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Abstract 
With the emergence of poetic modernity, contemporary Arabic poetry 
moved from its own narrow framework to new open spaces. In fact, 
modernity unleashed poetry and made it benefit from other arts. One of 
the most important features of poetic modernity is the combination of 
poetry and narration. This combination, as one of the results of modernity 
in thought and awareness, enriches poetry in terms of aesthetics and 
connotations, breaks the monotony of poetry, expands its circle, and the 
narration with its techniques and elements makes the poetic text vibrate 
with movement and makes it deeper and open. The Iraqi poet Maad al-
Jubouri is one of the most prominent poets who used narration and its 
energies in their poetry. We see the narrative hegemony over the poet’s 
poetic space in all his works and the narrative and poetic overlap reached 
the degree of poetic sensitivity in him. This research attempts to study the 
presence of the narration in the poetry of Jubouri by studying his “Where 
the River Returns.” The article argues that the narration has an intense 
presence in the poem and the poet uses it creatively and with a keen 
awareness of its effectiveness and thus makes the poetic text pulsate with 
movement and vitality which enables him to master the poetic 
connotations. The state of dynamism and vitality and the overlap of 
poetry with narration are the poet’s means to create an integrated and 
coherent poetic ground that contributes to the success of communication 
and the process of reception. 
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وفق منهج شکري   قراءة يف قصیدة حیث یعود النهر : لشعر معد اجلبوري الفضاء النصيدراسة 
 هیاس

 *حسنی الیاسی 
 ران یإ ، ابحث ما بعد الدکتوراه وخریج مرحلة الدکتوراه من جامعة طهران

 حبیب کشاورز 
 ران ی إ، استاذ مساعد.فرع اللغة العربیة وآداهبا جبامعة مسنان

 قامسی أصل زینب  
 ران یإ ، وآداهبا، جامعة فرهنکیان طهران أستاذة مساعدة يف اللغة العربیة

 91-69صص  
 ه.ش   1399/ 11/ 29ه.ش، اتریخ القبول:    1399/ 08/ 01اتریخ االستالم:  

 امللخص 
فضاءات  إلی  الضیق  اخلاص  إطاره  من  املعاصر  العريب  الشعر  هبا  انتقل  و  األدب  علی  ظالهلا  ألقت  اليت  الشعریة  احلداثة 

الفنون األخری و يف احلقیقة أطلقت عنان الشعر واألدب وصار التداخل بنی الشعر وبنی  جدیدة منفتحة، جعلته یسرتفد  
العمل   يف  والسرد  الشعریة  بنی  املزج  الشعریة  احلداثة  مالمح  أهم  ومن  املعاصر  العريب  للشعر  البارزة  الثیمة  األخری  الفنون 

من رهاانت التجدید يف الشعر املعاصر یثري الشعر    الشعري وهذا املزج بوصفه من نتائج احلداثة يف الفکر والوعي، بوصفه
من الناحیة اجلمالیة والداللیة ویکسر راتبة الشعر ویوسع دائرته والسرد بتقنیاته وعناصره ومعیاته، جیعله أکثر عمقاً وانفتاحاً 

 عن الوعي العمیق بفاعلیة وهذا هو سرُّ احلضور املکثف للسرد وتقاانته يف الشعر املعاصر والتداخل بنی الشعر والسرد ینمُّ 
استخدموا   الذین  أبرز  من  اجلبوري  معد  العراقي  والشاعر  واالنفتاح  والعمق  الشعري ابحلرکة  النص  وإسهامه يف ضّخ  السرد 
السرد وطاقاته ومعطیاته يف أشعارهم ونری اهلیمنة السردیة علی فضاء الشعر للشاعر ويف أشعاره کافة وبلغ التداخل السردي  

درجة احلساسیة الشعریة عنده ونری هذا املزج والتداخل يف مجیع مراحله الشعریة وکأنه یری قوة الشعر وفاعلیته يف    والشعري
حضور السرد والدمج الفين والواعي بنی الشعر والسرد وعناصره. حیاول هذا البحث دراسة حضور السرد يف شعر الشاعر من  

ملتتبع يف هذا البحث هو منهج شکري هیاس يف دراساته السردیة وخاصة  واملنهج ا  حیث یعود النهر  خالل دراسة قصیدة
الدراسات اليت کتبتها الناقد حول القصیدة السری ذاتیة وما توصل إلیه هذا البحث بعد دراسة عمیقة الرؤي هلذه القصیدة هو  

کان والرتتیب الزمين واحلدث يف  أن للسرد حضوره املکثف يف شعر الشاعر والرؤیة وحضور الشخصیات واملشهد احلواري وامل
ارتباطه ابملکان والزمن من العناصر السردیة يف التشکیل الشعري هلذه القصیدة ويف احلقیقة یستخدم الشاعر السرد يف اشعاره  
الشعري   النص  وجیعل  واإلبداع  اإلحیاء  ذروة  يف  الشعر حیث جیعله  يف  ومعطیاته  السرد  بفاعلیة  الشدید  الوعي  من  انطالقاً 

نبض ابحلرکة واحلیویة وجیعله متمّکناً ابلطاقات الداللیة الوافرة ویبعد التشکیل الشعري من حالة اجلفاف الی النشاط واحلرکة  ی
وعملیة   التواصل  ومرتابطة مسهمة يف جناح  متکاملة  أرضیة شعریة  خللق  الشاعر  وسیلة  ابلسردي  الشعري  وتداخل  واحلیویة 

 التلقي. 
 حیث یعود النهر قصیدة ، معد اجلبوري، العناصر السردیةالشعر العريب املعاصر،  الکلمات املفتاحیة:
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 املقدمة .1
أصبح السرد من أهم مکوانت القصیدة العربیة املعاصرة وصار اجلزء البنیوي املهم يف بناء الشعر العريب  

اصرین حتتفل ابلکثری  املعاصر حبیث ال یستهان به يف القصیدة العربیة املعاصرة ونری قصائد شعرائنا املع
ومیثل التداخل بنی الشعر والسرد من أهم رهاانت التجدید عند البعض وینطلق  من العناصر السردیة  

السرد  أمهیة  التداخل عن  العمل اإلبداعي.   هذا  الشعر والسرد ويف  الواعي بنی  التداخل  هتیمن  وفاعلیة 
نتائج احلداثة يف لشعر ويف الوعي الشعري  السردیة علی فضاء الشعر املعاصر وهذا احلضور کان من  

للشاعر حبیث جعل بنی الشعر وبنی الفنون األخری وخاصة السردیة االتصال العمیق املباشر وحضور  
السرد وسردیة القصیدة العربیة نتیجة للوعي الشدید للشاعر املعاصر بفاعلیة العناصر السردیة يف الشعر  

ن بعدهم الذین أدرکوا بعمق فاعلیة السردیة و الدور املهم هلا  وخاصة يف شعر شعراء جیل ستینیات وم
یعد معد اجلبوري من البارزین الذین انساقوا وراء هذا  ي و يف خلق احلیویة والنشاط يف التشکیل الشعر 

طاقاته  من معطیات السرد و وظل شعره میتح  العمل الشعري بصورة طغت السردیة علی معظم قصائده  
حیاول هذا البحث دراسة البعد السردي    من الشاعر ختلو من التوظیف السردي.و مل نعد جند قصیدة  

الشاعر   هنا  للشعر  اختیار  ومن  الشاعر کأمنوذج  مت  قصائد  بنی  من  النهر  یعود  حیث  قصیدة 
والدراسة  البحث    للتحلیل  واعتمد  الشاعر  السردیة يف شعر  العناصر  واإلابنة عن حضور  وللکشف 

ل حماولة جادة  و هو أن هذا البحث هو أو   لیلي ومما تکمن فیه ضرورة البحثعلی املنهج الوصفي والتح 
الشاعر   شعر  يف  السردیة  العناصر  هیمنة  وهو  الشاعر  شعر  أبعاد  من  مهم  بعد  علی  الضوء  تسلط 

وض الباحث  ألسئلة اليت تکون مبثابة حافز أساسي خلاالستجابة إلی جمموعة من اعلی  وحیاول البحث  
 يف مثل هذه الدراسات: 

 ما هي أهم العناصر السردیة يف شعر الشاعر؟ 
 علیة السردیة يف شعر اجلبوري؟ما هي فا

 

 خلفیة البحث  . 2
وکانت  ا الدارسنی  من  الکثری  ابهتمام  اجلبوري  معد  شعر  االهتمامستأثر  هذا  من    حصیلة  جمموعة 

بــــــ  ة کتب خضری حممد مقال.املقاالت والبحوث يف احلقول املختلفة لقاء األخری"  ا»قصیدة "    معنونة 
الرافدین سنة   م  2009للشاعر معد اجلبوري: قراءة يف املنت الشعري« واملقالة مطبوعة يف جملة آداب 

بــــ "ثنائیة املوت   الیاسي مقالة معنونة  التلقي هلذه القصیدة وکتب حسنی  وهي مقاربة يف ضوء نظریة 
م يف العدد  2018األدب املعاصر سنة    واحلیاة يف شعر معد اجلبوري" واملقالة مطبوعة يف جملة دراسات
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عنوان    37 مقالة حتمل  نفسه  الکاتب  و کتب  واحلیاة  املوت  بنی  الصراع  ملوضوع  عابرة  دراسة  وهي 
"حرکیة الرمز واحنراف احلضور يف شعر معد اجلبوري" وهي مطبوعة يف جملة لسان املبنی واملقالة مقاربة  

وکتب نفس الکاتب  شاعر من دون االهتمام ابمناط املفارقة  نقدیة ملوضوع املفارقة التصویریة يف شعر ال
مقالة أخری حتمل عنوان:مائیة التشکیل الشعري وهاجس العبور واملقالة منشورة يف اجمللة نفسها سنة  

واختار  يف شعر الشاعر    رمز املاءعرب االستخدام    ( وهي دراسة لثیمة العبور وحماولة التجاوز2020)
م  2013عبدهللا موضوع »سیمیائیة العنوان يف شعر معد اجلبوري« عنواانً لرسالته سنة  اخالص حممود  

