
  دراسة تحليلية أسلوبية المرأة في شعر عبد العال القدرة

 **  محمد إسماعيل حسونة .د            

 الملخص
تتغيا هذه المقاربة التعرف إلى صورة المرأة في شعر عبد العال القدرة ، ولعـل الـذي                 

دفعني إلى مثل هذه الدراسة الحضور الكثيف للمرأة في معظم دواوينه الشعرية المنـشورة ، وأن                

 وقد تمحورت هذه الدراسة التي اتخـذت مـن المـنهج            ،ه الدواوين لم تفلحها أي دراسة سابقة      هذ

  :  في محورين اثنين هما –التحليلي األسلوبي سبيال 

  .المرأة في الموروث الديني والشعر القديم  .1

 .صورة المرأة في شعر عبد العال القدرة  .2

 وقائمـة بـأهم     ، توصلت إليها الدراسـة    وقد اتبع الباحث هذين المحورين بأهم النتائج التي       

  .اإلحاالت 

  
ABSTRACT 

"Woman in Abed Elal Qedra's poetry Stylistic and Analytic Study" 
This study amis at Portraying the image of woman in Abdel Glal 

Qedra's Poety , what motivated me to conduct this study it the immense 
presence of woman in hir published collection of poetry . No study had been 
done concerning his poetry befor this study focuses on two main dimension 
using the stylistic and analytic methodology :  
1- woman in religious culture and ancient poetry. 
2- Imag of woman in Abdel ElAl qedra's poery  
The researcher conceder very important results . 

  

  

  

  

  

                                                           
  . فلسطين– غزة – جامعة األقصى – كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية –قسم اللغة العربية  *
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  :المقدمة
 سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومـن        ،الحمد هللا والصالة والسالم على أشرف خلق اهللا       

  ،،،سار على دربه إلى يوم الدين وبعد 

 ألكثر من سبب    – في اعتقادي    -المرأة عالم حافل باألسرار واإلشارات؛ ولعل ذلك يعود       

  :يقف في مقدمتها هذان السببان

  .المرأة قيمة إنسانية شاملة .1

 .لمرأة ذات ال موضوع؛ أي ليست موضوعاً للجنس أو الزواج أو اإلنجابا .2

، موضوعاً للدراسـة " العال القدرة صورة المرأة في شعر عبد " ولعل اختيار الباحث لـ     

  .عامة وخاصة: يرجع إلى أسباب متنوعة 

  :وأما األسباب العامة فقد تمثلت فيما يلي

  . وعواطفنا اتصال المرأة اتصاالً مباشراً بكياننا -

 .تأثيرها في كل مراحل تاريخنا اإلنساني  -

ازدواجية تأثيرها ؛ فقد تكون مصدراً للسعادة والراحة ، وقد تكـون مـصدراً لقلـق الـذات                   -

 .اإلنسانية ومعاناتها 

  :وأما األسباب الخاصة ؛ أي المتعلقة بدواوين شاعرنا موضوع الدراسة، فقد تجلت فيما يلي

لجزء من إنتاجه الشعري ، الذي لم تفلحه أي دراسة          " نقدية أدبية   " اديمية  إقامة أول دراسة أك    -

  :سابقة ، وهذا الجزء تمثله ثالثة دواوين هي 

 .م 2001 ، ن ، اتحاد الكتاب الفلسطينيي1، ط" فلسطينية " ديوان  -

 . م 2002 ، اتحاد الكتاب الفلسطينيين ، 1، ط" شفتان " ديوان  -

 .م 2003 ، اتحاد الكتاب الفلسطينيين ، 1 ، ط"جنتان عن يمين " ديوان  -

حضور المرأة الكثيف المائز في الدواوين الثالثة السابقة ، وقد تجلى هذا الحضور في التردد                -

  . وغزارة الصور التي رسمها من ناحية أخرى ،الالفت للدوال المتعلقة بالمرأة من ناحية

 .الكشف عن طريقته الفنية في تشييدهاالرغبة في االطالع على صور المرأة عند شاعرنا، و -

  : ستحاول الدراسة اإلجابة عنها ، وهي ،وقد وضع الباحث مجموعة من التساؤالت

  ما أهم تجليات العالقة بين الرجل والمرأة في شعر شاعرنا ؟ .1

 هل المرأة غامضة كالشعر ؟ .2
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 لقي والقارئ؟ واضحة في ذهن المت،هل استطاع شاعرنا أن يصمم صوراً دقيقة رامزة للمرأة .3

هل الصور التي صممها شاعرنا للمرأة تدور في شرنقة الصور المألوفة التي زخر بها األدب                .4

 العربي ؟

 الباحـث  – ولإلجابة عن تـساؤالتها اختـار   – العامة والخاصة –واستجابة لدوافع الدراسة   

عتبار محاولة استقصاء   يأخذ في اال  " المنهج التحليلي األسلوبي سبيالً للمقاربة؛ وذلك ألن التحليل         

"     الجوانب التي يمكن أن تؤثر في فن القصيدة على مستوى الصياغة الجمالية والمحتـوى معـاً                 

  ).أ  : 1984التطاوي ؛ ( 

هذا باإلضافة إلى أن األسلوبية تمكننا من البحث عما اسـتقر وراء الـنص الـشعري دون                 

اق ، ألن الكلمة على حد تعبير الناقـد العربـي           االحتكام إلى معاجم اللغة ، بل االحتكام إلى السي        

وألن ). 48 : 1992الجرجـاني ،    " ( تستمد معناها من الـسياق      " الشهير عبد القاهر الجرجاني     

  .)255 : 1962ويلك ، وارين ، ( معنى الشعر يعتمد على السياق 

 "رار والحكـم    فالكلمة مستودع األس  "  إهماالً للكلمة    - بأي حال من األحوال      -فال يعني ذلك  

في تركيبها الشعري تشكل البوتقة التي تحيل في داخلها كل          " ، وهي )193 : 1972ابن عربي ،    (

