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 كام كشـف. وكشـف الربغوثي عىل قدرة فائقة يف تشـكيله املوسـيقي بسـبب اإلغراب والتجديد يف موسـيقاه.واجلدة التي جعلت املتلقي يتفاعل معها
. وتطبيقه على اإلبداع احلديث،البحـث عـن أمهيـة التراث النقدي القديم لإلفادة مـن املحتوى العلمي والنقدي الذي يسـهم يف تطوير نظريـة األدب
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املقدمة:

نقادنـا القدمـاء أمثـال حـازم القرطاجني جديـر بإلقاء
الضـوء عليـه ودراسـتهَّ ،
واملطلـع على األصـول الفنيـة

ولـد حـازم بـن حممـد بـن احلسـن األلـويس يف

التـي اعتمدهـا القرطاجنـي يف املنهـاج يـدرك أنـه سـار
على درب نقـاد العربيـة ،أمثـال اجلاحـظ واجلرجـاين؛
حيـث بينـوا أمهية احلفـظ والرواية واالسـتعداد الفطري
يبين
والطبـع (عبداللطيـف 2009،م) .والقرطاجنـي ّ
أمهيـة ذلك بقولـه« :النظم صناعـة آلتها الطبـع ،والطبع

قرطاجنـة ،نشـأ نشـأة علمية؛ أتقـن علـوم العربية ،قال
عنـه أبـو حيـان« :كان أوحـد زمانـه يف النظـم ،والنثر،
والنحـو  ،واللغـة ،والعـروض ،وعلـم البيـان» (أبـو

حيـان 1420 ،هــ ،ج ،1:ص ،)107 :أخـذ نصيبـا

مـن العلـوم اإلغريقيـة ،و يعـد حـازم القرطاجنـي من

هو اسـتكامل للنفس يف فهـم أرسار الكالم ،والبصرية يف
املذاهـب واألغراض التي من شـأن الكالم الشـعري أن
ينحـو بـه نحوها  ،فـإذا أحاطـت بذلك ً
علما قويت عىل
ً
عملا « (عبداللطيـف2009 ،م،
صـوغ الكالم بحسـبه
ص ،)99 :ويف إلقائنـا الضـوء على آرائـه وتطبيقها عىل
مـا جـادت بـه قرحيـة الشـاعر متيـم الربغوثـي يقـوي
يف الـذات املتلقيـة القـدرة على صـوغ الـكالم أو تلقيـه
بفاعليـة أكثـر .وتربز أمهيتهـا – أيضا -يف إحيـاء ُّ
التاث
وعيـةَ ،
مية للوقـوف عىل
وك َّ
ومـا حـواه مـن إضافـات َن َّ
والعلميـة ،ومعرفـة مناهـج
يشء مـن النظـرات النقديـة
َّ
نقادنـا العـرب يف نقد الشـعر.

النقـاد الذيـن مل يكـن ذوقهـم انطباع ًيـا ،بـل اعتمـد

املنطـق والفلسـفة يف أحكامـه لتأثـره بأرسـطو وابـن

سـينا وغريمها  ،واسـتطاع هبـذا املنهج أن يقنن الشـعر،
ويطوعـه للتجويـد مـن خلال القوانين التي َّنبـه إليها
ِّ

الناقـد واملبـدع ،ومـن العنـارص التـي اهتـم هبـا حـازم
القرطاجنـي قانـون اإلغـراب والتعجيـب .ويف هـذه

الدراسـة سـوف أبين دور التعجيـب واإلغـراب
مطب ًقـا
يف الصـــورة ،ودوره يف اإليقـاع املوسـيقيَّ ،

على قصيـدة (يف القـدس) لتميـم الربغوثـي الـذي
ولـد بالقاهـرة عـام 1977م  ،والـده الشـاعر مريـد
الربغوثـي ، ،تنوعـت كتبـه يف النظريـة السياسـية منها:

الدراسات السابقة:
الدراسـات التـي اهتمت بــ (منهاج البلغـاء ورساج
األدبـاء) للقرطاجنـي كثيرة ،ومنها:
 - 1اجلانب العرويض عند حازم القرطاجني ( ،أمحد
اهليب1408 ،هـ).
 - 2املتلقي يف منهاج البلغاء ورساج األدباء(،تسعديت
فوراري 2008 ،م).
 - 3نظرية املعنى عند حازم القرطاجني( ،فاطمة

(األمـة والدولـة) ،ولـه دواويـن مطبوعـة منهـا ديوان

(مقـام عـراق)  ،وديـوان(يف القـدس) .
أمهية الدراسة:

تكمـن أمهيـة الدراسـة يف دور الصـورة واإليقـاع

يف العمليـة الشـعرية ودور اإلغـراب والتعجيـب
يف إبرازمهـا وإخراجهما ،إضافـة إىل رضورة قـراءة
الصـورة يف التراث القديـم ،فما وصل إلينـا من جهود

الوهيبي 2002 ،م ).
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نقصـد باملنهـج االسـتقرائي مجع املـادة التـي تناول
فيهـا القرطاجنـي قانـون اإلغـراب والتعجيـب يف
الصـورة واإليقـاع ،وكذلـك تتبـع األمثلـة اجلزئيـة يف
قصيـدة (يف القـدس)؛ بغيـة الوصـول إىل قواعـد كلية،
وإخضاعهـا لدراسـتنا ،وإضافـة إىل ذلـك سـنعتمد
على املنهـج التحليلي لتتبـع املـادة النقديـة التـي قمنـا
باسـتقرائها مـن (منهـاج البلغـاء ورساج األدبـاء)

أبومحيدة1426 ،هـ) ، .وقد اطلعت عىل بعض

هذه الدراسات ،ومل أجد دراسة تطبيقية خصصت

لقانون اإلغراب والتعجيب عىل النحو الذي
أنتهجه يف هذه الدراسة .

اهلدف من الدراسة:

 - 1اإلفادة من الرتاث النقدي الذي خلفه الناقد والعامل

للقرطاجنـي ،للوصـول إىل نتائـج تبين دور اإلغـراب
والتعجيـب يف قصيـدة (يف القـدس) للربغوثـي حمـل
الدراسـة ،وسـنعتمد اخلطـة البحثيـة التاليـة.

الفذ حازم القرطاجني ،حيث ال يزال هناك حاجة
ملثل هذه الدراسة املتخصصة.

 - 2التأكيد أن اإلغراب والتعجيب يف اخلطاب النقدي
عند القرطاجني يمثل قانون ًا فاع ً
ال يف العنارص

املبحث األول يف النظرية:
أو ً
ال :اإلغـراب ،والتعجيـب ،ومفهومهما عنـد
القرطاجنـي ،ومرادفهما يف النقـد احلديـث.
ثانيـ ًا :أقسـام املحـاكاة عنـد القرطاجني مـن حيث
املألوف واملسـتغرب .
ثالث ًا :اهلدف من حماكاة األحوال املستغربة .

الشعرية كاف ًة.

 - 3إحياء املصطلحات النقدية القديمة وموازنتها
باملصطلحات النقدية احلديثة.

 - 4ربط اإلبداع الشعري احلديث بالنظريات النقدية
القديمة .

بنـا ًء على ذلـك يمكـن حتديـد البعـد الفـريض هلـذه

املبحث الثاين يف التطبيق:
أو ً
ال :اإلغراب والتعجيب يف الصورة .
ثانيـ ًا :اإلغـراب والتعجيـب وأسـلوب املفارقـة
والقـص .
ثالثـ ًا :اإليقـاع ودور اإلغـراب والتعجيـب يف بنائه
الداخلي واخلارجي .
اخلامتة تتضمـن النتائج والتوصيات ،واهلل أسـأل أن
يبـارك هـذا العمـل وينفع بـه كاتبـه وقارئه ونـارشه إنه

الدراسـة بالسـؤالني التاليين:

 - 1ما قيمة اإلغراب والتعجيب يف الصورة الفنية
واإليقاع عند حازم القرطاجني؟

 - 2ما دور اإلغراب والتعجيب يف إبراز الصورة واإليقاع
يف قصيدة (يف القدس)؟

منهج الدراسة:

لإلجابة عن السـؤالني سـنعتمد املنهج االسـتقرائي

ويل ذلك والقـادر عليه.

التحلييل.
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املبحث األول يف النظرية:

العجيـب.
أو ًال :اإلغـراب ،والتعجيـب ،ومفهومهما عنـد

حـاول القرطاجنـي يف كتابـه( :منهـاج البلغـاء

القرطاجنـي  ،ومرادفهما يف النقـد احلديـث :

ورساج األدبـاء) إنشـاء نظريـة نقديـة عربيـة ،وقـد

أ -اإلغراب:غري املألوف ،وورد يف اللسان وأغرب

دفعـه إىل ذلـك فسـاد أذواق الناس ،واضطراب ألسـنة
الشـعراء يف عصره ،لـذا ّ
وظف مـا اطلع عليه مـن آثار

الساقي إذا أكثر الغرب  .واإلغراب  :كثرة املال،

لتقديـم معاجلـة فعليـة للمشـهد النقـدي واإلبداعـي

مالكه ،وحسن احلال يمأل نفس ذي احلال؛ قال

وحسن احلال من ذلك ،كأن املال يمأل يدي

اليونـان النقديـة ،وأفـاد ممـا كتبه الفيلسـوف أرسـطو؛

عدي بن زيد العبادي :

مـن خالل هـذا الكتـاب ،وهـذا مـا يميـز القرطاجني

أنت مما لقيت  ،يبطرك اإلغ

عـن غيره ،فقـد كان تطبيـق مـا أودعـه مـن نظـرات

راب  ،بالطيش معجب حمبور

نقديـة هدفـا تصبو إليه نفسـه ،يقول عنه األسـتاذ حممد

(ابن منظور2003 ،م ،ج ،11:ص.)26 :
ويمكـن تعريـف اإلغـراب اصطالح ًا بأنـه :كل ما

الفاضـل بن عاشـور  « :انفرد عن قافلة علماء البالغة،
جانحـا إىل طريـق مـن النظـر احلكمـي يف موضوعهم،

يضمنـه الشـاعر يف إبداعه مـن معان ،وأخيلـة ،وإيقاع،
ّ

ينتهـي بـه إىل موقـف تأصيـل ؛ ...إذ ال يريـد أن يبقـي

وحسـن سـبك يميز شـعره ،ويزيد من قوته ،وحسـنه،

النظريـات معلقة غري مطبقـة» (القرطاجني2008 ،م،

ورونقـه .واجلامـع بني املعنـى اللغـوي واالصطالحي

ص .)11 :

لإلغـراب ،هو :الكثرة واحلسـن.

