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ملّخ�ُص البحث

حْيِم محِن الرَّ بِْسِم اهللِ الرَّ
القاسِم  أيب  املرسلنَي  سيِّد  عىل  والّسالُم  والّصالُة  العاملنَي،  ربِّ  هللِ  احلمُد 

حمّمد، وعىل آله وصحبه امليامنَي املنتجبنَي.
كرس  عىل  عملْت  التي  احلداثة،  بعد  ما  اشتغاالت  إحدى  الّثنائّية  هذه  ُتعدُّ 
مرتكزات  ِمْن  وهي  األسيجة،  وحّطمت  احلدود،  ومّزقْت  واملركزّي،  املألوف 
النّقد الّثقايّف، اّلذي ُيعدُّ ابنًا باّرًا لنقد ما بعد احلداثة، حّتى أصبح املركز واهلامش 
بحثنا يف  إذا  اآلخر، حّتى  وُتلغي  األّول وهتّمش  س  ُتكرِّ ثنائّيًة ضّدّيًة  الِن  يشكِّ
عالقة  بينهام  تكّونت  شيئني  بني  جتمع  الّثنائّية  هذه  أنَّ  نجد  دراستنا،  موضوع 
ضّدّية تنافرّية شبيهة بالرّصاع األزيّل بني الّذات واآلخر. فثنائّية املركز واهلامش 
جماالت،  عّدة  يف  عملها  ميدان  دخَل  إْذ  للجدل؛  بروزًا  الّثنائّيات  أكثر  مْن 
إْذ  ذلك؛  وغري  واألدبّية،  واالجتامعّية  الّسياسّية  فمنها  اشتغاالهتا،  وتشّعبْت 
واحٍد،  إطاٍر  يف  املجاالت  هذه  مجع  عىل  قدرهتا  يف  تكمن  احلقيقّية  قيمتها  إنَّ 
وتكييف عنارصها كاّفة، فكّلام تطّرقنا إىل جماٍل ما ِمْن هذه املجاالت تداخلْت 
معه املجاالت األَُخر بشكٍل أو بآخر، فيصعُب الفصُل بينهام، فلْم يعْد هامشًا يف 
ّية  ّيًة ال تقلُّ عْن أمهِّ نظرّيات ما بعد احلداثة، بل صّعدْت ِمن دوره، وأعطْته أمهِّ
راسات الّسابقة،  املركز، بل فّضلته عىل املركز؛ بوصفه مهّمشًا، وملْ ترّكز عليه الدِّ
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نقِد ما  ِمْن كلِّ هاميشٍّ ودوينٍّ يف  النّظرّيات بمجموعها، وهذا األمر جعَل  وال 
ق الوئام، وتسوده العدالة، وختتفي الّطبقة املهّمشة.  بعد احلداثة يتمنّى أْن حيقِّ

يف  ّيته  وأمهِّ واهلامش،  املركز  مفهوِم  عْن  نظريٍّ  متهيٍد  مْن  البحُث  تأّلف 
)املركز(،  الّسلطة  نسِق  عْن  األّوُل  املبحُث  وجاَء  احلديثة،  النّقدّية  الّدراسات 
لتشتغَل  املركز واهلامش،  الّسلطة والّشاعر، وجتاذبات  أو  والّشعب )اهلامش(، 
ثنائّية املركز واهلامش يف هذا املبحث عىل وفق نسٍق سلطويٍّ )نخبوّي(، وآخر 
مهّمش، ما دعا الّسّياب إىل تصوير هذه القضّية؛ ليشّكل منها رصاعًا بني ركنني، 
الّسّيايّب  اهلامش  نجُد  املبحث  هذا  هناية  ويف  مهّمش،  واآلخر   ، مركزيٌّ األّول 
ّياب جُتاه اهلامش كانْت نظرًة  متنّوعًا ومتعّددًا بتعّدد األفكار والّرؤى، فنظرُة السَّ
تُعْد قادرًة - يف أكثر مْن موضٍع- عىل تغيري هامشها لتقلب املراكز  سوداوّيًة ملْ 
أحياٍن  يف  هذا  جُتاهها،  الّسوداوّية  النّظرة  تغيري  األقّل،  عىل  أو  مكانتها،  وحتتّل 

كثريٍة. واملبحث الثاين، حتّدث عن النّسِق املكايّن بني املركز واهلامش: 
أ- املكان املركزّي وجدل الّريف واملدينة.

ب- هتميش املركز الوطن وتطبيقاته.
واملبحُث الّثالّث، الّرجل/املركز - املرأة / اهلامش، فثنائّية الّرجل واملرأة يف 
ّياب يف هذا املبحث من القضايا املهّمة؛ بوصفه يعيش يف جمتمٍع ذكوريٍّ  شعر السَّ
بقَي اخلطاُب مكّرسًا عّدة قرون عىل  لذلك  ُينصف مكانتها؛  املرأة، وملْ  ش  ُيمِّ
ّياب جيُد  الّرجل، حّتى حتّولْت املرأة إىل ِسلعة ُتباع وُتشرتى، فاملتأّمل يف شعر السَّ
ّية اجلسدّية الّصارخة فقط، فاملرأة )املومس(،  يف بعٍض ِمْن أشعاره مالحمَها احِلسِّ
حّتى  )املركز(،  اآلخر  عند  مستساغٍة  غري  منبوذًة  أصبحْت  الّسّياب  ساّمها  كام 
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وهذا  فقرية(،  امرأة  ألهّنا  للّزواج؛  يبغوهنا  )مل  هبا  الّزواج  مرغوٍب  غرُي  أصبَح 
وأزاح  املرأة،  هبا  تتمّتع  التي  اجلاملّية  فة  الصِّ عنها  أبَعد  عليها  وقع  الذي  الفقر 
بيد  أو وسيلة  آلة،  املرأة  لذلَك أصبحْت  مكانتها االجتامعّية، وسلب سلطَتها؛ 
الّذكورّية،  الّسطلة  مركزّية  مدى  وتنكشف  خالهلا،  ِمْن  أهدافه  حُيّقق  املركز، 
بل أصبَح عنده  اهلامش،  نداَء  املركزّية صاّمء، ال تسمُع  الّسلطة  حّتى أصبحْت 
اجلسد هو أعىل كّل يشٍء، فضاًل عْن أّن سلطتها ضعيفة، ملْ تستطْع مقاومة املركز 
دًا  مسدَّ هذا  عملنا  جيعَل  أْن  سبحاَنه  اهللِ  ِمَن  نرجو  وختامًا،  عليه.  واالستعالء 
خدمًة ألهل بيت النّبّوة، وأْن جيعلنا ِمْن أتباعهم ومواليهم إىل يوِم نلقاه، وآخر 
دعوانا أِن احلمُد هللِ ربِّ العاملنَي، والّصالُة والّسالُم عىل رسولِِه األمنِي، واألئّمة 

اهلداة املهدّينَي، وسّلم تسلياًم كثريًا.



جمّلة ف�صلّية حمكَّمةتراُث الب�صرة 222

ياب ُثنائّيُة املركِز والهام�ِش يف �ِسعِر ال�سَّ

ّول
الأ

�شُّ 
خلا

دد ا
الع

ABSTRACT

This dualism is one of the preoccupations of post-

modernism. Such tendency tends to break what is familiar 

and central, dismantle frontiers and destroy fences. Such a 

duality combines two things with opposite and discordant 

relationships, similar to the eternal conflict between the 

self and the other. However, the center and margin duality 

turned to be one of the most controversial matters. It has 

infiltrated into various domains: political, social, literary 

and so on. 

The present research paper contains an introduction on 

the concept of the center and the margin and its importance 

in the modern literary criticism studies. The First Part is 

on the pattern of authority (the center) and people (the 

margin), or the authority and the people, together with 

the interattraction between the center and the margin. In 
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As-Sayyab's poetry, this has been portrayed as a conflict 

between two basic elements. As-Sayyab's margin, it is 

noticed, is varied and multiple due to the diversity of ideas 

and visions. The Second Part tackles the spatial pattern 

between the center and the margin: (a) The central place 

and city/village controversy; (b) the marginalization of 

the center (the homeland and its applications). The Third 

Section includes the Man/the Center -- the Woman/the 

Margin. Man - Woman duality is an important matter in 

As-Sayyab's poetry. Living in a male-oriented community 

that marginalizes woman, he felt that the woman turned, 

for long, to a mere commodity that is bought and sold. 

In some of his poetry, one can feel this: her stark sensual 

body features only! The woman (a prostitute), so named by 

As-Sayyab, has become outcast and unacceptable to the 

other (the Center). She has thus become a mere tool or a 

means controlled by the Center that tends to implement 

its goals through her.
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التمهيد 

 مفهومُ املركزِ والهام�ص

ُتعدُّ ثنائيَّة املركز واهلامش من أكثر الثنائيَّات بروزًا للجدل؛ إذ دخل ميدان 
ياسيَّة،  ة جماالت، وتشّعبت اشتغاالهتا تشّعبًا ال حرصله، فمنها: السِّ عملها عدَّ
واالجتامعّية، واألدبّية، وغري ذلك، ولعلَّ الباحث املدقِّق يف جماالت اشتغاالهتا 
إطار واحد، وتكييف  املجاالت يف  تلك جيدها تكمن يف قدرهتا عىل مجع هذه 
عنارصها كاّفة يف بؤرة واحدة، فام إْن تطّرقنا إىل جماٍل ما من هذه املجاالت إاّل 

وتداخلت معه املجاالت األُخر بشكل أو بآخر، فيصعب الفصل بينهام )1(.
وُتعّد هذه الثنائيَّة اجلدلّية إحدى اشتغاالت ما بعد احلداثة التي عملت عىل 
كرس املألوف واملركزّي، ومّزقت احلدود وحّطمت األسيجة، وهي من مرتكزات 
النقد الثقايّف، الذي ُيعدَّ ابنًا باّرًا لنقد ما بعد احلداثة، حّتى أصبح املركز واهلامش 
بحثنا يف  إذا  وتلغيه، حّتى  اآلخر  األّول وهتّمش  س  تكرِّ ّية  ثنائّية ضدِّ الن  يشكِّ
بينهام عالقة  الثنائّية جتمع بني شيئني تكّونت  موضوع دراستنا، سنجد أنَّ هذه 

اع األزيّل بني الذات واآلخر)2(. ضّدّية تنافرّية شبيهة بالرصِّ
فلم يعد هامشًا يف نظرّيات ما بعد احلداثة، بل صّعدت من دوره، وأعطته 
مهّمشًا، ومل  بوصفه  املركز  فّضلته عىل  بل  املركز،  ّية عن  أمهِّ تقلُّ  بالغة ال  ّية  أمهِّ
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راسات السابقة وال النظرّيات بمجموعها، وهذا األمر جعل من  ترّكز عليه الدِّ
ق الوئام، وتسوده العدالة،  كّل هاميّش ودويّن يف نقد ما بعد احلداثة يتمنّى أْن حيقِّ
الفوارق من غري  وتلتقي  واهلامش،  املركز  اهلرمّية، حّتى خيتلط  الطبقة  وختتفي 

انحياز أو غاية )3(.
لتجعل  جاهدة  عملت  احلداثة  بعد  ما  نظرّيات  أفرزهتا  التي  الثنائّية  وهذه 
مراكز  منها  لتجعل  مهّمشة،  كانت  أْن  بعد  حقوقها،  مستلبة  وأقلِّّيات  شعوبًا 
عىل  هلا  ومنظورًا  مسيطرة  كانت  مراكز  مقابل  اخلاّص،  وكياهنا  استقاللّيتها  هلا 
ا األصل، ويف ضوء ذلك »فإنَّ منظور املركز واهلامش باعتباره من األنساق  أهنَّ
فيه  تسود  مركز  متعارضني:  ًا يف مستويني  م خطابًا شعريَّ يقدِّ أْن  يمكن  الثقافّية 
الطرف  يف  يقع  وهامش  وسياسة...،  ثقافة  من  يمثِّلها  وما  ة  القويَّ املؤّسسات 
ومتَّهم  دونيَّة،  بنمطيَّة  مغلوب  املؤّسسات  فيه  تسود  لنموذج  وينتمي  النقيض، 
أصبحت  هنا،  ومن  املركز«)4(.  ثقافة  صاغتها  التي  رات  املربِّ بشتى  انتامئه  يف 
االستعارّية،  باألبعاد  حمّملة  وثقافّية  مكانّية  بنية  ل  تشكِّ باهلامش  املركز  عالقة 
ال  داللّية  وشفرات  معاٍن  يثري  ثقافّيًا  كيانًا  ن  يكوِّ بينهام  التعارض  أصبح  حّتى 
ومنفتحة  نسقّيةممتّدة  بنية  خطاهبا  كّون  إذ  )5(؛  والتأويالت  التعبريات  من  هنائّية 
ليست   - دراستنا  حمور   - الثنائّية  وهذه  املتعّددة،  واملعاين  التأويالت  عىل 
دة،  قديمة، بل وجدت »يف سبعينات القرن املايض داخل نظرّية األنظمة املتعدِّ
وسوسيولوجيا احلقل األديّب، )فـ( العالقة بني املركز واملحيط هي عالقة الغالب 
ل نظامًا  باملغلوب: أدب ُينعت بأنَّه من املحيط يتميَّز بتبعّيته للمركز، وبأّنه يشكِّ
أنواع  َعرب  وتتجىّل  زمنّية،  هي  واملحيط  املركز  بني  واملسافة  ُحظوة،  أقّل  أدنى 
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العجز عن املجاراة«)6(.
وثنائيَّة املركز واهلامش مّتسعة، مل تعد تقترص عىل األدب فقط، بل اّتسعت 
واالجتامعّي،  يايّس،  السِّ فمنها:  جماالهتا،  اختالف  عىل  احلياة  جوانب  لتشمل 
لتعريف كلٍّ من طريف  دفعنا  التعّدد  واالقتصادّي، واألديّب، وغري ذلك. وهذا 
هذه الثنائّية لنحّد من نطاق هذه الدائرة املّتسعة. ومن هنا، ال بدَّ ِمن أْن نتوّقف 

لنقوم بتعريف أركان هذه الثنائّية؛ لننري مفهوم هذين الركنني.

