80 :
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عدن
إ ّننا في ْ
سنبكي إذن أَّيها األصدقا ُ
هر
العمر يوماً
ونحمم ْ
ُ
أن ُي ْز َ
ُ
ويكون لنا ٌ
ُ
وطن رائعٌ
الوطن.
مث َل هذا
ْ
البكاء سر الحزف العميؽ ،كاأللـ الدفيف ،كالكجع كاألنيف ،فنجد الشاعر يبكي كطنو كأر و،

ياع أر و كحممو الذم بات يراكده مف شدة جماؿ عدف ،كالذم استيقظ منو

كلع ٌؿ بكاءه ىنا عمى
عمى ياع األحبلـ كفقداف األكطاف ،يحمـ نصر ا﵀ ببناء كطف ،كاسترداد أرض ،كنسياف ألـ،
يحمـ بعكدة الجئ ،كاستقرار مياجر ،كبناء حا ر تككف فيو فمسطيف كعدف جنة عمى األرض.
الديكاف يرل في قصائد "المطر في َّ
الداخل" الحزف كالدـ ،كيشتـ رائحة
إف المت،مؿ في ٌ
الجثث في المجزرة ،فإذا ما انتقمت إلى الجزء الثاني (أزىار عدف) يجد ايور عكس أكلو تمامان،
كك،ف الشاعر ورج مف دماء المجزرة في األردف إلى راحة العمر في عدف.
في

كء ما تقدـ فقد شكؿ عنكاف ِّ
الديكاف عتبة مف عتبات النص التي توطط لرسـ

مبلمحو لمكصكؿ إلى أعماؽ النص األدبي ،كمثٌؿ عتبة حقيقية لمكلكج مف وبلليا إلى النص،
تمثٌمت في العبلقة الكطيدة بيف االسـ الوارجي ِّ
لمديكاف كالقصائد الداومية التي جاء العنكاف اوتصا انر
ليا كتمتو؛ لتفسره ،كت يء لمقارئ جكانبو ،كتك حو ،كتكشؼ عف" الح كر الغائب ،كالغياب

الحا ر"

()1

بالسر الغامض كراء اوتياره.
لمدالالت ،كتفشي ِّ
ٌ

وفي ديواني الذي جا

بعنكاف (نعمان يسترد لوني) س،تناكؿ عناكيف القصائد ايتية:

الرحمة ،األسئمة ،العكدة مف البحر ،مبلمح ،المدينة.
ِّ
تكمف" قيمة النص فيما تحدثو إشاراتو مف أثر في نفس المتمقي ،كليس أبدان فيما تحممو
و
معاف مجتمبة مف تجارب سابقة ،أك دالالت مستعارة مف المعاجـ"( ،)2فقد جاء العنكاف
الكممات مف

مككنان مف ثبلث مفردات تطابقت مع ثبلثة أجزاء ٌمنيا نصر ا﵀ لديكانو ،فقد قسـ الشاعر ديكانو
إلى ثبلثة أجزاء ،كأطمؽ عمى ِّ
كؿ جزء منيا اسمان فجاءت كالتالي :الجزء األكؿ ،الجزء الثاني،

الجزء الثالث ،كك ٌؿ جزء منيا ت مف عشر قصائد ،يير أف الجزء األكؿ زاد بثبلث قصائد حممت
( )1الكتابة

د الكتابة ،عبد ا﵀ الغ ٌذامي ،ص.41 :

النص ،عبد ا﵀ الغ ٌذامي ،ص.18 :
( )2تشريح ٌ
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الرحمة ،الحمـ" كك،ني بالشاعر يسرد لنا قصة بتفاصيميا الصغيرة منذ البداية حينما
مسميات "فاتحةِّ ،
طالعنا بعنكاف فاتحة ليم ي بنا في رحمة الحمـ المفقكد.

في الجزء األكؿ ٌمف ديكانو عناكيف متعددة ارتبطت ارتباطان كثيقان بعنكاف ِّ
الديكاف "نعمان
يسترد لوني" سكاء كاف ذلؾ بالمفظ أك بالمعنى مثؿ" الطمقة ،القتيؿ األكؿ ،ىكامش عمى جثة القتيؿ

الرحمة"
األكؿ ،المطاردة ،القتيؿ ينشد عمى النافذة ،نعماف يسترد لكنو" فنجده في قصيدة " ِّ

()1

يقكؿ:

بارتفاع المآذن
كل المآذن
يقبض نعمان كفيي.
فنعماف ىنا مذككر صراحة ،كقد أراد بو اإلنساف الفمسطيني في المنفى كالشتات ،فيك
عندما يسمع صكت ايذاف تييـ بو ِّ
صدح بايذاف
الذكرل إلى ربكع الكطف ،فصكت المآذف كىي تى ي
ي
قبض كفيو دليؿ الحسرة حينان،
تيثير فيو مشاعر الحنيف إلى الكطف؛
فيشعر بالحزف كاألسى ،ىفي ي
ي

كلكف في آور القصيدة يستعيد األمؿ
كالحزف كالندـ حينان آو ػ ػر ،فتيسػيطر عميو ك ٌؿ مشاعر الحزفٌ ،
مف جديد فيقكؿ:
َيبسط نعمان كفيي ثانية
فبل تسقط ال ّنافذة وال صورة الجدة الطّيبة.
وال حزني
كىنا يسترد نعماف ذاتو كيجدد األمؿ باسترداد لكنو الذم ياب كا مح ٌؿ ،كتحكؿ نتيجة
المعاناة كالشتات كالغربة ،فيا ىي عاطفتو تنحدر مف الحزف كاألسى إلى منعطؼ األمؿ؛ فيبسط
كفيو دليؿ الفرج كاألمؿ ،كتبقي النافذة مفتكحة؛ ليدوؿ منيا شعاع ُّ
النكر كالحياة ،كيحفظ صكرة

جدتو عمى الجدار؛ لتذكره بالما ي ،كيستكحي منيا عشؽ المستقبؿ ،كينفض حزنو جانبان أك بمعنى

آور بدا يسترد لكنو.

انطمؽ عنكاف ِّ
ُّ
تصب
الديكاف " بكصفو بنية كتابية تعمك النص كتتعالؽ معو دالليان كىذه سمة

في تكفير طاقة المتمقي نحك النص"( ،)2مف داوؿ عناكيف القصائد الداومية إلى الوارج ليتمركز
( )1نعماف يسترد لكنو ،ص1.0 :

( )2العنكاف في قصص كجداف الوشاب (دراسة سيميائية) ،عمػي احمػد العبيػدم ،د ارسػات مكصػمية ،ع،2009 ،23
ص.61:
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عمى صفحة الغبلؼ ،فقد جاء عنكاف ِّ
الديكاف أحد العناكيف الداومية ،كال ي،تي ىذا االوتيار اعتباطان

كتميزه كمدل ارتباطو بنسيج النص ،ف،رل أف
أك عفكيان بؿ عف كعي كقصد
ب،ىمية ىذا االوتيارٌ ،
ٌ
لفظة نعماف قد حممت في مويمة الشاعر معاني كثيرة رسميا في قصيدتو ،كمما يي ِّ
ؤكد ارتباط

العنكاف بقصائده الداومية ما كرد في قصيدة "األسئمة"(:)1

َتي لؤلماني
ليحفظَ هدأ ُ
لمنخيل
وقامتُي
ْ
َ
نعمان؟
سيعبر
أي درب
ومن ِّ
ُ
ُ
فمقد لفظ في األبيات السابقة اسـ نعماف صراحة كعندما وطٌ الرساـ اسـ نعماف عمى

صفحة الغبلؼ زاد مف طكؿ األلؼ فيو؛ يليدلؿ عمى طكؿ الدرب كالطريؽ ،لذا تساءؿ ىنا مف أم
درب سيعبر نعماف ،كربما شمخ بالحرؼ؛ يلي في عمى نعماف سمات ُّ
الشمكخ كالكبرياء كالتعالي عف
ٌ

االستسبلـ كالتراجع الذم كافؽ رحمتو باسترداد دمو ،كتعالى عف بقعة الدـ التي كجدت أسفؿ صفحة

الرياح العاتية كال
الغبلؼ ،فبدا كالنويؿ ،فرفع حرؼ األلؼ تشبيا بقامات النويؿ التي تتحدل ِّ
تنكسر.

كمما يي ِّ
ؤكد عمى ريبة الشاعر بالعكدة إلى كطنو كاسترداد لكنو كشدة المعاناة كارتباط ذلؾ
باسـ ِّ
الديكاف قكلو في قصيدة "القتيل ينشد عمى ال ّنافذة"(:)2
اآلن أبنا
وطن
ُ
يسرق َ
ٌ

ِ
المسافات
من ضباب
الدما ِ
ِ
أو من
غيوم ّ
أشيعُ لي غربتي!

قكية كجبارة بحيث تيحمؽ معيا
ييطمؽ الشاعر" كمماتو إلى البلمحدكد كتككف انطبلقتيا ٌ
اع بنفسو"( ،)3عندىا تحدث
أف يقرأىا حتى يطير معيا يير ك و
مويمة ك ٌؿ قارئ ليا ،كالقارئ ما يمبث ٍ
ٌ
األثر األقكل لدل قارئيا ،يي ِّ
ؤكد نصر ا﵀ ىنا عمى ذاتو بذكره صراحة "أنا نعماف" الذم عانى الغربة
كالبعد كالشتات كالكيبلت كالرحيؿ مف مكاف ألور ،فقد مؿ الشاعر الرحيؿ كتنقمو ،فعاد مرة ثانية

( )1نعماف يسترد لكنو ،ص.22 :
الديكاف ،ص.26 :
(ٌ )2

النص ،عبد ا﵀ الغ ٌذامي ،ص.19 :
( )3تشريح ٌ
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سياف فيما الح ف
إلى كطنو فمسطيف سكاء أراد ىنا باألـ فمسطيف ،أك األـ الحقيقية فكبلىما ٌ
أف يعتمد كطنان يير فمسطيف ،فيتذكرىا
الدافئ الذم ال يمفظ با انر كال عاقان ،فبل يستطيع الشاعر ٍ
بعدما ت،ثر بالغربة كالمنفى كانعداـ األماف في ببلد العرب ،كك،ف المكت يبلحؽ الفمسطيني في

المنفى في ِّ
كؿ األكقات.

كلـ يكف الحاؿ في بيركت ب،حسف مف أوتيا عماف ،فبعد الرحيؿ إلى المنفى الثاني ،يذكر
()1

في قصيدتو "مبلمح":

قطؼ ظميا
بيروت تى ي
َي ُّ
رتد ساعدها عميها قنبم ْة
نعمان
ُ
هذا الموت أَكبر من شوارعها
ستفيؽ مف
فينا يظير المكقؼ ،كتنجمي الحقيقة ،كبيركت تعكد مرة أورل لطبيعتيا ،كتى
ي
تبدد الظُّممة ،كتيقتؿ األماني في ميدىا ،كتبدأ الجثث تعكد إلى مقابرىا مف جديد،
نكميا الزائؼ ،كتى ي

كتتعانؽ بيركت كعماف في إقصاء المشرد الفمسطيني ،فبيركت استفاقت ،كك ٌشرت عف أنيابيا،

،درؾ أف المساعدة التي كانت تنتظره في بيركت قد
كىبدت جمية لنعماف الفمسطيني في المنفى ،ف ى
قسمت المدينة،
ارتدت سريعان قنبمة ،كبدا المكت قكيان كشاسعان لدرجة ٌأنو أكبر مف ىذه الشكارع التي ٌ

فيحف إلى أمو
قتص مف المشرد ،كبات المنفى مقبرة جديدة لنعماف؛
ي
ف،ىحالت المكت شبحان عظيمان ىي ي
فمسطيف كالسترداد لكنو
اح
تمر الجنازةُ زيتون ًة بالجر ِ
لما َّ

()2

وعمان تحم ُل رشاشها.
ُ
أف يجمعيـ جميعان كال ي يؽ بيـ ذرعان ،فعماف
فالكطف فقط ىك مف ييكل أبناءه كيستطيع ٍ
تمر كىي مثونة بالجراح ،كىذه الزيتكنة تيحمؿ عمى
ٍلـ ٍ
تكف يكمان كطنان بديبلن ،فالجنازات التي ٌ
في ِّ
ؤكد الشاعر أنو
األكتاؼ؛ لتكارل الثرل مف جراء عماف التي حممت الرشاش كأكدت بيـ جميعان ،ي
أف يعتمد كطنان يير فمسطيف.
ال يستطيع ٍ

( )1نعماف يسترد لكنو ،ص.70:
الديكاف ،ص.20 :
(ٌ )2
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مف وبلؿ ما سبؽ يتبيف أف اسـ ِّ
الديكاف جاء مرتبطان ارتباطان كا حان كقكيان سكاء لفظيان أك

نفسيان ،فقصائده حممت المعنى الحقيقي لممعاناة كالريبة الممحة لمعكدة "استرداد لكنو" فجؿ
إيحائيان أك ٌ
ٌ
"الرحمة ،الحمـ ،القتيؿ
قصائده حممت ذات المعنى ففي الجزء األكؿ كردت قصائد حممت اسـ ِّ
األكؿ ،المطاردة ،نعماف يسترد لكنو".

كجاء في الجزء الثاني قصائد حممت ذات المعنى مثؿ" :العكدة مف البحر ،الطمقة الثانية،
الشظايا ،كىؿ تتسع األرض ليذا الرحيؿ".
كفي الجزء الثٌالث أكرد الشاعر معاني متشابية اسـ كفكرة معنى عنكاف ِّ
الديكاف مثؿ" :ممر،
ى
أجنحة النار ،كنيتؼ ايف كي ال نمكت".
أشد االرتباط بديكاف" المطر في الداوؿ"،
كما أرل أف ديكاف "نعماف يسترد لكنو" يرتبط ٌ
حيث إف كبلن مف ِّ
الديكانيف يتحدث عف جريمة ،كوذالف ،كمنفى ،كتيجير ،كمجازر ترتكب د
الفمسطيني أسير الغربة كالتشرد كال ياع ،فقد بات ظاى انر أف نعماف ىك الفمسطيني الذم تعرض في
األردف إلى المجازر التي جعمت مف دمو شبلالن يتدفؽ ،كمف

ياع أحبلمو حممان يبحث عنو

ليتحقؽ ،فيسترد مف وبللو لكنو كأر و ككطنو ،كقد أسيـ العنكاف الوارجي في إ اءة جكانب

بالدالالت ،كاإلشارات الوفية مرة ،كالظاىرة مرة أورل ،كقد ارتبط الوارج النصي فييما
النص ٌ

بالداوؿ النصي ،فقد كاف لزامان " تفكيؾ المصاحبات المناصية ،كاستكشاؼ الدكاؿ الرمزية ،كاي اح

()1
الدالالت.
الوارج ،قصد إ اءة الداوؿ"  ،كالتعرؼ عمى مزيد مف اإليحاءات ك ٌ

الديوان الثَّالث الذم حمؿ عنكاف"فضيحة الثَّعمب" قسـ الشاعر ديكانو إلى قسميف:
وفي ِّ

األكؿ حمؿ اسـ" ف يحة الثٌعمب" ،كالثاني" زيتكف مؤجؿ" ،س،تناكؿ مقاطع منيا ،نظ انر لككف الشاعر
ٌمف في الجزء األكؿ مف ِّ
مفصمة إلى أجزاء داومية حممت
الديكاف قصائد جاءت طكيمةن ،كأحيانان
ٌ
يكف ىناؾ عبلقة
يكية" كاف ٍلـ ٍ
جميعيا اسـ " ،" U.S.Aكىي اوتصار لػ" الكاليات المتحدة األمر ٌ

لكف الكا ح ىنا أف الترابط
كا حة شكبلن ما بيف االسـ األجنبي كاسـ ٌ
الديكاف" ف يحة الثعمب" ،ك ٌ
كنى الشاعر عف أمريكا بالثعمب ،فبالتالي يككف العنكاف مدوبلن كعتبة
في المعنى كبير حيث ٌ

لمدوكؿ إلى النص ،كالكشؼ عف المشاعر التي توتمج نفس الشاعر في ِّ
ِّ
الديكاف.
فقد قاؿ الشاعر في قصيدتو ":)2("u.s.a
والحام ُل ِ
ورد ُ...
إليك َ
السيمكطيقيا كالعنكنة ،جميؿ حمداكم ،د.ص.
(ٌ )1
( )2ف يحة الثٌعمب ،ص.7 :
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ِ
شاهدة القبر
يجد سوى
لن َ
ييظير نصر ا﵀ كاقع كحقيقة  u.s.aحيث ييياجر إلييا الحالمكف ،كىـ يحممكف بمويمتيـ
لكنيـ لف يجدكا ما حممكا
كركدان كأماالن عري ة ،بحجـ شعاعات القمر المممكء بالحب كاألمنيات ،ك ٌ

مف أحبلـ كأكىاـ كوياالت كحب ،فبل ينتظرىـ في أمريكا إال شاىد القبر ،ف،مريكا بمد الحب

كاأل كاء ك ُّ
الشيرة ،تحمؿ في يمينيا ونج انر ييكدم بحياة عشاقيا ،فنجد العبلقة كا حة ما بيف اسـ
ِّ
الديكاف "ف يحة الثعمب" ،كالمعنى الذم أراد كىك أمريكا ،فيك يربط بيف األمريف عندما يقكؿ:
ائر عمى ميا ِ نهر"هدسون" ببل أسطورة
وحد ّ
الس ُ

()1

...
ِ
المحبوسة في شوار ِع
يكسر ضج َة الصرخ ِة
وحد
َ
ُ
"بروكمين"
و يطاو ُل "منهاتن"
السي ُد في"هارلم"
َ
وحد ُ ّ
نير "ىدسكف" ،ككالية"منياتف" ،ككالية"ىارلـ" ،دالالت كا حة كقكية تيشير إلى أف المقصكد
بالثعمب أمريكا سكاء عمى صفحة الغبلؼ أك في متف النص ،فذكر ىذه األسماء ييؤ ِّكد عمى ذلؾ،

كنستدؿ عمى ذلؾ أي ان مف وبلؿ كركد أسماء اشتيرت في أمريكا مثؿ :مارتف لكثركنغ ،مكنيو،
ى
بكؿ كمي ،بيكاسك ،اكىايد ،ساف ديايك ،كلع ٌؿ الشاعر ذكر عددان كبي انر مف الكاليات األمريكية؛ يلي ِّ
ؤكد

أف الثعمب ال يتمثؿ فقط في العاصمة أك الكاليات المشيكرة ،بؿ أراد أف أمريكا ِّ
بكؿ كالياتيا ناعمة

"السـ" ،فقاؿ في قصيدتو ":"u.s.a
العطب ُّ
المممس ،ك ٌ
لكف في أنيابيا ي

ِ
سرها
لمقنبمة العنقودية ّ
ِ
الخ َّ ِ
سرها
و لمطائرِة َ
فية ،التي َنراها بأَعيننا المجردةّ ،
ِ
لمقنبمة النووية سرها
و
()2

ِ
لمرئيس وبيتي األبيض أسرار
و

( )1ف يحة الثٌعمب ،ص.10 :
الديكاف ،ص.7 :
(ٌ )2
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كىنا ٍلـ يدع ال ٌشاعر مجاالن لم ٌشؾ بالمعنى المراد ،فقد جاء الربط ما بيف اسـ ِّ
الديكاف
كفحكاه ،فذكر صراحة اسـ البيت األبيض الواص ب،مريكا كرئيس البيت األبيض ،كنبلحظ ىنا أف
الشاعر ٍلـ ييوصص رئيسان بعينو ،بؿ ترؾ الحبؿ عمى الغارب ،كك،نو أراد أف ك ٌؿ رؤساء أمريكا
السبلح األمريكي كقكة فتكو بذكره
يحممكف صفات الثعمب ،أك باألحرل ثعالب ،كأظير الشاعر ِّ
السبلح الذم استعمؿ في قتؿ كتشريد آالؼ
القنبمة العنقكدية ،كالطائرة الوفية ،كالقنبمة النككية ،فيذا ِّ

البشر.

أما الجزء الثاني" زيتون مؤجل" الذم كرد في نفس ِّ
الديكاف" ف يحة الثعمب" فقد

ٌمنو

جميان ما بيف عنكاف القصيدة كعنكاف ِّ
الديكاف ،حيث
قصيدة كاحدة بعنكاف زيتكف مؤجؿ ،كنجد الترابط ٌ
يحمؿ العنكاف معنى ف يحة الثعمب الذم أثر سمباٌ عمى نمك الزيتكف ،فت،جؿ ن كجو ،بفعؿ مكر

يحؿ.
فالزيتكف رمز لفمسطيف ،كربما قطافو لـ ٍ
الثعالب كدىائيا كحركبياٌ ،
بحر تمو ُك ُي الغواصات
ٌ

()1

وتختصر البوارج هيب َة ِ
زرقتي
ُ
ُ
...
السيد الطيب
ِ
بمر ِ
الفضائية
اكبي
ِ
ِ
العالية
عروشي
و
السبلح الذم يستودمو الثعمب األمريكي في تعذيب ُّ
الشعكب كقتميا
يذكر الشاعر أنكاع ِّ

كتشريدىا ،فيك ي،تييـ بالدبابات مف البر ،كالغكاصات مف البحر ،كمراكبو الف ائية ،كعركشو العمية

كقكية تناسب ك ٌؿ البقاع،
مف الجك ،فحركب أمريكا عمى ايوريف ت ُّ
مر عبر تممكيا ألسمحة وطيرة ٌ
السياسي المستند إلى العنؼ ،كازدكاجية المكاقؼ ،كالويبلء ،كاألنانية ،كالسذاجة
فيي ذلؾ "الكياف ِّ

()2
دمر ك ٌؿ شيء أمامو ،حتى
يوية التي ال تي ِّ
فرؽ بيف الذات ٌ
التار ٌ
كبقية العالـ"  ،فيك كياف ال يرحـ ،يي ٌ
المنازؿ عمى رؤكس أصحابيا في سبيؿ فرض سيطرتو كنفكذه.

( )1ف يحة الثٌعمب ،ص.65 -61 :

( )2الحممػػة الصػػميبية عمػػى العػػالـ اإلسػػبلمي كالعػػالـ ،أمريكػػا تػػاريخ مػػف الغػػزك كاإلرىػػاب" رصػػد لمسياسػػات األمريكيػػة
لمنشػر كالتٌكزيػع ،مصػر،
تجاه أعدائيا عمى مدل تاريويا" ،يكسػؼ العاصػي الطكيػؿ ،ج ،3ط ،1صػكت القمػـ العربػي ٌ
 ،2009ص.293 :
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نهر يسأ ُل الجث َة الطافي َة عن وجهتها
ٌ
فيهتدي لض ِ
ياعي

()1

ونسر يتَضرعُ لق ِ
متي األخيرِة
ٌ
تتناثر الجثث كتتطاير بفعؿ جريمة الثٌعمب التي جاءت مف الجك كالبر كالبحر ،فترل

الجثث كقد ترامت ىنا كىناؾ ،ككيؼ ينقميا المكج إلى اليابسة دكف ىدل ،كيحاكؿ أف يس،ؿ الجثة

إلى أيف المسير ،كىناؾ عمى الشاطئ كالبر ينتظر ِّ
ليكمؿ عمييا كي،وذ
النسر كصكؿ ىذه الجثة إليو ِّ
منيا مبتغاه ،ىذه ىي الحياة مع الثعمب الماكر القادـ مف ومؼ المحيطات.

أف ييدلٌؿ عمى شدة المعاناة التي
أما عف
تسمية القصيدة باسـ "زيتون مؤجل" فينا أراد الشاعر ٍ
ٌ
يعد
جراء أفعاؿ الثعمب الماكر حتى أف الزيتكف ٍلـ ٍ
تكاجو العالـ العربي المميء ب،شجار الزيتكف مف ٌ
يثمر ،فالسبلـ الذم تنتظره ال ٌشعكب بات مؤجبلن.

ٍ
كنخمة إذن
ُم ّري
ٍ
كزيتونة مؤجمة
أو

()2

لقد استكحى الشاعر اسـ القصيدة مف ىذه المقطكعة ،حيث إف الزيتكف في ذىف الشاعر
تعد ال ٌزيتكنة تيثمر ،فت،جؿ ن كج ثمارىا إلى و
أجؿ آور
يثمر ك ٌؿ عاـ،
كلكف بفعؿ ىذه الحركب ٍلـ ٍ
ٌ

أف يي ِّ
أف البشر كالحجر كالشجر يت رر مف ىذه الثٌعالب
بفعؿ ىذه الحركب ،كربما أراد الشاعر ٍ
ؤكد ٌ
التي ُّ
امية التي توتمؽ الذرائع
يسمـ شيء مف ىذه
الكحشية الد ٌ
ٌ
فمـ ٍ
تشف الحركب تباعان عمى ايوريفٍ ،
لئلنسانية.
ألفعاليا المعادية
ٌ
في

كء ما سبؽ تظير العبلقة الكا حة بيف العنكاف الوارجي كالعناكيف الداومية ظيك انر

الداللة ،فكاف العنكاف ممر كسيط ىي ٍعيب ير منو القارئ نحك
ٌبينان ،ألقى بظبللو عمى ثراء المعنى ،كتكسيع ٌ
النص.
ٌ

ئيسية
كفي ِّ
الديوان َّ
الرابع الذم حمؿ عنكاف "شرفات الخريف"َ ،جذِ قذ احتكل ستة أقساـ ر ٌ
تصدرت ِّ
أسماء موتمفة ،فجاء العنكاف األكؿ "فم
الديكاف كتفرعت عنيا عناكيف فرعية كحممت
ن

البئر" ،كالثاني "شرفات الخريف" ،كالثالث "أحوال الغبار" ،كالرابع "من شقوق َّ
النوافذ" ،كالوامس
الستة الحالة النفسية التي تكاءمت مع حالة
"أحوال الظِّل" ،كالسادس "مرايا" ،كحممت ىذه األسماء ِّ
( )1ف يحة الثٌعمب ،ص.61 :
الديكاف ،ص.57 :
(ٌ )2
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الشاعر النفسية التي بزرت كا حة عمى الغبلؼ ،حيث شع مف ثناياىا الحزف كاأللـ ،كسطع

الوكؼ مف وبلليا كتجده كا حان في ألفاظ (شقكؽ-الغبار– البئر -شرفات -الوريؼ – الظؿ –

مرايا) التي تكافقت بدكرىا مع العنكاف الوارجي.

كقد جاء اسـ ِّ
الديكاف أحد عناكينو الداومية التي ٌأزاحيا الشاعر لتككف العنكاف الرئيسي
السر كراء ىذا االوتيار كدالالتو.
كالمدوؿ الذم منو يعبر القارئ إلى النص محمبلن كمفس انر ِّ
افتتح الشاعر ديكانو بالقسـ األكؿ المعنكف بػ "فـ البئر" الذم تكمف ومؼ قصائده الممتدة

نفسية يائسة تبرز مف بيف الكممات ،كمف عمؽ الحركؼ الحزينة ،كك،نيا تفسر يبلؼ الكتاب،
ٌ
عية تحمؿ المعني الداؿ عمى ِّ
النياية كالمكت كالفراؽ ،كجاءت
فحممت قصائد ىذا القسـ
عناكيف فر ٌ
ى

معاف تدؿ عمى الحزف ،فتممس ذلؾ كتقرأه في قصائده التي حممت أسماء مثؿ (الكرثة– الحرب –

محاربكف– عكدة– وسارة– اشتعاؿ– ث،ر– عراؾ-يرؽ – حياة-وفاء -نيايات ،كداع" كس،تناكؿ
مف بينيا عناكيف القصائد ايتية :قدماف ،ذكريات ،يبار ،1كطف ،1المغني ،مكت.
بالنظر إلى العنكاف الوارجي" شرفات الخريف" كالبحث عف عبلقتو الممتدة مع العنكاف

الداومي" فم البئر" ،نجد ويطان مشدكدان يكصميما معان ،فك،ني بالشاعر يوشى مجيكؿ الحياة كوفايا

المستقبؿ ،كنياية األجؿ المنبثؽ مف أعماؽ البئر "الحياة" شديد الظممة ،المميء باألسرار كاأللغاز،
فنجد الشاعر يقكؿ في قصيدة "قدمان"(:)1

خمفهما العتم ُة تجري
ودروب تتطمعُ نحوي
ٌ
لفَللللللللللللللللللللللم
البلللللللللللللللل ِ
ئر
فيػػؿ ىنػػا أراد ب ػ"فللم البئللر" القبػر الػػذم يمػػتيـ كػ ٌؿ شػيء فػػي مجيػػكؿ قمبػػو كيوفيػػو أـ أراد بػػو

نياية الزمف كطريؽ العمر الذم ىك نياية حياة ،كبداية حياة مجيكلػة مظممػة ال ركح فييػا كال جسػد

ػبابية كوػكؼ مػف المجيػكؿ ،فػ،طمؽ الشػاعر لفظػة "فػـ"
فقد حممت عبارة "فـ البئر" ظممة ككحشة ك
ٌ
النفسي.
كلـ
ٍ
النياية ،كلتساىـ في إثراء اإليحاء المفظي ك ٌ
يطمؽ لفظة "باب"؛ ليزيد مف كحشة ٌ
ٍ
كعند ت،مؿ العنكاف الداومي الثاني "شرفات الخريف" نجد أف قصائده في ىذا الباب حممت

فسية ذاتيا التي يعتصرىا األلـ ،كينيشيا الحزف مف ِّ
كؿ جانب ،فحممت ذات المعني رم انز
الحالة الن ٌ
( )1شرفات الوريؼ ،ص.23 :
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ككحيان مثؿ " أمكمة ،أمنيات ،سؤاؿ ،تقميد ،مناكفة ،عداء ،فكرة ،مبلمح ،ذات ،وكاء ،تراجيديا،

العناؽ ،جميد ،امتحاف ،ثقة" ،كحممت المعني صراحة مثؿ" تعب ،حرية ،الكابكس ،الرحالة،
ذكريات ،كحدة ،وكؼ ،مكيدة ،نيايات ،انتقاـ ،وسارات ،مكت ،أحزاف ،سجكف،
مشاعر األسى كالنظرة السكداكية في قصيدتو "ذكريات" (:)1

بلؿ" فنممس

مجروحة بهوا ٍ
أسود
َ
وف
وكهللللللل ْ
تصيح ببل فم
و اركض ًة خمفي
ُ
من ُذ أن نسيتُها
ذكريللللللللللاتي
البعيلللللللدة
تلللللللمك
ػيح بصػػمت دكف صػػكت كبشػػفاه دكف أف تنطػػؽ،
اليػكاء األسػػكد ،الكيػػكؼ المظممػػة التػػي تصػ ي
ِّ
الذكريات المنسية ،مفردات شكمت عكالـ نصر ا﵀ المميئة بالمآسي كالجراح ،كعكست حالة االنكسار
عصفت ب،حبلمو الرياح ،كامتػد الوريػؼ إلػى
كالوكؼ كالحزف التي يمفت حياتو بنكيتيا الد ٌ
امية ،فقد ٌ
ماال نياية ،فحمؿ لو النيايات التي تفتؾ بالحياة.
أما العنكاف الرئيسي أك الباب الثَّالث جاء بعنكاف "أحوال الغبار" ،كعنكف قصائده الفرعية
كقسميا إلى أجزاء ،ف،طمؽ عمييا "يبار" ،" 1يبار" ،"2يبار ،"3كعند
كمٌيا بكممة يبار كميزىا ٌ
الت،مؿ في مسمى الباب" أحكاؿ الغبار" ،تدرؾ مدل انعكاس الحالة التشاؤمية كالنفسية الحادة عمى
الشاعر ،فاوتياره لمفظة أحكاؿ التي تعني التغير كالتحكؿ كعدـ االستقرار ،كما تحممو المٌفظة مف
اإليحائية مف األتربة
معني قاتـ ليشمؿ كافة األحكاؿ ،إلى جانب اوتيار لفظة الغبار بداللتيا
ٌ
الرؤية ،كما تشيعو في النفس مف ا طراب كتكتر كال ىدكء ،كربطيا بالوريؼ الذم
كالمرض كعدـ ُّ
يحمؿ في سياقو االنتياء ك ُّ
الذبكؿ ،نستطيع أف نممس حالة الحزف العميؽ لدل نصر ا﵀ ،فقد
تكررت في قصائد ىذا الباب نفس الحالة السابقة مف ذكر المكت كالحزف كالفراؽ ،فنممس القتامة

في شعره كا حة فتراه يقكؿ في "غبار:)2("1
( )1شرفات الوريؼ ،ص.58 :
الديكاف ،ص.143 :
(ٌ )2
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مناز ُل تَ ِح ُّن إلى ال ِ
منازل
تجد سوى
فبل ُ
...

مكانس ِ
ِ
ربات البيوت
كيحكـ سيطرتو عميػو،
وتمج صدره،
كيسكف جكارحو ،ي
كي ي
يجتاح الحزف عالـ نصر ا﵀ كأفكاره ى
ي
يس ػػطك الحن ػػيف عم ػػى قمب ػػو ،كيع ػػدك الح ػػزف ركنػ ػان أساس ػػيان لي ػػذا الحن ػػيف ،كري ػػـ االش ػػتياؽ كلكع ػػة فػ ػراؽ

العاتيػة التػي عصػفت بيػا،
األكطاف ،يدت البيكت فاريػة مػف أىميػا ،ال يكجػد بيػا سػكل يبػار ال ِّػريح
ٌ
ف ،ػحت مكػانس ربػات البيػكت تعمػف كجكدىػا فػي ظ ِّػؿ ييػاب األىػؿ الػذيف سيصػافحكنيا إل ازلػة ريػػح
الزمف كيباره ،كتتكاثؼ مشاعر المُّكعة كالحنيف التي يتكرر فيو المكت كالفراؽ الذم ي از مجمؿ حياة
الميجريف في المنػافي ،فقػد ومٌػؼ الرحيػؿ التٌعػب كالمػرض كالكآبػة كالفرقػة كال ػياع كحػاالت التشػتت
ٌ
كالتبلشي بعيدان عف بيكتيـ التي أصبحت محط اىتماـ الوريؼ بتغيراتو كتقمباتو.

الرابلع الػذم حمػؿ اسػـ" ملن شلقوق النوافلذ" فاوتػار لفظػة شػقكؽ،
انتقؿ الشاعر إلػى البلاب َّ

أف يقكؿ أف متعة الحياة كنكرىػا ال يػدوؿ
كال ٌشؽ ىك الوط الرفيع الذم يفصؿ بيف جزأيفٌ ،
فك،نو أراد ٍ
الحياة إال بقدر ما يدوؿ ال ٌشؽ ،كجمع النكافذ يليدلؿ عمى كثرة مسارب الحياة مع قمػة االسػتمتاع بيػا

ككن ػػو ال ي ػػدوؿ مني ػػا إل ػػى حيات ػػو " البي ػػت" إال النػ ػذر اليس ػػير ،كج ػػاء عنػ ػكاف الب ػػاب مرتبطػ ػان ب ػػالعنكاف

ػدد فػػي أحكالػػو النفسػ ٌػية إال بمػػا يوػػدـ
الوػػارجي كالقصػػائد الداومي ػة ،فجػػاء مكحي ػان بػػذات الحالػػة كلػ ٍػـ يجػ ٍ
ذات الحالػػة الت ػي حممػػت معنػػى الوريػػؼ فػػي اسػػـ الػ ِّػديكاف ،ككردت لفظػػة شػػقكؽ النكافػػذ ص ػراحة فػػي
قصائده عكست المعني السابؽ ،حيث يقكؿ في قصيدة "وطن:)1("1
من شقو ِ
ق نوافذهن
وكما كل ٍ
ليمة

سيغافمن الحرس
َ
ٍ
بظهور َم ْح ِن َّي ٍة
أمهات
ٌ
البحر
ويتأممن
َ
َ
تماماً

أنهن لم يزلن هناك
كما لو َّ
في المنفي !!
( )1شرفات الوريؼ ،ص.161 :
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يتنامى الحزف مف وبلؿ ألفاظ "شقكؽ ،ليمة ،ظيكر محنية ،يت،ممف ،البحر ،المنفى"

الداللة التي تجمع ما بيف ظممة الميؿ ككآبتو كحمكتو ،كبيف أسرار البحر
كتتعا د مع بع يا في ٌ
ينـ عف
كمجيكلو كوفاياه ،كقسكة المنفى كتغريبو ،كأالـ البعد كيصتيا ،مع فعؿ "الت،مؿ" الذم ُّ
الحزف ،ك ُّ
الشعكر بقسكة ىذه المشاعر مجتمعة.
كلكننا نممس نفس الحالة
كيستطرد الشاعر بذات األفكار كلكف ب،لفاظ قد توتمؼ أحيانانٌ ،
النفسية كانتظار ِّ
النيايات ،فعند الت،مؿ في مسميات قصائده في ىذا الباب يتكرر المشيد الحزيف،
كيبث الحالة التشاؤمية باوتياراتو فتممسيا في قصيدة "كابكس ،كحدة ،عتمة" حتى األسماء التي

اوتارىا لقصائده كحممت بارقة أمؿ لمحياة كالتفاؤؿ نجد أف م امينيا حممت ذات الفكرة كفي
قصيدتو "المغني" ،التي تكحي بالجماؿ اسمان كالحياة لفظان ككحيان تعار ت مع فحكم القصيدة حيث
يقكؿ فييا:

()1

األغنيات التي أنشدتَها لي"
ُ
تسمعها أشجاري
لم
ْ

لعؿ الغناء يحمػؿ معػو السػعادة كالبيجػة كالفػرح ،إال أنػؾ تجػد نصػر ا﵀ يمحػك مػف مبلمحيػا

ىذا ُّ
الشعكر ،فاألينيات ال تكاد تيسمع ،فيوتفي األمؿ كيتبلشى ،لعمٌيا أياني ِّ
الشيادة كاألياني التي

رددكىا لمكطف التي بقت والدة لف ينتزعيا أحد مف بيف
ٌ
كية.
في سبيؿ الكطف التي سطٌركىا بدمائيـ الذ ٌ

مكعيـ ،كلعمٌيا صيحات الجياد كالت حية

كفي الباب الخامس اوتار الشاعر عنكاف" أحوال الظِّل" ،كالمعركؼ أف الظِّؿ يرتبط ارتباطان
جدليان ُّ
بالنكر كمصادره الموتمفة ،فيك ال يبقى عمي حاؿ فقد يقصر أك يطكؿ ،كقد يتبلشى فيك يير
كي ِّ
ؤك ػد أف الظِّ ػؿ يمػػكت كينػػدثر ،كال يبقػػى فت ػراه يقػػكؿ فػػي قصػػيدة " مللوت " التػػي حممػػت تمػػؾ
ثابػػت ،ي
ك،نيىا في مرحمة وريؼ ينتظر ما بعده فيقكؿ فييا:
الحالة النفسية المتشائمة الباكية كالوائفةٌ ،
ْلم يحاول الفرار

()2

نفس ُي وهو يموت
يتحسس َ
ُ

مشدوداً إلي جذ ِع الشجرِة الهرمة
ٍ
كدمعات
اق تتساقط
األور ُ
( )1شرفات الوريؼ ،ص.154 :
الديكاف ،ص.172 :
(ٌ )2
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والظّ ُّل
يذوي
كشمعة
ىػػؿ تجػػد أكثػػر مػػف ذلػػؾ استسػػبلـ كونػػكع كعػػدـ ريبػػة فػػي الحيػػاة ،فيػػك يستسػػمـ لممػػكت دكف

إرادة ،فمػػـ يحػػاكؿ الفػرار مػػف مصػػيره ،بػػؿ ييقػػدـ عمػػى ِّ
النيايػػة دكف أدنػػي مقاكمػػة ،كقػػد عكسػػت ألفػػاظ "
يمكت ،مشدكدان ،الشجرة اليرمة ،تتساقط دمعاتيِّ ،
الظؿ" كـ األحزاف التي تفتؾ بالشاعر كتحتكيو.
جمي ػة مػػا بػػيف عن ػكاف الػ ٌػديًكاف " ش ػرفات الوريػػؼ " كالعن ػكاف الػػداومي "
كتت ػػح العبلقػػة ىنػػا ٌ
أحكاؿ الظِّؿ" فالوريؼ سقكط أكراؽ كتبدؿ كتغير في األحكاؿ ،كأحكاؿ الظِّػؿ متغيػرة كػ ٌؿ كقػت ،تتوػذ

شكبلن كىيئة موتمفة ،كك ٌؿ منيما تشع منو مشاعر الي،س التي تنتاب نصػر ا﵀ فػي يربتػو ،فتعكسػيا
كمماتػػو ،كتحم ػؿ قصػػائده ذات اليػػـ كالبلمعمػػكـ مػػف تقػػدـ كترىػػؿ الزمػػاف ،كالوػػكؼ مػػف القػػادـ كمػػرت
المٌفظة" الظِّػؿ" فػي قصػائده مثػؿ " أسػطكرة ،عبكديػة ،نيايػات ،كذبػة ،اكتشػاؼ "؛ لتي ِّ
ؤكػد نفػس المعنػى
كما يحممو العنكاف الوارجي مف تغيرات عديدة.

رؤيػة نصػػر ا﵀ فػػي اوتيػػار العنػكاف الرئيسػػي؛ لمػػا يحمػػؿ مػػف
باالسػتناد إلػػى مػػا سػػبؽ تت ػػح ٌ
دالالت كا حة تشي بالداوؿ النصي ،كتبػكح لمقػارئ ،كتيمػس فػي أذنػو ب،سػرار الػنص التػي اوتزليػا

العنػكاف فػػي عبػػارة بعينيػػا ،كتػػرؾ لمقػػارئ البحػػث عػػف داللػػة العبػػارة بػػيف سػػطكر الػػنص ،كيتٌ ػػح ىػػذا
النصػكص ِّ
االرتباط مػا بػيف الوػارج كالػداوؿ مػف وػبلؿ ُّ
الشػعرية التػي جػاءت كثيقػة الصِّػمة بالعنػاكيف
كداللتيا ،حيث حممػت فػي ثناياىػا معػاني العػذاب كقسػكة المنفػى كالغيػاب الػذم تجػاكز حػدكد الػزمف،

فترؾ ومفو صػحراء قاحمػة ،تزحػؼ باتجػاه الفمسػطيني المشػرد ،فػالوريؼ بعنفكانػو ح ٌػكؿ حيػاة الشػاعر
إلػػى أرض ال زرع فييػػا كال مػػاء ،صػػفراء بمػػكف المػػكت ،واليػػة مػػف الػ ٌػركح ،فػػبل أحػػد يسػػتطيع كقػػؼ
طكفاف الوريؼ المدمر لؤلحبلـ كاألمنيات.

الديوان الخامس الذم جاء بعنكاف" كتاب الموت والموتى" ٌمف الشاعر ديكانو مئة
كفي ِّ
أف ينقؿ لنا أف حادثة المكت
قسـ قصائده أك ديكانو إلى أبكاب أك أجزاء ،ك،نو أراد ٍ
قصيدة ،كلـ يي ٌ
كاحدة كال أجزاء فييا كال تقسيمات ،فنجد المكت قد تناثر في عناكيف القصائد ،كرائحتو قد تفشت بيف
أسماء تحت نو بيف حناياىا كحركفيا ،س،تناكؿ منيا عناكيف القصائد
سطكرىا ،فجاءت تحمؿ
ن
ايتية :عادة ،لقاء ،انتظار ،صبر ،أي ان.
مر العصكر ،فيي
لقد شكمت فكرة المكت كالفناء محكر اىتماـ الفكر اإلنساني عمى ِّ
ؤرقو ،إالٌ أف ِّ
كي ِّ
ألنو" أكثر ت،مبلن
الشاعر كاف أكثر إحساسان بق ية المكت ٌ
الياجس الذم بات يشغمو ي
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في الكجكد كالعدـ ،يستبطف األشياء ،يتغمغؿ فييا بحثان عف حقيقتيا ،يتابعيا كىي في أكج حركتيا

كديمكمتيا ،إنو يكسر الحا ر ايني ،منطمقا إلى ايتي"(.)1

لقد حممت قصائد نصر ا﵀ عناكيف قريبة مف اسـ ِّ
الديكاف كم مكنو مثؿ :انتظار ،صبر،

رحيؿ ،أوي انر ،كحشة ،يقيف ،واتمة ،وكؼ ،فزع ،نيايات ،مقبرة ،وكؼ ،تعب ،قسكة ،شيوكوة،
متاعب ،الزائر ،فكاف العنكاف ىك المك كع العاـ ،بينما الوطاب النصي يي ِّ
شكؿ أجزاء العنكاف ،حيث

إف العنكاف في النص يرد باعتباره فكرة عامة أك داللة محكرٌية أك بمثابة نص كمي"(.)2

كلكنيا ت منت في فحكاىا نفس المعنى
ك ٍلـ
ٍ
تحمؿ باقي القصائد المعنى صريحان كا حانٌ ،
كالم مكف ،مما ييدلِّؿ عمى أف ىناؾ ارتباطان حقيقيان بيف اسـ ال ِّديكاف كأسماء كمعاني القصائد في
()3

الداوؿ ،كنجد ذلؾ في قصيدة "عادة"

التي يقكؿ فييا:
صامتاً
يأتي
صامتاً.

فتتجمع فيو
حية ،متوفيان ومؼ صمتو،
يتحرؾ المكت باتجاه كاحد صكب اإلنساف ال ٌ
ٌ
الركح ،كال حركة بانعداـ الحياة فيو ،صمت
الحركة كالبلحركة ،الصمت كالحديث ،الحركة لسمب ُّ

حمؿ اسـ القصيدة أك
دكف بكح ،كحديث دكف إوبار ،عف فجيعة بميت تركو ومفو ،فينا ٍلـ ي ٍ
المقطكعة ِّ
كلكف عباراتيا حممت المعنى الكامؿ كىك الصمت ،فالمكت
الشعرية لفظ المكت صراحةنٌ ،
عندما ي،تي يككف صامتان ،سكاء أراد الشاعر كنيو أـ صفتو ،ففي ِّ
كؿ األحكاؿ يراه صامتان ،كىي مف
صفات المكت أف ال يشعر بو أحد كال يحس.

()4

يذهب

تاركاً خمفي
جثة صامتة.
( )1تراجيديا المكت فػي ال ٌشػعر العربػي المعاصػر ،عبػد الناصػر ىػبلؿ ،ط ،1منتػدل سػكر األزبكيػة ،مركػز الح ػارة
العربية ،القاىرة ،2005 ،ص.16 :
السيمكطيقيا كالعنكنة ،جميؿ حمداكم ،د.ص.
(ٌ )2
( )3كتاب المكت كالمكتى ،ص.8 :
الديكاف ،ص.8 :
(ٌ )4
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إف لغػػة الش ػاعر" ليسػػت معصػػكمة مػػف اإلعػػادة كالتك ػرار ألنيػػا كك ػ ٌؿ المغػػات ت ػػج كتيػػدأ،
كتقؼ كتتحرؾ ،كتصحك كتمطػر ،كيتسػاقط كرقيػا ثػـ ينبػت ليػا كرؽ جديػد"( ،)1فصػمت المػكت عػادة
متكػػررة كا ٍف كانػػت ال تظيػػر لفظػػة المػػكت ىنػػا صػراحة ،كلكػ ٌػف تظيػػر نتيجػػة القػػدكـ ،كىػػي المػػكت أك
الجثة الصامتة التي فارقتيا الحياة ،فيك ي،تي صامتان كىادئان ال يشعر بو أحد ،كيغادر صػامتان ،يتػرؾ
كيكسػػبيا صػػفتو كىػػي الص ػمت ،فتظ ػ ٌؿ الجثػػة
ومفػػو أث ػ انر يي ػدلِّؿ عمػػى قدكمػػو كىػػك جث ػة صػػامتة ىادئػػة ،ي
ىامدة يمتفيا صمت أبدم طكيؿ لف يفارقيا ،مما ييثبت قدكمو كانصرافو.

الصػكرة م ػرة أوػػرل فػػي مويمػػة الش ػاعر كلكػػف ب،سػػمكب موتمػػؼ ،كبمعنػػى كاحػػد كىػػك
كتتكػػرر ُّ

الفراؽ ،فنجد ال ٌشاعر يقكؿ في قصيدة "لقا "(:)2

سوى لحظات قميمة
أجل ...قميمة جداً
قميمة ...ال تُ ْذ َكر
المػػكت حقيق ػػة كاقع ػػة ،كقػػدر محت ػػكـ عم ػػى كػػؿ موم ػػكؽ ،يم ػػكت ك ػ ٌؿ البش ػػر المؤمن ػػكف م ػػنيـ
كالكافركف ،يمكت المجاىدكف ،كيمكت المتواذلكف ،يمكت الجبابرة كيمكت المست ػعفكف ،فينػا يي ِّ
ؤكػد

أف المقػػاء مػػا بػػيف المػػكت كاإلنسػػاف لقػػاء حتمػػي ال بػػد منػػو ،لقػػاء ال يطػػكؿ ،كأقػػؿ مػػف أف تيحػ ٌػدد مدتػػو،
ن
الص ػامت اليػػادئ عنػػدما يػػ،تي ال تطػػكؿ فت ػرة زيارتػػو ،كال تػػدكـ سػػكل لحظػػات تكػػاد ال تيػ ػذكر،
فيػػذا ٌ
ككذلؾ لف يستطيع يمستقبمو "الميت" أف يتذكر أك يتفكه؛ ألنو لف يبقى طكيبلن بعد ىذا المِّقاء.
حب قاتمو ،كال أحد يريب بمقػاء المػكت ،فػالمكت لحظػة البلعػكدة ،المحظػة الحاسػمة
ال أحد يي ٌ
ػبيان،
الرتيػػب نسػ ٌ
فػػي حيػػاة اإلنسػػاف التػػي لػػيس بعػػدىا لحظػػات ،فيك"حػػادث عنيػػؼ يكسػػر إيقػػاع الحيػػاة ٌ

كليس ىذا فقط بؿ ٌإنو ييكقػؼ دكرتيػا ،كيجعميػا تقػؼ جامػدة عنػد تػاريخ يسػتحيؿ أف تتحػرؾ بعػده"(،)3
ػي كقػادـ ،كفػػي قصػيدة "انتظللار" تتغيػػر
فينػا ييعمػف نصػػر ا﵀ كراىيتػو لممػػكت صػراحة ،فيػػك أمػر حتمػ ٌ
كلكنو يحمؿ المعنى فيقكؿ:
الصكرة قميبلن حكؿ المكتٌ ،

( )1ن ػزار كأنػػا ...أطػػكؿ قصػػيدة اعت ػراؼ ،مفيػػد فػػكزم ،الييئػػة المص ػرية لمكتػػاب ،ط ،1القػػاىرة ،1998 ،ص،138 :
نقبلن عف :تاكريريت بشير ،سيميائية العنكاف كاستراتيجية المفارقة فػي قصػيدة الميركلػكف لمشػاعر نػزار قبػاني ،الممتقػى
السيمياء كالنص األدبي" ،بسكرة ،د.ص.
الثالث " ٌ
( )2كتاب المكت كالمكتى ،ص.9 :

( )3قمؽ المكت ،أحمد محمد عبد الوالؽ ،عالـ المعرفة ،الككيت ،1987 ،ص16 :
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صباحاً يستيقظُ الرج ُل الحزين

()1

يفتح النافذة
ُ
يسأ ُل امرأتي
أََولَم يأ ِت بعد ؟

يي ِّ
متوفيان ،ال يحسب لو اإلنساف
حتمية المكت ال جداؿ فييا ،فيك ي،تي "
ؤكد الشاعر أف
ٌ
ٌ
صد حركتو ،إنيا الفاعمية التي
حسابات واصة ،فيك يفارؽ المنطؽ كالحذر ،ال تحدد كجيتو كال تي ٌ

تكسر اطمئناف الكجكد اإلنساني"( ،)2فالناس تدركيا جيدان ،كتنتظره يمريمة بدليؿ لفظة "الحزيف" التي
تدلؿ عمى أف الرجؿ كاف ال يريده ،كيس،ؿ الزكجة كىك يحمؿ كؿ معاني االستفسار كالتعجب ،أكلـ
ً
ي،ت بعد كك،نو أراد أنو ك ٌؿ ليمة ينتظره ،كأف المكت ال ي،تي إالٌ في الظبلـ؛ ليزيد النفس كآبة

كحزنان ،كأراد أف الميؿ مكحش ال أنيس فيو كال إنساف يي ِّ
قدـ العكف كالمساعدة فينجح المكت باالستفراد
الم ىؤلؼ "كتاب المكت ك المكتى" كك،نو المرض ككتاب عمى
ب حيتو ،فينا عبلقة ٌ
جدلية مع اسـ ي
ِّ
كؿ الناس.
كيسيطر عميو ُّ
السقكط ،فبل تومك قصيدة مف
الشعكر بالتيدـ ك ُّ
يجتاح المكت عالـ نصر ا﵀ ،ي
قصائد ِّ
رؤية الشاعر لمعالـ ،فيك "انتفاء الكجكد
الديكاف مف رائحة المكت أك طعمو ،فقد شكؿ ٌ
الصكرة التي ندركيا في ىذه الحياة الزائمة ُّ
الدنيا"( ،)3كنممس الكآبة كالم،ساة كالحزف
كنيايتو في ُّ

الشديد حيف ييواطب الشاعر ذاتو عف المكت باستوداـ
صراحة لرىبتو كعنفكانو ،فيقكؿ في قصيدة " صبر"(:)4

مير الغائب لممكت ،راف ان التٌمفظ بو

كان عميي أن ُيسايرني
يحتمل ب ار ةَ ضحكتي
أن
َ
أحبلم جسدي الدائمة بالطيران.
و َ

ييسيطر المكت الذم لـ بالشاعر ،كيسكف ُّ
يترؾ لو
كؿ سطر مف سطكر تجربتو ،فيك ٍلـ
ٍ
يحتمؿ الصبر عمى حكاتو البريئة
يغض الطرؼ عنو ،فالمكت ٍلـ
أف
كلـ
ٍ
ٌ
يستطع ٍ
الفرحة ٍ
ٍ
أف يحياٍ ،
( )1كتاب المكت كالمكتى ،ص.10 :
( )2تراجيديا المكت في ال ٌشعر العربي المعاصر ،ص.19 :
( )3قمؽ المكت ،ص.14 :
( )4كتاب المكت كالمكتى ،ص.11 :
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يحتمؿ المكت أحبلـ الشاعر التي ٍلـ
كلـ
التي ٍلـ
ٍ
ٍ
تحمؿ حقدان أك ييظان أك كر ٌ
اىية بؿ كانت بريئةٍ ،
تزؿ طائرة ،فما المكت إال إحساس بالفناء ،كالعدـ ،كالبلكجكد ،كالتشرد ،كسمب الحرية ،كيربة
ٍ
السككف
المنافي بعيداي عف الكطف،
فجدلية المكت أمر محتٌـ عمى الكائف الحي ،فيك نياية الحياة ،ك ُّ
ٌ
كالصمت األبدم ،سكاء صرح بذلؾ عبلنية ،أك ألمح إليو إلماحان ،فيك أمر حتمي ِّ
بالنسبة لو.
ٌ

في كء ما ِّ
تقدـ تتٌ ح العبلقة الكطيدة القائمة بيف الوارج النصي كالداوؿ ،حيث أكد
العنكاف الرئيسي عمى أف المكت "مرض األمراض الذم ال شفاء منو أبدان ،كال عبلج ناجحان لو
()1
يذكر لفظ المكت صراحة
مفر منو كال ميرب ،إالٌ أف الشاعر ٍلـ ٍ
مطمقان"  ،كأنو القدر الذم ال ٌ
المبنية عمى عنكاف
كمفظ ،إالٌ في ستة مكا ع ،فنجد الشاعر ييفاجئ القارئ ،كيصدـ تكقعاتو
ٌ
غيب لفظ المكت مما ييحيمنا إلى عدة دالالت ،ب،ف ِّ
ِّ
في ِّ
صرح ،ففي اإلشارة
ممح كال يي ِّ
الشعر يي ِّ
الديكاف ،ي

تكمف قكة ِّ
الشعر كفاعميتو ،إلى جانب داللة أورل فييا تغييب لممكت ،حيث تمتمؾ اإلنساف الريبة
في الومكد كتجاكز المكت ،فنجد في قصائد ِّ
الديكاف ت،مبلت عميقة تكشؼ عف رؤية الشاعر لممكت

كعبلقتو بو ،فتعا دت العناكيف الداومية مع العنكاف الوارجي في اإلقرار بيذه الحقيقة ،كتعميؽ
رؤية الشاعر.
ٌ
السادس كىك بعنكاف "بسم األم و االبن" ،س،تناكؿ عناكيف القصائد ايتية :في
كفي ِّ
الديوان َّ

حديثيا عف عرسيا ،في حديثيا عف انتظاره مساء ،في حديثيا عف يكميا ،الزائر.

لقد أحب ُّ
الشعراء جميعيـ المرأة ،ككتبكا مف كحييا "،فعالميا أككاف متحركة ،تنبثؽ مف
نساء مف صنع الوياؿ ،كما ىف إال
أكجد وياليـ
الحميـ ،كلكثرة ما أحبكىا
ى
ومفو مجرات جديدة مف ي
ن
و
كيوصب ربيع
سبح في الف اء؛ ليدلؼ إلى مويمة
شاعر في يفمة مف الزمف فيكقظيا ،ي
طيؼ امرأة ىي ي

الحميـ فييا"( ،)2ىكذا كاف الحاؿ مع نصر ا﵀ ،كلكف جاء حبو الوالد لؤلـ ،فجاء تقسيـ
الفكر ك ي
الشاعر ِّ
لمديكاف تقسيمان ممي انز استيمٌو بنقطة م يئة يستمد الككف كءه مف وبلليا فبدأ بحياة أـ
بكامميا مرك انر بجزئيات حياتيا كقسماتيا كتفاصيميا كصكالن باالبف لتكتمؿ الدائرة التي رسميا الشاعر

ألكاصر المحبة كاأللفة كالحياة ،كالقارئ المبدع ىك مف يكتشؼ ىذه العبلقات ،كيفسح المجاؿ أماـ

( )1قمؽ المكت ،ص12 :
النشر كالتٌكزيػع،
( )2المميمات في ال ٌشعر العربي القديـ ،الحديث ،االجنبي ،مي عمكش ،ط ،1دار المؤلؼ لم ٌ
طباعة ك ٌ
لبناف ،1998 ،ص.11 :
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النص فيعمؿ عمى "إحداث نفسو في نفس القارئ"( ،)1ككعيو كفكره ،بما ينعكس عمى رؤيتو في

النص .
قراءة ٌ

فقد قسـ الشاعر ديكانو إلى قسميف ،أطمؽ عؿ القسـ األكؿ "بسم األم" ،بينما أطمؽ عمى

القسـ ايور" بسم االبن" ،ك مف قسمو األكؿ ثبلث كثبلثيف قصيدة حممت األسماء جميعان

ال مير "الياء" الذم يعكد عمى األـ ،كلـ تو يؿ قصيدة مف ىذا ال مير ،كجاءت أسماء القصائد
تحمؿ مراحؿ حياة األـ الموتمفة ،فجاءت األسماء كالتالي :في حديثيا عف عرسيا ،في حديثيا عف
يكميا ،في حديثيا عف يرفتيا ،في حديثيا عف حممو ،في حديثيا عف أبييا ...ك ىكذا ،حتى
القصائد التي لـ يفتتحيا بمفظة" في حديثيا" جاءت تحمؿ ذات المعنى كمتصمة ب مير يعكد عمييا

مثؿ :في حديثي عف أمثاليا ،في حديثي عف يرفتيا ،في حديثي عنيا  ،1في حديثي عف وكفيا،

في حديثي عنيا  ،2في حديثي عنيا  ،3كىكذا ،مما يي ِّبيف مدل ارتباط االسـ الوارجي بعناكيف
القصائد الداومية في الجزء األكؿ مف ِّ
الديكاف كبشكؿ كبير حيث يقكؿ في قصيدة "في حديثها عن
عرسها"(:)2

زمن
ق ُ
مت :قد جا ني ٌ
سوف أرتاح ِ
فيي
ُ

الحزن و المّ ِ
يل و التّ ِ
ِ
عب
من
ت طرب الكممات عمى لساف األـ يكـ عرسيا ،ككيؼ اوتمطت المشاعر عندما رأت شريؾ

جراء التفكير في
العمر ،ككيؼ كجدت أف ىذا اليكـ بداية ِّ
الرحمة كالراحة مف األحزاف التي نبتت ٌ
مجيكؿ المستقبؿ ،كالمِّيؿ الذم كاف يؤنس الكحدة ،كتييـ بو األفكار ،كتسرح ببل قيكد ،فالتعب كاف
طبيعية لمحزف كالكحدة في المِّيؿ ،فمقد جاء الزمف الذم تبدأ فيو العركس تحيؾ األفكار تباعان،
نتيجة
ٌ
كتبدأ فيو تستقبؿ الحياة الجديدة مع رجؿ شريؾ لحياتيا ،كأكمؿ قائبلن:
()3

وفي يوم عرسي

هو اآلن أهمي

النص ،عبد ا﵀ الغ ٌذامي ،ص.19 :
( )1تشريح ٌ
( )2بسـ األـ كاالبف ،ص.10 :
(ِّ )3
الديكاف ،الصفحة نفسيا.
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حممت المرأة في نظر نصر ا﵀ تفاصيؿ األرض كالحياة ،فتبدأ ىنا بدايات الحكاية ،بداية

التفكير في المستقبؿ كمجيكلو ،بتككيف المبنة األكلى لؤلسرة ،كىذا يينبئ بمدل ارتباط األنثى العربية
بالزكج ،فيك ايف ك ٌؿ شيء ِّ
بالنسبة ليا ،فيك ايف األىؿ ،كاألـ ،كاألب ،كاألخ ،كزكجيا ،فيكـ
كلكنيا تستعد لو
عرسيا ىك بداية تككيف األسرة ،كحياة بمعنى جديد ،كارتباط مقدس ٍلـ تعيدهٌ ،
بحشد أفكار االىتماـ كالمثابرة التي أبرزىا الشاعر مف وبلؿ السرد الذم" لـ يقتؿ ِّ
الشعر ،كلـ يطفئ

جذكتو ،بؿ احتفظ لو بعفكيتو المدىشة ،كانتقاالتو النشطة في الذاكرة ،كييبكبتو في الكعي ،كقدرتو
الرؤية ،كانتظامان في التصكر ،كقابمية فكرية
عمى التكثيؼ ،بؿ أكسبو إ افة إلى ذلؾ
صفاء في ُّ
ن
لمفيـ كالتمعف معان"( ،)1فيذه األنثى التي تحكلت إلى أـ ،كقد أشرؽ اسميا عمى يبلؼ ديكاف
الشاعر ىي المرأة المومصة لزكجيا كاألسرة ،كيتحدث عنيا الشاعر في انتظارىا لزكجيا كربما
البنيا المقاتؿ ،فيقكؿ في قصيدة " في حديثها عن انتظار مسا "(:)2
عميك
وقمبي
َ
عمي
ّ

ِ
الغياب
يكبرون هنا في
عمى عشرٍة
َ
تكالت األحداث تباعان لتصبح ىذه الفتاة أمان قد أنجبت عشرة أبناء تحممت مشاؽ الحياة مف
حر الجمر
أجميـ أثناء يياب األب الذم بات يقمقيا ،فعاطفتيا الجياشة نحك زكجيا الذم تنتظره بً ٌ
كالنار كقد جممٌيا الوكؼ لت،وره ،فقمبيا ينفطر عمى زكجيا ،كقمقيا عمى قمبيا المنفطر الذم تعمؽ

تزؿ قيد االنتظار ،كيزداد قمقيا كينمك عمى األبناء العشرة الذيف استحكذكا عمى اىتماميا
كلـ ٍ
بالزكجٍ ،
لكنيـ يكبركف في يياب الزكج ،كنجد أف الشاعر قد نقؿ مشاعر األـ كىي تنتظر زكجيا ،كأكمؿ
ٌ
في ذات القصيدة معظـ أحكاليا ،كقد ساكرىا القمؽ كىز أركانيا ،فقاؿ:
َّ
أكثر مما انتظرتلُلل َك
تأخ َ
رت َ

()3

قمبي عميلل َك

ب
ُي َ
شللِّر ُ
ق حيناً ..وحيناً ُيغلَللِّر ُ
ِ
بالخوف هذي الميالي
َي ْقطَلعُ

( )1إبراىيـ نصر ا﵀ بيف الشعر كالركاية ،صبلح ف ؿ ،جريدة الحياة.1999/10/23 ،
( )2بسـ األـ كاالبف ،ص.39 :
الديكاف ،ص.41 :
(ٌ )3
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ميما اوتمفت صكر المرأة ،تبقى ِّ
النساء ليف القدرة عمى الومؽ كاإللياـ ،فيذه األـ التي

شرؼ الشاعر ديكانو باسميا تتكاجد ِّ
بكؿ تفاصيميا داوؿ قصائد ِّ
الديكاف ،فيي حجر األساس في
لكنو بالنسبة ليا فاؽ حتى مرحمة
بناء أركاف األسرة ،فت،ور الزكج ىنا كاف ٍلـ يدـ ت،وره طكيبلنٌ ،
االنتظار ،فقمب األـ العظيـ يق ي الميالي وكفان عمى زكجيا فيقكؿ "قمبي عميؾ" كالقمب ىك محطة

المشاعر كمركز التكتر كاال طراب كاالنفعاؿ كالوكؼ كالقمؽ ،كيبدأ الظف يساكرىا فتشرؽ حينان

تقر بو
بالوكؼ كالقمؽ الشديديف ،كتغرب حينان ب،مؿ يظير فيو نكره ٌ
فيبدد وكفيا ،كيثمج قمبيا ك ٌ
عينيا ،فيذه األـ العظيمة التي قدرىا الشاعر ،كرفع مف سقؼ قدسيتيا ،عند فراؽ زكجيا تت،ثر كثي انر
كال يغادر تفكيرىا كتظؿ تبكيو دكمان.

إف االرتباط بيف اسـ ِّ
الديكاف كالقصائد الداومية كفحكاىا كبير يصمح ألف يككف عتبة لمكلكج

ِّ
لمديكاف دكف قراءة ،فالشاعر في الجزء األكؿ يكاد ٍلـ
يترؾ مكقفان لؤلـ إالٌ كذكره ،لقد نجح نجاحان
ٍ
كبي انر كىك ينتقؿ بيف مشاعر األـ ،كا طراباتيا ،كتدفقيا فرحان كحزنان ،شكقان كليفةن ،لقاء كفراقان فمـ
يدع شعك انر إالٌ كنجح في كصفو ،كك،نو اوتمط في مشاعر األـ كعاش لحظة مده كجزره ريـ أنو
يفتقد لمتجربة ُّ
الحسية ،إالٌ أنو يكفٌؽ في تصكير حاالت األـ مع اوتبلؼ المكاقؼ كتعددىا
الشعكرية
ٌ
بإحساس الشاعر.
كفي الجزء ايور مف ِّ
الديكاف الذم أطمؽ عميو "باسم االبن" احتكل الجزء تسعة قصائد مما

ييدلِّؿ عمى اىتماـ نصر ا﵀ باألـ أكثر مف االبف؛ ككنيا مصدر الحياة ،التي لـ تنتو في قمبيا
لكنو ال زاؿ يكبر بركحو في ذاكرتيا كمشاعرىا،
بمغادرة االبف لعالميا ،فيك قد يادر الككف بجسدهٌ ،

فقاؿ في قصيدة َّ
"الزائر"(:)1

ِ
ِ
العتمة
رؤوس أصا ِب ِعللي في
يتقدم فوق
أعرف ُي..

ٍ
طرقات تذوي
تصعد
أنفاساً الهث ًة
ُ
تت ح العبلقة الحميمة بيف األـ كاالبف عنكاف ِّ
الديكاف ،األـ التي تشعر بو ،كتعيش كؿ

يغب عف حياتيا ،فت اره في
أحكالو ،حتى كا ٍف ياب كاوتفى عف عيكنيا ،فبل يوتفي عف قمبيا ،ك ٍلـ ٍ
ظممات الميؿ طيفان زائ انر ،ي،تييا كىك يسير عمى رؤكس أصابعو ،بعدما أ حى االبف الشييد ،كلعمٌو
يرد أف يشعر بو أحد فيفجعيا مرة أورل بمكت جديد ،ىكذا قمبيا حدثيا ،فيك لـ ً
ي،ت إال ليا؛ لذا
ٍلـ ٍ ٍ
ٍ
( )1بسـ األـ كاالبف ،ص.98 :
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جاء ليبلن يتيادل بصمت ،فيي تعرفو مف وطكاتو كمف رائحتو ،كمف أنفاسو البلىثة التي تدؿ عمى

تمت ركحو ،فبل زالت ت،تي بيف حيف
أنو جاء مف بعيد ،ربما مف عالـ أبعد مف الوياؿ فيك قادـ ك ٍلـ ٍ
كآور ،كتمتد عبلقة المحبة في قمب األـ عمى االبف الشييد ،كقمبيا ال يصدؽ كال يريد أف يصدؽ
مكتو ،فيي ال تزاؿ تراه.

