
 

 
 

 
 

 

 
حتاول هذه الدراسة أن تقرأ أنشودة املطر لبدر شاكر السياب قراءة تأويلية تطبق خالهلا

 ،هريشو جادامريإجراءات هذه القراءة معتمدة عىل منهج اهلريمنيوطيقا املتطور لدى 
وحتدد  .كام تأخذ ما يتفق من آراء ويلهلم ديلثاي الذي أفاد من احللقة اهلريمنيوطيقية

وإضاءة معنى احتاميل ،الدراسة هدفها يف الوقوف عىل قصد املؤلف كام عرب عنه النص
ُوتنهض عىل ثالثة حماور يربز األول منها انعكاس  .نسبي ينتهي به إىل تأويل مرشوع

عنى االحتاميل عىل هندسة النص، ويوضح الثاين كيف أسهمت الصورة الفنية يف هذا امل
 ويقف الثالث عىل الدور البنائي والداليل الذي خيتص به اإليقاع ،تشكيل هذا املعنى

 .داخل النص

 : يحتاالكلامت املف
املوت /  املطر ،الدائرية العبثية/  احلياة ،احلياة/  النص ،النص/ األنشودة 
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Abstract:
This study sought to provide an interpretive analysis of Bader Shaker 

As-Sayyab's Rain Ode, the perusal of which was deeply grounded in the 
procedures of Hans-Georg Gadamer's hermeneutics and the hermeneutic 
philosophy of Wilhelm Dilthey who developed hermeneutics a bit further 
after Gadamer's. The aim of the study was to delve deeply into the 
purpose of the poet as tacitly expressed in the text of the ode and 
illuminate relative probabilities in the interpretation of the ode's text. The 
study is set in three sections, the first of which reflects probability 
exegesis as is palpable in the architecture of the text and its engineering. 
The second section explicates how figures of speech contributed to 
creating this interpretation. Finally, the third section highlights the role of 
lexical structure and semantics in creating rhythm in the ode's text. 
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 لبدر شاكر السياب قراءة )١()أنشودة املطر( تذهب هذه الدراسة إىل قراءة نص  

 ، إذ هي تعتقد)٢(تأويلية هريمنيوطيقية باعتبار مصطلح اهلريمنيوطيقا يعني فن التأويل
ا عىل إضاءة معنى بقدرهت -  يف انطالقها من مبدأ استمرار قابلية النص لقراءة جديدة - 

 .احتاميل جديد مل يتم تسليط الضوء عليه يف القراءات التي سبقتها
 وإن ،فإن معناه ال يتمركز يف شكله اللغوي )٣("النص ليس داللة حرفية" وألن  

أن –كي يبلغ املعنى الذي قصد إليه املؤلف كام عرب عنه أو أضمره نصه  - عىل القارئ
غوية ومركباته السياقية الظاهرة التي تشكل داللته األولية يرحتل منطلقا من مكوناته الل

عرب تنويعات مضمونية وشكلية متعددة ليغوص يف بنيته العميقة التي حتتضن مغزاه 
يف كتابه سيميوطيقا الشعر ) ريفاتري( وكام يذهب ،وداللته الكامنة خلف هذا الظاهر

حن إذا نظرنا إىل القصيدة عىل أهنا  فن،إىل أن القراء األكفاء يتجاوزون املعنى السطحي"
سلسلة من اجلمل قرصنا انتباهنا عىل املعنى الذي ليس سوى ما يمكن قوله لتمثيل 

فحسب يف القصيدة فإننا ) معنى( وإذا قرصنا انتباهنا عىل ،وحدات اإلعالم يف القصيدة
بتنا احلقة إىل  وتبدأ استجا،نختزهلا يف خيط من األجزاء املنفصلة التي ال يكون هلا معنى

 القصيدة تنحرف غالبا عن النحو العادي أو )عالمات(القصيدة بمالحظة أن عنارص 
                       

 .١١٩ص ، م٢٠٠٥ بريوت ، دار العودة، املجلد الثاين، الديوان،بدر شاكر السياب  ) ١(
البالغة والشعرية (م من مقال لبول ريكور بعنوان ١٩٩٩السنة الثانية ) ١٦( جملة فكر ونقد العدد  ) ٢(

 .١١٢ص،  مصطفى النحال. ت)واهلريمنيوطيقا
 .١٢٤ص، م٢٠٠٠ مارس ، النادي األديب الثقايف بجدة)نظرية التأويل(مصطفى ناصف   ) ٣(
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وهتدد املحاكاة  فالقصيدة تؤسس داللتها عىل نحو غري مبارش فحسب، ،املحاكاة العادية
اللغوية العادية  املقدرة األدبية للواقع هبذا الفعل، وإذا كان املطلوب من القارئ هو جمرد

 الالنحويات املتكررة التي القصيدة فإن املقدرة األدبية الزمة للتعامل مع) معنى(م لفه
خالل عملية القراءة التي -  فالقارئ مضطر ،يواجهها القارئ أثناء قراءة القصيدة

 إىل الكشف عن مستوى ثان - يواجهه فيها العائق املربك من االنحراف النحوي
  .)١("مح النحوية للنص من الداللة التي تفرس املال) أعىل(

 ال  فإن هذه القراءة تعتقد بأنه،وعىل الرغم من تعدد القراءات التي ارتادت هذا النص
 ، وأنه ال يزال يكتنف معناه الذي مل يسفر عن حقيقته بعد،يزال قابال لقراءات جديدة

وعىل العكس من ذلك تؤكد تلك القراءات املتعددة أن هلذا النص رسه اخلاص الذي 
الشك أن هناك ":  حيث يقول، وهو ما رصح به أحد مرتاديه،يستقطب إليه الكثريين

 هذا التغييب-  بل املتباينة -  يمنح القصيدة القراءة املتعددة - وال يمتنع -تغييبا يتمنع
 .)٢("يتمثل يف البؤرة الداللية املتحركة يف القصيدة، حتى ليصعب القبض عليها

 النص ال تتمركز يف حمتواه اللغوي وإنام يف بنيته فمن الواضح أن داللة هذا  
تسعى إىل "  وإنام،العميقة، فعىل الدوام ثمة مغزى يدفع إىل قراءة ال تكتفي بام يظهر منه

، أو هي هتدف )٣(" وتقرأ فيه أبعد مما هو يف لفظه احلارض،كشف ما هو باطن يف النص

                   
 ،م١٩٩٨ القاهرة جابر عصفور، دار قباء للطباعة والنرش،. ت) النظرية األدبية املعارصة(رامان سلدن   ) ١(

 .١٨٠،١٧٩ص
 النادي ،م٢٠٠٧يو ، ما١٤٢٨مجادى األوىل ) ٦١(اجلزء ) ١٦( املجلد ،جملة عالمات يف النقد  ) ٢(

عالمات احلضور والغياب يف شعرية النص ( من موضوع لسمري خليل بعنوان ،األديب الثقايف بجدة
 .١٥٨ص ، األديب

، م١٩٩٦ القاهرة ،دار نوبار للطباعة) النص الشعري ومشكالت التفسري(عاطف جودة نرص   ) ٣(
 .١٥٢ص  
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 .)١("وحدة الداللة الكامنة يف النص"إىل الوصول إىل 
 وإضافة نوعية ،وكون هذه القراءة تطمح إىل أن تكون إضاءة جديدة ملعنى النص

 رغم إقرارها بذات الدافع الذي - فإنه يكون عليها أن توضح ،ملا سبقها من قراءات
دوافعها اخلاصة هبا الرتياد هذا النص عىل وجه - حرك القراءات قبلها نحو هذا النص 

 : فمن هذه الدوافع،اخلصوص
 ، مما يؤكد عىل أنه نص حيوي ما يثري وحيفز عىل ارتياده،د قراءاته بشكل الفتتعد -١

وأنه نص يظل يقاوم عند كل قراءة مقاومة تثري التساؤالت وحتفز عىل قراءة 
 .جديدة

 فهو من أوائل النصوص املؤسسة ،إنه نص انتقايل يقع بني مرحلتني شعريتني -٢
ح االنتقالية ويقف من السياق الشعري  مما جيعله يتسم بمالم،ملدرسة الشعر احلر

 وهي بينية انعكست عىل بنيته وتشكيالته ،يف منطقة من االختالج أو البينية
.وحركة مكوناته

 فاملوجودات يف داخله تصارع كي تبلغ ،ما يتميز به من طابع مزدوج للرصاع -٣
لغ غايته من  فاملطر ال يب،أبدا فيه استقرارها ببلوغ غايتها النبيلة التي ال تبلغها

 والسؤال ال يبلغ غايته من اإلجابة التي تطفئ ،حتقيق الشبع رغم استمرار هطوله
 واحلصاد ال يبلغ غايته من ، والصيد معتاد عىل إخفاقه،حريته واشتعاله املتكرر

 ، وال يثمر إال مزيدا من اجلوع،إشباع اجلائعني رغم كثرته التي تشبع من ال يشبع
وجودات يف حالة رصاع مستمر من املحاولة وإعادة وهذا ما جيعل هذه امل

 حيث نظل نغالب قناعتنا املرتسخة ، ونحن أيضا نحيا حالة من الرصاع،املحاولة

 ،املركز الثقايف العريب) ألصول واملنهج واملفاهيمدراسة مقارنة يف ا/ مفاهيم الشعرية (حسن ناظم   ) ١(
 .١٣٦ص، ١م ط١٩٩٤ الدار البيضاء ،بريوت
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 وأن ، غاية نبيلة- بال شك - فينا ويف ذاكرة التاريخ أن للموجودات من وجودها 
هذه  وألننا نرفض النقص الذي تبدو ،جوهرها هو غري ما تظهر عليه داخل النص

 ترانا نضطرب ، ولقناعتنا بعارضية هذا النقص،املوجودات موصومة به يف داخله
 هي تبحث عن ، كام أننا نشاركها عملية البحث،ونتوتر الضطراهبا وتوترها

 ونحن نبحث معها عام يعيد إلينا الثقة بقناعتنا بغاية وجود ،جوهرها األصيل
طرعة تتكرر رغم النهايات  حتى يتشكل النص يف كليته رحلة بحث مص،عاملنا

 موهومة بالنمو ، لينرسب إىل نفوسنا بأن هذا النص ما هو إال احلياة،املخفقة
واالزدياد واالرتقاء وحقيقتها التآكل والنقص والسري احلثيث يف اجتاه النهاية 

 ومع ذلك هي االستمرارية والدائرية التي ال متوت بموت جتربة أو ،املحتومة
 بل هي تنهي ، أو انطفاء حياتهإنسانبموت  ياة ال تتوقف فاحل،انطفاء أخرى

مشوارها لدى جتربة لتبدأ مشوارا جديدا مع جتربة أخرى حتى تصل هبا إىل نفس 
 هذا االختالج املستمر ، وهكذا يف دائرية مغلقة عىل التكرار واالستمرار،النقطة

ا جيعل منه نصا  ومعاين حمتملة متعددة مم،يفتح أبواب النص عىل قراءات متكررة
 .)بارت(مكتوبا يامرس إرجاء املدلوالت إرجاء أبديا بحسب تعبري 

 يبحر خالهلا القارئ عربه فيتخطى  رحلة،إن هذا النص يشكل رحلة بحث مضاعفة -٤
 يدفعه سؤال ،داللته اللغوية وبنيته السطحية كي يبلغ عمقه املتضمن معناه املختبئ

 ؟يه املؤلف كام عرب عنه أو أضمره النصجوهري عن ما هو املعنى الذي قصد إل
ورحلة خيوضها مع املؤلف ويظل مستمرا فيها خالل النص الذي يواصل تقدمه 

 ، حتركه فيها رغبة الفهم وهتدف إىل الكشف عن رس هذا الذي حيدث،نحو هنايته
 ومل يكون ؟ ومل يكون اجلوع مسببا عن املطر،؟مل ال تؤدي األسباب إل مسبباهتا

النص /  وحني يبلغ املؤلف ،مصريا حمتوما لكل حماولة تنشط لكي تنجزاإلخفاق 
 حيث النهاية الساخرة التي ،كشفه يكون هذا الكشف بمثابة إخفاق مضاعف

 وهذا يتيح لكل ،تؤكد عبثية الرحلة التي تنتهي إىل حقيقة هي عامء أكثر منه كشف
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  فطريقته يف الوصول،ياةاحل/ املرتادين املتأملني أن يكرروا رحلة اخلوض يف النص 
توحي بأن هذه احلقيقة ) حقيقة كون احلياة رحلة من اإلخفاق املستمر(إىل احلقيقة 

 بينام رحلة ، إنام هي موقفه الوجودي اخلاص،النص/ التي توصل إليها املؤلف 
 .البحث مفتوحة أمام اجلميع كي يتوصلوا بأنفسهم إىل حقائقهم التي يقتنعون هبا

 النص من حس عبثي ناجم عن تلك احلوارية الناشبة بني املطر ما يتمتع به -٥
اخلالئق   صوت من جهة، حيث يظل صوتان يتجاوبان،واملوجودات داخل النص

 وصوت من جهة املطر يتمثل يف استجابة ،تستنشد املطر يشبه طقوس االستسقاء
 .يةاهلطول التي يوقع هبا أنغام أنشودته العبثية عىل ذات اخلالئق املستسق

 فلم يشكله مؤلفه يف مقاطع ،هندسة النص التي تثري فينا الكثري من التساؤالت -٦
 وإنام ترك لقرائه مهمة ،تفصل بينها فراغات بيضاء عىل عادة قصائد الشعر احلر

 فغدا بذلك ساحة تثري القراء إىل إبداع قرائي يمتلك كامل احلرية يف ،هذا التشكيل
. وتقسيمه وإعادة ترتيب أجزائه،وضوع النصممارسة جتربة الصياغة الفنية مل

 فبداية تغري ،إن عنوان النص يشكل يف حد ذاته مثريا يدفع إىل عملية القراءة -٧
 حيث أنشودة املطر هبذا التعبري ذي احلس االحتشادي تفتح أبواب ،باالنكشاف

 ولكن وبمجرد مغادرة العنوان ،التوقع أمام عامل يموج بالبهجة واخلصب والبرش
عان ما ينكرس هذا التوقع، ليعود هذا العنوان كاألحجية التي تثري تساؤالت رس
 وشيئا فشيئا يدرك القارئ ، ليتكشف بعد ذلك مقدار مراوغة هذا العنوان،كثرية

 حتى ليتبدى له يف النهاية أن احلقيقة ،الفخ الذي استدرج إليه عرب هذا العنوان
 فليست أنشودة ،اظري العنوان منذ البدايةالتي ينتهي إليها النص قد كانت ماثلة لن

احلياة بكل ما حوى من جتارب/  أو هذا النص ،املطر سوى األنشودة اللعنة
 وأن رحلة البحث التي خاضها القارئ خالل النص مل تكن سوى لعبة ،عبثية

 وأن تلك التجارب املسوقة مل تكن ،عبثية استدرج إليها ليبلغ مع النص قناعته
.قناع تبلغ به قناعة مقرة سلفاسوى أدوات إ
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  ورشكا يستدرجهم،فكأنام جبل هذا العنوان كي يكون أداة استقطاب لكل املتأملني
إىل صدمة تربكهم بذلك املخلوق اجلديد الذي ينسلخ كاملارد من جلد خملوق لطاملا 

 وهذه هي رسالة ، واستقرت يف الذاكرة مالحمه وآثاره،عرفوه ووقرت يف األنفس صفاته
هي أن يعيد إلينا الوعي باألشياء التي أصبحت موضوعات مألوفة "الفن ومهمته 

 ) ٨( " .)١("لوعينا اليومي املعتاد
احلياة لكنها / إن تعدد التجارب املسوقة داخل النص يعطي انطباعا بأنه النص  -٨

 أو النص الذي ال يقف عند احلدود اجلاملية واملضمونية ،احلياة بمفهومها العبثي
ية وحياتية إنسان وإنام يتجاوز ذلك إىل تلمس جتارب ،عهودة للمنتج األديبامل

 .تساعد عىل تشكيل رؤية من احلياة وتكوين موقف من الوجود

يتضمن هذا النص بعض التعبريات والصور املربكة واملنعكسة عن الطابع  -٩
ه اإلرباكي العام للنص الذي حيدث بفعل الغموض الكثيف التي تتسم هبا مكونات

 ، وهي صور تثري اإلدهاش وحتفز عملية القراءة،حتت رؤيته ذات امللمح الوجودي
وكذلك ردات الفعل الغريبة والصادمة التي تصدر عن بعض اخلالئق داخل 

 .النص ختلق مثريا دافعا عىل القراءة

 والقائم عىل جتاوب األصوات عرب ،اإلطار اإليقاعي املتنوع واملتحدي يف آن معا - ١٠
 مسهمة يف تشكيل ،وتقوم يف بناء نسيجه اإليقاعي تمر خالل النصحوارية تس

اللعنة ضابطا /  وعىل توقيعة األنشودة ،بنيته حيث اإليقاع يلعب دورا تكوينيا فيه
 ثم ذلك التحكم ، وكذا التكرار القائم عىل التفريط والتغافل املتعمد واملثري،إيقاعيا

 .ينهض عليها بناء النصالبديع بحركة الصوت والصدى إلنتاج داللة 

                           
 .١٨٠ص، مرجع سابق) النظرية األدبية املعارصة(رامان سلدن   ) ١(

المجلد )٢( العدد )١( ، ١٤٣٦ ھــ - ٢٠١٥ م  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة 



 

 
 يف ستحاول هذه القراءة السري عىل ما يتفق من املبادئ التي حتدث عنها بعض الباحثني

 وإذ ،)١("نظرية التأويل وممارسته" باعتبار اهلريمنيوطيقا ،نظرية التأويل واهلريمنيوطيقا
 تأخذ يف اعتبارها أن التأويل دراسة ، ما قدمه هؤالء الباحثونهي تنتقي من وتتنقل بني

 كام يرى عبدامللك-   فالتأويلية أو اهلريمنيوطيقا،مواقف ال تطبيق منهجيات حاسمة
منهج قرائي " فهي )٢(" جيب أن تندرج ضمن اإلجرائية ال ضمن املذهبية"مرتاض 

 ،)البنيوية(ىل اللغة والرتاكيب يف  وينصب ع)الظواهرية( يعتمد جتربة الذات واحلواس يف
ثم يصري توجها فرديا يف قراءة النصوص املبتدعة يف إطار اللغة الطبيعية وفق منحى 

