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امللﺨﺺ:

تولد اللغة عالقات إنسانية جديدة تدور يف رحﻰ االنزياح لتولد مقصديتها،

والشعر هو االنموذج األقدر عىل كﴪ الروتني من منطلﻖ أكثر عمقا ،يعرج يف

صورا تسبح يف حرية زئبقيتها،
خصوصه عىل قصيدة النثر؛ إذ رسمﺖ اللغة عﱪها
ً

ليقسم البحث بعد ذلك عىل حماور ثالثة:
املحور االول:

التﺸاﻛلية:

فهي عبارة عن تنمية نواة معينة سلبيا او اﳚابيا ،من دون االلتفات اىل قاعدة

التكرار لوحدة لغوية معينة ،انام هو عبارة عن والدة معنﻰ جديد .
املحور الثاين:
التﻔاﻋلية:

تنحرص يف التأثري املتبادل بني الناص واملتلقي يف رسائل نسقية ﳐتلفة .

املحور الثالث:
اﳊوارية:

مرونة يف التعبري عن الفكرة من وجهات نظر ﳐتلفة متعددة االصوات فيها

مرونة ايديولوجية .
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Abstract
The language creates new human rela�ons in the orbit of
imagina�on to purvey a message. Poetry is the most capable model
to break the rou�ne as it is deepest in the realm of fantasy and
takes hold of the prose poem; it portrays language through images
ﬂu�ering in the oasis of freedom. The search study is divided into to
three axes : in the ﬁrst : the formaliza�on is a certain development
core of a posi�ve or nega�ve aspect , without paying a�en�on to
the repe��on of certain linguis�c unit, but it concerns itself with the
birth of a new meaning .In the second , the interac�vity is conﬁned
to the mutual inﬂuence between poet and receiver in diﬀerent
systemic messages .In the third , ﬂexibility is an expression of the
idea of the diﬀerent points of view mul�ple voices with meritorious
ﬂexible .
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توﻃﺌة:

نسيجا ملديات واسعة يف العالقات اإلنسانية ،فال بدّ من َأ ﱠﳖا
حيث تكون اللغة،
ً

ال تعتمد رسالة ذات موجة أحادية ،إذ هي خريطة توالد العالقات اإلنسانية  .فهي
بحسب بنفسﺖ »خطاطة تسمح بقيام املجتمعات اإلنسانية«(. (١

إِ ﱠن التعامل اللغوي يشحنه حموران :املحور األفقي (أصوات  +معجم  +تركيب

تعﱪ عن
 +معنﻰ  +تداول) ،واملحور العمودي :وهو املقصد ّية االجتامعية التي ّ
ﹴ
عندئﺬ يصبح التعامل
أوضاع الﺬات املﺨتلفة ،وعن العالقات اإلنسانية املتفاعلة(.(٢
امتزاج ًيا يتدخل يف خصوصيات الﺬات وطروحاﲥا عىل ﳐتلف األصعدة؛ غري ّ
أن

ﳛوهلا إىل ﳎال
التحليﻖ يف فضاءات التشاكالت النصية املغايرة للغة االعتياديةّ ،

تدلييل آخر »تضﻊ هوية املعنﻰ أو الﺬات املتكلمة يف أزمة«( ،(٣تتوالد منه عالقات
إنسانية جديدة ،تدور يف رحﻰ االنزياح الﺬي ُي ّ
ّ
دواهلا ،لتفرض مقصديتها
غﺬي

عىل سلطة املرجعية املتقولبة  .وإىل مثل ذلك »يﺬهب إيكو إىل ﱠ
أن العمل األديب هو
نظام من القيم ،ﳚعل خﱪة سابقة مفهومة فقﻂ ،من خالل طريقة تركيبية تفﴤ هي
األخرى إىل فهم ما يرتتب عليه«(.(٤

ولعل الشعر هو األقدر عىل ِ
ّ
كﴪ دائرة الروتني ،لريسم (بانوراما) ذاتية خصبة،

إذ ّ
»إن الشاعر حني يتناول األلفاظ يبدأ بتهشيمها ،وﲢطيمها ،ثم يﺬروها يف أعامقه،

ليحرقها حر ًقا مساو ًيا لتجربته االنفعالية ،وليﺨلﻖ ﳐلو ًقا جديدً ا له سامت خاصة

ﲢمل سامت البنية الرتكيبية( :الﺬاتية واملوضوعية) ،خلالقها«(. (٥

وكان التعريج عىل قصيدة النثر ،من هﺬا املنطلﻖ ،بالصورة األكثر عم ًقا؛ إذ تعدﱡ

»ﲤثي ً
إبداعي جديد ،ينجز أسﺌلته بعيدً ا عن القياسات واألُطر املدرسية،
ال حلراك
ّ
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ويفتح صفحة جديدة تسمح للجسد الناقص واملقهور واملحارص ْ
أن ينتج عالماته

يف حرب ثقافية هي األقسﻰ واألكثر تروي ًعا يف التاريخ الشعري«( . (٦وهي »قصيدة
ذات بنية سائلة يف طبيعة التعرج والتش ّعب ،وفضاءاﲥا اللغوية واإليقاعية مفتوحة،

دون حدود أو قيود ،وهﺬا يمكّن الشاعر من التعبري عن جتارب داخلية معقدة،
ﹴ
وعن مشاعر حمبطة أو مكبوتة ،خو ًفا من
سلطة ما«(. (٧

ﱠ
جتاوزا ذا زاوية منفرجة  .ورأس هﺬا
احلداثي تشكل
إن »قصيدة النثر بأدائها
ً
ّ

انحيازا
التجاوز يف حدود واسعة بالشطب عىل الوزن واإليقاع اخلارجي ،بوصفه
ً
كل ب ﹴ
فيزياوي للمقايسات
عد
ّ
مرشو ًطا«( . (٨فرسمﺖ صورة أكثر حرية ،ناسف ًة ﱠ ُ
العروضية ،لتنأى بنفسها عن نظريات عربية أصبحﺖ من زاوية نظرها بالية ،فقد

خاصا ﲠا وهو عبارة عن حركة ذهنية يمكن
أوجدَ
أصحاب قصيدة النثر »إيقا ًعا ﹰﹼ
ُ
ﲤثلها فكر ﹰﹼيا بمعزل عن كل أنواع ضوابﻂ اإليقاع«(. (٩

ﱠ
إن أﳘية لغة قصيدة النثر تكمن يف شدﱠ ة خصوصيتها؛ إذ اشتغلﺖ عىل لغة نوعية،

ﱡ
لتكون
دواهلا عىل وفﻖ موجات إﳛائية ،فتنقطﻊ عن أصوهلا املرجعية،
تتشاكل
ّ

وأذهب إىل َأ ّن
معجمها الﺬايت ،عﱪ إقامة »عالقات غامضة مﻊ أنﺖ وأنتم«(. (١٠
ُ
سيميائية اللغة ،هي اجلسد األقدر عىل محل زئبقية قصيدة النثر ،إذ َ
ﳖل من حماور

ثالثة ،شك ﱠلﺖ باجتامعها هيكل هﺬا البحث ،وهي:
املحور اﻷول :التﺸاﻛل ﱠية .

املحور الﺜاﲏ :التﻔاﻋل ﱠية .

املحور الﺜالﺚ :اﳊوار ﱠية .
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املحور األول :التشاكل ﱠية .

َسمﻊ إال صوﲥا
تنأى قصيدة النثر عن مسطرة االستقبال االعتيادية ،إذ هي ال ت ُ

الداخيل ،فتكشف فضاءاته بشفرات خاصة تدعم احتامل املعنﻰ ،وتكرس قناعة

بأﳘية تشاكل املضمون ،وهﺬا ما قصده غريامس يف كتابه الداللة البنيوية؛ إذ حدﱠ د

التشاكل بـ »ﳎموعة مرتاكمة من املقوالت املعنوية أي املقومات التي جتعل (هناك)
قراءة متشاكلة للحكاية«) . )11وهو بتعريف مفتاح» ،تنمية لنواة معينة سلب ﹰﹼيا أو إﳚاب ﹰﹼيا،

اختياري لعنارص معنوية أو تداولية ،ضامنًا النسجام الرسالة«
قﴪي أو
بﺈركام
ّ
ّ
ِ .
فمن أبرز أشكال اخلرق واملغايرة يف قصيدة النثر ،التل ﱡفﺖ إىل توالد املعاين »ومعنﻰ
((١٢

هﺬا أن التشاكل ينتج عن التباين؛ إذ ال يمكن فصل أحدﳘا من اآلخر«(. (١٣

ﱠ
إن حداثة القصيدة انطلقﺖ من قاعدة إعفاء النموذج القائم عىل اقتصار التشاكل

يف تكرار وحدة لغوية معينة ،إذ تل ﱠف َﺖ إىل مدى قوة الداللة من تلك القصيدة ،فهي

ﹴ
نقص يف الكمية الصوتية
»عند الشاعر املبدع ال تولد من فراغ ،وال ﲥدف إىل سدّ
إنام تفﴤ إىل تلمس النهج املفﴤ إىل ترمجة الصدق الفني للتجربة«).)14
ويتوقف مستوى ُر ِقي التشاكل ،عىل طريقة عمله ،فينطلﻖ داخل إطار النظام

اللغوي بﺨصوصية ،ﳛدﱡ ه قانون التوازن املعنوي بني جزئيات النص ،فيتبدد

الغموض عن النص .

