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   عــلي دغـمان/ أ

   جامعة محمد خيضر

   07000بسـكرة ـ 

   

   

  :عنوان المداخلة 

  في النظرية النقدية القديمة 

  من الفعالية المركزية إلى الهامشية 

  "فعل القراءة نموذجا" 

  :حـمفتت

ة اتُّفق ة شعريي نظريبتبنّ القديمة، ةة النقديالمركزيالقراءة، في ظّل  تُوجت جهود

عمود الشعر" ةعلى تسميتها بنظري"ت بِنََ، اذَهتمجة النص الشعري الالحق وتَموقوِيع هته ي

بصفة  "القصيدة اإلطار"بما يتماشى وإمالءات التجربة الشعرية للنص األول؛ المتعالي، أو

وبما أن النص الالحق يؤمن . هة عن األولشوسخة مأصبح معها النص الالحق مجرد نُ

جتراره وامتصاصه وحواريته ابمشروعية التجريب، وبما أن التجريب يلتمس فعاليته إثر 

 ،فهو هويته الفنية ـ الجمالية ةلَمكْغير المشروطة والمستمرة للنصوص السابقة قصد تَ

ا من القراءة يفَتَعلى ذلك، يستلزم نوعقُعلى نفسه،  قُوتَفَوعلى األعراف الشعرية  ي
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عيد كتابة نظريته ي ء بأنالنقدية؛ نوعا من القراءة يمنح نفسه مشروعية االستمرار والبقا

الفعالية من ؛ من القراءة وبما أن هذه النوعية. نصية جديدة تجاربنفتح على ما االنقدية كلّ

مقابلة مع القراءة  تهاهامشية من حيث فعالي دعأو على األقل تُ غير موجودة في تلك الفترة،

وبما أن المركزية  ك الفترة،المركزية التي رسمت الحدود الجنوسية للنظرية النقدية لتل

وأن هذا االعتقاد اشْتُبِه بهوية راديكالية  النقدية تعتقد بموت األسلَبة الشعرية مع الزمن؛

؛ ينزع لحب التملك، نتج إثر فشل مشروعها في القراءة ـ عدائي ذات طابع سلطوي

ركته التطورية النص في ح نغلقت على نفسها ولم تجارِقراءة النص الشعري، وذلك حين ا

المَؤنفتحة على الزمن والرستَى التجريبية المفكّل محاولة للتجريب، لإلبداع، للخروج رة؛ م

على نحو التوقيع الذي كتبه ابن  ،عن المألوف، هي محاولة لتشويه النص المتعالي

في  بل هي، ،)1("إن كان هذا شعرا فما قالته العرب باطل": األعرابي أسفل نص أبي تمام

حقيقة األمر، محاولة مستمرة إلرباك، الستفزاز القراءة المركزية؛ ألنها تعجز عن مجاراة 

   .تكرر بتكرر نشاط القراءةت ـالفية)ت(اخـ ىالنص الجديد وبالتالي إنتاجه؛ كتابته برؤ

 أدب ينتج خارج المؤسسة سواء أكانت سياسية  أدب الهامش هو كّل"وبما أن  

له  يتداخل مع آخر سابق فكّل نص شعري الحق ) 2("فية أو أكاديمية،أو اجتماعية أو ثقا

أو كليهما معا، فهو دونه  إذا لم يتجاوزه، بمعنى يتفوق عليه من جهة األسلَبة أو الرؤيا

 التي رسمت حدودها المركزية النقدية وعليه لنالقراءة مرتبة؛ ألنه لم يتكيف مع أعراف 

عليه الرقابة والمنع إذا ما بدا عليه أنه يتجاوز الخطوط سلط وقد تُ" ى صوتهيتبنَّ

أدب هامش كونه ) 3("،نبه عليهاالحمراء الم عدوبالتالي سوف ي"ا عن الرعاية يقع بعيد

من هنا ينتج  )4(."واالحتضان بل ويجري العمل على نبذه واستبعاده من دائرة الضوء

اول كتابة التجربة الشعرية الالحقة بوصفها الفاعل في الحركة النقدية إذ يح قراءةدور ال

أي كونها تجربة شعرية جديدة تتلمس فرادتها؛ هويتها، من منطلق ـالفًا)ت(خـا ،

التجريب؛ البحث عن أدواتها الرؤيوية والجمالية الفعنفتاحها المستمر على الة عبر ا

     لحدث تجربة شعرية أخرى تتكرر عن ا/ التجارب السابقة، وليس كونها نسخة

سلم مستوى لكن حدث العكس، على  .ت في زمن الشعريةبثْالنص السابق الم/ األصل
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حين تقرر التأريخ للتجربة الفشل بنتهى مشروع القراءة المركزية ا فقدالشعرية الزمني، 

منذ الزمن  بأدوات ورؤى متجاوزة، ج الشعري الجديدتَنْالشعرية؛ كتابة السيرة الذاتية للم

بحثًا عن صورة النص النموذج عبر  ي لبشار بن برد ووصوالً إلى نصية المعري،الشعر

تكرارية النصوص الالحقة ليس للكشف عن شعريتها إنما للتأكيد على دونية النص الالحق 

بسبب  ،رت تلك األصواتودص فحدث أن. في مقابل تعالي النص الشعري للزمن األول 

م على تلك النصوص بالهامشية، رغم كحو ،ية والنقديةلمركزية الشعرعراف امخالفتها أل

نْبعض القراءات الما ةفَصفي مقابل  ،الخط الزمني تناميطيلة صوتها  لتقطع، ونظر

إلى  الرؤيوي للنظرية النقدية القديمة، إضافةً تلقيالحضور أو  تساعاصفة فتقارها لا

فقد أكدت النظرية النقدية لهامشية أيضا، م عليها باكوح ا،ب صوتها قسريغُفقد لكثافة ا

 تُُؤكده هيمنتها المطلقة،؛ الذي )الفاعل(عبر التأكيد على دورها حضور القراءة المركزية 

تصور  إنتاجفي  )الفاعل( هذا الدور رغم فشل ينالنقدي التنظير واإلجراءعلى مستوى 

هذا التراوح بين المركزية  .ةلنصوص الجديدلشعرية التحوالت الكتابة عيد و يأنقدي يكتب 

    . والهامشية لفعالية القراءة، هو موضوع قراءتنا التفكيكية

  

I ـالف)ت(ـ فعل االخـ:  

لم يقتصر جهد ستيعاب الظاهرة الشعرية في أبعادها المركزية النقدية على محاولة ا

عري، بصيغة المعيارية والشكلية البالغية فقط، بل تعداه إلى محاولة توقيع النص الش

ا، إنما بحسب هيمنة االنفعال النفسي على نسيجه الجمع، ليس بهويته النصية كونه هو حق

وانتشاره طيلة تنامي النصوص، ومن ثماكتمال الرؤيا الشعرية للنص في ح ،ذاته،  د

 Syndromeـ  االنفعالية المتالزمةل العرف النقدي إلصاق صفة يبحيث صار من قب

émotionnel ؤكد غيابهبالنص حتى يتأكد حضوره الفعلي من ورائها، وغيابها سوف ي .

