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في الـشرايـ الـدمـويـة  من الـطـبـيعي
سـنـكون أمـام صـور  متـقـطعـة وأخرى
جــزئــيــة  فــحـالــة الــتــعــريــفــات الــتي
انشـدهـا الشـاعر الـعـراقي عـبد الـسادة
الـــبــصـــري من خـالل قــصـــيـــدة " عــلى
األنـقـاض ... أدعـوك لإلحـتـفـال "  فـهي
لـيـست منـقـولـة بشـكـلـها الـتـصـويري 
بـقـدر مـاكنـت تـدور في اخملـيـلة ونـزلت
عــلــيــنــا صــورا مــجــزئــة ضـمـن جــسـد
الـقـصيـدة والتي رسـمـها بـالتـناوب مع
لـغــته الـوصـفـيـة والــتي أضـافت الـيـنـا
بعـض الرموز الـتي اعتـمدها  وعـندما
ندخل الى الـرمـزيـة بكل تـأكـيد نـحـتاج
الى رامـز ومـرمـوز  ونـحـتـاج الى لـغـة
خــيـالــيــة حتـدد هــذه الــعـنــاصــر الـتي
اعـتمـدهـا الشـاعر في نـصّه الشـعري ..
اجلــــرارات ... -  تـــخـــربـش خـــريـــطـــة
األنغام  –الفعل تخربش أضاف للرامز
هـيـئـته الـتـواصـليـة مـع اجلررات الـتي
رسم تـعـريـفـهـا اخلـيـالي  أمـا خـريـطة
األنغام  فهي جمـلة إضافية مع الرامز
 لــتـصــبح لــديــنـا اجلــمــلــة بـكــامــلــهـا
مـــرمـــوزة  وقط ظــــهـــرت الـــدالالت من
خـالل الــنصّ الــشــعــري والــدال دائــمـا
ــدلـول  فــالـرســالــة الـتي يــبــحث عن ا
ــرسَل الــيه تـكــفـيــنـا أن وجـهــهـا الى ا
نـــقــول أنـــهــا داللـــة من الـــدالالت الــتي
اعتمدهـا الشاعر في رحلته الـتشويقية
.. لو نالحظ األفعـال : تخربش وحترث
وتهاجر وتقئ وتسافر ويتأجج  فأنها
شكـلت أفـعـاال تـراكـميـة  أراد مـنـها أن
يكون كلّ فعل امتدادا لـلجملة الشعرية

في حالة تكوينها التصويري ..
 (( اخليال الـشعري  –بهذا االعـتبار –
نــشــاط خالق  اليــســتــهــدف أن يــكـون
مايشكله من صور نسخا أو نقال لعالم
الواقع ومـعطياته  أو انـعكاسـا حرفيا
ألنسـقـة مـتعـارف عـلـيهـا  أو نـوعا من
أنــواع الـفــرار  أو الـتـطــهـيــر الـسـاذج
لالنفعـاالت  بقدر مايـستهدف أن يدفع
ـتـلـقي الى إعـادة الـتـأمل في واقـعه  ا
مـن خالل رؤيـــة شـــعـــريـــة  التـــســـمـــد
قـيـمتـهـا من مجـرد اجلـدة أو الطـرافة 
ــــــا من قــــــدرتـــــهــــــا عـــــلـى اثـــــراء وا
احلساسية وتعميق الوعي .  –ص 14
 –الصورة الـفنية  –جابر عـصفور )) .
الـسـذاجة في الـشعـريـة التقـود الشـاعر
الـى الـتــفـاعالت اخلــيـالــيـة  فــاخلـيـال
والـهـروب مــنه  يـشـكـل احـد الـفـرارات
من الشعرية واالبتعاد عن القصائدية 
وعـنـصـر اخلـيـال هـو األوردة اجلـاريـة
في النصّ الشعـري مع االلفاظ وحتديد

عاني وتعددها ..  ا
تعالي ....

تالحقة  جنعل من ضياعاتنا ا
أفراحا للغد ....
الغد ............
الغد ............
الغد ............

دّ أصابعَ معروقة للبابِ  أراه 
كي يطرقه 

مسك مَن اليفتح  للوجه الناضح 
باخلجل البصري ويطعمه الفرح !!!

