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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 الرابع

ولعّل في استدعاء الماضي الغابر ىذا إيعاز إيحائي إلى أّن الغرباء في األصل ىو الييود 
الغاصبون الذين عاقب اهلل أسالفيم بمصير التيو، فكأّن الشاعر يريد القول إّن أولئك أجدر 

بيذا المصير وليس أىل فمسطين، وعميو يمكن الذىاب إلى أّن بنية الحّيز في ىذا المقام بنية 
نفسية في المقام األول واألخير، وقد تفاعمت إلى حّد كبير مع الموقف الشعري وخدمت 

 .مقصدية الخطاب من خالل الدالالت الخفية التي حاولت استنطاقيا

   إن أبرز ما يمّيز البنية الزمنية ليذا الخطاب الشعري ىو ذلك التوالي القائم بين حدثين 
حدث يصّور المحنة العصيبة وآخر يصّور النشوة : متقابمين مختمفين جريا في الوقت نفسو

التي غدت إحالة زمنية " يوم"وقد تجّسد ىذا التزامن من خالل تكرار كممة . الخبيثة الماكرة
واقع الغربة : الزمت نّص القصيدة خمس مرات، لتحدث تمايزا واضحا بين واقعين متصارعين

وقد يكون في ىذا التكرار تأكيد عمى أّن ىذين الحدثين .وواقع التمّذذ بالعودة المزعومة
 .متالزمين يستدعي أحدىما اآلخر

  واتصال األمد بمحنة الضياع والتيو اقتضت أن تتقاطع البنية الزمنية مع البنية المكانية من 
خالل اإلشارة الرمزية إلى حدث التيو بأرض سيناء الذي كان عقابا إلييا سّمط عمى الييود، 
قّدرت مّدتو بأربعين عاما، ولكن بالنسبة إلى أىل فمسطين تعّذر التقدير ألّن المدة ظّمت وال 

تزال مجيولة في ضمير الغيب، وىو ما دعا الشاعر ألن يختم القصيدة بصرخة انفرجت عن 
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الذي انسجم " !و حتام سنبقى تائهين وسنبقى غرباء؟... فإلى أين؟" : ىذا التساؤل المحّير
استفيام داّل عمى المكان، وحتام مركب استفيامي داّل " أين"مع ذلك التقاطع الزمكاني ألّن 

 . عمى الغاية الزمنية

   وأىّم ما يسم البنية اإليقاعية ليذا الخطاب الشعري الذي ينتسب إلى شعر التفعيمة اطراد 
 :عمى أبياتو جميعيا مع التغّيرات العروضية المتنوعة التي طرأت عمييا" فاعالتن"تفعيمة 

        وبكينا يوم غّنى اآلخرون

///      0/0/0//0/0/0//00 

 َفْاِعاَلْن/ َفاِعاَلُتْن /       َفِعاَلُتْن 

 ولجأنا لمسماء      

///      0/0/0//0/0 

 فاعالتن/       فعالتن 

 يوم أزرى بالسماء اآلخرون      

     /0//0/0/0//0/0/0//00 

 فاعالن/ فاعالتن/      فاعالتن

َمِل في حقل البحور الشعرية العمودية  ىذا النمط من التفعيالت العروضية يشّكل بحر الرَّ
 .رمل األبحر ترويو الثقات  فاعالتن فاعالتن فاعالتن: ووزنو ىو

َمِل لسرعة النطق بو، فالرمل في أصل االشتقاق الّمغوي يفيد اإلسراع في     وسّمي بالرَّ
" ابن رشيق القيرواني"فيو، كما نقل " فاعالتن"المشي، وىذه السرعة متأتية من تتابع تفعيمة 

ألّنو شبو برَمل الحصير لضّم بعضو إلى بعض، والرَمل مثمما يشير " رمال"سّماه " الخميل"أّن 
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وبذلك نجده ينسجم . بحر الرّقة فيجود نظمو في األحزان واألفراح" سميم البستاني"إليو 
والمواقف االنفعالية الوجدانية، حيث تمين القرائح وترّق مبتعدة عن الحّدة والثورة والغضب، 

ذا كان العروضيون . وىو ما ينسحب إلى حّد كبير عمى ىذه القصيدة التي تطفح أحزانا وا 
يحّددون ضروبا عّدة لبحر الرمل، فإّننا يمكن أن نقّرر بأن ىذا الخطاب الشعري تنطبق عميو 

 .فاعالتن فاعالتن فاعمن     فاعالتن فاعالتن فاعالن: تفعيالت النوع اآلتي

 .يا أنين الناي ىل أنت سوى    زفرة المحزون في دنيا العذاب: ومنو قول الشاعر

 .قسما بالنازالت الماحقات   والدماء الزاكّيات الطاىرات": مفدي زكرياء"وقول 

ورد عمى  (أي التفعيمة األخيرة منو )  ويختمف ىذا النوع عن األنواع األخرى في أّن ضربو
 .وزن فاعالن

