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 د. خالد مهدي صالحُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُجامعة المرقب كمية اآلداب، مسالتة ـ
 :المقدمة

ُفمنياُ ُالمختمفة، ُاألسموبية ُفيُتشكيالتيا ُالنّصوصُاإلبداعية تتبايف
ُالتراكماتُ ُجممة ُمف ُتستمدىا ُالتي ُالبيانية ُالوقفات ُمف ُجممة ُيطرح ما

وىذاُماُيخمؽُحالةُمفُالتذكيرُالمستمرُالذيُاألسموبيةُوالبالغيةُالسابقة،ُ
ُالنّصوص،ُومنياُ يفرزُمجموعةُمفُالتساؤالتُالمتكررةُحوؿُأسموبيةُىذه
ماُيستبعدُذلؾُفيحاوؿُالغوصُفيُمتاىاتُجديدةُإالُأنياُقريبةُنوعًاُماُمفُ

ُ ُالنثر، ُقصيدة ُسيما ُوال ُالجديدة، ُالحداثية ُالقصائد واجيتُ"ُوقدتخوـ
ثةُالمفيوـُالبالغيُلألسموبُبكونياُتنطمؽُمفُالعمؿُنفسو،ُاألسموبيةُالحدي

وليسُمفُمعاييرُمسبقة،ُأوُمفُرؤيةُجاىزةُلوظيفةُاألدب،ُفالعمؿُاألدبيُ
ُشخصيةُ ُيعكس ُاالستخداـ ُىذا ُلمغة، ُخاص ُاستخداـ ُىو ُإلييا بالنسبة
ُأوُ ُالجماعية ُالصفات ُإزاء ُبالفردية، ُيتصؼ ُالذي ُالكالـ ُإنو األديب،

ُُ.(1)غةُحسبُسوسيرُفيُتمييزهُلمغةُعفُالكالـ"المشتركةُلم
والشاعرُصالحُقادربوهُواحدُمفُالشعراءُالذيُسمحُلنفسوُبعدـُاستبطاءُُُُ

عجمةُالبحثُالمسرعةُالتيُسارُإليياُغيرهُمفُالشعراء،ُلذلؾُخمؽُمتواليةُ
                                                 

ُالعربيُحتىُالقرفُالثامفُاليجري،ُجودتُفخرُالديف،ُدارُُ(1) ُالعربيةُفيُالنقد شكؿُالقصيدة
 ُُُ.252ـ،ُص2ُ،1995ُُطُُلبناف،ُُ–بيروتُُالحرؼُالعربيُودارُالمناىؿ،
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)التأويؿُالورديُُالنثرية(ُفيُديوانوُالمثيرُلمجدؿُ-)الّشعريةُمفُالنّصوص
ُمعُلبياضُ ُيتناغـ ُشعري ُتشكيؿ ُإلى ُقصائده ُتنتميُمجمؿ ُإذ الكوكب(،

حداثةُالبحثُعفُنّصُفيوُسماتُالتجديدُالمعرفي،ُفضالُعفُوعيوُالكامؿُ
ُالنوعُمفُالبناءُالّشعريُفيُفاعميةُاالستنطاؽُالمقبضُعميياُ جادتوُليذا وا 

ُعندُحدودُواضحةُالمعالـ.
 أواًل: العنونة )ثريا النّص(:

ديوافُكمممحُأسموبيُفيوُجممةُمفُاالعتراضاتُالتيُيظيرُعنوافُال
يحاوؿُإيصالياُإلىُالمتمقيُعمىُسبيؿُاالستنياضُالفكري،ُوكذلؾُبوصفوُ
عتبوُميمةُفيُالدخوؿُإلىُالخطابُالّشعري.ُفعنوافُالديوافُيسيرُبالقارئُ
ُمخيمةُ ُنسج ُالذي ُالمتوارث ُتعترضُالتشكيؿ ُواضحة، ُمفارقة ُخمؽ نحو

المتواتراتُالمفظيةُالمقبولة،ُىذاُاالنفتاحُفيُالنّصُيسمحُالقارئُبجممةُمفُ
ُالمتمقيُ ُتحفيز ُغايتيا ُاالستدعاءات، ُمف ُجممة ُتثير ُإذ بتأويالتُمتعددة،
ُالوعيُ ُينشئيا ُالتي ُاالفتراضات ُمف ُجممة ُعبر ُلمنّص ُمستمرة لمتابعة

ُُو ُمرارًا، ُالشاعر ُإليو ُيسارع ُالذي ُالنّصي ُبالتثبيت ُالعنوافُالمرتبط يشكؿ
عتبةُالميمةُفيُإثراءُالنّصُبكـُواضحُمفُالتأويالتُعمىُمستوىُالنّصُال

ُالتيُالُيمكفُحضورىاُ ُاألفكار ُمف ُجممة ُلمممة ُإلى ُيسعى ُإذ المطروح،
ُفتظيرُ ُالظنية، ُلممراوغة ُأصاًل ُقابؿ ُزمف ُفي ُاألولى ُلموىمة بسيولة
ُفيُ ُيسيـ ُتفسير ُكؿ ُالمقترحة ُالتفسيرات ُمف ُبحزمة االستنطاقاتُمسرعة
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ُالنّصي.ُُخمؽ ُمفُأركافُالبناء ُميمًا ُأفُتكوفُركنًا ُأخرىُيمكفُليا عتبة
ُ،ُوتكوفُبدايةُلتأويالتُأخرى.(1)فييُتضيءُعتمتو

ويسيـُعنوافُالنّصُاإلبداعيُفيُالكشؼُعفُفضاءاتُالنّصُوىوُ
مفُبابُنتاجُكـُواضحُمفُالعالقاتُالتيُتتفاعؿُفيُإدراجُمتكآتُميمةُ

ُالنّصُ ُبنية ُمف ُجزءًا ُربطوُبوصفو ُالنّصُبغية ُواجية الكبرىُالتيُتتسيد
ُفيُ ُالنّصُفيُكؿُمرة ُقراءة ُإلىُإعادة ُيضطرنا ُما ُوىو ُالّشعري، بالمتف
محاولةُلمبحثُعفُالعالقةُبيفُالعنوافُكعتبةُمنفتحةُإلجالئياُغموضُىذاُ
ُنّصيًاُ المتفُفيُبدايةُكؿُقراءة،ُوالُتمثؿُالعنونةُفيُالديوافُسوىُمفتاحًا

ةُالنّصُالّشعري،ُالُسيماُعنوافُالديوافُالذيُاختارهُالشاعرُمفُموجيًاُلقراء
ُاالختيارُيحمؿُفيُذاتوُداللةُالُيمكفُ عنوافُإحدىُقصائدُالديواف،ُفيذا
تغييبياُفيُقراءتناُليذاُالديواف،ُفكيؼُيكوفُالعنوافُ)التأويؿُالورديُلبياضُ

موفُبيذاُالتشكيؿُالعنوافُوردُبيذاُالتغايرُالموني،ُبؿُبتوظيؼُالُ،الكوكب(؟
الذيُالُيقبؿُإالُالمراوغةُالفكريةُالتيُتحاوؿُخمؽُتأويؿُيستقطبوُالمتمقيُ

ُبكيفيةُخاصة.
وتتعددُعناويفُالقصائدُفيُالديوافُوتموحُأكثرىاُبوجودُخرؽُفيُسنفُ
ُأفُ ُونعتقد ُالعناويف، ُكتابة ُفي ُمعرفيًا ُوكذلؾ ُفكريًا ُعمييا ُالمجمع التوافؽ