  :على بوابة المركزية النقدية العبارة اآلتية بتوعليه كُ
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زهير إذا رغب، والنابغة إذا رهب، واألعشى إذا طرب، : كفاك من الشعراء أربعة"

    )5(."بوامرؤ القيس إذا رك[...] وجرير إذا غضب: وزاد قوم. وعنترة إذا كلب

فهل ينبغي أن قرأ النص؛ بمعنى ي أنلرؤيا ي ددحكتب كون الصوت الشعري هو الم

  المنْتَج الشعري؟/ النص

  المنْتَج الشعري هو المحدد للصوت الشعري؟/ أو العكس، أي أن النص

بالتعالق  هاالحقيقة أن الرؤيا المركزية للنظرية النقدية، القديمة، تشكلت مبادئ قراءت

ثنين همامع معطيين ا:  

  

I النص الصوتيـ  1 ـ:   

ما أطرب "إن طبيعة المنْتَج الشعري وجدانية؛ غنائية؛ وليدة انفعال نفسي؛  فالشعر 

فهو على ذلك يعتمد على ظاهرة اإللقاء الذي يوسع من  ،)6("وهز النفوس وحرك الطباع

اإليقاعي، الذي يفَجر شعرية النص، فينفتح على دالالته بأن يمنحه الصوت؛ هندسة الحيز 

المنْتَشرة على مستوى الفاتحة النصية  "النبر"أبعاد جمالية غير متَوقَّعة، على نحو حركة 

  )البسيط(: لرائية البن عبدون

  )7(؟فَما البكَاء علَى األشْباحِ، والصورِ    الدهر يفْجع بعد الْعينِ بِاألثَرِ

كونه البؤرة الداللية التي تنتشر منها  ؛"الدهر" مفردة على ،، أوالًقوة النبر تتركز

مع التنامي الجزئي للداللة عبر التراتبية الموقعية  تتراوحثم الرؤيا الشعرية للنص، 

، ومع كّل مراوحة موقعية ينقص تركيز النبر من القوة "األثر"، "العين"، "يفجع": للمفردات

إن خيبة تهدف حركة توزيع النبر إلى تشتيت ذهن المتلقي، وعليه فإذ  )8(انويةإلى الث

التوقع وحدها من سوف تُهيمن على انفعاالت التلقي وتُحدد طبيعة التأثر لديه، وهي، في 

   . الوقت نفسه، من وقَّع النص الشعري بهويته الغنائية

I النص الزمنيـ  2 ـ:  

د أن اشتقاق المفردة يرجع إلى االنفعال، ؤكّي "شاعر"مفردة إن االنحدار الساللي ل

وبما أن طبيعة العملية الشعرية تبقى  )9("يشعر بما ال يشعر به غيره"العاطفة؛ ألن الشاعر 
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من منظور المركزية النقدية لتلك الفترة، فالصوت الشعري محكوم  إلقائية، على األقّل

  :بحتميتين

I الماديةـ  1ـ  2 ـ:  

من أجل ذلك . ذهنية تلك الفترة تعتقد بالعقلي المحسوس، وليس بالباطني المجردف

النص يلتزم باالنتقال التراتبي من صورة إلى أخرى بشكل محسوس ومعقول تكون  دجِتَ

سلم بها طيلة تنامي خط النص الشعري، يكون بمثابة المثال العام الذي بمثابة تمهيدات م

ويتمكن المتلقي من مجاراة صور الموضوع المتناسلة على  تنتشر منه أجزاء القصيدة،

  .ضوء منه

I المزاجيةـ  2ـ  2 ـ:  

كثرة التقلب، القلق، قلة الصبر، التطلب، : معروف عن الفرد العربي طباع مثل

فسد عملية توصيل الرسالة الشعرية؛ إذ ليس من وهذه جميعها تُ. والمران الصعب، إلخ

فكلمة واحدة تكفي لهدم قصيدة بكاملها؛ . ذي المزاج العصابيالسهل إرضاء الفرد العربي 

  )الطويل(: من ذلك النقد الصبياني الذي وجهه طرفة لخاله المتلمس عند قوله

ارِهضتاح نْدع ،مى الهأتَنَاس قَدمِ    وكْـرةُ، مـرِيعيالص هلَي10(بِنَاجٍ، ع(  

  )البسيط( :بها جالض حدإلى  )11(مرو بن كلثومنونية، ع/ »قصيدة«بـ يأو التغنّ

ةمكْركُـلِّ م نع بي تَغْلنى بكَلْـثُومِ    ألْه و بنـرما عةٌ قَالَهيدقَص  

ملُهأو ـذْ كَانا مبِـه ونـرفَاخُئومِ    يسرِ مـرٍ غَيعاِل ِلشجالَلـر12(!ي(  

فيها النص بالصوت والعكس  هبتَشْلسابق تعالقية، أي يالحقيقة أن قراءة النص ا

فالصوت  "Supplémentتكملة ـ "كذلك؛ بمعنى أن العالقة القائمة بينهما عالقة 

كَالشعري يلالمنتج الشعري / المنتج الشعري، والنص/ ل النصمكَمالصوت الشعري؛  ي

  ، وهو، في الوقت نفسه، شيء ناقصصوتهاف له ضيبذاته  ٌلمتَكْشيء م فالنص الشعري 

شيء ن الصوت الشعري إوالعكس، أي  ليكون هو نفسه حقا،الصوت الشعري ستكمله ي

تَكْمبذاته  ٌلميالنص الشعري ستكمله ي، وهو، في الوقت نفسه، شيء ناقص نصهاف له ض 

من التوحد تفهم العالقة بين النص الشعري وصوته؛ إذ تقترب وهكذا  .ليكون هو نفسه حقا
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الصوفي؛ بمعنى تماهي الصوت في النص، والعكس، أي تماهي النص في الصوت، حتى 

