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إن اخلطاب األديب والسيما النقدي يعرب عن عالقة الذات اإلنسانية باألدوات املعرفية 
وفق عالقة تأثري وتأثر، تصبغها صبغة مجالية تؤلف بني املؤتلف معتمدة على اخليال واإلبداع 

.األدبيني
مهية عامل يتمتع فيه الغول ووحيد القرن باأل"إذ أصبح عامل األدب اليوم متميزا جدا، 

رحالت "ذاا اليت يتمتع ا احلصان والكلب، ويف األدب اخليول تتكلم، كتلك اليت يف 
أطلق عليه ذلك بن جوستون إن مدينة " جبعة آفون"، هناك مثل اعتباطي يسمى "غاليفر

.(1)"سترانفوردا نتاريو، حتتفظ بالبجع يف رها كملمح أديب
كال املعرفة، يكسر القيود والقواعد النقدية والشعر على وجه التحديد شكل من أش

بطرقه لعالقة الدوال مبدلوالا من جهة، وخرقه لبنية العقل واللغة العتماده على الرموز من 
.جهة أخرى، إذ فجر يف اللغة مستوياا العميقة ومناطقها احملرمة

ة وخارقة سحر إحيائي جيمع املتناقضات كونه حساسية مجالية خارج-أي الشعر–فهو 
للمألوف، ومرادفة للخلق واإلبداع على غري مثال سابق، فهو حبث مستمر على إجياد املغاير 

.البديل، بل هو رغبة للبحث عن اهول
الشعر اليوم يقوم مبا كان يقوم به اإلنسان البدائي، إنه مل ينس روحه ومهمته يف اخللق 

ة متجددة يف الفكر اإلنساين، وال شيء أكثر واإلبداع، ألنه يستمد طاقته من عناصر أصلي
.جتذرا من األساطري

طاقات مسعلىمقدرا "فاألساطري أرض غنية خصبة، ساحرة وسحرها يكمن يف 
النفس اإلنسانية، على تعاقب العصور، وعلى استثارة شحنات من االنفعال تستعصي على 

لك يف ظين أقرب ما تكون إىل أن يستنفذ الشرح املنطقي العقلي الصاحي، وهي بذ
.(2)"املوسيقى، هلا لغتها اخلاصة اليت يستحيل نقلها إىل أية لغة أخرى

فلقد كانت األسطورة والزالت مصدر إهلام لكثري وعديد الشعراء على مر العصور، 
ة، وذلك ملا فيها من طاقات تعبريية واسعة، ال ميكن تأديتها عن طريق اللغة البسيطة املباشر

.52، ص 1995الخیال األدبي، تر حنا عبود، منشورات وزارة الثقافة، دمشف، سوریا، دط، : نرثروب فراي(1)
.19، ص 2004، 1ھرة،ط، مركز الحضارات العربیة، القا"دراسات في الظاھرة المسرحیة"المسرح واألسطورة : إدوارد الخراط(2)
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ففي األسطورة أبعاد خيالية واسعة، تعمق من تأثري الشعر، وتقوي من فاعليته وتكسبه بعدا "
.(1)"إنسانيا شامال وواسعا، من خالل احلاضر باملاضي، أي بالذاكرة اجلمعية لإلنسان

فالشاعر ملا يستحضر النماذج البدائية ويوظفها يف شعره، يكون بالضرورة ناقم على 
رب من زيفه وتصنعه وتعقيده، وهو إذ يفعل هذا البد عليه أن ميتلك أوضاع عصره، ها

فهم املوقف املعاصر وإذابته يف شبيهه األسطوري، ليكون الكل "قدرة على الفهم والتمثيل 
.(2)"الذي يعطي اإلحساس بالصدق التلقائي

ات ولعل ما يربط الشاعر باملوروث الشعيب واألسطوري، هو تلك اخلصائص والسم
الفنية اليت تتمتع ا عالوة على قدرا يف التشخيص والتمثيل، وظالهلا السحرية للكلمات 

.والصور البيانية ورموزها اليت جتعل من القصيدة مولودا جديدا
وهلذا فإن األسطورة املوظفة تعكس فكر الشاعر وجتربته عرب مراحل حياته وتكوينه 

ويقبل بأهواهلا، هناك يف حد العزلة يسمي -الشعر- حبث عن عزلة يرتضيها: "الشعري هي
ذاته ليسمي زمنه له السراديب والصمت، ال يتنازل عنها، إما بامتياز مكان حريته اليت يعيد 

."(3)ا صياغة الذات والعامل، إذ خيترق سيادة غريه
عماد علي "طرحها وعلينا حنن القراء أمام هذه الظاهرة الفنية أن نطرح أسئلة كتلك اليت 

":اخلطيب
كيف نقرأ األسطورة يف الشعر؟ وكيف نقرأ الشعر املؤسطر؟ وهل يكفي أن يشتمل -

الشعر على األسطورة كي حيقق شعريته وإبداعيته ومجالياته؟ مث كيف ينفتح الشعر على 
األسطورة، من غري أن يكون االنفتاح حدث التجاء وهروب؟ وهل حضور األسطورة يف 

.عين أنه امتلك معايري احلداثة؟الشعر ي
سامية "وبصيغة واحدة ما هي مجاليات التوظيف األسطوري يف الشعر املعاصر عامة؟ وشعر 

..؟"عليوي خاصة
.      وما هي األبعاد اجلمالية اليت أضفتها شهرزاد على شعر الشاعرة؟

.   55، ص 2004، س، كانون األول، 495األسطورة والتناص في شعر البیاتي، المعرفة، وزارة الثقافة، سوریا، ع: أحمد طعمة جلي(1)
.339، ص 1997، 1دراسات في النقد األدبي، الشركة المصریة العالمیة للنشر لونجمان، مصر، ط: أحمد كمال زكي(2)
.146، ص 1994، 1كتابة المحو، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب، ط: بنیسمحمد (3)
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:شعرية اللغة الشعرية: أوال
:إغوائية اللغة-1

قاد عن عالقة القارئ بالنص، وقامت نظريات ومناهج معاصرة حتدد هذه لقد حتدث الن
العالقة اليت غيبتها املناهج النصانية كالبنيوية اليت عدت القارئ سلبيا ال ميكنه أن يضيف شيئا 
من عندياته يقول مبا يقوله النص، إال أن دوام احلال من احملال، إذ ظهرت نظريات أخرى 

.ى هرم الدراسات النقديةجعلت القارئ يتربع عل
النص نظام يستدعي القراءة وينعكس فيها "وتعدد القراء وفقا لعالقام بالنص، إذ 

، (1)"وبالقارئ يكون النص وبه يتحقق حضوره، وفيه تعرف هويته ويزول اإلام عنه(...) 
بني لغة يتكلم عندما يكون التواصل والوصال والعشق /فالنص كائن ذو لسان غريي، ينطق

النص واملتلقي، الذي تتملكه اللغة وترحل به عرب عوامل النص الشاسعة، فتجوب به البحار، 
والصحاري، وجتعله يعيش يف قماقم سليمان، ويعاشر اجلنيات احلسان، وينتقل إىل العامل 

جتسد لغوي لكائن، - يف آن واحد–النص هو "العلوي، ويهبط إىل العامل السفلي، ذلك ألن 
اح خارج اللغة على كينونة يف الغياب أي أنه هو بذاته عالقة جدلية بني احلضور وانفت

.(2)"والغياب
غوي ميارس إغراءه على املتلقي ويثريه ليتفاعل معه حماورا إياه، وذا إن التشكيل اللّ

منع، يدخله يف عوامل جديدة مل تبتكر ومل تبتدع من قبل، عوامل هي مثرة اللقاء واملراودة والت
تسعى اللغة إىل فتح العامل الذي حيمل كل روابط االنتماء وغلقه على مستوى الكتابة "إذ 

حىت يستجمع هذا العامل معناه مث تضمني هذا املعىن حقيقة ما، فاملعىن الذي تدفعه اللغة عرب 
تعبرياا هو معىن حاضر بنفسه يتمظهر ليقول شيئا ما هذا الشيء الكامن ليقوله صمت 

.، هذا املعىن الذي خيلقه القارئ بعد خلق آخر(3)"ةاللغ
والشاعر يف عملية إبداعه الشعري ينسج خيوط نصه، وخيتار ألوانه وفق ما تقتضيه 

.رسالته اإلنسانية، وما يستوجبه بعده اجلمايل وهلذا يستند إىل لغة مجالية خاصة به

.9، ص 1998، 1الكتابة الثنائیة وفاتحة المتعة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، بیروت، ط: منذر عیاشي(1)
.15، ص 1987، 1في الشعریة، مؤسسة األبحاث العربیة، بیروت، لبنان، ط: كمال أبو دیب(2)
، الدار العربیة للعلوم ناشرون، دار "مقاربات في الھرمیتوطیقا الغربیة والتأویل العربي اإلسالمي"اللغة والتأویل : عمارة الناصر(3)

.55، ص2007، 1الفارابي، بیروت،لبنان، منشورات االختالف، الجزائر، ط
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رموزها وجماهلا احلامل، وحطمت استخدمت لغة خاصة ا محلتها " عليوي"والشاعرة 
هي بعث /جهها، فكانت بذلك أسطورة أخرىوفيها كل العراقيل واحلواجز اليت تواجهها وت

. ألسطورة شهرزاد من جديد
إن دوافع الشاعرة إىل تغيري أوضاع عاملها جتسد يف تغيريها لطريقة احلكي، إذ قولبت ما قالته 

قة أخرى يستطيع فيها اتمع املصلوب أن يتنفس شهرزاد شعرا، وذا هي تدعوا إىل طري
.ويتحرر من حالة القبوع اليت هو فيها

بوساًاذين باتا كلقد أيقظت الشاعرة شهرزاد لتعرب عن قلقها من الواقع والوجود، اللّ
هل ... شهرزادي(يؤرقها، لقد أيقظتها لتثري روح السؤال لدى شهريار من جديد، 

وح التحدي والثورة لدى شهرزاد، بل لتبعث عامل الليايل بكامل ، وتستنهض ر)تدركني؟
مماثلة لصورة ألف ليلة وليلة، بل يف عينها صور كثرية /أبعاده، كون واقعها صورة مطابقة

.تتقاطع مع ليل شهرزاد
غة بني ذات الشاعرة وذات املوضوع، ومجعت املتناقضات، إذ بدى دت اللّلقد وح

مار من جهة ورغبتها يف احلياة من جهة أخرى، بل لقد استوت املوت حنينها للموت والد
:تقول،تأبه ألي شيءتعد نظر شهرزاد الشاعرة، ومل واحلياة يف

...يا ساديت
أنا عشقت شهريار

فهل مسعتم قبلها
عن مدن حتن للدمار؟؟

وهل رأيتم قربة
تراود الصياد كي يصطادها

لو جالدهاتود
-يا سجاا–يف غلظة السجان 

!يضيق احلصار
       (...)
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..كم تشتهي لو أا
...كم تشتهي

بقلب شهريار
متوت كالنهار

(1)يأا... لو أا

:وتقول يف موضع آخر

...يا سيدي"
نضب املعني، فلم يعد
يف القلب غري خرائب

ال فرق عندي إن
وإن... جنوت

كتبت اييت
** ** ** ** **

(2)"حكاييت... ختمت.. .قد... أنا

إن شعرية اللغة يف هذا الديوان تكمن يف غموضها، فالشاعرة ال تبوح وال تصرح عن 
سبب متاثل األمور وتشاها، فشتان بني شهرزاد األمس وشهرزاد اليوم فشهرزاد الليايل 

ها حاربت املوت باللغة وبالكلمة، أرادت احلياة واحلرية فتحررت من عقدة شهريار، لكن 
.هي تعود من جديد لترحب باملوت ولتطلب من شهريارها أن يكتب ايتها

التشاكل (، )التعارض والتآلف(ة على ثنائيات يإن جسد النص بين يف أساسه ومن البدا
، وهذه الثنائيات )املوت واحلياة(، )القول واملسكوت(، )التكاشف والتحجب(، )والتباين

مما / ري املكشوف واملسكوت عنه يف خطاب الشاعرةلت النسق املخفي وغهي ما شكّ

.49، 48الدیوان، ص ص (1)
.65المرجع نفسھ، ص (2)
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يتطلب من القارئ أن يقف مطوال عند حدود كلماا ليمارس قراءة تأويلية عساها أن تبوح 
ميثل طبقة أو طبقات أركيولوجية كامنة وراء "له عن معىن يسايرعصره، كون النسق املخفي 

الدوال، الوعي، (نراه على السطح كل املمارسات اإلنسانية واالجتماعية والثقافية، وما
ليس سوى آثار لتاريخ أعمق، حيث ال منلك سوى احلفر حتت السطح الكتشاف ) الواقع

.(1)"اجليولوجية اخلفية
فالنص طبقات جيولوجية، تغري القارئ لدخول مغامرة القراءة، تداعبه لتسجنه داخل 

.سندباديةكهوفها املظلمة، متّنيه دون أن تنفتح له، ألن مغامرته 
وعلى الرغم من أن توظيف شهرزاد انزاح يف عديد املواضع عن أصلها، وخرج عن 

احتفظ بنربة تراثية، وكأنه عرب تورثه يريد "السائد املألوف بدء بالعنوان إال أن شعر الشاعرة 
.(2)"إثبات هويته

رفضها لواقعها فعودة الشاعرة إىل التراث وبعثه من جديد بلغة عصرها، هو إعالن عن 
الذي انغلق على ذاته ورضي عيشه كالسوام، هو دعوة بلغة العصر إىل فتح أبواب احلوار، 

وليلة إىل عصر ليلةوالثورة للخروج من هذه اللعنة اليت تالحق الوضع العريب منذ ألف
). وما مل تقله شهرزاد يف الليايل قالته سامية عليوي يف شعرها(الشاعرة، 

عودة حقيقية إىل املنابع البكر للتجربة "ة إىل استخدام األسطورة يف الشعر هي إن العود
اإلنسانية وحماولة التعبري عن اإلنسان بوسائل عذراء، مل ميتهنها االستعمال اليومي، فتخفي 

- املبدع- فاستلهام الشاعر لألسطورة، مصدر ومعني يستعني به . (3)"األدلة ما جتنه من إحياء
والشاعرة استعانت يف لغتها . طار فكري يكشف من خالله عن قضايا عصرهويوظفه يف إ

باألسطورة الشهرزادية أوال، واستندت إىل أسطورة متوز، وعشتار، املسيح املصلوب، هرقل، 
كل مستقبل فيه يشد إىل ماضيه، وكل ... القصيدة سفر يف األسطورة"ثانيا وهذا ألن 

يف النص كما يف ... خطوة تنثين... خطوة تتقدم... راءاندفاعة إىل األمام انعطافة إىل الو
.(4)"الفهم تلك هي الغواية اليت تبدأ من أحضاا غواية الكتابة

:تقول الشاعرة

. 116، ص 1991النظریة األدبیة المعاصرة، تر جابر عصفور، دار الفكر، القاھرة، : رامان سلدن(1)
.  183، ص 1998، 3دراسات في نقد الشعر، مؤسسة األبحاث العربیة، بیروت، لبنان، ط: إلیاس خوري(2)
.12األسطورة في الشعر العربي الحدیث، ص : أنس داوود(3)
. 43، ص 2005، 13، مجلة ثقافات، البحرین، ع"أنسي الحاج أنموذجا"زوس األسطورة وإنتاج الداللة : حسنعبد الكریم(4)
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-مىت انتهي–ذرين على هذا القصيد "
أطوي الكتاب

...مللم بقاياك اليت أورثتين
...واعشق كما حدثتين

وامجع شتات قصائدي
(1)"لتحيك حبل إدانيت

لقد أصبحت جتربة شهرزاد مكونا عصريا يكشف عن واقع الشاعرة، وعن شعورها 
الطاقة التخيلية اليت تكترتها الشاعرة مما أتاح هلا التأسيس - شهرزاد- وإحساسها، إذ فجرت 

لبؤرة حتدد من خالهلا عالقاا اإلنسانية، لتتخطى بذلك كل احلواجز وتكسر كل القيود، إذ 
فاألسطورة دفء للعقل "شهرزادية على اللغة الشعرية دفئا خاصا تظفي األسطورة ال

الشعب "يف عبارته " باترسي دوالنوردوبان"، وهذا ما أكده الشاعر الفرنسي (2)"وللجسد
: تقول الشاعرة(3)"الذي ال أساطري له ميوت من الربد

ففي القصيدة وحدها،"
أجد الشجاعة كلها،

كي ما أدافع عن وجودي
ويف فضائها وحدها،
أجد املساحة كلها،

(4)"ألحظ خارطيت، وأبتدع بنودي

فعرب القصيدة وعرب اللغة تنقل الشاعرة أفكارها، وحتملها رؤاها ومعتقداا وتسيج 
حدودها، وتضع بنودها وتصوغ قوانينها، قوانني تتماشى مع أحالمها ومبادئها ورؤاها 

.52الدیوان، ص (1)
.9، ص 1997، 1، ط2، دار الساقي، بیروت، لبنان، ج"سومر وآكاد وآشور"دیوان األساطیر : قاسم الشواف(2)
.9المرجع نفسھ، ص (3)
.58الدیوان، ص (4)
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فكار من جمردها إىل صيغتها واملعتقدات من غياا إىل تنتقل األ"الوجودية، فعرب اللغة فقط 
.(1)"حضورها، والتصورات من ختيلها إىل متثلها

فاللغة هي اليت حفظت جتارب األجناس وحفظت شهرزاد، وجعلت اإلنسان يعيد صياغة 
جتارب أجداده ليعرب عن جتربته برؤيا معاصرة، فلوالها ملا ارتقى اإلنسان حنو إنسانيته، 

، مبعىن (2)"اللغة هي بيت أو مسكن الوجود الذي يسكنه اإلنسان: "صدق هيدغر ملا قالو
أن اللغة كشف وإظهار للوجود، فهي مثل الشاعر ال تقول األشياء، وإمنا تقول رؤاها 

.لألشياء
الشاعرة أدركت هذا فراحت تصوغ رؤاها للواقع، وتعرب عن وجودها مبا ليس موجود بلغة 

هريار وتصد تارخيا طويال من االضطهاد الذي مارسته سلطة الرجل ضد سهلة، تواجه ش
:املرأة، تقول الشاعرة

...قصتها يا سيدي"
تبدأ يف اخلتام

يف الليلة األوىل انتهت
(3)"أعادت الكالم

هذا النص الذي اختزلت لغته جتارب األجناس السابقة، وعربت عن واقع يتكرر، عن 
أشبه بأسطورة، ومثلما أغنت اللغة "ديد، فعال إن اللغة واقع يبعث من جديد بال جت

ولغة النص شبيهة بلغة األسطورة، لغة ديناميكية . (4)"األسطورة، أغنت األسطورة اللغة
) عشتار تشتكي، شوك ورود(، مث تطورت إىل لغة جمازية )كابوس(حركية بدأت باإلمياء 

، كل هذا صب يف قالب شعري )ليلةمسري شهرزاد، شهرزاد و(إىل اللغة املتعارف عليها 
.أنثوي حواري بامتياز

.9الكتابة الثانیة وفاتحة المتعة، ص : منذر عیاشي(1)
.61، ص 2002، 1في ماھیة اللغة وفلسفة التأویل، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط: سعید توفیق(2)
.44الدیوان، ص (3)
.64، ص 1988، 1تحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا، ط، منشورات ا"مدخل إلى نقد الشعر"القصیدة والجسد : حنا عبود(4)
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لغة النص مارست علينا لعبة حوارية حاذقة بالزمن التقليدي الشهرزادي، /إن اللغة
عبثا نعمل على استنطاق النص "بكسرها النظام األسطوري الذي ينبين عليه النسق الشعري، 

ن لعبة حيوية يتشابك مبوجبها الفاعل لوضعه يف زمن ما، فينفلت بكل قوة، ليصبح الزم
.(1)"الداليل للنص متحديا آلية الزمن

هذه نباهة . تصبح عندئذ شهرزاد امرأة كل األزمنة، وشهريار رجل سالف العصور واألوان
الشاعرة وشطارة اإلبداع، إذ أحالتنا الشاعرة إىل مرجع أسطوري أثار اجلدل يف وجداننا، 

ابيل، وهارون الرشيد وهرقل، قذي مشل شهرزاد وعشتروت، ووأيقظ فينا هذا الواقع ال
لقد أدخلتنا الشاعرة يف املسكوت عنه يف واقعنا املعيش معتمدة ... ديانرية، املسيح املصلوب،

.لغة إحيائية رمزية، وإن كانت بسيطة
إن هذه اللغة حتدد مفهوم الشعر لدى الشاعرة، وهو مفهوم خاص ا، حاهلا حال كل 

إن حمتوى مفهوم الشعر : "كون اجس اإلبداع، وهذا ما أقره جاكبسون ملا قالشاعر مس
.(2)"غري ثابت، ويتغري مع الزمن

فلقد أصبح للشعر مفهوما جديدا، وأصبحت للتجربة الشعرية لغة جديدة ختتلف عن 
من حيث عالقتها بالظروف املعاشية الراهنة باألفكار والتصورات، واآلراء "سابقتها 

ايا وبكل ما ميثل اجلوانب املادية والروحية يف حياتنا، لقد أصبحت لغة نابضة بروح والقض
(3)"العصر

جتربة خاصة ا، " عليوي"لكل مبدع جتربة خاصة به، ولغة تطبع خصوصيتها، وللشاعرة 
عربت عنها بلغة أنثوية متميزة مبعجمها وتناسل معانيها وغموضها ورموزها، وهذا ما جيعل 

.يصاب بالدهشة والغرابة ألول وهلة، ليقع يف غيابات األسئلةالقارئ

.210، ص 12عن والدة النص الجدیدة من أجل طمأنینة القارئ، مجلة اللغة واألدب، دار الحكمة، الجزائر، ع: علي مالحي(1)
.22، ص 1998، 1ط، مؤسسة حمادة ودار الكندي، اإلربد، "التأصیل واإلجراء النقدي"إستراتیجیة القراءة : بسام قطوس(2)
، ص 1979، دار الفكر العربي، القاھرة، مصر، " قضایاه وظواھره الفنیة والمعنویة"الشعر العربي المعاصر : عز الدین إسماعیل(3)

113.
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:املعجم الشعري-2

لكل مبدع فنان مصدر يستقي منه مادته، ولكل شاعر معجم خاص يستند إليه أثناء 
نظمه، وهذه اخلصوصية تعود إىل تفرد اإلنسان بإحساسه وشعوره وبالتايل تفرده برموزه، 

ترتبط بالتجربة اليت مير ا، واآلثار اليت ختلفها يف الالشعور واليت تتفاعل ودواله، وعالمة اليت 
إذ الكلمة حتمل معناها للمعجمي فقط، بل حتمل هالة من املترادفات "يف أعماقه، 

واملتجانسات وال تكتفي الكلمات بأن يكون هلا مىن فقط، بل تثري معاين لكلمات تتصل 
.(1)"شتقاق أو حىت لكلمات تعارضها أو تنفيهافيها بالصوت أو باملعىن أو باال

صل إىل املعىن والداللة النص تكون بلقاء الكلمة، فعربها يإن أول إطاللة للقارئ على 
ه وهلذا قيل إنّيف، وهذا طبعا وفق النسق الذي ترد)املعجمية(اللة احلافة هلا اليت تتجاوز الد

.غين بالدالالت وتعدد املعىنالكلمة حرباء يف حتوالا واشتغاهلا ال
: "ليوري لومتان"فالكلمة هي وحدة النص األساسية حبيث تعد مدخال للقراءة، يقول 

رغم األمهية اليت حيظى ا كل مستوى مبني يف النص الفين بالنسبة لبناء كامل بنية األثر "
.(2)"تبقى الكلمة الوحدة األساسية لكل بناء فين شفهي

قصيدته وعربها ميرر أفكاره /تشكيل لغوي مجيل، فبالكلمة يصنع الشاعر نصهفالشعر 
"ورؤاه، وهلذا يقول ماالرمي ، مبعىن أن )3("ليس باألفكار يصنع الشعر بل بالكلمات: 

جوهر الشعر هو الكلمة ال غري وهذه بديهية ال خيتلف فيها اثنان، فالشعر هو الذي حيي 
ون القواميس واملعاجم، ويبث فيها الروح ليبقها من بعد خلق الكلمة بعدما كانت ميتة يف مت

حني يتكون لدينا املعجم الشعري هلذه القصيدة أو تلك فإنه يكون قد تكونت "خلقا آخر، و
.(4)"تلك الدوائر اليت تشكل نظرة الشاعر إىل الوجود-بالتايل، وبصفة تقريبية-لدينا 

