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:البحثملخص
یــدرس هــذا البحــث القصــیدة القصــیرة عنــد الشــاعر التونســي منصــف المزغنــي مــن خــالل 

أبــرز المظــاهر الفنیــة التــي صــنعت شــعریة تلــك القصــیدة الممّیــزة فــي تجربــة الشــاعر. الكشــف عــن

وقد مهـدنا لـذلك الغـرض بتوطئـة بّینـا فیهـا مفـاهیم البحـث لكـل مـن مصـطلحي الشـعریة، والقصـیدة 

القصـــیرة، ومـــن خـــالل االســـتعانة أیضـــًا بعـــدد مـــن المصـــادر التـــي قاربـــت المصـــطلحین. ومـــن ثـــمَّ 

شعریة القصیدة القصیرة عند الشاعر، وعلى النحو اآلتي:عرضنا أبرز مظاهر

النتیجة، ب. العنوان المبهم. ج. العنوان والمفارقة الجناسیة).-تنكیر العنوان: (أ. العنوان.١

المفارقة الكنائیة..٢

المفارقة الطباقیة..٣

السؤال المشاكس..٤

النزعة السردیة..٥

. ٣. التشــــكیل العمــــودي ٢المتمــــوج . التشــــكیل١التشــــكیل البصــــري: (أ. التشــــكیل الســــطري: .٦

. التقطیع الكتابي).٤التنقیط 

الصورة.–القصیدة .٧

علمًا أن منهج تحلیل النصوص في البحث ینطلق من بنیة النصوص نفسها، مع 

عالمات بعض النصوص من إحاالت إلیهاالستعانة أحیانًا بإضاءات خارجیة ووفقًا لما تشیر 

داللیة على مراجع خارجیة.

Poetics of short poem of
Munsif Al-Mazghani
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Abstract:
This research studies short poem of the Tunisian poet, Munsif Al-

Mazghani through uncovering the most prominent artistic aspects that
made the poetics of that distinctive poem in the poet’s experience.
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The research was prefaced with the explanation of the conceots of
poetcs and short poem in the research, and the displaying of the most
prominent aspects of the poetics of short poem poet as follows:

1. The Indefiniteness of title.
2. Metonymic Irony.
3. Antonymous Irony.
4. Naughty Question.
5. Narrative Tendency.
6. Visual composition.
7. Punctation-picture.

:توطئـة
:. مفھوم البحث لمصطلح الشعریة١

القصیدة القصیرة عند المزغنـي منجـز شـعري متمیـز تحقـق بفضـل مجموعـة مـن المظـاهر

والقوانین الفنیة التي صنعت شعریة هذه القصـیدة، وهـذه القـوانین غیـر عادیـة، ألن الشـعریة أصـًال 

هــي ((انتهــاك لقــوانین العــادة، ینــتج عنــه تحویــل اللغــة مــن كونهــا انعكاســًا للعــالم أو تعبیــرًا عنــه أو 

بمــا فیــه مــن )١(أن تكــون هــي نفســها عالمــًا آخــر، وربمــا بــدیًال عــن ذلــك العــالم)) إلــىموقفــًا منــه، 

قــوانین التعبیــر العــادي غیــر الشــعري، ومــن ثــمَّ فــإن البحــث عــن شــعریة القصــیدة یســتدعي فحــص 

یلحظه القارئ من خروج الكتابة النص ذاته، ألن الشعریة بتعبیر آخر هي ((كشف لساني لكل ما

جملـة عن مألوف الكالم، ودخولها في نص مستقل بنفسه، هـو نـص الكتابـة. ویكـون مرجعهـا فیـه 

ــًا، وداللــة ویصــیر نظمــه وبنــاه ، أي تلــك التــي یكــّون المكتــوب فیهــا صــوته الخــاص نطقــًا وتركیب

 أن. وثمـة مفـاهیم متعـددة أخـرى للشـعریة، نـرى )٢(، والتصریح ایحاًء، والمباشـرة رمـزًا))إشارةالخبر 

هـذا البعـد (هو مفهوم االنزیـاح، وهـو یعنـي البعـد عـن مطابقـة القـول للموجـودات، مثـل(من أهمها 

له انماطـه االسـلوبیة، التـي تتحـدد كأنمـاط غیـر مباشـرة. هـذه األنمـاط تسـتعین بتقنیـات لغویـة عـدة 

مثل: االستعارة، والتشبیه واإلیحاء والتخییل إلخ.. وغیر ذلك مما یدخل في عالم المعاني والمجـاز 

.)٣(والبالغة))

برز المظـاهر والقـوانین التـي وفي ضوء ما تقدم، فإن هذا البحث یسعى الى الكشف عن أ

شكلت البنیة الشعریة للقصیدة القصیرة عند المزغني في دیوانـه (حّبـات) الـذي یمثـل منعطفـًا مهمـًا 

في تجربة المزغني، التي مرَّت بمرحلتین األولى ((وهي مرحلة القصائد المطولـة ذات االهتمامـات 

السـردي لمسـتویات فنیـة متعـددة، والثانیـة السیاسیة واالجتماعیة والقومیة، وذات التوظیف الشـعري 

بــــدأت مــــع (حبــــات) ومــــاتزال مســــتمرة، وهــــي مرحلــــة القصــــائد القصــــیرة ذات الضــــربات المباغتــــة 

، ولعل )٤(والخاطفة، وذات الكثافة اإلیحائیة الشدیدة، وذات االستیعاب المختزل للسردي الشعري))

له محلیًا وعربیًا.هذه المرحلة هي التي صنعت فرادة منجزه الشعري وسط جی
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:-إشكالیة المصطلح-. القصیدة القصیرة ٢
ثیــرة للعدیــد مــن اإلشــكالیات لــدى ممصــطلح القصــیدة القصــیرة مــن المصــطلحات النقدیــة ال

الدارســین، ومــن أجــل المســاهمة فــي مقاربــة مفهومــه فــي هــذا البحــث، فإننــا فــي البــدء الننظــر إلــى 

تفعیلــة مــن زاویــة النقــد العربــي القــدیم ومفهومــه التقلیــدي القصــیدة القصــیرة المكتوبــة علــى إیقــاع ال

األدنـى واألقصـر لمـا یمكـن اعتبـاره الحـد -كمـا هـو معـروف–حـدد عروضـیًا الذي لداللة القصر، 

قصیدة بما الیقل عن سبعة او عشرة أبیات.

مفهوم القصیدة الحدیثة الیوم معنیین، وربمـا همـا یتحققـان فـي القصـیدة القصـیرة أكثـرلإن 

من سـواها مـن األشـكال األخـرى للقصـیدة الحدیثـة الحـرة. المعنـى األول ((هـو اللغـة عنـدما تصـبح 

، أمــا المعنــى الثــاني ((فهــو )٥(هــدفًا فنیــًا محــدودًا، ولیســت مجــرد وســیلة للتواصــل تحتــرق بانتهائــه))

ف. بحیث یتم االقتصاد أي أن اللغة التي تنتظم في قصیدة البد أن تتَّسم بالقصر والتركیز والتكثی

، وسبب ذلك كله ((أن مفهوم القصیدة قد تغّیر، )٦(وحضورًا بفعالیة كبیرة))اً تشغیل عناصرها غیاب

فلم تعد عمًال إضـافیًا لإلنسـان یزجـي بـه أوقـات فراغـه أو یمـارس فیـه هوایتـه، وٕانمـا صـارت عمـًال 

یــدًا للوجــود اإلنســاني، صــمیمیًا شــاقًا، یحتشــد لــه الشــاعر بكــل كیانــه، صــارت القصــیدة تشــكیًال جد

.)٧(ومزیجًا مركبًا ومعقدًا من آفاق هذا الوجود المختلفة))

والقصــیدة القصــیرة أحــد أهــم األشــكال الشــعریة الحــرة التــي تســتجیب بمرونــة لتحقیــق ذلــك 

المفهــوم مــن خــالل جدّیـــة بنائهــا الممّیــز الـــذي یجنبهــا الوقــوع فــي العیـــوب الســابقة، وذلــك بفضـــل 

