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... ملخص البحث...

حتاول الدراسة اإلفادة من معطيات التحليل الثقايف، للنظر يف شعر تأبط رِشًا 
احليوية  اللغوية  الصياغات  ذات  النصوص  بني  القابعة  العميقة  الرؤية  الستجالء 
الوجود عامة  مع  واملمثلة خلالصة رصاع  العمق،  وبعيدة  الداللة  إحيائية  التفاعل، 
بإنسانه وقيمه وزمانه ومكانه، مسلطني الضوء عىل األنساق الضدية املرتسمة يف البنى 

النصية للكشف عن تشكيالهتا ووظيفتها يف تأسيس املعاين والرموز والدالالت.
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... Abstract...

The study, here, tries to get benefit from the repertoire 

of the cultural analysis and to scrutinize Ta'abt Sharran as a 

poet, the deep vision in his texts and for the images of human 

conflicts that come in parallel with his zeitgeist. However, it 

sheds light on the acts of explication drawn from the textual 

structures to explore how form and function juxtapose to erect 

content, symbols and allusions.
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اإلجيابية  وبرؤيته  املرهف  اإلنساين  بحسه  الوجود  إىل  النظر  الشاعر  حياول 
ة بل  والسلبية، ليعيد تشكيله وفق تلك الرؤى، كونه حيمل قياًم ثقافية فاعلة ومغيرّ
من  شبكة  من  مكونًا  نظامًا  الشعري  خطابه  من  جتعل  للوجود،  ومنظمة  منمذجة 
حتمل  سياقات  إىل  وإشارهتا  حركتها  يف  تفيض  التي  والرامزة  املتداخلة  العالقات 
طابع النسقية والنظام، ليسم حلمه بواقع تتحول فيه اآلالم آمااًل، ويعيش عاملًا غي 
عامله، وحياة غي حياته يرسخ فيها قيمه، ويقدم رؤى وحلواًل ملشكالت رصاعه مع 

الوجود، العبًا عىل أوتار اللغة مستثمرًا التشبيهات واالستعارات والتضاد.

والسياسية  والثقافية  الفكرية  التغيات  مرتكزات  رصد  الثقايف  النقد  حياول 
ال كونه أحد تلك املرتكزات  حلركية املجتمع، واستجالء أثر اإلبداع الشعري الفعرّ

املؤثرة يف املجتمع.

تأبط  الثقايف، للنظر يف شعر  النقد  الدراسة اإلفادة من معطيات  وعليه حتاول 
رشًا الستجالء الرؤية العميقة القابعة بني النصوص ذات الصياغات اللغوية احليوية 
التفاعل، وحيائية الداللة والبعيدة العمق واملمثلة خلالصة رصاعه مع الوجود عامة 
بإنسانه وقيمه وزمانه ومكانه. تعمل عىل تقديم تصور لنصوص الشاعر انطالقًا من 
مقوالت التحليل الثقايف، مسلطني الضوء عىل األنساق الضدية املرتسمة يف البنى 

النصية للكشف عن تشكيالهتا ووظيفتها يف تأسيس املعاين والرموز والدالالت.

إذ يركز النقد الثقايف بشكل واضح عىل التاميز الثقايف بني الطبقات االجتامعية، 
فحالة الرصاع بني الطبقات االجتامعية تسهم وفق منظور التحليل الثقايف إىل والدة 
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العديد من املناهج ذات املرجعيات واألشكال السلطوية كالرصاع بني األنا واآلخر، 
واملركزي واهلاميش، وعىل الناقد الثقايف قراءة هذه املناهج واألنساق الثقافية يف ضوء 

السياقات الثقافية والظروف التارخيية التي أنتجتها.

النسقية  وحتوالته  التأثيية  وقوته  اخلطاب  فعل  إىل  النص  من  النظر  فتحول 
اهليمنة،  وأنامط  التمثيل  وانساق  الثقايف  النسقي  املضمر  عن  البحث  وجب  وعليه 
لتكون دراسة النص األديب بوصفه ظاهرة ثقافية تعد تتوجيًا لدراسات سياقية تبدأ 
بالنص التداويل فالسياقي فاملعريف، ثم السياق االجتامعي والنفيس وأخيًا السياق 
لغويًا  فعاًل  بوصفه  األديب  النص  دراسة  عىل  يعمل  الذي  الثقايف)1(،  االجتامعي 

وبعملية فهمه وتذوقه وأخيًا تفاعالته واملؤسسة االجتامعية.

لقد وردت كلمة ) النسق( يف اخلطابات العامة واخلاصة، إذ سبق للعامل اللغوي 
سوسي أن استخدام مصطلح )النسق( يف حماولة تقديم تعريف جديد للغة، فاللغة 
يكتسب  مل  املفهوم  هذا  أن  إال  األفكار()2(،  يعرب هبا عن  العالمات  من  عنده)نسق 
قيمته الداللية وسامته االصطالحية إال عند الناقد العريب عبداهلل الغذامي يف مرشوعه 
إذ  النقدي،  النسق بوصفه مفهومًا مركزيًا ملرشوعه  الثقايف( إذ طرح  الثقايف )النقد 
حيدد أمهية النسق عرب وظيفته، وليس عرب وجوده املجرد، والوظيفة النسقية عنده 
ال حتدث إال يف وضع حمدد ومقيد عندما يتعارض نسقان يف اخلطاب أحدمها ظاهر 
واآلخر مضمر ويكون املضمر ناقضًا وناسخًا لآلخر وحيدث ذلك يف نص واحد، 

أو ما هو بحكم النص الواحد.

وحيدد رشوطًا ومواصفات الوظيفية النسقية:

نسقان حيدثان معًا ويف نص واحد أو ما هو بحكم النص الواحد. 1 .
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يكون املضمر منهام نقيضًا ومضادًا للظاهر. 2 .

أن يكون مجياًل بوصف اجلاملية أخطر حيل الثقافة يف مترير أنساقها. 3 .

أن يكون مجاهييًا وحيظى بمقروئية عريضة، وذلك لكي ترى ما لألنساق  4 .
من فعل عمومي ضارب يف الذهن االجتامعي والثقايف، فإذا توافرت هذه 
الثقايف  النسقية)3(. والنقد  الوظيفة  الرشوط نكون أمام حالة من حاالت 
معني بنقد األنساق املضمرة التي ينطوي عليها اخلطاب الثقايف بكل جتلياته 
وأنامطه، مستندًا إىل تأويل النصوص ودراسة اخللفية الثقافية والرتكيز عىل 

أنظمة اخلطاب واإلفصاح داخل بنية النصوص ال خارجها.

وهذا ما أكده الدكتور يوسف عليامت يف دراسته للقصيدة اجلاهلية التي حتوي 
الشاعر اجلاهيل للوجود اإلنساين  بنظرة  العميقة مضمرات نسقية متعلقة  بنيتها  يف 
بكلية أضداده، إذ إن تأويل األنساق الضدية يف الشعر اجلاهيل يسمح بفتح دالالت 
مجالية  ثقافية  حادثة  إىل  اجلاهيل  النص  معها  يتحول  نفسه  النسق  داخل  متناهية  ال 
املجتمع  مع  التفاعل  ثقافة  عرب  الشعرية  وصوره  الفنية  مادته  الشاعر  فيها  يستمد 
النسق  األول  نسقني  أمام  النص   / الشاعر  املجتمع،   / الشاعر  عالقة  يف  لنصبح 
لنظام  اخلاضعة  واملرجعيات  املمدوح واألعراف  أو  القبيلة  ثقافة  اجلمعي ويشمل 
هذا النسق، والثاين النسق الفردي / النسق الشعري وهو يمثل رؤية الشاعر الذاتية 
باآلخر القبيلة أو الوجود أو املمدوح أو املهجو وترتاوح صورة النسق الفردي يف 
النصوص الشعرية ما بني موقفها من االنتامء إىل النسق اجلمعي واخلضوع لسلطته 

أو التمرد عىل النسق املضاد لتشكيل عامل الذات)4(.

وشعرية األنساق املضمرة ال تقوم إال عىل مبدأ الضدية عىل مستوى املوضوع، 
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واملضمرة من حيث هي  الظاهرة  العالقات  بني  التوتر  يزيد من حالة  التضاد  ألن 
املعرفية والثقافية لتشكيل  الشاعر اجلاهيل يوظف إمكاناته  إذ نرى  عالقات رامزة 
العمل الشعري وعوامل الرصاع تلك تتضافر يف  فنيًا داخل  عوامل الرصاع وإبرازها 
بنية النص الشعري اجلاهيل لتنقل للمتلقي انساقًا ثقافية خمتلفة من صميم املجتمع 
اجلاهيل استطاع عربها الشاعر إعطاء رؤية تكاملية للكون واإلنسان ليغدو النص 

عاملًا من األنساق ذات العالقات املتشابكة.

وبذلك يكون النسق الضدي منطلقًا نقديًا وأساسًا منهجيًا لدراسة شعر تأبط 
رشًا الذي حوى يف بنيته العميقة انساقًا مضمرة تتعلق برؤيته للوجود، وان تأويل 
ثقايف  تأويل  إىل  اجلاهلية حيتاج  الثقافة  أحد مكونات  املضمرة كوهنا  األنساق  هذه 
فيها  يظهر  التي  الضدية  األنساق  هذه  ولدهتا  التي  املوضوعات  طبيعة  يبني  عميق 

رصاع األضداد يف مفارقة مجعت بني االصطدام والتآلف.

حلركية  ب��ارزة  سمة  أضحت  املتنافرة  واالستعارات  املتصادمة  فاألضداد 
التي أعطت لنصوصه معاين غائرة خلف  الشاعر  املتشابكة يف نصوص  العالقات 
كل  وظفت  بحيث  الشعرية  من  مستوى  عىل  وكانت  الشعرية،  والصور  الرؤى 
اإلمكانات املعرفية والثقافية لتشكيل عوامل الرصاع فنيًا وابرز املسافة بني العالقات 

الظاهرة واملضمرة من حيث هي عالقات رامزة.

بوصفها  النصوص  تلك  يف  الضدية  األنساق  مضمرات  فك  الدراسة  حتاول 
يف  حلريتها  املقيد  االجتامعي  واقعها  مع  الشاعرة  األنا  فيها  تصطدم  ثقافية  واقعة 
التجربة الثقافية، لتهرب من واقعها املؤمل إىل املتخيل الشعري لبناء واقع جديد يقوم 
عىل احلرية فكرة ومنهجًا، ألن شاعرنا إنسان رشود يعشق احلرية وال يستقر عىل نسق 
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حيايت رتيب األنامط، فخرج من املنظومة القبلية التي تشكل الفرد برؤية اجلامعة بقوة 
جسدية ونفسية ووعي شعري مل ينسجم هبام مع األعراف والنظم السوسيولوجية 
تقبل  ال  هيكلية  نظاًم  سنت  التي  القبيلة  ففارق  ووجوده،  ذاته  حتقيق  يف  منه  رغبة 
لينتخب  الوحش،  يعيش  حيث  الصحراء  أعامق  إىل  ليفارقها  واملعارضة،  املخالفة 
لنفسه جمتمعًا بدياًل خيتاره بإرادته ويتحرر فيه من سلطة اآلخر، وتتفاعل فيه الذات 
املضمرة  األنساق  فيه  وتتنوع  املتناقضات  فيه  تتذاوب  عاملًا  خيلق  تفاعاًل  البيئة  مع 

ليصبح خطابه الشعري بناًء ثقافيًا متعدد األنساق اجلدلية.
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األنساق الضدية على المستوى الموضوعي

بنية النص الشعري كامئن ثقافية وأبعاد معرفية تكشف  يف عوامل الضد داخل 
يف وعي الشاعر صورة الرصاع مع الوجود لذلك سنحاول رصد تلك الرصاعات 

التي شكلت حالة ثقافية.

