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Abstract: This study is a reading of a poetic text through which the poet reflects his personal experience on human reality in which life is depicted as
a world of weeping. The poem describes the poet’s emotional state when he saw a mother crying over her son who was being expatriated. He was so
moved that he spoke poetry and told about one of his past experiences. The attitude of the mother has moved him and led him to depict his experience
and he started talking about life at large. The individual vision in this text represents a model for human reality in general, which affirms the possibility
of expressing a general human reality by virtue of a specific human experience. The study included all requirements of text analysis such as ther poet’s
introduction and the internal structure of the text, which help reveal the intended meanings.
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مدخل:

مقدمة:

يسـعى الشّ ـعراء لتوظيف جتربة فرد ّية تتع ّلق بذواهتم

هيتـم كثير مـن املبدعين باحلديـث عـن الواقـع
ين ومـا يتع ّلـق بـه ،كونه يمثّـل وعـا ًء للحياة
اإلنسـا ّ

اإلبداعية،
حينًـا أو بغريهـم أحيا ًنا أخرى ضمن أعامهلـم
ّ

انعكاسـا لواقـع ال تقف
وكثيرا ما تكـون هـذه التجربة
ً
ً
ٍ
حميـط أكثـر
عنـد صاحبهـا فحسـب ،وإنما تتعـداه إىل

بأمجعهـا ،ويتمثّـل هـذا االهتمام بتوظيـف ف ّنـي

يعكـس الواقـع اإلنسـاين بآليـات وطـرق خمتلفـة

شـمو ً
ال؛ مـا جيعلهـا صاحلـ ًة للتعبري عـن حـال مجاعة أو

ي ّتبعهـا الشـعراء وفـق أسـلوهبم الـذي ي ّتبعونـه يف

فئـة معينـة ،وتتجاوز ذلـك يف حاالت كثيرة للتعبري عن

نظمهـم.

ين عام.
واقـع إنسـا ّ

وتقـف هذه الدّ راسـة عىل نمـوذج من النصوص
التـي قـدّ م فيهـا صاحبهـا جتربـ ًة فرد ّيـة قائمـة على

ومتثّـل الغربـة أو االغتراب حالة من حـاالت القهر
ّ
ويوظـف الشّ ـعراء احلديـث عن
التـي تؤثـر على املـرء،

الغربـة واالغتراب؛ للتعبير عـن الواقع اإلنسـاينّ.
ّ
ووظف ّ
الشـاعر محـزة آل فتحي جتربتـه الفرد ّية التي

االغتراب يف نصوصهـم وأعامهلـم الف ّن ّية؛ ملـا لذلك من

خاص.
أثـر على حياهتم بشـكل عـام وإبداعهم بشـكل
ّ

مـر هبـا يف قصيدتـه املوسـومة بــ (قصيـدة ضائعة)،
ّ

وحيمـل احلديـث عـن االغتراب يف ال ّنص الشّ
ـعري
ّ
بحس فـردي؛ ّ
ًّ
ألن الناس جمبولـون عىل التنقل
مهـا مجع ًيا ّ

وجـاءت هـذه التجربة مـرآة للواقع اإلنسـاينّ.

وتـأيت أمهيـة هـذه الدّ راسـة مـن خلال وقوفهـا

والسـفر والبعد عـن ذوهيم ومكاهنم الـذي يقطنون فيه،
ّ

شـعري وربطها
على الغربـة كحالـة فرد ّيـة يف قالب
ّ
ُ
الغربـة إحـدى
ين الـذي ُتعـد
بالواقـع اإلنسـا ّ

وهـذا املصطلـح – أي الغربة أو االغتراب– مأخوذ من
عرفـوا الغربة
البعـد ،انطال ًقـا ممّـا ّبينـه ال ُّلغويون الذيـن ّ

النص
خصائصـه ،مـن خلال التحليـل القائم على ّ
جانـب ٍ
ٍ
ٍ
ثـان.
جانـب وحيـاة الشـاعر مـن
مـن

بأنـا« :مـن َ
ـرب ،وهـو الذهـاب والتنحـي عـن
ّ
الغ ْ
ال ّنـاس ،والغـرب النوى والبعد»(ابـن منظور.)1968 ،

وتعـددت الدّ راسـات التي وقفت على موضوع

اصطالحـا،
وتتعـدد مفاهيـم الغربـة واالغتراب
ً

الغربـة واالغتراب ،أذكـر منهـا :ظاهـرة االغرتاب

عرف
فكثـرت يف العصر احلديث حتـى تداخلت ،فقـد ّ

وصداهـا يف الشـعر املعـارص بمنطقـة اخلليـج

ريتشـارد شـاخت االغتراب بأنّـه« :انعـدام السـلطة

للدكتـور علي عبـد اخلالـق ،وهـي دراسـة اختـذت

التذمـر ،والعزلة
واالنخلاع عن الـذات ،واالسـتياء أو ُّ

نماذج متفرقـة مـن منطقـة اخلليـج ،وعمـدت إىل

وانعـدام املغـزى يف واقـع احليـاة واإلحباط»(شـاخت،

محة دمحاين بعنـوان ظاهرة
التحليـل الف ّن ّي ،ودراسـة ّ

 ،1980ص.)67 :

الغربـة يف شـعر مفـدي زكريـا ،وهي دراسـة عنيت

ويـرى الدارسـون ّ
أن صـور االغتراب كثيرة،

بتتبـع ظاهـرة الغربـة عنـد مفـدي زكريا.
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منهـا :االغتراب عـن الوطـن ،واالغتراب داخـل

وخطيـب جلامـع امللـك فهـد يف حمايـل عسير.
ّ
تشـكل الدعـوة إىل جانـب احليـاة األدبية طاقـة حياة

االغتراب :االغرتاب املـكاين أو املـادي ،وهو مصطلح

كبيرا مـن حياته ،وذلـك بني منابـر املسـاجد واحللقات
ً

الوطـن ،ومنهـا االغتراب عـن املجتمـع ،أو االغرتاب
ّ
ولعـل أبـرز صـور
عـن الـذات (اجلبـوري2008 ،م).

للشـاعر محـزة آل فتحي ،فيحتل النشـاط الدعـوي جان ًبا

«يفيـد يف أكثـره البعد عـن الوطن ،والفـراق عن األهل،

العلميـة ،أمـا األدب فإنـه مـورد خصـب له يتغـذى منه
ّ

وهـو معنـى مـكاين أكثـر منـه زمـاين» (بوقـرورة ،د.
فسي أو املعنـوي «وهـو
ت ،ص .)13 :واالغتراب ال ّن ّ
اغتراب يتصل بالـروح ّ
املعذبـة» (بن العابـد1980 ،م،

ص.)14 :

محزة آل فتحي ؛ احلياة والسرية  ،ملحة موجزة:

ولـد الشـاعر محـزة آل فتحـي يف الطائـف عـام

دينيـة
1390هــ ،ونشـأ يف منطقـة حمايـل عسير نشـأة ّ
وأدبيـة ،وهـو مـن أرسة هتتـم بـاألدب والعلـم وتعنـى
ّ

هبما .ختـرج يف جامعة اإلمام حممد بن سـعود اإلسلامية

عـام 1414هــ ،وحصـل على بكالوريـوس أصـول
الديـن .ويف عـام 2007م حصـل على املاجسـتري يف
العقيـدة من اجلامعـة األمريكيـة مكتب القاهـرة .وبح ًثا

عـن تطويـر الـذات وبنـاء الشـخصية الدعويـة؛ حصل
على ماجسـتري يف السـنة النبويـة مـن كليـة دار العلـوم.
أمـا درجـة الدكتـوراه فقـد أحـب االزدواجيـة فيها

كما هي احلـال يف املاجسـتري؛ إذ نال درجـة الدكتوراه يف
العقيـدة من اجلامعـة األمريكيـة ،ودرجة الدكتـوراه من

كليـة دار العلوم.

