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 قراءة أتويلية يف  سينية البحرتي .
 د. دمحم عبدهللا بن حسني

 
 املدخل:-1

إن الذات اليت نتعامل هبا مع نص ما، ديكن أن تولد لدينا عند قراءتو بقصد فهمو أو أتويلو ردة فعل، 
قد تكون مع النص )اإلعجاب( فنبحث فيو عما ىو مناسب ، كالتماسك  واالنسجام، ويكون ذلك 

ما عن األوىل،إذا ما منطقيا، ألننا وقعنا ربت سلطة أتثَته، ويف الوقت ذاتو ردبا تولد ردة فعل مغايرة سبا
تعاملنا مع النص بشيء من العدائية، وذلك أبن نبحث عن تناقضو وتضارب زلتواه، ومن مث سنتخذ 
موقفا يسمح لنا أبن " نراقب مراقبة فاعلة العناصر اليت تتضارب فيو ومواطن احلذف واالختزال فيو ... 

ملية إنتاج جديدة للمعٌت من لدى وبذلك فهو ينطوي يف ذاتو على قيمة،دبعٌت أنو يتوافر على ع
 .)1(القاريء"

وليس بوسعنا أن حنكم على كال ادلوقفُت أبنو سليب أو إجيايب، ألن كال منهما يعترب أثرا للتفاعل مع 
، ولكن ردبا ديكن )2(النص،مفًتضُت أن الشاعر قد يستعُت حبرية القاريء كي يشًتك معو يف إنتاج نصو

أن نقول إنو يف احلالة األوىل شبة انصياع للنص أو استسالم لو،وىذا االنصياع ردبا يكون سببا يف احلد 
من فاعليتو،أو وأده، ألننا ال نفهم من النص إال ما وقع يف أذىاننا، ويقولو ىو صراحة، فيصبح النص 

 وردبا انقصة.حينئذ زلصورا بقراءة واحدة متجانسة ، ولكنها سلطوية 
وكخطوة أولية نشَت إىل الطريقة ادلبدئية، اليت يتم هبا خرق النصوص الشعرية، واليت تكون عادة يف 
مقاعد الدراسة، وذلك أبن نرتب القصيدة ترتيبا موضوعيا ، أي وحدات موضوعية منسجمة فيها 

اإلجرائية قد تكون  األبيات مع بعضها، وجنعل لكل رلموعة منها عنواان يتناسب ومضموهنا، وىذه
حسنة يف خلق بذرة اإلعجاب ابلنصوص الشعرية، وتزيد من إحساسنا بشاعريتها ، وقد تكون سلبية 

 عندما نفشل يف ذلك .
 
 

                                                 

 1/2001/145، ترصبة: سعيد الغامني.دار ادلدى،ط  ادلمارسة النقدية / كاثرين بيلسي (1)
 1/1987/22ادلعٌت األديب من الظاىراتية إيل التفكيكية/ وليم راي/ترصبة: يوئيل يوسف عزيز.دار ادلأمون، بغداد، ط ( 2)
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 تفاصيل القراءة:-2
يبدو أن معاشرتنا للنص ستفصح لنا يف كل قراءة عن معٌت ، ردبا يتباين أو ينسجم مع  سابقو، وىذا 

ن إحساسنا بو. وأجدين أعزف عن فكرة التعامل مع النص كونو بريئا ىو سر أي نص شعري، ومكم
وال ديارس فيو الشاعر شيئا من التكتم أو التمويو،  أو ردبا اخلداع، وأن "النص ابلنسبة لقائلو نزىة يقوم 

ومن مث فبصفيت قارائ صرت أحبث عن التناقض  )1(فيها ادلؤلف بوضع الكلمات ليأيت القاريء ابدلعٌت
من البحث عن االنسجام، وعن الغموض بدال من الوضوح، ونقضو وتفكيكو بدال من دللمتو بدال 

 ربت فكرة منطقية مضغوطة ، وعما يعنيو النص بدال عما يقولو.
 اخللق األديب " )frye ,Northrop2(يعرف الناقد والباحث الكندي فراي نور ثروب 

ديكن أن جنزم من أن البحًتي قصد أو عنون ىذه  ، فمع أنو ال(3)أبنو نشاط القصد منو إلغاء القصد 
القصيدة، على أهنا وصف إليوان كسرى أو صورة ألنطاكية كما يف بعض الدواوين ، لكن القصيدة 
ربمل ىذا العنوان، وما مل يكن البحًتي ٌ قد فعل ذلك فعند ادلهتمُت ابلتوثيق ونقاد اخلطاب الذين 

ذلك يعترب عندىم كبحا جلماح النص دلا لذلك من تشويش، يقيمون نقدىم على نظرية التخاطب فإن 
وردبا مغالطة وإرابك للقارئ ، الذي من حقو أن يقرأ أو يسمع النص كما أنشأه صاحبو)ادلؤلف(. 