بتنوع وتعدد الروافد الثقافية للشاعرة، حيث واملعجم اللغوي للديوان متنوع متعدد
، )الواقع املنهار(، املشهد التشاؤمي )األوصاف، األماكن(يتراوح بني املشهد التجسيمي 

ويتشكل هذا املعجم من وحدات وكلمات على اعتبار أن ).الشخصيات(املشهد األسطوري 

.225نظریة األدب، ص : رنیھ ویلیك وأوستین وراني(1)
.10، ص 2006، مارس 15، مج59جمالیات اشتغال النص الشعري المعاصر، عالمات، ج: یوسف ناوري(2)

10المرجع نفسھ، ص)3(
.126، ص 1998، تر محمد فتوح أحمد، دار المعارف، القاھرة، دط، )بنیة القصیدة(تحلیل النص الشعري : یوري لوتمان(4)
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تعطيها احلياة من خالل الكلمة هي املادة األساسية يف نسيج النص، وهي لبنات تشكيلية
.ثنائية الدال واملدلول

ة املتسقة واملنسجمة يف إطار أكرب هو ياخلوالنص يف جوهره هو مجلة الوحدات الد
الوحدات، مبعىن أنّ /قيمتها إالّ مبا يقابلها و جياورها من الكلماتالتركيب، فالكلمة ال تأخذ

امن الوحيد النسجام النص وتوالده الضألن املعجم ليس "داللتها يف التركيب الكلمةتأخذ
وتناسله، وإمنا املنظم هو التركيب، وللتركيب أدوات تضمن اتصال بعضه ببعض وفق منظور 

.(1)"النحو
/ عشتار(واملتصفح لديوان عليوي جيدها استندت إىل املعجم األسطوري 

كما استندت إىل كتاب ) هارون الرشيد، املسيح، هابيل(، واملعجم التارخيي ...)متوز/هرقل
معجم احلديث اليومي، مبا يف ذلك "الليايل بالدرجة األوىل، وإىل لغة احلديث اليومي أو 

، وإذ نقول معجم احلديث اليومي فهذا يعين أن لغتها بسيطة ومفرداا (2)"املفردات الواقعية
لصدر، القلب، مترد، عناده، كابوس، ا(ال تستعصي على فهم القارئ، إذ تعود على مساعها 

النبض، اجلرح، الكي، حلن، حزين، خادعت، استسالم، رضوخ، أغفر، ورق، حرب، قصة، 
وعلى الرغم من بساطة معجمها اللغوي إال أن مجالية ...). كالم، عشقته أنثى، النسيم،

.التركيب والوصف الفنية لبنية اللغة جعال منها نسيجا خاصا
الكلمة ترن رنينا كثريا، وقد "تتجلى من خالل أن وشعرية الكلمات يف هذا الديوان 

القاموسي، إذ /غوية تتجاوز إطارها املعجمياملفردة اللّألنّ، وذلك(3)"تذكر بنقيضها
.توظيف هذه املفردات يف سياق اخلطاب أعطاها قوة انفعالية تأثريية شعورية عميقة

:انفتاح النص وتناسل املعىن-3
ص فلوت من قبضة القارئ، متمنع ال يهب نفسه يف يسر، إن النص الشعري املعاصر ن

، (4)"الشعر خرق للقواعد واملقاييس"هارب من القيود واملقاييس اجلاهزة، إذ يقول أدونيس 
.حياول التأسيس الستقالليته من خمتلف اإليديولوجيات التيارات الفكرية، واملذاهب األدبية

.164دینامیة النص ،ص : محمد مفتاح(1)
.80، ص 1995قیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، أثر الرمز في بنیة القصیدة العربیة، دراسة تطبی: آمنة بلعلى(2)
. 59، ص 1990النقد العربي نحو نظریة ثانیة، عالم المعرفة، الكویت، دط، : مصطفى ناصف(3)
.312زمن الشعر، دار العودة، بیروت، لبنان، دط، دت، ص : أدونیس(4)
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ورة، متكشفة، متحجبة، ختفي أكثر مما الشعر لغة تتجاوز ذاا، لغة متحولة، متح
واللغة هي أداة اإلنسان إلظهار املتحجب، . جوهر الفنون، ألن الشعر لغة"تفصح، فالشعر 

.(1)"أو هي جتلي اآلنية يف العامل اخلارجي
الشعر لعب بني الدوال واملدلوالت، وهو ذا نسيج منفتح على تعددية املدلوالت 

ه يولد تناسل املعىن، هذا التناسل الذي يكون يف الكلمات املرصوفة واملعاين، بل إن انفتاح
أوال، والقارئ ثانيا، ألنه بات من الضروري أن يقرأ القارئ النص وفقا لترسانته املعرفية 

ليخرج بعد معاشرته للنص، وبعد تلك الفعالية اليت متت بينهما ) نفسية/اجتماعية/ثقافية(
الذي يرتبط بشكل أو بآخر بالظروف والسياق الذي لفظ ينسل املعىن ) النص والقارئ(

النص إىل الوجود من جهة، وحسب معجم الشاعر الذي ميدنا جبملة اخللفيات التارخيية 
ومن هنا تتنوع الداللة وتتضاعف ويتمكن النص من اكتساب قيم "للكلمة من جهة أخرى، 

وآخر، بل عند قارئ واحد يف جديدة على يد القارئ، وختتلف هذه القيم وتتنوع بني قارئ
.(2)"أزمنة متفاوتة، وكل هذه التنوعات هي دالالت للنص، حىت وإن تناقضت مع بعضها

يولد النص األديب من رحم ثقايف خاص، ويلفظ إىل الوجود يف فضاء وتربة معينة، 
يتحول النص إىل عمل فين يشكل"ويتنفس يف مناخ فكري متميز عرب رئيت القارئ، حيث 

يف الوقت نفسه صياغة حمددة للعامل، ورسالة داخل اللغة الفنية، وال ميكن يف كل األحوال 
.(3)"أن توجد خارج اللغة

والقطب Pole artistiqueوإذا كان النص األديب يتنازعه قطبان، القطب الفين 
الذي ، فإن األول يتعلق باملؤلف، والثاين يتعلق بالقارئ Pole esthetiqueاجلمايل 

.خيرج النص من وجوده بالقوة إىل وجوده بالفعل
مفهوم ينوب جمموع عمليات إنتاج "وإذا ما تبنينا تفسري كريستيفا للنص كإنتاجية وهو 

وحتوالت النص ويقدم أرضية مناسبة لكي تستطيع خطابات جديدة أن متارس 
رى، فمن معىن واحد ، مبعىن أن النص األديب له قدرة على إنتاج نصوص أخ(4)"حضورها

احلدث اللغوي ليس منبثقا "يتناسل املعىن عرب تعددية القراءات، فالنص مفتوح توالدي، ألن 

، دراسة األنطولوجیا المعاصرة، منشأة المعارف، اإلسكندریة، "العمل الفنياألصل في "ھیرمینوطیقا : صفاء عبد السالم علي جعفر(1)
.112، ص 2000، 1القاھرة، ط

.81، ص 1993، 3الخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیة، دار معاد الصباح، الكویت، ط: عبد اهللا محمد الغذامي(2)
.355، ص 1997، أكتوبر 12مجلة اللغة واألدب، دار الحكمة، الجزائر، عالنص الشعري وشعریة المناصة،: الطاھر رواینیة(3)
.356المرجع نفسھ، ص (4)
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وتتناسل منه أحداث لغوية ... لد من أحداث تارخيية ونفسانية ولغويةمن عدم، وإمنا هو متو
.(1)"أخرى الحقة له

حتمل معىن سرعان ما تندفع فمعىن النص يتحقق أثناء القراءة، إذ عالمات النص اليت
ومن أول عالمة نتالقها من الديوان ينبجس هذا النص . وتتداعى منها معاين وأفكار أخرى

املفعم باملدلوالت النامجة عن نقاطه املتقطعة املتتابعة الالائية املعىن، فمن هذه النقاط خيرج 
ت عنه يف خطاب القارئ املسكوت عنه يف خطاب الشاعرة، بعدما أخرجت هي املسكو

ال يقوله نص ما، أو يسكت عن قوله، تصبح له األمهية نفسها اليت ترتبط عادة "الليايل، فما 
مبا يقوله النص بالفعل، وكأن اخلطاب املكبوت أو املسكوت عنه يقول لنا بالضبط وبالقدر 

وبالتايل يصبح لدينا خطاب فوق خطاب فوق خطاب، أي . (2)"نفسه اخلطاب املعرب عنه
.خطاب من الدرجة الثالثة

إن هذه النقاط املتقطعة واملتتالية يف املنت حتيل املتوقع إىل الالمتوقع، واملعلوم إىل اهول، 
والعادي إىل الغريب والالمألوف، إا جتعل النص بألف جناح وجناح، نص خيبئ الواقع 

يف النص األصلي أوال ونص والالمعقول يف مسافته ومساحته اإلبداعية ألنه يكسر املألوف 
.                   الشاعرة ثانيا

القارئ للديوان يلفت انتباهه عالمات الترقيم الواردة بشكل كبري، هذه العالمات اليت 
–ديناميكي ال يقبل الثبات / حيوي/حتمل من املعاين الشيء الكثري، فهي جتعل منه حركي

.-وسيأيت بيان هذا يف حني
متقلب تقلب أوضاع املرأة من جهة وأوضاع السلطة مبختلف أبعادها من جهة النص

أخرى، إذ يتجلى للوهلة األوىل بإشعاعه األسطوري املغلق، بأسطورة مغلقة معبأة بكهوف 
داللية، ومناطق حمرمة، وفجوات غامضة تستوجب علينا استيعاب كامل اإلجراءات اليت 

.نباشر ا عملية القراءة
النص ولد من رحم الليايل، وحتل بقوانني شهرزاد اليت تواجهنا عرب نسيجها اللغوي هذا

املفعم بروح األسطورة، والذي خيتزل معاناة املرأة اليت عاشت منذ غابر العصور تقاوم قدرا 
تقاوم سلطة قبعتها من احلرية وحرمتها من األحالم، مانعة عنها دورة الربيع . كتب عليها

.120، المركز الثقافي العربي، ص )إستراتیجیة التناص(تحلیل الخطاب الشعري : محمد مفتاح(1)
.325المسكوت عنھ في خطاب شھرزاد ،ص : سوسن ناجي رضوان(2)
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هذه املرأة اليت لو حتررت ألمطرت السماء زهورا، . العودة من جديدواالخضرار، و
.وحلاورت هذه الزهور سجاا وحررته من عقدته املستمرة عرب حماورا وحكيها وسردها

الكلمات بنظام تعرف / الدوال/األلفاظ/العالمات/قدمت الشاعرة سياقها اللغوي
يف املعىن املراد الوصول إليه، إذ قدمته يف عالقات أمهيته مما أضفى على هذه الدوال إضاءة 

مفتوحة، /مشحونة/تتفوق اللغة يف اللغة واالحنسار يف آن، ألا لغة خمتلفة"سحرية حيث 
تقول . (1)"مساحة التجوهر فيها كبرية، وعرب هذا كله كان الشعر والغرابة واالختالف

:الشاعرة
يف قلعة نسر نائمة"

يف حضن الربق
يامي تبعثرينتسيب أ

غربا أو شرقا
يتمدد وحش قد أفلت

"من سلطة قيد
يتهدد قلبا بالقتل

يقدح بالنار
وسبايا القصر جتلّلها

(2)"أثواب العار

لقد حازت لغة الشاعرة على االختالف واالتساع يف املعىن، من خالل سبيها وبعثرا، 
ائي، يؤوله القارئ يف إطار حدود سجنها وتفلتها من القتل مما جيعل تقشري النص متعدد ال

القصر املرسوم ال غري، يف قصر انزاح عن قلعة النسر النائم فهدد األنثى بالقتل والتقديح 
.بالنار

.23، 22، ص ص 2005، 1األكراس األسطوریة في الشعر الغربي الحدیث، أمانة عمان، األردن، ط: ناجح المعموري(1)
.14الدیوان، ص (2)



.مجاليات التوظيف األسطوري:الفصل الثالث

153

فريرر وباشالر "وعودة ألساطري النار يف التحليل النفسي، سنجد كما أشار إىل ذلك 
، ألا العصب األساسي بأن األنثى هي اليت أنتجت النار، وعلمت اإلنسان صناعتها

، وقد درس باشالر العالقة بني املرأة والنار فوجدمها يشتركان يف (1)"للحضارة اإلنسانية
.املرأة لينبعث االخضرار أكثر فأكثر/اخلصوبة، فمن رماد النار ختصب األرض

وعرب تناسل املعىن الذي ميز لغة الشاعرة خلق عامل أسطوري سحري يتبع أثر 
ت، يدهشنا ويعجبنا فعلها، فهذه شهرزاد خترج من صمتها، وتلك عشتروت تعلن الشخصيا

متوز من جديد، وهذا هابيل وذاك هرقل الذي /تعبها لكنها تصر على اإلمطار، لتبعث الزهور
بعث من جديد يف عامل اللغة حىت يعيد احلياة إىل جمراها األصلي، وحىت حكمته ونباهته على 

.جسد النص
يغرينا بنظامه ولياليه الساحرة اليت تراود قدرتنا وفطنتنا استنادا إىل لعبة ها هو النص 

اللفظة حقل وجمال شاسع للمعىن / اللغة اليت صنعت الالمكان والالزمان، والالمعىن، فالعالمة
الذي ال يكاد ينبجس وخيتلف عن نفسه، حىت يعطي الدال القدرة على استدعاء سلسلة من 

لعبة حرة تنفتح على تعدد القراءات، حبيث ينتج كل دال "يغدو النص املدلوالت األخرى، و
، إذ كل لفظة ومجلة (2)"داال آخر، ويشكل كل مدلول استعارة الستحضار مدلول غائب

يف النص ختفي وراءها مدلوالت متعددة، وتكمن حتتها مجل عديدة، تتطلب تأويالت شكلية 
.متناثرة

لية أخرى من خالل التركيب اإلبداعي، إذ تأخذ فألفاظ القصيدة اكتست بأبعاد دال
أدوار متعددة خمتلفة بعدما أسقطت عليها الشاعرة أحاسيسها، مما جعلها تشاركها انفعاالا 
وتوترها النفسي، فلم يعد شهريار ذلك املستمع واملتلقي لشهرزاد، فاللغة انفجرت لتكسر 

وتفتح ". شهرزاد عن الكالم املباحوسكتت"القيود وحتطم مجود الرتابة بل لتكسر عبارة 
.أبواا للقارئ ليخرج ما سكت عنه خطاا وجيعل نصها ولود متكاثر متناسل املعىن

12، 11األكراس األسطوریة، ص ص : ناجح المعموري)1(
17م،ص1994، 1، دار الطلیعة، بیروت، لبنان، ط"مقاربة نقدیة وسجالیة"أسئلة الحقیقة ورھانات الفكر : علي حرب)2(
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:عالمات الترقيم ودالالا-4
إن الديوان مفعم بعالمات الترقيم احلاملة لدالالت فنية كثرية، فهي توحي بأن اللغة 

سرارها يف منح فرصة للقارئ ليقول كلمة ويشارك عاجزة عن البوح والتعبري من جهة، وإ
.الشاعر من جهة أخرى

فلعالمات الترقيم دخل يف توجيه عملية القراءة، وإنتاج املعىن، فالشاعر يضعها عن قصد 
لتصميم عامله الشعري، وليجعل النص مفتوح وقابل لتعددية القراءة، كونه طاقة خمزنة 

اللفظة : "بقوله) Roland Barthes(ناه روالن بارت ومكثفة من اإلحياءات وهذا ما ع
مفصولة عن لغة الكليشيهات املعتادة وعن ردود الفعل التقنية للكاتب، تصبح عندئذ ال 
مسؤولة متاما عن مجيع السياقات املمكنة، إال أا تقترب من فعل قصري متفرد يؤكد صممه 

.(1)"عزلة أي براءة
عدد الفهم ومتنوع كونه حيمل يف مضانه سراديب من املعىن النص الشعري احلداثي مت

والرموز والعالمات الترقيمية، لقد أصبح نص موسوعي ينهل من شق العلوم واملعرف 
مما جعله متعدد املعىن، إال أنه واحلال هذه يبقى ...) األديان/األسطورة/الفلسفة(

والداللة اليت يصل إليها ما خمتفيا عن صاحبه، وهذا ما يصعب من مهمة القارئ،/حمجوبا
هي إال واحدة من مجلة الدالالت واملعاين اليت يكتنفها يف داخله، املفتوحة واملتعددة 

.واملتنوعة
فاملعىن يف هذا األفق املتعدد األبعاد واالجتاهات، متشظ، غري مستقر، حرج ليس واحد "
التفكيك، خطاب عامل يضم يف بالتأويل ووحيد البعد، إنه فضاء واسع منارس ولوجهوال 

.(2)"ثناياه تفسريا جوانيا للذات وللوجود وللكون
إن النص الذي بني أيدينا يستنفذ كل قوانا وطاقتنا على الرغم من بساطة وسهولة لغته، 
إال أن الشاعرة أفرغت هذه الكلمات من مدلوهلا املعجمي وشحنتها بطاقة داللية جديدة، 

مات الترقيمية والبياضات والرموز، املتصفح للديوان تستوقفه ظاهرة عبأا يف تلك العال
بارزة ملفتة لالنتباه، إذ جيد النص حافل بعالمات الترقيم كالفاصلة، الوقفة، االستفهام، 

درجة الصفر للكتابة، تر محمد برادة، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، الشركة المغربیة للناشرین المتحدین، : روالن بارت(1)
.86، 85، ص ص 1980، 1المغرب، ط/الرباط

بیروت، /دار العربیة للعلوم ناشرون، ال"قراءة في البعد الصوفي عند أدونیس مرجعا وممارسة"الحقیقة والسراب : سفیان زدادقة(2)
.367، ص 2008، 1الجزائر، مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، ط/منشورات االختالف
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التعجب، النقطتني الفوقيتني، النقط الثالث املتجاورة، نقاط احلذف، الشرطة، الوصلة، 
عالمات وظفتها الشاعرة عن قصد، إما لتغري الداللة من عالمة التنصيص، القوسني، وهي 

تغيري موقعها، غالبا "معىن إىل معىن نقيض، أو لتغري نربة اخلطاب، فغياب عالمات الترقيم أو 
(1)"ما يكون سببا يف اتساع الداللة، أو إنتاج معىن نقيض

:ولتسهيل الدراسة نقوم بإحصاء عالمات الترقيم يف الديوان

النقطتني
املتتاليتني
(..)

نقطتني
الرئيسيتني

(:)

عالمة
التعجب

)!(

عالمة
االستفهام

)؟(

املزدوجتني
)»«(

اجلملة 
االعتراضية

)-.-(

الشولتني
(" ")

املطة
االبتدائية

)-(

104374831440621

عالمات الترقيم يف الديوان: 5جدول رقم

لقد متيز الديوان بكثرة الفواصل والنقاط املتتالية، وهذه طبيعة القصيدة املعاصرة اليت 
وعالمات . تتميز باالنسيابية وتدفق املعىن، عالوة على الروح اإلنسانية اليت تسكن أرجائها

بل هي اجلزائرية،/التعجب اليت عكست حالة الشاعرة املتعجبة من الواقع واحلياة العربية
متعجبة من كل شيء، مما أضفى على كالمها هالة من الغرابة، وإعطاءه بعدا من الغموض، 

:كون عالمة التعجب وليدة احلرية واملفاجأة، تقول الشاعرة

!!لو تعلمني- يا أنت–أواه 
(....)

مللت مساع الذي تزعمني
..وأختمت غدرا

أما تسأمني؟
..فقليب لدمعك، ال لن يلني

..ن يلنيل
!!!!لن يلني

.240، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ص "مدخل لتحلیل ظاھراتي"الشكل والخطاب : محمد الماكري(1)
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ا يف مإن تتايل عالمات التعجب وراء بعضها يصعب من مهمة القارئ والناقد، ويضعه
مفترق طرق األسئلة، فهل حشد مثل هذه العالمات، هو ضعف من الشاعر؟ أم أنه مجالية 

.لغةيتسم ا الشعر املعاصر، حبيث جيد القارئ نفسه أمام لغة فوق لغة فوق لغة أي امليتاميتا
:وباإلضافة إىل هذا جند عالمة التعجب متبوعة باستفهام والعكس، تقول الشاعرة

(...)
وأظل أروي قصة"

بدأت هنا
من ألف ليلة

وأسأل الشمس اليت
!أأقول؟: يأوي إليها

..لكن
(1):"فيجيبين رجع الصدى

: وتقول كذلك
كي أعند أكثر.. خالفين"

ومترد كي أغدو أخطر
حلمك جيهلهافشراسيت 

"!!إين حذرتك، فاحذر

!!يا أنت لو تعلمني–أواه : وتقول يف موضع آخر

:وتقول
ارحلي: قال"

فلقد ألفت تومهي
.65الدیوان، ص (1)
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وتركت قليب للذئاب تنوشه
(1)."!!!قفرا، تصفق يف جواحنه الرياح

هذا االزدواج والتتايل يف العالمات له دالالت خمتلفة، فتوايل عالمات التعجب يكسب 
ص معاين ودالالت جديدة إنه التعجب املفضي إىل السؤال واالستفهام أو التعجب الفعلي الن

من موقف ما، والتعجب يف هذه األبيات جيسد موقف الشاعرة وتساؤهلا الدائم الذي يعكس 
حرية شهرزاد من الواقع والتاريخ الذي يعيد نفسه يعكس حرية الشاعرة وقلقها عن وضعية 

ويوحي كذلك حبرية الشاعرة من غياب ثقافة احلوار وحنن أمة حوارية، املرأة عرب العصور،
، برضوخهاوتتساءل عن صراع اهلامش واملركز وكيف جيسده شهريار جبربوته وشهرزاد

.وحنن أمة تدعوا إىل املساواة وحترير املرأة
إن هذا التعجب املتتايل يعكس بشكل جلي رؤيا الشاعرة وتنبؤها مما سيحدث يف قابل

لقد أخذت هذه العالمة أشكاال متنوعة، إذ جندها تتبع الفاصلة تارة . العصور واألزمان
، ويف موضع آخر تتواىل عالمات التعجب )!(..، وتتبع النقاط املتتالية تارة أخرى )،!(
أو العكس ويف كل وضعية ) !؟(، وأحيانا جندها تتواىل مع عالمة االستفهام )!!!!/!!!/!!(

.أخذ دالالت متنوعة ومتعددةويف كل حمطة ت
، )؟؟(أما عن االستفهام فهو بدوره أخذ أشكاال خمتلفة ومتنوعة فنجده تارة متتايل 

ويف موضع آخر تتواىل عالمات االستفهام حنو قول ) !؟(وتارة أخرى متبوع بعالمة التعجب 
:الشاعرة

هل تدركني؟؟-شهرزادي-فيا 
:مثل قوهلا:) ؟(تني رئيسيتني كما جاءت عالمة االستفهام متبوعة بنقط

(2):"وهبتك كلي، أما تقنعني؟"

األكيد أن هذا التوظيف ليس اعتباطيا وإمنا هو قصدي من الشاعرة، فهي ال دف من 
.دالالت أخرى، كالتعجب مثالعن معناه األصلي وأخذاالستفهام، وإمنا خرج هوراء

.15الّدیوان، ص (1)
.18ان، ص الدیو(2)
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لوجود بكل تناقضاته، هذه املسألة إن هذه التساؤالت يف الواقع حمملة برؤى الواقع وا
اليت تطرح تناقضاا على القارئ، فال جيد هلا جوابا، إنه سؤال قدمي يتكرر دون إجياد حل 
ائيا، ففي كل زمن تعتقد شهرزاد أا وجدت الدواء لداء شهريار لكنه ما يلبث يعود إىل 

.بدءعلىحالته وكأنه عود 
يوان، بدء من الدحولهة واملوتيف احملوري الذي يدور هي البؤرة األساسي!فكلمة شهرزاد-

العنوان، فما مل تقله شهرزاد باألمس، قالته باليوم، وعلى الرغم من هذا بقيت حمافظة على 
وهذا طبعا من طبيعة -بعض األشياء، إذ بدى الغموض متجليا ومشعا يف تلك النقاط املتتالية

.األساطري
ظهر بشكل ملفت لالنتباه، وهذا التوظيف هو دعوة الشاعرة إن تتايل النقاط يف الديوان 

