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توظيف الشاعر  ةيسعى هذا املقال ٕاىل تبيان كيفي

املعارص لٔالدوات الفنية املؤثرة يف العمل أالديب، 

حيث حاولنا اسـتنباط الصورة الشعرية يف القصائد 

السـياسـية لزنار قباين، واختذh من حضورها 

متثل يف تراسل احلواس والتجسـمي السـمييايئ امل 

 .معارصاالتضاد تشكيال شعرs والتكثيف و 

: Résumé 

Cet article vise à démontrer la 

manière dont les outils 

artistiques ont été exploités par 

le poète contemporain Nizar 

Qabani. Nous tenterons de 

dégager l’image poétique  

utilisée dans les poèmes 

politiques de ce dernier. 

 Cette sémiotique sera étudiée à 

travers le dialogue des sens, la 

concrétisation et l’antonymie 

comme étant une forme 

poétique contemporaine.  
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        : : : : ددددــــمتهيمتهيمتهيمتهي

        ::::لنقدية املعارصةلنقدية املعارصةلنقدية املعارصةلنقدية املعارصةالشعرية يف ا�راسات أالدبية واالشعرية يف ا�راسات أالدبية واالشعرية يف ا�راسات أالدبية واالشعرية يف ا�راسات أالدبية وا    ةةةةمفهوم الصورمفهوم الصورمفهوم الصورمفهوم الصور
يعد موضوع الصورة الشعرية ٔاحد املواضيع الواسعة، اليت hلت اه�م الباحثني وا�ارسني 
منذ القدمي، حيث واصل هذا �ه�م سريه حنو ا�رس النقدي املعارص، ا�ي تغدو فيه 

عد الصورة الشعرية من ٔامه أالدوات الفنية املؤثرة يف تأليف العمل أالديب، حفضورها ي
فبفضلها حيقق الشعر عنرص "عنرصا جامليا يفصل وميزي بني لغة الشعر ولغة النرث، 
  )1( ".السحر، ملا حيدثه يف القارئ من تأثري واجنذاب مغناطييس

وعىل هذا أالساس، فٕان الشاعر املعارص جنده يعمتد علهيا يف تشكيالته الشعرية ليحسن 
 عىل خالصة جتاربه الشعرية، ملا حتم من من هيئهتا امجلالية، فيجعل مهنا مؤرشا د�

دالالت ومضامني رمزية ٔايقونية تتطابق ؤافاكره وانفعاالته ؤاحاسيسه، اليت ينقلها للقارئ 
يف لوحة ¹مية تتسم بلغة فنية ذات طابع جاميل ال يعرف احلدود واحلواجز، مما يضفي 

  .ذهنه انطباعا شعرs مجيال عىل القصيدة بريقا صورs ساحرا، يسحر املتلقي ويرمس يف
  ٕاىل بناء شعرية قصائده" نزار"معد  قمن هذا املنطل

الصوغ "عىل نغم إالبداع وسـنفونية �بتاكر، جاعال من الصورة الشعرية ذ¿  - هذه-
اللساين اÃصوص ا�ي بواسطته جيري متثل املعاين جديدا ومبتكرا، مما حييلها ٕاىل صورة 

املمتزي واملتفرد، هو يف حقيقة أالمر عدول عن صيغ ٕاحالية من مرئية معربة وذ¿ الصوغ 
، حييلنا هذا )2("القول ٕاىل صيغ ٕاحيائية تأخذ مّدsهتا التعبريية يف تضاعيف اخلطاب أالديب

القول ٔان مفهوم الصورة الشعرية مل يعد مقترصا عىل اجلانب البالغي، بل اتسع املفهوم 
اعر احلدايث وتفرده يف صوغ إالحياء، وامتالكه لرؤية ؤاصبحت الصورة دليال عىل نبوغ الش

  .خاصة تنري جوهر العامل، وتعمل عىل تأسيس وجود جديد
أالربع اليت  –قد جّسد قصائده السـياسـية " نزار قباين"من خالل ما سـبق، نصل ٕاىل ٔان 