اأّواًل: مفهوم املركز 

واملؤّسس  هن  الذِّ يف  والراسخ  العمق  يف  القاّر  األدب  املركز   مفهوم  ُيعدُّ 
»احلضور  ه  عدِّ عن  فضاًل  حدودها،  وكرس  جتاوزها  عب  الصَّ من  مكانة  لنفسه 
، ومركز استقطاب لكلِّ املوروثات الشكلّية واملضمونّية املتعالية  التارخيّي للدالِّ
أي  الرئيس،  املركز  حيتلُّ  الذي  وهو  املايض«)7(،  بالزمن  واملندغمة  املتمأسسة 
النخبوّي، الذي ال يعطي جماالً للهامش ألْن يشاركه يف القرارات، وغري ذلك، 
أي: هو أدب حمتفًى به دائاًم يكّون ُأنموذجًا رائقًا؛ لذلك »حيظى بالرعاية السامية، 
ة، وإمجاالً هو األدب  فُتقام له املهرجانات واألمايّس، وُيدرج يف املناهج الرتبويَّ

الرسمّي املتداول«)8(. 
املتحّيزة  التوّجهات  تبنّي  عىل  قادرًا  ثقافّيًا  هاجسًا  يشّكل  أصبح  هنا،  ومن 
من غري املساس هبا، حّتى أصبحت مركزّيته قوّية استطاعت أْن ُتعطي لنفسها 
عر، وعىل اختالف توّجهاهتا، ومل ُتعِط الفرصة للهامش  مساحة واسعة من الشِّ

ألْن يسايره يف طروحاته وفّعالّياته.
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ثانياً: مفهوم الهام�ش 

لنفسه  يؤّسس  أْن  يستطع  مل  سلطوّي،والذي  والالَّ املنظور  غري  األدب  هو 
مكانة، بسبب عدم إعطائه دورًا الئقًا إلبرازه ورفع مكانته، فظلَّ مهماًل مهّمشًا 

ة قرون. طول عدَّ
النقدّية  احة  السَّ يف  تداوالً  األكثر  املصطلحات  من  ُيعدُّ  اهلامش  فمصطلح 
والشعبّي،  الثقايّف  باملنتج  والدارسني  النّقاد  اهتامم  إىل  ذلك  ويرجع  املعارصة، 
النقدّية واألدبّية. وهذا االهتامم فتح  راسات  الدِّ وبعيدًا عن  الذي كان معزوالً 
)املركز  بني  التميُّز  هذا  خّلف  الذي  اع،  الرصِّ يف  للبحث  املنّظرين  أمام  املجال 

واهلامش( )9(.
وأخذ مفهوم اهلامش يكتسب دّقة واسعة »يف بواكري القرن العرشين، حّتى 
صارت مفردة اهلاميّش تستخدم لتدلَّ عىل فرد أو مجاعة اجتامعيَّة معزولة، أو ال 
تتواءم مع املجتمع، أو الثقافة املهيمنة، وُينظر إليها باعتبارهاعىل حاّفة املجتمع 
مضامني  عىل  تنطوي  ما  غالبًا  ليَّة  أقِّ مجاعة  إىل  وتنتمي  االجتامعيَّة،  الوحدة  أو 
االستغناء وعدم االنفتاح«)10(؛ ولذا، أصبح املهّمش مظلومًا، ومسلوبة حقوقه 
للتنفيس والبوح عن مشاعره  كاّفة، ومل ُتعد له مكانة ُتذكر، ومل ُيعطوا له جماالً 
له  ُيسمح  ال  مكبوتة  أحاسيسه  جعلوا  أي:  دواخله،  يف  خيتلج  وما  وعواطفه 
البوح هبا؛ خلطورة ظهوره وفكره النرّي يف احلياة بمجاالهتا كاّفة، وهذا ُيعدُّ عماًل 
مقصودًا من املركز املتنّفذ يف هذه املجاالت كّلها، الذي هو عىل علم وثيق هبا، 
ويف ضوء ذلك أصبح اهلامش هو »الدواّل املسكوت عنها، والتي حتيط باملركز، 
والقلقة يف حضورها التأويّل، واملؤّسسة عىل وفق اعتبارات اللَّحظة الراهنة عىل 
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منبوذًا حّتى عّده بعض  اهلامش ظلَّ  أّن  إاّل  الشكّل واملضمويّن«)11(،  املستويني 
الباحثني أّنه »كّل أدب ال يعرتف بالقوالب اجلاهزة التي يفرضها لويب الثقافة يف 
التي تفرض  الراهنة  املواضيع واإلشكالّيات  بالدنا، سواء عىل مستوى معاجلة 
نفسها عىل املبدع، أو عىل مستوى تقنيات الكتابة اإلبداعيَّة ذاهتا، فيخرج املبدع 
عن األعراف والتقاليد الّسائدة يف الكتابة«)12(. فاهلامش ما إْن ظهر االهتامم به 
س لنفسه مركزّية، ويستغل ذلك االهتامم، لُينتج يف النهاية قاعدة  حّتى راح يؤسِّ
فلسفة  النِّهاية  يف  لُتنتج  معه  وتتنافس  دوره،  من  وتقلِّل  املركز،  تتغّيا  مركزّية 
ة به، وهذا األمر ما إن ظهر حّتى أرسع املبدعون يفّتشون يف األدب ليعثروا  خاصَّ
ّية عن املركز، بل يف أحيان قليلة  عىل هوامش كثرية مهملة، فوجودها ال يقلُّ أمهِّ

تتجاوزه.
بناًء عىل عالقته  يتحّدد وجوده  أّنه  اهلامش  نلحظه عىل  ما  ويف ضوء ذلك، 
د بناء عىل داخل ما؛ ألّن اهلامش يظهر يف مفاهيم الداخل،  باملركز، فاخلارج يتحدَّ
ومن ثّم فالفقراء واملقصّيون اجتامعّيًا أو سياسّيًا يتحّدد موقعهم يف املجتمع الذي 
وهذا   .)13( باملركز  عالقتهم  بحسب  ويتموقعون  تلك،  أو  فة  الصِّ هذه  ُيعطيهم 
األمر جعل من تصّورات مفهوم اهلامش تقوم عىل عالقات تتحّكم هبا عالقات 

اجتامعّية وسياسّية متعّددة.
بارزًا يف نقد ما بعد احلداثة؛ إذ أخذ حّيزًا  وقد أصبح اهلامش يمتلك دورًا 
ّية بالغة، وليزيدوا من مكانته بوصفه ركنًا  واسعًا يف اشتغاالهتم، لُيعطوا له أمهِّ
األضواء  عليه  وُسّلطت  النقد  هذا  ظهر  عندما  ولكن  بعد،  النور  يَر  مل  مهماًل 
نفسها  واملركزّية  املراكز  »إلغاء  عىل  عمل  احلداثة  بعد  ما  فنقد  مكانته.  ازدات 
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دفاعًا عن التشّتت والفوىض والتشّعب، واملصاحلة بني املتخّيل والواقع، وإعادة 
ريورة، وإحالل االختالف حمّل اهلوّية، والسطوح والثنيات  إدماج الوهم يف الصَّ
فثنائّية  الذكورة، واملهّمش حمّل املركز....« )14(،  مكان األعامق، واخلنثوي حمّل 
املركز واهلامش قلبت املفاهيم، وغرّيت النظرات املتعارف عليها، ومل يعد هناك 
مهّمش مل يَر النور، أو مركز متعاٍل، بل أصبحت اهلوامش واملراكز متالطمة فيام 
ُيريد أْن حيطَّ من شأن اآلخر، وهذه هي فلسفة ما بعد احلداثة  بينها، كّل ركن 

املقصودة عىل تغيري املعامل الرئيسة للعامل.
فهذه الثنائّية التي أتى هبا فكر ما بعد احلداثة أعتقد أنَّ مغزاها الرئيس سيايسٌّ 
ُيراد منها أْن تشّع الفوىض بني البلدان، وختتفي املراكز، وال يعد هناك يشء اسمه 
مركزّية،  نخبوّي، وليجعلوا من البلدان تعيش حالة من الفوىض والتفّكك والالَّ
فبظهور هذه الثنائّية اختفت النظرة القديمة، ومل تعد هناك مراكز ينظر إليها عىل 
أهّنا مقّدسة ال يمكن املساس هبا، بل جعلت من اهلامش هو األصل الذي ُيعّد 
هنا أصبحت  راسات، ومن  الدِّ نصيبه من  يأخذ  مل  الذي  الراقي  األدب  بمنزلة 
العملّية عكسّية متخّطية للمألوف والّسائد واملتعارف عليه، لتنتج يف النهاية بؤرة 
د هذه النتيجة  نّصّية تنافس املألوف، وتتجاوز مكانته، وُتلغي دوره. ولعلَّ ما يؤكِّ
نظرّيات  عليها  قامت  التي  الفلسفّية  اجلذور  يف  البحث  هو  إليها  توّصلنا  التي 
ورضب  مقّدس،  هو  ما  كّل  وإلغاء  منها،  التقليل  حتاول  التي  احلداثة،  بعد  ما 
املركزّيات واألساسّيات التي تقوم عليها تلك الثوابت القاّرة يف تلك األنظمة 

واملجتمعات.
املسيطرة عىل  النُّخبة  أو  لطة  السُّ يقع خارج  اهلامش هو كلُّ يشء  ُيعدُّ  ولذا 



جمّلة ف�صلّية حمكَّمةتراُث الب�صرة 230

ياب ُثنائّيُة املركِز والهام�ِش يف �ِسعِر ال�سَّ

ّول
الأ

�شُّ 
خلا

دد ا
الع

ياب وجدنا هذه  مقاليد احلكم يف جوانبها كاّفة. ومن خالل استطالعنا لشعر السَّ
الثنائّية بكثرة بالغة يف شعره، والسّيام اهلامش، فتارة جيعل من نفسه مهّمشًا، ويف 
عب هامشًا وهو من ضمنهم، وهذا ما سنقوم باستنباطه  بعض األحيان جيعل الشَّ

يميائّية املرتّشحة عن شعره. عند حتليلنا لألبعاد الداللّية والسِّ

عب  لطة والهام�ش / ال�صَّ املبحث االأّول/ جتاذبات املركز / ال�صُّ

ثنائّية املركز واهلامش يف هذا املبحث َوفق نسق سلطوّي )نخبوّي(  تشتغل 
بني  رصاعًا  منها  مشّكاًل  القضّية  هذه  لتصوير  ياب  السَّ دعا  ما  مهّمش،  وآخر 

ركنني؛ األّول مركزي، واآلخر مهّمش، وهذا ما يتجىّل يف قوله )15(:
يف كلِّ قطرٍة من املطر 

هْر  محراُء أو صفراُء من أجنَّة الزَّ
وكّل دمعٍة من اجلياع والغزاة 

وكّل قطرة تراَق من دم العبيْد 
فهي ابتساٌم يف انتظاِر مبسٍم جديد 

دت عىل فم الوليْد أو ُحلمٌة تورَّ
يف عامل الغِد الفتّي واهِب احلياة !

وهيطُل املطْر
لطات الظاملة، وواقع  فهنا تتجىّل ثنائّية املركز واهلامش بصورة بارزة بني السُّ
ياب يرسم صورة مستقبلّية ثورّية أراد من خالهلا أْن يرفع  الشعب املرتّدي، فالسَّ
املركز، وليزلزلوا  بتسقيط  ليقوموا  عب، ومن هتميشهم  اهلامش/الشَّ من سلطة 



نة الّثالثة - املجلَّد الّثالث - العدد العا�شر ل 2019مال�شَّ ربيع الآِخر 1441هـ - كانون الأوَّ 231

د. مهدي عبد الأمري مفنت  -  د. را�سم اأحمد عبيِّ�س اجلريَّاوّي

ّول
الأ

�سُّ 
خلا

دد ا
الع

مركز  هو  املهّمش  الواقع  هذا  مرير،  واقع  من  مجيلة  صورًا  يرسم  فهو  مكانته، 
الذي  الغد  وعامل  اجلامل،  نحو  الواقع  ك  حترِّ واالستعارات  فالتشبيهات  الغد، 
ماء وتستعبد اجلياع، فضاًل  سيهطل باملطر ويزعزع املراكز الظاملة التي تريق الدِّ
عن ذلك، فبنية النّص بمجموع سطورها تريد أْن هتزَّ من واقع املركز، وختلخل 
ياب، الذي هو أحد املهّمشني،  عرشه، وتقّلل من سطوته اجلّبارة عىل لسان السَّ
ومل يتوّقف هذا األمر عند زلزلة الواقع املركزّي، بل عمد إىل تغيريه عىل أيدي 
ياب  لطة املهّمشة، لتحتلَّ مكانه، وتسلب إرادته، وهذا ما حصل يف نّص السَّ السُّ
الثورة  أّن  من  متامًا  واثق  ياب  السَّ أّن  أي  املطر(،  )ويطل  بقوله:  آنفًا،  املذكر 
سلطة  ليكرس  اهلامش  عزيمة  من  والشّد  التحريض  عىل  قام  وهلذا  ستحدث، 

املركز املدّمرة.
فالشاعر عمد إىل رفع مكانة اهلامش املقصّية، وبعث يف نفسه شعورًا بالتفاؤل؛ 
يايّب وتفاؤله بالثورة  غم من هذا التحريض السَّ ألنَّه من أنصار اهلامش، وعىل الرُّ
ر  أْن حيرِّ نراه يف قصيدة ُأخرى مل يستطع  التي ستحدث وحدثت فعاًل، ولكنّنا 

لطات الظاملة؛ إذ يقول )16(: اهلامش، بل إنَّه بقي قابعًا حتت ظلِّ السُّ
سوف أميض..كم جئت، واحستاه !
مء  سوف أميض،.. وما زال حتت السَّ

ماء، ون يستنزفون الدِّ مستبدُّ
سوف أميض، وتبقى عيون الطُّغاة

تستمدُّ الربيق
من جدى كلِّ بيٍت حريق
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والتمع احلراب
حاري، ومن أعني اجلائعني يف الصَّ

