حتــــوالت الزَّمـــن وحركيـــة الصــــور
قراءة يف قصيدة البستان لبشرى البستاني
 إخالص حممود عبد اهلل
 البستـــان

((أشجار البستان
تعدو نحوي في الليل
ترعبني،
تتلون ألوانا،
ألوان
ً
ً
شمطاء،
فعجوزا
أو جنية بئر مسحور
أو همجيا مسعور
يدهمني،
يقبض جيدي ويدور…
أو بركانا تمتد سواعده نحوي
تغلق نافذتي
تقذف فوق سريري النار
أشجار البستان…
أحيانا تدخل في الليل
بحلتها الخضراء
غرفة نومي..
ُ
وتظل سريري بالثمر الريان
ً
تمد غصونا فرعاء،
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تراقصني
تتثنى حولي بحنان
تقطف لي نجمات الفجر،
تخبئها تحت وسادي
وتغني لي أغنية الحوريات
مع ابن السلطان
ليلة أمس سمعت صفير الريح
ُعري الشرفة،
أوجاع الشباك
ُ
نهضت،
حين
ملحت الشجر ألاخضر
يرحل في قافلة،
والبستان
خاوية إال من أعشاش يمام ينزف
أقفلت القضبان،
وواصلت الكابوس…
أشجار البستان
تدنو في وجل مني
تهمس:
هذا ليل آخر يمض ي
هذا يوم آخر يأتي…
سر اللعبة عندك،
()1
سر اللعبة عندي…) .
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 .1البحر يصطاد الضفاف ،د.بشرى البستاني.67-76 :
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1
يتناول هذا البحث دراسة قصيدة (البستان) للشاعرة (بشرى البستاني) دراسة
تأويلية هدفها الكشف عن تحوالت الزمن وحركية الصور التي آزرتها وعبرت عنها
في مكنونات النص.
إن ش عععرية ال ععنص تالب ععع م ععن ب غتع ع الخاص ععة وم ععن التغيع عرات الت ععي تعر ععت له ععا
الكلم ع ععات املتج ع ععاورة داخ ع ععل الس ع ععياق النر ع ع ي مم ع ععا يجع ع ععل التأوي ع ععل ع ععروريا حس ع ع
مقتضيات النص باألساس(.)1
والبد من إلقاء نظرة على أهمية التأويل رغبة منا في إيضاح الطريقة التي
سيسير على وفقها البحث.
فالتأويل مصطلح قديم جديعد دال علعى عمليعة معرفيعة ،وهعو معن أكثعر العمليعات
املعرفي ععة ت ععداخ م ععع س ععواه ،فه ععو يت ععداخل م ععع الق عراءة والنق ععد والتفس ععير والتحلي ععل…
ال ععو .والتأوي ععل ف ععي اص ععط ح التقلي ععدي يتوج ع إل ععى ال ععنص ف ععي محاول ععة فه ععم م ععا ي ع ول
إليع ع  ،وتوجع ع مفهومع ع لص ععط وي الح ععديث إلع ععى م ععا ه ععو وراء الع ععنص لفه ععم الحالع ععة
املنتجععة ل ع و نععاء فهععم الععنص عل عى فهععم منتج ع ( ،)2فيععذه إلععى مععا يقععع خلععف الععنص
حيععث منابععت الكلمععة( )7محاولععة لفهم ع علععى حقيقت ع بععل محاولععة مقامععة تواصععل مععع
الععنص ،وهععو كعمليععة معرفيععة ععمنية ،يحععاول بععدأ لنف عراد بععالنص متوسععطا بين ع
و ععين قار ع فيتمتععع بسععلطتين فععي آن واحععد سععلطة الععنص علععى قار ع وسععلطة القععار
لنعكاسية ثم ينطلق بها باتجاه املعنى املطلو (.)4
ويحاول التأويل إدراك املعنى حين يكون خفيا وملتبسا ،يغامر سعيا إلى تأسيس
معنى مفقود أو غا  ،واملعنى هو نقطة لرتكاز التي من اجلها يستفز امل ول كل
طاقات املعرفية لتشكيل  ،ومن هنا ارتبطت كلمة التأويل بفكرة البحث عن املعنى
ُ .1ينظر :الصورة الشعرية في الخطا الب غي والنقدي ،الولي محمد.16 :
ُ .2ينظر :مغامرة التأويل ،عبد الواحد علواني .9-8 :
ُ .7ينظر :نظرية التأويل ،مصطفى ناصف.96 :
ُ .4ينظر :مغامرة التأويل.9-8 :
3
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العميق الخفي ،والتعامل مع الجان الرمزي الذي يحتاج إلى أدوات خاصة(.)1
إن الحقل املعرفي الذي يشتغل علي فن التأويل هو فحص النصوص داخليا
ور طها بسياقها العام خارجيا ،لكن هذا ال يعني ان خا ع ملعايير ثابتة يظل
بموجبها هو نفس بل ان يتميز من متلق إلى آخر( .)2فيصطبغ بوعي املتلقي ،ألن
يكشف رؤيت للنص وهي رؤية ليست مطابقة ملا أراده الشاعر ،لهذا ال يمكننا أن
نقصر النص على تأويل واحد(.)7
كما إن التساؤالت املستمرة هي ل التأويل لكن ال يبحث عن إجابات حاسمة
جازمة ،فالقار نفس يسا ل اللغة ويضطره التساؤل إلى البحث عما قد غا
عن النص ،وعمل هو تو يح نمو اللغة الداخلية والع قات املتبادلة بين أجزائها
من جهة وصلتها بروح العصر من جهة أخرى( .)4وقد يتحول التأويل إلى أداة تمارس
من خ لها القراءة التأويلية سلطتها املعرفية وألايدلوجية على النص ،إذ تفرض
علي أفكارا قد تكون غريبة ومستمدة من نظرة مسبقة عن إلابداع وغيرها( .)5وفي
ذلك تكمن خطورة ال تخلو من القصر.

ُ .1ينظر :نظرية التأويل.73 :
ُ .2ينظر :التأويل في النقد العربي املعاصر ،عبد اللطيف محفوظ .17 :
ُ .7ينظر :فضاءات الشعرية ،د.سامح الرواشدة.57 :
ُ .4ينظر :نظرية التأويل.12-11 :
ُ .5ينظر :آلة الك م النقدية ،محمد الجزا ري.19 :
4
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ً
إن الصور تنهض عادة على (التخييل والتشكيل) سواء كان بناؤها عبر الطريق
الذهني الذي يعني التحليق بعيدا عن الزمن وصيغت املادية ،أو الطريق الحس ي
الذي يمزج بين الحضور الزمني أو إلغا  ،ومن هنا تتضح الع قة بينها و ين
الزمن.
فتش ععكيل الص ععور يخض ععع لع ق ععة جدلي ععة ب ععين الحسع ع ي وال ععذهني حي ععث ال توج ععد
ص ععورة ذهني ععة خالص ععة كم ععا ال توج ععد ص ععورة حس ععية خالص ععة .فالص ععورة (ه ععي حرك ععة
ذهني ععة ت ععتم داخ ععل الش عععور ولكنه ععا ف ععي الوق ععت ذاتع ع تع ععد انعكاس ععا مكثف ععا ملختلع عف
جوانع ع ع ع الطبيع ع ع ععة واملجتم ع ع ععع وجواهرهم ع ع ععا م ع ع ععع لحتف ع ع ععاظ بخصوص ع ع ععية التجر ع ع ععة
وفرادتها))(.)1
وهي تشير إلى أشياء غير مر ية موجودة في وجدان الشاعر وقد ترسخت عبر
املسيرة الحياتية حيث يتدخل الوعي الشاعر في تشكيل الصورة املعبر عنها(.)2
وبهذا يرتبط مفهوم الصورة برؤية الشاعر للعالم ودور الخيال في إبداع عبر
موهبة الشاعر ،وهكذا تتكون عناصر الصورة من خيال وفكر وعاطفة وشكل.
إن الصورة بأشكالها كافة مكانية قا مة على الع قة باملكان أم زمانية تعد
حصيلة التفاعل بين البنى التعبيرية القا مة في النص بعضها مع بعض ومن هذه
البنى مجتمعة يتشكل النص الشعري ،فهي تتيح فهم الواقع واستيعاب و ذلك
تبرز قيمة الصورة وج الواقع آلاخر أو الوج املتصور ل وتتحد أهميتها كفعالية
شعورية مرتبطة بامحساس املتولد عن التجر ة إلانسانية(.)7
فالقيمة الكبرى للصورة تكمن في أنها تعمل على تنظيم التجر ة إلانسانية
الشاملة للكشف عن املعنى ألاعمق للحياة والوجود(.)4

