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١٨/٢/٢٠٠٧تاریخ قبول النشر :  ؛ ١٠/١/٢٠٠٧تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
وســـیاقها التحلیلـــي إلـــى رؤیـــٍة فكریـــٍة، وموقـــف مـــؤدلج تســـتنُد الدراســـُة فـــي بنیتهـــا التأویلیـــة

ه جدًال یتنازعه الوضوح؛ مّما یجعـل حـواره مغـامرًة نقدیـة، ویظهـر  تتخلَّالن نّصًا یثیر عنوانه الموجَّ

المســكوت عنــه المتمثِّــل فــي التفــاؤل الرؤیــوي  والنبــوءة الشــعریة مخالفــًا لنفســیة شــاعرٍة كــان الحــزُن 

ــفت عــن عــالٍم مــن التشــكیل اللغــوي، ظــاهرًا فــي شــعرها، حتــى كســرْتُه أنســاق هــذا الــنّص التــي تكشَّ

ـــوري، الـــذي تتحـــرَّك فیـــه (النبـــوءُة) حركـــًة أفقیـــًة، وتســـلك (التفاؤلیـــة) الواقعیـــة مســـلكًا  والتركیـــب الصُّ

عمودّیًا، فتتعانقان في بؤرٍة یتشظَّى فیها النصُّ إلى عوالم من األحالم، وآفاٍق من الرؤى القریبة.

) بأفكاره الناتئة والغائرة، وأبنیته وأنسـاقه الثنائیـة والثالثیـة، وصـوره  وتحاور الدراسُة (النصَّ

ــة، بحثــًا عــن فكــرٍة مســتحدثة، وكلمــٍة مشــرقة، إذ  المتراِســلة فــي شــبكة مــن العالقــات والــدالئل الناصَّ

الرمـوز؛ كـي یقتـرُب المـتُن المقـروء مـن المـألوف حتـى تكـاد تمسـكه بأجمعـه، ویغـوص فـي مجاهـل 

ینفلـــت مـــن ِعقـــال التأویـــل، ویجـــنح بـــَك إلـــى كـــوٍن تســـطو علیـــه أضـــغاث األحـــالم فـــي عـــالٍم مـــن 

راع والسكوت... المصالحة والمصارعة، والمصادقة والمهادنة، والصِّ

نـــــازك المالئكـــــة الـــــذي یحمـــــل العنـــــوان ذاتـــــه (للصـــــالة والثـــــورة )، دار العلـــــم للمالیـــــین مـــــن دیـــــوان الشـــــاعرة)*(

  ١٦٤-١٤٩، ص١م ، ط١٩٧٨بیروت –
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Abstract:

In this interpretative structure and analytical context, this study is

based on intellectual vision and ideological attitude. It is concerned with a

very controversial title of the poem that its investigation may lead to a

critical venture. Implicitness represented by visual optimism and poetic

prophecy reveals unfamiliarity of the poet whose sadness was a dominant

feature of her poetry. The poem unfolded a linguistic formation and

pictorial structure in which prophecy is linerally moving, whereas

optimism and reality are horizontally moving in such a way that they

hang together at a point where the poem is scattered to the world of

dreams and horizons of close visions.

The study also investigates the implicit thoughts of the poem,

including structures, dual and tripartite ranks, and connected pictures in a

network of links and textual signs with the aim of finding a new idea and

vivid words where the content comes close to familiarity in such a way

that it could not be wholly grasped, deepening unknown signs and leading

to confusing dreams in a world between reconciliation and confrontation,

and conflict and silence.



…بنیة التفاؤل والنبوءة في قصیدة نازك المالئكة (للصالة والثورة)

١٠٩

العنوان والداللة:
ِن كشٌف للعالِم الشعريِّ المسروِد، تتمظهُر فیه الرؤیُة منفلتًة من معیاریـِة إنَّ منطوَق العنوا

إلـــى ُكـــوَِّة الشـــعِر المنفتحـــِة علـــى المكبـــوِت والمجهـــوِل بتـــرابٍط حـــيٍّ -§ŕ»»»ĎƔƈŠŸƈ�ř»»»ŬČŬ¤ƈƅ-التوصـــیِل 

�ŕ»»ĎƔƅƛ �̄ÊŶ»»Ŭśś��©̄»»
ČƅÃƈ�Èª ŕ»»ƈƄ§±ś�±»»ÊƔŝś�

Èř»»ƔœŕƊŝ�Á»»ƈ�ƌ»»ÊśƔƊŗÃ�ƌ»»ÊśČƔƆƄƔƍ�Ê¿ČƄ»»ŮśśÃ��È¹ §ÃÃ�ËÁÃ² »»Ŧƈ�Ŷ»»ƈ�¿»»Ëŷŕſśśž

الالشــعور، وبــذلك تكتســب خصوصــیة فــي األداِء تتــواءُم مــع إشــراقیة التوقُّــِع فــي لحظــِة المواَجهــة، 

والفعل. 

��Ëƌ»»śƈ̧ Ɗ£�Ë¿»»ƔÃōśŗ�ƌśƔ±Ÿ»»Ů�Á»ŷ�Æŕ»»ŝţŗ�� Đµ Ɗ»»ƅ§�Á»ƈ�Ê½»»Ɔ· ƊƔ�ŕ»»ĎƔž±Ÿƈ�ŕ»Æŗ±śƂƈ�Êř»»Ɣ̄ƂƊƅ§�Êř»»Ɣ¤±ƅ§�ÊÀ̄»ƂśÃ

اللیٍة تنفُر من اإلنشائیة إلـى المنهجیَّـة، وتهجـُر العمومیـَة د –وَفْهِم قوانینه التركیبیة؛ بقراءٍة تأویلیٍة 

إلى التشكیِل، والسكونیَة إلـى الحركیـِة التـي تعكـُس عالمـًا مـن األشـیاء، تختبـئ فـي عالقـات الـنصِّ 

المتشــابكة، والتــي تولِّــد وقــائَع تأویلیــًة، تســردها القــراءُة التــي تحــاوُر األفعــاَل النصــیَّة، وتحولهــا إلــى 

، ومتٍن موضوعاتيٍّ تتجاذبُه آفاُق النص و الذات. كائٍن  بنائيٍّ

ــًة  وتحتقــُب ((الصــالة والثــورة)) مــدلوالٍت متناســلًة لتفكیــك الــنصِّ ودراســته، وتقــدُِّم لنــا معون

تبادلیــًة تســاعُد فــي ضــبط توازیاتــِه وتالحمــِه، وتناســقِه، وَفْهــِم فكرتــه ورؤیتــه المســتقبلیة –مفهومیــًة 

ریًة، وتسهم في توقُّع المضمون الذي یحتویه، وتنبئنا بمقصدیٍة ثوریة.واقًعا ونبوءة ثو 

ویسـتوعُب التفــاؤُل حركیـَة الفكــِر والــوعي، ویتجـاوُز فــي كینونتــِه سـوداویَة الواقــِع وســكونیته 

الُمَدانة؛ رغبًة في تغییر ما هو كـائٌن إلـى مـا یجـُب أن یكـوَن، ویستحضـُر فاعلیـَة الحـدِث المرَتقـب 

رًا ما لـم یحـدْث یمكـن حدوثُـه، إن لـم یكـن واجـَب الحـدوِث والوقـوِع بإرادیـٍة تَُنشِّـُط الفعـَل اآلتي مصوِّ 

المتمْظِهَر بلغٍة تحتویه، وتجسِّده معًا.

ـه إلیـه، وال تُْفهَـُم حقیقتهـا  وتمتلُك النبـوءُة الشـعریُة آلیـَة التوقّـع، وتتنبَّـأ بمـا سـیحدُث، أو توجِّ

ن مـن  العلـوم التطبیقیـة التـي تبحـُث فـي الواقعـة عـن مركباتهـا، وال تحـتكُم إلـى بالمتحصَّل و المتكوِّ

�ÊÁ»ƈƄś�¿»ŗ��ŕ»ĎƔƊ¢�ŕƎÊśƔƁ§̄»Ű ƈ�Ê½»Ƃţśś�ƛÃ��¡ŕƔ»ŮƗ§�ÁƔ»ŗ�Éř»ƔƂƔƂţƅ§�Éř»ƁƜŸƅ§�Ê½±ŕ»ſś�ŕ»ƎƊƗ��ř»ƔÃŕƔ² Ɣž�Éª ŗ§Ãŝ

في الوعي الشعريِّ الملحوظ/ المدَرك في أثناِء القراءة.

