قصيدة "سكن الليل" لنازك املالئكة
 مقاربة أسلوبية-األستاذة :مسيحة خليفي
قسم :اللغة واألدب العريب
جامعة أم البواقي-ت ـ ـوطئة:
حرة  ،أحدثت منعطفا يف اتريخ
تعترب قصيدة "الكولريا" لنازك املالئكة أول قصيدة معاصرة ّ
القصيدة العربية ،فحضت من خالل ذلك ابهتمام األدابء والنقاد ،ابلدراسة والتحليل أزيد من ستني
عاما ،إالَّ أننا ال نكاد نعثر هلا على ٍ
معم ٍق مبنهج نقدي حديث ومعاصر ،سوى بعض
حتليل ّ
املناقشات والتحاليل السطحية ،اليت تتمحور جلّها حول الظروف واملالبسات احمليطة هبا ،دون
استقراء دواعي اللغة ،واستنطاق بالغة التصوير املكتنزة يف ألفاضها وعباراهتاَّ ،
ألن "الكلمة يف
اخلطاب الشعري ال ميكن عزهلا عن حميطها املباشر مث عن سياق النص ،إذ منهما تستمد قوهتا يؤثّران
فيها ،وتؤثّر فيهما".1
لذلك ارأتينا  -حماولة منَّا -أن حنلّلها ابملنهج األسلويب ،بغية الكشف عن مجالياهتا
ابالعتماد على األصوات واأللفاظ وعالقاهتا ابجلمل والرتاكيب ،والقواعد النحوية عرب مستواىت
التحليل :الصويت ،النحوي ،الرتكييب والداليل ،لتسهم كلّها يف تعميق الرؤاي الشعرية ،والكشف عن
الفن اخلالّق .
اخلواطر واالنفعاالت والتصور ،وبلوغ بذلك أقصى درجة من التأثري ّ
املستوى الصويت

اختارت الشاعرة لقصيدهتا حبرا إيقاعيا يتناسب مع املوضوع "الكولريا" وهو حبر املتدارك
جوا موسيقيا ،يشبّع
)اخلبب( ،وألفاظ هذه القصيدة تعطي جتانسا صوتيا ،وتعانقا دالليا ،يضفي ًّ
ترابطا يف األداء النفسي.
فلو جتولنا داخل القصيدة ،وتصفحناها عن قرب ،لوجدان َّ
كررت مجال من
أن الشاعرة قد َّ
وتعزز إحساسها املرهف ،فمثال جند حرف )الصاد( وظّف
األصوات اليت تناسب املقام واملقصدّ ،
مرة( يف قوهلا :أصغي ،صدى ،الصمت ،صرخات ،تصرخ ،الصارخ ،أصخ،
أكثر من موضع )َّ 23
أصوات ...ملا يف حرف )الصاد( من إطباق وسفري واستعالء ومهس ،وألنَّه من صفات القوة َّ
شد أذن
الكم اهلائل من التشيؤ الداليل
املتلقي ،وشحن قلبه ابحلزن واألسى ،والشعور ابلضعف أمام هذا ّ
املصاحب لكلمات وعبارات القصيدة.
كما أنَّنا جند القافية ترتاوح بني حرف )التاء( الساكنة و)النون( :فاألول أش ّد وقعا على السمع
من احلروف األخرى؛ ألنَّه من األصوات االنفجارية املهموسة والضعيفة ،يصطحب الكلمات إىل
األمرين (الضعف
عوامل احلزن الدفني سيما وأنَّه اقرتن ابلسكون ،فاحلزن هنا يضاعف ،ويتذوق املتلقي َّ
والصمت).
واختارت الشاعرة قافية أخرى جمهورة يف املقطع األخري وهي حرف الراء الساكنة بعد اجلر ،يف
قوهلا :نصري ،زفري ،تكبري ،الشرير ...مما له من دالالت قابعة يف الكلمات والعبارات ،خاصة حينما
املدوية ،فإىل جانب أنَّه صوت لثوي تتكرر فيه ضرابت اللسان على اللثة تكرارا
يضج ابملشاعر َّ
ُّ
املمزقة ّ
اجلر ،مما يضع املتلقي
سريعا ،يعطي رعشة يف القلب واجلسم ،فهو أيضا مصحواب ابلسكون ما بعد ّ

يف ٍّ
جو كئيب ،يضاعف فيه اإلحساس ابألمل.

