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III- بنية االنكسار والشجن :  

  : زمن المناجاة والنحيب -ھـ 

  ى ارَ َيـــــحَ  اتٌ َمـــــائِ هَ  يسُ اِســـــحَ ي ـ أَ درِ و تَـــــي ـ لَـــــفِســـــنَ  لءُ ِمـــــا، وَ قَنـــــرَ افتَـ وَ (

ـــــــــالمَ  ايَ وَ َهـــــــــوَ  ـــــــــيَ  وتُ كُب ـــــــــ شُ جَه ـــــــــتُ ، وَ متٍ ي َصـــــــــِف   ا ارً شـــــــــعَ أَ  هُ وُعـــــــــمُ ي دُ هِم

  ا ارً طَ ســـــــتَ المُ  قَ زَّ َمـــــــلمُ ي البِـــــــقَ  لتُ اءَ م َســـــــ، َكـــــــرُّ الُمـــــــ كَ اُعـــــــدَ ي وَ انِ جَ م َشـــــــَكـــــــ

ــــــــوَ  ةٍ ظَــــــــي لحَ ِفــــــــ كَ جُهــــــــى وَ وَ انــــــــزَ  يــــــــفَ ؟ كَ  اقُ رَ الِفــــــــ انَ َكــــــــ  يــــــــفَ كَ    ىارَ وَ تـَ

ـــــــــــــــ   سمٌ رَ  يَّ فَّ كَ   بينَ ، وَ َوافتَـَرقَنا ـــــــــــــــَل ـــــــــــــــالمُ  يَ وِحـــــــــــــــرُ  ادِ زَ  لَّ ل ُكـــــــــــــــزَ م يـَ   م يَّ تَـ

  ... مرَّ َضـــــــــــــــــــــــتَ تَـ  عٌ دُمـــــــــــــــــــــــأَ  يَّ يَنـــــــــــــــــــــــعَ بِ وَ    يهِ فِ  يكَ ينَ عَ  مقَ عُ  ستُ مَ لَ م تَـ كَ 

ـــــــيَ      يهِ دَ يَ  ينَ بَ  احَ م رَ ي، كَ لبِ قَ ا لَ يَ  ـــــــ بَ ُجـــــــالحُ  كُ هِت ـــــــَع   متَّ َكـــــــالمُ  اهُ وَ ن َه

ــــــــــــرَ تَـ يَـ    اهُ دَ ى صَ ارَ حَ الصَّ  برَ ع عَ سمَ ، تِ صغِ أَ  ــــــــــــكَ لَ ى إِ اَم ــــــــــــ ي ــــــــــــعرً ِش   )1() منَّ رَ ا ُم

  

إنه الفراق ولواحقه النفسية؛ فاإلحساس هائم حائر بني نشوة لقاء قريب، وفراق مؤمل ميتد حنـو 

، وتتقّلــب املواجــع واآلالم؛ حــىت جيهــش هواهــا املكبــوت يف صــمته، اداد احلــال ســوءاآلت ا�هــول، ليــز 

وتســيل دموعــه أشــعارا، إنــه الــوداع املــرُّ يشــجيها ويبكيهــا فتنقــبض أنفاســها، ويضــيق صــدرها، وتســيطر 

نفســها أخاييــل الكآبــة واألســى، وهنــا تتحــوَّل إىل قلبهــا املمــزق تســائله، فــال يــدرك جــالل رزئهــا  ىعلــ

  ، وال يتوجَّع وجعها إال هو، أليس هو مركز الوجع ومستقره؟غريه

مث تنـــزل خليلهـــا الغائـــب منزلـــة قلبهـــا احلاضـــر، وختاطبـــه مبديـــة حزنـــا عميقـــا وتبكيـــه بكـــاء مـــرا، 

إن نغمـة احلـزن يف هـذه املرحلـة . وتصرح أخريا حببها وتعلنه، وهـو فعـل مل تقـدر عليـه يف زمـن املصـاحبة

لُّ فراق مل يبق إال رمسا، تـتلمس الشـاعرة عمـق عيـين خليلهـا ، واملوقف ظِ كيف ال..من اخلطاب ظاهرة

مث ملــا صــرخت صــرختها يف فضــاء الصــحراء، خرقــت قواعــد النحــو وســكَّنت مــا جيــب . فيــه بعــني دامعــة

فـإذا اسـتثنينا الضـرورة الشـعرية، فـإن تقـدير اخلـرق . ، وهو آخر لفظ يف اخلطاب)مرنم(: نصبه يف قوهلا

ر�ــا علــى التقاليــد، وعلــى االنســجام الظــاهر، وعلــى الرتتيــب القــامع للحريــة، وعلــى األثــر حييــل علــى ثو 

إن هـذا الوضـع احلـزين يسـري يف الصـيغ اللفظيـة كمـا . الباقي يف النفس واحلامـل علـى كبـت اإلحسـاس

  :يبينه اجلدول
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  السطر  المقطع
  الصيغ اللفظية

  زمنه  الفعل  االسم

9  

  مضارع/ماض  تدري/افرتقنا-  حيارى-ائمات ه –أحاسيس  –ملء نفسي -  1

  حاضر/حاضر  �مي/جيهش  -  أشعارا -دموع  –صمت –هواي املكبوت  -  2

  ماض/ ماض  ساءلت/ شجاين  -  ليب املمزق املستطار ق –وداعك املر  -  3

  ماض/ماض/ماض  توارى/انزوى /كان -    –الفراق  -  4

10  

  ) مل(داللة ماضية/ماض  يزل / ا افرتقن -  املتيم  –زاد روحي –رسم /كفي  1

  مضارع/ ماض  تتضرم/ تلمست  -  أدمع –عيين  –عمق عينيك  -  2

  مضارع / ماض   يهتك /راح -  هواه املكتم  –احلجب  –يديه  –قليب  -  3

  مضارع/ مضارع/ أمر   يرتامى /تسمع/ أصغ  -  شعر مرمن  –صداه  –الصحارى  -  4

؛ ألن الشـــاعرة تبكـــي -داللـــة علـــى الشـــجن واالنكســـاروهـــي تـــدل -يظهـــر اجلـــدول األلفـــاظ 

، مث الفـــراقو القلـــبو الـــوداعو الـــدموع، والصـــمتو الهـــوى: (وتنتحــب، ولـــذلك اجتمعـــت ألفـــاظ

ــا: (، مــع األفعــال)الحجــبو العــينو الرســم ــوارىو انــزوىو شــجانيو تهمــي، وتجهــشو افترقن ، ت

: فصــيغة اســم املفعــول. مقهــا الــداليللتتشــاكل يف صــورة حنويــة مميــزة بع...) يترامــىو يهتــكو تتضــرمو

وردت ســت مــرات بوظيفــة واحــدة هــي الوصــف ) املكبــوت، املمــزق، املســتطارا، املتــيم، املكــتم، مــرمن(

كمـــا وردت . للداللـــة علـــى قيـــام واســـطة جمهولـــة، تـــوحي بالتعـــدي الـــذي ينتقـــل مـــن النحـــو إىل الداللـــة

ويف . ووظيفتــه الوصــف أيضــا) هائمــات(: صــيغة اســم الفاعــل مــرة واحــدة بصــورة مجــع املؤنــث الســامل

، كمــا تفقــد )هائمــة(ورودهــا علــى هــذا النحــو، وقــع قــوي تفقــده لــو جــاءت علــى صــورة املفــرد املؤنــث 

صفة التعدد و الكثـرة املالزمـة لتجربـة الشـاعرة يف مأسـا�ا املتواصـلة، ومـن مث تفقـد خاصـيتها التجاوزيـة 