صراع األنا مع اآلخر: 1 .

اختذ تأبط رشًا من رصاعه مع أفراد جمتمعه، ومؤسساته االجتامعية مفاتيح نسقية 
قادرة عىل إثارة اجلديل واملشكل، ليثبت رؤيته يف احلياة عرب إجياد أنساق ثقافية جتسد 
حلمه باالنفالت من هيمنة األنساق االجتامعية، إذ نراه متمردًا عىل سنن اجلامعة ونظمها 
التقليدية، وقد تعمق شعوره بالرفض والتمرد بسبب انكشاف غطاء احلامية القبلية 
عنه وطرده من افناء رعايتها، ليصبح التمرد والرفض أحد األنساق الضدية لرفض 
عامل الظلم والتاميز االجتامعي والتطلع إىل عامل احلرية واالنطالق والعدالة االجتامعية.

الذي يربز  بالسياق  إن عالقة األنا الضدية باآلخر )النظام االجتامعي( تتحد 
فيه اآلخر، وحتاول األنا أن تصنع عاملها اخلاص الذي يزيد من إحساسها بوجودها 
ويقوي شعورها، وبطبيعة احلال هو مضاد لعامل اآلخر. ويتجىل الرصاع عندما تتخذ 

أسلوبًا خاصًا يف اإلفصاح يقول)5(:
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ف��إن��ه  )...( ال  هل���ا  وق����ال����وا 
وحاذرت فتياًل  رأيي  من  َتر  فلم 
��ِه ق��ل��ي��ُل ُغ����راِر ال��ن��وِم أك���رَب مهرّ
َت��ِع��ل��ًة إال  ال����زاِد  إدخ����اِر  قليل 
ألفنه حتى  الوحش  بمغنى  َيبيُت 
ُه هيمُّ َوح��ٍش  الْص��ي��ُد  فتى  وأِي��ن 
هم َيشفَّ املخاض  أرب��اب  ولكنرّ 
أنرّ��ن��ي ألع��ل��َم  ِع��ل��َم،  وال  واين 
ُمكاثٍر م��ن  ج��ه��رٍة  أو  ِغ���رٍة  ع��ىل 
��د أنَّه وم��ن ي��رْب األب��ط��اَل ال بُّ
��ُع ق��وُم��ه ي��امِص��ُع��ه* ك���لٌّ ي��ش��جَّ

جممَعا ي��الق��ي  أن  ن��ص��ل  ألول 
أروَع��ا الليِل  البس  من  مها*  تأيُّ
نَعا ُمقَّ كميًا*  يلقى  أو  الثأِر  َدُم 
وقد َنَشز الرش سوف* والتصق املعا
َمرتَعا الدهر  هلا  حيمي  ال  وُيصبُح 
َمعا لصافحَنه  أنسًا  صاَفحْت  فلو 
يَعا ُمشَّ َرأوه  أو  اف��ت��ق��دوُه  إذا 
أُضلَعا يرُشق  املوِت  سألقى سناَن 
امل��وِت حتى تسعسعا نِ��زاَل  أط��اَل 
عا سيلقى هبم من َمرصِع املوِت َمرْصَ
جعا لُيشَّ ال��ِع��دا  ه��اَم  َضُب��ه  وم��ا 

األنا  شأن  من  ُتعيل  مضمرة  أنساقًا  العميقة  بنيته  يف  يتضمن  الشعري  النص 
وجتعل منها نسقًا مهيمنًا وإن تفكيك األنساق املتشكلة وتأويل املتلقي هلا يكشف 

حالة الرصاع بني نسق قائم ثابت ونسق آخر متحرك متحول.

جيسد النص حالة التحول من السكونية إىل احلركية، ومن الصمت إىل املغالبة، ومن 
القبول واخلنوع إىل الرفض واملواجهة، ومن اخلفاء إىل العلن الصاخب، بداللتني: داللة 
مادية تشي إىل الشخص إشارة يفتخر هبا، وداللة معنوية يشعر معها اآلخرون بالرهبة 
واخلوف يف سياق حماورة ذهنية بني أنا واعية تدرك دور الكائن يف توجيه األحداث، 
وأنا مكبوتة واهنة ال تعي وظيفة الفرد املتمرد يف توجيه قدرته عىل املجاهرة والرفض.

مستندًا يف ذلك إىل رصيد ثقايف متجذر، تقوم فيه األنا مقاما أساسيًا جوهريًا، 
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حتى ندرك أن اخلطاب قد أسند بشكل قوي عىل األنا لدرجة أضحت حالة ثقافية 
ليست للشاعر فقط، وإنام للثقافة اجلاهلية بشكل عام، األنا ال تتكلم عن الشاعر 
وحده، بل إهنا األنا النسقية الثقافية ألهنا قد مثلت نسقًا مشرتكًا يعادل نسق اآلخر، 

وبرتكيزه عىل هذا النسق سينفي اآلخر بالرورة.

هناك نسق متحول أظهرته األنا املفتخرة بنفسها التي صنعت عاملها اخلاص، 
يف  اخلاصة  نظرته  بتأكيد  للحياة،  الشاعر  رؤية  العميقة  بنيته  يف  خيفي  النسق  وهذا 

حياته )حياة الصعلوك( بداًل من حياة أخرى عادية يفرضها عليه اآلخر.

حيتد الرصاع بني النسقني املتضادين، النسق الفردي )نسق الشخصية( احلافلة 
نتاجًا طبيعيًا  الذي يعد  التغيي  التحدي والتمرد الوجودي، واحلاملة لبذور  بروح 
بالنسق  املتمثل  االجتامعي  ونظامه  الصعلوك  بني  ما  الضدية  والعالقة  للرصاع 

اجلمعي )نسق الثبات( الذي يمثل ثقافة املجتمع الكابحة لكل تغيي وحترر فردي.

النسق الفردي )نسق الصعلوك-نسق التغيي( بام حيمل من قيم ومفاهيم تغيي 
خاصة به حياول تبني أي فعل من شأنه إثبات األنا وحتقيق التفرد والتحرر واالنطالق 
حيايت  أسلوب  باختاذ  الشخيص،  بكيانه  والتمتع  االجتامعي  النظام  أسوار  خارج 
خاص به سواء بناحية هيأته أو جسده أو شكله أو طريقة تعامله مع مواقف احلياة 
الرافض لتشكل األنا. الثبات  وهو نسق مضاد وغي خاضع للنسق اجلمعي نسق 

إن حالة التصعلك بام حتمل من قيم ومفاهيم تعد ثقافة مضادة للمنظومة املعرفية 
والقيمية للنظام اجلمعي، وشعر الصعاليك يمثل رؤية الثقافة املضادة)6(، حيمُل نص 
تأبط رشًا نسقًا مضمرًا يعيل من شأن األنا وجيعل منها نسقًا مهيمنًا عرب تضخيم األنا 
التي خياطبها أكثر مما خياطب اآلخر، وبالطبع أن هذا التضخيم بحد ذاته هو مجلة ثقافية 
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نسقية، وقد أشار د. الغذامي إىل هذه املسألة حينام أكد أن املكانة املعنوية ال تتحقق إال 
بإلغاء اآلخر واختاذ نسق مضاد منه والثقافة اجلمعية تبارك هذه الفحولة األنوية)7(.

ا  يف مديح الذات مضمر نسقي قائم عىل حتقي اآلخر وجتريده من كل يشء، إهنَّ
باختصار حالة التضاد األبدية التي اعتملت يف رسيرة الذات يف النزوع نحو التمرد 

والرفض واهلروب إىل عامل آخر )عامل احللم( لينفي عامل الواقع املر القاهر.

لقد انفرط العقد االجتامعي القبيل وأمسى الشاعر خارج أرسه بكل ما يمثل 
من مظاهر احلامية والتكافل والشعور باالطمئنان لينفتح إىل أفق الصحراء الواسعة، 

حيث تتناهى مقومات احلياة ويصبح الفرد فريسة الضياع واملوت.

يقول)8(:

بغيها وُي��م��يس  ب��م��وم��اٍة*  ي��ظ��لُّ 
حية أث���ن���اء  ال�����ربِد  يف  ب���ه  ك���أن 

جحيشا* ويعروري* ظهور املهالِك
ُبعيد اخلطى شتى النوى واملسالِِك

بإزاء ذلك ُتستنفَر القوى الكامنة كلها، لتبحث عن حتقيق )األنا( يف إطار جديد 
وقهر  احلياة  عبثية  مواجهة  يف  فاعاًل  عنرصًا  الصعلكة  فعل  جديدة،ليغدو  ورؤية 
الزمن، ويغدو موقفه العام مرحلة فعلية للخروج مما يراه سلبًا يف واقعه إىل ما يراه 
إجيابيًا يف عامل احللم )الرؤية( لرفض الظلم والتاميز االجتامعي والتطلع إىل عامل احلرية 
قيمية  ضوابط  فيه  يتبنى  الذي  بحقوقه  الشاعر  اإلنسان  مسلك  فمسلكه  والعدل، 
جديدة حتتم عىل األنا انتهاج مبادئ أساسية لتشكيل منهجها يف حياهتا القائمة عىل 
املواجهة واألقدام والسلب املرشوع، فاحلاجة امللحة والوعي بالواقع تتواشجان مع 
العزيمة القوية واإلرادة الرافضة لكل أنامط االستبداد والتأهب الغتنام كل الفرص 
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املتاحة يف سبيل بلورة هذه الرؤية وتكريسها واقعًا عمليًا.

ليطرح نسقني متضادين نسق اهلدم ونسق البناء، أي هدم الضوابط االجتامعية 
عىل  تقوم  جديدة  اجتامعية  ضوابط  وبناء  واالستالب  والقوة  العرف  عىل  القائمة 
العدالة االجتامعية يف ظل املؤسسة االجتامعية اجلديدة ويف ضوء هذه الرؤية )يغدو 
االلتزام الذايت بتلك املبادئ اساسًا اصياًل ومنهجًا أخالقيًا عامًا تتحقق فيه العدالة 
االجتامعية لكل االفراد ويصبح اهلم الذايت أو املصلحة الفردية الضيقة أمرًا مرفوضًا 

يتقاطع مع النظام االجتامعي اجلديد الذي يقوم عىل املصلحة العامة)9(.

