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تلخيص جممل البحث يف أنـه يتنـاول االسـتهالل يف شـعر غـازي يمكن 
وذلك من خالل تتبع مصطلح االستهالل وجهود النقـاد يف ذلـك ، القصيبي

ومن ثم البحث عن املـسوغات التـي سـامهت يف اختيـار هـذه املفـردة ، أوال
والعناية بدراسة الوجهة األخرى من حد االستهالل ، وانتشارها) االستهالل(

) البرصية واإليقاعيـة والدالليـة( وهي احلد البنائي وكشف معايريه ،الشعري
، التي تساعد عىل الفصل بينه وبني ما يتصل به من باقي جسد النص الـشعري

أما عىل املستوى التطبيقي فقد اهتمت الدراسة بام حييط االسـتهالل الـشعري 
ت إىل معرفـة وسع، وتتبعت أنواع العالقات التي تربطهام، )العنوان(ويوازيه 

ًوخصوصا بعد النقلة النوعيـة التـي يـشهدها ، تقانات االستهالل األجناسية
كل ذلك كان خالصة ، ميدان التامزج والتداخل بني الفنون يف العرص احلديث

 ).فضاء االستهالل الشعري(ما حياوله الفصل األول يف 
 أما الفصل الثـاين فإنـه يعـرض لـبعض املبـادئ التـي حتقـق لالسـتهالل

من مثل االنسجام والرتابط الداخيل بينه وعنارص بناء الـنص ، الشعري نصيته
ومـن مثـل الـرتابط املؤسـس التـساق الـنص ، )الفـصل واملقطـع(األخرى 

ومـن مثـل التنـاص املحقـق ، واملتمثل يف األنامط الفنية لالستهالل الـشعري
 اسـتنطاق مـا للتفاعل واملعتمد بدرجة أو بأخرى عىل ثقافة املتلقي القادر عىل

 .هو ماثل من مرتابطات يف االستهالل الشعري
 

 عميد كلية اللغة العربية املرشف الطالبة
 صالح سعيد الزهراين/ د.أ نارص يوسف جابر/ د البندري معيض عبد الكريم الذيايب
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Abstract 

 

This study can be summarized in that is deals with the preface in the 
poetry of Ghazi Al-Qusaibi via following the terms of initiation and 
the efforts of critics in that. Then, searching in the justifications that 
contributed in selecting this item (initialization) and it spread. Also, 
caring with studying the other side of poetic initiation limit, namely 
the structural limit and identifying its criteria (visual, Rhythmic and 
sematic) that helps to spate between it and what connects with it 
from the remaining poetic structure. As for the applied level, the 
study cared with what surrounding the poetic initiation  (title) . Also, 
it followed the type of connection between them. Furthermore, the 
study seeks to know the techniques of anaphoric initiation, especially 
after the Paradigm shift of interference between arts in the modern 
age. All of the above mentioned items were the aims of the first 
chapter {Space of Poetic Initiation)  

As for the second chapter, it shows some principles that achieve the 
text of poetic initiation, such as inner harmony and coherence 
between it and the other elements of poetic text, coherent that set 
up the Consistency of the text and Intertextuality that achieve the 
interaction, and which depends on the confidence of the receiver.  
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 "ًالنغمة اخلفية التي متيز شيئا عن آخر تبدأ مع االستهالل"

 ياسني النصري                                                                                        
 

ّاحلمد هللا ال ند له ِيص مسبباتحي يف األرض عن أن انفد ميًمحدا ، ِ وعن أن ، هَ
والصالة والسالم عـىل ، ًدا يليق بجالل وجهه وعظيم سلطانهمح.. مل بيانهحي

، وأوتر بالليـل الـصالة واألنـام نيـام، خري من صىل وصام، حممد بن عبد اهللا
 .وبعد، ومن اهتدى هبديه إىل يوم املآل، وعىل آله الطيبني الكرام

ستهل ببيان أمعناه أن ،  مقدمة عن مدونة البحثَّطُمتطي الكتابة ألخأأن ف
إال ، خرًفقد كان مراوغا؛ كلام انبثق منه جانب نضب اآل، تي هبذا املوضوعصل

 . أن له لذة أبقتني كام أحسب أمينة عىل معايشته حتى استوى عىل سوقه
املتــوج لكـل نــص ) االسـتهالل(فطرقـت أول أبـواب الــنص الـشعري 

املبـدع ،  من وظائف تتعدد بتعدد أبعاد النص الـشعري بهبام يضطلع، إبداعي
، وبام يرتك من أثر عـىل كافـة املـستويات البنائيـة مـن جهـة، والنص واملتلقي

، النائـل لالهـتامم النقـدي والبالغـي، واإلثارة يف االستقبال من جهة أخـرى
ال يـصل إىل مـا لقيتـه البدايـة ، والباقي رغم ذلك يف الدرس النقدي احلديث
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؛ لذا فقد حاولـت هـذه والنهاية الروائية من اهتامم عىل أيدي علامء الرسديات
ٍالدراسة النهوض بيشء مما يؤطر مقاربة قرائية لنسق استهالل النص الشعري 

األكثـر مـن ، )١٤٣١-١٣٥٩ (من خـالل شـعر غـازي القـصيبي، احلديث
، ًجمايليه قربـا مـن التميـز والريـادة التجديديـة يف اململكـة العربيـة الـسعودية

ٍخصوصا يف جمال الصياغة اللغوية مفردات  فيمثـل االسـتهالل ، وتراكيبً
بعـد ،  من النامذج التي آل إليها استهالل القصيدة احلديثةاًالشعري لديه واحد

 مـع روح وطبيعـة ذلـك منسجمةأن ختلص من املقدمات الطوال التي كانت 
ًومل يعد فضفاضا بل أصـبح ال يتجـاوز يف الغالـب ، العهد الذي انتعشت فيه

، ّذي مس جوهر أبـرز مقومـات الـنص الـشعريعدة أبيات؛ نتيجة للتغري ال
؛ ممـا يـدعو بالـرضورة  واملوضوعاتيةاملقومات اللغوية والتشكيلية واملوسيقية

ضمن أبرز األسـئلة ، إىل تبني الكيفية التي يبني هبا الشاعر املعارص استهالالته
 :الكربى التي يطرحها البحث

 ستهالل قصائده؟ما املنزع التقريبي للشاعر غازي القصيبي يف ا: ١س
 عالقاته؟ ا كيف يتامسك االستهالل النيص؟ وم: ٢س
  األنامط الفنية لالستهالل الشعري؟ ام: ٣س

                                                             

األديب النادي ، التجربة الشعرية احلديثة يف اململكة العربية السعودية، حممد صالح الشنطي) (١
 .٤٧ص ،م٢٠٠٣-١٤٢٣، ١ط، السعودية، حائل، ودار األندلس، بحائل
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ومـن خـالل ، ها من خالل املنهج الوصـفي التحلـييلنويسعى لإلجابة ع
وبالتـدرج ، انتقاء النامذج الشعرية املعربة أكثر من سواها عـن الفكـرة املـرادة

ٍمن نص قـصري وبـسيط نـسبيا إىل نـص أكثـر ، صوصوالتفاوت يف تناول الن ًٍ ٍ ٍ
متهد ملا يليهـا مـن تطبيـق ، وبافتتاح كل مبحث بمفاتيح نظرية، ًطوال وتعقيدا

وعالقاتــه الداخليــة البنائيــة ،  البنــى العميقــة لالســتهالل ودالليتــهبيقــار
 هذا مع عدم املامنعة يف االسرتفاد لكل ما من شأنه خدمة، واخلارجية التفاعلية

كـام أن ، يف ظل اإليامن بتكاملية املنـاهج وعـدم تغليـب مـنهج عـىل آخـر، الدراسة
 .ًترتيب املباحث يعكس اهتامما برضورة االنطالق من النص إىل املوضوع

الـذي يـستقل باجلانـب ، وقد تم التقسيم عىل اإلجراء املنهجي ال املعريف
اء االسـتهالل األول لفض: ٍليوضحه ال ليفصله؛ فجاءت عىل مقدمة وفصلني

ً مكانيا وزمانيا االستهالليتناول احليز الذي يشغله، الشعري والثاين لنـصية ، ً
إليهـا يتنـاول األنـواع الفنيـة التـي يتـشكل  ،االستهالل الـشعري وتناصـيته

وعالقاته التي يؤلفها كوحـدة ،  إثر ترابطه مع باقي وحدات النصاالستهالل
 .بنائية نصية

 :  كام يوضح خمطط البحث التايلوضم كل فصل ثالثة مباحث
، واخلطــة، واملــنهج، وأســباب اختيــاره، ببيــان أمهيــة املوضــوع: مقدمــة

 .والدراسات السابقة
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  حد االستهالل الشعري :املبحث األول
  حوارية العنوان واالستهالل الشعري :املبحث الثاين
 األجناسية لالستهالل  التقانات :املبحث الثالث
 

  العالقات البنائية لالستهالل :املبحث األول
  األنامط الفنية لالستهالل :املبحث الثاين
  تعالق االستهالل :املبحث الثالث

ثبـت املـصادر يعقبهـا ،  وحتـوي أهـم نتـائج البحـث،وييل ذلك اخلامتـة
  .امء املوضوعات وأرقام صفحاهتا بأسالفهرس ، ثم واملراجع

وملا كان االستهالل الشعري من أكثر العنارص البنائيـة إثـارة؛ فـإن هنـاك 
ومهـدت الـسبيل يف اسـتنطاق ، الكثري من الدراسات التي استقلت بدراسـته

 :ومنها،  غري طريقتها ملقاربة خباياهُتْطَوأفادتني  وإن اختط، مكنوناته
 َ القـولال فيهـّي فـصتـال، ربية حلـسني عطـوانب مقدمة القصيدة العكت

، بــاألنواع املوضــوعية لالســتهالل أو املقدمــة يف العــصور األدبيــة املختلفــة
وكتـاب مطلـع القـصيدة . ته باملسح الشامل والتأمل العميـقاواتصفت دراس

الذي انطلقت رؤيته لـه مـن ربـط احلالـة النفـسية ، العربية لعبد احلليم حفني
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بام يفك شفرات املطلع ويعزز مـن كـشف إهيـام ، لقصيدةللشاعر وموضوع ا
ًمعتمـدا املـنهج النفــيس يف ، افتقـاد القـصيدة العموديـة للوحـدة املوضـوعية

كـام وقـف ، ًالتحليل وإن ربطه ببعض ما حييط به من ممارسات تارخيية أحيانـا
األبيات التـي تتقـدم ) مقدمة(و، البيت األول) مطلع(عىل الفرق بني مدلويل 

وكتاب شعرية االستهالل عنـد أيب نـواس للـدكتور حـسن .  القصيدةغرض
ًمعلال ذلك بتجيل ، الذي ركز فيه عىل دالالت استهالل اخلمر عنده، إسامعيل

ملكة اإلبداع املطلقة يف هذا الغرض بحسب طبيعته أكثر من غريه؛ مما يـسهل 
يـة التـي له الكشف عن التناسب النيص يف استهالالت الشاعر الطللية والذات

هـذا فـيام خيـص اجلانـب ، تنقسم إليها أبرز استهالالت اخلمر عند أيب نواس
فقد تطرق فيـه ، أما اجلانب النظري وكان القسم األول من الكتاب، التطبيقي

، وما يستجاد ويستكره منه، للحديث عن تعريف االستهالل ورؤية القدماء له
األمـر الـذي ، دي واألديبًمعتمدا يف ذلك عىل عرض ما يف كتب الرتاث النقـ

دفعني ملحاولة إكامل ما بدأه بالوقوف عىل معناه يف املعاجم االصطالحية التي 
 . مل يعرض هلا؛ ألخلص بام يمكن من حترير هذا املصطلح

ــوي ــشعر األم ــة االســتهالل يف ال ــوان بني ــة شــذ، ودراســة بعن    اللباحث
اجـستري يف اللغـة  من متطلبـات درجـة املاًقدمت جزء، عبد الكريم الرواشدة

وهي رسالة خمطوطة يف كليـة الرتبيـة يف جامعـة . م٢٠٠٦العربية وآداهبا عام 
األول نظـري عنـون : تقـوم عـىل ثالثـة فـصول. يف الكـرك يف األردن،  مؤتة
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راء النقـاد القـدامى واملحـدثني يف آباالستهالل تناولت فيه تعريفه وأمهيتـه و
والثالث فقد كانـا تطبيقيـني عـىل الـشعر أما الفصالن الثاين ، املطلع والوحدة

تناولت يف الثاين البنى التقليدية لالستهالل وهي االستفهام والتمني ، األموي
مـن خـالل ، ويف الثالـث واألخـري املطلـع وداللتـه النفـسية، والنداء واألمر

ومفهـوم االجتـاه النفـيس يف ، مبحثني االجتاه النفـيس يف الدراسـات النفـسية
للباحثة زينـب ، ة بعنوان االستهالل يف الشعر العراقي احلديثودراس. الشعر

 من متطلبات درجة املاجـستري يف اللغـة اًقدمت جزء، هادي حسن اللجاموي
وهي خمطوطة يف كلية الرتبيـة يف جامعـة . ١٩٨٩-١٤١٩العربية وآداهبا عام 

 ،تقوم عىل متهيد بحث يف جذور االستهالل يف الـشعر العـريب القـديم، بغداد
األول عـن دواعـي االسـتهالل يف الـشعر العراقـي : وتقوم عىل ثالثة فصول

وكـام هـو واضـح فيهـا ، والثاين عن أنامطه الطويل واملركز واملـدور، احلديث
وأمهلـت ، خلطـت الكمـي بـالكيفي الفنـي، نتقاء لبعض أنامط االسـتهاللا

 يـستدعي التـي، األنامط األخرى املتبقية من الفنية واملوضـوعية واألجناسـية
والفـصل ، وجودها إطالقها لكلمة نمط دون حتديـد لنـوع الـنمط املـدروس

 ورايض ،وأقامـت الدراسـة عـىل شـعر الـسياب، األخري كان للدراسة الفنية
 وصــالح جــواد الطعمــة وآخــرين مــن الــشعراء العــراقيني ،مهــدي الــسعيد

، ءودراسة بعنوان مقدمـة القـصيدة العربيـة عنـد شـعراء اإلحيـا. املعارصين
وهي رسالة مكملة لنيل درجة املاجـستري يف ، للباحث عبد العزيز عياد الثبيتي
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تقـوم عـىل ، خمطوطة يف جامعة أم القرى يف مكة املكرمـة. ١٤٣١األدب عام 
األول عن مقـدمات : وعىل فصلني، متهيد عن مقدمة القصيدة العربية القديمة

يدية التي ساروا فيها وقف فيه عىل مقدماهتم التقل، البارودي وحافظ وشوقي
وعىل مقدماهتم األخرى التـي تتـصل بعـرصهم ورؤيـتهم ، عىل هنج القدماء

تنـاول فيـه ، أما الفصل الثاين واألخري فكان عـن التـشكيل الفنـي، للتجديد
 . األلفاظ والرتاكيب والصور الفنية واملوسيقى

وحسبي أن كـل تلـك الدراسـات تكـاد تنحـرص يف املـستوى التقليـدي 
، التي تقوم عىل التقسيم البحت للجانبني الفني واملوضوعي، اث األدبيةلألبح

الرصف عـن ، والتي حتقق جاهزيتها،  خطط املنجز األكاديميتوارثة يف جلامل
 . املحاولة اجلادة يف سرب أغوار ما هو حمل للنظر والتنقيب والتفتيش

،  النصريلياسني، بقيت رضورة اإلشارة إىل كتاب االستهالل فن البدايات
تنـاول فيـه . م٢٠٠٩-١٤٣٠الطبعة األوىل ، الصادر عن دار نينوى يف دمشق

وإىل بحـث . املؤلف االستهالل بشكل موسع يف النصوص الرسدية والشعرية
وهو حمدود الصفحات ، للدكتور ماجد اجلعافرة، أثر االستهالل يف بناء النص

ثامنـة العـدد التاسـع الـسنة ال، يف جملة جذور الصادرة عن نادي جـدة األديب
 .٢٧٥ص) ٢٠٠٥مارس -١٤٢٦حمرم (عرش

كام توالت الدراسات التي اسـتدعت شـعر غـازي القـصيبي؛ السـتلهام 
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، أدواتــه الفنيــة ومــضامينه اجلامليــة يف التنظــري للخطــاب الــشعري احلــديث
واستقلت بدراسته عىل النحـو الـذي أغنـى هـذه الدراسـة عـن الوقـوف يف 

  :التعريف بالشاعر ومنها
وكتـاب شـعر غـازي ، كتاب صـورة املـرأة يف شـعر غـازي القـصيبي

وكتاب اجلانب اإلسـالمي يف شـعر الـدكتور غـازي ، القصيبي دراسة فنية
 ،وكتاب شـعرية الـصحراء والبحـر دراسـة يف شـعر غـازي، القصيبي

وكتيـب شـعرية القنـاع يف ، وكتاب شعرية اخلطاب عند غـازي القـصيبي
 .سعودية اجلديدة سحيم القصيبيالقصيدة ال

وبحـث مفهـوم الـشعر ، وبحث ظاهرة احلزن يف شعر غازي القصيبي

                                                             

 .١٤٢٢، ١ط، سوريا، دمشق، دار الطليعة .أمحد سليامن اللهيبي) (١
 .١٤٢٣، ١ط، السعودية، الرياض، مؤسسة الياممة الصحفية، د سامل اجلهنيحمم) (٢
  .١٩٩١، ١ط، دار األرقم للطباعة والنرش والتوزيع، صالح مصيلحى ) (٣
، ١ط، الـسعودية، جـدة، خوازم العلميـة للنـرش والتوزيـع، فاروق عبد احلكيم دربالة) (٤

١٤٣٠. 
 .١٤٣١، ١ط، القاهرة، واإلجتامعيةعني للبحوث اإلنسانية ، هيا عيل الشمري) (٥
  .١٤٣٢، ١ط، السعودية، نادي احلدود الشاملية األديب، صالح سعيد الزهراين ) (٦
، الـسعودية، كليـة الرتبيـة يف القـصيم، رسالة ماجستري، هدى صالح عبد العزيز الفايز) (٧

١٤٢٣. 




 

 

١٥ 

وبحث النزعة اإلنسانية يف الشعر بني أيب القاسم الشايب وغازي ، عند غازي القصيبي
 .وبحث صوت الذات يف شعر غازي القصيبي، القصيبي

ــ ــصوص احلنــني "ة وزمــن األســاطري امللون ــازي ن ــد غ ــة عن إىل الطفول
وهكـذا حيـدوين . وشعرية املكان يف أعامل القصيبي الشعرية ."القصيبي

ن األمل للمسامهة يف هذا الرتاكم املعريف بمحاورته وإعادة بثه بقراءة تسعى أل
 هأقطف منـستطيع أن أويبقى الشكر احلقل الوحيد الذي ، تكون نصية منتجة

، بحث ومسرية العلم بعطاء سـيخلد إن شـاء اهللاأثرى المتنان لكل من اأعبق 
ًجهـدا يف ُمرشف البحث الذي مل يـأل ، نارص يوسف جابر: إىل سعادة الدكتور

 املرشـد ،عبد اهللا إبراهيم الزهراين: وإىل سعادة الدكتور، الدعم املعريف للبحث ومتابعته

                                                             

 .١٤٢٤، السعودية، كرمةجامعة أم القرى يف مكة امل، رسالة ماجستري، عيل عتيق املالكي) (١
، جامعـة أم القـرى يف مكـة املكرمـة، رسـالة ماجـستري، هيفاء رشيد عطـا اهللا اجلهنـي) (٢

 .١٤٢٧، السعودية
، السعودية، جامعة امللك عبد العزيز يف جدة، رسالة ماجستري، أمحد سعد الطيار الزهراين) (٣

١٤٣٢. 
-٥٥ص، ٢٠٠٣، مـارس، الكويت، ٣٩٢العدد ، جملة البيان، عبد اهللا حممد العضيبي ) (٤

٦٢. 
النـادي األديب ، ٧٤و٧٣العـددان ، ٣٧املجلـد ، دوريـة العقيـق، عبد اهللا حممد القـرين) (٥

  ص،١٤٣١، السعودية، باملدينة




 

 

١٦ 

ــسجيل املوضــوع ــم ت ــى ت ــاؤل حت ــة والتف ــث روح الثق ــربح يب ــذي مل ي   ، ال
ــدكتوروإىل ــعادة ال ــضيبي:  س ــد الع ــد اهللا حمم ــساند البحــث ، عب ــان ي ــذي ك   ال

ًتوجيها وإعارة للكتب ؛ فلطاملا احتوى أسئلتي طوال فرتة التأجيل بـصرب واحـتامل؛ 
 .فجزاهم اهللا عني أمجعني خري ما جيزي أساتذة عن تالميذهم

ســعادة األســتاذين الفاضــلني عــضوي املناقــشة والــشكر موصــول إىل 
نـورة الـسفياين ، عـسى اهللا أن : حسن مسكني ، وسعادة الـدكتورة : الدكتور

، والدي الكريمني أثقل اهللا باحلسنات موازينهام، وإىل ينفعني بام يرشداين إليه 
وإىل أيب أمري الذي ال أشك برهة يف أن البحث مل يكن من وقته وبذلـه أسـعده 

واحلمـد هللا ، ّ عيل فـضلوكل من كان له، وإىل إخويت وأخوايت، اهللا يف الدارين
    .من قبل ومن بعد

 




 

 

١٧ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 املبحث األول

 املبحث الثاين

 لثاملبحث الثا

: 

: 

: 

 حد االستهالل الشعري

 حوارية العنوان واالستهالل الشعري

 التقانات األجناسية لالستهالل

 

 

 




 

 

١٨ 

 
 

  

ــ ا ًإن االســتهالل الــشعري هــو أول اخليــوط الناظمــة للقــصيدة قالب
يف حتقيـق ، ذلك مع اإلقرار باستواء العنارص البنائية للقـصيدة، اًومضمون

األثر املنشود الذي يتوخاه الشاعر؛ إذ يتاميز كل عنرص منها وال يمكـن أن 
بمعـزل عـام ، بام يتيح له االستئثار ببنـاء الـنص الـشعري، ينفرد أو يستقل

 .سواه من العنارص األخرى
جيـد لـه ، املتصفح لكتب الرتاث األديب النقدية والبالغية واملعجميـةو

فمن معانيـه التـي دونتهـا ، عن كنههفيها من بسط القول ما يفي بالكشف 
باستقراء ما يعرب عنه حتت مادة الكلمة التي يـشتق منهـا ، املعاجم اللغوية 

 :ما ييل، )هلل(
َّهل السحاب املطر": يف لسان العرب  واهنـل املطـر ،  وهل املطر هـال،َ

واسـتهلت الـسامء يف أول ... املطـر وهـو شـدة انـصبابه واستهل ً،هنالالا
َّأهل:  وقال غريه.سم اهلاللواال، راملط َ ، ًالسحاب إذا قطر قطرا له صـوت َ

واسـتهل  ،واستهلت إذا ارتفـع صـوت وقعهـا، واهنلت السامء إذا صبت
 وكل يش رفع صوته فقـد ،رفع صوته وصاح عند الوالدة: الصبي بالبكاء




 

 

١٩ 

َّهـل( فعدة معان تبلورها السياقات اللغوية ملـادة ،"استهل  يف القـول ) َ
 أمـا عنـد اقرتاهنـا ،والتتابع  دون انقطاع ،منها الوجود من العدم، قالساب

بـاإلدالل عـىل أول   فإهنـا ختـتص،األلف والسني والتاء ،بحروف الطلب
 .الظهور املسموع

واسـتهل إذا رفـع ، وأهل الـصبي": ويامثل ذلك ما يف أساس البالغة
ومـن ... رهو صوت املطوواهنلت السامء باملطر واستهلت ، صوته بالبكاء

 ."ٍاملجاز ما أحسن مستهل قصيدة مطلعها
َّهـل(املعاجم اللغوية يف أن مـادة وهكذا تتفق  َهلـل(أو  )َ تـدل عـىل  )َ

ًالبدء شأهنا يف ذلك شأن مرادفاهتا األخرى مطلعا ومقدمة وابتداء ولقـد ، ً
تنبه لذلك املنظرون هلذا املصطلح؛ إذ يقول الدكتور حسن إسـامعيل بعـد 

: تناوب حضور هذه املفـردات املرتادفـة يف كتـب النقـد األديبأن عرض ل
ًبالرغم من تعددها اللفظي تعنـي شـيئا واحـدا عـىل ، إن هذه التسميات" ً

 ونـستطيع الربهنـة عـىل صـدق هـذه الفرضـية ،مستوى التلقي هو البـدء
                                                             

  ، ٢٠٠٣ – ١٤٢٣، ٩ج ، مــرص، القـاهرة، دار احلـديث، لـسان العــرب، ابـن منظـور)  (١
  .١٢١ص 

، ١ط ، لبنان،دار بريوت للطباعة والنرش، أساس البالغة، جار اهللا أبو القاسم الزخمرشي)  (٢
  .٧٠٥ص، ١٩٩٢-١٤١٢




 

 

٢٠ 

 . بالرجوع إىل معاجم اللغة لتقدم لنا قـراءة معجميـة للمفـردات الـسابقة
ويرمـز إىل بدايـة  )هلـل ( لـسان العـرب مـصدره الفعـل فاالستهالل يف

فهـو مـن  )بـدأ (أمـا الفعـل  ...وبداية بكاء الـصبي، وبداية املطر، اهلالل
بدأ : يقول الزخمرشي، حيث مصدره وداللته يدل عىل االبتداء يف كل يشء

وافعـل هـذا ، وكان ذلك يف بدء اإلسالم ومبتدأ األمـر، اهللا اخللق وابتدأه
وهاهتا من ، ما تريد أول يشء ،وافعله بدء، وبادئ بدىء، بادئ بدءو، ًبدءا

يف لـسان  )طلـع (أمـا مـادة . عد الكلمة والقصة من أوهلاأذي تبدأت أي 
 ،"لوع للـشمس والقمـر والفجـر والنجـومالعرب فتشري إىل بداية الط

وليس هذا ببدع يف اللغة العربية الفصحى التي تتقارب ألفاظها بام يـوحي 
مما حدا بالعالمـة ، حابتها وال يفقدها هويتها يف االختصاص بمدلول مابر

 .أيب هالل العسكري إىل وضع كتابه الفروق اللغوية
 فكان أن حفلت املعاجم التي هتـتم باملـصطلحات األدبيـة والبالغيـة

وأخرى ضـمن ، تارة رصاحة هبذا املصطلح، بتعريفات ملفهوم االستهالل
                                                             

  ، املنيـا، دار فرحـة للنـرش والتوزيـع، شعرية االستهالل عند أيب نواس، حسن إسامعيل)  (١
  .١٧-١٦ص ، ٢٠٠٣، ١ط 
 دار العلم، حممد إبراهيم سويلم: حتقيق، الفروق اللغوية، احلسن بن عبد اهللا العسكري)  (٢

 .القاهرة ، والثقافة




 

 

٢١ 

ويوضـح ،  له بام يكشف عـن طبيعتـه ويبـني أمهيتـهاملصطلحات املرادفة 
ًمواطن جودته ورداءته؛ مما جيعل الوقوف عليهـا  الزمـا لتكتمـل الرؤيـة 

 :بيشء من اجلالءمعناه االصطالحي بالوقوف عىل 
يف البـاب الـسابع "روضـة الفـصاحة "فقد ورد عنـد مؤلـف كتـاب 

،  أول شـعرهوهو أن يبتـدئ الـشاعر يف" :والثالثني حتت مصطلح املطلع
، ومعنـى لطيـف مطبـوع، بلفظ بـديع مـصنوع، والكاتب يف أول رسالته

فإن املطلع أول مـا يقـرع ، ُوحيرتز من كلامت يتطري هبا أو يكون فيها ركاكة
 وهو ينبه بـذلك ."وربام تفاءل به املمدوح أو بعض احلارضين، السمع

بل املتلقـي عـىل إىل رضورة جتويد الشاعر الستهالله؛ ألنه بضامن حسنه يق
، سامع بقية أبيات القصيدة أو يتطري وينرصف عنها إن كـان خـالف ذلـك

مـثلام . وسري األدباء وكتب الرتاجم زاخرة باملواقف املعضدة هلـذا القـول
وحتسني االستهالالت واملطـالع مـن أحـسن ":يعكس ذلك قول أحدهم 

ة مـن القـصيدة املتنزل، إذ هي الطليعة عىل ما بعدها، يشء يف هذه الصناعة
ًمنزلة الوجه والغرة تزيد النص بحسنها ابتهاجا ونشاطا لتلقـي مـا بعـدها  ً

                                                             

، دار وائل للنرش، خالد اجلرب: حتقيق ، روضة الفصاحة، أبو عبد اهللا حممد بن بكر الرازي)  (١
 .١٥٤ص، ٢٠٠٥، ١ط 




 

 

٢٢ 

وربام غطت بحسنها عىل كثري من التخـون الواقـع ، إن كان بنسبة من ذلك
 ."بعدها إذا مل يتنارص احلسن فيام وليها

 حتـت عنـوان "أنـوار الربيـع يف أنـواع البـديع"كام ورد عند صاحب 
 :ء وبراعة االستهالل قولهحسن االبتدا

، ويـسمى براعـة املطلـع، من البالغة حسن االبتداء: قال أهل البيان"
وأجزهلـا ، ويـأيت بأعـذب األلفـاظ، وهو أن يتأنق املـتكلم يف أول كالمـه

ًنظــام وســبكا، وأرقهــا وأحــسنها ، وأوضــحها معنــى، وأصــحها مبنــى، ً
خري امللبس والذي ال والتقديم والتأ، وأخالها من احلشو والركة والتعقيد

 لــرضب آخــر مــن رضوب حــسن ً ويف قولــه بيــان أيــضا.".يناســب
وهو أن تكون مادته املعجمية معربة وسلسة وسهلة قريبة مـن ، االستهالل

 .اإلفهام؛ ألنه بوضوحها يتعني فهم الباقي مما يليها من القصيدة
ا يف اجلـزء الرابـع مـن كتابـه الـسابق حتـت مـصطلح ًوقد أورد أيـض

                                                             

دار ، جةحممد احلبيب ابن اخلو: حتقيق ، منهاج البلغاء ورساج األدباء، حازم القرطاجني)  (١
  .٣٠٩ص ، ٣ط ، الغرب اإلسالمي ببريوت

مطبعـة ، شاكر هادي شكر: حتقيق ، أنوار الربيع يف أنواع البديع،  بن معصوم املدينعيل)  (٢
  .٣٤ص، اجلز األول، النعامن




 

 

٢٣ 

واملراد به يف االصطالح أن يؤسس الكالم عىل وجه يـدل عـىل " :التسهيم
 فهـذا املـدلول يـوهم . "ومناسبته للمعنى اللغوي ظاهرة، هبناء ما بعد

بتطابقه مع براعة االستهالل أن وقع بأول القصيدة غـري أن الفـرق بيـنهام 
 مبـارشة أن التسهيم يرصد املتلقي ما هيمس به: جيل من عدة أوجه أبرزها

ومـن خـالل انتهائـه ، من خالل توقع ضده أو مثيله مما يـستدعيه الـسياق
 والتي ال تتجاوز عـادة عـدة ،بانتهاء البيت الشعري أو األبيات التي حتويه

 يف حني أن براعة االستهالل ال تكـون عـادة مـا تـدل .أبيات من القصيدة
وال تقـف ، ب بل معنويـة يف األغلـ،عليه داللة معجمية ظاهرة كالتسهيم

بل متتد بامتداد القصيدة كاملة؛ وهذا ما يفرس ، عند عدد معني من األبيات
من جهة أخرى ولع النقاد والـشعراء بـرضورة جتويـده كـام يفـرس قـوهلم 

 .إن رأيت أوله عرفت آخره املوهم بالتقائه مع التسهيم: املطلق
فـق اعلم أنـه ات":  فقد قال"خزانة األدب وغاية األرب"أما صاحب 

ًعلامء البديع عىل أن براعة املطلع عبارة عن طلوع أهلة املعـاين واضـحة يف 
وقـد سـمى ... استهالهلا وأال يتجاىف بجنوب األلفاظ عن مضاجع الرقـة

ويف هـذه التـسمية تنبيـه عـىل ، ابن املعتز براعة االستهالل حسن االبتـداء
                                                             

  .٣٣٦ص ، اجلزء الرابع، املرجع السابقعيل بن معصوم املدين، )  (١




 

 

٢٤ 

مـن حـسن وإن أخل الناظم هبذه الرشوط مل يـأت بـيشء ، حتسني املطالع
 . "االبتداء

ويف مقولته تعزيز ملا يدل عـىل متاثـل مـصطلح االسـتهالل واالبتـداء 
  كام يـشيد مـن جهـة أخـرى بفـضل ، واملطلع يف اإلشارة إىل أول القصيدة

الذي يعد أول من أدرج براعة االستهالل ضـمن فنـون ، عبد اهللا بن املعتز
 وأصـبحت بعـد .تيف كتابه البديع بمصطلح حـسن االبتـداءا، البديع

فرد هلا بـاب ُأ "البالغة العربية"حتى أنه يف معجم ، ذلك من فنون البالغة
فرع املتأخرون من حـسن االبتـداء ":  جاء فيه"براعة االستهالل"بعنوان 

، وفيهـا زيـادة عـىل حـسن االبتـداء، يف النظم والنثر) براعة االستهالل (
ًمطلـع القـصيدة داال عـىل مـا فإهنم رشطوا يف براعة االستهالل أن يكون 

 بـل إشـارة تعـذب ،ًبنيت عليه  مشعرا بغرض النـاظم مـن غـري تـرصيح
   ويستدل هبـا عـىل قـصده مـن عتـب أو عـذر ،حالوهتا يف الذوق السليم

                                                             

، دار القـاموس احلـديث، خزانـة األدب وغايـة األرب، تقي الدين ابن حجة احلموي)  (١
  .٣ص، ونبد،١ط ، بريوت