فإنو يتماىى النساخ بعد مماتو،  محياة البحًتي من قبل ادلنشدين،أ وسواء أكان ىذا العنوان يف حال
، كون وصف إيوان كسرى كان من لبناهتا أو مكوانهتا، كما أن عنونة حيةقصيدة السطشكليا مع بنية ال

القصيدة هبذا العنوان ردبا يلقى رواجا وىوى مع إحدى قراءاهتا األولية،ودليل ذلك قبولنا لو كما لو كان 
من قبل البحًتي نفسو، وذلك ما حيقق لنا جزءا من مقولة فراي اآلنفة، إذ نفهم من خالل ىذا العنوان 

                                                 

 22 /ص1/2001التأويل بُت السيميات والتفكيك/ أمبتو ايكو، ترصبة / سعيد بنكراد. ادلركز الثقايف العريب ط (1)
ونشأ وترىب يف منكتون بريكزوبيك اجلديدة، وهناايت العشرينيات ترك ادلناطق البحرية  1912نورثروب فراي ولد يف كندا عام (2)

الكندية متوجها إىل تورونتو، كي يشًتك يف مسابقة وطنية للضرب على اآللة الكاتبة، وخالل وجوده ىناك التحق بكلية فيكتوراي 
م رسم فراي كاىنا يف 1936م. ويف عام 1933و، حيث حصل على درجة علمية يف الفلسفة واإلجنليزية عام التابعة جلامعة تورنت

م حصل على لقب علمي 1940كنيسة كندا ادلتحدة، لكنو حصل فيما بعد على منحة دراسية إىل جامعة أكسفورد، ويف سنة 
. ومنذ ذلك التاريخ وىو يعمل أستاذا جبامعة تورنتو إىل أن تويف يف اإلجنليزية من كلية مَتتون إكسفورد ربث إشراف إدموند بلندون

م يهتم ابلنقد، ولو كتب مميزة منها : تشريح النقد، والبنية العنيدة ، وسلطات اخليال ،  خرافات اذلوية، دراسة يف 1991سنة 
 ادليثولوجيا الشعرية وغَتىا.

 58م/ص 1995/ 1اجملمع الثقايف ، أبو ظيب ط العمى والبصَتة/ بول دي مان،ترصبة/ سعيد الغامني،( 3)
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أن القصيدة قصد هبا البحًتي أن يصف ىذا اإليوان، واحلال أهنا ربمل مقاصد أخرى، وىذا ما أاتح 
للقصيدة أن تبقى معلقة كقصد أبدي وألنو يف قراءتنا احلميمة للنصوص يشكل العنوان تقنية 

ق ، كما أن وجوده يبيح للنص حسا للسيايف النص فال ديكن عزلو أو تنحيتوماثلة،وشكال أساسيا 
الذي ديكن من خاللو استشفاف بعض التفصيالت والفروق ادلتاحة للنص، فالقصيدة بناء على ذلك 

فلجأ إليو بعد أن ضاق ذرعا بكل من  ؛اثرهآ وصف إليوان كسرى الذي تذَكره و أراد هبا الشاعر تقدمي
يت ذباىد ألن تبقى ىم حولو، فوجد ىذا اإليوان رمزا أو مثاال ماداي حسنا لتجسيد نفسيتو ادلتأزمة، وال

مرور الزمن، وأومهنا البحًتي منرغم على الصامدة يف وجو اخلطوب ادلتوالية، كما صمد ىذا اإليوان 
جبدية فعلو أو قصده ببعض  التفصيالت اليت  أوردىا ، كمربرات أو مستندات منطقية ومعقولة يف 

ى، وآسي،( مث بث الروح ظاىرىا كقولو )صنت نفسي، ترفعت،سباسكت،رابٍت نبو ابن عمي،وأتسل
واحلياة يف اإليوان، من خالل تقدمي وصف دقيق لبعض مالزلو ادلعمارية التارخية ، وذكر بعض 

والبلهبذ، وأن الديوان ليس كأطالل سعدى، وأن أىلو ذلم فضائل ، الشخصيات ككسرى ، واجلرماز
 سالسة والسردية.عن العرب، الذي ىو واحد منهم، وقد ساق البحًتي ذلك أبسلوب يتسم ابل

ىذا التأويل األويل الناجم عن قراءتنا للبنية السطحية للنص مع بساطتو حيقق لنا جزءا من مقولة فراي 
أو فرضيتو كما ذكرت، وإذا ما جزمنا أن للقصيدة معٌت آخر ديكن فهمو وأتويلو، فيكون البحًتي 