ك البنـــاء مـــن ضـــرورة تـــوافر عناصـــر رئیســـة أهمهـــا التكثیـــف، واإلیجـــاز، واالختـــزال مایشـــترطه ذلـــ

المبســط فــي كــم المفــردات، وفــي العناصــر البنائیــة األخــرى كالصــورة مــثًال، مــع الحفــاظ فــي الوقــت 

جانب الغموض الفني الشفاف في اسلوب صیاغتها وشـكل  إلىنفسه على سمة العمق في الداللة 

ـــة الخاصـــة للقصـــیدة القصـــیرة، ألنَّ مـــایتجلى مـــن بســـاطتها البنائیـــة طرحهـــا، وهكـــذا تتجلـــى  الهوی

ظاهریــًا یتســم بالمخادعــة لحظــة یــدرك المتلقــي صــعوبة اســتكناه دالالت العالقــات الشــعریة المعقــدة 

بین مفرداتها اللغویة المحدودة العدد، ألن القصیدة القصیرة في جوهرهـا ((تمثـل رغبـة الشـاعر فـي 

، ومـــا یؤكــد ذلـــك أیضـــًا أن ((أفضـــل )٨(مــن التعبیـــر فـــي أصـــغر حیِّــز ممكـــن))تحقیــق أكبـــر قســـط 

الشعر وأكثره بقاًء وتأثیرًا في العالم كله، منذ فجر الحضارة وما قبل الكتابة حتى اآلن، هو الشعر 

، والقصـیدة القصـیرة هـي أكثـر )٩(األكثر تركیزًا وٕایجازًا ولمحـة دالـة. أي مایغنیـك قلیلـه عـن كثیـره))

ه، وهي التي ((یحاول فیها الشاعر إحداث تأثیر جمالي لكال الشعریة التي یتجسد فیها ذلك كاألش

.)١٠(مركز مستخدمًا الحد األدنى من أدوات التعبیر))

وفي هذا السیاق یقول الشـاعر نـزار قبـاني: ((الكـالم الكثیـر فـي الشـعر لـیس فـي مصـلحة 

القصـــــیدة الجیـــــدة التحســـــب بالفـــــدادین أو الشـــــعر والثرثـــــرة كانـــــت دائمـــــًا ضـــــد الشـــــخص الثرثـــــار. 

.)١١(بالكیلومترات، بل بقدرتها على اإلضاءة السریعة، كما یضيء البرق الدنیا بثانیة))
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والقصــیدة القصــیرة لیســت دائمــًا نتــاج موقــف عــاطفي بســیط أو لحظــة شــعوریة مباشــرة، أو 

لشــعریة كمــا یــرى ذلــك بعــض اســتجابة ســریعة مــن الشــاعر تجــاه مفاجئــة تمثــل اســتفزازًا للحساســیة ا

. فلـیس ضــرورة أن یكـون الموقـف العــاطفي أو اللحظـة الشـعوریة علــى قـدر كبیـر مــن )١٢(الدارسـین

البســاطة لتشــكیل القصــیدة القصــیرة، بــل علــى العكــس مــن ذلــك، فأحیانــًا تكــون اللحظــة الشــعوریة 

عنهــا مكـن أن تعبـر معقـدة جـدًا، بحیـث إن شــدة تعقیـدها تقلـص مــن عـدد الكلمـات المناسـبة التــي ی

ـــذا یلجـــأ الشـــاعر إلـــى االســـتعانة بشـــكل القصـــیدة القصـــی ـــرة تطـــرح رة شـــعریًا، ول ، ففـــي أحیـــان كثی

القصیدة القصیرة نفسها بوصفها تعبیرًا نهائیًا عن حاالت ومواقف أخذت وقتًا طویًال من االختمار 

قبل أن تظهر بشكل قصیدة قصیرة.

صـیرة مغـامرة صـعبة تسـتدعي منـه اتقـان العدیـد إن دخول الشاعر فـي منطقـة القصـیدة الق

من المهارات األدبیة الخاصة، ((فالقصیدة القصیرة تستدعي مهارة فنیة وقدرة مدربة على التركیز، 

أي اختـزان أكبـر قـدر مـن العاطفـة أو االنفعـال، أو الفكـرة، أو تجلیـة حالـة أو مشـهد بالوصـف فــي 

ن كــل كلمــة أو حــرف أو جملــة یجــب أن تكــون قــد أقــل قــدر ممكــن مــن التعبیــرات، یعنــي أیضــًا أ

ُملئــــــت إلــــــى حــــــدها األقصــــــى واشــــــتبكت المعــــــاني والمبــــــاني حتــــــى غــــــدت وحــــــدة واحــــــدة الزیــــــادة 

.)١٣(والنقص))

المهـارة التقنیـة وسـیطرة  إلـىوبتعبیر آخر، فإن القصیدة القصیرة ((تحتاج أكثر من سواها 

صـیدة القصـیرة جنسـًا خاصـًا مـن الشـعر، بـل الشاعر على وسائل تعبیره سـیطرة شـاملة. فلیسـت الق

.)١٤(هي ضرب متمیز من التقنیة في القدرة على ایجاد بنیة شمولیة في أسطر محددة))

ومـــن جهـــة أخـــرى فـــإن القصـــیدة القصـــیرة تـــوفر للشـــاعر اختیـــارًا إلبـــراز موهبتـــه الشـــعریة 

ا ویمكنهــا أن تلبــي مقاصــده وخبراتــه الفنیــة فــي التعامــل الــدقیق مــع المفــردات اللغویــة التــي یختارهــ

الداللیة العمیقة، فضًال عما تقدمه من طاقات إیقاعیة وصرفیة لدعم تلك الدالالت.

وقـــد یوصـــف بنـــاء القصـــیدة القصـــیرة بــــ (البنـــاء التـــوقیعي)، ویعنـــي ((بنـــاء الصـــورة الكلیـــة 

و صـــورة للقصـــیدة مـــن خـــالل صـــورة واحـــدة، ونتیجـــة لهـــذا فـــإن القصـــیدة تقـــدم فكـــرة أو انطباعـــًا أ

باقتصـــاد شـــدید، واســـتخدام كلمـــة التـــوقیعي هنـــا لشـــبه القصـــیدة نتیجـــة لقصـــرها واكتنازهـــا العـــاطفي 

.)١٥()*)والمعنوي بما عرف في أدبنا العربي بأدب التوقیعات

وینــدرج بنــاء القصــیدة القصــیرة ضــمن أنمــاط البنــاء البســیط، ((وفــي هــذا الــنمط مــن البنــاء 

م المبــــادئ األساســــیة لمفهــــوم القصــــیدة الحدیثــــة، مبــــدأ الوحــــدة الشــــعري یتحقــــق أوًال واحــــد مــــن أهــــ

العضــویة لعناصــرها المكونــة، أي أننــا نكــون هنــا أمــام (العمــل) الشــعري بــالتعبیر الصــحیح، العمــل 

الــذي توصــل إلــى تحدیــد العناصــر المكّونــة للقــوانین الداخلیــة لتطــوره الشــامل، إن اللغــة، والصــورة، 

، وســواها، حاضــرة هنــا لتشــارك، كــل منهــا بطریقتــه، فــي تهیئــة هــذا واالیقــاع، والتمظهــر الخــارجي

.)١٦((الكل) التآلفي الحي، وهذا الكیان الشعري المتكامل))
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والینــدرج ضــمن مفهــوم القصــیدة القصــیرة، ماُیكتــب مــن مقــاطع قصــیرة، تشــكل بمجموعهــا 

سـتقل متكامـل بینمـا المقطـع بناًء كلیًا لقصیدة طویلة، ألن ((القصیدة القصیرة، كیـان قـائم بذاتـه، م

في القصیدة المقطعیة: مفرد في جملة، عضو في كیان متعدد األجزاء یرتبط ویشترك مع المقاطع 

.)١٧(األخرى بالفكرة وباإلطار الفني العام))

حــــد كبیــــر مــــن الســــونیت فــــي الشــــعر  إلــــىإن القصــــیدة القصــــیرة عنــــد المزغنــــي ((تقــــرب 