 .1قضايا إلابداع في قصيدة النثر ،يوسف حامد جابر.175 :
 .2املصدر نفس .177-175 :
 .7املصدر نفس .
ُ .4ينظر :الصورة الفنية في شعر أبي تمام ،عبد القادر الر اعي.14 :
5
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()1

وهي ((توجف لبث الحيوية في املو وع أو الكشف عن الحالة النفسية))
والصور في فاعليتها على املستوى النفس ي ال تستغل الترابطات ولستجابات
ليجابية فقط وإنما تركز أيضا على لستجابات السلبية وثمة صور توحد بين
النمطين وتستغل التفاعل بينهما عبر ما يمكن أن يسمى (بفاعلية التضاد)(.)2
ولذلك فان التناقض في الصور ليس عيبا بل هو روري من ديناميكية الحياة
ان التعارض الذي يستوع التعار ات الكونية( )7وبهذا يقودنا الكشف عن
ً
حركية الصور الى ع قة مع البناء الجدلي للحياة فض عن كونها ترتبط باملشاعر
العميقة ملبدعها.
وتبرز فعاليتها كذلك من كونها تعد بمثابة املوشور الضوئي الذي يظهر في
النص متألقا ألامر الذي يسمح بالدخول إلي واكتشاف طبيعت  ،والشعر الذي
يعتمد الصور هو (فعل نفاذ وفعل إ اءة لجوهر الوجود ،والصورة بهذا املعنى
رؤية فكرية وعاطفية في لحظة من الزمن إن تجردت من فعلها الرؤيوي أغلقت
دوننا أبوا الواقع)( .)4فهي ليست منهجا في بناء القصيدة وإنما هي أسلو تفكير
وتعبير وموقف من العالم( .)5فالوسيلة الجوهرية لنقل التجر ة هي الصورة وما
التجر ة إال صورة كبيرة والصورة تشارك في الحركة العامة للقصيدة( .)7ومن هذا
املفهوم كان منطلقنا في هذا البحث.
كما يهدف البحث إلى إيضاح الع قة بين الزمن وإنتاج الداللة في محاولة
للبحث عن املعنى الكامن داخل نسيج النص ،لهذا ال نغفل دور الكلمة في
الخطا الشعري ،إذ تعد وحدة دينامية ،ويعود هذا إلى واقع وجودها في تعبير
دينامي وال يمكن عزلها عن محيطها املباشر وعن سياق النص إذ منهما تستمد
قوتها ي ثران فيها وت ثر فيهما(.)6
 .1الصورة الفنية ،ترجمة جابر عصفور ،مجلة ألادي املعاصر ،لسنة .56-57 :1967
ُ .2ينظر :جدلية الخفاء والتجلي ،كمال أبو دي .22 :
ُ .7ينظر :دراسات نقدية في ألاد الحديث ،عزيز السيد جاسم.59 :
 .4الصورة الشعرية ونماذجها في إبداع أبي نواس ،د .ساسين عساف.26:
ُ .5ينظر :محمود درويش املختلف الحقيقي ،مجموعة م لفين.174 :
ُ .7ينظر :النقد ألادبي الحديث ،محمد غنيمي ه ل.447 :
ُ .6ينظر :لسانيات النص ،محمد خطابي.274-277 :
6
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تعمد الشاعرة في هذا النص إلى الخلق املستمر لتوليفات جديدة لم يعهدها
املتلقي من قبل مما ي دي إلى شعوره بالغر ة أمام النص حين تستخدم سلسلة
من الصور ولستعماالت املتعالقة بواسطة التركي  .أي تالتمي إلى البالية نفسها
وتكون الصور ألاخرى مشتقة من ألاولى بحيث تقوم بتطويرها ،وهذا ما سماه
ميخا يل ريفاتير (بالتعالق لستعاري)(.)1
كما توجف اللغة لتقدم لنا من خ لها تشكي جديدا للعالم ولشياء ينفصل
عن الواقع ،ويذه إلى اتجاه يبقى على احتماالت القراءة وكثرتها ويحملها إلى تعدد
املدلوالت التي تالتظر قار ا يحررها ويقف على طاقتها وأبعادها ورموزها(.)2
إن حضور املكان (البستان) عنوانا للنص يرتبط بحضور الزمان وتحوالت ،
وهو يدعم الفكرة الداخلية للنص كرمز شعري نحاول فك شفرت وسبر أغواره،
وبهذا يشكل العنوان مفتاحا لنا للولوج إلى أغوار النص العميقة قصد استنطاقها
وتأويلها(.)7
فالبستان هو من (البست) من السير ،ويفيدنا هنا للتعبير عن سير الزمن
املتواصل والبستان الحديقة( .)4وهو عنوان لسيولة الحياة ووالدة الخضرة .ولن
يفهم العنوان منقطعا عن نص وال تدرك إشارات إال عبر الع قة بينهما فتكون
دراسة العنوان تأويلية الكتشاف دالالت  ،من خ ل رؤية خاصة( .)5فالعنوان ليس
مجرد سطح ساكن ال يووي بما يعتمل تحت من تفاع ت ،ولئن كان حضوره
تأكيدا على ان مرسلة قا مة بذاتها ،فان وجيفتها لحالية على ما تعنون ال تتحقق
في ألن ي شر على مو وع عمل -أي الفكرة ،-املو وع الذي يمتلك وجودا قبليا
ُ .1ينظر :لسانيات النص .771 :
ُ .2ينظععر :الخطععا الشعععري الحععديث مععن اللغععوي إلععى التشععكيل البصععري ،ر ععا بععن حميععد ،مجلععة الحيععاة
الثقافية ،ع  ،79لسنة .11 :1995
ُ .7ينظر :العنوان وسيموطيقيا لتصال ألادبي ،د .محمد فكري الجزار.83 :
ُ .4ينظر :لسان العر  ،ابن منظور ،مادة (بست).715-714/1 :
ُ .5ينظر :ثريا النص ،محمود عبد الوها .17 :
7
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على العمل كنص شعري قا م بذات ( .)1لذا عمدنا إلى دراسة النص ،ليقودنا إلى
العنوان ودالالت .
تتشكل تحوالت الزمن من خ ل ث ثة تحوالت أساسية تبرزها الشاعرة في
فضاء زمني سردي ،وهي تحوالت تتم عبر لحظات ترسم مسارها الصوري في:
 -1لحظة سل .
 -2لحظة تختلط فيها الرؤية بين لحظات إلايجا والسل .
 -7لحظة الكشف ولستج ء تكشفها الخاتمة.
يبدأ فضاء النص بع(أشجار البستان) وتتكرر ث ث مرات على رأس كل مقطع
هذا التكرار التركيبي يتناس مع تحوالت الزمن الث ثة ،وهو يشب إلى حد كبير
البناء الزمني املوسيقي الذي يتميز بتشاب الجملة املوسيقية ويقتر من الحركة
الدا رية للزمن بعض الش يء .وللتكرار (وجيفة داللية ألن يعكس جانبا من املوقف
الشعوري ولنفعالي لذلك يالبغي أال ننظر إلي خارج السياق الشعري ألن يسهم
في تمتين الوحدة العضوية عبر التركيز على وجيفة التماثل املوقعي)( .)2وبهذا تتضح
الوجيفة النفسية للتكرار عندما ترتبط بتسليط ألا واء على الفكرة ،فهو جزء
من الهندسة العاطفية للعبارة التي تعمل على تنظيم الكلمات على أساس عاطفي
من أي نوع كان( .)7وهذا التكرار تستخدم الشاعرة للتعبير عن الرؤية الدا رية
لحركة الزمن داخل النص ،والتي مكنتها من الحضور املتواصل بتكرارها كل مرة
ليمثل الزمن النفس ي الذي يدور في فضاء القصيدة حالة للصراع الدا م ما بين
لحظات السل وإلايجا  .وقد شكل هذا التكرار حيزا زمنيا جلت تفيض داخل
استعارات وصور عدة ،ور ما كان الهدف منها التأكيد على هذه املفردة (البستان)
دون غيرها ،ألنها محور فضاء النص وقد عمدت من خ لها إلى بث شعرية صوتية
_ داللية ،وهي ترسو فاعلية املعنى داخل مكونات الالسيج الكلي ،لتفعيل ألاثر
الحس ي والذهني للزمن .فيكون العنوان(البستان) حا را في ثنايا وطيات النص
سواء كان حضوره هذا حرفيا أم من خ ل إشارات تووي إلي وتدل علي  ،ليعبر
ُ .1ينظر :العنوان وسيموطيقيا لتصال ألادبي.81 :
 .2في سيمياء الشعر القديم ،د .محمد مفتاح.75 :
ُ .7ينظر قضايا الشعر املعاصر ،نازك امل كة.247-242 :
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عن أبعاد أيديولوجية تكثف دالالتها في العنوان وتبثها في النص( .)1حينما نجد
دالالت العنوان تهبط في تيارات منتشرة داخل متن النص .كما إن رفع العنوان
الداخلي الثاني إن استطعنا أن نسمي كذلك (أشجار البستان) ليصبح عنوانا
للنص كل يعني أن الشاعرة تتبنى داللة العنوان الرتباط الوثيق بالحياة
ولنبعاث وقد نجح العنوان في تحديد مقاصد الشاعرة ،وهذا ي يد رأي (شارل
جريفال) من أن وجا ف العنوان تتحدد في ث ثة أمور ،التحديد وإلايحاء ومنح
النص قيمت ( .)2وزيادة على ذلك ما قال (بارت) من أن العنوان يفتح شهية املتلقي
للقراءة(.)7
تبدأ تحوالت الزمن بلحظة السل الزمني ،وهي لوحة صورية تبدأ بع :
أشجار البستان
تعدو نحوي في الليل
ترعبني،
تتلون ألوانا،
ألوان
فعجوزا شمطاء،
أو جنية بئر مسحور
أو همجيا مسعور
يدهمني،
يقبض جيدي ويدور…
أو بركانا تمتد سواعده نحوي
تغلق نافذتي
تقذف فوق سريري النار
ً
ً
ً
ً
وهي تتلون ألوانا زمنية وصورية (فعجوزا أو جنية أو همجيا أو بركانا)،
ً
فالشاعرة تفجر لنا صورا خيالية خارقة للزمن ،وكيف يتشكل الزمن عبر ألوان
ً
وألوان يرسم لنا صورا زمنية شتى ،قاهرة مرعبة وقادرة على هز كيان إلانسان
ُ .1ينظر :ثريا النص.17 :
ُ .2ينظر :تقنيات التشكيل البصري ،سامح الرواشدة ،مجلة م تة ،ع .538: 2،1996
ُ .7ينظر :الخطا الشعري الحديث من اللغوي إلى التشكيل البصري.133 :
9