، ١ط ، دار املـسرية، إغنـاطيوس كراتشفوفـسكي: حتقيـق، البـديع، عبد اهللا بـن املعتـز)  (٢
  .٧٠ص، ١٩٨٢-١٤٠٢

 




 

 

٢٥ 

معجم مـصطلحات العربيـة يف  اللغـة " كام جاء يف ."أو تنصل أو هتنئة
 ويف موضـع ."مًواالستهالل أيضا اجلزء األول من الكـال": "واألدب

براعة االستهالل وهو أن يبدأ الـشاعر قـصيدته بـام يوضـح غرضـه "آخر
وهـو أن ، ر وهكذا تعلق بمفردة االستهالل قيمة براعتـه يف الـشع."منه

حتـى إن املفـردتني ، ًيكون ملمحا إىل غرض القصيدة برباعة دون ترصيح
 بلفـظ رصيـح "طاملعجم الوسي"االستهالل وبراعة االستهالل تلتقيان يف 

أن يقدم املصنف يف : براعة االستهالل-االستهالل": فيأيت فيه ما هذا نصه
، أو الشاعر يف أول قصيدته مجلـة مـن األلفـاظ والعبـارات، ديباجة كتابه

 ."يشري هبا إشارة لطيفة إىل موضوع كتابه أو قصيدته
مـا رس متيـز مـصطلح : ويبقى الـسؤال الـذي يطـرح نفـسه أال وهـو

                                                             

، الـسعودية، الريـاض، دار العلوم للطباعة والنرش، معجم البالغة العربية، بدوي طبانة)  (١
  .٨٥ص، ١٩٨٢-١٤٠٢، املجلد األول

، مكتبة لبنان،  مصطلحات العربية يف اللغة واألدبمعجم، جمدي وهبة وكامل املهندس)  (٢
  .٧٧ص، ١٩٤٨، ٢ط ، بريوت

  .٣٢ص، املرجع السابق)  (٣
،  مكتبة كنوز املعرفة،مرص، مكتبة الرشوق الدولية، املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية)  (٤

  .١٠٣٤ص ، ٢٠١١-١٤٣٢، ٥ط ، السعودية، جدة




 

 

٢٦ 

تهالل عــن مرادفاتــه يف تنمــيط أول القــصيدة بعــد اســتقراء معنــاه االســ
 املعجمي اللغوي واالصطالحي ؟

ــيشء ــدء ال ــارة إىل ب ــه يف اإلش ــع مرادفات ــي م ــتهالل يلتق   ، إن االس
  هـي الوحيـدة التـي تـدل ، ولكن مفـردة االسـتهالل يف معناهـا اللغـوي

ام تقـدم فرفع الصوت يف اللغـة هـو االسـتهالل كـ، عىل بدء رفع الصوت
أمـا مـن حيـث ارتبـاط ، هذا من حيث قيمة هذه املفردة املعجميـة، اًسابق

ذلك بالشعر؛ فالشعر فن إلقاء وخماطبة اجلمهـور بـالنظر إىل فطرتـه التـي 
ضـمن مـا سـواه مـن ، أي يعتمد عىل الـصوت، ظهر عليها بادئ ذي بدء

يف وكأن مفردة االسـتهالل األكثـر مـن بـني مرادفاهتـا ، وسائل التوصيل
التـي منهـا امتـداده ومالمـسته لكافـة األنحـاء ، اإلشارة إىل قيمة الـشعر

فثمة حمفـزات ثالثـة مكنـت مـن ، الشعورية واحلسية الداخلية واخلارجية
، ومجهور التلقي الشفاهي أو السامعي، معناها املعجمي: متركز هذه املفردة

، ملـصطلح هـذا اأوجدتوهي ذاهتا املحفزات التي . وطبيعة الشعر الفنية
  ،  كـل بدايـة تقـرتن بـالظهور املحـسوس كـاجلزء األول مـن املـرسحيةيف
   .القصةكو

مـن ارتبـاط مـصطلح االسـتهالل ، أما ما شاع يف الدراسات احلديثـة
فليس ذلك من قبيـل موقعـه النـيص؛ إذ ال يمكـن أن ، بالعتبات أو العتبة




 

 

٢٧ 

يث عـىل أن تواضع النقـد العـريب احلـدبعد  اًخصوص، اًيكون ذلك مطلق
 يف قـاطعالذي يـوحي بوجـود نـص ال يت، إيوائها إىل حقل النص املوازي

بيـنام االسـتهالل الـشعري هـو مكـون أويل ،  مع النص األصيلصلاأل
وإنـام ، ًجلسد القصيدة ال يمكن فصله والنظر إليه باعتباره موازيـا للـنص

ه ال  بالنـسبة إليـ االسـتهاللجاءت تلك التسمية مـن قبيـل املتلقـي؛ ألن
ملوقعه النيص عتبة ثانية بعد العنوان ال يـستطيع جتاوزهـا بـالعبور إىل بقيـة 

فنشطت هـذه التـسمية مـع ازدهـار االهـتامم ، النص دون الوقوف عندها
ومع الرتمجة والتنظري جلامليـات التلقـي يف ، باملتلقي يف الدراسات احلديثة 

 رضورة الوقـوف عـىل  إىلًدافعـا هذا اخللـط وكان،  النقد األديب التحلييل
 .احلد البنائي لالستهالل الشعري وهو ما سيأيت بيانه 

 

                                                             

واملركـز الثقـايف ، النـادي األديب بالريـاض، النص الروائـيبداية ، أمحد العدواين: ينظر)  (١
 .٤٤ص، ٢٠١١، ١ط، بريوت، العريب




 

 

٢٨ 

  

، إن املامرسـة النــصية يف الــشعر احلــديث تنامـت عــن البيــت القــديم
للتنظــيم النــيص الــشعري ، مــسارات متنوعــة البنــاء وغــامرت يف اختــاذ

 وال يفهـم مـن ."سـتهاللاال بغياب بيـت"فأفسحت للقول ، احلديث
احلـد  بعد بيان، بل سيتضح املقصود من ذلك، ذلك أنه أصبح مبتور البناء

الـذي يمكـن تـصنيفه ، البنائي لالسـتهالل يف الـنص الـشعري احلـديث
 : التي جتسده إىل بحسب أبرز األشكال

 يوالـنص ذ، النص الشعري احلديث الذي يتوزع إىل عدد من املقاطع
ًأيا ما يكون نوع النص الشعري عمودي ،لاملشهد املتكام قصيدة ، ًاأو تفعيلي اً
هـو ، وحسبام كشفت داللته املعجمية فاالستهالل يكون فيها. أو مقطوعة

إال ، خالف يف ذلك فهو البيت األول وال، أول ما يظهر من النص الشعري
، أنه يف بعض النصوص يعمد الشاعر املعارص إىل استعامل التدوير الرتكيبي

ط بني بالرت إال بايتوزع فيه املعنى إىل عدد من األسطر الشعرية وال يتمالذي 
 مـن خـالل الرتاكيـب اجلمليـة املـدورة، كل سطرين شعريني عىل األقـل

                                                             

الـدار ، دار توبقـال، الرومانـسية العربيـة، ٢ج ، الـشعر العـريب احلـديث، حممد بنيس)  (١
  .٨٧ص، ٢٠٠١، ٢ط ، املغرب، البيضاء




 

 

٢٩ 

 فتالشت يف هذا النوع مـن النـصوص وحـدة القائمة عىل الوقفة الداللية؛
 بيتـه خري الشعر ما قـام بنفـسه وكمـل معنـاه يف"عىل أن  البيت التي تقوم

 ."ببعضها لو سكت عن بعـض وقامت أجزاء قسمته بأنفسها واستغني
، القـول الـسابق غاب معها االستقالل املطلق لبيت االستهالل  بام يفرسو

 كحد أدنى -فهيمنت بنيته املقطعية التي تتكون يف أبسط صورها من بيتني 
سيادة وحـدة التـي كانـت هلـا الـسيادة بـ،  إىل جوار بنيته البيتية- للمقطع

عقـب حديثـه ، مثل هذا أشار حازم القرطاجني وإىل، البيت عند القدامى
وأكثـر مـا وقـع ": قال عن رضورة حتسني البيت التايل للبيت األول حيث

 فأما العرب املتقدمون فلم، اإلحسان يف املبادئ عىل هذا النحو للمحدثني
فقد كـانوا  يف أغلـب ؛ "يكن هلم بتشفيع البيت األول بالثاين كبري عناية

القائمـة ، منطلقني من معيار التمجيـد لوحـدة البيـت ،نظمهم ونقدهم
هـو ، يكون انتهاء البيـت بالقافيـة بحيث، عىل التناسب بني املعنى والوزن

                                                             

 مكتبـة اخلـانجي، هـارونعبد الـسالم : حتقيق ، املصون يف األدب، أبو أمحد العسكري)  (١
 .٩ص. ١٤٠٢، ٢ ط ،بالقاهرة ودار الرفاعي بالرياض

  .٣١٠ص ، املرجع السابق، حازم القرطاجني)  (٢
، ١ط، لبنـان، بـريوت، دار الرشوق، قصيدة البيت الواحد، خليفة حممد التلييس: ينظر)  (٣

 .٧ص، ١٩٩١-١٤١١




 

 

٣٠ 

املعنـى بـني البيتـني  تداخل –ُانتهاء يف الوقت ذاته ملعناه؛ لذا عد التضمني 
ِبـْرتا يـضعف الـشعروعدم قيام البيت بذاتـه  - املتجاورين ُ  ولكـن هـذا، ًَ

، املقياس توارى مع االنتقال النقدي من النظرة اجلزئيـة إىل النظـرة الكليـة
 .الوحدة العضوية ومع استقرار مفهوم

، فاالستهالل يف النص الشعري احلـديث هـو العنـرص البنـائي األول
قـد يمتـد ملفوظـه الـصياغي إىل املقطـع األول  وهو البيـت األول الـذي

، ًإال جـزءا مـن عنـرص البيت األول لـيس يف العـادة"كمله؛ وذلك ألن بأ
 واحلكم عىل أي جزء دون مراعاة الكل املكمل له حكم مبتور ناقص؛ فإذا
، ًكان بدء القصيدة غزال فإن البيت األول ليس إال جـزءا مـن هـذا الغـزل

 من هذا الغزل مكتمال ًإال، الشاعر وال مشاعره وال يمكن أن نفهم موقف
البيـت األول وإغفـال  وإن الرتكيـز عـىل، إذا راعينا بقية حديثه يف الغـزل

 ."النظر إىل ما يليه قد يفسد املعنى أو يعكسه
أمـا مـن ، ما سبق هو ما يميز حد االستهالل البنائي من جهـة ابتدائـه

، تبقى بحـسب طبيعـة الـشعر غـري القـارة، حدود حيث انتهاؤه فله ثالثة

                                                             

، اهليئة املرصية العامة للكتاب، ه النفسيةمطلع القصيدة العربية وداللت، عبد احلليم حفني)  (١
  .٤١٥ص، ١٩٨٧، ١طالقاهرة، 




 

 

٣١ 

وإنام هي انفتاح دائم ، صارم ست مشدودة إىل تقعيدلي"مؤرشات مفصلية 
يتطلـب مـن  وهـذا. ومن جزء يف النص إىل جـزء آخـر، من نص إىل نص

وبالتمفـصالت ، ا بحركـة املعنـى الناميـة يف الـنصًاملتلقي أن يكون واعي
،  إضافة إىل أهنا منحدرة من النص الشعري ذاته."املوجودة فيه الكربى

، تتشكل منها وحدات النص والـنص بأكملـه ث التيبل هي الزوايا الثال
 :وهي ما سيأيت بياهنا

ويقـصد بـه توزيـع الـنص الـشعري املكـاين أو :  بـرصيحد :األول 
وبيان احلـد ، تتآزر ثنائية السواد والبياض يف تأطريه  إذ، الكتايب والطباعي

 الناصـع أو  البيـاضخـالل مـن، الفاصل بني كل وحـدة نـصية وأخـرى
أو مـن ، طبوع بأرقـام و رسـوم كـالنجوم وكالـدوائر وكـالنقطالبياض امل

الذي يعمق فيه حجم وسـمك اخلـط املختـتم بـه للوحـدة السواد  خالل
تباينًـا جيعلـه مركـز ، عن السابق والالحـق بحيث يتباين يف شكله، األوىل

ًتأثري يف القصيدة دالليا وبنائيا التـي تـؤطر هنايـة   فهذه العالمات املقطعية.ً
 هي مؤرشات تسهم يف تنظـيم بنيـة ،ًهالل شكليا أو غريه من املقاطعاالست

                                                             

، بـريوت، الـدار العربيـة للعلـوم نـارشون، يف حتليـل الـنص العـرشي، عادل رضغام)  (١
  .٥٩ص، ٢٠٠٩-١٤٣٠، ١ط ، اجلزائر، منشورات االختالف




 

 

٣٢ 

أي بإشـارات تعـرب عـن ، تتعلق هذه املؤرشات بفكرة الرتابط"إذ  النص؛
ختـدم يف إبـراز بعـض  ...طروحات الكـالم العالقات القائمة بني خمتلف

 فقـد غـدا ."البنيـة أو لتمييز خمتلـف مكونـات، جوانب هذا املضمون
  يف الـنص الـشعريوإدراكـه، ل اللغوي والدال البـرصيبني الداالتالزم 
 يف ظـل التطـور الطبـاعي املعـارص ازدهـرتمن املسلامت التي ، احلديث

حيث تولد الداللـة ، ًالبرصي امتدادا للوعي اللغوي يعد التشكيل"حيث 
، وهيئة الطباعة احلديثة، الصفحة من التفاعل بني التشكل املاثل يف ختطيط

ــى ــشكل البــرصي إىلواملعن ــؤدي هــذا الت ــظ؛ وي ــراد   الكــامن يف اللف إي
 ."العالقات السياقية فيام بني تقابل السواد والبياض والبدايـة والنهايـة

ًويعد داال إشاريا تؤسـس للمـستوى ، يعرب عـن منظومـة شـعرية بـرصية ً
يف أدق حـاالت اسـتخدامه " فهو، النيص مبنى ومعنى يف اخلطاب اجلديد

املـستويني  شري إىل العالقات التي تربط بني أجزاء النص عـىليستطيع أن ي
ــه ، األفقــي والــرأيس  حيــدد معــامل الطريــق لقــارئ -بعبــارة أخــرى-إن

                                                             

ملؤسـسة اجلامعيـة ا، استيعاب النصوص وتأليفهـا، ترمجة هيثم ملع، أندريه جاك ديشني)  (١
  .٢٩ص، ١٩٩١-١٤١١، ١ط ، بريوت، للدراسات والنرش

مؤسسة املختـار للنـرش ، موسوعة الشعر العريب احلديث واملعارص، يوسف حسن نوفل)  (٢
  .٥٣ص، ٢٠٠٦-١٤٢٦، ١ط ، مرص، والتوزيع




 

 

٣٣ 

للقارئ بسهولة متييـز حـدود كـل وحـدة نـصية عـن  ؛  فيتضح"النص
، داخـل الفـضاء النـيص فهام، من خالل توزيع البياض والسواد، األخرى

 مرتبطة بالسياق النـيص، تامهى الشاعر يف تقديمهايمثالن دالالت كتابية ي
ورغم ذلك تبقـى فاعليـة . ومعربة عنه بواسطة ثنائية االتصال واالنفصال

أو التـي تتخـذ شـكل ، النصوص التي تطعم بـذلك يف، هذا احلد حمدودة
فإهنـا تـدفع ، املشهد املتكامل أما النوع اآلخر من النصوص ذات، مقاطع

 .دين التاليني إىل االنتقال إىل احل
  :إيقاعي حد  :احلد الثاين 

 إال مدى زماين لوقفة عروضية مرتبطة ي وترددها املتواتر ما هفالقافية
بيتيـة ، الشعري الذي حتويه كل وحـدة نـصية بانتهاء املعنى اجلزئي للنص

التـي تلتـزم يف  يف النـصوص عـادة مثل هذا احلديربز و، كانت أم مقطعية
ًلة موحدة سواء أكان النص عموديـا أم تفعيليـاحتقيق موسيقاها تفعي ً ً أمـا . ً

فإنه قد تنتهي ، من النصوص الذي يمزج بني عدد من البحور النوع اآلخر
دون أن تتوافـق هـذه النهايـات مـع " صيغه العروضية يف هناية كل سـطر

                                                             

ــة، عــز الــدين إســامعيل)  (١   ، الــشعر العــريب املعــارص قــضاياه وظــواهره الفنيــة واملعنوي
  .٤٠٧ص، ٢٠٠٣، ٦ط ، مرص، كتبة األكاديميةامل




 

 

٣٤ 

الوقـف   حيـث تكـون عالمـة."هنايات معنوية يمكن الوقوف عنـدها
بعكس النوع األول الذي تكون القافيـة وحـرف ، ةشكلية أكثر منها داللي

إىل بنية موسيقية ومعنوية موحـدة ، ًوحدة غالبا ما تشري يف كل، الروي منه
ما يعمدون  إىل اسـتثامر كـل مـا  اًحمددة البداية والنهاية؛ ألن الشعراء كثري

فيها متـام  من شأنه احلفاظ عىل وزن القصيدة بام جيعل النهايات تامة يوافق
وهو ما يفرس حضور التصور القديم الذي يوازن املعنى "عنى متام الوزن امل

ا إىل جنـب مـع تلـك التـي ال تتوافـق ً إذ يسري جنبـ."العرويض واملبنى
ًالقصيدة وجتعل البيت مدورا يكتمل فيـه املعنـى  فتخرج عىل بحر، هناياهتا

ألجـل نـشأ ، يف جذوره دون الوزن أو العكس؛ بل إن هذا النوع بالبحث
فهـي عنـدما يكـون "ال ألجـل التحـرر منـه ، االحتفاء بـالوزن الـشعري

بني اإلعراب والوزن فإن األسبقية تعطـى للـوزن؛ ألننـا بـصدد  تعارض
لكـن هـذا ال يعنـي مـساواة ، القـديم عمل شعري كام هو احلال يف الشعر

الـنص األب  ا من وجوه حضورًوإنام يعطي وجه، الشعر احلديث بالقديم

                                                             

  .٤٢١ص، املرجع السابقعز الدين إسامعيل، )  (١
  ، األردن،  إربـد، عامل الكتـب احلـديث، يف العروض والشكل البرصي، حممد جودات)   (٢

 .٣٨ص، ٢٠١١-١٤٣٢، ١ط 




 

 

٣٥ 

 ."أي أن قتـل الـنص األب يف الـشعر أمـر متعـذر،  احلـديثيف النص
ــة وتــستمر بــذلك ــاعي ، قيمــة القافي ــراء التامســك الــداليل و اإليق يف إث

عىل أساس التوازن ، الشعرية التي تقوم أبياهتا ومجلها، للنصوص الشعرية
املوحدة أو  ؛ فيكون هلذا النوع من القوايفاملدى الداليل واملد املوسيقيبني 

 يف تنويـع األوزانًإضافة إىل أن . ملنوعة سلطة تأطري الوحدة التي ختتتم هباا
والتـي ، النصوص القائمة عىل املزاوجة بني بنية البيت وبنية التفعيلة بعض

يستقل كل وزن منها بوحدة منفصلة عـن ، أقسام تقسم البنية اإليقاعية إىل
ًع أحيانـا يف حتديـد املنـو مما يسمح بقول مفـصلية الـوزن، ًاألخرى دالليا

 . مالمح أجزاء النص
كام تؤازر تلك اإليقاعات اخلارجية إيقاعات داخلية تسهم يف تكـوين 

 :منهـا، وحدة االستهالل وابتـداء وحـدة الفـصل عالمة فارقة عن انتهاء
بنيــة األ أو الـرأيس  التـي تعـود يف حقيقتهـا إىل التكـرارالالزمـة الـشعرية

 اًنظام ختلق والتي ،وى العمودي للنص الشعري عىل املستكررةتاملاللفظية 
الـصيغة املتكـررة "ا بني الوحدات النصية؛ ذلك ألن ًا ومفصليًا توازنيًبنائي

يف مواضـع ، كلمة أو مجلة ثابتة أو حمـررة بعـض الـيشء عبارة عن معاودة
                                                             

 .٣٩-٣٨ص،  املرجع السابقحممد جودات،)  (١




 

 

٣٦ 

 النغم املوحـد : ومنها."الشعري معينة متباعدة تفصل بني أجزاء النص
ًحمققـا إيقاعـا موسـيقيا، طراد يف هناية كـل وحـدةالذي يتكرر با ً ًومعنويـا  ً

التنظيم الفونولوجي للنص ال خيلـو مـن مغـزى مبـارش ذي "ًفاعال؛ ألن 
الـذي حتملـه شـبكة الـنص ، الصوت يمتلك صدى للمعنى  فإيقاع."داللة

مي بام يستدعيه من تنـا، اكتناز حمموالت بنائية كام أنه قادر عىل، الشعري الداللية
 .به عند متام كل نغم تنتهي، الشعور بالوقوف املؤقت

  :اليلدحد : احلد الثالث
كاالنتقـال إىل ، إن انكسار السياق عند االنتقال من مقام داليل إىل آخر

أو مـا سـوى ذلـك ممــا ، التفـسري أو االســتدالل اإلمجـال أو التفـصيل أو
ل وحـدة نـصية بني كـ بمثابة اخلط الفاصل، يستدعيه مقام البوح الشعري

حـسبام تقتـيض ، تتفاوت فيها مسافة الوقفـة ودرجـة االنكـسار، وأخرى
ويـصحب هـذا االنكـسار بقـرائن تـشري ، املعنى عرب امتداد السياق رحلة
ويقـصد هبـا األفكـار الرئيـسة : مـضمونية وهي تتنـوع بـدورها إىل، إليه

                                                             

منشورات احتـاد وكتـاب ، اجلزء األول بنية اإليقاع، ركالسكون املتح، علوي اهلاشمي)  (١
  .٣٦٨ص، ١٩٩٢، ١ط ، ديب، اإلمارات

، النـادي األديب الثقـايف، حممد أمحد فتـوح: رمجةت، حتليل النص الشعري، لومتانيوري )  (٢
  .١٣٤ص، ١٩٩٩، ١ط ، جدة




 

 

٣٧ 

اوين ًأحيانـا عنـ والتي قد جيسدها، والفرعية التي متثل مضمون كل وحدة
ويقـصد هبـا الـروابط النحويـة  :و إىل تركيبيـة. داخلية ختتص بكل وحدة

ويقصد هبا انتقال الشاعر من أسلوب : وإىل أسلوبية. وأو، ولكن ،كالواو
 ومـن ، أو العكـس-جـواب– إىل اخلـربي -سـؤال–إىل آخر من الطلبي 

ًنوعـا مـن التحـول  االلتفـات حيـدث"صيغة إىل  أخرى كااللتفات؛ ألن 
 ومــن بنيــة تعبرييــة إىل أخــرى ."ًزازا يف البنيــة النمطيــة املتوقعــةواهتــ

أو إىل الــرسد ، الوصــف إىل العــرض املــشهدي الــشعري كاالنتقــال مــن
 .أوالعكس، الشعري

وهي ذاهتا املعايري التي حيتكم إليها الدكتور مجيـل محـداوي يف تقطيـع 
عـىل ، بنـائيمعامر النص الشعري يقوم تشكله الوهكذا فإن ، النصوص

تنظيم يف ، املتعلقة باملعنى أو املبنى أساس تناوب وتعاضد مكوناته املختلفة
ٍوعند أول منعطـف بـني مـن هـذه املكونـات، وانسجام داللته ّ يكـون املحـك  َ

ّالبيتية أو اجلملية أو املقطعية، امليضء حلدود وحدة االستهالل ُ. 

                                                             

  .٦٣ص، املرجع السابق، عادل رضغام)  (١
، عامن، الوراق للطبع والنرش، يولوجيا بني النظرية والتطبيقالسيم، مجيل محداوي: ينظر)  (٢

 .بترصف. ٢١٣-١٩١ص، ٢٠١١، ١ط، األردن




 

 

٣٨ 

  

من كونه اجلرس النيص بـني ،  الشعري قيمته األوىليكتسب االستهالل
ترتسم من خالله القـصيدة بـصورهتا الواقعيـة بعـد أن  الغياب واحلضور

الظهـور املطبـوع واملـسموع للـنص  إذ يضطلع بعبء نقطـة، ًكان متخيال
تؤسس ابتداء حياة  ا ثم يموضعه يف بنية تركيبيةًبعد أن كان غائر، الشعري

 ومـن الـصمت إىل، التحول من املكبـوت إىل املعلـنتؤذن ب، نصية شعرية
؛ وألجـل ذلـك فقـد التقـى ومن السكون إىل احلركة املفعمـة، الصورة

عـىل بيـان معانـاة تـأليف الـنص ، قـبلهم الـشعراء لفيف من النقاد ومـن
، واعرتافاهتم الشعرية والنثرية وسطر الشعراء يف ذلك شهاداهتم، الشعري

منهـا نتـاج  ال يكـاد خيلـو، ور ذلك ظاهرةحتى غدت نصوصهم التي تص
فمنهم مـن تظهـر لديـه ، وإن تعددت مستويات ظهورها لدهيم، شاعر ما
ومـنهم مـن تظهـر لديـه يف قـصيدة ، ال فت عىل مستوى الديوان بوضوح

وأكثر ما يكون حيز التعبري ، لديه يف بيت أو مقطع ومنهم من تظهر، كاملة
بـم "فيكثـر حـضور دال ، الـشعري صعن هذه االنبثاقية يف استهالل الـن

                                                             

  سـيميائية اخلطـاب الـشعري يف ديـوان مقـام البـوح للـشاعر، شادية شـقروش: ينظر)  (١
 .٧٦ص، ٢٠١٠-١٤٣١، ١ط، األردن، إربد، عامل الكتب احلديث،  عبد اهللا العيش




 

 

٣٩ 

فهـا هـو  ،"ضـاع الكـالم " أو "كامذا أقول"مع غريه من احلقول  "أستهل
 :"بم أستهل"الشاعر اجلواهري يقول يف قصيدته 

ــ ــهَمِب ــتهل بموت ِ أس ــه ؟ُ ِ ورثائ ـــل ذاكْأم   ِ َ قب ـــهُ بعَ ـــهِرس ِ وهنائ ِ  
َّعي ْ اللسان فإنَ ِ سمعت بمُ ِمــن أكفائــهُ بــأين لــست ْفــاعلم   ٍولْقـَ ِ  
ِ موقٌف مابني قلبَهو ِ الـصرب مـن شـهدائهَ فكانَّىلَج   ىَ واألسـَيَ ِ ُ  
  ِهـِوزائَ يف جَ كانْنــى إليه مَوــَوه   رىَ الثـُ ال يطأَى من كانَ الثرَنَكــَس

 :"عائد"وها هو الشاعر عبد اهللا الربدوين يقول يف قصيدة 
ــن ــنْم ــدئَ أي ــديثُ أبت ــــت   ؟..َ احل ــــايبِتْمَ صــــ يفُغب   ِ ارتي
ـــَي أو عمـــعــن ف   ُتشـــــ أفْلـــ وهُولـــا أقَماذ   ايبَوـَ صــْنـ

،  القـصيدة عـن أن تـسلم نفـسها بـسهولة إىل مبـدعهاأبىوهكـذا تتـ
اللحظات البارقة التي ملح فيهـا  أمـل اهنـامر  فالشاعر إبراهيم زويل يداهم

 ."رجال جيوبون أعضاءنا"ًالشعر قائال يف قصيدة 
                                                             

مجعة وحققـه إبـراهيم الـسامرائي ومهـدي ، ديوان اجلواهري، هريحممد مهدي اجلوا)  (١
اجلـزء ، العراق، مطبعة األديب البغدادية، املخزومي وعيل جواد الطاهر ورشيد بنكاش

  .٢٥٣ص، األول
ت إصدارا، املجلد األول، ديوان مدينة الغد، األعامل الشعرية الكاملة، عبد اهللا الربدوين)  (٢

  .٤٢٠ص، ٢٠٠٤-١٤٢٥، ٢ط ، صنعاء، اهليئة العامة للكتاب
، والنادي األديب، بريوت، االنتشار العريب، ديوان رجال جيوبون أعضاءنا، إبراهيم زويل)  (٣

  .٣٣ص، ٢٠٠٩، ١ط، السعودية، حائل




 

 

٤٠ 

 ْ متطرام سوَفَّرب
 ْ الغيومُ انحباسَطال

 يتَرِاكَ ذُطُشْمَأ
ًإىل أن ينتهي مطره وقصيدته معا قائال     ً: 
 َ اآلنُاهدأ                      

 ِيبَ الغِ إىل حكمةَأنت
 ْأقرب
 ْأقرب

 ُإن الرياح هتيئ
 .ْ للمطرًأجنحة

ولع بتسجيل إن دال املطر له وجهان يف هذا النص عند إبراهيم زويل امل
 ،اورائياملـأو  امليتـافيزيقيدال غرضـه  ،دواوينه الكتابة الشعرية يف جل

                                                             

دراسات يف اخلطـاب األديب الـسعودي ، نسيج اإلبداع، عبد اهللا السمطي: للفائدة ينظر)  (١
  بعنـوان ، ٢٢٦ص، ٢٠٠٣-١٤٢٤، ١ط ، الـسعودية، رياضال، دار املفردات، اجلديد

 .» الكتابة ًرويدا باجتاه األرض إبراهيم زويل ومكاشفة  «




 

 

٤١ 

  إذ متــت املزامنــة عــىل فــضاء الــنصرئــي أو املحــسوس؛ودال الكتابــة امل
األرض ممكنـة ( الذي حيمل بني ثناياه ما هو مفتاح هلـذه القـراءة ،الشعري
كـام أن  .قطع الـشعريبني االستهالل الشعري وامل التي توسطت) الكالم 

، خاطرة أوىل تفـد إىل الـذهن هناك"ذلك االستهالل يذكر بقول أحدهم  
اقتنـصت  فـإذا، ونسعى إىل أن تقيد وتقتنص، تبزغ فجأة مثل لوامع الربق

 ."تشكلت يف كلامت وقيد وجودها املنشئ واكتسبت حق امليالد
 : » خطوط يف كف املساء « ًويقول إبراهيم زويل أيضا      

  ِنـــاءَ عِ بغـــريًى طائعـــاَوأتـــ   يِائمــس ِ يف فــضاءُرْعِّ الــشَقَّحلــ
ــِي وحِنِ بحــضًيرمتــي ســاعة ــ   اينً ــائده يف ُ ســهمَ اجلــرحُأَينك   يِم
ــساكن ــضلوعُأهيــا ال ــيَ ال ِيت وبكـائَّزِ عـَتْ أجهـضكيَف    أجبن   يُ

ِدا الفـــرح ضــائع األشـــالءَفغــ   ي عنـِِّ احلـــرفِتاه حادي قـوافـل َ ُ  
ًفمرحلة تكون القصيدة وانبثاقها غدت هاجسا يلـح عـىل الكثـري مـن 

وأبرز املضامني التي جتسد معاناة ظهور النص ، جلهم إن مل يكن، الشعراء
                                                             

، ١٩٧٧، ٢ط ، بريوت، دار العودة، املجلد الثالث، حيايت يف الشعر، صالح عبد الصبور)  (١
  .١٠ص

-١٤١٩، ١ط، عوديةالس، جازان، نادي جازان األديب،  ديوان أول الرؤياإبراهيم زويل،)  (٢
 .١٩ص، ١٩٩٩




 

 

٤٢ 

 وارمتـت ومعاناة إنتـاج املعنـى  الشعري معاناة الصياغة ومعاناة الوزن
ى عـن أخـر مبينة هلا وكاشفة من جهـة، هذه املعاناة عىل نصوص الشعراء

باعتبـاره أول املفـاتيح ، الدور احليوي الـذي يلعبـه االسـتهالل الـشعري
الـدكتور صـالح األمثلة الشاهدة عىل تلـك املـضامني قـول  ومن، النصية
 : » مدار األرجوان « الزهراين

- ١ - 
  ْالمَي كِ فمَ ملءْتَأقبل

ِ كواكبا خرضا ورسَ ختطرينِا رأيتكَّني ملِلكن ً َبا من يً  ْاممً
  .ْ الكالمُ مفاتيحْعتضا

ً الثبيتي جيعل من ظفر املبدع بكتابـة قـصيدة شـهدا ًا    بل إن الشاعر حممد َ َ ْ ِ
 : » القصيدة « عىل حد موس فيقول

                                                             

جامعة ة، طوخمطرسالة ماجستري ، مفهوم الشعر عند غازي القصيبي، عيل املالكي: ينظر)  (١
  .١٦ص، ١٤٢٣،مكة، أم القرى

 هـ ، ١٤٣٤ ، ١صالح الزهراين ، األعامل الشعرية ، النادي األديب بجدة ، السعودية ، ط) (٢
   .١٨٠ص 

والنادي األديب ، لبنان، بريوت، مؤسسة االنتشار العريب، الكاملةاألعامل ، حممد الثبيتي)  (٣
 .٢٩٧ص، ٢٠٠٩، ١ط، السعودية، بحائل




 

 

٤٣ 

ُ                   القصيدة     ِ َ 
َإما قبضت عىل مجرها ِ ْ َ َ َْ َ َ َ َّ 

َوأذبت اجلوارح يف مخرها ِ َ ِ َ َْ َ َ 
ْفهي شهد عىل حد موس ُْ َِّ ٌَ َ. 