ىكذا نجد الترابط الكبير بيف األـ كاالبف ،إلى جانب الترابط بيف اسـ ِّ
الديكاف كالقصائد
الداومية ،كمدل نجاح الشاعر بتسمية ديكانو" بسـ األـ كاالبف" فعنكانو ال "ينطمؽ مف أفكار مسبقة،
بؿ يرتبط بالنص ،فيككف جزءاٌ مف المعنى ،كتمويصان كاوتصا انر لمنص"( ،)1كقد قدـ األـ عمى االبف
سمية يليدلِّؿ كذلؾ عمى البلمباالة،
لرىافة قمبيا كشدة عاطفتيا كقكة إوبلصيا ،كتبلىا االبف في الت ٌ

قكية ما بيف اسـ
كعدـ االىتماـ مف األبناء بنصائح األميات كايباء كتكجيياتيـ ،فيناؾ عبلقة ٌ
ِّ
الديكاف كالقصائد الداومية.
كفي ديواني الذم حمؿ عنكاف" لو أنني كنت مايسترو" ،س،تناكؿ عناكيف القصائد ايتية:
مايسترك ،أمي ،الجماؿ األمريكي ،شرفة مطف،ة ،الشاعر.

إف "عممية اإلبداع ِّ
الفني
الشعرم عممية معقدة التركيب ،كأف ما توفيو مف ميكانزـ اإلبداع ٌ

ربما يككف أكثر مما تظيره أك تبرزه ،ألف الشاعر يعيش دائمان حالة مف القمؽ المستمر ،كالتكتر

الدائـ المذيف ينتجاف عف عدـ مقدرتو تفسير الكاقع تفسي انر دقيقان كمبر انر كما يريب ،أك عدـ رؤيٌة
كلكنو-ال محالة -م طر في نياية
رؤية سميمة تتفؽ مع ما تصبك إليو نفسو أك تتويموٌ ،
الكاقع ٌ
األمر إلى أف ييسجؿ وكاطره ،كرؤاه ،كاحساساتو في قصيدة ما ،لعميا تحمؿ عنو شيئان مف ذلؾ
العبء الذم أثقؿ كاىمو ،كتيدئ جانبان مف القمؽ الذم يؤرقو"( ،)2حمؿ نصر ا﵀ ىمكـ شعبو،
كق يتو معو في المنفى ،كعاشت معو ،ف،وذ يصب ح اررة نيرانيا مف وبلؿ قصائده ،كنممس ذلؾ

مف الشاعر ديكانو تسعان كثمانيف قصيدة كزعت عمى أبكاب،

في ديكاف "لك ٌأنني مايسترك" حيث
يتمنى
اشتم ٌؿ ك ٌؿ باب عمى مجمكعة مف القصائد عدا الثبلثة األويرة ،في عنا الشاعر أماـ عالـ ٌ
فيو أف يمتمؾ قكة مطمقو تم ٌكنو مف إعادة صيايتو كتغييره ،فيك عالـ تي ِّ
مزقو حركب موتمفة تسحؽ

النص ،باسمة درمش ،ص.52 :
( )1عتبات ٌ

( )2د ارسػػات فػػي النقػػد األدبػػي الحػػديث ،محمػػد صػػبلح أبػػك حميػػدة ،سمسػػمة إبػػداعات فمسػػطينية" ،"18ط ،1فمسػػطيف،
 ،2006ص.123 :
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اإلنساف ،كمف ىنا جاءت أمنيتو بامتبلؾ القدرة المطمقة؛ إلشاعة الحرية اإلنسانية كرؤٌية الجماؿ في
أشياء بسيطة متاحة ،فنجده يقكؿ في قصيدتو" مايسترك" الكاردة في باب "مسائل عالقة"(:)1
كنت مايسترو لكنت
لو أ ّنني ُ
كل ٍ
الخبلئق من ِّ
لون
دعوت
َ
ُ
ِّ
حي
يت
ِّ
وصمَّ ُ
لمحي في كل ّ

البشر
يقمي
َّقت ما لم ْ
وصد ُ
ْ
يعد يرل ىذا الككف فسيح الف اء كما كاف
لقد أثقمت اليمكـ رأس الشاعر كفكره ،ف ٍمـ ٍ
يتمنى ،كلـ ىير الوميقة أجمؿ مما ىي عميو كما كاف يريب ،كفي ىذا دليؿ عمى سوطو كنقمتو

عمى كاقعو ،كتمرده عمى ما ىك فيو ،لذا فيك يتمنى أف يككف مايسترك؛ ليومؽ كاقعان جديدان يحياه

ككا ح ىنا أف الشاعر متذمر مف الكاقع السيئ المعيش؛ مما حذا بو أف يتمنى أف يككف

يتحدث في ِّ
الديكاف عف شرائح كثيرة،
لمناس ،كينسج عالمان أف ؿ ،فتراه ٌ
مايسترك؛ يليغير ينظيـ الحياة ٌ
كيظير أنيا تعيش عمى يير ىدل ،كك،نيا مجرد أكراؽ في ميب ريح ،تنقميـ كيفما تشاء ،كىـ ال

قكة ليـ لتغيير ىذا الكاقع ،فتراه يذكر ذلؾ في قصائده :ايوركف -المجانيف-األطباء -صكتيـ-
أمي– الحمامة -النحيبلت -سيد الميؿ -المقبرة – العصفكر ،كيقكؿ في قصيدة "أمي"(:)2
أيت
هل ر َ
خروجي من َّ
جنتي
َ

ِ
المقيد
وضياعي هنا في مكان
كيت ح ىنا أف األمر لـ يقؼ عميو بؿ كصؿ إلى أمو التي تحدث عمى لسانيا عف حاليا،

كبيف كيؼ ىي ناقمة عمى ما ىي فيو مف قيد كمنفى كعذاب ،كبيف ىنا أف اعتراض األـ عمى

تمنى لك كاف مايسترك؛ لغير حياة األـ التي ورجت مف الجنة
كاقعيا ال يوتمؼ كثي انر عنو ،فيك ٌ
لممرة الثانية ،المرة األكلى عندما نزلت إلى األرض مع آدـ عميو السبلـ ،كالثانية عندما ىجرت
ييرتو
بيتيا كانتقمت إلى المنافي حيث كبمتيا القيكد ،كتجد ىنا تعجب أمو الشديد مف ابنيا الذم ٌ

السنكف كشاب قبميا كىي تس،لو كتحاكره بكؿ معاني التٌعجب.
ٌ
( )1لك أنني مايسترك ،ص.9-8 :
( )2الديكاف ،ص.36 :
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كفي الجز الثَّاني مف ِّ
الديكاف الذم حمؿ اسـ" تضاد" يتحدث فيو عف التناقض المكجكد
عمى ىذه األرض مما دعاه إلى أف يتمنى أف يككف مايسترك لتغيير ىذا الكاقع بكاقع أجمؿ ،كىذا

ييظير مدل ترابط فكرة اسـ ِّ
الديكاف بالداوؿ النصي ،فنجده يقكؿ في قصيدة" الجمال األمريكي"(:)1
تحققت
فخورةً بمعجزتها التي
ْ

ِ
العالم كمِّي إلى جحيم
تحويل
استطاعت
وقد
َ
ْ
ييعمِّؽ الشاعر ىنا عمى ىذه المرأة األمريكية ذات الجماؿ الباىر الذم تمنى ك ٌؿ مف الفناف،
ِّ
أف يمتقييا ،أك يرسميا ،أك يبدأ
كالرساـ ،كالشاعر ،كالرحالة ،كالكيؿ ،كالمتسكؿ ،كالطفؿ ال ائع ٍ
أف يبحث عف حياة ممؤىا الفرح كالفور كاألمف
حياة جميمة معيا ،ىذا الجماؿ الباىر الذم ييفترض ٍ
كالسبلـ ،ىذا الجماؿ المتناقض مع ذاتو أصبح جن ارالن قاتبلن ،كيفتور بمعجزتو التي تحققت مف قتؿ

األطفاؿ كتشريد الرجاؿ ،كتحكيؿ النساء إلى ثكالى ،كبيكتيف إلى مقابر ،ىذا الجماؿ يفور ب،نو

أف يحكؿ العالـ كمٌو إلى جحيـ ،أال يحتاج ذلؾ مف شاعر مرىؼ اإلحساس أف يفكر ب،ف
نجح ٍ
يككف مايسترك؛ ليزيؿ ىذا التناقض مف الحياة.
الرابع كاف "مواويل" جمع فيو ست قصائد موتمفة المكا يع ،كك،نو قصد مف
والجز َّ

الديكاف ،ككذلؾ توتمؼ فيما بينيا ،فتراه محبان تارة ،كمتغزالن تارة
االسـ "مكاكيؿ" أنيا توتمؼ عف بقية ٌ
()2

كمتشائمان تارة أورل ،فيقكؿ في "شرفة مطفأة" :

يحبني
أن ا﵀ ُّ
أكن أ ُ
ْلم ْ
عرف كم ّ
إلى أن أر ِ
يتك
ىنا ينتقؿ مف لحظة الحزف كالبؤس إلى االقتناع ب،ف ا﵀ يحبو؛ ألنو أعاد إليو محبكبتو تمؾ

التي انتظرىا طكيبلن ،كأيقف أنو لف يجدىا يكمان ف،يمؽ النافذة كأكصد الباب ،كأىمؿ حكض ُّ
الزىكر

أف ا﵀ يحبو كثي انر ،كترل ىنا مدل
إلى أف عادت ،كعندما عادت ٍلـ ٍ
يكد يصدؽ عينيو بمرآىا ،كعمـ ٌ
يتمنى لك كاف مايسترك؛ ليغير نكاميس الككف ،ىنا يشعر ب،ف ا﵀ يحبو
رىافة الشاعر الذم كاف ٌ
كيقدره ،كقد قصد بذلؾ ٌأنو يحب فمسطيف أكثر.

َّ
يبد أف
كفي قصيدتو األويرة
كلـ ي
"الشاعر" تحدث فييا عف الشاعر طى ىرفىة بف العبد ٍ
القصيدة ذات عبلقة بم مكف ِّ
الديكاف بقدر ما حممت مف معاني الحب لمشاعر فقاؿ فييا:
( )1لك ٌأنني كنت مايسترك ،ص168 :
(ِّ )2
الديكاف ،ص.195 :
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ُّ
أنك قد عشت
ست وعشرون ال تكفي كي
َ
تقول َ

)(1

نشهد أننا ِعشنا بك
لك ّنها كافية كي
َ
الع ٍبد الذم قيتؿ شابان عمى يد كالي البحريف كىك ابف
فينا يتحدث عف يعمر طى ىرفىة بف ى
السادسة كالعشريف مف العمر ،كيرل الشاعر أنيا فترة قصيرة جدان لحياة شاعر شاب يافع ذم شعر
ٌ
النبكغ عنده في بدايات انفجارٌية ،كلكف الشاعر يشعر ريـ قمٌة عمر طى ىرفىة ،كقمِّة شعره
صاؼ ،نبع ٌ
إال أنو أعطى مادة كانت تكفي ألف يشعر بو الشاعر كيحبو كيحترمو ،كربما لك كاف الشاعر
مايسترك لما سمح لكالي البحريف أف يقتؿ طى ىرفىة عمى تطاكلو عمى عمرك بف ىند ،كلـ يتركو يغادر
ىذه الحياة في ريعاف شبابو.

استنادان لما تقدـ نجد نصر ا﵀ ييصكر لنا عالمان مكحشان يسكده ُّ
الشعكر بالظُّمـ كاال طياد،
الصمكد في
السكداكية كالقسكة كال ياع ،كشعكر اإلنساف بالي،س كعدـ قدرتو عمى ُّ
مما يدفع نحك ُّ

عالـ تتممٌكو قكل القمع كالسمب كاال طياد كسحؽ إنسانية اإلنساف ،فقد حممت قصائده أبعادان

ت،مؿ
ثـ ٌ
كطنية كانسانيػة ذات صمة بالحياة ،فيي محاكلة مف الشاعر لت،مؿ الذات كاكتشافيا ،كمف ٌ
الكجكد كتبريره ،فتبرز العبلقة القكية ما بيف قصائد الشاعر في ِّ
كؿ األجزاء مع معنى كاسـ ِّ
الديكاف
كؿ ظركؼ الحياة ،كأنكاع البشر؛ يلي ِّ
انغمس في ِّ
ؤكد
"لك أنني كنت مايسترك" ،فالشاعر قد
ٌ
واض ك ٌ
إدانتو لمف يقتمكف اإلنساف باسـ الحياة ،كيقتمكف الحياة في قمب اإلنساف.

 -2عناوين القصائد بنيتها وداللتها

تي ِّ
السطكر ،كتىبقى حافمة بوصكصيتيا
قدـ العناكيف ألكانان يمشعة لما ومؼ الكممات كومؼ ُّ
مدنا بزواد و
ثميف لتفكيؾ
كيبقى العنكاف العتبة األىـ حيث " ىي ي
التي مف ش،نيا إ اءة جكانب النص ،ى
الن ً
ص كدراستو ،ىنقك يؿ إنو يي ِّ
قد يـ لنا معكنة كبرل؛ ل بط انسجاـ النص كفيـ ما يمض منو"( ،)2سكاء
الداللي أك المستكل التركيبي ،كبالكقكؼ عند يب ٌنية العناكيف نجد ايتي:
عمى المستكل ٌ

( )1لك ٌأنني كنت مايسترك ،ص.241 :
النص ،تنظير كانجاز ،محمد مفتاح ،المركز الثقافي العربي ،ط ،1بيركت/لبناف ،1987 ،ص.72 :
()2
دينامية ٌ
ٌ
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العنوان
الديوان
اسم ِّ

الجممة االسميَّة

الفعمية
الجممة
َّ

شبي الجممة

المطر في الداوؿ

24

2

1

نعماف يسترد لكنو

31

1

1

الفتى النير ..الجنراؿ

11

_

_

ف يحة الثعمب

2

_

_

شرفات الوريؼ

188

_

2

كتاب المكت كالمكتى

99

_

1

بسـ األـ كاالبف

9

_

33

مرايا المبلئكة

29

_

2

حجرة النام

157

_

1

لك أنني كنت مايسترك

91

_

2

عمى ويط نكر ىنا بيف ليميف

69

1

7

المجمكع

710

4

50

%92.9

%.56

ِّ
المئوية
النسبة
َّ

%6.54

الب ٌنية التركيبية لعناكيف القصائد نجد أف الجممة االسمية قد طغت عمى مجمكع
بالنظر إلى ي
الدكاكيف كقصائدىا الداومية ،حيث مثمت نسبة الجممة االسمية مف عناكيف القصائد ما نسبتو

مقصدية نصر ا﵀ الكا حة في اوتيار الجمؿ المستودمة
تنـ عف
 ،%92.9كىذا لو داللتو التي ُّ
ٌ
التي تشي بحالة مف الثبات كالديمكمة كعدـ التغير " ،فصياية العنكاف في مستكاه التركيبي يرافقو
الصراع بيف الداوؿ كالوارج ،حيث يحاكؿ النص أف يفرض
تكترات أك تناق ات تحمؿ شيئان مف ِّ

كيعبر عف قكة إرادتو في اجتياح مفاصؿ
ذاتو بكيانو الداومي المنسجـ ،بينما يقتحـ الوارج أطرهٌ ،
النص كمحاكلة إلقاء ظبللو عميو"( ،)1لقد كاف لسيطرة الجممة االسمية عمى الجانب التركيبي
كح كرىا ِّ
البيف في العناكيف دالالت متعددة ،لعميا في ديكاف "فضيحة الثَّعمب" قد أكحت بحالة مف
سيص ُّ
ب
ثيبات ال مير العربي أماـ ق ية فمسطيف كأبنائيا المكءكدة ظممان كقي انر ،فاوتيار األفعاؿ
ي
نحك التغيير ،كىذا ما ال كجكد لو في الكاقع أماـ التواذؿ العربي ،كجمكد المكقؼ ُّ
الدكلي فنجده
يقكؿ:

النص ،باسمة درمش ،ص.47 :
( )1عتبات ٌ
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ائم
أيها ال ّن ْ

()1

استيق ْظ
ص ِّ
ف القتمى
و ْ
احجز مكا َن َك في َ
السياسة األمريكية بالقتؿ الممنيج لممدنييف ،ف،مريكا
كلعؿ الشاعر أراد مف كرائيا استم اررية ِّ
لف تحيد عف مكقفيا المتزمت ًحياؿ ق ية الشعب الفمسطيني ،كصفة المكر كالدىاء ثابتة في

الثعالب ال تتغير كال تتبدؿ ،فيذا الكصؼ ثابت كمبلزـ ليا ،مستقر عمييا ،فنجد الشاعر يقكؿ:
عمب حين قال:
أنا من صد َ
َّق الثَّ َ
وصمت الفريسة
أشار إلى الغروب أن يكون أكثر صمتاً
و َ
كي ال تَ ِ
جف ْل

كفي ديكاف" كتاب الموت والموتى" حممت الجممة االسمية داللة ديمكمة المكت كبقائيا،

ِّ
فالديكاف جاء بمثابة إقرار بكاقعة ال مجاؿ لمشؾ فييا ،كاستوداـ األفعاؿ يتناقض مع ىذه الديمكمة
حيث تحمؿ التجدد كحدكث الشيء ثـ انقطاعو كتجدده بعد ذلؾ ،في حيف جاءت عناكيف ِّ
الديكاف
تحمؿ معاني المكت كدكاـ يمبتو كقدرتو عمى اإلنساف كثبات حالة

فنجد ذلؾ في قكؿ الشاعر:

عؼ اإلنساف كاستكانتو أمامو،

()2

ك ّل شي واضح تماماً
سهام ُي ُمنطَمِقَ ٌة
ُ
ونحن نجري نحوها

كلقد اوتمفت عناكيف القصائد ،منيا ما جاء مفردان ،مثؿ" الكرثة ،الحرب ،الزياريد،
االنفجار ،الطائرِّ ،
الذئب ،القبر ،الحمامة ،المكاعيد ،ال ٌشظايا" ،كمنيا ما جاء مركبان مثؿ" أحكاؿ

الغبار ،طريؽ ُّ
الزىكر ،قمب األـ ،حديث الكحدة ،راية القمب ،طبيعة ثرثارة ،نساء صغيرات ،طبيعة
أىمية ،ككمٌيا اسمية" أيمبيا م،وكذ بتمامو مف
صامتة ،احتماالت أويرة ،أزمنة موتمفة ،حرب ٌ

( )1ف يحة الثٌعمب.27 ،

( )2كتاب المكت كالمكتى ،ص.52 :

128

نصػ ػ ػػو ،كالبعض القميؿ أوذ جزئيان ،كاألقؿ القميؿ ال ذكر لو في النص ،ككػ ػ ػػ،ف العنكاف جاء استقراء

لفحكاه ،أك تمميحان بدكف تصريح ،عمبلن بمدل ارتباط الجزء بالكؿ"(.)1

يالبية العناكيف االسمية في ِّ
الديكاف المبتدأ فييا محذكؼ كالوبر نكرة ،كىذا ما
كقد جاءت
ٌ
يفسح "مجاؿ الوياؿ كالت،كيؿ كاسعان كببل فاؼ أك تحديد"( ،)2مثؿ" انتظار ،صبر ،رحيؿ ،كحشة،
يقيف ،شراىة ،وكؼ،

عؼ ،فزع ،نياية" ،فالمبلحظ في عناكيف القصائد ُّ
الشمكؿ كالعمكـ لحالة

النيايات ِّ
االنتظار كالوكؼ لدل الجميع ،فالك ٌؿ يوشى المكت ،كيفزع منو ،كيعمـ أنو يحمؿ ِّ
لكؿ
البدايات.
لقد أ حى النص ييق أر مف وبلؿ العنكاف حيث "ال كجكد لقراءة واطئة"( ،)3ما دامت
النص األدبي ،كىذا ما نتممسو مف دالالت في ديكاف "الفتى ال ّنهر..والجنرال"،
مستمدة مف ثنايا ٌ
حيث جاءت الجممة االسمية سبيبلن لمكصؼ ،فالشاعر يصؼ المقاكمة ،كحكاية العشؽ األزلي

يغني في" أغنية لمبحر"(:)4
كسبؿ الت حية كالن اؿ مف أجؿ العكدة كاالنتصار فنجده ٌ
لؤلكطاف ،ي
ِ
األرض والمنفى
يدكم حقو ُل
ُ
الح ْمِم
اختصار ُ
فاتح ُة التّ ِ
جدد

سيمقى إليو.
كلع ٌؿ اوتيار الشاعر يكمف ومفو جذب اىتماـ المستمع إلى ما ي
إف "عمؿ العنكاف شبيو بعمؿ الطبيب الذم يستدؿ عمى المرض مف حالة النبض ،كالعنكاف
ٌ
ىنا بمثابة نبض النص ،فيك الداؿ عمى ِّ
كؿ شيء فيو؛ ألنو يتحرؾ حركة شاممة في جميع

()5
كنت مايسترو" حيث تمعب الجممة االسمية
اتجاىاتو"  ،كىذا ما نعثر عميو في ديكاف " لو َّأنني ُ
شعر ،كعدـ تغيره في تناكليا
دالليان كا حان في إبراز ثبات الشاعر أماـ الق ايا التي يصكييا
ان
ان
دكر ٌ

كمعالجتيا بما يودـ ق ايا كطنو ،فقد جاء ديكانو مجرد أمنيات لتغيير الكاقع المرير ،كرفض ىذا

النص المكازم في مجمكعة" كثابة كالبراييث" لجماؿ الديف.
(ٌ )1
( )2ال ػ ػ ػ ٌػنص المػ ػ ػ ػكازم ف ػ ػ ػػي مجمكع ػ ػ ػػة" كثاب ػ ػ ػػة كالبرايي ػ ػ ػػث" لجم ػ ػ ػػاؿ ال ػ ػ ػػديف ،مس ػ ػ ػػمؾ ميم ػ ػ ػػكف،7:3 ،2012/3/2 ،
http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot...79214323

( )3الوطيئة كالتٌكفير ،ص.251 :

( )4لك أنني كنت مايسترك ،ص.41 :
( )5العنكاف في ال ٌشعر العربػي المعاصػر انماطػو ككظائفػو،
ع ،2010 ،2ص.15 :
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فعمية نحك
المجتمع بمساكئو ،كاألماني تبقى ريبة كحمـ في التغيير ،في حيف تحمؿ األفعاؿ قكة ٌ
لكف نصر ا﵀ ال يممؾ ىذه القكة التي تم ٌكنو مف تغيير نكاميس الككف ،كالسير بالمجتمع
التغييرٌ ،
يتمنى في قصيدة "مايسترو"( ،)1قائبلً:
نحك األف ؿ ،فنراه ٌ

كنت مايسترو
لو أ ّنني ُ
أخذت بثاري
لكنت
ُ
ُ
حروب عمى ِ
ٍ
تصيح
باب بيتي
من
ُ
وصكصية اسػتوداـ الجممػة مكىبػة الشػاعر كقدرتػو اإلبداعيػة،
كت،سيسان عمى ما سبؽ تهظير
ٌ
كمقصديتو الكا حة مف وبلؿ اوتياره لمجممة االسمية التي يطػت مسػاحة كاممػة لدكاكينػو ِّ
الشػعرية،

متغيػ ػرة كمتع ػػددة أث ػػرت ال ػػنص األدب ػػي ،كس ػػاندت التركي ػػب ال ػ ٌػداللي ف ػػي كفػ ػرة
الت ػػي ج ػػاءت دالالتي ػػا ٌ
الت،كيبلت ،كتكسيع الداللة.
عمى الريـ مف أف الشاعر قد اتك ،كثي انر عمى الجممة االسمية لت،كيد انفعاالتو ،كالتعبير عف

كجدانػو ك ػماف حيكيػة اإليقػاع لمكصػكؿ إلػى المتمقػي ،فإنػو اسػتودـ الجممػة الفعميػة كاف كػاف مػف
المبلحظ محدكدية ىذا االستوداـ الذم بمغػت نسػبتو  %4مػف مجمػكع الجمػؿ ،كلكػف ىػذا لػو دالالتػو

الداللة .
أي ان ،فمماذا استودـ الجممة
الفعمية كما دكرىا في إثراء ٌ
ٌ

الفعمية ،نجد الشػاعر قػد اسػتودـ
بالكقكؼ عند عناكيف الدكاكيف التي استودمت فييا الجممة
ٌ
الفعؿ في عناكيف ديكاف" المطر في َّ
الداخل" مرتيف ،األكلى في قصيدة " أتابع فيك نهلاري" ،كالثانيػة

في قصيدة "أخرج من دهشتي طائ ارً" ،فما أىمية ىذا االستوداـ .

يحمػػؿ المطػػر داللػػة الحيػػاة كاالسػػتمرار ،كالتجػػدد كالبقػػاء ،ككػػذلؾ الجممػػة الفعمي ػة تحمػػؿ ذات

المعنػػى ،حيػػث الم ػػارع يحمػػؿ معنػػى التجػػدد كاالسػػتمرار ،كىنػػا ربػػط ارئػػع مػػا بػػيف كينكنػػة المطػػر

كاسػػتمرار الفعػػؿ ،كترابطيمػػا مع ػان ،كنجػػد اسػػتوداـ الفعػػؿ الم ػػارع فػػي قصػػيدة " أتللابع فيللك نهللاري"

المي ػػداة إل ػػى "ومي ػػؿ زقطػ ػاف" ال ػػذم يعك ػػس م ػػف وبلل ػػو متابعت ػػو كمكاص ػػمتو لمش ػػركع زقط ػػاف الفك ػػرم
كاألدبي ،فمف الحرم بو استوداـ الفعؿ الذم يدلؿ عمى ذلؾ فنجده يقكؿ في قصيدتو(:)2
فيك جذوري
افق َ
أُر ُ
وأرح ُل ممتمئاً بامتداد األماني
( )1لك ٌأنني كنت مايسترك ،ص.8 :
الداوؿ ،ص.12 :
( )2المطر في ٌ
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ٍ
طمقة تشتهيني
ُمعن في
أل َ
فوق جراحي
وطن َّ
في يتكئُ اآلن َ
وها ٌ
يجي ُ إليك
نبلحظ األفعاؿ الم ارعة " أتابع ،أ ارفػؽ ،أرحػؿ ،أمعػف" باسػتوداـ

ػمير المػتكمـ الػذم فيػو

التغير كالتحكؿ كالتجدد ،فنصر ا﵀ يتحدث بمسانو ىك ،كفي ذلؾ إقرار بالكفاء كاإلوبلص كالمداكمة
لمسيرة وميؿ زقطاف ،كما يقكؿ(:)1

الخصب
أُجمعُ فيك المدى
َ
الساحمية
أستمطر
الحمم في ِ
وهج التّربة ّ
ُ
ّ
دفتر الشعر
َ
تفتح لي َ

ِ
األرض
تق أر ما تيسر من فرح
يكاصؿ نصر ا﵀ استودامو لؤلفعاؿ الم ارعة "أجمع ،أستمطر" كلكف ينتقؿ بنا مػف

إلى

ػمير المػتكمـ

مير المواطب " تفتح ،تقرأ" فيك يواطب زقطاف مستمدان منو فعؿ االستم اررية كالمكاصمة.
يتابع نصر ا﵀ مبلحقتو لمجممة الفعمية كلكف ىنا بصيغة الجمع فنجده يقكؿ:
البحر فينا
وينتفض
ُ
.........
ونكتب:
ُ
ما قالَ ُي ال ّ
شهدا ُ
وما لم تقمي الغصون

يحمؿ ِّ
الشػعر رسػالة سػامية ،ككممػة قكيػة ،كسػيفان حػادان ،مػف ىنػا جػاء اسػتوداـ الفعػؿ ليحمػؿ
رسالة ِّ
الشعر كالشعراء الراقية التي تحتاج الى االستم اررية البلمحدكدة كالعطاء البلمتناىي.
أمػػا قصػػيدة " أوػػرج مػػف دىشػػتي طػػائ انر" فمع ػ ٌؿ اسػػتوداـ الفعػػؿ جػػاء ىنػػا لي ػػفي مزيػػدان مػػف
ٌ
()2
التغير كالتحكؿ كالسير نحك األمؿ فنجده يقكؿ في القصيدة :
الداوؿ ،ص.13 :
()1المطر في ٌ
الديكاف ص.65 :
(ٌ )2
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ِ
الحمم
نستعيد نها ارً من
ُ
حتى نرى يومنا
قمت لي في المطار:
َ
سأخرج من دهشتي طائ ارً
ُ
الصباح الذي
ثم
ُ
أشرب من هذا ّ
يتوزعُ بين حدائقها
طائر ٍ
ات

يحتػػاج حمػػـ النصػػر كالعػػكدة إلػػى الجيػػد كالمقاكمػػة كالتحػػدم كالعمػػؿ كىػػذا مػػا يحممػػو الفعػػؿ،

الن ػاؿ مػف أجػؿ التحػرر ،فقػد ربػط الشػاعر
فالعكدة ال تحتػاج إلػى الثبػات بػؿ إلػى الحركػة كالجيػاد ك ٌ
الفعؿ بنشكء المطر كالتجدد كمحاكلة تحقيؽ أحبلـ الحرية.
أمػػا ديػكاف " نعمللان يسللترد لونللي" فقػػد اسػػتودـ الفعػػؿ مػرة كاحػػدة فػػي عنػكاف قصػػيدة " نهتللف
ٌ
()1
اآلن كي ال نموت" التي جاءت بمثابة صروة في كجو الفعؿ اإلجرامي بحؽ الفمسطينييف ،فييتؼ
نصر ا﵀ قائبلن:
ٍ
حروب
كم تبقى لنا من
الجسد
لهذا
ْ
مال
ش ْ
فالمسافات ال تنتهي بال ّ
ِ
الجنوب
بتبلل
وال تنتهي
ْ
وليس لنا غير أسمائنا
ِ
وانتشار الحدائ ِ
الممصقات
الحزن و
ق في
ْ
غير هذي الحياة
ليس لنا ُ

لع ٌؿ عنكاف القصيدة يرتبط ىنا بالعنكاف الرئيسي نعمػاف الػذم يحػاكؿ اسػترداد كطنػو ،نعمػاف
الػػذم عػػانى الػػكيبلت فػػي المنفػػى ،كتكالبػػت عميػػو عمػػاف كبيػػركت كزادت مػػف مآسػػيو ،فييتػػؼ صػػاروان

( )1نعماف يسترد لكنو ،ص.78 :
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مف حقنا الحياة ،فيذا الحؽ ال يسترجع إالٌ بالقكة كالمقاكمة ،كليس باالستسبلـ كالو كع ،لذا جػاءت
قكة الفعؿ تعكس الريبة الممحة في ِّ
الدفاع عف ىذا الحؽ المشركع.
أمػػا فػػي دي ػكاف" عمللى خلليط نللور هنللا بللين ليمللين" فقػػد جػػاء عن ػكاف قصػػيدة " قتمللوا النللاس
ٌ
()1
ػمـ مػف كزرىػا الصػحفي الناشػط "
فعمية عكست
ٌ
جميعاً" جممة ٌ
كحشية االحتبلؿ كجرائمو التي ل ٍػـ يس ٍ
فيتكريك أريجكني" ،قاؿ فييا:

اس
قتموا
َ
جميع ال ّن ْ
المآذن كمَّها
قتموا
َ
اس
وعذوب َة األجر ْ

وشاطئ البحر َّ
حيل
السهول
قتموا ُّ
الن ْ
َ
هيل
الخيول
المحب َة و
قتموا
الص ْ
َ
ّ
جميعها ..قتموا ّ
َ
كعنجييػة ىػذا الغاصػب،
استودـ الشاعر ىنا الفعؿ الما ي لمت،كيػد عمػى كقػكع فعػؿ القتػؿ،
ٌ
لمداللة عمى المشاركة الجماعيػة فػي القتػؿ كالتشػريد لمفمسػطيني
فجاء الفعؿ مسندان إلى مير الجمع ٌ
كيير الفمسػطيني ،فالقتػؿ فعػؿ كممارسػة مسػتمرة ،كػ ٌؿ يػكـ يتجػدد ارتكابيػا بحػؽ الفمسػطيني ،كػ ٌؿ يػكـ
تشرؽ فيو الشمس يحمؿ شركقيا المكت لمفمسطينييف ،فتجدد المكت يحتاج مساندة الفعؿ الذم يكلٌد

دالليػة أكثػر،
طاقػة تعبيرٌيػة ،كقػدرة
تحكيميػة عمػى إثػارة الحػدث ،كلفػت انتبػاه القػارئ ،كومػؽ ف ػاءات ٌ
ٌ
جمالية ال تؤدييا صيغة أورل.
كأبعاد
ٌ
لقػد سػجؿ الشػاعر لشػبو الجممػة ح ػكرىا فػي مسػاحة الػدكاكيف ِّ
الشػعرية ،مراعيػان مقت ػى

فعبػر عنػو بطريقػة فنيػة أنتجػت دالالت موتمفػة ،كأبانػت عػف مقػدرة الشػاعر عمػى اإلبػداع
الحػاؿٌ ،
كالتحكـ فػي ناص ٌػية المُّغػة ،فشػبو الجممػة ال يػتـ االعتمػاد عميػو ككػبلـ مفيػد ،حيػث إنيػا تكػكف متعمقػة
بحدث ،كزيادة لفيػـ الكػبلـ كتك ػيحو ،كال يجػكز اسػتوداميا مسػتقمة عػف الحػدث ،فقػد جػاء اسػتوداـ

شبو الجممة؛ ليدلؿ عمى عدـ اىتماـ الشاعر بالحدث بقػدر اىتمامػو ِّ
بالزيػادة التك ػيحية ،كتقػدـ شػبو

الجممة عمى المتعمؽ" الحدث" لمداللة عمى إىماؿ الحدث إذا ما قيس بشبو الجممػة ،كنممػس ذلػؾ فػي

إسناد الشػاعر لشػبو الجممػة " فػي حػديثيا " إلػى ثبلثػة كثبلثػيف عنكانػان مػف عنػاكيف ديػكاف " بسلم األم
واالبللللن" ،كى ػػذا ي ػػدلؿ عم ػػى ع ػػدـ اكت ارث ػػو بفع ػػؿ الح ػػديث ،ب ػػؿ اىتمام ػػو بالق ػػية األساس ػػية المنف ػػى
كالتيجير.

( )1عمى ويط نكر ىنا بيف ليميف ،ص.42 :
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بالت،سيس عمى مػا سػبؽ نبلحػظ أف الشػاعر قػد كظػؼ األنػكاع الموتمفػة لمجممػة تكظيفػان ذكيػاص
ينـ عف مقدرتو كذائقتو األدبية ،فجػاء ك ُّػؿ نػكع منيػا يعكػس داللػة ىػذا االسػتوداـ ،كيثػرم الػنص مػف
ُّ
وػػبلؿ تركيػػب الجممػػة كبنيتيػػا ،فاوتػػار نصػػر ا﵀ ديمكمػػة االسػػـ ،كتجػػدد الفعػػؿ ،كا ازلػػة اإلبيػػاـ مػػف

وبلؿ شبو الجممة ،ك ٌؿ في مكانو المناسب ،بمػا يوػدـ رؤيتػو ،كبمػا يق ِّػدـ الػنص عمػى أنيػة مػف ذىػب
أماـ القارئ الكاعي.

ثانياً -المطمع

ريثما تكقفت عند االستيبلؿ باعتباره عتبة نصية تيساند النص ،كتيثرم داللتو ،آثرت الكقكؼ
عند المطمع ،حيث يتداوؿ المصمحاف كيستعمبلف بنفس المعنى ،كفي و ـ ىذا التداوؿ أرل

ركرة الفصؿ بينيما لغرض ِّ
الدراسة ،كأرل أف المصطمحيف موتمفاف فيما بينيما ،فالمطمع جزء

كيفيـ مف وبللو ،فقد "اتٌفؽ عمماء البديع ،عمى أف براعة المطمع عبارة عف
مف النص ،ييفتتح بو ،ي
طمكع أىمة( )1المعاني كا حة في استيبلليا ،كأف ال يتجافى بجنكب األلفاظ عف م اجع الرقة"(،)2
كأكلى القدماء لبراعة المطمع اىتمامان واصان فذكركا أف "الشعر قيف هؿ أكلو مفتاحو ،كينبغي لم ٌشاعر أف
جكد ابتداء شعره؛ فانو أكؿ ما يقرع السماع ،كبو يستدؿ عمى ما عنده مف أكؿ كىمة"(.)3
يي ِّ
بيد أف المطمع يوتمؼ عف االستيبلؿ في ككنو جزءان محكريان مف القصيدة ذاتيا ،تبدأ بو،

أم نص إبداعي منو ،فقد اىتـ
كيكتمؿ بيا ،فيك نقطة انطبلؽ أساسية نحك النص ،ال يومك ٌ
ُّ
الشعراء القدماء بمطالع قصائدىـ حتى طالبكا بتجكيدىا كك كحيا كبعدىا عف التعقيد كالغمكض،
فعرفت بعض القصائد ب،سماء مطالعيا ،كفي ىذا دليؿ عمى أىميتيا كدكرىا البنائي في العمؿ

اإلبداعي ،في حيف أف االستيبلؿ "مككف ٌأكلي لجسد القصيدة "( ،)4كنص آور ممحؽ لمنص
األصمي ،فكثي انر ما يفتتح الشاعر ديكانو أك قصيدتو بعبارة أك بجممة أك اقتباس يي ِّ
قدـ بو عممو

مكمؿ ليذا النص ييثريو بالعديد مف
اإلبداعي لمجميكر ،فإف لـ يكف االستيبلؿ جزءان مف النص فيك ٌ
الت،كيبلت التي تتحدل تكقعات القارئ كتستفز ويالو ،كتدعكه لمت،مؿ كالتحميؿ.

( )1أىمة المعاني :بداياتيا.
( )2وزانة األدب كياية األرب ،تقػي ال ٌػديف أبػى بكػر عمػي الحمػكم ،شػرح عصػاـ شػعيتك ،ج ،1منشػكرات دار مكتبػة
اليبلؿ ،بيركت/لبناف ،د.س ،ص.19 :
( )3العمدة" في محاسف الشػعر ،كآدابػو ،كنقػده" أبػي عمػي الحسػف بػف رشػيؽ ،القيركانػي ،األزدم ،ج ،1تحقيػؽ محمػد
محىي الديف عبد الحميد ،دار الجيؿ لمنشر كالتكزيع كالطباعة ،بيركت /لبناف ،ص.218 :

( )4االستيبلؿ في شعر يازم القصيبي ،ص.27 :
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كحسف االبتداء أك براعة المطمع ىك" أف يجعؿ أكؿ الكبلـ رقيقان سيبلن ،كا ح المعاني،

عما بعده ،مناسبان لممقاـ ،بحيث يجذب السامع إلى اإلصغاء بكمٌيتو ،ألنو أكؿ ما يقرع
مستقبلن ٌ
()1
كيكسع داللتو.
كيميِّد لمك كعوِّ ،
السمع ،كيعرؼ مما عنده"  ،كيكحي بالنص البلحؽ كفكرتو ،ي
ٌ
النص األورل ،ينبغي التعرض لو مف
كككف المطمع يحتؿ مف األىمية ما تحتمو عتبات ٌ
ىذا المنطمؽ ،لمكقكؼ عمى دكره كعبلقتو بالنص في أعماؿ الشاعر ،كس،تناكؿ مطمعيف مف

ِّ
الدكاكيف التي يتكاجد فييا حيث إف يالبية القصائد قصيرة ال يتكفر فييا ،إلى جانب الحرص عمى
عدـ اإلطالة التي قد تنحك ِّ
بالدراسة عف اليدؼ المطمكب.

بالكقكؼ عند مطمع قصيدة "األسئمة األسهل" مف ديكاف " مرايا المبلئكة" يصادفنا المطمع
ايتي:
الموت مثمي
أفاجأك
َ
ُ

()2

َتيت
أ ََم أ ّنك يا َممَكي كنت
ُ
تعرف من ُذ أ َ
أي ِ
سيصعد لحمي
نخل
عمى َّ
ُ

ٍ
أرض سيبكي ربيعي
أي
وفي ِّ
أي ٍ
سيسكن ُفمّي ؟
قبر
وفي ِّ
ُ
بقراءة مطمع القصيدة كمنذ الكىمة األكلى يستطيع القارئ أف ييمسؾ بويكط الحكاية التي
نسجيا نصر ا﵀ مف لحـ كأشبلء طفمة بعمر الربيع ككركده ،ليتساءؿ عمى لسانيا مع مبلكيا عف

مفاج،ة المكت كمبايتتو لمبراءة " فإذا كاف ِّ
الشعر مكسيقى حزينة ،فميس كالمكت ما ىك أقرب إلى

النغـ الحزيف كالحزف المنغـ"( ،)3يلي في ب بللو عمى زكايا الحكاية مف وبلؿ تساؤالت عديدة
ييبيان بما سيحدث ليا ،فينا تبيت صكرتيا في المرايا ،كتغيب
تطرحيا عمى مبلكيا الذم يعمـ عممان ٌ
كيدفف فمُّيا ،كيظير االستفياـ التعجبي كا حان في تساؤؿ الطِّفمة التي
بيعيا ،ي
شمسيا ،كيبكي ر ي
ي
بيعيا ،كاوتفت ن ارتييا ،كطيمست مبلمح طفكلتيا ،فيكمؿ أحبلميا المبلئكية قائبلن:
تبلشى ر ي
ليتني قمت نصف الكبلم عمى األرض
( )1ج ػكاىر الببليػػة فػػي المعػػاني كالبيػػاف كالبػػديع ،السػ ٌػيد احمػػد الياشػػمي ،ط ،6دار الكتػػب العمميػػة ،بيػػركت /لبنػػاف،
د.س ،ص.341 :
( )2مرايا المبلئكة ،ص.123 :
( .)3قمؽ المكت ،ص.12 :
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تكف قد
فينا يندرؾ أف المكت السريع قد سرؽ كمماتيا ،كىناؾ الكثير مف الكبلـ الذم ٍلـ ٍ
قالتو بعد ،كلـ تهميميا آلة القتؿ الكقت الكافي لمبكح بو ،كلعميا تواطب ال ٌشاعر ،فيي ِّ
ؤكد عمى ىذه

الفكرة مطمع قصيدة " رؤيا الصغيرة "( ،)1الذم جاء فيو:

قدميها
ُ
الصغيرةُ
تبحث عن ْ
ِ
صاص
الر
لتجتاز
َ
َ
صوت ّ

النهار الم َكَّب ّل بالعتَ ِ
مات التي تتجمَّى هنا وهنا َك
َ
َ ُ
وتجتاح بواب َة ِ
ِ
السرير
حدود
البيت حتى
ُ
ْ
الر ِ
كن
َّدةٌ تتممم ُل في ُّ
َ
ريح ُمقي َ
هنالك ٌ
خوف ُّ
الوقت..
ٌ
يهز ال ّنواف َذ و ّ

يرسـ نصر ا﵀ في مطمع قصيدتو صكرة لم،ساة طفمة صغيرة ،بدت مبلمح الوكؼ
تستطع الحركة ،كلـ تسعفيا قدماىا عمى االوتباء
كلـ
ك ُّ
ٍ
الرعب عمييا ،لدرجة أنيا تسمرت في مكانيا ٍ
السبلمة،
أك اليركب مف زوات الرصاص ،فيي لـ تكف قد كبرت بعد؛ لتحمميا قدماىا نحك ٌ
النجاة ك ٌ

يسمـ منو جسد طفمة ر يعة نائمة كمبلؾ في
ينـ عف كحشية المحتؿ الغاصب الذم ٍلـ
ٍ
كىذا ٌ
سريرىا ،فقد تممكيا الوكؼ كالرصاص يوترؽ الصمت ،كقد تحكؿ النيار إلى عتمة ىنا كىناؾ،
فتعكس الحالة النفسية المكجعة التي تجتاح المبلؾ الصغير ،كتنتقؿ العتمات مع صكت الرصاص؛
لتجتاح البكابة حتى رؤل الصغيرة إلى حافة سريرىا ،فقد سيطرت حالة اليمع كالفزع عمييا ،فترل في

الريح القادمة إحساسيا بالوكؼ ،فبل تستطيع الكقكؼ ،كتعجز عف الحركة لقد كقؼ نصر ا﵀
ِّ
يحمؿ ثقافتو كشاعريتو؛ ليشارؾ البشرية أفكارىا كأحزانيا كمشاعرىا تجاه ق ية المكت " ،ففي

المحظة نفسيا التي تبدأ فييا الحياة ،يبدأ الفناء يعد عدان تنازليان عبر الزماف الحائر الذم ييطمؽ عميو
اسـ "العمر" ،فالغد ييصبح اليكـ ،كاليكـ ييمسي مصاحبان لياجس اسمو "المكت" ،كىكذا تتكرر "حكاية
األياـ" مع الحياة القصيرة"( ،)2التي تيعمف ك ٌؿ يكـ عف فقداف عزيز.

لقد جاءت مطالع ديكاف "مرايا المبلئكة" تتحدث عف النص ،كتعكس م مكنو العاـ،
كتك ح يايتو ،كتطرح بعمؽ ق ية عامة برؤية واصة

( .)1مرايا المبلئكة ،ص.22 :

ٌمنيا نصر ا﵀ لديكانو كمطالعو المتعددة

( )2معادلة الحياة كالمكت مك كعان شعريان ،ليمي الينداكم ،دراسات تربكية ،ع ،8الكرخ الثانية ،2009 ،ص.184:
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التي جاءت كمٌيا تحمؿ الفكرة ذاتيا ،كتعكس أبعادىا ،فمثمت مطالع القصائد عتبة حقيقٌية تصدرت
القصائد ،فعكست ركح النص ،كأمدتو بالحياة لبلستمرار كالبقاء.
كنت مايسترو" يفتتح الشاعر قصيدتو التي حممت عنكاف ِّ
الديكاف
أما في ديكاف " لو َّأنني ُ
ككانت اوتصا انر مكثفان لمجمؿ لما كرد في ِّ
الديكاف مف نصكص إبداعية ،بمطمع مميز جاء فيو:
()1

كنت مايسترو
لو أ ّنني ُ

أفضل!
حياتي
لكانت
ْ
َ

وكان الفضا ُ هنا فوق رأسي فسيحاً
ِ
الخميقة أجمل!!
ومعنى

في ِّ
غير إيقاعيا
تمنى الشاعر في مطمع قصيدتو أف يككف مايسترك ،يتحكـ بغرفة
ٌ
ٌ
مكسيقية ،ي
بما يتناسب كأحبلمو الواصة ،فيك يعكس كـ العذابات التي تنتابو ،ككـ ىك ثائر عمى طبيعة

حياتو ،كيير ر و
اض عنيا ،فمك كاف الراسـ األكؿ لحياتو لوطٌيا كما يشاء ،تمامان كما يفعؿ المايسترك

بفرقة األكب ار ،ككيؼ يكجييا كما يتمنى كيحب ،كىاـ بويالو الكاسع ،كاسترسؿ في سرد أمنيتو في
ذات القصيدة؛ يلي ِّ
ؤكد فكرة عزكفو عف الحياة كرف و ليا فقاؿ:
كنت مايسترو
لو أ ّنني ُ
بالصح ار
وأقنعت ريح الخماسين أن تترفق
ّ

ً
يريد الشاعر أف يي ِّ
يكتؼ بتغيير ذاتو ،بؿ أدرؾ أف الطبيعة ذاتيا
غير قكانيف الككف ،فمـ
تحتاج إلى تغيير ،كالى اىتماـ بمككناتيا كاف كانت صحراء.
كفي مطمع قصيدة "نهاية" نجده يفتتح قصيدتو بقكلو:
تبدأ ِ
اآلخ َرةْ
مة ليس فيها سوى ِ
نبي عمى ظ ْم ٍ
باخرْة!
من ٍّ
()2

ٍ
وزوجين من ِّ
جنس
كل
و ٍ
أمس ببل ذاكرةْ
( )1لك ٌأنني كنت مايسترك ،ص7 :
الديكاف ،ص.55 :
(ٌ )2
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ييعيد نصر ا﵀ في مطمع قصيدتو الحياة إلى أكؿ عيدىا كبعثيا مف جديد عمى عيد نكح
أف يتكقؼ الزمف كترجع عجمتو لمكراء ،كيبدأ الومؽ مف جديد ،فيك أراد
عميو السبلـ ،فك،نو ٌ
يتمنى ٍ
اعت منو ييابات الذاكرة ،فحمؿ في باورتو مف ِّ
كؿ جنس

أف يبدأ بدكف ذكريات ،مستقبؿ
زكجيف؛ يلي ِّ
شكؿ حياة جديدة ،ف،كمؿ قائبلن:

بالس ٍ
بلم الم َّ
خن ِث
الحمام ُة مشغول ٌة ههنا َّ
ُ
ما بين ٍ
ذئب وبين غزالةْ!

يعـ السبلـ الحقيقي مثؿ الذم جمع الحيكانات عمى سفينة نكح ،ال
كتتممٌكو األمنيات ٍ
ب،ف ٌ
الزيؼ الذم يحممو السبلـ ما
مثؿ السبلـ
المونث الذم يجمع بيف الناس في ىذا الزماف ،متمثبلن في ٌ
ٌ
بيف ِّ
الدكؿ االستعمارية" ،كالغزالة " ُّ
الذئاب" ُّ
الدكؿ المغمكب عمى أمرىا".
جميان بيف أمنيتو لك كاف مايسترك عنكاف ِّ
الديكاف ،كما بيف ىذا المطمع الذم
يت ح التٌرابط ٌ
تمنى فيو أف تتكرر التجربة ،كيعكد الماء؛ ليغسؿ األرض مف الوطايا ،فيبقى في ىذا الككف
ٌ
قارب ك و
المومصكف الذيف يجمعيـ السبلـ الحقيقي عمى و
احد.
أما في ديكاف "بسم األم واالبن" يستكقفنا مطمع قصيدة "في حديثها عن عرسها" التي افتتح

بيا ِّ
الديكاف ،حيث يقكؿ فييا:

من ٍ
خطاك
سمعت
بعيد
َ
ُ

()1

بينهم
عرفتُ َك من
ْ
حين جا وا إلينا مسا ً
هم
وفي إثرهم
ُ
شمس ْ

جاء ِّ
الديكاف يسرد قصصان لؤلـ في موتمؼ تقمبات حياتيا ،فنجد فيو حكاية لمحب كالعشؽ،

كأورل لمعذاب كالمنفى كالتشريد ،كلع ٌؿ مطمع القصيدة ىنا يعرض قميبلن مف تفاصيؿ الحكاية التي
مساء،
تبدأ بقدكـ الرجؿ لوطبة المرأة التي كانت تجمس في انتظاره ،فسمعت وطى القادميف
ن
كحدثيا قمبيا عنو ،فعرفتو مف بينيـ ،فقد بدا شمسان أ اءت عتمة الميؿ ،كأمبلن ليا في رسـ معالـ

سيقاسميا
حياة جديدة مميئة بالحب كالحناف ،فقد ميٌد المطمع لحكاية األـ مع شريؾ الحياة الذم ي
األفراح أكالن ،كمعاناة المنافي ثانيان ،قد عكس حقان ما ستقكلو الحكاية.
( )1بسـ األـ كاالبف ،ص.9 :

138

ألنو سرعاف ما يي ِّ
قدـ لو مطمع
ال يقؼ القارئ كثي انر مت،مبلن كمحاك انر لمنص الذم أمامو؛ ٌ
ِّ
عمؽ أفؽ تكقعاتو ،كىذا ما نجده في مطمع
القصيدة إجابات ٌ
شافية لكؿ تساؤالتو ،تييدم حيرتو ،كتي ٌ

قصيدة "في حديثي حول أمثالها" مف ديكاف "بسم األم واالبن" الذم جاء فيو:
قبل ِ
الدار
الجار َ
ُ

()1

قالت:
ْ
ليت لي دا ارً
ولي جا ارً
قمح
أطمب
صاع ٍ
َ
لكي أمضي و َ
أو ظبلالً من ُك ِ
ِّين
روم الت ْ
ال تممؾ األـ في يربتيا سكل األمنيات بعدما فقدت بيتيا ،كباعدت المنافي بينيا كبيف
كفرقتيا عف جيرانيا الطيبيف الذيف كانت تربطيا بيـ مشاعر المحبة كاأللفة كاإليثار،
أكطانياٌ ،
و
جمي ،حيث ساىـ في بياف الفكرة ،كا اءة النص.
كىذا ما يقكلو المطمع بشكؿ ٌ
أما كفي ديكاف " فضيحة الثَّعمب" افتتح قصيدة "زيتون مؤجل" بمطمعو الذم قاؿ فيو:
ٌ
قد يكون هذا النهار

()2

ِ
لنسيانك
مبلئماً
ِ
والقا ِ أز ِ
بساتينك
هارِك و
النهايات
إلى
ْ
كؿ شيء في
لقد أظير ىنا نياية الحياة ،كحجـ المعارؾ التي توك يا أمريكا ،فتدمر ٌ
فيكمؿ قائبلن:
سبيؿ تحقيؽ أىدافيا ،حتى ٌ
أف األزىار كالبساتيف تمكت جراء حركبيا ،ي
ياسمين بعدها وال خيول
ال
َ

()3

يكبر في الممرات
حيث
ُ
ُ
الموت ُ
( )1بسـ األـ كاالبف ،ص.16 :
( )2ف يحة الثٌعمب ،ص.49 :
الصفحة نفسيا.
(ٌ )3
الديكافٌ ،
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يي ِّ
ؤك ػد أف ِّ
النيايػػات قادمػػة ،فػػالمكت ال يتػػرؾ شػػج انر جمػػيبلن كالياسػػميف ،الػػذم يعكػػس جمػػاؿ
ذية ،حتى الحيكانات ال تبقى منيا الحرب كال تذر ،كقد اوتار الياسميف كالويػكؿ
الحياة كرائحتيا الش ٌ

جراء الحركب األمريكية الغاشمة التي تسػتيدؼ
تحديدان؛ ليعكس كيؼ تناثر أجمؿ ما في الككف ميتان ٌ
أم شيء.
ك ٌؿ شيء كال ينجك منيا ٌ
كيت ػػح ىنػػا أف مطمػػع القصػػيدة كػػاف عتبػػة كا ػػحة ليػػا ،تحػػدث فييػػا عػػف طبيعػػة الػػدمار

ينج منيا شجر كال ويؿ كال حجر ،كالمكت البارد الذم طاؿ ك ٌؿ شيء.
كالكيبلت التي لـ ي
كفي نفس ِّ
الديًكاف يستكقفنا المطمع الذم يقكؿ فيو الشاعر:
ش ُة عمى بقايا األرض
ها هي صورتُ ِك المنقو َ
ومبلمح ِك ال ّنافرةُ فيما تَبقّى من فضا
ُ
شبهين َّ
الصور
مس المعمَّق َة خمفّ ِك في ُّ
ال تُ
َ
الش َ
وال َّ
النوافذ المضيئ َة عبر الجدران

ميما تزينت أمريكا كاوفت مبلمح الغدر كالمكيدة كالوبث كحقدىا عمى العرب ،تبقى
مبلمحيا منفٌرة ،باعثة عمى ال جر كالصوب كالكره ليا ،فصكرتيا باتت كا حة ال تحتاج لمزيد
مف األقنعة ،فقد يكشؼ زيفيا لمعالـ ،كعكدىا كاذبة ،كعيكدىا زائفة ،فيي تحاكؿ أف تظير كالشمس
تبعث الحياة ك ِّ
لكنيا ال تيمثِّؿ سكل المكت كالدمار الذم تحممو لؤلبرياء ،فقد حمؿ نصر ا﵀
الدؼءٌ ،

الرؤية ،فقد جاءت
كيعمؽ ُّ
مطمعو العديد مف المؤشرات التي يستدؿ منيا القارئ عمى المعنى ،ي
معاني نصر ا﵀ كا حة كعميقة في مطالعو "كال نقصد بالعمؽ الغمكض كاإلبياـ كمعميات الفكر،

كانما نعني امتداد المعنى كثباتو أماـ الت،مؿ الفكرم ،فالمعنى ال يدرؾ كمٌو لمكىمة األكلى ،كاٌنما
يعطيؾ األديب طرفان منو ،تتعمؽ بو لدل ريبتؾ في التٌ،مؿ ،ثـ تحس بعد ذلؾ بدافع داومي قكم إلى

اح جديدة "( ،)1تحتاج لمبحث
النظر في ت،ممو
تكشفت لؾ فيو نك و
ٍ
إمعاف النظر فيو ،ككمما أمعنت ٌ
كالتفسير كالت،كيؿ.

كبنا نء عمى ما سبؽ نجد أف مطالع القصائد ت ٌمنت مداوؿ كمقدمات عتباتية نصية أثٍرت
و
و
النصكص ِّ
ُّ
بشكؿ واص ،فقد مثمت ركيزة أساسية قاـ عمييا
بشكؿ عاـ ،كالمعنى كالم مكف
الشعرية
الصمة بالعنكاف
ركريان لمكقكؼ عمى اليدؼ العاـ لمعمؿ اإلبداعي ،فجاءت كثيقة ِّ

النص ،كعنص انر
الوارجي ِّ
لمديكاف مف جية كبالنص الداومي مف جية أورل ،كقد أثبتت مدل فاعميتيا في إثراء
الداللة.
المعنى كتكسيع ٌ

( )1ف ػػي س ػػيمياء ال ٌش ػػعر العرب ػػي الق ػػديـ كد ارس ػػات أو ػػرل ،س ػػعد بكفبلف ػػة ،اتح ػػاد الكت ػػاب الج ازئػ ػرييف ،ط،2004 ،1
ص.22:
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المبحث الثّالث

العتبات الخمفيَّة

أوالً -الهوامش

كتابيان ييزيف ف اء
ال يمكف النظر إلى ىكامش النص باعتبارىا وطابان عفكيان ،أك ترفان
ٌ
دالليان مف منطمؽ القكة المفظية
النص ،بؿ يستدعي األمر استثمار ىذا الكجكد النصي استثما انر
ٌ
كاإليحائية ليذه العتبة التي توفؼ مف حدة التكتر الذم يعترم القارئ كىك يشرع في تمقِّي النص

األدبي ،فيي عتبة نصية ال تنفصؿ داللتيا عف داللة اإلىداء ،أك االستيبلؿ ،أك العنكاف ،أك ييرىا

مف العتبات النصية ،إنيا" ممفكظ لغكم أك سيميائي ،قد يككف كممة ،أك عبارة ،أك جممة ،أك مقطعان،

كيتحدد بككنو
نصي محدد،
ٌ
أك فقرة ،أك نصان ،أك عبلمة ،أك رقمان ،أك أيقكنان ،فميس لميامش حجـ ٌ
مرجعان جزئيان مرتبطان بالنص بشكؿ مف األشكاؿ"(.)1

لقد أعادت دراسة العتبات االعتبار لميامش "الذم ظ ٌؿ ال يمفك انر فيو ،بؿ مسككتان عنو؛
لنتبيف أف أىمية اليامش ال تقؿ عف أىمية المركز ،بؿ أف اليامش يمعب أحيانان دك انر حاسمان في
إحداث تعبيرات"( ،)2مف ش،نيا إ افة الكثير لمنص ،فيي ترسـ مبلمحو ،كتي ِّ
داللية أكلية
قدـ إشارات ٌ

تيؤىؿ القارئ لمكلكج إلى عالـ النص ِّ
الشعرم بشكؿ تدريجي ،فيي إحالة مرجعية إيحائية تيحيؿ إلى
دعمة لو ،كم ً
سان ىدة بو كم ً
حققىة لداللتو عمى
المتف ،كاستشيادات قائمة بذاتيا داوؿ المتفٌ ،
لكنيا يم ى
ي
ي
مستكل ح كره النصي.

كتتوذ اليكامش مف نياية النص مكقعان واصان بيا ك" تمحؽ بالنص اإلبداعي بصفة عامة

في أسفؿ الصفحة تيميشان كتذييبلن كالحاقان؛ إل اءة المتف المركزم ،كتفسيره مف جميع جكانبو:
االصطبلحية ،كمف جية أورل ،تي ِّ
فية ،ك
شكؿ اليكامش نصان
غكية ،ك ٌ
ٌ
يوية ،كالمعر ٌ
الدال ٌلية ،كالتار ٌ
المُّ ٌ
مكازيان مستقبل بذاتو ،عمى الريـ مف مكقعو في ىامش المتف"(.)3

( )1شعريػٌػػة الي ػكامش فػػي السػ ػ ػػرد القصصػػي المغربػػي مجمكعػػة (سػػكر أحمػػر) لنػػكر الػػديف كرمػػاط نمكذج ػان ،جميػػؿ
حمداكم.2013/4/14 ، www.doroob.com/?p=21072 ،
النص إلى العنكاف ،محمد بكيزة ،مجمة عبلمات في النقد ،النادم األدبي بجدة ،مج ،14ع 1425 ،53ى ػ،
( )2مف ٌ
ص.408 :
( )3شعريػػٌة اليكامش في السػ ػػرد القصصي المغربي مجمكعة (سكر أحمر).

141

إمكانية
كتوتمؼ عتبة اليكامش عف باقي العتبات النصية مثؿ اسـ المؤلِّؼ ،كالعنكاف في
ٌ
تكاجدىا أك ييابيا ،فيي كثي انر ما تغيب عمى العكس مف بقية العتبات النصية ال ركرية لمنص التي

تيثبت ح كرىا الفعمي عمى جنباتو.

فنجد نصر ا﵀ استح ر ىذه العتبة في بعض دكاكينو؛ نظ انر لككنيا "إ افة تي ِّ
قدـ لمنص
قصد تفسيره أك تك يحو ،أك التعميؽ عميو بتزكيده بمرجع يرجع إليو"( ،)1في حيف تفتقد دكاكينو

األورل ىذا التكاجد ،فمف الدكاكيف التي برزت فييا اليكامش " الفتى َّ
النهر ..والجنرال ،نعمان
الداخل ،بسم األم واالبن ،حجرة َّ
يسترد لوني ،المطر في َّ
الناي ،لو َّأنني مايسترو ،عمى خيط نور
مفتاحية لمقبض عمى زماـ المعنى ،فكانت
هنا بين ليمين" ،كاشتممت ىكامش نصر ا﵀ إشارات
ٌ
بمثابة ويط مشدكد بيف النص كآفاؽ المعنى.

كي،تي النص اإلبداعي "محاطان بسكر فاصؿ بيف نصيف :نص أساس ،كنص ممحؽ.
فاألكؿ يي ِّ
شكؿ مرك انز بؤريان كنككيان ،كالثاني ييمثِّؿ نصان محيطان ،ي،وذ كجكده الحقيقي بكجكد األكؿ،
،كيمية"(.)2
شعاعية ،تتمثؿ في اإل اءة التك
كتكاممية كا
جدلية
يحية كالتفسيرٌية كالت ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
كالعبلقة بينيما ٌ

كبمطالعة ىامش القصيدة التي نحف بصددىا "نعمان يسترد لوني" الحظنا احتكاءه عمى

عبارة ":نعمان بالعربيَّة تعنيَّ :
مدومية
الرؤية لدينا ب،نو كاف عتبة
الدم" ،كبالنظر إلى اليامش تت،كد ُّ
ٌ
لمنص ،حيث تدكر فكرة ِّ
الديكاف ب،كممو عف نعماف كق يتو ،فميس يريبان أف يككف المعنى ىك الدـ
الذم جاء متناث انر في جنبات القصائد ،فتت ح مف وبللو مقصدية الشاعر مف اوتيار اسـ نعماف
بالذات؛ ألنو الركيزة األساسية التي قاـ عمييا ِّ
كبالرجكع
الديكاف ،كالمعني المحكرم لمعمؿ اإلبداعيٌ ،

إلى عممية التحميؿ السابقة ِّ
لمديكاف نممس مدل العبلقة الكطيدة بيف اليامش كالنص ،حيث مثؿ
نعماف رحمة لمعذاب ،كالت حية ،كالمنفى ،كال ياع ،كالتشريد ،كرحمة لمجريمة النكراء التي ارتكبتيا
عماف بحؽ الفمسطيني ،ككيؼ أراقت دماءه ،كنستطيع أف نشتـ رائحة المكت التي تناثرت في

ِّ
الديكاف كأكد عمييا اليامش ،فنجده يقكؿ:

باسق
رج ٌل
ٌ

()3

عم
ودم بر ُ
ٌ

النص إلى المناص ،ص.127 :
( )1عتبات جيرار جينيت مف ٌ
( )2شعري ػػة اليكامش في السػ ػػرد القصصي المغربي مجمكعة (سكر أحمر)
( )3نعماف يسترد لكنو ،ص.30 :
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كنجد في ِّ
الجبمية" ،كىذا ما ييثبت أف عماف
السمط :إحدى مدن األردن
َّ
الديكاف ذاتو تعريفان بػ" ّ
كانت مسرح األحداث الدامية كالمجزرة األليمة ،فنجده يقكؿ:
الجبل
هنا في
ْ

()1

العشب
ُ
ُ
حيث يجتمعُ
ات
تندفعُ الطائر ُ
وتبتكر
األرض صخ ارً جديداً
ُ
ُ
مد اليكامش إلى تقديـ تصكر أكلي ييسعؼ القارئ في التحميؿ يككف نقطة انطبلؽ جديدة
تى ٍع ي
نحك النص ،إذ ىي وطاب مفكر فيو مف قبؿ المبدع ،كيكاجيو المتمقي قبؿ كلكجو العمؿ اإلبداعي
أكليان قد ييثير أسئمة يمسبقة ييجيب عنيا النص بعد القراءة ،فقد عمؿ" اإلبداع
سـ لديو انطباعان ٌ
إذ ىي ٍر ي
ِّ
الشعرم الحداثي عمى جعؿ اليكامش عتبة قرائية مشحكنة بصيغ تكظيفية تم ٌكنيا مف أف تككف

الصكرم لمنص ،كيدت اليكامش عبلمات بصرية أيقكنية تتطمٌب
عنص انر ميمان في بناء الف اء ُّ

قكية بيف المتف كاليامش"(.)2
جيدان لمقراءة كالت،كيؿ مما ك ع القارئ في عبلقة ٌ

كىذا ما نجده في ديكاف" فضيحة الثَّعمب" حيث جاء في اليامش" جورج :إنسان نبيل

ليس لي عبلقة بجورج بوش" ،لقد جاء اليامش عتبة حقيقية لمنص ،حيث دار ِّ
الديكاف حكؿ وبث
حيميا ،فيي ذات قناع تستتر كراءه ب،فعاليا الدامية المتعطشة لدماء الفمسطينييف
أمريكا كمكرىا ك ٌ
فحينما يذكر جكرج يك ح لمقارئ أف المقصكد ليس الرئيس جكرج بكش األمريكي الوادع ،كانما
إنساف آور نبيؿ ال يوكف ،كال عبلقة لو بوبث الثعالب ،كربما ذكر جكرج ىنا فيو تعريض بجكرج

الرئيس األمريكي كما فعمو ،فيناؾ جكرج الطيب اإلنساف ،كلعمو أراد جكرج حبش ،كىناؾ جكرج
ِّ
الذئب ،فنجده يقكؿ:
كيف نخون المدينة هذ الميمة يا "جورج".
لقد جاء اليامش تعريفان كاي احان لما يقكؿ النص ،كمؤكدان لمفكرة كالمعنى التي تناثرت

حكلو ،كفي ديكاف " بسم األم واالبن " ييطالعنا ىامش قصيدة " في حديثها عن غربتها" ،عبارة "
رين :منطقة في غور األردن" يي ِّ
ؤكد مف وبلليا عمى اليجرة القسرية لمفمسطينييف الذيف
غور ِن ْم ْ
نزحكا عف ببلدىـ كرىان كقي انر ،فنجده يقكؿ:

( )1نعماف يسترد لكنو ،ص.44 :
( )2شعرية ُّ
النصكص المكازية.
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في الطّري ِ
رين)
ق إلى "(غور ِن ْم ْ

()1

ري َح ِة األهل في ِّ
كل شي ن ار
ك ّنا ُنفتِّش عن ْ
....
وعن َخبرٍ عن ٍ
ببلد
ِ
وعن َعتِْم هذا الر ِ
الطويل
حيل
ّ
ييحيمنا اليامش إلى عذابات المنفى كالتيجير التي حمت بالفمسطيني ،ف ،حت مف نصيبو
كيبلت النكبة كالتشريد ،فمنيـ مف لج ،إلى األردف يحتمي بو لعمٌو يجد فيو الح ف الدافئ الذم
يحتكيو ،كفي طريقو يبحث عف األىؿ كاألحباب ممف يادركا الديار.