) مــع ت فاؤلیــة الحــدِث والفعــل فــي لحظیــة التوافــِق بــین ماهّیــة وتتــواَزى النبــوءُة فــي (الــنصِّ

، الــذي ال یتقــاطُع أو یتعــارُض مــع التفــاؤل بوصــفِه  ، وَحــْدس التوقُّــع الــذهنيِّ النبــوءة/ الحلــم الثــوريِّ

رؤیًة حضاریًة َتستشرُف المسـتقبَل، وتحتـوي الحاضـَر بواقعـِه المتـراكم بحثـًا عـن المـأموِل المتنـامي 

�ŕĎƔ±ƄžÃ�ŕĎƔÃŲ ŷ�Èř»ƔœŕÉżŗ�ČƓŷÃ»Ų Ãƈƅ§�ƌ»ÉƆƔ̄ŗ�Ê±»· śÃ��ƌ»ƊƆŸÊśÃ��É¶ ž±»ƅ§�Ê¼±»Ÿś�Èř»ƔŷŕƈŠ�ÈřƔ±Ãŝ�Ë½ŕƔŬ�Ɠž

تتمّثُل التحرَر، وتؤمُن به؛ لتجعَله منهجًا فـي الحیـاِة یشـعُر فیـه اإلنسـاُن بوجـوده الحقیقـي، وتـتمّكُن 

تكــافؤ بدینامیكّیــٍة (ذاتــه) المعرفیــُة مــن التواصــِل والتفاعــِل مــع الجماعــِة تفــاعًال یضــمُن التعــایَش وال

ُتْدَرُك فیها حقیقُة األشیاء، فتنطلُق النبـوءُة مـن الـوعِي الناشـِط بالفعـِل إلـى المتحقـِق بـاإلرادة، ویمتـدُّ 
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التفاؤُل من الذاتیِة الفردیِة المسِهمة في الحدِث المنتَظـِر إلـى الجماعّیـة المتكاِتفـة والمتعاِضـدة التـي 

أنظمته، الموجود الحالي.ستقیُم مجتمعًا یغایُر في بنیته و 

ویقذُف (العنواُن) في النصِّ أزمًة وجودیًة تتخلُل الواقعَة اللغویَة، وُتزاحُم مستویاِت العالقـِة 

التركیبیة؛ فتتغیـُر الداللـُة الفكریـة، والرؤیـُة الجمالیـُة التـي تـتحّكُم فـي تـألیِف الُجَمـل لـتالئَم الموقـَف، 

) و  لیَد الغربِة التي وقفت من خاللها الشاعرُة متأمِّلًة حائرًة متسائلًة وهیمنَة الموضوع. ویبدو (النصُّ

في اللحظة التي ال یتطابُق وعُیها وفكُرها مع واِقعها القائم الذي فرَض على نفسها العزلة. 

وقـــد أطلقـــت الشـــاعرُة عنـــوان القصـــیدة (للصـــالة والثـــورة)على مجموعتهـــا الشـــعریة بوصـــفه 

َل صـورٍة شـكلیٍة دیباجًة مشفَّرًة تختزن ا بصـریٍة تفـاجئ القـارئ، وبدایـة القیمـة –لتجربة والـوعي، وأوَّ

المعنویة التي تنثال عبر السیاقات. 

بقضــایا ة نــازك المالئكــة للصــالة والثــورة "مــن قصــائد الثــورة واإلیمــان الملتزمــة إن قصــید

لشــاعرُة قضــیة فلســطین بجــراءة، ، إذ تتبنَّــى ا )١(األمــة العربیــة ووحــدتها، وبــالقیم اإلســالمیة الرفیعــة"

وتعبر عن الحزن العربي أروع تعبیر.

الّصالةُ والّثورةُ:
، وأداٌء مرئـيٌّ یتواصـُل فیـه اإلنسـاُن المخلـوُق –، وركٌن عقائديٌّ إلهيٌ الّصالُة فرٌض  إیمـانيٌّ

"إّن الصـالَة رمـز إذ تقول نازك المالئكـة: ،مع اهللا الخالق، ووسیلٌة تطهیریٌة تنبُذ بها النفُس أدرانها

الجانب الروحي فینا، هي الورود التي تنبت في النفس اإلنسانیة من أثـر اتصـالها بالمنـابع األزلیـة 

ــ)٢(الجمیلــة منــابع اهللا" ُر المجتمــَع منــه، وُیقــیُم . والثــورُة فعــٌل جمــاعيٌّ تغییــريٌّ یــرفُض الظلــَم، وُیطهِّ

لمكتمـل لكـلِّ زیـٍف وفسـاٍد وعبودیـة وشـرٍّ وطغیـان و"رفض اإلنسـان ا،توازنًا بین الحقوِق والواجباتِ 

، والموضـــوعيَّ )٣(وقــبٍح وظلـــٍم فــي الحیـــاة اإلنســانیة" ــالة المعـــادَل الفكــريَّ التكـــامليَّ –. فتكـــون الصَّ

فاإلنسان ،و "الثورة مرتبطة أشدَّ االرتباط بالصالة،للثورة؛ وتكوُن الثورُة صالًة تتواشُج فیها اآلمالُ 

الًة كاملة األبعاِد، شاسعة التطلعات هو اإلنساُن الذي یعرُف الرفَض الحقَّ والثورة الذي یصلِّي ص

�)٤(على كلِّ ما یهیُن كمال اإلنساِن"ŕĎƔƁŕƔŬÃ�ŕĎƔƈÃƎſƈ�Ç¿Ŧ§̄śƈ�Ç¼ƅŋśƈ�Ç½ŬƊ�ŕƈƍ�§°Őž��

متى ُنصّلي؟ إنَّما َصالتُنا انفجاْر -

لغــة نــازك المالئكــة: د. احمــد مطلــوب (بحــث) ضــمن الكتــاب التــذكاري (نــازك المالئكــة، دراســات فــي الشــعر  )١(

   .١١٦والشاعرة)، ص

   .٨صمقدمة دیوان "للصالة والثورة"،  )٢(

   .٩مقدمة دیوان "للصالة والثورة"، ص )٣(

   .١٠مقدمة دیوان "للصالة والثورة"، ص )٤(
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ـــُط الـــذاكرةَ إنَّ بنیـــة االســـتفهام عـــالٌم یحركـــُه الفعـــُل اإلراديُّ  ُل ،، والـــوعيُّ الـــذي ینشِّ إذ تتحـــوَّ

ـُر فیهـا سـكونیُة األشـیاِء فـي سـیاِق  الصالُة من طقٍس وعبادٍة لها سـلوكیَّاُتها الهادئـُة إلـى ثـورٍة، تنفجَّ

ŕĎƔ±Ÿ»»Ů�Êř»»ƆËŷŕſśƈƅ§Ã��Æř»»ƂƔƂţ�Êř»»ſƅŕŦśƈƅ§�Êª ƛÃƅ̄»»ƈƅ§Ã�Êª Ã»»ŸƊƅ§�ƌ»»Ɣž�Ê̈±ŕ»»Ŭśś��ēÅ² ŕ»»Šƈ�È¿ƔƄ»»Ůś، َّلنــدرَك أن

ار تقنیـٌة معقـدٌة لهـا آلیَّاُتهـا المترابطـُة، والمنفَّـذة بقـدرٍة تخطیطیـٍة، تُـدیُم تـأثیره بجملـٍة خبریـٍة ال االنفج

رة للرواكد:،یتقیُد فیها الزمن بل یمتدُّ ویتطاوُل بفعل الصَّالة/ الثورة المفجِّ

صالتُنا َسُتْطِلُع النَّهاْر -

ُتسلِّح الُعزََّل، ُتعلي رایَة الّثواْر 

بدایـــة الثـــورة، إلـــى اإلْشـــراِق والّضـــیاِء بداللتـــِه مـــُن التحـــّوُل اإلیجـــابيُّ مـــن االنفجـــارِ ویك

ــالة/ الثــورة، وباألفعـــال  التفاؤلیــِة، وفــق متوالیــٍة تتعــالُق فیهــا الوســـائُل بالغایــات، التــي تتحقــُق بالصَّ

�ËŶ»Ɓ§Ãƅ§�ÉřƔŗŕŗ»Ų ��ŕĎƔƆŗƂś»Ŭƈ�Ê±Ã»Ɔŗśś�Ɠ»śƅ§�ŕ»ƎśƔƆŷŕſŗ��Ê½±»ŦÉś�Ɠ»śƅ§�řŷ±ŕŲ ƈƅ§�Å°»ƅ§�ËÁƈ² »ƅ§�Ɠ»ž�Ë² ÉÃŕ»Šśƈƅ§

َنستشرُف فیه من الطلوِع الفلكيِّ طلیعًة مسلَّحًة مقاتلًة، تتجاوُز الظالَم بسوداویتِه المادیِة والمعنوّیِة 

وفــي  ،إلــى المعَلــن/ المنظــوِر، برؤیــٍة تنفــُر مــن التعتــیِم القســرّي، أمــًال فــي كینونــٍة ُتظهــُر المكبــوتَ 

Ɯ ČŰ ƅ§�ŕƎƊƈ�£̄ŗś�Ɠśƅ§�Ëŗ̌ ţƆƅ§�ÉřƊŬƊ£�ŕĎƔƊ¢�Ê̈ŷÃśŬƊ��±č±ţśƅ§Ã�±čƎ· śƅ§�ÃţƊ�ŕƎÉśƄ±ţÃ��ŕƎÉŬƂ· �©±Ãŝƅ§��©

ــالة)، وقــدرَتها علــى اإلخصــاِب، والتغییــِر بصــورٍة متنامیــٍة تتمحــوُر فیهــا األفعــاُل المضــارعُة،  (الصَّ

:بحركاتها ومدلوالتهاالتي تنقُل الحدَث من نهایٍة تالشْت إلى بدایٍة تتجدُد تجدَُّد الصالة

صالتُنا ستشعُل اإلعصاْر -

َستنزُع السِّالَح والزنبَق في الِقفار 

ُل الیأَس إلى انتصاْر  ُتَحوِّ

َصالتُنا ستنقُل الَجْدَب إلى اْخِضَراْر 

مــن الظلمــِة إلــى النــوِر، ومــن عبــر األزمنــِة واألمكنــة والشخصــیات الصــورُة الشــعریُة تنتقــلُ 

، ومــن الجهــل إلــى الَفْهــِم واإلدراِك، ومــن الّســكونیة إلــى الحركــة العجــِز والضــعِف إلــى القــوِة والقــدرةِ 

وتبـدو الشـاعرُة ملتزمـًة "بـأعمق مـا فـي الوجـوِد ،الهادفـِة، ومـن العْقـِم والجـْدب إلـى الخْصـب والحیـاة

والكون، وأجمل ما في الطبیعِة وأنبل ما في اإلنسان. إنه التزام یربُط بین منارات األرِض ومنارات 

، )٥(، بـــین إشـــراقاِت الـــروِح المضـــیئة بـــوحي اِهللا، وٕاشـــراقات المـــدفِع المضـــيء بـــإرادة الثـــوار"السَّـــماء

وأحســُب أّن نــازك المالئكــة قــد اســتوحت اللــوَن األخضــَر مــن الطبیعــة واألشــجار، ومــن الفولكـــور 

الــدعوة إلـــى اجتماعیــة الشـــعر بـــین نــازك المالئكـــة ودعـــاة االلتــزام: د. ســـعد دعیـــبس، (بحــث) ضـــمن الكتـــاب  )٥(

  .٨٥التذكاري (نازك المالئكة، دراسات في الشعر والشاعرة)، ص
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في فقباُب المنائر خضٌر، وعمائم بعض رجال الدین خضٌر، و ،والتقالید والعادات والطقوس الدینیة

. وهكــذا ارتــبط اللــون األخضــُر بالحیــاة، )٦(األمــراض والنــذور ُتشــدُّ الخیــوُط، وُترفــُع الرایــاُت الُخْضــر

وبما بعد الحیاة.