موضوع الصورة الشعرية، حىت زاد شعره عراقة يف شاعريته، ويه تأخذ  –نشـتغل علهيا 
الرمس شعر : د الشعر ٕاىل لقاء صنوه العريق فن الرمس، ومل يكن من املبالغة ٔان يقالبي
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لنفسه ٔاجنحة " نزار" ، هبذه احليوية، وهبذه احلركة صنع )3(صامت، والشعر تصوير hطق
حيلق هبا يف عامله اجلديد املبتكر، عامل الصورة الشعرية، وبعد فٕان النتيجة املتوصل ٕالهيا، 

  .ية اع�د الصورة الفنية، بوصفها معيارا سلÛ يف ا�راسات أالدبية والنقديةتؤول ٕاىل ٔامه 
        ::::سامت الصورة الشعرية من املنظور السـمييايئسامت الصورة الشعرية من املنظور السـمييايئسامت الصورة الشعرية من املنظور السـمييايئسامت الصورة الشعرية من املنظور السـمييايئ    - - - - 
        ::::الصورة الشعرية وسـميياء تراسل احلواسالصورة الشعرية وسـميياء تراسل احلواسالصورة الشعرية وسـميياء تراسل احلواسالصورة الشعرية وسـميياء تراسل احلواس    - - - - 1111

ٕان تراسل احلواس من املقوالت السـمييائية اليت قامت علهيا الصورة الشعرية احلداثية يف 
ٔان يكسب قصائده ٕاحياءات شعرية خصبة " نزار"، من خاللها اسـتطاع بناء �سـتعارات

ارتباطها الوثيق بنسج التجربة ا�اخيل، وقياÝا " وفاع#، �ا تشغل الصورة الشعرية لـ
àكام ٔان )4("بدور فعال يف تنفيذ ٔافعال التجربة وحتقيق منجزاهتا عىل الصعيد اخلار ،

دالالت جديدة، تنكشف سـمييائيهتا عن طريق  تراسل احلواس يعني الشاعر عىل توليد
التعبري عن وقع هذه أالشـياء عىل نفسه، وقدرته عىل تصويرها يف صور بديعة مؤثرة، تدعو 
ٕاىل التأمل والتفكري ملعرفة العالقة اليت تربط جزئيات العمل الفين، وبني إالحياء الناجت عن 

  .)5(نقل وقع أالشـياء عىل النفستبادر وصف مدراكت احلوا س، ومن مث يسـتطيع الشاعر 
التعامل مع املوضوعات، "وبذ¿ يكون طابع سـميياء احلس للصورة مبدٔا ٔاساسـّيا؛ ٔالن

èعتبار هذه العالقة ٔامدت الشعراء èسـتعارات وجمازات مبتكرة جديدة، ومنحت الفرصة 
للخيال لينطلق معربا عن مشاعر الشاعر وتصوراته دون ٔان يتقيد èلواقع، وخيضع 

  .)6("للعقل
حكرا عىل اëاز القدمي ا�ي " نزار قباين"عىل هذا أالساس مل تعد الصورة الشعرية عند 

يعمتد عىل التشبيه و�سـتعارة منطلقا ٔاساسـيا í، وٕامنا ٔاصبحت تركيبا عالماتيا معقدا، 

من كون وفضاء يتفاعل فيه عامل أالفاكر بعامل احملسوسات، نظرا ملا ختلقه هذه الوسـي# الفنية 
  .شعري يدل عىل فرادة ٔاسلوب الشاعر، و يؤرش ٕاىل املالمح السـمييائية املمزية لشعره

والصورة يه نتاج نفيس عاطفي جييش بروح الشاعر، فيستنجد مبخيلته اخلالقة، لريمس 
 íلنا صورا نعيشها معه بقلوبنا وعقولنا، فلنتأمل كيف يصور لنا الشاعر حاسة ا�وق يف قو

  ":وامش عىل دفرت النكسةه"من قصيدة 
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   ماحلة يف مفنا القصائد 
  ماحلة ضفائر النساء

  )7(والليل وأالسـتار واملقاعد    
  :مث يقول

  )8( ...ماحلة ٔامامنا أالشـياء  
يزناح عن منطقه احليس حني يضاف ٕاىل ا�وال اëازية ) ماحلة(ٕان ا�ال ا�ويق 