 .)٣("العالماتية
 فهو عدو ،ومع أن التأويل جيعل الباب مفتوحا دائام عىل ممكنات مل تتحقق

 ،ة التي ال يناهلا التغيريالقراءات وااللتزامات النهائية وفكرة املعلومات واحلقائق الثابت
 فإهنا ال ترتك الباب مفتوحا للشطط وإنام تصنع ،)٤(وهو برشى مستمرة وتطلع مستمر

 .ضوابطها التي تقيها الوقوع يف أهواء التأويالت اجلاحمة
 

 كام إهنا ال تذهب وراء من يقول ،إهنا قراءة ال ترى يف النص إناء زجاجيا شفافا -١
 ولكنها تقوم عىل التسليم ،يب النص وإلغائه وإن القارئ هو من يصنع النصبتغي

                       
 الدار البيضاء ،املركز الثقايف العريب بريوت) دليل الناقد األديب(ميجان الروييل وسعد البازغي   ) ١(

 .٨٨ص، ٢٠٠٢
 ، الكويت،للثقافة وللفنون واآلداب م املجلس الوطني٢٠٠٠سبتمرب ) ١( العدد ،جملة عامل الفكر  ) ٢(

 .٢٦٣ص، )التأويلية بني املقدس واملدنس(من مقال لعبداملالك مرتاض بعنوان 
 .٤٧٤، ص م٢٠٠٢اهليئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة ) نظرية املصطلح النقدي(عزت حممد جاد   ) ٣(
 .٧٠، ص  مرجع سابق)نظرية التأويل(مصطفى ناصف   ) ٤(

المجلد )٢( العدد )١( ، ١٤٣٦ ھــ - ٢٠١٥ م  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة 



 

 

 داللته الشعرية ليست " وعىل كون ، وعىل قيامه عىل معنى حيجبه،بأسبقية وجود النص
 وإنام ينبغي ختطيها إىل بنية ، أي بداللته السطحية اللغوية،متمركزة يف شكله اللغوي

 وأن مهمة القارئ تتحدد يف الكشف ،)١("الشعريالنص العميقة التي حتتضن املغزى 
عن املعنى املتواري وليس يف جمرد استخالصه من سياقه الظاهر كام يف النظريات النقدية 

 أو صنعه كام يف التفكيكية والنظريات القرائية التي ترى أنه بال قراءة ليس نصا عىل ،اللسانية
املعنى الذي ال تصل إليه بالتكهن أو  وهو )١٤( )٢(احلقيقة وال هو بنص عىل اإلطالق

 وإنام باتباع اسرتاتيجية قرائية تعتمد إجراءات تعني عىل تفهم روح النص مركزة ،التخمني
 وتبحث بني السطور وحتت ما يظهر منه ،عىل بنيته الداخلية كي تعني ما هو جوهري فيه

 .)٣(" التفهم" هي إال  حيث القراءة التأويلية ما،عن حقائقه املضمرة ومعانيه املحتجبة
ال  معنى ،كون هذه القراءة تأويلية فهي حتاول الوصول إىل معنى احتاميل نسبي  -٢

 ،)٤("ل ال يبحث عن إجابات حازمة جازمةالتأوي" ـ ف،تدعي صحته وحتدده بشكل مطلق
 وهو التعدد ،بطبعه أكثر مما يبدي مما يتيح لتعدد الداللة ومنطق اللغة الشعرية خيفي

-  يف حالة التعبري - التي تتفاعل مع مشاعر" ي يرجع إىل خصوصية اللغة األدبيةالذ
فتغري يف بنيتها بقدر ما تغري هي من طبيعة هذه االنفعاالت التي كانت يف حالة تشوش

 .)٥("وغموض قبل جتسدها يف العمل األديب

م قسم اللغة العربية يف كلية آداب جامعة ٢٠٠٦جملة أطراس  العدد الثاين السنة األوىل، نيسان   ) ١(
 .١٤٦، ص )النص الشعري ومستويات القراءة( من مقال ملسلم  حيب حسني بعنوان ،البرصة

 ،م النادي األديب الثقايف بجدة١٩٩٦سبتمرب ) ٣١(اجلزء  املجلد السادس ،جملة عالمات يف النقد  ) ٢(
 .٣٦، ص )نص القراءة(من موضوع جلاسم املومني بعنوان 

 .١٥، ص م١٩٩٦)٥٤(أساليب الشعرية املعارصة كتابات نقدية العدد (عبدالغفار مكاوي   ) ٣(
 .١١، ص سابق  مرجع)نظرية التأويل(مصطفى ناصف   ) ٤(
م ١٩٩٩ الدار البيضاء ، املركز الثقايف العريب)إشكاليات القراءة وآليات التأويل(نرص حامد أبو زيد   ) ٥(

 .١٨ص ،٥ط
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لول عىل نحو هذا إىل طبيعة اللغة كنظام إشاري تقوم العالقة فيه بني الدال واملد
وكل قراءة تتوصل إىل معنى فيه ال يمكنها أن تدعي  ،)١(كام يرى دي سوسري اعتباطي

نظرية املعنى " فالتأويل كام يرى بول ريكور هو ،%١٠٠صدقيته وصحته بنسبة 
 .)٢("املتعدد
 فإن ذلك ال يعني أنه ختمني أو رضب من الغيب ،إنه مع كون املعنى احتاميل  -٣

 وتقف عىل مكوناته اللغوية ومركباته ،تكز عىل ما هو جوهري يف النصوهذه قراءة تر
 لكنها ال تكتفي بذلك وإنام تنطلق باجتاه ،السياقية الظاهرة التي تشكل الداللة األولية

 فالنص األديب يف رأي ،أعامقه املتوارية خلف هذا الظاهر، كاشفة عن أرساره الكامنة
نكشاف والوضوح من جهة واالستتار والغموض يقوم عىل التوتر بني اال" :)هيدجر(

 ومهمة الفهم هي السعي لكشف الغامض واملسترت من خالل الواضح ،من جهة أخرى
 هذا الفهم الغامض ، اكتشاف ما مل يقله النص من خالل ما يقوله بالفعل،واملكشوف

ه  ولكي تصل هذ،)٣("واملسترت يتم من خالل احلوار الذي يقيمه املتلقي مع النص
القراءة إىل الداللة الكامنة للنص الذي ندرسه ولكي تبلغ كنه معناه الذي هو املقصود 

 ، فاملادة اللغوية،من عملية الكشف البد هلا من الوقوف عىل معاين مكونات أجزائه
 والقارئ ،واملتن اللساين حيدد املعنى اللفظي الذي يشكل خيطا يؤدي إىل املعنى العميق

 تأويال موضوعيا للمعنى-  مرتكزا عىل هذا املعنى اللفظي - راءتهيستطيع أن حيقق بق
 باعتبار النص هو من يتمحور املعنى ويعرب ،الذي قصد إليه املؤلف كام عرب عنه النص

 . وباعتبار املؤلف النص وليس العكس،عنه

                     
 .٣٩ص ،م١٩٨٧ بغداد ، دار الشؤون الثقافية)نظرية البنائية يف النقد األديب(صالح فضل   ) ١(
والشعرية البالغة (م من مقال لبول ريكور بعنوان ١٩٩٩السنة الثانية ) ١٦(ونقد العدد  جملة فكر  ) ٢(

 .١٣، ص  مرجع سابق)واهلريمنيوطيقا
 .٣٦ص ، مرجع سابق)إشكاليات القراءة وآليات التأويل(نرص حامد أبو زيد   ) ٣(

المجلد )٢( العدد )١( ، ١٤٣٦ ھــ - ٢٠١٥ م  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة 



 

 

هو الذي أدى " ألن رفض القصدية ،إن هذه القراءة تقوم عىل مبدأ القصدية  -٤
 األمر إىل رفع مرايس النص ليرتك هائام دون مرفأ حيميه ضد عواصف القراءات يف هناية

 .)١("والتفسريات الالهنائية
 ، أو بمعنى أدق هو قصد النص،غري أن القصد هنا هو قصد املؤلف كام عرب عنه النص

 فالنص هو حمور القصدية وهو السلطة ،أي أن النص حيوي معنى ما حياول توصيله
 مع التأكيد عىل أن الداللة االفرتاضية التي حيتوي عليها النص ،تي حيال إليهااملرجعية ال

فإهنا ال تعمل بمعزل عن وعي  مع كوهنا نتيجة منطقية لنظامه اللغوي وأنساقه الداخلية
 .املؤلف

والعالقة القائمة عىل املساءلة إنام هي قائمة بني القارئ والنص وليس بني القارئ 
ق من مبدأ ربط ما يقال بالنص نفسه وليس بقائله مرشع لقيام معنى  فاالنطال،واملؤلف

 أو االدعاء بأن هذا املعنى ، كام أن ربط املعنى باملؤلف،احتاميل قد يصبح حقيقة ممكنة
 ، يعني نفي كل احتامالت املعنى األخرى،املتوصل إليه هو ما قصد إليه املؤلف حتديدا

 وأن هناك قراءة واحدة فقط صحيحة ،سابقةواستبعاد ما توصلت إليه القراءات ال
 كام أن القول ، وهذا يتناىف مع مبادئ القراءة التأويلية،وبقية القراءات كلها خاطئة

بقصدية املؤلف قد يقود إىل االبتعاد عن النص وإنتاج قراءة جزئية ترتكز عىل السياقات 
 مما يتناىف مع ،ملؤثرة فيهاخلارجية من حياة الشاعر وجتربته الذاتية والقوى املختلفة ا

 ومع كون النص يف أوله وآخره خطابا ال يشكل يف تأويله فرقا ،حتليل النص من داخله
 .حضور املرسل أو غيابه

تنطلق هذه القراءة من مبدأ أويل يقول بأن كل نص أديب ينشد خلوده من حتوله  -٥
 مل يكتب إال من- براهيم بحسب نبيلة إ -  فالنص ، وهذا ال يتم إال بالقارئ،أثرا أدبيا

 املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب،) دراسة يف سلطة النص/ اخلروج من التيه (عبدالعزيز محودة     ) ١(
 .٢٩٠ص ،م٢٠٠٣ نوفمرب ،الكويت

المجلد )٢( العدد )١( ، ١٤٣٦ ھــ - ٢٠١٥ م  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة 



 

 .)١(أجل القارئ
 وحمسوب حسابه كوسيلة ،فالقارئ حارض إذن منذ الوهلة األوىل إلنشاء النص

إن بناء النص انطالقا من التأثري املقصود هو بال " بل ،حيقق هبا النص هدفه من اخللود
لغاء النص لكنها ال تستند إىل مقوالت إ ،)٢("شك إرشاك القارئ يف مرشوع الكتابة

وإعطاء السلطة كاملة للقارئ واالدعاء بأن ال وجود ملعنى النص خارج وعي املتلقي 
 وإنام ترى أن النص موجود سابق ومعناه ال يتحقق أثناء ،كام تفرتض نظرية التلقي

 كام يرى-   فوظيفته،القراءة وإنام يتكشف بالقراءة التي تغوص خلف ما يظهر منه
  وأن ذلك،)٣(ف عن داللة أصلية متاما متوارية يف النص تتحدد يف الكش- جادامر

ينطوي عىل جهد ال يتوفر لكل متلق ألنه يفارق سياق النص ويذهب إىل باطن ال "
نظرية القارئ الذي يصنع النص ليست "  وأن)٤("إال بالتدقيق والتأمل والتوسع يرى

  .)٥("إال وجها من وجوه نظرية املؤلف

 ومع كون ،راءة يقوم يف حد ذاته عىل دوافع ورغبات ذاتيةإنه مع كون فعل الق  -٦
 غري أهنا ليست الذاتية ،التأويل حيوي جانبا من ذاتية بدليل تعدد قراءات النص الواحد

وإنام املقصود بالذاتية أن االختالف يف عملية التأويل "التي تقف نقيضا للموضوعية 
 فطرف يعد ما يقدمه ،لنص الواحدمرده إىل التفاوت احلاصل بني مؤولني متعددين ل

                       
 من مقال لنبيلة إبراهيم ، اهليئة املرصية العامة للكتاب،م١٩٨٤للعام ) ١( العدد جملة فصول  ) ١(

   .١٠١ص ،) نظرية التأثري واالتصال:القارئ يف النص( )بعنوان
 ، الكويت،م املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب٢٠٠٤فرباير ) ٣٠٠(جملة عامل املعرفة العدد   ) ٢(

 .١١٤، ص )القراءة قراءة اآلخر( من مقال ألندريه جيد بعنوان
البالغة والشعرية (م من مقال لبول ريكور بعنوان ١٩٩٩السنة الثانية ) ١٦(جملة فكر ونقد العدد   ) ٣(

 .٤٩، ص  مرجع سابق)واهلريمنيوطيقا
 .٥٨، ص  مرجع سابق)اخلروج من التيه(عبدالعزيز محودة   ) ٤(
 .١١٣ ص ، مرجع سابق)نظرية التأويل(مصطفى ناصف   ) ٥(
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 وقد يعد الدليل ، بينام طرف آخر ال يرى باملنظار نفسه،بني يدي قراءته التأويلية دليال
 .)١(" ومن ثم ينتج هذا االختالف وتتعدد القراءات،املقدم فاسدا

 تقيم معرفتها عىل أساس من ،حتاول هذه القراءة أن تغدو قراءة خالقة وملتزمة
تبادل الذي ينأى هبا عن التدخل الفج الذي حييلها إىل لون من التأويل التساؤل امل

فالعمل األديب ليس موضوعا " ،اإلسقاطي الذي يؤدي إىل رسقة النص أو امتهانه
 ينبعث من إنسان العمل األديب فيام يقول الفينومينولوجيون ،خيضع متاما لترصفنا

 الترشيح هو وسيلة العمل األديب يف فتح  فاحلوار ال، وجيب أن يعود إىل احلياة،املايض
 وهي إذ حتاول كبح ، أو تعود جمرد قراءة تتامهى وتذوب فيام يعلنه النص،)٢("أبواب العامل

باالنطالق من املتن اللساين للنص واعتامد أنساقه ضمن البنية "مجاح التأويل اإلسقاطي 
ل خالله أفق النص مع أفق  حتاول أيضا أن تعقد تساؤال متبادال يتداخ،)٣("املتحققة

 وهي منطقة اندماج اآلفاق عند،القارئ ليصنعا معا منطقة جديدة من املحاورة واملساءلة
 الذي )٥()(fusion of hirizons(عند جادامر امتزاج اآلفاق  وهي  )٤(مصطفى ناصف

ية يقرب املسافة بني األفقني وينترص عىل مقاومة النص املتمسك بتارخييته األصلية أل"
 وخلق منطقة جديدة ، األفقني وهو االنتصار الذي يمكن حتقيقه بتجاوز،قراءات جديدة

 فالعمل األديب ،)٦("تصبح فيها قراءة النص الهي تارخيية بالكامل أو حديثة بالكامل

م املجلس الوطني للثقافة والفنون ٢٠٠٤أكتوبر ديسمرب ) ٣٣(املجلد ) ٣(جملة عامل الفكر العدد   ) ١(
 .٣٣ص، )يف مفهومي القراءة والتأويل( من مقال ملحمد املتقن بعنوان  ، الكويت،واآلداب

 .٢٩، ص مرجع سابق)نظرية تأويل(مصطفى ناصف   ) ٢(
 ) إجراءات ومنهجيات–دراسة للتحليل النيص يف النقد املعارص / ترويض النص (حاتم الصكر   ) ٣(

 .٥٨ص، م١٩٩٨اهليئة املرصية العامة للكتاب 
 .١٨٠، ص مرجع سابق)نظرية التأويل(مصطفى ناصف   ) ٤(
 .٤٥ص ، مرجع سابق)اخلروج من التيه(عبدالعزيز محودة   ) ٥(
 .٤٥ص، املرجع السابق  )٦(
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 ننفصل فيه عن أنفسنا ،ال نواجه عاملا جديدا غريبا"  ونحن يف تلقيه،ليس عاملا منفصال
 نكون أكثر-  عىل العكس - إننا ،فصل فيه عن غري االستطيقي أو نن،خارج الزمن

 ونحقق فهام أعمق ألنفسنا حني ندخل من خالل العمل الفني إىل وحدة ،حضورا
 ،فنحن ال نلتقي بالنص خارج إطار الزمان واملكان" .)١("وذاتية اآلخر باعتبارها عاملا
 ولكننا نلتقي به ،اح صامت نحن ال نلتقي بالنص بانفت،بل نلتقي به يف ظروف حمددة

 .)٢(" مثل هذه األسئلة متثل األساس الوجودي لفهم النص ومن ثم تفسريه ،متسائلني
 ،تقوم هذه القراءة يف حماولة وصوهلا إىل معنى احتاميل للنص عىل نبذ التعسف  -٧

 .)٣( وكام أن النص ال يستذلنا ال يقبل منا أن نستذله،فالتأويل إصغاء للنص
 

وتتخذ هذه القراءة يف تأويلها هذا النص من منهج اهلريمنيوطيقا املتطور عند
 ورفضا مفهوم املعنى املحدد ، اللذين أرسيا املعنى عىل النص والقارئ)هريشوجادامر(

 واعتامده عىل االسرتاتيجية ، ودعيا إىل نسبية املعنى وال حمدوديته،والتأويل الصحيح
 الذي أفاد )ويلهلم ديلثاي( كام تأخذ ما يتفق من آراء ،ل قارئالتأويلية التي يتبناها ك

 حيث يرى ديلثاي أن ،كآلية للفهم )hermeneutic circle(من احللقة اهلريمنيوطيقية 
ويف  totalityفهم النص ينطوي عىل عالقة جدلية دينامية بني النص يف جممله 

الذي )فريدر كسلري ماخر(ن قبله  وهي احللقة أو الدائرة التي توصل إليها م،)٤(أجزائه
 :  ومفادها،أخرج التأويلية من كنف الالهوت
                        

 .٣٦ص ، مرجع سابق)يات القراءة وآليات التأويلإشكال(نرص حامد أبو زيد   ) ١(
اهلريمنيوطيقا ومعضلة (م من مقال لنرص حامد أبو زيد بعنوان ١٩٨١جملة فصول العدد الثالث   ) ٢(

 .١٥١ص ،)تفسري النص
 .١٨٠، ص مرجع سابق)نظرية التأويل (مصطفى ناصف  ) ٣(
 .١٧٦ص ، العامة للكتاب اهليئة املرصية)نظرية املصطلح النقدي(عزت حممد جاد   ) ٤(
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إننا لكي نفهم أجزاء أية وحدة لغوية ال بد أن نتعامل مع هذه األجزاء ولدينا حس
 لكننا ال نستطيع أن نعرف املعنى الكيل إال من خالل معرفة معاين ،مسبق باملعنى الكيل