نسخة خاصة مبوقع أ .د .بشرى البستاني

www.dijlaiq.com

وإفقاده التوازن .فالعجوز الشمطاء/تشكل زمني تتمظهر في سلبية فعل الزمن
وتخر ي القبيح لإلنسان وهي صورة مادية عيانية ،أما جنية البئر املسحور فهي
ٌ
تشكل زمني غا ال يووي بأي حضور بل هما _ الجن والسحر _ رمز للمجهول بكل
ما في من خوف ورع وتوجس .وتبدأ هذه الصور الحركية بالتشكل بع(تعدو
ً
نحوي في الليل ترعبني) من حركة العدو حين أعطت ألشجار البستان نوعا من
ً
ألاسطرة بدءا من الفعل (تعدو) في سرعة زمنية متواصلة ،هذا الفعل منح
الصورة ديناميكية ،كون العدو يختزن قوة تصويرية حركية في ذات  ،وهذه
الحركية تمثل القاعدة ألاساسية التي تبث صورا فرعية وكلها تمارس العدو
والسرعة الزمنية وهي:
فعجوزا شمطاء،
أو جنية بئر مسحور
أو همجيا مسعور
يدهمني،
يقبض جيدي ويدور…
أو بركانا تمتد سواعده نحوي
()1
فالحركة تعبر عن تغير أو عن رحلة زمنية في التغير  .وهذه لقطات صورية
متحركة مبالية على التقاط ألاثر النفس ي من لشياء ،وتمثل التدرج في لنتقال
والتحول بالصور أو التحوالت الزمنية املتخيلة عبر الصور لتأكيد الزمن النفس ي
السلبي .كما مثلت جملة (تقبض جيدي وتدور) ،فالدوران يمثل حركة سلبية ألن
ً
يمثل التفافا حول الذات أو املو وع دون تقدم ،فض عن عدوانية الداللة
الناتجة عن تركي جملة (يقبض جيدي ويدور) الهادفة إلى إيقاع اله ك بالساردة
_ الشاعرة.
ان التكثيف الصوري املستخدم وما في من حدة وإشاعة فضاء شعري دافق
بالحركة والزمنية يعمل على نقض اللغة العادية وتحطيمها ليعيد بناءها على
مستوى أعلى من هنا تنبثق للدالالت املتغيرة التي تشيعها الصور أزمنة متغيرة غير
متوقعة يتم بها مخالفة زمن الخطا أو توكيده أو إدامة الحا ر بتوكيده لحظة
ُ .1ينظر :الصورة-الحركة أو فلسفة الصورة ،جيل دولوز ،ترجمة حسن عودة.71 :
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انجاز الك م( .)1لكن ملاذا هذا الجمع بين هذه املفردات والصور املتخيلة دون
غيرها!؟
إن الشاعرة ترسم لنا الصورة الزمنية املتخيلة ألشجار البستان املرعبة أو
السلبية التي يتصورها أي فرد في الليل .هذه الصور خيالية أو يمكن تخيلها لي
حين يدخل زمن الخوف قل الذات ،ويمارس تأثيرا بعيدا و متخي  ،يهدف إلى
إثارة كوامن في املخيلة البشرية وفي أعماق شجونها.
إن الزمن هنا مختص بفضاء (الليل) ويتمثل بهيمنت القوية التي تقتحم الكون
إلانساني ،فتثير داخل قضايا شتى تسعى لو ع تصورات عن طبيعة التأم ت
الداخلية والدالالت املرافقة ويشكل الليل الحيز الزمني الذي تكتنف التحوالت
والصور على مدار القصيدة ككل ،وفي هذه اللحظة كانت الصور املنبثقة باعثة
للخوف والقلق ،وكان الليل زمنا للرع الرتباط بصور سلبية مرعبة تتماش ى
وطبيعت  .وكلما رسمت هذه الصور في إطار الليل قابلتها صور ايجابية أخرى في
اللحظة الثانية ذلك الن الليل جاهرة أطلت وتطل على إلانسان كل يوم فتعامل
معها بما تووي ل من خير أو شر ،فصيرها جزءا من حيات ومنحها ما تستوجب
من هذه الحياة( ،)2لهذا ارتبط الليل بلحظات ايجابية وسلبية معا .وتقدم لنا
مفردة (ترعبني) أهم إلايحاءات التي تميز سر الع قة بين إلانسان الشاعر والليل
وألاشجار والرهبة التي تولدها هذه الع قة .ويعد الزمان هنا بناء نفسيا يتبادل
عملية الخلق الفني مع الشاعرة حتى يكاد يتحول إلى الزمن الحقيقي الذي
تحياه(.)7
ً
ً
أما اخطر الصور الحركية وأكثرها تأثيرا فهي (بركانا تمتد سواعده نحوي ،تغلق
نافذتي ،تقذف فوق سريري النار) .ارتبطت باللحظات الزمنية السلبية امل ثرة
تأثيرا مباشرا.
وتغير زمن الصور وتحول من زمن الصور املتخيلة أو الخيالية إلى زمن الصور
الواقعية عبر التشخيص إلاحيائي-إن صح التعبير -فالبركان صورة واقعية ،لكن
ُ .1ينظر :الزمن في الشعر العربي املعاصر ،سهام جبار هاشم.86 :
ُ .2ينظر :جماليات املعنى الشعري ،د.عبد القادر الر اعي.196 :
ُ .7ينظر :قضايا إلابداع.178 :
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من غير املألوف تشبي (أشجار البستان) بع(البركان) لتصبح الصورة الواقعية غير
مألوفة ،وبهذا يمارس الزمن تغيرا وتحوال بالصور ،حين يمثل (البركان) سلطة
الزمن السلبي وسطوت املدمرة التي ال تمنح أم بانفراج خارجي ليبقى زمن الذات
ً
ً
الداخلي معزوال ومقف ( :تغلق نافذتي) كي يمارس البركان فعل التدميري دون أية
مقاومة.
ليس الهدف من هذه الصور وحركيتها هو التشخيص فقط بل املقصود منها
التعريف بموقع الذات والقوى التي تتسلط عليها .وآلالية التي تحكم حركة عناصر
الصور التي يتم التركيز فيها على غيا الفعالية إلارادية للذات .فإذا بها تنفلت من
قيود املعقول لتتشكل حسبما توحي حركة التجر ة إلابداعية في فضائها النفس ي
ألابعد والقر ي.
إن البعد النفس ي للصور كفيل بإ اءة باليتها العميقة التي تغور داخل النفس
لذا جاء التشخيص كتعويض عن الشعور القاس ي بالزمن ،يقوم بألغاء التناقض
بين الحي والجامد ،املتحرك والساكن ،وبهذا يكون الشعور دافعا” لخلق صور
قاسية وم ثرة ،تعمل على خرق املألوف .إذ نلمح في هذه اللحظة الزمنية السلبية
املتحولة استخدام ث ث صور فرعية وهي:
أو بركانا تمتد سواعده نحوي
تغلق نافذتي
تقذف فوق سريري النار
حيث شكلت الصورة لستعارية للبركان سواعد تمتد نحو الذات لتمارس
عملية تدمير يتم بفعل التغيير املباشر عليها .لكن ملاذا استخدمت الشاعرة
(سواعد) ولم تستخدم (أيادي) مث !؟ ر ما الن ألايادي مرتبطة بالخير والسواعد
باالقتحام واملداهمة .وبهذا خدمت املفردة اللحظة الزمنية السلبية في فضاء
النص.
و (تغلق نافذتي) هي محاولة غلق منفذ الذات ووسيلة اتصالها باآلخر أو بالزمن
آلاخر .وإغ ق النافذة حدث يعلن عن فضاء مقفل صار ملعبا مخصصا لفعل
الخرا والتدمير .إن الذات الشاعرة أتقنت تشكيل محنتها باللغة فقد رسمت
صورة احت ل الدمار وانفراده بالذات في حيز يق مقفل لم تفصح عن حدوده،
وان كان السرير يووي بكون غرفة نوم ،لكن أي غرفة نوم تتسع لدوران همجي
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مسعور قابضة جيععد امرأة مستوحدة في فضاء مظلم ال أمل في النفراج فعوامل
الخرا تيهئ متقان فعلها فهي تعي أهمية إقفال النافذة منعا لكل سبل املقاومة.
ً
و(تقذف فوق سريري النار) والقذف بالش يء قذفا والتقاذف الترامي( )1وهو
يكون من بعيد وقد جاء استخدام موافقا الستخدام مفردتي (البركان والنار)
ليناس معنى البركان ما يتصل ب من مفردات ،لكن هذا القذف مس خصوصية
الذات ألن يكون (فوق سريري) .ونلمح استخدام ألافعال (تمتد ،تغلق ،تقذف)
وهي أفعال حركية لها قوة التأثير أوال ثم التغيير ثانيا في الزمن السلبي .فالبركان
يمارس تأثيرا زمنيا وتحوال بث ث نقاط أساسية وهي (تمتد ،تغلق ،تقذف) وما
تحمل ألافعال من قوة وحركة ليس في صيغتها كأفعال مضارعة وإنما في حركيتها
وعنفها وفي طبيعتها التي ت كد إمكانية التأثير والتغيير.
إن ألافعال التي رسمت اللحظة الزمنية السلبية ألاولى تتشكل من ألافعال
املضارعة لتكرس الحا ر الزمني املخيف ،وهي ترسم تأثيرا زمنيا سلبيا يملك فعل
التأثير والقوة عبر صورة سردية والسرد يجسد الحركة ويقدم ألاحداث بواسطة
ألافعال التي تغني الحركة بطبيعتها .ور ما أفاد التعبير في سياق الفعل املضارع إلى
ان بالرغم من ديمومة الحركة إال إنها تبقى قاصرة عن مواكبت أو اللحاق ب ،
وهذا ي دي إلى تمو عها خارج دا رة قدرة الشاعرة على تملكها .فتراكمات الفعل
املضارع تقوم على تفاعل عناصر الصورة وتمركزها في فضاء من التصور
الشعوري الداخلي املتنامي .من هنا تأخذ حركة الصورة بالتنامي مجسدة الحركة
النفسية التي تتفاعل في الوجدان.

ُ .1ينظر :لسان العر .187/11 :
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ً4
معا وتبدأ