ــًا مثــل ومضــة خاطفــة أو االنكلیــزي فــي كثافتهــا واختزالهــا وقــ د تمتلــك حجمــًا أصــغر، وتبــدو أحیان

مشهد سریع أو لقطة هاربة، وهي غالبًا ماتتوفر على وحدة االنطباع والموضـوع، وقـد تعتمـد علـى 

.)١٨(بنیة سردیة أو حكائیة واضحة تجعلها قریبة الصلة بنسق السردیات النثریة))

ن في أن الواقع العربي قد تشـبع إلـى حـد إن أحد أهم أسباب انتشار القصیدة القصیرة یكم

التخمــة بالمفارقــات الیومیــة الســاخرة فــي مجــاالت الحیــاة المختلفــة، الســیما السیاســیة واالجتماعیــة، 

مما جعل العدید من الشعراء ومنهم المزغني یلتفتون نحو كتابة القصیدة القصیرة، ألنهـا تـوفر لهـم 

اتیریـــة ســـریعة وســـاخرة مـــن حالـــة مـــا، ألن ((أقـــرب الفرصـــة اللتقـــاط المفارقـــات ورســـم صـــور كاریك

الشـــعر إلـــى إتبـــاع هـــذا االســـلوب هـــو الشـــعر الـــذي یعتمـــد علـــى ســـرعة الخـــاطر، والـــذي هـــو مـــن 

خصــائص الســخریة والســاخر، فمثــل هــذا الشــعر تكــون كلماتــه قصــیرة ومــوجزة، هــذا اإلیجــاز مــع 

.)١٩(شاعر))لقي وتحقیق هدف التالفكرة العمیقة یتعاونان للتأثیر على الم

لقد تجلَّت أبرز مظاهر الشعریة في قصـائد المزغنـي القصـیرة مـن خـالل عـدد مـن تقنیـات 

البناء الفني لدیه، ویمكن تشخیص ذلك من خالل ما یأتي:

. تنكیر العنوان.١

النتیجة.-أ. العنوان

ب. العنوان المبهم.

  ة.یناسجج. العنوان والمفارقة ال

. المفارقة الكنائیة٢

فارقة الطباقیة.. الم٣

. السؤال المشاكس.٤

. النزعة السردیة.٥

. التشكیل البصري.٦

التشكیل العمودي. -٢التشكیل المتمّوج.  -١أ. التشكیل السطري: 

ب. التنقیط.

ج. التقطیع الكتابي.

الصورة.–. القصیدة ٧
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. تنكیر العنوان: ١
مجموعتــــه الشــــعریة (حبــــات) ینقــــل المزغنــــي مفهــــوم (القصــــر) لــــیس الــــى العنــــوان العــــام ل

فحسب، بل إلى العنوانات الداخلیة لقصائده القصیرة التي اكتفت أیضًا مثل العنوان العـام بـالمفردة 

) قصیدة، وتنكیر العنوان یجعله أكثر انفتاحًا من ٥٣) قصیدة من مجموع (٤١الواحدة النكرة في (

، وفیمــا یــأتي نمــاذج العنوانــات النكــرة:الناحیــة الداللیــة علــى عــدد كبیــر مــن االحتمــاالت التأویلیــة

(مــّوال، توابــل، شــوق، شــحرور، بیــانو، وراثــة، مرثــاة، شــجاعة، ســّنمار، قلــم، طــرح، مجــال، كذبــة، 

إحصاء، إسـتعالم، طفولـة، حنـان، خطبـة، أصـالة، غـزل، مواجهـة، أرمـل، توثیـق، عـادة، ماكیـاج، 

تعــاون، شــهادة، مفتــاح، أفــالم، خــرف، تعلیــق، حرقــة، عربــدة، طقــس، رقابــة، خیانــة، ثغــاء، تــأبین، 

نعم، نواة، أمیة)).

ویبدو أن القصیدة القصیرة تنسـجم ومثـل هـذا الـنمط مـن العنوانـات ألنـه یـتالءم مـع بنیتهـا 

القصــیرة، والیبــوح ســریعًا بمــا حاولــت إضــماره مــن دالالت فــي مفــردات معــدودة. وقــد اتجــه العنــوان 

أجل صنع شعریته، وعلى النحو اآلتي:النكرة عند المزغني اتجاهات متنوعة من 

أ. العنوان النتیجة:

یمثل العنوان أحیانًا نتیجة مسبقة لمجریات القصیدة، وماسیدور فـي متنهـا، كمـا نـرى ذلـك 

مثًال في قصائد: تعاون/ أفالم/ نواة/ خیانة/ تأبین.

قصـیدة، لكنـه فبعد قراءة العنـوان سـیفتش القـارئ عـن األثـر الـداللي للعنـوان فـي تفاصـیل ال

یتفاجأ حین یجد أن العنوان نفسه هو عصـارة األثـر الـداللي الـذي تركتـه تلـك التفاصـیل المعـدودة، 

وأن مــتن القصــیدة هــو المفتــاح الــذي یفــك لغــز العنــوان ولــیس العكــس، كمــا نــتلمس ذلــك مــثًال فــي 

قصیدة (أفالم):

أحالم الفقراء

أخرجها

)٢٠(األغنیاء

م) نتیجـة لعملیـة اإلخـراج الطبقـي السـاخر لمعانـاة اآلخـرین التـي فالتسمیة أو العنوان (أفـال

التنتهي ولذلك جاء العنوان نكرة، مفتوحًا، التنتهي دالالته الساخرة.

ب. العنوان المبهم:

قد یأتي العنـوان مبهمـًا علـى طریقـة المصـطلحات وبحاجـة الـى تعریـف معجمـي لدالالتـه، 

دة، كمـا فـي قصـیدة (رقابـة)، حیـث یعـّرف الشـاعر مفهـوم فیؤدي ذلـك الـدور المعجمـي مـتن القصـی
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-الرقابــة مــن خــالل مقاربــة مفهــوم المقــص أحــد أدوات الرقابــة الــذي یشــبه هــو اآلخــر بــأداة أخــرى 

من أدوات الرقابة، ومن خالل تصویر ساخر:-لكنها بشریة

المقص:

رئیس

تحریر

  ذو

)٢١(نظارتین

شعري جدید لمفردات حیاته الیومیـة، یعـرف وكأن الشاعر بهذه الطریقة یرید وضع معجم

مـــن خاللـــه شـــعریًا مفـــاهیم تلـــك المفـــردات التـــي یضـــعها عـــادة عنوانـــات لقصـــائده القصـــیرة. إذن، 

((فالعنوان یمكن أن یكون منطلقًا لوصف النص الشعري وتفسیره وتأویله، كما یمكن أن یكون هو 

، فهو إذن مفسِّر للقصـیدة ومفسَّـر بهـا نفسه محل وصف وتفسیر وتأویل، انطالقًا من النص نفسه

.)٢٢(في آن معًا))

ج. العنوان والمفارقة الجناسیة: 

في أكثر من قصیدة یصنع العنوان شعریته من خالل ارتباطه بالمتن عبـر عالقـة تـنهض 

ع علــى المفارقــة الجناســیة القائمــة بــین داللــة العنــوان وداللــة المــتن التــي التتطــابق بــدورها واقعیــًا مــ

العنوان، بـل تتطـابق معـه مجازیـًا، وعلـى سـبیل المثـال، فـإن العنـوان (شـوق) یحیلنـا بقـوة مضـمونه 

العاطفي إلى اإلنسان بوصفه باثًا لهذا اإلحسـاس تجـاه إنسـان آخـر تمثلـه هنـا المـرأة برمـز الـوردة. 

ة اعتقـاد والعنوان (شوق) بقوة مایحمله في ذاكرة المتلقي من مـوروث عـاطفي فإنـه یحـافظ علـى قـو 

المتلقي وتوقعاته بأن المنتظر في عالم النص هو امـرأة مـا، لكـن الشـاعر یزیـد مـن حالـة االلتبـاس 

التأویلي لدى المتلقي حین یجعل الحدیقة فضاًء الحتواء فعل االنتظار.

إني

انتظرتك

  في

الحدیقة

أیتها الورده

حتى طال..

