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 ة المركز و الهامشيالرمز في حرك فاعلية

 في شعر "عيسى لحيلح "
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 ملخص
خاصا، حيث  . ويستخدمها استخدماادلركزية الثقافية القدؽلة حليلح" عيسى" يستحضر الشاعر

، تماعييربط الرمز الثقايف ادلشحوف بالداللة اإلغلابية بالشاعر. فيظهر الشاعر بصورة ادلّقـو االج
 وصاحب رسالة شعرية نبيلة . 

أبو ذلب" ادلشحوف بداللتو السلبية ويقرنو بالسلطة بل صلده يستخدـ الرمز التارؼلي "يف ادلقاو  
 رسالة الشاعر.احلاكمة فتتمظهر يف صورة سلطة قمعية ل

 ومن خبلؿ توظيف الرمز فإف الشاعر ؽلرر أفكاره ، ورؤيتو إىل ادلتلقى. 
Summary 

This report includes the study of some symbols in the poetery of  

"AissaL’hailah." 

The poet evoked the central ancient culture . 

The pressence of symbols in his poetry observed in the used of the 

symbols .that is linked positively with the poet’s culture and 

background  . 

Besides , he brought the second symbol  "Aboulahab"  that was 

charged with negative meaning , and linked it to the ideological 

direction. 

 
 مقدمة:

فخرج عن مفهـو الوزف  القصيدة،  القيود الشكلية اليت كانت تكبل عاصر علىالشاعر ادل ردسب 
تشبيو  من ببلغيةال الصور الغموض وتنويع اخلياؿ  و ادلضموف مستخدماضلو و اذبو  ،القافيةو 
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تقود ادلتلقي اخلفية  من جهة و عن دوافع ادلبدع ومشاعره  تعرب أخرىصور رمزية و ، رلازاستعارة و و 
 .لتفاعل مع العمل األديبل

العصر  إىل لغةاللغة وقوهتا  جزلة يعتمد على الًتاثي الذي هان مفهومعخرجت اللغة  كما
ادلعرب ة عن أزمات  من الدالالت شحنة شعرية موحية ربمل ادلعربة عن علـو اإلنساف ادلعاصر، لغة

ػلكمو  جو ر اخل ىذاو العصر ومواجهة اإلنساف دلستجدات احلضارة اليت تتطور بسرعة وميض الربؽ،
واستخدمها اخلاص من طرؼ الشاعر  عادية لغة ، فاستخدامها النمطي غلعلها اللغة استخداـ

 .  لغة شعرية  غلعلها
اؿ يفرغ من داللتو شلا غلعل ىذا الدّ  ،ويعمل على وضعو يف تركيب معُت ؼلتار داال فالشاعر

ربيلو  تكرار ادلدلوالتو يف شعره  الشاعر ينفثهايدة دلوالت جدشحن دبجزئيا أو كليا ويادلعجمية 
 رمز يتسم بو عمل الشاعر.  ىلإلو وربو جديدة لنفس الداؿ إحالة 

، بل الشاعر فقطلرمز يف نص لاذلامشية  أو ،ىذه الدراسة ال تتوخى تقصي الدالالت ادلركزية
االغلايب ويشحن دبدلوؿ  فكيف يفرغ الداؿ ادلركزي من مدلولو.تسعى إىل كشف العبلقة بينهما

 ما أثره على ادلتلقي؟سليب؟  و 
 

 إيحائية الرمز وتعدد دالالتو
مات و الكلمة أصغر وحدة داللية اكتسبت داللتها ادلركزية من ادلعاين اليت أصل الرموز كل

 ،الذىن الكتساب ادلعاين و فهمها هتيءوىذه ادلعاين ىي اليت سبركزت يف الذىن اجلماعي. 
ذلا معاين ثابتة، وىذه  -الكلمات ادلفردة  ادلستقلة عن السياؽ -فالكلمات يف بطوف ادلعاجم 

 .) أفراد اجملتمع (ادلشًتؾ بُت الناس ادلعاين ربقق الفهم
نتيجة تراكم  خرمعناىا من معٌت معروؼ إىل معٌت آ الشاعر للمفردات ػلوؿاستخداـ 

نلمسو يف  اخاص معٌتتكتسي إىل داللة جديدة ل ةدياعفتخرج الكلمة من داللتها ال االنزياحات،
ينقل لنا نشوة االنتصار أو  أو، قد يعرب عن الفرح أو احلزفمن خبلؿ السياؽ أو التأويل، و النص 

 خيبة االهنزاـ. 
 ،أحوالو النفسية عواطفو وعن  تعرب فنية،تمد الشاعر على ملكتو ليحوؿ األلفاظ إىل صور عي

قل ادلعٌت من معٍت أصلي تفين ،واالستخداـ اخلاص لؤللفاظ يضفى مسة خاصة ألسلوب الشاعر
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غلعل الذي  من مسات الشعر ادلعاصر والغموض .الغموضمن ىالة  تلفو رلازيواضح إىل معٌت 
 اه للمتلقي العادي.ؽلتنع عن كشف معنالنص 

 نقللي وما غلوؿ يف خيالو ،ادلعقدة ذبربتو عكست جديدةفنية ث  صور ااستحد يلجأ الشاعر إىل
من الداللة -اليت يريد تبليغها -عاينادلب سمولي يةرمز صور يف شكل  ،إىل قارئو وترةادلت انفعاالتو

فتتسع ساحتو إيل حد استيعاب الدالالت ادلتقابلة  «البسيطة السطحية إىل الداللة العميقة ادلتعددة 
أوجو عديدة من ويكتسي ، روحيال فينفتح ادلدلوؿ ادلادي على ادلدلوؿ (1)». أو ادلتناقضة 

