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ملخّ ص
ّ
تلمــس تطبيقــي ناهــض عــى معطيــات مــن لســانيات النــص
إن املقصــد
ِّ
املتعــن مــن هــذه القــراءة هــو ُّ
وحتليــل اخلطــاب مضــاره قصيــدة صــاح عبــد الصبــور «ثــاث صــور مــن غــزة» التــي تتعالــق لوحاهتــا
ـيجا يش ـكِّل بنيــة ك ّل ّيــة مت ّثــل حركــة متواصلــة ،تتخ ّلــق دالالهتــا
الثــاث متســابكة لتتأ ّلــف أمــام القــارئ نسـ ً

مــن رحــم التجربــة الشــعرية الناهضــة عــى عوامــل خمتلفــة ،منهــا «نكبــة فلســطني» ،وأعــاق النفــس

تســجل
اإلنســانية املتحققــة يف املعيــش العينــي؛ فالشــاعر صــاح عبــد الصبــور يســتند إىل جتربــة شــعبية
ِّ
ٍ
ِ
ـعراُ ،ت ِّســد الــذات الشــاعرة مــن
عدســتها حلظــات كانــت وكائنــة يف حيــاة اإلنســان الفلســطيني ،و َتنْظمهــا شـ ً

خاللــه مأســاة العــريب الفلســطيني ،وعمــق اجلــرح الغائــر يف وجــه زمانــه ،حيــث ضيــاع الوطــن.
الكلامت املفتاحية :ثالث صور ،اإلحالة ،الضمريية ،التكرار ،النصية ،الوصل
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Abstract

The intended goal behind this investigation is to touch upon the applications
of textual linguistics and discourse analysis of Salah Abdel-Sabour’s poem:
“Thalath Suwar min Gaza”. The images of the poem intertwine to present the
reader with a constant movement that form a structure the meaning of which
emerges from the womb of poetic experience that tackles issues related to
“the Nakba” and the depths of the human psyche.
Poet Salah Abdel-Sabour has an experience in folklore poetry that enables
him to record moments in the lives of the Palestinians in poetic form, which
embodies the self-poet through the tragedy of the Palestinian Arab and the
depth of his wound as manifested in the loss of the homeland.
Keywords: Three images, Modification (reference) anaphora, Reiteration,
Textuality, Cohesion (conjugation alwasl)
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مقدّ مة

تــدور أحــداث الواقعــة ُبع ْيــد عــام ثامنيــة وأربعــن؛ عهــد انتهــاء االنتــداب الربيطــاين عــى فلســطني العربيــة،

ـوين مكانــه.
وهــو الزمــن ذاتــه الــذي تعـ ّـرض فيــه الفلســطيني إىل ظلــم قــاس بطــرده مــن أرضــه إلحــال الصهيـ ّ

يمكــن عــدّ هــذه القصيــدة بيا ًنــا سياسـ ًّيا يعـ ّـري املوقــف العاملــي ،وحياكمــه ،عامــدً ا إىل توظيــف تقرير ّيــة ناهضــة

عــى تعاقــد بــن الشــاعر الســارد واملتلقــي القــارئ .متــي القصيــدة بالبيــان خطا ًبــا طرفــاه شــاعر مرســل،
وقــارئ مســتقبلَ ،
ـوق
آن اســتنهاضه يكشــف تفاصيــل اجلريمــة منــذ الســطر األول؛ هبــدف تصعيــد فعــل التّشـ ُّ
ـص بمعنــاه احلــريف الضالــع بفعــل التحريــض كمحمــول مقصــود.
عنــد املتلقــي ،وقبــول النـ ّ
عرض
ْ

أنطلــق مــن ّ
أن «ثــاث صــور مــن غــزة» 1متثــل ع ّينــة لغويــة ،يقــف أمامهــا املتلقــي بقــدرة نصيــة ذات
نصــا متّســ ًقا2؛ ذلــك ّ
أن هــذا النــص
ضوابــط
ومكونــات متكِّنــه مــن اعتبــار هــذا ا ُمل ْعطــى اللغــوي الشــعري ً
ّ
املنظــوم يؤ ِّلــف متتاليــة مجليــة تقــوم بينهــا تعالقــات بــن ســابق والحــق ،وحيقــق وحــدة دالليــة ،ومــا هــذه
اجلملــة إال الوســيلة التــي يتحقــق هبــا النــص».3

ِ
نص ّيتــه ،وتؤ ّكــد
إن نــص «ثــاث صــور مــن غــزة» ُم ْعتمــد عــى مجلــة مــن الوســائل اللغويــة التــي ختلــق ّ
وحدتــه الشــاملة؛ فواحــد مــن الرباهــن عــى هــذا هــو الضمــر «ـــه» املكــرور اثنتــي عــرة مــرة ا ُملحيــل ق ْبل ًّيــا

إىل الغائــب ا ُمل ْســترت [حمــور العمليــة التواصل ّيــة] بعامــة .وبالنظــر يف الشــطر الثــاين حتديــدً ا مــن اللوحــة األوىل،
يتبــن ّ
مرتــن يف مطلــع القصيــدة؛ مــا جيعــل
أن الضمري»ـــه» املكــرور ثــاين مــرات حييــل إىل جنســه املكــرور
ْ
ّ
ِ
4
ـقي بفعــل وجــود عنــري املحيــل وا ُملحــال إليــه ،وليــس بوجــود أحدمهــا فحســب» .
الســابق والالحــق « ُمتَّسـ ْ
النصيــة –إ ًذا– متحققــة بفعــل اإلحالــة القبليــة والتكــرار .يســر نــص صــاح عبــد الصبــور يف تتابــع شــكيل،
أظهرتــه آليــات االتســاق النــي التــي مكَّن ْتــه ليكــون تكامـ ً
حســب تقن ّيــة مع ّينــةَ ُ ،تـ ّ
ـى عــى
ـا لغو ًّيــا ،ينتظــم َ
نحـ ِ
ـو:
ْ
اإلحالة

ـر عنهــا الضامئــر املحيلــة إىل األشــخاص واألشــياء واألماكــن« .تُعتــر اإلحالــة عالقــة
هــي بنيــة لغو ّيــة تُعـ ِّ
ــم ال ختضــع لقيــود نحو ّيــة ،إال أهنــا ختضــع لقيــد داليل وهــو وجــوب تطابــق اخلصائــص
دالليــة ،ومــن َث ّ