..........

)٢٣(الشوك
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ي ختــام القصــیدة یجعــل الشــاعر اســتطالة الشــوك بمثابــة وبعــد فاصــل مــن ســطر مــنقَّط وفــ

نتیجــة لــذلك االنتظــار ممــا یعمــق حالــة االلتبــاس الممتعــة لــدى المتلقــي فیمــا یخــص تحدیــد الهویــة 

الحقیقیة للطرف اآلخر الذي تتوجه إلیه داللة العنوان (الشوق).

لفظـي للكلمـة، وكمـا إن هذا نوع من المفارقة اللفظیـة التـي تـتم بواسـطة تحریـف التركیـب ال

نالحــظ ذلــك فــي الجنــاس، فقـــد صــرف الشــاعر العنــوان (شــوق) إلـــى (شــوك) فــي نهایــة القصـــیدة 

لیخلـق هـذه اإلشـكالیة التـي أثـارت االلتبـاس لـدى المتلقـي فـي االتجـاه الـذي یمكـن أن یتبنـاه لتأویــل 

القصیدة.

:. المفارقة الكنائیة٢
ه عنصـرًا رئیسـًا فـي بنیـة قصـیدته القصـیرة، یوظف المزغني هذا النوع مـن المفارقـة بوصـف

ألن المفارقــة لعبــة لغویــة مــاهرة وذكیــة بــین طــرفین؛ صــانع المفارقــة ومتلقیهــا علــى نحــو یقــدم فیــه 

صانع المفارقة النص بطریقـة تسـتثیر المتلقـي وتـدعوه الـى رفضـه بمعنـاه الحرفـي الظـاهري، وذلـك 

. فالمفارقـة ((قـول )٢٤(ًا مـایكون المعنـى الضـدلصالح جذبه نحو المعنى الخفي المضمر الذي غالب

.)٢٥(شيء واإلیحاء بنقیضه))

طفلة في العام الثالثفي قصیدة (وجهة نظر)، یقول المزغني: 

وطاغیة من العالم الثالث.. َعَشرْ 

یلتقیان:

كالهما: بشر

وُیحبان

)٢٦(الدُّمى

ها الحقیقي ویمكن أن تفهم الجملة األولى (طفلة في العام الثالث) یمكن أن تفهم بمعنا

أیضًا بمعناها المجازي من خالل تأویل (العام الثالث) على أنه إشارة إلى االنتماء لشعوب العالم 

الثالث. أما الجملة الثانیة (وطاغیة من العالم الثالث...عشر) فانها تتضمن فرقًا واسعًا بین 

تاج أیضًا التنقیط الموجود في الجملة عددها والعدد في الجملة التي سبقتها ویوحي بذلك االستن

الفجوة الواسعة الموجودة بین الحاكم الطاغیة والشعوب  إلىشارة إبین جزئي العدد، وفي ذلك كله 

شارة إالتي یحكمها السیما في بلدان العالم الثالث، وربما في التوصیف (العالم الثالث..عشر) 

الذي صّنف بهذا الرقم الكبیر.أخرى إلى مدى التخلف الفكري السیاسي للطاغیة و 

وبعد إبراز نقاط االختالف بین الطرفین (الطفلة والطاغیة) عبر الكنایات العددیة، 

یعرض الشاعر نقاط االلتقاء بعفویة مصطنعة، مبطنة بمعان أخرى، تتغیا السخریة من الطرف 

ة والطاغیة، أما الطاغیة)، فالتوصیف األول: (كالهما بشر) ینطبق حقیقة على الطفل٠الثاني 
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التوصیف الثاني: (یحبان الدمى) فإنه ینطبق حقیقة على الطفلة ألن الدمى عنصر أساس في 

عالم الطفولة، في حین من الصعب تطابقه مع الطاغیة ألنه تجاوز ذلك العالم، غیر أنه ینطبق 

التي یحكمها علیه من الناحیة الكنائیة الشعریة، إذا فهمنا أن الدمى لدیه كنایة عن الشعوب 

و(یتالعب) بها كما یشاء، وكما تفعل الطفلة مع دمیتها، فدمى الطاغیة لیست مثل دمى الطفلة، 

یفرق بین المعنیین، ومن ثمَّ فإن الشاعر یرید أن یبین لنا أن هذا والتأویل السابق هو ما

طاغیة وأسباب محبتها واللعب بها عند كل من ال ةقیاالختالف في تأویل معنى الدمى وطر 

والطفلة، لیس سوى (وجهة نظر) والشك في أن ضغط الرقابة السیاسیة یدفع الشاعر نحو اختیار 

مثل هذا الشكل المعبر القصیر، من أجل االنفكاك سریعًا من مسؤولیة جرأته الداللیة التي هي 

أشبه بضوء ساطع جدًا یوّجه فجأة نحو زاویة ما، إلضاءة مافیها من دراما.

ة الطباقیة: . المفارق٣
ــــل التركیــــز مــــن خــــالل جمــــع حــــالتین متناقضــــتین  مــــن أهــــم ســــمات المفارقــــة أنهــــا ((تفّع

ومختلفتین في فضاء شعري واحد، یحاول فیها الشاعر التعبیر عن الواقع المتناقض الذي یعیشه، 

فیجمــع بــین الصــورة المبهجــة والمحزنــة فــي آن واحــد، لــذا یحتــاج الــى قــدر كبیــر مــن التركیــز لكــي 

. والقصیدة القصیرة عنـد المزغنـي تتـوزع أدوار البطولـة فیهـا )٢٧(تطیع جمع عالمین متناقضین))یس

غالبًا على طرفین، تنشأ بینهما المفارقة الساخرة، وكما نرى ذلك مثًال في قصیدة (شهادة):

  لص

معروف

وضع

اإلكلیل

  على

قبر

)٢٨(الجندي المجهول

بـین الوصـفین (معـروف) و (المجهـول) حیـث تشـتغل القصـیدة علـى لعبـة التضـاد الطبـاقي

یحیلنا الوصف األول على شخصیة السیاسـي، ألن عملیـة وضـع اإلكلیـل تـرتبط عـادة بهـذا الـنمط 

من الشخصیات، ویحیلنا الوصف الثـاني علـى شخصـیة (الشـهید) الـذي ظـل مجهـول الهویـة علـى 

انتقــادًا ســاخرًا للمفارقــة الــرغم مــن عظمــة التضــحیة التــي قــدمها. ومــن هنــا فــإن القصــیدة تتضــمن

الكامنة بین هذین الطرفین؛ السیاسـي المعـروف بلصوصـیته التـي تطاولـت مـن سـرقة المنصـب أو 

ـــذي صـــنعته الشخصـــیة األخـــرى، الجنـــدي الشـــهید المجهـــو  لأمـــوال الشـــعب، إلـــى ســـرقة المجـــد ال

الشخصیة، المعروف بمجد الشهادة.
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ـــع بـــزي السیاســـي معروفـــًا إننـــا أمـــام نـــوع مـــن الكومیـــدیا الســـوداء حـــین یكـــ ون اللـــص المقّن

مشــهورًا بحقیقتــه أو بقناعــه، والجنــدي (الشــهید) یبقــى مجهــوًال، وحــین یجیِّــر األول فعــًال نبــیًال مثــل 

(وضع اإلكلیل) لصالح المزید من تزیین صورته السیاسیة المزیَّفة المغیِّبة للحقیقة.