 كام تنطبق عىل العالقات بني ، وبني معنى اجلملة الكيلالكلامت املفردة ضمن أية مجلة
 كام نأخذ برأي ديلثاي ،)١(معاين اجلمل املفردة يف العمل األديب والعمل األديب ككل

الذي يعترب هذه احللقة مفتوحة عىل خالف جادامر الذي يراها مغلقة ال يستطيع املفرس 
 تأويل مرشوع من خالل التبادل  فديلثاي يرى أننا نستطيع التوصل إىل،الفكاك منها

 ،املستمر بني إحساسنا املتنامي باملعنى الكيل وفهمنا االسرتجاعي ملكوناته اجلزئية
 يتأسس عىل استعادة القارئ للتجربة -  عنده- فالفهم احلقيقي لألدب والنصوص 

  .)٢()احلياة الداخلية التي يعرب عنها النص(
 وائيا للمشاعر واالنفعاالت باملعنى الرومانيسليس تدفقا عش"فالتعبري عند ديلثاي 

 وهو من حيول التجربة الداخلية إىل حالة ،ولكنه حتديد موضوعي لعنارص التجربة
  .)٣("خارجية موضوعية يمكن املشاركة فيها

 

، وتشكل هذه القراءة املرحلة )٤()ريفاتري( بحسب )استكشافية(اعتامد قراءة أوىل   -١
 ومعرفة معاين ، وآليتها قراءة أجزاء الوحدة اللغوية،وىل من تعاملنا مع النصاأل

 ومهمتها إشاعة إحساس باملعنى ،مكونات أجزائها حتى نصل إىل آخر نقطة فيها
فهم النص ليس هو " ـ ف، وليس فهم النص فهام هنائيا،الكيل للنص لدى القارئ

                           
 ،٣م ط٢٠٠٢املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء ) دليل الناقد األديب(ميجان الروييل وسعد البازغي   ) ١(

 .٨٩ص
 .٩١ص ،املرجع السابق  ) ٢(
 .٢٦ص ، مرجع سابق)إشكاليات القراءة وآليات التأويل(نرص حامد أبو زيد   ) ٣(
 .٥٤ص ،ع سابق مرج)ترويض النص(حاتم الصكر   ) ٤(
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 حيتاج إىل قراءات وصرب وكبح  الفهم، القراءة األوىل عاجزة،قراءته األوىل
 ،، وأهم ما تنجزه هذه القراءة)١("االنطباعات األوىل وكبح الكراهة واالنفصال

 .هو اخلروج إىل معنى حمتمل للنص يشكل فرضا تنطلق منه القراءة الثانية
 وهي ، أو هي إعادة القراءة،)٢( بحسب ريفاتري)اسرتجاعية(اعتامد قراءة ثانية   -٢

 "واعية ترتقي عىل جمرد فهم النص ورشحه وتفسريه إىل درجة تأويله قراءة نقدية 
فالتفسري مرادف للفهم الذي يعمل عىل إدراك املعنى األويل أو الداللة السطحية 

 أما ،التفسري حيدد الرتاكيب التمهيدية للمعنى/  وبمعنى آخر أن الفهم ،للنص
 .)٣(لدالالت األعمالتأويل فهو عملية تنطلق من الداللة األولية إىل ا

 وفيها يتم قلب النهاية ،)املعنى املحتمل للنص(وتنطلق هذه القراءة من الفرض 
  فيتم تفحص األجزاء عرب احلوار املزدوج بني مركبات النص وبعضها حيث،عىل البداية

 ـ ف، وبني ما يظهر منه وما خيفى،اجلدلية الدينامية القائمة بني النص يف جممله ويف أجزائه
 ، واحد وليس يف وسعنا أن نزعم أن النص يتكون من شق،كال اجلانبني له حق السؤال "

 إن العبارة يف النصوص األدبية حماورة بطبعها ،أو نعيل من شأن ما ذكره بأكثر مما ينبغي
 ، يستوقفها العبارة تأخذ بقية وجودها من يشء حمذوف ينقض عليها أو،أو سائلة بطبعها

 يف  يركن إىل الظاهر يف التعبري عن نفسه وخيفي نفسه،حمذوف يناوئوكل عبارة هلا باطن 
 وبني القارئ الذي يأيت إىل النص ولديه فهم مسبق تأسس ،هذا من جهة )٤("ردائه أيضا

 والنص الذي يتوجه بامدته بام هلا من ،وتكون نتيجة آفاقه الشخصية والزمانية اخلاصة

                       
 .٩ص ، مرجع سابق)نظرية التأويل(مصطفى ناصف   ) ١(
 .٥٤ص ، مرجع سابق)ترويض النص(حاتم الصكر   ) ٢(
 من مقال ملحسن ،آداب البرصة/ م قسم اللغة العربية ٢٠٠٦جملة أطراس العدد الثاين السنة األوىل   ) ٣(

 .١٣٥ص ،)النص الشعري ومستويات القراءة(حسني بعنوان 
 .١٧ص ، مرجع سابق)نظرية التأويل(صطفى ناصف م  ) ٤(
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 عند ذلك تقوم ، إىل القارئ من جهة أخرىاملوروث اللغوي املشرتك بأسئلته اخلاصة
 جديدة العنارص التي ظلت معزولة وعصية أو غامضة أثناء القراءة األوىل باستقبال إضاءة

 التي  ثم يتم اختبارها واختبار األسئلة،انطالقا من املعنى املدرك ككل لدى القراءة األوىل
  كلها يتم اختبارها،القراءة األوىلظلت معلقة والتخمينات التي داخلها قدر من الشك أثناء 

 فإن استقرت وكشفت عن غموضها وتواءمت مع سياقها أو مع ،حتت هذه اإلضاءة
 ، فإننا نكون قد بلغنا حقيقة النص املمكنة، وانسجمت وتفاعلت إجيابيا،وحدهتا الكلية

 معنى  لتستقر القراءة لدينا عىل،ومعناه املحتمل خالل ذلك التناغم الكيل بني أجزائه
 مع التأكيد عىل عدم كونه هنائيا وحاسام طاملا أن )قصده( هو مغزى النص أو ،بعينه

 شخيص املعنى يربز نتيجة حماورة تداخلية بني النص والقارئ يف زمان حمدد وحسب أفق
 فاملعنى يظل نسبيا العتامده عىل خصوصية أفق القارئ الفرد وزمانيته ،معني وخاص

  .)١(نيوطيقا التي تسعى إىل متابعة املعنى وإدراكه حيثام حلومكانيته، إهنا اهلريم
 وإقرار املعنى الذي يظل احتامليا بعيدا عن ،االنتهاء إىل تأويل مرشوع للنص  -٣

.)٢(" تأويل النص ال استعامله" فنحن نسعى إىل ،التعسف
 

 يتضح لنا أن الفضاء النيص هلذا النص ،قسيم النص يف ديوان الشاعربالنظر إىل ت  
 فلم يقم الشاعر بتقسيمه إىل مقاطع تفصل بينها فراغات بيضاء حتتل ،ترك مفتوحا قد

 .منه مساحات واضحة عىل عادة قصائد الشعر احلر التي ينسب إليها
فواصل مطردا يف وبالنظر إىل السياق النيص وهل كان هذا األسلوب من إغفال ال  

 .٩٣،٩٢ص ، مرجع سابق) دليل الناقد األديب)ميجان الروييل وسعد البازغي  ) ١(
يف مفهومي (م من مقال ملحمد املتقن بعنوان ٢٠٠٤أكتوبر ديسمرب ) ٣٣(جملة عامل الفكر املجلد   ) ٢(

 .٣٧، ص مرجع سابق)القراءة والتأويل
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 ، يتضح أهنا مل تكن ترسي كلها عىل نمط واحد،مجيع النصوص املتضمنة يف الديوان
 حتتل منها الفراغات البيضاء مساحات ،وإنام اختلفت بني قصائد مقسمة برصامة

 وقصائد تداخلها تقسيامت قليلة ،واضحة أو تلجأ إىل عالمات التقسيم األخرى
 مما يعني ،ائد ومنها هذه القصيدة ال جتد فيها بادرة لتقسيم بينام هناك قص،وأخرى نادرة

 أو ، إما للداللة عىل موقف فكري معني،أن التدخل بالتقسيم من عدمه كان مقصودا
 ،للداللة عىل رؤية شعرية تنشد هلذه النصوص أن تظل مفتوحة أمام اجتهادات التأويل

  .لظاهرة وإنام يف بنيتها العميقةبحيث ال تعود داللتها الشعرية متمركزة يف بنيتها ا
إغفال هذه الفواصل من بنية  ومن هنا فإنه ال يمكن هلذه الدراسة التعامل مع  
 مما يعطي مؤرشا إىل ، إال من حيث كون هذا اإلغفال يشكل إغفاال دالليا،النص

رضورة استبطان النص والغوص فيام وراء ظاهره لكشف كنهه ومعناه الذي يتمحور 
 ويتكفل ببنائه الكيل وتشكيله اإلبداعي القائم عىل تصميم ،اع التي يموج هباحال الرص

داخيل حوى من إمكانات التنوع ما يفجر طاقات اإلدهاش،وينتظم حركة مكوناته عىل 
 فاملعنى الكامن هو من حيرك هذه النصوص وتلك ،مجيع املستويات الوظيفية واجلاملية

 ، مما يتيح لنا فرصة تقسيم النص تقسيام دالليا،ااملكونات كي يشكل اكتامله من خالهل
حيث تشكل داللة النص تناميها يف خضم هذا الرصاع املائج بني القوى املتناقضة 

 وبتنامي قناعة القارئ يف اجتاه احلقيقة ،متوسلة بحركة مكوناته ونتائجه التي يفيض إليها
ه خالل حاالت تتنامى بني  وذلك بعبور،التي يقرها النص عند ختامه الغنائي الساخر

 :التأمل املدفوع برغبة الكشف رغم قوة الشعور باستحالة حدوثه يف اللحظة اآلنية
 عيناك غابتا نخيل ساعة السحر
 أو رشفتان راح ينأى عنهام القمر

 :والنظرة إىل الوراء املدفوعة برغبة االستعاذة باملايض الداعم للحقيقة
 عيناك حني تبسامن تورق الكروم 
 وترقص األضواء كاألقامر يف هنر
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 يرجه املجداف وهنا ساعة السحر
 :والرؤية القلبية املدفوعة برغبة االسترشاف

 كأنام تنبض يف غورهيام النجوم 
 :فالرؤية العينية املدفوعة برغبة استنهاض مساندة الواقع املوضوعي غري املساند

 ومقلتاك يب تطيفان مع املطر
  الربوقوعرب أمواج اخلليج متسح

 سواحل العراق بالنجوم واملحار
 كأهنا هتم بالرشوق

 فيسحب الليل عليها من دم دثار
 أوسع مساحة من اإلخفاف حال النظر من خالل العينني عن وحينام تكشف الرؤية العينية

يكون اللجوء إىل اليقني السمعي الذي يظل يدرج يف باب االسترشاف املتوسل يف 
 :ال تتداعى متواثبة يف مساحة من التحققاقرتابه من اليقني بأفع

 أكاد أسمع العراق يذخر الرعود
 وخيزن الربوق يف السهول واجلبال 

 حتى إذا ما فض عنها ختمها الرجال
مل ترتك الرياح من ثمود 

يف الواد من اثر 
أكاد أسمع النخيل يرشب املطر 
وأسمع القرى تئن واملهاجرين 
 ،يصارعون باملجاديف وبالقلوع

 عواصف اخلليج والرعود منشدين
 ... مطر
 ...مطر

المجلد )٢( العدد )١( ، ١٤٣٦ ھــ - ٢٠١٥ م  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة 



 

 ...مطر
 : وهذا يمتد من قوله،فالتقرير اإلخباري املتوسل بالرسد املفصل

 :ويف العراق جوع إىل آخر احللقة حيث يقول
 .ما مر عام والعراق ليس فيه جوع

 : والذي يبدأ بقوله،فاخلتام الغنائي الساخر الذي يبتني احللقة األخرية من النص
 ...مطر
 ...مطر
 ...مطر

 يف كل قطرة من املطر
محراء أو صفراء من أجنة الزهر 

 .وينتهي بتكرار املقطع ذاته الذي بدأت به احللقة
ومن هنا أيضا كانت لنا حرية تقسيمه وفقا ملا نفرتضه من معنى احتاميل تم لنا  

 .الوصول إليه بعد قراءتنا االستكشافية
ة هنا إىل عناية الشاعر وبشكل الفت بتضمني بنية نصه غري أنه من الواجب اإلشار  

 فليست السطور ، والعناية بأسلبته التوزيعية،السطحية الكثري من املؤرشات اخلطية
 كام أن الكثري من عالمات ،بطول واحد وإنام نلحظ تفاوتا يف عدد الكلامت يف كل سطر

 .الرتقيم قد توزعت عىل فضاء النص واألسطر الطباعية
 واملتوارية خلف ،حن إذ نحاول الغوص يف بنية النص العميقة التي ختتزن داللتهون  
  نسرتشد هبذه العالمات كمؤرشات ترشدنا إىل تلك الداللة،)السطحية( الظاهرة بنيته

بتمركز الداللة فيام يظهر من  - من خالل كثرهتا الالفتة - وإن حاولت إهيامنااملختبئة 
 .النص
نعتقد باحتضانه رؤية شعرية مكثفة وموقفا فكريا وفلسفيا الذي  - فهذا النص  
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 تشكل ، يقدم بنيته املعقدة يف كيان يتشكل يف ست حلقات مخس منها متجاورة–عميقا
 فاحللقة تبدأ ،كل حلقة منها جتربة ذاتية مستقلة ومنغلقة عىل مشهد من اإلخفاق املتكرر

 لتعاود ،جاز لتنتهي إىل نقطة اإلخفاقتكوهنا عرب حركتها املنطلقة من نقطة حماولة اإلن
 بينام تتشكل احللقة ،حركتها من جديد من ذات النقطة وهكذا يف دائرة مستمرة

 .السادسة حلقة أم حتتضن يف مساحتها كل احللقات وتنغلق عىل دوراهنا املتكرر
 ، منذ السطر األول من هذا النص)حلقة إخفاق الكشف(وتبدأ احللقة األوىل   

 تتخذ عيناها ساحة للتأمل ووسيلة يتم العبور ،جه إىل خماطبة حمبوبة متخيلةحيث التو
 إذ من طبيعة ،من خالهلا إىل حالة الغموض التي تكتنف املوقف وتعيق إنجاز الكشف

 ، ومن وظائفها إتاحة جمال الرؤية ال تفعيل مساحة العامء،العينني الكشف ال التعمية
ياة والباعث عىل انطالق األنشودة يف رد فعل وتنتهي عند ذلك الفعل املوهم باحل

  .تلقائي وبريء من خملوقات بريئة كاألطفال والعصافري
مع ذلك الفعل الدال عىل  )حلقة تكرار املحاوالت املخفقة(وتبدأ احللقة الثانية   

 وتنتهي عند تلك االستجابة الساخطة ،ثقل اهلطول وتطاوله دون بلوغ الغاية املنشودة
 .عن الصياد الذي أخفق صيده فأخذ ينثر غناءه بال رغبةالصادرة 

صاحبة  املتخيلة  بالعودة إىل خماطبة)حلقة حتقق الكشف املخفق(وتبدأ احللقة الثالثة   
 رؤيته أكثر  الذي غدت-  وتنتهي عند استجابة املتأمل ،العينني التي التقيناها يف بداية النص

 بالصياح حال تكشف-  العينني ال فيهام  إذ هو اآلن يرى من خالل،اتساعا وشموال
 والتي مل يكن موقعه قبل ،املوقف عن احلقيقة املأساوية التي تكتنف املشهد يف كليته

 .ذلك يسمح هبا
 تسترشف إنجاز ، وهي حلقة استرشافية)حلقة إنجاز املوت(وتبدأ احللقة الرابعة   

 ،يد الذي يتم يف هذا النص وهو اإلنجاز الوح،أو فعل إنجاز املوت فعل تدمريي قادم
 وهي ، إذ ختفق احلياة يف وجه املوت،غري أن إنجاز املوت يشكل يف حد ذاته فعل إخفاق
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 :تبدأ بقوله
 أكاد أسمع العراق يذخر الرعود

وتنتهي باألنشودة اللعنة التي يلقي هبا املهاجرون عىل رؤوس كل من خلفوا أو  
 .تركوا وراءهم

 الذي رغم كثرته التي تشبع من ال )لقة احلصاد املخفقح(وتبدأ احللقة اخلامسة   
 : فإنه ال حيقق الشبع للعراق،يشبع كالغراب واجلراد
 ويف العراق جوع

 : وتنتهي بتأكيد احلكم الذي جاء يف السطر األول منها تأكيد نفي
ما مر عام والعراق ليس فيه جوع 

 ،اضية حتى املؤملة منهاحيث املطر هيطل ويتكرر هطوله مرافقا كل املواقف امل  
 .ورغم ذلك ال يؤدي هطوله املتكرر والكثيف إال إىل مزيد من اجلوع

حلقة احللم املخفق إثر اإلحاطة به وحمارصته (وتبدأ احللقة السادسة احللقة األم   
  تتلوها، برتديد األنشودة التي غدت ممجوجة عىل لسان املتأمل ترديدا ساخرا)وتطويقه

 التي تشري إىل سذاجة الغنائية احلاملة التي يرسي هبا الطيبون البسطاء تلك التعبريات
 : وخداعيتها،عىل أنفسهم

 يف كل قطرة من املطر
 محراء أو صفراء من أجنة الزهر

 تغلق الباب أمام إمكان ،كحلقة حمكمة اإلغالق وتنتهي بنفس أسطر بدايتها  
ز عىل هذه الدائرية املتكررة نشوب حماوالت أخرى حتاول الوصول إىل غاية من إنجا

-  يف بداية هذه احللقة -  غري أن توقيعات األنشودة التي جاءت حتمل ،من اإلخفاق
وعرب تقطعها املتوزع عىل ثالثة أسطر داللة االستنشاد الذي تنقلب غايته هنا لنشوئه

 :ضمن موقف حتفه السخرية ويملؤه شعور االستخفاف
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 ...مطر
 ...مطر

