المكان المتحرك في شعر محمود البريكان
ا.م.د احمد صبيح الكعبي& وسيم عبد األمير درويش
كلية التربية للعلوم االنسانية  /جامعة كربالء
تاريخ قبوؿ النشر ٕٓٔ2/ٔٔ/ٕٖ -:

تاريخ استالـ البحثٕٓٔ2/9/ٖٓ -:

الخالصة:

يتتبع البحث المكسكـ ب ػ ( المكاف المتحرؾ في شعر محمكد البريكاف ) األنماط المكانية المتحركة
كتصكيرىا بشكؿ معزكؿ عف الظكاىر المضمكنية في شعر البريكاف إلى محاكلة القراءة المتأنية في

المنجز الشعرم البريكاني كمعاينة عنصر ميـ مف عناصر فضائو الشعرم كىك المكاف  .ككاف مف

حصيمة القراءة الكشؼ عف قيمة المكاف المتحرؾ كداللتو ككيفية تقديمو كطرائؽ اشتغالو في عدد مف

النماذج الشعرية لمشاعر .

كتستند قراءة الباحثيف عمى الفكرة التي ال تتخذ مف التغيير الحركي في مكقع األشياء ىمان ليا في

األداء الشعرم خاصة كاألدبي عامة بقدر ما تحفؿ بالتغيير في مكاقؼ الشخصيات المكظفة أك ما يرمز
ليا الناتج عف الحركة المكانية  ،ألف التغيير في المكاقؼ ينعش اإلبداع كيعمؿ عمى تكليد دالالت تغني

الذات الشاعرة ك تعكس عمؽ عالقتيا بالمكاف  ،فضالن عف ارتباط الحركة المكانية بسير األحداث التي

تُقدـ ضمف مجمكع العمؿ األدبي  ،إذ تحدد طبيعة كمسار تمؾ األحداث مف دكف أف تعمف عف نفسيا في
كثير مف األحاييف
مقدمة :

مما ال شؾ ِ
فيو أف الفضاء المكاني بكصؼ مقتربا نقديا جماليا قد ناؿ اىتمامان كاضحان مغاي انر كمفارقان

عف مدلكؿ الحيز الغفؿ ذم المادة الصمبة  ،منحا انز إلى لكف مف ألكاف التصكر كالشعكر الذم تمارسوُ
النفس بتأثير أفضية المكاف  ،إذ يعد ذلؾ التككيف المكلّد لممشاعر المتضاربة المنبثقة منيا الصكر كالذم
يستحيؿ االنعتاؽ مف قكة جذبو المتكىج داخؿ النصكص كما لك كاف ىك المعني األكؿ مف غرض الكتابة

 ،كاذا تصفحنا مدكنة الشاعر محمكد البريكاف المكسكمة( متاىة الفراشة) تبيف لنا التكظيؼ الكاعي
لألنماط المكانية المتعددة  ،إذ ال يكاد يخمك نص شعرم مف نصكص الشاعر مف بنية مكانية  ،كىذا ما

دفعنا الختيار (المكاف المتحرؾ) في شعره بناء كداللة  ،معتمديف عمى تحميؿ النص كاإلحاطة بو منيجان
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في الكصكؿ إلى دالالت النصكص العميقة فضالن عف اختيار النماذج التي تعكس دقة تكظيؼ الشاعر

ليذا النمط المكاني .

ك استمزـ الكشؼ عف داللة المكاف المتحرؾ كاإلحاطة بمكضكعو في شعر البريكاف تقسيـ البحث

عمى مبحثيف

ػالمبحث االكؿ  :فضاء العتبة
ػالمبحث الثاني  :الفضاء الكاصؿ

كباالعتماد عمى ىذا الطرح يرجك الباحثاف أف تحقؽ ىذه اإلضاءة الفائدة لمقارئ كيأمالف أف تنـ

العالئؽ بيف العنكاف كمحتكياتو عف القصد نصان كتصك انر .

المبحث االكؿ  :فضاء العتبة :

كىي ( تسمية أطمقيا (باختيف) في در ِ
استو ألعماؿ( دكستكيفسكي)  ...كىي تمثّؿ
فضاء رمزيان
ن
خاصان  ،يتمثؿ في المداخؿ كالممرات كالنكافذ المشرعة عمى الشكارع  ،ك أنو فضاء يتمثؿ في الحانات
كاألككاخ كالقناطر كالخنادؽ كالبكاخر كالسيارات كالقطارات

كيمثؿ فضاء العتبة المكاقؼ كاألفكار

كاألشخاص الذيف يعيشكف بيف بيف  ،ك إف الزمف المكجكد في العتبة ىك ( زمف متأزـ) ألنو زمف مشحكف
(ٔ)

بالتكتر كالقمؽ كاالضطراب كطرح األسئمة المصيرية)

كعمى الرغـ مف أف تسمية فضاء العتبة قد كجدت

مجاالن إجرائيان يحتضنو فضاء الركاية الرحب (ٕ)أننا يمكف أف نتنبو لعدد مف النماذج الشعرية في "متاىة

الفراشة" التي كظّؼ الشاعر ضمف نصكصيا ىذا المفيكـ الذم يجمع بيف الساكف كالمتحرؾ  ،ك إف

الشاعر قد منح فضاء العتبة قدرة عمى أفضاء معاني كاختزاف أخرل كيبدك اف ىذا األداء ناتج عف

عدة..كىك كحده
(االنفعاؿ العميؽ الذم ال ينجـ عف تصكر  ،بؿ يككف ىك نفسو سببان لبزكغ تصكرات ّ
جكىر اإلبداع في العمـ أك الفف أك الحياة االجتماعية )(ٖ) فضالن عف أف الدكر الذم تمارسو العتبة بما

الحد العازؿ ك الكاصؿ في آف  ،بيف المنزؿ ك الشارع الذم كىك
تحظى بو مف تعييف مادم بكصفيا ّ
الخاص ك
المكاف الذم ينطكم عمى تعييف اجتماعي ك رمزم يقكـ عمى ضرب مف التقابؿ بيف الفضاء
ّ

العاـ (ٗ).
الفضاء ّ
كتتجاكز عتبة الدار داللتيا اليندسية في أعماؿ البريكاف المختارة لتتحكؿ إلى نظاـ داللي بما

كيسيـ أداؤىا الداللي بتشكيؿ المشيد الذم تتخمموُ مشاعر القمؽ
تنطكم عميو مف تصكرات كمكاقؼ ُ ،
كاالضطراب خكفان مف المجيكؿ الذم يقبع خمفيا ،ألنيا تؤدم ميمة الكصؿ بيف عالميف ،مقتربة مف

األمكنة المتحركة مثؿ القطار كالسفينة التي ال تختمؼ عنيا في داللتيا الكاصمة  ،كدائمان ما تكصؼ
الحركة التي تسبؽ االنفتاح نحك الفضاء العاـ الذم ينتج عف فتح الباب  ،بأنيا حركة مترددة  ،ألنيا
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بصدد ىدـ العازؿ الذم يكفر لمذات اإلنسانية الحماية كىي في الداخؿ  ،كيجعميا مكشكفة سيمة المناؿ
لمف ىك في الخارج  ،كىذا الشعكر يجسد بكضكح حالة القمؽ التي كاف يعيشيا أصحاب الفكر الحر عامة

 ،كالشاعر خاصة  ،في ظؿ مصادرة الحريات كسياسة التصفية التي كانت سائدة في مجتمعنا كىك يعاني

مف سياسة القير كعدـ قبكؿ فكر اآلخر .

(٘)

 ،نتكقؼ عند عنكاف النص ،

كقبؿ تعرضنا لداللة فضاء العتبة في نص البريكاف ( الطارؽ)
ِ
ِ
كعالقتو بالنص ( لكف السؤاؿ الذم ُيطرح  ،كىا ىك ُيطرح ىنا  ،ىك  :لماذا
لداللتو
متأمميف كمحمميف
العنكاف أصالن ؟ ما عالقة العنكاف بالنص ؟ كىؿ بالضركرة يستمزـ (أم نص) عنكانان معينان ؟ كىؿ كضع
عناكيف مختمفة  ،كىي في حقيقتيا خادمة لمنص ؟ أىك قدر لمنص (أم نص)  ،أف يككف لوُ عنكاف ؟ أال

يمكف االستغناء عف العنكاف ؟ أـ إف سؤاالن كيذا مرفكض  ،ككنوُ ليس عقالنيان ؟
ِ
عالمو  ،أك في الكائنات (مختمؼ الكائنات) ،
لعؿ المدقؽ في األشياء المكجكدة حكلو  ،كفي محتكيات

لرأم ال بد أف يرل ببساطة مدل تحكـ العنكاف فينا  ،في عالمنا  ،فنحف نعيش حقان في ظؿ العنكاف ،
()ٙ
ِ
رحمتو  ،فال غنى عنو البتة! )
كتحت
إف عتبة العنكاف تتحكـ بشكؿ كبير في مقدار فيمنا لمنص  ،ألنيا مؤتمنة عمى مفاتيح الفيـ الخاصة

بالنص  ،عمى الرغـ مف أنيا خاضعة بشكؿ دائـ تقريبان لمبدأ االقتصاد الداللي  ،إذ ممكف أف تُضمر
كممة أك كممتيف داللة عالقات ُمغيبة تربط المتف بمحيطو الفكرم أك االجتماعي أك تُحيؿ إلى مكقؼ مف
()ٚ
المكاقؼ  ،كفي ىذا كمو تككف داللتو أبعد مف داللة المفردة ذاتيا .
كفي ىذا النص تتجو داللة العنكنة إلى حدث يرتبط بزمف كىك كقت الميؿ ألف (الطرؽ) عمى األبكاب

ال يككف إال ليالن  ،ككثي انر ما تككف داللة الخكؼ مصاحبة لطرؽ الباب ليالن  ،كما إف اسـ الفاعؿ
ِ
بداللتو نحك الشخص القادـ ليالن  ،كىك زائر غامض غير متكقع  ،لذا فأف كثير مف
(الطارؽ) يتجو
مشاعر التكجس كالقمؽ تصاحب الشخصية التي تقع خمؼ عتبة الباب ضمف مسكنيا الذم يفترض أف
و
و
متكقع  ،فيما تكشؼ
مجيكؿ غير
مصير
يكفر ليا الحماية كالطمأنينة  ،كىي تتكجو محممة بمخاكفيا نحك
و
األسطر الشعرية التي تاتي بعد العنكاف عف مكقؼ الذات المترقبة كىي تقؼ ضمف المساحة المكانية

المحدكدة التي تكفرىا عتبة الدار كالتي تكفر ليا االنتقاؿ مف الداخؿ إلى الخارج إذ ينتظرىا المجيكؿ .

