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كام  -تلقي ٔاو جاملية التلقياسـتقطبت نظرية ال 

اه]م النقاد  -سامها هانز روبرت Uوس
وا?ارسني يف الوقت الراهن غري ٔان تطبيق 
مبادئ النظرية وقوانيهنا عىل النصوص 
إالبداعية ظل مسـتعصيا عىل املهمتني هبا نظرا 
لصعوبة تv املبادئ ومغوضها، qr عزف 

اجلانب التطبيقي وركزوا عىل  عنالنقاد 
البحث يسهم جلانب النظري حفسب، وهذا ا

بداية الولوج ٕاىل عامل النص من خالل  يف
يتناول املقطع أالول من قصيدة و نظرية التلقي 

  .ٔانشودة املطر لبدر شاكر السـياب
  

  

  

  

  

   Résumé: 

La théorie de reéception ou 

l’estétique de réception comme 

l’avait appelée Hans Robert Yaus à 

attiré l’interet des critiques et des 

chercheurs en ce moment, mais 

l’application des principes et les lois 

de cette théorie  sur les textes 

inventifs rèste ambiguite, c’est pour 

cela que  les critiques ont évité le côté 

pratique de la  théorie.  

Tandis que les études appliquées  

restent insuffisantes à cause  de  la  

difficulté  des mécanismes  pratiques. 

Cette recherche représente une 

participation d’un début d’axès au 

dommaine du texte à travers  la 

théorie de réception, et prend la 

première partie de poème  de « la 

chanson de pluie » de Badr Chaker 

Essayyab. 
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    ::::قال بدر شاكر السـيابقال بدر شاكر السـيابقال بدر شاكر السـيابقال بدر شاكر السـياب

 عيناك غابتا خنيل ساعة السحر،

  .ٔاو رشفتان راح ينأى عهنام القمر

  عيناك حني تبسامن تورق الكروم

  اكٔالمقار يف هنر... وترقص أالضواء 

  يرجه ا�ذاف وهنا ساعة السحر

  1...ام، النجومٔ�منا تنبض يف غورهي

م واكن للك مهن" ٔانشودة املطر"اختلف النقاد يف قراءة هذا املقطع من قصيدة    
ٔالن النص احلدايث ميتv ٔافقا شعرU ورؤيوU خييب ٔافق  ؛رؤيته اخلاصة يف تأويل املعىن

انتظار القارئ ®ام اكنت درجة خربته وجتربته يف تفسري الشعر وتأوي» ملا يتوفر عليه النص 
ن انزUحات شديدة خيتفي معها املعىن، وحيثيات لغوية وأسلوبية ورمزية تنأى عن م

املبارشة واملعيارية التقليدية qr تتعدد القراءات وختتلف املفاهمي، ولكام اقرتب القارئ من 
 ،Uيف ٔافق النص لكام اكن هذا النص بسـيطا ونرث µي قد ترتاءى ظالrوعىل املعىن ا

qتعد املعىن وغاب عن ٔافق املتلقي اكن النص ٔاقوى ؤامعق وهذا لكام اب  خالف ذ
، وهذا املطلع "جاملية التلقي"¹ختالف يف القراءات بني املتلقني هو ما تنشده نظرية 

بشلك واحض، حيث يبدو " احلضور والغياب"للقصيدة تبدو فيه لعبة إالخفاء وإالظهار 
ٔاخرى وصفا للطبيعة ٔاو وطنا يسـتقطب  ¼رة غزال يف حبيبة تسكن وجدان الشاعر، و¼رة

  .جبامµ وجالµ رؤU الشاعر يف ٕابداعه
        ::::    قراءة ٕايليا احلاويقراءة ٕايليا احلاويقراءة ٕايليا احلاويقراءة ٕايليا احلاوي

يرى الناقد ٔان مادة الصور فيه مسـمتدة من واقع العراق، مبا فيه من خنيل Àسقة 
ؤامقار مرتاقصة عىل صفحات املياه، وللمجاذيف وقع غريب ويه ترج الهنر وقت السحر، 

ويه تتٔالٔال يف سامء بالده جامل خارق ال ند µ، لك ذq خيفق يف وجدان  وللنجوم الزهر
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الشاعر، ورمبا اكن يمتثل بالده امرٔاة مجيH قد حسرته بعيوهنا، مث يرتحج ?ى الناقد ٔان امرٔاة 
احلب والشهوة غائبة عن خاطر القصيدة، وما وصف العينني سوى نبذة انطلق مهنا 

طالقة أالوىل ليذوب متاما يتعفى وميحي مبارشة بعد ¹نالسـياب، بدليل ٔان وصف العيون 
 ذq من مهوم تتداولها القصيدة، ويرى ٔان دواوين الشاعر أالوىل حافÀ Hلغزل أيتفÏ ي

 vوالتشـبيب، ومشوبة بصبوات املراهقة، ٔاما قصيدة ٔانشودة املطر فهـي بعيدة عن ت
Óة و¹قتتال مع قوى الرش والظالم، أالحاسيس العاطفية الوجدانية ويه جتسد عامل املعا

ٕانه مطلع يف نظر الناقد تقوم رؤيته عىل أنقاض ؤاطالل املدينة الفاسقة اليت تÕ ٔابناءها مث 
تفرتسهم، فرمزية املطلع تشري ٕاىل هيام الشاعر بأرض بالده، ٕانه توق ٕاىل الريف، توق ٕاىل 

امت يف مضري الشاعر مقام املرٔاة، مث الطبيعة الفرحة خبريها وجاملها، تv يه الطبيعة اليت ق
حيمك الناقد عىل الشاعر بأنه من ذوي الوجدان احلاد تتناقض فيه العواطف وتتداخل فيه 

عراق القبح و ¹نفعاالت، فالعراق يف وجدان الشاعر عراقني، عراق التجار واحلاكم، 
اءة والطبيعة االٓرسة، وإالßرة وامتصاص ا?ماء، واللعب مبصري الضعفاء، وعراق امجلال والرب 

وهو من وãة نظر الناقد حين ٕاىل العراق الثاين، اجلنة الضائعة اليت داسها وعفرها وحش 
  . املدينة

ٔالن عني احلبيبة الشاخصة  ؛ويعلل الناقد رؤيته ملطلع القصيدة يف كونه ليس غزال
شتت هو امجلال امل  ال جتمع اليشء ونقيضه، السحر والليل وأالضواء املرتاقصة وأالمقار فهذا