و بُت ادلاضي و احلاضر و االنتقاؿ إىل  ،بُت احلسي و اجملرد الصورة الرمزية جمعفت ،الدالالت
 صورة مكثفة ربفز ادلتلقي، و ذبعلو طرفا يف بناء النص.   هاغلعل من وىذا ما ،ادلستقبل

يثَت الذىن و العاطفة لدى ادلتلقي  إف الشاعر ليبدع يف صناعة صوره من أجل الوصوؿ إىل ما
بحث عن تهد يف الغلالذي ، القارئتفز إحساس سلي ،وػلقق لو الدىشة، فيعمد إىل تكثيفها

  .عد ربليلو ذلابحسب ما ؽللكو من رصيد ثقايف  يقدـ تأويبلتو ادلختلفةلمعانيها اخلفية 
 سلبية الهامشإيجابية المركز و 

ادلعٌت اذلامشي و العكس.  إىلادلعٌت ادلركزي  مناأللفاظ خروج ، الرمزية صناعة الصورتتعدى 
( و طريقة ) االجتماعي،  السياسي، الثقايفإىل استعماؿ ادلركز و اذلامش يف السياؽ اخلارجي 

 توظيف الشاعر ذلذه ادلفاىيم.
ختلف األنظمة امش دبهو القلب النابض الذي يزود اذلنواة الشيء و جوىره، ف ادلركز ىوإذ كاف 

ادلهمل ادلقابل ذلذا اجلوىر. اذلامش يلف  الفضاءو  اذلامش ىو زليط ادلركزو  .يؤلف بُت جزئياتوو 
 .، و معقل قوهتاالواقي، ومصدر ثرائهاودرعها النواة و ػلميها من الصدمات اخلارجية فهو حصنها 

بفعل تبادؿ األدوار الذي تفرضو  قد ؼلرج ادلركز عن ىذا ادلفهـو اجلوىري إىل ادلفهـو ادلعاكس
 أي يتحوؿ ادلركز إىل اذلامش..)واالجتماعية وحىت الدولية والسياسية واالقتصادية التارؼلية(األحداث

 وفق معادلة السلب واإلغلاب. ادلركز و اذلامش  نلجأ للمقارنة بينهما ةيحرك ولكي نستدؿ على
سلزوهنما الداليل حيث يتميز  ،ىذه ادلقارنة تسمح لنا بًتتيب وربديد وضعية أحدعلا بالنسبة لآلخر

 :توضحو ادلعادلة اآلتية حسب ما إما بالسلب أو اإلغلاب
 + اذليمنة + اجلاه+ السلطة الثراء +   ═ادلركز  

 الثراء - السلطة - اجلاه – اذليمنة -  ═اذلامش 
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. وىذا التقليد فيقلد عاداتو و تقاليده، " يسعى إليو اذلامشنموذجاأوحبكم إغلابية ادلركز يصبح "
ارتقاء من أجل لسانو ب فيلبس لبوسو و يتحدث .يف التطبع خبصائص ادلركز يبُت  رغبة اذلامش

على تقليد  اجلانب الشكلي؟ أـ  ادلركز رغبة اذلامش.  فهل تقتصر احملاكاة زلاكاةوتصبح  مكانتو
 ؟األنا مقومات أخطر هتميش تتعرض لو وىو ،زلاكاة ينسلخ فيها اذلامش عن جوىره اأهن

تعتقد الكماؿ فيمن  اذلك: أف النفس أبدوالسبب يف  «ىذا التقليد بقولو:شخص ابن خلدوف 
عجز طبيعي و اذلامش بادلركز مل يأت من وتشبّ ادلغلوب للغالب أو  فتقليد(  2)»غلبها و انقادت إليو

الذي  الكماؿ مبعثو شعور ادلغلوب بكماؿ الغالب، فمركب .إظلا السبب يف ذلك ىو سبب نفسيو 
 يدفع ادلغلوب لتقليد الغالب. ،ادلغلوبالذي يتسم بو  مركب النقصو يتسم بو الغالب 

يأٌب التقليد ليعوض ، و ادلغلوبن اهنزامو أماـ الغالب و ع نتجومركب النقص يف نفس ادلغلوب ي
ادلغلوب بالغالب يف أي اقتداء (  3)»اقتداء «ح ىذا التقليد يصبشعور النقص يف نفس ادلغلوب، و 

 .للمغلوب "نموذجاأ" أي يصبح الغالب أحوالو.أشكالو و  مجيع 
اذلامش للمركز و تقليد مع ادلغلوب يف مركب النقص الذي يدفعو لتقليد ادلركز، اذلامش شًتؾ ي

رغبة يف اكتساب عناصر القوة اليت يتسم هبا فيقع اذلامش ربت التأثَت ئلغلابية فيو و لىو تقليد 
يتمثل يف ربليل عناصر قوة الذي السليب للمركز، فيقلد شكلو اخلارجي و يهمل التأثَت االغلايب 

 و تقليد ادلضموف.ادلركز 
 الرموز الثقافية

مستهلك لكم كبَت من رموز: اللغة،  /بأنو منتجاألرض يتميز اإلنساف عن سائر سللوقات  
ىل اجملرد غلعلو يتجاوز الزماف إانتقاؿ الرمز من احملسوس . و القيم وسلتلف التقاليد، الدين، العادات،

ادلنتج  يتحرؾ وفقا لطبيعة اإلنساف ىذا التجاوزو  شلا ؼللق غموضا يف الفهم وإدراؾ للمعٌت ادلكافو 
 . لو

ؽلكن ضبط مساره وفق كما ال  ،فئة زلددة يف اجملتمعالرموز على  ستهبلؾ/ اإنتاجال يقتصر  
 ،لثقافيةا على سلتلف اجملاالت لًتسانة اإلعبلميةا فيو سيطرتنعيش يف عصر ألننا ، زلدداذباه 