  ).50 ، 49 : 1989قاسم ، " ( عناصر األداء الشعري

  :محورا البحث

  .المرأة في الموروث الديني والشعري:  المحور األول -1
و شعرياً أو غير ذلك مـن أنـواع    سواء أكان نصاً مقدساً أ ،لم تغب المرأة عن أي نص     

 يعود إلـى مـا      ،النصوص المختلفة، ولعل هذا الحضور الكثيف في مختلف أنواع هذه النصوص          

  .وقر في الوعي اإلنساني من تأثيرها في كل مراحل التاريخ اإلنساني

 وفي أكثر من موقف حياتي      ،أكثر من صورة  قد ظهرت في النص القرآني المقدس في        فل

 صورة اإلغراء والمراودة، وهذه الصورة اكتسبتها عبـر         ،ل من أشهر هذه التجليات    أو ديني، ولع  

 وما تمخض عن هذا االرتباط من آثار لحظية تجلت في قصة الهبوط             ،ارتباطها التاريخي بالتفاحة  

فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطـوا          : " المعروفة في اإلسالم، قال تعالى    

  ).36: البقرة، آية" (بعض عدو ولكم في األرض مستقر ومتاع إلى حين بعضكم ل

وراودته : "وآثاٍر أخرى بعدية تجلت في رواية المراودة الشهيرة في اإلسالم ، قال تعالى            

  ).23: يوسف ، آية " (التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت األبواب وقالت هيت لك 
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 التي   من التنويه أوالً إلى أن المشاهد الجذابة       وأما على صعيد الموروث الشعري، فال بد      

 كثيرة، لكن أكثرها جاذبية وإثارة هو مشهد المرأة، فالمرأة إذن هـي     تفجر ينابيع وخزانات الشعر   

 وأرباب الفكر منذ عهود اآلداب القديمة وحتى يومنا هذا، وهذا المصدر اإللهامي             ،ملهمة الشعراء 

وهـذه  ) 24: 1999،  عواضـة (عري قد تجسد في عالقة فنية       الذي نهضت به على المستوى الش     

 ، ال يمكن لها أن تنفك عـن فلـسفة المجتمـع           ،العالقة الفنية في بعض أوكل تجلياتها في الشعر       

وطبيعة الذات الشاعرة المتأرجحة وظروف الحياة المختلفة، فهذه العوامل لعبت دوراً ملحوظاً في             

 بـين   - في نظـر الباحـث     -أة، وقد توزع هذا الموقف    تفاوت واختالف موقف الشعراء من المر     

  :موقفين

  :دارين اثنين همام الذي دار في  ، موقف العالقة-1
  ).13 ؛ 1958امروء القيس، : ( ومن ذلك قول الشاعر : المدار البيولوجي؛ أي الجسدي–أ 

  وبيضِة ِخْدٍر ال يرام خباؤها 

  ٍو بها غير معجِل تمتَّعت من له                                 

  .)79: ابن برد ، د ت : (ومن ذلك قول الشاعر

  إن دائي الظمأ وإن دوائي

   شربةُ من رضاب ثغر برود                  

  .)302 : 1968العقاد ؛ : (ومن ذلك أيضاً قول الشاعر
  وألتم فاهاً كي تزول حرارتي 

  فِيشتد ما ألفى من الهيمان             

  )14 : 1966: بثينة : (ومن ذلك قول الشاعر ):الروحي(  المدار المعنوي -ب
  ألم تعلمي يا عذبة الريق أنني

   أطلُّ إذا لم ألفَ وجهك صاديا                 

  )73 ، 2ج : 1957زيدان ؛ جرجي ، : (ومن ذلك قول الشاعر

  إذا التقينا منَعنْا القوم أعيننا 

  والنالئم نوماً حين نفترق                       

بالذنب لست أعرفه أقر   

  كيما أقول كما قالت فتفقُ                  
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 ،ومن الملحوظ لنا من خالل تأمل هذين المدارين أنهما يكشفان عن عالقة الرجل بالمرأة             

 وعلى مفاتن الروح وجمالها ؛ أي أنهما        ،وهذه العالقة قد انبتت استناداً إلى مفاتن الجسد ومحاسنه        

  . للمرأة تحمل في طياتها دالالت وإشارات خصبة لم يرتقيا إلى تكوين صورة

  : الذي تجلى في مدارين اثنين هما ، مدار األسطور والرمز.2

 والمقدمـة الطلليـة بـصفة       ،لقد لمعت المرأة في الشعر الجاهلي بصفة عامة        : المدار الغيبي  .أ

وغيابهـا  خاصة، وارتبطت في هذا الشعر بنوع من الطقوس الدينية الغامضة، وكان حـضورها              

ارتبطت المرأة عند الجاهليين القدماء بنوع من العبادة الغامـضة          " يؤشران إلى البقاء والخراب،     

التي ترمز إلى الخصوبة والنماء، وقد ظلت هذه القداسة حتى قبيل اإلسالم، والـشعر الجـاهلي                

 ،قفارهـا مليء بالصور الكثيرة؛ التي تتحدث عن رحيل المرأة الذي يؤدي إلى خراب الـديار وإ              

وربطوا بينها وبين الشمس، والشمس كانت معبودة ، وكان رحيلها يؤدي إلى إقفار الديار ، إذ هي          

  .)71-70 : 1996الشوري ؛ " (  ألنها الحقة بحياة الزراعة ،رمز من الخصب عند اإلنسانية

  ):12 ،  1974:  األعشى : ( ومن ذلك قول األعشى

  إذا أسندت ميتاً إلى نحرها 

  لم ينقل إلى قابرعاشَ و

ولم يقف األمر بالشعر الجاهلي عند حدود التجريد بل امتد إلى التجسيد ، فقـد خلعـوا                 

  ).72 : 1996الشوري ، ( عليها أوصافاً ارتقت بها إلى مستوى التماثيل التي عبدها العرب