مات الفعل المؤثِّر، والحركة  وتتأصَّل في الصالة / الثورة عناصُر الحیاة، والدیمومة، ومقوِّ

تطورة:مالمتنامیة وال

ُر األْنهاْر - َصالتُنا تَُفجِّ

سكُب في أْشداِق إسرائیلتَ -

مذاَق َهْوٍل زاحٍف من الفراِت حّتى النیل

بوصـفهما َحـَدثَْیِن –فـي داللتهمـا المرتبطـِة بالحیـاِة واإلنسـان والتوافُق بـین االنفجـاِر والتفجیـِر 

الفرات، یقوُد إلى الحركة والخصِب، والهرمونیة الدافقِة المتمثِّلة في (األنهار:–متالِزمْیِن متوالَییِن 

ُرُه ذات الــدالالت الدینیــِة والتراثیــةِ والنیــل) ــد بالّصــالة/ الثــورِة ُتَشــجِّ . وتأثیــُث تفاؤلیــة الحــدِث المتجسِّ

عناصُر مبهجـٌة تـوحي بالحیـاة، واألمـِل ال سـیما الغنـاء، واللیمـون، والزنبـق حیـث التجمُّـع القصـديُّ 

ــالة / الثــائر/بــین فعــِل اإلنســان  الثَّــورة، وفــي الغنــاِء/ البهجــة داللــَة النصــِر، المصــلِّي فــي الصَّ

ــالِح إلــى عقیــدِة البنــاء فــي تخصــیب األرِض  اللیمــون (الشــجر المتمثــل فــيوالتحــوِل مــن عقیــدِة السِّ

ث (رمز الحیاة والحركة بعد السكون):ابعندائم الخضرة)، واإل

صالتُنا إنذاْر -

إلى عدوٍّ خادٍع غدَّاْر 

ُر األنه- اْر صالتُنا تَُفجِّ

وتبعُث الِغَناَء واللیموَن واألحراْر 

ُتعیُدنا للوطِن المسروِق، َتمحو العاْر 

و تتمظهـــُر النبـــوءُة فـــي غنائیـــٍة قصـــدیَّتها العـــودُة للـــوطِن المســـروِق (فلســـطین) عـــودَة أحـــراٍر 

ــالح والنصــر، ال عــودة الیــأِس والعــار لتصــبَح ا لنبــوءُة ثــائرین، ال ُمستســِلمیَن مأســورین؛ عــودة السِّ

��řƈƔ² Ǝƅ§��Ë±ŕŸƅ§�Ë¨ Ŭ§Ã±�Ë¨ Í· ÉŮ�Ŷƈ�Ê±Ű Ɗƅ§��Ê©̄ÃŸƅ§�ƌƔž�Ê½ž§Ãśś��ŕĎƔƆŗƂśŬƈ�ÆŕƈƆţÃ��ŕĎƔ±Ãŝ�ÆƜŸž

ُتعیُدنا للوطِن المْسروق، تمحو الَعار-

خیاُمنا على ُخطوِط النَّار-

، كانون ٢٧، السنة ٢و  ١وائر وألوان): عبدالجبار البصري، مجلة األقالم (العراقیة): العدد نازك المالئكة (د )٦(

  .٥٧م، ص١٩٩٢شباط، –الثاني 
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وزاُدنا التقوى، ومْلح األدمعِ الِغَزار

والنصــُر ،الصــالة و الثــورةبــدیٍل موضــوعيٍّ العــاِر، وٕاقامــةُ والمحــُو إلغــاُء وجــوٍد كــائٍن 

�Å°»ƅ§��Ê³ ō»Ɣƅ§�ƌ»Ɣž�ÉÁƈƔ»ƍ�ÈÁ»ƈ² �Ɠ»ž�ďƓżƆƈ�ÇÁœŕƄ�Ãƍ�ŕƈ�Ŷƈ�ŕĎƔ±ƍÃŠ�ÊřŲ ƁŕƊśƈƅ§�ÊƌÊśŕſŰ �ƌƅ�ďƓŸƁ§Ã�Ç¿Ɣ̄ŗ

تمقُتُه الذاُت الشاعَرُة، وُتَعرُِّض به، وتدعو إلى تجاوزِه، برؤیـٍة تنفـتُح علـى العـالِم والمسـتقبِل، وتقـوُد 

یٍر جماعیًة، تستوعُب حركیَّة النبوءِة والحلم.عملیَة تثو 

مقدســـًا قبـــة الصـــخرة)؛ وكونـــه وطنـــًا القـــدس  والـــوطُن المســـروُق كنایـــٌة عـــن (فلســـطین

وكونـه مسـروقًا تنمـو المطالبـُة بـه مطالبـًة واعیـًة مقتـدرًة، ،یسـتلزُم الحمایـَة، والمجاهـدَة حفاظـًا علیـه

ــ الة/الثورة؛ ألنــه مســروٌق بــالقوِة المنظورِة/المرئیَّــة، ولــیس خلســًة تحــتجُن المغاَلبــَة، والمصــاَولة بالصَّ

لیلیًة، یتجلبُب فاعُلها بالظَّالم والغفلِة؛ وألنَّ السارق:

ُیقاتُل الوروَد والسَّالَم واألْقماْر -

َیْسطو على الثِّمار

وینِسُف البیوُت ُظلمًا، َیْحِرُق األشجاْر 

غاَر والِكباْر  ُد الصِّ ُیَشرِّ

من أرضهْم في لیلٍة ضائعِة النَّهار

أصابُع للغدِر إرهابیُة األْظفاْر 

قــوا فیـــه  قــوا، وُفرِّ ویحتقــُب الــوطُن المســروق زمنــین: َقْبلــيٌّ مــنقٍض كـــان أهلُــه فیــه، وبعــديٌّ تفرَّ

فنطقت الذات المعرفیة، تصف الشتاَت، وتدیُن الفعل اآلثم، والصمت اآلسن:،عنوةً 

ا الِبیُد والبحاْر تقاَذَفْتنَ -

وطوََّحْت بركبنا وأهِلنا األْسَفاْر 

ترفُضنا الكهوُف، والغاباُت، واألْمَصاْر 

واللحظُة الفاصلُة بین الَقْبِلّیة والَبْعِدّیة، نكسُة حزیراَن التي تصرُِّح فیهـا الشـاعرُة بـالمكبوت فـي 

امیِة، ویتذاوُب فیه الحُلُم مع الواقع:الالوعي تصریحًا تختلُط فیه الرغباُت المقتولُة بالوقائِع الد
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شمُس حزیراَن طَوْتها غیمٌة في الَفْجِر فاْنطوتْ -

وُأْسدَل السِّتاُر، والروایُة انتهتْ 

أقماُرها َهَوتْ 

أنُجُمها قد أغمضْت عیونها، آفاُقها َخَوتْ 

�Ë¨ »»ƔƄ±śƅ§�Ë±ƍŕ»»̧ �Á»»ƈ�ÊÀ»»ƎſÊś�Ɠ»»śƅ§�¾»»Ɔś�É±»»ƔŻ�ÈÁŕ»»Ÿƈ�
Ȩ̈ŕ»»ſƅƗ§�¡§±Ã�ČÁ£�Ê̈»»Ŭţ£Ã��ŕ»»ĎƔžŕƂŝ�ÆƜ»»Ÿž�¿»»Đŝƈś��

، تعـاني فیـه الـذاُت  وممارسًة كشفیًة تبحُث عن عناصَر محجوبٍة مكنونٍة في سـیاِق تشـكیٍل تعبیـريٍّ

اإلنسانیة من غربٍة نفسیٍة مأساویة.

ــِة المؤدَلَجــِة التــي ترهــُب  ر مــن العقلی وتحــاوُل الشــاعرُة الــتخلَُّص مــن عناصــِر الیــأس، والتحــرُّ

ـأ بنـوِر عبر تساؤالٍت استنكاریةٍ وتُفلسُف الهزیمةَ مخالَب الذئاب، ؛ ألنها تكابُد أزمًة وجودیًة، تتوضَّ

: التفاؤِل، وتعلُن عن وجودها بالسؤاِل الفلسفيِّ الواقعيِّ

َمتى ُتَرى َسَنْنُفُض الُغباْر -

عن وجهَنا، ونرفُع الحصاْر؟ 

متى ُتَرى َنقتحُم األْسواْر؟

، والحیــرَة، ویختـلُّ بـه التـوازُن بــین المتجاِذبـات، ویكشـُف أزمـَة التواصــِل ویحتـوي السـؤاُل القلـقَ 

مع الوجوِد والسلطة.