زهير إذا رغب، والنابغة إذا رهب، واألعشى إذا طرب، : كفاك من الشعراء أربعة": كُتب

بحيث  )13(."وامرؤ القيس إذا ركب[...] وجرير إذا غضب: وزاد قوم. وعنترة إذا كلب

لب؛ التراوح الموقعي؛ فقد نستدّل على الموضوع بواسطة الذات، من ينتج عنه نوع من الق

؛ ألنّه وصف نفسه بذلك في بيت من »عائد الكلب«شتهار عبد اهللا بن مصعب بلقب ذلك ا

   )الكامل(: داليته

اِئدي عندعي تُ فَلَمرِضاِلي م؟  م ودفََأع كُمكَلْب ضرميو نْكُم14(!م( 

 »عائد الكلب« نستدّل على الذات بواسطة الموضوع، فلقب الممكن أن وكذلك من

صار بمثابة االسم الجديد له، ال يعرف إال به، ولم يشتهر نصه الشعري، كذلك، إال به، 

كذلك أبو "أسماؤهم األصلية؛ فـ  أغفلتحتى إن بعضهم، لغلبة أسمائهم الجديدة عليهم، 

دت بينهما؛ النص وصوته، عالقة تبادلية لَّوبحيث تَ )15(."عرف له اسم غير هذاالعيال ال ي

ع هوية أحدهما من قِّومنهما بل ي سلطة أي مدهي )ال(تكاملية؛ فالعدول التراتبي ألحدهما 

خالل اآلخر؛ إذ نتعرف على النص من خالل ف على الصوت من خالل النص ونتعر

  )الطويل(: بيتي أبي العيالالصوت، كما في 

ا   وـرقْتماٍل ويي ذَا عثْلم كي نحِ   مطْركُلَّ م هنَفْس حطْراِل؛ يالم نم 

 )16(ومبلَغُ نَفْسٍ عذْرها مثُْل منْجــحِ   ِليبلُغَ عذْرا َأو يصيب رغيبــةً

وقعي؛ الذي إلى درجة التماهي، التقمص المفقد بلغت العالقة بين الصوت والنص 

ع تميزها، إثر تلبس األصوات بنصوصها الشعرية قِّوها؛ يتُبِثْغي الهوية بقدر ما يلْي )ال(

كذلك، بمثابة  ملة لهويتهم الجديدة، وصاروا، همكْبحيث صارت الرؤيا الشعرية بمثابة تَ

  .ل نصوصهم الشعريةمكَالهوية الجديدة التي تُ

الموضوع؛ من ذلك بائية جرير التي هجا بها عبيد  وقد نستدّل على الذات بواسطة

  ) الوافر(: بن حصين الراعي
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  )17(فَالَ كَعبا بلَغْــتَ والَ كالَبا  فَغُض الطَّرفَِ إنَّك من نُميرٍ  

تركت بني نمير ينتسبون بالبصرة "؛ ألنّها »الدماغة«، و»الفاضحة«فقد سميت بـ 

تجاوزون أباهم نميرا إلى أبيه هربا من ذكر نمير وفرارا مما إلى عامر ابن صعصعة وي

ونظرا الختصاص شعر جرير بالهجاء، عموما،  )18(."وسم به من الفضيحة والوصمة

قال شعر الهجاء؛ نسبة لشعر جرير، بل يقال، ي )ال(تماهت الذات في الموضوع؛ فصار 

لمكان الشعر من قلوب العرب "، ويعود السبب، في هذا التماهي. »الهجاء«مباشرة، جرير

أي انتشار نوع من التوحد ينتج بين  )19(."وسرعة ولوجه في آذانهم وتعلقه بأنفسهم

ده انتشار لِّو، وبين األثر الذي ي]رؤيا النص )+(الصوت [ :النص؛ بهويته الجديدة، أي

     قاء القصيدة أي لحظة إل، )الشاعر لحظة إنتاج النص وأثناءها وبعدها(: النص في المتلقي

ل رؤيا مكَالنصوص التي تُ: المتلقي لحظة تلقي القصيدة إذ يستحضر نسخها السابقة )+(

لة للرؤيا مكْالقصيدة في إطارها الخاص أي النصوص التي تتكرر عنها كون القصيدة تَ

تَكْالكونية التي ينشدها النص الجامع؛ النص الذي لم يموع ، أو في إطارها العام أي مجب

ا؛ وحدة انفعالية أنطولوجية، النصوص التي يتناص معها النص، وعلى نحو أكثر تحديد

نتشار النص لحظة تنامي خطه السردي، أي زمن اإللقاء الشعري، ولحظة تنتج إثر ا

وحدة النص الجديد[د بين النص والتلقي؛ كتمال النص، أي زمن التلقي الشعري، تتولَّا     

، تعمل على تذويب المسافة؛ ]اكتمال الموقف النقدي )+(ف الشعرياكتمال الموق )=(

كائنا وجدانيا، غنائيا، : زاوية التبئير المهيمنة على كيفية توقيع النص؛ هوية النص بوصفه

يتميز بعاطفة حية وصادقة، هذه العاطفة تستمد فعاليتها من حميمية التجربة وصدقها، وهو 

  :ما يؤكده النص اآلتي

لحجاج بن يوسف إلى قتيبة بن مسلم يسأله عن أشعر الشعراء في الجاهلية كتب ا"

أشعر شعراء الجاهلية امرؤ القيس، وأضربهم مثالً طرفة، : وأشعر شعراء وقته، فقال

   )20(."وأما شعراء الوقت فالفرزدق أفخرهم، وجرير أهجاهم، واألخطل أوصفهم
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بق؛ تَلَبس النص، بصيغة الجمع، وعليه نفهم التعميم الذي يريد إليه النص السا

بمعنى . بصوته، وتَلَبس الصوت بنصه، وتَكْتَمل فعالية هذا التقمص بفعالية االنفعال وحدته

أنه كلما تمادى جرير في غضبه كلما أبدع نصوصا شعرية فذّة، وكلما شعشعت الخمر في 

ك رتَشْفالم. خالقًا، وهكذارأس األخطل بحيث يتماهى الواقع بالحلم كلما جاء وصفه 

س على االنفعال؛ فكما أنتج االنفعال النص األنطولوجي الذي يقوم بين النص والمعنى يتأس

المنتجين؛ الشعري والنقدي، ينطلق من  الَكفَ. الشعري، أنتج كذلك قراءته؛ نصه النقدي

َؤاالنفعال لينْتَجينفالع: ؛ وبمعنى آخر؛ نصه الجديدويةرؤيال تهس هويسالقة بين الم :