  ).33 : 1977الذبياني ، : ( يقول النابغة الذبياني

   بأجر يشاد وقـــرقبنيت     أو دمية من مرمِر مرفوعة 

التي غرسها الشعراء الجاهليون في المرأة قد أنشبت أظفارها فـي           " يحي ويميت "وداللة  

  ) .369 : 1992ابن أبي ربيعة ، : ( شعر عمر بن أبي ربيعة ، حيث يقول 

  لرؤيتها تهتاج عيني وتضـرب    إذا خلجت عييني أقول لعلها 

  جلي الخدور فيذهبليذهب عن ر    إذا خدرت رجلي أبوح بسرها 

  :  حيث يقول- مع اختالف المنطلق العقائدي–ومثل هذا القول نجده في شعر نزار قباني

  )12 ، 1970قباني ، ( 

   تتأمل فنجاني المقلــوب      جلست والخوف بعينيها    

   فالحب عليك هو المكتوب    قالت يا ولدي ال تحزن       
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فالحـديث  طيع أن نفرق بين المحبوبة والـوطن،        ستففي هذا المدار ال ن     : المدار السياسي  -ب

 حتى نرى   ، نحو المرأة، ولكن ما أن نتعمق الداللة ونصل بين مكونات الصياغة           – ظاهرياً –يتجه

 ويـصبح   ،في واحد " الحب والوطن   " يتوحد الطرفان "هي الوطن   " المرأة"حب الوطن والمحبوبة    

        التوحد يتخذ سمة الحديث المباشر إلى امرأة        الحديث عن المحبوبة هو الحديث عن الوطن، بل إن 

  ).167 : 1985عيد، " (حين يخاطب الشاعر وطنه

ومن أمثلة هذا الشعر الذي توحد فيه الطرفان الحب والوطن في واحد ، قـول الـشاعر     

  ).64 : 1987درويش ، الديوان ، : (محمود درويش

  لم يعطني حبي لك! وطني 

  غير أخشاب صليبي

  ! ، ما أجملكوطني ، يا وطني

  !حبيبي ... خذ عيوني ، خذ فؤادي ، خذ 

  )53 : 1986هي أغنية ، : درويش ؛ ديوان: (وقوله

  .أحب ، أحب ، احبك ، لكنني ال أريد الرحيل على موجك

  .دعيني ، اتركيني ، كما يترك البحر أصدافه

  .على شاطئ العزلة األزلي

  . أستطيع الرجوع إلىأنا العاشق السيئ الحظ ال أستطيع الذهاب إليك وال

 واالنتقـال   ، والناظر في هذين المدارين يرى تجاوزاً للبعد البيولوجي والمعنوي للمرأة         

غيبي في صورة اإلله، واآلخر رمـزي فـي         : بها إلى مجال الصور التي اتخذت شكلين إحداهما       

  .صورة الوطن الذي  يتشبث به الشاعر

  :المحور الثاني
  :عال القدرة صورة المرأة في شعر عبد ال

  :تعددت صورة المرأة في شعر عبد العال القدرة فكانت على النحو التالي 

 :2001عبد العال، فلسطينية،    :(ينسرب شاعرنا إلى المرأة من خالل قوله       : المرأة القصيدة  -1

16(.  

  يا ملهم الشعراء شعراً سائراً سير األزاهير

  ها قد سئمت كتابة الشعر المغلِف بالدياجير
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  د شعراً حالماً ما قاله من قبُل شاعروأري

فيوجهها صـوب   " يا ملهم الشعراء    " يستهل الشاعر هذه الدفقة التعبيرية بصيغة ندائية        

 قد ضجر كتابـة الـشعر المغلـف         – على حد تعبيره   -ملهم الشعر؛ كي يلهمه شعراً رقيقاً ؛ ألنه       

 ، وشاعرنا من خالل إرادته شـعراً       بالدياجر، ويريد شعراً حالماً لم يرد على لسان شاعر من قَْبلُ          

حالماً يومئ إلى صورة المرأة الماثلة في الخصب والنماء ، ألن الحلم تتكسر فيه المعـايير ، وال                  

  .يعني التكسير هنا الموت والفناء ، وإنما يعني تناسالً لحاالت غير معيارية 

: ولذي يريده، فيق  ا الشعر الحالم ال   ويواصل الشاعر كشف أدق تفاصيل وأخفى خاليا هذ       

  ) 17 –16 : 2001القدرة ؛ فلسطينية ، (

  شعراً يذوب على شفاه الناي والوتر المسافر

  وتضيع في عليائه األكوان من وهج البصائر

  ويدوخُ منه الخمر والسحر يولي الرأس صاغر

  وينام فيه البحر واألزهار والبرقُ المكابر

  ساحر: وإذا يمر على الجبال تميل علياؤها وتقول 

يـذوب،  : " هذه الدفقة الشعرية تحتوي عدداً من الدوال التي تشير إلى المـرأة وهـي               

وهي دواُل تكشف ممارسة عشق ال صناعة       " تضيع، يدوخ، يولي، ينام، تميل، شفاه، سفاه، وهج         

ر شعر، وهذه الممارسة العشقية التي تفضحها الدوال في هذه الدفقة الشعرية ، يْسِبغُ عليها الـشاع               

  : قرآني ثوباً من القداسة من خالل االنفتاح على أكثر من نٍص

الحشر، " (لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية اهللا             : " قال تعالي    .1

  ).59: آية 

  ).73: المزمل، آية " (يوم ترجف األرض والجبال :" قال تعالى  .2

  ).73: يونس، آية "( ر مبين قال الكافرون إن هذا لساح: " قال تعالى  .3

إلى الظهور من خالل تنقيبه عن بحر لشعره الحالم وقافيه ؛ أي            " وتعود المرأة القصيدة    

: عن إيقاع لما يصل إليه أحد ، وضاع من كل الشعراء ، فعلى صعيد بحثه عن البحـر ، يقـول                    

   ) 3 : 2000القدرة ، فلسطينية ، (

  حرأبحث عن ب... أبحث عن بحر من شعر 

  ال لم يعرفه فتى غيري في طول الدهر

  فيضني الفجر... بحِر أمأله بقصيدي 
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  يا فجر العمر... بحٍر أغزوه بنشيدي 