ُا ُأف ُإلى ُيعود ُذلؾ ُلمممةُسبب ُفي ُيسرع ُكي ُالقارئ ُتحفيز ُأراد لشاعر
                                                 

مدخؿُلدراسةُالعنوافُالقصصي،ُمحمودُعبدُالوىاب،ُالموسوعةُالصغيرةُينظر:ُثرياُالنّص،ُُُُ(1)
 ُُُ.10ـ،ُص1995ُُ(،ُدارُالشؤوفُالثقافية،ُبغداد،396ُ)
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ُ ُ"وقد ُبداية ُشغمتو ُالتي ُالّشعريُالبعثرة ُالنّص ُفي ُالعنونة ُسياسة تطورت
ُالالفتُعمىُ ُحضورىا ُوقيمة ُالعتبة، ُىذه ُاكتشاؼُإمكانية ُبعد خصوصا

ُالّشعري" ُوالمتف ُالخطاب ُروح ُتنشيط ُفي ُودورىا وصارُُ،(1)رأسُالنّص،
نةُباىتماـُيطرحُمدىُأىميتياُوفؽُنظرةُخاصة،ُالشعراءُيتجيوفُنحوُالعنُو

وقدُ"شاعُاستخداـُالعناويفُالبميغةُشيوعًاُيوشؾُأفُيؤسسُثقافةُنّصوصيةُ
ُالنّصوص" ُدوف ُالعناويف ُتخص ُأصبحُ(2)متميزة ُالشاعر ُعند ُوالعنواف ،

ُمنسجماُمعُالنظاـُالعاـُلمنّص.
ُكانت ُقادربوه، ُصالح ُديواف ُقصائد ُليوُ:وعناويف ُالغريب، ُبنفسج،ُُ) يا

ُقارئةُ ُاالبتساـ، ُمف ُممنوع ُإيياـ، ُتخصُفرويد، ُال ُأحالـ ُمحببة، صفاقة
ُألوىاـُ ُسريع ُجرد ُأزرؽ، ُالفيـ، ُعدـ ُمدونة ُبالغة، ُبرومانتيكية الكؼ،
المخيمة،ُالتأويؿُالورديُلبياضُالكوكب،ُاسمؾ،ُالمشبوىوف(،ُىذهُالعنونةُ

ُ ُتجعؿ ُكونيا ُالنّص ُشفرات ُمف ُجزءا ُتفتح ُيدخؿ ُولديوُالقارئ ُالمتف إلى
ُمفُ ُعددًا ُالمتف ُىذا ُقراءة ُفتتجاوز ُطرحيا، ُالمراد ُالفكرة ُعف تصور
ُترتميُ ُالذي ُالعنواف ُفاعمية ُلوال ُفوقيا ُالمرور ُيمكف ُال ُالتي الخطوات

                                                 
سيمياءُالخطابُالّشعريُمفُالتشكيؿُإلىُالتأويؿ،ُمجموعةُمفُالكتابُوالنقاد،ُُإعدادُوتقديـُُ(1)

دارُُوافُالشعري،ُنافعُحمادُمحمد،بعنوافُانفتاحُالعنُمشاركةُد.ُمحمدُصابرُعبيد،ُقراءةُو
 ُُُ.149ُـ،ُص2010ُُُ–1ُ،2009ُطُُاألردف،ُ–عمافُمجدالويُلمنشرُوالتوزيع،ُ

ُالغذامُ(2) ُعبداهلل ُوالنظرية( ُالنقد ُفي ُ)مقاالت ُاألسئمة ُطثقافة ُجدة، ُاألدبي، ُالنادي ،1ُي،
ُُُُ.51ـ،ُص1992ُ
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ُأوؿُ ُأف ُإلى ُذىبُبعضيـ ف ُوا  ُالقراءة، ُاألولىُلزمف ُالبداية ُعند مدلوالتو
ُ ُالسامع ُأو ُالقارئ ُانتباه ُ"جمب ُىو ُالعنواف ُإلىُوظائؼ ُالشاىد أو

ُ.(1)الموضوع"
ُثانيًا:ُالتكرار:

ُجممةُ ُىما ُجممتيف ُبيف ُالموازنة ُمف ُنوع ُخمؽ ُإلى ُالتكرار يسعى
االبتداءُالتيُتتسيدُبدايةُالجممةُالّشعريةُوجممةُمفسرةُليذهُالجممة،ُالجممةُ
ُفييُجممةُابتدائية،ُأماُالجممةُاألخرىُفييُ األولىُجممةُثابتةُوزنًاُوعددًا

ةُتحاوؿُتفسيرُجممةُاالبتداء،ُفجممةُالتكرارُجممةُنمطيةُلكنياُجممةُخبري
ُتثبيتُ ُتحاوؿ ُجممة ُىي ُالمفّسَرة ُوالجممة ُالّشعري ُالنّص ُلبناء ضرورية
ُالمغويُواألسموبي،ُ ُفيُالوقتُنفسوُتخرجُعفُسياقيا ُاألولىُلكنيا الجممة
ُالتكرارُترىُفيُاإلفصاحُرتابةُعائمةُعمىُالسطحُالشكميُ ُأفُجممة كما
والمضمونيُلمنّص،ُفالُيفمحُالظاىرُالمتداوؿُالمتسيدُفيُخمؽُحافزُولوُ
ُالتيُ ُالمتباينة ُالقراءة ُيسقطُمفُالتشكيؿُسمة ُمما ُلممتمقي، كافُاعتراضيا
تفصحُفيُكثيرُمفُاألحيافُفيُرسـُواجياتُعديدة،ُلذاُكافُصالحُقادربوهُ

وصوُبسيمياءُفيُديوانوُباحثًاُعفُفاعميةُيتوسؿُمفُخاللياُإلىُتركيبُنصُّ
تختزؿُالمعنىُالمنتظرُبمعنىُالُينتميُإلىُأيُبينيةُثابتة،ُبؿُإلىُفضاءُ
مفُاالرتماءاتُالقوليةُتفضيُكؿُواحدةُإلىُأخرىُمفُخالؿُعالمةُتتناوبُ

                                                 
ُياسيفُ(1) ُالبداياتُفيُالنّصُاألدبي(، ُ)فف ُالعامة،ُاالستيالؿ، ُالثقافية ُالشؤوف ُدار ُالنّصير،

 ُُُ.23ُـ،ُص1ُ،1993ُُطُُالعراؽ،ُُ–بغدادُ
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ُتقنيةُ ُإظيار ُيحاوؿ ُالذي ُبالالحتراز ُتسميتيا ُممكف ُبكيفية ُالحضور في
إلحاحُعمىُجيةُىامةُُالنّصُبشكؿُجديدُفيُكؿُمرة.ُوالتكرارُفيُحقيقتو

فيُالعبارةُيعنىُبياُالشاعرُأكثرُمفُعنايتوُبسواىا،ُفالتكرارُيسمطُالضوءُ
ُُ.(1)عمىُنقطةُحساسةُفيُالعبارةُويكشؼُعفُاىتماـُالمتكمـُبيا

ُوالتكرارُمتنوعُعندُصالحُقادربوهُمنو:ُُُ
 تكرار حرف: - أ

ُتركيبُتكراريُ ُفي ُوالالـ ُحرؼُالسيف ُ)اسمؾ( ُقصيدة يتناوبُفي
يطرحُحركةُتنتميُلممستقبؿ،ُفالمستقبميةُالتيُيتبناىاُفيياُسيؿُمفُالدالالتُ
ُالعودةُ ُولعؿُالتواليُالحاصؿُفيوُسمة المتراكمةُوفؽُتشكيؿُيسمحُبذلؾ،
ُقبضُ ُالتي ُالعالقات ُلمجموعة ُالنّصي ُالترابط ُبمنظور ُدائرة ُتشّكؿ التي

