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ملخص البحث: 
ا عىل بيان التناغم بني رؤاه   لطاملا كان النصّ الشعري للشاعر حممد املاغوط حريصً
ا يف بنيتيه الظاهرية والداخلية الدالتني عىل مالمح اهلوية  الشعرية ومضامينه ومتعاقدً
دت  الغائبة، الكاشفتني عن سريورة املعنى عرب إنتاج الداللة التي جادَ هبا النصّ وتعدّ
واالنفتاح  والتواصل  بالوعي  ه  نصّ فاضَ  لذلك  فيه،  واملعرفيّة  ة  الفكريّ اخلطابات 
لتشكيل  الذاكرة  بمركزية  مستعينًا  حركته،  يف  زاخرةً  الرئيسة  املرجعيات  وكانت 
ا  األفق الكتايب فيه، فضالً عن توظيف املعطيات احلياتية واإلنسانية والوطنية معززً

ة.  إياها بالتجارب الفنية الزاخرة باخللفيات الفكرية/ املعرفية للنصوص الشعريّ
الشاعر  وظلّ  اإلبداع،  خريطة  عىل  رقائقه  عت  توزّ كمداً  الشاعر  اختزن  لقد 
مشدوداً هلا؛ ألنّه ألِفَ الظلم يغشى البالد، بل ظّل جاثياً عىل أنفاس أبنائه، فشاركهم 
ا عن املواجهة فامتشق  حمنتهم وبات يرزحُ معهم قساوة هذا القهر، لكنّه مل يكن عاجزً
حرفه لتهديم أسوار التسلط، ومل يطلب عنه متحوالً، ومل يرضَ أن يركن إىل العزلة 
د يف املواجهة لقمع االستالب ورفض التهميش واملحو، ولقد أحسن  بل اختار التفرّ
يف منابت النصّ أن يقف متخفياً يكشف النقاب حيناً للمناقشة وآخر يكتفي بالقول 
ل املضمر إىل مواجهة ذاتيّة، لتكون ملمحاً من مالمح  لكشف دهاليز الذات ليتحوّ
ة للجميع عرب كون  ة ذاتيّة تسهم يف حتقيق احلريّ الرؤ الشعرية، وهو نزوع نحو حريّ
الشعر يطفح بأسئلة الوجود والعدم، وهو املسار للفعل الشعري والفضاء الشعري، 
ويكون أكثر جتسيداً للمعنى خمرتقاً جماهيل املخبوء من الدالالت، وتتوار خلفه 
تلك  لتنبعث  السلطة،  متتهنها  التي  العاتية  االستالب   قو تدين  التي  التفاصيل 
الكلامت وتالمس ختوم احلياة، وهبذا يترسبل املشهد هبذه الزحامات لتكشف عن 
رصاع الذات جتاه السلطة لتحدَّ من مجوحها، وتعلن مواجهتها لتكون البنية املركزية 
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ا فكرته ومعلنًا عن هشاشة النظام  سً يف النصّ ضد واقع مدافٍ بضياع اليقني، مكرّ
االستبدادي وأدواته املزيفة. 

ر  ومتصوّ والفنيّة،  الواقعيّة  اللفظ  مرجعيّة  الشعري  النصّ  معطيات  ز  عزّ وممّا 
الشعريّ  للنصّ  ا  تعزيزً ماً  مقوّ بوصفهام  التعبريية  للبنى  (احلقيقي)  الذهني  الشاعر 
عت رؤ النصّ عىل  الذي تعاقدَ لفظه مع املعنى لتكريس الوعي اجلاميل، لذا توزّ
وثالثة  للمواجهة،   وأخر للتجاهل،  مساحةً  تركت  التي  الذاكرة  معطيات  وفق 

لتقديم الوعي، لتنترص إرادته من خالل املقاومة بالكتابة. 

الكلمات المفتاحية: جدل المعنى، الوعي الجمالي، التأمل الشعري، السمت 
الداللي، التساوق الفكري
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Abstract 
The poe�cal text of the poet Muhammad Al-Maghout has always 

been keen to demonstrate the harmony between his poe�c visions 
and its contents and to merge its exterior and interior structures 
that signify the features of the absent iden�ty. Such reveals the pro-
cess of meaning through the produc�on of the significance in a text 
that seeks for the mul�plicity of intellectual and epistemological 
discourses. The main references are abundant in its movement, us-
ing the centrality of memory to shape the scriptural horizon as well 
as employing vital, human and na�onal data to enhance  them with 
ar�s�c experiences rich in intellectual and cogni�ve backgrounds of 
poe�c texts. 

The poet keeps a set of visions employed in artworks of his cre-
a�vity. Almost always the poet finds himself shackled to these mem-
ories, he is used to the state of oppression that prevails in the coun-
try , or rather he lingers with his fellow people sharing the calamity 
with them and groaning under the duress of such injus�ce. He is not 
too vulnerable to confront the oppressor or he is to comply with , 
he is not to consent to be isolated , he chooses to be highly dis�n-
guished to suppress usurpa�on and rejects being marginalized and 
self-effaced. He is best in concealing the poten�al , some�mes it ap-
pears for discussion and some�mes it turns to be a confronta�on. 

Keywords: content controversy , aesthe�c awareness , poe�c 
contempla�on , seman�c significa�on , intellectual harmony
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ة للامغوط نة الشعريّ ل: بنية املواجهة ودالالت التخطّي يف املدوّ املحور األوّ

د الشاعر رفضه الدائم ألدجلة الفكر السلطوي القاهر الذي تفرضه السلطة  أكّ
دةٌ  د األفكار، وكانت تقف أهدافٌ متعدّ السياسية التي ال تؤمن بحرية الرأي وتعدّ
ة التي ير فيها أنّ القبول هبا ينتهي باملرء  وراء هذا الرفض فضالً عن فلسفته اخلاصّ
ا، لذلك لن يتوانى يف نرش الوعي وتكريس  إىل أن يقبع يف ظلّ عتمة جتعله مقموعً
هبذا  يقرَّ  أن  اآلخر  وعىل  الفكر  ة  حريّ نحو  وتسخريها  القرائي  التلقي  هات  موجّ
لم الفكريّ وتقييد  التوجه؛ ألنّ الشاعر سأم اخلسف والعسف الطامح إىل طمس املعْ
ة؛ لذلك لن يلوذ بالصمت أو  دية الفكريّ حركة العقل التي تفسح املجال هلذه التعدّ
ينكفئ عىل ذاته ولن يرىض بالرزوح حتت وطأة احليف واجلور، فكشفُ الضدّ يُظهر 
الضدَّ ولذلك أسبابه الكثرية، لذا راح يستعرض اخلراب الناجم من حركة النظام 
دة فيعلن يف قراءته األوىل وجوده يف  م له قراءات متعدّ االستبدادي األوحد، ويقدّ
ا بسبب صمته، ويف قراءته األخر مواجهته  دائرة هذا اخلراب بوصفه صامتًا مشاركً
املستديمة  دة، وثالثة االنتصار لذاته ولآلخر يف درء األوجاع  املتعدّ له عرب وسائله 
ي وراء  واخلروج من دياجري القهر الدامسة، ودروب االقصاء التي مارست التخفّ
اآلخر  تقويض  تستهدف  التي  ة  الصوريّ والديمقراطيّة  ة  واحلريّ فة  املزيّ املدنيّة  قناع 
حت به أفكاره  وثقافته لينتهي احلال إىل انتزاعها نحو جتهيلٍ وانعدام، وهذا ما طوّ
املوت  هبذا  يرىض  ولن  ة،  احلريّ أبواب  وتفتح  الضيّقة،  املنافذ  تغلق  وهي  ورؤاه، 

ساً مشاهد اندحار السلطة االستبداديّة يف ظلّ وعيه وبصريته.  البطيء مكرّ
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«أنا ال أنام

ة وانتظار حيايت سواد وعبوديّ

فأعطِني طفولتي. . 

وضحكايت القديمة عىل شجرة الكرز

وصنديل املعلّق يف عريشة العنب، 

ألعطيك دموعي وحبيبتي وأشعاري(١)

ده  لتزوّ رحاهبا  إىل  املتلقي  تستدرج  من  هي  النصّ  يف  الدالة   الرؤ فإن  وهبذا 
ست _تلك_ ضمنًا  بعزيمة املواجهة وإبعاد ذاته عن الواقع املزيف املخيف التي تكرّ
االنثياالت  وهذه  البوح،  هبذا  نصوصه  لتهجس  اخلطى،  واثق  هادئ  خطاب  يف 
يها نحو االنتامء لوعيهم وذواهتم بام  التي حتمل معها األجوبة التي تُؤرس وعي متلقّ
التطلّع واالنعتاق من واقع  الطاقة يف محل ذلك كي يميلوا نحو  يف وسعهم، وهلم 
بناء  نحو  سعيًا  والرفض  ذاته،  يستلب  وال  اإلنسان  هوية  حيفظ  واقعٍ  إىل  ئ  متهرّ
ا من اهتاممات اخلطاب  جديد لإلنسان، وإعادة تنظيم لذاته املغرتبة، وتُعدّ تلك جزءً
فعاليات  جممل  يف  األمجل  وتبني  كرامته،  اىل  اإلساءة  شأنه  من  ما  لكلِّ  للتصدي 
، إذ إنَّ احلركة والوالدة والبحث عن احلقيقة تشرتك كلّها بموقفِ  الوعي اإلنساينّ
رفضٍ للقبول باحلقائق يف وضعها الراكد املستقر، وهي رفضٌ للعامل بصيغته وقيمه 
الثابتة(٢)، ولن يمتثل إىل حصار الفكر وضياع احلريّات وصوالً إىل املضمون األهبى 
فضاء  أطواقها عىل  تفرض  التي  املعتمة  األنفاق  ملواجهة  ذاته؛  يعكس وعي  الذي 
ق ذلك إال عرب سعي يدنو فيه نحو  حياته فيضلّ عن مرجعيته اإلنسانية، ولن حيقّ
احلياة التي ال يسكت فيها الصوت الثائر عامّ ال حيمد عقباه، والشاعر يضع ذاته مع 
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الذوات األخر يف قبالة مواجهة االضطهاد فتعيد إىل املتلقي ثقته يف املقارعة وعدم 
املضمرة  املعاين  لفظة  يف  إمعانه  وعرب  ذاته،  يف  اخلطاب  بث  خالل  من  االستسالم 
اللفظة يف معناها ومتضادها لرسوخهام يف وعي  ا مواطن اجلامل بام جتود به  متلمسً
التغيري، ولطاملا ظلّ  أكيدة بمالمح  ثقة  وينبئ عن  اجلراح  يتعاىل عىل  فهو  القارئ، 
بالقوة واحليوية بل جعلها  أبياته  ينشد لعوامل من السحر واخليال فضالً عن تسلّح 
و  الطارئة  السلطة  طوارق  عىل  والتعايل  والعنفوان  بالتحدي  طافحةً  متوهجةً 

ا ذلك بروح اإلباء والشموخ.  ومنهاجها مغلّفً
ة وانتظار»(٣)  «حيايت سواد وعبوديّ

«حيايت حرب ومغلّفات ليل بال نجوم»(٤)
«أنا الرشيد ذو األصابع املحرقة» (٥)