الدالليــة بــن العنــر ا ُملحيــل ،والعنــر ا ُملحــال إليــه».5

 -1صالح عبد الصبور ،األعامل الكاملة (بريوت :دار العودة ،)2006 ،ص  .199طبعة كاملة موثقة.
تم فيه بالوسائل
وي ّ
ُ -2يقصد باالتساق تلك الكيفية التي يتامسك هبا النص ،أو ذلك التامسك الشديد بني األجزاء ا ُملشكِّلة لنص/أو خطاب ماْ ُ ،
كونة جلزء من خطاب أو خطاب بر ّمته .انظر :حممد خطايب ،لسانيات النص :مدخل إىل انسجام
اللغوية (الشكلية) التي تصل بني العنارص ا ُمل ّ
اخلطاب (ط  ،1بريوت :املركز الثقايف العريب ،)1991 ،ص  5وص .15
 -3بترصف عن :املرجع السابق ،ص .13
 -4املرجع نفسه ،ص .14
 -5املرجع نفسه ،ص .17
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« ّملــا كان اخلطــاب ينتظــم عــى شــكل متتاليــات مــن اجلمــل هلــا بدايــة وهنايــة ،فـ ّ
ـإن هــذا التنظيــم –يعنــي
اخل ّط ّيــة– ســيتحكّم يف تأويــل اخلطــاب» .6فالشــطر األول مــن اللوحــة األوىل يؤ ّثــر فيــا يليــه؛ بمعنــى افـ
ـرايض»
ّ

ّ
ـدرج مرتاكــم خيربنــا عــن كيفيــة إنشــاء متثيــل منســجم»7؛ حيــث مت ّثــل
أن كل مجلــة تُشـكِّل جــز ًءا مــن توجيــه ُمتـ ِّ
ـه وصوتِـ ِ
ـك يف عيونِـ ِ
مجلــة «مل ْ يـ ُ
تغريضــا إجرائ ًّيــا خطاب ًّيــا ُيب ِّئــر إىل إنســان يم ِّثــل قض ّيــة جـ ّـرا َء وقــوع نازلــة
ـه أمل ْ»
ً
ْ
مــن النــوازل.

لــت يف تكــرار املســترت/املحذوف ،واســتعامل ضمــر مكــرور ُميــل إليــه،
تــم التغريــض بطرائــق مت ّث ْ
وقــد ّ
ـت
واســتعامل دا ّلــة ظرفيــة زمانيــة ختــدم
دورا لــه يف فــرة زمنيــة «وعندمــا ْأوفـ ْ
ّ
خاص ّيــة مــن خصائصــه ،وحتــدد ً
بــه ســفائ ُن ال ُع ُمـ ِ
ـط قــره عــى ذرى التـ ْ
الســكينة وخـ ّ
ـال».
ـر إىل شــواطئ ّ
فالقصيدة تصف حد ًثا ُمع ّينًا ُم ْرتبِ ًطا باإلنسان الفلسطيني.
جــي –إ ًذا– ّ
أن هــذا الفلســطيني هــو ثيمــة هــذا اخلطــاب؛ أي نقطــة بدايتــه ،ومركــز انطــاق حمموالتــه.
ٌّ

خاصــة قو ّيــة للتغريض».8
ويمثــل العنــوان «أحــد التعبــرات املمكنــة عــن موضــوع اخلطــاب ،ووظيفته أنه وســيلة ّ
ـت باهتــام
ُيش ـكّل حضــور «غـ َّـزة» يف عنــوان النــص الشــعري عالمــة واضحــة األبعــاد والقســات ،وحظيـ ْ
الشــاعر باعتبارهــا خمزونًــا نفســان ًّيا « ُي ّ
إحساســا ال ُيضاهــى بالفجيعــة وفقــدان احلريــة ،وكان هــذا
غــذي فينــا
ً
اإلحســاس الفجائعــي يف جوهــره أكثــر حقائــق وجودنــا رضاوة ومعنًــى ...لذلــك فــإن فلســطني بالنســبة للشــاعر

فاتــرا ،بــل كانــت جــز ًءا مــن موضوعــة احلريــة والــراع الدامــي مــن
العــريب ،مل تكــن موضو ًعــا خارج ًّيــا
ً
أجلهــا يف الوطــن العــريب .مل يكــن اغتصــاب هــذه األرض انتهــاكًا ُمـ َّـر ًدا للجغرافيــة ،أو عدوا ًنــا عابـ ًـرا عليهــا،
بــل هــو بالنســبة للشــاعر العــريب عـ ٌ
ـدوان عــى حريتــه ومتاســكه وهبجتــه اإلنســانية .ولــذا كان الشــاعر يتامهــى
مــع عنــارص املوضــوع الفلســطيني».9

ّ
إن مســألة «التامهــي» بــن الشــاعر وجغرافيــة فلســطني ،جعــل الشــاعر العــريب بعامــة ُمنْتم ًيــا إىل القضيــة
الفلســطينية بصفتــه م ِ
نــاصا للحــق والعــدل ،وباعتبــار احلالــة الفلســطينية قضيــة عروبية/قوميــة «ال حتتــاج إىل
ُ
ً
10
مــررات أيديولوجيــة للوقــوف إىل جانبهــا» بعــد ْ
أن حــاول االحتــال تدمــر جــزء مــن جغرافيتهــا العربيــة،

صحــح مــن
وتصفيــة قضيتهــا ،وحمــو هويتهــا «فكانــت القصيــدة جــز ًءا مــن ســرته الشــخصية واجلامعيــة ،التــي ُي ِّ
خالهلــا التاريــخ وأحداثــه وأزمانــه وأماكنــه ،و ُي ْثبتهــا يف الذاكرتـ ْـن الفرديــة واجلامعيــة»11؛ فغــزة ترميــز إىل الوطــن
 -6املرجع السابق ،ص .59
 -7املرجع نفسه والصفحة ذاهتا.
 -8ج .ب براون وج يول ،حتليل اخلطاب ،ترمجة :حممد لطفي الزليطني ومنري الرتيكي ،ط ( ،1الرياض :جامعة امللك سعود ،)1997 ،ص .143
عمن :دار الرشوق ،)1997 ،ص .152
 -9عيل جعفر العالّق ،الشعر والتل ّقي (ط ّ ،1
 -10شكري غايل وحممود درويش« ،عصفور اجلنة أم طائر النار» ،جملة القاهرة ،ع ( ،151حزيران ،)1995 ،ص .9
 -11إبراهيم موسى ،آفاق الرؤيا الشعرية (ط  ،1رام اهلل :اهليئة العامة للكتاب ،وزارة الثقافة الفلسطينية ،)2005 ،ص .240
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الراســف يف األغــال؛ غـ ّـزة النــواة اخلفيــة التــي تغطــي مســاحة فلســطني التارخييــة ،التــي يعقــد معهــا
ا ُمل ْح َتـ ّـل ّ

صــاح عبــد الصبــور صلــة روحانيــة ووجدانيــة.