ر، وشاعر كالبحًتي إذ حيشد  بقصده ىذا )وصف إيوان كسرى( قد ألغى قصدا آخر، ولكنو غَت ظاى
كل طاقاتو الذىنية وإمكانياتو التعبَتية، قد نقلل من شأن قصيدتو لو جزمنا دبعٌت واحد ذلا، وىو إن 
أراد أن يعبث فإمنا يعبث أبذىاننا، ولكنو يفعل ذلك بطريقة منظمة، عن طريق التكتم، واالحتجاب ، 

والقاريء بدوره ال يستطيع أن يتجاىلها حبال، والتضليالت ،اليت يستخدمها خللق معٌت آخر للنص،
فالنصوص األدبية "ربمل معها دائما طرق سوء فهمها، وأهنا تتظاىر بتأكيد معٌت إجيايب معُت، يف 

 .(1)الوقت الذي تسوق خلسة معٌت آخر يظل خفيا يف داخلو
 تشكيل خطابو، وأن إن لعبة اخليال الشعري حرة من أي قيد، ويلعب كل من الفوضى وادلزاجية دورا يف

ادلعاين الدقيقة والعميقة فيو، قد ال تكون إال متشظية ومبثوثة يف النص أبكملو، وىذا يعٍت أنو لكي 
جنعل للنص معٌت مثاليا، ال بد أن نكون شاعريُت ردبا أكثر من البحًتي نفسو، على األقل يف ىذا 

اليت أنتجتو، وإبمكاننا ذلك مادام النص  النص الذي بُت أيدينا وذلك علنا نرقى إىل ذاتو ادلتعالية
                                                 

 .170العمى والبصَتة /م س/ ص  (1)
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الشعري " كون مفتوح..، وأن لغتو عاجزة عن اإلمساك بداللة وحيدة ومعطاة بشكل مسبق، وإبمكانو 
حينئذ أن يسع قصدية القاريء  بدال من قصدية الشاعر اليت تستعصي على الضبط، ..ومن أجل 

ودة بو إىل طابعو الالمتناىي، على القارئ أن إنقاذ النص أي نقلو من وضعو اخلاص لداللة ما والع
يتخيل أن كل سطر خيفي داللة خفية فبدال من أن تقول الكلمات فإهنا زبفي ما ال تقول، وأن لذة 
القراءة تكمن يف اكتشاف أنو إبمكان النصوص أن تقول كل شيء، ابستثناء ما يود الكاتب التدليل 

عن داللة ما، ندرك أهنا ليست الداللة اجليدة، وأن الداللة عليو، ففي اللحظة اليت يتم فيها الكشف 
 .(1)اجليدة ىي اليت ستأيت بعد ذلك

وحىت ال تكون زلاولة أتويلنا أو فهمنا للقصيدة ضراب من ادلغامرة أو رلرد إضافة اعتباطية، أو إسقاط 
اليت نفكك هبا بنية عشوائي لبعض ادلعاين الظاىرية للنص، فال بد من تقدمي بعض البؤر االحتمالية 

 النص السطحية، كي نلج إىل أعماقو، فأقول:
إنو إذا ما وضعنا ىذه القصيدة يف النسق العام لشعر البحًتي، وتتبعنا ديوانو لوجدان أن أغلب شعره  

يعٍت أن   (2)كان يف ادلدح، وأن قصائد الوصف يف شعره قليلة جدا ال تتجاوز األربع هبذه القصيدة،
داحا يف عموم شعره، ما يعٍت أنو قد كان متكسبا بشعره أو متسوال بو، فقد كان يف البحًتي كان م

حياتو الشعرية زلابيا ومتملقا لتلك الشخصيات اليت مدحها راجيا منها رغد العيش، فالبحًتي إذن ىو 
ق لنا من دنس نفسو، وىو اآلن يريد أن يصوهنا. وإذا ضبلنا القصيدة على أهنا وصف ذلذا اإليوان أال حي

أن جنعلو بصنيعو ىذا متملقا أكثر ؟ إذ يفهم منو حينئذ أن البحًتي مل يكفو أن مدح اخللفاء الذين ىم 
 يف أغلبهم من أصل فارسي، بل وصف وتعلق آباثر أجدادىم !