مل حتملها العالمات االمسية فحسب، بل نالت شـطرها  إن مأساة الشاعرة. املتناسبة مع موضوع احلال

 % 81.81، كمـا وردت منهـا )1( % 61.11األفعال الثمانية عشر؛ إذ جـاءت يف أغلبهـا معتلـة بنسـبة 

 % 55.55معتلة ومثناة مبد طويل، ومن النسبة األخرية  )2(
  . اجتمع فيها املد والعلة والروي )3(

. ق؛ إذ العلة والتوجـع والتـأوه مـن صـفات الشـاعرة يف هـذا الـزمنوالداللة ال حتتاج إىل كثري تعلي

وأمــا تعــدد األفعــال فمــرده إىل حركتهــا الدؤوبــة، وحماولــة خروجهــا مــن قوقعــة الصــمت، أيــن ازداد التــوتر 

واالنفعـال بفعـل فقـدان احلبيـب، وإذا قارنـَّا غيابـه يف بنيـة الفنـاء حيـث وجـدت عشـرة أفعـال، بغيابــه يف 

                                                 
 )11/18: (ت، كان،زال،انزوى، توارى، ترامى، أصغى، أيلدرى، ھمى، شجى، ساء: و األفعال ھي -1
 .، خارج اإلحصاء)أصغى(، أصغ )زال(لم یزل : ، و الفعالن)9/11: (شجى، أيساءل، كان، راح، انزوى، ترامى، درى، ھمى، : و األفعال ھي -2
 ) 5/9(درى، ھمى، راح، توارى، ترامى، أي : و األفعال ھي -3
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االنكسـار حيـث وجـدت مثانيـة عشـر فعـال؛ فـإن الفـرق شاسـع، وحاهلـا الثانيـة يف كآبتهـا بنيـة الشـجن و 

ويف ظـل هـذه املأسـاة، . !د األفعـاليرتمجه تـردّ  )1(تشبه حاهلا عند اللقاء يف سعاد�ا، ووضعها وشعورها

  :)2(يبدو التصوير الفين حافال، كما يبينه التشكيل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يف هـــــذا املقطـــــع حــــــاال بـــــني ذاتـــــني يف كيـــــان واحـــــد؛ ذات مغلوبــــــة  أظهـــــرت الصـــــورة ا�ازيـــــة

غالبــة قــاهرة  وذات. الــذي يبكــي بكــاء املطــر شــعرا املكبــوتولكنهــاُ حمبَّــة مســاوية ألحاسيســها وهواهــا 

 متـــارس الكبـــت علـــى األوىل، حـــىت وقـــع الفـــراق املـــر، وكأ�ـــا مل جتـــد صـــفة لـــه إال الطعـــم، لينـــزل منزلـــة

وعليــه، فالتعــدد الثابــت يف جوفهــا، هــو جــوهر الصــراع بــني األنــا . حباســة الــذوقاملرغــوب عنــه، املــدفوع 

                                                 
  : توزعت األفعال كالتالي و في مرحلة ما بعد اللقاء ،فعال عشرة في مقطعیناألكان عدد في مرحلة ما قبل اللقاء  -1
   .)3لمقطع ا(فعال  14: لحظة اللقاء -
 .11: ، بینما السابع6: و السادس 2: فعال، و الخامس 11: الرابعفعال، المقطع  30: زمن التوتر -
 .تضمنھا المقطع الثامن، و فیھا رحلة الترقب ! 5: لحظة الفراق -
  ).خیرانالمقطعان األ(فعال  18: زمن االنكسار و الشجن -
   .J.M.Adam: Op.cit, p200 :طریقة التحلیل عند -2
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القاهرة واألنا املقهورة، وقـد حـان الوقـت لتـتخلص مـن ضـعفها، وتـرد القهـر بصـرخة تفـرغ مكنونا�ـا يف 

  : العامل اخلارجي بعد أن اشتد �ا األمر وقسا، فتنفعل يف املقطع األخري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نـــة متشـــابكة ومعـــربة، حتمـــل تطابقـــات احلـــب مـــع اإلنســـان وزاد ر يف هـــذا املقطـــع عيِّ إن الصـــو 

فلمــا تســاوى عنـدها كــل ذلــك، . الـروح، والــدمع مـع النــار واهلــوى مـع الســر، والصــدى مـع الشــعر املـرمن

أثــارت حرقتهــا ذا�ــا املستضــعفة، لتجهــر بصــو�ا عـــرب الصــحارى وتُبلِّــغ هواهــا املتحــرر أخــريا خلليلهـــا،  

ســرة شــوكة الــذات القــاهرة، تاركــة لغــة العينــني ولعبــة األمل إىل فاعليــة القــول وواقعيــة التصــريح، حامســة كا

صراعها حلبها بعد أن أدركت علة الفراق والفشل، فما تساوى وجـدان العـني وصـرامة اللسـان، ولـذلك 

  .تقابال حبا مكتوما حبب صريح، انتهى بالوداع ورحلة من الشجن العميق
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ألساس، أخرجت ما بذا�ا من ضيق النفس إىل سـعة العـامل اخلـارجي، وكانـت هـذه على هذا ا

ولغريه وله خصوصا صاغتها شعريا يف قوالب اسـتعارية وتشـبيهية شـيقة متيـزت . رسالتها خلليلها الغائب

حينــا، وتــداخلت حينــا لتنقــل إحساســها وشــعورها ا�ــروح، بقصــد منهــا ترجــو أن يفهــم علــى حقيقتــه 

  : عرية االنفعال، وهو ما تبينه شبكة املعيناتحتت مظلة ش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

احتوته الصحارى الشاسعة على امتداد زمن املستقبل، بعـد أن كـان  ؛ فاملكتوم من اهلوىوعليه

  : حبيس ذا�ا، مباضيها احلاضر، كما تبينه اخلطاطة اإلمجالية للصورة يف املقطعني
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ىل حقيقـة متيـز �ـا الشـعر يفضـي إل الصـورة الكثيفـة الـواردة فيهمـا، تأمل املقطعني مـن خـالإن 

املـــاء والنـــار والـــرتاب؛ حيـــث : املعاصـــر وبـــالغ يف بلور�ـــا، وهـــي فضـــاء املـــوت بعناصـــره الطبيعيـــة الثالثـــة

   .)1() تتحول في النص الشعري المعاصر إلى دوال، كل منها يبني نسقه اإليقاعي الخاص به(

مـــن املقطـــع التاســـع، صـــورة اســـتعارية يتســـاوى فيهـــا املطـــر والـــدموع بقرينـــة البيـــت الثـــاين حيمـــل 

ويف البيـت الثـاين أيضـا مـن املقطــع . )2(والـيت تعـين اال�مـار، و هـو مـا يقـوم مقـام عنصـر املـاء  )تهمـي(

: حيــــث قالـــــت )تتضـــــرم(العاشــــر صــــورة اســــتعارية أخـــــرى يتســــاوى فيهــــا الـــــدمع بالنــــار بقرينــــة لفــــظ 

، وبينــه وبــني األول ارتبــاط وثيــق، )4(، وهــو مــا يقــوم مقــام العنصــر الثــاين)3()تضــرموبعينــي أدمــع ت(...