، ٕاال ٔان )يف مفنا، أالشـياء(حليس يف قوí ، لكن يعود ٕاىل فضائه ا)القصائد، ضفائر النساء(
النتيجة الصورية اليت يمتخض عهنا التشكيل الصوري حتيل عىل منطق صوري حّيس 
تبينه سـمييائية ا�وق يف بناء الصورة، وذ¿ èسـتحضار الشاعر لصفة امللوحة، ملوحة 

مألوفية اللفظ، ال جزالته واسـتقامته، ويف هذا جتاوز لعمود الشعر عن طريق ختطي 
التوظيف املنطقي للحواس، و�نتقال به ٕاىل عامل سـمييايئ جيعل لٔالشـياء عالمات تدل 

  .علهيا
وليس ببعيد عن هذا السـياق، جيمع الشاعر بني املدرك احليس واملدرك املعنوي قوí يف 

  ":املهرولون" قصيدة 
  ..وهبوh وطنا ٔاصغر من حبة مقح      

  وطنا نبلعه من غري ماء 
  )9( !!أالسربين كحبوب

حدوث الطمأنينة ) وهبوh وطنا(يف البداية يتوقع القارئ من خالل قول الشاعر 
و�سـتقرار وأالمن، لكن رسعان ما يقلّب الصورة، ويكرس ٔافق ذ¿ التوقع ٕاىل نقيضه 
حمد	 تأثريا مفاجئا ومدهشا، مفا الهبة أالمريكية سوى وطن ٔاصغر من حبة القمح، مث لزييد 

حيث يتحقق يف هذه ) نبلعه من غري ماء(املأساوية ٔاكرث تأكيدا يردف ذ¿ بقوí احلا� 
مكركب ذهين معنوي، فتنتج صورة ) الوطن(مكدرك ذويق، و) البلع(الصورة امجلع بني 

  . ختييلية، يه يف احلقيقة عالمة عىل �سـتالب والهنب
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عالمات عدة عن هاالت  يف امجلع احلوايس تراسال يف التعبري شلك" نزار"هذا وقد ٔاخذ 
احلزن والندم، وذ¿ من خالل مجعه بني حاسة اللمس والبرص وا�وق، مجعا خلق منه 

قوí يف . منطا سـمييائيا فريدا جعل فيه من لك حاسة ٕاشارة لها قمية ودال� شعورية خاصة
  ":هوامش عىل دفرت النكسة"قصيدة 

  لو ٔاننا مل ندفن الوحدة يف الرتاب 
  جسمها الطري èحلراب لو مل منزق   
  لو بقيت يف داخل العيون وأالهداب  

  )10( ..ملا استباحت محلنا ال�ب

يشـتغل الشاعر يف هذا املقطع عىل شـبكة صور حسـية، من مضهنا الصورة اللمسـية؛ 
مكركب حيس معنوي يدفن حتت الرتاب شأهنا يف ذ¿ شأن ) الوحدة(حيث جيعل من 

لشاعر يف التصوير، وذ¿ لوجود نوع من الرتابط والتفاعل إالنسان امليت، وتظهر عبقرية ا
يزيد من قوة الصورة ومعقها حي� ) العيون(حني متزيق ذاك اجلسم الطري، واسـتعامí لفظة 

جيسد سـميياًء برصية يف التعبري تنبعث منه ٕاشارة الندم وعدم بقاهئا نصب أالعني، بل 
ر أالدبية، اليت جعل فهيا من حاسة التذوق بقاؤها محلا تسـتبيحه ال�ب وفق رؤية الشاع

  .عالمة سـمييائية ٔاكرث شفافية وقدرة عىل التصوير
        ::::الصورة الشعرية وسـميياء التجسـميالصورة الشعرية وسـميياء التجسـميالصورة الشعرية وسـميياء التجسـميالصورة الشعرية وسـميياء التجسـمي    - - - - 2222

سـميياء التجسـمي منط من ٔامناط النقل الفين لٔالفاكر واملفاهمي واملعنوsت من وٕاىل، من عامل 

وs مثريا، بقصد تفجري دال� املعىن، التجريد ٕاىل عامل املادة احملسوس واëسد، فريتد حي
و�متداد به لرمس صور شعرية ذات مقومات فنية تسهم يف ٕانضاج القصيدة واسـمتراريهتا 