                                                 

 .43-42التأويل بُت السيميائيات والتفكيك/ م س/  (1)
لو قصيدة يف وصف الذئب، وأخرى يف وصف بركة ادلتوكل، ولو قصيدة يف وصف اخلمر، للمستمع والديوان الذي اعتمدت  (2)

م ،واألساس الذي اعتمدت عليو على معٌت الوصف يف 1999دين احلضري. دار الشرق العريب طعليو إبعداد وربقيق/ بدر ال
معاجم األدب ، وىو: إنشاء يراد بو إعطاء صورة ذىنية عن مشهد أو شخص أو إحساس أو زمان للقارئ أو ادلستمع،ينظر: 

. بقى 433م/ص 1984، 2لبنان، بَتوت، ط معجم ادلصطلحات العربية يف اللغة واألدب، رلدي وىبة، كامل ادلهندس، مكتبة
 واذلجاء، والراثء، أن ننبو إىل أن أغراض الشعر األساسية عند النقاد ادلتقدمُت مها:ادلدح، واذلجاء، وبعضهم جعلها ستة،ىي: ادلدح،

للشعر،  والتشبيو، وىذا االضطراب واالختالف مرده على ما يبدو خلط بعض النقاد بُت البواعث النفسية والوصف، والنسيب،
وأغراضو. وللمزيد ينظر :عيار الشعر، دمحم أضبد بن طباطبا العلوي، شرح وربقيق: عباس عبدالستار، مراجعة:نعيم زرزور، دار 

، وينظر أيضا ، يف نظرية األدب من قضااي الشعر والنثر يف النقد العريب 18/ص 1/1982الكتب العلمية، بَتوت لبنان، ط 
 .71-61/ص 2000اذ الدكتور:عثمان مواىف، دار ادلعرفة اجلامعية، القدمي، اجلزء األول،لألست
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لكن جبعل البحًتي ذاتو يف أول القصيدة ومفاجأتو لنا بفعل سَلطو أو أوقعو  على نفسو وتقدديو ألـ)ما 
بعد( وىو صون النفس على ألـ)ما قبل( وىو خطوب الزمان وريبو من ابن عمو، ما يفيد أو يدل على 

ن جديد، نفسو األبية ثورة الشاعر نفسو، والًتفع هبا عن كل ما يدنسها فالبحًتي وجد نفسو أو ذاتو م
اليت ال تقبل الضيم أو ما يسوؤىا وىو يعٍت أن ما عليو اآلن ىو بسبب ما كان عليو سابقا، يسند ىذا 

 ادلعٌت دلطلع القصيدة دخول الشاعر يف منطلق الربح واخلسارة عندما قال:
 َوتـََرّفعُت عن َجدا كّل ِجْبسِ  ُصْنُت نـَْفِسي َعّما يَُدّنس نفسي،

 ُر التماساً منُو لَتعِسي، َوُنكسيــُن َزعَزعٍت الّدْىـــــــَوسَباَسْكُت َحي
 طَّفَفْتها األاّيُم َتطفيَف خَبِْس ...ابَِة الَعيِش عنِدي،ـــــــٌغ مْن ُصبـــــــــبـُلَ 

 بيعة وكسِ  بعد بيعي الشآمَ نِ ــة غبخطّ  راِئي العراقَ ــــــــــــــــــــــــواْشت
 مسي. وى فتنكرَ ال اختباري          بعد ىذي البلْ زاوِ ــــــــــــــــــين مرزْ ــــــــــــــــــــــال ت

فورود )الشراءـ البيع ـ الروزـ االختبار(وما حيملو مشهد البيع والشراء من اجلدية والصعوبة يف  االختبار ، 
يعو الشام وشرائو العراق، ىذا ادلشهد وازباذ ادلوقف الذي ال رجعة فيو، مث إدراك البحًتي خسارتو يف ب

 يعكس لنا الذات ادلتشظية بُت البحًتي اآلن والبحًتي الذي كان .
وقد يكون حلرف السُت الذي اختاره رواي لقصيدتو داللة ذلذا الصراع مع النفس، ابعتبار أن حرف 

زا للوسوسة والًتدد السُت يف اللسان العريب ىو حرف تسويف واستقبال، وقد يكون يف الوقت نفسو رم
 اللتُت مها من طبيعة النفس البشرية ، ويرافقاهنا يف ازباذ بعض ادلواقف.

وديكن أن نستفيد لتعيُت ىذا ادلعٌت )الثورة على النفس( من داللة األفعال اليت ساقها )صنت ـ ترفعت ـ 
بليةعندما نعلقها سباسكت( على معٌت التجديد واحلدوث، وقد تصبح ماضوية ىذه األفعال آنية ومستق

 بزمن القول ابلنسبة لذات الشاعر أو نفسيتو اآلن .
ويبدو للقارئ أن إفادة األفعال ادلاضوية، قد توظف لتشكيل مربر للبحًتي أو إثبات لذاتو ادلًتفعة 
أصال، فالبحًتي الذي مدح األمراء الذين أعطوه من خَتاهتم وما خبلوا عليو، إال من أجل أن يصون 

فع هبا عمن دون اخللفاء أو الوزراء،أو عمن يراىم دونو من العامة، لذا فال ينبغي أن نفهم من نفسو ويًت 
قولو )وترفعت عن جدا كل جبس( ذما دلن مدحهم وأعطوه، بل ردبا مدح ذلم، وىذا تناقض ولكنو 