مث يبني الناقد  ،وٕان اكنت احلدقة وسـيH للعبور ٕاىل ذq امجلال جامل الطبيعة وليس احلدقة
رٔايه بوضوح يف هذا املقطع، فهو يرى ٔانه غري حممك يف بناء الصورة وجتسـيد الرؤU، ويرى 

Hقصة، نصفها ميضء والنصف ؛بأن شاعريته غري متاكمÓ االٓخر  نظرا لكوهنا صورا ورؤى
مهبم جيذبه ٕاىل الواقع والظلمة، وهو مل يصور احلقيقة بل يومه هبا حفسب، فقد خص جامل 

وجامل الهنر يبدو حلظة يرجه  النخيل بساعة السحر، وجامل الرشفة بتنايئ القمر عهنا
  . 2ا�ذاف ويه ساعة السحر، فامجلال معلق ومرشوط يظهر يف وقت دون آخر

        ::::    قراءة ٕاحسان عباسقراءة ٕاحسان عباسقراءة ٕاحسان عباسقراءة ٕاحسان عباس
ٔان القصيدة قد بلغت شأوا بعيدا يف النضج الشعري بل يرى الفرق شاسعا يرى 
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مبا " غريب عىل اخلليج"ويه تقارب قصيدة  ،بيهنا وبني ما سـبقها من قصائد دون اسـتثناء
ٔانشودة "يف هذه القصيدة من حسر اكمن يف اللكمة اليت تفتح عوامل جديدة، وقصيدة 

ى مجيH تزيد من وضوح املفارقة مع احلارض، تسـتدعي الطفوð وتبعهثا يف ذكر " املطر
والطفوð جزء من حياة كربى، والعودة ٕالهيا ليس هروÀ ٕاىل املايض، وٕامنا يه وصل للاميض 
Àحلارض، ووصل لöات �Àموع، حىت ينتج عن ذq الوصل وحدة لكية يف استرشاف 

  .املسـتقبل
فهـي أالم أو  –يدة يف فاحتة القص  –ويكشف ٕاحسان عباس عن حقيقة احلبيبة 

القرية ٔاو العراق، ٔاو يه هذه الثالثة جممتعة، واحلب قوة جعيبة ترسي يف الطبيعة وإالنسان 
  . 3معا، واملقطع يصور طفوð الشاعر ويسـمتد ٔاكرث مواده مهنا

        ::::    خرض الكيالينخرض الكيالينخرض الكيالينخرض الكيالين" " " " محمد أمينمحمد أمينمحمد أمينمحمد أمين""""قراءة ٕاميان قراءة ٕاميان قراءة ٕاميان قراءة ٕاميان 
واس كام هو عند ترى فهيا الناقدة معىن آخر يمتثل يف توظيف الشاعر لرتاسل احل

الشعراء الرمزيني توظيفا فنيا رائعا يضفي عىل املطلع معىن جديدا ال يتأىت بغريه، وقد 
من " حني"ولو ٔان النحاة مل ينصوا عىل أن  -اسـتخدم الشاعر أسلوب الرشط غري اجلازم 

ففي وقت ابتسام " تبسامن"مرشوط زمانيا بـ " تورق"وبذq فٕان فعل  -ٔادواة الرشط
عىل الرمغ من ٔان وظيفة  ترسع الكروم ٕاىل إاليراق يف تلقائية، ٕانه ٕاحياء ساحر، و العينني

التلكم و¹بتسام، غري ٔان السـياب  بصار املرئيات، ؤان وظيفة الفم يهإ  العينني يه
اسـتعار من الفم وظيفته وجعلها للعينني اللتني تتحدßن بلغة يفهمها الشاعر غري مسموعة، 

لعيون الفم، ويف تبسمهام ٕامياءة لٔالشـياء من حوهلام ٕامياءة للكروم بأن فهام تتحدßن بلغة ا
تورق Àخلصب وامجلال وإالمثار اrي يعقب إاليراق، وليست الكروم وحدها يه اليت 

ٔايضا تتجه ٕاىل احلركة بعد السكون " أالضواء"تنتظر إالشارة وإالمياءة من العيون بل 
ٔالن مصدر الضوء الواحد ال يكفي، وأالمر حيتاج مجعا " أالضواء"فرتقص، وجيعل الشاعر 

ٕاىل ٔاضواء متعددة مبثوثة ترشق من جوانب شـىت ويه تنعكس عىل وجه الهنر 
فتتضاعف، وتنرشها حركة ا�ذاف يف مواضع ٔاخرى وحتركها فهـي ٔاضواء راقصة غري ßبتة 

غري ٔاهنا حركة حياة وهبجة تنجب اخلصب وال�ء، ويه ساعة السحر، فهـي واهنة هادئة 



  محمد سعدون / د ".....                             ٔانشودة املطر"جاملية التلقي واختالف القراءات يف مطلع قصيدة 
 

 2017جانفي                                      79                       - بسكرة-جامعة محمد خيرض

فاعH ٔالهنا تمت عىل وãها االٔمكل يف هذا الوقت rÀات وهو السحر اrي يو� بساعة 
امليالد، ومن مثة تكون صورة تبسم العيون ٔاوحض يف رؤية الشاعر ف
ٔن النجوم تنبض يف 

ٔ�منا تنبض يف : "يف قوµ" ٔ�منا"غورهيام لشدة ٕاحياهئام، فيلجأ ٕاىل التشبيه مسـتخدما ٔاداته 
اليت فهيا معىن " ما"املتصH بـ " ٔ�منا"والنجوم ال تنبض فعال بل شـبه بـ " رهيام النجومغو 

التوكيد املتأيت من املد الصويت، حيث ٔان لك زUدة يف املبىن تضيف زUدة يف املعىن، 
والنبض حركة وحياة المرئية ٕاال ملن تعمق غور عينهيا، ويلج الشاعر ٕاىل ٔاعامق حمبوبته 

خالل عينهيا، وال يرى من حوµ تv احلركة بل هو وحده اrي يراها،  أالسطورة من
لتشمل لك " الـ " مجع كرثة معرفة بـ " جنوم"وليست جنمة واحدة تv اليت تنبض بل 

جنسها بلك ما تعكسه النجوم من دالالت يتجيل فهيا الضياء والعيون والهدى والسطوع 
وتطهر السامء من اجلواسيس ومسرتيق واخلبو Àلتحول ٕاىل نيازك حترق الشـياطني 

  . 4السمع
        ::::    قراءة ساقراءة ساقراءة ساقراءة سايميميميم سويدان سويدان سويدان سويدان