دورا دالل ﹰﹼيا جديدً ا ،إنام هو
والتشاكل بعيد عن التوكيد ،فاألخري ال يﺆدي ً

انعكاسات إليقاع متداخل بطرق ﳐتلفة تقوم بوالدة معنﻰ جديد  .عىل ﱠ
أن شحن
النص بتشاكالت تتعدى احلدود املعنوية ،تصل بالنص إىل نقطة الصفر الكتابية .

وخلروج قصيدة النثر من رحم أكثر من مرجعية ،إذ خرجﺖ من أعامق لغات
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(أورو – أمريكية) ،أصبح من الصعب التسليم بالتشكل املقترص عىل اللفﻆ ،فهي

ﲤيل بعفويتها إىل التدفﻖ واالنسياب الدال ّيل؛ لﺬا فستكون اإلجراءات التطبيقية

خاضعة لرأي غريامس املشري إىل الرتاكم املعنوي  .وسأحاول ْ
أرسم ُه يف
أن
َ

تراصفات عنوانية ،هي:

 -1التشاكلية اإليقونية الكلية:

ﹴ
بأقنعة
ينعكس هﺬا األمر عىل طغيان االسرتاتيجية الكلية للمعنﻰ ،بمعنﻰ التوالد
ﹴ
ﹴ
ومتنوعة بالتعاضد تشكل أحادية املعنﻰ ،مستجيب ًة حلاجة مبدعها يف توالد
ماهرة

صورة معنوية ،تكون بمنزلة إيقونة لألوىل ،غري أن هﺬه اإليقونة هلا قوة شﺨصية يف
التأثري واألداء ،تنطوي عىل طاقة تﺆطرها فتﱪز ﲠوية شﺨصية مستقلة.

تتمﺨﺾ قصيدة (قبور عراقية منفردة) ،للشاعر الدكتور أمحد جار اﷲ ياسني
ﹴ
ﹴ
واحد هو االنقطاع:
تصب يف معنًﻰ
معان
عن شبكة
ﱡ
((١
ﻗﱪ اﳉندي املﺠهول

ﰲ الغروب

ال ز ّﹸو ﹶار لﻪ مﻦ ﹸأﴎتﻪ ﺳو

باﻗات زهور ذابلة وبقايا
ذرات مﻦ غبار اﳊروب
ّ

((١٥

أساسا داللة الوحدة ،غري أن ارتباطه املالصﻖ بـ (اجلندي
خيلﻖ فضاء القﱪ
ً

املجهول) ،واصطفافه مﻊ ما ﳛمله (الغروب) من إﳛاء ،خلﻖ تواص ً
ال غياب ﹰﹼيا

باالنقطاع احلركي التام  .ويﺆكد ذلك االنقطاع ،طبيعة الزيارة والزوار ،فال ارتباط
بالدم بني الزائرين ،واجلندي املجهول ،إال من خالل مراسم اتسمﺖ بالروتني
٣٩١

ﻗﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﻨﺜﺮ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﰲ ﺳﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

مرتبطة بالﱪوتوكوالت التقليدية ،لتصبح ﳐلفاﲥا( :بقايا زهور ذابلة) ،و (ذرات

من غبار احلروب)  .وكلتا العبارتني ،ﲢاول إقصاء اجلندي املجهول عن نافﺬة
الﺬاكرة باإلﳘال ،تناس ًيا لدائرة تلك األيام التي خ ﱠلفﺖ هﺬا القﱪ ،فلم ي ُعد املكان

املتعمد .
رمزا للغياب
بمن فيه إال ً
ﱠ
َ
((٢

ﻗﱪ العانﺲ
ألف ﹴ
مﱰ ﺣولﻪ لﻜنﻪ
يﺸعر بالوﺣدة

والﱪد القارس

)(۱٦

ﲢقﻖ صورة (قﱪ العانس) تواز ًيا موف ًقا مﻊ صورة قﱪ (اجلندي املجهول)،

فالواحد يغيب يف حضور املجموع (ألف قﱪ حوله) ،إذ ُغ ّيبﺖ العانس بالوحدة

واإلقصاء دنيو ﹰﹼيا ،ليصل هﺬا التغييب إىل حدّ الغياب املنقطﻊ ،فيتحد اإلحساس

نفسه بالعنوسة مﻊ ﳘودية املوت ،ليبني هﺬه املرة سجنني :الوحدة والﱪد القارس .
فال أمل يف حياة لعاطفة ينتجها الزواج ،فتنقطﻊ بني قﱪ العانس وبني ألف قﱪ املودة
والرمحة).)17

((٣

ﻗﱪان ﻋراﻗيان

ﻗرب اﻷول ﺳوط

وﻋﲆ ﻇهر الﺜاﲏ
دمعة وﻗيود

)(۱۸
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يتحرك االنفراد يف النص يف مضامر االنقطاع ،فـ (السوط) ينفتح عىل تشكيل

سيميائي يشري إىل انتصار قانون الغاب ،إذ ﱠ
إن القوة الوحشية هي املتحكم واملترصف

حتﻰ بعد املوت ،فيظهر (الصوت) مالز ًما للقﱪ( :قرب) ،ليﺨنﻖ حتﻰ حرية املوت
 .يف حني تضغﻂ (دمعة) عىل القﱪ اآلخر معنو ﹰﹼيا ،من جهة ،لتضغﻂ القيود ماد ﹰﹼيا من
جهة أخرى ،فتتالعب يف املكان وحده ،وانقطاع منقطﻊ النظري .

وبنا ًء عىل ذلك يكون خيﻂ االنقطاع هو الواصل بني قبور الشاعر ،بعد ْ
قص
أن ُأ َ

أصحاﲠا من الدائرة اجلمعية .

ويرسم الشاعر عيل اإلمارة يف قصيدته (املغني أوال) و (املغني ثان ًيا) صورة

تشاكلية خلفﺖ إيقونة كلية تدور حول رحﻰ عدم االكرتاث باإلحساسات  .يقول
يف قصيدته األوىل:
يا أبناء مدينتي

ال تﻔتﻜم مﺸاهدة هﺬا املنﻈر

ﲡمعوا ﺣول هﺬا الرﺟﻞ

ودﻋوه يﻜمﻞ أغنيتﻪ

الس ﱠلم
إنﻪ يعرف مﻜان ﱡ
ﹸﺳ ﱠلم هﺬه املدينة

ﺳوف ننتقﻞ معﻪ إﱃ ﻋاﱂ آخر

نﺼعد  /أو ننزل
دﻋوه فقﻂ

يﻜمﻞ أغنيتﻪ
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وإذا مات ﰲ املقطﻊ اﻷخﲑ
مﻦ اﻷغنية

فادفنوه هنا

ﰲ هﺬه الساﺣة العامة
واﺟعلوا ﻗﱪه

ﻋﲆ هيﺌة ﹸﺳ ﱠلم
وانﴫفوا

)(۱۹

القرآئي ،لصعود ونزول املغني،
يتحرك عنوانا القصيدتني يف دائرة املﺆرش
ّ

بالرتاتب العددي ،إذ حاولﺖ الشﺨصية الوسيطة يف القصيدة األوىل ،استثامر كل

القوى لدﳞا ،لتغيري نظرة اجلمهور الدونية للمغني ،فجاء النداء (يا أبناء مدينتي ال
تفتكم مشاهدة هﺬا املنظر) توسالً ،فيه إغراء بامتالك املغني شي ًﺌا آخر غري الغناء

يفﺾ كل املغلقات
(س ﱠلم هﺬه املدينة) ،ثم ﱡ
(إنه يعرف مكان السلم) ،وبﺈغراء أفصح ُ

(سوف ننتقل معه إىل عاﱂ آخر) ،بالعزف عىل أوتار احلواس بتلونات تضادية

(صعو ًدا ونزوالً) ،باالنفتاح عىل عواﱂ ُأخر تنقﺾ صنمية العاﱂ املعيﺶ .

ويف حماولة توسلية أخرى ،فيها إغراء – هﺬه املرة – بطريقة مغايرة ،إذ ﳛاول

الشﺨص الوسيﻂ إقناع اجلمهور بالتل ﱡفﺖ للمغني الﺬي ربام يموت قبل إكامل
أغنيته ،لتنطوي صفحة ثقيلة الدم عندهم ،وهي حماولة للحصول عىل مساحة وقﺖ

صغرية للسامع .

ويف حماولة النتزاع اعرتاف باألﳘية ،ﳛاول الوسيﻂ – هﺬه املرة – باملراوغة،

أن يعلو املغني ولو يف موته ،إذ أراد ْ
أن ﳚسده َم ْع َل ًام خالدً ا ،عﱪ طريقة وف ّن مغايرة
٣٩٤
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مزارا عال ًيا ﳐتل ًفا ،عىل
(يف ساحة عامة) يف حماولة للحصول عىل قﱪ رمز ،يكون ً
(س ﱠلم) ،وهي حتﻰ اآلن ،دعوة من الوسيﻂ يف جعل املغني أو الشعور بالتبادل
هيﺌة ُ
الداليل يف املقدمة ،ﱂ تطبﻖ فعل ﹰﹼيا .