ويتـواتر احلـديث : مأزق االستهالل"ومن الدارسني من يسمي ذلك 
ّيف القصائد الواصفة عن املعاناة التـي يكابـدها الـشاعر مـن أجـل الظفـر  ّ

ص، بمطلع القصيدة ، ّوامـتالك العبـارة األوىل التـي يتسلـسل بعـدها الـنّ
هـو وليـد القـصيدة ، فاالستهالل يف القصيدة احلديثـة...  وتتواىل مفرداته

ًهلذا كان الظفر به إيذانا بميالد القـصيدة ، عنه تصدر واليه تؤول، الدهاوو ّ
ّبعد أن كانت أمشاجا لغويـة غامـضة وبـالعود إىل القـصائد الواصـفة نلحـظ   .ً
 :ّفسعدي يوسف ما فتئ يردد، ّشكاية الشعراء من املطالع تعاندهم

َ             النِّهايات مفتوحة دائام والبدايات َ َ ََ ُ ًُ َِ ٌ ٌ مغلقةْ َ َ ْ ُ  
ًمصور ع فـال نـتتم. "املطـالع"ا بذلك مكابدة الشعراء يقفـون عـىل عنـاد ّ

 :تستسلم إليهم

                                                             

   .٦٢ م ، ص ١٩٧٩سعدي يوسف، األعامل الشعرية ، دار الفارايب ، بريوت ، لبنان ، )   (١




 

 

٤٤ 

َسأبدأ لكن أين ؟ من أين ْ ْ َ ْ ْ ِْ ِ َ ُ َ َ 

ِكيَف أوضح نفيس ْ َ ُ َ ِّْ َ 
ِوبأي اللغات؟ َ ُّ ِّ 

ص ال تفارق داللة اإلشارة إىل عالقة التـوتر التـي جتمـع  ّكل دوال هذا النّ ّ ّ ّ
ّفبقدر ما تتملك الشاعر رغبة عارمة يف الكتابة نلفي الل، ّباللغةّالشاعر  غة تعانـده ّّ

إىل األمـري الدمـشقي  « ومثل هذا ما يظهر يف استهالل.  "فال تستجيب لرغبته
 : » توفيق قباين

ْ                    مكرسة كجفون أبيك هي الكلامت ٌَ َّ ُِ َ َ ُ ُ َ.. 
ُ                    ومقصو ْ ٌصةَ ْهي املفردات، َكجناح أبيك، َ َ َ ْ ُ 

 ُ                   فكيف يغنِّي املغنِّي؟
ْ                   وقد مأل الدمع كل الدواة َّ ُ ُ َ.. 

                                                             

بنـان ، ، وقت بني الرماد والورد ، دار اآلداب ، بريوت ، ل) عيل أمحد سعيد ( أدونيس )   (١
   .٣٣ م ، ص ١٩٩٠

دراسـة يف اخلطـاب الواصـف يف الـشعر ، مرايا املـاء... وجوه النرجس ، حممد الغزي )  (٢
  .١٣٩ص، م٢٠٠٨، ١ط ، تونس، زغوان، ميسكيلياين للنرش، العريب احلديث

، نلبنا، بريوت، منشورات نزار قباين، اجلزء الثاين،  األعامل الشعرية الكاملة،  قباين نزار) (٣
 .٢٢٧ص ، ١٩٩٣، ٧ط




 

 

٤٥ 

ِوماذا سأكتب يا ابني؟ ْ ُ ُ 
ْوموتك ألغى مجيع اللغات َُ ُّ َ.. 

وجهـك مثـل  «طية يوظيفة االستهالل التنمب ناطقةولنزار قباين أبيات 
 : » صيدةمطلع الق

ِوجهك  ُ ْ ْمثل مطلع القصيده.. َ َ َ ِْ َ َُ 
ُيسحبني  َ َْ.. 
ُيسحبني  َ َْ.. 

ْكأنني رشاع  َ ِ َّ َ 
ْليال ، إىل شواطيء اإليقاع ً 
ًيفتح يل ، أفقا من العقيْق ْ ُْ ُ ََ 

ْوحلظة اإلبداع ِ َ 
منهـا قـول الـشاعر عـيل ، وفيام يتعلق بشهاداهتم واعرتافـاهتم النثريـة

ون بدايـة الكتابـة أكثـر مراحلهـا أذى و وعـورة؛ تك وقد" :جعفر العالق
، أو األبيـات األوىل منهـا فكم هو شاق وممض البيت األول من القـصيدة

                                                             

 ، ٢نزار قباين ، األعامل السياسية الكاملة ، اجلزء السادس ، منـشورات نـزار قبـاين ، ط)  (١
   .١٧٨ م ، ص ١٩٩٩




 

 

٤٦ 

ما أنا  أهو غموض، ًإهنا فرتة من التهيب واخلوف اللذين ال أدري سببا هلام
ا ًتتخـذ طريقـ،  فالقصيدة تتمرد عىل صاحبها منـذ البـدء،ربام مقبل عليه؟
ى تبدو يف النهاية قصيدة عن موضوع آخر أو فكرة ال متـت حت اًأخرى متام

ًأول مرة عىل أين كام قلت ال أضع ختطيطا للقصيدة  إىل الفكرة التي تومهتها
 ."التي أسعى إىل كتابتها

إننـي ال أقـرر عنـد كتابـة " :ومن ذلك قول الشاعر غـازي القـصيبي
يـدي أو الـشعر مـن الـشعر التقل، أو غري مقفـاة قصيدة هل ستكون مقفاة

أدري مـن أي نـوع  والواقع أننـي حتـى ظهـور البيـت األول ال، احلديث
 وهذا اعرتاف رصيـح بالـدور الـوظيفي التنميطـي ."ستكون القصيدة

يلعبه االسـتهالل الـشعري؛ فبمجـرد بـزوغ البيـت األول يـستوي  الذي
موضع آخر يتحـدث عـن حلظـة مـيالد  ويف، للشاعر إدراك نوع القصيدة

يف ":ًقـائال دة بام يكشف من وجهة أخرى عن عدم سهولة بروزهـاالقصي
                                                             

مؤسسة عبـد احلميـد ، دار الفنون، أفق التحوالت يف الشعر العريب شهادات ونصوص ) (١
ــومان ــات والنــرش، األردن، ش   ، ٢٠٠١، ١ط ، بــريوت، املؤســسة العربيــة للدراس

  .٧٣ص
، ١٤٢٤، ٣ط ، الـسعودية، جـدة، هتامـة، سـرية شـعرية، غازي عبد الرمحن القصيبي)  (٢

  .١٦٣ص




 

 

٤٧ 

ولكـن تـسبقه إرهاصـات تـستغرق ، معظم القصائد ال يبدأ امليالد فجـأة
ويف حاالت أندر عدة أسـابيع ، ويف أحيان نادرة بضعة أيام ،بضع ساعات

، ال أدري من أين جاء أو إىل أين ذهب يقفز يف الذهن شطر بيت ثم خيتفي
 ."ىل هيئة بيت كاملثم يعود ع

والقصيدة كوارد قد تكون حني " :ومن ذلك قول صالح عبد الصبور
يف ألفـاظ  يرد إىل الذهن مطلع القصيدة أو مقطع من مقاطعها بغري ترتيب

قد يأيت هذا الوارد بني الناس ، مموسقة ال يكاد الشاعر نفسه يستبني معناها
 يكـاد يـسبقه يشء يامثلــه أو الوحـدة أو يف العمـل أو يف املــضجع ال أو يف

ًعىل نفسه فيجد أن هذا الوارد قد يفتح له سـبيال  ويعيده الشاعر، يستدعيه
 ."إىل خلق قصيدة

لعــل مــن املناســب أن أشــري إىل عــدم " :وكــذلك قــول محيــد ســعيد
يف أكثر ، من بني أصابع يدي يف حاالت االحتدام وهروبه، استجابة الشعر

الغيـاب و أفـق التأمـل وحمطـة  ديت زاويـةحتتـل قـصي، األحداث سخونة
اللحظة التـي  لكنها تأيت يف.. أعرف أهنا تأيت وأظل يف انتظارها.. االنتظار

                                                             

  .١٦١ص، املرجع السابقسرية شعرية، )  (١
  .١٥ص، املرجع السابق، صالح عبد الصبور)  (٢




 

 

٤٨ 

جـاء .. وبني عصيان القصيدة وعظمة اإلنجاز.. لقد حاولت.. نعم، تشاء
ًعن حالة الرصاع تلك وحقـق تعـددا يف األصـوات وابتعـادا  ًالنص معربا ً

أقـصد موضـوع احلـوار مـع  هـذا املوضـوعإن ... عن الـصوت الواحـد
 و كثـرية هـي..ظل باستمرار من موضوعايت الـشعرية األثـرية ، القصيدة

قصائدي التي تناولت هذا األمـر؛ ألن ذلـك آت مـن ضـجيج الـشعر يف 
ًوالذي يستمر أحيانا زمنا جد طويل ،رأيس قبل حلظة الكتابة يف مفتـتح ... ً

كتابة نص شعري يتوفر عىل   املعاناة يفعموم.. النص يأيت اإلخبار باملعاناة
 ." حضور إبداعي

  

                                                             

، ٢ ط ،مـرص، اهليئة املرصية العامـة للكتـاب، الكشف عن أرسار القصيدة، محيد سعيد)  (١
  .٥٤-٥٣ص




 

 

٤٩ 

 
 

 

، ُتتواشج مع العمـل الـذي توسـم بـه، إن العنوان بنية داللية مقتضبة
ًومتظهــره إعالميــا وإشــاريا ولفظــة العنــوان بــالنظر إىل أصــل جــذرها  .ً

ًعنونـة  َعنـون الكتـاب": التي مـن معانيهـا) عنو (ٌاالشتقاقي مأخوذة من
اه واالسـم العنـوان. ُكتب عنوانه ُويقال علونه وعنَّه وعنَّنـه وعنـَّ ُ ـوان . ُ ُعنْ َ ُ

وانه وعنْيانه سمته ُالكتاب وعنْ َ ُ ُُ ِ ِوديباجته سمي به ألنه يعن له مـن ناحيتـه ِ ُِ ُّ َ ُ ُ ،
ان كرمان َّوأصله عنَّ ُ ُ ِوكل ما استدللت بيشء يظه. ُ ُ ُّوما يدلك ، ِغريه رك عىلٍ

ُظاهره عىل باطنه فعنوان له ٌُ ِ". فعنون تشري ضمن ما تدل عليـه إىل متييـز 
وتعيني النوع بام يفـي يف الكـشف ، ًيكون قادرا عىل محل هويته الصنف بام
 .عن كنهه

الـذي أنجـز ألجـل ، فالعنوان شكل من أشكال التعريـف بمحمولـه
ًوهو بكونـه نـاجزا أوليـا يـسبق مـا ، به وألجل التخصيص، التدليل عليه ً

                                                             

، ١٩٩٨، بـدون، لبنـان، بـريوت، مكتبة لبنان نارشون، حميط املحيط، طرس البستاينُب)  (١
  .٦٤٠ص




 

 

٥٠ 

ْيمثله ظاهريا؛ فإنه يستثمر لفك مغاليق مـا عنـون بـه َ ُ ْويـستثمر ملحـاورة، ً َ ُ 
وما تسترشفه آفاق التوقع والنبوءة ، وعي املتلقي وإثارة ما تستدعيه ذاكرته

 .لديه

ًأن تـويل العنـوان قـدرا مـن ، ٌوجدير باملعاجم االصطالحية املعارصة
ًة تأويليـةّيـًعالمة تعيين، هالتعريف ب نـشطت يف النقـد التطبيقـي التحلـييل  ً
 :"العنوان": فيأيت عند أحد مدونيها قوله، املعارص

ًأقل من اجلملة نصا أو عمال فنيا، مقطع لغوي )١ ًً. 
 خـارج -ب،  يف الـسياق-ويمكن النظـر إىل العنـوان مـن زاويتـني أ )٢

 .السياق

، ىل املـستوى الـسيميائيالعنوان السياقي يكون وحدة مـع العمـل عـ )٣
 . عامة مرادفة للتأويل ظيفة وويملك

 ."عنوان يستعمل يف استقالل عن العمل لتسميته، العنوان املسمى ) ٤
بحسب زوايا النظـر داخـل سـياق ، ذلك ألن العنوان تتعدد تصنيفاته

ًوأيـضا بحـسب ، يوضـح التعريـف الـسابق كـام، العمل األديب وخارجه
                                                             

الدار ، بريوت، دار الكتاب اللبناين، معجم املصطلحات األدبية املعارصة، سعيد علوش)  (١
  .١٥٥ص، ١٩٨٥-١٤٠٥، ١ط ، املغرب، البيضاء




 

 

٥١ 

أن  ن؛ حيث تـرتاوح أقـسام ثالثـة  يمكـن للعنـواناملوقع الوظيفي للعنوا
َينتسب إىل جهتها ِويفرض عليها حرص الواليـة، ُِ ْ وهـي العنـوان الغـاليف ، َ

والعنـوان النـيص الـذي يعلـو الـنص ، الغـالف الذي يتمركز عىل صفحة
النـصية  والعنـوان اجلزئـي الـذي يـسبق الوحـدة، األديب وخيتص بتمثيله
ًن ألي عمل أديب الفكاك عن أال يكون قابعـا وال يمك، داخل النص الكيل
ألهنـا وعـىل مـدار التـأريخ التـداويل ، العنـاوين الثالثـة ضمن أحد تلك

ًوتوثيقا زمن ، الكتايب ًهي املعول يف تناقلها شفاها زمن اجلدب، للنصوص
، وعند الوقـوف عـىل سـرية العنـوان النـيص التـداويل، اخلصب التدويني

ِاملوثق للنوع تـرتاءى دقـة اإلبـداع املعـريف العـريب القـديم ، نـهالشعري م َ
فكـان ، عـن التنكـري واحلديث يف تسمية النصوص بام يميزها وينـأى هبـا

ًالعنوان إجرائيا حارضا منذ األزل إال أن التنظري للعنوان واستنتاج آليات ، ً
ع مـن تأملـه مـرشوعا علميـا قـائام ، وفروض اختياره إنتاجه ًوكل ما صـنَ ً َ ًَ
َ حمصلة ممارسة إبداعية نقديةهو، بذاته ِّ  .وشعرية حديثة ُ

واملـستنطق للعنـوان بجغرافيتـه ، احلـديث) علـم العنونـة(فقد ظهـر 
وتعـددت الكيفيـات التـي ، املعرفيـة الكتابية وتشكيليته اجلاملية ودالليتـه

َيعالج اكتناز العنوان فيها للنص املنضوي حتت لوائه؛ بازدحـام املعطيـات ُ 
األمـر الـذي ، شعراء يف تدسيم شـعرية عنونـة نـصوصهمالتي يبتكرها ال




 

 

٥٢ 

َدشن العجلة النقدية املعارصة بكل للوقوف عـىل يشء مـن تلـك ، تقنياهتا َّ
 .ٍاحليثيات بمزيد من التفصيل

تصدرت مجلة العنوان النيص االهتامم اإلبداعي املعـارص؛ ألهنـا حتتـل 
املفـصحة ، يالعدسة احلدسية للمتلقـ وموقع، موقع البؤرة كمفتاح للنص

وكـدال  ،كعالمة جتنيسية حتدد نوع الـنص، عن إحياءات النص وإشعاعاته
 .إشاري تتقاطع دالالته مع النص بشكل أو بآخر

وكثـرية هـي املثـريات التــي حفـزت ووجهـت إىل تكـديس االهــتامم 
يف ، هـو نـابع مـن ذوات الـشعراء منهـا مـا، بالعنوان يف الـشعر احلـديث
، وية والتعبرييـة املزدهـرة عنـد األمـم األخـرىاللحاق بمد الصياغة اللغ

عنـد الـشعراء الـذين يكثـر ، ما هو مترسب إىل الالوعـي اجلمعـي ومنها
ومنها ما هو وليد الظـروف املحيطـة  ،احتكاكهم وانفتاحهم عىل اآلخرين

 مـا بكـل، إىل االنكباب عىل النص وتعميقه وتربيـزه، التي دفعت الشعراء
، ومنازعها السياسية واإلبداعية واالجتامعيـة، يساوق التوجهات السائدة
 .أثر يف حياة األديب وأدبه أو ما يامثلها مما قد يكون له

، ُفخرج إىل احلقل اإلبداعي ما يعرف بالعتبات أو النـصوص املوازيـة
ما يدور بفلك النص من مصاحبات مـن "وكل  ويقصد هبا النص املحيط




 

 

٥٣ 

التـي كانـت   تلـك"إلهـداءا، العنوان الفرعـي، العنوان، اسم الكاتب
ًميولوجيا يًوغدا العنـوان النـيص داال سـ، وليدة االحتكاك بالثقافة الغربية

ُيؤسس ملرسلة مسبقة عىل أيدي عدد مـن رواد ، تستدعي الوقفة املمنهجة َ
ِتلك النظرية ممن تأثر هبـم يف النقـد األديب وترمجـت ُ ، أعامهلـم إىل العربيـة ُ

 .ك وروبرت شولز وغريهمأمثال جريار جينيت وليوهو
ــيص كملحــق مــواز للــنص فإنــه يمتلــك العديــد مــن  ٍوالعنــوان الن

ًنصا موجهـا وقراءاتيـا التي جتعل له كينونة يعد فيها، الوظائف ً ملـضمون ، ً
التـي  إضافة إىل وظائفه األخرى املتنوعة، القصيدة فيكون ذا وظيفة داللية

وقـد حاولـت حـرص هـذه ...ًجتل عن احلرص نظرا لتداخلها وامتزاجهـا"
) وإغرائيـة، وداللية ضمنية مصاحبة، ووصفية ،تعيينية(الوظائف يف أربع 

هذه الوظـائف  ً وتبعا لتعدد."يمكن سحبها عىل جل العناوين الشعرية
التي حيققها العنوان للنص التابع له؛ التفتت القصيدة احلديثـة إىل االهـتامم 

                                                             

الـدار العربيـة للعلـوم ، ار جينيت من الـنص إىل املنـاصعتبات جري، عبد احلق بلعابد)  (١
  .٤٩ص، ٢٠٠٨-١٤٢٩، ١ط ، اجلزائر، ومنشورات االختالف، لبنان، نارشون

، ٢٠٠١، ١ط ، األردن، عـامن، وزارة الثقافـة، سـيمياء العنـوان، بسام قطـوس: ينظر)  (٢
  .٣٣ص

  .٢٢٣ص، ٢٠١٠، ١ط ، ياسور، دمشق، دار التكوين، علم العنونة، عبد القادر رحيم)  (٣




 

 

٥٤ 

  فقــد شــملت ، عامليــة األوىليكــون ذلــك بعــد احلــرب ال وأبــرز مــا، بــه
اخـتالف مـشارهبا  العنونة التغري الذي نال املجريات الثقافية  آنـذاك عـىل

 .ونتائجها
وكان الشاعر غازي القصيبي من فئة الرواد التي حظي العنـوان لـدهيا 

ما يكشف عـن وعيـه ، يف كتابه املوسوم بسرية شعرية بل لقد وثق، ّبالفنية
بعد ذلك نـشأت مـشكلة غـري ":و الديواين فيقولبأمهية العنوان الغاليف أ

ألننـي  "ليايل الصبا"كنت أود أن أسميه ، متوقعة فيام يتعلق باسم الديوان
كنت أشعر أن هذا االسم جيسد ما حيتويه الديوان من أشعار قيلت مجيعهـا 

ولسبب ال أدريـه بحـث عـادل ، كتبت لعادل أخربه يف فورة الصبا األوىل
ًباتا أن حيمـل الـديوان  ًوكتب يل بأن الوالد يرفض رفضا، األمر مع الوالد

فبدأت ...  من مدلوالت وأبعاد"ليايل"هذه التسمية بسبب ما حتمله كلمة 
، "أغاين الـصبا"ًفكرت جديا يف أن أسمي الديوان . عن اسم آخر البحث

عنـدما ، سبقتني إىل هذه التسمية غري أن الشاعرة املرصية ملك عبد العزيز
 بعد ذلك فكـرت أن أسـمي الـديوان. ًيوانا حيمل هذا العنوانأصدرت د

بعـد صـدور ديـوان ، ولكنني رصفت النظر عن هـذه التـسمية، "شباب"
ًعنوانا مشاهبا هو  حيمل، للدكتور عبد القادر قط بقـي ، "ذكريات شـباب"ً

الـصديق  حتـى اقـرتح الـشاعر، العنوان مشكلة دون حل بـضعة أسـابيع




 

 

٥٥ 

نـال هـذا االسـم ، "أشـعار مـن جزائـر اللؤلـؤ"نارص أبو محيـد عنـوان 
 ."من القراء فيام بعد واستحسان الكثري، استحساين

ًإال حرصـا عـىل أن ،  وما كان هذا اجلدل الفكري بشأن تسمية العنونة
ًالعنوان معربا ومميزا ملا وضع له يكون ًوجمسدا كـذلك لتجربـة القـصيبي ، ً

ًاحلياتية والشعرية يف آن معا؛ لذلك ي هذا التحري يف التاليش مـع زيـادة  بدأٍ
 فيقـرر القـصيبي قبـل متـام صـدور، التمرس التأليفي للنصوص الشعرية

ديوانه الثاين أن عنوان الديوان هو عنوان منتقى من إحدى القـصائد التـي 
يف معـرض حديثـه عـن طبعـه لـديوان  حيـث يقـول، يضمها بـني دفتيـه

ذلـك  ،سبة لالسم هذه املرةمل تكن هناك مشكلة بالن": "قطرات من ظمأ"
 قبل طبع الـديوان بـأكثر "قطرات من ظمأ"أنني بمجرد أن كتبت قصيدة 

وقد أصبح إطالق اسـم قـصيدة .الديوان اسمها قررت أن حيمل، من سنة
الدواوين التالية باستثناء  ًتقليدا تكرر مع، من الديوان عىل الديوان بأكمله

بـل عـىل ، ًنتقـاء يـتم عـشوائيا وال يعنـي ذلـك أن اال.""أبيات غزل"
ويؤكـد ، ًذلك متاما فهو خيتار عنوان القصيدة األقرب إىل ذاتـه العكس من

                                                             

  .٥٠ص، املرجع السابق، سرية شعرية)  (١
  .٦٤ص، املرجع السابق)  (٢
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تـستحق الوقـوف لـدهيا بعـض  هناك قصيدة": ذلك قوله يف موضع آخر
 ." وقد كدت أسمي الديوان باسمها"تباريح البئر القديمة"الوقت 

، يق للعنـوان النـيصأما الدليل القاطع عـىل احتفـاء القـصيبي بالتنـس
ًليـا فيبـدو ج، وامللخص لقصديته وفائدتـه األكثر مالزمة للنص الشعري
ًموسـعا  ًالتـي ال تعـدو أن تكـون تفـسريا، من تنظـريه ملـضامني قـصائده

معركـة بـال "ونقتطف عىل سبيل املثال تنظريه لقـصيدتيه ، للعنوان النيص
كتبـت ": يقـول "معركة بـال رايـة"فعن قصيدة  ،"أنت الرياض" و"راية

التـي  واملعركـة،  قبل هزيمة حزيران بستة أشـهر"معركة بال راية"قصيدة 
ولكنها ملحمة ، ليست معركة سياسية أو عسكرية، تتحدث عنها القصيدة

لقـد كتبـت القـصيدة يف أمـسية شـتائية حزينـة ، نفسها اإلنسان مع احلياة
ًقدم شـيئا للحيـاة مل أ ويف حالة نفسية كئيبة شعرت معها أنني، قارسة الربد
 : وى معركة بال رايةـوأن أيامي مل تكن س، أو للناس

 يِ أيامَّ بأنُّأحس
 ى بال معنٌَ عاصفةِ احلمقاءِكهذي الليلة

 ْام غايةَ دونٌرصاع
 "ْ بال رايةٌومعركة

                                                             

  .١٢٥ص، املرجع السابق، سرية شعرية)  (١
  .٧٦ص، املرجع السابق)  (٢
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ــاض"وعــن قــصيدة  القــصيدة التــي ":  يــسجل اعرتافــه"أنــت الري
تـزج احلبيبـة واملدينـة كيـف مت تـصور، استعرت من اسمها اسم الـديوان

ًفتصبحان شيئا واحدا  واحلـب يف، تذكرك املدينة باحلبيبة واحلبيبة باملدينة، ً
ً فهل ذكـر الـشاعر يف ثنايـا مـا رشح شـيئا عـن "النهاية هو نفس احلب

 !ِمل يش به العنوان النيص قبله؟، القصائد
تلك كانت وقفات عىل بعض تنظريات القصيبي التي تكشف اهتاممـه 

التطبيقي فهو ما ستحاول السطور التالية إبراز يشء مـن  أما اجلانب،  العنوان نظرياب
 . البنائي األول من خالل الوقوف عىل عالقته بالعنرص، تالبيبه

                                                             

  .٩٧ص، املرجع السابقسرية شعرية، )  (١




 

 

٥٨ 

 

ُالتي ينْفذ منهـا ، ّإن االستهالل الشعري هو نقطة التامس اإلسرتاتيجية َ
عـىل مـستوى البنـاء ومـستوى ، إىل العنـوان والـنص، صالعنوان إىل الـن

متزاجـة اأول  مـع، إذ ترشع أطياف العنوان يف االنبثاق والتـشظي، التلقي
فيتـأتى ظهـور أول بـصيص ، بنائية ورؤيوية السـتهالل الـنص الـشعري

ًجاء العنوان مشهرا ومعرفا بالنص املوقد هلا التي، لأللوان الداللية َ ُ ً ُِ سواء ، ْ
وال ، بام يقوله الـنص نوان من النوع املراوغ الذي ال يبوح مبارشةأكان الع

أم مـن النـوع ، يتضح إال بعد الغوص والبحث يف معطيات انسجام النص
ِّالذي يسلم إنتاجيته فور قراءته الرصيح َ ُ . 

ليست وليدة ، وهذه العالقة اجلدلية بني العنوان واالستهالل الشعري
، العنوان هو االسـتهالل يف الـشعر القـديم كانبل ، البنية الشعرية احلديثة

يف الـشعر  هذه اإلسرتاتيجية التي حتولت، عندما كان جيلب ألجل التسمية
 .من وسيلة إىل غاية يف حد ذاهتا، احلديث

ُتـستجىل ، وباالتكاء عىل مبدأ اتصال اجلزء بالكل يف أي نص شـعري
ّتتخذ عينَة للدراسة العالقة يف أي وحدة منه َ َ  جممـل العالقـات التـي مـن، ُ

األوىل موضـوعاتية ": وهي عالقتان، عادة ما تربط العنوان بنصه املوايل له
والثانية لغوية صيغية؛ ذلك أن العنوان قد جيـسد مـا يـراه الـشاعر ، داللية
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، ًأو مشريا ألخرى موازيـة، ًأو موحيا هبا، موضوعات القصيدة مهيمنًا من
، ذات وظـائف بـارزة يف القـصيدة ونًكام أنه قد يتضمن كلامت وصيغا تك

 وقد يكون العنوان بكامله مجلـة أو كلمـة مـن،بل قد متثل مفاتيح لقراءهتا
يـشد ، ًينتقيها الشاعر دون غريها لكونه يراهـا بـؤرة أو مرتكـزا، القصيدة

 مـع االحتفـاظ ."النسيج اللغوي للـنص إليه باقي الكلامت املسهمة يف
العالقة التـي  قعه أعىل النص؛ مما يضفي عىللالستهالل الشعري بمزية متو
ًانبثاقية أوال واسـتمرارية ثانيـا، تنجيل من حواريته مع العنوان وفـيام يـيل  ، ً

يف شـعر ، حلواريـة العنـوان النـيص واالسـتهالل الـشعري النامذج املمثلة
 :القصيبي من خالل هاتني العالقتني

 ):داللية موضوعاتية( العالقة األوىل )أ ( 
للمستوى التـأوييل الـذي ، صد هبا التصورات واملعطيات الدالليةويق

ُيشيعه العنوان يف االستهالل ُ َبمعية مـصاحباته املوضـوعية ذات ، الشعري ُ ُّ َ ِ
، بالقوة بيـنهام وهذه العالقة موجودة، احلضور الفاعل املبارش أو الضمني

هد للنفاذ وعتبة حميطة مت، ولوجية تعلو االستهالليألن العنوان عالمة سيم

                                                             

،  لبنـان، قيا الرشقوأفري، املغرب، أفريقيا الرشق، الشعر العريب احلديث، رشيد حيياوي)  (١
  .١١٢ص، ١٩٩٨ ،١ط 




 

 

٦٠ 

 . ٍمواز يتبادل معه تكوين املعنى ومرجع، إليه
َوترصد هذه العالقة يف شعر القصيبي يتأتى بـتفحص كـل نـص عـىل  َُّ َ

ٍفيه داللة يبثها عنوانه ويمول هلـا عـىل سـليقة  ؛ ألن كل استهالل تربزةحد
 : "نفرتق"ومن ذلك نص بعنوان ، خاصة

 ُكيف نفرتق! ىَا الليايل النشاوَأخ
َ نكد بعدَملو   نعتنُق؟ِيْ النأِ طولْ

...      ...      ...       ... 
• • • 

 ًشاِ مرتعَ العودِهات! ِ العودَيا حاضن
  خيتنُقِ األشواقِ يف غمرةُيكاد

• • • 
 هِ إنا يف شواطئِ األفقَيا راكب

َنواظر عاث ُ فيها الشوق واألرقٌ ُ 

                                                             

، ٢ط ، الـسعودية، جدة، مطبوعات هتامة، املجموعة الشعرية الكاملةغازي القصيبي، )  (١
  .١٩٨ص، م١٩٨٧-١٤٠٨
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 اَ نضارهتَما أحىل.. ُ السويعاتَتلك
ْمرت ُن ساعاتَ زمَ عىلّ  ُقَلَه قٍ
 هتاَوْشَ نِني عىل أعتابِفتَّوخل

َ يف هلُخوضَأ  .ُحرتقَوأ...ىَ الذكرِبَ
َمن بينهـا مـن املخاطـب؟ ،  مجلة من التساؤالت"نفرتق"يثري العنوان  َ ْ َ

 هلذه النتيجة؟ وما مردود ذلك عليه؟ وهل الشاعر هو املخطط
الـشاعر ،  صـديقه"أخا الليـايل"ثم يأيت االستهالل فيتحدد املخاطب 

 ويعقبه االسـتفهام االسـتهاليل -له النص الذي أهدى-عبد الرمحن رفيع 
ال يـدرك حتـى  عىل رفضه هلذا الفراق بل إنـه، الذي يعطي داللة واضحة

ثـم تـأيت الـنقط ، بل ال تكاد تكـون، معقولية مسبباته؛ ففرتة اللقاء وجيزة
حتـى أصـبح يف ، رق فيـهمسافة الولوج يف الفراق والغـ التي ربام تعرب عن

ْحقيقة ال مناص معها من، الوحدة التالية من النص انزياح اخلطاب عمـن  ِ
ويعوضـه عـن الغيـاب والفقـد ، إىل غريه ممن بقي يشاركه احلضور، فارق

مـا متكنـت ، وحـدة االسـتهالل بحواريتهـا مـع العنـوان ولوال، بالتذكر
 .الداللة من الوصول هبذا الوضوح




 

 

٦٢ 

 :"شقراء"ان ٍويف نص آخر بعنو
 ري؟ُجَ هتْ أنُما الكون! ال تغضبي
 ِ املسكرِ األملوما رفيُف
  اهلوى؟ُى؟ وما نشيدوما املنَ

ِ اخلريِ الكوثروما رحيُق  ؟ِّ
 ا؟َ الشذِ يرسي يف الرياضَوفيم

 ؟ِرُ لألهنُو البوحُوفيم حيل
 با؟ُّ يف الرٌو بلبلُوفيم يشد

 ؟ِرَّ السمُوفيم تعلو ضجة
• • • 

 باِّ الصِىل أغاينَيا أح! ُشقراء
 يِرَّ الثِ اجلاملِويا ابتسامات

 ٍةَبلُ سوى قُ؟ ما الشوقُالشوق

                                                             

  .٢٢ص، املصدر السابق، املجموعة الشعرية الكاملة)  (١




 

 

٦٣ 

 ِرَ األشقِ اجلدولَ فوقُهتيم
 ٍي سوى حلظةِ؟ هل عمرُوالعمر

ِ األخرضِ املوعدِعىل جناح َ. 
عـىل سـبيل ، نوديت باسمها أو بام قد يميزها،  معرفة"شقراء"العنوان 

وكان أول ما فاضـت بـه قرحيـة ، الرسالة إليهاو استيقافها وبعث اخلاطرة
ــشاعر  ــضبي"ال ــر إىل"!التغ ــيغة األم ــن ص ــذي خيــرج م التعجــب   ال

واألسـئلة املتـواترة ، ًوهو ما تدل عليه عالمة التعجـب أوال، واالستنكار
عــىل التعجــب واألســئلة –ًبنــاء علــيهام ) الغــضب( فهــذا الفعــل، ًثانيــا

َ مستجلب-االستهاللية ْ َاملفـَرتض أن ، اإلجيابيـة ود يف قـاموسوليس له وجـ، ُ ْ
جيب أن   يتالشى بتاليش ماٍّيَفكل هب، نيتقوم عليه أركان تعايش وسعادة الطرف

 .ُويصبح يف عداد املجهول الذي يسأل عنه، تكون عليه من رضا
يبـث ، وهذا كله يعطي داللة عىل أن االستهالل بحواريته مع العنـوان

بني الشاعر ومن جاء ، ط والنزاع والبعدثم الشط ثيمة اتساع الغضب ومن
فقـط بيـان منزلتهـا   أكثر من أن تكون الداللـة"شقراء"ًالعنوان حمددا هلا 

ومل ، عىل النطق هبا، عىل امتداد وحدة االستهالل، لذا مل جيرؤ الشاعر، لديه
َبعد أن أنس الشاعر بخطاهبا وهـي تبـدو ،  لفظيا إال يف املقطع الثاين حترض ِ




 

 

٦٤ 

خالل األسئلة التـي سـاقها لالحتجـاج  وبعد أن جتشم إقناعها من، بعيدة
 .وللتخفيف من وطأة الشعور بعدم األمهية، عىل تلك احلالة

 :"بيبي"أما النموذج الثالث فهو نص 

ـــــا ل ـــــدللِلغـــــالمَي   ْ امل
  ىَى يتهـــــــادَإذا مـــــــش
  ٌه نــــــــاعامتُجفونــــــــ

ــي" ــ"!بيب ــشقاَ ع ًشقناك ع َ  
  ٌليجــــخ..  ِيطــــَد املحـبعــ

  