إن عقليـة حـازم القرطاجنـي سـاعدته إىل الوصول

ب -التعجيب:جاء يف اللسان معنى عجب يف لسان

لفهـم غير تقليدي مسـتهلك للصـورة الفنيـة وكذلك

نكار ما َي ِر ُد عليك
الع ْج ُب َ
العرب ُ
والع َج ُب إِ ُ
ِ
لق َّل ِة ْاعتِ ِ
الع َج ِ
جاب ...وقد
ياده
ب َأ ْع ٌ
ومجع َ
ُ
واست َْع َج َب
َع ِج َب منه َي ْع َج ُب َع َجب ًا و َت َع َّج َب ْ

اإليقـاع ،حيـث ّنبـه إىل أمهيـة قانـون اإلغـراب
والتعجيـب وأثـره على العنـارص الشـعرية ،فقـد ربـط
املحـاكاة والتخييـل والعاطفة والـوزن والقافية وغريها

جاب ِشدَّ ُة ال َّت َع ُّج ِ
ب (ابن منظور،
...
واالستِ ْع ُ
ْ
2003م ،ج ،10:ص.)39 :

مـن العنارص بقانـون اإلغراب والتعجيـب .وكان يرى

عـدم حصر قـدرات الشـاعر اإلبداعيـة ،إليامنـه بـأن

التعجيـب اصطالحـا :كل مـا جيـده املتلقـي من أثر

األلفـاظ واملعـاين هلـا قـدرة على التطـور والتجـدد مع

يف ذاتـه يثير تعجبـه وانتباهـه ،جلدتـه وعـدم اعتيـاده.

التجـارب الشـعرية التـي يتناوهلـا الشـاعر ،وكذلـك

إن صيغـة التعجيـب هتتـم باملخاطـب؛ فاملخاطب حمل

الصـور التـي ينتجها الشـاعر هلـا دور يف إخـراج املعاين

اهتمام مـن قبـل الشـاعر الـذي يبحـث عـن الغريب،

واأللفـاظ مـن النمطيـة املعتـادة إىل اجلديـد املسـتغرب
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إلكسـاب خطابـه الغرابـة املخالفـة للمألـوف ،جلـذب

غرابتـه” (القرطاجنـي2008 ،م ،ص.)63:

الشـاعر ليحـدث التعجيـب يف ذات املتلقـي.

واالسـتغراب لـدى املتلقي ليدفعـه إىل التأثـر بالكالم،

املتلقـي ولفـت انتباهـه؛ فاإلغـراب مـن عمـل املبـدع

وأكـد القرطاجنـي أمهيـة مـا يثير التعجيـب

ج -مفهـوم اإلغـراب والتعجيب عنـد القرطاجني،

ويفصـل احلديث قائلا « :والتعجيب يكون باسـتبداع

مـن أهـم األمـور التـي نـص عليهـا القرطاجنـي

إىل مثلهـا .فورودهـا مسـتندر مسـتطرف لذلـك:

عرف الشـعر بقولـه  « :كالم موزون
والتعجيـب  ،فقد ّ

ختفـى سـببيته ،أو غاية لـه  ...وكاجلمع بين مفرتقني..

ومرادفهما يف النقد احلديث:

مـا يثري الشـاعر مـن لطائف الـكالم التي يقـل التهدي

عنـد حديثـه عـن ماهيـة الشـعر وحقيقتـه :اإلغـراب

كالتهـدي إىل مـا يقـل التهـدي إليـه مـن سـبب لليشء

مقفـى مـن شـأنه أن حيبـب إىل النفـس مـا قصـد حتبيبه

وغير ذلـك مـن الوجـوه التـي مـن شـأن النفـس أن

ويكـره إليهـا مـا قصـد تكرهيـه ،لتحمـل بذلك
إليهـا،
ّ

تسـتغرهبا» (القرطاجنـي2008 ،م ،ص .)80:مـن

عىل طلبـه أو اهلرب منـه»( .القرطاجني2008 ،م ،ص

ذلـك نسـتطيع أن نقـول :إن حازمـا يعـد اإلغـراب

.)63:

واالسـتبداع مـن عمـل الشـاعر إلثـارة العجـب

ثـم بين عنـارص الشـعر التـي يرتكـز عليهـا املبـدع

والتعجيـب يف نفـس املتلقـي ،ويعدمها عنرصا أساسـيا

الشـعر – يتضمـن مـن حسـن ختييـل لـه ،وحمـاكاة

فإنـه يصـل باملتلقـي إىل مـا هـو أبـدع ،وذلـك ألنـه

إليصـال املتلقـي إىل هـذه الغايـة « :بما –يقصـد

يف العمليـة الشـعرية ،وعنـد اقرتان اإلغـراب بالتخييل

مسـتقلة بنفسـها أو متصـورة بحسـن هيـأة تأليـف

«يسـتوقف العقـل للتفكـر ،ويعرقـل عملياتـه عـن

الـكالم ،أو قـوة صدقـه ،أو قـوة شـهرته ،أو بمجموع

الفهـم التلقائـي ،ويسـتدرجه إىل النظـر والرويـة لتأمل

ذلـك» (القرطاجنـي2008 ،م  ،ص ،)63:ويربـط

هـذا الغريـب ،والتعرف عليـه واالهتـداء إىل مرماه من

القرطاجنـي مجيع هـذه العنارص باإلغـراب والتعجيب

جهـة املتلقـي» (فـوراري2008 ،م ،ص.)40:

الـذي يقـوي انفعـال املتلقي ،ويوجـد األثـر يف الذات

فاإلغـراب يقـع يف النـص ،والتعجيـب يظهـر لدى

املتلقيـة « :وكل ذلـك يتأكـد بما يقرتن به مـن إغراب ،

املتلقـي الـذي يسـتوقفه النـص .ونسـتطيع القـول :إن

فـإن االسـتغراب والتعجـب حركة للنفـس إذا اقرتنت

التعجيـب هـو نتيجـة لإلغراب.

بحركتها اخلياليـة قوي انفعاهلا وتأثرهـا» (القرطاجني،

يعبر عـن التعجيـب واإلغـراب
والنقـد احلديـث ِّ

2008م ،ص ،)63:ليـس ذلـك فحسـب ،بـل ينـص

باللـذة الفنيـة ،واللـذة الفنيـة تشـكل قوة هائلـة وطاقة

القرطاجنـي على أن «أفضل الشـعر ما حسـنت حماكاته

متجـددة يف العمـل األديب ،فهي نتيجة الشـعر  ،وغايته،

وهيأتـه وقويت شـهرته أو صدقه وخفـي كذبه وقامت

وهـي التـي متنحـه خصوصيتـه اإلبداعيـة املنطلقـة من
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الـذات املبدعـة للـذات املتلقيـة (الدخيـل2013 ،م،

واملسـتغرب إىل سـتة أقسـام :

يفاجـئ املتلقـي فيثيره ويربطـه بتجربـة الشـاعر .إن

 - 2حماكاة حالة مستغربة.

 - 1حماكاة حالة معتادة .

ص ،)72 :واللـذة الفنيـة ناجتـة عـن الغمـوض الـذي

 - 3حماكاة معتاد بمعتاد.

مصطلـح اللـذة الفنيـة الـذي يقرنـه النقـاد باألثـر

 - 4حماكاة مستغرب بمستغرب .

الـذي يرتكـه الشـعر يف نفـس املتلقـي ،هـو مـا قصـده

 - 5حماكاة معتاد بمستغرب .

القرطاجنـي بالعجـب والتعجيـب لـدى السـامع .ويف

 - 6حمـــاكاة مســـتغرب بمعتـــاد (القرطاجنـــي،

النقـد احلديـث نـرى أن الغمـوض القابـل للتأويل من

2008م ،ص.)84:

أهـم سمات العمـل الفنـي الـذي يقـوم على تكثيـف

الطاقـة الفنيـة ،وأسماه القرطاجني(:احليلـة) ،حيـث

ثالث ًا :اهلدف من حماكاة األحوال املستغربة :

يقـول« :إن مهمـة الشـعر هـي إعمال احليلـة يف إلقـاء

بين القرطاجنـي هدف حمـاكاة األحوال املسـتغربة؛

الـكالم مـن النفـوس بمحـل القبـول لتتأثـر ملقتضـاه»

فذكـر أن املرسـل هيـدف السـتنهاض النفـوس إىل

(القرطاجنـي2008 ،م ،ص .)90:

االسـتغراب ،أو االعتبـار ،أو يقصـد محلهـا على طلب

إن قانـون اإلغـراب والتعجيـب ال بـد مـن توفـره

الشيء وفعلـه ،أو التخلي عـن ذلـك مـع مـا جتـده من

يف مجيـع العنـارص الشـعرية  ،وهـذا يلتقي مع مـا يتبناه

االسـتغراب (القرطاجنـي2008 ،م ،ص.)85:

املبدعـون والنقـاد مـن أمهيـة مغايـرة املألـوف ،يقـول

عبـد اهلل محـادي يف مقدمـة ديوانـه (الربزخ والسـكني)

ويذهـب إىل أن «فنـون اإلغـراب والتعجـب

وضـده ..هـو حساسـية مجاليـة مغايـرة للمألـوف

وأشـد اسـتيالء على النفـوس ومتكنـا مـن القلـوب»

يف املحـاكاة كثيرة ،وبعضهـا أقـوى مـن بعـض،

عـن الشـعر وماهيتـه إنه« :سـحر إحيائي حيتـوي اليشء

(القرطاجنـي 2008 ،م ،ص .)85:وذلـك ألن

ومرادفـة للخلـق على غري منـوال سـابق» نقلا عن بو

الغريـب املتسـم باجلـدة واالبتـكار يكرس أفـق التوقع،

هـرور (2014م ،ص .)135:ويف دراسـة العنـارص

فيجـذب املتلقـي ويأخـذ بيـده ملتابعـة املبـدع يف طرحه

التـي أبرزت شـعرية نـص (يف القدس) سـنحاول تتبع

قانـون اإلغـراب والتعجيـب ودوره يف شـعرية النص.

للتعـرف على مـا أبدعتـه قرحيته مـن صور غير مألوفة

ثانيـ ًا :أقسـام املحـاكاة عنـد القرطاجنـي مـن حيث

إن مـا يذهـب إليـه القرطاجني من جعـل اإلغراب
ً
رشطـا يف إقبـال املتلقـي قـد بنـى عليـه الشـكالنيون

لديـه مـن قبـل.