أن ّ
إن حماولــة حتديــد مــا ُييــل إليــه النــص جيعــل القــارئ ا ُملقــارب يســتحرض ّ
ّ
كل عالمــة لســانية ،مت ّثــل

معنًــى وإحالــة يف اآلن نفســه؛ وبالتــايل ،فالداللــة ناجتــة عــن حــدوث تــازم بــن املعنــى واإلحالــة .12وعليــه،
فـ ّ
ضمــن
ـإن النّـ ّ
فسهــا النمــط الصــويت الــريف ْ
ـص ُييــل عــى مرجع ّيــات لفظ ّيــة رصحيــة ،و ُأخــرى مســترتة ُي ِّ

إطــار النظــم النّــي العــام؛ فالشــاعر يسـ ّ
ـتهل خطابــه بعــرض حقيقــة كانــت ومــا انف ّكــت ،حقيقــة مــا يمــور يف
ـول أمــا «ينتظــر الغــدا».
صــدر ا ُملت ََحــدَّ ث عنْــه مــن تراكــم مشــاعر أليمــة حبيســة تصـ َّـر ْت حقــدً ا يتحـ ّ
ينتظم النص ثالثة ضامئر متوازية متكاملة تعاقبت عىل النحو اآليت:

يتحــرك مــع النــص ببعديــه الظاهــر املتصــل واملســترت يف لوحتيــه األوىل والثالثــة
1-1ضمــر الغيبــة الــذي
ّ
(األخــرة) ،فريبــط أجــزاء اجلمــل الشــعرية بعضهــا ببعــض ،بــا حيقــق تراب ًطــا بــن ا َملشـ ِ
ـاهد ،ويم ِّكــن التــي
ـه وصوتِـ ِ
ـك يف عيونِـ ِ
يظهــر فيهــا ّأوال «مل ْ يـ ُ
ـه أمل ْ» ،بــؤرة مركز ّيــة ورئيســية يف اللوحــة األوىل بخاصــة ،والنــص
ْ
بلوحاتــه الثــاث بعامــةُ ،تــال عليهــا اجلمــل مجيعهــا؛ التقريريــة والوصفيــة الالحقــة وترفدهــا .ويغــدو –
بذلــك– ُمتح ِّكـ ًـا يف النــص ،وبان ًيــا أساسـ ًّيا لــه .يمكــن تعيــن هــذا األمــر جـ ّـرا َء تتابــع الضمــر ،وتسلســله

بــن حــاالت اإلخبــار والوصــف:

مل ُ
يك يف عيونه وصوته أمل ْ
أحسه سن ْه
ألنّه ّ
والكه ،استنْشقه سن ْه
وشاله يف ق ْلبه سن ْه

وأصبحت آالمه –يف صدره– حقدً ا
ْ

كانت له أرض وزيتونة
ْ

فت به سفائن ال ُع ُمر...
وعندما ْأو ْ
ْ
ّ
التالل...
قبه عىل ذرى
وخط ْ

تذوده عن أرضه احلزينة

لكنّه...
ظل واق ًفا بال ْ
ّ
مالل

يرفض ْ
أن يموت قبل يوم الثار

يتبــن ّ
أن ضمــر الغيبــة قــد تكــرر تســع عــرة مــرة ،كان منهــا اثنتــا عــرة مــرة باإلحالــة إىل اإلنســان،
ّ

وأربــع مــرات باإلحالــة إىل أمل هــذا اإلنســان ،وثــاث باإلحالــة إىل اإلنســان املســترت.

 -12الباهي ،حسان .اللغة واملنطق ،بحث يف املفارقات (ط  ،1الدار البيضاء والرباط :املركز الثقايف العريب ،ودار األمان للنرش ،)2000 ،ص -182
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تــن ُييــل إىل متقــدّ م حمذوف/مســترت ،بالتطابــق الــذايت؛
يف الشــطر األول جــاء الضمــر «ـــه»
مر ْ
مكــرورا ّ
ً
تطابــق بــن االســم والضمــر ا ُملحيــل إليــه.
2-2ضمــر املخاطــب املتصــل «الكاف/عيونكــم» والظاهــر ا ُملعــر عنــه باملنــادى [ أي  +الصغــار] ا ُمل ِ
عــادل/
َ َّ
ا ُملكافــئ لـــ «أنتــم» ا ُملــوازي لضمــر الغيبــة مــن حيــث عــدّ ه بــؤرة رئيســية يرتكــز عليهــا اجلانــب الثــاين مــن
ــرة ،اللتــان ال يمكــن فهمهــا إال بإضــار الضمــر املســترت يف
اخلطــاب؛ حيــث البِنْيتــان ا ُملتَّصلــة وا ُمل ْظ َه َ
«حترقنــي» العائــد عــى «عيونكــم» املتقــدّ م لف ًظــا ،وإيقــاع الفعــل عــى الضمــر املتصــل «الياء/حترقنــي،
تســألني» حيــث «معلــوم ّ
أن تقديــر الضمــر املســترت معنًــى ُيــدْ رك بالعقــل وال وجــود لــه يف اللفــظ ،وذلــك

عــى نقيــض الضمــر البــارز الــذي يلتــزم املتكلــم بإبــراز لفظــه صوت ًّيــا وكتاب ًّيــا» .13يظهــر ّ
أن الضمري ْيــن
ـرا أساسـ ًّيا يف بنــاء وحــدة املعنــى والداللــة ،وائتــاف املعــاين اجلزئ ّيــة داخــل النــص؛ مــا يعنــي
ُيشـكّالن عنـ ً
ـأت عـ ّـا يف الضمــر مــن إعــادة الذكــر ا ُملرت ِّتــب عليــه تعليــق وائتــاف وربــط؛
أهنــا يؤ ّديــان دور الرابــط ا ُملتـ ّ
«أل ّنــك إ ّنــا ت ُْضمــر اسـ ًـا بعدمــا تعلــم ّ
أن َمـ ْن ُيــدِّ ث قــد عــرف َمـ ْن تعنــي ومــا تعنــي ،وأ ّنــك تريــد شــي ًئا
يعلمــه»« ، 14بذلــك يتّســق التتابــع بــن الضمري ْيــن ،ويم ّثــل إحــال أحدمهــا مــكان اآلخــر ،وإنابتهــا يف

النهايــة مــكان اســم ظاهــر».15

و»نحن/لننتظر».
3-3ضمري املتك ّلم الوجودي املتّصل «الياء ،نا» واملسترت «أنا/أقول»
ْ

الضمــر الوجــودي «الــذي ُيســتعاض بــه عــن ذكــر االســم ،ويــدل عــى حضــور ا ُمل ْســتعاض عنــه يف عمليــة

التخاطــب ،وعــدم االســتغناء عنــه كركــن مــن أركان التواصــل اخلطــايب» .16وهــو يتحـ ّـرك مــع اللوحــة الثانيــة،
حيــث حيقــق وظيفــة ربــط أجــزاء املتــن بعضهــا ببعــضُ ،
وتــال عليــه أفعــال اللوحــة بصيغتــي احلــارض
عــرة عــن املتك ّلــم الناظم/الشــاعر باعتبــاره ا ُملن ِْشــئ
واملــايض ،بحيــث يغــدو بنيــة نفــس دالليــة مركز ّيــة ُم ِّ
ـول لفظ ًّيــا مــن صيغــة املتك ّلــم املفــرد «أقــول ،تســألني،
ـر عــن نفســه هبــذا الضمــر الشــخيص ا ُملتحـ ِّ
األول ا ُمل َعـ ِّ
مج ًعــا بــن ضمــري الغيبــة واملتكلــم بــا يعنــي
حترقنــي» إىل املتك ّلمــن «لننتظــر ،منــا ،عمرنــا» ،بــا حيقــق ْ
وحــدة احلــال واملصــر.