ُ:(2)عميياُالشاعرُمنذُالبداية،،ُيقوؿُقادربوهُفيُقصيدةُاسمؾ
ُؾػػػىذاُماُسأفعموُباسم

ُوػػػػػػػػػػػػػػػػػفُأذنػػػػدهُمػػػػػسأش
ُوألقيوُفيُحمبةُالثيراف

ُدةػػػػػػروفُالحاقػػػػػوُالقػػػػػػػػػلتنيش

                                                 
ـ،5ُ،1978ُلعمـُلممالييف،ُبيروت،ُطُينظر:ُقضاياُالشعرُالمعاصر،ُنازؾُالمالئكة،ُدارُاُ(1)

 ُُُ.276صُ
ُافُالتأويؿُالورديُلبياضُالكوكبديُوُ(2) ُ،ُصالحُقادربوه،ُمجمسُالثقافةُالعاـ، ـ،2006ُليبيا،

 ُُُ.64ُ–63ُصُ
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ُسأنقشوُعمىُرماؿُالشاطئ
ُةػػػػػػػػػػةُجائعػػػػػػػػوُموجػػػػػػػػػػػلتمتيم
فُل ُؾػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدثُذلػػػػػػػػػػػـُيحػػػػػػوا 

ُسأمشيُفوقوُبقدميُالمميئةُبالفطر
ُسأكتبوُفيُالمناشيرُالسرية

ُروفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُالمخبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػليمزق
ُسأرسموُعمىُوجوُتمثاؿُزعيـُمتخـ

ُراءػػػػػػػػػػػوُالفقػػػػػػػػػؽُعميػػػػػػػػػػليبص
ُيُؤ ُوالالـ( ُحرفيُ)السيف ُعمىُتكرار ُالتركيبُالقائـ سسُلمعنىُىذا

جديد،ُيبدأُبالسيفُالدالةُعمىُالقربُبخالؼُسوؼُالدالةُعمىُالبعدُالتيُلـُ
ُلمتراخيُ ُتكوف ُأنيا ُذلؾ ُفضالُعف ُسياؽُخطابو، ُتبطؿ ُكونيا يستخدميا

والالـُتسيـُفيُطرحُ(1)الذيُالُمكافُلوُىناُفيُالحركةُالنّصيةُالتيُينشدىا
ؿُأنياُتفسحُالمجاؿُالستقباؿُماُيريدُأفُيقولوُدوفُقطعوُأوُانتياءُمعناه،ُب

ُيوصمو ُأف ُيريد ُما ُيكمؿ ُبػػمعنى ُتسميتو ُممكف ُاالستقباؿ ُىذا )االرتدادُ،
النّصيُبيفُالسيفُوالالـ(،ُفالالـُفيياُتماـُالمعنىُضمفُتقنيةُاالرتدادُالتيُ
ُالتركيبُيضعُجمؿُمفُالتداوالتُضمفُنسؽُقائـُ قاـُالنّصُعمييا،ُوىذا

                                                 
ىػ،2ُ،1359ُالدكف،ُطُ–ي،ُحيدرُآبادينظرُاألشباهُوالنظائرُفيُالنحو،ُجالؿُالديفُالسيوطُُ(1)

ُص2ج/ ُُو274، ُا. ُدار ُالسامرائي، ُصالح ُفاضؿ ُد. ُالنحو، ُمعاني ُط ُعماف، /5ُلفكر،
 ُُُ.22،ُص4ُـ،ُج/2011
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ُبُو ُيوحي ُإذ ُالتوالي، ُمفُعمى ُإزاحتيا ُيريد ُالتي ُالمعاني ُفي ُتقاطر جود
ُالتأويالتُالتيُيمكفُ ُمف ُبسيؿ ُالنّص ُتغرؽ ُالحركة ُوىذه ُمتعددة، مراكز
استنطاقياُوفؽُمقارباتُواضحة.ُفالشدُيسرعُلوُالنيش،ُوالنقشُتتـُداللةُ
حضورهُبالميـ،ُوالكتابةُيمغيياُالتمزيؽ،ُوالرسـُيمحوهُالبصؽ،ُىذهُالمدورةُ

ُتن ُبوابةُالداللية ُجعميا ُالشاعر ُيريد ُالتي ُالمعاني ُمف ُبجممة ُالذاكرة عش
ُ:(1)لنّصو،ُويستمرُالنّصُبيذاُالتشكيؿ

ُوزػػػػػػػػرةُلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسأزرعوُشج
ُوسُوالديدافػػػػػػػػػػرهُالسػػػػلينخ

ُدًاُجميالًُػػسأصنعُمنوُجس
ُدريػػػػذاـُوالجػػػػػػوُالجػػػػػػػػػليأكم
ُاحةُعمىُخدُطفمةوُفيُتفسأدسُ 

ُاتػػػاءُواألميػػػػػػوُاآلبػػػػليمطم
ُسأختارهُنغمةُلياتؼُخموي

ُليجعموُالفقيوُموضوعُخطبتوُالقادمة
ُراًُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريوُنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسأج

ُلترميُالحيواناتُفضالتياُفيو
ـُّينتييُالنّصُبخاتمةُجعمياُالشاعرُمفارقةُ لكؿُماُتواترُفيُالنّصُث

فُدخػػػػػػتًاُفيُجسموُالُيػػػػػػػػـ(ُثابػػػػػػػػمفُاتكاءات،ُفقدُجعؿُمفُ)االس ُؿُػػػغادرهُوا 
                                                 

 ُُُ.69ديوافُ)التأويؿُالورديُلبياضُالكوكب(،ُصالحُقادربوه،ُصُُ(1)
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ُ:(1)القبر
ُؾػػػػػػػػػوُباسمػػػػػػػػػػػػذاُماُسأفعمػػػػػػػػػى

ُسأحشوهُرصاصةُفيُمسدس
ُيػػػػػػػػػػػػوُقمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبوُنحػػػػػػػػػػػػػػػوأص
ُاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُألرتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأطمقُو

ُؾُبيػػػوُاسمػػػػػػػػػػػوىذاُماُسيفعم
ُجرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسينف

ُويوزعُشظاياهُالمئيمةُفيُصدري
ُرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيُالقبػػػػػػػػػػػػػػػفُىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحت
ُيػػػػػػػػًاُداخمػػػػػػػػػػػاُزاؿُمزروعػػػػػػػػػػػػم

ُي.ػػػرُأفريقػػػػػػػػػػذةُساحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكتعوي
ويوظؼُصالحُقادربوهُتكرارُنسؽُتركيبيُآخرُيظيرُفيوُتكرارُ)بؿ(ُ

ُ:(2)(،ُالتيُيقوؿُفييابوتيرةُافضائيةُفيُقصيدةُ)إيياـ
ُصوتُطرقاتُأصابعؾُعمىُخشبةُالخزانة

ُوؽػػػؿُإلىُفػػػػودُمفُأسفػػػػزالؽُالنقػػػوتُانػػػص
ُبؿ

ُصوتُطرقاتُنقودؾُعمىُخشبةُالخزانة
                                                 

 ُُُ.70ديوافُ)التأويؿُالورديُلبياضُالكوكب(،ُصالحُقادربوهُصُُ(1)
 25ُُُصُُالسابؽ:ُ(2)
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ُصوتُانزالؽُأصابعؾُمفُأسفؿُإلىُفوؽ
ُبؿ