جعل "امجلالية، والسمو خبصائصها الفنية ٕاىل مدارج نوعية ٔارىق، فالتجسـمي يسعى ٕاىل 
دود املاكنية ٕاىل املعنوي حسـيا، ف�ٔننا èلتجسـمي حنول املعنوي اëرد من اللبوس واحل

، كام يعد وسـي# لتوضيح املعىن )11("حسـيات ترى ٔاو تسمع ٔاو تلمس ٔاو تشم ٔاو تذاق
  .وجالئه 
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معد يف القصائد السـياسـية ٕاىل جتسـمي املعاين اëردة يف " نزار قباين"و لفهمه ٔاكرث جند ٔان 
  :جسام طرs يدفن حتت الرتاب، قوí) الوحدة ( صور حسـية حية، جفعل من 

  لو ٔاننا مل ندفن الوحدة يف الرتاب  
  لو مل منزق جسمها الطري èحلراب    
  لو بقيت يف داخل العيون وأالهداب   

  )12(ملا استباحت محلنا ال�ب 
يلجأ الشاعر ٕاىل تقنية التجسـمي، حىت يبقي �èليل املادي فعال ؤاثرا عىل إالنسان العريب، 

ٔابعادا حسـية تمتثل يف فعل ا�فن، والمتزيق، فالوحدة قمية معنوية ٔاضفى علهيا الشاعر 
  ).لو بقيت(واحلفاظ، من خالل فعل المتين 

  :و يواصل يف القصيدة نفسها، ويقول 
  نريد جيال يفلح االٓفاق

  وينكش التارخي من جذوره   
  وينكش الفكر من أالعامق   

  نريد جيال قادما خمتلف املالمح     
  )13(ال يعرف النفاق .. ال ينحين      

، وهام قو"ن )للتارخي والفكر(من هنا نسـتخرج الصورة احللمية للشاعر اليت جسدها 
، �ا فقد )نكش اجلذور ونكش أالعامق(معنويتان ٔاسـند ٕالهيام بعدا حسـيا مدراك يمتثل يف 

مزج بني فعل النكش، وبني اجليل اجلديد، فيتشبث ضارعا بشعاع من أالمل يف البعث 
يؤمن ٔان الوطن èق، ؤان أالجيال تتجدد مبيالد احلي من امليت، ٕاذ  رمغ لك اجلراح ؛ ٔالنه

يتحول إالحساس èمللل، والشعور العارم èلنقمة عىل الزيف والتقزز من املزيفني ٕاىل ٕانشاد 
إالخالص و�سـتقامة ا�امئة للتغلب عىل الرصاع اخلا� بني الصدق والكذب، جفاءت 

الشاعر يف دالالت جديدة مبتكرة، من خالل،  هذه الصور املتوالية عىل حنو جسده
توظيفها يف سـياق ٕاشاري ورمزي حسري مشحوh بطاقات تأثريية رائعة، جتعل من النكش 

  .قدرة ومطية للفوز والفالح 
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عن شوق ٕاىل اسـتحضار ما هو غائب والقبض عىل زمن مراوغ " ٕاذا اكن التجسـمي يمن 
اí، فيحاول ٔان يقتنصها ويودعها ٔاقفاص يفلت من إالنسان وعىل عوامل ورؤى تعذب خي

، من )الوطن(متكن من توسـيع نطاق ا�ال� للفظ " نزار" ، فٕان )2"(املادة احملسوسة
  ":مىت يعلنون وفاة العرب"قوí يف  –مادية  –خالل امجلع بينه وبني مركبات حسـية 
  )14(.. ومل يسمحوا يل بتصوير وجه الوطن 

  :ٔان يقول ٕاىل
  )15(ما هو شلك الوطن ؟ ٔاحاول ٔان ٔاتصور 

íٕاىل قو:  
  ٔاحاول سـيديت، ٔان ٔاحبك   
  ..يف ٔاي منفى ذهبت ٕاليه     

  ٔالشعر، حني ٔامضك يوما لصدري،         
  )16(... بأين ٔامض تراب الوطن       

لعل يف اج�ع هذه أالسطر الشعرية مع بعضها البعض والتاÝٓا، èسـتطاعتنا اسـتخراج 
، لكن كيف يكون للوطن "الوطن"اللية، فنجدها تمتثل يف لوحة بيت القصيد ٔاو البؤرة ا�

ختيل شلكها، وتصوير و'ها، ا�ي امتنع منه، هذا hهيك عن " نزار"لوحة، حىت يريد 
مكركب ) الوطن(ٕاىل مجع " نزار"مض تراب وطنه واحتضانه بني صدره، من هنا سعى 

يق مؤرشات لفظية تشري معنوي، وجتسـميه سـمييائيا يف صورة مادية حمسوسة، عن طر 
  ).الوجه، الشلك، الرتاب(ٕاىل ذ¿ 

        ::::الصورة الشعرية وسـميياء التكثيفالصورة الشعرية وسـميياء التكثيفالصورة الشعرية وسـميياء التكثيفالصورة الشعرية وسـميياء التكثيف    - - - - 3333
عالقة èلفعل،  يف بلورة النربة ا�رامية، وذ¿ ٔاهنا عىل –ٕاىل حد بعيد  –تسهم الصورة 

متداخ# معه، وملا اكن الفعل يو+ بزمن 	بت، اسـتوعب املايض مثلام يسـتوعب احلارض 
تقوم عىل انفتاح معنوي وشعوري حيقق " واملسـتقبل، فٕان الصورة تركيب معقد 

شاعرh حبثا عن �بتاكر، ٕاذ  ا، وسـميياء التكثيف تقنية كتابية جديدة جلأ ٕالهي)17("التكثيف
، )18("ٔاسلوب تصويري يعمد الشاعر فيه ٕاىل حشد الصور يف قصيدته " ٔانه  يعرف عىل
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ٕاىل " نزار " ولكام اسـتطاع تكثيف هذا احلشد يف قوí الشعري اكن ٔابرع ؤاروع، �ا معد 
ترامك العديد من الصور الشعرية، فيتجىل يف شلك ومضات ٔاو تفجرات èطنية ٔاقلقته، 

  :يقول
  مأاh بعد مخسني عا           
  ٔاحاول تسجيل ما قد رٔايت           

  ..رٔايت شعوè تظن بأن رجال املباحث    
  ..ٔامر من هللا          

  )19(..ومثل اجلرب.. ومثل الزاكم .. مثل الصداع      
املتأمل يف هذا القول الشعري، يقف عىل حضور الصورة الشعرية، وما تضطلع به من 

"  ٕاخصاب شعرية هذه أالسطر، حيث ترمس رؤية سـمييائية، لعبت دورا Ýام يف ةفعالي
ملوقف الشعوب العربية من رجال املباحث، ويه صورة لكية مركبة، حيشدها من " نزار

بعد ذ¿ يف ثالث صور جممتعة يف سطر شعري واحد، حيث اكنت تكفيه دال� عىل 
عىل سبيل ) الزاكم، اجلرب( املعىن املقصود صورة واحدة، لكنه جاء èلصورتني أالخريني

املبالغة والتكثيف، فأصبح املوقف متثيال لتشكيل لوحات ثالث؛ لوحة الصداع، ولوحة 
  .الزاكم، ولوحة اجلرب

إالبداعية، ومتلكه ٔاداته التصويرية، حي� يصور لنا ثقل ٔاحزانه، يقول " نزار"تتجىل براعة 
  ":املهرولون"يف قصيدة 

  ..مل يعد يف يدh ٔاندلس واحدة منلكها    
  رسقوا أالبواب، واحليطان، والزوجات، وأالوالد        

  والزيتون، والزيت، ؤاجحار الشوارع   
  رسقوا عيىس ابن مرمي            
  وهو مازال رضيعا            
  ..رسقوا ذاكرة اللميون             
  ..واملشمش، والنعناع منّا            
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  ) 20(.. وقناديل اجلوامع            
تتداعى يف هذا املقطع صور �فتقاد والالملكية، وشالل الرسقة املتفجر يتدفق èسـمترار، 
مواصال جرsنه لميس رشف فلسطني، والشعوب العربية، وكذا رموز الرباءة وافتقاد ٕاhرهتا 
وضياهئا؛ ٔالهنا مشوع انطفأ توجهها، فمل تعد تيضء سامء وطننا، مثلام اسـتلهم الشاعر الزيتون 