الم ِّؤلؼ ،تيساعد المتمقي عمى إدراؾ ما ييريد
ي،تي اليامش كممات أك جمؿ موتارة بعناية مف ي
الشاعر طرحو مف أفكار ،فيطالعنا ىامش قصيدة "نسا صغيرات" مف ديكاف " مرايا المبلئكة"

بالعبارة " عمر الجدة في حزيران 4 ،1967سنوات ،عمر األم في االنتفاضة األولى 4سنوات،
عمر البنت في االنتفاضة الثَّانية  4أشهر" بقراءة اليامش يتٌ ح لنا مدل المعاناة التي يجنييا

الفمسطيني سكاء ِّ
مر
النساء أك الشباب أك األطفاؿ جراء العدكاف الغاشـ كالنكبات المتتالية عمى ِّ

أف يعمر
ِّ
السنيف ،فإيماف حجك طفمة بريئة لـ تيرحـ طفكلتيا ،كجاء اليامش ييؤكد ذلؾ حيث بيف ٌ
الكركد عمرىا أربعة شيكر ،فنجد الشاعر يقكؿ:
قد
سمعت عن الورد يمضي إلى موتي مسرعاً
ُ

()2

كطفولتنا
الدما تُغطي ِ
أس َّرتنا
إلى ْ
أن ر ُ
أيت ّ َ

فمػػكت الطِّفمػػة الش ػييدة فػػي الػ ِّػديكاف ي ػرتبط بق ػ ٌػية كبػػرل ،كيعكػػس م،سػػاة شػػعب ،حيػػث جػػاء
مك ػػكع جميػػع قصػػائد الػ ِّػديكاف "المػػكت" ،كبالػػذات مػػكت طفمػػة فمسػػطينية شػػييدة ،كىػػي لػػـ تبمػػغ مػػف
العمر إال أربعة أشير ،أم أف القصائد في نياية المطاؼ ،تي ِّ
شكؿ يبنية كاحدة متكاممة.
أم ػا فػػي قصػػيدة "الح لوار األخيللر قبللل مقتللل العصللفور بللدقائق" مػػف دي ػكاف "الفتللى َّ
النهللر..
ٌ
والجنرال" يطالعنػا فػي اليػامش عبػارة " جيفلا ار غلزة :أحلد أبطلال المقاوملة فلي غلزة" ،كأراد نصػر ا﵀

( )1بسـ األـ كاالبف ،ص.14 :
( )2مرايا المبلئكة ،ص.59 :
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الشػييد محمػػد محمػػكد مصػػمح األسػػكد كىػػك قائػػد إلحػػدل المجمكعػػات المقاتمػػة فػػي منظمػػة طبلئػػع

المقاكمػة الشػعبية ثػـ فػي الجبيػة الشػعبية لتحريػر فمسػطيف ،نفٌػذ مػع مجمكعتػو عػدة عمميػات جريئػة
ػاط مكث و
وبلؿ بدايات العمؿ المسمح أكقفت سػيؿ ال ُّػزكار الصػياينة لقطػاع يػزة ،قػاـ بنش و
ػؼ فػي إعػداد
ٌ
ياديػان فػػي التٌصػػدم لموططػػات إسػرائيؿ التػػي
المجمكعػػات العسػػكرية ،كتػػدريبيا ،كتثقيفيػػا ،لعػػب دك انر ر ٌ
استيدفت تيجير سكاف يزة مف وػبلؿ تنظػيـ المظػاىرات كاإل ػراب ،استشػيد فػي  1973/3/9إثػر
مكاجية مسمحة مع الجيش اإلسرائيمي ،فنجد الشاعر يقكؿ:
ش ِ
باب
صباح
صباح ألحمى ال ّ
ٌ

()1

لجيفا ار
يزل يانعاً في عيون الصبايا....
لم ْ
ِ
مال
ويمحو خطى
الر ْ
الجند _ بالدَّم _ َ
فوق ّ

لقػػد جػػاء الػ ِّػديكاف حكايػػة عػػف المقاكمػػة ،كاستبسػػاليا فػػي الػ ِّػدفاع عػػف الػػكطف ،كتنفيػػذ العمميػػات

ػػركرية لفي ػػـ ال ػػنص

لصػ ػييكني ،كىك ػػذا "وط ػػاب اليػ ػكامش يبني ػػة مناص ػػية
الجياديػ ػة ػػد المحت ػػؿ ا ُّ
فنيػان كفكرٌيػان
كيثريػو ٌ
قكيػو ،ي
كتفسػيره كت،كيمػو ،كىػك وطػاب مػاكرائي يع ػد الػنص السػردم األسػاس ،ي
كي ٌ
كجماليان ،كىك بمثابة حكاش لمنص ،إذ تيؤطر ىذه الحكاشي اليامشية المعنى أك تكجيػو سػمفان،
كذىنيان
ٌ
ٌ
كيحػػاكؿ الكاتػػب م ػػف وبلليػػا أف يوفػػؼ م ػػف درجػػة الغمػػكض

ُّ
النصكص"(.)2

التػػي بات ػػت تشػػتكي مني ػػا

بع ػػض

كيطالعنػػا فػػي نفػػس الػ ِّػديكاف فػػي قصػػيدة "الفتلللى َّ
النهلللر ..والجنلللرال" عبػػارة "داللَّ :
الشلللهيدة

الفمسلطينية دالل المغربلي" كىػي فمسػطينية األصػؿ كلػدت عػاـ  1958فػي موػيـ البلجئػيف صػب ار
َّ

شػاركت فػي عمميػة عسػكرية بػػإسرائيؿ فػي  14مػارس  1978مػع مجمكعػة ديػر ياسػيف ،كقامػت
باوتطاؼ باص كاف متكجيان مف حيفا إلى تؿ أبيب كاستشيدت في تمؾ العممية ،ككانػت عمػى قائمػة

الجثاميف التي طالب بيا حزب ا﵀ المبناني في إطار صفقة لتبادؿ األسػرل أيبرمػت مػع إسػرائيؿ فػي
 ،2008فنجد ال ٌشاعر يقكؿ:

( )1الفتى النير ..كالجنراؿ ،ص173 :

( )2اليػ ػ ػكامش ف ػ ػػي الوط ػ ػػاب الركائ ػ ػػي العرب ػ ػػي ،جمي ػ ػػؿ حم ػ ػػداكم،2007/4/30 ،alolymp.niceboard.com ،
.17:55
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شهيد
وهذا
نشيد ال َ
ُ

()1

طبريَّةْ"
نهار األغاني عمى ضفتّ ْي " َ
وهذا ُ
وهذي مراكب حيفا

وهذي صواري "دالل"
ييسطٌر شيداء المقاكمة أسمى آيات الكفاء لمكطف ،كيتناصر ىامش القصيدة مع متف النص

النص ،فيك" يبنية
في تدعيـ ىذه الفكرة ،فنجد اليامش محمبلن بدالالت المعنى المسككت عنو في ٌ

البنية اليامشية الصغرل لك
البنية النصية الكبرل ،كىذه ي
نصية مستقمة تتفاعؿ بنيكيان كدالليان مع ي
()2
لتمو ت عف محكي فرعي داوؿ المحكي األصمي".
نصيان ٌ
امتدت ٌ
أما في ديكاف " لو أنَّني كنت مايسترو" فجاء في ىامش قصيدة "هنا " عبارة " صياغة

أخري لبيت المتنبي" ،كييشير نصر ا﵀ فيو إلى بيت المتنبي الذم قاؿ فيو:

فعمللللللللى أي جانبيللللللللك سللللللللوف تميللللللللل

وسلللللللوى اللللللللروم خملللللللف ظهلللللللرك روم

كىك بيت مف قصيدة قاليا المتنبي يمدح سيؼ الدكلة كيشكره عمى ىدية بعثيا إليو ،ككتب

إليو بيا سنة  351ىػ ،أما نص نصر ا﵀ جاء فيو:

الر ِ
وم
ال
كان
وم سوى ُّ
خمفك ،ما ز َ
َ
َ
(وما َ
خمفكُ ،ر ٌ

()3

قل لي إذن
تمي ُل؟!!).
أي ج ْن َب ْي َك
فعمى ِّ
َ
سوف ْ

بالنظر إلي نص نصر ا﵀ يتبادر إلى ِّ
الذىف التساؤؿ التالي :ىؿ أراد الشاعر مف كراء
ٌ
نصو الث ناء كالمدح أـ ىناؾ معنى أبعد مف ذلؾ نستطيع أف نممسو بالكقكؼ عند بيت المتنبي
ٌ
(الركـ) ،كالتصدم ليـ ،في حيف تآمر بقية الحكاـ
تفرد سيؼ الدكلة كحده بمحاربة ُّ
يت ح لنا كيؼ ٌ
الركـ ،كتعاكنيـ معيـ
العرب كالمسمميف عميو بتركو كحيدان في حربو معيـ ،كاقامة عبلقات كدٌية مع ٌ
د سيؼ الدكلة تكددان إلييـ كاتقاء لشرىـ ،كقد قصدىـ المتنبي بقكلو" :ومؼ ظيرؾ ركـ " كييعيد

التاريخ نفس الحدث مع تغير العدك كىك (إسرائيؿ) ،فالفمسطيني كحده يحمؿ ىـ التصدم ليذا
العدك الذم ييدد كياف األمة ،في حيف يتواذؿ حكاـ العرب كالمسمميف عف مسئكلية ِّ
الدفاع عف

النير ..كالجنراؿ  ،ص.304 :
( )1الفتى ٌ
( )2اليكامش في الوطاب الركائي العربي.
( )3لك أنني كنت مايسترك ،ص.157 :
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الصييكني ،كك،ف القصيدة قائمة عمى المشابية
كىميان مع الكياف ُّ
فمسطيف كشعبيا ،كيقيمكف سبلمان
ٌ
في الحدث مع المفارقة في الزمف كالعدك ،فنجد مدل ترابط اليامش مع فكرة الشاعر في ِّ
الديكاف
تغيير نكاميس الككف لك كاف مايسترك ،فاستحؽ اليامش أف يككف عتبة ليا مف األىمية
كىي ٌ
الكثير.
أما ديكاف " عمى خيط نور هنا بين ليمين" فجاء في ىامش قصيدة " غويا" عبارة " لوحة

رساـ كنقٌاش إسباني،
الفنان االسباني فرنشيسكو غويا( :مذبحة الثالث من أيار ،ماي) ،يكيا ٌ
السياسية كاالجتماعية في أكقاتو ،تت ٌمف أعمالو صكر لطبقة النُّببلء
عكس فنو اال طرابات ِّ

اإلسبانية كأحداث تاريوية مثؿ :لكحة "الثالث مف مايك  ،)1(" 1808فنجد ال ٌشاعر يقكؿ:
أكثر قد سقطوا في ثو ٍ
الحصان
ذاك
ان َّ
ولكن َ
ْ
عشر ضحايا و ُ
ُ
اقف في َّ
مان
و ٌ
الز ْ

ِ َّ ِ
ِ
ش ِ
هر
صاحب ذاك
ولكن
َّ
المِّر من ّ
َ
القميص بمذبحة الثالث ُ
أيار يصر ُخ في ِ
لوحت ْك

()2

أموت
لن
ْ

( )1تعكس المٌكحػة المذبحػة التػي حػدثت فػي أسػبانيا بحػؽ أفػراد بسػطاء قػامكا بػاالعتراض كالثٌػكرة عمػى يػزك نػابميكف

لببلدىـ ،.امتػدت الثٌػكرة لتصػؿ إلػى سػاحة بيرتػا ديػؿ سػكؿ كىنػاؾ حػدثت المذبحػة .حيػث قػاـ ويالػة نػابميكف المماليػؾ

كؿ ىؤالء البسػطاء مػف باعػة كجػكاليف كأفػراد عػادييف لػـ يتقبمػكا حكػـ نػابميكف ،أيصػدر حينيػا قػ ار انر بإعػداـ
كجنكده بقتؿ ٌ

السػبلح حتػى لػك كػاف الس ٌػبلح سػكينان ،عنػدما تحػررت أسػبانيا مػف الغػزك النػابميكني بعػد ومػس سػنكات،
ٌ
كؿ مػف حمػؿ ٌ
كػػاف عمػػى يكيػػا كرسػػاـ لمممػػؾ أف ييومػػد لحظػػة مػػف لحظػػات الثٌػػكرة األسػػبانية فػػي لكحػػة مػػف لكحاتػػو تعكػػس البطكلػػة

ػالنفس فػػي سػػبيؿ الػػكطف ،عمػػى أف تكػػكف ال ٌشوصػػية المحكريػػة فػػي المكحػػة ىػػي الممػػؾ كىػػك يحػػارب بػػيف
كالتٌ ػػحية بػ ٌ
الركح األسبانية في لكحة تعبر عف تاريخ األمة كلكف يكيا
الجمكع كثائر لتحرير كطنو ،كأف ي ع القكمية األسبانية ك ٌ

رسـ مػدنييف أبريػاء ييػر معػركفيف ينتظػركف تنفيػذ حكػـ اإلعػداـ فػي الثالػث مػف مػايك ،كص ٌػكر يكيػا لحظػات المعركػة
بريشػػة ترسػػـ أدؽ التٌفاصػػيؿ ،حيػػث صػ ٌػكر انفعػػاؿ رجػػؿ يجثػػك عمػػى ركبتيػػو ظيػػر عميػػو الفػػزع كالوػػكؼ كنظػرات األمػػؿ
كاالستعطاؼ ب،ف يرحمو الجنكد كجاء المشيد لحظة انتصار لمرجؿ أماـ الجنكد ريػـ أنفيػـ ،كأصػبح الثالػث مػف مػايك

رسػاـ
رم انز لتمؾ األمـ المجنكنة كتمؾ اإلنسانية المجنكنػة التػي سػقطت فػي ىاكيػة مػف جنػكف القتػؿ كعشػؽ ال ٌػدماء كأم ٌ
يريػػد توميػػد ذكػػرل تمػػؾ المحظػػات المجنكنػػة يسػػتميـ تصػػكر يكيػػا فػػي الثالػػث مػػف مػػايك ،ينظػػر :الثالػػث مػػف مػػايك،
https://mamdouha.wordpress.com/2012/11/10

( )2ويط نكر ىنا بيف ليميف /ص.208 ،
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لقد حمؿ اليامش المعنى الذم أراده نصر ا﵀ ،فحمؿ قصيدتو معاني لكحة يكيا" مذبحة
بإمكانية الحدكث مرة أورل في أم زماف
الثالث" ب،نيا كعيد ينتظر ،كاجتياح كارد ،كاحتماالت قائمة
ٌ
ِّ
سيما فمسطيف المحتمة التي
كأم مكاف ،فالبمداف العربية باتت تغطييا دماء األبرياء كالمظمكميف ،كال ٌ

كلكنو ترؾ باب األمؿ مكصدان عمى الجراح ينبعث منو شعاع
يسقط فييا ك ٌؿ يكـ شييد تمك شييدٌ ،
أمؿ يحممو ذاؾ الحصاف العربي األصيؿ؛ ليرفع مشاعؿ التحرير ،كىك اليدؼ السامي المشترؾ بيف
يكيا كنصر ا﵀ ،فغكيا ترؾ رجبلن بقميص أبيض في لكحتو عكس مف وبللو جميع المشاعر التي
تجتاحو مف ألـ كأمؿ ،كنصر ا﵀ في قصيدتو ترؾ الفتي العربي صامدان أماـ كؿ ىذا الطُّغياف

كالعداء كالقتؿ.

كفي ىامش قصيدة " َّ
الرابعة" مف ديكاف "المطر في َّ
الداخل " نجد عبارة " تنتشر
الزهرة َّ

كبينت عممية التحميؿ أف المطر ىك دماء الفمسطينييف،
الغربان بصورة ممحوظة في عدن" كقد سبؽ ٌ
السكداء التي تنذر
كأف الشاعر تمنى أف يككف لو كطف يشبو عدف اليمف،
كلكف يرباف الف اء ُّ
ٌ
ُّ
بالشؤـ كالحيرة كالقمؽ ،تحكؿ بينو كبيف تحقيؽ حممو ،فنجده يقكؿ:
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()1

تقولين لي:

ِ
عينيك
عشب
الذين رموا
إن كل
ّ
َ
َ
ِ
الز ِ
مان
عبر ّ
بالنارِ والخوف َ

غربان هذا الفضا .
هم اآلن
ُ
كفي ديكاف "حجرة َّ
الناي" نجد ىامش قصيدة" ريشة" جاء فيو عبارة "فيمم "فورست غمب"
الريشة مف أجمؿ مشاىده" حيث يقكؿ:
كيعتبر مشيد ِّ
أركض
أركض (فورست)
ْ
ْ
دسها في دفتر
والريش ُة البيضا ُ التي َّ
ِ
خريف الب ار ة
لم تكن سوى

لقد استح ر نصر ا﵀ في عتبة اليامش مشيدان لريشة تورج مف الكتاب ،تطير مع

الرياح ،تتمايؿ كتتراقص بوفة في الف اء ،لتيبط عمى قدـ "فكرست يامب" الذم ابتمي بعاىة دائمة
ِّ

الصمكد كاإلصرار كالتٌشبث ،في ِّ
كؿ نكاحي الحياةٌ ،إنو يدعك
كداء ال دكاء لوٌ ،
فقدـ نمكذجان في ٌ
السكداكية
إلى التٌفاؤؿ كاإليجابية كمقابمة الحياة بابتسامة ،كفي نفس الكقت ىك يارؽ في نظرتو ٌ

فالديكاف يعكس حالة الحزف التي تعترم ال ٌشاعر ،تماما كحالة " فكرست
لمحياة ،كىنا تكمف المفارقةٌ ،
لكف مف بيف أحزانو كآالمو ينبعث األمؿ كريشة جميمة تحمؽ باألعالي ،ف،راد أف حياة
يامب"ٌ ،
الريح ،كك،ف "فكرست" ال يممؾ مف مقكمات الحياة سكل
اإلنساف ال تساكم شيئان كريشة في ميب ٌ
الركض كالجرم .

ب،ف عتبة اليكامش ال تق ٌؿ أىمية عف ييرىا مف
كت،سيسان عمى ما سبؽ ،يتبيف لنا ٌ
النص ،إلى جانب
قكية عمى متف ٌ
نصي ،كاحالة مرجعية ،كداللة ٌ
العتبات لما تت منو مف وطاب ٌ

أف تككف عتبة دوكؿ إلى النص؛ الرتباطيا الكثيؽ بالعمؿ اإلبداعي ،كتعا دىا
استحقاقيا كبجدارة ٍ
الداللة ،كىذا ييثبت لنا أف الكاتب كا وع تماـ الكعي بما يكتب ،كأنو
معو يبغية تك يح المعنى كاثراء ٌ

قد أحسف الربط بيف عتبات دكاكينو ،مما جعؿ تمؾ العتبات تتآزر كتنسجـ؛ لتؤدم ما ك عت مف

أجمو مف أىداؼ ،فجاءت ىكامشو " لغرض التكثيؽ كالشرح كاإلحالة كالت،ريخ المرجعي" "...كمظي انر

مف مظاىر التجريب كالحداثة ،ييدؼ إلى ومؽ نص مجاكر ،يتفاعؿ مع المتف النصي حكا انر،
كتناصان ،كتوييبلن ،كتجسيدان لممعرفة الومفية التي ينطمؽ منيا الكاتب؛ إلشراؾ القارئ في تفكيؾ

الداوؿ.91 ،
( )1المطر في ٌ
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النص كتركيبو ،مف وبلؿ فيـ شفرة النص الثقافية كالمرجعية كالفنية"( ،)1فيتعمؽ اليامش بالمتف،
حيث يوطٌو الشاعر في أسفؿ الصفحة كيترؾ لمقارئ حرية قراءتو ،أك تركو ببل قراءة.

ثانياً -المناص َّ
النشري" االفتتاحي"

لم ػػا ك ػػاف المن ػػاص النش ػػرم ى ػػك" كػ ػ ٌؿ اإلنتاج ػػات المناص ػػية الت ػػي تع ػػكد مس ػػؤكليتيا لمناش ػػر
ٌ
المنو ػػرط ف ػػي ص ػػناعة الكت ػػاب كطباعت ػػو ،إذ تتمثػ ػؿ ف ػػي الغ ػػبلؼ ،الجػ ػبلٌدة ،كمم ػػة الناش ػػر ،الحج ػػـ،

السمسمة"( ،)2أرل مف األىمية الكقكؼ عند عتبة النشػر؛ لمعرفػة مػدل إسػياميا فػي إثػراء الػنص ،فػي
ِّ
ػػكء بعػػض التسػػاؤالت التػػي تطػػرح نفسػػيا ،ىػػؿ المنػػاص النشػػرم عتبػػة ليػػا مػػف األىميػػة مػػا لمعتبػػات

أف كجكدى ػػا
األوػػرل كم ػػا م ػػدل فاعميتي ػػا فػػي إنت ػػاج ٌ
النص ػػكص كى ػػؿ يمكػػف االس ػػتغناء عني ػػا أـ ى
رب الزب
لػ ٍػـ يعػ ٍػد االىتمػػاـ قاص ػ انر عمػػى الػػنص اإلبػػداعي فقػػط ،بػػؿ أصػػبحت" العنايػػة تشػػمؿ مجمػػكع
مظاىره كنتاج بدءان مف الحجـ مرك انر بنكعيػة الػكرؽ كالتِّقنيػات الطِّباعيػة المكظفػة فػي تنظػيـ الصػفحة

يعد المعركض نصان
كانتياء بالغبلؼ كتركيبو العبلمي البصرم" عناكيف ،صكر ،رسكـ ،ألكاف" إذ ٍلـ ٍ
فقط ،بػؿ ىػك إلػى جانػب الػنص ف ػاء صػكرم شػكمِّي ال يومػك مػف داللػة ،ىػذه ال ٌػدالالت قػد تحكميػا
كلكني ػػا تبق ػػى م ػػع ذل ػػؾ كاردة ألف االعتب ػػار التكاص ػػمي م ػػع
ػدية يمن ػػتج الوط ػػاب أك ال تحكمي ػػاٌ ،
مقص ػ ٌ
القػػارئ ال يحكمػػو الش ػرط الت ػداكلي فقػػط ،بػػؿ تحكمػػو إلػػى جانػػب ال ازمػػات الفعالي ػة التبميغي ػة حيثيػػات
تسكيقية مح ة"(.)3

السمطة المالية
السمطة االقتصادية ،لمعمؿ اإلبداعي ،أم أنيا ُّ
جسد "عتبة الناشرُّ ،
تي ٌ
المتحكمة في إيصاؿ العمؿ اإلبداعي إلى الجميكر/القارئ ،كتو ع عممية النشر لنظرية التكاصؿ
عامة ب،طرافيا الموتمفة المؤلِّؼ ،الناشر ،القارئ"( ،)4حيث ييسطٌر المؤلِّؼ كمماتو مف كىج مشاعره،
كيبثييا مف كاقع تجربتو عبر رسائؿ محددة ،يطمقيا صكب القارئ ،كيعمد إلى نقؿ ما ش ٌكمو مف
عكالـ كرؤل موتمفة لمحياة عف طريؽ كتاب مطبكع يككف حمقة كصؿ بينو كبيف القارئ ،مف ىنا

ت،تي أىمية الناشر كدكر النشر ،حيث تيسيـ في إوراج العمؿ األدبي في صكرتو ِّ
النيائية مف حيث
الجبلدة مما يعمؿ عمى ظيكر المؤلؼ إلى
كسمكو ،كنكع الوط ،ك ٌ
عدد صفحات الكتاب ،كطكلو ،ي
( )1شعري ػػة اليكامش في السػ ػػرد القصصي المغربي مجمكعة (سكر أحمر).
النص لممناص ،ص.45 :
( )2عتبات جيرار جينيت مف ٌ
( )3الشكؿ كالوطاب مدوؿ لتحميؿ ظاىراتي ،ص6 :
( )4شعرية النصكص المكازية ،ص.187 -186 :
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العالـ الحقيقي ك ُّ
النكر ،فتيسيـ في صناعة الكتاب أكالن ،كتركيجو ثانيان ،كتكسيع داللتو ثالثان ،مف
و
الرمكز يير المُّغكية التي قد يككف ٌمنيا الناشر ِّ
بشكؿ عاـ ،أك صفحة الغبلؼ
لمديكاف
وبلؿ ُّ
و
بشكؿ واص ،فالفف التشكيمي لمغبلؼ ال ييشترط فيو أف يككف مف إبداع المؤلِّؼ ،فكثي انر ما
الجبلدة
ك ٌ
يترؾ اوتيار لكحة الغبلؼ لمناشر.

كفنيان ،حيث تقع
كتتكقؼ عتبة "المناص النشرم" عند ما يتعمؽ بإوراج الكتاب
طباعيان ٌ
ٌ
حيز " ك ٌؿ ىذه المنطقة الف ائية،
مسؤكلية ىذا اإلوراج عمى الناشر كمساعديو ،حيث تدوؿ ٌ
ٌ
لمناشر أك أكثر دقة
كالمادية مف النص المحيط التي تككف تحت المسؤكلية المباشرة كاألساسية ٌ

لمنشر"( ،)1بكصفيا عتبات قرائية كعبلمات نصية ميمةِّ ،
لكؿ منيا قراءاتيا الواصة بيا.
كايتي:

كلقد اوتمفت دكر النشر التي اعتمد عمييا إبراىيـ نصر ا﵀ إلوراج دكاكينو ِّ
الشعرية فجاءت
الديوان

دار النشر

سنة النشر

انًطر فً انذاخم

انًؤسسح انعرتٍح نهذراساخ ٔانُشر/تٍرٔخ

1982

َعًاٌ ٌسررد نَّٕ

انًؤسسح انعرتٍح نهذراساخ ٔانُشر

1884

انفرى انُٓرٔ ..انجُرال

دار انشرٔق نهُّشر ٔانرّٕزٌع/عًاٌ

1987

فضٍحح انثعهة

دار انشرٔق نهُشر ٔانرٕزٌع

1993

شرفاخ انخرٌف

انًؤسسح انعرتٍح نهذراساخ ٔانُشر

1997

كراب انًٕخ ٔانًٕذى

انًؤسسح انعرتٍح نهذراساخ ٔانُّشر

1998

تسى األو ٔاالتٍ

انذار انعرتٍّح نهعهٕو َاشرٌٔ

1999

يراٌا انًالئكح

انًؤسسح انعرتٍح نهذراساخ ٔانُشر

2001

حجرج انُاي

انًؤسسح انعرتٍح نهذراساخ ٔانُشر

2007

نٕ أًَُ كُد ياٌسررٔ

انذار انعرتٍح نهعهٕو َاشرٌٔ/عًاٌ

2009

عهى خٍظ َٕر ُْا تٍٍ
نٍهٍٍ

انذار انعرتٍح نهعهٕو َاشرٌٔ

2012

النص لممناص ،ص.44 :
( )1عتبات جيرار جينيت مف ٌ
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نبلحظ أف ىناؾ ثبلث دكر لمنشر تعاقبت عمى إوراج دكاكيف نصر ا﵀ ،حيث تكجد العديد

الدكر بالذات ،ىؿ ُّ
مف دكر النشر األورل ،فما السِّر كراء اوتيار ىذه ُّ
الشيرة كالسُّمعة الطيبة التي

تتمتع بيا ىي السبب كراء ذلؾ ،أـ جكدة المطبكع ك ِّ
المصداقية كالنزاىة
الدعاية لو ،أـ
ٌ
دكرىا كعتبات أسيمت في بناء عكالـ نصر ا﵀ جدير بنا التكقؼ عندىا ،كالبحث ومؼ جدرانيا
كلمعرفة

لمكصكؿ إلى المعرفة بيا ،كبالكقكؼ عند دار ُّ
الشركؽ نجد أنيا" أحد دكر النشر العربية ،كىي ناشر

السير كالمذكرات ككتب التىاريخ كالفمسفة كالعمكـ االجتماعية ك ِّ
الديف كالفكر
عاـ لمكتب السياسية ك ِّ
القكمي كالكتب الفنية المصكرة ككتب األطفاؿ ،كلدار ُّ
الشركؽ شبكة تكزيع كاسعة كككبلء في معظـ

أنحاء العالـ"( ،)1فتعمؿ عمى استقطاب الكتاب مف جميع األنحاء ،كتقكـ بنشر مؤلفات كبار يكتاب

العربية مثؿ" نجيب محفكظ ،محمد حسنيف ىيكؿ ،عبد الكىاب البياتي ،زكي نجيب محمكد ،تكفيؽ

الحكيـ ،محمد الغزالي ،يكسؼ إدريس ،صبلح عبد الصبكر ،أنيس منصكر ،محمد سيد طنطاكم،
الشركؽ ترجمات بعض الكتب مف ِّ
فاركؽ جكيدة ،كما تنشر دار ُّ
كؿ المُّغات العالمية"(.)2

مف ىنا ي،تي اىتماـ نصر ا﵀ باوتيار دار النشر ،فدار ُّ
الشركؽ مف أىـ المؤسسات
النشرية التي تتعاقد مع المؤلِّفيف الكبار ،كتيمثِّؿ بؤرة اتصاؿ مركزية ما بيف الشاعر كالقراء.
تو ع عممية اإلوراج إلى االتفاؽ المباشر بيف الشاعر كدار النشر ،فيو ع العمؿ

األدبي إلى قانكف "العرض كالطمب" التي بمكجبيا يصبح ىذا العمؿ سمعة يتحكـ في عر يا أكثر
مف جية فقد كفرت "كسائؿ الطِّباعة ،كالتصكير ،كالنسخ ،جميع أسباب انتشار الوطاب المطبكع،
بمراعاة أبسط جزئيات العرض كتفاصيؿ القناة المعتمدة لمعرض سكاء في مجاؿ الطِّباعة كالنشر،

أك في مجاؿ اإلعبلف التجارم كالفنكف المستغمة لمقنكات السمعية البصرية"(.)3

كبالكقكؼ عند المؤسسة العربية ِّ
لمدراسات كالنشر نجد أنيا" أوذت عمى عاتقيا نشر

األعماؿ الفكرية الجادة الممتزمة بق ايا األمة العربية كعمى رأسيا الق ية المركزية ،ق ية
فمسطيف ،فكاف كتاب تاريخ فمسطيف الحديث باككرة إصدارات الدار ككاف ليذا الكتاب ،كقعان ممي انز
السياسية العربية"( ،)4كلعؿ االوتيار ليذه الدار بالذات جاء مف ىذا المنطمؽ
في األكساط الفكرية ك ِّ
الذم يسعى نصر ا﵀ مف وبللو إلى تقديـ ق ية فمسطيف مف وبلؿ أىـ دكر النشر التي تستحكذ
عمى يالبية القراء.

( )1دار ُّ
الشركؽ ،كيكيبيديا ،المكسكعة الحرةhttps://ar.wikipedia.org/wiki ،
( )2السابؽ.
( )3ال ٌشكؿ كالوطاب مدوؿ لتحميؿ ظاىراتي ،ص.6 :
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كلقد نجحت المؤسسة العربية في استقطاب الكتػاب كالمفكريف العرب مف جميع األقطار

العربية ،مثؿ" إحساف عباس ككداد القا ي كنكاؿ السعداكم كعبد الرحمف منيؼ كجب ار إبراىيـ جب ار
كييرىـ ،كالى جانب االىتماـ الكا ح بالم مكف أكلت الدار اىتمامان واصان بالشكؿ العاـ

لمنشكراتيا أي ان ،كنالت إصداراتيا العديد مف الجكائز في معارض الكتب العربية"( ،)1فمف المبلحظ
لمقارئ النكعية الفريدة التي تتعامؿ معيا الدار ،فيي تتعاكف مع كتاب ليـ كزنيـ كأثرىـ في المشيد

الفكرم.
السياسية
كتعد الدار" رائدة في التكجو نحك إصدار المكسكعات في مجاالت متعددة ِّ

كالعسكرية كالفمسفية كييرىا ،كالى جانب الكتب أصدرت المؤسسة المجبلت كالنشرات الفكرية

كالسياسية مثؿ "ق ايا عربية " ك "النشرة االستراتيجية" ،ككصمت إصدارات الدار في السنكات

األويرة إلى 150عنكاف سنكيان ،كىي ما زالت تستقطب كبار المبدعيف كالكتٌػاب العرب كتشارؾ في
معارض الكتب العربية بصكرة مباشرة"( ،)2مما منحيا مف األىمية الكثير.
كتقكـ المؤسسة بنشر أعماؿ "عبد الرحمف منيؼ ،جب ار إبراىيـ جب ار ،محمد جابر
األنصارم ،يازم القصيبي ،إبراىيـ نصر ا﵀ ،مؤنس الرزاز ،عبد الرحمف بدكم ،عبد الكىاب

البياتي ،إبراىيـ الككني كالعديد مف المكاىب الصاعدة كاألعبلـ في الدكائر األدبية كالثقافية العربية،
السياسية كالعممية
باإل افة إلى قياـ المؤسسة بترجمة كنشر العديد مف األعماؿ األجنبية األدبية ك ِّ

ككتب األطفاؿ"( ،)3كمع ما تستحكذ عميو الدار العربية ِّ
لمدراسات كالنشر مف أىمية ،استطاع نصر

ا﵀ أف يستقطبيا ب،عمالو النكعية كالفريدة التي تتناكؿ الق ايا العربية الميمة ،كالك ع العربي
الناشر الجيد في
الراىف ،كالمصير اإلنساني في ظؿ ِّ
الصراعات القائمة ،ليتظافر العمؿ الجيد مع ٌ
المقدـ.
تقديـ العمؿ األدبي مرفقاى بعتبات محيطة تيدعـ لديو حب الف كؿ لقراءة النص ي

كتكاصمت الباحثة مع الدار العربية لمعمكـ ناشركف ،لتجد أف الدار قد ت،سست في العاـ
 ،2005لودمة القارئ العربي المتعطش لممعرفة الرقمية ،كمع بركز مشكمة عدـ تكاجد كتاب عرب

في ىذا الم مار ،كجدت إدارة الدار أف الحؿ األنسب يكمف في ترجمة الكتب الصادرة عف أميات

دكر النشر العالمية المتوصصة في ىذا المجاؿ ،ثـ تبعتيا التراجـ في كافة الحقكؿ اإلنسانية
كالعممية كالفكرية.

النشر – لبناف -كتب عربيةwww.ektab.com/publishing-house/687
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لمدراسات ك ٌ
( )2ال ٌسابؽ.
( )3السابؽ.
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تتعاكف الدار العربية لمعمكـ ناشركف مع كبريات دكر النشر في العالـ مثؿ" مايكركسكفت

برس ،سيبكس ،أدكبي برس ،كييرىا مف دكر النشر في موتمؼ أنحاء العالـ ،كذلؾ بناء عمى

اتفاقات ثنائية تقكـ الدار العربية لمعمكـ ناشركف بمكجب تمؾ االتفاقات بالترجمة كالنشر"(.)1

اقية تتكجو إلى موتمؼ الشرائح العمرية كاالىتمامات كالمستكيات
كتيصدر الدار كتبان ر ٌ
العممية كالفكرية ،تواطب الناشئة كالطُّبلب كالمينييف كالمثقفيف ،مع الحرص عمى نشر االصدارات
الثقافية كاألدبية العربية كالمترجمة.
كتكاصؿ الدار تعريب عمكـ الكمبيكتر في جميع مستكياتيا كنقميا إلى المستودـ العربي
عالميان ،فإنيا تستمر في رفد المكتبة العربية ب،حدث اإلصدارات األدبية
كبالتزامف الدائـ مع صدكرىا
ٌ
السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية في الكطف العربي ،إ افة إلى
كالفكرية التي تتناكؿ األك اع ِّ

الركايات العربية كالمعربة المميزة
تركيزىا عمى إصدار ِّ

تعمؿ الدار العربية لمعمكـ ناشركف عمى نشر العمكـ الحديثة بالمُّغة العربية ،كوصكصان عمكـ

التِّقنيات الحديثة كالتطبيقات العممية لمعمكـ في حياتنا المعاصرة ،كت ـ قائمة منشكرات الدار أكثر

مف  3000كتاب تقريبان ،تغطي المكا يع التالية ،الكمبيكتر كاإلنترنت كالبرمجة ،العمكـ الطبيعية

كاالوتراعات العممية ،اإلدارة كالميارات اإلدارية ،الصحة كالرشاقة كالعناية بالطفؿ كاألسرة ،الناشئة،

الطبخ العربي كالعالمي ،الديككر كالتجميؿ المنزلي ،السفر كالرحبلت ،الريا ة ،كمكا يع أورل
عديدة"(.)2

في

كء ما تقدـ أجد نصر ا﵀ قد اوتار بعناية الدار العربية لمعمكـ ناشركف ،ككنيا تعمؿ

عمى سرعة انتشار العمؿ االبداعي ،ككصكلو إلى أكبر شريحة في المجتمع ،كمواطبة جميع

االلكتركنية الحديثة ،كمساىمتيا البٌناءة في تقديـ
الفئات العمرية ،كتعامميا مف وبلؿ التِّقنيات
ٌ
مستكفية المبلمح ،فالقارئ عندما يقع بصره عمى كتاب ما ،يمفت بصره عنكاف العمؿ
الكتاب بصكرة
ٌ
النشر ،فمف وبلؿ تقديميا ليذا العمؿ تستقطب القارئ بذكاء كحسف
كاسـ المؤلِّؼ إلى جانب دار ٌ

بيد أف السُّمطة األقكل لدار النشر عندما تكفر لمقارئ العربي ما ييكل قراءتو كىك في مكانو،
إيراءٌ ،
كتعرفو بالعمؿ ،لذا أرل مف الميـ اعتبار دار النشر عتبة تيساند عتبات النص األورل في تحقيؽ
ِّ

اليدؼ المنشكد ،االستحكاذ عمى قمب القارئ.

( )1الدار العربية لمعمكـ ناشركف ( Author ofككنفكشيكس حكيـ مف الصيف).
( )2السابؽ .
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كتبقى كممة الناشر أكثر عناصر المناص االفتتاحي " وصكبة كحيكية؛ لعبلقتيا المباشرة
بمناص المؤلِّؼ كصفحة تعريفية ،بو كبكتابو"( ،)1كمدوؿ بنائي ال يكمف االستغناء عنو بحاؿ،

فيي تي ِّ
عرؼ بالعمؿ األدبي ،كبالشاعر كأعمالو ،كاسـ المطبعة ،كرقـ الطبعة ،كدار
قدـ لمكتاب ،كتي ِّ
النشر ،كسنة النشر ،فيي "مطبكع يحتكم عمى مؤشرات متعمقة بالعمؿ /الكتاب ،في نص قصير
موتصر في صفحة أك نصؼ صفحة ،قصد تمويص الكتاب كالتعريؼ بو"( ،)2لمقارئ ،مف أجؿ

الت،ثير فيو القتناء الكتاب ،كىذا ما تـ تناكلو
كالتكرار.

في

مف صفحة الغبلؼ الومفية ،فبل حاجة لئلعادة

كء ما سبؽ نجد أف التكجو المعاصر الذم تتوذه عتبة المناص النشرم ىك"

كجمالية لمقارئ الممكف الذم ت مف مف وبللو شراء
استيدافيا بطرؽ إقناعية كتداكلية،
ٌ
الكتاب/المنتكج؛ لتحقؽ قارئيا الكاقعي المعكؿ عميو"( ،)3كقد مثمت عتبة ميمة كباقي العتبات
النصية التي ال كجكد لمنص بدكنيا ،فيي كالتُّربة التي تترعرع فييا زىرة النص؛ لتيمقي بثمارىا عمى
ظبلؿ المعنى.

النص إلى المناص ،ص.90 :
( )1عتبات جيرار جينيت مف ٌ
السابؽ ،ص.91 :
(ٌ )2
السابؽ ،ص.92 :
(ٌ )3
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الفصل الثالث
النص الفىقي " املناص التأليفي "
ويشتمل عمى:
أوالً -ما كتبي َّ
الشاعر عن نفسي.
ثانياً -ما ُك ِت َب عن َّ
الشاعر.

الفصل الثَّالث

َّ
النص الفوقي "المناص التَّأليفي"
ال يقػػؼ النقػػد الحػػديث عنػػد زاكيػػة محػػددة ،أك عنػػد ق ػػية بعينيػػا ،بػػؿ تعػػدل ذلػػؾ إلػػى تنػػاكؿ

ال يكتػػاب كاألدبػػاء ك ُّ
الشػػعراء ِّ
بالد ارسػػة كالتحميػػؿ ،لمتعػػرؼ عمػػى سػػمات كتابػػاتيـ كمبلمحيػػا كم ػػامينيا،
كلعمو مف المفيد الكشؼ عف مجاىيؿ حياة الكاتب مف وػبلؿ اسػتقراء أىػـ أقكالػو ذات العبلقػة بجسػد
نصكصػػو ككتاباتػػو ،كمنحػػى تفكي ػره ،ككجيػػات النظػػر المتعػػددة لديػػو ،كلعمٌػػو مػػف الحػػرم تتبػػع ايراء

الصػػحؼ كالمجػػبلت كاإلذاعػػات؛ لتيمقػػي ال ػػكء عمػػى الكاتػػب
النقديػػة التػػي توػػص الكاتػػب كتتصػػدر ُّ
كأعمالو ،فيذا "جيرار جينيت" يرصد في عتباتو بػ،ف الػنص الفػكقي ىػك "مػا تنػدرج تحتػو كػ ٌؿ الرسػائؿ
كالوطابات المكجكدة وارج الكتاب ،عامة أك واصة ،فتككف متعمقة بو كدائرة في فمكو"(.)1

النص الفكقي بالعتبات النصية  ،كىؿ ىناؾ عبلقة قائمػة
قد يتساءؿ القارئ لبرىة ما عبلقة ٌ
بػػيف منشػػئ الوطػػاب النصػػي ،كبػػيف مػػا قػػد يكتػػب عنػػو وػػارج إطػػار كتابػػو أك عممػػو اإلبػػداعي كىػػؿ

تتكافؽ ايراء النقدية مع قيمػة الػنص المبػدع كىػؿ تيمثٌػؿ ىػذه ِّ
الشػيادات األدبيػة مفػاتيح تفػؾ مغػاليؽ
ُّ
النصكص كىؿ العتبات قد كىبت مف أىميتيا جانبان لمنص الفكقي .
في

كء ما تطرحو ىذه التساؤالت مػف إعمػاؿ لمعقػؿ كالفكػر ،كمػنح القػارئ الفرصػة لمتػركم

كالمشػاركة الفعميػػة فػػي إنتػػاج الوطػػاب ،أرل أنػػو مػػف الميػػـ مبلحقػػة عتبػػة الكتابػػة النقديػػة التػػي تتجمػػى
ً
ػب عنػو
بمكف مميز في لكحة العتبات الكمية ،كذلؾ مف جانبيف :ما صػدر عػف الكاتػب نفسػو ،كمػا يكت ى
في صػحؼ متنكعػة كمجػبلت متعػددة كلقػاءات مباشػرة تص ُّ
ػب فػي بػؤرة إ ػاءة الػنص؛ بغيػة الكقػكؼ

عمػػى مػػدل العبلقػػة بػػيف الػػنص كايراء النقديػػة باعتبارىػػا عتبػػة ليػػا كزنيػػا ،كليػػا مػػف األىميػػة الكثيػػر،
كذلؾ بما يودـ الغرض مف البحث.

أوالً -ما كتبي َّ
الشاعر عن نفسي

ػدع حقيقػي تجربتػو الواصػة فػي الكتابػة ،انطبلقػان مػف مكقعػو الوػاص ،كمكاقفػو
يعيش ك ُّػؿ مب و

مف الحياة ،كتعبي انر عف قناعات ييؤمف بيا ،كيدافع عنيا ،محاكالن تجسيدىا في أعمالو اإلبداعية ،التي
تتمقػػى فعػػؿ القػ ػراءة كالتميػػز ،مم ػػا يدفعػػو إل ػػى كتابػػة نصػػكص مكازي ػػة إلبداعاتػػو ،يط ػػرح فييػػا أفك ػػاره

كمكاقفو كتصكراتو حكؿ ما يشغمو مف ق ايا كما يكتبو ،مك ػحان مػا تػكارل منيػا كيمػض ،مبػر انز مػا

( )1عتبات جيرار جينيت مف النص إلى المناص ،ص.135 :
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وفي في ثنايا الكممات أك داوؿ العمؿ الذم أنشػ ،،نصػكص تجعػؿ المبػدع ييفصػح عػف عػكالـ أوػرل

ليا ح كرىا في إبداعاتو.

كثير مف ُّ
الشعراء صػدحت أشػعارىـ مغ ٌػردة فػي سػماء األدب العربػي ،كلمػع نجميػـ ،كذاعػت
شػيرتيـ ،كمػف بيػنيـ كػاف إبػراىيـ نصػر ا﵀ الػذم أ ػاء بإبداعػو ظممػة المنفػى ،كأنػار عتمػة الغربػة،
كحارب بسيؼ الكممة ،كدافع عف الق ايا الكطنية الكبرل.

إنو كاتب عشؽ فمسطيف ،فسطر ليا بكمماتو الومكد مف وبلؿ دكاكينػو ِّ
الشػعرية ،تممػؾ حػب الػكطف

مػف فػؤاده ،فتػرجـ ىػذا الحػب كالحنػيف إلييػا أشػعا انر كحركفػان يصػدح بيػا فػي يربتػو كمنفػاه ،يبعػث مػػف
وبلليا برسائؿ تقكؿ فمسطيف في القمب.

كاتب تعددت لديو الفنػكف كتػداومت ،كتنكعػت مػا بػيف صػنعة ِّ
الركايػة؛ لتش ِّػكؿ
الشػعر ككتابػة ِّ

ػزؿ صػػاحبيا يغػػكص فػػي أعمػػاؽ الحالػػة الفمسػػطينية الحاليػػة كالتاريويػػة،
أعمالػػو تجربػػة واصػػة لػ ٍػـ يػ ٍ
بكحي مف التجديد كالتطكر كالتنكع كالجماؿ ،فيك ييدرؾ جيدان حقيقة مفادىا عدـ التقكقع داوػؿ تجربػة

فنية بعينيا ،بؿ عمى الكاتب أف يورج مف دائرتو المغمقة عمى نكع أدبي كاحد ،أك تجربة بعينيا ،بؿ
عميػو التجديػد فػي ال ُّػرؤل كالم ػاميف ،كاالٌ تبلشػى كانػدثر كانتيػى كجػكده األدبػي ،فيػذكر "منػذ البدايػة
أدركت أف عمى الشاعر أف يتنكع داوؿ تجربتو كاال مات ىك كتجربتو ،فالمكسػيقي الػذم ييق ِّػدـ المحػف
ي
ػتج سػػكل موطػػط كاحػػد "( ،)1فػػالتنكع لػػدل
نفسػػو فػػي كػ ِّػؿ أينيػػة يمػػكت ،ككػػذلؾ المينػػدس الػػذم لػ ٍػـ ينػ ٍ
نصر ا﵀ مبعث لمحياة كاالستم اررية كالعطاء.

لكػ ِّػؿ قصػػيدة حكايػػة ،ككػ ِّػؿ حكايػػة ليػػا كقعيػػا الوػػاص عنػػد الش ػاعر ،فقػػد تكػػكف حكايػػة ٌأـ أك
ػب أك كطػػف ،فحكايػػات نصػػر ا﵀ يميزىػػا االوػػتبلؼ ،كيصػػبغيا بمػػكف ييػػر مػػ،لكؼ؛ ممػػا ييكسػػبيا
حػ ٌ
التفرد ،كقد تككف حكاياتو مف نسج الوياؿ ألحبلـ رافقتو منذ زمف ،فػبل تكجػد طريقػة محػددة انتيجيػا

كيؤ ٌكػد الشػاعر عمػى ذلػؾ بقكلػو ":ال يكػكف لك ِّػؿ قصػيدة بػالمطمؽ حكايػة
نصر ا﵀ في كتابػة إبداعػو ،ه
ت بيا ،لكف القصػائد ال تكتػب بالطريقػة ذاتيػا ،تمامػان كمػا ال يمكػف السِّػباحة
تتعمؽ بالطريقة التي يكتًىب ٍ
أف أتنبػػو لكجكدىػػا فػػي لحظػػة
فػػي النيػػر م ػرتيف ،ثم ػة قصػػائد عاشػػت فػػي داومػػي عش ػريف سػػنة قبػػؿ ٍ

(أحمؿ) بيا أبػدان؛ ألف لحظػة الكتابػة ىػي لحظػة الحمػؿ نفسػيا ،كثمػة قصػائد
صفاء ،كثمة قصائد ٍلـ
ٍ
ػددت ليػػا طػػكيبلن ككتبتيػػا عمػػى مػػدل سػػنكات أك شػػيكر طكيمػػة كمػػا لػػك ٌأننػػي أكتػػب ركايػػة ،كثم ػة
أعػ ي

لكننػػي كتبتيػػا فػػي ثبلثػػة أيػػاـ ،كثمػػة قصػػائد
ػت أرشػػيفان واص ػان بيػػاٌ ،
كجمعػ ي
قصػػائد أعػػددت ليػػا طػػكيبلن ٌ
اكتشفت كجكدىا معي حيف كنت أ ً
فعدت ككتبتيا في
ىى ُّـ بمغادرة البيت،
حركيا حدث عابر ،كقصائد
ي
ي
( )1حكار مع نصر ا﵀ ،يالية وكجة ،2007/12/13 ،ص.1 :
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لحظات كما لك ٌأنني أحفظيا ييبان ،كثمة قصائد كنت قد قررت أال أكتبيا أبدان ،لكنني اكتشػفت ٌأننػي
أيساؽ إلى طاكلتي كػالمنكـ ،كأبػدأ بكتابتيػا "ف ػيحة الثعمػب" مػثبلن ،كقػد كنػت أرل أف كػ ٌؿ مػف يػذىب
إل ػػى أمريك ػػا يكت ػػب عني ػػا ،لك ػػف القص ػػيدة كتب ػػت نفس ػػيا بع ػػد زي ػػارة اس ػػتمرت ثبلث ػػة أش ػػير قػ ػرأت فيي ػػا
قصائدم في أكثػر مػف ومػس كعشػريف مدينػة فػي جكلػة شػعرية ينائيػة لػدعـ االنتفا ػة األكلػى عػاـ

أف توػرج أبػدان ،ثمػة دكاكيػف كتبػت وػبلؿ
 ،1990كثمة قصػائد تحص ٍ
ػنت ىنػاؾ فػي الػداوؿ كرف ػت ٍ
ومػػس سػػنكات كأوػػرل وػػبلؿ ومسػػة أشػػير"( ،)1فك ػ ٌؿ قصػػيدة نشػػ،ت فػػي ظػػركؼ واصػػة بيػػا شػػكمت
كجكدىا ،كحددت بناءىػا ،ممػا نػكع بػالمكركث النصػي لنصػر ا﵀ ،فالكتابػة حالػة اجتيػاح تعصػؼ بنػا

دكنما إرادة ،كقتمػا حمػت فتحػت أبػكاب الفكػر ،فينػاؾ" أكثػر مػف طريقػة لكتابػة قصػيدة مػا ،بمعنػى أف
ىناؾ قصيدة تعيش في داومؾ فترة طكيمة كفج،ة تكتشفيا ،كقصيدة تشػعر بيػا فجػ،ة كتكتبيػا ،كىنػاؾ

قصيدة توطط ليا كثي انر"( ،)2فتورج في كقت يتبلءـ مػع كجكدىػا كحياتيػا ،فػديكاف " ف ػيحة الثعمػب"
ىػػك ىمػ ٍػف أجبػػر نصػػر ا﵀ عمػػى الوػػكض فػػي كتابتػػو ،كاسػػتفز ثكريتػػو كفمسػػطينيتو لمكشػػؼ عػػف الكجػػو
()3
يكف بحاجة لزيارتيا ،لذلؾ يقكؿ في قصيدة ":"U.S.A
الحقيقي ألمريكا االستبداد ،فيك ٍلـ ٍ
ٍ
بحاجة إليك
أكن
ْلم ْ
اتيت
لذا ْ

آت ِ
ولم ِ
إليك
ألنني خارج ِ
َّ
لهاثك
َ

ٍ
كفريسة َي ِقظَة
أدور حولَ ِك
يػرل نصػػر ا﵀ جيػػدان صػػكرة أمريكػػا التػػي ال تحمػػؿ فػػي أحشػػائيا إالٌ المػػكت المحػػتـ لفمسػػطيف

جمعػػاء ،كمػػف المؤكػػد أنػػو لػ ٍػـ يكػ ٍػف بحاجػػة إلػػى ىػػذه الػػببلد أك كزيارتيػػا أك دعميػػا الػػذم تمػ ُّػف بػػو عمػػى
ُّ
الشػعكب العربيػة عامػة ،كعمػى الشػعب الفمسػطيني واصػػة ،بػؿ تجربتػو الحياتيػة ىػي التػي دفعتػو إلػػى
لممحػة لػدعـ االنتفا ػة ىػي التػي أجبرتػو أف ي ػعيا
ىذه الجكلة كوكض تجربتػو الكتابيػة ،كالحاجػة ا ٌ
في بؤرة االىتماـ ،ليسطِّر مف وبلؿ ديكانو معالـ كحشية ىذه الببلد كيدرىا.

()1حكار مع نصر ا﵀  ،ص.6 - 5 :
يكميػػة تعنػػى بػػايداب كالفنػػكف كالتٌػراث ،ع  ،6464االثنػػيف،
( )2ح ػكار لمشػػاعر مػػع تكفيػػؽ العيسػػى ،الحيػػاة ،صػػفحة ٌ
.2013/11/4
( )3ف يحة الثعمب ،ص.22 :
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كىنا ي،تي دكر ِّ
الستار عف الجرائـ الشنعاء التي تيقترؼ بحؽ
الرؤية ،كرفع ِّ
الشعر في تعميؽ ُّ
اإلنسػػاف كانسػػانيتو ،كمػػف ىنػػا جػػاءت رسػػالة نصػػر ا﵀ السػػامية مػػف وػػبلؿ األدب الػػذم يعػػد" نشػػاطان
تويميػ ػان متميػ ػ انز ،يتج ػػاكز التعبي ػػر المباش ػػر إل ػػى التعبي ػػر الرم ػػزم الق ػػادر عم ػػى إثػ ػراء المعن ػػى ،كتكس ػػيع

مجاالتػػو الفني ػة كالجماليػػة"( ،)1ليتحػػدث عػػف تجربتػػو كمكقفػػو حيػػاؿ أمريكػػا التػػي فر ػػت معايشػػتو ليػػا
كتابة ىذا ِّ
الديكاف الذم عكس رؤيتو النا جة كفكره الكطني.

تحمػػؿ الكتابػػة رؤل نصػػر ا﵀ كمنيجػػو كفك ػره ،فيػػك ال يسػػرد تاريو ػان ،كال ييقػػدـ صػػكرة لبمػػده
بطريقة
تقميدية ،بؿ ييحيؾ مف كاقع ببلده لكحة فريدة تستحؽ القراءة كالمشاىدة ،كيرصد سػجبلن حػافبلن
ٌ

شرؼ فمسطيف كأىميا ،فيػك يػرل أف ميمػة الكاتػب ال تكمػف فػي الكتابػة عػف
بالبطكالت كالت حيات يي ِّ
أف تكتػب
أف أقدـ شػيئان ،لػيس ميمػان ٍ
شيء ،بؿ في التصكر القائـ لو ،فيذكر" :ككاتب فمسطيني عمي ٍ

أف تكتب عػف فمسػطيف ،كأجمػؿ أنػكاع الكتابػات ىػك أف تيق ِّػدـ
عف فمسطيف ،ف،فقر أنكاع الكتابات ىي ٍ
فمسطيف في عمؿ أدبي بصكرة راقية ،أعتقػد أف الكثيػر مػف الكتػب فػي العػالـ ىػي التػي جعمتنػا نحػب
أف يجػػد بػػو إ ػػافة
أف يسػػتمتع بػػو ،ك ٍ
أف يق ػ أر كتاب ػان جيػػدان ،ك ٍ
البمػػداف المكتػػكب عنيػػا ،كمػػف حػػؽ القػػارئ ٍ
أف يستمتع بو ،كعميػو
أم كتاب عف فمسطيف فمف حقو ٍ
جديدة ككتبنا تيترجـ ،فعندما يق أر قارئ أجنبي ٌ

()2
أف تعكػس الكتابػة
أف يشترم ىذا الكتاب ألنو جيد كليس ألنو متعاطؼ مع فمسػطيف"  ،كعميػو البػد ٍ
ٍ
أف يحيػػا القػػارئ مػػف وبلليػػا حي ػكات متجػػددة ،كيستشػػعر الحالػػة ُّ
الش ػعكرية،
أف ػػؿ مػػا لػػدل الكاتػػب ،ك ٍ

كيعيش لحظات الكتابة اإلبداعية ،كىذا ما نجده في دكاكيف نصر ا﵀ ِّ
الشعرية التي رسػـ فييػا صػكر
متعػػددة لكطنػػو األـ فمسػػطيف ،يػػرل القػػارئ مػػف وبلليػػا مبلمػػح ىػػذه الػػببلد ،فنجػػده يقػػكؿ فػػي قصػػيدة "

عصافير"(:)3

ِ
أنت في ِّ
كل شي
ِ
الحمم ..أجل
في
ِ
في ال ّذ ِ
الباحثة عن جسدها ..أجل
كريات
في القمب ..أجل
ِ
أجل
الروح ..أمام
في ُّ
العينْ ..
( )1عم ػػى ص ػػيكة ِّ
الش ػػعر م ػػع الش ػػاعر الف ػػارس الش ػػييد عب ػػد ال ػػرحيـ محم ػػكد ،ف ػػايز ص ػػبلح أب ػػك ش ػػمالة ،ط ،1مرك ػػز
األبحاث ك ِّ
الدراسات العر ٌبية كالعبرٌية (مبدع) ،فمسطيف ،2003 ،ص.27 :
( )2حكار لمشاعر مع تكفيؽ العيسى ،مصدر سابؽ.
( )3حجرة النام ،ص.87 :
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الحديث الذي يجمعني ِ
ِ
أجل
في
بك ْ
ُ

في الحديث الي يجمعني بسو ِ
أجل
اك ْ
فمسػػطيف يائبػػة حا ػرة فػػي ذىػػف نصػػر ا﵀ ،محبكبػػة تتيػػادل ،ممكػػت منػػو القمػػب كالعقػػؿ،

فتراءت لو في الحمـ كاليقظة ،كفي األحاديث المباحة كالصمت ،كفي العيكف كفي األحبلـ ،ال تغيػب
عف مويمة الشاعر أينمػا كػاف ،فيػي المحبكبػة التػي ال تغيػب ،ككطنػو الػذم عنػو ال بػديؿ ،كمػا يقػكؿ

في قصيدة " الحوار األخير قبل مقتل العصفور بدقائق"(:)1

صباح ألحمى َّ
الشباب
ٌ
هاشم
لغزةَ
ْ

ِ
لمفجر يأتي عريضاً
ِ
اب
كب ُر
كالسنديان بهذا التُّر ْ
وي ُ
ُ
ِ
العاليات
صباح ألعراسنا
ٌ
الحصان
كظهر
ْ
جت
صباح لعصفورة َد َر ْ
ٌ

شرق َّ
القباب
فوق
مس_ َ
_قبل أن تُ َ
ْ
الش ُ
لقػ ػػد تنكعػ ػػت إبػ ػػداعات نصػ ػػر ا﵀ ،فيػ ػػك شػ ػػاعر كركائػ ػػي ،كلػ ػػو تجػ ػػارب فػ ػػي الفػ ػػف التشػ ػػكيمي

السػينمائي ،كػ ٌؿ ىػػذا التعػػدد أثػػرل التجربػػة اإلبداعيػة
كالتصػػكير الفكتػػكيرافي أي ػان ،إ ػػافة إلػػى النقػػد ِّ
لديو يذكر إبراىيـ نصر ا﵀ ِّ
الركايػة أعطػت قصػيدتي الشػيء الكثيػر كمػا
"بالنسبة لػي أشػعر ايف أف ِّ
أعطػػى شػػعرم ركايتػػي الش ػيء الكثيػػر ،إنيمػػا يتبػػادالف الوب ػرات إذا صػػح التعبيػػر ،كمػػا أف اىتمػػامي

السػػينما فػػي
ػؽ ِّ
ِّ
بالس ػينما الػػذم نقمنػػي مػػف مشػػاىد مسػػتمتع بمػػا ي ػراه إلػػى مشػػاىد مشػػارؾ فيمػػا ي ػراه عمػ ى
داومي كثي انر كجعميا فعبلن ثقافيان أكثر ح ك انر مػف مجػرد المشػاىدة ،ألنػو نقػؿ المشػاىدة إلػى معايشػة،
ككذلؾ األمر ِّ
بالنسبة لمفف التشكيمي كالتصػكير بالػذات ،كاذا كػاف المعػرض كممارسػة الرسػـ قػد منحػا

ػإف
عينػػي فرصػػة اللتقػػاط أشػػياء لػ ٍػـ أكػ ٍػف أ ارىػػا مػػف قبػػؿ ،كألكانػان لػ ٍػـ أكػ ٍػف أحػػس بيػػا عمػػى ىػػذا النحػػك ،فػ ٌ

( )1الفتى النير ..كالجنراؿ ،ص.173 -172 :
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كيجسػػد الشػػاعر رؤيتػػو مػػف وػػبلؿ قصػػيدة
العػػيف الكاتبػػة قػػد أفػػادت كثي ػ انر مػػف ىػػاتيف التٌج ػربتيف"(،)1
ٌ
"الطَّمقة"(:)2
ِ
الفجر
قطعت هدأَةَ
ْ
ليجمع
تمنح
ْلم
األفق وقتاً
َ
ْ
أشجارُ
َ
ّ
فت ارمى المدى دامياً في العيون
تمنح َّ
اهبين إلى خبزهمْ
ولم
الذ َ
ْ
ْ
يومهم
ْ
الصمت واألسئم ْة
فتداولنا
ُ

ِ
المحظة المقفمة
غبش الموت في
ُ
َّإنها مقبمة
يستمر ىدكء الفجر كثي انر ،فقد دكت طمقات الغدر الحاقدة فػي المكػاف ،كتجػاكزت الزمػاف؛
ٍلـ
ٍ
لتقتؿ مع ىذا اليدكء ك ٌؿ شيء يحمؿ معالـ الحياة ،لقد جسدت صكرة نصػر ا﵀ التػي رسػمتيا ريشػتو
يقتات عميو ،فجػاءت ىػذه الرصاصػة
معاناة الفمسطيني الكادح المتعب الذم يسعى جاىدان لتكفير ما
ي

لتقتؿ كػ ٌؿ أمػؿ فػي الحيػاة ،كتقتػؿ الحيػاة فػي ىػذا الجسػد ،فقػد اقتمعػت األشػجار ،كأدمػت المقػؿ ،فحػؿ
ػحية،
الصمت األبدم عمى جنبات المكاف؛ ليترؾ اإلقامة لصكت الرصاص معمنػان نيايػة الشػييد ال ٌ
فمف الميـ مكاكبة ِّ
الناس كأماليـ كتطمعاتيـ ،فيك كليػد الحيػاة،
الشعر لمحالة الراىنة ،كمسايرتو لحياة ٌ
الركاية ،كأال يككف بمعزؿ عنيػا ،كعميػو ال بػد مػف
يرل فيو نصر ا﵀ تكأمان لمفنكف األورل كباألوص ِّ
االستفادة منو كتسويره في ودمة موتمؼ الفنكف.

كثير مف الكتابات أثبتت كجكدىا ،كت،صمت جذكرىا في أعماقنػا ،ألف بػذرتيا ِّ
ويػرة ،كثمارىػا

طمسػػيا زمػػاف ،كلػ ٍػـ يغيػ ٍػر
لمرفعػػة ك ِّ
نا ػػجة ،ترنػػك ِّ
السػمك ،فاسػػتمرت معنػػا كفينػػا سػػنكات كسػػنكات ،لػ ٍػـ ي ٍ
ىكيتيا مكػاف ،فػالنص الجيػد ييكلػد مػرات متتاليػة عمػى يػد كاتػب جيػد ،ككػذلؾ قػارئ جيػد ،فػػ" أسػكأ مػا

أف يمػػكت الػ ٌػنص بعػػد مكلػػده مباش ػرة" ،فينتيػػي كجػػكده ،كيفقػػد أصػػالتو ،كلكػػي يسػػتمد الػػنص
يحػػدث ٍ
أم عمػػؿ نكتبػػو مسػػاحة مػػا فػػي قمػػب القػػارئ ،سػكاء
حياتػػو ،كيكتػػب لػػو الومػػكد كالبقػػاء عميػػو أف" يممػػؾ ٌ

أك ػاف ىػػذا القػػارئ ناقػػدان محترف ػان أك قارئ ػان بس ػػيطان؛ ألف الػػنص الػػذم ال يجػػد ىػػذه المسػػاحة يكلػػد ف ػػي
( )1حكار لمشاعر مع يحيى القيسي ،القدس العربي ،نيساف.2000/
( )2نعماف يسترد لكنو ،ص.14 :
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الص ػحراء كيمػػكت فػػي الص ػحراء"( ،)1كلعػػؿ اسػػتنياض اليمػػـ يعمػػؿ عمػػى امػػتبلؾ ىػػذه المسػػاحة عنػػد

القارئ ،فنجػد نصػر ا﵀ يسػتنيض ال ُّػركح اإلنسػانية لبلسػتيقاظ مػف ثباتيػا فيقػكؿ فػي قصػيدة " الحلوار
األخير قبل مقتل العصفور بدقائق"(:)2

الموت موتَ َك
فميكن
ْ
ُ
العشق سقفَ َك
و
ُ
قبضتك العالي ْة
الشمس
و
َ
ُ
ِ
ِ
النائية
المحظة
في هذ

أف يجعػػؿ القػػارئ ييقبػػؿ عمػػى الػػنص
أف ييػػب الػػنص االنبعػػاث مػػف جديػػد ،ك ٍ
لػػذا عمػػى المبػػدع ٍ
النص.
بشغؼ ال ينتيي ،كعشؽ ال ي محؿ ،كأف يبقى عمى مكعد يتجدد فيو المقاء مع ٌ
الركاية تتيادل ممكة نصر ا﵀ األدبية ،فيك ييؤمف ب،ف البداية
كما بيف إبداع القصيد ،كاتقاف ِّ
الحقيقيػة لمكاتػػب تبػػدأ مػػف كتابػػة ِّ
أف قػرأت عػػف ركائػػي قطػػع
الشػعر ،كيػػدعـ ذلػػؾ قكلػػو ":لػ ٍػـ يسػ ٍ
ػبؽ لػػي ٍ
الركايػػة كتحػػكؿ إلػػى شػػاعر كنجػػح ،كمػػا لػػك أف ِّ
أف يكػػكف
شػػكطان فػػي كتابػػة ِّ
الشػعر فػػي جػػكىره ال يقبػػؿ ٍ

الحب الثاني أك الزكجة الثانيػة أك حتػى الحمػـ الثػاني ،إنػو صػعب بحيػث إنػؾ إف لػـ توتػره أكالن ،فإنػو
أف يسػػمح لػػؾ
لػػف يوتػػارؾ أبػػدان ،كلػػف يكػػكف لػػؾ ،لكن ػو مػػف الجمػػاؿ كرحابػػة الص ػدر ،بحيػػث يمكػػف ٍ
بالتجكؿ بحرية في عالـ األدب كالفنكف بما تستطيعو أجنحتؾ مف مدل ،إنػو ال يغفػر لػؾ إف ل ٍػـ تج ٍػد
إف كجػدتيا فإنػو يمنحػؾ كػ ٌؿ شػيء ،ال لشػيء ربمػا إال لككنػو
ركحػؾ أر ػيا األكلػى فػي أر ػو ،لكػف ٍ
الكتابيػة ،كحتػػى لػػك أدرت
يػدرؾ تمامػان أف بع ػان منػػو سػػيككف فيػؾ كفيمػػا تكتبػػو ميمػا تغيػػرت أشػػكالؾ
ٌ

ظيػرؾ لػو تمامػانِّ ،
فالشػعر ربمػا كالقػدر بصػكرة مػا تنبػع منػو كتص ُّ
ػب فيػو"( ،)3فنجػد الشػاعر يقػكؿ فػػي

قصيدة "سبلم"(:)4

كل شي ألني ِ
السبلم عمى ِّ
فيي
سألقي َّ
عمى َّ
الش ِ
الن ِ
ثر و ِّ
عر
ِ
غفوت
يقتتبلن إذا ما
ُ
النصر الجزائرٌية4 ،سبتمبر ،2007 ،ص.2 :
نكارة لحرش ،جريدة ٌ
( )1حكار لمشاعر مع ٌ
( )2الفتى النير ..كالجنراؿ ،ص.187 :
( )3القدس العربي ،مصدر سابؽ.

( )4لك ٌأنني كنت مايسترك ،ص.33 :
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ِ
صحوت
ويقتتبلن إذا ما
ُ
الرهينة
وقمبي َّ
أريد القصيدةَ ِف ْدي َة قمب َك
هذا يقو ُلُ :
الرواي َة
ذاك يقو ُلِّ :
َ
أم
أم حمػـ ذاؾ الػذم يػرفض أف يسػبقو حمػـ ،ك ٌ
أم حب ىذا الذم ال انعتاؽ منو كال نجػاة ،ك ٌ
ٌ
اوتيار الذم ال قبمو اوتيار ،إنو امتزاج نصر ا﵀ بالحرؼ كالكممة ،كانصياره معيا ،فيرل أف ِّ
الشػعر

أساس الفنكف األدبية ،ييب ليا الكثير مف ذاتو ،فيغدك كليفان ليا.

