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Abstract. In the poems of Ghazi al-Gosaibi, the theme of the homeland was an obsession in the consciousness of 

the poet's self, and was directed to the signs of belonging, identity and return to the origin/homeland. Da’nii "Let 
Me" is one of those poems that represent the concentration of self within the circle of the homeland/identity, and 

reflect, on its page, the manifestations of the relationship between the self on the one hand and the 

homeland/identity on the other, and relationship goes on gradually until the end of the poem reaches the peak 
where identity ranges between self and homeland. 

The image of this relationship was formed in text through textual means starting from the central threshold of the 

text, the title "Let Me", which, despite its typicality, was able to raise questions that features the relationship 
between self and homeland, through the transformations of discourse, its connotations, intertextuality, image 

illusions, and music waves. The study poses several questions, the most important of which are: What does the 

homeland represent for self? What is the position of self within the circle of homeland? What forms the 
relationship between the self and the homeland? 

 

 

 

 

  



 هـ(1112م/2121جامعة امللك سعود، الرياض ) (،1، ع )(33) ، مجاآلدابجملة 

 

119 

 :تقديم

ضمن قصائد  (2111)القصيبي،  "دعني"تقع قصيدة     

الديوان ألول يوحي عنوان رّبام  .ديوان )قراءة يف وجه لندن(

من حيث  ،وهلة بانجذاب الذات الشاعرة إىل وجه لندن

ورغبتها يف تفحص ذاك الوجه  ومتدهنا... ،معاملها وحضارهتا

موضوعيًّا  فهل جاءت التجربة يف القصيدة معاداًل  .وتفرده

عند  "أفق التوقع"هل اتسقت معاملها مع ولعنوان الديوان؟ 

ين السؤالني ذإلجابة عن هحتاول الدراسة اي الديوان، متلق  

لك سرية الشاعر ذمن خالل النص الشعري، تعّضده يف 

مثل:  لفرتة طويلة، اتية، وال سيام أسفاره خارج وطنهذال

ولكي نتفحص معامل الذات  القاهرة والبحرين بريطانيا ...

نتدبر ذلك من خالل عالقتها  ونربز مكنوناهتا، كان لزاًما أن  

من وصف املكان وصًفا  كان ال بدّ ولذا  ؛باملكان/ الوطن

، ومدى ه العالقةذماهية هقيميًّا وليس جغرافيًّا؛ الستشفاف 

 .إسهام ذلك يف تكوين سامت اهلوية وإبراز مالحمها

 مع ،تدقيق وضع الذات املتلفظةمن  تنطلق الدراسة

خذ بعني االعتبار ما للذات من عالقة بمعطيات مقام األ

يه، وما تستعمله من طرق إخراج التواصل الذي جتد نفسها ف

اخلطاب، وكذلك ما هلا من معارف وآراء ومعتقدات، وما 

، إنام تةتفرتض ما ملخاطبها منها وليست كفاءهتا لسانية بح

. )شارودو، هي تواصلية وخطابية ولسانية يف آن واحد

 (532، ص 2112ومنغنو، 

: املكان/ القيمة، هذه الدراسة عىل ثالثة حماور: أواًل  تأيت

 ثانًيا: موقع الذات، ثالًثا: التشكل الفني.            

 

 أوالً: املكان/ القيمة

ال خيفى ما للمكان من خالل استحضاره، من مكانة 

لك من خالل توظيف ما ذوقيمة فنية يف الشعر العريب، و

يمتلكه من محولة داللية، وشحنات عاطفية، تسهامن يف 

 رية وتلوين املشهد بلون واحد. تناسق الرؤية الشع

املكان يف الشعر العريب، بمراحل وانتقاالت،  توظيفمّر 

فهو يف القصيدة اجلاهلية كان إشارة إىل نمط احلياة املاضية 

التي كان حيفل هبا املكان، فهو عىل الرغم من داللته اإلنسانية 

نه بقي مناسبة للوقوف واالستيقاف ومناسبة للبكاء فإ

ه يف الشعر احلديث والسّيام لدى شعراء اء. لكنّ واالستبك

تّخذ مناسبة لالعتبار من حكم الزمن املدرسة اإلحيائية، كان ي  

ا يف شعر املدرسة الرومانسية يف الشعر وتقلبات الدهر. أمَّ 

ا باألحاسيس واالنفعاالت ا مشحونً العريب، فقد كان مكانً 

الشعر املعارص، يف  اأمَّ  .واألفكار الرومانسية واملشاعر الذاتية

والداخيّل باخلارجّي بشكل  ،فقد امتزج الذايّت باملوضوعّي 

 ( 2111، الربيعي) .واضح

نا تطغى عىل شعر غازي القصيبي مسحة من حزن، لعلّ 

نلتمس السبب يف إثارهتا غربته عن وطنه وكثرة أسفاره، وما 

نتج عن ذلك من إحساسه بالوحدة والوحشة إحساًسا خلق 

 املأساة من خالل جتربته الشعرية:ما يشبه 

 أين رشاعي؟ أين جمذايف؟

 أعرب هذا اخلضم أريد أن  

 .    (62، ص1921)القصيبي، انتظروين يا رفاق الصبا 

املتفحص لتجربة الشاعر ليلفت نظره مدى شغف  إنَّ 

الذات الشاعرة بموطنها األول، وحدهبا عىل استحضار معامل 

هذا  إنني أكاد أزعم أنَّ تلك التجربة ومرتكزاهتا، حتى 

الشغف ختلل األعم األغلب من قصائد الشاعر عىل اختالف 

موجهة ومثرية  "أيقونة"إىل  "الوطن  "أغراضها، ليتحول 

ملراكز اإلبداع لدى الذات الشاعرة. فعىل سبيل املثال يف شعر 

 "الغزل ترص الذات عىل إبراز ما تعانيه من الوحدة يف قصيدة 

 :"ليلة امللتقى

 متر الليايل .. وال نلتقي  

ق    وينضب نبع الصبا الري 

 وأحيا وحيًدا

 وتتكرر هذه الدفقة الشعورية عرب القصيدة نفسها:

 وقلبي الوحيد 

، 1921)القصيبي، يعاين صقيع ليايل الشتاء  ... 

