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ملخص البحث:
    يُعدُّ التضاد فناً لغوياً وبالغياً فهو بنية تتضافر فيها الرؤ واألفكار واملعاين إلنتاج 
نص زاخر برؤ أخر ليتم توظيفها يف سياق النص من أجل اتساع آفاقه، وهذا ما 
جتىلّ يف مالمح املرشوع الشعري للشاعر (مشتاق عباس معن) إذ تتعاضد األفكار 
والرؤ  يف فضاء نصه الشعري لتستقرَّ يف أهبى جتلياهتا، وتصل يف بعض مفاصلها 
ا هلام، ومها يستمدان  الذروة يف األداء الشعري واملقدرة األدائية؛ لذلك نشهد تكريسً
لذلك  البيان واجلامل،  منعطفات  عند  فكرٍ رصني ورؤ حتقق مظاهنا  وحيهام من 
أفقٍ مغاير من أجل  فيام نحا مرشوعه إىل  الوعي،  الشعرية برسوخ  مت جتربته  سِ وُ
عقد  الشاعر  حاول  لذلك  واألنساق،   الرؤ صعيد  عىل  تطويرية  قفزة  إحداث 
مالمحَ  إليهام  وأضاف  رؤيته،  وبني  الدالة  الشعرية  التفاصيل  بني  وطيدة  عالقة 
متوجهام  وخياله  روحه  من  معرفيًا  ثراءً  النصوص  أعطى  ذلك  عىل  زيادةً  مجالية، 
باملزيد من األفكار والرؤ املختلفة وباثًا يف النص روائع طروحاته متوخياً اجلامل 
يف كلِّ عبارة من أجل خلق عمل موسوم بالنضج، بيد أنّ هذه األنساق املوسومة 
باالكتناز املعريف تؤسس لفرضيات دالة من أجل حتقيق معطيات معرفية أخر عرب 
ه الشعري، مستعمالً طاقات اللغة يف سياق  اإلرساليات الفكرية التي يبثها يف نصّ
ا معرفيًا ليجعلها تسري عىل وفق إمكانياهتا يف الداللة  بياين، وقد منح تلك اللغة بعدً
زمها بالتوازي، وهي مقصديات  والرتكيب، فضالً عن ترشح الرتادف والتضاد معزّ
دائمة السؤال تبحث عن ملاذائياته لتقرتب من اهلم املعريف عىل وفق أسئلة فلسفية 
الذات  مالمح  رسم  أجل  من  حضورها  لتجد  اإلنسانية  باملعايري  زة  معزّ مرشوعة 

واهلوية، واإلفاضة يف بلورة خالصة دالة للوعي والفكر واملعرفة.
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د يف الرؤ واتساع يف األفكار، وتُعدُّ      لقد انطوت أبعاد النص الشعري عىل تعدّ
اإلتقان  تزدان بمقصدية  التي  النص  لغة  ا يف  قويً ا  الداللية مؤرشً املحموالت  تلك 
ا عن تضاريسه املتدفقة بالوعي  ل املغز األديب كاشفً ودقة البالغة وقوة البيان ليتشكّ
والتي يمكن التعاطي معها من أجل رصد األنساق الشعرية، إذ لنصوصه الشعرية 
ها  القدرة عىل حتويل التجربة إىل بنى فنية وبث احليوية يف مضامر الرؤ الشعرية ومدّ
باحلركة لتديل بفاعلية األداء من أجل ارتياد آفاق جتريبية هيدف الشاعر من ورائها إىل 
تعميق وعي التجديد وترسيخ الفعالية الذهنية لتأكيد العطاء الذهني، وأنَّ جدلية 
آيقونةً  التي تضاعف طاقة اإلحياء بوصفها  الدالة  الرؤية  نواتج  التضاد واحدة من 

فنيةً حتتاج إىل عمق معريف كي تنتزع الداللة من تفاعالهتا. 
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Abstract
     Contradiction is considered as a linguistic and rhetorical art in which 
the visions , thoughts and meanings thrive to generate a text steeped in 
other visions to be employed in a context for scope expansion. Such is quite 
manifest in the poetics of the poet Mustaq `Abbas Ma`an whose text is 
an abode of thoughts and visions to be in the pinnacle of their revelation. 
In certain conjectures , they reach the apogee in poetic performance and 
competent production , that is why there is application to them as they 
imbibe existence from an authenticated mind and vision adept in achieving 
their missions on the scale of transparency and aesthetics . Consequently, 
his poetic experience is best identified as rooted perception , in time his 
project tends to have a quantum leap on the scale of visions and patterns 
. Here the poet endeavours to yoke the manifest poetic details altogether 
with his viewpoints ,  tints with aesthetics ,  moreover solidifies them 
with knowledge from his mind`s eye and guides them into the apogee of 
thoughts and various visions to broach his ideas for the sake of mentality . 
Such patterns incarnated with knowledge pave the way to epistemic results 
via intellectual manifestation , a poetic text reveals, employing linguistic 
vantage points with a knowledge scope to run in pace with semantics 
and structure. Furthermore, there are both the similarity and difference 
buttressed with equilibrium as a permanent fount of question on whys and 
wherefores to approach to the epistemic problem on the scale of legitimate 
philosophical questions with humanist standards to have existence and 
identity and to conclude with mentality ,thought and knowledge.
     The scope of the poetic text come to the fore through diversity of vision 
and quality , such semantic attempts are considered as an efficacious 
indicator in the language of the text wreathed with precision, accuracy of 
eloquence and power of evidence to form the literary intent , messages of 
mentality , to fathom the poetic patterns . For the the poetic tests there is a 
feature to render the experience into artistic structure and cast vitality into 
the poetic visions to have viable performance for the sake of experimental 
horizons the poet manipulates to broaden innovation and strike the mental 
response to certify the intellectual fruition. In short, the controversiality 
of contradiction comes as one of the results of the evident visions that 
propagate the contextual aspects as an artistic icon, in need of epistemic 
depth to strip signs of its interaction.
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 الثنائيات الضدية بنية معرفية
باألبعاد اجلاملية والفنية يف  الشعري معززٌ  النص  بنية  املعريف يف  املنظور  أنَّ     الشك 
ا األفكار فهي تقع ضمن املثاقفات  عالقةٍ ديالكتيكية، وهبذا يكونان طرفًا يف اإلنجاز، أمّ
الدائرة يف بنية النص الذي يديل بمزاياه اجلاملية لتقديم رؤية فيها استبصار معريف ثقايف 
املعطى  فإنَّ  لذا  الفنية،   والرؤ اجلاملية  املقاربات  فيه  تتعدد  نص  حضور  أجل  من 

الشعري إنّام يؤسس للحظاتٍ بديلة  تنطلق يف تأمالهتا نحو تأسيس قيمة إبداعية.
الشعري  النص  بنية  يف  املوزعة  التفاصيل   مستو عىل  اإلجراء  هذا  كان  وإنّام     
ل عىل التجاوز  عىل أن املسوغات املؤثرة ترتكز عىل االختالف يف جوهرها، وتعوّ
يف البنية الداخلية واخلارجية للنص الشعري لينتهي النص بمجمله إىل التالحم يف 
العالقات الداللية سواء عىل املستو البنيوي أم عىل املستو التعبريي؛ لبيان عالقة 
أجل  واألفكار من   الرؤ  احلاصل عىل مستو االختالف  بينهام وكشف  املقاربة 
تأدية معنى آخر يتجىل فيه الوعي مهيمنًا عىل األنساق الظاهرية منها واملضمرة، التي 
مل تكشف عن نفسها إالّ باملزيد من اإلمعان والتأمل لبيان التعليل الفني واجلاميل يف 
النص الشعري، ولذا أبدت الصور الشعرية خصائصها الفنية فيام اجتمعت حزمة 
متعاكسة  معانٍ  من  حتمله  بام  بالشعرية  املشحونة  واملوضوعية  اجلاملية  األوصاف 
د معريف، زيادةً عىل أنَّ النص  ودالالتٍ متناقضة من أجل حتويل هذا اإلنجاز إىل تعدّ
م من خالهلا خصوصيته الفنية اجلاملية ليفيض  يكشف عن أدواته اإلجرائية التي يقدّ

متاسكهام إىل جتربة متتزج فيها روح الشاعر بوعي القارئ.
كلام  تتسع  تكاد  للشاعر  األدائية  واخلربة  اجلاميل  الوعي  بني  املسافة  امتداد  إنَّ      
وصلت إىل تعزيز رؤ املعاين من أجل إحداث قفزة نوعية يف نسق النص الشعري 
إلنتاج معرفة دالة واضحة األطر والتصورات، لذا كانت  األفكار والرؤ تدور 
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د األسئلة املعرفية  حول قطبية املعنى وصوالً هبا إىل بؤرة التوتر يف النص، وما تعدّ
التي أراد الشاعر ترسيخها يف النص الشعري إال لكي تسري يف خطٍّ موازٍ ملضامنيها 
ذات األبعاد اجلاملية والفنية، لتجري كلها يف عالقة ديالكتيكية إلنتاج املعنى الدال 

حول قطبية املجال الشعري.
ك الشاعر هي املحيط االجتامعي  ز هذا الطرح أنّ القوة األساس التي حترّ     وممّا يعزّ
بل  ينشغل هبام،  الشاعر، وجعاله  اللذان فرضا وجودمها يف ذات  النفيس  والواقع 
املسافة  يف  يقف  كي  وبينهام  ذاته  حتمله  ما  بني  التوازن  إلجياد  السبل  جيد  أن  عليه 
الذي مل  الوعي الشعري والال وعي  التي ترشع بوجود مطاحمه، وهبذا يدخل دور 
تستقر له قراءة واحدة لكشف رؤ النتاج الفكري يف بنية النص الشعري، لذلك 
كانت النافذة التي تطلُّ منها رؤية الشاعر هي بيان املتناقضات يف الرؤ وتناقض 
املتباينات يف الواقع من أجل العمل عىل إجياد مساحة مشرتكة بينهام، لذلك أطلقَ 
فضاء  يف  واملتباينات  املتضادات  تلك  لتلتقي  لغزه  عن  اللثام  وأماطَ  لوعيه  العنان 

النص كي يفصحا عن رحلة البحث عن الذات، والكشف عن مآالت الروح.
ترتدينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

اجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار 
                    خجىل

 وظمأ                   
والسحاب الثقال بالوصل ينأ 

فيظل اجلفاف يســـــــــــــــــــــــــــــقي 
              جذوري

       (١)وثامري العجاف باملوت مأل                        
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  إنّ دالة التضاد التي صنعها الشاعر عرب(اجلفاف/االرتواء) و(اخللو/االمتالء) 
وأكسبهام قيمةً شعريةً كيام يديل مضموهنا باألثر الذهني كان هلا األثر يف بيان ما حييط 
بالذات، وقد تمَّ االستدالل عرب مابثته املوجهات الشعرية ملزيد من الوعي الداعم 
إىل توثيق اكتشاف مهيمناهتا عىل الذات، وهبذا فقد وفّق الشاعر يف تكثيف صوره 
الحدود  زاخرة  لدالالت  إحيائيًا  ا  تكثيفً املتضادة  الشعرية  تشكيالته  صارت  حتى 
لبعضها لتظلَّ نصوصه مكتنزةً بالدالالت ومرتعة بمآالت التجربة الشعرية، وبينام 
يسري النص هبذا االجتاه وإذا به حيدو باجتاه رؤ أخر سعيًا منه للتغيري النتهاج 

شكل جديد من أشكال اإلفصاح عن الذات واهلوية.
   ولعل الثيمة األساس التي رسمها الشاعر هي املعاين املخبأة خلف الدوال التي 
عقبات  الذات/  (طموح  بني  ا  رصاعً حتوي  من  ذاهتا  وهي  عنه،  ا  مسكوتً تضمر 
ا مجاليًا زيادةً عىل  حه الشاعر كي يكون ملمحً الواقع) يف النص الشعري، الذي وشّ
ما يستبطن من قيمٍ معرفية، لذلك فهذا التوصيف قد أضفى عىل واقع شعره مسحةً 
مؤرشاهتا،  رصد  يمكن  التي  الفكرية)  بــ(التساؤالت  نسميها  أن  يمكن   أخر
أثر داليل بوصفها  إنّام هي صياغات ذات  الرؤ عرب سياقها  تفرزه هذه  ما  ولعل 
إذا ما متَّت قراءة النص  املقاربات بمضموهنا  ، كام يمكن أن تيش تلك  دالةً معرفيةً
عىل وفق فلسفة الشاعر التي جعل مسارها نحو ذاكرة املتلقي،  وهي الشك أسئلة 

فكرية تنحو هذا النحو. 
كيف

    أنمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
    وغدي يذبح يومي؟!!