نلحــظ تباينًــا يف عالقــات التخاطــب بــورود الضمــر فيهــا؛ إذ ّ
إن ورود ضمــر املخاطــب مــرة واحــدة
«عيونكــم» ،وضمــر املتكلــم ســت مــرات كان دافعــه ّ
اسـتُه َّل ْت بصيغــة النــداء بعــدِّ ا ُملنــادى مطلو ًبــا
أن اللوحــة ْ

ـورا؛ عمــر الفلســطيني
إليــه انتظــار الغــد؛ ألن يف ضياعــه –برتميــز إىل فقــدان األمــل– ضيـ َ
ـاع العمــر هبــا ًء منثـ ً
والعــريب بمنظــور قومــي عــرويبُ .ي ْســتدل مــن هــذا ارتبــاط أمهيــة ا ُملحــال إليــه بمقــدار النــوع اإلحــايل إليــه؛

متحولــة منشــودة ،والـــ «ي ،أنــا ،نحــن» مت ِّثــل رؤيــة توعيــة اســتنْهاض ّية
فالغــد يم ّثــل رؤيــة ثابتــة أصيلــة غــر
ِّ
 -13مصطفى محيدة ،نظام االرتباط والربط يف تركيب اجلملة العربية (ط  ،1مرص :الرشكة املرصية العاملية للنرش ،لونجامن ،)1997 ،ص.155
 -14سيبويه ،الكتاب ،ج  ،2ص .268
 -15عثامن أبو زنيد ،نحو النص ،إطار نظري ودراسات تطبيقية (ط  ،1إربد :عامل الكتب احلديث ،)2009 ،ص .116
 -16فاضل الساقي ،أقسام الكالم العريب من حيث الشكل والوظيفة (ط  ،1القاهرة :مكتبة اخلانجي ،)1977 ،ص .82
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تفــر ســبب تقــدُّ م اإلحالــة الضمري ّيــة باســتهالل اللوحــة إىل ا ُملنــادى بصفتــه ا ُملخا َطــب الواقــع عليــه فعــل
ِّ

النازلة/النكبــة.

ـرة عــن شــحنات عاطفيــة عميقــة يف الــذات الراوية/الشــاعرة؛ اإلنســان
يلتحــم الرتميــز بالتجربــة النفســانية ا ُمل َعـ ِّ َ

احلزيــن الــذي ُيشـكِّل صوتــه الرؤيــة الشــعرية يف ســياق النــص ،وت ُْســهم يف تشــكيلها اجلــايل والــداليل ،اخلارجــة

عــن إطــار الــذات الفردية/الفلســطينيني إىل الــذات اجلمعيــة العربيــة ،حيــث تُشــكِّل «النكبــة» عص ًبــا مــن
أعصــاب جتربــة الشــاعر صــاح عبــد الصبــور الشــعرية اجلامعــة يف حضنهــا تلــك الضامئــر ا ُملتَحو َلــة إىل معـ ِ
ـادل
َ ِّ
ُ
ـرد باعتبــار الطرفـ ْـن وحــدة واحــدة غــر قابلــة للتجزئــة
داليل حليــاة الشــاعر املــري ،والشــعب الفلســطيني ا ُملـ َ َّ
مــا «يعنــي ّ
أن القصيــدة حتمــل شــحنات عاطفيــة وانفعاليــة ،تُضفــي معنًــى عــى وجــود اإلنســان ،وتســتجيب

لعمــق املشــاعر اإلنســانية».17

جيــا لــدالالت بالصياغــة اللغويــة ،واجلمــل التقريريــة ا ُمل َح َّم َلــة بإحيــاءات خمتلفــة يقــف
يف اللوحــة نشــهد تتو ً

أحســه،
عــى رأســها ســيطرة الـــ «هــو» عــى حركــة الصياغــة اللغويــة بتنـ ُّ
ـوع تشــكيالهتا «عيونــه ،صوتــه ،ألنــهّ ،
شــاله ،قلبــه ،آالمــه ،صــدره ،أعامقهــا ،لــه ،بــه ،قــره ،تــذوده ،أرضــه ،لكنــه ،ظـ ّـل ،يرفــض ،يمــوت» .مت ّثــل

هــذه الــدوال «حلظــة زمنيــة ذات ســرورة؛ أي هلــا بدايــة وهنايــة ،ولكنهــا ُمط َلقــة ال هنايــة هلــا ،لكــن األمــل
لــدى الــذات الشــاعرة مــا زال معقــو ًدا» 18بجيــل الصغــار الناهــض عــى اجلــزء ا ُمل َت َب ّقــي مــن فلســطني التارخييــة،
ُم َ َّثــا يف غــزة ،وأولئــك ا ُملرشديــن يف اجلغرافيــات ا ُملجـ ِ
توسـ َطة
ـاو َرة .لذلــك يمكــن تفســر جمــيء اللوحــة الثانيــة ُم ِّ
َّ
بــن األوىل واألخــرة؛ بـ ّ
ـرة عــن ُب ْعــد إنســاين شــامل،
ـأن أنــا الشــاعر تتحـ ّ
ـول إىل صــورة مجاعيــة عربيــة متتــدّ ُم َعـ ِّ َ
ّ
الــكل لنــص اخلطــاب الشــعري املفتــوح عــى حممــوالت دالليــة
مت َّثــل يف لعبــة ضمرييــة ســاطية عــى املتــن
تتجســد يف توعيــة اجليــل الناشــئ بحلــم ال ّثــأر لـــ «عــودة إىل الديــار».
َّ
يتوجــه بــه الداعــي إىل
َّوجــه؛
اين؛ فالنــداء غـ ّ
ّ
ـري الت ُّ
تُشــر صيغــة النــداء إىل اجتــاه املتكلــم لالنفتــاح عــى الـ ّ
ر ّ
املدعــو طال ًبــا منــه اإلقبــال عليــه» 19لغايــة إعالميــة شــديدة األمهيــة ،تتم ّثــل يف األثــر احلاصــل يف أغــوار الشــاعر

بصفتــه إنســانًا عروب ًّيــا جـ ّـرا َء مــا يقــرأه يف عيــون صغــار الفلســطينيني الذيــن يتســاءلون

النهار
«عن مطلع
ْ
الديار».
عن عودة إىل
ْ
لــت يف دعوهتــم إىل انتظــار الغــد املرهــون باحلقــد الدفــن
اســتجابة مــن الشــاعر ،مت ّث ْ
هــذا ا ُملثــر ا ُمل ْســتدْ عي ْ