لــــيس لوقوعهــــا يف آخــــر البيــــت الثــــاين مــــن كــــل مقطــــع فقــــط، وال لكو�مــــا صــــورتني اســــتعاريتني، بــــل 

فلمـا كانـت العـني تـدمع منهمـرة ا�مـار املطـر، مـا نـال الشـاعرة . حلصوهلما من مصدر واحـد هـو العـني

، و ملـا كانـت دموعهـا حتـرتق احـرتاق النـار يف ع الباعـث للحيـاة، بـل وابلـه اجلـارف املفـين رثـاءً غيثه النـاف

  : ربط بني قوليهامتَّ الولو . ذا�ا، ما ناهلا منها الدفء املساعد على حلياة، بل هليبها احلارق املعدم

ــــذري الرمــــاد عــــن روحــــي ( ــــاري، و يحاوي ــــذكي ن ــــلخــــابي، و ي   )5() ي مــــواتيي

ـــــــــــــــــني أدمــــــــــــــــع تتضــــــــــــــــرم  يه مست عمق عينيك فكم تل: (و   )6(... ) وبعي

  

                                                 
 .218، ص 3الشعر العربي الحدیث  :محمد بنیس -1
 .شائع كثیرا في ممارسات بدر شاكر السیاب الشعریةوعنصر الماء . 219المرجع السابق، ص  -2
 .68دیوان ، ص ال -3
 .، كما یؤكده صاحب الكتابو النار لھا مع أدونیس ارتباط بالموت. 222، ص السابق :محمد بنیس -4
  .65 دیوان ، صال -5
  .68المصدر نفسھ، ص  -6
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حليـــاة، فقــد القــت مــن يكمــل نقصــا�ا، بينمـــا ارمزيــة ) بــداخلها(تــوهج النــار بــذا�ا يف كــان ل

ولـذلك فــال تنــاقض يف  !موا�ــا حييـي تضـرم دموعهــا حيمـل رمزيــة املــوات أل�ـا تبكــي خليلهـا الــذي كــان

  .انفعاهلا كما يبدو

  : ، ويتجلى عند الشاعرة يف قوهلا)1(بوآخر العناصر الرتا

  )2()!يترامــــــــــــى إليــــــــــــك شــــــــــــعرا مــــــــــــرنم   أصغ، تسمع عبر الصحارى صداه(
  

والصــــحارى يف حقيقتهــــا تــــراب ورمــــال وحجــــارة، وهــــي أرض شاســــعة، تتقلــــب فيهــــا احلــــرارة 

واجلفاف، وتنمو فيها القساوة واجلدب، ورغم ذلك فهي مهد لقصص احلب واهلوى يف تاريخ العرب، 

ا مقربة يدفن فيها األحياء، وتبقـى آثـارهم حكايـا للبشـر مـن بعـدهم، فيهـا آالمهـم وفيهـا عـربهم، وكأ�

  . ومنها يأخذون سلوا�م من خالل التصوير الشعري

وبشــيء مــن االختصــار؛ فــإن فــدوى طوقــان يف خطا�ــا مجعــت مــا تفــرق عنــد غريهــا مــن رواد 

ربتهـا الـيت حتكيهـا، بتفاصـيل ظواهرهـا وبواطنهـا الشـعر احلـديث، لنضـع أيـدينا علـى مصـا�ا اجللـل يف جت

وحتليـل أفعاهلـا . داخل حدود عاملها اخلاص الذي تعينت معامله، وهو املفتوح على فضاء املوت الواسـع

الكائن يف بدايـة كـل منهمـا  )وافترقنا(: القولية يف املقطعني، حبثا عن خصائص هذا العامل، يبدأ بقوهلا

  : ميائي حييلنا إىلواملربع السي) املقطعني(

  

  

  

  

  

ألمـر أن يصـري إىل التحـرمي، فـال يكـون بينهمـا فـراق، ولكـن الفـراق حصـل، ليبقـى ل كـان ميكـن

فأمـا اإلباحـة فلـيس هلـا موقـع يف مثـل حـال الشـاعرة، . حصوله يتقلب بني الوجوب واإلباحة واالختيار

وأمـا االختيـار فمنـه نصـيب، . وضـياعوال يعقل أن تستبيح فراقه بعدما كانت عليه قبل اللقـاء مـن فنـاء 

وهو ما جعل . حتت سلطة الذات القامعة جر إىل الفراق وجوبا )الشاعرة(ليس يف ذاته، وإمنا وقوعها 

                                                 
  .میزة ینسبھا محمد بنیس لمحمود درویش والكنوني في شعریھما األرض و .226الشعر العربي الحدیث، ص : ینظر -1
  .68دیوان ، صال - 2
  

  أن يفرتقاجيب 
  )وجوب(

  جيب أن ال يفرتقا 
  )حترمي(

  ال جيب أن ال يفرتقا 
  )إباحة(

  ال جيب أن يفرتقا  
  )اختيار(       
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دمــوع هواهـــا �مـــي أشــعارا علـــى حنـــو الوجـــوب أيضــا، تقريعـــا لنفســـها الــيت تســـببت بســـكو�ا يف وقـــوع 

نـيال عظيمـا؛ فهـو علَّـة وقعـت وجوبـا، فتابعهـا  الوداع الذي أشجاها وأبكاها وقصم ظهرها، ونال منها

على أن إخبارها هذا يقني عندها ال يتحول إىل غريه، فهو عند غريها احتمال . حكما كما تابعها أثرا

  . وارد؛ يقوم على أساس عدم اليقني

وملا كـان األمـر عنـدها كـذلك اسـتباحت لنفسـها مسـاءلة قلبهـا عـن حـدوث الفـراق، وقـد كـان 

جهــه إىل نفســها وتوجبــه عليهــا، غــري أن إدراكهــا لعلــة حدوثــه جعلهــا متيــل إىل االســتنكار ميكــن أن تو 

  . واالستهزاء بذا�ا اليت ضيعت فرصة تشبثها باحلياة كما يدل على ذلك السياق، ولفظ التكميم كم

كمــا اســتباحت لنفســها أن تــتلمس عمــق عيــين خليلهــا يف رمســه البــاقي رغــم تكــرار الفعــل كمــا 

  :  توجبه لعلمها بوقوع الفراق؛ إذ هي تروي قصة انتهت على عكس قوهلايبدو، ومل

  )1()الحجــــــــب عــــــــن هــــــــواه المكــــــــتم  يهتــــــــك يــــــــا لقلبــــــــي، كــــــــم راح بــــــــين يديــــــــه ( 
   

. الفــراق ة، وكـون احلجــب علـ)كـم(فهتـك احلجـب وقــع وجوبـا والـدليل التكــرار احلاصـل بلفــظ 

  : ولنتأمل املربع

  

  

  

  

  

جــب بعــد وقــوع الفــراق غــري وارد إطالقــا، ليتقلــب اهلتــك بــني يظهــر جبــالء أن حتــرمي هتــك احل

ا ممشله ا،موملا كان الوجوب حيتوي اإلباحة واالختيار يف مضمو�. ثالثية الوجوب واإلباحة واالختيار

يف هـــذا املوقـــف، ليبـــدو أظهـــر مـــن غـــريه، فهـــو رد فعـــل يســـاوي يف شـــدته شـــدة الفـــراق احلـــادث بفعـــل 

على حنو الوجوب، كسرا لكل كبت، ونشرا  )صداه... أصغ، تسمع( :السكون ولذلك تتوجه باألمر

لكل طي، فما كان سـكو�ا إحجامـا عـن حبـه، ولكنـه الطبـع والكبـت والسـائد املعـروف الـذي هجرتـه 

  .اقتناعا بعدم جدواه، ويف هذا تربير ملا حدث

                                                 
 .68، ص دیوانال - 1

  جيب أن �تك احلجب
  )وجوب(

  جيب أن ال �تك احلجب 
  )حترمي(

ال جيب أن ال �تك احلجب 
  )إباحة(

  ال جيب أن �تك احلجب
  )اختيار(
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الشـــرط، ينتابـــه شـــعور بـــأّن مســـع اخلليـــل مـــرتبط ب -وهـــو خـــارج عاملهـــا-ب املفـــرتضإن املخاطَـــ