نفس القصيدة 
عـندمـا تطـرق اللـحظـة الشـعريـة ابواب
اخملـيـلـة  حتــمل كلّ جـزء مـنـهـا خـلـيـة
حـيّـة  واخلـلـيّـة هي االتـمـام احلقـيـقي
لـهـا  فـاحليـاة واالنـسجـام الـيومي مع
األلــفــاظ  كــلـــهــا تــؤدي الى شــاعــريــة
فتوح التفكير  وهنا العامل النفسي ا
 والـذي يسـتقبـل هذه اخلاليـا اجملزئة
.. كـمـنـظـور خارجـي  حـملـت الـصورة
الــتـي نــقـــلــتـــهــا من قـــصــيـــدة - عــلى
األنـقـاض ... أدعـوك لـإلحـتـفـال  –عـلى
ـظـهـر الـعــمـلي لاللـفـاظ الـتي طـاردت ا
نطق الوجودي لـلمعنى  وهذا يعني ا
عنى أن الشاعر كان متـحديا للحسّ وا
 احلسّ الــذي راوده وهـو فـي حلـظــته
ـعنى والـذي هو محـموال في ـارقة وا ا
اخملـيلـة  فـهنـا ظهـر النـسيج من خالل
حتـدّي الـبـاث لـهـذا الـوجـود الـتفـاعـلي
مع اخلــــيـــــال أوال  ومع الــــعــــنــــصــــر
اجلمالي ثانيا  فالعنصر اجلمالي هو
ــســـبب الــرئـــيــسي بـــفــائض قـــيــمــة ا
الــصــورة ومــدى تـكــامــلــهـا  –االلــفـاظ
ـعـاني  –وكــذلك مـيـول تـلك االلـفـاظ وا
الى لـغـة مـعـيـنة  كـلـغـة تـعـبـيـرية أراد
منهـا أن تتجـاوز الوصف  بل الدخول
ـــعــاني احملــمــولــة في الى مــتــاهــات ا
اخملـــيــــلـــة .. تـــعـــالـي .... - جنـــعل من
ـتالحـقة  / الـفعل تـعالي ضـيـاعاتـنا ا
هنـا لـيس بـلـهـجـة آمرة  بـل دعوة الى
ـستـتـر لدى الـبـاث  فهـو يـدعو بيـان ا
االخـــر  –هي  –الى تــــبــــيــــان حـــاالت
ـتالحقـة  فاالسـتمـرارية في الـضيـاع ا
الصورة  اسـتمرارية مـتالحقة أيضا 
وهو يـؤكـد عـلى كلـمـة الـغد  ويـكـررها
ا اعطى للشكل الهندسي عدة مراة  
لـلــصـورة تــقـاربــا مــلـحــوظـا من خالل
الـتـعـبـيــريـة الـتي اعـتــمـدهـا في رحـلـة
ـشوقة .. الشاعـر العراقي عبد الشعر ا
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مجموعة الشاعر عبد السادة البصري

التـصـوير الـلـغـوي  صورة حـيـة يتم
نـقـلهـا من الـواقع الى اخلـيال  وهـنا
اخملـتــبـر اخلـيـالي الــذي يـدفـعـنـا الى
عالقــات جــديـــدة من خالل الــعالقــات
الـلـغــويـة في الـتــعـبـيـريــة .. الـشـاعـر
الـعـراقي عـبـد الـسـادة الـبـصـري أحد
الـشعـراء الـذين سخـروا تلك الـصورة
ومكـونـاتهـا الفـنـية وعالقـتهـا بـاللـغة
الــتــشـكــيـلــيــة  .. فـالــصــورة عـنــصـر
مـشترك بـ اخليـال الذهـني الداخلي
ــشـهــد الـوضـاح واخلـارجي  وهي ا
ـــشــهــديــة الــشــعــريــة .. جــمــيع في ا
رئـيـة  هي االلـتـقـاطـات اخلـارجـيـة ا
تعبيـر تعييني للـصورة قبل الكتابة 
لتقطـة بعبارة  قبل وتبدأ الصـورة ا
أن تـبــدأ بـكـلـمـة  والــكـلـمـة مـاهي اال
رئـية عـند بدايـة تصـويـرية لـلحـالـة ا
ــــنــــظـــور الــــتالقح االبــــداعـي بــــ ا
نظـور الداخلي للصورة اخلارجي وا