كاذا انتقمنا إلى النص سكؼ تتبدل لنا طبيعة مكقؼ الذات المرتبط بفضاء العتبة كيبدأ النص بنقر

خفيؼ :

ِ
نقر
عمى الباب ٌ
نقر
عمى الباب ٌ

خفيؼ
ٍ
بصوت خفيض ولكف شديد الوضوح
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ُيعاود ليالً  ،أراقبو  .أتوقعو ليمة بعد ليمة

المكان المتحرك في شعر

المتماثؿ
أصيخ إليو بإيقاعو ُ
يعمو قميالً قميالً

ويخفت

ْتح بابي
أف ُ
وليس ىناؾ أحد .

المتخفي ؟ ترى ؟
مف الطارؽ ُ
عائد مف ظالـ المقابر؟
شبح ٌ
ُ

ضحية ماض مضى وحياة خمت

أتت تطمب الثأر ؟

روح عمى األفؽ ىائمة أرىقتيا جريمتيا

أقبمت تنشد الصفح والمغفرة ؟

رسوؿ مف الغيب يحمؿ لي دعوة غامضة

ومي ارً ألجؿ الرحيؿ ؟

كيسيـ
اذ يخمك السطر الشعرم األكؿ كالثاني مف حضكر األفعاؿ  ،كيؤدل بصكت سارد خارجي ُ

التكرار الحاصؿ بفعؿ تكازم السطريف السابقيف في الذكر بتأكيد فعؿ ( الطرؽ) عمى الباب عمى الرغـ مف

الخرؽ الحاصؿ في بنية السطر الثاني كالذم أفاد داللة جديدة متمثمة بكضكح الطرقات المتكررة عمى

الرغـ مف كصفيا بأنيا طرقات (خفيفة أك خفيضة) كىذه الداللة تغني المتتبع لمكقؼ الذات الشاعرة  ،كما

نمحظ :
ٔػ

ٕػ

عمى الباب نقر خفيؼ .

عمى الباب نقر خفيض  ،كلكف شديد الكضكح
كيمثؿ المربع في الشكؿ السابؽ التكرار التاـ في البنية كالداللة  ،في حيف يمثؿ شكؿ المستطيؿ خرؽ

في بنية المفظة ذلؾ الختالؼ الحرؼ األخير كىك خرؽ غير تاـ لتقارب المفظتيف في الداللة  ،بينما يمثؿ
الشكؿ البيضكم  ،الخرؽ التاـ بنية كداللة .
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كتفصح األسطر الشعرية التي تاتي بعد ما تقدـ مف سطكر مكقؼ الشاعر مف القادـ المجيكؿ  ،كىنا
تحديدان يتحكؿ سرد األحداث لينتمي الصكت السارد لمشاعر ،إذ تزخر األسطر المككنة لممقطع األكؿ مف
النص باألفعاؿ الدالة عمى الترقب كالتكجس  ،كىذا ما تبينو لنا القراءة اآلتية :

أتوقعو ليمة بعد ليمة
اقبو .
ُ
ُيعاود ليالً  ،أر ُ
ِ
أصيخ ِ
بإيقاعو المتماثؿ
إليو
يعمو قميالً قميالً

ويخفت

أفتح بابي

وليس ىناؾ أحد

كفي ىذا المقطع ثمة انعكاسات زمنية عمى فضاء العتبة المكاني  ،كىي تتمثؿ بداللة ظرؼ الزماف

(الميؿ) فضالن عف داللة األفعاؿ ( أراقب ػ أتكقع ػ أصيخ ػ يعمك ػ يخفت ػ أفتح) كىي أفعاؿ مضارعة تفيد
الديمكمة في الفعؿ  ،ك أنيا تصكر بمجمكع داللتيا  ،مكقؼ الشاعر الذم تساكره مشاعر التردد كالقمؽ

بشكؿ دائـ كىك يرقب القادـ الخفي الذم يطرؽ بابو في الميالي .

ِ
"بمكتو" إذ ترؾ المقطع الثاني مفتكحان عمى
كربما تجدر اإلشارة إلى إف البريكاف في ىذا النص قد تنبأ

أربعة احتماالت كما نمحظ في المخطط اآلتي :

شبح
ضحية
روح

الطارؽ

رسوؿ
كبالعكدة إلى تأريخ نظـ ىذا النص كىك يرجع لعاـ (ٗ )ٜٔٛإذ يبدك أف الشاعر قد انتظر ( ىذا
الطارؽ ثمانية عشر عامان حتى يداىمو في منز ِ
لو في العاـ (ٕٕٓٓ) ليفؾ لوُ شفرة تمؾ الدعكة الغامضة ،
ُ
()ٛ
ِ
كيقدـ لو ذلؾ المير كي يمتصوُ إلى رحيمو األبدم )
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كيقترب نص البريكاف المعنكف ( المأخكذ )( )ٜمف النص السابؽ في اشتغالو الذم يجسد مكقؼ

الذات في غربتيا كقمقيا ضمف فضاء العتبة كالذم يتبيف عمى النحك اآلتي :

مسحو ارً بنداء ال يفيمو

منتزعاً مف مممكة األفراح األرضية
ِ
نفسو
مغترباً حتى عف

يخطو نحو الباب .
يترؾ خمفو

امرأة ُمطفأة الوجو وطفالً
يحمـ في مرقده
وكإنساف مسموب الروح

يخطو نحو الباب

يعرفو
يترؾ كمباً ال
ُ
وخزانة كتب لـ تُق أر

وحسابات مصارؼ
وكإنساف آلي

يخطو نحو الباب

يخطو نحو الباب المفتوح

فيحدؽ في الظممة
وتحدؽ ِ
فيو

ويصيخ إلى ىمس ال يسمعو في الكوف سواه

وبال رفّة جفف

 ..يخطو ..

يختصر عنكاف النص مغامرتو الجمالية  ،كيظير أنو يعمؿ عمى إشاعة داللة السيطرة عمى سمكؾ
الذات المعنية في النص،ألف صيغة ( مفعكؿ  /مأخكذ) تدؿ عمى مف كقع ِ
عميو فعؿ الغائب المجيكؿ
،كيتضح عند متابعتنا لمنص الشعرم أف ىذه القكل المسيطرة ىي قكل خارجة عف حدكد مداركنا ؛ كال
يخفى أف األحداث تُنقؿ بصكت السارد المكضكعي  ،كمما الشؾ ِ
فيو إف التكرار كىك أحد تقنيات التكازم

 ،يؤدم دك انر بار انز في رسـ حالة الذات كىي تتأرجح في منطقة مكانية سبؽ أف كصفيا (باختيف) بػػ(البيف
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بيف)  ،أم بيف عالميا كالعالـ اآلخر الذم تكشؾ أف تقبؿ ِ
عميو  ،كليس مف شؾ إف ( الباب) ىك المكاف

الذم تقؼ الذات قبالتو  ،كمشاعر كافرة مف الحيرة كالتكتر تعترييا حياؿ المجاىؿ التي تنتظرىا مف كرائو .

كيرصد التكرار في المقاطع الثالث التي تسرد حدثان كاحدان رئيسان  ،كتقتصر عمى شخصية كاحدة  ،في
ُ
حالة حركة نحك الباب  ،كذلؾ عمى النحك اآلتي :
في المقطع األكؿ  :يككف مسحو ارً ك ُمنتزعاً كمغترباً ك يخطك

نحك الباب .

كيبدك أف داللة األلفاظ ال تحتاج إلى إيضاح ككنيا تُشير إلى أجكاء مف المغايرة كالغرابة التي تحيط
بالذات المكصكفة كىي تأخذ خطكاتيا نحك الباب .
نحك الباب .

كفي المقطع الثاني  :يترؾ اسرتو ككأنوُ مسموب الركح ك يخطك
كفي المقطع الثالث  :يترؾ كمبان ككتبان كأمكاالن كيشابو إنسانان آليان ك

يخطك نحك الباب
كفي المقطع ذاتو يشيد التكرار في العبارة خرقان ينتظره القارئ لتكتمؿ الداللة كالخرؽ ِ
متأت مف لفظة (
نحك الباب المفتكح

مفتكح ) كما نمحظ في السطر الثاني ك يخطك

ك تتشكؿ الداللة الكمية مف مجمكع المقاطع الثالث التي تنتيي بعبارة مكررة الػتي تفصح عف تكطيف
ِ
فضائو الحدث ىك زمف مشحكف
لمعاني القمؽ كاالغتراب  ،كمف نافمة القكؿ بأف الزمف الذم يدكر ضمف
بالتكتر  ،ك أف التكازم في العبارات لـ يكف إضافة شكمية  ،بؿ إنوُ (شغؿ الذىف بتحكيالت محددة  ،تمؾ
التحكيالت التي تؤدم فييا الخصائص الباىرة لمغة دك انر رئيسيان )(ٓٔ) ك أنو يعكس اختيار الشاعر الذم
ِ
نيايتو الذات العالـ اآلخر الذم
عمد بكساطة ىذا األسمكب إلى التأكيد عمى مشيد محدد ،تكاجو في
ينتظرىا ،كىك عالـ الظالـ الذم يجذبو إليو ىمس غرائبي ال يميزه سكاه  ،كتبقى أحداث النص دكمان ضمف
دائرة المحتمؿ ال الكاقع  ،ألف الشعر كما ىك معركؼ (يكازم الكاقع كال يساكيو  ،ألف العالقة بيف صكر
(ٔٔ)

القصيدة كمعطيات الكاقع عالقة تشابو كليست عالقة مطابقة أك مساكاة )

كي بدك أف (الباب) في ىذا النص تحتضف مكقؼ الذات التي ال تبعد أف تككف ذات الشاعر في

تكترىا الدائـ كبحثيا عف عكالـ غرائبية جديدة ،فالشاعر في ىذا النص ( يغترب عف نفسو المحدكدة

ليخطك باتجاه "الباب" التي تصؿ الزمني باألبدم) (ٕٔ) ،فضال عف داللتيا الرمزية كالتي يمكف كصفيا
بالفضاء الكاصؿ بيف عالـ الداخؿ كالخارج أك العالـ المتكقع ك العالـ الفجائي الغريب .