  أبحث عن بحر... أبحث عن بحر من شعر 

 قد أجمعوا على أن المفـردة تـستمد داللتهـا           – القدامي منهم والمحدثون   –إذا كان النقاد  

في هذه األسطر الشعرية لم يخرج عن هذا        " البحر  " إن دال   اآلنية أو النائمة من خالل السياق ، ف       

اإلجماع ؛ مما يدعونا إلى الشك في سجل حالته المدنية ؛ أي في كونه بحراً من البحور الشعرية                  

في هـذه األسـطر     " البحر  "  أو في كونه بحراً من بحور الكون الذي نعيش فيه ؛ ألن              ،المعروفة

 فيملؤه تـارة بقـصيده ؛       – الخاص بشاعرنا فقط     – أو الوعاء    الشعرية قد اتخذ مواصفات الكأس    

فينهك الفجر ، ويغزوه أخرى بنشيده ؛ فيحيي عظام الفجر ، ولعـلَّ اختيـار الـشاعر لـصورة                   

 بعمليتي المأل والغزو، مما     – ذاته   –يعزز قيام الشاعر    " أغزو ، أمالً    " المضارع المبدؤة بالهمزة    

صويرية لهاتين العمليتين ، وينضاف إلى ذلـك أن التنـوين الـذي             يجعل القصيد والنشيد ترانيم ت    

قد منحه تأبياً وتعالياً على مستوى الصياغة اللغوية ، ووفر له اعـتالء             " البحر  " اعتلى دبر دال    

  . مما يشف عن حالة وطٍء حقيقية واضحة – على المستوى الداللي– بشكل متساٍو–وهبوطاً

 صـلته   – تماماً –على المستوى الصرفي قد قطع    " بحر" ل  ولعل التنكير الذي أصاب دا    

 وانزاح بداللته إلى الـوطء، وهـي حالـة          – أو ميزان شعري   – مسطح مائي  –بالمعنى المعجمي 

أنجزت على إيقاع موسيقى تصويري استند إلى الجناس ، الذي إن تعرض ألي إعالل صـرفي                 

روياً ، وهو صوت تكراري ،      " لراء  ا" انكشفت الصورة بجالء، واستند أيضاً إلى اختيار صوت         

 ففي التركيب األول ظهر – أبحث عن بحر–وكذلك إلى تكرار التراكيب، أبحث عن بحر من شعر        

  .الشعر وفي الثاني اختفى ؛ األمر الذي حصر داللته فيما أشار إليه السياق 

فلـسطينية ،   القدرة ،   : (وأما على صعيد بحثه عن قافية لهذا الشعر الحالم ، فنراه يقول           

2001 : 34. (  

  أبحث عن قافية حيرى ملئت بالسحر

  كرحيق الخمر... ضاعت من كل الشعراء 

  كعبير العطر... كالزئبق ال تمسك أبداً 

  كرفيف السحر... كالبشري النادرة النوع 

إذا تتبعته ؛   " قفوت أثره   : في معاجم لغة العرب معاٍن متعددة ، فيقال         " قفو  " ورد لمادة   

المعنى ال يوثقه السياق الشعري لهذه األسطر ، وإنما يرشح معنى آخر أو أكثر مـن تلـك                  وهذا  

إن القافية في اللغـة تـستخدم بمعـاٍن    : المعاني التي نبستها معاجم اللغة، ومن هذه المعاني، يقال       
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فـا  والقافية مرادفـة للقفـا، والق     "مختلفة يكاد يجمعها معنى مشترك هو أنها تشكل مؤخرة الشيء           

ابن منظور، مادة   " (ماء دافق، بمعنى مدفوق   : هي قافية بمعنى مقفوة، مثل    : مؤخرة العنق، وقالوا  

  ).قفو

حيرى، ملئت ، ضاعت، رحيق، الخمر، الزئبق،       :" والدوال التي ترشح هذه المعاني هي     

 وهي جميعها تـشكل إرهاصـات لممارسـة         ،"ال تمسك، عبير، العطر، البشري، رفيف، السحر      

عل الرفيف أمراً ممكناً ومن البشرى أمراً محققاً ، وتنفتح هذه األسطر الـشعرية علـى                عشقية تج 

  : بعض النصوص القرآنية مثل

  ).19: يوسف ، آية " (قال يا بشراي هذا غالم : " قال تعالى

 .)71: هود، آية " (وامرأته قائمة فضحكت فبشرناه بإسحق : "قال تعالى

 النص القرآني في األسطر الشعرية التـي يحـدد فيهـا            إن االنفتاح على  : ويمكن القول 

 وكذلك األبيات التي يبحث فيها عن قافية لهذا الشعر، يمثـل            ،مواصفات الشعر الحالم الذي يريده    

حالة أسلوبية تغرينا إلى النقر فيها ، ففي إطار االنفتاح األول يبذل الشاعر محاولة فاشلة يحـاول                 

رجة البيان والسحر في القرآن الكريم، لكـن حركـة الـدوال            عبرها الوصول بهذا الشعر إلى د     

السياقية قد انزاحت لتبين روعة وسحر هذه الممارسة العشقية التي يمارسها الشاعر مـع المـرأة                

  .عبر القصيدة

وأما االنفتاح الثاني فقد بلغ فيه الشاعر درجة التماهي مع سيدنا إبراهيم عليه الـسالم ،                

  ".التكاثر"ول من الزئبقية إلى البشرٍي ؛ أي خاصة في حالة التح

  : المرأة الحياة والخصب-2
  ).21: 2001القدرة، فلسطينية، (:تتخذ المرأة في شعر شاعرنا صورة اإلله، فنراه يقول

وال البحر بحر شمس إذا غبت ال الشمس  

وليس الربيع ربيعاً وال القطر قطر  

  وليس الشباب يعد وال العمر عمر

  ول فن جميل وال الشعر شعروال الق

وعود الحياة سراب يمر وإن  

  إذا غبت ال الشمس شمس وال البحر بحر
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إذا غبت ال الشمس شمس وال البحر بحـر،         " تبدأ هذه الصياغة الشعرية بأسلوب شرط       