ـــن ا   ـــيالتم ـــ..  ِجلم   ْلَأمج
ـــَف ـــدمهفه ـــل..  ِّ الق   ْأكح

ْوالقلــــب كــــرسة جنــــدل َ ُُ ِ  
َيس يـــذهَه قـــِن بعـــضِمـــ ُ   ْلُ

  ْلَروـفهــ..  َامـفهــ..  اـَهفــ
 

ٍمـن معـان تـدور ،  وال خيفى ما يثريه هذا اللفـظ"بيبي"عنوان النص 
َحول معنى الصغر ثـم ، ما يمكن ترمجته ضمن هذا اإلطار ِّوكل، والرباءة، ِّ

ــضايتمــدد وصــ ــوان يف االســتهالل بإســباغه الطــراوة وأي  ًف هــذا العن
 عنـد النظـر يف بقيـة ْولكـن، االستظراف لكل ما يـصدر عنـه ويتـسم بـه

 التشاور حـول  أثناءأن القصيدة كتبت يتضح، األبيات ويف مناسبة النص 
 إرسائيـل  ات التـي متـت بـنيناقـشوامل، مسألة السالم يف الرشق األوسـط

                                                             

، بـريوت، املؤسـسة العربيـة للدراسـات والنـرش، قراءة يف وجه لندنغازي القصيبي، )  (١
  .٤٠ص، ٢٠٠٢، ٢ط، لبنان




 

 

٦٥ 

ذاك الفاتك الذي يفتـك ، )بيبيو تنياهن( منظومة يف هي و،آنذاك والعرب
 "بيبـي"بل تفرد العنوان بلفظ ، دون حسيب أو رقيب، كيفام أراد بالعرب

ليعطـي مـا يريـد ، برئاسته وسلطته ما قد يوحي أو، دونام اجلزء األول منه
، املـدلل احلفاوة مثله مثـل الغـالم الشاعر بثه من أنه مل يلق من العرب إال

ستهالل فتمم ما أوحى به العنوان من الرخاء الذي ينعم بـه مـن وجاء اال
، ً بالعرب القيـام بـه هـو عكـس ذلـك متامـاٌّيحر بينام الذي، لدن العرب

 عـىل سـبيل فالعنوان واالستهالل تكفـال بتوصـيل داللـة صـورة واقعيـة
يقلبـوا الوضـع كـي يـستقر  ولينتهي العرب من الرتبيت عليهـاالسخرية؛ 

 .النص ًا جاء رصحيا يف ما تبقى منوهو م، حاهلم
ًوكثريا ما يلتقي العنوان واالستهالل يف إثارة خيال القـارئ واسـتفزاز 

ُثـم يلتفـت إىل االسـتهالل ، ًغامـضا ًفضوله؛ فيأيت العنوان رمزيـا ويبـدو ََ ُ
 يف حماولـة لبـدء عمليـة تأويـل، اجلرس األول الذي يربط بينه وبني الـنص

كون النتيجة أن االستهالل يشرتك مع العنـوان يف وت، ّالعنوان وفهم نصيته
وهلـا مـن اإلغرائيـة ، بعيدة عن االعتباطية لعالقة، عدم الترصيح بالداللة

كـل نـص  ُعىل النحو الذي يالئم، واجلاملية ما يكفل تنشيط عملية القراءة
 .يكون عنوانه واستهالله من هذا القبيل




 

 

٦٦ 

 :"أسطورتان"ومن ذلك نص بعنوان 
  ْذابَن العـَ حلـِ الليـلَع معِّجَور   ْام والـرسابَّ الظـَيل حديثد ْعَأ

ـــي صـــنت ُلعـــل اجلـــراح الت ُ ــشقُّ   هاّ ــأعامق روحــي ت ــابب   ْ النق
  ْابـصُ املـُّرـــ سِرْعـِّ للشُفـوأكش    َودـأرمـي الـصم.. ُقِطـرُأِّلعيل 

مــا كنــه ،  يتبــدى ســؤال مركــزي"أســطورتان"عنــد قــراءة العنــوان 
ــطورتان" ــدة؟ ف"أس ــة األوىل يف وح ــر للوهل ــتهالل  تظه ــام "االس الظ

ُومها الثنائية الوحيدة التي يمكن أن تقرن بثنائية األسطورة يف ، "والرساب
كانتا بالفعل مها املقصودتان فام حقيقة أسطورة الظـام؟ ومـا  وإن، العنوان

 حقيقة أسطورة الرساب؟
 بمتابعـة ًءقـق بحواريتـه إغـراوحت، أسئلة تتمدد عن غموض العنـوان

 اسـتهالل  ويـومئغـريًالتـي أيـضا ي ،البحث عن مـدلول األسـطورتني
) أكـشف للـشعر رس املـصاب(لكـن قولـه ،  نصه سيكشفهّإىل أنالشاعر 
 الشعر هنا حتول مـن كاشـف عـام َّأنبحيث توحي الالم القارئ  يستوقف

ًإىل كونه مصابا بداء ، باألسطورتني طال حتفظ الشاعر عليه وربطته القراءة
بالشعر عالقـة  وبالتايل هل سيكون هلذا املصاب املتعلق، سيكشفه الشاعر
ْ يفَرتض بيان كنههلتنيباألسطورتني ال  ؟امُ

                                                             

  .٢٧٣ص، املصدر السابق، املجموعة الشعرية الكاملة)  (١




 

 

٦٧ 

هنا تتضح داللة وسم الـشعر ، أخا الشعر فيم نسوغ القصيد: ثم يقول
الشاعر مصاب بدعوى تعمد الكف عن نظم نوع  وهو أن شعر، باملصاب

ومــا عالقــة ذلــك  وع مــن الــشعرفــام هــو هــذا النــ، معــني مــن الــشعر
 :ثم يقول، باألسطورتني

ــشُأن ــبُدـن ــا للجــريحِّ للح ــُّيظــل   ِ؟ ي ــس يغنِّ ــِحرـي ب   ْرابـِ احل
 :ويقول بعد ذلك بعدة أبيات

ـــا كُوأجماد   ِغبــــاءَ؟ ياللِ للمجــــدُنــــشدُأن ـــاضَن ـــرابِبي   ْ الغ
ــْ بلغِأمــس": خُونــرص   "ْ الـسحابُ يسوقُوكان الرشيد   َا الــسامءنَ

ــو ــن": ُقَنزع ــدُنح ــىل موع   "ْيـابي اإلِحني ينـاد.. ِ الفجرَمع   ٍ ع
ــــ   ٍمــةُ أْ عــنِ اليــومِا عــنَومــاذ ــــسَر أوطاهنــــِّرُحت   ْبابِّا بال

ــطوهل   ِروضَ العــِضاءَها يف فــصــوارُخي ــُوأس ــضٌرِا مبح   ْبابَّ يف ال
ــدو   هــــاَ أوالدُ تغتــــالُوتقتــــل ــى الع َّوتلق ــوَ ــابِ العِ بحل   ْت

ــ ــل ش ــ ٍْربـِويف ك ــصيحُم ٌذيع ف   ْ اخلطـابُلْصَ فـَ إذا صـاحِلديه   ٌ
 :إىل أن يقول يف هناية النص

ــ ــشعرَأخ ــبِا ال ــطورةُّ احل   ْابِجـــِ احلَءْفِ دُلِازَغـــُنيا تُبــد   ٌ أس
ــأ ــا اَخ ــ   ٌطورةـ أســُدجــ املِعرـشل ــُا يينْدُب ــضَّدَق ــا ال   ْبابَّس فيه

شعر ( فيه  الشاعر يف حماولة عدم اخلوضُمعنإذن اتضح النوع الذي ي
ف عـىل ذلـك) العروبـة احلب وشعر التغني بأجماد فيعلـل أسـباب ، ُويعنـَّ




 

 

٦٨ 

هـذا النـوع مـن  ويرصح يف النهاية بأن، ترديه كام كشفت األبيات السابقة
ونعتهام يف بداية الـنص ، الشعر هو األسطورتان اللتان أشار إليهام العنوان

واملجـد ، اءوالرساب؛ فاحلب أسـطورة ظمـأ وئـدت عـن االرتـو بالظمأ
يرى يف الوجود؛ فكالمهـا  أسطورة رساب يرتاءى يف هتافات املبلبلني وال

وبالتـايل ال يريـد أن ، رضب من األساطري التي حرم من التنعم هبـا العـامل
 .ًهلا ومها يف نظمه يصطنع

 ):لغوية صيغية ( العالقة الثانية)ب(
ني ُوهي عالقة يبحث من خالهلـا عـن مظـاهر االشـرتاك الـصيغي بـ

عالمة لغويـة تتنـاص مـع االسـتهالل  العنوان واالستهالل؛ ألن العنوان
 بـل تقـوم، ٍوال تكون هذه العالقـة بمعـزل عـن العالقـة األوىل، ًمعجميا

ولكـن بتفـاوت يف ، احلوارية بني العنوان واالسـتهالل علـيهام جمتمعتـني
 ،تنتميـان إىل حقـل واحـد وهـو التناصـية فالعالقتان، املستوى والدرجة

ُوليستا من احلقل اآلخر الذي يدرس الوحدة مستقلة ْ الـذي تـم  واملعيار، َ
والعالقة ، إنام يتمثل يف كون العالقة األوىل انسجامية، عىل أساسه التقسيم

 .الثانية اتساقية
وذلـك يف النـصوص ، وتتعدد أشكال هذه العالقة يف شـعر القـصيبي

 املسند إليـه عـىل املـستوى واالستهالل، املسند التي يكون فيها العنوان هو




 

 

٦٩ 

عـن تراتـب  ويندرج ضمن هذا النوع كـل مـا يمكـن أن ينـتج، الرتكيبي
بالـسؤال ، باملبتدأ واخلرب، أشبه يف ذلك بالفعل والفاعل، وانتظام متواليني

اإلرهــايب "ومثــال ذلــك نــص بعنــوان  . واملنعــوت بالنعــت، واجلــواب
 :"الصغري

 نا إرهايبِ سقفَ حتتُيعيش
 ِ العذابَ غرائبناُيذيق

 ِ عامان-!اَبَواعج– ُوعمره
ِ باإلرهاب مدموغانِعامان ِ 
َفشفشها"يت َارَّى نظَإذا رأ َْ َ" 
َقرمشها"ريديت َى جَأَ رْوإن َ ْ" 

َيقيم حول ُ ِ غرفتي حصاراُ ُ 
  أغاراْ إذ"ُشارون"ّكأنه 
َّ أسلحة الدْنِ مِلديه  ِمارِ
َكل د ِّهاء الصُّ ِية الصغارْبِ ِ ِ َ 

                                                             

ـات والنـرش،  للـشهداءغازي القـصيبي،) (١ ـان، بـريوت، املؤسـسة العربيـة للدراس ، ٢٠٠٤، ٢ط ، لبن
  .١٩ص




 

 

٧٠ 

اإلرهـايب "يف هـذه الوحـدة عـىل بيـان نعـت العنـوان اعتمد الشاعر 
، إذا رأى، يـذيقنا، يعـيش(األفعـال املـضارعة   من خالل انتشار"الصغري

وألـوان ، سـكناه ألهنا كانت تنعت املنعوت اإلرهايب وتبـني مكـان) يقيم
وتم ذلك من خالل اإلحالة إىل العنـوان التـي بثتهـا أفعـال ، أعامله املرهبة

واإلحالة مظهر من مظاهر االتساق والرتابط الـذي ، الليةاالسته املضارع
 .نشأ هنا بني العنوان واالستهالل

ًويدرج ضمن هذا النوع أيضا كل نص يكون العنوان حارضا بحرفيته  ً ُ
تكـرار سـبكي ، ألن هذا الرتدد هـو يف حقيقتـه اللفظية يف وحدته األوىل؛

معـه العنـوان  ويـصبح، حيقق استمرارية ظاهرية بني العنوان واالستهالل
يف اكتـشاف املعنـى ، فاحتة نصية هلا كفاءة عاليـة، العالمة اللغوية التداولية

، إن االســتهالل عنــوان، بـل إنــه يمكـن القــول فيهـا ،املـضمر يف الــنص
املـشرتكة  وهـو مـا حققتـه العالقـة اللغويـة الـصيغية، والعنوان استهالل

 .بينهام
لتقي يف العالقة اللغوية الصيغية ت، أشكالومن األمثلة عىل ذلك ثالثة 

:   منهـاشـكلوأول ، اجلزئيـة والنوعيـة وختتلف يف التفاصـيل، التكرارية
 ."رفاق الطريق"

                                                             

  .٥٢٦ص، املصدر السابق، املجموعة الشعرية الكاملة)  (١




 

 

٧١ 

ـــراقُهَّدَ هـــٌطـــائر    وقلبـيِمـيضَأ! ِ الطريقَيا رفاق ـــُ الف   اَ وراع
  اَ ضـاع؟ كيـَفُأين عشه.. ُهُّشُع   ؟َّ؟ كيـف وىلُأين أمـسه.. ُهُسْمَأ

ُا عـالم يرحـلوُولـال تق ــــاملق    عـنكمَ ــأُرـادي ـــأطـ فْتَ أوم   اـَاع
يف وحـدة االسـتهالل ،  بجملتـه"رفـاق الطريـق"تكرر لفظ العنوان 

حارضة يف جـل نـصوص القـصيبي؛  وهذه األسلوبية، ًمسبوقا بياء النداء
 ً، يعنـون هبـا الـنص أوالًعالمـة، حيث جيعل من تدور عليه رحى الـنص

ا النص؛ متنحها التكرارية التامة استثنائية مشهدية ومن ثم عالمة يستهل هب
ًووجودا مكانيا إىل ختـصيص ، ُدالليـة تنبـه أداة النـداء التـي تـسبقها واستثنائية، ً

 .النص الذي يأيت بعدها يف خطاب، تعيينها باملقول الشعري
يف كلية التجـارة بجامعـة امللـك ، والشاعر يف هذا النص يبث أصحابه

بعـد صـدور األمـر ، املشاعر التي نظمهـا هذه، هداءسعود كام يوضح اإل
ًوداعهم قائال  يف، ًامللكي بتعيينه رئيسا ملؤسسة اخلطوط احلديدية يف الدمام

ليعطيـه داللـة البعـد عـن ، بتعريف الطريق دون تنكـريه، يا رفاق الطريق
ِتنَكره وتبعده عن النور والوضـوح الشبهات التي قد ْ ُ فتكـون إعادتـه بـام ، ُِّ

َكرس هو وما قرن به ُي ُِ ِّ مـا ، الـوداع والرحيـل يف االستهالل مـع، )رفاق(َ
ُجيعل الفؤاد ينفطر عىل فراق من هذا منهج رفقـتهم َ ومـا جيعـل الـذاكرة ، ِ

ثـم يقـدم ، وتسأل عنه يف حماولة للتشبث به، ٍكل ماض جيمعهم تلتف عىل




 

 

٧٢ 

ر؛ الـذي ال ًيكـن خمتـارا هلـذا القـد وهو أنه مل، دليل أساه عىل هذا الفراق
 .يملك أمامه سوى االنقياد له بالطاعة

ــوان يف  ومثــل هــذا النمــوذج يف االعــتامد عــىل احلــضور الكــيل للعن
 :"شباب"االستهالل نص بعنوان 

 !!"ْبابَش"       
َخ نْيَ شُقِرْطُ        وي َيل كِحٌ  ْيبِئٌ
ْ        وهي  "ْعودَ يَبابَّ الشَتْيَل" ُسِمَ
َة شَأَرْامُس ِمْلَ        وت  هاَرْعٌ

 ْوالِّ الطُننيِّه السْتَضَّيَ بْ        وقد
 ْانَتَعْمَها دِنْيَ من عُتِلْفُ         وت
 "ُودْعَ يَبابَّ الشَتْيَل"  :ِوالنَقَ         ت

...          ...        ...      ...          
 مـن بـل إن، تتكرر كام هـي يف االسـتهالل) شباب(إن مفردة العنوان 

كـام هـي يف العنـوان ، متام تكرارها أهنا جاءت منفردة عـىل الـسطر األول
                                                             

  .٦٥ص، املصدر السابقملة ، املجموعة الشعرية الكا)  (١




 

 

٧٣ 

وهلذا داللته التي تفتح املضمون عىل أن كلمة الشباب وما متثله يف ، منفردة
قـد جعلـتهم يبلغـون مـن التـوق إىل ، أفق الشاعر أو من يـسوق خـربهم

رد فقـط هنم حيلقون أيـام حتليـق ملجـإحتى ، مرحلة الشباب الشأو العظيم
وكأهنا مكتفية باسمها ال يعوزها وصف أو إضـافة قـد ، مرور هذه اللفظة

 .ترتفع هبا
 . الثاين فهو من نوع التكرار اجلزئي للعنوان يف االستهاللالشكلوأما 

 ."نصيحة إىل غازي الصغري"كام يف عنوان 
َت أْسَل   وحـيُ رَديكْفـَ تِأغاز! يِفيدَ حْأي ِّ سمَمَالَري عْدُ   غازيَيت ُ
ِم فيــهْســإ َوُهــ َّ إبــاء الــرسٌ ْمر   اياُ ــُ ــِع ــه ك ِدات وفي َرب املٍ ُ ــازيْ   غ
ــَ وْنِ مــِفيــه ِروق مـُوب   يــٌقِرَ بِمــاحِّ الرِةَضْم   ِازَرـــُالف اجلـِتْ ائِنـٌ

إال اجلـزء ، وكام هو ملحوظ مل يتكرر من العنوان يف وحدة االستهالل
 مـصادر لفظيـا يف ) نـصيحة(خـر اجلـزء اآل بينام، )غازي(اخلاص باالسم 

كتبت عندما  التي، وهذا هو ما تفرضه طبيعة مناسبة القصيدة، االستهالل
قررت ابنته يارا وزوجها فواز إطالق اسم اجلد عـىل وليـدهم الثـاين؛ ألن 

ًفمناسبة النص تستدعي أن يتكلم أوال عن ، هو ببيانه أعنى الشاعر قدم ما

                                                             

  .١٣ص، املصدر السابق، قراءة يف وجه لندن)  (١




 

 

٧٤ 

الثـاين مـن العنـوان وهـو  اجلـزءثـم يـدلف منهـا إىل ، مدلوالت االسـم
 .يف باقي وحدات النص، النصيحة

ًمـضمونا مقرونـا ، ويكثر هذا النوع يف النصوص التي حتمل عناوينهـا ً
وبالتمهيـد مـن خـالل ، باستدعاء املسمى حيث خيتص االستهالل، باسم

الوحـدات  يف، ًإىل املـضمون الـذي يـأيت الحقـا، مناجاته أو احلديث عنه
 .التالية

 :"حكاية النجم املذبوح" ذلك ومثل
َم ضْجَنا نَ لَانَ              ك   ضئيل ْئيلٌ
 فاْيَ حْنِ مَرَاجَ              ه

 فاْوَ اخلَبَّرَ              وج
 ْاقَ يف اآلفَّرَ              وف

؛ )نجـم(مل يتكرر من العنوان يف االستهالل بشكل رصيـح إال مفـردة 
 العنـوان جتـسدت يف أسـلوب الـرسد الوصـفي  الواردة يف"حكاية"ألن 

 ويفهـم ى أن حـضورها يف االسـتهالل معنـويبمعنـ) بكـان(املعرب عنـه 
                                                             

 .٤٧٩ص، املصدر السابق،  الكاملة الشعريةاملجموعة)  (١




 

 

٧٥ 

 مـن الـرضورة بمكـان؛ ألهنـا حـضورها فتكرارها أو  )نجم( أما ، ضمنًا
والشاعر يكني بـه عـن ، شعري وينهض حكي الرسد عليهاالفاعل الرسد 

الـرفض حتـى تقلـص وتـاه يف العمل الفـدائي الـذي مل جيـد إال القمـع و
؛ ستهالل؛ ألهنا خامتة حكاية النجمفلم تظهر يف اال) املذبوح(أما ، الفضاء

ًومن طبيعة اخلامتة وخصوصا يف فن الرسد أن تـأيت يف النهايـة مـا مل يكـن 
 .هناك داع لورودها يف البداية

،  الثالث واألخري فهو من نوع التكرار اإليقـاعي للعنـوانالشكلوأما 
، بني تفعيلة العنوان وأصـوات حروفـه، املتناغم د به اجلو املوسيقيويقص

 . "نحن مع السالم". وبني وحدة االستهالل
 ْنامَْغ كاأل"ُونُشار"ُحنا َبْذَي
َمنا احلِتْشَي  ْاخامُ
َد عُصَي َا عمنا احلنَُّّ  "ْسام"ُون نُُّ

ُقبْرَوي ْ العامل ما جيُ َ ُ  َري لناَ
ِ فلم مُهَّنَأَك ٌِ  ْالمَْف األَنْ

                                                             

  .٣٨ص، املصدر السابق، للشهداء)  (١




 

 

٧٦ 

ْمحامة السالم َ ُ 
ٍمن قمة ٍلقمة.. ّ ٍلقمة.. ّ ّ.. 

ْنرصخ بانتظام ُ: 
ْنحن مع السالم" ُ!" 

 ..ٍملحفل.. ٍملحفل.. ٍمن حمفل
ْنصيح يف األنام َ ُ 

ْنحن مع السالم" َ ُ!" 
، دالليـة(، تطرح وحدة االستهالل أكثر من إشارة تشدها إىل العنـوان

وما هيم هنا التكرار اإليقـاعي؛ ، )اإليقاعي صيغية بالتكرار التام والتكرار
، أغنـام( ّبام يوفر مـن نغميـة موسـيقية بـني مفـردات وحـدة االسـتهالل

التي تتعالق مع العنوان يف صـيغة الـسالم الـرصفية ) أنام، أحالم، حاخام
املوقع به  ،ويف فونيم امليم الشفوي املجهور ،"مستفعلن" والوزنية "فعال"

إىل دالالت  يقاعية هلا خاصية ترميز تتحولهناية كل سطر؛ ألهنا مؤثرات إ
وتفيـد متاسـكهام ، إحيائية ختدم عملية التواصل بني العنـوان واالسـتهالل

 .وتناغمهام




 

 

٧٧ 

 "ًسالما يا أبا بندر"ومثل ذلك 
 ْرَدنَْيا أبا ب.. ً           سالما 

 ْرَعْرَوالع.. ِومُصْيَوالق.. ِيحِّ الشِفْرَعَ           ك
 ٍد ْجَ يف نِلْيَّ اللِرْطِعَك           
 َْربنَْ العُسَّفنََتَ يَامَ       ك

تنبثق احلوارية اإليقاعية بني العنوان واالسـتهالل يف هـذا الـنص مـن 
 التي خيتتم كل سـطر شـعري بـام "بندر" وصيغة "مفاعيلن"تكرار تفعيلة 

ف كام أن حـر، فكلها عىل صيغة فعلل) عنرب، عرعر، بندر(هو عىل منواهلا 
وهو صـوت لثـوي جمهـور يناسـب ، الراء يتكرر بكثافة يف هناية كل سطر

واملعمقة واملفخمـة للـسالم ، احلالة الشعورية الفائضة باحلزن عىل الفراق
 .وهذا التامثل يف حقيقته هو توليف نغمي وداليل. املبعوث

بـني العنـوان ، تلك كانت أبرز تشكيالت األداء احلـواري والتفـاعيل
اللــذين يــشتبكان يف عالقــة ينبنــي مــن  ،يف شــعر القــصيبيواالســتهالل 

 .يتمامن مجاليتها الرسمدية، تدفق نيص وتدفق قرائي، خمزوهنا

                                                             

 .٧٩٣ص، املصدر السابق، املجموعة الشعرية الكاملة)  (١




 

 

٧٨ 

 
 
مــن خــالل ، جناســيةتقــوم اســتهالالت القــصيبي عــىل املامزجــة األ

فقـد ،  نصية واحدةودجمها يف بنية، نوع تراسلها مع التقانات املركزية لكل
، ٍية بـرصيةاستطاع القصيبي أن يلتقط من فن الرسم تشكيلية خطية لـشعر

ومـن فـن ، املمرسحني للغته الـشعرية، ومن فن الدراما احلركية والرصاع
االكتفـاء ) اخلـالص(ومن فن الغناء ، وحكائيته الرسد الرتكيز عىل احلدث

 .بالرتكيز عىل الذاتية
 تشف عن نوع اجلنس الشعري املنتمي إليه قد، فيستهل كل نص بتقانة

النوع الذي يتخذ بنائية تنمو يف مـسار واحـد؛ لتـوافر  إذا كان  من، النص
ما يلبـث أن ، شعري معني نوع آخر يستهل بتقانة توحي باالنتامء إىل جنس

ٍعـن حتولـه إىل جـنس ، لبـاقي وحـدات الـنص، تكشف القراءة الكاملـة
 :ما ييلومن تلك التقانات ، آخر شعري
 

وهي تقانة تقوم عىل فن حياكي املوجودات ويمثـل املحـسوسات لغـة 
ًوإيقاعا يف عالمات برصية ورموز مرسومة هلا تأثريها عىل النفس ووقعهـا 

وتقـوم يف أصـلها عـىل العالقـة العتيقـة بـني ، يف القلب وخماطبتها للعقل




 

 

٧٩ 

 عن إدراك أن التقـديم  الشعر بالرسم أمر ناتجربط"وأمر ، سمالشعر والر
 ًعنرص مشرتك بني الـشعر والرسـم؛ ألن كـال، احليس للمعنى أو التجسيم

 وهـذا التـشابه يف  ".من الرسام والشاعر يقـدم املعنـى بطريقـة بـرصية
لكـل مـن الـشعر "الطريقة واهلدف كفيل بإحداث الدينامية التي تـسمح 

 . "خر ويتواصل معهضوء عىل اآلوالرسم أن يلقي أحدمها ال
يف عـدة مـستويات تـنهض بالـشعرية هـذه التقانـة تتمثـل ن أويمكن 

 :البرصية لالستهالل منها
 :كاليغرافالسيمرتية وال )١

عنـد الـشاعر غـازي  ألسـطر االسـتهالليةتتنوع اهلندسـية الكتابيـة ل
، الــسطر املــستقيم" العمــودي النــاهض عــىل، بــني الــشكلني، القــصيبي

                                                             

جمـد املؤسـسة ، ة بني الفن التشكييل والشعرمجالية الصورة يف جدلية العالق، كلود عبيد)  (١
 .١٤ص، ٢٠١٠-١٤٣١، ١ط، اجلامعية للدراسات والنرش والتوزيع

، عـامل املعرفـة، )الشعر والتـصوير عـرب العـصور(قصيدة وصورة ، عبد الغفار مكاوي)  (٢
 .٢١ص، ١٩٧٨-١٤٠٨، الكويت

عـامل الكتـب ، تأويـلالـسيمياء وال، أمحد عمـر مـداس: ًنقال عن) كاليغراف(مصطلح )  (٣
التنظيم الكتايب الذي : ويقصد به. ٨ص، ٢٠١١-١٤٣٢، ١ط، األردن، ربدإ، احلديث

 .يرسمه سواد ترتيب األسطر




 

 

٨٠ 

ويتوقف طول هـذا الـسطر عـىل نـوع اإليقـاع . املتقطع يف نصفه، ألفقيا
أو ، أو توسـيطه، الذي يلتزمه الـشاعر بتطويـل اإليقـاع) الشعري البحر(

، عىل اسـتمرارية الـسطر الـشعري القائم"والشكل التفعييل ، "تقصريه
وقـد  قـد تطـول، بل يميض مجلـة مـن الكـالم، بحيث ال ينقطع يف وسطه

بانتهاء مـا يكتـب يف ، أو السطر الشعري عىل األصح، تهي البيتتقرص فين
ألنـه ال ، "كان يف بعض األطوار جمرد كلمة واحدة ولو، السطر الواحد

ًجيعـل ذلـك مرتوكـا إىل  بـل، يتحيز إىل أي نوع منها عىل حـساب اآلخـر
 ويؤكـد ذلـك ،التي تالئم الدفقة اإليقاعية فيستسلم هلا، الدفقة الشعورية

مل أتعمد وأنا أكتبه أن أدخل مرحلـة ": "معركة بال راية"عن ديوان  قالهما 
إن تفسريي اخلـاص هـو . اخلط القديم ًأو أنتهج خطا خيتلف عن، جديدة

نحـو  فجاء الـديوان عـىل، واملرحلة الزمنية اختلفت، أن التجارب تغريت
أنني أجريـت يف هـذا الـديوان بعـض ، ومع هذا ال بد يل أن أشري. خمتلف

ــدة ــسبة، التجــارب اجلدي يف قــصيدتني مــن ، يل مــن حيــث الــشكل بالن
احتوائه عـىل  غري أن الديوان مل خيتلف عن الدواوين السابقة يف... الديوان

                                                             

، أبـو ظبـي، هيئـة أبـو ظبـي للثقافـة والـرتاث، قضايا الـشعريات، عبد امللك مرتاض)  (١
  .١٧٠ص، ٢٠١٠-١٤٣٢، ١ط ، اإلمارات العربية املتحدة

  .١٧١ص، ابقاملرجع الس)  (٢




 

 

٨١ 

 ."  من القصائد التقليدية والقصائد احلديثةًا متقاربًاعدد
أو ربـام بعـد هـذا ، منذ أن بدأت كتابة الشعر": ٍويف موضع آخر يقول

ومـن هنـا . الشعر التقليـدي والـشعر احلـديث وأنا أكتب، نتنيبسنة أو س
ألنـه ، "النـوعني قدريت عىل االنحيـاز إىل أحـد، منذ زمن بعيد، فقدت

تنسف عنه سـمة ، حيول الشعر إىل قواعد تعسفية، شاعر حترر من كل مبدأ
 .واخلطي أو الكتايب، لتشكيل الشعر اإليقاعي، األدائي التنفيس

عنـد ،  تـأيت سـيمرتية األسـطر واألبيـات االسـتهالليةًوتبعا ملا سـبق
 :ثالث سيمرتيات إىل، القصيبي متفاوتة يف هندسيتها

 ."غربة"متثله وحدة استهالل ،  التقابل األفقي لألشطر:أوهلا
ــــــر ــــــذا مت ــــــامُّأهك ــب   يِ أي ــام يغي ــذاهلُك ــشفُق ال   ؟ُ ال

ــــذ ــــوتَأهك ــــُا مت ـــذابلَاوَكــام هتــ   يِ أحالم ـــورق ال ُى ال   ؟ُ
هـو ،  تراص األسطر االستهاللية يف تقابل الـصدر والعجـز البيتـيّإن

مـألوف ، تنسج عىل منوال إيقاعي وداليل عىل أقل تقديراته أصالة إبداعية

                                                             

  .٧٧ص، املرجع السابق، سرية شعرية)  (١
  .٢٢٩ص، املرجع السابق)  (٢
  .٩٠ص، م٢٠٠٨-١٤٢٩، ١ط ، السعودية، الرياض، دار القمرين، الرباعمغازي القصيبي، )  (٣




 

 

٨٢ 

ًسمعيا وبرصيا؛ ألن مرده القصيدة العمودية التي  ، إبداعية تتمتع بعبقرية"ً
  وهـذا ، ةفهـي متتلـك تنويعـات فنيـة منـسجم، من وراء رتابتها الظاهرية

ــى اآل مــا مكــن هلــا مــن االســتمرار   الســيام وأهنــا حتلــت بنظــام ، نحت
ًانـسجاما موسـيقيا، انسجم مع الذوق الفطري للعـريب، كاليس ، ًونفـسيا ً

وعــربت عـن ذاتــه بغنائيــة ، باإلضـافة إىل أهنــا محلـت ممارســاته احلياتيـة
 ."وموضوعية
أو ، تقدم جهة الشاملتعامد األسطر االستهاللية التي تكون يف  :ثانيها

ويعد هذا ، ٍأو يف تواز ال ترجح فيه جهة عن أخرى يف انكامش جهة اليمني
وهكذا . عىل التساوي القائم يف أصله، من آثار الشكل العمودي، التوازي

 ألن الشاعر يركز عـىل"تكون بدايات تلك األسطر ثابتة االمتالء اخلطي؛ 
نتقـال اآليل ملـسافات الـسيمرتية واال، بفعل حركة الطباعة، سيمرتية تقنية

الفنية رهنًا بحركة التشكيل يف هناية األسـطر  وتبقى قدرة الشاعر، املحددة
خطـي  يف مـسار، وتتـوازى، وتـنكمش، والتـي متتـد،  فقط."الشعرية

                                                             

اهليئـة املـرصية العامـة ، القـصيدة التـشكيلية يف الـشعر العـريب، حممد نجيب الـتالوي)  (١
  .٢٧٩ص، م٢٠٠٦، ١ ط ،القاهرة، للكتاب

شـعراء ، توظيف التقنية يف العمل الـشعري الـسعودي، عبد الرمحن بن حسن املحسني)  (٢
  .٨٥ص، ١٤٣٣، ١ط ، السعودية، النادي األديب بالباحة، ًمنطقة الباحة نموذجا




 

 

٨٣ 

بـشتى ، يسعى الشاعر إىل توصـيلها، خيدم غايات موسيقية وداللية، منظم
 :"!رساييفو"يأيت يف مثل ما . والبرصية احلواس السمعية

 !رساييفو
أن تتساقط اجلدران.. ًوداعا ْقبل َ ُ 

 ..َوتنهار السقوُف
ُوينفق األطفال  ْوالفئران.. ُ

ْقبل أن ترتاقص النريان.. ًوداعا َ 
 ٍحلم.. ِعىل أشالء

 ْكان
ْيسمى رأفة اإلنسان باإلنسان َِ ّ ُ 

ًانكامشا وتقدما، تفاوتت أطوال أسطر الوحدة االستهاللية مع تـواتر ، ً
وحاالت التمزق والشتات التـي حيياهـا ، خاصة "رساييفو"لقطات سينام 

بمفـردة ختتـزل مـا  فينكمش الـسطر األول، الشاعر يف دوامة الواقع عامة
ثـم يتمـدد الـسطر ، )رساييفـو(من أرواح وأراض يف كلمة واحدة ، تضم

                                                             

  .٨٠ص، املصدر السابق، قراءة يف وجه لندن)  (١




 

 

٨٤ 

ً معامريـا مشهد التوديع الوجل واملسابق للمآيس املتدافقة للقط، الثاين عنه
مع االهنيار املستدعي لالنقطاع  إىل سطر آخر ينكمش، عىل أرض رساييفو

الدمار  وتستمر كامريا السطر الرابع يف بث لقطات، وبالتايل اخلطي، املرئي
بعد ذلك تتـوازى خطيـة الـسطر اخلـامس مـع ، املطاولة لألجساد الرطبة
ي ال يلبـث أن الـذ، مـسوغ اسـتمرارية التـصوير السطر الثاين؛ الستئناف
أو اخلـري ، الفـاين بعد عجـزه عـن تـسطري اخلـري، يتقطع يف السطر السابع

تتقاسـم ، ٍإال مع امتداد سطر جديد؛ ألن احلالة الشعرية للقـصيبي، املودع
 . تشكيل بؤس الواقع وضيقه وظالمه مع األسطر

ويف ،  فهو التشكيل الذي يعطى فيه الـسطر حريـة يف ترتيبـه:أما ثالثها
التي تتاموج هنا بني الفـراغ ، لبدايات األسطر  سلطة االمتالء اخلطيحتطيم

املحافظ عـىل ، السابق ًعىل اهليئة التي جتعله أكثر حتررا من النوع، واالمتالء
ولـذلك نجـد ... من بقايـا التـزام القافيـة"كنمط ، امتالء البداية السطرية

 عـرف مـن يف األغلـب عنـد مـن، هذا النمط يف الـشعر الـسعودي التزام
يف ، فال يكاد يظهـر، النوع املتحرر أما هذا، "بعنايتهم باإليقاع، شعرائنا

 ."مناجاة"مثل ما يف ، ًاستهالل القصيبي إال نادرا
                                                             

  .٨٦ص، ابقاملرجع الس، عبد الرمحن بن حسن املحسني)  (١
  .٤٦ص، املصدر السابق، الرباعم)  (٢




 

 

٨٥ 

 ِ احلنونِي رأيس إىل الصدرِسندَأ
 ِوينــــ شجِ من محلُإنني أرزح
 يِ قدمْ أدمتِ الدهرُفصخور                  
 يـِمَغَى نَ وارِ الريحُوعويل                  
 يــِي يف دمنَِّغُ تُواألعاصري                   

 ِ احلزينِ القلبِ من أغنيةِآه
قامت هذه الوحدة عىل تقانة األسطر املتساوية يف املفتتح االسـتهاليل؛ 

كـي ، الـسطرين يف البنيتـني الرتكيبيـة واإليقاعيـة ًليتجسد برصيا تـساوي
ولتتمـة تباينهـا جلـأ  .ن الرتصيع يف البيت العمـودييعضد ذلك نيابتها ع

ثـم عـاد بعـد ذلـك ، القصيبي إىل الفراغ الكتايب يف بداية األسطر التالية له
وهبـذا تكـون اجتاهـات حركـة ، يف بداية السطر األخري إىل االمتالءالنص 
ًمؤثرة دالليا وخطيا، األسطر ً. 

