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و منذ زمن ، ظل مفهوم الصورة الفنية ميثل       

احملور االٔساس اeي تدور حوc لك حماو`  ، بعيد

لفهم ٔارسار الفعل إالبداعي يف أالدب ، فال ياكد 

يتصور نص ٔاديب من دون صورة فنية ، ٔالنه يف 

Lم  غياهبا ال يعدو ٔان يكون سوى رضvمن ال

ويه حقيقة ٔادرك دارسو أالدب قدميا . ألوف امل

م لها تعددت و اهتريفلكن تع وحديثا ٔامهيهتا ، و

و حييل هذا .تشعبت وفق منطلقاهتم ا�تلفة

املصطلح ٕاىل ٔاساليب خمتلفة عرفهتا نصـوص أالدب 

) التشبهيات(ووصفهـا البالغيـون منذ القديـم، مثل

ما و ) الكنا�ت(و) �سـتعارات(و) ا�ازات(و

صاحب ذ� من ٕاشاكليـات و قضايـا نظريـة حـول 

ومقاييس إالبداع والقمية امجلالية  الـلفظ واملعىن

ما : يف العرص احلديث قوا�ا مجيعاوالوظيفة أالدبية 

  مفهوم الصورة الفنية
  

  

  

  Résumé:  

La définition de l’image artistique 

représente, depuis longtemps,l’axe 

principal dans lequel se déroule tous les 

essais pour comprendre les secrets de la 

créativité littéraire. On ne peut pas 

imaginer un texte littéraire sans une 

image artistique parce qu’en cas 

d’absence de cette dernière, il sera 

considérer comme des paroles normales. 

Et c’est une réalité que les spécialistes ont 

compris son importance،mais ils la 

donnent plusieurs définitions selon leurs 

différentes perspectives. Et ce concept 

nous amène aux différents styles que 

connaissent les textes littéraires . Les 

critiques ont la décrit depuis longtemps 

comme les comparaisons, les métaphores 

et la métonymie et tous ce que 

accompagne ces dernières de 

problématiques et des sujets théoriques à 

propos  du mot et de sens, et les critères 

de la créativité, la valeur esthétique et la 

fonction littéraire dans le monde moderne 

basant sur : qu’est ce que l’image 

artistique ?        
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        ::::املداخ£املداخ£املداخ£املداخ£
يتآلف الشعري والرسدي يف قصيدة أالمري املتسول، كتقنية تعبريية حداثية، تسهم يف 
تشييد البناء النيص،وتوليد مدلوالته Lٕلغاء احلدود الفاص£ بني فنون القول ؤاجناسه 
اخلطابية، لتتبدى القصيدة بنسج جديد، خيفف من �حتفاء Lللغة املمنقة وهبرا ا�ازي، 

  . ٔاساليب وتقنيات رسدية يطرز هبا ٔابياته ويوشـهيا ضامقرت 
عل القصيدة تتكشف عن زي جتة احلاص£ بني أالجناس أالدبية، ٕان معلية �سـتعار 

جديد، ¼مج عن التواجش احلاصل بني تقنيات تعبريية يف نسج متاكمل محلته ا@وال اللغوية 
زماكين، دون ٔان يربك ذ�  وسداته احلدث ا@رايم املتفاعل بني الشخصيات يف ٕاطار

  .انÃء القصيدة الشعري ٔاو جيردها من خصائصها اجلوهرية
        ::::    رسدية العنوانرسدية العنوانرسدية العنوانرسدية العنوان    - - - -     1111

ٔالن النرث قامئ عىل "ٔان العنونة من خصائص النصوص النرثية، " جون كوهن"يشري 
مادام ينبين عىل (...) الوصل والقواعد املنطقية، بيÊ الشعر ميكن ٔان يسـتغين عن العنوان

، eا تعترب ظاهرة العنونة يف الشعر شيئا جديدا، ٕاذ اكنت  )1(" الاتساق والالانسجامال
، وهو ما يدمع معلية �قرتاض القصائد تكتب دون عناوين عىل عكس النصوص النرثية

  . احلاص£ بني الشعري والرسدي
طوري عىل عالقة مركزية بني صوت الشاعر والرمز أالس" أالمري املتسول"تنبين قصيدة 