وهلا إىل صيغة أخرى تقريرية حتسم املوقف امللتذ بمرارة سخريته وتقطع قد تم حت  
 وهو الفعل الذي يرد بعد وقفة صمت " وهيطل املطر "اسرتساله هبطول غري متقطع 

 كي يسدل الستار عىل درامية املوقف-  يرتمجها عىل جسد النص فراغ أبيض - قصرية 
- تأمل الساخر، حيث يسمع صدى صوته املنتهي إىل سخرية تعكس وجهتها يف اجتاه امل

 يرن يف اخلليج مصحوبا بصدى صوت املهاجرين الذين -املنطلق بتعابريه الساخرة 
 . يف إشارة إىل ابتالعه أيضا،ابتلعتهم أمواج اخلليج

فعال   ومتثلت أنشودته،لقد حتقق الكشف أخريا وأسفر املطر عن وجهه القبيح  
 .ملموسا من اهلطول املستمر

 أن هذه احللقات مع امتالكها متيزها من حيث عنارصها املكونة وطبيعةغري  
 مع غريها من احللقات التي تبتني-  يف الوقت نفسه -  فهي تشرتك ،جتارهبا اجلارية

 وحول مركز ثبات أو جذب يشد إليه مجيع ،النص يف دوراهنا حول معنى حموري واحد
وضمن عالقة تنشأ  ،حللقة السادسة ويف تواجدها ضمن مساحة ا،اخليوط داخل النص

 فهي حلقات ال تفيض الواحدة منها إىل األخرى إال من ،وتقوم عىل مبدأ التجاور بينها
 وهو اإلمكان الذي ينهض ،حيث احتواء كل منها عىل طاقة إمكان معاودة املحاولة

 إىل  ففي الوقت الذي يعمل فيه عىل دفع العنارص داخل احللقة،بمهمة تكوينية مزدوجة
حماولة أخرى لإلنجاز يعمل أيضا دافعا للقارئ كي ينتقل إىل حلقة أخرى بتجربة 

 حيث وهذه العملية املستمرة من الدوران داخل احللقة لن تقدم إال جتربة ،جديدة
 وهكذا يرسي االنتقال داخل بنية النص ،معادة بدايتها حماولة إنجاز وهنايتها إخفاق

 حيث احللقات األربع األوىل تظل بنيتها املستقلة املغلقة ،بعةحتى نبلغ هناية احللقة الرا
عىل جتربتها مفتوحة عىل إمكان تكرار املحاولة ضمن مساحتها التي حتتلها عىل جسد 
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 فهي ،رغم انتهائها يف كل مرة إىل نقطة من اإلخفاق التام ،احللقة األم التي حتتوهيا مجيعا
 . هي نفسها نقطة االنتهاءنقطة االبتداء فيها إذن دائرية عبثية

 اللتني تتشكالن يف بنيتني مغلقتني ،السادسة وواألمر خمتلف مع احللقتني اخلامسة  
 فاحللقة اخلامسة ، وإن ظهر هذا اإلغالق خمتلفا بينهام،إغالقا ال يوحي بإمكان املعاودة

نقطة يتعهد يتم إغالقها عىل دائريتها العبثية بتأكيد هنايتها لبدايتها تأكيد نفي عند 
 اإلغالق الذي  لكنه،"ما مرعام والعراق ليس فيه جوع"إغالقها سطر واحد هو 

ينحرس أثره عند حدود هذه احللقة التي تنغلق عىل دائريتها ضمن مساحتها التي حتتلها 
 لينزوي عىل مستوى النص إىل جمرد جتربة إغالق أولية تشجع ،عىل جسد احللقة األم

 ويتحقق ،من اإلغالق أحكم وأشد أخرى تتجىل عن مستوىعىل قيام جتربة إغالق 
 فهي تبدأ ،يف احللقة السادسة التي تأيت بنيتها منقلبة عىل بنى احللقات التي سبقتها هذا

- بدائريته املميزة باالتساع  -  كام ينتهي تشكيلها ،عىل غري ما هو معتاد بالتوقيعة الثالثية
لتنربي حلقة ال تكتفي بأن تنغلق عىل جتربتها  ،بتكرار مقطع بدايتها بكامل مكوناته

 وإنام حلقة إغالق تتصدر ملواجهة كل حماولة تنوي القيام ببداية أخرى خارج ،فحسب
احلياة عىل / فهي احللقة التي يتم هبا إغالق النص ،هذا النظام العبثي بحتميته الصارمة

هنايات يدفع  إىل العبثمن حركتها التي يديرها  دائرة متوج بتجارب وحماوالت تنتهي
 .إخفاقها إىل بدايات تنتهي إىل ذات املصري، وهكذا يف دائرية مستمرة

 وهي ،فإذا كانت احللقات قبلها تعاود حماوالهتا دونام إيامء إىل رغبة يف التوقف  
رغم الكشف الذي حققه املتأمل لدى احللقة الثالثة تستمر تقيم حماوالهتا مغضية عن 

 فإن هذه احللقة ،دفوعة بأوهامها اخلادعة معززة برغبة التثبت والتيقن م،كشفه املتحقق
التي تتشكل يف بنية النص حلقة إغالق حمكمة حيسم فيها اخلليج املتآمر املوقف عىل 
رؤية يبدو خالهلا أن غلق املوقف عىل حاله من اجلهل هو الضامن الوحيد الستمرار 

 بصوت - فقط - لصدى يف اخلليج ال يرن حيث ا هذه احلتمية الدائرية الالمنتهية،
وإنام يرن أيضا بالصوت الساخر املستخف بأحالم الغافلني  املهاجرين الذين ابتلعهم،
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 ليس انتصارا هلم وإنام إسكاتا له واحرتازا من أن حيدث تأثريا ،يف إشارة منه إىل ابتالعه
ن رحلته التي  فكان هذا هو الكشف الذي حيققه النص يف كليته م،ُال يرغب فيه

 أو أهنا رسالته األخرية التي تغلب الواقع املوضوعي مهام ،استمرت عرب ست حلقات
 وإرجاء احلسم إىل هذه احللقة هي ،اختلفت معطياته ونتائجه مع ما يؤمله املرء منه

طريقة تعمدها النص إلثارة بنائه العضوي للتطور بتدرج يف اجتاه نقطة حسمه التي 
  .طمئنان إىل إقرار رؤياه اخلاصةحتقق له غاية اال

 حالة إخفاق-  حتى يف حال حتققه -وهكذا يصبح الكشف الذي سعى إليه النص   
 عرب هذه - وهكذا يتشكل النص ،تضاف إىل حاالت اإلخفاق التي سبقت حتققه

 جتربة حياة خترج إىل رؤيا هي حمصلة- احلركة الدائرية املتكررة من اإلخفاق املستمر
 أو هو احلياة عينها بزمنها الواقعي التارخيي املقيم واملغلق ،ملسوقة خاللهالتجارب ا

ماضيه وحارضه ومستقبله عىل حقيقة وحيدة مفادها أن نقطة البدء هي ذاهتا نقطة 
 . وأن ما بني االبتداء واالنتهاء ال يكمن إال الوهم،االنتهاء

شهد كل يوم ميالدا كام تشهد  ت،احلياة التي توهم بالتجدد وحقيقتها التكرار العبثي  
 لكل ، وكام أن لكل ميالد هناية حتمية هي املوت، وكام يتكرر امليالد يتكرر املوت،موتا

جتربة داخل هذا النص بداية وهناية ال تعني استبعاد نشوب بداية أخرى رغم يقني 
 . وهكذا هي مأساة تستمر وهبائية ال تنتهي،انتهائها إىل ذات النقطة

 كل يؤدي دورا ،شف لنا هذا البناء أن ال يشء داخل النص يأيت ترفاوهكذا يك  
حتى بنائه يف ست حلقات جيسد لتلك احلالة من  ،وظيفيا بنائيا وآخر مجاليا فنيا

اإلخفاق التي خاجلت مجيع مكوناته التي ظلت حتاول يف سبيل بلوغ غايتها النبيلة وهي 
َمل معنى االضطراب املوار والباحث عن قفزة  فالرقم ستة حي،الغاية التي مل تبلغها أبدا

M X W V   U  : قال تعاىل،االستواء واالستقرار عند الرقم سبعة رقم االكتامل
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ه الظاهرة وألجل ذلك فإنه يتوجب عىل هذه الدراسة أن ختوض يف أبعاد مركبات  
دورا تكوينيا إىل جانب دوره كضابط  من عنارص بنائية كاللغة واإليقاع الذي يلعب

النص عرب تنامي تكشف داللتي األنشودة واملطر اللتني تشكالن  حلركة تنامي داللة
 وفنية كالصورة التي تشكل ،)احلياة/ النص (داللتني جزئيتني يف طريق تنامي داللة 

 .ك العنارص البنائيةحمصلة مجالية لكل تل
 

أفعولة تعطي هذه الصيغة اللغوية داللة الصغر واملبادأة عىل استحياء، / أنشودة   
 ويقدم عىل استحياء ليبادئ مشهدا مليئا ومزدمحا بمفاهيم ،متاما كيشء يشعر باختالفه

ل من الكشف املتنامي يف اجتاه بمفهوم خجل حيتاج لكي يلقى مقبوليته مراح مستقرة
 أو يشكل ، فكأنام نحن بصدد الدخول عىل طرح يعيد تشكيل وعينا بأمر ما،اإلقناع

كشفا جديدا أو ربام انقالبا عىل مفهوم قد ترسخ ثبوته لدينا فال نقبل معه فكرة مناورته 
 .بمحاولة تعيد صياغة وعينا به

 هل هي اخلالئق التي تشبهنا ؟نشودةوإذا ما سألنا أنفسنا من الذي يردد هذه األ  
 ؟ أم أن املطر هو من يردد هذه األنشودة املنسوبة إليه يف العنوان،داخل النص

 إن املطر يامرس أنشودته العبثية ويوقع أنغامها من خالل :تكون اإلجابة هي  
اخلالئق التي تستنشده مرة برتديدها اجلاهل حلقيقته وهو يستجيب دونام تراخ أو 

 وأخرى برتديدها الواعي هلذه احلقيقة يف تعبري عن اعتياد اخليبة كام عند الصياد ،لتأجي
أو السخط كام عند املهاجرين الذين تتنزل أنشودهتم لعنة عىل مفارق املكان املحفوف 

 والذي يمثله ،أو السخرية من حال اجلهل التي تدفع إىل استنشاد املزيد منه،باملوت
حد أصوات اجلوقة التي تنسج هذه احلركة الدائرية صوت املؤلف الذي يشكل أ
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 وعىل هذا يكون النص الذي بني أيدينا بكل ما حوى من جتارب وحماوالت ،للصوت
 .خمفقة هو نص هذه األنشودة العبثية

وهكذا يصبح العنوان وهو اإلطاللة األوىل للنص جمرد استئذان القتحام معركة  
يتحول إىل أحجية ننتظر كقراء تكشفها عرب وبمجرد منحنا إياه هذا اإلذن  ،كشف

رحلتها املتدرجة خالل حمطات ومراحل تبدأ بالتأمل وتنتهي بنقطة الكشف النهائية 
 .حيث تعلن احلقيقة املكتشفة

ومع تنامي داللة النص من خالل تنامي تكشف داللتي األنشودة واملطر، وتنامي  
ف ال حيدث للخالئق داخل النص وإن  إال أن هذا الكش،الكشف بالنسبة لنا مع تقدمه

 إذ هو حيدث خلالئق إما أن ال يغري اكتشافها من ،حدث فهو كشف ال يفيد كثريا
سلوكها شيئا كالصياد الذي رغم إدراكه رس إخفاق صيده حني أخذ يلعن املياه 

وإن كان هذا الرتديد ال ينم عن رغبة يف التغني بقدر  مطر. .والقدر، فإنه ظل يردد مطر
 أو أهنا بمجرد أن حتقق كشفها ،ا ينم عن رغبة يف التعبري عن إحساس الضجر املعتادم

-  مطر. .مطر. .مطر تلقى حتفها كاملهاجرين الذين سمعنا صدى صوهتم الذي أطلقوه
حني عادت هذه التوقيعة عىل لساهنم لعنة يدعون بتنزهلا عىل مفارق املكان املحفوف

 وإنام حيدث بفعل الدور الذي ، بعد أن ابتلعتهم أمواجه يرن يف اخلليج-خلفهم  باملوت
كشفا خمفقا يف آخر  وإن انتهى ،يلعبه املتأمل الذي أخذ عىل عاتقه مهمة حتقيق الكشف

أومن مصري اخلالئق التي تدأب   ألنه ال يغري شيئا من حركة هذه الدائرية العبثية،أمره
ني أيدينا هي النص الذي يقف بكل  لننتهي إىل أن األنشودة املتحقق كشفها ب،فيها

 .مكوناته معادال رمزيا للحياة بمفهومها العبثي
وأما تلك التوقيعة فليست سوى الصوت املنطلق بتجاوب بني اخلالئق واملتأمل  

من جهة والفعل الدال عىل استجابة املطر للصوت املستنشد من جهة أخرى والتي 
فتبدأ رحلة تكشفها متجاوبة مع رحلة  لنصا/ تلعب دورها يف تنامي داللة األنشودة 

 فإذا كانت داللتها تبدأ تناميها من تلك االستجابة ،تكشف داللة املطر الذي نسبت إليه
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 عن خملوقات بريئة مثل األطفال - بتوقيعاهتا الثالث -  التلقائية الربيئة التي انطلقت
 حيث ،يةنسان يف الذاكرة اإلوالعصافري فإن داللة املطر تبدأ تكشفها من نقطتها املستقرة

  .املطر خملوق حبيب تتصل مالحمه وصفاته باحلياة خصبها ونامئها
ففي احللقة األوىل جاءت االستجابة األوىل لقطرات املطر فطرية تلقائية عربت  

 ، توافقت والداللة املستقرة للمطر يف ذاكرة املخلوقات،عنها أنشودة هبيجة ومرحة
 : مستوفية توقيعاهتا الثالثوعىل هذا كانت أنشودة

 وكركر األطفال يف عرائش الكروم 
 ودغدغت صمت العصافري عىل الشجر

 أنشودة املطر
 ...مطر
 ...مطر
 ...مطر

 يشبه يف ثقله ،ويف احللقة الثانية تنامت داللة املطر فعاد خملوقا باردا حمايدا وخمفقا  
كه السؤال الذي يعاود ثورته يف وتطاوله وتكراره اململ حال طفل قد أثقلته احلرية وأهن

كل ليلة وملدة عام كامل وال يلقى إجابة شافية رغم احلقيقة التي يعلمها كل من هم 
 حيث كل "بعد غد تعود ": حوله الكبار الذين جييب لسان حكمتهم برد تسويفي

 ، والصغار الذين يتهامسون بحقيقة اإلجابة،األيام التي تيل الغد تقع ضمن االحتامل
ام يشبه حال صياد حزين قد اعتاد أن يعود خمفقا صيده بعد أن يمضه االنتظار الطويل ك

 :لعود مربح فال جيد أمامه سوى صب لعناته عىل املياه والقدر
 تثاءب املساء والغيوم ما تزال

 تسح ما تسح من دموعها الثقال
 كأن طفال بات هيذي قبل أن ينام

  التي أفاق منذ عام -بأن أمه 
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  ثم حني لج يف السؤال،دهافلم جي
  - "..بعد غد تعود": قالوا له

 وإن هتامس الرفاق أهنا هناك يف جانب التل تنام نومة اللحود
 تسف من تراهبا وترشب املطر
 كأن صيادا حزينا جيمع الشباك

 ويلعن املياه والقدر
  لتصبح تعبريا عن شعور الضيق،فتنامت داللة التوقيعة مستجيبة لذلك التنامي  

 يدل عىل ذلك ،والضجر عىل لسان الصياد احلزين الذي أخذ يردد أنغامها دونام رغبة
 :واالكتفاء بتوقيعتني منها )ينثر(استخدام كلمة 

وينثر الغناء حيث يأفل القمر 
 ...مطر
 ...مطر

ثم تنمو داللة املطر لينقلب خملوقا معاديا يبعث عىل احلزن املختلطة مالحمه املبهم  
 فهو كثري متاما كالدماء التي مل ، ال نعلم منه حقيقة إال كثرته وتكرار اهنامره ونحن،نوعه

  وكاحلب الذي مل حتل دون نشوبه، وكاجلوع الذي ال ينتهي،ينته سفكها منذ بدء اخلليقة
 ،هيلون كل يوم ليموتوا بعد ذلك  واملواليد الذين،من جديد كثرة جتاربه املخفقة

 إهنا مدركات جتتمع كلها عىل ،لتهم كل يوم موت جديدواملوتى الذين يزف إىل قاف
 : واملطر كثري ككثرهتا وكثرته لن تنتهي يوما،قاعدة الكثرة واستحالة احلرص

 أتعلمني أي حزن يبعث املطر؟
 وكيف تنشج املزاريب إذا اهنمر؟
  ؟وكيف يشعر الوحيد فيه بالضياع

  ، كاجلياع،كالدم املراق -  بال انتهاء
 !هو املطر -   كاملوتى،طفال كاأل،كاحلب
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 حيث أتت هذه اإلجابة من ،وألن السؤال هنا ال يفرتض يف املسؤول قدرة اإلجابة  
 وإنام ال يزال يتخذ موقعه ، الذي مل يتموضع داخل العينني بعد)املؤلف(السائل نفسه 
جتاه  فقد تنحت التوقيعة قليال لترتك املجال هلذا احلوار الذي ينحني يف ا،خارجا عنهام

املناجاة الستبعاد إمكان إدراك صاحبة العينني املتوجه إليها باخلطاب كم ونوع احلزن 
 إىل موقع يتيح له جماال )املؤلف( الذي يبعثه املطر، ونتيجة هلذا الفرض ينتقل املتأمل

 لتصبح رؤيته هبذا االنتقال رؤية من داخل العينني اللتني كان يتأمل ،أوسع من الرؤية
 ، حيث يتوحد اآلن هبام فيتشكل ألوان طيف يف مقلتيهام، من موقعه اخلارجفيهام قبال

 به ومن خالله يعقد تآمر البحر ،ينقلب عندها املطر خملوقا متآمرا وهي الرؤية التي
 :والسامء إلخفاق كل حماولة تسعى إىل إنجاز فعل يقدم معنى إجيابيا للحياة

 ومقلتاك يب تطيفان مع املطر
 خلليج متسح الربوقوعرب أمواج ا

 سواحل العراق بالنجوم واملحار
 كأهنا هتم بالرشوق

 فيسحب الليل عليها من دم دثار 
وهنا تأيت االستجابة من املؤلف الذي يستجيب من هول ما يرى بالصياح  