 .(21ص

وربام تتخذ الذات من ذكر املحبوبة هلا أنيًسا ومالًذا، تفر 

 :"اذكريني" إليه من وحشة الغربة، يف

 اذكريني .. فأنا وحدي 

 .(21، ص1921)القصيبي، مع الليل احلزين  

ه مل يعد يرى ذاته إال وحدته حتى إنّ بالشاعر  "أنا" متتزج

فيها ومن خالهلا، فأصبحت جزًءا من شخصيته؛ ولذا 

 :"عندها"وجدناها منتثرة يف كثري من قصائده، من ذلك 
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 أنا وحدي .. أجر عبء حنيني

، 1921)القصيبي، دي .. فشاطريني شجوين أنا وح

 .   (31ص

والدليل عىل هذا االمتزاج وذلك التامهي، وصول الذات 

يف إحدى مراحل التجربة الشعرية إىل نفي اهلوية عن نفسها 

إذا حدث انفصال أو افرتاق، وقد يصل هذا إىل حد الذهول 

 :"لوالك"والشعور باالغرتاب عن الذات يف 

 الغريب   إليك  حنني أحنّ 

كر األهل واملوطنا  إذا ذ 

؟  ما األمسيات 
 حبيبة! لوالك 

؟ بل ما أنا؟!  ، 1921)القصيبي، وما احلب؟ ما الشوق 

 . (33ص

فتنكرس فيها موجة احلزن العاتية،  "دعني"ا قصيدة وأمَّ    

ثالث مرات(،  "عريس"التي اجتاحت شعر القصيبي )تكرار 

ودعني "هناية القصيدة  بصفة هنائية )يف كانت مل ختتف   وإن  

(، وكأن الذات وجدت ضالتها والتقت "أحبَك من كل حزن

بمن حتب بعد طول غياب؛ ولذا وجدنا القصيدة حتمل 

خطاًبا مبارًشا لوطن الشاعر، يأخذ صيغة احلضور املكاين 

، وحيمل بني طياته رغبته يف "كاف اخلطاب"والزماين 

، ونستشعر من االستقرار والتامس الطمأنينة بني جوانحه

خالل نربة القصيدة سكوًنا وإخالًدا من الذات إىل التأمل 

 واسرتجاع القيمة.  

عدّ  البيت األول يف القصيدة من املحددات، بقدر ما  ال ي 

 جاء مثرًيا لذائقة املتلقي وتفاعله مع التجربة:

 أحبَك حتى التوحد يا وطني

 "دالتوّح "ام يف سمت لغة اخلطاب باملراوغة، ال سيّ اتّ 

ا واصطالحيًّا عىل دالالت الذاتوية الذي يدور معجميًّ 

/ 21منظور، ( )"َوَحدَ "واالنعزالية واألنا العالية )مادة 

د انكفاء عىل الذات، واكتفاء هبا، لكن املفارقة (. فالتوّح 19

تتحقق من خالل بنية اخلطاب ذاته، فهو ليس خطاًبا موجًها 

وهو ليس أي  "الوطن"ه إىل إىل الذات املتلفظة، إنام موج

ولذا يتحول ؛ ام يمثل مرجعيَتها ومكاهَنا األولوطن إنّ 

االنكفاء من حميط الذات وعاملها إىل املكان/ الوطن، ويصري 

 تتمحور حوهلا عالقة الذات بالوطن: "أيقونة"التوحد 

 

 مولدي

 مويت                                                                                

 دمعي                                                                                           

فحياة الذات بتفاعالهتا املختلفة، ومكوناهتا من البداية 

املكان/ الوطن ومتعلقاته. ليس املكان  حتى النهاية، ترتد إىل

ام كذلك عنرص الزمان إنّ  ،"ع ريس"فقط مناط السعادة 

ق رؤية ليعمّ  ؛الذي يتداخل معه ويتقاطع "مويت –مولدي "

 الذات ملوطنها.

دَّ قاس   اًم جاء املكان/ الوطن بمثابة املثري/ املركز، وع 

–مظاهر احلياة للذات )املولد مشرتًكا متحورت عنده أهمّ 

ل هذه املظاهر وّ ما بينهام(، وهو البؤرة التي عندها حت  –الوفاة

ليعكس  صاًل إىل شعور السعادة، وجاء ضمري املتكلم متّ 

التصاق الذات بتجربتها وانفرادها بمكاهنا املفضل/ الوطن، 

 دها يف عشقها هلذا املكان.  د حقيقة توّح وليؤكّ 

    

 الذاتثانًيا: موقع 

 بعدما حتددت قيمة الوطن عند الذات، كان لزاًما أن  

ام هذه اجلغرافيا تبحث عن موقعها داخل دائرته الواسعة، وربّ 

ال تقوم عىل ضبط املساحات، وال حتديد االجتاهات، بقدر ما 

ورؤيتها للمكان يف مقابل مكمن  ،تتأسس عىل تارخيية الذات

 العاطفة ونبض الشعور لدهيا.

 ذاتموقع ال

                                        

 الكائن                    املأمول                        

 

 الكائن:-1

ويعرب عن رؤية الذات الواقعية ملوقعها داخل دائرة 

 الوطن:

 ك حتى الثاملة .. أولد فيَك أحبّ 

 وأ دفن فيَك 

 سامؤَك مهدي ..

ميس .. َك ر   وبحر 

 شعريوأنَت قصيدة  

 مساؤَك حربي

 وفجرَك ط ريس ..

 ع ريس
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تيش بطبيعة  عالماتوظَّف الشاعر املكان والزمان 

 وموقعها داخل دائرة الوطن: ،الذات

 وتأّمل سكون/ مساؤك – غزارة/ بحرك –سامؤك/ علو 

 . وهداية نور/ فجرك –

عىل موقع الذات من الوطن  هذه العالمات ال تدّل  إنّ 

 املكان والزمان. ولذا يرى ام تعكس رؤيتها ملعاملفقط، إنّ 

يمكن  "ه أنّ (  Dekeyserm ٬1911٬  p 151)دوكايزر

األوضاع "إثبات البعد الزمني للفضاء من خالل دراسة 

حيث يلعب القرب/ البعد دوًرا حاساًم يف تشكيل  "الذاتية

. فالذات تشكل (36، ص 2119)شكري،  "هذا الزمن

رؤيتها للبعدين الفضائي والزمني من خالل التصاقها 

 بموطنها وعشقها له. 