ليكشف املسكوت عنه يف نصوصه)10(:

وإي��راِق ش��وٍق  من  مالك  عيُد  يا 
يرسى عىل األيِن* واحلياِت حْمتفيًا
بنائِلها ض��نَّ��ت  ��ٌة  خ��لَّ إذا  أين 
إْذ بجيلة  من  نجائي  منها  نجوت 
رساَعُهم يب  وأغ��روا  صاحوا  ليلَة 
ك��أن��ام َح��ث��َح��ُث��وا ُح��ص��ًا ق��واِدم��ه
ُع��ذر* ذا  ليس  مني  أرسع  اليش 
َسلبي ينزعوا  ومل��ا  نجوت  حتى 

ط��راِق األه���واِل  عىل  طيٍف  وَم��ر 
ساِق عىل  س��اٍر  من  ف��داؤك  نفيس 
وأمسَكْت بضعيِف الوصِل أحذاِق
أرواقي* الرهط  ُخبت  ليلَة  القيُت 
اِق ب��ررّ ب��ن  معِد  ل��دى  بالعيكتني 
وطباِق* شثَّ  بذي  خشف  أمَّ  أو 
خفاِق ال��ري��ِد  بجنِب  جناٍح  وذا 
غيداِق* الشدَّ  قبيض  من  بوالٍه 

وقوله)11(:

ب��ن ع��م��رٍو ب��ن��ي ف��ه��م  أب��ل��غ  أال 
م���ق���اَل ال���ك���اِه���ن اجل���ام���يَّ ملا

ع���ىل ط����ول ال��ت��ن��ائ��ي وامل��ق��ال��ه
ماله أهْن���ب���ُت  وق���د  أث���ري  رأى 
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حثيُث وق��ُع��ه��ام  ق���دم���يَّ  أرى 
ي���وٍم ك����لَّ  ع����ذاب����ًا  هب���ام  أرى 
ه��ذي��ل ع���ىل  ُص����بَّ  ك���ان  ورٌش 
ي���وٍم رشُّ  م��ن��ه��م  األزِد  وي�����وُم 

رئِ��اَل��ه* َدع���ا  الظليِم  كتحليل 
ث��امَل��ه أو  ب��ج��ي��ل��ة  أو  خل��ث��َع��م 
ح��ب��ال��ِه ح��ب��اهُل��م  َع��ِل��ق��ت  إذا 
قاله ص��دق��ُت  ف��ق��د  ب��ع��دوا  إذا 

رغبة الشاعر يف خلخلة النسق العام/املجتمع لبناء نسق ذايت يراه مناسبًا بأن 
يكون صعلوكًا فاعاًل ال معيقًا حلركة املجتمع، وعليه يتخذ نسقًا ضديًا من النسق 

اجلمعي ليعيد تشكيله وفق رؤيته اخلاصة)12(:

حليلها أن  احلسناَء  أتى  َه��ْل  إال 

فهبه تسمى اسمي وسميُت باسمه

َوس��وريت ب��أُس كبأيس  ل��ه  وأي��ن 

َوه��ِب أب��ا  وأكتنيُت  رشًا  تأبط 

فأيَن له صربي عىل ْمعَظم اخلطِب

قلبي ف���اِدح���ٍة  ك���لِّ  يف  ل��ه  وأي���ن 

إذ نراه يف شوق إىل إقناع النسق اجلمعي بخصوصية النسق الذايت.

كل  استنفار  عىل  بقدرته  نشعر  الشاعر  ذات  تضخم  عن  احلديث  جمال  ويف 
النسقية  فالذات  هبا،  اخلاص  والنسق  األنا  تأكيد  سبيل  يف  واملعنوية  املادية  القوى 
أي  والسيطرة  واهليمنة  القوة  باعث  هو  هبا  خاص  بباعث  نفسها  تفرض  للشاعر 
)باعث الصعلكة( الذي أنطوى عىل رصاع حاد بني األنا /الشاعر، اآلخر/ النظام 
لنسق  ويؤسس  السلطة،  مركز  بنية  يف  تغييي  ثوري  لفكر  جيذر  وأنه  االجتامعي، 

أيديولوجي جديد يعيل من شأن الفرد مقابل املجموع.

الثقايف  النسق  ويصدع  النظام  سلطة  الثابت/املستقر/  خيلخل  بذلك  وهو 
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فهو  الثابت،  الثقايف  النسق  مكونات  مع  يتضاد  جديد  نسق  نحو  بالتحول  السائد 
ينادي بمحاولة تأصيل فكر ذي رؤية ترتكز عىل مفهومي الرفض والتمرد.

لذلك ضخم  املضادة  ثقافته  اخلاص وحول  فكره  االلتفاف حول  إىل  ويدعو 
نفسه/ نسقه وجعله يتصادم مع جمتمعه، لتصبح األنا مستقلة وغي آهبة بفكر املجتمع.

إذ  باستمرار،  ومتجددة  حيوية  ديناميكية  عملية  أصبحت  األنا  حتقيق  فعملية 
يقول:)13(

ثابت طلعة  احل��ي  نساء  ُت��َزج��يَّ 
ب��ني ه��ارٍب ف��أنرّ األىل أوص��ي��ُت��م 

وُخدت هبم حتى إذا طال وُخدهَم 
روُعهم طال  إذا  حتى  هلم  َمهدُت 
كأهنم ج��اؤا  ال��ن��وَم  أح��س��وا  فلام 
فقلدُت سوار بن عمرو بن مالٍك
ِجراَنه ألقى   - الفيل  ك��أنَّ  فخرَّ 

حوييل كيف  ي��دري��َن  ومل  اس���يًا 
قتيِل ال��دم��اِء  ومسفوح  َط��ري��ٍد 
َوَمقيِل َمضجعي  عليهم  وراب 
بختيل يا  الضَّ َخاُتلت  املهِد  إىل 
بِسليل هجمًة  أض��اْف��ت  ِس��ب��اٌع 
طميل ال��ق��ذت��نِي  ج���رِس  ب��أس��َم��ر 
ع��ل��ي��ه ب���ري���اِن ال����ق����واِء أس��ي��ِل

رائحة  الشاعر  قدرات  عن  عربت  التي  املتعددة  الصور  سلسلة  بني  لتفوح 
رويدًا  رويدًا  تتضخم  األنا  القبيل،وأخذت  االنسالخ  مواجهة  األنا يف  التأكيد عىل 
حتى بلغت حدود االنتفاخ، لتعادل قوة اآلخر، مع التأكيد عىل احلبل الرسي الذي 
يغذي تلك األنا ويمدها بأسباب النمو والتطور، إهنا تلك الرسعة والقوة الفائقة 

التي أمتلكها وتفاخر هبا ليقول)14(:

ويسبُق وفَد الريِح* من حيث تنتحي
يزْل مل  النوِم  إذا خالط عينيه كرى 

ة امل��ت��دارِك بِ��م��ن��خ��رٍق م��ن ش���دَّ
فاتِك شيحاَن  قلب  من  كالٌِئ  له 
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أهم  لتكون  عيشه  وأساس  الصعلوك  حلياة  املهمة  املرتكزات  أحد  ُتعدَّ  التي 
الذي  املبتغى  لإلنسان  البديلة  الصورة  هبا  ليطرح  املتضخمة،  الشاعر  أنا  مقومات 
واخللقية،  البدنية  ومستلزماته  ومعارفه  قيمه  له  جديد  جمتمع  يف  فاعاًل  فردًا  يكون 
لرفض الواقع القائم والثورة عليه، وطرح نسق ناقد ينزع إىل رفض الواقع وانتقاده 
وطرح الصور البديلة حللمه بواقع جديد يمتلك مجلة من األخالق والقيم وقواعد 

السلوك تسمح لألنا باالستمرارية والعطاء.

بإزاء ذلك يستنفر الشاعر القوى الكامنة كلها للبحث عن مقومات حتقيق األنا 
يف إطار جديد، ويبدأ الكشف عن مقومات حلمه، حمددًا املقوم األول لتحقيق احللم 
ممثاًل برفيق الدرب وصديق العمر إهنا اخللية األوىل يف التنظيم البرشي، إنه الصديق 

الذي صار خاًل واخلل عليه أن يتواصل متفاعاًل مع اآلخر يقول)15(:

بنائِلها ��ْت  َض��نرّ ��ٌة*  خ��لَّ إذا  اين 
إْذ بجيلة  من  نجائي  منها  نجوت 

وأمَسكْت بضعيِف الوْصِل أَحذاِق
أرواقي الرهط  ُخبِت  ليلَة  القيُت 

تقوم وشائج العالقة بني الطرفني عىل القوة املتمكنة والرتابط املفرط لتذوب 
األنا يف اآلخر، عندها تثبت العالقة لعوادي الدهر وقابل األيام ال تضعفها مواقف 

الشدة والضنك.

لقد رفض الشاعر انطالقًا من موقفه الثائر املتمرد الصداقة التي تضن بموجباهتا 
وأعرافها وتقاليدها، إنه يرفض الصديق الذي ال يكون لصديقه يف الرساء والراء 
وال ينشد إليها بحبال متينة، ضاربًا عرض احلائط بسامت الضعف واآلنية واملنفعة 
لينطلق  الصعاليك،  أقرانه  وحياة  حياته  جتارب  إىل  رؤيته  بناء  يف  مستندًا  اخلاصة، 
)الصعاليك(  اجلامعة  مع  التوحد  عىل  قائم  مركزية  له  ثالث  نسق  أبرز  يف  النص 
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استجابة ملا تكتنفه حياهتم من خماطر تتلبسها حافة املوت املطلة يف كل آن.

متفرٌد  نسٌق  بالكامل.  يتسم  إنساين  عامل  بناء  هدفه  إجيايب  نسق  عنده  الصعلكة 
بثقافته املضادة للمنظومة املعرفية والقيمية للنظام االجتامعي.

كل  وإعداد  اخلاص  نسقه  عن  احلديث  يف  الشاعر  بشغف  نشعر  دائام  لذلك 
آليات فهم ثقافة هذا النسق كام يف قوله)16(:

ع��وٍل ذا  ك��ن��ت  أن  ع���ويل  لكنام 
عشيته يف  جم��ٍد  غ��اي��اِت  س��ب��اُق 
ه* ن���وارُشُ ممتٌد  الظنابيٍب  ع��اري 
مح����اِل أل����وي����ٍة، ش��ه��اد أن��دي��ِة
به أستُغيث  وغ��زوي  ��ي  مَهرّ ف��ذاَك 
له ُقلُت  النامون  َأُه  َح��دَّ كاحلِقف 

َسباق احلمِد  بكسب  بصٍي  عىل 
أرَفاق بنِي  َهدًا  الصوِت*  ِع  ُمرجِّ
ِم��دالِج أده��َم واه��ي امل��اِء غَساِق
ق����واِل حُم��ك��م��ٍة، ج���واب آف���اِق
َنغاِق ال��رأِس  بضايف  استغثت  إذا 
وأرب���اق* هَب���ِم*  وذو  ُثلتنِي  ذو 

ليضعنا الشاعر أمام نسقني متضادين، )نسق الثقافة ونسق الطبيعة( النسق األول 
ممثل بعامل القبيلة عامل االستقرار، والثبات، عامل متركز األفراد وجتمع بعضهم حول 
بعض، يف حني يمثل نسق الطبيعة عامل التغيي واالنطالق )عامل البكر النقي()17( عامل 
احلرية واالنطالق، انطالق الصعلوك دون ضبط اجتامعي يقيده أو يقلل من شأنه.