يرى بأن الباحث جيد يف مطلع القصيدة بل يف املقطعني أالولني بأمكلهام نوعا من  
الغزل حسب الطريقة التقليدية، حيث اكنت تفتتح به القصائد وذq بسبب ¹نقطاع 

لمطر وما يرتبط به من ظواهر ؤاوضاع ا?اليل بيهنام وبني املقاطع الالحقة من وصف ل
ومواقف ذاتية وجامعية تمتحور حول قطب جامعي ال صµ H ظاهرة Àلقطب العاطفي ٔاو 
الوجداين السابق، وال يعود النص حىت هنايته ٕاىل هذا القطب أالخري ٕاال اسـتثناء يف 

ة ¹نقطاع بني املقطع الثابت واملمتثل يف خماطبته املرٔاة، وذكر عينهيا ال يعدل من فكر 
البداية وما تالها من مقاطع، مث ينظر سويدان من زاوية ٔاخرى للقصيدة، فريى بأن المتعن 
يف النص يكشف عن دالالت معيقة يف ٔاجزائه وصالت غري معلنة بني وحداته تتخطى 
السطح الظاهر بل يه بنية لكية شامH ويه قامئة عىل نسـيج داخيل حممك لوحداته 

  .ؤاجزائه
تبدٔا بوصف عيين امرٔاة خماطبة، ويأيت  -حسب رؤية سويدان –قصيدة ٕان ال 

والرابط هو حرف " أالول والثاين" الوصف ٔاوال يف صورتني تسـتقل لك مهنام ببيت اكمل 
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ليجعل مهنام عبارة واحدة، وتقوم الصور¼ن عىل التشبيه البليغ فتتحول " ٔاو"العطف 
" الشاعر"  وها¼ن العينان كام يراهام املتلكم أالوىل ٕاىل غابيت خنيل، والثانية ٕاىل رشفتني

Àعثتان عىل الطمأنينة والغبطة، وتسـتثريان الغىن والرخاء، ٔاما السحر فهو هناية زمن وبدء 
آخر، وهو آخر الليل قبل الصبح مرتبط Àلفجر، وÀلتايل بهنار جديد جيسد ذq الغد 

يجة اج]ع لك تv العنارص من كروم املأمول املفعم Àخلري والسعادة، وتصبح العينان نت 
وارفة ؤاضواء راقصة وجنوم المعة مرشقة ملتقى عوامل متنوعة ٕانسانية وطبيعية، بل تنبع 
ٔامناط من الوجود الطبيعي وإالنساين يتخطى حدود العامل أالريض ٕاىل فضاءات الكون 

Uوساحرا ملا حتتو Àفٕان العينني ال تصبحان شيئا جذا qن عليه من غىن وما ومشارفه، وبذ
تثريانه من طمأنينة وحسب، بل ملا ختترصانه من سامت الوجود االٔكرث حيوية وٕارشاقا، وملا 
تفتحانه من عوامل وآفاق ٔايضا، ٕاهنام وهام خيزتالن الطبيعة والكون يش�ن عاملا يشـبع وميتع 

  . 5ميكن ٔان يفيء ٕاليه الشاعر وحيقق فيه رغباته الاكمنة
        ::::    املنعم جماهداملنعم جماهداملنعم جماهداملنعم جماهد    قراءة جماهد عبدقراءة جماهد عبدقراءة جماهد عبدقراءة جماهد عبد

الشاعر : (سؤ¹ مفعام À?الð قائال" املقطع أالول" يورد يف دراسـته لهذا النص 
اrي يسـتطيع ٔان يقول Àقتدار فين ومتكن من أالدوات الصياغية وحتمك يف الصورة 

ٕاخل، مثل هذا الشاعر املمتكن ما اrي يدفعه بعد ذq ٕاىل ...عيناك غابتا خنيل : الشعرية
، وهو بذq يراه 6)أ ٕاىل أالسطورة تدعÏ لفنه وهو ليس يف حاجة ٕاىل التدعمئان يلج

  .غزال رصحيا حببيبته اليت تسكن وجدانه
        : : : :     قراءة مرشي بن خليفةقراءة مرشي بن خليفةقراءة مرشي بن خليفةقراءة مرشي بن خليفة

" ٔانشودة املطر" يسمي الناقد هذا الشلك من الشعر املمتثل يف مطلع قصيدة 
يمنو النص حول هذا  شلك التغييب ويتجىل يف حتويل اليشء ٕاىل وجود رمزي رصف، مث

 - كام يقول الناقد  –" ٔانشودة املطر"الشلك عن طريق اسـتعاري طاغ، ويوجد ذq يف 
اليت يتناول فهيا السـياب احلبيبة ال عن طريق المتثيل بل عن طريق ٕاغراقها يف شـبكة من 

  . 7عالقات املشاهبة اخلفية
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        ::::    قراءة ريتا عوضقراءة ريتا عوضقراءة ريتا عوضقراءة ريتا عوض
مبخاطبة امرٔاة ال يسمهيا ولكنه يبني  "أنشودة املطر"ترى ٔان السـياب قد اسـهتل 

هويهتا حني جيعل عينهيا غابتني، وترى الناقدة ٔان املقصود يه أالرض بشلك عام ؤارض 
العراق بشلك خاص، ٔالن عينهيا غابتا خنيل، والنخيل هو الشجر الغالب يف العراق اrي 

ت تبتسم وتكون يغدو بعد ذq رمزا، وتستشف من املقطع ٔان االٓلهة أالم الكربى عشرتو
¹بتسامة ٕايذاÓ بوالدة جديدة متنحها عشرتوت للكون بأرسه، فتخرض الكروم وتكتيس 

سـيح اrي Àٔالوراق واعدة ب)ر متنح امخلرة والنشوة، ؤ�ن انبعاث الكرمة هو انبعاث امل 
µ اكنت الكرمة رمزا) Óالكرمة ؤانمت أالغضان من يثبت يف ؤا Ó8) ريافيه فذاك ينتج مثرا كثٔا.  