أما قصيدة (املغني ثان ًيا) ،فقد اعتمدت ثغرة زمنية ،إذ أخفﻖ الوسيﻂ يف دعواه،

ليﱪز املغني بعد ﹴ
أن يوجد يف ّ
زمن مهمالً ،ال خيار له يف العيﺶ إال ْ
الظل:
ال تﻜﱰث أﳞا ا ﹸمل ﹶغنّي،
ال يسمعﻚ أﺣد،

وأنﺖ تعزف ﻋﲆ
ﹺ
وتر الﱰاب؛
لﻜﻦ

ال ﹶخيار لﻚ ﰲ هﺬه

املدينة املحاﻃة بالقﺼﺺ
الﱰابية .

إما أن تغنّي

أو تعود

إﱃ القﱪ

)(۲۰

جو يساعده عىل الغناء؛ إذ منح الرتاب
ﳛاول (ا ُملغني) ،حتﻰ يف املوت ،خلﻖ ﱟ

وترا للعزف  .وﳛاول الوسيﻂ تﺬكريه ،خائ ًفا من توقفه هﺬه
ماهية حيوية ،فﺨلﻖ منه ً
املرة ،بﺈقالقه فضاء ِ
رؤية ا ُملغني ،وتوجيه نظره إىل خيارين :الغناء أو القﱪْ ،
وإن كانﺖ
َ

كلتا احلالتني سواء عند املغني ،فاإلقصاء واإلﳘال ،هو عنوان كل منهام ،ليكون
مجيل ﹴ
ﹴ
شعور ﹴ
راق .
املغني يف الرتتيب العددي الثاين أو األخري ،فتطمس معه معاﱂ كل
٣٩٥
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 -2التشاكلية اإليقونية اجلزئية:

خيوض التشاكل هنا ،يف مياه الصورة اجلزئية ،فالصورة املتولدة ﲢملها األوىل؛

غري ّ
أن هلا إمكانية االلتفاف ،إذ يتحول فيها مسار اخلطاب الشعري إىل قنوات

أخرى تشتغل عىل نس ﹴﻎ آخر لتشكل انبثاق داللة تعتمد سيميائية اللون ،إذ يرتشح

ﱪ ًرا لتلك
مفهوم قوة االختفاء واألمل يف الرجوع يف آن م ًعا  .وعليه جاء اإلعالن م ِّ

القوة يف احلدث ،باالرتكاز عىل قاعدة قوية من خالل الكشف عن الداللة يف حني

تتقاطﻊ الصور وتتالقﻰ امللفوظات :
ﻃﻔﻞ ﹴ
ﹲ
ﺣاف،

رأﺳا أصﻔر،
يلبﺲ ﹰ
وﻗميﺼا أصﻔر
ﹰ

دما
ﻋﲆ ﻋينيﻪ ارتسم اللحم ﹰ

واملاء،

(فالفﻞ) مﻦ ﺣﺠر
ﻃﻔﻞ يﺄﻛﻞ ﹶأ ﹶوال يﺸبﻊ
ﻃﻔﻞ أصلﻊ

يغادر مﻦ ﹸفرﺟة ﱡ
الﺸ ﱠباك اﻷﺳود ﺣزن الباب
إﻋالن:

ﹶم ﹾﻦ ﳚدﹸ الطﻔﻞ

خﲑا وﺛواب
ﺳيﺠز ﹰ

))25

اشتغل املشهد عىل املناطﻖ احلسية بعيدً ا عن االشتغال عىل املناطﻖ الشعورية
٣٩٦
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جزأت الطفل،
الداخلية ،فجاء التصوير خارج ﹰﹼيا معتمدً ا (الزوم) ،فعني الكامريا ﱠ
ﹴ
حاف) ،وهي ليسﺖ صورة صادقة بحالة غري اعتيادية،
فابتدأت من أسفل (طفل

غري أن ارتفاع عني الكامريا إىل ما يف األجزاء ،ييش بمفارقة تثري الدهشة؛ إذ حرث

رأسا
اللون األصفر املنطقة لتشدّ الصورة إىل بﺆرة الفقر واجلوع  .فداللة (يلبس ً

أصفر) ،تشري إىل اكتساب اللون ال الوالدة به أثر الفقر  .والفعل (يلبس) ،دفﻊ
الفعل (ﳛمل) لثقل اآلخر املنطقي عىل جسد الطفل اجلائﻊ  .أما مجلة (يلبس

قميصا أصفر) فسهم داللتها ال يبتعد عن البﺆرة األساسية ،فام القميص إال شاشة
ً
للمحتوى /اجلسد .

والعينان شاشة ﱡ
تبث ما ينعكس عليها ،ليصطدم املتلقي بصورة معكوسة ﲣرج

عن بﺆرة الفقر واجلوع وهي صورة (اللحم)؛ لك ْن ﴎعان ما تصطف هﺬه الصورة
مﻊ أخواﲥا ،ليتضح أن اللحم ما هو إال حلم العينني املتعبتني ،لتكون العينان شاشة

دم محراء ترتجم لواعج الداخل .

ويف نقلة للكامريا ،جاء تصوير (املاء) إىل جانب الطفل ،ليجد املتلقي ﱠ
أن املاء

أيضا ،فهو (فالفل من حجر) ،إذ افتقد صفته االعتيادية (احلالة
مرآة عاكسة للفقر ً

فعز حتﻰ أكله.
السائلة) ،ليكون يف حالة صلبة (فالفل)) )26متجردة (من حجر) ،ﱠ

ﱠ
قوﳼ اجلوع ،فحتﻰ ف ْعل األكل
ولعل مجلة (طفل يأكل وال يشبﻊ) حمصورة بني َ

دائرا يف داللة اجلوع ،بعد أن عطف عىل (ال يشبﻊ) بحرف التﺨيري (أو) الﺬي
جاء ً

لعب دور الواو احلالية ،إذ إن احلالة الشعرية ال تتحمل التﺨيري بني (يأكل أو ال

يأكل) ،إنام وقفﺖ عىل ترمجة هي (يأكل وال يشبﻊ) .

ومرشوعية استحضار (الصلﻊ) ،تصب يف بﺆرة التجرد التام من كل ﳾء؛ ألن
٣٩٧
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الرأس يمثل القمة ،وهي قمة متجردة ،تعكس ذروة احلال ،لتقفل عني الكامريا

بالتعتيم والسواد والتضييﻖ ،فالطفل (غادر ُفرجة ُش ﱠباك أسود) ،فال أﳘية للحدث،
حمكام ،فال
وال استشعار إال للجامد /الباب الﺬي ق ﱠيم احلدث باحلزن ،ليظل اإلقفال ً

ﲢفيز وال مغريات للبحث ،إذ إن أقوى مغرياته هو (اإلعالن) الﺬي يدور يف إطار

(خريا وثواب) .
معنوي هو
ً

دوي القنابل ،بصورة
ويشاكل الدكتور أمحد جار اﷲ ياسني رؤيته عن مفهوم ّ

رت جزئية املفهوم ببسﻂ آخر  .يقول يف قصيدته (خدوش /مساواة):
إيقونية جت ﱡ
هﻞ يتساو صوت القنابﻞ
مﻊ صوت فﲑوز

ﺳﺄلتني ﺷمﺲ الﺼباح

ﻗبﻞ أن ﲢتﺠﺐ بيد مقطوﻋة

))27

إن شﺨصنة شمس الصباح ،قد حقﻖ يف النص ﴐبة موفقة ،أدت إىل االنفتاح

عىل مشهد كيل عام ،فهي يف علوها تبدو م ﱠطلعة عىل ما ﳚري كل ﹰﹼيا ،فتطرح سﺆاالً
كون ﹰﹼيا عىل الشاعر ،ال ﳛتاج إىل جواب ،إذ هي تشكو لواعج داخلية ،والسيام أﳖا
عرفﺖ الصباح قب ً
ال بصوت فريوز ،الﺬي جاء تدفقه فجأة مﻊ صباح صوت القنابل.
وقبل معرفة الر ّد ،احتجبﺖ الشمس ،لتجيء املفارقة بعدم قدرﲥا عىل

االحتجاب الكيل ،فقد نالتها القنابل ،عىل بعدها ،لتتجرد من إحدى يدﳞا  .وبﺬلك

بتفجر صوت قنابل حتﻰ
تكون الشمس شاهد إثبات عىل فداحة احلال املتمثل
ّ
وصل الشمس ،ليشوش عىل صوت فريوز  .فال صباح بعد اليوم ،إال بشمس
مقطعة األوصال .
٣٩٨
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و ُيعيد الشاعر رسم املعنﻰ بطريقة إيقونية تعتمد اجلزئية ،إذ غيبﺖ (البانوراما)

الكونية ،لتبقي عىل صوت الرعب واخلوف  .يقول يف القصيدة نفسها (أدب):
متﻰ ﺳتتعلم القنابﻞ اﻷدب

فتطرق الباب – ﻗبﻞ الدخول ﻋلينا

))28

يف النص إشارة إىل خصوصية التجربة ،إذ أنسن الشاعر القنابل ،بعد ْ
أن اعتاد

اليومي ،ليحملها – بالسﺆال غري املبارش ،إذ أنف الشاعر من طرح السﺆال
وجودها
ّ

مبارشة – مسﺆولية أخالقية ،فال بدّ من أن تعتاد (طرق الباب) ،وإن كان يف ذلك
من املغامرة ما يصل إىل درجة املوت .
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املحور الثاين :التفاعلية .