يشاركها حريا وتساؤهلا، بل ليشاركها احلوار والكتابة ملا ال، إذ ال تكاد ختلو لللقارئ 
:قصيدة إال وتتالت فيها النقاط املتتالية، وعلى سبيل املثال ال احلصر نذكر بعض األمثلة

(...)
؟؟هل تدركني- شهرزادي-فيا "

وقفت ببابك أشدو
..غرامي

وأرسلت شعري يشكو
...هيامي

وأرهقت دمعي يطفى
(1)"ضرامي

:وتقول يف موضع آخر
...وعدت لروضك"

(2).."أشدو حببك

:وتقول أيضا
..كم تشتهي لو أا"

.17الدیوان، ص (1)
.20المرجع نفسھ، ص (2)
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..كم تشتهي
بقلب شهريار

(1)"يا أا.. لو أا

:وتقول
..مللم بقاياك اليت أورثتين"

..تينواعشق كما حدث
..وامجع شتات قصائدي

(2)..."لتحيك حبل إدانيت

:وتقول أيضا
..متعبة أنا

..أعاين السفر
..لكنما يف خطوايت أنا

(3)"!ما حيمل املطر

فهذه األمثلة وغريها من املقاطع اليت حفلت بنقاط احلذف هي فراغات ميألها القارئ، 
الداللة، إذ جتاوزت دالالا الداللة كما يشاء، وهذا ما جيعل النص يشهد عمقا وتنوعا يف

.املعجمية لأللفاظ
لقد أطلقت الشاعرة العنان للنقاط املتتالية أو باألحرى للغة الثانية حىت جتعل منها 
دالالت ملدلوالت ال متناهية، وحىت تكسر أحادية الداللية، وجتعل نصها مفتوحا وسيفا 

.مسلوال على الزمن كما األسطورة

إذ تتخلل الكتابة ذاا للتعبري عن أشياء حمذوفة أو مسكوت عنها داخل "لنقاط املتتالية فا
األسطر، ويف هذه احلالة يستغل البياض بني الكلمات واجلمل نقطا متتابعة، وقد تنحصر يف 

_4("نقطتني، وقد تصبح ثالث فقط أو أكثر

.49الدیوان، ص (1)
.52المرجع نفسھ، ص (2)
. 59المرجع نفسھ، ص (3)

، ص 1993، 2بنیة النص السردي من منظور النقد األدبي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر، بیروت، لبنان،ط: حمید المیداني)4(
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د مزدوجتني، وإن كان ورودها النص جن/ومن عالمات الترقيم املوظفة يف هذا الديوان
قليال باملقارنة مع عالمات االستفهام والتعجب ونقاط احلذف والفواصل اليت سيأيت احلديث 

.عنها فيما بعد
:، تقول"مسري شهرزاد"إذ جند هذه العالمة يف قصيدة 

ال تعربي أبدا إليه«
فبحاره

سكن األسى شطآا
وتساوت الدنيا لديه

ماذا تأمل طفلة
زال يغفو يف مآقيهاال

اهلوى
فتوى الدىن يف ساعديه

ماذا تؤمل لو تطوقها يداه-
براعم سكب النسيم

»سالفها يف مقلتيه؟
:وتعود تصرخ يف مسامعي الوسادة

أبدا ستثمر نبتة يف مزهرية«
!مدي جذورك يا غبية

ال تعربي إليه
)1(»خممال يف مسمعيه

:وتقول أيضا
موالييا.. يا ما كان.. قد كان«

يا ملكي السعيد
:

67، 66وان، ص ص الدی)1(
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:
(1)!»مطرا يلون وجنتيه

هذه العالمة أسندت إليها وظائف أخرى عالوة على وظيفتها العادية، فأخذت مثال 
وظيفة االقتناع بالشيء واإلصرار عليه لتذكري شهرزاد اليوم بأن قصتها بدأت منذ ألف ليلة 

فالشاعرة هنا تصرح بقناعة أن . وليلة وقصتها اليوم ما هي إال رجع الصدى لقصة الليايل
عاملها هو إعادة عامل الليايل، وأن شهريار اليوم هو شهريار الليايل، وشهرزاد هي شهرزاد 

وأن الواقع السياسي واالجتماعي والثقايف والفكري هو ما مل تصرح . قابل العصور واألزمان
نت الشاعرة تسعى إىل وكذلك كا. به، فاختزلته يف تلك الكلمات الرامزة بني مزدوجتني

جعل القارئ يتساءل عن سبب تقيد هذه الكلمات بالذات بني مزدوجتني، لتصبح بعد ذلك 
مفتاحا ودافعا قويا للبحث عن احللول، وإعطاء البديل لتغيري الوضع وجعل النبتة تزهر يف 
حقول ال يف مزهرية، بل ليبعث عهد جديد هو عهد احلرية، لتبعث زهورا جديدة بألوان

جديدة، وما ميكن أن نقوله عن هذه العالمة أا أخذت معىن التأكيد واإلثبات، هو إثبات 
.حلقيقة الوضع العريب املتكرر

كما جند الشاعرة استخدمت الفواصل بشكل كبري جدا، إذ وصلت عدد الفواصل يف 
دالالا، ، وهذا يدل على تنوع وظائفها وبالتايل)105(الديوان حنو مئة ومخسة فاصلة 

فهي تدل على إطالة الزمن ومتديده، وتدل على استمرارية الزمن الشهرياري بكامل حيثياته 
.وتفاصيله

: ومن التوظيفات املتنوعة اليت استخدمتها الشاعرة جند قوهلا

:وهبتك كلي، أما تقنعني؟
قلبه،: من الصدر-
نبضه،: من القلب-
صدقه،: من النبض-

. 69المرجع نفسھ، ص (1)
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(1)ه،ضوء: من اجلفن-

:وتقول أيضا
وجئتك جرحا طفا عن جراحي،

وخلدت حبك بني األقاح
وأطرقت عندك، أصغي إليك،

(2)قطعيت وريدي بكلىت يديك،

:ويف موضع آخر تقول
واألشعار، والسحر احلالل

من القماقم، للبحار،
(3)إىل الصحاري والبواد

:وتقول أيضا
لشهرزاد يا مليكي قصة،

مسعها،لو أرهف هلا النجوم 
تساقطت من هو هلا،
(4)واحتجبت من خزا،

فالفاصلة هنا تأخذ تقريبا وظائف ودالالت متعددة تتجاوز وظيفتها املعتادة، فهي هنا 
هلا قدرة على متديد الزمن وإطالته، فالوضع كان وال يزال مستمرا على حاله بل سيستمر 

.كذلك لقابل العصور
.لتداخل الالائي هو مجالية من مجاليات احلداثة الشعريةإن هذا االرتباط يف الزمن وهذا ا

.18الدیوان، ص (1)
.19المرجع نفسھ، ص (2)
.32المرجع نفسھ، ص (3)
.45المرجع نفسھ، ص (4)
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أو نقطتا القول بشكل كبري وهذا ألا (:) كما وظفت الشاعرة النقطتني الرئيسيتني 
تقول ما مل تقله شهرزاد من جهة، وراجع إىل البنية احلوارية لنصها من جهة أخرى، إذ 

:، نذكر على سبيل املثال قوهلا)37(وردت هذه العالمة يف الديوان سبع وثالثني مرة 

..يا شهرزاد«
رفقا بقلب قد تقلى

ماء ظال: حريان بنشد جنة
مثلىهزي بكفك خنلة باحلب

:تسقيك من نبع اهلوى
(1)»شهدا ومثرا

:وتقول
:-بعدما أعطيتين كل الدىن–ووقفت أسأل 
هل من مزيد؟؟

:وتقول
ما أريد؟؟-يا مليكي–أتراك جتهل 

ك ساجداأين أريد: 
؟- يا سيدي–أو ما عرفت مطاليب 

غادر وريدي: 
(2)ذرين أمتم ما تبقى من فراغات القصيد: 

أخذت وضعيات خمتلفة، أحيانا جندها يف وسط الكالم، (:) واملالحظ أن هذه النقاط 
وأحيانا أخرى جندها يف آخر الكالم، وتارة جندها يف بداية السطر، وتارة أخرى جندها 

.فهام وهكذا، وهي يف كل هذا تأخذ معىن جديد خيتلف من وضع آلخرمتبوعة باست

. 38الدیوان، ص (1)
.57المرجع نفسھ، ص (2)
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اليت وظفت بشكل يستحق ) -...- (وباإلضافة إىل هذه العالمات جند اجلمل االعتراضية 
:، خاصة يف قصيدة مطالب شهرزاد)40(االلتفات واالنتباه، إذ وردت أربعني مرة 

جاهدا عما أريد-يا شهرياري–وسألتين 
:-بعدما أعطيتين كل الدىن–ووقفت أسأل

(1)هل من مزيد؟؟

:وتقول
وأنا أريد من البحار مياهها

- توقد يف الوريد-كي أطفئ اللهب ال 
:

(2)ما أريد؟؟-يا مليكي–أتراك جتهل 

: ويف موضع آخر تقول
سواحلي،- يا ملك الزمان–أنا قد سيجت 

(3)-كيفما شئت أنا–فذرين 

ضية اليت وقفت حائال بني شهرزاد وشهريار، وبترت حلم إن كثافة هذه اجلمل االعترا
شهرزاد يف احلياة حبرية وسعادة إىل جانب شهريار، هذه اجلمل اليت تعكس معاناة وعذاب 

.املرأة/الرجل لشهرزاد/السلطان/وحرمان وقهر امللك
:التكثيف والغموض-4

نسيج مكثف، إن لغة النص متأججة، تعود بنا إىل أسطورة شهرزاد، لتشكل بذلك
ملتحم، حي، عصي على التفسري، فمنذ خروج الشاعرة عن صمتها إىل نداءاا املتكررة 
لفتح أبواب احلوار اليت أغلقت العامل األنثوي يف أوهام بدائية، بدأ اشتباك والتحام األسطورة 

يف باللغة من الوهلة األوىل مما أعطى الشاعرة طاقة ختيلية تنضح بكل ما هو مسكوت عنه 
.خطاب شهرزاد، وبكل ما هو خارق وغامض يف الواقع ويف الليايل

.55المرجع نفسھ، ص (1)
. 55الدیوان، ص (2)
.58المرجع نفسھ، ص (3)
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لذا جاءت لغة النص سلسة حينا ومنفتحة وخمادعة حينا آخر، ومنطوية على ذاا أحيانا 
.أخرى

لقد حققت القصيدة ارتباطها باألسطورة عن طريق لغتها األنثوية اخلاصة أوال، وعن 
ألوىل ثانيا،  هذا التحرر والتمزق لألسطورة أعطى هلا طريق حترير األسطورة من مرجعياا ا

أبعادا أخرى، بل جعل ألفاظها مكثفة، لكل دال مدلوالت متعددة، وصدق لونغ عندما أقر 
.(1)"أن املتكلم بالصورة البدائية يتكلم بألف صوت"

وية يزدحم هذا النص بلغة بالغة التكثيف مما أكسب القصيدة فضيلة شعرية، وأعطاها حي
ضوخ، ة بالرة بالتمرد والتحدي، ومرمتنوعة، فمرةمضاعفة، إذ يتلبد النص شيئا فشيئا بغيوم

وبالقوة مرة أخرى، أحيانا باليأس وأحيانا أخرى باألمل، ناهيك عن غيمة ة وبالضعف مر
املوت واحلياة، حىت حتول النص إىل خلية من الصراع يتبادل فيها شهريار وشهرزاد األدوار 

.النصر واهلزميةب
كل هذا زاد من تكثيف ألفاظ النص وغموضها، حيث إن ألفاظ الديوان مكثفة، كل 

حتمل " شهرزاد"كلمة فيه حبلى بالدالالت حتمل من املعاين ما تنأى اجلبال عن محله، فكلمة 
مثقفة، عاملة /ساردة الليايل/امرأة(معاين عدة، أو حتمل موتيفات متنوعة فهي 

أول امرأة تفتك سلطة اللغة من / مجيلة/راضخة/خملصة شهريار من عقدته/مضحية/متأدبة
واستخدام الشاعرة هلذه اللفظة يوحي بدالالت متعددة ومعاين متنوعة، خمتلفة، ...) الرجل

.متناقضة، مما أدى إىل غموض هذا النص بالنسبة للقارئ
حد آالف الدالالت، ما إن النص لعبة كالمية، والقراءة لعبة ثانية خترج من الدال الوا

دام حمتوى الشعر غري ثابت، والنص األسطوري على وجه التحديد نص ملغم يلفه الغموض 
.(2)"األسطورة حقل من حقول املعرفة ملفع بالغموض والضباب والفتنة: "والضبابية، ألنّ

مل الغموض يف الواقع يعود إىل طريف العملية اإلبداعية، املؤلف والقارئ فاألول حيإنّ
يف أغوار نفسه ويف الوعيه معابد أسطورية متآكلة، وجتارب إنسانية صاغها اتمع وطبعها 

.الالشعور ورمى ا يف سراديب النفس لتنتعش من حني آلخر

.41األسطورة، ص : نراثی(1)
.36، ص 1990شعرنا القدیم والنقد الجدید، عالم المعرفة، الكویت، : وھب أحمد رومیة(2)
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فهو يف الغالب يعود إىل عجزه يف اقتحام تلك املعابد، وقد يكفيه - القارئ-ا الثاين أم
يف إحدى رسائله إىل " السياب"فقد كتب . يف صمتأن يعايش جتارب الشاعرة الالواعية 

"خالد الشواف يقول كنت يف كثري من األحيان تأخذ علي الغموض يف شعري، ولكين : 
أدركت اآلن أن الغموض كان العقدة املسحورة، اليت أوجدا العاطفة يف ساعة جنون، إذا 

.(1)"احنلت فقد الطلسم ما كان حيمل من متتمات عبقر
. وض الذي يتلقاه القارئ من الديوان، يعود بالضرورة إىل تلك الرموز املستخدمةوالغم

"واليت يستعصي على القارئ العادي فك طالمسها، مثال قابيل، هرقل، املسيح : 
، وقد يتساءل القارئ يف نفسه إذا كان العنوان نص مكثف فما عالقة هذه ..."املصلوب،

شهرزاد وشهريار؟ وهل يستدعي املسكوت عنه يف الرموز به؟ مث ما اجلامع بينها وبني
.خطاب الليايل كل هذا احلشد من الرموز؟ أال يسيء هذا إىل الشاعرة؟

الغموض ظاهرة إجيابية ألنه كهف مليالد "دعونا نسلّم مبا سلم به بعض النقاد، يف أن 
ص الشعرية هو الذي املعرفة الشعرية احلقة، فالركام املعريف والثقايف الذي غلفت به النصو

.(2)"أدى إىل إضفاء صفة الغموض عليها
إن هذه الرموز املستخدمة تعكس بشكل أو بآخر تلك العالقة الوطيدة بينها وبني شهرزاد 
وشهريار، فكل رمز حييل إىل التضحية، وال سبيل إىل احلياة والعيش دوا، فدائما البد أن 

.وشهرزاد هي مثال للتضحيةيضحي الواحد ليعيش اآلخرين بسالم وحرية،
كما أن هذه األشخاص املضحية كان البد أن متارس عليها قوى اضطهادية سلطوية تقبع من 

.حريتها، وتسخرها لتلبية حاجات نفسها مثل شهريار
وعلى الرغم من أن الغموض مجالية من مجاليات الشعر املعاصر على حد تعبري فخر الدين 

ه يبقى هذا احلشد من الرموز يسيء إىل الديوان، وإن كان الصايب إالّ أنه واحلال هذ
.الغموض مسة األسطورة البارزة

ويف نظرنا أن الشاعرة عمدت يف عديد املواقف إىل توظيف رموز كان باإلمكان االستغناء 
:عنها، كقوهلا مثال

، دار الفكر "دراسة مقارنة"، "بین المذاھب الغربیة الحدیثة وتراثنا النقدي"قراءة النص وجمالیات التلقي : محمود عباس عبد الواحد(1)
.66، ص 1996، 1العربي، مصر، ط

، مطبعة مزوار، الجزائر، دط، "في كتابات النقاد المحترفین والشعراء النقاد المعاصرین"رحیق الشعریة الحداثیة : بشیر تاوریرت(2)
.71، ص 2006
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ولقد شحذت أظافري، فاحذر وعيدي«
من جنيت،- آدمي- ولقد طردتك 
.»أرضك من جديدب... وبعثت قابيل

.يف نفس املقطع جيعل القارئ يستنفر من هذا) آدم، قابيل(فتتايل هذين الرمزين 
موز اليت وفقت الشاعرة يف استخدامها وأفادت منها سواء ما تعلق باخليانة أو ومن الر

.التضحية هو رمز هرقل الذي يذكرنا مبسحة عامة على اجلو الذي خيم على نص الليايل
:األسطوريالرمز -6

استحضار للماضي، ومتثل -أيضا- إذا كانت األسطورة منطا علويا كونيا، فإا "
للحاضر، واستشراف للمستقبل، وهي كذلك انصهار اجلزئي يف الكلي والذايت يف 

.(1)"املوضوعي، وامتزاج الرؤيوي باحلدسي، واجلوهري بالعرضي، والدرامي بالشعري
عن غربة األسطورة يف الشعر اجلزائري " در فيدوحعبد القا"ورغم ما يقره الناقد 

، "صالح عبد الصبور"املعاصر، وبعدها عن فضاءه باملوازاة مع شعراء عرب آخرين أمثال 
إال أننا جند من الشعراء اجلزائريني من استند . وغريهم" خليل حاوي"، "بدر شاكر السياب"

وهناك أقالم نسوية " عبد اهللا محادي"،"عبد احلليم خمالفة: "إىل املوروث األسطوري، أمثال
أسطورة شخصية هلا حىت " شهرزاد"اليت أخذت من " لت من هذا الفضاء كسامية عليوي

.قالت ما مل تقله

/ إذ جند الشاعرة استغلت سكوت شهرزاد عن الكالم املباح استغالال مجاليا
بناء درامي لوليب أصبح بنائيا، فقالت ما كان يؤرق وجودها ويشوش كينونتها يف /دالليا

، وهذا ما أكده روالن بارت عندما حتدث عن وظيفة "شهرزاد وشهريار"القول فيه للطرفني 
املتخيل واملمنوح قدمته من خالل /يف إفراغ الواقع وصعود الطقسي"األسطورة املتمثلة 

تفاصيل لكنها األسطورة حلظة إفراغها للواقع وإزاحته واإلعالن عن ... االتصال التباديل

، دیوان المطبوعات 1994، 1، دار الوصال، ط"مدخل لقراءة القصیدة الجزائریة المعاصرة"الرؤیا والتأویل : عبد القادر فیدوح(1)
.118الجامعیة، وھران، الجزائر، ص 
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مركزه ال وجود هلا يف اليومي مباشرة، هو سعي عن البنية الذهنية األسطورية لإلمساك 
1)"بالواقع من خالل إفراغه

إن حماولة التأمل املتأين يف هيكل الديوان الرمزي املتجسد يف بناء الرؤى األسطورية، 
عبريية التصويرية والقارئ املتأمل يف أجزاء وموتيفات هذا النص يكشف تلك األمناط الت

املتكررة املرتبطة بنماذج عليا ذات طابع أسطوري، متس يف أساسها معاناة اململكة 
الشهرزادية يف جتربة وجودها االضطهادية، اليت يمن عليها السلطة الشهريارية القابعة 

ليس واضح بصورة كاملة، -الشهرزادي–حلريتها، وهذه الصورة هلذا الواقع الشهرياري 
.ينبثق من طبيعة اللغة الشعرية وبنيتها الرمزيةإمنا

فالرمز األسطوري حيوي إشارة حرفية، ومدى عظيما يتجاوز حدود املعىن والتضمني "
والعاطفة، ألنه يعرب عن موتيفات غريزية كونية خمتلفة وأنساق من السلوك واملعتقدات 

طورة الليايل بنمطيها الظاهر ومتثل أس. 2)"اإلنسانية مشحونة بزخم الدفء العاطفي البدائي
واملتخفي رموزا منطية عليا تساهم يف بناء البنية الرمزية للقصيدة، حبيث تؤدي إىل الكشف 
عما يعرفه اتمع العريب عامة واجلزائري خاصة، ويؤمن به يف ذاته وعلى هذا كانت شهرزاد 

.يف هذا النص تنبع وتنبثق عن سراديب الالشعور الدفينة
املبدع التعبري عما ال ميكن التعبري عنه /األسطوري عادة هو حماولة اإلنسانوالتعبري

صراحة، ومن خالل الديوان يتضح أن الشاعرة عادت بوجداا وخميلتها حلظة خماضها 
الشعري إىل أغوار الوعيها الدفينة، إىل زمن شهرزاد وإىل عصرها ومما عاناه اتمع آنذاك، 

ى فيها عامل الزمن وامتزج فيها واقع الشاعرة مع الواقع والقصيدة بعد الوالدة أحم
األسطوري، حىت بات من الصعب على القارئ أن يلج عامل لغة النص لسرب أغوار املاضي 
والوقوف على تلك املوتيفات اليت متثل رؤى الشاعرة الكونية، فرمزية اللغة هنا ال تعين 

راء الرمزية املضمرة يف اللغة، من أجل الوصول رمزية مبعناها البسيط، فالناقد يبحث يف ما و"
)3("إىل الرمزية املنبثقة من دالالت األسطورة اليت تتميز بالشمولية

.10األطراس األسطوریة، ص : ناجح المعموري1)
، أبحاث الیرموك، إربد، "مشھد مصرع الجنون نموذجا"الطقسیة األسطوریة في عینیة أبي ذؤیب الھذلي : سالم مرعي الھدروسي2)

.268، ص 2004، 2، ع22األردن، م
.265قد المقارن، ص مدخل في نظریة الن: حفناوي بعلي)3(
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القصيدة املعاصرة اليوم تبحث عن حمموالت ترميزية لتتخطى بإنتاجها اإلبداعي احلدود 
كارل غوستاف "ر اإلقليمية الضيقة وتصل به إىل احلدود العاملية اإلنسانية، وإىل هذا أشا

مز عمقا ما ازداد الروكلّ،مل يتكلماالعمن خالل الرموز األسطورية جند أنّ: "بقوله" يونغ
وهذا ما فعلته الشاعرة إذ استندت ووظفت "كان النص أقرب للعاملية والشمول اإلنساين)1(

يف لغة رموزا أسطورية عاملية، فبمزجها بني الشعر واألسطورة يف بوتقة واحدة، وإخراجها
.رت عن قضايا عصرهاعب-إىل حد ما–إحيائية 

لقد استعانت الشاعرة أوال برمز أسطوري عاملي خطف األبصار وشغل العقول، وهز 
فكانت شهرزاد رمزا للمرأة عرب العصور ترتدي يف . الوجدان وحرك األقالم املبدعة للكتابة

وهلذا استندت الشاعرة إىل . كل حمطة ومع كل مبدع زيا جديدا، يعرب عن روح العصر
شهرزاد متخذة منها قالبا رمزيا، إذ ردت فيه كامل شخصيتها وأحداثها ومواقفها بروح 

.عصرية
حبيث تعد أسطورة شهرزاد رمزا لتجربة اهلامش اليت تقص مأساة املرأة  اليت تتأرجح 

رية اليت تريد أن بني قوة املركز وطغيانه وجاذبية احلياة، مواجهة شهريار رمز الرتعة الذكو
حتبس األنثى يف حمراب القتل فشهرزاد وإن كانت أسطورة إال أا متثل جتربة بشرية عاناها 
املركز اجتاه خيانة اهلامش، عفوا بل عانتها األنثى أمام سلطة وجربوت املركز الذي منح 

:تقول الشاعرة. لنفسه حق وضع حد حلياا مىت شاء

..مللم بقاياك اليت أورثتين"
..واعشق كما حدثتين

وامجع شتات قصائدي
..لتحيك حبل إدانيت

وتصوغ أحكاما، وتبتدع العقابا
وتدس نصلك يف الضلوع

للشاعر ) كتاب الغربة(مقاربة تأویلیة لبالغة الصورة في مجموعة "النسق األسطوري والخطاب الشعري المعاصر : وجدان الصائغ)1(
.45، ص 2004، 12، 11، مجلة ثقافات، مملكة البحرین، ع"عبد العزیز المقالح
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1)"!!كأمنا حنيا بغابة

فالرمز األسطوري "كما جند الشاعرة عربت عن قضايا عصرية برموز أسطورية أخرى، 
وهو يف رأي البعض (...) اتب أو املبدع يف األثر األديب يعد مبثابة متثيل حدسي يقوم به الك