× وكذلك يرتكز الشاعر عىل الثنائيات املتضادة )سامؤك 

د  ؛(فجرك × مساؤك –بحرك  فضاًء مائًزا للنص،  "وهي تول 

جتتمع عدة عالقات زمانية ومكانية وفعلية بأزمنة خمتلفة،  إذ  

العالقات عىل أكثر من حمور، فتلتقي وتتصادم فتلتقي هذه 

ات الداللة وتتقاطع وتتوازى؛ فتغني النص، وت عدد إمكانيّ 

ل عاملًا من جدل الواقع فيه، فالتضاد الفعيل واالسمي يشكّ 

. (1، ص2119)الديوب، . "والذات يف رصاعها مع احلياة

وقد دلت تلك الثنائيات يف القصيدة عىل اإلحاطة والشمول 

ناحيته وناحية الوطن مًعا )حيث يشمله الوطن بالرعاية من 

حبه لوطنه ليس فيه  واحلب والتفاعل وكذلك هو(، وأنَّ 

 انتقاء وال استثناء.  

الذات موقعها املركزي داخل  ا سبق مل تنَس ممرغم عىل ال

مل خيدم قضايا  هذا الشعر ليس له قيمة إن   دائرة الشعر، لكنّ 

جتاهه؛ ولذا يصل األمر إىل حد الوطن ويعرب عن مشاعرها 

إزالة احلواجز بني دائرة القصيدة من جهة ودائرة الوطن من 

جهة أخرى؛ لتتامهى االثنتان فتصبحا شيًئا واحًدا: )وأنَت 

 قصيدة شعري(.

 

 املأمول-2

ل الوطن  صيغة الطلب الزمني )كن حني ...( أداة بتشكَّ

قق مطالب الذات  للرؤية  ؛ من أمن وأمان ومصدراحليويةحت 

 ومنبع لالرتقاء:

 وكن حني أفزع حضني وأمني

 وكن حني أنظر  عيني وجفني

حبي ومزين  وكن حني أظمأ  س 

 وإذا ما كان التلفظ بصيغة األمر واقع حلينه، فإنَّ 

ت قيد بالظروف  -أي )املأمور هبا(-األحداث الواقعة أمًرا 

الشاعر بالزمن  فلم يكتف   (111، ص 1922)األويس، 

الظرفية، التي  "حني"وإنام أراد تقييده بــ  "كن"يف  املطلق

ربطها بحاالت الذات املرتددة بني هيئاهتا النفسية/ أفزع، 

 أظمأ.   -واملادية واحلسية/ أنظر

تضيق الدائرة لتتامس مع رغبات الذات وطموحاهتا،     

جزًءا ال يتجزأ منها )عيني  -يف بعض األحيان–حتى تصبح 

ذه العالقة، حتى حيدث تبادل بني وجفني(، وتتدرج ه

موقعي الذات/ الوطن )كأنَك أنَت .. كأين(، مع االحتفاظ 

بكينونة الذات وفاعليتها يف احلياة )كأين(؛ ولذا يتحول 

 الوطن إىل مفردة كونية تتفاعل معها الذات الشاعرة:

 كأين إذا ما ضممتَك 

  يومي وأميس
رص   َأه 

 كأين إذا ما لثمتَك 

 ألثم راحة أمي وجبهة إبني

 جييء إذا غبت   وأحضن  جياًل 

د من خالل وقد أسهم الرتاوح بني اخلطاب والتوّح 

إثبات كاف اخلطاب )ضممتَك( وحذفها )أهرص(، 

امهي بني الوطن من جهة و)لثمتَك( وحذفها )ألثم(، يف التّ 

د ذلك ما أفادته  وخمصصات الذات الظرفية، وقد عضَّ

أحضن( من جتدد التفاعل -ألثم-)أهرصاألفعال املضارعة 

 بني الذات وموطنها واستمراريته.      

تعلق ذاتية الشاعر باخلطاب القيمي، الرغم من عىل ه إنَّ 

الذي يدور عىل الوطن وإبراز مفاتنه وفاعليته ألبنائه، 

هذا اخلطاب قد تدرج من اخلاص إىل  فنستطيع الزعم بأنَّ 

العام، ومن الفردي إىل اجلامعي؛ ليتسع أفق الذات فيشمل 

املجتمع واألمة مجيعها، فإذا كانت القصيدة قد ابتدأهتا الذات 

 بالتوحد:

 أحبَك حتى التوحَد .. يا وطني

 فقد جاء يف ختامها: 

 جييء إذا غبت   وأحضن جياًل 

 يطرب  حني يردد  جريس
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 ل الفنييا: التشكثالثً 

تأيت أمهية التشكيل الفني من خالل التنسيق بني معامل 

الرؤية الفنية للشاعر، وبلورهتا يف إطار كيل  يربز خطوطها 

وظالهلا، بحيث ينتظم بنى النص السطحية والعميقة، يف 

 فضاء متكامل.   

خاصيات املرونة والرحابة  التشكيلتتوافر يف مصطلح "

لطبقتني السطحية والعميقة للمصطلح، فهو ال والدينامية يف ا

يتلّبث يف منطقة معينة وحمددة من النص، بل يتمظهر يف كل 

تسهم يف إنتاج  منطقة وزاوية وبطانة وظّل منه يمكنها أن  

حساسية التصوير والتمّثل، ويكون التشكيل عىل هذا 

ه يمّثل )فوق نّّص أو ما بعد نّّص(، أي أنَّ  ااألساس مصطلحً 

ص يف حالة تشّبعه الفني وامتالئه اجلاميل، الغائرة يف فضاء الن

 (2111، عبيد. )"القراءة واملتفّتحة بني يدي التداول

لفتنا يف هذه القصيدة اتكاء الذات عىل تقنيات عدة  

إلقامة عامل مواٍز لرؤاها وما يؤرقها من مشاعر جتاه وطنها، 

عىل ما يشبه ولكي يتحقق هلا االنخراط يف مفرداته ارتكزت 

تسهم يف  ،ةة وإحيائيّ )األيقونات( املشحونة بحموالت دالليّ 

ص: ن أبرزها يف النّ تشكل هذه الرؤى وتلك املشاعر. وكان م  

 العتبات، وإهيامات الصورة.

