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بغداد

تـقـول اخملتـصّة في عـلم الـلغـة اإلجتـمـاعي جنـفر كـوتس بـأن "الكالم هـو فـعل ينمّ عن هـوية اذ
عـندمـا نتحـدث فإن احد االشـياء الـتي نقوم بـها هـو إثبات هـويتنـا إن كنّـا ذكوراً او إناثـاً". وعليه
ـسـألـة اللـغـة التـي يتـداولـها الـرجـال في مـنشـوراتـهم وتـعلـيـقـاتهم في قـال يـتـصدّى   فـإن هـذا ا
فـردات التـي تتـداولها الـفيـسبـوك تلك الـلغـة التي تـأنّت كثـيراً وصـار من الصـعب الـتمـييز بـ ا
ـالبس وقصـات الشـعر الـنـساء وتـلك التي يـتـداولهـا الرجـال. وهـكذا تـانّثت الـلـغة حـالهـا حال ا
عايير ـتعلقة  واألحـذية واحلركات اجلسدية األخرى ودرجـة الصوت ونغمته لدرجة ان الرؤى ا
" تـعـقّدت كـثـيـراً وباتـت مائـعـة وذابت احلـدود وأخذت تـتـداخل فـيـما بـيـنـها الـتـمـييـز بـ "الـلغـتـ
بـاستمـرار. من هنا البـد من التسـاؤل: هل يتحـدث الرجال والـنساء بـشكل مخـتلف? ان احد اهم
الـطـرق التي تـتفـاعل فيـهـا اللـغة مع جـوانب اجلنـوسة ) genderوهـو تـعبـير اسـتخـدمه عبـدالله
ـاط الـسـائـدة التي الـقـذامي لـتـمـيـيزه عـن اجلنس  (sexوالـهـويـة هـو من خالل االعـتقـادات واأل
اسـتحكمت بشأن االختالفات الرئـيسة ب لغة الرجال والنسـاء. اذ يقال بأن النساء اقل توكيداً
اي اكـثر تـردداً في كالمـهنّ من الرجـال; كمـا انهن يـقـللن من اسـتخـدام التـابوهـات ويكـثرن من
عـبارات التلطيف; كذلك يـتحدثن اكثر من الرجال; فضـالً عن انهن اكثر حتفظاً في كالمهن وفي
سائل الصـواب; اضف الى ذلك بأن كالمهن اكـثر تأدباً وما الى الـوقت نفسه اكثـر حساسيـة 

ذلك.  
وفي هـذا اخلضم ثمة مفردات تكون رجالـية بامتياز مثل كلمة "أودعـناكم" وأخرى نسائية بحتة
ـا يـثـبت بـأن لكـل طرف ـغـادرة  ـكم الـعـافـيـة" الـتي تـقـولـها الـنـسـاء عـنـد ا مـثل عـبـارة "ظـلت 
ـا توصف هـذه االخـتالفات قـال. ر مـفـرداته اخلاصـة به كـمـا سيـتـوضّح ذلك في سيـاق هـذا ا
الحظات الـعابرة اي بدون سنـد بحثي منظّم بـأنها مجرد مـعتقدات لـغوية شعبـية جاءت نتيـجة ا
ات في مـجال الى ان دخـل البـحث العـلمي الـرصـ على اخلط وانـبرى جـمـلة من الـعلـمـاء والعـا
عـلم الـلـغة اإلجـتـمـاعي ليـقـولـوا قولـهم في هـذا اجملـال. وهـكذا ركّـز الـبـحث العـمـلي الـذي قام به
تـحدثـ من الذكـور الذين عـدّوا كالمهم بـأنه القـاعدة ومـا سواهم يُـنظر الـيه على الـرجال عـلى ا
شهد وإيالء انه خـروج عن هذه القاعدة. اما الباحثات من النساء فكان هدفهن هو تعديل رسم ا
اط ـيل الى التـأكـيد عـلى األ ـا جـعل علم الـلـغة االجـتمـاعي  اهـتـمام اكـثر الى كـالم النـساء 