. السؤال المشاكس: ٤
یفعـــل المزغنـــي الطاقـــة االســـتفزازیة المنبعثـــة مـــن أدوات االســـتفهام مـــن أجـــل إثـــارة أســـئلة 

شعریة مشاكسة تحرك المجال الداللي للقصیدة. فضًال عما تفتحه من فضاء تأویلي واسـع، یمكـن 

للمتلقــي مــن خــالل اقتــراح فضــاءات لإلجابــة عــن تلــك األســئلة، علــى الــرغم مــن صــغر المســاحة 

.)٢٩(یحتلها السؤال في فضاء القصیدة القصیرةاللسانیة التي 

فــي قصــیدة (شــحرور)، الصــوت الجمیــل لهــذا الطــائر الرقیــق بحاجــة الــى فضــاء طبیعــي 

یغریه باإلنشاد، لكن الشاعر یقحم الشحرور وسط فضاء ملغوم بالتضاد معه، في (ساحة التحریر 

في مدینة معتقلة):

هل

ُیبِشُد الشُّحرور

  في

ساحة التحریر

  يف

)٣٠(مدینة معتقلة

فهناء الفضاء الیغري الشحرور المقحم فیه باإلنشاد، و((هكـذا یكـون اإلقحـام أحـد المنـابع 

األصلیة للشعریة ألنه ینشأ من وضع مكونات وجودیة المتجانسة في بنیة لغویة متجانسة وتكـون 

.)٣١(ضافي))هذه الموضعة الفیزیائیة لألشیاء مصدرا للشعریة، دون أي عمل تشكیلي إ ردمج

ــــین المكونــــات  ــــي الفضــــاء ب ــــوترة ف الشــــحرور بوصــــفه طــــائرًا الیعــــي طبیعــــة العالقــــة المت

مدینة معتقلة)ن والتي ُأقحم بینها الشحرور. ×المتضادة فیما بین دالالتها السیاسیة (ساحة التحریر

زم لكــل للشــاعر بجــامع اإلنشــاد الحــر المــاللكــن الشــحرور حــین ُینظــر إلیــه بوصــفه معــادًال رمزیــاً 

منهمـــا؛ األول بصـــوته الجمیـــل، والثـــاني بقصـــائده، فـــإن الســـؤال ســـیأخذ بعـــدًا آخـــر، ویفقـــد براءتـــه 

ؤكـد انتفـاء حریـة البـث الصـوتي الجمیـل تالمعلنة الظاهریة، لیشي بمشاكسـة شـعریة مبطنـة سـاخرة 

تقنـًا ایًا كان مصـدره، السـیما حـین یـؤول الشـحرور بوصـفه رمـزًا للشـاعر، وحـین یكـون الفضـاء مح

بتناقضـات تموضــع المســمى الجمیــل الثــاني الــدال علــى الحریــة (ســاحة التحریــر) فــي فضــاء أوســع 

ـــنمط مـــن  (مدینـــة) هـــي فـــي األصـــل مســـلوبة مـــن ســـمة الحریـــة لكونهـــا معتقلـــة. وفـــي مثـــل هـــذا ال

الفضاءات الداللیة ((یكون الرمز ضرورة الخیار فیها للمبدع، وذلـك حـین یجـد هـذا األخیـر الواقـع 
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اتخذ شـكًال اسـتثنائیًا الیحتمـل التعبیـر عنـه علـى وفـق المنطـق التقلیـدي وعالقاتـه الرتیبـة التـي وقد 

التتفق ومشاعر الفنان المكثفة الحادة الثائرة. فالرمز الیعدو كونه هنا وسیلة وحیـدة وٕاطـارًا تعبیریـًا 

.)٣٢(مالئمًا للهزء من هذا الواقع وٕادانته ورفضه))

:. النزعة السردیة٥
تتسـم قصـائد المزغنـي أحیانــًا بنزعـة سـردیة مبســطة إلـى أقصـى حــد، تـروي حكایـة واحــدة، 

بأفعـــال قلیلـــة جـــدًا، قـــد التتجـــاوز أحیانـــًا الفعـــل الواحـــد الـــذي یـــروي حـــدثًا واحـــدًا، كمـــا فـــي قصـــیدة 

(سنمار):

حفار

قبور

مات

..........

)٣٣(غرقاً 

المتلقي، نظرًا للمفارقـة التـي ینتهـي بهـا، إن طرافة الحدث في هذه القصیدة تستقطب انتباه 

فالموت حدث المفر منـه، لكنـه یتضـمن الكثیـر مـن السـخریة والتحـدي بالنسـبة لحفـار القبـور حـین 

یــتم موتــه بســبب الغــرق، إذ تنتفــي فــي هــذه الحــال ضــرورة وجــود القبــر الــذي یمثــل حفــر نماذجــه 

ن (ســّنمار) یحیلنــا الــى قصــة ســنمار مصــدرًا لتحقیــق وجــود ومعــاش الحفــار، والشــك فــي أن العنــوا

المهندس المعماري المعروف الذي لقي حتفـه بسـبب منجـزه المعمـاري، ومـن ثـم فـإن القصـیدة بهـذا 

تكشف عن نوع مماثل من المفارقة اإلنسانیة المأساویة الساخرة.مرجعال االتناص مع هذ

(الكلــــب  وقــــد الیتجــــاوز ســــرد الحــــدث فــــي قصــــیدة أخــــرى فعلــــین فقــــط، كمــــا فــــي قصــــیدة

والحرب):

نبح الكلب

على طیاره

..........

)٣٤(فشنَّت غارة

فمن جهة أولـى یجعـل الشـاعر حـدث (النبـاح) سـببًا طریفـًا ومعلنـًا لشـن الغـارة، ومـن جهـة 

أخرى یضع سطرًا من النقاط لإلشارة البصـریة إلـى السـبب الـرئیس المحـذوف الـداعي لشـن الغـارة، 

االیحاء بعبثیة األسباب التي قد ُتشّن من أجلهـا الحـروب، وذلـك یفعل الشاعر ذلك؛ رغبة منه في

عبر التمویه بـ (نباح الكلب) بوصفه سببًا غیر مستبعد لقیام الحرب. ومن أجل اإلیجـاز والتكثیـف 

فــإن الحــدث غیــر قابــل للتطــور أكثــر مــن مرحلــة واحــدة تقــود المتلقــي ســریعًا نحــو النتیجــة الســاخرة 
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علـــى الكــالم المســـتفیض،  زخو ًا مـــایؤثر الشــاعر الســـاخر االیمــاءة التـــي تــغیــر المتوقعـــة، ((وكثیــر 

ومادام األمر كـذلك فـالمفروض أن الشـاعر الیـؤدي فكرتـه اداًء مباشـرًا صـریحًا، ولكنـه یشـیر إلیهـا 

، بایجــاز و((مــا أعنیـــه بلفظــة االیجــاز، هــو تركیــز مالـــه أهمیــة كبیــرة فــي حیِّـــز )٣٥(ویلّمــح إلیهــا))

.)٣٦(صغیر))

عترف المزغني بوجود النزعة السردیة في قصـائده القصـیرة بقولـه: ((ربمـا أنـا أقـرب إلـى وی

الروائي مني إلى الشاعر، أو أقول بأني شاعر واقع تحت الجاذبیة الروائیة، ولذلك البد أن أحكي 

شیئًا في القصیدة، حكایة هذا الشيء تستدعي منطقًا ولكنه منطق خاص، منطق فیه الشعر وفیـه 

.)٣٧(اة، وبدأت أكتب مجذوبًا في البدایة إلى الحدیث السیاسي))الحی

. التشكیل البصري: ٦
ونعنــي بــه الصــورة البصــریة للــنص الشــعري المطبــوع بتشــكیل معــین فــوق بیــاض الورقــة، 

یخــرج علــى معــاییر شــكل الكتابــة النثریــة االعتیادیــة، ویســهم فــي صــنع الجانــب الشــعري مــن البعــد 

عــن تدعیمــه للداللــة البصــریة وزیــادة قدراتــه التأثیریــة فــي المتلقــي، ((فلقــد البصــري للــنص، فضــالً 

ترســـخت بالكتابـــة، وظـــائف بصـــریة لـــم تكـــن مســـتمدة مـــن قبـــل للكلمـــات.. وأصـــبح لهـــذه الكلمـــات 

.)٣٨(حضور جسدي یشكل جزءًا من داللتها))

، ألنـه ویستثمر المزغني التشكیل البصري في صیاغة الفضـاء البصـري لقصـائده القصـیرة

یغنیــه عــن اســتخدام الكلمــات الكثیــرة ومــن ثــم یســهم فــي تحقیــق ســمات القصــیدة القصــیرة المتمثلــة 

باإلیجــاز والقصــر والتكثیــف. وقــد وّظــف المزغبــي أكثــر مــن تقنیــة بصــریة مــن أجــل تحقیــق ذلــك 