الناص
تتمظهر قوة اخلطاب الشعري لقصيدة النثر ،يف التأثري املتبادل بني
ّ

واملتلقي ،يف رسائل نسقية ﳐتلفة ،تعتمد فاعلية كليهام بحسب ثقافته .

والطاقة التداولية هي ما يشحن مفردة التفاعل؛ إذ »ﲤثل جز ًءا ثال ًثا يف سيمياء

موريس وأتباعه () وتعني التداولية بحسب موريس ،علم العالمات بمتداوليها،
أيضا إىل تلك اجلوانب يف عمليات االتصال التي هي وظائف مقام احلال
وهي تشري ً
التي يطلﻖ فيها القول أو املنطوق ،والسيام العالقة بني املرسل واملتلقي«). )29

إن وظيفة الشعر هنا ،هلا القدر عىل التثمري ،إذ تنجح يف ﲥديم كل ما هو تقليدي،

دينامي خصب ،فتصبح وظيفته  -بحسب ياكبسون – كﴪ الدهم
لبعث فضاء
ّ
التواصيل ،لينأى عن اخلطاب التواصيل العام أو الدهم التواصيل).)30

وتنزاح اللغة الشعرية عن انغالقية اللغة االعتيادية ،إذ تشتغل قصيدة النثر

بالﺬات عىل لغة نوعية »تفوق اللغة عىل نفسها وبانفتاحها الكيل عىل ﳑكناﲥا

العميقة«) ،)31فهي تثري اجلدل بني املرجعية واالنحراف ،فتقف عىل قاعدة مائية

أساسها الالتوقيعية .

إن االنحراف يف الالتوقيعية ،واالنزياحات يﺆدي ﲠا إىل »انتثار داليل ،ومثل

كون مدلوالت منزلقة لدوال
ذلك يعمل مصدﹰﹼ ا للمتلقي ،ويف أحسن األحوال ُي ّ
غائمة عائمة ،األمر الﺬي يفﴤ إىل تغريب يف الشكل واملحتوى«). )32

الناص »بحساسية شعرية جديدة ملﺆها القلﻖ ،والتوتر ،واالضطراب،
ويعيﺶ
ﱡ

بحيث بدت اللغة التقليدية ،غري قادرة عىل نقل تلك احلساسية وإلقائها عىل جسد

الناص أن يبعد الالمرئي ،ويلتقﻂ املجهول الﺬي
النص ،وبمثل تلك اللغة يستطيﻊ
ّ
٤٠٠
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يراه هو وليس غريه«) . )33وعليه يكون التلقي غري ﳖائي من طرف املتلقي ،لكون
مصدرا لرتكيبات نفسية عدة .
النص
ً

ﱠ
تلﻖ ،وهي كام
إن »مشكلة قصيدة النثر احلديثة يف سياقها التداويل هي مشكلة ﱟ

يبدو لنا يف ظل هﺬا الفهم القبيل للقصيدة ،شبه مستعصية ،الكل يعمل بحامس
متطرف ،وبأسباب ﳐتلفة عىل تعقيدها ال عىل حلها ،فﺈن عملية اهلدم والتقويﺾ

التي يقودها النص الشعري احلديث ال تالئم كسل املتلقي التقليدي يف االستسالم

الفجة ،والركون إىل الطرق التقليدية يف القراءة«))34؛ لﺬا فﺈن
ألساليب االستقبال ﱠ
املسﺆولية امللقاة عىل عاتﻖ املتلقي ،تتطلب جهدً ا أكﱪ الستكشاف أﴎار تشكيل

النسيج الشعري ،إذ تنفتح عىل طاقة غري حمدودة من االستثارة والتحدي ،منطلقة
من قاعدة وجدانية ثقافية .

وعﱪ هﺬا األفﻖ ستكون دراستي ملحور التفاعل سائرة عﱪ ﳎريني:

املﺠر اﻷول :ﻃبيعة العالمة .

املﺠر اآلخر :اﻋتباﻃية العالمة .

 -1طبيعة العالمة:

بقدر ما تتمتﻊ به قصيدة النثر من حسية قرائية؛ إال أن العالمة هنا ﲣضﻊ لـ

(بانوراما) مرجعية؛ فالعالمة استنطاق خلريطة عرفية ،تنجح يف إيراد احتامالت
املعنﻰ ،عىل وفﻖ نواظم إﳛائية مشعة  .ومثال ذلك قصيدة (انطفاء ثانية) للشاعر

الدكتور عبد الكريم راﴈ جعفر ،إذ جاء تأسيسها عىل وفﻖ قواعد مرجعية  .يقول:
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آخر العناﻛﺐ ﻗال ﱄ:

”ﺳتمنﺢ خيمة بﺨمسﲔ خيطا“
فقد انطﻔﺄ الرأس ﺷيبا
بﻜيﺖ مرتﲔ
ﳜﱪ ﹸأ ّمي بﺄﲏ
ﹸ
فمﻦ ﹸ
ﹶ

ﹸ
اﳋيﻂ ﰲ أول اﳋطو
مر ﹰة ﺣﲔ انﻔرط
ومر ﹰة

ﺣﲔ غﻔا ،ﹸ
ﺖ
وأ ﹾﺳبﹺ ﹶل ﹾ
يداه

ﰲ الﱰاب

))35

يبني املشهد الشعري هيكله ،بمرجعية قرآنية ،غري أن الشاعر قد منحها مديات

نفسه ،فمن املس ّلم به ،أن يشري نسيج العنكبوت إىل الوهن والضعف ﴿ :ك ِ
َمثل
ِ
وإن َأوهن البي ِ
ِ
اﲣﺬ ْت بيتًا ﱠ
نكبوت َ
يﺖ
ال َع
العنكبوت لو كانوا يعلمون﴾))36؛
وت ل َب ُ
َ ُُ

غري أن نسيج عنكبوت الشاعر ،جاء متوار ًثا حتﻰ وصل إىل (آخر العناكب) ،ليكون
حلقة وصل بني املاﴈ واحلاﴐ ،إذ جاء بصيغة ﹴ
راو عليم ،ليﺨﱪ الشاعر عن نبوءة

حرجا (ستمنح خيمة
تتحدّ ر من قوة اليقني يف أن الشاعر سيدخل بعدً ا زمن ﹰﹼيا
ً

بﺨمسني خيطا) ،ليكون االبتعاد عن زاوية مكانية – وإن كانﺖ واهنة – والدخول
مناهضا لفعل االشتغال يف
يف زاوية زمانية هي (س ّن اخلمسني) ،ليكون االنطفاء
ً

اآلية القرآنية الكريمة (اشتعل
الرأس شيبا)) ،)37فيكون النكوص الﺬي ال اشتعال
ُ

بعده ،إذ ماتﺖ رغبته يف التواصل فال يرغب حتﻰ يف الكالم ،وﱂ تعد هناك أﳘية

للمشاركة حتﻰ من األُ ّم ،بام ﲢمله اللفظة من سيمياء لألصل األقرب ،ليبقﻰ فعل
٤٠٢
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البكاء من نصيب الشاعر ،منﺬ أن رصخ رصخة احلياة األوىل (حني انفرط اخليﻂ
الﴪي ،وحني املوت (حني غفا وأسبلﺖ يداه يف الرتاب)،
يف أول اخلطو) ،احلبل
ّ
فجاءت ما بني البكاءين ،حياة جﱪية قدرية ،تبدأ بالرفﺾ وتنتهي بالرفﺾ .

هكﺬا هيكل الشاعر نصه من أعمدة مرجعية حفرت يف دواخله ،لتأخﺬ مديات

أخرى .

و ُيو ّلد (االسم) عند ﴎكون بولص صورة مرجعية ،تتأطر بﺈطار الﺬكرى الباقية

 .يقول يف نص أسامه (االسم):
يﺬهﺐ ﱡ
الﻜﻞ ،ولﻜنﻪ يبقﻰ
االﺳم

ﻋز ﹰفا صامتﹰا ﰲ آخر النسيان

يبﲆ بمرور الوﻗﺖ
لﻜنﻪ يبقﻰ

ﻛلﲈ خيﻞ ﱄ

أنﻪ لﻦ يﺄﰐ ،أتاﲏ

بال رﺟلﲔ

أزﺣﺖ الﺜلج ﻋﻦ ماﺋدة

ﰲ ﴍفة تلمﺲ أﻃراف السحاب
ﳏﻔورا بسﻜﲔ
فوﺟدت االﺳم
ﹰ

ﻋمي ﹰقا ﺣﻔرتﻪ

يدﹸ مﻦ ﻛان هنا ﻗبﲇ
٤٠٣

ﻗﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﻨﺜﺮ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﰲ ﺳﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

ﻋميقا

ﰲ اﳋﺸﺐ

))38

فحصا دقي ًقا لطبيعة النص ،يكشف عن قوة امتدادية لالسم؛ إذ يﺆكد حضوره
إن ً

مكتسحا
يف لغة الغياب  .فعىل الرغم من كونه (عز ًفا صامتًا) ،إال أنه يظل مدو ﹰﹼيا
ً
(النسيان) فيجزئه إىل أجزاء ﳚتاز حتﻰ آخره .