كمثمما كظّؼ البريكاف (فضاء الباب) ليككف كاصالن بيف عالميف  ،فقد كظّؼ (النكافذ) لينفذ منيا إلى

عكالـ عديدة كذلؾ في قصيدتو (نكافذ)
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ا.م.د احمد صبيح الكعبي& وسيم عبد األمير درويش
محمود البريكان
نافذة فتاة

المكان المتحرك في شعر

في صدرىا أصيص

تبزغُ منو زىرة واحدة
تراقص اليواء .

ومرة أو مرتيف في ىزيع الميؿ

يموح عبر الشاشة الستار

ظ ّؿ الفتاة المائؿ األسود
نافذة عجوز

تمتد أحياناً يد معروقة ،

وتنظر العجوز
ُ
لتعرؼ الوقت

وىؿ توارت الشمس عف البيوت ؟
وعندما تقترب العجوز

مف حافة النافذة

تموح في اإلطار

كصورة لعالـ يموت .
نافذة كسيح

في الساعة الخامسة

ودائما عمى مستوى الجبية
يبرز في كرسيو

يواجو الشارع

يحاور الفراغ

حتى يسود الميؿ

نافذة طفولة
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ا.م.د احمد صبيح الكعبي& وسيم عبد األمير درويش
محمود البريكان
المشيد الطريؼ

المكان المتحرك في شعر

مكر ارً  :الولد العابث

يتسمؽ القضباف

منتص ارً  ،تمتد مف ور ِ
ائو يداف

ُيسحب لمداخؿ .
نافذة عامؿ وافد

عدة ممصقات

مف ورؽ الصحؼ

حبؿ وثوب واحد مغسوؿ
زاوية المنضدة

قنينة

ورأسو األشعث

يحجب أحياناً مجاؿ الضوء

نافذة لمحب

نافذة مسدلة الستائر
يرشح منيا الضوء

وظؿ موسيقى

وقيقيات

وغمغمات طفمة

وصوت أطباؽ

وأصداء مف السكوف

نافذة زرقاء

تضيء في وجو ظالـ الكوف

نافذة محطة

جداوؿ السفر
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ا.م.د احمد صبيح الكعبي& وسيم عبد األمير درويش
محمود البريكان
كشوؼ تنظيـ القطارات
وأوراؽ الخفارات

ومصباح بموف أصفر شاحب

وعمؿ متعب

يظير نصؼ وجيو في الضوء

نافذة الشاعر

يفتحيا لمنور والريح وعطر األرض
ييجـ منيا صخب العالـ

يغمقيا كأنما آلخر الزماف

غمؽ تابوت إلى األبد .
ومثمما ُي ُ
يط ّؿ البريكاف بمحاظ نكافذه الثماف في ىذا النص عمى عكالـ متباينة  ،تتقاطع كتتجاذب مش ّكمة لكحة
ربما يككف التجريد كالتكثيؼ كالترميز أبرز مالمحيا  ،لكف ىذه األنساؽ ليست السمة الكحيدة التي ميزت
ىذه القصيدة ػ ػ كىذا في رأم الباحثيف عمى األقؿ ػ ػ بؿ يكمف تميزىا باالختيار األمثؿ الذم ِ
ضمف لمبريكاف

فرادة في التعبير كفي طرح الرؤل كم ّكنو مف معالجة مكضكعاتو بطريقة مكثفة مختصرة  ،سرعاف ما
فر في الذاكرة إلى جممة مف احتماالت الحياة التي يبدك أنو ال يمكف بأم حاؿ مف
تصحب الذىف كىي ْ
تح ُ
األحكاؿ أف ال يككف اإلنساف قد خبرىا أك عاشيا أك شاىدىا .

كمبدأ اختيار البريكاف األمثؿ في ىذا النص يشتمؿ عمى العنكاف الذم أفرغ شحنتوُ ذات الداللة
الكاصمة عمى مقاطع النص ( فالعنكاف يشغؿ منطقة رأس النص  ،إذا عددنا متنوُ جسدان  ،لكنوُ رأس
(ٗٔ)

 ،فضالن عف فكرة ((التنافذ)) التي تترافؽ مع داللة النافذة  ،ىذه المفردة

كمتدخؿ )
ُمتحكـ
ّ
كمسير ُ
المستحدثة في المغة العربية كاف كانت رديفة لمفردة الشباؾ إال أنيا حظيت بداللة رمزية أعمؽ ككنيا
ِ
عالمو  ،كيرجع الفضؿ في التطكر الداللي
تحمؿ معاني االنفتاح عمى اآلخر كمحاكلة إقامة الصمة مع
ليذه المفردة إلى التحديث عمى الصعيد الرؤيكم لمشاعر الذم تأثر بالنزعات الركمانسية كغيرىا مف
النزعات الكافدة بفعؿ التالقح الثقافي كالفكرم  ،فيما اتجيت داللة مفردة الشباؾ في المكركث العربي في

الغالب إلى القضباف الحديدية التي يقبع الكائف خمؼ مشبكتيا خالية مف أم بعد قيمي أك مجازم أك رمزم
كىي داللة يبدك أنيا منسجمة مع أجكاء العالـ العربي .
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ا.م.د احمد صبيح الكعبي& وسيم عبد األمير درويش
محمود البريكان
المستؿ مف الفعؿ ( نفذ)  ،كيظير أف داللة
كتنشأ فكرة (التنافذ) مستندةن إلى المصطمح ((تنافذ)) ُ
المصطمح تعني محاكلة الذىاب إلى اآلخر كاالتصاؿ ِ
بو شعكريان  .كاف ىذه الفكرة ميمكمة باالنفتاح عمى
ِ
عالمو كنقؿ التفاعؿ الناجـ عف التقاء العالميف ( عالـ الشاعر كالعكالـ
اآلخر كمد جسكر االتصاؿ إلى

التي تطؿ مف نك ِ
افذه) إلى عالـ النص  ،إذ يتمقفيا المتمقي كيندمج معيا شعكريان  ،فضالن عف أف في التنافذ
ِ
داللتو (. )ٔٙ
استم ار ار كتكاصال مع العالـ كال ُيممس أم قطيعة ضمف
النافذة في نص محمكد البريكاف السابؽ ىي نافذة لمساقط الضياء تسمح لمضكء النافذ عبرىا
بالكصكؿ إلى بعض الزكايا المنتقاة التي تكشؼ عف جانب مف حياة شخصيات يتخ ُذ منيا الشاعر عينات

حية ُممتقطة مف عالمنا األكبر  ،ك إنيا تحجب جكانب أخرل مف عالميا  ،كيتضح لنا إف الشاعر أراد
ليذه النكافذ ػ كىي تبكح كتخفي في الكقت ِ
ذاتو ػ ػ أف تتمتع بقكة جذب لدالالت متعددة فضالن عف

ميزىا  ،يعمؿ
احتضانيا لمعنى مشتمؿ عمى خصكصية كؿ مشيد ُمقدـ عبرىا  ،ك أف ىذا اإلمكاف الذم ّ
عمى إثارة فضكؿ المتمقي لمعرفة ما يجرم خمفيا مف إحداث  ،عمى الرغـ مف أف البعض ال يرل فييا
()ٔٚ

(أكثر مف إطار رمزم لإلنساف  ،الذم نتبينوُ عبرىا بأشكاؿ كحاالت عدة )

.

تبدك العكالـ التي تنقمنا إلييا نكافذ البريكاف مثيرة لمتأمؿ الفكرم كباعثة عمى التساؤؿ  ،كقد ال نجانب
الصكاب إذ نظف أف الشاعر في نظر ِ
تو ليذه العكالـ ( يجاكز االىتماـ لما يقع تحت الحكاس إلى ما يقع

()ٔٛ

يعبر منيا إلى ما ىك داخؿ الحياة كليس إلى قشرة الحياة )
تحت ما يسمى (الحكاس الداخمية) التي ُ
المعتمدة في تقديـ ىذه العكالـ تميؿ إلى اإليجاز كتمتاز بالنصاعة كال
كعمى الرغـ مف أف البنية المغكية ُ
تحفؿ بأم تأثيث لغكم مف ِ
شأنو أف ُيكثّر مف الصيغ المغكية التي تُسيـ في البناء كانيا تخمك مف اإلحالة
التاريخية أك األسطكرية إال أف المتمقي كىك يمارس فعؿ القراءة ليذا النص  ،يرل أف ىناؾ كثي ار مف

المعنى في حاجة الكتشاؼ  ،صحيح إف أغمب ىذه العكالـ قد خبرىا  ،لكف األمر في ىذه الحالة يبدك
ِ
بسماعو
قريبان ممف يذىب لقارئي الفنجاف ليسمع الشيء الكثير مف الكالـ الذم يعرفوُ أصالن  ،لكنوُ يتمذذ
مف اآلخر كألنوُ يحتمؿ الكثير مف المعاني الدفينة  .ك مما يدعـ ىذه المقاربة  ،إف نكافذ البريكاف تغرم
القارئ بمحاكلة النفاذ إلى ما كراء العكالـ التي تظير مقاطع مجتزئة منيا أك ترتسـ منيا صكر نابعة مف

مخيمة الشاعر الرامزة  ،فإف نافذة الفتاة ال تطؿ بنا إال عمى صكرتيف  :األكلى صكرة لزىرة متمايمة كحيدة

في أصيص تتراقص بفعؿ ىبكب النسيـ كالصكرة األخرل ظؿ الفتاة التي تمكح مرة أك مرتيف في منتصؼ

الميؿ لكف ىاتيف الصكرتيف تختصراف مفيكـ حياة شابة تترقب مستقبميا الكاعد  ،ك إنيا تُقابؿ عالمان آخ انر
يحتضر ،كىك عالـ العجكز صاحبة اليد المعركقة كذلؾ ِعبر نافذة عجوز إذ تنقؿ لنا ىذه النافذة صكرة
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ا.م.د احمد صبيح الكعبي& وسيم عبد األمير درويش
محمود البريكان
تغاير الصكرة التي ترسميا النافذة األكلى  ،فالمشيد ىنا ىك مشيد عالـ يخطك باتجاه الزكاؿ بيدكء
كسكينة كىذا ىك عالـ العجكز عندما تمكح في إطار النافذة .