ن قد زلمود، ألنو يدفع اللؤم عنو، ويؤول ذلك على أنو ثبات للشاعر وقناعتو دببدئية أو حياة كا
 عاشها.
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ويؤيد ىذا الفهم دلطلع القصيدة تقمصو لإليوان، وجعلو مثاال لو،أو معادال، حىت يستطيع أن يوثق 
مرور الزمن، وقد قابلو من رغم على الالعالقة بُت الذات وموضوعها، اإليوان الذي يدل على الثبات 

العربية من معٌت التحول، وسرعة التبدل ابألطالل مستفيدا مما يف داللة الكلمة )األطالل( يف ذاكرتنا 
واالنداثر فما دامت األطالل يف أرض خالية وملساء فهذا يعٍت أهنا بال حدود، وال متناىية، فهي 
ستعفو سريعا، وليس كذلك اإليوان الذي ىو اثبت، على جبل أو بُت جبلُت، كون اجلبل مثاال للثبات 

 والوتدية.
يصَت رمزا دلعٌت الًتفع أو العلو، الذي يريد أن يكون عليهما الشاعر كما أن اإليوان بعلوه وشاىقيتو 

 البحًتي، وليس كذلك األطالل اليت ىي ممتدة وأفقيو:
 

 اإليوان    األطالل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آاثر عفوية                                   مبٌت قصد بناؤه         
 زلدود                                                     ليست زلدودة
 عمودي                                                    أفقية منبسطة

 على جبل أو بُت جبلُت                                    يف خالء
أن ازباذ البحًتي اإليوان ذريعة لقصيدتو، ىو قصد فعال يتوجو بو الوعي حنو موضوعو، زلاوال ويبدو 

، فحضور اإليوان يف القصيدة، (1)فهمو أو إفهامو عن طريق التأمل االنعكاسي،وتغييب الذات الفاعلة
يا، كان حاضرا يف وعي البحًتي حضورا قصداي، وليس من الضروري أن يكون موجودا وجودا واقع

أثناء إنتاج الشاعر ىذا النص اعتمادا منو على ذىنو، وىو الذي قد عاش يف قصور مثلو، وردبا أفضل 
منو، وقد كان ىو الشاعرالذي يقف لو احلضور، ويستمع ممدوحوه  شعره، ويتعاطون اخلمر معو، فيكون 

ابأللوان اخلضراء ىو اجلرماز وىو أنوشروان ، الذي يزجي الصفوف ربت الدمقس بلباس فاخر مزركش 
والصفراء، الئقة بشاعر مثلو يف حضرة اخللفاء، الذين خدمهم من الروم والفرس، فادلشاىد اليت سردىا 

 ما ىي إال وصف دلا حيملو البحًتي من صورة ذىنية عن احلياة ادلميزة اليت كان د عاشها.

                                                 

 .32م/ص 1/1992اخلربة اجلمالية / سعيد توفيق، ادلؤسسة اجلامعية بَتوت، ط (1)
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، وعزوفو عن كل ذلك غَت أن ذلك سينتهي وسيصَت حلما أو طيفا فجأة بثورة الشاعر على نفسو
 عندما قال:

 ِجْبسِ  ُصْنُت نـَْفِسي َعّما يَُدّنس نفسي َوتـََرّفعُت عن َجدا كلِ 
ونبو ابن عمو ـ ىنا ىو مثَت إجيايب ابلنسبة لذات الشاعر اآلن وإجيايب أيضا ابلنسبة لذاتو اليت كانت ، 

 إذ قال:
 من جانَبيِو، وأُْنسِ  َوَلَقْد رَاَبٍت نـُبُـوُّ ابِن َعّمي،          بَعد لُتٍ 

ورابٍت األمر يريبٍت إذا أدخل علي شرا أو خوفا، ورابٍت دبعٌت شككٍت ، قال ابن بري: والصحيح يف   
 كما قال اآلخر:  ،ىذا أن رابٍت دبعٌت شككٍت، وأوجب عندي ريبة

 (1)قد رابٍت من دلوي اضطراهبا 
فنبو ابن عمو أدخل عليو أو أاثر لديو شكا، أو مراجعة جلدوى أو فائدة ما يفعلو ، ولكن ادلثَت  

 السليب يف ىذه القصيدة ىو الشعور ابألبوة، وذكر ابنو عندما قال :
 ْوِث على الَعسَكَريِن ُشْربََة َخلسِ ــــــــــــَقد َسَقاين، َومْل ُيَصّرِْد أبو الغَ 