،وهو ما يوÔ به العنوان نفسه Lعتبار ٔانه يضطلع بدور )ٔاوديسـيوس(اeي يسـتدعيه
عتبة نصية تزود القارئ بدالالت تتعلق " جريار جنيت"تنايص، فضال عن كونه حسب 

  .  Lملنت
  يليق بنص رسدي                                         

  !! التسول+أالمري:يشـمتل عىل مفارقة                  فأالمري املتسول عنوان
  )ٔاوديسـيوس( يقوم بوظيفة تناصية                                         
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تنازعها ٔاشده، ذات تعيش تناقضات احلياة، مما يوÔ مبعا¼ة ذات منكرسة بلغ هبا العياء 
تثبيطيا جيرداهنا سـياقا  و ،لكهنا تعيش وضعا)أالمري(حركتان متضادâن، ٕاهنا ذات مؤه£ 

من ٕاماك¼هتا الفعلية، ٕاهنا غنية مبعطيات ٕاجيابية كثرية، لكهنا تفتقر الزمان واملاكن والسـياق 
الرصاع بني "املناسب، مما جيعلها تعيش رشخا نفسـيا ورصاعا داخليا واغرتاL روحيا، ٕانه 

  ).2"(الروح واملادة، بني الفرد واالٓخر، بني القمي وضياع القمي
تكشف عنه القصيدة يف ٔاسلوب رسدي بسـيط مسـتعص عىل الفهم املبارش ملا وهو ما 

تشـمتل عليه من تناقضات تتطلب رؤ� مشولية حتقق ا@ال` املتجانسة للنص، وهو ما اليمت 

ٕاال Lالسـتعانة Lلتقطيع اeي يقسم القصيدة ٕاىل بىن جزئية تسهل معلية ا@راسة السـî ٔاهنا 
بيد ٔان التقطيع عامة ال جيب ٔان يستند "معها دفعة واحدة،  طوي£ ومن الصعب التعامل
، )اكلتقسـمي املعتاد ٕاىل ثالثة مقاطع، ٔاو اكحلدس الشخيص(ٕاىل معايري من خارج النص 

فالتقطيع معلية ٕاجرائية تمت .)3"(يربط بيهنا و هوٕامنا ٕاىل عنارص يقرتðا النص نفس
قصد إالملام Lلنظام أالسلويب والبنايئ �سـتعانة هبا @راسة النصوص الشعرية والنرثية 

  . اeي تسـترت وراءه ا@ال`
    : : : :     متفصالت القصيدةمتفصالت القصيدةمتفصالت القصيدةمتفصالت القصيدة    - - - -     2222

ميكن اعتبار أالبيات امخلسة أالوىل من القصيدة مفصال بنيو� �ام يساعد عىل تقسـميها 
) أقفرت االٓن شوارع املدينة(ٕاىل مقطعني، ٕاذ ميتد املقطع أالول من البيت أالول  مبدئيا
ٔاقفرت االٓن شوارع (، ٔاما املقطع الثاين فيبدٔا من تكرار )!  يأخذه يف آخر السهرة(اية ٕاىل غ

  ).! ويوفون النذور(ٕاىل غاية آخر بيت يف القصيدة ) املدينة
مكصطلح رسدي يف تقسـمي املقطعني السابقني ٕاىل ) 4"(التبئري زاوية"وميكن �ستناد عىل 

  : جزئية عىل النحو التايلفصل القصيدة ٕاىل ٔاربعة مقاطع  قسمني لتمت
  . )الرؤية من اخللف(يشـمتل عىل أالبيات امخلسة أالوىل ::::1111مممم
  . الرؤية مع:  )! يأخذه يف آخر السهرة(من البيت السادس ٕاىل غاية  ::::2222مممم
  .الرؤية من اخللف: من ٔاقفرت االٓن شوارع املدينة املعاودة ::::3333مممم
  . الرؤية مع:  )! ذورويوفون الن(ٕاىل آخر بيت ...) مشسك � مدينيت(من  ::::4444مممم
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فهل يعين هذا ٔان مثة خشصيتان ساردâن يف القصيدة؟ ٔام ٔاهنا ذات واحدة تناوبت الرسد 
من منظورين خمتلفني؟ مفن يه أالصوات الساردة ومن يتلكم داخل القصيدة، السـî ٔان 
مقاطعها تشـمتل عىل ذوات رمزية ٔاسطورية وâرخيية ٔاسهمت يف تفعيل حركية الرسد 