ُر اآلنیَُّة  ، تنتظُر تمظهرًا في عالٍم ُتغَتصـُب فیـه (االنتفاضة)وتصوِّ التي تموَضعْت في النصِّ

ءِة الكلمـِة المقاِتلـة، وتفاؤلیـة الحقوُق واألوطاُن، ویجـُب أن َتسـتردَّها السـواعُد المقاتلـُة فـي سـیاِق نبـو 

الوعي والمعرفِة؛ تخلُّصًا من وعي متمزٍِّق مصدُرُه التناقُض بین الفكِر والواقِع، والخیاِل والتجربِة:

َغدًا، هنا، َینفجُر البركانْ -

ویبدأ الطوفاْن 

ینتفُض الشَّهیُد في األكفاْن 

وَیكِسُر القضبانْ 

ُیقاِتُل اآلِسَر والسَّّجانْ 

�Ê¾Č±»ţśś�Èř»ƔÃżƅ�Èª §̄ţÃŗ�Ƌ±œŗ́ Ɗ�ƌƅ��ŕĎƔœ±ƈ�ÆŕŸƁ§Ã�Ë©¡ÃŗƊƅ§�Áƈ�É¿ŸŠ�Ë¨ ƔŻ±śƅ§Ã�Ë±ƔÃŝśƅ§�ÁƔŗ�Ê½Êž§Ãśƅ§Ã

:في ، تتحّوُل به اللغُة إلى عالٍم یلتحُم اً فیها األشیاُء وجود عالِم النفِس، واإلدراِك الحسيِّ
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َفْلَنبدأ اإلبحاْر -

قلوُعنا والهٌة، والدّفُة انتظاْر 

وفي المَدى جزائُر المرجاِن والَمَحاْر 

والزمُن الموصوُل من القْبلیـِة إلـى الَبْعِدیـِة زمـُن السـرقِة، والغْصـِب والعـدوان، الـذي تهـیمُن فیـه 

الشــعور الشخصــیُة قلقـًة، تختلُجهـا شـحناٌت متفاوتـٌة مـن  اتصـبُح فیهـالتـي سـلطویُة القتـِل والتشـریِد، 

:بالقهِر واالنكسار

َراُب ُمْسِدًال َشْعَرْه حیُث الخَ -

ودولُة اللصوِص والُقروْد -

ترشَّفْت دماَءنا الحمراَء وارتوْت 

وأنشبْت َمخالَب الحقودْ -

في َلْحِمَنا، في كبریاِء األرْض 

في مراِقد الُجُدودْ 

ــالِة والثــورِة بــوعي، ونســتوعُب الفعــلَ  وفــي اللحظــِة التــي ُنــدرُك فیهــا التعادلیــَة الفكریــَة بــین الصَّ

ــرقِة، والحــدَث المؤثَّــَث بالثوریــِة؛ تتــأطَُّر مفــاهیُم النبــوءِة، والحلــم بالمســتقبِل  الســلبيَّ الموصــوَف بالسَّ

حلمًا له قدرُتُه التغییریُة؛ فتكون التفاؤلیُة والنبوءُة تمرُّدًا حادثًا، وثورًة تتجدُد فیها الحیاُة فـي اللحظـِة 

ین جمـِل الـنِص، ویسـتنُد إلـى روٍح قتالیـٍة، تثـُق بقـدرِة الثـائر، التي یبسُط فیهـا الحلـُم الرؤیـوي ِظلَّـه بـ

والمصّلي على الفعل:

َغدًا َغدًا یختلُج اسُم اِهللا في الُقْدِس وفي الَخلیْل -

ینتفُض الَعْدُل المدمَّى َصاِرخًا، َیستیقُظ القتیْل 

وَترتوي َجدائُل الزیتوِن والنخیْل -

ویبدأ الطوفانْ -

ـالة مشـروعیًة فـي الفعـل، والصـفة، الثورة ُة، وتكون ثمرُة الجهاد وتتحقُق النبوء الصَّ

، مـن زیـف الحیـاة فـي الجانـب الروحـيِّ بكـلِّ مـا فیـه ،والداللة إذ وجدت الشاعرُة "خالصها الحقیقـيَّ

نص فـي الـ  )٧(ْهـٍر، فنمَّتـه، وتعلَّقـت بـه حتـى أصـبح یمثَّـُل ظـاهرًة بـارزًة"طُ مـن روحانّیـٍة، وشـفافیة، و 

المقروء:

تجربـــة االغتـــراب عنـــد نـــازك المالئكـــة: د. عبـــداهللا المهنـــا (بحـــث) ضـــمن الكتـــاب التـــذكاري (نـــازك المالئكـــة،  )٧(

  .٥٠٧دراسات في الشعر والشاعرة)، ص
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َینتصُر اإلنساْن -

َیرتفُع األذانْ 

وُیعلُن الصَّالَة، والِجهاَد، والثورةْ -

وینطــوي الــنصُّ المقــروء علــى حــبِّ الشــاعرة لإلنســان، ومشــاركته آالمــه وأحزانــه؛ "فأصــبَح 

، حزُنهــا فرحــًا وتشــاؤمها أمــًال: ومــا ذلــك إّال بفضــل الثــورات التحرریــة التــي خاضــها الــوطن العربــي

وبفضـــل الحیـــاة الجدیـــدة التـــي جعلـــت اإلنســـاَن یشـــعُر بإنســـانیته النابعـــة مـــن حبِّـــه للـــوطن واألمـــة، 

.)٨(وعقیدتها السامیة، ورسالتها الخالدة"

ــالِة  ــُة (النبــوءة) بــدًءا مــن الصَّ الثــورِة، وصــوًال إلــى النصــِر/األذان؛ إذ تتوالــُد /وتتكامــُل متوالی

ٍء لــــه ســــیاُقُه فــــي دعــــوِة المصــــلِّین، إلــــى رمــــٍز للتحــــرر مــــن قیــــِد عالمیــــُة األذان العبادیــــِة، مــــن نــــدا

السَّارق/المغتِصـب، وكْبتـِه لحریـة الفعـِل والكلمـِة، حیــث التـرابُط العضـويُّ بـین الفكـِر والفعـِل الثــوري 

ـــوءِة التـــي تحـــرُِّض بهـــا الشـــاعرُة ضـــمائَر المســـروِقین  فـــي نســـیٍج َتَتَعاضـــُد أجـــزاؤه فـــي صـــیاغِة النب

ُر فكــَرهم؛ لتثــوَر بنــادُقُهم، مســتخدمًة ضــمیَر الجمــِع؛ داللــة التفاعــل مــع الحــدِث والمطــروِدی ــوِّ ن، وتَُث

الثورة:المرَتَقِب 

َسیهبُط النَّصُر على ُمَرتِِّلي القرآنْ -

على المصلِّیَن، وفي َصَوامِع الرُّهبانْ 

على الِفدائییَن في أودیِة النیرانْ 

هها بلغٍة بنائیٍة ویبدو أنَّ الشاعرَة تحدُد زاوی نٍة ُتظهُر فیها -َة الرؤیة إلى األحداث، وتوجِّ مدوَّ

نَة للنصِّ والحدِث معًا . الذاُت قوَة توجیٍه قولیًة، وترتُب األفعاَل والعناصَر المكوِّ

إّن نبوَءة الشاعرِة حلٌم متسُع الحدقاِت، وتفاؤُلهـا ِدثـاٌر یبعـُث علـى الـدفِء والوثـوِب. واألحـالُم 

یتدفَُّق عنفوانـًا وكبریـاًء. وتمسـك الشـاعرُة بخیـوط بل شالالً ،لًة خائفةً یمتِن المسروِد لیست هز في ال

هها، وترعاها، وتنیـُر جنباتهـا بالصـورِة  النبوءِة منذ البدایة الوامضة، تتاُبعها، وترصُد حركَتها، وتوجِّ

ـــّیًة ال تصــِدُمها المشــعَِّة، والكلمــة الدَّالــة حتــى بــاَت التفــاؤُل وعیــًا ال تغــادُره  الشــاعرُة، ورؤیــًة مستقبل

ــلبيِّ  ولــم تعــد النبــوءُة سلســلًة مــن األحــالِم ،هشاشــة الواقــع، ومفاجــآت الِوفــاق الــوهمي، والتغییــر السَّ

تسبُقها لمساٌت وفیرٌة من األمنیاِت، ولن تكوَن صفحًة یطویها المستقبُل في سجلِّ یومیاتِه الِقصاِر.

مز:قبة الصخرة وتراثیة الر

، ٢٧)، الســـنة ٢-١ة فــي شــعر نــازك المالئكــة: د. احمــد مطلــوب، مجلــة األقــالم (العراقیــة) العــدد (اإلنســانی )٨(

  .٤١م، ص١٩٩٢شباط، –كانون الثاني 
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، یقـــوُم بوظیفـــٍة –إّن تراثیـــَة الرمـــِز بنیـــٌة كلیـــٌة  شـــكلیٌة، عناُصـــرها متعاضـــدٌة فـــي َنَســـٍق لغـــويٍّ

إبالغیـٍة تناســبیٍة، تكشـُف عــن كینونـِة الكــائِن ومرجعیتـِه، وجــزٌء مـن فاعلیــِة التصـّوِر الكلــيِّ للتجربــِة 

ٌد رؤیـويٌّ ُمْنفَـِتٌح علـى العـالِم یقـوُم علـى الشعریِة بعالقٍة تكاملیٍة مفهومیٍَّة بین الفكرة والموضوع، وُبعْ 

فكرِة المجاَورِة، والمجاَوَزة، ویرتبُط بوعي إشراقيٍّ في ترسیمِة التأویِل والتركیِب.