 َوأَ اللّْيَل، أْو رُلَاجُة ََشسِ ــــــــــــــــأض ا ىَي جَنْمٌ ــــــــــــَداٍم تظنهَ ــــــــــــــــــــــــمْن مُ 
َتحَ ــــــــــــــــــَواْرتياح  ا، إذا أَجّدْت ُسُروراً،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوتـَرَاى

ُ
 ّسيتاً للّشاِرِب ادل

 ٌة إىل كّل نـَْفسِ ـــــــــــــــــــفـَْهَي زَلُبوبَ  قلٍب،أُْفرَِغْت يف الّزجاِج من كّل 
، والبَـَلْهَبُذ أُْنِسيــــــــــــــــــــــَز ُمعَ   َرى أبـَْرِويـــــــــــــــــــــــــــــــــــَوتـََومّهَْت أْن كس  اطيَّ

 
إىل أصلو أي ىو من نقلو فإذا كان نبو ابن عمو ىو الذي ضبلو على الثورة وتغيَت مسار حياتو، وعودتو 

من البحًتي كشاعر حيًتف الشعر متسوال بو، فإن ابنو أو دافع األبوة عنده ىو الذي جعل منو كذلك، 
أي ىو الذي ضبلو على حياة التسول يف قصور اخللفاء تلك احلياة اليت يرجو أن يلتمس ابنو منها شيء 

ا ابنو، من حيث أن كليهما متجدد يف طلبو من النفع، فحياتو السابقة ىي ادلدام اليت سقاىا إايى
واحلياة(، ومسرور ومراتح هبا، ومرموقة عند بعض الناس، وقد جعلتو ىذه احلياة يتوىم أو يرى  )اخلمر،

 األشياء على غَت حقيقتها.

                                                 

 .443/ مادة ريب /ص 1م/مج 3/1994لسان العرب/ ابن منظور ، دار صادر بَتوت، ط (1)
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ويعُت ىذا الفهم ماضوية الفعل )قد سقاين( إذ ال نتصور أن البحًتي قد هتتك إىل درجة أنو تعاطى 
 ابنو، الذي قد ال يكون حاضرا أثناء إنتاج القصيدة .اخلمر مع 

ويعينو أيضا قولو )وتومهت ( أبن عطف الفعل ابلواو إذ لو كان ىذا التوىم بسبب اخلمر لقال فتومهت. 
 ويعينو أيضا ورود أداة التشبيو )كأن( كثَتا بعد ىذا التوىم.

آخر يف النص مغاير ومتناقض مع  ىذه الذات الثائرة على نفسها كما يبدو تنزاح وتنشطر خبطاب
الذات األوىل ،وىذا التناقض داخل الذات بُت النفس الواعية، والنفس اليت يتم سبثلها جزئيا يف اخلطاب 
ىو الذي يشكل مصدر التغَت ادلمكن، فيخلق لنا ىذا االنشطار شعورا والشعورا يف النص، يتجلى 

ل اإليوان، عندما وصفو أبنو )يتظٌت من الكآبة ـ ذلك من خالل مراقبة البحًتي لذاتو ولكن من خال
 ا لسرورـ والتعزي( كست حظو الليايل ـ يبدي ذبلدمزعجا ابلفراق ـ ع

ولو وضعنا البحًتي يف مقابل اإليوان، لوجدان أن بينهما اشًتاكا يف احلياتُت، احلياة األوىل للبحًتي، 
وان وىي اليت عمر فيها أبىلو، حياة البحًتي وىي اليت احًتف فيها قول الشعر، واحلياة األوىل لإلي

الثانية ، وىي اليت اثر فيها على نفسو، وما يًتتب على وذلك من العزلة والوحدة، وحياة اإليوان الثانية 
وىي اليت ابت فيها خاليا، لتأيت بعد ذلك مرحلة االلتقاء بُت االثنُت، اإليوان ادللون ابللون األبيض، 

ل لباسو الذي كان مزركشا ابأللوان ليكون ىو اآلخر بلون البياض، ادلناسب والبحًتي الذي استبد
لروحو ادلًتفعة أو الزاىدة، وىي اآلن تتسلى بقول الشعر، وتبكي يف الوقت ذاتو على ما فات حزان، 

 لكوهنا أجربت على حياة ردبا مل تكن تريدىا يف دار لن يعمر فيها طويال !
 خالصة القراءة:
البحًتي يف قصيدتو أن جيعل القصد ـ وىو حديثو عن الذات ، وفعلو الشعري  وىو قولو ىكذا استطاع 

للقصيدة، أن يتزامنا يف إدراكنا إابن القراءة؛ وأخَتا فإذا كانت النصوص األدبية تعٍت أكثر مما تقول،فردبا 
ة النص وحبثنا عن تظل ىذه القراءة ضراب من االحتمال، الذي ال ديكن أن نتجاوزه من خالل تتبعنا للغ

معناه، وتظل ىذه القصيدة من قوالت الذات اليت تكشف عند أتويلها ردبا عن وجوه قد تضطر 
 القاريء إىل الًتاجع عما يثبتو ذلا من معٌت.