                    والــــذي يفزع أحالمــــــــي
                    نومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي(٢)              
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    إهنا رؤيةٌ تستطبن رؤ أخر فيها احتامالت متعددة فضالً عن ارتكازها عىل 
االستفهام املؤجل الذي يعقد مقاربته بني طموح شاعر يدعو إىل حوار احلضارات 
القلق  يتجىل  لذلك  اإلنساين،  الواقع  يف  احلضارات  هتاوي  وبني  اإلنسان  وبناء 
بسبب انحسار الذات بني واقع مغيّب ومقيّد نحو املجهول بني ثنائية(الغد/ اليوم) 
و(احلارض/ املستقبل)، الذي يمكن من خالله تثوير العديد من األسئلة، وفتح جمال 
االحتامالت املتعددة وتقديم البدائل الفكرية، كذلك فإن املهمة األساس إنام تتجىل 
يف محل رؤ هذا املغيّب القصدي وإن عزّ اإلفصاح عنه، وهذا األمر يأخذ من احليز 
الذي يزيد من اإلنتاج النوعي للنص الشعري عرب ما يؤكده الصوغ الشعري، وما 
يؤسسه املناخ الفكري الذي تلتقي فيه مكونات البنية الشعرية األخر، وهبذا فهي 

تأخذ مساحةً أفقيةً لتغطي جمريات  فاعلة تكشف عن رؤية شعرية مغايرة.
مظان  عنها  يكشفُ  التي  للمعاين  األكرب  الدور  د  يتجسّ قة  اخلالّ الرؤية  وهبذه     
األلفاظ التي تقف هي األخر خلف الدوال، واليمكن اإلمساك بفكرهتا إال بعد 
اإلمعان يف مضامينها، وربام يصل احلال بالفكرة الشعرية إىل أن جتعل املسكوت عنه 
بة لذلك هي جلوء الذات  القناع الذي تقف خلفه، ولعلّ واحدة من األسباب املُوجِ
أنّ  األمر  املدلّ عليه، ويف حقيقة  واملغيّب  الدال  اإلفصاح  ثنائي  ترتكز عىل  أن  إىل 
سلطة الذات متارس هويتها عرب الفضاء الشعري، وأن االستدالل عىل ذلك حيتاج 

املزيد من اإلمعان كي يفصح النص عن مدلوالته .
ا فكريةً ليخرج سياق      إن السمة اجللية يف تلك األلفاظ الشعرية أهنا حتمل آمادً
الرؤية،  من  املزيد  إلحراز  طموحه  يف  متجهاً  الفكر  سياق  إىل  التجريد  من  النص 
وغرس قيم السلوك اإلنساين كي حتتكم التجربة إىل واقعنيِ فني وحيايت من أجل 
د بعض املسارات  تصحيح بعض املسارات وجعلها يف اإلجتاه الصحيح، كام يعضّ
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أو يستفيد من تساؤالهتا، لذلك يمكن القول بأن وجود املسكوت عنه يف الشعر إنام 
جاء لتوسيع فكرة التنوع والتقاطع يف املسارات الشعرية وبيان رؤ الذات عىل وفق  

مساري الوعي والفكر:
األغصان تقذف جذورها بوجه

الثامر، فعىل مقربة من كـــــون
الشحّ ثمة �وطن اليباس� جيثم
عىل جماعة شاخمة؛ ألن القاطف
دوباسٌ ترتيٌّ ذو ساللة مغولية

متخمة باخلناجر الالذعة: (٣)                 

جاذبة  رؤية  قبالة  يف  لثامرها  طاردة  جذور  بني  تناقض  ثمة  الرؤية  هذه  فعىل      
بني  نفور  إىل  تفيض  معنوية  رؤية  عرب  الثنائية  تتجىل  إذ   ، والشحّ ملفهومي:اليباس 
جذور  بال  اإلنسان  ليذوي  سلبي  مؤثر  بفعل  تتالشى  التي  األمكنة  وجود  طبيعة 
لذلك ظفرت  عنه،  الفكري واحلضاري  املداد  بعد حمارصته وقطع  اقتالعه  يسهل 
الرؤية بمقاصد ورؤ فكرية جرت عىل وفق املتابعة واالستكشاف والرصد الدقيق 
للظواهر الفكرية والفنية وما يعتمل هبا من إشكاليات متعددة وأسئلة وارفة تتقىص 
الواقعني احليايت واإلنساين وتكشف عن وجودمها لتحقيق بدائل أخر تسري عىل 
وفق معطيات تسعى للبناء املفارق عىل مستو الرؤية، وما جلوء الشاعر إىل إبراز 
هذه الثنائيات الضدية املضمرة منها واملعلنة إال ليغوصَ يف أعامق الظاهرة من أجل 
لها عىل نحوٍ مغايرٍ ليالمسَ خيوط التألق بمرشطه املعريف،  استنطاقها وإعادة تشكّ
ل جديد موسوم بوعي  ويؤكد املعنى عرب اإلرهاصات الشعرية ويوظفها عرب تشكّ
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ا أخر للقراءة من أجل حتقيق  آخر إذ تتوسط األفكار مضموناً يبث يف املتلقي روحً
الشعري لذلك  الراهن  باملعرفة؛ ليكونا يف صالح  املؤطر  الفكرية واملعنى   اجلدو
تفرسها،  للنص، حتللها،  املكونة  العنارص  ترصد  أن  نقدية  مقاربة  أي  �أن مطمح 
تبينه، واستيعاب مضامينه، مضمراته،  املتلقي  بناءٍ يستطيع  تؤلّف بني تكويناهتا يف 

فهم معنى األدب، فحواه التي حتقق له أدبيته�(٤). 
   ومما جتدر اإلشارة إليه أن هذا الوجود الشعري إنام يستكشف احلدوس الفكرية 
والنفسية فهام يتوالدان ويعيدان إنتاج أنفسهام، لذلك فالذات القارئة تدرك مديات 
تؤكد  مؤثرة  فاعلية  من  يمتلكه  وبام  هوية،  من  عليه  ينطوي  بام  الشعري  النص 
وفق  عىل   أخر قراءات  استنطاق  إىل  وتدعو  الشعري  الفعل  لتجليات  اإلدراك 
القراءة بوصفها أنساقاً ذهنية وهاجساً آخر لن يقف عند حدود السؤال،  سريورة 
بل يغرس يف قضايا النص حتوالته وتداخالته من أجل كرس آفاق التوقع التي تبقى 
يف بنية النص ليامرس الوعي فعل قراءته، هلذا يتجىل الفعل اجلاميل الذي جاء نتيجة 
ا  استقراء العمق املعريف وادراك مضمونه الداليل بام أفرزته الرؤية لتؤكد أنَّ ثمة خماضً
معرفيًا ينطوي عىل حماوالت متعددة تؤدي إىل مثري معريف واستجابة فكرية تكشف 
التي  الذهنية  التمثالت  التشكيل اجلاميل، وتتوج هبا  يبثها  عن آيقونات وتساؤالت 

انطوت عليها الذاكرة. 
   ولعل الكفاءة التأويلية تكشف مراحل إدراك النص ألبعاده املعرفية فضالً عن 
جتاوزت  قد  الفكرية  واملؤرشات  الشعرية  اإلحاالت  نجد  لذلك  اجلاميل،  تطوره 
ليديل  الفني،  البعد  مع  تتامهى  شعرية  مالمح  تقيصّ  إىل  وصوالً  املحاورة  هاجس 
للنهوض  السبل  تتجىل  كيام  الذاكرة  يف  املخزونة  املنظورات  هذه  عرب  برؤاه  النص 
ه عرب متضادات  بالفكر والوعي  وحتقيق ممكناهتام، وكلّ ذلك يودعه الشاعر يف نصّ
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طموحاته  معه  حيمل  آخر  غدٍ  نحو  الذات  اهنامم  تكشف  ومفارقات  معلنة  غري 
ويرتجم رؤاه.

كلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يف �بقاء غري معلن�
ننــــــــــتظر رشيـــــــــــعة الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب

املفتوح؛ لنغتسل من جلباب
احلكمة املوصدة(٥)                                                                                

اإلنسانُ مساره عن غفلةٍ ضاعت عليه طرق احلكمة ورشائعها  فإذا ماضيّعَ       
خارطة  تُعد  التي  وقوانينها  احلكمة  تلك  مضمونات  ا  فاقدً التيه  يف  يسري  وراح 
ومعانيه  أفكاره  ذكرَ  قد  الشاعر  فإنّ  لذلك  لوجوده،  اآلمن  والسور  له  الطريق 
السبيل  املتلقي كشف  ثنائيات مضمرة عىل  ذكر  إىل  بادرَ  لذلك  عن وعي وقصد، 
لرتمجتها حيث إنّ داللة األلفاظ تتسع باتساع األضداد، لذلك يُعدّ التضادُ فناً يلجأ 
�إنّ  القائلة  للرؤية  مصداقاً  جوانبه،  وتغطية  الشعري  العمل  إلبراز  الشاعر  اليه 
األشياء تزداد بياناً باألضداد�(٦) ، إذ للتضاد فاعلية يف إبراز املعنى حتى صار وسيلةً 
إليضاح األفكار وبيان معانيها من خالل تصادم األفكار املتضادة وتالحم رؤاها، 
التضاد سمةُ الوجود، وأن  وال خيفى أن تضمني الشاعر هلا إنام هو مستمد من أن 
ز فاعليته وجدواه وحدوده، لصناعة معنى  الضد يكشف مقدار الضد اآلخر ويربّ
آخر عرب تفاعل فكري أو معريف أو تأوييل أو داليل، لذلك فالتضاد بنية تتضافر فيها 
الرؤ واألفكار واملعاين إلنتاج نص زاخر بالرؤ وتوظيفها يف سياق النص من 
أجل اتساع آفاقه، لذلك ارتسم البحث عىل أن ثمة دالالت ظاهرة وأخر خمفية 
الرؤية  هو  التيار  هذا  يف  األسايس  �واملبدأ  املعنى  يف  متقاربة  دالالت  تنتج  وكلها 
الثنائية  املقابالت  من  سلسلة  يف  الظواهر  هذه  وإدراج  للظواهر  املزدوجة  الثنائية 
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أنّ  إىل  أحدهم  يذهب  بل  وتكوينها�(٧)  طبيعتها  حتدد  التي  عالقاهتا  عن  للكشف 
النص األديب ال بدَّ أن يشتمل عىل �التعارض الضمني، إذ بدون تناقض ال وجود 
ملجموع نسق من املفاهيم، وال وجود ملجموع نسق من الدالئل�(٨) لتنمو مجيعها 

يف فضاء النص عرب رؤ متضادة.    
إن لـــــــــــــــم تكن لديك دورتك

املقلوبة األولــــــــى ، ستأتيك
حتامً � دورة مقلوبة أخـر�؛
ألنّ بداياتنــــــــا دائامً منتهية(٩) 

الدعة  املرء إىل  ارتكن  الضياع طاملا  النهاية) مشوارٌ ينحو نحو  (البداية/  إذ بني    
والسكون، وال شك يف أن التضاد يأخذ أثره يف النص ألنّه حيملُ هواجس الشاعر يف 
صورةٍ واضحةٍ حتمل شجن النفس وربام طموحاهتا لذلك فهي القادرة عىل إيضاح 
الكثري من رؤيته ومآالته، وأن الشعر ينمو نمواً متصاعداً من خالل التضاد فضالً 
كالم،  ضد  كالماً  دائامً  تظل  أن  هو  الشعرية  �رس  ألنّ  للشعرية  مميز  منتجٌ  أنه  عن 
تراها يف ضوء جديد�(١٠)؛  العامل وأشياءه أسامء جديدة، أي  ي  أن تسمّ تقدر  لكي 
كي يزدان النص توهجاً كون الرؤ تتصادم وتتقاطع وتتواز، وال بدَّ من النظر 
لة التي جادت بالتعبري عنها،  يف بواعثها بل ال بدَّ من النظر يف األدوات الفنية املحمّ
وال شك يف أن ثمة رصاعات متقاطعة تدور يف دواخل الشاعر أدّت إىل إيرادها من 
أجل إسباغ النص بفاعلية مالحمه؛ ألنَّ النص حيملُ املعنى وضده، وحيملُ ما يريد 
قوله وما جيب أن يكون فيه حتى يتم متثّل ذلك، والذي يتأمل مسار شعر الشاعر 
غريها  عن  والعزوف  النفس  نوازع  يف  املحتدم  الرصاع  خالل  من  جليّاً  ذلك  جيد 
 الذات وحمدداهتا، وأخر املواجهة للخروج من رشنقة  الدالالت متارس  فبعض 
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والرصاع  والتوتر  واالنغالق  االنطوائية  بني  وانحسارها  الذات  اغرتاب  تؤكد 
النفيس، وهذا ما تكشفه األفكار وجدليتها عرب بلورهتا يف املجاز والرمز واملفارقة؛ 
لذلك تتحكم الذات املتفردة يف غرس التضاد من أجل بث الرصاع وبيان التجاذب 
يف  ورؤاه  الفلسفية  الشاعر  أفكار  وبني  الواقع  مآالت  بني  يقفان  اللذين  والتنافر 
النص الشعري، لذلك فالتأمل يقع ضمن حيز الشاعر وكذا التضاد الذي يغرسه 
باثاً  والرؤية  االحساس  بمعطيات  إيامها  معززاً  واملالحظة  بالتجربة  سه  يكرّ بعدما 
األفكار  يف  واملتأمل  الفكرية،  واليقظة  احلساسية  من  ومزيد  الفلسفي  فكره  فيهام 
واملتعمق باملعتقدات الذاتية للرؤ يطّلع عىل الرصاع لبيان جدلية احلياة مع اآلخر.