اعر يف حالة استسالم تاّم للفضاء التحتّي واهلامش،  يف النّص تنبثق ذاتّية الشَّ
ما  هامشّيتها  عن  تعلو  أْن  تستطع  مل  مهّمشة  ذاته  من  جاعاًل  أي:  نفسه،  نابذًا 
يايّب يوحي  السَّ النصَّ  فإّن  اهلرم، وهبذا،  باملركز عىل رأس  املتمّثلون  الطُّغاة  دام 
اعر ألْن خيلق فجوة عميقة  رة مقابل املركز، ما دعا الشَّ هبامشّية الّشاعر غري املتحرِّ
املتمّثلة  اعرة  الشَّ غم من كلِّ سلبّياهتا، والذات  بالرُّ املتمثِّلة باملركز،  لطة  السُّ بني 
قة ال تقوى  اعر يعيش حياة ممزَّ باهلامش، بالرغم من كلِّ إجيابّياهتا، ما جعل الشَّ
عىل جماهبة املركز، ولذلك يقول: )سوف أميض(؛ ألّنه يعيش وسط بؤرة هالمّية 
لطات التي متتلك ذواتًا  ية فيها السُّ ّيات، ومتقوِّ منعدمة األمان، وخمتفية فيها احلرِّ

إنسانّية عديمة اإلحساس.
ولكنَّ الّشاعر بقي يتأملَّ من هامشّيته؛ لذا نجده يقول: )واحرستاه(؛ ألّنه ال 
يقوى عىل مواجهة املركز، وهذا ما جعل منه يعيش حياة قاهرة مستلبة احلقوق 
)واحرستاه،  وصوره  اعر  الشَّ ألفاظ  أصبحت  هنا،  ومن  ّيات.  للحرِّ وفاقدة 
وتكرار: سوف أميض، بيت حريق، يف الصحاري، أعني اجلائعني( هي يف الواقع 
ُيلقي إحساسه من خالهلا يف األذهان،  أْن  ياب إىل  صور وعالقات، يدف السَّ
ذلك اإلحساس الذي يكشف عن فقدان احلياة مع بقاء وجود طغاة )مستبّدون(، 
يريقون دماء البؤساء واجلائعني، من أمثال طبقته االجتامعّية التي دومًا ما تكون 
ياب حمتفظًا  لطوّي يف شعر السَّ حتت رمحتهم)17(. وهذا األمر جعل من املركز السُّ
بمكانته املفروضة وفّعالّيته املناهضة لسلطة اهلامش واملنفصلة عن سلطة املركز، 



نة الّثالثة - املجلَّد الّثالث - العدد العا�شر ل 2019مال�شَّ ربيع الآِخر 1441هـ - كانون الأوَّ 233

د. مهدي عبد الأمري مفنت  -  د. را�سم اأحمد عبيِّ�س اجلريَّاوّي

ّول
الأ

�سُّ 
خلا

دد ا
الع

املركز؛ لذا ترك اهلامش  تلَق جتاوبًا من سلطة  حّتى أصبحت سلطة اهلامش ال 
اع املأساوّي للطبقة  اعر ليعربِّ عن الرصَّ يعيش حياة يائسة مريرة، وهذا ما دعا الشَّ
عب الذي ُأدخل يف متاهات حزينة ال تقوى عىل التمّرد عىل  اهلامشّية متمثِّاًل بالشَّ
لبّية  يايّب، وحّتى يف هذه السَّ لطة املركزّية. وهذا ما حصل يف النصِّ السَّ سياسة السُّ
الطغاة  وأّن  سيمضون،  ين  املستبدِّ أنَّ  من  يقني  عىل  ياب  فالسَّ تفاؤل،  يوجد 
ياب رحل رسيعًا، مل يشهد زوال الطغاة.  زائلون، ولكنَّ الذي حدث هو أنَّ السَّ
ك املستضعفني والفقراء ليتحّركوا، ولُيعلوا اهلامش الفقري اجلائع  فهو يريد أّن حيرِّ
ورحيل   ، النصِّ يف  قة  متحقِّ واهلامش  املركز  فثنائّية  املستبد.  الطاغي  املركز  عىل 

ق اهلامش ما يريد. ياب رسيعًا الستمرار اجلدل بينهام، وليحقِّ السَّ
مستعماًل  اهلامش  سلطة  من  ُيعل  أْن  حياول  آخر  مقطع  يف  الّشاعر  ولكن 

لطة املقابلة، قائاًل )18(: ُأسلوبًا حتذيرّيًا ضدَّ السُّ
اُب لصوَصها مســـاِءوعصابٍة مجع الرشَّ ذاَت  اآلثــاِم  خمــدِع  يف 
وأقسمْت للغريِب  تبيُعك  هبـــاِء آلْت  والصَّ واخلّمر،  يــل،  بــاللَّ
أقداِمـهــا يف  بُح  الصُّ يذوب  األعضـــاِء أاّل  مكبـَّـُل  وأنَت  إاّل 
مثلُه جرٍح  كـــلِّ  عن  األشــالِء وتسلَّمْت  دِم  فأْثــرْت من  ذهبــًا 

ياب العالقة اجلدلّية غري املتوازنة بني اهلامش واملركز، ولعّل  د السَّ فهنا جيسِّ
عرّية تزيد اهلامش وضوحًا عندما عمد إىل وصف حال الّشعب العراقّي  أبياته الشِّ
حماطًا ومكبَّاًل باألعداء من داخله وخارجه، أي من املستعمرين الدخالء ومن 
اخلائنني الذين باعوا وطنهم مقابل الذهب، وكلُّ هذا إلرضاء سيِّدهم املستعمر. 
فاملركز يامرس أقدم لعبة جُتاه اهلامش الفقري الضعيف املستضعف، فاملركز يعيش 
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ويثرى عىل حساب اهلامش، املركز يستلم عن جروح اهلامش ذهبًا، فيثرى من 
ة، ففي الوقت الذي يقوى فيه املركز  طريق دماء اهلامش الذي ال حول له وال قوَّ
أكثر وأكثر، نرى أّن اهلامش يضعف أكثر وأكثر. هذه العالقة العكسّية التي أراد 
ياب تصويرها هي ليست رصاعًا بني املركز واهلامش، بل جتارة قذرة يقوم هبا  السَّ
لطات املركزّية ليصنع هلا  رًا السُّ اعر حمذِّ املركز عىل حساب اهلامش؛ ولذا نجد الشَّ
لطة املركزّية تعيش حياة  رادعًا ليحدَّ من ترّصفاته اخلائنة، يف حني صرّي من السُّ
التي  املهّمشة  لطة  السُّ حقوق  وطمس  وتزييف  وتغييب  إقصاء  مقابل  مهيمنة 
لطوّية هبدف إضعافه وهتميشه؛ لذلك أصبح اهلامش متشظِّيًا  متارسه القيادة السُّ
نجد  لذلك  املركزّي،  اآلخر  مواجهة  عىل  قادر  غري  لنفسه  منصاعًا  مكانته  يف 
املركز ُيامرس هيمنته وفرض سلطانه عىل اهلامش من دون خوف أو وجل من 
د، وهذه اللُّعبة املركزّية املوجودة هدفها  أحد، ضمن تشكيل بنيوّي تراتبّي حمدَّ
احلّط من اآلخر املكبوت، الذي ال يستطيع أْن يدفَع األذى عن نفسه؛ ولذلك 
لطة  اعر لتشويه السُّ بقيت مسيطرة بارزة مهيمنة طول عّدة قرون، فالذي دعا الشَّ
أهداف  ختدم  ال  مستبّدة  سلطة  منها  جعل  لذلك  لبّية؛  السَّ صفاهتا  هو  املركزّية 
ياسيَّة، فيتفتَّت كيانه  ومتطّلبات اهلامش، وهذا ما »جيعل الوطن يفقد قيمته السِّ
العنف  متناثرة تستخدم  املجتمع، إىل أجزاء  ة تعمل عىل متاسك  كوحدة مركزيَّ

لطة«)19(. والقتل يف سبيل الوصول إىل السُّ
ياب مّتخذة من دونّية  وتبقى جتاذبات املركز واهلامش متواصلة يف شعر السَّ

اهلامش منطلقًا هلا؛ إذ يقول)20(:
وَنْحُن هنيُم كالُغرباِء مْن داٍر إىل داِر
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لنسأَل عْن هداياها
اها، جياٌع نحُن.. وا أسفاُه !فارغتاِن كفَّ

وقاسيتاِن عيناها،
هِب ! وباردتاِن كالذَّ

سحائُب ُمْرِعداٌت ُمرِبقاٌت دوَن إمطار
قضينا العاَم، بعَد العام، بعد العاِم، نرعاها،

ت كإعصاٍر وريٌح ُتشبُه اإلعصاَر، ال مرَّ
وال هدأْت - نناُم ونستفيُق ونحُن نخشاها 

فَيا أرباَبنا املتطلِّعنَي بغرِي ما رمحة،
ها تنداُح يف العتمة عيوُنكُم األحجاُر نحسُّ

لرتمجنا بال نقمة...
لطة اللَّذين يعيشها اهلامش  عور واإلحساس باليأس واخلوف من السُّ إنَّ الشُّ
، فليس ثّمة حيِّز مكايّن حيويام، فهم هائمني )نحن هنيم كالُغرباء  بارزة يف النصِّ
جر  من داٍر إىل داٍر(، )جياٌع نحُن(، )سحائب دون أمطار(، فهذا اليأس والضَّ
اعر هنا  اعر ويقينه هبيمنة سلطة املركز وقّوة مكانته، فالشَّ نابعان من إحساس الشَّ
حيّس باالستسالم وبخيبة األمل، فاملركز الذي ساعده اهلامش ورعاه عامًا بعد 
عام، وكان ُيرجتى منه أْن يرفَع من قيمة اهلامش، أصبح َوباالً عليهم، فقد كان 
ياب هذه املشاعر َعرب تشبيهاته واستعاراته،  اعر يتأّمل خريًا، وقْد رسم السَّ الشَّ
فهو يقول: )باردتان كالذهب(، )سحائب دون أمطار(، فهذه تعرّب عن تطّلعات 
كان اهلامش ينتظرها من املركز، فهو يريد حتقيق الوعود التي بقيت كالمًا يف اهلواء 
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اعر ليس منفردًا يف ذاته، بل  وحربًا عىل الورق. وهذا التهميش الذي وصفه الشَّ
عب مشاركًا له، بمعنى أّنه أضفى شعورًا مجاعّيًا  ش، أي: الشَّ جعل اآلخر املهمَّ
اعر يف حياته احلزينة؛ ولذا قال: )نحن(، أي: ضمري مجعّي، يدلُّ عىل  مشاركًا للشَّ
اعر معاناة اهلامش بأهّنم  ر الشَّ اجلامعة، وممّا يزيد من حالة اليأس اهلاميّش، يصوِّ
العام  بعد  العام  )قضينا  جدوى  دون  من  لكن  هلم  املركز  رعاية  يرتقَّبون  ظّلوا 
باالستسالم  عور  الشُّ إىل  أّدى  ما  وقهره،  اهلامش  أمل  من  زاد  ما  وهذا  نرعاها(، 
واخلوف من القادم ، يف حني بقَي هاجس اخلوف لدى اهلامش مشتغالً  عىل طول 
اعرة  ات الشَّ ّية انعكست سلبًا عىل الذَّ النّص، وقْد أّدى ذلك إىل خلق بؤرة نصِّ
اعر  عرّية، ومن هنا أصبح اخلوف من املجهول لدى الشَّ طور الشِّ عىل امتداد السُّ
يق  الضِّ ذروة  إىل  يصل  أِلَْن  اعر  الشَّ دفع  ما  األُخر،  املهّمشة  النامذج  مع  يتوافق 
لطة )ترمجنا بال رمحة(، وهذا بمنزلة أيقونة  النفيّس واليأس لريى أّن املركز/ السُّ
داللّية تشري إىل قّوة الّسطوة املركزّية التي يامرسها املركز، فالشاعر من بداية نّصه 
ّية ليعطي  أصبح قلقًا عاجزًا، وبقي سائرًا عىل هذا النهج عىل امتداد بنياته النصِّ
يقف  اعر  الشَّ جعل  األمر  وهذا  املركز،  سلطة  عىل  يقدر  ال  بأّنه  حاسمة  إجابة 

موقفًا شعورّيًا حزينًا مع اهلامش ضّد سلطة واستبداد املركز.
يايّب، من  عر السَّ ور املؤملة لواقع الطبقات املهّمشة ممتّدة يف الشِّ وتبقى هذه الصُّ

ذلك قوله )21(:
يِل أما محلْت إليك الريُح َعرَب سكينِة اللَّ

بكاء حفيدتْيِك من الطوى وحفيدك اجلوعاْن ؟
لقد ُجعنا - ويف صمٍت محلنا اجلوع واحلرمان،
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نا األطفاُل ينتحبوَن من ويٍل  وهيتك رسَّ
أيف الوطن الذي آواك جوٌع ؟ أيُّم أحزان