ونلحظ أصواات أخرى تتخلّل ثنااي القصيدة ،وتضفي عليها موسيقى تراجيدية ،كحركة الفتحة
الطويلة يف :أانت ،أموات ،اآلهات ،الظلماتَّ ...
كان الشاعرة تريد هبذا الشهيق والزفري إخراج
حزهنا ،إال أهنا تسقط يف وحل الغربة الذاتية عندما تصادفها التاء الساكنة اليت حتبس أنفاسها.

املستوى النحوي
ختاطب الشاعرة املتلقي بتوظيفها لفعل األمر كقوهلا :أصغ ،أصخ ،أنظر ،امسع ...وهو ما يزيد
من أفق الداللة "ليستعمل النظر حينئذ فيما يصلح للنظر القليب و النظر البصري ،وكالمها مؤكد
ابلنّسبة املطلوب إجيادها" ، 2وهو ما يعرف بنسخ األمر إىل تنبيه ،فلعل احلمولة العاطفية أثقلت كاهل
الشاعرة ،فطلبت من املتلقي أن يشاركها احلدث ،ويتقاسم معها عبء الكلمات.
كما جند توظيف األفعال املضارعة بكثرة يف القصيدة :تعلو ،تضطرب ،يتعثر ،تصرخ ،تشكو،
يرتكب ...الدالة على االستمرارية واحلركة ،رغبة من الشاعرة يف وصف املعاانة املستمرة ،ولعلها
تعمدت ذالك لتبقى قصيدهتا حية انبضة يف كل زمان ومكان.
َّ
مرة( ،يف قوهلا :يف كل
ويكثر يف القصيدة حروف اجلر ،خاصة حرف اجلر )يف( املكرر )َّ 14
مكان ،يف كل فؤاد ،يف كهف الرعب ،يف صمت األبد القاسي ...الذي يضفي ترابطا ومتاسكا يف
األداء الشعري ،و يؤثر يف وقع احلدث ،وهو هنا يشري إىل مكان الوابء الستحضار القلب والعقل
معا.
املستوى الرتكييب
وجند مسألة أخرى شديدة االلتصاق بدالالت القصيدة ،أال وهي مسألة االحنراف والعدول،
اليت تعد من املصادر اجلمالية والفنية يف النص الشعري" ،تنفرد األسلوبية بعنايتها يف قضية احنراف
أقرته اللغة صوتيا ،وتركيبيا ألهنا تتخذ لغة األدب ميدان حبث هلا"،3
التعبري عن النمط املعياري الذي ّ
فمثال تقول انزك يف املقطع األول:

ح ـ ـ ـزن يتدفق ،يلت ـ ـ ـ ــهب
يتعثّر فيه صدى اآلهات

4

قرنت الشاعرة التدفق وااللتهاب ابحلزن ،والتعثر بصدى اآلهات ،فحدث هنا انزايح يف املعىن
َّ
ألهنا؛ أسندت الصفة املادية )التدفق وااللتهاب( للموصوف املعنوي )احلزن( ،واألمر نفسه يف:
يف كل مكان يبكي صوت
5