ـول أمـ ً
ـخصا واحــدً ا بعينــه
ـا« .والنــداء يفيــد
رضب مــن التعريــف ،وإذا قصــدْ ت شـ ً
ً
ا ُملت ََحـ ِّ
ختصيصــا ،والتخصيــص ْ
أرش َت إليــه»20؛ فــكأين بالشــاعر صــاح عبــد الصبــور خيتــار «يــا» النــداء بداللتهــا عــى
صــار معرفــة كأ ّنــك ْ
 -17إبراهيم موسى ،آفاق الرؤيا الشعرية (ط  ،1رام اهلل :اهليئة العامة للكتاب ،وزارة الثقافة الفلسطينية ،)2005 ،ص .44
 -18املرجع نفسه ،ص .46
 -19عبد العزيز عتيق ،علم املعاين (بريوت :دار النهضة العربية ،)1985 ،ص .125
فصل (بريوت :عامل الكتب) ،ج  ،2ص .8
 -20ابن يعيش ،رشح ا ُمل ّ
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خصص ا ُملنادى النتظار غده وتر ُّقبه.
الب ْعد ،وامتداد الصوت يف نطقها ،وتنبيه املدعو ل ُي ْقبِل ،قد ّ
تُش ـكِّل أداة النــداء يف مطلــع الســطر الشــعري مثــرا دالل ًّيــا منْسـ ِ
ـج ًم مــع املعيــار النحــوي املألــوف ،ليوحــي
ُ َ
ُ ً
بتفاعــل الــذات الشــاعرة مــع احلالــة القائمــة .كــا ّ
أن «يــا» النــداء ا ُملشــتملة عــى صائــت ممطــول بمخرجــه
ا ُملتَّســع ،وامتــداده الســمعي ،يوحــي باتّســاع األفــق ،واخــراق ح ِّيــز املــكان الضيــق ،فتنفتــح للــذات الشــاعرة
وكلامهتــا وجدانــات ا ُملخا َطبــن الذيــن تريــد إســاعهم صوهتــا ،وفاجعتهــا عــى مســتوى الرشاكــة الفجائعيــة يف
مســتوي ْيها الروحــاين والنفســاين بــن املنــادي واملنــادى.

ّ
األويل،
فــإن هــذه الذاكــرة تُشــكِّل رافــدً ا
وعليــه،
مهــا ،ومعينًــا ال ينضــب للمعرفــة اإلنســانية يف إطارهــا ّ
ًّ

ومتكِّننــا مــن اســتدعاء املــايض ،واســتحضار أحداثــه.

كونــة مــن «أي» املبهمــة ،و «هــا» ا ُملنَ ِّبهــة؛ ليفيــد
يؤثــر الشــاعر توظيــف «يــا» النــداء متبوعــة بـــ «أهيــا» ا ُمل َّ

ـرا عــن رفضــه للواقــع الــذي
مــن خــال هــذا األســلوب بعــدً ا نفســان ًّيا يفصلــه عــن املنــادى «الصغــار» تعبـ ً
يعيشــه أشــقاؤه الفلســطينيون ،ناز ًعــا إىل تبيــان ّ
أن الصغــار ســيم ّثلون مســتوى الفعــل الثــوري املأمــول فيــه.

إهنــا مســألة االنفعــال النفســاين احلــاد ،وانفجــاره يف منــاداة الصغــار.

ـت
وجــاءت بنيــة التكــرار «يــا صغــار» مكــرورة مرتـ ْـن أخريـ ْـن ،ومســبوقة بفعــل القــول «أقــول» الــذي جعلـ ْ

وصــر ْت مــن مقــول القــول ،ومجلــة الــرط وحدتــن
منــه نو ّيــة حيــاة يف مســتوى التوعيــة والتحريــض،
َّ َ

دالليتــن متامســكتني.

ّ
إن نــدا ًء كهــذا حيمــل يف رمحــه دالالت قوم ّيــةُ ،مضا ًفــا إليهــا الــدالالت التواصليــة بــن الفلســطيني ووطنــه.

وهبــذا يتخــذ الشــاعر مــن التشــكيل الصياغــي والنــداء وســيلة لتحريــك الطاقــات اإلجيابيــة التــي ُيمكــن معهــا
مواجهــة العجــز عــن رؤيــة الواقــع .21لعــل صيغــة املضــارع املجزومــة بــام األمــر الدالــة عــى اجلامعــة
«لننتظــر» ال تقــف عنــد حــدود االنتظــار الفلســطيني ،بــل تتعــدّ ى ذلــك إىل إطــار أشــمل حيتــوي األمــة
ْ
العربيــة بأرسهــا؛ بــا يعنــي ْ
أن ُتــي فلســطني املحتلــة رمـ ًـزا الحتــال الوطــن العــريب .صــاح عبــد الصبــور

يؤســس هبــذا رؤيــة حتريضيــة تــيء مأســاة الفلســطيني املعــارص الــذي ُســلب وطنــه.
ٍ
22
ـت عليــه
ـي ،ح ّقــق اســتمرارية فرضـ ْ
ـورا بـ ً
ـارزا كمظهــر اتّســاق معجمـ ّ
شـكّل التكــرار اخلالص/املحــض حضـ ً
وحــدة واتّصــاال يف املرجعيــة ،فجــاء اخلطــاب خال ًيــا مــن االنقطــاع والفجــوات؛ مــا يعنــي تقليــل فــرص تشــتت

املتلقــي ،وج ْعلــه حييــا حالــة مــن االســتقرار النفســاين .كــا أن هــذا التكــرار أفــاد يف تشــكيل حلقــة مكــرورة
تربــط بــن السالســل األخــرى ا ُملتَدَ ِّرجــة يف النــص.
 -21حممد عبد املطلب ،بناء األسلوب يف شعر احلداثة :التكوين البديعي ،)1990( ،ص .254
 -22هو ورود اللفظ واملعنى مكرور ْين ،واملرجعية واحدة.
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–أيضــا– دال «ســنة» بتتابــع رأيس مـ ٍ
ـرات ثــاث ،أفــاد هبــا توزي ًعــا إيقاع ًّيــا ظاهـ ًـرا ،وم ّثــل –يف
وممــا تكــرر
ً
ّ

الوقــت ذاتــه– جام ًعــا ظرف ًّيــا ُم ْشــركًا بــن الوحــدات النصيــة ُيعالــق بعضهــا ببعــض ،ويدعــم متاســكها الــداليل؛

بــا يعنــي تواصــل مسلســل اآلالم؛ إهنــا حركــة زمانيــة ذات ســرورةُ ،ي ْع َمــل عــى انتهاكهــا بمحاولــة الــذات

ـوي جليــل الصغــار.
ـر حتريــك توعـ ّ
العربيــة الشــاعرة إثبــات دورهــا الوجــودي عـ ْ

ّ
املهمــة يف صياغــة
إن اختيــار الشــاعر هلــذا التشــكيل الصياغــي ُيم ِّثــل نســ ًقا مــن أنســاق األداء التعبــري ّ
التجربــة اجلامعيــة املشــركة بزاويتهــا املعتمــة الضاغطــة عليــه؛ مــا يـ ّ
ـدل عــى وعــي الشــاعر يف اســتلهام الزمــان

ـدرا غن ًّيــا باألصــوات التــي ُت ِّثــل اهلويــة احلضاريــة املمتــدة يف الزمــكان.
بعــدِّ ه مصـ ً

ثمــة شــحنة انفعاليــة ترتبــط بالوعــي اإلنســاينُ ،
وتـ ّ
الرفــض واإلدانــة ألفعــال املحتلــن التتــار ماض ًيــا
ـي مشــاعر ّ

ـور القضايــا القوميــة ،مــا ُيم ِّكــن مــن انفتــاح النــص الشــعري املــري
تواصــا
ـارضا؛ مــا يعنــي
ُ
وتراســا وحمـ َ
ُ
وحـ ً

عــى ُب ْعــد شــمو ّيل يف مأســاة فلســطني قضيــة وشــع ًبا .كــا تكشــف عــن رؤيــة تثويريــة حتــاول مــن خالهلــا إضــاءة
روح العــامل العــريب بف ْعـ ٍ
ـل يزيــح الظلــم عــن اإلنســان:
أقول  ...يا صغار
لننتظر غدً ا

لو ضاع منا الغد – يا صغار...
ضاع عمرنا سدً ى...