كتحدث ىذه المقابمة بيف نافذة الكسيح التي تنفذ بنا إلى و
عالـ ُمقيد الحركة إذ تُختزليا إلى ظيكر كاحد
في تكقيت محدد لشخصية ُيمزميا الكرسي المتحرؾ خاصتيا  ،أف تعيش في عالـ السككف كالفراغ  ،كبيف

نافذة لمطفولة تمؾ التي تشيد حراكان مألكفان متناغمان مع نشاط الطفؿ  ،إذ يتكرر المشيد حينما يتسمؽ
قضباف النافذة كيسحب منيا لتختفي مالمحو في الداخؿ .

ِ
عالمو الذم تد ّؿ أشياؤه المتمثمة
كال يخمك عالـ العامؿ الوافد مف المقابمة  ،إذ ينفذ بنا الشاعر إلى

بممصقات مف كرؽ الصحؼ كبعض مف الثياب البسيطة المغسكلة عمى أنو عالـ طارئ  ،مؤقت إلى حد

ما  ،يعكس بتقتير جانبان مف حياة ىذه الشخصية  ،التي يبدك أنيا تعاني م اررة االغتراب كصعكبة التكيؼ
 ،في حيف تبقى الستائر مسدلة عمى نوافذ لمحب ليمتقط الشاعر ما يترشح عبرىا مف ضكء كأصداء

مكسيقى كغمغمات طفمة كأصكات أطباؽ كمما الشؾ فيو أف ىذه اإللتقاطات تعكس عالمان أُسريان عمى قدر

مف الحميمية ك االستقرار  ،عمى األخص حينما يصكرىا كىي تُضيء الظممة  ،بفضؿ الضكء األزرؽ
المنبعثة منيا .
كتبقى نافذتاف  :التاسعة تنقمنا إلى عالـ ىك اآلخر مكقع مكاني يمنح اآلخريف فرصة التنقؿ

كاالتصاؿ بعكالـ أُخرل أال كىك عالـ المحطة  ،إذ يكشؼ المشيد عف منضدة عارية فكقيا جداكؿ لمسفر
ككشكؼ تنظيـ القطارات كأكراؽ خفارات  ،كما ال يكشؼ المصباح ِ
بمكنو األصفر الشاحب إال نصؼ كجو
العامؿ المتعب .

ِ
لنفسو ،إذ يقكؿ فييا :
خصيا
أما النافذة األخيرة  ،نافذة الشاعر  ،فقد ّ
يفتحيا لمنور والريح وعطر األرض
ييجـ منيا صخب العالـ

يغمقيا كأنما آلخر الزماف

ومثمما ُيغمؽ تابوت إلى األبد.
العزلة الذم اختاره البريكاف لمحياة التي يعيشيا ،فيي في
كاذ تنقؿ ىذه النافذة صكرة عف خيار ُ
ِ
ذاتو  ،تُجيب عف األسئمة التي تُحاصر الشاعر كالتي غالبان ما اىتمت بعز ِ
الكقت ِ
إنتاجو
لتو بعيدان عف
األدبي  ،ليتضح مكقؼ البريكاف  ،الشاعر الذم ما أف فتح نافذتو ليستمتع بالنكر كالريح كعطر األرض ،

تابكت إلى األبد ،
كيضعؼ االستقباؿ  ،ليككف جكابوُ أف ُيغمقيا كما ُيغمؽ
ه
حتى ىجـ منيا ما يشتت الذىف ُ
ِ
ِ
ِ
كصخبو  ،الذم يراه عمى النقيض مف حياة اليدكء
مكقفو تجاه العالـ
بمكقفو ىذا ُيعمف صراحة عف
كىك
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محمود البريكان
كالتأمؿ التي يفضميا  ،كعسى أف يككف ىذا اإلعالف كفيالن بإسكات األصكات التي ترل مف الشاعر

شخصان ُيعاني مف الفصاـ أك الكسكاس القيرم .
كالنافذة األخيرة تصؿ بنا إلى عالـ الشاعر الذم يشيد حراكان تثيره األفعاؿ ( يفتح ػ ييجـ ػ ػ يغمؽ )
عمى عكس النكافذ التي تسبقيا  ،إذ تشيد تكائمان بيف الحركة كالسككف .كاذا ما بدت النكافذ في نص
البريكاف منفردة كمعزكلة  ،فيي ال تحيؿ إلى التمثيؿ السالب في عزلتيا  ،ككنيا المحكر المكاني الذم

القراء عمى العكالـ التي ينفتح عمييا في بعض األحاييف كينغمؽ في أحاييف أُخرل  ،مما يدفع
يطؿ منوُ ّ
بالمتمقي إلى االنشغاؿ بمحاكلة فيـ اإلشارات كاألجزاء غير المصرح بيا .

المبحث الثاني  :الفضاء الكاصؿ

ىك الذم ( يربط عالميف أك مجتمعيف أك ثقافتيف أك ما يدؿ عمى كؿ مف ىذا  ..أك ما يربط الداخؿ
()ٜٔ

المختنؽ بالخارج المنفتح أك ما يدؿ عمييما)

كأنو يحتضف ىمكـ الشخصية الرئيسة كتكترىا الدائـ

(ٕٓ)

كانفعاليا ،كفي نص البريكاف المكسكـ ب ػ ( ىكاجس عيسى بف أزرؽ في الطريؽ إلى األشغاؿ الشاقة)

يتحكؿ القطار إلى فضاء مكاني كاصؿ  ،يسير بالشخصية التي أختارىا البريكاف ػ ػ التي تتماىى مع

شخص البريكاف فكريان في أغمب األحاييف ػ ػ بطريؽ محدد  ،إذ ينقميا مف مكقع إلى آخر .

المتبعة أسمكبيان في سرد طبيعة األحداث  ،كىذا
كيرتبط عنكاف النص بشكؿ مباشر بالتقنية السردية ُ
ما انتبو إليو الدكتكر فيد محسف فرحاف  ،عندما ربط داللة الكممة ىواجس التي تتصدر عتبة النص  ،مع
ما يدكر في داخؿ اإلنساف مف أفكار كأحاسيس  ،فضالن عف ككف ىذا الصكت الداخمي ىك مبعث القناع
الذىني (ٕٔ)  ،ذلؾ النمط مف أنماط القناع الذم أنفرد ِ
بو الشاعر محمكد البريكاف كالذم أتخذه أسػاسان في
ِ
بكساطتو عف أفكاره كرؤاه  (،إذ أكسبوُ القناع الذىني إمكانات
عبر
التعبير الدرامي في ىذا النص كالذم ّ
مكنوُ مف تحقيؽ
نص ِو  ،مما ّ
إضافية في التعبير عما يريد  ،متحر انر مف ضغط المرجعيات الخارجة عف ّ
مبدأ فني ميـ كىك المتمثؿ بالدخكؿ تحت جمد الشخصية  ،ألف القناع في ىذا النمط كىمي كمف صنع

الشاعر)

(ٕٕ)

كمما يدعـ ىذا الرأم االسـ الذم اختاره الشاعر ليذه الشخصية التي تسير بيا مركبة القطار

 .فيك اسـ يبدك أنوُ يحمؿ داللة مفارقة مبنية عمى التضاد  ،فداللة االسـ األكؿ (عيسى) تتجو نحك النبي
الذم ينكء بحمؿ أعباء البشرية  ،كىك داعية اهلل في أرضو الثائر ضد السمطة المنحرفة  ،فيما تتجو داللة
االسـ الثاني(أزرؽ) إلى الفرقة الخارجة نسبة إلى الخكارج األ ازرقة  ،ككأنما يريد البريكاف ليذه الشخصية

أف تعيش معاناة االختالؼ الفكرم كاالجتماعي كالسياسػ ػػي  ،باجتماع المتضاديف

(ٖٕ)

.

يبدأ النص في السطريف األكؿ كالثاني بصكت سارد خارجي  ،كمف ثـ ينتقؿ السرد سريعان إلى صكت

القناع الميمكدرامي كذلؾ عمى النحك اآلتي :
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المكان المتحرك في شعر

ِ
طريقو الطويؿ
يصطخب القطار في

في نفؽ الظُممة نحو مطمع النيار .

تتالئـ الحركة التي تثيرىا داللة الفعؿ ( يصطخب ) في ُمستيؿ النص كاألداء الدرامي الذم ينبني
عميو  ،فضالن عف داللة شبو الجممة ( في طري ِ
ؽ الطكيؿ) التي تتماشى مع طبيعة الحدث المسركد الذم
تستكجب تفاصيمو تكفر المساحة  ،فيما تتجو داللة الجمؿ االسمية في السطر الشعرم الثاني إلى إظيار

طبيعة حركة القطار الزمكانية مف الداخؿ المظمـ كالذم يقابؿ الميؿ إلى الخارج المنفتح الذم يقابؿ النيار
 ،فيما تكشؼ األسطر الشعرية اآلتية المكقؼ الذم تتخذه الشخصية الدرامية ( عيسى بف أزرؽ) مف

المكاف المتحرؾ ( القطار) الذم يسير بيا إلى طريؽ مجيكؿ :

وددت لو يموت عنا ذلؾ النيار

وددت لو ينحرؼ القطار ػػ
عف ِ
دربو المشؤوـ

ِ
يتضح مكقؼ عيسى بف أزرؽ مف القطار الذم يبدك أنو يسير بو إلى مكاف ِ
عالمو الذم
ناء عف
ُ
ُسحب منوُ  ،إذ تنتابوُ مكجة مف القمؽ كاالنفعاؿ متزامنة مع حركة المكاف النقيض الذم سبؽ كأشرنا إليو
ِ
بكصفو ذلؾ المكاف الذم يندرج ضمف األمكنة التي يمكف أف تثير مشاعر القمؽ كالتصكرات المخيفة ،
كاف ىذا المشيد يبيف مدل تأثير التغيير الحركي لألمكنة بالحالة الشعكرية لمفرد( ألف شخصياتنا التي

تُبنى كؿ آف بما تدخرهُ مف التجارب ال تكؼ عف التغيير  ،كىي كمما تغيرت منعت الحالة النفسية مف
التكرر في األعماؽ)(ٕٗ) كما يكشؼ الصكت الداخمي لمشخصية رغبتو اليائسة في حرؼ القطار عف
ِ
رحمتو .
مسارِه كما يتمنى أف يخفؽ في إكماؿ
يستمر الصكت الداخمي بسرد كاقع الشخصية الحالي التي تعاني مف ألـ األغالؿ كضيؽ المجاؿ

الحركي  ،ك يممس ىذا الشعكر مف داللة األسطر الشعرية اآلتية :
فوؽ الخشب البارد

والمعدف الصميب أطوي جسمي الراعد

يداي تجمداف في الكبؿ وتبكياف

والحارساف ال يكفاف يحدقاف
في وجيي العميؿ
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ال أعرؼ الشكوى وال يدىشني العدـ

لكف عمى قمبي تدوس صخرة األلـ
وييبط العالـ باكتئابو الثقيؿ ...