المنْتَج / المنْتَج الشعري يكَمل النص/ فالنصأمة تكاملية؛ والشعري والنقدي، عالقة تَ

 ٌلمتَكْشيء مالشعري؛ فالنص الشعري المنْتَج / النصي يكَمل نقدال جتَنْالم/ ي، والنصنقدال

 القراءة النقديةستكمله ت ه، شيء ناقص، وهو، في الوقت نفسقراءته النقديةاف له ضتُبذاته 

إوالعكس، أي  ا،ليكون هو نفسه حق القراءة النقديةن تَكْشيء مبذاته  ٌلمينصهاف له ض ،

وهكذا  .حقا انفسه يكون هتلالنص الشعري  ستكمله ي، في الوقت نفسه، شيء ناقص يوه

لتوحد الصوفي؛ بمعنى ته؛ إذ تقترب من اقراءفهم العالقة بين النص الشعري وينبغي 

في حركة تبادلية  ،قراءةفي النص، والعكس، أي تماهي النص في ال قراءةتماهي ال

 حضور للنص )ال(تكاملية، تُريد توقيع هوية كليهما عبر محو، وإثبات هوية كليهما؛ إذ 

  .للقراءة من دون نص شعريحضور  )ال(من دون قراءة، و الشعري

التجربة، : نفعالية لديها مبرراتها المؤسسة؛ فنوعيةوالحقيقة أن هذه القراءة اال

والذهنية، والرؤيا الفنية والجمالية والكونية، والمحالشعري : ات الجنوسية للنصيندد

قَّوالنقدي، كلها ومشروعية هذه القراءة وذلك باعتراف الشعرية بدورها الفاعل،  تْع

كْواعترافها يملت مركزية كَّفي القراءة والممارسة النقدية حتى شَفي تسليمها لها بأوليتها  ن

متدت هيمنتها قروناً مديدة على مستوى الفضاء الزمني والمكاني للنص الشعريا .  

 تْعقَّ، فإن هذه المبررات المؤسسة التي وـالفية)ت(خـا ومن وجهة نظرٍ

مشروعية هذه القراءة، وبالتالي حققت هويتها كونها فعالية مركزية يحدنشاطها المستمر  د

تميز النص الشعري من خالل إثراء نظريته الشعرية بالنتائج الجديدة، وكذلك تحديث 



 9

دخلها على فضاء النظرية النقدية كلما النص النقدي إثر اإلضافات النوعية المستمرة التي تُ

ءة سمحت المعطيات النصية بذلك، هذه المبررات المؤسسة هي نفسها، من أخرج القرا

كْالنقدية من فعاليتها المركزية إلى الهامشية، ويمعجزها عن  فيالسبب وراء ذلك،  ن

بحثه المتواصل عن أدوات طويلة، إثر اللحاق بالنص الشعري الذي ظل يسبقها بمسافات 

وقوع القراءة النقدية  ، في مقابل،ستثماره للتجريبيستحدث بها وسيلته الشعرية من خالل ا

ا على النص الشعري الذي أرادته هطلُّستَونغالقها على نفسها جمود نتيجة افي حتمية ال

، المتابعة اللصيقة لحركة تطوره الفنية والجمالية متعة وحرمانه من ،حبيس النص اإلطار

وهو في حقيقة األمر حرمان لها بأن ذاته حرمت متعة التطور في حد.  

II  ـالف)ت(فعل االخــ:  

لمتسلسل لحلقة من المفاهيم النقدية الخطيرة، المتداولة في مدونة إن التنامي ا

مدرسة عبيد الشعر، الطبع والصنعة، اللفظ والمعنى، البديع، القديم : النظرية النقدية القديمة

؛ عيوب القافية مثالً، ـالفية)ت(االخـوالحديث، الضرورات الشعرية ونقصد بها الرؤيا 

تتبع  ييب التصاعدي، أي من األخير فصعودا إلى األول، ثموالسرقة الشعرية، بهذا الترت

قضية منفردة، الذي تتشاكل فيه مع القضايا  المنحى المفهومي النظري الذي تخفيه كّل

األخرى بصفة جمعية، إضافة إلى أبعاد الصورة النمطية المألوفة؛ بالتجسيم نفسه والكثافة، 

كلما تكرر عرضها المشهدي طيلة األزمنة  المركزية إيهامنا بهاالقراءة التي حاولت 

 فارقًا في  ثَدحتُ من شأنها أنالنقدية الفائتة المعروفة، سوف تكشف عن قضية مهمة جدا 

 عقَّ؛ فحضور الشعر بطابعه االتساعي التجريبي والشعر والنقد: الحركة النظرية لمدونتي

هويته  عقَّبعها االنحساري المنغلق والقراءة بطا/ هويته بالمركزية الجديدة، وغياب النقد

  . "التجريب الشعري": ونخص بالذكر قضية بالهامشية الجديدة،

ة النضج الفني مالنصوص الشعرية إلى قبدفع ت أنهذه الفعالية الوجودية قُدر ل

الجمالي وحققت بذلك تميزها الجنوسي الذي يعد، بحقٍّ، طفرة في تاريخ الشعر؛ إذ لم 

كتيب االستمرار لهذه الخرجات الحداثية من جهة النظرية النقدية بأن ى لها النقد تصد
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إنها لم تحقق  بهدف تحديث مدونته النقدية وكذلك أدواته المنهجية ثمقراءة والكتابة بال

نتُج من وراء كثافتهم وولعهم الوجودي بمفاهيمها الشعرية مدرسة يا يلنفسها أتباعمكلها  ن

دفع بنظرية الشعر خطوات جريئة في تاريخ الشعر بدل التنازع المعروف بين ت أن

، حيث استثمرته القراءة الهامشية لصالحها واستفادت منه، ليس المنتجين الشعري والنقدي

ن من استيعاب الظاهرة النصية منهجية جديدة تتمكّ تأطروحاللتكيف معه وإعادة صياغة 

زها عن اللحاق بالنص الشعري وامتالك األدوات المنهجية الجديدة، إنما بهدف مداراة عج

هذه الرؤيا الهامشية . ها من إنتاجيتها أي كتابة النص الشعري برؤى نقدية جديدةنُكِّمالتي تُ

الحركة الشعرية، في أغلب  تسلبالتي غذّت فعالية القراءة للمركزية النقدية القديمة 

ها حبيسة الوجدانية الغنائية المحكوم تالتناسل وأبقتقلباتها، صفات الفاعلية والدينامية و