وعىل الرغم من اشتغال (االسم) عىل لوحة الغياب؛ إذ هو (عزف صامﺖ ،يبىل،

أتاين ،بال رجلني) ،إال أنه يدور يف دائرة معنوية ﲢطم املاديات ،ليقتحم الﺬهن بال

استﺌﺬان (بال رجلني) ،فيتحول إىل مستوى حضوري (يبقﻰ ،أتاين) .

ويكشف املقطﻊ الثاين عن قوة ج ﱠبارة ،ال تستطيﻊ املاديات حموها ،فـ (الثلج) بقوة

برودته ،ﱂ يستطﻊ البقاء قاب ًعا عىل مائدة حفر عليها االسم .

وبمجرد زوال الثلج عن املائدة ،ينتقل املكان إىل فضاء ُحلمي مسرتسل ،إذ

أصبحﺖ (الرشفة تلمس أطراف السحاب) ،لتشﻊ املائدة بﺈشعاع معنوي نابﺾ ،ال
ﲤحوه أي ُة ﹴ
قوة  .فاالسم املحفور فيها يبقﻰ خالدً ا وإن تقادمﺖ األزمان عىل املائدة .
ﱠ
 -2اعتباطية العالمة:

يعتمد هﺬا املجرى صنﻊ سيولة عالماتية داخل اخلطاب الشعري؛ إذ إن العالقة

الالطبيعية بني العالمة ومدلوهلا ،ﲤنح العالمة تقنينًا مرجع ﹰﹼيا ،غري أنه ال يعتمد
املشاكلة بني العالمة ومدلوهلا .

يف قصيدة (جنﱠاز قصري يف الطريﻖ إىل مأتم) ،للشاعر ﴎكون بولص عالمات

جو النص العام بصلة .
حياتية ،تعدﱡ حماولة للتشبث؛ غري أﳖا أصبحﺖ ال َﲤ ﱡﺖ إىل ّ

يقول:

٤٠٤

أ .م .د .علياء سعدي عبد الرسول

وغداء املرأة امليتة ﻃيلة الوﻗﺖ

يﱪد ﻋﲆ الﺼينية ﲢﺖ منﺸﻔة بيﻀاء ،وﻗالﺋدها

ترن أﺣيانﹰا ﰲ الدوالب الﺬي يﻀم
ما زالﺖ ﱡ

ﺛياب ﻋرﺳها

))39

إن (غداء املرأة ،قالئدها ،دوالﲠا ،ثوب عرسها) مﺆرشات عىل عالمات حياتية

تستمد نسغها من (غداء املرأة)؛ إذ إن ﲢضري وجبة الغداء ،يعني وجود دورة غﺬائية
كاملة تقدم إىل املرأة ،يف حماولة من تلك األشياء ،للبحث عن رقعة من حياة ،إذ إﳖا

اجلو العام ،فيبقﻰ الغداء (ﲢﺖ
خلقﺖ للحياة ،غري أن تلك املحاولة ترزخ ﲢﺖ ّ

اجلو
منشفة بيضاء) ال يﺆكل ،و (القالئد) ،عىل الرغم من حماولتها خلﻖ إيقاع لكﴪ ّ

العام ،غري أﳖا تفقد معلوميتها ،لتبقﻰ حبيسة ُحمدِّ د مكاين (الدوالب) ،كام هو احلال

اجلو العام.
يف (ثياب العرس) ،التي ﱂ يفلح اللون األبيﺾ يف بعث حياة يف قتامة هﺬا ّ
جو النص العام.
هكﺬا أصبحﺖ مجلة العالمات احلياتية اعتباطية تنسلخ عن ّ

ويف جو كﺌيب آخر ﱡ
يشﻂ اللون األبيﺾ عن مرجعيته ،لينتمي إىل أخرى  .يقول

الشاعر أمحد جار اﷲ ياسني يف قصيدته (كﺂبات شعرية):
ﺣتﻰ ﻛلمة أبيﺾ،
ﻗلمي،

يﻜتبها باﳊﱪ اﻷﺳود

)(٤۰

أزالﺖ الكﺂبة قناعات ،وبدﳞيات مرجعية ،ﱠ
فحل اللون األبيﺾ يف دائرة داللية

أخرى ،فلم يعد ﳛمل املعنﻰ املفتوح ،إذ خضﻊ القلم إىل االنغالقيات النفسية ،فلم

الناص يشعر بداللة كلمة البياض عىل الورق ،وليس لون الكلمة التي توجد
يعد
ّ

بحﱪ القلم ،فﺨرج اللون األبيﺾ من دائرته الداللية ،ليزحف باجتاه سوداوية
٤٠٥

ﻗﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﻨﺜﺮ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﰲ ﺳﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

الكﺂبات الشعرية .

وتنزلﻖ (أصابﻊ اليد) من مرجعية اﳚابية إىل أخرى سلبية  .يتضح ذلك يف نص

(أناشيد حليوانات الﺬكرى) للشاعر عقيل عيل:
أصابعي هي اﻷخر
ﲬﺲ ﺳﻜاﻛﲔ
تلهو ﰲ فمي

ﲬﺲ ﺳﻜاﻛﲔ

))41

ﳚسد النص أصابﻊ اليد ،إذ عملﺖ يف مناخ خارج أبعادها املعروفة ،فهي

اجلو العام ،قد حولتها إىل قوة عددية
بطبيعتها يف أمرة عقل الفرد ،غري أن مرجعية ّ

فتحول دونه ،ودون الكالم .
تقف عىل فم الشاعر ُ

والتشﺨيص جعل من األصابﻊ تألف املكان ،فـ (تلهو) ،لتجهز عىل ما يف الفم

شي ًﺌا فشي ًﺌا ،فتبدأ العبارات باالنحسار لتتالشﻰ مجلة (تلهو يف فمي) ،إذ ﱂ يستطﻊ
الشاعر النطﻖ إال ببداية اجلملة (ﲬس سكاكني)). )42
 -٣اﳊوارية:

شك ﱠلﺖ قصيدة النثر فضا ًء نوع ﹰﹼيا ،يتحرر من ربقة التقنني ،والقواعد املعروفة،

فهي تنطلﻖ – يف النامذج الراقية – من جوهر كالمي متفرد الصياغة؛ إذ جاءت املرونة
يف التعبري عن الفكرة ،من وجهات نظر متعددة األصوات ،متالئمة مﻊ حساسية

هﺬه القصيدة ،األمر الﺬي يفﴤ إىل حوارية ،تتصالح ،وتتقاطﻊ يف النص الواحد،
فتتمتﻊ القصيدة بمرونة إيديولوجية تعمﻖ »نية البعد احلواري وتعددية مراكز

الوعي االجتامعي املتمثلة أصال يف الواقﻊ اخلارجي واالجتامعي«) . )43فهي تتمتﻊ

بـ »ال مركزية عىل مستوى منظوماﲥا املﺆلفة كلها  .فهي تغادر فكرة البﺆرة الداللية
٤٠٦
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واإليقاعية املركزية ،فتغيب فيها الروح املنﱪية ،وتتفكك واحد ّية األسلوب ،وﲠﺬا
يتﺨلﺨل الوعي الشعري املهيمن ،وﲣلﻖ بلبلة يف نظم التلقي السائدة«). )44

للنص ولغة
إن دخول تفاصيل أصوات غري ّية إىل النص ،ﳛقﻖ إضاءات متوالدة ّ

اهتزازية استفزازية؛ »إذ ترتأى ]تلك األصوات[ يف شفافية ،خلف كلامت لغته«)،)45

مركزا تدور حوله أصوات ترتتب عىل مسافات ﳐتلفة
لتكون إيديولوجية الشاعر،
ً
منها ،فالنص كام يعرفه مفتاح »فسيفساء من نصوص أخرىُ ،أدﳎﺖ فيه بتقنيات

أخرى«)» ،)46فليس من شأن تلك القصيدة االكتفاء باملركزية التعبوية ،إنام أصبحﺖ

نسيجا يشري إىل ما غري نفسها«) ،)47وذلك بﺈقامة أكثر من منظومة داخل النص،
ً
ليتحقﻖ التواصل عﱪ مقصدية ال مركزية مغايرة .

واعرتا ًفا بتعددية أشكال الوعي يف خطاب قصيدة النثر ،ستكون الدراسة

احلوارية عىل وفﻖ ركائز ثالث -1 :التهجني  -2األسلبة  -3التنويﻊ .
 -١التهﺠﲔ:

يعرف »باختني التهجني بأنه مزج لغتني اجتامعيتني داخل ملفوظ واحد ،وهو

أيضا التقاء وعيني لسانيني مفصولني بحقبة زمنية وبفارق اجتامعي ،أو ﳘا م ًعا
ً

داخل ساحة امللفوظ«). )48

وهو خلﻖ فضاء ذي طابﻊ جديل ،ركائزه أعمدة البولوفونية (التعددية الصوتية)،

يف تباين بكيفيات معينة عن موقف الشاعر اإليديولوجي .