 كان  وتنتهي به، مما يدل على المستويين الصياغي والداللي أن المرأة بداية األشياء ونهايتها، وإذا             

جواب الشرط قد تناسل وتكاثر متخذاً صيغة النفي ثماني مرات، وصيغة التأكيد مرة واحدة، فمثل               

هذا التفاوت العددي بين النفي واإلثبات يرجح كفة انتفاء الحياة عـن كـل المنفيـات فـي هـذه                 

 ليست صيغة مخالفة بل صـيغة     " إن الوعود سراب    "  اإلثبات   –الصياغة، ويجعل صيغة التوكيد   

  .موافقة لحالة النفي المسيطرة في هذه األبيات

  ).67 : 2001القدرة ، فلسطينية ، : ( ومن ذلك قوله

  لماذا يغيب الضياء إذا تغيبي ، لماذا يغيب الضياء؟

  لماذا نغيب الشموس إذا تغيبي ، لماذا يغيب الرجاء؟

  لماذا تضيع حقول بالدي عن العين حين يعز الضياء؟

فقة الشعرية صيغتا االستفهام والشرط ، والملحوظ لنا وقـوع اسـم            تسيطر على هذه الد   

 ،الشرط وفعله في السطر األول والثاني بين جوابين استفهاميين اتخذ األول منهما صيغة التكـرار        

دليـل  " إذا تغيبـي    " والثاني صيغة التشاكل، ومحاصرة الصيغة االستفهامية السم الشرط وفعله          

ب، وعالمة على ارتباط وجودي قوي بين المستفهم عنه وفعل الشرط           ضياع وقلق جراء هذا الغيا    

من هذه المحاصـرة ، وتقـوم صـيغة         " يعز  "، وفي البيت الثالث يتخلص فعل الشرط        "الغياب" 

االستفهام المتقدمة بالنهوض بجوابية الشرط ، وهذا التحلل من تلك المحاصرة يجعل من غيـاب               

 وأن  ، ال أبدياً ، والدليل على ذلك أن حالة الضياع تعاينها العـين            حقول البالد وضياعها أمراً أنياً    

  ).21 : 2002القدرة ، شفتان ، : ( ويقول   .الضياع ليس منعدماً بل عزيزاً 

  يا زمان السعد أشرقت بهاتيك الشفاه

  وأناه... ومألت الكون شعراً ونبيذاً 

  آآه: وضياء .. وغناء .. وسكوناً 

  ودونه مجد الحياة.. إنها سعد حياتي 

 وهي صيغة تكشف    ،"يا زمان السعد  "يستهل الشاعر هذه األسطر الشعرية بصيغة ندائية        

عن حالة احتضار لهذا الزمن، ولكنه يشرق ؛ أي تصيبه الحياة بهاتيك الشفاة، وهذا اإلشراق قـد                 

الكون، شعراً، نشيداً ، أناه،      "  فنهض بعملية مجاوزة استغرقت ستة دوال      ،"مأل  " تجمع في الفعل    

    ضياء ،وجميعها دوال تومئ إلى صخب وحياة، ولم يوقف هذه المجـاوزة إال داال             " سكوناً، غناء
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سـعد  " الصادرين عن الشاعر، وهما صرخة ضنك وألم وإشارة إلى والدة سـعد جديـد               " آه آه "

  .الشفاةوكل ذلك تحقق بإشراق هاتيك " مجد الحياة " ومجد جديد " حياتي

  .)23 : 2002القدرة ، شفتان ، : (ويقول

  دون أناه.. وبها ترسو حبيبات الندى 

  ويصير الشعر مقبوالً إذا تتلوه صداه

  ويصير الشعر مقبوالً إذا قبلت شذاه

  فأعيدي بعض شعري تبقي كل قواه

 المتقدم على الفعـل   " بها"تبدأ هذه الصياغة الشعرية في هذه األسطر بالجار والمجرور          

 وحبيبات الندى إشارة إلى     ،ترسو حبيبات؛ مما يدل على تفرد الشفاه برسو حبيبيات الندى         "وفاعله  

حالة من حاالت الماء، وهي حالة تشكل أساساً للحياة والوجود، وشرطية الماء للحياة قد انعكست               

ـ                " شرطعلى الصياغة، فنمت ثالثة أساليب شرطية متتابعة، تقدم األول والثاني منهـا جـوابي ال

 وهذان الفعالن قد تحققـت فيهمـا        ،"أعيدي؛ تبقي   " المكررين، وأما الشرط األخير فقد كان خفياً        

 وهذه المقابلة إحيائية ناتجـة عـن        ،" كل   –بعض"مقابلة عن طريق الحيزين اللذين تحركا فيهما        

  .الشفاة

   ).21 : 2002القدرة ، شفتان ، : ( ويقول في موضع آخر 

  نبل ساطعكم شفتاك ! اهللا 

  ينساب في الشعراء سحراً وانسجام

  دون تعثر... فيها يطول العمر 

  وفيها يصير الصعب سهالً وانتظام

ات  الذي تبدو عالماته علـى الـذ  ،تقوم الصياغة الشعرية في هذه األبيات على االنزياح     

: تها الموروثـة  التي استغنت عن دالل    ،"كم  " ، ويتجلى هذا االنزياح في      ! "اهللا: "الشاعرة في قوله  

" نبـُل سـاطع     " االستفهام أو التكثير، ونهضت بمعنى جديد هو التعجب ، وينزاح أيضاً التركيب             

 – وهذا العدول الذي حققه النبل الساطع ، لم يتأتَ عن طريق السياق            ،"القتل  " عن داللته التقليدية    

 الذي منحه تأبياً وتعالياً عن       أيضاً عن طريق مقوماته الذاتية الماثلة في تنوين الرفع         – بل –فحسب