ينسجـ التغيير الحركي مع التغيير في التصكرات التي تتككف في مخيمة الشخصية كأنيا تستعرض
حياتيا ضمف المجاؿ الذم تتيحو نافذة القطار ،فيتـ عرضوُ بشكؿ بانكرامي
كذلؾ عمى النحك اآلتي :
ولحظة فمحظة يخنقني صمتي .

وساعة فساعة انظر في احتضار

انظر مف نافذة القطار

إلى البراري  ،واشتباؾ الميؿ والقفار
وغامض النجوـ  ،والزوابع الدكناء

تسفي مف الرماؿ  .أصغي دونما رغبو

إلى صدى الرياح  ،أو سيـ مف الصياح
يطمقو القطار في سكينة الجواء
وساعة فساعة انظر في وجوـ

فيما يظؿ (عيسى بف أزرؽ )محككمان بالمجاؿ الضيؽ  ،تُذكي المشاىد المختمفة التي تمر أماـ
ناظر ِ
يو  ،مجمكعة مف المشاعر التي تُظير تعطشان إلى مظاىر الحياة  ،التي تبدك إنيا مرتبطة بحركة

القطار .إف حركة القطار في النص أكسبت األداء الدرامي لمشخصية أبعادان جمالية متعددة  ( ،ألف
الحركة تعبر عف شيء ما أكثر عمقان  ،كىك التغيير داخؿ الديمكمة  ،كما أف الحركة ىي االنتقاؿ في
ِ
كعميو ففي كؿ مرة يحدث انتقاؿ ألجزاء في المكاف  ،يحدث أيضان تغيير نكعي في الكؿ )(ٕ٘) كىذا
المكاف

التغيير ينسحب مف عمؽ تفكير الشخصية ليظير كما لك أنو ُيعرض عمى الشاشة بتحريض حركة سير
ِ
ماضيو كحاضرِه  ،كاف أفعاؿ مثؿ ( أنظر ػ أصغي ) تد ّؿ عمى االستغراؽ
القطار كالتي تدفعوُ لمتأمؿ في
في التأمالت التي (يحاكؿ بيا عيسى بف أزرؽ امتصاص طكؿ الرحمة  ،كمقاكمة بطء الزمف )

()ٕٙ

فتتبدل

حركة القطار كأنيا حركة مكجية ضد الزمف ( بؿ ىي اختراؽ مندفع في أحشاء الزمف  .حيف يجمس المرء
ىادئان في شيء يتحرؾ  ،تبدك لو حركتوُ ككأنيا ضد اتجاه الزمف )
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متعددة  ،متالئمة مع الحالة الشعكرية التي تعيشيا الشخصية  ،كمف ىذه الكضعيات االنعزاؿ الذم ينتج
عف نسؽ االغتراب  ،الذم تحسوُ كتفصح عنوُ في حكارىا الداخمي كما في اآلتي :

وساعة فساعة انظر في وجوـ

إلى البراري والمحطات  ..أفي سبات
أنا ؟ أمف عالمي انتزعت ؟ ما أزاؿ

يموحوف
أراقب األشباح  ،أشخاصاً ّ

()ٕٛ

ك أف مكقؼ الشخصية الثابت ضمف القطار المتحرؾ يتيح ليا ( باستمطار أحالـ اليقظة)

رغبةن

منيا بتحقيؽ التكازف بيف العالـ الكاقعي كعالميا المتخيؿ  ،أك ىي كما يبدك محاكلة لميركب مف الكاقع
القاسي  ،كما يظير عند قراءتنا لممقطع اآلتي :
أراقب األشباح  ،أشخاصاً يموحوف

يعدوف  .يضحكوف  .يصعدوف  .ينزلوف

كأنيـ ليسوا سوى حشد مف الظالؿ
في ٍ
حمـ غريب

الحارساف ما يزاالف يدخناف
ويمفظاف كممة ثـ يعاوداف

صمتيما الكئيب

وجيي إلى القفار

أنظر في البعيد

أنظر مشدوداً إلى الموت إلى الحياة !
محترقاً ! وحالماً بالموت والحياة

المستغرقة في التفكير كالتأمؿ كسط المكاف المتحرؾ  ،ميالن كاضحان إلعادة
ُيظير مكقؼ الشخصية ُ
ِ
حياتو الماضية  ،كتتي ػ ػ ػػح تقنية (الفػ ػ ػ ػػالش ب ػ ػػاؾ)
استذكار مرحمة مف مراحؿ
أك االسترجاع  ،أمكانية عرض (حكاية ثانكية كسط السرد  ،أما كظيفتو فيي غالبان تفسيرية  :تسميط

الضكء عمى ما فات أك غمض مف حياة الشخصية في الماضي  ،أك ما كقع ليا خالؿ غيابيا عف السرد
)

()ٕٜ

كاالسترجاع تقنية مف تقنيات المغة السينمائية التي تعتمد إلى جانب ىذه التقانة عمى التكليؼ كالقطع
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كتجاكر المشاىد  ،كيبدك إف القصيدة الحديثة قد أفادت مف ىذه التقنيات بغية تفجير الطاقات الشعرية
الكامنة كالبحث عف بدائؿ يكتمؿ بكساطتيا األداء الشعرم (ٖٓ) .كاالسترجاع ( مخالفة لسير السرد تقكـ

عمى عكدة الراكم إلى حدث سابؽ)

(ٖٔ)

كيحتؿ ىذا األداء الشعرم حجمان ليس بالييف مف جسد النص ،

إذ يبتدئ مف السطر التاسع كاألربعيف لتنتيي فعاليتوُ عند السطر السادس كالتسعيف مف النص  ،كنتقطع
مقطعان مف النص لمداللة عمى ىذه التقنية :
كنت أغ ّنيؾ إذا اشتقت إلى الغناء
وأذخر الحنيف لمربيع والشتاء

كنت أمني الحب بالزواج  .والسياد

ما كاف يشجيني  ،بمى  ،والميؿ إذ يطوؿ
كنت أحس في مداه فرح الحياة ! ...

أبكيؾ لمحمـ الذي بدده الحديد

لألمؿ البعيد

لمضحؾ والبكاء  ،لمصحة والمرض

لمحب ػػ لمحب الذي ليس لو عوض
أبكيؾ مأسور طريؽ مالو رجوع

ال تنفع الدموع ػػػ

إال إذا أحرقت األوىاـ  :تسعديف

بعدي  .وال تنكرؾ المرآة  .الحياة

حظؾ والشباب ! حاذري السنيف !
كيمكف القكؿ إف القطار في ىذا النص يصبح مكانان انتقاليا محتضنان ىمان فكريان كسياسيان ككجكديان يشغؿ

باؿ الشخصية المتماىية مع شخص البريكاف كما أسمفنا  ،كاذا كانت حركة القطار كالزمف تبرز لنا بشكؿ

متتابع عف طريؽ المكنكلكج الداخمي  ،فإف المقطع األخير كعمى األخص السطر الشعرم األخير منوُ ،
ُيعيدنا إلى البداية الساكنة قبؿ انطالؽ ىذه الرحمة الطكيمة :
أحس جيش َة األعماؽ مف نفسي
إيو! ّ
ما أطوؿ الطريؽ
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كمو !
ما أبعد العالـ ! ما أغربو ُ

...

...

أعرفو  ،فيو طريؽ موحش سحيؽ
ُ
ولـ تكد تبتدئ الرحمة .
في نياية النص ( ينقسـ الزمف إلى زمف داخمي سريع  ،كزمف خارجي بطيء  ،كينقسـ عيسى بف
أزرؽ  ،بسبب ذلؾ إلى أثنيف أيضان  :إلى محككـ باألشغاؿ الشاقة يعاني  ،كمفكر يحمؿ معاناتو  ،إلى ر و
اء
ُ
ُ
يعمـ  ،كرواك يجيؿ) (ٕٖ) كربما يبدك أخي انر  ،أف انقساـ الزمف كانشطار ذات (البطؿ  /عيسى) ىي
خالقان في تطكير
تشكيالت كمكاقؼ كانفعاالت متكلدة عف الحركة المكانية لمقطار التي أسيمت إسيامان ّ

األداء الشعرم في ىذا النص ،فضالن عف تبنييا لعناصر السرد الدرامي التي حقؽ بفضميا  ،مستكل عالي
مف التكثيؼ كالتركيز في القصد الشعرم .