التكوينية ...
حتـمل الـصـورة عنـد الـتكـوين مـعاني
ــتــســتــرة ــعــانـي ا عــدة  فــمــنـــهــا ا
ــعـاني الـظـاهـرة ــفـردات ومـنـهـا ا بـا
ــا تــتــوالــد نـوعــان من بــااللـفــاظ  
الـدالالت  نـوع ظـاهـري يـتـمـاشى مع
ـفـردات الشـعـرية الـظـاهريـة  ونوع ا
متـستر  –ايحائي  –ويحمل الدالالت
ـا يزداد االيحـائـية غـيـر الـظاهـرة  
قـوة الصورة بـفعالـيتـها ومؤثـراتها 
وهي تـتغطى بـعوامل لـغويـة عديدة 
فالـلغـة التشـكيـليـة خيـر لغـة متـقاربة
لـلـصـورة الشـعـريـة  فـلـو دخـلـنا الى
ـــعــــاني الــــتـــصــــويـــريــــة من خالل ا
الـبـصـريـة  فـسـوف يـرافـقـنـا عـنـصـر
الدهشة عند النقل والتآلف الشعري 
وهـذه االنـسـجــامـات الـتي تـؤدي الى
تـضــارب حـركـة الـنــفس الـراغـبـة الى
تغير كان ا ادة اخلارجية وحركة ا ا
فـي نــــقـل الـــــذات " ان كــــانـت الــــذات
شــاعـرة تــبـقـى مـلــكـيــة وغـيــر قـابــلـة
لالنـقـسـام " فـحـركـة الـذات تسـتـوعب
ـا تـزداد الـرغـبـة ـتـنـقـلــة  االمـاكـن ا
أكـثر وأكـثـر بنـقل األشيـاء وتزاوجـها
فردات .. الـصورة الشعرية هي ب ا
خير مدافع عن النّص الشعري  وهي
الــوجـه األمــثل لــلــتــواصل الــداللي ..
ـا هـناك الصـور الـشعـريـة أمامـنـا طا
ــرآة عــنـد أول إدراكــات حــســيــة  فــا
الصـباح خيـر صورة عاكـسة للوجه 
وبــاب الــبـيـت خـيــر مـدخـل لـلــصـورة
وتقاسـيمها بـ خارج البيت وداخله
 وهنا يتطلب عامـل التجسيد واللغة
التي تـنقل وتتـحايل على تـلك الصور
ـدركة  احلـيـة منـها واحملـتبـسة في ا
الذهـنية  فـمكونـات الصورة التـبتعد
عـن اخلـيـال الـلـزومي  وأال أصـبـحت
كالما منقوال الفائدة منه سوى باللغة
العادية .. فالصـورة نتيجة من نتائج
ـكـنـنا فـعـالـيـة اخلـيـال  واخلـيـال ال
ا إعادة تـشيكـيلة نقـله ونسـخه  وإ
من خالل الـلـغـة  وجتـمـيع الـظـواهـر
تـضادة تـسـترة وكـذلك الـعنـاصـر ا ا
تـباعـدة  اذن تقودنـا الى التـباعد وا
والـتـقـارب في الشـعـرية  وهـنـا عامل
الــتـــعــامــد  والــذي له حـــقــيــقــته في
األبــعـــاد  فـــنـــحن نــنـــظـــر لالشـــيــاء
الــبــعــيــدة  مـصــغــرة  وتــكــبــر هـذه
االشياء كلـما اقتربنا مـنها  واللوحة
في حـالـة تــكـبـيــرهـا تـظــهـر االخـطـاء
ــتــجـانــســة  وكـذلك واأللــوان غــيـر ا
الـصـورة  كـلـمـا كثـفـنـا الـلـغـة  فـهذا
يـعــني هــنـاك امــكـانــيــات لـغــويـة في
عــمــلــيـة اخلــلق الــشــعـري  فــالــلــغـة
كننا التفصيليـة مرفوضة .. وهنا ال
نــقل الــروابط بــ الــعــالم اخلــارجي
والـــصــورة دون دالئل رمـــزيــة حتــمل
لــغـتــهــا  اذن نـحـن نـتــكئ عــلى لــغـة
رمــزيــة لــكي نــتــمــاشى مع احلــداثـة
والــوصـول الى صـورة جلـسـد الـنصّ
الــشـعــري بــشـكــله الـكــلي .. (( حـاول
عـاصرون اإلفـادة من نظـرية نـقادنـا ا
الرمزيـ في فهم حقيـقة العالئق ب
ـــفـــردات في الـــصـــورة الــشـــعـــريــة ا
احلـديـثـة ومـا تتـصـف به من طـبـيـعة
متـغيرة وخـصوصية أسـلوبيـة قائمة
ــفـاجــأة ال عـلى الــتــوقع حـتى عــلى ا
ا تتمتع ليصعب أحيانـا فكّ رموزها 

به من قيمـة ذاتية مسـتقلة .  –ص 81
 –الصـورة الشـعرية في الـنقـد العربي
احلديث  –د . بشـرى مـوسى صالح –
ـركـز الـثـقـافي الـعـربي )) . إذا اردنـا ا
مراجعـة اللغات  اصـبحت لدينا ثالث
لــغـات  الــلــغــة الـتــعــبــيـريــة والــلــغـة
التـشـكيـليـة والـلغـة الـرمزيـة  فاالولى
تتـماشى مع العالقـات التصـويرية في
الـــنصّ الـــشــــعـــري والـــثـــانـــيـــة  هي
مـحوريـة الصورة وجتـانسـها الـلغوي
في الــنصّ الـشـعــري  والـثــالـثـة وهي
لـغة مـهمـة عنـد نقل الـصورة اخلـاطفة
ورسمـها في النصّ الشـعري  فتـعتمد
الــصـورة اخلـاطــفـة ( نـظــرة الـطـائـر )
عـلى تــكـثـيـف الـكـلــمـات أو الــعـبـارات
واالعتـمـاد عـلى الـلغـة الـرمـزية  وهي
جزء مـن فلسـفة الدهـشة ومـزاياها في

النصّ الشعري احلديث :
أن تضرب البحر ألف عصا ..

رايا .. جتد ا
تستحيل معابرَ للعشق 

حدّ االكتواء !!
عروق .. م وجهك ا

شطر الدرب 
والبس ...

حلّة التيه الرخيصة وحشة 
جتد الطريق ...

يسمو ...
بعوسجة النجيع لسكرة 

يل .... و
صوب العابرين !!!

ـعنى من قـصيـدة : صـرخة ص  - 16ا
أكثر منّي 
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ـــشــهـــديــة تـــراتــيب هـــنـــدســيـــة في ا
الشعرية من خالل الصورة التي قادت
الــــنصّ الــــشـــعــــري  وقــــد  تـــوزيع
الـصـور لـتـشـكل تـراكـمـات مـتـجـانـسـة
امــــتــــداديــــة وذلك مـن خالل الــــلــــغــــة
التعبيرية في الصورت التي نقلتهما
من مــجـمــوعـة الــشــاعـر عــبـد الــسـادة
ــعـنى أكــبــر مـنّي " .. أن الــبـصــري " ا
تــضــرب الــبــحــر ألف عــصــا .. + جتـد

رايا .. +  ا
تستحيل معـابرَ للعشق - حدّ االكتواء
!! فـالـتـواصـل الـلـغـوي لـدى الـشـاعـر 
تــواصـل تــعــبــيــري أراد أن يــصل الى
ــــعــــانـي من خـالل جــــمــــلــــته األولى ا
بـواسـطة الـتـناص " أن تـضـرب البـحر
ألف عــصـا " لــيـذكــرنـا بــقــصـة الــنـبي
مـوسى ( ع ) وعـصـاه  وعـنـدمـا نـقول
النبي موسى ( ع ) نقول عصاه  التي