لقاء الكاتب مػع الحيػاة لقػاء عنػاؽ طكيػؿ ،يبػكح ليػا كمػف وبلليػا أجمػؿ المشػاعر كاألسػرار،

يغازليػػا ،يحاكرىػػا ،يعشػػقيا ،كقػػد يحػػدث أف ي ػػيؽ قمبػػو بيػػا ،يراكييػػا ،يكرىيػػا ،كفػػي الحػػالتيف يمتقػػي
فيجسػػدىا عمػػى الػػكرؽ بصػػكر موتمفػػة ،ىكػػذا ىػك اشػػتغاؿ نصػػر ا﵀ عمػػى الكتابػػة ،حيػػث يقػػكؿ:
بيػػا،
ٌ
"االشتغاؿ عمى الكتابة يعني أف تعيش الحياة مرتيف ،كال تكجد كتابة وػارج الحيػاة ،إف الحيػاة طكيمػة

أكثر مما نتصكر ،كيحزنني أنني ما زلت أ ٌيع الكثيػر مػف الكقػتِّ ،
لكنػي أنظػر لمعمػر كالتػالي ،لقػد
الركايات عمى مدل ومسة كعشريف عامان ،ككتبت ِّ
السينمائي
الشعر ثبلثيف عامان ،ككتبت النقد ِّ
كتبت ِّ

كمدرسػان
ومسػة عشػػر عامػان ،كمارسػػت التصػػكير عشػريف عامػان ،كعممػػت صػػحفيان ثمانيػػة عشػػر عامػانٌ ،

لمدة عاميف ،كمػدي انر ثقافيػان فػي دارة الفنػكف عشػرة أعػكاـ ،كمتػزكج منػذ عشػريف عامػان ،كأب منػذ سػبعة

أف كنػت فػي السػابعة مػف عمػرم ،أم منػذ ومسػة كأربعػيف عامػان ،كعايشػت
عشر عامان ،كأحببت منػذ ٍ
حيػكات كثيػرة فػػي كتػػابتي لممميػػاة الفمسػػطينية كحػػدىا عمػػى مػػدار مئػػة كومسػػة كعشػريف عام ػان ككك،..

لذلؾ أرل أف عمرم ىك مجمكع ىذه السنكات ،كليس عمرم المسجؿ في شيادة الميبلد .ىكذا أنظػر

إلى أعمار الناس"( ،)1ىكذا ييحسب العمر في مويمة نصػر ا﵀ ،فيػك مجمػكع سػنكات العمػؿ كالعطػاء
الكد كالت حية التي تيبو الحياة ،فيقكؿ في قصيدة " َّ
الشاعر"(:)2
كاإلبداع ك ٌ
ٌّ
تقول َّأنك قد ِعشت
ست وعشرون ال تكفي كي
َ
نشهد َّأننا ِعشنا بك
لكنها كافي ٌة كي
َ
ِّ
فالنهاية آخر األمر هي الحكاي ُة كمُّها
مدججين بهدو ِ قتمى أز ّليين
ها نحن نجمس ّ
( )1جريدة النصر الجزائرٌية ،مصدر سابؽ ،ص.9-8 :
( )2لك أني كنت مايسترك ،ص.242 -241 :
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نصطاد نهاي ًة صالِ َح ًة
كي
َ

نحسد سوانا أل ّنهم عاشوا كما شا ت الحياة
ال
ُ
نحسدهم َّأنهم ماتوا كما ال يشتهي الموت

لعؿ الشاعر يعكس مف وبلؿ المقطكعة السابقة رؤيتو التي تحدث عنيا ،ككػ،ف لسػاف حالػو

يقكؿ أف سنكات العمر يير كافية إلتماـ مشاريعو الفكرية ،كمكاصمة أعمالو االبداعية ،فينػا يتحػدث

طرفػػة بػػف العبػػد ،ككيػػؼ أف المػػكت لػ ٍػـ يمنحػػو العمػػر كالفرصػػة لمعطػػاء ،ككػػ،ني بالشػػاعر يتحػػدث
عػػف ى
عف حمـ لو ،كرؤية واصة بػو ،بػ،ف عمػر المػرء ال يتسػع إلنجػاز كػ ٌؿ مشػاريع الحيػاةِّ ،
فالنيايػات كاف
كانػػت مقػػدرة ،إالٌ أنيػػا ال تقػػؼ حػػائبلن أمػػاـ توميػػد األعمػػاؿ كتمجيػػدىا ،فيػػك يسػػطِّر أريػػو السػابؽ عبػػر

شعره.

ب،م حاؿ اعتبار أعمػاؿ نصػر ا﵀ مجػرد كتابػات كاسػقاطات لمشػاعر عمػى الػكرؽ،
ال يمكف ِّ
بؿ ىي أكبر مف ِّ
كؿ تصكر ،إنيا أفكار كرؤل كتجارب كرسائؿ تممؾ القدرة عمى اإلصبلح كالتغييػر

حيث ِّ
الحث
تقدـ مقترحات ايجابية لمناس كمستقبميـ ،فيي كفيمة بومؽ ُّ
الركح المثابرة لدل اإلنساف ،ك ٌ
عمى الثبػات كالتجػذر ،كحػب الحيػاة ،فنصػر ا﵀ ال يػرل فػي كتاباتػو ِّ
الشػعرية كالنثريػة وطػة عمػؿ بػؿ
أف يمتقػػي معيػػا كفييػػا أكبػػر عػػدد ممكػػف مػػف البشػػر ،ثػػـ أف مػػف
يػػذكر" إنيػػا رؤام الواصػػة التػػي آمػػؿ ٍ
العبػػث اوتصػػار ك ػ ٌؿ مػػا كتبتػػو فػػي جممػػة تػػدعي أنيػػا مفيػػدة ،ك ػ ٌؿ الجمػػؿ المفيػػدة فاريػػة إذا مػػا كانػػت
منقطعػػة عػػف تحققيػػا فػػي البشػػر ،فالش ػرؼ ال يعنػػي شػػيئان إال حػػيف نكػػكف ش ػرفاء ،ككػػذلؾ الش ػجاعة

الركايػات
ػب) فعػبلن ،لشػوص ل ٍػـ يح ٍ
الحب ،ما الػذم يمكػف أف يعنيػو معنػى كممػة (ح ٌ
ك ٌ
ػب أبػدان ،ككػذلؾ ٌ
كالقصائد التي نكتب ،ال تككف ركايات كقصػائد إال لمػف يعيشػيا ،كحػيف يعيشػيا سيشػتؽ أشػياء أكثػر

الركايات نفسيا"( ،)1فيقكؿ الشاعر في قصيدة " قناعات:)2("1
اتساعان ،ربما ،مف ِّ
كل شي ٍ
أذكر مما مضى َّ
و ُ
ِ
برزخ ،ذاك يكفي
مختمطين ببل
المر
ٍ
الح َمو و َّ
وأعني هنا ُ
فبل أتوقَّعُ شيئاً هنا من خريفي
ِ
ضفي!
الذي َيحتفي
وي ْ
بالغياب ُ

( )1جريدة النصر الجزائرٌية ،مصدر سابؽ ،ص.4 :
( )2لك أنني كنت مايسترك ،ص.109 :
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أف تعيش لحظاتػو
ىكذا يطالبنا نصر ا﵀ ب ريبة اإلبداع ،فمكي يبادلؾ النص العشؽ ال بد ٍ
أف تكػػكف أن ػػت
أف تع ػػيش زمانػػو كمكانػػو كتبلطػػـ أمكاجػػوٍ ،
حمكىػػا كمرىػػا ،كتفاص ػيمو أدقيػػا كأكبرىػػاٍ ،

النص ،كالنص أنت؛ لتعيش لحظة اإلبداع الحقيقي.

كػػـ مػػف قصػػيدة كانػػت حممػان كباتػػت حقيقػػة ،فمػػف بػػيف األحػػبلـ ننسػػج الحيػػاة ،كمػػف ال يعػػيش

الحم ػػـ يرف ػػو الكاق ػػع ،ىك ػػذا ى ػػي أعم ػػاؿ نص ػػر ا﵀ " تش ػػتؽ أحبلمػ ػان جديػ ػدة م ػػف األح ػػبلـ المكج ػػكدة

كلكنيػا أي ػان
كحيكات كاقعية مف الكاقع المتاح؛ ألنيا تتحرؾ كتعيش في مػا ىػك مكجػكد مثمنػا تمامػانٌ ،
ػؽ ،فػػالنص األدبػػي يمكػػف أالٌ يكػػكف
مثمنػػا ،نحػػف كاقػػع كحمػػـ فػػي آف ،أك كاقػػع تحقػػؽ كآوػػر لػ ٍػـ يتحقػ ٍ
ػس قمػػب إنسػػاف ،تكالػػدت أحػػبلـ جديػػدة كحيػػاة جديػػدة ،س ػكاء حيػػث يكتػػب ىػػذا
محػػدكدان ،ألن ػو كممػػا المػ ٌ
أف يصػػؿ إليػػو ،كفػػي ِّ
النيايػػة حػػيف يكجػػد الحمػػـ يكجػػد الكاقػػع
الػػنص أك فػػي أم مكػػاف فػػي العػػالـ يمكػػف ٍ

الجديد ،أما المكت فيك ال يكجد سػكل فػي المنػاطؽ التػي ال تنبػت فييػا األحػبلـ"( ،)1فػنممس ذلػؾ فػي
قكؿ الشاعر في قصيدة " حين" (:)2

ِ
ضفتاك
..وحين تكونين نه ارً سأحمم أني هنا
وحين تكونين هذا َّ
الربيعَ
أني زهرةْ
سأحمم َ
ين
وحين ِّ
تمر َ
شهد
عيني ٌ
َ
فهد
وقمبي ٌ
َ

فيق ِّػدـ ليػا ويػارات مفتكحػة
يتجمى ىنا حنيف نصر ا﵀ الجارؼ في العكدة إلى فمسطيف األـ ،ي
النير فيك ػفافو ،كاف كانػت ىػي الربيػع فيػك زىػكره ،كيرسػـ أحبلمػان
فإف كانت ىي ٌ
تتسع ألمنياتياٍ ،
كردية بسيطة ىي ُّ
الركح.
مف عميو الزمف بتحقيقيا ،فيبثيا قصائد تعانؽ ُّ
لقد اوتار نصػر ا﵀ كتابػة القصػيدة القصػيرة إيمانػان منػو بقػدرتيا عمػى التعبيػر عػف ق ػايا ال

تستكعبيا األشكاؿ الفنية األورل التساعيا ،فبعض المكا يع التي يعالجيا تحتاج مزيدان مف التٌركيز
أزؿ أرل فػػي القصػػيدة القصػػيرة قػػدرات كبي ػرة لمتعبيػػر عػػف أشػػياء موتمفػػة أقػػرب
كالتٌكثيػػؼ ،فيػػذكر" لػ ٍػـ ٍ
أم ش ػػكؿ آو ػػر ،فف ػػي بع ػػض ى ػػذه القص ػػائد كثاف ػػة ت ػػدعكني لت،ممي ػػا
لميم ػػس كالحكم ػػة كالكثاف ػػة م ػػف ٌ
( )1جريدة النصر الجزائرٌية ،مصدر سابؽ ،ص.4 :
( )2حجرة النام ،ص.107 :
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باس ػػتمرار كعم ػػؿ ش ػػعرم طكي ػػؿ"( ،)1يحت ػػاج من ػػو لكقف ػػات مستفي ػػة تيش ػػبع نيم ػػو لمكتاب ػػة ،كاحساس ػػو
بػػاليمكـ العربيػػة التػػي تتكالػػب عمػػى اإلنسػػاف ،فيػػك يكتػػب القصػػيدة القصػػيرة حسػػب "ى ػكاجس المحظػػة
اقعيػة
أف يتحسػس عكامػؿ ال ٌ ػغط
الذىنيػة كالنفس ٌػية كالك ٌ
ٌ
كفكرتيا األكثر اشػتعاالن ،حتػى يمكػف لممتمقػي ٍ
التػػي سػػاىمت فػػي جعػػؿ القصػػائد القصػػار ،مػرة بثبلثػػة سػػطكر كمػرة بػػ،كثر مػػف عشػرة ،كبيػػذا أ ػػاؼ
نصػػر ا﵀ لمسػػتو الشوصػػية عمػػى ال ٌشػػكؿ فػػبل تقػ ٌػدس لػػو ،كيظػ ٌؿ عنػػده مجػػرد شػػكؿ ال يكتسػػب كجػػكده
الص ػكرة كبمػػا يكػ ٌػرس
الحقيقػػي إال بمقػػدار اتسػػاعو لػػدفؽ المحظػػة ال ٌشػػعرية ،كتكثيػػؼ عناصػػر المفػػظ ك ُّ

المعنى"( ،)2فيقكؿ في قصيدة " َد ْور"(:)3

عالب الد َّْور
تمعب الثَّ ُ
ثاني ًة ُ
واثق ًة أنَّنا

لم نتعمم الدرس
لقػػد جػػاءت تجربػػة الش ػاعر فػػي كتابػػة القصػػيدة القصػػيرة " تمبيػػة لحاجػػة كجػػدىا ناقصػػة بعػػد

كتابتو لمقصائد الطكيمة( )...ىذه القصائد التػي تػ،تي ككم ػة سػريعة ت ػيء العتمػة فت ػع المتمقػي
أمػػاـ حقيقػػة جيميػػا ،كتوتفػػي لتمحقيػػا كم ػػة ثانيػػة ككشػػؼ جديػػد يزيػػد االنبيػػار كيػػدفع لطمػػب المزيػػد،

ػمكلية المشػيد الكبيػر كبانسػياب العبػارات المتدفقػة المتداومػة،
قصائد ال تيتـ بتفاصيؿ الصُّػكرة كال بش ٌ
كاٌنم ػػا تي ػػدؼ إل ػػى اإلدى ػػاش كالتنبي ػػو كالح ػػث عم ػػى االجتي ػػاد كن ػػبش التفاص ػػيؿ الصػ ػغيرة ف ػػي ال ػػنفس
اإلنسػػانية بتركيػػز كم ػػة اإلشػػعاع السػريعة عمييػػا لتعريتيػػا بكػ ِّػؿ حػػدة "( ،)4فنجػػده يقػػكؿ فػػي قصػػيدة "

القناع"(:)5

إلبس
ْ
قناع َك
َ
كي

أَعرفَك !
( )1القدس العربي ،مصدر سابؽ.

حريػػا بػػؾ أف تتػػابع الفك ػرة أك تغنػػي ،..عمػػي عب ػػد األمي ػػر ،القػػدس العربػػي
(( )2ش ػرفات الوريؼ):ك،نػػو يقػػكؿ :كػػاف ٌ
.199/3/20
( )3شرفات الوريؼ ،ص.51 :

( )4إبراىيـ نصر ا﵀ في قصائده القصيرة مبدع يعرؼ كيؼ ييعيد ِّ
حيكيتو ،نبيو القاسـ،
لمشعر ٌ
.www.nabih-alkasem.com/nasrallah1.htm
( )5شرفات الوريؼ ،ص.90 :
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ي ػػرل الشػ ػاعر أف الم ػػرء ب ػػات يتوف ػػى كراء أقنع ػػة الطِّيب ػػة كالكداع ػػة كالس ػػماحة ،ف ػػي ح ػػيف أف

األقنعػػة لػػيس بمقػػدكرىا حجػػب حقيقػػة اإلنسػػاف ،فكػ ِّ
ػ،ني بػػو يقػ ِّػدـ حكمػػة كنصػػيحة مفادىػػا ميمػػا تسػػترنا
بكجكه أورل يبقى الكجو الحقيقي ظاى انر لمعياف ،فقد اعتاد نصر ا﵀ عمى ذكم األقنعة المزيفة ،حتى
بات ال يستطيع رؤيتيـ بدكنيا ،فيطالبيـ بارتدائيا؛ ليتمكف مف معرفتيـ.

تمتمػػؾ ىػػذه القصػػائد القصػػيرة القػػدرة عمػػى طػػرح الفك ػرة التػػي يريػػدىا الكاتػػب بكممػػات موتزلػػة
الداللػػة كاإليحػػاء تكشػػؼ أمػػاـ القػػارئ جكانػػب كانػػت يائمػػة فػػي مويمتػػو كيائبػػة عنػػو فػػي
لكنيػػا قكيػػة ٌ
ٌ
قراءتو لمقصيدة الطكيمة.
الص ػعكبة مػػا يحتػػاج لكاتػػب مبػػدع يمتمػػؾ القػػدرة الكافيػػة
بيػػد أف القصػػيدة القصػػيرة فييػػا مػػف ُّ

الصعكبة في نمط القصيدة القصيرة "متحصؿ مف حدة الكقع الذم تحدثو المفػردة فػي
لكتابتيا ،كلعؿ ُّ
الس ػياؽ ِّ
الش ػعرم ،حتػػى إننػػا لػػك ييرناىػػا بمفػػردة أوػػرل لػػذىب الت،كيػػؿ
نسػػؽ الجممػػة ،كمػػا تؤديػػو فػػي ِّ

منصرفان إلػى ييػر مػا رشػحتو القػراءة األكلػى ،كليبطػت شػعرٌية القصػيدة إلػى نثػر عػادم"( ،)1كنػتممس
الرحيل "( )2التي يقكؿ فييا:
ذلؾ في قصيدتو "هل تتسع األرض لهذا َّ
فميهدأ االنفجار

وليبدأ الجرح رحمتَ ُي في دما ِ
ِ
المخيم
ِ
ِ
الموت
صرخة
في
ِ
المدينة
طرقات
ولتتسع
ُ
ْ
ِ
لمعرس أو لمجنازِة
"عشرون ألفاً
وسيدةٌ يانعة"
األرض هذا المسا
تكبر
ُ
هل ُ
بعض سواعدهم
فتأخذ َ
أو أصابعهم

وحقول القرى في اشتعاالتهم
( )1عكاصػ ػ ػػؼ القمػ ػ ػػب ..ترسػ ػ ػػيخ مبكػ ػ ػػر كسػ ػ ػػباؽ لمقصػ ػ ػػيدة القصػ ػ ػػيرة ،حػ ػ ػػاتـ الصػ ػ ػػكر ،جريػ ػ ػػدة القادسػ ػ ػ ٌػية ،الع ػ ػ ػراؽ،
.1991/9/26
( )2نعماف يسترد لكنو ،ص.61 :
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كثيرة ىػي البػدائؿ كالويػارات المفتكحػة أمػاـ الشػاعر؛ لينتقػي منيػا مػا يشػاء ،ييػر أنػو اوتػار

ألفاظان بعينيا "االنفجار ،الجرح ،المويـ ،صػروة المػكت ،الجنػازة" ،كيقِّػدـ مػف وبلليػا مفػاتيح لمت،كيػؿ

السميـ ،فالمستقصي حكؿ أحداث القصيدة يعي تمػاـ الػكعي أف عمػاف ىػي مسػرح األحػداث الداميػة،
ٌ
كيتبػػيف لػػو عمػػؽ الجريمػػة النك ػراء بحػػؽ الفمسػػطيني البلجػػئ ،فمػػك بػػدلنا كممػػة مقابػػؿ كممػػة الوتمػػؼ

المعنػػي ،كذىػػب الكجيػػة ييػػر السػػميمة ،كىػػذا مػػا يي ِّ
مي ػز نصػػر ا﵀ فػػي قصػػائده ،فيػػك يوتػػار مفرداتػػو
بعناية فائقة ،كدراية تامة لمعانييا كمدلكالتيا بما ييكسبيا التجدد كاالستم اررية.

ييؤمف نصر ا﵀ ب،ف ِّ
لكؿ عمػؿ أدبػي ىػدؼ عظػيـ يسػعى لتحقيقػو ،كمرمػى بعيػد يبتغػي مػف
كرائو األف مية كتجاكز أعماؿ ايوريف بما يفيد الناس ،فك ٌؿ عمؿ يحمؿ في جكفو مقترحات كأفكػار

ال تنش ،مف العدـ ،كال تتش ٌكؿ مف فراغ ،فيقكؿ" :في حدكد قراءاتي لـ ىأر عمبلن كبي انر نبت مف الفراغ،
لكف األعماؿ الكبيرة تتحقؽ في قدرة ىذا الكاتػب
سيف ي إلى الفراغٌ ،
ألف ك ٌؿ عمؿ ينبت مف الفراغ ي
أك ذاؾ عمػػى تحقيػػؽ قف ػزة أكبػػر بػػيف مػػا ىػػك مكجػػكد كمػػا سػػيكجد ممػػثبلن بعممػػو الجديػػد ،تمام ػان كتمػػؾ

الريا ػة ،فػالرقـ القياسػي الجديػد يحمػؿ معنػاه كأىميتػو مػف
األرقاـ
القياسية التي تتحقؽ فػي مجػاالت ِّ
ٌ
الرقـ القياسي الذم تحقؽ قبمو ،كعمى الريـ مف طرافة فكػرة أف يسػابؽ اإلنسػاف ظمٌػو ،إالٌ أنيػا تحمػؿ
ٌ
في جكىرىا مبلمح جنكنو"( ،)1كتتجسد رؤية نصر ا﵀ ىذه في ديكاف " م اريػا المبلئكػة" حيػث يتطػرؽ

األىمي ػة ،ق ػ ٌػية كأد الطفكلػػة ،كقتػػؿ أحبلميػػا البريئػػة ،كمػػدل ىمجيػػة
ىػػذا الػ ِّػديكاف لق ػػية فػػي يايػػة
ٌ
الصغيرة"(:)2
المحتؿ في قنص براءة األطفاؿ ،فنجده يقكؿ في قصيدة "رؤيا َّ
ٍ
سائل
يجوب ببل
السؤا ُل
كان ُّ
ُ

مر ْت مقاتم ٌة في السما ِ
حين َّ
ّ
ّ
ِ
نبم ْة
و ْ
ألقت عمى ُح ْممها قُ ُ

أم ق ية في العالـ أسمى مف ق ٌية قتؿ األطفاؿ األبرياء؛ ليتحرؾ العالـ مدافعان عنيا ،لقد
حركػػت جريمػػة االحػػتبلؿ الش ػنعاء ركح الثُّػػكرة كعػػدـ االسػػتكانة عنػػد الشػػاعر ،ف ػراح يكشػػؼ عػػف مػػدل
عنجيي ػة االحػػتبلؿ فػػي إقصػػاء الطِّفكلػػة عػػف الحيػػاة ،أم جػػرـ ارتكبتػػو ِّ
الطفمػػة الشػػييدة إيمػػاف حجػػك
ي
تسػػاؤؿ صػػامت طرحػػو الػ ِّػديكاف ،فجػػاءت اإلجابػػة تتومػػؿ قصػػائد الػ ِّػديكاف؛ لتكشػػؼ عػػف بػراءة الطِّفكلػػة
كعمؽ الجريمة بحقِّيا.

( )1القدس العربي ،مصدر سابؽ.
( )2مرايا المبلئكة ،ص.25 :
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إف المتتبع لنصكص نصر ا﵀ يجد تكازنان ما بيف الوطاب اإليديكلكجي التحري ي كمػا بػيف

أف
الوطػاب ٌ
الفنػي دكف أف يطغػى أحػػدىما عمػى ايوػر ،فيػػك ييػؤمف أش ٌػد اإليمػػاف بػ،ف عمػى القصػػيدة ٍ
تحمؿ جكانب متعػددة ،منيػا التٌحػريض عمػى اوػتبلؼ أنكاعػو ،كنممػس ذلػؾ فػي حديثػو بػ،ف" القصػيدة

أف كػ ٌؿ
ابنة الحياة ،ابنة نب يا ،ابنة أحبلميا الصغيرة المجي ة كأحبلميػا الكبيػرة ال ػائعة ،كأزعػـ ٌ
الحقيقيػػة ىػػي قصػػائد تحري ػ ٌػية ،تح ػريض ػػد الم ػكات الػػذم يعػػاني منػػو الكػػائف البشػػرم،
القصػػائد
ٌ
تحريض د العمى العاـ كالعمى الواص ،كال ٌشمؿ الذم يبدأ مػف ىبػبلدة األقػداـ كال ينتيػي عنػد بػبلدة
الػ ُّػركح ،تحػريض عمػػى التغييػػب كالقناعػػة بفقػػداف اليقػػيف ( ،)...فػػإف القصػػيدة التػػي تسػػعى لمم ػػي بنػػا
أف تمتمػػؾ شػػرط كيانيػػا
نحػػك ىػػذا كمٌػػو ال بػ ٌػد أف تكػػكف قصػػيدة أي ػان ،كمػػا يكػػكف اإلنسػػاف إنسػػانان ،أم ٍ
الوػػاص فنػان كمعرفػػة كصػػدقان ،)1(".كنجػػد وطابػػو التحري ػػي فػػي قصػػيدة " الح لوار األخيللر قبللل مقتللل
العصفور بدقائق"(:)2

البحر
لينتفص
ْ
البر غضبتَ ُي
وليعمن ُّ
كم مرٍة يقتمون َك
يذبحون الغزال َة في َك
كم مرٍة
َ

ِ
صدر أُمك
ريق إلى
وكم مرٍة
يغمقون الطَّ َ
َ
البحر
لينتفض
ُ
تتردد
ال
ْ

ِ
ِ
عبد
ساحة
أنت في
الكفر َم ْ
وكن َ
اشهر سبلح َك
و ْ
حب ّك
فيك يقرر ب،ف " ِّ
الشعر في جكىره ليس ابنان لميزيمة أك البشػر الميػزكميف ،بقػدر مػا ىػك تػكأـ

الركح الراف ة لميزيمة ،أك الذاىبة لمطمقيا اإلنساني بزىػك ،ألف المػرء حػيف يتوػذ اليزيمػة مسػكنان لػو
ُّ

( )1القدس العربي ،مصدر سابؽ.

النير ..كالجنراؿ ،ص.203 :
( )2الفتى ٌ
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ألنػػو ابػػف الحيػػاة"( ،)1لػػذا
ال يمكػػف أف يػػرل سػػكل جػػدرانيا القاتمػػة ،كال ٌشػػعر دائم ػان وػػارج ىػػذه الجػػدراف ٌ
أف يحيا الحياة ،فيدعك اإلنساف إلى ذلؾ قائبلن فػي
أف يجاىد مف أجؿ الحياة ،ليستحؽ ٍ
عمى اإلنساف ٍ

قصيدة " أغنية لمحياة"(:)2

اآلن
ال ال تنامي ْ
ما َّ
ِ
العمر حتى
هو
انحل ز ُ
األغصان
ط
تسق َ
ْ
هوت سماؤنا
وال ْ
خان
س ُح ِب ّ
الد ْ
في ُ
لقػػد تعػػددت آراء نصػػر ا﵀ حػػكؿ دكاكينػػو الشػػعرية فكانػػت بصػػمتو حا ػرة فػػي ديػكاف " بسللم

األم واالبن" الذم اوتار لو السبلسة في عر و لحاالت األـ المتعددة ،كالبساطة فػي الحػكار ،كالبعػد
عػػف التعقيػػد كالغمػػكض ،فعػػرض بدقػػة كعمػػؽ صػػكر لػػؤلـ عمػػى الص ػعيديف الوػػاص كالعػػاـ "لقػػد تعػػب
القػػارئ العرب ػػي كالناقػػد العرب ػػي كالي ػكاء العرب ػػي أي ػ ػان مػػف ى ػػذا الفػػائض يي ػػر العػػادم لكتاب ػػة ت ػ ٌػدعي
ِّ
الشعر ،كليس ليا عبلقة بو ،فباسـ الغمكض كاف ثمػة سػيادة شػبو كاممػة لسػمطة الفك ػى ،كقػد قمػت
منػػذ عشػريف عامػان أف الغمػػكض شػػيء كالعمػػؽ شػػيء آوػػر ،كمػػا زلػػت أرل أف األعمػػاؿ الكبيػرة كبيػرة
ألنيا عميقة ،كليس ألنيا يام ة "( ،)3كنممس ىذه البساطة فػي قكلػو فػي قصػيدة "فلي حلديثها علن
وحدتها"(:)4

روج من الد ِ
بعدك
َّار
َ
ال أ ُ
ُطيق الخ َ
سقف يستُُر قمبي
ال
َ
وال ما َ يروي مياهي

( )1حكار لمشاعر مع الكاتب أنطكاف شمحت ،االتحاد ،حيفا16 ،شباط .2001
( )2الفتى النير ..كالجنراؿ ،ص.42 :
( )3القدس العربي ،يحيى القيسي ،نيساف.2000/
( )4بسـ األـ كاالبف.75 ،
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كيذكر بوصكص ىذا ِّ
الديكاف أف فرحو األكبر تمثؿ في تمؾ الجممة التي سمعيا أكثر مف

مرة ب،ف "ىذه القصائد أعادت ترتيب العبلقة اإلنسانية بيف القارئ كمف حكلو مف جديد"( ،)1فيقكؿ
في قصيدة " في حديثها عن َنذْرها" (:)2

نصيب
كان لي في حياتي
إذا َ
ٌ
وصافي
هنالك يوماً_ كروح َك_ َّا
ألحيا
حرً
َ
ْ
َغفر َّ
كل خطايا المنافي
سأ ُ

فكثيػر مػف العبلقػات ينقصػػيا ركح المحبػة كاإليثػار كالعطػاء ،فقػػدـ الشػاعر مػف وػبلؿ ديكانػػو
نمكذجان لمكفاء كالعطاء ببل حدكد.
بعػد الكقػػكؼ عنػػد عتبػػة المنػػاص التػ،ليفي مػػف جيػػة آراء الكاتػػب كرؤيتػػو الكامنػػة ومػػؼ كتابػة
أشػػعاره أرل أف ىػػذه العتبػػة كفيمػػة بتعريػػؼ الش ػاعر لػػدل القػػارئ ،كا ػػاءة جانػػب مػػف جكانػػب الػػنص
كلكف دكرىا يكمف في رصد تطمعات القارئ كتنميتيا كاشباع يريزة الف كؿ لديو ،فكمٌمػا
كليس كمٌياٌ ،
تعػ ٌػرؼ القػػارئ عمػػى الكاتػػب زاد شػػغفو كتعمقػػو بق ػراءة أعمالػػو ،فتجػػده يسػػعى جاىػػدان السػػتيعاب تجربػػة

الش ػاعر ،مػػف ىنػػا تمتمػػؾ ىػػذه العتبػػة مػػف األىميػػة الكثيػػر لمػػا ليػػا مػػف قػػدرة عمػػى اسػػتقطاب القػػارئ
كتكجيو مساره نحك النص لمكقكؼ عمى أىدافو كمراميو.

ثانياً -ما ُك ِت َب عن َّ
الشاعر

الص ػحؼ التػػي تحػػدثت عػػف نصػػر ا﵀ ،كألقػػت ال ػكء عمػػى أعمالػػو،
لقػػد تعػػددت المجػػبلت ك ُّ

أىـ سماتيا ،فػ"إبراىيـ نصر ا﵀ كاحػد
أجر ٍ
كٍ
ت معو العديد مف الحكارات التي تتناكؿ دكاكينو الشعرية ك ٌ
مف شعرائنا الذيف عرفػكا بغػ ازرة العطػاء كسػبلمة التركيػب كالبنػاء"( ،)3فجػاء االىتمػاـ بػو ليتناسػب بكػـ

نادر فػي
ىذا العطاء يير المحدكد ،كالتميز يير المعيكد ،فيك"
ه
متفرد في ذاتو ،مجتمعه في مكاىبو ،ه
الركائػي الفمسػطيني إبػراىيـ نصػر ا﵀ الػذم يعػد حالػة فريػدة بػيف
أصالتو،
متكقد في عطائو ،كػذا ىػك ِّ
ه

المبدعيف العرب المعاصريف في عالمنا العربي ،فيك ييجيد صنعة ا ِّ
كيػتقف ف ٌػف
لشعر كما أممػح شػعره ،ي
ػب عينػو،
الركاية كما أيزر إنتاجو،
كيتحدث في ِّ
ِّ
ٌ
السينما كناقد ٌ
فني كمورج سينمائي محترؼ كمػا أثق ٌ
كتكزعػػت عميػػو درجػػات صػػكره فػػي مويمتػػو
تنكعػػت فيػػو رؤاه ٌ
ي
كيشػػارؾ فػػي التٌصػػكير كمعار ػػو التػػي ٌ

( )1القدس العربي ،يحيى القيسي ،نيساف.2000 /
( )2بسـ األـ كاالبف ،ص.87 :

الرؤيػػة ِّ
الشػػعرٌية ،إب ػراىيـ وميػػؿ ،جريػػدة صػػكت
( )3أناشػػيد الصػػباح إلب ػراىيـ نصػػر ا﵀ نمػػكذج جديػػد فػػي القصػػيدة ك ُّ
الشعب.1984/6/3 ،
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الفنية التي رفدت عالمو األدبي بمكنكنات ىذه التقنية ،تمؾ ىي صفات األديب الشامؿ"(ٌ ،)1إنو مف "
ٌ
أىػػـ الكتٌػػاب /المثقفػػيف الفمسػػطينييف الػػذيف نق ػ أر ليػػـ متيقنػػيف ،بكػ ِّػؿ اطمئنػػاف ،مػػف أف المسػػتكل الفنػػي
ػانية مػػف جيػػة
كالجمػػالي لمػػا نق ػ أر ي ػػيؼ ال ييػػنقص مػػف عمقػػو الت ػاريوي كالػػكطني مػػف جيػػة ،كاإلنسػ ٌ
ثانية"(.)2
يكف ال ٌشاعر الفمسطيني إبراىيـ نصر ا﵀ "رقمان إ افيان في قائمة ُّ
الشعراء التي طالت فػي
ٍلـ ٍ
عالمنػػا العربػػي فػػي العقػػديف األوي ػريف مػػف القػػرف الما ػػي ،كلػ ٍػـ تكػ ٍػف قصػػائده ٌأنػػات قمػػكب حزينػػة،

كصػػروات أفئػػدة مفجكعػػة ،كمارشػػات حػػرب ٌ ػػاجة ،بػػؿ كانػػت موتمفػػة عػػف كػ ِّػؿ مػػا عػػداىا ،تنسػػاب

النفكس ،كمكقظة ما ومؿ مف العقكؿ ،مشعمة في مف يمتقييا نا انر ىادئة
ىادئة متسممة مكتسحة وبايا ٌ

كتشد بػو ليوػرج يغنػي لمحيػاة ،كيسػعى لتحقيػؽ حمػـ
الدفينة،
ٌ
ت،وذ بالتكىج كاالتساع لت يء العتمات ٌ
اإلنساف ،حممو الكبير بمستقبؿ ينتصر فيو اإلنساني عمى اإلنسػاف "( ،)3كنستشػعر ىػذه المعػاني فػي
الساعة":
قكلو في قصيدة " َّ

()4

بح ساع َة طاولتي
الص ِ
اقب في ُّ
وأُر ُ

ِ
العين ُّ
ِ
كل دقيقَ ْة
لمحة
كيف تُولَ ُد في
فأرى َ
تموت التي قَ ْبمَها!
وكيف
ُ

وأ ِ
نفسي هل أُولَ ُد اآلن أم أتبلشى
ُسائ ُل
َ
أين الحقيقَ ْة
و َ

ورٌد
ْ
وهل حينما يتفتَّ ُح ْ
تعيش الحديقَ ْة؟!
تموت إذاً ،أم
ُ
ُ

تحمػػؿ قصػػائد نصػػر ا﵀ رسػػائؿ كطني ػة ،تيقػ ٌػكم االعتقػػاد بػػزكاؿ الظُّمػػـ كنيايػػة الظ ػالـ كدحػػر
المحتؿ ،فقصائده كثيرة في" الطُّغاة كىك يوػاطبيـ معترفػان بػ،نيـ يممكػكف كػؿ شػيء ،الحديػد ،الظػبلـ،
الحراب ،القبكر ،مبلييف الدبابات ،كيتبعو مككب المكت كالوراب ٌأنى ذىػب ،كحيثمػا اتجػو ،المػذابح،

( )1إبراىيـ نصر ا﵀ :المشايب البرمء الذم نحب ،رابعة حمك ،مجمة رماف ،ع ،8كانكف.2011/2
( )2السابؽ.

( )3إبراىيـ نصر ا﵀ في قصائده القصيرة مبدع يعرؼ كيؼ ييعيد ِّ
لمشعر حيكيتو ،مصدر سابؽ
( )4عمى ويط نكر ىنا بيف ليميف ،ص.140 :
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الس ػجكف يرفػػع
الف ػػائح ،المشػػانؽ ،الػػدـ المتطػػاير ،كالػ ُّػرؤكس التػػي ال رؤكس ليػػا ،كىػػك إلػػى جانػػب ِّ
جدرانيا قامة كقامتيف كربما ثبلثيف كألفان"( ،)1فيقكؿ في قصيدة "زيتون مؤجل"(:)2
ِ ِ
ابية
وتنهض
قميبلً
ُ
ُ
المصفحات من ب ار ة ألوانها التُّر ّ
الحمام
ات
َ
قميبلً ...وتُ َقمِّ ُد الطائر ُ
عناق َ
قميبلً...
ويصعد الفوال ُذ إلى عرشي
ُ
الخناجر واثق ًة في الب ار ة
وتتقدم
ُ
ُ
قميبلً
وتتنحى األفعى عن َد ْو ِرها
ّ
لآلالت
عن لحمنا
ْ

كعمػػى الػػريـ مػػف امػػتبلؾ الطُّغػػاة لممػػاؿ كدعػػائـ القػػكة كالعتػػاد ،إالٌ أف الش ػاعر الػػذم اوتبػػر
الحيػػاة ،كأدرؾ نػكاميس الكػػكف ،كاسػػتكعب سػػيركرة التػاريخ ،ييؤكػػد أف الطُّغػػاة ال بػ ٌػد زائمػػكف ،كأف األيػػاـ
القادمػػة ت ػػمف ليػػـ نيايػػة مفجعػػة ،كأف العػػدك الػػذم تجاسػػر عمػػى احػػتبلؿ األرض سػػيطرد منيػػا شػػر

طرده"( ،)3كنستميـ ذلؾ مف قكلو في قصيدة " األعدا "(:)4

ِ
الحرب أو أن ُي ِّ
أحد!
ذك َرهم
أن يذ ُكروا
بالحروب ْ
ال يحبُّون ْ
َ
ِ
الحياة
يعرف اآلن معنى
شها
يقولون :من عا َ
ُ
ومعنى َّ ِ
األرض
يغمر
َ
السبلم الذي ُ
ِ
من ِ
األحد!
السبت حتى
ليمة
ْ
يكشػؼ نصػػر ا﵀ موػاكؼ العػػدك مػف طػػرؽ أبػكاب الحػركب ،فيػػـ ال يريبػكف بتػػذكرىا؛ ألنيػػـ

ي ػػدرككف جي ػػدان عكاقبي ػػا كمآس ػػييا؛ ل ػػذا يريب ػػكف بالسػ ػبلـ ال ػػكىمي م ػػع الع ػػرب ،كاف كن ػػت تمم ػػس ب ػػيف
نصػػكص نصػػر ا﵀ ِّ
الشػػعرية العػػذابات كاألنػػيف كالحػػزف كاألسػػى ،ييػػر أنػػو ييبقػػي بػػاب األمػػؿ مفتكحػان
الرؤية ِّ
الشعرٌية ،مصدر سابؽ.
( )1أناشيد الصباح إلبراىيـ نصر ا﵀ نمكذج جديد في القصيدة ك ُّ
( .)2ف يحة الثعمب ،ص.52 :
الرؤية ِّ
الشعرٌية ،مصدر سابؽ.
( )3أناشيد الصباح إلبراىيـ نصر ا﵀ نمكذج جديد في القصيدة ك ُّ
( )4عمى ويط نكر ىنا بيف ليميف ،ص.181 :
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كلكنو يجد مع ذلؾ أف
أماـ المحاكالت ،فإبراىيـ نصر ا﵀ "عرؼ لنفسو وطان كطنيان سار فيو بشيرةٌ ،
الفف ،كرقة ِّ
الشعر ،كصفاء مكسيقاه ،مف المك كعات التي تحتاج بيف حيف كحيف إلى إعػادة نظػر،
كادامة ت،مؿ"( ،)1لمكصكؿ بالقصيدة إلى التجديد كالتطكر كاالوتبلؼ.

لقد حظيت قصػيدة " الحوار األخير قبل مقتل العصفور بلدقائق" مػف ديػكاف "الفتلى ال ّنهلر..

ت،مميػة أثرتيػا ،كأشػعمت فتيػؿ ُّ
النػكر أمػاـ نظػر القػارئ ،فيػذكر الػدكتكر عبػد الػرحمف
والجنرال" بكقفات ٌ
يػػايي ،حػػكؿ ىػػذه القصػػيدة أف" فنػػكف اإلبػػداع األدبػػي الفمسػػطيني ،تكشػػؼ أك ػػح مػػا تكشػػؼ إنسػػانية

ِّ
الن ػػاؿ الفمسػػطيني ،ككجػػدكا ح ػبلن كا ػػحان لمعادلػػة التنػػاقض بػػيف المػػكت كالحيػػاة ،حػػيف كجػػدكا أنيػػـ
يمغكف المكت بالمكت ،كيمتدكف بو إلى جداكؿ الحياة ،كينظر مػف وػبلؿ ىػذه ُّ
النقطػة – إلػى قصػيدة

نصر ا﵀ أنيا قصػيدة األينيػة الممحميػة ،ككانػت قصػيدة فمسػطينية مػف أرسػيا حتػى أومػص قػدمييا،
كيحمؿ م امينيا ِّ
الشعرية التي تحفؿ بيا"( ،)2كنق أر فييا(:)3

اآلن اني سأمضي إلى الموت
ال أقول َ
لك َ
الموت
ال أَعشق
َ
سمَّمي لمحياةْ
لكني ُ
مػ ػػا أصػ ػػعبو مػ ػػف ويػ ػػار ،عنػ ػػدما نسػ ػػمؾ درب المػ ػػكت بمػ ػػؿء إرادتنػ ػػا؛ باعتبػ ػػاره سػ ػػمـ المجػ ػػد

كاالنتصار ،كما بيف المكت كالحياة ينسج الفمسطيني تاريخ الكطف ،كيرسـ بدمو مبلمحو.

لقد تناكؿ الشػاعر فػي ديكانػو السػابؽ " الحػكار ِّ
الشػعرم الػذم بنػاه فػي نفػكس :جمػاؿ قػببلف،

مجدم أبك جامع ،صبحي أبك جامع ،كمحمد بركة أبطػاؿ عمميػة عسػقبلف – رفػح ،كقػد جعػؿ إىػداء

الػ ِّػديكاف إلػػييـ ،كقػػد ػ ٌػمف بعػػد اإلىػػداء ،كقبػػؿ القصػػيد ،قصاصػػات مصػػكرة عػػف األنبػػاء التػػي سػػردت
وبر عممية عسقبلف كمجرياتيا ،كك ع صكرة فنية لقب ة تمسؾ بعصػفكر ،فجػاء ك ُّػؿ ىػذا ،إ ػافة
لتثبيت صكرة المك كع اإلعبلمية كتطكرىػا الحػدثي – عمػبلن فنيػان مػف حيػث اإلوػراج ،بتقمػب الحػدث

(الصػكرم) – حيػث تتمػك صػكرة العصػفكر،
فيو مف بعػده التػاريوي إلػى بعػده الفنػي اإلبػداعي ،كرمػزه
ٌ
صكرة الحقة عمى كجو الصفحة التالية ،لجنكد االحتبلؿ اإلسرائيمي يقب كف عمى أحد رجاؿ العممية

()4
ػنـ عػػف قػػدرة مبػدع فػػي رصػػد كا ػح كقػػكم لمجمػػكع
المػذككرة"  ،كػ ٌؿ ىػػذه المقصػدية فػػي االوتيػػار ت ٌ

الرؤية ِّ
الشعرٌية ،مصدر سابؽ.
( )1أناشيد الصباح إلبراىيـ نصر ا﵀ نمكذج جديد في القصيدة ك ُّ
(( )2المطر في الداوؿ) البعد األسطكرم في زىرة عدف ،إبراىيـ وميؿ ،جريدة صكت الشعب1982 ،
( )3الفتي النير ..كالجنراؿ ،ص.165 :

(( )4المطر في الداوؿ) البعد األسطكرم في زىرة عدف.
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عتباتو؛ لتتعا د معان مف أجؿ إوػراج عمػؿ قػكم كمتميػز كموتمػؼ عػف ييػره .كنبلحػظ الحػكار الػي

تومؿ قصيدة "الحوار األخير " في قكلو(:)1
انتبي جيداً
ال
وك ْن يقظاً دائماً كغز ْ
صعدت
فغزةُ من خمفنا
ْ
ألعالي ال ّن ِ
خيل لتتبعنا
استطال
والنخي ُل
ْ
ِ
وجهك يا صاحبي
ُبصر
وابتعد
َ
خطوتين أل َ
ال
بعد ذل ّك فمتنتشر كسؤ ْ
نمتقي في المحطة
ترتبك
ال
ْ
ِ
الخطو يا صاحبي
اثق
وكن و َ

ِ
أرض ُي
تحت
_ َ
كيف يرتب ُك اآلن من َ
أقدامي ُ

الجبال؟
وتحرسي في المسير
ْ
ُ
_ إذن نمتقي
_نمتقي
مف المبلحظ لمقارئ أف ايراء النقدية ليا أثر كا ح كانعكاس ِّبيف عمى العمػؿ األدبػي ،فيػك

يعطػػي فك ػرة م ػػكجزة عػػف م ػػمكف العم ػػؿ اإلبػػداعي ،كعػػف رؤي ػػة الش ػاعر التػػي ص ػ ٌػكرىا مػػف و ػػبلؿ
القصػػيد ،فيػػي تسػػاعد القػػارئ عمػػى تممػػس طريقػػو نحػػك الػػنص ،كتمػده بمعرفػػة كاف كانػػت جز ٌئيػػة لفيػػـ
م مكف ىذا العمؿ.

لقد أشار أحد الباحثيف إلى استفادة قصيدة نصػر ا﵀ مػف التِّقنيػات الحديثػة كواصػة السػرد،

كىك ما أسيـ في الكشؼ عف طبيعة البنػاء التركيبػي لعممػو ِّ
الشػعرم ،كدفػع القػارئ إلػى فيػـ القصػيدة

في

كء تبادؿ لغة ِّ
الشعر المكثفة كلغة السرد الكاشفة لمتجربػة كالفكػرة التػي يعبػر عنيػا ،يقػكؿ عمػي

( )1الفتي النير ..كالجنراؿ ،ص.186-185 :
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جعفر العبلؽ:ػ" معظـ قصػائد إبػراىيـ نصػر ا﵀ موترقػة بالسػرد ،لػيس ىنػاؾ ،إال نػاد انر ربمػا ،قصػيدة
تقؼ مثاالن صافيان باعتبارىا حدثان لفظيان مح ػان ،أك وطابػان لسػانيان تامػان ،إف عػددان

ػومان مػف قصػائد

يتكزعيػػا الس ػرد كال ٌشػػعر بطريقػػة ج ٌذابػػة ،بحيػػث تبػػدك ك ػ ٌؿ كاحػػدة مػػف ىػػذه القصػػائد
إب ػراىيـ نصػػر ا﵀ ٌ
لكنو مف جية أورل ،مشبع بالسرد إلى حد كبير دكف أف يفقػد طبيعتػو
وطابان شعريان كثيفان مف جيةٌ ،

ِّ
الشػعرية المييمنػػة ،أم أف ح ػػكر العناصػػر السػردية ال يكػػكف عبئػان عمػػى ال ٌشػػعر :أعنػػي لػػيس تفتيتػان
لكثافتػو أك إ ازحػة لػػو ،مػف جانػػب آوػر ،فػإف ىػػذه العناصػر لػ ٍػـ تح ٍػر فػي القصػػيدة ألىػداؼ تزيينيػػة،
ليست الفتة ترحيبية ،أك مصباحان لئلبيار ،بكممات أورل :إف ليا ،في النص ِّ
الشعرم ،يايػة شػعرية

بالدرجة األكلى ،أم أنيا ساعدت القصيدة عمى إنجاز ميمتيا كنص شعرم قبؿ أم شػيء آوػر"(،)1
كنبلحظ تكاجد ىذه التِّقنية في قكلو في قصيدة " في حديثها عن حممي"(:)2
يهمس لي:
كان
ُ
ِ
الحزن تمضي
إن هذي المنافي كما
َّ
وتزول!
يقولَّ :إنها غيم ٌة
وكان
ْ
ْ
فق ػػد اس ػػتفاد نص ػػر ا﵀ م ػػف ى ػػذه التِّقني ػػة فػ ػي تش ػػكيؿ قص ػػيدتو ،كالكص ػػكؿ بي ػػا إل ػػى الي ػػدؼ
ُّ
السػػرد فػػي
المنشػػكد ،فيػػك يمتمػػؾ ناصػػية المغػػة ،ي
كيطكعيػػا حسػػب ريبتػػو لودمػػة الػػنص ،حيػػث "يتمػ ٌػدد ٌ
شعر إبراىيـ نصر ا﵀ ،أحيانا متجاك انز حدكد القصيدة القصيرة ،ليستغرؽ ديكانان كامبلن كما ىك الحػاؿ
لتجسػد
مع ديكاف (بسـ األـ كاالبف) الذم تت ػافر قصػائده جميعػان ،كبتقنيػات سػردية كشػعرية موتمفػة
ٌ
لنا تجربة أـ تعيد عمى مسامعنا ك مائرنا ركاية تاريويا ِّ
بكؿ يرابتو كمباىجو"(.)3
لقد كاف لبعض القصائد ح كرىا القكم مقارنة بقصائد ِّ
الديكاف األورل ،ففي ديػكاف" المطلر

فللي الل ِّلداخل" أ ٌكػػد نصػػر ا﵀ عمػػى ىػػذا التكاجػػد لمقسػػـ الث ػاني مػػف الػ ٌػديكاف كالػػذم لػػو مغػزاه ،فػػ" قصػػيدة
"زى ػرة عػػدف" تحمػػؿ مػػف ألػػؽ ِّ
الش ػعر مػػا لػػـ تحممػػو قصػػيدة أوػػرل مػػف قصػػائد الػ ِّػديكاف بػػؿ مػػف قصػػائد

دكاكيػػف الش ػاعر ،كىػػذه القصػػيدة تممػػؾ القػػدرة النافػػذة عمػػى شػ ٌػد القػػارئ ،كأس ػره ،لػػيس ألنيػػا تسػػتكعب
ػكية تتميػػز
م ػػمكنان واصػان محػػددان موتمفػان عػػف م ػػاميف القصػػائد األوػػرل ،كال ألنيػػا مكتكبػػة بمغػػة سػ ٌ

الشعرم قصيدة ِّ
سردية النص ِّ
(الذئب) إلبػراىيـ نصػر ا﵀ نمكذجػان ،عمػي جعفػر العػبلؽ،
( )1الفتى النير ..كالجنراؿ،
ٌ
كمية ايداب ،جامعة عيف شمس ،مج ،28ع.2000 ،1
مجمة ٌ
( )2بسـ األـ كاالبف ،ص.21 :

الشعرم قصيدة ِّ
سردية النص ِّ
( )3الفتى النير ..كالجنراؿ،
(الذئب) إلبراىيـ نصر ا﵀ نمكذجان
ٌ
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ػكية تجعمي ػػا تب ػػدك لمق ػػارئ كم ػػا ل ػػك أني ػػا
ع ػػف لغ ػػة ييرى ػػا م ػػف قص ػػائده ،كانم ػػا لم ػػا فيي ػػا م ػػف حال ػػة س ػ ٌ
أسطكرة"( ،)1فيقكؿ في قصيدة "الزهرة الثَّامنة"(:)2
َصيح بمل الصدى:
وأ ُ
الرائع ْة
أَيتها الطّفم ُة ّ
مثل ِ
طيف اال لي

ُكبري لتكوني لنا ساعداً
أ ُ
ومدين ْة
وطن
أُكبري لتكوني ْ

وأُكبري لتكوني المنار ِ
ات
حب
الر َ
العالم ّ
و َ
حدود
والبل
َ
وسحر الميا ْ
َ
أُكبري لتكوني الحيا ْ
تمنػى كطنػان شػبييان بيػا يحتكيػو كيػرمـ انكسػاراتو كج ارحػو
ىكذا يرسـ صػكرة عػدف الجنػة التػي ٌ
التػي عػانى منيػا فػي المنفػى ،كقػد تميػزت قصػػيدة "أزىػار عػدف" عػف سػائر القصػائد فػي ال ِّػديكاف ب ػ "
بنيتيػػا األسػػطكرية المتماسػػكة التػػي تمتمػػئ بإشػػارات لكػ ِّػؿ إشػػارة منيػػا مػػدلكليا الوػػاص كىػػذه الػ ٌػدالالت

تت افر جميعان في بنية دالة عمى كاقع الشاعر كىمو الواص الذم دفع بػو إلػى التغنػي بيػذه التػرانيـ
كاإلدالء بيذه االبتكارات ِّ
الشعرية المتقطعة؛ لتحاكي لنا أنفاس الشاعر المتقطعة مػف المعانػاة كالفػرح
أف ازدكاجية الكاقعي كاألسطكرم تكازم ازدكاجية التجربة بيف المعاناة /كالفرح فالنقيض يقابؿ بنقيض
كىذا شاىد عمى حرية الشاعر في ىذه القصيدة"(.)3

كفػػي قصػػائد " كتللاب المللوت والمللوتى" جػػاءت ايراء تعكػػس اشػػتمالو عمػػى" تػػ،مبلت عميقػػة
الداوميػػة عبػػر اإليمػػاءة كاإلشػػارة كاإليحػػاء ،كبمػػا
الغػػكر ،يمػػكر القمػػؽ الكجػػكدم كيػػتبلطـ فػػي نيرانيػػا ٌ
(( )1المطر في الداوؿ) البعد األسطكرم في زىرة عدف
( )2المطر في الداوؿ ،ص.100-99 :

(( )3المطر في الداوؿ) البعد األسطكرم في زىرة عدف
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إنسانية ،كتكشؼ المجمكعة التي ت منت مئة قصيدة كقصيدة عف رؤية الشاعر
تزور بو مف أسئمة
ٌ
لممػػكت كعبلقتػو بػػو ،حيػػث يقػػكـ نصػػر ا﵀ ب،نسػػنة المػػكت كاو ارجػػو مػػف الػػدائرة الكحشػػية (الحيكاني ػة)،
طيبػان
كيقكـ بتشويصو عبر عبلقة مرٌكبة تتسـ بالتعاطؼ أكالن ،فيقكؿ في قصيدة (اكتشاؼ)(:لـ يكف ٌ
ظننت دائمػان ) ،ثػـ يعب ٌػر الشػاعر فػي قصػيدة (وػكؼ) عػف ريبتػو فػي التٌحػالؼ مػع المػكت حتػى
كما
ٌ
يتمكف مف قير سمطة الكاقع "( ،)1كىذا ما نممسو في قصيدة " مدائح"( )2حيث يقكؿ فييا:
ي
معتم قميبلً  ..لك ّني طر ّ
إ ّني ٌ
أرق ٍ
إ ّني ُّ
كائن عرفنا
طيب ربما
إ ّني ٌ
هكذا يهمس الميتون
كان عمري عشر سنوات
كان عمري عشرين
كان عمري مئة
أكثر عدالً
فقط لو كان َ
لكف سمطة المكت ىي مف تقير سمطة اإلنساف ،فيك الغالب كالمرء ىك المغمكب عمى أمره،
كلكف نصر ا﵀ يتحالؼ مع المكت د قكل الشر كالظِّمـ كالقتؿ.
ٌ

فعميػة ،ال ذىنيػةٌ،
الفنيػة فيػك" نتػاج رحمػة ٌ
كقد كػاف لػديكاف "فضليحة الثَّعملب" ح ػكره كقيمتػو ٌ
حيػػة جديػػدة لػػـ يوبرىػػا
قػػاـ بيػػا الش ػاعر إب ػراىيـ نصػػر ا﵀ إل ػى أمريكػػا ،كىػػي بيػػذه المممكسػ ٌػية تجربػػة ٌ
الشاعر مف قبؿ ،كاف كاف يقكـ بتمؾ الزيارة موتزنان ما يكفي مػف الػكعي كاالنطباعػات كالصُّػكر التػي
تراكمػػت عبػػر معايشػػة وارجيػػة ( ،)...كىػػذا الػػنفس الممحمػػي المت ػكافر فػػي قصػػيدة إب ػراىيـ نصػػر ا﵀
يتجمى في تناكلو لتجربػة حيػة كلمك ػكع ذم أبعػاد ح ػارية ،كلصػراع يوك ػو الشػاعر مػع المدينػة

كق ػػبلع اإلس ػػمنت كق ػػباف الحدي ػػد كانس ػػحاؽ الطبيع ػػة كعناص ػػرىا تح ػػت كط ػػ،ة الكت ػػؿ المعدنيػ ػة ،ث ػػـ

( )1إبراىيـ نصر ا﵀ في مجمكعتو ِّ
الشعرية الجديدة ،مئة قصيدة كقصيدة في المكت كالمكتى ،عمي العامرم ،جريػدة
الوميج.1998/3/3 ،

( )2كتاب المكت كالمكتى ،ص.12 :
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الص ػراع حػػيف أوفقػػت المدينػػة أف تبتمعػػو ،كتسػػمب منػػو الػ ُّػركح فػػي كقػػت
بوركجػػو منتص ػ انر فػػي ىػػذا ِّ

الركح طكعان أك مريميف"( ،)1فيقكؿ في قصيدة" :)2("U.S.A
استسمـ ليا الكثيركف ،كأسممكا ُّ
ِ
الكتف العاري
ظبل لُ ِك يابس ٌة عمى
وشوار ُع ِك ال توص ُل أحداً
الممون ُة_ المشظّاةُ في شارع "سوهو"
الموحات ّ
آخر ما تبقّى ِ
لك من حدائق
ُ
ِ
ِ
ب َّ
ضد العشب
وكفّارةُ االسمنت عنا ارتُك َ
قرب األرصفة
تعمّقينها َ
ننشغل ِ
بفتنتها
كي
َ

ب إلى ظهرنا
خنج َرِك
َّ
المصو َ
وننسى َ
يح ػػاكؿ نص ػػر ا﵀ ج ػػادان كش ػػؼ القن ػػاع ع ػػف تم ػػؾ الم ػػدف ،كاظي ػػار حقيقتي ػػا الزائف ػػة لمقاص ػػي

كالداني ،فميما أتقنت ىذه الببلد تجميؿ صكرتيا إالٌ أف القبح سيبقى يعترييا ،كالغدر سمة فييا.

ُّ
تصب في مركزٌيػة الػنص ،كيمكػف لمقػارئ أف
كمف المبلحظ أف اي ارء حكؿ ما كتب الشاعر
يستعيف بيا في فيـ النص كأبعاده ،فيي ِّ
تقدـ كم ات ت يء بيا درب القارئ.
كثيػ ػ انر م ػػا يستش ػػعر الم ػػرء م ػػا يح ػػيط حكل ػػو ،فيع ػػيش الحي ػػاة بكاقعيتي ػػا كأحبلمي ػػا ،كىمكمي ػػا

كأحزانيا كأفراحيا كأتراحيػا ،فكيػؼ الحػاؿ بالشػاعر كىػك األكثػر حساسػية لؤلمػكر مػف ييػره ،فيػك ابػف

المجتمػػع ككليػػد ظركفػػو كأحداثػػو التػػي تيػػؤثر فيػػو ،فيتحػ ٌػدث باسػػميا ،كنصػػر ا﵀" لػػيس كحيػػدان إنػو يػػتكمـ
باسـ الجماعة التي تعمؿ كتكد كتسير كت حي كحيف تبدك األشياء كك،ف ك ٌؿ أنكاع العمؿ ال مقدمة

ككنيا طرقان في حديد بارد ،يستح ر الشػاعر المعجػزة دكف أف يوبرنػا إنيػا معجػزة ،بػؿ ٌإنػو يطرحيػا
أمامنا في مسار شاعرم سمس"( ،)3فيقكؿ في قصيدة " هذا دمي جارف ..فاعبرو "(:)4

( )1ف ػػيحة الثعم ػػب إلبػ ػراىيـ نص ػػر ا﵀ الش ػػاعر ال ػػذم و ػػاف نيكي ػػكرؾ كأوكاتي ػػا ،محم ػػد عب ػػد الق ػػادر ،جري ػػدة ال ػػرأم
األردنية.
ٌ

( )2ف يحة الثعمب ،ص.8 :
األردنيػ ػػة،
الدسػ ػػتكر
( )3الويػ ػػكؿ عمػ ػػى مشػ ػػارؼ المدينػ ػػة كالمػ ػػيبلد فػ ػػي سػ ػػاحة المػ ػػكت ،عبػ ػػد الػ ػػرحيـ عمػ ػػر ،جريػ ػػدة ٌ
ٌ
.1981/1/2
( )4نعماف يسترد لكنو ،ص.57 :
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يومنا
إ ّني ُ

ِ
صاصة
كالر
فميكن
ْ
موتهم ضيقاً ّ
ْ
أو شاسعاً مثمما المجزرة
أف يق ػ ِّػدـ م ػػف" و ػػبلؿ ال ػػذاتي ،كااللتح ػػاـ بالجم ػػاعي ،عم ػػى
يح ػػاكؿ الش ػػاعر ٍ
()1
البناءة في جانب"
التٌاريوية ،رؤيتو الواصة لمحياة لمعالـ لممستقبؿ ،رؤيتو االنتقادية في جانب ،ك ٌ

ػػكء المرحم ػػة

اتيػػة مثممػػا نجػػد فػػي ديػكاف" بسللم األم
لقػػد نيػػج نصػػر ا﵀ فػػي بعػػض دكاكينػػو كتابػػة ِّ
السػيرة الذ ٌ
واالبلللن " ال ػػذم وػ ػطٌ في ػػو حي ػػاة أـ مثٌم ػػت نمكذجػ ػان مشػ ػرفان لص ػػكرة أمي ػػات فمس ػػطيف يعك ػػس الت ػػحية
كالص ػبر كالعطػػاء ،مثممػػا نجػػد ذلػػؾ فػػي دي ػكاف "م اريػػا المبلئكػػة" الػػذم جػػاء يعكػػس حيػػاة طفمػػة كأدىػػا

رصاص االحتبلؿ قبؿ أف تورج أحبلميا إلى الحياة ،لك ٌػف "تظػ ٌؿ تجربػة السِّػيرة ِّ
الشػعرية لمفرد/الػكطف
فتح ػان ميم ػان فػػي ِّ
الش ػعرية العربي ػة المحدثػػة ،تكتشػػؼ جماليػػات الكجػػكد الم،سػػكم لئلنسػػاف الفمسػػطيني
كتحفر دربان عميقان في مسار اإلبداع العربي المعاصر"

()2

يحاكؿ نصر ا﵀ استنياض اليمـ ،كحثٌيا عمى استعادة حقيا المشركع كتطمعيا نحك التٌحرر
كاالستقبلؿ مف وبلؿ ديكانيو "الحكار األوير" ،ك"أناشيد الصباح" فيك" يثرم ككننػا ِّ
الشػعرم بمكاجيػة
كيقدـ دليبلن الوتيار كمكقع الشاعر
مكات كجكدنا الكاقعي الذم نعيشو في تاريونا القكمي المعاصرٌ ،
ك ِّ
الشػعر"( ،)3مػػف ق ػػايا األمػػة كىمكميػػا كتطمعاتيػػا المشػػركعة المسػػمكبة ،فيقػػكؿ فػػي قصػػيدة " الحلوار

األخير"(:)4

جارنا
جارتيُ ..

ِ
عندليب الب ار ِة
الرصاص ُة من
طفمُهما حينما اختطفتْ ُي ّ
ٍ
كل ٍ
أُبصرُ َّ
مدرسة
يوم عمى باب
عاب ارً زمني
الرؤية ِّ
الشعرٌية ،مصدر سابؽ.
( )1أناشيد الصباح إلبراىيـ نصر ا﵀ نمكذج جديد في القصيدة ك ُّ
( )2إبراىيـ نصر ا﵀ بيف ِّ
الركاية ،اكتشػاؼ شػعرٌية الحيػاة عبػر نفػس ممحمػي ،صػبلح ف ػؿ ،جريػدة الحيػاة،
الشعر ك ِّ
.1999/10/23

( )3الحكار األوير ..مف أجػؿ طيبػة أكثػر قسػكةِّ ،
الشػعر الجديػد لػدل :إبػراىيـ نصػر ا﵀ ،فػايز محمػكد ،جريػدة الػرأم
األردنية.1985/5/10 ،
ٌ
( )4فتى النير ..كالجنراؿ ،ص.168 :
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وهو يشبهني
ُّ
وفي
كل ما
َّ
يتجمعُ حولي َّ
ظممت وطني
سمائي التي
ْ
لتقنيات الفػف السِّػينمائي فػي شػعره ،كأىميػة
لقد تنبو الكتاب كالباحثكف إلى تكظيؼ نصر ا﵀ ٌ
ِّ
الس ػينمائييف
ثم ػة طمػػكح متبػػادؿ بػػيف ِّ
ىػػذه التِّقنيػػة فػػي إ ػػاءة نصػػو الشػػعرم ،فيقػػكؿ عػػدناف مػػدانات" ٌ
الشعراء المعاصريف ،فيسعى بعض ُّ
ك ُّ
الشعراء إليناء تجربتيـ في كتابة القصػيدة عػف طريػؽ ت ػميف

أشػػعارىـ صػػك انر كصػػفية ،كتقسػػيـ مػػادة قصػػائدىـ إلػػى مشػػاىد ي ػراد منيػػا أف تكػػكف قريبػػة أك شػػبيية
الس ػينما سػػح انر واص ػان ،ككقع ػان مػػؤث انر عمػػى نفػػس المشػػاىد ،فتجعمػػو
الس ػينمائية"( ،)1كتمتمػػؾ ِّ
بالمشػػاىد ِّ

معية كالبصػرٌية فػي آف كاحػد ،مقارنػة بغيرىػا مػف
يعيش التجربة بعمؽ كشعكر قكل نظ انر لتقنياتيػا السػ ٌ
الفنكف األورل ،فنصر ا﵀ مف" أكثر ُّ
الشعراء العرب كقكعان تحت إيكاء السِّػينما ،كىػك أك ٌػد عمػى ىػذه

تممػس ىػػذه الغكايػة لػدل إبػراىيـ نصػػر ا﵀ بك ػكح فػي ديكانػػو
الغكايػة فػي نصكصػو ٌ
الركائيػػة ،كيمكػف ٌ
بالس ػينما "م اريػػا المبلئكػػة" ،ربمػػا عمػػى اعتبػػار أف الم اريػػا كسػػيمة
الص ػمة ِّ
األويػػر ذم العن ػكاف القريػػب ِّ

الصكر مطابقة لؤلصػؿ ،كمػا ىػك األمػر فػي السِّػينما"( ،)2كمػف يقػ أر قصػيدة
الصكر تككف فييا ُّ
لعكس ُّ

()3
قنيػػة كدكرىػا فػػي تجديػد البنػػاء ِّ
كتميػزه فػػي
" ُّ
الشػعرم لػػدل نصػر ا﵀ٌ ،
أىميػة ىػػذه التِّ ٌ
الصلورة"  ،يػػدرؾ ٌ
تشكيؿ كتنكيع تقنياتو الفنية ،فيقكؿ فييا:

أين ِ
أنت ؟
َ :
أشير إلى صورتي
ُ
حينما تختفي صورتي يسألو ْن
 :أين ِ
أنت ؟

فأحتار ..أين أنا ؟!
تكن لي مرايا
ْلم ْ

الجدار
فوق
ولم َأر ظمِّي َ
ْ
( )1يكتب ِّ
دنيػة،
الشعر كعينو عمى السِّينما :إبراىيـ نصر ا﵀ في ديكانو (مرايا المبلئكة) ،عػدناف مػدانات ،ال ٌػرأم األر ٌ
.2002/7/19
( )2السابؽ.

( )3مرايا المبلئكة ،ص.119-118 :
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ت
المصابيح شاحب ٌة ُم ْذ ولِ ْد ُ
ُ
ِ
نفسي في َّ
هار
يشير إلى
الن ْ
وال ضو َ كان ُ
ات تَرى
طائر ٌ
وبنادق تَسعى
ُ

وحق ُل ٍ
لممطار
دم من هنا...
ْ
فقػػد اسػػتفاد نصػػر ا﵀ فػػي دكاكينػػو الشػعرية مػػف ال ِّسػينما ،فيػػي تيػؤثٌر فػػي عكاطػػؼ المشػػاىديف
إلى حد كبيػر ،تجعميػـ يعيشػكف الحػدث كمػا لػك أنػو حقيقػة ،كػذلؾ ىػي القصػيدة المكىكبػة تمتمػؾ مػف

ُّ
الشحنات العاطفية ما يؤثٌر عمى القارئ بقكة كيثير انفعاالتو كاحاسيسو اتجاه ما يقرأ.