يمنح ) املحار والردى(املستجري باخلليج الذي عهد عنه أنه مثلام يمنح اخلواء واملوت 
 )احلياة( غري أن الصدى يعود جمروحا مسلوبا أفضل ما فيه ،)ؤلؤالل(احلياة أيضا 

 :فكانت هذه رسالة اخلليج القاسية ورده عىل صياحه املستجري
 يا خليج": أصيح باخلليج
" ! واملحار والردى،يا واهب اللؤلؤ
 فريجع الصدى 
 :كأنه النشيج

 يا خليج 
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 يا واهب املحار والردى
 إذ يعود خملوقا ،رابعة كاشفا عن حقيقة وجهه القبيحثم يشخص املطر يف احللقة ال  

 فتستجيب توقيعته بأن تصبح لعنة يدعو املهاجرون ،طاردا يدفع إىل هجرة مجاعية
 :بتنزهلا عىل مفارق كل من وما خلفوا وراءهم

 أكاد أسمع النخيل يرشب املطر 
 وأسمع القرى تئن واملهاجرين 
 يصارعون باملجاديف وبالقلوع

 ليج والرعود منشدينعواصف اخل
 ...مطر
 ...مطر
 ...مطر

 )النخيل( بعد تسببه يف موت سبب احلياة ،فاملطر هو السبب يف هذه اهلجرة  
 فالنخيل أخذ جيرتع ، وآليته املفارقة التي يقتل هبا احلياة هي الرشب،وجتريعه املوت

 ،رة مجاعيةالقرى وأنينها وطرد الناس عنها يف هج املوت برشب املطر ليتسبب يف جوع
 لتذوب وتنهي وجودها باملطر متومهة ،كام رشبت من قبله أقواس السحاب الغيوم

جترتع مزيدا من املوت برشهبا املطر وهي  وكام كانت أم الطفل،إقدامها عىل فعل حياة
 . فالرشب هنا هو فعل موت وسبب هالك،تنام نومة اللحود

 ألن املؤامرة تقتيض سد أبواب ،وتوهذه اهلجرة التي يدفع إليها املطر تنتهي بامل  
 وأن يتلقف اخلليج هؤالء املهاجرين املدفوقني إليه ليطوهيم حتت أمواجه ،النجاة

 وهذا ما يتأكد بالفعل من ذلك الصدى الذي مل يأت هذه املرة رجعا لصوت ،املتالطمة
هي صدى  مرددا بثالث توقيعات ، وإنام ظل يرن يف اخلليج ومل يغادره إىل غريه،املؤلف

 فهذا الصدى ما هو إال صدى ،لتلك التوقيعات التي أطلقها املهاجرون حال هجرهتم
 :صوت املهاجرين الذين ابتلعهم اخلليج وطواهم حتت أمواجه
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وأسمع الصدى
 يرن يف اخلليج 

 ...مطر
 ...مطر
 ...مطر

امسة ويستمر تنامي داللة تلك التوقيعة مستجيبا لتنامي داللة املطر يف احللقة اخل  
 تتكرر بشكل آيل يف توقيعات فارغة ،فارغة مملولة وسمجة تردادا ساخرا ألغنية لتصبح

احلمق وانعدام  تنداح عرب ترداد متسارع يتذرع لسخريته منها بإلباس هذا الرتداد صفة
 متاما كام يردد األطفال بعض الكلامت املوقعة ،الوعي حتى يفرغ إىل جمرد ظاهرة صوتية

 بل وأدنى من ذلك فهي هنا خاوية حتى من الرتتيب املقصود ألنغامها ،فارغة املعنى
 ،فال فرق بني أن ترتدد مرتني أو ثالثا، وال فرق أن تأيت بعد سطرين أو ثالثة أو أكثر

باختصار إهنا أغنية تفرغ إىل ظاهرة صوتية خرقاء ترتاكض متحللة حتى من مبدأ 
 :االتزان

 ويف العراق جوع
  موسم احلصادوينثر الغالل فيه

 لتشبع الغربان واجلراد
 وتطحن الشوان واحلجر

 حوهلا برش.. .رحى تدور يف احلقول
 ...مطر
 ...مطر
 ...مطر

  من دموع،وكم ذرفنا ليلة الرحيل
 ...باملطر -  خوف أن نالم-ثم اعتللنا 
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 ...مطر
 ...مطر

  كانت السامء،ومنذ أن كنا صغارا
 تغيم يف الشتاء 
 وهيطل املطر،

 نجوع -   حني يعشب الثرى- م وكل عا
 .ما مر عام والعراق ليس فيه جوع

ال يبلغ   إن كل يشء هنا، وينتج عنه حصاد غري منجز،فهذا مطر هيطل وال ينجز  
 الذي يشبع حتى-   فمع كثرة املطر وكثرة احلصاد،غايته النبيلة التي وجد ألجلها

 ومع هطوله ، مقيم يف العراقاجلوع - املخلوقات التي ال تشبع أبدا كالغربان واجلراد
املستمر هو يرافق جوع العراقيني وهجرهتم حتى أهنم يتعللون به كي يدارون دموع 

 ومع استمرار هطوله عىل امتداد حياهتم فإن النتيجة أن اجلوع مقيم يأبى ،حزن رحيلهم
 ومهام كانت أسباب استمرار اجلوع ،أن يغادر وأن اهلجرة مستمرة وأن املوت مطبق

ميت واهلجرة املنتهية إىل املوت فإن املحصلة النهائية أن املطر رغم كثرته ال يرسخ إال امل
 . من هنا فإن املطر مدان بوقوفه سببا للموت،للموت

 ،ويلفت االنتباه ذلك التفصيل الرسدي الذي يعطي مزيدا من إحساس السخرية  
وإنام يتم ذكر مراحل  ،حيث ال يذكر اهلطول كمنجز هنائي ال يبلغ به املطر غايته

 .وباألمل الذي يتعلق به يف كل مرة وحيثيات اهلطول ليبني نفاذ الصرب به
ثقيال   بدءا من كونه خملوقا ممال،ثم وبعد كل هذا يقر املطر بدالالت سلبية  

ومكرورا ثم خملوقا يبعث عىل احلزن وإحساس الضياع ثم خملوقا باردا خاليا إال من 
 .واملوت اديا ثم قاتال للحياة مسببا لألمل واهلجرة واجلوعثم متآمرا ومع كثرته
 التي ال تسقط سخريتها عىل ،كل ذلك يدفع إىل ذلك اخلتام حيث الغنائية الساخرة  
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املطر وحسب وإنام أيضا عىل كل العقول التي ال تزال تتمسك بالداللة القديمة
 ذاك أن داللته الواقعية قد ،رجتىال تزال ترى يف املطر خريا ي التي التارخيية واألسطورية

 عن حال من )احلياة بمعناها العبثي/ النص (تكشفت من اختبار اخلربة معه خالل 
 فبدال من كونه سببا يف بث احلياة غدا سببا ،انقالب تلك الداللة القديمة إىل الضد متاما

 .يف إقرار املوت بل غدا هو املوت عينه
 هذا النص حاملة تعابري تعهدت مهمة حسم من هنا جاءت احللقة األخرية من  

 أجنة ، صفراء،محراء( : من هذه التعابري،الداللة يف االجتاه الذي ذهبت إليه هذه القراءة
 فم ، حلمة توردت، مبسم جديد، ابتسام، دم العبيد، العراة، دمعة من اجلياع،الزهر
 اخلتام بعد كل ما رأينا /، وهذه كلها تعابري رومانسية تكاثفت عىل هذه احللقة )الوليد

 لتقول بسخرية مرة أهيا الساذجون ،من هم ومآس عرب التجارب املسوقة داخل النص
 ويلفت ،)يعشب العراق باملطر( الغارقون املتأملون دعكم يف غرقكم تعمهون حتى

 )بسبب املطر أو من املطر(االنتباه هذا التعبري الساخر بقوة حيث العراق لن يعشب 
 أي أن املطر لن ينزل ، وإنام سيعشب من كثرة املطر باملطر،خلصب واحلياةباخلرضة وا

 وهذه داللة تؤكد عىل إخفاقه فهو مطر ،من السامء فقط وإنام ستعشب به األرض أيضا
 كام تؤكد عىل تأصيله اإلخفاق الذي ،من أجل املطر وغايته ال تتجاوز فعل اهلطول
 فبدال من أن تعشب خرضة ،يفام استقبلتهينعكس عىل األرض التي تستقبله لتنبته ك

 .ستعشب مطرا أي سينمو املطر فيها كام ينمو العشب
 وإنام حيمل داللة - كام فهم بعض الدارسني - والصوت هنا ال حيمل البشارة   

االستخفاف بتلك العقول التي حتلق بعيدا عن واقع التجربة احلياتية غري مفيدة مما 
 .تعايش وتشهد

 -عابري أيضا ما كشف عنه رد اخلليج املتآمر مع املطر عىل قتل احلياة ومن هذه الت  
 والذي مل يكتف يف هذه احللقة بسلب الصوت أهم ما- كام رأينا ذلك يف احللقة الرابعة 

فيعود جمروحا وقد  حيتويه كام يف احللقات السابقة حيث ينطلق الصوت بمكونات ثالثة
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 وإنام يقدم إىل جانب ذلك ردا ،ء الصوت وأملهسلب منه مكون احلياة الذي يمثل رجا
 :عمليا ودليال حسيا ملموسا عىل عدائيته

 وينثر اخلليج من هباته الكثار
  واملحار، رغوة األجاج:عىل الرمال

 وما تبقى من عظام بائس غريق 
 من املهاجرين ظل يرشب الردى 

 من جلة اخلليج والقرار
ياق تنسجم مع جو السخرية املرة التي رست يف الواردة يف هذا الس) وهباته الكثار(

 .بنية هذه احللقة ونسيجها
 :ثم يأيت الصوت الذي يرن يف اخلليج دليال حسيا آخر يؤكد عىل هذه العدائية

 وأسمع الصدى 
 يرن يف اخلليج 

 ...مطر
 ...مطر
 ...مطر

 هو صوت - كام يكشف سياق النص بأصواته املتجاوبة - وكان هذا الصوت   
 اللعنة حال/  الذين أطلقوا هذه التوقيعة،جرين الغارقني يف جلة اخلليج وقرارهاملها

 .مغادرهتم العراق
 مما يؤكد ذهاب املؤلف إىل إغالق نصه عىل ،ثم ختم احللقة بنفس أسطر بدايتها  

 ليؤكد بذلك داللة العبثية يف هذه الدائرية املغلقة عىل اإلخفاق ،حلقة حمكمة اإلغالق
 .ينتهي هذا النص بداللة احلياة حيث احلياة هي املنظومة األكرب هلذه العبثية ل،املتكرر

: وتلفت االنتباه تلك اجلملة التي جاءت يف ذيل هذه احللقة املغلقة وبعد ختامها  
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لتتشكل ختاما للنص بأكمله يدل عىل حسم املوقف بانتصار استمرارية  "وهيطل املطر"
 .العبث الذي يوطد النتصار املوت

 فهو ،موجود حقيقي داخل النص  ومع أنه،هكذا تنتهي داللة املطر إىل املوت  
املطر، ومع أن الداللة النهائية هلذا املخلوق هي رؤية ختص / طرف يف ثنائية املؤلف 

 فإن هذه الداللة قد تشكلت مستعينة بعدد من الدالئل املوضوعية منها ،املؤلف وحده
 .النصالتجارب احلياتية املسوقة داخل 

وهكذا تنتهي داللة أنشودة املطر املرددة داخل النص من تناميها عرب التجارب  
املختلفة إىل لعنة موقعة تتنزل بالسخط والويل عىل كل األحياء الذين ظهروا خالل 

 وهكذا تنتهي داللة النص عرب هذه احلركة املتكررة من اإلخفاق ،هذه التجارب
 .داللتها إىل العبث املنترص للموتاملستمر إىل احلياة التي تنتهي 

وهكذا نخرج نحن كقراء من هذا النص بتجربة حياة انتهت إىل رؤيا هي حمصلة  
 لنتفق مع مؤلفه الذي سعينا للبحث عن قصده بأن هذا النص ،التجارب املسوقة خالله

عىل هو احلياة عينها بزمنها الواقعي التارخيي املقيم واملغلق ماضيه وحارضه ومستقبله 
 وأن ما بني البداية واالنتهاء ،حقيقة وحيدة مفادها أن نقطة البدء هي ذاهتا نقطة االنتهاء

 فاحلياة التي توهم بالتجدد والنمو وحقيقتها النقص والتكرار ،ال يكمن إال الوهم
 وكام أن ، وكام يتكرر امليالد يتكرر املوت، تشهد كل يوم ميالدا كام تشهد موتا،العبثي

داخل النص بداية وهناية ال تعني استبعاد  د هناية حتمية هي املوت لكل جتربةلكل ميال
 وهكذا هي مأساة ال تنقطع ،نشوب بداية أخرى رغم يقني انتهائها إىل ذات النقطة

 .وهبائية ال تنتهي
 

نات  وهي املحصلة التكثيفية املبلورة لرؤية املؤلف حلركة املكو- وتأيت الصورة  
خادمة ملعناه املضمر الذي أرشدت إليه مركباته - وطبيعة تعالقها يف جتربة النص 
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 واملنتهي إىل إقرار واقع العبثية بمراوغتها التي تدفع إىل استمرار التجارب ،الظاهرة
 حيث تظل هذه األطراف ،وعدم حسم مواقفها لعدم تبني أطرافها حقيقة هذه العبثية

 وألجل ذلك التزمت الصورة يف بداية تناميها ،إىل يقني يفيدهاتدور يف حلقة ال تنتهي 
مالمح بينية جتسد موقف املتأمل الذي يومهنا بجهله ملوقفه الذي يبدو مستغلقا وغري 

 كام تستدرج هذه البينية القارئ وهتيؤه لقبول إرجاء الكشف بإهيامه ،ميال للتكشف
ل خالهلا األطراف املتصارعة وهي باستحالة تبني املوقف عند هذه البداية التي تط

 وهي األطراف التي ظلت تراوح مساحة ،تستأثر باملساحة األوسع من تشكل الصورة
الصورة الكلية للنص يف عالقة تتسم بالرصاع غري املتكافئ بني مركبني ضديني يقفان 

تها عىل طريف هذه البينية أو قل عىل طريف هذه املنطقة الرمادية التي تتحرك عىل مساح
لتظل حمافظة عىل اختالجها يف حضور الضدين معا وإن كانت الغلبة مطردة ،الصورة

 فالظلمة ،لصالح أحدمها عىل حساب اآلخر وفقا للقصد الذي يذهب إليه النص
 والسواد حارض ،حارضة ومستأثرة لكن النور حارض أيضا وإن كان خافتا وضعيفا

 واليأس قائم لكن األمل ،فاومستأثر لكن البياض حارض وإن كان حضوره ضعي
 واحلركة ،موجود وإن كان يف منطقة بعيدة مكتنفة بطبقات من الضباب والغيوم

موجودة ومستأثرة لكنها حينام تبلغ حدود الصخب يتم كرسها فورا لترسي مع طبيعة 
 وهي بينية تتجسد عىل مستوى ،سطح اللحظة املجسدة اهلدوء الكارثي الظاهر عىل

 .كام تتجسد عىل مستوى الصور اجلزئية البانيةالصورة الكلية 
 املنظور إليهام من رؤية متباعدة تستحيالن معها -ففي احللقة األوىل تشبه العينان  

مدركا زمكانيا مربكا تتشكل مالحمه عند نقطة من التقاء الزمان باملكان اللذين يتداخالن 
 ال يدرك بعده املكاين إال عىل رسم حالته حتى ال يدرك بعده الزماين إال مكانيا كام

 يف غموضهام وإحجامهام عن الكشف مرة-  والذي يتكرر البحث عن شبيه له،زمانيا
غابتي نخيل يستكني حضورمها لوقت تغلب عليه الظلمة غري أهنا الظلمة التي تناورها 
خطوط باهتة من نور الفجر عند الساعة املحددة بساعة السحر، وهي ساعة تم 
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 توحي به من معاين االختالج والرصاع بني أكرب مركبني كونيني يرتبطان اختيارها ملا
عالقة النور الذي ال يتحقق ميالده إال بإزاحة الظالم (ببعضهام يف عالقة من الضدية 

النور ال يظهر يف الصورة إال واهنا  و)والظالم الذي ال تتحقق سيطرته إال بإزاحة النور
العينني املستكينتني وسط/ اثفها عند الغابتني مكتسحا بالظلمة التي يتضاعف تك

وجودمها   وأخرى رشفتني من مبنى تستكينان حتت الظلمة ضامتني،معيقات الكشف
إىل بنيته املصمته، مما يومي إىل إمكان حتقق الكشف لوال أن الوقت  -  الكارس بربوزه- 
 األوىل والصورتان،هو وقت تنطمس فيه حمددات األشياء) وقت انسحاب القمر(

 فال يدري هل النور اخلافت ،والثانية توحيان بحال احلرية التي تكتنف موقف املتأمل
هو دخيل عىل أم منسحب من ساحة الظالم املكتنف، ومع أن الرشفتني يصلح الوقوف 
عليهام واإلطالل منهام السترشاف ما مل يكن باإلمكان رؤيته من داخل هذا املبنى، إال 

وليست منهام حيث يرجى حتقق الكشف من  الرشفتني/  يف العينني أن الروية تتم هنا
 ومع أن هاتني الرشفتني مل يغب عنهام النور متاما ألن القمر ال يزال ،التأمل فيهام

ينسحب عنهام ومل يتم انسحابه بشكل كيل بعد وكان هذا هو ما مكن الرائي من رؤيتهام 
اب القمر يف مثل هذه الساعة يعني إال أن الكشف يصعب حتقيقه ألن انسح ،عن بعد

 اكتساح الظلمة أكثر مما يعني غلبة النور، ويف الصورة الثالثة وهي الصورة التي يستند
 رغم ما يكتنفهام- حضورها إىل اخلربة املاضية للمؤلف التي تؤكد عىل أن العينني اآلن 

ل من  ليستا يف حا-من غموض ال يتيح لتحقق فرصة الكشف الكامل حلالتهام 
استجابة بحركة صاخبة دليلها إيراق الكروم-  حني تبسامن -  حيث حتدث ،االبتسام