الهدف، وعلى النحو اآلتي:

ریة علــى بیــاض الصــفحة ونعنــي بــه التشــكیل البصــري لهیئــة الســطور الشــعأ. التشــكیل الســطري:

الشعریة، وقد جاء هذا التشكیل على نوعین:

وهــو الـذي تتنـوع امتــدادات سـطوره بـین الطـول والقصــر علـى غیـر تسلســل . التشـكیل المتمـوج:١

مطرد، فال تجيء مسافات امتدادها مجموعة في القصیدة على صورة واحدة متساویة، كما نرى 

ذلك مثًال في قصیدة (تأبین):

حین

شاعر ماتال

قامت كلمات

وطارت فوق النَّعش

واحتاجْت كلمات

في شفتیه
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  إلى

)٣٩(النَّْبش

وج نظیـــر بصـــري للتمــّوج النفســـي الـــداخلي الـــذي ینبثـــق مـــن مـــویبــدو أن هـــذا التشـــكیل المت

مشاعر التأبین وفاعلیتها الحركیة في النفس السیما أنه تأبین لذات الشاعر نفسه، وٕان بدا الحدث 

اتًا شعریة أخـرى، ((إن الشـاعر فـي هـذه الحالـة یهـدف مـن وراء تركیـب المكـان فـي وكأنه یخص ذ

.)٤٠(النص إلى تركیب الداللة نفسها))

ویــنهض علــى ترتیــب الســطور القصــیرة بصــورة خــط عمــودي، یتكــون كــل . التشــكیل العمــودي:٢

مة ســـطر أفقیـــًا مـــن مفـــردة أو مفـــردتین، بحیـــث یرتســـم كـــل ســـطر فـــوق الســـطر اآلخـــر باســـتقا

عمودیـة، كمــا فـي قصــیدة (رقابــة) حیـث یفیــد الشــاعر مـن التشــكیل العمــودي مـن خــالل مــایوفره 

تقــدم هــذا التشــكیل مــن تسلســل وترتیــب للمفــردات التــي یعــرف مــن خاللهــا (المقــص) بطریقــة ال

لــــه دفعــــة واحــــدة، بــــل بالتــــدرج العمــــودي البصــــري -إن صــــح التعبیــــر–الصــــورة الكاریكاتیریــــة 

یـــد مـــن متعـــة القـــارئ وتشـــّوقه للوصـــول الـــى الصـــورة الكاملـــة عبـــر التأمـــل فـــي للمفـــردات ممـــا یز 

المفردات.

المقص:

رئیس

تحریر

  ذو

)٤١(نظارتین

ویعني وضع مجموعة من النقاط السود بجوار الكلمات سواء قبلها أو بعدها، أو بین ب. التنقیط:

نقیط كنایـة بصـریة عـن كلمة وأخرى داخل السطر الواحد، أو بین السطور كفاصل بصري، والت

دال (كلمة أو جملة) مغیب بنحو مقصود من قبل الشاعر، تجنبًا للحساسیة الداللیة التي یمكن 

أن یثیرها ذلك الدال لو ظهر علنیًا في القصیدة التي حذف منهـا ووضـعت فـي مكانـه مجموعـة 

اضحًا في ة على الصمت كما نرى ذلك و مالعمن النقاط كعالمة على الحذف أو بمعنى آخر ك

أكثر من قصـیدة للمزغنـي، و((النقـاط المتتابعـة تلعـب دورًا آخـر أساسـیًا فیهـا، بـل تسـتحیل لدیـه 

أسًا من أسس القصیدة، ذلك أنها تمثل تلك الفسحة الفاصلة بین العادي والمـدهش، بـین الحالـة 

ؤیـة الشـاعر تحل ر -في الوقت ذاته–المتعارف علیها، والمفاجأة المولدة لخیبة االنتظار، وهي 

.)٤٢(المنحرفة عن األفق المعروف، بما یحمِّل الومضة بعدًا فكریًا عمیقًا))

في قصیدة (الحمار) یقع االلتباس بین داللة العنوان والداللة في نهایـة القصـیدة، ویفصـل 

الشاعر بین الداللتین بسطرین من التنقیط:

((الحمار))
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الحمار

الیفكر

..........

..........

  في

الخیانة

)٤٣(الزوجیة

علمًا أن النصف األول من القصیدة یسـتجیب داللیـًا لمضـمون العنـوان، إذ الانفصـام بـین 

العنوان (الحمار) والتوصیف البـدیهي لـه بأنـه (الیفكـر)، وهـذا مایـدعم التوقعـات االبتدائیـة للمتلقـي 

ني من القصیدة، لكنه یفاجـأ بامكانیة تواصل االستجابة الداللیة للعنوان أیضًا من قبل النصف الثا

بعد الفاصل المنقط بانحراف المجال الذي یتعّطل فیه التفكیر نحـو مسـألة (الخیانـة الزوجیـة) التـي 

ترتبط أصًال بحساسیة فكریة وأخالقیة عالیة ذات صلة باالنسان أكثر مما ترتبط بأي طـرف آخـر 

ر نصـفا القصـیدة ظاهریـًا فیمـا فإذ یتناغیر بشري السیما الحمار دال العنوان، وهنا تكمن المفارقة 

بینهمــا، فــي حــین أنهمــا یتالءمــان مــن حیــث الداللــة المجازیــة الســاخرة وهــذا مایــدهش المتلقــي ألن 

. ویمهــد للوصــول الــى لحظــة الدهشــة )٤٤(((المفارقـة تباغــت القــارئ وتجّفلــه ومــن ثــم تثیـر انتباهــه))

هذه فاصل التنقیط بین الطرفین.

ونعنــــي بــــه تقطیــــع كلمــــة أو مجموعــــة كلمــــات الــــى أجــــزاء متعــــددة داخــــل بي:ج. التقطیــــع الكتــــا

القصــیدة، فهــو عــدول بصــري فــي طریقــة الرســم الكتــابي العــادي للمفــردات الشــعریة، تعبیــرًا عــن 

البعد النفسي لداللة المفردة المقطعة في القصیدة.

خـالل المسـاواة في قصیدة (ثغاء) یلمح الشاعر إلى انحطاط الرأي السیاسي للبرلمـان مـن

بــین الصــوت الحیــواني للخــروف، وصــدى البرلمــان البشــري الــذي حــاكى ذلــك الصــوت مــن خــالل 

تقطیع كلمة (إجماع):

خروف

دخل البرلمان

قال:

((ماع))

فجاء الصدى:

)٤٥(((إْج..ماع))
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التقطیع جعل الكلمة تحمل داللة جدیدة، لكنها سـاخرة، تشـیر الـى التبعیـة العمیـاء البهیمیـة 

لصــوت أو الــراي السیاســي الخــاص بالبرلمــان نتیجــة غیــاب االخــتالف الفكــري السیاســي الصــحي ل

الذي یولده العقل اإلنساني المستنیر.  