 

 عتبات النص-1

عّد خطاب  العتبات من  أهم العالمات النصية املعضدة  ي 

نفسه عىل لرؤية الشاعر، واملؤّهلة واملساعدة يف الوقت 

ا باإلضافة إىل أنَّه ذاكتشاف الدالالت الكامنة يف النص، ه

من بني املصطلحات التي تروج يف سوق التداول النقدي، "

 "ج. جينيت"( الذي أفرد له seuilsنجد مصطلح عتبات )

منه خطاًبا موازًيا خلطابه  ه هبذا االسم، جاعاًل سامَّ  كتاًبا كاماًل 

يف ذلك فعل التأويل، وينشطه األصيل )وهو النص(، حيركه 

 ً ، 2112)بلعابد،   "ا شكل معناهفعل القراءة شارًحا ومفرس 

 .(19ص

خطاب العتبات أو النص املوازي يدور عىل  إنَّ     

 النص، حميط تشغل التي –إذا صحَّ التعبري–الالفتات 

الوقفات أو املحطات التي  بمثابة لتكون فضائه؛ مع وتتداخل

 تسهم يف توجيه داللة النص والتأثري يف املتلقي. 

  ، ما ييل:وأبرز هذه العتبات يف هذه القصيدة

 

 "دعني"العنوان  1-1

عدّ  ن أهم وأبرز عتبات النص، فهو أول ما تقع  ي  العنوان م 

ا يمّثل أّول مفاتيحه، واملهاد لكشف عوامله، ذعليه عينه؛ ول

ة للمصاحب عالمة جوهريّ  "ه يف احلقيقة وفك رموزه. إنَّ 

النّص، رغم اختالف النقد يف صياغة وضعه االعتباري، فهو 

تارة جزٌء من النص، أي املتوالية اللسانية األوىل فيه، وهو تارة 

أخرى مكون خارجي، أي العنرص األكثر خارجية ضمن 

، 2111)منرص،  "املصاحبات النصية املؤطرة للعمل

يف استعامالت  "دعني"طردت صيغة الفعل وقد ا.  (11ص

الشعراء قدياًم، وال سّيام كمطالع استهالليّة لألبيات، م شكلة 

من خالل تداوهلا داللة درج عليها الشعراء، وتعارفوا عليها 

هو "ج للشعراء املحدثني. فالنموذج ذحتى صارت متثل النمو

يلتقي املثال الذي يؤّسس لوحدة القول، ويوف ر املهاد الذي 

يل إيل جامع كائن خارج النص  فيه الشاعر ومجهوره، إذ  حي 

 ،(. 12، ص2113)حيزم،  "احلادث

 لك، ما يأيت:ذومن أمثلة        

 ( 216أبو متام )البسيط( )أوس، ص 

 ني ورشَب اهلوى يا شارب الكأسدع  

 

ـ س   يت ه حـايسفإنني للـذي ح 

 (.2/133، 1951بشار بن برد )املنرسح( )برد،  

ـ  ش بلـذهتادعني وسلمى أع 

 

 د  ت  من الكَمـت  أو أم  فَ ساعَ  إن  

 (.  216ابن املعتز )الكامل( )املعتز، ص     

ــوى ــىل اهل ــوم ع ــن يل ــا َم  ي

 

ــــديم   ــــذا داء ق ــــي ف  دعن

الذي درج الشعراء  "دعني"العنوان  أنَّ الرغم من  عىل 

يتسم بقوة الطلب وجديته وقوامه صدق  اعىل استعامله خطابً 

 املحبوبة واالنرصاف إليها واالقتصار عليها، فإنَّ لزوم 

َف اخلطاب يف ل الداللة؛ فيوظّ حيو   الشاعر قد استطاع أن  

ليعكس وَلَعه  ؛اإلحلاح عىل رغبته يف اخل ل و  بمعشوقه/ وطنه

 بالعيش يف ظالل ه  عىل اختالف أحواله. 

+ الفاعل مسترت "دع  "تتكون بنية العنوان من: فعل األمر 

ام جاء العنوان . ربّ "ياء املتكلم"+ املفعول به "أنت"تقديره 

ليفيد رغبة الذات يف حترر  ؛دون حتديد الفاعل املخاطب

مشاعره مطلًقا دون قيود، ويف إطالق العنان لتعبريه ليحلق يف 

قد أسهم يف  "دعني"تكرار صيغة العنوان  سامء اإلبداع. لكن  
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الوطن، وذلك من  تقييد هذا املطلق، وحتديد املخاطب/

خالل السياق، لتتحول الصيغة من خطاب املطلق إىل خماطب 

ذلك قد أسهم يف إبراز منزلة امل خاَطب  بعينه، وال شك أنَّ 

ا تطلب حترر مشاعرها بشكل مطلق لدى الذات، وكأهنَّ 

 .    لتقيدها وتقرصها لدى حمبوهبا األوحد/ الوطن

 

 عبارات املقاطع  1-2

ة تتصدر مشاهد النص، وتتمحور وهي عبارات مركزي

حوهلا مكونات التجربة، يف سلسلة تتابعية يسلم أحدها 

لآلخر. ويف القصيدة أربٌع من هذه العبارات، وهي بالرتتيب 

 كاآليت:

 أحبَك حتى/ التوحَد .. يا وطني -

 أحبَك حتى/ الثاملَة .. أولد  فيَك  -

 فدعني أحبَك من كل/ أوجاع روحي -

 من كل/ حزينفدعني أحبَك  -

ل عليها وتأيت بمثابة مفاتيح للتجربة، واسرتاحات يعوّ    

ا الشاعر يف تكثيف مسارهبا ومنعرجاهتا. وأزعم أهنَّ 

تصديرات لكن ليست منفصمة عن صلب النص وكيانه، 

كأحد األجناس اخلطابية للمصاحب "فالتصدير يتقدم 

النّص، التي تنبثق من قلب مشهد االستشهاد؛ لتتبادل 

إلضاءة مع النص، بكيفية تتجاوب مع أفق ومقصدية مرسل ا

 (.331، ص2111)منرص،  "التصدير ومؤوله

ونلحظ توازًيا بني العبارتني األوىل والثانية، يف اإلفصاح 

 تأيتَ  عن مشاعر الذات جتاه الوطن، ولذا كان بدهيًّا أن  

تفاصيل التجربة املندرجة حتت هاتني العبارتني يف سياق 

 ات لسوق عالمات هذا احلب:حجاج الذ

 وأنَت رجائي .. ويأيس -

 وبدري أنَت .. وشميس

 نخيلَك يغسل بالطل رأيس

 ورملَك .. نقيل وكأيس

 وأدفن فيَك 

 سامؤَك مهدي ..