للعنوان وکیفیة املوصل والبحث مقاربة سیمیائیة  الشعري و»   يف جامعة  النص  بنیة  تشظي دالالته يف 
م وهي مقاربة  2007اإلیقاع يف شعر معد اجلبوري« رسالة ماجستری لقاسم حممد حممود ونوقشت عام

الشاعر  لإل شعر  يف  املختلفة  أبمناطها  حبثاً  یقاع  واجملالت  املواقع  يف  العمیقة  اجلوالت  بعد  نعثر  مل  و 
للکشف   حتاول  حماولة جادة  أول  هي  هذه  و  الشاعر  السردیة يف شعر  البنیة  مبوضوع  معنیاً  مستقاًل 

 .ردیة التعبری يف شعر معد اجلبوريواإلابنة عن فاعلیة الفضاء السردیة وس
 

 سردیة الشعریة ال . 3
و میکن القول إن السرد هو »احلدیث أو    إن السرد هو عمل احلکي والقص واإلخبار ابلطرق املختلفة

بنائیةّ عملیّ ملیة وهدف وفعل و )کمنتج وع  اإلخبار أو خیالیة«  ة  من واقعة حقیقیة  أکثر  أو  لواحد   )
املتوالیة أو غری املتوالیة وبصورة اللقطات  ( ویعمل السارد علی ذکر الوقائع  110:  2010دهقان،بالوی،)

املرت وغری  إاملرتبطة  یرید  حادثة  عن  اإلخبار  هبدف  والعمل  بطة  عنده  هبا  وإشعار  املتلقي  إلی  یصاهلا 
وامل الزمن  بنی  ما  املختلفة  العناصر  من  علی جمموعة  حیتوي  غالباً  واحلوار  السردي  والشخصیات  کان 

و  يف  بنوعیه  العناصر  وهذه  ألهنا  احلبکة  افرتاق  وال  فصل  بینها  لیس  حبیث  تتعاضد  السردي  العمل 
اللقطات املسلسلة حتی   اللقطة أو  أو  الزمن واحلدث  مرتباً علی أساس  جمموعتها تکون عماًل سردایً 

النهایة وهذا طبیعة العمل السردي وصارت السردیة من املصطلحات النقدیة اليت دخلت  الوصول إلی  
مورفولوجیا اخلرافة(  فالدمیری بروب يف عمله املوسوم ) النینی الروس وابلتحدید  ساحة النقد بتأثری الشک

( وغریه من الشکالنینی الروس  4:  2015العمری،)   ل فیه تراکیب القصص إلی أجزاء ووظائف الذي حیلّ 
روا مفهوم هذا املصطلح وجبهودمها توسع جمال هذا املصلح و جمال التحلیل له کما  مثل تورودوف طوّ 

  ف یإن التوظو   وغریمها من العناصر السردیةحداث  کثرت دائرة الوظائف من الشخصیة إلی املکان واأل
صار السرد حبکم هذا اإلقبال الواعي  و  املعاصرة ةیالشعر  عةی من طب عتربی  یو االستعارة من الفنون األخر 

والشعري يف   السردي  يف  التداخل  ونری  املعاصر  الشعر  يف  األساسي  اجلزء  من  األخری  الفنون  علی 
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القصیدة املعاصرة وکان هذا التداخل من مثار احلداثة اليت أخرجت الشعر من إطاره املألوف إلی األفاق  
التداخل بنی الشعر  نتیجة هذا  للنص  الرحبة و کانت  ي والسردي يف عمل واحد هو اإلمتاع اجلمايل 

ی مما  التشکیل  يف  واحلیویة  النشاط  وإضفاء  أیت  الشعري  مل  التداخل  هذا  أن  إلی  أساس    قودان  علی 
 من انحیة الداللة والصوغ اجلمايل.   خیدم القصیدة ویثري اجلانب الشعري الصدفة بل هو تداخل واع  

 

 یعود النهر لقصیدة حیث   البناء السردي . 4
األساسي    التداخل السردي والشعري هو اجلزء   . معطیاته میتاز بعناصر السرد وممکناته و  إن شعر اجلبوری

  یشتغل شعره ابلفضاء السردي وتری عناصر السرد يف أکثر من سیاقات شعریه   يف بناء شعریة الشاعر.
من استثمار السرد وعناصره و هذا احلضور بلغ مبلغاً یقودان    لو ختنکد جند قصیدة من الشاعر    حبیث

واملش الشعریة   احلساسیة  صار  السرد  حضور  إبن  القول  هبا إلی  یلتزم  الشاعر  عند  النصي  هذه  .بع 
یويل  .العنوان يف هذه القصیدة میتح ابلسرد وذات الطابع السردي ر قصائد الشاعر و أشهالقصیدة من  

ل السردیة  دراسته  ) هیاس يف  ابلعنوان  اهتماما کثریاً  الشعریة  البؤرة  93:  2017هیاس،لنصوص  بوصفه   )
الدقة السیمیائیة إلی    . املرکزیة للدالالت وابلنسبة للقصیدة السردیة میثل اختزال حبکة القصیدة السردیة

واملکان  الزمان  یضم  أنه  العنوان  عتبة  يف  لنا  تکشف  فقد    .العنوان  املکان  وهذا  العراق  هو  املکان 
تعود  عند الشاعر ال یدوم و ال یستمر و حرکیتها املتمثلة يف رمز النهر ردحاً من الزمن لکن هذا الفقد  

إلی حالة القحل   الزمن املاضي الذي جرَّ املکان  إلی هذا املکان بعد نفي  احلرکیة و استمراریة احلیاة 
لعودة يف العنوان یقودان إلی الثنائیة بنی الزماننی يف منطقة واحدة  فعل ا.  واجلدب وضدیة النهر واحلیاة

البعد السردي هلذه القصیدة  واملکان يف الزمن اجلدید   فالعنوان يف هذه القصیدة أول ما یصادفنا من 
للم البشارة  حیمل  السردي  الطابع  ذات  وهو  والعنوان  السردي  الفضاء  و  وهو  ابلتغیری  یبشر  و  تلقي 

میکن القول إن العنوان يف نفسه یتضمن العقدة واحلل والعقدة هي حاالت االنطفاء وفقدان  التجاوز . 
السؤال الذي یطرح  إلیه عرب االلتزام برؤیة الشاعر.  احلرکة يف الفضاء املکاين احلاضر واحلل میکن الوصول

ن وما هو السبب  يف نضوب النهر يف املکان برهة من الزم   بنفسه يف عتبة العنوان هو أنه ما هو السب
وحیاته   حرکیته  فقد  أن  بعد  املکان  إلی  النهر  عودة  تغیری  يف  يف  الشاعر  بشارة  تتحقق  ولنقل کیف 

تتبنی جواب هذا السؤال  .الظروف الراهنة وبلوغ حالة احلیاة واحلرکیة املتمثلة يف النهر يف عتبة العنوان  
العنوان   یطرحه  النصالذي  قراءة  دراسة ودراسالشعري    بعد  ما    ته  ووفق  سیمیائي  منظور  من  سردیة 

 اقد شکري هیاس يف دراسته السردیة جملموعة من القصائد وخاصة القصائد السری الذاتیة. نیطرحه ال
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 الرؤیة  . 4-1
إن الرؤیة حسب کتاابت تورودوف وجینیت تعبری عن کیفیة تعامل السارد مع املمکنات النصیة ومع 

تعترب الرؤیة من  فیة عرض األحداث يف النص الشعري.هو کی األحداث يف النص الشعري السردي أو  
راسته للقصید السری الذاتیة یبدأ دراسته  دوشکري هیاس يف    أهم النقاط املدروسة يف کلّ  دراسة سردیة 

فالرؤیة إذن  »  بتحلیل نوع رؤیة السارد إلی املکان ورؤیته إلی الشخصیات يف النص الشعري السردي
ینطلق   خارجي  الراوي موقع  يف    منه  والشخصیات  األحداث  من  املوقف  وإرسال  احلکي  إرسال  يف 

:  2005( أو کیفیة التعامل مع الرؤیة املقابلة وطرح الرؤیة اجلدیدة )یقطنی،  164:  2017هیاس،) «النص 
رؤیة  284 مع  التضاد  عالقة  يف  تدخل  حضورها  ويف  وکیفیتها  ابلرؤیة  ارتباطه  يف  السردي  والعمل   )

ما جتمع  خری ويف احلق أ یقة حیتوي العمل الشعري ذات الطابع السردي علی الرؤیتنی أو أکثر وقلیالً 
ويف هذه القصیدة اليت نعاجلها     دة يف املسار احلکائي للقصی  بینهما عالقة االحتاد و الوحدة والتماثل 

رؤیتنی   تصادم  نری  السردیة  الدراسة  اجلماهری عرب  ورؤیة  املکان  إلی  الشاعر  وموقف    خمتلفتنی:رؤیة 
افتتاحیة  السلبیة وموقف الشاعر يف  لنا هویة السارد يف    القصیدة  اإلثننی من حاالت املکان  یکشف 

افتتاحیة   يف  الشاعر  السردي.یقول  الشعري  النص  يف  احملوریة  والشخصیة  األحداث  يف  مشارکاً  کونه 
/ أطلُع م ْن ح القصیدة:   / م ْن َشَطحات  التأمُّل  /  وأطلُع م ْن لَغة  الدمع  ناَحة / سنبُلُة الدمع  َتصَفرُّ

َ
َلقات  امل

.. /وأكسُر دائ َرَة اهلََرب  /م ْن طقسَي الَقَبليّ  وحضور الشاعر    (80:  2014اجلبوري،)أطلُع م ْن ُكُتب  اإلرث 
الواقع   خلف  الشاعر  حضور  هو  أي  والتقمصي  اخللفي  اخلارج  املوقف  هو  املکان  مع  ارتباطه  يف 