املألـوف واملسـتغرب :

الـروس الشـعرية ،فاإلغـراب حيطـم رتابـة اللغـة،

قسـم القرطاجنـي املحـاكاة مـن حيـث املألـوف
َّ
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ويرجـع ذلـك إىل أن إجيـاد الغرابـة يف عالقـات اللغـة

خمتـص يف لسـان العـرب بزيـادة التقفيـة إىل ذلـك .

إال مـن خالل كسره ملعتـاد اللغـة ومألوفهـا ،وخروج

يشترط فيها بام هي شـعر غير التخييـل» (القرطاجني،

والتئامـه من مقدمات خميلة ،صادقـة كانت أو كاذبة ،ال

يعيـد إليهـا حركيتهـا  ،فالشـعر ال حيقق أبعـاده اجلاملية

2008م ،ص .)79:ثـم حتـدث القرطاجنـي عـن

املبـدع على مألـوف اللغـة النفعـي يـؤدي إىل جـذب

التخييـل ودوره يف الشـعرية  ،وقـد حـدد مقصـده مـن

املتلقـي بطريقـة غير واعيـة عـن طريـق اإلغـراب

هـذا املصطلـح بقولـه  « :أن تتمثـل للسـامع مـع لفـظ

والتعجيـب الـذي يوصـل مـن خاللـه املبـدع املتعـة

الشـاعر املخيل ،أو معانيـه ،أو أسـلوبه ونظامه ،وتقوم

والفائـدة للمتلقـي بصـورة تتسـم باحليويـة والبعد عن

وتصورها»،
يف خيالـه صـورة ،أو صور ينفعل لتخيلهـا
ّ

اجلمـود والقولبـة املعتـادة.

إن اإلغـراب يرتبـط باجلـدة التـي تنفـي املتـداول،

(القرطاجنـي ،2008 ،ص .)73:وهـو يتوافـق مـع ما

يبتعد اإلغـراب« ،عـن التعمية واالنغلاق والغموض

تـدل «على أوصـاف األشـياء املدركـة بحاسـة البرص،

يذهـب إليـه النقـاد مـن أن دالالت الصـورة تتعـدد إذ

وجتـذب املتلقـي لتميل عليـه الصور املبتكـرة رشيطة أن

...وتـدل على التمثيـل الذهنـي للمعنـى ،سـواء أكان

الشـديد ممـا يضيع جوهـر العمليـة الشـعرية» (مبارك،

حسـيا أو جتريديـا وهـذا املعنى هـو أوسـع معانيها عىل

1993م ،ص.)71 :

اإلطلاق» (شـفيع ،د:ت ،ص.)261-260 :

لـذا مل يؤيـد القرطاجنـي الغرابـة الشـديدة يف

فهم القرطاجنـي دور الصورة يف العملية الشـعرية،

األلفـاظ؛ فقـد نـص عىل أنه ال يستحسـن للشـاعر ذكر

وبين الـدور املتبـادل بين املبـدع واملتلقـي يف إبـداع
ّ

قصـة غير مشـهورة ،يقـول « :وأمـا مـا يتوقـف فهمه

الصـورة عـن طريـق انفعـال املتلقـي بالصـورة بحيث

على قصـة فلا خيلـو أن تكـون تلـك القصة مشـهورة

وبين أن الغرابة من
يسـتجيب إلحيـاء الشـعر النفسيّ .

أو غير مشـهورة ،فـإن كانـت القصـة مشـهورة فذلك

عب
أهـم مقاييس الشـعر اجليد وخاصـة الصـورة التي َّ
عنهـا باملحـاكاة «فأفضـل الشـعر مـا حسـنت حماكاتـه

حسـن ،و إن مل تكـن مشـهورة فإن ذلك ال يستحسـن»

(القرطاجنـي2008 ،م).

وهيأتـه ،وقويـت شـهرته أو خفـي كذبـه ،وقامـت

املبحث الثاين يف التطبيق:

غرابتـه» (القرطاجنـي2008 ،م ،ص.)85:

أوال :التعجيب واإلغراب يف الصورة :

بين القرطاجني أن هناك أقسـاما للمحـاكاة فمنها؛
َّ

تعـد الصـورة يف نظـر القرطاجنـي مـن أهـم دعائم

حمـاكاة حمسـوس بمحسـوس ،أو حمـاكاة حمسـوس بغري

فهـو يعـرف الشـعر بقولـه« :الشـعر كالم مـوزون،

بين أنـه كلما قـرب الشيء ممـا حيكـى بـه كان أوضـح
َّ

حمسـوس ،أو مـدرك بغري احلس بمثلـه يف اإلدراك ،وقد

الشـعر ،حيـث اختصهـا بالصـدارة يف تعريفه للشـعر؛
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شـبها .وكلام اقرتنـت الغرابة والتعجيـب بالتخييل كان

بااللتحـام بين املسـلمني كما يلتحـم األبنـاء بآبائهـم.

إىل نـص القصيـدة نجـد صنيـع الربغوثـي يف قصيدتـه

تعبر عـن واقـع حتيـاه القـدس وتعيشـه؛
إن الصـورة ّ

هـل الربغوثـي يرسـم عالقـة خياليـة ال واقـع هلا؟

أبـدع (القرطاجنـي2008 ،م ،ص .)81:و إذا نظرنـا

فالشـاعر يعلـم أن املـكان يتأثـر بسـاكنيه ،وتقـوم

و إثرائهـا بالصـور البعيـدة عـن األلفـة ،واملتسـمة

عالقـة بين اإلنسـان واملـكان ،ليـس ذلـك فحسـب

بالغرابـة؛ وسـنقف على بعـض الصـور التي جسـدت

بـل إن العالقـة مـع الكـون تـزداد عمقـا حقيقيـا يف

نـوع الربغوثي يف
جتربتـه ،وترمجـت مـا يف نفسـه؛ فقـد ّ

حس الشـاعر املسـلم ،وتـزداد قيمـة املـكان لكونه من

صـوره التـي أبدعهـا يف قصيدتـه(:يف القـدس)؛ فمـع

األماكـن املقدسـة.

أن العنـوان يوحـي بثبـات املـكان ،إال أن الصـور التي
تلتقطهـا عدسـته يظهر فيها تنـوع املشـاهد التي تعج يف

يف القدس ٌ
حجارتا
أبنية
ٌ
اقتباسات من اإلنجيلِ والقرآنْ
ُ
ُ
ِ
ُ
أزرق،
األضالع
اجلامل ُم َث َّم ُن
تعريف
يف القدس
ِ

أنحـاء القـدس ،تنوعا يثير الغرابة والدهشـة يف الذات
املتلقيـة وهـي تتملَّ هـا ،وقد صبغـت القصيـدة بصبغة

َف ْو َقهُ ،يا دا َم ِع ُّز َكُ ،ق َّب ٌة َذهَ بِ َّي ٌة،

ذات حيويـة ،وتدفـق ،وتنـوع ،مـن ذلـك قوله:

تبدو برأيي ،مثل مرآة حمدبة ترى وجه السامء ُم َل َّخ َص ًا فيها
تُدَ ِّل ُلها َو ُتدْ نِيها

ُ
اهلالل تقوس ًا َ
مثل اجلننيْ.
يزداد
يف القدس
ُ

املعو َن ِة يف ِ
ُت َو ِّز ُعها َك َأ ْك ِ
احل َصا ِر ملست َِح ِّقيها
ياس ُ
إذا ما ُأ َّم ٌة من ِ
ج َع ٍة َمدَّ ْت بِ َأ ْي ِدهيا
بعد ُخ ْط َب ِة ُ ْ

َحدْ ب ًا عىل أشباهه َ
ِ
القباب.
فوق
ني ِعالق ُة َ
ب السن َ
األ ِ
ب بال َبننيْ.
َت َط َّو َر ْت ما َب ْينَهم َع ْ َ

ِ
الناس حتمينا ونحميها
السامء َت َف َّر َق ْت يف
ويف القدس
ُ
ِ
ح ً
ونحم ُلها عىل
ارت عىل أقام ِرها األزمانْ
أكتافنا َ ْ
ال إذا َج َ

يف هـذه الصـورة اجلديـدة املبتكـرة املخرتقـة

ليعبر عـن
للمألـوف ،يوظـف الربغوثـي اهللال،
ّ
التشـاؤم ،واحلـزن ،والظلمـة ،فهـو يـزداد تقوسـ ًا َ
مثل

إن الشـاعر ينقل عدسـته بني السماء واألرض  ،بني

بمعانـاة القبـاب واملـآذن وهـو يعيـش معاناة املسـلمني

املنتظـر ،يف صـور جزئيـة ال يقـف النفـس الشـعري

َ
اجلنينَ ،حدْ ً
ِ
القبـاب ،إنـه متأثـر
فـوق
بـا على أشـباهه
ْ

القـوة والضعـف يف عالقـة توحـي بالتأثير ،والتغيير
على واحـدة منهـا ،ويتابعـه العقل الـذي تتزاحـم عليه

حتـت نير االحتلال ،وتعسـفه وظلمه ،ولكـن العالقة

تعبر عـن صـورة كليـة،
الصـور اجلزئيـة ،ولكنهـا ِّ

بين اهللال والقبـاب ،وبين اهللال واملسـلمني هـي

والصـورة الكليـة «هـي جمموعـة مـن الصـور اجلزئيـة

عالقـة تاريـخ  ،ينمو مـع السـنني ،ومهام طالـت ظلمة

التـي يتبـع بعضهـا بعضـا يف تتابع وتسلسـل ،واتسـاع

اهللال فلا بـد مـن اكتاملـه ليبـدد ظلمـة االحتلال
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ونمـو ،حتـى تكتمـل مـن جمموعهـا الصـورة الكليـة»

ينتهـي بالعـودة إىل القـدس :ليس يف القـدس إال أنت.