ق أعني األموات ؟ تؤرِّ
ال ظلٌم وال جوُر

ذات  اعر  الشَّ من  يصرّي  امليتة  ُأّمه  وجه  أّن  جيد  ياب  السَّ أبيات  يف  واملتمّعن 
وجعله  اآلخر،  العامل  هلا  فّضل  لذلك  املهّمش  احليايّت  واقعها  صّور  إذ  قلقة؛ 
بل  ه،  ُأمِّ وآالم  آالمه  تصوير  عىل  يقترص  مل  وهو  املعاش،  الواقع  من  أفضل 
األطفال،  رّسنا،  محلنا،  )جعنا،  ه  نصِّ يف  متمثِّاًل  للجامعة  االنتامئّي  النََّسق  جعل 
ُيريد  اعر  األموات(؛ لذلك جعل ِمن آالم وجراح األطفال مشتملة معًا، والشَّ
األطفال  إنَّ  هلم  ويقول  وحرمانه،  جلوعه  املستسلم  الضعيف  اهلامش  خيفر  أْن 
لون اجلوع والطوى بصمت، وال ُيطالبون  جال الَّذيَن يتحمَّ أكثر شجاعة من الرِّ
وا عن هذا اجلوع، وإْن كانت بطريقتهم وهي  بحقوقهم، فاألطفال هم الذين عربَّ
املركز  بني  اع  فالرصِّ القاتل.  مت  الصَّ هذا  هتكوا  فاألطفال  والنَّحيب،  البكاء 
اعر  الشَّ يؤمل  وممّا  مت.  الصَّ هدوء  د  بدَّ الذي  األطفال  صوت  يف  مَتثَّل  واهلامش 
ويثري اشمئزازه من الواقع َجْعل عامل املوت أكثر عدالً ورمحة من العامل األحيائّي 
لطوّي للهامش،  امللء باهلموم واملعاناة واالستعباد، ما ينمُّ عن عمق النفي السُّ
اعر ونفسّيته؛ ولذلك كان اهلامش رفيقًا وأنيسًا  وهذا ألقى بظالله عىل أفكار الشَّ
اعر. وهذا ما جعل منه صديقًا له غري متخلٍّ عنه مهام كانت الظروف، لذلك  للشَّ
اعر  بب كان »الشَّ شني وفاء ملبدئه الراسخ يف ذهنه، وهلذا السَّ أصبح انتامؤه للمهمَّ
عرّي، وال  الشِّ االبداع  ق  يتحقَّ عر، وال  الشِّ ق  يتحقَّ لطة، فال  السُّ دائاًم هو خارج 



جمّلة ف�صلّية حمكَّمةتراُث الب�صرة 238

ياب ُثنائّيُة املركِز والهام�ِش يف �ِسعِر ال�سَّ

ّول
الأ

�شُّ 
خلا

دد ا
الع

لطة«)22(. ق الفنُّ إاّل خارج السُّ يتحقَّ
يابّية مندجمة مع الّشعب املهّمش أو الطبقة املهّمشة التي ال  وتستمرُّ الروح السَّ

يريد أْن يتخىلَّ عنها، يف قوله)23(:
وتبحُث عنِك أيدينا 

ألنَّ اخلوَف ملُء قلوبِنا، ورياح آذاٍر 
هتزُّ مهودنا، فنخاف، واألصواُت تدعونا

جياٌع نحُن، مرجتفوَن يف الظُّلمة
ونبحُث عن يٍد يف اللَّيل ُتطعمنا، تغطِّينا،

يف  )نحن(  مري  الضَّ مع  املتكلِّمني  )نا(  ضمري  يف  املتمثِّل  اجلامعة  فضمري 
د عالقة نسقّية  الكلامت )أيدينا، قلوبنا، مهودنا، تدعونا، تطعمنا، تغطينا(، جيسِّ
غم من كثرهتا إاّل أهّنا ال متتلك رأيًا، ومل تستطع  للطبقة املهّمشة التي هي عىل الرُّ
القوّية، وأطبق هبا عىل  قبضته  بإحكام  قام  املركز  املركز؛ ألنَّ  أْن حتطَّ من شأن 
ة؛  مت مستمرَّ امة من الصَّ اهلامش يف حماولٍة منه لَِلجم لساهنم، وليجعلهم يف دوَّ
امة  لذلك جعل اخلوف يمأل قلوهبم، وبقي اجلوع والربد الصقًا هبم، فهم يف دوَّ
مت؛ ويف  لطة التي قيَّدهتم وألزمتهم الصَّ ة مغلوبة وحمارصة ِمن َلُدن السُّ مستمرَّ
اعرة مل تستطع أْن تقف بوجه املركز املتسلِّط، وبقيت  ضوء ذلك، نجد األنا الشَّ
جتربة  يتمثَّل  اعر  الشَّ نجد  لذلك  اهلامش؛  ظلِّ  يف  منتفضة  غري  حالة  يف  تعيش 
مع  املتكّلمني  )نا(  عليه  والّدالة  اجلمع،  عىل  الدالِّ  مري  الضَّ خالل  من  اهلامش 
ارتفعت  دائرته،  اّتسعت  الذي  اهلامش  مع موضوع  وتساوقًا  )نحن(،  الضمري 

وقويت دائرة املركز، وازدادت سلطتها.
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عب يف  لطة، واهلامش / الشَّ ة بني املركز / السُّ وتبقى العالقة اجلدليَّة مستمرَّ
قوله)24(:

رصاَصها أطعمْتُه  ر  تضجَّ والبوغــاِءوإذا  باألكفــاِن  َوَكَســْتـُه 
من  تتخّلص  أْن  تستطع  ومل  بالغة،  اهلامش  صورة  تتجىّل  البيت  هذا  ففي 
لطة املركزّية ُتلجم  الوضع املزري الذي وضعته فيه سلطة املركز؛ لذلك نجد السُّ
من سطوة اهلامش بإطعامه املوت والقتل معلية من مركزها بوصفه يمتلك القّوة 
والنفوذ، وال مكان للهامش عنده، وهذا يدّل عىل ثبات املوقف وعدم القدرة 
لطة الطاغية يلجم من سطوة اهلامش،  عىل تغيريه؛ لذلك نجد املركز املتمثِّل بالسُّ
ومل ُيسمح له باملطالبة بحقوقه، وهذا األمر جعل من ثنائّية املركز واهلامش تعيش 
حياة جدلّية واحدة صاعدة، واألُخرى مستلبة سارية يف غياهب النِّسيان، حّتى 
ياب مل يبَق عىل تلك احلال يف نصوصه؛ إذ نجده يف  باتت معاملها خمفيَّة، ولكنَّ السَّ
ل صوتًا عاليًا  غم من هتميشه، بل يشكِّ نصًّ آخر يمثِّل ُأنموذجًا متفائاًل عىل الرُّ

غري حمبٍط؛ إذ يقول)25(:
اء يقرض، غرَي واِن، أنا قد أموت غدًا، فإنَّ الدَّ

حباًل يشدُّ إىل احلياة ُحطاَم جسٍم مثِل داِر
ياُح وسقفها سيُل القطاِر، نخرْت جوانَبها الرِّ

مِل يا إخويت املتناثريَن من اجلنوب إىل الشَّ
هوِل وبنَي عاليِة اجلباِل، بنَي املعابِر والسُّ
أبناء شعبي يف ُقراه ويف مدائنه احلبيبة...

ال تكفروا نِعَم العراِق...
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خري البالد سكنتموها بني خرضاٍء وماِء،
مُس، نوُر اهلل، نغمُرها بصيٍف أو شتاء، الشَّ

ال تبتُغوا عنها ِسواها 
ُينتج خطابًا مضاّدًا خلطاب  فإِّنه  غم من هتميشه،  الرُّ ه، عىل  نصِّ اعر يف  فالشَّ
ش  املهمَّ األُنموذج  تنويره  َعرب  اعر  الشَّ بتأسيسه  قام  ما  وهذا  لطة،  السُّ  / املركز 
داعيًا إّياه إىل عدم ترك العراق َعرب قيامه بإلقاِء صورة رائعة لوصف بلده العراق 
اللَّذين  واملاء  اخلضاء  األرض  لوجود  وذلك  سكنتموها(؛  البالد  )خري  بأّنه 
مس املتمثِّلة بنور اهلل صيفًا وشتاًء،  يبّثان احلياة يف النَّاس، فضاًل عن حالوة الشَّ
ه  نصِّ َعرب  نستنتج  هنا  تبتغوا عنها سواها(، ومن  يقول هلم: ال ترتكوها )ال  ثّم 
ّد  الضِّ عىل  نجده  بل  املركز،  سطوة  من  ذاته  عىل  خيف  مل  اعر  الشَّ أنَّ  عرّي  الشِّ
رًا بالده الرائعة خري تصوير، ومتغنِّيًا  من ذلك منارصًا اهلامش، خادمًا له مصوِّ
ة  ة ملقيًا احلجَّ اعر يمثِّل شخصّية قويَّ بمعاملها وثرواهتا الطبيعّية؛ لذلك نجد الشَّ
اء، وجاءت مناداته  ية التي َأهنكها املرض والدَّ رًا حالته املرتدِّ عىل اهلامش، ومصوِّ
ك من سواعدهم  اهلامش َعرب )يا( النِّداء )يا أخويت املتناثريَن(؛ ليشدَّ العزم، وحيرِّ

َعرب صيغة مجاعيَّة غري مقترصة عىل مكان معنيَّ من البلد. 
جاء  التي  بمبادئه  والتزامه  للهامش،  انتامئه  عن  يعربِّ  هذا  بموقفه  اعر  والشَّ
اعر  وكتب من أجلها، والناصح هلا بوصفه صوت املهّمشني، وهذا األمر قاَد الشَّ
إىل أْن حيّول هامشه مركزًا ليتخّلص بوساطته من هيمنة املركز َعرب قيادته اهلامش 

لطة للشعب املهّمش. هًا خطابه هلم، ليحاول َعرب ذلك نقل السُّ موجِّ
يايّب ممّا يرّسب لديه نمطّية اإلبقاء حتت  ويبقى اهلامش حارضًا يف النصِّ السَّ



نة الّثالثة - املجلَّد الّثالث - العدد العا�شر ل 2019مال�شَّ ربيع الآِخر 1441هـ - كانون الأوَّ 241

د. مهدي عبد الأمري مفنت  -  د. را�سم اأحمد عبيِّ�س اجلريَّاوّي

ّول
الأ

�سُّ 
خلا

دد ا
الع

سلطة املركز؛ إذ يقول )26(:
)رصاص(

صاص ؟ ملن كلُّ هذا الرَّ
ألطفال كورّيَة البائسني،
وعّمل مرسيليا اجلائعني،

وأبناء بغداَد واآلخرين 
إذا ما أراد اخلالص

حديد
  رصاص

     رصاص
        رصاص !

ياب جيده تنبثق منه عّدة أنساٍق مهّمشة   إّن قراءة معّمقة للفضاء النيّصّ عند السَّ
عرّي، فهو مل يقترص عىل أبناء شعبه، بل يتجاوزه ليشمل  ة عىل طول النصِّ الشَّ ممتدَّ
أّنه  أي:  االستفهام،  ألُسلوب  موظِّفًا  ياب  السَّ نجد  لذلك  العامل؛  يش  مهمَّ كلَّ 
يريد جوابًا؛ إْذ مل يعرف ملن كلُّ هذا الرصاص؛ لذا بقي املركز مسيطرًا عىل طول 
، مّتخذًا خطابًا ُيعل من مكانة اهلامش، َعرب استعامله هذا األُسلوب الذي  النصِّ
يتطّلب جوابًا، ولكنّه يف النهاية أعطى جواب ما ابتدأ به، لذلك قال: )إذا ما أراد 
اخلالص، حديد، رصاص، رصاص، رصاص(. وهذا يدلُّ عىل شحنه اهلامش 
لطة املركزّية  د وجهة اهلامش إزاء هذه السُّ ضهم عىل املركز؛ لذا نجده حيدِّ ليحرِّ
اعر يف هناية النصِّ  للتخّلص منها َعرب الثورة الثائرة من اهلامش، حّتى أصبح الشَّ
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متذّمرًا قلقًا من سلطة املركز، ومل ُيطق أفعاهلا، ممّا سار عىل خطاٍب متمركز يف 
د اهلدف احلقيقّي الذي يسري اهلامش من خالله. عرّي ليحدِّ ه الشَّ هناية نصِّ

دًا بتعّدد األفكار  عًا ومتعدِّ يايّب متنوِّ ويف هناية هذا املبحث، نجد اهلامش السَّ
ياب جتاه اهلامش كانت نظرة سوداوّية مل تعد قادرة يف أكثر  والرؤى، فنظرة السَّ
من موضع عىل تغيري هامشها لتقلب املراكز وحتتلَّ مكانتها، أو عىل األقلِّ تغريُّ 
وجدنا  ُأخر،  أحاينَي  يف  ولكن  كثرية.  أحيان  يف  هذا  جُتاهها  وداوّية  السَّ النظرة 
مركزًا  ليصنع  مكانته  تغيري  عىل  قادرًا  ثورّيًا  اهلامش  من  جاعاًل  ثائرًا  ياب  السَّ
أّن  إىل  املوجودة يف األصل، وهنا البّد من اإلشارة  املراكز  ليتناسب مع  لنفسه 
وُأّمته،  بإنسانه  حتلُّ  التي  بالفاجعة  هذا  الكثيف  إحساسه  يعيش  وهو  اعر  الشَّ
ويتفّكر بمآالهتا، ال يقف بتأّمالته عند ختوم األفكار املجّردة واملقوالت املنطقّية 
ينزع  إنَّام  والعقيدة،  الفكر  شعراء  من  الكثري  شأن  شأنه  الذهنّية  يات  والتحدِّ
الته وأفكاره إىل الكشف واملكاشفة، فيقفنا بذلك عىل ما ينتظم الواقع من  يتأمُّ
رضورات وأوضاع ومواقف، وجيدر بنا أْن نعتمد ذلك طاقة يف التغيري، وقّوة 
آفاقها  إىل  العمياء  امليكانيكّية  ريورة، من سياقاهتا  الصَّ بحركة  اخلروج  فعلّية يف 
د  يردِّ ال  إّنه  ياقات،  السِّ هذه  الن  يشكِّ والوعي  اإلرادة  حيث  الواعية  اإلنسانّية 
األفكار واملفاهيم يف ذاهتا ولذاهتا، إّنام يرتمجها أحاسيس متعّينة، وصورًا حاّدة، 
ودالالت قد ال يبلغها املنطق حّجة وحيتويا العقل مقولة، فيبلغ هبا من خالل 
يغ  الصِّ كلُّ  عنها  تقرص  ال  قد  واإلقناع  املخاطبة  يف  ة  القوَّ ِمن  صمت  إىل  ذلك 
هنّية والبالغّية لألفكار واملفاهيم، وهذا إْن دّل عىل يشء إّنام يدلُّ عىل التفاؤل  الذِّ