قابيل، هرقل، متوز، : من الرموز اليت وظفتها جند، و(2)"ال يتطور إال داخل العالقات البشرية
، هذه ...املسيح املصلوب، الصالة وتراتيلها، الطقوس البدائية، هارون الرشيد، آدم، كسرى

مث إا ساعدا . ني الواقع والشاعرةالرموز اليت سامهت يف بناء القصيدة وخلقت انسجاما ب
اإلدراك الرمزي لتلك "على إدراك الواقع وتقبله بالرضى وهذا ما حدثنا عنه ريتشاردز 

تقول الشاعرة يف قصيدا . (3)"احلقائق وحماولة خللق االنسجام فيها بينهما وتقبلها بالرضى
:عشتار تشتكي

..متعبة أنا"
..أعاين السفر

..أنالكنما يف خطويت
(4)"ما حيمل املطر

فعشتار ربة الطاقات اخلصبة، سافرت ألجل لقاء حبيبها متوز لكن دون جدوى، وعلى 
) مطر(مرة إثر مرة كل شتاء " متوز"الرغم من ذلك حتمل املطر، إذ تنبعث عشتار رفقة 

من واملغزى الكامن وراء تلك األسطورة هو أن البعث ال يتم إال "لتعود احلياة كل عام، 
.(5)"خالل التضحية وأن احلياة ال تنبثق إال من خالل الغذاء

وهو املغزى نفسه الذي هدفت إليه الشاعرة، بتوظيفها لشهرزاد وعشتار، فشهرزاد 
أيضا رمز للتضحية فلقد ضحت بنفسها ألجل إنقاذ بنات جنسها، وإنقاذ امللك من عقدته 

اجلزائر إىل التضحية والثورة، /ء العرباليت أبادت نصف جمتمعه، والشاعرة هنا تدعوا نسا
والعمل ألجل اخلروج من زمن شهريار إال أنّ دعوا هذه فيها نوع من احلكمة والتعقل، إذ 

.52الدیوان، ص (1)
.70، ص "قضایاه واتجاھاتھ"دبي المعاصر النقد األ: سمیر سعید حجازي(2)
.289الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر، ص : محمد فتوح أحمد(3)
.59الدیوان، ص (4)
.29الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر، ص : محمد فتوح أحمد5)
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وهي تدعوها للتمرد والثورة، تنصحها باالهتمام بالطرف اآلخر، واحملافظة عليه ألن احلياة 
" رمز آخر"ذا جندها وظفت عطاء وتضحية، حيث ال ميكن استغناء أحدمها عن اآلخر، هل

، ورموزا أخرى تدل على التضحية، وهي رموز تارخيية دينية مسلم ا كقابيل "هرقل"وهو 
ميانا منها أن التغري ’واملسيح املصلوب، إذ وقفت الشاعرة على فكرة الصلب والفداء 

.وانتصار اإلنسان ال يكون إال من رماد التضحية
والذي قد ال –حلشد املتنوع يف استخدام األساطري واملالحظ على الديوان هو ذلك ا

ولعل هذا استمدته الشاعرة من الرموز املوظفة يف الليايل واليت -يكون ضروريا أحيانا
أخرجتها إىل دائرة العاملية، مبعىن آخر أن الشاعرة تريد لديواا أن يتخطى احلدود اجلزائرية 

.والعربية ألن حمنة شهرزاد هي حمنة كل امرأة
واحلقيقة أن القارئ ال يتفاعل مع كامل الرموز األسطورية إال إذا متكن 

فعند "الشاعر من دجمها يف قالب فين جديد يضفي عليها قوة إعجازية غامضة /األديب/املبدع
شعر فجأة بإحساس غري عادي من االرتياح كما لو مسنا نما حيدث موقف فيه نوع علوي 
ن ال نعود أفرادا، يف تلك اللحظات بل نصبح اجلنس نفسه، السحر أو حرفتنا قوة عاتية، وحن

قدرته على أن –ويدوي داخلنا صوت اإلنسانية كلها، وتنجم القوة املؤثرة العجيبة لألدب 
من تفعيله للمواد األسطورية اليت حيتاج للوعي واإلرادة والقصد الفردي عند - حيملنا معه

الشاعرة تدعوا القارئ إىل مشاركتها واملسامهة يف ، ف(1)"القراء وعند الشعراء على حد سواء
كشف املعاين اخلفية يف ديواا، بعدما كشفت هي املعاين اخلفية يف الليايل تدعوه إىل كشف 

فالقارئ مدعو إىل املسامهة يف فكرة املؤلف، وإىل مالقاته يف "املسكوت عنه يف خطاا، 
.(2)"تقرب القارئ من املقروءتفكريه وهذه القراءة الواعية املسماة الحقا،

والشاعر يف جلوءه إىل الرموز يعمد إىل استشارة القارئ املثقف وإثارة الدهشة والغرابة 
:يف نفسه، فالشاعرة مثال عندما تقول

يا شهرياري املصلوب يف دمي"
يا غنوة رددا

، ص 2004الھیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، ، تقدیم محمد عناني،)مدخل فلسفي(المذاھب النقدیة الحدیثة : محمد شبل الكومي(1)
.270، 269ص 

.10، ص 1981، 1األدب الرمزي، تر ھنري زغیب، منشورات عویدات، بیروت، باریس، ط: ھنري بیر(2)
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(1)"كما الصالة يف فمي

:وتقول أيضا
من جنيت،-آدمي- ولقد طردتك "

(2)"بأرضك من جديد.. قابيلوبعثت 

مندهشا أمام رموزها ألنه يدرك واجبه إزاء تلك - يف هذين املقطعني–جتعل القارئ 
النقاط، فعليه أن يكمل القصيدة وهو يعي أن قراءته هذه هي واحدة من مجلة القراءات اليت 

.مينحها النص للقارئ
ضبابية الرؤيا عنده، و تقود إن احمللل للرمز جيد نفسه أمام دوال مكثفة تؤدي إىل 

أن حتلل عقليا رمزا :" املفاهيم عنده إىل الغموض، و هذا ما انتبه إليه بيار امانويل عندما قال
.(3)"ما، يعين أن نقشر بصلة لتجد البصلة

و النص الذي بني أيدينا بصلة ال ينتهي تقشريها، و قراءتنا هذه ما هي إال واحدة من 
.سيحتضنها النص مستقبالمجلة القراءات اليت

: االنزياح األسطوري-7
متتلك اللغة طاقة تعبريية إحيائية، تستمدها من خالل السياقات اليت ترد فيها، و 
التراكيب اليت تشكلت فيها عبارات جديدة، تنتهك املألوف و خترج عن العادي، هذا 

توقعه و تزيد من حدة االستخدام املنحرف للغة جعلها تصدم القارئ و تفاجئه و تكسر 
.توتره، و تعمق الفجوة بني واقعه وواقع النص

و هو يف ) des placement(و يعرف النقاد مثل هذه احلالة باالنزياح أو اإلزاحة 
آليات الدفاع، فحني خيفق الفرد يف و أحد " األصل مفهوم نفساين، يعترب يف نظرية فرويد 

يضطر إىل استبدال شيء آخر به، فيتحقق له بذلك إشباع دافع أصلي، أو خيفق يف حتقيقه
(4)"بعض الرضا و اإلشباع و مثل هذا التعديل أو التحويل يدعى اإلزاحة

.46الدیوان، ص (1)
.57المرجع نفسھ، ص (2)
، ص 1994، 2لدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، طالخیال الرمزي، تر علي المصري، المؤسسة الجامعیة ل: جیلبیر دوران(3)
41 .
، 1، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط"من منظور الدراسات األسلوبیة"االنزیاح : أحمد محمد ویس(4)

.58، ص 2005
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أن " جراهام هو"يشهد هذا املصطلح انتقال إىل جماالت أخرى، كمجال النقد وقد ذكر 
صلي، أي أا أن كل األدب التخيلي أساطري مزاحة عن معناها األ"نورثروب فراي يرى 

.(1)"ال يكون الكاتب ومعظم قرائه على علم ا] رمبا[حتوي مناذج بدئية أسطورية كامنة 
أن ما ميكن مماهاته جمازيا يف األسطورة ال ميكن "إذ املبدأ املركزي لالنزياح عند فراي هو 

ختيالت عرضية املماثلة، التداعي ذو املغزى، : ربطه يف الرومانس إال صيغة من صيغ التشبيه
.(2)"مرافقة، وما أشبه

الشاعر يف عمله إال /ويف احلقيقة إن األدب ما هو إال أسطورة مرتاحة، يستند إليها الكاتب
.وحتميلها بروح العصر-األسطورة-أنه يوظف مهاراته ليكشف طرق جديدة لكتابتها 

ة للغة، اليت أصبح ال وعي القارئ ويلفت انتباهه تلك االستخدامات  املقصودمما يستثري
يطمئن وال يؤمن لدالالا السطحية، كوا ترسم مسافة واضحة بينه وبني النص، بأبعادها 

فجأة، " سامية عليوي"حبيث تأخذنا الشاعرة . اإلحيائية اليت تصطدم توقعه وختلخل خربته
ر حنو عامل جس/قيأكثر من طرنا الليايل، فتمتد /ومبباغتة ومشاكسة إىل اخلطاب الشهرزادي 

االجتماعية، /الثقافية/األسطورة الشهرزادية اليت أسهمت يف صياغة عدد من ااالت الفكرية
).عربية، هندية،فارسية(للشعوب خمتلفة 

فتدفع بنا عليوي يف خطاا الشعري والنقدي إىل اإلمساك بأطراس شهرزاد األسطورة، 
عناصر األسطرة وإحالة إىل ترحال شهرزاد حالة إىلإإذ جند يف خطاا النقدي الشهرزادي

عرب ترمجة جاالن إىل عوامل خمتلفة، إذ كل ما حطت يف بلد إال ونزيت بزي جديد، وكأا 
فينيق تبعث مع كل دورة حياة، وهذا ما جيعلنا نتساءل عن األطراس الشهرزادية، /عنقاء

حتل إىل الغرب؟ بل وحيتم علينا الوقوف لنعرف خصائص ذلك اخلطاب العريب الذي ار
.لنقتحم عوامل األنا واآلخر يف هذا اخلطاب

الشاعرة أسست خيطها الناظم بني صوت شهرزاد وإصغاء شهريار، بل أسسته بني إنّ
، وذا أعطت لألسطورة بعدا آخر، بل "شهريار"وما مل يستوعبه " ما مل تقله شهرزاد"

) املرأة-جلالر(عالقة بني طريف احلياة ألبستها ثوبا جديدا آخر تظل خيوطه منسوجة حول ال

.87مقالة في النقد، ص : جراھام ھو(1)
.199ص د،تشریح النق: نورثروب فراي(2)
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مركز هلذا النص الشعري الذي أعاد صياغة أسطورة شهرزاد واستثمارها استثمارا جديدا 
.حيث متكن من قول املسكوت عنه الذي سكتت عنه شهرزاد

لقد تغري فعل الكالم الذي كان لشهرزاد الليايل، إذ أصبح حوار بني شهريار عليوي 
عاملني، عامل الليايل اخليايل، اهلادئ الذي تفضل العيش به، /فككة بني واقعنيوسامية، هذه امل

املثايل الذي تصبح فيه عليوي شهرزاد لياليها، وبني عامل واقعي تسكنه /هذا العامل االفتراضي
.احلاسدات من بين البشر/ اجلان املارقات الساحرات/العفاريت

وحصل عليه استبدال واضح، وصار ساردا فلقد تغري فعل شهريار ودوره يف النص،
.يتكلم بعد أن كان يف الليايل مستمعا صاغيا بامتياز

بصورة مغايرة، صورة معاتب، مقر باالعتراف على البقاء يف فلك " شهريار"يقدم النص 
الوفية تقول /إال أنه يبقى على صورة شهرزاد املضحية". شهرزادي هل تدركني؟"شهرزاد 
:الشاعرة

لو تنصف القلب الذي"
يهواك كالكلب الويف
خللقت للقلب اجلناح

(1)"ليطري من فرط انشراح

كما تتجلى قدرة الشاعرة على استحضار عالقات غري منطقية لألشياء، وهذا وفق 
موتيف وعنصر التحول الذي يظهر هذه العالقات، إذ مثة تسام كبري بني الصمت والكالم، 

، فهنا الشاعرة "عشتار تشتكي"التحدي والرضوخ، تقول الشاعرة، بني املوت واحلياة، بني 
خترج عن املألوف لتجعل عشتار ربة اخلصب تشتكي من تعبها وترحاهلا يف العامل السفلي، 
وهذا ما خيلق لدى القارئ فجوة ومسافة توتر بني النص ونفسه، غري أن هذا ما مييز الشعر، 

شعر هو أن هذه الفجوة جتد جتسدها الطاغي فيه، يف ما مييز الإنّ: "إذ قال كمال أبوديب
.(2)"غوية بالدرجة األوىل وتكون املميز الرئيسي هلذه البنيةبنية النص اللّ

.47الدیوان، ص (1)
.21في الشعریة، ص : كمال أبودیب(2)
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ويف ظل حركة التوسع، يصبح الديوان سردا شعريا ملا مل تقله شهرزاد، إذ استخدمت 
دة، تنشأ بني الشاعرة صورا تنتمي إىل عامل الليايل، جتسيدا لفجوة ومسافة حا

:مستويني/حمورين
.املقول/املستوى األول يرتبط مبا قالته شهرزاد-
.املسكوت عنه/املستوى الثاين يرتبط مبا مل تقله شهرزاد-

ويتداخل ويتماهى هذين املستويني، بسبب شخصية شهرزاد اليت سكتت يف لياليها 
.ليايل الشاعرةاألسطورية عن عدة أمور، وعادت لتقول ما مل تقله شعرا يف 

ومن خالل هذه الشخصية الساردة يندفع حموران للنمو، وتزيد حدة التوتر وتتسع الفجوة 
كون املسكوت عنه قمع املقول يف ألف ليلة وليلة، وهنا طبعا بفاعلية السياق، إذ خيلق 
املسكوت عنه خطابا شعريا بلغة أسطورية تعرب عن رؤيا العامل لدى الشاعرة، هذا العامل 

لذي دخلت إليه شهرزاد وحاورته لتخرج من صمتها وتقول ما كان جيب أن تقوله يف ا
.غابر العصور واألزمان
املرأة من زمن احلكي إىل زمن الكتابة، إىل زمن تتحرر فيه من سلطة /لقد خرجت شهرزاد

الرجل، فبعدما كانت كائنا شفاهيا يسعى حبكيه إلمتاع  السلطان املتوحش، أصبحت ذاتا 
.قلة بصوا وإبداعهامست

سان إىل القلم، فتحولت بذلك من جارية إىل سيدة هلا سلطة القلم، وانتقل سالحها من اللّ
مل، وبذلك تكون مستقلة افسيجت بذلك عاملها ودافعت عن أفكارها ومبادئها ورؤيتها للع

إىل خرجت شهرزاد من ليل احلكي . (1)"تتكلم بضمري األنا وباخلطاب النهاري املكشوف"
ار الكتابة، وهي تشتكي وتبكي، خرجت وهي متعبة أعياها طول السفر لكنها استمرت 

: لتحمل املطر فتقول
..متعبة أنا

..   أعياين السفر
..لكنما يف خطويت أنا

!ما حيمل املطر

.131اللغة والمرأة، ص : عبد اهللا محمد الغذامي(1)



.مجاليات التوظيف األسطوري:الفصل الثالث

176

فالسفر هو كتابة على البياض، وهو تعب وإرهاق، هو حزن وشكاية، هو امل عشتار، 
وأشالء ذاا اليت تتطاير يف الكون، هي دموع وهي مطر تتساقط وسفرها جلمع شتات

.لينبعث الربيع من جديد، لينبعث عهد جديد حتياه املرأة يوما ما مع ربيع آت
خرجت شهرزاد من عامل احلكي إىل عامل احلوار وتبادل أطراف اخلطاب، يف فضاء 

اإللقاء واالستماع، خرجت مفتوح وحتديث معلن، تتبادل فيه األدوار والعالقات بني
.شهرزاد الشاعرة من عباءة شهرزاد الليايل

هذي قصيت!موالي"
أرويها يف وضح النهار

وأنا أراقب مدية اجلزار ال أخشى
(1)"لثورتك انفجارا

مل تعد شهرزاد كائنا شفاهيا ليليا ال ميلك قدرة الكتابة اليت حرمتها منه األعراف 
ذ قرون، ومل يعد الليل اجلناح الذي حتتمي حتت ظلمته لتقول لغتها، وإذا الثقافية والتارخيية من

.ما حلّ الصباح تسكت عن الكالم املباح
فشهرزاد الشاعرة تدخل إىل لغة النهار، لتخط بقلمها وتكتب أوجاعها وأحالمها وختلدها 

جعلت القلم على الورق، وهي ال ختشي ثورة الرجل، إذ تكسر مسلمة التاريخ والثقافة اليت 
لقد طلع ار جديد على شهرزاد ال تسكت فيه عن . ووسائل الكتابة حكرا على الرجل

بل /الكالم، ولكنها شحذت أظافرها وأصابعها ومدت يدها إىل القلم لتكمل كتابة القصيد
:فراغات القصيد تقول

(...)
غادر وريدي": 
ذرين أمتتم ما تبقى من فراغات القصيد: 

دة وحدها،ففي القصي
أجد الشجاعة كلها،

.35الدیوان، ص (1)
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(1)"كي ما أدافع عن وجودي

أن يضع يده على تلك القارئ الذي حياول رصد متوجات النص وتغرياته البدإنّ
األلغام النصية اليت تفجر دالالت إذ المسها، وجيب عليه أن حيدد دالالت احلضور والغياب 

كوين شعري هو بلورة على احملور إذ كل ت"هلذه األلغام اليت تساهم يف توسيع الفجوة 
أي أنه حتقيق الختيار حمدد على : املنسقي، لعنصر من بني عدد الائي من العناصر املمكنة

حساب اختيارات عديدة ممكنة، وما يتحقق يصبح حضورا، أما ما يظل ممكن فإنه 
.(2)"غياب

تصف فيها مجلة الشعر جدل بني احلضور والغياب، احلضور الذي يضم تلك العالقات اليت
، وهنا تتحقق شعرية (3)"العالمات اليت تتسع من بني عالقات الغياب اخلفية الكامنة وراءها

.النص أي بني ما حيمله الفرد يف ذاكرته وبني ما يغيب عنه أي يف الالوعي اجلمعي

الصورة الفنية : ثانيا
لو من تصوير، وهذا ما عرف العرب الصورة منذ أن عرفوا الشعر، فال نكاد جند قصيدة خت

حازم "وصوال إىل " اجلرجاين"جعل النقاد يولوا فائق العناية، فمن اجلاحظ إىل ابن رشيق و
جند صورة تأخذ معان متعددة وترسم حبدود تتماشى مع توجه " ابن خلدون"و" القرطاجين

جمردة مضمها يف مبحث املعاين كحازم القرطاجين، ومنهم من جعلهاكل من هؤالء، فمنهم 
. ذهنية كابن خلدون

الصورة الفنية هي اجلوهر الثابت والدائم يف الشعر، قد تتغري مفاهيم الشعر ونظرياته، "إالّ أنّ 
فتتغري بالتايل مفاهيم الصورة الفنية ونظرياا، ولكن االهتمام ا يظل قائماً مادام هناك 

)4(".، واحلكم عليهشعراء يبدعون، ونقاد حياولون حتليل ما أبدعوه، وإدراكه

إذا : "مبعىن أن مفهوم الصورة متغري حسب الزمن، وهلذا يقر البطل أنّ املفهوم القدمي هلا قائالً
كان املفهوم القدمي قصر املفهوم على التشبيه واالستعارة فإنّ املفهوم اجلديد يوسع من 

باملعىن _ختلو الصورة إطارها، فلم تعد الصورة البالغية هي وحدها املقصودة باملصطلح، بل

.57الدیوان، ص (1)
.106في الشعریة، ص : كمال أبودیب(2)
.106المرجع نفسھ، ص (3)

، 1992، 3بیروت، ط/اث النقدي البالغي عند العرب، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاءالصورة الفنیة، في التر: جابر عصفور)4(
.8ص
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من ااز أصال، فتكون عبارات حقيقة االستعمال ومع ذلك فهي تشكل صورة _ احلديث
.)1("دالة على خيال خصب

فمن املستحيل أن نقدم ونقف على مفهوم دقيق للصورة بل من الصعوبة حتديدها وتأطريها، 
منطقي إن مل يكن ضرب من الجياد حتديد ائي مستقر للصور غري إنّ أية حماولة "إذْ 

.)2("احملال
مقدمة "نعيم اليايف يف كتابه لذا سنحاول أن نقف على مفاهيم بعينها كتلك اليت وقف عليها 

".لدراسة الصورة الفنية

أو صورة "copy"تعين نسخة طبق األصل " الصورة"املعجمية ملفهوم /فالداللة اللغوية_
pictureا أو أي متثيال مباشرا أو حماكاة حرفية ملوضوع خارجي بصري على األغلب حي
)3("عدمي احلياة

جانب صغري من غري أنّ املفهوم ال يليق أن يصدق على الشعر، ألنّ هذا املكون يقتصر على
.مكونات الصورة اجلمالية

وتشري إىل أنّ الصورة هي وحدة بناء "أما الداللة الذهنية فتستعمل يف ميدان الفلسفة عموما 
هن اإلنساين ووسيلته الوحيدة لتعرف األشياء، وتوجيه السلوك أو حتديده بالنسبة الذ

)4("إليها

غري أننا ال ميكن أن نفصل بني الصورة واملادة فهما وجهان لعملة واحدة يف حني أن الداللة 
التذكر الواعي ملدرك حسي سابق أو "فهي(a.w.Bray)" براي"النفسية هلا كما يراها 

انطباع "وبكلمة أخرى إنّ الصورة هي )5("غياب املنبه األصلي للحاسة املثارةبعضه يف 
)6("واسترجاع أو تذكر خلربة حسية أو إدراكية ليست بالضرورة بصرية

الصورة في الشعر العربي، حتى آخر القرن الثاني الھجري، دراسة في أصولھا و تصوراتھا، دار األندلس للطباعة والنشر : علي البطل)1(
.25، ص1983، 3والتوزیع، بیروت، لبنان،ط

.19، ص1994الصورة الشعریة في النقد العربي الحدیث، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، دط، : موسى صالحبشرى)2(
.42م، ص1982مقدمة لدراسة الصورة الفنیة، منشورات وزارة الثقافة واالرشاد القومي، دمشق، سوریا، دط، : نعیم الیافي)3(
.43المرجع السابق، ص)4(
.43صالمرجع نفسھ،)5(
.44المرجع نفسھ، ص)6(
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القصيدة "يف الدراسات األنثروبولوجية والصورة لديها هي أما الداللة الرمزية فقد استعملت 
يكشف عن أشياء كثرية جوهرية يف حياة الفنان بأمجعها باعتبارها رمزا حسيا واحدا 

.)1("وشخصيته وطبيعة ذهنه، إنه خلق يعادل به الشاعر حسه أو يقدم رؤيته
أما الداللة البالغية فقد ورد يف معجم أكسفورد أن هذه اللفظة حديثة الظهور، فلم تظهر 

.م، وكان هذا أول ظهور هلا لذا فهي حديثة الداللة1676إالّ عام
ه ال ميكن أن خيلو ا اختلفت األراء حول إعطاء مفهوم حمدد للصورة، فإن الثابت هو أنومهم

.ا كان جنسه، فهي تشكيل جديد لشيء موجود مستمد من الطبيعةمهأي عمل أديب م
تعريف لألسطورة ينبغي أن يبدأ من اللغة، انطالقا من أن "ويرى بعض الباحثني أن أي 

.  )2("ظاهرة لغوية_يف حقيقتها_الظاهرة الشعرية 
على أن املستند األساس للشاعرة هو مرتكز تراثي أسطوري، " عماد علي اخلطيب"ويؤكد 

.فنحن اآلن نتساءل عن عالقة األسطورة بالصورة؟
ذات الداللة وتتجلى إنّ األسطورة تثبت األعمال الطقوسية :"جييبنا عماد علي اخلطيب قائال

ورا من وظيفة رمزية أي يف ما هلا من قدرة على األسطورة من خالل ما يتحقق يف ص
.)3("الكشف عن صلة اإلنسان بطقوسه

طريقة خاصة من طرق التعبري أو وجه من أوجه الداللة "وهلذا فهي عند جابر عصفور 
وتنحصر أمهيتها فيما حتدثه يف معىن من املعاين من خصوصية وتأثري، ولكن أيا كانت هذه 