مللم خريفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك 
             ما أمرك    

                  وانزع عن األصفاد نحرك
ك ح جرّ أزر بك الصفصاف لــــــــــــامّ غصنُه للشُ

ك(١١)  ومشيت تتبعه فكان الغصن يف الطوفان ظفرَ
 الطوفان وليس هلا سو به  أحاط  ا  فقدتْ عزيزً الذات طاملا  مع  الفقد     ويسري 
واضحة،  مفارقة  يف  نحرك)  األصفاد  عن  بـ(انزع  الضياع  لينتهي  بالقهر  التمسك 
الذاكرة  وترسيم  الذات،  عن  تبحث  وهي  أثرها  الشعرية  الفاعلية  تُبدي  وهبذا  
مطالبه  كل  وختتزل  وقيمته  اإلنسان  لروح  تنتمي  خطابات  جمملها  يف   حتوي  التي 
وطموحاته لتبقى يف الذاكرة اإلنسانية البعيدة ليستطيع اإلنسان إيقاف الضياع من 
أكثر من  املمتد عىل  ل االنحراف  يتشكّ الرؤية   ، وهبذه  املحدود والال حمدود  عامله 
د نصه باملزيد من التناغم الفلسفي من طريق إعادة النظر يف الوقائع  تأويل، وهو يزوّ
الوقائع،  أو مساءلتها أو كشف املسكوت عنه يف هذه  النفسية من خالل تفسريها 
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كذلك أنَّ املفاتشة الشعرية يف حقول النص الشعري تؤدي إىل االقرتاب من مسافة 
التوتر التي تلتقي فيها رؤ النص وفكر املتلقي، وهي النقطة اجلوهرية التي تدعو 
تكون  بعدها  الداللية  املقصديات  نحو  تنساب  التي  بالتأويالت  امليلء  لالجتهاد 

املفاضلة بني تلك التأويالت هي املعيار الدال.
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    التضاد وعيًا مجاليًا
     إنَّ جلوء الشاعر إىل التضاد إنّام أراد به إقامة توازن نفيس عىل أن يتضمن التوازن 
ا  حلقات الرصاع، بل اصطدام الوعي مع هنج الواقع هو ما جيعل إيراد التضاد واقعً
املتوقد  الفكر  الوعي ومآالت  متطلبات  طبيعة  تكشف  إنام  العالقة  ا، وهذه  مطلوبً
لكشف التأقلم واالندماج وكشف حماولة التمرد ملصارعة الواقع ورضورة املوازنة 
الذات كي  نفسه وأثره يف  الواقع  تناقضات  يقع هذا اإلجراء لكشف  بينهام، وربام 

.حيققَ التضاد حظّه ألنه انعكاس بني أنا الشاعر واألنوات األخر
لذلك تربز الضدية يف عالقات أخر بني (األنا الشاعرة) واألنا األخر املتفاعلة 
مع األنوات  اجلامعية وتتامهى األضداد لكشف احلقائق التي تؤكد الرؤية، عىل أن 
بعض التضاد قد كشف احلقائق بطريقة ساخرة رافضة للسلوك املتناقض يف الواقع، 
لذلك يدخل هذا اخلطاب يف مواجهة مبارشة ويف مقابلة بني املعاين واأللفاظ، إذ 
التضاد،  عرب  ويكون  بالتناقض،  اإلحساس  لتكريس  التضادية  املتقابالت  تسهم 
س الوعي وتوقظ التمرد عىل احلاالت غري املرغوب هبا فضالً عن  وهذه اخلطوة تكرّ
الرصاعات والتجاذبات وما يتبعهام من حاالت أخر لذلك كانت جتربته تتامهى 
حتفيزه  أجل  من  تتقد  وربام  االستجابة،  ضوئه  يف  تتوهج  الذي  املثري  الباعث  وراء 

وإنارته بحسب ماله من عالقة بذات الشاعر نفسه التي تشظت بفعل الواقع .
زة ملعرفة الواقع، وما يلتبس به، وجيعله يتخذ موضعاً       لذا أفضت رؤيته املتحفّ
وواقعاً يوازي عامله الفكري والنفيس لتأيت جتربته مصداقاً ملا يعانيه، بل تُعد جتربته 
لة بالتضاد والتجاذب وحتقيق الرغبة يف البوح واإلفضاء  املرآة العاكسة لفكرته املحمّ

خللق مسحة مجالية.
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 ، املنطلـق ليــــس أوالً دائامً
فربمــــا سبقـــــــــه اخلتام(١٢)

    إذ تتجىل رؤية أخر بني(املنطلق/ اخلتام) ليكون يف اخلتام املنطلق األول، وهبذا 
فاألمل حيدو نحو هذه الرؤية؛ ذلك أنّ املالمح اجلاملية قد استندت إىل منظومتي اللغة 
والبالغة لتغطي مالمح النصوص إذ �الحظ (لومتان) أن فكرة اجلامل ال يمكن أن 
تنحرص يف الصورة البالغية التي ال تشغل سو مساحة حمدودة من النص املنظم، 
بل ينبغي اكتشاف الوظيفة اجلاملية للبنية النحوية بشكل يتيح لنا رؤية حركة النص 
بكثافته النشطة الفاعلة كلها�(١٣)، لذلك كانت الطاقة الشعرية تفيض إىل حتقيق أفق 
يف  والتنظريات  التأمالت  وأنّ  واملعرفية،  الفكرية  املراجعة  من  ملزيد  جديد  قرائي 
بأنّه النواة  سياق النص هلا القدرة عىل االستنباط والتحليل؛ لذلك اتسم مرشوعه 
وجعـــل   ،ورؤ ومفاهيم  مدلوالت  جيناته  يف  حيمل  جديد  وعي  لوالدة  األوىل 
إنتـــاج املعنى قائامً عىل فاعلية القراءات التأويلية لينتهي إىل أن الضابط الفني حيتكم 
للجودة لتجسيد الدائرة الفكرية للوعي، وأنّ التفصيالت اجلاملية تتجه إىل الثنائيات 

ذات املحمول املعريف.
   ومل يكن املستو اللغوي بمنأ عامّ يطمح فيه الشاعر لتحديد بيان املتضادات يف 
النص الشعري، إذ جتىل فيه املستو الداليل كاشفاً عن بنية النسق اللغوي يف حراك 
لغوي يتواشج حيناً ويتصادم كي تغدو شعرية النص متشحة هبذه الطاقات اجلاملية 
واإلمكانات الداللية من خالل إجياد عالقات وروابط بني األلفاظ ومعانيها، لذلك 
ة  لَكَ مَ بل  الشفوي  اللسان  ليس  اإلنسان  عند  الطبيعي  اليشء  �إنّ  القول  يمكن 
متميزة�(١٤)،  (بمعان)  بأفكار  يرتبط  املتميزة  نظام من اإلشارات  أي  اللغة’  إنشاء 
فضالً عن أنَّ لغة الشعر عند (كلنث بروكس) هي لغة املفارقة التي جتعل اخلطاب 
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الشعري غامضاً وساخراً ومتوتراً(١٥) عرب إحياء ييش باملزيد من اإلشارة والتلويح؛ ألنّ 
التضاد  إن  بل  األشياء  ترتيب  املدركات ويف  تكمن يف فضاء  الشعري  اخلطاب  طاقة 
د بعضها عىل  الفاعل هو من جيعل اللغة يف توتر ذلك �أنّ اللغة نظام من العنارص املعتمِ
بعض، تنتج قيمة كل عنرص من وجود العنارص األخر يف وقت واحد�(١٦)، فضالً 
التحول والتغري  التي تشتمل عىل   خه العالقات الداخلية يف النص الشعري  عامّ ترسّ
واملراجعة، وهذا التضاد هو نفسه خيلق روحاً شعرية عرب اللفظة التي تغرس فيها روح 

املغايرة، وأنَّ التضاد واالكتشاف والتساؤل بمجموعه يبث الرؤ احلسية يف اللغة.
ه برؤ جديدة وإنام  ومما جتدر االشارة إليه أنّ التضاد يكاد يؤكد حرية الفكر ومدّ

ينتج ذلك من تصادم الرؤ وتناقض األفكار.
    إىل األمس أرقب حتى أتى

                       حسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساً
تا                        فطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال عيلّ شِ

وأسلبني دفء هذا الرفــــيف

                       وطوقني بردهُ
                       وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتا(١٧) 

   فكيف ملرتقبٍ ينتظر الغد أن حيولَ دونه املوج القاهر ليحيل وجهته نحو األمس، 
وهبذه الرؤ املتضادة املضمرة تتجىل حزمة األوصاف اجلاملية واملوضوعية اللتني 
كانتا قد وجدتا سبيلهام إىل الرؤ املعنوية يف النص، وأن تكريس األفكار الشعرية 
قد دخلت مضامر مقاييس التفاضل اجلاميل إلحداث الرؤيتني العقلية واحلسية، وأنَّ 
مالمح فضاء االختالف هتيمن عىل فضاء النص بمفردات شعرية خمتلفة لتوظيف 
البعد املجازي، وهبذا فإنّ حدود االختالف يرسمها األفق بني الطبع واجلودة، وأنَّ 
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الشعرية،  الصناعة  التحلييل وهي من تفيض بأرسار  النص متثّلت يف اإلطار  بالغة 
وأنَّ األوصاف الداللية تتعاضد مع اجلاملية الشعرية لرتسيخ فاعلية داللية تكشف 
فيها  وجتتمع   والرؤ األفكار  فيها  تتجمع  بؤرة  عن  للنص  الداخلية  العالقات 

املتناقضات لتكون املعادل املوضوعي للذات.
د القول أن الثنائيات توحي بام وراء املعنى وهي الدوال املضمرة خلف       ومما يعضّ
اللفظي  البناء  ذات  الداللة  إنتاج  من  املزيد  إىل  النص  يدفع  حتريكها  وأن  املعاين، 
الشعري  فنه  يف  حيزاً  أخذ  قد  البالغي  التضاد  أن  خيفى  وال  والرتكيبي،  والداليل 
 من خالل إقامة التقابالت إلنتاج الدالالت، وهي نفسه جتعل املتلقي يدرك املد
املقصود يف املعنى، لذلك سعى الشاعر إىل تكريس املتقابالت بطريقة بالغية وهي 
تبقى يف  النفسية بل  أو  الفكرية  التضاد واالرتباطات والتداعيات  الساندة لكشف 
ر األلفاظ التي تساعد حروفها  حاالهتام وسيلةً لتطهري النفس ممّا علقَ هبا، لذلك سخّ
وهذا  الصوتية،  الناحية  من  احلروف  هذه  انسجام  نتيجة  وااللتقاء  التواصل  عىل 
اللفظ  بنية  وأنّ  واملعنى،  اللفظ  بني  قائامً  التعاضد  جيعل  من  مها  والتناسق  التآلف 
نة له وتآلفها- وقد اهتم الدارسون  الصوتية إنّام تتمثل يف انسجام األصوات املكوّ
اللفظ بني االتساع واالنكامش عىل وفق  يبقى  إذ  املحدثون هبذه اخلاصية،  العرب 

املعطيات النفسية
ثَلٍ عقيــــــم، مل يت بأسنّة مَ أوجعتـــــــــني جدّ

 يطعم سامعيه غري مرارة عتيقة، بدعو
[أن الشمعـــــــــــة مضحية؛ ألنـــــــــها تيضء 

عتمــــــــــــة اآلخرين عىل حساب ذوباهنا]، 
فكلـــــــــام تصـــــــرخ هــــــــذه األسطــــــــــــورة يف 

أذين ينتابني �وجوم سعيد�(١٨)         
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    وبني(النمو/ االضمحالل) و(االضاءة/ العتمة) و(الوجوم/ السعادة) يرتجم 
ا األحالم التي غامرَ  الشاعر ماضيه وحارضه الذي ازدحم باألوجاع واألماين، أمّ
من أجلها فلم تكن إال قطافًا غري مثمر، إذ ما يمكن قطافه أنّ حصيلة التفاعالت بني 
ذات الشاعر والواقع وما حيصل عنهام من توترات يمكن بوساطتها كشف املشاعر 
واألحاسيس واألفكار التي متنح القصيدة بعداً آخر، وهبذا فإنَّ ما يفرزه الواقع من 
تناقضات يمكن متثيله عرب املتضادات ملا فيه من تضاد، وأن التالحم بني البعد الذايت 
، لذلك فللــتـضــاد أثـره فـي الشـعــر، وهو يكشف عن الدوال  والبعد اجلاميل قائمٌ
الـمتـواريـات واملخفيات، كذلك أن اإلعالن عن يشء واإلخفاء يف مضمرات نفسه 
اكتناز  إىل  تفيض  الداللية  املؤرشات  جتد  وهبذا  املتضادات،  تؤكدها  قد  أشياء  عن 
بالتنوع  ا، لتحمل معها جتربة مكتنزة  ا فكريً نفسية حتمل يف مضامرها عمقً توترات 
وباملواقف الشاملة يف احلياة، لذلك فإن شعرية تنامي الرؤ اخلفية تعمل عىل تعميق 

