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 .تطبيقات في مقياس مقاربات نقدية معاصرة

 .1الفوج . نقد ومناهج: تخّصص. السنة الثانية 

 .سامية عميوات: إعداد الدكتورة

 

 .لسميح القاسم" غرباء"تابع لتحميل قصيدة :  التطبيق الثالث

  إّن الصورة الفنية في ىذه القصيدة تذكي البعد الدرامي وتزيده أكثر وضوحا، حّتى نخالو 
شاخصا لمعيان بأبعاده وألوانو، فالمعاناة الشديدة المترتبة عن غربة اإلنسان الفمسطيني وما 

ليا من وقع مؤلم عمى نفسيتو جعمت من الشاعر يصورىا كأنيا جرح ال يندمل أصاب جسدا 
فيو ال يزال ينزف دما، وكان لزاما أن تصحبو ىذه المعاناة حيث ما ارتحل وتقاسمو غربتو 

لى أفق : "المريرة، والوجية الوحيدة التي ستحتضنيم حتما ىي القدر الذي كّنى عنو بقولو وا 
 .ألن القدر محجوب عّنا خمف ىذا األفق الغيبي المجيول" وراء الغيب يدعونا

    لقد كان ىذا الرحيل في أفظع صوره وأشنعيا، إذ أّدى إلى شتات أىل فمسطين وتشرذميم 
بعد أن فقدوا الوطن الذي كان ليم أبا حانيا إليو ينتسبون، وأّما لطالما أمدتيم بالعطف 

والرعاية، حتى غدا شأنيم كاليتامى وىو ما أوضحو الشاعر من قبيل االستعارة التصريحية 
 .حيث استعار حال اليتم لحال فقد الوطن، (رحمنا شرذمات من يتامى)

الجرح )   أبرز ما نمحظو أّن ىذه الصور استمدت مشاىدىا من عمق مأساوي مرير 
يتناسب وحال الموقف الشعوري المييمن مّما  (...الدامي، الضياع القاتم، التشرذم، اليتم

يدل عمى نضج التجربة الشعرية وتمّرسيا، ألّن المقام مقام بكاء وحزن وأسى ناجم عن 
 .مصير التيجير والغربة التي فرضت عمى أىل فمسطين عنوة
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   ويعّد االحتفاء بانتقاء األلوان أىّم ما يمّيز النسق التصويري وىو األمر الذي اّطرد في ىذا 
ن كّنا ال نقع عمى ذكر ليا فإّننا نستشعر إيحاءاتيا من خالل كممتي  الخطاب، فحتى وا 

تحيل عمى الّمون األحمر، وىو لون الغضب والثورة " الدامي"، فمفظة "قاتم"و" دامي"
تشير إلى األسود " القاتم"ولفظة . والتضحية، كما أّنو رمز االستشياد في سبيل مبدأ أو دين

وحسبنا اجتماع ىذين الّمونين ىاىنا في تناسق . الحالك وىو لون الكآبة والتشاؤم والمآسي
بديع لمداللة عمى أن الصورة الفنية متكاممة ومنسجمة مع مقصدية الخطاب، ألّن كاّل من 

 .المونين لو مالو من قيم إيحائية داّلة عمى فداحة الخطب وىولو

   يرتبط مفيوم الغربة بداىة بالحّيز إذ أّنو يحيل عمى انفصال عن مكان مألوف واتصال 
بمكان آخر جديد، وىو ما ينسحب إلى حّد بعيد عمى ىذا الخطاب الشعري، ولكن بقدر ما 

كان ىذا التحّول المكاني حّسيا ماّديا فإّنو نفسي أيضا، فالمواقف االنفعالية التي راحت 
تتكّشف عنيا زفرات الشاعر المحتواة في زفرات أىل فمسطين تشير إلى تمك الغربة النفسية 