.)4("ن الصورة لن تغري من طبيعة املعىن يف ذاتهثري، فإاخلصوصية، أو ذاك التأ
والصور اليت يقدمها الشاعر ما هي إالّ ترسبات جتمعت يف الالوعي وخرجت إىل حيز الفعل 
يف لغة الرمزية اليت تتدخل وتشترك فيها الصورة واألسطورة لذا فإنّ الصورة األسطورية اليت 

.)5("ا يفترض أنه ال يوصفصورة مل"يسعى البحث الستجالءها متثل 
إذا :"بالسياق وقد قال"ان ستيفنأومل"اسة األسطورة بشكل جيد ربطها ه لدروالواقع أن

كانت الصورة جزء من التجربة وبنيات القصيدة فإن دراستنا هلا مبعزل عن السياق الذي 

.45مقدمة لدراسة الصورة الفنیة، ص:نعبم الیافي)1(
دراسة في نقد وتحلیل الشعر الجاھلي، جھینة للنشر والتوزیع، عمان، "الصورة الفنیة أسطوریا : عماد علي الخطیب)2(

.41،ص2006األردن،دط،
. 47الصورة الفنیة أسطوریا، ص:عماد علي الخطیب )3(
.323الصورة الفنیة، ص: جابر عصفور)4(
.51الصورة الفنیة أسطوریا،ص:عماد علي الخطیب)5(
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ة األخرى ، إذ ليست الصورة زخرفا زائدا، بل تؤيده الصوروردت فيه يبدو أمرا مستحيال
يف القصيدة، فالسياق إذن هو الذي ميكننا من معرفة ما إذا كانت الصورة أصلية أوال، فإذا 
كان عدم االنسجام بني الطرفني ال تربره مقتضيات السياق، فإننا سنحصل على صورة غري 

.)1("متناسبة
يف العمل فالسياق هو الذي ميكننا من فهم الصورة الشعرية، ويوضح لنا وظيفتها ومقصدها

. األديب، كما أنه يساهم يف بلورة معاملها وإيضاح جوانبها اخلفية اليت مل توصف
ولقد سبقت اإلشارة إىل أن لغة الشاعرة لغة أسطورية مفعمة بالرمز األسطوري 
الشهرزادي، مما ساهم يف بلورة معامل الصورة األسطورية الشهرزادية لدى الشاعرة، 

تستوحي طقوساً تعبدية بالرموز األسطورية اليت جعلت صوره _ إىل حد ما_والديوان ملئ 
ت إىل طقوس املوت واحلياة اليت كانت شكل صلوات مترددة يف الفم، وعادقدمية يف

، إذ الليل ينذر بالفناء والنهار يوحي بعودة احلياة )الليل والنهار(تنعكس يف الدورة اليومية 
حتليله على الديوان، فإننا نرى ميله إىل وصف وإذا ما طبقنا املنهج األسطوري، وطريقة

تغيب فيه الفوارق وتزول فيه االختالفات ويسوده التفاهم واحلب واحلرية مثلما الواقع الذي 
دمية األوىل، هلذا جند الشاعرة ركزت على قطبيه األساسني كان يف حالته الس

هي املركز الذي حيدد هذه فكانت بذلك أسطورة الليايل) الرجل/املرأة(، )األنثى/الذكر(
ا الشاعرة الشروفق ما خيدم مقاصدها، ورمزت بذلك إىل املرأة اعرةالعالقة، اليت حو

بشهرزاد، ورمزت إىل الرجل بشهريار، وسخرت خمتلف الوسائل والصور جلعل عالقتهما 
. عالقة أسطورية حيلم فيها االثنان بالعودة إىل اجلنة

:صورة املرأة_1
ومنذ ذلك ثرت شهرزاد باهتمام كبري منذ أن سافرت إىل الغرب مع جتربة جاالن، استأ

.احلني إىل اليوم الزالت مصدر إهلام ومشرق وحي للمبدعني
وشهرزاد يف ترحاهلا كانت تشغل الشعراء ويشاغلوا، تشاركهم حيام فيطمئنون هلا، 

واملالذ الذي يستأنسون به، متبادلة بينهما، فتكون بذلك احلضن لتنشأ جسور حب وثقة 
سيما إذا كانت تقامسهم حاالم وظروفهم، وكل هذا يظهر يف عملهم اإلبداعي، إذ 

النص الشعري، بین الرؤیة البیانیة والرؤیا اإلشاریة ، دراسة نظریة وتطبیقیة، دار عالم الكتب للطباعة والنشر : أحمد الطریسي)1(
.101صوالتوزیع، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، دط، دت،
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عندما ذهب ) vicoفيكو(يطايل جالهلا، وهذا ما أكده املؤرخ اإليصورن مشاغلهم من
. إىل أنّ الصورة األسطورية ما هي إالّ رموزا حلاالت وظروف اجتماعية وثقافية

ي نظرة أسطورية أة منذ القدمي هخاصة إىل املراقع أنّ نظرة اإلنسان عامة والشاعر والو
فكانت ربة اخلصب والنماء، ومسيت األرض باألم الشتراكها مع املرأة يف اخلصوبة، فهي 

.وهذه الصورة جندها ماثلة يف الديوان. الشمس، وهي عشتار، وهي ربة العطاء وهي احلياة
لذا تنظر إىل واقعها نظرة النص، وتسترجع الشاعرة املاضي، لذا تتكاثف الصور يف

فكانت بذلك أسطورة ) احلياة/الوجود(أسطورية، إذ شكلت هذه النظرة رؤيتها للعامل 
الواقع الذي يعرب عن واقع الشاعرة، الذي فضحت فيه حال املرأة ) متوز/عشتار(شهرزاد 

.والرجل اجلزائري والعريب
رت القصة اإلطار لديواا حال املرأة يف العصر احلديث، كما صويف إذ قدمت لنا الشاعرة
:لنا حالة الرجل تقول

ةيف قلعة نسر نائم"
يف حضن الربق

تسيب أيامي تبعثرين
غربا أو شرقا

أفلتيتمدد وحش قد 
من سلطة قيد

يتهدد قلبا بالقتل
بالناريقدح

وسبايا القصر جتللها
.)1("أثواب العار

ره داخل سطور برسم صورة موحية خترج القارئ من عامل الوعي لتأسدأ النصيب
.عيش مع سبايا القصر خوفهم من املوت واستعدادهم لهقلعة النسر، في/النص

.14الدیوان،ص)1(
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وهنا تقدم لنا الشاعرة صورة املرأة املسبية، املسلوبة احلرية، اليت تسعى إلرضاء الوحش الذي 
جمتمع / ا بطبيعة احلال هو استدعاء لصورة اتمع القدميمتدد يف القصر ويتوعد بالقتل، وهذ

شهريار الذي حرك شهرزاد يف زماا وهو حيركها اليوم يف زمان غريها، وهذا اختيار 
.للقضاء والفناء واحلياة واحلرية

بالفلسفة الوجودية اليوم، فموقف املرأة وشعر الشاعرة يف الواقع يثري مسألة وجودية شبيهة 
.شعور دائم بتهديد القضاء وتوعد الفناء ورغبة البقاءكله فيه 

.ويف هذه القصيدة صورة صادقة لواقع املرأة العربية منذ عهد شهرزاد إىل زمن الشاعرة
لفكر، فصورة القصر والسبايا واجلالد وامللك والقيد والسلطة م هي إالّ صورة اتمع، ل

اليت صورت الرجل على أنه وحش أفلت من للسياسة، للعادات والتقاليد يف زمن الشاعرة، 
.سلطة قيد يترصد املرأة ليقتلها بعدما أداا اتمع وقدمها يف كل ليلة قربانا للملك

:والشاعرة ملّا رمست هذه الصورة ركزت على جوانب حمددة نوصفها يف املخطط التايل

افتراس+سلطة+قوة=قلعة نسر
موت+قتل=وحش

القوةاالضطهاد و=يقدح بالنار
الالحرية/املرأة/اجلارية=سبايا القصر
املدانة بشكل أو بآخر=أثواب العار

وتقترن هذه الصورة بصورة اتمع الذي يرفض أن ينفض ريشه ليبعث من جديد بصورة 
.أخرى تسعى الشاعرة لتجسيدها وإن مل تكن يف واقعها  ففي خياهلا ومل ال

ما هذه املرأة املذكورة ليست هي شهرزاد نفسها، وإننّيوان جند أظر يف الدا الندققنوإذا ما 
شهرزاد متحدية، مضحية، ال ختاف هي املرأة اليت تريدها الشاعرة أن تكون على شاكلة 

.املوت وهذا ما أعلنت عليه الشاعرة يف عدة مواقف
صورة تأخذنا إىل ) اتمع(ولتوضح الشاعرة العالقة اليت جيب أن تكون بني املرأة والرجل 

فتظهر عالقة ... أسطورية أخرى هي صورة عشتروت، صورة مرمي، متوز، هرقل، كسرى،
.)1("مىالرجل باملرأة يف متفصالت أنثروبولوجية معقدة تربط بقضية الطهارة واحل"
.165الصورة الفنیة أسطوریا، ص: عماد علي الخطیب)1(
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وتبني الشاعرة صورها عن طريق املقابلة بني املواقف املختلفة، اليت تقص فيها األحداث 
".عشتار تشيكي"سبت اخلصب واخلراب للمرأة، فقالت عن األوىل مستندة للماضي، فلقد ن

متعبة أنا"
أعياين السفر

..لكنما يف خطوايت أنا
.)1("ما حيمل املطر

:فاملطر رمز للخصب، وعشتار رمز للتضحية واخلصب والنماء، وعن الثانية تقول
_سيدي_وأريد قلبك "

رافال بني القيودجييئينكي ما 
ي،اولكي متزقه يد

كي ال تورثه سوايا،
وأراها ترفل كاملهاة بال حدود

ق احلقل الذي زرعت يدي،حرسأ
وأخرب الروض الندى

.)2("من غدي_ يامليك_وسأحمو امسك 
جل سلطان ميلك القوة، فإنّ شهرزاد املرأة مجعت بني أوصاف البشر الر/فإذا كان شهريار

.نماءواآلهلة فكانت عشتروت ربة العطاء واخلصب وال
:فلقد منحت الشاعرة شهرزاد القدرة على منح اخللود فتقول

إين أريد من السماء جنومها
ومن الرياض ورودها

كي يشتعل هذا اجلليد
وأنا أريد من البحار مياهها

.- توقد يف الوريد-الـهبكي أطفئ اللّ
وسألتين، وسألتين عم أريد

.1الدیوان، ص)1(
.56الدیوان، ص)2(
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ساجداما أريد؟؟ أين أريدك_ يا مليكي_أتراك جتهل 
كي ما تسبح جاهدا،
..بامسي أنا مثل العبيد

وأنا أريدك الهثا كالطفل خلفي،
ال تكلّ إذا رتك أو حتيد

.وأنا أريد بأن تكد وأن جتد، لعلي
.)1("أرضى، فأمنحك اخللود

ي إلحساس الشاعرة، وهي رؤيتها اليت تسعى اليصاهلا للقارئ املوضوعفالصورة هي املعادل 
صورة أخرى ا عمدت الشاعرة إىل خياهلا وفكرها لتشكل من صورة شهرزاد واملتلقي، هلذ

خرقت املؤلوف وخلقت الدهشة، فبدت وكأا عنقاء جديدة بعثت من رماد االضطهاد 
.والقمع البطريكي

والشاعرة يف رمسها لصورها تستند إىل العاطفة واخليال فهي تصور واقعاً ختيليا متميزا حلظة 
املشحونة باالحساس دي لويس أا رسم قوامه الكلمات .وهلذا قال ستدفقها الشعوري، 

.)2("والعاطفة
تنفجر دالالت وختزن فيها من املشاعر، وإن لقد رمست الشاعرة صورا بكلمات موحية 

مالت إىل الغموض واالام يف جوانب متعددة، وهذا رغبة منها جلعل القارئ يساهم يف 
:ولتكوينها وصياغة معاملها تق

ومضت تداعبه املىن"
كمالئك الرمحـن بامللكوت

أ ويوسف أهلّ
فدنت ورود الروض ختطب وده

.)3("اعففمتمنعا، مت
وإذا كانت قوة الصورة وإحيائها تكمن يف غرابتها وخروجها عن املألوف من جهة وعن 

:متوضعها من جهة أخرى تقول الشاعرة

.56،55الدیوان، ص ص )1(
.36المرأة زالناقدة، ص: سمیر خوراني)2(
.75الدیوان، ص)3(
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يا ساديت
أنا عشقت شهريار

..افهل مسعتم قبله
ن للدمار؟عن مدن حت

وهل رأيتم قُبرة
تراود الصياد كي يصادها،

تود لو جالّدها
..يا سجاا_ جانة السيف غلظ_

)1(!يضيق احلصار

نّ قوة خيال الشاعرة خلقت عناصر جديدة من كلمات بسيطة مألوفة، فلقد أصبحت املدن إ
ل سيف السجان اجلالد، وأصبحت حتن للدمار والقربة تراود الصياد، والرقبة تود تقبي

صورة تدعو القارئ إىل املشاركة شهرزاد حتن للموت وتتمىن النوم بقلب شهريار، إليها 
طيع توإمعان النظر بغية الوصول إىل املسكوت عنه يف كالمها واملبثوث يف نواا حىت يس

.متأويلها والوصول إىل أنّ الشاعرة تسعى لتوحيد اململكتني والعيش يف سال
:صورةالرجل_2

شهريار، /ذين ذكرهم جيلهم بعد مومتعود الشاعرة إىل التراث، يف أولئك الرجال ال
هارون الرشيد، كسرى، هرقل، قابيل، املسيح املصلوب، لترسم من خالهلم الرجل العريب يف 

.جيلها، ولنقرن بينه وبني هؤالء
س على أنه إنسانا جيسد صورة بل راحت الشاعرة ترسم مالمح الرجل انطالقا من كابو

شهريار ورغبة يف القتل، وهي صورة الرجل الشرس القوي الذي ملئته الرغبة يف االنتقام 
ومهما يكن فالرجل الذي صورته الشاعرة هو بشكل أو بآخر شهريار . وافتراس ضحيته

:ويستهويه القتل واالنتقام واالبادة تقولالذي حيب السلطة، 
ظالم أنارالبدر من بعد ال"

وعلى مجاجم الشعب املكابر

.48الدیوان، ص)1(
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قد متطى شهريار
سحب الدخان تلفه

.وبقلبه وهج ونار
وأقام يزبد معلنا عن ثورة

)1("مخدت، وينذر بالدمار

ملا رأيت مليكي املخدوع يف هم: "وتقول
والزمه السهاد

نصل الصقيلورأيت سيفه يعمل ال
بأعنق الغيد احلسان
وبيت الثأر املقيت

.)2("شعبة قد أبادونصف 
فكرة شهرزاد الفاقد للثقة بالنساء، الذي عمم خيانة امرأتني على كافة النساء، وأعلى لنفسه 
شرعية القتل واالستبداد واالضطهاد الذي بىن نطرته على سوء الفهم الذي تكرر لقابل 

وهي تسعى هذه الصورة اليت سعت شهرزاد لتغري معاملها وألواا وفقها، العصور واألزمان 
اليوم حملوها وطمسها وبناء أطروحة أخرى وفكرة مغايرة يكون فيها شهريار سيد نفسه أوالً 

.وسلطانا عادالً على اتمع ثانيا
النسر الذي أنشب أظافره يف جوارح املرأة /الوحش/تسعى الشاعرة لتغيري صورة الرجل 

.، لذا عطل دورة احلياةوخلفها قفرايبابا
احليوان اجلارح الذي يترصد فريسته للقتل، /ل يف الديوان هي صورة النسرإنّ صورة الرج

ه األساطري القدمية، الفرس، عنتهذه الصورة املغايرة لصورة الرجل الشهم، الذي حتدث
الشبيل الذي قال عنه مصطفى ناصفهم، الن" :بيل إن صورة الفرس هي صورة الرجل الن

صبغة إنسانية ا أالّ نغتر بظاهر األمور فهذه الصورة ذات ة والثقة، وعلينالذي مألته العز
.)3("مثالية

. 30الدیوان، ص )1(
.33الدیوان، ص )2(
.87باعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، دط، دت، صطقراءة ثانیة لشعرنا القدیم، دار األندلس لل: ناصفمصطفى)3(
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فالشاعرة أرادت أن تبعث هذه القيم من جديد هلذا تسأله عن عيشته اليت حتط من قيمته 
:فتقول

فيا نسرا يسافر للغمام 
أرضيت عيشك كالسوام

من حياتك بالرغـام؟
ى على مملكة ختلّهد املدام، وهو إن ا الشوهي تدعوه ليوقظ موات القلب ألنّ بني ظلوعه

.جنةيف سيعيش -ع باجلواري احلسانمتالذي أغرق نفسه بالت-"هارون الرشيد"
،وحشا بل إنسانا وغدا ال يبقى وال يذربعدما أصبح ر الشاعرة ما آل إليه شهريار تصوول

:وهلذا وصفته الشاعرة بقوهلا
يا سيدي، يا شهريار زماين

عثت بعامليبيا من 
د كياينكي ما

ونابااأنشبت بني جواحني ظفر
وزرعت سيفك ناقما يف عنقي

راباضيت متشق اخلوم
عش هذه األزهار بعدماتلن تن

.)1("خلقتين فقزايبابا
:صورة احليوان_3

يت أهلمت خيال الشعراء، بل هو من الصور اليت عبدها اإلنسان الالصور يعد احليوان من 
إما طوطم اجلماعة وجدها األعلى، وإما معبودها املمثل والرمز لإلله السماوي، " ودمي، فهالق

.)2("عة يف صلوااالكوكب الذي تتوجه إليه اجلما
فلقد العريب القدمي الثور الوحشي لذا وظفه الشعراء بشكل الفت لالنتباه، كما ذكر الناقة يف 

ة الناقة إىل نوع من املعرفة هيأ يف فت أمحد كمال زكي يف أسطورتأشعاره الالحقة، ويل
من حيث قيل إنه وهبها اهللا واهم عن قتلها، وهذا النوع " ناقة صاحل"الواقع لظهورها 

.51الدیوان، ص)1(
.243الصورة الفنیة أسطوریة، ص: عماد علي الخطیب)2(
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املعرفة هو ما حتدث عنه الشعراء يف ذكرهم للثور، والنملة، والناقة، واهلدهد، حيث 
معينة ومن أصبحت هذه احليوانات وغريها طوطمية أو مقدسة خيطر قتلها يف ظروف

:احليوانات اليت وظفتها الشاعرة جند
:سرالن_أ

شهريار يف افتراسه، وقوته، وعرف / ال خترج صورة النسر يف هذا الديوان عن صورة الرجل
كما أنّ ارتباط الطري "النسر على أنه ينهب حلوم القتلى، يقرن الشعراء ما بني احلرب والنسر،

ىل أنّ صورة النسر رمز للقوة القاهرة والرتبة العظيمة، قد يشري إوالنسر منه خاصة باحلرب 
وهذا مع اإلنسان القدمي، فقد ورد أنّ سلمان احلكيم جعل النسر عريفا للطري وكان النسر، 

صنم من _ كما نعلم_أو الصقر برأس شعار القوة وامللك عند البابليني القدامى، والنسر 
.)1("خللود فقدمي، يعود إىل زمن لقمان بن عادأما ارتباط النسر بطلب ا_أصنام اجلاهليني 

ة منها، ذو رتبة عظيمة قضى نصف حياته يف حرب ال فائدوشهريار هو نسر، قوي، سلطان
حتجر وكاد يصبح بال قيمة لو ال تدخل شهرزاد، فما حدث له قادها ضد طرفه الثاين حىت

تتعلق بشخصية ) رمزية(وحتجر معناه يف حكاية"حدث متاما للنسر الذي حتجرت قيمته، 
سوره السبعة، وتروى عنه أساطري شتى تلتقي مجيعا عند القول بأنه قد طلب عمرا نلقمان و

.)2("كان آخرها لبدأنسر، ةطويالً، فأعطى عمر سبع
:احلمام_ب

صورة مرتبطة "احلمام هو من الصور التي تعرض هلا البطل يف صورة املرأة بني املثال والواقع 
رأة، هي صورة احلمام والقطا، وهو نوع من احلمام الربي وقد ارتبط أيضا بالدين بامل

.)3("القدمي
ظ ذلك التقديس للحمامة، وحنن يلحوالدارس للشعر القدمي واملتتبع للحياة البدائية األوىل 

تمعات اليوم الزلنا نقدسها بشكل أو بآخر، أليست هي رمز للسالم، بل تستعملها بعض ا
.الزفاف، إذ تقوم كل من العروس والعريس بإطالق محامة بيضاءيف

وي، وربة العالقات نسبة أفروديت آهلة اجلمال الأن احلمام هو الطّائر املقدس لروالواقع
اجلسدية، ملا له من حملات غزلية لفتت نظر اإلنسان من أقدم العهود كما أن بني احلمام 

.241الصورة الفنیة أسطوریا، ص: عماد علي الخطیب)1(
.248المرجع نفسھ، ص)2(
.238صنفسھ، المرجع)3(
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جعلته ظر السامي القدمي إىل هذا الطائر الوديع، حيث والساميني عالقة محيمية ظهرت يف ن
1("سار املاءليل الذي شيد باألرض اليابسة واحنأساطري الطوفان السامية هو الد(.

من أين أبدأ قصيت؟
من أي باب سوف أدخلها؟

وأنسج أحرف
كي ما تطري محامةً

بيضاء
.)2("تسبح يف فضاء سالمي

لصورا املعتادة، فهي كانت تبدأ قصتها واخلوف من فالشاعرة هنا ترسم صورة مغايرة
.املوتسالم وهي ال ختشىبا املوت حيوم يف جدران غرفتها، لكنها هنا تبدأ حكايا

حش؟فهل مخدت ثورة الو.
وإىل جانب احلمام جند الشاعرة وظفت طائرا آخر وهو طائر العنقاء األسطوري الذي 

هذا البعث الذي تزهر يف األرض وختضر، وتطري باحلياة والبعث بعد املوت،يوحي 
.الفراشات هي صورة للربيع واحلياة
حدثيين عن بساتني حزينة"

حولناترفرفوفراشات 
ط كلمى يف يديناحتو

.)3("أن تبادشىكم بت أخ
ن حيث الظالم واملوت، الميكن أن وهنا جند مفارقة يف الصورة، فال ميكن للفراشات أن تكو

.شهرزاد وشهرياربساتني/حزينةرض مبادة، لكن ميكن أن تعيش يف بساتنيتعيش يف أ
ياموالي.. يا ما كان..قد كان"

يا ملكي السعيد
فراشةٌ
ها وهج هناقدراق

.239نفسھ، صالمرجع)1(
.61الدیوان، ص)2(
.31الدیوان، ص)3(
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فدنت تراقص ظلّها
خانفوق الد

وتنتهي من جهلها بني يديه
.)1("طـفال
يش يف جو مغيم بدخان ألا تعأن / املرأة ال ميكنها/ وهذه الصورة تؤكد على أن الفراشة

.سوف متوت وسوف خينقها مثل النبتة اليت ال تزهر يف مزهرية
:صور الظواهر الطبيعية أسطوريا-ج 
ء، وهي رمز الرمحة ترتبط احلياة بشكل أو بآخر باملطر فهي رمز اخلصب والنما:املطر_ 1

املواطن اليت يتوفر فيها املاء والعطاء، هي احلياة و الوجود ،واملقام، فلقد سكن اإلنسان قدميا
ري ،فلقد كان اإلنسان والكأل ألنهما عنصرا احلياة املهمني فهي العامل القوي للنشاط البش

ل إلنسان اليوم يقوم بصالة الغيث ليرتقدميا يقوم بطقوس أسطورية إذا ما توقف املطر ،وا
:اعرةرمحة ومنو ونبات وعودة للحياة تقول الشنزوهلااملطر،ألنّ يف

وتدافعت درر الكالم على
هلاته

كاملطر
أهداها نفحة عطره
وحببها انطلق الوتر
هزت جبذع فؤاده

فتساقطت
.)2("رطب القريض على جبينها كالثمر

ب ال تتساقط لو ال املطر، وهذه احلياة ال تعود لو ال املاء، وهنا هي صورة للرجل فهذه الرط
صورته األساطري القدمية، صورة للرجل املثال، واملطر حيم كما املعطاء، للرجل الشهم الر

: أيضا هي صورة املرأة الربة، ربة اخلصب والنماء تقول
متعبة أنا

.62الدیوان، ص)1(
.23الدیوان، ص)2(
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أعياين السفر
لكنما يف خطوايت أنا

.ما حيمل املطر
الشاعرة هي رار، لكن املطر اليت تصورها فموت، اخضرار بعد اصفاملطر  هي بعث بعد

ة، املطر الرقيق الذي يتدافع كدرر الكالم، حىت ينفع وال يضر وكي املطر اليت فيها رمح
. طب، وتنمو األزهار ويعود الربيعتتساقط الر

: الزهرة_ 2
ة الثالث يف هذه األسرة اإلهلية، غامضوهي العضو"روت، وهي اإلله عشتر، تالزهرة هي عش

ة قد غلبت فيها صفة األنوثبية اجلنوبية، ويظهر أنّعركثرة ورود امسها يف كتابات العلى 
.)1("الذكورة، وقد اختذها عبادها رمزا مزدوجا على احلب واحلرب

: قول الشاعرة؟ تتزهر بدون حبهلا أن و كيفكيف لألرض أن تنتج دون مطر؟-
اجلمال اليت تعشق وحال ربة ، إا تشتكي من هذا الواقع، ومن حاهلا "تار تشتكيعش"

:امرأة تعشق احلرية، معطاءة تقول الشاعرةهي،ةالشاسعحات السهول واملسا
أبدا ستثمر نبتة يف مزهرية«

!مدي جذورك يا غبية

ال تعربي أبدا إليه
وذري فؤادك روضة

)2(»يسمو هواه بقلبها

:عشتروت اليت تصور واقع املرأة على لسان شهرزاد فتقول
 يا موالي_سأقص_

عن قليب أنا
_عند اللقاء _عن مبدئي 

ن دنو اييتوع
ملّا أتيتك طفلة

.288الصورة الفنیة أسطوریا، ص: عماد علي الخطیب)1(
.67الدیوان، ص)2(
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وكان حبك روضي
سأقص كيف حتولت

تلك الرياض!!