 : البياض )٢
ه عـىل االسـتهالل مـن مستوى البياض البرصي الذي يـامرس نـشاط

يـستثمرها الـشاعر غـازي القـصيبي؛  ،خالل ترصـيعه بعالمـات تـرقيم
متطـيط  من خالل دورهـا الفعـال يف، إلرشاك القارئ يف عملية بناء النص




 

 

٨٦ 

 . النص وتوسيع فضائه الداليل
عـن تفعيـل ، ومن تلك العالمات الرتقيميـة التـي مل يتـوان القـصيبي

ما يظهـر بعـضه ، كيتها التأثريية والتواصليةبحر ،مدلول عمق بياض االستهالل
 : » ليلة امللتقى « ال احلرص يف الوحدات التالية، عىل سبيل املثال

 يِوال نلتق.. ِ الليايلُّمتر
 يقَِّّ الصبا الرُ نبعُوينضب

 ًا وحيدا ْوأحي
 قيَّ قلبي الشُناجي كآبةُأ

 وظفهـام تنيل ال،"بنقطتي التوتر"تتجىل عالمة الرتقيم يف السطر األول 
مـن ، البرصي حلسم اجلدل بـني الـشفهي واملكتـوب إطار التلقي"القصيبي يف 

 "ًمؤقتـا؛ بـسبب التـوتر عىل توقـف صـوت املنـشد، خالل داللتهام البرصية
 ورغبة الشاعر يف الوصل واللقاء؛ ليعطي صورة) ليايل(الناشئ بني مرور الزمن 

 .راق والبعدساخطة تعكس قلق الشاعر وتشاؤمه من الف
                                                             

  .٢٠ص، املصدر السابق، املجموعة الشعرية الكاملة)  (١
، النـادي األديب بالريـاض، التشكيل البرصي يف الشعر العريب احلديث، حممد الصفراين)  (٢

  .٢٠٤ص، م٢٠٠٨، ١ط ، لبنان، بريوت، واملركز الثقايف العريب، السعودية




 

 

٨٧ 

) النقطتـان املتواليتـان(كام أنه يكثـر أن تـأيت هـذه العالمـة الرتقيميـة 
بمعنـى أن ، انـشطار الكـل إىل أجـزاء أو إىل، للداللة عىل بعض مـن كـل

 وتـأيت يف الغالـب عـىل صـورهتا، تتوسط النقطتان بني الكل والبعض منه
املحذوف عنه ، شتقًوأحيانا تأيت مع امل، متوسطة بني الكل وبعضه، املألوفة

ومثـال . املحـذوف عنـه مـشتقه، مع املـشتق منـه ًوأحيانا تأيت، املشتق منه
 :"تقولني"يف استهالل نص : الصورة األوىل

ــإ.. َولنيـقــَت ــُرـي أفكـــن ــ   كـ في ـــ ذهنُرـوتعب ـــ ــ َّلـي ك   ْهـدقيق
 مـن القـراءة ينطـق امـستوى معينًـ، تفرض الرؤية البرصية للنقطتـني

القول السابق هلـا؛ ألن احلاسـة التـي  إىل فعل، لة املقول التالية هلا مجبانتامء
 توثق الصلة بـني حـدث الكتابـة وفعـل، تقوم باستقبال العالمة الرتقيمية

 .التلقي فتنتج الداللة اللغوية
أغنيـة يف "أما مثال الصورة الثانية فهو ما يأيت يف وحدة استهالل نـص 

 :"ليل استوائي

                                                             

، م٢٠٠٦-١٤٢٧، ٢ط ، الـسعودية، جـدة، مكتبـات هتامـة، مائة ورقـة ورد القصيبي، غازي)  (١
  .١٥٩ص

  .٧٦٥ص، املصدر السابق، املجموعة الشعرية الكاملة)  (٢




 

 

٨٨ 

 !ُمرُ القُ إنهِفقويل.. 
 ..َّأو البحر الذي ما انفك باألمواج

ُوالرغبات يستعر ِ 
ُأو الرمل الذي تلمع ُ 

 ُيف حباته الدرر
ٌجلوز اهلند رائحة َ ِ 

 كام ال يعرف الثمر
التــي يكفينــا منهــا الــسطر األول ،  الوحــدة االســتهاللية آخــرإىل... 

، ببيةجـاءت قبـل الفـاء الـس التـي) النقطتـان(ُموضع العالمـة الرتقيميـة 
 ال بـد أن يكـون!) فقويل إنـه القمـر( عىل أن املسبب عنه نفالنقطتان تدال

ُمشتقا عن مسبب مل يذكر ٍ ُ ومن الـرضورة معرفتـه لتتـضح الداللـة التـي ، ً
وبذلك تكـون ، الوحدة بل النص برمته ومن ثم، يرمي إليها السطر األول

مـسبب  سبب عنـه لـهالنقطتان املتواليتان عالمة فاعلة يف اإلشارة إىل أن امل
لكن بعد أن يقـرر نـوع املوجـود ، يتعني عىل القارئ البحث عنه، حمذوف

نـه إفقـويل (فـام نـوع ، ليسهل تقدير نظـريه املحـذوف !)فقويل إنه القمر(
 ؟!) القمر




 

 

٨٩ 

هي يف حقيقتهـا إجابـة عـن ذلـك التـساؤل الـذي يتـضمن مرجـع "
الـذي ، ا اجلـواباملشتق واملسبب هلذ ذاته  ويتضمن يف الوقت"الضمري

فاملحــذوف ســؤال ) مــا ســبب انجــذاب بعــضكام إىل بعــض؟(تقــديره 
  . إليهاوهتدي،  بعض مالحمهاالنقطتان املتواليتان أن تفضح استطاعت

املتعلقــة باملناســبة النــصية؛ ، وكــان لــذلك احلــذف غاياتــه الوظيفيــة
جييـب بقدر ما كـان هيمـه أن ، األسئلة ًفالقصيبي مل يكن معنيا بنوع وكيفية

 املـرأة(عـىل مـن كـان يعتـذر إليهـا ، بام خيفـف مـن وقـع تلـك األسـئلة
، التي يرميها العذال بعد افرتاقهام؛ فعمـد إىل تلقينهـا اجلـواب) االستوائية

ال تتجاوز ، حماولة لتأكيد جعل العالقة طبيعية يف، الذي ظهر بصيغة األمر
 . التي كانت حتفهام، ما توحي به الطبيعة االستوائية

ن عالمات الرتقيم عالمـات بـرصية تلـتحم مـع األلفـاظ واألوزان إ
ًتبيح صـوتا غـري مـسموع ولكنـه "املوسيقية يف رسم املعنى الشعري فهي 

 كام  وينطق بالداللة"مقروء حيث يتزامن هذا الصوت مع جسد الكتابة
                                                             

والدار ، اجلزائر، منشورات االختالف، النص وإشكالية املعنى، عبد اهللا حممد العضيبي)  (١
  .٣٠ص، م٢٠٠٩-١٤٣٠، ١ط ، لبنان، العربية للعلوم نارشون

جتليات احلداثة الشعرية يف ديوان الربزخ والسكني للشاعر عبد اهللا ، سامية راجح ساعد)  (٢
 .٢٢٦ص، ٢٠١٠-١٤٣١، ١ط، عامل الكتب احلديث، محادي




 

 

٩٠ 

 : » ماذا أقول «يف 
 !؟ْهَولُفُّ الطَنَمَ يا زُودُعَتَ          أ

 ذيَّ الِّبَّلصِ لُودُعَتَ     أ     
ُ جيَوُ وهَاكَادَ          ن  َ آثامُوزَ

َ محَىلِ إِبابَّ          الش ُات الكَاقَ  ْهَولُهِ
 ..ِةَمَالَّ السَْنيَما ب.. ِواتُُط اخلَحِجْرَأَتُ          م

 ِةَوبُعُّوالص.. ِةَدام          والنَّ
 ْه؟َولُهُّ          والس

فهام تفيد يف تعزيز بعد املعنى اخلفي الـذي يلقـي الـشاعر عالمة االست
مـن خـالل بنـاء خطابـه عـىل أسـلوب ، بمهمة معرفة جوابه عىل املتلقـي

، فعالمـة االسـتفهام تـؤثر عـىل مـساحة البيـاض املـشغول هبـا ، السؤال
حاسة املتلقي رضورة االستجابة ملعطيات العالمة املؤكدة عىل إىل ويصعد 

 .رغبته الشديدة يف الرجوع إىل مرحلة الطفولةإحلاح القصيبي و
وكانت ، ومن العالمات التي شغلت بياض االستهالل عند القصيبي 

رسالة من صـغار الكويـت  «عالمة التعجب يف ، حاملة لداللة فنية كبرية 
                                                             

،  ٢٠٠٠، ١دار الـساقي، بـريوت، لبنـان، ط، واللـون عـن األورادغازي القـصيبي، )  (١
 .٢٩ص




 

 

٩١ 

 : » إىل أيب الثوار
ـــا أ َناضـــل العُا املُّهيـــَي ُ ـــِ ـــا أ   !ْيمِظ ـــَي ـــَُجا املُّهي ـــُدِاه   !ْيمِدَ الق

ــ   )ْارَّوُّا الثــــــَأبــــــ(ا َويــــــ ــَوُ الكَنِم ــِتْي ــصُلَأْسَ ي   ْارَغِّ ال
ًإن عالمة التعجب منحت القـراءة معنـى جديـدا ال يـتم إال هبـا؛ ألن 
القصيبي حينام استهل قوله بمناداة يوحي ظاهر مفرداهتا اللفظية بـالتعظيم 

ر فإن عالمة التعجب امللـصقة هبـا قامـت بـدو، )جماهد، عظيم، مناضل(
ًحيوي يف فض ما كان أكد لفظيا ُ ، وكأهنا توحي للقارئ بالداللـة املبطنـة، ِّ

تـضح أن ابـل ، وبالفعل مل تكن األبيات التالية تسري عىل ما ظن أنه متجيـد
الشاعر جاء بتلك األوصاف عـىل سـبيل الـتهكم والـسخرية مـن حـاكم 

 .العراق آنذاك
 بعالمتــنيويف بعـض األحــايني يـشغل القــصيبي بيـاض االســتهالل 

 : » بكائيتان لعيسى «خمتلفتني يزاوج بينهام دون فاصل 
 !ٰىَيسِ                          ع

ْوجي!.. ٰىَيسِ         ع  ُاءَكُب.. ِاءَِك بالبُشِهُ
َود والبُعَ         أأ ِن مْيَرْحُ ُك خالء؟نُْ َ! 

                                                             

  .٣٥ ، ص١٩٩٢ / ١٤١٣، ٢هتامة، جدة، السعودية، ط، بقمرثية فارس سا، غازي القصيبي)  (١
  /١٤٢١، ١مكتبـة العبيكـان، الريـاض، الـسعودية، ط،  يافدى ناظريكغازي القصيبي،)  (٢

   .٦٨  ، ص ٢٠٠١




 

 

٩٢ 

وكـأن الـشاعر ، يف الـسطر الثـاين قرنـت عالمـة التعجـب بـالنقطتني
ومـن ثـم يمنـي ، تحرض أن مناداة الغائب يف حد ذاهتا مدعاة للتعجـبيس

، نفسه بالنقطتني إىل أخذ مسافة من الزمن لـسامع صـوت املجيـب للنـداء
أمـا يف الـسطر الثالـث فتـأيت عالمـة ، لعله بذلك ينفض عنه وجع الفقـد

 بطبيعتـه إىل ٍؤل إشارة منه إىل أن سـؤاله مفـضالتعجب تالية لعالمة التسا
فيتـساءل ، فهو ال يريد تصديق حقيقة خلو البحرين من صديقة، عجبالت

 .عىل سبيل اإلنكار والتعجب
 




 

 

٩٣ 

 

َّوتعـر، حماكاة لفعل إنسانإذا كانت الدراما تعني  بأهنـا اصـطالح "ف ُ
ًيطلق عىل أي موقف ينطوي عىل رصاع ويتـضمن حتلـيال لـه عـن طريـق 

الشعرية منهـا ختلـو  فإن التقانة؛ " عىل األقلافرتاض وجود شخصيتني
ــة ــن اخلطابي ــاع، م ــاء واإليق ــرتن بالغن ــصيبي يف ، وتق ــستعني هبــا الق وي

يف إطـار موضـوعي ، وغـري الذاتيـةه الذاتية رباجيسم جت االستهالل؛ لكي
وتتعـدد ، املـستهل يلفـت األذهـان ويـرصفها إليـه مـن، حيس وملموس

 :األنواع التي وردت لديه منها
بــني ،  ويقــصد بــه تبــادل النــشاط اللغــوي:حــوار شــعري درامــي - ١

والعـرض الفكـري ، واإلقنـاع يتـسم باألدائيـة، شخصيتني أو أكثـر
 : » أنا وهم «  مثال ذلك .واالنفعايل

  ْ عـــام وراء القـــشورُلُوتغفـــ   ْي القـشور منـُِّتلحـظ": َتقولني
َ بــــأن عيونــــَوال تعلمــــني ــى جــذورُتفــضح   ِكّ   ْ اجلــذورَ حت
ـــسام ـــيضءَ حـــنيِكَوأن ابت ـــا يمـــورُطـــالعُأ   ُ ي ـــا عجيب ْ كون ً ً  

  ْا ال يــراه احلــضورمــأرى منــك    ِفاهـ الـشَنـوبيـ.. ِ العيـونَوبني
                                                             

، بـريوت، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش، الدراما ومذاهب األدب، فايز ترحيبي)  (١
 .٦٧ص، ١٩٨٨-١٤٠٨، ١ط، لبنان

  .٤٧املصدر السابق، ص ،  يا فدى ناظريك) (٢




 

 

٩٤ 

، ًيـسمى ديالوجـا) تقـولني(يستهل القصيبي بحوار خـارجي مبـارش 
وينطلق منه لبيان فكـرة الفـرق بـني حبـه  ،يعرض مقولة املرأة ورده عليها

احلركـي بـني  ًالـذي حيـدث نوعـا مـن التقابـل،  اآلخرين املاديوحب، العذري
 .ينشأ عنهام احلس الدرامي ويتصاعد، شعورين أساسيني يف القصيدة

 : يقول"ُيا قلب"ويف استهالل نص 
  َيــاالَ إال خَ مــا كــانَوهــل كــان   وقُ اخلفـَفـيم.. ُ يا قلـبَكَحنان

ِ حتـــــَوفـــــيم ــد أر   هاِ إىل عهـــــدُّنَ ــَقَّوق ــايلَّ اللَكْت ــِي   َواالِّ الط
  َاالَحـُنا املْقـِشَا عـَّمـَ لِّبُ احلَنم   اـنَْينََا جَاذم.. ُا قلبي َمـ الوهِدع

فـرد ملمثــل نوهـو حـديث م، يقـوم هـذا االسـتهالل عـىل املونولــوج
بواسـطة األسـئلة ، الـداخيل ينقـل حديثـه ورصاعـه، )الـشاعر (واحد

 التنفيس عام يعتمل يف وجدانه من أحاسيسألهنا مناجاة تتيح له ، احلوارية
 .ِمل تكن لتظهر لو مل يأنسن القلب ويدر معه دفة احلوار، وانفعاالت

ال باعتبارهـا "تلبس الـشاعر بشخـصية وهو تقانة تقوم عىل  :القناع - ٢
ًموضوعا خارجيا مفارقا ً ، بل باعتبارها ذاته األخـرى وأنـاه املغـاير، ً

                                                             

 .١٤٢ص، املصدر السابق، املجموعة الشعرية الكاملة)  (١
، اهليئـة املـرصية العامـة للكتـاب، املونولوج بني الدراما والشعر، أسامة فرحات: ينظر)  (٢

 .٢٣ص، ١٩٧٧، ١ط، القاهرة




 

 

٩٥ 

ذاتـه لا التفاعـل قناعـه اخلـاص َالذي يتفاعـل معـه لينـتج عـرب هـذ
األمر الذي يعني أن الشاعر هو صاحب املوقف الغنـائي أو ، العميقة

وذلـك بـنفس الدرجـة التـي ، الدرامي الداخيل من الوجهة الباطنية
ًلقناع صـاحبا ظـاهرا أو االسم الذي حيمله ا، يتبدى فيها األنا املغاير ً

،  يتـوارى بـام يـسكنفالـشاعر يف قـصيدة القنـاع.   "هلذا املوقف
ويتحدث بصوته يف متازج يلتبس معه متييز أحد الـصوتني يف الظـاهر 

بينام مها يف جتاذب نحـو البـزوغ عـىل سـطح الـنص ألن ، عن اآلخر
جدلية احلـضور والغيـاب للمـستعار واملـستعار لـه يقظـة يف ذهنيـة 

وما يبعث عىل ذلك ضمري املتكلم البارز يف الـنص عـىل أنـه ، القارئ
يف عنـوان القـصيدة "وظهور اسم الشخصية القناع  ، دل للشاعرمعا

ًوحضور لوازمها ومـصطلحاهتا ولغتهـا املحولـة دالليـا يف النـسيج 
 وهو ما يعزز من توصيل ما يسعى الشاعر إليه بموضوعية "النيص

 .أبلغ من اخلطاب املبارش أو العادي
                                                             

املؤسسة العربية للدراسات ، قصيدة القناع يف الشعر العريب املعارص، عبد الرمحن بسيسو)  (١
 .٤٣ص، ١٩٩٩، ١ط، لبنان، بريوت، والنرش

 .١٥٧ص، املرجع السابق)  (٢
 




 

 

٩٦ 

يـستوحيها ، هالالتهًوالقصيبي كان منوعا يف األقنعة التي تتزيا هبا اسـت
ــن  ــصيات الم ــة الشخ ــة الواقعي ــورتاثي ــة ي ــدالالت الرمزي شحنها بال

من زمنهـا الغـابر لتحيـا يف وحـدة  ستدعيهاحيث ي، واألسطورية املوسعة
قول (مثل تضمني االستهالل ، بقرينة مبارشة، أول متنفس هلا، االستهالل
العة قوهلـا أو وترتد معه الذاكرة بمجرد مط ،مشهور نسبته إليها) أو حدث

 : » قيرص حمترضا « مثل، احلدث والصفة املرتبطة هبا
)١( 

 !يا صاحبي
ٍاربت ألَف مرة ح ّ ُ 

ْدخلت ألف معركه  َ 
 .. عانقت اآلَف السيوف

ْوالرماح.. َالسهامو ِ 
 لكّنني 

ْما خفت طعم التهلكه َ ُ َ َُ 
َإذ كنت أنت صاحبي َ 

                                                             

املؤسسة العربية للدراسات والنرش، بـريوت ، ، ورود عىل ضفائر سناءغازي القصيبي، )  (١
 .١٥ص، ٢٠٠٤، ٢لبنان ، ط




 

 

٩٧ 

، "اًبقيـرص حمتـرض"الشاعر يف هذا النص يصور مأساة درامية عنوهنـا 
ذلك امللك الرومي الذي اغتالته مجاعة من رجال دولته بعد أن بذل هلا كل 

ــنهض هبــا ــا ي ــه أن صــديق عمــره وســاعده األيمــن ، م وكانــت فاجعت
حتـى : فشق عليه ذلك وقـال مـا معنـاه، من ضمن من يطعنه) بروتوس(

أنـه وك، ولكن القصيبي هيدي النص إىل بروتوس الفاتنة! أنت يا بروتوس
وبـني مـا قـد ، يراوغ بني قناعة املتلقي يف أن بروتوس رجل ولـيس امـرأة
لوجيـة ال إيديويرمي إليه من تضليل يف املعرفة باملقصود لغايـة شـعرية أو 

واألهم من ذلك يف هـذا املقـام أنـه حتـدث ، يتأتى ملتلق ما البت التام فيها
ك لتجربتـه املعـارصة  بذلًوممثال، ًبضمري املتكلم عىل لسان قيرص متقنعا له

 . بمرجعية تراثية واقعية
متدت االتي ، األشجو  سحيماقناع، ومثل هذا القناع يف الوضوح

من االستهالل إىل النهايـة يف شـكل مطـوالت شـعرية حتـتكم إىل وحـدة فنيـة 
ومجيعها تؤكد أن القصيبي حينام يتقنع يظهر ذلك منذ االسـتهالل حتـى ، رصينة
 . أن يدير السياق عنه يف الوحدات التاليةمن دون، اخلامتة

                                                             

، م٢٠٠٢، ٢ط ، لبنـان، وتبـري، املؤسسة العربية للدراسات والنـرش، سحيمغازي القصيبي، )  (١
  .٧ص

، م٢٠٠٦، ٢ط ، لبنـان، بـريوت، املؤسسة العربية للدراسات والنـرش، األشجغازي القصيبي، )  (٢
  .٩ص




 

 

٩٨ 

 

: بمكوناتـه الثالثـة، وهي اإلطار الـذي يـتجىل فيـه القـص احلكـائي
، يةانشخـصو، يـةمكانو، يـةزمان واملروي بام يـضم مـن عنـارص، الراوي

املجهـول أو املعلـوم؛ حيـث ، واملـروي لـه احلقيقـي أو اخليـايل، يةحدثو
ويظهـر احلكـي ، عىل األسلوب الرسدي، لقص يف البناء الشعريا يستند"

، وعقـدة، أساس مقدمـة يف البدايـة عىل، ًخاضعا للرسد، بتسلسل خاص
ٍ وال تسري دائام عىل نظام مطرد."وهناية خيتم هبا الشاعر قصيدته ً . 

ورود عـىل ": ومن النصوص التـي قـام اسـتهالهلا عـىل تقانـة الـرسد
 ."ضفائر سناء

) ١(  
ِأوت إىل فراشها صبي  ْهْ

ّيف جيبها وصي  ْهَ

                                                             

دار ، توظيف القصيدة العربية املعارصة لتقنيات الفنون األخـرى، تيسري حممد الزيادات)  (١
  .١٥٧ص، م٢٠١٠-١٤٣١، ١ط، األردن، البداية

  .٧ص، املصدر السابق،  ضفائر سناءورود عىل)  (٢
 




 

 

٩٩ 

َويف العيون شعل ُ  هِ
ْغاضبة شهيه ّ ٌ 

ْصبيه.. أوت إىل فراشها ّ 
ِواستيقظت فودعت صباها ْ ّ 

ّوقبلت جبهة أمها َ ْ ّ 
 ْولثمت أباها

ْوانطلقت إىل الزفاف باملنيه ّ ِ ّ ْ 
ْوأصبحت شهيده َ ْ 

 هًأسطورة فريد
ِيف العامل املوبوء باألقزام ِ َ.. 

 ..ِصنامواأل
 ! ْوالقصيده             

عنـون الـنص هبـا ، استهل القصيبي بـرسد حـدث لشخـصية حموريـة
االستهالل؛ ألن تـأخري فاعـل  ًوسكت عن تقديم اسمها رصحيا يف وحدة

 ضـد االحـتالل، سـناء حميـديل شـهيدة املقاومـة اللبنانيـة(الرسد شـعري 




 

 

١٠٠ 

إىل الوحـدة ، )قصيدةوهو العام الذي ذيلت به ال، م١٩٨٥رسائييل عام اإل
 مـن ًيـا راوبموضوعية النص ويبدو معه الشاعر يوحي، الثانية وما بعدها

ــدأ  ،ال يتزيــف أمامهــا، يف موقــف انقطــاع عــن الشخــصية، اخللــف وب
حيـنام كتبـت ، )ليلة العمليـة(باسرتجاع الزمن الذي سبق موقفها البطويل 

ة االسـرتجاع ثم عمد إىل تكرار تقان، "اجلنوب عروس"وصية بأن تدعى 
قبـل العمليـة  ،ليهعليعقد مفارقة بني ما كانت ، الزمني يف السطر اخلامس

إىل أن قـال ، وبعدها مـن خـالل الوقفـة الوصـفية، )صبية(االستشهادية 
الذي أخـره الـسارد إىل هنايـة ، هذا احلدث املركزي ،)وأصبحت شهيدة(

ورسود القصـيص  التسلـسل املنطقـي للـرسد"الوحدة؛ ألن املفـرتض يف 
أن يكـون احلـدث املفــصيل ، حتـى ذات الوظيفـة اخلربيــة منهـا، احلكايـة

وهـذا مـا ...القطعة األدبية أو يف وسطها عىل أقل تقدير واملركزي يف هناية
 ."ث عىل إنتاج عنرص التشوف والتشوقيبع

: ومثــل االســتهالل الــسابق يف االعــتامد عــىل تقانــة الــرسد الــشعري
 ."أوال"

                                                             

عـامل الكتـب احلـديث للنـرش ، اخلطاب الرسدي والشعر العـريب، عبد الرحيم مراشدة)  (١
  .١٤ص، م٢٠١٢، ١ط ، األردن، إربد، والتوزيع

  .٣٥٢ص، املصدر السابق، املجموعة الشعرية الكاملة)  (٢




 

 

١٠١ 

 وجالت مقلتاهأطرق الشيخ 
 ْيف وجوه السامرين

 : ثم قال               
 "قصتي الليلة عن أحىل أساطري اخلليج"                     

 من حركـة يبطىءًتوظيفا ال ، وظف فيه الشاعر تقنية الوصف الرسدي
مل خيـرج منـه إىل مـا قـد ، وخـادم لـه الرسد؛ ألنه وصف ملتصق بالـرسد

ًبـل كـان طرفـا رئيـسا يف تقـديم،  املـروييرصف عن املحور الفاعـل يف ً 
والتـشويق ، الليـل) الـسامرين(والـزمن ، الغـواص) الـشيخ(الشخصية 

 .حكاية شعبية) خليجية أسطورة(للحدث ) أحىل(اللغوي 




 

 

١٠٢ 

 

يتغنـى بـه ،  حـول موضـوعهاًوهي التي يكون فيهـا الـشاعر متمركـز
 وتـربز -منها أي نص شـعري ال خيلوالتي –ًمبارشة معتمدا عىل الوصفية 

 ومن مجيل ذلك قول القـصيبي، فيها ذاتية الشاعر أكثر من أي تقانة أخرى
 ."!ونحن فهد... ": يف

ُنحن احلجاز!.. أجل ُونحن نجد!.. ُ   ُدـوهنــاك جمــ..  ٌد لنــاـنا جمـــهــ   !ُ
 ."كلمة من ملحمة الوداع"يف : وقوله

ـــ ـــني كاخلي ـــ.. الـوجتيئ   ونـه اجلفــم يميض وما احتوتث   ييـُحي
 ."وداعية للصيف"وقوله يف 

َأشح بوجهك ِ ََال تظهر هلا األملا.. ْ ْ ُ 
ِأغىل الدمع ما كتام.. كتم دموعكاو ُ 

ًإن احلبيبة إن ودعت مكتئبا َّ 

                                                             

  .٥١ ص،املصدر السابق، مرثية فارس سابقغازي القصيبي، )  (١
، لبنان، بريوت، املؤسسة العربية للدراسات والنرش، عقد من احلجارةغازي القصيبي، )  (٢

  .٢١ص، م٢٠٠٤، ٢ط 
  .٤٣ص، املصدر السابق، واللون عن األوراد)  (٣
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َغري احلبيبة إن ودعت مبتسام ْ ّ ُ 
ِدع األسى لليال بعد فرقتها ُ َ ٍ ِ 

ُوال حلام.. ًال ترجتي قمرا فيها ُ 
وأوال اسـم البحـرين ، تهالل غنائي هيديه الشاعر إىل احلسناء أوالاس
، القـدماء يف الوقـوف عـىل الـديار بالبكـاء يتعارض فيه مع فكـرة، ًسابقا

يعللـه عنـد  وهلذا مـا، )كتم دموعكاو(إىل ) قفا نبك(ويستبدل املبدأ من 
بـل هـو يف حـال ،  زال وانـدثرءالقصيبي؛ ألن املقام ليس مقام تـذكر يش

حتى أنـه بعـد ذلـك ، قبل الفراق) أرض البحرين( واجهة مع من يودعهم
 :ًقائال، )البكاء(ًيعود ملا كان قد فر منه سابقا 

ُ قمرا فيها وال حلاميال ترجت(، )ٍدع األسى لليال بعد فرقتها( ُ ً(. 
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هي تلك العالقة البنائية ، ستهالل الشعري النصيةإن مما يضفي عىل اال

ٍوحتوهلا من جمموعـة مـن ، التي حتقق له التواصل مع أجزاء البناء األخرى
ٍالعنارص إىل نص متامسك منسجم؛ ألن االستهالل الشعري يتعاضـد مـع 

هـو يف حقيقتـه ، ٍما يليه من وحـدات فـصلية ومقطعيـة يف تفاعـل بنـائي
تفــسريي أو إمجــايل أو  تــدرجي أو(وأخــرى تركيــب بنــائي بــني وحــدة 

َممـا يرشـح إىل العالقـة النـصية ، أو ما سوى ذلك) تفصييل التـشاهبية أو (ُ
ومن ثم إىل البنية النصية الكـربى ،  كام هو يف األغلب)التقابلية أو التأليفية

وسميت بنائية بالنظر إىل الـرابط الـذي يوحـد ، أو الداللة الشاملة للنص
بـالنظر إىل النـاتج الـذي يـنجم عنهـا  ال، )بنـاء(ا عنـارص بينها؛ فجميعه

 ).نصية(وتؤدي إليه 
، وهي عالقات بنائية تعمد لبناء رابط داليل مـضموين بـني الوحـدات

ًقد خيتلف يف مساره وال يأخذ شكال مستقيام له نقطة بداية وهناية واحـدة؛  ً
تكشف عن تشكل كام أهنا . ألن هذا مما فطرت عليه الداللة  الغيبية للشعر

النحو النيص؛ فاملستوى الذي تبحث فيـه  يتجـاوز حـدود اجلمـل داخـل 
 .إىل جممل كل وحدة مع ما جياورها من وحدات يف النص، الوحدات
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ًيمنحاهنـا عـددا هـائال مـن ، ومنشأ تلك العالقـات حمركـان فـاعالن ً
يعتمـد عـىل الكيفيـة التـي يبنـي هبـا : أوهلام، إمكانات التوليف والرتكيب

القــارئ املعنــي بتحديــد العالقــات : وثــانيهام. الــشاعر األجــزاء النــصية
بـام تتيحـه لـه آفـاق اإلمكانـات  التأويليـة لتلـك ، الداللية اخلفيـة بينهـا

وتتـأتى مـع ، فتتبـدى العالقـة يف الظهـور والوضـوح. الوحدات البنائية
 مع كـل معطـى نـيص يكـون هنالـك تـأثري هاستمرار سريورة القراءة؛ ألن

بعـد تعيـني ، لإلمساك بخط سريورة الداللة األرجـح، تقدمي جعي أوترا
 .  نوع عالقتها مع الوحدات التي تنتظم معها يف السلك النيص

، وتتخذ هذه العالقات يف بنائية االستهالل مـع غـريه مـن الوحـدات
تلتقـي يف مـصب ، ًإبان انغالق وانفتاح امتداداهتا الداللية أشكاال متنوعة

، ً حمــصل العمليــة التفاعليــة للوحــدات املتامســكة دالليــاالــرتابط النــيص
تعتمده قواعد الـنص اللغويـة وانحرافاهتـا ، ٍوتتوزع إىل عدد ال متناه منها