انسالخه عن  أي  الثقافة  عامل  الصعلوك عن  انفصال  نسق  الطبيعة جيسد  عامل 
هو  عام  ختتلف  احلياة  يف  ووسائل  طرائق  وتبنيه  نطاقها  خارج  وإقامته  القبيلة  عامل 
متعارف عليه، وتأسيس قيم فردية يؤمن هبا الصعلوك ويتسلح هبا من أجل تغيي 

البنية املجتمعية العامة السائدة يف مستوياهتا كافة.
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واحلياة  االقتصادي  اإلنتاج  نظام  من  اشتقت  اجلامعية  القيم  نظام  أن  وبام 
االقتصادية يف القبيلة، كان من الطبيعي أن يرفض نسق الصعلكة الرتكيبة االجتامعية 
االقتصادية  للبنية  األساسية  اإلنتاجية  والرموز  القيم  هذه  تفرز  التي  الطبقية 

واالستقرار النسبي املتجسد يف الرعي.

وعليه يضع الشاعر الفروسية الصعلوكية نقيضًا مبارشًا ال للجبن بل للرعي ويضع 
شخصية الصعلوك أنموذجه األعىل نقيضًا مبارشًا لشخصية الراعي كام يف قوله)18(:

َعشاؤه ط��وي��ٍل  بِ��رتع��ي*  ُمبِهِل*ولست  النبت  مستأنف  َيُؤنَّفها 

اخلاصة  بسامهتا  الصعلوك  شخصية  واملنهج،  الفكر  يف  ضديان  نسقان  ومها 
جديدًا  نظامًا  وتشكيله  الطبيعية  ببيئته  التأثي  عىل  والقادر  والفعال  املتميز  وعاملها 
مضادة  شخصية  وهي  الفكرية،  وفاعليته  البعيدة  وطموحاته  رؤاه  مع  يتطابق 
متنحه  ما  عىل  واملعتمدة  واالستقرار  والسكون  بالثبات  املتسمة  الراعي  لشخصية 

الطبيعة من مستلزمات الرعي.

للشخصية  األساسية  السامت  عىل  نص  من  أكثر  يف  الشاعر  يركز  لذلك 
معها  متطابقًا  املرء  يكون  أن  ينبغي  الذي  املثال  األنموذج  يعدها  التي  الصعلوكية 
القادرة عىل املغادرة واالبتعاد عن املكان املستقر )عامل الثقافة( والتقرب واالندماج 
تثبت  الذي  القسوة واخلشونة  عامل  واملغامرات  باملفاجآت  اململوء  الطبيعة  عامل  مع 
هبا الذات قوهتا وجراءهتا يف كشف جماهيلها، وهو بكل ذلك يسخر من شخصية 

الراعي النقيضة ال انموذجه األعىل.

حصد  عىل  قدرته  بمدى  األعىل،  ألنموذجه  احلاملة  رؤيته  الشاعر  حدد  لقد 
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احلمد والسبق إليه، لكن احلمد املراد جمرد غاية عامة وعنوان كبي وجد الشاعر أن 
من حق املتلقي أن يعرف تفاصيل ذلك العنوان الرحب ذي األفق املمتدة، ليقرر بعد 
ذلك املعايي التي حتدد كسب احلمد لتتصدر تلك املعايي القدرة الفائقة عىل القيادة 
واحلزم الصارم بإزاء ترؤسه جلامعة أيًا كان عددها ال يستثنى من تلك القاعدة أحد، 
وال يقفز فوقها أال من متكنه إمكاناته الذاتية اخلاصة من السبق إىل تسنم ذرى املجد 
وصواًل إليه وعليه يسقط الشاعر النسق اجلمعي القائم عىل مفهوم املجد املتوارث 
ليحل حمله نسق األنا وتفردها عرب جمدها املتأيت من اإلرادة الغالبة والتصميم الثابت 

لإلرادة البرشية وإمكاناهتا الثرة.

وبذلك قد استوىف الشاعر املقومات اخلاصة لتلك األنا املتفردة واملعول عليها 
يف هذه احلياة، ولكن هذه األنا املتورمة بفعل واقعها االجتامعي اجلديد وما خلفتها 
مأساهتا اخلاصة من مشاعر التمرد والرفض بعد طردها من القبيلة تعود مرة أخرى 
لتكشف عن قوة بدنية استثنائية مؤهلة ال يقف عند إرادهتا حدود إال حدود الغاية 

املرجتاة واهلدف الذي حتدده لنفسها كام يف قوله)19(:

َوُق���ل���ة* ك��س��ن��ان ال��رم��ِح ب���ارزة
كسلوا وما  َصحبي  ُقنَّتها  بادرُت 
َنعاُمتها أال  ري��ده��ا  يف  يشء  ال 
بِ��رشث��ٍة َخ��ل��ٍق ي���وىف ال��ب��ن��اُن هبا

َضحياَنة* يف شهوِر الصيِف حِمِراِق
إرشاِق بعد  إليها  نميُت  حتى 
َب��اِق ق��ائ��ٌم  ومنها  َه��زي��ٌم*  منها 
إطراِق بَعد  رسحي��ًا*  فيها  َش��ددت 

احلديث عن القلة مل يكن افتتانًا وصفيًا ومل يقصد إليه الشاعر عىل وجه التحديد 
وإنام خيفي بني طياته نسقًا مضمرًا يعمل عىل إظهار األنا املتفردة. فاملخاطر املتأتية 
عن صعود القلة وتسنم ذروهتا اخلطرة يعادل يف شدته شدة سنان الرمح إذا طعن 
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به، وال يقدُم عىل ذلك إال كلُّ موقن بالقتل إذا أضيف إىل ذلك أجواء احلرارة يف 
مل  املخاطر  بتسلقها، كل تلك  املحيط  املحرقة ليتسم حجم اخلطر  الصيف  شهور 
تعق الشاعر من املبادرة والصعود حتى بلوغ الذروة قبل رشوق الشمس متفوقًا عىل 
أقرانه، عىل الرغم من شدة هؤالء األقران وقوهتم، ليتسم نسقًا مضمرًا حتت اجلملة 
االعرتاضية )وما كسلوا( يوحي بقدرة الشاعر االستثنائية بينهم ومتيزه عنهم، لتنبئ 

عن األنا الفردية املتضخمة حتى بعد خروجها من دوحة احلمى القبلية.

وأسلوب  نظمه  عىل  املجتمع  تواضع  الذي  القبيل  النظام  عن  الشاعر  خروج 
إىل وحدة  معها حياته  اغرتابية حادة حتولت  أزمة  يعاين  الشاعر وحيدًا  ترك  عيشه 
وحتارصهم  أعامهلم  جرائر  تالحقهم  الذين  املطاردين  من  القلة  تلك  تؤنسها  قاتلة 
أن  متطلبات حياهتم اجلديدة ومقومات ديمومتها واستمرارها لذلك وجب عليه 
حيلم بتشكيل األنا اجلديدة املتوافقة مع هذه احلياة، فتتقاطع الرؤية الفردية املغرتبة 

واملعطيات املوضوعية السائدة.

تتبلور فيه مقدرة  بناء عامل ذايت حر  اإلنسان عرب رحلته مع احلياة يسعى نحو 
األنا عىل الرفض والقبول يف ظل الرصاع القائم بني متطلبات الذات الساعية نحو 
تكريس روح األنا وتضخيمها وواقع القهر واخلذالن الذي حتياه، جتنح الذات إىل 
بناء ذلك العامل الذي يعيش يف داخلها من خالل تبني نامذج قيمية تعيل من شأهنا 
االغرتاب يف  ليتحول  رؤيتها  التي ختالف  السائدة  الثقافية  األنامط  وتواجه هبا كل 
هناية األمر إىل نقيضه )التحرر( واالنعتاق من ربقة األمل واملعاناة ويغدو ذلك األمل 
واقعًا حقيقيًا نحو املواجهة وإبراز األنا الشخصية التي تسعى جاهدة أن جتعل حلياهتا 

معنى ليؤكد يف قوله )20(:
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هلم َص��ف��ِرْت  وق��د  للحياٍن  اق��وُل 
��ٌة ل��ك��م خ��ص��ل��ٌة إم���ا ِف����داٌء َوم��نَّ
وأخرى أصادي النفس عنها وأهنا
فرُشت هلا صدري فزلَّ عن الصفا
فخالط سهل األرض مل يكدِح الصفا
آئبآ وم��اك��دت  ف��ه��م  إىل  ف��أب��ت 
ه جدُّ ج��دَّ  وق��د  حيتْل  مل  امل��رُء  إذا 
ولكن اخو احلزم الذي ليس نازاًل
حواًل كان  ما  الدهِر*  ُقريع  فذاك 
حيلتي ب  باللصَّ قاسيَت  لو  فإنك 

يُق احلجِر ُمعوُر وطايب* ويومي ضرّ
أج��ُدر ب��احل��رِّ  وال��ق��ت��ل  َدٌم  وأم���ا 
ومَصدُر ظْفُرت  إْن  ح��زٍم  مل��ورُد 

ُ خمرصِّ وَمتٌن  صلٌب،  جؤجؤ*  به 
ينظُر خزياُن  وامل��وُت  كدحًة،  به 
تِصفُر وهي  فارقتها  مثلها  وكم 
ُمْدبُِر وه��و  أم��رُه  وقاسى  أض��اَع 
ُمبرِص للحزِم  وهو  اال  األم��ُر،  به 
منخُر ج��اش  َمنِخٌر  منه  س��دَّ  إذا 
مقرُص الدهر  يب  يقرْص  مل  بلحياَن 

نلمح تركيزه عىل القوة اجلسدية والبدنية وعىل الفطنة املستمدة من سداد الرأي 
اجلديدة  احلياة  بمتطلبات  للوفاء  األنا  تؤهل  عوامل  وكلها  القيادة،  رصامة  وعىل 
القائمة عىل السلب واإلغارة وهي أساس حياة الصعلوك  والتآلف مع مقتضياهتا 
وسبيل تدفقه لتحقيق املطمع االجتامعي بانتزاع احلق وتوزيعه عىل الفئات املحرومة 
الرؤية  مع  متوافقة  بصورة  االقتصادي  والتوازن  االجتامعية  العدالة  ولتحقيق 
املتمردة عىل الواقع املقيت، فيصبح نصه الشعري يف )أسمى جتلياته حماولة للمعاجلة 
مع الواقع بكيفية أو بأخرى، إنه حماولة لتحقيق االنسجام عرب االنسجام احلاصل يف 
الواقع املعاش، وملا كان هذا الواقع ال ينتمي إىل النص أال من خالل رشطه اللغوي 
بشكل  بنائه  إلعادة  عليه  التمرد  من  انطالقًا  الواقع  هذا  صياغة  يعيد  الشاعر  فإن 
جديد تبدو معه اللغة غريبة عن واقعها األول، واقع القول املؤتلف، ويف غرابتها 
تتجىل معانقتها للواقع الثاين واقع القول املختلف()21(، ولتحقيق الرؤية الذاتية التي 
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طاملا ظلت تعاين أمل الفقد واحلرمان، وألن الغزو والغارة والسلب ليست عندهم 
وسائل للغنى ومجع املال، بل هي وسيلة من وسائل البذل والعطاء واكتساب املحامد 
والتشبه بالسادة واألغنياء يف الكرم واجلود)22(، وحتمل املسؤوليات االجتامعية التي 
القيادية  األدوار  وممارسة  بالظهور  الفرصة  هلا  تسمح  مل  التي  األنا  شأن  من  تعيل 

الكامنة بداخلها وتتوافق مع تطلعاهتا أال باتباع هذا السبيل ليؤكد ذلك قوله)23(:

ُمسلاًم حيًا  دم��ُت  ما  تبغني  املتعبهِلمتى  امل��س��رتع��ل*  م��ع  جَت��دين 

ليقدم نسقًا مضادًا ملجتمع تعمق يف سلبياته أكثر من غيه.