عمل الشـاعر محـزة آل فتحي يف التدريـس اجلامعي،
وتق ّلـد خلال عملـه مناصـب إدار ّيـة ،وهـو إمـام

ويقـوي بـه ثقافتـه؛ ليخـرج لنـا بأدبـه العـريب اجلميـل
الـذي يكشـف قرحيته.

دعـوي وأكاديمـي
الشـاعر محـزة آل فتحـي رجـل
ّ

وأديـب وكاتـب ،فالصحف اإللكرتونية تغـص بكتاباته
ومقاالتـه اهلادفـة التـي يسـ ّلط فيهـا الضـوء على ّ
كل
جديـد .وهـو عضـو يف العديـد مـن اللجـان الثقافيـة
والدينيـة ،أذكـر منها :اللجنـة الثقافية بمحايـل ،ويرأس

مكتـب اخلبرة للدراسـات الرشعيـة والنظاميـة .تربـو
مؤلفاتـه عـن مخسين مؤل ًفـا ،منهـا :رصخـة احلريـة،
ووثبـة الشـعر ،ونسمات مـن أم القـرى ،ورشذمـة

قليلـون ،وغريهـا...

تعـددت القضايـا التـي يتناوهلـا الشـاعر محـزة آل

فيعبر يف جتربتـه الشـعر ّية عـن
فتحـي يف موضوعاتـهّ ،
ّ
وشـكل املـكان ظاهـرة بـارزة يف كثير مـن
مجعـي،
هـم
ّ
ّ
قصائـده ،إذ تـراه يتغنـى بصـدق بـكل مـكان كان له أثر

يف حياتـه( .آل فتحـي2011 ،م ،ص ،69 :وتم اسـتقاء
بعـض هـذه املعلومات من الشـاعر نفسـه خلال مقابلة
عـام 2016م ،يف مدينـة حمايـل عسير).
ص:
ال ّن ّ

عبر الشّ ـاعر محـزة آل فتحـي عـن الغربـة الفرد ّيـة
ّ

إنسـانية يف إطار ف ّنـي ،وذلك يف قصيدته
ونقلهـا كتجربة
ّ
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ُ
دنياكـــم
أقـــول وهـــذه
مـــاذا
ُ
ِ
ٌ
واألقـــذاء؟!
مطبوعـــة بالســـوء
ٍ
ُطبعـــت عـــى َك َب ٍ
ّ
مجاعـــة
وحـــل
ـــد

املوسـومة بــ «قصيـدة ضائعـة» ،التـي قـال فيهـا(:آل
فتحـي ،2011 ،ص.)13 ،12 :

خطـاب األم وح ّثهـا على بـكاء ابنهـا والتعبير عـن

ِ
ِ
وصفـــاء
وفصـــال حســـن باهـــ ٍر

حقيقـة الدّ نيـا:

ِ
ُّ
بـــكاء
حمـــل
ابكيـــه فالدّ نيـــا
وتفـــرق
ُّ

اآلبـــاء

ِ
واألبنـــاء!

خطـاب األم وح ّثهـا على بـكاء ابنهـا والتعبير عـن

أحب ٍ
ـــة
ابكيـــه فالدّ نيـــا فـــراق ّ
ِ
ّ
واألنـــداء!
وتعكـــر األحبـــاب

حقيقـة الدّ نيـا:

مدامـــع
ابكيـــه فالدّ نيـــا بحـــار
ٍ
ِ
إهنـــاء
وســـوافح جتـــري بـــا
ٍ
ّ
ُ
معـــذ ٌب
العميـــق
ابكيـــه فاجلـــرح

جـــراح مشـــاع ٍر
ابكيـــه فالدّ نيـــا
ُ

ِ
واإلقصـــاء
وحواجـــزٌ للنبـــذ

ِ
النكبـــاء
ممـــا يـــرى ولشـــدة
ٌ
زائـــف
متـــاع
ابكيـــه فالدّ نيـــا
ٌ
ِ
ببهـــاء
ال صـــدق فيـــه وإن بـــدا

الدّ نيا دار تفرقة:

جتمـــع أه ُلنـــا ووشـــيجنا
يـــا كـــم ّ

كالزهـــراء واجلـــوزاء!
وغدونـــا ّ
ف ــإذا ال ــروف هت ــدُّ حب ــل وصالِن ــا
وتعيدنـــا

ملواطـــن

يتـــم لســـالك
ابكيـــه ال ســـعد
ُّ

ِ
إعيـــاء
طيـــب بـــا
كال وال
ٌ
مدامـــع
ابكيـــه فالســـعد اجلميـــل
ٌ
ِ
ِّ
واإلشـــفاء
الغـــل
جتـــري لـــروي

ِ
الغربـــاء

ٍ
بعاصـــف وقالقـــلٍ
الزمـــانُ
وإذا ّ
ِ
ّ
وشـــواغلٍ
القرنـــاء
لتقطـــع

ٍ
ولوعـــة
ابكـــي عـــى فقـــد احلبيـــب

ٍ
ســـبب وال إبـــداء!
ضاعـــت بـــا

الرؤية الذاتية للدنيا وليدة جتربة فرد ّية:

اغرتاب ّ
الشاعر ومناسبة ال ّنص:

وبـــدوت يف الدّ نيـــا وحيـــدً ا بعدمـــا
ُ

ٍ
روضـــة غ ّن ِ
ـــاء
ك ّنـــا كدوحـــة
ٍ
تضمنـــي
أمـــي إىل
بلـــد وليـــس ّ

وبين أنّـه نظم
لنصـهّ ،
قـدّ م محـزة آل فتحـي إضـاءة ّ

ألم تـو ّدع ابنهـا حني رشع
هـذه القصيـدة إثر مشـاهدته ٍّ

ّ
الوضـــاء!
ٌّأم بحلـــو حناهنـــا
قـــوارع
الكبـــر
واهلـــم
وأعـــو ُد
ٌ
ُ
ُّ
ِ
الفضـــاء
مـــن فقـــد ِخـــلٍ أو أخ

بالسـفر ،فاهنمـرت عيوهنـا بالبـكاء ،فما إن شـاهد هـذا
ّ

املوقـف حتـى تفاعل معـه ،فنظم هـذه القصيـدة للتعبري

عـن املشـاعر التـي انتابتـه (آل فتحـي ،2011 ،ص:
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ّ
ويتأكـد مـن خلال مـا سـبق ّ
أن التجربـة الفردية
.)12

مصبوغـــات بالوتـــر
ـات
ُ
لـــك التحيــ ُ

ـص ،فالشـاعر عائـد مـن غربتـه
األول لنـا يف قـراءة ال ّن ّ
ّ

رصح
الشـاعر كان طل ًبـا للعلم يف
َ
أماكن شـتى ،وهذا ما ّ

قـد تنعكـس آثارهـا على اآلخريـن ،وهـذا هـو املدخل

يتبي
التـي اعتـاد عليهـا ،وبالنظـر يف بعـض مـن أعاملـه ّ

وهكـذا ،تكشـف النصـوص السـابقة ّ
أن اغتراب

عنه يف شـعره.