  .؟أالقوال وأالفعال فهيا بتناوب
        ::::اسـتحضار الشخصيات االٔسطورية والتارخييةاسـتحضار الشخصيات االٔسطورية والتارخييةاسـتحضار الشخصيات االٔسطورية والتارخييةاسـتحضار الشخصيات االٔسطورية والتارخيية    - - - - 3333        

فٕانه يسـتدرج ٕاليه (...) لتحاما كبريا "ٕان أالسطورة بناء رسدي وعندما يلتحم الشعر هبا 
عنارصها الرسدية، ٔايضا، وهكذا يمت التخفيف من طبيعته اللسانية املكثفة ويغتين، من 

، وتسهم ) 5"(ية تسهم يف تعزيز بنيته احلاكئيةخالل أالسطورة، مبكو¼ت رسد
الشخصيات أالسطورية اليت توظف كرموز محم£ L@ال` يف بناء أالحداث وتنامهيا عرب 

  . ٔابيات القصيدة
يف ضياعه واغرتابه عن الوطن لسـنوات طوي£، " ٔاوديسـيوس"يلوذ الشاعر بشخصية 

من الشعور Lالسـتالب والفزع ليعرب عن جتربة �غرتاب اليت بلغت ٔاقىص حدودها 
وهو " أالمري املتسول"هو الشخصية الرمز اليت يوÔ ٕالهيا " ٔاوديسـيوس"ا@اخيل، فـ 

اeي تقوض عامله البطويل ومل يسـتطع الوصول  "لعبد املعطي جحازي"معادل موضوعي 
ة ٕاىل غا�ته ٔامام مادية املدينة اليت ضيعت إالنسان بصفائه الفطري، eا تبدو الشخصي

  . يف املقطع أالول من القصيدة �ئسة، �زومة، مستسلمة "أالمري" ا�اطبة
) ! جعوزا، � ٔاهيا الشـيخ العقمي رصَت (أالسطورية"متوز"يسـتعني املقطع الثاين بشخصية 

لتفعيل أجواء القحط واجلفاف داخل القصيدة، فأالمري مل يسـتطع احلفاظ عىل جمد 
، فأالب يرتبط )ت جعوزا، وهو بعد يف شـبابه املقميرص / وـي مل يعد شبهيا بأيب(اLٓئه

Lخلصب والشـباب، ٕانه ينضح Lلصفاء الروÔ والتصاحل الوجداين وLلقمي الفطرية اليت 
، ٔاما هو فقد ضاع عندما ٔاغرته النساء مثلام ٔاغرت امرأة قريةشب علهيا يف ال

عبد "عند  يف ٕاحدى اجلزر فغاب عن وطنه مدة ٔاطول، وما النسوة" ٔاوديسـيوس"
قمي (سوى ساكن املدينة اeين ٔاغروه Lلبقاء فابتعد عن قميه أالوىل  "املعطي جحازي
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عندما  "متوز"، ٕان املدينة Lلنسـبة c اكلعامل السفيل اeي يسكنه املوىت ويزنل ٕاليه )القرية
  . ميوت

جرة اeي ارتدى رداء الرسول عليه السالم لي£ اله" عيل"يسـتحرض هذا املقطع خشصية 
مثبتا جشاعته وقوته النفسـية ونضجه اeهين ووعيه العقائدي تأييدا للرسا` احملمدية، فاكن 

الشاعر فليس حبجم  ٔاما. يف مسـتوى الرداء اeي ٔالبسه ٕا�ه الرسول صىل هللا عليه وسمل
الم� وال (املسؤولية ملقاومة رشاسة املدينة وٕاغراءاهتا وبلغ به �غرتاب ٔاشده ٕاذ ٔاصبح 

  . )ةٔارس 
، الزوجة )أالمرية السجينة" (بنيلوب"و"  ٔاوديسـيوس"تظهر يف املقطع الثالث خشصيتا