مثمنـة األضلاع،
التصميـم اهلنـديس لقبـة الصخـرة َّ

الشـاعر رحابـة القـدس ،وتسـامح املسـلم والتقـاءه

تترواح الصـورة بين الوضـوح والغمـوض ،ويظهـر

(بـدوي1436 ،هــ) .ويسـتغل الربغوثـي مجـال

مـع غريه ،فهـا هـي النوافـذ تعلـو املسـاجد والكنائس

فكأهنـا مـرآة تعكـس مجـال السماء الواسـعة ،يشرق

على حـد سـواء  ،إن النوافـذ اجلامدة تسـتضيف ضوء

مجاهلـا داخـل القبـة لتحمـل االتسـاع والرحابـة داخل

الشـمس يف كل صبـاح ،ذلـك الضـوء الـذي ينتقـل يف

األقصى وخارجـه ،إهنـا صـورة يف غايـة اجلمال

أرجائهـا ،وتتغير ألوانه تبعـا لنقوشـها ،وال يتحد لونه

والروعـة ،لكـن هـذا اجلمال طـرأ عليـه ما شـوهه من

سـوى خـارج عتباهتا ،والبنيـة احلوارية حتاكـي الرصاع

اعتـداءات الصهاينة عىل املسـلمني ،ومنعهـم من إقامة

الـذي يظهـر تغلب منطـق القدس عىل كل مـن يدخلها

الصلاة يـوم اجلمعـة ،ومـا يقومـون بـه من إجـراءات

كائنـا مـن كان ،لذا يغلب الشـاعر صـوت القدس عىل

ظاملـة بعـد صلاة اجلمعـة ،إن جـور االحتلال يدفـع

كل وافـد  ،وسـيطرد صوهتـا املحتـل الباغـي الـذي ال

الشـاعر إلعلان الرفـض ،والتضحيـة حلاميـة األقصى

يريـد التآلـف بين النـاس على اختالفهـم ،بـل يريـد
الصراع بينهـم .الصورة تبلـغ قدر ًا كبري ًا مـن اإلغراب

بالنفـس مهام كانـت قوته ،ومهما طالت أزمـان الظلم؛
فلا استسلام ،وال خضـوع ،وال بقـاء للمحتـل.

والتوهـج والتكثيـف يف الوقـت ذاتـه ،والربغوثـي

إن واقـع القـدس وواقـع احلصـار واملعونة سـيتغري

اسـتخدم وسـائل عديـدة لتشـكيلها ،فمـزج أسـلوب
القـص ،والسرد ،والتضـاد لتشـكيلها ،معتمـد ًا على

بعـد اخلطـب والدعـوات التـي ترتفـع للسماء ،وهنـا
ينطلـق الشـاعر مـن عاطفـة مؤمنـة بفاعليـة الدعـاء

ً
جاعلا الصورة الكلية متـوج باحلركة
التنظيـم للفكرة،

الـذي ال يشـك يف عاقبتـه احلميـدة مهما طـال جـور

املنظمـة لالنتقـال مـن احلـدث احلـارض ،إىل التاريـخ

العـدو وظلمـه .وهـو يعتمـد عنصر املفاجأة ،وجيسـد

املـايض؛ فاملسـتقبل املتوقـع  ،وجيسـد ذلـك احلـدث

منـاخ القهـر الـذي تعيشـه اجلمـوع املسـكونة بالقهـر

السردي ،واألحـداث املعبرة عـن ذلك سـاعدت عىل

والظلـم ،وهي تتطلـع للسماء منتظرة الفـرج ،الصورة

مضاعفـة اإلحسـاس واالنفعـال املتبـادل بين املرسـل

تنطلـق مـن اللحظـة الراهنـة التـي أنطقـت الشـاعر

واملتلقـي الـذي كان نتيجـة طبيعية إلحسـاس الشـاعر

عندمـا منـع مـن أداء الصلاة ،ولكنهـا تنطلـق نحـو

وانفعالـه.

املـايض واملسـتقبل ،وختـرج مـن األرض للسماء ،

ويوظـف الربغوثـي عنصر اللـون بطريقـة ختالـف

وتنتقـل مـن الفـرد للمجمـوع ،لـذا جـاءت الصـور

مـا ألفـه املتلقـي ومـا اعتـاده ،فيبـدو اللـون املتغري من

يف مقاطـع القصيـدة كافـة تتسـم باحلركـة ،والسـعي،

القاتـم للمتوهـج (الداكنـات – الرخـام – األلـوان –

والصـوت املحـاور الـذي يعلـو وال خيفـت ،ومـن ثـم
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الصبـاح) حياكي التغري الذي تعيشـه القـدس ،وجاءت

ِ
محـن) ،صـورة حيددهـا املـكان ،وصورة
الر ْ
نوافـذ َّ

وتوحد بني
يف ذات الشـاعر ،وتكشـف عالقـة اندمـاج
ّ

املحـددة ينطلـق أمـل الشـاعر عبر الصـور التـي

يعجـز العقـل عـن اإلحاطـة هبـا ،ومـن الصـورة

دالالت اللون لتكشـف عـن األبعاد النفسـية املحتدمة

ال حـدود هلـا؛ لـذا فاألفضـل للمتلقـي والناقـد

الشـاعر والقـدس التـي منـع مـن الصلاة فيهـا؛ لـذا

الوقـوف للتفكـر واإلحجـام عـن التعبير ليمتـد

فـإن الصـور تعكـس االحتدام والصراع الذي يعيشـه

تصورمهـا وخياهلما كما أراد الشـاعر .وقـد نجـح

الشـاعر ،وغموضهـا ينسـجم مـع الغمـوض الـذي

الربغوثـي يف جـذب املتلقـي مـن خلال الصـور

ينتظـره الشـاعر الذي سـوف يفاجئ القـدس وحيررها

التـي حتمـل املعـاين التي خرجـت هبا عـن النمطية

مـن قبضـة املغتصـب يف هناية املطـاف ،حيث سـتكون

املعتـادة ،وتتوافـق مـع مـا أكـده القرطاجنـي يف

النهايـة حلـال القـدس متامثلة مـع حال الشـاعر يف هناية

تعليقـه عىل التشـبيه املخترع« :وهذا أشـد حتريكا

القصيدة.

للنفوس إذا قدرنا تسـاوي قـوة التخييل يف املعنيني
ألهنـا أنسـت باملعتـاد ،فربما ّ
قـل تأثرها لـه ،وغري

الداكنات
الرخا ِم
ُ
يف القدس أعمد ُة ُّ

املعتـاد يفجؤهـا بما مل يكـن بـه هلـا اسـتئناس قط»

َ
كأنَّ
الرخام دخانْ
تعريق ُّ
ٌ
ونوافذ تعلو املساجدَ والكنائس،

(القرطاجنـي2008 ،م ،ص )85:والصـور التـي

باح ُت ِر ِ
َأ ْم َس َك ْت ِ
يه َ
ِ
ُ
باأللوان،
النقش
كيف
الص ِ
بيد ُّ

أبدعهـا ليسـت ذات جـدة مطلقـة ،ولكـن طريقة
التأليـف بينها أسـبغت عليهـا هذه الغرابـة واجلدة

َو ْه َو يقول“ :ال بل هكذا”،
َفت َُق ُ
ول“ :ال بل هكذا”،

املبتكـرة ،وما سماه هانس روبرت يـاوس بمفهوم

ُ
اخلالف تقاسام
حتى إذا طال
الع َت َب ِ
ات َل ِك ْن
فالصبح ُح ٌّر
َ
خارج َ
ُ

األديب حلظـة صـدوره ال يكـون ذا جـدة مطلقـة

ِ
َف َع َل ِ
َّمحن
بح ْك ِم
يه أن َي ْر َض ُ
نوافذ الر ْ

مـن القرائن واإلشـارات املعلنـة أو املضمرة ،ومن

(أفـق التوقـع)  ،و(املسـافة اجلامليـة)  ،والعمـل

َ
دخولا
إن أرا َد

تظهـر فجـأة يف فضـاء يبـاب ،فبواسـطة جمموعـة
اإلحـاالت الضمنيـة واخلاصيـات التـي أصبحت

مألوفـة يتهيـأ مجهـوره لتلقيه عىل نحـو معني ،وهو

والصـور  -على اختالفهـا -جديـدة ،وقانـون

توقـع يمكن كلام تقدمت القـراءة أن يمتد أو يعدل

الغرابـة يزيد مـن فاعليتهـا يف إثراء النـص والناقد
ٌ
صورتني(:ونوافـذ تعلـو
واملتلقـي يقفـان أمـام

أو يوجـه وجهـة أخـرى (هانز روبـرت 2004،م،

املسـاجدَ والكنائـس) و( َف َع َل ِ
ـم
بح ْك ِ
ـر َض ُ
يـه أن َي ْ

ص.)45:
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ٍ
ٌ
وراء النه ِر،
مدرسة
يف القدس
ململوك أتى مما َ
ٍ
ِ
اس ٍة يف أصفهانَ لتاج ٍر من أهلِ
بغداد
باعو ُه
بسوق نِ َخ َ

ويبـدع الربغوثـي يف رسـمه صـورة غايـة يف

الغرابـة واجلـدة ،إهنـا صـورة رسـمها للنوافـذ التـي
تعلـو املسـاجدَ والكنائس ،وهي متسـك ِ
باح
الص ِ
بيـد ُّ

َ
سى،
أتى حلب ًا
فخاف أم ُ
ريها من ُز ْر َق ٍة يف َع ْينِ ِه ال ُي ْ َ
ٍ
لقافلة أتت مرص ًا
فأعطا ُه

ُت ِر ِ
ِ
َ
ُ
باأللـوان ،واجلـدال بين النوافـذ
النقـش
كيـف
يـه

ِ
ني َغ َّ
بضع سن َ
فأصبح بعدَ
املغول
ال َب
وصاحب السلطانْ
َ
ِ
َ

والصبـاح الـذي جيـد احلرية خـارج عتبـات األقىص،

ويفقدهـا حـال دخوله األقىص؛ بسـبب النوافـذ التي

الفعـل املـايض (أتـى – باعـوه – خـاف – أعطـاه –

يراقـب املحتـل مـن خالهلـا املسـلمني ،ويباغتهـم

أصبـح) يشـكل املشـهد القصصي الـذي يبـدأ ِ
ب(أتـى

بإجراءاتـه الظاملـة (غـوادره2011 ،م ،ص-24 :
 .)25إن غرابـة الصـورة ،أحدثـت أثـر ًا يف الـذات

مملـوك ) وينتهـي ِ
ب(أصبـح صاحـب السـلطان) إن

القرطاجنـي يف نظريتـه النقديـة ،التـي اشترط فيهـا

مسـافات زمنيـة ليسـت طويلة(بضع سـنني)  ،واملشـهد

الفعلين بينهما حتـول جيسـد مفارقـة هائلـة ،وبينهما

املتلقيـة ،هـذا األثـر هـو التعجيب الـذي التفـت إليه

يرسـم حتـوالت متنوعـة تثير االسـتغراب (مملـوك –

الغرابـة والتعجيـب يف العنـارص الشـعرية كافـة.