أنّـه كان يكثـر السـفر واالغتراب طل ًبـا للعلـم ،فيقـول
مشـتا ًقا لبلـده حمائـل يف قصيدته املوسـومة بخامئل حمائل

ضائعـة) ،وقبـل البحـث يف سـبب اختيـار هـذا العنوان

وامنحهـــم مـــن ســـابغ الرمحـــات

فانفجـرت القرحيـة بقصيدة أسـيفة ..ضاعـت م ّني ،وها

(آل فتحـي2015 ،م ،ص:)11 :
رب فاحفـــظ َ
َ
ومجالـــا
أهلهـــا
يـــا ِّ
ينضـــم شـــمل الطيبـــن كوحـــدة

تأبـــى عـــى اخلـــران واألزمـــات

ويقـول يف قصيدتـه التي جـاءت بعنـوان (حتية لكلية
دار العلـوم) كاشـ ًفا فيهـا مشـاعره هلذا الصرح العلمي
الـذي عـاش فيـه فترة طويلـة طل ًبـا للعلـم (آل فتحي،

 ،2011ص:)59:

عرفـــت داري
ويف دار العلـــوم
ُ

ـص (قصيـدة
أمـا املدخـل الثّـاين فهـو عنـوان ال ّن ّ

أو تأويلـه ال بـدّ من اإلشـارة إىل قول الشّ ـاعر يف وصف
رأيـت،
«تأملـت وأسـفت ممّـا
املشـهد املذكـور سـاب ًقا:
ُ
ُ

أنـا ذا أعيـد صياغتهـا بعـد سـنوات مـن احلـدث ،وال
أسـتذكر إال أق ّلهـا»(آل فتحـي ،2011 ،ص.)12:
عتبة العنوان:

يوحـي عنـوان القصيـدة باإلشـارة إىل ضياعها وهذا

لكـن املغـزى احلقيقي
هـو املفهـوم األقـرب إىل املتل ّقيّ ،
يتعـدى ذلـك إىل الغاية التـي يريدها املبدع وهـي التعبري

وعرفـــت املؤ ّمـــل واإلفـــادا
ُ
ّ
بـــكل حـــقّ
وعاينـــت العلـــو َم

عـن ضياع اإلنسـان يف هـذه الدّ نيا إذا اغترب أو تغرب
ّ
ولعـل الشّ ـاعر أراد باختيـار العنـوان أن
عـن وطنـه،

ويقـول أثنـاء سـفره حلضـور معـرض للكتـاب أقيم

وي ّتضـح مـن الرتكيـز يف هـذا العنـوان رغبة الشّ ـاعر

وحققـــت الفهامـــة والســـيادا
ُ

يف ُعـكاظ (آل فتحـي2011 ،م ،ص:)60 :
ش ــفى ع ــكاظ وأش ــفى ُّ
كل ذي ب ــر

للمبدعـــن وأغنانـــا بـــذي الـــدرر
شـــعرا وحمفلـــ ًة
فمـــر أم لنـــا
ُ
ً
هبـــا الثقافـــة مـــن تـــر ومزدهـــر

ِ
حييـــت يـــا دار آمـــايل ومروحتـــي

يكثّـف الـدالالت املتولـدة مـن خالله يف ذهـن القارئ.

يف التعبير عـن املضمـون احلقيقـي للقصيـدة ،وهـو مـا

سـتظهره قراءهتـا« ،والكاتـب جيهـد نفسـه يف اختيـار

ومجالية
عنـوان يالئـم مضمون كتابـه ،العتبـارات ف ّن ّيـة
ّ
ونفسـية وحتـى جتار ّية»(قطـوس ،2001 ،ص.)31:
ّ

وتنعكـس أمهيـة العنـوان على املتلقـي مبـارشة دون
تـر ٍو ألنّـه ّأول مـا يقابلـه القـارئ أو املتلقـي ،فيبـدأ
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ٌ
رسـالة لغويـة تعرف
بالتحليـل والتخمين« ،والعنـوان

متعـد اسـتوىف مفعوله ،فتشـكلت مـن (فعـل  +فاعل +
مفعـول بـه) ،ولو وقـف املتل ّقي على هـذا الرتكيب ذي
أن وزنه العرويض ّ
الداللة املسـتقلة لوجـد ّ
يشـكل جز ًءا

بتلـك اهلويـة وحتـدد مضموهنـا وجتـذب القـاريء إليها

وتغريـه بقراءهتـا ،وهـو الظاهـر الـذي يـدل على باطن

جـزء
األساسـية (متفاعلـن) ،فالرتكيـب
مـن التفعيلـة
ٌ
ّ
ّ
تشـكل مـن ثالثة
الصوتيـة
مـن تفعيلـة ،ومـن الناحيـة
ّ

ـص وحمتواه»(البسـتاين ،2002 ،ص.)34:
ال ّن ّ
وهكـذا ،ي ّتضـح ّ
أن الشـاعر قصـد لفـت املتل ّقـي

(اب) وهـو مقطـع متوسـط
األولْ :
مقاطـع :املقطـع ّ

معبرا ليغريه
إىل ّ
نصـه مـن خلال العنـوان الـذي جـاء ّ ً

مغلـق ،واملقطـع الثـاين( :كـي) وهـو مقطـع متوسـط
ِ
ــــه ) وهـو مقطـع قصري
مفتـوح ،واملقطـع الثالـث( :

يف الدخـول إىل عـامل ال ّنـص وسبر أغـواره ليكشـف

مضامينـه ومدلوالتـه.

مفتـوح ،وهـذه األنـواع الثالثـة «أكثـر املقاطـع ورو ًدا

خطـاب األم وح ّثهـا على بـكاء ابنهـا والتعبير عـن

العربيـة» (الفخـراين ،1426 ،ص .)197:ويعكـس
يف
ّ

ـص املدخـل الثالـث وهـو األسـاس الذي
يمثّـل ال ّن ّ

موجـز وواضـح.

حقيقـة الدّ نيـا:

ذلـك حاجـة الشـاعر يف إيصال رسـالته إىل األم بشـكل
حسـه وصوتـه الدّ اخيل
وكأن الشّ ـاعر يريـد أن ينقل ّ

يسـاعد املتلقـي على فهمه وحتديـد املغزى منـه ،ويمكن

إىل األم فيحثّهـا على بـكاء ابنهـا بصـورة موجـزة ودون

الوقـوف عليه من خالل تقسـيمه إىل وحـدات مرتابطة.

انتظـار منه؛ ّ
ألن املوقـف يتطلـب اإلرساع يف التعبري عن

إذ يبـدأ الشـاعر خماط ًبـا األم التـي تعدّ صانعـة للموقف

املشـاعر ،ويف الوقـت نفسـه يريـد أن ينتقـل إىل احلديث
عـن الدّ نيـا ليبرر هلـذه ألم ّأو ً
ال وللمتلقـي ثان ًيـا سـبب

الـذي حـرك مشـاعره ،مـا جعلـه يـأمل وينظـم قصيدته،

فقال:

ِ
ُّ
بـــكاء
حمـــل
ابكيــــه فالدّ نيـــا

حثّـه إياهـا على البكاء.