تتحــول يف شــطرها األول إىل االختيــار، ليصــري الشــطر ) أصــغ، تســمع(ليحصــل اجلــواب؛ فــإن صــيغة 

  . وجوبا يقع مسع الصدى، على حنو الضرورة واليقنيو الثاين تأكيدا للوجوب؛ فباختياره اإلصغاء، 

أو  ومن الضرورة واليقـني، أن تتضـرم دموعهـا، و�ـيم أحاسيسـها وحتـري، بعيـدا عـن كـل مصـادفة

إن الشــاعرة جتــزم يقينــا مبــا تقولــه وتشــعر بــه، كمــا . إمكــان أو اســتحالة، ونفيــا لعــدم اليقــني واالحتمــال

ومـــا تـــراه هـــي  . جتـــزم بوقوعـــه ضـــرورة يف عاملهـــا اخلـــاص، حيـــث صـــدق القضـــايا فيـــه ضـــروري ال مطلـــق

ا حىت املصـادفة كذلك، ليس شرطا أن يراه غريها كما تراه، فقد ال يتعدى اإلمكان واالحتمال، أو رمب

  .مؤشر ما سبق تقريره )وبعيني أدمع تتضرم(: وعدم اليقني، وقوهلا

وتتواصل يف هذا العامل اخلاص كينونة األشياء واألحاسيس اليت هلا ظهـور بذاتـه، ومـا يـتمخض 

  :عن ذلك من العالقات، ويكون عرض أقواهلا على مربع الكينونة والظهور كما يلي

يُؤَخـــــذ املؤشـــــر  )أحاســـــيس هائمـــــات حيـــــارى... مـــــلء نفســـــي، و وافترقنـــــا(: فمـــــن قوهلـــــا

  :وما ينطبق على حيارى، ينطبق على هائمات، وبذلك يبدو املربع السيميائي ،)حيارى/افترقنا(

   

  

  

  

  

  

  

مؤشـر الكبـت  )فـي صـمت، وتهمـي دموعـه أشـعارا المكبـوت يجهـشو هواي (: ويف قوهلـا

  .والبكاء
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  .مؤشر املرارة والوداع ...)المر كم شجاني وداعك( : ويف قوهلا

  

  

  

  

  

  

مؤشـــر احلنـــني والـــدمع  )وبعينـــي أدمـــع تتضـــرمكـــم تلمســـت عمـــق عينيـــك فيـــه (: ويف قوهلـــا

  ).البكاء(

  

  

  

  

  

  

احلنــني (، و)الكبــت واملــرارة(، و)الفــراق واحلــرية(مــن جممــل املربعــات يتعــالق علــى وجــه احلقيقــة 

ن يف الفـــراق والالحـــرية، والكبـــت والالبكـــاء، والـــوداع ، وتـــرى الشـــاعرة اعتقـــادا أن الســـر يكمـــ)والـــدمع

وتـرى الزيـف يف التوسـط كمـا . والالمرارة، واحلنني والالدمـع؛ فقـد خيفـي اإلنسـان مـا هـو كـائن وموجـود

ترى الكذب يف احلرية والالفراق، والبكاء والالكبت واملرارة والالوداع، والدمع والالحنني، وكـأن جتربتهـا 

  .اهيم عندها مبا يتعارض وعقائد الغريالقاسية غريت املف
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هــــذا عاملهــــا الــــذي شــــكلته بأفعاهلــــا القوليــــة واخلاضــــع للتجربــــة الشــــعورية، خاصــــة يف مرحلتهــــا 

، )االنتشـار/الضـيق(و) التنفـيس/الكبـت:(الـيت تنبـين علـى ثنـائييت  ،-بنيـة االنكسـار والشـجن-األخرية 

  : وكل منهما تتفرع حسب املربع

  

  

  

  

  

  

  

قـــع بـــني الكبـــت املفـــروض عليهـــا، وال التنفـــيس النـــابع منهـــا، بعالقـــة التـــداخل يف إن صـــمتها وا

وهـو الوضـع . اإلثبات، وبني التنفيس والالكبت يقع التعبري بالتداخل يف النفـي مبـا يوافـق حـال الشـاعرة

يهـا مـا اليت انبىن عل) االتساع/الضيق(املختلفة عن ) االنتشار/الضيق: (الذي يتساوق مع الثنائية الثانية

بعد اللقاء؛ حيث ميثل االتسـاع احليـاة والرغبـة فيهـا واإلقبـال عليهـا، يف حـني يتمثـل االنتشـار يف الفنـاء 

  .والضياع وغياب األثر، فلم يبق إال الصدى

  

  

  

  

  

  

إن العقـــدة تكمـــن يف الضـــيق والالانتشـــار، واحلـــل يف االنتشـــار والالضـــيق، وإن كانـــت العقـــدة 

يرتافــق مــع الفنــاء؛ ألن حلقــة املغــامرة قــد وصــلت منتهاهــا، وبانتهائهــا كســرت ترتافــق مــع احليــاة، واحلــل 

الشــاعرة جــدارا، وحققــت حريتهــا الذاتيــة، وطغــى عنــدها التعبــري علــى الصــمت، وغابــت ســطوة الــذات 

القــاهرة القامعــة وجتلــت مملكــة الوجــدان وســادت، وغــاب اخلليــل ومل تثبــت لــه الفنــاء، وغيبــت نفســها 

  . اهلوى وهو جيوب الصحارى، ويكفي خليلها أن يصغي فيسمع ترانيمهوتسرتت وراء صدى 
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يف موقـف تنقـبض لـه الـنفس وال و ، )1(يف حماكـاة مطابقـة رهيبـة  نظـرة الشـاعرة الباكيـةهي هذه 

  : وهكذا تتجلى حركة شعور الشاعرة، وهي �وي لينفصل عن صداه، وينتشر يف فضاء واسع. تنبسط

  

  

  

  

  

  

  

  

طة ما قبل اللقاء عتبة، وجعلت بعدها حمطة اللقاء ركنـا ومـا ينجـر عنـه مـن اختارت الشاعرة حم

مواقف وأحاسيس حتدث حتوالت مبعثها التوتر والصراع النفسي احلاد، قبل أن تبين ركن خطا�ا الثـاين 

وهو الفراق بعد ذلك، وقد متوضع الكل على قاعدة الرتتيب السهل، مبـا يضـفي علـى حممـول اخلطـاب 

  .قعية وصفته الشعرية يف متعة ورسائلية واضحتنيمالمح الوا

وبــالتوازي مــع هــذا البنــاء، تتناســب البنيــات الدالليــة، ومــا حتملــه مــن صــور، فبنيــة الفنــاء تســبق 

وبنية الشجن واالنكسار تعقب الفراق، وهـو ترتيـب علـى  ،بنية التحوالت يف لقائها وفراقها وما بينهما

  .أقل تقدير يوافق املنطق ويسايره

امتـد  ،-وقد يكون جانبا من التجربة الشعرية عنـد الشـاعرة  -بل إن املنطق يف التسلسل، 

إىل الـــزمن؛ فلمـــا طالــــت فـــرتة الضــــياع والتيـــه بـــدت لنــــا زمنـــا، كمــــا بـــدا لنـــا يف اللقــــاء والفـــراق ومــــيض 

من الضـياع اللحظات الفارقة بني وضعني خمتلفني، وجاء بينهما يف حتوالته وتغرياته زمنا أيضا، شبيها لز 

ومثــيال لــزمن مــا بعــد الفــراق، ألن الشــجن واللوعــة واالنكســار امتــدا مبــا ال تقــدر نفــس الشــاعرة علــى 

  . اإلحاطة به

ومــن الرتابــة وجــودة الوضــع واســتقامة التجربــة الشــعرية تــالؤم األقــوال الشــعرية، فمــا جــاءت إال 