عليها سلفًا، في طابعها العام، بالسردية المنفتحة؛ نتيجة تنامي سلم شعريتها بصفة خطية 

ة له حتى يكون هو نفسه حقا إنما لَمكْالبؤرة ليس تَ/ مباشرة، تتكرر عن النص األول

محدودية األفق؛ ألنه : الالحقمجرد نسخة مشوهة عنه، وهي تهمة أخرى تضاف للنص 

نص يحاكي آخر وفشل في محاكاته؛ في تجاوزه، فهو محكوم عليه، كذلك، باالنغالق 

الذي ال يحتمل قراءة أخرى؛ تُوقِّع هويته هو وليس كونه نسخة أخرى عن النص األول، 

ى وبالتالي فهو ال يسمح بتجديد نسغها، أي الحركة الشعرية، عبر انفتاحها المتجدد عل

كتابات منتجة / آفاق؛ تجارب نوعية مختلفة، واالستمرارية غير المشروطة على توقعات

يوقِّع هوية الشعرية العربية، في  هذا اإلرث المشتبه فيه. رؤيا جديدة/ لها مع كل قراءة

  . أغلب قراءاتها، وهو، في المقابل، يشكِّل الميراث الشرعي لنقد العصر الحديث

قِّع من قبل هذا التميز  إنلمركزية النقدية بهوية تتلبس بجزئيات القراءة الهامشية لو

لقضايا متنوعة، الهدف منها محو النص؛ أثر النص من ذاكرة المتلقي، حيث انصب 

فعل  دأو ر ةجرخَ كلِّ ضدتركيز المركزية النقدية على استثمار الذهنية العربية المتحفظة 

ئجسيمها بصورة يكون التلقي من وراالمألوف وتكثيفها وت ضدها ألي نْنص جديد معن  نٍب

دت لديه عقب متابعته لتنامي النص وتأثير هذا التصور المفتعل وليس نتيجة نصوصية تولَّ

  . اإلنتاجية المتبادل بينهما
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II  كينونة النصـ  1ـ:  

إن انفتاح النص المستمر والمتواصل على التجريب الذي هيأته له الظروف 

التراث المعرفي والثقافي  البيئات الخصبة والمتنوعة، األجناس، الفكر، العقائد،: الجديدة

ساهمت في تحديث الذهنية الشعرية . والحضاري والسياسي والتاريخي والشعبي، إلخ

بمعنى انتقال النص من اإلنشاد إلى القراءة، من  ؛ذاته النص في حد تحديث وبالتالي

  تزعزعت فيه فكرة النموذج ": فقد الحفظ إلى الكتابة، من االنفعال إلى التفكر والبحث،

لقد أصبح . أو األصل، ولم يعد الكمال موجودا، كما يقول التقليد الديني، خارج التاريخ

بح بمعنى آخر، كامنًا في حركة اإلبداع أص. الكمال في هذا العصر موجودا داخل التاريخ

، ولم يعد قائما في الماضي، كأنه ابتُكر للمرة المستقبل ـ المستمرة، أي في الحاضر

؛ يوقع هويته ويتعالى صار النص كائنًا حيا يتمتع بحضور ذاتيحتى  )21("األولى واألخيرة

  : اآلتية ، وهو ما سوف نتبينه في المقابالتعن قراءة تلك الفترة

  

II  االنغالق/ االنفتاحـ  1ـ  1ـ :  

إن انفتاح النص الشعري على التجارب الفائتة عبر اجترارها، امتصاصها، 

الجامع الذي يختزن في ذاكرته مجموع  ؛ النص)22("كاملالنص ال"بهدف بلوغ  امحاورته

باستحضارها؛  بقةالنصوص السابقة ليتحقق انتشاره؛ كونه تجربة شعرية جديدة تُكَِّمل السا

تكرارها؛ تجاوزها، وتكملة للتجارب الشعرية الالحقة كونها تجربة متفردة بذاتها 

الحضور لن يتحقق إال من  اإن هذ ثم .ري صفة التعالي فيها بالتعالق معهاغْوحضورها، تُ

تضمن استمرارية النص عبر االنفتاح المتواصل فهي وحدها من خالل فعالية القراءة؛ 

وبذلك يصبح النقد إضاءة التفرد "، المتجددة في الزمن ـالفية)ت(االخـكتابته عليه، 

والسبق والكشف، بحيث ال يستمد أصوله النقدية من نصوص مضت، وإنما يستمدها من 
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     فكل تعبير جديد يفترض معايير جديدة . النصوص المتفردة السباقة الكاشفة ذاتها

   )23(".أي نقدا جديدا

، في ظل وبالتالي هويته، لكنهاع حضور النص، قِّويراءة وحدها من القإذًا، ف

المركزية النقدية، ومداراة لضعف متأصل فيها نتيجة لهشاشة أدواتها المنهجية والعجز 

عن التكيف مع المعطيات الجديدة التي يقترحها الواقع والتجريب، فقد اتهمت النص 

الشعري بالسرقة الشعرية بَلد محاورته وإنتاج معنى يكون نتيجة التعالق  تحاول أن

   .  الرؤيوي بين النظريتين الشعرية والنقدية

II  النثرية/ الجنوسة ـ 2ـ  1ـ:  

فبين  .التجريبمحنة أفضت إليها حتمية التداخل الجنوسي بين الشعر والنثر  إن

بين فراغ و مستحدثات الواقع المعرفي والحضاري الذي اندفعت ورائه المدنية العربية،

واإليستيتيكي الذي خلَّف، في المقابل، فراغًا على  األنطولوجي واإلبستيمولوجي همعجم

الحميمية وبما أن . مستوى معجمه الفني، أو نظرية المتخيل الشعري لدى النص المحدث

رغم متالزمين منذ النشأة األولى الشعر والنثر، تجعلهما  التكوينية التاريخية لكال الجنسين؛

التلبس  أنوبما  ،طيلة تنامي نظريتهما الجنوسية حدهما على اآلخرت التفوق ألاوالحم

بصفة المدنية، في بدايتها، منح التفوق للنثر الحترافيته، أو تلبسه بصفة الكتابة أكثر من 

فقد حاول الشعر تدارك تأخره  الذي هيمنت عليه صفة األمية، ،الشعر، من خلفية عربية

بعض فنون النثر كالرسالة والخطبة سي مع النثر؛ من ذلك استفادته من الجنو هعبر تداخل

     رغبة في وحدة الموضوع، وتالحم أجزاء النص، وتسلسل معانيه، وارتباطها، وهو 

  :ما يؤكده النص اآلتي

        أحسن الشعر ما ينتظم القول فيه انتظاما يتسق به أوله مع آخره، علىو"