عجزاته النبوية .. الزمته 
األفــعــال الــتـي رســمــهــا في الــصــورة
األولى أراد مـــنــهـــا أن تـــكــون أفـــعــاال
عاني  تـراكميّـة ولكن  تـفريـقهـا في ا
ـعـنـى لـلــشـطـر مــالت إلى  أن حتـمـل ا
الـــواحــد  مـــتــخـــلــيـــة عن اجملــاورات
الـفـعـلـيـة  وذهبـت بـنا الـى مـجاورات
لـغـويـة  لـكـنـهـا رسـمت لـلـمـرسَل الـيه
رسالتهـا التي كانت في تفـكير الشاعر

اليصال الفكرة ..
الـصــورة الـثــانـيــة ســاهـمت في بــنـاء
القصـيدة  واعطت فكـرة تواصلية من

خالل اللغة التي كانت برقعا فعاال في
ـعاني والـتي جتددت الـبـناء لـظهـور ا
من خالل عــمق وطــول الــصــورة عــنـد
تكويـنها  وقد شـكلت اللغـة انزياحا 
ــا كـان لــعــنـصــر اجلــمـال مالذه في

التواصل الصوري والبناء ..
 جتز الـصورة الى أجـزاء في النصّ
الشـعـري نحـصل بـاالخـير عـلى جـسد
الـصورة والـتي تمـكن النصّ الـشعري
ـؤثـرات من الـتــواصل ويـحــمل مـعـه ا
ـتــلــقي  في طــبـيــعـة الــتي تـقــتــحم ا
ــعــان احلـــال  هــذه مــؤثــرات حتــمل 
جـــــديــــدة  من خـالل االلــــفــــاظ الــــتي
يــعــتـــمــهــا الــبـــاث عــادة  والــشــاعــر
الـــعــراقي عـــبــد الــســـادة الــبــصــري 
يـسـعى من خالل الـتـصـويـر الـبـصري
الى ايـجاد امـكانـيات تـمكـينـية ألجزاء
عاني الصورة  وكل جزء يـحمل من ا
والـــتي تــلـــتم في اجلـــســد  لــتـــشــكل

محورا أساسيا في البناء الفني .. 
الـصـورة الـفـوتـوغـرافـيـة دائـمـا تـؤكـد
عـلى زاويــة مـعــيـنــة  ومن خالل هـذه
الــزاويـــة والــتي حتـــوي عــلـى حــركــة
واحـدة  يتم الـتقـاط الصـورة  وبثـها
بـــالـــشـــكـل الـــذي يـــحـــسه الـــفـــنـــان 
فــالــصـــورة الــتي بـــشــكــلـــهــا الــقــد
(األســـود واالبــــيض) تـــعـــتـــمـــد عـــلى
الـتــرتــيش والـظـلّ  بـيــنــمـا الــصـورة
لـونـة) فـأنـهـا تـتخـلى عن احلـديـثـة (ا
ــصــوّر الــشــاعـر هــذه الــعــنـاصــر .. ا
عـندما يـلتقـد الصـورة يزرع فيـها عدة
حـركـات  ومن خالل هـذه احلـركـات ..
الـلـغـويـة والـزمـنـيـة  وكـذلك الـتـبـاعـد
ــكـانــيـة  يــرسم الـيــنـا والـتــقــارب بـا
صــورته الــشــعـريــة  وهــنــا تــخـتــلف
احلـالـة الـتـصويـريـة وتـكـويـنـاتـها من
جهة  وحركة الـصورة وتواصلها من
جـــهـــة أخـــرى ; وتـــســـتـــمـــرّ احلـــالـــة
بــالـتـقـاطــات عـديـدة  وكلّ لــقـطـة لـهـا
نــفــاذهــا الــشــعــري وتــأثــيــراتــهــا في
ــنـــظــورين الـــداخــلـي واخلــارجي .. ا
فـاالشـباع اجلـمـالي لـلـصـورة  يـظـهر
لـنـا منـاطق ضعـفهـا ومنـاطق قوتـها 
فالـزوايـا والـلغـة واالحالم الـنـاقـصة "
والتي يكملها الشاعر عادة " واالحالم
الــتـامــة  وحـاالت الــرعب الــتـأثــيـريـة
وكذلك حالة اخليال ومدى اتساعه في
ـسـاحـة الـتـصـويـريـة ; كـلـهـا عـوامل ا
وعـناصر تـمتد في الـصورة لـتكويـنها

لدى الشاعر .. 
اجلرارات ...

 تخربش خريطة األنغام
الفئران ...

حترث الساحل بحثا عن مأوى 
العصافير ...