إف كثيػ انر مػػف ُّ
النصػػكص التػػي تيقػ ِّػدـ لنػػا أعمػػاؿ نصػػر ا﵀ ت ػػيء لنػػا ىػػذه األعمػػاؿ ،كتجعمنػػا
أقرب إلى عالـ الشاعر كتجربتو ِّ
الشعرية ،فحينما ييشير إبراىيـ وميؿ إلى حسف االستيبلؿ في ديكاف
" لو َّأنني كنت مايسترو" يجعؿ القارئ يبحث عف ىػذه التِّقنيػة ،كيتكقػؼ عنػد الكممػات المتداكلػة فػي

مطالعيػػا ،ككيفيػػة تكظيفيػػا فػػي الػػنص ِّ
الشػػعرم ،فمػػف الويػػارات األسػػمكبية التػػي تكثػػر فػػي قصػػائد ىػػذا
ال ِّديكاف ىك" اتكاؤه عمى محكر االستيبلؿ أك المطمع بكممة جرل تػداكليا فػي النقػد القػديـ جػدان ،كتػارة

عم ػػى مركزيػ ػة القافي ػػة الت ػػي تب ػػدك ف ػػي ى ػػذه الح ػػاؿ كم ػػا ل ػػك أني ػػا مح ػػكر ين ػػتظـ ح ػػكؿ حركيػ ػة ال ػػنص،

ديناميتو ،مثمما تنتظـ البكرة حركة الدكراف ،كقد تتكئ القصيدة عمى مركزية السُّػؤاؿ الػذم يتكػرر مػف
أكؿ القصيدة حتى آورىا في نسؽ متبلحؽ ،يجعؿ مف اإلجابة إ ػاءة كاشػفة لمجانػب الغػامض مػف

الػػنص ،كفػػي أحيػػاف أوػػرل تتكػػئ القصػػيدة عمػػى مركزٌيػػة المفارقػػة أم التنػػاقض الظػاىرم ،كأويػ انر ثمػة
قصائد تتكػئ عمػى مركزيػة المفػردة فتبػدك فػي نسػيجيا المفظػي متمحػكرة حػكؿ كممػة كاحػدة تتكػرر فػي
رأس ك ٌؿ مقطع"( ،)1كنممس حسف االستيبلؿ في قصيدة "أمي"( ،)2التي يقكؿ فييا:
ِّد:
كمما
أبصرتني ر ْ
احت ترد ُ
َ

قبمي
ها
َ
شبت َ
خصبلتها في الهوا ِ
ِ
تنشر
ُ
وترد ُ
ِّد :ال شي َ

( )1إبراىيـ نصر ا﵀ كقصيدة المحكر النصي ،قاب قكسيف ،إبراىيـ وميؿ ،آراء كأفكار/مقاالت.2011/11/25 ،
( )2لك أنني كنت مايسترك.36 ،
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قبمي
قد
َ
شبت ْ

وتسألُني فجأةً:
مر بي؟!
أيت الذي َّ
هل ر َ
أيت
هل ر َ
خروجي من َّ
جنتي
َ

وضياعي هنا في مكاني المق ِي ِد
ػنـ عػػف قدرتػػو
ال يقػػؼ الشػػاعر عنػػد أسػػمكب معػػيف فػػي كتابتػػو ،بػػؿ البػػدائؿ لديػػو متعػػددة ،تػ ُّ

األدبي ػة ،كمػػدم اسػػتفادتو مػػف األسػػاليب الببليي ػة كالتقنيػػات األسػػمكبية الحديثػػة ،كتكظيفيػػا فػػي إث ػراء
الصػياية مػف أجػػؿ اكتفػػاء
الػنص ،فالتحميػػؿ النصػي يرينػػا الجيػد الم ػػاعؼ الػػذم يبذلػو الشػاعر فػي ِّ
الػػنص ،كاوتي ػػار المف ػػردة الدالػػة م ػػف ب ػػيف الويػػارات المتاح ػػة ،كتنظ ػػيـ العبلقػػات فيم ػػا ب ػػيف المف ػػردات
كالجمؿ مف أجؿ إتماـ ومؽ القصيد.

كبالنظر يراء الكتُّاب حكؿ الشاعر كأعمالو أرل أنيا بمثابة حمقة كصؿ بيف الكاتب كقرائو،

فيػػي بإمكانيػػا اوتصػػار األلػػؼ ميػػؿ بوطػػكة كاحػػدة ،ترسػػـ لمقػػارئ الطريػػؽ لمػػنص ،كتيحػػدد مبلمحػػو،
كتيك ٌ ح ىندستو كمعماريتو ،فيسير في طريقو لمنص محمبلن بالزاد كالمعرفة كالشػكؽ لمٌقػاء الثػاني مػع

العمؿ األدبي ،كاحت انو ،فقد تػـ المقػاء األكؿ بػيف القػارئ كالػنص قبػؿ القػراءة عػف طريػؽ مػا طرحػو

المناص الت،ليفي حكؿ العمؿ ِّ
الشعرم.

كاف كاف نصر ا﵀ ييقر كيعترؼ قائبلن ":أنا ابف ما قبمي كما يعيش اليكـ معي ،كابػف تطمعػي
المشركع لشيء موتمؼ أحاكلو كيحاكلني ،)1( ".فمعؿ مقكلتو ىذه تموص نيجو الذم صػار عميػو فػي
اوتيار عتباتو النصية ،فعتباتو جاءت موتمفة يميزىا طابع واص مف كحي ويالو ىك.

( )1القدس العربي ،مصدر سابؽ.
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الفصل الرابع
اجلرافيك
ويشتمل عمى:
المبحث األول :الغبلف.
الدواوين ِّ
الرسومات داخل َّ
الشعريَّة.
المبحث الثَّانيُّ :
المبحث الثَّالث :الطِّباعة.

المبحث األول
الغبلف

مػػع التطػػكر الممحػػكظ كالتقػػدـ الػػذم شػػيدتو األشػػكاؿ الطِّباعيػػة فػػي العصػػر الحػػديث ،احتمػػت
جماليات صكرة الغبلؼ كدالالتيا يج ٌؿ اىتماـ الكتاب كعنايتيـ ،فالغبلؼ البكابة األكلى التي يحاكؿ
أف نعثػر عمػى نػص
القارئ فتحيا كقراءتيا قراءة سيميائية تحميمية؛ ليمتمؾ جسػد الػنص ،فيػؿ يمكػف ٍ
أدبي دكف يبلؼ .

النصػػكص ،كواصػػة فػػي ُّ
ال يتمثػػؿ" مك ػػكع البحػػث ايف فػػي ُّ
النصػػكص المقدمػػة فػػي شػػكؿ

فالصػػكرة نػػص اسػػتبدلت فيػػو ريشػػة الفنػػاف
النصػػكص"(،)1
ُّ
كتػػب بقػػدر مػػا يتمثػػؿ فػػي عمميػػات اسػػتوداـ ٌ

الح ػػرؼ كالكمم ػػة بالرس ػػـ كالم ػػكف ال ػػذم يتح ػ ٌػدث نياب ػػة عني ػػا؛ ل ػػذا ال ب ػػد م ػػف مس ػػاءلة عتب ػػة الغ ػػبلؼ،
كمحاكرتيػػا لمكصػػكؿ إلػػى مػػا يغمٌفيػػا مػػف يمػػكض كداللػػة مستعصػػية عمػػى القػػارئ ،كنظ ػ انر لصػػعكبة

الفصؿ بيف الصُّكرة كالمكف حيث ال صكرة بػدكف لػكف ،كال لػكف بػدكف صػكرة ،سػ،تناكؿ لكحػة الغػبلؼ

ب،لكانيا كوطكطيا ،فػ" الصُّكرة لـ تكف إالٌ قطعان لكنية متجاكرة ب،بعاد بينية بيف العيف كالجسـ المرئػي

متباينػػة تويميػػة كانػػت أك حقيقػػة"( ،)2لنقػػؼ عمػػى دكرىػػا فػػي دعػػـ العتبػػات ،كمػػدل فعاليتيػػا فػػي إث ػراء
داللة النص اإلبداعي.
تنطكم صػفحة الغػبلؼ عمػى كاجيػة أماميػة تحتػكم عمػى اسػـ الكاتػب كعنػكاف ال ِّػديكاف كالفػف

الجماليػ ػػة لمغػ ػػبلؼ
الصػ ػػكرة
تكمػ ػػؿ ُّ
ٌ
التش ػػكيمي بوطكطػ ػػو كألكانػ ػػو كمبلمحػ ػػو الجماليػ ػػة ،ككاجيػ ػػة ومفيػ ػػة ٌ
األم ػػامي ،كس ػػ،تكقؼ ىن ػػا عن ػػد الغ ػػبلؼ بمجمم ػػو األم ػػامي من ػػو كالومف ػػي لنس ػػتكمؿ مع ػػالـ العتب ػػات،
كرصدىا كمحاكرتيا.

أوالً -موقع اسم َّ
الشاعر من الغبلف

كيترعرع في كنفو ،كحيث ال كجكد البػف
ك ٌؿ مكلكد كلو أب يينسب إليو ،ىيحم يؿ اسمو كنسبو ،ى
دكف كجػػكد أب ،فإنػػو ال كجػػكد لعمػ وػؿ مبػ ىػدع دكف كجػػكد لمبػ ًػدع ،ىكػػذا ىػػي معادلػػة الكجػػكد النصػػي،
ص مكىػ و
كعصػػارة فكػػر شػػو و
ػكب منحتػػو قدرتػػو الكتابي ػة كاإلبداعي ػة مشػػركعية
فالعمػػؿ اإلبػػداعي ثىم ػرة ي
و
ِّ
كيومده لو.
كيسطر بحركؼ براقة اسمو عميو ي
األيبكة؛ ليقكـ كينسب ىذا العمؿ االبف لو ،ي

( )1شػػفرات الػػنص ،د ارسػػة سػػيميكلكجية فػػي شػػعرية القػػص كالقصػػيد ،صػػبلح ف ػػؿ ،ط ،2عػػيف ِّ
لمد ارسػػات كالبحػػكث
االجتماعية ،1996 ،ص.149 :
اإلنسانية ك
ٌ
ٌ
( )2فمسفة األلكاف ،إياد محمد الصقر ،ط ،1األىمية لمنشر كالتكزيع ،عماف /األردف ،2010 ،ص.180 :
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م ػػف ىن ػػا ت ػػ،تي أىميػ ػة اس ػػـ المؤلِّ ػػؼ كمكقع ػػو م ػػف الكت ػػاب ،إنػ ػو النس ػػب الحقيق ػػي ،كاإلش ػػيار

المقصػػكد بػػاألبكة التػػي ىػػي حػػؽ ككاجػػب فػػي و
آف كاحػػد ،حػػؽ فػػي الممكيػة ،ككاجػػب لحمػػؿ مسػػؤكلية مػػا
جاء في الكتاب مف م اميف تيمقى عمى عاتؽ الكاتب.
إف المتتبػػع ألعمػػاؿ نصػػر ا﵀ ِّ
الش ػعرية -مك ػػع ِّ
الد ارسػػة -يجػػد الش ػاعر قػػد اوتػػار السػػمو

كيفو ػػر بق ػػكة ش ػػعره ،كك،نػ ػو ييعمني ػػا
مكقعػ ػان اس ػػتر ٌ
اتيجيان يتكسػ ػط أعم ػػى ص ػػفحة الغ ػػبلؼ ،يتب ػػاىى بذات ػػو ى
ص ػراحة" أنػػا إب ػراىيـ نصػػر ا﵀ " مبػػدع ىػػذه األعمػػاؿ ِّ
الش ػعرية ككاتبيػػا ،فيػػك ييقػ ِّػدـ لمقػػارئ إعبلن ػان
الرسػالة األكلػى التػي ييرسػؿ بيػا الكاتػب إلػى
مقصػكدان كمكجيػان ،كالفتػةن إشػياريةن يمغريػةن ،يمحفِّػزة ،فيػك ِّ
القارئ عند اقتناء الكتاب ،التي تصدرت أكلى مساحات الغبلؼ اليامة التي سرعاف ما توطؼ نظر
القارئ كتستيكيو إلييا.

الرفعة يسممو ،كالسِّمك منزلتو،
لقد تصد ىر اسـ نصر ا﵀ كاجية الغبلؼ متوذان العمك مكانتو ،ك ِّ
فنجد االسـ جاء في ِّ
كؿ الدكاكيف بيذه الييئة ،كىذه السِّمة إالٌ أف االوػتبلؼ الكا ػح جػاء فػي المػكف

ِّ
المميػػز لبلسػػـ ،فػالمٌكف" شػػعر صػػامت نظمتػػو ببليػػة الطبيعػػة كبيانيػػا"( ،)1كقػػد تنػػكع بػػاوتبلؼ أسػػماء

الدكاكيف ،فجاء االسـ في ديػكاف "حجلرة َّ
النلاي" بػالمكف األو ػر ،كيػؼ ال كالشػاعر تمنػى أف تكػكف
حياتو ربيعان ،أليس الربيع يحمؿ الحيػاة كالو ػرة كالبيجػة كالن ػارة كالجمػاؿ ،فحمػؿ نصػر ا﵀ اسػمو
معاني الحياة كالربيع الجميؿ.

أمػػا فػػي دي ػكاف "فضلليحة الثَّعمللب" فجػػاء اسػػـ الشػػاعر بػػالمكف األصػػفر الػػذم يشػػي ب ػػ"المرض
ٌ
()2
كال ٌذبكؿ" ؛ ليعكس مف وبللو مظاىر ال عؼ كالكىف التي تتسـ بيا المكاقؼ العربية تجاه السياسة

األمريكية التي تحمؿ في ثناياىا القمؽ كالمرض ليس لنصر ا﵀ فحسب ،بؿ ِّ
لكؿ أبنػاء األمػة العربيػة

التػ ػػي تعػ ػػاني مػ ػػف سػ ػػمبيات ىػ ػػذه السِّياسػ ػػة المتزمتػ ػػة ،كمػ ػػف ويبػ ػػات األمػ ػػؿ الناتجػ ػػة عػ ػػف موططاتيػ ػػا

االستعمارية ،كلعمو أراد مف كراء اوتياره صبلبتو فػي ال ِّػدفاع بسػبلح الكممػة الفتاكػة فػي كشػؼ حقيقػة
العدك ،كقكة عقمو كرجحاف تفكيره أماـ ىذا الحقد كسمب الحقكؽ كاستيطاف األرض ،فالمكف األصػفر
ىك" لكف األرض كيعبر عف الصبلبة كقكة العقؿ"(.)3

كفػػي دي ػكاف "نعملللان يسلللترد لونلللي" يوػػط االسػػـ بػػالمكف األحمػػر ،لػػكف الػ ِّػدماء؛ لػػيعكس حالػػة

الغ ب كالثكرة العارمة التي تجتاح نصر ا﵀ نتيجة إراقة دماء الفمسطينييف مف قبؿ إوكانيـ العرب.
( )1فمسفة األلكاف ،ص.123 :
( )2المكف كأبعاده في الشعر الجاىمي :شعراء المعمقات نمكذجانttp://scholar.najah.edu/ar/content/h ،
( )3السابؽ ،ص.33 :
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كفي ديكاف "مرايا المبلئكة" اتوذ اسـ الشاعر مف المكف األبيض قاعدة لو ،ينطمؽ منيا نحك

العديد مف المعاني مثؿ" الصفاء كالغبطة كالنقػاء كالعفػاؼ كالسِّػمـ"( ،)1فػيعكس مػف وبللػو نقػاء القمػب
كيحممػػو الطُّيػر كالبػراءة ،فنصػػر ا﵀ بػرمء مػػف الصػػمت
كشػفافيتو ،كنظرتػػو المسػػاندة لشػيداء الطُّفكلػػة
ِّ
العربي إزاء ق ية فمسطيف كوذالنو.

كفي ديػكاني " كتاب الموت والموتى" ،ك" الفتي َّ
النهلر ..والجنلرال" ،ففػي ال ِّػديكاف األكؿ جػاء

االسـ بالمكف األو ر الذم يرمز إلػػى " الحيػػاة كالتفػػاؤؿ كالسػػعادة"( ،)2كلعمػو أراد بػو حيػاة جديػدة مػا
بعػػد المػػكت ،فجػػاء اسػػمو حػػامبلن معػػالـ ىػػذه الحيػػاة كمبلمحيػػا مػػف و ػرة كومػػكد كنعػػيـ ،كفػػي ديكانػػو

الثاني جاء االسـ يرفع يصنان أو ر تحممو أيدم المقاكمة في سبيؿ التحرر كانياء االحتبلؿ ،فػبيـ
تعػػكد األكطػػاف و ػراء تػػنعـ بالجمػػاؿ ،كبنػػيميـ ِّ
الشػػيادة أي ػان حيػػاة الومػػكد كجنػػات النعػػيـ ،كاوتػػار

المكف األسكد السمو في دكاكيف "المطر في َّ
اللداخل" ،ك" بسلم األم واالبلن" ،ك"شلرفات الخريلف" ،ك"
عمللى خلليط نللور هنللا بللين ليمللين"؛ ألنػػو يػػدؿ عمػػى" المسػػتكل الدبمكماسػػي"

()3

كأحيان ػان عمػػى " الحكمػػة

كالرزانة "( ،)4فالمكف األسكد في ديكاف "المطر في َّ
الداخل" حمػؿ معػاني الغ ػب كالثػكرة

التػػي مػػا كانػػت بفعػػؿ عػػدك ،كلكنيػػا جػػاءت

ػد الجػرائـ

ػربة قاصػػمة لظيػػر الفمسػػطيني مػػف أشػػقاء يكػ ُّػف ليػػـ

مشػػاعر المحبػػة كالكفػػاء ،فجػػازكه الحػػب بالقتػػؿ كالتش ػريد ،كلعمػػو حمػػؿ نكع ػان مػػف الحػػداد عمػػى أركاح

أيزىقػػت دكف أدنػػى ذنػػب ،كحمػػؿ معػػاني أوػػرم فػػي دي ػكاف " بسلللم األم واالبلللن" فجػػاء األسػػكد مفعم ػان
بالغصػػة كالحػػزف عمػػى الفقػػداف كاليج ػرة ،فشػػارؾ نصػػر ا﵀ أميػػات فمسػػطيف فػػي المنػػافي ذات اليػػـ

كاألسى ،أما في ديكاني " شرفات الخريلف" ك" عملى خليط نلور هنلا بلين ليملين" حمػؿ المػكف األسػكد
السػػـ نصػػر ا﵀ نظرتػػو التشػػاؤمية التػػي تػػؤكؿ إلييػػا نيايػػات البشػػر ،فقمػػب نصػػر ا﵀ ينشػػطر مػػف شػػدة
تكجو عمى صفحة الغبلؼ.
الحزف الذم انعكس الإراديان عمى اسمو الذم ٌ

( )1داللة االلكاف في الذاكرة الشعبية ،رسكؿ ببلكمwww.alfalahia.blogfa.com/post/139 ،

( .)2داللة المكف في الشعر النسكم الع ارقػي المعاصػر ،فػرح يػانـ صػالح حميػد البيرمػاني ،جامعػة بغػداد ،األسػتاذ-
العدد  ،2012 ،203ص.484 :
( )3دالالت األلكاف في شعر يحيی السماكم ،رسكؿ ببلكم ،صحيفة المثقؼ( ،2013/06/21 ،الدراسة منشكرة في
مجم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاءات نقدي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة المح ٌ م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،الس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنة  ،2الع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدد 2012 ،8ـ
almothaqaf.com/index.php/qadaya2012/75907.html

السابؽ.
(ٌ )4
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ثانياً -موقع العنوان من الغبلف

يتجػػاذب عمميػػة الكتاب ػة اإلبداعيػػة طرفػػاف أحػػدىما الػػنص كايوػػر العنػكاف ،فػػبل عنػكاف بػػدكف

نػص ،كال نػص بػدكف عنػكاف فػػ" العمػؿ كالعنػكاف متكافئػاف تكػافؤان سػيميكطيقان ،إلػى الحػد الػذم يجعػؿ

ىمؿ فحسب ،كانما لما تـ االىتمػاـ بػو كػذلؾ"(،)1
االىتماـ بكاحد منيما دكف ايور ،إىدا انر ليس لما أي ى
فالعبلقة بينيما عبلقة تكاممية ،يي ُّ
عد فييا العنكاف أحد أعمػدة الكتابػة الرئيسػية ،فيػك عنػد السِّػيميائييف
أف يحتؿ كسط صفحة الغبلؼ ،كيتربع عمػى
المفصح عف طبيعة النص؛ لذا أرل أنو مف الجدير بو ٍ
عرشيا بمحاذاة اسـ المؤلؼ؛ لتكتمؿ حمقة االستحكاذ عمى القارئ كاثارة ف كلو لممعرفة كالتعمؽ فػي

النص؛ ألف العنكاف ي،تي" باعتباره تساؤالن يجيب عنو النص"(.)2

ييمثٍّ ػػؿ العنػ ػكاف الرئيس ػػي عم ػػى ص ػػفحة الغ ػػبلؼ الص ػػمت ال ػػذم ى ػػك لغ ػػة كح ػػديث ،كاإليج ػػاز
الدالالت كالت،كيبلت التي ىي ميراث القارئ ،فتفتح آفاقان ق ارئيػة جديػدة ليػا
المكحي الذم تنبعث منو ٌ

فيحقػؽ بػذلؾ العنػكاف الثبػات كالحركػة ،الصػمت كالحػديث ،التممػيح كالتصػريح،
بعدىا الواص أمامػو ،ي
ػانية تص ٌػكر كتع ٌػيف ،كتشػير إلػى المحتػكل
الح كر كالغياب في آف كاحد فيك" مجمكعة عبلمات لس ٌ

العاـ لمنص"( ،)3مف ىنا ت،تي أىمية كجكده عمى الصفحة األمامية لمغبلؼ بمػا يعكػس الػدكر الفعػاؿ
المؤكد أف كاتب النص اإلبداعي قد أعطى كتابة عنكانػو
الذم يؤديو مف وبلؿ تكاجده كثباتو ،فمف ي
مف العناية كاالىتماـ بقدر ما أعطى لمنص األدبي ذاتو ،بؿ ربما أرقػو مك ػكع عنكنػة العمػؿ أكثػر

مما نتصكر كنعتقد.
ٌ
لق ػد احتمػػت العنػػاكيف فػػي دكاكيػػف نصػػر ا﵀ مكقع ػان مركزٌي ػان يميػػؽ بيػػا كسػػط صػػفحة الغػػبلؼ،
كاكتسػى كػ ٌؿ منيػا لكنػان يميػػز مكقعيػا الكسػطي ىػذا ،فػالمُّكف" جػػزء ميػـ مػف وبرتنػا اإلدراكيػة الطبيعيػػة
غير مف مزاجنا كأحاسيسػنا
كي ٌ
لمعالـ المرئي كىك ال ييؤثٌر في قدرتنا عمى التمييز بيف األشياء فقط بؿ ي
أم حاسة
ي
كيؤثٌر في وبراتنا الجمالية بشكؿ يكاد يفكؽ ت،ثير أم يبعد آور يعتمد عمى حاسة البصر ك ٌ

أورل"( ،)4إلى جانب التبلعب بنكعية الوطكط التي زادت مف جماليػة العنػكاف كداللتػو ،ف ػ " لك ِّػؿ ف ٌػف
مف الفنكف الجميمة أسرار تكاد تكػكف مكقكفػة عمػى الواصػة ،مػف أبنائػو قػؿ أف يشػركيـ أحػد اسػتكناه
محاسنيا كاإلف اء إلى بكاطنيا "(.)5

( )1العنكاف كسيمكطيقيا االتصاؿ ،الجزار ،ص8 :
( )2ىكية العبلمات ،ص.12 :
( )3السابؽ ،ص.14 :
( )4فمسفة األلكاف ،ص.9 :

( )5مطالعات في الكتب كالحياة ،عباس محمكد العقاد ،ط ،3دار الكتاب العربي ،بيركت /لبناف ،1966 ،ص.24:
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مػف ىنػػا ال يػػ،تي اوتيػار نصػػر ا﵀ أللػكاف العنػاكيف كوطكطيػػا بمحػػض الصُّػدفة ،بػػؿ جػػاءت

تعكػػس الكثيػػر ممػػا يتحػػدث بػػو الػػنص ،فػػالوطٌ العربػػي " فػػف جميػػؿ مػػف فنػػكف العػػرب األصػػيمة ،كىػػك

أجمؿ وطكط األمـ ،كأكثرىا عذكبة كليكنة ،كأنسبيا لمتككينات الفنية المتنكعة "(.)1

السػػيميائية لعنػػاكيف األيمفػػة التػػي تيػػدؼ إلػػى" تحريػػر الػػنص مػػف قيػػكده المفرك ػػة
كبػػالقراءة ِّ

عمي ػػو"( ،)2نج ػػد أف الش ػػاعر ق ػػد اوت ػػار لكتاب ػػة عن ػػاكيف دكاكين ػػو ثبلث ػػة أنػ ػكاع م ػػف الوط ػػكط ،تعاقب ػػت
الد ارس ػػة  -ب ػ ِّ
بالتنػػاكب عم ػػى ص ػػفحة الغ ػػبلؼ ،فقػػد ج ػػاءت يالبي ػػة عن ػػاكيف الػػدكاكيف -مك ػػع ِّ
ػالوط
الكػػكفي ،كثبلثػػة دكاكيػػف بوػػطِّ الثُّمػػث ،كدي ػكاف كاحػػد بػػالوطِّ الفارسػػي ،كال شػػؾ أف ىػػذا االوتيػػار لػػو
عممية التحميؿ.
دالالتو التي ستكشؼ عنيا ٌ

الخطُّ الكوفي( :)3لقد اسػتحكذ الوػطُّ الكػكفي عمػى أيمػب العنػاكيف ،ككسػميا بعبلمتػو ،فكانػت

حا ػرة دالالتػػو ،إذ نقػػش بػػو نصػػر ا﵀ عػػدة دكاكيػػف ،فوػػط بػػو دي ػكاف " المطلللر فلللي اللللدَّاخل" ككنػػو
يتناسب مع المطر ،فالوطٌ الككفي حركفو طكيمة كعمكدية مستقيمة ،كذلؾ الحاؿ مع المطر يتساقط
و
الرياح ،فتناسب الحػرؼ
بشكؿ عمكدم عمى ىيئة وطكط مستقيمة ،كلكنو يصبح مائبلن بفعؿ حركة ِّ

الكػكفي مػػع طبيعػة المطػػر ،كمػػا أف حركفػو التػػي تيػزيف بزو و
ػارؼ نباتيػػة تتناسػػب كطبيعػة ِّ
الشػػتاء الػػذم
يكسػػك األرض بالنباتػػات كبالعشػػب األو ػػر ،فػػالمطر ينتشػػر بشػ و
ػكؿ عش ػكائي كمتػػداوؿ ،كلػػيس لػػو

حػػدكد ،ككػػ،ف وػػط العن ػكاف ىنػػا يحػ ٌػر بػػبل قيػػكد ،كك،نػػو عاصػػؼ بػػبل نظػػاـ كال
شاعرية نصر ا﵀ الجياشة كالمتكىجة ،فقاؿ في قصيدتو " المطر في الداوؿ"(:)4

ػكابط ،ييحػػاكي قػػكة

الدم بالدف ِ
والتّبغُ لم يغمر َّ َ
ٍ
يخرج من ٍ
خائف
جسد
ُ
( )1الوط العربي لمناشئة ،محمد سعيد الصكار ،منشكرات دار الساقي ،لندف ،1988 ،ص.5 :
النص ،عبد ا﵀ الغ ٌذامي ،ص18 :
( )2تشريح ٌ
( )3مف أىـ أنكاع الوط العربي ينسب إلى مدينة الككفة بالعراؽ كىك وطٌ جاؼ ،مستقيـ الحركؼ ،حاد الزكايػا ممػا
أعطاه طابعان ىندسيان ،كقد انتشر في جميع األقاليـ اإلسبلمية ،كاستعمؿ بصػفة واصػة فػي كتابػة القػرآف الكػريـ ،نحػك
ومسة قركف ،ككاف لمككفة نكعاف أساسياف مف الوط :نكع يابس ثقيؿ صعب اإلنجاز ،كنكع آوػر لػيف تجػرم بػو اليػد
نباتيػة كىنػاؾ أسػاليب أوػرل
تطكر ىذا الوط منذ نياية القرف الثامف ،فزينت نيايات حركفو بزوػارؼ ٌ
في سيكلة ،كقد ٌ
لموػػط الكػػكفي منيػػا :الكػػكفي البسػػيط ،كالمػػكرؽ ،كالكػػكفي ذك األر ػ ٌػية النباتيػػة "الكػػكفي المومػػؿ" ،كالكػػكفي الم ػػفر
"المعق ػػد أك المتػ ػرابط" كالك ػػكفي اليندس ػػي األش ػػكاؿ ،ينظ ػػر .:المكس ػػكعة العربي ػػة الميسػ ػرة ،محم ػػد ش ػػفيؽ يرب ػػاؿ ،دار
الشعب ،مؤسسة فرانكميف لمطِّباعة كالنشر ،ص ،759 :كالوػط كالكتابػة فػي الح ػارة العر ٌبيػة ،يحيػى الجبػكرم ،ط،1
دار العرب اإلسبلمي ،بيركت /لبناف ،1994 ،ص.121 :
( )4المطر في الداوؿ ،ص.26 :
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ٍ
لغد ال يخبئُ

ٍ
عاصف
ومن مطر
ٍ
لعذاب يضي ُ.
كيتعا د لػكف العنػكاف مػع الوػط الػذم يكتػب بػو فػي إبػراز البعػد الجمػالي كال ٌػداللي لػو ،حيػث
يي ِّ
عنصر ميمان في تككيف الصُّكرة ،كيوػدـ صػفة جكىريػة الشػكؿ فػي الرسػـ ،حيػث ي،وػذ
شكؿ المكف "
ان
الش ػػكؿ ف ػ ػي التعبيػ ػػر ِّ
الفن ػػي األىمي ػػة فػ ػػي انس ػػجاـ الوطػ ػػكط كاأللػ ػكاف م ػػع بع ػ ػػيا بع ػ ػان كعبلقتيػ ػػا
التشػػكيمية" ( ،)1فقػػد اوتػػار الش ػاعر لعن ػكاف ديكانػػو الم ػكف األو ػػر لػػكف الطبيعػػة الػػذم يحمػػؿ معػػاني

المطر كما يرتبط بو مف وير كو رة ،فاألو ر" لكف الحيػاة كالحركػة كالسُّػركر؛ ألنػو ييي ِّػدئ الػنفس
كيسرىا ،كىك تعبير عف الحياة كالوصب كالنمػاء كاألمػؿ كالسػبلـ كاألمػاف كالتفػاؤؿ ،كىػك لػكف الربيػع
كالطبيعػػة الحٌيػػة كالحػػدائؽ كاألشػػجار كاأليصػػاف كالبػراعـ"( ،)2كلعمػػو يعنػػي الحيػػاة كالثبػػات كاالسػػتقرار
كالقػكة عمػى م ِّػر العصػكر ،كال ِّػدفاع عػف الػكطف كالتمسػؾ بػو ،فيػك " يػرتبط بمعػاني ال ِّػدفاع كالمحافظػة
عمى النفس "( ،)3فالمطر حياة األرض الذم يمبسيا حمة و راء.

أما ديكاف " نعمان يسترد لوني" فقد جػاء الوػطُّ الكػكفي ىندسػيان مجسػمان ،كجػاء حػرؼ األلػؼ
ٌ
عمػػى شػػكؿ عمػػكدم طكيػػؿ يعكػػس قػػكة نعمػػاف فػػي اسػػترداد حقػػو ،حيػػث نجػػد " أشػػكاالن جديػػدة لموػ ِّ
ػط

العمكديػة المتكػررة ،كمػا أف ىػذه
الككفي مع تكبيػر جػكىرم لكثيػر مػف األحػرؼ الػذم تتركػو الوطػكط
ٌ
الوطػػكط كانػػت توتصػػر أحيان ػان بدرجػػة كبي ػرة ،كىػػذا مػػا أعطػػى الوػػط شػػكبلن قكي ػان مت ارص ػان"( ،)4فكػ ِّ
ػ،ني
بالشاعر قد استمد القكة لنعماف في مكاجيػة الظُّمػـ كالػبطش مػف قػكة ىػذا الوػط ،فنجػد الشػاعر يقػكؿ

في قصيدة " نعمان يسترد لوني"(:)5

ونعمان عشق طمقَتي
ُ
حين يطمقها
َ
الفني ػػة ،محم ػػد حس ػػيف ج ػػكدم ،ط ،2دار المس ػػيرة لمنش ػػر كالتكزي ػػع كالطِّباع ػػة ،عم ػػاف،
( )1الجدي ػػد ف ػػي الف ػػف كالتربي ػػة ٌ
 ،1999ص.125 :
( )2دالالت األلكاف في شعر يحيی السماكم.
( )3المٌكف النظرية كالتطبيؽ ،دراسات في الفف كالعمارة" "2شامؿ عبد األمير كبة ،مطبعة األديب البغدادية،1992 ،
ص.7 :

( )4تاريخ الكتابة ،محمد سميماف ،ط ،1منشكرات ك ازرة اإلعبلـ ،راـ ا﵀ /فمسطيف ،1999 ،ص.123 :
( )5نعماف يسترد لكنو ،ص.31 :

191

يفر
وحين ُّ
َ
القميص
خبئها في ثنايا
ُي ُ
ْ
كجاء المكف ليتكافؽ مع نكعية الوط فمزج الشاعر بيف المكف األزرؽ كبيف المكف األحمر في

مفارقػة جدليػة بػيف المػكت كالحيػاة ،فػاألزرؽ " يرمػػز إلػػى اليػػدكء كالسػػكينة" ( ،)1كيحمػؿ معػالـ الحيػاة
التي يتشبث بيا نعماف ،كفي مقابمو األحمر الذم " يرتبط بالمكت كالدمار مف جية ،كالشر كالميانػة

مػف جيػة"( ،)2فجاء يحكم بيف حبره ِّ
الدماء كالمكت ،فنجد الشاعر يقكؿ :
وحين ارتدت رئتي القنبمة

()3

ٍ
موجة تابعتني
بكيت عمى
بكيت عمى ٍ
زرقة ّلوحتني

أمػا ديػكاف " الفتللى َّ
النهللر ..والجنلرال" فقػػد حمػػؿ الوػػط معنػػى القػػكة كالرصػػانة ،حيػػث يتصػػؼ
ىذا الوطٌ " بالرصانة كالجبلؿ ،كيجمع بيف الجفاؼ كالمٌيكنة"

()4

فػيعكس عنفػكاف المقاكمػة كاستبسػاليا

مف أجؿ التحرر كالنصر ،قكتيا في التوطيط كالتنفيذ لمعمميات الفدائية التي ت رب الكياف المعتدم
ب،عنؼ ال ربات ،يعكس قكة اإلرادة كاإلقداـ كاالوتيار ِّ
لمشيادة سبيبلن لمحرية.

يع ػػد المػ ػكف األو ػػر م ػػف " أكث ػػر األلػ ػكاف ك ػػكحان كاس ػػتق ار انر ف ػػي داللت ػػو ،كى ػػك مػػػف األل ػ ػكاف
المحببػػة ذات اإليحػػاءات المبيمػػة"( ،)5لػػذا فقػػد كش ػح نصػػر ا﵀ االسػػـ كشػػاحان أو ػػر ،ككنػػو " ييمثِّػػؿ
النمك كاألياـ الحافمة ُّ
التجديد ك ِّ
لمشباف األيرار"( ،)6كال سػيما أبطػاؿ المقاكمػة الفمسػطينية ،فػيعكس مػف

وبلل ػػو التمس ػػؾ ب ػػاألرض كالطبيع ػػة كيص ػػف الزيت ػػكف األو ػػر ،فنج ػػد الشػ ػاعر يق ػػكؿ ف ػػي قص ػػيدة "
الطَّائر"(:)7
األرض
تدور بنا
ُ
فانفروا كي َ
( )1داللة المٌكف في ال ٌشعر النسكم العراقي المعاصر ،ص487 :
( )2دالالت األلػكاف فػػي شػػعر نػزار قبػػاني ،أحمػػد عبػػد ا﵀ محمػػد حمػػداف ،جامعػػة النجػػاح الكطنيػػة ،نػػابمس /فمسػػطيف،
 ،2008ص.36 :

( )3نعماف يسترد لكنو ،ص.34 :
( )4الوط كالكتابة في الح ارة العربية ،مرجع سابؽ ،ص120 :
( )5دالالت األلكاف في شعر نزار قباني ،ص.45 :
النظرية كالتٌطبيؽ ،مرجع سابؽ ،ص7 :
( )6المٌكف ٌ
النير ..كالجنراؿ ،ص.127 -126 :
( )7الفتى ٌ
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لشمس ثاني ًة
تشرق ا
كي
َ
ُ
كم
اكب في ِّ
وتحار الكو ُ
سر ْ
فالمكف األو ر" يكاد ينحصر عند العرب قديمان بالوصب كالحياة كالنبات كالشجر كلكف
الثِّياب ،كبعض الكائنات البسيطة ح ك انر في حياتيـ ،إالٌ أنو لكف مريكب بو في الغالب ،إذ ىك
رمػػز الوصػػب كالوػ ػ ػير ،فكػػاف التغنػػي بػ ػو عمػػى ألسػػنة ُّ
الش ػعراء"( ،)1فنجػػده يقػػكؿ فػػي قصػػيدة " أغنيللة

لمحياة "(:)2

ِ
الببلد
غصون الموز ُخضرة
سأستعير من
ْ
ُ
الن ِ
وأستعير من جذوِع َّ
ساريي
خل
ْ
ُ

الصديقين "(:)3
كيقكؿ في قصيدة "حوارية َّ

لم تكن صدف ًة أن نسير إلى َّ
ِ
الش ِ
األخضر
جر
كلعمٌو جاء كمكف مبلبس الجسد المحتؿ؛ لي ِّ
ميزه عف ييره.
أم ػػا ديػ ػكاف " فضللليحة الثَّعملللب" فق ػػد ب ػػرز الو ػػط الك ػػكفي ىليش ػػي ب ػػدالالت يائب ػػة عم ػػؿ عم ػػى
ٌ
استح ػػارىا لػػدم المتمقػػي ،فيػػذا الوػػط يعتمػػد عمػػى المِّيكنػػة كىػػذا مػػا يحممػػو عن ػكاف الػ ِّػديكاف مػػف مكػػر
الثعالب كليكنتيا كدىائيا ،كتعكس قكة الوط قكة أمريكا كسياستيا الزائفة حياؿ ِّ
الشعكب ،كليف الكبلـ

مػػع قسػػكة األفعػػاؿ ،فتمتمػػؾ القػػكل األمريكي ػة مطمػػؽ القػػكة كالحريػػة فػػي بسػػط سػػيادتيا كنفكذىػػا فيػػي
صاحبة الكعػكد الكاذبػات كالمراكيػة كالمكػر ،كال عجػب فػي ذلػؾ فالثعالػب تبػدك ناعمػة كتوفػي ومػؼ

نعكمتيا أالؼ ال ربات كالمكائد كالكيبلت.

أف" يبتعد األدب الحديث بشعره كنثره عف استودامات المكف الفنية المباشرة الصػريحة
يحدث ٍ
أك الرمزية؛ يليحقؽ أبعادان منشكدة ،بؿ ركز بعػض ُّ
الشػعراء عمػى التعبيػر بػالمكف ليصػؿ بػذلؾ التعبيػػر

()4
النفسػػية،
مػػا ال يصػػؿ بغي ػره"  ،فقػػد جػػاء عن ػكاف الػ ِّػديكاف بػػالمكف الزىػػرم الفػػاتح الػػذم يػػكحي بال ارحػػة ٌ

كاليػػدكء ،فػػنحف نبلحػػظ اسػػتوداـ ىػػذا الم ػكف فػػي المشػػافي لمػػا يعطػػي شػػعك انر باليػػدكء النفسػػي ،كلكػػف

نصر ا﵀ استودمو بطريقة مغايرة عما ىك متعارؼ عميو؛ ليعكس المكر كالدىاء كالحيمة مف وبللو،
( )1دالالت األلكاف في شعر نزار قباني ،ص.46 :
( )2الفتى النير ..كالجنراؿ ،ص.32 :
(ِّ )3
الديكاف ،ص.64 :

( )4دالالت األلكاف في شعر نزار قباني ،ص.59 :
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ػداقية كالتقبػػؿ ،كلعػػؿ الش ػاعر أراد أف يعكػػس مػػف وبللػػو األمػػؿ فػػي كشػػؼ موططػػات
لئلييػػاـ بالمصػ ٌ
أمريكا كزيفيا كعدائيا لمعرب ،فيقكؿ في قصيدة " زيتون مؤجل"(:)1
ِ
وجه ُي في بابنا
لم ُيغمق الفضا ُ َ
ولم تسحب البري ُة يوماً
بساط األفق من ارتحاالتنا
مف مميزات الوػط الكػكفي القػكة كالرصػانة ،كلعػؿ السػبب فػي اوتيػاره لكتابػة عنػكاف ديػكاف "

شرفات الخريف" يكمف في ىذه السِّمة ،حيث ارتبط الوط ىنا بالصُّكرة األماميػة لم ِّػديكاف التػي أكحػت
بتر و
اص لمحجارة بقكة ،كعمى الريـ مف اعتماد الشػاعر ىػذا الوػط إالٌ أنػو ارعػى فيػو المٌيكنػة؛ ليتناسػب

م ػػع العنػ ػكاف كم ػػا يحمم ػػو م ػػف فكػ ػرة الوري ػػؼ كاألكراؽ المتن ػػاثرة ،ك يلي ػػدلؿ عم ػػي االستس ػػبلـ كالو ػػكع
لمنيايات فيقكؿ في قصيدة "نهايات"(:)2
ٌ
خمف ِّ
ظل الموت
َ
جسدي يسير
نقكؿ إف" تككينان لكنيان قػد حقػؽ تكافقػان إذا مػا أثػر عمػى العػيف كالػنفس تػ،ثي انر حسػنان ،أمػا إذا لػـ

يستطع النظر أف يقػع بيػدكء عمػى لػكف أك أكثػر مػف بػيف مجمكعػة لكنيػة فػإف العػيف كالػنفس تبتعػداف
عنػػو"( ،)3مػػف ىنػػا نجػػد ال ٌشػػاعر قػػد اوتػػار بحرفيػة المػكف األزرؽ الػػداكف ليكتػػب اسػػـ المؤلػػؼ "شللرفات

الخريف" ،فػاألزرؽ لػكف "الكقػار كالسػكينة كاليػدكء كالصػداقة كالحكمػة كالتفكيػر ،كالمػكف الػذم ييش ِّػجع
عمى التويُّؿ اليادئ كالت،مؿ الباطني كييوفؼ مف حدة ثكرة الغ ب" ( ،)4كما ييشير إلى "العػالـ الػذم
ال يعرؼ الحدكد"( ،)5كأحيانان أورل القاتـ منػو ييشػير إلػى" ُّ
الشػؤـ كاألحػزاف"( ،)6كك ِّ
ػ،ني بنصػر ا﵀ قػد

الداللػة ،كك،نػو أراد أف ييشػعٌ جػكان مػف الكآبػة الكاممػة عمػى يػبلؼ ال ِّػديكاف؛ لتكتمػؿ
استودمو ىنا بيذه ٌ
حمقة ِّ
النيايات ب،لكاف تكحي بالمرض كالوكؼ كنياية الحياة ،فيقكؿ في قصيدة "ال ّنجم"(:)7
( )1ف يحة الثعمب ،ص.59 :

( )2شرفات الوريؼ ،ص.139 :
( )3نظرية المٌكف ،يحيى حمكدة ،دار المعارؼ ،1981 ،ص.93 :
السماكم.
( )4دالالت األلكاف في شعر يحيی ٌ

عبية ،رسكؿ ببلكم
( )5داللة األلكاف في الذاكرة الش ٌ
( )6المٌكف كأبعاده في ال ٌشعر الجاىمي :شعراء المعمقات نمكذجان.
( )7شرفات الوريؼ.110 ،
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كأن الحياةَ حفم ٌة
َّ
نجمها الكبير
وكأ ّني ُ
هكذا
يتقدم
ُ
الموت
ُ
واثقاً في ال ّنهاية
كقػػد جػػاءت المكحػػة عبػػارة عػػف حجػػارة تحمػػؿ بعػػض ِّ
النقػػاط السػػكداء فػػي أمػاكف موتمفػػة ،ممػػا

ييػػكحي بػػالحزف الػػذم ييبلحػػؽ اإلنسػػاف فػػي ك ػ ٌؿ مكػػاف ،كريػػـ ىػػذا الحػػزف إالٌ أف األمػػؿ يبقػػى مشػػرعان
أبكابػػو ،ألػػيس الوريػػؼ أحػػد الفصػػكؿ التػػي تيؤكػػد عمػػى اسػػتم اررية الحيػػاة كتجػػددىا مػػع تجػػدد المػػكت
كالحياة.

كفي ديكاف" كتاب الملوت والملوتى" جػاء الوػط بقػكة المػكت الػذم سػرعاف مػا يفتػؾ باإلنسػاف

كيمقي بو صريعان ِّ
لمنيايات التي ال تتكقؼ عنػد أحػد ،قػكة فػي الفعػؿ كالحركػة ،تيعمػف بك ػكح
ال ٌ
حية ي
يمبػػة المػػكت كانتصػػاره عمػػى وصػػمو ،فجػػاء الوػػطُّ بقكتػػو ييعػػانؽ المػػكت بغمبتػػو ،لتكتمػػؿ دائػرة ِّ
النيايػػة

الحتمية التػي يػدكر المػرء فػي فمكيػا ،فكػ،ف الوػطٌ ىنػا إعػبلف صػريح عػف حقيقػة المػكت ،فػنبلحظ أف

الشػػاعر باعػػد بػػيف كممػػات العن ػكاف ،كزاد مػػف طػػكؿ الحػػركؼ ،كلعمػػو أراد أف يشػ ٌػد القػػارئ لنتيجػػة ال
مناص منيا كال انعتاؽ ب،ف العمر ميمػا تباعػدت أيامػو كميمػا طػاؿ ىنػاؾ مػف ينتظػر ومػؼ األبػكاب
المغمقة؛ ليصحبنا إلى رحمة جديدة بدايتيا نياية الحياة الدنيا.

النفسػػية التػػي ظيػػرت فػػي المػػتف
المؤلِّػػؼ يمؤلفػػو بػػالمكف األحمػػر؛ ليزيػػد مػػف حالػػة الكآبػػة ٌ
كوػػط ي
كاجتاحػػت صػػفحة الغػػبلؼ ،لمػػا لمٌػػكف األحمػػر مػػف ت ػرابط جػػدلي مػػع المػػكت ،ك" الداللػػة عم ػى شػػدة

المكت؛ الرتباطو بإراقة الدـ كالعنؼ"( ،)1فقاؿ في قصيدة " أمومة"(:)2

يمر عمى المقابر
هادئاً ُّ
ك ّل ٍ
ليمة
عبية ،رسكؿ ببلكم
( )1داللة األلكاف في الذاكرة الش ٌ
( )2كتاب المكت كالمكتى ،ص.48 :
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الميتين كأُم
يتفقَّد ِّ
يه ِ
ده ُدهم
َُ

وي ِع ُدهم باقتراب وصول أحبا ِب ِهم
َ

كجػػاء دي ػكاف " حجللرة َّ
النللاي" بوػػط مجسػػـ فيػػو نػػكع مػػف المِّيكنػػة لمػػا يحممػػو النػػام مػػف ليكنػػة

كحركة ،فيقكؿ في قصيدة " سبلم"

()1

:

أتجو ُل ِ
فيك
ِ
األبد
ناي عمى
صفحات ْ
كما يتجو ُل ٌ
كلعؿ قكة الوػط تعكػس قػكة الحػزف التػي تنتػاب الشػاعر مػع تنػاكب الفصػكؿ عمػى حياتػو بػاأللـ

كاألسى حتى تمنى أف تككف الفصكؿ األربعة ربيعان كربيعان ،فنجده يقكؿ في قصيدة "حقائق :)2(" 2
ربيعك ذاكرة الذكريات
ِ
ِ
أجمل
أصبح
الحمم
مرورك في
ْ
َ

ِ
خريفي ينمو عمى
العتبات طويبلً
َ
أطو ْل
ودرب
ُ
شتائي َ
َ

كبقػػ ػراءة عنػ ػ ػكاف ديػ ػ ػكاف "حجلللللرة ال ّنلللللاي " يش ػ ػػد بص ػ ػػر الق ػ ػػارئ المػ ػ ػكف األص ػ ػػفر ال ػ ػػذم ييع ػ ػػد
كيع ٌػد أكثػر
"مف أشد األلكاف فرحان؛ ألنو منيػر لمغايػة كمػبيج ،ىػذا المػكف ييمثِّػؿ قمػة التػكىج كاإلشػراؽ ،ي

انية؛ ألنو لػكف الشػمس مصػدر ال ُّػكء ككاىبػة الحػ اررة كالحيػاة كالنشػاط كالسُّػركر،
األلكاف ا اءة كنكر ٌ
كاستودمو المصريكف القدماء رم انز يلية الشمس كلمكقاية مف المرض"( ،)3فمعؿ نصر ا﵀ قد وػطٌ بػو

اسػـ ديكانػو لمػا يحممػو مػف قػػكة العمػؿ كالعطػاء كعػدـ الممػؿ ،فالنػػام ىػدكء ال ييمػؿ ،كلعمػو يعكػس مػػف
وبللو الحزف كالمرض كشدة المعاناة؛ ل ييكمؿ الحمقة النفسية المشكبة بالوكؼ كالقمؽ ،حيث إف" لمكف
األصفر داللة أورل تناقض األكلى كىي داللتو عمػى الحػزف كاليػـ كال ُّػذبكؿ كالكسػؿ كالمػكت كالفنػاء،

( )1حجرة النام ،ص.130 :
(ِّ )2
الديكاف ،ص.93 :

( )3دالالت األلكاف في شعر يحيی السماكم ،رسكؿ ببلكم
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ربمػػا الداللػػة ىػػذه ت ػرتبط بػػالوريؼ ،كمػػكت الطبيعػػة ،كالص ػحارل الجافػػة كصػػفرة كجػػكه المر ػى"(،)1
فيقكؿ في قصيدة "ذكريات"

()2

َّ
وخمسين نافذةً وحديق ْة
بعشرين باباً
أتذك ُر بيتاً
َ
َ
الزوايا
وشمساً مشاكس ًة في ّ
وعشرةَ أبنا لمعائم ْة
كلعمو أراد منو محاكلة التغمب عمى الي،س ،حيث يرتبط المكف األصفر" بالتحفز كالتييؤ
ٌ
()4
لمنشاط"( ،)3فيقكؿ في قصيدتو "حب: "3
أهاجر من كمماتي
ومن خطواتي
كي أر ِ
اك عمى كتفي نائم ْة
كبالكقكؼ عنػد خط الثُّملث

()5

الػذم وػط بػو نصػر ا﵀ بعػض عنػاكيف دكاكينػو نجػد اسػتودامو

الصػػمة بػػيف العن ػكاف كالمػػتف النصػػي ،فقػػد جػػاء دي ػكاف " بسللم األم واالبللن"
كيقػػكم ِّ
جػػاء ييكثػػؼ ٌ
الداللػػة ي
بيذا الوط الجميؿ البيي بحمياتو المشػيكرة؛ يليش ِّػكؿ صػكرة جميمػة لبلسػـ تميػؽ باالسػـ المقػدس الػذم

الصكرة التػي ك ػعيا فػي أعمػى صػفحة الغػبلؼ ،كليػكحي بالجمػاؿ حتػى فػي االسػـ الػذم
أطمقو كما ُّ

( )1دالالت األلكاف في شعر يحيی السماكم ،رسكؿ ببلكم.
النام ،ص.135 :
( )2حجرة ٌ
( )3المغة كالمكف ،ص.229 :
النام ،ص.127 :
( )4حجرة ٌ
كيسػػمى " بػػ،ـ الوطػػكط" كال ييعتبػػر الوطػػاط وطاط ػان مػػاى انر إالٌ إذا
( )5وػػط الثُّمػػث :إنػػو الركعػػة فػػي الوطػػكط العربيػػة ي
أتقنػو ،كلقػػد أحكمػكا مقيػػاس كػػؿ حػػرؼ مػػف حركفػػو كأج ازئػػو إحكامػان يظيػػر كا ػػحان فػػي وطػػكطيـ ،كىػػذا الوػػط نكعػػاف:

عادم -ييكتب بسمؾ 4مميمترات كتيدكف بو أسماء الكتب كأكائؿ سػكر القػرآف الكػريـ كتقسػيمات أجػزاء الكتػب ،كجمػي-
البلفتػػات كاإلعبلنػػات "
كيسػػتعمؿ فػػي كتابػػة المٌكحػػات القرآنيػػة كفػػي المنػػازؿ ك ٌ
ييكتػػب بسػػمؾ  8مميمت ػرات عمػػى األقػػؿ ي
ينظر :أحػدث الطػرؽ لتعمػيـ الوطػكط العربيػة ،أحمػد صػبرم ازيػد ،ابػف سػينا لمطبػع كالنشػر كالتكزيػع ،القػاىرة /مصػر،
د.ت ،ص.54 :
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يفصح عف المعاناة ،فيك" وط جميؿ يحتمؿ كثي انر مف التشكيؿ سكاء أكاف رقيقان أـ جميبلن" ( ،)1فنجده

يقكؿ في قصيدة " أعمدة الهوا "(:)2

ال تقو ُل الحكاي ُة أكثر من ِ
نصفها!
َ
كنبلحػ ػػظ أف العن ػ ػكاف جػ ػػاء بػ ػػالمكف البنػ ػػي ييػ ػػكحي بػ ػػالحزف كالتمسػ ػػؾ بػ ػػاألرض ،كيعكػ ػػس كػ ػ ٌػـ
الت ػػحيات فػػي سػػبيميا ،كلعمػػو يحمػػؿ معنػػى المػػرض كالف ػراؽ كشػػدة األلػػـ كالوػػكؼ؛ ليزيػػد مػػف كآبػػة
كيدلؿ عمى شدة حزنو لفقداف األـ ،فيقكؿ في قصيدة " في حديثي عن خوفها"(:)3
صفحة الغبلؼ ،ي
ِ
الكبلم
نصف
الخوف
 ..وعمَّمها
َ
ُ
ونصف المنام
َ
الز ِ
هور و ار َ الجنازِة
وعمَّمها
شكل ّ
الخوف َ
ُ
ٍ
عت في تر ِ
ِ
المقابر
اب
أحبلم
زيتونة ُزر ْ
َ

األـ كعاطفتيػػا
كلع ػ ٌؿ ىػػذا الوػػط يػػكحي بالت ػداوؿ الركحػػاني لػػؤلـ كاالبػػف مع ػاى ،كمػػدل حنػػاف ٌ
ػنـ ع ػػف الت ػػحية كالصػ ػبر كالف ػػداء كالعط ػػاء ،في ػػذا الوػ ػطٌ ت ػػرد حركف ػػو منفص ػػمة أك
الجياش ػػة الت ػػي ت ػ ٌ

متداومة ،يير أف الشاعر أتى بيا متداومة تعكس االلتحاـ بيف األـ كاالبف في عبلقتيما.

كبػالكقكؼ عنػد ديػكاف "مرايللا المبلئكللة" نجػد الفنػاف قػػد وػطٌ االسػـ بوػػط الثٌمػث الجميػؿ أي ػان

فيػػك" رأس الوطػػكط كأجمميػػا كأبياىػػا كأصػػعبيا"()4؛ ليزيػػد مػػف اإلبػػداع المبلئكػػي ،فجمػػاؿ الو ػطٌ يػػدؿ

فيصػ ِّػكر إيمػػاف حجػػك بطػػائر مػػف مبلئكػػة السػػماء ،يرتفػػع عػػف األرض،
عمػػى نقػػاء المعنػػى كصػػفائو ،ي

كيسػػمك ألفػػؽ الف ػػاء ،فاوتػػار ىػػذا الوػػط النسػػجامو مػػع الفكػرة ،كألف المٌػكف" ييػػؤثٌر فػػي عكاطفنػػا كمػػا
الركحػػي"( ،)5نجػػد أف
أف يرفػػع أك يوفػػض ،يييػدئ أك ييثيػػر مػػف شػػعكرنا ُّ
تيػػؤثٌر المكسػػيقى ،فػػيمكف لمٌػػكف ٍ
االسػػـ قػػد جػػاء بػػالمِّكف األبػػيض يلي ػػفي جمػػاالن عمػػى االسػػـ ،فجػػاء لكحػػو فنيػة رائعػػة ،فػػاألبيض ييمثػػؿ

ح ػاالت الوشػػكع كالتعبػػد ،كطيػػارة الػ ُّػركح البش ػرية كسػػمكىا عػػف كػ ِّػؿ رذيمػػة ،فقػػد" توتمػػؼ داللػػة الم ػكف
باوتبلؼ مكقعو ،كيككف سػمبيان أك إيجابيػان ،فػالمكف األبػيض عػرؼ عبػػر العصػكر بدالالتػو اإليجابيػة؛

( )1الوط كالكتابة في الح ارة العربية ،ص.131 :
( )2بسـ األـ كاالبف ،ص.91 :
الديكاف ،ص.46 :
(ٌ )3

( )4رحمة الوط العربي ،سميماف بف محمد الجريش.https://arab1123.wordpress.com/2015/03/29 ،
( )5المٌػػكف النظريػػة كالتطبي ػػؽ ،د ارسػػات ف ػػي الفػػف كالعم ػػارة" ،"2شػػامؿ عب ػػد األمي ػػر كبػػة ،مطبع ػػة األديػػب البغدادي ػػة،
 ،1992ص.7 :
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الس ػيادة كعميػػة القػػكـ عنػػد الرج ػؿ"( ،)1كمػػا يحمػػؿ داللػػة" النقػػاء
دالالت الحسػػف كالجمػػاؿ عنػػد الم ػرأة ،ك ِّ
كالطيػػارة كالس ػبلـ"( ،)2كىػػؿ ىنػػاؾ أطيػػر مػػف العفكيػة كالبػراءة ،ليتغنػػى بيػػا فػػي قصػػيدتو "مرثيللة"

()3

التي يقكؿ فييا:
وفيها من ال ّن ِ
ور
ِ
الميل يرح ُل خمف التّ ِ
البعيدة
بلل
ما يجع ُل َ
الخاطئين
ُيحصي خطايا و
ْ

كيمتمػػؾ ىػػذا المػكف" معنػى مزدكجػان ،فيػػك لػػكف الصػفاء كعػػدـ سػػفؾ الػ ِّػدماء كالجمػػاؿ كالطُّيػػر،

كالمرافؽ في األيمب لمراحؿ العبكر اإلنساني ،حتى مرحمة المكت ،فيك ستارة المكت البي ػاء ،فيػك

لكف كما كصؼ مبرد لممكت كممطؼ لو"(.)4

أمػػا فػػي دي ػكاف "عمللى خلليط نللور هنللا بللين ليمللين " فػػيعكس اسػػتوداـ الوػػط الجمػػاؿ كالمِّيكنػػة

فػالوط النسػػوي " وػط لػِّػيف ذك حػػركؼ مػدكرة اسػػتعمؿ منػػذ القػرف السػػابع مػػع الوػط الكػػكفي كبواصػػة

فػػي المكاتبػػات الموتمفػػة كأعمػػاؿ التػدكيف العاديػػة"( ،)5ككػ ِّ
ػ،ني بالشػػاعر يستبصػػر األمػػؿ كيناجيػػو حتػػى
كاف كاف أمؿ وافت ،فميكنة الوط أكحت بإمكانية التحقؽ ليذا الحمـ كاألمؿ المنشكد.

جماليػة ُّ
كألف المػكف عنصػػر ىػػاـ فػػي
النصػػكص ،كاسػػتودامو يعطػػي ىيبػػة كألػػؽ لمػػنص أحيانػان
ٌ
أكثػػر مػػف الكممػػات ،كال يمكػػف عػػزؿ الػػنص عػػف مككناتػػو ،فقػػد و ػطٌ الشػػاعر العن ػكاف بػػالمٌكف األحمػػر

الدامي فيك مف "أكائؿ األلكاف التي عرفيا اإلنسػاف فػي الطبيعػة ،كىػك لػكف البيجػة كالحػزف كىػك لػكف
ٌ
العنؼ كلكف المرح كالحزف كمف أكثر سمات ىذا المكف ارتباطو بالدـ فيك لكف مويؼ نفسػيان كمقػدس

()6
الرىب ػػة كالو ػػكؼ كالم ػػكت عم ػػى اس ػػـ ال ػ ِّػديكاف ،كيش ػػي ب ػػعؼ األم ػػؿ
دينيػ ػان" ؛ فج ػػاء يي ػػفي حي ػػاة ٌ
كتبلشيو ،عمى الريـ مف التشبث بو ،فيقكؿ في قصيدة " نسيان"(:)7

( )1دالالت األلكاف في شعر نزار قباني ،ص.39 :
( )2داللة المٌكف في الشعر النسكم العراقي المعاصر ،ص.489 :
( )3مرايا المبلئكة ،ص.129 :

( )4دالالت األلكاف في شعر نزار قباني ،ص.57 :

( )5المكسكعة العربية الميسرة ،محمد شفيؽ يرباؿ ،دار الشعب ،مؤسسة فرانكميف لمطِّباعة كالنشر ،ص.759 :
( )6ينظػػر :دالالت األل ػكاف فػػي شػػعر يحيػػی السػػماكم ،دالالت األل ػكاف فػػي شػػعر ن ػزار قبػػاني ،أحمػػد عبػػد ا﵀ محمػػد
النجاح الكطنية ،نابمس /فمسطيف ،2008 ،ص.41 :
حمداف ،جامعة ٌ
( )7عمى ويط نكر ىنا بيف ليميف ،ص.73 :
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الحروب الس ِ
كثيرون
ريعة يسقطُ قتمى
في
َ
ِ ّ
أضيق
رقات المضا ةُ بالدَّم
السما ُ َّ
َ
الرمادي ُة ..الطّ ُ
تبدو ّ
المقبرْ..
و َ
كباالنتػ ػقاؿ إلػػى الخللطّ الفارسللي نجػػد أن ػو يتمػ ػ ػ ػيز" بس ػ ػ ػ ػمة الرشػػاقة كالوفػػة كامكانيػػة التػػداكؿ
الكاسع" ( ،)1كما يمتاز" بكثرة رسكمو"( ،)2كنبلحظ أف نصر ا﵀ قد وطٌ بو عنكاف ال ِّػديكاف" للو َّأننلي
المكسيقية ،ككثرة أحبلمو التي
ممح لوفو كرشاقة المايسترك في قيادة فرقتو
ك،نني بو يي ِّ
كنت مايسترو" ٌ
ٌ
يريب في تغيير الكاقع مف وبلؿ تحقيقيا مع بساطة ىذه األحبلـ التي ىي حؽ لئلنساف سػمبتو منػو

قػػكل الشػػر كالعػػدكاف ،ييػػر أف صػػعكبة تحقيػػؽ األمػػؿ ،كاسػػتحالة تحقيػػؽ أمنيتػػو ،كاوتيػػاره لحمػػـ بعيػػد

المناؿ ،كصعب المراس ،جعمو يقكؿ في قصيدة" نهاية"(:)3

هدو ٍ عمي ٍ
طح
الس ِ
ق عمى َّ
ٍ ٍ
مغادر
وح ْمٍم
خوف ُمقيم ُ
ْ
كاوتار المكف األحمر لعنكانو الذم يكحي بمكف الدـ ،كجرائـ التنكيػؿ كالقتػؿ" كالثػكرة ك التمػرد

كالحركة كالحياة الصاوبة كالغ ب كاالنتقاـ كالقسكة"( ،)4فنجده يقكؿ في قصيدة "هنا"(:)5
الر ِ
صيف قتي ُل
هنا في هدو ِ َّ
هنا في ِ
الز ٍ
هور قتي ُل
انطفا ِ ّ
ٍ
ٍ
كأغنية
زيتونة تشتَهي أن
تحت
تعيش طويبلً
َ
هنا َ

مان عمى ٍ
كتف ٍ
ٍ
ظبلل ال َك ِ
ناعم كالهوا ِ قتي ُل
وهنا في
كربما أراد بمكف الدـ ىنػا لػكف الحيػاة التػي سيسػتمدىا مػف وػبلؿ تحقيػؽ حممػو ،فيتمنػى قػائبلن

في قصيدة "حيرة "(:)6

( )1تاريخ الكتابة ،ص.150 :
( )2قكاعد الوط العربي ،ىاشـ محمد الوطاط ،طبعة مزيدة ،دار القمـ ،بيركت /لبناف ،1980 ،ص5 :
( )3لك ٌأنني كنت مايسترك ،ص.56 :
( )4داللة االلكاف في الذاكرة الشعبية ،رسكؿ ببلكم
( )5لك أنني كنت مايسترك ،ص.156 :
(ِّ )6
الديكاف ،ص.146 :
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ِ
الضو ِ
..وليتك في ّ
ِ
ليتك في ِ
العتم

ِ
مت
الص ّ
ليتك في ّ
ِ
الكممات
في

ثالثاً -لوحة الغبلف

يي ِّ
شكؿ الغبلؼ المظير الوارجي لمكتاب ،فيك أكؿ العبلمات العتباتية النصية التي تستدرج
القارئ لمكقكع في عشقيا ،كالتمذذ بإيكائيا ،كاالستمتاع بإيرائيا ،مف منا ٍلـ تستحكٍذ عميو صكرة ُّ
تئف

الص ػكر المتحدثػػة
مػػف كطػػ،ة األلػػـ ،كأوػػرل ينبعػػث منيػػا الحػػب كاألمػػؿ ،توتمػػؼ مشػػاعرنا بػػاوتبلؼ ُّ

أمامنػا ،فكػ ٌؿ لكحػة إبداعيػة ال تقػؿٌ أىميػة عػف إبداعيػة الػنص ذاتػو ،فػالغبلؼ بت اريسػو كايحاءاتػو
يمتقي مع دالالت النص بمكنكناتو كأىدافو.
قد تعكس صفحة الغبلؼ العديد مػف ال ٌػدالالت السػطحية ،التػي قػد يػدركيا القػارئ أك النػاظر
ػرد عبثػان ،كانمػا لتكػكف مؤشػ انر داالن عمػى م ػمكف الػنص،
المؤكػد أف الصُّػكرة ل ٍػـ ت ٍ
مف أكؿ كىمة ،لك ٌػف ي

فت،تي صكرة الغبلؼ تجسيدان لصكرة المحكي أك النص الداومي كترجمة لو ،فاوتيار المبدع لغػبلؼ

ف،م محاكلة لمفصؿ
مؤسسان كفؽ كابط كقكاعد تتكافؽ كطبيعة النصٌ ،
مؤلفو ال ي،تي اعتباطيان بؿ ٌ
الدالليػة ،فعنػد محاكلػة االنفتػاح عمػى ال ٌػدالالت العميقػة
بيف النص كيبلفو ،يفقده العديد مف حمكلتو ٌ

التي يرمي إلييا الغبلؼ انطبلقان مف ربطػو بمػا يفصػح عنػو الػنص مػف ق ػايا يريػد الكاتػب تمريرىػا
إلى المتمقِّي عف طريقو ،مف ىنا تت ح لنا األىمية الفعمية لمغبلؼ بمككناتو العتباتية.

تؤدم صفحة الغبلؼ إلى جانب اإلستراتيجيات التِّقنية األورل مػف "اسػـ الكاتػب كالعنػكاف
دالليػة ت ٌشػكؿ الجانػب األىػـ بصػريان الػذم سػيحممو الػنص األدبػي،
كالصُّػكر ب،نكاعيػا" عػدة كظػائؼ
ٌ
بالناشػر ،تنتيػي بمجػرد اقتنػاء
تتعمػؽ ٌ
كيقػكـ التٌشػكيؿ الوػارجي لمغػبلؼ بػكظيفتيف "كظيفػة إشػيارية ٌ

الليػة بػيف الغػبلؼ
الكتػاب ،ككظيفػة
تتعمػؽ بػالمتمقِّي ،الػذم قػد يكتشػؼ عبلقػات التٌماثػؿ ٌ
الد ٌ
ٌ
ت،كيميػة ٌ
()1
أف يظيػر االرتبػاط الع ػكم بػيف
كال ٌػنص كقػد تظػ ٌؿ ىػذه العبلقػة يائمػة فػي ذىنػو"  ،فمػف المفيػد ٍ

م ػمكف ال ٌػديكاف األدبػي كصػكرة الغػبلؼ الوارجيػة؛ ليقػؼ المتمقػي عمػى وفايػا الػنص بك ِّػؿ جكانبػو،
فالمكحة التشكيمية تحمؿ بيف وطكط ألكانيا الكثير مف الرسائؿ كاألفكار التي يحمميا م مكف النص

النص السردم ،ص.60 :
( )1بنية ٌ
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اإلبػػداعي ذاتػػو ،فػػالغبلؼ إبػػداع كعبلمػػة تنػػبض بالػ ٌػدالالت ،كنظػػاـ سػػيميائي يزيػػر باألبعػػاد الداللي ػة
التي تحيؿ إلى النص.