الشاعر  فمنحت  املوقف،  عتامة  بعض  الشعرية  مضامينه  أفرزت  لطاملا  وهبذا 
ي، ثم تندلق  مها، وهبذا ستخيّم ظالهلا الكئيبة، وعصف حروفها املدوّ لوهنا وجتهّ
بلحاظ الوعي القرائي الدالّ ليفصح  عن رغبة الشاعر بقصد أو بدونه عن اجرتاح 
ه  وحسَّ عقله  ينتجها  التي  االبتكارية  العملية  تتوىلّ  التي  «وهي  به  ة  خاصّ دالالت 
القارئ  ذاكرة  تبتعد  تكاد  ال  إذ  احلي»(٦)،  الواقع  إىل  إخراجه  مهمة  فتتوىلّ  املبدع، 
وهو يطّلع عىل قصائد تستمدّ حضورها من وجود نظام واقعيّ فيصفه بشكلٍ علني 
وآخر ضمنيّ غري معلن يضمر دالالت خمتلفة من أجل ارتيادها مسارات جديدة؛ 
املعاين  اختيار  إىل  يسعى سعيًا حثيثًا  فهو  الشعري،  النصّ  بنية  التجاوز يف  لتحقيق 
الدالالت؛  القائمة بني خمتلف  العالقات  د يف ضوء   للتعبري عن موقف حمدّ ة  الدالّ
ا  إلنتاج معانٍ متعددة جيرتحها النظام الشعري لرؤية الشاعر، وتقانات يتخذها رمزً

ا فاعالً يف املوازنة الداللية التي تكشف عنها الصناعة البالغية: فكريً
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وطني. . . . . . أهيا اجلرسُ املعلّقُ يف فمي

أهيا البدويّ املشعثُ الشعر

هذا الفم يصنع الشعر واللذة

جيب أن يأكل يا وطني

هذه األصابع النحيلة البيضاء

جيب أن ترتعش

أن تنسج حباالً من اخلبز واملطر(٧)

ا  ا ينشد للحرية والوطن، كام صنع من مداد كلامته سورً فلقد صنع من فمه صوتً
س ذلك وعيه الفكري  يضمُّ الثائرين عرب وعي يشدُّ وثاق الصرب باإلرادة، وقد كرّ
إنه  إذ  دائام عىل هذا األساس،  رؤيته  يقدم  الشعري  «الوعي  فـ  الشعري  عرب وعيه 
ير أن ال وجود مستقلّ عن ذاته، فإذا كانت الفلسفة حتاول أن تدرك عاملها عن 
طريق اإلجابة عن (ما هو؟) فإنَّ الشعر يفعل اليشء نفسه، ولكن عن طريق اإلجابة 
عن (ما معناه؟)، أي أنه يدمج العقيل بالعاطفي يف استجابة واحدة للنفاذ إىل جوهر 
موضوعه، باحثًا عن معناه احلقيقي بالنسبة لذاته. »(٨)، ولطاملا تناول التابوات، وهو 
 ا آخر عىل أن ال يسهب فيها وعىل وفق رؤ ق بعدً ا أنّ زعزعتها إنام حتقّ يدرك جيدً
عة وموجودة يف كلّ نصّ  ات متنوّ ة مجاليّة واصفة، وإنام كان ذلك عرب مؤرشّ تعبرييّ
، وهبذا يتجاوز  املتداخلة يف هذا النصّ تشري إىل الوظيفة املهيمنة، أو إىل الوظائف 
ما  حركته  عىل  الدالَّ  وأنّ  الواقع،  مجود  لكرس  اإلرادة؛  عىل  االتكاء  بعد  العقبات 

خطته خطواته نحو التغيري:



أ.م.د. سعيد حميد كاظم

٢٢٢

كل ليله

األرصفة التي أعربها 

(٩) تلفظ خطوايت كالدواء املرّ

الواقع  أنّ   رأ فلقد  الشعري،  اخلطاب  يف  املتعددة  املعاين  املاغوط  استعمل 
السيايس آنذاك مرسدق بأجندة وطوابري ال يمكن اخرتاقها إالّ عرب خطوط دفاعية 
القهر  بوجه  املواجهة  يافطة  رفع  بل  ا  عاديً ا  متظاهرً يشارك  مل  أنّه  سيام  وال  متقدمة، 
د  الترشّ دالالت  من  الكلمة  هذه  حتمله  بام  ا)  (متسكعً يكون  أن  فرىض  واالستبداد 
ا، فام كان منه إال أن حيذو حذو  والتيه ليتخطّى القبع حتت أسوار النعيم املصطنع قرسً
الصعاليك الذين رفضوا االنضواء حتت سلطة األعراف القبْلية القاهرة، كذلك جلأ 
إىل األسلوب الضمني من أجل قرع باب الطغيان والسلطة احلاكمة ليجعلهام يف أرق 
هات  حقيقي، ال لكي يقيم تصاحلًا  مع الواقع وإنام يسقط أسئلته عليه ليجعلها موجّ
لقي بظالله عىل واقع جديد.  قرائية تنزاح عنه بدرجة عالية لتكشف عن معيارٍ جديد يُ

يف جيوهبم عناوين اخلونة واللصوص

ويف جيوبنا عناوين الرعد واألهنار

هم يملكون النوافذ

ونحن نملك الرياح(١٠)

دة منها أن يكون خارج سلطة الواقع الذي رىض  ه نحو خطابات متعدّ لذلك توجّ
ف آثام السلطة احلاكمة- ووافق باالنضواء حتت  بالقبول به يف أول األمر- قبل تكشّ
خالل  من  للمواجهة  الشعري  خطابه  ويرتجم  القبول  أبعاد  ليتخطّى  االضطهاد 
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عرب  التطبيق  له  وتريد  االستبدادية-  –السلطة  تفرضه  مغيّب  واقع  عن  اإلعالن 
املرير  السيايس  للواقع  املتعاقبة  السلطات  تواجه  سلطةً  نفسه  من  فجعل  أجندهتا، 
ب  الذي ألقى بظالله عىل الواقع اإلنساين وبشتّى الطرق الظاهرة واملخفية التي تترسّ
اختيار  بحسب  اإلنسانية  النفس  داخل  يتضاعف  والذي  البرشي،  للواقع  ضمنًا 
خيوضه  الذي  الرصاع  جراء  «من  ذلك  يتولد  وقد  احلياة  مواجهة  لطريقة  اإلنسان 

اإلنسان من وجوده اإلنساين ضد كل ما هو ال إنساين حياول احلد يف حريته»(١١)

ال  ولكي  السيايس،  الواقع  حياة  أعامق  إىل  ا  نافذً ليكون  صوته  محل  فقد  وهبذا 
يُقهر مرةً أخر فلقد خطى خطوات متعددة قال هبا خطابه الرافض لكلِّ أشكال 
دة جلأ يف بعضها معلنًا عن تذمره من خالل اللجوء  اهليمنة، وكان عرب أشكال متعدّ
ي احلقائق غري املعلنة، ليجعل  قة التي تكشف زيف السلطة وتعرّ إىل السخرية اخلالّ
ا حقيقيًا يواكب واقع الناس كي يشعر بأمل الواقع السيايس ويدافع  من نفسه مضطهدً

مي السلطة الزائفة خماطبًا إياهم: ا متنعّ مع املظلومني، ويقف معهم منتقدً

فأنتم يا ذوي األحذية الالمعة

ة باإلثم واخلواتم(١٢) والسالميات املحشوّ

مع  يتامهى  أن  أجل  إال من  بوصفه كذلك  ا)  (متسكعً يكون  أن  يرضَ  مل  وهبذا 
مرير  واقعٍ  عن  ةً  معربّ إالّ  تلك  تكون  ولن  بتفصيالهتا  اللحظات  ويعيش  الواقع 
والضبابية،  الغموض  حييطها  التي  األزمات  من  املزيد  نتائجه  فكانت  به  فَ  صَ عَ
كانت  جتربة  استخالص  إىل  به  أفضت  مريرة  دوافع  بسبب  هلا  اللجوء  كان  لذلك 
لنفسه  األحداث، وارتىض  ا عىل  ا وشاهدً وتعبريً ا  املعنى وصفً ترجيح هذا  بداياهتا 
الواقع  خالف  عىل  يسري  يعيشه  الذي  الواقع  ألنَّ  املتسكعني؛  جند  من  يكون  أن 
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العقيل واإلنساين، لذلك ترسبلت أشعاره باملقاومة والرفض لتكون سالحه الذي 
من  أركاهنا  هدم  يف  ا  مً تقدّ له  ق  حيقّ اإلجراء  وهذا  املتغطرسة،  السلطة  دَ  ضُ عَ فُتُّ  يَ
الفقراء  واآلخر  وظلمها،  وطغياهنا  السلطة  ل  األوّ مسارين:  عن  الكشف  خالل 
ا منهم- فكان الصوت الصادح عنهم،  واالضطهاد واالنتصار هلم- بوصفه واحدً
ب  َ اخلطاب الشعري يمكن أن يتجاوز التأهّ ربْ وهبذه الوسائل الداعمة املرشوعة عِ
إىل املواجهة؛ ليصلَ الصوت عرب اآلفاق ويدخل أرجاء السلطة لتأليب الواقع عليها، 

ته: وتأنيبها، وتذكريها بأفعاهلا الشنيعة التي غيّبت حلمه، وصادرت أحالم أُمّ

ث عن وعن احللم الذي انطفأ.  «أحتدّ

هم يملكون املشانق

ونحن نملك األعناق(١٣)

املحور الثاين: التأمل الشعري واالنفتاح اجلاميل 

ال مناص من تكريس الوعي اجلاميل الذي يأتلف يف املضمون الشعريّ للشاعر 
اجلاميل  الوعي  أنَّ  ذلك  إطاره؛  رسمت  التي  الذهنية  التشكيالت  مع  تتعاقد   التي 
ل يف املجتمع العريب املعارص،  احلداثي هو أحد تلك الصور الذهنية التي راحت تتشكّ
دة واملختلفة التي بدأت بالربوز، منذ أوائل القرن العرشين،  بفعل املستجدات املتعدّ
ومن هنا فإنَّ تبيان هذا الوعي هو يف أساسه تبيان للخلفية الناظمة للحداثة األدبية 
رُ الشاعر ملضامينه الرؤ اجلاملية  العربية عامة، والشعرية منها خاصة(١٤)، وهبذا يسخّ
يستقطب  صار  وهبذا  بقوة،  الوجود  من  القادم   التغيري  بمالمح  مرشوعه  ز  ليعزّ
ل  تبذّ التي  األسئلة  ملنطق  اإلصغاء  جتيد  طروحاته  وكانت  والثورة،  الرفض  بذور 
باألمل  ا  مشوبً ا  مً وتربّ فعلٍ  ردَّ  بمجملها  ل  لتشكّ الشعرية؛  اللحظة  عن  للبحث  اً  كدّ
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ا للخيار  انتصارً ن معلنًا خروجه عن القطيع  جّ دَ الستدراج حلظات غارقة لواقع مُ
، فضالً عامّ يمور  الرابض يف أعامقه، وصارت توجهاته أقدر عىل اإلفضاء الشعريّ
ة بصدق عن انتامئه لذاته  زة بخصائص مجالية معربّ يف قرشهتا من ذخرية إحيائية معزّ
ة التي هتجس بذاته وكانت  وهويته يف حماولة لتجسيد الرؤ اإلنسانية ومعامل احلريّ