ُصوتُطرقاتُالخشبُعمىُنقودُالخزانة
ُوؽػػػػػؾُإلىُفػػػػصوتُانزالؽُأسفؿُأصابع

ُدراؾػػػػػػػػػػػثةُاحتماالتُإللغاءُوىـُاالستثال
ُ.بؿُلإليياـُباإللغاء

إذُيقوـُبحركةُالمفردةُداخؿُتركيبُمتشابو،ُيحاوؿُمفُخاللوُتثبيتُ
ُمقصديتوُ ُمع ُتتماشى ُفيجعميا ُيبتدعيا، ُالتي ُاالحتماالت ُبطريقة المعنى
ُ)بؿ ُوتظير ُباإللغاء(. ُلإليياـ ُ)بؿ ُيقوؿ ُحيف ُالنياية ُفي ُيطرحيا (ُالتي

ُيمنحُ ُأنو ُإال ُمتحققًا ُالتكرار ُكاف ف ُوا  ُالقوؿ، ُعجمة ُيبطئ ُحاجز وكأنيا
ُواإلضرابُ ُالمترقبة. ُالنياية ُتكثيؼُداللة ُخالليا ُمف ُيمكف ُفاعمية القراءة
ُمفُ ُثوابت ُنحو ُيسير ُالمعنى ُجعؿ ُ)بؿ( ُبو ُجاءت ُالذي االنتقالي

ُأفُتنتق ُذلؾُأفُاإلضرابُاالنتقاليُىو" ؿُمفُاالحتماالتُالُإبطاؿُفييا،
ُاألوؿ" ُإبطاؿُالكالـ ُإرادة ُويبدوُأفُ(1)غرضُإلىُغرضُآخرُمعُعدـ ُ ،

ُأبدياُ ُتأجيال ُثمة ُأف ُذلؾ ُمعنى ُألف ُوقراءة، ُتأمؿ ُإلى ُبحاجة ُىنا األمر
ُ.(2)لممعنىُالحقيقيُالُبدُمفُالبحثُعنو

                                                 
 ُُُ.224،ُص3ُمعانيُالنحو،ُد.ُفاضؿُصالحُالسامرائي،ُج/ُ(1)
ُالنقُ(2) ُواإلجراء ُ)التأصيؿ ُالقراءة، ُاستراتيجيات ُإربدينظر: ُالكندي، ُدار ُقطوس، ُبساـ ُ،دي(

 ُُُ.43ـ،ُص1998ُُاألردف،ُ
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 تكرار مفردة:ُ - ب
ُتتكررُمفردةُ ُإذ ُ)ممنوعُاالبتساـ(، ُفيُقصيدة ويظيرُتكرارُالمفردة

عمىُمدارُالقصيدة،ُوىوُأسموبُفيوُمفارقةُأسموبية،ُفالتكرارُجاءُ)رائحة(ُ
مفُاالستيالؿُإلىُالخاتمة،ُكأنوُأرادُلممعنىُالمرادُالدورافُداخؿُالقصيدةُ

ُ:(1)وعدـُاالنقطاع،ُيقوؿُفيُىذهُالقصيدة
ُوخةػػػػػػػػػػػرائحةُفاصولياءُمطب

ُـػػػػػػػػػػػػػػػاءُقديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةُمػػػػػػػػػػػػػػػػرائح
ُرائحةُزنزانةُمجيولةُالنزالء

ُدػػػػػػػػػػوتُبميػػػػػػػػػػػػػػػةُصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرائح
ُرائحةُقطةُصغيرةُمسحوقةُعمىُسكةُحديدُصدئة

ُرائحةُنكتةُالُتقاؿُأماـُالعائمة
ُرائحةُكمبُأعرجُمنتفخُالبطف

ُاريػػػػػػػػػػاـُبخػػػػػػػػػػػػػةُحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرائح
ُةػػػػػػػػػػػػػػػرأةُبمحيػػػػػػػػػػةُامػػػػػػػػػػػػػػػػػػرائح

ُواإليحاءاتُ ُباألقواؿ ُمتخـ ُفضاء ُخمؽ ُإلى ُيسعى ُالتكرار ىذا
ُالتيُ ُاإلنساف ُغربة ُإلى ُتنتمي ُعوالـ ُخمؽ ُيريد ُفالشاعر واإلحاالت،

ُتُتطاردهُأينماُحّؿُأوُارتحؿ،ُفييُليستُمرتبطةُبمكافُأوُزمافُأوُػػأصبح
                                                 

ُُ.27ديوافُ)التأويؿُالورديُلبياضُالكوكب(،ُصالحُقادربوهُصُُ(1)
ُُ 
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ُ:(1)حالةُنفسيةُأوُاجتماعية،ُيقوؿ
ُرائحةُمقيىُمتخؼُعفُالرقابةُالصحية

ُاريرُمفُالعيارُأربعةُوعشريفػػػػػػػرائحةُتق
ُياُأحدػػػػاتُعاميةُالُيستعممػػػػػػػػػػػرائحةُليج

ُرائحةُقوانيفُوضعيةُموضوعةُعمىُالرؼ
ُبػػػػػػػػػػػػوافُطيػػػػػػػػػػػػػػػةُحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةُحديقػػػػػػػػػػػػػػػػػترائح

ُرائحةُطابورُطويؿُجداُأماـُشباؾُفيُمصرؼُمفمس
ُالحافمةُ ُاإلنسافُالعربيُوفؽُحياتو ُمعاناة ُالتواليُالدالليُيرسـ ىذا
ُيومًاُ ُيستطع ُالتيُلـ ُحريتو ُيفقد ُوجعمتو ُالتيُمزقتو ُالعبثية ُمف ُالكـ بيذا

ُأوُحتىُالوصوؿُإلىُإنسانيتوُعمىُأقؿُتقدير. والشاعرُالعربيُُمزاولتيا،
ميماُكافُصادقًاُفيُالبعدُعفُدوامةُالحياة،ُمصرًاُعمىُأفُينأىُبذاتوُعفُ
أيُعاصفةُمتكئًاُعمىُمناعةُنفسيةُذاتُجذورُفمسفيةُفإفُدوامةُالصراعُ
ُالمعاناةُ ُتفرض ُداخمو ُيحدث ُما ُأو ُالعربي ُبالوطف ُتحيط ُالتي الرىيب

ُالمنطقة،ُوت قتحـُكؿُرتائجُالوحدةُواالحتراؽُعمىُأيُإنسافُحيُفيُىذه
ُ.(2)واالنطواء

                                                 
 ُُُ.31ديوافُ)التأويؿُالورديُلبياضُالكوكب(،ُصالحُقادربوه،ُصُُ(1)
ينظر:ُفيُاألدبُالحديثُوالتراثُالعربي)دراساتُنقدية(ُد.ُأنسُداود،ُالمنشأةُالشعبيةُلمنشرُُ(2)

ُ.47صُُليبيا،ُ-طرابمسُوالتوزيعُواإلعالف،
ُُُ 
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ُتكرار جممة:ُ-جػ
ُقصائدُُُُ ُكؿ ُفي ُنّصية ُعتبة ُخمؽ ُإلى ُديوانو ُفي ُقادربوه يسعىُصالح

الديوافُتتناوبُفاعميتياُالدالليةُفيُالظيورُبماُتختزلوُمفُمجمؿُنّصوصوُ
كماُفيُقصيدةُ)الغريب(،ُفيذهُالقصيدةُتنتميُفيُبنائياُإلىُخمؽُمساحةُ

ىُمستوىُىذاُالبناءُأواًل،ُوعمىُمستوىُالربطُالنّصيُثانيًا،ُوذلؾُطويمةُعم
ُالنّصُبعبارةُ مفُخالؿُإحداثُشكؿُفيوُمطاولةُفيُالبناء،ُعفُطريؽُمّد
ثابتة،ُقائمةُعمىُالتكرارُمفُجيةُوعمىُالموازنةُمفُجيةُأخرىُفيُمحاولةُ