ِ
واألبنـــاء!
وتفـــرق اآلبــــــــاء
ُّ
أحب ٍ
ـــة
ابكيـــه فالدّ نيـــا فـــراق ّ
ِ
ّ
واألنـــداء!
وتعكـــراألحبــــــاب

مـا يصـدر نتيجـة حـزن ،ومن هنـا تتأكـد نظرة الشّ ـاعر

ِ
واإلقصـــاء
وحواجــــزٌ للنبــــــذ

واحلسرة يف نفـوس أبنائها ،وحيـرص عىل إقنـاع املتل ّقي

ـص بالرتكيـب (ابكيـه) وهـو تركيـب موجز
بـدأ ال ّن ّ

اآلبـاء عـن األبنـاء ،وتبعـد األبنـاء عـن آبائهـم ،وكلتـا

ويمضي الشـاعر فيشـغل نفسـه بوصـف الدّ نيـا
ٍ
الصفـة ّ
ألن البـكاء غال ًبـا
فهـي حمـل
بـكاء ،وبـدأ هبـذه ّ

جـــراح مشـــاع ٍر
ابكيـــه فالدّ نيـــا
ُ

بأنـا دار األحـزان التـي تثير مشـاعر األمل
إىل الدّ نيـا ّ

تفرق
فيعـدد
ً
صـورا حتمـل املرء على البـكاء ،فهي التـي ّ
الصورتين تولدان األمل واحلرسة سـواء ابتعـد األب عن

يتكـون مـن عنـارص اجلملـة الفعليـة التي جـاءت بفعل
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ابنـه أم ابتعـد االبـن عـن أبيـه ،وهـذا ما أثـار البـكاء يف
نفـس األم التـي وصفهـا الشّ ـاعر.

ولكـي يبعـد الشـاعر امللـل عـن متلقيـه وخشـية أن

يشـعروا بأنّه ابتعد عن املشـهد األسـاس وهـو بكاء األم

ثانيـة خماط ًبـا تلـك األم الباكيـة بالرتكيـب نفسـه
يعـود ّ

(ابكيـه) ّ
ألن الغربـة تسـتدعي دوام البـكاء مـا دامـت
قائمـة ،فحـال النـاس يف الدنيـا الرحيل والفـراق ،وهذا

بأنـا موطـن فـراق األحبـة واخلالن،
مـا جعلـه يصفهـا ّ
ودار تعكير صفوهـم ،والبـكاء نتيجـة الفـراق ظاهـرة
نصـه ،وهنـا
اجتامعيـة
إنسـانية عكسـها الشـاعر على ّ
ّ
ّ

تـأيت أمهيـة قـراءة ال ّنـص األديب وتلقيـه لكشـف مثـل

هـذه الظواهـر ،وقـد أشـار روبـرت هولـب إىل هـذه
الوظيفـة ،حيـث قـالّ :
«إن دراسـة األدب واسـتهالكه
األدبيـة
ال تقتصر على بحـث واحـدة مـن املشـكالت
ّ

اجلوهر ّيـة فحسـب ،بل هـي كذلـك إسـهام يف التحليل

االجتامعي»(هولـب ،2000 ،ص.)90:
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يعبر عـن أملـه وحرستـه املتولـدة نتيجة
انفجـارا
ً
نفسـيا ّ
ًّ

جـراح
املوقـف الـذي شـاهده ،فقـال« :ابكيـه فالدّ نيـا
ُ
مشـاع ٍر» ،إذن مل تعـد الدّ نيـا حمـل بـكاء أو دار تفرقـة

 ...فقـط ،بـل هـي جـراح مشـاعر ،وجـرح املشـاعر
ريا مـن الفراق
حالـة أشـد إيال ًما مـن البـكاء ،وأكثـر تأث ً
نفسي ال تـزول آثـاره وال ّمتحـي
نفسـهّ ،إنـا تأثير
ّ
معاملـه مـن الـذات املقهـورة ،والشّ ـاعر – هنـا – ّ
يركـز
ً
ّ
فـكل مـا حيصـل
لنصـه،
الزمـن
على دالالت ّ
خدمـة ّ
الزمـن بأيامـه وشـهوره
لإلنسـان حيصـل نتيجـة مـرور ّ
وسـنينه ،فهـو املحـرك احلقيقي لـدور الدنيـا وأثرها عىل
أساسـا لغـرض
حيـاة ال ّنـاس« ،ومعـاين ّ
الزمـن ختضـع ً
القصيدة»(الصائـغ ،1996 ،ص.)281:

ثـم يذكـر الشّ ـاعر صفـة جديـدة للدنيـا فيشـبهها

بحواجـز النبـذ واإلقصـاء ،مضف ًيـا عليها صفـة غاية يف

التفرقـة بين النـاس ،وجـاءت هـذه الصفـة بعـد بيـان
أثرهـا يف جـرح مشـاعر أهلها؛ مـا يؤكد إرصار الشّ ـاعر

نصـه وجعلـه يتعمـق
وأدخـل الشّ ـاعر املتلقـي إىل ّ
فيـه بح ًثـا عـن دالالتـه ،فها هـو يقـدم أوصا ًفـا متعددة

األهـل واخللان وختلـق الغربـة يف حياهتـم.

األوصـاف ويفهمهـا عند ربطهـا بام لديه مـن معلومات

موجـزا ارتكـز
بـكاء ابنهـا املرحتـل عنهـا ،وكان خطابـه
ً

عـن الدّ نيـا ،وهنـا يـأيت دور املتل ّقـي الـذي يـدرك تلـك

تفـرق بني
على لصـق صفة اإلقصـاء عليهـا ،فهـي التي ّ
حـرص الشّ ـاعر يف هـذه املقطوعـة ّ
األم على
حـث ّ

ـص تتعلـق بنظمه ،وهـذا يتفـق متا ًما
خارجيـة حـول ال ّن ّ
مـع مـا قالـه أيـزر« :إننـا ً
دائما نقـف خـارج املوضـوع

يبين أمهية
يذكـر بعدهـا صفة مـن صفات الدّ نيـا ،وهذا ّ

(أيـزر ،د.ت ،ص.)57:

نصه.
يف ّ

املعطـى ،يف حين أنّنا ّ
يب»
نحتـل ً
موقعا داخل ال ّن ّ
ـص األد ّ
مكـررا للمـرة الثالثة يف
ويـأيت خطـاب الشّ ـاعر لألم
ً

متبوعا بسـياق لغـوي يمثّل
هـذه املقطوعـة ،لك ّنـه جـاء
ً

تكـررت ثالث مـرات ،وكان
على تركيبـة (ابكيـه) التي ّ
حمورا أساسـ ًيا
احلديـث عـن الدّ نيـا يف ال ّن ّ
ـص ،فيجعلهـا ً

ويؤكـد تكـرار الشـاعر لرتكيـب (ابكيـه) رغبتـه
يف التعبير ّ
«ويتميـز التكـرار يف الشـعر
عما يف داخلـه،
ّ
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احلديث...بكونـه هيـدف بصـورة عامـة إىل اكتشـاف

األم الباكيـة ،وأهـم مـا طالعنـا مـن تلـك الصفـات ّأنا

فيما يشـبه البـث اإلحيائي»(عيـد ،1985 ،ص.)60:

مصيرا
الصفتـان تؤكـدان الغربـة التـي يعدهـا الشّ ـاعر
ً

األحبـة ،وهاتان
دار لتفـرق اآلبـاء واألبنـاء ،ودار فراق
ّ

املشـاعر الدفينـة ،وإىل اإلبانـة عـن دالالت داخليـة

ملـن حييـا يف هـذه الدنيـا ،فمـن يعـش دنيـاه قـد يعـاين

وال تفـوت اإلشـارة إىل أمهيـة التكـرار الـوارد بصيغـة
ّ
تشـكل تآل ًفـا موسـيق ًيا
(ابكيـه) بشـكل خـاص التـي

غربتـه أو غربـة مـن حيبهـم ،واعتمـد الشّ ـاعر على هذا

انتباهـا؛ ّ
«ألن الـكالم املـوزون ذو
جيعـل املتل ّقـي أكثـر
ً

التـي تؤكـد فكرتـه وهـي ّ
أن الدنيـا دار تفرقـة.