وتتمظهُر تراثیُة الرمِز في (قبة الصخرة): الموجود/ الُمَنْمـذج، والفاعـل المعنـوّي الـذي تخطّـى 
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وتحتفـــي الـــذاُت الشـــاعرُة بقبـــِة الصـــخرِة بصـــورٍة تتشـــكَُّل بوحـــداٍت لغویـــٍة متناســـقٍة، تمثِّــــُل بـــؤرًة 

التفاؤِل والنبوءِة الواثقـِة بـالحلِم الثـوريِّ الـذي تستحضـُر بـه الـذاكرُة المـدلوَل الـدینيَّ ُمْخِصَبًة في بنیِة 

كُل بـه الراویـُة صـیغًا تراثیـًة تفـیُض خشـوعًا، و تهیـئ الـذهَن شالموروَث، والمخزوَن في الشعور، وتُ 

ماُتهــا فــي الفعــِل والحركــِة التــالمخاَطبــةآلٍت تثــوُر بــه الــذاُت  ي تشــكُِّل فاعلیــًة رمزیــًة، ثــورًة لهــا مقوِّ

، والتجربة الحیاتیة: تتصُل بالموقِف الشعوريِّ

یاقبَة الصخره-

یاِوْرُد ، یاابتهالًة ُمضیئَة الفكره

ویا ُهدى َتسبیحٍة علوّیة النَّْبَره

یا َصالٍت عذبَة األْصَداءْ 

َجاَشْت بها األْبَهاْء 

لت (القبة) في الـنصِّ إلـى مشـهٍد  ینثـاُل منـه ركـاٌم مـن الشَّـجن، ومـن الـدالالت سٍ مقـدلقد تحوَّ

ــًة َدافقــًة فــي  ــِة. إنهــا كــائٌن حــيٌّ ینــبُض، ویحتضــُن إیحــاءاٍت مشــعًَّة، تســتثیُر تــداعیاٍت ذهنی الروحیَّ

أجواٍء روحیٍَّة تجسُِّم األحداَث التي تقتاُت على المعاني الثائرة. 

ل النــــداُء ، إذِة، واألداِء الجمــــاعيإذ القبــــة/ الرمــــز عنــــواُن األمــــاِن، والخشــــوِع، والطاعــــ یتحــــوَّ

بــالتنغِم، والــوعي بماهیــِة الكــائِن، مــن موصــوٍف ســاكٍن تقــاُم فیــه األذكــاُر، إلــى هیكــٍل أفقــَده الســارُق 

ـــالةِ  ، وكینونتـــه القائمـــَة علـــى الصَّ وینقلـــُب النـــداُء إلـــى َحـــثٍّ وتحـــریٍض ،والغاصــُب مدلولـــه اإلشـــاريَّ

یه ضدان: ماٍض وحاضٌر، ضیاٌع ولقاٌء، سكوٌن مؤلٌم وحركٌة عنفوانیٌة:یجتمع ففواستغاثٍة وحسرٍة، 

یامسجدًا أسكَت تسبیحاتِه صهیونْ -

ِمْن أجِل حلٍم َوِقٍح مجنونْ 
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كّبل في أرجائِه الصَّالَة والُخْضَرهْ 

ولّوَث الِمْحَراَب والَحْضَرهْ 

یا َمْسجدًا عطشاَن للقرآِن والسُُّجودْ 

جبــــريٌّ نهضــــْت بــــه، وتــــنهُض، قوٌة/ســــلطٌة صــــهیونیٌة، –ســــكاَت قســــريٌّ ویعــــي القــــارئ أّن اإل

مــاِت وجوِدهــا المزّیــف،  تســتوعُب فعــَل الــدعاِء فــي التطهیــِر والتثــویِر، وتــدرُك مســارَبُه فــي َهــْدِم مقوِّ

، ماِر، ووعـیهِ و الذي تستطیُل به بالتكبیِل والتنكیـِل والتلویـِث؛ تشـویهًا لجـوهِر (المسـجد)، وتثبیطـًا للثـ

ِر؛ وصـوًال موٕارادِتهِ  وِت والحركِة، بین السِّجِن والتحرُّ مِت والصَّ . ویبقى الَعَطُش زمنًا وَسطًا بین الصَّ

. إذ یمثُل السكوُن خضـوعًا وَعْجـزًا عـن الفعـل،  وسـلبیًة مكروهـًة فـي  إلى االرتواء الماديِّ والمعنويِّ

، والصَّالة/ الحركةتحریضًا على اإلخصاب المتخیَّلُ –الفكِر والمجتمِع، ویكون العطُش المعنويُّ 

الثورة./

��ÊÀČƎſś»»śحــافزاً وُتصــبُح (الصــخرة) بــداللتها الُقدســیَِّة 
Èª §°�Ƒ»»ƅ¥�Êř»»Ǝœŕśƅ§�Ê³ ſƊ»»ƅ§�ƌ»»ŗ�Ê¿»»ƂśƊś��ŕ»»ĎƔ±ƔÃŝś

ماهیَة الحیاِة:

َینبجُس النبُع من الصَّخرهْ -

َنْسقیه من تمتمِة الدعاءْ 

من ُحْمَرِة الدِّماءْ 

ُه سنابَل الِفداءْ ُنْطِعمُ 

یةِ قدسـوتتوالُد من مسـتقبلیة الفعـل (ینـبجُس) رؤیـٌة تفاؤلیـٌة تـؤمُن بمصـداقیَِّة النبـوءِة والثـورِة، وب

ـــى التثـــویر ـــِة والدینیَّـــِة عل ـــة الصـــخرة) الدالئلیَّ ـــوطن (قب ـــُع بمفهومـــِه المـــاديِّ عنصـــُر إرواٍء،  ؛ال والنب

ُر، ووعٌي یحرُِّك الجماعَة، وبندقیـٌة تنطلـُق وخصٍب، وحیاٍة، وبمدلوله العالمّي ثورٌة تتف جبـیِن إلـى جَّ

الباطِل/السارق.

والحواسُّ تتشابُك في متوالیٍة عالئقیٍَّة ُتجسِّدها إرادیـُة الفعـِل (َنْسـقي) التـي تغـوُص فـي أعمـاِق 

، ولحظیـِة الـدعاِء لنـدركَ  إیجابیـَة المـاِء الذاِت المؤمنِة، وتستبطُن الالشعوَر في آنیـِة التـیقُِّظ الـذهنيِّ

في اإلخصاِب، وثوریَة الدِم في السِّـقایِة العقلیـِة التـي تطـرُد الجـدَب/ العطـَش، وتنفـي وجـوَد السـلبیِة 

�ŕĎƔ±ŕŸŮ�ŕĎƔƅÃƁ�ÆŕƔſƊ�ƛ��ŕĎƔ°ƔſƊś�ÆŕƔſƊ

�Ëř»ČƔƄ±ţ�Ɠ»ž�Ê½»ž§Ãśś��Èª ŕ»Ɗŋŗ�Çř»Ɔŷŕſśƈ�Çř»ƔƆœƛ �̄ƌ»Ɣž�Ä² §Ã»śś��ŕ»ĎƔŝƜŝ�ŕ»ĎƔœŕƊŗ�ÆŕƂŬƊ�ÊřŗƂƅ§�Ê¿ƄŮśÃ الفكـِر

ـــه  ـــراٍع الـــذي تحیـــُل إلی والفعـــِل، وتتالحـــُق فیهـــا األزمنـــُة، وتتـــراكُم النعـــوُت التـــي ُتَكثِّـــُف مفهـــوَم الصِّ

: األلفاُظ، بمحموٍل دالليٍّ أو معنويٍّ
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یاُقبََّة الصَّخره-

یاُجْرُح، یا ِضَماُد، یاَزْهَره

یاَصْمُت، یاَضَیاُع، یا َحْیَره-

رهیا َحقُّ، یا إیماُن، یاَثو -

یاَرْمُز، یا تاریُخ، یاِفْكَره-

، لتخلـــَق بـــه عالمـــًا مـــن األلِفـــة بینهـــا وبـــین (القبـــة)،  وتســـتثمُر الشـــاعرُة التشـــخیَص االســـتعاريَّ

؛ لتوكیِد الحضوِر الصُّوريِّ (للقبة) المفعم بالحیاة. وتوظُِّف النداء الحواريَّ

فـي وضـعِه ِد الحقیقـيِّ للقبـِة، إنـه تحریضـيٌّ طـارٌئ علـى الوجـو -ونـدرُك أّن الجـرَح فعـٌل سـلبيٌّ 

رمــٌز مــن رمــوِز األلــِم والمعانــاِة والمكابــدِة، یتطلَّــُب المــداواَة والعــالج. والِضــماُد رغبــٌة تأملیــٌة الحــالّي 

َل النـزُف  مكبوتٌة تمثُل وثوقیَة الثائِر بالمستقبِل، وهدفه في بدایٍة ُمْبهجٍة تجبُّ مـا قبلهـا؛ حتـى یتحـوَّ

؛ لتصبَح (الُقبَُّة) معـادًال للثـورة بوصـفها إلى إخصاٍب، تتج دُد به حیویُة الذاِت الواعیِة بأداٍء إیجابيٍّ

یًَّة، تمتلُك مستویاٍت شمولیًة في الُقدسیَّة، وتضمُّ بنیًة تفجیریًة، تتناسُل منهـا الرغبـُة فـي ضقوًة تحری

؛  بــل َضــمَّ طاقــًة تعبیریــًة أغنــت التحــرر، والتجــدد. ولــم یوقــف التكــراُر النســقيُّ االنســیاَب الشــعوريَّ