 إعداد: دمحم عبدهللا ضبية بن حسُت.
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 :(1)ملحق بنص القصيدة
 ِجْبسِ  َوتـَرَفّعُت عن َجدا كلِ   ُصْنُت نـَْفِسي َعّما يَُدّنس نفسي،
 ـُر التماساً منُو لَتعِسي، َوُنكسي  َوسَباَسْكُت َحُُت َزعَزعٍت الّدْىـ

 بـَُلٌغ مْن ُصبابَِة الَعيِش عنِدي،         طَّفَفْتها األاّيُم َتطفيَف خَبْسِ 
 ُشْربُُو، َوَوارِِد طِبْسِ  لٌ َعلَ   َوبَعيٌد َما َبَُت َوارِِد رِْفٍو،

 زَلُْمو            اًل َىَواُه مَع األَخّس األَخسِ وََكأّن الّزَماَن أْصَبَح 
 بَعَد بَيعي الّشآَم بَيعَة وَْكسِ   ْْبٍ،  غُ َواشًتَائي العرَاَق ِخطَّة 

 ىذي الَبلَوى، فُتنكَر َمّسيعند  ال تـَُرْزين ُمزَاوالً الْختَبارِي،  
 َُشْسِ اِت، يئآبياٍت، على الّدن   َوَقددياً َعهْدَتٍت ذا َىَناٍت،

 بَعد لٍُت من جانَبيِو، وأُْنسِ   َوَلَقْد رَاَبٍت نـُبُـوُّ ابِن َعّمي،      
 أْن أَُرى غََت ُمْصبٍح َحيُث أُمِسي حْرابً وإذا ما ُجفيُت كنُت 

دائِن ُعْنِسيأَتَسّلى َعِن احلُظُوِظ، َوآَسى  َحَضَرْت َرحلَي اذلُُموُم فـََوّجْهـ
َ
 َلَمَحلٍّ   ـُت إىل أبَيِض ادل

 َوَلَقْد ُتذِكُر اخلُطوُب َوتُنِسي ّكْرتَنيهُم اخلُطُوُب التّـَوايل،ذ من آِل ساساَن، َدْرسِ 
 سُر الُعيوَن َوخُيِسيُمشِرٍف حيَ  َوُىُم خافُضوَن يف ظّل َعاٍل،

 ـِق إىل َداَريَتْ ِخالٍط َوَمْكسِ   ُمْغَلٌق اَببُُو َعلى َجَبِل الَقْبـ
 يف ِقَفاٍر مَن الَبسابِس، ُمْلسِ   ىِحَلٌل مل تُكْن كأْطالِل ُسعدَ 
َحااَبُة مٍّت،

ُ
 نٍس َوعبسِ مل ُتطقها َمسعاُة عُ    َوَمَساٍع، َلْوال ادل

 َن أنَضاَء لُْبسِ عدوْ ِة، حىّت     نـََقَل الّدىُر َعْهَدُىّن َعِن اجِلدّ 
 ـِس وإْخاللِو، بَنّيُة َرْمسِ   فَكأّن اجِلْرَماَز مْن َعَدِم األُنْـ

 ْرسِ َجَعَلْت فيِو مأسَباً، بعد عِ    اُه َعلْمَت أن الّلَيايلَلْو تـَرَ 
 ال ُيَشاُب الَبياُن فيهم بَلْبسِ   َوْىَو يـُْنبيَك َعْن َعجاِئِب قـَْوٍم،

 كَيَة اْرتـَْعَت َبَُت ُروٍم َوفـُْرسِ     إذا ما رَأْيَت ُصوَرَة أْنطَاف
َنااَي َمَواثٌِل، وأنُوَشرْ 

َ
 ربَت الدَِّرْفسِ  واَن يـُْزجي الّصفوفَ  وادل

                                                 

وما  160م/ ص 1987، 1، دار الكتب العلمية، بَتوت ـ لبنان ط ديوان البحًتي،شرح :الدكتور: يوسف الشيخ دمحم (1)
 .بعدىا
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 ـَفَر خَيتاُل يف َصبيَغِة َوْرسِ   يف اخِضرَاٍر مَن اللّباِس على أْصـ
 يف ُخفوٍت منهْم وإغماِض َجْرسِ   َوِعرَاُك الّرَجاِل َبَُت يََدْيِو،

 َوُمليٍح، من الّسناِن، بتُـْرسِ    ٍح،  هوي بعامِل ُرمْ مْن ُمشيٍح يَ 
 ذَلُْم بَينَـُهْم إشارَُة ُخْرسِ  ءٍ      َتِصُف الَعُُت أنـُّهْم ِجدُّ أحَيا