ميس ..  وبحرَك ر 

 

بني الذات املتلفظة وذات  التوّحدوذلك عن طريق 

الوطن، من خالل لعبة الضامئر والتبادل والتبديل بني 

التبادل بني ضمري املخاطب املنفصل  فتارة يتمّ  بعضها،

يف مقابل الضمري املتكلم املتصل، مع تبادل املواقع كام  "أنت"

يف البيت الثاين )املجموعة األوىل(، وتارة بني كاف اخلطاب 

املتصلة يف مقابل ياء املتكلم يف الثالث والرابع، والثاين 

لضمري والثالث )املجموعة الثانية( مع تبادل املواقع وتغري ا

كام يف األول )املجموعة الثانية(، وذلك يتضح يف الشكل 

 التايل: 

 أنت             بدري                                                    

 رجائي                   أنت                                                   

                                                                 

 

           

 

 

 مهدي                                                    سامؤك                  

 فيك                                               أ دفن                    

 هذا التوازي الذي أقامه الشاعر بني عباريت املقطعني إنَّ 

وبني  ، بني الذات الشاعرةومكوناهتام، قد عكس تداخاًل 

هويتها االنتامئية وبني الوطن األم من جهة، وبني رغبات 

 الذات اخلاصة ومصلحة الوطن العامة من جهة أخرى.

وكذلك نلحظ توازًيا بني العبارتني الثالثة والرابعة من    

 والترصيح بحقيقة ،"دعني"حيث استخدام وحدة العنوان 

باإلضافة إىل التنفيس الذايت الشعوري من  "أحبَك "املشاعر 

 "من كل حزين"، "من كل أوجاع روحي "خالل هذا احلب 

ة، فيتجسد لتضيف الذات إىل داللة الوطن املكانية داللة نفسيّ 

من  ح له بمشاعره، وقناة يبّث الوطن صديًقا أو رفيًقا يرّص 

ة اللة املكانيّ ات الدخالهلا مهومه وشجونه، وتتجاوز الذّ 

ليصري مالًذا وملجًأ  ؛وممارسة احلياة ،للعيش ازً للوطن حي  

 للتصالح مع النفس واحلياة واملجتمع.  

 

 التنقيط  1-3

تأيت النقاط يف النّص الشعري ومساحات البياض، بمثابة 

الفجوات املومهة بالفراغ الداليل، بينام هي يف احلقيقة، تأيت من 
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داللية، تعضد الدالالت األخرى جهة مشحونة بطاقات 

املستوحاة من مساحات السواد، وهي يف الوقت نفسه ت عد 

ن  
ًزا للمتلقي للمشاركة يف بناء النّص، باقرتاح الداللة، وم  ف  حم 

 ّثمَّ سد تلك الفجوات.

جتارب الشعر العريب احلديث مع  ليس خيفى أنَّ " 

ر يف لبنان، الرومنطيقيني وأعالم الشعر احلر وحركة جملة شع

جتارب قد استلهمت نصوص الغربيني واستندت إىل تفكري 

 هلذا فإنَّ  ؛أعالم الشعرعندهم يف مسائل الكتابة والتحديث

البناء عىل الصمت وختصيص مساحات البياض يف تشكيل 

م خطى السابقني من الشعراء الغربيني إىل  القصيدة قد ترسَّ

)اجلوه،  "النصوص ابتداع هذه التقنية وهذا النحو يف متثيل

(. وقد لفتنا يف القصيدة وجود فراغات يف مناطق 11ص

متعددة لكنها حمددة، فهي تأيت يف سياق املقاطع التي تثبت 

مدى  فيها الذات مدى والئها ملوطنها؛ فاملقطع األول )إىل أّي 

 يصل حب الذات لوطنه؟(:

 وأنت رجائي .. ويأيس

 وبدري أنَت .. وشميس

 كأيسورملك .. ن قيل و

من الذات جتاه الوطن،  يأيت الصمت ليطيل مساحة احلّب 

وهو يشء من االستحضار واالندماج والتلبس هبذه التجربة، 

قت الذات الشاعرة إىل معايشتها من جهة، التي طاملا تشوّ 

ليتخيل أبعاد  ؛فسح املجال خليال املتلقيومن جهة أخرى ي  

 هذا احلب وماهيته.     

ن يقع مكان الذات ضمن دائرة واملقطع الثاين )أي

 الوطن؟(:

 

 ك حتى الثاملة .. أولد فيكأحبّ      

 وأ دفن  فيك

 سامؤك مهدي ..     

َك رميس ..        وبحر 

 وأنت قصيدة شعري ..     

 مساؤك حربي    

َك طريس ..          وفجر 

يسهم البياض يف هذا املقطع يف إثارة التساؤالت عن 

يقلب املوازين الكونية، وخيالف الذي  ماهية هذا احلب

 احلدود املنطقية. 

 ثم يأيت املقطع الثالث )البوح الذايت(:

 روحي ن كل أوجاع  ني أحبك م  فدع  

 وغصة قلبي .. وحرقة نفيس ..

 بي ومزينح  حني أظمأ  .. س   ن  وك  

يشكل الصمت يف املقطع أنات وآهات تطلقها الذات بني 

ولذا ناسب ذلك  ؛نفيسخطني متوازيني: غصة قلبي/ حرقة 

هذه األوجاع من  خطاب  الوطن لطلب اخلالص من كّل 

 إنَّ  "خالل التوازي يف املعنى والرتادف بني سحبي/ مزين. 