ورقص األضواء التي تشبه حركتها حركة األقامر يف انعكاس أضوائها عىل صفحة النهر 
 حيدث أن - حينام حتدث -  غري أن هذه احلركة الصاخبة ،وهذا غري حاصل اآلن

ملجللة بالصمت الذي يبدو أنه أصيل فيها يف يكرسها اهلدوء الطاغي عىل حلظتها ا
 والرج ،مقابل عارضية هذه احلركة املتسمة بالصخب لتعود هذه احلركة رجا واهنا

"نقطة ارتكازه وهذا الرج يتم عىل ضعف  يكون هبز اليشء مع احلفاظ عىل بقائه عىل
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تسام يف هذه  ومع أن الصورة تشري إىل بعد العينني عن حال االب،"يرجه املجداف وهنا
  .اللحظة إال أهنا مل تؤكد وقوع حال احلزن فيهام بعد

 للعينني املكتنفتني بأجواء - يف أحيان نادرة -ويشبه هذا االبتسام الذي حيدث   
 والتي تولد استجابة األضواء بالرقص الذي تشبه حركته حركة ،تغلب عليها العتمة

 يف بعده عن حال- اف رجا واهنا أضواء القمر املنعكسة عىل صفحة هنر يرجه املجد
 ، ويف حدوثه اخلاطف نبض نجوم حيدث يف عمق الظالم،العينني يف هذه الساعة

والنجوم حينام تنبض يف قلب العتمة هي دليل عىل الروح اخلافقة باحلياة من وسط 
وغري مغيبة   فهي موجودة إذن، أو األمل املتمثل بالنور النابض منقلب الظلمة،املوت

 ،ألهنا ال تومض كام هي طبيعتها وإنام تنبض  لكنها ضعيفة،ا يتوهم املتأملحسب م
 كام ،والومض يرشح إعالنا بحضور أقوى ألنه ييضء مساحة مكانية لرؤية أمد وأوسع

أن الومض يوافق إجراء التأمل املقرتن بالرؤية القلبية واملمتد عرب الصورة مرافقا للرؤية 
عا ومداه املكاين حمدود باحلدود التي ينتهي عندها  أما النبض فيدرك سام،البرصية

 ودخوله هنا ، واملساحة الزمانية واملكانية للنبضة املسموعة حمدودة جدا،إمكان سامعه
ويف موقعه املتباعد الذي حيتله من الصورة يدل عىل ضعفه  ،يف جمال الرؤية البرصية

ه يف ظل هذا املحيط عسري كممثل لألمل،فالرحلة إليه طويلة واالستدالل عىل مكان
نلتقي ضبابا مادته من األسى الشفاف املوهم بإمكان   فعىل سطح الصورة،وصعب

 يف غورهيام نبضا - حال ابتسامهام - الكشف قد غرقت يف جلته العينان اللتان ختبئان 
وصورة العينني ومها تغرقان يف ضباب من أسى شفيف هي نتيجة للصورة ،للنجوم

ي انسحاب القمر عن الرشفتني شبيهتي العينني إىل هذه احلال من الثانية حيث يؤد
حال غرقهام يف جلة الضباب متاما كالبحر الذي بسط عليه املساء  وقد أصبحتا ،الغرق

بلونه الذي يضفي إىل غموضه  يديه وأطلق هلام العنان لتطمسان وجهه وجتلالنه
 والضباب ،عمقه وكثافتهغموضا إضافيا،فالعينان كالبحر الذي يضيف إىل غموضه 

األسى الشفيف هو ما يكتنفهام كام يكتنف املساء بلون آخر النهار وجه البحر،  من
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 والوصول إىل النجوم يف عمق الصورة حيتاج إىل رحلة إبحار طويلة تبدأ من طبقة
رحلة أقرب إىل  الضباب بلون سواد احلزن الشفاف واملغرية شفافيته باالقتحام، وهي

 حيث الوصول ربام يتم يف حلظة تتوافق مع حلظة ،ري مضمونة العواقباملغامرة غ
وكذلك هو  ،صمت النبضة حيث للنبضة إعالن وصمت فيخيب املسعى وخيفق اهلدف

الوصول إىل عمق البحر حيتاج إىل رحلة إبحار طويلة تبدأ من شق أغلفة املساء عىل 
 حال تغري املتأمل بآمال ،ترتدد حركتهام بني حالني  ومن الواضح أن العينني،سطحه

 وأخرى جتنح إىل اإلحجام ومعاودة املكوث حتت ،الكشف كي ينشط الرتياد رحلته
 ،غيامات الغموض وهذه هي سريهتام مع غايات الكشف التي عادة ما ختيب آماهلا

كأنام تنبض يف غورهيام":  مبارشة بعد قوله"و تغرقان " :وهذا ما يومي إليه قوله
أهنام تعاودان الغرق بمجرد أن تعن للمتأمل حلظة يتوهم فيها أنه بصدد أي  "النجوم 

 والعينان هنا ال تتعمدان املخادعة وإنام تبدوان واقعتني حتت ،الدخول إىل جمال الكشف
بني حماوالهتام الساعية إىل بلوغ أملهام  قوة قاهرة تودي هبام إىل هذه احلال املصطرعة

 .اق هذه املحاولة عند كل مرة تنشب فيهاالنبيل عند غايات الكشف وإخف
ومع ذلك فإن هذه الصورة التي تكاثف عليها الضباب وأصبح اللون الرمادي  

 ،يستحيل كل لون فيها إىل السواد  مل تبلغ من قتامتها احلد الذي،فيها أكثر قتامة
النور /  والنجوم،فالضباب يعيق الرؤية لكنه ال جيعلها مستحيلة واحلزن شفيف

 واملساء هو الوقت املشابه هلذه الضبابات املتكاثفة وليس ،جودة وإن عىل بعد سحيقمو
 .الليل
وبام أن هاتني العينني تشبهان البحر يف غموضه فإن ما حواه البحر هو حمتوامها  
 وفيه الوجود كله )الشتاء واخلريف( ففيه الزمان كله ممثال بحدي دورانه املتواتر،أيضا

 وفيه املكان كله ممثال بمركبني ضوئيني ال يدركان إال مكانيا )مليالدباملوت وا(ممثال 
 وما ال نرغب ،"دفء الشتاء"مل نعهده  وما نرغب فيه (: وفيه وفيهام،)الظالم والضياء(

 حيث "املوت" وما ال نرغب فيه ومل نعهده ،" الظالم،ارتعاشة اخلريف"فيه ونعهده 
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 وما ،ملن أسلمها ضامنات الصمت والرحيلاملوت جتربة ال تكشف عن حقيقتها إىل 
إذن يف البحر وفيهام غموض حيمل كامل  )" الضياء،امليالد"نرغب فيه ونعهده 
 .احتامالت التناقض

 كامرد عمالق كان يف-  تستفيق ،ومع هذه احلالة املتعبة من لواح األمل وخفوته  
أل ويكتسح بقوة  التي غدت هنا كقالب يم-لتمأل روح املتأمل  - غفوة ثم انتفض 
 فإذا ما سألنا هل بلغ املتأمل حد ، وليس البكاء نفسه،رعشة البكاء -جتتاحه من داخله

 تواؤما ، ألن التي بلغها بالفعل هي الرعشة فقط،ٍ كانت اإلجابة ال،البكاء وذرف الدمع
نقطته األخرية بام يف ذلك املطر الذي يبلغ  مع كل مدرك داخل النص ال يتم له بلوغ

 والتزاما بواقع البينية التي ختتلج ،طول لكنه اهلطول الذي ال حيدث خصبا أو شبعااهل
عىل مساحاهتا مجيع املدركات التي تستمر يف حال حركة دائبة تبحث خالهلا عن نقطتها 

 فهي ، وهي رعشة ترافقها نشوة مربكة،األخرية أو قل غايتها التي ألجلها وجدت
 لذلك يلتمس املؤلف ،ة رغم حقيقة رضاوهتا وقوهتا غري مألوفة وال مستأنس"وحشية"

، فكيف يمكن "كنشوة الطفل إذا خاف من القمر"ليقرهبا تشبيها مربكا مثلها متاما 
 الالمع ببياضه الفيض املحبب عىل صفحة السواد املخيف ،للقمر وهو املخلوق اجلميل
متيل نفسه   وكيف يمكن للطفل الذي عهدنا به كالفراش؟أن يصبح مصدرا للخوف

إىل األشياء الرباقة والالمعة حتى أنه قد يمد كفه ليقبض عىل النار لشدة انشداهه 
 إننا نستطيع أن نتصور احلال التي أراد املؤلف أن يبلغنا إياها من هذه الصورة ؟بوهجها

 نتصور هذه احلال لدى طفل قد ،وإن كنا نجزم بعدم وفاء قدرتنا عىل التعبري عنها
 ،أحاسيس خمتلطة من البهجة بجامل ما يرى والرهبة من غرابة ما يرىاجتمعت لديه 

فانطلق بانفعال جيمع بني اإلحساسني ويرتجم هلام بحركة وصوت نلمس فيهام اجتامع 
 ، وتلك هي النشوة التي تشبه النشوة الوحشية غري املألوفة قبلها،الرهبة إىل الفرحة

 .إنام تعني عجز املفرس عن تفسريهاوعدم مألوفيتها هنا ال يعني ندرة حدوثها و
وطاملا أن األمر ال يزال يف باب التأمل فال تزال الرحلة طويلة وإن كانت سفن  
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تقرتب رويدا من احلقيقة التي ستسفر عن وجهها عند اكتامل مالمح الصورة  املتأمل
ط  التي تعطي معنى االشتباه واالختال)كأنام( فبعد أن كانت ،التي تبنى جزءا جزءا

 اللذين يداخالن رؤية املتأمل فيصيباهنا بالتشوش أكثر مما توحي بقرب واقع املشاهبة
كام أصبح التشبيه هنا يضم إليه ،يف الصورة اآلن) كأن( أصبحت ،بني طريف التشبيه

متثله كل مركبات الصورة السابقة من إخفاق الكشف من خالل التأمل  طرفني األول
 فكأن ما تفعله العينان باملتأمل ،املوت املوهم باحلياةيف العينني والثاين هو صورة 

 هو فعل يشبه فعل املوت املوهم باحلياة ،الباحث عن غاية كشف تعدل عنده احلياة
وتغريان به حتى إذا ما  بالكشف الذي حيدث بحصوله هطول املطر، فالعينان تومهان

 جلة الضباب املعيق  الغرق من جديد يف-  جمربتني - رشع املتأمل يف رحلته عاودتا
 فحيث ترشب ،يف السامء  واملطر هيطل نتيجة لواقعة افرتاس حدثت،ليخفق الكشف

ترشهبا فتمتص حياهتا قطرة  ،أقواس السحاب الغيوم متومهة أهنا تقدم عىل فعل حياة
 ويف نفس الوقت تفني هي وجودها لتذوب بعدها يف املطر وحيدث اهلطول ،فقطرة

 ثم يصبح اهلطول فعل يوهم ،احلاصلة عىل صفحة السامء ككدليل عىل جريمة الفت
 فهطول ، باحلياة فتستقبله باستجابتها املعهودة"األطفال والعصافري"املخلوقات الربيئة 

البعيدة يدغدغ الصمت ويثري شعور البهجة  املطر وعرب ذاكرهتا اجلينية ذات اجلذور
 .للتصدح بأنشودته التي اعتادت أن ترددها عند كل هطو

  الذي تآزرت عىل تشكيله عدد من الصور اجلزئية- هكذا ظهر هذا اجلزء من الصورة   
 السواد خمتلجا بمالمح مشدودة إىل نقيضني ضديني من- املتوزعة خالل السياق السابق 

 ومع غلبة الطرف السالب عىل مالمح ، والسكون واحلركة، والظلمة والنور،والبياض
 . منهاضور الطرف اآلخر وإن كان يمثل الطرف األضعفالصورة إال أن ذلك ال ينفي ح

ويتشكل اجلزء الثاين من الصورة بمالمح حفت هبا احللقة الثانية من احللقات  
  والتي حتول معها اهلطول إىل هم ثقيل وممل،الست التي تشكل البناء اهلنديس للنص

 يف- س حتى أخذفهذا املساء قد سئم انتظار انقطاع هذا اهلطول ومل وخاجله النعا
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وال تزال الغيوم  ، يفتح شدقيه العظيمني متثائبا ملء الفضاء-ملمح كابويس موحش 
 حيث املطر اهلاطل هو دموعها ،باكية تذرف بغزارة دموع حزهنا الثقيل عىل موهتا

 .خمتلطة بدماء فنائها
وتشبه هذه احلال من التطاول اململ والثقيل للهطول حال طفل قد ثقل علية  
بأن أمه ال بد أن " : فأخذ يكرر هذيانه عند كل ليلة قبل أن ينام،نتظار اململ وتطاولاال

:  ومل يلق سوى إجابة مسوفة، فالسؤال الواعي الذي مل حيسم منذ أن ثار منذ عام،"تعود
 يف هذا - كام أسلفنا -  حيث كل األيام القادمة فيام عدا الغد تدخل - "بعد غد تعود"

 وإن كشف - وهو حتول ، إىل هذيان غري واع وممض عند كل ليلة قد حتول- االحتامل 
فإنه يفرغ السؤال من غايته وحييله إىل جمرد ترداد مفرغ متاما كام - عن حجم املعاناة العظيمة 

أغنية خرقاء-  كام أسلفنا - تفرغ التوقيعة املتغنى فيها باملطر من مضموهنا يف النهاية لتعود 
طر اهلاطل من غايته ويستحيل مع هذا التطاول اململ إىل جمرد  وكام يفرغ هذا امل،خاوية

الكاملة عند :هطول متكرر، باألخص وأنه من الواضح أن اجلميع كانوا يعلمون احلقيقة
 باعتبار أن بعد غد يمكن أن "بعد غد تعود": الكبار الذين تسوف لسان حكمتهم اإلجابة

 الذين يتهامسون "الرفاق" عند الصغار  واملنقوصة،الساعة يكون اليوم الذي تقوم فيه
وهي احلقيقة التي  ،املوت والنوم ال فرق لدهيم بني  حيث" تنام نومة اللحود،هناك": بأهنا

 كام أهنا احلقيقة التي عرب ، فالنوم هوميتة صغرى،ال تبدو جمافية كام أهنا ليست موافقة
 ."إهنا هناك" :عنها حتديد املكان الذي مل يكن بعيدا كام مل يكن قريبا

وهذا يتوافق مع طابع البينية التي تشكل عليها هذا البناء والتزمتها الصورة الفنية  
 وهو ما ينسحب عىل الصورة اجلزئية ،املجسدة حلركة العنارص وطبيعة تعالقها يف داخله

 لكنها أيضا )تنام وتسف وترشب( حيث األم تقوم بأفعال حياة ،املكملة هلذه الصورة
 حيث ، وترشب، وهي تسف من تراب اللحود،وت فنومتها هي نومة اللحودأفعال م

فأقواس السحاب ترشب الغيوم مما يؤدي إىل موهتا  الرشب هو فعل يؤدي إىل املوت
 وإذا كان لنا أن نتصور ،املوت دم الغيوم ودموع حزهنا/ وموت الغيوم فيسقط املطر
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 كل من الكبار والصغار، فإن أقرب صورة هذه األم يف حلدها تبعا ملا جاء فيام قاله
 تسف خالهلا ،صورة نراها هلا أهنا هناك حمبوسة ومكبلة وغارقة يف نومة ال فكاك منها

 متاما كام تغرق العيون يف ،املوت مكرهة فتزداد موتا/ من تراب اللحود وترشب املطر 
 .جلة الضباب مكرهة وتزداد غرقا

اد حزين أخذ جيمع شباكه بعد أن أخفق وتشبه هذه الصورة يف بينيتها صورة صي  
 لكنه ال جيد وسيلة ،صيده العنا املياه والقدر الذي يرى أهنام املتسببان بإخفاق صيده

 وهي ردة ،يعرب هبا عن ضجره أفضل من الغناء املضمخ بالضجر واملعرب عن االعتياد
 .فعل ال تومي إىل استبعاد إمكان قيامه بمحاولة صيد جديدة

التشبيه التمثييل برسم أبعاد الصور اجلزئية التي تتابعت عليها هكذا تكفل 
 .)إخفاق الكشف(التجارب اإلخفاقية مرتبطة بتجربة اإلخفاق األوىل 

-  لإلجابة )صاحبة العينني(استبعاد معرفة املسؤول   الذي غايته-ويقرع السؤال   
 وهي الصورة التي ،ثالثةبوابة الصورة البينية املجسدة للدائرية املستمرة يف احللقة ال

 مثل أوهلا التساؤالت املرتدة عىل السائل والتي ،تتآزر عىل تشكيلها جزئيات متعددة
 كام ارتد قبال سؤال الطفل سؤاال بينيا جتسد يف صورة- تعيد بارتدادها السؤال بينيا 

 حيث يتكفل - وكام ارتد سخط الصائد بينيا جتسد يف صورة أغنية موقعة ،هذيان ممض
السائل نفسه بإجابة حيشد إليها جمموعة من املركبات ال جيمع بينها وبني املطر سوى 

 فاملطر ال ينتهي متاما ،الكثرة والال انتهاء والتكرارية التي ال توقفها النتائج املخفقة
 وكاجلياع الذين ال حيول اجلوع ،كالدم املراق الذي ال يوقف إراقته دماء أريقت قبله

قوته دون وقوع الفراق كام ال   وكاحلب الذي ال متنع، دون تزايدهماحلاصد واملميت
حتول كثرة جتاربه املخفقة دون نشوبه من جديد، وكاملواليد الذين ما يفتأون يتزايدون 

 . وكاملوتى الذين تستقبل من كثرهتم املقابر كل ساعة ضيفا جديدا،يف كل حلظة
ام أن العينني واقعتني حتت سطوة قوة  ك،وألن صاحبة العينني ال تعلم هذه احلقيقة  
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 فإن التأمل فيهام لن يصل باملتأمل ،قهرية حتول دون بلوغهام غايتهام النبيلة من الكشف
 من هنا تكون حركة االنتقال لتصبح الرؤية من خالل العينني وليس ،إىل غاية الكشف

تى تصبح الذات  ولكي يتحقق هذا األمر البد إذن من االمتزاج والتوحد هبام ح،فيهام
 حيث نجد هذه الذات وقد ،املتأملة جزءا من املوضوع املتأمل فيه أو مادة يف تكوينه

 وهنا تصبح رؤية ،"ومقلتاك يب تطيفان مع املطر": ذابت حتى غدت ألوان طيف فيهام
ومع اتساع مدى الرؤية تتكشف حالة من   غري أنه،املشهد أكثر إحاطة وشموال