والص ّب ْار
لكنه خلف سياج الشوك
ّ
ظل واق ًفا بال ْ
ّ
مالل
الثار
يرفض أن يموت قبل يوم ْ
الثار
حلم يوم ْ
يا َ

الوصل

ـكازا عــى عــدّ «ثــاث
«إنــه حتديــد للطريقــة التــي يرتابــط هبــا الالحــق مــع الســابق بشــكل من ّظــم» .23ارتـ ً
صــور مــن غــزة» نصــا م ِ
رتاك ًبــا مــن مجــل أو متتاليــات متعاقبــة خ ِّط َّيــاُ ،تــدْ َرك وحــد ًة متامســكة بروابــط خمتلفــة
ًّ ُ
تصــل بــن بعضهــا عــى نحـ ٍ
ـو مــن:
1-1رابط الوصل اإلضايف ا ُملتحقق بواسطة أداة الربط العطفية «و»
ـرا فاعـ ً
ـا مــن عنــارص التعاضــد والتامســك؛ حيــث يعمــل عــى مل ّ شــمل الوحــدات
ُيعــدّ الربــط العطفــي عنـ ً
وحــدة للنــص .إن فاعليــة العطــف ودوره
موحــدة متناســقة دالــة عــى البنيــة العامــة ا ُمل ِّ
النصيــة ،ويربزهــا جمتمعــة ّ
املهــم يف الربــط بــن مكونــات احلــدث الكالمــي ،جعلــت عبــد القاهــر اجلرجــاين جيعلــه رس بالغـ ٍ
ـة وعلـ ًـا قائـ ًـا
ّ
ال يدركــه بصــواب متــام «إال األعــراب اخل ّلــص ،وإال قــوم طبعــوا عــى البالغــة ،وأوتــوا فنًــا مــن املعرفــة يف

 -23خطايب ،لسانيات النص .مرجع سابق ،ص .23
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ذوق الــكالم هــم هبــا أفــراد .فهــو فــن مــن القــول دقيــق .واعلــم أنــه مــا مــن علــم مــن علــوم البالغــة أنــت

ـي غامــض ،ودقيــق صعــب ،إال وعلــم هــذا البــاب أغمــض وأخفــى وأدق وأصعــب»
تقــول فيــه :إنــه خفـ ّ

24

جــاء هــذا العنــر ممتــدً ا يف جســد النــص؛ حيــث ظهــر إحــدى عــرة مــرة ،كان منهــا مخــس مــرات يف اللوحــة
األوىل .يمكــن رد هــذا التشــكيل الصياغــي إىل أمهيــة الســطور األوىل يف أي نــص شــعري يف تأســيس مقــام

مســتنبط:25

مل يك يف عيونه وصوته أمل

أحسه سن ْه
ألنه ّ
والكه استنشقه سن ْه

وشاله يف قلبه سن ْه
ومرت السنون أزمن ْه
ّ

وأصبحت آالمه –يف صدره– حقدا
ْ

ّ
إن تتابعــات عطفيــة كهــذه ببعدهيــا األفقــي والــرأيس لتمكّــن وحــدات النــص مــن التــوايل املتواصــل
واملتعالــق واملنضــم إىل بعضــه؛ بــا ُي ّليهــا منســجمة متســقة متناميــة متكاملــة حســب تراتــب يفــي بالداللــة
النصيــة إىل صــورة هنائيــة آن اكتــال النــص؛ ذلــك ّ
ان ا ُملتحــدَّ ث عنــه هــو إنســان موجــوع مكلــوم حاقــد آمــل بغــد

أفضل.

2-2رابــط الوصــل الســببي ا ُملم ِّكــن مــن إدراك التعالــق املنطقــي بــن مجلتـ ْـن أو أكثــر ،وا ُملنْدرجــة ضمنــه عالقــات
خاصــة كالنتيجــة والســبب والــرط« .وهــي عالقــات منطقيــة ذات عالقــة وثيقــة بســر املحمــوالت النصيــة،
26
َعــن يف النــص املقــروء يف «الــام الســببية/
وتع ُلــق بعضهــا ببعــض ،وتشــكِّل التتابــع اخلطــي»  .هــو ُمت ِّ
التعليليــة ،ولــو الرشطية».

متثــل «لــو» وصــا ســبب ًيا رشط ًّيــا متعاضــدً ا واجلملــة القبليــة «لننتظــر غــدا» و ُم ْف ِض ًيــا إىل نتيجــة الحقــة/

جــواب الــرط؛ مــا يعنــي اســتمرارية النــص واتصالــه .ومثلــت الــام الســببية/التعليلية وصــا ســبب ًيا؛ إذ أفــادت

بدخوهلــا عــى احلــرف الناســخ التوكيــدي ذكـ ًـرا حمــدَّ ًدا لنفــي األمل عــن عيــون الفلســطيني وصوتــه؛ إذ أضحــى
ـون أمــا «ينتظــر الغــدا» .وقــد أفــادت «مل» بدخوهلــا عــى املضــارع
ـول بفعــل الزمــن حقــدّ ا يتكـ ّ
مألو ًفــا يتحـ ّ

ـول هبــا إىل املــايض.
ســلبه داللتــه الزمنيــة والتحـ ّ

إن تصــدّ ر أداة النفــي والقلــب الســطر الشــعري متبوعــة بالــام الداخلــة عــى الناســخ احلــريف ،والرابــط
العطفــي حقــق االســتمرارية احلكائيــة والدالليــة ل ّلوحــة الشــعرية املختومــة بســطر شــعري تصدّ رتــه أداة وصــل
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عكــي «بــل» عكســت املتو ّقــع «احلقــد» متحولــة بــه إىل أمــل «ينتظــر الغــدا».
ّ
وتعاضــدً ا مــع هــذا املعكــوس متوضــع الوصــل العكــي يف الســطر الثامــن مــن اللوحــة األخــرة ،عــر أداتــه
«لكــن» االســتدراكية التــي عكســت املتوقــع الكامــن يف تأكيــد االحتــال ا ُملر َّمــز يف دال «التتــار» واالستســام

رافضــا للمــوت
وحتولــت باملقــام إىل جتليــة حالــة املعانــاة والصــر والته ُّيــؤ ليــوم الثــأر ا ُمل ْمــي حلـ ًـا فلســطين ًّيا ً
لــهّ ،
الــذي جتــى صياغ ًيــا عــر آليــة الوصــل الســببي ْ
«أن املصدريــة» التــي أفــاد دخوهلــا عــى املضــارع «يمــوت»
رصفــه إىل االســتقبال ،فحققــت بذلــك اســتمرارية املقــال واملعنــى.