التعليـل للبـكاء لينقلنـا إىل املقطوعة الثانيـة يف قصيدته،

حـس حزيـن ،وهـذا
خاصـا
ً
ًّ
وواضحـا وهـو تكـرار ذو ّ

الدّ نيا دار تفرقة:

انتباهـا عجي ًبـا ،وذلـك ملـا
النغـم املوسـيقي يثير فينـا
ً

يقول الشاعر:

فيـه مـن توقـع ملقاطـع خاصـة تنسـجم مـع مـا نسـمع

جتمـــع أه ُلنـــا ووشـــيجنا
يـــا كـــم ّ

مجيعا تلـك السلسـلة املتصلة
مـن مقاطـع لتتكـون منهـا ً

كالزهـــراء واجلـــوزاء!
وغدونـــا ّ
ف ــإذا ال ــروف هت ــدُّ حب ــل وصالِن ــا

احللقـات التـي ال تنبـو إحـدى حلقاهتـا عـن مقاييـس

األخرى»(أنيـس ،1977 ،ص.)13:

ِ
الغربــــــــاء
وتعيدنـــا ملواطـــن
ٍ
بعاصـــف وقالقـــلٍ
الزمـــانُ
وإذا ّ

وعنـد النظـر يف طبيعـة البنـى التي تشـكل منهـا هذا

املقطـع يتبين الرتكيـز الواضـح عىل ذكـر صفـات الدنيا
ُ
ّ
التشـكل
ويرتبـط هـذا
ذات العالقـة بالبعـد والفـراق،

ِ
ّ
وشـــواغلٍ
القرنــــــــاء
لتقطـــع

غـوي ،أي «املعـارف واملحفوظـات
بإطـار الشـاعر ال ّل ّ
التـي تع ّلمها الشـاعر وخزهنـا يف ذاكرته ،وسـحب منها

يؤكـد الشّ ـاعر ّ
أن الدنيـا دار تفرقـة ويقصـد بذلـك

نموذجـا للبـكاء؛ ّ
ألن مشـاعر
األم
ً
واختـذ الشّ ـاعر ّ

ويلجـأ إىل أسـلوب التعجـب مـن حاهلـا؛ فهـي التـي

السـابقة ّ
أن الدّ نيـا دار البـكاء واألحزان،
تأكيـد الفكـرة ّ

مـا احتـاج إليه»(مفتـاح ،1999 ،ص.)10:

تفـرق ال ّنـاس وتبعدهـم وتقطـع عالقاهتـم املتالمحـة
ّ
فتجعلهـم يعيشـون يف أتـون الفرقـة والبعـد والغربـة.

األم ال زيـف فيهـا وال تص ّنـع ،وقـد يكـون بكاؤهـا
أحـر العبرات ،وهـذا
أصـدق أنـواع البـكاء ،وعرباهتـا ّ

األم
يؤكـد صـدق عاطفـة الشّ ـاعر يف تفاعله مـع موقف ّ
املحزونـة.

ويكشـف اسـتخدام كـم اخلرب ّيـة التـي تفيـد التكثري

عموم تأثير الدنيا عىل أهلهـا .فال ّنـاس بطبعهم الفطري
لكـن الدّ نيـا جتعلهـم
يعيشـون مجاعـات متواصلـة
ّ
كالزهـراء واجلـوزاء بعـدً ا ونؤ ًيـا ،ويكشـف
متباعديـن ّ

األم والتعبري
وهكـذا ،فقد مزج الشـاعر بني خطـاب ّ

ّ
فحـث األم على
بارعـا،
مزجـا ف ّن ًّيـا ً
عـن طبيعـة الدّ نيـا ً

هـذا التشـبيه ّ
عمن
أن ثمـة
ً
أشـخاصا يعيشـون بعيديـن ّ

البـكاء ،ثـم وصـف الدنيـا بأوصـاف تتوافـق مـع حال
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حيبـون ،وهـم كثيرون يف هـذه الدّ نيـا ،ويعكـس هـذا

إرادة؛ ّ
ألن هـذه ال ّلفظـة تعـود إىل كلمـة غربـة« ،وتسـمى
قهـرا غربةّ ،
ّ
طوعا
وكل غربـة حصلت ً
كل غربـة حصلـت ً

وال يكتفـي الشّ ـاعر باحلديـث عـن اغتراب ال ّنـاس

اجلمعيـة ال
جـاء احلديـث يف هـذه األبيـات بالصيغـة
ّ

الدّ هـر التـي تقطـع الوصـال بين بنـي البشر وجتعلهـم

ووشـيجنا ،ووصالنا ،وتعيدنا) يؤكد ّ
أن الشّ ـاعر يستقيص

التوظيـف رضورة الرتكيـز على املعنـى املـراد إبـرازه مـن

قبـل الشـاعر.

يبين سـبب ذلـك ويعيـده إىل رصوف
وغربتهـم ،وإنما ّ
الزمـن التـي
غربـاء ،و ُيلحـظ توظيـف الشّ ـاعر
لفاعليـة ّ
ّ

تلعـب دورهـا يف تفرقـة ال ّنـاس وقطـع وصاهلـم.

فيتبين أنّه
ويربـط الشّ ـاعر معطيـات ال ّنص ببعضهـاّ ،

اخلاصـة
يعكـس جتربـة األم وفـق رؤيتـه الذاتيـة وجتربتـه
ّ

املتمثّلـة باحلديـث عـن االغتراب« ،وتتعمـق الداللـة

السـلبية للزمـن بالنظـر إىل وضـع الشـاعر وحالـه وهـو
مغترب وبعيـد عـن أهلـه ووطنه»(مقـدادي،2012 ،

ص.)241:

وينبغـي االلتفـات إىل العالقـة التـي يقيمهـا الشـاعر

بين مفردات ال ّنـص؛ «فالقـارئ ال ينطلق -وهـو يتوقف
عنـد كلمـة أو عبـارة أو صورة يف قصيـدة ما – مـن فراغ،

اغرتا ًبا»(اخلشروم ،1982 ،ص.)14:

الفرد ّيـة ،فاسـتخدام (نـا) اجلامعـة وتكرارهـا يف (أهلنـا،
كثيرا وهو الغربـة ،وقد
جوانـب موضوع يشـغل ال ّنـاس ً
نصه يف كشـف ذلـك« ،والعمـل األديب حماولة
اعتمـد عىل ّ

لتفسير هـذا الواقـع وإضفـاء القيمـة عليـه كما هو شـأن

الفلسـفة» (إسماعيل ،1980 ،ص.)25:
ويمثـل اسـتخدام األسـاليب ال ّلغو ّيـة وتنويعهـا
براعـ ًة يف أسـلوب الشّ ـاعر ،ويمثّـل التنويع يف األسـاليب

اإلنشـائية واخلرب ّيـة قيمـة تبعـد امللـل عـن املتل ّقـي عنـد
قـراءة ال ّنـص ،كـي يبقـى متفاع ً
ال مـع ال ّنص الـذي يقرؤه

ويتـوق ملتابعـة باقـي أجزائـه ووحداتـه .وإىل جانب ذلك
نصه« ،واجلمال غاية عىل
ح ّقق الشـ ّاعر مجـا ًال
ً
واضحـا يف ّ
مسـتوى التح ّقـق ووسـيلة عىل مسـتوى املنهج» (شـيللر،

نصا يفـرض ذاته
وإنما هـو حمكوم بجـو القصيـدة بصفتها ًّ
ووجـوده على ّ
كل مـا حيتويـه حتـى حي ّقـق بذلـك تكامله