اط.   اجلنوسية اكثر من مسألة التشكيك بهذه األ
ويُــنـظــر اآلن الى مـســألـة اجلـنــوسـة عــلى انـهــا الـبــعـد االكــثـر وضــوحـاً بـالــنـســبـة لإلخــتالفـات
االجـتمـاعية حـيث اصبـحت بؤرة للـنقاشـات ضمن عـلم اللغـة االجتـماعي نتـيجـة الزدهار الثـقافة
تـراكـمة بـات من السـهل الـتمـييـز ب احلـقيـقـة والنـمط االجتـماعي الـنسـويـة. وبسـبب اخلبـرات ا
تـكلم ا قيل بشـأن موضوعة االخـتالفات اللغـوية ب ا الـسائد. وبغض الـنظر عن هـذا وذاك 
ـتغيـرات من اهمهـا عمر الـرجال ونـظرائهم من الـنساء البـد من االخذ بـع االعتـبار جمـلة من ا
ـهن التي يزاولهـا كال اجلنسـ وهل الكالم يجـري في مجتمع ـتحدثـ والطبقـة االجتمـاعية وا ا
مـتـجانس (اي نـسـاء- نـساء او رجـال - رجـال) او مجـتـمع متـبـاين (اي رجال - نـسـاء) وكذلك
مـوضـوع احلـديث اي الـغـاية من ورائـه. مع ذلك يـؤكد عـلـمـاء الـلغـة االجـتـمـاعـيون بـأن لـلـنـساء
نـاسبات وكذا بالـنسبة لـلرجال لديـهم مفرداتهم التي مـفردات خاصة بـهن يتداولنـها في شتى ا
يــتـداولــونـهــا في تـعــامالتـهـم الـيــومـيــة. اي ان لـلــرجـال مــصـطــلـحــاتـهم والــنـســاء كـذلك لــديـهن

مصطلحاتهن.   
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ولـتوضـيح كيف تـأنّثت الـلغـة اي كيف اصبح الـرجال يـتداولـون الكـلمات "الـنسـائيـة" البـحتة في
تـعامالتهم اليـومية اخذتُ عيّـنة تربو على  112بـ مصطلح وكلـمة وعبارة يتـداولها الرجال في
الــفـيـســبـوك بـرغم انــهـا خــاصـة بـالــنـسـاء ومَن يــتـحــدث بـهـا يــبـدو وكـأنه ســحـبــهـا من مـواطن
ـعايـيـر اللـغويـة وجعـلـها تـنمـو في بيـئـة مخـتلـفة غـير اسـتخـدامـها األصـليـة كونـها نـسـائيـة بكل ا
بـيئتهـا. ولتسهـيل عملـية الرجوع الى تـمظهرات تـأنيث اللغـة فيسبـوكياً جرى تـقسيم هذه الـعيّنة
الى مـجـامـيع شـمـلت الـتـعـبـيـرات الـقـادمـة من الـلـهـجـات الـعـربـيـة األخـرى وتـعـبـيـرات اجملـامـلة
فـردات عن طريق تـغيـير وعـبارات الـتحـبّب وكـلمـات الغـزل او التـغزّل وعـملـيات تـشويه بـعض ا
ـتعـلـقة حـروفـها واسـتـبـدال اماكـنـهـا والتـعـبيـرات ذات األصـول األجـنبـيـة وأخـيرًا الـتـعبـيـرات ا
بأجزاء جسم االنسان. وسأتطرق بشيء من التفصيل الى هذه اجملاميع التي تأنّثت فيها اللغة.
فردات الـتعبيرات القادمة من اللهجات العربيـة: تشتمل هذه اجملموعة على تلك العبارات وا -
الـتي يرجع اصلها الى بلدان عربـية اخرى مثل سوريا ولبنـان ودول اخلليج العربي. وهكذا جتد
ـستخـدم من الرجال يـلجأون الى تـضم مـنشوراتهم وتـعليـقاتهم كلـمات مثل (حـيو الشيخ ا
طـلّة تهـبّل ايش احلالوة مزيـون ياألبي فـلّة زوق جت فـديتك). وزيادة في الـغنج جتد رجالً
بـطول وعرض وشـوارب يستخـدم كلمة "فـوديتك" األكثـر ميوعة في تـعليـقاته! وكل هذه التـعبيرات

ا يراد من ورائها إظهار االعجاب بصديق او قريب لكن بلغة نسائية بامتياز. ا
تكلمون الرجال امعاناً منهم في تـعبيرات اجملاملة: وتتضمن طائفة واسعة جداً يلجأ اليها ا -
تــأنـيث الــلـغـة بــرغم ان كالً من اخملــاطَب واخملـاطِب هــو من الـرجــال. ومن بـ هــذه الـتـعــبـيـرات
(مـضـوي والنـعم غال من بـعد نـورك بعـد روحي غـال شـمعـة وردة عـابت گمـر شحالتك
حـبايب عزه العزّاك) وغيرها كـثير. ولك ان تتخيل كيف ارتدت اللـغة "التنورة" عندما يأتي رجل
ويـقول لصاحبه "عزه العزّاك" او "عـابت" او "حبايب" حيث ال تتناسب كل هـذه الرقة اللفظية التي