اعر جتاه اهلوامش املنسّية. ادر من الشَّ الصَّ
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املبحث الثاين: النَّ�َصق املكايّن بني املركز والهام�ش 

يف واملدينة أ-املكان املركزّي وجدل الرِّ
ب-هتميش املركز الوطن

يف  قوّيًا  حضوره  كان  لذا  ياب؛  السَّ شعر  يف  مرموقة  مكانة  املكاينَّ  للنَّسق 
الفرق  إذ  بشكل الفت؛  اع  الرصِّ تتجلَّيان وراء خلفيَّة  واملدينة  »فالقرية  شعره، 
غم  الرُّ عىل  والنفاق،  والغدر  باخليانة  ث  امللوَّ اخب  الصَّ املدينة  عامَل  بني  شاسع 
ا حتتوي عىل املرافق واملراكز الثقافيَّة يف مقابل القرية القابعة عىل هامش  من أهنَّ
د َعرب  احلضارة والتطّور، فهي بدائّية ونائية«)27(. فمركزّية املكان وهامشّيته تتحدَّ
اعرة للنصِّ من خالل املعطى البنائّي الذي يقوم عليه بناء النّص؛ إذ  النظرة الشَّ

عرّية )28(: يقول يف أحد نصوصه الشِّ
ونحُن يف بغداد ؟ من طنٍي

يعجنه اخلّزاُف متثاالً،
دنيا كأحالِم املجانني 

ونحُن ألواٌن عىل جلـَّها املرتجِّ أشالًء وأوصاال
، تتجىّل هامشّية املكان واضحة متمثِّلة يف )بغداد(، حيث كان  ففي هذا النصِّ
ّية، وممّا يدلُّ عىل  اعر والشعب يعيشون حياة هامشّية مسلوبة اإلرادة واحلرِّ الشَّ
داللة  وهذه  )نحن(،  اجلمعّي  الضمري  استعامله  عب  الشَّ  / اهلامش  يف  اندماجه 
الفجوة  تربز  هنا  ومن  املهّمشة،  باجلامعة  امللتصقة  العالقة  عمق  جتّسد  رصحية 
ال  شة  مهمَّ أصبحت  الّشاعر  نظر  يف  )فبغداد(  واملركز،  اهلامش  بني  العميقة 
م أشالء  بأهنَّ عب -وهو من ضمنهم-  الشَّ فيها؛ لذلك وصف  العيش  يستطيع 
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والقتل  والظلم  للقسوة  موقع  إىل  ل  يتحوَّ املكان  جعل  األمر  وهذا  وأوصاالً. 
الّشاعر  استعامل  إنَّ  منه.  ر  يتحرَّ أْن  وأراد  الشاعر،  يستسغه  مل  لذلك  مار،  والدَّ
للفظة )الطِّني( توحي باالبتذال واالستسالم للمركز )اخلّزاف( الذي يتحّكم به 
كون  ويصنع منه ما يشاء، ولعّل داللة )التمثال( تعطي -أيضًا- إشارة إىل السُّ
أردف  ثّم  )الّشعب(  شة  املهمَّ الطبقة  حالة  هي  التي  احلركة،  وعدم  مت  والصَّ
ورة بصورة ُأخرى، وهي قوله: )دنيا كأحالم املجانني(، التي  اعر هذه الصُّ الشَّ
بلسانه،  عنهم  ث  يتحدَّ ومن  اعر،  الشَّ فيه  القابع  والعذاب  املرار  بحجم  تيش 
ذاته وأحالمه؛  ق  أْن حيقِّ فاملجنون ال يعي وال يعرتض عىل يشء، وال يستطيع 

ألّنه َفَقَد جوهرته الثمينة وهي العقل.
التهميش واإلقصاء الذي  اعر يف نصٍّ آخر تربز جلّية َعرب  ولكْن مرارَة الشَّ

يعيشه؛ إذ يقول)29(:
واحستاُه.. فلْن أعوَد إىل الِعراق !

             وهل يعوُد
َخُر النقوُد ؟ َمن كان ُتْعوُزُه النقوُد؟ وكيف ُتدَّ

وأنَت تأكُل إذ جتوُع ؟ وأنَت ُتنفُق ما جيوُد 
به الكراُم، عىل الطَّعاِم ؟

            ألبكنيَّ عىل الِعراِق
موع  فم لديك سوى الدُّ

ياح وللقلوع ! وسوى انتظاِرك، دوَن جدوى ، للرِّ
إىل  العودة  يستطيع  ال  شًا  مهمَّ بقي  فقد  العراق  وطنه  عىل  يتحرسَّ  اعر  فالشَّ
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)وهل  وهو  عودته،  عدم  يف  بب  السَّ يعطي  لذا  معدمة؛  حياة  يعيش  ألنَّه  بلده؛ 
النقود(،  خر  ُتدَّ )وكيف  ًا:  متحرسِّ ويتساءل  النقود(،  ُتعِوزه  كان  َمن  يعوُد 
ة  اعر ما جتود به الكراُم عليه من أموال عىل الطَّعام لشدَّ بب هو إنفاق الشَّ والسَّ
فقره، فبنيات النصِّ ُتوحي بأنَّ حيِّز املكان الذي يعيشه هامشّيًا؛ لذا نجده حينُّ 
يزداد  وظلَّ  إليه،  العودة  يستطع  مل  ولكنّه  )العراق(؛  وهو  )املركز(،  املكان  إىل 
مستسلاًم  للمركز  خاضعًا  اهلامش  جعل  األمر  وهذا  يًا،  وحتدِّ إرصارًا  ويقلُّ  أملًا 
خاضعًا  اهلامش  امة  دوَّ يف  يعيش  اعر  الشَّ جعل  املادِّي  العوز  وهذا  لسلطته، 
موع )فام لديك سوى  الدُّ له ومالذًا سوى  ومستسلاًم هلا؛ لذلك مل جيد خالصًا 

موع(، واالنتظار من دون جدوى لوسيلة ختلِّصه من عذابه وأمله. الدُّ
دونّية  مقابل  أحدامها  علوِّ  َعرب  سائرة  واملركز  اهلامش  جتاذبات  وتبقى 

شة؛ إذ يقول)30(: اعر حيسُّ بغربة ذاتيَّة مكانيَّة مهمَّ األُخرى؛ لذلك نجد الشَّ
ألينِّ غريْب 

ألّن العراَق احلبيب
بعيٌد، وأيّن هنا يف اشتياْق

إليِه، إليها... أُنادي: عراق
فريجُع يل ِمن ندائي نجيب

دى  ر عنه الصَّ تفجَّ
أحسُّ بأينِّ َعربُت املدى

إىل عاملٍ ِمن رًدى ال جُييب 
ندائي،
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بلد  يف  يعيش  وهو  الداخلّية،  معاناته  عن  يكشف  النصِّ  هذا  يف  فالّشاعر 
غم من احلياة اجلميلة واهلانئة التي يتمتَّع  )لبنان( بعيد عن بلده )العراق(، عىل الرُّ
إىل  بالتهميش واحلنني  عور  الشُّ إىل  دفعه  بالُغربة  أّن اإلحساس  إاّل  )لبنان(،  هبا 
احلبيبة  وجود  وهو  عور،  الشُّ هلذا  آخر  سبب  وهناك  العراق،  )املركز(  الوطن 
مساويًا  إليها  اشتياقه  فجعل  إليها،  متشّوقًا  الّشاعر  ناداها  التي  )العراق(،  يف 
الشتياقه إىل بلده العراق، فقال: )وأنا هنا يف اشتياق إليه إليها(. فضاًل عن ذلك، 
ه مل يدع لآلخر فرصة املشاركة، بل جعل من ذاته وحدها هي  اعر يف نصِّ فإنَّ الشَّ
قة الباحثة عن مكان آخر، أآّل وهو العراق؛ لذلك سار الضمري األنوي يف  املتشوِّ
يًا بصورة عالية )أليّن، أيّن، ُأنادي، ندائي، أحّس...(، وهذه الضامئر  النصِّ متجلِّ
باجلاملّيات  ملء  بلٍد  يف  ش  مهمَّ فهو  اعر،  للشَّ الداخلّية  املعاناة  عمق  عىل  تدلُّ 
شًا.  ياب هالمّيًا عائاًم مهمَّ احلضارّية والثقافّية؛ لذا أصبح املكان بالنِّسبة إىل السَّ
ملا حيمله من  له؛  املناسب  املكان  العراق هو  أّن  ياب  السَّ ويف ضوء ذلك، وجد 

دالالت إجيابّية كثرية.
وجل،  واسع  بشكل  حارضًا  فكان  واملدينة،  الريف  إىل  بالنسبة  املكان  أّما 
يف واملدينة؛  اعات بني الرِّ ولكن هذه الثنائّية تعيش حالة من التجاذبات والرصِّ
عب، وهي  بب يف تعاسة الشَّ ياب كان ناقاًم عىل املدينة؛ ألهّنا السَّ ألّن شاعرنا السَّ
التي جّردته من القيم اإلنسانّية النبيلة، وهذه القيم منبعها الريف الذي يوصف 
امية. بالرباءة والبساطة والقيم العربّية األصيلة وااللتزام بالتقاليد والعادات السَّ

وهذه الكراهية للمدينة تتجّسد يف قوله )31(:
وتلتفُّ حويل دروُب املدينة 
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حباالً من الطِّني يمضغَن قلبي
وُيعطنَي، عن مجرٍة فيه طينة

حباالً من النُّوِر جيلْدَن ُعرى احلقوِل احلزينة 
وحُيْرقَن )جيكور( يف قاِع روحي

عينة ويزرعَن فيها رماَد الضَّ
رأى  التي  املدينة  أجواء  من  باختناقه  اعر  الشَّ يبوح  عرّي  الشِّ النصِّ  هذا  يف 
دروهبا تلتّف حوهلا كحبال من الطِّني، تنتزع قلبه، ويطفئن مجرة قلبه بطينة، يف 
إشارة رّبام إىل طبيعة أبناء املدن، الذين يمتازون بالربود يف التعامل مع اآلخرين، 
األوارص  بينهم  تقوى  الذين  الريف  أبناء  بعكس  االجتامعّية،  العالقات  ويف 
ثّم  عاّم.  بشكل  املختلفة  واملواقف  اآلخرين،  مع  التعامل  وحرارة  االجتامعّية، 
اعر الحقًا عن نظرته الّسوداوّية ألنوار املدينة الرّباقة، إذ يرى فيها  يكشف الشَّ
شة إزاءها  وكأهّنا حبال جتلد احلقول احلزينة العارية، وحُترق قريته )جيكور( املهمَّ
يف قاع روحه، بل يمتّد أذى املدينة )املركز( لقريته؛ ألهّنا تزرع رماد الّضعينة يف 
تلك القرية املساملة. وهذا احلقد عىل املدينة دفعه إىل الرجوع إىل املكان األصل 

)جيكور(، حيث مركز الطهارة والرباءة والعفوّية واهلدوء؛ إذ يقول )32(:
وجيكوُر خرضاُء مّس األصيل ذرى النَّخل فيها 

بشمٍس حزينة 
يمدُّ الَكرى يل طريقًا إليها:

جى والِقالع احلصينة هاليز، َعرب الدُّ ، َعرب الدِّ ِمَن القلِب يمتدُّ
ورة اجلميلة  إّن انتامء الّشاعر إىل قريته )جيكور( دفعه إىل تصويرها هبذه الصُّ
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ًا عن احلزن  )خضاء( يف إشارة إىل اجلنّة اخلضاء، وأردفها بصورة ُأخرى معربِّ
واألمل الذي يكتنفها، فهي يف ليٍل وحزٍن دائمني، فاألصيل )اللَّيل( يغطِّي حّتى 
إىل  إشارة  يف  حزينة  شمس  ألهّنا  ختتلف؛  فيها  مس  والشَّ امخ  الشَّ نخلها  ذرى 

عادة والبهجة التي تعيشها املدينة. هتميشها وإقصائها عن دائرة السَّ
ح الّشاعر يف هناية النّص بأّن النوم يمّد طريقًا إىل الّشاعر متجاوزًا كّل  بل يرصِّ
العقبات )الّدهاليز، اللَّيل، القالع احلصينة(، يف إشارة رّبام إىل اهلدوء واالستسالم 
خب والعنف اللَّذين يميِّزان املدينة / املركز،  الذي تعيشه القرية املهّمشة إزاء الصَّ
ياب، واملتمّثلة بـ )جيكور(، كانت »بمثابة  ومن هنا نجد أّن القرية بالنِّسبة إىل السَّ
الرئة الوحيدة التي يتنّفس من خالهلا الّشاعر، والنافذة الوحيدة التي يطلُّ من 

خالهلا عىل ساحة احلياة اإلنسانّية«)33(.
وسوء  والرذيلة  األمل  مصدر  ألهّنا  املدينة/املركز؛  عىل  ياب  السَّ انتقام  ولعلَّ 

اخللق، وهذا ما كان ماثاًل يف قوله)34(:
فر ِة السَّ ننِي ِمَن النقوِد، وضجَّ لُتثمَر بالرَّ

كارى يف مالِهيها وقهقهِة البغايا والسُّ
ياب يف النّص جعلته يكرس نمطّيتها، وخيلق مسافة أو  فمركزّية املكان لدى السَّ
فجوة عميقة ذات دالالت متعّددة بني املركز / املدينة، واهلامش / القرية؛ لذلك 
يضع الّشاعر نفسه أمام مكانني متقابلني، أحدمها: مركزّي، واآلخر مهّمش، ما 
يفتح جماالً للعيش يف مكان الئق؛ لذلك فّضل الريف / اهلامش، وعّده مصدرًا 
مناسب  غري  سلبّيًا  مكانًا  احتّلت  التي  /املركز،  املدينة  مقابل  واهلناء  عادة  للسَّ
اهلامش  لدن  من  حتمّية  نتيجة  جاء  للمكان  الشاعرّي  االختيار  وهذا  للّشاعر، 
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ياب؛ إذ أصبحت املدينة  الذي لقي ما ال يتوّقعه يف املدينة، وهذا ما حصل للسَّ
لديه »كئيبة، قبيحة الوجه أمام الّشاعر ترسف يف أغالل العبودّية، ومتارس مع 
لطة والنفوذ )املركز(، وضّجة  أهلها الظلم واالستعباد«)35(. فالنقود تشري إىل السُّ
التي  الّسلبّية  احلاالت  إىل  ُتشري  املالهي  يف  كارى  والسُّ البغايا  وقهقهة  السفر 

