إسرتاتيجية اخلطاب يف الدالالت وبناء التأويل .
السائح
د .األخضر بن ّ

جامعة عمار ثليجي/األغواط

تقوم إسرتاتيجية اخلطاب األدبي على احلجب والتخ ّفي واملواربة يف القصد،
فداللته تتوارى عن معاني األلفاظ والرتاكيب املباشرة كما ارتس مت يف الذاكرة
التارخيية ،كما يق ع مبنأى عن املواقع املركزية املتعالية ،فانزاحت الكلمة عن املعنى
األصلي املعجمي كما انزاحت الرموز عن دالالتها احلسّية املباشرة ،وتولّدت مكانها
دالالت مستجدّة ،مفتوحة اللون والبداية ،وال نهاية هلا وال حدود.
باختصار صارت فيضا ال شعوريا يغيب وال يتالشى بالزمان أو املكان ،وحتوّل
اخلطاب بوصفه سلطة لغوية مهيمنة يف فضاء القراءة إىل املتلقّي الذي يبحث يف ملئ
الفجوات ،ويستقرئ إشارات اخلطاب ودالالته حبثا عن الذات عرب املواقف والرؤى،
فسلطة اخلطاب هي سلطة الكشف والتغيري والتأثري ،وسلطة القارئ هي سلطة
التثوير واخللق واإلبداع ،يف فضاء القضايا اإلنسانية اليت هي يف حراك مستمر عرب
إعادة النظر يف القيم واملعايري واألحكام واملناهج.
ذلك هو اخلطاب الذي يتطلب معرفة كلية بأجزائه املكونة لنسيجه اخللوي
سواء ما خيص الشكل أو احملتوى حتى نعثر على مفاتيح الدخول يف خالياه ،كما
نعطي القراءة سلطة الرغبة يف الكشف والتأويل املصاحبة للذّة اإلنصات ،وفق رؤى
منهجية مكثفة صارمة فرضها تشكيل اخلطاب كمؤشر على انفتاح أفق حداثي
جديد خرج عن اخلطية واحملاكاة واألفقية املباشرة اليت تتلمّس صحّتها يف أشياء
خارجة عنه.
إن التعامل مع اخلطاب لفك طالمسه ،هو التغلغل يف أحشائه لكشف القمقم
املخبوء املستعصي على الداللة املباشرة.
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فالقارئ املبتكر يقرأ النص كبؤرة للمعنى أو كفضاء للداللة.1
مبعنى أن "النص مضغة والقارئ خيلقها من بعد خلق خلقا آخر ،وما كان
ليتأتّى له ذلك لوال أن النص يف حيائه وانغالقه كان مفردا متعددا.
فهو مفرد ألنه بنية سطحية ،يقيمها نظام صوتي به يفصح النص عن نفسه،
ونظام حنوي تركييب به يكشف املكتوب عن منوذج وجوده يف نص.
وهو متعدّد ،ألنه أيضا بنية عميقة ،يقيمها نظام داللي يرمسها احملتمل
واملمكن ويسمح بتأويلها وإعادة صياغتها".2
فاخلطاب ليس متثيال للواقع ،بقدر ما هو خلق هلذا الواقع وفق رؤية جديدة
جتعلك تفكر فيما مل يفكر فيه أحد ،بعبارة أخرى تفكر فيما حجبته عنك األلفة
والعادة حسب تعبري "أدونيس ،ومن هنا نلمس قوة اخلطاب" يف إخفاء إسرتاتيجية وال
يفضي بكّل مدلوالته ،وقوته تكمن يف حجبه وخماتلته ال يف إفصاحه وبيانه.
إن عمليّ ة بناء اخلطاب وتشكيله ختضع للحمولة املعرفية املتغيّرة بتغّري الزمان
واملكان وبتغّري اإلشعاع املعريف والثقايف.
فالبالغيات القدمية اليت توقّ فت عند التشبيه واالستعارة والكناية ،مل تعد
كافية يف رسم الصورة الفنية ،اليت جتاوزت احملاكاة أو الرسم وانتقلت إىل اخللق
الذي يعبّر عن أفق حداثي جديد فيه خلق وابتكار وجتديد للمعرفة.