صطلحات مع متكلمي اجلنس اخلشن. تنطوي عليها هذه ا
عـبـارات الــتـحـبّب: وهي عـبـارات تـقع بـ اجملـامـلــة (الـصـنف الـسـابق) والـتـغـزّل (الـصـنف -
الـتالي) اي انها اكثر من تـعبيرات اجملاملة واقلّ من كـلمات التغزّل. ويشـمل هذا الصنف طائفة
من الـكلمات والعـبارات مثل (اروح لك فدوة اعزاز عـيناي غالي فدوة النـفس). وكل تعبيرات
تـكلـمات من النـساء لكن شـاع استخـدامها تداولـة ب ا فـردات ا هـذا الصنـف تنتـمي الى تلك ا

بشكل مفرط السيما ب الشباب لتكون مثاالً صارخاً على تأنيث اللغة لديهم.
ـتكـلـم كـلـمات الـغـزل او التـغـزل: هي كـلمـات نـسويـة بـامتـاز لـكن درج اسـتخـدامـها بـ ا -

ـتكلـمات من الـنساء. الـذكور بـحيث تخـرج العـبارات مؤنـثة كـون استخـدامهـا ال ينطـبق االّ على ا
وتـتـضمن تـعـبيـرات من قـبيل (مـثـلك حبّ گمـر حـبّي حبّـتك الـعـافيـة الضـوة بـعد گـلـبي دخيل
ستخدم الذكور الـعسل چكليتة) وغيرها. وهذا مثال آخر على اإلمعان في تأنيث اللغة لدى ا

ويضمّ طائفة البأس بها من الكلمات.
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ـفردات عن طـريق تـغـييـر حـروفهـا واسـتبـدال امـاكـنهـا: وهـذه طريـقـة تـنم عن غنج تـشـويه ا -
تكـلمـات األناث في هذا تـكلـم الذكـور ليـنافسـوا بهـا ا انـثوي ومـيوعة لـغويـة ادمنهـا كثـير من ا
اجلـانب اللغوي الذي يليق بهن ويبـدو غير مالوف ومتكلفـاً عند استخدامه من جانب الذكور. خذ
ثـال: عبيبي (اي حبـيبي) حوب (اي حبّ) حمـبي (اي حبّي) تِلّش تِلّش (اي كلّش عـلى سبيل ا
كـلّش) حبـيقي (وهـذا تعـبير نـاجت من دمج كلـمتي حـبيـبي وصديـقي) حبايـق (اي حبايب). وكلّ

هذه التعبيرات اخذت تخرج هذه  األيام من ب شاربَ وحلية وبكل فخر!!!
الـتعـبيـرات ذات األصول االجـنبـية: اي الـتعـبيـرات التي حتـمل جذوراً لـها فـي لغـات اجنـبية -
اخـرى مثل االنكـليزية والـفرنسـية والروسيـة والتركـية وغيرهـا. تعبيـرات كهذه تـكون موجودة في
م ( (ummواو ( (wowمـــســيــو اســـتــخــدامــات مـــثل: بــرنس ( (prince نــايس ( (niceا
( (monsieur بـون سوا ( (bonsoir الخ. وهـذه الـتـعبـيـرات تـذكّرني بـإحـدى الـطالـبـات التي

جـاءت متأخرة عـلى احملاضرة وعنـدما سألتُـها اين كنتِ اجابت "كـنت  فرينداتي" أي "كنت 
صديقاتي"!!!

ـتـعـلـقة بـأجـزاء جـسم االنـسـان: وهـذه تـشـمل فـئـة كـانت حلـد فـتـرة قـريبـة من الـتـعـبـيـرات ا -
ستخدم الذكور اخـتصاص النساء يتداولنها فيما بينـهن لكنه بقدرة قادر حتوّل تداولها الى ا
حـتى صرنا نسمع (كبد ضلع چبدي چالويي (جمع چلـوة اي كلية) گليبي عويناتي قليباتي
[اي گـليباتي])  وما الـى ذلك. وكلها تشـتمل على صيغ التـصغير ألجزاء جـسم االنسان إلضفاء

عنون في تداولها.  تكلم الذكور لكنهم  رقة على تلك التعبيرات بحيث ال تالئم ا
ا ال يدع مـجاالً للشكّ بأن الـلغة قد تأنّـثت كثيراً على واضع التي ذُكرت آنفـاً تثبت  اذن هـذه ا
ستخدم الذكـور بحيث لم يعد آدم ينافس حواء في مالبسـها وقصة شعرها وحركات لـسان ا
جـسدها ومـكياجـها بل راح ابعد مـن ذلك لينافـسها عـلى لغتـها من خالل اإلمعـان في استخدام
كن االسـتدالل بـأنه غدا مـألوفاً . وعبـر اجملامـيع السـبع اعاله  مـفردات هي نـسويـة اباً عن جـدّ
ـا يـبرهـن على ان كل ان جتـد في كالم الـرجـال كـلـمـات مثل "حـبـايب وغالي وفـدوة اروحـلك" 