وÀلتايل بعث للك موات، ومن نشوة ¹نبعاث ترقص أالضواء، وي]يل ا�ذاف 
مداعبا صفحة الهنر عند املساء، فريقص عىل املاء ضوء القمر، وتنبض يف عيين عشرتوت 

  . 9النجوم
        ::::    قراءة عقراءة عقراءة عقراءة ع))))ن حشالفن حشالفن حشالفن حشالف

ا عيون ٕانه ٕاذا اكن من عادة الشعراء العرب القدماء ٔان يشـهبو  :يرشح املقطع قائال
 Hمن التشبهيات البسـيطة السه qاحلبيبة بعيون الغزالن ٔاو عيون الرنجس ٔاو حنو ذ
إالدراك، فٕان السـياب يذهب بعيدا يف مناطق النفس إالنسانية حيث تتجمع يف انسجام 
تv أالشـياء اليت تبدو ظاهرا متباعدة، وعند قراءة املطلع حيس القارئ حبنني الشاعر ٕاىل 

لمنوذجية يف الرتاث حني اكنت القصائد تبدٔا غالبا مبوضوع النسيب، وقد صورة القصيدة ا

رمس السـياب صورتني لعيين احلبيبة يف هذا املطلع يف ٕاطارين خمتلفني ٔاحدهام يضم غابتني 
من خنيل، ويه صورة فرضت نفسها عىل الشاعر من موقع البنية الطبيعية للنخيل يف 

غرست غاÀهتا يف نفسه وانطبعت صورهتا يف ذهنه جنوب العراق، وقد عايشها الشاعر فان
ونضجت مع أالعوام، ٔاما إالطار الثاين فهو يضم الرشفتني حني يبتعد عهنام القمر، وهذه 
الصورة قد تشري ٕاىل ابتعاد الشاعر عن موطن حبه، والرشفتان قد تشريان ٕاىل مزنل 

  .ءت µ أالحالم مث افتقدهااجلليب حيث ٔاطلت ابنته املنعمة من ٕاحداهام عىل الشاعر فأضا
ويرى حشالف بأن هذا التصور احليس يسفر دامئا عن دالالت غري حسـية، فالصور¼ن 
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  .  10متاكملتان، وما بيهنام مناظرة تبدو يف ساعة السحر وابتعاد القمر
        ::::قراءة Uسني النصريقراءة Uسني النصريقراءة Uسني النصريقراءة Uسني النصري

، ٔاما اخلطاب فهو "الغور/ العينني" يرى بأن املشهد ¹سـهتاليل يمتحور حول 
جمهول، قد يكون للحبيبة اليت يتذكر السـياب عينهيا االٓن ويه يف رشفة بيهتا ٔاو لٔالم اليت 
ترد كقطعة من املايض وقد تركت وليدها رخوا يف املهد، وقد يكون لٔالرض، ورمبا يه 
العراق امليلء Àلرحي وÀلسامء املاطرة، وملا ختتلط صور ا1اطبة يف ذهن السـياب تغدو 

" أالرض أالم املاحنة اجلائعة واحلارضة الغائبة، ومن هذا الفهم يصبح املاكÓن لكها يف بوتقة 
حمور املشهد ¹سـهتاليل وقميته، ففي العينني تمكن رؤU حركية صاخبة " الغور/العينان

غابة، النخيل، رشفتان، الكروم، أالمقار، ا�ذاف السحر، النجوم، : تشمل عامل الصور
شمل يف ٔابعادها أالرض واملياه متجمعة دومنا تداخل مشوش، ٕاهنا وهذه السعة الزماكنية ت 

غابة أالشـياء املرئية، ٔاما يف الغور فيمكن العمق، النجوم النابضة، املايض االٓيت من سامء 
اrكرى وأالحالم، ٔاما املسافة اليت متتد بني الغابة والنجوم، فهـي ممتلئة Àملاء والشجر والهنر 

والسحر ومن هذه املسافة البانورامية احلية تنساب الصور الشعرية  والرشفة والضوء والقمر
رخية، فهيا من الرثاء والعمق ما جيعل السـياب يكررها كينبوع ماء دافق، وقد جاءت 

ٔافعال لكها مضارعة " ينأى، تبسم ترقص، يرج، تورق، تنبض"أالفعال Óبضة حية ومهنا 
وأالرض، واحلياة رقص ونبض وابتسام  مليئة Àحلركة، لك يشء متوثب و� يف السامء

وترجرج، qr فٕان املشهد ¹سـهتاليل ينطوي عىل لك املوضوعات اليت يعاجلها السـياب 
ٕاذ يلحق لك ما يف القصيدة هبذا املطلع، وتوزيع أالمكنة يدل عىل مشولية الرؤU فهناك 

مكنة ينتج اختالطا ، واختالط االٔ "املاء، الهنر، السحر" ٔامكنة اكئنة راسـبة يف أالعامق 
/ ساعة" يف الرؤU وامزتاجا مادU متداخال يعود هبا الشاعر ٕاىل حلظة التكوين البديئ 

، وبتقيص املاكن تتجىل الساحة اخلرضاء املنبسطة السائدة يف املقطع ¹سـهتاليل، "السحر
راء وتعرب عن الوطن أالخرض أالرض العراقية املنبسطة ولكهنا اجلائعة للمطر وتمكن و 

" ، وقد اجمتعا يف هيئة "العينان" وصورة احلارض املتألق " غور"¹نبساط صورة املايض 
  . 11، ليلتقي فهيام النجم Àلغابة ليش� مشهدا Àنوراميا حيا ويقظا"العمق
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        : : : :     قراءة حيدر توفيق بيضونقراءة حيدر توفيق بيضونقراءة حيدر توفيق بيضونقراءة حيدر توفيق بيضون
بداية النص ابهتال عشـتاري لٔالرض، : يتق عىل مطلع القصيدة Àلشلك االٓ يعل

ب لعشـتار آلهة احلب وامجلال يف ساعة تفصل بني الليل والفجر ويه ساعة السحر فاخلطا
اليت ستسفر عن الوالدة والدة الطبيعة واحلياة وانتفاض اخلصب، فالناقد يرى للشاعر 

" غابتا خنيل"لفتات آرسة جبودهتا الفنية العالية يرمسها الشاعر بلكامته، فأالرض العراق 
تورق "، انتظار احلياة واخلصب وال�ء "رشفتان"القمر ينأى عهنام والساعة انتظار السحر و 

" عيناك حني تبسامن"ويرمس صورة راقية يف تعبريه " الكروم، ترقص أالضواء، تنبض
صورة شعرية " تنبض يف غورهيام" حيث تتالءم ا?فقة الشعورية مع التعبري ا?اليل، 

" النجوم"ض هو من Àطن أالرض وكذq تنطوي عىل غىن داليل، فاخلري املبهتل به لٔالر 
يكون قد مت ¹بهتال ا?اعي ٕاىل ¹لتحام " تنبض"فهـي يف السامء وبشـبكهام معا Àلفعل 

  . 12والتواصل بني أالرض والسامء
  :  يقسم عادل حماو النقاد اrين درسوا مطلع القصيدة فريقني: قراءة عادل حماو

 . ةفريـق يرى ٔان العينني عينا حمبوبة بعيد ....1111
 . وفريق قال بأهنام عينا البÕة والوطن ....2222