بيف " ِّ
كمػؿ التشػكيؿ
الشػعر كالرسػـ يجػد مبػدعكف كثيػركف ذكاتيػـ ،كيمارسػكف حيػاتيـ ،كفيمػا يي ِّ
تتفجر
المُّغكم لمقصيدة التشكيؿ المكني لمٌكحة يمكنؾ أف تق أر عبر أعماليـ اإلبداعية تمؾ الطاقة التي ٌ
()1
النص.
في دكاوميـ"  ،فتمقي بظبلليا عمى ٌ

لقد تنبو اإلنساف -منذ نش،تو -إلى األلكاف المكجكدة في بيئتو ،كعقد معيا عبلقات سيئة أك

حسنة ،كك ع ليا أك لبع يا ألفاظان تدؿ عمييا ِّ
كتميزىا عػف ييرىػا ،كبمػركر الػزمف ،تطػكر معجمػو

الم ػكني كنمػػا نتيجػػة لتطػػكر إد اركػػو مػػف ناحيػػة ،كالوػػتبلؼ مجتمعػػو الػػذم يعػػيش فيػػو عػػف يي ػره مػػف

المجتمعػػات مػػف ناحيػػة أوػػرل ،كقػػد اكتسػػبت األل ػكاف كألفاظيػػا -بمػػركر الػػزمف -إلػػى جانػػب داللتيػػا
الحقيقية -دالالت اجتماعيػة كنفسػية جديػدة نتيجػة ترسػبات طكيمػة ،أك ارتباطػات بظػكاىر ككنيػة ،أك
ٌ
أحػػداث مادي ػة ،أك نتيجػػة لمػػا يممكػػو الم ػكف ذاتػػو مػػف قػػدرات ت،ثيري ػة ،كمػػا يحممػػو مػػف إيحػػاءات معينػػو
تيػؤثر عمػى انفعػػاالت اإلنسػاف كعكاطفػو"( ،)2ىػػذا كتػؤثر األلػكاف عمػى الػنفس فتحػػدث فييػا" إحساسػػات
ينػتج عنيػا اىتػ اززات بع ػػيا يػكحي ب،فكػار تريحنػػا كتطمئننػا كاألوػرل ن ػػطرب منػا ،كىكػذا تسػػتطيع
األلكاف أف تيبؾ الفرح كالمرح أك الحزف كالكآبة(.)3

إف المتتبػع لمكحػة الغػبلؼ فػي ديػكاف" للو َّأننلي كنلت مايسلترو" تتكشػؼ لػو داللػة ىػذه
ُّ
فنيػان
الرسػكمات كاألشػكاؿ كاأللػكاف التػي تكزعػت عمػى سػطح الغػبلؼ شػيئان فشػيئان ،كأكسػبتو ركنقػان ٌ

الداللػة ،كأنػارت لمقػارئ درب
كجمػاالن ،كأ ػفت عمػى الكاجيػة األماميػة لمغػبلؼ طابعػان مػف اإليحػاء ك ٌ

الدالالت التي انفتحت عمييا صفحة الغبلؼ .
كشكقتو الستكناه مكنكناتو ،فما ىي ٌ
النصٌ ،

لقد رسمت ريشة الفناف صكرة في أسفؿ الكتاب مثمت رأس إنسػاف ،كقػد تزاحمػت بػو األفكػار

الص ػكرة فحممػػت أزىػػا انر كأشػػجا انر ،كىػػذا دليػػؿ الحيػػاة كالتجػػدد كاالسػػتمرار
التػػي جػػاءت مرسػػكمة عمػػى ُّ
كالعطاء البلمحدكد،

( )1سيرة المٌكف ،اشرؼ ابك اليزيد ،ص.186 ،
( )2انظر :المٌغة كالمٌكف ،ص.199 :

( )3نظرية المٌكف ،يحيى حمكدة ،دار المعارؼ ،1981 ،ص.133 :
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الص ػكرة جػػزء مػػف بنػ و
ػاء معمػػارم ،فيبػػدك ك،ن ػو حمػػؿ معنػػى لميػػدكء كاالسػػتقرار،
كظيػػر فػػي ُّ

كم ٍركب ػان ىيموػ يػر فيػػو ليػػدؿ عمػػى الحري ػة
كظيػػر فػػي ُّ
الص ػكرة مجػػرل مػػائي يػػدؿ عمػػى رمزي ػة الكجػػكد ،ى
كاالنطػػبلؽ ،كظيػػرت بعػػض األل ػكاف فػػي أسػػفؿ الػػرأس مثػػؿ البنػػي الػػذم يػػدؿ عمػػى ال ػعؼ كالقمػػؽ،

فيقكؿ في قصيدة " أمي"(:)1

( )1لك ٌأنني كنت مايسترك ،ص.37 :
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وتضح ُك ثاني ًة
ْت !!
:اعترف َ
ُّ
أس كي ال أقو َل
أهز لها الر َ

شبت ِ
قبمك هذا أل نّي أنا من رأى
لقد ُ

الم َع َّذ ِب َّ
كل عذا ِب ْك !
الص ِ
يا وليف َة هذا ّ
باح ُ
كلكنو ك ػع المػكف فػي األسػفؿ ،ككػ،ف المسػتقبؿ األف ػؿ ألعمػى الػرأس الػذم سػيتغمب عمػى
ٌ
أف ي ػع األكراؽ الواصػة" بالمايسػترك" التػي يػتحكـ
ػنس الفنػاف ٍ
ال عؼ الذم ظير في أسفمو ،كلـ ي ى
مف وبلليا بفرقتو المكسػيقية ،كيكجييػا بش و
ػكؿ فنػي جميػؿ ،كيسػيركف معػو دكنمػا ومػؿ أك وػركج عػف
نص مطمكب ،فيقكؿ:
لو أ ّنني كنت مايسترو

()1

لدي
لكانت ّ
شي :
فرق ٌة ليس يشبهها ُّ
أي ّ

كتػػرؾ بػػاقي الكتػػاب أبػػيض زٌينػػو بػػبعض الوطػػكط التػػي ت ػػفي جمػػاالن لمحيػػاة ،كتركيػػا دكف
تحديد أفؽ ليا أك يب ٍعد؛ يليدلِّؿ عمػى الحريػة المطمقػة التػي ال نيايػة ليػا ،فػاأللكاف "ىػي متعػة لئلنسػاف،

تيغذم حكاسو ،كتينعش جسده ،كتيؤثر عمى حالتو النفسية كعمى ركحو المعنكية كت،ثير العطر كنفحاتو
التػ ػػي تيمتِّ ػ ػع اإلنسػ ػػاف ،ككالمكسػ ػػيقى التػ ػػي تي ػ ػنعش حكاسػ ػػو ،كتيفػ ػػيض عمػ ػػى نفػ ػػس اإلنسػ ػػاف الس ػ ػعادة
السركر"(.)2
ك ُّ

كف ػػي ص ػػكرة الغ ػػبلؼ الومف ػػي نج ػػد أنفس ػػنا إزاء مقطكع ػػة م ػػف قص ػػيدة " مايسلللترو" ك ػػعيا
الشاعر عمى صفحة الغبلؼ

( )1لك ٌأنني كنت مايسترك ص.7 :
( )2فمسفة األلكاف ،إياد محمد الصقر ،األىمية لمنشر كالتكزيع ،ط ،1عماف/األردف ،2010 ،ص.18 :
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كعنكف المقطكعة باسـ ِّ
الديكاف " لك أنني كنت مايسػترك" التػي افتػتح بيػا ديكانػو كوتمػو بيػا،

أف ييقػ ِّػدـ لمقػػارئ عتبػػة مدومي ػة لمػ ِّػديكاف مػػف ىػػذه المقطكعػػة ،كربمػػا أراد لفػػت انتبػػاه
ككػػ،ف الش ػاعر أراد ٍ
القػػارئ كجذبػػو لمعػػاني الػ ِّػديكاف كفكرتػػو األساسػػية ،كصػػكرتو الحقيقي ػة ،كك ػػع عمػػى يمػػيف القصػػيدة
أف ينقػ ىػؿ لمقػػارئ أف الػ ِّػديكاف ككػػؿ
مسػػتطيبلن أبػػيض ،كك،ن ػو بػػو يي ِّ
كم ػؿ صػػفحة الغػػبلؼ األمامي ػة ،فػػ،راد ٍ
كحدة كاحدة متكاممة ال فرؽ فيو بيف صفحتو األكلى كاألويرة ،بؿ تتعا د صفحات الغػبلؼ لػتعكس

المحتكم العاـ لمنص.
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إف القػارئ لكحػة يػػبلؼ ديػكاف "شللرفات

الخريللللف" يتس ػػنى ل ػػو مبلحظ ػػة م ػػا يح ػ ُّ
ػؼ ى ػػذه
العتب ػ ػ ػػة م ػ ػ ػػف دالالت اكتنفي ػ ػ ػػا الغم ػ ػ ػػكض ،فق ػ ػ ػػد

استح ػػرت ال ػػذات الشػ ػاعرة ف ػػي عتب ػػة الغ ػػبلؼ
و
بشكؿ عشكائي ،صػغرت
اصت حجارتو
جدا انر تر ٌ

حين ػ ػ ػان ككبػ ػ ػػرت حين ػ ػ ػان آو ػ ػ ػر ،كاوتمفػ ػ ػػت ألكانيػ ػ ػػا
لكنيا شكمت فػي ِّ
النيايػة جػدا انر طػكيبلن
كأشكالياٌ ،
كقد اعتراه االصفرار ،فيك ييمثِّؿ عمػر اإلنسػاف،
كرس ػػـ ح ػػدكده بػ ػالمكف البن ػػي لي ػػدؿ عمػ ػى م ارح ػػؿ
ٌ

العمػػر المتفاكتػػة ،كقػػد زاكجػػت ريشػػة الفنػػاف بػػيف

المػ ػ ػكف األص ػ ػػفر ال ػ ػػذم ي ػ ػػدؿ ف ػ ػػي معن ػ ػػاه عمػ ػ ػى

المػػرض ،كبػػيف الم ػكف البنػػي الػػذم ييػػكحي بػػاأللـ
كالفػ ػراؽ ،فػ ػػ" المُّػ ػكف ي ػػؤثر ف ػػي إق ػػدامنا كاحجامن ػػا

كبالس ػركر أك الكآبػػة ،بػػؿ يي ػؤثِّر فػػي شوصػػية اإلنسػػاف كفػػي نظرتػػو إلػػى
كيشػػعر بػػالح اررة أك البػػركدة،
ُّ
الحياة "( ،)1فتتعدد دالالتو التي ليا مف األثر الكثير ،فنجد الشاعر يقكؿ في قصيدة" موت"(:)2
ِ
الصف ار
تأرج َح
َّ
الورقة َّ
لكأن ُ
ضج ٌة ال تُ ْحتّمل
ذلك ِ
الف َنا
في َ
كعمى ىذا الجدار الطكيػؿ بػرز مسػتطيؿ بنػي ،كك،نػو شػرفة عميػو ،يط ُّػؿ فػي نيايػة العمػر أك

نيايػػة السػنة عمػى ما ػػي العمػػر الجميػػؿ ،أك الجػػدار الػػذم مثػؿ سػػنكات العمػػر الطكيمػػة بكػ ِّػؿ أحزانيػػا

كأم ار ػػيا ،فيػػي صػػكرة جػػرداء تتسػػاكل مػػع الوريػػؼ ،ال حيػػاة فييػػا ،كك،نيػػا أكراؽ الوريػػؼ الصػػفراء

الميتة ،فجاءت شرفة تطؿ عمى الوريؼ ،فنجده يقكؿ في قصيدة "مبلمح"
()4

كيقكؿ في قصيدة " كابوس"

()1
()2
()3
()4

أمامي الوجو
تمر من
غائمة ُّ
َ

أسود ُّ
ليل الغابة
كابوس
يهز َ
ُ
ٌ

فمسفة األلكاف ،ص93 :
شرفات الوريؼ ،ص.106 :
الديكاف.59 ،
ٌ
الديكاف ،ص.55 :
ٌ
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()3

الزمان
كابوس
أسود منذ ذلك ّ
ُ
ٌ
الخمفيللللللة
كبمطالعػػ ػػة صللللللفحة الغللللللبلف
َّ
لمػ ِّػديكاف نجػػد الناشػػر يبػ ِّػيف أف ىػػذا الػ ِّػديكاف ييمثِّػؿ
جػزءان ثانيػان لػػديكاف سػابؽ ،كعمػى ىػػذا فػي تصػ ٌػكرم

تصكر مسبؽ لم مكف
أف القارئ يستطيع ك ع ٌ
ِّ
الديكاف في حيف قاـ بقػراءة ال ِّػديكاف األكؿ ،فيكػكف
ىذا التقديـ بمثابة عتبة تسػاعد القػارئ فػي تكسػيع

أيفػػؽ تكقعاتػػو ،كمػػا نجػػد فػػي ىػػذه الصػػفحة شػػيادة

أدبية إلحساف عباس عمى لساف الناشر ،يرل مف
وبللي ػػا أف القص ػػيدة اتو ػػذت عم ػػى ي ػػد نص ػػر ا﵀
بعػ ػػدان جديػ ػػدان ،كتركػ ػػت ف ػ ػػي نفػ ػػس القػ ػػارئ ش ػ ػػعك انر
باالكتفاء كليفة إلى المزيد ،كأرل أف ىذه ِّ
الشػيادة
جػ ػػاءت بشػ ػػكؿ عػ ػػاـ ،كال توػ ػػص دي ػ ػكاف "ش ػ ػرفات
و
بشكؿ واص ،بؿ ىػي مػف بػاب اإلشػادة
الوريؼ"
بف ػػؿ الشػ ػاعر كدكره ف ػػي بن ػػاء القص ػػيدة ،كلعم ػػو
يتح ػػدث ىن ػػا ع ػػف ني ػػج نص ػػر ا﵀ نح ػػك القص ػػيدة

القصيرة.
كبق ػ ػراءة المكحػ ػػة البص ػ ػرية لػ ػػديكاف "عمللللى

رسػـ
خليط نلور هنلا بلين ليملين" ،نجػد الفنػاف قػد ٌ
لكح ػ ػػة الغ ػ ػػبلؼ بريش ػ ػػة يريب ػ ػػة جمع ػ ػػت الصػ ػ ػمت

كالعاصفة في آف ،فصكر في لكحتو مشػيدان ناطقػان
الم ػ ػرأة صػ ػػامتة كىادئػ ػػة تيمثِّ ػ ػؿ ال ػ ػعؼ كاالنقيػ ػػاد

كاالستسبلـ ،عمى عكس األجكاء الثائرة كالعاصػفة

المحيطػػة بيػػا ،بػػدت كقػػد اعتمػػى ُّ
الشػحكب كجييػػا،
كقػػد أيم ػػت عينييػػا كىػػي تتمقػػى

ػربة مػػف بػػيف

العكاصػػؼ تحمػػؿ حقػػدان أسػػكد ،ممػػا زاد مػػف قدسػػية

المشيد كقكة الت،ثير ،فنجده يقكؿ:
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()1

امرأة تتذ ّك ُر ابناً..
وتاريخ َغ ْي ِ
بتي
َ

بعد
ثم تبكي ألن لي اآلن وجهاً ولم تََرُ ُ
الصكرة كك،نيا حيػاة
كبدت المرأة مستسممة لقدرىا ،كقد اوتمطت األمكر مف حكليا؛ لتظير ُّ

كاممة لكافة األلكاف الموتمطة ،فػ"مثمما تكقظ الشمس المشرقة كامؿ المشيد الكجػكدم بإحيػاء إمكانيػة

رؤي ػة كانػػت م ػػمكمة أك فػػي حالػػة سػػككف ،تنتشػػر األل ػكاف دفعػػة كاحػػدة ،كحػػيف تبمػػغ كامػػؿ مػػداىا
الزمنػػي مػػف وػػبلؿ الي ػكاء الم ػػيء ،تتحػػكؿ الش ػفافية إلػػى حركػػة تتعػػدل حػػدكد الحاجػػة إلػػى تيجئػػة
أف يؤلِّػػؼ قػكانيف تكصػػيؿ بصػػرم ،كاسػػتمتاع جمػػالي يمنحػػاف الحيػػاة
الظػكاىر البسػػيطة إلػػى مػػا يمكػػف ٍ
الص ػكرم يعكػػس حجػػـ المعانػػاة ،كقػػكة التحمػػؿ لػػدل
جػػكىر كجكدىػػا الحػػي البيػػيج"( ،)2فجػػاء المشػػيد ُّ

المرأة ،فنممس ذلؾ في قصيدة "نقصان" التي جاء فييا:

عمٌر وعشرون ُح ْمماً
َ
وهنالك ْ

()3

مان وُن ِ
ِ
الز ِ
مصقُها
سقطت من
ونجم ُعها
نسير
جيوب ّ
ْ
ُ
َ
العس ْل!
بالمرارِة ..أو ببقايا َ

الصكرة إلى لكنيف رئيسييف بوبلؼ بقيػة األلػكاف الفرعيػة ،فػػ" التنػكع فػي المجػاؿ
كقسـ الفناف ُّ

المكني يتمشى مع التنكع في انفعاالتنػا"( ،)4فجػاء يمػيف الصُّػكرة بػالمكف األحمػر ،فحمػؿ معنػى المػكت
كالػدـ كالعنفػكاف كالعاصػػفة كدكافػع الصػمت لممػرأة ،كجػاء المػكف األزرؽ ومػػؼ رأس المػرأة فػػي الجانػػب

األيسػػر ،كػػدليؿ عمػػى الحيػػاة ،كك،ن ػو أراد أنيػػا بػػريـ العكاصػػؼ التػػي تنتيشػػيا فػػإف عقميػػا فػػي حالػػة
البلشعكر يبحث عف الحياة كالحب كاألمؿ ،كنعثر عمى ىذا المعنى في قكلو:
نعرف هذا،
ستشرق
شمس
وهنالك
ُ
ُ
ٌ

()5

نعرف هذا
ولي ٌل سيهبطُ
ُ
( )1عمى ويط نكر ىنا بيف ليميف ،ص.7 :
( )2المٌػػكف النظريػػة كالتطبي ػػؽ ،د ارسػػات ف ػػي الفػػف كالعم ػػارة" ،"2شػػامؿ عب ػػد األمي ػػر كبػػة ،مطبع ػػة األديػػب البغدادي ػػة،
 ،1992ص.9 :

( )3عمى ويط نكر ىنا بيف ليميف ،ص.19 :
( )4فمسفة األلكاف ،إياد محمد الصقر ،األىمية لمنشر كالتكزيع ،ط ،2010 ،1عماف/األردف ،ص37 :
( )5عمى ويط نكر ىنا بيف ليميف ،ص.20 :
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ولكن َّ
كل طري ٍ
دحمت منذ
َّ
ستين عاماً
ق مشينا بها ْاز ْ
َ
الشعوب وس ِ
بحزن ُّ
ِ
ُّول!
خف الد ْ
ُ

كك ع الفناف اسـ عنكاف ِّ
الديكاف عمى صفحة صفراء المػكف ،تيػدلِّؿ عمػى شػدة الحػزف كاأللػـ؛
المؤلؼ.
ليزيد مف قكة المفظة كايحاءاتيا دكف قراءة ي
لمديوان نجد أنفسنا مقابػؿ وطػاب مكتػكب مػف ًقبػؿ الناشػر ،ىػذا
كفي صورة الغبلف الخمفي ِّ

الوطػاب عبػػارة عػػف تعريػػؼ بال ِّػديكاف ،كأف نصػػر ا﵀ افتتحػػو بػػ"ركاية طكيمػة" كاوتتمػػو بػػ"فيمـ قصػػير"،

كمػػا بػػيف القصػػيدتيف األكلػػى كاألوي ػرة ثمػػانكف قصػػيدة تنيػػؿ مػػف كػ ِّػؿ الفنػػكف ،كىػػذا التقػػديـ ييسػػيـ فػػي
معرفػػة القػػارئ ،كينيػػر أمامػػو طريػػؽ القػ ارءة ،كيسػػتكمؿ الناشػػر فػػي عػػرض دكر نصػػر ا﵀ فػػي التجديػػد
الصمة بيف حديث الناشر كالعتبات.
كاإلبداع ،كىنا تنقطع ِّ
كعند الكقكؼ الستقراء لكحة ديػكاف

"بسم األم واالبن" ،تستفزنا قدرة الفناف عمى
اسػػتنطاؽ الكاقػػع مػػف وػػبلؿ رصػػده لحيػػاة أـ

الصػكرة،
شػػكمت معالميػػا امتػزاج الكممػػة مػػع ُّ
كبينػػت مبلمحي ػػا مجمكع ػػة األلػ ػكاف المنتق ػػاة
في العمؿ اإلبداعي ،فجاءت المكحػة ترصػد

مبلمػ ػػح األـ مبتػ ػػدئان ب أرسػ ػػيا كشػ ػػعرىا ،كقػ ػػد

ألقػػت كشػػاحان أبػػيض ،يحمػػؿ مػػف الػ ٌػدالالت

الكثيػ ػ ػ ػػر ،فيػ ػ ػ ػػك الص ػ ػ ػ ػفاء كالنقػ ػ ػ ػػاء كالعفػ ػ ػ ػػة

كالك ػػكح ،كلعمٌػػو الم ػكف الس ػائد أك المنتش ػر

فػػي كػ ِّػؿ مػػا لػػو عبلقػػة بحيػػاة اإلنسػػاف ،فػػبل
أم عمؿ كاف.
يمكف تجاىمو في ٌ
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كجاء إ فاء المكف البني عمى الكجو يلي ِّ
ؤكػد عمػى مػدل األرؽ كالقمػؽ كال ُّػعؼ الػذم صػاحبيا فيقػكؿ
في قصيدة " في حديثها عن وداعي صبحاً"(:)1
ووجهي ُي َج ِّمعُ حنطتَ ُي
عميك
وينادي
َ
تي
غرب ُ
غالب َ
وح ْممي ُي ُ
ُ
وهو يسعى إلي َك
ِّ
أما شعرىا األسكد؛
أما الجبيف فيك عريض بما يكفي يليدلؿ عمى التصميـ كالتحدم كاإلقداـٌ ،
يليػدلِّؿ عمػػى قػػكة تحمميػػا لكافػػة الوطػػكب التػػي ألمػت بيػػا ،كلػ ٍػـ تيػػؤثٍِّر عمػػى لكنيػػا ،كعػػدـ ت،ثرىػػا بػػاليجرة
القسرية كالفراؽ ،كىذا كمٌػو ييػدلِّؿ عمػى معنكيػات عاليػة ت،صػمت فػي شػكميا كشوصػيتيا القكيػة ،فنجػده
يقكؿ عمى لسانيا في قصيدة" في حديثها عن عرسها"(:)2

اآلن ُم َّ
ت
ليس في دمعتي اآلن شي ٌ سوى أ ّن َك َ
س ُحبي
ويتَّ ْم َ
ت يا سندي ُ

أما كشاحيا األبيض فقد دؿ عمى نقائيا كحسػف التزاميػا بالعػادات كالتقاليػد الفمسػطينية ،كبػدا
ٌ
ذقنيػا ومػػؼ المػكف الػػذم اعت ارىػػا ،كك،نػو ربيػػع يليػدلِّؿ عمػػى التصػػميـ كاإلرادة القكيػة ،ككسػػا الكجػػو لكنػان
بنيان يحمؿ معنى األرؽ كالمرض كالقمؽ الشديد ،فيقكؿ في قصيدة " في حديثها عن غيابي"

()3

سر اخضراري
كنت َّ
أنت الذي َ
َ
غيابي
وسر
َّ
ْ
كيابػت مبلمػػح األـ بشػ ً
الصػكرة مػػف
ػكؿ عػػاـ كك،نػو أراد بيػػا كػ ٌؿ ٌأـ كليسػػت أمػػو كحػػده ،كعػػبل ُّ
الجانػب األيسػر لمصُّػكرة لػكف أحمػػر بالكػاد يظيػر ،ربمػا ىػدؼ منػػو الفنػاف لػكف المػكت الػذم سػػيعترم
كؿ إنساف ،كسييزـ ُّ
ُّ
كؿ لكف ،كربما مكت ُّ
الشيداء مما يترؾ ومفيـ العذابات ليذه األـ فيقكؿ:
()4

األمهات هنا
يولد تنشغ ُل
ُ
وبمن سوف ُ
( )1بسـ األـ كاالبف ،ص.37 :
الديكاف ،ص.10 :
(ٌ )2
الديكاف ،ص.24 :
(ٌ )3
الديكاف ،ص.58 :
(ٌ )4
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سيموت
مات أو
ُ
وبمن َ

ذات مسا ٍ
غادر
البيت َ
َ
بمن َ
َ
البيوت.
يعد ثاني ًة فبكتْ ُي
ولك ّني ْلم ْ
ُ

و
بشكؿ أقرب منو لمتقديس كالطيارة منو لحياة أـ عاديػة تم ُّػر
كجممة أظير الفناف صكرة األـ

بيناء كسركر.

كوػطٌ الفنػػاف االسػػـ بػػالمكف البنػػي ،كتػػرؾ

بقيػػة الغػػبلؼ أصػػفر الم ػكف الػػذم يحمػػؿ دالالت
ٌ
المػػرض كالحػػزف الش ػديد كشػػدة األلػػـ؛ يلي ػكائـ بػػيف

الصػ ػكرة المحظيػ ػة كبقيػ ػة العم ػػر ،فو ػػرج بص ػػكرة
ُّ
مكحي ػة بشػ و
ػكؿ كبيػػر ،كتػػدؿ عمػػى الحالػػة النفسػػية
العامة لمجمؿ قصائده داوؿ الكتاب.

الخمفية لمغبلف فجاءت تحتكم
أما الصفحة
ّ
ّ
عمى شيادة أدبية لمشاعر الفمسطيني أحمد

دحبكر الذم مجد ِّ
الديكاف ،كرفع مف أسيمو عند

أف يورىج ىذا الرأم مف شاعر
القراء ،كال ب،س ٍ
فمسطيني كبير مثمو ،كرأل الشاعر أحمد دحبكر
أف نصر ا﵀ عندما تحدث عف األـ في ديكانو

قصد أـ الشاعر التي ىي صكرة ِّ
كلكنيا األـ
لكؿ أـ فمسطينية ،فذكر أف األـ ىي أمو
شوصيانٌ ،
ٌ
الركحية.
المنحدرة مف تاريخ ىذه المنطقة مف العالـ بمحمكالتيا البدائية كالثقافية ك ُّ

كأرل أف الشاعر بذكره ىػذا اإلطػراء مػف أحمػد دحبػكر عمػى يبلفػو أراد منػو أمػريف :أكليمػا،

يرد الجميؿ لمشاعر باحترامو كتقديره لما تحدث بو عف ديكانو ،كاعجابػو الشػديد بمػا كتٌػب دحبػكر
أف ٌ
ٍ
يوص ِّ
ينقؿ لمقارئ مكاقؼ لشعراء فمسطينييف عف شعره كديكانو،
عما
ُّ
أف ى
الديكاف ،كثانييما ،عمو أراد ٍ
كبالتالي يرفع مف قيمة ديكانو كأىميتو.

أم كػػاف اليػػدؼ ،لقػػد مثمػت شػػيادة دحبػػكر عتبػػة بحػػؽ تتكشػؼ مػػف وبلليػػا الطُّػرؽ الممتكيػة
كٌ
في ِّ
عدؿ مف مساره كاتجاىو نحك الطريؽ الصحيح مف العنكاف نحك النص.
أماـ القارئ ،ي
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كبػػالكقكؼ عنػػد ديػكاف " فضلليحة الثّعمللب" لعػػؿ

أكؿ م ػ ػػا يمف ػ ػػت النظ ػ ػػر ف ػ ػػي ص ػ ػػكرة الغ ػ ػػبلؼ األم ػ ػػامي

لمػ ِّػديكاف ،أننػػا نجػػد أنفسػػنا إزاء صػػكرة لوارطػػة األقنعػػة
كلكنيػػا ال تحجػػب،
لكنيػػا ال تسػػتر ،تيػػدارم ٌ
التػػي تيوفػػي ٌ
فنج ػػد ص ػػكرة رجػػػؿ أم ػػرد تب ػػدك عميػ ػػو مبلم ػػح الجدي ػ ػة
كالح ػػزـ" الطٌايي ػػة المج ػػرـ" ،يرت ػػدم قناعػ ػان يحج ػػب من ػػو

أعم ػ ػػى ال ػ ػػرأس ،كيش ػ ػػعٌ ال ُّ ػ ػ ػكء عم ػ ػػى بع ػ ػػض كجيػ ػ ػو،
كيكتنؼ الظبلـ كال باب بقية الكجػو؛ كىػذا لػو دالالتػو
الكا حة عمى أف النكر الساطع ألمريكا ال يكاد يقػاس

بحجػـ ال ػباب كالظػبلـ ييػػر المرئػػي ليػػا ،لػػذا قػػاؿ فػػي

"زيتكف مؤجؿ":

السيد
اطمقني ...أيها
ُ

()1

ِ
صباحاتهم ب ِ
ِ
انفجارك
ضباب
لج َم
ألَ ُ

وندى ِ
الميل عمي وجوِ أطفالهم..

ػس مػػف كرائيمػػا صػػكرة
فنجػػد فػػي ُّ
الصػكرة كجيػان حقيقيػان كآوػػر زائفػان ٌ
مقنعػان ،أراد الفنػػاف ٍ
أف يعكػ ى
حقيقية لمظُّمـ كالعػداء ،فقػد اكتسػى قنػاع الصُّػكرة الزائفػة باألزىػار كاألعشػاب الو ػراء كسػطكع القمػر

الذم امتد ،كعانؽ الحقكؿ الجميمة؛ ليظير صكرة بيية ألمريكا ،فقاؿ في قصيدتو (:)2((U.S.A
الرجل
ّأيها ّ
الضواحي
ثمة
صباح هنا في ّ
ٌ
شمس....أتَرى؟
ثمة
ٌ
ّأيتها الم أرةُ
عشب هنا
ثمة
ٌ
هل تبلحظين ؟

( )1ف يحة الثٌعمب ،ص.67 :
الديكاف ،ص.19 :
(ٌ )2
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كأظيػرت ريشػػة الرسػاـ صػػكرة رجػؿ تكػػاد بصػعكبة أف تي ِّ
ميػػز مبلمحػو ،كقػػد ىاجمػو ثعمػػب مػػف
الومؼ كسط ىذه األحبلـ البراقة ك ُّ
الزىكر الزائفة؛ يليدلؿ عمى وبث أمريكػا كمكرىػا كدىائيػا ،فالصُّػكرة
الداللػة الحقيقيػة كالمجازيػة فػي آف كاحػد ،فيػي الشػكؿ
أف نفي ىػـ مػف وبلليػا" ٌ
كما جػرت العػادة ،يمكػف ٍ
ػيقف ،كمػػا أنيػػا تعتبػػر الشػكؿ الػ ُّػذىني المتويػػؿ الػػذم تثيػره العبػػارات المُّغكيػػة"( ،)1فػ،راد أف
البصػػرم المتػ ٌ
يظيرىا بكجييا الحقيقي الذم يمثٌمو الثٌعمب الماكر في كاقع الحياة ،فقاؿ:
الثعالب
حين اندفعت
َ
ُ

()2

ِ
ِ
المكائد
ظهور
فوق
وجم َعتْنا في المدن
َّ

ث ال هوا ي ْح ِم ُل اس ِ
تغاثاتنا
حي ُ
ََ
وال أنهار
مبس ػط،
لقػػد جػػاء تصػػميـ الغػػبلؼ الوػػارجي لمػ ِّػديكاف مت ػ ِّػمنان التعبيػػر عػػف محت ػكاه ،بشػػكؿ ٌ
تقنيػات الوػط العربػي كأنكاعػو ىػي المػادة الرئيسػية المككنػة لػو؛ يلي ِّ
ؤكػد لنػا عمػى العبلقػة
بحيػث كانػت ٌ

القائمة بيف الحرؼ العربي كبػيف الكممػة ِّ
ِّ
المعبػرة التػي اتوػذت مػف الحػرؼ أساسػان ليػا ،فػنقش
الشػعرية
اسػـ الكتػػاب بوػط مميػػز مػزج فيػػو عػدة أنػكاع مػف الوطػػكط؛ يليػدلِّؿ عمػى صػكرة الثعمػػب المقيتػة التػػي
تي ً
حكـ وطة الكصكؿ إلى فريستيا ب ِّ
الصكر كالتويبلت ،فنجد الشاعر يقكؿ:
كؿ أنكاع الوطط ك ُّ
اطمقني

()3

كل البجع
ألشك َ
السواحل البعيدة
بخيوط ّ
السواحل المهجورة
ّ
بحجة الجوع والزنازين

( )1ق ػ ػراءة فػ ػػي يػ ػػبلؼ الركايػ ػػة "شػ ػػرفات بحػ ػػر الشػ ػػماؿ" محمػ ػػد بم ػ ػكافي ،دي ػ ػكاف العػ ػػرب ،الجمعػ ػػة/1 ،مػ ػػايك2009 ،
www.diwanalarab.com/spip
( )2ف يحة الثعمب ،ص.59 :
الديكاف ،ص.66 :
(ٌ )3
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أ ػػفى الفنػػاف عمػػى صػػفحة الغػػبلؼ لديكانػػو يبلفػان أسػػكد قاتمػان ،كك،نػو رمػػز بػػو إلػػى التشػػاؤـ
سكداكية قاتمة إلى أمريكا التي بدت في
كالبلركح كالظُّمـ كاالستبداد كفقداف اإلنسانية ،فجاءت نظرتو
ٌ
شعره فاقدة لئلحساس ،كمظممة الكاقع كمكف يبلفو األسكد ،فقاؿ في ":)1(" U.S.A
أعرف اسمها في الكتب
ْلم
ْ

مثمما عرفتُ ُي في عيون َّ
النائمين عمى األرصفة
الصور
ولم أعرف
َ
اندفاعها في ّ

ٍ
ٍ
ٍ
شارع ُمظمِم
قادمة من
مكتومة
صرخة
مثمما عرفتُ ُي في
ٍ
لمديوان،
كبقػراءة صفحة الغبلف األخير ِّ

نجػػد الش ػاعر قػػد اوتػػار مقطكعػػة مػػف قصػػيدة "
زيتػ ػػكف مؤجػ ػػؿ" كك ػ ػػعيا عمػ ػػى الغػ ػػبلؼ ،كمػ ػػف

المبلحػ ػػظ أف المقطكعػ ػػة اوتصػ ػػرت الكثيػ ػػر مػ ػػف
الكمم ػػات كأبي ػػات ِّ
الشػ ػعر ،حي ػػث كان ػػت كا ػػحة
تعكػػس محتػػكل الكتػػاب برمتػػو ،فالثعمػػب صػػاحب

الس ػركر
الحػػرب الػػذم مي ػزه بالقيقيػػة دليػػؿ عمػػى ُّ
الرعػب كالوػػكؼ
كالسػعادة حيػث يكاصػػاتو تنشػر ُّ

كالم ػػكت كال ػػدمار عم ػػى ىم ػ ٍػف يظ ػ ٌػف أني ػػـ أع ػػداؤه،
ككيؼ أف المكج ينقػؿ جثػث المػكتى جػراء مكائػد

الثعالب.

لق ػػد ج ػػاء الغػ ػبلؼ ص ػػكرة حيػ ػة لممعن ػػى
الػذم أراد نصػر ا﵀ أف ينقمػو لمقػارئ ،كىػك بػذلؾ

دؿ عمػػى عنػكاف الػ ِّػديكاف الرئيسػػي كمػػدل العبلقػػة
الكا ػحة بػالمتف فػػي الػداوؿ ،فكػاف الغػػبلؼ عتبػة نقػؼ عمػػى أعتابيػا كننتظػر بيػػدكء مركرنػا إلػى مػػا
ومؼ بابيا المكصد.

قد يبدك لمبعض أف لكحة الغبلؼ ال داللة إبداعية فييا ،كليس فييا مف عبلقات نصية ،أك
لكننػػا مػػف عمػػى ش ػرفة الق ػراءة سػػنحاكؿ الكشػػؼ عػػف يػػبلؼ مبػػدع كعػػف دالئػػؿ عميقػػة،
رؤل بعدي ػةٌ ،
( )1ف يحة الثعمب ،ص.15 :
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فالص ػكرة
كمػػداوبلت نصػػية فييػػا محػػاكرة كمسػػاءلة لمػػنص 214مػػف وػػبلؿ اسػػتقراء صػػفحة الغػػبلؼ،
ُّ
تبث مف حركفيا الحياة كالمعنى النابض بيا.
عبلمة عنكانيا الصمت كقراءتيا الكممة التي ٌ

ففػػي دي ػكاف "حجلللرة َّ
لمبنػػى الوفيػ ػة فػػي الغ ػػبلؼ
النلللاي" سػػ،حاكؿ اس ػػتنباط المعػػاني المس ػػتفزة ي
كابرازىا ،فقد اوتار الشاعر لغبلفو صكرة لمزيج مف األلكاف المتنايمػة فػي شػكؿ الفػت لمنظػر ،مفعػـ

اء يبدك مثي انر أك كئيبان ،دافئان أك باردان ،كىي
ٌ
بالداللة كزاور باإليحاء ،فػ" األلكاف ٌ
يمكنيا ٍ
أف تعطي ف ن
جػػزء مػػف جميػػع التجػػارب الحسػػية لممحػػيط الػػذم نعػػيش فيػػو كجػػزء مػػف نظامنػػا الحسػػي"( ،)1الػػذم مػػف
وبللو نتفاعؿ مع ما أمامنا مف مناظر طبيعية كانت أك صناعية أك رسكمات كصكر.
كسكداكية حالتو النفسية ،فاألسكد" رمز الحزف كاأللـ كالمكت كما أنو رمز الوكؼ"( ،)2فقاؿ

في "وسارات :)3("3

في الخريف الطّويل
وحدنا
أسير وذاكرتي َ
ُ

ِ
كالغيوم
نستعيد الحياةَ عمى َم َه ٍل
ُ
وال شي َ فينا لنا
كم ػ ٌػرر في ػػو وطػ ػان أس ػػكد بالك ػػاد يظي ػػر
لم ارئ ػػي؛ يلي ِّ
ؤكػ ػد عم ػػى ػػبابية السػ ػير ف ػػي ى ػػذا
الدرب؛ كليعكس شدة ال ػعؼ كاليػزاؿ ،كأتبعػو
بم ػ ػػكف أص ػ ػػفر ال ػ ػػذم يحم ػ ػػؿ مع ػ ػػاني ال ػ ػ ػعؼ

كالحزف الشػديد ،كظيػرت فيػو بعػض ُّ
الشػجيرات

التػػي اكتسػػت باالصػػفرار التػػي لػ ٍػـ تكػ ٍػد تظيػػر؛
يلي ِّ
ؤك ػد عمػػى شػػدة الحػػزف كال ػعؼ ،كعمػػى قػػكة
االمتػزاج مػػا بػػيف حالتػػو كاألشػػجار كالجػػك العػػاـ

المحيط ،فيقكؿ في قصيدة "إقامة"(:)4

( )1المكف النظرية كالتطبيؽ ،دراسات في الفف كالعمارة" ،"2ص.123 :
( )2المغة كالمكف ،ص.2 :
النام ،ص.37 :
( )3حجرة ٌ
الديكاف ،ص.27 :
(ٌ )4
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ِ
في أو ار ِ
اصفر ْت
الحب التي
رسائل
ق
ِّ
َّ
ذات يوم
َ
أقام ربيعي
َ
كينتقؿ إلى المكف األسكد الذم يحمؿ معنػى البلمعمػكـ " ،كالوػكؼ مػف المجيػكؿ كالميػؿ إلػى

التكػػتٌـ"( ،)1كحمػػؿ معنػػى الميػػؿ القػػاتـ الحػزيف ،فيػػك" يػػكحي بػػالحزف كالظػػبلـ"( ،)2الػػذم يػػكحي بالكحػػدة

كالغربػة كشػػدة األلػػـ ،ثػـ جػػاء المػكف األزرؽ القػػاتـ كقػد ظيػػر فيػػو وػػط أزرؽ نيمػي رفيػػع ال يكػػاد ييقػػاس
ػعيؼ إذا مػا قػػيس بحجػـ األزرؽ القػاتـ الػػذم

بحجػـ األزرؽ القػاتـ ،كك،نػو ييثبػت لممت،مػؿ أف األمػػؿ
حمؿ معنى البحث عف الحقيقة المجيكلة ،فيقكؿ في قصيدة " اعتراف:)3("1
هنا
ذات ٍ
يوم
أضعت ربيعي
ُ
كتدرج مف المكف األزرؽ القاتـ لمٌػكف األسػكد،

ػكؿ أف البحػػث عػػف الحقيقػػة سيصػػطدـ
أف يقػ ى
كك،ن ػو أراد ٍ
كسيقاد كينتيي إلى البل شيء.
بالفشؿ حتمان ،ي
كيجػ ػػد المت،مػ ػػؿ فػ ػػي يػ ػػبلؼ الكتػ ػػاب أف الم ػ ػكف
األو ر جاء قمػيبلن جػدان ،كأف شػعاعان بسػيطان ظيػر فػي

أعمػى صػػكرة الغػبلؼ ،كك،نػو ل ٍػـ ييغمػػؽ البػاب حتمػان ،بػػؿ
أبقى بصيصان مف أمؿ ،فيقكؿ في قصيدة "لوال!!" (:)4
ِ
ربيعك
لوال
لكان خريفي أقسى

( )1دالالت األلكاف في شعر يحيی السماكم ،رسكؿ ببلكم.
( )2داللة االلكاف في الذاكرة الشعبية ،رسكؿ ببلكم.
النام ،ص.26 :
( )3حجرة ٌ
الديكاف ،ص.88 :
(ٌ )4
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فػػي

ػػكء ق ػراءة صػػفحة الغػػبلؼ نجػػد أف أل ػكاف الغػػبلؼ حزينػػة يائسػػة ،كقػػد اعت ارىػػا اليػػ،س

بالصػيؼ،
أف تحمػ ىػؿ ألػكاف الغػبلؼ معػػاني فصػكؿ السػنة ،فػػدلٌؿ عمػى األصػفر
ِّ
الشػديد ،فػ،راد الشػاعر ٍ
كالبنػي عمػى الوريػػؼ ،كاألو ػر عمػى الربيػػع،
كاألزرؽ الق ػ ػػاتـ عمػ ػ ػػى ِّ
أف
الشػ ػ ػتاء ،كلعمٌػ ػ ػػو أراد ٍ
ييكحي لممت،مؿ أف العاـ كمٌو و
مآس كأحزاف.
أما في صكرة الغبلؼ األمامي لديكاف
ٌ
"مرايا المبلئكة" نجد أنفسنا إزاء صػكر متعػددة

ظيرت عمى صفحتو ،ك،نيا انعكاسػات لص و
ػكر
الش ػ ػوكص بشػ ػ و
فػ ػػي م اريػ ػػا لػ ػػـ تظيػ ػػر ىػ ػػده ُّ
ػكؿ
ٍ
ٍ

كا وػح ،كا ٍف دلمػت عمػػى م ارحػؿ عمػػر موتمفػػة،
كك ػػ،ف المػ ػرآة تعك ػػس أجي ػػاالن موتمف ػػة األجن ػػاس

ػس
كاألعمػ ػ ػػار ،كلعػ ػ ػػؿ نصػ ػ ػػر ا﵀ أراد ٍ
أف تعكػ ػ ػ ى
مرآتػػو مبلمػػح المبلئكػػة الحقيقيػة؛ لػػذا لػػـ يظيػػر
لن ػػا الكج ػػكه؛ يليؤك ػػد عم ػػى ٌأنيػ ػا أس ػػمى م ػػف أف
عرؼ ليـ كجكه أك ىيئات كمبلمح ،كلعمٌو أراد
تي ى

أف ُّ
الشػ ػيداء كثػ ػر ف ػػي فمس ػػطيف ،كى ػػـ مبلئك ػػة
أي ان ،فيقكؿ في قصيدة " قبل األوان "(:)1
دون ٍ
قيود هنا
موتنا يتجو ُل َ
ينتقي من يشا ُ

ٍ
ِ
صاص
كالر
عمى َم َهل آمناً ّ
ان
ويحرسي في المدى الطير ْ
ُ
كقػػد أ ػػافت ريشػػة الفنػػاف ألكانػان متعػػددة ،كػػكف المػكف" أبيػػج مظػػاىر المػػدركات فػػي الطبيعػػة،

فيك ييسيـ في إبداعات جمالية ال حدكد ليا في العالـ المرئي كجزء مػتمـ لنظػاـ اإلدراؾ الحسػي"(،)2
كقد يمبيػا المػكف األبػيض؛ ليك ػح بػ،نيـ مبلئكػة ،كىػذا مػا يعرفػو العامػة بػ،ف المبلئكػة بػيض الكجػكه
كالشكؿ كالييئة ،عمى عكس الشياطيف سكد الكجكه كالمبلمح.
( )1مرايا المبلئكة ،ص.95 :

( )2فمسفة األلكاف ،ص.141 :
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ككزعت ريشة الفنػاف لكنػان أحمػر بػيف ىػذه األجسػاد كالكجػكه ،ككػ،ني بػو يرسػـ صػكرة ُّ
لمشػيداء

كق ػػد تن ػػاثٌىرت دم ػػاؤىـ الطػ ػاىرة ىن ػػا كىن ػػاؾ حت ػػى م ػػؤلت األرض تح ػػت أق ػػداميـ ،فق ػػاؿ ف ػػي قص ػػيدة
"شهدا "(:)1
الكثير
هناك
ُ

َّ
األقل
لكنهم ها هنا ال
غير ْ
َ
يريدون َ
أب في المسا ِ إلى ِ
رجوعُ ٍ
أهمي ضاحكاً
ُ

ِّ
نفس ػيان عػػف البحػػث عػػف المجيػػكؿ كالبح ػث فػػي البلمعمػػكـ،
كجػػاء سػػطح الغػػبلؼ أزرؽ داكن ػان؛ يلي ػدلؿ ٌ
كيدؿ عمى بابية األفؽ كعدـ إدراكو.
الخمفيللللة
كف ػػي صللللفحة الغللللبلف
ّ

دراج بط ػ ػ ػ ػػرح بع ػ ػ ػ ػػض
يحاكرن ػ ػ ػ ػػا فيص ػ ػ ػ ػػؿ ٌ
التٌسػ ػػاؤالت ىػ ػػؿ الكتابػ ػػة تبػ ػػدأ مػ ػػف قكاعػ ػػد

الكتابػػة ،أـ مػػف ريبػػة فػػي البػػكح ال قكاعػػد
ليػػا لينقمنػػا مػػف وػػبلؿ تسػػاؤالتو إلػػى مػػتف

أف س ػػيرة إيم ػػاف حج ػػك م ػػا
ال ػ ٌػنص ،في ػػذكر ٌ
ىػ ػ ػػي إالٌ م اريػ ػ ػػا ل ػ ػ ػػزمف ظػ ػ ػػالـ كأد الع ػ ػ ػػدؿ

كأطفػ ػ ػػاؿ فمسػ ػ ػػطيف كقيم ػ ػ ػان كثي ػ ػ ػرة أوػ ػ ػػرل،

ػانية نص ػػر ا﵀
فيس ػػعى جاى ػػدان إلبػ ػراز إنس ػ ٌ
فػػي تكجيػػو إلػػى بسػػطاء محػػزكنيف أراد أف
يك ػػكف معي ػػـ كم ػػنيـ ،كلعػ ػ ٌؿ ف ػػي ى ػػذا م ػػا
ييقػػكم االعتقػػاد لػػدينا بػػ،ف صػػفحة الغػػبلؼ

بش ػقٌييا مػػف أحػػد العتبػػات النصػػية الميمػػة
إلد ارؾ المعاني العميقة التي تتوفٌى ومؼ

النص.

( )1مرايا المبلئكة ،ص.175 :
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أمػػا دي ػكاف "الفتللى َّ
النهللر ..والجن لرال ،فقػػد
ٌ
كانػػت أكلػػى معطيػػات صػػكرة يػػبلؼ الػ ِّػديكاف ،فػػي

ص ػػفحتو األماميػ ػة ،أنػ ػو يتش ػػكؿ م ػػف لكح ػػة مميػ ػزة
نصػ ػان بصػ ػريان ،تت ػػداوؿ
أب ػػدعتيا ي ػػد الفن ػػاف ،تمث ػػؿ ٌ
الرسػػكمات ،فقػػد جػػاءت
عب ػره العبلمػػات كاألل ػكاف ك ُّ

الص ػ ػكرة تحيػ ػػؿ عمػ ػػى مك ػ ػػكعات كدالالت قابمػ ػػة
ُّ

ألف يتعرؼ عمييا القػارئ ،فيػي بمثابػة لغػة ثانيػة،
ٍ
دال ػ ػػة كمكثٌف ػ ػػة ،توت ػ ػػزؿ ال ػ ػػنص ،كلكح ػ ػػة تش ػ ػػكيمية
تعػػرض مشػػيدان كصػػكرة لفت ػى بػػرزت مظػػاىر القػػكة

عمػػى كتفيػػو ،فجػػاء العنػػؽ منصػػكبان بشػػدة ألعمػػى،
دلػػيبلن عمػػى الج ػرأة كالش ػجاعة كعػػدـ قبكلػػو لمظُّمػػـ،
فيقكؿ في قصيدة " الحوار األخير"(:)1

جبينك يا ولدي
ارفع
َ
ْ
وانتصب عالياً
ارتفعت نخم ٌة
في كل زهرة ُف ِّل هنا
ْ
كريػػـ أنػو معصػػكب العينػػيف ،فقػػد كتبػػت طبلسػػـ عمػػى عصػػبة عينيػػو؛ يليػدلِّؿ عمػػى أف األمػػر
أقكل مف قكتو ،كأف العصبة يير شرعية ،ريـ ذلؾ يبدك مف كجو الفتى أنو عربي ،فقد اعتمتو يسػمرة

تمسػكيـ ب،ر ػػيـ ،كبػػدا شػارب وطػػو أكؿ العمػػر ،فنجػػده
العػرب التػػي لكحتيػػا شمسػيـ ،كجبمػػت بعػػرؽ ٌ
يقكؿ في قصيدة " أغنية لمحياة"(:)2
نكون !!
ففجأةً
ْ
القيود !!
وفجأةً نودِّع
ْ
الجنود !!!
هب
ْ
وفجأةً ال نر ُ
السما ْ !!!
وفجأةً نطاو ُل ّ

النير ..كالجنراؿ ،ص.211 :
( )1الفتى ٌ
( )2ال ٌديكاف ،ص.37 :
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كجػػاء ارتفػػاع األنػػؼ؛ ليػػدؿ عمػػى ُّ
الشػمكخ كالكبريػػاء ،كبػػدا مغمػػؽ الفػػـ إراديػان ،كقػػد حنػػى أرسػػو
قميبلن لميميف؛ ليدؿ عمى عدـ الو كع كقبكؿ ُّ
الذؿ ،فيقكؿ:
باسمها نغني

()1

وباسمها نموت
البيوت
هار و
وباسمها ُن ِّ
ْ
عم ُر األز َ

كج ػػاء ي ػػبلؼ الػ ػ ِّديكاف أص ػػفر الم ػػكف؛ لي ػػكحي ب ػػاأللـ كالح ػػزف كال ػ ػعؼ ،كعػ ػدـ الق ػػدرة عم ػػى

التحمؿ ،فيقكؿ في" حوارية المرحمة"(:)2

الوقت
يحاصرنا
ُ
أعرف
ُ
والموت شبا ُكنا
مت
الص ُ
ويذبحنا ّ
أعرف
ُ
هذي توابيتُنا
الموت
تشبي
ال
َ
ُ
كيبلحػػظ المت،مػػؿ لمغػػبلؼ عبلمػػة الحػػذؼ ( )...التػػي أج ارىػػا الشػاعر عمػػى يػػبلؼ ديكانػػو؛

يلي ِّ
عبر عف كجكد شػيء مػا تعمػد الشػاعر حذفػو تعمػدان كا ػحان كمقصػكدان؛ ليفسػح المجػاؿ أمػاـ القػارئ
كي يحمؽ بويالو كيستنبط بقريحتو ما يريد الشاعر أف يقكؿ ،فما ىي الكممة أك العبارة المناسبة التي
قاـ الشاعر نفسو بحذفيا ،أىي النير المتدفؽ أىي الحياة مثبلن أـ ىي الشاعر نفسو أـ ماذا .

النير ..كالجنراؿ ،ص.41 :
( )1الفتى ٌ
الديكاف ،ص.9 -8 :
(ٌ )2
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الخمفيلة يجػػد أف
كالمتتبػع لصلفحة الغلبلف
ّ
الشػ ػاعر ق ػػد اوت ػػار مقطكع ػػة ش ػػعرية م ػػف قص ػػيدة "
أينية لمحياة" ،ييعمف مف وبلليا نصػر ا﵀ أنػو ايف
لمصػ ػ ػغار ال تتركػ ػ ػكا السػ ػ ػاحات
ػكؿ ِّ
أف يق ػ ػ ى
يس ػ ػػتطيع ٍ

لم ػػدمار ،فف ػػي ش ػػركؽ الص ػػباح رع ػػب لمع ػػدك ،كف ػػي
تػػدفؽ النيػػر ذبػػكليـ ،كفػػي حيػػاة المقاكمػػة كارتفاعيػػا

سػ ػ ػػقكطيـ ،ففػ ػ ػػي حػ ػ ػػديث نصػ ػ ػػر ا﵀ ىػ ػ ػػذا عتبػ ػ ػػات
كعتبات تتفتح عمى مقصديتو مف كراء اوتيػار ىػذه

ألنيػ ػ ػ ػػا مثمػ ػ ػ ػػت ركح الػ ػ ػ ػػنص
المقطكعػ ػ ػ ػػة بال ػ ػ ػ ػ ٌذات؛ ٌ
الداومي ،ككشفت عف م مكنو العػاـ أمػاـ القػارئ،
فالمبلحظ مف وبلؿ مػا تقػدـ أف نصػر ا﵀ حػريص

عمػػى انتقػػاء عتباتػػو بدقػػة تجعػػؿ منيػػا قنط ػرة ىي ٍعبػػر

القارئ مف وبلليا نحك أعماؽ النص.

كف ػ ػػي الص ػ ػػفحة األماميػ ػ ػة ل ػ ػػديكاف "كتلللللاب

عمد مصمـ الغبلؼ عمػى اوتيػار
الموت والموتى" ٌ
المكف األصفر الممػزكج بقتامػة ،تػكحي بمرحمػة مػف
الترىػػؿ كالمػػرض كال ػعؼ كالحػػزف الشػديد ،كنيايػػة
األشياء ،ك،نيا شمس األصػيؿ عنػد الغػركب ،فقػاؿ
في قصيدتو "أسباب"(:)1

نظرتنا الحزينة
تجاعيدنا المبكرة
انكسارنا كالما دونما سبب
ُ
ذاك وقْعُ خطا

( )1كتاب المكت كالمكتى ،ص.64 :
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كاستطرد لتظير قتامة المكف كشده الحزف كنياية األشياء ،فقاؿ في قصيدتو "رحيل"(:)1
بأُغنية مكسورٍة
ٍ
وقامة تشبهها
ِ
رحيمك
ارع منذ
حزيناً أعب ُر ال ّ
شو َ
أمر بالياسمين
و ُّ
كأكحػػى اوتيػػاره لي ػذا الم ػكف القػػاتـ عمػػى اليػػدكء كالص ػمت الش ػديديف الم ػذيف يعتريػػاف الم ػريض

المتيالؾ المنتظر ِّ
النيايات ،فقاؿ في قصيدتو "حفمة "(:)2
ال بأس اآلن
الص َخ ِب
ببعض َّ
نصمت
كأن
ُ
أكثر

كعبػر الفنػػاف بعمػػؽ شػػديد مػػف وػبلؿ اوتيػػاره المػكف الػ ٌػداىؿ عمػػى مك ػػكع الػ ِّػديكاف ،حيػػث امتػػزج
ٌ
المُّكف مع مادة ِّ
الديكاف بشكؿ يجعؿ القارئ ينتقؿ بيف إيماءات كايحاءات الغبلؼ ،كك،نػو يتجػكؿ بػيف
كمم ػػات قص ػػائده دكف تص ػػفح ،مظي ػػر الوري ػػؼ كش ػػده الش ػػحكب ف ػػي يبلف ػػو ،كنممس ػػو ف ػػي قص ػػيدتو

"حنين"( ،)3التي قاؿ فييا:

ثمة َمن يتذ ّكر اآلن
دموع حبيبتي
حن لل خمس ًة للل
ثمة من َي ُّ
لوجهها الشاحب:
إ َّنها تتساقط ثاني ًة
شجر
اق ال ّ
أور ُ
( )1كتاب المكت كالمكتى ،ص.13 :
الديكاف ،ص.15 :
(ٌ )2
الديكاف ،ص18 :
(ٌ )3
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كعمد الفناف إلى صكرة

عيفة المبلمح ،كك،نيا تتبلشى مع المكت ،كتتحمػؿ فػي نياياتيػا مػع

ظركؼ واصة تعترم األمكات ،فقاؿ في قصيدتو "مثبلً "(:)1

ِ
حديقة
المساف ُة بين ال
وزهري ِ
َّة البيت
جنازةُ الورد
الصكرة لكنان أسػكد يحمػؿ التشػاؤـ كالحػزف كالرحيػؿ إلػى عػالـ مجيػكؿ ،عممػان بػ،ف
كأ فى عمى ُّ

العرب المسمميف عمدكا إلى تكفيف مكتاىـ بالمكف األبيض ،فقاؿ في قصيدتو "استرضا "(:)2
كفن ناصع من أ ِ
جمي
ٌ
ٌ
ال من أجل نوايانا
ٌ
كفن ناصعٌ
لقامتي الحالكة
فَللقَلللل ْد

َيتََرفَّق
كأ ػػافت ريشػػو الرسػػاـ قػػكس تبلشػػت بدايتػػو كنياياتػػو ،كذابػػت عمػػى سػػطح الكتػػاب ،كعانقػػو
الم ػكف القػػاتـ ،كامتزجػػت فيػػو ،كك،نيػػا تعػػانؽ المجيػػكؿ ،كتػػذكب فيػػو؛ ليبػػدك أنيمػػا امتزجػػا ليككنػػا ج ػ أز
كاحدان مف ِّ
كؿ تاـ ،كىك المجيكؿ أك المكت ،فقاؿ في قصيدتو "معايشة"(:)3
ويذوب فينا
نتذوقي
ُ
بين حينا وآخر
طعللللللل َم ُي
َ
لنألف ْ

()1كتاب المكت كالمكتى ،ص.22 :
الديكاف ،ص.59 :
(ٌ )2
الديكاف ،ص.61 :
(ٌ )3
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لمداللػػة عمػػى البلمعرفػػة ،كمرحمػػة مػػف م ارحػػؿ
كتػػرؾ الفنػػاف بقي ػة الصػػفحة أك الغػػبلؼ فاري ػان ٌ
بالنيايات ،فقاؿ في قصيدتو "خوف"(:)1
جيؿ اإلنساف ،كعدـ إلمامو ى
 -ولمادا تنللللللللللللام ؟

تعرف عميللي
:أل َ
 -لماذا تنللام كثي ارً ؟

تعرف عميللي أكثر
 :أل َ
 -ولماذا تسلللللأل ؟

 :ال أستطيللللع النلللللللللللللللللللوم
لمغبلؼ أىمية قصكل في نقؿ القػارئ

إلى صكرة كحقيقة ما تحػدث بػو ال ِّػديكاف ،فقػد
اوت ػػار الشػ ػاعر قص ػػيدة "حي ػػاة" ،ككتٌبي ػػا عم ػػى

ػب
الغ ػػبلؼ الومف ػػي لديكان ػػو ،كأرل أنػ ػو ل ػ ٍػـ يكت ػ ٍ
اسـ القصيدة بحرفيتيا ،بؿ عنكنيا باسـ كتاب
المػػكت كالمػػكتى ،كتركيػػا بػػدكف اسػػـ؛ لي ػػفي
عمييا نكعػان مػف الغمػكض ،كحػب البحػث لػدل

القػ ػػارئ ،ككػ ػػذلؾ اوتػ ػػار ىػ ػػذه القصػ ػػيدة التػ ػػي

اس ػ ػػتعمؿ فيي ػ ػػا ػ ػػمير الغائ ػ ػػب ع ػ ػػف الم ػ ػػكت
فنجده يقكؿ :إنو في الظِّ ٌؿ ،إنو في ُّ
النكر ،في
الحديق ػػة ،ف ػػي الشػ ػارع ،ف ػػي البي ػػت ،باوتص ػػار

كرد بي ػػذه
ى ػػك متكاج ػػد ف ػػي ك ػ ِّػؿ مك ػػاف ،كربم ػػا ٌ
الييئػػة بيػػدؼ التنكيػػر أك التعمػػيـ ك ُّ
الش ػمكؿ أك
بسػػػبب الغمػػػكض الػ ػػذم يكتنػػػؼ المػػػكت ،فػ ػػبل

يعرفػػو أحػػد إالٌ مػػف كقػػع ػػحية لػػو ،كاعتمػػد ىػػذه القصػػيدة لمػػا فييػػا مػػف تػػ،ثير عمػػى القػػارئ؛ ليحػػاكؿ
معرفة مف ىك المتكاجد بقكة في المتناق ػات " الظِّػؿ ك ُّ
النػكر" فػي العػاـ "الشػارع" كالوػاص "الحديقػة"،

في الجزء" الكردة" كالكؿ" ُّ
الزىرية" ،ففي اوتياره لقصيدتو "حيػاة" عنصػر جػذب انتبػاه لمقػارئ؛ ليحػاكؿ
فيـ المُّغز الموتبئ في ثنايا الحركؼ كالكممات.

( )1كتاب المكت كالمكتى ،ص.97 :
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األمامي ػػة لغ ػػبلؼ ديػ ػكاف "نعملللان
أم ػػا الصػ ػفحة
ٌ
ٌ
يسلللترد لونلللي" فق ػػد عم ػػدت ريش ػػو الفن ػػاف عم ػػى تص ػػكير
الغبلؼ بمكف أبيض بمساحة كاسػعة؛ يليػدلِّؿ عمػى تفاؤلػو
الرجكع كاسػػترداد الػػذات ،كتحصػػيؿ مػػا ىػػك مفقػػكد فػػي
ب ػ ُّ
عقمػ ػػو المػ ػػادم كالمعنػ ػػكم ،فيقػ ػػكؿ فػ ػػي قصػ ػػيدة "نعمللللان

يسترد لوني"(:)1

يوقع في األرض خطوتَ ُي

ِ
أصابعي
بين
الحمم" َ
يزرعُ " َ
يأنس اآلن نا ارً بداخمي
ُ

كلج ،الفناف الوتيار وطٌ يير م،لكؼ مف وطكط المُّغة العربية ،كك،نو أراد أف ييكحي لمقػارئ
الرجػػكع ،مصػػحكب بػػ،لـ الغربػػة كنزيػػؼ االسػػترداد كالعػػكدة،
برسػػالة تحمػػؿ معػػاني صػػعكبة العػػكدة ك ُّ
و
بشكؿ و
النقطة عمى حرؼ ُّ
كأبرز الفناف ُّ
كبير ،كمنحيا المكف األحمر؛ ليظير حجـ المعانػاة مػف
النكف

وبلؿ اوتيار ىذا المكف ،كز ٌاد مف حجػـ النقطػة مػع االسػتدارة الكاممػة؛ يليػدلِّؿ عمػى طػكؿ المعانػاة مػع
عظميا ،كعمى أف العكدة تشبو ُّ
النقطة في االستدارة قػد يصػعب معرفػة أكليػا كأورىػا ،كز ٌاد مػف طػكؿ
األلؼ ليورج عف المعتاد كىػدؼ منيػا طػكؿ المشػكار كصػعكبة الطريػؽ ،فقػاؿ فػي قصػيدة " األغنيلة

الثّانية"(:)2

إليك
نعمان هذا ارتحالي َ
ُ
الحزين دمي
ُ
فهذا الفضا ُ
الرجػكع كقػكه األمػؿ
كأ فى عمى لكف نعماف المكف األزرؽ القاتـ؛ ليػكحي انطباعػان باحتماليػة ٌ
لكن ػو مػػنح الم ػكف
مسػػتمدان الم ػكف مػػف لػػكف زرقػػة البحػػر التػػي تعطػػي انطباع ػان بالحيػػاة كالتجػػدد كاألمػػؿٌ ،

الصعكبة ،كتػ،ثٌر عقمػو البػاطني بالتشػاؤـ كصػعكبة االسػترداد مػع كجػكد األمػؿ،
قتامة بدت دالة عمى ُّ
فنجده يقكؿ في قصيدتو " المطاردة"(:)3

( )1نعماف يسترد لكنو ،ص.31 :
الديكاف ،ص.50 :
(ٌ )2
( )3ا ٌلديكاف ،ص.23 :
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يعلاود َّ
الد ُم

ِ
الحزن
يكسر واجه َة
ُ
األفق
لجرح
ِ
يرسم شكبلً جديداً
ْ
ُ
ِ
حممي
اليوم أصغر من
فيرى
َ

أف يرسػ ىػؿ رسػػالة تحمػػؿ معنػػى أف
أمػػا اوتيػػار الم ػكف األحمػػر فػػي " يسػػترد لكنػػو" ،كك،ن ػو يريػػد ٍ
االسػػترداد مػػا كػػاف ليكػػكف إالٌ بمشػػقة كتعػػب كبيػػر كتو ػػيب األرض بالػ ِّػدماء ،فيقػػكؿ فػػي قصػػيدة "
هوامش عمى جثة القتيل األول"(:)1

اليوم في حال ِة القنبمة
يدخ ُل
َ
الدِم
ويسي ُل مع ّ
حتى النهار
المتعبون
الحمم و
َ
يناصرُ
ُ

فيسعى إلى ظمِّي االنفجار
تستوي مدن األرض فيي
ِ
حاديث !
دم ُي باأل
وال يستوي ُ

كعمػػد الفنػػاف إلػػى إلقػػاء بقعػػو مػػف ال ػدـ فػػي أسػػفؿ الكتػػاب بشػ و
ػكؿ عش ػكائي؛ يلي ػكحي بالمعانػػاة
لمرجػكع ،كت ٌػرؾ الفنػاف نقطػو الػدـ ييػر يمنسػقة،
ك ُّ
الصعكبة التامة ،كالثمف الباىظ الذم سػيدفعو نعمػاف ُّ

الرج ػػكع الػػذم سيو ٌ ػبو بال ػ ِّػدـ بكاف ػة جكانػػب الحي ػػاة ،كعمػػى كاف ػػة
كييػػر مرتب ػة؛ ليزي ػػد مػػف صػػعكبة ُّ
الصعد ،فيقكؿ في قصيدة " المطاردة "(:)2
ُّ
بالعرق
ْ
ومنطفئٌ
يعاود َّ
الد ُم
...
ويهرب نعمان
( )1نعماف يسترد لكنو ،ص.18 :
الديكاف.24-23 ،
(ٌ )2
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ِ
الصوت
تعيد الخطى وحش َة
حين ُ
َ
هذا  ..دمي
...
ِ
الشمس
إ ّنها وردةُ
أمني ُة األمني ْة
كبقػراءة صفحة الغبلف

الخمفي نجد أف الشػاعر قػد
ػ ػ ػ ػ ػػمف ص ػ ػ ػ ػ ػػفحة يبلف ػ ػ ػ ػ ػػو

ش ػ ػ ػ ػ ػػيادات م ػ ػ ػ ػ ػػف مج ػ ػ ػ ػ ػػبلت

كصػػحؼ عربيػػة ليػػا ركاجيػػا
قرائيػػا ،كأراد
كاحتراميػػا لػػدل ٌ

ب ػػذلؾ أ ٍف ييثب ػػت لمق ػػارئ ب ػػ،ف
الشاعر إبراىيـ نصر ا﵀ لو
كزنػ ػ ػػو كقيمتػ ػ ػػو عنػ ػ ػػد ُّ
النقػ ػ ػػاد

العػػرب ،كربمػػا حممػػت ريبػػة
الش ػ ػ ػ ػ ػاعر بتقػ ػ ػ ػ ػػديـ ُّ
الش ػ ػ ػ ػ ػكر
ألكلئػػؾ الػػذيف مػػدحكه كرفعػكا

م ػ ػػف ذكػ ػ ػره بتومي ػ ػػد كمم ػ ػػاتيـ
عمػػى صػػفحة الغػػبلؼ كربمػػا

أراد االثنيف معان.
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الللداخل"
بػػالكقكؼ عنػػد دي ػكاف "المطللر فللي ّ

كمحاكل ػػة قراءتػ ػػو ق ػ ػراءة سػ ػػيميائية ،نجػ ػػد أف الش ػ ػاعر

يطالعنػ ػػا منػ ػػذ البدايػ ػػة بػ ػػدالالت ثري ػ ػة لمػ ػػنص ،حيػ ػػث
ك ػػع إطػػا انر عمػػى الغػػبلؼ عانقتػػو رسػػكمات ممتكيػػة
أرل أنيا تيمثِّؿ المطر مع األنكاء ،كالعكاصؼ تسكقو
إل ػػى و ػػارج اإلط ػػار أك المدين ػػة أك بمعن ػػى أو ػػر إل ػػى
وػػارج الػػداوؿ الم ػراد ،فقػػاؿ فػػي قصػػيدة "المطللر فللي

َّ
الداخل"(:)1

نختمف
نحن لم
ْ
ُ
ْ
ريح عاري ًة في خبليا ُ
مرت ال ُ
انفجرت عاصفة.
و
ْ
لمداللػة
كك ع الشاعر صكرة رمزية المرأة تنظر إلى السماء بثكب أسكد ،كقػد شػبكت يػداىا ٌ

عمػػى شػػدة الونػػكع كالو ػػكع كاالستسػػبلـ كال ػعؼ ،تمػػد نظرىػػا إلػػى الس ػماء بعيػػكف حالمػػة راجي ػة،
كك،نيػا تنتظػر فرجػان أك تحقيػؽ أمنيػة ليػا ،فصػػكرة المػرأة تػدؿ عمػى انتظػػار المطػر" الػكطف الحقيقػػي"،
كاألمؿ ،كالدعاء إلى ا﵀ ،فقاؿ في "ق ار ات"(:)2

الركن سيدة شاحبة
في ظممة ُّ
ُم ُي
لم تكن أ َ
صوتي
مت
َّ
قب ْ
ُ

كك عت المرأة قدميا اليسرل عمػى اليمنػى ،لتيػدلِّؿ عمػى اإلرىػاؽ كالتعػب الػذم اعت ارىػا مػف

طػػكؿ االنتظػػار ،ممػػا ح ػدا بيػػا فعػػؿ ذل ػؾ لتوفيػػؼ األرؽ كالتعػػب ،كاسػػتمداد الحػػب ،كسػػطكع األمػػؿ
السابعة"(:)3
لتحقيؽ تمؾ األماني ،فقاؿ الشاعر في " ّ
الزهرة ّ
بيدين فار ِ
ِ
غتين
ِ
بالثّ ِ
البسيط
وب
( )1نعماف يسترد لكنو ،ص.27 :
الديكاف ،ص.61 :
(ٌ )2
( )3الديكاف ،ص.97 :
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وبالمدى
ِ
الحقل
طريق
عبرت
ْ
َ
جائعة
لكن ..
و ْ
سطوح الغيم تدنو من أصابعها
كانت
ُ
لمداللػػة عمػػى شػدة ال ػعؼ كاالستسػػبلـ لؤلقػػدار أكثػػر مػػف الرجػػؿ؛
كربمػا اوتػػار صػػكرة المػرأة ٌ
لكػػكف الم ػرأة تعػػيش معظػػـ حياتيػػا حالمػػة نتيجػػة ػػعفيا ،كتعر ػػيا المسػػتمر لنكائػػب الػػدىر ،كرىػػؼ
مشاعرىا ،كشدة ت،ثرىا كحساسيتيا تجاه مصائب الحياة كقسكتيا ،فقاؿ في" حب"(:)1
اآلن عن ٍ
حطب
باقة من
وامرأة
ُ
تبحث َ
ْ

ٍ
ماد
وردة خمَّفتْها
وعن
ُ
الر ْ
القذائف َ
بين ّ
اآلن
ُ
تصعد َ

صمت الفضا ِ
تبلمس
حتى
َ
َ
عم ػػى ال ػػريـ م ػػف أف الحي ػػاة م ػػف حكلن ػػا تزو ػػر ب،لكاني ػػا الطبيعيػ ػة المتنكع ػػة كالمتناس ػػقة ،ف ػػإف
اإلنساف لـ يقنع بيذه الحيػاة الطبيعيػة الممكنػة ،ف ،ػاؼ إلييػا الكثيػر مػف األلػكاف كالتركيبػات المكنيػة،

كأدوؿ المكف الصناعي في ِّ
كؿ شػيء حكلػو حتػى كػادت الحيػاة ييػر الممكنػة " أبػيض كأسػكد" توتفػي

حينػا عامػؿ الجمػاؿ
مف حياتنا ،كبعد تسوير المكف لغايات منفعية ٍلـ ٍ
يعد مف الممكف ايف حتى لػك ن ٌ
أف نتصكر عالمنا الحديث بػدكف ألػكاف"( ،)2حيػث ليػا مػف األىميػة قػدرتيا عمػى تعػديؿ مزاجنػا،
جانبان ٍ
كتغيي ػػر نفس ػػياتنا ،فنج ػػد الشػ ػاعر ق ػػد اوت ػػار لص ػػكرة الغ ػػبلؼ المػ ػكف األو ػػر؛ لمدالل ػػة عم ػػى التج ػػدد

كاالستمرار كرمز الو رة كالحياة ،فقاؿ في قصيدة " زىرة عدف"(:)3
تأتين من آخر الص ِ
ها ِ
مت
أنت
َ
ّ
ِ
العمر
يا سدرة
ِ
لعينيك
مان
هذا ّ
الز ُ
( )1نعماف يسترد لكنو ،ص.10 -9 :
( )2انظر :المغة كالمكف ،ص.13 :
الداوؿ ،ص.84 :
( )3المطر في ٌ
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ألوا ُن ُي:
األخضر
ُ
األحمر
ُ
البرتقالي
ُّ
البحر
و ْ
كبػػػالنظر إلػ ػػى صللللفحة الغللللبلف

الخمفللللللي نجػ ػ ػػد آراء لكػ ػ ػ ِّػؿ مػ ػ ػػف الشػ ػ ػػاعر
س ػػميماف العيس ػػى كال ػػدكتكر عب ػػد ال ػػرحمف

ي ػ ػػايي ف ػ ػػي كتاب ػ ػػات إبػ ػ ػراىيـ نص ػ ػػر ا﵀،
كيبدك الحديث عاـ حػكؿ الشػاعر ،كلػيس

واص بيذا ِّ
الديكاف" المطػر فػي الػداوؿ"،

كيبدك مف وبلؿ الكممات التي وطيا ك ٌؿ
مػػنيـ أني ػػا تمجي ػػد كتق ػػدير لم ػػذات الكاتب ػػة
بشػ و
ػكؿ عػػاـ ،كال أرل فػػي ىػػذه ِّ
الشػػيادات
عتبػػة حقيقيػػة لمعب ػكر منيػػا لمػػنص ،بقػػدر

ما ىي مشاعر كد لمشاعر.
كانطبلق ػان ممػػا تقػػدـ ،كمػػف وػػبلؿ

ت،كيػػؿ معطيػػات صػػكرة الغػػبلؼ األمػػامي

لمػ ػ ػ ػدكاكيف ِّ
الشػ ػ ػ ػعرية نبلح ػ ػ ػػظ انس ػ ػ ػػجاميا
كالمعطيات النصية التي يحتكييػا الػداوؿ

النصػ ػ ػػي ،فجػ ػ ػػاءت األيمفػ ػ ػػة بمحتكياتيػ ػ ػػا
عتب ػ ػػة تموػ ػ ػػص الػ ػ ػػنص كتكثٌفػػ ػػو ،بحيػػ ػػث

فنيػ ػان ،تػػآزرت ف ػػي ىندس ػػتو
ػاء معمارٌي ػاٌ ٌ
تسػػتغؿ ك ػػإعبلف لم ػػمكف ال ػػنص ،فشػػكمت لكح ػػة الغػػبلؼ بن ػ ن
الصكر كاأللكاف كالوطكط ليكتمؿ بيػا ىػذا البنػاء ،كيوػرج فػي أبيػى حمػة ،فجػاءت
كتصميمو مجمكع ُّ
المُّغة البصرٌية لمفناف نصر ا﵀ بقكة مفرداتيا ،كوصكبتيا ،كثرائيا ،مثيرة لئلعجاب ،حتى لتكاد تجزـ

أم مرحمة مر بيا لـ يعبرىا إلى سكاىا لما في ِّ
تفرد ُّ
كتميز.
كؿ مرحمة مف ُّ
أف ٌ
ٌ
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المبحث الثَّاني

الدواوين ِّ
الرسومات داخل َّ
عرية
الش َّ
ُّ

جسػػد
كيكشػػؼ عػػف وباياىػػا ،ي
كيفصػػح عػػف مكنكناتيػػا ،ى
يعكػػس الفػػف أسػرار الػػنفس البشػرية ،ي
كي ٌ
ُّ
ِّ
المػػبيـ،
المعمػػف ،الش ػعكرم كالبلشػػعكرم ،الكا ػػح ك ي
ػي منيػػا ك ي
شوصػػية اإلنسػػاف بكػػؿ مقكماتيػػا ،الوفػ ٌ
الما ي كالحا ر ،فيك مدوؿ جديد لفىيـ الفنكف عامة ،كالفنكف التشكيمية بكجو واص.