املدلوالت وتكشف عن دالالت جديدة متسمة باجلدة.
   ومن املفارقات أن التناقضات أحياناً تتساو يف خصائصها، إذ مفردات الشاعر 
حتمل يف ذاهتا نواة التضاد، ويديل نصها بإضافة هامش داليل آخر حيتوي عىل طاقة 
صورةً  لتكون  نفسها  املفارقة  بتوظيف   وأخر التضاد  إشارات  لكشف  ختييلية 
بني  التقاء  نقطة  عن  يبحث  الشاعر  فإن  ذلك  وبموجب  الضمني،  للتضاد   أخر

فكرتني أو صورتني منحا النص سامت الذات وشعورها املؤمل.
�شحوب ميمون� يطارد حـــــــــــــــوافر

املستقبل؛ فاملايض مل حين بعد،
واحلارض ما زال يقطن يف جوف

اخلطوات، أما الدروب فمسالكها
ر تتأبطها خطوات مسنّة: (١٩)        بكْ
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ل الثنائيات الضدية بني(املايض/ احلارض) منطلقاً قرائياً لتحليل األفكار      تشكّ
ه  نصّ يف  الشاعر  يغرسها  وفكرية  أدبية  ظاهرة  ة  أيّ حتليل  عىل  زيادةً   الرؤ وإبراز 
خللق  واملتجاذبة  املتجادلة  األفكار   رؤ حتمل  موازيةً  بنيةً  تُعد  ولذلك  الشعري، 

مساحة تفاعالت نفسية، وجتاوبات فكـــرية منبعثــة مــن 
العالقات  صناعتها  يف  وتتحكم  الفكر  ورسوخ  الوعي،  عمق  يؤسسها  جتربة 
املعنى  لتشكيل  كثرية  دالالت  وراءها  تثوي  التي  املتقابلة  العنارص  بني  املوجودة 
الدوال  بني  جيمع  مسار  خلق  يف  الشاعر  يمعن  بل  تقابلية،  كثافة  عرب  اجلديد 
التأويلية الظاهرية واملضمرة، لتتعاقد كلها يف  واملدلوالت مع وجود االفرتاضات 

مواجهة تشظي الذات. 
     لقد تأسس النص عىل املعاين املتقابلة يف رفد املعنى وبنائه وتشكيله حتى تبنيّ 
فيها  تتوتر  املعاين من محوالت معرفية  به  أثر األلفاظ وما جتود  نقائضه ومتضاداته 
األفكار والصياغة، لذلك ختريّ ألفاظه وأجاد يف خلق عالقات ضدية تثري النص 
اختلفت  وإنْ  الصويت  التامثل  كثافة  عىل  بعضها  يف  وعمل  حداثياً،  بعداً  ومتنحه 
كام  مجالية،  صورٍ  يف  وإبرازها  واملختلفة  املتآلفة  املشاعر  إيقاظ  أجل  من  دالاللته 
التامثالت الصوتية مع  التشذير البالغي يكيس املعاين ديباجةً فضالً عن وجود  أنَّ 
إيقاعها الداخيل يف التناغم إلغناء داللة النص، وكذا بنية النص الداخلية واخلارجية 
د املعنى عرب إنتاج الداللة ،إذ إنّ �التحول  هلا عالقة بكشف اخلطاب الضدي وجتسّ
النص  فإنّ دالالت  املحركة لألدبية�(٢٠)، ولذا  الطاقات   يُعدُّ بحق إحد الداليل 
لتها لتنهض يف ضوء املعاين؛ ألهنا تؤطر املبنى  كت أوارص الكلامت وفعّ هي التي حرّ

الشعري ومالحق متبنياته من أجل ترشيح معنى آخر يرجحه النص الشعري.
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[الكفار مؤمنون]؛ ألن حبّ
الوطن مل يعد إيامناً يف ظلّ

بّه ع حُ وطن يأكل أبناءه ويوزّ
عىل املغول وتفرتش صحنَه

الغربانُ القديمة التي ال تأكل
غري حبّات عيون املوغلني

بحبّـــــــــــــــــه، فالناسخ جــــــــــــــــــــــــــــــرّ
حكــــمه:أنّ خيانة الوطن من 

اإليامن، فهي�خيانة مرشوعة�(٢١)          
     فتناقض الواقع الذي يشهده اإلنسان يف زمنه األخري يرتجم هذه املآالت التي 
املنكر  يَعدُّ  أصبح  حتى  وخطاياه  ذنوبه  كثرة  عىل  بعضهم  هبا  يؤمن  حقائق  غدتْ 
ح كفة العناية املجازية من أجل الكشف  ، وال خيفى أن مبدع النص قد رجّ فضيلةً
 – �( األنا  إذ إنّ الذات واآلخر،  عن ذات شعرية منشطرة بني األنا والذات وبني 
يعرف  ال  فاإلنسان  اإلنساين،  الوجود  صميم  يف  بجذورها  ترضب  ثنائية   ( اآلخر 
الوجود وحمور كل حقيقة  الذات هي مركز  ذاته، فتصبح   عىل وجه احلقيقة سو
لذواتنا  مشاهبة   أخر ذوات  بوجود  متاماً  مقتنعون  أننا  ومع  معرفة،  كل  ومصدر 
ا حقيقيًا إال أننا عىل الرغم من هذه املعرفة فإننا نميل إىل اعتبار وجود  وأن هلا وجودً
ا  وجودً إليها  ننسب  أننا  بدليل  الظالل  بوجود  يكون  ما  أشبه   األخر الذوات 
الذوات بوصفها  التي نعدها حقيقةً مطلقةً ونعامل  بالقياس إىل وجود األنا  نسبيًا 
مواضيع�(٢٢)، ولذا فقد كانت تدور األحداث حول قطبية الذات، لذلك أسهمت 
ثيمة التضاد يف زحزحة الثوابت الفنية، من أجل بيان انتقاالت الذات بني الثابت 
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د الشاعر مسار شعريته نحو التغيري، إذ إنَّ �االختالف املكبوت جيدد  واملتغري، حدّ
مساره الوحيد يف االنفصال عن الذات نفسها، يف انفصام عراها، وانزياحها النهائي 
هذا  يمتد  أن  بدّ  العامل، وال  نيابة عن  الذات  بإلغاء  تنهض  فالذات  الال يشء،  عن 
اإللغاء إىل العامل ذاته�(٢٣) ، وهبذا مثّل النص الشعري قراءةً واعيةً لكينونته الفكرية 
النص   املساحة اجلاملية لتكون االنعكاس احلقيقي لرؤ للرؤ االمتداد يف  تاركاً 
املعرفية الرصينة، وهبذا فإنّ طروحاته املتعددة كانت دليل وعي تتالقح فيها أفكاره 
يف عوامل إبداعية، وهذا ما يعززه الواقع الشعري؛ ذلك ألنَّ الشعر �ليس قبوالً وال 
استسالماً، وال مهادنة، إنّه تساؤل دائم وهليب متسعر، يزداد حجمه بقدر اتساع أفق 

هذا التساؤل�(٢٤) 
يف األشكال اهلندسية تغيب

احلقيقة، فإيـــــــــــاك أن تستقيم
يف خط مثلث أو تنزوي يف

مربع أو تستطيل خطواتـــــك، 
فـــــــــــال تـــــــــــرىض إالّ فـــــــــــــــــي 

� دائـــــــــــــرة مستقيـــــــــــــــــــــــــــــمة� ؛
ألن الكون أحدب:(٢٥) 

     وتكتمل تلك التناقضات عند الذات التي ال تر يف الوطن سو كلامت يمكن 
والواقع  التأريخ  جمريات  يف  تسري  املزيفة  احلقائق  ألن  هلا؛  أريد  ما  إذا  تتالشى  أن 
عرب  الشاعر  فلسفة  تنبجس  وهنا  هبا،  تؤمن  أن  مة  املهشّ للذات  ويمكن  اإلنساين 
الدال  السبيل  الضياع سيبقى  الواقع، وأنَّ  احلقائق وزيف  م  يثبت وهْ طرح علمي 
األبعاد  متعددة  ثنائية  يكشف  فالنص  لذا  معه،  فغابت  الوطن  غيبّت  التي  للذات 
؛ ألن حتمل تضاد املعنى واختالفه وهو نفسه  ويشحنها بالضدية كي تكون مؤهلةً
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يف  وجودها  ست  كرّ أن  بعد  حيزها  الثنائيات  تلك  لت  شكّ لذلك  توتره،  يكشف 
الداللية لترتك  املعنى عرب إحياءاته  الداخلية واخلارجية وأسهمت يف توصيل  البنية 
أثراً مجالياً، ألن الشاعر تعامل معها برؤية شعرية واعية ووعي عميق من أجل جعل 
املتناقضات تتفاعل وتصطرع إلنتاج مدلوالت أخر، فهذا ليفي شرتاوس �أقام 
بناء  إىل  الوصول  احلياة، هبدف  مناحي  الثنائية يف كل  التضادات  بحثه عىل أساس 
فكر اإلنسان من خالل تعامله مع األشياء والكون واحلياة، وصوالً إىل التعارضات 
بعض  ت  عربّ لذلك  بينهام�(٢٦)،  متوازن  حل  إجياد  إىل  اإلنسان  تدفع  التي  الثنائية 
الثنائيات عن انحسار الذات وحماكمة الواقع، وقد غلب عىل نصوص الشاعر الفكر 
تركيب  عرب  ثنائياته  أوردَ  فقد  لذا  يرجوه،  الذي  وعامله  الواقعي  عامله  بني  اجلديل 
جتيش   رؤ فهي  جدلية  حركة  يف  والكون  احلياة  من  الفكري  موقفه  ذاكراً  ذهني 
باملتناقضات املغيبة واملعلنة ذلك �أن الرصاع يف األدب هو تصوير األزمات التي 

تتمخض عن اصطدام قوتني متضادتني: إحدامها موضوعية واألخر ذاتية�(٢٧) 
أسملتني العيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون

              شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّاً
                   فشــــــــــــــــــــــــــــــيّا

ا                           وسقتني العمى رمويش رويّ
وانحنى الدرب كي أضلّ مسريي

نحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه
                                    أميض

                                      ثم 
                                    أهوي

إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّا(٢٨)           
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نحو  املضمرة  الثنائية  وترشع  واالنكفاء،  النكوص  يتجىل  وبصريته  برصه  وبني     
واحدة  النص  ختصيب  أن  الدالة  املؤثرات  من  لذلك  الذات،  عىل  االنطواء  فلسفة 
من مقصديات الكتابة األساسية، وهي من تيش لرتتكز عىل منظومة واضحة توزع 
ب به، وفيها دعوة السرتجاع اللحظات  مساراهتا يف سيل متدفق يقتضيه املعنى ويترشّ
الشاخصة لكتابتها، وإنام كان ذلك من خالل امدادها باملديات اخليالية الداعمة ملد 
الرؤ واألفكار من  ل  بالرؤ لتتشكّ الفكرية، ومدّ املضامني اجلاملية  االستلهامات 
هذه الرؤ اجلاملية ويكون النص واضحاً بعدما تآزر املعنى الداليل مع تلك األبعاد 
الثالثية تيش تلك اهليئات  املاهية، ويف ضوء هذه  بتلك  النص زاخراً  املعرفية، فكان 
إىل جدلية مكتنزة باحلضور، ومنها حتقق لنمط األحالم املرشوعة ملا فيها من مصاديق 
الشعري  األداء   مستو عىل  احلضور  لتجربته  فإنّ  كذلك  الشاعر،  شاعرية  تؤطر 
ا يف جتاربه الشعرية من أجل حتقيق غايات فنية  واملضامني الشعرية، لذلك شهدنا  متردً
إبداعية ومجالية زيادةً عىل حتقيق الغايات الذاتية، ألنَّ �الشعر حيقق غاية نفسية ذاتية 
زيادة عىل الغايات األخر، وهي غاية منسجمة مع ذات الشاعر وتستجيب لطبيعة 
تكوينه النفيس الرافض، والطموح إىل األفضل، وبني واقعني تتأزم الذات الشاعرة، 
الوجدانية والشعورية مما يتطلب تفجرياً يعيدها إىل حالة  الطاقة  تتكاثف يف أعامقها 