فاخلطاب ملعب يولد فيه املستحيل واملمكن واحملتمل ،كما يعبّر عن طموح ال
يردّ  ،فهو ينبوع معرفة يتفجّر ،باستمرار "فالقصيدة العظيمة مثال ،حركة ال سكون،
وليس مقياس عظمتها يف مدى عكسها أو تصويرها ملختلف األشياء واملظاهر
الواقعية ،بل يف مدى إسهامها بإضافة جديد ما ،إىل هذا العامل".3
فالقصيدة العظيمة ليست تكرارا أو اجرتارا أو إعادة بقدر ما هي اكتشاف
وخلق ووالدة ،ففكرتها مبسوطة على الغد اآلتي ،ترسم درب البشر وتربطها بالقمر،
فهي سفر دائم ،ويف اجملاهيل مواعيدها وأحالمها.
تطلع علينا قصيدة "طلل الوقت" ألمحد عبد املعطي حجازي يقول فيها:
طلل الوقت ،والطيور عليه وقع
شجر ليس يف املكان100

وجوه غريقة يف املرايا
وأسريات يستغثن بنا
شجر راحل ووقت شظايا
هل محلنا يوم اخلروج سوى الوقت
مناشي سرابه
ونضاهي غيابه
...........
ما بني تيه وتيه
نقطف الوردة اليت ال نراها
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تستوقفنا عبارة "طلل الوقت" ونستدعي معها الوقفة الطللية عند العرب اليت
تكاد تكون قيمة مجالية وفنيّة مقدّسة تعّرب عن التواصل املتعارف عليه بني املاضي
واحلاضر حيث تستيقظ الرغبة واحلنني على نداء ما تبقى من املكان ،هذا الطلل
ميّثل نبعا مشتهى للمبدع واملتلقي يف آن واحد.
باسم الطلل ،يزرع الضوء يف القصيدة وتورق الصورة وتزهر ،فالطلل هو مشتلة
وسنبلة للقصيدة اليت ينبت يف شرايينها جسد النص ،ويتحّول إىل حقول مورّدة مطرّزة
حبلم السنني ويبقى الطلل يف الذاكرة العربية ،مكمن ابتكار الشاعر وموعد نشوته.
فالطلل هنا متعلّق باملكان وما بقي منه ،لكن الشاعر عبد املعطي حجازي
يربط الطلل بالزمان "طلل الوقت" فاألزمة أزمة زمان أكثر مما هي أزمة مكان.
ومن هنا تصبح العمليّ ة عصيّة على االستجابة املباشرة ألن عبد املعطي حجازي
سلك سبال لإلخفاء والتستّ ر لتجاوزه وخرقه ملستويات التواصل املتعارف عليها آنفا.
فاخلطاب األدبي هنا مدجّ ج بعمليات االنزياح والتفجري واخلرق البنائي املتجاوز
لأللفة املعتادة بني عناصر اخلطاب الذي يشمل الشكل واحملتوى.
وحني نتأمل العنوان كأول عتبة نصيّة تسمح لنا مبعرفة النص والتغلغل يف
أحشائه ،نواجه مبنظور معريف مغاير "للطلل كمكان" ويرتاءى لنا "طلل الوقت".
إن انزياح الكلمة عن أصلها املعجمي وانزياح الرموز عن داللتها املألوفة ،وتوليد
دالالت مستجدّ ة هي مسة اخلطاب املعاصر الذي جيابه عدوانية الواقع بالعدوان
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اإلبداعي املضيء الذي نفاجأ به حلظة وقوعه يف النص كفيض داللي ،ووقع مجالي،
ورؤية مكشوفة للحس النظري ،ومستأنفة لداللة جديدة قائمة على العبور والتجاوز
للمفاهيم اإلنسانية السائدة عرب الزمن.