نسق  مع  والتضاد  املهيمن من جهة  النسق  تعزيز  قائم عىل  نسقي  ثمة مضمر 
األخر من جهة اخرى كام يف قوله)24(:

ب��ل م��ن ل��َع��ذال��ٍة َخ��ذال��ٍة* أش��ٍب
به َقنَعت  لو  م��ااًل  أهلكت  يقوُل 
معَنَفٌة ال��ل��وِم  بعض  إنرّ  عاذلتي 
عذيل ت��رتك��وا  مل  لئن  زع��ي��ٌم  إين 
معرفٍة اهل  عني  القوُم  يسأِل  إن 
م��اٍل جتمُعُه م��ن  ِخ��الل��َك  ْد  س���دِّ
ن��دٍم م��ن  ��ن  ال��سِّ ع��يل  ع��نَّ  لتَقر 

حت��راِق أيُّ  جلدي  باللوم  ق  َح��رَّ
واعالِق َبزرّ  ومن  صدٍق  ثوِب  من 
ب��اِق اب��ق��ي��ُت��ه  وأن  م��ت��اٌع  وه���ل 
آفاق أه��ل  عني  احل��يُّ  يسأَل  أن 
ف���ال خُي���ربُه���م ع���ن ث���اب���ٍت الق
حتى تالقي الذي كل أمرٍىء الِق
أخالقي بعض  يومًا  تذكرت  إذا 

املمثل خلطابه عاذٌل له، وهذا العاذل يعكس رؤية املجتمع فهو معادل نسقي 
لثقافة املجتمع يف تعامله مع مترد الشاعر، وعليه فثمة رقيب اجتامعي حياول ضبط 
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األنا املتمردة، تلك األنا التي حتمل سامت كل تغي واملركز الذي يتجاوز الزمن.. 
فهي حتدد نفسها من الداخل لتتجاوب جتاوبًا فعااًل مع املؤثرات اخلارجية)25(.

واحلل  اقتصادي،  بؤس  إىل  يؤدي  الشاعر  رؤيه  ضمن  االجتامعي  فالبؤس 
الفعل  ليتبط  لألنا،  مميزة  وعالمة  بارزة  سمة  أصبح  الذي  بالكرم  يكون  نظره  يف 
اإلنساين يف ثقافة الشاعر بمفهوم الكرم وعرب هذه القيمة األخالقية يسعى إىل املجد 

والسمو لتحل هذه القيمة يف عرف الشاعر مكان النسق االجتامعي الثابت.

اختذت  إذ  مبارش  نحو  عىل  تكن  مل  اإلبداعي  اجلانب  من  العرض  طريقة  إنَّ 
طريقها ردًا عىل الالئمني العاذلني امللحني عىل تأنيبه بتبذيره أمواله وإنفاقه بشكل غي 
مسوغ، معظاًم شأن العاذل عرب استثامر أسلوب االستفهام االستنكاري وكأنه يلمح 
إىل دقة احلجج ومنطقيتها بحيث ال يتمكن من الرد عليها أال صاحب رأي قاطع.

ويبدو تأثي مجاعة العاذلني املعرتضني عىل سلوكه يف إنفاق املال شديدًا مما دفعه إىل 
معادلة وضعهم باستثامر أقىص غايات التعبي اللغوي التي ارتسمت يف املبالغة املشددة.

القناعة وتسخي  إىل  الداعي  احلياة  املستنبطة من واقع  العاذل  ليعرض حجج 
يف  وليس  االعتيادية  الظروف  وفق  املادية  ومستلزماهتا  احلياة  سبل  لتأمني  املال 
بمناقشة  العاذل  للرد عىل  لينربي  متطلبات،  تفرزه من  وما  اجلديدة  ظروف حياته 
التي  احلقيقة  مرددًا  هلا،  اخلاصة  ورؤيته  احلياة  حقائق  من  مقوماهتا  يستمد  هادئة 
تفرزها احلياة بأن كل األمتعة واحلوائج التي حيتوهيا اإلنسان ويستعملها زائلة كام 
اإلنسان نفسه زائل، وبذلك تنتفض إرادة احلرية التي تأبى إخضاع النفس ملعارف 
املجتمع وقوانينه التي رفضها الشاعر سلفًا مهددًا العاذل بقطع الصالت واالرحتال 
أن  ويبدو  والدراية،  اخلربة  أهل  حتى  أحد  إليها  يصل  مل  التي  األرض  جماهل  يف 
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احتكار املكان يف وعي الشاعر يعد معاداًل لإلدراك العام الذي يتنبأ به انطالقًا من 
موقعه الريادي بشكل عام.

واحسب أن تلك القطيعة وذلك الرفض ملنطق العذال ولومهم مضمر نسقي 
خيفي حتت أعطافه رفضًا أوسع لقيم وقيود اجتامعية وجد فيها الشاعر تكبياًل حلريته 
الفردية فآثر اخلالص من أرسها، حماواًل استجامع قوة تعزز مفهومه ورؤيته وتبعثها 
واقعًا جديدًا، واختذ الرفض بعده الكبي عىل لغة الشاعر اخلاصة مرتسمة يف فعل 
د( وما يوحي به من رأي حازم بإنفاق املال  األمر الذي مأل صداه أرجاء النص )سدَّ
نفسه، كام بدت جلية يف  اإلنسان  التي حيددها  واملقومات  الرشوط  املكتسب وفق 
الم القسم التي تصدرت الفعل )تقرع( وما وااله من نون التوكيد الثقيلة، ليسم 
حالة الفراغ اخللقي التي سيخلفها بعد ارحتاله والقيمة املعنوية التي يؤملها عىل آرائه 
ورؤيته للحياة، وحلمه بإنسان جديد حيمل مواصفات تتطلبها طبيعة احلياة اجلديدة 

حياة الصعاليك كام يف قوله)26(:

مهنٌد ح��س��اٌم  سيٌف  عُنقي  ُع��ي��ُوره��اويف  ش���داٌد  زوٌر  وم��ره��ف��ٌة 

وقوله)27(:

جل َهْيضِل*ف��ي��وم��ًا ب��غ��زاء وي���وم���ًا ب��رسَب��ٍة ويومًا بخشخاش* من الرَّ

ففي اآلبيات تصوير دقيق للمسؤولية امللقاة عىل عاتق الشاعر ومدى حتملها 
واضطالعه هبا وما كان كذلك أال لكونه كفًء هلا.

لتكون أنا الشاعر العمود الفقري ملواصفات اإلنسان الذي يبتغيه ويرتدد صداه يف ذهن 
الشاعر وفكره، فيقدم نفسه مثااًل لتضخيم األنا كمضمر نسقي ليعادل به انسالخه االجتامعي.
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ونلمح يف شعر تأبط رشًا صورة أخرى من صور التصادم ما بني األنا واآلخر 
نسق  صورته  حتت  اضمر  ظاهري  ثقايف  نسق  وهي  املرأة  الشاعر/  بعالقة  املمثل 

النظام االجتامعي وقد نوهت عنه عبارة )قالوا هلا( يف قوله)28(:

ف��إن��ه ت��ن��ك��ح��ي��ه  وق���ال���وا هل���ا ال 
وح��اذْرت فتياًل  رأيي  من  تر  فلم 

جمَمعا ُي��الَق��ي  أن  ن��ص��ٍل  ألول 
أرَوع��ا الليل  الب��س  من  مَها  تأيُّ

االرتباط  النساء من  الشاعر عرب حتذير  أنا  قاهرًا من  النظام موقفًا  ليتخذ هذا 
به )قالوا هلا ال تنكحيه(، إذ جتلت براعة الشاعر يف رصد حركة النسقني والتطور 
الداليل احلاصل عرب الرصاع الصدامي بني هذين النسقني )نسق االتصال( املمثل 
ب�)أنا الشاعر( ونسق االنفصال املمثل ب�)املرأة - النظام االجتامعي( إذ يفتتح الرصاع 
بجملة فعلية تدل عىل تغيي املوقف واحلركة وعدم الثبات عىل رأي، فالفتاة كانت 
موافقة عىل الوصل لكن رسعان ما تغي املوقف وأصبح القطع ضورة ملحة )قالوا 

هلا ال تنكحيه( موظفًا الضمي )واو اجلامعة( ليعمق االنفصال والرفض.

أي أن الكل متفق عىل قطع العالقة وعدم الوصل، فشخصية املرأة نسق خاضع 
لقيم اجتامعية بصورة ال شعورية وتتقيد بقيم هذا النسق تلقائيًا، يف املقابل يربز نسق 
مضاد هو نسق الصعلوك ليد عىل املجتمع الذي رفض حياة الصعلكة وعرب هذين 
النسقني ينتج نسق ثالث ناقد للمرأة التي ال متلك االستقاللية الشخصية، فلو كانت 

متلك رأيًا مستقاًل وراجحًا ملا انساقت وراء األقاويل.

صورة  لنا  لتنتج  التخيلية  الشاعر  طاقة  تتفجر  الثالثة  األنساق  رصاع  وعرب 
فنية رائعة ومدهشة )البس الليل أروعا( تلك الصورة التي ضخمت نسق الشاعر 

وجعلته يف تصادم مع نسق اآلخر )املرأة - النظام االجتامعي(.
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وعملت عىل إنتاج مجلة من املعاين املهمة التي أكسبت األنا حافزًا من اخلصوصية 
نستشعر معها بقيمتها وأمهيتها عرب تبنيها ثقافة خاصة هبا.

ان فعل الرؤية يف موقف األنا ورصاعها مع اآلخر )النظام االجتامعي املرأة( 
أعطى انطباعًا هبروهبا نحو حتقيق تفردها عرب النقد النسقي للنسق العام وتبني نسق 

متحول يظهر فيه األنا املعتدة بنفسها التي تتبنى ثقافة خاصة هبا.

صراع األنا مع المكان: 2 .

املكان يف ثقافة الشاعر مكانان، مكان عام مرتبط باالنتامء للمجتمع وهو مكان 
الشقاء واالغرتاب، مكان  بالشاعر  يبعث  الدعة والطمأنينة اإلنسانية، لكنه  يبعث 
)قيم  فيه  املوجودات  مع  واالتصال  والتفاعل  االنتامء  حياة  من  التحول  إىل  رامز 
ضمن  حتمل  حياة  واالنفصال،  والترشد  التفرد  حياة  إىل  وغيها(  املرأة  املجتمع، 

ثقافة الشاعر نقيضها فيها موت احلياة وحياة املوت.

ومكان خاص يصطدم مع املكان العام يف عالقة ضدية فاملكان العام يطمس 
الشاعر يغربه يشكل خلاًل عىل دورة حياته. لذلك خيلق من نفسه إمكانيات إبداعية 
يتحدى عربها عملية القهر املكاين ويتبنى قياًم إجيابية جديدة يصور فيها قدرته عىل 

الثبات واملواصلة أمام السلب املكاين.