إفراغ السطور من عالمات الكالم ومن قراءة التلفظ ليس 

وإنام هو حامل موقف من أحوال  ،دليل اختيار تقني للصمت

عالمة مكابدة ألوضاع يبدو الذات الفردية واألنا اجلامعية، و

)اجلوه،  "الكالم فيها أحياًنا عاجًزا عن إبالغ الصوت

 (.     11ص

حتى تصل الذات إىل ذروة هذا احلب والتفاين يف الوطن 

حماء اهلوية لتصبح هي والوطن  شيًئا إيف هناية القصيدة، حيث 

 واحًدا:

 كأنك أنت .. كأين!

 كأين إذا ما ضممتَك ..

 وأميس ..أهرص يومي 

 كأين إذا ما لثمتَك ..

 ألثم  راحة أمي .. وجبهة إبني ..

مثَّل الصمت تكبرًيا حلجم املخاَطب/ الوطن، ويف املقابل 

 –استصغاًرا للذات الفردية وملفردات عاملها اخلاص/ يومي 

 جهة من الوطن بني التعادل إقامة يف نلتمسه والدليل أميس،

 ابني.   -يأم/ أخرى جهة من املفردات هذه أفضل وبني

مداخلة الصمت للكالم، وإدراج سطور  واملتحصل أنَّ  "

بيضاء يف سطور مألى بالعالمات قد أضفى عىل القصيدة 

ها شبيهة باللوحة التي تترصف يف  تشكياًل  جديًدا، صريَّ

لعبة  نشري إىل أنَّ  األشكال واملساحات واأللوان. بقي أن  

ظفت  الكالم والصمت واملراوحة بني االمتالء واخلواء، قد و 

الستبطان ذات املتكلم يف القصيدة، ولتمعنه يف أوضاع احلياة 

 (.   3)اجلوه، ص "التي تتكشف حينًا وحتتجب أحياًنا
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 إهيامات الصورة-2

ا إعادة تشكيل تكمن أمهية الصورة الشعرية يف أهنَّ 

خالل اللغة وتفجري طاقاهتا  للمفردات الكونية، وذلك من

طاقة ابتكار  "ه اإلحيائية، وإذا ما كانت تقوم عىل اخليال فإنَّ 

لألشكال والصور طاقة جتديد ال تتجىل أبعاد الباطن إال هبا، 

ه ضوء الشاعر إىل العوامل اخلفية، وهو ما يفجر طاقاته إنَّ 

الكامنة، وهلذا يتجاوز اجلانب القاعدي املقنن يف احلياة 

تطبع  "دعني"(. ويف قصيدة 221)أدونيس، ص "الكتابةو

د معامل الصورة ليتمثل تفعيل الذات لوظيفتها عرب ثيمة التوّح 

 عدة )أيقونات( كام يتضح من الشكل اآليت:

 معامل الصورة                         

        

 

                                                

 الصورة/ اهلوية صية      تشكل عامل الذات    خلق املفارقة الن

 

 خلق املفارقة النصية 2-1

ا ما ذتدور املفارقة حول خمالفة املنطق والتوقعات، وإ

كانت ترتكز عىل الصورة التي تقوم عىل اخليال، فال شك أنَّ 

هنية ذلك يسهم يف خلق الداللة من خالل عقد مقارنات ذ

املفارقة إىل األسلوب يشري مفهوم "لك ذوشعورية. وك

البالغي الذي يكون فيه املعنى اخلفي يف تضاد حار مع املعنى 

ما حتتاج املفارقة وخاصة مفارقة املوقف أو  االظاهري. وكثريً 

السياق، إىل كّد ذهن، وتأمل عميق للوصول إىل التعارض، 

وكشف دالالت التعارض بني املعنى الظاهر واملعنى اخلفي 

للمفارقة  النص وفضاءاته البعيدة، كام أنّ الغائص يف أعامق 

وظيفة مهمة يف األدب بشكل عام والشعر بشكل خاص، 

فهي يف الشعر تتجاوز الفطنة وشد االنتباه، إىل خلق التوتر 

)جاب اهلل،  "الداليل يف القصيدة عرب التضاد يف األشياء

(. وقد أسهمت بنية الصورة يف القصيدة يف 1، فقرة 2111

وما متخض عنها من ثنائيات متضادة  ،فارقةخلق هذه امل

والسبب يف ذلك هو فلسفة الذات ومنهجها يف إنشاء اخلطاب 

الذي يقوم عىل التداعي؛ فالصورة تأيت عىل شكل سلسلة 

 رأسها البيت الثاين يف املقطع األول: متصلة احللقات

ريس  مولدي فيك ع 

تلك هي البداية، فمولد الذات يف موطنها = عرسها، 

وهكذا لتتواىل حلقات هذه السلسلة من الثنائيات املتضادة: 

 – يأيس أنت= رجائي أنت – عريس= دمعي –مويت= عريس 

 شميس= أنت بدري

 رملك نقيل= رملك كأيس

وبالتايل يرتتب عىل ذلك بلوغ الذات غاية احلب للوطن 

 يف املقطع الثاين، الذي يأيت مرتًعا خصًبا للمتضادات:

/ بحرك – مهدي/ سامؤك –فيك  أولد فيك/ وأدفن

  قصيدة/ أنت – رميس

وبعد حجاج  الذات  لوضع مربرات حبها لوطنها 

ومالبساته أمام املتلقي، تفرتض الذات  وجود ما حيول دون 

 هذا احلب؛ ولذا ترتفع نربة اخلطاب: 

 قلبي        أوجاعمن كل  أحبكفدعني 

؟! وكيف تكون كيف تصبح األوجاع مصدًرا للحّب  

ا عهدناها نتيجة مرتتبة عليه كنَّ  سبًبا يف اشتعال جذوته؟! وإن  

تدلل طرف  –يف بعض األحوال، مثل: الفراق بني املحبني 

...-عىل آخر أو متنعه  وجود بعض العوائق يف طريق املحبني 

ولذا يأيت اخلطاب يف بقية املقطع منطقيًّا حني تطلب 

 د واالرتواء:الذات صريورَة الوطن منبًعا لألمن واإلرشا

 حضني وأمني أفزعوكن حني 

 عيني وجفني أنظروكن حني 

 سحبي ومزين أظمأوكن حني 

ة، الذات تروم من خالل إنشاء هذه املفارقات النصيّ  إنَّ 

ا ال ، وأهنَّ "املواطنة"إحداث خلخلة لرؤية املتلقي ملفهوم 

ة، قوامها تتحقق إال برشوط معينة، ومن خالل رغبات فرديّ 

ه قيمة غري عة  والرخاء، فرؤيتها حلب الوطن أنَّ الدّ طلب حتقق 

 مرشوطة وغري مقيدة بظرف.   