أما اللحظة الزمنية الثانية :فهي لحظة تداخل إلايجا بالسل
كذلك بع (:أشجار البستان):
أشجار البستان…
أحيانا تدخل في الليل
بحلتها الخضراء
غرفة نومي..
وتظل سريري بالثمر الريان
تمد غصونا فرعاء،
تراقصني
تتثنى حولي بحنان
تقطف لي نجمات الفجر،
تخبئها تحت وسادي
وتغني لي أغنية الحوريات
مع ابن السلطان
ليلة أمس سمعت صفير الريح
عري الشرفة،
أوجاع الشباك
حين نهضت،
ملحت الشجر ألاخضر
يرحل في قافلة،
والبستان
خاوية إال من أعشاش يمام ينزف
أقفلت القضبان،
وواصلت الكابوس…
وتبدأ بالزمن ليجابي وقد وجفت هذه اللحظة إلايجابية ألافعال واملفردات
التي تتناس مع أشجار البستان وهي تدخل بحلتها الخضراء وتظل الساردة بالثمر
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ً
الريان ،وتمد غصونا فرعاء..…،
وتبدأها بالفعل (تدخل) فقد تحولت الصورة من العدو املصحو بالسرعة
والهجومية والعدوان إلى الدخول املتسم بنوع من الهدوء ألن مصحو بظ ل من
الحنو والرأفة تتضح عبر الحلة الخضراء والثمر الريان ،وعبر حالة الرقص التي
تزخر بمشاعر شتى من انفعاالت الفرح والحزن والسمو بالجسد نحو حالة روحية
وجدانية دلي على فسحة زمنية فيها استرخاء ومهادنة .أي أصبح الزمن الذي كان
يعدو في الخارج داخليا في غرفة النوم ،وليست الحالة دا مة كما في الحركة ألاولى
الن الزمن هنا اختص بع(أحيانا) والحين وقت من الدهر مبهم يصلح لجميع ألازمان،
والحين املدة ،ووقت من الزمان( .)1فالزمن معبر عن بأداة تقليدية ولكنها مبهمة غير
إن إ افت إلى زمن متسم بالحركة والحا رية جعلت إبهام قصدا في هذا الو ع
اللغوي ،وهو مو وع بمعنى (تارة) والزمن هذا محدود بلحظات أو بوقت ،ومن هذا
الفهم فان الحين يووي بضيق الحيز الزمني ،وهو يفقد مدلول الزمني العادي فإذا
هو متجدد مستمر الن الحركة الزمنية املصاحبة ل تظل متجددة فكلما وقعت
حركة زمنية معينة فاعلتها حركة زمنية أخرى وهي حركة مستمرة متجددة باقية
ما بقيت هذه الحياة( .)2م كدة املعنى املكتشف في الخاتمة ،وهي نقطة زمنية
تكرس الحا ر أو هي نقطة التقاء بين هذه الصور والصور السابقة أو هذه
اللحظة واللحظة السابقة.
في هذه اللحظة الزمنية تحولت ألالوان وألاشكال التي تتلون بها إلى لون واحد
وهو اللون ألاخضر الذي هو لون ألاشجار الطبيعي ،فقد خلق الزمن النفس ي
املتوازن معادل اللغوي في اللون والصور.
ُ
إن استخدام (تظ ُّل سريري بالثمر الريان) ر ما يكون ردا على ما جاء في اللحظة
الزمنية السلبية ألاولى (تقذف فوق سريري النار) من تشبي ألاشجار بالبركان وهي
تقذف النار ،فهي تقدم املضاد للصورة ألاولى أو املقابل لها ،وتمنح الذات الشاعرة
ً
فرصا تعو ها عن عذا النار بالثمر الريان ملا يمثل الثمر الريان من طاقة
ايجابية ولونية تشمل كل الوان النضوج (احمر ،اصفر ،برتقالي) وهو تشبي يرد
ُ .1ينظر :لسان العر .291-293/15 :
ُ .2ينظر :بالية الخطا الشعري ،د .عبد امللك مرتاض.186-187 :
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على التشبي ألاول ،كما نلمح استخدام (تراقصني) مقابل (يدور) في اللحظة
ألاولى ،وتراقصني هي نوع من الحركة الزمنية جاءت م كدة اللحظة ليجابية ،ولم
ً
تكن هذه الحركة إال تنفيسا عن أزمة داخلية ورغبة في التغل على إلاحساس
الحاد بالزمن( .)1وتأتي بعدها اللحظة السلبية لتكشف لنا أن ممارستها ،وحركاتها
الراقصة لم تكن أكثر من أفعال آلية تفتقر إلى الروح القادرة على النماء والحيوية
ً
واملواجهة .ويعد الرقص هنا فع من أفعال مقاومة السل
ي ازره الغناء في( :وتغني لي أغنية الحوريات مع ابن السلطان) ،والبد من
إلاشارة إلى أن الرقص هنا سابق للغناء على عكس املعهود ألن حركات الرقص
طاوعت نداء داخليا في النفس أعطت ذاتها ولم تكن استجابة ملوسيقى الخارج وال
لنغم الغناء.
الصورة الثانية:
اللحظة الثانية ليجابية
الصورة ألاولى :اللحظة الزمنية السلبية
أشجار البستان
فعجوزا شمطاء
أو جنية بئر مسحور
أو همجيا مسعور
يدهمني
يقبض جيدي ويدور
أو بركانا
أشجار البستان
أحيانا تدخل في الليل
تمتد سواعده نحوي
تغلق نافذتي
ُ .1ينظع ععر :تحليع ععل النصع ععوص ألادبيع ععة ،ق ع عراءات نقديع ععة فع ععي السع ععرد والشع عععر ،عبع ععد هللا اب ع عراهيم ،وصع ععالح
هويدي.144:
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بحلتها الخضراء
تظل سريري بالثمر الريان
تمد غصونا فرعاء
تراقصني
تقذف فوق سريري النار
ومن أعماق هذه اللحظة ليجابية الوارفة التي يبدو أنهعا قصعيرة سعريعة طافحعة
بالبهج ععة تالب ععع ص ععورة زمني ععة داخلي ععة تتح ععول فيه ععا إل ععى اللحظ ععة الس ععلبية (ليل ععة أم ععس
س ععمعت ص ععفير ال ععريح ،ملحع ععت الش ععجر ألاخض ععر يرح ععل ،أعشع ععاش يم ععام ين ععزف) ،هع ععذا
التح ععول يش عععرنا ب ععان اللحظ ععة ليجابي ععة ج ععاءت مالش ععقة إل ععى س ععلبية أي أنه ععا ج ععاءت
محص ععورة ب ععين لحظ ععة كامل ععة س ععلبية ولحظ ععة مالش ععقة س ععلبية ،مم ععا يعن ععي أن عوام ععل
إلايجععا وفععرح إلانسععان محاصععر بالسععل ممععا يضعععف فععرص خ ص ع  .فععالريح قععوى
مغيععرة حركي ععة تتس ععلط عل ععى الععذات ،وم ععن حوله ععا ألنه ععا فعععل متح ععرك يخت ععزن الطاق ععة
ويعب ععر عنه ععا ،وه ععي ت ععرتبط بلحظ ععات الرحي ععل عب ععر ص ععورة س ععمعية بص ععرية تتجس ععد ف ععي
(سععمعت صععفير الععريح ،ملحععت الشععجر ألاخض ععر يرحععل) ثمععة عمليععة اسععتذكار مفاج ععة
ولكنهعا تعرى املشعهد السعمعي البصعري رؤيععة حلميع وهعي صعورة موفقعة جعاء التجسععيد
فيهععا ليسععهم فععي تعميععق إلاحسععاس بهععا عععن طريععق لنتقععال ممععا هععو سععمعي إلععى مععا هععو
بص ععري .ويتح ععول ال ععزمن ليج ععابي إل ععى الس ععلبي ف ععي اللحظ ععة الزمني ععة نفس ععها ،فالش ععجر
ألاخض ععر يرح ععل دالل ععة عل ععى الجري ععان املس ععتمر ،والرحي ععل ال ععدا م لك ععل شع ع ئ م ععن زم ععن
الع ععذات أو السع ععنين التع ععي ترحع ععل ،وهع ععذا املعنع ععى نجع ععده مرتبطع ععا بالخاتمع ععة كمع ععا سع ععنرى.
فععاللون ألاخضععر يعععود لكنع فععي حالععة رحيععل ،والرحيععل لحظععة زمنيععة مفارقععة وقاسععية،
تععدل علععى الحركععة ولنتقععال والتغيععر ،وارتبطععت هععذه املفععردة بالقافلععة للداللععة علععى
لحظ ععات الرحي ععل الجم ععاعي ،والش ععامل .كم ععا ارت ععبط الل ععون ألاخض ععر ورحيل ع ب ععاألحمر،
فاألخضععر يرحععل وألاحمععر يظهععر ،وهععو يجسععد الصعراع مععابين ألععوان الطبيعععة ورموزهععا
فععاللون ألاحمععر لععون الجعراح وعععذابات إلانسععان ،ولععون الحيععاة ونبضععها ،ولععون الحريععة
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الت ععي تنت ععزع بال ععدم ،وه ععو أكث ععر ألال ععوان إث ععارة للبص ععر وللتش ععكي ت الص ععورية( .)1وتالته ععي
لحظة السل بما ي كدها من تراكيع صعورية(أقفلت القضعبان ،واصعلت الكعابوس)
فالكععابوس لحظععة زمنيععة قاسععية تععرتبط بسععمات انقبععاض نفس ع ي وجسععدي الععيم ممععا
يشيع مشاعر السجن ولنحباس.
وألالععوان هععي صععور رمزيععة معبععرة ،واسععتخدامها لععم يقتصععر علععى صععفتها الطبيعيععة
بع ععل اتج ع ع الع ععوعي بهع ععا كطاقع ععة تشع ععكيلية ذات خصع ععا ص نفسع ععية و صع ععرية متميع ععزة(.)2
ف ععالنص ال يستس ععلم للتجري ععد ال ععواقعي ب ععل يتح ععول نح ععو الرم ععز ،فم ععن ألاخض ععر وم ععا
يكتنف ع مععن شعععور بالتنععامي والتجععدد يمتععد نحععو الععدم ال عذي يععديم الحيععاة ويواصععل
عطاءه ع ععا .حت ع ععى ت ع ععنجح الش ع ععاعرة ف ع ععي إقناعن ع ععا باالنبع ع ععاث م ع ععن خع ع ع ل حرك ع ععة لوني ع ععة
متصاعدة.
الدورة الحركية اللونية الزمنية في النص:
أشجار البستان
في الليل
بركانا تمتد سواعده
تقذف فوق سريري النار
أشجار البستان
تدخل في الليل
بحلتها الخضراء
تظل سريري بالثمر الريان
الشجر ألاخضر يرحل
يمام ينزف
أشجار البستان
ليل يمض ي
يوم يأتي