ال تقدـ ادلادة الثقافية ادلركزة يف حبث علمي أو إبداع ثقايف أو فٍت، يسهل ربديد «وىذه الًتسانة
مستواه ومدى جديتو و سباسك عناصره، و إظلا تقدـ بدال من ذلك زللوال ثقافيا سلففا يتجرعو 
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، وىو عظيم االنتشار واإلحلاح إىل الدرجة اليت سبكنو من أد اء وظيفة ناجعة، فهو إما ادلتلقي كل يـو
 (4)»أف يقـو بتسميم العقل ببطء، و إما أف يساعده على تنميتو 

 إغلابيا اشحن رموزنا الثقافية شحنسبلح ذو حدين فإذ استطعنا من خبلذلا  هذه الًتسانةف  
 وتشحنها إذا تركنا ىذه الًتسانة تعبث برموزنا الثقافية،و وتوحيد أفراده، حلمة اجملتمع  تنمية سبكنا من
سبزيق حلمة  تؤوؿ إىل عامل يسعى إىلىذه الدالالت فإف ، الدالالت السلبيةالسمـو و دبختلف 

 .مؤيد لرمز و معارض لوبُت أو صراعا شلا ىوة  اجملتمع
هيمن على تفعات امعند األفراد و اجلسم القيم اتكمن يف عبثها ب خطورة ىذه الًتسانة إف 

 بإغلابيةينبهر عبلقة األنا بثقافتو و ويف غياب ثقافة الردع  هتتز  .التقاليدلغة والفكر والعادات و ال
 . سانة اإلعبلـ يف ذوات  مستهلكيهاغلابية كرستها تر إ ./ ثقافة األخرالثقافة الدخيلة

قيم ال س، وىو غزو ؽلالثقايف خر تتم عملية الغزواألنا عن ثقافتو و تبنيو ثقافة اآلبانسبلخ و 
 ىذا الغزو ال ؽلكن أف تردعو دبابة أو مدفع و إظلا تواجهوو  .الذات تعتمد عليهااليت الروحية 

وال نقصد هبذه   وعي اجلمعي حوؿ رموزه الثقافية،المنظومة ثقافية مضادة تعمل على بلورة 
رمز طاقتو القارئ/ ادلتلقي يف ظلطية التكرار و يفقد ال تكريس السائد و ادلألوؼ، فيدخلااللتفاؼ 

بدالالت جديدة  اادلعاصرة و شحنه نا الثقافية  وفقا حلياتناز و رمبو تطويع  قصدنا ، و إظلالداللية
 .نا مهما تغَت الزمناأللتفاعل مع ل اصاحل اظلوذجأها ذبعل إغلابية

 تربز أعليةو  ،ومىت فقد الرمز قدرتو على التكيف يف رلتمعو فقد حركتو وقدرة التأثَت على رلتمعو
 غلب عليواليت ؽللكها الرمز و إظلا  فبل يكتفي بادلعارؼ ادلاضية (5)»ترويض رموزه «يف ادلثقف 

تطويعها كي تتكيف مع معطيات تأويلها و  « وفق معطيات احلياة احلديثة فيعيد تكييف رموزه
 فاعلية الرموز ضرورة ملحة لنجاح ادلشروع الثقايف ادلضاد للغزو الثقايف.و (6)»ادلعارؼ اجلديدة 

 الرمز الثقافي "مية"ايجابية 
 ادلركز من خبلؿ ما نستشفو من شعر الشاعر من رموز انتقاىا من موروثو الثقايف تتأتى اغلابية

يتم بُت الشاعر  فاللقاء زا لو دلا ربملو من شحنات إغلابية عاطفية وفكريةأو من أمساء ازبذىا رمو 
فيها  إذشم على زند قرشي"و  " ،الشعريةصفحات رلموعتو  خطّو على ما عربوادلتلقي / القارئ 

، أول البوح"" وىي: ذه اجملموعةذلقصيدة  أوؿ يف، ادلتلقي يكشف الشاعر عن ذلفتو و شوقو للقاء
 ادلتلقي / ادلرسل إليو من الشاعر/ ادلرسل. وتبُت أف السر السعي إىل جذب فسرعة البوح تدؿ على
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لذلك ارتبط ، ضرورة ملحة يرجوىا الشاعر غلعل البوحشلا رىق كاىل الشاعر ي أو ادلضي يف كتمانو
  .ورموز أخرى سنأٌب عليها فيما بعد" مية" الرمز: كشف السر حبضور/البوح 

 الشاعر: يقوؿ
 دفقاُت األشواق البكر .الليل، و  يدغدغني السر في آخر عتمات  

 أ" مّية " سوف أبوح..
 أ" مّية " كلي داء، وما سلمت فّي إال الجروح

 (7)أ" مّية "  لماذا تخليت عنّي... 