 (: ديس يف رىب فلسطني ا�ي يفيض زيتا مباراك بأمر خالق الكون مصداقا لقوí تعاىلاملق
َجاَجُة  ْشَاكٍة ِفهيَا ِمْصَباٌح الِْمْصَباُح ِيف ُزَجاَجٍة الز9 ْرِض َمثَُل نُوِرِه َمكِ َماَواِت َواْال? ُ نُوُر الس@ @Aا

بَ  َرٍة م9 يC يُوقَُد ِمن َجشَ َا َكْوَكٌب ُدّرِ ُهتَا يُِيضُء َولَْو لَْم Dَ?هن@ ٍة يََاكُد َزيْ ِقي@ٍة َوَال غَْرِبي@ اَرَكٍة َزيُْتوِنٍة ال@ َرشْ
 ُ @Aْمثَاَل ِللن@اِس َوا ُ اْال? @Aُب ا ُ ِلُنوِرِه َمن يََشاُء َويَْرضِ @Aِدي ا 9وٌر عََىل نُوٍر َهيْ ِبُلكِّ  تَْمَسْسُه hٌَر ن

ٍء عَِلميٌ  )َيشْ
)21 (.  

رص رH املعارص هذا الزيتون ليسـيل زيتا ييضء مصابيح ا�G وليعم الضوء هذه فكام تع
أالرض املقدسة ويبدّد ظلمة ليلها، فكذ¿ ترسق رH الغاصب الصهيوين احملتل ٔاجساد 

املشمش، (مواطنهيا، فتسـيل دماؤمه وتروي ثراها الغايل، مفن تI أالشـياء امللموسة
لق الشاعر صورا مثرية عّرب فهيا عن الواقع اليويم ا�ي خ...) النعناع، أالبواب، احليطان

يعيشه الشعب الفلسطيين، فهذه الصور املتتابعة ليست موضوعا جديدا، ولكن الشاعر 
ٔاضفى علهيا بعدا جديدا، يكشف عن كثافهتا اليت شلكت فضاء سـمييائيا تكثفت فيه 

هذا الفضاء من نفسه ومن  عالمات الالملكية وترامكت ٕاشارات �فتقاد، �ا نراه يصوغ
  ).منّا(و) منلكها(، و)يدh(يف ) النحن(وعيه ؤاحاسيسه، وذ¿ ينجيل يف ٕاحلاق نون 

كام تقودh ظاهرة سـميياء تكثيف أالفعال وتتابعها داخل الصورة الواحدة ٕاىل مالحظة ٔانه 
يد، فتصبح عندما تصل الصورة ٕاىل ما يشـبه الهناية يأيت الفعل، ويدفعها ٕاىل أالمام من جد

مركبة تركيبا متشاباك، ومنه فمل تعد الصورة نتاج عالقة التشابه الواحضة احلاص# بني 
مؤلفة من عالقات كثرية " طرفني، بل اكتست طابعا سـمييائيا جديدا صارت الصورة فيه

  . )22("متشابكة تنشأ بني عنارص متعددة
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        ::::الصورة الشعرية وسـميياء التضادالصورة الشعرية وسـميياء التضادالصورة الشعرية وسـميياء التضادالصورة الشعرية وسـميياء التضاد    - - - - 4444
ارصة عىل مرتكز من املرتكزات، اليت جتعل من اللكامت والصور حوافز تهنض القصيدة املع

حتمل لكامت وصورا ٔاخرى عىل الربوز ٔاو التوا� والتفجر، حبيث ترتبط الصورة èلتفرد يف 
 Iرؤية خاصة تيضء جوهر العامل" نزار"صوغ إالحياء، ومن هذا املنطلق امت.  

كيبا متداخال، معقدا وفق تناقضات وتعمل عىل تأسيس وجود جديد، فريكب الصور تر 
، حىت تصبح القصيدة مرسحا ينبين عىل حركة )23(تدهش القارئ، وختلخل ذاكرته الفنية

يتحول النص ٕاىل حركة "لولبية، تنشأ متضمنة ٔالضداد تتصارع فÛ بيهنا èسـمترار، فبالتضاد 
  . )24("تسـتوعب يف صلهبا مفارقات احلياة

  ":رولونامله"يقول الشاعر يف قصيدة 
  سقطت آخر جدران احلياء

  ..ورقصنا.. وفرحنا 
  وتباركنا بتوقيع سالم اجلبناء

  . .مل يعد يرعبنا يشء
  . .وال خيجلنا يشء

  )25(.. فقد يبست فينا عروق الكربsء 
ٕان �نتقال من الضد ٕاىل الضد يتبع نوعا من التسلسل ا�وري املنتظم، مما جعل هذا 