..قفارا بعدما
داست خيولك

وردها
وعاد الظالم على ضياء 

)1(عباريت

. مثرة الزواج بني القمر والشمسوهلذا تعد األرض أما، وتعد الرياض والورود، واألزهار 
فإنّ احلقول ال تزهر، وهنا إشارات إىل املوت لكن إذا حدث الفراق وانقطعت احلياة،

.وانقطاع احلياة، فاملرأة ختاف من املوت الذي يبطل اخلصب لديها ويعطل الوجود
..ياسيدي 

نضب املعني، فلم يعد
يف القلب غري خرائب

ال فرق عندي إن
 توإنْ..جنو

كتبت اييت
.ختمت حكايايت.. قد .. أنا 

:الشمسالقمر و_3
د ارتبطت الشمس قدميا باملرأة، واحلياة واخلصب، والقوة، والعطاء لذا عبدها اإلنسان لق

.يف جنوب اجلزيرة العربية" السيد"العريب قدميا، فهي اآلهلة 
:فالشمس هي رمز األمومة واخلصوبة وعودة احلياة، تقول الشاعرة 

الشمس داعب ضوُءها جفن النهار"
والوحش أغمد سيفه مستسلما

.6465الدیوان، ص ص)1(
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أذنا أعار.. صواول
)1("يا شهرزاد

طلعة إذ يف كلّففي هذا املقطع تصور لنا شهرزاد عودة احلياة مع بداية إشعاعات الشمس 
شهريار /هلا يوم جديد يف حياا، بداية أخرى عليها أن تنسج حكايتها لكي يسمعها القمر

.مع حلول الظالم
له بالثور، لذا كانت الثورة والوحشية أحد والقمر هو اإلله األب، أو اإلله األكرب الذي رمز

: صيفاته قالت
هي قصة شاعر عشق القمر«

ألف بصرية فكره وبه انبهر
.»وتدافعت درر الكالم على هلاته

وأظل أرسم وجهه:"وتقول
قمرا

)2("ا الطويلةتألأل يف ليالي

أن يبقى مسريي يف الغرام:" وتقول
"يدعونه القمر البعيد 

كان يؤرق شهرزاد، ويهدد وجودها لذا حافظت له الشاعرة على صورته فظهور القمر 
.القوة والربوبية / األوىل 

:صور أخرى_4
والعقم، وهنا إذا كانت األرض رمزا لألمومة متثل احلياة واخلصوبة، فإن املزهرية متثل املوت

ساءلوألوان تأسر القارئ وجتعله يتترسم الشاعرة لوحة نفسية بنتها بإشعاعات
.عن احلياة يف مزهرية

كما استحضرت الشاعرة صورة لألمل اهلارب، صورة إرم ذات العماد، املدينة الفاضلة 
للحقيقة اهولة، صورة الغاية اجلوهرية من الوجود، صورة االستمرار واألمل يف املستقبل، 

.صورة املدينة اليت تسعى لتكوينها

.37الدیوان، ص)1(
.65الدیوان، ص)2(
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واجلزائري خاصة، فاستندت إىل تمع العريب عامةلقد أرادت الشاعرة أن تصور معاناة ا
صورة املسيح املصلوب، الذي هو رمز للمعاناة اليت كانت جراء العذاب املستبد بني 

.جنسيها
.األمل/احلياة/وهناك صورة أخرى هي صورة متوز، رمز احلب

سيا لقد جعلت الشاعرة هذه اإلشارات والصور األسطورية، بدالالا وأجوائها جزءا نف
.إلحساسها ووعيها بقيمة احلياة

جراء احساسها بالركود واجلمود يف االنفتاح على العامل، لذا عبرت شعريا عما تعانيه املرأة 
وما تتوق إليه من حرية وتقدم، وعليه جندها تتنفس بأحاسيسها اإلنسانية من خالل معاناا 

اإلنسانية، وعرب شهرزاد حبثا ومعاناة ومعاناة بين جنسها املتواصلة واملستمرة عرب تاريخ 
.وازاما

ريةاالستعاةالصور: ثالثا
االستعارة لون بالغي قدمي شائع يف الشعر العريب قدميه وحديثه، وهذا ال يعين أنّ الشعر 

الغريب خيلو منها، فهي مسة أساسية يتمتع ويتحلى الشعر ا، وقد قال أرسطو / األجنيب 
االستعارة عالمة العبقرية، إنها ال ميكن . شيء أن تكون سيد االستعاراتإ نّ أعظم: "قدميا

وهنا يقر أرسطو بالبعد اجلمايل الذي تلعبه االستعارة يف )1(.أن تعلّم إا ال متنح لآلخرين
.بناء النص الشعري

و بني احلسي و احلسي،أو بني ارد و ارد،أو بني احلي و احلي،أواالستعارة ال تكون بني
اجلماد و اجلماد ،بل قد تكون بني اجلماد و احلي و العكس مبعىن استعارة بعض صفات 

.احلي للجماد  أو استعارة بعض صفات اجلماد للحي
، ارمزياختييليااستعارات، أذ لكل تفكري بعدوو احلقيقة أنه ال خيلو أي تفكري من صور

ات جمازية فإن تفكرينا مفعم زية و فضاءغة مبا فيها من أنظمة رمما دمنا نفكر باللّو
باالستعارات، فمخطئ من يعتقد أن االستعارة ترتبط فقط باجلانب األديب و اخليال الشعري 

حاضرة يف كل جماالت حياتنا اليومية، إا "و الزخرف البالغي، فهي على عكس ذلك متاما

. 124، ص1981، 2بیة، دار األندلس، بیروت، لبنان، طالصورة األد: مصطفى ناصف )1(
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أيضا، إنّ النسق يت نقوم اليست مقتصرة على اللّغة، بل توجد يف تفكرينا ويف األعمال ال
.)1("التصوري العادي الذي يسير تفكرينا وسلوكنا له طبيعة استعارية باألساس

حتضر يف حياتنا اليومية، ويف خمتلف اخلطابات إذ متتد حىت اخلطاب الرمزي فاالستعارة
ارة، حيث الفكر استعارة، واحللم استعارة، واللعب استعارة، الصورة استع"السيميائي، 

.)2("واللون استعارة، فاإلنسان موجود يف االستعارة وباالستعارة يوجد اإلنسان
االستعارة ابتكار خطايب متحرر و الرمز "و على الرغم من هذا فاالستعارة ختتلف عن الرمز 

،و يقر بول ريكور ذا االختالف إذ ال ميكن للرموز أن تعرب إىل أرض )3("مقيد بالكون
االستعارة حتصل يف اللغوس اخلالص متاما،بينما يتردد الرمز على اخلط :"ئالاالستعارات قا

حلياة ألنه نقطة التجذر األوىل للخطاب يف ا،فهو يتحقق يف الفاصل بني  احلياة و اللغوس
.)4("يولد حيث يتطابق القوة و الشكل

رومان جاكبسون الشعر و حمور دورانه الناظم،و قد أّكدلو مهما يكن فاالستعارة بناد و
أنّ الشعر و خباصة الرومانسي و الرمزي،تطغى عليه الصور االستعارية،اليت متّكن الشاعر "

بواسطة لغة املشهد املتطور و القائمة من التعبري عن جتربته الداخلية و أحاسيسه الوجدانية 
.)5("على عالقة مشاة بني ذات الشاعر و العامل اخلارجي احلسي

كبسون أنّ الشعر استعارة ثابتة جتسد العامل يف عقل الشاعر لتحوله إىل قالب وما يعنيه جا
كالمي، لفظي، موسيقي، تصويري، جيسد العامل يف املتلقي الذي يذهله اخليال وتأسره 

السر الكامن يف الكلمة املوروثة، الكلمة احلبلى خبياالت " الصورة، فاالستعارة إذن هي
ينسجون من هذه اخلياالت حلال ملموسة ويشيدون من الذين املتعبني، ورؤى املهمومني، 

.)6("هذه املفردات بنايات حمسوسة
أنها احنراف يف نسبة اللغة، وعدها ريكور حل للغز ىولقد عاين تشومسكي االستعارة عل

.)7("ز بل هي حل للغزاالستعارة ليست اللغ:"لذا قال

، 1االستعارات التي نحیا بھا، تر عبد المجید جحفة، دار توبقال للّنشر، الدار البیضاء، المغرب، ط: جورج الیكوف ومارك جونسن)1(
.21، ص 1996

.123، ص2001، 1لبنان، طالمغرب، إفریقیا الشرق بیروت، / اللغة والخطاب، إفریقیا الشرق: عمر أوكان)2(
/ بیروت، لبنان، الدار البیضاء/ نظریة التأویل، الخطاب وفائض المعنى، تر سعید الغانمي، المركز الثقافي العربي: بول ریكور)3(

.106، ص2006، 2المغرب، ط
.102المرجع نفسھ، ص)4(
.238، ص2004، دیسمبر، 14، م54جزء االستعارة عند رومان جاكبسون، مجلة عالمات، : عبد العزیز الحویذق)5(
التشكیل االستعاري في شعر أبي العالء المعري، دراسة أسلوبیة احصائیة، دار المعلم واالیمان للنشر والتوزیع، دط، : شعیب خلف)6(

.34، ص2009
.140في الشعریة، ص: كمال أبو دیب )7(
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كوا اوخصص هلا مباحثاالستعارة، فأقام هلا كتبلقد اهتم النقد القدمي سيما النقد العريب با
ها املتأخرون أكثر من ذلك، فالشعر عندهم صناعة استعارات، مسة شعرية ال مفرمنها وعد

اختالف تالف، ليس مثّّكان يف صميمه حبثا يف وسائل معاجلة االخ"والبحث يف االستعارة 
.)1("صفوا ال كدر فيهس ممطلق، وليس مثّ تشابه موسع له حبيث يعيد ويلت

ابه للصورة املستعارة، نبحث يف صور استعارة ومن منطلق البحث يف االختالف والتش
يف كتابه استدعاء " علي عشري زايد"شخصية شهرزاد، مقتفني يف ذلك ما قدمه 

.الشخصيات التراثية
و الصور إنّ االستعارة اليت يسعى البحث الستجالء تقنيات توظيفها، هي تلك األساليب 

قصد التعبري عن واقعها " شهرزاد"الطرائق اليت جلأت إليها الشاعرة أثناء توظيفها لشخصية و
جتربتها املعاصرةعتها للتعبري عن و مشاعرها يف صيغة فنية مجالية طو.

و استعارات مالحمها و صفاا ) أسطورية/تراثية"(شهرزاد"و الشاعرة ملّا وظفت شخصية 
أنها الشخصية اليت تناسب جتربتها، هلذا جندها حورا مبا يناسبها من كانت بالضرورة تعي

جهة و يناسب روح العصر من جهة أخرى، مبعىن أنها صبغت علّيها مالمح عصرية تساير 
تسهم بطريقة و بأخرى يف رسم الشخصية و منو "رؤية العامل لديها، فالصورة االستعارية
)2("السرداحلدث، و تدخل بالضرورة يف نسيج 

فسوف جندها متعددة اجلوانب، تصلح لتحميلها " شهرزاد"وإذا أخذنا شخصية كشخصية 
بالقضايا املعاصرة، فهي أوال ساردة اللّيايل، ومن أعظم النساء املثقفات املتعلمات املتأدبات، 

ية تفتك القارئة أللف كتاب واملتطلعة على التاريخ وأخبار األمراء، وهي ثانيا أول امرأة عرب
سلطة اللغة من الرجل، وهي ثالثا مثاال للمرأة املتحدية، املثابرة، املضحية، الراجحة العقل، 

ت إنّ املرأة منا إذا أراد"اليت قالت على لسان امرأة الصندوق / القوية االميان، الثابتة العزمية
"أمرا ال يغلبها عليها أحد

ديد من مالحمها، بل جعلت جسد ديواا والشاعرة ملّا وظّفت هذه الشخصية أخذت الع
ذاتان حلّتا بدنا، إذ متاهت ذات الشاعرة مع ذات شهرزاد فقالت مامل تقله يف لياليها، وهلذا 

، 1990عرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكویت، دط، النقد العربي نحو نظریة ثانیة، عالم الم: مصطفى ناصف)1(
.202ص

، المؤسسة العربیة للدراسات و "رؤیة بالغیة لشعریة األخطل الصغیر"الصور االستعاریة في الشعر العربي الحدیث : وجدان الصایغ)2(
.88، ص2003، 1النشر، بیروت،لبنان، ط
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حافظت على مسة شهرزاد األساسية وهي السرد واحلكي والقص، وهي إن فعلت هذا 
األزمان وما عاجلته أعطت لديواا مدلوال شامال حبيث إنّ شهرزاد الليايل هي شهرزاد كل

طيلة ألف ليلة ال يزال يستمر على مر العصور، يف إطار هذا التأويل تصبح شخصية شهرزاد 
زين لعالقة املرأة بالرجل من جهة وللسلطة والتحدي حنو التحرر من جهة وشهريار رم

أخرى، مبا اكتسباه من طاقات احيائية، حيث يصبح شهريار رمزا شامال لكل رجل عريب
حيب السلطة ويسعى لفرضها، يف حني تصبح شهرزاد رمزا شامال لكل امرأة عربية تسعى 
جاهدة لتغيري قدرها والتحرر من سلطة القمع والتقيد اليت تفرضها األوضاع االجتماعية 

.والثقافية والفكرية للمجتمع
ت، تغدو شهرزاد رمزا للحياة والتحدي، والبعث من جديد، هلذا تأخذ صورة عشترو

: ومرمي، ومتوز، تأخذ صورة البعث بعد املمات، والتحرر بعد القيد
..متعبة أنا"

..أعياين السفر
..نما يف خطويت أنالك

)1("ما حيمل املطر

..هزت جبذع فؤاده: "وتقول
فتساقطت

رطب القريض على جبينها كالثمر
فغدت متيس بقلبه

عطرا تضرع من زهر
)2("عشقته أنثى

ذة واملتعة النفسية من جهة، جلانب التخيلي للشاعرة وحرصها على حصول اللّوهنا يظهر ا
شة لديه من جهة أخرى، ولعلّ هذه هي وظائف االستعارة اليت حددها أرسطو وإثارة الده

*)اإلفهام والتغريب واملتعة(عند حديثه عن الوظائف اجلمالية هلا 

.59الدیوان، ص)1(
.25صالدیوان، )2(
.عة التي یكتسبھا القول لدى القارئتاالفھام عندما یكون وضوحا والتغریب عندما یخرج القول عن المألوف، واالمتاع واللذة فھو تلك الم*
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ية مفعمة بالقوة احلجاجية تتجلى يف عشتار تشتكي تعطي لنا الشاعرة رؤ: ويف قصيدا
حىت لو كانت دموع عشتار الرحيمة، فاملطر رمحة، ودموع عشتار ال تتوقّف وال تنضب 

متعبة، يف دموعها ختضر األرض بعد موا، وتعود احلياة وتزهر احلقول، وهذا يعكس دراية 
اليت تعبر عن رؤية الشاعرة ملواطن اجلمال والبعث لدى عشتروت، هذا البعث وهذه الصورة

:لديها، فحني تقول العامل 
أبدا ستثمر نبتة يف مزهرية"

.)1("مدي جذورك يا غبية
الشاعرة اوسيلة مجالية، وإمنا تطرح من خالهلهنا ال تستعمل على أساس أنهافاملزهرية 

يف حيز ميكن أن تعيش مقيدة املرأة ال/اتمع/رؤيتها للوجود اليت تتجلى يف أنّ اإلنسان
. حمدد، وال ميكن أن تغرس ومتد جذورها يف فضاء مغلق

هلذا أضفت الشاعرة على رمز شهرزاد مدلوال جديدا استعارته للتعبري عن التجربة املعاصرة، 
متلقٍ إىل متكلم / من مستمعاليت جعلتها خطابا وحوارا بينها وبني شهريار الذي حتول 

ف مساع احلكايا، تكلم معلنا ملله من مساع ما تسرده ومتلقٍ يف آن واحد فشهريار الذي أل
:شهرزاد، وخمربا عن بعث ثورته وغضبه الذي أُمخد وينذر بالدمار

قد متطّى شهريار"
لفهسحب الدخان ت

و بقلبه وهج ونار
وأقام يزبد معلنا ثورة

:مخدت، وينذر بالدمار
ها مل تعد ة شهريار ألنطلاهرة لسوتأخذ شهرزاد الشاعر ملمح شهرزاد املتحدية للموت، الق

:ختشى أن تباد
..يا سيدي"

نضب املعني، فلم يعد
يف القلب غري خرائب

ال فرق عندي إن
.67الدیوان، ص)1(
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وإن... جنوت
كتبت اييت

)1("حكاييت.. ختمت.. قد.. أنا

داللة /وهنا تستوحي الشاعرة صورة املوت الذي كان يهدد شهرزاد استيحاء عكسي 
خييفها، فاملوت عندها أصبح رمزا للتحدي والقوة وسببا من أسباب وتمضادة، فلم يعد امل

ضوخ لسلطة االستمرار والبعث، بعد أن كان بالنسبة هلا عامال من عوامل اخلوف والر
يل تذكرت سيف شهريار، وبعد أن كان شبحا يؤرق لياليها ويأخذ هناءا، فكلما حلّ اللّ

.اجلالد الذي ختشى أن يقبل رقبتها
ا بدأت الشاعرة حكايتها مع شهرزاد، تستعري منها مالحمها البسيطة لتبين بناًءا معقدا وهكذ

ويتبادل التراثي "يذوب فيه املاضي باحلاضر متشابك الرموز والدالالت، وتنسج نسيجا 
)2("ا فتغىن التجربة وتكتسب مشوال ورحابة وعمقامواملعاصر مالحمه

من شخصية شهرزاد؟ فما املالمح اليت استعارا الشاعرة 
وما هي األبعاد اليت أضفتها عليها؟

:مالمح وصفات متعددة نفصلها فيما يليلقد استعارت الشاعرة من شهرزاد 
:استعارة صفة من صفاا_ 1

عديدة هي األوصاف اليت تتمتع ا الشخصيات التارخيية والتراثية، واألسطورية اليت تغري 
 م للتعبري عن جتربالشعراء واألدباء للتحليهم املعاصرة، اليت قد تا، واستلهامها يف ابداعا

.تفتقد هذه الصفة
البعد الذي يناسب جتربته من أبعاد الشخصية التراثية صفة من صفاا، أنّفقد جيد الشاعر"

،كما فعلت الشاعرة يف ديواا )3("فيستعري هذه الصفة، وجيعلها هي حمور عمله الشعري
صفة احلكي والسرد اليت بدأت منها بل جعلتهما من شخصية شهرزاد حيث استعارت 

إذْ أولت الشاعرة سكوا وصمتها ) قالته سامية عليوي.. ما مل تقله شهرزاد(عنوانا لديواا 
وأضفت عليه صفة الشمولية لتضم كل امرأة راضخة، صامتة، قابعة الحترك ساكنا أمام 

شهرزاد الليايل، إذ تدين الشاعرة هذا الرضوخ حاهلا، لذا تدعوها لتكون على شاكلة

.65الدیوان، ص)1(
.193استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، ص: علي عشري زاید)2(
.194فسھ، صنالمرجع)3(
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واالستسالم وتدعوها للنهوض واستنهاض اهلمم اليت بدأا شهرزاد باحلكي والقول وتدعوها 
:للتكلم والصراخ لتغيري حالتها ووضعيتها

من أين أبدأ قصيت_"
من أي باب سوف أدخلها؟_

وأنسج أحرفا
كي ما تطري محامة

بيضاء
سالميتتسبح يف فضاء

)1("يا سيدي

 اليت تروي قصتها األخرية، معلنة اعترافها ) حكاية شهرزاد(وهنا تسرد الشاعرة حكايتها هي
بأنّ حياا مرهونة بكلمة، ورقبتها بني يدي اجلالّد لو خانتها اللغة، وعجزت مرة على سرد 

هي، ال حكاية باقي احلكايا، هذه احلكاية اليت أردا شهرزاد أن تكون قصة حكايتها 
اجلواري احلسان وامللوك ذوي التيجان، واملردة والشياطني، حكايتها مع احلياة واملوت الذي 
مل تعد ختشاه بل استوى لديها، ومل يعد سيف اجلالد ووعيد شهريار حيركان مشاعر اخلوف 

:عندها
..يا سيدي

الفجر ينذر بالفناء
وها أنا كالطفلة اجلذىل تسابق ظلها

اةحنو احلي
واملوت يربض يف اية خطويت

من أين أبدؤها؟
أنفذ وعيدك

قد مللت ترقبا
)1("والسيف يلمع فوق مفرق هاميت

.61الدیوان، ص)1(
.61الدیوان، ص)1(
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وما قيمتها إن غاب احلوار وساد الظلم والقهر؟ ماقيمتها لو !فما قيمة احلياة بدون حرية؟
.يباركهاملرأة يسري يف ركاب ظلمه وفساد/استفحل الوحش وعاد كما كان، وعاد اتمع 

:استعارة بعض أحداث حياا_2
فمثال جندها استعارت أحداث القصة لقد استعارت الشاعرة بعض أحداث حياة شهرزاد 

، كما "مترد عناده و عنادي"و " كابوس"اإلطار و دواعي السرد و احلكي يف قصيدا 
الزمن إىل ت هذابلها سرعان ما قيايل لكنللّوزمن السرد استعارت أحداث بعض احلكايا 

:زمن النهار تقول، موالي هذه قصيت أرويها يف وضح النهار، وتقول/نقيضه
قد متطي شهريار

البدر من بعد الظالم أنار
وعلى مجاجم الشعب املكابر

سحب الدخان تلفه
.وبقلبه وهج ونار

(..)
!يا شهرزاد 

أين العمالقة السداد؟
أين النسور؟ وأين لقمان بن عاد؟

(..)
ي أرهف مسعك الظمآن ال تعجلموال

حكاياي، وال ختش انتقاد
كل احلكايا صغتها

كي ما أجنب سيدي
ويل املكائد والشدائد والفساد
وسهرت ألف من ليايلَّ الطوال

)2("ألقن الطّفل املشاكس أعذب األحلان

.31،30الدیوان، ص ص)2(
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:استعارة بعض أقواهلا_3
صاحبه وال يكون مقصودا الذي يكون مقصودا به استدعاء شخصية"ونعين ذا االقتباس 

)1("لذاته، فالشاعر قد يوظف نصا ما لقيمته اخلاصة بصرف النظر عن ارتباطه بقائل معني

والشاعرة اقتبست من خطاب اللّيايل أقواالً حمددة ومعينة ألنها ختدم مقصدها وتعزز رؤيتها، 
واصل بينهما وبني واملالحظ على هذا االقتباس هو حمافظتها على ألفاظ تدل على سالمة الت