يرص عىل حتدي النسق املكاين العام من خالل إرصاره عىل مكانه اخلاص نسقه 
اخلاص الذي يبتعد فيه عن رشور املجتمع وإقصاء احلياة التي عاش تناقضاهتا، فوجه 
أنساقه الثقافية إلظهار طموحه يف التغلب عىل سلبية املكان وإقامة عالقة تصاحلية بينه 
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وبني مفردات مكانه اخلاص اجلديد الذي يبدو فيه قادرًا عىل التفرد والعطاء يقول)29(:

قطعتُه قفٍر  العِي  كجوف  وواٍد 
ن��س��ق��ي ق��الئ��ص��ن��ا ب�����امٍء آج���ٍن
طلًة السبت  من  نعاًل  له  طرحُت 
شأننا إن  ع���وى  مل��ا  ل��ه  ف��ق��ل��ت 
أف��ات��ه ن���ال ش��ي��ئ��ًا  م��ا  إذا  ك��الن��ا 

املعيَِّل كاخلليع*  يعوي  الذئب  به 
ُي��ع��ب��ِل اخل��ل��ي��ُع  ب��ه  ي��ق��وُم  وإذا 
 خالف ندى من آخر الليل خمضِل
ِل* مت��وَّ مل��ا  كنَت  إن  الغنى  قليل 
ومن حيرتث حرثي وحرثك هيزِل

مكانه اخلاص بمعطياته املختلفة حمطته التي نفد إليها ملواجهة املكان العام الذي 
أشعل نار اغرتابه إىل مكان يتنسم فيِه رائحة االنفراج والسعة.

ولكن وعي األنا العميقة بمجاهل املكان اجلديد تطلب منها التسلح بإرادة قوية 
ومهه عالية وصرب شديد لتحقيق مطاحمها والتغلب عىل اآلالم لتصبح عنرصًا فاعاًل 
حاضا يف احلياة حمركًا هلا بعد ذلك التغييب القرسي، لتصنع يف مكاهنا اخلاص عاملًا 

تسمو فيه عن املكان العام الذي حفل باألذى لتحاربه بطريقتها اخلاصة)30(:

َألِفَنه حتى  الوحش  بمغنى  َيبيُت 
ه هَيمُّ وح��ٍش  صْيُد  ال  فتى  وأي��ن 

َمرَتعا الدُهر  هلا  حيمي  ال  َوُيصبُح 
َمَعا لصافحَنه  أنسًا  صاَفحْت  فلو 

الغياب املكاين عرب تلك  حقق االنتصار يف مكانه اخلاص، واستعاض به عن 
الرغم  عىل  اخلاص  مكانه  يف  اآلنس  بشعور  املتلقي  فأشعر  موجوداته،  مع  اأُللفة 
من سلبية املكان ووحشيته، ليتشكل بذلك شعور باحلب للمكان اخلاص، وشعور 
بالتوتر  إىل اإلحساس  األنا  بدفع  الشعوران كفيالن  العام، وهذان  للمكان  بالكره 
رفيق  الوحش  مع  جديدة  بعالقة  عنها  ويعوض  اإلنسانية  العالقة  تصدع  نتيجة 
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الشاعر يف عامله اجلديد ومعاداًل موضوعيًا يعكس الواقع النفيس لألنا، وأنموذجًا 
مثاليًا لقدرهتا عىل حتمل املصاعب واألمل واملعاناة يف إطار واقعها اجلديد ويف ظل 
قانوهنا اخلاص املنسجم مع طموحاهتا، ليشكل نمطًا أخالقيًا ومنهجًا واقعيًا تتشكل 
عربه سلوكياهتا العملية، فتتطابق مع سلوكيات اآلخر اجلديد، يف ظل اإلطار املكاين 
املشرتك ملواجهة كل املعيقات املنبثقة من رؤيتها جتاه احلياة واألحياء، ليشكل الصرب 

واجللد نمطًا أصياًل من أنامط املواجهة والرتويض.

متاهي الظروف بني )األنا( و)اآلخر – احليوان( يف ظل اإلطار املكاين املوحد واملصي 
املشرتك )كالنا(، )شأننا( مؤرش حقيقي إىل إتباع نمط جديد من السلوكيات املشرتكة 
النابعة من قضية التأثي والتأثر التي تنسجم مع قانون األنا اخلاص اجلديد يقول)31(:

بيَنه ال��زاَد  يقسُم  احلوايا  املشارِكلطيف  قسَم  الذئِب  وبني  سواَء 

فاحليوان ال يملك شيئًا وهو يعوي ملا يعانيه من جوع وقمع فينتزع لقمة عيشه 
بدافع غريزي طبيعي، ليبقي عىل حياته يف ظل عامل قائم عىل الرصاع من أجل البقاء، 
تبدو رؤية األنا متوافقة وفق قانوهنا اخلاص مع هذه الرؤية لكن يف إطارها الواسع 
حيث حتاول انتزاع حقها املادي وحقها املعنوي )إثبات كرامتها( بالرصاع واملشاكسة 

وركوب دروب املغامرة واملخاطر ألهنا السبيل الوحيد لذلك، يقول)32(:

بغيها وي��م��يس  ب��َم��وم��اٍة  َي��َظ��لُّ 
حيٍة أث��ن��اء  ال����ربِد  يف  ب��ه  ك����أَن 
ويسبق وفد الريِح من حيُث َتْنتِحي

املهالِك ظهور  ويعروري  جحيشًا 
ُبعيَد اخلطى شتى النوى واملسالِك
بِ��م��ُن��خ��رٍق م��ن َش���ده امل��ت��دارِك

لتامرس األنا منفردة دورها القيادي الذي طاملا حرمت منه يف ظل النسق االجتامعي.
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صراع األنا مع الزمان: 3 .

إنرّ سلطة )الدهر/ املوت( هي التي تنسج خيوط الرصاع اإلنساين وجتعل رؤية 
اإلنسان للزمان سالبة )إذ ال يمكن إدراك الزمان إال يف تعقده وتركيبه، وليس لنا احلق 
يف تناوله كأنه معطى وحيد الشكل وبسيط()33(، لذلك شكل الزمان يف ثقافة تأبط رشًا 
بنية متكاملة محل خالهلا مهومه الوجودية ومعاناته النفسية لتعكس بشكل خفي مشاعره 
وخوفه من سطوة الزمن وقدرته اخلفية التي جتعل مصي اإلنسان حمتومًا، يقول)34(:

ميتًا كان  ان   - املرِء  موِت  وأمجُل 
ٍة ُحرَّ ابِن  كلَّ  ان  جأيش  ض  وخفَّ
ِخاللنا جت��ري  امل��وِت  س��واَم  وأن 
محى وأن  راَع  املوت  روُع  راَع  إذا 

صابُر وه��و  موته   – يومًا  والبَّ��د 
صائر حمالة  ال  رصت  حيث  إىل 
روائ����ح م��ن أح���داث���ه وب��واك��ُر
مح��ى م��ع��ه ُح���ٌر ك��ري��ٌم ُم��ص��اب��ُر

فالرصاع النسقي بني األنا واملوت جعلها تشحن قدراهتا الثقافية لتواجه سلطة 
املوت وحتمل ثقافة احلاض واملايض لتثبت نفسها حتى ال تغيبها تلك السطوة القاهرة.

فالدهر نسق شعري ثقايف قاهر يف غموضه وهيبته، يقول)35(:

ترسين الدهُر  إذا  بمفراٍح  ِبولست  املتقلِّ رصِف���ِه  م��ن  ج���اِذٍع  وال 

املقابلة بني األنا/ الدهر، اجلزع/ الفرح إال وسائط األنا إلثارة املفارقات  ما 
يبكي مصائبه  الدهر وال  إىل تكشف هبا الضد ضده، فالشاعر ال جيزع من رصف 
بل يثبت ويواجه، وتظهر رغبة األنا يف تأكيد فاعليتها، ويقع الشاعر ضحية ثقافتني 

متضادتني: ثقافة الدهر/ املوت، ثقافة املواجهة/ احلياة.
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األنساق الضدية على المستوى الفني

الثنائيات الضدية: 1 .

تشكل الثنائيات الضدية يف شعر تأبط رشًا موقفًا واعيًا يف اإلحساس بالتفكك 
الشاعر،  نفس  مزق  الذي  الرؤية،  باضطراب  يوحي  الذي  الوجودي  وال��رصاع 
وصدع مرآة خميلته الشاعرة، مما جعله يعمد إىل تفتيت بنية العامل إىل ثنائيات ضدية 
يوسعها من  بل  الواحد  البيت  املتضادات ويوحدها ال عىل صعيد  بني  فيها  يمزج 
ليشغل  الوجود  يسود  الذي  االضطراب  ذلك  خالهلا  من  ليجسد  الرؤية  حيث 

مساحة النص كاملة ويتغلغل يف مفاصله املرئية والالمرئية معًا.

التنقل بني الواقع واحللم، احلياة واملوت،  يبني لنفسه رؤية خاصة به تتيح له 
والسلب واإلجياب، الواقعي واملتخيل، وينسج يف الفجوة التي تنشأ بني املكونات 
املتضادة عالقات جديدة قوامها األسايس عالقات التضاد التي ترسم إبداعه بسمة 

الفردية والتميز.

تكشف مساحة التوتر التي يولدها التضاد والتي تنشأ عىل )املستوى التصويري 
او  متجانسني  ال  موقفني  أو  تصويرين  أو  أكثر  أو  مفهومني  بإمتام  الشعر  لغة  يف 
التجربة  طبيعة  وتتحدد  أساسيًا  مكونًا  منهام  كل  يمثل  واحدة  بنية  يف  متضادين 
فالتضاد  البنية()36(،  هذه  ضمن  بينهام  تقوم  التي  العالقة  بطبيعة  جوهريًا  الشعرية 
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ينسج شبكة من العالقات املتنامية التي تسمح لألنساق املتضادة بالربوز عىل سطح 
بنية النص، الذي جيمع نسقني متضادين متالزمني، احدمها نسق ظاهري واآلخر 

نسق مضمر ومن تضادمها كون الشاعر رؤيته الشمولية للحياة.

خاصة  ثقافة  ل  شكرّ هبا  وبانفعاله  بإشكالياهتا،  احلياة  ثنائيات  رشًا  تأبط  واجه 
مع  فتضاد  معاجلتها،  وحاول  اخلاطئة،  االجتامعية  املفاهيم  بعض  كشف  بنسقه، 

صوت جمتمعه.