تعيشها املدينة / املركز؛ ولذلك فهي منبوذة العيش يف نظر الّشاعر.
ياب مكانًا للتعاسة واألمل من جهة، واللَّهو  لقد أصبحت املدينة يف نظر السَّ

من جهة ُأخرى؛ ألّن فيها جتتمع النقائض، يقول)36(:
وقْد ناَم يف بابَل الراقصوَن 

وناَم احلديُد الذي يشحذونه،
ى عىل أعنِي اخلازنني، هلاُث النُّضار الذي حيرسونه وغشَّ

حصاد املجاعات يف جنَّتيها 
رحى ِمن لظى مرَّ دريب عليها 

وكرٌم من عساليجه العاقراُت، رشاينُي متوز َعرَب املدينة، 
رشايني يف كلِّ داٍر، وسجٍن ومقهى 

وسجٍن وباٍر، ويف كلِّ ملهى 
يكشف الّشاعر يف هذا النّص عن التناقض بني ما تعيشه املدينة )بابل( من 
ينام  يوف(  )السُّ املشحوذ  واحلديد  فيها،  ينامون  فالراقصون  وهلو،  ترف  حياة 
ى عيوهنم الذهب  فيها، يف إشارة إىل استتباب األمن، والناس األثرياء فيها غشَّ
ُأخرى وهي طبقة  تناقضها صورة  للمدينة  املرتفة  الصورة  الذي خيزنونه. هذه 
 x )سجن  املدينة  يف  التناقض  صورة  بني  فيقارن  يعود  ثّم  )اجلياع(،  املهّمشني 
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مقهى( )سجن x بار( )عاقرات x متوز( بوصف أّن متوز هو إله اخلصب، هذه 
الصورة املتناقضة تكشف عن وجود طبقتني: طبقة )املركز( التي بيدها األموال 
جن واجلوع  وتقيض حياهتا يف اللَّهو والرتف، وطبقة )اهلامش( التي تعاين من السِّ
اجلنون  من  متناقض  عاملٍ  إىل  ياب  السَّ نظر  املدينة يف  واحلرمان. وهكذا حتّولت 
قوط وعبادة املال، ومقربة القيم اإلنسانّية واجلوع والعذاب؛ وهلذا كانت  والسُّ
املدينة مصدر شقائه؛ ألهّنا كانت مصدر شقائه وأحزانه لسيطرة اجلشع وحّب 
املال عىل النفوس املريضة، حّتى حتّولت إىل سجن مظلم، ومبغى يزخر بالفساد 

والعفن)37(. 
ياع وعدم التواؤم دفع الّشاعر لالنتقام من هذه املدينة التي  وهذا األمل والضَّ
أصبحت مدنَّسة ال تستحقُّ البقاء والعيش هبا؛ لذا حاول االنتقال إىل مكان أكثر 
اع قائاًم  رحابة، فال توجد مطابقة بني املكانني اهلامش / املركز؛ لذلك بقي الرصِّ
بينهام، ويف ضوء ذلك، أصبح احلاجز أو املسافة واسعة والفرق ال يطاق بني القرية 
/ اهلامش، واملدينة / املركز، ال يسهل العبور فوقها أو ال يمكن جتاوزها؛ ألهنا 

ترتكز عىل مرياث طويل من العزلة، وهي واضحة أكثر يف البلدان العربّية)38(.
 / بغداد  يف  يرى  إذ  ياب؛  السَّ لدى  مستساغ  غري  عاملًا  ل  تشكِّ املدينة  وتبقى 

املركز )39(: 
بغداد ؟ مبًغى كبرْي

)لواحظ املغنّية 
كساعٍة تتكُّ يف اجلداْر

يف غرفِة اجللوس يف حمّطة القطاْر(
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يا جّثًة عىل الثرى مستلقَية 
ود فيها موجٌة من اللَّهيِب واحلريْر الدُّ

يف هذا النّص يجم الّشاعر بعنف عىل املدينة بغداد / املركز، واصفًا إياها 
)باملبغى الكبري(، يف إشارة إىل انتشار الفساد فيها، وُيردف هذا الوصف باحلديث 
أم يف نفوس الّسامعني، وكأهّنا  عن املغنّية )لواحظ( التي وصفها بأهّنا تبعث السَّ
ساعة حائط، أو ساعة يف حمّطة قطار، بدالً من أْن تبعث الفرح والطرب لديم. 
يف  فهي  املركز،   / للمدينة  قامتة  ُأخرى  بصورة  حديثه  الّشاعر  ُيردف  ثّم 
الدود مثل موجة من هليب، داللة  الرتاب، يرسي عليها  نظره جّثة هامدة عىل 
اجلّثة وهو )احلرير(  التي يرتكها يف  الدود والتشّوهات  يسّببه  الذي  عىل األذى 
لوصف  وسيلة  )املبغى(  املكان  أصبح  هنا  ومن  انسيابه.  نعومة  إىل  إشارة  يف 
ياب صورة لبغداد عزل عنها  قوط، فرسم السَّ األوضاع، وايصال دالالت السُّ
غبن  عىل  اللة  للدِّ واحدة  بصورة  واحتفظ  التاريخ،  يف  رة  املتجذِّ املكان  ذاكرة 

اهلامش وسطوة املركز )40(. وهذا ما غاضه وعكس موقفه جتاه املدينة / املركز.
إذن، َفَوَجع الّشاعر متأتٍّ من إدراكه حقيقة هذا العرص العريّب، واحلقيقة أنَّ 
وجع الّشاعر ليس بالتهويمة الرومانسّية املقصودة لذاهتا، وال باملوقف الّسلبّي 
اخنة إىل البشارة،  حياتّيًا أو أيديولوجّيًا، إنَّام جيمع احلزن إىل الرفض والدمعة السَّ
ق إىل األُفق البعيد يف الوقت الذي يبكي جراحه ويقرأ ما ينطوي عليه  فهو يتشوَّ
الذي  الوقت  ،يف  خالص  من  الغد  به  سيأيت  بام  قوّي  إرهاص  من  األُّمة  واقع 

اخنة.  يذرف فيه دمعته السَّ
ويف نصٍّ آخر يقّرر الّشاعر اهلرب من املدينة إىل القرية األُّم )جيكور(، حيث 
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عادة، يقول يف قصيدة )العودة إىل جيكور()41(: مصدر الراحة والسَّ
عىل جواد احُلُلم األشهِب

أرسيُت َعرَب التالْل 
أهرُب منها، من ُذراها الطُّوال،

ِمن سوِقها املكتظِّ بالبائعنَي،
ِمن ُصبِحها املتَعِب 

ِمن ليلِها النَّابِح والعابريَن
ِمن نوِرها الغيهِب

ِمن ربِعها املغسوِل باخلمر،
ِمن عاِرها املخبوِء بالزهر،

اري عىل النَّهر ِمن موهِتا السَّ
خالل  من  متأتٍّ  وهذا  والفساد،  واالستبداد  والقهر  لألمل  رمز  هنا  فاملدينة 
الّشاعر  ُترهب  متوّترة  أجواء  يف  خمتنقة  بأهّنا  للمدينة/املركز  لبّي  السَّ الوصف 
وحتّط من عزيمته؛ لذلك أصبح موقفه سلبّيًا منها؛ ألّنه عاش رصاعًا مريرًا يف 
ياب عامدًا نقل صورة املدينة بكلِّ ما فيها حّتى أصبح  املدينة، لذلك ذهب السَّ
»أبرز خصيصة للّسوق هنا، هي االكتضاظ، ثّم سيطرة منطقة البيع، كقيمة تنبني 
ّي، يف حني أهّنا هتمس  عليها املعاملة بني الناس، وهي قيمة ُتشري إىل ما هو مادِّ

كّل ما هو روحي«)42(. 
ياب ألْن حينَّ إىل وطنه األُّم، وقريته  لبّي جتاه املدينة دفع السَّ وهذا االجتاه السَّ

النائية )جيكور(، فراح يسائلها بنغمة حزينة متأّسفة، قائاًل )43(:
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جيكور جيكور: أين اخلبُز واملاُء ؟
اللَّيل واىف وقد نام األداّلُء ؟

والركُب سهراُن من جوٍع ومن عطٍش
، وكلُّ األُفِق أصداُء  يُح رصٌّ والرِّ

بيداُء ما يف مداها ما يبني بِه
درٌب لنا وسمء اللَّيل عمياُء

ي لنا بابًا فندخَله  جيكور ُمدِّ
أو سامرينا بنجٍم فيه أضواء!

كائن  وكأهّنا  معها،  حوارًا  ويصنع  شة،  املهمَّ قريته  ُيساءل  نّصه  يف  فالّشاعر 
اجلامد  إنطاق  عىل  قامت  مفارقة  خلق  ما  كاإلنسان،  الّسؤال  ويعقل  يفهم  حّي 
بني  عاش  ياب  السَّ أنَّ  ل  تأمُّ إىل  يدفعنا  ياب  السَّ شعر  يف  القرية  فعامل  وحتريكه، 
القرية؛  تلك  نت شخصّيته ونمت يف  الريف طفولته وصباه حّتى تكوَّ أحضان 
لذلك اختزنت يف ذاكرته العديد من الوقائع والتجارب، ولعلَّ قارئ شعِره  عن 
القرية يلتمس عنده عالقة محيمّية أحّبها وعايشها حّتى بقي حيّن إليها دائاًم.وإذا 
شة  ياب، فإنَُّه يف هذا النّص جعل من جيكور مهمَّ كانت املدينة هامشًا يف نظر السَّ
دونّية ال حياة هلا؛ لذا ذهب ُيسائلها وهي ال جتيبه، يعني يف نظره كانت مركزًا 
ولكنّها أصبحت مهّمشة بفعل املركز / املدينة، التي أصبحت تبدو مركز اخلوف 
ا يف  ياب؛ لذا بقي حيّن إىل قريته احلبيبة )جيكور(؛ ألهنَّ وعدم االنسجام لدى السَّ
بالروح واهلناء، هي  العامل  إذ يمتلء  الذات؛  تنبع أساسًا من  نظره جنّة مفقودة 

نفسها اجلنّة املنشودة عند معظم شعراء هذه احلقبة )44(.
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ياب يف أبيات ُأخر أصبح يتحرّس عىل قريته )جيكور(، قائاًل)45(: ولكن السَّ
أّواه يا جيكور لو تسمعنْي!
أّواه يا جيكور لو توجدين!

لو ُتنجبنَي الروح، لو جُتهضني 
كي ُيبرص الّساري 

نجًم ُييضء اللَّيل للتَّائهني 
يعيشه؛  الذي  والتهميش  واألمل  املعاناة  عمق  عن  يكشف  يايّب  السَّ فالنّص 
عادة والراحة،  فاء والسَّ ًا إىل قريته )جيكور( حيث منبع الصَّ لذلك ذهب متحرسِّ
وهذا جاء نتيجة لطغيان املركز وعدوانّيته للقرية / اهلامش، النظرة الدونّية دومًا، 
وهذا التضاّد بني املركز واهلامش، وعدم التوافق بني قطبي الثنائّية، مرّده إىل أّن 
عامل »الريف يف تضاّده مع املدينة يأخذ صيغة عامل يقع فيام عدا عامل )اهلنا( العامل 
عرّي الدائم  فر الشَّ الذي له طبيعة حلم متمنِّع ُيغري - حتت قهر الواقع - بالسَّ
ور«)46(. لذلك أصبحت هذه الثنائّية  الالت والصُّ ك لعملّية توالد الدَّ إليه، واملحرِّ
الّشاعر »تتوّزع بني موقعني مكانني،  املركز( لدى  املدينة /  )الريف /اهلامش، 
ونوعني زمنني، مكان القرية املنشود بزمنه املايض، ومكان املدينة املرفوض بزمنه 
انتظام  وعدم  الزمن  وترية  يف  ختلخاًل  يولِّد  أْن  التوّزع  هذا  شأن  ومن  احلارض، 
يف إيقاعه، ممّا يسبِّب للذات الّشاعرة قلقًا ووحشة، ومتّزقًا وضياعًا«)47(، وهذا 
ياب  ّية بني الريف واملدينة، فالسَّ ياب، ولذلك تشّكلت ثنائّية ضدِّ ما حصل للسَّ
شديد التعّلق بمكانه األصل الذي يعّده املركز يف نظره، عىل الرغم من سطوة 

املركز / املدينة، بل جعل منها هامشًا، وهذا حصل يف قوله )48(:
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تلك ُأّمي وإْن أجْئها كسيحًا 
ابا الثًم أزهارها واملاء فيها، والرتُّ

ونافضًا بمقلتي، أعشاشها والغابا:
طوحا  تلك أطيار الغد الزرقاء والغرباء يعربن السُّ

ن يف بوْيَب اجلناحنْي كزْهٍر يفتِّح األفوافا وينرّشْ
إاّل يف مركزه األصل )جيكور(، فقد  البال  الّسعادة وراحة  فالّشاعر ال جيد 
ياب  السَّ لشعر  »املتتّبع  ولعلَّ  امللّوثة،  املركز   / املدينة  ومّهش  مركزًا  منها  جعل 
للعراق،  رمزًا  اختذها  وأّنه  نفسّيته،  من  جزءًا  )جيكور(  أصبحت  كيف  ُيدرك 
راسات األدبّية املعارصة، فقد  ياب ما كان لـ )جيكور( هذه مكانًا يف الدِّ فلوال السَّ
عريَّة«)49(. فجيكور / اهلامش أصبحت مركزًا  كان حضورها جلّيًا يف أعامله الشِّ
ياب عليها،  ياب، ويف نظر كثري من داريس شعره؛ بسبب تركيز السَّ يف نظر السَّ
وحماولة رفعها ورفع القيم التي تتمّتع هبا مقارنة مع بغداد / املركز، وما فيه من 