يؤديُُمفُالشاعرُطرحُرؤيةُبعيدةُالمدىُفيُمعانيُالنّص،ُفالتكرارُأصبح
وظائؼُأخرىُفيُالنّصُالحديث،ُلـُتكفُواضحةُمفُقبؿُألّنوُالُيستجيبُ
ألطرُمحددةُكالقافيةُالموحدةُوالتفعيالتُالثابتةُالعددُونظاـُالبيتُالّشعريُ

ُُ.(1)ذيُالشطريفُوالمعنىُالمنجزُأوُالمؤديُداخؿُحدودُالبيتُالواحد
ُ:(2)ففيُقصيدةُالغريبُالتيُيقوؿُفيياُُُ

ُيُتمتؼُحولوُمداخؿُالشوارعالغريبُالذ
ُالغريبُالذيُتمتؼُحولوُأبواؽُالعرباتُالباردة
ُالغريبُالذيُتمتؼُحولوُواجياتُالفنادؽ
ُالغريبُالذيُتمتؼُحولوُصائداتُالعابريف

                                                 
(1)ُُ ُعماف ،ُ ُالشروؽ ُدار ُالصكر، ُحاتـ ُالشعر، ُوقائية ُدراساتُفي ُالذاتُ، ُكتابة ُ–ينظر:

 ُُُ.78ـ،ُص1ُُ،1991األردف،ُط
 ُُُ.9ديوافُ)التأويؿُالورديُلبياضُالكوكب(،ُصالحُقادربوه،ُصُ(2)
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ُالغريبُالذيُتمتؼُحولوُالنظراتُالقاسية
ُالغريبُالذيُتمتؼُحولوُاألصواتُالمقميةُعمىُنارُنابية

ُالقططُعندماُيأكؿُالغريبُالذيُتمتؼُحولو
ُبالنوـ ُ.والبعوضُإذاُىـّ

ُلنسؽُتراتبيُ ُإعادة ُ)الغريبُالذيُتمتؼُحولو( ُأفُتكرارُجممة نجد
ُفالمرتكزاتُ ُشطر، ُفيُكؿ ُصداه ُيظير ُتكثيؼُداللي ُفيو معكوسُالبنية
التيُطرحياُتنتميُلمغريبُبشكؿُأوُبآخر،ُالذيُيجدُنفسوُواقعًاُفيُفضاءُ

ُأبوا ُصائداتُمفتوحُ)مداخؿُالشوارع، ُواجياتُالفنادؽ، ؽُالعرباتُالباردة،
العابريف،ُاألصواتُالمقميةُعمىُنارُنابية،ُالقططُعندماُتأكؿ،ُالبعوضُإذاُ
ُبالنوـ(،ُوكأنوُيريدُأفُيحيؿُالغريبُإلىُعالـُعاـُيشترؾُفيوُالغريبُ ىـّ
ُالغريبُ ُعمى ُ)غربتو( ُمعاناتو ُيسقط ُالشاعر ُوكأف ُ)الالغريب( ُغيره مع

ُعب ُندرؾ ُوليسُالذي ُ)قادربوه( ُنفسو ُالشاعر ُغربة ُأنيا ُالواعية ُالقراءة ر
الغريب،ُوكأفُبالشاعرُيريدُأفُيقوؿ:ُنحفُالغرباءُفيُوطفُفيوُكؿُىذهُ
ُالشاعرُىذاُ األشياءُالتيُتمتؼُحوؿُالغريبُأيُتمتؼُحولنا،ُولكيُيؤكد
المعنى،ُيستمرُفيُتأكيدُغربةُالغريبُعبرُممارسةُلعبةُالتكرارُوالتوازي،ُ

ُحيثُنكتشؼُأفُالغريبُليسُوى ُالقصيدة، ُنممسوُبوضوحُفيُنياية وُما
ُ:(1)بتمؾُالدرجةُمفُالغربةُالتيُيعانيياُالشاعرُنفسوُفيُوطنو،ُحيثُيقوؿ

ُالغريبُالذيُتمتؼُحولوُأوامرُالعسس
                                                 

 ُُُ.10ديوافُ)التأويؿُالورديُلبياضُالكوكب(،ُصالحُقادربوه،ُصُُ(1)
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ُيـػػبأفُيغربُعفُوجوى
ُالغريبُالذيُتمتؼُحولوُالذكرياتُالطيبةُبالُىوادة

ُالعيشُالجديدةُالغريبُالذيُتمتؼُحولوُسبؿ
ُالغريبُالذيُتمتؼُحولوُأغنياتُشرسةُلكنياُمؤثرة

ُالغريبُالذيُتمتؼُحولوُكربطةُعنقوُالبالية
ُالغريبُالذيُيمتؼُحولوُكؿُىؤالء

ُليسُغريباُإلىُىذاُالحدُ!!
إفُقصيدةُالغريبُكاممةُفيياُجممةُمفُاالنتظاراتُالتيُتحقؽُمنياُ

ُالمتخ ُالنّصي ُالتتبع ُمستوى ُعمى ُالنّصُالكثير ُرفد ُإذ ُواضح، ُبتكرار ـ
باستشعاراتُواضحة،ُولـُينتـُالتكرارُفيُالنّصُالّشعريُالعربيُإلىُنسؽُ
ُالتكرارُ ُكاف ذا ُ"وا  ُتعانيو ُوما ُإلىُتبايفُيرتبطُبالنفسُاإلنسانية ُبؿ ثابت،
التراثيُييدؼُإلىُإيقاعُخطابيُمتوجوُإلىُالخارجُفإفُالتكرارُالحديثُينزعُ

ُ.(1)يُسيكولوجي"إلىُإبرازُإيقاعُدرام
 ثالثًا: المون:

يبدوُأفُاختيارُاأللوافُفيوُزحزحةُألفكارُتتدلىُمفُشجرةُالواقعُالتيُ
يتبناىاُالكثيرُوفؽُمقترباتيـُالفكرية،ُفالشاعرُيريدُأفُيخمؽُتضادُنّصي،ُ
ُاالنزياحاتُ ُخالليا ُمف ُيعمف ُجديدة ُحدود ُإلى ُاالفتراضية ُالحدود يتجاوز

                                                 
ُقُرُ(1) ُالشعر، ُاالسكندرية،ُلغة ُالمعارؼ، ُمنشأة ُعيد، ُرجاء ُالحديث، ُالعربي ُالشعر ُفي اءة

 ُُ.60ص
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جديديةُالجديدة،ُوالشاعرُصالحُقادربوهُيعمؽُأفكارهُالمطموبةُوفؽُالنظرةُالت
فيُمكافُبعيدُعفُالتربةُاألولىُالتيُيريدُأفُيغيرىاُأوُحتىُأفُيعيدىا،ُ
ُالحضور،ُ ُعفُالماضيُالمرتميُفيُأحضافُواضحة ُالمغايرة وفيُنظرتو
ُالمتفؽُ ُاألصوؿ ُمف ُقريبة ُمحايثة، ُنظرة ُوفؽ ُيريده ُما ُيستعيد ُنراه لذلؾ

سُبطريقةُمباغتو،ُبؿُمفُخالؿُطريقةُقائمةُعمىُاستدراجُعمييا،ُلكفُلي
جممةُمفُالتكيناتُالتيُيعترؼُبياُالجميعُوبصيغتياُالمعيودة،ُدوفُتغييرُ

ُوربماُالبقاءُعمىُالمالمحُاألولى.
يطرؽُالموفُأبوابُالديوافُبقوةُيترددُصداىاُفيُمواضعُميمة،ُالُسيماُُُُ

مفُخاللوُبدايةُالتحديثُالذيُيريدُبثوُعتبةُالديواف،ُوىوُالعنواف،ُإذُيحمؿُ
فيُالديواف،ُ)التأويؿُالورديُلبياضُالكوكب(،ُوالموفُالُيصبحُفيُالنّصُ