ا في ذلك اللغة.  شيء تانّث 

ديـر العـام لدائرة اضي بـا ناشـد فنـانون تـفعـيل مشـروع صرح الـنصـر والذي تـوقف منـذ عام ونـصف العـام من قبل رئـاسة الـوزراء.موضـح خالل لـقائـهم االثنـ ا
شـروع كان قد اشتمل على تعاون رئـاسة الوزراء مع دائرة الفنون العامـة بوزارة الثقافة وفق رقم البيان  3والصادر عام  2018والذي الفـنون العامة علي عويد (ان ا
ـغتصبـة من قوى الظالم في عام .2017وخـصصت لهذا دعت فيه كـافة الفنـان والنـحات إلقامـة صرح النصـر جتسيداً لـتضحيـات أبناء الـعراق وحترير األراضي ا
سابقة وعملت بشكل موثوق ثنى القامة نصب بعنوان صرح النصر.وشكلت على أثر هذا البيان جلان حتضيرية فنية متخصصة في ا ا في مـطار ا شروع  25 دو ا
وأم فـرزت فيها أعمال في جمعية الفنان الـتشكيلي وحكم فيها قاض بعـد اختيار األعمال وسلمت درجات هذه اللجان لألعـمال الفنية إلى رئاسة مجلس الوزراء ثم شكلت
جلـنة ثـانيـة فرزت  10 أعـمال من ب  150 عمال فـنيـا تنـافست عـلى اجلوائـز الثالثـة).مؤكـدين (انه  اللـقاء بأصـحاب األعـمال الـعشـرة الفـائزة من قـبل رئيس ديـوان رئاسة
قدمـة ومساحاتـها وارتفاعـها ثم شكلت عـلى ضوء هذا اللـقاء جلنة من فـنان رواد ونقـاد للفن التـشكيلي عمـولة وناقش الفـنان باألعـمال ا اكيـتات ا الوزراء واطـلع على كل ا
ستوى وحـيادية وبطريقة مهنية مدروسة رة األولى الـتي تشكل فيها جلان بشكل رفيع ا سابقة تعد هي ا ( بأن هذه ا ومهـندس معماري ومدني بوجود القـاضي).موضح
دة عام ونصف العام شروع الكبير والـذي توقف  شروع توقف).وطلب الفنـان من العبادي( بتوجـيه الضوء الى تفعيل هـذا ا على أثـرها اختير ثالث أعمال فـائزة ولكن العمل بهـذا ا

بعد الوصول إلى النتائج النهائية).
ÍuODF « ÂUF½≈
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فــفي عــمـق نــفــسـي صــوت غــريب        
يـعـلم قـلبـي ازدراء احلـياه

ويـــــصـــــرخ بي اهــــربـي اهـــــربـي         
ويتعب احساس روحي صداه

فـــأهــــتـف يـــا عــــالـــمـي : ال أريـــد         
وتصرخ بي ذكرياتي النجاه 

تزج الـشاعرة بـاألفعـال الطـلبـية ( أريد /
أحب / أرغب / أشــعــر) وهي في الــوقت
نـفسه ال تعـرف ماذا تريـد ? أريد/ ال أريد
 أحب / امـقت بنـية ضـدية  واضـحة في
تقابل لغوي تتأرجح فيه عاطفة الشاعرة
بــ حب الـســمــاء ولــون الـنــجــوم وبـ
مقتها كل فجر جديد هذا التقابل الصادم
يفـضي إلى معـان عـميـقة ال بـد من تأويل
ـعـاني الـعمـيـقة بواطـنـهـا والبـحث عن ا
ـشكـلة عـاني الـسطـحـية ا الـبـعيـدة عن ا
لـلــتـركــيب فـهـي حتـركـهــا األمـنــيـات في
يوتـوبياهـا اخلالدة حتـلم بعالم روحاني
ــا تــســـود فــيه الـــعــدالــة واجلـــمــال ور
ـقـطع الـثـاني في ا االسـتـقـرار الـنـفــسي 
يتجسد الصراع النفسي الثورة النفسية
قطع حتـليل نفسي الـداخليـة فكان هـذا ا
(مـــنــلـــوج) يــنـــفـــذ إلى أعــمـــاق الـــنــفس
اإلنسانـية  مـن خالل تفـصيالت مـتعددة
جــسـدت داللـة الـهـروب (أنـفـر/ أهـرب/ ال
أريد) جسدت هذه األفعال دائرة صراعها
ـتــأجـجــة وهــواجس وجـوديــة مـتــرعـة ا

بالتحليل احلسي.
قطع األخير تقول : في ا

أحـــبّ واكـــــــــــره مـــــــــــاذا أحــب           
وأكره ? أيّ شعـور عـجيـب ?