ألاخضر
ألاسود
ألاحمر
ألاحمر
ألاخضر
ألاسود
ألاخضر
ألاحمر
ألاخضر (في رحيل)
ألاحمر
ألاخضر
ألاسود
أبيض وأخضر وأسود

تداخل لوني مع لون آخر
عبر حركة الرحيل
تداخل لوني عبر حركة
البدء والشروق ثم الليل

ُ .1ينظععر :جععدل اللععون فععي شعععر خليععل حععاوي ،د .بشععرى البسععتاني ،مجلععة آدا الرافععدين ،ع  ،25لسععنة
.162 :1997
ي
ن
ُ .2ينظر :إيقاع اللو في القصيدة العر ية الحديثة ،د .علو الهاشمي( ،مهرجان املر د التاسع).17 :
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أن حركة اللون في النص عبر تداخ ت الواضحة إنما تعبر عن الحركة الدرامية
التي تشعل جذور الحياة من ألازل إلى ألابد والتي تلونها بأنواع الصراع
والتناقضات ،فاللون عنصر أساس ي من عناصر تشكيل الصور ،ويمكن اعتباره
جاهر الصورة املعبر عنها والخيال املرك يستطيع بقدرت التأليف بين ألاشياء
وألالوان وألاحاسيس ،فيبدع الصورة مستفيدا من التعاق والحركية في الزمان
ومن التشكيلية في املكان(.)1
وعن ععد إحص ععاء ه ععذا الت ععدرج الل ععوني ف ععي القص ععيدة ،ن ععرى الل ععون ألاخض ععر ق ععد تك ععرر
بواقععع ( )7معرات ،واللععون ألاحمععر ( )4معرات ،واللععون ألاسععود ( )4معرات ،وهععذا التكعرار
والت ع ععدرج الل ع ععوني يخ ع ععدم اللحظ ع ععات الزمني ع ععة املتدرج ع ععة واملتحول ع ععة م ع ععا ب ع ععين س ع ععلبيتها
وايجابيتهععا ،كمععا إن ورود ألالععوان الث ثععة دون غيرهععا (اخضر/احمر/اسععود) إنمععا هععو
إشارة إلى اللحظات الزمنية الث ث املتصاعدة في فضاء النص الشعري.
فاللون ألاخضر يرمز إلى الزمن ليجابي يقابل ألاسود الذي يرمز إلى التشاؤم أو
الزمن السلبي ،وما بينهما يتأرجح اللون ألاحمر الذي يرمز إلى القوة أو إلى املخاض
الحاصل في صراع اللونين السابقين (ألاخضر وألاسود) ما بين السلبي وليجابي.
فاللون الغال هو اللون ألاخضر من تصاعد تكراره في النص فهو املتفوق على
اللون ألاسود .إن هذه الدورة الحركية اللونية الزمنية تسير على مبدأ العود
والرجوع شانها شان مضمون النص الشعري ،فالنص يبدأ باللون ألاخضر وألاسود
ويالتهي بهما في حالة من مزج السلبي بااليجابي والصراع املتنامي بينهما إلى النهاية.
وهكذا شكل النص الشعري حركية لونية وتحوال لونيا متناميا.
نلمح في النص الشعري عموما استخدام الفعل املضارع بكثرة طاغية على باقي
ألافعال والسب يرجع إلى أن املضارع( :يعد مركز الزمن اللغوي فهذا الزمن ل
مركز مولد محوري معا في حا ر استعمال الك م وكل مرة يستعمل فيها املتكلم
الشكل النحوي للحا ر أو الذي يقارن بمو وع الحدث كمعاصر الستعمال
الحديث الذي يبالي وهذا الحا ر يجدد ابتكاره كلما تكلم إلانسان ألن حرفيا
لحظة جديدة غير معيشة بعد وهذا ما يجعل النص يختزن طاقت وتجر ت القابلة
للتجدد مع كل قراءة ،و الية الزمان في النص وهي املحصورة في الحا ر تعطينا
ُ .1ينظر :جدل اللون في شعر خليل حاوي.168 :
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إمكانية مهمة مدراك العالم املقدم لنا من طرف الشاعر)(.)1
فالتوارد لألفعال املضارعة يتجلى في شكل حركة داخلية يالبني عليها الفعل ذات
ومن ورا النص بأسره حيث تالبع الحركة من الفعل وتمض ي باتجاه جميع
جوان النص الشعري( .)2ومن ثم يتحول الفعل إلى وحدة داللية وإيقاعية مهمة.
كما ويرجع السب وراء تزايد ألافعال على مسار فضاء النص ثم التناقص في
الخاتمة إلى أن التجر ة الشعورية تدرجت متصاعدة في فضاء سياق سردي
متصاعد إلى الخاتمة.