آت يكشف عنو يف زمن س بعدمل ػلن و ىو بوح  )البتوؿ /الوطن("دبية"اقًتف بوح الشاعر   
يثَت فيو شهية  ،يصدـ القارئتأجيل البوح  ."سوف أبوح"أي  " سوف"األداة لكودؿ على ذ وقد

يئن الشاعر  يكمن يف أفسبب ال أف درؾيل و،يبحث عن أسبابف وقلق السؤاؿ أي شيء يبوح بو؟
 اليت تسبب فيها اخلنجر العريب: روحأمل اجلمن 

نج    (8)ك العربي ُيصلي في لحمي، ويترىب..رُ ىو خ 
 ويقوؿ أيضا:

 على أبواب الشرق والغرب من سؤال الذل مجروحُ وصوت أمهم 
 بطرت معيشتهم

 (9) وكف أمهم من استجداء الدُّو ل  الكْبرى مْبحوح
يدؿ  الذي )الوطن والعفة والطهارة رمز ( -" مية "أ -ادلنادي القريب تكرار  من خبلؿيدرؾ 

ف " ألالًتدد اليت ربكم ىذا البوح و  اليت تسبب فيو ىذا اخلنجر وىذا االستجداء األملعلى حالة 
"مية"   حة يف التواصل مع ادلنادىادلل توفالشاعر بُت رغب ،وما زبلى عنها " زبلت عن الشاعر مية

وتركتو يف ال جدوى العصر يستف رػلا  وتىجر نو و وقلق ألف مية زبلت عسره الدفُت .ب وبوحو
وشحنو بدالالت جديدة  -إف صح القوؿ " مية "الرمز القدمي  ىذا ستثمر الشاعراف.  وتستفو ريح 

فإذا كاف "عيسى حليلح" ينادي "مية" فإف   .أو يعيشو وطنو ص الوضع اآلين الذي يعيشوزب
 الذبياين" ينادي "دار مية""النابغة 
 : النابغة الذبياين قاؿ

 دموت، و طال عليها سالف األند       أقْ يا دار مية بالعلياء فالس  
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 (10)ت جوابا، وما بالربع من أحد النا أسائلها       عي  وقفت فيها أصيْ 

  فقولو يا دار مية أراد أىل الدار  «وينسبو للمرأة بعينها " مية" -دار –ادلكاف  النابغة يذكر
استحضر و   فوقف على أطبلؿ الدار  (11)»وأراد أىل الطلل أو أنو نادى الدار اليت كانت عامرة 

الذي يثَت  وبوحو بسر ادلكاف ،ف يعرب عن  ذكريات الشاعرالقدامى، فادلكا على عادةفراؽ األحبة 
الشجن وػليي النفوس ويبعث الذكرى يقف عند األوطاف ويستحضر حاذلا، وىكذا حاؿ الشاعر 

زفرات أوجاع الوطن" وما فعلو فيو بؤساء السياسة والسلطة، فَتسل /"عيسى حليلح" يستحضر "مية
إال كػ "مية" النابغة اليت تثَت  "عيسى حليلح"" ميةػما"ف "الوطن/ مية"لصاحبة ادلكاف ذليب شوؽ و 

تثَت  "عيسى احليلح"، "مية"وحشة من غادروه إال أف  الفراؽ والبعد وتًتؾ ادلكاف يعلنذكرى 
 اقًتاف الليل بػ "مية" .اجلميل الذي ؼلفف من وحشة الليل الدامس الثوري ادلاضي من ذكريات

 ر خاصة والوطن العريب عموما يقوؿ:يثَت شؤما ملَ آؿ إليو الوطن وطن الشاع" عيسى حليلح" لدى
 يهزون الذيول انتصارا..

 فمن أولهم آلخرىم قصب مسوس..
 .(12)تئن فيو الريح

 حساسيف اشًتاؾ اإليتقاطعاف  فالشاعراف فالضمَت يف "قصب مسوس" يعود على الساسة،
 .، وإف كانت ادلواقف واألزمنة متباينةرة و الغربة و قطع الوصاؿ معهااألمل و احلسب

الذي  ينتهي للزواؿ و   عن واقع احلياة ادلخيفربمية" ليعدار "استحضر  "النابغة الذبياين" فػ
حيث  القدؽلة بو عن ادلركزية الثقافية العربية  يعربكرمز مية"" " عيسى حليلح" استحضر بينما،الفناء

ويسقطها على مركزية السلطة وىي مركزية قارة يفتخر هبا لساف حاؿ القبيلة و قائدىا كاف الشاعر 
 .احلاكمة يف بلده وما آلت إليو من تعفن وتسوس وذؿ 

من ؽلثلوف السلطة الثقافية  بُتاالنفصال إال تعبَت عن ة/ ادلركزية الثقافية وصلو دبيلفقدانو  وما
على لساف  افالوارد االستفهاـالنداء و خصوصا وقد وظف الشاعر   /وادلبدع ،والسلطة عموما

 :ليبُت زبلي ىذه السلط عن الشاعر فقاؿ الشاعر
 (13) لماذا تخليت عني.. أ"مية"

 ،غرضو إبراز حالة احلسرة اليت يعانيها الشاعر بسبب انفصالو عن مية/ ادلركزية الثقافيةو   
 وبسبب ىذا االنفصاؿ فالشاعر مًتدد يف كشف سره.
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الزواؿ الذي يؤوؿ إليو اإلنساف ليعرب عن الفناء و ادلاضي ؼلاطب زمن الذبياين" النابغةػ "ف 
ؼلفى على دارس  «فبل استحضر ىذا ادلاضي ليذكر دبكانة النابغة بُت قومو  "عيسى حليلح"و

تعدى فيها األدب العريب القدمي أو الباحث فيو ما للنابغة من حظوة ومكانة اجتماعية مرموقة 
 ،ع ىذه ادلكانة و غلدد عهده هباو ؼلاطب ادلستقبل ليسًتج( 14)»حدود العشَتة إىل الببلط ادللكي

، وكيف غلب أف ستخدـ الشاعر ىذا الرمز ليعرب عن اغلابية الشاعر يف رلتمعو و مكانتو الساميةاف
يلجأ الشاعر إىل دعامة يستند إليها ليؤكد ف الشاعر إال أف ىذه اإلغلابية ال تتوفر يف عصر؟تكوف

اليت غلب أف تسود حسب معتقده وتوجهو وانتمائو، السلطة الرمسية والسلطة الثقافية القطيعة بُت 
 يف ال شعوره ورمز "البتوؿ" ما ىو  بتوال"رمزا ثقافيا مل ؽلنعو من أف يصطفيها " "ميةػ"فاصطفاؤه ل