                       

 تشكيل عامل الذات 2-2

كيف تقيم الذات عاملها من خالل تلك املفارقات؟ بل 

س رؤى ثابتة جتاه املكان/ الوطن؟  قد نلتمس كيف تؤّس 

خيال، فهي ترى الذات لل اإلجابة عىل ذلك من خالل رؤية

)السلطاين،  "يقوض العامل القائم وهيدم العادي واملألوف"ه أنّ 

 (.9، ص2112
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العالقات التي تقيمها الذات مع مفردات الكون  إنَّ 

فهي  ومن  َثمَّ والطبيعة ليست بالرضورة منطقية يف حد ذاهتا، 

عند حدود القواعد اللغوية املجردة أو املسلامت ال تقف 

البالغية، إنام تتجاوز ذلك لتشكل عاملها اخلاص الذي ينتسب 

 من أن   فبداًل إليها وحدها. وهذا ما نراه جليًّا يف املقطع الثاين؛ 

والقصيدة أداة إلبراز  ،والبحر عطاء ،تكون السامء غطاء

الذات جتعل السامء مكانة الوطن والفجر بزوًغا لألمل، إذا ب

 والفجر صحيفة.  ،والوطن قصيدة ،والبحر قرًبا ،فراًشا

يف كونه  يف ال مرجعيته، أي   "املجاز تكمن شعريته  إنَّ 

ه بداية دائمة، وال مايض له، وهو بوصفه طاقة ابتكاًرا، كأنَّ 

د الفكر واللغة، د اإلنسان، فيام جيدّ لتوليد لألسئلة، جيدّ 

ه حركة نفي للموجود الراهن، بحًثا عن نَّ والعالقة باألشياء. إ

الذات تبحث عن  (. وكأنَّ 111)أدونيس، ص "وجود آخر

 عاشته من اغرتاب، وتلتمسه من خالل الكلامت بديل عامَّ 

التي يتشكل منها عاملها اجلديد، وذلك واضح من بداية 

 القصيدة إىل هنايتها.

 

 الصورة/ اهلوية 2-3

خالل مفردات الوطن، نتج عن تشكيل عامل الذات من 

بلغ التفاعل بني العاملََني  ذروته: عامل الذات/ عامل الوطن  ن  أَ 

 )اهلوية(، حتى حتقق التامهي بينهام:

 كأنَك أنت .. كأين

ه طال كل ما يتعلق بالذات ه ليس ذوباًنا، فإنَّ ورغم أنَّ 

 :الوطن شباب – األبناء – اجلذور –ومفرداهتا: الزمان 

 ضممتَك .. إذا ما كأيّن 

 أهرص  يومي وأميس ..

  إذا لثمتَك ..كأيّن 

 ألثم  راحة أمي .. وجبهَة إبني

 جييء  إذا غبت  .. وأحضن  جياًل 

ة بحسب املقول الثقايف السائد، كينونة مغلقة، اهلويّ "

وليس اآلخر موجوًدا بالنسبة إليها، إال بقدر ما يتخىل عن 

 تسافر الذات يف ينصهر يف إنيتها ...ال-هويته ويتحول إليها

اجتاه كينونتها العميقة إال بقدر ما تسافر الذات يف اجتاه 

كينونتها العميقة إال بقدر ما تسافر يف اجتاه اآلخر وكينونته 

 "العميقة، ففي اآلخر جتد الذات حضورها األكمل

 (.166)أدونيس، ص

الذات يف القصيدة مل تعد تشعر بنفسها إال من خالل  إنَّ 

ن، وقد أسهم يف ذلك ما أحدثه الرتادف اآلخر/ الوط

 والتشاكل بني الوحدات:

 ألثم/ لثمتك –)املعنى( ضممتك/ أهرص 

 أحضن   – ألثم   –)الصيغة( أهرص  

 لثمتك –ضممتك 

 أميس -يومي 

 إبني -أمي 

الصورة يف هذا املقطع ليست ممهدًة وال مؤديًة إىل  إنَّ 

إحداث هذه الكينونة، وتلبس الذات هبويتها، بقدر ما أتت 

لتتحول إىل معرب تسافر  ؛متامشية ومتسقة معه زمنيًّا وحركيًّا

 من خالله الذات نحو هويتها املنشودة.

تشابك العالقة بني كل من: الذات،  إنَّ وبعد  ... ف

ة، إىل حد بلوغ الذروة يف االنسجام ويّ والوطن، واهل

جتربة الشاعر يف قصيدة  نزعم بأنَّ  واالنصهار، ليتيح لنا أن  

ا لعنوان الديوان )قراءة يف موضوعيًّ  جاءت معاداًل  "دعني"

وجه لندن(، فقد عكست محيمية العالقة بني الذات ووطنه 

 مَّ ن ثَ إغراء خارج إطاره أو انبهار. وم   واستغنائه به عن أّي 

التجربة يف القصيدة تكون بذلك قد خالفت أفق التوقع  فإنَّ 

ي الديوان، الذي يوحي له عنوان الديوان ألول لدى متلقّ 

وهلة بمدى إعجاب الذات بلندن لدرجة االندهاش، وألفتها 

 وقد انتهت الدراسة إىل النتائج اآلتية: للغربة واالغرتاب.

دَّ قاساًم جاء املكان/ الوطن بمثابة املثري/ ا - ملركز، وع 

 –مشرتًكا متحورت عنده أهم مظاهر احلياة للذات )املولد 

 (.     بينهام ما – الوفاة

وصل األمر يف هذه العالقة إىل حد إزالة احلواجز بني  -

دائرة القصيدة من جهة ودائرة الوطن من جهة أخرى؛ 

 ليتحقق التامهي بينهام ليصبحا شيًئا واحًدا.