دليله يف اخلالص وهو يردّد:

يف أعامقي أمحل لك ثورة طاغية يا أيب 

فيها شعبٌ يناضل بالرتاب. . واحلجارة والظمأ (١٥)

ساخنةً  جتربةً  تضمر  وهي  الثاوية،  اللحظات  استمطار  يف  ا  بارعً كان  لذلك 
بي جتاه حرب اإلبادة  املتالحقة كإجراء حتسّ بذاتيته إلزاحة بعض اخليبات  تلتصق 
اخلرساء، و أتّوهنا املستعر، جعلت من الشاعر سحنةً رماديةً لوجوه الواقع املرير، 
ويُعد  والتغييب،  املوت  أمل  هبا  يستبدّ  التي  يومياهتا  من  ا  جزءً شعره  صور  وكانت 
التأسيس األمثل للتعبري عن مراحلها هو اخلوض يف مضامرها من خالل إبراز األنا 
؛ لتكون تلك السبيل إىل رؤاه والكاشفة عن مضامينه،  يف الفضاء احليايتّ والشعريّ
فاعليّة  تكون  إذ  (أنا)،  املتكلّم  لضمري  القوي  باحلضور  نصوصه  امتازت  لذلك 
ا  ة، كذلك «يُعدّ هذا الضمري ضمريً ضمري املتكلّم وثيقة الصلة بفاعليّة األنا الشعريّ
الً عىل إرادته يف صناعة التغيري، ومبيّنًا بقاء  »(١٦)، معوّ ك ويتكلّم يف النصّ حيًّا يتحرّ
ا ممثّالً عن أمة تطمح إىل التغيري نحو آفاق  اإلرادة وتاليش السالطني بوصفه صوتً

ده يف قوله: ة، وهذا ما جيسّ احلريّ
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وأنا أملس جتاعيد األرض والليل(١٧)

أنا مزمار الشتاء البارد(١٨)

فأنا رجل طويل القامه(١٩)

د الذي متتهنه السلطات اجلائرة -احلاكمة منها واملتعاقبة-     وهذا اإلقصاء املتعمّ
مآالته  بعض  القراءة  أفق  يف  ويلوح  والكلمة،  بالفكر  يقارع  فعل  ردّ  إىل  سيفيض 
س السمت الداليل  ل خلفيةً فكريةً وإنسانيةً تُعدّ أوىل بؤر اإلشعاع التي تؤسّ لتشكّ
ك فيها مفهومه الشعري من أجل مدّ  للنصّ اإلبداعي، وهي-ذاهتا- املساحة التي حترّ
النصّ باملزيد من التأويالت، والدفع به إىل املزيد من إنتاج الداللة وهي «مسؤوليّة 
ي جزءها اجلاميل بالقراءة»(٢٠)، ولعلّ النصّ يف  ذاتيّة يؤدّهيا الشاعر فنيًّا، وينجز املتلقّ
التجاوز حسب  يمكن  إطار االحتامالت  «ففي  باالحتامالت  يزدحم  هذه األجواء 
دها سو التخطّي والتجاوز»(٢١)،  افهومات (هايدجر)؛ ألنّ حلظة اإلبداع ال حيدّ

لذلك وجدناه يف قصيدته يذكر خالصته:

 أحلم بالغروب بني اجلبال 

أشعرُ أن كلّ كلامت العامل طوع بناين(٢٢)

ا: ويذكر أيضً

قبورنا معتمة عىل الرابية

والليل يتساقطُ يف الوادي

يسري بني الثلوج واخلنادق

واألنني التائه بني الصخور(٢٣)
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إنَّ ما خلّفته نكبات السلطة الغاشمة وقف حائالً أمام حتقيق أحالمه يف احلصول 
الوطن  ذلك  السكينة واالطمئنان،  به  األهل واألحبة وحتيط  فيه  عىل وطنٍ جيتمع 
الذي يكون اإلنسان مركزه ومداره، فريسل الشاعر رؤ رسالته تلك إىل املتلقي، 
شيفرة  الرسالة  تتطلّب  كذلك  السياق،  إليه  يشري  ا  موضوعً حتمل  الرسالة  وهذه 
ة مشرتكة بني الطرفني عن سؤاله املكبوت جتاه عالقته باآلخر، ورصاعه غري  لغويّ
ة املغيّبة يف الوعي اجلمعي؛ لذلك  املتكافئ معه بلحاظ أنّه البحث عن كينونته الفرديّ
سيطفو عىل سطح هذا النص الشعري سؤاالن: سؤال اهلوية وسؤال الذات وكالمها 
يموران يف فضاء املسكوت عنه، وهبذا سـينجيل غبار أفق االنتظار عن إجابات تقول 

بحجم األمل، فنجد أنفسنا يف صميم هذا املدلول نفسه:

«سأودّع أشيائي احلزينة يف ليلة ما. . 

بقع احلرب

وصمت الشهور الطويلة

والناموس الذي يمصُّ دمي

هي أشيائي احلزينة»(٢٤)

ة رؤاه، وهبذا فقد اختزل     إنّ ما يُنمي طموحه الشعريّ التجسيد الفرديّ لشعريّ
(صمت  بـ  وصفه  الذي  عنه  واملسكوت  قلمه،  (مداد  بالثالوث  مرشوعه  مشوار 
الذات الشعرية، وهبذا  بـ (الناموس)، وهو يضع ذاته يف قبالة  إياها  الشهور)، خمتتامً 
دة، وتغدو ضامئر املتكلّم األهم ليربز (األنا) بؤرةً  يصبح (أنا) داالًّ ملدلوالت غري حمدّ
ةً تشع النصّ وتيضء جوانبه من خالل االعتامد عىل أسلوب تكرار هذا الضمري  مركزيّ
بأنواعه (أنا، ياء املتكلّم) وضمري (أنا) املسترت يف األفعال، ولعلّ واحدة من متبنيات 
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ا «عىل ثنائيّة العقل والذات، وهي ثنائيّة  ا شهدت انفتاحً ة يف العرص احلديث أهنّ الشعريّ
من  مجلةً  بوصفها  ة  الشعريّ ة  النظريّ نموذج  هو  ل  األوّ نقديني،  نموذجني  لنا  أثمرت 
النقاشات النظرية أو اخلواطر الذاتية واالنطباعات الشخصية املتلهفة إىل ماهيّة الشعر 

ا معاناته يف الثبات: ونشأته ووظيفته»٢٥ ليعود مرةً أخر حامالً صموده وموضحً

أنا مترشدٌ وجريح

أحبّ املطر وأنني االمواج البعيدة(٢٦)

ا وكينونةً وليس بوسع النصّ جتاوز ذلك؛ ألنَّ «((األنا  وهبذا فإنَّ للذات وجودً
– اآلخر)) ثنائية ترضب بجذورها يف صميم الوجود اإلنساين فاإلنسان ال يعرف 
الوجود وحمور كلّ حقيقة  الذات هي مركز  ذاته، فتصبح   عىل وجه احلقيقة سو
لذواتنا  مشاهبة   أخر ذوات  بوجود  متاماً  مقتنعون  أنّنا  ومع  معرفة،  كلّ  ومصدر 
إعتبار  إىل  نميل  نا  فإنّ املعرفة  هذه  من  الرغم  وعىل  أننا  إال  حقيقيًا  ا  وجودً هلا  وأنّ 
ا  وجود الذوات األخر أشبه ما يكون بوجود الظالل بدليل أننا ننسب إليها وجودً
بوصفها  الذوات  ونعامل  ها حقيقةً مطلقةً  نعدّ التي  أنانا  إىل وجود  بالقياس  نسبيًا 
م  مواضيع»(٢٧)، وهبذا يعمل دالّ النصّ (األنا) عىل تشغيل الذاكرة باستمرار، فتقدّ
حيسن  وكيام  وكينونته،  ته،  هويّ املوجودات،  تلك  وأوىل  وصفيّة  مشاهد  الذات  لنا 
بوادر  ه  نصّ عىل  وبانَتْ  القرسي،  التغييب  بادرة  ه  نصّ عىل  طفحت  عنهام  التعبري 

التمييز بني األنا واآلخر، واملصداق األظهر من مصاديق االختالف:

ا قاسيًا زلتُ وحيدً فأنا ما

أنا غريبٌ يا أمي(٢٨). 
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عت مساحة االحتدام، وهذا النزوع  أخذت رشوخ الروح يف ازدياد عندما توسّ
ا يف شحن الذات  اخلفي يلحُّ عىل أحشائه وال سبيل لتطويق املسبّبات سو امليض قدمً
د، ومتكينها من مواجهة االحباطات عرب حتقيق الدعم النفيس واملعنوي حتى  بالتمرّ
يصل صوته جلهتي الرصاع ملن يعمل عىل إدامة الوجود بأرغفة الصرب، ومن يدعم 

السلطة الغاشمة بفحيح عبوديته: 

ورياح الرباري املوحشة 

تنقلُ نواحنا

إىل األزقة وباعة اخلبز واجلواسيس(٢٩). 

ا يف مسار الذات املتكلّمة، فتعتمد هذه الذات  ا بارزً ل جزءً إنّ عامل الطفولة يشكّ
دة جتمع بعض  عىل استذكار أحداث املايض ولن تتشظّى إال لتكون يف صورةٍ موحّ
تلك  وعرب  ة،  بالفتوّ له  يتسلّح  أن  حيتاج  واقع  ضد  املواجهة  لتعلن  القوة  مسبّبات 
الطفولة التي ال تعبأ باخلطر فقد تُقحم الذات يف مغامرة قد تنجو منها وقد التنجو، 
ولكنّه اإلرصار عىل حتقيق الطموح، وهبذا فهي تنسج بني خمتلف املضامني ويتغلغل 
يف أقايص الروح معلنًا عن إرادة حقيقية ختطو به دونام االلتفاف إىل الوراء، وهذا 
يمحق ما انغرس فيها من حواجز البعد، بحكم االنتامء إىل مرشوعه وهدفه، ولن 

يطلب إىل ذلك من سبيل سو اإلرصار واإلقدام:
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وتركت طفولتي القصريه

تذبلُ يف الطرقات اخلاويه

كسحابةٍ من الورد والغبار

غداً يتساقط الشتاء يف قلبي

وأجهش ببكاء حزين عىل وساديت(٣٠)

لرؤاه  ق  حيقّ ما  صوب  مرشوعه  بدأ  قد  فهو  ملبادئه،  منحازةً  جاءت  النتيجة  وهذه 
اإلحساس  مقتضيات  ضمن  إال  ذلك  يكون  ولن  القبول،  ق  حيقّ ما  ولفكره  التوازن 
ا للقبول واحلضور لذلك فهو  باآلخرين واملشاركة والتفاعل معهم كي جيد طريقه متسعً
يعاين بسبب القهر الذي طال املجتمع بصورة عامة ومل تنجُ الطفولة من رشره املستطري: 

حيث األطفال الصغار 

يتدفقون كاملالريا(٣١)

يشعر املاغوط بالضياع بني غائبني املايض واملستقبل يف وسط حارض خانق حني 
جيتاحه، لذلك يلجأ بيقني تام إىل كلِّ مسبّبات الدعم التي توفّر له مقدرات القوة يف 
س ذلك يف اخلطاب الشعري؛ ألنّ النصّ مرتع بلوازم حياته  املواجهة، ولعلّه قد كرّ
يفتح  بقائها، وهبذا  بمقومات ديمومتها، وعالئم  ومآالت وجودها، فهو مسكون 
ا آخر عىل ممكنات احلياة، ويفيض إىل فسحةٍ من التأويل الذي بصمَ فيها الشاعر  أفقً
شعريته؛ لتنحدر بشكل أفقي نحو آفاق التلقي، فال وجود لزمنٍ يغلّف اليباس روح 
وتبلّل  ظمأه،  ي  تروّ من  وهي  ة  احلريّ آفاق  إىل  آماله  به  هترع  أن  البدَّ  بل  اإلنسان، 

جفاف روحه ويبسها، فتدبُّ يف عروقها دماء احلياة :
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ليتني وردةٌ جوريةٌ يف حديقةٍ ما

يقطفني شاعرٌ كئيب يف أواخر النهار(٣٢). 