وأبـــــكـي وأضـــــحك مـــــاذا تــــــرى          
يثير بكائي وضحكي الغريب ?

أريـــــــد وأنــــــفـــــر أيّ جــــــنــــــون          
حيـاتي ? أيّ صراع رهـيـب ?

ـــــــاذا أعـــــــيش          ـــــــاذا أغــــــــني ? 
ومنـذا أصارعه ?مـن يجيـب ? 

ـــقـــطع مـــشـــحـــون بـــكل الـــدالالت هـــذا ا
ـتـلـقي ـتـجـذرة الـتي تـشـعـر ا الـضـديـة ا
بحياة متناقضة يعج بشذرات المعة في
دفـق الـسـيــكـولـوجــيـا الــصـادقـة  ووهج
ـنـفـتـحـة عـلى غـرابـة اجلـمال في الذات ا
فكان فضاء كاشف لعلل وأوجاع التعبير
الـنفس اإلنـسـانيـة فقـصـيدة نـازك تمـتلك
كل مـقــومــات فـلــسـفــة احلـداثــة اشـارات
ودالالت تـكـشف عن أهــمـيـة الـشـعـر فـهـو
ــنــبــثــقـة عـن تــقـدم ــصــور لــلــحــاالت ا ا
االنــبــثـاق الــرؤيــوي واالمــتـداد األزمــان 
ـسـتـجد الـضـروري لـلـعـصـر في تـكـونه ا
وصــيــرورته الــدائــمــة . إن الــثــنــائــيــات
الـضـديـة قـبـل ارتـبـاطـهـا بـالـفن واألدب 
كـانت لـهـا صلـة وثـيقـة بـحيـاة اإلنـسان 
فــهـي تــعــكس صـــراع احلــيــاة داخـــلــهــا
إذ ان أهــمــيــتــهــا في األدب وخــارجــهـــا 
فال تـــوجــد مــســـألــة ال حتـــتــمـل اجلــدل 
فلسفة من دون شك كما يدعي الفالسفة 

كذلك ال توجد حياة من دون تناقض.

يـعــد الـبــنـاء الــنـقــدي من أهم مــرتـكـزات
القراءة الـفاعـلة في الـدراسات احلـديثة 
ـفـاهـيم الـنـقـديـة تـكـاد تـكـون غـيـر وألن ا
ـعـالم فـقد وقـع اختـيـاري على واضـحة ا
قــراءة مـــفــهـــوم نــقـــدي قــد عـــلى نص
شــــعـــري حـــديث قـــادر عــــلى اســـتـــجالء
ــفــاهــيم فــيه  لــذا كــانـت الــثــنــائــيـات ا
الـــضــديـــة في نص " صـــراع " أقــرب إلى
عـتمد ـمتزج بـالرؤيـة وا الفـهم النـقدي ا

