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 هناك حقيقة تقول ، إذا كان الوضوح ممكنا فالغموض عجز.

ترتبط ظاهرة الغموض بطبيعة الّشعر،فقد حاول الّشعر المعاصر الّتخلص من كّل صفة ليست شعرّية 

من طبيعة الّشعر األصيلة ، فيجب ألّتوقف لتحليل طبيعة الغموض والوقوف عند الّضرورة  واإلقتراب

 الجمالّية اّلتي تجعل الغموض عنصرا جوهرّيا في الّشعر .

 فهل طالسم المتنّبي غموضا حين يقول . 

 وما مثله في الّناس اّلا مملكا   *    ابو أّمه حي أبوه يقاربه

مييز بين اإلبهام والغموض ، فالّشيء المبهم ليس بالّضرورة هو الّشيء الغامض يقّرر الّنقاد ضرورة الّت

 .فاإليهام عند "أمبسون " هو صفة نحوّية ترتبط بالّنحو وتركيب الجملة 

أّما الغموض فهو نتيجة لضرورة خلق ميتافيزقيا فهو صفة خيالّية تنشأ قبل مرحلة التعبيرالمنطقّية أي  

 الّلغوّية الّنحوّية .قبل مرحلة الّصياغة 

فالغموض خاصّية في طبيعة في طبيعة التفكير الّشعري وليست خاصّية في طبيعة الّتعبير الّشعري وهي  

 لذلك أشّد ارتباطا بجوهر الّشعر وباصوله اّلتي نبت فيها.

ي  قبل أن يقول يستبين من ذلك أّن اإلنسان يشّكل أفكارا خيالّية قبل قبل أن يشّكل أفكارا عاّمة وأّنه يغّن

كالما محّدد المقاطع ، وأنه يقول الّشعر قبل أن يقول الّنثر ، وأّنه يستخدم اإلستعارات قبل أن يستخدم 

 األلفاظ اإلصطالحّية.

زقيا ال من اإلستنباط والّتجريد والحكمة اإلبداعية األولى كما يقول "فوكو" حكمة شعرّية تتمّثل في الميتافي

"هربت" والخيال بديل من المعرفة فقبل أن تكون المعرفة ميّسرة كان الخيال يسّد  ل وفي سياق ذلك يقو

 حاجات اإلنسان.

لم يكن أبو تّمام أّول من أغمض في شعره ولكّنه كان أّول من وضع الغموض في سياقه 

 الّشعري ،فهو أّول من طرح شعرّية الغموض كمقترح قراءة .
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تنتسب حداثة الكتابة على هذا المقترح كما تنتسب إلى كّل الكتابات اّلتي حرصت على 

 وضع المعنى في مواجهة محنه .

أصبح الّنص الّشعري "الّشعر الحر"  رسالة إيديولوجّية  جعل إكراهات القصيدة تفرض 

ت حضورها على الّنص وتعود به إلى يقين وهو ما أّجل تقويض مركزّية الّصوت ،فظّل

 آليات البث الّشفاهي حاضرة في الّنص.

فالقارئ اّلذي  في حداثة الكتابة يلّح الّنص على شرطه الجمالي ، ويفتح أفق انكتابة على شقوق متعّددة

يقبل على نّص مكتوب بتوزيع خّطي غير معروف ، توزيع يّتخذ أوضاع مختلفة ، من صفحة إلى أخرى 

فيخضع إلى الّدوارفالّنص المكتوب ،  أو من أعلى إلى أسفل يستبدل مواقعه من اليمين إلى اليسار

صار فضاء تتفاعل فيه جملة من غّير مجرى شاعرّيته ولم تعد الكلمات هي حّجة القارئ ،بل 

ميدان األدب "هو فضاء  الّدوال ،حيث كّل شيء كماقال ماالرميه."يوجد ليؤّول إلى كتاب" وأن

 . الّصفحة"

"أي تلك اّلتي كانت تمليها الّلغة ، كممارسة خطابّية خاضعة ل"منظومة الكونفتلك العادات البالغّية 

ألّنه لم تعد هي  العالقات والّروابط اّلتي تقوم بعمل قاعدة لم تعد ضرورّية بالّشكل اّلذي كانت عليه 

    وحدها ممكن الخطاب .