االتزان، وهذا التفجري لن يكون سو عملية الكتابة�(٢٩) 
غ وجودها من خالل جهد       وهبذا فإنَّ الدوال املعربة عرب صياغاهتا املجازية تسوّ
تأميل فاحص يرتكز إىل منهجية تعدد القراءات لتحديد مستويات التعبري التي تدعو 
األنساق  لتأسيس  اإلجرائية  دعائمها  إرساء  خالل  من  معها  التعاطي  رضورة  إىل 
املعرفية، وإنتاج صياغات مغايرة، قد أخذت نصيباً كبرياً لتأكيد حلظة التأمل وتأطري 

القيم اإلجيابية
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 التضاد والسؤال الشعري
    إن التعددية الال هنائية مع تركيباهتا الال حمدودة أنتجت فضاءً رحباً تتعدد فيه 
االنتقاالت التفصيلية فضالً عن املالحق الفكرية التي تُعدّ ساندة للعمل اإلبداعي، 
د احباطات احلياة وما تعمق فيها من اهلوة وما تركه  وهذه التعددية إنام جيء هبا كي جتسّ
ست فيه اسقاطات  التشاؤم يف معانيها، ولعل الرصاع النفيس هو اآلخر الذي تكرّ
ما هو كائن وما  تعيش بني  الذات، وهي  نفسه من يفصح عن أعامق  الواقع وهو 
ينبغي أن يكون ، لذلك تزدحم الرؤ من أجل ترمجة األفكار واألحاسيس، ويعمل 
الشاعر جاهداً عىل ترمجة ذلك عرب فلسفة تتأرجح فيها األضداد واملتناقضات فكان 
ز تلك الثنائيات عىل أهنا وحدة متامسكة  يف بنية النص الشعري حتمل  منها أنّه يربّ

ا.  رؤاها  يف قبالة رؤية ضدية عكسية بوصفهام فعالً مستمرً
   لذلك فهي تنمو يف النص لتشهد حضورها من تناقض وجدل إىل أنْ تصل إىل 
التي استغرقت  املتضادة  الشاعر وإشاراته ألفكاره  م تصورات  قلق االسئلة، وتقدّ
م تياراً  مساحةً أخر يف النص الشعري معززةً بحساسية اهلموم اليومية، وهبذا قدّ
فكرياً ثقافياً مضاداً يعمل عىل إظهار قيم جديدة ومفهومات أخر حتلُّ بديالً عن 
ختها السلطة اجلائرة وأشاعتها عرب نفوذها ؛ لذلك نجد نصوصه  قيم ومفاهيم رسّ

حيّة متجددة تنضحُ بالتمرد وتتّصفُ بالكشف عن شعرية هادفة.
ال تلتفـــــــــــــــــت خلطواتك اآلتية،

وال تستبق خطواتك املـاضية،
وال تستعد خلطواتك احلارضة،

فكلّها � تكـــــــــــــرار فـــــــــــــــردي � :(٣٠) 
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دروب  يف  للسري  اخلطوات  تتعثر  واالنطواء  والنكوص  واألمل  الطموح  وبني    
الشعري  العمل  مرجع   � فإنَّ وهبذا  واحدة،  نتيجة  إىل  احلال  به  لينتهي  التشتت 
ومقياس تقويمه ليس يف الواقع أو احلقيقة أو الصواب، بل يف شعريته ذاهتا، فليس 
ل الكالم إىل شعر بل (الفن) هو الذي حيول الواقع إىل شعر،  وّ الواقع هو الذي حيُ
أي إىل لغة، ومعنى ذلك أنّ قيمة العمل الشعري ال تكمن يف مد كونه واقعيّاً أو 
أو يعكس، وإنام تكمن يف مد قدرته عىل جعل  حقيقياً، أي يف مد كونه يمثل 
والعامل،  اللغة  بني  جديدة  عالقات  خلق  عىل  أي   ، عادةً تقوله  مما  أكثر  تقول  اللغة 
بالعودة  احلق  الفهم  الشعري  العمل  فهم  والعامل، ومن هنا اليمكن  االنسان  وبني 
او باالستناد إىل الواقع، بل بالعودة أو االستناد إىل الطاقة التي خيتزهنا لتكوين مثل 

تلك العالقات�(٣١) 
الشعري  النص  فاعلة يف جالء مكنونات  أداةً  الضدية  العالقات  كانت  لذلك     
حلاالت  مصداقاً  وكانت  باالحياء  مشحونةً  اجلاملية  إشعاعاته  وتوهج  الداخلية، 
فكرية متصارعة تدور مآالهتا نحو العامل واألشياء، وهبذا يكمن الذهن املتوثب عىل 
 حاشداً أدواته الفنية من أجل إبراز رؤ وفق مبادئ الفن اجلاميل لينغمس يف الرؤ
الداللية  الروابط  من  جمموعة  مع  تتعاقد  التي  التناقضية  اجلدلية  عرب  إال  تتضح  ال 
والبنائية وبدورها تسهم بشكلٍ أو بآخر يف إنعاش روح النص، الذي يتعزز بالدفقة 
الشعورية مضافاً هلا الومضة الفكرية التي تتواشج فيها الصور اجلزئية وهي تتآزر 
مع مكونات النص األخر لتكون بؤرة النص ومرتكزه، وما أكده الشاعر يرتشح 
من  اخلوف  هواجس  من  ومزيداً  التوترات  من  ضخاً  أعطاه  الذي  االستفهام  عرب 
املجهول، لذلك فهي انقسمت عىل نفسها إىل قسمني أوالها حتمل رؤ إجيابية تدلُّ 
لَ الشاعرُ عىل أحداث  مِ عىل االستمرار، وأخر تدلُّ عىل التاليش واألفول، وهبذا عَ
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انسجام بني املتباعدات من الصور واملتقاربات لكشف بيان االستفهام ونوعه، هل 
كان ضمنياً يراد منه أمر التعجب، أو كانت طروحات ضمنية تريد النفي املتضمن 
معنى االستفهام، ومن أجل جتسيد ذلك فقد تضافرت رؤ املجاز والكناية يف وعي 
ل الشاعر شعرية الصورة،  حركي يتحول فيه الوعي من سكوين إىل حركي، لذلك فعّ
وانتقلت من حاهلا الذهني إىل حاهلا احليس بوصفها أداةً فاعلةً تكشف معنى املعنى.

حني تنتهي البدايـــــــــــــــــــــات، 
تــــــــــــــبدأ النهايـــــــة، هكـــــــــــــذا 
نعتـــــــــقد جزمـــــــــاً، لكــــــــــــــــــن

احلكمة املفتوحة تقتيض
أنـــــــــــــــــــــــها � دورة مقلوبة�: (٣٢)            

يتفاقم  ال  كي  التعبري  يف  االطمئنان  إىل  الذات  حاجة  يؤكد  إنام  الرتسيخ  هذا    
احلال، ليصل إىل تغييب الذات لتعيش يف هتويامت ضالة؛ لذلك يتأكد السعي هلذا 
العميقة، وأنَّ  هذا  للقراءة  فيه دعوة  االستدعاء، ولعل هذا األمر يف أيرس حاالته 
ز طموح الشاعر وطموح املتلقي  املسكوت عنه لن يتحول إىل مؤرش سلبي طاملا حيفّ

التي حيوزها القارئ املمعن يف قراءته.
املنتج    إن فكرة (املسكوت عنه) يف النص الشعري فكرة تلتقي فيها الرؤ بني 
النص،  مساحة  يف  بينهام  اللقاء  حتقق  ما  متى  ختومه  األمر  سيبلغ  لذلك  واملتلقي، 
ورؤاه،  بمضامينه  عنه)  (املسكوت  ه  يمدّ طاملا  بمداليله  يديل  أن  النص  ويوشك 
لذلك توزعت مرشحات (املسكوت عنه) لتحوي بعض مضمرات احلزن، الذي 
ال يستطيع النطق به، وهو ما يتوجب أن يكون ضمن االنحراف الفني الذي يراد 
به أن يكون شاخصاً يف مضامر الشعر املغيّب ال الذي يرجتى القول به أو العمل به، 
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حت األسباب واملسببات فهي التستطيع أن تنال مبتغاها ال يف الواقع  هلذا فمهام ترشّ
اإلنساين وال احليايت بسبب عوائق قاهرة، ويبقى (املسكوت عنه) وليد األنا الشاعرة 
ية التي الزمته يف العديد من الرؤ، وهبذا يعيش املسكوت عنه  واألنا الشعرية النصّ
يف جلباب(أنا الشاعر) ويف مالمح الغياب، التي فرضت عىل الذات وليس للذات 
هلذا  الواقع؛  إىل  بأثره  يتغلغل  وما  هبا  ماحييط  تكشف  كي  ي  ضدّ هو  ما  إبراز  إال 
يتجه الرصاع من أعىل الذات وصوالً إىل مرموزات خمفية يف أثناء النص ليتجه نحو 
حمموالت التغييب لتدلَّ عىل رؤيةٍ موسومةٍ بتجربةٍ مرهونة يكشفها اإلطار النظري 
من أجل إثبات فاعلية التغييب املقصود، حيث يتجىل التغييب يف أعىل صوره حني 
قناع  أو  الغياب  قناع  لريتدي  عنه)  (املسكوت  ح  لذلك وشّ واقعاً مضمراً،  ل  يشكّ
التغييب، حتى صار التلميح هلام هو السبيل من دون اإلفصاح؛ إلن اإلفصاح كفيل 

بإزالة آثار (املسكوت عنه) التي يراد له التغييب كي جيد صداه.
أيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها املوءود

              صمتاً يف فمي
                        يشتهيك اجلفنُ وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناً

                                            فـــــــــــــــــــــــنمِ
وارجتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

               ذاكرةً مثقوبةً
                         نــــــــــــــــــــــزفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها

                                مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
                                   صوتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

         (٣٣) مِ                                              املكمّ
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     ثمة نزوع خفي هيدف إىل إيضاح أثر السلطة يف النزاع املخفي، ويف ذلك دعوة 
للخالص ممّا حييط بالذات اإلنسانية وما علقَ هبا، ولغرض استكامل قراءة الواقع 
ن االستقراء املوضوعي لسريورة  املخفي يتجىل الظاهر يف مقصدية املخفي كي يؤمّ
ما يودّ غرسه يف النص، وهبذا الفيض الكتايب ستكون نقطة االلتقاء بني الرتاكيب 
الفني،  االرتواء  ميادين  يف  املضمون  ويكون  مستمرٍ  تواصلٍ  يف  والفكرة  واجلمل 
وتكون الفلسفة املنبثقة من تكامل تلك املشاهد هي إنام متثل النضج اإلبداعي وهو 
يردفها بمحاور زاخرة باإلبداع واخللق عىل أن يعزز مضامينها بشعرية عميقة لتكون 
مصدراً ينضج بالدفق واحلركة، وتكون مرحلةً شاخصةً من مراحل إعادة التوازن 
ه هبذه  إىل الذات، لذا فهو يَعمدَ إىل استكامل املالمح الرئيسة للنص الشعري، ومدّ
اإلمكانيات املتنوعة لتتالشى احلدود الفاصلة بني مايريده الشاعر وما يريده النص 

الشعري.
أشعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ

      عيونَك يف الدجى وامضِ
                     وافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرش

                                  بخطوك توتــــــــة األرضِ
ى القفـــــــرُ أجــــــــــــــــــــــجّ ناظريه عمّ

                     ابصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ
                                 فام وسعي عىل الغمضِ

ما زال ينبض بالشحوب لظى
       (٣٤)                     وشحوبـــــــــــــــــــك امليمون يف غضِّ
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   إذ ينمو األمل يف الذات طاملا هي عىل مقربة كبرية من امتدادها وتفرعاهتا وانتامئها، 
النص ويتحول من  يستنري  بنفسه عن فكرته كي  النأي  الشاعر يف  يرغب  مل  لذلك 
يل إىل سياقٍ قارِّ أفىض مسكوته إىل نمو املغيّب ورسوخه، لذلك سار عىل  سياق أوّ
وفق مسارين: األول بث تلك اللواعج لتكون يف مضامر النص الشعري، واآلخر 
محل أفكار الشاعر ورؤاه واحلفاظ عىل هويتهام من أجل قراءة عامل الذات، وتوجيه 
فرض  الذي  القرسي  التغييب  مواطن  إلظهار  ومبتغياته  الشعري  النص  أنامط 
ها بمواطن التغييب ، لذلك أدّ التنامي إىل  وجوده عىل مواطن الذات وراح يمدّ
بيان حاالت القهر نحو احلضور والغياب، كذلك بانَ عىل العمل الشعري املزيد من 