وبالنظر احلا ّد إىل قصيدة النثر ،يف أنموذجها األجدّ  ،فﺈنني أرى أﳖا حاولﺖ

االشتغال عىل اخلروج عن النسﻖ األنوي املعروف باهليمنة ،لتأخﺬ »شك ً
ال آخر

يتنازل عن النﱪة الصوتية العالية يف وسائل اشتغال شعري جديدة ،ويتحول القسم
٤٠٧

ﻗﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﻨﺜﺮ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﰲ ﺳﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

اآلخر إىل ﲤظهرات ضمريية أخرى تُعيل من شأن الطاقة الدرامية الﴪدية فيها ،وما

تب ّقﻰ من هﺬا الضمري األنوي ﳚتهد يف أن ينحرف ما بوسعه خارج مسطرة املألوف
عن مرياثه الشعري ،وبﺆرﲥا املتمركزة«). )49

نص أسامه (أغنية) إىل ﲥجني أغنية ترتجم انتشاءه ،فقد
يلجأ عدنان الصائﻎ يف ّ

جاءت بلغة أخرى:
انتﴚ بﻜرﻛرات ﻃﻔولتﻚ وهي تتﻜرس ﻋﲆ ﻋﺸﺐ ﻋمري الﺬابﻞ،
بالﻜريستال الﺬي يتﻜﴪ ،يا امرأة مﻦ ذهﺐ وﻗيمر
ودموع

انتﴚ بقمﺢ أنوﺛتﻚ
باﻷغنية التي ﹸأر ّددها داﺋﲈ

”أنا العﺼﻔور
ﹺ
وأنﺖ الطﻔﻞ

إذا ﱂ تستطﻊ أن تطلقني

فاترﻛي ﱄ ﻋﲆ اﻷﻗﻞ خيطا أﻃول“:

خيطا مﻦ الدموع

خيطا مﻦ الﺬﻛريات
خيطا مﻦ اﻷﺣالم

)(٥۰

ثمة إرصار مقصود يف مللمة خيوط النص يف بﺆرة طفولية ،فعلﺖ طاقتها (انتشاء)

عند الشاعر ،فـ (كركرات الطفولة) ،و (عشب عمر الشاعر الﺬابل) ،عاملان متقاطعان،
تدفقﺖ األوىل طاقة (تتكرس) عىل (عشب العمر الﺬابل) لينتيش ،فتأخﺬ الكركرات

بعدها الرمزي؛ إذ إن (الكريستال الﺬي يتكﴪ) إشارة إىل عاﱂ طبيعي منتفي التنظيم،
٤٠٨

أ .م .د .علياء سعدي عبد الرسول

دائم احلركة والضوء بفعل التكﴪ  .واالسرتسال يعمل عىل خلﻖ سيولة شعرية
دائرا
جتمﻊ متشظيات داللية ،إذ إن اجلمﻊ بني (الﺬهب ،والقيمر ،والدموع) ،جاء ً

قس
يف حمور شعري بني اإلﲠار ،والنكهة ،والشعور عىل توايل الكلامت ،وهو مجﻊ ﱂ ُي ْ
بمسطرة رؤيوية عميقة ،بقدر ما انفرط بﺈحساس املنتيش الطبيعي .

جوا طفول ﹰﹼيا،
وتدور يف الدائرة نفسها عبارة (قمح األنوثة) ،لتشيﻊ بالتضايف ﹰﹼ

قادرا عىل العطاء املشبﻊ  .وبالتل ﱡفﺖ إىل لون القمح يكون انتشاء
بدائ ﹰﹼيا متفر ًداً ،

الشاعر بلون هو أصل الطبيعة ،بعيد عن التهجني .

ثم جاء التل ﱡفﺖ إىل نموذج منتﺨب من أغنية خاصة بالشاعر هجنها لتﺨتزل

القول بالطاقة االنتشائية نفسها ،فالشاعر تقنﱠﻊ يف األغنية بقناع (عصفور) حبيس
ِ
ِ
فعول عىل ﱟ
(ترك خيﻂ
يد طفل ،يﺌ َس من اخلالص ،ﱠ
حل بديل ،وهو التحرر اجلزئي ْ

أطول) ،ليتحرك ذلك اخليﻂ يف مضامر من (الدموع ،والﺬكريات ،واألحالم)،
حرصا من العصفور عىل اإلبقاء عىل اخليﻂ ولو كان من الدموع والﺬكريات ،ل ُيبقي
ً

عىل االنتشاء من ذلك العﺬاب .

مجا النتشاء خي ّلفه عﺬاب ،وﳐتزالً النص بلغة
هكﺬا جاء ﲥجني األغنية مرت ً

طفولية متقابلة مﻊ النص .

النصار( :عسل أسود) يف مساحة اجتامعية
وتتحرك قصيدة الشاعر حممد تركي ﱠ

ﳐتلفة يلتقي فيها وعي الشاعر مﻊ وعي عنارص طبيعية أخرى  .يقول:

٤٠٩

ﻗﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﻨﺜﺮ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﰲ ﺳﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

ﻛلﲈ أﺣببتها

أﺣسسﺖ بطاﺋر مﻦ فﻀة

يتلو ﰲ برﻛة الﺸمﺲ

أهﺬا نومﻚ اﻷبدي
ﹶأم هﺬه مﺼابيحﻚ السود

وببغاؤك تردد ﻗرب الﻀيف:
”ﻗﴣ نحبﻪ العﺸﺐ“
.

والوﺣوش البيﺾ ناﺋمة

ونﺠمتان ﲢرﺳان خﺸﺐ الﴪير

وال تستبدل الطلﻞ
بالنهار القديم

أﲢﺼد نحﻞ الطﲑان
))51
ﹶأم ﳛﺼدك الطﲑان
يفيد النص من طاقة الطبيعة غري اإلنسانية ،لتعمل خارج بعدها التقليدي،

بوصفها قوة كاشفة  .فـ (الطائر من فضة) ،جاء حام ً
ال داللة لونية تنامز باهلدوء ،غري

أن حركته متأملة( :يتلوى) يف حيز غري حركي (بركة) ستﺆول يف املستقبل إىل أرض
احلب سﺆالني حائرين( :أهﺬا
جافة بفعل تضايفها مﻊ (الشمس) ،لتكون انبعاثات
ّ

نومك األبدي) ،إذ ال حياة معهَ ( ،أم هﺬه مصابيحك السود) وال نور معه ،عندها

يعرج النص عىل ﲥجني قول الببغاء( :قﴣ نحبه العشب) ،فالببغاء ساعة زمنية

٤١٠
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تﺬكر بموت العشب أي تقدم العمر ،فال ﳎال لالنبعاث من جديد.

وبالتتابﻊ تظهر تفاصيل مشهدية أخرى ،تقف عائ ًقا بني الشاعر وحلظات حبه،

فتضاعف من كثافة املوقف ،فـ (الوحوش البيﺾ نائمة ،ونجمتان ﲢرسان الﴪير)،
فتبدأ النجمتان الكالم( :أﲢصد نحل الطريانَ ،أم ﳛصدك الطريان) ،إذ انفتحﺖ

اجلملتان عىل تشكيل تضادي ،غري أنه يلملم خيوطه يف بﺆرة داللية واحدة  .ففعل
ﹴ
ومﺆذ ،يف حني
الشاعر (حصد نحل الطريان) ،يقﻊ يف حصد ما هو صعب ،وﳑتنﻊ،

ان داللة مجلة (ﳛصدك الطريان) ،تقﻊ يف ظاهرها يف ضدية مﻊ اجلملة األوىل دالل ﹰﹼيا،

باعتبار الشاعر هو املفعول به ،غري أن خيوط اجلملتني تقﻊ يف عدم القدرة .

وبالتل ﱡفﺖ إىل ما ﳛيﻂ الﴪير ،أجد أن (نوم الوحوش) داللة عىل هدوء اجلو،

وأمن الوحوش من أن ال ﳾء مهم سيحدث ،يف حني أن حراسة (النجمتني)

خلشب الﴪير ،داللة عىل وجود الرومانسية يف غري مكاﳖا ،إذ ال وجود حلياة عىل

الﴪير إال للﺨشب .