فنحن أمام "طلل جديد" غري معروف هو "طلل الوقت" يف هذا اخلطاب تعمّد
املبدع تثوير السياق الذهين للقار ئ للبحث عن الداللة الكامنة يف وعيه اجلمالي
لكلمة "طلل " وتعامل معها كإشارة تساهم يف إثارة شيء خارج عنها وموجود يف
ذاكرة املتلقي "الطلل" ولكن بسياق داللة قدمية إىل داللة جديدة منفتحة وممتّدة إىل
زمن حضاري جديد ،ومتثّل معضلة وأزمة اإلنسان العربي الذي جتاوزه الزمن مبسافات
ضوئية بعيدة ومل يبق منه إال "الطلل فا لطلل " تتجاوز معناها الصريح لتتحوّل يف
اخلطاب إىل حركة رئبقية هالمية تساعد على العبور واحلركة والتّجاوز والتك ّيف
خارج ذاتها وخارج معناها الصريح والثابت منطقيا ومعياريا.
وتتحوّل العالمة الدالة هنا "طلل" إىل رمز مشحون بطاقة توتّر عالية ،كما
ت ساهم يف تفعيل اإليقاع بدرجات جتاوزت النظم الصوتية املتعارف عليها ،كما غدت
برتجيعاتها الغنائية البارزة عن طريق التكرار يف إغناء اجلمل وتناسلها يف توليد
مشاهد فكرية أثرت املشهد الشعري بدالالت مكّثفة كما دفعت بالعناصر اللغوية
املعتادة إىل طاقة ترميزية مشحونة باجلديد وبدالالت مغايرة يف رسم الصورة اليت زرعت
الضوء وأغنت القصي دة مبا يقبض على خيال القارئ وفكره من خالل القرنية
املصاحبة "الوقت".
فالصورة هنا مل تكن قاصرة على ضروب البالغة املعروفة من تشبيه واستعارة
أو على أشكال ثابتة و مشاهد مألوفة ترسم وحتاك ،بل دخلت يف رسم الصورة آليات
جديدة أكثر جمازية وأقوى داللة ،وأقلّ ما يقال عنها أنها مسكونة باحلركة
واحليوية واملزج بني اإليقاعات الداللية املولّدة للكثافة من خالل ما تبثّه الكلمات
ويعزّزه االحنراف عن املعنى املباشر عن طريق التماثل بني صور احلاضر وذكريات
املاضي.
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فكأن الشاعر يقول حنن يف حكم الغياب عن احلاضر فالزمن جتاوزنا ومل
جند إالّ "الطلل" لكن الطلل وقع ،وكأننا نفاجأ به حلظة وقوعه " طلل الوقت" والطيور
عليه وقع".
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إذا وقعت الواقعة ،انتهى كل شيء ،هذه الكلمة الصوتية " وقع" مقطع مفرد،
أحادي مغلق وكامت أليّ حماولة يف اإلصالح أو النجاة.
وكانت املفاجأة اليت مل تكن يف احلسبان.
فالوقوع املباغت يصحبه على صعيد الطبيعة حدوث تراكم وصواعق وكوارث
تفرضها إرادة الطبيعة اليت نفاجأ بها وقت حدوثها.
وكأن الشاعر أراد أن يقول كل شيء ممكن بعد السقوط ،وهناك فيض من
الدالالت والصور املتخيّلة املنتشرة على ذاتها يصنعها املتلقّي الذي يكابد بشيء من
الصمت عملية "الوقع" وما يصحبه من ظلمة ووحشة وغموض.
فيما يتشبّث به ،فقده وأصبح يف حكم الغياب ،فالعامل العربي منذ أن ضيّع
ما تبقّى له ،والبوصلة اليت توجّهه ،أصبح يضرب يف اجملاهل بدون وجهة حم ّددة،
تعيده إىل طريقه الصحيح.
ثم يواصل الشاعر قوله
شجر ليس يف املكان
تستوقفنا "كلمة" شجر كعالمة دالّة يف النص تؤّ سس جلدلية احلياة واملوت،
كما تلقي الضوء على دائرة الغياب واحلضور من خالل معاني التوالد واالستمرار
والتجدّد اليت يفرضها املتلّقي صانع اخلطاب وجمددّه يف آن واحد.