لق ذاتية الشاعر باخلطاب القيمي، الذي بالرغم من تع -

هذا  يدور عىل الوطن وفاعليته ألبنائه، فنستطيع الزعم بأنَّ 

ج من اخلاص إىل العام، ومن الفردي إىل اخلطاب قد تدرَّ 

 اجلامعي.
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لت العالقة بني الذات والوطن من خالل أدوات تشكَّ  -

 فنية عدة، أمهها:

 العتبات:  -1

 نموذجية العنوان. -أ

 مركزية العبارات املقطعية، واشتغال التوازي بينها. -ب

 توظيف تقنية الصمت من خالل )التنقيط(.  -ج

متثل تفعيل الذات الشاعرة لوظيفة الصورة ومعاملها  -2

تشكيل عامل  -عرب عدة )أيقونات(: خلق املفارقة النصية

 الصورة/ اهلوية. -الذات

معاداًل  جاءت "دعني"جاءت جتربة الشاعر يف قصيدة  -

 موضوعيًّا لعنوان الديوان )قراءة يف وجه لندن(.

ضمن  بوقوعهاخالفت القصيدة أفق توقعات املتلقي  -

 نصوص ديوان )قراءة يف وجه لندن(. 

 

 القصيدة ملحق

  َدعنـــــــــي

~*~ 
 أحبَُّك حّتى التوّحد  .. يا وطني

ريس   مولدي فيَك ع 

 ومويَت عريس

 ودمعي ، إذا ما رأيتَك ، عريس 

 وأنت رجــــائي .. ويــــــأسـي 

 وبــــــدرَي أنَت .. وشمســـــي

 نخيـــــــل َك يغسل  بالطل  رأيس 

 ورملَك .. ن قيل وكـــأيس 

 أحبَك حتى الثمـــــالة  .. أولد  فيَك 

 وأ دفن  فيـــــَك 

  .. سامؤَك مهدي

َك رميس  .. وبحر 

 .. عريوأنت قصيدة  ش

 مســـاؤَك حربي 

ك طريس  .. وفجر 

 فدعني أحبَك من كل  أوجاع  روحي

رقـــــة  نفســـي  قلبي .. وح 
 .. وغّصة 

 وكن ، حنَي أفزع  ، حضني وأمني 

 وكن حنَي أنظر  ، عينـــــي وجفني 

 وكن ، حني أظمأ  .. سحبي ومزين 

 ! كــــأنَك أنت .. كأيّن 

 ..  إذا ما ضممتَك كأين  

 .. أهرص  يومي وأميس

  ..  إذا ما لثمتَك كأين  

 .. ألثم  راحَة أمي .. وجبهَة إبني

  .. وأحضَن جياًل جييء  إذا غبت  

 .. يطرب  حني يردد  جريس

 فدعني أحبَُّك من كل حزين 

 ودعنَي .. دعنَي .. دعنَي .. دعني

 

 قائمة املصادر واملراجع

صوفية أدونيس، عيل أمحد سعيد إسرب، )د. ت(. ال

 والسوريالية )املجلد الثالث(. دار الساقي.

(. أساليب الطلب عند 1922األويس، قيس إسامعيل. )

النحويني والبالغيني. بغداد، العراق، جامعة بغداد،  بيت 

 .احلكمة

(. ديوان بشار بن برد برشح حممد 1951ابن برد، بشار، )

والرتمجة الطاهر ابن عاشور. القاهرة: مطبعة جلنة التأليف 

 والنرش.

(. عتبات )جريار جينيت من 2112بلعابد، عبد احلق، )

النص إىل املناص( )املجلد األوىل(. اجلزائر: منشورات 

 الدار العربية للعلوم نارشون. -االختالف 

ديوان أيب متام برشح أبو متام، حبيب بن أوس. )د. ت(، 

ثة(. )املجلد الثال اخلطيب التربيزي )ت/ حممد عبده عزام(

 القاهرة: دار املعارف.

مجالية (. 2111أكتوبر،  6) ،جاب اهلل، أسامة عبد العزيز

تم  https://www.diwanalarab.com. املفارقة النصية

 االسرتداد من ديوان العرب.

)د. ت(. سيميائية البياض والصمت يف  ،اجلوه، أمحد

السيمياء "امللتقى الدويل اخلامس الشعر العريب احلديث. 

 ."والنص األديب

جملة موارد. عدد  .(2113) ،حيزم، أمحد، حدث االتباع

(. تونس. منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 2)

 بسوسة.

https://www.diwanalarab.com/
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تطّور داللة  .(2111)خريف  ،الربيعي، نجود هاشم

(، م، 6كان يف الّشعر العريّب احلديث، العدد )امل

https://www.oudnad.net/spip.php?article1876 تم .

 االسرتداد من عود الند. 

(. 2112)أيلول  ،السلطاين، طالب خليف جاسم

وجزة الصورة الشعرية عند الشاعر أدونيس دراسة م

 .بابل -جملة كلية الرتبية األساسية واستنتاجات. 

معجم  (.2112) ،شارودو، باتريك. ومنغنو، دومينيك

املهريي، عبد القادر، وصمود، محادي، مجة حتليل اخلطاب. تر

 تونس. دار سيناترا. املركز الوطني للرتمجة.

يف معرفة اخلطاب الشعري (. 2119شكري، إسامعيل. )

(. الدار البيضاء، املغرب: 1)مج  الغة اجلهةداللة الزمان وب

 دار توبقال للنرش.

 ًحامصطل "التشكيل"(. 2111) ،عبيد، حممد صابر

. تم االسرتداد من ستار https://www.startimes.com. اأدبيًّ 

 تايمز.

 (.2111) ،عبد الرمحني القصيبي،غاز

 ttp://azaheer.org/vb/archive/index.php/t-

14712.html.تم االسرتداد من أزاهري األدبية. 

املجموعة (. 1921القصيبي، غازي عبد الرمحن. )

 البحرين: دار املسرية للطباعة والنرش. الشعرية الكاملة.

بريوت:  ،ديوان ابن املعتز .)د. ت(، املعتز باهلل، عبد اهلل

 مطبعة اإلقبال.

اخلطاب املوازي للقصيدة العربية (. 2111منرص، نبيل. )

 .. الدار البيضاء: دار توبقال للنرشاحلديثة
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