يم إال قوهلــا اإلجنــازي يف آخــر البيــت إخبــارا علــى حنــو اخلــرب والصــفة واحلــال، وال يســتثىن مــن هــذا التعمــ

                                                 
، )ترھی�ب(، محاك�اة مطابق�ة )ترغی�ب(تحس�ین محاك�اة : أن�واعثالث�ة ویؤكد أن المحاك�اة . 74في سیمیاء الشعر القدیم، ص  :محمد مفتاح: ینظر -1

 ).عظة(تقبیح  ةفمحاكا
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ذلك أن الشاعرة حتكي جتربـة بعينهـا، مل ختـرج منهـا إال يف مقطعهـا ، .. )أصغ، تسمع(: من القصيدة

وعلى قدر هـذا االتسـاق جيـري يف الـنص . النفعالااألخري ويف جزئه األخري يف موقف هو باعثها على 

طوقــــان مــــن حيــــث التكريــــر واإلظهــــار  لعــــب لغــــوي يرســــم خصوصــــية اخلطــــاب الشــــعري عنــــد فــــدوى

  .واإلخفاء من خالل التوازي والتقدمي والتأخري والوصف

ســـرت : راعنـــد نقـــاط بعينهـــا كلهـــا تكـــر  يوقفنـــاف -وحســـب املســـح اإلحصـــائي-ر االتكـــر فأمـــا 

وقد وقـع التكريـر هنـا علـى . )افترقنا(، ثم )ةنظر (ثم ) حدقت(ال أبصر، ثم ... وحدي، ثم ال أرى

  . لفظي والثاين معنويوجهني األول 

هـو مـدخل إىل مـا حتسـه وتضـيق بـه ذرعـا،  )1(يف بدايـة املقطـع األول  )سرت وحدي(: فقوهلـا

) سرت وحدي(وهو أيضا بداية تشبيه نفسي، محلها على تكرار حمموله على حنو أوضح، فجاء لفـظ 

ة تـدرج مـن عزيـز إىل مـا هـو أدىن، ، أوهلما افتقادها قلبا يهتز له قلبهـا، والثانيـ) 2(يف املقطع الثاين مرتني

  . ، ويف هذا تصوير باحلقيقة ملا أبدته نفسيا آنفا)وقع الخطو(وهو هنا 

، فهــو مــن عمــوم الصــورة القامتــة الــيت )3(بــالنفي يف املقطــع األول) ال أبصــر.. ىال أر (: وقوهلــا

يـق نـورا تسـتنري بـه حتملها بني جنبا�ا، فوحد�ا حجبت عنهـا الرؤيـة، خاصـة والشـاعرة جعلـت مـن الرف

لكــن رأيتــك : (.. ) 4(يف ظلمــة حيا�ــا، وهــو مــا يؤكــد قوهلــا يف املقطعــني الثالــث والرابــع  )بصــحبته(

فقـد عـادت ) غيـر أنـي أبصـرت روحـك تهتـز انعطافـا(و...) روحا يوقظ الشوق فـي مسـارب ذاتـي

فيه إثبـات ) 5(لتاسع والعاشر يف مطلع املقطعني ا )وافترقنا(: وقوهلا. إليها الروح، وانقشع غمام الظلمة

حقيقـــة الفـــراق ووقعـــه املـــؤمل يف ذا�ـــا أوال، وهـــو مـــا محلـــه املقطـــع التاســـع، بينمـــا مثـــل الفـــراق يف املقطـــع 

العاشر نقلة بني حالني؛ األوىل حب يف كتمـان أدى إىل الفشـل، والثانيـة حـب مكتنـز يف تصـريح، هـو 

  .على كل احتمالوهو مفتوح رد فعل ملا وقع، 

يـا (: وقوهلـا ،)حـدقت مقلتـاك فـي(: إن األمثلة املذكورة هي أمثلـة للتكـرار اللفظـي؛ ألن قوهلـا

على امتداد مقاطع اخلطاب،  )كم تلمست عمق عينيك فيه( : وقوهلا...) لعينيك، أي نفضة بعث

فـراق فيه تكرار معنوي تنوعت أساليبه ليعّرب عن النظر وتبادل اخللسات يف حلظات األنس، وعـن أمل ال

وشــدة وقعــه كلمــا الحــت الــذكرى يف حمســوس كــان بينهمــا، وهــو تكــرار يشــبه كثــريا االســتطراد حيــث 
                                                 

 .64دیوان، ص ال -1
 .64دیوان، ص ال -2
 .64دیوان، ص ال -3
 .65دیوان، ص ال  -4
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يقــدم يف كــل مــرة شــيئا جديــدا ينطلــق مــن نفــس الــدافع، فمــن التحــديق يف املقلتــني إىل وقــع النظــرة يف 

راق األعمـــاق، ومـــا تفتحـــه مـــن آفـــاق ســـحرية تستشـــرف �ـــا الـــذات عـــامل الغيـــب، قبـــل أن يفقـــدها الفـــ

التوازن، فيغيب األثر وتتبـدد اآلمـال، وال تعليـق علـى كـل مـا سـبق ذكـره إال أنـه تكـرار مفيـد، تتماسـك 

  . به لبنات النص وتستقيم

ويبـدو يف .  )1(فيها حمور خمرب بـهذف اللغوي، واخلطاب حيمل منه ومضات؛ و ـكرار احلـومن الت

  :ثالثة مواقع

ولنــا أن نتخيــل احملــذوف بــني لفظــي الفنــاء  )2()دطــل الهمــو ... طــل الفنــاء(: األول يف قوهلــا

وهـــو تنـــاقض يف ظلـــه يعـــيش . واهلمـــود، هـــي حلظـــات الفـــراق بـــني العـــاملني، رغبـــة يف البقـــاء وفنـــاء حمتـــوم

  . القارئ صورا جتوب خاطره، األوىل أن ترتك بال حتديد عن طريق احلذف

وقع يف آخـر البيـت ممـا يزيـد يف   وقد) 3(..)وال ما رأتا خلف وحدتي األبدية(: والثاين يف قوهلا

كثـــرة االنشـــغال؛ فالشـــاعرة جتهـــل مـــا نالـــه منهـــا بنظراتـــه، ومل خيربهـــا بـــذلك واحـــتفظ بـــه لنفســـه، ومـــا 

اســتطاعت أن تســأله عنــه، وانشــغلت مبــا تنقلــه عينهــا هلــا مــن وقــع لقائهمــا، وال جيتمعــان يف ظــل هــذا 

  . ى مدارج حب شامخاحلذف إال يف جتانسهما وتعدد لقاءا�ما وتوافقهما عل

وهــو أيضــا وقــع يف �ايــة البيــت، وحييــل  ،)4(..) وبعينــي أدمــع تتضــرم(.. : والثالــث يف قوهلــا

ملاذا ؟ وكيف ؟ وكـم ؟ فـإذا كـان السـؤال األول ملعرفـة العلـة؛ فإنـه علّـة غـري الفـراق، : على أسئلة وجيهة

صــرحت بــه لــه، وأدرك عمقــه ومــا  وذلــك ألنــه كــان بإمكا�ــا أن حتــافظ علــى حبهــا إىل جانبهــا لــو أ�ــا

فأل�ــا جعلــت مــن عينيهــا موقــدا نــارُه  ؛ وأمــا كيــف. أحدثــه فيهــا، والــدليل صــرختها يف البيتــني املــواليني

ـ ن دموُعها، ومبـا أن السـائل مـن جـنس الـدمع ال يشـتعل؛ فـإن دمعهـا حيـرتق احرتاقـا، فرتكـت  فراغـا ميكِّ