تهاجر صوب الصحاري 
لتقئ التغريدة فوق العوسج 

القرى ...
تسافر في اخلياالت 

نهرا من ل رائب 
يتأجج باألحزان  وأدعية النورس 
من قـصيدة : عـلى األنـقاض ... أدعوك
عنى أكثر منّي لإلحتفال  –ص  18ا
الـقـدرة الذهـنـية الـتي صـنعت اخلـيال

السـادة البـصري  والنه ابن الـبصرة 
ـــديـــنـــة فـــقـــد اراد أن يـــكـــون لـــهـــذه ا
تــــواجـــدهــــا أيــــضـــا مـن خالل لــــغـــته
اخلاصة التي من خاللها عبّر : مسك
مَن اليفتح  للـوجه الناضح - باخلجل
الــبـــصــري ويــطــعـــمه الــفــرح !!! / لــو
نالحـظ حـركـة األفـعــال وتـفـاعــلـهـا بـ
اجلمل  فـقد كـانت عامال مسـاعدا على
اخــراجـات الــقـول لـكلّ جــمـلـة رســمـهـا
الـباث  واخـراج القـول الشـاعري  هو
انـسـيـابـيـة اجلـمـلـة وتـعـاطـفـهـا مـابـ
عنوي  هو فردات  واخراج القول ا ا
ـعـاني من خالل حـركة األفـعال ظـهور ا
في الـشعـرية  وهـنا قـرين التـعبـير عن
ــعــنى وعن حــالــة االنــســيــاب حــالــة ا
اخلـيـالي الـذي اعتـمـده الـباث في رسم

ورصد جمله الشعرية ..
البنية الداللية في الصورة :

قـد تـكـون الـداللـة معـبـرا عـنـهـا بـآلـيات
وطرق عديـدة وقد تكون مـختزنة داخل
صــيغ وأشـكل تــقــودنـا الى الــداللـة في
الـصورة الـشعـرية عـند تـكويـنهـا  وقد
تكـون الصورة الـشعريـة نفسـها داللة 
ـتــلــكـهــا الـبــاث عـادة فـالــرؤى الــتي 
تـــخـــتـــلف من صـــورة الى أخـــرى ومن
مــنـجــز الى آخــر  فـالــتــعـدد الــبــنـائي
للنص الشعري يقودنا عادة الى دالالت
طــبــيــعـيــة  انــســجــامــهـا مـع الـنصّ
الـشعـري وسـياقه بـشكل عـام .. فحـركة
االفعال تـقودنا الى دالالت ضـمن حركة
ـكان الـذي حتـدث مـنه الـزمن وضـمـن ا
الـبـاث  وقـوة الفـعل وتـأثيـره وأبـعاده
في اجلمـلـة  فـاحلركـة هي الـتي تـدلـنا
عــلى الــنـــشــاط الــطــبـــيــعي وحــركــات
احلــيــاة احلـقــيــقــيــة ; واحلــركـة الــتي
نعـتمدها حـركة ضمـنية وحركـة حسيّة
 واحلـــركــة احلـــســيّـــة هي الــتـي لــهــا
طـابـعــهـا األمـثل في الــنصّ الـشـعـري 
لـتـشيـر إلـيـنا وتـدلّ عـلى نـوعيـة الـلـغة
الـتي اعـتــمـدهـا الـشـاعـر وعـلى الـداللـة
ــركـــزيــة وكـــذلك حـــركــته الـــذهــنـــيــة ا
ومـخــيـلـته الـتي تــذهب بـنـا الى خـيـال

كننا التخلي عنه : شعري ال
الليل ...

ينزع آخر األثواب توا ..
والطريق يؤول بي ..

دينة يستبيح دروبها .. حيث ا
شاطر حزنها .. الضوء ا

ويدلني ...
احلارات يبتلع العيون سكونها ..

والسائرون على الضفاف 
تعانق األقدام منهم ..

مـن قــصــيـــدة : تــداعــيــات  –ص – 29
عنى أكثر مني  ا
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تـعـتبـر االفـعال من خالل سـيـاق اجلمل
الــشـعـريـة  أفـعـال حـركـيـة انـتـقـالـيـة 
وتشكـل امتدادا مع كلّ فـعل في اجلملة
 فـالــداللـة هـنـا هي احلــركـة  وعـنـدمـا
نــدخـل مع حــركــة االفــعــال  نــدخل مع
الحظ أنّ زمن الــفــعل زمن الــفــعل  وا
ا يـزيد آني ولـيس بـحركـة ماضـيـة  
من حــركــة الــداللــة  وقــوتـهــا في رسم
عـاني .. وما يـهمنـا من خالل الصور ا
ـتـصـلـة بـعـضـهـا بـبـعض هـو الـبـنـيّة ا
ـوحـدة  وهي تـلك الـتي تـضـعـنـا مع ا
ـكـونـات الـداخلـيـة لـلـنصّ  ثم حتـتلّ ا
مـكـانا فـوقـيـا  بـالنـسـبـة للـحـيـاة التي
ـــارســـهـــا : الــلـــيل ... + يـــنـــزع آخــر
األثـواب توا .. + والـطـريق يؤول بي ..
/ بــيـنـمـا الـفـعل مع حــركـته الـداخـلـيـة
انـتـقلت الـكـتـابـة " باجلـمـلـة الـواحدة "
الى كتابة مـفتوحة مطـلقة  اي تتحمل
ـزيـد من حـركـات األفـعـال  اسـتـقـبـال ا
ــا شــكّــلـت لــديــنــا حـــركــة فــوقــيــة 
تـتـماشـى مع مضـمـون النصّ الـشـعري
ـارسـة البـاث بـالبـحث عن الـوسيط و
لـلـرســالـة الـتي بـعـثـهـا لـلـمـرسَل الـيه 
وكـان الـوســيط هـو الــلـيل  ومن خالل
ــلــفــوظـات ـعــنى وحتــمــيل ا ســيــاق ا
لــلــمــعــاني وتــعـــددهــا من الــطــبــيــعي
تـشاطـرنا الـتأويل  وتـقودنـا القـصيدة
ـرة واحـدة الى مـقــاصـد الـبـاث الـتي
ـشـاطـر رســمـهـا لـلـمـتــلـقي .. الـضـوء ا
حـزنــهـا .. / تـقـودنـا اجلــمـلـة الى فـعل
انـتقـالي  ويدلّ عـلى الذهـاب " ويدلني
... " بـيـنـمـا الـنـقـاط االسـتـرسـالـيـة لـها
ــطـلــقــة في قـيــادة اجلـمــلـة حــالـتــهـا ا
وتــعـبــيـرهـا الى جــمـلـة أخــرى  وهـنـا
أفعـال القول احلـركية : احلـارات يبتلع
الـعيـون سكـونهـا .. + والسائـرون على
الـضــفـاف + تــعـانق األقــدام مـنـهم .. /
أفــعــال الــقــول احلــركــيــة مــشـتــقــة من
حـســيــة الـبــاث الــدالـة  وهـي حـركــيـة
ــعـاني مــطـلـقــة تـتــحـمل الــكـثــيـر من ا
وتعـدد التأويالت  وتـعتبـر من االفعال
االنـيـة  وتــشـكل أهـمـيــتـهـا بــالـتـفـاعل
اضي والزمن احلاضر  ماب الزمن ا
فــيــغــلب الــزمن االنـي عــلى الــفــعل من
خالل الــتـفــاعل : فـلــو افـتــرضـنـا أصل
اجلــمـلــة احلـارات .. ابـتــلـعت الــعـيـون