قصـد الشـاعر يف حديثـه عن الدّ نيـا أن يربر بـكاء األم

والزمـان) وربطهما بالدّ نيـا التـي
يف لفظتـي (الصروفّ ،

ال ّنـص ،وقـد سـاعده ذلـك كـي ينتقـل إىل احلديـث عـن

املطلوب»(الرباعـي ،2009 ،ص .)113:وبالتدقيـق

نسـب إليهـا الشـاعر دورهـا يف غربـة سـاكنيها نجـد ّ
أن
َي ُ

لكلتـا الكلمتين عالقـة وثيقـة بذلـك ،ففـي كثير مـن

 ،1991ص.)38:

تفجـع سـاكنيها ،وهلـذا أثـره يف بنـاء
ولدهـا ،فالدنيـا دار
ُ

جتربتـه الفرد ّيـة التـي تتمثـل بغربتـه وبعـده عـن دياره.
الرؤية الذاتية للدنيا وليدة جتربة فرد ّية:

وجبرا ،ونرى ّ
أن الشّ ـاعر
قهرا
ً
األحيـان يغرتب اإلنسـان ً
ّ
وظـف مثـل هـذه احلالـة يف قولـه( :وتعيدنـا ملواطـن

يقول الشاعر:

وبـــدوت يف الدّ نيـــا وحيـــدً ا بعدمـــا
ُ

ِ
الغربـاء) ،وتكشـف لفظـة غربـاء ّ
أن الغربـة حدثت دون

ٍ
روضـــة غ ّن ِ
ـــاء
ك ّنـــا كدوحـــة
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ٍ
تضمنـــي
أمـــي إىل
بلـــد وليـــس ّ

(وهبـة .)1979 ،فالشـاعر بـدأ يرغـب بالتخلـص مـن

ّ
الوضــــاء!
ٌّأم بحلـــــو حناهنـــا
قـــوارع
الكبـــر
واهلـــم
وأعـــو ُد
ٌ
ُ
ُّ
ِ
مـــن فقـــد ِخ ٍّ
الفضـــاء
ـــل أو أخ

باهلـم والوحدة،
الشـعور ّية يف االغتراب؛ ّ
ألنا أشـعرته ّ

ِ
واألقــــــــذاء؟!
بالســـــــــــوء
ٍ
ُطبعـــت عـــى َك َب ٍ
ّ
مجاعـــة
وحـــل
ـــد

املتل ّقـي على اإلعجـاب بف ّنـه ،ومشـاركته يف عاطفته أو

الغربة.

يتضـح ّ
أن الشـاعر حريص عىل اإلفصـاح عن جتربته

مـاذا ُ
دنياكم مطبوعــــــــة
أقول وهـذه
ُ

«واألديـب إن اسـتطاع أن جييد تصوير جتربته الشـعور ّية
تعبيرا مجي ً
مؤثـرا ،واسـتطاع أن يبعث
يعبر عنهـا
ً
وأن ّ
ال ً

ِ
ِ
وصفـــاء
وفصـــال حســـن باهـــ ٍر

أهم مـا يراد
يف نـوع االنفعـال الـذي وجـده فقـد حقـق ّ
يب حتقيقـه ّ
حـد ذاته»
ألن ذلك غرض يف ّ
مـن العمـل األد ّ

تكشـف الكلمـة األوىل يف املقطوعة (بـدوت) حتو ً
ال

(طبانة ،1404،ص.)21:

طـرأ على حـال الشّ ـاعر ،إذ أصبح وحيـدً ا بعـد أن كان
متآل ًفـا مـع اآلخريـن من أهلـه وخالنـه الذين يشـبههم

لقـد بـدأ الشـاعر يرسـم حالـه بعيـدً ا عـن وطنـه،

بعيـدً ا عـن حنان األم ،دائـم التفكري يف عالقاتـه ولقاءاته
بخالنـه وأصدقائـه ،وتتو ّلـد عـن هـذه األفـكار حالـة

بـــ (دوحـة روضـة غ ّنـاء) ،وال جـدال ّ
أن هذا التشـبيه

ً
هزها االغتراب ،فيقول
متثّـل
رصاخا يصـدر عن نفـس ّ
ُ
متسـائ ً
ٌ
مطبوعـة بالسـوء
دنياكـم
أقـول وهـذه
ال( :مـاذا
ُ

يعب
الـذي يمثّـل صـورة مجيلـة حلياهتم قبـل االغتراب ّ
عـن مكنونـات نفـس الشـاعر وانفعاالتـه ،فحياهتـم

ِ
واألقـذاء؟!).

السـابقة تشـبه شـجرة عظيمـة ملتفـة مع أشـجار أخرى
ّ

وبين ّأنـا ال
السـوء إىل الدّ نيـا ّ
لقـد نسـب الشّ ـاعر ّ

يف حديقـة كبيرة ،داللـة على التآلـف والتقـارب ،وهي

صـور ٌة قريبـة املأخـذ مفهومـة للمتلقـي جتعلـه يشـعر
تثير يف املتل ّقي
بما يريـده الشـاعر،
ّ
«والصـور َة الف ّن ّيـ َة ال ُ

على حال وتقلبهـا ،فال هـي دار أمل وال دار بقـاء ،وإنام

ين ذاته»(عصفـور ،1999 ،ص.)310:
اإلنسـا ّ

مـر هبا الشّ ـاعر.
جتربـة
ّ
شـخصية ّ

تترك لإلنسـان إال أوسـاخها إشـار ًة إىل عـدم ديمومتها

صلـة ِّ
ٌ
بكل
صـورا هلا
تثير
صـورا برص ّيـ ًة
ُ
ً
ً
فحسـب ،بـل ُ
ِ
ِ
ِ
اإلدراك
نسـيج
يتكـو ُن منها
املمكنـة التي
اإلحساسـات
ُ
ّ

تنبيهـا للمتلقي كي
جتمـع املشـقة وال ّنصـب ،ويأيت هـذا ً
ّ
يتفكـر يف حقيقـة الدّ نيـا ،وصـدر هـذا التشـبيه نتيجـة
وال تفـوت اإلشـارة إىل ّ
الزهد
أن الشّ ـاعر هيـدف إىل ّ

ويظهـر املعنـى األبعـد (العميق) من خلال الوقوف
عىل وعي الشّ ـاعر لغربتـه ورفضها ،فهو يريـد التخ ّلص

دعـوي وخطيـب ،ولـه
عـن الدّ نيـا ،ال سـيام أنّـه رجـل
ٌّ

ص
دينيـة عديدة ،لـذا يمكن ربـط دالالت ال ّن ّ
نشـاطات ّ
نصـه دعوة غير مبارشة
بواقعـه الـذي يعيشـه ،فيجـد قـارئ ّ

مـن كابوسـها ليعـود إىل حالـه السـابقة« ،والوعـي
باالغتراب هـو ّأول مراحـل رفـع االغتراب والتغيري»
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ِ
النكبـــاء
ممـــا يـــرى ولشـــدة
ٌ
زائـــف ال
متــــاع
ابكيـــه فالدّ نيـــا
ٌ

بعـدم االنجـرار وراء هـذه الدّ نيـا ال ّزائلة.