لقد محلَ مرشوع الشاعر الطامح إىل التغيري احلقائق األكيدة له بل مل ينسَ محلَ 
ملرشوعه  أراد  بل  معيّنة  دائرة  ضمن  تكون  أن  يرىض  فلن  الناصعة  األماين  بعض 
ح ملرشوعه يف إشارته إىل أنّ تلك  االمتداد مادام حيمل يف جيناته العطاء، لذلك لوّ
إنّام هو  ازهرارها  الدالة عىل  احلياة  العطاء واجلامل ومعني  التي هي مصدر  الوردة 
نداء العطاء الذي سيجد صداه يف كلِّ األمكنة، ليؤكد أمنيته بأن يقطف ألقها ذلك 

ة ولو عىل أطراف املساء وعند غروب األمل.  الصوت الذي ينادي باحلريّ

الواقع  ا من وسائل الشاعر الركون إىل املضمرات لتحلَّ بديالً عن  ولعلّ بعضً
تطوقه  وجود  ظلّ  يف  واإلحماء  التاليش  زمن  تعيش  الشاعر  ذات  ألنّ  الظاهري؛ 
قو السلطة الواهية، وهي تؤمن بزمن انقراض الكينونات وانفراط الذاكرة؛ ألنّه 
زمن الوجود اهلشّ الذي هييّئ هلا أسباب البقاء، ولآلخرين زمن غبش التشابه بني 
ا  حمارصً يكون  حني  املصري  هذا  أمام  نفسه  الشاعر  يضع  لذلك  والعدم،  الوجود 

بالقهر والتسلّط:

«الدمع يتساقط

وفؤادي خيتنق كأجراس من الدم» (٣٣). 

ونجد الذات يف رؤية أخر أهنا تُعيد املزيد من حلظات التأمل؛ لتنسج من وحي 
فقط  وليس  التجربة،  دالئل  ذاته  يف  س  ويكرّ بالذكريات  ه  يمدُّ آخر  عاملًا  الطفولة 
ل حركة ارتداد نحو املايض، بل هي اهلاجس الذي جيود بفرادة  عامل الطفولة يشكّ
الذات اإلنسانية بإزاء اآلخر»واألنا، هنا، ال يمثّل السلطة، كام قد يذهب إىل بعض 
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ذلك أصحاب االجتاه النفيسّ يف تأويل األدب، ولكنه يمثل الوقوع حتت وطأة هذا 
، وهي تتنامى وتتزايد وتتطور  السلطان»(٣٤)، فتبدو األحاسيس واملدركات يف النصّ
، ومن ثم متثّل وجود الذات، فإذا كان  ل العمود الفقري لرؤ النصّ وتستعاد لتشكّ
باإلمكان تثبيت وترسيخ وحتفيز وتنشيط الذاكرة، فإنّ املحو خارج حدود الطلب 
ان عن حالة التباس زمكاين بالشخصية، لذلك ليس بإمكانه أن  واالستجابة إنّام يعربّ
داً لكينونته  ينسى ذكراه، فكيف له أن ينسى هبا إنسانه إال إذا قرأنا فقده لذاكرته، فقْ
إنسانا، إهنا من إمارات انشطار الذات عىل نفسها وهي تتعلّق بأصوهلا نحو (األم) 

ا للوفاء: ا خالصً ا ونسغً مالذً

أنا غريب يا أمّي

ا أنا أسهر كثريً

أنا ال أنام(٣٥)

ثمّ ال تلبث تلك اهلواجس أن حتيا يف ظلّ ذكريات الطفولة األوىل التي يعمل عىل 
ا ال  ، لكنّها حني تستفيق تصطدم بجدار الواقع لتجد واقعً تكريسها يف أوشاج النصّ
ا عنها حامالً معه املزيد من االضطرابات، ومعلنًا عن حركة  جذور له بوصفه منقطعً
غريبة جتد قبوالً يف ظلّ عتامتها، إذ ليس ثمة خمرج من حومة اإلبادة سو املطازلة 

يف املواجهة. 

سأصنع وسادة من األمواج العتيقة

وأنام بثيايب وحذائي ودفاتري

حتى الصباح(٣٦)
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سفريها  املوت  فكان  احلياة،  سعة  دهتا  وعضّ التجربة  خطى  طوهتا  رحلة  فتلك 
اقتناص األحبة  املخاتلة وال يكفّ عن  يتوانى عن  الذي ال  ع، وحدثها األهم  املروّ
 نة له، عىل مستو نت مفرداته املكوّ والديار والذكريات، وهم أبرز الدالئل التي كوّ
احلرمان والبؤس الذي يعيش املتكلّم فيه، وبني العاملنيِ تنهض دالالت النصّ حممولة 
إىل  تنبّه  الذي  العاديّ  اليوميّ لإلنسان  الكالم  له طابع  إلينا يف سياق شعريّ بسيط 
مفارقات حياته، وهو ظهور يتساوق مع املضامني التي سيرتمجها النصّ رؤيويا وفنيا:

وداعاً أيتها الصفحات أهيا الليل

أيتها الشناشيل األرجوانية

انصبو مشنقتي عاليةً عند الغروب

فإنني ميلء باحلروف والعناوين الدامية(٣٧)

وعندما بحَّ صوته ووقفت بعض مسارب ضوء رؤاه، ناشدَ األشياء ليكون مثلها 
ة املحيطة بالذات بدت قريبة  ا، وهذه السوداويّ عىل أن يكون حتى مع األشياء خمتلفً
ي، وهي تعربّ عن حمتو إنساين مهيب، وأنّ ما يطفح يف لغة النصّ من بروز  من املتلقّ
ذات صارت عىل نحوٍ فارق تبدو يف نتوءٍ بسبب إعوجاج واقع السلطة السياسية؛ 
ألن ما حييط بالذات مل يكن بأقلّ ممّا فيها، لذلك متوج الروح بالعذابات، وتسوح 

املخيلة صوب حماولة استئصال الداء املعارص من جذوره:

وأنني مع أول عاصفة هتبُّ عىل الوطن

سأصعد ألحد التالل

القريبة من التاريخ
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وأقذف سيفي إىل قبضة طارق

وقلمي إىل أصابع املتنبي(٣٨)

الصمت  أسار  ختطّي  يف  الرغبة  عرامة  عن  ذاته  يف  الكامنة  اإلجابات  تكشف 
ي خلف ستائر شفيفة، بإزاء قو الفتك والقمع التي  منها إىل البوح؛ ألنه ملَّ التخفّ
حتارص عامله وصوالً إىل أسوار رؤاه الداخلية، فام كان عليه إال أن يبدو بشكلٍ علني 
ا، ليفصح عامّ تلته الروح من خفايا، ضاغطًا عىل رؤاه وأفكاره؛ لتحمل  ا وموقفً صوتً
نصه  به  أنبأ  ما  وهذا  عنهم،  الكشف  يف  رغبتها  معلنةً  ومآالته  وطموحه  هواجسه 

حني يكمل فكرته يف الوصول إىل رغبته ليقول:

ليتني مطرٌ ذهبي

يتساقط عىل كلّ رصيفٍ وقبضة سوط

أو نسيم مقبلٌ من غابة بعيده(٣٩)

ا تصافح       إنّ الذات الشاعرة تعيش يف املنفى وإن كان داخل أسوار الوطن؛ ألهنّ
ة، وبام أنّ الثورة هي التي  االغرتاب، فهي يف حالة الغربة طاملا تعيش غياب احلريّ

ة للذوات، فإنّ عالقة حضور الذات بالثورة عالقة تالزميّة: تعيد احلريّ

ة».   «نموت بحريّ

«وجوهنا»، »نواحنا»، »زقاقنا»(٤٠). 

عىل  «إنّ  فـ  الشاعر  وعوائد  الذات  عوائد  بني  ا  جتاوبً يرصد  ي  التلقّ بدأ  وهبذا 
ا من نرجسيته، وحيتمل أن يكون ذلك منه أكثر مما ينبغي  ا كبريً الشاعر أن يستبعد قدرً
ا هائالً يفوق ما يستطيع أن يأمل  ألوساط الناس، ولكنّ عمله يعود فيحرز منها قدرً
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فيه اآلخرون»(٤١)، وأن البؤر الشعرية ستوزع األدوار  بينهام، إهنا جدلية قوة احلياة 
ها يف ذاته لتقف بني عاملني (احلياة/ املوت) ليبدو ما يريده  الكامنة لديه، لتجد مستقرّ

النص يف قبالة ما يريده املتلقي :

املطر يتساقط عىل ثيابنا وأطفالنا

وخلف أقدامنا املعقوفه

متيض الرياح والسنابل»(٤٢). 