عند امعان  ص الشعري بشکل الشخصیة احملوریة .واألحداث يف اخلارج النصي وتقمصه يف نسیج الن 
یتجلّ  القصیدة من منظور رؤیوي  افتتاحیة  الشاعر يف حضوره يف  النظر يف  أن  لنا  له  ی  السليب  املکان 

القصیدة والتکرار ابلنسبة   افتتاحیة  الطلوع يف  املنبثق من فعل  املعنی  الشدید ابخلروج وهذا هو  التوق 
هلذه الرؤیة میّثل نوعاً من التأکید علی مثل هذه الرؤیة أو هذا التکرار مبثابة دعوة للجماهری للخروج  

أو رفض املاضي املمیت أو العادات املخزیة املتجذرة   ئدةوالطلوع وتغیری احلالة الثقافیة واالجتماعیة السا
مما یدعو    « کسر دائرة اهلرب»يف نفس اإلنسان العرب وما یغذي الدعوة إلی الطلوع واخلروج هو فعل  

ابنه   الشاعر  یعرتف  الثانیة  اللوحة  ويف  معاً  للجماهری والشاعر  ابلنسبة  املواقف  تغیری  الوقوف مع  إلی 
و  للخروج  الوقت  أفَتُح  حان  مثَّ  َيت/  أوِس  الرَبَق  أمَنَح  أْن   /، الرتقُّب  َجناَح  أقصَّ  أْن  يل  آَن  التغیری: 

فالشاعر يف هذه اللوحة یعلن بناء الرؤیة اجلدیدة عنده وهذه الرؤیة ختالف  .(79:  2014اجلبوري،)صدري
ح احلذر والرتقب  الرؤیة املاضیة عنده وحان الوقت اآلن لیتأقلم من احلاالت السابقة السبیة وقص جنا 
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ویشعر يف نفسه أبنه حان الوقت للمواجهة والوقوف من دون االنطواء والرتقب املقیت وهذا هو الرؤی  
السردي:  النص  منه  ینطلق  میَتْد    اليت   .. أمتدُّ  ..یكرُب/  أكرُب  النهُر/  أیخُذين  النهَر/  أرى  حیُث 

اال (  82)السابق:ومیتّد... الطلوع واخلروج حیدث  هذا  القصیدة  ويف  واخلیال يف  الواقع  بنی  التام  متزاج 
السردیة ویری الشاعر بعد خروجه وطلوعه أنَّه یتوحد ویندمج مع النهر ویری النهر إلی جانبه یکرب کما  
بعد طلوعه ولفعل:أري يف   الشاعر  الشاعر وهذا هو أول جتربة یکسبها  میتد  الشاعر ومیتدُّ کما  یکرب 

ا اسهامها  الشعریة  اللوحة  واملشهد  هذه  واخلروج  الطلوع  إلی  الدعوة  علی  البنیوي  التأکید  يف  لکبری 
املتلقي عند  املألوفة  ودالالته  النهر  حضور  علی  حیتوي  اللوحة  هذه  يف  التحفیزي  وامتدادیة    الشعري 

الطرفنی احلقیقي واحللمي وهو النهر بعد أن یکربا معاً عرب فعل الرؤیة حماولة للتأکید الشعري السردي  
نت الرؤ علی  فاعلیة  الطلوع واخلروج و هذا هو  القصیدة  ائج  الشعریة ومثة يف  اللوحة  یة والنهر يف هذه 

خاص: طقس  إلی  اجلماهریي  املزج  إلی  ولکم»  دعوة  کتب    يل  بال  النار  نعتنق  أن 
وفعل االنعتاق ال خیلو من املنظور الرؤیوي والشاعر من خالل الدعوة إلی    (85:  2014)اجلبوري،«رِسیة

اال هذه  هذا  يف  النار  رمز  يف  املتمثل  اجلماعي  والرفض  اجلماعیة  احلرکة  الی  اجلماهری  یدعو  نعتاق 
ا احملتل يف أرض  السليب لآلخر  العدوان واحلضور  ملواجهة  السردیة  وإلی جانب هذه     لعراق القصیدة 

الدعو  وهي  القصیدة  هلذه  الرؤیوي  الفضاء  يف  الدعوة  من  نوع  مثة  اجلماعي  السری  إلی  إلی  الدعوة  ة 
الرؤیة   اقسام  بویون يف  ما یطرحه  الوجداين مع األرض فوق  الرؤیة کما    االتصال  النوع من  ويف هذا 

رؤیة الشاعر    ( عند السارد وهو الشاعر. 204:  2017هیاس،)   یقول شکري هیاس تتحول زاویة الرؤیة 
بوصفه السارد يف القصیدة  إلی قضیة األرض واالتصال معها رؤیة من اخللف ويف احلقیقة یری الشاعر  

م  الکثری  أنَّه  إلیويف خلف األحداث  تعود  الوجداين    ن عذاابت األرض واإلنسان  و  فقدان االرتباط 
طوي   بینهما وعدم االنتماء بینهما: أیَـُّتها املدُن اقرتيب/ عانقیين/ أرى النهَر یُسر ُج أمواَجُه/واجلسوَر متدُّ خل 

/ أذُرَعها..  وحقیقة املواجهة أو الدافع األساسي يف املواجهة واملقاومة  (  81-80:  2014اجلبوري،)وخطو ك 
لدحر العدوان هو حضور احلب بوصفه القوة احملرکة للإلنسان داخل اإلنسان وإذا کان االتصال مع  
احلرب   غمار  خیوض  أن  إلی  اإلنسان  یدفع  ما  هو  وهذا  خالص  شعوري  وجداين  اتصال  األرض 

وخیرج من کهوف الغیاب کما أخرج شاعران من کهوف الغیاب ودفعه  (  141:  2012متیمی،)  واملواجهة
وإذا کان هذا هو الرؤیة    إلی أن یکسر دائرة اهلرب من اآلخر املؤسس بفعل اهلرب واالغفال واالمهال 

یدعو األرض   املشارکة والسارد  الشخصیة  التقمصي بوصفه  للشاعر فهو يف حضوره  اخللفیة اخلارجیة 
ی فعل املعانقة واالتصال لتکون عملیة الطلوع اليت أحدثت يف افتتاحیة لقصیدة من اجلانبنی وعند  إل

الشاعر هکذا الطلوع یؤيت مثاره عند املواجهة وهذا ما یعربه عنه املنظور الرؤیوي والفضاء الرؤیوي يف  
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رکة واالستمراریة واإلدامة  حضور النهر وهو یسرج أمواجه تعبریاً عن التغیری والتجاوز وبلوغ حلظات احل
إلی   الرؤیة  من  القصیدة  يف  الرؤیة  زاویة  حتول  رأینا کیفیة  مرَّ  ملا  ووفقاً  وإنساهنا  لألرض  ابلنسبة 

ومشروع بنائي  اشرتاکیة  األشخاص واجلماهری ومن اجلماهری إلی األرض نفسها لتأسیس منظومة ثالثیة  
 للمواجهة واملقاومة واحلضور والتصدي. 

 

 بالغة التفاصیل يف تشکیل الرؤیة  . 4-1-1
تشبه هذه القصیدة يف کینونتها النصیة کرحلة من الداخل إلی اخلارج ومن السکون إلی احلرکة والشاعر  
العارم   اإلجیايب  والثاين  السليب  املالمح  حیمل  والزمانینی:األول  املکاننی  القصیدة  هذه  يف  یستعرض 

ل عرضه  يف  والشاعر  واحلیاة  واحلرکة  خلق  ابلدفء  من  یکثر  قصیدته  يف  والزمانینی  املکانینی  تفاصیل 
فیه   یعیش  الذي  الواقع  للمکان  املوضوعي  املثايل  املعادل  اجملموعة  واملکان  خالل  من  النصیة  والرؤیة 

يف   السردي  والزمانینی؛فالنص  املکانینی  من  مالمح کل  تکشف  اليت  النصیة  الرتاکمات  من  الکبریة 
جیعل من الکهوف معادال للواقع املعیش وللتعبری عن سکونیة احلاضر    عرضه لتفاصیل املکان السليب

العريب ویستثمر الشاعر النهر وطاقاته اإلحیائیة للتعبری عن معاين التجاوز والعبور و احلرکة واالستمراریة  
ساس  ترفض من العريب ال تقبل الضیم والظلم و واهلویة اجلدیدة اليت یکسبه اإلنسان العريب املعاصر والوط

و العزة   العربیتنی  وإلی  والکرامة  املکان  إلی  السیمیائي  ظاهره  يف  النهر  یعود  اهلویة  هذه  حضور  عند 
العربیة ونقطة احلل   الراهنة تکمن يف هذا اخلروج  األرض  العقدة  الشاعر للخروج من  یلح علیها  کما 

 واحملاولة لکسب اهلویة العربیة اجلدیدة ونبذ اهلویة العربیة الراهنة. 
 