عرّية. فات التي جّسدها يف نصوصه الشِّ هتّتك وظلم وقسوة، وغريها من الصِّ
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املبحث الثالث / الرجل / املركز - املراأة / الهام�ش

ياب  ياب من القضايا املهّمة؛ بوصف السَّ ُتعدُّ ثنائّية الرجل واملرأة يف شعر السَّ
ش املرأة، ومل ُينصف مكانتها؛ لذلك بقَي اخلطاب  يعيش يف جمتمع ذكورّي يمِّ
وتشرتى،  ُتباع  سلعة  إىل  املرأة  حتّولت  حّتى  قرون،  ة  عّدّ طول  للرجل  سًا  مكرَّ
ياب سيجد يف بعض أشعاِره غري مالحمها احلّسّية اجلسدّية  فاملتأّمل يف شعر السَّ

الّصارخة )50(.
فهذا الطابع الشهوايّن احليّسّ املتجّسد يف النّص ُيعطي صورة مهّمشة واضحة 
عند  رة  متجذِّ النظرة  وهذه  احليوانّية،  الشهوة  غري  فيها  جيد  ال  الذي  املرأة  جتاه 
ياب، فالنسق الذكورّي الّسائر َعرب بنيات  عراء من العرص اجلاهّل إىل عرص السَّ الشُّ
األُنثوّي  التهميش  وهذا  له،  ميدانًا  رة  املتجذِّ الشعرّية  لطة  السُّ من  يّتخذ  النّص 
عب  ياب؛ ألهّنا فكرة راسخة يف ذهنه من الصَّ جاء رّدة فعل طبيعّية يف شعر السَّ
االنفالت من قيودها؛ ألهّنا بؤرة مهيمنة بفعل اخلطاب املؤّسسايت املهيمن، وهذا 
ياب يف املرأة  عرّية العربّية؛ لذلك مل جيد السَّ ُيعدُّ نسقًا ثقافّيًا منغرسًا يف الذات الشِّ
ّية واجلسدّية، وهنا ُتعدُّ احلبيبة مغّيبة ال دور هلا غري  فات املوغلة باحلسِّ غري الصِّ
طلب االستمتاع واملثول أمام املركز / الذكر؛ لذلك نجد شخصّيتها غائبة متامًا 
ليس هلا حّق يف التعبري عن إحساسها اإلنسايّن والعاطفّي، بل حتّولت إىل مطلب 
يبحث عنها الّشاعر لتمنحه اللَّّذة الشهوانّية التي ينتظرها.وإْن حاول الّشاعر أْن 
خيّفف من النمط الذكورّي / املركز بجعل املرأة هي املتكلِّمة )ثّم تقول عيناها(، 

فاملرأة / اهلامش مقتنعة هبامشّيتها.
ورة ذاهتا تتكّرر يف نصٍّ آخر من شعره؛ إذ  وهو مل يكتِف بذلك، بل نجد الصُّ



نة الّثالثة - املجلَّد الّثالث - العدد العا�شر ل 2019مال�شَّ ربيع الآِخر 1441هـ - كانون الأوَّ 257

د. مهدي عبد الأمري مفنت  -  د. را�سم اأحمد عبيِّ�س اجلريَّاوّي

ّول
الأ

�سُّ 
خلا

دد ا
الع

قام بإخضاع اهلامش للمركز مستجيبًا له، قائاًل )51(:
والتفَّ حولِك ساعداي، ومال جيدك يف اشتهاء،

كالزهرة الوسنى، فم أحسسُت إاّل والشفاه 
فوق الشفاه، وللمساء

عطر، يضوُع فتسكريَن به، وأسُكُر ِمن شذاه
راع، يف اجليد، والفم، والذِّ

اع فأغيُب يف ُأفٍق بعيٍد، مثلم غاَب الرشِّ
ّية املوغلة يف جسدّية اهلامش  عرّي يقود بنا رسيعًا إىل احلسِّ فهذا التصوير الشِّ
املركز ودونّية  بفوقّية  بنا  له من دون معارضة وال اصطدام، ما يدفع  املستجيبة 
اهلامش، ذلك اهلامش الذي سمح لنفسه البقاء يف نري املركز من غري مقاومة ُتذكر 
فاع عن نفسه ما جاءت  أو رفض. وهذه القدسّية للمركز التي أعطته رشعّية للدِّ
بالعالقات  مليئًا  النصُّ  أصبح  ولذا  خصوصّيته؛  وفقدانه  اهلامش  متاهل  لوال 
يف  جيدك  مال  ساعداي،  حولك  )التفَّ  املرأة   / اهلامش  بتهميش  ُتوحي  التي 
اشتهاء،الشفاه فوق الشفاه، للمساء، تسكرين به(، وما هذ إاّل دليل قّوة املركز 
واستفحاله مقابل دونّية اهلامش / املرأة التي أصبحت ضحّية املركز غري صامدة 
أمامه، ومل تستطع أْن تواجه املركز، أي: ليس هلا أدنى مقاومة، بل هي يف حالة 

استسالم تاّم.
ر حال  ّية املوغلة يف اجلسدّية، بل انتقل ليصوِّ ور احلسِّ وهو مل يكتِف بتلك الصُّ
النِّساء اجلالسات خلف الباب، وهذا ما هو إاّل انعكاس للنَّسق الفحويّل الذي 

ياب، قائاًل )52(: سار عليه السَّ
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زهراء أنت... أتذكرين ؟
تنّورنا الوّهاج، تزمحه أكفُّ املصطلني ؟ 

تي اخلفيض عن امللوك العابرين ؟ وحديث عمَّ
وراء باب. كالقضاء 

قد أوصدته عىل النّساء 
أيٍد ُتطاع بم تشاء؛ ألهّنا أيدي رجال 

رون بال كالل  جال يعربدون ويسمِّ كان الرِّ
لطوّي  ففي هذا النّص يستمّر النََّسق الفحويّل/املركز بالقيام بدوره الرئيس السُّ
يف إبقاء اهلامش دونّيًا خمتبئًا خلف اجلدران من خالل بنيات النّص الّسائرة َعربه 
جال، وهذا دليل غلبة املركز  )وراء باب، قد أوصدته عىل النّساء( مل يقل: عىل الرِّ
رون بال  عىل اهلامش؛ إْذ أصبح املركز ُيفصح عن ذاته بوساطة )كان الرجال يسمِّ
كالل(، حّتى أصبح املركز متمتِّعًا بسلطة قاهرة للهامش، وهذا األمر جعل من 
ق فّعالّيته وأطامعه،  املرأة غائبة حمتجبة فرض عليها النَّسق الثقايّف املركزّي ليحقِّ
لطة الذكورّية املتمّثلة باملركز قد سلبت مكانة املرأة وفق  ومن هنا أصبحت السُّ
نابعة من أعامق  ما يتالءم مع توّجهاهتا واحتياجاهتا؛ إذ أصبحت سلطة املركز 
ته العجوز  املهيمنة حّتى رشعنت احلّق هلا؛ ولذا أصبحت »قصص عمَّ اجلامعة 
نظر  عن  بعيدًا  مغلقة  أبواب  خلف  اجلالسات  النِّساء  بني  الغابرين  امللوك  عن 
يف  ترسي  ذهنه  يف  خضاء  زالت  ما  يف،  الرِّ يف  العرب  عادة  هي  كام  جال،  الرِّ
املرأة،  ياب إلسكات  السَّ إاّل نسق جتىّل يف ذهن  عروقه ودمه«)53(. وهذا ما هو 
حّتى ال يمنحوها جماالً للدفاع عن ذاهتا، ومل يتوقَّف عند هذا األمر، بل أسهمت 



نة الّثالثة - املجلَّد الّثالث - العدد العا�شر ل 2019مال�شَّ ربيع الآِخر 1441هـ - كانون الأوَّ 259

د. مهدي عبد الأمري مفنت  -  د. را�سم اأحمد عبيِّ�س اجلريَّاوّي

ّول
الأ

�سُّ 
خلا

دد ا
الع

عرّي، ففي قصيدة )اتبعيني( )54(: اللُّغة يف هتميش املرأة َعرب بنية اخلطاب الشِّ
إتبعيني 

كرى عىل شطٍّ بعيد حى رانت به الذِّ فالضُّ
حاملِ األغوار بالنجم الوحيِد
ورشاع يتوارى، و )اتبعيني(

مهسة يف الزرقة الوسنى .. وظلٌّ
من جناح يضمحلُّ

...
فاتبعيني ... إتبعيني

فاللُّغة أسهمت يف النصِّ بشكل فّعال يف هتميش اهلامش مقابل صعود املركز، 
َعرب لفظة )االتِّباع( املقترصة عىل املرأة، وليس عىل الرجل، ليجعل من اخلطاب 
ة واجبة التنفيذ، ليصبح فعل التنفيذ ِحكرًا  سائرًا عىل نغمة عالية َعرب صيغة أمريَّ
َعرب  املركز  لنسق  خادمًا  اهلامش  جعل  األمر  وهذا  باملرأة،  املتمّثل  اهلامش  عىل 
لطة املركزّية املتمثِّلة  سيطرته عىل األلفاظ اللُّغوّية. ويف ضوء ذلك، أصبحت السُّ
ائد عن املرأة حّتى أبعدت عن اهلامش /  باملركز تصيغ خطاهبا وفق النََّسق السَّ
النهاية  يف  لتصبح  هبا  تتمّتع  أْن  املفروض  من  التي  اإلنسانّية  األبعاد  كّل  املرأة 

ر أنساقها املخفّية. تعيش وسط بؤرة ذكّية استطاعت من خالهلا أْن مترِّ
دًا َعرب ثقافة ال  خًا يف ذهن الّسياب متجسِّ ويبقى النََّسق املركزّي عاليًا مرتسِّ

ة مّتخذة من جسد املرأة هدفًا له، يقول )55(: شعوريَّ
موع الدُّ ساعديَّ  عىل  ي عىل صدري املتعب ِأريقي  وُشدِّ



جمّلة ف�صلّية حمكَّمةتراُث الب�صرة 260

ياب ُثنائّيُة املركِز والهام�ِش يف �ِسعِر ال�سَّ

ّول
الأ

�شُّ 
خلا

دد ا
الع

ِفهيهـات أاّل أجـوب الظــالم الغيـهـب  ذلـــك  إىل  بـعيـدًا 
يـل أكـثـُر من كـوكِبفال هتميس: غاَب نجُم املساء ففي اللَّ

َعرب  اهلامش  دون  من  املركز  شأن  من  أعىل  أّنه  ياب  السَّ خطاب  من  فيتبنيَّ 
ي(، فضاًل عن أداة النَّهي )ال هتميس(،  األفعال األمرّية املتمثِّلة بـ )اريقي، ُشدِّ
وهذا يدلُّ عىل مغادرة اهلامش َعرب األفعال التي ُتوحي بوجوب التنفيذ، لريسم 
ّية  بوساطتها صورًا شعرّية متصارعة ملا هو يريد؛ لذلك أصبح نّصه يتمّتع بخاصِّ
نخبوّية عاكسة للصورة املؤّسساتّية يف ذاكرته، لذلك عمد إىل تركيز هيمنة املركز 
يايب يقابله ضمور  عىل اهلامش، وأصبح الّصوت الذكورّي عاليًا يف اخلطاب السَّ
نجد  فال  الرجل،   / املركز  لرغبات  يكاد صوته خافتًا مستجيبًا  الذي  للهامش 
منساقًا  كاماًل  رضوخًا  نجد  بل  املركز،  طلبات  عىل  اهلامش  لدن  من  اعرتاضًا 
خطابه  يف  االستعالء  ألُسلوب  اعر  الشَّ »استعامل  فإّن  ولذا،  املركز؛  لرغبات 
للمرأة إنَّام هو بداٍع من تصّوره الذهنّي لتدينِّ منزلة املرأة، وايامنه بالبون الشاسع 
الذي يفصله عنها يف ُسلَّم املراتب اإلنسانّية حيث هو يف أعاله، يف حني تستقرُّ 
ها  يغة االستعالئّية يسلب املرأة حقَّ هي وتقبع يف أسفله. وهو يف ركونه هلذه الصِّ

ّيني والنفسّيني معًا«)56(. الطبيعّي يف العطاء واملنع املادِّ
ومن القصائد التي أّدى املركز فيها دورًا رئيسًا هي قصيدة )املومس العمياء( 
التي حتّول اهلامش فيها إىل سلب إرادته وتكريسها للمركز بفعل األنساق املركزّية 

التي ُيفصح عنها الواقع املفروض عليها؛ إذ يقول )57(:
حتٌم عليها أْن تعيَش بعرضها، وعىل سواها 

من هؤالء البائسات، وشاء رّب العاملني
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أاّل يكون سوى أبيها - بني آالٍف - أباها 
وقىض عليه بأْن جيوع

باح إىل املساْء والقمح ينضج يف احلقول من الصَّ
مء وبأْن يلّص فيقتلوه ... )وترشئّب إىل السَّ
كاملستغيثة، وهي تبكي يف الظَّالم بال دموع 