 جسد يّتخذ من البياض 

 منفذا 

 الختيار هشاشته 

 ذبذبات 

 بعضها يفضي إلى بعض 

 وكّل الحواس تتعانق لتحتمي 

 بشقوق جراحاتها  

 هكذا يوّقع الّشاعر في الكتابة مصيره.
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 مقترحات نازك المالئكة 

 لاألّو الّدرس ثانية دراسات لغوّية/ نقدّية 

 بسم الّله الّرحمن الّرحيم

 

الّشعراء اّلذين قّدموا مقترحا جديدا  تعتبر نازك المالئكة ومعها بدر شاكر الّسياب من اوائل

في الّشعر العربّي المعاصر خارجا عن نمطّية القصيدة في شكل كتاباتها وفي توزيعها 

الفضائي بما يعرف بالّشعر الحّر وهي أيضا من األوائل اّلذين كتبوا في الممارسة الّنظرّية 

 الموازّية لهذه الحركة الّشعرّية الجديدة.

أّن أساس الوزن في الّشعر الحّر يقوم على وحدة الّتفعيلة فهي تشترط أّلا  تقّرر المالئكة

يخرج الّشاعر على القانون العروضي للبحراّلذي اختاره ، أو نظم عليه متمّثال بالقوانين 

الّشعرّية اّلتي نظم عليها الّشعراء منذ الجاهلّية وأّنمجال الحرّية في الّشعر متاح في حدود 

كّررة في اصل الّشطر العربّي وكّل ما يخرج عن هذه القاعدة فهي تعتبره ناشزا الّتفعيلة الم

 مغلوطا يخرج على قانون األذن العربّية خرىوجا منفرا .

واحتكاما إلى العروض كقانون موّجه ، وضابط ألنفاس القصيدة ذهبت الّشاعرة إلى ضبط 

 ان وزنه هو اّلذي يتحّكم في كتابتهالّتوزيع الفضاءي لألسطر الّشعرّية فحيثما وجد الّشعر ك

محاولة بذلك تمييزالّشعر عن الّنثر خطّيا حّتى ال تضيع المسافة بين القصيدة في شكل 

كتابتها وتقطيعها وبين ما تقترحه بعض الكتابات من امتداد في مسافة اسطرها اّلتي قد 

للّشاعر ، فإذا منحناه مزّية على  تلتبس بالّنثر ." الّتقطيع كما تقول هبة اعطتها  الّلغة العربّية

 الّناثر كان ذلك هو المعقول والمنطقي ." فالّتقطيع صفة مالزمة للّشعر وهو عالمته الفارقة     

 فليس لنا أن نقطعها."

*يقول يوسف الخال. في مؤّلفه " الحداثة الّشعرّية " تعاملها مع ظاهرة الّشعر كان تعامال 

 مام البحث عن طرق جديدة وأشكاال بديلة  مستقبلّيا ، يفتح الّطريق أ

* من أثارها، عاشقة الّليل ،شظايا ورماد، قرارة الموجة شجرة القمر ، يغّير ألوانه البحر 

 ولها دراسات نقدّية قضايا الّشعر المعاصر، شعر علي محمود طه ، مجموعة من المقاالت  
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سعت نازك المالئكة من خالل هذا المقترح العروضي وما صاحبه من ضوابط تشمل القافية 

والّتدوير ومسافة األسطر أو األطوال إلى الحرص على تمييز القصيدة عن غيرها من 

األشكال الّشعرّية اّلتي بدأت تظهر في المشهد الّشعري المعاصر ، ومن ابرزها قصيدة 

 الّنثر. 

سبة لها تظّل قائمة في صفاتها أي في انغالقها وعزلتها، وهو ما كانتتقّر به القصيدة بالّن  

الّنظرّية البالغّية الّتقليدّية حين كانت تضع الّشعر الملحمي في الواجهة . وتحرص على 

 رفض لقاء الّشعر بالّنثر حرصا عى وجود نظام بالغي تنائي األنواع. 

عر والّنثر وتعزيز المعايير اّلتي تفصل بين الّطرفين فأّكدت على المسافة اّلتي تفصل بين الّش

 وتجعل كّل منهما في خصام دائم مع اآلخر.