وجتىل ذلك عىل سبيل املثال يف قوله)37(:

ت����ق����وُل ُس���ل���ي���م���ى جل����ارهِت����ا
هل���ا ال���وي���ل م���ا َوج�����دت ث��اب��ت��ًا
اجل���راِء عند  ال��س��اق  َرع���ش  واَل 
ي����ف����وُت اجل�����ي�����اَد ب��ت��ق��ري��ب��ه

وي���ع���رتق ال��ن��ق��ن��َق امل��َس��ب��ط��رَّ
وأده�����م ق���د ُج���ْب���ُت ِج��ل��ب��اَب��ه
أث���ن���اَءه ال��ُص��ب��ح  ح���دا  أْن  إىل 
ع����ىل َش����ي����م ن�������اٍر ت���ن���ورهُت���ا
ف��أص��ب��ْح��ُت وال���غ���وُل يل ج���ارٌة
فالتوت* ُب��َض��ع��ه��ا*  وطالُبتها 
تري ك��ي  ان��ظ��ري  ي��ا  هل��ا  فقلُت 
ف��ط��اَر ب��ق��ِح��ف اب��ن��ِه اجل����نِّ ذا
ب��ال��ص��ف��ا أم���ه���ي���ُت���ه  ك�����لَّ  إذا 

ح���َوق���ال* ي���َف���ن���ًا  ث���اب���ت���ًا  أرى 
�����ال ُزمَّ وال  ال���ي���دي���ن  أل������فَّ 
اهَل��ي��ض��ال* احل��م��ل��ُة  ب�����اَدر  إذا 
وي��ك��س��و ه���وادهَي���ا ال��ق��ْس��ط��ال*
املسمال ال���ع���اَن���ِة  ذا  واجل�����أَب 
اخلَيعال* الكاِعُب  اجتابِت  كام 
ق ِج���ل���ب���اب���ُه األل���ي���ال وف��������رَّ
ف���ب���تُّ هل����ا ُم�����دب�����رًا ُم��ق��ب��ال
ف���ي���اج���ارَت���ا أن�����ِت م���ا أغ���وال
�������وَل ف��اس��َت��غ��وال ب����وج����ٍه هتَّ
ف���ول���ت ف���ك���ن���ْت هل����ا أَغ�����وال
ش��ق��اش��ق ق���د أْخ���َل���ق امل��ِح��م��ال
َص��ي��ق��ال أِره  ومل  َف�����ح�����دَّ 
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ُح��ل��ت��ان هل���ا  أرٍض  ع����ظ����اَءة 
ف��م��ن س����اَل أي���ن ث����ْوت ج��اريت
ابتهلُت مَه��ْم��ُت  م��ا  إذا  وْك��ُن��ت 
َف��َج��ل��ل��ُت��ه��ا َم���ره���ف���ًا ص���ارم���ًا

ُت��ْغ��زال مل  ال��ط��ل��ِح  ورِق  م���ن 
ف������أنرّ هل����ا ب���ال���ل���وى َم���ن���ِزال
أف��َع��ال أن  ُق��ل��ُت  إذا  وأح�����ِرى 
أب�������اَن امل�����راِف�����َق وامل���ِف���ص���ال

جدلية  فثمة  مأساوي،  بطابع  اتسمت  الثنائيات  من  جمموعة  النص  جيسد 
حضور/ غياب، إذ حير السلب، ويغيب اإلجياب، ما بني كينونة تعقل )اإلنسان( 
وكينونة ال تعقل )احليوان - الغول(، ما بني القدرة والعجز، املرأة والغول، الغياب 
الواقعي واحلضور املتخيل، احلركة والسكون، اهليمنة والضعف، اإلحباط واليأس، 
الثبات  املوت،  وسطوة  احلياة  مجوح  واالنفصال،  االتصال  والغموض،  الوضوح 

وإرادة التغيي.

استمد ثنائياته من ثقافة التفاعل مع جمتمعه، ليولد من جدليتها انساقًا مضادة 
لثقافة املجتمع.

ُيولُد الرصاع القائم يف النص بني صورتني صورة األنا الغالبة، وصورة الغول 
املغلوبة نسقني ضديني يدوران حول قضية حمورية يف ثقافة تأبط رشًا هي )املوت( 
املمثلة بموت الغول رمز الرش والظلم، والطغيان وتثبت األنا رباطة جأشها وصواب 
رؤيته، ويقنع املتلقي بمربرات قتل الغول عامل الفناء واحلجب عرب خوضه جتربة 

خيرج هبا من عامل املجهول إىل عامل املعلوم، تطغى عليها القلق والرتقب واملغامرة.

جعلنا نحس بوجود الغول وما تثيه من رموز يف عاملنا الواقعي، وبني العامل 
أخرى،  مرة  احليوية  من  وبقدر  مرة  واليأس  باإلحباط  نشعر  واملتخيل  الواقعي 
اجلسدي  احلضور  والزماين،  املكاين  باخليايل،  الواقعي  الشعري  الفضاء  يف  ليمتزج 
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للشاعر واحلضور املتخيل للغول، ويف حلظات التوتر والتفاعل املجازي تلتئم كل 
املتضادات وتتوحد يف بنية لغوية متكاملة تعترص فيها املخاضات النفسية التي متور 
يف أنا الشاعر بنربة موسيقية متمردة وبحس مرهف يثي الدهشة واملتعة، يف حلظة من 
حلظات الرفض والتحرر التي تتجاوز العاطفة اآلنية، وينشط معها العقل الباطن يف 

أثناء الرصاع الشعري املتخيل مع الغول.

جيد املتلقي أنه بإزاء ثنائية تظهر بجالء يف رصاع الشاعر، وهي ثنائية االتصال/ 
باملجتمع  الشاعر  فعالقة  )املجتمع(،  اآلخر  األنا/  جدلية  عرب  تظهر  االنفصال، 
عالقة انفصال، لكن هذا االنفصال حتول إىل اتصال باآلخر/ الصعلكة، إذ اتصل 
الشاعر بالعزلة )الصحراء- الصعلكة( لينفصل عن املجتمع، اتصل بصوت الرفض 
وانفصاهلا  اتصاهلا  األنا يف حاالت  والقبول، وصوت  اخلنوع  لينفصل عن صوت 
تتضاد مع النسق اجلمعي او مع صوت )اآلخر(، وكان لصورة الرصاع مع الغول 
أثر وظيفي فعال يف الكشف عن األنساق الثقافية املضمرة وخلق صورة فنية تفصح 

عن رؤية الشاعر الناقدة للموقف الثقايف العام.

وبالطبع ان هذه الرؤية املضادة للنسق اجلمعي أشعرته بالعزلة والغربة الذاتية، 
ليشكل نسقًا فرديًا يتعامل مع النسق املضاد وفق معطياته الثقافية، فيخرقه ليكشفه 

ويصحح مفاهيمه.

وهذا النسق كان له أثر كبي يف اخليال الشعري مما دفعه إىل نسج قصة شعرية 
بوصفة لغوية شكلت موضوعًا له مقوماته البنيوية التكوينية اجلاملية تنطق بالواقعية 
التي ضخم فيها مكوناهتا مستدعيًا حيوانًا خرافيًا يقبع يف الثقافة الشعبية للمجتمع 

اجلاهيل بوصفه انموذجًا من نامذج الرش واخلوف)38(.
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ليشكل احلدث تشكياًل فنيًا يبني فيه رصاعه مع الغول بناًء لغويًا جيسد الوهم 
اآلخر/  عىل  هبا  يستحوذ  حيوية.  طاقة  يف  بالكلامت  واقعيًا  فنيًا  جتسيدًا  والتخيل 
الغول ليثبت إرادة الفعل والرفض التي تقرر التغيي، ويتخذ احلوار دورًا كبيًا يف 
ابتداء من شخصية الشاعر التي يرصح هبا منذ بداية  إبراز شخصيات هذه القصة 
اخلطاب احلواري لتدور أحداث القصة حول األنا بوصفها شخصية حمورية يدور 

حوهلا اخلطاب وينتج عنها القص، يقول)39(:

ح���وَق���الت����ق����ول ُس���ل���ي���م���ى جل���ارهت���ا ي���ف���ن���ًا  ث���اب���ت���ا  أرى 

متيط  واقعية  بتجربة  اخلارجي  العامل  إىل  املخبوء  املستوى  من  األنا  لتخرج 
الغياب  لينفي هبذا احلضور  – تأبط رشًا(  )ثابت  الوضوح  إىل  الغموض  األنا  عن 
ليلة  يف  مرتقب  حدث  إىل  األذهان  هييئ  القرسي،  التغييب  أو  التخيل  أو  الواقعي 
داكنة ومكان هبيم ورصاع دموي مع غول، ليثبت قدرة األنا وشباهبا وقابليتها عىل 
الرصاع ليفض الشيخوخة التي كشفتها صاحبته جلارات هلا جيالسنها وينتفض عن 

عجزه الذي وصفته به، كام يف قوله)40(:

�����الهل���ا ال���وي���ل م���ا َوج�����دت ث��اب��ت��ًا ُزمَّ وال  ال���ي���دي���ن  أل�����ف 

لتامرس األنا دور البطولة وطقوس اهليمنة بعد أن كان العجز والضعف سمة 
البطولية  الصفات واحلركات  متنامية من  الشاعر جمموعة  يرسم  بارزة من سامهتا، 
واملقدرة  القوة  يمتلك  رجل  ذاته  تصوير  عرب  هيبته  ويسرتد  جاراته  لسان  يكف 
أن  بعد  سبقه  ليعلن  بالقدرة  مدته  التي  املقومات  أحد  الرسعة  فكانت  اجلسدية، 

خلف اجلياد خلفه عاجزة عن اللحاق به.
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جاعاًل الزمن املفتوح )أدهم( مدارًا يربط بني األزمنة القريبة والبعيدة بداللة 
الفعل )جبُت( يبحث فيه عن اآلخر املجهول )الغول( والذي يرهتن برصاعه قدرة 
األنا عىل إعادة خصوبتها املفقودة التي أضحت قطبًا حموريًا دارت حوله سياقات 
النص املتنافرة وتفجرت فيها مظاهر احلياة واملوت واخلصب والفناء، وبني اإلقبال 
واإلدبار وألسنة اللهب يبدأ رصاعه مع غولة كادت تفتك به فإذا به حيوهلا بخيال 

خصب من التوحش إىل األنسنة.

وبني القبول )طالبتها( والرفض )التوت( تتنامى حزمة من التناقضات عملت 
عىل توحيد صورتني متضادتني يف خميلته األوىل )صورة املرأة( التي متثل نسقًا مجاليًا 
بكوهنا مرفأ الشاعر التي يتخلص هبا من متاعبه وهي صورة تتصل بمرحلة الشباب 

والعنفوان التي تعد مرحلة من مراحل درأ القلق واملوت.

والصورة الثانية صورة الغول املخيفة التي تشعر باهلالك والتي تصيب الشاعر 
فناءه،  ليفض  الشاعر  به  ينهض  مضادًا  فعاًل  الصورتان  لتفجر  واخلوف،  بالفزع 

وشتات فكره فيقول)41(:

����دًة ن��ح��وي ف��أه��وي ف��ش��دْت شَّ
ْت ف����أَض هب��ا ب���الَده���ٍش ف��خ��رَّ

هل����ا ك���ف���ي ب���م���ص���ق���وٍل ي���امين
رصي���ع���ًا ل��ل��ي��دي��ن ول��ل��ج��راِن*

يدافع  التي  واملوت  احلياة  معركة  يف  املباحة  فعله  ة  ردَّ ونتقبل  معه  نتعاطف 
التعبي يف ممارسة  آمنًا، وعن رؤيته يف حرية احلركة وواقعية  البقاء  هبا عن حقه يف 
طقوس شخصيته املتمردة، فيطرد اخلوف والقلق واحلية التي ولدها شبح املوت 
ت، أهوى، أضهبا( نسقًا ثالثيًا جيسد املواجهة  يف ذاته املكبوتة لتشكل األفعال )شدَّ
الصارمة ما بني )األنا/ اآلخر الغول( وتكون هناية هذه األنساق بالفعل )َخرْت( 
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الذي  األسطوري  الوهم  هلذا  والفناء  باملوت  املقرتن  املروع  السقوط  جسد  الذي 
باملوت األبدي لكائن جمهول وفكرة  ليصدر احلكم  استوطن يف األدمغة واألزمنة 
غامضة ويقدمها أضحية يف طقس من طقوس التكفي عن خطيئة الوجود يف نفرة 
أسطورية يتمحور حوهلا نسق متكامل من الرموز واإلشارات التي يعمر هبا النص، 
لتجسد نسقًا أضمر حتت طياته فكرة استوطنت يف ذهن الشاعر ممثلة بقتل الغول 

رمز الرش والظلم والطغيان واإلقصاء.