 البؤرة املرکزیة وعملیة التبئی  . 4-1-2
إّن البؤرة املرکزیة من انحیة الداللة والقصد هي النهر وظهور املالح اجلدید للوجه العريب يف تعبریه عن  
الشخصیة   هو  النهر  مواکبة  يف  ومغامرة  رحلة  تشبه  اليت  القصیدة  هذه  يف  والشاعر  واحلضارة  اهلویة 

قلب   يف  واملشارکة  هذه    األحداثالرئیسة  يف  والتبئری  وخیلقها  ویشارکها  األحداث  یسرد  الذي  وهو 
القصیدة من نوع التبئری الداخلي املتعدد حبیث خیرج الشاعر يف رحلته ومغامرته من بنی اجلماهری الذین  
یرکنون للضعف واخلواء يف کهوف الغیاب وعنده التوق الشدید إلی الطلوع والظهور والبحث عن النهر  

ویة العربیة الراهنة وأیضا مثة نوع من التبئری الداخلي يف القصیدة وهو  اجلدیدة بعد خرق لبوس اهل   واهلویة
القصیدة   هذه  ويف  للنص  االقناعي  ابلبعد  یرتبط  التبئری  من  النوع  وهذا  االستباقي  أو  املسبق  التبئری 

ضرورة الطلوع ومواکبته يف  یکشف الشاعر سلبیة املواقف الراهنة ویلح إحلاحاً وابلصورة اإلقناعیة علی  
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التبئری   أن  نری  هیاس  منظور  وفق  القصیدة  إلی  نظران  وإذا  اجلدیدة  واهلویة  احلیاة  عن  حبثاً  مغامرته 
( ويف هذا النوع من  168:  2017املسیطر علی القصیدة هو من نوع التبئری الداخلي الثابت)هیاس، 

الواحدة الشخصیة  بواسطة  الرؤیة  تقدم  عل  التبئری  األخری مسطحة  وینحسر  الشخصیات  یها وتصبح 
الشخصیة اجلماهری يف حضورهم (  168)السابق:  وندرکها من خالل عیين هذه  أن  القصیدة  ويف هذه 

الفذ   نری منهم حرکة واندفاعة واملتلقي  القبو وال  الغیاب ويف  الذین یعیشون يف کهوف  اإلشاري هم 
يف النص الشعري والرؤیة تتقدم يف القصیدة  یستطیع استخراج حقیقتهم ومالحمهم عند التمعن الدقیق  

إلی   احلواري  املشهد  الشاعر عرب خلق  یشری  النص  املرکزیة ويف خفاایء  للشخصیة  األحادیة  ابحلضور 
احلضور السليب للجماهری و یطلب منهم رکوب األخطار واملغامرة لبلوغ النهر واهلویة اجلدیدة غری أن  

سارد غری  تنتهي هبا من دون رفقة اجلماهری للشخصیة/الو الرئیسة  لشخصیة  تنطلق من االرحلة واملغامرة  
واملغامرة ابلصورة    الطلوع یؤکد علی حتمیة اخلروج و   ، أن الشاعر/الشخصیة املشارکة اخلالقة لألحداث

 بلوغ احلیاة السعیدة. السحیق و قناعیة للتخلص من الراهن التعیس اإل
 

 جدلیة األمکنة يف القصیدة السردیة .5
التکوین الوجودي للشعر والشعر منذ   العناصر املسهمة يف  عصر اجلاهلي مرتبط  ال إن املکان من أهم 

للنص الشعري »ولیس مثة نص شعري عمیق وثري ال   البنیوي املهم  الیوم وصار اجلزء  ابملکان وحتی 
ما« مکانیة  علی  عبید،  ینطوي  یري  (25:  2010)  وال ز  النص  ردیف ألصالة  املکان  أن  عمل  ابشالر 

وأصالته خصوصیته  یفقد  مکانیته  یفقد  حنی  االهتمام  (  34:  2000ابشالر،)  األديب  سرُّ  هو  وهذا 
هیا شکري  األديب.یری  العمل  يف  املکاين  للعنصر  املکثف  واحلضور  یتضمن  ابملکان  املکان  أن  س 

میثل مفتاحاً من مفاتیح القراءة وأنه  کما  البنیوي واملوضوعي للنص الشعري وخاصة السردي    ك التماس
أمهیةً  ی  ةً مرکزی   حیتلُّ  اليت  املادیة  القاعدة  میثل  ألنَّه  السردیة  البنیة  يف  مهماً  عنصراً  علیها  ق بوصفه  وم 

ا214.  213:  2017هیاس،النص) السردیة لسرد  السارد يف قصیدته  أن  ( ویعتمد علیه  ألحداث ولنقل 
و  السردیة  العناصر  لبقیة  ابلنسبة  الرأس  مبثابة  یکون  األديب  العمل  يف  علیها  تصبح  املکان  تقع  أرضیة 

ویعمل أیضا کدیکور للداللة علی قضاای فکریة واجتماعیة    يف فضائها الشخصیاتك  األحداث وتتحر 
و سیاسیة یلبسها بفعل احلرکة اليت متارسه داخله و الشخصیة اليت تسکنه وإنه واحد من أهم مکوانت  

  بوري فإن شعره شعر مکاين ابمتیاز .وأما املکان يف شعر اجل(38،  2013مقاویب،  )  املضمون السردي 
و شاعر تشکیلي يف صوغ األمکنة ورِسها شعرایً وللمکان حضور طاغ  ه  » ومسکون هباجس املکان و 
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إلی درجة یتحّول فیها أحیاانً    وفاعل ومنتج يف شعره وهو مصور تشکیلي ابرع لروح املکان وتفاصیله 
 (  19: 2010عبید،إلی کائن شعري مکاين وتتحول احلساسیة الشعریة عنده إلی احلساسیة املکانیة«) 

ابلوظیفة  واهلاجس   وعیه  إلی  یعود  الشاعر  عند  الشعریة  مستوی  يف  التحول  وهذه  عنده  البنیوي 
السردیة.  العناصر  بقیة  وارتباطه مع  السردي  الشعري  النص  للمکان يف  به  األساسیة  یهتم  ما  أّول  أما 

املکان   أن  األديب.یعتقد  العمل  املکان يف  فهو کیفیة حضور  املکاين  للعنصر  شکري هیاس يف حتلیله 
وتشکیل جدید  ثوب جدید  یربز يف  بل  الواقعیة  بصورته  السردي  الشعري  النص  يف  یربز  ال    الواقعي 

( ويف احلقیقة علی أساس نظریة التداعي الطلیق ال یقوم الشاعر ابستحضار الواقع  215:  2017هیاس،)
لواقع ووفق هذا  للمکان ا  لق مکاانً جدیداً وجیعله معادال املکاين ابلوضوح واملباشرة يف احلضور بل خی
ری أنه ال یستحضر املکان بصورته بل خیلق فضاءاً مکانیاً  ناملنظور عند إمعان النظر يف قصیدة الشاعر  

احلاضر: املکان  عن  للتعبری  /اهلواد ُج    جدیداً  احلرمي  العطور/   / ُمثَقَلًة/ابلرَّقیق  اهلواد ُج  تَظلُّ 
طق /م ْن  اإلرث  م ْن ُكُتب   /أطلُع  النبوَءة  مثقلٌة/ابلرجال  عصَر  /أدخُل  اهلََرب  دائ َرَة  /وأكسُر  الَقَبليّ    ) سَي 

واملالحظ يف القصیدة من االفتتاحیة حتی النهایة یری أن الشاعر یقوم ابستحضار  (  80:  2014اجلبوري،
الواقع   سلبیة  عن  للتعبری  قصیدته  يف  جدید  فضاء کرونوتويب  خلق  علی  ویعمل  اجلاهلي  املکان 
املکاين.یستخدم الشاعر للتعبری عن سلبیة املکان أبعرافه وتقالیده السلبیة املنحطة بعض املفردات من  
اجلاهلي   الشعر  يف  املکانیة  العناصر  من  القبیلة  وحضور  والعطور  اجلاهلینی.اهلوادج  الشعراء  معجم 

للمکان  استخدمها الشاعر يف قصیدته مما خیلق فضاءاً  کرونوتوبیاً يف القصیدة وجیعل ه الشاعر معادالً 
ویوجه الشاعر بوصفه السارد للحدث وهو حضور الرجال    احلاضر بسلبیاته املتمثلة يف الصراع والقتل

العدوان اخلارجي أو   امام  یرکنون للضعف واالستسالم واخلضوع  الذین  إلی  اهلوادج سخریة الذعة  يف 
فه الشخصیة املرکزیة يف القصیدة بتجسید  إلی احلکام العرب الذین یتصارعون ویتقاتلون والشاعر بوص

إلی   املفضیة  املقیتة  نبذ کل األعراف والتقالید والسلوکیات  إلی  القبلي یدعو  خروجه من دائرة اإلرث 
 . إلی املکان اهلوان واخلزي لبناء مکان حضاري جدید و إلعادة النهر 

 

 حتدید نوع العالقة مع املکان . 5-2
نصه   يف  الشاعر  أو  یعمل  متضادة  عالقة  يف  السردي  نصه  يف  املکان  بناء  علی  السردي  الشعري 

منسجمة مع الشخصیة ووفق هذا املنظور إن املکان میثل البعد املیتافیزیقي من ذات الشخصیة ویعمل  
الشخصیة   طبائع  مع  خاصة  عالقة  يف  والالشعوریة  الشعوریة  حاالته  وفق  املکان  بناء  علی  السارد 

متظهره يف  املکان   ومزاجها  مع  الشخصیة  عالقة  أو  الشخصیة  مع  املتفاوتة  وعالقته    املختلف 
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أو یعکس النص السردي نوع العالقة املؤسسة مع املکان وشکري هیاس    (245:  2020)جیيت،یوسفی،  
عالقة مع املکان يف  نصر املکاين یری أنه من الالزم حتدید نوع ال ع ابلتأثر من یوري لومتان يف دراسته لل

طبیعة هذه العالقة ال خترج من إطار املستوایت الثالثة:عالقة االنتماء وعالقة التنافر    . ديص السر الن
  و  220:  2017هیاس،)  ابملکان   وهو إنسالخ الشخصیة مع املکان وعالقة احلیاد املرتبطة ابتصال الغرابء

املنظور عند التمعن يف  مع املکان يف التحلیل السردي ووفق هذا  نوع العالقة    حتدیدال بد من    (.221
العالقة من  نوعاً  القصیدة  هذه  جیتمع يف  أنه  لنا  یتسنی  اجلبوري  معد  التنافرقصیدة  وعالقة    : عالقة 

مع املکان جندها عند انسالخ الشخصیة من املکان احلاضر السليب يف قصیدته  االنتماء:عالقة التنافر  
اجلاهلي وحینُّ إلی مکان آخر وینتمي إلیه:أفَتُح  حبیث ینزع نفسه من هذه املکان وطقوسه القبلیة وإرثه  