حيث يظهر الوهم  فاملشهد مرعب كام جتسده الصورة، ،اإلخفاق أصعب وأشمل
 حيث ،لتمرير أوهام النجاة تستخدم أمواج اخلليج وسيلة الربوق/ الكبري فامدة السامء 

وهي  ،األمل الذي ال يظهر إال مسموال/ متسح عرب هذه األمواج سواحل العراق بالنجوم 
 ، الذي يمنحه اخلليج إىل جانب املوتاخلواء/ هنا نجوم آفلة ألهنا قرينة املحار حيث املحار

عىل التغرير واخلداع يف طريق الوقوف يف وجه كل  فكأن ما قد اتفق تآمر البحر والسامء
 وبمجرد أن تستجيب خمدوعة هذه السواحل وهتم يف ،حماولة تسعى إىل حتقيق إنجاز حياة

حب الليل عليها من فيس" : يبادر الليل رسيعا ليسدل عليها ستاره الدامي،حماولة إلرشاق
كالبحر رسح ":  قبال-  شبيه العينني -  وهذا يفوق ما فعله املساء مع البحر"دم دثار

 ،، من هنا تكون استجابة الرائي بانفعال يتوافق مع حجم املأساة"اليدين فوقه املساء
 ، غري أن رد اخلليج يكشف عن حقيقة تآمره،بالصياح املستغيث واملستجري باخلليج

 :وت يعود جرحيا باكيا مسلوبا أفضل ما فيه وهذه رسالة اخلليج األوىلفصدى الص
 يا خليج": أصيح باخلليج
 "! والردى، واملحار،يا واهب اللؤلؤ
 فريجع الصدى
 :كأنه النشيج

  يا خليج "
 "..يا واهب املحار والردى
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 وهو التحول الذي ال حيدث لغريه من ،وهنا يبدأ التحول يف موقف املتأمل  
 غري واعية إىل ، تلك التي تظل تدأب يف حياهتا بحكم العادة،لوقات داخل النصاملخ

ومل يكن بإمكانه تغيري   فاملتأمل الذي انجلت لوعيه احلقيقة،حقيقة مرارهتا العبثية
 قد أخذ يتطلع إىل موقف ينهي هذا العبث وهو ،مسارها مع غياب وعي املحيط هبا
 : بل ويسمع هذه اخلطوات بالفعل،مع خطواتهاملوقف الذي يبدو له قريبا يكاد يس

 .....أكاد أسمع العراق
 ......أكاد أسمع النخيل

 ....وأسمع القرى
ولصعوبة هذا العبث ومتادي تكراريته فإنه لن ينهيه موقف اعتيادي، بل حيتاج  

الجتثاثه إىل موقف تطهريي شمويل يلزمه استعداد وتأهب ومجع وحشد لقوى يكون 
قوة تدمريية طاغية جتتاح يف طريقها األخرض واليابس وهذه القوى هي بيدها توليد 

 متاما كام فعلت مع قوم ثمود الذين أهلكوا بالطاغية حني بلغ اليأس ،الرعود والربوق
 غري أن هذا الفعل لن حيدث هذه املرة إال إذا ما بادر الرجال ،من إصالحهم مبلغه

 خمازن مشحونة يف انتظار االنفجار، وقاموا بفض ختم السهول واجلبال التي غدت
 :وعندها فقط سيحدث هذا الفعل التطهريي املدمر

حتى إذا ما فض عنها ختمها الرجال 
 مل ترتك الرياح من ثمود 

 .يف الوادي من أثر
 ويعلو صوت القرى ،املوت ليموت/  فيرشب النخيل املطر ،وحيل العقم واجلدب  

 إىل هجرة مجاعية تنشد النجاة، هي أنكى من هجرة ويندفع الناس،من بعده بأنني اجلوع
 ، ألهنا هنا هجرة متلقفة باملوت،قوم سبأ بعد أن حل بموطنهم اجلدب والعقم واجلوع

 .حيث اخلليج املتآمر يسد سبيل النجاة
غري أن هذا املوقف من املتأمل مع ما دعم به من أدوات اليقني يظل موقفا  
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لة واملقيمة فهي أن ليس يف العراق من يشء سوى اجلوع  أما احلقيقة املاث،استرشافيا
 وأما البرش فيظهرون يف ،)الغربان واجلراد(رغم كثرة الغالل التي تشبع من ال يشبع 

طقس من طقوس العبودية يدورون ببطوهنم اخلاوية حول رحى عظيمة تدور يف 
مزيد من  حصيلته النهائية ،احلقول وتطحن الشوان واحلجر يف موسم حصاد خمفق

 وهو جوع مل ينجم عن قلة يف املطر أو قلة يف الغالل وإنام عن مطر ينتج غالال ال ،اجلوع
-  ضمن هذه العبثية العظيمة أو هذه البينية التي تتيح للمعاودة والتكرار-ينجم عنها 

إال اجلوع، وهو ما أكدته خربتنا الطويلة معه فاملطر مستمر يف اهلطول وكل مآسينا جتري
 ومنذ أن ، ويوم أن كنا نرحل كان حارضا وكنا نداري دموع ضعفنا هبطوله،رضتهيف ح

 حيث السامء كانت تغيم يف الشتاء ،كنا صغارا كان املطر ينزل عىل عادة مراسيمه الرتيبة
 ومع ذلك كان اجلوع ، وكانت األرض عىل أثره يف كل عام تعج بالعشب،وهيطل املطر

 :ألصيلةهو النتيجة احلتمية واحلقيقة ا
 .ما مر عام والعراق ليس فيه جوع

وتأيت الصورة يف احللقة األخرية مشكلة ألواهنا وخطوطها بام يتوافق مع حس  
السخرية املتنامي واملتعهد يف تناميه محل داللة النص نحو نقطة تكشفها عند منطقتها 

العايل لدى  وعىل مالحمها تظهر املكونات املتناقضة واملؤكدة حلس السخرية ،األخرية
 ،حتمل داللة األمل والتفاؤل  والتي)األمحر واألصفر( فإىل جانب األلوان ،هذه احللقة

 تقف مالمح اجلوع والعري ،وأجنة الزهر التي تعطي داللة انتظار التفتق وإعالن الثمر
 لينتهي هذا اجلمع الساخر واملكون من مادة ما هو ،والدموع ودماء العبودية املراقة

 ومسايرة ألحالمهم املتأملة ، نتيجة ساخرة بأولئك املتعللني باألوهامحاصل إىل
 إنه وعىل خالف كل حسابات : لتقول هلم وباستخفاف مر،املحلقة بعيدا فوق الواقع

 : وحمصلته،العقل واملنطق سيكون جمموع كل ذلك
 ابتسام يف انتظار مبسم جديد

 أو حلمة توردت عىل فم الوليد
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 ! واهب احلياة،يف عامل الغد الفتي
 وكيف يمكن ؟ونحن نستغرب كيف يمكن أن يأيت من كل هذا البؤس غد فتي 

  ؟هلذا الغد أن هيب احلياة من وسط كل هذا املوت
غري أن استغرابنا ال يستمر طويال فرسعان ما ينهي التحليق اخليايل البعيد  

ة من رحلتها مع ورسعان ما تتكشف سذاجته لدى ختام هذه الصورة املنتهي اسرتساله،
 :هذه املسايرة املستخفة إىل القول

 ...!سيعشب العراق باملطر
 حيث ،وهو امللمح اخلتامي الذي تسفر عنده هذه الصورة عن حقيقتها الكاملة  

املوت اهلاطل من السامء وقد /  حتى نتصور املطر ،العراق سيعشب باملطر ال بالعشب
 .العشبارتد من األرض مطرا ينمو كام ينمو منها 

 فكأنام ،وتوحي هذه الصورة بمقدار ضيق املتأمل بسذاجة أولئك املؤملني يف اآليت  
املوت من /  ولتقيموا مع أحالمكم البليدة حتى يتفجر املطر ! سحقا لكم:به يقول هلم

 .حتت أرجلكم ومن بني أيديكم ومن خلفكم تفجرا
هذه املرة يعود معززا  غري أن الرد ،ومرة أخرى يرتفع الصياح مناشدا مستغيثا  

كام يف املرة- بدليل عميل مادي ملموس يرفق الصوت املجروح والعائد صداه مسلوبا
 حيث تكون إجابة اخلليج عىل الصوت املناشد بأن أخذ ينثر ، عنرصه األهم- السابقة 

واملوت ) رغوة األجاج واملحار(عنارص اخلواء :أمام ناظريه عىل الرمال من هباته الكثار
 ،!أن اصمت وع: أي بمعنى آخر ) تبقى من عظام بائس غريق من املهاجرينوما(

 ويف الوقت نفسه ال ،فاخلليج ال يصلح مغيثا بل واهبا للموت جيرعه لكل املستغيثني به
 ففي العراق حتتشد ، وليس ثمة هنا أو هناك سوى املوت املطبق،يصلح العراق ملجأ

، حيث نرى مشهدا تتداعى فيه ألف أفعى رموز اخلبث واملوت بشكل مل يسبق له نظري
عىل زهرة وحيدة مدللة قد جللها الفرات بنداه الصايف العطر وتعهدها بالرعاية، تنفث 
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 وعند ،فيها سموم املوت ومتتص منها رحيق احلياة ليخلو املكان ويعج بحركة املوت
ين الغرقي جالء املوقف عن هذه احلقيقة املأساوية يسمع املتأمل صدى صوت املهاجر

يرن يف اخلليج بأنشودهتم كاملة التوقيعات كرسالة يبعث هبا اخلليج إليه عرب األثري 
أخرية ودامغة ال يالبسها الشك من يمينها أو من شامهلا، لتنهي الصورة الكلية عند هذه 

 وتغلق احللقة األخرية بنفس مقطع بدايتها يف إشارة إىل انغالق املوقف ،احللقة اكتامهلا
املوت الذي مل يعد عند /  وتنتهي إىل حسم املوقف لصالح املطر ، دائريته العبثيةعىل

املجزأة التي تطلقها   بتلك التوقيعات- كام خييل ألوهامنا - هذه النقطة هطوله مربرا
 وإنام هيطل كحقيقة مستأثرة ، أو موقعا عىل أثر الصوت املستنشد الصادر منها،اخلالئق

 :بئة بأي يشءوأصيلة وباقية وغري عا
 ..وهيطل املطر

 

 التي ال تقدم إيقاعا ،يدفعنا البناء اهلنديس هلذا النص وأسلبته اخلطية والتوزيعية  
 إىل البحث عن اإليقاع ،جاهزا أو منتظرا إلقامة إنشاد قرائي حمكوم بتقسيامت واضحة

شكل اسرتاحات عىل جسد املتشكل عرب الظاهر اإليقاعي لتلك الوقفات القليلة التي ت
واالنطالق منها   وعرب حوار التقابالت والتوازنات والتكرارات،النص املائج باحلركة

النص والذي يامرسه من خالل شبكة  للوقوف عىل الدور الذي يلعبه اإليقاع داخل
 :حوارية عظمى تتعهد بناء التشكيل اإليقاعي وتسند إليه دورا

سته من خالل احلركة الدائرية التي ترسي عرب بنية النص تكوينيا بنائيا تتم ممار   - أ
ففي بدايات احللقات نلتقي ،احللقية لتصل أجزاءه ببعضها وتصلها بكلية النص

إيقاعا يتسم باهلدوء والبطء ترتجم له مجل وصفية واسمية تستطيل إىل احلد الذي 
 ،ديمتكتمل فيه حركة بحر الرجز بوحداته الثالث لكل شطر من البيت الق

تعطي داللة إمكان   وهي تفعيلة،ويضاف عليها تفعيلة دخيلة ناقصة ومستحدثة
 :استمرار احلركة وتواصلها إذ هي مل تبلغ هنايتها املرضية
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 عيناك غابتا نخيل ساعة السحر،
 .أو رشفتان راح ينأى عنهام القمر

..................................... 
 رودغدغت صمت العصافري عىل الشج

 ،ثم يأخذ طول األسطر داخل احللقات يف القرص حتى يستدق عند قلق النهايات  
نجد رسعة أكرب وتواثبا أرسع تتكرر فيه مجل جمزأة عىل أكثر من سطر مرتمجة  حيث
 :احلركة وهنايتها ضيقة االحتامالت أو هنايتها املحددة برصامة لقلق
 ...أنشودة املطر 
 ...مطر 
 ...مطر 
 ...مطر 
طراده عىل كامل احللقات داخل النص حوارية عظمى يقيمها إإيقاع خيلق بوهو   

 وهنايات احللقات مع بعضها من ،نظام من تناظر بدايات احللقات مع بعضها من جهة
 وحوارية األسباب ، وكذا حوارية االستجابات املتناظرة بني احللقات،جهة أخرى

 .الدافعة عىل حصول هذه االستجابات
إذ هو حيكم حركة النص ويغلق احللقات  ابطا للحركة النفسية املتناميةموسيقيا ض  - ب

عىل كلامت تلك التوقيعة التي تتنامى بني ردة الفعل الفطرية الربيئة التي تغلق 
اللعنة التي   إىل تلك، إىل ردة الفعل الضجرة التي تغلق احللقة الثانية،احللقة األوىل

 ،ن خلفوا وراءهم والتي تغلق احللقة الرابعةيتنزل هبا املهاجرون عىل مفارق كل م
ثم حتوهلا إىل أنشودة ممجوجة مفرغة تتوارد مضمخة بحس ساخر وبشكل رسيع 
ومتواثب ألكثر من مرة خالل احللقتني اخلامسة والسادسة ودونام نظام واضح أو 

 مما يؤكد ذهابنا إىل ،قاعدة مفهومة وهو ما مل يكن معهودا يف احللقات قبل ذلك
 :ذا املعنى الساخر الذي ال يمكن فهمها يف موضعها هذا إال من خاللهه
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ويف العراق جوع
 وينثر الغالل فيه موسم احلصاد

 لتشبع الغربان واجلراد
 وتطحن الشوان واحلجر

 حوهلا برش.. .رحى تدور يف احلقول
 ...مطر
 ...مطر
 ...مطر

  من دموع،وكم ذرفنا ليلة الرحيل
 ...باملطر - مخوف أن نال -ثم اعتللنا 

 ...مطر
 ...مطر

  كانت السامء،ومنذ أن كنا صغارا
 تغيم يف الشتاء 
 وهيطل املطر،

نجوع -  حني يعشب الثرى -  وكل عام
 .ما مر عام والعراق ليس فيه جوع

 األوىل والثانية ،وهكذا يستمر تواثبها يف احللقة السادسة فتتكرر ثالث مرات  
 والثالثة تأيت مضمخة بحس إضايف من ،ة اخلامسةيف سياق ما سبق يف احللق ترسيان
 فرتد صدى لصوت املهاجرين الذي غدا رنينه املسموع يف اخلليج هو رسالة ،املرارة

 حيث متثلت رسالتاه األوىل والثانية بسلب عنرص احلياة من الصوت ،اخلليج الرابعة
لتان الثالثة والرابعة يف  بينام متثلت الرسا،املنطلق من جهة املتأمل وإرجاعه باكيا جرحيا

رد فعل عميل وملموس يستهدف مرة حاسة البرص وأخرى حاسة السمع ليدرأ 
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 حيث يتجىل اخلليج يف ،بوضوحه كل احتامالت الرجاء التي يمكن أن تنتاب املتأمل
 :!أوالمها وهو ينثر بسخرية مرة من هباته الكثار

 ،وينثر اخلليج من هباته الكثار
  واملحار،األجاج رغوة :عىل الرمال

 وما تبقى من عظام بائس غريق
 من املهاجرين ظل يرشب الردى

 ،من جلة اخلليج والقرار
يف إشارة إىل سد كل ،ويف الثانية يعلن صدى صوت املهاجرين الغرقى رنانا فيه  

  :منافذ النجاة
 وأسمع الصدى
 يرن يف اخلليج

 ...مطر
 ...مطر
 ...مطر

 مسامع املتأمل مصحوبا بتعبرياته الساخرة التي وهو الصدى الذي يصل رنينه إىل  
 غري إهنا جاءت عند ،وبالتوقيعة ذاهتا يتم إغالق احللقة السادسة،أطلقها يف بداية احللقة

هذه النهاية بصيغة تقريرية تسدل الستار عىل مأساة مغلقة عىل دائرية ال ينتهي موارها 
 . يف احللقات قبل ذلك. مطر...مطر.. .فيهطل املطر غري املتقطع يف مقابل مطر

 وهو دور ،داللة النص بمعزل عنه وال تتكشف إال بحضوره دالليا مهام ال تكتمل - ج
 ،تكشف عنه تلك احلوارية الدائرة بني األطراف املتقابلة كحوارية الصوت والصدى

وكذا حوارية التعاقب التي  وحوارية النظام والعبث التي يقيمها التنوع التقفوي،
 .اجلمل اللحنية املتكررة عىل مدى النصتنتظم 
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وهي حوارية تنشأ بني أصوات تنطلق حممولة عرب رصخات االستنجاد يف اجتاه  
هيب احلياة وهيب معها  اخلليج الذي ارتضت منه طبيعته البخيلة وقليله املألوف، إذ هو

 وخاويا قد سلبه اخلليج ، وأصوات ترتد صدى جرحيا كأنه النشيج،اخلواء واملوت
 حني استحال خملوقا متآمرا يعمل عىل سد كل سبل النجاة فال جتد )احلياة(أثمن ما فيه 

 .عنده إال املوت واخلواء
 كانت أوالمها عند هناية احللقة ،وقد ترددت هذه احلوارية عىل مسامعنا مرتني  
 بني رصخة -برتددها  لتخلق ، وكانت ثانيتهام عند منتصف احللقة السادسة،الثالثة

 ألن يستويف ،االستنجاد التي تتيح اسرتاحاهتا الفواصلية يف وقوفها بني املركبات الثالثة
 وبني ،الصوت املنطلق مداه ويستكمل مكوناته كي يصبح مسموعا وغري متداخل

 –ارتدادها اخلائب عرب إيقاع الهث يرتجم تعجله لبالغة اإلخفاق ورسعة احلسم
 : التجاوب املتعارضمنحوارية دائرية 

 يا خليج": أصيح باخلليج
" ! واملحار، والردى،يا واهب اللؤلؤ
 فريجع الصدى 
 :كأنه النشيج