نماُيتنزؿُليصبحُدااًلُأوُعالمةُأوُشيءُآخر،ُالّشعريُذاُم دلوؿُعادي،ُوا 
ُعالمةُ ُاألحياف ُبعض ُفي ُيغدو نما ُوا  ُفحسب، ُلغوية ُعالمة ُيكوف وال
ُإلىُ ُتتحوؿ ُمتشابكة ُصور ُمف ُالقصيدة ُتتشكؿ ُعندما ُوبخاصة أيقونية،

ُ.(1)أيقوناتُتحمؿُمعياُاإلثارةُوتستدعيُالقراءة
فسج(ُكمرتكزُميـُيستعيفُفيوُالشاعرُويظيرُالموفُفيُقصيدةُ)ليوُياُبنُُُ

فيُخطابو،ُفيوُيمثؿُخطًاُموازيًاُبجانبُالشعرُففيوُتتجمىُبالغةُالطبيعةُ
ُكمياُ ُالمعنى، ُكدؼء ُاإليقاع، ُكدؼء ُالموف ُدؼء ُإف ُالمتجددة" ومعانييا

                                                 
طُُـ،2011ُُالكويت،ُينظر:ُآلياتُالتأويؿُالسيميائي،ُد.ُمحمدُموسىُربابعة،ُمكتبةُآفاؽ،ُ(1)

 .85،ُص1ُ
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تخمؽُفيُالعمؿُالفنيُطاقةُخاصة،ُوتؤسسُصورةُجديدةُوجميمة،ُوتكوفُ
ُمدلوالت ُذات ُمميزة، ُطاقة ُجديد"ُليا ُقالب ُفي ُتصبيا وينتقؿُُ(1)متغيرة،

ُ:(2)التشكيؿُالمونيُمفُالعنوافُإلىُاالستيالؿ
ُليسُبإمكافُالنّصُدائمًاُأفُيفخخُالبياض

ُوفػػػػػػػػػػػػػػػػػػةُلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػدورةُالشيريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبال
ُفُالزرقةػػػػػػػػػػػػػػػوليسُبإمكانناُأفُنخم

ُةُتتحدثُعفُالبحرفيُمائةُصفح
ُؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيُالبمػػػػػػػػػػػػػورطُفػػػػػػػػػماُلـُنت

ُالمبفُقدُيكوفُأشدُبياضًاُمفُتوردُخديُالبقرة
ُلكننيُأميؿُإلىُتصديؽُدىشةُالرعاةُوأشكؾُفيُالعصا

ُرغـُأنياُتحيؿُعمىُالذيؿ
ُ ُالسريالية ُالتعبيرات ُمف ُنّصوصُقادربوه ُتخمو ُأفُوال ُيحاوؿ التي

ُالتنقالتُالمونيةُسمحتُلمنّصُبالتخميُ ُأفُىذه ُكما ُفيُقصائده، يضمنيا
ُتقمباتُ ُإجراء ُعميو ُيحتـ ُالذي ُلمطرح ُاسترضاء ُالموني ُالثبات ُفكرة عف
ُالواقعُ ُحقائؽ ُأف" ُويبدو ُمطموبة، ُتعبيرية ُبمديات ُالنّص ُأعتاب تطرؽ

فيُالعمؿُالفنيُإالُُالموضوعية،ُوحقائؽُالفنافُالنفسيةُوالروحيةُالُتنعكس

                                                 
دُإيقاعُاألزرؽُواألحمرُفيُموسيقىُالقصيدةُالجديدة،ُعبدُالعزيزُالمقالح،ُمجمةُالمعرفةُالعدُ(1)

 .284ـ،ُص1985ُُاألردف،ُ،10ُُ–9ُ،ُالسنةُالرابعةُوالعشريفُشيري2/3ُ
 ُُُ.11ديوافُ)التأويؿُالورديُلبياضُالكوكب(،ُصالحُقادربوهُصُُ(2)
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ُالتيُ(1)مشّكمة" ُالخطاب ُقاعدة ُجعمو ُإذ ُالتواصؿ، ُبداية ُوالبياضُكاف ،
سيترتبُمفُبعدىاُحضورُبقيةُاأللوافُبتقنيةُتشمؿُالتناوبُواإلعادة،ُفقدُ
ُحسبُتميزُاأللوافُ ُالموفُاألسود ُبعد ُالثانية "احتؿُالموفُاألبيضُالمرتبة

ُاأل ُمف ُويعتبر ُالمختمفة، ُالشعوب ُالشعورُعند ُتثير ُالتي ُالباردة لواف
ُفيُ(2)باليدوء" ُحضورىا ُتوارد ُالتي ُالقداسة ُسمة ُعف ُيبتعد ُال ُأنو ُكما ،

طقوسُالرومافُوالفراعنة،ُوماُيرمزُلممسيحُبيذاُالموفُلمداللةُعمىُالصفاءُ
ُ)كنايةُعفُ(3)والنقاءُوالخموُمفُالدنس .ُوالدورةُالشيريةُلموفُالتيُابتدعيا

ُت ُلـ ُاألحمر( ُاألحمرُالموف ُالموف ُإظيار ُتحمميا ُقدر ُالموني ُالتعدد حمؿ
ُالموفُاألحمرُفيُجممةُ ُتستقرُداللة ُولـ ُ)يفخخ(، الذيُيحوـُحوؿُمفردة
التشكيالتُالحياتية،ُإذُتناوبتُفيُاإلسياـُالنّصيُكفاعميةُتقتربُمفُإجراءُ
مفاضمةُفيُجممةُمفُالمقارباتُالحياتية،ُثـُيربطُالزرقةُباإلحساسُحيفُ

لموفُمفُحاسةُالبصر،ُويجعموُمنتمياُلمجانبُالماديُوىذهُاسقاطةُيسقطُا
أرادُمنياُزحزحةُالثابتُوجرهُنحوُالمتحوؿ،ُويضاؼُإلىُذلؾُبياضُالمبفُ
الذيُأغدؽُعميوُبياضًاُينازعُتوردُخديُالبقرةُفيُحركةُفيياُإزاحةُالثابتُ

ُكيُيطرؽُبوابةُاالستبطاءُالذىنيُلمناظر.

                                                 
ُنموذجاُ،التواصؿُ(1) ُالمعتز ُ ُابف ُالشعر ُفي ُالموف ُعنابجمالية ُجامعة ُنافع، ُالفتاح ُعبد ةُ،

ُاالجتماعية،ُعددُُالجزائر،ُمجمة  ُُُ.125ـ،ُص4ُ،1999ُالعمـو
ُ.85ـ،ُص1985ُصريةُلمكتاب،ُالقاىرة،ُاإلضاءةُالمسرحية،ُشكريُعبدُالوىاب،ُالييئةُالمُ(2)
 ُُ.163ـ،ُص2ُ،1997ُُ:ُالمغةُوالموف،ُأحمدُمختارُعمر،ُعمـُالكتب،ُالقاىرة،ُطُينظرُُ(3)
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)قارئةُالكؼ(ُبطريقةُتتناغـُمعُثيمةُالنّص،ُُويتعددُالموفُفيُقصيدة
ُ:(1)حيفُيقوؿُقادربوه

ُفقطُؼػػػػػػأركفُلقارئةُالكُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُألنياُتجيدُانتقاءُحميتيا

ُتقرأ:ُأيامؾُحمراء،ُوخضراءُوصفراءُوسوداء
ُحمراءُوخضراءُوصفراءُوسوداءُأقرأ:

ُتقرأ:ُستبرؽُمثؿُضحكةُفيُمأتـ
ُنعـ
ُتبرؽ

ُمعُمثؿُنجمةُتخطئوُالمراصدستم
ىذاُالتواترُالمونيُىوُتجمياتُاإلنسافُفيُالحياةُمفُخالؿُالظروؼُ
التيُتحيطُبو،ُفكؿُلوفُمفُىذهُاأللوافُفيوُثباتُتأويميُأوُرمزُلوُاتفاؽُ
ُواألخضرُ ُمثاًل، ُحصوليا ُيياب ُالتي ُالعظاـ ُلألمور ُفاألحمر جمعي،

ُلمتوتر ُواألصفر ُالرغيد، ُوالعيش ُباعثًاُُلالستقرار ُيكوف ُأف ُيمكف الذي
ُلممشاكؿ،ُواألسودُالذيُيعانؽُالحزفُوفؽُرمزيةُالتوارثُالحاصمة.