جَسدي/یوَلُد/األفُق،   يف  توهّ ج  
ُ
امل اللَهب   ُّ/من  الذهيب  /طائ رَي  النبع  على  الذهيبَّ  طائ ر َي  صدري/وأُطل ُق 
تتناَسُل/تفَتُح ُكلَّ خزائ ن ها أبعاُدُه/األرُض، يف صوت ه   َجناحیه /تلَتمُّ  ری يف  ون  (81:  2014اجلبوري،)حتَت 

أللفة بنی الشاعر واملکان اجلدید والعالقة التبادلیة بنی املکان واإلنسان ففي هذا  هذا الفضاء املکاين ا
اجلدید  واحملبة    املکان  اخلری  مصدر  لیکون  خزائنه  أنسنیة  بصورة  املکان  ویفتح  صدره  الشاعر  یفتح 

شعرایً    تعبریاً  النبع  علی  طائره  یطلق  واإلنسان  لإلنسان  والبهجةوالعطاء  احلیاة  معاين  هذا    علی  يف 
التأکید علی فاعلیة املکان اجلدید   املکان اجلدید »ولألفعال املضارعة املستخدمة إسهامها الکبری يف 
األمل   علی  یبعث  مما  ابحلیاة  املرتبطة  والشمولیة  ابالتساع  املوحیة  املعاين  حتمل  فیه  احلیاة  وسیولة 

هذا  61:  2014فتحي،والتفاؤل«) يف  و  (  السليب  املاضي  رفض  بعد  السارد  بناه  الذي  اجلدید  املکان 
مواجهة عوامل القتل واخلراب فیه وتزید دائرة األلفة واالنتماء يف هذا املکان يف کل حلظة واملکان مثل  

 إنسانه یتمّتع ابحلیاة واحلرکة وهذا هو املعنی املنبثق من أنسنة املکان يف القصیدة. 
 

 حتدید نوع األمکنة  . 5-3
وبعد دراسة املکان يف إطار العالقة مبستوایته الثالثة مع املکان یقوم هیاس بدراسة حضور األمکنة من  
السردي علی   النص  املکاين يف  العنصر  دراسة  النقدي يف  العمل  االنفتاح ویتمرکز  و  االنغالق  حیث 

التمعن والتدقیق يف قصیدة    دراسة ماهیة املکان من حیث االنغالق واالنفتاح.ووفق هذا املنظور عند 
ي نری الثنائیة واملفارقة بنی املکاننی:املکان األول هو املکان احلايل الذي یعیش فیه الشاعر  ر معد اجلبو 

الرموز   من  والبار  واملنزل  الشارع  یستخدم  أو  له  معاداًل  الصحراوي  والفضاء  القبیلة  الشاعر  وجیعل 
/أو ابْر..وأفضَح ما توزّ ُعُه    املکانیة: / أو َمنزل  ( رغم  83:  2014اجلبوري،..)اإلشاعُة/ م ْن دمي/يف شارع 

ملکان املصور يف القصیدة يف بعده الظاهرايت یتسم ابالنفتاح وعدم حضور احلواجز ابلنسبة للسارد  أن ا
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احلمیمیة  يت یّتسم ابالنغالق من حیث فقدان احلیاة فیه وفقدان عاقات األلفة و اغری أنَّ يف داخله العالم
األ الناس وبنی  والشارع  بنی  الصحراء  مثل  املفتوحة  االمکنة  من خالل حکي  والشاعر  وإنساهنا  رض 

للشاعر من نوع األماکن املؤقتة   یوجهنا إلی حالة الفوضی احلاکمة علی املکان وهذا املکان ابلنسبة 
ن أخر طافح ابحلیاة وهو  ألن الشخصیة ترفض مثل هذا املکان وتقف موقفاً رافضاً منه ویتوق إلی مکا 

املکان احلي الذي یدخل فیه اإلنسان عالقة العطاء املتبادلة بنی األرض واإلنسان حبیث املکان یصبح  
الشخصیة والوصول إلی  /مصدر العطاء والفیض لإلنسان وهذا هو املکان الذي یبحث عنه الشاعر  

سارد يف قصیده بعد جتسید طلوعه مبا حیمله من  هذا املکان یتم ابلصورة الرتاتبیة املرحلیة اليت یعکسها ال
املنظور الرؤیوي وخروجه و حضوره و مقاومته واحملاولة الجهاض سلبیات الواقع املعیش ومواکبة العصر  
ما   هو  واملطلوب وها  املنشود  املکان  إلی  النهایة  يف  الوصول  والنمو حتی  والتقدم  احلداثة  من حیث 

وقفُت    لسردي يف هذه القصیدة السردیة:ختلفة اليت یعرضها الکامریا ا یرتأی أمام املتلقي ابملشاهد امل
املناای طُرق   من  یسَتلَّ  أْن  التمرُّد/َحقَّ  َزَمن   الصعلوَك/يف  امنحوا  املوعوْد..  /أمامكْم/قلُت:  ُخبَزُه/وهلیَبُه 

استذکاریة  (  86:  2014اجلبوري،) بعملیة  یقوم  الشعري  املشهد  هذا  يف  االستذکاري  والسارد  والسرد 
ابلنسبة للقوم الذین خیاطبهم ویعترب احلاضر عصر التمرد والرفض والتعدي علی کل شیء حیدُّ  الداخلي  

متمرد علی قواننی احلیاة احلاکمة ویطالبهم حبق احلریة    كمن حتقیق احللم اإلنساين ویصف نفسه بصعلو 
عند السارد    یاألول  ةلوصول إلی املکان الذي یصبو إلیه والتمرد ورفض املکان احلاضر طواعیاً اخلطو ل

وهذا الرفض والتمرد    ینظموا حتت رایته  أن   نا یدعو اجلماهری إلی للقیام یعملیة التحول املکاين ومن ه
 . واالستمراریة  احلیاة واحلرکة  هو الذي یعید النهر بدالالته املألوفة إلی املکان احلاضر الذي فقد 

 

 الرؤیة واالرتباط املکان .5.4
انواع متعددة:املوضوعیة،الذاتیة،االستقصائیة واالنتقائیة والرتکیبیة   إلی  الرؤیة عند شکري هیاس تنقسم 
واالنواع املختلفة األخری ورؤیة الشخصیة ورؤیة الراوي يف االرتباط مع املکان يف قصیدة اجلبوري من  

لرؤیة الرتکیبیة وهي نوع من الرؤیة تتعاضر فیها الرؤیتان الذاتیة واملوضوعیة أو الرؤي الکثریة داخل  نوع ا
( والشاعر  218:  2017)هیاس،  القصیدة السردیة ويف املستوایت النفسیة واالجتماعیة واالیدئولوجیة

وابلتجسید الشعري ملشاعره  ابلرؤیة اخلاصة    ینظر إلی املکان احلاضر الذي الیبوح ابحلرکة واالستمراریة 
الطلوع واخلروج:أطلع من کتب اإلرث/من   الرؤیوي حبدث  االنتقال  املکان ویتم  وأحاسیسه جتاه هذا 

( واالنتقالیة من الرؤیة إلی أخری تتجه صوب  81:  2014اجلبوري،)  کهوف الغیاب/أکسر دائرة اهلرب 
ارتباطها ابملکان حتتوي   احلرکة والرؤیة يف  وإرادة  احلیاة  ارادة  تعبریه عن  النهر يف  مکان جدید مبواکبة 
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واالجتماعي   السیاسي  الواقع  رفض  خالل  من  والسیاسي  واالجتماعي  االیدئولوجي  املستوی  علی 
عوة إلی احلرکة لضخ التغیری يف جسد املکان وخلق اهلویة اجلدیدة  والوقوف الرافض للظروف الراهنة والد

 ابلنسبة للمکان وابلنسبة لإلنسان العريب الذي یعاين من البطش والقسوة والظلم. 
 

 الرتتیب الزمين اخلاص ابلسرد  . 6
لبناء   األساسي  اجلزء  وهو  منها  السردي  وخاصة  األديب  العمل  عناصر  من  أساسي  عنصر  الزمن  إن 

وار   د السر  األحداث  مهماً يف وقوع  . ویلعب دوراً  السردي  النص  الشخصیات داخل  احلقیقة  تباط  يف 
األح الشخصیاتیربط  عالقات  ویؤسس  ببعضها  اإل  داث  ویعمق  بعضها  حساس  مع 
السرد وأن ال سرد بدون    (.یعرتف87:  2010بوعزة،ابألحداث)  الزمن يف  تواجد  شکري هیاس حبتمیة 

اء االنسجام السردي ويف  وینظر إلیه الناقد بطریقة ختتلف عن غریه وهو یری يف تواجد الزمن بن  الزمن 
إ وحیمل  احلقیقة  السردیة  الوحدة  شکل  یوضح  الذي  املعماري  املکّون  »هو  انقدان  عند  الزمن  ن 

املرهنة   السردیة  املنجز  الوحدات  علی  املنطقیة  من  درجة  ویضي  واالنسجام  الکلیة  طابع 
( وهذا هو فاعلیة تواجد الزمن يف السرد ومبدأ اهتمام اخلطاب النقدي  293:  2017هیاس،السردي«)

ال  التکوین السردي وعند انقدان هو املشوار األساسي يف  احلدیث ابلزمن بوصفه من  عناصر املؤثرة يف 
اخل السرد وما یهتم به هو کیفیة الرتتیب الزمين يف النص السردي وهذا  حرکة األحداث وتنظیمها د

احلکائي   املبنی  أو  احلکائي  املنت  أساس  علی  یکون  أن  یکمن  الزمنی  فیه  » الرتتیب  ترتب  الثاين  ويف 
عند   الرؤیة  لزاویة  ختضع  مجالیة  حلاجات  بل  السببیة  ملبدأ  فیه  خیصع  ال  ترتیباً  احلکائیة  املتوالیات 

التصاعدي البناء  وخطیة  احلکایة  واقعیة  مسار  تغیری  إلی  وتؤدي    -175:  2000)اخلطیب،«الشخصیة 
يف النص السردي الرتتیب الزمين السریوريت املنسجم أو الرتتیب الزمين    أو یکون الرتتیب الزمين(  185