واضحـا
اعتمـد الشّ ـاعر – هنـا  -على شـاعريته اعتما ًدا
ً

ِ
ببهـــاء
صـــدق فيـــه وإن بـــدا

كثير من
ليكشـف مـا يريـد يف جتربتـه الشـعر ّية وقـد حتـدّ ث ٌ

النقـاد عـن التجربـة الشّ ـعر ّية وعالقتهـا بالشـاعر ،وقـد ّبي

يتـــم لســـالك
ابكيـــه ال ســـعد
ُّ

ِ
إعيـــاء
طيـــب بـــا
كال وال
ٌ
مدامـــع
ابكيـــه فالســـعد اجلميـــل
ٌ
ِ
ِّ
واإلشـــفاء
الغـــل
جتـــري لـــروي

النفسـية أو
حممـد غنيمـي هلال ّأنـا« :الصـورة الكاملـة
ّ
يصورها الشـاعر حني يفكر يف أمـر من األمور
الكونيـة التـي ّ
ّ

ينـم عـن عميـق شـعوره ،والشّ ـاعر احلـقّ هـو الذي
ً
تفكيرا ّ

ٍ
ولوعـــة
ابكـــي عـــى فقـــد احلبيـــب

تتضـح يف نفسـه جتربته ،ويقـف على أجزائها بفكـره ويرتبها
ترتي ًبـا قبل أن ّ
يفكـر يف الكتابة»(هلال ،1982،ص.)383:

ٍ
ســـبب وال إبـــداء!
ضاعـــت بـــا

يبين أثر غربتـه عىل نفسـه وأنّه
هبـذا اسـتطاع الشّ ـاعر أن ّ
كان منشـغ ًال يف موطـن الغربـة بالتفكير يف موطنـه ،ويتـوق

األم التـي
وعـو ًدا على بـدء نـرى الشّ ـاعر خياطـب ّ

بلاد الغربـة ،ثـم سـاقه ذلـك إىل احلديث عـن حقيقـة الدّ نيا
التـي ُطبعـت على السـوء واملشـ ّقة ،وقصـد مـن حديثـه عن

معتمـدً ا على فعل األمـر يف تركيـب (ابكيـه) ،وكام متت
اإلشـارة سـاب ًقا يتبـع هذا الرتكيـب احلديث عـن حقيقة

إليـه ،سـاع ًيا للعـودة إليه ،وظهـر ذلك من خلال تعبريه عن
جتربتـه ّ
حسـا مجع ًيـا
اتيـة املتمثّلـة برفضـه الغربـة أن ّ
يبين ًّ
الذ ّ

يمثّـل معانـاة اإلنسـان بشـكل عـام مـن الغربـة وآثارهـا.
ص
ويـأيت هـذا احلديـث متواف ًقـا مـع املقطـع األخير مـن ال ّن ّ

الـذي خياطب فيـه األم التـي تبكي ولدهـا املرحتل مـر ًة ثانية،
ويتجلى ذلـك مـن خلال خطـاب األم ووصـف الدنيا.

خطـاب األم وح ّثهـا على بـكاء ابنهـا والتعبير عـن

حقيقـة الدّ نيـا:

يقول الشاعر:

مدامـــع
ابكيـــه فالدّ نيـــا بحـــار
ٍ
ِ
إهنـــاء
وســـوافح جتـــري بـــا
ٍ
ّ
ُ
معـــذ ٌب
العميـــق
ابكيـــه فاجلـــرح

تبكـي ولدهـا ،وباألسـلوب نفسـه حيثهـا على البـكاء،

الدّ نيا.

عـدة فاملقصود – وال ريب
وحيمـل الرتكيب دالالت ّ

لكـن الغايـة غير املبـارشة
البـكاء
يف ذلـك –
احلقيقـيّ ،
ُ
ّ
هـي دفع املتلقـي إىل ّ
التفكـر والتدبر يف الدنيـا التي يعود
ٍ
بأوصـاف خمتلفة تـدل مجيعها على ّأنا
الشـاعر ليصفهـا
دار حـزن وفراق.

واجلانـب األهـم يف ترتيـب الشـاعر لبنيـة ال ّنـص

اللغو ّيـة هـو هـذا الرتتيـب القائـم على عبـارة (ابكيـه)

ثـم املجـيء بوصـف الدنيـا« ،ويمكـن أن نلحـظ األثـر
مكانيـة
التكـراري حين تأخـذ اللفظـة املكـررة أبعـا ًدا
ّ

تعمـل على تنسـيق الداللـة ،بحيث يكـون هنـاك اتفاق
بين حركـة الذهـن وحركـة الصياغـة ،فيكـون الناتـج
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بعيـد األثـر يف أدبيـة الصياغـة أو شـاعريتها» (عبـد

ٍ
فـن جديـد
قالـب
لتصبهـا يف
خـاص حين تريـد خلـق ٍّ
ٍّ
ّ

يتأكـد ممّـا سـبق ّ
أن الشـاعر أكسـب الفعـل (بكـى)

جـاء ربـط الشـاعر حلـال األم التـي تبكـي ابنهـا
كنمـوذج إلنسـانة تأملـت الغتراب ولدهـا متواف ًقـا مع

متحـدٍّ
منسـجم»(الرباعي ،1999 ،ص.)15:
ٍ

املطلـب ،1995 ،ص.)115:

ّ
احلـث عىل
داللـة إضافيـة غير البـكاء احلقيقـي ،وهـي

حـال الدّ نيـا كام صورهـا ،فكلتامهـا تبكيان بلا انقطاع.

التفكـر نتيجـة هـذا البـكاء ،وهـذا االسـتخدام أكسـب
نمـوا ومتـر ًدا على املعنـى الـذي وضعـت لـه
ال ّلفظـة ً

وباألسـلوب نفسـه يسـتمر الشـاعر يف حـث األم

أصلا« ،وتصبح الكلمـة يف العمل الشـعري ذات ٍ
ً
معان

التـي تبكـي ابنهـا ،مبينًـا ّ
أن مـن يعيـش يـرى اجلـراح
ّ
ويوظـف االسـتعارة فيصور ذلك اجلـرح بأنّه
العميقـة،

متعـددة ومتميـزة» ( .)Empson, 1930والرتكيـز يف

(م َّ
عـذب)؛ أي وقـع عليـه عـذاب الدّ نيا ،قاصـدً ا بذلك
ُ

بنـى ال ّنـص يعكـس دورهـا يف توضيـح الداللـة املـرادة
مـن قبل الشـاعر ،وكام قـال عبـداهلل ّ
الغذامـيّ :
«إن خري

ـص حيو ّيـة مـن خلال االنزياح عـن املعنى
إكسـاب ال ّن ّ
احلقيقـي ،فالعـذاب مـن خـواص اإلنسـان أو احليوان،

وسـيلة للنظـر يف حركـة ال ّنص األديب هـي االنطالق من
ّ
»(الغذامـي ،1985 ،ص.)6:
غوي
مصـدره ال ّل ّ

وإلصـاق هـذه الصـورة باجلـرح يعطيـه داللـة جديـدة

بأنـا بحار مدامـع ،والرتكيز
ويصـور الشّ ـاعر الدّ نيا ّ
ّ

تتعلق باسـتمراريته ،فاجلـرح املعذب لن يلتئم بسـهولة،
مجاليـة
أمهيـة تكسـب ال ّنـص قيمـ ًة ّ
وهلـذا االسـتخدام ّ

واضـح على إعطائهـا صفـة الدمـع والبـكاء ،واملـراد

إضافية.
ّ

بذلـك بـكاء أهلهـا الذيـن يعيشـون فيهـا ،وتتعمـق

بأنـا متـاع ،ولك ّنـه متـاع
ويصـور الشـاعر الدّ نيـا ّ
ّ

الدّ اللـة باسـتخدام الصـورة الف ّنيـة املبنيـة على اخليـال،

زائـل غير دائـم؛ ألنّـه زائـف وكاذب ،فـإن ضحكـت

دموعـا ،وتكتسـب الصـورة داللة
فالدّ نيـا بحـار تنهـال
ً

المـرئ يو ًما سـتبكي لـه أيا ًمـا ،ما يؤكـد ّ
أن السرور ال

بأنـا سـفوح جبـال جتـري فيهـا
أقـوى عنـد تصويرهـا ّ

يـدوم إلنسـان ،وممّـا يزيـد تأكيد هـذه الفكرة اسـتخدام

امليـاه نتيجـة مـا يرفدهـا مـن قمـم اجلبـال ،وتـزداد
الصـورة عم ًقـا باسـتخدام الرتكيـب (بلا إهنـاء) الذي

طيـب،
أدوات النفـي وتكرارهـا( ،ال سـعد ،كال ،وال
ٌ

ويف هـذا السـياق تـرى الدراسـة ّ
عمـق
أن الشـاعر ّ

ويعقبهما دمـع قد يكون بسـبب فقـد حبيـب أو وداعه.