، ٕاهنا رمز "ٔاوديس"الوفية اليت ظلت حبيسة القرص لسـنوات تنتظر عودة أالمري الضال 
  . للك ما يؤمن به الشاعر من قمي ومبادئ �ئرة عىل السائد يف املدينة

برمزيته أالسطورية ا@ا` عىل �نبعاث بعد املوت " يقطائر الفين "يسـتحرض املقطع الرابع 
، لتأيت حلظة املاكشفة والتحدي Lسـتحضار خشصية )! فكيف ال ٔاقتل نفيس؟ ٕاهنا العورة(
  .اeي حتدى رغبة االٓلهة يف احتاكر املعرفة ؤاهداها للبرش" برومثيوس"

ت مضن ٕاطار زماكين تتناىم حركية الرسد بتطور أالحداث وفق ٔادوار تقوم هبا الشخصيا
  . يفعل التوجه ا@رايم للقصيدة

        ::::    بنية الواقعة الرسديةبنية الواقعة الرسديةبنية الواقعة الرسديةبنية الواقعة الرسدية    - - - -     4444  
، (*)تسهم أالفعال بزمنهيا املايض واحلارض يف تمنية احلركة الرسدية يف النص  

بشلك ملفت لالنتباه، مع تفاوهتا من حيث التواتر من مقطع الٓخر، وميكن رصد ٔاربعة 
  :اطع السابقةٔانواع من احلركة الرسدية يف املق

        ::::    احلركة أالوىلاحلركة أالوىلاحلركة أالوىلاحلركة أالوىل: : : :     1111مممم  
تعمق احلركة أالوىل يف القصيدة ٔاجواء اجلفاء واخلواء والوحدة، وقد وظف   

عبد املعطي "الشاعر مجال فعلية دا` عىل �نفصام احلاصل بني أالمري اeي ميثل خشصية 
ء ٕاىل ، ويصل إالحساس بعدم �نÃ)نفضا/ ٔاقفرت(نفسه وبني املدينة والناس  "جحازي

املدينة ٔاوجه ٕاذ ال جدوى من التآلف واملصاحلة وال بد من املغادرة، مع التأكيد عىل رضورة 
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  . )وامحل متاثيل أالمرية السجينة/ فامحل بقا�ك المثينة(محل ٔاشـياء مثينة 
Lصطحاب ٔاشـياء خاصة مل يسـتطع تفعيلها وحتريكها يف  )امحلل(يرتبط فعل   

ومتاثيل، ٕاهنا ٔافاكر ومبادئ الشاعر اليت تتناىف وواقع املدينة  املدينة، فتحولت ٕاىل بقا�
اليت جاءت يف ) ٕاذهب(اليت مجدهتا، eا فهو يشعر Lلوحشة والغربة والرغبة يف الرحيل 

شلك ٔامر خار'، ٕاذ يبدو السارد هاهنا خارجا عن ٔاحداث القصة، وهو راو علمي يعرف 
دينة ورضورة الرحيل عهنا، ٕاال ٔان مضري املتلكم حيثيات العالقة املتأزمة بني الشاعر وامل

فقد جاء (جيعلنا نسـتنتج ٔان الراوي هنا هو الشاعر نفسه، فهو معين Lلرحيل ٔايضا ) ¼(
  . )أالخري مناترا

دليل عىل �نفصام  ،ٕان تعدد ٔاشاكل التبئري املتعلقة براو وحيد هو الشاعر نفسه  
لتفعيل معلية الرسد وجعلها ٔاكرث واقعية ) خريترامنا االٔ (عبارة  جاءتداخ)، و باحلاصل 

  . Lسـتعامل التعابري اليومية
، )املدينة(يبدو ٔان الرصاع بني الشاعر واملدينة بلغ ٔاوجه والغلبة اكنت لٔالقوى   

  . )الرحيل(نهتت ٕاىل طريق مسدود اeا جاءت احلركة أالوىل من القصيدة مأساوية 
        ::::    احلركة الثانيةاحلركة الثانيةاحلركة الثانيةاحلركة الثانية    ::::    2222مممم  
ٔاولها منبثق عن اجلو : هذا املقطع مضن ثالثة ٔازمنة رئيسـية تتحرك ٔافعال  