 وأساس الحياة،    الذي يشي بالنور دليالً    ،"ساطع  "  وعن طريق الوصف     ،"القتل  " معناه الموروث   

 ،وهذا النبل الساطع الذي عقد شاعرنا مشابهة بينه وبين شفتي محبوبته قد انزاح كذلك في حركته               
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الحياة ؛ فتفجر السحر واالنسجام، وتعود       وهي حركة مالزمة للماء أصل       ،"ينساب  " فكان انسياباً   

  :عن طريق التقديم والتأخير الماثل في قوله " شفتاك " الصياغة لتتجدل بدال 

، وهذا التقديم ال يـدل علـى التخـصيص          " بها يصير الصعب  "،  " فيها يطول العمر  " 

 ولين الصعب    وطول العمر  ، على االرتباط القوي بين الشفة من ناحية       – كذلك – وإنَّما يدل  –فحسب

  .من ناحية أخرى 

  ) 11 : 2003القدرة ،جنتان، " : ( المحبوبة شمساً " ويقول مصوراً عين المرأة 

  أشرقت عيناك في فجر الهوى

  والكون حار... فتن النور بها 

  حدق البحر فماجت روحه

      برؤى ال ليس يحويها مدار                            

 وهذا الفعل زمنـه ال ينـصرف إلـى          ،"أشرقت  " بيات بالفعل   تبدأ الصياغة في هذه األ    

 وعملية اإلشراق هـذه     ،"فجر الهوى   " المضي بل إلى زمن مفتوح ؛ ألن مكان اإلشراق كان في            

 على المستوى الـصياغي الـذي       وأيضاًإشارة إلى بداية الحركة والحياة على المستوى الداللي ،          

،  ، حدق البحر ، ماجت روحه  ، لـيس يحويهـا مـدار              "فتن الهوى   " تنوعت جمله بين الفعلية     

 وال يعكس هذا التنوع تعدداً في تأثيرها في الخالئق ،           ،"الكون حار " والجملة االسمية الماثلة في     "

 حالة انبهار عارمة لم تقف عند حدود الوجوم واالنبهار ، بل مثلت حركة              – أيضاً   –وإنما يعكس   

، "حدق ، ماجت  "تجلت في الدوال    سباب الحياة وهذه الحركة     وحياة في البحر الذي هو سبب من أ       

  .قد تهيأ لها رؤى لَّما يصل إليها أحد من قبل " الشاعر " وحركة تموج البحر 

  ).37 : 2002القدرة، شفتان ، : (ويتخذ الشاعر من ثغر المحبوبة صورة الروح، فيقول

  ينساب هذا الثغر روحاُ  ناطقاً

  بالصمت من بذٍخ وتلك طالسم                          

، الذي يـشير إليـه الـشاعر ، صـفتان           " الثغر  " ففي هذا البيت الشعري تجتمع لدال       

، واالنسياب صفة من صفات الماء الذي       " ينساب  " أساسيتان في الحياة ، تمثلت األولى في الفعل         

  . هو أصل الحياة بشكل عام 

المة للحياة اإلنسانية ، وتمخض عـن هـذه       وأما الثانية فقد تجلت في الروح التي هي ع        

 وهو عالمة من عالمات الحياة ، وهي عالمة كانت من القوة بـأن جعلـت                ،"ناطقاً  " الروح دال   

  .النطق صمتاً سرعان ما تحول إلى طالسم ، األمر الذي يدل على غرابة هذه الحياة وفرادتها 
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   )83 : 2001القدرة ، فلسطينية ، : ( ومن ذلك قوله 

  ي الشمس تخلع ثوباً فثوباً ه

  وتلبس ألوانها للفضاء

  أرى الكون من دونها مثل قبٍو

  يمج الحياة ويهوى الفناء                                        

تنهض الصياغة الشعرية في هذين البيتين على التبادلية أو اإلعارة ، فالمرأة المحبوبـة              

، والشمس تبدو امرأه    " تلبس ألوانها للفضاء    "  الشمس   تبدو شمساً من خالل نهوضها بفعل تقوم به       

، وفي  " تخلع ثوباً فثوباً     " - في لحظات معينة   -من خالل قيامها بفعل حياتي يومي تقوم به المرأة        

من " ، ولكنها رؤية تنصرف إلى ما يترتب على حالة الغياب           " أرى" كلتا الحالتين تتحقق الرؤية     

  ".يمج الحياة ، يهوى الفناء: " يصور دقائقه قول الشاعر فيبدو الكون قبواً،"دونها 

  : المرأة المكان.3
 معادالً تجسيداً للمرأة، فإذا كان الوطن قد سـحب مـن تحـت              –حاول الشاعر أن يشيد   

قدميه، فأصبح هائماً على وجهه في بالد الناس؛ فإنه يواجه هذا المصير مواجهة فنية من خـالل                 

القـدرة، فلـسطينية،    : (ن المرأة معادالً موضوعياً للوطن، فنراه يقـول       رؤيته الشعرية، فيجعل م   

2001 : 83(.  

  هي األوطان والبشرى هي ا ألنوار أغالها

  إياها.. هي نابلس ..  هي يافا .. هي حيفا 

يتكيء الشاعر في هذين البيتين على األسلوب الخبري المكرر خمس مرات، ففي األول             

يفيد هذا الخبر العموم، وفي الثالثة المتبقية       " ، هي األنوار أغالها     "ىهي األوطان والبشر  " والثاني

 واالنتقال من التحديد إلى العموم يضع المرأة التي اتخذ منها           ،"حيفا، يافا، نابلس  "يتحدد الخبر في    

  .الشاعر معادالً موضوعياً للوطن في منظومة تاريخية أصلية ال طارئة

  )89 ، 88 : 2001القدرة ، فلسطينية ، : (وقوله

  أطلي بالنور نور العيون    أطلي مع اللوز والبرتقال 

  وأنت الحياة وأنت الفتون    فأنت فلسطين والخلد أنت 

 وهذا الفعـل يتخـذ مـن        ،"أطلي ، أطلي    " يفتتح الشاعر هذين البيتين بفعل أمر مكرر        