إذا كاف التوجيو واإلرشاد مل حسب مقتضى احلاؿ، فضبل وشرفا ودينا وحسباإال انقطاع عن الناس 
 .نفعا، فاالنقطاع أو االنفصاؿ يغدو ضرورة ملحة كما يف حاؿ مرمي البتوؿ وقومها دِ غلْ 

والوصاؿ الذي ينشده الشاعر ىو تصحيح الوضع والعودة إىل ادلنابع احلضارية اليت تقـو عليها 
 الدين والتاريخ. :مقومات اجملتمع مثل

 الشاعر حركة المركز و الهامش في بوح
 ادلقتضب للرموز الواردة يف قصيدة" أوؿ البوح" الذي ًب الكشف فيو عنىذا االستنطاؽ  بعد

غيب بعض مدلوالتو اليت كانت يف رلملها ربمل معٌت ادلواجهة والرفض واالنقطاع عن اآلخر الذي 
وأخبلؽ وعلش الطاقات  األسس احلضارية للمجتمع وقضى على ما خلفتو الثورة ادلظفرة من قيم

. واآلف محاية الثورة، الوطن، اجملتمع من اآلفات :سم مضبلت متعددة مثلالثقافية والنضالية با
أو تتوقف عند التفاعل  بعضا من أوجاعو علها تستشفمواجهة بوح الشاعر  إىل تتوجو الدراسة

يف  بُت ادلركز واذلامش. وغلب التذكَت أف الشاعر استثٌت يف قصيدتو " أوؿ البوح" بعض األطهار
 قولو:

 ( 15).المْطب ق  تصحيحُ  في ىذا الخطأ فهم ،ارأستثني األطه
على اجلميع  حكمووقف موقفا إغلابيا من رلتمعو أو أمتو إذ مل يعمم السابق  يف قولو الشاعر

 ، فيقوؿ:وىا ىو يعلن بوحو ففي حكمو استثناء.
 اشتعل البوح..قد انطفأ السر و 

 فاآلن أبوح.. 
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 ..ايهزون الذيول انتصار 
 قصب مسوس..فمن أولهم ألخرىم 

 ( 16)! تئن فيو الريح
بفعل الساسة الذين سلكوا منهجا ، آؿ إليها اجملتمعاألوضاع اليت  و:ر ىمصدر أوجاع الشاعف

 : ما عرب عنو الشاعر بقولو يبلئم معتقد األمة وىو ال
 خدعونا، ويحكون القرون بالقرون افتخارا!

 يهزون الذيول انتصارا..
 يعلنوف عن ربقيق منجزات وانتصارات ويذكروف أرقاـ يتباىوفىم أي من يف ادلركز/ السلطة 

ع والشاعر ىو غَت ىذا سباما، شيء أمسى من األرقاـ، شيء يتعلق ، لكن ما يصبوا إليو اجملتماهب
بادلوروث احلضاري والثقايف والتارؼلي للمجتمع، لكي يقـو البنياف على أسس وأركاف صحيحة 

ؿ انتصارا..(إال تعبَتا يعرب عن درجة ادلهانة اليت وصلت إليو األمة فػ يهزوف الذيو (ومتينة. وما تعبَته
ذيل كبلمو، تذييبل يف  ]...[ و وىو يف ذيل ذائل: يف ىوف شديد،  ]...[ذنبو ، و  ذيل احليواف:  «

فالذيل مؤخرة الشيء و حالة اذلوف الشديد، فكيف يشعر من   (17)»كبلمو، تبسيط فيو غَت زلتشم
إنو نوع من الزيف يكشف عنو الشاعر فاحلركة اليت يقـو هبا  بنشوة االنتصار احلالةىذه  كاف يف

ادلركز يف نظر من يف اذلامش حركة زائفة ألهنا تفتقر إىل القيم النبيلة والقيم احلضارية األصيلة حركة 
 غَت صادقة يف مسعاىا.

 السلطة انتقلت عدواه إىل فسادف ،ادلزريواقعها  يىو انتصار زائف ؼلدر العقوؿ كي ال تع إذف
وباء الفساد، وقد يكوف الشاعر  ماصاهبسواء أتمع، فادلركز و اذلامش على حد سلتلف طبقات اجمل

 و، رلتمع الشاعرأراد هبذا التشخيص وضع القارئ / ادلتلقي أماـ الوضع اخلطَت الذي ينحدر إليو 
ُت ادلسلمإغفاؿ/ إعلاؿ  احلضارية وكما أسلفنا القوؿ ىو التخلي عن القيم  ىذا االضلدارسبب 
 .فلسطين" " :احلقيقيم جلرحه  عموما

 :فيقوؿ الشاعر
 (18)أفقت من حلمي و الّريق يبلعني        وجدت "مية " في أحضان صهيونا

ربركها إسرائيل  وليشخص ىذا  نو وجد العرب دمىأل استيقظ الشاعر يف حالة ذعر و فزع
ة والنخوة عروبفلسطُت ادلغتصبة ال ىي الوطن سابقا وىي"ميةػ ""، فميةالوضع استخدـ الرمز "
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طلوة  فأين .قلب الشاعر وبنزؼ الذي يرح العروبة جل صورة رلسدة ما "مية" إال، و ىنا ادلفتقدة
لسطُت ف؟ واألرض ادلقدسة تئن من التهويد اجلوع؟و  واالضطهاد القهرالفلسطيٍت يعاين العريب و 

مكائدىم، ومىت عاجلنا ىذا اجلرح زبلصنا من فنت اليهود اليهود و دسائس  بؤرة اجلراح ومعقل
يف وطنهم و  بطمس حق الفلسطينيُت وا، فلم يكتفحدود فلسطُت ذباوز ، ألف ظلم اليهودمكرىمو 