إن الصدى الذي جتسّده كلمة "شجر" يف تاريخ الثقافات هو الوجود والكبنونة
واهلويّة والثبات والتجدّد واالستمرارية والبقاء.
فالشجر يعيش واقفا وميوت واقفا ويضرب جبذوره يف األعماق ويتأصل يف
املكان ويلقي بظالله وأصدائه هذا هو البناء التصوري واملخزون اخليالي الذي حتمله
"شجر" كرم ز وعالمة حاملة هلذا الكمّ من التأويالت واحملموالت الداللية يف سياق
النص الذي يصبح بدوره مزدوج الداللة حبكم كونه داللة تسكن جسد الكلمة
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وكل ما حييط بها ،ونقيضها "ليس يف املكان" كنوع من األضداد والعالقات
الداخلية يف بناء اخلطاب.
فاألضداد تقوم بدور حيوي يف تأسيس حركية الداللة وحتوالتها بصورة دائبة
وتشحنها بكمّ هائل من الدالالت املستجدّة ،القابلة للتأويل.
شجر راحل
حني نساءل ونتوقف عند هذه العبارة ونستقرئ إشاراتها املتكونة من عالمتني
شجر راحل ونبحث يف داللتهما ،جند املبدع طرح يف خطابه أزمة الوقت بالنسبة لنا،
فنحن نعيش على طلله وحتى الطلل أصبح يف حكم الغياب بعد وقوع الواقعة ،وكان
كل القيم واملعايري والذاكرة
من نتائجه أزمة اهلوية ،واالنسالخ من اجلذور ،و ّ
والتاريخ ،واهلروب من احلاضن الثقايف الذي أنشأنا أوّل مرة ،والتنكر لألصل واهلجرة
من الوطن.
هذه املعاني مستقرأة من إشارات النص ودواله ،شجر ليس يف املكان ،شجر
راحل ووقت شظايا.
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حني نتأمّ ل هذا اخلطاب ونبحث يف مسار حتّوالته نلمس حتقق إسرتاتيجية
كر
اخلطاب يف تناوب العناصر مع انسجامه طلل الوقت وقع وكان من نتائجه التن ّ
للهوية واهلجرة ،وطلب النجدة من اآلخرين ،هذا ما تعكسه مقاطع النص.
 شجر ليس يف املكان وجوه غريقة يستغثن بنا شجر راحلفاخلطاب "حيمل رؤية الذات واملوضوع رؤية كاشفة مسائلة يف صور فنية قابلة
جلميع التأويالت واحملموالت حبيث مجع بني الذات والرتاث والغرب وهذه هي
اخلصوصية الفنية والفكرية للخطاب الذي حترّر من أبّوة السلطة املتعالية اليت قدمها
تراث املاضي لبناء القصيدة اليت تبنى على الوقفة الطللية ثم االنتقال إىل األغراض
الشعرية املعروفة من مدح وهجاء ونثر ورثاء والتقيّد بالبحور الشعرية اليت وضعها
اخلليل من أمحد الفراهيدي والتشبّث بالصور الفنية اليت ال تتجاوز التشبيه يف أحسن
احلاالت.
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وإن تطوّرت ،فقد حيذف أحد ركنيها لتصبح استعارة تصرحية أو استعارة
مكينة.