دم بيتًا على بيت دخله الخلل، كما يدخل الرسائل إذا نقص ما ينسقه قائله، فإن ق

  [...]تأليفها
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حتى ] ...[تكون القصيدة كلها، ككلمة واحدة في اشتباه أولها بآخرها يجب أن

في مبانيها، وهي ال تناقض في معانيها، وال ] ...[القصيدة كأنها مفرغة إفراغًا خرجت

   )24(".وال تكلف في نسجها

 هغير أنكتب لها االستمرار، بمعنى الفعالية النقدية، على ذه القراءة، ومثلها، لم ي

ا تستثمر مقوالتها النقدية بالكثافة التي تجعل  مستوى النظرية الشعرية بأنأوجدت نصوص

فالواقع؛ واقع الشعرية العربية . منها عرفًا شعريا يؤكد حضور هذه الفعالية ويلغي غيرها

النص الشعري وفق معطيات النظرية  ةجذَمنَ/ العكس الذي يؤكد حضورالقديمة، يؤكد 

  :النقدية القديمة التي تتمركز حول القراءة اآلتية

"ا بنفسه، ال يحتاج إلى ما  وأنا أستحسن أنقبله، وإلى ما بعده يكون كل بيت قائم

   )25("]...[وما سوى ذلك، فهو عندي تقصير

حبيس النظرة االنفعالية التي يتعالق فيها مع النص، وهو  ظّل فواقع النظرية النقدية

األمر نفسه بالنسبة للقراءة المركزية التي ظلت تحاول احتواء النص عبر قراءاتها 

والحقيقة أن هذه  الخاطئة؛ إساءة الفهم بالمدلول الحرفي للمفردة وليس اإلبستيمولوجي،

؛ نسخته المشوهة؛ المختزنة في القراءة لم تحتوي، طيلة تاريخها، غير صورة النص

النص، في الحقيقة، يتميز بتملصه، وانفالته عبر الزمن، ومحدودية األفق الذاكرة؛ ألن .

فتصبح القراءة المصاحبة للنص األول هي المركزية والقراءة الثانية هي الهامشية؛ على 

ة تتقوقع على اعتبار أن األولى هي التي تجاري تطور النص الشعري وتقلباته والثاني

ن إإال أن واقع النظرية النقدية يكتب العكس، أي . نفسها مع حدث نصي علق في الزمن

القراءة األولى هي الهامشية والثانية هي المركزية؛ ألن غياب الكثافة النصية التي تؤكد 

يب الفعلي للقراءة األولى والتغييب القسري، بالقوة، للقراءة الثانية؛ قوة التجرحضور ال

التي تلغي كل فعالية قاصرة وتثبت فعالية منتجة، هو مشروع شعري لم يكتب له االكتمال 

   .في ظل نقد تلك الفترة

 II  يمشهدال/ المتخيل ـ 3ـ  1ـ:  
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متخيل جديد واقع شعري يتجاوز الموروث؛  صار النص يفكر، يتأمل، يبحث عن

يعيد صياغة الواقع اليومي عن أي الواقع الفني الذي " ه من ولوج عالمه الخاص،مكنّي

 )26("طريق تفجيره وتصعيده والسيطرة عليه من كافة الجوانب التي تحددها رؤيا الكاتب

من ذلك قول المتنبي في رثاء أم سيف قة، يوقع حضوره بوصفه إضافة شعرية خالّف

  )الوافر(: الدولة

  )27(رَئاِلكأن المرو من زِفِّ ال  مشَى األمراء حولَيها حفاةً

ها نُيبتَنَ" سحرية"الصورة في هذا البيت تتأسس على ثنائية  يمكننا التصور أن حيث

  :النحو اآلتيعلى 

II  ـ قدسية الميت 1 ـ 3ـ  1ـ:   

 متفالحركة تَ. هذه الحقيقة من الزاوية التي تصور حركة األمراء حول النعش نيبتَنَ

 الذي يعني مواصلة  "السير"نقل من نقطة إلى أخرى، عكس ت "المشي"بصفة تراتبية؛ ألن

مما  يتأخر، ليتقدم الثاني بدوره، وهكذا، االنتقال؛ فاألول يتقدم أمام الميت، يتلو صلواته ثم

حركة دوران األمراء، ذوي هو ع من عمق الدائرة سووالذي ي. "الدائرة"يوحي بشكل 

حول الكعبة، الذين يستغرقهم المشهد،  "وافالط"األقدام الحافية، التي تلتبس بصفة 

  .فينذهلون عن الشعور باأللم، أو الوخز الناتج عن تماس أقدامهم الحافية بالحجارة

II  ـ جبروت الحي 2 ـ 3ـ  1ـ:      

فإذا انتقلنا بزاوية النظر جهة التلقي، نرى أن األمراء، على جبروتهم، يتمظهرون 

ويتمظهرون بصورة  "حفاة"هو الذي نلمسه في القناع أمام النعش، و "المتكسر"بصورة 

، إضافة إلى خلفية التلقي بالنسبة إلى حقيقة "الزف"، وهو الذي نلمسه في القناع "المتجلد"

+ المتكسر ": إن هذا المركب. دائما "المثالي"صورة األمير التي تموقعه في صورة 

  ."جبروت الحي"، يعكس بصدق صورة "المثالي+ المتجلد 
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II  ـ المونتاج ـ 3 ـ 3ـ  1ـLe montage )28(   

يمكن القول إن عملية المونتاج تبين إلى أي مدى تكون فيه الصورة ذات طبيعة 

ن قدسية إيعكس مدى قدسية الميت، والعكس صحيح، أي  ؛ فجبروت الحي"تناظرية"

بهدف  ة،الشعر يقوم على بنية حكائي إذا سلمنا بأنو .تعكس مدى جبروت الحي الميت

نتصور،  بالمتخيل، يمكننا أن اإليهام بالواقعي، أي حكاية الواقع، أو كما اتفق على تسميته 

  : ا من المنظور السردي، البنية الحكائية التي يشتمل عليهاانطالقً

II  حقيقة الحكايةـ  1ـ  3 ـ 3ـ  1ـ:   

ذ يتعلق برثاء كان وثيق الصلة بالسياسة؛ إ ينطلق المتنبي من حدث اجتماعي، وإن

  .والدة سيف الدولة الحمداني

II  حكاية الواقعـ  2ـ  3 ـ 3ـ  1ـ:  