تاجـر – أمير) ،وهذه التحـوالت املتنوعـة تنوعت معها

ثانيـ ًا :اإلغـراب والتعجيـب وأسـلوب املفارقـة

البيئـات املكانيـة (مـا وراء النهـر – أصفهـان – بغـداد

يـأيت الشـاعر الربغوثي بما يثري الغرابـة والتعجب

اململـوك بعـد أن أصبح سـلطانا(ولعله يقصد السـلطان

واللقطـات التـي تلتقطها عدسـته بمهـارة فائقة تظهر

التاريـخ اإلسلامي ،فقـد أقـام السـلطان هذه املدرسـة

– حلـب – مصر)  ،وهـو خيـص مدرسـة أقامهـا هـذا

والقـص :

بيبرس) ،فهو يستشـهد بوجود هذه املدرسـة عىل وجود

يف الـذات املتلقيـة ،لتصغـي وتتابـع بشـغف وهلفـة،

بعـد إجالئـه للمغـول عـن بلاد املسـلمني ،وال زالـت

فيهـا قدرتـه عىل توظيـف تقنيتـي املفارقـة والقص يف

تشـهد املـدارس التـي أقامهـا الظاهـر بيبرس بوجـود

آن واحـد .وقـراءة (يف القـدس) تكشـف لنا انقسـام

تاريـخ للمسـلمني ،ولقـد أسـهب الشـاعر يف متابعـة

القصيـدة إىل مقاطـع أو فصـول انقسـاما تتكامـل فيام

التاريـخ اإلسلامي ليؤكـد مـن خلال أسـلوب القص

بينهـا بنسـيج واحـد متالحم ،وهـي أشـبه بمحطات

معرفتـه بالتاريـخ اإلسلامي الصحيـح الـذي ينفـي

يأخذ الشـاعر يف كل حمطة نفسـا عميقـا ،يربط املايض

تزويـر اليهـود ،وزيفهم؛ رغبة منـه بتأكيد جتـذر التاريخ

باملسـتقبل مـرورا باحلـارض؛ املـايض الـذي يكشـفه

اإلسلامي يف القـدس؛ لذا فأمـل العودة للقـدس يتأكد
ّ
ويتجـذر يف الـذات الشـاعرة التـي مل تيأس مـن العودة .

الشـاعر ،عـن مملـوك أتـى مـن بلاد مـا وراء النهـر ،
ويتحـول ويصبـح صاحب السـلطان :
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ويتابـع الشـاعر رسده القصصي  ،وحيتفـي برسـم

الربغوثـي ذلك بشـواهد القبور ،حيـث إن باطن أرض

املنبعثـة من دكان العطـار تتحدث بلغـة واضحة  ،لكن

الـذي حـوى أشـتاتا كانـوا هامشـا فيها فأصبحـوا متن

القـدس حيـوي خمتلـف األجنـاس ،وكذلـك ظاهرهـا

املشـاهد الوصفية التي حتقق عنرص املفاجـأة  ،فالرائحة

الكتـاب ،وهنا تبـدو املفارقة اهلائلة بني سـاكن األرض

ال يفهمهـا إال مـن ينصـت ويطيـل الفكـر والنظـر ،إن

الـذي أصبـح طريـدا رشيـدا ،واملهاجـر املحتـل الذي

الروائـح اجلميلـة املنبعثة مـن العطار تتجـدد بعد قنابل

اسـتوطنها دون أهلها:

الغـاز فتفـوح وتنتشر يف أرجـاء القـدس ،وتبطـل أثـر
الغـاز اخلانـق ،يقول الشـاعر:

ِ
املدينة
تاريخ
سطور
كأهنن
القبور،
تنتظم
يف القدس
ِ
َّ
ُ
ُ
ُ

ص باب ً
ٌ
ال واهلندَ يف
يف القدس
رائحة ُت َل ِّخ ُ

ترابا
ُ
والكتاب ُ

واهللِ
رائحة هلا ٌ
ٌ
يت
أص َغ ْ
لغة َس َت ْف َه ُمها إذا ْ

فالقدس ُ
تقبل من أتاها كافر ًا أو مؤمنا
ُ
ِ
ُأمرر هبا واقرأ شواهدَ ها ِّ
ِ
لغات أهلِ
األرض
بكل

ِ
ِ
الزيت
بخان
دكان عطا ٍر
ْ

مروا من هُ نا
الكل ُّ

ُ
للدموع َع َ َّ
وتقول يل إذ يطلقونَ قنابل الغاز املس ِّيلِ
ل:
ِ

واإلفرنج ِ
الب وال ُبشْ ن ُ
والق ْف َج ُ
َاق
الزنج
فيها
اق ِّ
والص ْق ُ
ُ
ُ
ُ
واألتراكُ ،
والفقراء واملالك،
أهل اهلل واهلالك،
والتتار
ُ
ُ

“ال حتفل هبم”

وتفوح من ِ
بعد انحسا ِر الغا ِزَ ،و ْه َي ُ
تقول يل:
ُ

ُ
والنساك،
والفجار
ُ

“أرأيت!”
ْ

فيها ُّ
وطئ الثَّرى
كل من َ

ِ
َ
ِ
املدينة قبلنا
ص
اهلوامش يف
كانوا
الكتاب فأصبحوا َن َّ

والتضـاد يكشـف ثنائية تعيشـها القدس ،والشـاعر

يسـتمر يف رسده القصصي يعـرض الواقـع املتناقـض

التاريخ ماذا َجدَّ فاستثنيتنا
يا كاتب
ِ
شيخ فلت ُِع ِد الكتاب َة والقراء َة مر ًة أخرى ،أراك َ َ
يا ُ
ل ْن ْت

الـذي ال ترفضه القدس ،بل حتتويـه وحتتوى مجيع ما يف
القدس يف حركة وسـعي ماضيهـا املنقوش  ،وحارضها

القـص املعتمـد بنيـة احلـوار (تقـول يل – يقول يل)

الـذي تتتابـع فيه النكبـات ومع ذلـك فبراءة الطفولة،

التـي تظهـر الـذات الشـاعرة يف مواجهـة مـع الواقـع

ومحائـم السلام تواجـه رصـاص العـدو ،وتعلـن عن

توهـم بالفرديـة ،بينما تظهـر بدايـة القـص وهنايتـه

قيـام دولـة ترفـض االستسلام ،والشـاعر يف اعتماده

انعتـاق الشـاعر مـن أرس الذاتيـة ،والتفاعـل الدائـم

بنيـة السرد ينقـل املشـاهد ،والصـور الوصفيـة التـي

مـع املجمـوع (صلينـا – قبلنـا – علينـا – وحدنـا

يمتـزج فيهـا مـايض القـدس بحارضهـا ،وبنيـة الرسد

– اسـتثنيتنا ) ،إن اعتماد الشـاعر الفعـل احلـواري

تتعمـق يف املـايض ،وتنبش يف ذاكرة املايض ،ويشـخص
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ينكرها ِ
ُ
باد،
التناقض،
يرتاح
يف القدس
الع ُ
ُ
ُ
والعجائب َ
ليس ُ
كأهنا ِق َط ُع ِ
الق َم ِ
ش ُي َق ِّل ُبونَ َق ِديمها َو َج ِديدَ ها،

مضافـ ًا ليـاء املتكلـم يربـط الـذات مـع اآلخر(يقـول

يل – تقـول يل) ،ثـم اعتماد الضمير اجلمعـي يثبـت

واملعجزات َ
س بال َيدَ ْي ْن
ُ
هناك ُت ْل َم ُ
المست بناي ًة
صافحت شيخ ًا أو
يف القدس لو
َ
َ

حضور الشـاعر الدائـم ،حيث تنصهر الـذات الضيقة

أو األحاديـة باملجمـوع ،وتؤكـد االنتماء الدائم الذي

َل َو َجدْ َت منقوش ًا عىل َك َّف َ
ص قصيدَ ٍة
يك َن َّ

يسـعى للدفاع والتبصير والكشـف واملواجهة للواقع

َي
يا ْب َن الكرا ِم أو ا ْث َنت ْ ْ
ٍ
تتابع ال َّن َك ِ
ريح
ريح
رغم ِ
اجلوُ ،
باتُ ،
براءة يف ِّ
يف القدسَ ،

املتردي املشـهود.

ويتجـذر الشـاعر يف مـايض القـدس ،وهـو يف

ُط ُف َ
ول ٍة،
ري ُي ِ
الريح َب ْ َ
َي
عل ُن َد ْو َل ًة يف
اصت ْ ْ
ي َر َص َ
ِ
َف َتى احلام َم َي ِط ُ

جتـذره ِّ
يبين الظلـم الذي يقع على العريب الفلسـطيني
يف بلاده ،إنـه جتـذر يسـتقيص احلـدث املتغير ،وهـو

هيـدف إىل إلقـاء الضوء عىل عـدم ثبات حـال القدس

يسـتمر الشـاعر يف أسـلوبه املعتمـد على السرد

لـذا أملـه كبير بعـودة القدس.

إن مراوحـة الشـاعر يف حـواره القصصي بين

معبرا عـن رؤيتـه تعبيرا غير
القصصي واملفارقـة ِّ
مبـارش ،حماوال جتنـب الضجيج اإلعالمـي ،ويف الوقت

وللبحـث عـن دوافـع هـذا الواقـع يلجـأ إىل كشـف

القرطاجنـي به ،وجعله مـن العنارص املهمـة يف العملية

األسـلوب اإلنشـائي متمثلا يف النداء ،واالسـتفهام،

ذاته فـإن ما قلناه عـن اإلغراب والتعجيـب الذي اهتم

واألمـر حيـارص الواقـع املنقطـع عـن جـذور املايض،

الشـعرية نجـده ظاهرا يف أسـلوب الربغوثـي؛ فقد ذكر

احلـارض ،ويضـع يـده عليـه (أراك حلنـت)( ،وأراك)

القرطاجنـي أن ممـا يزيـد مـن تأثير التخييـل يف النفس

هنـا حتمل يقني الشـاعر بالتغير ،فهو يعتمـد النداء(يا

«أن يرتامـى بالـكالم إىل أنحـاء مـن التعجيـب ،فيقوى

شـيخ) ،واألمر(فلتعـد) الكتابة والقـراءة مرة أخرى)

بذلـك تأثـر النفـس ملقتضى الـكالم» (القرطاجنـي،

إليامنـه بتغيير التاريـخ .إن ترابـط (أرى) بمفعوليهـا

2008م ،ص ،)80:ثـم يذكـر قيمـة املحـاكاة «التـي

جيلي عمل اليهـود يف تزويـر احلقائـق ( :أراك حلنت)،

يتضح حسـنها يف األوصاف احلسـنة التناسـق ،املشاكلة

ويف وقـوف نفـس الشـاعر على مجلـة (أراك حلنـت)