، ووسََّعت المفهوَم الدالليَّ له. والزهرُة أیقونٌة تشیُر إلـى الجمـاِل، والزهـو، والملمـِس  المدلوَل التأویليَّ

.والنماءالناعم المقترِن بالخیر والنضارة

الــذي ُیــوحي وتتحـوُل الكثافــُة الداللیـُة فــي تراثیَّـِة (قبــة الصـخرة) إلــى تشـكیٍل زاخــٍر بالمضـمونِ 

ŕĎƔ±°»»Š�Æƛč̄»»ŗś�Ë¡ŕƔ»»ŮƗ§�Ƒ»»ƅ¥�ŕ»»ƊÊś±¸ Ɗ�ŕ»»Ǝŗ�Ê¿ »̄»ŗśśÃ��ËřƔ»»Ű ÃŰ Ŧƅ§Ã�Ë©̄§±Éſƅŕ»»ŗ، وتشــكُِّل (قبــة الصــخرة) وحــدَة

فـي بنیـٍة عضـویٍة متنامیـٍة أساُسـها تجربـٌة ذاتیـٌة، البائس لتاریخنا، وتعریًة لحاِضرنا شعوریة إضاءٍة 

لت إلى تجربٍة شعریٍة،  ، وفكـريٍّ بإیقـاٍع مهمـوٍس، بعـد تبـدیِل أصبحْت موضوَع تأثم تحوَّ مٍُّل جمـاليٍّ

ـــَوري، والحضـــوِر  عالئـــِق الكـــالِم فـــي نظـــاِم التعبیـــِر، والتشـــكیِل الـــذي یقـــوُم علـــى نســـِق التتـــابِع الصُّ

اإلنساني في الوجوِد؛ حیث تكتمُل رؤیویُة الشاعرة في جدلیِة األنا واآلخر، الـذات والتـاریخ، الواقـع 

ُكــه ویغیــرُه، ویخرجــُه مــن الثبــات إلــى والموضــوع، الَحــْدس  والفكــر الــذي ال یلغــي اإلنســاَن؛ بــل یحرِّ

التحول. وأحسُب أن (هانزمیرهوف) كان محّقًا حین َعدَّ "الدین والتصوف مخزنین یزودان اإلنساَن 

.)٩(بوسائل للخروج من المآزق الكئیبة، وذلَك من خالل اإلیمان بالقیادة، والخالص والحیاة األبدیة

  .٨٤م، ص١٩٧٢الزمن في األدب: هانزمیرهوف، ترجمة: د. أسعد مرزوق، مؤسسة سجل العرب، القاهرة،  )٩(
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�ŕĎƔ±ŕ»»Ųبــومغیِّ مكنونــةً وتــرى الشــاعرُة فــي اإلنســان فــاعًال، یمتلــُك قــدرًة فائقــًة  ţ�ŕ»»Ďƈƍ�Ê¿»»ƈţƔÃ��Æř

�Ç¿»»· ŗ�ƌ»»Ɗ¥��ƌ»»ŸƈśŠƈ�Á»»ŷ�ÆƜ»»Ű ſƊƈ�Æ§̄±»»ž�³ Ɣ»»ƅÃ��Ëř»»ŷŕƈŠƅ§�Ŷ»»ƈ�Ê¿»»ŷŕſśƔ��ŕ»»ĎƔƊÃƄ�Æŕ»»ƊœŕƄ�ƌ»»ŗ�ÉŢŗ»»Ű £��ŕ»»ĎƔŝ§±ś

نسـاِنیِة خطـوًة مـن خطـوات التحـرر، ملحميٌّ بسماتِه الخارقِة، ُیغیُِّر الواقَع، ویضیُف إلى المسیرِة اإل

یختـرق لومسحًة من مسحاِت التفاؤل والیقین، یرتحُل عبر الظِالل المعتمِة، فـي رحلـٍة قاسـیة مریـرة 

:ِه اإلنسانيبها الغیاب، والتالشي؛ وصوًال إلى وجود

ینتصُر اإلنساْن -

َیْرَتقُع األذانْ 

وُیعلُن الصَّالَة، والجهاَد، والثورهْ -

القدِس، في الجوالِن، في سیناءفي 

في الُمُدِن الَعْذَراء

، وتؤلِّــُف  إّن داللیَّــَة (قبــة الصــخرة) تضــبُط العناصــَر اللغویــَة، وحرَكَتَهــا، وعالَقَتهــا فــي الــنصِّ

كلیــٍة، تتجــاوُز الســكونیَة –وحــدَة الشــكِل والمضــموِن فــي موجــوٍد منفــتٍح؛ لتأســیِس جمالیــٍة عضــویٍة 

�Éž�Ɠž�řƔƂŬƊƅ§�Ƒƅ¥�Æŕ»ƈƆţ�Ê½ĐƆţÊƔÃ��¿ÃƂţƅ§�Ɠž�§Ď±ŝ�ÆŕŷÃŗƊƔ�Ê̈ŕŬƊƔÃ��ÉÃśſƈƅ§�É½žƗ§�Ê¿Ãŕ· Ɣ�ēƓžÃŰ �È¡ŕŲ

ـــُد الهـــاجِس التـــاریخي مـــع الهـــمِّ القـــومِي اإلنســـاني (فـــي القـــدس، فـــي  فـــي قمـــم الجبـــال. ویبـــرز توحُّ

ــِة الشــاعرِة، ووعــي (الثــائر)  ــًا للنبــوءِة والتفــاؤِل فــي ذهنیَّ ــه، لماالجــوالن، فــي ســیناء) مرادف جــاوُز ذاَت

أكثر قدرًة على التحدي والمصاولة.  كون؛ لیمتاعبهلُب اغالمو 

وأدركت الشاعرُة أهمیَة المعادالِت األفقیِة والعمودیِة، وتداخَل الزماِن والمكاِن فـي بنیـة الـنصِّ 

ـــيٍّ تتناَســـ ، الـــذي یســـتمدُّ موســـیقاُه مـــن نظـــاٍم داخل ـــاٍت لغویـــٍة شـــكَّلت الـــزمَن اإلیقـــاعيَّ ُل فیـــه بتركیب

التوتراُت الصوتیُة والدالئلیة، التي أضفْت على النصِّ نوعًا من التجـاُنِس والوحـدِة بعـد أن تجـاوزت 

، وحافظـــْت علـــى الصـــوِت واإلیقـــاع، وأعجبـــْت بوحـــدِة التســـكیِن ونغمیتـــه فـــي آخـــر  الشـــاعرُة الـــرويَّ

، الـذي ُیســاعُد المتلقــي علـى َأْخــِذ َنفَـٍس طویــٍل  قبــل أنفــي أثنـاِء القــراءِة أمـل مــع التالسـطِر الشــعريِّ

وتكـاُد تتوافـُق الوقفـُة الدالئلیـُة والنَّْظمیَّـُة مـع الوقفـِة اإلیقاعیـة فـي السـطر ،ینتقل إلى السـطر الثـاني

، تماسـكْت فیـه جزئیـاُت السـیاِق  لـْت إلـى وجـوٍد فعلـيٍّ ، والجملِة الموسیقیة التي تحوَّ الشعريِّ المستقلِّ

Šśƅ§�Ëř»»»ƊÃƊƔƄ�Ɠ»»»ž�ĐÅ±Ÿ»»Ůƅ§ŕ»»»ĎƔÃżƅÃ�ŕ»»ĎƔƊƍ°�Æŕ»»»ŗƔƄ±ś�ª »»»ÉŗĐƄÊ±�Ɠ»»»śƅ§�
Ëř»»ŗ±، یثیـــُر العاطفــَة فـــي وحـــدٍة تعبیریـــٍة ف

ــاِء  شــعوریٍة، تالزمــْت فیهــا بنیــُة الــوعي اإلنســاني فــي التعبیــِر عــن األشــیاِء بمعــاییر العقــِل ذي البن

د بین الجامِد والحي، ویجعُل الساكَن متحرِّكًا، والمجرََّد محسوساً  .العضويِّ الذي یوحِّ

رت عبــارُة (یاقبــة الصــخرة) ( ، وبنیُتهــا التركیبیــُة إنشــاٌء طلبــيٌّ ال ١٢وقــد تكــرَّ ) مــرًة فــي الــنصِّ

لمضــموِن الثــوريِّ والــدیني، والحركــة باســیما الخطــاُب النــدائيُّ منــه ممــا مــنَح المتلقــي فهمــًا مترابطــًا 

"یجــيء فــي مكانــه مــن بعــد أن أدركــت الشــاعرُة أّن التكــرار یجــب أن و والســكون، والكلمــة والفعــل. 
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القصیدة، وأن تلمَسه یـُد الشـاعِر تلـك اللمسـَة السـحریَة التـي تبعـُث الحیـاة فـي الكلمـات... بسـهولته 

.)١٠(وقدرتِه على ملء البیِت وٕاحداث موسیقى ظاهرة فیه"

، وقاَدْتُه إلى التفاعـ ِل وأسهمت العبارُة المكررُة في توسیع َمَدیاِت الالشعوِر الجمعيِّ في النصِّ

؛ بتــأثیِر الــوعي المحفَّــز بالــدوال المنســوجِة بألفــاٍظ تنــبجُس منهــا الرؤیــُة والفكــرُة  والتواُشــِج الوجــدانيِّ

الوقَّادة.