الصورة:–. القصیدة ٧
الصـورة، أي أن القصـیدة كلهـا –تتشكل القصیدة القصـیرة عنـد المزغنـي بطریقـة القصـیدة 

فـي القصـیدة واقتصـارها علـى صـورة واحـدة مركـزة تكون عبـارة عـن صـورة واحـدة و((حـدة التكثیـف

یلـــون القصـــیدة بلـــون مـــن الغمـــوض تختلـــف درجتـــه بـــاختالف درجـــة اكتمـــال بنـــاء القصـــیدة واتمـــام 

، ففــي ظــل الرؤیــة الحدیثــة للشــعر ومفهومــه ووظیفتــه، ((أصــبح الشــعراء بحاجــة )٤٦(الصــورة فیهــا))

ى لمشاعرهم، وهم یستخدمونها بحریة أكثـر للصورة كي یعبروا من خاللها عن حالة التعقید القصو 

.)٤٧(لنقل تلك الرعشة الخاصة التي یعتبرونها وظیفتهم األساسیة))

الصـورة شـكل شـعري شـدید الخصوصـیة، ینقـل موقفـًا –إذن، یمكن القول بـأن ((القصـیدة 

شــــعوریًا واحــــدًا بعاطفــــة موحــــدة وتــــوتر انفعــــالي یشــــغل القصــــیدة، تعتمــــد فــــي ذلــــك علــــى التركیــــز

رة والالتوقـع الــذي یــأتي مناسـبًا مــع حجــم الصــورة فانــوالتكثیـف، وكــذلك تعتمــد عنصـر المفاجــأة والم

.)٤٨(التي تنسجها القصیدة))

یقــدم المزغنــي قصــیدته (نــواة) ودالالتهــا المكثّفــة فــي صــورة واحــدة، تتشــكل مــن حــركتین 

مرتبطتین معًا بقوة:
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قّشري

ضحكتي

تجدي

  )٤٩(دمعتي

المعروفة (الدمعة) هو النواة النفسیة الداخلیة الحقیقیة لباطن الشاعر في فالحزن بعالمته

مقابل القشرة الخارجیة له، التي تقمصت مظهر الفرح بعالمته المعروفة (الضحكة)، ولعل الطرف 

اآلخر االنثوي المخاطب في القصیدة قد أسهم لسبب أو آلخر في تشكیل هذه الصورة المتناقضة 

الصورة.-ها البناء الكلي للقصیدة التي كّونت لوحد

الخاتمة :
وفي خاتمة هذا البحث، یتبین لنا أن الشاعر منصف المزغني قد جعل من القصیدة 

القصیرة شكًال حیویًا یستوعب بتركیز وبمرونة عالیة تنویعات تجاربه ورؤاه الفكریة، ومن خالل 

انین الشعریة الخاصة بقصیدته عدد من العناصر الفنیة التي صنعت بمجموعها القو  فتوظی

القصیرة السیما عنصر المفارقة.

قصائده التي كانت في كثیر من  نوقد هیمنت الرؤى االنتقادیة الساخرة على مضامی

األحیان أقرب إلى شكل الطرفة السریعة الالذعة لكن باسلوب أدبي متعاٍل على اللغة العادیة، 

ومثیرة لدهشته، علمًا أن المزغني كان یستل ویعالج الموضوع من زاویة مفاجئة للمتلقي

موضوعاته غالبًا مما هو هامشي أو مألوف في الحیاة الیومیة االجتماعیة والسیاسیة، ومن خالل 

تشعیر (تحریف) الصورة، أو المقولة العادیة، أو المثل المعروف، أو اللفظة المفردة، أو التشكیل 

  على الورقة.البصري لطریقة ترتیب األلفاظ وطباعتها 

العربیةقصیدة التفعیلة إلى(حبات) بقصائدها القصیرة تمثل إضافة نوعیة  ةإن مجموع

السیما بشكلها القصیر، فضًال عن كونها إضافة نوعیة أیضًا إلى مجال الشعر العربي السیاسي 

واالجتماعي الساخر في العصر الحدیث.
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قـملح
موجز تعریف بالشاعر منصف المْزَغنِّي

تونس.-بصفاقس  ١٩٥٤ولد منصف المزغني سنة *

صدر له:

عن دار دیمیتیر للنشر بتونس. ١٩٨١عناقید الفرح الخاوي (مجموعة شعریة) بطبعتین سنة .١

عــــن (صــــوت  ١٩٨٢عناقیــــد الفــــرح الخــــاوي، طبعــــة صــــوتیة (شــــریط كاســــیت) بتــــونس ســــنة .٢

أفریقیا).

، وطبعــة ثانیــة عــن دار ابــن ١٩٨٢عیــاش: شــعر، طبعــة أولــى عــن دار دیمتیــر بتــونس ســنة .٣

  .١٩٨٦عمان -رشد

األردن، ودار األقواس، تونس.-قوس الریاح، شعر، طبعة أولى عن دار طبریا .٤

االردن -حنظلــة العلــي، شــعر منصــف، رســوم نــاجي العلــي، تقــدیم: بلنــد الحیــدري، دار طبریــا.٥

  .١٩٨٩تونس، -ودار األقواس

.)٥٠(له ترجمات في القصة القصیرة والمسرح والشعر.٦
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ھوامــــش البحــــث
  .٢٦یر: د. عبد اهللا الغذامي/ فالخطیئة والتك)١(

  .١٥٩-١٥٨الكتابة الثانیة وفاتحة المتعة: منذر عیاشي/ )٢(

  .٢٠في القول الشعري: د. یمنى العید/ )٣(

/ ١٤تطور التجربة الشـعریة للمنصـف المزغنـي: رزاق إبـراهیم/ مجلـة الموقـف الثقـافي/ العـدد )٤(

١٢٥/ ١٩٩٨.  

  .٢١٨سالیب الشعریة المعاصرة: د. صالح فضل/ أ)٥(

  .٢١٨م.ن/ )٦(

  .٢٤١الشعر العربي المعاصر: د. عز الدین اسماعیل/ )٧(

  .٢٦١التجربة الخالقة: س.م بورا/ ترجمة: سالفة حجاوي/ )٨(

  .٢١٢: طراد الكبیسي ١المنزالت/ ج)٩(

  .٣٦٠الحركة الشعریة في فلسطین المحتلة: د. صالح أبو اصبع/ )١٠(

  .١٣٦اهي مفاتیحي: نزار قباني/ لعبت باتقان وه)١١(

ینظـــر مـــثًال: بنیـــة القصـــیدة القصـــیرة فـــي شـــعر عـــز الـــدین المناصـــرة: فیصـــل صـــالح الشـــیخ )١٢(

  .٨٤/ ٢٠٠٤ابراهیم القصیري/ اطروحة دكتوراه/ كلیة اآلداب/ جامعة الموصل/ 

  .٢٤٣/ ١المنزالت/ ج)١٣(

  .٢٤٥م.ن/  )١٤(

ء أو ذوو الشـأن فـي األمـور، وهـي تلخـص التوقیعات: ((وهـي عبـارات مكثفـة یوقـع بهـا الخلفـا(*)

  .١٥٠المعنى الكثیر في الكالم القلیل)) فن الكتابة والتعبیر: محمد علي أبو حمده/ 

  .٩٦الحركة الشعریة في فلسطین المحتلة/ )١٥(

، وینظــر أیضــًا: الشــعر ٣٦٧حركــة الحداثــة فــي الشــعر العربــي المعاصــر: د. كمــال خیربــك/ )١٦(

): ذنـــون یـــونس األطرقجـــي/ رســـالة ١٩٧٣تشـــرین األول  -١٩٦٧العراقـــي الحـــدیث (حزیـــران 

  .٥١٣/ ١٩٨٥ماجستیر/ كلیة اآلداب/ جامعة الموصل/ 

  .٢٤٧/ ١المنزالت/ ج)١٧(

  .٣١٢الصوت اآلخر: فاضل ثامر/ )١٨(

): ابتسـام عبـد السـتار ١٩٥٨-١٩٠٠النقـد االجتمـاعي السـاخر فـي الشـعر العراقـي الحـدیث ()١٩(

  .٣٢٥/ ١٩٨٩جامعة بغداد/ محمد/ اطروحة دكتوراه/ كلیة اآلداب/ 

  .٤٦حبات/ )٢٠(

  .٥٢م.ن/ )٢١(

وظیفة العنوان في الشعر العربي الحـدیث: عثمـان البـدري/ المجلـة العربیـة للعلـوم االنسـانیة/ )٢٢(

  .١٩/ ٢٠٠٣/ ٨١العدد 

  .٧٠حبات/ )٢٣(
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  .١٣٢/ ١٩٨٧/ ٤-٣/ العدد ٧القاهرة/ مجلد -ینظر: المفارقة: نبیلة ابراهیم/ مجلة فصول)٢٤(

  .٤٣ها: د. سي.میویك/ ترجمة: د. عبد الواحد لؤلؤة/ المفارقة وصفات)٢٥(

  .٤٧حبات/ )٢٦(

القصـــیدة المركـــزة ووحـــدة التشـــكیل: علـــي صـــلیبي مجیـــد الموســـوي/ رســـالة ماجســـتیر/ كلیـــة )٢٧(