كيقترب نص آخر لمبريكاف كىك بعنكاف ( رحمة قرد)

(ٖٖ)

مف النص السابؽ ( ىكاجس عيسى بف أزرؽ

في الطريؽ لألشغاؿ الشاقة ) مف جانب اعتماده عمى البنية السردية ذاتيا فضالن عف الشبو الذم يكاد
يككف تامان بينيما في تكظيفيما الفضاء المكاني الكاصؿ  ،فإذا كاف القطار يسير بعيسى بف أزرؽ في
ِ
تأمالتو كانفعاالتو  ،فإف الشاحنة تسير ىي األخرل بالقرد في الطريؽ
رحمة طكيمة إلى المجيكؿ كيحتضف
الطكيؿ الذم يتمكل كال ينتيي  ،كما نمحظ في المقاطع اآلتية لمنص :
داخؿ القفص الخشبي
في مؤخرة الشاحنة

ِ
عميو اليدوء
يقبع القرد  ،يبدو
يتفحص ما حولو

تنطوي تحتو األرض مسرعة

تتباعد عنو المناظر

تنطمؽ الشاحنة

في الطريؽ الذي يتموى وال ينتيي

وىي تيتز .
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كمف الكاضح أف الحركة المكانية في ىذا النص  ،كالنص السابؽ يمكف كصفيا بأنيا إطار تجرم
ِ
محدداتو العممية السردية  ،لكنوُ ال يقع خارج النص  ،بؿ يعمؿ عمى كفؽ قابميتو كممكناتو عمى
ضمف
تطكير أداء الذكات التي يسند إلييا الشاعر األدكار السردية المتنكعة كاذا عدنا نفحص ىذا المقطع مف
النص  ،نجد القرد الذم ىك كائف حيكاني  ،في مركز ضكء الحكاية السردية  ،فيك ( يقبع ػ ػ يبدك ىادئان ػ ػ

يتفحص) ضمف الشاحنة المكاف المتحرؾ  ،كتُسيـ مجمكعة مف األفعاؿ عمى ديمكمة فعؿ الحركة مثؿ :
( تنطكم ػ تتباعد تنطمؽ ػ يتمكل ػ ػ تيتز )  ،فيما يقترب الشاعر شيئان فشيئان مف مالمسة ما يعتمؿ مف

مشاعر داخمية ليذا الكائف الناتجة عف فعالية الحركة المكانية ككؿ ما يصحبيا مف تحديقات ك ُمشاىدات

:

يضطرب القرد

لكنو يستعيد اليدوء

تحديقو :
ويواصؿ
ُ
المزارع خضراء صفراء غبراء
تحت ضياء النيار

النخيؿ  ،الصخور  ،النساء  ،الصغار
البيوت القبور  ،التالؿ  ،الوىاد

القرى  ،المدف .

في ىذا المقطع تُشكؿ المشاىد التي تمر أماـ القرد مكقفان يعبر عف حالة مف الضياع  ،كربما يرتبط
ىذا الشعكر بحركة الشاحنة ( التي تتحرؾ حركة مضادة لحركة الزمف )(ٖٗ) ػ ػ كما في نص ( ىكاجس

عيسى بف أزرؽ) ػ ػ إذ يضطرب القرد كمف ثـ يكاصؿ تحديقاتو صكب العالـ الخارجي كمشاىده التي تُذكي
رغبتو كان فعالو بالخركج  ،لتبدك ىذه الرغبة أكثر عندما يتناكب الميؿ كالنيار كىك ضمف الحيز المكاني

الضيؽ المتحرؾ :

(ٖ٘)

ثـ يأتي الظالـ ويبدو القمر .

تحت ضوء القمر

يحمـ القرد بالغابة النائية

وأراجيحيا .

يتنفس ديؾ الصباح

وتموح المناظر المعة
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في ىذا المقطع يتحكؿ ( القرد إلى كائف إنساني ذم شعكر  ،ذلؾ حينما يستبطف البريكاف مشاعره ،
ِ
أحالمو كىك يحمـ بالغابة النائية كأراجيحيا )( )ٖٙليتحكؿ إلػ ػػى
فيدخؿ في
رمز مف رمكز الشاعر الخاصة التي يزرع فييا حيكية الركح اإلنسانية في قمقيا كتساؤالتيا كرغبتيا الدائمة

في العكدة إلى عالميا الذم انتزعت منو .

ِ
مكانو الطبيعي الذم
تبدك األحداث الدرامية متعمقة بحركة الشاحنة كىي تسير مبتعدة بػ ػ (القرد) عف
ينتمي ِ
إليو  ،كترتبط بحركتيا مجمؿ اإلشارات كالثيمات الزمكانية التي تسيـ بتكليد الصكر الذىنية التي ال
()ٖٚ

تقع خارج المألكؼ  ،كما يمحظ في ىذا المقطع:

تدخؿ الشاحنة

غيمة مف غبار

ِ
جفنو دمعة
يعطس القرد يمسح عف

ويواصؿ تحديقو

المناظر تيتز  .الشمس فوؽ األفؽ
يشعر القرد باالنزعاج

لحظة ويواصؿ تحديقو

تتباعد نصب الطريؽ وأرقاميا
يختفي أفؽ  ،يتجمى أفؽ .

تتوالى المناظر مدىشة متسارعة

تتغير ألوانيا .

رحمة القرد تبدو كشيء مف السحر ال ينتيي

أنو يتفحص ما حولو

كؿ ما يستطيع

أف يحدؽ

يمكف القكؿ إف التكتر الناجـ عف الحركة المكانية في ىذا المقطع يمكف أف يمتد إلى ( أقصى حد
شعرم في مساحة القصيدة  ،عمى النحك الذم يسمح لممنظكمة الفعمية ػ السرد درامية  ،أف تبالغ في

كثافتيا كحركتيا كتدفقيا  ،لتطكر أداء الذات الشعرية الساردة)

()ٖٛ

إذ يبدك إف الشاحنة بكصفيا مكانان

متحركان تعمؿ عمى رفد البنية السردية داخؿ النص بداللة تحيمنا عمى الكاقع ػ الناجز خارج النص ػ

لتصحبنا في أجكاء تمؾ الرحمة التي تطكم األمكنة كتختصر األزمنة ككأنيا رحمة إنساف مسمكب الركح
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منتزع عف دارِه ك ِ
أىميو  .ك قد دفع ىذا الشعكر بعدد مف قُ اّرء البريكاف إلى فكرة مفادىا  :إف تحكؿ البريكاف
ُ
إلى رمكز يستقييا مف عالـ الحيكاف  ،ما ىك إال تعبير عف معضمة إنسانية في جكىرىا  ،إذ تظؿ ىذه
()ٖٜ

الحيكانات حاممة في داخميا الجكىر اإلنساني النبيؿ لمراكم غير العالـ .

كفي ىذا المقطع تنشأ العالقات الخاصة داخؿ النص بفعؿ المستكيات التعبيرية المتعمقة باألداء

الدرامي الذم يتكشؼ بفعؿ التكظيؼ الدقيؽ لمشاحنة المتحركة التي فتقت السرد في بداية النص كزادت
ِ
مف ِ
شحنتو بحركتيا تكاليان إلى ختاـ النص .
أدائو ككثّفت

كاستدعى ىذا األداء عمى صعيد المستكل التركيبي لمجمؿ  ،جمالن فعمية قصيرة مشحكنة بالحركة ،

متكائمة مع المكقؼ الذم تنبعث عنو اقتطاعات مشيدية يقترحيا الشكؿ السردم لمنص ،كىي في الكقت

نفسو تتجو بداللتيا صكب المحكر المكاني المتحرؾ الذم يندمج مع فضاء النص كيتداخؿ معوُ  ،كربما
يسعفنا ىذا الرسـ األيقكني في تكضيح ىذا التكظيؼ:

تدخؿ الشاحنة
غيمة مف غبار

المناظر تيتز
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ػٕػ

ػٔ ػ

يختفي أفؽ
ػ ػ ٗػ ػ

المكان المتحرك في شعر

ػػ ٖ ػػ

تتكالى المناظر

يتجمى أفؽ

ػػ  ٙػػ

ػ ٘ػ ػ

تتغير ألكانيا
ػٚػ

كتنتج العالمة المغكية لكؿ محدد مف المحددات آنفا داللة متكلدة عف حركة الشاحنة في طريقيا

المتمكم  ،فالمحدد رقـ كاحد ناتج عف اىت اززات الشاحنة كيبدك مف داللػتو أنو ناتج بفعؿ الرؤية مف الداخؿ

المتحرؾ  ،فيما تتجو داللة المحددات رقـ ( ٕ ػ ٗ ػ ٘ ) إلى تدفؽ الزمف جراء تعاقب الميؿ كالنيار ،
كيتضح مف داللة المحددات ( ٖ ػ  ٙػ  ) ٚالتغير المكاني الذم ال ينفصؿ عف داللة الحركة المرتبطة
بسير الشاحنة  .كما إف ديمكمة الحركة المتكلدة عف داللة األفعاؿ ػ ػ التي جاءت بصيغة المضارع جميعيا

قدـ الحياة لو كأضافت لو الكثير مف الحيكية  .كمف ىنا يكشؼ لنا النص
الم ّ
ػ ػ ػ أكسبت الحدث السردم ُ
( ألف طبيعة المغة
عف خصكصية التجربة المكانية التي أراد ليا البريكاف أف تنيض بأفكاره كرؤاه

ذاتيا تُظير بشكؿ حتمي إف اختيار الكممات يتضمف اختيار المكاقؼ  ،اختيار نكع مف التركيب الذىني
اسطتو  ،أك يفسر بالرجكع ِ
ِ
إليو )(ٓٗ) كبمقتضى ىذه
الذم ُيشاىد الشيء مف خاللو  ،أك ُيستكعب بك
ُ
المقاربة  ،يتضح الدكر الذم ينسبو البريكاف لمنسؽ المكاني المتحرؾ ليس في ىذا النص فحسب كانما
نصكصو التي يككف فييا ىذا النمط مف المكاف محك انر رئيسيان يرتكز ِ
ِ
عميو األداء الدرامي .
في أغمب
كمف النصكص التي تمتحـ فييا المكجيات الداللية لمحركة المكانية بالقيمة الكمية لمنص  ،قصيدة (

النير تحت األرض)

(ٔٗ)

التي تُسرد أحداثيا بصكت الشاعر الخارجي كذلؾ عمى النحك اآلتي :

النير الغامض تحت األرض
يجري بيدوء

يجري في الظممة

ال صوت لو

ال شكؿ لو

المحترقة
يجري تحت الصحراء ُ
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محمود البريكان
تحت حقوؿ وبساتيف

المكان المتحرك في شعر

وتحت قرى ومدف
يجري يجري

نحو مصبات مجيولة

عبر كيوؼ وبحيرات وصياريج
ينحت مجراه ببطء

ويزامف نبض األرض

النير الغامض تحت األرض
ال أسـ لو
ال أثر لو

في أية خارطة

في أي دليؿ سياحة

النير الغامض تحت األرض
يجري أبداً

يجري يجري ..