رت (الصَّالة) ( َل إلى فعٍل ١٥وتكرَّ ، ینضوي المصـّلوَن تحـَت لوائـِه. یقینيٍّ فاعلٍ ) مرًة؛ لتتحوَّ

إذ لجـأت نـازك المالئكـة ،النبـوءة والحلـم اآلتـيوتكررت (الثورُة) خمَس مراٍت؛ للداللـة علـى حركّیـة

إلــى التكــرار "عامــدًة متعمــدًة، لحاجتهــا إلیــه فــي تلــوین أســلوبها، وللــدالالت الفكریــة العاطفیــة التــي 

تضيء أعماق النصِّ والنفس" فقد أكثـرت مـن تكـرار (یـاء النـداء) لتجعلهـا مفتاحـًا للفكـرة المتسـلطة 

"وقــد اقتــرن هــذا التكــرار اقترانــًا ،المقــروء اثنتــان وخمســون مــرةً علیهــا. وقــد ورد ذكرهــا فــي الــنص 

.)١١(ملحوظًا بصور التفاؤل وعباراته ومفرداته"

وكانت (القبة، والصالة، والثورة) مقرونًة باللون األحمِر في سیاِق صیاغیٍة مستقبلیٍة ُمسـتمدٍَّة 

ِب، فضـًال عـن التقابلیَّـِة اللونیَّـة بـین من دماء المجاهدین، تتداخُل فیها مستویاُت التعبیِر في التركی

�ƛ��ŕ»»»ĎƔ±Ƅž�ÆŕƂ»»»ŬƊ�Êşś»»»ƊÊś�Ɠ»»»śƅ§Ã��
Ëř»»»ŠƔśƊƅ§Ã�Ëř»»»ÌƆŸƅ§�Ɠ»»»ž�Èř»»»ƔƆƈŕƄś�È©±Ã»»»Ű ŗ�Ê· ŗ§±»»»śś�Ɠ»»»śƅ§�Ë±»»»Ų ŦƗ§Ã�Ë±»»»ƈţƗ§

خفوَت فیه؛ یتابعـُه القـارئ بعالقـٍة تتصـادُم، ثـم تنفـرُج؛ حتـى یحـّس التقاَءهمـا رغـم تباعـِد المسـافات 

مانیة.المكانیِة، والحركِة الز 

ــِة المأســورِة، جامعــًة فیــه مفــاهیَم التضــحیِة  وتحتفــي الّشــاعرُة بالشــهیِد: النمــوذج المخلِّــص للقب

، یثیـــُر فـــي المتلقـــى إحساســـًا بالتـــآلف،  والثـــورِة، والخصـــِب والحیـــاِة، التـــي تلتقـــي بنســـیٍج فكـــريٍّ حـــيٍّ

وشعورًا بقدسیِة الشهادة:

َیْنَتِفُض الشَّهیدُ -

اْن ُیَقاِتُل اآلِسَر وا- لسَّجَّ

ویكسُر القضبانْ -

ینتصُر اإلنسانْ 

فیسقط الطُّْغیانْ -

ـــة  ـــًة بالقـــدرِة -الشـــهید–وتحتـــوي المفـــردُة الناصَّ ـــًة واثق ـــدًة، تعلـــن تفاؤلی ـــًة متوال إشـــعاعاٍت ذهنی

إّن ،الروحیــة التــي تتناســُخ عنهــا بــذاُر التمــرد والثــورة فــي األخبیــة، التــي تفــوح منهــا شــآبیُب الفنــاء

  .٢٨١-٢٨٠م، دار المالیین، ص١٩٧٤یروت، ، ب٤قضایا الشعر المعاصر: نازك المالئكة، ط )١٠(

ظاهرة التفاؤل فـي شـعر نـازك المالئكـة، د. سـالم الحمـداني، (بحـث) ضـمن الكتـاب التـذكاري بعنـوان (نـازك  )١١(

  .٣٣٦-٣٣٥المالئكة، دراسات في الشعر والشاعرة)، ص
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بـل ،یستكین خلَف ركاِم التـراِب، وال ُیسـامُر األشـباَح والظـالَم وأطیـاَف األحـالِم الّضـائعةِ الشهیَد ال 

یتواصُل مع عالمِه الموضـوعيِّ بـالنبوءِة الواعـدِة وسـَط ظـالِم القیـود، وبـین األمـواِت الـذین َیهرعـوَن 

مِت والبؤِس. إنه نهٌر جاٍر ال یكفُّ عن الجریانِ  یمنُح ما حولـه الخْضـرَة ،إلى بیوتهم عائدین بالصَّ

ـــرة فـــي ،والنمـــاءَ  ـــه صـــرخُة المـــیالد تمـــأل الزمـــان والمكـــان، ولـــیس قـــرین المـــوت، والخیبـــة المبعث إن

الطرقات المحترقة بخطى الیأس والقنوط.

فإن األسیر لـم یكـن صـمتًا مكـرورًا وسـكونیًة ،وفي اللحظة التي یستحیُل فیها السَّجان طاغیةً 

ألنه یقـاوم الفنـاء، ویختـرق اللیلـة الشـتائیة ویـدفُع ،كون حافة هاویٍة للخنوعولن ی،مبعثرًة الخطوات

عن رؤاه الموت.

الرؤیُة والتشكیُل :
 إّن القارئ ال یشكو من غموٍض َیحوُل دون إدراِك الدالالِت، والتفاعِل مـع تجربـِة الشـاعرة. وال

نــــاُت الــــنصِّ بالطالســــم –فــــي التعبیــــِر بــــأدواٍت لغویــــٍة بــــل یتســــُم الــــنصُّ بوضــــوحٍ ،تُْنَعــــُت مكوِّ

ــُط الــذهَن، بمعطیــاٍت تشــكُل رابطــًة تتنــامى مــع التأمــِل، وترجیــع  تصــویریٍة، تنقــُل التجربــَة، وتَُنشِّ

الرؤیة؛ إذ تحلُم الشاعرُة بواقعیٍة، وتنطُق بالعاطفـِة مقترنـًة بـالفكرِة والصـورِة نطقـًا یخلـق التـآلَف 

، ویُ  ألّن الشـــاعرة ،حـــدُث التـــأثیَر النفســـيَّ فـــي أعمـــاِق المتلقـــيواالنســـجاَم فـــي الســـیاِق اللغـــويِّ

بـــأّن الشـــعَر فـــي واقعـــِه "مقـــدرُة الشـــاعِر علـــى اســـتعمال اللغـــة بحیـــث تشـــعُّ ألفاظهـــا  تســـتوعبا

.)١٢(والمعاني والظالل واالنفعاالت"

ُر السـك ُق الوحـدَة الشـعریَة؛ بـل تشـكُل رؤیـًة تُثَـوِّ وَن، وُتحیلـُه إلـى في النصِّ بنیـٌة ِشـعاریٌة ال تمـزِّ

ـــائم؛ إذ تســـتخدُم  ـــِة الواقعـــِة، والحـــدِث الق ـــِة، والحقیق ـــذاِت الخابی ـــرٍة فـــي ال ـــٍة متفجِّ تـــداعیاٍت ذاكری

لإلبالغ والتوضیِح، وتدعمُه باللغِة المجازیِة، وبـألواٍن مـن ،الشاعرُة األسلوَب التقریريَّ المباشرَ 

یكتســُب األســلوُب خصوصــیًة فلســرُد عــن الرتابــِة، فیبتعــُد ا،الصــور الحســیَِّة، والنبــرِة اإلیقاعیــةِ 

: ُز طابَعه الشعريَّ تعزِّ

غدًا، غدًا، ُتَزْغِرُد الرُُّعودْ -

َفْلَتْسُقِطي یا َدْولَة الیهودْ 

فیسقط الطغیانْ -

ویزهُق الباطُل والبهتانْ 

أثیَر الـذي یقـوُم ولكن التناوَل العاديَّ لألشیاِء والمواقف، یفتقُر إلى القیم الجمالیة، وینتظـُر التـ

ــز وكــأن الشــاعرَة ُتریــد مــن القــارئ أن یتجــاوَز النظــرَة الجزئیــَة وصــوًال إلــى ،علــى التعــاُطِف والتحیُّ

  .٦١-٥٩. ص١٤صم، ١٩٧١الشاعر واللغة: نازك المالئكة، (مقال) مجلة اآلداب، العدد العاشر،  )١٢(



…بنیة التفاؤل والنبوءة في قصیدة نازك المالئكة (للصالة والثورة)

١٢٣

ألنهــا تحمــُل عــبء التعبیــر عــن التجربــة التــي ُتكســُب ،اآلفــاق الفكریــة، التــي تشــكُل هیكــَل الــنصِّ 

ًا، وتعطي اللحظة توهُّجًا. التراكیَب قدرَتها على إثارة صوٍر، تُتیُح تفسیرًا أكثر عمق

بمشـتقاٍت ذات إال أنهاتشحُذ ذهن المتلقي ،إنَّ النصَّ غنيٌّ بالجمِل القصیرِة الخالیة من األفعال

دالالٍت تنطوي على الشمولیِة الثوریِة بفضاءاٍت ُتكسُب نسیجه حیواٍت، ومفهومیاٍت متناسلًة: 

یا رعشَة التقوى، ویا انخطاَفَة الصَّاله-

َر السُُّجِود في الجباهیا أث

یا وردًة روحیَة الُخدود-

ولهفَة الجدراِن، وارتعاَشَة العمود-

ورحلَة البخوِر في َتسبیحٍة َسائحةٍ 

وراَء أْهداِب العیوِن السُّود

 تكُثر في التركیـب األسـلوبيِّ أداُة عطـِف النسـِق (الـواو) التـي تتواصـُل بهـا جمـُل النـواة. والجمـُل

، تتواشـــُج فیـــه الحركـــُة، والكلمـــُة، والفعـــُل، المشـــتقُة التـــي تت ُل بهـــا التراكیـــُب إلـــى كـــائٍن لغـــويٍّ حـــوَّ

والزمُن، وفي اللحظِة التي تختفي فیها (الواو) من العبـاراِت، ُیصـبُح الـزمُن مطلقـًا ال حـدوَد لـه، 

: ِد المكانيِّ والفكريِّ وتترسَُّخ المقولُة عالمًا صغیرًا یرغُب في التوحُّ

  انیرتفُع األذ-

ُیَرطُِّب الَمَهاِمَه الَقْفَره-

في القدِس، في الَجْوالِن، في سیناء-

في الُمُدِن العذراء

في الریِف، في ُسجوِن إسرائیَل، في الصَّحراء

في األرِض، في السَّماء

وتثیــُر هــذه التقســیماُت المكانیــُة شــعوَر المخاَطــِب بأنــاُه ُقبالــَة العــالم، وفــي مواَجهتــه، ویخفــُف 

الهامشــّي، وتمنُحــُه وعیــًا بالتناُســِب بــین الحلـــم –اســه باألْســر والتبعّیــة، والوجــوِد الــذیلّي عنــه إحس

والكفاءة الشخصیة التي ستمتلُك القدرَة على التأثیر في المواقِف االجتماعیة المحیطة به.