اإلطاللة ، والالفـت     ومن التكرار إلحاحاً وتصميماً على ضرورة هذه         ،االلتماس والترجي سبيالً  
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للنظر أن اإلطاللة األولى يريدها شاعرنا مع اللوز والبرتقال ، وهما من الثمار المعروفـة فـي                 

أنت " ، واألولى جعلته ينطق بسرعة خارقة       " نور العيون   " فلسطين ، وأما الثانية فيريدها بالنور       

 ألن النـور ركيـزة      ،"نت الفتـون    الخلد أنت ، أنت الحياة ، أ      : "  والثانية جعلته يقول   ،"فلسطين  

  .ضرورية في الخلد والحياة والفتون 

القـدرة،  : (ويقرن الشاعر بين ظهور المحبوبة ومظاهر الطبيعة في وطنه ، فنراه يقول           

  )81 : 2001فلسطينية ، 

      يسكر العال فــي عـاله  إذا ما طلت تطل الشموس     

  ول العماليق زاه سنــاهوسرو فلسطين يبدو طويالً               بط

  ويرتفع البحر فوق الظنون               ويصدح حيران السماء في سماه

     إذا ما أطلت وتغدو صــالة   تنام العواصف في موطني       

تعتمد الصياغة في هذه األبيات الشعرية األربعة أسلوب الشرط الذي تكرر مرتين ، ففي              

تطـل  : "  استغرق فعل الشرط عدداً هائالً من أجوبة الشرط هي          وقد ،"إذا ما أطلت  " المرة األولى 

وهذا التعدد يدل على قوة هذه اإلطاللة،       " الشموس، يسكر العال، سرو فلسطين يبدو، يرتفع البحر       

  .ويدل على الخصب والنماء المتحقق في تلك األجوبة المتعددة 

تنـام  " ط بين جوابه المتقـدم       فقد انحصر فعل الشر    ،"إذا ما أطلت    " وأما الشرط الثاني    

 ورغم هذه المحاصرة لم تفقد اإلطاللة       ،"وتغدو صالة   " ، والمعطوف على هذا الجواب      "العواصف

 بحيث جردت العواصف من أبرز صفة فيها وهي القسوة وجعلتها           ، بل بدت قوية   ،شيئاً من قوتها  

  .تنام نوماً عميقاً يتحول إلى صالة وعبادة 

القدرة ،  : ( ورؤية شطآن الوطن ومدنه، فيقول     ،اج عيون المحبوبة  ويربط كذلك بين اهتي   

  . )77 : 2001فلسطينية ، 

  أرى الشطآن في وطني  إذا تهتاج عيناها

  أرى القدس أرى األقصى على أعلى محياها

:" ينهض معمار الصياغة في هذين البيتين على أسلوب الشرط الذي يبدو فعله في قوله               

ذا الهيجان للعينين يستدعي مباشرة الشواطىء التي تشكل أطراف الوطن ،            وه ،"إذا تهتاج عيناها    

  .ولكن سرعان ما يزداد هذا الهيجان فيتمكن الشاعر من رؤية القدس واألقصى في أعلى المحيا 

في شعر شاعرنا شكالً آخر من أشكال المكان وهو الفردوس          " المحبوبة  " وتتخذ المرأة   

  .)38 : 2002القدرة ، شفتان ، :( فيقول 
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  ثغر كما الفردوس يفترس النهى وله بذبح العزائم

: يصور الشاعر في هذا البيت ثغر المرأة بالفردوس ، ولكنه يسمه بـصفتين إحـداهما                

 ولكـن   ،"ذبـح   "  تجلت فـي دال      ،، واألخرى إنسانية شريرة   " يفترس" حيوانية تمثلت في دال     

  .نهي والثانية للعزائماالفتراس وكذلك الذبح معنويان ، فاألولى لل

  .)39 : 2002القدرة ، شفتان ، :( وقوله 

  !!في ثغرها نثر الجمال براعمه 

  !!في ثغرها تصحو الشموس النائمة 

 ،في ثغرها تصحو  " في ثغرها نثر    " " التقديم والتأخير   " تظهر في هذين البيتين ظاهرة      

عربية ، وفي الشطر األول الجمـال    وهذه الظاهرة دالة على التخصيص كما يرى علماء البالغة ال         

  . فتحقق لها النماء والحياة قبل عملية النثر ذاتها ،نثر براعمه

 باإلضافة إلى كونه مكاناً     -ففيهما نماء وحركة وهذا الثغر    " نثر ، تصحو    " وأما الفعالن   

حتوائه  يلغي المسافة بين األرضي والسماوي من خالل ا        -خصباً ينمو الجمال وتصحو النجوم فيه     

  .لبراعم الجمال ويقظة الشموس 

 القـدرة، شـفتان،   :(ويأخذ ثغر المرأة عند الشاعر صورة المعبد، وذلـك فـي قولـه              

2002:71(  

  ثغر إليه إذا نظرت فذا تقى

  وإذا أطلت هنا فذاك صالة                                  

  ثغر إليه الروح تجنح في الهوى

  حيث السالم ، فتجتلي الروعات                                       

  ثغر تقطره الطهارة غضة 

  واستسلمت لجماله الغايات                           

 وفي ظن الباحـث أن هـذا        ،"ثغر  " تبدأ حركة الصياغة في هذه األبيات الشعرية بدال         

 صعيد الصياغة التي   االستهالل قد جعل من الثغر مكاناً تهوى إليه األفئدة ؛ ألنه أول ما يرى على              

، وفـي   " إذا نظرت فذا تقي ، وإذا أطلت هنا فذاك صالة           " انبنت في البيت األول على الشرطية       

بالخبر " ثغر  " ، وفي األخير يلتصق المبتدأ      " ثغر إليه الروح تجنح     " البيت الثاني تنتهي الشرطية     

" تـأثيره فـي جملـة العطـف          وهو تقطير مستمر ودائم بلغ من الشدة وبـدا           ،"تقطره  " الجملة  