مزقه املـ ـ ـوت
هذا ما قد َّ

تكمن متعة النص الشعري ،وبراعة الشاعرة هبذا االحنراف يف التشابيه واالستعارات والدالالت،
وتضعف من حجم اإلحساس ،وتوسع دالالت الدوال ،وتولد
إذ يعطي لقصيدهتا اإلاثرة والتوهجّ ،
أساليب إنشائية رائعة ،متيزها عن األخرايت.
وحتفل القصيدة بعنصر التقدمي والتأخري -مسة مميزة من مسات األسلوبيني -فمثال
نلحظ تقدمي الفاعل على الفعل يف أكثر من موضع :صرخات تعلو ،تضطرب ،حزن يتدفق ،يلتهب،
استيقظ داء الكولريا حقدا يتدفق موتورا ...والذي يكسب هذا النص الشعري رونقا وانسجاما يف
املعىن واملبىن ،فاجلمع بني القضيتني )قضية االنزايح واالحنراف ،والتقدمي والتأخري( ،قمة البالغة
احلديثة ابمتياز ،اليت "نراها هنا فنا للكتابة وفنا للتأليف يف الوقت نفسهَّ ،إهنا فن لغوي وفن أديب،
وهااتن مستان قائمتان يف األسلوبية املعاصرة". 6
صرح ابسكال أبن الكلمات املختلفة الرتتيب يكون هلا معىن خمتلف وأن املعاين
فكما َّ
املختلفة الرتتيب يكون هلا أتثريات خمتلفة أيضا ،فإنَّنا جند هذا االنزايح والتقدمي قد أضفى على
القصيدة صبغة فنية ،تؤثر يف السامع ،وتدغدغ أحاسيسه ،فيدخل املعىن واإلحساس قلبه دون
استئذان .كأن الشاعرة هنا تريد أن تلفت املتلقي إىل حجم املعاين املثقلة ابألسى ،واحلزن والضياع،
حيث جيتمع الكل يف بوتقة واحدة ،حتدد األحداث على حساب األفعال ،وهي ميزة أسلوبية يف
الوقوف على مجاليات القصيدة كما يصطلح اجلرجاين ذلك يف قضية النظم ،حينما يبني املزااي اخلفية
اليت جتعل املتلقي يقف على ما يف النص على براعة النقش والتصوير والتعبري.
املستوى الداليل

أتخذان القصيدة إىل عامل خاص مأسوي ابمتياز ،تشرتك فيه أصوات الضعف ،القوة ،السكون،
والصمت ،فنعايش احلدث بكل تفاصيله ،ونسري يف موكب اجلنائز من غري أدراك.
ولعل الشاعرة اختارك ذلك االنزايح الداليل والرتكييب لتتمرد على اجلو املأساوي ،أو رمبا لتنزاح عن
قواعد اخلليل ،وتنحرف عن النموذج القدمي.
وتلخصها بكل معانيها هي الالَّزمة اليت اعتدان عليها
ونرى الكلمة اليت تتمحور عليها القصيدةّ ،

يف هناية كل مقطوعة (املوت املوت املوت) ،فهذا التكرار الصويت والداليل له قيمة إحيائية شديدة
االلتصاق ابملعىن الوجداين" ،كون الكلمات وتراكيبها ودالالهتا وشكلها اخلارجي والداخلي ليست
جمرد أمارات خمتلفة عن الواقع ،بل هلا وزهنا اخلاص ،وقيمتها اخلاصة".7
فتضع الشاعرة املتلقي  -من خالل هذه الثالثية -يف مفرتق الطرق ،ال يدري أي طر ٍيق خيتار،
املوت األول ،الثاين أم الثالث ،بيد أن الثالثة ترتجم معنا واحدا ،أال وهو املوت األبدي ،فرمبا تقصد
املوت األول :اخلالص من الفقر واألوضاع االجتماعية والسياسية يف كل من العراق وريف مصر،
كون القصيدة تزامنت مع ما حيدث يف العراق آنذاك؛ غضب الشارع العراقي يف "انتفاضة الوثبة"،
مطالبا إبسقاط النظام .ويتجلى ذلك يف تكرارها لعبارة "يف كل مكان ،"..واختيارها للسكون بدل
احلركة لتسفر عن ذاك الصمت الداخلي بعد الثورة ( صمت الشعب العراقي( ،والصمت املخيم ما
بعد املوت )ريف مصر( .
أما املوت الثاين فلرمبا املوت املادي "موت اجلسم" .أما املوت الثالث فلعله "املوت الروحاين"،
الذي يشرتك فيه األحياء واألموات ،فكأن الشاعرة تطلق شظاايها يف املوت األخري مبوهتا ،حينما
تتعاطف مع املوت الثاين وال متلك الدواء هلذا الداء ،فتبقى حبيسة اإلحساس ،ليس بيدها حيلة،
وهي بذلك تبلغ ذروة انفعاهلا .وميوت أيضا املتلقي ابملوت األخري ،حينما يشاركها هذا احلدث.
ونصل يف هناية املطاف إىل خالصة مفادها ،أن انزك املالئكة منحت لقصيدهتا اخللود،
حينما تركت العبارات والكلمات ختتار معانيها العميقة لوحدها دون قيد يقيدها.
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