دـ ال ؼل فكل ما ؽلت ذلا بصلة ، عامل ادلركزية اإلسبلمية ادل على تشويو وفيعمل دينهم، بل إهنم
صرخة يف بقدر ما يرغب يف أف يكوف صوتو  ،البوح ألجل سعى للبوحفالشاعر ال ي. مصاحلهم 

  يف العامل االسبلمي. الفاسدوجو 
 :خشية المركز السياسي

الدينية والتمسك بكل القيم  األصالةو رغبة الشاعر يف  وربرره أماـ االنفتاح احلضاري الغريب
التمركز العريب، فتخرج عناوين  الشاعر عن تتجلى بؤرة التوتر اليت تًتصد أسس ادلوروثة والنضالية 

، اصطداـ نتج عنو القمعية ، فتصطدـ بنظاـ حكم يقتصر على الثقافة العسكرية النمطية السائدة
 هتميش صوت الشاعر فيقوؿ: 

 وما تركــــوا للخيل حتى لجامــــها     و إنو مـــا قلت الصواب لجـاميا
 (19)! هي كالب الحكم تجري و رائيالقد شمعوا صوتي، و دمع مدامعي     إل

ينقسم النص بُت ضمَت ادلتكلم ادلفرد " أنا " و ضمَت الغائب " ىم "  فأنا / الشاعر يف  
 هاوقوانين هاأحكام على ادلركز أو على من ؽلثلوف السلطة و الداؿ "اذْلُُم" ضمَت الغائب مواجهة
تعمل على و  قوانُت تفرض على صوت الشاعر، وىي مواجهة غَت مباشرة ربكمها مقررات و اجلائرة

حيث يضع القارئ يف مقابلة بُت جلاـ  حرية التعبَت كما أف الوضع بينهما ذباوز،  وتقييده إسكاتو
قط ىذا الوضع على ذاتو ، إسقاط  ، ويسفينفي سبتع اخليل بلجامها الشاعر -مُ جلْ  -اخليل و جلاـ

ف السلطة كتتده إذ مل ح ذباوزو يؤكد من خبللو بأف الوضع بينو وبُت السلطة السياسية متأـز 
هم يف قولو  عنبلجمو وإسكاتو بل عمدت إىل متابعتو ومراقبة حركاتو وسكناتو بواسطة عسس ادلعرَب 

 السابق بػ:" كبلب احلي ذبري ورائيا".
اليت يتعرض ذلا  وادلتابعة ربقيق حالة احلصارقد + الفعل ادلاضي ) مشعوا( = فػَ حرؼ التحقيق 

، فخطاب النص ذبسد يف من قبل الشاعرىنا إىل حدس/ استباؽ احلدث  ةر اشذبدر اإلو  .الشاعر
من  ومرغوب فيساءت األوضاع السياسية يف اجلزائر و أصبح الشاعر  بعد بضع سنُت حُتالواقع 
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دبا لُسْلطَِة الكلمة من نفوذ ولو كاف . وىذا احلدس/ االستباؽ ؽلكن أف نعللو األمنيةالسلطة  قبل
 أفكار الشاعر تعارض ىذه السلطة ادلركزية. ية، مادامتلسلطة ادلركز مصدرىا من مهمش على ا

 ،يتعدى إحساس الشاعر ما يشعر بو يف وطنو من قهر وذؿ ومنع وتصدير للكلمة الصادقة
 فيقوؿ:من احتبلؿ وجوع وقهر. إىل إحساس دبا تعانيو اإلنسانية ،وزبل عن ادلبادئ والقيم

 ان اليتامى تعـــالياـــى الهواء تكبرا       و بالوا بأجفــــــــــلقد أمموا حت

 ! خاطوا شفاىيا وباسم الكالم الحرّ          ىزائما  ىوباسم النضال الحّر، ألق
 ! ، تنسف دارياالحرّ  سم البناءحفرتي            و با ، تحفروباسم البقاء الحرّ 

 (20)الحّر، ألغي القوافيا وباسم الشعورتقلب صورتي         وباسم الجمال الحرّ 
وما تعانيو الشعوب ادلقهورة ويف  الشاعر هاتضيق الذي يعانيالفتأميم اذلواء يبُت حالة احلصار و 

، شعار سلتلف السلط : الوطنية والدولية ي تتبناهالذ برغم الشعار مقدمتها الشعب الفلسطيٍت،
يتوارى وراءىا  ىذه الشعارات مزيفة حقيقة الشاعر يدرؾ أفو  وحقوؽ اإلنساف والدؽلقراطيةاحلرية 

 .من االنبثاؽؽلنع  صوت الشاعر  قمع
 الشاعر ) فضاء زللي (    (   الشعار ) فضاء عادلي       

 .يكرس ىزؽلة الشاعر                النضاؿ احلرّ         
 يكرس هتميش الشاعر و إلغاء صوتو    الكبلـ احلّر                       
 ػلفر قرب الشاعر    البقاء احلّر                       
 ينسف دار الشاعر     البناء احلّر                       
 يشوه صورة الشاعر .    اجلماؿ احلّر                   
 الشاعر.   رفض قوايفت  الشعور احلّر                  

 شعار فإف ، (بالنسبة إليوا )و الفضاء احمللي فضاء ىامشي اء العادلي فضاء مركزياضفال نااعترب  إذا
و تنافر  حلمتو بل يعمل على سبزيق ،الفضاء احملليدـ ال ؼل يركز فضاء ادلالا ىذا ذلروج  ياليتاحلرية 
 العادلي.شلا يسهل تبعية الفضاء احمللي إىل الفضاء  ،وأجزائ
اليت تعمل على  اوتقديس شعاراهت وع رلتمعو ذلذه ادلركزية الغربية،يتعجب الشاعر من خض 