ســكـونــهــا  ومن خالل حتــويل الــفـعل
جاز لـلشـاعر أن يتـحدث االن  فـيصبح
الـــفــعل آنـي  بــدال من أن يـــكــون فــعال

ماضوي .. 
فرداتي للصورة :  كون ا ا

يـعــبّـر الـبـاث عن مـحــسـوسـاته بـصـيغ
فـنــيــة مـتــنـوعــة  وأقـرب تــلك الــصـيغ
وأكـثــرهـا تــأثـرا الـصــورة الـتي يـذهب
اليها من خالل رؤية فنـية خاصة تنقله
من حالـة االنفـعال الى التـأمل اجلمالي
 وعــنـصـر اجلـمـال يـعــتـبـر خـيـر دلـيل
عــلـى االنــفـــعـــال الـــعـــاطــفـي  ان كــان
بسـيطـا أو معقـدا  حسب مـوقع الباث
مـن الـــــصــــــورة ومـــــا يـــــعــــــكـــــسـه من
ـــيـــزة في اجملـــاالت مــــحـــســـوســـات 
ــوضــوعــاتــيــة ووســـائل تــركــيب كلّ ا
صـورة .. الـكـلمـة في الـصورة لـهـا عدة
توقـيعـات  ولـها حـركة مـسـتقـبلـية مع
كل مــكــانــة زمــنــيــة أو حــركــة ذاتــيــة "
احلــــركـــة والــــســـكــــون  مـــوقــــعـــة من
الـتـوقـيــعـات " . الـكـلـمــة تـأخـذ مـوقـعـا
ـــرأى الــعـــ " الـــرؤيــة " وداللـــة لــدى
ــتــلــقي " االخــر " وحــركــة في الــنصّ ا
ـكـان .. الــشـعــري  فـالــزمـان يــرافـقـه ا

والرؤية يرافقها الرؤيا ..
الوطاويط سلخت جلودها 

كان هذا ... 
عند اقتحام السحالي ألوجار الثعالب 

حينها ...
راحت الــلـقــالق تـبــحث عن عشّ بــقـمـة

رأسك 
ابتدر العصفور غناءً آخر ..

لتتبرعم أكثر فأكثر !!
ـعـنّي أكـثـر مـنّي  –ص من قـصـيـدة : ا
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حـملت مـجـمـوعة الـشـاعـر عبـد الـسادة
الــبــصـــري الــشـــعــريــة  عـــنــوان هــذه
الـقـصــيـدة  وهـنــاك مـغـايــرات لـغـويـة
أعــتــمـــدهــا الــشـــاعــر كــحـــاضن أعــلى
لـنـصوص اجملـمـوعـة الـشعـريـة كـلّـها 
ـمـكن جـدا التـعـامل مع العـنـونة ومن ا
تعـامال سـيـميـوطـيـقيـا حـيث االشارات
والــــرمـــوز والــــعـالمـــات وأيــــقــــونـــات
واسـتـعـارات  ودراسـة الـعـنـونـة عـادة
دراسـة منـهجـية مـاب الـبنـية والـداللة
ــا أنــنـا أمــام عــنـوان والـوظــيــفـة ; و
مـشـتــرك مـابـ الـقـصـيـدة واجملـمـوعـة
الشـعريـة  فـالرمـزية أولى بـاسـتيـعاب
الـعـنــونـة مع لــغـتـهــا الـظــاهـرة والـتي
قــادتــنــا الى الـــقــصــائــديــة في دواخل
الـــنــصـــوص ومـــا ارتــكـــبه الـــبــاث من
ـــنـــظـــورين الـــداخـــلي مـــعـــاصـي في ا
واخلـارجي  حـيث الــتـعـامـد الـرؤيـوي
للـنص اخلارجـي  واحملسوسـات التي
كـــانـت جـــزء من تـــأســـيـــســـات الـــنصّ
الــشـعــري لـدى الـشــاعـر الـعــراقي عـبـد