هذا املشهد اخلطيّ الذي يعتمد على منطقية اخلطاب جتاوزه الزمن يف صنع
الصورة ،ومع األسف ما زالت تلك اخلطيّة يف تطبيق الصورة معتمدة من طرف الكثري
يف حتليل اخلطاب مع العلم أن احلداثة وأفق االنفتاح والتعدّد والنقد واملساءلة واحلاجة
إىل تثوير األشكال واألفكار جتاوزت تلك الرؤية احلسّ ية لألشياء وحتوّلت إىل رؤى
زعزعت الصور والنماذج والرموز واخرتقت منت النص لتتقافز أصوات وتعليقات يتفاعل
معها املتلّقي ،كما حتوّل اخلطاب إىل أنهار جوفية م ن الدالالت ،وأصبح حيّز تفجرات
وملتقى مسارات كما حترّرت اللغة وحتّولت مفرداتها إىل أزرار تستدعي التأويل،
فكان انفتاح اللغة على أنواع اإلشارات واألنظمة اإلشارية اليت تستقطب مئات الصور
اليت تصنعها خميّلة القارئ ،ويبقى الشعر مع هذا وذلك "مبادرة اللغة يف اخللق".7
إن إسرتاتيجية اخلطاب األدبي املعاصر ،ال تعوّل كثريا على البالغيات القدمية
من تشبيه واستعارة وكنابة ،أو احللية اللفظية اليت تتوقف عند السجع واجلناس
والطباق واملقابلة ،أو اإليقاع الذي ينحصر يف البحور الشعرية اليت وضعها اخلليل بن
أمحد الفراهيدي ،ألنّ القيمة الفنيّة كمعيار أوّل قابلة للتغيّر واحلركة ،ثمّ إنّ
احلقيقة موجودة يف ذاتها ،ومل تكن يوما خارجة عنها ولست أدري من صاحب املقولة
املشهورة يف تراثنا العربي "أصدق الشّعر أكذبه" فهذه املقولة تعبّر عن بدائية اإلنسان
املنغلق املتقوقع وراء االنسياق والتقليد ،وهشاشة الرؤية عنده ،بدليل أن اللغة
الكالسيكية العادية يف طبيعتها عاجزة عن توصيل املعنى املراد ،فتستبدل بلغة
اإلشارة أو لغة اجملاز ،والقرآن الكريم من أوّله إىل آخره بين على لغة اجملاز لسعة
الداللة وسعة الرؤيا اليت ال تهضمها خميّلة الرجل العادي.
ثم استحالة وجود احلقيقة املطلقة اليت نقيس عليها األمور بالصح أو اخلطأ،
فاخلطّية يف فهم األشياء هي اخلطأ بعينه.
وإذا اعتربنا هذه املقولة صحيحة ،فماذا نقول عن القرآن الكريم يف سورة
الكهف مثال قال تعاىل..." :وترى الش مس إذا طلعت تزّوار عن كهفهم ذات اليمني وإذا
غربت تقرضهم ذات الشمال وهم يف فجوة منه."...
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أنّ املتأمّل للنص القرآني جيد أنّ الشمس أصبحت ذات عواطف آدمية ابتعدت
بأشعتها عن أهل الكهف حتّى التلسعهم حبرّها ،رمحة بهم ورأفة،
ويف هذه احلال ال نستطيع األتّكاءعلى التعبري املنطقي والرتكيز على حسّية
األشياء،حني نقول أن الشمس كوكب من الكواكب اجلامدة املنصهرة ،وال متلك
أدنى حس أو شعور ،حتى تبادل هؤالء الفتية اإلحساس والشعور وتبادر إىل احلركة
بابتعادها ،وهنا جيري الكالم على الرتاث ككل ،يف ظل أبوّة السلطة املتعالية اليت
جتع ل احلقيقة مطلقة ومقيّدة مبفاهيم ،جتعل احلركة شبه مستحيلة يف ظلّ القوالب
اجلاهزة اليت تعيق احلرّية الفكرية وجتعلها مبنأى عن النقد واملساءلة والبحث والتثوير
ومن ثم التحويل.
جيري الكالم هنا على سبيل التداعي وهو ليس مترّدا على سلطة السائد،
بقدر ما هو حاجّة ماسّ ة إىل تثوير األشكال واألفكار ،وحنن بصدد حتليل اخلطاب
األدبي ،واآلليات املصاحبة لذلك ،مع العلم أن املفاهيم والطروحات والقوالب اجلاهزة
اليت تسقط على النص ،فهي قتل للنص ،وحنن حنذّر عن هذا التصحّر الفكري الذي
يزحف بال هوادة يف مجع املصطلحات وتكديسها يف حبوث نظرية تفتقر إىل املرجعية
والتشخيص.