جتنبه �تاكل عىل الوزن والقافية؛ فٕان اشرتاك الوحدات  املقطع يرنو بأبعاد ٕايقاعية
امجلع غري متوقع بني ٔاضداد  ويو+ بأن التجاور أ ) عروق مع الكربsء(و) جدران مع احلياء(

من حقول داللية متباعدة، حفقل احلياء خمتلف عن حقل اجلدران، وهكذا مع حقل العروق 
وظيفتا التضاد؛ ا�اللية وإاليقاعية، اليت ا�ي يتباعد عن حقل الكربsء، وهنا حتققت 

تظهر عند امجلع بني الضدين، ٔاو التقاؤهام ا�ي يعظم املسافة ٔاو البعد، ويضاعف سـميياء 
أالضداد، اليت متنح الصورة الشعرية معقا ٔاكرب وتشكيال شعرs ٔادق يف نقل التجربة ٕاىل 

  . مسـتوى ٕانساين عام
  ":فرت النكسةهوامش عىل د"يقول الشاعر يف قصيدة 
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  s ٔاهيا أالطفال
  s مطر الربيع، s سـنابل االٓمال

  ٔانمت بذور اخلصب يف حياتنا العقمية
  )26(...ؤانمت اجليل ا�ي سـهيزم الهزمية
 تلكها عالما) مطر الربيع، سـنابل االٓمال، بذور اخلصب(عندما نتأمل قول الشاعر 

حياتنا (الشاعر مجع هذه املركبات مع سـمييائية تدل عىل حياة ال�ء والOر وإالجناب، لكن 
مما نتج تركيبا تتضاد وحداته، و èلقراءة السـمييائية يكشف القارئ هذه أالضداد ) العقمية

فيتشوش ذهنه، وحيس عندها èلالمعقول؛ ٔالن الشاعر مجع ماال جيمتع، ٔاين يربط بني 
بذور (ظ لك من اخلصب وال�ء واحلياة العقمية عن طريق ٔاسلوب التناقض، فلو نالح

تؤدي ح� ٕاىل حياة ممثرة، لكن الشاعر حشهنا بدال� ) اخلصب، مطر الربيع، سـنابل االٓمال
  . ضدية، تنفي عن هذه البذور وعن هذا املطر وعن هذه السـنابل حقيقة اخلصب

  ":املهرولون"يف قصيدة " نزار" عىل حنو ضدي آخر، يقول 
  بعد مخسني سـنه

  ..الرسابما وجدh وطنا نسكنه ٕاال 
  ..ليس صلحا، ذ¿ الصلح ا�ي ٔادخل اكخلنجر فينا

  )27(.. !!ٕانه فعل اغتصاب
وبني السلب ا�ي يعدم ذ¿ ) الصلح، الوطن(التضاد هنا قامئ بني ما ميثل منهتـى احلرية 

، فالشاعر يف ذروة انفعاè íلهزمية، يسوق الصور املسـتحي#، )�غتصاب، الرساب(
�غتصاب، وصورة الوطن يف تناقضه مع الرساب، ٕاهنا صور  صورة الصلح يف تضاده مع

تسـتفز العقل، وحتّرض ٕاشارات التعجب، وتسـتفز رفض هذا الصلح ٕاذ خيلق من مث 
  .الشاعر بذ¿ سـياقا صادما، يكشف عن دالالت ضدية خمبوءة

  
ميزج يف صوره الشعرية بني احملسوس  نويف اخلتام ميكننا القول ٕان الشاعر اسـتطاع أ 

ملعقول واملتخيل، و هبذا املزج اسـتطاع ٔان يبتعد عن القول الشعري المنوذج، ومن مث وا
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يتسـىن للصورة الشعرية مبا لها من فعالية سـمييائية أن حترض احلضور ا�ي يزيد من حداثة 
  .اخلطاب الشعري

    و املراجـــــــعو املراجـــــــعو املراجـــــــعو املراجـــــــع    ششششــــــــــــــــــــــــالهوامالهوامالهوامالهوام
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