ُ .1ينظر :الصورة في التشكيل الشعري ،د .سمير علي الدليمي.76 :
 .2جاهرة الشعر املعاصر في املغر  ،محمد بنيس.127 :
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5
أما اللحظة ألاخيرة التي تمثل لحظة الكشف ولستج ء فنلح فيها
التشكي ت آلاتية:
أشجار البستان
تدنو في وجل مني
تهمس:
هذا ليل آخر يمض ي
هذا يوم آخر يأتي…
سر اللعبة عندك،
سر اللعبة عندي…
أن سر اللعبة يكمن في ما يفسره الشجر ألاخضر الذي يرحل واليمام الذي
ينزف إذ يص التركيبان في معنى واحد من املض ي والعودة الزمنية الدا رية
املستمرة ،فكل ش يء يمض ي ليأتي غيره.
كما أن اسم إلاشارة (هذا) يفيد في تحديد عنصري الحضور والغيا اللذين
يشك ن صورا فنية تغذي السياق بداللت العامة وإدامة حا ره النر ّي،
واستخدام اسم إلاشارة السابق على الليل يووي بان الليل ليس طار ا وإنما تشكل
()1
منذ زمن وأصبح ل تأثير سلبي حتى غدت إلاشارة إلي تخصيصا ال تعريفا
وأصبح الليل هنا مرادفا للدهر فهو الذي يغير من القوة إلى العجز أو الذي ينقل
ً
من الحياة إلى املوت ،والعكس صحيح أيضا.
إن اللحظة ألاخيرة هي لحظة زمنية متعالية قادرة على إلامساك باللعبة
نستشف منها خبايا املكنونات لنجد (البستان) يرمز إلى الحياة ،وأشجاره ترمز إلى
السنين أو العمر وسنين التي تمض ي ليأتي غيرها ،إن النص يزرع لغما دالليا يشير
إلى غلبة النظرة ليجابية إلى الحياة من خ ل (ليل يمض ي ويوم يأتي) ويعطي
استمرارية في الحصول والتداول ما بين الزمن السلبي وليجابي ما بين املوت
والحياة واملوت والوالدة.
ُ .1ينظر :في بالية الشعر العربي املعاصر ،محمد لطفي اليوسفي.122-123 :
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لقد مثل املوت حالة تصدع عضوي نفس ي مستمر ،دفع إلانسان للبحث عن
س م عقلي يحاول التماسك وسط دوامة لنهيار وبهذا تكون الحياة النفسية
بأكملها حركة تأثر وتأثير متبادلة تخلق تفاع واستجابة في الزمان واملكان
فالشعور وحده يملك القدرة الكيفية في السل وإلايجا  .فالنص يسير وفق مبدأ
العود والرجوع ،ور ما يكون هذا وجها من وجوه التعبير عن طبيعة الصراع
املستمر بين إلانسان والزمن.
إن الحركة ولستمرارية الزمنية استمدت حيويتها من ألافعال املضارعة
املستمرة في التتابع ،فهناك نوع من الدا رية الفعلية ما بين الفعل ألاول في النص
في اللحظة الزمنية ألاولى (تعدو) الدال على املض ّي إلى ألامام ،والفعل ألاول من
اللحظة ألاخيرة لحظة الكشف (تدنو) يكشف عن نهاية زمن اللعبة حيث إن نهاية
العدو والسرعة الزمنية انتهت بلحظة القر والدنو الزمني لكنها مرتبطة بلحظة
زمنية تتسم بالخوف (تدنو في وجل مني تهمس) .فض عما تثيره لفظة الهمس من
إشعاعات نفسية وأصداء صوتية تجعلها متجانسة وإطارها الشعوري الذي يكثف
إلاحساس بالزمن.
إن استخدام الفعل (يأتي) في النهاية ،وهو فعل يفيد استخ ص املقومات
ً
ولكن يسمح لنا بالنظر إلي سياقيا( )1في ع قة مع أول فعل ابتدأ ب فضاء
النص ،وهو (تعدو) إشارة إلى عملية الشد والجذ الزمنية ما بين الليل والنهار
كاشفة كل ما يحمل الليل من معنى الثقل والعتمة في عمر الذات.
وبهذا تكون نهاية النص مرتبطة ببدايت من خ ل املوقف الشعوري املهيمن
على دالالت فهي ((ترتبط بالبداية ارتباطا عضويا ولكنها ليست هي البداية إنها
نهاية مفتوحة))(.)2
فاملقطع ألاخير إيضاح لكل ما تقدم وهو من هذه الزاوية بطاقة تعريف
للمقاطع املتقدمة.
كما نلمح على الصعيد الصوري التشكيلي التموج في السطور الحاصل في هذه
اللحظة ،وهو أن تكون السطور الشعرية غير متوازنة فوق السطح وتخضع
ُ .1ينظر :جماليات املعنى الشعري.236 :
ُ .2ينظر :لسانيات النص.742 :
22