ما نمحظو فيما يتعّمق بالبنية العروضية ىو أّن تفعيالت بحر الرَمل ىنا طرأت عمييا بعض 
الجوازات الشعرية وتحديدا ما يصطمح عميو بزحاف الخبن، أي حذف الساكن من تفعيمة 

 ، وىذا في نحو "فعالتن"لتصير " فاعالتن"

 وحممنا-   وألّنا -     ولجأنا –وبكينا 

///0/0/// -0/0///  -0/0/// -0/0 

بالرغم من أّن قصيدة الشعر الحّر ال تتقّيد بقافية عمى عكس الشعر العمودي، إاّل أن قافية 
 :ىذا الخطاب الشعري تكاد تكون بارزة من خالل نمطين اثنين تقريبا

عمى امتداد القصيدة نحو ست " اآلخرون"يظير من خالل تكرار الالزمة : النمط األّول- 
مّرات لتحدث تناغما إيقاعيا شعريا موحيا بالحزن والفجيعة رجع أنين ينبعث من أعماق 

 .نفوس يائسة نخرتيا الغربة
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ذا كانت القافية في عرف العروضيين تتحّدد من المقطع الذي يضّم آخر ساكنين في البيت  وا 
وما بينيما من متحّرك مع حركة ما قبل الساكن األول منيم، فإّنيا تتشّكل ىنا من المقطع 

ولو حاولنا استبطان الجذر الّمغوي ليذا المقطع لوجدناه مصادفة يقرأ عكسيا عمى . "رون"
وكأّن الشاعر في غمرة اليأس والقنوط والكآبة يصدر بطريقة ال شعورية ". نور"ىذه الصيغة 

منو عن أمل بعيد خفي نوره، واحتجب في ظّل واقع قاتم، ولكن ىذا النور يمح عمى االنسياب 
: حتى بين شظايا الكممات الدالة عمى اآلخرين الغاصبين، وذلك مصداقا لقولو تعالى

. التوبة)." يريدون أن يطفئوا نور اهلل بأفواههم ويأبى اهلل إّّل أن يتّم نوره ولو كره الكافرون"
 (.32اآلية

   وحرف روي ىذه القافية ىو النون، وىذا الحرف يعّده العروضيون من األصوات العذبة 
ويضطمع ىذا الروي بداللة  (...كالباء والدال والراء والالم )الجميمة ذات القيمة الفنية موسيقيا

ىامشية تعين عمى اكتناه مقصدية الخطاب، ألّنو من األصوات المجيورة التي ييتّز معيا 
 . الوتران الصوتيان و تتفّعل معو نبرة األنين

فسنستقرئو من خالل اّطراد نسق إيقاعي آخر تحّدد في أّما النمط الثاني من القافية    
ولئن كان النمط األول من القافية قد اقترن بكممات تشير  (.غرباء- ضعفاء- السماء):نحو

إلى المحتّمين الغاصبين، فإّن ىذا النمط ارتبط بكممات تحيل إلى موقف يّتصل بأىل فمسطين 
وبالتالي يمكن تحديد . الذين لجأوا إلى السماء بعد أن ضعفت شوكتيم وذاقوا مصير الغربة

تكّرر دون  (باء)وما يمكن مالحظتو ىنا أن المقطع. (باء- فاء- ماء): القافية في المقاطع
التي ختمت بيا القصيدة، مّما  (غرباء)المقطعين اآلخرين ثالث مّرات، وقد اجتزئ من كممة 

 .يفّسر بأن تكراره لم يكن اعتباطيا، ألن الفضاء الشعري تأّسس في مجممو عمى مفيوم الغربة

  ولو تمعّنا في مالحظة النمط األول ألمكن استخالص المالحظة نفسيا، إذ أن القراءة 
بمعنى رجع وعاد، والعودة مقولة تقابل مقولة الغربة  (آب)العكسية ليذا المقطع تصير

ن أقّر لسانو بغربتو، إاّل أنو  وتطابقيا، مّما يجعمنا أمام تخريج مفاده أن الشاعر، حتى وا 
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مسكون في وعيو كسائر أىل فمسطين بياجس العودة واإلياب بالرغم من واقع الغربة 
 .  المفروض باإلكراه

بحكم موقع مخرجو الحنجري، أو كما أطمق عميو " اليمزة"  حتى روي ىذه القافية وىو 
القدماء أقصى الحمق، استعصى خروجو منو، وكأّنو لم يتقّبل واقع الضياع والتيو ىذا ولم 

ثّم إّن اليمزة في الواقع الصوتي تحدث . يسغو إطالقا، فتعّذر عمى الحركة وتمّنع وبقي ساكنا
جّراء غمق محكم لموترين الصوتيين، يحبس اليواء الخارج من الرئتين ثّم يفرج عنو فيخرج 

فجأة مسّببا انفجارا نسمع منو صوت اليمزة، وفي ىذا داللة عمى أّن صوت الروي خرج ىنا 
عمى مضض مّما يجعمنا نقّرر بأن الشاعر وّفق إلى انتقاء إيقاع قصيدتو قافية ورويا بما 

 .يخدم بالغة الخطاب

   

 

     