كتمي انز ،فمف وبللو ييدرؾ الفناف ذاتو،
قيان
ٌ
يعد الفف مف أكثر أعماؿ الكعي اإلنساني ير ٌ
يقكـ بتكصيؿ أفكاره إلى ايوريف ،كيقكـ بتحريرنا مف التصك ارت العادية كالم،لكفة عف
كيستطيع ٍ
أف ى
الحسي المممكس ،كالكمِّي يير المممكس ،كلعؿ أىـ ما
العالـ ،حيث يجمع في مفارقة الفتة بيف
ٌ
ييميز اإلنساف ىك ممارستو ألعماؿ ركحية فنية عميقة مرتبطة بحاجتو الجمالية ،كبف ؿ الفف
أف يسمك إلى المستكل األكثر إنسانية ،فػ" كثير مف الناس ينظركف إلى الفف التشكيمي عمى
استطاع ٍ
أنو مجرد صكرة ،ال تورج عف أف ليا كيانان جميبلن ،مثي انر لبلنفعاؿ ،كالكاقع أف الفف التشكيمي لك
ينظر إليو مف كجية نظر التربية ،لظيرت لو أبعاد أورل أكثر وطكرة ،كىي مساىمتو بالت،ثير
الجمالي الح ارم في سمكؾ الناس ،سكاء الذيف يمارسكنو ،أك الذيف يتذكقكنو ،فالفف التشكيمي
بالرؤية البصرية ،كصقؿ الحس الممسي"(.)1
يرتبط ُّ

كؿ جانب ،كنستمتع بجماليا في ِّ
تحيط بنا األشكاؿ كالصُّكر مف ِّ
أف
كؿ نظرة ،كال يمكننا ٍ
يظف
نتصكر أف كؿ ما يحيط بنا في ىذا الككف مف لكحات كصكر ىك مف نسج الوياؿ ،فقد ٌ

ينبعث عشكائيان كبطريقة الصدفة ،كال دوؿ لمعقؿ أك التحكـ أك
أف
ى
البعض أف الفف التشكيمي يمكف ٍ
ينبثؽ بصكرتو القائمة ،لك
أف
ى
الكعي في إنتاجو ،كيعتقد البعض ايور أف الفف التشكيمي يمكف ٍ

أف يربطيا ب،ية حقيقة بصرية وارجية " إف
أيمض الفناف عينيو كترجـ إحساساتو الداومية دكف ٍ
المكحة ينظرىا الساذج بعينيو كيشاىدىا المثقؼ ببصيرتو كمستكاه الثقافي"( ،)2فت،تي لكحات الفناف
جسد مف وبلليا رؤيتو في
ثقافيان أك
لتعكس ما ىك عميو الكاقع سكاء كاف
كي ِّ
ٌ
اجتماعيان أك ٌ
ٌ
سياسيان ،ي
المكاقؼ الحياتية.

طبيعيان لثقافة عالية تتجمى في االىتماـ بالذكقيات التي
كيعد االىتماـ ُّ
بالرسكمات انعكاسان
ٌ
نمي الشعكر ،كتيبير النٌظر ،كتيثير العاطفة
تعكس طبيعة اإلنساف كنفسيتو ،كتيكقظ فيو اإلحساس ،كتي ٌ
( )1أسرار الفف التٌشكيمي ،محمكد البسيكني ،ط ،2عالـ الكتب ،مصر ،199 ،ص.144 :

تحميميػػة لفػػف ج ػكاد سػػميـ شػػاكر حسػػف آؿ سػػعيد ،ط ،1دار الشػػؤكف
نقديػػة
ٌ
( )2ج ػكاد سػػميـ الفنػػاف كايوػػركف ،د ارسػػة ٌ
قافية العامة ،آفاؽ عربية ،العراؽ ،1991 ،ص.139 :
الثٌ ٌ
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فػ" المكحة عاصمة الفناف ،كمسقط ريشتو ،فييا يعيش تجربتو ،كبيا نق أر احتراقو بيف إبداع الحياة،
()1
الرسكمات بالعمؿ األدبي حيث تعمؿ عمى إ اءة جكانبو،
كحياة اإلبداع"  ،مف ىنا تت ح عبلقة ُّ

كتك يح فكرتو ،كتعميؽ رؤيتو ،فػ"الفناف بتجربتو المميزة ،عمى درجة أعمى مف الشوص العادم في

أف
ُّ
فيمارسيا ،كبجانب ذلؾ يستطيع ٍ
فيدرؾ العبلقات ،كيفيـ لغة التشكيؿ ي
الرؤية البصرية ،فيك يرل ي
ِّ
بالمثيرات العديدة الفنية التي ال حدكد ليا كتزور بيا الطبيعة مف
يعبر ٌ
عما رأل كأحس ،فيك يت،ثر ي
ألكاف كأشكاؿ ،كحركات ،كتنسيقات ،كايقاعات ،في ت،ثره ينفعؿ ،كييتز ،كيتحرؾ داومو دافع لمتعبير

أحس ،كعما أثاره ،فيعكسو بوامات :األلكاف أك شتى الوامات التشكيمية ،أك األلفاظ كالمعاني
عما ٌ
()2
ِّ
تمت رؤيتو في
الشعرية كاألدبية إف كانت أداتو الكتابة"  ،فالرسـ "عبارة عف عمؿ توطيطي لشيء ٌ
لحظة معينة كىك عمؿ و
منتو قائـ بذاتو"( ،)3كىك تعبير عف انفعاؿ في قالب ما يعبر الشاعر مف
وبللو عف المشاعر التي تتممكو في لحظة ما.

ال يقؼ الفف المعاصر عمى مسافة ما مف الحياة ،بؿ يقع في إطارىا كيستمد كجكده مف

استم ارره في التعبير عنيا ،كال يستطيع الشاعر أك الفناف الذم يعيش قسكة المحظة التاريوية
تمر بيا أمتو أف ييشغؿ نفسو بغير تمؾ اليمكـ التي يعانييا شعبو ،كلع ٌؿ
كم اررتيا كعنفكانيا ،التي ٌ
ذلؾ الدافع كييره يقؼ كراء مجمكعة الدكاكيف ِّ
الشعرية إلبراىيـ نصر ا﵀ ،التي مزج فييا بيف الفف
ك ِّ
الصكرة كالكممة ،حيث وطٌ نصر ا﵀ بإحدل يديو الكممة ،كباألورل رسـ بريشتو
الشعر ،كبيف ُّ
لكحة تشتمؿ ألؼ كممة ،كعميو أرل حتمية الكقكؼ عند لكحات الشاعر ،بغية التعرؼ إلى مدل

الرسكمات
إسياميا في إ اءة النص باعتبارىا عتبة داومية تبكح بالكثير عف النص ،كنظ انر لتعدد ُّ
في دكاكيف نصر ا﵀ ،س،تناكؿ صكرتيف مف ِّ
كؿ ديكاف بما يودـ الغرض بعيدان عف اإلطالة.

تشكيمية معاصرة ،أشرؼ أبك اليزيد ،الييئة المصرٌية العامة لمكتاب ،القاىرة ،ا ،2002ص:
( )1سيرة المٌكف ،تجارب
ٌ
( )2أسرار الفف التٌشكيمي ،ص182 :

تمييدي ػػة ،عػػز ال ػػديف المناصػ ػرة ،ط ،1دار مج ػػدالكم لمنش ػػر كالتكزي ػػع،
ػكيمية ،ق ػراءات نظري ػػة
ٌ
( )3لغػػات الفن ػػكف التٌش ػ ٌ
عماف ،2003 ،ص.99 :
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لقد اشتم ٌؿ ديكاف " نعمان يسترد لوني" عمى

ثبلثة أجزاء افتتح الشاعر كؿ جزء بصكرة تعكس

ما في الجزء مف ىمكـ كأحزاف ،فقد افتتح الجزء

األكؿ منو بصكرة حزينة بدا فييا نعماف تحت نو

نظر إلى السماء ،تستصرخ آىاتيا بداوميا،
امرأة ،تى ي
كك،نيا تشكك بثيا كحزنيا إلى ا﵀ ،كترل صكرة ىذا
()1

المشيد في قصيدة "القتيل األول"

ِ
فمال إلى ِ
زوجتي
قمب
َ
ِ
حممين
قبل
َ
حدَّثها
كي ِّ
حدثيا
كك،نو ىنا ييدرؾ نيايتو المحتكمة؛ فاحت ف زكجتو ،كماؿ إلى قمبيا ييناجييا ي
ً
حدثيا بنيايتو الغيبية المحسكسة لديو سمفان ،كيظير ذلؾ مف قكؿ الشاعر:
ب،حبلمو كآمالًو ،كربما ٌ
ِ
انطمقت
بيديي إذ
احتمى
ْ

()2

ْ
عبرت صدرُ
بدمي
خرج
الورد مشتعبلً
ْ
ُ
َ

كي ِّ
ؤكد المشيد مف وبلؿ كممات الشاعر ب،نو احت ٌ ف زكجتو ،كفارؽ الحياة ،فكاف شييدان،
ي
و
بشكؿ ِّ
الصكرة
الصكرة
معبر كمؤثِّر ،تحس معو بالم اررة كالفجيعة ،فجاءت ُّ
فقد رسمت ريشة الفناف ُّ
الصكرة ييدلِّؿ عمى مدل تىفتيح ذىف
عتبة لقصائده في ىذا الجزء ،فاالرتباط الكبير بيف الكممات ك ُّ

الشاعر ،كادراكو الكامؿ لعمؿ متكامؿ ،كقد ظير في الصُّكرة قمرن يتكسطيا ،فنجده يقكؿ في

قصيدة "المدينة":

قمر ينحني..
ٌ
غاريد
و ّ
الز ُ

()3

ِ
ِ
المفاجئ
لئلياب
مشرع ًة
( )1نعماف يسترد لكنو ،ص.16 :
الديكاف :الصفحة نفسيا.
(ٌ )2
الديكاف ،ص20 :
(ٌ )3
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تيظ ًير الصُّكرة بالتعا د مع ألفاظ القصيدة مدل اىتماـ الفناف برمز القمر ،فيك األمؿ
ُّ
كسبؿ العكدة لكطنو ،فقد ربط بيف
كالحرية كالسُّطكع ،كتبديد الظممة ،فالشييد بدمو ىيحم يؿ راية الحرية ي
ك ٌؿ مف المكت ك ِّ
الشيادة كسطكع القمر ،ففي الكقت الذم سقط فيو الشييد ح ف زكجتو ،كقد سطع
ُّ
كي ِّ
ؤكد الفناف مف وبلؿ لكحتو أف
القمرٌ ،
فمد يده إليو؛ يليبد صد الظممة؛ كيجعؿ باب األمؿ مفتكحان ،ي
درب الحرية كالعكدة كانياء م،ساة المنافي ما كانت لتككف إالٌ ِّ
بالشيادة ،ككـ الت حيات التي
الرككع إلرادة ُّ
الشعكب.
ستيجبر العدك عمى االستسبلـ ك ُّ
التي

الصكرة فتيظير حقيقة أفكار الش ً
اعر
كباجتماع الشييد ،الزكجة ،القمر في المكحة تكتمؿ ُّ
الديكاف ،حيث يرل أف ِّ
ٌمنيا أبياتو في قصائده المتعددة في ِّ
الشيادة ىي الطريؽ لمكصكؿ

إلى يشعاع القمر كتبلؿ الكطف ،كاستعادة الحرية.
أما الجز الثَّاني فقد

مف مقدمتو بصكرة

سجي فييا نعماف كىك رافع الرأس فبدا
تعبيرية كقد ٌ
التحـ ب،رض الكطف
شاموان ،كقد تسامى كالجباؿ ،ك ٌ
ف،صبحا جزءان كاحدان فنجده يقكؿ:

صدرك المطعون بالمنفى"
هذا
َ

()1

ك قاؿ في قصيدتو "هذا دمي جارف ..فاعبرو "(:)2
هذا حنيني
ستجمعي سنبمة.
الببلد
ُ
ُ
يرل نصر ا﵀ أف أرض المنفى كيربتيا قد تكالبت عمى نعماف فجمعت العديد مف ُّ
الشيداء
الذيف سقطكا كىـ آمميف في العكدة إلى ببلدىـ ،كامتزجت دماؤىـ كجثثيـ ب،راض المنافي ،كمف

معبرة كقد
وبلؿ دمائيـ تكحدت الببلد كأنبتت سنابؿ شاموة ارتكت بدماء شيدائنا ،فجاءت ُّ
الصكرة ٌ
التحمت جثة الشييد باألرض حتى أصبحا كجزء كاحد ،كمف المبلحظ اوتفاء معظـ الجسد في

األرض ،كبركز الرأس ال وـ ،مما ييثبت فكرة االلتحاـ ،كبربط الصُّكرة بعنكاف ِّ
الديكاف يكحي لنا ب،ف
اإلنساف الفمسطيني بدأ يورج مف مكتو/ىزيمتو كيفمتو ليسترد حياتو الكريمة كحريتو ،كلعؿ الصُّكرة

( )1نعماف يسترد لكنو ،ص.37 :
الديكاف ،ص.58 :
(ٌ )2
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كحية اوتزلت بصكرة
تعكس مبلمح أبك اليكؿ الذم يرمز لمح ارة كالقكة كالومكد ،فبدت ُّ
الصكرة يم ٌ
أف يبثو لجميكر القراء كك ٌؿ ما جاش في واطره.
تعبيرية الكممات ،كنقمت ما أراد نصر ا﵀ ٍ
أما ديوان" كتاب الموت والموتى " فقد رسمت ريشة الفناف ست لكحات ترابطت شكبلن
كم مكنان مع قصائد ِّ
الديكاف ،فنجد في ُّ
الصكرة المكت قد جاء عمى ىيئة رجؿ طكيؿ قادمان متكشحان

بالسكاد ،يتطٌاير ومفو شعر بحمكة الميؿ ،مما ييكحي بسرعة الكصكؿ ،كقكة المسير ،كرسـ مشيدان
ترامت فيو جثث المكتى عمى األرض استسبلمان كونكعان ،مما يي ِّ
ؤكد عمى حتمية المكت ،فذكر ذلؾ

في قصيدتو "أيضاً" (:)1

لللو
كللللان
وت
المللل ُ
رجلللبلً.
ل..
لقتْلللللللللللمللني
أيضلللاً.
لعؿ قمة التشظي كالتبعثر الذم ألـ بنصر ا﵀ ،نجده في االستسبلـ لممكت كحقيقة كال
مجاؿ لمشؾ فييا أك اليركب منيا ،ففي قكؿ الشاعر تذكير بمقكلة عمر بف الوطاب -ر ي ا﵀

كلكف النتيجة اوتمفت ،فيناؾ عمر
عنو" -لك كاف الفقر رجبلن لقتمتو" ،فجاءت كمماتو مكحية بذلؾ
ٌ
ب،م شكؿ كاف سكاء رجبلن أك
قتؿ الفقر،
كلكف الشاعر استسمـ لممكت تمامان ،كك،ف المكت منتصر ِّ
ٌ

ب،م شكؿ يصؿ ال مجاؿ لرده أك ت،جيمو ،فيك ق اء يمبرـ ،كحؽ يم ٌنزؿ،
فب،م صكرة ي،تي ،أك ٌ
ييرهٌ ،
كي ِّ
ؤكد ذلؾ ما قالو في قصيدة "هزائم"(:)2
كدائمان ىك المنتصر كىك صاحب الغمبة ،ي
ودائماً
كانت لي الغمبة !

( )1كتاب المكت كالمكتى ،ص.75 :
الديكاف ،ص28 :
(ٌ )2
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لع ٌؿ التعجب ىنا ليس مف يمبة المكت بقدر ما ىك تعجب مف
كمف النياية الحتمية لمبشرية ،كنجد المعنى كا حان في قصيدتو "عتاب"(:)1

عؼ الكائف الحي أمامو،

الذي سيعرفي حقاً
لن يكون هنا
الذي سيعرفي
يقول لآلخر شيئاً.
لن
َ
ما مف فراؽ إالٌ يميو لقاء ،ىذا ىك المِّقاء األبدم لممكت فيك قادـ ،كك ٌؿ الناس ستقابمو حبان
أك كراىية ،كيستغرب الشاعر مف ىذه العبلقة الجدلية التي ال تتسـ بالصراحة كنقؿ المشاعر
سيقابؿ المكت حتمان لف يككف ىنا ،كلف يستطيع البكح ألحد ب،م شيء عنو،
لآلوريف ،فك ٌؿ الذم ي
سيكبؿ األلسنة فمف
ف،م ٌ
حب ىذا الذم ال يستطيع أف ييفصح الحبيب عنو شيئان ،كأم كره ىذا الذم ي
ٌ
تنطؽ بعد رؤيتو شيئان.
الديكاف نفسو رسمت ريشة
كفي ٌ
الفناف صكرة لجثة ىامدة ،كسفينة مشرعة

مغادرة ،كاستبدؿ الرساـ ِّ
الشراع بطائر أسكد

ك،نو الغراب؛ ليدلؿ عمى الكحشة كالكآبة،
كيي ِّ
ؤكد أف السفينة ىي المكت الذم سينقمنا
حتمان إلى عالـ مجيكؿ ال نعمـ حقيقتو،

فنجده يقكؿ في قصيدتو "مسيرة"(:)2
ك ّل شي واضح تماماً
طللمِقَ ٌة
سها ُم ُي ُمن َ
ونحن نجري نحوها

ال مفر مف المكت ،كسيامو ال تيوطئ أبدان ،فنحف نسير إلييا طكاؿ العمر بوطى ثابتة؛
لتيصيبنا في نياية المطاؼ ،كك،ننا قد سمٌمنا أمرنا إليو ،فيك الذم حارت فيو العقكؿ ،كعجزت عف
( )1كتاب المكت كالمكتى ،ص.41 :
الديكاف ،ص.52 :
(ٌ )2
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ِّ
النقاش كالحػ ػكار كاالعتراض عميو ،فػ ػيك الزائ ػ ػر المنتظر الذم يتحدث عنو الشاعر فيقكؿ في

قصيدة " الزائر"(:)1

َّ
ليدق بابي
كملللما جا
شلللللللللل َرعاً
وجلل َد ُ ُم ْ
وهكذا
دائماً
يعود
أف ييغمؽ بابو دكنو،
ال شيء كالمكت دائـ العكدة ال يت،ور عف مكعده ،كال أحد يستطيع ٍ
فيك قادـ حؽ ،كزائر ال مجاؿ لعدـ استقبالو ،أك تركو عمى باب االنتظار ،فاألبكاب لو مفتكحة
كم ٍش ىرعة ،يقتحميا دكف استئذاف ،كدكف سابؽ إنذار ،فيك ي،تي كقتما يشاء ،كييغادر كقتما يشاء.
ي
وفللللي ديللللوان " المطللللر فللللي الل َّ
لللداخل"

ػػمف الشػ ػاعر ديكان ػػو س ػػت رس ػػكمات داوميػ ػة
ػاني عميق ػ ػػة ،ككان ػ ػػت ذات دالالت
حمم ػ ػػت مع ػ ػ ى
كا ػػحة ،بين ػػت أف فمسػ ػػطيف تق ػػع ف ػػي شػ ػػغاؼ

القمػ ػػب ،فيػ ػػي المحػ ػػف الجميػ ػػؿ ،كاألدب العتيػ ػػؽ
ليتػػامى الػػزمف القاسػػي كثكػػبله ،تفػػيض بالعطػػاء
ف ػػي ص ػػدر كػ ػ ٌؿ من ػػا ،نح ػػف زكارى ػػا األص ػػميكف
بع ػػذاباتنا ،فتم ػػدنا بح ػػب يش ػػفي جراحاتن ػػا ،فف ػػي

الصكرة األكلى نممس فييا سػيطرة حػب األرض
ُّ
كالتمس ػػؾ بي ػػا ري ػػـ كػ ػ ٌؿ الظُّػ ػركؼ الت ػػي تيجبػ ػػر

فرسـ الفناف صكرة لرجؿ
اإلنساف عمى الرحيؿٌ ،
قد ىكل أر ان ،كك ي ع حاجز أمامو دليؿ عمػى
العقبات التي تكاجيو ،كقد

اعت مبلمحو فمـ

يب ػ ػػدك مني ػ ػػا إال ال ػ ػػذراعيف ،ك ػ ػػدليؿ عم ػ ػػى الق ػ ػػكة

كالتحدم ،كقد دفف برأسو بيف كتفيو مما ييػكحي بػالظُّمـ الػذم تعػرض لػو ،كك ػع يديػو عمػى جانبيػو؛
الداوؿ ،ص.113 :
( )1المطر في ٌ
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يليػػدلِّؿ عمػػى الػػرفض كعػػدـ القناعػػة بالرحيػػؿ ،كحمػػؿ بيػػده نبتػػة أك يصػػف زيتػػكف ،كػػدليؿ عمػػى التٌشػػبث
الممحة بالعكدة إلى ببلده ،كعمػى الجانػب ايوػر صػكرة لرجػؿ مغػادر يسػير
باألرض ،كاألمؿ كالريبة ي
بػػبطء ،داللػػة عمػػي إجبػػاره عمػػى الرحيػػؿ ريمػػا عنػػو ،كرسػػـ دائػرة فػػي كسػػط المشػػيد يسػػير شػػبح الرجػػؿ
الرؤيػ ػػة ،كى ػػك مػ ػػا صػػػاحب البلجػػػئ
عميي ػػا ،داللػ ػػة عمػ ػػى الػ ػ ِّػذىاب إلػ ػػى المجيػ ػػكؿ كال ػ ػػياع كييػ ػػاب ُّ

الفمسطيني حينما ورج مف كطنو ،كك،ف اإلنساف الفمسطيني كاف مكزعان بيف شييد كطريد كما تػكحي
بذلؾ الصصكرة ،كنجد عبلقة كا حة بيف الصُّكرة كقصائد ِّ
الديكاف ،حيث إنػو فػي الػذاكرة يػرل كطنػو،
كي،مؿ بالعكدة فقاؿ في قصيدة "حب"(:)1

البحر في الذاكرة
ينتشر
حين
َ
ُ
ُ
أيامي
اآلن
رج ٌل
ُ
ُ
يطمق َ
كيؤكد عمى
حينما تييـ بو ال ٌذكرل ،يحف لكطنو ،كيراكده األمؿ بإمكانية العكدة ك ُّ
الرجكع ،ي
مدل تمسكو باألرض كالثبات عمييا ،عندما يقكؿ في قصيدة "أتابع فيك نهاري"(:)2
ونكتب:
ُ
ما ُ
قالي الشهدا ُ
وما لم تقمي الغصون
لقد راكد ُّ
الشيداء حمـ العكدة الذم ٌحكا بحياتيـ في سبيمو ،فيـ عمى يقيف مف مشركعية
الرحيؿ.
حؽ العكدة لمفمسطينييف ميما طالت بيـ الغربة ،ك يعتيـ أياـ ٌ
الصورة الثَّانيَّة انسابت ريشة
كفي ُّ

الفناف ِّ
بكؿ وفة لترسـ مشيدان كامؿ التفاصيؿ
السف ،ظير ت،ثير سنكات
لصكرة رجؿ كبير ِّ

التعب عميو ،فجاء نائمان عمى عشب اكتساه
بندقية" ىكذا
السكاد ،كقد قبض بيده عمى
ٌ
بدت مف مؤورتيا" ،كبدت مف مقدمتيا ك،نيا
مفتاح لبيت الرجؿ ،فيك يحمـ بالعكدة ،كيعمـ
يقينان أف البندقية ىي التي ستقكده إلى تحقيؽ
الداوؿ ،ص.9 :
( )1المطر في ٌ
الديكاف ،ص.14 :
(ٌ )2
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بالرجكع ،كظير إطار أصغر مف األكؿ كقد
ىذا الحمـ ،فيك ٍلـ ٍ
يزؿ يحتفظ بمفتاح البيت أمبلن منو ٌ
ت ٌمف صكرة ىي أقرب لقنبمة يدكية مف أم شيء أور ،كك،ف حممو لف يتحقؽ كلف يبدد الظُّممة
التي أحاطت بو إال مف وبلؿ القكة التي بات يحمـ بيا ،كقد عبر عنيا صراحة في قصيدة

َّ
"الشيخ"

()1

حيث قاؿ:

أياميُ
ها هو َ
اآلن يكم ُل َ
...
ِ
لحيتي
رغم
ِ
مين عمى شعرِ
المعارك والياس ِ
ِ
انتشار
و
...
نغافمي إذ ينام
ُ

ونستل من ِ
ُّ
كفي البندقي َة.
كفي الصُّكرة إشارة إلى طريؽ يمتد عمى األرض كينطمؽ إلى الف اء ،كالشييد ممقى عميو،

كفي ذلؾ ما ييكحي باستشياده في سبيؿ التحرر كالعكدة إلى الكطف.

لقد بات حمـ العكدة يراكد الفمسطيني بعدما تكالبت عميو عماف كبيركت ،إلى جانب قسكة الغربة

كحبو ال ٌشديد لمعكدة،
كم اررتيا ،فحممت ُّ
تمسكو ب،ر و ٌ
الرسكمات ىمكـ الشاعر كأظيرت مدل ٌ
كفي ديكاف" الفتى ال ّنهر والجنرال"

تبدك الصُّكرة كقد جمست فييا امرأتاف ،كقد

لبستا ثيابان أقرب ما تككف لمكفف األبيض،

يبد منيف إال بع ان مف الكجو الذم
كلـ ي
ٍ
اكتسى بالسكاد؛ ليعكس مدل الكآبة كالحزف
ال ٌشديد ،كقد دفنت ك ٌؿ منيما رأسيا بيف
ركبتييا ،دليؿ عمى الصدمة مف وبر
االستشياد ،الذم ظير كا حان مف وبلؿ
الصكرة بدت في
فنية في أعمى
لكحة ٌ
ٌ

( )1المطر في الداوؿ ،ص.50 :
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مويمتيف كك،نو المشيد األوير الذم عمؽ باألذىاف ،كقد سجي فييا شييد ،لـ تظير مبلمحو ،بؿ

بدا منو نصؼ جسده ،كاكتست المكحة بالسكاد ،ما عدا الجزء األعمى منيا ك،نو قرص الشمس ،دليؿ

األمؿ كالتفاؤؿ ،كنقش الفناف عمى لكحتو كممات بصعكبة تمت قراءتيا؛ ليكتمؿ جماؿ المكحة
كصدقيا كقكة التعبير بيا ،جاء فييا قكؿ أحمد شكقي:

بكللللللللللللللل يللللللللللللللد مضللللللللللللللرجة تللللللللللللللدق

لمحريلللللللللللللللللللة الحمللللللللللللللللللل ار بلللللللللللللللللللاب

ليكمئ لممت،مؿ أف الحرية طريقيا معبد با ِّلدماء ،كاألبكاب المؤصدة نحكىا ال يفتحيا إالٌ مف
آمف بالت حية ك ِّ
الشيادة ،فجاء في قصيدتو ما ييثبت ذلؾ:
وقد َّ
مزقتنا معاً قنبم ْة

()1

كىنا يي ِّ
فالصكرة بدا فييا الشييد المسجى
الصكرة كالقصيدة،
ُّ
ؤكد مدل الترابط ما بيف ُّ
مزقت األشبلء ،فيقكؿ في قصيدة " القبر"(:)2
كالمقطع ينكه إلى القنبمة التي ٌ
الباب
ال تغمق
َ
إ ّني و ار َك
الزوايا
ان هذي ّ
يمسح أحز َ
ُ
ولتدع الضو َ
يرفض ىنا إيبلؽ الباب ،فيك قادـ لفتحو؛ ليدع ال ُّ كء "الحرية" يدوؿ كيزيؿ الظبلـ
كؿ الزكايا ،كىذا ما قصده بقكلو لمحرية الحمراء باب ،كيرفض ُّ
كالحزف كالكآبة عف ِّ
الذؿ حيث يقكؿ

في ذات القصيدة:

ثم ُن ْح ِك ُم
إقفال ظُ ْم َمتنا المقفرةَ
َ

()3

فماذا سيبقى إذن ؟!
مقبرةَ؟
أف االستسبلـ ،كالونكع ،كاإلذعاف لمعدك كاالستعمار "الظٌممة المقفرة" ىك
فيك يعمـ يقينان ٌ
النكر لف ي،تي إال بطرؽ األبكاب ،كرفض ال ٌذؿ ،كعدـ الو كع أك االستسبلـ،
بمثابة مقبرة،
كك،ف ٌ
ٌ
كيبيده.
كاحكاـ إقفاؿ باب الظٌبلـ كتقييده؛ كي ال يطغى عمى العالـ ي

النير ..الجنراؿ ،ص.235 :
( )1الفتى ٌ
( )2ال ٌديكاف ،ص.236 :
الديكاف ،ص.237 :
(ٌ )3
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الصكرة لرجؿ
الصورة الثَّانيَّة بدت ُّ
كفي ُّ

يرتدم زٌيان عر ٌبيان كقد تكشح بككفيتو ،حافي
القدميف؛ يليدلِّؿ عمى ك عو المادم ال عيؼ،
مد يده مف داوؿ
كربما عمى جمؿ المصاب ،كقد ٌ
مبلبسو ييدىد زكجتو الحزينة اليائسة ومفو،

منييا بعكدة إلى ببلدىـ كقد ألقت برأسيا
كك،نو يي ٌ
بيف يدييا عمى ركبتييا؛ يليدلِّؿ عمى مدل الحزف

العميؽ ،كريـ السكاد الذم ظمٌؿ كجو الرجؿ إالٌ

أف ارتفاع أنفو يدؿ عمى التصميـ كاإلرادة،

الرأس مع الكتفيف يدؿ عمى الت،مؿ كالتفكير ،كىك ينظر إلى صكرة بدت ،كك،نيا مف
كتساكل امتداد ِّ
كحي الوياؿ أك وياؿ مف ذاكرة بعيدة ،فجاءت

عيفة المبلمح ،كاف بدت أجراف قمح قد اوتمطت

السمك ،كوطٌ الفناف بقممو في المكحة بيتان مف ِّ
الشعر تناثر بطريقة
الرفعة ك ِّ
بالسماء ،لتدؿ عمى ِّ

متقطعة؛ ليزيدىا إيحاء كداللة ،فنقش عمييا ىذا البيت ألحمد شكقي الذم يقكؿ فيو:

نللللللازعتني إليللللللي فللللللي الخمللللللد نفسللللللي

شلللللللغمت بالخملللللللد عنلللللللي
وطنلللللللي للللللللو ُ

الصكرة ،فيك ينظر إلى كطنو المرسكـ في ذاكرتو التي لـٍ
كيبدك الترابط كا حان بيف ُّ

يستطع الزماف أف يمحكىا مف مويمتو ،كبيف قصيدة " الحوار األخير"( ،)1التي يقكؿ فييا:
ٍ
يكن لسوانا
إ ّني لم ْ

ِ
ِ
الشجعية
األزقة في
ليل
الذين
يضيئون َ
َ
َ
البريج
أو في
ْ

فيك ىنا يتحدث عف مويميف مف مويمات يزة؛ يليدلِّؿ عمى مدل الترابط ما بيف فكرة
الصكرة كالقصيدة الداومية ،فيناؾ يتحدث عف كطف لـ يستطع نسيانو ،كىنا يذكر أسماء لمويمات
ُّ
فمسطينية صراحة لـ تغب عف كجدانو كذاكرتو ،فيذكر في نفس القصيدة:
عسقبلن بعيد ْة!
ُ
ُمنا
ْ
صدقت أ ُ
النير ..كالجنراؿ ،ص.181 :
( )1الفتى ٌ
(ِّ )2
الديكاف ،ص.183 -182 :
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()2

لكنيا بعيدة عنو ،في،مؿ بقربو منيا ،فذكرل الكطف
عمى الريـ أف عسقبلف جزء مف كطنو ٌ
ال تزاؿ تنازع نفسو ،فيك ينظر نظرة المت،مؿ المصمـ استعادة المدف المستباحة إلى أىميا.
صعدت
فغزةُ من خمفنا
ْ

()1

ِ
النخيل لتتبعنا
ألعالي
النويؿ ،كالحرية
بالن اؿ ،فيي تت،مؿ أف تسمك إلى أعالي ٌ
كيذكر ىنا يزة ،كيستذكر يزة ٌ
الرفعة ،فصعكد يزة إلى القمـ يعني االنتصار ،كيبدك التٌصميـ كاإلرادة كا حان في محاكلة
كٌ
المنا ميف لقتاؿ المستعمريف لمدينة عسقبلف.

كىنا ترل ترابطان كا حان ما بيف الصكرتيف كالغبلؼ بما يحمؿ المعنى مف تصميـ ،كارادة،

حقيقية تمثٌمت في الريبة في االنتصار.
كقكة الفتى ،كعنفكاف النير كتكامميما معان؛ فجسدت قكة
ٌ

الصكر بالعناكيف الداومية نجد أنيا ذات عبلقة كثيقة بيا ،فقد أدرؾ
بعد الكقكؼ عند عبلقة ُّ

نصر ا﵀ أف قيمة الفف ال تكمف في المك كع الذم ِّ
يعبر عنو ،بقدر ما تنبع مف المعالجة الواصة

لكف تناكلو الواص
لو ،التي تجعؿ الفناف متفردان عما سكاه ،فمك كعاتو لـ توتمؼ عف ييرهٌ ،
الصكرة في
ابتكار ىما ما جعبله عبلمة مميزة ،فقد مزج بيف الكممة ك ُّ
كمعالجتو األشد وصكصية ك ان
تنايـ تاـ ،فجاءت رسكماتو بكاء ببل عبارات ،كلكحة تجسد ايىات ،كلغة ِّ
معبرة عف أالؼ

الكممات ،تعكس شعك انر بالحزف كالمكعة التي تكتنؼ القمكب حسرة عمى ُّ
الشيداء ،كقي انر عمى أكطاف
السمطة ب،ف تككف عتبة تصؿ الوارج بالداوؿ في تمايز كا ح
استباحتيا يد األعداء ،مما وكليا ُّ

ييثرم النص بالعديد مف الدالالت الغائبة الحا رة.

الديكاف ،ص.185 :
(ٌ )1
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المبحث الثَّالث
الطّ ِباعة

ً
فعمػد
كتنكعيا بظبللو عمػى طػرؽ الكتابػة الحديثػة كآليتيػاٌ ،
لقد ألقى تطكر التِّقنيات الطٌباعية ٌ
النص ػػكص ِّ
الكتػ ػاب إل ػػى اس ػػتغبلؿ ى ػػذا التط ػػكر بم ػػا يتناس ػػب ك ُّ
كجمالياتي ػػا ،كاثػ ػراء دالالتي ػػا،
الشػ ػعرية
ٌ
كانفتاحيا عمى ف اءات متعددة أماـ القارئ مف ش،نيا تعديؿ مسار قراءتو ،كبمكرة رؤيتو ،كفتح باب

الت،كيؿ لفيمو كتحميبلتو.

السواد
أوالً -البياض و َّ

حػاكؿ ُّ
الشػعراء المعاصػركف اسػتثمار كػ ٌؿ األدكات الفنيػة ،كاالسػتفادة مػف سػمطة العتبػات؛ فػػ"
قدم الحديث رٌكزت االىتمػاـ
جميكرية العتبات التي بدأت تحت ٌؿ مساحات كثيرة ككاسعة مف العقؿ الن ٌ
عمى كجكد العتبات كبركزىا كتمظيرىا تركي انز بالغان ،حتى أف القارئ ليشعر أحيانان أف النص المػكازم

(العتباتي) بدا أكثر أىمية مف المتف النصي األصمي ،كذلؾ في سياؽ اسػتحكاذ اليػامش عمػى المػتف
ػػمف صػػياية ثقافػػة ىػػذا العقػػؿ فػػي إعػػادة ترتيػػب أكلكياتػػو الرؤيكي ػة كالمنيجي ػة"( ،)1مػػف ىنػػا تكجػػو

عتباتية تكازم جميكرية النص االبداعي ،تتآزر معو كتكمؿ كجكده.
المؤلفكف نحك بناء جميكرية
ٌ
الشعرية في ِّ
لقد اتوذت الكتابة ِّ
الشعر الحديث أشكاالن متنكعةن تكحي ك ٌؿ منيا باألفكػار التػي
اؿ الشاعر فػي م ارحػؿ حياتػو الموتمفػة ،فاتوػذ مػف كتابػة الػنص ِّ
الشػعرم سػبيبلن لمبػكح بمػا
قد شغمىت ب ى

ؤرؽ فك ػره ،كيشػػغؿ ذىنػػو مػػف ق ػػايا ،كمػػف أجػػؿ ذلػػؾ "يمكػػف اعتبػػار الكتابػػة
كي ػ ِّ
يعتمػػؿ فػػي نفسػػو ،ي
مك كعان "سيمكطيقييان" ألنيا نسؽ دالئمي يمكف تحديده ك بطو ،كتمثيؿ عبلقاتو ،كباعتبارىػا نسػقان،

في ػ ػػي دالل ػ ػػة ،كمت ػ ػػمنة ف ػ ػػي نف ػ ػػس ايف لمكتاب ػ ػػة كالحرك ػ ػػة ،أم لؤلش ػ ػػكاؿ الوطيػ ػ ػة كطريق ػ ػػة بن ػ ػػاء
تمػ ػ ػؾ األش ػ ػػكاؿ ،لي ػ ػػذه االعتب ػ ػػارات ،أمك ػ ػػف اقتػ ػ ػراح مب ػ ػػادئ تنػ ػ ػاكؿ س ػ ػػيمكطيقي لمكتاب ػ ػػة تح ػ ػػت اس ػ ػػـ

الغرافيستيؾ"(.)2

كفي سبيؿ تحقيؽ الكاتب قد انر مف اإلبداع لنصو ِّ
الشعرم؛ عمد إلػى الوػركج عمػى المعػايير

طباعيػان ،أك تفتيػت
المعتادة ،ككسر نظاـ كتابة الم،لكؼ ،عف طريؽ تمزيؽ أكصاؿ الكممة الكاحػدة
ٌ
كتقنيػة الفػراغ
الكممػة كبعثػرة حركفيػا عمػى الصػفحة ،كاكتسػاح البيػاض أك السػكاد لمسػاحة الكرقػةٌ ،
النقاط في جسد النص ِّ
ك ِّ
الدالالت الممكنة.
الشعرم؛ تٓذف زيادة عدد ٌ

( )1مفيكـ العتبة النصية ،محمد صابر عبيدhttp://www.alitthad.com/News ،2014/1/9 ،
( )2الشكؿ كالوطاب :مدوؿ لتحميؿ ظاىراتي ،ص ٧٨
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كتع ٌػد ىػذه الظػاىرة مػف الظػكاىر الميمػة فػي ِّ
الد ارسػات النقديػة الحديثػة التػي تػدرس الػنص
الشػعرم عمػى أنػو أسػمكب موػالؼ لممػ،لكؼ كالعػادم ،فالقصػيدة ِّ
ِّ
ػتعيض مػف
الشػعرية " تحػاكؿ أف تس
ى
بالصكرة البصػرية عػف مبػدأ التعبيػر بالصُّػكرة المفظيػة ،لػذا ل ٍػـ يع ٍػد المعػركض نصػان بػؿ
وبلؿ التعبير
ُّ
ىك إلى جانب النص ف اء صكرم شكمي ال يومك مف داللة تحكميا مقصدية منتج الوطاب"(.)1

ب،ىمية قصكل في
يحظى" اإلبداع في
حركية التٌعبير ال ٌشعرم – في مجاؿ بصرٌية ٌ
النص ٌ -
ٌ
القراءة النقدية الحديثة كال سػيما فػي بعػدييا "السِّػيميائي" ك" الجمػالي" إذ إف التعبيػر فػي قدرتػو عمػى

ػديات كأعمقيػا حػيف يتصػؿ ب ػ ِّ
الشعرم"(،)2
استنطاؽ التجربة ،كتفكقو في تمثيميػا ينفػتح عمػى أكسػع الم ٌ
فتسػيـ الصُّػكرة البصػرية فػي صػنع الجانػب ِّ
الشػعرم مػف الػنص ،كزيػادة قد ارتػو الت،ثيريػة فػي المتمقػي،
فبناء المعنى في القصيدة التي ترتكز عمى البعد البصرم يستند عمى االنتقاؿ مف المفظ إلى الشػكؿ،
في في تكظيؼ الظكاىر البصرية في نسيج النص ِّ
الشعرم أبعادان جمالية كداللية عمى القصيدة.

الص ػكرة ،ىػػي لغػػة بالغػػة
إف "المُّغػػة البص ػرية ،التػػي يػػتـ عبرىػػا تكليػػد مجمػػؿ الػ ٌػدالالت داوػػؿ ُّ
الدالالت مف لغة إلى لغة أورل؛ ألنيا تحكي الفكرة
التركيب ،كما أنيا لغة تعمؿ عمى نقؿ األفكار ك ٌ
بمغػػة الش ػكؿ  -الوػػط – الم ػكف -الظِّ ػؿ -المبلمػػح  -كاالتسػػاؽ البصػػرم ،كالتنػػكع؛ لت ػػعيا فػػي سػػمـ

القراءة ،كتنتيي بيا إلى الفيـ كاإلدراؾ ،عبر تحريؾ كاعماؿ العقؿ كمياراتو"(.)3

تقنيػة البيػاض كالسػكاد فػي الػنص ِّ
لقػد أفػاد ِّ
الشػعرم إلنتػاج دالالت
الشػعر الحػديث مػف ٌ
كايحاءات تشػاكس كتػداعب مويمػة القػارئ فػي كثيػر مػف الحػاالت ،ممػا يجعػؿ الػنص ِّ
الشػعرم أكثػر

ػكميان ال يومػك مػف داللػة "( ،)4يوتػرؽ فيػو
استف از انز كتشكيقان كامتاعان ،فقد بات النص" ف ػاء صػكرٌيان ش ٌ
داؿ البياض كالسكاد ف اء النص فيظير المسككت عنو كالموفي منو.
ت ػػع تقني ػة البيػػاض كالس ػكاد القػػارئ أمػػاـ تجربػػة ف ػػائية شػػعرية لػػدييا القػػدرة عمػػى تكظيػػؼ

ال ٌػدالالت ،كبنػاء تشػييدم ،يصػكيو الشػاعر ،كيتطمػب قارئػان جريئػان متفػاعبلن يعمػؿ عمػى قػراءة السػكاد
كت،كيػؿ البيػاض بمقت ػى السِّػياؽ العػاـ لمػنص ،فػػ" البيػاض لػيس فعػبلن بريئػان أك عمػبلن محايػدان ،أك

ف اء مفرك ان عمى النص مف الوارج بقدر ما ىك عمؿ كاع كمظير مف مظاىر اإلبداعية كسبب
( )1ال ٌشكؿ كالوطاب ،ص.213 :
( )2محمد صابر عبيد ،حركية التعبير الشعرم :رذاذ المغة كم اريػا الصػكرة فػي شػعر عػز الػديف المناصػرة ،ص-5 :
 ،6نقػبلن عػف :عمػي أكبػر محسػني ،االنزيػاح الكتػابي فػي الشػعر العربػي المعاصػر" د ارسػة كنقػد" ،مجمػة د ارسػات فػي

المٌغة العربية كآدابيا ،العدد الثاني عشر ،2013 ،ص.87 :

( )3سيمياء الوطاب الركائي ،قراءة في" الكلي الطاىر يعكد إلى مقامو الزكي" لمطاىر كطار ،ص.3 :
( )4ال ٌشكؿ كالوطاب :مدوؿ لتحميؿ ظاىراتي ،ص.6 :
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لكجكد النص كحياتو ،إف البياض ال يجػد معنػاه كحياتػة كامتػداده الطبيعػي إال فػي تعالقػو مػع السػكاد،

إذ تفصػح الصػفحة بكصػفيا جسػدان مرئيػان عػف لعبػة البيػاض كالسػكاد بكصػفو إيقاعػان بصػرٌيان"(،)1

العمميػة
ػرؾ القػارئ فػي
فالبياض أكبر مساحة تستفز ذىف القارئ ،فمف وبللو يستطيع الكاتػب أف يش ى
ٌ
اإلبداعية ،حيث يصبح القارئ مطالبان أماـ ىذه المساحات البي اء الوالية بإظيار الموفي ،كاعبلف
ٌ

الم مر ،كتحريؾ الساكف ،كانطاؽ المسككت عنو ،كتحكيؿ الصمت إلى كبلـ.

كتعد "عمميػة التحريػر كارتباطيػا بطريقػة القػراءة عمميػة أكليػة فػي التمقِّػي ،كقػد ق ػى ُّ
الشػعراء

ردحان مف الزمف مػع قػراءة ِّ
الشػعر الجديػد دكنمػا التفػات حقيقػي لمعبػة البيػاض كالسػكاد عمػى الصػفحة،
كالتي تمثِّؿ بداية االلتفات إلى عنصر التشكيؿ المكاني لمقصيدة"(.)2
كنعنػي بالبيػاض تمػؾ المسػاحات الواليػة أك الفاريػة التػي نجػدىا فػي الػنص ،أك بػيف سػطكره

ككمماتػػو كعمػػى جكانػػب الص ػفحة ،ف ػػ" تكزيػػع البيػػاض كالس ػكاد عمػػى الص ػفحة ،يسػػير فػػي نفػػس اتجػػاه

السطكر ِّ
تكزيعيما عمى السطر"( ،)3كيكحي ب،بعاد داللية كايحائية كداللة البياض بيف ُّ
الشػعرية مػثبلن

اينية.
عمى نقبلت شعكرٌية ،كتجربة الشاعر ،كمكقفو إزاء المحظة ٌ

لقد اعتمد نصر ا﵀ عمػى التشػكيؿ البصػرم فػي دكاكينػو بصػكرة عامػة ،كفػي ديػكاف "شلرفات

الخريللف" بصػػكرة واصػػة ،فتش ػ ٌكؿ فػػي قصػػائده بصػػكر موتمفػػة ،فقػػد يغطػػي البيػػاض مسػػاحة الكرقػػة،
األفقية ،اتساع الفكاصؿ" ت،كيدان لممكقؼ
في،تي "اكتساح البيا ات لمصفحة" انقطاعات ،دقة األسطر
ٌ
االنطػكائي كالحاجػػة إلػػى الكحػػدة كالػػى زمػػاف كف ػػاء ثػػابتيف تممؤىػػا أشػػياء نابعػػة مػػف الػػذات"( ،)4فنجػػد

الشاعر يقكؿ في قصيدة " قتموا َّ
الناس جميعاً"(:)5
قتموا جميع ال ّناس
المآذن كمَّها
قتموا
َ
اس
وعذوب َة األجر ْ

( )1ر ػا ابػف حميػد ،الوطػاب الشػعرم الحػديث مػف المغػكم إلػى التٌشػكيؿ البصػرم ،ص ََُ ،نقػبل عػف االنحػراؼ
الكتابي ،ص101 :
ػكيمية فػػي ال ٌشػػعر العربػػي ،محمػػد نجيػػب الػػتٌبلكم ،الييئػػة المصػرٌية العامػػة لمكتػػاب ،مصػػر،2006 ،
( )2القصػػيدة التٌشػ ٌ
ص.293 :
( )3ال ٌشكؿ كالوطاب ،ص.104 :
( )4ال ٌسابؽ ،ص.104 :

( )5عمى ويط نكر ىنا بيف ليميف ،ص.42 :
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الداللػػة ،فقػػد تػػرؾ
السػػابؽ أمػػاـ المتمقػػي بػػاب الت،كيػػؿ كاتسػػاع ٌ
تىفػ ي
ػتح تقنيػػة البيػػاض فػػي الػػنص ٌ
نصر ا﵀ لمقارئ محاكلة مؿء الصفحة التي عجز أنيف النفس عف تكممتيػا ،فالمعانػاة قتمػت الكممػات
صرح بجػرائـ القتػؿ التػي طالػت الجميػع ،فمػـ
كي ِّ
في الحناجر ،فجاء حجـ البياض يي ِّ
ممح ليذه المعاناة ،ي
ناصر الشعب الفمسطيني.
ينج منيا حتى ُّ
ي
الصحفي اإليطالي "فيتكريك أريجكني" الذم ٌ
كنجػد لمبيػاض دالالتػػو التػي باإلمكػاف أف تيقػ أر عبػر الصػمت ،فالبيػػاض عبلمػة كقػؼ تحجػػب

الحػػديث المسػػتفيض ،كتػػدلي بػػو عبػػر ف ػػاء البيػػاض الكاسػػع ،فنجػػد ىػػذا الغيػػاب الحا ػػر فػػي قػػكؿ

الصغيرة"(:)1
الشاعر في قصيدة "رؤى األم َّ
قطرةٌ من َدٍم
سقطت
ْ
صعدت
ْ
مثل رو ٍح

تعد " المساحات البي اء العمكدية مساحات سككف؛ ألنيا تي ِّ
قدـ مناطؽ منفتحة ال تشيد ٌأيػة
ٌ
()2
عمميػػة بنػػاء"  ،كىػػي صػػمت عمػػى القػػارئ أف يجعػػؿ منػػو لغػػة ،كدالالت يائبػػة يسػػتدعييا لمح ػػكر

الفعمي فتكشؼ ِّ
النقاب عف ما ىك موفي كمستكر " ،فما البياض إالٌ صمتان ،كما السكاد إالٌ صكتان"

()3

فقطػرة الػدـ التػػي انسػابت مػػف جسػد إيمػػاف حجػك الطػاىر تيشػبو قطػرات لشػيداء كثػػر ،سػقطت دمػػاؤىـ
أر ػان ،فصػػعدت كارتقػػت أركاحيػػـ عاليػان ،فجػػاء البيػػاض يوفػػي كراء ظمػػو ىػػذه الػ ِّػدماء الكثيػرة الطػاىرة
السقكط مع التجدد.
التي عكستيا لفظة " قطرة " التي تكحي بالبطء في ُّ

كق ػػد يكتس ػػح السػ ػكاد مسػ ػػاحة الكرق ػػة؛ ألف" اكتس ػػاح السػ ػكاد" تكاصػ ػػؿ ،س ػػمؾ الو ػػط،

ػ ػػيؽ

الفكاصؿ" يبرز المكقؼ االنفتاحي ،كالحاجة إلى مؿء الزماف كالمكاف ب،شياء وارج الذات ،كما يبرز

داوميػان يػتـ التعبيػر عنػو"( ،)4مػف وػبلؿ سػيطرة مكجػة السػكاد عمػى حيػز الػنص ،فيقػكؿ الشػاعر
فرايان
ٌ
في قصيدة "رغبات"(:)5
( )1مرايا المبلئكة ،ص.8 :
( )2ال ٌشكؿ كالوطاب ،ص.102 :
ػانية" ،مػػي نػػايؼ ،رسػػالة ماجسػػتير ،جامعػػة
( )3الوطػػاب ال ٌشػػعرم عنػػد ال ٌشػػاعر محمػػد حسػػيب القا ػػي "د ارسػػة نصػ ٌ
األزىر ،فمسطيف ،2001 ،ص.448 :
( )4ال ٌشكؿ كالوطاب ،ص.104 :
( )5لك ٌأنني كنت مايسترك ،ص.65 :
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الصح ار
السحاب لري ٍح ،فبل شي َ في هذ
َّ
ُخذيني ،يقو ُل َّ
ٍ
الجنون
ُخذيني ،يقو ُل
ألغنية عابرةْ
ُ

ِ
ُخذيني ،فبل شي َ في ِ
الصمت إالّ الحقيقة والعقبل ْ
مدن ّ

ٍ
ِ
العابرين
الغجر
لشعب من
ناي
ُخذوني إلى ّ
َ
الضو  ،يهتف ٌ
شر ِ
باب
هتف ح ْم ٌم لقُبَّرٍة ال ُّ
ُخذيني إلى ال ّ
ق ،ي ُ
تحب ّ
الض ْ

بقػدر امتػداد األسػطر ِّ
الشػعرية عمػى مسػتكل الصػفحة يػتقمٌص الفػراغ ،ككػ،ف الكممػات تمػتيـ

ػتعج نفػس الشػاعر بريبػات
بيػاض الصػفحة ،كتحتكيػو تحػت حػدة أنيابيػا ،كال يومػك ىػذا مػف داللػة ،ف ٌ
السكاد التي يطت الحيز األكبر مف حجـ الكرقة ،فقد اعتممٌػت فػي ذاتػو
عديدة ،أفصحت عنيا كمية ٌ

مشاعر متعددة ظيرت مف وبلؿ طكؿ السطر ِّ
الشعرم الذم امتؤل بالكممات دكنما ريبة في التكقػؼ
الممحػة لػدم نصػر ا﵀ فػي بػزكغ
عف الطمب كاإللحاح فيو ،فجاء الفعؿ " وذيني" يعكػس ىػذه الريبػة
ٌ
بارقة أمؿ؛ لتحقيؽ الحمـ األكبر.
كيقكؿ في قصيدة " الفريدو"(:)1
أقرب من ابتسامتي
دمعتي ُ
ذبح
مذ رأى
األلعاب تُ َ
َ

ِ
غار تُ ِ
ِ
الص ِ
يح
الدمع
فا
وعيون ِّ
جف ُ
حتماالت ّ
الر ْ
بالغضب و ّ

مذ رأى ال ّنسا َ عمى الحو ِ
القمصان
هن بأكمام
يمسحن دما َّ
اجز
ْ
َ

بأهداب مبتمة بر ِ
ِ
ٍ
ائحة الموت.
اليدهن
َّ
ويحم ْم َن مو

ػيطرت عمػػى الصػفحة كػػـ العػػذاب الػػذم يحممػػو الشػاعر ،كأذرفتػػو
تحمػػؿ نسػػبة السػكاد التػػي سػ ٌ
الممحػػة فػػي الحػػديث
عيػػكف الفريػػدك دمع ػان كألم ػان كحزن ػان عمػػى حػػاؿ األميػػات ،فتظيػػر حاجػػة ال ٌشػػاعر
ٌ
كامػتبلء ذاتػػو بسػ و
الصػكرة البصػرية
ػكبيا عمييػا ،كاف كانػػت ُّ
ػيؿ مػف األحاديػػث التػػي ال تتسػع الكرقػػة ليسػ ٌ

السػكداء األفقيػة ،منػػاطؽ نشػػاط يػػتـ فييػػا ومػػؽ األشػػكاؿ ،ألنيػػا
لمصػفحة تعكػػس ذلػػؾ ،فػػ" المسػػاحات ُّ
مش ٌكمة مف الحركة البانية المسجمة"(.)2

( )1لك ٌأنني كنت مايسترك ،ص.171 :
( )2الشكؿ كالوطاب ،ص.102 :
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لقػػد س ػطٌر نصػػر ا﵀ نصكصػػو ِّ
الش ػعرية مسػػتثم انر التِّقنيػػات الطِّباعي ػة الحديثػػة ،فقػػد اتوػػذ مػػف
لمدالل ػة فػػي المُّغػػة البص ػرية ،كمؤسػػط انر ليػػا ،كمػػا اسػػتودـ الف ػراغ المكػػاني الػػذم
التك ػرار شػػكبلن داعم ػان ٌ
يحمػؿ مػف ال ٌػدالالت الكثيػر ،ألف تشػكيمو يعػد "جػزءان ال يتجػ أز مػف إيقػاع القصػيدة التكػكيني إذ ىػك
مستكل إيقػاعي يفصػح عػف حركػة الػذات الداوميػة ،كيتٌسػـ بالصِّػراع بػيف مػا تمثمػو الكتابػة "المسػاحة

السكداء المحبرة " ،كما يمثٌمو الفراغ "مساحة البياض" ،كىذا ِّ
الصراع ال يمكػف أف يكػكف إال انعكاسػان

مباشػ انر أك ييػر مباشػر لمصِّػراع الػداومي الػذم يعانيػو الشػاعر ،فيقػيـ حػكا انر بػيف الكتابػة كالبيػاض،

تعبر عف نفسية الشاعر المندفعة أك اليادئة عمى المستكل
مستنطقان الفراغ كمساحتو الصامتة بحيث ٌ
البصػػرم"( ،)1فنجػػد المُّغػػة البص ػرية تتحػ ٌػدث مػػف وػػبلؿ تشػػكيؿ الف ػراغ المكػػاني كالتك ػرار فػػي قصػػيدة "
قدمان "( ،)2التي يقكؿ فييا:
خمفَهما
شمس مطفأةٌ
ٌ
خمفهما
أزمن ٌة تعوي
خمفهما العتم ُة تجري
ودروب تتطمع نحوي
ٌ

لفَ ِ
لللللللم
ِ
البلللللللللللئر

تحمػػؿ كممػػات الش ػاعر مجاىيػػؿ الحيػػاة ك ػػبابيتيا ،كتعكػػس لفظػػة "ومفيمػػا" ىػػذا المجيػػكؿ

رسػػمو قبػػؿ األسػػطر ِّ
الش ػعرية ليشػػي بمػػا أراد،
كالغائػػب ،كيسػػتكمؿ الش ػاعر ىػػذا الغيػػاب بػػالفراغ الػػذم ٌ
كلتكتمػػؿ دائػػرة المجيػػكؿ مػػف وػػبلؿ "فػػـ البئػػر" الػػذم حمػػؿ المعنػػى بػػداوؿ تجكيفػػو ،فتػػرؾ نصػػر ا﵀
مساحات كاسعة أماـ القارئ يتويميا كيممؤىا حسب أفؽ تكقعاتو.
كمف األشكاؿ البصرية التي اعتمد عمييا الشاعر في طباعة نصكصو ِّ
الشعرية نثر الكممات
عبر الصفحة ،كتعد ظاىرة " التفتيت أك التشذير أك بعثرة الكممات عمى الصػفحة مػف أبػرز مظػاىر

التشػكيؿ الػذم يميػز القصػيدة الجديػدة ،كشػكبلن مػف أشػكاؿ التجديػد الصِّػيايي كالتحريػر البصػرم
( )1االنحراؼ الكتابي ،ص.101 :
( )2شرفات الوريؼ ،ص.23 :
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كالتشػكيؿ الحرفػي ،كجػزءان مػف الثػكرة المُّغكيػة"( ،)1التػي تتحػدث باسػـ الػنص الغائػب الػذم تستح ػره
ىػػذه المُّغػػة بكػ ِّػؿ تشػػكيميا ،كتقػ ِّػدـ بػػيف يػػدم القػػارئ تصػػك انر جديػػدان يوػػالؼ الػػنمط االعتيػػادم فػػي الكتابػػة

تممس ذلؾ في قكؿ الشاعر في قصيدة "ذكرى"(:)2
كالتشكيؿ ،كنستطيع ٌ
ٍ
بغيملللللللللة
ٍ
داميللللللة
فوق كتفيي
َ
دائماً
يرجعُ أَيمول

تناثرت ييمات الكآبة عبر الصفحة كتنػاثر الغيػكـ فػي السِّػماء ،فجػاءت الكممػات منزلقػة فػي
عمكدية تكحي بالحزف المنبثؽ مف كراء عكدة أيمكؿ بمآسيو كذكرياتو الحزينػة التػي ال تينسػى،
سطكر
ٌ
فالغيكـ دائمان فػي حالػة تجػدد كاف كانػت متقطعػة ،كعػكدة أيمػكؿ بج ارحػو النازفػة ىنػا متجػددة عكسػتيا
تقطع الكممات عبر الكرقة.