ٔاما الفريق أالول فقد ربـط احملبوبـة بعشــتار وربطهـا االٓخـرون ÀلـبÕة جيكـور ٔاو 
الوطن العراق، ويرى الناقد ٔان تv ا?راسات قد طغى علهيا املهنج أالسطوري ومل يلتفت 

هـذا اجلانـب اrي ٔامهلـوه ٔاحصاهبا ٕاىل اجلانب ¹ج]عي يف النص، ويركز الناقد حماو عـىل 
  : عىل جتلية البنية ¹ج]عية من خالل البنية اللغوية، ويقسم املطلع ٕاىل

    ::::املقطع أالولاملقطع أالولاملقطع أالولاملقطع أالول
  عيناك غابتا خنيل ساعة السحـــر
  ٔاو رشفتان راح ينأى عهنمـا القمـر

        : : : : املقطع الثايناملقطع الثايناملقطع الثايناملقطع الثاين
  عيناك حني تبسامن تورق الكــروم

  وترقص أالضواء اكٔالمقار يف هنـر
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  ا�ـذاف وهنا ساعة السـحـر يرجـه
  ٔ�منا تنبض يف غورهيام النجـــوم

        : : : : حتليل املقطع أالولحتليل املقطع أالولحتليل املقطع أالولحتليل املقطع أالول     - - - - 1111
ني منفصــلتني كــام يف يه اللكمــة احملوريــة يف املقطــع ويضــع العينــني يف لــوحت" عينــاك"

 :يت ا1طط االٓ 

  ساعة السحر  غابتا خنيل  عيناك  اللوحة أالوىل

  رينأى عهنام القم  رشفتان  ٔاو  اللوحة الثانية

  
وهناك حمددان ٔاساسـيان مشرتاكن بني اللوحتني هام املـاكن والزمـان، فـاملاكن ٕامـا 
غابتا خنيـل ٔاو رشفتـان، وغابتـا النخيـل ٕاشـارة للبيئـة الريفيـة، والرشـفتان ٕاشـارة اىل البيئـة 

  .املعارصة ٔاي املدينة
وتظهر املقـابH بـني الريـف واملدينـة كثنائيـة يقـع لك واحـد مـن طرفهيـا يف ٔاقىصـ 

عنــد النحــاة تعــين التخيــري بــني الشـــيئني مبــا جيســد " ٔاو"¹جتــاه املقابــل لالٓخــر، وأالداة 
للمتلقي الواقع املمزق بني ريف ومدينة، ويكون إالثنان بنية متشـالكة مـن اخلـارج ومتباينـة 

  . من ا?اخل
واختيار غابة النخيل يف مقابل الرشفة يشري ٕاىل انطواء ا�متع الريفي وتقوقعه عـىل 

فاrي يكون داخل الغابة ال يدرك مـا يوجـد خارãـا لتـداخل صـفوف النخيـل مـن  ،نفسه
حوµ وتشابك اجلريد، ٔاما الرشفة ففي ٔاصلها اللغوي ما يدل عىل التفتح الشــديد والتطلـع 

  : ٕاىل معرفة االٓخر، وهكذا فٕان البيئة اللغوية تصور للمتلقي انقسام ا�متع آنذاك قسمني

 . عىل ذاته ال يريد التغيري والتبديل قسم ريفي منطو -

 . وقسم ßن وهو املدينة ويبالغ يف التطلع ٕاىل االٓخر والتأثري والتأثر به -
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ويالحظ الناقد ٔان زمن الغابة هو ساعة السحر والسحر نقطة فاصH ينسلخ فهيـا 
تحـول الليل ليجتاح الهنار الكون لكه فينترش الضياء وأالمان والنشاط، فالريف هو نقطة ال 

عـىل ٕاىل جممتع ٔافضل وهو اrي سـيقوم Àلتغيري والثورة، واملدينة ٔايضا يف حاð حتول لكهنـا 
أالول، ٔالن القمر راح ينأى عهنا، فا�متع بدٔا يفقد رومانسيته ورقته فهو ينحدر حنو  خالف

  . الظالم ظالم العالقات ¹ج]عية
        ****::::حتليل املقطع الثاينحتليل املقطع الثاينحتليل املقطع الثاينحتليل املقطع الثاين     - - - - 2222

حمورية، ويقد®ام الناقد يف لوحة واحدة بدال " عيناك "وتظل يف هذا املقطع لكمة 
من لوحتني، وهام متفاعلتان يف هذا املقطع، فالعينان حي� تبسـامن فـٕاهنام تسترشـفان الواقـع 
املسـتقبيل وتتصوران واقعًا جديدا حيث تتضافر املدينة والريف بعد تبايهنام، ٕانه عبـور مـن 

 املقطع أالول ٕاىل التوازن يف املقطع الثـاين، فـالكروم تلغـي مـا ذكـر سـابقا مـن ¹نفصال يف
  . ا?الالت ¹نطوائية، فالكروم ٔاصاð وارتباط وثيق Àٔالرض

ــه وعــن ¹ســـتالب لتتحــول ٕاىل ٔاضــواء   ــالغ في ــا املب ــة عــن تفتحه ــتخىل املدين وت
" رشفتـان"و" غابتـا خنيـل" فتكشف ما حولها بنفسها، فاملقطع الثاين هو انتقال من نكـرتني

وميثــل ذq "أالضــواء"، "الكــروم"تنكــر لك مــهنام أالخــرى، مث يصــريا معــرفتني تتضــافران 
  . ¹نتقال من حاð انفصال وتأرحج اىل حاð توازن

        ::::    موازنة بني القراءاتموازنة بني القراءاتموازنة بني القراءاتموازنة بني القراءات
®ام اكنت قراءة هؤالء النقاد للمقطع وتأوي» لك حسب رؤيته، انطالقا من 

ٕاال ٔان النص مراوغ حيث ختيب الرؤى مجيعا ليبقى مفتوحا عىل آفاق خرباهتم اrاتية 
ٔاخرى يكون للقراء االٓخرين فهيا جمال للتأويل والقراءات ا1الفة، وقد ٔاغلق بعضهم جمال 
التفسري، فٕايليا احلاوي حمك من زاوية خاصة عىل النص فاملرٔاة املوصوفة ليست امرأة 

ت سوى نبذة انطلق مهنا الشاعر، ويسـتدل الناقد احلب والشهوة، والعيون املوصوفة ليس
عىل ذq من ٔان وصف العيون يزول ويمنحي مبارشة بعد ¹نطالقة أالوىل لهيمي الشاعر 
يف مهوم تتداولها القصيدة بعيدا عن الغزل والتشـبيب، ورمز العيون حب وهيام ببالده 