نسخة خاصة مبوقع أ .د .بشرى البستاني

www.dijlaiq.com

مفردات النص واسطره لترتي غير مطرد حين يبدأ السطر الشعري بموازاة نهاية
السطر الذي سبق ( .)1وليس التشكيل املتموج الذي اتخذت نهاية القصيدة سوى
تعبير عن الحركة الداخلية املتذبذبة في جسدها بين أقر ى درجات التقلص
والتمدد التفعيلية ،ليمثل هذا التشكيل بداية مرحلة الصراع الجديدة وهو ما
يجعل خارج النص تعبيرا عن داخل  ،وال يخفى ما للتشكيل املتموج من قدرة
وقابلية على تجسيد التشكيل الحركي املعبر من خ ل مظهر التكرار املكثف الذي
ينقل طابع التصوير الفني من حيز الخيال إلى حيز الواقع ومن حركة الذهن إلى
حركة العين( .)2والذي ساعد على إبرازه اتجاه حركة الفعل (يمض ي ،يأتي) في مسار
داللي وتشكيلي واحد هو الحركة الزمنية ملا يمض ي ويأتي واملتمثل في سر اللعبة
وتكرارها وتواجدها ما بين الثنا ية (عندك ،عندي) وكأن الشعر ينطق ليقول:
سر الذي يمض ي عندك
سر اللعبة عندك
هذا ليل آخر يمض ي
سر الذي يأتي عندي
سر اللعبة عندي
هذا يوم آخر يأتي
بعععد هععذا نعععرف (سععر اللعبععة) وهععو الشععد الحاصععل مععا بععين الععذات والسععنين التععي
تمضع ي وتععأتي وهععي تعععدو مسععرعة بسععلبياتها أكثععر مععن ايجابياتهععا ،هععذا الشععد تشعععر بع
الذات كابوسا ثقي يتأرجح في فضائها فهعي نظعرة (صعوفية وجوديعة) بعاملعنى املجعازي
(إنها صوفية إلاصغاء إلى وقع خطى الزمان بما يعني ذلك من استبصار عال وععدم
انخع ععداع بمظع ععاهر اللعبع ععة و مع ععا يع ععوفره مع ععن ر اطع ععة جع ععاش وقع ععوة وقع ععدرة علع ععى تحمع ععل
العنععاء)( )7وكشععف القععوانين الخفيععة للعبععة الحيععاة التععي جلععت تععزداد تشععابكا وتعقيععدا
يوم ع ععا بع ع ععد ي ع ععوم .وهك ع ععذا تك ع ععون حرك ع ععات ال ع ععزمن وتحوالت ع ع م ع ععا ب ع ععين جدلي ع ععة الس ع ععلبي
وليجعابي وعبععر التزايععد فععي ألافعععال وهععي تحمعل الحركععة الزمنيععة سععواء فععي كونهععا أفعععاال
مض ععارعة أو ف ععي معن ععى ألافع ععال نفس ععها ولس ععتمرارية تعط ععي حرك ععة وتغيي عرا ف ععي ال ععزمن
والتنقععل مععا بععين الععذي يمض ع ي والععذي يععأتي ،واسععتخدام الصععور وتشععكي تها الحركيععة
عبر سرد يساعد في تسريع حركة الزمن.
 .1الشعر العربي املعاصر قضاياه وجواهره الفنية واملعنوية ،د.عز الدين إسماعيل.259 :
ُ .2ينظر :السكون املتحرك ،علوي الهاشمي.455-441/1 :
 .7للتزام والتصوف في شعر عبد الوها البياتي ،عزيز السيد جاسم.274 :
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 املصادر واملراجع
الكتـــــب
 .1آلععة الكع م النقديععة ،دراسععة شعععرية ،دراسععات فععي بنا يععة الععنص الشعععري ،محمععد
الجزا ري ،مالشورات اتحاد الكتا العر  ،دمشق1999 ،م.
 .2للت ع عزام والتص ع ععوف ف ع ععي ش ع عععر عب ع ععد الوه ع ععا ألبي ع ععاتي ،عزيع ععز الس ع ععيد جاسع ععم ،دار
الش ون الثقافية العامة ،بغداد ،ط1993 ،1م.
 .7البح ععر يص ععطاد الض ععفاف ،د .بش ععرى البس ععتاني ،دار الشع ع ون الثقافي ععة العام ععة،
بغداد ،ط2333 ،1م.
 .4باليععة الخطععا الشعععري ،دراسععة تشععريحية لقصععيدة أشععجار يمنيععة ،د .عبععد امللععك
مرتاض ،دار الحداثة للطباعة والالشر ،لبنان ،بيروت ،ط1987 ،1م.
 .5تحليععل النصععوص ألادبيععة ،ق عراءات نقديععة فععي السععرد والشعععر ،عبععد هللا اب عراهيم
صالح هويدي ،دار الكتا  ،بيروت ،ط1998 ،1م.
 .7ثريع ععا الع ععنص ،مع ععدخل لدراسع ععة العنع ععوان القصر ع ع ي ،محمع ععود عبع ععد الوهع ععا  ،دار
الش ون الثقافية ،سلسلة املوسوعة الصغيرة ،بغداد1995 ،م.
 .6جدلية الخفاء والتجلي ،دراسات في الشعر ،كمال أبو دي  ،دار العلم للم يين،
بيروت1969 ،م.
 .8جماليععات املعنععى الشعععري ،التشععكيل والتأويععل ،د .عبععد القععادر الر ععاعي ،امل سسععة
العر يععة للدراسععات والالشععر ،بيععروت ،دار الفععارس للالشععر والتوزيععع ،عمععان ،ط،1
1999م.
 .9دراسععات نقديععة فععي لد  ،عزيععز السععيد جاسععم ،وزارة الثقافععة ولعع م ،بغععداد،
1963م.
 .13الس ععكون املتح ععرك ،عل ععوي الهاش ععمي ،مالش ععورات اتح ععاد كت ععا وأدب ععاء إلام ععارات،
ط1992 ،1م.