3-3رابــط الوصــل الزمنــي الــذي ُيعــدّ «عالقــة بــن أطروحتــي مجلتــن متتابعتـ ْـن زمن ًيــا» .27وقــد حتقــق بواســطة
«عندمــا» التــي تســاهم يف اســتمرارية النــص ،ومت ّكــن مــن تبـ ّـن العالقــة املنطقيــة بــن مجلتــي «أوفــت بــه
ســفائن العمــر...
ّ
وخط قربه عىل ذرى التالل» من جهة ،ومجلتي

«انطلقت كتائب التتار

تذوده عن أرضه احلزينة» من جهة أخرى.

املحمول :سكون تنتهكة مهجية عدوانية.
ّ
إن الناظــر يف اللوحــة األخــرة جيــد ذات اإلنســان املحــال إليــه بالضمــر الغيبــي «ـــه» ،وذات الــيء تــدوران

حــول عاملـ ْـن :اإلنســان وإنســانيته.

يتّكــئ النــص الشــعري عــى الزمــن التارخيــي املرتبــط بحــدث فلســطيني/عريبُ ،مقدّ ًمــا إ ّيــاه بمنظــور ُمَــدَّ د،
ٍ
عاكســا انفعــال الــذات الشــاعرة ،عــى مســتوى طبيعــة االنفعــال ودرجتــه ،ومس ِ
دالالت أعــادت
ــق ًطا عليــه
ُ ْ
ً

الزمنــن التارخيــي والنفســاين .وبنــا ًء عــى
ــب رؤيــة قوميــة إنســانية ،أقامــت عــرى وثيقــة بــن
صياغتــه َح َس َ
ْ
هــذا ،فـ ّ
ملمحــا فار ًقــا ،وحيــدّ د صلتــه
نصــه
ً
ـإن موقــف صــاح عبــد الصبــور مــن الزمــن هــو الــذي يعطــي ّ
باحلداثــة ،ويقــرر مــدى انتامئــه ،وطبيعــة ذلــك االنتــاء28؛ مــا يعنــي قــدرة الشــاعر عــى إدراك الزمــن والتاريــخ/
موضوعــة الزمــن ،باســتدعاء الروابــط القائمــة بينهــا؛ ّ
ألن الزمــن –يف حقيقــة أمــره– ال ينفصــل عــن اإلنســان،
إن ّ
أو عــن املــكان؛ إذ ّ
معــن ،يســتخدمه الشــاعر للتعبــر
كل فعــل إنســاين ال بــدّ أن يكــون مقرتنًــا بزمــكان
ّ

عــن الــذات والعــوامل ؛ هلــذا كانــت نظــرة اإلنســان املعــارص بشــكل عــام إىل الزمــن مفارقــة لنظــرة اإلنســان
القديم/البدائــي امليثولوجيــة؛ فاملعــارص ينظــر إليــه باعتبــاره تارخي ًّيــا ،يمكــن قياســه ،و ُمرتب ًطــا بالثقافــة واحليــاة
رب ًطــا ُم ْ َكـ ًـا».29
خامتة

يطــرح صــاح عبــد الصبــور يف هــذا النــص الشــعري القصــر موضــوع اغتصــاب أرض عربية/فلســطني ،وذلك

 -27املرجع السابق ،ص .24-23
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 -28إحسان عباس ،اجتاهات الشعر العريب املعارص (ط ّ ،2
 -29املرجع نفسه ،ص.68-67
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رس ٍد ُم َ ِّكــن مــن متثيــل مهــوم اإلنســان العــريب ا ُملعــارص .وهــذا
بانتقائــه ً
جنســا أدب ًّيــا [الشــعر] قائـ ًـا عــى عنــر ْ

«اختيــار نابــع مــن جممــوع التغـ ّـرات احلاصلــة يف بنيــة املجتمــع الثقافيــة ،وتركيباتــه االجتامع ّيــة واالقتصاد ّيــة»،30

«فالشــعر ال يمكــن أن يكتبــه إال إنســان واحــد؛ ألنــه ســيل مــن األحاســيس الداخل ّيــة يف حلظــات هاربــة.31»...

نظــرا ألهنــا مليئــة باإلثــارة،
النــص –هنــا– حريــص عــى إصابــة وجــدان املتلقــي ،بــا يتغلغــل يف أعامقــه؛
ً
وحتريــك املشــاعر ،وتفعيــل مــدارك الذهــن جـ ّـرا َء مــا يعرضــه مــن لوحــات ثــاث ُم ْسـت َِف َّزة ،جتــذب االنتبــاه إىل
مضموهنــا بمغناطيســية ذات جمــال واســع ،يقــوم فيهــا صــوت عــى رسد الواقعــة [صــوت أنــا الشــاعر] فيــرد
ـت ُتــرى.
بصــوت الغائــب ثــاث قصــص حتكــي مشــاهد مأســاة وقعــت ،وتداعياهتــا مــا انف ّكـ ْ

هبــذا الصــوت االنفــرادي يتشـكّل احلــدث يف صــوره الثــاث مــن وجهــة نظــر الســارد العــامل بــكل يشء ،مــا
حيقــق موضوعيــة يف عــرض الواقعــة األليمــة؛ ّ
ـأت بضمــر الـــ «هــو» املفتــوح الــذي حيكــي مــن
ألن الــرد ُمتـ ٍّ

خاللــه الشــاعر عــن العــريب الفلســطيني وفــق مــا وقــع عليــه بــره وبصريتــه ،ومــا زاال؛ مــا ينضــوي حتــت مــا
ُي ْعـ َـرف بـــ «وعــي مركــزي يمثــل رؤيــة الكاتــب»ُ .32ت ِّثــل تقن ّيــة كهــذه فضــا ًء شــعر ًّيا يفــرض ديمومــة زمانيــة
ٍ
تتعمــق ،تقتــي يف مرحلــة
جتمــع املشــاهد الثالثــة املتعالقــة ،املحمــول فيهــا داللــة مأســاة َّ
يف عــامل رحــب ،يشــمل ُّ
ٍ
ـارا يتحقــق بــه حلــم الثـ ْـأر.
آتيــة مــا انفجـ ً
ونلحــظ ّ
ـت بشــكل
أن الســارد يف املشــهد الثــاين خياطــب اجليــل الناشــئ يف لغــة إشــارية واضحــة ُمكْتنــزة ،صي َغـ ْ