:شهريار حنو قوهلا
الليل آذن بالرحيل ..يا موالي

)2(وللديوك عال صياح

يا ملكي السعيد :" وتقول أيضا
)3(.."يا سيدي

قد كان يا مكان يا موالي : وتقول
يا ملكي السعيد

)4("يا مكان.. قد كان

انت بني شهريار وشهرزاد وهذا االقتباس احلريف ألقوال بعينها يثبت تلك املسافة اليت ك
.هد الشاعرةوبقيت مستمرة إىل ع

النابض من اإلنسيايبويف نسيج صور استعارية متعددة طبعتها احلركية بطابعها اإلنساين
اليت اقتبستها الشاعرة من ) ملكي السعيد_سيدي_موالي(خالل ألفاظ التفخيم والتعظيم 

.اخطاب الليايل مباشرة أو قامت بتحويرها وحتويله
هذا الطابع الذي يعكس عالقة املرأة بالرجل من جهة، وعالقة الرعية مبسؤوليها من جهة 

.أخرى
: استعارة مدلوهلا العام_4

لقد عاشرت الشاعرة نص الليايل، وتأثرت به أميا تأثر حىت قالت ما مل تقله شهرزاد، هذه 
لتغيري مفهوم احلياة عنده، هريار، واألخرية اليت جاءت لتغيري مفهوم القوة والسلطة لدى ش

.196استدعاء الشخصیات التراثیة، التراثیة، ص: علي عشري زاید)1(
.34الدیوان، ص)2(
.45الدیوان، ص)3(
.74الدیوان، ص)4(
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ولتصحح فكرة اخليانة اليت غرست يف ذاته، ولتخرجه من حالته ومرضه الذي رضي به دون 
.أن يسعى لتغيري وضعه

وهي يف كل هذا تسقط واقع الرجل العريب عامة واجلزائري خاصة الذي أحيا مملكة شهريار 
خطاب الليايل لتحملها أبعادا من جديد، وهلذا أخذت الشاعرة تلك األبعاد املبثوثة يف

.جديدة تساير روح العصر
كما استعارت من شهرزاد صورة التحدي والثورة والتمرد ضد األوضاع اليت تقيدها، وحتد 

.من حريتها
ة شخصية شهرزاد، فجدير بنا أن وإذا كانت هذه الصور املختلفة اليت استعارت ا الشاعر

منها، فما موقف الشاعرة من الشخصية املستدعاة؟نتوقف برهة للسؤال عن موقفها 
: يتخذ الشاعر من الشخصية اليت يستدعيها واحد من املواقف التالية

إما أن يتحد ا و يتخذ منها قناعا يبث من خالله أفكاره و خواطره و أرءه، مستخدما "
مستخدما صيغة صيغة ضمري املتكلم، و إما أن يقيمها بإزائه و حياورها متحدثا إليها و 

.)1("املخاطب و إما يتحدث عنها مستخدما صيغة ضمري الغائب
، و اختذا قناعا تبث او املالحظ أنّ الشاعرة اختارت املوقف األول مبعىن أا احتدت معه

صوت عربه أفكارها و خوطرها و مترر من خالله رؤاها، إذ احتدت يف صوت واحد هو 
زاد، فضمري املتكلم هو ما يوضح هذا االحتاد و االمتزاج، شهرزاد الشاعرة أو الشاعرة شهر

حت باتت شهرزاد حتكي ليايل الشاعرة و تقص ظروفها و معاناا، أو باتت لسان شهرزاد 
".عليوي"الذي سكت عن امور عديدة يف ألف ليلة و ليلة، و عاد ليتحدث بلسان

ني يشعر و حيس أنّ صلته ا قد غري أنه و احلال هذه ال يتحد الشاعر مع شخصية ما إال ح
على أن حتمل أبعاد جتربته -مبالحمها التراثية-الشخصية قادرة"بلغت حد التماهي، و أنّ

اخلاصة، و من مثة فإنه يتحد ا و يتحدث بلساا، أو يدعها هي تتحدث بلسانه، مضيفا 
لشخصية كيانا عليها من مالحمه و مستعريا لنفسه من مالحمها، حبيث يصبح الشاعر و ا

صية الشاعر و الشخ-يف نفس الوقت-جديدا ليس هو الشاعر، و ليس هو الشخصية،و هو
.)2("معا

,198استدعاء الشخصیات التراثیة، ص : علي عشري زاید)1(
.198ص ، المرجع نفسھ)2(



.مجاليات التوظيف األسطوري:الفصل الثالث

204

وحتلّت من مالحمها _  شهرزاد_لقد استعارت الشاعرة شخصية شهرزاد،و ارتدت عباءا، 
ن ما يتالءم مع جتربتها، وقد يبدو غريبا للوهلة األوىل أن تتكلم امرأة شاعرة من خالل لسا

شهرزاد، واألغرب أن تستمر الليايل بعدما ثبت سكوت شهرزاد عن الكالم املباح بعد الليلة 
صية الواحدة بعد األلف، وقد يتعجب القارئ من سر هذا التوظيف وعن اختيار هذه الشخ

.بالتحديد
ن فالليايل عامة وشهرزاد خاصة مل تكن حتتل مكانة كبرية يف اتمع القدمي، بل كان يرفض أ

ما يتضمنه يف مضانه يثري الكثري ، ويوضع كتاا على رفوف املكتبات فما حيتويه عامل الليايل
.ن صدق الكالم واألخبار املبثوثة فيهاجلدل عمن

أحضان شهرزاد وتستعري ولعلّ هذا اجلدل هو ما أثار إعجاب الشاعرة وجعلها ترمتي يف
.لساا لتعبر عن واقعها وعاملها

استطاعت أن تلتقط السمات البارزة يف شخصية شهرزاد اليت تعبر عن فكرها الشاعرة 
وثقافتها وحياا، لتستعريها وحتملها آرائها وأفكارها االجتماعية والسياسية، ولقد أحسنت 

الشعب املغلوب على أمرها اليت ال متتلك إالّ االنصياع / الشاعرة حتميل شهرزاد داللة املرأة
رعب دائم مما يأيت به الغد من نزوات السيد " السيد املتجبر، وتعيش يف والتمثل ملطالب 

.)1("الدموية
:املوسيقى: رابعا

إن انسجام القصيدة وتوافقها وتناسق بنائها يعود إىل اإليقاع الشعري كونه التعبري 
.األصيل والبصمة اخلاصة للشعر، إذ عرف الشعر قدميا على أنه كل كالم موزون مقفى

فوظيفة اإليقاع على هذا االعتبار هي انسجام النص وتوافق الكلمات وتناسق املعىن، 
وهلذا كانت املوسيقى هي العمود الفقري . قصد التأثري يف املتلقي وأسره يف نسيج النص

الذي يقوم عليه الشعر عند النقاد والشعراء القدامى، وهذا ال ينفي عدم وجودها عند 
ففي "ال مناص منها، باعتبارها احملرك والفيصل بني الشعر والنثر، احملدثني، بل هي ركيزة

املوسيقى قداسة، ال تغيب يف الشعر ألن الشعر ال تغيب منه املوسيقى، فاملوسيقى انغراس يف 

.214نفسھ، صالمرجع)1(



.مجاليات التوظيف األسطوري:الفصل الثالث

205

حلظة اخللق األوىل واستعادة للمكونات اليت تشكل العامل وفقها وهي النار واملاء والتراب 
.(1)"واهلواء

لشعرية موضوعا حاز عناية خاصة من النقاد، إذ راحوا يضعون له القواعد، فاملوسيقى ا
ويضبطون له الضوابط، اليت كانت بني الفينة واألخرى تتعرض حملاوالت إلغائها والتخفيف 

اليت تعتمد على اإليقاع العيين، وظل " املوشحات"من حدا، وليس أدل على ذلك من 
لص من القيود الشعرية العروضية اليت وضعها اخلليل، احلال على هذا الرفض والثورة للتخ

نازك "ويف منتصف األربعينيات وأوائل اخلمسينات شهد الشعر نقطة حتول حامسة على يد 
:اليت تقول فيها" الكولريا"يف قصيدا " املالئكة

طلع الفجر"
أصغ إىل وقع خطى املاشني

يف صمت الفجر أصغ، أنظر ركب الباكني
(2)"، عشروناعشرة أموات

يف ) التفعيلة(موقفها من العروض ودعوا إىل الشعر احلر " نازك املالئكة"كما خلصت 
إننا نلح مع ذلك على التذكري بأن الشعر احلر ظاهرة : "قائلة" قضايا الشعر املعاصر"كتاا 

.(3)"عروضية قبل كل شيء
هل كان "يف قصيدته " ابلبدر شاكر السي"الشعر ومن النقاد من أرجع بدايات هذا

م، وبعدها تلتهم ثلة من الشعراء جوا 1947سنة ) أزهار ذابلة(اليت نشرت يف ديوانه " حبا
.جهم وذا أثبت هذا الشعر مكانته يف الوسط األديب والنقدي بعدما قوبل بالرفض

ذا والواقع أن التجديد مل ميس املوسيقى فحسب بل تعداه إىل جوانب فنية أخرى، وه
نتيجة لتلك التحوالت الثقافية والفكرية اليت طرأت على تارخينا الشعري اليت تتطلب خلق 
فضاء جديد واسع يستوعب تلك احلرية وذلك التحرر الذي يناشده اتمع عامة والشاعر 

.خاصة

.18، ص 2006تحالیل أسلوبیة، عالم الكتاب، تونس، دط، : محمد الھادي الطرابلسي(1)
.18، ص 2007، 14قضایا الشعر المعاصر، دار العلم للمالیین، بیروت، لبنان، ط: نازك المالئكة(2)
.69المرجع نفسھ، ص (3)
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ية وإذا قلنا الشعر احلر فهذا ال يعين أنه يتجرد من الوزن والقافية وإمنا مل يعدا اية ضرور
. م متساو من املقاطع الصوتيةلك

مسامهة فعالة يف "على الرغم من أن اإليقاع ينتج أوال من النظام الصويت الذي يساهم 
مقاربة اخلطاب األديب وتصيد مواطن اجلمال فيه، ذلك ألن العناصر الصوتية كثريا ما تناط 

ينبين من "دة والنص فالصوت أول تركيب يف القصي. (1)"بدور مساعد على تشكيل الداللة
مجهرة من الفونيمات ترتبط بينهما مجيعا سلسلة من العالقات تنتظم يف أنساق تبدو للمتأمل 

، والصوت يف (2)"بأا اعتباطية يف حني أا عالقات خفية تنبع من فرادة النهق الشعري
تراكيب، القصيدة رمز ملعان خاصة تأخذ شكال وبعدا مجاليا عن طريق عالقات التشابك وال

.هذه العالقات اليت تنتظر القارئ ليفك شفراا وحيدد معناها
إال أن البحث سريكز على ثالثة جوانب تساهم يف بناء البنية اإليقاعية للقصيدة وهي 

.الوزن والقافية والتوازي
: الوزن-1

: يقإن احللة اليت يتزين الشعر ا عن بقية الفنون األخرى هي الوزن، وقد قال ابن رش
"(3)"الشعر وأوالها به خصوصيةإن الوزن أعظم أركان حد.

وال تزال هذه السمة متيزه حىت يومنا هذا، رغم كل احملاوالت احلداثية اليت شهدها 
الشعر العريب املعاصر، ويؤكد عديد النقاد على أن الوزن ليست السمة الوحيدة اليت يتمتع 

قالب، "ا هو أكرب منهما، وأيا يكن األمر فالوزن ا الشعر، فالشعر ليس وزن وقافية، وإمن
.(4)"أي فضاء صويت حمدد ومغلق، يف حني اإليقاع ليس إال مبدأ املوسيقى للنظم الشعري

تآلف الكلمات "وإذا كان الوزن هو إحساس وشعور باألثر املوسيقي، فإنه ينبع من 
فالبد للوزن الشعري أن يف عالقات صوتية ال تنفصل عن العالقات الداللية والنحوية،

.(5)"يستمد فاعليته من أداة صياغة ذاا، أي من اللغة

، 2006، بسكرة، )مخطوط(الشعریة في دیوان البرزخ والسكین للشاعر عبد اهللا حمادي، رسالة ماجستیر تجلیات الحداثة: سامیة راجح(1)
.180، ص 2007

.18، منشأة المعارف، اإلسكندریة، دط، دت، ص "في لغة الشعر العربي الحدیث"البنیات األسلوبیة : مصطفى السعداني(2)
، 5لجیل، بیروت، لبنان، ط، تحقیق محي الدین عبد المجید، دار ا1بھ ونقده، جفي محاسن الشعر وآداةالعمد: ابن رشیق(3)

143،ص1981
.160، ص 1999، 1في بالغة القصیدة المغربیة، مطبعة المعرف الجدیدة، الرباط، المغرب، ط: محمد الشلیح(4)
.121، ص 1998، 1طباع والنشر، ط، دار الوفاء لدنیا ال"دراسة جمالیة"في نقد الشعر العربي : رمضان الصباغ(5)
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البنية العروضية، إذ /يوان الذي بني أيدينا شهد تنوعا وتباينا من حيث الوزنوالد
الرجز، : جاءت أوزانه متباينة، فكان رباعي النسيج مبعىن أنه حيتوي على حبور أربع هي

.تدارك، وهي كلها حبور صافية ذات وحدات مفردةوالكامل، املتقارب، امل
والواقع أن نظم الشعر احلر، بالبحور الصافية، أيسر على الشاعر من نظمه بالبحور "

املمزوجة، ألن وحدة التفعيلة هناك تضمن حرية أكرب، وموسيقى أيسر فضال على أا ال 
.(1)"ا منفردة يف خامتة كل شطرإىل تفعيلة معينة البد من جميئهالتفعيالت تتعب الشاعر يف 
الصافية يعكس صفاء التجربة الشعرية من جهة، وينم عن لتفعيالت البحوروتوظيف الشاعرة

تفعيلة : فمن البحور اليت وظفتها كما سلف ذكره. صدق ونية الطرح من جهة أخرى
.املتدارك

ئمتـنة نسـرن ناعــفـي قل-1
/0/0// /0/0 /0/ / /0

نلُعفَنعلُفَنلُعفَنلُعفَ

فـي حضـن لبـرق-2
 /0 /0 /0 / /0

نلُـاعفَنلُعفَ

ثرينـمي تبعاـيـتسيب أي-3
/0/0/0/0/0//0///0

نلُعفَنلُاعفَنلُعفَنلُعفَ

غربا أو شرقا-4
/0/0/0 /0/0
فَا/ـعفَنلُعفَنلُعفَ

.80قضایا الشعر المعاصر، ص : نازك المالئكة(1)
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أي مقلوب املتقاربتفعيلةمن مولدة/مستخرجة، وهي تفعيلةفاعلن: تفعيلة املتدارك
.سبب خفيف و وتد جمموع، تتشكلاملتقارب

التشعيث فتصري فَالُن و تقرأ فَعلُن و هو لعلّة وو تفعيلة املتدارك تتعرض للخنب فتصري فَعلُن أ
. املستعمل و هذا يشيع كثريا يف الشعر املعاصر

.،و هي تفعيلة أصلية إلبتدائها بالوتد"فعولن"املتقارب تفعيلةكما استخدمت الشاعرة 
إيقاع عسكريوإيقاع هذا البحر(1)"لتقارب أوتاده من أسبابه"مسي حبرها باملتقاربو
الحق، حيس معه سامعه بالتجذر واملتابعة وتويل الوقع، وهو حبر بسيط النغم مطرد متدفق مت"

التفاعيل منساب، ويصح لكل ما فيه تعداد للصفات وتلذذ جبرس من األلفاظ وسرد 
. (2)"لألحداث يف نسق مستمر

تهنيـت ما تشـمنحتـك يا أن-1
//0 ///0/0//0/0//0/0
نولُعفَنولُعفَنولُعفَولُعفَ

.حذف اخلامس الساكنالتفعيلة األوىل تعرضت للقبض،و هو -
نيـهويتك صببا كما ترغب-2

//0//   /0/0//0/0//00
ولعفَنولُعفَنولُعفَلُعوفَ

.و تسكني ما قبلهالتفعيلة الرابعة تعرضت لعلة القصر و هي حذف الساكن األخري-
ن يديكـوأنفذت عمري بي-3

//0/0//0//  /0//   /0/
ولعفَولُعفَولُعفَنولُعفَ

.حذف اخلامس الساكن/،تعرضت للقبض 4، 3، 2التفاعيل 

.128، ص 1985، 1العروض بین التنظیر والتطبیق، مطبعة المدني، القاھرة، مصر، ط: محمد الكاشف وآخرون(1)
.86ص ،1،1999یروت،طب/دار الشروق، القاھرةالبناء العروضي للقصیدة العربیة،: محمد حماسة عبد اللطیف(2)
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فيا شهرزادي هل تدركني-4
//0/0//0//   /0/0//0/

ولُعفَنولُعفَولُعفَنولُعفَ
. التفعيلتني الثانية و الثالثة تعرضتا للقبض

من جدية وحزم ومحاسة وسرعة يف "هذا البحر ملا يتمتع به تفعيلةوقد اختارت الشاعرة
ية اليت اجلداليت تتماشى مع قصد الشاعرة، وهي، هذه األوصاف والسمات(1)"اإليقاع

احللقة املفقودة بينه وبني شهرزاد، والسؤال على جيب أن يتمتع ا شهريار للبحث عن 
مطالبها اليت مل يسأهلا عنها يف الليايل، اجلدية اليت البد أن يتحلى ا لفتح فضاء السؤال 

.واحلوار، والتقرب أكثر من الواقع للخروج به من انغالقه بسرعة ومحاسة هو وطرفه اآلخر
حور القدمية اليت نظم الشعراء على إيقاعها كما وظفت الشاعرة حبر الرجز الذي هو من الب

قدميا العديد من قصائدهم، إال أنه شهد استخداما أكرب لدى الشعراء املعاصرين الذين 
، واعتربه النقاد أسلوبا حداثيا يعرب عن الثورة والتغيري )احلرة(ينظمون قصيدة التفعيلة 

.والتجديد
،أي من سببني و وتد (2)"تتألف من مستفعلنمن البحور األحادية التفعيلة ووحدته"والرجز 

جمموع و عندما يتعرض للخنب يصري مفَاعلُن ، و حالة تعرضه للطي يصري مفْتعلُن ،و يقرأ 
 لُنفْعتسم.

د قصصنتلشهرزا-1
//0//0//0//0

مفْتلُعنمفْتلُعتقرأ مفاعلن(ن(
)خمبون(
ا سييديقصصتها ي-2

/0///0/0/0//0
فْمتلُعنمسفْتلُعن

)مطوي(

.316، ص 2003، 1البنیة اإلیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر، دار الفجر للنشر والتوزیع،ط: عبد الرحمن تبرماسین(1)
.59البناء العروضي للقصیدة العربیة، ص : محمد حماسة عبد اللطیف(2)
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تبدأ فلختام-3
/0///0//0

فْمتلُعفَنلْع
ولنتهتفلليلة أل-4

/0/0//0/0/0//0
مسفْتلُعنمسفْتلُعن

دة دخل عليها زحاف اخلنب والطي، والالفت للنظر أن بعض تفعيالت هذه القصي
.فاخلنب هو حذف الثاين الساكن أما الطي فهو حذف الرابع الساكن

:اخلنب-أ
)مفاعلن(متفعلن حتولت مستفعلن

/0/0//0//0//0
:الطي-ب

مفتعلـنحتولتمستفعلن 
/0/0//0/0///0

تابة اليت اعتاد عليها لرو يف وروده كسرلوالزحافات تغيري لرتابة البحر وإطراءه الكمي، 
شهريار وألفها، فلقد ألف مساع قصص وحكايا عن اجلان واملردة، واجلواري واحلسان 

عن ولكنها يف هذه القصيدة حتكي قصتها هي ال غري قصة املرأة اليت تبحث ... والسندباد
.كسر رتابة حياا للتحرر واالنعتاق من القيود

وليكتمل شعور الشاعرة، ولتكتمل رغبتها يف تغيري األوضاع وكسر رتابتها استخدمت 
لكمال أجزاءه وحركاته وحروفه، ومل "ومسي هذا البحر بالكامل . البحر الكاملتفعيلة 

ثون متحركا، فلما كثرت ينقص منها شيء، وقد جاء على اثنني وأربعني حرفا، منها ثال
"حروفه املتحركة، وزادت على سائر الضروب مسي كامال

اششمس داعب ضوءها جفن ننهار-1
/0/0//0///0//0/0/0//0

مفَتلُاعنمفَتلُاعنمفَتلُاعن
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مستسلماولوحش أغمد سيفه -2
/0/0//0///0//0/0//0

مفَتلُاعنمفَتلُاعنمفَتلْع
ولصوا أذنا أعار-3

///0//0///0//0
مفَتلُاعنمفَتلُاعن

يا شهرزاد-4
/0/0//0

مفَتلُاعن
ا ، واملالحظ أنه دخل تغيري على تفعيالته، إذ أصاحبر الكامل هي متفاعلنتفعيلة 

.،فصارت متفَاعلُن،و تقرأ مستفْعلُن)متفاعلن(اإلضمار 
تسكني الثاين املتحرك، وكثرة الزحافات يعود إىل احلالة النفسية للشاعرة، : ضمار هوواال

.القلقة على الوضع، والساخطة على شهريار الذي ال يزال يعيش حبالته حىت اليوم
حور الصافية، ويف كل مرة كانت تفاجئنا وما يالحظ أن الشاعرة عددت توظيف الب

التها النفسية من جهة وطموحها الشهرزادي من جهة و ذلك يعود حلبنمط متميز ومغاير، 
.أخرى

:القافية والروي-2
إن القافية شريكة الوزن يف االختصاص بالشعر، إذ عرف هذا األخري ما فقيل هو 

عىن أنه لوجود شعر دقيق يف تكوينه كل كالم موزون مقفى، فالقافية ركيزة شعرية مب
.املوسيقي البد منها

باملعىن الذي حياكيه الوزن بالصوت، خاصة أن القافية مركز ثقل مهم يف "فالقافية ترتبط 
.(1)"البيت، فهي حوافز الشعر ومواقفه، إن صحت استقام الوزن وحسنت مواقفه واياته

اع مث أحكمت قوانينها مع الشعر اجلاهلي، أسج"والقافية يف الشعر العريب بدأت يف شكل 
واستمرت القوانني العروضية هي القوة احلاكمة يف القصيدة، ولكن مل مينع بعض حماوالت 

.329، ص 1982ركز العربي للثقافة والعلوم، دط، مفھوم الشعر، دراسة في التراث النقدي، الم: جابر عصفور(1)
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اخلروج على هذا النظام احملكم وهي حماوالت تبدت يف أشكال خمتلفة مثل املزدوج واملربع، 
دعاوى الشعر املرسل ، وتواصلت هذه احملاوالت يف العصر احلديث يف ...واملوشح،

)1("واملقطعات وهذه كلها عناصر انتهاك لنظام القافية

فإذا كانت القافية أساس ثابت يف الشعر العريب القدمي، فإن الشعر احلداثي والشاعر املعاصر 
مع اية كل بيت، حيث أصبحت تتغري وتتبدل بتبدل تربز حترر منها بعدما كانت الزمة

والقافية املتحرر بالنسبة لنازك املالئكة بديل عن تساوي األسطر احلالة الشعرية للشاعر،
تستحسنه األذن ، وتطرب له النفوس، ألن القافية ليست ) الوزن(الذي حيدث نغما موسيقيا 

إال عدة أصوات تتكرر يف أواخر األشطر أو األبيات من القصيدة، وتكررها هذا يكون جزءا 
)2("هاما من املوسيقى الشعرية

القيم املوسيقية تنبع من داخل "بأنّإلمياموة الشعراء إىل التحرر من القافية يعود ودع
النهاية "كوا ناجتة عن خماض عسري للتجربة الشعرية ذاا، وهلذا أصبحت هي )3("القصيدة

)4("اليت تنتهي عندها الدفقة املوسيقية اجلزئية يف السطر الشعري

ناصر البنية النصية وبالتحديد اإليقاعية منها، ولكوا حتمل ومهما يكن فالقافية عنصر من ع
.بل النص الواحد/دالالت متعددة يف النص احلداثي

الشاعرة نوعت يف قوافيها ومل تلتزم بقافية واحدة، ففي كل دفقة شعورية كانت توظف نّفإ
:قافية تعكس بالضرورة حالتها املتقلبة حنو قوهلا