السادة البصري .
كـون لـلكـلمـات الـعامـلـة تشـكل إحدى ا
ـــكـــونـــات الـــدوافع االســــاســـيـــة فـي ا
الشكلية للصورة  وتتكئ هذه الكلمات
بالدرجة األولى على احلـسيّة الداخلية
والـتي تـعـني لـدى الـبـاث الـكـثـيـر وهو
يـداعب مــخـيـلـته والــشـرود مـعـهـا  بل
الـفـرار مـع حلـظـته الـشــعـريـة ووسـائل
الـقـبض عـلـيــهـا .. لـو نالحظ من خالل
الـنصّ فــقـد اعـتـمـد الــبـاث عـلى بـعض
احلــيـــوانــات والـــطــيــور فـي تــأســيس
صـوره اجلزئـية  والـتي عدّت ركـنا من
أركــان الــنصّ الــشـعــري وهــو يـقــودنـا
بصـور : تـخـييـلـيـة وصور ذهـنـية أدت
وضيـفتهـا كعوامل متـصلة مع بـعضها
فـرداتي لـلنـصّ الشـعري : ـكـون ا في ا
الـــوطـــاويط والـــســحـــالي والـــثـــعــالب
والـلقـالق والـعـصـفور .. كـلـهـا مـفردات
مـشــتـقـة من الـطـبــيـعـة  وهي مـفـردات
مـــنــــظــــورة بــــالــــرؤيــــة  راح الــــبـــاث
باستـعارتها الهمـيتها في مخـيلته عند
ـعـتـمـدة في الـتـكـوين ـوضـوعــاتـيـة ا ا
واالستعـارة وكذلك في تـوظيف الرموز
الحظ عـتـمد .. ا في الـنصّ الـشعـري ا
مـن النصّ واالفـعـال الـتي نـبـتت بـشكل
طـفــيف بـ اجلــمل  كـانت تــواصـلـيـة
ولـغـة وصــفـيـة  انـتــمى الـبــاث الـيـهـا
وذلك لــلـمـعـانـي احملـمـولـة ومــا يـعـنـيه
النصّ الـشـعـري لـدى الشـاعـر الـعراقي

عبد السادة البصري ..
عنـد اقتحام الـسحالي ألوجـار الثعالب
+ حينها ... + راحت اللقالق تبحث عن

عشّ بقمة رأسك .
Íd¹uBð ÊuJð

تشكل اجلزئية في التكوين التصويري
لـدى الــشـاعــر عـبــد الـســادة الـبــصـري
هـام الـشـكـلـيـة في الـذهاب مع إحـدى ا
الـصورة وظـهورهـا للـمتلـقي  في ح
أنّ مـفردة " حـيـنهـا ... " التشـكل صورة
شـعـريــة بـاعـتـبـارهـا مـفـردة عـاريـة من
الـتـركـيب الـلـغـوي  ولـو تـواصـلنـا مع
ـعنى  فـسوف نـقبض عـلى تشـكيـلها ا
بـاعـتـبــارهـا صـورة ربـطت بـ جـزأين
من الـــصــورة األكـــبـــر الـــتي رســـمـــهــا
الشـاعـر عـبـد السـادة الـبـصـري  وهذا

الـربـط كـان عـامال مــسـاعـدا لــلـتـواصل
الـــداللي  وعــامال مــســاعــدا لــتــواصل
كون الصور الشعريـة مع بعضها في ا