ناقد بدليل آخر يف كون املطلع وجباملها اخلالب، وقد قامت الطبيعة مقام املرٔاة، ويسـتدل ال 
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ليس غزال ٔالن عني احلبيبة احلقيقية ال جتمع بني النقيضني الليل وأالضوء املرتاقصة، مث حيمك 
عىل شاعرية صاحب النص بأهنا غري مكمتH نظرا لتv الصور الواردة فهيا اليت يه صور 

  . نصفها ميضء ونصفها االٓخر مهبم
تبعد عن الطبيعة احلقيقية للشعر وال تتالءم مع  فهذه أالحاكم الفاصH يف الشعر

الطقوس الشعرية الرجراجة املتأبية عن أالحاكم املنطقية االٔاكدميية واللغة املعيارية اليت ال 
  .تصلح لفن الشعر

ذq، يرى ٔان القصيدة قد بلغ فهيا الشاعر  خالفٔاما ٕاحسان عباس فهو عىل 
يفرس احلبيبة يف املطلع Àٔالم ٔاو القرية ٔاو العراق ٔاو مرحH النضج التام يف الرؤU الشعرية، و 

  . يه هذه الثالثة جممتعة
وقد يكون تفسري الناقد ٕاحسان عباس ٔامعق يف التعامل مع طبيعة الشعر ؤاكرث 
برصا مبا جييش يف خميH السـياب، حيث ٔاحاط خبربة الشاعر وهو يسـمتد رؤاه من ٔابعاد 

فتندمج الطفوð يف احلارض ويوصل املايض Àلراهن متنائية وجيمع بني مفارقات شاسعة، 
  .فتتشلك وحدة لكية تسترشف املسـتقبل كام يراه الشاعر

خضـر الكيالنـي فهـي تـرى بـأن احلبيبـة " محمـد أميـن " ٔامـا قـراءة الناقـدة ٕاميـان
سـت امرٔاة هـي احملبوبـة أالسطـورة ويلـج الشاعـر ٕالـى ٔاعامقهـا مـن خـالل عيوهنـا، فهـي لي 

حقيقيـة مكـا يـرى بعـض النقـاد، بـل هـي رؤيـة ٔاسطوريـة للحبيبـة تتجلـى فـي عناصـر 
الطبيعـة وعناصـر الكـون مجيعـا، وتـرى الناقـدة بأنـه يـوظف تراسـل احلـواس بطريقـة 

شعر الرمزييـن توظيفا فنيا وهذا التأويل حيمتل ٔان يدور يف خميH الشاعر، غري ٔان املتتبع ل 
السـياب يدرك ٔانه ال يرتمج عن نفسه ووجدانه برؤية أسطورية بقدر ما يصدر يف شعره 
عن وجدان تتجاذبه ٔاحاسيس الواقع، فالسـياب معروف Àلتصاقه Àلواقع، ٕاذ ٔان شعره لكه 

 µ والشك ٔان خطاب السـياب الشعري ذاته يغري ( يعرب عن حياته ؤ�نه سرية ذاتية
لتارخيي فيه، واعتباره وثيقـة مـن ا?رجـة أالوىل لواقع حياته بتتبع كيفية منو الوعي ا

الشعورية والسـياسـية وإالنسانية، فهو يسـمتد خواصه مـن فرتات تقلباته ومصمي عاملـه 
ا?اخلـي املكشـوف، فالعالقة عنده بيـن ا?اخل واخلارج ال تتناقض وال تتباعـد، بـل ال 
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مبارش لÕاخـل املمتـزج بدوره مبعطيـات " خترجي"يعـدو اخلـارج ?يـه ٔان يكـون جمرد 
فليـس بوسـع القـراءة النقديـة للسيـاب ٔان تعثـر بسهولـة علـى تv . العالـم من حولـه

يف متثيـل " الصـدق التعبيـري"املنطقـة الفاصH بيـن حيـاة الشعـر وشعريـة احليـاة، خفاصية 
صبح بوسعنا ٔان نتفهم بعمق شكواه يف ٔاواخر احلياة تاكد تطغى عنده عىل ما عداها، حىت ي 

حياته من ٔان فقر جتاربه احليوية قد ٔادى ٕاىل نضوب معينه الشعري ٕاذ مل يعد يف حياته 
  . 13)املؤطرة بقيود املرض والروتني ما يثري شاعريته للكتابة

وÀلتايل فٕان اللجوء ٕاىل أالسطورة يف هذه القصيدة rÀات اليت تعرب عن تعلقه 
الده وعن ٕاحساسه إالنساين العميق مباضيه وحارضه يعد تعمال وتلكفا يف تصوير بسحر ب

ٔابعاده الفنية والوجدانية، فهو يف هذا املطلع يصدر عن رؤU نفسـية حاملة شـبه واعية عن 
ٔاغوار وجدانية دفينة ميزتج فهيا احلمل Àلواقع واحلقيقة Àخليال، qr فٕان توظيف احملبوبة 

املضامر ال يتالءم مع الطرق الشعرية املعهودة عن السـياب، فهو مل  أالسطورة يف هذا
يبتدع ٔاساطري يف شعره وٕامنا يوظف أالساطري الرشقية والغربية انطالقا من مضاميهنا 

  .  املعروفة
ويؤول الناقد سايم سويدان ذكر العيون بأنه جلوء ٕاىل الطريقة التقليدية اليت 

، وعىل الرمغ من ٔان السـياب من ٔاكرث الشعراء احملدثني اكنت تفتتح هبا القصائد القدمية
متساك Àلرتاث ٕاال ٔان ما ذهب ٕاليه الناقد خيرج عن حتدUت النص املعارص اrي جيسد 
الواقع ويتجه يف رؤيته حنو التوحد والتاكمل بني ٔاجزائه وال جمال لتقليد القدماء يف قصيدة 

  .  شعرية احلداثيةبلغ فهيا الشاعر ذروة النضوج يف التجربة ال 
وقد استبعد الناقد جماهد عبد املنعم جماهد ٔان يكون الشاعر قد جلأ ٕاىل 

يف تفسريها للمقطع، ورٔاى بأن متكن الشاعر من " ٕاميان"أالسطورة مثلام قالت الناقدة 
أالدوات السـياقية للشعر وحتمكه يف الصورة الشعرية ال جيع» يلجأ لٔالسطورة ليدمع فنه 