، الوقوف أمام "السحرية"وفي هذا الحدث الجزئي؛ البيت، يستثمر المتنبي الصورة 

حيث . النعش، ويدفع بها إلى أبعد الحدود، وذلك من خالل استلهام الموروث العقائدي

تداول األمراء الوقوف أمامه، رغم جبروتهم، في صمت يظهر النعش، وسط هالة قدسية، ي

  .وتكسر، في صورة أقرب إلى الدوران، أي الطواف، أو اإلفاضة

ولما كانت فعالية القراءة تحتكم إلى اإلمكانية التصويرية المشهدية، وأن هذه تحتكم 

غة، من إلى الواقع المادي من دون تجاوزه، فقد يتهم النص باإلغراق واإليغال والمبال

الوجهة السفسطائية، التي تريد من وراء اإلخبار بالواقعي إلى قلب، أو باألحرى، إلى 

تزييف العالقة الثابتة في ذهن المتلقي بين واقع الواقع، كحقيقة حال الواقع، أي صورته 

همل منه أي شيء، وحكاية الفوتوغرافية التي تتحسس دقائق هذا الواقع من غير أن تُ

ر معين ينقل حقيقة الواقع، لحادثة ما أو شيء معين، ويقذف بها في ذهن الواقع، كتصو

، وعلى نحو أكثر )29(المتلقي بهدف اإلقناع المتأتي من صنوف المغالطات التأثيرية
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30("اإلخبار عن الشيء بخالف ما هو عليه مع العلم بما هو عليه" ا، تريد إلىتخصيص(. 

شعرية كون النص بنية استعارية، وسردية : تينوعلى الرغم من انفتاح النص على قراء

كون النص بنية حكائية، إال أن القراءة المركزية تتعلق بواقع الشعرية المشهدي، الذي 

يقوم على التوصيف بهدف اإلقناع أكثر من اإليهام بهدف التأثير، وعليه لن تمارس 

ر ذاته سوف ينسحب على فعاليتها خارج نطاق مركزيتها؛ إنما تبقى هامشية الرؤيا واألم

الذي يتلبس بقراءته، ومن ثم فقد يتهم بالسرقة ويوازن بينه وبين نص آخر سابق له  النص

إضافة عن اتهامه السابق باإلغراق واإليغال والمبالغة، ويظل في الزمن حبيس الهامشية 

  .   في انتظار قراءة منتجة تخرجه إلى دائرة النور

II  الكتابة ـ 4ـ  1ـ:  

التفكير، : ، ومعها انفتح على معطيات جديدة مثلالنص الشعري الكتابةعرف 

كل هذه . ، إلخالمسودة، الديوان، النسخ ،الصنعة البحث عن أسلبة شعرية جديدة، التنقيح،

مست إطاره الشكلي من جهة  المعطيات الجديدة نحت بالنص الشعري منحى جديدا

فالمراوحة الموقعية  .كتابة النص الشعريلفضاء الكتابة؛  الصورة الزمنية والمكانية

للروي؛ الصورة المكانية، والقافية؛ الصورة الزمنية التي طرحتها النصوص الشعرية 

تريد إلى خلق نوع من  .، المسمط، المزدوج، الموشح، إلخالمخمسالقواديسي، : الجديدة

يتعود متلقي  ؛ إذ لمحركة اإليقاع داخل النص الشعري تشويش إثرالتوتر الذي ينبثق 

نقرأ ذلك عن مثال كو .والروي الشعر لتلك الفترة على كسر رتابة اإليقاع؛ تجانس القافية

  )الطويل: (حركة االنتشار الزمني المكاني للمسط اآلتي

اِلمعم نْـده نتُ ممهنِ الخَاِل            أطْـالَِل تَـومي الزرِ فهطُوُل الد نفَاهَع  

ـرفُمايصمخَلَتْ و نْـده نم ابِع        ىيـدا صغْنَاهبِـم يحازِفُ  صوعو  

  ثُـم آخَـر رادفُ  و كُـلُّ مسـفٍّ       و غَيرها هـوج الرياحِ العواصفُ

  )31(بِأسحـم من نَـوء السماكَينِ هطَّاِل        
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  :)Embrasser)32ية المتعانقة ـ يتبع النص حركة القاف

  خَاِلال  ـ Aـ  الَِلــأطْ

ـفُمايـ  ص b ـازِفُعو  

فُالعاصـ وb   فُـادر  

  Aـ  طَّاِلهــ

  :حيث تحرص هذه القافية على تعميق أثر البنية الحدثية في النص؛ وهي نوعان

II  ـ األثر 1 ـ 4ـ  1ـ:   

يحاول مأله ) األطالل، الزمن الخالي(لحلما يسبق زمن اا قديمإذ يتوهم النص مكانً

ويتعمق األثر النفسي في هذه البنية ). هند، المرابع، المصايف(حتى يقارب صورته األولى

، فيتلبس البعد الجمالي للقافية )ل(ليونة حرف الروي) + I0I0(القافية المتواترة: في

؛ ألن )المد كبديل للبعد(خالي، والرغبة في تملك الزمن ال)حركة الخفض+ الليونة (بالتكسر

  .حركة التذكر توغل في الزمن البعيد، مع استحالة رجوع أو تملك هذا الزمن

II  ـ أثر األثر 2 ـ 4ـ  1ـ:   

المكان صار خالي المكان وفي المقابل، وحتى ال يفقد النص إيهاميته، وألن ا، وألن

مكن تزييفه، وبهدف تعميق البعد الفني صورة متجاوزة عن المكان الواقعي غير أنّه ال ي

الفني؛ حالة التكسر النفسي للشاعر عن رغبته في تملك الزمن الخالي، فإن النص سوف 

. الريح، والجن: يمأل الحيز األمامي لهذا المكان ببدائل تتطابق مع وحشة المكان الخالي

ركة، والصفير تسارع الح) + I0II0(القافية المتداركة: والذي يعمق من أثر هذه البنية

المصايف، : التشاكل الصوتي لـ+ المجهول اللذان ينتجان من تكرار الصيغة الصرفية 



 18

، التي تعمق البعد النفسي لزمن الفجيعة؛ زمن التوهم، كبديل والعواصف، العوازفو

  .      استيهامي للزمن الخالي؛ زمن التملك

ني صيغة خالفية، تعمل على فالنص إذاً، يريد إلى تجاوز السائد المألوف، إثر تب

تجانس  )ال(خلخلة، نسف المركزية اإليقاعية، وذلك بالبحث عن تنويعات إيقاعية جديدة؛ 

وبالتالي فهو يبحث عن نوع جديد من القراءة تركز على التفكير، المسائلة، . القافية

يات الصمت، الذي يقتضي متابعة لصيقة للنص أثناء تنامي خطه الشعري، أي قراءة األب

الشعرية المتموضعة على األسطر الورقية، وليس االستماع الذي ينشأ إثر مصاحبة صوت 

، وهذا النوع من القراءة لم يوجد في زمنه ذاك، الشاعر وهو يلقي قصيدته في المجالس

الشعري والنقدي، : فالعالقة بين المنْتَجين .وعليه فقد ظل النص والقراءة رهيني الهامشية