إن إرصار (النجمتني) عىل االحتفاظ بام يقوﳞام( :الطلل) ،أوقف كل تقدم

ﳛب .
للنهار ،ليبقﻰ الشاعر
حمبوسا بحاﴐ يتقاطﻊ مﻊ حاﴐ من ّ
ً

ويلتقي وعي الشاعر ﴎكون بولص مﻊ وعي (هوالكو) ،يف ساحة داللية تﺆرش

عىل اإلرصار عىل االقتحام  .يقول:

٤١١

ﻗﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﻨﺜﺮ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﰲ ﺳﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

ﱡ
أخف مﻦ الريﺢ
خيوﱄ

ﺳنابﻜها تقدم الﴩارات

إذ ندخﻞ املدن

اﳊرب تستلقي

ﻛالعروس راﺿﺨة بانتﻈاري
واﳊتف يتﻜلم باﺳمي

فﺄنا هوالﻛو

ﺣيﺚ يراﲏ

الالﺟﺌون ﰲ

ﻛوابيسهم بﲔ اﳋراﺋﺐ

ويﺸحﺬ اﻷﴎ

ﺣﻔنة ّ
ﻗﺶ مﻦ ﺣﺼاﲏ

)(٥۲

جاء ﲥجني قول هوالكو من املظاهر اإلعالنية الرسمية الدالة عىل تس ﱡيد الشاعر،

إذ إن خطاب هوالكو دالة ﳑكنة إلنتاج كون سيميائي  .فجمله القتالية التي عﱪت

عام يف داخل الشاعر ،لتتعالﻖ لغته مﻊ لغة
عن مقتﴣ حاله ،أفادت اإلفصاح ّ

هوالكو ،فﺈذا به هوالكو معارص ،إذ تر ﱠفﻊ عن غزو املدن املعروف إىل ما هو خصوﴆ

للغاية ،ليظهر حتﻰ يف كوابيس الالجﺌني .ﱠ
ولعل اإلشارة إىل زمرة الالجﺌني ،إشارة
إىل الدخول عنوة إىل كل مدينة ومقاتلة سكاﳖا األصليني ،ولتحويلهم إىل الجﺌني،

ومالحقتهم يف كل مكان ،ليتوغل الغزو يف كل بقعة ،وإن كانﺖ خربة.

ملستوى داليل آخر ،يدور يف فلك املهابة ،إذ إن دخول
بعد ذلك جاء التأسيس
ً
٤١٢
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هوالكو اجلديد عىل حصانه قد حوله يف ،نظر األﴎى ،إىل مسيح ﳐلص ،حاولوا –
تﱪكًا -أن ﳛصلوا عىل ﳾء ّ
يدل عليه ،وإن كانﺖ حفنة ﱟ
قﺶ من حصانه .

طوعﺖ أدوات الشاعر ،ليشكل من
ﲢول كالم هوالكو إىل منظومة أولية ّ
لقد ّ

معارصا .
نفسه هوالكو
ً
 -2األسلبة:

تشتغل هﺬه الصيغة عىل فاعلية إعادة صياغة امللفوظ بأسلوب آخر ،يقوم عىل

لغة ثانية ،وهو عند باختني »لغتان غري موحدتني داخل ملفوظ واحد ،وإنام هي لغة
واحدة حم ّينة وملفوظة ،إال أﳖا مقدمة عىل ضوء األخرى ،وهﺬه اللغة تظل خارج

تتحني أبدً ا«). )53
امللفوظ وال ﱠ

وهو إيقاف حلراك امللفوظ األول املتجه طبيع ﹰﹼيا باجتاه خلﻖ داللة جديدة يف ضوء

فهم اآلخر .

تﺆسلب (رسائل ُأ ّمي) لعقيل عيل ،يف ضوء فهم جديد ،انفتح عىل إطار تدفقات

الشعور  .يقول الشاعر:

٤١٣

ﻗﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﻨﺜﺮ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﰲ ﺳﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

رﺳاﺋﻞ مﻦ ّأمي

تﺼﻞ مليﺌة بوﻋﺜاء ﺳﻔر ﻃويﻞ

مﺜﻞ وريقات مبللة بعرق ﻛدح فﻀاء ﺷاﺳﻊ
الﻔرح ﳚهﺶ فيها بالﻔرح

ﳜرق ﺳحاباﲥا ﻃﲑ أبيﺾ يﺼدح باﻷمﻞ

نزواتﻪ ﺣلوة مﺜﻞ ﺷﺠرة أينعﺖ ﲤاما
يطرز ﺣوافها ﺿوء ﻋاﺷﻖ

ورغبات ﺷمﺲ ﺳاﻃعة

)(٥٤

الناص إىل تغييب ما يف الرسائل من ملفوظ ،إذ حرث فيها بتدفقات
عمد
ﱡ

فرحا
شعورية ،فكلامت الرسالة حمرضها الفرح ،الﺬي أنسنه الشاعر ،فجعله ﳚهﺶ ً
ال حزنًا ،إذ إن فعل (أجهﺶ) و ﱠلد شبه مجلة تضادية معه (بالفرح) ،إذ جتاوز البكاء
واحلزن إىل دائرة غري معتادة .

وبالغريية املعتادة جاء الفعل( :خرق) الﺬي و ﱠلد مفاجأة بشﻖ هدوء تلك

أيضا ،تعتمد
الرسائل (سحاﲠا) ،ليﺨرج طري أبيﺾ صوته األمل ،وله نزوات غريية ً
عىل االكتامل والتثمري ال النقص .

والرسائل ال ﲣضﻊ لدكتاتورية القلم ،بقدر ما تعتمد عىل ابتكار مديات مجالية

مﺆنسنة ،فهي (مطرزة بضوء عاشﻖ) ،و (رغبات شمسها ساطعة)  .وكلتا العبارتني،
قاعدﲥا توليد مزيد من الضوء ،فالضوء بتضايفه للعاشﻖ يفﴤ إىل الرغبة يف إعطاء
املزيد  .فض ً
ال عن قاعدة (شمس ساطعة) التي تو ّلد بالتحديد النعتي (رغبات

شمس ساطعة) ضو ًءا ودف ًﺌا أكثر من ﳎرد السطوح .
٤١٤
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هكﺬا انضوت (رسائل أ ّمي) ،ﲢﺖ أسلبة خاصة ،تولدت من الفعل الشعري

ال الفعل الداليل .
 -3التنويﻊ:

فارضا بﺬلك طبيعة
يشتغل التنويﻊ عىل إضاءة الوعي اللساين املستجلب،
ً

استجابة ﳐتلفة ،منفتحة بامدة ثيامتيكية ،ولسانية متنوعة ،عﱪ حوار داخيل يقوم به

الوعي املﺆسلب .

فالتفﺖ إىل
يتشبث عالوي كاظم كشيﺶ باخلالص من واقﻊ معيﺶ،
َ

األسلوب القرآين؛ لينوع به كالمه عﱪ قوة تداولية خاصة:
ﻗلﺖ ال أمﴤ إليﻚ وال أنحني للموج فاﺣﱰﻗﺖ
ﻛلﲈﰐ .

ﻛنﺖ أﴏخ ”يا أﳞا النمﻞ ادخلوا“ فدخلنا

وأنزلﺖ الرتاج

أتاﲏ الﺼوت ﰲ ﻇمﺌي

ﹾ
”خﺬ دمي العﺬب الﻔرات وال تقﱰب ﹺم ﹾﻦ

امللﺢ اﻷﺟاج

)(٥٥

حماولة التصدي لطوفان املرأة اجلارف جعل النص يسري بال إرادة مﻊ املوت حتﻰ

انكﴪ سالحه( :كلامته) ،إذ إن الطوفان هنا ،ﱂ يكن طوفان ماء؛ ألنه واقﻊ يف اجتاه
ضدي وهو النار ،فهو قد أحرق (كلامته) ،فال بدﱠ إ ًذا من فكرة إنقاذ  .وعىل وفﻖ

ذلك تقولب الشاعر بقالب (نملة سليامن) التي ﲢاول إنقاذ من معها من سليامن
وجنوده) ،)56فالشاعر ﳛاول إﳞام نفسه بوجود أمثاله من اخلائفني ،حتﻰ يتوزع

ﱠ
ولعل االستعانة بالفعل
اخلوف عىل ﳎموعة وليس فر ًدا ،لينعم بعدها باألمان .
٤١٥

ﻗﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﻨﺜﺮ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﰲ ﺳﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

(أنزلﺖ) جاء بدي ً
ال للفعل (أغلقﺖ) ،للتدليل عىل وجود باب واحد عظيم ﳛمي،

وهو يف الوقﺖ نفسه أﴎع يف الغلﻖ من الرتاج املدفوع ،كام هو حال بيﺖ النمل
الﺬي له باب رئيس واحد ،غري أن هﺬه املحاولة ﲢطمها نفسية الشاعر ،التي ترفﺾ
األمان /الظمأ ،لينحني الشاعر إىل املوجُ ،ح ﹰﹼبا ،عﱪ إضاءة ثيامتيكية تﺬهب به إىل

االستعانة بأسلبة قرآنية أخرى جتعل منه الرافد هلﺬا املوج بدمه( :العﺬب الفرات)،
بدل تدفقات األول املﺨلوطة باملاء األجاج).)57

هكﺬا أضاء الشاعر شعوره أمام امرأته بوعي قرآين استجلبه ،ليكون النص

واآلية متنوعي الوعي .