یتوحد  عد اجلبوري. املخلخل واملتغیری يف مسار احلکي وهذا النوع هو نوع الزمين الذي نراه يف قصیدة م 
السارد القصیدة  هذه  یتقمّ والشخصیة.  يف  السارد  نفس  هو  األحداث  عاش  من  هو  ص  الشخصیة 

صمیم األحداث ويف املنظور الزمين یتم السرد من خالل املبنی احلکائي ومن احلال إلی املاضي ومن  
الزمنیة يف قصیدة الشاعر.نری يف  املاضي إلی احلال ومن مث من احلال إلی املستقبل وهذا هو السریورة  

املتمثّ  احلال  زمن  الزمن هو  أن  القصیدة  والکسر واحلدث يف هذا  افتتاحیة  املضارع:الطلوع  فعل  ل يف 
/ أطلُع م ْن حَلقات     الزمن هو حدث الطلوع واخلروج:  / م ْن َشَطحات  التأمُّل  .. وأطلُع م ْن لَغة  الدمع 
ناَحة  ولیس الشخصیة هو من عا 

َ
هذا  ش احلدث يف هذا الزمن السردي بل هو من خیلق األحداث يف امل

زمن   ویستخدم  استذکاریة  بعملیة  األحداث  خلق  من  بوصفه  الشاعر  یقوم  اخلروج  هذا  وبعد  الزمان 



82  هیاس  شکري منهج وفق  النهر  یعود  حیث قصیدة  يف قراءة: اجلبوري معد لشعر  النصي  الفضاء دراسة 

  ( 82:  2014)اجلبوري،اقرأوا أِساءَُكْم فیها /املاضي: َوَقفُت أماَمُكْم/ هذا ردائي .. فتشوُه/وهذه  كفّ ي،
الزمن املاضي  ویستحضر الشاع العملیة االسرتجاعیة  ر  عند من خیطبهم ویذکرهم أبنه لیقف عند  عرب 

الزمن الذي مضی وکان املوقف يف هذا الزمن هو موقف الدعوة االلتماسیة من قبل الشخصیة للخروج  
احلال  اجلماهریي فالشاعر وهو الشخصیة املرکزیة یستحضر املاضي وبعد هذا الزمن یعود الشاعر إلی  

بک أستظلَّ  أن  األسوار والبد يل  تشتبک  أن  قبل  ویقول:أراکم  اجلماهری  توزعه    م وخیاطب  ما  وأفضح 
دمي)  من  يف  (  83:  2014اجلبوري،اإلشاعة  الوتریة  هذه  علی  جیري  القصیدة  هذه  يف  الزمين  والرتتیب 

حلاضر حتی الوصول  االبتداء ابحلاضر ومن احلاضر إلی املاضي يف عملیة استذکاریة ومن املاضي إلی ا
النهائیة   النتیجة  هو  هذا  أمامي..و  یصفو  النهر  وأری  اجلدید  أري مالمح وجي  أان  املستقبل:ها  إلی 
األعداء ورفض   واجه  القبلیة  الطقوس  اهلرب و طلع من  دائرة  أن خرج وکسر  بعد  للسرد والشخصیة 

تعاماًل إجیابیاً ونتیجة هذا احلضو  ر والتعامل اإلجیايب واخلروج عند املوقف األجنيب وتعامل مع األرض 
العربیة اجلدیدة يف زمن املستقبل ونتیجة هذا اخلروج عند   الشاعر هو املستقبل الطافح ابحلیاة واهلویة 
الشاعر هو أنه يف املستقبل یبلغ الصفاء والنقاء وتعود احلریة إلی املکان ویکسب اهلویة العربیة اجلدیدة  

غری أن الشاعر خیرج يف بعض األحیان عن هذه املسریة الزمنیة ویقوم    اليت ختتلف عن اهلویة السابقة
ابملزج السردي بنی الزمن املاضي واحلاضر أو یقوم بعملیة اسرتجاعیة یستحضر املاضي ومیزج بینه وبنی  
  / َحَذام  قالْت  الظمآَن/إذا  َسوَطُه  ینَقُع  كفّ ي/ویكتُب/وهو  يف  احلمراَء  كفَُّه  احلاضر:ماض ي/یطبُع 

للبارودْ ذّ بوها،/فكَ  القول   املاضي  (  88-87:  2014اجلبوري،)  إنَّ ُكلَّ  الزمن  یستحضر  الشاعر  ونری 
أبحداثه ومیزج بنی هذا الزمن وأحداثه وبنی احلاضر خللق الرؤیة اجلدیدة وتغیری زاویة الرؤیة من الرتتیب  

یدة وهي الدعوة إلی املعاصرة  الزمين إلی هذه االندماجیة يف الزماننی واألحداث حماولة لبّث رؤیة جد
ومواکبة العصر يف الفکر والوعي وفق هذا النص املنبنی ابلزمننی املختلفنی یری الشاعر أنه ال بدَّ من  

يف کلّ  احلداثة  احلصول    بلوغ  من  بد  وال  األرض    إلی الشیء  عن کینونة  للدفاع  التقنیات  أحدث 
الزمنی   وإنساهنا  املفارقة  من  نوعاً  القصیدة  املفارقة  وتتضمن  وأتيت  الشعریة  اللوحة  هذه  يف  نری  ة کما 

فال والبارود  الرصاص  الزرقاء والتأکید علی  قالت  ما  املاضي کان زمن  الزمنیة من خالل تکذیب  زمن 
واحلراك  ومواکبة    السیف  املعاصرة  من  والبّد  والرصاص  البارود  زمن  هو  الراهن  الزمن  أن  غری  البسیط 

ا والتقنالعصر  التکنولوجیا  عصر  وهو  ال  لراهن  اليت   اجلدیدة  احلربیة  واملعدات  امتالکها  یات  من  بد 
ال  حیتویها  اليت  الزمنیة  املفارقة  هذه  جانب  وإلی  واملقاومة  ال نللدفاع  هذه  نری يف  السردي  قصیدة  ص 

وهذه  كفّ ي/ اقرأوا أِساءَُكْم فیها/اقرأوا ما أخفت  الطرُقاُت،/م ْن أسراْر./) أرى    احلرکة الزمنیة االستباقیة:
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/ها أان/ب َیَديَّ أملُسُه .....  واالستباق الزمين يف هذه القصیدة من  (  86السابق:  )َخلَل الرماد  وم یَض بَرق 
الشاعر یوجه إذهان من خیاطبهم وهم الشعب املغلوب علی أمره  نوع االستباق الزمين القریب مبعنی أن  

هذه   الزوال وقرب  دون  من  الفینیقة  واخللود  واالستمراریة  ابلتوهج  طافحة  اليت هي  احلیاة  إلی حقیقة 
فعل الزم من  نستشفه  ما  هو  االستباقي  الشعریة    :ن  اللوحة  هذه  يف  الواقع  أری  يف  الشاعر  إنَّ کف 

رمزاً لرفض الواقع وبلوغ احلیاة اجلدیدة واهلویة اجلدیدة والفیض واإلانرة يف املکان  املکاين تصبح عالمة و 
و بلوغ هذا املکان اجلدید حتمیة یؤکد علیه الشاعر برؤیته الزمنیة االستباقیة فإنه یری بعد رفض الواقع  

املکا هذا  بیدیه  یلمس  وهو  والنور  احلیاة  الطافح  اجلدید  املکان  واملواجهة  أن  والوقوف  یعين  مما  ن 
إرادة   لتقویة  الشاعر  یسعی  خالله  من  التأثرییة  الوظیفة  له  الشعریة  اللوحة  هذه  يف  الزمنیة  االستباقیة 

اجهة والدعوة إلی اخلروج والطلوع وإلی جانب هذه احلرکة الزمنیة االستباقیة نری املشهد  النضال واملو 
 وهو عند شکري هیاس من مفاهیم ابختنی  السردي الزمکاين يف القصیدة أو خلق الفضاء الکرونوتويب
مما یعمل علی التوحد    (170:  2007ابزعي،)  املعقدة وتعين الدمج بنی الزمان واملکان يف العمل السردي 

العمل   يف  دائماً  »یتحقق  الکرونوتوب  إن  أو  السردیة  الوحدات  بنی  والتعاضد  واالنسجام  العضوي 
وذل العضوي    ك األديب  اتساقه  اخلطاب  أو  للنص  حتقق  اليت  واملکانیة  الزمانیة  املؤشرات  حبضور 

املکاين الذي من شأنه    ( من خالل حضور الرابط الزماين أو 97:  1396وانسجامه الداليل«)بالوی،
هذا زماٌن/ به     خلق االنسجام يف السیاق اللغوي ومن صور هذا الفضاء الکرونوتويب جندها يف قوله:

هنرُ  ای  غریَُك   / التشاُبك  خطوط   اآلَن،/عند  یقُف  عینْیه /هل  یْفرُك   .. َتوزّ ُع،/ینهُض 
ُ
)  الوطنُ امل
اللوحة الشعری (  86-85:  2014اجلبوري، الزمان وعنصر املکان ونری يف هذه  التمازج بنی عنصر  ويف    ة 

الزمن  احلاضر الذي یعیش فیه الوطن حالة عذاابته ومعاانته یدعو الشاعر النهر إلی احلضور واملواجهة  
التشاب  خطوط  عند  الفضاء  والوقوف  الکرونوتويب  الفضاء  ضمن  الشاعر  جیعل  احلقیقة  ويف  ك 

التشابك   خطوط  عند  النهر  وقوف  وجوبیة  علی  للتأکید  السردي  النص  يف  والصدام    االستفهامي 
والدعوة لنبذ احلیاد يف هذه الظروف اليت میرُّ به الوطن وإلی جانب الفضاء الکرونوتويب نری العنصر  

ی القصیدة  إطار  الزماين يف هذه  من  أحیاانً  الزمان خیرح  أنَّ  یعين  مما  الوحدات  نصي بنی  عمل کرابط 
وظیفته الداللیة و یعمل کرابط سردي بنی الوحدات السردیة املختلفة وفقاً ملا یطرحه الناقد میکننا أن  

ما یسمیه  املکاين ضمن  للعنصر  احلضور  یتحقق يف سرد    نضع هذا  ما  الزمين وهذا  اللفظي  التداعي 
 من خالل تکرار: هذا زمان يف افتتاحیة یعض املقاطع.  الشاعر
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 الشخصیات واملشهد احلواري . 7
حضور الشخصیة أو الشخصیات املتعددة يف  و ال غنی للنص الشعري أو اخلطاب عن املشهد احلواري  

النص الشعري والسیما يف النص السردي ويف النص السردي یصبح حضور الشخصیة واملشهد احلواري  
یعرف املشهد عند شکري هیاس »أبنه عبارة عن فعل حمدد أو حدث  الالزم البنائي يف تشکیلیة السرد. 