املنعرجات التي محـــلت بعــض
 سلوكياهتا، واملزيد من احتامالهتا التي قد تضاعفَ الشعور برضورة إيرادها، كي 
يتحقق التوازن بني ما تكنزه الذات وما يتم جتسيده يف العمل الشعري، لذلك ال بدّ 
ا لبيان صنيع األثر  ا شعريً من تزويدمها باملزيد من التفاصيل، وإذا ما أخذنا مقتبسً
وجوده  فرض  عنه  مسكوتٍ  عن  تكشفُ  التجربة   فإن  الشعر،  واقع  عىل  النفيس 
حضور  عن   األخر هي  تكشف  الشعري  الوعي  يف  قارةً   أخر جتربةً   ل  ليشكّ
راسخٍ يف الذاكرة، لذلك يمثّل املسكوت عنه اإلضاءة التي ال خيبو توهجها، وهو ما 
يلحظه املتلقي من تشاكل احلركة يف النص الشعري، ممّا يستوجب عىل القارء أن  
يكشف روح املغامرة ويتدخل ليفكّ شفرات بعض املرموزات ويمسك هبا وهي يف 

رسب املحذور.
ز االستمرار، ويمكن تسميته  دّ املسكوت عنه فاعالً ثقافياً حيفّ عَ     لذا يمكن أن يُ
، حياول الشاعر يف سعيه أن جيعلهام عىل مقربة كبرية لتضمني رؤاه  بأنه جتربةٌ أو فكرٌ

اً عنهام، ومستخلصاً اإلفادة منهام. وطموحاته معربّ
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واضحة  إشارات  في  خيُ الذي  املؤثر  حركة  بفعل  الشعري  األثر  يتجىل  وإنام       
ل أحد حمفزات املقوالت الفكرية فضالً عن مقوالت  عامّ متتلكه الذات، وهبذا يشكّ
إىل  تؤدي  التي  مسريته  لفاعلية  رصداً  م  وتقدّ املخفي،  الواقع   س رؤ تكرّ  أخر
إىل  يفيض  مقصديات  ذي  خطاب  إنتاج  نحو  السبيل  تقصد  كي  معرفية  منطلقات 
التلميح ال الترصيح، كذلك أن موجهات اإلفادة من هذه الثيمة الفنية إنام تكشف 
بالتساؤالت وحيقق  ويتبعها  األحداث  أن جياري  للنص  تُريد  عن قصدية مضمرة 
هلا بعض اإلجابات، بل حيقق لذاته بعض مبتغياهتا ومقصدياهتا ويضمن هلا بعض 
اإلجابات؛ ذلك أن املسكوت عنه حيمل فلسفةَ إعادة النظر، ويدعو إىل تعزيز الوازع 
الفني وصوالً إىل االختالف كي حيظى النص باملعرفة اجلاملية ليتشاكل هذا التأثري 
احلواري اهلادف املكتنز يف ذات الشاعر إىل رؤ يف النص لينتجا حمموالت معرفية 

ومجالية إلجياد فاعلية خطابية جديدة.
كيف أحنو ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي

           مــــــــــــعصم فأســـــــــــــــي
                         والذي يرقب ترحالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَ

                                               نفيس
والذي يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرشبني

      كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفّ شفاهي
ةً                         يرتوينــي لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذّ

                                           كأســـــــــــــــــــــاً
                                               بكأسِ

عطيش يغري فرايت بلظــــــــــاه
ْبَ عن جـــــــــــــــــــــــــــــــــذريَ                       وهييل الرتُ

                                              غريس
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كنتُ قبل الريح حيدوين نشيدي
ين الريحُ تباريحَ لـــــــــــــرميس                        رصّ

ها أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
، رأيس فطامي،     مقصـــــــــــــلةٌ

 (٣٥)                        لـــــــوحها أمــــــي تناغيني لطمسِ
ا يتجىل يف  ا كبريً     تتدىل الثنائيات عرب وحيها املضمر الذي يبنيّ أن للذات حضورً
الشعرية  التشكيل البرصي لألبيات  التأريخ، كذلك أن هذا  العميق عرب  رسوخها 
يوحي بمد سري الذات يف منعرجات احلياة ومد انتصارها، وأن أجلَّ املصاديق 
عىل  يلحّ  بات  الذي  عنه)  (املسكوت  هو  النفس  يف  حيدثه  الذي  األثر  عىل  الدالة 
مساحات  إىل  بالقارئ  واالنتقال  اخلطابية  القدرات  تراجع  إىل  به  حدا  مما  الذات 
أكثر تفاعالً وجتاذباً ليطلّع عىل الواقع النفيس للذات وملا يضمره الواقع ، لذلك ال 
ا لتغييب الذات يف ظل واقع يؤمن بالتغييب، لكنَّ رؤ النص  نعدم وجوداً مقصودً
الشعري ترفض مبدأ تغييب القارئ، بل تتقارب كلّ املسافات من أجل االنتقال به 
إىل احلدث الرئيس وتتهيأ كلّ السبل كي يطّلع بنفسه عىل مآالت الواقع الشعري من 
دون قيود من أجل تعريفه بمد اشتغاالت النص الشعري ومعرفة تطلعات الذات 
ز إنتاج النصوص ويفصح عن ثقل معريف واضح.  وما يعرتهيام، وهذا االشتغال حيفّ
     وممّا جتدر اإلشارة إليه أنَّ الدور الذي جيود به املسكوت عنه  مل يكن تكميلياً، بل 
يُعد ثيمةً أساسيةً حترك النص نحو ثيامته األخر ويستثمر الشاعر وجود املسكوت 
 عنه من أجل استثامر ممكناته التأثريية فيكون إبرازه عرب ثنائيات متضادة يف الرؤ
يُعدُّ االتكاءُ عليهام أمراً ممكناً وال سيام أنَّ الشاعر يغرسها غرساً  واألفكار، لذلك 
خمتلفاً ومشوقاً لثراء املشهد الشعري مؤكداً أداءمها املستمر يف رفد النص، وإحاطته 

بمرتكزات متعددة. 
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     وما جميء (املسكوت عنه) إال بسبب انحسار املسافة وقلة اتساعها بني ما يريده 
عَ من مسار رؤاه، وأن  الشاعر إال أن يوسّ ، فام كان عىل  الواقع  يريده  الشاعر وما 

غــني فــــيه  يضيــف توصــيفاً يُ
ذات  مرجعية  من  تكتنزه  بام  ذاهتا  عن  اإلفصاح  من  جتربته  ن  ويمكّ نصه،  داللة 

ممكنات تأثريية.
الذي أودعه  النسق  النص وكشفت عن فاعلية  ة مالمح رسمت هوية  ثمّ إنَّ       
يف  النص  عالئق  بني  يربط  أن  هبا  أراد  إنام  أودعها  الذي  ولعل  النص،  يف  الشاعر 
كشف أثر الداللة وبيان املعاين بسبب حضور جمموعة من االشرتاطات املوضوعية، 
هيجس  التي  الداللية  االحتامالت  حتددها  إنام  واالختالف  االنسجام  صفة  وتغدو 

املتلقي وجودها من أجل اجرتاح رؤية أخر وقراءة خاصة للنص الشعري.
هامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي

            تعشق أحلان التأيس
                           فهي منذ الفأس تبحث: أين رأيس؟

والصباحات التي هامت بــــــــــــــــــها
                              مل تزل تزحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

                                           من
                                                 يأس

!                                                        ليأسِ
( آهِ يا صويت: عىل (أيـــــــــــــــــــــــــنَ

                       تصيح!
                              فالذي يأكـــــــــــل أوداجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

                              فأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي!(٣٦)      
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االستفهام  أدوات  هبا  ح  وفلسفية وترصّ فكرية  أسئلة  الثنائيات ضمن  تُدغم       
التي تتضمن معنى النفي، فاحلضور احلقيقي يتجىل بحضور الذات واملكان، ويتعزز 
 التعبري بني األفكار والرؤ لقد حال موج  لذا  تآلفهام واندماجهام،  وجودمها عرب 
وبني البوح هبا، وأوضح الشاعر اجلدو من غرس هذا اإلحساس؛ ألنه مل يظفر 
الطوق  هذا  بقي  لذلك  ميوله  كشف  له  يتسن  ومل  الضياع،  هبذا   سو الواقع  من 
يكشف  أن  يمكن  ال  املؤجلة  القضية  عن  الكشف  وأنَّ  باألصفاد،  رغباته  يالحق 
عن الطارئ الشعري بل ليدخل حيز احلضور، وما جميء املسكوت عنه إال استجابة 

ألسئلة داخلية وهو عامل إلثراء النص وليس عىل وفق مقتضيات احلال،        
      إن خط الرشوع األول يف بلورة النص ستنطلق من بلورة فكرة رئيسة منغرسة 
ال تكشف عن نفسها يف قراءة واحدة، لذلك تعتمد الرؤ عىل اللغة املتشظية، التي 
ال تأيت الفكرة إال عرب تقابلها، فهي تؤثث واقعاً مكتنزاً ليبقى األثر اإلبداعي يستمد 
اجلمعية  الذاكرة  يف  إحياءً  وجودمها  ليبقى  عنه،  املسكوت  فكرة  من  عباراته  نسغ 
إنام  الشعري  الذهنية، إن الرشوع يف إضاءة املسكوت  معتمدة عىل االسرتجاعات 
تنطلق من رؤية إثراء مساحة الشعر وإتاحة الفرصة للعنارص الشعرية من أن تتحرك 
عىل وفق آلية فاعلة يكرسها فعل االنتقال بام يصطنعه الفعل الواعي خللق تبرصّ واعٍ 
م إجابات للتساؤالت التي تثريها الذات، لتبقى املرتكزات األساسية غائبة عن  يقدّ

ة فاعلية لرتسيخ هوية مفتقدة وهي هوية الذات املغيبة. أيّ
   وإذا ما أراد املتلقي كشف املقىص واملهمش يف ممكنات الواقع فإن األمر سيتضح 
املنظور  خلف   يتوار وجيعله  اإلقصاء  كه  حيرّ التخفي  من  نوعاً  متارس  ألهنا  له 

الشعري جيمعها خيط شعري يؤكده مضمون االستالب والتغييب.
ر هواجس الذات  ية ولن تكون بمنأ عىل أن تصدّ    هلذا يؤسس الصنعة الضدّ
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التي متلك إخفاقات الفعل السالب الذي أدّ إىل انفصام عر األفكار يف العمل 
س اللقاء ليواصل بني حضور املتغريات وغياب الثوابت التي  الشعري، لذلك تكرّ
ليتحول  ل بضديته  العمل الشعري، وهبذا فقد هيجس وصفاً آخر يتشكّ تندمج يف 
شيئاً فشيئاً إىل مالمح ضدية تتحول إىل فعل متحرك داخل النص وصوالً إىل حتقيق 
مآالت الذات، وهذه املقاربات تكشف عن معطيات يف املضمون والرؤية، لذلك 

كان له خطابه اخلاص عرب الرؤية والفكر.   
      يمثّل املسكوت عنه وعياً ممكناً لرسم املالمح التكوينية ملالمح النص الشعري 
إىل  مفضية  واآلخر  األنا  توجهات  وفق  عىل  سلطته  بإحكام  الشاعر  رشع  والتي 

ل شعري. الرؤية الذاتية واحلوار مع الذات يف تشكّ
   وهبذا الوعي املميز فقد بُني التضاد عىل أبعاد منها: الوعي يف مهيمنات الشعر 
الذي جاء منساباً من وعي الشاعر نفسه يف إبراز عمل شعري ال خيلو من املعطيات 
فكراً  الترصيح  ال  اإلحياء  نحو  فحواها  تسري   أخر ا  أبعادً شمل  لذلك  الناجزة، 
وتكويناً، وهذا ما جيعل الشاعر يفطن إىل عمله وهو يرشع يف وضع تلك املبتكرات 
يف أتون احلدث بعدما يبث فيها قيمة فكرية مع بث البعد الفكري  (االيديولوجي) 
معززاً بالبعد الفني يف إبراز القيمة الفنية والفكرية معاً معززاً باالشرتاطات األدبية،  
والشاعر عىل بينة من وجود رؤيتني متضادتني يتداخالن معاً ويفرتقان يف آنٍ واحد، 

وهذا العمل يتوق إليه الشاعر.
     إنّ بعض الرؤ املتضادة املغروسة بقصدية واضحة تأخذ موقفاً مناهضاً للواقع 
ويمكن تسميتها باملؤثر الداخيل الذي يوعز للمؤثر اخلارجي بمد رصده ومراقبته 
وأنه يتابع تلك التحركات وال يريد هلا إال أن ختطو يف كل مرة نحو العدول وأن ال 

مترَّ يف الطابع املغلق.       
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ذاب عرجوين عىل ظلّ نبي
                         يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ات! وما أورقتِ يب؟                                   مرسّ
ت األوجاع ظالً ناظــــــــراً مرّ

                        فــــــــــــوق أيــــــــــــــــــامي ومل تنسكـــــــــــــــبي!
مــــن رآكِ قد رآين غائــــــــــــــباً

                        حائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً
                                  بـــــــــني املنى والتعــــــــــــــــــب(٣٧)        