المنْتَج الشعري مستمر في الزمن، عبر تثوير أدواته / فالنص ؛ية عدائيةانفصامعالقة 

وفِّرها له استمراريته في التجريب، فهو، إذًا، ينتشر، عبر حركة تكراريته تُُالشعرية التي 

المنْتَج النقدي / التي ترفض الثبات، الذي هو بديل االنغالق، أي االنتهاء، بينما النص

توقف القراءة عن محاولة البحث عن تجديد أدواتها المنهجية،  ، إثرمنف في الزمتَوقِّ

المنْتَج الشعري، أي التزامن معه خطيا / بهدف تثوير فعاليتها، وبالتالي اللحاق بالنص

ا، بحيث تفضي إمكانية التعالق إلى إحداث إنتاجية تمكن من تجديد مدونتي ورؤيوي

، في حركة ث العكس؛ فدخول النص الشعري والقراءةلكن حد. الشعرية والنقدية: النظرية

هوية لإثبات  حضور لآلخر، وغياب أحدهما هو أحدهما هو وح؛ فمةالبيستيا انمحاء

نص ال عحضور للقراءة م )ال(قراءة، ومع الحضور للنص الشعري  )ال(؛ إذ اآلخر

  .شعريال

لمركزية إلى الهامشيةتراوح فعالية القراءة من ا وعلى هذا األساس يمكن القول إن 

  :يرجع إلى

الشعر والنقد على مستوى : ، بين المنْتجينالتعالق النفسي، والرؤيوي، والجمالي ـ

الشعرية والنقدية، بشكل يدعو للدهشة، والذي غيب الفارق الجنوسي بين : النظريتين
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ا لفعالية الشعر والنقد، هو القراءة المركزية عبر استحداثه: النوعية اإلنتاجية للنصين

نوعية مكنت من توأمة النصين بشكل يكمل أحدهما اآلخر؛ بمعنى حضور أحدهما 

  .يستدعي حضور اآلخر، أي كالهما يوقع هوية اآلخر

الشعر والنقد على : االنفصام النفسي، والرؤيوي، والجمالي، بين المنْتجينـ 

الجنوسي بين النوعية الشعرية والنقدية، بشكل ثبت معه الفارق : مستوى النظريتين

الشعر والنقد، والذي وسع من نوعية الفارق بين المنْتَجين هو القراءة : اإلنتاجية للنصين

 انغالقها على نفسها وامتناعها عن مجاراة تنامي النص الشعري، عبر   الهامشية إثر

 ن هذا االنغالقالمعرفية، والجمالية، والرؤيوية والنفسية، حيث تولّد ع: تهااستحداثها لفعالي

حضور للنص الشعري مع القراءة،  )ال(الشعر والنقد؛ إذ : حركة عدائية بين المنْتَجين

  .حضور للقراءة مع النص الشعري )ال(و

  

  

 :هوامشال

أنشد جرير بن عبد المسيح، الملقب بالمتلمس،  حدث في مجلس أدبي لبني قيس أن ـ) 10

يلعب مع الصبيان قرب المجلس، فلما خال طرفة بن العبد البكري، شعرا في وصف جمل، وطرفة 

 )الطويل( :قال المتلمس

 قَونْتَسا": ؛ سمع طرفة البيت فصاحوقُم بها النُّوسة تُمس: ةالبعير، والصيعري: والناجي

كرم البستاني، دار صادر، : ، تحقيقديوان طرفة بن العبد: ينظر .، فسار قوله مثالً في التخليط"الجمل

  6، 5، ص)ت.د(، )ط.د(بيروت ـ لبنان، 

  )الوافر(: التي مطلعهاـ  )11

ارِهضتاح نْدع ،مى الهأتَنَاس قَدمِ    وكْـرةُ، مـرِيعيالص هلَيبِنَاجٍ، ع  
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  والَ تُبقي خُـمور األنْدرِينَا    أالَ هبي بِصحنك فَاصبِحينَا

  1/187م، 1993، )ط.د(، موفم للنشر، الجزائر، اللغة العربيةتاريخ آداب  :جرجي زيدان

. فيقال حكم كاذب وقضية كاذبة. هو صفة الحكم المخالف للواقع": ومن وجهة فلسفية ـ )30

                                        ."لصدقويقابله ا

ينظر، محمود ." هو التضليل من أجل تفويت الحق على صاحبه" :ومن وجهة قانونيةـ      

  200م، ص1979، )ط. د(معجم الفلسفة، مكتبة الشركة الجزائرية، الجزائر، : يعقوبي

هو المطر فـي الربيـع،   : ربعم) ج: (المرابِع. 1/161 ،المصدر السابق: ابن رشيق ـ) 31

المكان الذي يقام فيه في فصـل  : مصيفٌ، وهو) ج: (المكان الذي يقام فيه في فصل الربيع ـ مصايفُ 

هي الريـاح التـي ال   : الجن ذات العزيف ـ هوج الرياح : هو البوم ـ العوازف : الصيف ـ الصدى 

هـو اضـطراب   : كوكبان، ونوءهما: حم ـ السماكَان اسود فهو أس: تستوي في هبوبها ـ سحم الشيء 

هذا المسمط المنسوب إلى امريء القيس يشتمل على الصـحيح والمنحـول،    يقال أن. الهواء، والمطر

حنـا  : تحقيـق   ،ديوان امريء القـيس : ينظر. وقد أثبت محقق الديوان صحة المقطع المذكور أعاله

  413ص ، م1989هـ ـ 1409، 1الفاخوري، دار الجيل، بيروت ـ لبنان، ط

هي التي تأتي في الرباعية وتكون قافية الشطر األول مثل الرابـع  ": القافية المتعانقةـ ) 32

، البنية اإليقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر: ينظر، عبد الرحمن تبرماسين ."والثاني مثل الثالث

    107صم، 2003، 1دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة ـ مصر، ط

  

 
 