منفرد حیدث يف زمن ومکان حمددین وهو حادثة صغریة مؤداة من الشخصیات،حادثة عرضیة منفردة  
( معتمداً علی  358:  2017)هیاس،بشکل دقیق«   ي مباشر ویعمل علی تقدمي األحداثأو مشهد حیو 

واطالع   الشخصیات  عن  للکشف  األساسیة  الوسیلة  بوصفه  والسرد  القصة  شخصیات  بنی  احلوار 
بنی   املتبادل  احلوار  طریق  عن  وحتریکه  احلدث  بناء  يف  أیضا  مهم  دور  وله  أفکارها  علی  القاري 

السردي   (176:  2014)فتحي،الشخصیات النص  القول    يف  أقرب  ومیکن  هو  السرد  يف  املشهد  إن 
الرو  أو  املقاطع  سریع  أو  بطیء  أبنه  نصفه  أن  دائما  علینا  یصعب  حبیث  احلوار  مع  التطابق  إلی  ائیة 

احلرکیة    ( 78:  2003متوقف)حلمیداين، خلق  أو  احلدث  بناء  هو  السرد  احلواري  املشهد  وخصوصیة 
احلواري املشهد  و  تفص  الزمنیة  بعالقة  واملکان  ابلزمن  حم مرتبط  والزمان  یلیة  واملکان  املشهد  بنی  ددة 

بناء  و  القصیدة علی  أیدینا حتتوي علی املشهد احلواري وحیدث املشهد احلواري يف  بید  اليت  القصیدة 
للنص   السردي والقصصي  املسار  السرد واضفاء احلیویة يف  نصیة سردیة جدیدة من شأنه کسر راتبة 

یق نوع من جتدید  ويف احلقیقة » إنَّ االنتقال إلی السرد واخلروج إلی احلوار ال یکون إال لتحق الشعري  
يف حیویة القص وحقنه مبسارب تساهم بشکل موضوعي  يف رسم الشخوص واملکان والزمان واملواقف  

املرحلة  ونقوم  (  10:  2011)أبومحیدة،الدرامیة«   هذه  ابملکان  يف  ارتباطه  يف  احلواري  املشهد  بدراسة 
 والزمان والرؤیة يف هذه القصیدة من الشاعر. 

 

 ( كاخلارجي)دایلو احلوار  . 7-1
هو   أو  أکثر  أو  الشخصنی  بنی  یتم  احلواري  املشهد  يف  احلوار  من  نوع  هو  املباشر  اخلارجي  احلوار 

مباشرة األديب  العمل  داخل  املشهد  إطار  يف  أکثر  أو  الشخصنی  بنی  یدور  : 2014)فتحی،  احلدیث 
عندما    (176 مرات  ثالث  السردي  املشهد  يف  احلوار  من  النمط  هذا  الشعب  وجند  الشاعر  خیاطب 

 العراقي عرب العملیة االسرتجاعیة الزمنیة: 
امنحوا   أمامكْم/قلُت:  الُغْصُن والعنقوْد/وقفُت  تدَّلَّ  فقد  الدماء /  اذكروا شَجَر  قلُت:  أماَمُكْم/  وقفُت 

،وهلیَبُه   املناي/ُخبَزُه  طُرق   من  یسَتلَّ  أْن  التمرُّد /َحقَّ  َزَمن     -82:  2014اجلبوري،)املوعوْد.. الصعلوَك/يف 
و من حیث احلرکة الزمنیة يف املسار السردي فالبد من القول إنَّ هذا املشهد احلواري یکون مبثابة  (.83
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وقفة ابلنسبة للمسار السردي أو الرتتیب الزمين حبیث هذا احلوار مع املخاطبنی وهم الشعب العراقي  
الذي ذکرهم الشاعر بشجر الدماء تعبریاً عن الوضع املأساوي للعراق حتت بطش السلطة یبطيء حرکة  

العملیة االسرتجاعیة واالستذکاریة   یکون مبثابة الدعوة  الزمن السردي واملشهد احلواري الذي بين علی 
للخروج ومرافقة الشاعر يف مسریته لتغیری الواقع العراقي وللوصول إلی النهر وإعادته إلی املکان احلاضر  

وما یذکره الشاعر ویعیده إلی  وهو العراق الذي فقد فاعلیته وفقد احلیاة حتت ظروف القمع والبطش  
للتغیری والتحول وک أن الشاعر هبذا املشهد الوصفي داخل املشهد  أذهان املتلقي هو استعداد األرض 

یرید التأکید علی فاعلیة األرض واستعدادها للتغیری والتحول وهذا ما یشری إلیه الشاعر بتديل  احلواري  
احلرکة واالندفاع   یبعث علی  مما  الوصفي  املشهد  یقوم  الغصن والعنقود يف  احلواري  املشهد  وبعد هذا 

العراق وإنقاذه ویستخدم بعد  الشاعر بسرد األحداث يف مسریت  النضالیة لبلوغ اهلدف وهو خالص  ه 
ویقول:  املباشر  اخلارجي  احلوار  تقنیة  مرة  االستمراریة  صويت    هذه  تقاطُع   أطال ُعكْم/يف 

ل   /وألقْت حقائ َبها يف السواح   (. 88:  )السابق...وسیفي/وأمضي/تُراقُبين ُمُدٌن/طلعْت م ْن كهوف  الغیاب 
أو املشهد احلواري الذي جیمع    -املشهد احلواري خیرج الشاعر من إطار احلوار االستذکاري ويف هذا  

  ك بنی الزمننی: الزمن املاضي الذي وقع فیه العملیة االلتماسیة الستذکار شجر الدماء أو منح الصعلو 
السلطة علی  التمّرد  وحقق  احلریة  حق  الشاعر  شخصیة  وهو  يف  -املتمّرد  احلواري  املشهد  زمن  إلی   

احلکي وهو احلاضر أو یقوم املشهد احلواري يف الزمن احلاضر ويف هذا املشهد احلواري تلفت انتباهنا  
الشاعر   نبوءة  تتحق  املشهد  هذا  السردي.ففي  املشهد  يف  وسرعتها  األحداث  وحرکیة  الزمن  حرکیة 

النضالیة ویری يف صدام  ویصبح اخلروج والطلوع مجاعیاً ویری الشاعر أن اجلماهری یرافقونه يف مسریته  
احلیاة   إلی  الوصول  بغیة  والنضال  احلرب  لساحة  وأتيت  الغیاب  من کهوف  خترج  املدن  وسیفه  صوته 

 . وإلعادة النهر إلی املکان
 

 احلوار الداخلي  . 7-2
نوع آخر من احلوار يف السرد وهو یعين فیما یعين حوار الشخصیة يف النص   )املونولوج(  واحلوار الداخلي 

السردي مع نفسه وهذا النوع من احلوار يف املشهد السردي یفسح اجملال للخروج من حالة املخاطبة  
الذاتیة »والتحدث مع الذات وهو میثل من تقنیات السرد املهمة ألنه میثل أصوات الشخصیات   إلی 

ین  أفکار«  ویبوح مبا  النوع من احلوار  (  49:  2019)علی حممد،تاهبا من وساوس وهواجس و  ومن هذا 
/صوٌت/أستبط ُن الصوتَ     جنده يف هذا القصیدة يف قوله: یربُق    / حیاو ُرين/حنَی أعرُب أوََّل جسر م َن الدَّم 

َتوزّ ُع/ینهُض  
ُ
الوطنُ امل زماٌن/به   سّكی َنُه/هذا  یستلُّ  اجلرُح  /به   زماٌن  /هذا  روحي/حیاو ُرين  قاع   يف 
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وهذا  (  85-84:  2014)اجلبوري،.... حیاوره  صوت  قصة  یسرد  الشاعر  نری  احلواري  املشهد  هذا  ويف 
نولوجي والصوت هو الصوت  الصوت لیس إال صواتً خیرج من قاع روحه وخیاطبه يف حوار داخلي مو 

الداخلي لنفس الشخصیة حیاوره وحیکي له ماهیة الزمن الراهن وهو زمن الرفض والتمرد وزمن هنوض  
واحلضور   املواجهة  علی  إصراره  من  ویزید  الشخصیة  عند  والتفاؤل  األمل  علی  یبعث  مما  يف  األرض 

إلی األرض   القتال والنضال من أجل إعادة احلیاة  الداخلي  ومن هنا  ساحات  تتبنی لنا فاعلیة احلوار 
 املونولوجي داخل املشهد السردي. 