، و�نهيا âرخيي ¼جت "ٔاوديسـيوس"و" متوز"أالسطوري الرمزي الناجت عن حضور زمن 
كرم هللا وه، و�لهثا متو@ عن زمن اسـتذاكري يف شلك " عيل"عن اسـتحضار رمز 

الرسدية للنص اليت جاءت عىل ومضات واقعية، ويه أالزمنة الثالث اليت شغلهتا احلركة 
  .لسان سارد ذايت، فهو جزء من معلية الرسد وواحد من ذواته الفاع£

        ::::    الزمن أالسطوريالزمن أالسطوريالزمن أالسطوريالزمن أالسطوري - - - - 1111
وضعه احلايل، اeي ) الشاعر(يبدٔا املقطع مبشهد تصويري يصف فيه الراوي   

، )وـي(يتسم Lلسكون والعجز، وهو ما تعرب عنه امجل£ �مسية يف بداية املقطع 
 سقطُت، ٔاضعَت : وأالفعال املاضية املرتبطة Lلهزمية واخلذالن) صار(ل الناقص والفع

  . )يعودعىل الشاعر املتصل الضمري(
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عند املوت ونزوc ٕاىل ) الشـيخ العقمي" (متوز"ٕان بداية املقطع ٔاشـبه ما تكون بأسطورة 
ملقطع العامل السفيل حيث املوت والفناء، وهو ما عربت عنه سكونية هذا اجلزء من ا

الثاين، اليت رست يف بنياته لتقمي عالقة مع البنية الثالثة حيث تشـيع أالفعال املاضية 
مسـتعريا الزمن أالودييس يف حلظة ) ، ٔاغرتين، مل ٔالَق نزلُت (املرتبطة Lٕالجناز السليب 

  . ضعف ٔامام امرٔاة يف جزيرة من اجلزر ٔاثناء رحلته
املرتبط بلحظة الضعف والقحط يسـتحرض الشاعر ٕاذن الزمن أالسطوري السليب 

  .واجلفاف، ليعرب عن استسالمه وحزنه وضياعه وهو يعيش حا` �غرتاب يف املدينة
        : : : :     التارخييالتارخييالتارخييالتارخييالزمن الزمن الزمن الزمن     ––––    2222

يتجىل الزمن التارخيي يف توظيف ٔافعال اسـتذاكرية تسهم يف تمنية حركة الرسد   
ٕاجيابيا، وقد جاء هذا الزمن يف شلك وقفة وصفية اسـهتلت جبم£ امسية  ىحناeي يتخذ م 

بوظيفة تفسريية رمزية، " جريار جنيت"، ويقوم الوصف هنا حسب )هذا ردايئ احلرير(
مازال المع السواد، عاطر (موحضا قوة املايض يف ٔابعاده القميية وأالخالقية والروحية 

مل (ن ماتتحول صيغة أالفعال يف البنية ٕاىل املضارع ، رسعا)السرتة، هذا شعار ا�د والقوة
وهو زمن الشاعر السليب ا�الف للزمن التارخيي، وهنا حتدث ) تعد، يشرتيه، يأخذه

  .عيلو املفارقة بني خشصييت الشاعر 
        ::::    الزمن الواقعيالزمن الواقعيالزمن الواقعيالزمن الواقعي    - - - - 3333  
يرتاوح الزمن الواقعي بني زمنني نقيضني، أالسطوري والتارخيي ٕاذ يرتبط أالول   

  بدالالت السلب والسكينة والرتاجع والضياع، فî يقرتن الثاين بمتجيد القمي الروحية،مهنام
  :تنازعها طاقتان متناقضتان عىل النحو التايلeا يشـمتل هذا املقطع عىل حركة 

 :  طاقة سلبية
 ٔانت اeي ٔاضعت âج اململكة -
  من ٔابناء هذه املدينة ٔاصبحُت  -
  عىل رد النظر ىٔاصابين اخلوف ومل ٔاعد ٔاقو  -
  ...ماذا ٔاصاب اللكامت مل تعد هتز¼ -
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  . ٔاصبحت الم� وال ٔارسة -
        ::::    طاقة ٕاجيابيةطاقة ٕاجيابيةطاقة ٕاجيابيةطاقة ٕاجيابية    - - - - 2222