القصيدة ظّلت مركزا في تجربة الّشعر الحّر ولم تستطع بالّرغم ما حّققته من اختراق أن 

 تنآى بنفسها عن مركزّية الّتدوين أو عن القصيدة القديمة كمدّونة ومرجع .

اوح منجز القصيدة ،بالّرغم ماأقدمت عليه " الحداثة األولى" من اختراق في منجزها ظّل ير

بعض مستويات الّشكل الّشعري العمودي كاستبدال " البحر بالّتفعيلة" أو الّتنويع في القافية 

بكسر رتابة القافية الواحدة اّلتي كانت تشغل حّيز القصيدة واختالف أطوال األسطر وعدد 

ا من الّلمسات اّلتي كانت جرأة كبيرة في كسر النمطّية الّتقليدّية للخطاب تفاعيلها إلى غيره

 الّشعري. 
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 قراءة في قصيدة الكوليرا.

 أصغ إلى وقع خطى الماشين

 في صمت الفجر أصغ ، انظر ركب الباكين

 عشرة اموات ، عشرونا 

 ال تحص أصغ للباكينا

 إسمع صوت الّطفل المسكين

 موتى ضاع العدد موتى ،

 موتى موتى لم يبق عد

 في كّل مكان جسد يندبه محزون 

 ال لحظة إخالد ، ال صمت 

 هذا ما فعلت كّف الموت 

 الموت ، الموت ، الموت 

 تشكو البشرّية تشكو ما يرتكب الموت
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قصيدة الكوليرا كأّي عمل أدبّي تحمل الّتفسير على عّدة وجوه فإذا أخذنا الّنص من ناحّية  -

تاريخّية فإّننا سنجد أّن في نفس العام اّلذي وقعت فيه الكوليرا في مصروقعت ثورة في 

العراق تناضل لحياة جديدة ، فكالهما موت ، موت للخالص من مرض جسدي وموت نظام 

 تي نظام آخر ، فرّبما الّنظام القديم اصابه مرض الكوليرا .سياسي مريض ليأ

لم تعد الكوليرا مرضا، بل رمز لشيء آخرأرادت  الّشاعرة أن تصل إليه  من خالل 

استخدام الكوليرا كرمز للّتعبير عن الّصورة الحقيقّية اّلتي أرادت للقارئ أن يضعها في 

 حّمال أوجه .مخّيلته ومن هذا المنطلق أصبح الّنص األدنى 

 كّرر ت الّشاعرة فعل األمر الموّجه إلى ضمير المخاطب )أنت( أصغ ،اسمع ، ال تحص،

 صورة قاتمة للمدينة اّلتي غزاها المرض .  * رسمت نازك

ال صوت يسمع سوى صوت المرضى وأنينهم وأصوات الّتكبير على جثث الموتى  -  

د مريح وّضاء تسّلل له الموت على هيئة لتقارن نازك ، حاضر المدينة بماضيها ، كانت وا

 مرض ليفتك بالجميع بال استثناء وال فرق بين طفل وشيخ وامراة

كّررت الّشاعرة وأّكدت على األلم وانتشاره بين الجميع فسواء أكان هذا األنين هو أنين  -

واد مرضى مصر أو أنين الّشعب فال فرق بينهما ، فالوادي قد يكون واد الّنيل وقد يكون 

 الرافدين.  

 عرة هذه القصيدة على وزن الخبب حركاته ، فعلن  فعلن فعلن  فعلانظمت الّش

 نظام مضبوط في عدد الّتفعيالت  لم يرتبط المقطع األّول بأّي

 اّما عن القافية فقد استخدمت الّشاعرة نظام المقطوعات الّرباعّية واشباهها.

اية الخطاب حّتى نهايتها فالحزن واأللم والّشكوى أّما عن لغتها فيالحظ وحدة الّصفات من بد

 يعّم المكان ، ثّم لفظة الكوليرا اّلتي تتحّول إلى وحش تارة وإلى الموت تارة اخرى

 كما فصلت الّشاعرة بين مقطع وآخر بثالثّية الموت ، الموت ، الموت .

 فهي تشبه صوت إطالق الّنارعلى محتضر أو ضحّية.  
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