  .١٧٥/ ٢٠٠٤التربیة/ جامعة تكریت/ 

  .٤٥حبات/ )٢٨(

   ١٧٠ ینظر: القصیدة المركزة..../)٢٩(

  .٦٢، هل/ ٦٢، إحصاء/ ٤٦، مفتاح/ ٦٤. وتنظر قصائد: شجاعة/ ٦٧حبات/ )٣٠(

  .٣٧ب/ یفي الشعریة: د. كمال أبو د)٣١(

  .٣١الترمیز في الفن القصصي العراقي الحدیث: د. صالح هویدي/ )٣٢(

  .٦١، وكذبة/ ٥٨، وتنظر قصائد: مواجهة/ ٦٤حبات/ )٣٣(

  .٥٥، وتنظر قصیدة: أرمل/ ٥٤م.ن/  )٣٤(

  .٣٢٥النقد االجتماعي الساخر في الشعر العراقي الحدیث../ )٣٥(

  .٤٤رة الشعریة: س.دي لویس/ ترجمة: د. أحمد نصیف الجنابي وآخرین/ الصو )٣٦(

  .٩٣-٩٢حبات/ )٣٧(

  .٧١الشعر والتوصیل: حاتم الصكر/ )٣٨(

  .٥٠حبات/ )٣٩(

  ٢٧٦ ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب العربي: د. محمد بنیس/)٤٠(

  .٥٢حبات/ )٤١(

  .٧٠قراءات في الشعر التونسي المعاصر: عبد العزیز شبیل/ )٤٢(

، ٤٩، وثغــــاء/ ٤٩، والحقیقــــة/ ٦٤، وشــــجاعة/ ٦٤تنظــــر قصــــائد: ســـنمار/ ، و ٦٠حبـــات/ )٤٣(

  .٧٠وشوق/ 

  .٢٧النقد التطبیقي التحلیلي: د. عدنان خالد عبد اهللا/ )٤٤(

  .٦٤، وتنظر قصیدة شجاعة/ ٤٩حبات/ )٤٥(

  .٣٦٤الحركة الشعریة في فلسطین المحتلة: د. صالح أبو أصبع/ )٤٦(

  .١٣ / التجربة الخالقة:)٤٧(

  .٢١.../ القصیدة المركزة.)٤٨(

  .٤٤حبات / )٤٩(

  .٨٧حبات/ )٥٠(



احمد جار اهللا یاسین

١٧٩

قائمة المصادر والمراجع :
:الكتب-
  .١٩٩٣ط/ -بیروت/ د-اسالیب الشعریة المعاصرة: د. صالح فضل/ دار اآلداب.١

بغـــداد/ -التجربـــة الخالقـــة: س.م بـــورا/ ترجمـــة: ســـالفة حجـــازي/ دار الشـــؤون الثقافیـــة العامـــة.٢

  .١٩٨٦/ ٢ط

-ي الحدیث: د. صـالح هویـدي/ دار الشـؤون الثقافیـة العامـةالترمیز في الفن القصصي العراق.٣

  .١٩٨٩/ ١بغداد/ ط

  .١٩٩٢/ ١بیروت/ ط-حبات: منصف المزغني/ دار اآلداب.٤

  .١٩٨٢/ ١حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر: د. كمال خیر بك/ بیروت/ ط.٥

یـــة للدراســـات / المؤسســـة العربع الحركـــة الشـــعریة فـــي فلســـطین المحتلـــة: د. صـــالح ابـــو اصـــب.٦

  .١٩٧٩/ ١بیروت/ ط-والنشر

  .١٩٨٧/ ١الخطیئة والتكفیر: النادي األدبي/ جدة/ ط.٧

  .١٩٧٢/ ٢الشعر العربي المعاصر: د. عز الدین اسماعیل/ دار العودة/ بیروت/ ط.٨

  .١٩٨٨/ ١بغداد/ط-الشعر والتوصیل: حاتم الصكر/ دار الشؤون الثقافیة العامة.٩

  .١٩٩٣/ ١بغداد/ط-ر الشؤون الثقافیة العامةالصوت اآلخر: فاضل ثامر/  دا.١٠

الصــــورة الشــــعریة: س.دي لــــویس/ ترجمــــة: د. أحمــــد نصــــیف الجنــــابي وآخــــرین/ دار الرشــــید .١١

  .١٩٨٢للنشر/ د.ط/ 

-ظاهرة الشـعر المعاصـر فـي المغـرب العربـي: د. محمـد بنـیس/ دار التنـویر للطباعـة والنشـر.١٢

.١٩٨٥/ ٢بیروت/ ط

  .١٩٨٧/ ١بیروت/ ط-یب/ مؤسسة األبحاث العربیةد وفي الشعریة: د. كمال أب.١٣

  . ١٩٨١/  ١في الكتابة والتعبیر : محمد علي ابو حمدة / مكتبة األقصى ، عمان / ط.١٤

  .١٩٨٧/ ١بیروت/ ط-دیب/ مؤسسة األبحاث العربیة وفي الشعریة: د. كمال أب.١٥

  .١٩٨٧/ ١الدار البیضاء/ ط-في القول الشعري: د. یمنى العید/ دار توبقال للنشر.١٦

/ ١تــــونس/ ط-قــــراءات فــــي الشــــعر التونســــي المعاصــــر: عبــــد العزیــــز شــــبیل/ دار المعــــارف.١٧

١٩٩٨.  

/ ١الــدار البیضــاء/ ط-الكتابــة الثانیــة وفاتحــة المتعــة: منــذر عیاشــي/ المركــز الثقــافي العربــي.١٨

١٩٩٨.  

  .١٩٩٢بغداد/ د.ط/ -: طراد الكبیسي دار الشؤون الثقافیة العامة١كتاب المنزالت/ ج.١٩

  .١٩٩٠/ ١بیروت/ ط-ت باتقان وهاهي مفاتیحي: نزار قباني/ منشورات نزار قبانيلعب.٢٠



…شعریة القصیدة القصیرة 

١٨٠

/ ١بغـــداد/ ط-المفارقــة وصــفاتها: د.ســـي.میویك/ ترجمــة: د. عبـــد الواحــد لؤلـــؤة/ دار المــأمون.٢١

١٩٩٠.  

/ ١بغــداد/ ط-النقــد التطبیقــي التحلیلــي: د. عــدنان خالــد عبــد اهللا/ دار الشــؤون الثقافیــة العامــة.٢٢

١٩٨٦.  

:لدوریاتا-
/ ١٤تطــور التجربــة الشــعریة للمنصــف المزغنــي: رزاق ابــراهیم/ مجلــة الموقــف الثقافیــة/ العــدد .١

١٩٩٨.  

  .١٩٨٧/ ٤-٣/ العدد ٧المفارقة: نبیلة ابراهیم/ مجلة فصول/ مجلد .٢

وظیفة العنوان فـي الشـعر العربـي الحـدیث: عثمـان البـدري، المجلـة العربیـة للعلـوم االنسـانیة/ .٣

  .٢٠٠٣ /٨١العدد 

:الرسائل الجامعیة-
بنیة القصیدة القصیرة في شـعر عـز الـدین المناصـرة: فیصـل صـالح الشـیخ ابـراهیم القصـیري/ .١

  .٢٠٠٤اطروحة دكتوراه/ كلیة اآلداب/ جامعة الموصل/ 

): ذنـــون یـــونس األطرقجـــي/ ١٩٧٣تشـــرین األول  -١٩٦٧الشـــعر العراقـــي الحـــدیث (حزیـــران .٢

  .١٩٨٥اب/ جامعة الموصل/ رسالة ماجستیر/ كلیة اآلد

القصیدة المركزة ووحدة التشكیل: علي صلیبي مجید الموسوي/ رسالة ماجستیر/ كلیة التربیة/ .٣

  .٢٠٠٤جامعة تكریت/ 

): ابتســام عبــد الســتار ١٩٥٨-١٩٠٠النقــد االجتمــاعي الســاخر فــي الشــعر العراقــي الحــدیث (.٤

  .١٩٨٩محمد/ اطروحة دكتوراه/ كلیة اآلداب/ جامعة بغداد/ 