ُيم ِّكــن املتلقــي مــن أن يعيــش احلالة/األزمــة عــر ضمــر املخاطــب «ذلــك أنــه األداة القــادرة أكثــر مــن غريهــا
عــى التقــاط الذبذبــات ا ُملتو ِّتــرة بــن شــدّ وجـ ْ
ـذب ،وهــو األداة الف ّعالــة يف جتســيد متناقضــات الفكــر والشــعور؛
متناقضــات احلقيقــة الداخليــة واحلقيقــة اخلارجيــة م ًعــا».33

ـر هــذا اخلطــاب ُيــدرك املتلقــي أبعــاد هــذه الصــورة واضحــة القســات ،القائمــة عــى مبــدأ ّ
أن الصغــار
عـ ْ
ِ
أدوات تذهـ ٍ
ـن بــرورة حيــاة آملــة ناهضــة عــى أكتــاف
جوهــر عمليــة التغيــر الواجبــة ،وأداة أساســية مــن

ٍ
ِ
فــر ًدا وجممو ًعــا يف دائــرة واقعيــة تثويريــة؛
غــد ُمنْ َت َظر/مطلــع النهــار ،يم ّثــل زا ًدا ،وو ْع ًيــا ُمْكنًــا بوجــود األنــا ْ
ذلــك ّ
صالحــا عبــد الصبــور «ال يقــوم بتجميــل الواقــع وتزويقــه ،وال يتجاهــل جوانبــه املختلفــة»،34
أن
ً
بــل يتّخــذ مــن الشــعر «وســيلة مهمــة لكشــف املشــاكل والقضايــا االجتامعيــة عــن طريــق حتليــل الواقــع
وفهمــه» ،35بــا حيقــق جمــاوزة ملســألة توصيــف فوتوغــرايف حــريف إىل ال ّت ْبئــر بقيــم إنســانية ال ينبغــي ْ
أن يطــول

ويتلمــس حركتــه ،ويــدرك القــوى ا ُملؤ ّثــرة فيــه؛ مــا يعنــي ْ
أن يكــون
غياهبــا .والشــاعر –هنــا– يــرى الواقــع،
ّ
عــرا عــن «موقــف جتــاه الواقــع لكــي يتجــاوز األدب دور اإلمتــاع والت ّْســلية ،ويقــوم بــدور فاعــل
خطابــه ُم ِّ ً
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ِ
حــدود و ْعــي باملســتقبل اعتــا ًدا عــى فهــم لواقــع
باجتــاه حيــاة أفضــل» 36قائمــة –باألســاس– عــى ترســيم
كائــن .هلــذا يمكــن القــولّ :
يب ّأوال،
إن
صالحــا عبــد الصبــور ر ّكــز عــى قض ّيــة إنســان ّية ُمؤ ِّثــرة آمــن هبــا كعــرو ّ
ً
ٍ
ـر أسـ ٍ
ـلوب ٍّ
ـى وم ْبنــى كمضمــون
وكإنســان ثان ًيــا ،ومــال إىل اســتخدام معجــم لغـ ّ
دال معنـ ً
ـوي واضــح املعــاين ،عـ ْ َ

تارخيــي ُت ْظ ِهــر بــه األنــا الشــاعرة تعا ُل ًقــا إجياب ًّيــا ذا حرك ّيــة عاليــة بــن الــذات واملوضــوع؛ فجــاءت الصــور
ّ
تحركــة ُتــارس ف ْعلهــا ،وتبحــث عــن حـ ّـل ملشــكلتها .قــد كان عنــر الوصــف يف املشــهدين األول
الثــاث ُم ِّ
ٍ
بأمــل يرنــو بجيــل الصغــار إىل
واألخــر ،وعنــر اخلطــاب يف املشــهد الثــاين مصــدر احلرك ّيــة احل ّيــة النابضــة
فجــر حر ّيــة مأمولــة.

ـرض َ
أن مــا شــغل ذهــن الشــاعر صــاح عبــد
بالنظــر يف هــذا اخلطــاب نتبـ ّـن وظيفتــه النّ ْقل ّيــة ،بحيــث ُي ْفـ َ
واضحــا؛ بمعنــى قابــا ْ
الصبــور حينــذاك هــو «النّ ْقــل الف ّعــال للمعلومــات؛ أي جعــل مــا يقولــه (يكتبــه)
ألن
ً

أيضــا» .37يرتتــب عــى هــذا نــزوع الشــاعر إىل إقامــة تفاعــل
يفهمــه اآلخــرون دون عنــاء كبــر ،ودون التبــاس ً
لغــوي مــع املتلقــي؛ ب ْغي ـ َة إحــداث تأثــر يف عقيدتــه الفكريــة آن هضمــه للرســالة ،وتبـ ّـن حمموهلــا.
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ملحق

ُ
ثالث ُص َو ٍر ِم ْن َغزَّة
قصيدة:
()1

ِِ
ِِ
َل ْ ُ
يك يف ُعيونه َو َص ْوته أمل ْ
أحس ُه َسنَ ْه
ألنَّه َّ
اس َتن َْش َق ُه َسنَ ْه
وال َك ُهْ ،
وشا َل ُه يف َق ْلبِ ِه َسنَ ْه
ِ
الس ُ
نون َأ ْز ِمنَ ْه
و َم َّرت ِّ

وأص َب َح ْت آال ُم ُه –يف َصدْ ِر ِه– حقدً ا
ْ
ِ
ْبل أ َم ًل َينْتَظ ُر ا ْل َغدا
()2

غار
يا ُّأيا ِّ
الص ْ
نار
ُعيو ُنكُم َ ْت ِر ُقني بِ ْ

َّهار
ت َْس َأ ُلني أ ْعام ُقها َع ْن َم ْط َل ِع الن ْ
ٍ
يار
َع ْن َع ْو َدة إىل الدِّ ْ
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صغار
أقول ..يا
ْ
لِنَنْتَظِ ْر غدً ا
ْلو
صغار...
ضاع منا ا ْل َغد – يا
َ
ُ
عمرنا ُسدً ى
َ
ضاع ُ
()3

وز ْيتو َن ْه
كان ْ
َت َل ُه ْأر ٌض َ
ودار
َوك َْر َمة ،وساحةْ ،
ِ
ِ
ِ
ِ
السكينَ ْه
َوعنْدَ ما ْأو َف ْت بِه َسفائ ُن ا ْل ُع ُم ِر إىل َشواط ِئ َّ
ب ُه عىل ُذرى الت ْ
َّ
ِّالل
وخط َق ْ َ
ِ
ان
َّتار
ْ
ْطلقت كتائ ُ
ب الت ْ
ِ ِ
الزينَ ْه
تَذو ُد ُه َع ْن ْأرضه ْ َ
ِ
ياج َّ
ف ِس ِ
الش ْو ِك
والص ّب ْار
لكنَّ ُهَ ،خ ْل َ
َّ
ظل واق ًفا بِال ْ
َّ
مالل
َي ْر ُف ُض ْ
الثار
أن َي َ
موت ق ْب َل َي ْو ِم ْ
الثار.
يا ُح ُل َم َي ْو ِم ْ
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