في ىذا النص نتفطف إلى إحساس البريكاف المفرط "بحركة النير" الذم يبدك أنوُ كظِّؼ ضمف األداء
السردم باتجاه إنتاج داللة ليا عمى كفؽ اعتقادنا شيء مف الخصكصية  ،فالنير المكصكؼ بالغمكض
سابقة لـ تر ِ
و
فيو سكل المكاف الذم يكتنز المشاعر كيمتاز بقدرة كاشفة
في ىذا النص ،قد المستوُ قراءات
متأتية مف جممة األمكنة المتناقضة التي يمر بيا(ٕٗ)  ،في حيف نرل أف اليـ الشعرم في ىذا النص
بكصفو شاىدان  ،كربما أف ىذا الدكر الذم أُنيط ِ
ِ
إليو مف قبؿ الشاعر  ،يقترب كثي انر
يتكجو صكب " النير"
مف األدكار التي كضعيا لكؿ مف ( حارس الفنار ) كالتمثاؿ في نص (قصة التمثاؿ مف آشكر)(ٖٗ).
إف حركة النير كجر ِ
يانو المستمر الذم يكصموُ بأراضي عكالـ فكقية متنكعة يجرم تحتيا بيدكء
كسكينة  ،ربما تنأل بداللتو في الظاىر عف معاني الخصب التي حفؿ بيا الفكر الميثكلكجي أك ما ُيسند
ِ
إليو مف استنياض ما ضمر مف أحالـ طفكلتنا البشرية في تشكميا المتطكر المتغير عبر مراحؿ نشأتيا ،
كنقكؿ في الظاىر ألف األداء الداللي في ىذا النص إذا مػ ػػا قيس فيك ثقيؿ الحمكلة  ،كممكف أف
يستكعب عدد غير محدكد مف االحتماالت  ،كمرجع ىذا إلى ( الطاقة الكامنة في النص القادرة عمى
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محمود البريكان
تقديـ بث داللي كسيميائي متعدد األكجو كالتأكيالت كاالحتماالت )(ٗٗ) كاذا ما رجعنا إلى النص نتممس
أدائو الداللي ،تتبدل لنا العالمة المؤسسة لمقيمة الكبيرة (النير في جر ِ
طريقنا لمنفاذ إلى عمؽ ِ
يانو) التي
ليا عالقة بما يش ّكؿ تاريخاُ لمشخصية التي تأخذ عمى عاتقيا محاكلة استمياـ كاعي لتاريخ البشرية ،

كيتضح لنا أف المعنى المتكخى مف ىذا األداء ىك لُب المشركع البريكاني الذم يتكسموُ في شخصية
المثقؼ أك المفكر الممتزـ ( الذم ينظر بعيف عمى الكاقع المؤلـ كأخرل عمى أفؽ التاريخ ( ماضيان
كمستقبالن) بقكة كثبات  ،ميما كانت قساكة الحياة التي يحيا )

(٘ٗ)

.

إف التأكيد عمى تكغؿ النير في أماكف مجيكلة أك معمكمة متباينة في طبيعتيا مثؿ

( صحراء

محترقة ػ حقكؿ كبساتيف ػ ػ قرل كمدف ػ مصبات كيكؼ كبحيرات كصياريج ) ،المتأتي بمحاظ تكرار الفعؿ

(يجرم) ثماف مرات  ،ما ىك إال محاكلة لمتكغؿ في الجزء الغامض مف النفس البشرية عف طريؽ

استعراض كجكدم مكثّؼ القتطاعات مكانية  ،كالنير في ىذه المقاربة ذاكرة يستنيض كؿ ما ىك خفي

أماـ النمكذج  ،فضالن عف إب ارزه لحدة التناقض كالتمايز داخؿ المنظكمة االجتماعية التي تتحكـ في
السمكؾ اإلنساني(.)ٗٙ

كاف حركة النير ( في معنى آخر رسـ عمى إحداثيي الزماف كالمكاف  ،أك كما كصفيا الفالسفة بأنيا
ِ
حركتو المستمرة عالمة الختراؽ
التعبير الحقيقي عف استمرار الحياة مف خالؿ الصراع)( )ٗٚكاف النير في
الزمف كاختصاره في الكقت ِ
ذاتو  ،كىذا االختراؽ كاالختصار مرتبط بحركة المكاف كىذه الجمالية

االستثنائية تتيح لممبدع أف يمتمؾ نظرة كاعية شمكلية يستعرض بفضؿ ممكناتيا التغير كالتحكؿ في
مصير العنصر اإلنساني في صر ِ
اعو األبدم عبر العصكر .
نتائج البحث :

اىتـ البحث بمكضكع ( المكاف المتحرؾ ) في شعر محمكد البريكاف بكصفو نمطان مكلدان لدالالت

متعددة مرتبطة بالتغيير الناتج عف الحركة المكانية التي تعمؿ عمى تعميؽ جممة مف المعاني التي تعكس

خصكصية التجربة التي أراد ليا الشاعر أف تككف ذات داللة نافذة في جسد القصيدة  ،ك أنيا تكشؼ كعيان

فرديان لمشاعر بالعالـ المحككـ بنظاـ مف المعارؼ كالتجارب كاألفكار  ،ككاف مف طبيعة البحث أف يخمص
إلى عدد مف النتائج يمكف إجماليا بما ياتي :

ػػ

إف التغير في المجاؿ الحركي لألمكنة يتبعو تغيير في مكقؼ الذات الكاقعة ضمف ىذا المجاؿ  ،لذا

نممس ميؿ البريكاف إلى تكظيؼ ىذا النمط عندما ُيعنى في إظيار حدة الصراع في أدائو الدرامي
كمف ثـ التقاط اإلشارات التي تبثيا الشخصيات كالعمؿ عمى إبرازىا .
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ِ
عندما يعنى الشاعر بإظيار و
بكصفو
نمط مكاني في حالة حركة إنما يستعرضو كىك يتأمؿ الزمف ،
ػ
ُ
ِ
بكساطتو التأثيرات النفسية كاالجتماعية كالفكرية التي
حركة مممكسة في األفؽ المكاني  ،كيستعرض
تط أر عمى الذات اإلنسانية نتيجة لمتغير كالتبدؿ كالتطكر الحاصؿ بفعؿ التغير في الزمف .

انعكست رؤيا البريكاف كتأمالتو التي تبمكر حالتو النفسية كاالنفعالية عمى عنصر المكاف فتعفر بيا ،

ػ

ككاف مف تأثير ىذا االنعكاس أف تتحكؿ األمكنة المتحركة إلى أماكف كاصمة تعمؿ عمى كصؿ
الشخصيات التي كظفيا الشاعر بعكالـ تقؼ في الضد مف رغبتيا الطامحة لمحرية بما تحممو مف

داللة المجيكؿ كالمرعب .
ػػ

( النير

في األمكنة المتحركة المنزكعة اإلقامة التي كردت عند الشاعر كما في قصيدة

الغامض تحت األرض ) ال تحضر التجربة كانما تذاب في كعي الشاعر كذاكرتو .

ثبت المصادر كالمراجع

ػ اإلبالغ الشعرم المحكـ ػ قراءة في شعر محمكد البريكاف  :الدكتكر فيد محسف فرحاف ػ ػ دار الشؤكف الثقافية العامة بغداد ػ

طٔ ػ ٕٔٓٓ ـ .

ػ ػ اإلبياـ في شعر الحداثة ػ العكامؿ كالمظاىر كآليات التأكيؿ  :د.عبد الرحمف محمد القعكد ػ ػ عالـ المعرفة ػ ػ طٔ ػ ٕٕٓٓ.
ػ األسس النفسية لإلبداع الفني ػ في الشعر خاصة  :د .مصطفى سكيؼ ػ دار المعارؼ ػ طٗ ػ ػ ٜٜٔٙـ .
ػ ػ التطكر المبدع  :ىنرم برغسكف  :ترجمة جميؿ صميبا ػ ػ المجنة المبنانية لترجمة الركائع ػ بيركت ػ د.ط ػ ٔ ٜٔٛـ .
ػ ػ تيافت الستينييف ػ أىكاء المثقؼ كمخاطر الفعؿ السياسي  :فكزم كريـ ػ ػ المدل ػ طٔ ػ  ٕٓٓٙـ .
ػ داللة النير في النص  :جاسـ عاصي ػ دار الشؤكف الثقافية العامة ػ بغداد ػ طٔ ػ ٕٗٓٓ

ػ الرؤيا اإلبداعية  :مجمكعة مقاالت أشرؼ عمى جمعيا  :ىاسكؿ بمكؾ ك ىيرماف سالنجر ترجمة أسعد حميـ ػ ػ مكتبة
نيضة مصر بالغجالة ػ ػ . ٜٔٙٙ
ػ ػ شعر الحداثة مف بنية التماسؾ إلى فضاء التشظي  :فاضؿ ثامر ػ ػ دار المدل ػ طٔ ػ ٕٕٔٓ ـ .

ػ ػ شعرية طائر الضكء ػ جماليات التشكيؿ كالتعبير في قصائد إبراىيـ نصر اهلل قراءة كمنتخبات  :د .محمد صابر عبيد ػ ػ
المؤسسة العربية لمدراسات ك النشر ػ طٔ ػٕٗٓٓـ
ػ الشعرية المفقكدة

دراسات كشيادات عف الشاعر محمكد البريكاف  :تحرير كتقديـ د .حسف ناظـ ػ منشكرات الجمؿ ػ

بغداد ػ بيركت ػ طٔ ػ  ٕٜٓٓـ .

ػ ػ صدع النص ك ارتحاؿ المعنى ػ حقيقة النص بيف التكاصؿ كالتمايز ػ إبراىيـ محمكد ػ مركز اإلنماء الحضارم ػ حمب ػ

طٔ ػ ٕٓٓٓـ.
ػ ػ الصكرة ػ الحركة أك فمسفة الصكرة  :جيؿ دكلكز ػ ػ ترجمة حسف عكدة ػ منشكرات ك ازرة الثقافة ػ المؤسسة العامة لمسينما ػ
دمشؽ ػ ػد.ط  ٜٜٔٚـ .
ػ الفضاء الركائي عند جب ار إبراىيـ جب ار  :د.إبراىيـ جندارم  :دار الشؤكف الثقافية العامة ػ بغداد ػ طٔ ػ ٕٔٓٓ  .ػ

ػ الفضاء الركائي في الغربة (االطار كالداللة )  :منيب محمد البكريمي ػ ػ دار الشؤكف الثقافية بغداد ػ د.ط ػ د .ت .
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ػ قضايا الفف اإلبداعي عند دستكيفسكي  :ـ.ب باختيف ػ ػ ترجمة الدكتكرة حياة ش اررة ػ دار الشؤكف الثقافية العامة ػ سمسمة
المائة كتاب ػ بغداد د.ط ػ . ٜٔٛٙ

ػ ػ المغة في األدب الحديث الحداثة كالتجريب  :جاككب ككرؾ ػ ػ ترجمة ليكف يكسؼ كعزيزم عمانكئيؿ ػ ػ دار المأمكف

لمترجمة كالنشر ػ بغداد ػ د.ط  ٜٜٔٛـ .
ػ المغامرة الجمالية لمنص الشعرم  :د .محمد صابر عبيد ػ عالـ الكتاب الحديث لمنشر كالتكزيع ػ طٔ ػ ٕٔٗٛق ػ ػ ٕٓٓٛ
ـ.