نهارالشمس داعب ضوءها جفن ال
والوحش أغمد سيفه مستسلما،

:أذنا أعار.. ولصوا
يا شهرزاد

ما قصة القلب املشرع للرياح؟
وللذئاب تنوشه من ألف ليلة،

ما أراح وال استراح؟؟

.31، ص 1996، 1اإلیقاع في شعر السیاب، مطابع الوادي الجدید، القاھرة، مصر، ط: سید البحراوي)1(
.246، ص 1965، 3موسیقى الشعر، مكتبة األنجلوالمصریة، ط: إبراھیم أنیس)2(
.133، ص 1985، 1لحدیث، منشأة المعارف، اإلسكندریة، القاھرة، طلغة الشعر، قراءة في الشعر العربي ا: رجاء عید)3(
.11، ص 1984المؤثرات اإلیقاعیة في لغة الشعر، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، دط، : ممدوح عبد الرحمن)4(
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صحراء أضحى مقفرا
!وهواك أرخى حوله ألفي جناح

ربان أمسى من هواه
ضمآن يف صحراء تاه

(1)..هال ختمت حكاية أدمت فؤادي املستباح

اللية قيمة القافية ال تنبع من قيمتها الدألنّمتنوع و متعددوتوظيف الشاعرة للقافية
تتيح "فحسب، وإمنا تنبع كذلك من قيمتها اإليقاعية، وبسبب وقوعها يف آخر البيت فإا 

للقارئ فسحة من صمت تتجاوب فيها القافية يف ذاكرته، فإا تكون أعلق باحلافظة وأشد 
.(2)"واها من كلمات البيتأثرا من س

القصيدة واملالحظ على القافية يف الد يوان ذلك التعدد واالختالف والتنوع الذي مس
يوان وهذا ما يوضحه بل جندها وظفت أصواتا بعينها تكررت يف قصائد الد. الواحدة

:اجلدول اآليت

عدد القصائدالصوتعدد القصائدالصوت
2ب7ت
1ك2ق
3ن11ي
5ح8د
1و5ل
2ف10ر

6م14هـ
4ء

األصوات املتكررة يف القافية:5جدول رقم

.38، 37الدیوان، ص ص (1)
.245، ص 2003، 1الكتاب الجزائریین، الجزائر، طاإلیقاع في الشعر الجزائري، دراسة، إتحاد: حسین أبو النجا(2)
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حرفا من جمموع مثانية ) 15(ن اجلدول أن الشاعرة توجهت إىل مخسة عشر وواضح م
ولقد توجهت . من جمموع احلروف العربية%53,57، أي بنسبة )28(وعشرين حرفا 

بشكل مرتفع ينسجم مع واقعها من ) اهلاء والياء والدال والراء(الشاعرة إىل حروف بعينها 
.جهة، ومع قدرة نظمها من جهة أخرى

التاء، وامليم، واحلاء، واهلمزة، بينما كان توجهها : ظفت بشكل متوسط حرفوقد و
.قليال إىل حرف الباء، والنون، والكاف، والقاف، والواو

.األصوات نطلق عليها الروي/وهذه احلروف
والروي هو احلرف األخري من كل بيت، ولقد التزم به القدماء غري أن املعاصرين فقد 

وهم يف ذلك خمطئون . به مثل الذي أبدوه من االستخفاف باإليقاعأبدوا من االستخفاف"
.(1)"ألن وحدة املوضوع تقتضى يف ذلك مثل الذي تقتضيه يف اإليقاع

سينية البحتري ومهزية رويها، فقالوا المية العرب ورف حبفلقد مسيت القصائد قدميا 
ثر واالنطباع، وليست النون أجراسا خمتلفة يف ما حتدثه من األ"شوقي، ذلك ألن للحروف 

وامليم والسني واحلاء مثل الباء والدال والقاف والراء، تتناسب اموعة األوىل واملواضيع 
الوجدانية لتصوير االنكسار واألنني، وتتالءم اموعة الثانية مع األغراض احلماسية لتصوير 

)2("اهلرج وقعقعة السالح

وما مييز الرمل يكن فوضى، وإمنا "عدده شأنه شأن القافية، وهذا التعدد يوان هو توي يف الد
)3("نظام لسيولة الداللة، وإن تراوحت األرواء، اختالفا، من مقطع إىل آخر

لتمنح لنفسها أكرب قدر ممكن من احلرية و لتترك العنان والشاعرة نوعت يف رويها وقوافيها 
كن من الشحنات اإلنفعالية الىت لسردية القصيدة نطقا، كي تتمكن من نفث أكرب قدر مم

تتطفئ نار اجلمر املوقدة يف نفس الشاعرة ،و توقد نارا ثانية تلهب صور القصيدة لتنفث 
.سحر الشعر و البالغة و األسطورة يف نفس املتلقي

:و هذا التعدد يوضحه اجلدول األيت

.327، ص 1976نظریة إیقاع الشعر العربي، المطبعة العصریة، تونس، دط، : محمد العیاشي(1)
327المرجع نفسھ، ص )2(
.241في بالغة القصیدةالمغربیة، ص : مصطفى الشلیح)3(
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القافيةالقصيدة 
ر-ل-د-ي- ق-تكابوس

هـ-رمترد عناده وعنادي
ن،و،ي،ر،هـ،كهل تدركني؟..شهرزادي

هـ-راستسالم رضوخي وتعاليه
ي-بإغراء

ح،ي،هـأوراق كتايب أمجعها
ل- ن-ت-ح-و-د-هـ-رشهرزاد يف الليلة الثالثة بعد األلف

د-ر- ي-ل-ء-هـ- ح- م-رشهرزاد يف اليوم اخلامس بعد األلف
هـ- م- ت-يلشهرزاد قصة
ع- ر-هـ- ن-ب-م- ا-يدموع شهرزاد

األلف-ي-هـ- دمطالب شهرزاد
ن-رعشتار تشتكي

هـ- م-يشوك وورد
ن-ف-ء- ر-ق- د- ها-يشهرزاد تروي قصتها األخرية

ح- م- د- ت- ن-ل-األلف-ر- هـمسري شهرزاد
ت-ث-ح- ت- ل-ق-د-ي- هـشهرزاد وليلة

تعدد حرف الروي :6رقمجدول

حلرف احللقي اجلهور، وما يالحظ على حرف الروي هو سيطرة حرف اهلاء، هذا ا
الشديد الذي مييز باالستفال واالنفتاح، املهموس، فإذا كانت شهرزاد مس يف حكاياها 
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لشهريار ليال، فإا يف الديوان مس له لتطلب منه االنفتاح على عامل آخر عامل يسوده 
. التفاهم واحلوار

ه، نبضه، صدقه، قلب(واهلاء حرف عربت به الشاعرة عن شعورها الداخلي العميق 
هذا الشعور الذي حيرق الشاعرة ويفجر رغبة الكتابة لديها، أمال يف تغيري ...) ضوءه،

الوضع والسري به حنو األفضل مث يلي حرف اهلاء عدة حروف الياء والدال والراء، واملعروف 
ن أبدأن لكل حرف من هذه احلروف معاين، فالشاعرة عندما تريد أن مترر خطابا هادئا ال

تلجأ إىل أصوات مهموسة، رخوة لكنها عندما تكون غاضبة منفجرة، مستاءة من األوضاع 
.أصواتا انفجارية كالباء، والتاء، والدال/اجلزائرية والعربية تستخدم حروفا

مقام وي يتنوع حبسب التضاريس الوجدانية اليت يتطلبها كلّواألكيد أن حرف الر
، ويبقى هذا التنويع يف )ى احلياةاالقبال عاملوت، جهة موارغبة احلرية، رغبة التحدي، (

.الروي والقافية يعكس ويوحي دوء النربة التأملية لدى الشاعرة

احلبك، جيدة هذا التنوع الذي خلق لوحة شعرية متناسقة األجزاء، حمكمة السبك و
مزهرية /ناهية، لوحةمتماسكة األدوار، متفتحة على عامل القراءات املتعددة واملدلوالت الالمت

من الصعوبة مبكان أن تفسر أو تؤول تضاريسها وتفكك شفراا مبعىن أنه جسد ينطلق يف 
.الالحمدود، مثلما انطلقت شهرزاد يف الالحمدود لتفتح عوامل خمتلفة
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:التوازي-3
ا املفاهيم اليت احتلت مركزا مهما يف حتليل اخلطاب الشعري وأصل هذ"التوازي أحد 

املفهوم اال اهلندسي، ولكنه نقل مثلما تنقل كثري من املفاهيم الرياضية والعلمية إىل ميادين 
(1)"أخرى ومنها امليدان األديب والشعري على اخلصوص

وعندما نقول التوازي يستلزم بالضرورة وجود طرفني متماثلني متعادلني وإن صح 
) ب(توازي الصورة ) أ(اثلتني، أي الصورة التعبري وجود صورتني متشاتني مزدوجتني متم

).ب)//(أ(مبعىن 
وكما قلنا إن هذا املصطلح شائع يف اهلندسة الرياضية، وإن توظيفه األديب حديث 

أول من استعان به يف حتليل اآليات ) م1753(روبرت لورت "نسبيا، إذ يعد الراهب 
.(2)"التوراتية

: مفهوم التوازي على هذا النحو" Auterlitsأوسترليتز .ر"وحيدد الباحث البولندي 
كل شطرين يف البيت ميكن اعتبارمها متوازيني، إذا كانا متطابقني فيما عدا جزءا واحد "

.(3)"يشغل يف كل منهما نفس املوقع تقريبا
فالتوازي يكون بني أجزاء متعددة من القول، تفوق االثنني شرط أن تكون متناسبة واملناسبة 

يف جزئني فصاعدا، كل جزء منها إىل اآلخر منسوب إليه جبهة ما من هي ترتيب القول
.(4)"جهات اإلضافة وحنو ما من أحناء النسبة

لقد كان فضل دخول هذا املصطلح إىل الدراسات النقدية يعود إىل رومان جاكسون، 
أصبح التوازي وسيلة نقدية ال تم بالتوزيع والتنسيق الصويت واللفظي "إذ على يده 

.(5)"اإليقاعي يف الصياغة الشعريةو

ولقد اقتنع ياكبسون، منذ البداية بأن التوازي هو املبدأ الباين يف الشعر وهو يتبىن يف 
ذلك وجهة نظر هوبكانز، إذ شرحها وطورها رغم هذا فهو يعترب التوازي 

.97، ص 1996، 1یة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، بیروت، طالتشابھ واالختالف نحو منھاجیة شمول: محمد مفتاح(1)
، دراسة تطبیقیة، دار ابن بطوطة "أسخى وأسمح من الخیال للشاعر بھاء الدین زھیر"التضافر األسلوبي في قصیدة : حسین تروش(2)

. 59، ص 2009، 1للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ط
.129نص الشعري، ص تحلیل ال: یوري یوتمان(3)
.98التشابھ واالختالف، ص : محمد مفتاح(4)
.59التضافر األسلوبي، ص : حسین تروش(5)
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)Parallelisme (وإن كانت له ومضات يف القرون الوسطى سرعان ما *مفهوم حديث
أن اجلانب الصناعي يف "ومل تتطور، وهو يردد كلما مسحت له الفرصة قوله يف نسيت

الشعر، بل قد جيوز القول بأن الشكل الصناعي كله يرجع إىل مبدأ املوازاة، فبنية الشعر 
يف الشعر العربي، ومن ترتيالت املوسيقى الكنسية إىل . تتميز بتوازي مطرد من املوازاة التقنية

.(1)"غريقي واإليطايل واإلجنليزيتعقيد النظم اإل
ليتجاوز مفهوم التوازي ) Nicolas Rewet(وبعد ياكبسون جاء نيكوال ريفي 

لعالقات تعادل مقننة بني خمتلف نقط "الياكبسوين ويقر أن ما مييز النص الشعر هو إقامته 
للسلسلة حيث ينبغي أن) السطحي(سلسلة اخلطاب، عالقات حمددة يف مستوى التمثيل 

.(2)"أو التركييب السطحي/أنه الصويت املونولوجي والصريف" السطحي"يفهم من 
لقد حدد يوري يومتان العناصر اإلجرائية اليت حيلل الناقد من خالهلا اخلطاب الشعري 

ميكن  أن حندد اخلصائص امللحوظة يف التوازي ذه الطريقة، التوازي مركب ثنائي "بقوله 
رف إال من خالل اآلخر، وهذا أألخري بدوره يرتبط مع األول التكوين أحد طرفيه ال يع

.(3)"بعالقة أقرب إىل التشابه، نعين أا ليست عالقة تطابق كامل وال تباين مطلق
:والتوازي أنواع، فقد يكون

.حبيث يعيد اجلزء الثاين اجلزء األول يف تعبري أخرى: مترادفا- "
.زء األولحبيث يضاد اجلزء الثاين اجل: متضادا-
.(4)"حبيث حيدد اجلزء الثاين اجلزء األول: توليفيا-

وإذا كان التوازي خاصية أساسية يف األشعار العاملية حسب رأي حممد مفتاح فإننا يف 
النيب "يف دراسته التطبيقية لقصيدة - مفتاح-دراستنا للتوازي يف هذا الديوان سنتبع ما قدمه 

ل سننتقي ما يتواءم مع دراستنا، اليت اعتمدنا فيها على العناصر ، إال أننا بطبيعة احلا"اهول
:تيةاال

.عرف كذلك عند العرب القدامى بمصطلح التسمیط والموازنة*
المیة للكتاب، الدار البیضاء، ، الدار الع)الكثافة، الفضاء، التفاعل(تحلیل الخطاب الشعري، البنیة الصوتیة في الشعر : محمد العمري(1)
.29، ص 1990، 1ط

.31المرجع نفسھ، ص (2)
.129تحلیل النص الشعري، ص : یوري یوتمان(3)
.97التشابھ واالختالف، ص : ینظر محمد مفتاح(4)
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:التوازي التام-أ
:التوازي العمودي-1
.(1)"وهو يف اعتبارنا ما جتاوز ثالثة أسطر"

:ومن أمثلته يف الديوان
يـرامـد وغـك أشـابـبـت بـفـوق

يـيامـشكو هـيري ـعـلت شـوأرس
يـرامـضفي ـطـعي يــقت دمـوأره

وقف، (وحرف وحرف التاء الذي تنتهي به األفعال ) الواو(ففي هذا املثال هناك تطابقا يف 
:اثالت أخرى يوضحها املخطط اآليت، إضافة إىل مت)أرسل، أرهق

اتفاق يف متاثل يف املوقع األول املقدر
الصيغة 
الصرفية 

)فعلت(

لقع األخريةمتاثل يف املوتطابق يف احلرف األخريتطابق

شهرزادي هل تدركني
شهرزادي هل تدركني
شهرزادي هل تدركني

وقف
أرسل
أهرق

ت
ت
ت

أشد    و
أشكـ  و
يطو    ي

غر   امي
هيـ  امي
ضر  امي

كما هناك متاثل ) فعله(ويف الصيغة الصرفية ) من(ويف مثال آخر تتطابق اجلمل يف البدايات 
، بل هناك نوع من التكافؤ يف الفضاء الكتايب من (:)يف الفاصلة والنقطتني الرئيسيتني

:يف األصوات املستخدمةؤوتكاف

عة جیجل، جیجل، الجزائر، اللغة الشعریة في ذاكرة الجسد، مجلة النص والناص، منشورات جام: عبد الرحمن تبرماسین ولكحل فھیمة1)
. 98، ص 2008، مارس، 8ع
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قلبه     ،:   من    الصدر     -
صدقه   ،:   من    النبض     -
ضوءه  ،  :   من    اجلفن      -

أين"ويف مثال آخر الثاين نالحظ تطابق يف البداية، يف حرف االستفهام
،كما جند توازي يف القافية،ويف األخري يف أداة االستفهام

أين    العمالقة الشداد    ؟
أين    النســــور   ؟
أين    لقمـان بن عاد   ؟

يف حرف الواو، باإلضافة إىل توازي الصيغة يويف أمثلة أخرى وهي عديدة نالحظ تواز
:عصيت، طويت، نسخت): فعلت(الصرفية 

ت أمراعصيو
طويت حبك يف الفؤادو
نسخت بعده كل فكرةو

:ويف مثال آخر ميكن أن ندركه بصريا حنو

حرق    احلقل الذي زرعت يدي،أ
خرب   الروض الندىأوسـ

من عليها - يا مليكي–حمو    امسك أ
صيغة مبالغة و هذا لتوضيح الشاعرة /ي الصيغةتواز:و باإلضافة إىل التوازي البصري جند
. قدرة شهرزاد على القول و الفعل معا
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أذكى الفتيالوأنا الذي: وتقول
زرع اللطى يف صدرها

داس اخلميلة
....

قليب أناوعن    : أيضاوتقول 
مبدئي عند اللقاء

ذكو اييت 
وقد دل هذا . فالتوازي يف هذه األمثلة يدرك بصريا إذا ما وضحناه باملخططات السابقة

كيل حروف بث إيقاع بصري نتج عن توزيع الكلمات يف فضاء الصفة ويف تش: على
هذا من جهة، ومن جهة أخرى تشكل إيقاع داخلي نتج من تكرار كلمات . البدايات

(عقوهلا إذ نالحظ أن التماثالت مازالت مل تنتهي وهذا ما تترمجه احلروف ..) أنا الذي: 
.املتتابعة

:التوازي املزدوج-2
. (1)"وهو التوازي الذي يتكون من سطرين"

:ومن أمثلته يف الديوان جند

ثرـأكند   ـأعي ـفين    كـخال
طرـأخدوـأغـي رد     كــمت

يف الصيغة أفعلمتاثلمتاثل  أفعل  

.101اللغة الشعریة في ذاكرة الجسد، ص : عبد الرحمن تبرماسین ولكحل فھیمة(1)
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األوانو  قال     شهريار   يف   سالف  العصر   و:    و
األزمانو  قالت    شهرزاد   يف   قابل   العصور  و 

متاثل يف صيغة األفعال            متاثل        تطابق    متاثل متاثل      

و    و  أرسلت   خنجر   غدر   صقيل
القتيلمدت   نصال    بقليب غو  أ

متاثل  متاثل يف                 
الصيغة

:مطلق يف قوهلاوهناك متاثل

مللم   بقاياك   فلم   يعد   قليب   أنا
مللم   بقاياك   فلم   يعد   قليب   أنا

كم   تشتهي  لو أا:   وأيضا
... كم   تشتهي  

)أفعلت(ويف مثال آخر جند متاثل يف الصيغة الصرفية 

وأرعدت وأزبدت
وهددت، ونددت

:وسقاك، سفينته) فلكم(، )لكم(يف إىل جانب هذا متاثل

فلكم  سقاك  من اهلوى
سقيته  علقماولكم
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)تصري(و) نسر(و) فراشة(يف الفضاء ويف املوقع األول أي بني يتواز

و  تصري  ما بني  الضلوع  فراشة
و  يصري  فوق    جبينها    نسرا

تضاد متاثل                      

هـاجنومـالسماء منأريدي   إنـ:      وتقول
هـامياهـالبحارمنأريدأنـا

:حتمل داللة الترادف يف ذاا حنو قوهلاو هنامجل

يدايو  لكي   متزقه  
سواي  كي    ال تورثه 

فالشيء املمزق ال يورث، وإمنا يصبح بال قيمة يف ذاته ) ال تورثه(و ) متزقه(بني ترادف 
.فكيف حاله بالنسبة لآلخرين

كم نالحظ يف األمثلة السابقة متاثال يف البدايات، وهذا التماثل له أثر إضافيا على ما حيدثه 
سمعي للمتلقي يف مستوى الفضاء البصري للنص، فهو ميتد ليشكل توازيا على املستوى ال

أيضا، لكونه يثري توقع القارئ وحيدث توترا على مستوى اإليقاع والتركيب والداللة، 
فإيقاعيا متنح األذن رنة موسيقية متساوية، وتركيبيا تتماثل الكلمة يف كوا فعال يتكرر يف 

.(1)"بداية كل مجلة، وأما على املستوى الداليل فغنها تعكس اهلاجس االنفعايل

.102اللغة الشعریة في ذاكرة الجسد، ص : عبد الرحمن تبرماسین ولكحل فھیمة(1)
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:شبه التوازي-ب
:التوازي السطري-1
قد ال يتوازن الشطران وال يتعادالن، وإمنا يتوازى ويتعادل أحدمها مع نفسه، وقد ختلو من "

:، مبعىن أنه يكون يف السطر نفسه ومن أمثلته يف الديوان جند)1("التوازي
!حذرفاحذرتكإين 

إذ نالحظ أما حيتويان على ) راحلذ(، متاثل يف املصدر )احذر(و) حذرتك(هناك تواز بني 
:، وليس بعيدا عن هذا جند قوهلا)ح،ذ،ر(احلروف نفسها تقريبا 

جراحيطفا عن جرحاوجئتك -
استراحوال أراحما -

:وتقول أيضا
تلك غدراعيونكيف عيوينفلطاملا قرأت -
يف اهلوىقليبضد قليبليثور -

تضاموال تضيموجذور شوق ال :  وتقول
سجاايا السجانيف غلظة : وأيضا
مكانيا ... كانقد : وأيضا

التصدير (ونالحظ يف هذه األمثلة أيضا ما ميكن أن نطلق عليه شبه التوازي الظاهر الكمي 
:حنو) والترديد

احذرحذرتك 
جراحيجرحا    

استراحأراح   
عيونكعيوين    

سجاا السجان   

.103التشابھ واالختالف، ص : محمد مفتاح)1(
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:شبه التوازي اخلفي لألصوات-2
هذا النوع فإن،وهو يشمل أصوات الكلمات وصيغتها الصرفية والوزن واإليقاع، وعليه "

وازي اخلفي وسيكون مقياسنا يف رصد شبه الت،هو شامل لكل أبيات املقطوعة أو القصيدة 
بني الكلمتني أو الكلمات هو االشتراك يف صوتني فأكثر مع األخذ بعني االعتبار القرب يف 

.(1)"املخارج الصوتية أو تشاها يف شكل الكتابة

متعففا= متمنعا : ومن أمثلته
.على الترتيب) ع-ن-م(، )ع،ف،ف(ومضارعة بني ) متفعال(تشابه يف الصيغة الصرفية 

عـ    ا:نـ: مـمـ    تـ
فـ    ا :فـ: عـمـ    تـ

متاثلارعةــــمضمتاثل متاثل 

).مـ، ت(وباإلضافة إىل التماثل يف الصيغة الصرفية، واملضارعة جند متاثال يف االبتداء 

ضرامي= هيامي = غرامي : وجند أيضا
فعايل= فعايل= فعايل  

.، واشتراك يف متاثل املوقع األخري)فعايل(فهذه الكلمات متماثلة يف الصيغ الصرفية 

ا مـ ي: ر  : غـ 
ا مـ ي: ي   : هـ 
ا مـ ي: ر  : ض 

متاثل مضارعة 
.تفعلني= تعلمني = ترغبني = تشتهني -

.104التشابھ واالختالف، ص : محمد مفتاح(1)
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وهناك مضارعة ) ين(ومتاثل يف املوقع األخري ) ت(البتداء مماثلة يف الصيغة الصرفية، وموقع ا
)هـ،ب،ل(، )ش،ر،ع(بني 

عمريأنفذت-
).أفعلت(شعري    متاثل يف الصيغة الصرفية أرسلت

يرعـ  مـن   ف     ذ   ت  أ 
ي   رشـ  عـ ر   سـ    ل  ت  أ 

متاثلمتاثل  مضارعة  مضارعة متاثل 

متاثل يف الصيغة الصرفية، ومتاثل ) شعري- عمري(والتوازي هنا مترادف وجيمع بني الكلمتني 
: اليت ختتلف فيها، ونفس الشيء بالنسبة لـ) ش،ع)/(ع،م(يف أغلب املواقع ما عدا بني 

.أنفذت–أرسلت 
.تأثري يف شهرزاد أوال واملتلقي ثانياواهلدف من هذا التوازي هو تقوية الفكرة وال

افتعال= انتظار = اعتذار 
).ع،ذ(متاثل يف الصيغة الصرفية، وتضارع يف حرفني 

ا  عـ    ت   ذ    ا   ر
ا  نـ     ت   ظ   ا   ر

مضارعةمضارعة    

دة عن وما يالحظ على الديوان غياب التوازي التضاد، وهذا يدل على أن الشاعرة بعي
املواقف املتضاربة واملتعارضة فهي ترفض أن تكون اململكة الشهريارية  ضد اململكة 
الشهرزادية، هلذا جندها جلأت إىل التماثل حىت تستميل القارئ، وحتدث يف نفسه إيقاعا 
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موسيقيا جيعله مشدودا إىل ديواا وإىل مساع املسكوت عنه يف خطاب شهرزاد، اليت جعلتها 
ا الناطق الذي يرفع شعار العدالة واحلرية واملماثلةمتاثل ذاا فكانت لسا.