قد ال يكون " Àلقدرة"اكنت قناعة الناقد جماهد مبقدرة الشاعر ٕاال ٔان تعلي»  وشعره و®ام
مقنعا لقارئ آخر يرى ٔان الشاعر ®ام بلغت قدرته الشعرية ٔاو متكنه من اسـتعامل أالدوات 
الفنية ٕاال ٔانه قد يوظف أالسطورة حسب ما يقتضيه احلال وما تقتضيه الرؤU، ولكن 
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ٔان السـياب مل يعمل يف شعره عىل خلق أالسطورة من خياµ وٕامنا الناقد هنا مل يدرك ٔايضا 
  .  وقد ٔاخذ عنه هذا ¹جتاه" ٕاليوت"اسـمتدها من إالرشـيف أالسطوري لٔالمم كام فعل 

هو الوسـيH اليت اختذها الشاعر، فهو " التغييب"ويرى مرشي بن خليفة بأن 
و إالغراق التام يف شـبكة من ٔابعد ما يكون عن اسـتعامل المتثيل يف ذكره للحبيبة، بل ه

عالقات املشاهبة اخلفية، وهذه درجة ٔاخرى من التأويل حيث تناول مرشي بن خليفة 
بعدا آخر خيتلف عن النقاد املذكورين آنفا، فتصور املتلقي لشـبكة عالقات املشاهبة اخلفية 

د، ومل يوحض جيع» ال حيمك رادياكليا ٔاو معيارU يف ٔاجواء شعرية مفتوحة ٕاىل ٔابعد احلدو 
الناقد مرشي ماهية تv العالقات اخلفية ٔاو مواصفات املعىن اrي يتخي» الشاعر 

  .فالتعليل اكن عاما وهو مل يبني ٔاي معىن من املعاين لتv الشـبكة املعنوية اخلفية
وترشح الناقدة ريتا عوض البعد الشعري للعينني فتقول بأن الشاعر خياطب امرٔاة 

هويهتا حني تغدو العينان غابيت خنيل، ومن مثة فاملقصود هو أالرض جمهوð ولكنه يبني 
بشلك عام ؤارض العراق بشلك خاص، ومرة ٔاخرى ترى املقصود Àلعيون عيون االٓلهة 

  .  عشرتوت اليت حني تبتسم خترض الكروم ويورق الشجر مث يعرص الناس وحيصدون
ن اقرتاب الصورة من وهذا التأويل قريب املأخذ يتخي» لك قارئ ومن مثة فإ 

الواقع جيعل من القصيدة شعرا ٔاقرب ٕاىل النرث ؤادىن للفشل ٕابداعيا، فالنقاد اrين 
اسـتكهنوا ٔابعادا ٔامعق مل يعهيم هذا املعىن الالشعري املسطح وٕامنا جتاوزوه ٕاىل ما هو ٔابعد 

طح بل اrي يتشبث Àملعىن الطايف عىل الس" القارئ السليب"ٔالن القصيدة مل توجه ٕاىل 
  . ٕاىل قارئ منوذR يغوص يف البحث عن املعىن العميق

" سايم سويدان"ومل يبعد ع)ن حشالف يف تفسريه لهذا ¹سـهتالل عن نظريه 
يف كون الشاعر يتقفى خطى القدماء يف طريقة افتتاح القصائد فهو حنني ٕاىل ذq التقليد 

املطلع حيس حبنني الشاعر ٕاىل  كام يرى ع)ن حشالف أيضا، ويرى ٔان املتلقي عند قراءة
، وهذه القراءة يه أالخرى قراءة بسـيطة موضوعية "العمودية " صور القصيدة المنوذجية 

تتناىف مع مرحH النضوج الفين اrي بلغه الشاعر يف هذه املرحH من شعره وقد انفتحت 
ٕاثراء دامئيا ترثي النص (فيه قصائده عىل جماالت ال هنائية تتعدد فهيا القراءات اليت 



  محمد سعدون / د ".....                             ٔانشودة املطر"جاملية التلقي واختالف القراءات يف مطلع قصيدة 
 

 2017جانفي                                      89                       - بسكرة-جامعة محمد خيرض

Àجتالب دالالت ال حتىص ٕاليه، ومن Óحية ٔاخرى تفيد يف ٕاجياد قراء ٕاجيابيني يشعرون 
بأن القراءة معل ٕابداعي، وهو شعور ال ميكن حتقيقه ٕاال ٕاذ ٔاحس إالنسان ٔانه يقدم شيئا 
ٕاىل النص عن طريق تفسري ٕاشاراته حسب طاقة القارئ اخليالية والثقافية، وهذا التفسري 

فعالية صادرة من القارئ مما يشعره بأنه ميتv هذا النص املفرس حني ٔاخذ يشارك يف هو 
ٕانتاجه، وحيدث هذا ردة فعل بعيدة أالثر يف تقدم الفكر البرشي وانفتاحه، ويف تذوق 
اللغة وجاملياهتا مما حيول أالدب ٕاىل جتربة عظمية اجلدوى لٕالنسان نفسـيا وعلميا، ويعيننا 

 Hفٕانه ال سبيل ٕاىل ٕاجياد قراءة موضوعية ٔالي ... التتلمذ والتقليدعىل جتاوز مرح qrو
نص، وسـتظل القراءة جتربة خشصية، كام ٔانه ال سبيل ٕاىل ٕاجياد تفسري واحد ٔالي نص، 

  . 14)وسـيظل النص يقبل تفسريات خمتلفة ومتعددة بعدد مرات قراءاته
ٔاما " والغور/ العينني " ويرى Uسني النصري ٔان ¹سـهتالل يمتحور حول 

فهو جمهول، رمبا يكون احلبيبة اليت يتذكر السـياب عينهيا االٓن ٔاو يه  -يف نظره  –ا1اطب 
  . عيون أالم اليت ترد كقطعة من املايض ٔاو يه أالرض ٔاو العراق بأرضه وسامئه

ميكن القول بأن املطلع مل يكن غزال ومل يكن للحبيبة فيه دور ال وفيقة وال راعية 
 ابنة اجلليب وال ٔاية حبيبة ٔاخرى وال عيون االٓلهة ٔايضا، فال عشـتار وال غريها من الغمن وال

آلهات اخلصب، ومل تكن العينان عيين ٔامه اليت فقدها يف ميعة الصىب مث اسـتعاد صورهتا، 
وال عيون العراق كذq ٕامنا هذا ¹سـهتالل Óفذة النطالق الشاعر يف القول ومنفذ 