.  وأمـور أخـرىوالذاكرة القرائية لـسياق الـنص وآفـاق املتلقـي، املعنوية
وتتحقــق يف ضــوء التامســك العــام للــنص؛ ألن كــل عالقــة دالليــة بــني 

حتيـل إىل تـرابط ، ثر بمثابـة إشـارة معينـة أو عالمـة معينـةعنرصين أو أك
ًالوحدات ذاتيا أو نصيا وإىل معنى يؤثر بشكل كبري عـىل الداللـة الكليـة ، ً

التي ال خيلو منها أي نص ، بعد مروره هبذه السلسلة من العالقات، للنص
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يل ومما تؤديه هذه العالقات عىل املـستوى الـدال. والتلقيحتكمه رشوط اإلنتاج 
 :يف شعر القصيبي

ويقصد به عدم االنحراف عن املعطى الداليل االسـتهاليل أو : التشابه - ١
 : » نحن « ه قول القصيبيمثال، إعادته

 ْا الوجودَ يف هذُمن نحن
ُ ترسعُ محقاءٌدوامة ْ ثم يطوهيا السكونُ َ  

َركب من  دري إىل أين املسري َ ال يَ السارينٌ
ُورق يطري ٌ   ْ الرياحَ معَ

  ْها القدرُ حيركًمىُدو
  ْ احلياةَ أوهامُّرُجَ نَ الذينُنحن

 ا نَِ يف أعقابَّ كأنُال نسرتيح
ِّع السْسَل   ْياطَ

 نا َ وجهُ تلفحُالريح
 نا ُعامَ طِ الغبارَنِوم

                                                             

 .١٠٣ص، املصدر السابق، املجموعة الشعرية الكاملة)  (١
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 نا ُ رشابِ الرسابَومن
َى أحد جتَوإذا ارمت   ِهْيَنا علْعَّمٌ
 ..  هباُ احلنني جفٍَّوبنظرة
  ْ الرتابُمنحناه

• • • 
 ؟ ْقاءِ أنا يا أصدْنَأنا؟ م
َكم املِ بعضَأنا عند   َوعند.. ُالكُ
 ْيم ِ الرجُمُكِبعض

ُت رأيتْوإذا ظهر   ْمُتكَ بسمُ
 ْوه ُ عىل الوجُتيضء

ُيت سمعتَوإذا مض  ًسا َ مهُ
 يوْف ُّن ورائي كالسِم

  ْمُكُلْثِلوا أنا مَال ختج
 ي َ لكِم يف الوجوهِسْبَيا وأْأح
 ْور ُهُّ الظ يفَقَّزَمُأ
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ْم عبد النفاقُكُثلِأنا م ُ  
  ِطيمَى عىل حتَقوَني أَيا ليت
  ْ احلياةِأوهام

  -يِ دمَ ملءُوالطني–ني ِلكن
 ْول ُحُ إىل الوُّنِأح
 ْغار  ِّ الصِهْ يف وجُوأثور.. ْبارِشى الكْخَأ

ِ أحيانا بحُّسِحُوأ َد ال يْقً   ُنامٍ
 ْ اجلميع َعىل

  ُكَحْضَبكي وأَأ.. مُكُأنا مثل
 رين الظروْف ُ تأمَحني
  ْسانِ واحلِيل.. مُكُلْثِأنا م

َرات صَغامُم  ْبات ِاخٌ
َعرشا ه ً ْ َت وال أْرَجَ ْد الباقيات ُعُ ُّ 

  ِّي بأينِرْدَي أَّا الذَوأن
 ْيال َى اخلَّتَ حْلَنَ أَمل
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َى التحيةَّحت  ْ من فتاة َّ
• • • 
 ْقاء ِدْ يا أصْفَرتْعنَْفل

ًأنا مجيعا أغبيا  ْء َّ
 ْ الشقاء َ منُستزيدَ ونِبريَ الكِمْهَيا عىل الوْحَن

َا ارمتَوإذ   ِهْيَلَنا عَّعَمَ جتٌدَى أحَ
َوبنظرة ج  ا ِ هبُ احلننيفٍَّ

 ْاب ناه الرتُّْحنََم
ــداد  ــشعب بامت ــد وت ــسؤال امت ــشاعر يف الوحــدة األوىل ب ٍاســتهل ال

أبيـات بعـد أن مهـدت ، حتى أعلن جوابـه رصاحـة يف النهايـة، األبيات
ًفاحلقيقة التي بدا الشاعر جاهال هلا ، االستهالل وما يليها ما يوحي بتقريره

أخذت مع االمتـداد البنـائي يف التقـدم نحـو )  يف هذا الوجود؟ُ نحنْنَم(
عقـد خلفـه يف ، الوضوح؛ فبعد أن استهل القـصيبي هبـذا الـسؤال األزيل

 إجابات دالـة فقـط َوجمرد، الوحدة األوىل اإلجابات التي قد تبدو منطقية
واملعـول عـىل ، لكنها يف الوقت ذاته هي الباعـث عليـه، عىل ظاهر معناها

كـام يـرى –ذلـك املجمـوع العـدمي ) اإلنـسان(العجب من حقيقة كنـه 
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بالوقوف عـىل اجلـزء منـه يف الوحـدة ،  والذي تتضح كيفيته أكثر-الشاعر
اعر يف تـساؤله حيث يميض الـش) أنا من أنا يا أصدقاء؟(الثانية من النص 
ْبعد أن قرصه عىل ذاته حمددا لنوع املنادى  ومن وجه هلـم ، الذي استهل به ًَ

ٍ؛ لإلشارة إىل أنه بعض من كل ال يتجـزأ وينـضم )يا أصدقاء(باخلطاب  ٌ
وإنــام انتقــل احلــديث مــن املــستوى اجلامعــي إىل ، االســتهاللية) لــنحن(

ًألحكام املطلقة سـلفا يف ًوفيه أيضا تعميق من مصداقية ا، املستوى الفردي
هـذه ، االستهالل؛ فليس هناك أوثق مـن حـديث املـرء عـن بنـي جنـسه

ِومل يوارهـا خلـف ، املصداقية التي تبلغ ذروهتا حينام استمر يف تصوير ذاته
ًاجلامعة بل عقد فصال مستقال هلا ً. 

اعرتافـات ،  وملا كانـت أبيـات االسـتهالل والفـصل هـي يف جمملهـا
سؤال االستهالل؛ فإن ذلـك ممـا سـوغ هلـا الـتامم يف املقطـع باحلقيقة أمام 

فقد تدرجت يف النمو مـن ) فلنعرتف يا أصدقاء(اخلتامي؛ ليعلنها الشاعر 
لـيس ، املجهولة برزت صفاهتا) نحن(إذ إن ، االستهالل حتى ختام النص

بل عىل مستوى الفرد؛ ودق الوصف يف الفصل ، فقط عىل مستوى اجلامعة
الذي هو هناية الوجـود بـرزت ) السكون(و. ة يف املقطعوضخمت اإلجاب

وال يملـك إال العـودة ،  اإلنـساناممكوناته من تراب وطـني ينتمـي إلـيه
الـذي كـان ) الوهم(كام أن . امًوال يمنح أو يعطي أيضا إال ما يامثله، امإليه
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فغـدا ، حتول إىل ثقل يعجز عن حتطيمـه، يف منعة عن اإلنسان لوال جره له
ٌا باجلمع بعد أن كان مفردا واتضح بعض منه ًأوهام العالقة الومهيـة مـع (ً

ًومن ثم أصبح يف النهاية معرفا بأل واإلضـافة ، )املرأة التي ينسجها الشعر
واختتمـت القـصيدة بتكـرار ). أوهـام(بعد أن كان نكرة ) الوهم الكبري(

 جـف وبنظـرة(، )وإذا ارمتى أحد جتمعنـا عليـه(استهالل الالزمة البعدية 
ألنه ملا كانت هنايـة مـا ، ٌوهو استدعاء مالئم) منحناه الرتاب(، )احلنني هبا

هو هذا املشهد فحق له ، يقدمه اإلنسان ألخيه اإلنسان عىل املستوى املرئي
 .أن يكون ختام جواب االستهالل

، يف االسـتهالل) نحن(إذن القصيدة  مرت بمستويات ثالثة من العام 
ًإنا مجيعا(إىل العام ، فصليف ال) أنا(إىل اخلاص  وكانت عالقـة . يف املقطع) ّ

وعالقـة . حتقـق التامثـل، االستهالل بالفـصل عالقـة عمـوم بخـصوص
 .حتقق التامثل والتكامل، االستهالل باملقطع عالقة عموم بعموم

داللـة ، وهو أن يكون للوحدات البنائيـة التاليـة لالسـتهالل: التقابل - ٢
 : » أغنية « ًا أو كليا مثلًخمالفة له وتتضاد معه جزئي

  أغنّي ْنَ أُأريد
                                                             

 .٣٤٨ص، املصدر السابق، املجموعة الشعرية الكاملة)  (١
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ْأغنية حزينه  ً 
 ِكمشية الغروب يف 

 ْشوارع املدينه 
 ٍكنظرة 

 يف مقلة احلب الذي 
 ْينه غهتزمه الض

ًأحس حزنا يف دمي  ّ 
ْينبع من نافورة دفينه ٍ ! 
 نموت نحن يا رفاق 
 .. نموت دون حلظتني

 ْللوداع والعناق 
 ق ُنرضب يف ليل الفرا

 وتنتهي أحالمنا 
 أشواقنا 

 ْأرسارنا الثمينه 
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 كخطوة عىل الرمال 
 ْمتضغها الصحراء يف السكينه 

• • • 
 غنّي  ُأأريد أن 

ْأغنية سعيده  ً 
 كرقصة الرشوق يف الشواطئ البعيده

ٍكبسمة صغرية  ٍ 
 ْيف شفة الوليده 

َأحس أعراس احلياة يف دمي  ّ 
ْعنيفة عنيده  ً 

 ! ْنعيش نحن يا رفاق
 ْنعيش كل ثانيه 

 نغوص يف قرارها 
 نلقط من حمارها 

 نمرح يف أرسارها 
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  ْهَيدِغَّها الرِتَشْعِ يف رُحَبْسَن
• • • 
 ي نَِّغُ أْنَ أُيدِرُأ
َت واحلْوَمِْلل  ْياه ِ
 ْةَيدِعَّ السَةينََِزتي احلَِينْغُأ

ُيستهل الشاعر باإلخبار عن أمنية ثابتة تتوزع عىل كل وحدات الـنص 
إىل أن ، وهو أقـل جمهـود بـرشي ، فهل يرقى الغناء ، لرغبة يف الغناءوهي ا

عـن اإلتيـان بـه ) الـشاعر(ُيكون مما يرجى لعجز من أعطي منابت الكلم 
 !وبالتايل تكرر؟

يف وحدة االستهالل يتشح الغناء الـذي يطلبـه الـشاعر بلـون األسـى 
ىل وعـ) ينتهـي، فـراق، وداع، نمـوت، دمـي، هتزمـه، الغـروب، حزينة(

ًالنقيض متاما من هذه احلال يأيت الغناء يف وحدة الفـصل مكـسوا بـالفرح  ً
فقـد ) الرغيـدة، نمرح، نعيش، أعراس، ةبسم، الرشوق، رقصة، سعيدة(

ًحيث أضاف هلا لونـا آخـر مغـاير، تدرج الشاعر يف اإلخبار بلون أغنيته ، اً
ن مـا حييـل إليـه  ولك،ثابتة) الغناء(وملا كانت األمنية التي خيرب هبا الشاعر 

 نفـإن هـذه األحـوال املتغـرية هـي إذ) احلـزن والـسعادة(املتكرر خمتلف 
ا أن ًومـا يبعـث عـىل ذلـك أيـض، املفاجئ أو املفتاح ملناط النكتة الـشعرية
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الشاعر يف مقطعه األخري جيمل ما كـان قـد فـصله يف الوحـدات الـسابقة 
ومـن دون أي ، ءمعلنًا بذلك عن فلسفته إبـان حقيقتـي االنمحـاء والبقـا

وكأن لسان شعره يفصح عـن حقيقـة ،  معها املألوفخرق لقانون التعامل
فبني يف املقطع أنـه يريـد ، عدم قدرته عىل موازاة اآلخرين يف التفاعل معها

ًوهو ما شاع أيـضا يف ) املوت(ًأن يمد جرسا من احلزن مقابل سلب احلياة 
) احليـاة(ابل سلب املوت ًويريد أن يمد جرسا من السعادة مق، االستهالل

وكأن التفاعل مـع املـوت ال يكـون ، وهو ما شاع كذلك يف وحدة الفصل
وأما التفاعل مع احليـاة فـال يكـون إال ، إال باحلزن؛ ألنه من مظاهر رفضه

 .بالتفاؤل والتصالح معها
القة االستهالل بالفصل عالقة تـدرج حتقـق التقابـل وبذلك تكون ع

ل بـاملقطع عالقـة تفـصيل بإمجـال حتقـق التقابـل وعالقة االستهال، الكيل
 .اجلزئي

ً وهو أن تكون الداللة التي يعرب عنها الفصل أو املقطع ال تتـشابه وأيـضا :التأليف - ٣
ـاظر يقـود إىل االنـدماج ، ال تتضاد مع داللة االستهالل ـا يف تن وإنـام تكـون معه
 :  » ًساعة املوت شعرا « مثال .التأليفي للداللة العامة للنص

                                                             

 .١٩ص، املصدر السابق، ورود عىل ضفائر سناء)  (١




 

 

١١٧ 

 ًوهاهي ذي ساعة املوت شعرا 
 ... ًوغيثا حزينًا

َّحياول أن يتجلد ُ ... 
ْيرفض أن يتقمص شكل الدموع  ُ َ ّ ُ 

• • • 
 ! ِوأنت

ِبنَفسجة العمر املتطاير فوق - ِ ُ َُ ََ ْ 
ّفيايف الترشد َ ِعرب قفار الكهولة.. َ ِ َ-  

صل   ِمتشني كالنّ
 .. حتت اجلفون

 ْوبني الضلوع 
• • • 

ِوأمجل أنت  ُ 

ِبرغم السهاد الذي يف املالمح ( ِ ُّ ( 
 ِّمن كل أنثى 




 

 

١١٨ 

 ًمرارا .. ًمرارا
ْوأروع من كل حسن يروع  َ ُ ُُ ٍ ِّ 

• • • 
 ! كيف نحن التقينا؟! ًوواعجبا

 َوساعتها 
ًانفجر الكون عطرا  ُ 

 ًورقصا .. ًحريرا
ْولوعا يفوق الولوع  ُ ً 

• • • 
ِوألقيت نفيس بني يديك  َ ُ 

ًصبيا  ا ًبريئ.. ًصغريا.. ّ
ِحترر من كدمات الصمود َ َ .. 

ْوجرح اخلضوع  ُِ 
• • • 

 : ُوساءلت نفيس

 ! ّكيف أحبك؟"




 

 

١١٩ 

 ! ِمايل أنا والسعادة؟
ُودعتها يوم أدركت  َُ ّ 

ْأن احلياة رصاع وجوع ُ ٌ َ ّ"  
• • • 

ِوأرشق وجهك ُ .. 

ٍأبرصته ألَف وجه ووجه ٍ ُ .. 
ٍويف كل وجه  ّ 

 .. ٌغدير.. ٌكروم
ْوحلم يضوع  َ ُُ ٌ 

• • • 
ِشت السعادة حتى الثاملة وع َ ُ َ ُ 

ِأحسست بالصخر يرشح باملاء ُ َ ِ ُ .. 
ُّبالعود ْخيرض َ ِ .. 

ْبالقلب ينبض بعد سنني اهلجوع ُ َ ُ 
• • • 

ِتناثرت يف ناظريك قصائد ُ .. 




 

 

١٢٠ 

َشيدت يف ناظريك مدائن ِ ُ ّ .. 
ِأبحرت يف ناظريك سفائن ُ .. 

ْال تسرتيح عليها القلوع  ُ 
                   • • • 

 ! نتوأ

ِبأعوامك العرش والعرش ِ ِ .. 
ِكيف اختزنت علوم مجيع النساء  ِ َ ِ 

ُكام ختزن الشمس  ُ ِ َ 
ْعلم الطلوع؟ ُ َ ِ ! 

• • • 
ِكأنك عرب السنني تعلمت  ِّ ِ ْ ّ 

 .. َ الدالل"ليىل"ّمن كل 
  كيَف "َفينوس"ومن كل 

ُتصري الشفاه  ُ 
ْكنار الشموع   ُ ِ 

• • •                    




 

 

١٢١ 

 .. ً املوت شعراُوهاهي ذي ساعة

 .. ًوغيثا حزينًا
ّحياول أن يتجلد  ُ 

ْيرفض أن يتقمص شكل الدموع   َُ َ ّ ُ 
• • • 

ُأأصمت أم   ! َّتكلم؟أِ

ُّصمتي ثقيل ومر ُ ٌ َ .. 
ُّكالمي ثقيل ومر ُ ٌ .. 

ُّولليوم طعم ثقيل ومر ُ ٌٌ ِ .. 
ْكطعم اخلنوع    ِ 

• • • 
 ! ْإذن

 .. ُأهنض اآلن
ُأميش إىل الباب أفتحه هبدو  .. ٍء وأرحلِ

 ... ُال جترئني وال أنا




 

 

١٢٢ 

 َأن نتساءل  
ْكيف وأين يكون الرجوع؟" ُ ُ" 

فهـي مـن ، ٌوهذا طابع يغلب عىل النصوص الدرامية، القصيدة طويلة
التشكيل الدرامي البسيط ذي السياق الغنائي؛ حيث يصور الشاعر جتربته 

ة تـدون وتـسجل مـرار، الذاتية مع حماولة كتابة قصيدة مـن نـوع خـاص
وذلك باالعتامد عـىل عـدد مـن العنـارص الدراميـة ، اللحظة التي يكابدها

، الذي حيرض صوته مرتني) الشاعر(األوىل ، احلوار بني شخصيتني: أبرزها
فمرة يكـون مـن خـالل تنويـب ضـمري ، وإن اختلف حضوره يف كل مرة
ًومـرة يكـون حـضوره ظـاهرا يف ضـمري ، الغائب يف القيام بمهمة الـرسد

) القـصيدة املشخـصة امـرأة(أما الشخـصية الثانيـة فهـو . املتكلمالسارد 
بـل متمنعـة ، وغائبة بال صوت فقط مستمعة، حارضة بتوجيه اخلطاب هلا

، ًومنها الرصاع الذي كان مـؤثرا يف رسـم املـشاهد احلواريـة. عن الكالم
إىل لوحـة ، إىل لوحـة اسـتدراجية، حيث تدرجت مـن لوحـة اسـتعطافية

ساعته اآلنيـة ، وهلا زمان وهو زمن كتابة القصيدة. اقعيةحجاجية وأكثر و
ًكام أن هلا مكانا وهو كتابة القصيدة ذاهتا ). ًوهاهي ذي ساعة املوت شعرا(

 . التي خيرج منها يف النهاية وينهيها




 

 

١٢٣ 

وما القراءة معنية بشأنه هو الوقوف عىل العالقة البنائية بـني العنـارص 
حيث تبدأ ، )االستهالل والفصل واملقطع (الثالثة  التي يتكون منها النص

 بضمري هوحدة االستهالل بلحظة املكاشفة ملشهد الرصاع بني األمل وحمال
ونلمح فيها مـشهد ، ًالغائب؛ ليبدو الراوي أكثر حيادية وبالتايل أكثر تأثريا

ا ًربًوهو يكابد جوى يتمنى لو ينبثق حـ، اعتصار الكاتب حلروف القصيدة
فهو يتجلد ويقاوم رغبـة الـشاعر يف ! ولكن هيهات، ةعىل صفحة القصيد

 .عتلج بالوجدانقد اسكب ما واالهنامر برسعة الدموع 
ــشاعر يف التحــاور بالقــصيدة  ــة ال ــصعد املــشهد وتطغــى رغب ثــم يت

وتأيت وحـدة الفـصل؛ لتبـدأ املواجهـة مـع القـصيدة بـضمري ، وحماورهتا
 حماولة الستعطافها يف، الذي يتكرر بعد ذلك عدة مرات) أنت(املخاطب 

، والتامهي يف بيان العالقة احلميمية التي تربطهام منذ أمد بعيد، والتغزل هبا
ًعلها تعود لسالف عهدها؛ فتنثال بني يديه شـعرا معـربا ولكـن الـرصاع . ً

ن يكثـر مـن الذي يعيش الشاعر أبعاده ويـدرك صـعوبة حتقيقـه دفعـه أل
وجعلـه يتحـرر ،  خوضـهاعن القدر الذي جعله رهني األسئلة والتعجب

بل إن نفسه تستلذ بمثل ذاك التحرر الـذي خيلـصه ، من كل ما يعزله عنها
ويمـيض يف مثـل هـذه الـسرية ، يف احلقيقة من جرح اخلضوع واالستسالم

ويرسده مـرة أخـرى بفعـل ، إىل أن يعود إىل مشهد االستهالل، الشعرية له




 

 

١٢٤ 

د احلقيقة املـرة وهـي عـدم يف حماولة لتأكي، حركته الدائرية بضمري الغائب
قدرة القصيدة عىل البوح بـام يعانيـه الـشاعر حلظـة كتابـة هـذه القـصيدة 

ثم حيتدم الـرصاع بعـد ذلـك إىل احلـد الـذي يـربز معـه ضـمري . بالذات
املــتكلم؛ ليكــون أكثــر جــرأة ومــصداقية يف وضــع حــد لألمنيــة املتعــذر 

 حـل العقـدة ًوأكثر رصاحة يف طرح الـسؤال الـذي هـو مفتـاح، حدوثها
  ، .. )ٌكالمـي ثقيـل ومـر(، ..)ٌصمتي ثقيل ومـر(، !)أأصمت أم أتكلم؟(
ُطعم ثقيل ومرولليوم (   .) كطعم اخلنوع(، ..)ٌ

وبعد أن استعاد الشاعر صوته بضمري املتكلم متكن يف النهاية من اختاذ 
 فقد قـرر بـال تريـث أن يتوقـف عـن ،قرار متيقن من عدم وجود بديل له

القصيدة التي شاركت هي األخرى بصمتها يف فعله؛ ألن هـذا متابعة نظم 
وكانـت . القرار هو يف حقيقته اسـتنتاج لتعـصيها عـىل التـدوين والتعبـري

حتقـق ، ٍعالقة االستهالل بالفصل واملقطع يف هذا النص هي  عالقـة تـواز
 .التأليف للوحدة النصية الكربى التي يصورها النص

  




 

 

١٢٥ 

 

 
ُّيأيت االستهالل الـشعري عـىل أنـامط فنيـة متعـددة ُتـضيُف أبعادهـا ، ُ ُ

ِاألسلوبية واملوضوعية واإليقاعيـة أدوارا حموريـة يف بنـاء الـنص ونـسج  ً ً
 : ومن هذه األنامط، داللته
 

َبمعنى أن تتفَق آخر كلمة من شـطري البيـت االسـتهاليل يف الـصي غة ُ
بخالف مـا ، َالعروضية؛ فتأيت العروض والرضب عىل وزن وقافية واحدة

َكان عليه أصلهام يف االستعامل قبل أن يلزم الشاعر للعروض مـن اللـوازم  ُ ِ
وهلـذا التعـديل الفنـي غايتـه يف هدايـة املتلقـي إىل . ما يامثلها مع الرضب

عـديل يف ُواستحـسن مثـل هـذا الت، معرفة القافيـة قبـل أن ينتهـي البيـت
َّاالستهالل أكثر من غريه وانترش فيه؛ ألن موقعه البنائي يتيح لـه أن يكـتظ  َ

  ومـن ذلـك . ُبام من شأنه متييز فـن الـشعر عـن غـريه مـن فنـون النثـر

                                                             

: حتقيـق، العمـدة يف صـناعة الـشعر ونقـده، أبو عيل احلسن بن رشيق القـريواين: ينظر)  (١
، ١ط، القـاهرة، مكتبـة اخلـانجي، اجلـزء األول، الدكتور النبوي عبد الواحـد شـعالن

 .٢٧٨ص، ٢٠٠٠-١٤٢٠
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 :  » يا أخت مكة «
ُتلك الثنيات َ ْ ِفـاذكر مطلـع القمـر.. ِ َ َْ َ ِواخضع مع األلق الطايف عـىل الـذكر   ُ ِ َ ْ  

ــ ــوم مول ــه.. ِدهِيف ي ــوم بعثت ِأو يوم هجرته   ِأو ي ـئت مـن عـرب.. ِ ِما ش ِ َ  
ــاريخ توأمهــا ــر الت َيف ســرية مل ي ََ ُ اه مــن سـري   ٍ   ِبرغم ما أبصـرت عيـن

حمل ، تدور الوحدة االستهاللية السابقة حول موضوع تقديس املدينة املنورة
ر ويف البيـت األول يـرصع الـشاع، ومسجده النبـوي ملسو هيلع هللا ىلصهجرة الرسول حممد 

متـد ، فتأيت عىل وزن تفعييل واحد وصيغة رصفية واحدة) الذكر، القمر(بلفظتي 
 .اخلطاب الشعري بتوازن موسيقي

 : » مخس وستون «ًوأيضا ما جاء يف 
َمخس وستون ُّ ٌ ِأما سئمت ارحتاال أهيا الساري؟   ِيف أجفـان إعـصار.. ْ ّ ً َ  

ِأما مللت من األسفار َ ْ ِ ــاء أســفار؟ إال وألقتــك   مـا هـدأت.. َ ِ يف وعث ِ  
) اريسـ، إعـصار(اإلنشائي يرصع الشاعر يف هذا االستهالل الزماين 

بام فيهـا مـن تكـرار وتقـارب بـني خمـارج احلـروف تـضيف إىل تطابقهـا 
 بث ونفث مـشاعره يفالعرويض والرصيف مسحة موسيقية تساعد الشاعر 

ًبإيقاعية تستمد من احلروف املتكررة وقعا خاصا ً. 
                                                             

 .٧٥ص، املصدر السابق، ديوان يا فدى ناظريك)  (١
 – ١٤٢٨، ١غازي القصيبي، حديقة الغروب، مكتبة العبيكان، الرياض، السعودية، ط)  (٢

   .١٣، ص ٢٠٠٧
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 : » كيف أبكيك « وكذلك يف
ــا ــر ملح ًم َْ َّ ــشباب              .. َ ــر ال ــام يم ُك ُكـام يغيـب الـشهاب.. وتوارى ُّ ُ َِ  

ًمر ملحا ُونحن نلهـث يف الـدرب.. َّ ُخــــواء أحالمنــــا وضــــباب   ُ ٌ  
ــــراب   ٌ ورصاع عـــىل احليــــاة نـــسـينا ـــاة س ـــاه أن احلي ُيف لظ َ َ  

لراحـل والعمـر املنقـيض يف استهالل القصيبي الباكي عـىل الـصديق ا
ًليخلق جوا موسيقيا داخليا) الشهاب، الشباب(يرصع بلفظتي  ً  . 

                                                             

 .٥٣٤ص، املصدر السابق، املجموعة الشعرية الكاملة)  (١




 

 

١٢٨ 

 

ِحضور مجلة املنطلق يف كل مقطع من مقاطع النص َأو أكثر مـن مـرة ، ِ
ِبحيث يشكل مفتتحا يلقي بظالله اإليقاعية والداللية عىل عامل القـصيدة؛  ِ ً َ

ٍيستهدف يف املقام األول الـضغط عـىل حالـة لغويـة " تكرار استهاليل ألنه َ
مـن أجـل الوصـول إىل وضـع ... َوتوكيدها عدة مرات بصيغ متشاهبة، واحدة

 . "إيقاعي وداليل: ٍشعري معني قائم عىل مستويني رئيسني
ِّلقد سجل القصيبي يف استخدامه للتكرار الالزميو َالريادة يف تفعيله ، ُّ
ُا بكيفية موفقة تبعده عن االستخدام التجريـدي املحـضًشعري الـذي ال ، ٍ

َّيعطي املعنى واملبنى النيص أي إضافة ُأول "وهذا هو ما قرره أحد النقـاد . َّ
َمن وظف الالزمة توظيفا فنيا يف جتربة الشعر املعارص يف البحـرين ضـمن  ً ً

ــإطــار قــصيدة العمــود هــو الــشاعر غــاز ة ي القــصيبي يف قــصيدة أغني
ٍوتتنوع عنده اللوازم االستهاللية إىل كلامت ومجل وحروف .   "للخليج ُ

 : » الدعوة « ومن ذلك
                                                             

، ٢ط، األردن، إربـد، عامل الكتب احلـديث، القصيدة العربية احلديثة، حممد صابر عبيد)  (١
 .٢٠٤ص، ٢٠١٠-١٤٣١

 .٣٧٣ص، املرجع السابق، علوي اهلاشمي)  (٢
 .٤٢ص، املصدر السابق،  يا فدى ناظريك) (٣
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َوعندما ِ 
ِبعد فصول الشوق ِ ِواجلنون.. َ   َواجلفاف.. ُ

َطلبت مني أن أجيء للزفاْف ِ  
ِرجوت أنني َّ ُ ... 

• • • 
ْوعندما أقبلت زهرة الشموس ُ ُّ َ ِ  

ْبثوبك امليضء ُ ِ 
 ْيضءِووجهك الو
َّظننت أنني ُ... 

• • • 
َوعندما مررت قرب مقعدي ُ ِ 

ِبغمزة يف خدك املورد  ٍَّ ِّ 
ِوضحكة يف ثغرك املغرد  ِ ٍِّ َ 

َّحسبت أنني ُ... 
• • • 

ْوعندما سموت فوق عرشك الوثري  ِ ِ َِ 




 

 

١٣٠ 

ْوحولك البخور ُ َ ِ َ 
ُوالعامل املسحور ْ َ َُ 

ْوحلنُنا األثري َ 
َّحلمت أنني ُ َ  ... 

• • • 
ْ الحت العروس ُوعندما أفقت ِ 

ْيضمها عروسها السعيد  ُ ُّ 
ْوكنت يف اجللوس ُ 

ْأرقب من بعيد ُ 
• • • 

 .. َساعتها
َّعلمت أنني ُ ِ !... 