كهم هبا وهتافتهم املحموم  اْنَ حياةَ السالطني البهرج اخلادع، ممّا زاد متسّ لقد شَ
عىل زيفها وزيغها، فكان بجنب علوّ ديارهم حجر خترُّ سقوفها وال حتمي من وطيسٍ 

، وقد ينعموا يف ظلّ مشاهد اخلراب التي يلتحف هبا البائسون.  وال قيظٍ

مئة عام واملطر احلزين حيرشج بني أقدامنا(٤٣)

ا فلسفيًا تطرح من خالله بعض رؤ الوجود  وتتسع مسارات الذاكرة لتأخذ بعدً
واملعرفة، لذلك يسعى الشاعر للتوازن بينهام، ويمنح الذات صالحية التحاور مع 
الداعمة  املآالت  بعض  حتقيق  رشيطة  الواقع  ومع   األخر الذوات  ومع  نفسها 

 :ا بعضها ومقيامً تساوالته يف أخر ملرشوعه الفكري، حماورً

ا يا أيب «أنا أسهر كثريً

أنا ال أنام

ة وانتظار»(٤٤).  حيايت سواد وعبوديّ

ا  وها هو الشاعر يفرش آماله يف قرارات الوجود ليتلو يف أرجاء العمر صداه تاركً
املوت،  وسؤال  احلياة،   ومغز الوجود،  سؤال  را  ومكرّ األسئلة،  من  املزيد  خلفه 
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الته، معلنًا عن قراره األخري وال  وغموض املصري، وأسئلته عن شبح الزمن وحتوّ
ة التي تبدأ أشبه باألحالم وتغيب لتحمل  ق احلريّ عودةَ تُرجتى إىل احلياة إال بعد حتقّ

 . معها الطموحات، وبعدها يبزغ فجر احللم ليغدو حقيقةً

املحور الثالث: بنية الذاكرة الشعرية ومآالت النصّ الشعريّ

وأنّ  النصوص،  من  ة  عدّ مقاطع  عىل  كبري  بشكل  الواقع  انعكاس  جليًّا  اتّضح 
جليّة  بدت  األفراد  جتاه  العنيفة  وممارساهتا  ووحشيّتها  السياسيّة  السلطة  ة  بربريّ
ضون للعنف والقساوة، ومن بينهم هو؛ لتكون النهاية  بشكل كبري للذين كانوا يتعرّ
مفتوحة ذات قراءات بعدد ما متاح للفرد املعارص من خيارات يف عالقته مع اآلخر، 

لكنّ آماله وطموحاته لن تصري إال ملزيد من احلضور واالنتصار. 

سأنزع جلود السحب واألزهار والعصافري

وأرتدهيا

حمتميًا بالضباب واألنني(٤٥)

دها، وهي تعمل عىل تنشيط ذاكرة  طها، وجتدّ ة أسئلة تستفزُّ املعرفة، وأخر تنشّ بل ثمّ
؛ ليمثّل البعد التجاويب الذي ينهض به التلقي، حني يمأل الفراغ بجواب احلياة.  النصّ

ة بسالة مضحكة يف قبضة السوط ثمّ

األنوارُ مطفأة. . ملاذا؟(٤٦)

ا ثقته هبا عرب  ا رؤاه عرب ماجتود به ذاته مسترشفً خً ا وجودها بوجوده ومرسّ مؤكدً
سؤال جتتمع عنده كلَّ األسئلة ليكون حمورها الذات التي حتمل بشائر االنتصار:

لتعرف من أنا؟(٤٧)



جدل املعنى وحراك الذاكرة يف املنجز الشعريّ للامغوط...

٢٣٧

الت خطاهبا ليكون رصينًا  ا بمؤهّ ق كثريً فهي بام تؤطّره من رسوخٍ للمعنى حتدّ
ه  فهي بحاجة إىل ذلك لتعلن عن بياهنا يف املواجهة؛ ألنّ تاريخ اإلنسانية الطويل جريّ
السيايس السلطوي حلسابه فمحا فصوالً وأضاف فصوال، وما عاد يفوقه أحدٌ يأيت 
حيوات  فكانت  النبض،  فيها  فيدبّ  املوت،  مفاصل  يتخلل  قادم  بخصب  ا  ً مبرشّ
الناس يعمُّ فيها الشقاء وتعوم يف مدهنم كرنفاالت الفرح الدائم حتى تعدهم بحياة 

أبدية. ومن ثم (توقظ) لتشعَّ ببارقة الصحو وإرشاقات هناره. 

تها العجوز البعيدة ذات القميص الرماديّ أيّ

دعيني أملس حزامك املصدف

ألملس طفولتي وكآبتي(٤٨). 

ر وجوده يف خطابه  ق احلياة بحبائله، هو ما يكرّ ولعلّ الداء املستديم الذي طوّ
عَ اجلهات، لكنّه تناسى أنّ الصمود  ، وهو ما أفرزه الواقع املتسلط الذي وسِ الشعريّ

، لذلك مل يركن للسكون وهو يؤمن بـ: ا دائامً ا خلودً قان معً يؤآزر اإلرادة وحيقّ

غداً حينُّ ايلَّ األقحوان 

واملطر املرتاكم ببني الصخور(٤٩)

الشاعر  يمأل عىل  الذي  والتغيري  للشاعر ومرس اخلالص  الكبري  اهلاجس  إنه 
نه بوهج األمل، وحيثّه عىل االسرتسال بحلم ناجز، وبرتقّب ما خترضّ به  أفقه، ويلوّ
األرض اليباب بعثاً وانبعاثاً هلذا (املَيْت) الغايف يف قاع احلياة كام تصورها نصوصه، 
احلياة،   بلو عىل  الصرب  هلا  ليكون  اآلخرين،  بمآيس  تبايل  ال  التي  السلطة  تلك 
استعامل  إىل  النصّ  والبؤساء، وقد جلأ  الفقراء  النظر يف حياة  األثم عىل عدم  وهلم 
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االستفهام اإلنكاري الذي يدلّ عىل عجز هؤالء عن فهم يشء ال ينتمي إىل عاملهم، 
ولتصوير غياب التواصل بني الطبقتني، مجع النصّ بينهم يف سياق تعبريي واحد، 

ر غياب التواصل بينهام يف أرض الواقع.  وصوّ

كنت أر قارة من الصخر

تشهق باألمل واحلرير(٥٠)

أيقن اإلنسان يف احلياة أنّه حمطّم وعليه االنتصار لذاته عرب القوة واإلرادة، بعد 
أن غلّقت السلطة األبواب واحلدود، ففي اللحظة التي ينطّ هبا عىل السطح بصيص 
قد أرشق من جديد يف بالد األحالم،  الفجر  يكون  والقنوط  باليأس  يغلّف  أمل، 
وأنَّ كبت األحالم هو مصادرته للحريات، وقمعه الرأي اآلخر، والسعي إىل امتهان 
الدامس، ويفتح لفكره  به ظالم واقعه  أفقه طوقه، وخيرتق  التسلّط كأنام يكرس يف 

نافذة بسعته، ويفتح أفقا عىل أسئلة املجاهل واألرسار. 

سأودع أشيائي احلزينة يف ليلة ما

سأرحل عنها بعيداً. . . بعيدا (٥١)

ت حجوم احللم باخلصب مقاسات الطبيعة، والواقع، لريتفع منسوهبا  حيث تعدّ
الشاعر  ذات  يف  تكمن   الكرب العلّة  إنّ  بل  اهلامدة،  اجلثث  يف  حتى  احلياة  لبعث 
املتشظّية اليائسة املحبَطة! التي مل تتعدّ حدود ذاهتا فيام تطمح، وتطمع، إذن، فالنص 
يستبطن هاجس التغييب والتهميش واملحو واستالب الوعي الذي يعيشه اإلنسان 
، وحماولة انتشاله من التاليش الذي اختزل  املعارص، إنّه اإلحساس بالوجود اهلشّ
بة  املعذّ الذوات  انقاذ  نحو  للحدو  لإلغاثة  دعوة  ذلك  ويف  هتا  حدّ وبانت  معاناته 
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ة، وغدت اآلمال تسعى نحو رحلة النجاة من الطوق  بل احلريّ واحلدو هبم نحو سُ
الذي يلتفُّ حول أعناقهم يف خليط من الوجع والقهر واملزيد من البؤس واحلرمان. 

كان بيتنا غاية يف االصفرار

يموت فيه املساء

ينام عىل أنني القطارات البعيدة

ويف وسطه

مان املظلمةُ العارية تنوح أشجار الرّ

تنكرس وال تنتج أزهاراً يف الربيع

حتى العصافري احلنونة

ال تغرد عىل شبابيكنا. (٤٨)

مع  ذاته  تعالق  يتجىلّ  ذلك  بإزاء  اإلنساين،  اهلم  يف  املستغرق  الفرد  صورة 
الذوات األخر من طراز فريد «التفاعل بني عنارص احلياة ال شكّ فيه، ومظاهر 
يتغريّ  الذي  ، وإنام  تتغريّ أو  احلياة اإلنسانية بصفة خاصة تكاد ال ختتلف يف أصلها 
خالل  من  ذلك  ويرتجم  احليوية»(٥٢)،  املظاهر  هذه  إىل  منها  ننظر  التي  الزاوية  هو 
تكريس االنتامء اجلمعي احلقيقي الذي يكاد أن يستوىل عىل جمامع روحه، لتكون مع 
ق من شمل املكبوتني، وجيمع ما  دة، فيلمّ ما تفرّ األرواح املضطَهدة يف قبالة املضطهِ

تشتّت من أمورهم. 
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الدمع يتساقط

وفؤادي خيتنق كأجراس من الدم(٥٣)

ة للامغوط ثراء احلقول  ص الرؤ الشعريّ وممّا قد يؤرش لد املتلقي وهو يتفحّ
اللغة  تعززها  الشعرية   والرؤ التصنيفات  من  جمموعة  عىل  تقوم  التي  الدالليّة 
ة  ة هتيمن عليها الوظيفة الشعريّ الشعرية التي تضيف وعيًا مجاليًا «ألنّ اللغة الشعريّ
 الرؤ لتلك  أفردها  حقول  ثمة  أنَّ   لري جاكبسون،  رؤية  وفق  عىل  اجلامليّة»٥٤ 
التسلّط  ملواجهة  وآخر  واحلركة،  التحليل  عىل  القائم  املتحرك  الوعي  عىل  تشتمل 

: السيايس املزيّف، وثالث مل يتسنَّ لنا توصيفه إال كحقل لغة احلياة اليوميّة مثالً

ة وانتظار(٥٥) حيايت سواد وعبوديّ

حيايت حرب ومغلّفات وليل بال نجوم(٥٦)

تبتغي  قناع  بأهنا  شعره،  من  املختارات  تلك  مضامني  هبا  تديل  مشرتكات  ثمة 
منه إيصال مصادر أهدافها ومراجع مضامينها بغية خلخلة سياق التالزم والتتابع 
والرضورات  واإلمكانيات  واإلنتاج  االستدعاء  توجب  معرفية  ركيزة  لتأكيد 
واخلطاب  املغيب  اخلطاب  اخلطابني  إلبراز   الرؤ يف  والتباين  التشاكل  لتحقيق 
املعلن وترصيع ثيم اخلطاب باألطر اجلديدة فتكون وفقاً لتجليات الواقع اإلنساين 
ة، وهبذا فهي حتمل الوجع العريب وتتامهى مع  حتى تستوعب أزمة اإلنسان الفكريّ
دة متثّل  رُ باحلركة عرب زوايا نظر متعدّ د ومشهد يتفجّ احلدث اليومي يف ظلّ واقعٍ يتمدّ

دات الواقع.  تبدّ
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أنا أتسكع حتت نور املصابيح(٥٧)

ع) -بمفهومه العام واخلاص- الذي جاء  فقد جريّ مصطلحه اخلاص به (التسكّ
رها انغالقية السلطة  بفعل فاعل ومل يكن اختياره إال ليعربّ عن مفاهيم رؤيته التي تسوّ

ا: اجلائرة فتمدّ حباهلا لتطويقه، عىل الرغم من أنّه يفصح يف مواطن أخر ذاكرً
أنا مل أجلس يف مقهى

ومل أتسكع عىل رصيف(٥٨)

فيغدو  املؤتلفات  وتالحق  املضامني  تعاضد  أكثر  ا  جً توهّ الصورة  يعطي  وممّا 
ا عىل ذلك يف  ل كثريً ا والسيام أنّ اخلطاب اإلنساينّ يعوّ عنرص العاطفة األكثر حضورً
تغيري بعض املواقف لصاحله بالتعاقد مع العقل لتآلف املطمحني العاطفي والفكري 
ة بعمقها الداليل،  عىل حدٍّ سواء، وبذلك تتّسم التجربة بكوهنا جتربة مجاعيّة ال فرديّ
النفسيّة  املعاناة والرصاعات  ة عىل  الدالّ القراءة األوىل، وجدنا األلفاظ  ونحن منذ 

دة ومتقاربة يف مضامينها: تأخذ مسارها يف النصّ وتسري به نحو وجهات متعدّ

ة»، «اجلوع»، «جثث العبيد».  «األمم املقهورة»، «العبوديّ

«فأعطِني طفولتي. . . 