وأمــا الكــم فيحيــل علــى الفــرتة والــزمن وهــو . هــا احلــزينر هــذه الصــورة بأبعادهــا اجلماليــة ووقعمــن تصــوّ 

  .حيمل معىن االمتداد والطول، بدأ يف زمن مضى ويستمر
   

ورود اللفظ يف اخلطاب بعيدا عن مدلوله القدمي، مفرغـا مـن حممولـه  فمن خالل اإلظهاروأما  

ميــه يف ســياق لغــوي االجتمــاعي، حييــل علــى مــدلول فــرداين جديــد يلــح الشــاعر املبــدع علــى إبــرازه وتقد

                                                 
 .168، ص 3الشعر العربي الحدیث  :محمد بنیس: ینظر -1
 .65دیوان، ص ال -2
 .65دیوان، ص ال -3
 .68دیوان، ص ال -4
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 )1(خــــاص، يصــــنع لــــه تفــــردا واســــتثناًءً◌، مهــــا مــــن صــــميم اخلصيصــــة الثانويــــة بفعــــل عبورهــــا اخلصيصــــة

هــذا االنفصــال الــداليل املبــين علــى االنــزالق الــداليل ميحــو املعــىن املــوروث، ويفــرغ . األساســية املقصــاة

  : ظهار ثالثةاللفظ منه وميلؤه بتموج جديد، وقد ورد يف هذا اخلطاب من أمناط اإل

  : التوازي: األول-

والنحوية، ليظهر تعارض حيتوي  ةاثل البىن اإليقاعيمتوهو ما انبىن على تكرير مطلع البيت، و 

املشرتك بني البيتني، وهو شكل من الرتكيز على خاصية بذا�ا قد تكون حافزا يبعث املوضوع يف حد 

  : ذاته، كقوهلا

ـــــه(  ـــــي التي ـــــة العمـــــر ف ـــــاة الســـــحيق ســـــرت وحـــــدي فـــــي غرب ـــــه الحي   )2()المعمـــــى، تي

ـــــــــــد( ـــــــــــي الوحي ـــــــــــز صـــــــــــدى بقلب ـــــــــــه، ال قلـــــــــــب يهت ـــــــــــي التي   )ســـــــــــرت وحـــــــــــدي ف

  )3() علـــى المجهـــل المخـــوف البعيــــد يســـرت وحـــدي، ال وقـــع خطـــو ســــوى خطـــو (

 

ولـــذلك مت ) اإلحســـاس(لقـــد ســـبقت  اإلشـــارة إىل أن املقطعـــني األولـــني صـــورة لـــذات الشـــيء   

�مل فيه صورة عامتة ال شفافة تصنع سوادها الغربُة والتيُه، بينما إدراج البيت األول يف التمثيل، ألن ا

البيتان بعده حيمالن تكرارا للمطلـع ويتشـاكالن إيقاعـا وحنـوا مـع األول، ويرمسـان صـورة الوحـدة بـأكثر 

صور اجلالء والوضوح، فيكون املشرتك بينهما مجيعـا الفنـاء بعلـة االغـرتاب والتفـرد، ويكـون يف تعـارض 

. البيتني من خالل احلدثني اإلحساس وترصد السمع، ُمجَع بينهمـا للداللـة علـى احملمـول املتقـدمتقدمي 

  : وترنو الشاعرة بذلك إىل إظهار ما قبل اللقاء باعتماد تقنية التوازي، وحنوه قوهلا

  )4()وافترقنــــــا، ومــــــلء نفســــــي ـ لــــــو تــــــدري ـ أحاســــــيس هائمــــــات حيــــــارى(

ــــــــــــزل    وافترقنا، وبين كفي رسم ( ــــــــــــم ي ــــــــــــيم  ل   )5() كــــــــــــل زاد روحــــــــــــي المت

 

ا ينسـجمان إيقاعـا وحنـوا ويشـرتكان يف تكـرار املطلـع، وهـذا روح التـوازي وبنـاؤه، فالبيتان علـى تباعـدمه

وفيهما إخبار مشرتك عن إحساس هائم حائر، تعدَّد فصار مجعـا، وعـن رسـم تتخيلـه أمامهـا، فيكـون 

وله من أمل داخلي إىل وهم خـارجي وهـذا أيضـا اجلامع بينهما يف اإلخبار هو تصوير وقع الفراق يف حت

                                                 
، وحدیث التوازي أیضا عند محمد مفتاح في التشابھ واالختالف، المركز الثقافي العرب�ي، ال�دار 162، ص 3الشعر العربي الحدیث  :محمد بنیس -1

  .97، ص1996البیضاء، المغرب، الطبعة األولى،  
  .64، ص دیوانال -2
 .64دیوان، ص ال -3
 .67دیوان ، ص ال -4
 .68دیوان ، ص ال -5
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ويف حلظــة تأمــل، فــإن هــذا التــوازي ال يوجــد إال يف موضــعني . مــا دأبــت الشــاعرة علــى إظهــاره وبيانــه

  .اثنني؛ قبل اللقاء وبعد الفراق وكالمها زمن لليأس والشجن

  : التقديم والتأخير: الثاني-    

ليــة وتقــل االمسيــة، ليحصــل بالتعــدد التحــول والتغــري إن الــدأب يف العربيــة أن تتعــدد اجلمــل الفع    

، إال أن اخلطاب يصـنع طرحـا جديـدا، ويقـدم مزجيـا يكـاد يكـون متسـاويا بـني النمطـني )1(وقلة الثبات

وهـو مـا يتطلـب تقـدميا وتـأخريا للعناصـر . ني، بل حيدث وأن تكون إحدامها يف تركيـب األخـرىيالرتكيب

ولنتأمـل اخلطـاب علـى امتـداد . ل إظهـار اخلصيصـة والداللـة الثانويـة، وهو عامل من عوام)2(يف اجلملة

  :مقاطعه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
موض��وع االس�م عل��ى أن یثب��ت ب�ھ المعن��ى للش��يء م�ن غی��ر أن یقتض��ي تج�دده ش��یئا بع��د (مؤك��دا أن  174دالئ��ل اإلعج�از، ص: الجرج��اني: رینظ� -1

  ).وأما الفعل فموضوعھ على أنھ یقتضي تجدد المعنى المثبت تجدده شیئا بعد شيء... شيء
ویوج�ب تعلی�ل تل�ك العنای�ة ف�ي بن�اء الجمل�ة، تنظ�ر . ا بالعنای�ة واالھتم�ام، وھو یرجح أن یكون التقدیم لعناص�ر الجمل�ة مرھون�106السابق، ص - 2

  .  منھ 108ص
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يؤكــــد هــــذا املســــح اإلحصــــائي رغبــــة يف ذات الشــــاعرة لتثبيــــت وضــــع مــــن خــــالل االســــتعمال 

و اللغوي، ولذلك يكون ما مت تقدميـه مـن اجلمـل االمسيـة للتصـدر هـو مـن قبيـل تثبيـت احلـال، علـى حنـ

انتشــار امللــل والظــالم الــدفوق والوحشــة وانعــدام الصــاحب واخلليــل ومجــود احليــاة، وكلهــا يف مرحلــة مــا 

قبــل اللقــاء، ومــا بعــده رؤيــة ثاقبــة وتأمــل بلغــة العينــني واإلحســاس باجلمــال وســعادة القلــب، كمــا أن 

ل والتغـــري يف ، حيمـــل بـــذرة التحـــو )الخبـــر(تـــأخر اجلمـــل االمسيـــة، مـــع تقـــدمي االســـم فيهـــا علـــى الفعـــل 

الثبات، ومن ذلك آالم ختفيها املقلتني، وهلفة تسرها النفس وحياء حيجبها، وإعجـاب بـالغري ال يقـدر 