 اسـمتعوا يل فأ¼ لست ببائع، ولكين ٔامري
 مملكيت من ٔالف عام، عرشها يف ٔارسيت

 لو تصحبونين لها، ٔاقطعمك سهولها
 . ونبتين عىل تاللها املدائن احلرة
، يفعل التوجه ا@رايم لهذا )املواة/ �ستسالم(بقتني ٕان الرصاع بني الطاقتني السا

eرشع يف �نفراج لصاحل ٕاحدى القوتني يف احلركتني املواليتنيي ي س املقطع، ا.  
        ::::    احلركة الثالثةاحلركة الثالثةاحلركة الثالثةاحلركة الثالثة

ٕان التكرار البنيوي ال يعين التطابق ا@اليل، ومعاودة املقطع أالول ليكون هو نفسه الثالث 
، فمثة مبعىن املغادرة و�ستسالم ٕاىل معىن التحدي واملواةتغيري حركة الرحيل ب ٕايذان 

ما اكن يبدو استسالما يف املقطع أالول ٔاصبح يعين و ، انتقال من وضع ٕاىل وضع نقيض
سـتعادة الزمن التارخيي بأجماده والزمن أالسطوري إالجيايب Lسـتحضار الرموز الفاع£ ذات ا

  . الطاقة إالجيابية يف املقطع املوايل
        ::::    حلركة الرابعةحلركة الرابعةحلركة الرابعةحلركة الرابعةاااا

: تأيت هذه احلركة لتبني موقف الشاعر ٕازاء املدينة اليت تتصارع فهيا قمي كثرية
احلق، وحتدد احلركة أالخرية / ضياع القمي، الظمل/ امجلاعة، القمي/ الروح، الفرد/املادة

  .واحلامسة توها Lست7ر الرمز أالسطوري اeي ينفتح تدرجييا عل مج£ من ا@الالت
تقل الشاعر من الرسد �سـتذاكري ٕاىل تفعيل تنايم أالحداث Lسـتعامل أالفعال ين 

املضارعة يف البنية أالوىل من هذا املقطع ا@ا` عىل اسـمترار املعا¼ة اليت بلغت ٔاقصاها، 
، ٕان معلية القتل هنا جمازية وليست )فكيف ال ٔاقتل نفيس: (ؤاصبح البد من اخلالص

cاليت يراد هبا التكشف و�نبعاث بعد غربة )! ٕاهنا العورة( حقيقية وهو ما يؤكده قو
وهنا اسـتحضار لطائر الفينيق كرمز للبعث، وهو ما عربت عنه لكمة . وطول سكوت
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املكررة يف البنية أالخرية من هذا املقطع، بعدما جاءت البنية املوالية معربة عن ) عار(
  ).عار: (الشاعر عنه بقوcالرتدد اeي يسـبق �نطالق اeي رسعان ما يعلن 

يرتبط العري بكشف احلقيقة ٔامام امجليع ، وهو ما يعرب عنه الرمز أالسطوري 
، لتشـيع نربة التحدي يف القصيدة عرب ٕاشاعة )مثل جثة تنوشها الصقور" (برومثيوس"

بني عالمات املرور، / ي8 يل العبور(أالفعال املضارعة اليت تعرب عىل البدء و�سـمترارية 
ظهري (، فمثة حتد لسلطة املدينة الصارمة، وٕاقالع عن الصمت )خرج للرشطي لساينأ 

، وٕان اكن يدري ٔان المثن سـيكون غاليا،لكن حسـبه ٔانه سـيوقظ امجلاهري من )ٕاىل احلائط
ويوفون (ؤاهنا سـتكون مؤمنة ووفية ٔالفاكره وقميه ) ٔالفت ٔانظار امجلاهري ٕايل(غفوهتا
 ).! النذور

هد لها يف أالبيات أالخرية من املقطع الثاين بنية اقة �جيابية اليت مُ ومن مث تكتسح الط
القصيدة، وقد ٔاسهمت الشخصيات التارخيية وأالسطورية يف صنع أالحداث و تفعيلها 
وتمنيهتا عرب احلركة الرسدية اليت سادت القصيدة ونسجت داللهتا عرب تشابك مجموعة من 