  يا خليج "
 "..يا واهب املحار والردى

 حوارية الصوت ،ومن احلوارية القائمة عىل هذه الدائرية من التجاوب املتعارض  
 :عنة عىل مفارق املكان وأهلهالذي أطلقه املهاجرون حال مغادرهتم ليتنزل ل

  واملهاجرين،وأسمع القرى تئن
 ،يصارعون باملجاديف وبالقلوع

 : منشدين،عواصف اخلليج والرعود

المجلد )٢( العدد )١( ، ١٤٣٦ ھــ - ٢٠١٥ م  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة 



 

 ... مطر"
 ...مطر
 ...مطر

والكاشف عن ،يف السخرية املرة– عرب اكتامل توقيعاته-ورنني صداه املوغل   
 :اةالنتيجة املحسومة بانتصار املوت وإخفاق حماوالت النج

وأسمع الصدى 
 يرن يف اخلليج 

 ...مطر
 ...مطر
 ...مطر

ومنها حوارية الصوت املنطلق يف بداية احللقة السادسة بتعابري ساخرة يتبعها  
 تليها مجلة استرشافية تضيف إىل سخريتها ،اسرتسال ساخر لتوقيعة مكتملة املكونات

 بتلك التعابري- رن  وصداه الذي ي،"سيعشب العراق باملطر"مزيدا من االستخفاف 
  غري أن األمر عند هذه، يف آخر احللقة مسبوقا برنني صدى صوت املهاجرين- الساخرة 

ُ فيعكس ُ وعىل العكس من ذلك يرد األمر عىل عقبيه،النقطة ال يسمح باالسرتسال الساخر
 لتتصدر يتوقف اإليقاع ويقطع اسرتساله  عندها،مصدرها ليصبح اخلليج اجتاه السخرية

 لتظهر بعده التوقيعة ،وقف حلظة صمت قصرية يرتمجها عىل جسد النص فراغ أبيضامل
 وقد حتولت إىل فعل حسم يف مجلة تقريرية تغلق برصامة ،التي كانت ال ترد إال منغمة

املوقف لصالح املوت املنترص، وتسدل الستار عىل هذه الدائرية من العبث غري املنتهي 
حة من التنغيم التي سمحت للصوت املتأمل بأن حيث املوقف قد جتاوز تلك الفس

 وعىل هذا تكون احلوارية الناشبة بني موقفي بداية احللقة وهنايتها ،يتامدي يف سخريته
 .حوارية تقوم عىل مبدأ التعارض والتعاكس
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 :وهي حوارية يمكن النظر إليها من ثالث زوايا
اوية احلوار الذايت الناشب بني تشكيالت اجلملة اللحنية  هي زالزاوية األوىل  

الواحدة، حيث حيوي النص مجلتني حلنيتني تلعبان إىل جانب وظيفتهام البنائية والداللية 
 متثل ،دورا إيقاعيا مهام -  التي سبق وأن أشري إليها يف موضع سابق من هذه الدراسة- 

 ست منها ،ثامن مرات عىل مدى النصأوالمها اجلملة اللحنية األبرز التي تكررت 
 ،) مطر،مطر( واثنتان بصورهتا غري املكتملة ) مطر، مطر،مطر(وردت بأصلها الثالثي 

 ،وهي مجلة جيري تكرارها يف دورة تعاقبية عند هنايات احللقات األوىل والثانية والرابعة
 .ويف دواخل احللقتني اخلامسة والسادسة حيث يتشكل ورودها األبرز

ما ورودها يف هنايات احللقات فيشكل نقطة ارتكاز نغمي تؤدي خالله دورهافأ  
 كام تؤكد قوة حضورها السياقي بربوزها حمطة يتوقف عندها جريان ،اإليقاعي الضابط

 وهي تفقد هذه اخلصيصة حينام ترد يف دواخل احللقات لتفسح املجال النتصار ،اإليقاع
 .الدور الداليل

يا واهب املحار " ـ وتنتهي ب"أصيح باخلليج" ـلة التي تبدأ ب وهي اجلموثانيتهام  
 حيث يرد تكرارها داخل النص مرتني ،، وهي مجلة أقل بروزا من سابقتها"والردى
 حيث تلعب دورها يف ضبط اإليقاع والتحكم يف ، األوىل يف هناية احللقة الثالثة،فقط

 تكون الغلبة للداللة عىل  والثانية يف منتصف احللقة السادسة حيث،إيقاف تدفقه
 .اإليقاع فيها

 وهي ،وهي زاوية احلوار القائم بني اجلملتني األبرز داخل النص :الزاوية الثانية  
 حال-  )األقل بروزا(  حيث يصبح للجملة الثانية،زاوية ينريها حوار الزاوية األوىل

 وأن تلعب دورها ،احلق يف أن تقف بديال عن اجلملة األوىل - ورودها يف هناية احللقة
 وإذا ما وردت ، وأن تتشكل حمطة يتوقف عندها جريان اإليقاع،الضابط حلركة النغم
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 ،مطر( بنت دورها بالتجاوب مع دور اجلملة غري املكتملة ،يف غري موضع هناية احللقة
 . لتقف نفس موقفها الذي يتنحى فيه صوت اإليقاع ليعلو صوت الداللة،)مطر
 وهذه نتيجة يتم ،وهي زاوية احلوار القائم بني اإليقاع والداللة :الزاوية الثالثة  

 ، حيث يتكشف حوار جتاويب بني اإليقاع والداللة،مما أنارته الزاوية الثانية استشفافها
 ،الدور اإليقاعي  فإذا ما تنحت الداللة قليال برز،فيه يتم تبادل التنحي والربوز بينهام

 هذا مع احلفاظ عىل قاعدة مشرتكة من داللة ،ر الداليلالدو وإذا ما تنحى اإليقاع برز
 .اإليقاع وإيقاع الداللة

 

يثرينا التشكيل التقفوي هلذا النص بصعوبة حمارصته أو تأطريه ضمن نظام صارم  
 حتى ننتهي إىل القول بقيامه عىل مبدأ التنوع الراغب يف كرس املعهود ،أو قالب معروف

 وهذه هي البينية ،التمرد واحلريص عىل البعد عن فجاجة إعالن العصيانواملتواتر و
وهو تنوع حتكمه عىل مستوى النص حوارية  التي انتظمت تكوين هذا النص يف كليته،

كربى هي حوارية النظام والعبث التي تقدم يف طريقها حواريات صغرى تتجىل عرب 
قاطع التناويب والتناظر وأنظمة تتولد عن أنظمة تقفوية خمتلفة بني التامثل التعاقبي والت

البينية اإليقاعية املرتددة بني الرغبة يف كرس الثابت املتواتر والرغبة يف البعد عن فجاجة 
من منطقة النظام واضح املعامل إىل منطقة   حيث ينطلق اإليقاع،إعالن العصيان والتمرد
 تناميها من داللتها التارخيية املعهودة  متاما كام انطلقت داللة املطر يف،يقيم نظامها العبث

 وكام انطلقت تلك التوقيعة ،إىل منطقة الداللة املنقلبة حني يصبح املطر موت ليس إال
من داللتها يف الذاكرة اجلينية للمخلوقات إىل داللة مفرغة من كل معنى سوى معنى 

 .السخرية التي تتزايد مرارهتا
داخل النص النامي يف   عرب تشكيالهتا املتنوعةونحن إذا ما تتبعنا هذه احلوارية  

 : سنجد ما يأيت،األخرية اجتاه نقطته

المجلد )٢( العدد )١( ، ١٤٣٦ ھــ - ٢٠١٥ م  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة 



 

 

إن مطلع النص تشكله قافية تقوم عىل نظام التامثل التعاقبي، حيث ترتتب -١  
 وهو متاثل يعكس حال االنسجام ،)ب أ، أ، ب، أ، أ،(حروف الروي عىل النحو اآليت 

 الكشف فحيث جيد املتأمل حلظته احلارضة حمجمة عن ،دالليةبني البنية اإليقاعية والبنية ال
 رغم مبادرهتا بمحاولة الكشف عرب تقليبها والنظر إليها من زاويتني متناقضتني تشكالن

مساحة مكاهنام عىل مساحتها، يفكر بمحاولة أخرى للكشف من زاوية تقف عىل 
 يف الوقت  ومضطر، غموضها وألنه شديد التعلق بلحظته األثرية التي ينشد كشف،خمتلفة

 فإنه وقبل أن يغادرها ،ذاته إىل مغادرهتا إىل مساحة أخرى يستعيذ هبا إلحداث الكشف
إىل تلك املساحة التي تظهر هنا قاطنة يف الزمن املايض يطرق صوتا يمتلك من إمكانات 

ان ذلك  وك،الرتدد التي تعينه كي يصبح دليله وهاديه يف طريق عودته إىل حلظته األثرية
 لكنه حينام يغادر حلظته مل يكن يف خلده االبتعاد عنها والغرق يف ،هو صوت الراء

 وإنام تكون املغادرة ألجل االستضاءة بام متتلكه اللحظة املغادر إليها من ،غريها
 مرتددا يف قلبها عرب كلمتي )الراء(وألجل ذلك ظل صوت احلضور  ،إمكانات اإلنارة

غراق االمتداد يف اجتاه املايض الذي يقف صوت املد يف كلمتي  منازعا است) سحر،هنر(
 كام أن حرصه عىل استقالل حلظته كي حيقق كشفه ، دليال عليه) الغيوم،الكروم(

 ليقوم صوت امليم هنا ،اخلالص يدفعه إىل الوقوف يف وجه املايض الذي حياول االندياح
 .بزم إمكان حصول هذا االندياح وحمارصته

بمجرد مغادرة سطور املطلع نلتقي نظاما تقفويا مغايرا يقيم تنوعه عىل إنه و -٢  
 املنسجم مع داللة احلرية النامجة عن اختالط الرؤية )أ،ب ب، أ،(نظام التقاطع التناويب 

ليكشف التبادل  ،وترددها بني ما تظهر عليه األشياء وبني ما تتضمنه من حقائق مناقضة
ناويب عن تساوق اإليقاع مع الداللة السارية يف تناميها يف املتسارع يف نظام التقاطع الت

ُ فحيث جينح إىل السلبية والضعف يأيت صوت الفاء املهموس مسبوقا ،اجتاه الكشف
 وتصبح ، وحيث يتأهب املوقف نحو إحداث استجابة ما،) خريف،شفيف(بمد الياء 

 ) الضياء،املساء( املد رغبة االنتفاض واجلهر بالصوت حارضة يأيت صوت اهلمزة بعد ألف
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 ،)ب ب، ب، أ، ب، أ،( فيصبح التشكيل ،لينترص اإليقاع بعد ذلك ألحد املتقاطعني
 حيث نلتقي تقاطعا متناوبا بني حريف الراء وامليم ،ويستمر هذا النظام حتى هناية احللقة

م وهو احلرف الذي يراد تثبيته إذ هو أه ثم حيسم هذا التناوب باالنتصار حلرف الراء
 ،)أ،ب،أ،ب،أ،أ،أ،أ،أ( فيكون التشكيل ،حرف يف التوقيعة التي غدت الزمة حلنية ضابطة

 يلعب الذي)أ،أ،ب،ب(ويولد هذا النظام وبشكل تلقائي نظاما آخر من التناظر اإليقاعي 
 .هذه النهاية املنترصة للصوت الذي يراد إثباته ُدوره يف هذه احلوارية حني جتىل بوقوعه

تشكيل املتنوع ال يقف عند حدود األخذ بنظامي التامثل التعاقبي إن هذا ال -٣  
 وإنام يتجاوزمها ليخلق نظامه اخلاص واملتوائم مع طبيعة التكوين ،والتقاطع التناويب
 حيث نقف عىل نظام من البينية اإليقاعية املرتددة بني رغبتها يف كرس ،البيني هلذا النص

 .عد عن فجاجة العصيان وإعالن التمرداملعهود واملتواتر، ورغبتها يف الب
هو  ومن هنا تنشأ تشكيالت إيقاعية تتنوع بني األخذ بنظام التقفية املتنوع عىل ما  

كام ، ونظام التقفية املتنوع الذي خيلق أنظمته املغايرة من خالل تشكيالته اخلاصة،معهود
 لننتهي ،)أ،أ،ب،ب،أ(نقف عىل نظام التامثل املتعاقب  يف بداية احللقة الثانية حيث

أو أن يتم املزج بني  )أ،أ،ب،أ،ج،ب،ج،ج(بتنوع تقفوي يتخذ لنفسه نظام القافية احلرة 
أكثر من نظام تقفوي يف داخل احللقة الواحدة، كام يف احللقة الثالثة التي تطالعنا بنظام 

م يأخذ  ث،)أ،أ،ب،ب،أ،أ( حيث نقف عىل ،التامثل التعاقبي الكارس للتوقع بعدم اكتامله
 ثم ختلق نظاما مغايرا يقوم عىل منطق ،)أ،ب،أ،ب(إيقاعها بنظام التقاطع التناويب 
 .)أ،ب،ب،أ،أ،ب(التوازن ومراعاة حسن التقسيم 

 ،)أ،ب،ب،أ(ويف احللقة الرابعة نلتقي شكال من التنوع القائم عىل منطق التعاكس   
 وهو ذات النظام ،)،ج،ب،أ،أ،أأ،أ،ب(ثم ختتم احللقة بام يشبه نظام القافية املتعانقة 

 حيث ،الذي تأخذ به احللقة اخلامسة ولكن مع فتح املجال ملساحة أكرب بني املتعانقني
 أ،أ،أ،ب،ب،( ويف هنايتها نقف عىل ،)أ،ب،ب،ج،ج،ج،ج،ج،أ(نقف يف بدايتها عىل 

 .)أ،ج،ج،أ،أ،أ،أ
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 لتأيت ،ل النصأما احللقة السادسة فتبني قافيتها متحاورة مع مجيع القوايف داخ  
حمصلة حلركة النص يف جممل مكوناته اإليقاعية كام تشكلت قبال حلقة  وحلقة إغالق

 وحروف الروي التي تواردت خالل احللقات قبلها، قد احتشدت ،إغالق لبنيته وداللته
من إغالق احلركة  لتعكس هذه الرغبة،مجيعها تقريبا عىل التشكيل التقفوي هلذه احللقة

 . موارها التي يقيم تنوعها منطق يتخذ من العبث نظاما لهاإليقاعية عىل
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أنشودة ( ختلص هذه الدراسة من قراءهتا التأويلية التي أبحرت رحلتها يف نص

 :لبدر شاكر السياب إىل النتائج اآلتية) املطر
إن إغفال الفواصل يف هذا النص يشكل إغفاال دالليا يفتح الباب أمام إمكان قيام  -١

داع قرائي يعيد صياغة العالئق بني أجزائه ومكوناته تبعا ملا تفرتضه القراءة من إب
 .معنى حمتمل

إن داللة النص تشكل تناميها يف خضم الرصاع املائج بني القوى املتناقضة التي  -٢
.حترك مكوناته

إن قناعة القارئ تتنامى يف اجتاه نقطة اإلقناع باحلقيقة التي يقرها النص خالل  -٣
:ضمن حاالت تتنامى بنيعبوره 

التأمل املدفوع برغبة الكشف رغم قوة الشعور باستحالة حصوله - 
النظرة إىل الوراء املدفوعة برغبة االستعاذة باملايض الداعم للحقيقة  - 
الرؤية العينية املدفوعة برغبة استنهاض مساندة الواقع املوضوعي غري املساند - 
ب االسترشاف اللجوء إىل اليقني السمعي الدارج يف با - 
التقرير اإلخباري املتوسل بالرسد املفصل - 
اخلتام الغنائي الساخر - 

إن هذا النص حيتضن رؤية شعرية مكثفة وموقفا فكريا وفلسفيا عميقا يقدم بنيته  -٤
املعقدة يف كيان يتشكل يف ست حلقات 

إن العالقة التي تنتظم احللقات اخلمس األوىل ضمن مساحتها التي حتتلها عىل  -٥
 هي عالقة تقوم عىل مبدأ التجاور-  التي تتشكل حلقة أم - احللقة السادسة جسد
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إن حركة احللقات داخل النص تتجسد عن معنى جزئي يقيم دورته ضمن كلية -٦
: وعىل هذا كانت،املعنى النسبي الذي تضيئه هذه القراءة

)حلقة إخفاق الكشف(احللقة األوىل 
)ت املخفقةحلقة تكرار املحاوال(احللقة الثانية 
)حلقة حتقق الكشف املخفق(احللقة الثالثة 

)حلقة إنجاز املوت(احللقة الرابعة 
)حلقة احلصاد املخفق(احللقة اخلامسة 

)حلقة احللم املخفق(احللقة السادسة 
إن الكشف الذي حيققه النص هو إخفاق إضايف يقر حركة هذه الدائرية العبثية  -٧

ويؤكد استمرارها
ال حيدث للخالئق املتحركة يف التجارب املسوقة خالل النص التي إن هذا الكشف  -٨

 وإنام حيدث لنا كقراء بفعل الدور الذي يلعبه املتأمل الذي أخذ ،تويل عىل جهلها
.عىل عاتقه مهمة حتقيق الكشف

إن أنشودة املطر التي يتحقق كشفها هي النص الذي يقف بكامل مكوناته معادال  -٩
 أما التوقيعة ذات األصل الثالثي فليست سوى ،العبثيرمزيا للحياة بمفهومها 

الصوت املنطلق بتجاوب بني اخلالئق من جهة واملتأمل من جهة أخرى والفعل 
.الدال عىل استجابة اإلمطار من جهة ثالثة

ية لتتنامى يف اجتاه نسانإن داللة املطر تبدأ تكشفها من نقطتها املستقرة يف الذاكرة اإل - ١٠
.لب عندها عىل مفهومها املعهود حني يصبح املطر هو املوت عينهنقطتها التي تنق

إن الصورة الفنية التي ينتظم تشكلها داللة النص املتنامية قد شكلت مالحمها - ١١
بينية تنشأ بني متناقضني ضديني يستمران يف اختالجهام عىل  الرمادية ضمن منطقة

.أبعاد غري متكافئة من مساحة املنطقة الناشبة بينهام
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إن شبكة حوارية عظمى تنشأ بني اجلمل اللحنية املتكررة وبني الصوت والصدى - ١٢
 تتعهد بناء التشكيل اإليقاعي داخل النص وتسند ،وبني القوايف بأنظمتها املتنوعة

إليه أدوارا خمتلفة بني الدور التكويني البنائي والدور املوسيقي الضابط والدور 
 .بهال الداليل الذي ال تكتمل داللة النص إ
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