وضوعية . على القراءة ا
يــعـتــمـد الــفـكـر بــعـامــة في نـشــاطه عـلى
الــثـنــائــيـات الــضــديـة  وحــوار احلـدود
ـتـبـايــنـة  وهـو مـا يـسـمى ـتـقـابــلـة وا ا
بــالـفــلـســفـة اجلــدلـيــة فـاحلــيـاة غــريـزة
واضـحـة األثـر في حركـاتـنـا وسكـنـاتـنا 
ــوت غــريــزة مـــاثــلــة أمــام أعـــيــنــنــا وا
والسـواد والبـياض موجـودان جنـبا إلى
ـــكن الـــقـــول إن جـــنـب في احلـــيـــاة  و
مظاهـر احلياة كلها نتـيجة ذلك التجاذب
بــ قـطـبي هــذه الـثـنـائــيـة  ويـحـدث أن
يـحاول طرف مـن الثنـائية أن يـشل حركة
الـطـرف اآلخـر ويـحـدث أن جنـد مـنـطـقـة
وســـطى بــ الـــطـــرفــ . واحلـــديث عن
الــثـنـائــيـات الــضـديـة يــعـني حــديـثـا عن
توازي الـثنـائيـات  وسير طـرفيـها جـنبا
ــثل وحـدة  إلى جــنب مــعـا  فــالــكـون 
وهـذه الـوحـدة هي في الـنـهـايـة  تـعـددية
ضمن الـوحـدة  وقـد حاول الـفالسـفة أن
يفهموا الكون فقسموه إلى ذات ( إنسان
) وموضـوع ( كون )  ووضـعـوا بيـنهـما
بــرزخـــا يـــفـــصل بـــ جــوهـــر األشـــيــاء
الـوجوديـة  فنـظروا إلى كل حـد على أنه
طـرف مـنـفـصل عن اآلخـر وجنم عن هـذا
الــفــصل بــ األطـراف وجــود ثــنــائــيـات
الهوتية : اخلـير/ الشر  احلق / الباطل
... وضدية : الظالم / النور واجتماعية
ـــعــجم ـــظــلـــوم ... عــرف ا : الــظـــالم / ا
الفـلـسفي الـثـنائـية بـأنـها : (الـثـنائي من
األشيـاء ما كـان ذا شقـ والثـنائـية هي
ـفسـرة لـلـكون ـبـاد ا القـول بـزوجـية ا
كـثنـائـيـة األضـداد وتعـاقـبـها أو ثـنـائـية
ادة أو ثـنـائـية الـواحـد وغـير الـواحـد وا
ـتـناهي عـند الـفيـثـاغورثـي أو ثـنائـية ا
ــثل وعـــالم احملـــســوســـات عــنــد عــالـم ا
أفالطـون... ) ويـشـكل مـفـهوم الـثـنـائـيات
ـدرســة الـبــنـائــيـة في الـضــديـة عــصب ا
الــنـقــد والـتــحـلــيل الـبــنـيــوي/الـبــنـائي
ـفـهـوم بـوصـفه مـفـهـومـا ويـنـحـدر هـذا ا
بنيويا مـن دراسات ليفي شتراوس حول
األسـاطــيـر. وفـي الـنــقـد الــعـربي الــقـد
يلـتـقي مصـطـلح الـثنـائـيات الـضـدية في
بعض جوانبه مصطلح الطباق والتضاد
ـاثل مـصـطـلح الـتـكـافـؤ و الـتـكـافـؤ إذ 
مصـطلح الطـباق الذي اختـلف النقاد في
ـطابـقة تـسـميـته فتـارة يطـلـقون عـليه ا
وتــارة الــطــبـاق وتــارة الــتـطــبــيق. لــقـد
تراوح استعمال الـنقاد القدامى مصطلح
ا لم الـتضـاد بـ الطـباق والـتـكافـؤ ور
يــســتـــطع هــؤالء الــنـــقــاد الــوصــول إلى
وظــيــفــة الــتــضــاد في الــبــيت الــشــعـري
وفاعلـيته ونسـتثـني من ذلك الناقـد الفذ
عـبـد الـقـاهـر اجلـرجـاني إذ يـقـول: (وهل
تـــشك في أنـه يــعـــمل عــمـل الــســـحــر في
ـتـبايـن حـتى يـختـصر لك بـعد تـأليف ا
غـرب  ويجـمع مـا ب ـشـرق وا مـاب ا
ــعــرق...ويــريك الــتــئــام عــ ـــشــئم وا ا
ـوت األضــداد  فـيـأتــيك بـاحلـيــاة بـعـد ا
اء والنار مـجتمـع  كما مـجموعـ وا
ـمــدوح وهـو حــيـاة ألولــيـائه يــقـال فـي ا
مـوت ألعـدائه ويــجـعل الــشيء من جـهـة
مـاء ومن جــهـة أخــرى نـارا ) يــرى جـان
كـوهن أن الــثـنــائـيـة الــضـديـة تــنـشـأ من
شـعـورين مخـتـلفـ يـوقظـان اإلحـساس
وواحــد مـن هـذيـن الــشـعــوريـن فـقـط هـو
الـذي يـسـتـثـمـر نـظام اإلدراك فـي الوعي

والثاني يظل في الالوعي .
wH K  Êu½U

انطالقا من فكرة أن كل شيء في الوجود
يحـمل مـعه نـقـيـضه ومن عتـبـة الـعـنوان
(صـــراع) الــتي تـــفــضـي إلى الــتـــنــاقض
والــتـضــاد في الـقــانـون الــفـلــسـفـي عـبـر
ــوجب في وحــدة مـتــداخــلـة الــســالب وا
صــراع في الـوجــود والـطــبـيــعـة والـذات
اإلنسانـية  وللـذات عنـد نازك تنـاقضات
ذات بـعـد سيـكـولـوجـي في اطـار مـشـاعر
تـصـادم بعـضـهـا الـبـعض لـتـولـيد دالالت

باطنية وإيحائية  فتقول:
.. فـــــقــــلـــــبي جــــنـــون        .. أحـبّ أحـبّ

دى وسـورة حـبّ عميق ا
أحــبّ فـــــــــــروحـي حــسّ غــــــــــريــب       

يضيع لـديـه جـمودي سـدى
حـــيـــاتـي في الــعــــالم الـــشــاعـــريّ        

لهيـب من احلـبّ لن يخمدا
وجــــســـمي قـــلـب خـــفــــوق خـــفـــوق      

سيلبـــث مـلتهــبا مــوقـــدا
واكــــره اكـــــره قـــــلــــبـــي لــــهـــــيــب        