ػ متاىة الفراشة قصائد مختارة لمحمكد البريكاف ػ اختيار كتقديـ باسـ المرعبي  :منشكرات الجمؿ ػككلكنيا ألمانيا ػ طٔ ػ

ٖٕٓٓ ـ .
ػ محمكد البريكاف بيف فمسفة الصمت كصمت الفمسفة ػ دراسة فمسفية لما قبؿ الفاجعة كما بعدىا  :عمي حسيف الجابرم ػ
بيت الحكمة ػ بغداد ػ طٔ . ٕٓٓٛ
ػ ػ معجـ مصطمحات نقد الركاية  :د .لطيؼ زيتكني ػ ػ دار النيار لمنشر لبناف ػ ػ طٔ ػ ٕٕٓٓـ .

ػ ػ مفيكـ الشعر دراسة في التراث النقدم  :جابر عصفكر ػ ػ الييئة المصرية العامة لمكتاب ػ ػ ط٘ ػ ٘. ٜٜٔ
ػ ميتافيزيقا الحركة دراسات في الدراما الحركية كالرقص  :د .صالح سعد ػ ػ الييئة العامة لقصكر الثقافة ٘ ٜٜٔػ د .ط .

ثبت الصحؼ والدوريات
ػ ػ جريدة المدل ػ ػ العدد ( ٖ. ٕٓٓ٘ )ٗٙ
ػ ػ مجمة األقالـ ػ العدد (ٖ ػ ٗ) ٖ. ٜٜٔ
ػ مجمة الخميج العربي ػ العدد ( ٖ ػ ٗ) المجمد الخامس كالثالثكف . ٕٓٓٚ

اليكامش -:
(ٔ) قضايا الفف اإلبداعي عند دكيستكفسكي  :ـ.ب .باختيف  ٕٜٗ :ػ ٕٓ٘ .

(ٕ) ينظر الفضاء الركائي في الغربة  :منيب محمد البكريمي  ٕٕ :ػ ٖٕ  ،كينظر كذلؾ الفضاء الركائي عند جب ار إبراىيـ جب ار :
إبراىيـ جندارم  ٕٕٓ :ػ ٕٕٔ .

(ٖ) األسس النفسية لإلبداع  :د  .مصطفى سكيؼ . ٕٜٓ:

(ٗ) سيركرة الرمز مف العتبة إلى كسط الدار :قراءة أنثركبكلكجية في السكف التقميدم التكنسي  :عماد صكلة  :إنسانيات المجمة
الجزائرية في االنثركبكلجيا كالعمكـ االجتماعية  ،المكقع االلكتركنيhttp://insaniyat.revues.org

(٘) متاىة الفراشة  :باسـ المرعبي .ٕٕٔ:

( )ٙصدع النص ك ارتحاالت المعنى  :إبراىيـ محمكد ٕٗ.

( )ٚينظر المغامرة الجمالية لمنص الشعرم  :د .محمد صابر عبيد .ٜٗ :

( )ٛالمغامرة الجمالية لمنص الشعرم  ، ٕٔٓ :كينظر  :البريكاف  :كقائع مكت ((معمف)) لمبدع ((غامض))  :عمي عبد األمير عجاـ :
الشعرية المفقكدة .ٜٔٗ:
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( )ٜمتاىة الفراشة .ٕٔ٘ :
(ٓٔ)

حكؿ قصيدة

(ٔٔ)

مفيكـ الشعر  :جابر عصفكر . ٕٗٔ :

(ٖٔ)

متاىة الفراشة .ٔٔٗ :

(

المقبرة البحرية)  :بكؿ فاليرم  :الرؤيا اإلبداعية  :مجمكعة مقاالت أشرؼ عمى جمعيا ىاسكؿ بمكؾ

كىيرماف سالجر .ٖٗ :

(ٕٔ)
(ٗٔ)
(٘ٔ)

.

()ٔٙ
()ٔٚ
()ٔٛ
()ٜٔ
(ٕٓ)
(ٕٔ)
(ٕٕ)

تيافت الستينييف ػ أىكاء المثقؼ كمخاطر الفعؿ السياسي  :فكزم كريـ . ٕٛ٘ :
المغامرة الجمالية لمنص الشعرم . ٜٗ :

ينظر  :شعرية التنافذ ػ مقاربة بيف (شبابيؾ) ريمكة ( كشباؾ كفيقة) لمسياب  :شاكر لعيبي  :المدل الثقافي  :ع ٖٔٔ : ٗٙ

شعرية التنافذ  :شاكر لعيبي  :المدل الثقافي  :ع ٖ. ٔٔ : ٗٙ

البريكاف ػ احتفاء باإلنساف كأشيائو الزائمة  :فكزم كريـ  :الشعرية المفقكدة . ٗٗ :

اإلبياـ في شعر الحداثة  :د  .عبد الرحمف محمد القعكد . ٖ٘ :

الفضاء الركائي عند جب ار إبراىيـ جب ار . ٕٕٖ :

متاىة الفراشة . ٗ٘ :

ينظر  :اإلبالغ الشعرم المحكـ قراءة في شعر محمكد البريكاف  :د .فيد محسف فرحاف. ٜٛ :

القناع في قصيدة ىكاجس عيسى بف أزرؽ في الطريؽ إلى األشغاؿ الشاقة  :ـ.ـ .حناف منصكر عباس  :بحث منشكر /

مجمة الخميج العربي ػ مجمد ٖ٘ ػ ع ٖ ػ ٗ . ٔ٘ٛ :

(ٖٕ)

ينظر  :ـ ػ ف .ٔٙٙ :

(ٕ٘)

الصكرة ػ الحركة أك فمسفة الصكرة  :جيؿ دكلكز. ٔ٘ :

(ٕٗ)
()ٕٙ
()ٕٚ
()ٕٛ
()ٕٜ
(ٖٓ)

التطكر المبدع  :ىنرم برغسكف . ٔٔ :

)ٕ) شعر البريكاف  :ىكاجس انتظار المصير  :سعيد الغانمي  :الشعرية المفقكدة . ٚٗ :
ـ ػ ف . ٚٗ :

شعر البريكاف  :ىكاجس انتظار المصير  :سعيد الغانمي  :الشعرية المفقكدة . ٚٗ :

معجـ مصطمحات نقد الركاية  :د لطيؼ زيتكني . ٔٛ :

ينظر :اإلبالغ الشعرم المحكـ ػ قراءة في شعر البريكاف  ،ٔٓٓ :كما ينظر :شعر الحداثة مف بنية التماسؾ إلى فضاء

التشظي  :فاضؿ ثامر .ٕٔٚ:

(ٖٔ)

معجـ مصطمحات نقد الركاية . ٔٛ :

(ٖٖ)

متاىة الفراشة . ٔٓٚ :

(ٕٖ)
(ٖٗ)
(ٖ٘)
()ٖٙ
()ٖٚ

شعر البريكاف  :ىكاجس انتظار المصير  :سعيد الغانمي  :الشعرية المفقكدة . ٚٗ :
شعر البريكاف  :ىكاجس انتظار المصير  :سعيد الغانمي  :الشعرية المفقكدة . ٚ٘ :

ـ ػ ف . ٚ٘ :

متاىة الفراشة . ٔٓٛ :
متاىة الفراشة . ٔٓٛ :
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()ٖٛ

.

()ٖٜ
(ٓٗ)
(ٔٗ)
(ٕٗ)
(ٖٗ)
(ٗٗ)
(٘ٗ)

المكان المتحرك في شعر

شعرية طائر الضكء ػ جماليات التشكيؿ كالتعبير في قصائد إبراىيـ نصر اهلل قراءة كمنتخبات  :د .محمد صابر عبيد ٖٓ :
ينظر  :شعر البريكاف  :ىكاجس انتظار المصير  :سعيد الغانمي  :الشعرية المفقكدة . ٚٗ :

المغة في األدب الحديث الحداثة كالتجريب  :جاككب ككرؾ  ٜٖ :ػ كالقكؿ ىنا لػ (كنفرد ناكتني) .

متاىة الفراشة .ٔٗٗ :

ينظر  :الذكرل تالعب النسياف ػ عف محمكد البريكاف في عك ِ
المو المتداخمة  :حاتـ الصكر  :األقالـ عٖ ػ ٗ ٜ٘ :
لألطالع ينظر تحميؿ القصيدتيف في المبحث األكؿ مف الفصؿ األكؿ مف ىذه الرسالة  ٕٚ :ػ . ٖٚ

شعر الحداثة مف بنية التماسؾ إلى فضاء التشظي . ٖٛٛ :

محمكد البريكاف بيف فمسفة الصمت كصمت الفمسفةػ دراسة فمسفية لما قبؿ الفاجعة كما بعدىا :د .عمي حسيف الجابرم

. ٖٔٛ:

()ٗٙ
()ٗٚ

ينظر داللة النير في النص  :جاسـ عاصي . ٔٗ :

ميتافيزيقيا الحركة ػ دراسات في الدراما الحركية كالرقص  :د .صالح سعد . ٕٗ :

Flexible Place in the Poetry of Mahmood Al-Bareekan
Asst. Prof. Dr. Ahmmed Sabeeh Al-Ka`abi& Waseem Abidalameer Darweesh
ABSTRACT
Department of Arabic, College of Education for Human Sciences, University of
Karbala
Abstract
Not only does the current paper, Flexible Place in the Poetry of Mahmood AlBareekan , trace the flexible place patterns and portray them apart from the content
phenomena in Al-Bareekan poetry ,but it also endeavours to scrutinize the Bareekan poetic
products and trucks one of the most important ingredients ; the poetic ambience , the place.
Thus scrutiny leads to expose the essence of the flexible place; its shades of meaning, how it
is tackled, how it functions in selected excerpts of his poetry .
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