تارةً وأخر ظاهرية، فهي   ثنائيات معنوية  الروح ختفي وجعها عرب     فعذابات 
تؤسس للحظات بديلة وهي إذ تنطلق ومتتد لتكشف عن تأمالت وخطابات تنتمي 
اإلنسانية  الذاكرة  يف  لتبقى  وطموحاته  مطالبه  كل  وختتزل  وقيمه  اإلنسان  لروح 
حمدود،  والال  املحدود  عامله  من  الضياع  حاالت  توثيق  اإلنسان  ليستطيع  البعيدة 
وهبذا ظلَّ يطارد أيامه وهو يبحث عن مؤهالت لتواجده بل ظلَّ هييئ له كي جيد 
املساحة التي يمكن أن يرسم فيها عمق املعنى اإلنساين فإنّ الدوال البرصية تتفاعل 
أن  التي يمكن  التجربة  املتالزمة تنهض بوعي  النص وحمدداته، تلك  مع مضمون 
تدعو  التي  والغائبة،  احلارضة  الدالالت  عالمات  وتؤكد  اإلحساس  فراغ  تؤطر 
يتابع  أن  األديب  العمل  ملضامني  أُتيح  ما  إذا  معطياهتا  وتتضامن   الرؤ متاسك  إىل 
بياناً  أشد  متاثالت  إلحداث  الفكرية  لالنتقاالت  املغايرة  املالمح  تلك  هنوض  أثر 
ر الرصاع وتتعايش املتناقضات لتسرب أغوارها  وإفصاحاً، تلك اإلرادة الشاعرة تفجّ

من أجل إفراز اللحظة التي يتجىل فيها األثر األديب.
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   وال عجب من اكتساب النص داللته املعنوية بحكم مقصدياته الداللية واستناده 
الشعرية من  املدونة  املتلقي يف  املؤلف وصوت  يلتقي صوت  إذ  دالة،  إىل مرجعية 
أجل جتسيد حوارية من طبيعتها أن تقوم عىل قانون التواصل لتكوين ذات تشتمل 
للنص،  اجلاملية  القيمة  إليه ورسالة إلبراز  بني مرسل ومرسل  تواصلية   عىل رؤ
الشاعر  يروم  وهبذا  أكثر شمولية،   أخر إىل سياقات  النصوص  هذه  وهبذا خترج 
التعبري عن احلقيقة الشعرية من خالل رسم مالحمها وأبعادها، لذا تكلل املتن األديب 
برسالته اجلاملية متجاوزاً بذلك التقاليد األدبية من خالل خلق مساحة جديدة جتسد 
التالزم بني شخصيتي الشاعر واملتلقي ليكونا أقرب ما يكونا إىل التبادل والتفاعل 
الفنية  القيمة  سالمل  يف  الرتتيب  إعادة  والتغريات  التحوالت  تلك  تكشف  وهبذا 

لينتهي املوضوع يف عالقة جدلية وانعكاسية.
  إنَّ توجه القارئ مللء املسافة اجلاملية هو ما يسمى بجاملية املتلقي، والشاعر يريد 
ويزوده  القارئ  يثري  النص  إن  ذلك  النفيس  والزمن  للنص  اجلامل  زمن  بني  الربط 

باملوجهات لبناء املعنى من خالل دعوة الشاعر إىل دمج التخيييل بالواقعي العقيل
دة للنص وهبذا  تُعدّ املجدّ التي  فيه من احليوية  نبضاً معيناً كام  فإنَّ للنص  لذا       
بــ  متوجة  ممتدة  فنية  ذخرية  أكسبته  وهبذا   ، مجاليةً قيمةً  النص  عدّ  يمكن  الشعور 

(الذاكرة الشعرية).
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التضاد وبؤرة النص الشعري
زها باملعاين املؤثرة واأللفاظ الدالة، وهبذا       يكتب الشاعر أحاسيسه بكلامت يعزّ
وهو  ه  نصّ مفاصل  ت  غذّ التي  الصورة  تسيّد  يف  األوىل  فكرته  إىل  الشاعر  ينطلق 
يرتكن إىل التخييل يف التجسيد ليعيد الدور مرةً أخر إىل الصورة، لتكون األقرب 
إىل فكرة املتلقي والشاهد عىل تكوين الفكرة من أجل إكامل أوصال املدلوالت يف 
وحداهتا مجع بني اإلشارة اآليقونية واالصطالحية عىل أنّ لغة الصورة هي األرسخ 
ل من خالل تصادم األفكار يف  ليعمل عىل تركيبة أشبه باملونتاج الفكري، الذي يتشكّ
املنظور الشعري لتجدَ طريقها للحضور يف جوٍ تفاعيل يدعو للتامسك، الذي ينجم 
من اللقطات املجتزأة املتضادة، التي هي يف بنية النص املكتوب عىل أن حتتفظ هذه 
لكن  بذاهتا  الفنية؛ كوهنا حتمل داللتها  باستقالليتها  النص  األخر يف  اآليقونات 
اآليقونات  تلك  تنقسم  ، لذلك  البارزة  اآليقونات  التآلف مع  يمنعها من  ذلك ال 
مفاصل  تغذي  مكوكية  بطريقة  تتحرك  وثالثة  متحركة   وأخر ثابتة  آيقونات  إىل 
ها بعضهم هامشية لكنها ليست كذلك ومصداق ذلك ما تؤديه  النص ورابعة يعدّ
اللغة لتالحق  تتدفق فيها  التي  البناءات اجلاملية  بتلك  النص  من معنى، ولذا جيود 
األفكار، وتسهم يف رسم حيز النص وحلمته لتدل عىل أنّ العالقة بينهام عالقة طردية 

عىل الرغم مـــن طابعها اجلمــايل
ز باملضمون البالغي، والعمل عىل حتويل املشاعر والتجارب الداخلية إىل بنى   املعزّ

فنية ملا فيها من احليوية والتنوع ليغدو النصّ مصدراً للمعاينة والكشف. 
القلق  هو  واملضمرة  منها  الظاهرية  الضدية  الثنائيات  كفة وجود  ح  يرجّ وممّا       
الثابت  تُعدّ الشعاع  الثنائيات الضدية، والتي  الذي حيدو بالشاعر إىل جتسيد  تلك 
اختيار  بحسب  اإلنسانية  النفس  داخل  وجودها  يتضاعف  و  اإلنسانية  ملشاعرنا 
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اء الرصاع الذي خيوضه اإلنسان  اإلنسان لطريقة مواجهة احلياة، وقد يتولّد من جرّ
يف وجوده اإلنساين ضدّ كلّ ما هو ال إنساين حماوالً احلد يف حريته. 

هــــذا رمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
          مــــــــــــــــــياهي

                     خيتالـــــــــــه لشفاهـــــــــــــــــــي
رمــــلٌ رعـــــــــــته دمائي

                     تطفــــــــــــــــو علـــــــــــــــــــــــــــيه
                                 جباهــــــي(٣٨)       

الروح  لعذابات  واعية  رؤية  إحداث  يف  املميز  الدورُ  للهواجس  كان  لذلك       
، كوهنا  مؤملةً ، ورصخةً  نفسيةً فجوةً  تصنع  ذاهتا من  ومعاناهتا عرب رحالهتا، وهي 
 تكشف عن واقعٍ غري منسجم خيلق حواجزه  يف الذات، لذلك حتمل هذه الرؤ
حتوالت جديدة قد تسري باإلنسان نحو اإلبصار والتمعن والتأمل، ولذا حيتاج هذا 
إعادة  طريق  عن  التوازن  خلق  ويتم  الذاكرة،  به  جتود  جديد  لتصور  حتوالً  الدعم 
النظر يف الوقائع االجتامعية من خالل تفسريها أو مساءلتها أو كشفها، أو من خالل 
استثامر رؤ  ضدية تُسهم يف إثراء النصّ الشعري وتضيف لرؤاه  بعض التحوالت، 
بل تعمل عىل تفجري طاقاته والتأكيد عىل حلظاته، وبإمكاهنا أن تفتح مساحةً جديدةً 
لرؤيةٍ جديدة يف التطور والتحول، وتوليد البدائل واالحتامالت إىل وقائع حقيقية 
ا باحلواس  ليتناغم مع  ه  باخليال احلركي معززً داخل النصّ الشعري من خالل مدّ
د رؤيتها بالنضج الفني، وأنَّ �السمع  احلركية الشعرية، وغالبا ما متزج بينهم لتجسّ
والرؤية يميالن للهيمنة عىل إدراكنا الواعي ولكن يف احلقيقة أنّنا ويف مجيع األوقات 

ندرك ما جيري باستعامل مجيع حواسنا بشكل متزامن�(٣٩).
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املعنى  للمدركات، وتكثيف  والتقارب  بالرتابط  النصّ برضورة شحنه      وييش 
عالقات  أنَّ  إىل  اإلشارة  ويمكن  الفنية،  املتعة  عن  فضالً  واجلامل  الدهشة  يثري  بام 
الكلامت احلارضة يف اجلملة بغريها  الرتابط هي �عالقات غياب، تقوم عىل صلة 
نذكرها  التي  الكلامت  نرتب  ال  فنحن  معها،  واملرتابطة  عنها  الغائبة  الكلامت  من 
يف اجلملة عىل أساس من تتابعها املحسوس يف زمن النطق أو الكتابة فحسب، بل 
عىل أساس من عملية اختيار ضمنية، نستبقي معها بعض الكلامت ونستبعد غريها 
الكلامت  يف  مؤثّرة  الغائبة  الكلامت  تظلّ  بحيث  نستعملها،  التي  اللغة  خمزون  من 

احلارضة�(٤٠) 
أرسّ املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت

            يف وجع الرفاتِ
                           أنيناً مورقاً من كلّ آتِ

يناغي ظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُّه
                 دمعاً بليغاً

                          تبوح بجرحه كلُّ اللغاتِ
ليستسقي شتات الصرب منها

ــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــنطق دربُ                          ويُ
      (٤١)                          صمــــــــــــــــــــــــــــتَ اجلــــــــــــهاتِ

  ومابني (احلياة/ املوت) و(الكالم/ الصمت) جتود الذات بواقعٍ حتيطه العذابات 
الروح عن وطنها، وطاملا تعيش يف جوانحها  ويمتد الوجع يف أرجائه طاملا تغيب 
ات متعددة شملت بعض  الغربة بعيدا عن دفئه، وبذلك فقد فتح أبواب الرؤية ملرّ
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يف  املعامري  للبناء  وثالثة  الفني،  ملسارها   أخر  رؤ دت  وجسّ موضوعاهتا، 
وتتآلف  املرتادفات  عرب  الواقع  وحتوالت  ثيامت  استجابة  عن  فضالً  جديد  ل  تشكّ
النص  يف  والثبات  التغيري  موضوعة  مع  اإلنساين  البعد  وتضمني  املتناقضات، 
التواشج  أنّ  كام  الواقع،  ومرارة  النص  مجالية  بني  متوترة  مسافة  خللق  الشعري 
 الرؤ فيها  تتزاحم  التي  الفكرية  املبادلة  ا من  نوعً إنام يكشف  والذات  الواقع  بني 

وتتعاظــم فيها األفكار، إذ إنَّ الثنائيـــات الضديـــة هــي التي 
 حتمل بنيات فكرية كام حتمل بيانات معرفية تصب يف أطار البنية  الشعرية املتكاملة، 
وعىل وفق هذا املنحى الفكري والفني فإن مضامني النص الشعري تواكب حركة 

التطور وىف شتى املجاالت، كام أهنا تنفتح عىل قيم العرص وتواكب تطلعاته.
يمتلك بوصلة  الذي  الوحيد  ع  املرشّ املعريف وهياكله  املرشوع  أبجدية       وتبقى 
ل عرب اإلهيام واملحو  ز بالثنائيات الضدية، ولذا فهو ال يتشكّ حتديد االجتاه وإنْ تعزّ
س التحول  الذي يلتقي وخيتلف يف بعض السياقات، إنّام يربز يف صورةٍ جديدةٍ يكرّ
بوصفه رضورةً حتمية ملعاينة ما ال حتتمله احلقيقة احلياتية، فكان ال بدّ من التوجه 

إىل تعضيد الرؤية بالثنائيات واملتضادات واملتناقضات.
     وبدا جلياً  يف النصوص الشعرية للشاعر ظهور احلضور الذهني الذي يرسم 
ل احلوار، كام أخذت تلك النصوص تصطنع معادالت متنوعة  وجود األسئلة ويفعّ
تشرتط  التي  اجلاملية  املبادئ  ضمن  يدخل  ما  وهذا  وآلياهتا،  مظاهرها  جتانس 
وجودها إىل  جانب الوجود املعريف وسيلة للفرز وتعزز من رصانة القاعدة الثقافية، 
مما ينتج الوقوف عند حدود التشخيص الدقيق، وترجيح التجارب التي تقف عند 
ختوم اإلبداع، ومثل تلك اللغة تتيح القبول بالتحول املعريف واالرتكاز عىل جمسات 
الوعي، عرب طرح رؤية جديدة وإسنادها باحلجج املضادة، التي جتعل الفكرة عرضةً 
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للتوافق حينًا وللتعارض أو الدحض حينًا آخر، كام تدعو إىل املراجعة.
اخلامتة

  يمكن إجياز اخلالصات التي اشتملَ عليها البحث عىل وفق اآليت:  
وأن ١ املعاين،  خلف  املضمرة  الدوال  وهي  املعنى  وراء  بام  توحي  الثنائيات  إنَّ   -

والداليل  اللفظي  البناء  ذات  الداللة  إنتاج  من  املزيد  إىل  النص  يدفع  حتريكها 
والرتكيبي.