 يقول ابن عريب الصويف، فهو ينظر ٕاىل بالده بعيون صوفية للوصف، فالكون ٔانىث كام
جمردة من لك صورة حسـية للمرٔاة، ٕامنا ينساب الشعر من خالل املطلع انسـياÀ روحيا 
متزتج فيه الطبيعة أالنىث Àلوجدان الرقيق اللطيف اrي يالمئه دفء أالنوثة وثراء التفاصيل 

للصورة ذات الصفة التناسلية، وبذq فٕان املطلع  ال أالحادية اrكورية اليت ال جمال فهيا
  . يسـتقطب لك ٔابعاد القصيدة من بدايهتا ٕاىل هنايهتا

اrي ٔاشار ٕاليه مرشي بن خليفة " التغييب"ٔاما النص فٕانه يمنو حول شلك 
املتجيل يف حتويل اليشء ٕاىل وجود رمزي فيمنو النص حول هذا الشلك منوا اسـتعارU هو 

و القراءات يف ٕادراك الكنه الشعري لهذا املطلع اrي تفرق فيه النقاد ٔاقرب التأويالت أ 
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ٔايدي سـبأ بآراهئم املتقاربة ٔاحياÓ وا1تلفة ٔاحياÓ ٔاخرى، واكن ¹ختالف ٔامعق يف تأويل 
: القصد من العيون، وجتانست الرؤى ٔاكرث يف تفسري وقراءة عنارص الطبيعة الواردة

ونسـبوها ٕاىل ٔارض العراق، وقد اتفق النقاد عىل ٔان  ...الغاÀت، النخيل، القمر، الكروم
وٕاذا اكن  ذكر هذه العنارص يدل عىل مدى عشق الشاعر وهيامه ببالده ٔارضها وسامهئا،

السـياب حقا يصف العراق ٕاال ٔان التجيل احلقيقي اrي يراه الشاعر يتجاوز الرؤU املادية 
دفق وسـنا يهبر النظر فهذه الرؤU حمل رائع ٕاىل رؤU حسرية جعائبية لكها خرضة متوج وماء يت

ينأى به الشاعر عن واقع ٔاضناه كثريا منذ طفولته البائسة وانشطاره الرو� بني منابع 
  . الرباءة أالوىل وحياة املدينة اليت انسحقت فهيا مشاعر الرباءة

 ٕان قراءة النص السـيايب قراءة واحدة يف قصائده إالبداعية املتطورة قد ال تسعف
الناقد يف ¹قرتاب من طقوس الشاعر املتفردة، qr فٕان خصوصية النص ?يه تتطلب 
قارئا مثاليا خبريا يسـتطيع ٔان يذهب Àلنص السـيايب ٕاىل ٔابعد مدى يف التأويل، وال شك 

يف الساحة النقدية بشلك مكثف يمن عن " ٔانشودة املطر" ٔان تداول هذا النص rÀات 
ه لك ٔابعاد القراءة وجامليات التلقي اrي يرومه Uوس وٕايزر تأليف نص معارص تتحقق في

  . وغريهام ممن ينتسـبون لهذه املدرسة اليت تفتح ا�ال للقراءات املتعددة
ٕاذا فٕان العنرصين املهمني يف القراءة هام القارئ والنص، وهام الöان يسهامن يف 

لقارئ ٔان يفهم املعىن املشار ٕاليه ٕانشاء العمل أالديب ٔاو أالدبية، ٕان الشاعر ال يطلب من ا
يف النص بل يتوZ منه أن يكتشف الغائب، فانفتاح النص عىل القراءات املتعددة يتيح 
للفكر البرشي ٔان يتذوق اللغة وجاملياهتا، ويصبح أالدب جتربة ٕانسانية ذات قمية حقيقية 

  . ط»ختدم إالنسان نفسـيا وعلميا وتبعده عن التقليد اrي ميحق الفكر ويع
ٔاما القراءة اللغوية لعادل حماو اليت اكن يروم من وراهئا جتلية البنية ¹ج]عية 

، فٕان القرس املسلط )رشفتان(والبعد املدين ) غابتا خنيل(للنص واسـتنتاج البعد الريفي 
ا�رب للغة الشعرية ٕالãاضها ٔاو لتوليدها قيرصU قد يبعد عن الرؤية الشعرية، qr فٕان 

ق اللغة بوليسـيا ٔاو صفعها لتبوح بأشـياء يريدها املتلقي ٔان تبوح هبا هو معلية استنطا
  .تشويه مجلالية النص ال ٔاكرث
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فالقراءة اليت تبدٔا Àالحنراف تفيض ٕاىل مسافات بعيدة عن مدارات النص 
وفضاءاته اليت ٔاملح ٕالهيا الشاعر، رمبا يكون الشاعر قد طرح بعض القضاU ¹ج]عية 

ي ال يصح معه ٔان حيول النص ٕاىل دراسة اج]عية مؤسساتية ترصد أالزمات بشلك رمز 
ٕان املتلقي احلصيف ال يستشف من خالل هذا ¹سـهتالل النيص ثورة الريف  .واحللول

ضد املدينة وال يستشف ٔايضا التناكر بيهنام من جمرد ٔاسامء نكرات وال يسـتطيع ٕادراك 
ة ال تعكس احلقائق املادية ليبقى الشعر نسـيجا التآلف بيهنام من مراU شاعرية متخاطف

وحده  فهو ملح ورمز وٕاشارة ال يكشف عن ٔاوراق لعبته السحرية وال يتخىل عن قناعه 
  . اrي خيفي حقيقة وجوده

ٕان القراءات النقدية االٓنفة للمقطع ¹سـهتاليل ال ميكن جتاوزها ٔاو القفز علهيا مجيعا، فهـي 
يالت وتفسريات جزئية للمعىن ما دام النص يقبل التفسريات حتل  -عىل أالقل-يف معظمها 

أالولوية يف ٕانتاج  ا1تلفة واملتعددة، وفعال فٕان نظرUت القراءة والتأويل قد منحت القارئ
نظرية التأويل والتلقي  Valéry" فالريي"، وقد سـبق 15املعىن ٔاو ٕاعادة ٕانتاجه من جديد

يعطيه ٕاUها القارئ، ٕاال ٔان جاملية التلقي تمكن يف حني قال بأن ٔالشعاره ذq املعىن اrي 
، وال ينبغي ٔان تغايل 16التفاعل القوي اrي حيدث بني النص والقارئ حيث يتبلور املعىن 

  . 17لك قارئ نظرية التلقي يف ٕاعطاء السلطة املطلقة للقارئ وتفتح ا�ال واسعا ٔامام
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