الصورة التنافرية: 2 .

رؤية الشاعر املضادة للنسق اجلمعي أشعرته بالعزلة، مما حدا به إىل تبني نسق 
التنافرية دور  النسق املضاد لتكون للصورة  للتعامل مع  ثقايف فردي وفق معطياته 
ينقد من  التي  فاعل يف الكشف عن أنساقه املضمرة واإلفصاح عن رؤيته املضادة 

خالهلا املوقف الثقايف اجلمعي.

املتضادة  الكلامت  متنافرات ربطت  التنافرية كامنة يف مجعه بني  وأمهية صوره 
املتلقي  أذه��ان  إث��ارة  عىل  ق��ادرة  خاصة  تأثيات  إح��داث  بغية  الضدية  واملعاين 
وجود  عىل  الصور  هذه  تعتمد  إذا  الصور.  طيات  بني  القابعة  الرؤية  الستجالء 
تنافر بني طرفيها وكلام زادت قوة املنافرة زادت املسافة الفاصلة بني املعنى احلقيقي 

واملعنى املجازي)42(.

وقد وجدنا أمثلة متعددة للصور التنافرية يف شعر تأبط رشًا مثل)43(:

هذيٍل لقتيل  ال��ُض��ب��ع  َت��ْض��ح��ك 
وع���ت���اُق ال��ط��ي ت��غ��دو ب��ط��ان��ًا

وت����رى ال���ذئ���َب هل���ا ت��س��َت��ِه��لُّ
���اه���م ف����ام ت��َس��ت��ق��ُل ت���ت���خ���طرّ
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استعار الضحك للضبع واالستهالل للذئب، وهذه االستعارة ُتعَد خرقًا لعرف 
لغوي لدى املتلقني، أدت وظيفة تشويقية عرب اللعب باخليال وازدياد عنرص املفاجأة 

عندما جعل اجلوارح )عتاق الطي( املعروفة برسعتها، ال تكاد تطيق الطيان.

باللغة  االنحراف  حياول  املشاعر  جعلت  عميقة  نفسية  داللة  املضادة  فللرؤية 
السياق  يف  التنافر  طريق  عن  اخلاص  نسقه  تأسيس  لغرض  تنافرية  صور  وخلق 

النسقي العام كام يف قوله)44(:

للْت هَتَ ق���رٍن  ع��ظ��ِم  يف  ه  ه���زرّ الضواِحكإذا  املنايا  أف���واِه  ن��واِج��ُذ 

ما بني أفواه املنايا الضواحك يمتزج املوت باحلياة، الفرح باحلزن وختتلط احلدود 
بينهام وتزول املسافة الفاصلة، فتظهر املعاين العميقة املسترتة خلف الصورة التنافرية 
وتأخذ شكال يمتد عىل النص بأكمله. لتشكل صوره انزياحًا عىل مستوى اللغة تكشف 
عن إمكانياته اإلبداعية وقدرته عىل بناء أنساقه املضمرة بني خفايا الصور كام يف قوله)45(:

وص����وت إن���س���اٌن ِف���ك���دُت أط���ُيعوى الذئُب فاستأْنسُت بالذئِب إذ عوى

بني عواء  وما  الذئب  بعواء  أستأنس  حني  جديدة  روحًا  للصورة  أضاف  لقد 
الذئب وصوت اإلنسان تنافر قوي أال أن قدرته اإلبداعية مكنته من املوأمة بينهام 

فخلق صورة مثية للدهشة.

المفارقة الشعرية: 3 .

ينصهر مفهوم املفارقة والرؤية يف بوتقة شعرية واحدة، من حيث أن صلة الشعر 
بالعامل هي صلة اإلدهاش واالفتتان اللذين يعصفان بالروح والقلب معًا، فالرؤية 
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هي )نفاذ الشاعر ببصيته احلادة إىل ما ختبئه املرئيات وراءها من معان وأشكال()46( 
وتستمد مالحمها من التجربة اإلنسانية التي يعيشها الشاعر يف العامل بتكوينه الثقايف 
املجتمع  أو رفضه  والتذوق ومعدل جتاوبه  واالجتامعي وخرباته اجلاملية يف اخللق 
وطبيعة العالقة بينه وبني أرسار هذا الكون، فتدفع إليه جتربة ثرة ووعيًا حادًا وهي 
بذلك تلتقي مع املفارقة التي تصدر عن ذهني متوقد ووعي شديد للذات بام حوهلا، 

لتكون موقفًا فكريًا يستجيل حقائق األشياء وكوامن النفس اإلنسانية.

بطريقة غي مبارشة ومفاجئة عن  تعرب  الرؤية؛ ألهنا  انقالبا يف  املفارقة  حتدث 
تضاد الرؤية، ومعظم أشكاهلا يتضمن أدراك التناقض أو عدم التناسق بني الكلامت 
لغوية  صيغة  وهي  والواقع)47(،  املظهر  بني  أو  ونتائجها  األفعال  وبني  ومعانيها، 
اللغة وجعل بعضها يرتطم ببعض،  تتطلب من صانعها مهارة وقدرة عىل حتريك 

فيخلق عوامل متضادة يقدم من خالهلا رؤيته للوجود بثقافة جديدة مغايرة.

واملفارقة ختلق نسقني: نسق ثقافة اآلخر، ونسق الثقايف الصانع للمفارقة الذي 
حيمل رؤية مضادة تتصادم مع ثقافة اآلخر فيعرض سلبياته، ولقد وجدنا أثر هذه 
املفارقة يف نصوص شاعرنا يف حماولة منه إلثبات أناه التي أقصاها اآلخر، كام يف قوله)48(:

وسطها ق��اَم  ثلٍة  براعي  ولست 
ول��س��ُت ب��رتع��ي ط��وي��ٍل َع��ش��اؤه
ف��ي��وم��ًا ب���غ���زاٍء وي���وم���ًا ب��رسب��ٍة
ُمَسلاًم ًا  َحيَّ ُدم��ُت  ما  تبغني  متى 

طويل العصا ُغر نبق ضحٍل مرسِل
ُمبهِل النبِت  ُمستأَنَف  َيُؤُنفها 
ويومًا بخشخاٍش من الرجِل هَيضِل
املتعبهِل امل��س��رتع��ِل  م��ع  جَت���دين 

إذ نراه يعتد بقوته وقدرته  أنا الشاعر،  التمرد و الرفض يف  تتصارع هواجس 
وحماولة إثبات أناه املقصية، فُيظِهر نسقًا استعالئيًا يتضاد مع نسق اآلخر ويستعيل عليه.
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واملفارقة مجعت بني الصفتني الضديتني التي جيسدها الشاعر، صفة )الراعي( 
وصفة )القائد( واملعنى اخلفي الذي يقف وراء هذا التضاد وهو رفض الذل واهلوان 
واملناداة بالتحرر املبدأ املطلق األوحد املتناغم مع رؤية مفارقة الرفض)49( التي حتاول 
أن حتقق للشاعر حريته عن طريق هربه من عامل يعرفه ويعرف قوانينه وحقائقه إىل 
مثالية،  القوانني  هذه  كانت  لو  حتى  وحقائقه  قوانينه  له  ويضع  لنفسه  يصنعه  عامل 
لكنه عامل يتحقق فيه النسق الفردي احلقيقي للشاعر والذي يرفض فيه النسق اآلخر 
ويتمرد عىل قوانينه، إذ أسهمت عالقة التضاد يف توجيه رؤية الشاعر الوجهة التي 
يبتغيها ورد املفارقة إىل أصل واحد وقضية واحدة وهي رفض احلرص عىل احلياة 

والعيش فيها عىل العبودية.

مما حدا به إىل رفض كل ما من شأنه أن يقصيه واالستئناس بالوحشة التي وجد 
فيها مالذًا يأمن به عىل ذاته وحريته، يقول)50(:

الوحشة االنَس االنيس وهيتدي الشوابِِكيرى  النجوِم  امُّ  اَهْتدت  بحيث 

صنع لنفسه ثقافة خاصة يف ضوء تلك املفارقة )الوحشة( )األنس االنيس( وما 
بينها تناقض كبي، أال أن رؤية الشاعر جانست بينهام وصبتهام يف مصب واحد.

اجلمعي،  النسق  عىل  ينترص  الفردي  النسق  جعل  االستعالئية  املفارقة  وهبذه 
يتلذذ  نراه  آخر،  إنسان  ألي  وسلوكها  وفكرها  شخصيتها  يف  مفارقة  أنا  فيسم 
بالوحشة ويستأنس هبا وهذا من شأنه أن يؤكد رفض األنا ومتردها وتأكيد حريتها 
املرء  )ألن  واستعالء  مفارقة  جوهرها  يف  هي  احلرية  وهذه  اإلنساين،  ووجودها 
احل��اض()51(.  موقفه  يعمل عىل جتاوز  ما  بقدر  أال  يوجد حقًا  ال حيقق حريته وال 

فالرفض عىل مستوى الرؤية والوجود والعامل حيمل معنى املفارقة.
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... الخاتمة...

بنية  يف  الضدية  األنساق  تؤدهيا  التي  الوظيفة  قيمة  تأكيد  إىل  الدراسة  هدفت 
نصوص تأبط رشًا التي اتسمت بكوهنا بنية متحركة قادرة عىل التحول، مما جيعل أنساقها 
املضمرة ذات أبعاد داللية جعلت نصوصه الشعرية سيورة ثقافية واجتامعية ونفسية.

جمتمعه  مع  ورصاعه  الوجود  إشكاليات  جتاه  العميقة  رؤيته  خالهلا  من  قدم 
ومكانه وزمانه.. بوصفها انساقًا ثقافية يسعى عربها إىل صنع العامل الذي يستطيع 
معه أن خيلق سلطته املضادة. ليتخذ نسقًا ضديًا من النسق اجلمعي، فينقده ويعيد 

تشكيله وفق رؤيته اخلاصة.

الثقافية اإلجيابية والسلبية والضدية واملتصادمة بشكل وظيفي  أنساقه  تنامت 
عمل عىل نقد اآلخر بأنامطه وأنساقه.

أعطت هذه األنساق الضدية لنصوص الشاعر قابلية احلركة واالنفتاح مما أعطاها 
الثقايف، وسمت شعرية الضد األنساق بميزة  التأويل  القرائي وميزة  التعدد  مرونة 
التحول الثقايف لتكون قادرة عىل استيعاب تصورات الشاعر جتاه إشكاليات الكون.

كان للثنائيات الضدية أثر كبي يف توالد األنساق وتناميها، ليقدم الشاعر رؤيته 
العميقة، وعكست الصور التنافرية التنافر إىل متاثل وانسجام داخل بنية النصوص، 
ليؤكد وعي الشاعر جتاه موضوعات احلياة، فيصور عاملًا توافقًا وتضادًا عرب نظام 
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نسقي خاص حيفز املتلقي عىل تأويله.

جتربة الشاعر جتربة ثقافية، كان فيها صانعًا ماهرًا للمفارقة يف حماولة منه تبني 
نسق مضاد للنسق اآلخر.
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