اإلنسانية ٢ احلياة  عىل  ومنفتح  واحلقائق  بالتجارب  ميلء  الشعري  النص  إنَّ   -
والفكرية، وهو يدعو لالنسجام بني املوقف الفكري والبنية الفنية.

-بعد استقراء النصوص اإلبداعية يمكن اإلقرار بوجود مستويات مجالية لغوية ٣
البنية أو األداء، عندها   ب منتوجها يف البؤرة الشعرية سواء عىل مستو فنية ختصّ
الشعري،  املكون  معطيات  نحو  الفكري  واإلشعاع  الشعري  االنبثاق  ل  يتشكّ

ت الرؤ فيه عن بنية ذهنية. وقدعربّ
-التعبري عن املعنى واملعنى الضد يظهر فيه عنرص الدهشة والتكثيف الداليل زيادةً ٤

ا مجاليا. ة التذاذً عىل أن ثمّ
بالداللة، وأنَّ ٥ النصوص نحو مساحةٍ واعية يمكن من خالهلا اإلفضاء  تنحو   -

ه يسهم يف توظيف األلفاظ املتقاربة من أجل كشف امتداد ثراء  إيراد املعنى وضدّ
الداللة املتأتية من طاقة اللغة، التي يمتزج فيها املستو الداليل مع مستو الصياغة 

البليغة.
-تدعو بؤرة النص الشعري إىل جعل الداللة تتحرك يف أفقه معززةً باخلصائص ٦

لتأكيد احلالة الذهنية للمتلقي من خالل مدّ املحتويات الداللية يف اجلمل الشعرية 
النصوص عن  ت  القصيدة، وقدعربّ متداخلة يف مضامر  فكرية  لتكوين خالصات 
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منطقة الفكر وكشفت عن مقدرة فكرية راسخة.
أجل ٧ من  االنزياحات  ببعض  النص  بردف  واملتضادات  الثنائيات  -أسهمت 

انحراف النص ليصدم أفق املتلقي يف خلخلة مقصودة، وأنَّ تلك االنزياحات من 
ة  ثمّ بأن  املتلقي   لد القناعة  تتحقق  عندها  النص  أدبية  لتحقيق  الشعرية  رشائط 
إنتاجية جديدة للنص عىل وفق مقتضيات تلك القصدية حتقيقاً ملفهوم وعي النص 

وعىل وفق املستو الداليل والفكري.
ية تمَّ االستدالل عىل سلسلة فكرية متنوعة فسحت ٨ - من خالل الثنائيات الضدّ

التقارب بني املتضادات صانعةً  املجال لالنفتاح عىل بؤرة خفية عملت عىل ختليق 
اإلدهاش عرب عوامل أفرزهتا التصورات اجلديدة يف بنية النص الشعري. 
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اهلوامش:
١- وطن بطعم اجلرح، قصائد من العمود الومضة، مشتاق عباس معن، دار افراهيدي للنرش 

والتوزيع، بغداد، ط١، ٢٠١٣م: ١٣١
٢- وطن بطعم اجلرح: ٤٣
٣- وطن بطعم اجلرح: ٤٥

الكتاب  احتاد  منشورات  ني،  سَ حُ لَيامن  سُ العربية،  واية  الرّ يف  مقاالت   ، النصّ إىل  الطريق   -٤
العرب، ١٩٩٧م:ص٩١.

٥- وطن بطعم اجلرح: ١٢١
القاهر اجلرجاين، حتقيق: حممد رشيد رضا، دار  البيان، لإلمام عبد  البالغة يف علم  ٦- أرسار 

الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط١، ١٩٨٨م: ٢٤ 
دار  القاهرة،  املرصي-  الكتاب  دار  فضل،  صالح  د.  البنائية،  والنظرية  األسلوبية  ٧-علم 

الكتاب اللبناين- بريوت، ط١، ٢٠٠٧م: ٢٤٤.  
الدار  للنرش،  توبقال  دار  حنون،  ومبارك  الويل،  حممد  جاكوبسن،تر:  الشعرية،  (قضايا   -٨

البيضاء، املغرب، ١٩٨٨م:٧،
٩- وطن بطعم اجلرح: ١٢٩

١٠- الشعرية العربية، ادونيس، دار اآلداب، بريوت، ط١، ١٩٨٥م: ٧٨.    
١١- وطن بطعم اجلرح: ٥٩
١٢- وطن بطعم اجلرح: ٩٧

١٣- أساليب الشعرية املعارصة، د. صالح فضل، دار اآلداب، بريوت، ط١، ١٩٩٥م: ١٣٨
١٤- علم اللغة العام، فردينان دي سوسري، ترمجة: يؤيل يوسف عزيز، دار آفاق عريب للصحافة 

والنرش، بغداد، ١٩٨٥م: ٢٨.
والتوزيع،  للنرش  رشقيات  دار  امام،  السيد  تر:  كلر،  جوناثان  البنيوية،  الشعرية  ينظر:   -١٥

القاهرة، ط١، ٢٠٠٠م: ١٩٦.    
١٦- علم اللغة العام، فردينان دي سوسري، ترمجة: يؤيل يوسف عزيز، دار آفاق عريب للصحافة 

والنرش، بغداد، ١٩٨٥م: ١٣٤.
١٧- وطن بطعم اجلرح: ١٢٧

١٨- وطن بطعم اجلرح: ٥٣
١٩- وطن بطعم اجلرح: ٤٩

الزبيدي، رساس للنرش،  الرابع، توفيق  القرن  النقدي إىل هناية  الرتاث  ٢٠- مفهوم األدبية يف 
تونس، (د.ت): ١١٧
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٢١- وطن بطعم اجلرح: ٥٧
ط١،  بغداد،  العامة،  الثقافية  الشؤون  دار  ممدوح،  جمدي  معارصة،  فلسفية  إشكاليات   -٢٢

٢٠١٣م: ٧٧.
٢٣- نزعة النفي عند أيب حيان التوحيدي، وليد منري، جملة فصول، املجلد الرابع عرش، العدد 

الثالث، ١٩٩٥م:٨٣.
٢٤- ينظر: آليات الشعرية احلداثية عند أدونيس (دراسة يف املنطلقات واألصول واملفاهيم)، د. 

بشري تاوريريت، عامل الكتب للنرش والتوزيع والطباعة، القاهرة، ط١، ٢٠٠٩م:١٨٥.     
٢٥- وطن بطعم اجلرح: ١٣٧

العرب،  الكتاب  احتاد  منشورات  رشتح،  عصام  اجلبل،  بدوي  شعر  يف  اسلوبية  ظواهر   -٢٦
دمشق، ٢٠٠٥م:٤٨.  

الرشكة  املسدي،  السالم  عبد  د.  خلدون،  وابن  واجلاحظ  واملتنبي  الشايب  مع  قراءات   -٢٧
التونسية للتوزيع، تونس، (د.ت): ٥٥.

٢٨- وطن بطعم اجلرح: ١٣٩
٢٩- أسئلة الشعرية (بحث يف آلية اإلبداع الشعري)، عبد اهللا العيش، منشورات االختالف، 

اجلزائر العاصمة، ط١، ٢٠٠٩م:٢٦٥.
٣٠- وطن بطعم اجلرح: ١٤١

٣١- سياسة الشعر، ادونيس، دار اآلداب، بريوت، ط١، ١٩٨٥م: ٢١ 
٣٢- وطن بطعم اجلرح: ١٢٥  

٣٣- وطن بطعم اجلرح: ١٥٩
٣٤- وطن بطعم اجلرح: ٥١
٣٥- وطن بطعم اجلرح: ٧١
٣٦- وطن بطعم اجلرح: ٧٥
٣٧- وطن بطعم اجلرح: ٥٥

٣٨- وطن بطعم اجلرح: ١٦٧
٣٩- اللغة واالنثربولوجيا، ادموند ليتش، ترمجة: باقر جاسم حممد- عباس جودة عبيد، جملة 

الثقافة األجنبية، بغداد، ع٣، ١٩٩٤م: ٣٨.

دار  أديث كريزويل، ترمجة: جابر عصفور،  ليفي شرتاوس إىل فوكو،  البنيوية من  ٤٠- عرص 
آفاق عربية للصحافة والنرش، بغداد، ١٩٨٥م: ٣٩٠

٤١- وطن بطعم اجلرح: ١٠٣
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املصادر:
أدونيس .١ عند  احلداثية  الشعرية  آليات   -

(دراسة يف املنطلقات واألصول واملفاهيم)، د. 
والتوزيع  للنرش  الكتب  عامل  تاوريريت،  بشري 

والطباعة، القاهرة، ط١، ٢٠٠٩م.     
اإلبداع .٢ آلية  يف  (بحث  الشعرية  -أسئلة 

منشورات  العيش،  اهللا  عبد  الشعري)، 
االختالف، اجلزائر العاصمة، ط١، ٢٠٠٩م.

صالح .٣ د.  املعارصة،  الشعرية  أساليب   -
فضل، دار اآلداب، بريوت، ط١، ١٩٩٥م.

- أرسار البالغة يف علم البيان، لإلمام عبد .٤
القاهر اجلرجاين، حتقيق: حممد رشيد رضا، دار 
الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط١، ١٩٨٨م. 

جمدي .٥ معارصة،  فلسفية  إشكاليات   -
بغداد،  العامة،  الثقافية  الشؤون  دار  ممدوح، 

ط١، ٢٠١٣م.
اآلداب، .٦ ادونيس،دار  الشعر،  -سياسة 

بريوت، ط١، ١٩٨٥م.  
-الشعرية البنيوية، جوناثان كلر، تر: السيد .٧

القاهرة،  والتوزيع،  للنرش  رشقيات  دار  امام، 
ط١، ٢٠٠٠م.      

اآلداب، .٨ دار  ادونيس،  العربية،  الشعرية   -
بريوت، ط١، ١٩٨٥م.    

واية .٩ الرّ يف  مقاالت   ، النصّ إىل  -الطريق 
احتاد  منشورات  ني،  سَ حُ لَيامن  سُ العربية، 

الكتاب العرب، ١٩٩٧م.
اجلبل، .١٠ بدوي  شعر  يف  اسلوبية  -ظواهر 

عصام رشتح، منشورات احتاد الكتاب العرب، 

دمشق، ٢٠٠٥م.
إىل .١١ شرتاوس  ليفي  من  البنيوية  -عرص 

فوكو، أديث كريزويل، ترمجة: جابر عصفور، 
بغداد،  والنرش،  للصحافة  عربية  آفاق  دار 

١٩٨٥م.
د. .١٢ البنائية،  والنظرية  األسلوبية  -علم 

القاهرة،  الكتاب املرصي-  دار  صالح فضل، 
دار الكتاب اللبناين- بريوت، ط١، ٢٠٠٧م. 

سوسري، .١٣ دي  فردينان  العام،  اللغة  -علم 
عريب  آفاق  دار  عزيز،  يوسف  يؤيل  ترمجة: 

للصحافة والنرش، بغداد، ١٩٨٥م.
واجلاحظ .١٤ واملتنبي  الشايب  مع  -قراءات 

وابن خلدون، د. عبد السالم املسدي، الرشكة 
التونسية للتوزيع، تونس، (د.ت)

حممد .١٥ جاكوبسن،تر:  الشعرية،  -قضايا 
الويل، ومبارك حنون، دار توبقال للنرش، الدار 

البيضاء، املغرب، ١٩٨٨م.
ليتش، .١٦ ادموند  واالنثربولوجيا،  -اللغة 

ترمجة: باقر جاسم حممد- عباس جودة عبيد، 
جملة الثقافة األجنبية، بغداد، ع٣، ١٩٩٤م.

-مفهوم األدبية يف الرتاث النقدي إىل هناية .١٧
للنرش،  رساس  الزبيدي،  توفيق  الرابع،  القرن 

تونس، (د.ت)
التوحيدي، .١٨ حيان  أيب  عند  النفي  -نزعة 

عرش،  الرابع  املجلد  فصول،  جملة  منري،  وليد 
العدد الثالث، ١٩٩٥م.

-وطن بطعم اجلرح، ((قصائد من العمود .١٩
الومضة))، مشتاق عباس معن، دار افراهيدي 

للنرش والتوزيع، بغداد، ط١، ٢٠١٣م.