االقتران ،املليحـة التفصيـل ،ويف القصـص احلسـن

خيتصر الشـاعر قصـة ظلـم هلـا بدايـات وال زالـت

االطـراد» (القرطاجنـي2008 ،م ،ص .)80:إن

تتـواىل فصول تأليفهـا ،ويؤكد الفعل املضـارع (أراك)

التأثير النفيس على املتلقـي مرتبـط بالغرابـة واخلروج

توايل هـذه الفصول ،وعـدم اكتامهلا ،بينما يؤكد الفعل

على املعتـاد مـن اللغة  ،وقـد نجـح الربغوثـي يف إبراز

(حلنـت) بدالالته املمتدة يقين الشـاعر بالتغيري الذي

معانيـه مـن خالل توفير عنصر الغرابة ،بل إنـه تعدى

يؤ مله .
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ألهلهـا املخلصين عـن طريـق (املفارقـة) املتولـدة من

ذلـك إىل اخلروج على رتابة اللغـة ،ونظمهـا الرتكيبية،
وخ ْلـق نو ٍع مـن الغرابة يف عالقاهتا؛ بحيث تسـتعيد هبا

التقابلات الواقعيـة البـارزة عبر احلكـي القصصي،

هنتـم إال باإلشـارة وتعيين األشـياء ،وهـذا يـؤدي إىل

عنهـا الشـاعر وجدانيـا ،وقـد سـاعدت املفارقـة على

واللقطـات املشـهدية على اختالفهـا ،التـي مل ينفصـل

حيويتهـا وطاقتهـا التأثريية ،فنحن يف «اللغـة اليومية ال

إيضـاح رؤيـة الشـاعر ،وزادت من قدرته على التبصري

أن تصير اللغـة آليـة ،ألن العالقـة بني الدليـل والواقع

والكشـف مـن خلال مـزج احلـارض باملـايض ،حيـث

تصبـح معتـادة» (إيفانكـوس1992،م،ص ،)45:وقد

يأتلـف الناس مـع العجائب ،بـل إن املعجـزات املبهرة

نجـح الربغوثـي يف اختراق مألـوف اللغـة املعتـادة

ال تثير الغرابـة حيـث تلمـس باليديـن:

بواسـطة لغتـه الشـعرية ،وجـاءت معانيـه جتمـع اجلدة
والغرابـة ،وال نغـايل إذا قلنـا :إنه وصل بلغتـه إىل اآللية

ينكرها ِ
ُ
باد،
التناقض،
يرتاح
يف القدس
الع ُ
ُ
ُ
والعجائب َ
ليس ُ
كأهنا ِق َط ُع ِ
الق َمش ُي َق ِّل ُبونَ َق ِديمها َو َج ِديدَ ها،

التـي تعني يف نظر الشـكالنيني « فهم اللغـة األدبية عىل

أهنـا إبـراز لشـكل الرسـالة بطريقـة جتعـل مـن الدليل

س بال َيدَ ين
ُ
واملعجزات هناك ُت ْل َم ُ

األديب ليـس جمـرد إشـارة و إنما هـو عنصر يتطلـب

انتباهـا قائما بذاتـه على نحو مـا يف مقابـل املشـار إليه،

ّ
يتجـذر فيـه املـايض ممتزجا بكل
واملشـهد الدرامـي

وبذلـك يتحـول الدليـل إىل موضـوع للرسـالة ،وهذا

عفويـة مـع احلـارض ،والتناقضات تكشـف مـن خالل

يمنـح الشـكل بصفته كذلك قيمـة ال متتلكها الرسـائل

(املفارقـة) التـي جتعـل املتلقـي أيـا كان توجهـه يقبـل

غير األدبيـة» (إيفانكـوس1992،م ،ص.)47:

إن الشـاعر يف إكثاره مـن ألفـاظ االزدواج واملقابلة

باآلخـر ،فالقـدس ال تضيـق بمـن أتاهـا  ،والعنـوان

ونـص الكتـاب) يعمـق املفارقـة يف القدس بين املحتل

للمتناقضـات؛ ففيـه تتحقـق الثنائيـة أو (التضاد) حتقق

(يف القـدس) يوحـي بثبـات املـكان ،واسـتيعابه

(قديمهـا وجديدهـا – كافـرا أو مؤمنـا – هوامـش

وجـود وقبـول ال حتقق تلاش ورفض ،فالقـدس تقبل

وصاحـب الـدار؛ هـذا يعلـو فـوق الغيـم وباملقابـل

مـن أتاهـا مؤمنـا أو كافـرا .

يمنـع اآلخـر مـن الصلاة؛ فيؤدهيـا على األسـفلت،

إن ثنائيـة احلضـور والتغييـب القسري ماثلـة يف

إهنـا الثنائيـة املتضـادة؛ حيث جيتمـع الظامل الـذي يزداد

القصيـدة  ،ماثلـة يف املشـاهد التـي توحـي بتوحـد

ظلمـه وطغيانـه غري آبـه بعاقبـة ظلمه ،واملظلـوم الذي

الشـاعر فيهـا وجدانيـا يف املـايض ،أو احلـارض عىل حد

ينتظـر الفـرج ،ويتلمس بوارقـه يف كل حين .واملفارقة

سـواء  ،وتتعـدد الـدوال التـي تؤكـد حضـوره وجتذره

تصـل حـارض القـدس بامضيهـا ،وتكشـف حتـدي

يف القـدس .ويبلـغ التضاد ذروتـه يف اخلتـام ،وذلك يف

الشـاعر للعـدو بطريقـة عقليـة تثبـت بقـاء فلسـطني
34

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ،اجمللد ( ،)3العدد ( ،)1جامعة احلدود الشمالية (1439هـ 2018 /م)

42-21

ويعـرف عـز الدين إسماعيل اإليقـاع بقولـه « :اإليقاع
ِّ

مفارقـة األحـداث التي تتابعـت يف حكايـة الواقع املؤمل
ّ
فصلى عىل األسـفلت،
حين منع الشـاعر مـن الصالة

الداخلي للكلمات أي إيقـاع احلـركات والسـكنات

الدراميـة يف اخلتـام الـذي أشـبه مـا يكـون انقالبيـا:

جهـر أو مهـس» (إسماعيل ،ص .)53:واإليقـاع مـن

بما فيهـا مـن قـوة أو لين ،ومـن طـول أو قصر ،ومن

ولقـد منـع مـن دخـول القـدس ،ولكـن تـأيت املفارقـة

أخـص خصائـص الشـعروأمهها التـي متيـزه عن سـائر

ال ِ
تبك عين َ
واعلم أ َّن ُه
الع َر ِ ُّب
ُك أهيا َ
ْ

الفنـون ،وذلـك ألن موسـيقى الشـعر تؤثـر يف املتلقـي
تأثير ًا عظيما جتعلـه ينفعـل مـع الشـعر ،وهـو «شـحذ

ِ
ِ
لكن
القدس من يف
يف
القدس ْ
ِ
القدس إال َأنْت.
ال َأ َرى يف

وتسـخري إلمكانـات اللغـة الصوتيـة التـي تتناغـم مع
بعضهـا البعض تسـاوي ًا وتناسـب ًا عىل السـواء إلحداث

إن اخلتـام جتتمـع فيـه املفارقـة بين بدايـة القصيـدة

لـون مـن االنسـجام» (عسران2007،م ،ص.)34:

يكشـف وعـي الشـاعر العميق باملـكان وإحساسـه به.

يتعـدى ذلـك إىل مضمـون الشـعر ومعنـاه املنطـوي

إن اإليقـاع ليـس حليـة خارجية فحسـب بـل إن دوره

وهنايتهـا .كما أن تكـرار اجلـار واملجـرور يف القـدس

عليه .

بـل إن هـذ التكـرار تـكاد تكتنـز فيـه أغلـب تقنيـات
القـص بدء ًا باملـكان الـذي انطلقت منه جتربة الشـاعر،

وقـد أكـد القرطاجني أمهية الـوزن ،وجعلـه ركيزة

أساسـية يف العملية الشـعرية« :كالم مـوزون مقفى من

ثـم الزمـان على اختالفـه ،واحلـدث وتطوراتـه،
والشـخصيات على اختالفهـا ،وقـد و َّفـر ذلـك مزيدا

ويكره
شـأنه أن حيبـب إىل النفس مـا قصد حتبيبه إليهـا،
ّ

فأكسـب خطابـه مزيـدا مـن التأثير يف الـذات املتلقيـة

اهلـرب منـه بما يتضمـن من حسـن ختييـل لـه ،وحماكاة

إليهـا مـا قصـد تكرهيـه  ،لتحمـل بذلـك على طلبه أو

مـن الغرابـة ،والطرافـة ،واجلـدة يف طـرح الشـاعر،

مسـتقلة بنفسـها أو متصـورة بحسـن هيـأة تأليـف

التـي تلبسـت احلدث تلبسـا ينقلها إىل مسرح احلدث،

لتعيـش أجـواء الظلم والقهـر وانتظار الفـرج والنرص.

الـكالم ،أو قـوة صدقـه ،أو قـوة شـهرته ،أو بمجموع

ثالثـا :اإليقـاع ودور اإلغـراب والتعجيـب يف بنائـه

ذلـك كلـه – كما ذكرنـا  -بما يصاحـب هـذه العنارص

أدرك كثير مـن النقـاد مكانـة املوسـيقى يف إيصـال

ويؤكـد القرطاجنـي يف موضـع آخـر دور الـوزن

الشعر العريب (ابن رشـيق1972 ،م،ج ،1 :ص)131:

وكان منهـا مـا يقصد بـه اجلـد والرصانة ومـا يقصد به

ذلـك « (القرطاجنـي2008 ،م ،ص )63:وقـد ربـط

الداخلي واخلارجـي :

من إغـراب .