 تَتَقرّاُىُم يَداَي بَلْمسِ    فيهُم اْرتِيايَب، َحىّت  يَغَتلي
 ِث على الَعسَكرَيِن ُشْربََة َخلسِ   َقد َسَقاين، َومْل ُيَصّرِْد أبو الَغوْ 

 أضَوأَ اللّْيَل، أْو رُلَاجُة ََشسِ      مْن ُمَداٍم تظنَها ىَي جَنْمٌ 
َتحَ    َوتـَرَاىا، إذا أَجّدْت ُسُروراً،

ُ
 ّسيتَواْرتياحاً للّشاِرِب ادل

 فـَْهَي زَلُبوبٌَة إىل كّل نـَْفسِ    ْت يف الّزجاِج من كّل قلٍب،أُْفرِغَ 
 ـَز ُمَعاطيَّ، والبَـَلْهَبُذ أُْنِسي   َوتـََومّهَْت أْن كسَرى أبـَْرِويـ

 َغيّـْرَن َظٍّت َوَحْدسي؟ أْم أَمانٍ   ُحُلٌم ُمطِبٌق على الّشّك َعيٍت،
 ـَعِة َجْوٌب يف جنِب أْرَعَن ِجلسِ   وََكأّن اإليَواَن مْن َعَجِب الّصْنـ       

 ـُدو لَعْيٍت ُمَصبٌِّح، أْو ممَُّسي              َتَظٌّت مَن الَكآبَِة أْن يـَْبـيَـ 
 ْرسِ ْرَىقاً بَتطليِق عِ َعّز أْو مَ   ُمْزَعجاً ابلَفراِق عن أُْنِس إْلفٍ 

 ـُمشًَتِي فيِو، َوىو كوْكُب حَنسِ     عَكَسْت َحظَُّو اللّيايل َوابَت الـ
 َكلكٌل من َكالكِل الّدىِر ُمْرِسي                  فـَْهَو يـُْبدي ذَبَّلداً، َوَعَلْيوِ 

 ـباِج َواسُتّل من ُستوِر الدَِّمْقسِ               ّز مْن ُبُسِط الّديـبَـ  مْل يَِعْبُو أن
ـِصُر منها  رُفعْت يف ُرؤوِس َرْضَوى َوُقْدِسالبَساٌت من البَـَياِض َفَما تـُْبـ   فاٌت،رُ ْشَمِخرٌّ تـَْعُلو لَُو شُ مُ 

 إالّ َغالئَل بـُْرسِ 
 َسَكنوُه أْم ُصنُع جنٍّ إلْنسِ               لَيَس يُدَرى: أُصْنُع إْنٍس جلنٍّ 

ُلوِك بِنْكسِ        َغََت أيّن أرَاُه َيْشَهُد أْن مَلْ          
ُ
 َيُك اَبنيِو يف ادل

رَاتَب والَقْو           
َ
 َم، إذا ما بـََلغُت آخَر حّسي َفَكأيّن أَرى ادل

 من وُقوٍف َخلَف الّزِحاِم َوُخْنسِ    وََكأّن الُوُفوَد ضاحَُت َحسَرى،
َقا
َ
 بَُت ُحوٍّ َوُلعسِ  يرجحن ِصَِت،  وَكأّن الِقَياَن، َوْسَط ادل

 ـِس، َوَوْشَك الفرَاِق أّوُل أْمسِ    الّلَقاَء أّوُل ِمْن أْمـ وََكأنّ 
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 طامٌع يف حُلوقهْم ُصبَح طبسِ  وََكأّن الذي يُرِيُد اتـَّباعاً 
 للتّـَعّزي راَِبُعُهْم، َوالّتأّسي َعَمَرْت للّسُروِر َدْىراً، فَصاَرتْ 

 ، ُحْبسِ ُموقـََفاٍت َعلى الصََّبابَةِ  ينَـَها بُدُموٍع،فـََلَها أْن أُعِ 
 ابقًتَاٍب منها، وال اجلنُس جنِسي ذاَك عندي َولَيسِت الّداُر دارِي،

 َكائِها خََت َغْرسِ ذ َغَرُسوا مْن  َغََت نـُْعَمى ألْىِلَها عْنَد أْىِلي،   
 بُكماٍة، ربَت الّسنَـّوِر، ضُبسِ  ، َوَشّدوا قـَُواهُ أيُّدو ُمْلَكَنا

 بَطعٍن على الّنحوِر، َوَدْعسِ  طٍ  وأَعانُوا َعلى كَتاِئِب أْرايَ 
 ـراِف طُرّاً مْن كّل ِسْنٍخ َوإسّ   وأرَاين، مْن بَعُد، أْكَلُف ابألْشـ
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