ولعّل املتأّمل يف النصِّ سيجد اخلطاب املركزّي / الرجل مهيمنًا، فيام أصبح 
اهلامش منزويًا يف أماكن مغلقة ال متنفَّس هلا، وهذا اهلامش الذي اختارته املرأة 
ليس بمحض إرادهتا، بل حمتوم عليها ومفروض لتعيش من خالله وتسرّي حياهتا؛ 
ر حالة املرأة / اهلامش التي  لذلك أعطت عرضها مقابل أْن تعيش؛ فالنصُّ يصوِّ
زمام  املسيطر عىل  للمركز  تبيع عرضها  دفعها ألْن  ما  والفقر،  اجلوع  حارصها 
االنحدار  أسباب  أحد  واقعّية هي  اجتامعّية  ر حالة  يصوِّ هنا  ياب  فالسَّ األُمور. 
األخالقّي الذي أصبحت املرأة ضحّيته، وهذا العمل أتى َعرب هتميشها وإذالهلا، 
فإنَّ  لذلك،  اهلامش؛  أصبح مكاهنا  عليها ومهيمنًا حّتى  أصبح ضاغطًا  فالفقر 
فة  التهميش ُركنًا هلا؛ لذا أعطاها هذه الصِّ النصَّ يرسم حالة مزرية؛ إذ أصبح 
لتصبح مهنة هلا، وهذه النظرة الّسيابّية ليس من ورائها إذالل اهلامش ومسخه، بل 
رصد حالة اجتامعّية موجودة يف واقعه، ومن هنا أصبحت ثنائّية املركز واهلامش 
اع اجلديّل الذي قام بإدارهتا أحد ركني هذه الثنائّية أآل وهو  تعيش حالة من الرصِّ
املركز، ليعمل عىل فرض سيادته وسلطته لتحقيق رغباته. ومن هنا أصبح وجود 

لطة املركزّية الذكورّية. اهلامش / املومس هو نتيجة حتمّية هليمنة السُّ
ويستمّر الّشاعر يف وصف هذه احلالة التي أصبحت إحدى ضحايا املركز، 
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قائاًل )58(:
ستجوع عامًا أو يزيد، وال متوت، ففي حشاها

ث من قواها  حقٌد يؤرِّ
هيب  ستعيش للثأر الرَّ

اء يف دمها ويف فمها . ستنغث من رداها والدَّ
م واللَّهيب، يف كلِّ عرٍق منه عروق رجاهلا شبحًا من الدَّ

شبحًا ختّطَف مقلتيها أمس، من رجٍل أتاها 
م قتلوا أباها  جال، بأهنَّ ه هي للرِّ سرتدُّ

وتلّقفوها يعبثون هبا وما رمحوا صباها،
ا امرأة فقرية  مل يبتغوها للزواج؛ ألهنَّ

وقد  شة  املهمَّ والسلطة  املركزّية  لطة  السُّ بني  ومهيمنًا  سائرًا  اجلدل  ويبقى 
كّرس اخلطاب هذا اجلدل من خالل املعاين واألوصاف التي وصفت به هاتني 
ألنَّ  شة؛  مهمَّ أصبحت  لذا  واجلوع؛  الفقر  ضحّية  أصبحت  فاملرأة  لطتني،  السُّ
ياب  املرأة مغلوب عىل أمرها، فضاًل عن ذلك، فاملرأة )املومس( كام ساّمها السَّ
مرغوب  غري  أصبح  حّتى  املركز،  اآلخر  عند  مستساغة  غري  منبوذة  أصبحت 
الذي وقع عليها  الفقر  امرأة فقرية(، وهذا  ا  للزواج ألهنَّ يبغوهنا  الزواج هبا )مل 
فة اجلاملّية التي تتمّتع هبا املرأة، وأزاح مكانتها االجتامعّية، وسلب  أبعد عنها الصِّ
ق أهدافه من خالهلا،  سلطتها؛ لذلك أصبحت املرأة آلة أو وسيلة بيد املركز، حيقِّ
لطة املركزّية صاّمء  لطة الذكورّية، حّتى أصبحت السُّ وتكشف مدى مركزّية السُّ
ال تسمع نداء اهلامش، بل أصبح عندها اجلسد هو أعىل كّل يشء. يف املقابل نجد 
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أّن سلطة املرأة ضعيفة مل تستطع مقاومة املركز واالستعالء عليه. 
موضوعًا  وتعّددها  ماّدة  واختالفها  تنّوعها  عىل  قصائده  وجدنا  وأخريًا، 
وإيقاعًا، تشّكل يف تكوينها وخمّيلتها حلاًم يتلّمس القارىء يف أجوائه وسياقاته 
ما يضطرب به واقع األُّمة يف هذا العرص من أوضاع ورضورات ومصائر، وما 
اعر نفسه من  يتقّلب يف إنسانّياهتا من أحالم وأحزان ومتاعب، وما ينوء به الشَّ
القصيدة  لكأّن  حّتى  وطنّيته  نازغًا  متداخلة،  متشابكة  ومشاغل  وأفكار  مهوم 
لديه موشور مقلوب يلمُّ شتات ما يفرزه الواقع، ويتململ به اإلنسان العريّب، 
ويعتلج يف أعامق الّشاعر لُيحيله تركيبة واحدة موّحدة ال خيطئك رسم حدود 
نتقّرى  جملّوة  ذهنّية  مرآة  إزاء  منها  أتت  وإّنام  وعرصًا،  وإشكاليًَّة  لسانًا  هوّيتها 

َعربها مالمح الّشاعر وقسامت األّمة وإنساهنا يف هذا العرص.
شعر  يف  هاجسًا  ل  تشكِّ واهلامش  املركز  ثنائّية  وجدنا  البحث،  هناية  ويف 
صعبة  حياة  يعيش  جعلته  قاسية  ظروفًا  عاش  ألّنه  بالغة؛  وبكثرة  ياب  السَّ
ياب جاء نتيجة طبيعّية؛ الّنه إنسان مبدع حيسُّ بام الحيّسه  شة، فتهميش السَّ مهمَّ
شة  لطة املهمَّ اآلخرون، فمن الطبيعّي أْن يعمل املركز عىل هتميشه؛ لئال تأخذ السُّ
الطاغية؛ ولذا،  املركزّية  لطات  السُّ يبقى قابعًا حتت ظلِّ  التابع هلا دورها، حّتى 
يف  ورائق  كبري  دور  له  يكون  أْن  من  لديه  متوقَّعة  حتمّية  نتيجة  هتميشه  أصبح 
تنوير اجلزء األكرب من املنتمني معه يف دائرة واحدة، والقابعني حتت ظلِّ النسيان.
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العربّية، ُأطروحة دكتوراه، 1397هـ: ص299.
ة الكاملة: ص127. عريَّ 34- األعامل الشِّ

ين إسامعيل:  عر العريّب املعارص - قضاياه وظواهره الفنِّيَّة واملعنوّية، د. عز الدِّ 35- الشِّ
ص326.

ة الكاملة: ص286. عريَّ 36- األعامل الشِّ

ياب: ص299. 37- شاعر الر افدين السَّ
يف يف الرواية العربّية، حمّمد حسن عبد اهلل: ص147. 38- ُينظر: الرِّ

ة الكاملة: ص306. عريَّ 39- األعامل الشِّ
40- ُينظر: نامذج اهلامش يف األدب العريّب: ص6.
ة الكاملة: ص288 - 289. عريَّ 41- األعامل الشِّ

اجلاميّل  ي  التلقِّ إشكالية  يف  دراسة   - املعارص  عرّي  الشِّ اخلطاب  يف  املدينة  داللة   -42
للمكان: ص287.

ة الكاملة: ص290. عريَّ 43- األعامل الشِّ
44- ُينظر: اإلنسان وعامل املدينة يف الّششعر العريّب احلديث، د. مناف منصور: ص98.

ة الكاملة: ص290 - 291. عريَّ 45- األعامل الشِّ
عر العريّب احلديث، قراءة يف شعرّية املكان، األخض بركة:ص 92. يف يف الشِّ 46- الرِّ

عرّي العريّب املعارص: ص141. 47- داللة املدينة يف اخلطاب الشِّ
ة الكاملة: ص421. عريَّ 48- األعامل الشِّ

جياليل،  جامعة  جربو،  خرية  ياب،  السَّ شاكر  بدر  شعر  يف  يف  والرِّ املدينة  ثنائّية   -49
 ،)2( ع   ،)22( جمّلد  اإلنسانّية،  للعلوم  بابل  جامعة  جمّلة  اجلزائر،  بلعباس،  سيدي  ليابس، 

2014م: ص345.
ة الكاملة: ص417. عريَّ 50- األعامل الشِّ

ة الكاملة: ص58. عريَّ 51- األعامل الشِّ
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ة الكاملة: ص231. عريَّ 52- األعامل الشِّ
ياب: ص256. 53- شاعر الرافدين السَّ
ة الكاملة: ص64. عريَّ 54- األعامل الشِّ
ة الكاملة: ص76. عريَّ 55- األعامل الشِّ

الثقايّف، سحر  النقد  اجلاهّل - دراسة بحسب  عر  الشِّ املضمرة يف  األنساق  56- جدليَّة 
كاظم محزة الشجريّي، ُأطروحة دكتوراه، كلِّية الرتبية، جامعة القادسّية، 2014م: ص114.

ة الكاملة: ص343. عريَّ 57- األعامل الشِّ

ة الكاملة: ص347. عريَّ 58- األعامل الشِّ
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امل�صادُر  واملراجُع 

1- أدب اهلامش يف املغرب، حمّمد بن سعيد، صورة املرأة، موقع:
www:hac2 univ. com |..

عاليك، أمحد ندا، موقع: شني بني النخبة والصَّ 2- أدب املهمَّ
masn.20 at.com| Newarticle.phpsid-9400.56..

ش يف فنِّ ما بعد احلداثة، د. عّل شناوة، د. رحاب خضري، مؤّسسة دار  3- استطيقا املهمَّ
الّصادق الثقافّية، دار صفاء للنرش والتوزيع، عامن، ط1، 2011م.

القاهرة،  للنرش والتوزيع،  احلياة  دار  ياب،  السَّ بدر شاكر  الكاملة،  ة  عريَّ الشِّ 4- األعامل 
2011م.

التوثيق  دار  منصور،  مناف  د.  احلديث،  العريّب  عر  الشِّ يف  املدينة  وعامل  اإلنسان   -5
والبحوث، ط1، 1978م. 

الرمحان، جامعة  أ.د. تربماسني عبد  املحنة،  املركز واهلامش يف رواية رأس  6- جتلِّيات 
بسكرة، اجلزائر، جمّلة قراءات، العدد اخلامس، 2013م.

ياب، خرية جربو، جامعة جياليل، ليابس،  يف يف شعر بدر شاكر السَّ 7- ثنائيَّة املدينة والرِّ
سيدي بلعباس، اجلزائر، جمّلة جامعة بابل للعلوم اإلنسانّية، جمّلد )22(، ع )2(، 2014م.

عر اجلاهّل - دراسة بحسب النقد الثقايّف، سحر كاظم  8- جدلّية األنساق املضمرة يف الشِّ
ّية الرتبية، جامعة القادسّية، 2014م. محزة الشجريّي، ُأطروحة دكتوراه، كلِّ

فوضيل عدنان،   - ثقافّية  مقاربة سيميائّية   - املثّقف  الفايسبوك وخطاب  9- خطابات 
اجلزائر،  واللُّغات،  اآلداب  ّية  كلِّ  - وزو  تيزي  معمري،  مولود  جامعة  ماجستري،  رسالة 

2013م.
اجلاميّل  ي  التلقِّ اشكالية  يف  دراسة   - املعارص  عرّي  الشِّ اخلطاب  يف  املدينة  داللة   -10

اد كتاب العرب، دمشق، 2001م. للمكان، قادة عقاق، احتَّ
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الناقد األديّب، ميجان الرويل، املركز الثقايّف العريّب، الدار البيضاء، بريوت،  11- دليل 
2000م.

ياب، خريّية عجرش، قيس خزاعل، جمّلة  12- الرمزّية اإلحيائّية يف شعر بدر شاكر السَّ
الرتاث األديّب، الّسنة الثانية، العدد الّسادس، 1389هـ.

يف يف الرواية العربّية، حمّمد حسن عبد اهلل، عامل املعرفة، املجلس الوطنّي للثقافة  13- الرِّ
والفنون واآلداب، 1989م.

عر العريّب احلديث، قراءة يف شعرّية املكان، األخض بركة، دار الغرب،  يف يف الشِّ 14- الرِّ
وهران، 2002م.

ياب، أمحد صالح حمّمد، جامعة األزهر، قسم اللُّغة  15- شاعر الرافدين بدر شاكر السَّ
العربّية، ُأطروحة دكتوراه، 1397هـ.

عراء اخلوارج، عبلة الروينّي، من الشبكة املعلوماتية. 16- الشِّ
ين إسامعيل،  عر العريّب املعارص - قضاياه وظواهره الفنِّيَّة واملعنوّية، د. عّز الدِّ 17- الشِّ

دار العودة، بريوت، ط3، 1981م .
18- لسانّيات اخلطاب وأنساق الثقافة، عبد الفّتاح أمحد يوسف، الدار العربّية للعلوم، 

بريوت، ط1، 2010م .
19- املركز واهلامش يف أدب عيسى حليلح، دليلة الباح، ُأطروحة دكتوراه، جامعة حمّمد 

ّية اآلداب واللًُّغات، قسم اآلداب واللُّغة العربّية، 2016م. خضري، بسكرة، اجلزائر، كلِّ
20- املركز واهلامش مفهومه، أنواعه،جذوره، الباح دليلة، تربماسني عبد الرمحان، جمّلة 
القراءة ومناهجها، جامعة بسكرة، العدد  التكوين والبحث يف نظرّيات  قراءات خمرب وحدة 

الرابع، 2012م .
21- املركز واهلامش يف عروض املرسح احلسينّي ما بعد عام )2003( يف العراق، سعد 

عزيز عبد الّصاحب، جامعة بغداد، كل
ّية الرتبية األساسّية، املجّلد )21(، ع )92(، 2015م . ذشية الفنون اجلميلة، جمّلة كلِّ

محود،  حمّمد  ترمجة:  قياال،  آالن  جاك  آرون،  يول  األدبّية،  املصطلحات  معجم   -22
املؤّسسة اجلامعّية، بريوت- لبنان، ط1، 2012م.

23- معجم مصطلحات الثقافة واملجتمع، طوين بينيت وآخرون، ترمجة: سعيد الغانمّي، 
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املنّظمة العربّية للرتمجة، ط1، بريوت، 2010م.
24- من الشبكة املعلوماتية.

ّية  كلِّ د. مجال جمناح،  الثقافّية،  األنساق  مقاربة يف  العريّب  األدب  اهلامش يف  نامذج   -25
اآلداب واللُّغات، قسم اللُّغة واألدب العريّب.