رُض معترضـًا، یحتوي النصُّ كثیرًا من الجمِل التوكیدیِة التي ُیْسـَبُق فیهـا الفعـل بــ(قد)، التـي َتفتـ

تراقُب الشاعرُة من خاللها الحدَث بوصفها تعلُم، وتعرُف سلسلًة من الوقائع:،أو مستفسراً 

تاریُخُه قد ُكِتَبْت ُسُطورهُ -

قد َذبلْت ولم یحّس موَتها الوجود-

أنجُمها قد َأْغَمَضْت عیوَنها، آفاُقها َخَوتْ -
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، ال –قَة حضوٍر وتفاعـٍل نفسـيٍّ عالقُة الشاعرِة باألحداِث الماضیِة عال كونوبذلك ت وجـدانيٍّ

في اللحظة التي ُتخاطُب فیها معرفَة القارئ بواقعیٍة تصـویریٍة، ُتحیـُل إلیهـا األلفـاُظ و عالقة غیاٍب، 

. بمحموٍل دالليٍّ

 بدایـة الحیـاة التـي ُتْشـِرُك المتلقـي فــي أداء –بـالتمرُِّد، وبدایـِة الثـورة االسـتنكاري ینبـئ االسـتفهاُم

ٍس نضــاليٍّ ووجــدانيٍّ معــًا؛ ألنــه یخضــُع لنظامین/نســقین: األول المــتكلِّم الــذي یســرُد سلســلًة طقــ

، لــه إشــارٌة/  مــن الوقــائِع المســتقبلیِة، والثــاني المخاَطــب، وهــو حاضــٌر متحقــٌق فــي البنــاِء النصــيِّ

. وحضــــوُر الــــراوي یقابلــــُه حضــــوُر المخاَطــــب، وهــــذ ا إحالــــٌة ذهنیــــٌة وموضــــوعیٌة داخــــل الــــنصِّ

الحضوُر المتكافئ/ المتوازُن یجعُل بناَء النصِّ متوافقًا مع مستویاتِه الداللیة:

متى ُترى َسَنْنُفُض الُغَباْر -

عن َوْجِهنا، وَنْرَفُع الحَصاْر؟

متى ُترى َنْقَتِحُم األْسَواْر؟-

رت (متى) خمَس مراٍت محتقبًة الزمنیة والترقَُّب، واإلشارَة إلـى اآلتـي بدیم ومـِة النبـوءِة، إذ تكرَّ

ــراعِ  ــالِة، والثــورِة التــي تكثــُف مفهــوَم الصِّ وتكــررت (هــل) التــي ُیطلــُب بهــا التصــدیُق، خمــس ،والصَّ

مراٍت، ویكون الجواُب بـ(نعم) أو (ال) معَلنًة أو مضَمرًة:

هل َتنبُض الَحیاه؟-

في هذه األذرِع والِجباه؟

هل تدفَُّق الُعُطوُر واأللواُن والمیاه؟

المسالَك الوعره؟هل نعبرُ -

ــِة  ــالَة بــداللتها الروحی ــُن الصَّ ــًا ُیظهــُر المكبــوَت، وُیعل المعنویــِة، والثــورَة –ویكــوُن الــنصُّ جواب

�ÁŬƕ§�ČÅÃ§̄ÃŬƅ§�ÉŶŲ-بمفهومها الجدليِّ  Ãƅ§�ŕĎƔ±ŸŮ�ƌŗ�Ê²ÃŕŠśƊ�Å°ƅ§�ĐÅ ŕ̄ƈƅ§

 ،هــــا الصــــوُت الجهــــور، عزفــــت علــــى أوتــــاره بصــــورٍة یتتــــاَبُع فیفتمكَّنــــت الشــــاعرُة مــــن اإلیقــــاع

ــمتُ  ــرباُت والصَّ الخجــوُل، وتتــواتُر فیهــا الحركــاُت الوثَّابــُة، والســكنات المرجفــة. وتالحمــت الضَّ

اإلیقاعیـــُة المتـــوتِّرُة مـــع ســـرعِة الحـــدِث المتصـــاِعدِة، وتفاعلـــت مـــع الســـرِد بأشـــكالِه المتســـارعِة 

تلقى، ویبدو أّن الشاعرَة كانت "صادقًة والمتباطئِة، وصوًال إلى التأثیر الفكريِّ والنفسيِّ في الم

مـع أدواتهــا الشــعریة، ومــع قبضــتها القویــة علــى أنغــام الموســیقى التــي ال تســمُح لهــا بالضــیاع 

�ŕ»»ĎƔƅƛ )١٣(والتشـتت" �̄Æŕ· ż»»Ų �Ê· ż»Ų Ɣ�Å°»»ƅ§�Ê±§±»»Ƅśƅ§� Đµ Ɗ»ƅ§�Ɠ»»ž�Ëř»»ƔŷŕƂƔƙ§�Ë±ƍ§Ã»̧ ƅ§�Ë²±»»ŗ£�Á»»ƈÃ��

هُّجــًا، وعنایــة؛ أو لتنبعــَث منهــا أصــداء آهــاٍت علــى مفــردٍة ناّصــٍة، لیزیــدَها حضــورًا، وألقــًا وتو 

دفینٍة، وحسراٌت تنسُج من األمنیاِت سیاقًا من الوجِع واإلرادة.

تجربة االغتراب عند نازك المالئكة: د. عبداهللا احمد المهنا، (بحـث) ضـمن الكتـاب التـذكاري بعنـوان (نـازك  )١٣(

  .٥٠٧المالئكة، دراسات في الشعر والشاعرة)، ص
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 ،حقق النصُّ مجانسًة فكریًة بین الشاعرِة والجماعِة في التعبیِر عن فكرٍة مشتركٍة (فكرة الثـورة

یــُة / الســاردُة وحــدَة الوجــدان والحریــة) بوصــفها حركــًة رؤیویــًة ممتــدةً ومتطــورًة، وجمعــت الراو 

ــِة الذاتیــة، ووازنــْت بــین الوجــدان الفــردّي والوجــدان الجمــاعي فــي  الجمــاعي إلــى وحــدِة التجرب

ســیاٍق تراَبطــت ُجملــُه بحیویــٍة متنامیــٍة، إذ یتــدفُق الــنص عبــَر محطــاٍت شــبیهٍة بالــدوائر، التــي 

 ، ـــَر الـــذاُت تنفـــتُح علـــى بعِضـــها الـــبعِض، وتتواشـــُج عبـــر مســـرٍب إیقـــاعيٍّ ؛ لتفجِّ وآخـــَر داللـــيٍّ

المعرفّیُة المسكوَت عنه بالصورِة البصـریِة التـي تطبـُع السُّـطوَر الشـعریَة بالرؤیـِة الفكریـِة التـي 

ورِة التراسلیِة المستقاِة من حاستي البصر واللمس.  ال تكتفي بالعیِن شاِهدًا، بل تمتزُج بالصُّ

سِّ فـي تطـویِر الموضـوِع والمفهـوِم، وتكثیـِف العاطفـة أسهَم التكدیُس القصديُّ للصـوِر، والحـوا
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،  )١٤(موضــوعة فــي زوایــا مختلفــة، بحیــث تعكــس الموضــوع، وهــو یتطــور فــي أوجــه مختلفــة"

، یســ َل الحــدُث األدائـيُّ إلــى رمــٍز جمـاعيٍّ كُن فـي الــذاكرة التراثیــِة، ویمتلـُك طاقــًة مبدعــًة، فتحـوَّ

تمیُل إلى الحواِر الُمْضَمِر الذي یتوافُق مع سمِة النصِّ السردیِة، وینسجُم مع بنیتِه التعادلیـِة، 

والتقابلیِة التي واءمْت بین الفنِّ والفعِل، وبین الشعِر والثـورة فـي تجسـیِد رؤیـٍة نضـالیٍة أنتجـْت 

ŕĎƔ±ÃŸŮ�ÆŕƈŻŕƊś ِّوالمبِدعـة والجماعـة بـالتوازي الصـوتي، والتشـاكِل الـداللي ، بین القارئ والـنصِّ

فــــي الوجــــوِد المــــاديِّ للوحــــدات اللغویــــة، وفاعلیتهــــا الوظیفــــة المرهونــــة بموقعهــــا مــــن الســــیاق 
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التي تعترُف بمشروعیِة التطوِر اللغويِّ الذي ُیثیُر الكفاءَة المضمَرَة في الوحدِة اللغویة..
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