إن إسرتاتيجية اخلطاب األدبي شعرا كان أو سردا اندجمت وتالمحت ،ألن
اخلطوط الفاصلة بني هذه األنواع تداخلت وهذا ما يعرف بتداخل األجناس األدبية،
كما أن املادة الشعرية يف مكوناتها املوسيقية أو اللغوية تنوّعت وأدّت إىل بروز
مفارقات يف تشكيل اخلطاب بألوان متعدّدة ساهمت يف ثراء التجربة التعبريية اليت
جتاوزت علم البيان والبديع ،فديناميكية اخلطاب قابليته يف توظيف العناصر
املختلفة  ،مبا بضبط حركية اخلطاب القائم على الرؤيا أصال ،وما عملية األسطرة
والرتميز إال شفره يساهم املتل ّقي يف فكّه ا واستنتاج عصارتها الداللية واملعرفية،
فالكلمات ال تنهض مبا تدلّ عليه ،وإمنا تشري إىل دالالت أخرى توحي بها من خالال
السياق ،فالشاعر ال يروي املشهد بأمانة ما حدث ،وإنّما ينقل الرؤيا املتخفّية اليت ال
تقدّم نفسها بسهولة.
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فاخلطاب يبحث عن الغائر أو املطمور 9ويستحضرن بطريقة جديدة خمتلفة عمّا
قبلها وما بعدها ،كما أن اخلطاب األدبي شعرا كان أو سردا يبنى على بؤرة داللية
شاملة جامعة خليوط اخلطاب ومتثّل نواته سواء على مستوى نسي جه التشكيلي أو
املعريف.
هذا هو اخلطاب األدبي الذي تشرتك يف بنائ ه جمموعة من العناصر املتجانسة
اليت متّثل خصوصيته الفنيّ ة والفكرية كما حتقّق سلط ته ومجاليته ولذّته ،وإذا
كانت الصورة والرمز واإليقاع متثل جوهر حركية اخلطاب األدبي ،فإن اخلصائص
األخرى تبقى ضرورية يف عملية البناء.
فاخلطاب األدبي ،شعرا كان أو سردا يبنى على الرؤيا ،والرؤيا هي اليت
تسمح مبج ابهة عدوانية الواقع بالعدوان اإلبداعي املضيء مثل :قصيدة ،الشاعر
املصري الشاب "مصطفى اجلزار اليت مطلعها.
كفكف دموعك وانسحب يا عنرتة
فعيون عبلة أصبحت مستعمرة
ال تربح بسمة ثغرها يوما ،فقد
سقطت من العقد الثمني اجلوهرة
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ينبع هذا اخلطاب من صدى احلكمة القدمية اليت جتسّدها أسطورة "عنرت"
و"عبلة" يف تاريخ الثقافة العربية ،واخلطاب كما نرى يرتاوح بني الذات والرتاث
والغرب ،ولكن ال يستهني إىل اإلجابات اجلاهزة اليت يقدمها تراث املاضي ،بل
يتجاوزه معتمدا على معاني التوالد واالستمرار والتجدّد.
فالبنية التعبريية للخطاب مشحونة بطاقة توتر عالية تفرضها أسطورة "عنرت"
كمناخ مراجعة وتساؤل وتفكيك وجتاوز.
ومن منّا ال يعرف "عنرتة" رمز القوّة والشجاعة والبسالة والدفاع عن محى
القبلية.
فعنرتة بن شدّاد  ،كما رمسته األسطورة رجل ال يقهر وال يستسلم وال يتنازل،
يعتمد على قوته العضلية وشجاعته ال فردية ،وهذه القوّة هي اليت حرّرته من أبوّة
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السلطة املتعالية اليت شاءت أن جتعله عبدا من العبيد يف بادئ عهده ،ثمّ حترّر بعد ذلك
تبعا للمقولة اليت نعرفها مجيعا"كر وأنت حر".