  " .واستسلمت لجماله الغايات 
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   )77 : 2002القدرة ، شفتان ، : ( وتأخذ اللمي صورة الِْقْبلَه ، وذلك في قوله

  !!يا إلهي أنا عابد للجمال 

  !!وأضيع به في ليال طوال 

  !!واللمي قبلتي في الهوى والوصال 

  !!خمرها طاهر ألف ألف حالل 

أنـا  "  والخبـر    ،" يا إلهـي    " اإلنشاء  :  متقابلين هما    بأسلوبينلتعبيرية  تبدأ هذه الدفقة ا   

 بل يعكس انسجاماً تجدل أواصره      ،وهذا التقابل ال يعكس شرخاً في الموقف      " أضيع به   " ،  " عابر

وتلك الحالة االنسجامية قد مهدت الطريـق أمـام   " ليال  إلهي ، عابد ، الجمال ، أضيع ،  " الدوال  

خمرها طاهر  "  وتقطع بحالل الخمر لطهارته      ،للهوى والوصال " قبلة  "  من اللمي    الشاعر ليجعل 

  . ألف ألف

  : المرأة تاريخ .4
   )17 : 2002القدرة ، شفتان ، :( تجلت صورة المرأة التاريخ في قول الشاعر

  شفتاك من نور اإلله حكاية                 تروي عصور الخلق في جو حبور

  عض نقائه                 فغدت تبث النور فيضاً كالغديرألقى بها الفنان ب

  ما أروع الكون يشف وينجلي               بشعاع نور من شفا كالسعير

  أنا إن نظرت إلى صمتها وهديرها          أضحي جناني بين صمت وهدير

 وقد اتصف بتركيب جمـع بـين      " شفتاك  " تبدأ الصياغة الشعرية في هذه األبيات بدال        

؛ األمر الذي وفر لها قداسة وقدرة على أن تقـول           " من نور اإلله    " الجار والمجرور والمضاف    

تشكل صورة واضحة لإلنسانية فـي      " ؛ فكانت هي حكاية ؛ وهذا يعني أنها         " كن فيكون   " للشيء  

   )13 : 1998سرحان ، " ( حقيقتها األصلية وفي طبيعتها الفطرية 

ي حكاية سيدنا إبراهيم الواردة في القرآن الكريم ، قـال            ه – كما نرى    –وهذه الحكاية   

فقد امتـصت بعـض     .   )42: أية  : األنبياء  : ( يا نار كوني برداً وسالماً على إبراهيم        " تعالى  

" فـدال   " الفنان ، اهللا ، الغدير ، الماء ، الـسعير ،            "  ومن هذه العناصر     –عناصر هذه الحكاية    

 األبيات هو البرد والسالم الذي اتخذته النار بفعل المـشيئة اإللهيـة ،              الذي نراه في هذه   " السعير  

وهما صفتان من صفات الماء وال يمكن أن تكونا مـن           " الصمت والهدير   " ومما يرشح ذلك داال     

صفات السعير ، وهذا التحول الذي أصاب السعير فجعلها برداً وسالماً قد هيأ الفرصة أمام الحياة                
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القدرة ، شـفتان ،     : ( يقول الشاعر " ا مرعي األماني ، التي هي من صنع الرب          لتظهر فكان منه  

2002 : 18:(  

  شفتاك مرعي لألماني كلها              شفتاك صنع الرب إذا كان فخور

وإذا كانت الشفاه عند شاعرنا قد اتخذت صورة الحكاية  التي تُروي ، فإنها في موضوع          

   )47 : 2002القدرة ، شفتان ، : (  يقول فنراه– تأخذ صورة الراوي –آخر

  أيهذا الصمت في شفة روت            كل األساطير بالنبس وقيل

  هيهات للمفتون إن لمح اللمى           أن يستفيق فسكره سكر طويل

 على المقابلـة    – في الظاهر    –هذه الصورة التي اتخذتها الشفة في هذين البيتين ، تقوم           

؛ أي أن الرواية    " بالنبس وقيل   : " ولكنها سرعان ما تذوب بتأثر قوله       " ية  الصمت والروا " بين  

قد تمت عن طريق اإليماء وحالة الصمت المومئة قد أسقطها الشاعر على المفتون الذي إن رأي                

  .اللمى غاب في سكر ال يستفيق 

، لمح ،   الصمت ، روت ، األساطير      " وإن هذين البيتين قد تجلت فيهما الدوال اإلشارية         

وهي أدوات ال تدل على الموت والخواء بقدر ما تدل على الحياة ، فالروايـة بالـصمت                 " السكر  

 واألساطير إشارات رامزة ، واللمح أداء       –مسلك فني حداثي يفتح أبواب التأويل على مصراعيها         

  .حركي للعين أقوى من اإلبصار والسكر إشارة إلى حالة انتشاء قوية 

  :الخاتمة
تعراض صورة المرأة في شعر عبد العال القدرة ، يمكـن للباحـث أن يـسجل                بعد اس 

  :مجموعة من النتائج تمثلت فيما يلي

 .المرأة غامضة كالشعر ؛ أي أن صورها متنوعة ومتجددة وال يمكن الحد منها 

إن الشاعر لم يتحرر من موروثه الشرقي الذي ينظر إلى المرأة كمصدر غواية مقابـل               

المـرأة  : رانية للمرأة ، وقد تجلى هذا الموروث في الصور التي رسمها للمرأة ، مثل               صورة طه 

 .القصيدة ، المرأة التاريخ 

عدم تناول المرأة كامرأة بصرف النظر عن أي اعتبار آخر ككائن له مقوماته اإلنسانية              

 .وخصوصيته األنثوية ، وقد تمظهر ذلك في صورة المرأة المكان 

:  قطعاً مع الصورة التقليدية للمرأة، خاصة صورتها       – في بعض األحيان   لم يحقق الشاعر  

 )64 ، 2001:القدرة، فلسطينية: (ه، وهذا ما صرح به الشاعر في قولالمرأة الخصب والنماء
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