ألعطيك دموعي وحبيبتي وأشعاري(٥٩)

وأجرت  القمعي-  -االستبدادي  القهر  رياح  أثارها  غيّبت  التي  الطفولة  تلك 
عليها مسوخها، مستلذةً بحرماهنا، مقيمةً زيف نعيمها عىل تاللٍ من رمال السلطة 
التي سيزيلها سيل احلرف اجلارف، وهو يتخطّى أسامع القابعني فيها لريسم للقادمني 
أقدام  ة وتنترص لصعود منعرجاهتا  الفتوّ قها أقالم  من األجيال سالمل االنتصار حتقّ

وثوبة هلا القدرة عىل املطاولة واملواجهة حتى بلوغ األرب. 
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املحور الرابع: جتليات الوعي الشعري ورضوراته يف بنية النصّ 

األفراد  نفوس  احلياة وتلقي بظالهلا عىل  بيّنة متتزج ضمن مشاهد  انعطافة  ة  ثمّ
وقاسى  آالمهم  الشاعر  شاطرهم  الذين  والبؤس،  القهر  زنزانات  داخل  بني  املعذَّ
األديب  جتربة  متثّل  رضورة  إىل  «القاريء  يدعو  وهلذا  معهم،  عينها  الظروف 
ر املواقف التي حدثت له يف مراحل عمره،  للحصول عىل املتعة والفهم، وذلك بتذكّ
، ألنّ فيها،  أو حدثت ألصدقائه وأقاربه، سواء أكانت هذه املواقف مفرحةً أو حمزنةً
، ما يشبه مواقف املبدع يف عمله الفني»٦٠ ولعلّ أصدق مصاديق التجربة  بال شكّ
س ذاهتا بالصدق، بل جتلب هلا التفاعل حني توسم باملشاركة؛ لتعربّ عن  حني تكرّ
ا، وهذا ما جعل لذاته متاهيًا مع  ا دقيقً ا حقيقيًا، وتصف جوانبها وصفً كلّ ذلك تعبريً

الذوات األخر بام لديه من حبّ للحياة ولإلنسانية والثقافة:

وأنا أرقب البهجة احلبيبة

تغادر أشعاري إىل األبد(٦١)

:  ليشري يف موقع آخر قائالً

بدون النظر إىل ساحة احلائط

أو مفكرة اجليب

أعرف مواعيد رصاخي(٦٢)

ببدائله  ويصل  خياراته  ف  املعرِّ يستنفد  حني  آخر  أفق  عىل  تنفتح  أن  وللقراءة 
ا، وأنّه مهام عربّ فهو خمتلف وخاص، وتبقى  إىل حدود يدرك معها أنه سيظل حائرً
؛ ألن أفقها املد، بل هو أبعد ما يف املد من حدّ بغية الوصول  ها حدّ الرؤ ال حيدّ
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وال  وخلفيّاته،  النصّ  مفاصل  وتقارب  األسئلة،  من  االنثيال  هذا  تلبّي  قراءة  إىل 
تكاد تبتعد ذاكرة القارئ وهو يطّلع عىل قصائد تستمدّ حضورها من وجود نظام 
مسارات  إرتيادها  أجل  من  خمتلفة  دالالت  تضمر  إذ  معلن،  غري  ضمنيّ  واقعي 
ق املزيد من املسارات الفنّية واجلاملية  جديدة لتحقيق التجاوز، والشاعر يسعى لتحقّ

دها: واإلبداعية، لذلك تكلّلت عزيمته باحلضور عىل قسوة اجلراح وتعدّ

لقد أقبلَ الليلُ طويالً كسفينة من احلرب

وأنا أرتطمُ يف قاع املدينة(٦٣)

«معاناة  إنَّ  قائلهم  قال  حتى  ودالالته  معانيه  احلسيّة  بداللته  املشهد  د  جيسّ
لت  ، ووعيه بتلك املعاناة شكّ املاغوط املزمنة عىل املستويني االجتامعيّ والسلطويّ
ي  املتلقّ  لد الكبرية  ة  التأثرييّ فاعليّته  يلقي  إبداع  عىل  يساعده  دائامً  ا  هاجسً لديه 
تعبريية  وسائل  إىل  جلأ  لذلك  والنفسيّة»(٦٤)،  والفنيّة  الدالليّة  األبعاد  توازن  بفعل 
املتلقي   من  استثنائياً  جهداً  حتتاج  التي  الصامتة،  والفجوات  والرتميز  كالغموض 
يَّبة يف النص الشعري(٦٥)، وهذا ما أفضت إليه  الستجالء املسكوت عنه واملعاين املُغَ
بعض دالئل نصوصه من االكتفاء بالتلويح بدل الترصيح، واإلحياء بدل اإلفضاء، 

ي والتسرتّ عىل كشف املضمون.  والتخفّ

أشتهي أن أكون صفصافة خرضاء قرب الكنيسة 

أو صليبًا من الذهب  

رين باملطر ا قديمة يذكّ أملح دموعً

والعصافري امليّتة يف الربيع(٦٦)
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العامل  عىل  احتجاج  إنّه  استعامالته،  هبا  تنثُّ  التي  الداللية  حمموالهتا  يف  واحلفر 
القائمة  احلقيقية  الوحدة  وأنَّ  والدمار،  واملوت  احلرب  عىل  القائم  للعامل  ورفض 
التغيري  إىل  التوق  د  تولّ هنا  من  والدموع،  األمل  وحدة  هي  واقعيًا  فعالً  بوصفها 
ة الفكر والتعبري وغريها، كان  ة السياسيّة واالجتامعيّة وحريّ والبحث عنه يف احلريّ
املجتمع حيرمه منها، ويغلق يف نفسه منافذ النور، وذروة املأساة هي يف إرصاره عىل 

ا ال يملك من أسلحة التغيري إالّ الشعر.  تغيري هذا الواقع وحيدً

حتت شمس الظهرية الصفراء

كنت أسند رأيس عىل ضلفات النوافذ 

حتت سامئك الصافية

أميض باكيًا يا وطني(٦٧)

وال شك أن هذه التعددية تتيح خصوبة داللية تثقل املفردة يف سياقها بثراء شعري، 
تكامل  دون  عائقاً  وقفت  أو  الشاعر،  أنا  فيها  حالت  النص  يف  حمطات  ثمة  كذلك 
القناع، وما ذلك إال ألنّ للشاعر مالمح اهلوية الغائبة وانفتاح النصّ وتعدد اخلطابات 
الكتايب وتوظيف  األفق  الذاكرة يف تشكيل  املرجعيات ومركزية  وانفتاح  والتواصل 

املعطيات اإلنسانية يف التجارب الفنية واخللفيات املعرفية للنصوص الشعرية. 

ما الفرق بني زهرة عىل املائدة

وزهرة عىل القرب؟(٦٨)

النص،  شاعر  هبا  يؤمن  فلسفة  وفق  عىل  املعنى  غياب  مضمون  فيه  يكمن  فقد 
وقد يكون ضياع الذات اإلنسانية وانمساخ هويتها مها سببا هذا الغياب املقصود، 
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د الرتاكم واالنفتاح يف بنية النص  لكنَّ النص ظل حمافظًا عىل املسافة اجلاملية، وجسّ
عىل املعلومة التي أذاعها اخلطاب، هو تعبري عن اختالط اهلويات وعدم اخلصوصية 

والتامهي يف الالواقع. 

ع كالضباب املتاليش(٦٩) ع والثياب اجلميلة»، »أتسكّ أحبّ التسكّ

إنّ هذه االحتامالت، ستتآكل شيئا فشيئا كلام رسنا مع النص الذي يعلوه ذلك 
معرفية  احتامالت  عىل  تنفتح  أن  وللقراءة  املتعددة،  القرائية  باحتامالته  العنوان 
 الرؤ يف  والتباين  والتشاكل  والرضورات  واإلمكانيات  واإلنتاج  االستدعاء 
وفقاً  تكون  اجلديدة  باألطر  اخلطاب  املعلن، وترصيع  املغيب واخلطاب  واخلطاب 
الوجع  حتمل  فهي  وهبذا  الفكرية،  اإلنسان  أزمة  تستوعب  حتى  الواقع  لتجليات 
العريب، وتتامهى مع احلدث اليومي يف ظل واقعٍ يتمدد، ومشهد يتفجر باحلركة عرب 

زوايا نظر متعددة متثل تبددات الواقع:

ا قديمةً تذكرين باملطر أملح دموعً

والعصافري امليتة يف الربيع

كنت أر قارةً من الصخر

تشهق باألمل واحلرير(٧٠)

يعكس هذا دأب الشاعر يف البحث عن ضوءٍ يف األنفاق املعتمة للذات، وهبذا 
ميل  د  تؤكّ  كرب مساحةً  ليأخذ  أنامطه  وتداولية  اللفظ  بني  االتّساق  بؤرة  شغلت 
ة، وهو يرنو إىل التامهي مع األحداث حماوالً  الذات العارفة بمعطيات النصّ الشعريّ
القصيدة  بنية  ذلك  عىل  ساعدته  وقد  دية،  والتعدّ االنفتاح  بإزاء  االنغالق  كشف 
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ال  لق،  خَ رؤيا  هو  الذي  الشعر  وطبيعة  الالهنائي،  وانفتاحها  باملرونة،  تتّسم  التي 
د الواعي(٧١)، لذلك طارد أحالمه  غلق، بل يتخطّاه ليخلق ثورةً للتمرّ يقبل أيّ عامل مُ
مناسبا  وطنًا  ليجد  املثايل)  املكان  احلقيقي/  املكان  (فضاء  األمكنة  من  فضائني  يف 
قة حلالة احلصار املعريفّ  لطموحه «لقد عاش العقل مأزق املكان، بكلّ تفاصيله املعمّ
 إنّه يبحث عن مكانٍ يفرُّ باستمرار ويتالشى، وال خيلّف سو ، والقلق الوجوديّ
مكان آخر مغاير ومضاد للمكان / احللم، ننتقل إىل صورة املكان لد الفالسفة 
املكانني  بني  الرصاع  وســـنجد  فني  واملثقّ األدباء  من  الكبار  واحلاملني  واملفكرين 
الذات  نحو  يتقهقرون  جلعلهم  يكفي  نحو  عىل  وعنفاً،  ة،  حدّ أكثر  مساراً  أختذ  قد 
مركزه  ثنائي  خطاب  إىل  املآل  به  لينتهي  املستحيل»(٧٢)  املكان  بصورة  املتسامية 

اإلنسان والوطن، ومها متالزمان يف الوجود. 