َجمـاال بنائيـا ومعنويـا يفـيض ) عنـدما(ُأتاحت الالزمـة االسـتهاللية  ً ً ً
كـام ، ِّباحلدث واملونولوج اللذين تقوم مقاطع النص عىل تناميهام احلركـي

ً الشاعر االنفعايل املكثف بنقاط حذف تبقيه متخـيال ويف تقوم عىل موقف  ُ ٍ ِ ِ
ِوهم الشاعر بأنـه يف (وكانت الالزمة جتدد ، ًحيز الشعور بعيدا عن الواقع ُ




 

 

١٣١ 

ويف أحـوال  خمتلفـة تـصل يف النهايـة بالقـارئ ، عىل دفعات) حفل زفافه
 مـن وأنه فقط، ًوالسارد معا إىل حتمية بلوغ التيقن بالومهية يف ختام النص

ٍّفالالزمة قامت بدور وظيفي داليل يصور يف كل . أحد الضيوف املدعوين
ٍيتوقعهـا املتلقـي مـع كـل الزمـة تـصادفه ، ًمقطع أحواال جديدة ومتغرية

ومتكنه من مشاركة الشاعر يف نبضه الشعري؛ ألهنـا مـؤرش عـىل التناسـل 
 .العضوي للتجربة الشعرية

َ تقديم مقاطع متنامية ومتغرية ومن اللوازم االستهاللية التي تقوم عىل
 :   » الرؤيا « ُهذه الالزمة احلكائية يف

ٌرأيت أين نخلة  ّ ُ 
ْتنبت من أكتافها التمور ّ ُِ 
ْتأكل من متورها الطيور  ِ ُ 

ْفانتابني احلبور ُ َ َ ْ 
• • • 

ٌرأيت أين نحلة  ّ ُ 

                                                             

 .٦٧ص، املصدر السابق، ورود عىل ضفائر سناء)  (١




 

 

١٣٢ 

ْجتوب روض النور  ََ ُ 
ْتطارد الظالل واألنسام والزهور  َ َ ِّ ُ 

ْاحلبور فانتابني  ُ 
• • • 

ٌرأيت أين درة  ُّ ُ ّ 
ْيف قرارة البحور .. ُبيضاء ِ 

ّختفى عن املالح والغواص  ِ ّْ َ َ 
ْوالصباح والدجيور  َّ ِ 

ْفانتابني احلبور  ُ ْ 
• • • 

ٌرأيت أين نجمة  ّ ُ 
ْمسحورة يف عامل مسحور  َ ٍ ٌ 

ْمزروعة بني الشموس والبدور  ِ َ ٌ 
 ْفانتابني احلبور 

• • • 
ٌرأيت أين كلمة ْ ِ ُ  




 

 

١٣٣ 

ٌمنسية ّ ْيف دفرت مهجور .. َ ٍ 
ْمسكونة بالشعر والشعور  ِ ٌ 

 ْفانتابني احلبور 
• • • 

 ... ُثم أفقت
ْمثقال بغصة اهلوان  َ ِْ ّ ُ ً ُ 

ْألنني إنسان  َّ 
ــاه بالف ) ُرأيــت(عــل تقــوم القــصيدة عــىل رسد الــشاعر حلكايــة رؤي

ُحل(ومل يقل ، البرصي ُمتَ يدة ُّعـىل الـرغم مـن أن القـص) رأى رؤيا(أو ) ْ
ُاخلاصة بـاحللم ال ) بالرؤيا(ُعنونت  ُ بـل أسـند هـذه ، ِالبـرصية) ِالرؤيـة(ِ

َالرؤية املشهدية إىل ذاته  َّرأيت أين(َ ً؛ ليحقـَق بـذلك انحرافـا رسديـا عـن )ُ ً
ٍّيغيبه بكامريا ذاتية وداخل مشهد برصي ماضوي، َالواقع املعيش ٍّ َُ ٍ يـشيان ، َ

ُباحلقيقة ال باحللم ُ . 
ًوجعلــت الزمــة َ ِ َ اســتهاللية حتــدد فواصــل الــنص وتثــري موســيقاه ُ ُ ً

ِالداخلية بتناغم أصواهتا املؤتلفة ِكام أهنـا عنـرص أسـلويب مـؤثر يف توقـع ، َ
ًحتى إن غياهبا مثل انقطاعا دالليا ، ٍداللة رمزية جديدة بعد كل الزمة منها ً َ ّ َ




 

 

١٣٤ 

ِوظهـر مرتكـز املفارقـة ، ِّعن الرموز التي تبخرت يف هنايـة الـنص ُ تـي ال–َ
ِّتنهض عليها رؤيا الرسد الشعري ُ فاإلنسان هو احلقيقة لرصاع املطابقـة-ِ ُ ،

ِالتي تعمد الراوي عدم إظهارها إال يف هناية املشهد الشعري؛ ألجل ذلـك  ِ َ ّ َ
ِمل يـأت باعـث املفارقـة ومطـابُق احلقيقــة الثقيلـة إال يف آخـر مفـردة مــن  ِ ِِ ُ

ِّرار االستهالل الالزمـي وكان تك). ألنني إنسان(مفردات النص الشعري  ُِ
ًيف كل لقطة وثباته يوفر للرائي هيمنة بـرصية حتقـق سـكونية واسـتقرارية  ً ً ً َُ ٍ

َلفضاء املشهد الشعري املرجتى ِّ ِ. 
وذلك عنـدما ، )ُاالستهالل الدائري(ومن أشكال التكرار االستهاليل 

ُيكون االستهالل املنطلَق الذي يعـود إليـه البنـاء الـشعري بعـد امتـد ، ِادهُ
ِوكأن املعنى يسري يف حلقة غري متناهية ٍ ُتبدأ من االسـتهالل وتعـود إليـه؛ ، ْ ُ

 : » يقول البحر « مثل استهالل، فتنتهي بعد ذلك أو تستمر
ًيقـــــول البحـــــر أشــــــياء ُ ُ ُ ــــــــا   َ ــــــــرشح معناه   ُوال ي
ـــل ـــوال اللي ـــي طـَـــ ِويرتكنـ َ َ ِ ُ ـــــا   ُ ــــشـــــــغوال بمغـزاه   ًم

ينطق عىل لسان البحر بحكم تتواىل يف حماولة لكـشف الشاعر يف نصه 
ِّالستار عن كل ما هو غـائم وغائـب يف العـرف اإلنـساين املبـدل حلقـائق 

                                                             

 .٥٥ص، املصدر السابق، عقد من احلجارة) (١




 

 

١٣٥ 

فيبدأ الـنص هبـذا االسـتهالل الـذي ، األشياء عن أصلها التي كانت عليه
يربئ فيه نفسه من معرفة ما يرمي إليه البحر وذلك ليحقق غايـة تـسجيل 

ًبـصفته إنـسانا أوال فهـو جاهـل بـام هـو غنـي عـن ، اعرتاف مبدئي بأنـه ً
ويكرر االستهالل ليؤكـد مـا ، والشاعر يعود يف النهاية ملا بدأ به، التعريف

رمى إليه النص برمته فهو إنسان حتى بعد سامعه للحكم املألوفـة ال يـزال 
وأن ذلـك مـن ، عىل حاله من اجلهل ليؤكد بذلك حقيقة تعمده ما هو فيـه

كام أنه بذلك جيدد دعوة البحـر يف إعـادة النظـر الـصحيح ، مشاريع نفسه
 .  لألشياء




 

 

١٣٦ 

 

ٌظاهرة لغوية تطفـو عـىل املـستوى األفقـي لالسـتهالل َتولـد معـاين ، ٌ ِ ِّ ُ
ًسياقية متنوعة لدالني متفقني معجميا  ْ ّ ً ًاتفاقا تاما أو جمزوءا–ً ً ٌ وهلا فاعليـة -ً

ِ اإليقـاعي للحـروف املتكـررة وأصـواهتا ُكبرية مـن حيـث التامثـل ألن "ُّ
َّاجلناس االستهاليل يشري إىل تكرار  ٍأصوات بعينهـا طلبـا لتـأثري فنـيَ ً ٍ"  .

ًومن حيث مفاجأة املتلقي بداللة جديدة أحيانا ٍُ ٍ. 
ومجال اجلناس ناجم عن العالقة التي تـصل الـصوت بـاملعنى فحيـنام 

؛ فإن هذا من شأنه تكثيـف الطاقـة يضخ ذلك موقعه النيص يف االستهالل
وكثرية هي النصوص الـشعرية التـي ، ًاإليقاعية والداللية للنص الشعري مبكرا

 : » أهبا « ومنها عىل سبيل املثال ال احلرص، أكدت احتفاء القصيبي بذلك
َيا عـَروس الربى َُّ َاحلبيبة أهبـا... ُ ْ َ ِأنت أحلـَى مـن اخليـال   ُ   َوأهبــى.. ِ

نوعه جناس تام مـستوىف؛ ألنـه بـني لفظتـني ) أهبى، أهبا( بني اجلناس
ــوعني  ــا ولكــنهام مــن ن ــواع احلــروف وأعــدادها وترتيبه ــني يف أن متفقت

                                                             

  تعريـب صـربي حممـد حمـسن ، دليـل الـشاعر–الـشاعر والـشكل ، جدسون جـريوم)  (١
، ١٩٩٥-١٤١٥، ١ط، الـسعودية، الريـاض، ريخ للنـرشدار املـ، وعبد الرمحن القعود

 .١٧٤ص
 .٥٥٤ص، املصدر السابق، املجموعة الشعرية الكاملة)  (٢




 

 

١٣٧ 

والتقـارب اللفظـي ، ؛ فاألوىل اسم مكان والثانية اسم تفـضيلخمتلفني
وهـي ، بني املفردتني حيقق فائدة معنوية للبيت إضافة إىل فائدته املوسـيقية

امثل يف حد ذاته يلحق املفـردة الثانيـة بـاألوىل يف تأكيـد أهنـا حقيقـة أن الت
 .بالتفرد واجلامل واحلسن

 : » مهرجان األسئلة «ًوما يظهر أيضا يف 
ُوعود يف شـفاهـك أم وعيــد؟ ِ ٌ ُوتبخل وهـي هتمــس   ُ   ُأم جتــود؟، ُ

الخـتالف احلـروف يف ، نوعـه نـاقص) وعيـد، وعـود(اجلناس بـني 
وهذا االخـتالف اللفظـي بـني ، ويف الكلمة الثانية ياء، ألوىل واوالكلمة ا
الذي عرب به الشاعر عن اختالف تفسريه وتلقيه حلركات شـفاه ، الكلمتني
ها؛ يتوافق مع االختالف املعنوي الذي حتمله كل لفظـة يف سـياق، املخاطبة

ه وتـردده بـني أن تكـون حركـات الـشفاه ألن الشاعر يعرب عن حالة قلقـ
أم بالرش واإلمساك عن العطاء ، رة باخلري كام توحي بذلك كلمة وعودماط

 .كام جيسد ذلك كلمة وعيد

                                                             

دار ، املجلد األول، األطول رشح تلخيص مفتاح العلوم، إبراهيم بن حممد احلنفي: ينظر)  (١
 .١١٣ص، ٢٠٠١-١٤٢٢، ١ط، لبنان، بريوت، الكتب العلمية

 .٢٥ص، املصدر السابق، ادواللون عن األور)  (٢




 

 

١٣٨ 

 : » أبا خالد «ويف استهالل 
ِأبا خالد ما أخلَف املوت موعدا َوال فـــر مطلــوب وطالبــه الـــردى   ٍُ ُ ٌَّ َِّ  

نوعه جناس اشتقاق؛ فالكلمتـان مـن ) طالب، مطلوب(اجلناس بني 
ويفيـد هـذا التامثـل . وهذا النوع ملحق باجلنـاس) طلب (مادة واحدة

االشتقاقي يف زيادة الشعور بعدم انفصال ما تعرب عنه الكلمتان اللتان وقع 
، فكـأن اإلنـسان واملـوت متالزمـان باألصـل، بينهام اجلناس عن بعضهام

وهذا ما يريد الشاعر بثه يف هذا البيت الذي هو بمثابة عـزاء وتـسكني مـا 
صـديقه يوسـف احلـامد ،  به إزاء تذكر مـن رحـل إىل الـدار اآلخـرةيشعر

 . املكنى بأيب خالد
 

  

                                                             

 .٣٥ص، املصدر السابق، ورود عىل ضفائر سناء)  (١
 .١١٥ص، املرجع السابق، إبراهيم بن حممد احلنفي)  (٢




 

 

١٣٩ 

 

 
 الذي يرتبط فيه النص ِّيصإن تعالق االستهالل من بدايات التفاعل النَّ

ٍ بعالقة خـارج نـصية؛ ألن الـنص نيٍالالحق بنص سابق؛ ليصبحا مرتابط
َّإنام يـضم، ًية عن غريه وال ينغلق متاما عىل ذاتهاملحدد ال يستقل كل َ ًن ذاتيـا ُ

والنصوص األخرى ترتاءى فيه بمستويات "، بألوان متباينة من التعالقات
، "ة عـىل الفهــم بطريقـة أو بــأخرىَّيِصَ وبأشـكال ليــست عـ،متفاوتـة

ْويلعب القارئ دورا حاسام يف جت َ ً ليـة من خالل ما تستدعي أثناء عم، اَِهتَيِلً
 . التلقي مما يف خمزونه الثقايف

 هو توجيـه مبكـر ،وانفتاح االستهالل عىل النص أو النصوص الغائبة
مـتالء املؤكد من جهة أخرى عىل قدرة الشاعر عـىل اال، عىل التعلق النيص

وتــدبيجها يف جتــارب ، بالتجــارب الــسابقة واســتيعاهبا والتفاعــل معهــا
أن االستهالل حييل إىل داخل النص وكام  ،  وسياقات نصية مغايرة،جديدة

 فإنه حييـل إىل خارجـه؛ ألنـه يوجـه -كام أكد املبحث السابق–ويرتبط به 
                                                             

، حلـب، مركـز اإلنـامء احلـضاري، دراسات يف الـنص والتناصـية، حممد خري البقاعي)  (١
 .٣٨ص، ١٩٩٨، ١ط، سوريا




 

 

١٤٠ 

ضمن أي شـكل مـن ، اجلهد القرائي إىل تلك املرجعيات النصية اخلارجية
أحـدمها أعـم وأشـمل وهـو : أشكال التعالق النيص التي تنحـو منحيـني

وال يعني ذلـك ، لتداخل اللغويخر أدق ألنه نوع منه وهو اآل وا،التناص
ًخر انفالتـا تامـا انفالت أحدمها عن اآل   يف الوضـوحٍوإنـام بتبـاين، ًدائـامً

ال هيمنـي الـنص إال مـن حيـث ": وعنهام يقول جريار جينيـت ،ًأحيانا
 أي أن أعرف كل ما جيعله يف عالقة خفية أم جلية مع غريه "تعاليه النيص"

التـداخل " ُهنُِّمَضـُ وأِّ التعـايل النـيصهـذا مـا أطلـق عليـه: من النصوص
وأقـصد )  منذ جوليا كرسـطيفا"الكالسيكي"و( باملعنى الدقيق "اللغوي

ًسواء أكان نسبيا أم كـامال أم ناقـصا(التواجد اللغوي : بالتداخل النيص ً (
ٍّلنص يف نص آخر َ حمـٍّأي اإليـراد الواضـح لـنص، ويعترب االستشهاد. ٍّ  ٍدَّدُ
ح مثال عىل هذا النوع من  أوض،د بني هاللني مزدوجنيومقدم يف آن واح

 ."الوظائف
والبحث عن النوع األول يف شعر القصيبي هو بحث عـن املرجعيـات 

حـوار بـني نـص ونـصوص "أو املامرسات التناصية يف نصوصه التي هي 

                                                             

دار الـشؤون الثقافيـة ، ة عبد الـرمحن أيـوبترمج، مدخل جلامع النص، جريار جينيت)  (١
 .٩٠ص، ١٩٨٦، ٣ط، العراق،  بغداد"آفاق عربية"العامة 




 

 

١٤١ 

ويكـون مـستوى ، "أخرى متعـددة املـصادر والوظـائف واملـستويات
عـىل  أو بـاألدق ،ة كبـرية عـىل اجلـو الـشعريرجـد باًالتعالق فيها معتمد

 وكل ما ال ينـدرج ضـمن حرفيـة اللفـظ ،الروابط املضمونية أو اإليقاعية
 مـا مل ، هذا النوع عىل الربهنة القاطعة بالتعالقَّاملكرر؛ لذا يغلب أن يتعىص
 أو تصدير الشاعر النص ،شرتاك يف العنوان اال:توجد قرائن تشري إليه مثل

 . إهداء يكشف ذلك أو ،بمقدمة
ــري مــن  ــوع يف شــعر القــصيبي حمــط أنظــار الكث وقــد كــان هــذا الن

 كـام يقـرر الـدكتور عبـد اهللا ، ولعل السبب يف ذلك يعـود،األكاديميني
 عـىل -ًأحيانـا– إىل أنه كان من أحد الـشعراء الـذين حيرصـون ،العضيبي

نـارص وذلـك مـن خـالل اسـتعانتهم بع، توجيه القارئ إىل املعنـى املـراد
ومن العنارص الفاعلـة ، تسهم يف توجيه القارئ للوصول إىل داللة النص"

التـي يكتبهـا ) ًأو الـشعرية أحيانـا(يف هذا السياق تلك املقدمات النثريـة 
وان القصيدة وسابقة  املقدمة تالية لعنيءإذ جت، ًالشعراء مدخال لقصائدهم
                                                             

دار كنـوز املعرفـة ، ًالربغوثي نموذجـا، التناص يف الشعر العريب احلديث، حصة البادي)  (١
 .٢٠٣ص، ٢٠٠٩-١٤٣٠، ١ط، األردن، عامن، العلمية للنرش والتوزيع

عيل املالكي، القصيبي والشعراء، جملة عبقر، نادي جـدة األديب، : ل ينظر عىل سبيل املثا)  (٢
   .٩ ، ص ١٤٣٠العدد التاسع، 




 

 

١٤٢ 

 حمـور -ن صـح التعبـريإ–وبالفعل كانت هـذه املنهجيـة .    "للمتن الشعري
اشمي يف كشف التعالق بـني التساؤل الذي قامت عليه دراسة الدكتور علوي اهل

 : » صدى من األطالل « يفوالقصيبي  "يف األطالل"إبراهيم ناجي 
ــاَكــان ــوم العيــد لقيان ِ ي ِعاد يوم العيد   وهــا.. ُ ُ   ولُيا عيـدي اخلجـ.. َ

ُكيــف مــر العــام ــا نــشوته.. َّ ُر العامكيف طا   ؟ُي ُكالطري العجـ.. َ َ   ْول؟ِ
ـــا أخـــشاه أين راحـــل ٌكـــل م ــني عينيــك جتــ   ُّّ ــان ب ُعــن أم   ْولٍ

ُ يف عينيـك أحـىل مـا يقـَقال   ُهـّإنــ.. فقــويل.. ُتْبــِإذا غـفــ   ْولِ
 ُنِرْقـَ األسـباب التـي جعلـت غـازي يَسَّسَأحـاول أن أحتـ":يقولإذ 

ى يف َّدَبـَتَ يٍ عـىل نحـوِهِلـَالْطَ مـن أًىَدَقصيدته بقصيدة ناجي وجيعلها صـ
دون أن يكـون هنـاك دليـل واضـح مـن ،  كـام ذكـرتِيرِدْصَّ والتِالعنوان

ًالناحية الفنية البحت عىل ذلـك االقـرتان الـذي أسـميه تعالقـا نـصيا ً" 
املـضمون " وتكمـن يف ،وتوصل إىل نتيجة مفادها أن الصلة بينهام روحية

رامي املفجـع بـالزمن وانحـدار الشعري واملتمثل يف ذلك اإلحساس الـد
                                                             

 .١٨ص، املرجع السابق، النص وإشكالية املعنى، عبد اهللا حممد العضيبي)  (١
 .٨٨ص، املصدر السابق، قراءة يف وجه لندن)  (٢
كتـاب الريـاض ، عودي احلـديثظاهرة التعالق النيص يف الشعر الـس، علوي اهلاشمي)  (٣

 ١٦٥ص ،١٤١٨، ١ط، الـسعودية، الريـاض، يةيصدر عـن مؤسـسة الياممـة الـصحف
 .ومابعدها




 

 

١٤٣ 

 حيث يتخايل شبح املوت أمام كال الـشاعرين ،العمر نحو هناياته األخرية
 ففـي قـصيدة غـازي .حتى وإن مل يتجسد يف صورة املوت ولفظه املبـارش

ُالتي يتعالق هبا نصيا مع ناجي أكثر  من موضـع دال عـىل هـذا اإلحـساس ً
تعالق مع اسـتهالل القـصيبي يف  ومن األبيات التي يمكن أن ت" املفجع

 :صدى من األطالل من أبيات ناجي
ــَ أُّبُ احلــَاكَ ذَفْيــَك ِثا مــْيِدَحــَو   اًَربَى خــَسْم ــِادَحَ أْنً   ىَوَ اجلــِثْي
ــَو ـــَسِب ِاطا م ــْنـً ــُى حَامَدَ ن َدا وَبــَا أْوَارَوَ تــْمُهـ   ٍمُل   ىَوَطــْنا َوْهــً

 :         وقوله
ـــ ـــُا قَذِإَف ـــْلَِق لُتْل ـــِب ــ   ًةَاعَي س ــُ نْمُق ــْدِّرَغ ــَوِسِ ل ــَ أَىلْيَى ل   ىَب
ــِجُح ــْتَب ــَِعى لَبْأـَ ت ــَرأَي مِين ــــ   اـًب ــــنَْيَ عَريَغ ــــَلَّطُ مَالَ وِكْي   اَب

 :             » للشهداء « ومثل هذا النوع من التعالق اخلفي الذي يبدأ من االستهالل
ــــ ــــَّنِ إ اهللاُُدَهْشَي ــــْمُك   ُاءَيــــِلَْواألَ وُاءَيــــِبَْن األُدَهْشَيــــ   ُاءَدَهُ ش

                                                             

علوي اهلاشمي، ظاهرة التعالق النفيس يف الشعر السعودي احلـديث، املرجـع الـسابق، )  (١
 .١٨٨-١٨٧ص 

 .١٣٢ص، ١٩٩٩، ١ط، بريوت، دار العودة، ديوانه، إبراهيم ناجي)  (٢
 .١٣٥ص،  املصدر السابق) (٣
 .١٦٥ص، املصدر السابق، للشهداء)  (٤




 

 

١٤٤ 

ـــم ــُمُّتـُ ــُ تْيَ ك ــْلِ كَّزَع ــَ رُةَم ـــُي رـِفـــ   يـِّب   ُاءَْرسِا اإلـَهـــَّزَعَ أٍوعُب
تلقي إىل العديد من النصوص ُحيث يمكن أن يعود هذا االستهالل بامل

وربام يكون أول مـا يقفـز إىل الـذهن عنـد تلقـي مجلـة ، العالقة يف الذهن
 ُةَكـِئََالاملَ وَوُ هـَّالِ إَلـهِ إَ الُهَّنَ أ اهللاَُدِهَش": هو قوله تعاىل) يشهد اهللا( ِقَلَطنُْامل
ِام بِ قائِلمِوا العُولُأَو  يف هـذا ِقُالَعـَّولكـن هـذا النـوع مـن الت، "ِطْسِالقـً

 عـىل الـسليقة ًيـا جاراًيـِعْبَ أو طاً بحتاً لغويًاخالَدَ تُهَنْوَالشاهد ال يتجاوز ك
 بـاملفهوم احلـواري )ٌّتنـاص( ال يصل إىل ما يمكـن أن يقـال عنـه ،العربية

 .املتفق عليه يف املوروث النقدي احلديث
ًكام أنه يمكن أن يعلق يف الذاكرة أيضا عند تلقـي االسـتهالل الـسابق 

 :كل مهزية شعرية تتعالق معه يف الوزن والقافية مثل
ـــَف   ُاءَدَ كـٍسْمَ شـِدْبـَ عَدْعـَ بْتَرَفْقَأ ـــٌّيَدُك ـــْطَالبَ فُنْكُالرَ ف   ُاءَح
ِاجلَ فًنىِمَف ــــْقُم   ٍسْمـَــ شِدْبـَ عْنِ مُرَامْ ــــَبَ فٌاتَرِف ــــَ فٌحَدْل   ُاءَرِح

ا؛ ألهنام عىل بحر واحد وهو بحر اخلفيـف ً إيقاعيُقُالَعَّفيكون حينئذ الت

                                                             

 .سورة آل عمران، ١٨آية )  (١
، دار صـادر، حممـد يوسـف نجـم: حتقيـق ورشح، ديوانـه، عبيد اهللا بن قيس الرقيات)  (٢

 .٨٧ص، بريوت




 

 

١٤٥ 

 ُهُقـُ تعالَ يكـونْ أنُحَّجَرُ الذي يـُص أما النَّ،وعىل قافية واحدة وهي اهلمزية
ية ِّاصـنََ تَجِ وشـائا ذاً وإيقاعيـاً دالليـاًتعالقـالسابق مع استهالل القصيبي 

 :  » إفادة يف حمكمة الشعر «  فهوعميقة
ــْكَ يُهَدْحــَ وُّيِائَدِالفــ   ُاءَرُا هـــنَـــْبَتَي كِذَّ الـــُّلُكـــَو   َرْعِّ الــشُبُت

ــِإ ــَ الكُهَّن ــَِق احلُبِات ــِْل لُّيِيق ـــَنَو   ِْرصَع ـــُاألَ وُابَّجـــُ احلُنْح   ُاءَرَج
فهـو ، ألنه يشرتك معه يف متجيد الدور البطـويل الـذي يقدمـه الـشهيد

ًيتناص معه موضوعيا وموسيقيا فكالمها عـىل البحـر اخلفيـف وقافيـة اهلمـزة ً ،
 الـذي بـدأ مـن وحـدة االسـتهالل دوره يف ،من املؤكد أن للتعالق اإليقـاعيو

صيبي يتناص مع نـزار قبـاين يف العديـد كام أن الق، كشف هذا اللون من التناص
  : » العودة إىل األماكن القديمة « من استهالالته مثل

ــ ــَ كُتْدُع ُ جتــًالْه ــَبَْر األُهُّرَ   ؟ْونُتـُا والفَبِّ الـصَيـنَأ: ِييبِجَأَف   ْونُع
  ْونُفـُ اجلَنْيَأَفـ ..ىَوَهـْي الـــِبْلَِقبَو   ي؟ِارَذـِ عـَنْيَأَف.. َامَّي الظِوحُ رُءْلِم

                                                             

، لبنان، بريوت، منشورات نزار قباين، اجلزء الثالث، األعامل السياسية الكاملة، نزار قباين) (١
 .٣٩١ص، ١٩٩٣، ٧ط
 .٦٨١ ص،املصدر السابق، املجموعة الشعرية الكاملة) (٢

 




 

 

١٤٦ 

ترصيع بالذهب عىل سـيف  « الذي يدخل يف تعالق إيقاعي وداليل مع
 : » دمشقي

ِا حتَاهــــَرُتَأ ــــــَ وُتَّْمهــــــَوَ تْمَأ   ؟..ُونُسْيــــَي مِنــــُّبُ ــــــُ ظُاءَسالنِّ   ُوننُ
  ُنيـِبـُ أَفـيَكَى وَوــَــي اهلـِفْخُ أَفـْيَك   ٌّيِوـَمـُى أَوَاهلـَو.. ِّمَ العـَةنَْا ابـَي

ال النصني عىل البحر اخلفيف وموضوع االستهالل يـدور يف حلقـة فك
وإن كان املقصود به عنـد نـزار ميـسون ، واحدة وال خيرج عن إطار احلب

كـام أن أسـلوب اخلطـاب الـذي ، وعند القصيبي مملكة البحـرين، زوجته
 .يقوم عليه االستهالل عندمها مشرتك وهو االستفهام

 : » أزف إليك اخلرب « مثل استهاللو
 ْ اخلربَليكِ إفُُّزَ أُارَِزن
  ْوفاة العرب... وها أعلنُْدَقَل

 ..ورُطُّ السَ فوقَيْعوا النََّوقد نرش
 .. ِ السطورَوحتت...  السطورَوبني
  ْرْوُّ الصَوعرب

                                                             

 .٤٢٧ صاملصدر السابق،، األعامل السياسية الكاملة، نزار قباين) (١
 .٤٥ص، املصدر السابق، للشهداء) (٢




 

 

١٤٧ 

 ..ُوقد صدر النعي
 .. ْائلَبَ القُّمُ يضٍبعد اجتامع

ْو مرضُ حتدُ محريُجاءته َ ُ  

 لتهاين  اَ بنيُ يرقصُوشارون
 ْرَبَ أو وٍرَدَ من مٌعُتتاب
 ِهِعىل ثور.. ُريِغَّ الص"ُامَس"و 

 ْ الطربُشديد.. ِورُُب احلُعظيم
 : » متى يعلنون وفاة العرب «  مع قول نزارٍّ الذي يدخل يف تناص

 :ِيسْفَ نُتْلَاءَ سُمْسَّى الرَهَتْ انَنيِحَو
 ...ْبَرَ العَاةَفَ وٍمْوَ يَاتَوا ذنَُلْعَا أَذِإ
 ؟ْوننَُفْدُ يٍةََربْقَ مِّيَي أِفَف
 ؟ْمِهْيَلَي عِكْبَ يَفْوَ سْنَمَو
ِهيَدَ لَسْيَلَو  ...ٌاتنََ بْمْ

                                                             

 :نزار قباين، موقع أدب املوسوعة العاملية للشعر العريب )  (١
  




 

 

١٤٨ 

ِهيَدَ لَسْيَلَو  ...ْوننَُ بْمْ
  ٌنْزُ حَِكالنَُ هَسْيَلَو
ْ حيْنَ مَِكالنَُ هَسْيَلَو  !!ْونُنَزَ

يكون بدء التعالق ويكثر كام ظهر يف املثال الثاين من النامذج السابقة أن 
الذي حيدث بني النصوص يف االستهالل من نوع التعالق اإليقاعي؛ وربام 
ألن السبب يف ذلك يعود إىل أن معامل اإليقـاع مـن املعـامل التـي يمكـن أن 

بيـنام املـضمون مـن ، تكتمل يف بيت شعري واحد ومن الـسهل معرفتهـا
ادرة عـىل االمتـداد يف أكثـر  عدة قاًاملعامل الشعرية املطاطية التي تتخذ أبعاد

من بيت؛ فال يستقيم لذي لب أن يقطع بمحض النظر إىل بيـت واحـد أو 
جمموعة أبيات أهنا مأخوذة من مكان ما يف مثـل هـذا النـوع مـن التنـاص 
، الذي ال يعتمد عىل التداخل اللغوي بقدر ما يعتمد عـىل اجلـو املـضموين

 :» بدوية «ومن األمثلة عىل ذلك تناص القصيبي يف نص 
ك كوين يل مـن العمر ليلــَة ًفديتـُ ََ ِ ْ ُ َ ِ ِِ ُ ا   َ ِفـديتك ال أبغـي سـواها لياليــَ ِ ِ َِ َ َْ َ ُ َ َ  

حيث يتحد اخلطاب عنـد الـشاعرين ،  ملجنون ليىل"املؤنسة"مع نص 
ويتكرر عند الـشاعرين ) ليىل(بل إن اسم املحبوبة واحد ، يف التغزل باملرأة

ولكـن يف االسـتهالل أول مـا نـضج مـن ، يف أكثر من موضـع يف الـنص
                                                             

   .١٧٨بق، ص الرباعم، املصدر السا)  (١
 




 

 

١٤٩ 

، أشكال التناص بينهام كان اإليقاع فقد نظم عىل بحر الطويل وقافية اليـاء
 :ًمتاما مثل اليائية املشهورة ملجنون ليىل

َتذكرت ليىل والـسـِّنني اخلواليـا َ َ ِْ َِ َ َ ُ َْ َّ َوأيام ال نخشـَـى عـىل اللهـو ناهيـا   َ َِّ َ َِ ْ َّ َ َ ْ َ َ  
 : » يا أعز الرجال «  القصيبيكذلك استهاللو

ِيا أعز الرجال َ ِّ َّ َ ول!.... َ اذا تقـُ ُمـَ ــى أم يطــول؟   َ ــذا األس ــل ه ُأطوي ٌُ ََ ْ ََ ِ!  
لقصيدة التي نبه القصيبي يف هامشها إىل أهنا الذي يدخل يف تعالق مع ا

 :» ليس إالك يا عيل «حتمل مالمح كثرية لقصيدة املتنبي 
ــو ــا ج ا كلن ـــَ َمالن ُّ ــولَُ ــا رس ُ ي ُ ُأنـــا أهـــوى وقلبـــك املتبـــول   َ ُ ُ ََ َ ْ َ ََ  

يتضح التعالق يف اإليقاع فالبحر واحد وهو اخلفيف والقافيـة واحـدة 
ويف نـوع اخلطـاب طلبـي ، ًوأيضا يف توجيه اخلطـاب لرجـل، وهي الالم

 .إنشائي استفهامي

                                                             

، لبنـان، بريوت، دار الكتاب العريب، رشح الدكتور يوسف فرحات، ديوانه، جمنون ليىل)  (١
 .٢٠٢ص، ٢٠١٠-١٤٣١، بدون

 .٦٩ص، املصدر السابق، حديقة الغروب)  (٢
-٢٠١١، ١ط، بريوت، صيدا، املكتبة العرصية، حتقيق درويش اجلويدي، ديوانه، املتنبي)  (٣

 .١٦ص، ١٤٣٢




 

 

١٥٠ 

 : » عودي «يف   ومن ذلك أيضا قول القصيبي
ــ ــِودُع ــسَيْنُدِي ل ْا ح ِنكُ ــِ َيح شـِبَتْسَوين تـُجُي شـِعَدَو   ِبَالَّ اخل   ِايبَبُ
ــَال ــَ عِأيلْسَ ت ــُعَف.. ينِّ ــِرْم ـــُتْكَم   ٌةَّصِي ق ِة بَوب ـــدامٌ ـــَي وِعِم   ِايبَذَع

َت أْيَّضَقـــ ــَتُم   ًامِائَ هـــِةَبِْيبَّ الـــشَامَيـــُ ِرا يفِّعث ــدِ البً ــفَ خِي ِل َ رسْ   ِابَ
  ِابَّذـَِّه الكــَْرقـَ بٍةَعْمَلِي بـِوحُر   ِيشَتنَْتَو.. ِيلِمَ اجلِمـْهَوْ الَىلَا عـَيْحَأ

 : » يا ابنة األحزان « تعالق مع نص لألمري عبد اهللا الفيصلالذي ي
ــ ــبابك ضــَذَه َا ش ِ ُ َ ــشبايبِائَ ِع ك َ ــ   ٌَ ــي مل َِأرث ِ ْ ــا يبَ ــوح مل ــك أم أن ِا ب َِ ُِ ُ َ َْ ِ  
ــْنُد ــر م ــاك قف ِي ٌِ ْ ــَ خْنَ ُال مَي ــِ ــْرَي   ٍمَّيَت ــكُن ِو إلي ــْهَلِ بِ ــابَف ِة األحب َ ْ َ ِ  

َودن ُ َراء أْحَّالصَ كَايَ َها احلياَأَطْخِ َ ْ ــَحَتَف   َ ــت م ِول ْ َ ــاب ْنَّ ــرضة ليب ِ خ َ َ ِ ٍ َ ْ ُ  
ــشاهبت أحَو ْت َ ْ ََ َ ــا يفَالَ ِمنَ ــهاُ َ بؤس ُِ ــ   ْ ــَم ــان وَْنيَا ب َ حرم ٍ َِ ــْ ــاب َب ِني عت َ ِ َ  
ــَح ــَّت ــأن اآله م ِى ك َ َّ َ ــدناْنَ َ تردي ِ ِ ِشدت عـذابك يف   ْ ِ َ َ َ ْ َّ َ وثـاق عـَ ِ   ِايبَذِ
َّأنَكــَو ــا عــَ َ قلبينَ ْ َ ْ َول املــُ طــَىلَ ٌركــز   َدىِ ِ ــوى الغــَىلَ عــُ َ مــد النَّ َ ِّ ِالبَ َّ  

ْأو بع َ َد هـذا تــَ َ إىل اجلَِنينَكْرـََ َوحتاولني   َفـاِ َِ ْ حمـْنـََد عــْعـُ البُ ِرايبـِ َ  
َالتقى القصيبي مع عبد اهللا الفيصل يف عدة حماور منها وحدة املخ اطب ُ

أبني عـىل أيـام َّ أقـرب إىل التـَامِهْيَّصَ ومنها وحدة الـشعور؛ ألن نـ،)امرأة(
                                                             

 .١٤٦املصدر السابق ص، الرباعم)  (١
، مكتبة امللـك فهـد، عبد اهللا الفيصل، املجموعة الكاملة، وحي احلرمان وحديث قلب ) (٢

 .٢٢٩ص، ٢٠٠٣-١٤٢٤، ١ط، السعودية، جدة




 

 

١٥١ 

الشباب املنرصم يف العذاب الروحي مع من يتجادلون معها شؤون العودة 
هنام يتقاسـامن ذات إحتى ، ويف اإلحساس احلاد بالتيه والضياع، ومضادها
 البنيــة  ومنهــا،ورساب، وعــذاب، وهــائم، وشــباب،  ضــياع:املفــردات

 بحـرال واحد وهـو ٍ عىل بحرِنيَّاإليقاعية فاإلطار املوسيقي اخلارجي للنص
 .الكامل

 وتـأيت فيـه ، وهو التداخل اللغوي الفاعل،أما النوع الثاين من التعالق
ًمجلة املنطلق تكريرا أو ترديدا للنص الذي يـدخل معـه يف تنـاص  وكأنـه ،ً