وسـورة مـقت كبـيـر كبـيـر
وروحي مــــســـتــــعـــــر االحــــتـــــقــــار       

يرى الكون افقا وضيعا حقير
حـــيــــاتـي  حتس وجــــيب احلــــقـــود      

على عالم مغرق في الشرور
ونــــــفــــــسـي فـي ثــــــورة ال تــــــفـــــــرّ       

تـحقّـر ما حولها من صخور
هـنا وظـفت الذهـن أن يطـلق رومـانسـيته
اإليـحــائـيـة كـمــتـصـوفـة تـخــاطب سـلـطـة
الـــغــــيب شــــديــــد الـــتــــأويل فـي بـــنــــيـــة
الالملـموس والالمـرئي في فلـسفـة الذات
الــتي تــبـحـث في الـتــضــاد بـ الــظــاهـر
والــبـاطن أطــلـقت الــتـلـوين االســتـعـاري
فـجـعلت مـن اجلنـون يـصـيب الـقلب  من
جهـة أخرى القحت "الـقلب" ب "السورة" 
فـكـر ولـيس الـقـلب حـتى إن الـعقـل هـو ا
وان اســتــعــارت الــقـلـب كــصـيــغــة تالقح
الــعـــاطــفــة فــالـــشــاعــرة اشـــتــغــلت هــذه
القصيدة بأسلوب احلامل واحملمول عند
يـسـتـغــرق مـفـهـوم احلب كل ريـتــشـاردز 
ـقــطع وتـتـكـرس دالالت وتــتـكـاثـر حـتى ا
ـسـتـوى عال من احلب ـتـلقي  تـشعـر ا
فعمدت الشاعرة إلى تكرار أحب من اجل
تـرســيخ وثـبــوت احلب وجتـذره بــعـدهـا
جاءت داللة الكره بديال صادما للمتلقي 
ـقــطع بـدالالته فــاسـتــغـرق الـكــره كـامل ا
ـتــعـددة وكـل تـفــصـيـالته واسـتــعـارت ا
اللهـيب للـقلب داللة عـلى عمق هـذا الكره
يـعــضـد هـذه الــداللـة مــا بـثـته الــشـاعـرة
داخل الـنص من مقت واحـتقـار ووضاعة
وشـرور مـعــتـمـدة عـلى الـتـكـرار لـتـسـلط
الـضـوء على نـقـطة حـسـاسة في الـعـبارة
تكلم بها فهو أحد ويكشف عن اهتمام ا
أضواء الالشـعور التي يـسلطهـا الشعور
عـلى أعـمـاق الـعـبـارة فـيـضـيـئهـا لـنـطـلع

عليها .
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جـاء الــتــقــابل الــداللي الــذي يـتــضح من
ــبــنى ــقــطـــعــ لــغــويــا  فـــضال عن ا ا
الداللي من خالل اتساق البنية اللغوية 

كما في قولها:
أحــبّ ..أحـبّ.. فـــــــقــــــلــــــبي جــــــنــــــون   

دى وسـورة حـبّ عميق ا
واكـــــــره اكـــــــره  قـــــــلـــــــبي لـــــــهــــــيـب   

وسـورة مـقت كبـيـر كبيـر
زج الصادم ـقطع نـلحظ ا بعـد نهاية ا

في قولها:
أحـبّ واكـره .. حبي شقـاء
أحـبّ واكـره ..كرهـي ألـم 
فـفيـم أعيش ? سئمت البقاء
وشاق حياتي صمت العـدم

ــقــطع مـــزجت الــشــاعــرة بــ فـي هــذا ا
احلـب والــكــره لــتــعــمــيق فــاعــلــيــة هــذه
الـثنائـية  في نفس الـشاعرة الـتي تعيش
فـي ثــــورة وصــــراع داخــــلـي بــــ احلب
صراع حتـرك في اجتاه يفارق والكره 
كل مـنـهـمـا اآلخـر في احلـالـة الـشـعـوريـة
بـ شـعـور احلب/الـكره  الـبـقـاء/الـعدم
عــضـد ذلك االســتــفــهـام اإلنــكــاري وهـو

استفهام تعي جوابه مسبقا.
كـان لـلــثـنـائـيــات أثـر كـبـيــرا في حتـقـيق
االتـزان داخل الـنص  ألنـنـا إذا ابـتـعـدنا
ـتـنـاقـضـة فـسـوف عن حـقـيـقـة احلـيــاة ا
فـهي تـشـبه أداة الـتوازن نفـقـد تـوازنـنـا 