 .11الش ع عععر العرب ع ععي املعاص ع ععر ،قض ع ععاياه وج ع ععواهره الفني ع ععة واملعنوي ع ععة ،د.ع ع ععز الع ع ععدين
إسماعيل ،دار العودة ،بيروت ،ط1981 ،7م.
 .12الصع ع ععورة-الحركع ع ععة أو فلسع ع ععفة الصع ع ععورة ،جيع ع ععل دولع ع ععوز ،ترجمع ع ععة حسع ع ععن عع ع ععودة،
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مالشورات وزارة الثقافة ،دمشق1966 ،م.
 .17الصععورة الشعععرية ونماذجهععا فععي إبععداع أبععي نععواس ،د .ساسععين عسععاف ،امل سسععة
الجامعية للدراسات والالشر والتوزيع ،بيروت لبنان ،ط1982 ،1م.
 .14الص ععورة الش عععرية ف ععي الخط ععا الب غ ععي والنق ععدي ،ال ععولي محم ععد ،املرك ععز الثق ععافي
العربي ،بيروت-لبنان ،ط1993 ،1م.
 .15الص ععورة ف ععي التش ععكيل الش عععري ،د .س ععمير عل ععي ال ععدليمي ،دار الشع ع ون الثقافي ععة
العامة ،بغداد1991 ،م.
 .17الصورة الفنية في شعر أبي تمام ،عبد القادر الر عاعي ،جامععة اليرمعوك ،ألاردن،
1983م.
 .16ج ععاهرة الش عععر املعاص ععر ف ععي املغ ععر  ،مقار ععة باليوي ععة تكويالي ععة ،محم ععد بن ععيس ،دار
التنوير للطباعة والالشر ،املركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،ط.1985 ،2
 .18العنوان وسيموطيقيا لتصال ألادبي ،د .محمد فكري الجزار ،سلسلة دراسات
أدبية ،الهي ة املصرية العامة للكتا  ،القاهرة1988 ،م.
 .19فض ععاءات الش عععرية ،دراس ععة ف ععي دي ععوان أم ععل دنق ععل ،د.س ععامح الرواش ععدة ،املرك ععز
القومي للالشر ،ار د-ألاردن1999 ،م.
 .23ف ععي بالي ععة الش عععر العرب ععي املعاص ععر ،محم ععد لطف ععي اليوس ععفي ،دار سع عراس للالش ععر،
تونس1985 ،م.
 .21في سيمياء الشعر القديم ،دراسة نظرية وتطبيقية ،محمد مفتاح ،دار الثقافة،
الدار البيضاء ،ط1982 ،1م.
 .22قض ع ععايا إلابع ععداع ف ع ععي قص ع ععيدة النثع ععر ،يوس ع ععف حام ع ععد جع ععابر ،دار الحصع ععاد للالش ع ععر
والتوزيع ،دمشق ،ط1991 ،1م.
 .27قض ع ععايا الشع ع عععر املعاص ع ععر ،نع ع ععازك امل ك ع ععة ،دار العلع ع ععم للم ي ع ععين ،بيع ع ععروت ،ط،5
1968م.
 .24لسععان العععر  ،ابععن منظععور ،جمععال الععدين محمععد بععن مكععرم ألانصععاري ،امل سسععة
املصرية العامة للتأليف والالشر.
 .25لس ععانيات ال ععنص ،م ععدخل إل ععى انس ععجام الخط ععا  ،محم ععد خط ععابي ،املرك ععز الثق ععافي
العربي ،بيروت ،ط1991 ،1م.
 .27محمود درويش ،املختلف الحقيقي ،دراسات وشعهادات ،مجموععة معن الكتعا ،
دار الشروق للالشر والتوزيع ،عمان ،ط1999 ،1م.
 .26نظري ع ععة التأوي ع ععل ،د .مص ع ععطفى ناص ع ععف ،النع ع ععادي ألادب ع ععي الثقع ع ععافي ،جع ع ععدة ،ط،1
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2333م.
 .28النقد ألادبي الحديث ،د .محمد غنيمي ه ل ،دار العودة ،بيروت ،ط.1982 ،1
الـــدوريـــات
 .29إيقععاع اللععون فععي القصععيدة العر يععة الحديثععة ،د .علععوي الهاشععمي( ،مهرجععان املر ععد
التاسع) ،بغداد1988 ،م.
 .73التأويع ع ع ع ع ع ع ععل ف ع ع ع ع ع ع ع ععي النق ع ع ع ع ع ع ع ععد العرب ع ع ع ع ع ع ع ععي املعاصع ع ع ع ع ع ع ععر ،عب ع ع ع ع ع ع ع ععد الطيع ع ع ع ع ع ع ععف محفع ع ع ع ع ع ععوظ
www.doroob.comنش ع ععر ف ع ععي مجل ع ععة املوق ع ععف ألادب ع ععي ،دمش ع ععق ،ع  ،425لس ع ععنة
 2337م.
 .71تقنيععات التشععكيل البصععري فععي الشعععر العربععي املعاصععر ،سععامح الرواشععدة ،مجلععة
م تة للبحث والدراسات ،ألاردن ،ع1996 ،2م.
 .72الخطععا الشعععري الحععديث مععن اللغععوي إلععى التشععكيل البصععري ،ر ععا بععن حميععد،
مجلة الحياة الثقافية ،تونس ،ع ،79لسنة 1995م.
 .77الص ع ععورة الفني ع ععة ،نورم ع ععان فري ع ععدمان ،ترجم ع ععة ج ع ععابر عص ع ععفور ،مجل ع ععة ألادي ع ع ع
املعاصر ،آذار1967 ،م.
 .74مغ ععامرة التأوي ععل ،عب ععد الواح ععد عل ععواني WWW.arabiancreativity.comنش ععر ف ععي
مجلة الفكر العربي ،بيروت1994 ،م.
الرسائــل اجلامعيــــة
 .75العزمن فعي الشععر العربععي املعاصعر ،سعهام جبعار هاشععم ،رسعالة ماجسعتير ،إشعراف
د .ياء خضير ،مقدمة إلى كلية آلادا  ،جامعة بغداد1993 ،م.
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