اخليـال« ،والصـورة ابنـة للخيـال الشّ ـعري املمتـاز

الداخيل بضرورة الزهـد عنها وطلب اآلخـرة ،وجلأ إىل

بلا إعيـاء) ،فالفـرح والسرور إن ُوجـدا فهما مؤقتان،

يعبر عـن تواصـل البـكاء يف هـذه الدّ نيـا.
ّ

ويرتبـط نفـي الشـاعر للسـعادة عـن الدنيا بشـعوره

نـواح عـدّ ة ،أمههـا بناؤهـا على
الصـورة الف ّن ّيـة مـن
ٍ
قـوى داخليـة
الـــذي يتألـف –عنـد الشّ ـعراء – مـن ً

تراكيـب عدة تؤكـد ذلك ،مثل( :ال سـعد يتم ،فالسـعد

تفـرق العنـارص وتنرش املـوا َّد ثم ُت ُ
عيـد ترتيبهـا وتركيبها
ّ

اجلميـل مدامـع) ،وهـذا االسـتخدام دليـل احلاجـة إىل
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التعبير بأفضل أسـلوب لديه« ،والشـعراء يدأبـون ً
دائم
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حقيقيا لواقع إنسـاينّ.
انعكاسـا
يمثّـل
ً
ّ

وممّـا جيـب االنتبـاه إليـه ّ
أن الشـاعر يقصـد إثـارة

على اخلـوض واالصطياد على حافة هنـر اللغـة البطيء
اجلريـان ،ع ّلهـم يعثـرون على مـا يمكنهـم اصطيـاده،

اإلنسـانية
املتلقـي ويدفعـه للربط بني واقـع الفرد وواقع
ّ

ص.)65:

بكـت ابنهـا حين رحيلـه ،أم بالنظـر يف جتربـة الشـاعر

وتسـخريه السـتعامهلم اخلاص»(مكليـش،1963 ،
أن الشـاعر ّ
ي ّتضـح مـن خلال هـذه املقطوعـة ّ
ركـز

واضحـا يف خطاب األم السـتبكائها على ولدها
تركيـزا
ً
ً
الـذي سـيغرتب عنهـا ،فالبعـد هو سـبب البـكاء ،وهو

تفـرق األهـل واخلالن،
صفـة مـن صفـات الدنيـا التـي ّ
وتبعـد املسـافات بين النـاس ،أ ّمـا مـن ال يغترب فيهـا

فسيشـعر بالغربـة ّ
ألن هذه حـال الدنيا التـي طبعت عىل
املشـقة وال ّتعـب كما يرى الشـاعر.

تابعـا لتكرار
وجـاء الرتكيـز عىل ذكـر هذه الصفـات ً

النفسـية
عبـارة (ابكيـه) ،ولعـل هـذا يرتبـط باحلالـة
ّ
حساسـة
للشـاعر« ،والتكـرار يسـ ّلط الضـوء عىل نقطة ّ

يف العبـارة ،ويكشـف عـن اهتمام املتك ّلم هبـا ،وهو هبذا
يب الذي
املعنـى ذو داللـة
نفسـية ّقيمـة تفيـد الناقـد األد ّ
ّ
نفسـية كاتبه»(املالئكـة،1965 ،
يـدرس األثـر وحيلـل
ّ

ص.)242:

يتبين حـرص الشـاعر على التئـام أجـزاء
وهكـذاّ ،
بعضا لتشـكل وحـدة واحـدة ال ّ
ـص ببعضهـا ً
تفكك
ال ّن ّ

فيهـا؛ ّ
ـص نفسـه ُبنـي عىل فكـرة حموريـة واحدة،
ألن ال ّن ّ

األم التـي
مجعـاء ،سـوا ًء أكان ذلـك بالنظـر إىل جتربـة ّ

نفسـه حينما اغرتب عـن وطنـه ،ويف كلتـا احلالتين ّ
فإن

هـذا بـات مـن واجـب املتل ّقـي الـذي صـار لزا ًمـا عليه
االسـتجابة لل ّنـص« ،وهـذا مـا ّ
ركـزت عليـه نظر ّيـة

اسـتجابة القارئ»(ربابعـة ،2008 ،ص.)104:

واضحـا تركيز الشـاعر محـزة آل فتحي عىل
لقـد بـدا
ً

بنيـة ال ّنـص لنقـل رؤيتـه ضمنهـا ،وذلـك عبر إسـقاط

شـعوره اخلـاص ورؤيتـه للدنيـا على حـال األم التـي

أججـت مشـاعره ،التـي جيمعه هبـا الغربـة واالغرتاب.
خامتة

توصلـت الدراسـة إىل ّ
أن الشـاعر محـزة آل فتحـي

ّ
وظـف يف <<قصيـدة ضائعـة>> مـا انتابـه من مشـاعر

جتـاه األم التـي تبكـي ابنهـا املرحتـل عنهـا ،ودمـج هـذا
الشـخصية املتمثّلـة بغربتـه ،ونجـح
التوظيـف بتجربتـه
ّ
حين ّ
الشـخصية ليعكـس ظالهلـا على
وظـف جتربتـه
ّ
الواقـع اإلنسـاين مـن خالل التعبير عن غربتـه وتصوير

حالـه أثناءها.

ـص ،وال ّنص
وي ّتضـح ذلك مـن الوحـدة العضوية يف ال ّن ّ
يب يمثـل حالـة شـعور ّية تو ّلـدت نتيجـة موقـف مـا
األد ّ

املبـدع بأسـلوب ف ّنـي مجيـل ،اعتمـد فيـه على الـدوال

جتربـة فرد ّيـة ،كـي يقنع القـارئ ّ
أن هذا املوقـف الفردي

عـدة كالتكرار ،واسـتخدام صيغ
االعتماد عىل أسـاليب ّ

قادتـه إىل التعبير عن هـذا املوقف ،معتمـدً ا عىل توظيف

النص حلظـة شـعور ّية انتابت مشـاعر
وعكـس هـذا ّ

ذات العالقـة باملضمـون الـذي يتحدّ ث عنـه ،من خالل
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الفنيـة ذات الدالالت املتنوعة.
األمـر ،وتوظيف الصور ّ

فـاس :منشـورات مكتبـة املناهـل.
البسـتاين ،بشرى2002( .م) .قـراءات يف الشّ ـعر العريب احلديث
يب.
( ط .)1.بيروت :دار الكتـاب العر ّ
بـن العابـد ،النـوي1980( .م) .التجربـة النفسـية يف شـعر نازك
املالئكة .رسـالة ماجسـتري غري منشـورة ،جامعة قسـنطينة،
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