يف إبـراز الغـرض « :وملـا كانـت أغراض الشـعر شـتى

املعنـى ،وخاصـة الـوزن الـذي يعـد ركنـا مـن أركان
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اهلـزل والرشـاقة  ....وجـب أن حتاكـي تلـك املقاصد

والنغمـي ،واملتلقـي يشـعر بانسـجامه الصـويت،

قصد الشـاعر الفخـر حاكى غرضـه بـاألوزان الفخمة

بسـبب زحـاف القبـض وهـو زحـاف يقـع يف احلشـو

وتفاعيـل الطويـل مل تأت على نظام واحـد ،بل تنوعت

بما يناسـبها مـن األوزان وخييلهـا للنفـوس  .فـإذا

وال يلـزم ،وهـو حـذف سـاكن السـبب اخلفيـف ،إذا
ُ
فعـول (حجازي،
كان خامسـا ،وبه تتحـول فعولن إىل

الباهيـة الرصينـة ،و إذا قصـد يف موضـع قصـدا هزليـا
أو اسـتخفافيا ،وقصـد حتقري يشء أو العبـث به ،حاكى

 ،1427ص .)50 :وهـو الـذي أبعـد الرتابـة وق ّلـل

ذلـك بما يناسـبه مـن األوزان الطائشـة القليلـة البهاء،

مـن سير التفعيلات على نمـط واحـد ،وهـذا التغيري

وكذلـك يف كل مقصـد» (القرطاجنـي2008 ،م،

زاد مـن مجـال الوزن  ،وقـد اتفقت العـروض املقبوضة

بين التزام شـعراء اليونـان باألوزان
ص .)239:وقـد ّ

مفاعلـن ..مع ما متارسـه قـوات االحتالل مع الشـاعر

التـي تناسـب كل غـرض؛ فقـد كان اطالعه عىل شـعر

عنـد منعهـا لـه مـن أداء الصلاة ،إن الـوزن يوحـي

اليونـان وثيقـة اتـكأ عليها يف تنظيره  ،وقـد لفت ذلك

بالتامثـل بين التجربـة التـي يمـر هبـا الشـاعر ،واألداة

نظـر الباحثين فاسـتفادوا منهـا يف دراسـاهتم .ومـن

الشـعرية التـي تعبر عنهـا ،وقـد اتفقـت موسـيقاه مع

هـؤالء اهليـب (1408هــ) الـذي تنـاول يف دراسـة

بدايـة التجربـة ،ثـم مـا لبثـت أن تطـورت فأخـذ ينوع

مقارنـة العـروض يف املنهـاج حيـث قـارن بني مـا كتبه

التفعيلات متنقلا بين تفعيلات الكامـل ،والرجـز،

ومـا وجـد عند االنجليـز واليونـان من اهتمام بالوزن،

واهلـزج ،وقـد حقـق الكامـل حضـورا أكثر مـن غريه،

ومـا قدمـه نقـاد العربيـة يف هذا املجـال .وهذا مـا اتفق

وغلـب على تفعيالتـه اإلضمار ،إن تفعيلات الكامل

عليـه كثير مـن النقـاد؛ إذ يـرون أن املوسـيقى ليسـت

املضمـرة أتـت متناسـبة متامثلـة مـع جتربتـه ،وتنويعهـا

حليـة فنيـة ال دور هلـا يف صناعـة املعنـى وتشـكيله،

ينسـجم مـع خطـاب الشـاعر بنغمتـه املتطـورة مـن

ونذكـر حتديـد (إليـوت) وظيفـة املوسـيقى يف الشـعر

احلزن والتسـليم ،إىل احلامسـة واملناقشة السـاعية لتغيري

«بأهنـا هـي التـي متكـن ألفـاظ الشـعر مـن تعـدي عامل

واقـع القهـر ،بإثـارة عاطفـة اآلخـر أيـا كان وحتريكها

الوعـي والوصـول إىل العامل الذي جياوز حـدود الوعي

للوقـوف مـع الشـاعر .وهـذا التنويـع يامثـل التنـوع

التـي تقف دوهنا األلفـاظ املنثـورة» (فرغيل1434،هـ،

الذي حيملـه النص؛ تنوع الشـخوص ،والبيئـة الزمانية

ص ،)56:نقلا عن(:قضيـة الشـعر اجلديـد1971،م،

والبيئـة املكانيـة واألسـلوب.

ص.)31:

جتربـة الشـاعر اسـتدعت بحـر الطويـلّ ،
لتمكـن

وإذا تلمسـنا صنيـع الربغوثـي وجدنـاه قـد نظـم
قصيدتـه على الطويـل فأكسـب مطلعهـا قـوة ومتيـز ًا،

إيقاعـه مـن أداء املعنـى والبوح بـكل مصداقيـة وعمق

عـن هـذه التجربـة ،والطويـل يتلاءم مـع احلـزن

والطويـل غنـي بطاقتـه اإلحيائيـة  ،بإيقاعـه املوسـيقي
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االسترجاعي الـذي نـراه يف بدايـة القصيـدة ،وذلـك
ألن احلـزن االسترجاعي يسـتدعي التجربـة بعـد
تفكـر وتأمـل ،أمـا الشـعر الـذي يقـال وقـت املصيبـة
واهللـع فإنـه يتأثـر باالنفعـال النفسي ،ويتطلـب بحرا
قصيرا يتلاءم ورسعـة النفـس وازديـاد النبضـات
القلبية(،أنيـس1988،م ،ص .)183-175:وموقـف
املنـع مـن الصلاة و إن كان قصيرا فإن أثـره يف الذات

42-21

إن التـزام القافيـة املوحـدة زادت يف إثـراء اإليقـاع،

وأثـرى أسـلوبية اإليقـاع الشـعري الـذي انتقـل مـن
النظـم وفـق الوزن اخلليلي العمودي عىل بحـر الطويل
إىل األسـطر الشـعرية املتفاوتـة على بحـر (الكامـل)

الـذي يقـرب مـن الشـدة والعنـف أكثـر مـن الرقـة
واللين (اهلاشـمي1421،هـ  ،ص ،)75:لـذا ناسـب
النفـس الـذي بـدأ بالتغير وأخـذ يشـتد ويقترب مـن

الشـاعرة كان طويلا ،والطويـل بنغامتـه وذبذباتـه
اهلادئـة صالـح للموضوعات اجلديـة ،وقـد توافق هذا
الـوزن مع جتربته حيـث واجهنـا املطلع بعاطفـة حزينة
وأدخلنـا يف حزنـه وأملـه ،ثم تغير اإليقـاع يف القصيدة
وذلـك ألنـه يف املقطـع األول اتـكأ على أمل متصـل
باملوقـف اآلين  ،وبعـد وقفتـه العقليـة تغيرت عاطفته
مـن احلـزن املتصـل باحلـارض إىل االستبشـار املتـدرج
واملتمثـل بأملـه يف تغير احلال باملسـتقبل ،لذا فالسـامع
يلحـظ أن الداللـة الصوتيـة لتفعيالت الطويـل أمدت
اإليقـاع بثـراء متميـز يعكـس التغير الذي وصـل إليه
الشـاعر ،وقـد عضدت األلفـاظ هذا اإليقاع فعكسـت
روح اإلرصار والتحـدي ملفـردات الواقـع ،ونقلـت
إحساسـه الداخلي:

الداخليـة ،إضافـة للتكـرار الـذي كان مـن الظواهـر

فر َّدنا
َم َر ْرنا َعلــى دا ِر احلبيب َ

يف القصيـدة (يف القـدس) و«التكـرار يف حقيقتـه إحلاح

العنـف:

ْ
القدس ُّ
ِ
سواك
كل فتى
يف
وهي الغزال ُة يف املدىَ ،ح َك َم الزمانُ بِ َب ْينِها
لت َت ْر ُك ُ
ض إ ْث َرهَ ا ُم ْذ َو َّد َع ْت َك بِ َع ْينِها
ما ِز َ
َفسك ساع ًة إين َ
رفق ًا بِن َ
أراك َوهَ ْن ْت
ِ
ِ
ْت
القدس من يف
يف
القدس ؟إال َأن ْ

إن اسـتغالل الشـاعر للصـور الصوتيـة أثـرى

اإليقـاع  ،كما أن اجلنـاس الناقـص (بعينهـا  ،ببينهـا)

تـوج املقطـع وزاد مـن تالحـم الصـوت واملعنـى مـن
خلال النغمات املنبعثـة مـن أبنيـة النـص الصوتيـة

األسـلوبية البـارزة ،خاصة يف تكـرار اجلملـة املحورية

على جهـة هامة يف العبـارة  ،يعنـى هبا الشـاعر أكثر من

وسورها
َع ِن الدا ِر قانونُ األعادي
ُ
َف ُق ْل ُت لنفســي ُربام ِه َي نِ ْع َم ٌة

عنايتـه بسـواها  ...فالتكـرار يسـلط الضـوء على نقطة

حساسـة يف العبـارة  ،ويكشـف عـن اهتمام املتكلـم

ِ
القدس ح َ
ورها
فامذا َت َرى يف
ني َتزُ ُ
تستطيع احتِ َ
امله
َت َرى ُك َّل ما ال
ُ

هبـا  ...وهـو هبـذا املعنـى ذو داللـة نفسـية ّقيمـة تفيـد
الناقـد األديب الـذي يدرس األثـر وحيلل نفسـية كاتبه»

إذا ما َبدَ ْت من َجانِ ِ
ب الدَّ ْر ِ
دورها
ب ُ
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اسـتعادة متاسـكه ،ومللمة أطـراف نفسـه املكلومة ،بعد

(املالئكـة1974،م ،ص.)276:

مـن أهـم أسـباب اعتماد الشـاعر على التكـرار

أن ردتـه قـوات الظلـم واالحتالل عن الصلاة ،كام أن

ولصـق بالنفـس فاجتهـت إليـه مهـة املتكلـم وعنايتـه»

بمثابـة موسـيقى تصويريـة زادت مـن دراميـة القـص؛

أسـلوب القـص واحلكي قد جسـده اإليقـاع الذي كان

«الباعـث النفسي املتمثـل يف إعـادة مـا وقـع يف القلب

حيـث كان اإليقـاع يعلـو وهيبـط تبعـا للحـدث الـذي

(اهلليـل 1408 ،هــ ،ص .)26:لذا فـإن األثر اإلجيايب

يعبر عنـه؛ فيالحـظ هبـوط الصـوت يف املطلـع ،ثـم

للتكـرار مل يقتصر على نقـل عاطفـة الشـاعر بـل إنـه

ازديـاد الصـوت علوا يف العـرض ،واسـتمر اإليقاع يف

سـاعد على إثـراء اجلانـب املوسـيقي يف شـعره ،وممـا

تصاعـده فبلـغ مـداه عندمـا احتدت لغـة الشـاعر أثناء

يؤكـده النقـاد أن التكـرار يسـاعد على إظهـار اإليقاع

مناقشـته العقليـة لكاتـب التاريخ :

الباطـن الـذي حتسـه وال تـراه  ،وتدركـه وال تسـتطيع

أن تقبـض عليـه ،وهـذا يكسـب النـص الشـعري
بعـد ًا تأثرييـ ًا ويشـد إليـه السـامع والقـارئ (عبـد