وطني. . أهيا اجلرس املعلَّق يف فمي(٧٣)

ع واهلروب ليكون  التسكّ ات لذلك جلأ إىل  املصدّ أفكاره بعض  وكلام واجهت 
يف أحضان اإلنسانية بكلّ ما فيها من مسارات، ولعلّ يف تكراره (التسكع) ما جيد 
وأنّ  ة،  باحلريّ ا  موسومً ا  حارضً ليكون  ا  قرسً املغيّب  اسرتداد  أجل  من  املقاومة  ة  لذّ
د قصدية القول  فقدانه وطن اإلنسان جيعله يردد (التسكع) وااللتذاذ بمغزاها لتوكّ
وتكراره، وهي إنّام عزلة روح، وغربة ذات، وشعور مستفحل بالتيه، وما كان هذا 
ا منتميًا لفكره ووعيه،  د إال لكي يكون يف جمتمع إنساين حرّ ليكون اإلنسان حرًّ الترشّ

ه العقل واملنطق.  وأن يقول ويفعل مايقرّ
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ع بني الوحوش واألسنان املحطّمه(٧٤) أتسكّ
ع سأشقُّ طرقاتٍ واسعةً للتسكّ

وأزرع جوانبها 
باألشجار واملقاعد الفارغه(٧٥)

  ولعلّه يستسيغ عباراته ألنه عازمٌ عىل كشف الدالئل التي تعصف بذاته حتى 
االختيار  أسباب  عن  ا  كاشفً واسعة  مديات  إىل  ذلك  حيمل  ولعلّه  النرص،  حتقيق 
من  هبا  فيجود  اهلدف  حتقيق  إىل  الطاحمة  مكنوناته  عن  تعربّ  دالةً  بوصفها  ع  للتسكّ

خالل البوح:

ثالثةُ رماحٍ يف قلبي

هذي هي أغنيايت األخرية

هذا هو نشيدُ االنكسار(٧٦)

ص  يشخّ أن  وللقارئ  مانعة،  جامعة   برؤ إجاباته  تأطري  إيراد  إىل  به  حدا  مما 
بالقناع،  حها  وشّ مغيّبة  وذات  أناه،  متثلها  التي  الشاعر  ذات  مها  ذاتني؛  النصّ  يف 
ذات  إىل  أن حتيل  الداللة  لبوصلة  تستدلّ عىل وجودمها، ويمكن  أن  ثم لك  ومن 
ل عن متاهي ذاتني ممتزجتني خمتلطتني عىل نحو ال  واحدة، وتثبت وجودها املتشكّ
املعنى اإلنساين، هلذا مل يشرتط  السعي نحو رسوخ  س  يتكرّ يقبل االنفصال، طاملا 
املشتغلون يف هذا احلقل، أبدا، أن تعادل أنا الشاعر أنا الشخصية، فالشاعر يراد منه 
أن يامرس عمال من أعامل التلبّس، عىل النحو الذي ختفي فيه أقنعته وتكشف يف آن 
ا عنها بإحيائية كبرية  واحد رصاعات الشاعر الداخلية خالل جدلية مبادئه (٧٧)  معربًّ

ليكشف عنها بوعي كبري. 
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ا الليل تها الصفحات أهيّ ا يا أيّ «وداعً

تها الشبابيك األرجوانيّة»(٧٨) أيّ

وهبذا أراد أن يكشف عن حلظات عصيبة من ضياع اليقني، واالحساس بالتيه، 
وفقدان املعنى الذي ترتمجه عباراته، فال يبقى لوجود الشاعر من قيمة إال بوجودها 
ا هلا كينونتها، أو عليه أن يكافح لوجودها؛ فوجود اإلنسان رهني بإحساسه بقيمة  ذاتً
ذاته وهي تنضوي يف عاملٍ إنساين، فكانت تلك الرؤ من أسياسيات وجود النصّ 
الشعري وليس من مكمالته القرائية، والقارئ يطلّع عىل نصٍّ يسخو عليه بداللته 
ومعناه عىل نحوٍ جيعله يستطيب وصله، لذلك فإنَّ جتربة النصّ هنا، هي جتربة تنبع 

من قضية واقعية، حيمل مبادئها اإلنسان حني ال يرىض باهلوان أبدا. 

والطيور اجلميلة البيضاء 

ترحل دونام عودة يف الرباري القاحله(٧٩)

ل عالمته يف الكشف عن املخبوء، وهنا البدّ من  الذات ليشكّ ويتجىلّ خطاب 
ة غري مألوفة، خمتلفة  انصهار الذات  بالواقع ليتسنى هلا االنفتاح عىل إمكانات شعريّ
ى، لكنها موجودة وقائمة تعمل عىل استدعاء األحداث  ومتنوعة قد تتوار وتتخفَّ
ويتجىلّ فيها البعد اإلنساين كظاهرة ثابتة يتخطّى الزمان واملكان متبلورة يف الذاكرة 
 ،الرؤ إنتاجها يف حلقات متوازية من  الفكرة فيها ومن ثم  وحموريتها عرب ختمري 
من  القارئ  ومتكني  العامل،  تشظي  من  الناتج  الذات  لتشظّي  وفقا  ختضع  وهي 
اإلمساك ببعض خيوط احلقيقة، وعرض له رؤ ونقاط هامة للوصول إىل نتيجة 
ه  جمدية حتتكم إىل استثامر رؤ جماورة جتد حضورها يف الواقع اإلنساين بعدما متدّ
بالدالئل، ولعلّ الشاعر أفلح يف جتسيد مضمونه من خالل جسور التواصل (النصّ 
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والناصّ وتأثريمها) لبيان أثر املعنى يف الذوات:

أهيا السجناء يف كلِّ مكان

ابعثوا يل بكلِّ ما عندكم

من رعب وعويلٍ وضجر 

ا ضخامً إنني أعدّ ملفً

عن العذاب البرشي

ألرفعه إىل اهللا(٨٠)

وتتبلور اإلدانة عرب طرق واعية يتجىلّ فيها تقديم إدانة للمجتمع ولآلخر الذي 
ق يف ذاته الرضا القرسي، ويف  يُقيص ويعمل عىل التسلّط، وكذا لآلخر الذي يتحقّ
ذلك دعوة ضمنية ترتكن إىل حترير العقول من هواجس اخلوف الذي خلّفه اهلاجس 
النفيس وتثبيت ثيامت الرصاع من خالل التأكيد عىل الرصاع النفيس، وهبذه اخلطوة 
ق االنفالت من االنزواء والركون الذي أحال أمرمها إىل اآلخر  اجلريئة يكون قد حقّ

بتفويض مسبق من السلطة الغاشمة. 
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اخلامتة:

الشعرية   الرؤ يف  واالنحراف  التعديل  نحو  الشعرية  النصوص   مرس كان   -
وشحنها باملزيد من اإلضافات النوعية، واملوجهات الالحقة للمتن الشعري، وتكريسه 

باملزيد من اإلضاءات التعضيدية لتمرير الوعي اجلامعي عرب املداليل املعرفية. 

- حو النصّ الشعريّ املزيد من الدالالت واملعاين التي اخضعت قناعة املتلقي 
 . يف تقدير مضمونه باملسكوت عنه ممّا يدلّ عىل تفاعلٍ راسخ بني القاريء والنصّ

لت رؤ األحداث من الواقع نفسه وتداخلت فيه شتّى أنواع املستويات  -تشكّ
التعبريية واللغوية، فكان املتلقي هو الفاعل احلقيقي يف تشكيل هوية هذا النشاط 

األديب، إذ تَعامل معه بوصفه عنرصا داخليًا يعيش األحداث وينسجم معها. 

حتاول  والتي  املعرفية  بالقيم  تتجلبب  التي  السلطوية  التوجهات  كلّ  رفض   _
ا للواقع املحتشد  طرح البديل الثقايف الذي يستبطن الواقع السيايس، ليكون ترمجانً
الشخصية، فجاءت  احلريات  الفكري وقمع  اإللغاء  س حالة  يكرّ باملوت، والذي 
نصوصه لتكون وسيلة توليدية للدالالت اإلنسانية املُقصاة، ولذا وجدنا أنّ النصّ 
ة، فضالً عن األسئلة التي حتاكي الوجود  الشعريّ مجع بني التأمل واألسئلة املحريّ

اإلنساين يف ظل ضياع القيم وفقداهنا. 

خ للعذابات واجلراح املستديمة عرب متوالية األسئلة، فكانت ظاهرةً حتمل  _أرّ
دفقها وأخر تكنز الوجع اإلنساين، ويف جمملها تكشف عن مالمح ذات أثر إنساين 
ة، لذلك كانت أكثر مالمسة هلواجس الروح  ومعاين مجيلة فضالً عن احلمولة الفكريّ

وأسئلتها وقلقها. 
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ا  ز فيه عىل إنسانية النص، إذ جاءت تتوجيً ا ركّ ا خاصً ا شعريً _اجرتح لنفسه مسلكً
النصّ  انفتاح  يرافقان  اللذين  واجلاميل  الوظيفي  ع  التوسّ ضوء  يف  التجديد  حلركة 
التلقي  وأفق  الشاعر  رؤية  بني  ا  تالزمً تعقد  التي  التشكيلية   الرؤ عىل  الشعري 
م  لتقدّ وجودها  تفرض  سلطة  املعرفة  ألنّ  البرصية؛  العالمة  مع  الكلمة  لتتعاضد 
ة.  زة باألسس املعرفيّة والدوافع الفكريّ فرضياهتا وبدهياهتا لتفيض إىل حركة إبداع معزّ
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هوامش البحث:
٢٠٠٦م:٢٥.   ١) األعامل الشعرية الكاملة، حممد املاغوط، دار املد للثقافة والنرش، ط٢

بريوت،  العودة،  دار  سعيد،  خالدة  احلديث،  األدب  يف  دراسات  االبداع-  حركية  ٢)نظر: 
١٩٧٩م: ١٢٣.  

٣) األعامل الشعرية الكاملة:٢٥.  
٤) املصدر نفسه:٣٢.  
٥) املصدر نفسه:٥٦.  

للعلوم-  العربية  الدار  مزبر،  بو  الطاهر  القرطاجني):  (نظرية حازم  العربية  الشعرية  ٦) أصول 
نارشون، اجلزائر، ط١، ٢٠٠٧م:٤٩.  

٧) األعامل الشعرية الكاملة:٣٤
 ٨) فلسفة الشعر اجلاهيل: (دراسة حتليلية يف حركية الوعي الشعري)، د. هالل اجلهاد، دار املد

للثقافة والنرش، دمشق، سوريا، الطبعة األوىل، ٢٠٠١، ص٣٤.  
٩) األعامل الشعرية الكاملة:١٩٦.  