 :غائبيأخذ بوعي املتلقي منذ البدء إىل النص ال
َسكن َ  ْيم ِس النََّنَى أَوِس.. ُليلَّ الَ
ْمل ْ هيْلَزَ يَ  ْوم ُرُ الكِنْذُ أِ يفُسِمَ

 ِيبَِباحلَك
ُ احلب يَىضَمَو ُّ َل قُي كِاجنَُ  ِب ْلَّ
 ِب ْرَ دَّلُ كِاينََماألِ بِّيشَوُيَو

  ِيوبُّالطَو
                                                             

 .٢٣ص، املصدر السابق، الرباعم، نداء)  (١




 

 

١٥٢ 

 :هذه الوحدة تدخل يف تفاعل مع نص جلربان خليل جربان
َّن الَكَس ِوبَ ثِيفَو، ُليلَ ُ السكْ   ْمَالْحــــــــــَي األِبــــــــــَتَْخت   ْونُّ
ــَو ــدرَعَس ُى الب ــِْللَو، َ ــونَب ْدر عي ُ ُ َد األُصـــــــــــْرَي   ِ   ْامَّيـــــــــــُ

ْايلـــََفتع ْزورـَنـ، ِلْقـَ احلَةنَْا ابَي، َ ـــــــــْرَك   ُ   ْاقَّشُ العـــــــــَةَم
نلحظـه ما واإليقاعي ومثل هذا التداخل االستهاليل اللغوي والداليل 

 :املقطع التايليف 
ـــِّ الرِي يفِينـــِكُْرتَ تَال! يِفـــِق ِب بـِارَحُأ   احَي ْف مـنِوازالنَُّ ِ   يِاحـَرِ جِ
ُود حتــُجــُ الوُاةَســْأَمَو َ ـــَتَو   يِبــْلَ قُّزِ ـــِقَ البُمِهَتْل ـــَةَّي ـــِ كْنِ م   يِاحَف
ـــِيفَو ـــْبَ أَّيَتَفَ ش َات حـَي ـــَزٌ ْ جتَيـِهَو– ْتنََّغَت   ىَان   ِاحـَبَّلصِ ل-ُشـَـهَ

 : ريشة مع نص عمر أيبوهو ما يتقاطع
ْ ختَال! يِفـــــِق ـــــِيل مَجـــــَ ــــــ   ،ينِّ ــــــَ أَامَف َاك أَقْش ــــــِ   ِاينَقْش
ــــــَالِك ــــــَّرَا مــــــَن ُور املُرُمــــــ   ىَمْعنُْالِ ب   ِاينَ الــــــوِبَعــــــْتَ
ـــَرَادَغَو ـــَه ـــشِضْمَوَا ك ــــ   ِوقَّ ال ــــدَي أـِف ــــِاقَح   !ٍانَرْكَ س

                                                             

رشح ، ئـفديـوان البـدائع والطرا، موسوعة جربان خليل جربان العربيـة، أغنية الليل)  (١
، ١ط، لبنـان، بـريوت، صـيدا، الدار النموذجية للطباعـة والنـرش، درويش اجلويدي.د

 .٥٥٣ص، ١٤٣٢-٢٠١١
 .٦٢٣ص، املصدر السابق، املجموعة الشعرية الكاملة، قفي)  (٢
، بـريوت، دار العـودة، املجلـد األول، عمر أبو ريـشة، األعامل الشعرية الكاملة، وداع)  (٣

 .٢٤٤ص، ٢٠٠٩ ،لبنان




 

 

١٥٣ 

الزمة تتكرر عند الـشاعرين إىل تصبح !) قفي(ن مفردة املنطلق إحتى 
 هـذا  ومثـل، كام أهنام عىل بحر الرمل ومتفقان يف قافيـة اليـاء،هناية النص

 : يف نصني آخرينالتداخل اللغوي الفاعل ما يأيت
ــــَالِك ــــَن ــــَا فَا ي ــــدَاةَت ــــــْعَأ   ِبْرَّ ال ــــــَم ــــــَامَى ه   ِرْجَالفِ ب
ــــــَالِك ــــــلَّ الُهَّمَا ضــــــَن ـــــ   ُلي َ حلَارَسَف ـــــِ ـــــَ الُثْي   يِرْدَ ي
ـــــَالِك ــ   َاءـَا شــــــَ مـــــَاقَا ذـَن ــَوـَاهل ــْبَ نْنـِى م ــُمـْ الِهـِع   ِّـرـ

 : ريشةما نص عمر أيبوأ
ـــــــَالِك ـــــــَن ـــــــَ األَرَا آث ــــ   اََمل ــــْع النَُّىلَع ــــَى وَم ــــَم َئامَا س ِ  
ـــــَالِك ـــــُ قِا يفَن ُود العُي ـــــِ ـــــْخَأ   ِرْم ْح وابْرُى اجلـــــَف ـــــَ   َامَسَت
َن الغــــــَمَّ الــــــزَّرَمــــــَو َ رمحـــــــــَالَى وَاســـــــــَوَ ال   ُابرُ ِ   اَ
ْع شــو   وــــُلــــُ ضَنيـِــــنَى أَفــْخَ أَالَو ُق قِ َت محَفِّذــــــٍ ِ   اــــَمْ

فالوحدتان تعربان عن نفس الفكرة وهي مقاسمة الشاعر للمحبـوب 
 "ّ عــيل وال يلال": وكـأن لــسان شـعر كــل مـنهام يقــول، صـنوف الــشدة

 .والنصان عىل بحر جمزوء الوافر

                                                             

 .٦٣ص، املصدر السابق، املجموعة الشعرية الكاملة، كالنا)  (١
دار ، املجلـد الثـاين، عمـر أبـو ريـشة، األعامل الشعرية الكاملة، طيفان من عابر سبيل)  (٢

 .٢٢٧ص، ٢٠٠٩، لبنان، بريوت، العودة




 

 

١٥٤ 

 :داخل بني القصيبي وإبراهيم ناجي يفومن ذلك الت
ُقـَال يل البحـر ْ َ ِ ـبي": َ ًيــَوم كنـت ص َ ِْ ُ َكــان   اُ ــَ ــة الع ون نكه َ للكـــَ ُْ ِ َذراءِْ ْ  

 :وإبراهيم ناجي يقول
لت للبحـ ت مـسُقـُ َـر إذ وقفـْ َ ُ َ َْ ْكم أطلت الوقوَف واإلصـغ   ًاءِ   اءَ

) قلـت/قـال(تـني فأول عالمة تناصية هي تكـرار فعـل القـول يف البي
فكال الشاعرين اختذ من البحر وسيلة ، )البحر(وتكرار املعادل املوضوعي 
وهذا التداخل اللغوي الفاعل ، ه وأحزانهالمللتعبري عن آماله وتطلعاته وآ

بني االستهاللني عمقـه التـداخل اإليقـاعي حيـث إن البيتـني متفقـان يف 
 .الوزن فهام عىل البحر اخلفيف وقافية اهلمزة

 
 

                                                             

 .٤٣ص، املصدر السابق، عقد من احلجارة، حديث مع البحر)  (١
 .٥٢ص، املصدر السابق،  إبراهيم ناجيديوان، خواطر الغروب)  (٢




 

 

١٥٥ 

 
كان قد قصد تقـيص ، إن خط البحث الذي حاولت الدراسة سرب أغواره

مالمح االستهالل يف شعر غـازي القـصيبي مـن منظـور يـساعد عـىل قـراءة 
وكانت النتائج التـي ، االستهالل الشعري من جهاته املتعددة وزواياه املتنوعة

 :توصلت إليها الدراسة
نصية هلا مقومات بنيوية وسيميائية النظر إىل االستهالل الشعري كوحدة 

قادرة عىل الكـشف عـن الكثـري مـن أرساره ويف مقـدمتها حـدوده ، وتداولية
والتي أمجلت يف حد برصي وحد إيقاعي وحـد ، البنائية املميزة له عن الفصل

 .داليل
، تنبثق األمهية األوىل لالستهالل الشعري من حيـث الوظيفـة التنميطيـة

 . هوية وكينونة تنقذه من الاليشء التي جتعله يمنح للنص
كانــت موهبــة الــشاعر غــازي القــصيبي حــارضة يف نظمــه لالســتهالل 

 :الشعري بام حيقق له
حوارية مع العنوان تأخـذ أشـكاال عديـدة تـشهد بـديناميتهام اتـصاال -أ

 .وتنتظم يف عالقتني داللية وصيغية، وانفصاال
واملعربة بشكل قـوي ، متييز التقانات األجناسية لالستهالل الشعري-ب

عن اتساع فضاء االستهالل يف الـنص الـشعري احلـديث إىل حـضن الفنـون 




 

 

١٥٦ 

حيـث اتـضحت التقانـة ، األخرى التشكيلية والدراميـة والـرسدية والغنائيـة
التشكيلية يف استهالل القصيبي من خالل تنويعه بني طرق ترتيب األسطر من 

لبياض بعالمات ترقيم خمتلفـة ومن خالل اهتاممه بتسويد ا، استهالل إىل آخر
كــام اتــضحت التقانــة الدراميــة يف ، ومكملــة للداللــة ومــؤثرة يف توصــيلها

، )الديالوج(واخلارجي ) املونولوج(الداخيل : استخدامه للحوار بكافة أنواعه
أما الـرسدية فقـد اتـضحت يف أسـلوب القـص ، ويف استخدامه لتقانة القناع

ه ويعتمـد فيـه عـىل عـدد مـن مكونـات واحلكي الذي يستهل به الشاعر نـص
الـذي ، عىل الوصـف املجـرد أو املبـارشأما الغنائية فإهنا تأيت معتمدة ، الرسد

 . أنا الشاعر تعلو فيه
قيام عالقات بنائية بني االستهالل الـشعري وبـاقي وحـدات الـنص -ج

، تساعد يف كشف كيفية إنتاج االستهالل للمعنـى وامتـداده إىل هنايـة الـنص
تنوعة وال يمكن حرصها؛ ألهنا ختتلف باختالف كل نـص عـن غـريه وهي م

التي تؤدي إىل التشابه أو التقابل ، ومنها التفصيل واإلمجال والتفسري والتدرج
 . نوع العالقة النصيةإليهكن أن ينتهي مأو التأليف أو غري ذلك مما ي

منهـا ، ً شـكال ومـضمونا،أنامط فنية تـؤثر يف نـسيج الـنص الـشعري-د
 . والتكرار الالزمي، واجلناس االستهاليل،ترصيع االستهاليلال

 




 

 

١٥٧ 

تفاعل االستهالل الشعري مع النصوص األخرى التـي ينفـتح فيهـا -هـ
ًالشاعر عىل العديد من نصوص الـشعراء قـديام وحـديثا وهـو تعـالق يأخـذ ، ً

ًمستويني أحدمها حيتاج إىل وعي بوجـود التنـاص؛ ألنـه قـد يـأيت جمـردا مـن 
أمـا الثـاين ، وال يتضح بصيصه إال بعد تعميق القراءة، لوهلة األوىلالتفاعل ل

ٍفإنه يكون مؤكدا بتداخل لغوي فاعل ٍ ً. 
  ونبينا حممد صىل اهللا عليه وسلموصل اللهم وسلم عىل سيدنا

 
 
 
 




 

 

١٥٨ 

 

  .ن الكريمآالقر §
 

 :الدواوين الشعرية-أ
   :إبراهيم زويل §
والنـادي ، بـريوت، االنتـشار العـريب، جيوبون أعـضاءناديوان رجال   -

  ).٢٠٠٩(، ١ط، السعودية، األديب بحائل
-١٤١٩(، ١ط، الــسعودية، نـادي جـازان األديب، ديـوان أول الرؤيـا -

١٩٩٩.( 
 ).١٩٩٩(، ١ط، لبنان، بريوت، دار العودة، ديوانه، إبراهيم ناجي §
الـدار ، درويـش اجلويـدي: رشح، موسـوعته، جربان خليـل جـربان §

 ).٢٠١١-١٤٣٢(، ١ط، بريوت، صيدا، النموذجية للطباعة والنرش
 ).١٩٧٩(سعدي يوسف، األعامل الشعرية، دار الفارايب، بريوت، لبنان،  §
، ١صالح سعيد الزهراين، األعامل الشعرية، النادي األديب بجدة، الـسعودية، ط §

)٢٠١٢-١٤٣٤. ( 
املجلـد ،  ديوان مدينة الغد،األعامل الشعرية الكاملة، عبد اهللا الربدوين §

 ).٢٠٠٠٤-١٤٢٥(، ٢ط، صنعاء، اهليئة العامة للكتاب، األول




 

 

١٥٩ 

، وحي احلرمان وحـديث قلـب املجموعـة الكاملـة، عبد اهللا الفيصل §
 ).٢٠٠٣-١٤٢٤(، ١ط، السعودية، جدة، مكتبة امللك فهد

، حممد يوسف نجـم: حتقيق ورشح، ديوانه، عبيد اهللا بن قيس الرقيات §
 .لبنان،  بريوت،دار صادر

عيل أمحـد سـعيد أدونـيس، وقـت بـني الرمـاد والـورد، دار اآلداب،  §
 ).١٩٩٠(بريوت، لبنان 

  :عمر أبو ريشة §
، لبنـان، بـريوت، دار العـودة، املجلد األول، األعامل الشعرية الكاملة -

)٢٠٠٩.(  
، لبنـان، بـريوت، دار العـودة، املجلد الثـاين، األعامل الشعرية الكاملة -

)٢٠٠٩.( 
  :غازي عبد الرمحن القصيبي §
، ٢ط، الـسعودية، جـدة، مطبوعات هتامـة، املجموعة الشعرية الكاملة -

  ).م١٩٨٧-١٤٠٨(
، ١ط، الــسعودية، الريــاض، دار القمــرين للنــرش واإلعـالم، الـرباعم -

  ).م٢٠٠٨-١٤٢٩(




 

 

١٦٠ 

-١٤٢١(، ١ط، السعودية، الرياض، مكتبة العبيكان، يافدى ناظريك -
   ).م٢٠٠١

، بـريوت، املؤسـسة العربيـة للدراسـات والنـرش، اءة يف وجه لنـدنقر –
 ). م٢٠٠٢(، ٢ط، لبنان

-١٤٢٧(، ٢ط، الـسعودية، جـدة، مطبوعات هتامـة،  ورقة ورد١٠٠ -
  ).م١٩٩٥

-١٤٢٧(، ٢ط، السعودية، جدة، مطبوعات هتامة، ورقة ياسمني١٠٠ -
  ).م٢٠٠٦

، لبنـان، بريوت، نرشاملؤسسة العربية للدراسات وال، عقد من احلجارة -
  ).م٢٠٠٤(، ٢ط

، ٢ط، لبنـان، بـريوت، املؤسسة العربيـة للدراسـات والنـرش، األشج -
)٢٠٠٦.(  

، ٢ط، لبنـان، بـريوت، املؤسسة العربيـة للدراسـات والنـرش، سحيم -
)٢٠٠٢.(  

  ).٢٠٠٠(، ١ط، لبنان، بريوت، دار الساقي، واللون عن األوراد -
، بـريوت، ؤسسة العربية للدراسات والنـرشامل، ورود عىل ضفائر سناء -

  ).٢٠٠٤(، ٢ط، لبنان




 

 

١٦١ 

-١٤١٣(، ٢ط، السعودية، جدة، مطبوعات هتامة، مرثية فارس سابق -
١٩٩٢.(  

، ٢ط، لبنـان، بـريوت، املؤسسة العربية للدراسـات والنـرش، للشهداء -
)٢٠٠٤.(  

  ).١٤٢٨(، ١ط، السعودية، الرياض، العبيكان، حديقة الغروب -
، صـيدا، املكتبـة العـرصية، درويـش اجلويـدي: حتقيق، ديوانه، نبياملت §

 ).١٤٣٢-٢٠١١(، ١ط، بريوت
، لبنان، دار الكتاب العريب، يوسف فرحات: رشح، ديوانه، جمنون ليىل §

)٢٠١٠-١٤٣١.( 
، لبنـان، بـريوت، مؤسـسة االنتـشار ، األعامل الكاملـة، حممد الثبيتي §

 ).٢٠٠٩ (،١ط، السعودية، والنادي األديب بحائل 
  :نزار قباين §
، بريوت، منشورات نزار قباين، اجلزء الثالث، األعامل الشعرية الكاملة -

  ).١٩٩٣(، ٧ط، لبنان
، بريوت، منشورات نزار قباين، اجلزء الثامن، األعامل السياسية الكاملة -

 ).١٩٩٣(، ٧ط، لبنان




 

 

١٦٢ 

ين،  األعامل السياسية الكاملـة، اجلـزء الـسادس، منـشورات نـزار قبـا-
  ).١٩٩٩(، ٢بريوت، لبنان، ط

 :الكتب-ب
املجلد ، األطول رشح تلخيص مفتاح العلوم، إبراهيم بن حممد احلنفي §

 ).١٩٩٨(، ١ط، لبنان، بريوت، دار الكتب العلمية، األول
ــن منظــور § ــرب، اب ــسان الع ــاهرة، دار احلــديث، ل ــرص، الق ، ٩ج، م

)٢٠٠٣-١٤٢٣.( 
واملركـز ، نادي األديب بالريـاضال، بداية النص الروائي، أمحد العدواين §

 ).٢٠١١(، ١ط، بريوت، الثقايف العريب
، عبـد الـسالم هـارون: حتقيق، املصون يف األدب، أبو أمحد العسكري §

 ).١٤٠٢(، ٢ط، دار الرفاعي بالرياض، مكتبة اخلانجي بالقاهرة
دار ، صــورة املــرأة يف شــعر غــازي القــصيبي، أمحــد ســليامن اللهيبــي §

 ).١٤٢٢(، ١ط، رياسو، دمشق، الطليعة
، ربـدإ، عـامل الكتـب احلـديث، السيمياء والتأويـل، أمحد عمر مداس §

 ).٢٠١١-١٤٣٢(، ١ط، األردن
اهليئـة املـرصية العامـة ، املونولوج بني الدراما والشعر، أسامة فرحات §

 ).١٩٧٧(، ١ط، القاهرة، للكتاب




 

 

١٦٣ 

، ترمجـة هيـثم ملـع، استيعاب النصوص وتأليفهـا، أندريه جاك ديشني §
ــرشامل ــات والن ــة للدراس ــسة اجلامعي ــريوت، ؤس -١٤١١(، ١ط، ب

١٩٩١.( 
، دار العلـوم للطباعـة والنـرش، معجـم البالغـة العربيـة، بدوي طبانة §

 ).١٩٨٢-١٤٠٢(، املجلد األول، السعودية، الرياض
، ١ط، األردن، عـامن، وزارة الثقافـة، سـيمياء العنـوان، بسام قطوس §

)٢٠٠١.( 
، لبنـان، بـريوت، مكتبة لبنان نـارشون، حميط املحيط، بطرس البستاين §

)١٩٩٨.( 
ــة األرب، تقــي الــدين بــن حجــة احلمــوي § دار ، خزانــة األدب وغاي

 .١ط، لبنان، بريوت، القاموس احلديث
توظيـف القـصيدة العربيـة املعـارصة لتقنيـات ، تيسري حممد الزيادات §

 ).٢٠١٠-١٤٣١(، ١ط، األردن، عامن، دار البداية، الفنون األخرى
دار بـريوت للطباعـة ، أساس البالغـة، هللا أبو القاسم الزخمرشيجار ا §

 ).١٩٩٢-١٤١٢(، ١ط، لبنان، بريوت، والنرش




 

 

١٦٤ 

  صـربي حممـد حـسن: تعريـب، الـشاعر والـشكل، جدسون جـريوم §
، ١ط، الـسعودية، الريـاض، دار املـريخ للنـرش،  وعبد الرمحن القعود

)١٩٩٥-١٤١٥.( 
الـوراق للطبـع ،  والتطبيـقالسيميولوجيا بني النظريـة، مجيل محداوي §

 ).٢٠١١(، ١ط، األردن، عامن، والنرش
دار ، ترمجـة عبـد الـرمحن أيـوب، مدخل جلامع النص، جريار جينيت §

 ).١٩٨٦(، ٣ط، العراق، بغداد، "آفاق عربية"الشؤون الثقافية العامة 
حممد احلبيب : حتقيق، منهاج البلغاء ورساج األدباء، حازم القرطاجني §

 .٣ط، لبنان، بريوت، ار الغرب اإلسالميد، ابن اخلوجة
دار فرحـة للنـرش ، شعرية االستهالل عند أيب نـواس، حسن إسامعيل §

 ).٢٠٠٣(، ١ط، املنيا، والتوزيع
حممـد إبـراهيم : حتقيق، الفروق اللغوية، احلسن بن عبد اهللا العسكري §

 .مرص، القاهرة، دار العلم والثقافة، سويلم
 :حسني عطوان  §
، ٢ة يف العرص اجلـاهيل، دار اجليـل، بـريوت، لبنـان، طيدصقمقدمة ال -

)١٩٨٧. ( 




 

 

١٦٥ 

، ١ مقدمة القصيدة يف صدر اإلسالم ، دار اجليل ، بـريوت ، لبنـان ، ط-
)١٩٨٩.( 

 مقدمــة القــصيدة يف العــرص األمــوي، دار املعــارف، القــاهرة، مكتبــة -
 .الدراسات األدبية

، ًغـوثي نموذجـاالرب، التناص يف الشعر العريب احلديث، حصة البادي §
ــع ــرش والتوزي ــة للن ــة العلمي ــوز املعرف ــامن، دار كن ، ١ط، األردن، ع

)٢٠٠٩-١٤٣٠.( 
اهليئــة املــرصية العامــة ، الكــشف عــن أرسار القــصيدة، محيــد ســعيد §

 .٢ط، مرص، للكتاب
، بـريوت، دار الـرشوق، قصيدة البيـت الواحـد، خليفة حممد التلييس §

 ).١٩٩١-١٤١١(، ١ط، لبنان
، أفـق التحـوالت يف الـشعر العـريب شـهادات ونـصوص، دار الفنون §

املؤسـسة العربيـة للدراسـات ، األردن، مؤسسة عبد احلميـد شـومان
 ).٢٠٠١(، ١ط، بريوت، والنرش

، ١ط، لبنـان، أفريقيـا الـرشق، الشعر العريب احلـديث، رشيد حيياوي §
)١٩٩٨.( 




 

 

١٦٦ 

جتليــات احلداثــة الــشعرية يف ديــوان الــربزخ ، ســامية راجــح ســاعد §
ــسك ــد اهللا محــاديوال ــشاعر عب ــديث، ني لل ــب احل ــامل الكت ، ١ط، ع

)٢٠١٠-١٤٣١.( 
دار الكتـاب ، معجـم املـصطلحات األدبيـة املعـارصة، سعيد علـوش §

 ).١٩٨٥-١٤٠٥(، ١ط، املغرب، والدار البيضاء، بريوت، اللبناين
سـيميائية اخلطـاب الـشعري يف ديـوان مقـام البـوح ، شادية شقروش §

، ١ط، األردن، إربـد، مل الكتـب احلـديثعـا، للشاعر عبد اهللا العـيش
)٢٠١٠-١٤٣١.( 
، شعرية القناع يف القصيدة الـسعودية اجلديـدة، صالح سعيد الزهراين §

 ).١٤٣٢(، ١ط، السعودية، نادي احلدود الشاملية
، دار العـودة، املجلـد الثالـث، حيـايت يف الـشعر، صالح عبد الصبور §

 ).١٩٧٧(، ٢ط، بريوت
، سالمي يف شعر الدكتور غازي القصيبياجلانب اإل، صالح مصيلحى §

 .دار األرقم للطباعة والنرش والتوزيع
، الدار العربية للعلوم نارشون، يف حتليل النص الشعري، عادل رضغام §

 ).٢٠٠٩-١٤٣٠(، ١ط، اجلزائر، ومنشورات االختالف، بريوت




 

 

١٦٧ 

الـدار ، عتبات جريار جينيت من الـنص إىل املنـاص، عبد احلق بلعابد §
، ١ط، اجلزائـر، ومنشورات االختالف، لبنان، لعلوم نارشونالعربية ل

)٢٠٠٨-١٤٢٩.( 
اهليئـة ، مطلـع القـصيدة العربيـة وداللتـه النفـسية، عبد احلليم حفني §

 ).١٩٨٧(، ١ط، مرص، القاهرة، املرصية العامة للكتاب
املؤسـسة ، قصيدة القناع يف الشعر العريب املعـارص، عبد الرمحن بسيسو §

 ).١٩٩٩(، ١ط، لبنان، بريوت، ت والنرشالعربية للدراسا
توظيـف التقنيـة يف العمـل الـشعري ، عبد الرمحن بن حسن املحـسني §

، النـادي األديب بالباحـة، ًشـعراء منطقـة الباحـة نموذجـا، السعودي
 ).١٤٣٣(، ١ط، السعودية

عـامل الكتـب ، اخلطاب الرسدي والـشعر العـريب، عبد الرحيم مراشدة §
 ).٢٠١٢(، ١ط،  إربد األردن،احلديث للنرش والتوزيع

، )الشعر والتصوير عرب العـصور(قصيدة وصورة ، عبد الغفار مكاوي §
 ).١٩٧٨-١٤٠٨(، الكويت، عامل املعرفة

، ١ط، سـوريا، دمـشق، دار التكـوين، علم العنونة، عبد القادر رحيم §
)٢٠١٠.( 




 

 

١٦٨ 

نسيج اإلبداع دراسات يف اخلطاب األديب السعودي ، عبد اهللا السمطي §
 ).٢٠٠٣-١٤٢٤(، ١ط، السعودية، الرياض، دار املفردات، اجلديد

دار ، إغنـاطيوس كراتشفوفـسكي: حتقيـق، البـديع، عبد اهللا بن املعتـز §
 ).١٩٨٢-١٤٠٢(، ١ط، املسرية

، منشورات االختالف، النص وإشكالية املعنى، عبد اهللا حممد العضيبي §
ــر ــارشون، اجلزائ ــوم ن ــة للعل ــدار العربي ــان، وال -١٤٣٠(، ١ط، لبن
٢٠٠٩.( 

، خالد اجلرب: حتقيق، روضة الفصاحة، أبو عبد اهللا حممد بن بكر الرازي §
 ).٢٠٠٥(، ١ط، دار وائل للنرش

، هيئة أبو ظبي للرتاث والثقافـة، قضايا الشعريات، عبد امللك مرتاض §
 ).٢٠١٠(، ١ط، اإلمارات العربية املتحدة، أبو ظبي

، مـرص، تبة األكاديميـةاملك، الشعر العريب املعارص، عز الدين إسامعيل §
 ).٢٠٠٣(، ٦ط
  :علوي اهلاشمي §
منـشورات احتـاد وكتـاب ، اجلزء األول بنية اإليقاع، السكون املتحرك -

  ).١٩٩٢(، ١ط، ديب، اإلمارات




 

 

١٦٩ 

كتـاب الريـاض ، ظاهرة التعالق النيص يف الـشعر الـسعودي احلـديث -
  ).١٤١٨(، ١ط، السعودية، الرياض، مؤسسة الياممة الصحفية

، العمدة يف صـناعة الـشعر ونقـده،  عيل احلسن بن رشيق القريواينأبو §
، مكتبـة اخلـانجي، اجلـزء األول، النبوي عبد الواحد شـعالن: حتقيق

 ).٢٠٠٠-١٤٢٠(، ١ط، القاهرة
  :عيل بن معصوم املدين §
، مطبعة النعامن، شاكر هادي شكر: حتقيق،  أنوار الربيع يف أنواع البديع -

  .اجلزء األول
، مطبعة النعامن، شاكر هادي شكر: حتقيق، ار الربيع يف أنواع البديعأنو -

 .اجلزء الرابع
، الـسعودية، جـدة، مطبوعـات هتامـة، سرية شـعرية غازي القصيبي، §

 ).١٤٢٤(، ٣ط
شعرية الـصحراء والبحـر دراسـة يف شـعر ، فاروق عبد احلكيم درباله §

، ١ ط،الــسعودية، جـدة، خـوارزم العلميـة للنــرش والتوزيـع، غـازي
)١٤٣٠.( 
املؤسسة اجلامعيـة للدراسـات ، الدراما ومذاهب األدب، فايز ترحيبي §

 ).١٩٨٨-١٤٠٨(، ١ط، لبنان، بريوت، والنرش




 

 

١٧٠ 

مجاليـة الـصورة يف جدليـة العالقـة بـني الفـن التـشكييل ، كلود عبيـد §
، ١ط، جمد املؤسسة اجلامعيـة للدراسـات والنـرش والتوزيـع، والشعر

)٢٠١٠-١٤٣١.( 
معجـم مـصطلحات العربيـة يف اللغـة ، كامل املهنـدسجمدي وهبة و §

 ).١٩٨٤(، ٢ط، لبنان، بريوت، مكتبة لبنان، واألدب
مـرص ، مكتبـة الـرشوق الدوليـة، املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية §

 ).٢٠١١-١٤٣٢(، ٥ط، السعودية، جدة، مكتبة كنوز املعرفة
النـادي ، التشكيل البرصي يف الشعر العـريب احلـديث، حممد الصفراين §

، ١ط، بـريوت، واملركـز الثقـايف العـريب، الـسعودية، األديب بالرياض
)٢٠٠٨.( 
دراســة يف اخلطــاب ، مرايــا املــاء... وجــوه النــرجس، حممــد الغــزي §

، تونس، زغوان، ميسكيلياين للنرش، الواصف يف الشعر العريب احلديث
 ).٢٠٠٨(، ١ط
دار ، لعربيـةالرومانـسية ا، ٢ج، الـشعر العـريب احلـديث، حممد بنيس §

 ).٢٠٠١(، ٢ط، املغرب، الدار البيضاء، توبقال
، عامل الكتـب احلـديث، يف العروض والشكل البرصي، حممد جودات §

 ).٢٠١١-١٤٣٢(، ١ط، األردن، إربد




 

 

١٧١ 

مركــز اإلنــامء ، دراســات يف الــنص والتناصــية، حممــد خــري البقــاعي §
 ).١٩٩٨(، ١ط، سوريا، حلب، احلضاري

مؤسـسة الياممـة ، زي القصيبي دارسة فنيـةشعر غا، حممد سامل اجلهني §
 ).١٤٢٣(، ١ط، السعودية، الرياض، الصحفية

، إربد، عامل الكتب احلديث، القصيدة العربية احلديثة، حممد صابر عبيد §
 ).٢٠١٠-١٤٣١(، ٢ط، األردن

التجربـة الـشعرية احلديثـة يف اململكـة العربيـة ، حممد صالح الـشنطي §
، الـسعودية، حائـل، ل ودار األنـدلسالنـادي األديب بحائـ، السعودية

 ).م٢٠٠٣-١٤٢٣(، ١ط
إبـراهيم : مجعـه وحققـه، ديـوان اجلـواهري، حممد مهدي اجلـواهري §

، السامرائي ومهدي املخزومي وعـيل جـواد الظـاهر ورشـيد بنكـاش
 .اجلزء األول، مطبعة األديب البغدادية

ئـة اهلي، القـصيدة التـشكيلية يف الـشعر العـريب، حممد نجيب الـتالوي §
 ).٢٠٠٦(، ١ط، القاهرة، املرصية العامة للكتاب

عني للبحـوث ، شعرية اخلطاب عند غازي القصيبي، هيا عيل الشمري §
 ).١٤٣١(، ١ط، مرص، القاهرة، اإلنسانية واإلجتامعية




 

 

١٧٢ 

، دار نينـوى، االستهالل فن البدايات يف الـنص األديب، ياسني النصري §
 ).٢٠٠٩-١٤٣٠(، ١ط، دمشق

النـادي ، حممد أمحد فتـوح: رمجةت، يل النص الشعريحتل، لومتانيوري  §
 ).١٩٩٩(، ١ط، جدة، األديب الثقايف

، موسـوعة الـشعر العـريب احلـديث واملعـارص، يوسف حـسن نوفـل §
 ).٢٠٠٦-١٤٢٦(، ١ط، مرص، مؤسسة املختار للنرش والتوزيع

 
 

، زي القـصيبيصوت الـذات يف شـعر غـا، أمحد سعد الطيار الزهراين §
 ).١٤٣٢(، جدة، جامعة امللك عبدالعزيز، كلية اللغة العربية

، االستهالل يف الشعر العراقي احلـديث، زينب هادي حسن اللجاموي §
 ).١٤١٩(، جامعة بغداد، كلية الرتبية

كليـة ، بنية االستهالل يف الـشعر األمـوي، شذا عبد الكريم الرواشدة §
 ).٢٠٠٦(، جامعة مؤتة، الرتبية

كليـة اللغـة ، مفهوم الـشعر عنـد غـازي القـصيبي،  عتيق املالكيعيل §
 ).١٤٢٤(، مكة املكرمة، جامعة أم القرى، العربية




 

 

١٧٣ 

، ظاهرة احلزن يف شعر غازي القـصيبي، هدى صالح عبد العزيز الفايز §
 ).١٤٢٣(، كلية الرتبية يف القصيم

 القاسم النزعة اإلنسانية يف الشعر بني أيب، هيفاء رشيد عطا اهللا اجلهني §
 ).١٤٢٧(، مكة املكرمة، جامعة أم القرى، الشايب وغازي القصيبي

 

زمـن األسـاطري امللونـة نـصوص احلنـني إىل ، عبد اهللا حممد العضيبي §
، الكويت، )٣٩٢(العدد ، جملة البيان، الطفولة يف شعر غازي القصيبي

 ).٢٠٣مارس (
، )٣٧(املجلـد . ة املكان يف أعامل القصيبي الـشعريةشعري، عبد اهللا حممد القرين §

 ).١٤٣١(، النادي األديب باملدينة املنورة، )٧٤، ٧٣(العددان 
نـادي جـدة ، )٩(العـدد ، جملة عبقر. القصيبي والشعراء، عيل املالكي §

 ).١٤٣١(، السعودية، األديب
العـدد ، جملـة جـذور، االستهالل وأثره يف بناء الـنص، ماجد اجلعافرة §

 ).١٤٢٦(، السعودية، نادي جدة األديب، )١٩(
 

 :موقع أدب املوسوعة العاملية للشعر العريب §
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