  . اللسان على التعبري عنه، فهو هوى مكبوت، ال يبقى إال أثرا بعد الفشل والتعثر

يــة وإذا كــان هــذا الثبــات علــى قدمــه غــري مرغــوب فيــه نســخت الشــاعرة تقــدميها للجمــل االمس

، علـى درب تغـري الواقـع، وعليـه )أصغ، تسمع(بتصديرها آخر اخلطاب بفعلني بصيغة األمر واملضارع 

فهـي تلعـب لعبـة التقـدمي والتـأخري لتثبـت مـا تثبـت، وحتـول مـا حتـّول، ليكتسـب اخلطـاب بـذلك رســالة 

  . نقد ذات طابع إبداعي فين

مـا تعـودت عليـه األمسـاع مـن ولعل هذا هو شكل مـن إظهـار مـا هـو كـائن وموجـود، علـى غـري 

الرتاكيب اللغوية اليت يسمح الطابع الشعري باستخدامها يف قالب أساسه حـر، كمـا هـو شـأن وظيفـة 

  . النعت
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 ): الصفة(النعت : الثالث -

، )1()إعـطاء بعد جـديد للكلمات تصبح معه خارج هيأتها المعتادة(تكمن وظيفة النعت يف

، وقـد مت حتديـد املسـار البالغـي )2(بيـة النحويـة إىل صـورة بالغيـةبـل تتحـول الصـفة مـن خاصـيتها الرتكي

وعليـــه؛ فـــإن اجلـــرد أفضـــى إىل وجـــود مخـــس وثالثـــني صـــفة تتـــوزع بنســـب خمتلفـــة،  .يف حتليـــل الرتاكيـــب

، وهــو مــا يؤكــد  % 02.85والصــفة شــبه اجلملــة  % 14.28والصــفة اجلملــة   % 82.85الصــفة املفــردة 

للصورة الكلية اليت حيملها اخلطاب، وهي الصورة اليت تبديها أشكال لغوية  كثافة الصور اجلزئية املركبة

  .واليت تكسب يف السياق معىن جديدا غري املعروف املعهود) األلفاظ(أساسها الوحدات املفردة 

                                                 
 .168، ص 3الشعر العربي الحدیث  :محمد بنیس -1
 .وما بعدھا 168بناء لغة الشعر، ص  :جون كوھین -2
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  : و لنتأمل اجلدول 

  النوع  الصفة  الموصوف  المقطع

  األول

  مفردة  -   املعمى -   التيه  - 

  مفردة -   لسحيق ا -   تيه احلياة  - 

  مجلة فعلية  -   يويف إليه طريقي  -   قصدا  - 

  مفردة  -   الدفوق  -   الظالم  - 

  مفردة  -   حميق-   رعب  - 

  الثاين
  مفردة  -   الوحيد  -   قليب  - 

  مفردة/مفردة  -   البعيد/ املخوف  -   ا�هل  - 

  الثالث
  مجلة فعلية  -   يوقظ الشوق يف مسارب ذايت  -   روحا  - 

  مفردة  -   اخلايب  -   وحي ر  - 

  الرابع
  مفردة  -   األبدية  -   وحديت  - 

  مفردة  -   علوية  -   رقة  - 

  .مفردة/مفردة/شبه مجلة/مفردة-   مبدع خالق/معجز السحر/عظيم -   حب  -   اخلامس

  السادس
  مفردة  -   العلية  -   اجلنان  - 

  مجلة فعلية  -   ميوج بني الوحي  -   أفقا - 

  مفردة  -    القدسية -   الرؤى - 

  السابع
  مفردة  -   احليية  -   هلفيت - 

  مفردة  -   السعيد  -   قليب  - 

  الثامن

  مفردة  -   العجالن  -   الزمن - 

  مفردة  -   ا�نون  -   اهلارب  - 

  مفردة/ مفردة  -   املرنح/ املفتون -   قليب /قليب - 

  مفردة  -   احلزين  -   الوداع  - 

  التاسع
  مفردة/ مفردة  -   ىحيار / هائمات  -   أحاسيس  - 

  مفردة  -   املكبوت  -   هواي  - 

  مفردة  -   املر -   وداعك  - 

  العاشر

  مجلة فعلية  -   مل يزل كل زاد روحي املتيم  -   رسم  - 

  مفردة  -   املتيم  -   روحي  - 

  مجلة فعلية  -   تتضرم  -   أدمع  - 

  مفردة  -   املكتم -   هواه  - 

  مفردة  -   مرمن  -   شعرا  - 
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ختصـيص وحتديـد دقيـق، فلـو افرتضـنا  )قصدا يـوفي إليـه طريقـي(: وهلا من املقطـع األولففي ق

ألدى اللفـــظ معنـــاه العـــادي، وجلرنــا رأســـا إىل القـــول ببحثهـــا عـــن طريـــق )قصـــدا(اقتصــار تعبريهـــا علـــى 

، )يــوفي إليــه طريقــي(: خــالص ولــيس األمــر بــذاك؛ إذ هــي تعــرف جيــدا مســلك طريقهــا بــدليل قوهلــا

وبــذلك فالقصــد هنــا لــيس . ل عنــدها هــو عتبــة النهايــة، والنــور الــذي تتقصــده يف ســريهاولكــن ا�هــو 

  .السبيل، بل هو الغاية، وليس أي غاية بل غاية طريقها من دون سائر اخللق

، فكــان يكفــي الســامع أن يتحســس )فــيض مــن الظــالم الــدفوق(: ويف قوهلــا يف املقطــع األول

كحال املاء، ) دفوقا(زادته عمقا وأبعدت يف املذهب، وجعلته  فيض الظالم، ويقلق من وقعه، إال أ�ا

ال لينتفع به الناس انتفاعهم باملاء وإمنا ليطغى طغيان الطوفان، وخيـرج الظـالم بـذلك مـن معـاين األنـس 

إىل معــىن اخلــوف والــذعر، بــل املمــات يف فضــاء واســع يتســع حنــو الضــيق، فكثــرة التــدفق ال تعــين دومــا 

  .  السياق هنا، ال تعين إال االمنحاء والذوبان والتحلل يف فناء وجوديبعث احلياة، إذ يف

لفـظ الـروح يعـين دومـا  )روحا يوقظ الشوق في مسارب ذاتـي(...: قوهلـا: ويف املقطع الثالث

يــــــوقظ (مبعـــــث احليـــــاة، وقــــــد أصـــــابته منــــــه يف هـــــذا البيـــــت �ــــــذا الشـــــكل التعبــــــريي، ولكنهـــــا زادت 

ل األول الــذي صــار باهتــا ال جيلــب إليــه نظــرا، بقــدر مــا جيلبــه مقرتنــا وهنــا تعــدت املــدلو  ،...)الشــوق

بتلك الزيادة فالروح موجودة قبله، ولكنه روح أخرى، روح احلب النائم الـذي اسـتيقظ بلقيـاه، وهـو مـا 

ألن شـعورها جعـل مـن روحهـا نـارا مخـد هليبهـا، ) ويـذري الرمـاد عـن روحـي الخـابي: (يتأكد يف قوهلـا

  .وفقدت حرار�ا، متكن منها الزوال، وهو معىن جديد وغطاها الرماد،

ـــة(...: ويف املقطـــع الرابـــع قوهلـــا وقـــد ُعلـــم ســـلفا أ�ـــا مل تعـــرف قبـــل لقـــاء  ...)وحـــدتي األبدي

وملـاذا  ؟ )األبديـة(: حبيبها غريه، فالوحدة بالنسبة إليها يف مرحلتها األوىل ال ختفى، فمـا جـدوى قوهلـا