تاريخ املدينة
سطور
كأهنن
القبور،
تنتظم
يف القدس
ِ
َّ
ُ
ُ
ُ

الدايم1423،هــ ،ص.)27:

ترابا
ُ
والكتاب ُ

إن تنـوع اإليقاع بتفعيالت الطويـل واهلزج والرجز

مروا من هُ نا
الكل ُّ

فالقدس ُ
تقبل من أتاها كافر ًا أو مؤمنا
ُ
ِ
ُأمرر هبا واقرأ شواهدَ ها ِّ
ِ
لغات أهلِ
األرض
بكل

والكامـل ،وتنوعـه بين النظـم التفعيلي والعمـودي
مل حيـل بين النـص والوحـدة العضويـة ،بـل إن ذلـك

واإلفرنج ِ
الب وال ُبشْ ن ُ
والق ْف َج ُ
َاق
الزنج
فيها
اق ِّ
والص ْق ُ
ُ
ُ
ُ
واألتراكُ ،
والفقراء واملالك،
أهل اهلل واهلالك،
والتتار
ُ
ُ

سـاعد على التئـام النـص يف بنـاء عضـوي متكامـل،
فبـدت القصيـدة يف دفقـة شـعورية واحـدة بـدأت

ُ
والنساك،
والفجار
ُ

بمنـع الشـاعر من الصلاة يف القـدس ،وانتهـت ببقائه

فيها ُّ
وطئ الثَّرى
كل من َ

يف القـدس ،وح ّقـق الشـاعر االنسـجام بين اإليقاعني

ِ
َ
ِ
املدينة قبلنا
ص
اهلوامش يف
كانوا
الكتاب فأصبحوا َن َّ

النفسي املكلـوم ،والنغمـي املرتجـم عـن ذلـك ،وقـد

جعـل الربغوثـي مـن اإليقـاع أداة فنيـة وسـيكولوجية

التاريخ ماذا َجدَّ فاستثنيتنا
يا كاتب
ِ
شيخ فلت ُِع ِد الكتاب َة والقراء َة مر ًة أخرى ،أراك َ َ
يا ُ
ل ْن ْت

يسـتغلها للسـيطرة عىل حس القارئ ،بما ينتجه اإليقاع

من متعة حسـية ،وفكريـة ،ومجالية .والتنـوع يف اإليقاع

إن اإليقـاع النغمـي حياكي اإليقـاع النفيس ويعكس

الداخلي اخلفـي جـاء متسـقا مـع تنـوع الواقـع النفيس

مـا تعيشـه الذات الشـاعرة مـن حركة سـاخطة ،وعمد

الـذي يمر به الشـاعر ،وقد أثـرى البنيـة اإليقاعية التي

الشـاعر لوسـائل متنوعـة إلثـراء بنيتـه اإليقاعيـة؛ من

كانـت ترتجم بمصداقيـة عن حال الشـاعر وهو حياول
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ذلـك :توحيـد القـوايف الداخليـة بصـورة يظهـر فيهـا

42-21

مـن خلال املزج بين الشـكلني التفعييل والعمـودي إذ

تالحـم النمطـان يف بنـاء إيقاعـي أمـد القصيـدة بمزيد

غرابـة اإليقـاع وجدتـه يف مثـل قوله:

مـن التجديـد واإلغـراب املثري للـذات املتلقية .

واإلفرنج ِ
الب وال ُبشْ ن ُ
والق ْف َج ُ
َاق
الزنج
فيها
اق ِّ
والص ْق ُ
ُ
ُ
ُ
واألتراكُ ،
والفقراء واملالك،
أهل اهلل واهلالك،
والتتار
ُ
ُ

اتضـح ممـا قدمنـا أن مهمة الشـعر ووظيفتـه تتحقق

يف إحـداث التعجيـب واللـذة مـن خلال اإلغـراب

ُ
والنساك.
والفجار
ُ

والتعجيـب؛ حيـث يشـكل قـوة وطاقة تؤثـر يف النص

واملتلقـي بعد أن أثـرت يف الذات الشـاعرة التي وقفت

على املعنـى ،وأعادت توليـده بصورة جديـدة  ،و إيقاع

إضافـة إىل أنـه اتـكأ على صـويت القـاف والـكاف،

متميز يتسـم باجلـدة والغرابة.

والقـاف جتمـع صفـات القـوة ،فهـي جمهـورة شـديدة
مسـتعلية .ومـن مظاهـر قوة القـاف أهنا أصـل حروف

اخلامتة

القلقلـة التي هي صوت زائد يشـبه النبرة (الدورسي،

أمحـد اهلل تعاىل عىل إهنـاء هذه الدراسـة ،وقد أردت

1437هــ ،ص.)276 :

كما أن الوقفات املتتابعة مع هناية كل سـطر شـعري

منهـا حماولـة اإلحاطة بعنصر اإلغـراب والتعجيب يف

النفسي السـائد الذي يواجـه االحتالل مواجهـة عقلية

يف( :منهـاج البلغـاء ورساج األدبـاء) ،وتنبـع أمهيـة

اخلطـاب النقدي الـذي وصلنا مـن حـازم القرطاجني

سـاعدت على إثـراء اإليقـاع الشـعري املعرب عـن اجلو

هـذا العنصر مـن اقرتانـه بكافـة عنـارص الشـعرية بـه

حتمـل اإلدانة والرفض ملامرسـات املحتل وتعسـفه .

وممـا زاد من تأثير الصورة ارتبـاط اإليقاع بالصورة

إذا ال يبلـغ أي عنصر مـن العنـارص مكانتـه يف العملية

ويبين حممـد صلاح زكـي أبـو محيـدة أن املتلقـي عند

مقـوم مهـم تقـوم بـه التجربـة الفنيـة ،لتصـل املتلقي،

الشـعرية إال إذا اقترن باإلغـراب والتعجيـب؛ فهـو

املتخيلـة ممـا زاد مـن فاعلية التخيـل يف الـذات املتلقية،

وقـد طبقـت ذلـك على نـص( :يف القـدس لتميـم

سماعه أو قراءتـه تتكـون يف خميلته صورة نظميـة معينة

الربغوثـي) فتمثـل دور هـذا القانـون عمليـا ونقديـا،

عـن النمـط اإليقاعي أو املوسـيقي املسـتعمل يف النص

وقـد خـرج البحـث بالنتائـج التاليـة :

فيرتتـب على التوافـق الصـويت يف النص وما تشـكل يف

 - 1حيتـل قانـون اإلغـراب والتعجيـب مكانـة

خميلـة املتلقـي أثـر كبير جيـذب املتلقـي ويثير انتباهه.

مركزيـة يف اخلطـاب النقدي عند حـازم ويعود

انظر(أبـو محيدة1426 ،هــ ،ص.)21:

ذلـك إىل ارتباطـه بالعنـارص املكونـة للعمـل

لقد جـاء إيقاع الربغوثـي يف قصيدته الفتـا ،فيه من

الشـعري كافـة .

اإلغـراب والتعجيـب مـا يثري املتلقـي ويمتعـه ويقنعه،
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 - 2أظهـر البحـث دقة املصطلـح عنـد القرطاجني

يـرى أن لأللفـاظ واملعـاين قـدرة على التطـور

وهـو يقابـل اللـذة الفنيـة يف الفـن .وتظهـر

املبـدع ،والشـاعر خيـرج املعـاين واأللفـاظ

والتجـدد مـع التجارب الشـعرية التـي يتناوهلا

يف اسـتخدامه ملصطلـح اإلغـراب والتعجيب،

مـن النمطيـة املعتـادة بصنعتـه احلاذقـة ،إىل

هـذه الدقـة يف التفريـق بين اللـذة التـي جيدها

املسـتغرب العجيـب ،وتناول الربغوثـي الفني

املتلقـي بالتعجيـب ،واللذة التـي يبدعها الفنان

يف قصيدتـه(يف القـدس) يثبت صحـة ما ذهب

باإلغـراب.

إليـه القرطاجنـي.

 - 3يقترن اإلغـراب والتعجيب عند حـازم بقدرة

وخرج البحث بالتوصيات التالية :

الشـاعر على اإلبـداع؛ فالشـاعر الـذي يمتلك

 - 1البـد مـن إلقـاء الضـوء على تراثنـا النقـدي

القـدرة عىل حتقيـق اجلدة ،واالبتـكار ،والغرابة

القديـم لإلفادة مـن املحتوى العلمـي والنقدي

يف عنـارصه الفنيـة يوصـل للمتلقـي الفائـدة

الـذي يسـهم يف تطويـر نظريـة األدب ،والتـي

واملتعـة يف آن واحـد.

تتطلـب منـا البحث وزيـادة اجلهـود املدققة يف

 - 4اتضـح أن الصـورة يف قصيـدة (يف القـدس)

هـذا التراث النقـدي الضخـم الـذي حاولت

متيـزت بالغرابـة واجلـدة التـي جعلـت املتلقي

هـذه الدراسـة اإلفـادة منه.

يتفاعـل مع التجربة الشـعرية ،ودلـل الربغوثي

 - 2لقد شـمرت عن سـاعد اجلد لإلحاطـة بقانون

بذلـك على خميلـة خصبـة قـادرة عىل تشـكيل

اإلغـراب والتعجيـب ،ومع ذلك فأنـا ال أزعم

الصـور اجلديـدة املسـتوحاة مـن رحـم معانـاة

أهنـا بلغـت الكمال ،بـل إهنـا حماولة حتتـاج إىل
إضافـات تثرهيـا ،و إعـادة قـراءة ملـا خ ّلفه هذا

اهلـم الفلسـطيني.

 - 5كشـف الربغوثـي عـن قـدرة فائقة يف تشـكيله

الناقـد الفـذ إلبـراز دور عنصر اإلغـراب يف

املوسـيقي الـذي مـزج بين القديـم واحلديث،

اخلطـاب الشـعري والنقـدي معـا لإلسـهام يف

وكانـت وسـيلة السرد ،ودقتـه القصصيـة يف

تأسـيس نظريـة األدب مـن مجيـع جوانبها.

رسـم املشـاهد املختلفـة واملتقطعـة ،مـع تنويع
اإليقـاع الداخلي واخلارجـي تبعـا لتنـوع
املشـاهد ،مـن أعظـم الوسـائل التـي وفـرت

املصادر واملراجع:

عنصر اإلغـراب والتجديـد يف موسـيقاه.

أوال :املراجع العربية:

 - 6أثبتـت الدراسـة التطبيقيـة صـواب رأي
القرطاجنـي يف تناوله للصـورة الفنية؛ فقد كان

ابن منظور ،مجال الدين2003( .م) .لسان العرب .بريوت:
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