ٕاىل رؤ� مشولية توجز قراءتنا للقصيدة، وهو ما ميكن  العالقات وتفاعلها، لنصل يف أالخري
اليت تكثف لنا النشاط احلاصل عىل مسـتوى " غرمياس"ٕاجيازه يف الرتسـمية العاملية لـ

  :النص عىل النحو التايل
  

  املرسل ٕاليه          ←  املوضوع    ←  املرسل 
  امجلهور -       مادية املدينة                مواة املدينة                -

  الرغبة يف اسـتعادة قمي االLٓء وأالجداد -               

  املعيق      ←        اeات          ←  املساعد 
  النساء -                 الضمري احلي              الشاعر         -           
         )الرشطي(السلطة  -                                      

  مشس املدينة -                                                                       
ومن هنا ٔامكننا ٕاجياز احلركة ا@رامية اليت فعلت ٔاحداث القصيدة يف قوتني متصارعتني 
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  : تمتظهران دالليا يف املربع السـمييايئ التايل
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

ا للامدة بشلك كبري، مما جعل الشاعر ينقم مهنا ومن متثل املدينة اخلواء الروÔ و تكريسه
العيش فهيا، رغبة يف اخلالص من زيفها وهبرا الكذاب، فامجلال والروح واحلياة قمي غيهبا 

  . منطق املدينة اليت ال بد من جهراهنا السـتعادة ٔاوكسري احلياة
        ))))نص القصيدةنص القصيدةنص القصيدةنص القصيدة: (: (: (: (ملحقملحقملحقملحق

  ٔاقفرت االٓن شوارع املدينه
  ا أالمريوانفض عنك الناس ٔاهي

  فامحل بقا�ك المثينة
  وامحل متاثيل أالمرية السجينة 

  ! فقد جاء ترامنا أالخري..واذهب
  وـي مل يعد شبهيا بأيب

  رصت جعوزا، وهو بعد يف شـبابه املقمي
  تقول يل رسومه، حني سقطت فوقها،

  فارتطمت وجوهها، واختذت مين زوا� مضحكه
  تقول يل، ويه حتيل ٔاعينا Lمسة،

 تضـــاد

 تضـــاد

 المادة

      


  الروح 

تنا 
  مادة  
ق

 ض

تنا
ق

 ض
اء

ضـ
قت
ا

اء 
ضـ

قت
ا
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  :ـي البايك الكظمييف و 
  ٔانت اeي ٔاضعت âج اململكة

  ! � ٔاهيا الشـيخ العقمي
  التسخري من منظري ٔايهتا الهره

  لو تصحبينين
  ترين جمدي، وترين صوريت

  وترشبني قهويت املرة
  حني نزلت ٔاشهد امليناء، ٔاغرتين النساء

  مل ٔالق السفينه..وعدت
 ! وهكذا ٔاصبحت من ٔابناء هذه املدينه

  اكن القمر
  لهتا يف املاء يقطف الزهرلي

  واكنت املدينه
  تبدو عىل البعد كئيبة حزينه

  وحني رنق السكون، وارمتى عىل الشجر
  غنيت � حبيبيت

  متلمل احلزن بصدري مثلام
  تستيقظ اeكرى عىل دفق املطر 

  مث مىش مثاقل اخلطو كام
  تو@ ٔاول ا@موع يف مآقينا الضنينه

  رىم جحرمث رٔايته ٔامايم واقفا يبيك عىل م
  مستندا برٔاسه للخلف، ماحسا جبينه

  ملكال Lلشوك، Lسطا ميينه
  :وقال يل
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  هذا طريقي فلنواصل السفر
  وال نقمي يف مدينه