ل، الذي يدافع عن مقومات رلتمعو عن غياب الصوت األصي ويسأؿ ا.تفتيت كياهنسبزيق وحدتو و 
 ؿ:و قي
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 ! لقد ناب عن حمحمات نباح     تنجو  وال الخيل وكيف الخيول ؟ ... 
 هــــاة        لكل النوارس قص الجنـــاحـــو خيطت شفاه ، وسدت ل

 (21)! شعار كوجو القرود  وقــــاح      ـــط  ينت، وخـــورايات فتح ؟..أى
ػَ: ، فةيبالعر  ألصالةاو  للقوة واجلهاد رمز و اخليل ،صيل حبمحمات اخليلرمز الشاعر للصوت األ 

 بالفارس والفرس بنيت ادلركزية اإلسبلمية. 
 بدؿنباح الكلب ب يعوض، ولسد ىذا الفراغ اثقافي االصوت األصيل ؼللق شغور  تكميم

 ولذلك تصَت:!!! يف الساحاتمحمات احل
 نباح الكلب حمحمات الخيل

 تابع أصيل
 ال يمكنو العيش بدون سيد  ال يمكنو العيش بال  أخالق

 يبحث عن فتات يسد بو جوع بطنو يأبى الفتات
 يحتل مكانة المركز يحتل مكانة الهامش

 
اخليل ىي الصوت األصيل / ادلركز الذي يعرب عن انشغاالت  أف نستنتجوبقراءتنا للجدوؿ 

أو  يف حُت احتل ، وتطويره، عًلٍّش لتعارض صوتو مع صوت السلطة ادلركزية،ويسعى لتقوؽلو ،اجملتمع
وبذلك تكوف النتيجة أف كل أصيل مهمش،  .مكانة ادلركزنباح الكلب ارتفع صوت من عرب عنهم ب

وروج لشعارات أقبح و"أىينت رايات"  و" قص الجنـــاح" خيطت شفاه"" ، إذوكل رديء متمركز
 ركة أو تعيَت ؽلكن أف يكوف!حوأي  فأي حرية بعد ىذا التكبيل؟"، وجو القرود"من 

 الرمز التاريخي أبو لهب :ىامشية 
السبلـ(  ما" ) عليه، ونوحاستحضر الشاعر الرمز الثقايف " مية" والرمز الديٍت" ادلسيح عيسى

و اقتبس من مدلوذلما ادلركزي ما يناسب ذاتو الشعرية.  كما استحضر النص  والبتوؿ، وعزير
 أبو لهـــب" وقد اقترن وجوده بالضمير "ىم " في قولو :" الشعري الرمز التارؼلي

 ! يوة الت  يش  في صدر جائعة ..وا عْ         ىم األشاوس مادامت رجولتهــــم   
 ــــيون  د  من ت   زان   و  لُ عْ يـ  .. ل   ! تحيا           في أحشاء ضائعــــة تحيا المبادئُ 

 حو في مآقيووي الجهالة... تصْ رْ يـ         ـــــو  ت  فلتي يحيـــــي قبيل  يو يا ط  خلّ 
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 (22)ينجــــــيو   و المسعور  ع نادي  يدْ ل  فْـ       نيو" أبو لهـــب"  دْ ر.. يُ خ  غدا سيفْ 
 ىم ال يهمهمو .السلطة يف رلتمع الشاعرمن ىم يف علىيعود وضمَت الغائب " ىم " يف النص 
أيب ػَ: "وغدا ستكوف نتيجتهم ك ،أنفسهم وأقارهبم وخدمة،سوى إشباع ملذاهتم الدنيوية الدنيئة

و مل ."بأيب ذل"فالشاعر مل  ييأس، ومل يفقد األمل يف ادلستقبل ماداـ مصَت ىؤالء كمصَت . "ذلب
 :على السلطة العسكرية يف رلتمع الشاعر"ذلب  أيب "يقتصر حضور رمز

 (23)، و النصف تبقيو ألحلم؟.. خذ نصفو           يا عسكري لماذا الرعب .. مغفرة. 
 قوؿ: اتصل واقًتف ىذا الرمز بكل من يف السلطة يبل 

 (24)  ومدمني الجنس جهرا في نوادينا           لهب" يوعابدي النفط حبا في " أب

برغم  ،ورمز ادلركزية اجلاحدة ،ورمز السيادة الفاسدة ،ىو رمز الكفر واإلحلاد،"أبو ذلب"رمز الف
وخوفا على ضياع مركزية قريش ومن خبلذلا مركزيتو  أىب أف  ،أف بدر النبوة طلع من بيت والده

 وانغمسالنفط،  يفاقتصادىا غرقت أو غرؽ الدوؿ العربية اليت  وكذلك شأف حكاـ ،ؽلوت إال كافرا
، دلطالب الطبقة االجتماعية الكادحة واكًتثيو مل ، غلدي نفعا لشعوهبم وأوطاهنم حكامها يف ماال

 . عليو دوذلم من قيم أف تكوف بُ وال مل غلِ 
ىو اقًتاف دبدلوؿ سليب، غلعل منها سلطة ال تعرب عن  "أبو ذلب: "واقًتاف السلطة ادلركزية بالرمز

 غَت مرغوب ،مطالب اجملتمع و إظلا ىي سلطة هتتم برغباهتا اخلاصة و ىي رغبات منافية للمقدس
 يوضح ذلك.  و ادلخطط اآلٌب. أفراد اجملتمعقبل  من افيه

 
ىذا ادلدلوؿ يف نفس اجملتمع ىو ظهور عبلقة صراع بُت اجملتمع  نستشفها منالنتيجة اليت و 