فرداتي ..  ا
وأنت عـيون مـسـملـة / هاربـة / باحـثة

بال جدوى
تأخذك العربات  وترجعك األحالم 
قدماك صديقتان دائمتان لألرصفة 

تـسـامــرك الـنــجـيــمـات .. حتـمــلك عـلى
بساط التمنّي 

الوريقات ابتدأت بسملتها باسمك
عنيّ أكثر منّي  أيها ا

وألنّك مـــــعــــني أكــــثـــــر مــــنّي .. آثــــرت
اإلنسحاب 

تركت الصورة وارتكنت بعيدا 
رأة عقلها  قبلة  وعقلها ...... ا

تغريبة ...
نفس القصيدة : ص  34

الـقـصـيـدة كوحـدة تـامـة  تـعـتـمـد على
اجلـسد الـرئيـسي للـصورة  والـصورة
الـتامـة تعـتمـد على األجـزاء  وكلّ جزء
يــحـوي عــلى كــلـمــات وعـبــارات تـؤدي
عــمـلــهــا كـوحــدات جــزئــيـة فـي الـنصّ
الــشــعـري .. والــصــورة تـعــني جتــربـة
شــعـريــة جـزئـيــة  خـاضـهــا الـبـاث في
حــيـاته الـعـمـلـيـة  وهـكـذا تـولـد لـديـنـا
الــكــثــيــر من الــعالقــات في الــصــورة :
ـفرداتي  بـاعـتـبار أوّل ـكـون ا عـالقة ا
عبارة يـرسمها الـباث هي تبدأ بـكلمة 
ــتــحـرك وأول كــلـمــة تــبـدأ بــحــركـة " ا
الــسـاكن " فــلـو أخـذنــا كـلـمــة تَـأخـذك 
فــســوف نـــرى بــأن حــرف الــتــاء يــبــدأ
بـحـركة  وحـركـته هـنـا الـفـتـحة ; وهي
أوّل بــدايــة لــلـعــمل الــتــنــغــيــمي الـذي
يعـتمده البـاث ويطلـقه من عدة حركات
وسواكن " للـمفردة الواحـدة " وتتجمّع
لتـشـكل لديـنـا عدة كـلـمات " أوّل عـبارة
ـكـنـهـا تـبـدأ " بـكـلـمـة + حـركـة "  فال 
ــــفـــردة أن تــــبــــدأ خـــارج احلــــركـــة  ا
ـــدخل الـــتـــأســـيـــسي واحلـــركـــة هـي ا
لــلـتـنــغـيم الــشـعـري  وهــنـا نـذهب مع
الــعــبــارة فــلــو أخــذنــا أول عــبــارة من
ـعــنيّ أكـثـر مــنّي " تـأخـذك قــصـيـدة " ا
الـعربات  فـسوف نـقبض عـلى حركات
وسـواكن " تَـأ " الـفــتـحـة لـلـتــاء بـيـنـمـا
الـسـكـون لأللف  ولـو نـسـتـمـرّ فـسوف
فردة حتمل تفعيلة الرجز نالحظ بأن ا
فردات فيما بعدها ب  بينما تذهب ا
" فَـــعِــلن " و " فـــعْــلن " وهـي تــفــعـــيــلــة
ـتــدارك .. " وأنت عـيـون " هــنـا الـواو ا
ـفـردة حتـمل تـفعـيـلة يـبدأ بـحـركة  وا
الـوافـر " مفـاعـل "  نـستـنـتج من هذه
الـرحـلـة الـتــفـصـيـلــيـة مـابـ احلـروف
ونــتــائـــجــهــا  بــأن الـــشــطــر الــواحــد
اليــسـتـطـيع أن يــتـخـلى عن الــتـنـغـيم 
ــكــونـاتــيــة لـلــعــبـارة  هي ــفـردة ا فــا
نفـسهـا تـقودنـا الى تكـويـنات نـغمـية 
ـتـلـقي األريـحـية وتـبـعث الى روحـيـة ا
ــوســيـقـى عـلـى درجـات بــاســتـقــبــال ا
سلمهـا  واختالفاتها بـ تنغيم وآخر
 وهـــذا يـــعــــتـــمـــد عــــلى دربـــة األذن 
ــتـواصــلــة لــلــشــعـريــة من والــقــراءة ا

جوانبها األساسية ..
الوريـقات ابـتـدأت بسـملـتـها بـاسمك +
عـنـيّ أكثـر مـنّي + وألنّـك معـني أيـهـا ا

أكثر منّي .. آثرت اإلنسحاب + 
رأة تركت الصـورة وارتكنت بـعيدا + ا
عقلها  قبلة  وعقلها ...... + تغريبة ...
وألن الــتـــدويــر في الــصـــورة تــعــتــمــد
ـــتــحـــرك والـــســـاكن في الـــتـــشــكـــيل ا
ــفــرداتي لــلــجــمــلــة  إال أنّ الــشــاعـر ا
الـعـراقي عـبـد الـسـادة الـبـصـري  أراد
ـعـنيّ  فـي جتربـته منّـا أن نـكـون مع ا
الشـعريـة التي رسـمـها عـبر مـجمـوعته
ـعــنيّ أكــثـر مــنّي " لـذلك الـشــعـريــة " ا
ـشـهـد الـشـعـري اليـكـتـمل مـعـنـاه اال فـا
بـالتـواصل مـابـ اجلـمل الـتي ربـطـها
ـشهد  ّ قصّ ا بـقوالب شـكلـية  فـلو 
فــســـوف تـــرتـــبك الـــصــورة  وتـــفـــقــد
عنى ومن ناحية توازنها  من ناحية ا
التـركيب  لذلك فقـد اعتمـد التدوير في
ـعــاني  وجـمـلـة تــتـكئ عـلى اكــتـمـال ا
جــمـلــة  فـاجلـمــلـة األولى تــضـاف الى
اجلـمـلــة الـثـانـيــة  واجلـمـلـة الــثـانـيـة

تـضاف الى اجلـمـلة األولى  وهـكذا 
مــراوغــة الــلــغــة فـي تــشــيــيــد قــصــره
الـشـعـري  وهنـا نـسـتـطـيع الـقـول بأن
الـوحــدات الـفــنـيّــة اصــبـحت مــكـمالت
للوحدات العـضوية  والعكس صحيح
 وذلك لـــتـــبـــاين الـــدالالت مـن جـــهــة 

وتعددها من جهة أخرى ..
اخلــيــال في الــنـصّ الـشــعــري وضــمن
ـفـرداتي  يـصـبح ـكـون ا تـكـاتـفه مع ا
لديـنا واقعا ومـرئيا  حـقيقيـا يتم نقله
عبر رؤية الشاعـر اخلاصة في الذهنية
 ومـن طــرف آخــر مــايـــراه جــمــيال في
مـخــيـلـته الـتي اشـتــغـلت وتـشـتـغل في
اجلـانب اجلـمـالي  فـاخلـيـال واجلـمال
عـنـصـران يـتـمـاشـيـان مع الـكـلـمـة ومع
ـوضـوعـيـة الـتي يـرسـمـهـا الـوحـدات ا

عتمد . الشاعر عادة في نصّه ا عبد السادة البصري