لقد استثمر نصر ا﵀ فػي دكاكينػو ظػاىرة التفتيػت أك التقطيػع الكتػابي ،كىػك" تقطيػع كممػة أك

مجمكعػة كممػات إلػى أجػزاء متعػددة داوػؿ القصػيدة ،فيػك عػدكؿ بصػرم فػي طريقػة الرسػـ الكتػابي

العادم لممفردات ِّ
الشعرية ،تعبي انر عف البعد النفسػي لداللػة المفػردة المقطعػة فػي القصػيدة"( ،)3كنممػس
تكاجد ىذه التِّقنية عمى مستكل نص قصيدة " أيضاً"( ،)4التي قاؿ فييا:
للللللللللللو
كللللللللللللللللان
الملللللللللوت
ُ
رجللللللللللللبلً

( )1كليد منير ،التجريب في القصيدة المعاصرة ،ص ،ُ٨١ :نقبلن عف االنحراؼ الكتابي ،ص.91 :
( )2شرفات الوريؼ ،ص.73 :

( )3شعرٌية القصيدة القصيرة عند منصؼ المزعني ،أحمد جػار ا﵀ ياسػيف ،ص  ،ُ٨١نقػبل عػف االنحػراؼ الكتػابي،
ص.91-90 :
( )4كتاب المكت كالمكتى ،ص.75 :

249

ل..
للقتّللللللللمَللني
أيضللللللللاً
فقد جاء التشظي مف وبلؿ تكزيع نصر ا﵀ لسطره ِّ
الشػعرم كبعثرتػو

ػمف سػطكر متتاليػة،

ببلييػػة ،كيكسػػب المفػػظ اسػػتقبللية أرسػػية ،أك أفقي ػة مػػؤثرة فػػي نفػػس القػػارئ،
فػػالتقطيع " يحمػػؿ داللػػة
ٌ
النمط مف الكتابة الذم ِّ
يشكؿ معرفػة جديػدة
حيث يجعمو يثير عددان مف األسئمة عف سر اوتيار ذلؾ ٌ
تػػدىش القػػارئ ،فيػػك بيػػاض يثيػػر األسػػئمة كيػػدفع المتمقػػي لمت،كيػػؿ ،كاف التنػػاثر فػػي الس ػكاد يػػدفع إلػػى

المزيد مف التساؤؿ"( ،)1لماذا جاء استوداـ الشاعر ألسمكب الشرط الذم يفيػد اسػتحالة كقػكع الجػكاب
السػتحالة كقػػكع الشػرط ،لعمٌػو يعكػػس مػػف وبللػو مػػدل سػػيطرة المػكت كاجتياحػػو دكف مقػػدمات ،فبعثػرة
الكممات ىي بعثرة لمشاعره الم طربة أماـ إحكػاـ قب ػة المػكت عمػى

ػحيتو ، ،فعمػد إلػى" تغييػر

مسار حركة العيف عمى المسند ،تغيي انر يورؽ الوطية الم،لكفة في تقديـ أسطر الف ػاء النصػي كفػي

قراءتيا ،كاذا كػاف تكظيػؼ الشػكؿ الوطػي ييػر فاعػؿ عمػى مسػتكل داللػة الػنص بشػكؿ قطعػي ،فػإف
تكسير مسػار السػطر ِّ
الشػعرم عمػى العكػس مػف ذلػؾ مػرتبط بالسِّػياؽ النصػي ،كال يمكػف أف يفيػـ إال

مػػف ىػػذا المنظػػكر"( ،)2ففػػي ذلػػؾ ت،كيػػد عمػػى انتصػػار المػػكت فػػي معركتػػو مػػع اإلنسػػاف ،كعػػدـ قػػدرة

ب عمػػى وصػػمو،
اإلنسػػاف عمػػى مكاجيتػػو ،حتػػى كاف كػػاف المػػكت رج ػبلن يحػػارب كيقاتػػؿ كيكاجػػو لىتىغم ػ ى
فجػاء تبعثػر الكممػات يػػكحي ب ػعؼ اإلنسػاف أمػاـ ىػػذه القػكة ،كحالػة التشػتت التػػي تنتابػو حيػاؿ فكػرة

المكت التي أظيرىا مف وبلؿ الفعؿ البصرم ،كيقكؿ في قصيدة "محاربون "(:)3
صعلللللدنا
ِ
إلى ِ
الكممات
منبر
نزلنللللللا
ٍ
ٍ
رصاص
ساحة من
إلى
هتفنلللللللا
( )1الوطاب ال ٌشعرم عند ال ٌشاعر محمد حسيب القا ي ،ص.457 :
( )2ال ٌشكؿ كالوطاب ،ص.234 :
( )3شرفات الوريؼ ،ص.12 :
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الروح
إلى أن تشققت
ُ
كىنػا يظيػػر التػكازم مػػف وػبلؿ اسػػتوداـ الشػاعر لؤلفعػػاؿ الما ػية التػػي حممػػت إيقاعػان عمػػى

المس ػػتكل الصػ ػكتي ،فػ ػػ" الف ػػاء كى ػػك ي ػػنظـ العناص ػػر ف ػػي ترتي ػػب كتػ ػكاز نمط ػػي متش ػػاكؿ ،ادع ػػى
بال ركرة أي ان لمتعة العيف كايبلعيا بالنظر إلى الشيء ،بحيث تكازم لذة العػيف لػذة األذف ،كمتعػة
االستماع متعة النظر"( ،)1فتحدث مف األثر ما ال تحدثو التِّقنيات الكتابية األورل.
ػاء ذا مسػػاحة ال متناىيػػة ،يمػػؤل الشػاعر منػػو الحيػػز
تيشػػكؿ الصػفحة أمػػاـ بصػػر الشػاعر ف ػ ن
الذم يناسبو ،كبالييئة التي يريد كيرت ي ،فبل تغدك عممية الكتابة " تنظيـ لؤلدلة عمى أسطر أفقية

متكازيػة فقػط "( ،)2بػؿ تصػبح " تكزيػع بيػاض كسػكاد عمػى مسػند ىػك فػي عمػكـ الحػاالت الكرقػة"(،)3
ػكب الف ػػاء الوطػػي ب،بعػػاده الموتمفػػة مػػف الحػػركؼ كتنظػػيـ الكممػػات
كىكػػذا يحػػاكؿ نصػػر ا﵀ ٍ
أف يجػ ى
عمػػى الصػ ػفحة ،كتكزيػػع البي ػػاض كالس ػكاد بم ػػا يتناس ػػب كرؤيتػػو ،كىػ ػذا يت ػػح م ػػف قكلػػو ف ػػي قص ػػيدة

"خسارة"(:)4

..وحاولت
ُ
ترتيب
َ
يومي
.........
فبعثرت
ُ
قملللللللللللبي
تحمػؿ ِّ
النقػاط فػي بدايػة المقطػع أفعػاالن كمشػاعر يابػت صػكرتيا عػف المشػيد ،فػيبلحظ أف

الفراغ المنقٌط يعبر عف حالة تكتر الشاعر إزاء فعمي المحاكلة كالبعثرة ،إذ بينيما فسػحة مػف الكقػت
عبر في الحقيقة إالٌ عف
عبر عف صمت بيف مرحمتي البدء كاالنتياء ،ىذا إذا عرفنا أف الشاعر ال يي ٌ
تي ٌ
طكفػاف ذاتػو ،كقػد يعبػر الفػراغ المػنقٌط عػف المسػككت عنػو الػذم يعمػد المتمقِّػي إلػى اسػتكمالو

( )1ال ٌشكؿ كالوطاب ،ص.137 :
السابؽ ،ص103 :
(ٌ )2
السابؽ ،ص103 :
(ٌ )3

( )4شرفات الوريؼ ،ص14 :
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بمويمتػػو"( ،)1كلعمٌػػو المحاكلػػة المسػػتمرة التػػي بػػاءت بالفشػػؿ التػػي نممسػػيا مػػف حػػرؼ العطػػؼ "ال ػكاك"،

تنـ عف األلـ كشدة المعاناة التي بعثرت قمػب الشػاعر كصػرح بيػا،
فكانت بعثرة الكممات عمى الكرقة ٌ
فجاءت ىيكمية الكتابة تي ِّ
ؤكد ذلؾ ،كتكشؼ عف دالالت موتمفة يتممسيا القارئ بالبصر قبؿ القراءة.

الدواوين ِّ
ثانياً -الخطوط في َّ
عرية
الش َّ

تي ِّ
جمالياتيا كمعانييا كمرامييا المتعػددة،
شكؿ الوطكط أداة تتجسد مف وبلليا المُّغة ،فتعكس
ٌ
كتحمؿ في كعائيا رسائؿ متعددة ،نقرأىا عبر أنكاع موتمفة مف الوطكط التي تمثِّؿ" ىندسة ركحانية

نفذت بآلة جسمانية ،ىي اليد البشرية "( ،)2فيي عمـ كفف كابداع.

كال يعد الوط بحركفو كتشكيبلتو مجرد رسـ ككتابة عمى جسد الكرؽ ،كانما ىك فف كعمـ في
آف كاحػػد ،لػػو أيصػػكلو كقكاعػػده كمعػػاييره التػػي تتعمػػؽ بمعرفػػة الوطػػاط ببنيػػة المُّغػػة العربيػػة كم ػدلكليا

أف يكػكف شػكبلن ،يعتبػر كاألسػمكب معطػى سػيككلكجيان ذاتيػان
الحرفي إف لـ يكف ٌ
الداللي ،فالوط " قبؿ ٍ
ال ينفصػػؿ عػػف صػػاحبو ،ىػػذا األويػػر ي ػػمنو عػػف كعػػي أك بدكنػػو ببليتػػو الواصػػة كامكاناتػػو الفنيػػة
الذاتي ػة ،ليػػذا فػػإف عمػػؿ الوطػػاط فػػي الػ ٌػنص لػػيس عم ػبلن محايػػدان ،إن ػو يمػػنح الػػنص مػػف شوصػػيتو
كثقافتو ،يمنحو أسمكبو الواص"( ،)3الذم ِّ
يتشكؿ بتش ٌكؿ رسـ حركفو.
ال يقػػؿ الوػػط فػػي أىميتػػو كقيمتػػو الفنيػة عػػف بػػاقي الفنػػكف الجميمػػة "كالرسػػـ ،كالػػنقش كالحفػػر،

كالتصكير ،كلو أيراض تربكية متعددة في جعؿ الكتابة كا حة في القراءة كالمعنػى ،كتنميػة اإلدراؾ
البصرم ألشكاؿ الحركؼ كالكممات ،كتربية عدد مف القدرات الفنية كالعقمية كادراؾ الجماؿ ،كصػحة

الحكـ ،كدقة المبلحظة ،كقػكة االنتبػاه ،كحسػف الػذكؽ ،كتكػكيف الكثيػر مػف العػادات الحسػنة"( ،)4التػي
يثقميا كيعمقيا الوط الجميؿ ،فػ" المككف الوطي لمنص يمنح لممتمقي إمكانية مباشرة قراءتو كوطػاب
لغكم مكتكب استنادان إلى معرفة مفتر ة بالمُّغة كبرسـ الوط المقدـ"(.)5
يكتسػػب تنكيػػع الوطػػكط أىمي ػة فني ػة كجمالي ػة كبي ػرة ،كذلػػؾ مػػف وػػبلؿ القػػكة البص ػرية التػػي

يفر ػػيا عمػػى القػػارئ بمفػػت انتباىػػو كجذبػػو كنقػػؿ تفكي ػره مػػف مكقػػؼ إلػػى مكقػػؼ آوػػر ،ف ػػ" الف ػػاء
( )1ينظر :االنحراؼ الكتابي ،ص104_103 :
فعالية برنامج قائـ عمى الذكاء البصرم لتنمية ميارة وط النسخ العربي لػدل الطالبػات المعممػات بمرحمػة التعمػيـ
(ٌ )2
األساسي بجامعة األقصى ،ىاني صرصكر ،رسالة ماجستير ،جامعة األزىر ،يزة ،2013 ،ص.21 :
( )3ال ٌشكؿ كالوطاب ،ص.272 :
فعالية برنامج قائـ عمى الذكاء البصرم لتنمية ميارة وط النسخ العربي ،ص..17 :
(ٌ )4
( )5ال ٌشكؿ كالوطاب ،ص.256 :
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الوط ػػي مس ػػاحة مح ػػددة ،كف ػػاء موت ػػار ،كداؿ بمج ػػرد أف تت ػػرؾ حري ػػة االوتي ػػار لمشػ ػوص ال ػػذم
يكتب"( ،)1فيومؽ مف كتاباتو عكالـ يسبح فييا ذىف القارئ ،مستمتعان بما يشاىد كيقرأ.

إف المتتبػػع ألعمػػاؿ نصػػر ا﵀ الش ػػعرية يبلحػػظ أنيػػا جػػاءت مكتكب ػػة بوػػط النسػػخ ،كال يج ػػد

الداللػة مػا يماثػؿ
تنكيعان لموطكط المستودمة فييػا ،فيػؿ ييػاب األنػكاع األوػرل مػف الوطػكط لػو مػف ٌ
ح كرىا .
لقد رسـ الشاعر حركفو في دكاكينو ِّ
الشعرية بوط النسخ لما يتٌسـ بو ىذا الوط مف الك كح
كس ػػيكلو القػ ػراءة كال ػ ُّػذيكع كاعتم ػػاد مجم ػػؿ الكتاب ػػات عمي ػػو ،كلعػ ػ ٌؿ اس ػػتوداـ الشػ ػاعر لش ػػكؿ كاح ػػد م ػػف

الوطػػكط ييعػػزل " كاوتيػػار جمػػالي مػػف لػػدف منػػتج الوطػػاب كمنج ػزه ،ككإحالػػة ِّ
بالنسػػبة لممتمقػػي الػػذم
يوت ػػزف ف ػػي ذاكرت ػػو معرف ػػة قبمي ػػة بي ػػذا الشػ ػكؿ ،ألف الع ػػيف ال يمك ػػف أف تتج ػػرد م ػػف ألفتي ػػا الذكقيػ ػة

لؤلص ػكات ،كالػػركائح ،كاألذكاؽ ،ىػػذه األلفػػة تحكػػـ فػػي أيمػػب األحيػػاف تعاممنػػا مػػع األشػػكاؿ الجديػػدة،
فعمى

كئيا كمعرفة كتجربة كممارسػة موتزنػة أم كمعرفػة ومفيػة ،نقػكـ بتفسػير المسػتجدات ،فتعػكد

أف صادفناه ،لممقارنة كالبحث عف تفسػير معػيف لمشػكؿ الجديػد"(،)2
بنا الذاكرة إلى نمكذج شبيو سبؽ ٍ
فاوت ػػار نص ػػر ا﵀ وطػ ػان اعت ػػاده بص ػػر الق ػػارئ ،كتع ػػكد عم ػػى الكتاب ػػة األنيق ػػة كالمبلئم ػػة الت ػػي تىص ػ ُّ
ػؼ
ػكؿ كا ػ وػح كتتػػرؾ مسػ و
الحػػركؼ كالكممػػات عمػػى السػطر بشػ و
ػافات معقكلػ وػة بينيػػا ممػػا يزيػػد مػػف جمػػاؿ
تناسقيا.

لقػػد طغػػى ىػػذا الوػػط عمػػى أعمػػاؿ نصػػر ا﵀ ِّ
الش ػعرية ،إالٌ أن ػو نػ ٌػكع فػػي تشػػكيؿ ىػػذا الوػػط
كسمكو ،فنجد الوط تتدرج ما بيف الوط العػادم كالغػامؽ ،ليح ٌػكؿ حيػاة الػنص إلػى صػراع حػاد بػيف

الوػط كالفػراغ ،كالسػكاد كالبيػاض ،كيجػذب انتبػاه القػارئ كيقتػؿ الرتابػة كالممػؿ الػذم قػد يعتريػو ،فػنممح
ىذا التنكيع في قكلو في قصيدة " في حديثها عن دمنا"(:)3

سود
فرسان ْ
ٌ
معبود
عبد أو
ْ
ال يعرفهم ٌ
جا وا في ا ِ
ِ
ِ
الغامض
لميل
كغموض األشبل ْ
األرض
سحبوا من تحت ضموعي
َ
الرب
ومن فوقي أغطي َة ِّ

( )1ال ٌشكؿ كالوطاب .103 ،
( )2السابؽ ،ص.234 :

( )3بسـ األـ كاالبف ،ص.19 :
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تتصػػارع عمػػى مسػػتكل الصػفحة نسػػبة البيػػاض كحجػػـ السػكاد الػػذم مثٌمػػو الوػػط الغػػامؽ الػػذم

الداللة كتقكيتيا ،فيمكف رصد مكقفيف يمثٌميما الوط "مكقؼ انفتاح في
كيسيـ في إثراء ٌ
يكتنؼ الكرقة ي
حالػػة ىيمنػػة الس ػكاد ،كمكقػػؼ انط ػكاء فػػي حالػػة ىيمنػػة البيػػاض"( )1فجػػاء الوػػط بقتامتػػو يعكػػس قسػػكة

المحتؿ كسكاده ،كعمؽ التجربة التي ييعبِّر عنيا الشاعر ،فساىـ الوط كتشكيمو في إبراز المعنى.

كتتجػػاذب عمميػػة الكتابػػة لػػدل الشػاعر التنكيػػع فػػي التِّقنيػػات الطِّباعيػة مػػا بػػيف الوػػط الغػػامؽ

كالغامؽ جدان ،كنجد ذلؾ في قصيدة " يوميات"

()2

التي يقكؿ فييا:

ِ ِ
غير
في
القدس يرس ُم ّ
الص ْ
نور
كنيس ًة وحائطاً من ْ
ِ
غير مسجداً
ويرس ُم ّ
الص ُ

ومنب ارً من ٍ
ود ْو ْر
ذهبُ ..

ِ
ِ
الر ِ
ِ
هور
بائعات
اح،
ويرس ُم ُّ
مان و ّ
الس ّي َ
الز ْ
الموز و ّ
ِ
ويرس ُم ابتسام ًة صغيرةْ
ِ
صفور!
الع
عمى فَم ُ
ْ
لموػػط الغػػامؽ دكره فػػي رسػػـ أحػػبلـ الصػػغير كأمنياتػػو ،كتشػػكيؿ معػػالـ يكمياتػػو التػػي يتويميػػا

كيثبتيا بالرسـ قبؿ الكبلـ في ذات القصيدة بقكلو:
فيظيرىا ي
يمر في الجو ِ
ي
وحينما ُّ
ار عسكر ْ

ِ
يرس ُم ُي

ويرسم انفجار ِ
ِ
بيتي
َ
ُ

َّوي
الصر َ
اخ والد ْ
الحطام و ّ
َ
لقػػد أس ػيـ الوػػط كحجمػػو كدرجػػو لكنػػو فػػي رسػػـ الػػنص ،كتحديػػد أبعػػاده ،فكػػ،ف الوػػط الغػػامؽ
إشارة تنبيو كتنكيو مف الشاعر لمت،مؿ كالكقكؼ عند ىذا النص ،كقراءة مفرداتو كالتعمؽ في مدلكالتو،

( )1ال ٌشكؿ كالوطاب ،ص.102 :
( )2عمى ويط نكر ىنا بيف ليميف ،ص.175 :
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فقػػد مث ػؿ التنكيػػع فػػي شػػكؿ الوػػط بػػؤرة اسػػتقطاب لمقػػارئ ،لمفػػت االنتبػػاه كتكجيػػو االىتمػػاـ مػػف وػػبلؿ
الفعؿ البصرم نحك النص.

إف " الوػػط فػػي حػػد ذاتػػو رحمػػة ممتعػػة ،فػػي تنكعػػو ،كانف ارجػػو ،كانثنائػػو ،لكػػف الوػػط فػػي نفػػس

الكقت يصؼ جسمان بصرٌيان أك مجردانِّ ،
يحدد مساحة ،أك كتمة ذات حجـ ،بذلؾ فإف الوػط يعتبػر فػي
()1
يقاعيػػة ت،و ػػذ قيمتي ػػا مػػف ِّ
النظ ػػاـ االيق ػػاعي
حػػد ذات ػػو كسػػيمة لمبن ػػاء التش ػػكيمي"  ،كػػذلؾ ى ػػك" رحم ػػة إ ٌ
()2
وطية تبػيف
المت مف في ىذه ِّ
الرحمة ،كىك نظاـ أساسو التنكع"  ،فالكثير مف الفنانيف ترككا رسكمان ٌ
وطية مثيرة.
مقدرتيـ في التٌعبير عف تمؾ االيقاعات بصكرة ٌ

اعتباطيان بؿ بذكاء حاد ،يجػذب متمقيػو
ت،سيسان عمى ما سبؽ ال ي،تي اوتيار الشاعر لعتباتو
ٌ
الريادم في
إليو جذبان جميبلن مشكقان ،يدفع بو بمطؼ إلى أعماؽ العمؿ األدبي ،فتمعب العتبات الدكر ِّ
اص ػػطياد الق ػػارئ بش ػػباؾ العش ػػؽ المغم ػػؼ ب ػػ،لكاف موتمف ػػة م ػػف الجم ػػاؿ ،كى ػػذا م ػػا نج ػػده ف ػػي التِّقني ػػات

السػكاد كاوتيػػار نػػكع الوػػط الموتػػار ،كػػؿ ىػػذا ال يػػ،تي عبثػان كىػػد انر بػػؿ
الطِّباعيػة كصػراع البيػػاض مػػع ِّ
لغايات منفعية كقيمة ثرية تيستنفد كمٌيا في ودمة النص األصمي.

( )1أسرار الفف التٌشكيمي.28-27 ،
( )2السابؽ :ص.28 :
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خاتمة

فػػي وتػػاـ رحمػػة العتبػػات ،توػػتـ الباحثػػة مقاربتيػػا ليػػذه الع ػكالـ العتباتيػػة النصػػية بجممػػة مػػف

الثِّمار النا جة التي اقتطفتيػا مػف أشػجار العتبػات النصػية المثمػرة ،متحممػة عػبء القصػكر كقطػؼ
ػج منيػا عمػى يفمػة منيػا ،كحسػبيا أنيػا محاكلػة سػعت مػف وبلليػا إلػى لفػت النظػر إلػى كركميػا
الف ٌ
كتنكعيػػا كثرائيػػا بمػػا ل ػ ٌذ كطػػاب ،كقػػد انتيػػى بيػػا ىػػذا التٌط ػكاؼ إلػػى مجمكعػػة مػػف النتػػائج ح ػػرت
ٌ

كالتٌالي:

 .1العتبػات النصػية مممػػح بػارز فػي النقػػد الحػديث ل ٍػـ تىنػ ٍػؿ اىتمامػان كا ػحان يتسػػاكل مػع فعاليتيػا
ػب دك انر بػػار انز فػػي
مػػف ذم قبػػؿ ،كتىكمػ يػف أىميتيػا ككني ػا المنتج ػة لمعظػػـ دالالت الػػنص ،كتمعػ ي
النصكص ِّ
فيـ م اميف ُّ
الشعرية ،كفؾ مغاليقيا.

ً
بمجمكعيا نصكصػان مكازيػة لمػنص اإلبػداعي ىسػاىمت متػآزرة مػع
 .2لقد ىشكمت العتبات النصية
النص في اإلجابة عف التٌساؤؿ القائـ ،ما الذم ىيجع يؿ مف النص عمبلن أدبيان .
ً
ػمية ىامش ٌػية ،بػؿ عػامبلن
ٍ .3لـ ت،ت العتبات النصية في العمؿ اإلبداعي زينة أك ترصػيعان أك تس ٌ
كمػؿ
مػف عكامػؿ الت،سػػيس كالبنػاء المعمػارم لمػػنص؛ ألٌنيػا تىص ي
ػؼ كتىقػػكؿ كتحجػب كتيظيػر كتي ٌ
باب التٌ ً
،كيؿ أماـ القارئ كتدعكه لمتمحيص كالت،مؿ.
كتيحفٌز كتيغرم كتىفتح ى
 .4لـ ً
ي،ت اوتيار الشاعر لعتباتو اعتباطيان بؿ بذكاء حػاد ،كلغايػات منفعيػة كقيمػة ثريػة تيسػتنفد
كمٌيا في ودمة النص األصمي.

 .5يتكش ػػؼ م ػػف و ػػبلؿ دكاكي ػػف الشػ ػاعر س ػػعة ثقافت ػػو ،كعم ػػؽ وبرت ػػو ب،سػػرار الحي ػػاة كوباياى ػػا،
كاحساسػػو الكبيػػر بيمػػكـ شػػعبو ،كحممػػو لق ػػية كطنػػو ،كركح االنتمػػاء إلي ػو ،كالمعانػػاة بسػػبب
ياعو ،فيك منا ؿ كطني مثٌؿ حالة فريدة في الكتابة كاالبداع.

 .6امتمكػػت العتبػػات النصػػية مقصػػديتيا الواصػػة بيػػا؛ باعتبارىػػا معمػػا انر فني ػان قػػاد انر عمػػى إنتػػاج
لمنص ػػكص ،كمنبي ػػات تيرشػ ػ يػد الق ػػارئ بالمسػ ػ ً
كمق ػػدمات حقيقيػ ػػة ُّ
ػالؾ
المعن ػػى كتنكي ػػع ٌ
ي
الداللػ ػػة ،ي
الغام ة.
فص ػ ػؿ ،كلم ػ ػح
 .7ج ػ ػاء العن ػ ػكاف بمثابػ ػػة أيقكنػ ػػة داٌلػ ػػة؛ حيػ ػػث أكجػ ػػز م ػ ػػمكف الػ ػػنص دكف أف يي ِّ
بمكنكناتػو دكف أف ييفصػح ،كشػكؿ جسػ انر لمعبػكر إلػى ثنايػا الػنص ِّ
الشػعرم فاتحػان أمػاـ القػارئ

يفسر اىتماـ الشاعر باوتياره كعنايتو
باب الت،كيؿٌ ،
كمحف انز لو الكتشاؼ الم مكف ،كىذا ما ٌ
الفائقة بإحداث تكافؽ بينو كبيف النص.

 .8انفتحػػت داللػػة العن ػكاف عم ػػى العصػػر الػػذم ك ػػعت بػػو فعبػػرت ع ػػف ركحػػو ،ككشػػفت ع ػػف
تجمياتو ،فغدا العنكاف إشارة دالة مكحية ،تفاعمت مع مجاالتو الدالة المتعددة.
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كيػزيح المِّثػاـ
عمػا ىػك متعػارؼ عميػو ،ي
 .9جاء ديكاف " المطػر فػي الػداوؿ" يحمػؿ داللػة مغػايرة ٌ
عف الجريمة الشنعاء التي اقترفتيػا عمػاف بحػؽ الفمسػطيني ،كيكشػؼ عػف ك ِّػـ ال ػحايا التػي
راحت جراء ىذه المجزرة ،فمثؿ ِّ
الديكاف ردة فعؿ ناقمة ،كمحاكلة جادة لكشػؼ المسػتكر أمػاـ
عيف القارئ ،كوطكة جريئة حياؿ الكاقع العربي الذم نكؿ بفمسطيف كشعبيا.

كيساند ديكاف" المطر فػي الػداوؿ" قمبػان كقالبػان ،فجػاء
 .10جاء ديكاف " نعماف يسترد لكنو" ييعا د ي
مكمبلن لفكرتو ،يعكس العدكاف الغاشـ د الفمسطيني الميجر.
النصػػكص ِّ
قكي ػة ارتبطػػت أشػػد االرتبػػاط بمػػتف ُّ
الش ػعرية ،فػػي
 .11لقػػد مثٌػػؿ ح ػػكر اإلىػػداء داللػػة ٌ
حػػيف حمػػؿ ييابػػو داللػػة أقػػكل مػػف الح ػػكر ،حمػػؿ رسػػائؿ نصػػر ا﵀ الصػامتة لمقػػارئ يقػػكؿ
فييا ال ييرؾ يستحؽ.

اومية مع
 .12شكؿ االستيبلؿ نقطة التماس الحقيقية الكاصمة بيف العنكاف الوارجي كالعناكيف الد ٌ
الػ ٌػنص ،فالجممػػة أك الكممػػة التػػي يبػػدأ بيػػا الشػػاعر ىػػي لػػب التجربػػة ِّ
الشػػعرية فػػي الػػنص ،فػػي
أف ييابيا في بعض الدكاكيف جاء لغايات ميمة في ذىف الشاعر.
حيف ٌ
قدمت مطالع القصائد إجابات شافية ِّ
لكؿ التساؤالت التي يطرحيا الػنص كالقابعػة فػي ذىػف
ٌ .13
عمؽ أفؽ تكقعاتو ،فكانت المطالع مقدمات ُّ
لمنصكص.
القارئ فقد جاءت لتييدم حيرتو ،كتي ٌ
 .14احرهتتد انجًهتتح االستتًٍح انُكتتٍة األكثتتر يتتٍ ن ًتتانً دٔأٌتتٍ َكتتر ه ،يًتتا أظيػػر مكىبػػة

الش ػاعر فػػي وصكصػػية اسػػتوداميا ،كمقصػػديتو الكا ػػحة مػػف كراء اوتيارىػػا ،فقػػد ستتاَذخ
انرركٍةٔٔ ،سعد ان ّذالنحٔ ،أٔحد تحانح انثثاخ ٔانركٕد فً انٕاقع انعرتً.
ثم ػػة عبلق ػػة كطي ػػدة ب ػػيف عن ػػاكيف ال ػػدكاكيف الوارجي ػػة كالقص ػػائد الداومي ػػة ،مم ػػا يش ػػعر الم ػػرء
ٌ .15

يصب في ودمة النص.
بالتناسؽ مع م مكنيا ،كمدل االرتباط القائـ بينيما الذم
ٌ
رؤية الشاعر ِّ
صي في النص ِّ
لمشػعر كلمػنص
 .16لقد تنكع الف اء الن ِّ
الشعرم المعاصر بحسب ٌ
الشػػعرم ،فقػػد نجػػح نصػػر ا﵀ فػػي دكاكينػػو ِّ
ِّ
الش ػعرية فػػي نقػػؿ الػػنص مػػف التمقػػي عػػف طريػػؽ

صػ ػي ف ػػي بن ػػاء ِّ
الشػ ػعر
السػ ػماع إل ػػى التمق ػػي ع ػػف طري ػػؽ البص ػػر فق ػػد أسػ ػيـ دكر الف ػػاء الن ِّ

المعاصر.

تميػ ػ ػ ػزت رس ػ ػ ػػكمات نص ػ ػ ػػر ا﵀ بوصكص ػ ػ ػػية المعالج ػ ػ ػػة ،حي ػ ػ ػػث ارتبط ػ ػ ػػت ارتباطػ ػ ػ ػان كثيقػ ػ ػ ػان
ٌ .17
السمطة ب،ف تكػكف عتبػة تصػؿ الوػارج بالػداوؿ فػي تمػايز كا ػح
بالمك كعات ،مما وكليا ٌ
الدالالت الغائبة الحا رة.
ييثرم النص بالعديد مف ٌ
 .18جم ػػع الشػ ػاعر ب ػػيف الرس ػػـ كالكتاب ػػة المُّغكي ػػة ،كق ػػد أ ارد م ػػف كراء ذل ػػؾ زي ػػادة دالالت ال ػػنص
بصػريان ،فمجػػكء الشػاعر إلػػى األسػػمكب الػذم يتبٍمػكر فػػي صػػمة الرسػػـ كالكتابػػة المُّغكيػػة ،كسػػيمة
لجذب القارئ الذم لو مكقؼ مف ِّ
الشعر المعاصر.
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نصػي ،كاحالػة
 .19ال تق ٌؿ عتبة اليكامش أىمية عف ييرىا مف العتبات لما تت ٌمنو مف وطػاب ٌ
مرجعية ،إلى جانب استحقاقيا كبجدارة أف تككف عتبة دوكؿ إلى النص .
ٌ
 .20ومق ػػت لكحػ ػػة الغػ ػػبلؼ عتب ػػات نصػ ػػية أمػ ػػاـ الق ػػارئ ،كق ػػدمت ل ػػو فرص ػػة الس ػػتكناه المقػ ػػركء

الداللية.
فمزجت بيف قدرتيا الجمالية ك ٌ
كالمرسكـ ٌ
الريادم كعتبػة نصػية تىجعػ يؿ مػف الػنص عمػبلن أكثػر قابميػة لمتػداكؿ بنػاء عمػى
 .21لمطِّباعة دكرىا ِّ
ساعده عمى تمقي النص كاستيبلكو،
كفر لممتمقِّي مجاالن يي ي
تقنياتو الكتابية ،كمف ناحية أورل تي ي
كمف ثـ إنتاجو مف جديد مف وبلؿ بناء عبلئؽ تكاصمية معو عف طريؽ القراءة البصرية.
 .22لقد أحسف نصر ا﵀ الربط بيف عتبات دكاكينو ،مما يي ِّ
اع تماـ الكعي بما
ؤكد لنا أف الكاتب ك و
يكتب ،فقد جعؿ عتباتو تتآزر كتنسجـ؛ لتؤدم ما ك عت مف أجمو مف أىداؼ.

ال تعنػػي واتمػػة ىػػذا البحػػث نيايػػة أك يمق ػان ألب ػكاب العتبػػات ،فك ػ ٌؿ بػػاب ومفػػو أب ػكاب مكاربػػة
تحتاج مف يفتحيا عمى مصراعييا؛ لتدوؿ شمس البحث إلييا ،فك ٌؿ عتبة تحتػاج مػف الجيػد الكثيػر،

فكيؼ بعتباتي ىذه مجتمعة في دراسة كاحدة ،فما كاف كقكفي ىنا إالٌ عمى عتبات العتبػات فال ُّػدوكؿ

إلى قمب الدار ليس باألمر الييف ،كلع ٌؿ نياية عتباتي ىذه ىي بداية عتبات أورل في مكاف آور
كزماف آور.
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املصادر واملراجع

أوالً – المصادر

المصادر والمراجع

 .1بسػػـ األـ كاالب ػػف ،إب ػراىيـ نص ػػر ا﵀ ،ط ،1الػػدار العربي ػػة لمعمػػكـ ناش ػػركف ،بيػػركت /لبن ػػاف،
.2010

النػػام ،إب ػراىيـ نصػػر ا﵀ ،ط ،1المؤسسػػة العربيػػة ِّ
لمد ارسػػات كالنشػػر ،بيػػركت /لبنػػاف،
 .2حج ػرة ٌ
.2007
 .3شػ ػرفات الوري ػػؼ ،إبػ ػراىيـ نص ػػر ا﵀ ،ط ،1المؤسس ػػة العربي ػػة ِّ
لمد ارس ػػات كالنش ػػر ،بي ػػركت/
لبناف.1997 ،

 .4عم ػػى و ػػيط ن ػػكر ىن ػػا ب ػػيف ليم ػػيف ،إبػ ػراىيـ نص ػػر ا﵀ ،ال ػػدار العر ِّبي ػػة لمعم ػػكـ ناش ػػركف ،ط،1
لبناف/بيركت.2012 ،

 .5الفتى النير...كالجنراؿ " الحكاريػات" ،إبػراىيـ نصػر ا﵀ ،ط ،1دار ُّ
الشػركؽ لمنشػر كالتٌكزيػع،
عماف /األردف.1987 ،

 .6ف ػػيحة الثعم ػػب ،إبػ ػراىيـ نص ػػر ا﵀ ،ط ،1دار ال ٌش ػػركؽ لمنش ػػر كالتكزي ػػع ،عم ػػاف ،األردف،
.1993
 .7كتاب المكت كالمكتى ،إبراىيـ نصر ا﵀ ،ط ،1المؤسسة العربية ِّ
لمد ارسػات كالنشػر ،بيػركت،
.1998

 .8ل ػػك ٌأنن ػػي كن ػػت مايس ػػترك ،إبػ ػراىيـ نص ػػر ا﵀ ،ال ػػدار العربي ػػة لمعم ػػكـ ناش ػػركف ،ط ،1لبن ػػاف/
بيركت.2009 ،

 .9مرايا المبلئكة ،إبراىيـ نصػر ا﵀ ،ط ،1المؤسسػة العربيػة ِّ
لمد ارسػات كالنشػر ،بيػركت /لبنػاف،
.2001

 .10المطػػر فػػي الػػداوؿ ،إب ػراىيـ نصػػر ا﵀ ،ط ،1المؤسسػػة العربيػػة ِّ
لمد ارسػػات كالنشػػر ،بيػػركت،
.1982

 .11نعمػػاف يسػػترد لكنػػو ،إب ػراىيـ نصػػر ا﵀ ،ط ،1المؤسسػػة العربيػػة ِّ
لمد ارسػػات كالنشػػر ،بيػػركت،
.1984

ثانياً -الكتب

 .1أحدث الطرؽ لتعميـ الوطكط العربية ،أحمد صبرم زايد ،ابف سينا لمطبع كالنشر كالتكزيع،
القاىرة /مصر ،د.ت.

 .2األدب كفنكنو" دراسة كنقد" ،عز ِّ
الديف إسماعيؿ ،ط ،6دار الفكر العربي.1967 ،
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 .3أس ارر الفف التشكيمي ،محمكد البسيكني ،ط ،2عالـ الكتب ،مصر.1994 ،
 .4الببلية كاألسمكبية ،محمد صبلح أبك حميدة ،ط ،2دار المقداد لمطِّباعة ،يزة ،فمسطيف،
.2009

 .5بنية النص السردم" مف منظكر النقد العربي" ،حميد لحمداني ،ط ،3المركز الثقافي العربي
لمطِّباعة كالنشر كالتكزيع ،الدار البي اء ،بيركت.2000 ،
 .6البياف كالتبييف ،عمرك بف بحر الجاحظ ،تحقيؽ :عبد السبلـ ىاركف ،ج ،1ط ،5الوانجي
بالقاىرة.1985 ،

 .7تاريخ الكتابة ،محمد سميماف ،منشكرات ك ازرة اإلعبلـ ،ط ،1راـ ا﵀ /فمسطيف.1999 ،

 .8تاج العركس مف جكاىر القامكس ،الزبيدم :منشكرات دار مكتبة الحياة ،بيركت /لبناف،
مج ،8ج ،8د.ت.

 .9تراجيديا المكت في ال ٌشعر العربي المعاصر ،عبد الناصر ىبلؿ ،ط ،1منتدل سكر
األزبكية ،مركز الح ارة العربية ،القاىرة.2005 ،
 .10تشريح النص ،مقاربات تشريحية لنصكص شعرٌية معاصرة ،عبد ا﵀ الغذامي ،ط ،2المركز
الثقافي العربي ،الدار البي اء/المغرب.2006 ،
 .11تفسير القرآف العظيـ ،إسماعيؿ القرشي ،ط ،4ج ،4دار إحياء الكتب العربية ،د.ت.

 .12التمقِّي كالسياقات الثقافية :بحث في ت،كيؿ الظاىرة األدبية ،عبد ا﵀ إبراىيـ ،ط ،1دار
الكتاب الجديدة المتحدة ،بيركت ،لبناف.2000 ،

الركاية المصرية المعاصرة ،محمكد الحسيني ،الييئة العامة لقصكر الثقافة،
 .13تيار الكعي في ِّ
مصر.1997 ،

السيمياء ،عادؿ فاوكرم ،ط ،1دار الطميعة لمطِّباعة كالنشر ،بيركت ،لبناف،
 .14تيارات في ِّ
.1990

الركاية كالدراية مف عمـ التفسير ،محمد الشككاني ،ط ،1ج ،5دار الوير
 .15الجامع بيف ٌ
فني ٌ
لمطباعة كالنشر ،بيركت.1991 ،
 .16الجامع ألحكاـ القرآف ،القرطبي ،ج ،7دار إحياء التراث العربي ،بيركت /لبناف.1985 ،

الفنية ،محمد حسيف جكدم ،ط ،2دار المسيرة لمنشر كالتكزيع
 .17الجديد في الفف كالتربية ٌ
كالطِّباعة ،عماف.1999 ،

 .18جكاد سميـ الفناف كايوركف ،دراسة نقدية تحميمية لفف جكاد سميـ ،شاكر حسف آؿ سعيد،
ط ،1دار ُّ
الشؤكف الثقافية العامة ،آفاؽ عربية ،العراؽ.1991 ،
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السيد احمد الياشمي ،ط ،6دار الكتب العممية،
 .19جكاىر الببلية في المعاني كالبياف كالبديعٌ ،
بيركت /لبناف ،د.س.
 .20الحممة الصميبية عمى العالـ اإلسبلمي كالعالـ ،أمريكا تاريخ مف الغزك كاإلرىاب" رصد
لمسياسات األمريكية تجاه أعدائيا عمى مدل تاريويا" ،يكسؼ العاصي الطكيؿ ،ج ،3ط،1
ِّ
صكت القمـ العربي لمنشر كالتكزيع ،مصر.2009 ،

 .21الحيكاف ،عمرك بف بحر الجاحظ ،تحقيؽ :فكزم عطكم ،ط ،2دار صعب ،بيركت/لبناف
.1978

الديف أبى بكر عمي الحمكم ،شرح عصاـ شعيتك ،ج،1
 .22وزانة األدب كياية األرب ،تقي ٌ
منشكرات دار مكتبة اليبلؿ ،بيركت/لبناف ،د.س.

 .23الوصائص ،أبك الفتح عثماف بف جني ،تحقيؽ :محمد عمى النجار ،ج ،3بيركت /لبناف.
 .24الوط العربي لمناشئة ،محمد سعيد الصكار ،منشكرات دار الساقي ،لندف.1988 ،

الجبكرم ،دار الغرب اإلسبلمي ،ط ،1بيركت/
 .25الوط كالكتابة في الح ارة العربية ،يحيي ٌ
لبناف.1994 ،

 .26الوطيئة كالتكفير ،عبد ا﵀ الغ ٌذامي ،منشكرات النادم الثقافي ،جدة ،السعكدية ،ط،1
.1985

الغ ٌذامي ،ط،6
 .27الوطيئة كالتكفير :مف البنيكية إلى التشريحية ،نظرية كتطبيؽ ،عبد ا﵀ ى
المركز الثقافي العربي ،الدار البي اء ،المغرب.2006 ،

 .28دراسات في النقد األدبي الحديث ،محمد صبلح أبك حميدة ،سمسمة إبداعات
فمسطينية" ،"18ط ،1فمسطيف.2006 ،

 .29دركس في السِّيميائيات ،حنكف مبارؾ ،ط ،1دار تكبقاؿ لمنشر ،الدار البي اء ،المغرب،
.1987

 .30دالئؿ اإلعجاز ،عبد القاىر الجرجاني ،قراءة كتعميؽ :محمد محمد شاكر ،ط ،2مكتبة
الوانجي لمطباعة كالنشر ،القاىرة ،مصر1989 ،

نامية النص ،تنظير كانجاز ،محمد مفتاح ،المركز الثقافي العربي ،ط ،1بيركت/لبناف،
 .31دي ٌ
.1987
 .32سيرة المُّكف ،تجارب تشكيمية معاصرة ،أشرؼ أبك اليزيد ،الييئة المصرية العامة لمكتاب،
.2002
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 .33السِّيميائيات مفاىيميا كتطبيقاتيا ،سعيد بنكراد ،ط ،2دار الحكار لمنشر كالتكزيع ،البلذقية،
سكرية.2005 ،

السيميائيات كالت،كيؿ ،مدوؿ لسيميائيات ش ،س ،بكرس ،سعيد بنكراد ،ط ،1المركز
ِّ .34
الثقافي العربي ،الدار البي اء ،المغرب.2005 ،

 .35شفرات النص ،دراسة سيميكلكجية في شعرية القص كالقصيد ،صبلح ف ؿ ،ط ،2عيف
ِّ
لمدراسات كالبحكث اإلنسانية كاالجتماعية.1996 ،

 .36الشكؿ كالوطاب " مدوؿ لتحميؿ ظاىراتي" ،محمد الماكرم ،ط ،1المركز الثقافي العربي،
الدار البي اء ،بيركت.1991 ،
ٌ

 .37صفكة التفاسير ،محمد الصابكني ،مج ،1دار التُّراث العربي لمطِّباعة كالنشر ،القاىرة،
.1987

 .38عتبات جيرار جيينيت مف النص إلى المناص ،عبد الحؽ بمعابد ،ط ،1الدار العربية لمعمكـ
ناشركف ،بيركت /لبناف.2008 ،

الداللة" ،عبد الفتاح الحجمرم ،منشكرات الرابطة ،الدار البي اء،
 .39عتبات النص "البنية ك ٌ
ط1996 ،1ـ.

الس ػيمياء الحديثػػة ،عػػادؿ فػػاوكرم ،ط ،2دار
الداللػػة عنػػد العػػرب ،د ارسػػة مقارنػػة مػػع ِّ
 .40عمػػـ ٌ
الطميعة لمطِّباعة كالنشر ،بيركت ،لبناف.1994 ،

 .41العم ػػدة" ف ػػي محاس ػػف ِّ
الش ػػعر ،ك آداب ػػو ،ك نق ػػده" أب ػػي عم ػػي الحس ػػف ب ػػف رش ػػيؽ ،القيركان ػػي،
األزدم ،ج ،1تحقيؽ محمد محىي ِّ
الديف عبد الحميد ،دار الجيػؿ لمنشػر كالتكزيػع كالطِّباعػة،
بيركت /لبناف.

 .42في ظبلؿ القرآف سيد قطب ،ط ،12مج ،3دار ُّ
الشركؽ ،القاىرة.1986 ،
 .43فمسفة األلكاف ،إياد محمد الصقر ،ط ،1األىمية لمنشر كالتكزيع ،عماف /األردف.2010 ،

 .44فػي سػيمياء ال ٌشػػعر العربػي القػديـ كد ارسػػات أوػرل ،سػعد بكفبلفػػة ،اتحػاد الكتػاب الج ازئػرييف،
ط ،2004 ،1ص.22 :

ػي ،ص ػػفاقس ،ت ػػكنس،
 .45ف ػػي القػ ػراءة ِّ
السػ ػيميائية ،ع ػػامر الحمػ ػكاني ،ط ،1مطبع ػػة التس ػػفير ٌ
الفن ػ ٌ
.2005
 .46القامكس المحيط ،الفيركز اباذم ،ج ،4المؤسسة العربية لمطِّباعة كالنشر ،بيركت /لبناف.
الداللة " تغيير عاداتنا في قراءة النص األدبي" ،حميد لحمداني ،ط ،1المركز
 .47القراءة كتكليد ٌ
الثقافي العربي ،الدار البي اء ،المغرب.2003 ،
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شكيمية في ال ٌشعر العربي ،محمد نجيب التبلكم ،الييئة المصرٌية العامة لمكتاب،
 .48القصيدة التٌ ٌ
مصر.2006 ،
 .49قمؽ المكت ،أحمد محمد عبد الوالؽ ،عالـ المعرفة ،الككيت ،1987 ،ص16 :

 .50قكاعد الوط العربي ،ىاشـ محمد الوطاط ،طبعة مزيدة ،دار القمـ ،بيركت /لبناف.1980 ،
 .51الكتابة

د الكتابة ،عبد ا﵀ الغ ٌذامي ،دار ايداب ،ط  ،1بيركت.1991 ،

 .52لساف العرب ،ابف منظكر ،ط ،1مج ،12دار صادر ،بيركت /لبناف.

تمييديػػة ،عػػز الػػديف المناصػرة ،ط ،1دار مجػػدالكم
 .53لغػػات الفنػػكف التشػػكيمية ،قػراءات نظريػػة
ٌ
لمنشر كالتكزيع ،عماف.2003 ،
 .54المٌغة كالمٌكف ،أحمد موتار عمر ،عالـ الكتب لمنشر كالتكزيع ،ط ،2القاىرة.1997 ،

 .55المٌ ػكف النظريػػة كالتطبيػػؽ ،د ارسػػات فػػي الفػػف كالعمػػارة" ،"2شػػامؿ عبػػد األميػػر كبػػة ،مطبعػػة
األديب البغدادية.1992 ،

 .56مشركعية – دراسة-عتبات النص :قػراءة فػي ركج أبػيض ل ازىػر الغازيػابي ،جمػاؿ الجزيػرم،
األدب كالمستقبؿ(كتاب األبحاث) ،الييئة العامة لقصكر الثقافة ،القاىرة.1999 ،

 .57المعجـ الكسيط ،إبراىيـ أنيس كآوركف ،ج ،1ط ،2القاىرة /مصر.1972 ،

 .58مقدمػػة ابػػف ومػػدكف ،عبػػد الػػرحمف بػػف ومػػدكف ،تحقيػػؽ:عمػػي عبػػد الكاحػػد كافػػي ،دار ني ػػة
مصر لمطبع كالنشر ،الفجالة ،مصر ،ج ،3ط ،3د.ت.

 .59مقدمة ابف ومدكف ،عبد الرحمف بف ومدكف

بط :وميػؿ شػحادة ،ج ،1دار الفكػر ،بيػركت،

لبناف.2001 ،

 .60المميم ػػات ف ػػي ال ٌش ػػعر العرب ػػي الق ػػديـ ،الح ػػديث ،االجنب ػػي ،م ػػي عم ػػكش ،ط ،1دار المؤل ػػؼ
لمطِّباعة كالنشر كالتكزيع ،لبناف.1998 ،
 .61المكسكعة العربية الميسرة ،محمد شفيؽ يرباؿ ،دار الشعب ،مؤسسة فرانكميف لمطِّباعة
كالنشر.

 .62نظرية البنائية في النقد األدبي ،صبلح ف ؿ ،منشكرات دار ايفاؽ الجديػدة ،بيػركت ،ط،3
.1985

 .63ىكيػة العبلمػات فػي العتبػات كبنػاء الت،كيػؿ ،شػعيب وميفػي ،دار الثقافػة ،مطبعػة النجػاح
الجديدة ،الدار البي اء.2005 ،
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ثالثاً -الكتب المترجمة

السيميائية ،دانياؿ تشاندلر ،ترجمة :طبلؿ كىبو ،ط ،1المنظمة العربية لمترجمة،
 .1أسس ِّ
بيركت /لبناف.2008 ،

السيميكطيقا ،مقاالت مترجمة
 .2أنظمة العبلمات في المغة كاألدب كالثقافة ،مدوؿ إلى ِّ
كدراسات ،سي از قاسـ كنصر أبك زيد ،ط ،1دار إلياس العصرية ،القاىرة.1986 ،

 .3تصنيؼ العبلمات ،تشارلز بيرس ،ترجمة :فو جبكرم يزكؿ،
العبلمات.

مف كتاب أنظمة

 .4جمالية التمقِّي :مف اجؿ ت،كيؿ جديد لمنص األدبي ،ىانس ركبيرت ياكس ،تر :رشيد
بنحدك ،ط ،1ع ،484المجمس األعمى لمثقافة ،القاىرة.2004 ،

 .5دركس في عمـ المٌغة العاـ ،فردناند دم سكسير ،ترجمة :عبد الرحمف أيكب،
أنظمة العبلمات.

مف كتاب

السيمياء كالت،كيؿ ،ركبرت شكلز ،ترجمة :سعيد الغانمي ،ط ،1المؤسسة العربية ِّ
لمدراسات
ِّ .6
كالنشر ،بيركت.1994 ،

السيميائية كفمسفة المٌغة ،أمبرتك إيكك ،ترجمة :أحمد األصمعي ،ط ،1المنظمة العربية
ِّ .7
لمترجمة ،بيركت /لبناف.2005 ،

السيميائِّية :نظرية لتحميؿ الوطاب ،جاف كمكد جبرك كلكم بانييو:
ِّ .8
األصكؿ كالقكاعد كالتاريخ ،ص.230 :

السيميائية
مف كناب ِّ

السيميائيات "نظرية العبلمات" ،جيرار دكلكداؿ ،ترجمة :عبد الرحمف بك عمي ،ط ،2دار
ِّ .9
الحكار لمنشر كالتكزيع ،سكرية.2011 ،

السيميائي في المٌغة ،الثقافة ،ك ِّ
الشعر ،عز ِّ
الديف المناصرة، ،
 .10شعرية المنيج ِّ

مف كتاب

السيميائية األصكؿ كالقكاعد كالتاريخ:ميشاؿ آريفيو كآوركف ،ط ،1دار مجدالكم لمنشر
ِّ
كالتكزيع ،عماف/األردف2008 ،

السيميكطيقا حكؿ بعض المفاىيـ كاألبعاد ،سي از قاسـ ،أنظمة العبلمات ،ط ،1دار إلياس
ِّ .11
العصرية ،القاىرة.1986 ،

السيميكطيقا في الكعي المعرفي المعاصر ،أمينة راشد،
ِّ .12
دار إلياس العصرية ،القاىرة.1986 ،

مف كتب أنظمة العبلمات ،ط،1

 .13ق ايا أدبية عامة :آفاؽ جديدة في نظرية األدب ،إيمانكيؿ فريس كبرنار مكراليس ،تر:
لطيؼ زيتكني ،المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كايداب ،عالـ المعرفة ،الككيت.2004 ،
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 .14مدوؿ لجامع النص ،جيرار جينيت ،ترجمة :عبد الرحمف أيكب ،ط ،2دار تكبقاؿ لمنشر،
الدار البي اء /بيركت.1986 ،

 .15محا رات في عمـ المٌساف العاـ ،فردناند دم سكسير ،ترجمة:عبد القادر قنيني ،أفريقيا
الشرؽ ،الدار البي اء.1987 ،

 .16المكاف كالمعنى .الف اء الباريزم في قصة  Ferragusلبمزاؾ ،ىنرم ميتراف،

مف كتاب

الركائي ،مجمكعة باحثيف ،ت :عبد الرحيـ يح ىزؿ ،د.ط ،أفريقيا الشرؽ ،الدار
الف اء ِّ
البي اء ،بيركت2002 ،

 .17نظرية التمقِّي ،ركبرت ىكلب ،تر :عز ِّ
الديف إسماعيؿ ،ط ،1النادم األدبي الثٌقافي بجدة،
السعكدية.1994 ،

رابعاً -المجبلت والدوريات

 .1اشتغاؿ العتبات في ركاية " مف أنػت أييػا المػبلؾ " د ارسػة فػي المسػككت عنػو ،ىشػاـ محمػد
عبد ا﵀ ،مجمة ديالي ،العدد2010 ،47

 .2االنزياح الكتابي في ِّ
الشعر العربي المعاصر" دراسة كنقد" ،مجمة د ارسات في المٌغة العربيػة
كآدابيا ،العدد الثاني عشر.2013 ،

الرؤية ِّ
الشعرية ،إبراىيـ وميػؿ،
 .3أناشيد الصباح إلبراىيـ نصر ا﵀ نمكذج جديد في القصيدة ك ُّ
جريدة صكت الشعب.1984/6/3 ،

" .4آلية تمقي النص ِّ
الشػعرم العربػي القػديـ فػي

ػكء المػنيج النقػدم السِّػيميائي" ،ر ػا عػامر،

مجمة دنيا الكطف ،ميمة الجزائر.2010 ،

 .5إبػراىيـ نصػػر المػػو بػػيف ِّ
الركايػػة ،اكتشػػاؼ شػػعرية الحيػاة عبػػر نفػػس ممحمػػي ،صػػبلح
الشػعر ك ِّ
ف ؿ ،جريدة الحياة.1999/10/23

 .6إبراىيـ نصر ا﵀ بيف ِّ
الركاية ،صبلح ف ؿ ،جريدة الحياة.1999/10/23 ،
الشعر ك ِّ

 .7إبراىيـ نصر ا﵀ في مجمكعتو ِّ
الشعرية الجديدة ،مػئة قصيػدة كقصػيدة فػي المػػكت كالمػػكتى،
عمي العامرم ،جريدة الوميج .1998/3/3

حمػ ػ ػػك ،مجمػ ػ ػػة رمػ ػ ػػاف ،ع،8
 .8إب ػ ػ ػراىيـ نصػ ػ ػػر ا﵀ :المشػ ػ ػػايب البػ ػ ػػرمء الػ ػ ػػذم نحػػ ػػب ،رابعػ ػ ػػة ٌ
كانكف.2011/2
 .9إشػػكالية العنكنػػة بػػيف القصػػد كجماليػػة التمقػػي ،محمػػد صػػابر عبيػػد ،مجمػػة المكقػػؼ األدبػػي،
ع ،374دمشؽ.2002 ،
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 .10الح ػكار األويػػر ..مػػف أجػػؿ طيبػػة أكثػػر قسػػكة ،الشػػعر الجديػػد لػػدل :إب ػراىيـ نص ػرا﵀ ،فػػايز
محمكد ،جريدة الرأم األردنية .1985/5/10

 .11حكار لمشاعر مع أنطكاف شمحت ،االتحاد16 ،شباط  ،2001حيفا.

 .12حكار لمشاعر مع تكفيػؽ العيسػى ،الحيػاة ،صػفحة يكميػة تعنػى بػايداب كالفنػكف كالتُّػراث ،ع
 ،6464االثنيف.2013/11/4 ،

 .13ح ػكار لمش ػاعر مػػع والػػد زيريػػت ،مجمػػة الجديػػد ،تصػػدر عػػف دار ُّ
الش ػركؽ لمنشػػر كالتكزيػػع،
عماف ،ع ،13ربيع .1997

 .14حكار مع نصر ا﵀ ،يالية وكجة2007/12/13 ،

نكارة لحرش ،جريدة النصر الجزائرية 4 ،سبتمبر  ،2007ص.2 :
 .15حكار لمشاعر مع ٌ
 .16حكار لمشاعر مع يحيى القيسي ،القدس العربي ،نيساف.2000 /

 .17الويكؿ عمى مشارؼ المدينة كالميبلد فػي سػاحة المػكت ،عبػد الػرحيـ عمػر ،جريػدة ِّ
الدسػتكر
األردنية .1981/1/2

 .18داللة المكف في الشعر النسكم العراقي المعاصر ،فرح يانـ صالح حميد البيرماني ،جامعة
بغداد ،األستاذ -العدد .2012 ،203

 .19سػيميائية العنػكاف كاسػتراتيجة المفارقػة فػي قصػػيدة الميركلػكف لمشػاعر نػزار قبػاني ،تاكريريػػت
بشير ،الممتقى الثالث " السِّيمياء كالنص األدبي" ،بسكرة.

الزكػي" أنمكذجػان،
 .20سيميائية العنكنة عند الطٌاىر كطار ركاية "الكلي الطاىر يعػكد إلػى مقامػو ٌ
نعيمة فرطاس ،جامعة -محمد وي ر -بسكرة ،الجزائر.
 .21سػيميائية العنػكاف فػي قصػيدتي "شػب كيػر" ألحمػد شػاممك ك"ليػؿ يفػيض مػف الجسػد" لمحمػكد

دركيش(د ارس ػػة مقارن ػػة) ،فاطم ػػة بوي ػػت كآو ػػركف ،مجم ػػة العم ػػكـ اإلنس ػػانية الدكليػ ػة ،ع ،20
.2013

السيميائيات كمك كعيا ،سعيد بنكراد ،مجمة عبلمات ،ع.2001 ،16
ِّ .22

الس ػيمكطيقا كالعنكنػػة ،جميػػؿ حمػػداكم ،عػػالـ الفكػػر ،مػػج  ،25ع ،3ينػػاير/مػػارس الككيػػت،
ِّ .23
.1997

حريػان بػؾ أف تتػابع الفكػرة أك تغنػي ،..عمػي عبػد األميػر،
( .24شرفات الور
ٌ
يؼ):ك،نو يقكؿ :كاف ٌ
القدس العربي .1997/3/20
 .25شعرية النص عنػد" جيػرار جينيػت "مػف األطػراس إلػى العتبػات ،سػميمة لككػاـ ،التكاصػؿ ،ع
 ،23جانفي.2009 ،
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الداللة كال نيائية الت،كيػؿ" ويػرة حمػر العػيف ،منشػكرات
النصكص ""تعددية ٌ
 .26ال ٌشعرٌية كانفتاح ٌ
موبر تحميؿ الوطاب ،العدد السادس جانفي ،الجزائر.2010 ،
 .27عتبات النص ،باسمة درمش ،مجمة عبلمات ،مج ،16ج ،61النادم األدبػي الثقػافي بجػدة،
مايك.2007

 .28عتبػػات الػػنص األدبػػي (بحػػث نظػػرم) ،حميػػد لحمػػداني ،مجمػػة عبلمػػات فػػي النقػػد ،مػػج،12
ع ،46النادم األدبي بجدة ،شكاؿ1423ق.

الص ػػكفي ،س ػػعيد األي ػػكبي ،مجم ػػة
 .29عتب ػػات ال ػػنص ف ػػي ديػ ػكاف" آدـ ال ػػذم "...لمشػ ػاعرة حبيب ػػة ٌ
النقد ،ع ،19النادم األدبي بجدة.2003 ،
عبلمات في ٌ

 .30العنػ ػكاف ف ػػي ِّ
الشػ ػعر العرب ػػي المعاص ػػر أنماط ػػو ككظائف ػػو،
كالعمكـ التربكية ،مج  ،9ع.2010 ،2

ػػياء الث ػػامرم ،مجم ػػة القادس ػػية

 .31العنػ ػكاف ف ػػي قص ػػص كج ػػداف الوش ػػاب (د ارس ػػة س ػػيميائية) ،عم ػػي احم ػػد العبي ػػدم ،د ارس ػػات
مكصمية ،ع.2009 ،23

 .32عكاصػػؼ القمػػب ..ترسػػيخ مبكػػر كسػػباؽ لمقصػػيدة القصػػيرة ،حػػاتـ الص ػكر ،جريػػدة القادسػػية،
العراؽ.1991/9/26 ،

 .33الفتػػى النيػػر كالجن ػراؿ ،سػػردية الػػنص الشػػعرم قصػػيدة (الػػذئب) إلب ػراىيـ نصػػر ا﵀ نمكذج ػان،
عمي جعفر العبلؽ ،مجمة كمية ايداب .جامعة عيف شمس ،مج  ،28ع .2000 ،1

الموبػػر،
 .34الف ػػاء النصػػي فػػي ركايػػة "كتػػاب األميػػر" لؤلعػػرج كاسػػيني ،نصػػيرة زكزك ،مجمػػة
ى
ع ،6بسكرة ،الجزائر2010 ،

 .35ف يحة الثعمب إلبراىيـ نصر ا﵀ الشاعر الذم واف نيكيكرؾ كأوكاتيا ،محمػد عبػد القػادر،
جريدة الرأم األردنية.

" .36قػراءة ييػػر بريئػػة فػػي التبيػػيف :مػػف ببليػػة العنػكاف إلػػى تكا ػػع الت،سػػيس" ،بوتػػي بػػف عػػكدة،
التبييف ،ع.1995 ،09

 .37لماذا النص المكازم ،جميؿ حمداكم ،مجمة الكرمؿ ،ع.2009 ،89-88

( .38المطر في الداوؿ) البعد األسطكرم فػي زىػرة عػدف ،ابػراىيـ وميػؿ ،جريػدة صػكت الشػعب،
.1982

 .39معادلة الحياة كالمكت مك كعان شعريان ،ليمي الينداكم ،دراسات تربكيػة ،ع ،8الكػرخ الثانيػة،
.2009
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السيميائي" :آلية مقاربة الوطاب ِّ
الشعرم الحديث كاشػكالياتو" ،محمػد وافػاتي كر ػا
 .40المنيج ٌ
عامر ،مجمة دراسات في المٌغة العربية كآدابيا ،ع.2010 ،2

 .41م ػػف ال ػػنص إل ػػى العنػ ػكاف ،محم ػػد ب ػػكيزة ،مجم ػػة عبلم ػػات ف ػػي النق ػػد ،النػ ػادم األدب ػػي بج ػػدة،
مج ،14ع  1425 ،53ىػ.

السػػيمياء كال ػػنص األدب ػػي،
السػػيميائي ،محا ػ ػرات الممتقػػى ال ػػكطني األكؿِّ ،
 .42منػػاىج التحمي ػػؿ ِّ
عمى زيينة ،منشكرات جامعة بسكرة ،الجزائر 8-7 ،نكفمبر  ،200ص .138 ،137

 .43ال ػػنص ب ػػيف س ػػمطة الكات ػػب كالق ػػارئ ،كردة س ػػمطاني ،مجم ػػة الموب ػػر ،جامع ػػة بس ػػكرة ،ع،1
.2009

 .44ال ػػنص المػ ػكازم :آف ػػاؽ المعن ػػى و ػػارج ال ػػنص ،أحم ػػد المن ػػادم ،مجم ػػة عبلم ػػات ف ػػي النق ػػد،
مج ،16ج ،61النادم األدبي الثقافي ،جدة.2007 ،

المحصمة ،حميد لحمداني ،عبلمات ،ع.26
 .45نظرية قراءة األدب كت،كيمو مف المقصدية إلى
ِّ

 .46يكتػػب ِّ
الشػعر كعينػػو عمػػى السػػينما :إبػراىيـ نصػػر ا﵀ فػػي ديكانػػو ( م اريػػا المبلئكػػة ) ،عػػدناف
مدانات ،الرأم األردنية.2002/7/19 ،

خامساً -المخطوطات(الرسائل العممية)

 .1االستيبلؿ في شعر يازم القصيبي " مقاربة نسقية تحميمية" ،البندرم معيض الذيابي ،جامعػة
أـ القرل ،المممكة العربية السعكدية1434 ،ق.

 .2الوط ػػاب ال ٌش ػػعرم عن ػػد الشػ ػاعر محم ػػد حس ػػيب القا ػػي "د ارس ػػة نص ػػانية" ،م ػػي ن ػػايؼ ،رس ػػالة
ماجستير ،جامعة األزىر ،فمسطيف.2001 ،

 .3دالالت األل ػكاف فػػي شػػعر ن ػزار قبػػاني ،أحمػػد عبػػد ا﵀ محمػػد حمػػداف ،جامعػػة النجػػاح الكطنيػػة،
نابمس /فمسطيف ،2008 ،ص.41 :

 .4سيميائية نكازع النفس في القرآف الكريـ ،سائدة العمرم ،يزة ،فمسطيف.2009 ،

 .5شعرية االستيبلؿ عند عبد ا﵀ البردكني ،شعبلؿ رشيد ، ،جامعة محمد وي ػر ،بسػكرة ،مجمػة
كمية ايداب كالمغات ،جانفي ،ع ،8الجزائر.2011 ،

 .6شػػعرية ُّ
النص ػػكص المكازيػػة ف ػػي دكاكيػػف عب ػػد ا﵀ حم ػػادم ،ركفيػػة ب ػػك ينػػكط ،جامع ػػة فنت ػػكرم،
قسنطينة ،الجزائر.2007/2006 ،

الركاية الفمسطينية " دراسة في النص المكازم" ،فرج محمد مالكي ،جامعة
 .7عتبة العنكاف في ِّ
النجاح الكطنية ،فمسطيف.2003 ،
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 .8فعالي ػػة برن ػػامج ق ػػائـ عم ػػى ال ػػذكاء البص ػػرم لتنمي ػػة مي ػػارة و ػػط النس ػػخ العرب ػػي ل ػػدل الطالب ػػات
المعممات بمرحمة التعميـ األساسي بجامعة األقصى ،ىاني صرصكر ،رسالة ماجستير ،جامعػة

األزىر ،يزة.2013 ،

سادساً -مواقع االنترنت

 .1أدكات التنظػػيـ ِّ
الشػعرم ( الغػػبلؼ /التصػػدير/اإلىػػداء /العنػكاف) فػػي شػػعر نكفػػؿ أبػػك رييػػؼ،
حمد محمكد ُّ
الدكوي.http:\\www.newfal.com. ،

 .2إبراىيـ نصر ا﵀ في قصائده القصيرة مبدع يعرؼ كيؼ ييعيد ِّ
حيكيتو ،نبيو القاسـ،
لمشعر ٌ
.www.nabih-alkasem.com/nasrallah1.htm. .3
 .4الثالث مف مايكhttps://mamdouha.wordpress.com/2012/11/10 ،

 .5دار ُّ
الشركؽ ،كيكيبيديا ،المكسكعة الحرةhttps://ar.wikipedia.org/wiki ،
 .6الدار العربية لمعمكـ ناشركف ( Author ofككنفكشيكس حكيـ مف الصيف)
https://www.goodreads.com/author/show/3426152 .7

 .8داللػػة العن ػكاف فػػي المجمكعػػة القصصػػية ،ر ػػا عػػامر ،دنيػػا ال ػرأم ،ميمػػة ،الج ازئػػر.12/2 ،
pulpit.alwatanvoice.com/25/11/2010.

 .9داللػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة االل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكاف فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذاكرة الشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعبية ،رسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكؿ بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبلكم،
www.alfalahia.blogfa.com/post/139

 .10دالالت األلكاف في شعر يحيی السماكم ،رسكؿ ببلكم( ،2013/06/21 ،الدراسة منشكرة
في مجمة ا اءات نقدية المح ٌ مة ،السنة  ،2العدد 2012 ،8ـ،
www.alnoor.se/article.asp?id=205328
 .11رحمة الوط العربي ،سميماف بف محمد الجريش،

https://arab1123.wordpress.com/2015/03/29

الر ػ ػ ػ ػ ػيعة إيم ػ ػ ػ ػػاف حج ػ ػ ػ ػػك ال ازل ػ ػ ػ ػػت ف ػ ػ ػ ػػي الػ ػ ػ ػ ػ ٌذاكرة ،ىش ػ ػ ػ ػػاـ س ػ ػ ػ ػػاؽ ا﵀،2012/05/08 ،
ٌ .12
،https://hskalla.wordpress.com
النمكر في اليكـ العاشر" لزكريا تامر نمكذجان ،والد حسيف.
 .13سيمياء العنكاف :القكة ك ٌ
الداللة " ٌ
 .14شعري ػػة اليكامش فػي الس ػ ػػرد القصصػي المغربػي مجمكعػة (سػكر أحمػر) لنػكر الػديف كرمػاط
نمكذجان ،جميؿ حمداكم.2013/4/14 ، www.doroob.com/?p=21072 ،

 .15عتبات النص :مقاربة نظريػة ،عبػد المجيػد عمػكم إسػماعيمي ،بحػث مػف االنترنػت ،الثبلثػاء،
13اذار /مارسhttp//www.tafilaltnews.com. ،18 -26 ،2012 ،
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 .16عتبات النص كالمسككت عنو(قراءة في نص شعرم) ،حافظ المغربي ،جامعة الممػؾ سػعكد،
بحث مستؿ مف االنترنتFaculty.ksu.edu ،

 .17فيػػركز ك نيتشػػو عنػػدما يبػػرر الن ػام الكجػػكد ،منجػػد فيصػػؿ يػػازم//almadapaper.net ،
 ،httpالعدد.2014/4/6 ،3051

الركاي ػػة" شػ ػرفات بح ػػر الشػ ػماؿ" محم ػػد بمػ ػكافي ،ديػ ػكاف الع ػػرب ،الجمع ػػة،
 .18قػ ػراءة ف ػػي ي ػػبلؼ ِّ
/1مايكwww.diwanalarab.com/spip 2009 ،

 .19المٌ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكف كأبعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاده فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ِّ
الش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػعر الجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاىمي :شػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعراء المعمقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات نمكذج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػان،
ttp://scholar.najah.edu/ar/content/h

الزئ ػ ػ ػ ػ ػػركف ع ػ ػ ػ ػ ػػف ع ػ ػ ػ ػ ػػدف ،كئ ػ ػ ػ ػ ػػاـ س ػ ػ ػ ػ ػػركرم ،الجميكري ػ ػ ػ ػ ػػة ن ػ ػ ػ ػ ػػت،2013 ،
 .20م ػ ػ ػ ػ ػػاذا يق ػ ػ ػ ػ ػػكؿ ٌا

www.algomhoriah.net/news

النشر – لبناف -كتب عربية
 .21المؤسسة العر ٌبية ٌ
لمدراسات ك ٌ
www.ektab.com/publishing-house/687 .22
 .23مفيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكـ العتبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة النصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػية ،محمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد صػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػابر عبيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد،2014/1/9 ،
http://www.alitthad.com/News

 .24مقارب ػ ػػة العنػ ػ ػكاف ف ػ ػػي الػ ػ ػنص األدب ػ ػػي ،جم ػ ػػي حم ػ ػػداكم ،مكق ػ ػػع الكمم ػ ػػة ِّ
لمد ارس ػ ػػات األدبيػ ػ ػة،
www.ELkalima.com

الركائ ػػي العربػػي ،جمي ػػؿ حم ػػداكم،alolymp.niceboard.com ،
 .25الي ػكامش ف ػػي الوطػػاب ِّ
.17:55 ،2007/4/30

 .26النص المكازم في مجمكعػة" كثابػة كالبراييػث" لجمػاؿ الػديف ،مسػمؾ ميمػكف،2012/3/2 ،
http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot...79214323 ،7:3
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