 ألهنا زبالف ادلبادئ وال عن مركزيتو ذلب سلطة أيب ال زبتلف عنوالسلطة باعتبار أف ىذه السلطة 
لسلطة ادلركزية. لو ال يكتفي الشاعر بشحن ادلدلوؿ السليب . اجملتمعم اليت يطمح إليها أفراد والقي

 وإظلا يطلب من ادلتلقي ربديد وجهتو إزاء ىذه السلطة فيقوؿ:
 راـــــــــــــتأخُّ  ن  ين ظُ عظيم المصاب الد              وذاك مصاب من صغير مصابنا   
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 ! ترى ..كما!إلى أين نمضي ؟ ..لست أدري     قفوا..حددوا لي الدرب..قولوا إلى متى؟ 
 راــــــــــــــــــتخت   ن منا، في رؤاناتمك             ـــــــو ل  ع ظ  " فينا يوز  "أبو لهب  

 (25)أمرد أصفرا.. حباال .. و كان القلب         أفيقوا.. فما تجدي لحانا إن أصبحت 
مواقف  وال ،الذروة ومل يعد يطيق أفعاذلا وال مواقفهالقد بلغ تذمر الشاعر من السلطة ادلركزية 

 " قفوا " قولوا"ضلو رفقائو ما تثبتو أفعاؿ األمر الصادرة منووىذا  ،ويعتقد اعتقاده ، من يؤمن إؽلانو
من مؤامرة ودسائس تؤدي بو إىل اجملتمع ب والتفطن دبا ػلدؽعلى االستيقاظ   حاثا إياىم" أفيقوا

 اذلاوية.
كثافة األسئلة و غياب اذلدؼ  يفذلك  ذبسدالًتدد الشك و عر على خطاب ملؤه اعتمد الشا

ة اليت يريدىا أصبحت رمادية جهحددوا يل الدرب؟ إىل مىت؟ إىل أين ظلضي؟ فالو : لسلطةاحلقيقي ل
 بل معتمة فأين ؽلضي ىؤالء باألمة؟ وما مصَت اجملتمع الذي ضحى أفراده بالنفس والنفيس؟ ويف

 تتجسد على أرض الواقع. نظره ال فائدة من االعتقاد بقيم ال
انعكست يف شكل صراع مع بقية داللة سلبية  أضفي عليهاالسلطة ادلركزية برمز أبو ذلب  اقًتاف

جبكم استمرار ىذه السلطة يف احلكم وكوف ىذه األخَت ذيبل اجملتمع اخلاسر فيها ىو اجملتمع.  أفراد
ها ويف قراراهتا كما ىو حاؿ من يف اجلامعة العربية. وىذا ما جنتو مؤخرا تابعا ألنظمة تتحكم في

 .سلتلف الدوؿ اليت تنتمي ذلذه اجلامعة، ومل تسلم وال واحدة منها من التعرض لؤلحداث وادلشاكل
 خاتمة:ال

الشاعر أف ينقل لنا الصورة اليت يعيشها رلتمعو متمثلة يف الوضع السياسي والثقايف حاوؿ 
يرى فيها القدرة على تبليغ ما يريد  و استند الشاعر إىل رلموعة من الرموز واالجتماعي واالقتصادي

 عن اذلوية الثقافية واإليديولوجية للنص. ومن الرموز: تعبَتا دلتلقيو.  فغدا الرمز
دىا جعل منها نص النابغة رمزا مرتبطا بادلكاف فأصبحت رمزا طلليا، وورو  مية" اسم امرأة عربية"

ال تعٍت الطلل و إظلا استحضار لنص النابغة  ومكانة النابغة بُت قومو يف  يف النص قيد الدراسة
ليبُت من خبللو غياب  ثقافيا مركزية،  فازباذ الشاعر من "مية" رمزا وىي مكانة العصر اجلاىلي

 استند إليها يةثقاف مرجعية مكانة النص الشعري، وادلكانة الثقافية للشاعر. ويف ذات الوقت  يعد
 الشاعر يف كتابة  نصو.
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الطلل" يف نص النابغة من الداللة على ادلكاف القدمي " مية" انتقاؿ اسم "حركة الرمز تتمثل يف
إىل الداللة على ادلكانة الثقافية  لنص النابغة و مكانة الشاعر يف العصر اجلاىلي يف نص " عيسى 

 . اقًتف مدلوؿ الرمز اإلغلايبمنابع الثقافة العربيةليعرب عن  وظف الشاعر الرمز "مية"فحليلح".
الذي  الفكري ، فهو ادلقـو و ادلصحح للفسادعرب عن اغلابية الشاعر يف رلتمعو، فجاء ليبالشاعر

 يعاين منو رلتمعو. 
ىو رمز الكفر واإلحلاد، والسيادة الفاسدة،  "، و رمز ذو ادلدلوؿ السليب " أبو ذلبويقًتف ال

 بالسلطة ادلركزية. وىذا ادلدلوؿ غلعل ادلتلقي ينفر من مثل ىذه السلط.    اجلاحدةوادلركزية 
الشاعر اعتمد على ادلدلوؿ ادلركزي للرمز يف نصو الشعري / الرسالة. وما يًتكو  طللص إىل أفو 

العكس و  من أثرا يف ادلتلقي/ ادلرسل إليو، فإذا كاف ادلدلوؿ ادلركزي للرمز اغلابيا يًتؾ أثرا اغلابيا
صحيحا .و اقًتف الرمز االغلايب بالشاعر ليبُت أعلية ادلرجعية الثقافية يف تقومي الفساد االجتماعي، 

 ليبُت إعلاذلا للمجتمع. بينما اقًتف  الرمز السليب بالسلط
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