ُنحوُ ُجّرنا ُيحاوؿ ُ)أزرؽ( ُالعنواف ُفمف ُلموف ُقصيدة ُالشاعر ويفرد
إذُُتخوـُنحسبياُالبداية،ُلكفُسرعافُماُنجدىاُنيايةُالمطاؼُالذيُنتوسمو،

ُ:(1)يقوؿ
                                                 

 ُُُ.33ديوافُ)التأويؿُالورديُلبياضُالكوكب(،ُصالحُقادربوه،ُصُُ(1)
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ُالموف
ُاةػػػػػػػػػػػػػػفُبالفرشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوءُظػػػػػػػػػػػػػػػػس

ُفاضربُيدُالبياضُبيدُالتأويؿ
ُةُمسمارػػػػػػػػػػػػػػػػػليسُثمةُإالُبالى

ُوحائطُلسانوُأطوؿُمفُأذنيو
ُاةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةُفرشػػػػػػػػػػػػؿُالبييمػػػػػػػػػػػػػػػذي

ُوالدىشةُاحمرارُفيُالمكافُالخطأ
ُدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفُبميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـُلالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالع

ُوعيوفُالعرباتُمغطاةُبرجفةُغارةُليمية
ُالتشكيالتُ ُمف ُكثير ُعمى ُاالعتراضية ُفمسفتو ُقادربوه يستعرض
ُعمىُ الحياتية،ُفيوظؼُالموفُكتقنيةُتطرحُجممةُمفُالمقوالتُالتيُيتبناىا

ُالتقاطرُ المونيُبموفُالُأصؿُلوُمستوىُالتحوؿُالذيُينشده،ُثـُيختـُىذا
ُىذاُ ُلوفُبميد، ُالعالـ ُبقولو: ُفيطرحُانزياحو وفؽُالمرجعياتُالمتفؽُعمييا،
ُلوحةُ ُفيُرسـ ُيسيـ ُأف ُالذيُيمكف ُالتصور ُفييا ُالتيُيرى وفؽُطريقتو

ُحاضرةُعفُالواقعُالمعيش.
 رابعًا: المفارقة:

ُمعنىُرُيكوفُالػي،ُأوُطريقةُمفُطرائؽُالتعبيػػالمفارقةُىيُ"نمطُكالم
                                                                                                              

ُُ.45التأويؿُالورديُلبياضُالكوكب(،ُصالحُقادربوه،ُصُديوافُ)ُ(1)
ُُ 
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ُالظاىر" ُلممعنى ُمخالفًا ُأو ُالمفارقةُ(1)مناقضًا ُبتقنية ُيستعيف ُوالشاعر ،
كوسيمةُبالغيةُإلثراءُشعريةُالنّصُالذيُتردُفيو،ُوإلحداثُأبمغُاألثرُفيُ
المتمقيُبأقؿُوسيمةُتعبيريةُممكنة،ُودوفُأفُيجعؿُمفُنّصوُبناًءُقائمًاُعمىُ

نماُيحرؾُجزءًاُ.ُكماُأفُ"الشعرُالُيعبرُعفُاأل(2)المفارقة شياءُوالواقع،ُوا 
ُفميسُ ُليسُمعروفًا، ُإلىُما ُويشير ُيوقظُقوىُخفية، ُأو ُالكوف، ُمف غ ْفاًل

ُ.(3)الشعرُتعبيرًا؛ُإّنوُتأسيس"
المفارقةُالتيُعمدُإليياُقادربوهُفيُمجمؿُديوانوُىيُنوعُمفُالتكنيؾُُو

ُالتناقضات ُمف ُجممة ُإلبراز ُالمعاصر ُالشاعر ُإليو ُالذيُيمجأ التيُُالفني
ُنوعُمفُالتناقض ُتشكؿُالمفارقةُ(4)تكوفُبيفُطرفيفُمتقابميفُبينيما ُوقد ،

ُىيُ ُإذ ُفيُخطابُالناس، ُمفُالخطابُالذيُيحمؿُقصديوُواضحة نوعًا
ُأفالطوف، ُاليوناني ُالفيمسوؼ ُالناعـُُعند ُ"األسموب ُتعني ُجميوريتو في

ُالناس" ُيستخفو ُالذي ُالمغاي(5)اليادئ ُمف ُنوع ُفيو ُاألسموب ُىذا ُالتيُ، رة

                                                 
،1ُعماف،ُطُ–المفارقةُواألدبُ)دراساتُفيُالنظريةُوالتطبيؽ(ُد.ُخالدُسميماف،ُدارُالشروؽُُ(1)

 ُُُ.26ـ،ُص1999ُُ
 ُُُُ.51ينظرُ:ُالمصدرُنفسوُصُُ(2)
بيروت،،ُطُُ-دارُاآلدابسياسةُالشعر،ُ)ُدراساتُفيُالّشعريةُالعربيةُالمعاصرة(،أدونيس،ُُ(3)

 ُُُ.80ُ-79ـ،ُص2ُ1996ُُ
ُالقاىرة،ُطُُ(4) ُمكتبةُاآلداب، ُعميُعشريُزايد، ُالحديثة، ُالعربية ،1ُينظر:ُعفُبناءُالقصيدة

 ُُُ.147ـ،ص2008ُُ
ُالمفارقةُوُوصفاتيا،ُد.سي.ُميويؾ،ُترجمةُ:ُعبدُالواحدُلؤلؤة،ُدارُالمأموفُلمترجمةُوالنشر،ُُ(5)
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تجعؿُالنّصُيدورُفيُأروقةُجديدةُتفيضُبالمعنىُدوفُالنظرُإلىُالوضعُ
ُالمعجميُالذيُيحددُالمعنىُالمتوارث.

وتظيرُالمفارقةُفيُنّصوصُقادربوهُضمفُسياؽُيتسـُبرؤيةُبعيدةُ
ُتبدأُ ُإذ ُ)اسمؾ(، ُبتكرارُحرفيُكقصيدة المدىُعمىُمستوىُالنّصُالمتخـ

عمىُخمخمةُتوقعُالقارئُبماُسيقوـُبوُالشاعرُُالقصيدةُبانفتاحُتعريفيُيقـو
ليذاُاالسـ،ُحيثُيفاجئُالقارئُبعكسُماُكافُيتوقعُمماُيجبُأفُيقوـُبوُ
الشاعرُباسـُحبيبتو،ُفيظيرُالنّصُوكأنوُأشبوُبسيؿُمفُاالنتقاماتُالمخبأةُ

ُ:(1)لعدوُالُمثيؿُلو،ُحيثُيقوؿ
ُؾػػػػػػػػػػوُباسمػػػػػػػػذاُماُسأفعمػػػػػػػػػػى

ُودُحديديػػػػػػػػسأعمقوُعمىُعم
ُاءػػػػػردُفيُالشتػػػػػػػوُالبػػػػػػػليصعق
ُاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُكعكػػػػػػػػػػعُمنػػػػػػػػػػسأصن