 

 الشخصیة/السارد من حیث الوظیفة  . 7-3
بعد العرض النصي للشخصیات وعملیة احلوار بنی الشخصیات یقوم هیاس يف منهجه لدراسة السردیة  

بنی   ما  الوظیفة عند شکري هیاس  السارد وترتاوح  الشخصیة  والوظیفة  برصد وظیفة  التأثرییة  الوظیفة 
اإلقناعیة أو اخللیط بنی هاتنی الوظیفتنی وهذه الوظیفة هي اليت حتملها الشخصیة/السارد يف قصیدة  
املأساوي لألرض ومن مث خلق   الوعي عند اجلماهری ابلوضع  یعمل علی أتسیس  معد اجلبوري حبیث 

تلفة والرتاکمات النصیة اليت یدعو هبا الشاعر إلی  التأثری علی اجلماهری وإقناعهم ابألمناط األسلوبیة املخ
والنهوض والطلوع من کهوف الغیاب ومن لغة الدم والعذاب واملعاانة خللق هویة عربیة جدیدة    اخلروج

لهُ   فَشیئاً/یعوُد  أمامي/وشیئاً،/  یصفو  النهُر  النهر:  يف  املتمثّلة  واحلرکة  والقوة  واملواجهة  ابلرفض  تّتسم 
ویری الشاعر أنه البدَّ من نبذ    (89:  2014..)اجلبوري،فشیئا/ تلوُح َمالم ُح وجهي اجلدیْد  النبُع/َشیئا/  

عربیة حتفظ   من هویة جدیدة  للتمتع  والفداء  املوت والشهادة  الراهنة واخلوض يف غمار  العربیة  اهلویة 
و  القصیدة  هذه  يف  الشاعر  علیه  یلح  ما  وهذا  والکرامة  العربیة  العزة  اجلمفیها  اخلروج  یدعو  إلی  اهری 

 ا إعادة احلیاة إلی األرض.لبلوغ هذه اهلویة اجلدیدة اليت من شأهن  والطلوع
 

 وارتباطه ابلزمن احلدث  . 7-4
إن احلدث من أهم املکوانت ابلنسبة للبناء السردي للنص أو اخلطاب وکل قصة حیتوي علی جمموعة  

غری   أو  املسلسلة  املرتابطة  األحداث  منو  من  جیعل  ابحلدث  ارتباطه  يف  احلکي  وعنصر  املرتابطة 
األحداث دائرة  والزمان ضمن  املکان  وحضور  وتنامیها  هي    الشخصیات  السردي  النص  يف  واحلبکة 

احلدث   عنصر  طیها  يف  تضم  احلبکة  احلقیقة  ويف  لألحداث  السارد  تنظیم  وطریقة  األحداث  ترتیب 
اصر يف نظم تراتيب مع ما یتصل هبا من حرکة الشخوص  والزمان واملکان حیث تعید احلبکة هذه العن

نری احلبکة يف ارتباطه ابلعناصر األخری وخاصة  ويف هذه القصیدة  (  10:  2015)العمري،وعنصر احلوار
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و  التصاعدیة  ابلصورة  تکون  األاألحداث  منویة نري  متنامیة  وبصورة  منسجم  ترتیيب  نسق  يف    حداث 
لألحداث  ابلنسبة  السردیة  ابلرحلة  تشبه  علی   بصورة  اثر  اليت  األصلیة  القبلیة    والشخصیة  التقالید 

یشرع الشاعر بسرد  والصراعات الداخلیة والظروف الغابویة اليت جیرُّ األرض العربیة إلی الضیاع واخلراب.
کان یشبه املکان يف العصر  فعل الطلوع يف افتتاحیة القصیدة واحلدث حیدث يف ارتباطه ابملکان يف امل

وتقالیده طقوسه  حیث  من  املکان    اجلاهلي  علی  احلاکمة  الفوضی  حتی  وحالة  األحداث  ویستمر 
ویدخل   أخری  مرحلة  يف  الشاعر  النبوءة  يف  یدخل  يف  ویدخل  جدید  ویصبح  عصر  النبوءة  وعصر 
یة احلدث یصادفه النهر يف  ويف استمرار هم من قبل األعداء هکالزرقاء وحیذر قومه من املخاطر اليت تواج

یتقمص   حبیث  النهر  وبنی  الشخصیة  بنی  االمتزاجیة  هو  املرحلة  هذه  يف  حیدث  وما  النضالیة  رحلته 
الشاعر يف النهر ویتقمص النهر يف الشخصیة وبعد هذا حیدث فعل خماطبة الناس واحلدث االستذکاري  

الطلوع واخلروج  اط يف خم إلی  اجلماهری ودعوهتم  من  وبعده حیدبة  نوعاً  و  الذاتیة  املناجاة  من  نوعاً  ث 
ال والصوت  الشخصیة  بنی  الداخلي  للشخصیةاحلوار  ویقول  روحه  قاع  يف  یربق  خصوصیة    ذي  عن 

حیاو ُرين/صوٌت/ یربُق يف قاع  روحي/ َویوغ ُل/حىت یـَُلوّ َن أعماق َي الداك َنْه/هذا    الزمن واملکان احلاضرین:
یستلُّ   اجلرُح  به   زماٌن/زماٌن/  ینهُض  سّكی َنُه/َویُقات ُل/هذا  َتوزّ ُع/ 

ُ
الوطنُ امل ( 85-84:  2014اجلبوري،)به  

واملشهد الوصفي یتضمن جمموعة من األحداث من بزوغ الصوت وتلوین أعماق الشاعر وإزالة قتامة  
إ یقوي  مما  احلاضر  الزمن  يف  األرض  هو هنوض  و  اآلخر  املشهد  إلی  النضالیّ ة  مسریته  رادة  الیأس يف 

الشخصیة   عند  الوسیلاحلیاة  مبثابة  یکون  األحداث  داخل  احلواري  تراتبیة  واملشهد  لکسر  السردیة  ة 
  « متنع من أن یکون السرد إخبارایً حلبکة يف ارتباطها ابألحداث حبیث »خصوصیة ا  وهذا هو األحداث  

حشميت، األحداث (  216:  2018)بور  داخل  احلواري  املشهد  یستخدم  والسارد  نوع  إل  حبتاً  من    جیاد 
یت نفسیة ملن  السردیة وحضور هذا املشهد داخل احلدث یکون مبثابة وقفة  بع سرد األحداث  احلیویة 

وتتقدم األحداث خطوة خطوة حتی یصل الشاعر إلی نقطة احلدث االستذکاري  داخل النص السردي 
د حدث احلواریة بینه وبنی األرض ويف هذا احلدث ويف املشهد الوصفي یشری  الشاعر إلی حدث  وجیسّ 

تفتح خزائنها   األرض:األرض  الرتتیيب حيت  تفتح خزائن  منّوها  األحداث يف  تستمر  االلتقاء  وبعد هذا 
يف الرحلة  وهو مواکبة اجلماهری للشخصیة والنهر  ونزعته الذاتیة  حیدث يف رحلته النضالیة ما یرغب فیه  

وهذا هو احللُّ النهائي للعقدة اليت  تشکیل الثالثیة للمواجهة والرفض    حیدثويف هذه املرحلة  النضالیة  
 الشاعر يف طیات افتتاحیة قصیدته.  یرِسه
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 نتائج البحث . 8
ما   إلی آخر  األولی  الشعریة  من جتربته  السردي والشاعر  البناء  اجلبوري شعر سردي وذي  شعر معد 

تداخل الشعري والسردي واضحاً ومربهناً وال  البقوة السرد يف شعره ونری    أنشد من الشعر استمسك
اليت   الشهریة  الشاعر  قصائد  من  النهر  یعود  حیث  واحلکائي.قصیدة  السردي  املبنی  من  شعره  خیلو 
الشعریة   التشکیالت  خلق  شأهنا  من  اليت  السردیة  واملمکنات  السرد  طاقات  الشاعر  فیها  استثمر 

القص الواسع يف أرض  العنوان  الطافحة ابحلرکة والتموج  القصیدة من عتبة  السرد يف  یدة ونری حضور 
الرؤیوي   املنظور  من  القصیدة  النهائي.إن  واحلدث  النهایة  إلی  والزمين  املکاين  العنصر  یتضمن  حبیث 

املکان يف  ابلتغیری  الرؤیة  زاویة  وتتغری  املختلفتنی  الرؤیتنی  یتضمن  ابلسرد  الزمين     املتعلق  وابلتحول 
طاقات الفضاء املکاين ویستخدم األمکنة املختلفة يف شعره والسری املکاين  ویشحن الشاعر قصیدته ب 

الشخصیة   عالقة  الشاعر  ویسرد  املنشود  املکاين  املقصود  إلی  البدئي  املوقف  من  ابلطلوع  یتحدث 
املنشود والزمان  اآلخر  املکان  إلی  انتمائه  إلی  السليب  احلاضر  الواقع  انسالخه من  من حیث    ابملکان 

لعناصر السردیة املهمة يف هذه القصیدة والسارد جیمع بنی األزمنة املختلفة ونری يف القصیدة  أیضا من ا 
عند القصیدة  يف  االستفزازیة  احلالة  خلق  بغیة  املاضي  الزمن  رفض  و  الزمنیة  وعملیة    املفارقة  املتلقي 

فیة عند الشاعر  من أسالیب حضور الزمن يف هذه القصیدة کما نری الرؤیة املستشر   االسرتجاع الزمين
الزمن   وإلی جانب حضور  الشخصیة  عند  السليب  احلاضر  وامشئزاز  احلیاة  ارادة  قوة  عن  انتج  هو  مما 

امل بعض  يف  الشاعر  یعمل  الزمان  واملکان  بنی  التوحد  عرب  الکرونوتويب  الفضاء  حالة  خلق  إلی  قاطع 
ع اجلماهری واحلوار مع الذات يف  املشهد احلواري ابلنوعنی املختلفنی:حوار الشخصیة مواملکان ویستثمر 

ی  وفیما  املختلفنی  میاملشهدین  واألحداث  السردیة  ابحلبکة  احلبکة  ک رتبط  وفق  األحداث  إن  القول  ن 
السردیة هلا حضور واستمرار تصاعدي مرتب من حالة الطلوع إلی حالة حدث دخول الشخصیة يف  

 إلی تشکیل الثالثیة املطلوبة وحتی  عصر النبوءة  إلی حدث رفض املاضي وخماطبة اجلماهری ومن مث
 الوصول إلی النهایة اليت یکسب فیها الشخصیة اهلویة اجلدیدة. 
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