وتُضاء يف قصيدة (مكابدات »أنا«) ،قصة يوسف (عليه السالم) بطبيعة استجابة

ﳐتلفة  .يقول الشاعر مشتاق عباس معن:
أﰊ
 إن غاب أﰊ -ﺳﺄغدو غريبا

أر ما ﱂ أﻛﻦ أراه
بمطر نﺨﲇ

ﳞت ﱡز ﲤري

و ﹶي ّساﻗﻂ الغيﺚ
فﺄبدو أنا

)(٥۸

٤١٦
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ينفتح النص عىل قصة يوسف ،ولكن بطريقة معكوسة ،فهي تأخﺬ طبيعة تأويلية

أخرى توضح الرغبة يف إزاحة األب للحصول عىل حرية شﺨصية ،عىل أن مفتتح

القصيدة يساير ما يف قصة يوسف من إشارة بفراق األب ،فيبدو االبن (غريبا) ،غري

أن التوغل يف النص ينفتح عىل مفارقة ،إذ يرى االبن ما ﱂ يكن يراه يف وجود األب،

ليشكل الغياب يف نفس االبن نس ًقا تثمري ﹰﹼيا ،فيكون (نﺨيال) ،فيتشاكل مﻊ مرجعية
قرآنية معطاء (نﺨلة مريم)) ،)59التي أصبحﺖ يف النص (ﳎموعة) منتجة إىل غري ما

(يساقﻂ غيثي) ،بادلﺖ صورة
عدد( :يمطر) ،يساند الصورة ،صورة خريات أخرى ّ

(بنﺨيل) فعلها ،فبدل ( َي َساقﻂ نﺨيل رط ًبا) ،أصبحﺖ (يساقﻂ) متجهة إىل الفاعل

(غيثي) ،ليبتكر مديات غري حمدودة من العطاء ،واخلريات  .فلم يتحدد بالرطب،
إنام بالغيث الﺬي خيرج ﳐتلف اخلريات.

وباللجوء إىل البياض الكتايب الﺬي يمتد عىل سطرين من النقاط () () ،ﳛلﻖ

الشاعر يف فضاء عطاءات غري معروفة ألبعد ﳑا تعرفه الطبيعة ،وهﺬه احلالة هي ما

تسعف (أنا) عىل توضيح مكابداﲥا الشاسعة.

هكﺬا كانﺖ مقصدية اخلطاب الشعري يف قصيدة النثر ،التي استللﺖ منها نامذج

من قصيدة النثر العراقية.

٤١٧

ﻗﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﻨﺜﺮ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﰲ ﺳﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

اخلاﲤة:

 تعدﱡ قصيدة النثر ﲤثي ًإبداعي جديد ،ينجز أسﺌلته بعيدً ا عن القياسات
ال حلراك
ّ

واألُطر ،وهي ذات بنية سائلة يف طبيعة التعرج والتش ّعب ،وفضاءاﲥا اللغوية

واإليقاعية مفتوحة.

 ﱠإن أﳘية لغة قصيدة النثر تكمن يف شدﱠ ة خصوصيتها؛ إذ اشتغلﺖ عىل لغة

نوعية ،تتشاكل ﱡ
دواهلا عىل وفﻖ موجات إﳛائية ،و َأ ّن سيميائية اللغة ،هي اجلسد
األقدر عىل محل زئبقية قصيدة النثر ،إذ َ
ﳖل من حماور ثالثة ،شك ﱠلﺖ باجتامعها
هيكل هﺬا البحث ،وهي :التشاكل ﱠية ،التفاعل ﱠية ،احلوار ﱠية .

 -وتنزاح اللغة الشعرية عن انغالقية اللغة االعتيادية ،إذ تشتغل قصيدة النثر

بالﺬات عىل لغة نوعية تفوق اللغة عىل نفسها وبانفتاحها الكيل عىل ﳑكناﲥا العميقة

الناص واملتلقي ،يف رسائل
وتتمظهر قوة اخلطاب الشعري هلا ،يف التأثري املتبادل بني
ّ
نسقية ﳐتلفة ،تعتمد فاعلية كليهام بحسب ثقافته .

-شك ﱠلﺖ قصيدة النثر فضا ًء نوع ﹰﹼيا ،يتحرر من ربقة التقنني ،والقواعد املعروفة،

فهي تنطلﻖ – يف النامذج الراقية – من جوهر كالمي متفرد الصياغة؛ إذ جاءت

املرونة يف التعبري عن الفكرة ،من وجهات نظر متعددة األصوات ،متالئمة مﻊ

حساسية هﺬه القصيدة ،األمر الﺬي يفﴤ إىل حوارية ،تتصالح ،وتتقاطﻊ يف النص
الواحد.

٤١٨
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يب. 96 :
))11االجتاه السيميائي يف نقد الشعر العر ّ
) )12املصدر نفسه. 98 :
) )13املصدر نفسه. 97 :
) )14رماد الشعر. 210 :
) )15إىل برقيات وصلﺖ متأخرة. 8 :
) )16إىل برقيات وصلﺖ متأخرة. 8 :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
﴿وم ْن آ َياته َأ ْن َخ َل َﻖ َلك ُْم م ْن َأ ْن ُفسك ُْم َأ ْز َواجا لتَسكنوا
) )17استشفا ًفا من تراتبات اآلية الكريمة َ
ذلك آلي ﹴ
إليها َو َ
ات لقو ﹴم يتفكّرون﴾  .الروم. 21 :
ور ْمح ًة إِ ﱠن يف َ َ
جعل بينك ُْم َمو ّد ًة َ
) )18إىل برقيات وصلﺖ متأخرة. 8 :
) )19أماكن فارغة. 38 :
) )20أماكن فارغة. 39 :
) )21عشب األفول. 38 :
عز املوز فيه .
) )22القصيدة كتبﺖ يف زمن احلصار االقتصادي عىل العراق ،يف وقﺖ ﱠ
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) )23بعد إلغاء نظام الرق عام  1863اختلطﺖ موسيقﻰ العبيد مﻊ موسيقﻰ الطبقة االرستقراطية
بمدينة (نيو أولينز) ،ثم أصبحﺖ فيام بعد موسيقﻰ خاصة بالطبقة االرستقراطية  .ينظر:
ar.wikipedia.org
ِ
ون إِن َك َفرتُم َيو ًما ﳚ َع ُل ِ
الو َ
﴿فكيف ت ﱠت ُق َ
لدان شي ًبا﴾ .
انعكاسا لﻶية القرآنية الكريمة
))24
َ
ً
املزمل. 17:
) )25عشب األفول. 29 :
)( )26الفالفل) يف العرف الشعبي طعام الفقراء لرخص ثمنها وﴎعة الشبﻊ .
) )27إىل برقيات وصلﺖ متأخرة. 58 :
) )28املصدر نفسه. 58 :
) )29االجتاه السيميائي يف نقد الشعر. 98 :
) )30ينظر :هرمنيوطيقا الشعر العريب. 73 :
) )31الفضاء التشكييل لقصيدة النثر. 38 :
) )32بنية الرمال املتحركة. 15 :
) )33بنية الرمال املتحركة. 12 :
) )34الفضاء التشكييل لقصيدة النثر. 88 :
) )35عشب األفول. 42 :
) )36سورة العنكبوت. 41 :
) )37هرمنيوطيقا الشعر العريب. 73 :
) )38األول والتايل. 48-47 :
) )39عظمة أخرى لكلب القبيلة. 65 :
) )40إىل برقيات وصلﺖ متأخرة. 60 :
) )41جنائن آدم وقصائد أخرى. 67 :
) )42وهو مصطلح أطلﻖ عليه الدكتور عبد الكريم راﴈ جعفر اسم (تكرار التالﳾ) ،وهو
ما يعني :إقامة داللة االضمحالل عىل حلظة شعرية ،ويتحقﻖ ذلك بتكرار لفظة معينة بمعاونة
مدلول سياقي  .ينظر :رماد الشعر. 220 ،
) )43الصوت اآلخر ،اجلوهر احلواري للﺨطاب األديب. 21 :
) )44ينظر :الفضاء التشكييل ،وتنظر مصادره. 50 :
) )45الصوت اآلخر. 29 :
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) )46االجتاه السيميائي. 102 :
) )47التناص ،دراسة يف اخلطاب النقدي العريب :د .سعد إبراهيم عبد املجيد. 21-20 :
) )48الصوت اآلخر. 33 :
) )49الفضاء التشكييل لقصيدة النثر. 96 :
) )50مرايا لشعرها الطويل. 72 :
) )51تنافسني عىل الصحراء. 18 :
) )52عظمة أخرى لكلب القبيلة. 120-119 :
) )53قراءات يف األدب والنقد :د .شجاع مسلم العاين. 67 ،
) )54جنائن آدم وقصائد أخرى. 206 :
) )55خاﲤة احلضور. 68 :
) )56قال تعاىل﴿ :حتﱠﻰ إِذا َأتَوا ِ
واد الن ِ
قالﺖ نَمل ﹲة يا َأ ﱠﳞا الن ُ
ﳛطِ َمنﱠكُم
ﱠمل ْ
ﱠمل ا ْد ُخلوا َمساكنَك ُْم ال َ ْ
ُس ُ
وهم ال ْ
يش ُعرون﴾  .سورة النمل. 18 :
ليامن ُ
وجنُو ُد ُه ْ
ِ
ِ
حرين هﺬا ْ
اج﴾ .
﴿وه َو ا ﱠلﺬي َم َر َج ال َب
) )57يتضافر مﻊ قوله تعاىل:
عﺬ ﹲب ُف ﹲ
رات َ
ُ
وهﺬا م ْل ﹲح ُأ َج ﹲ
الفرقان. 53 :
) )58األعامل الشعرية الورقية غري الكاملة. 154 :
ِ
ِ
ﱠﺨلة ت ِ
إليك بجﺬ ِع الن ِ
) )59قال تعاىل﴿ :وه ِّزي ِ
ُساقﻂ عليك ُر َط ًبا َجن ﹰﹼيا﴾  .سورة مريم. 25 :
ُ
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