ُلتمضغوُأسنافُنّصؼُمتسوسة
ُؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػىُطبػػػػػػػػػػػتوُعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػسأكتب

ُليدقوُالمجذوبوفُبأيدييـُوعصييـ
ولعؿُالمفارقةُالتيُحممتياُالقصيدةُىيُمفُبابُإيجادُسعةُفيُالمدىُُُُ

ُغرسُسمتيُ ُتحاوؿ ُوالتي ُالنّصوصُاإلبداعية، ُإليو ُتسعى ُالذي الداللي
                                                                                                              

 ُُُ.27ـ،ُص2ُ،1987ُُبغداد،ُطُ=ُ
 ُُُ.65ديوافُ)التأويؿُالورديُلبياضُالكوكب(،ُصالحُقادربوه،ُصُُ(1)
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ُواالستنطاؽُ)لمنّص(،ُكيُتسحبُالقارئُنحوُ اإلحالةُ)إلىُالشاعرُنفسو(
ُذلؾُأفُ ُالرمز، ُنوعُمف ُىنا ُالمفارقة ُوكأف ُاألوؿ، ُعفُحسو ُبعيده تخوـ

ُمستوييف:"ُلرمزا ُيستمـز ُلفظي ُتأخذُُتركيب ُالتي ُالحسية ُالصور مستوى
ُالصورُ ُبيذه ُإلييا ُترمز ُالتي ُالمعنوية ُالحاالت ُومستوى ُلمرمز، قالبًا

وىذاُمفُبابُسحبُالمخيمةُنحوُمتابعةُمتشكمةُومتسائمةُغيرُُ.(1)الحسية"
ُ ُالقارئ ُيفمت ُقد ُفالتراخي ُالمراوغ، ُالنّص ُظاىرة ُحوؿ ُلمتوقؼ مفُقابمة

الالحؽُبيذهُالمراوغة،ُفالُمكافُلوُوفؽُالتصورُاآلنيُلقراءةُالنّص،ُكونوُ
يغمؽُبابُاالفتراضُالمنتميُإلىُالرمزُالذيُيختزؿُالكثيرُمفُاألطروحاتُ

ُ.(2)المطموبةُفيُالنّصُالّشعري
وتنبريُالمفارقةُفيُقصيدةُ)الغريب(ُكأسموبُيبددُجممةُالمتراكماتُ

ب،ُفكؿُماُتشكؿُمنوُالنّصُحوؿُوسـُالغريبُلـُالمتوارثةُحوؿُمعنىُالغري
ُأفُ ُيمكف ُوبما ُلمشاعر، ُوعي ُىو ُما ُبقدر ُقولية، ُاعتباطية ُفيو ُأمرًا يكف
تحققوُالمفارقةُكأسموبُلغويُمفُخمؽُحالةُمفُالتعبيرُالذاتيُعبرُإسقاطوُ

ُالؿُالنّصيُفييػػػةُاالستػػػػػػرُمفُبدايػػػػػػغيُكؿُماُتواتػػػػػماُيمػػػػػر،ُومػػػػػػعمىُاآلخ
                                                 

(1)ُُ ُأحمد، ُفتوح ُمحمد ُالمعاصر، ُالشعر ُفي ُوالرمزية ُالرمز ُالقاىرة، ُالمعارؼ، ـ،1969ُدار
 ُُُُ.202ص

ُينظر:ُالمفارقةُفيُالقصُالعربيُالمعاصر،ُسيزاُقاسـ،ُمجمةُفصوؿ،ُالمجمدُالثاني،ُالعددُ(2)
ُُُ.143ـ،ُص1982ُُفبراير،ُمارس،ُُ-الثاني،ُيناير

ُ
ُ 
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ُ:(1)قولو
ُوارعػػػػػػالغريبُالذيُتمتؼُحولوُمداخؿُالش

ُالغريبُالذيُتمتؼُحولوُأبواؽُالعرباتُالباردة
ُالغريبُالذيُتمتؼُحولوُواجياتُالفنادؽ
ُالغريبُالذيُتمتؼُحولوُصائداتُالعابريف
ُالغريبُالذيُتمتؼُحولوُالنظراتُالقاسية

يطرحُالمفارقةُبشكؿُفيوُبيافُاألسموبُُفكانتُالنيايةُبيذاُالتشكيؿُالذيُُُ
ُ:(2)المقصود

 الغريبُالذيُيمتؼُحولوُكؿُىؤالء
ُ!!ليسُغريباُإلىُىذاُالحد

ُالتيُ ُبالصفات ُالمختومة ُالشاعر ُمتوالية ُالغريبُوفؽ ُىو ُمف إذف
انتمتُإلىُمتواليةُلغويةُوأسموبيةُتمؼُالغريبُحولياُدوفُأفُتحاصرهُأوُ

ُي ُإذُسرعافُما ُليقعُىوُداخؿُىذاُتسجنوُداخمو، فؾُالشاعرُأسرُغريبو،
ُغربةُ ُال ُالشاعر ُبغربة ُاإلحساس ُيمنحنا ُما ُوىو ُالغربة، ُوىذه األسر

ُالغريب.
ُة:ُوجيًا،ُوتاريخًا،ُومكانًا،ُيولدُبنيةُلغويةُخاصةُػػػإفُاإلحساسُبالغرب

                                                 
 ُُُ.9ديوافُ)التأويؿُالورديُلبياضُالكوكب(،ُصالحُقادربوه،ُصُُ(1)
ُُُُ.10السابؽ:ُصُ(2)
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ُ.(1)قابمةُلمتوليداتُوقدُتكررُنفسيا
ُ ُ)ممنوعُاالبتساـ( ُقصيدة ُقادربوه ُصالح ُالبابُويختـ ُجعميا بمفارقة

ُ:(2)األخيرُالذيُي وصدُأماـُالقارئ
ُرائحةُنقاطُثالثُأضعياُنيايةُالسطرُاألخيرُمفُقصيدة

ُعامودُ..ُأي
ُرائحةُمتمؽُغبي

ُينتبوُلماُأقوؿُ....ُثـُيبتسـ
وىيُمفارقةُأحدثتُنوعًاُمفُالنكتةُاألسموبيةُالتيُتجعؿُالقارئُيعيدُ

ُإل ُيصؿ ُكي ُثانية، ُمرة ُالنّص ُعفُنتاج ُليبحث ُلكف ُالقصيدة، ُنياية ى
ُمقصديةُالشاعرُالتيُأرادُترسيخياُوفؽُرؤيةُمتناوبةُتنتميُلمقارئ.

 الخاتمة
ُلديوافُالشاعرُصالحُقادربوهُأفُىناؾُثمةُ ُمفُخالؿُقراءتنا وجدنا
ُفقدُاستطاعُأفُ إزاحةُواعيةُلألساليبُالتيُتسيدتُوفؽُتنظيراتُتقميدية،

مماُُ،شكيالُفيوُجممةُمفُاالفتراقاتُاألسموبيةيبمورُلقصيدةُالنثرُولنفسوُت
ُجديداًُ ُحضورًا ُإليوُُ،اكتسبت ُيسعى ُالذي ُالنّصي ُالتحديث ُسمات يحمؿ

ُالشعراءُالمجددوف.
                                                 

ُالنّص،ُ(1) ُمنزلة ُكتابُالمنزالت، ُالكبيسيُينظر: ُطراد ُالعامة ُدارُالشؤوفُالثقافية بغداد،ُُ–،
 ُُُ.44،ُص2ُـ،ُج/1995ُ

 ُُُ.32بوه،ُُصُلتأويؿُالورديُلبياضُالكوكب(،ُصالحُقادرديوافُ)اُ(2)
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