  حينئذ ٔاصابين اخلوف، فمل ٔاقو عىل رد النظر
  ! بيÊ مىض عين، وغاب يف السكينه

  اسـمتعوا يل فأ¼ لست ببائع، ولكين ٔامري
  ٔارسيت مملكيت من ٔالف عام، عرشها يف

  ٔاهنارها مخره
  ؤارضها خرضه

  لو تصحبونين لها، ٔاقطعمك سهولها
  ! ونبتين عىل تاللها املدائن احلره

  ماذا ٔاصاب اللكامت مل تعد هتز¼
  ومل تعد ترسقنا من يومنا

  قد..تثري فينا العطف
  وقد تيث السخريه

  متوت حتت أالغطيه..لكهنا
  هذا ردايئ احلرير

  رتةمازال المع السواد، عاطر الس
  ٔاهداه يل يف سالف الزمان جدي الكبري

  هذا شعار ا�د والقدره.. وقال يل
  رس حتته يف لي£ الهجره
  واسـتوحه إالمياء والنربه

  والق به احملبوب يف الليل أالخري
  لكنين � ٔاهيا امجلع الغفري

  الم�، وال ٔارسه..ٔاصبحت
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  ومل تعد يب حاجة ٕاىل الرداء
  فهل هنا من يشرتيه

 ! آخر السهره يف.. يأخذه
  ٔاقفرت االٓن شوارع املدينه

  وانفض عنك الناس ٔاهيا أالمري
  فامحل بقا�ك المثينه

  وامحل متاثيل أالمرية السجينه
  فقد جاء ترامنا أالخري..واذهب

  مشسك � مدينيت قاسـية عيل وحدي
  تتبعين ٔاىن ذهبت

  تألك ثويب، وتعري سؤايت
  ٔاهرب مهنا ٔاين � مدينيت

  ! ؟ويه تنام حتت جHي
  ال الليل حيميين، وال سـتائر احلجره

  من هذه الشمس اللعينه
  ومن يد تقبض صدري، � ترى هو أالىس

  فكيف اليزنل دمعي؟
  � ترى يه الضغينه؟

  فكيف ال ٔاقتل نفيس؟
 ! ٕاهنا العوره

  ماذا ٔاقول � ٔامرييت السجينه
  عن معري اeي يضيع من يدي
  بدون ٔان ٔاعرف موعد الرجوع

  ت،ال بد ٔانك انتحر 
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  ٔاو هرمت يف الرساديب احلصينه
  !وشاخ وك الوديع

  من ٔاجل ماذا ٔامحل السـيف ٕاذن؟
  !� ٔاهيا احلداد خذه ؤاعطين نصف المثن

  اكن عىل الفطره
  يبيك بغمده عىل احلق املضاع
  حىت ٕاذا جردته جتهم الÃعه،

  واربدت النظره
  مزنوع القناع.. وشد
  موتور اeراع.. وانقض

  حمتدم الشفره
  ذا شاهدينحىت إ 

  فر ذ� املساء خائفا من شـبحي ٔاصيب Lحلرسه
  فمل يعد يسمعين،ومل يعد يصحبين.. ٔانكرين

  رث الشعار املليك فوق نص) وضاع ..ولي£ فلي£
  فقطره..وها هو االٓن يذوب قطرة

 ! يصبح سكينا للص، ٔاو دليال يف مداخل املدن
  ال..ليس كام و@ت..عار ٔا¼

  بل مثل جثة تنوشها الصقور
  عار ي8 يل العبور

  بني عالمات املرور
  ٔاخرج للرشطي لساين، ؤافر راكضا

  فيكمت الضحكة يف الوجه الوقور
  تشـيح عين ٔاوجه النسوة خوفا، ؤا¼
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  ٔانظر من طرف خفي للظهور والصدور
  عار ٔا¼

  ظهري ٕاىل احلائط، ٔاطلقوا الرصاص قبلام
  الفت ٔانظار امجلاهري ٕايل

  فيبتنون يل رضحيا،
  . )6(! ذورويوفون الن
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        الهوامش واملراجع وملصادرالهوامش واملراجع وملصادرالهوامش واملراجع وملصادرالهوامش واملراجع وملصادر
        

، ا�لس الوطين 3، ع25مجيل محداوي، السـمييوطيقا والعنونة، عامل الفكر، مج  -)1(
  . 98، ص 1997للثقافة والفنون وأالدب، الكويت، 

، مج 1ج ٔامحد ز�د حمبك، الشاعر واملدينة، قراءة يف نص شعري، جم£ فصول، -)2(
  . 321ص  ،1996، القاهرة،  2، ع15
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