التي تبقي احلياة متوازنة .
وابــكي ..وابـــكي ..فـــدمــعي لـــهــيب       

نى يحطّم روحي ويذوي ا
تــعــذبــني حــــيــرتــي في الــوجــــود       

ي: من أنـا واصرخ من أ
مــنـــحت عـــيـــونــــا حتـبّ الـــدمــــوع       

وقلـبـا يـحـبّـذ أن يـطـعــنـا
وروحـــــا تــعّـــــثــر فـــيــــمـــــا يــريــــد       

فمـجّ الظـالم وعـاف السنـا
وأضـــــحك مـن كلّ مـــــا فـي الـــــوجــــود    

وفي ضحكي مـرح سـاخـر
فـــقـــلــبــي  ســـــخــريــــة واحـــــتـــقـــار     

 يثيرهما  العالــم   العــاثــر
أحــــدّق  من  قـــــمّــــــتي  في الــــــثــــرى     

فيضحـكنـي دودة الـنـاخــر
وأضـــــحـك ضـــــحــــكــــــة ربّ كـــــئـــــيب     

تــمـرّد  مخــلوقه  الكـافــر

تستغرق الشاعرة مفهوم البكاء في كامل
ـقـطع وأي بـكـاء ? الـبـكاء مـن شدة األلم ا
لتهب إذ ان والشقاء يعـضد ذلك الدمع ا
الـــدمع يـــطــفـئ الــلـــهــيـب فــكـــيف يـــكــون
ملتهبا?البد من تأويل لهذا الدمع الذي لم
يــنــفك يــزرع الـلــهــيب والــشــجن واألسى
لـتــجــدد حـيــرة الـشــاعــرة وبـقــاء حـالــهـا
ــتــنــقل بـ الــيــأس والــرجـاء لــتــعـيش ا
مـــتــعــثــرة بــ حــالــ مج الــظالم وبــ
كيـف تنـفر نـاقـضة عـاف الـسنـا الـداللـة ا

من الظالم وتبتعد عن الضوء? 
بعـدها جاءت داللة الضـحك بديال ساخرا
حــمــلت صــورا مـضــحــكــة بـيــنت عــيـوب
الــواقع تـصــويـر لـألمـور بــطـريــقـة غــيـر
مألوفـة استحـضرت صورة مـدهشة تـثير
الـقار مثلت الـرب تعتلـيه ضحكة كـئيبة
بـسـبب تـمرد مـخـلـوقه الـكافـر الـذي خرج
عن طاعته قد تكون الشاعرة قصدت هنا
الداللة الرمزية للرب فلم تكن تقصد الرب
ــا تـــقــصــد رب الـــعــمل أو رب ذاته  وإ
األسرة وهـي بهذا التـصوير بـينت عيوب
الـــواقع فـــكــانـت داللــة الـــضــحـك سالحــا
للهجوم الساخر اشبه بستار رقيق يشف

ة لإلنسان. عما وراءه من هز
ـقـطـعـ ـزج بـ ا بـعـد ذلك تـعـمـد إلى ا

: السابق
وابـكي واضحك ... دمعي دمـاء
وابـكي واضحك ... ضحكي ندم
فـفيم   أمـرّغ   تـحـت   الضيـاء
فـؤادا  سيـرقد  تـحـت  الـظـلـم 

ـزج بــ الـبــكـاء عـمــدت الـشــاعــرة إلى ا
والـضحك لـتـغـذي الدافع اجلـمـالي إلثارة
عنى اخلفي تعة والدهشة للبحث عن ا ا
لـــلــــمـــتـــضــــادات جنـــحت فـي تـــوظـــيف
االســـتــعـــارة مع االســتـــفــهـــام اإلنــكــاري
لـتـعـضـيد الـداللـة إذ أسـهم هـذا األسـلوب
إسهامـا فاعال من خالل إحداث ابلغ األثر
في نفس القار بـعامل التوقع واالنتظار
فتـمثل جـوهر الـنص اجلمـالي وكلـما زاد
الــفــرق بـ مــا يــتــوقع حــدوثه وبــ مـا
يحدث فعال يبدو النص أعمق وأوضح .

أريـــــد واجــــــهــل  مـــــاذا  أريــــــــد         
أريــد وعـاطـفتي ال تريـد

أحـبّ الــســـمـــاء ولـــون الــنـــجـــوم        
 وامقـتها كـلّ فـجـر جـديـد

أريــــــــد واشـــــــعـــــــر انــي أحـــسّ         
ا أحس الوجود ويسخر 

وأرغـــب فـي حـــــــــــلــم غـــــــــــامـض        
فـليس لـه هيـكل أو حـدود

وأنـــفـــر من  كلّ مـــا  في   الـــوجــود       
وأهرب مـن كل شيء أراه

الئكة  نازك ا