١٠) املصدر نفسه:١٨٣.  
ط،  د.  بريوت،  احلياة،  مكتبة  دار  األمحدي،  غازي  اإلنساين،  الواقع  فلسفة  الوجودية   (١١

١٩٦٤م:٤٦
١٢) األعامل الشعرية الكاملة: ١٩٥.  
١٣) األعامل الشعرية الكاملة:١٨٣.  

١٤) ينظر: وعي احلداثة دراسات مجالية يف احلداثة الشعرية، د. ســعد الـدين كـليب، منشورات 
احتاد الكتاب العرب، ١٩٩٧م:٢٥.  
١٥) األعامل الشعرية الكاملة: ٢٤.  

١٦)  القصيدة والنصّ املضاد، عبداهللا الغذامي، املركز الثقايف العريب، ط١، ١٩٩٤م :٥٧.  
١٧) األعامل الشعرية الكاملة:١٧.  

١٨) املصدر نفسه:٤٥.  
١٩) املصدر نفسه:٢٧.  

 .١ ط  الصكر،  حاتم  النثر،  قصيدة  يف  النصيّة  واخلصائص  الداخيل  اإليقاع  الفراشة،  ٢٠)حلم 
عامن: دار أزمنة، ٢٠٠٩: ٣١.  
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٢١) وعي التجربة يف’’األخطاء رمال تتحرك، حسن وهيب الكعبي، جملة األقالم، ع٣، ٢٠٠٩م: 
  .٢٠٤

٢٢) األعامل الشعرية الكاملة:٢٩.  
٢٣) املصدر نفسه:٣٧.  

٢٤) األعامل الشعرية الكاملة:٣٢.  
رسالن،  دار  تاوريريت،  بشري  الشعرية،  والنظرية  األديب  النقد  أفق  بني  واحلداثة  الشعرية   (٢٥

٢٠٠٨م: ١٥٧.  
٢٦) األعامل الشعرية الكاملة:١١.  

ط١،  بغداد،  العامة،  الثقافية  الشؤون  دار  ممدوح،  جمدي  معارصة،  فلسفية  ٢٧)إشكاليات 
٢٠١٣م: ٧٧.  

٢٨) األعامل الشعرية الكاملة:١٩.  
٢٩) املصدر نفسه:١٢.  

٣٠) األعامل الشعرية الكاملة:٢٦.  
٣١) املصدر نفسه:١٨.  

٣٢) األعامل الشعرية الكاملة:١٨.  
٣٣)األعامل الشعرية الكاملة:١٤.  

ابنة  شناشيل  لقصيدة  املستويايتّ  باإلجراء  حتليل   ، الشعريّ للخطاب  السيميائيّ  التحليل   (٣٤
اجللبي، د. عبد امللك مرتاض، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، ٢٠٠٥م: ٣٢.  

٣٥) األعامل الشعرية الكاملة:٢٥.  
٣٦) األعامل الشعرية الكاملة:٩٣.  

٣٧) املصدر نفسه:١٤.  
٣٨) األعامل الشعرية الكاملة:١٧٠.  

٣٩) املصدر نفسه:٣٠.  
٤٠) املصدر نفسه:٣٤.  

٤١) - التفسري النفيسّ لألدب، د. عز الدين اسامعيل، مكتبة غريب، القاهرة، ط٤، د. ت: ٢٥.  
٤٢)املصدر نفسه:١٢.  

٤٣) األعامل الشعرية الكاملة:٤٤.  
٤٤) األعامل الشعرية الكاملة: ٢٥.  
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٤٥) األعامل الشعرية الكاملة:١٥٢.  
٤٦) املصدر نفسه:٦٧.  

٤٧) املصدر نفسه:١٢٦.  
٤٨)األعامل الشعرية الكاملة:٧٣.  
٤٩) األعامل الشعرية الكاملة:٢٧.  
٥٠) األعامل الشعرية الكاملة:٢١.  
٥١) األعامل الشعرية الكاملة:٢٣.  

٥٢) - التفسري النفيسّ لألدب، د. عز الدين اسامعيل، مكتبة غريب، القاهرة، ط٤، د. ت: ١٤
٥٣) األعامل الشعرية الكاملة:٤٢.  

للنرش،  توبقال  دار  حنون،  ومبارك  الوايل  حممد  ترمجة  ياكبسون،  رومان  الشعرية،  قضايا   (٥٤
١٩٨٨م: ٢٩.  

٥٥) األعامل الشعرية الكاملة:٢٥.  
٥٦) األعامل الشعرية الكاملة:٣٢.  
٥٧) األعامل الشعرية الكاملة:١٥.  

٥٨) األعامل الشعرية الكاملة:١٦٦.  
٥٩) املصدر نفسه:٢٥.  

والنرش،  الثقافة  لدنيا  الوفاء  دار  زكريا،  فؤاد  د.  والثقافة،  الفكر  مشكالت  يف  نقدية  آراء   (٦٠
االسكندرية، ط١، ٢٠٠٤م: ٣٥٢.  
٦١) األعامل الشعرية الكاملة: ٢٦.  

٦٢) األعامل الشعرية الكاملة: ١٦٣.  
٦٣) األعامل الشعرية الكاملة: ٣٥.  

٦٤) الصورة الفنيّة يف قصيدة الرؤيا: جتربة احلداثة يف جملة «شعر»، وجيل الستينات يف سورية، 
اف، دار دجلة، ط ٢، القامشيل، ١٩٩٦: ١٠٦.   عبداهللا عسّ

والنرش،  للثقافة   املد دار  ثامر،  فاضل  العريب،  الرسد  يف  عنه  واملسكوت  املقموع  ينظر:   (٦٥
٠ بغداد، ط١، ٢٠٠٤ م: ١١

٦٦) األعامل الشعرية الكاملة:٢١.  
٦٧) األعامل الشعرية الكاملة:١٣.  

٦٨) األعامل الشعرية الكاملة: ١٣٧.  



جدل املعنى وحراك الذاكرة يف املنجز الشعريّ للامغوط...

٢٥٥

٦٩) األعامل الشعرية الكاملة:٤٢.  
٧٠) األعامل الشعرية الكاملة: ٢١.  

  ٠ ٧١) ينظر احلداثة يف الشعر، يوسف اخلال، دار الطليعة للطباعة والنرش، بريوت، ط١، ١٩٧٨م: ٦
العامة،  الثقافية  الشؤون  دار  االسدي،  حممد  د.  والداللة،  والبنية  الرؤيا  بني  املكان  ٧٢)إنتاج 

بغداد، ط١، ٢٠١٣م :١٨٣.  
٧٣) األعامل الشعرية الكاملة:٣٤.  

٧٤) املصدر نفسه:٦٩.  
٧٥) األعامل الشعرية الكاملة:٩٣-٩٤.  

٧٦) املصدر نفسه:١٤٩.  
٧٧)  ينظر: مدارات نقدية يف إشكالية النقد واحلداثة واإلبداع، فاضل ثامر، دار الشؤون الثقافية 

العامة، بغداد، ط١، ١٩٨٧م: ٢٥٣- ٢٥٧.  
٧٨) األعامل الشعرية الكاملة: ٧٢.  
٧٩) األعامل الشعرية الكاملة:٢٢.  

٨٠) األعامل الشعرية الكاملة:١٨٥-١٨٦.  
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املصادر و املراجع: 
يف * نقدية  آراء  ٢٠٠٤م.  فؤاد.  زكريا،   

دار  اإلسكندرية:  والثقافة.  الفكر  مشكالت 
الوفاء لدنيا الطباعة والنرش. ط١. 

إشكاليات * ٢٠١٣م.  جمدي.  ممدوح،   
فلسفية معارصة. بغداد: دار الشؤون الثقافية 

العامة. ط١. 
الشعرية * أصول  ٢٠٠٧م.  الطاهر.  مزبر،  بو 

العربية نظرية حازم القرطاجني. اجلزائر: الدار 
العربية للعلوم نارشون. ط١. 

الشعرية * األعامل  ٢٠٠٦م.  حممد.  املاغوط، 
الكاملة. دار املد للثقافة والنرش. ط٢. 

بني * املكان  إنتاج  ٢٠١٣م.  حممد.  االسدي، 
الشؤون  ار  بغداد:  والداللة.  والبنية  الرؤيا 

الثقافية العامة. ط١. 
التحليل * ٢٠٠٥م.  امللك.  عبد  مرتاض، 

: حتليل باإلجراء  السيميائيّ للخطاب الشعريّ
اجللبي.  ابنة  شناشيل  لقصيدة  املستويايتّ 

دمشق: منشورات احتاد الكتاب العرب. 
إسامعيل، عز الدين. د. ت. التفسري النفيسّ *

لألدب. القاهرة: مكتبة غريب. ط٤. 
احلداثة يف الشعر، يوسف اخلال، دار الطليعة *

للطباعة والنرش، بريوت، ط١، ١٩٧٨م. 
اإلبداع: * حركية  ١٩٧٩م.  خالدة.  سعيد، 

دراسات يف األدب احلديث. بريوت: دار العودة. 
الفراشة: * حلم  ٢٠٠٩م.  حاتم.  الصكر، 

قصيدة  يف  النصيّة  واخلصائص  الداخيل  اإليقاع 
النثر. عامن: دار أزمنة. ط١. 

الشعرية * ٢٠٠٨م.  بشري.  تاوريريت، 
والنظرية  األديب  النقد  أفق  بني  واحلداثة 

الشعرية. دار رسالن. 
يف * الفنيّة  الصورة  ١٩٩٦م.  عبداهللا.  اف،  عسّ

قصيدة الرؤيا جتربة احلداثة يف جملة شعر: جيل 
الستينات يف سورية. القامشيل: دار دجلة. ط ٢. 

الشعر * فلسفة  ٢٠٠١م.  هالل.  اجلهاد، 
الوعي  حركية  يف  حتليلية  دراسة  اجلاهيل: 

الشعري. 
والنرش. * للثقافة   املد دار  سوريا:  دمشق-  

الطبعة األوىل. 
الغذامي، عبداهللا. ١٩٩٤م. القصيدة والنصّ *

املضاد. املركز الثقايف العريب. ط١. 
الشعرية: * قضايا  ١٩٨٨م.  رومان.  ياكبسون، 

تر حممد الوايل ومبارك حنون. دار توبقال للنرش. 
يف * نقدية  مدارات  ١٩٨٧م.  فاضل.  ثامر، 

دار  بغداد:  واإلبداع.  واحلداثة  النقد  إشكالية 
الشؤون الثقافية العامة. ط١. 

ثامر، فاضل. ٢٠٠٤ م. املقموع واملسكوت *
عنه يف الرسد العريب. بغداد: دار املد للثقافة 

والنرش. ط١. 
األمحدي، غازي. ١٩٦٤م. الوجودية فلسفة *

الواقع اإلنساين. بريوت: دار مكتبة احلياة. د ط. 
وعي * ١٩٩٧م.  الـدين.  ســعد  كـليب، 

الشعرية.  احلداثة  يف  مجالية  دراسات  احلداثة: 
منشورات احتاد الكتاب العرب. 

الكعبي، حسن وهيب. ٢٠٠٩م. وعي التجربة *
يف األخطاء رمال تتحرك. جملة األقالم. ع٣. 