لكن الشاعر يف قصيدته هذه خرق األلفة بني العناصر من خالل انزياح
الكلمة عن معناها األصلي املعجمي ،كما قام بالتفجري واخلرق البنائي واحلذف،
والتغييب لكثري من العناصر من خالل ذكر "عنرتة" من صورة احلاضر وذكريات
املاضي اليت حنملها عن " عنرتة بن شداد" "فعنرت احلاضر" ليس "بعنرتة املاضي" ووجه
املفارقة شاسع وكبري ،وإذ كان "لعنرتة" املاضي من عوامل القوة والشجاعة ورباطة
اجلأش ما جيعله على كلّ لسان ،فإن املعطيات احلاضرة واآلليات املعتمدة يف حتقيق
القوّة غري تلك اليت عرفناها يف املاضي ،وبالتالي فوزن عنرتة احلاضر يف ساحة الصدام
مع الغرب تكاد تكون مستحيلة النعدام التوازن وانعدام مقوّمات القوّة الضّامن للبقاء
واالستمرارية والتجاوز.
من هنا كان على " عنرتة احلاضر" أن يكفكف دموعه وخيرج من الساحة
عبدا ذليال غري جدير باإلعجاب والفخر.
حني نتأمّل يف طبيعة هذه القصيدة ،ونتوقّف عند قيمتها الفنية كمعيار أوّل،
نلمس سلطة مجالية تذوّقية.
بني "عنرتة" املاضي ،وعنرتة احلاضر و"عبلة" هذه احملبوبة اليت فداها الشاعر
بكلّ ما ميلك وحرّرها وكان جديرا بها ،وعبلة احلاضر "املفقودة يف العراق،
واملفقودة يف القدس.
قوّة القصيدة هنا جتلّت كحركة متسائلة للذات واآلخر واملاضي واحلاضر،
كما نلمس مجاليات القصيدة جتلّت من خالل سلطة العناصر املتفاعلة ،اليت تسعى
إىل الداللة الضمنية اليت هي عماد اخلطاب وأصله.
إنّ إسرتاتيجية اخلطاب املعاصر تكمن يف تثوير السيّاق الذهين للقارئ ،وإثارة
خمزونه الفكري ووعيه اجلمالي حني يتعامل مع الكلمة بوصفها إشارة ،كما أن
اخلطوات اإلجرائية لتحليل اخلطاب ،هي يف اإلنصات للشبكات اللغوية والداللية
واملرجعية الثقافية اليت يستمد منها اخلطاب وجوده اخلصوصي.
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ويف النهاية نشعر مثلما شعرنا يف البداية ،أن اخلطاب تشكّله إشاراته اللغوية
سر يف اخلطاب ،ينبغي أن حيمل شغف
وظواهره األسلوبية واملرحتل إىل مكامن ال ّ
االلتحام باللغة والولوج إىل اجلسد احلي للخطاب لتحسّس نبضه يف الظاهر والباطن،
فليس اخلطاب صور وجمازات وإحياءات بقدر ما هو صوت مسكون بالرفض والتجاوز
والثور ة على اجلاهز ،فليس اخلطاب موازي للواقع أو حماذي له بقدر ما هو بناء
شبكي قابل لالنتشار والتنامي يف كلّ االجتاهات ،فالكلمة حترّرت من قمقمها
وخرجت من أسرها لتتحّول إىل إشارة حرّة مشحونة باملدلوالت الغائبة والدالالت
الالنهائية ،كما يصبح اخلطاب هالميا قابال للتشكّل يف وجوه خمتلفة دون صيغة
نهائية ،كما تبقى ومضاته اإلبداعية مل تكتشف بعد ،لذا بقيت بعض األعمال
اإلبداعية خالدة إىل يومنا هذا ،ومهما تراكمت الدراسات حوهلا ،تبقى عصيّة على
االستجابة ألنها حتمل الكثري من الرؤى والدالالت القابعة يف ظل النص وليله.
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