  هذا الوصف؟ 

خمـــرج معقـــول، إال أن احلقيقـــة هـــي مـــا أكـــدها التحليـــل ســـلفا؛ فوحـــد�ا  قـــد يكـــون لـــذلك أي

األبديــة ال تعــين وحــد�ا قبــل اللقــاء كمــا يتبــادر إىل الــذهن، وإمنــا تعــين تواصــل وحــد�ا حــىت مــن بعــد 

ولـــذلك تتواصـــل . اللقـــاء؛ أل�ـــا حتكـــي قصـــة انتهـــت فصـــوهلا، وتســـرد أحـــداثها بعـــد أن متـــت التصـــفية

  .ائها حلبيبها، وذلك مؤشر لغوي من صميم اللعب احلر لألقوال الشعريةوحد�ا رغم حبها ولق

؛ فأمــا اجلنـــان العليـــة )الـــرؤى القدســـية(: وقوهلــا )الجنـــان العليـــة(: ويف املقطــع الســـادس قوهلــا

فمعلوم أ�ا ال تدرك يف الدنيا، وإمنا هي مثرة العمـل الصـاحل يـوم احلسـاب، إال أن الشـاعرة بفعـل اللقـاء 
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امل الناس هذا، ودخلت عاملا أخرويا ال مست فيـه مـا ال تدركـه األبصـار يف دنيانـا، وهـو خرجت من ع

  .املعىن الذي عقدت العزم على اإلحياء به من خالل إدراج النعت بعد منعوته

، فهـــو توجيـــه حنـــو حقيقـــة معلومـــة عنـــد الكـــل، إال أن صـــفتها )الـــرؤى القدســـية(: وأمـــا قوهلـــا

دس الذي هو صفة خلاصة خلق اهللا من األنبيـاء والرسـل، وبـذلك تـرتاءى القدسية تصبغها بطابعها املق

نفسها وقد بلغت درجة عليا من الصفاء والنقاء سببها نظرة من خليلها أحيتها، وقـد كانـت العـادة أن 

تـذبل نفــس الشــاعر مــن نظـرة احلبيــب، أو تصــاب بــألوان األرق النفسـي، وبــني املــوقفني جمــال اخــتالف 

  . دظاهر ومدلول جدي

، كيـف جتتمـع هلفـة مـع حيـاء؟ إن هلفتهـا حممولـة يف )لهفتـي الحييـة(: ويف املقطع السابع قوهلـا

طيات ذا�ا، وهي دافعها القوي للقاء خليلها وحمادثته، وهي هلفـة ال خيلـو منهـا جـوف حمـب، كمـا أن 

ة، هلفـًة حييـًة، احلياء ال خيفى يف مدلوله عن أحد، غري أّن اجتماعهما يف سياق واحـد جيعـل مـن اللهفـ

وهو األمر اجلديد الذي تـدفع بـه الشـاعرة إىل سـطح خطا�ـا؛ فـاملعلوم أّن املتلهـف منـدفع دومـا، بينمـا 

ليكون االستنتاج أن خليلها كان مـن املفـروض أن يكـون . اندفاع هلفتها حيدُّه حياؤها، فال يكاد يظهر

حقيقـة إحساسـها حنـوه كمـا أدركتـه هـي،  مثلها، له قدرة على اخـرتاق ذا�ـا كمـا اخرتقـت ذاتـه، ويـدرك

ولــو أنــه كــان لــه ذلــك ملــا مت فــراق بينهمــا، كمــا حتيــل هــذه الصــفة علــى ذاتــني يف جــوف واحــد، األوىل 

  . متلهفة مندفعة والثانية ذات حياء ووقار، وبينهما غابت الشاعرة وطواها السكون

 )قلبـي المفتـون(: يف قوهلـاواقف عدة بذات التقنية، كمـا مبهذه الفكرة لقد جسدت الشاعرة 

يف  )هـواه المكـتم(يف املقطـع التاسـع، و )هـواي المكبـوت(و )قلبي المستطارا(، و)قلبي المرنح(و

املقطـع العاشــر، فالظـاهر أ�ــا جعلـت مــن جوفهـا مكانــا يتسـع لــذاتني تتصـارعان، فقــدت يف صــراعهما 

حيـــث جتســـدت خملوقـــات بـــذا�ا  معانيهـــا األوليـــة يف ســـياقها احلـــايل، )هـــواهو هـــوايو قلبـــي(: ألفـــاظ

؛ فالســــعادة )المكـــتم، والمكبـــوت، والممـــزق، والمــــرنح، والمفتـــونو الســـعيد(: جـــاءت صـــفا�ا

ص بقلــب اإلنســان وذاتــه حبيــث ال يبــدو هلــا علــى توالتمــزق وغريهــا مــن هــذه الصــفات ال ختــوالفتــون 

اآلخـر مبـا حيمـل علـى الوجه أثر، وعليه، فالشاعرة حصرت هذا الوصف على بعض ذا�ـا دون  تقاطيع

  . فهم صراع ذا�ا

يف املقطــع الثــامن، فــال يعقــل أن نتصــور  )الهــارب المجنــون(و )الــزمن العجــالن(: وأمــا قوهلــا

وإمنــا الــبطء والســرعة يتزامنــان مــع . زمنــا بطيئــا يف صــورته الفيزيائيــة، كمــا أنــه ال يعقــل تصــور زمــن ســريع
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وقا�ـــا إلطالـــة اللقـــاء قويـــا، زادت ســـرعة الـــزمن بـــل اإلحســـاس والشـــعور ويتناســـبان معهمـــا، وملـــا كـــان ت

تعجـــل وراح يهـــذي يف كـــل اجتـــاه، كمـــا يفعـــل ا�نـــون يف حركتـــه غـــري املهتديـــة، وهـــو بـــذلك قـــد حتـــول 

  .شخصية متارس ضغطها على الشاعرة وهو املدلول اجلديد الناتج عن إحلاق النعت باملنعوت

، لعل املدرك املعلـوم أن اإلحسـاس باهليـام )أحاسيس هائمات حيارى(: وهلا يف املقطع التاسع

واحلـــرية مـــن لـــوازم اإلنســـان ومـــن شـــا�ه مـــن الكائنـــات احليـــة، وهـــي هنـــا مجعـــت بـــني املفهـــومني لينـــتج 

االعتقـاد اجلـازم بـأن شــعورها هـو إحسـاس يهــيم وحيـري كمـا حيــري اإلنسـان ويهـيم ليتأكــد مـن أ�ـا حتملــه 

هـذه األشـياء الوظـائف بـداخل ذا�ـا يف أزمنـة خمتلفـة، ينتفـي  بني جنبا�ا، ويلعب التحول دوره لتتبادل

  .!معها االنفراد ويتجسد معها التعدد يف مشهد ال يبدي إال ذاتا واحدة 

فـإن املـألوف عنـد النـاس أن تكـون الـدموع  ..)أدمع تتضرم(... : وأما قوهلا يف املقطع العاشـر

ان جعلـت الـدمع يشـتعل ذاتيـا يف موقـد هـو حارقة بفعل وقعها املتناسب مع احلدث، لكن فـدوى طوقـ

ولعل الشـعور املرهـف يـدرك بطبيعتـه وسـر تركيبـه وقـع اللفـظ بـني . عيناها ملا حتتويه النفس وتنطبق عليه

دمــوع األســى لــنفس كئيبــة، وبــني دمــوع تتضــرم حزنــا علــى فــراق عزيــز مل يبــق لــه مــن أثــر غــري رســم بــني  

  . كفي  خليله

هو إخبار عن حدث ماض، فيه سـرد وحكـي تصـف " من األعماق"هلذا تبني أن اإلخبار يف 

  .  فيه حاهلا مبا ينشئ البنية السردية
 