ن قّدر لمكثير منيم أّنيم لم يبرحوا الوطن مطمقا، إاّل أّنيم  التي وجدىا ىؤالء حتى وا 
يستشعرون مرارة ىذه الغربة كغيرىم ممن احتضنيم مصير الشتات والنفي والطرد، وذلك باد 

رحمنا، لجأنا لمسماء، طوينا في ضياع، بقينا  ): من خالل الممفوظات الشعرية اآلتية
وعن أىمية اعتبار سيكولوجية التشكيل المكاني في الشعر  (...غرباء، حتام سنبقى تائهين

يرى عز الدين إسماعيل أّنو ينبغي أن ننظر إلى الصورة الشعرية ال عمى أّنيا تمّثل المكان 
 .المقيس بل المكان النفسي، ولعّمو يقصد بالمكان المقيس المكان الفيزيائي

 :  وتستوقفنا في ىذا الخطاب ثالث بنيات مكانية

لم يدّل . ولجأنا لمسماء يوم أزرى بالسماء اآلخرون:  لنتأّمل قول الشاعر:البنية األولى
ذكر السماء ىنا عمى مجّرد الحّيز المادي بوصفو أحد عناصر الكون المدركة بالحّس، بقدر 
ما ارتبط بموقف الصالة والدعاء والبكاء، وىو موقف روحي نابع من شعور بالضيم واليوان 

والضياع، فالسماء ىنا ضرب من التعبير المجازي المرسل ألن المعنى الحقيقي ىو اهلل 
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تبارك وتعالى الذي يمجأ إليو الناس بمقتضى اتصال روحي غيبي قصد التضرع بالدعاء 
عراض . والصالة وفي المقابل كانت السماء بنفس المنظور الذي ذكرنا محّل إزراء وتيوين وا 

شنيع من قبل الييود الغاصبين، ألّن ذلك من جممة الخصال المذمومة والطباع المستيجنة 
التي تجّذرت فييم بعد أن تناقموىا عن أسالفيم الذين أعرضوا عن شرائع رّبيم وحدوده بعدما 

 .تبّين ليم الحق، ولم يتوّرعوا في إلحاق المآسي باآلخرين

لى أفق وراء الغيب يدعونا: و نستقرئيا من خالل قول الشاعر: البنية الثانية . رحمنا.. وا 
تحيل ىذه البنية المكانية إلى مفيوم إيماني معنوي وىو القدر الذي يوّجو مصائر الناس 

فرادى وجماعات وفق الوجية التي يرتضييا، ولكّن الشاعر شّخص ىذا المفيوم تشخيصا 
غير منظور بالحّس ولكن مدرك " يوتوبي"، إنو حّيز "إلى أفق وراء الغيب" مكانيا بقولو 

بالعقل وكأن الشاعر ىنا بصدد البحث عن معادل موضوعي يعّوض بو ما فقده وسائر أمتو 
من مكان حّسي ومعنوي معا وما ينطوي عميو من دالالت وقيم تّتصل بالماضي واليوية 

ولعّل يسعى من خالل ىذا التعويض إلى التنفيس عن اليموم . واالستقرار واألمن وغيرىا
والمآسي التي احترق بيا وجدانو، لذلك نجد المفجوعين غالبا ما يموذون بالقدر لعّميم يخّففون 

 .من آالميم ويجدون فيو ما يعّزي نفوسيم ويسّمييا

وتشير التي " سنوات التيه في سيناء": فتتحّدد من خالل قولو: البنية المكانية الثالثة    أّما 
حّددت بدّقة جغرافية الحّيز الموجود بصحراء مصر إلى ماض بعيد ذاق فيو أسالف ىؤالء 
الغاصبين مصير التيو، وىي إشارة ألمح إلييا القرآن الكريم وصّورىا بقوة وصرامة ووضوح، 

قال فإّنها محّرمة عميهم أربعين سنة يتيهون في األرض فال تأس :"حيث قال اهلل عّز وجلّ 
 (.28اآلية . المائدة)."عمى القوم الفاسقين

 


