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جامعة ب�سكرة

امللخّ �ص
لقد ا�ستعان «ابن الفار�ض» بلغة احلوار يف تائيته ليجعل منها حقال دراميا ،ولعلها ميزة حداثية يف بابها
الن�ص ال�شعري حبلى
ال يت�أتى لأي �شاعر بلوغها خ�صو�صا �أن احلوار يلعب على وتر اللغة التي �أ�صبحت يف هذا ّ
بتلك املعاين التي تداخلها الن�شوة وال�شفافية ،فاجتمع على يده ميزة اللفظ واملعنى ،فال ي�ستطيع القارئ �أن
يقب�ض على جوهر الإبداع ،هل هو يف ح�سن اختيار وطواعية التعابري؟؟ �أم هو كامن فيما حتمله �أو ت�سعه هذه
املعاين من �أنوار يظهر ويتجلى من خاللها عامل مل يكن ليبدو من دونها� ،إنها بب�ساطة جتربة «ابن الفار�ض»
احلية ومعاناته احلقيقية التي مل يلبث �أن رفع احلجاب عنها فانت�شت لغة الروح يف الأخري ملّا اندجمت مع
الأ�صل
وملّا كان لـ "ابن الفار�ض" لغته اخلا�صة يف التعبري عن عامل الروح� ،صار لزاما على القارئ �أن ميعن النظر
يف ق�صيدته و�أن يبحث يف تلك الت�أرجحات وال�شطحات التي يت�شظى فيها املعنى وتغيب فيها الداللة ،لي�س هذا
فقط بل يجب على القارئ �أن يكون قادرا على النجاة من في�ضاناته.

الكلمات املفتاحية :اخلطاب ال�صويف القدمي ،الرمز ،احلوار ،الت�أويل.
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The Language of Erasure and Silence
of Eloquence in “Taiya” “Ibn Al-Farid” A
Study in “Language of Dialogue”
Aldjia Mouada
University - Biskra

Abstract
“Ibn al-Farid,” used the language of dialogue in his Taiya to make it a dramatic
field. This is perhaps modernist feature in this form, that could not be reached by any
poet especially when the dialogue plays a chord with the language that has become in
this poetic text. It is filled with those meanings that overlap ecstasy and transparency.
It combined pronunciation and meaning where no reader can be caught on the essence
of creativity, whether is it in a good selection and voluntarily expressions.Or if it is
inherent in these meanings as Lights which shows that the world cannot be shown
without it. It is simply the live experience of «Ibn al-Farid» and his real suffering that
once unveiled, it revealed the language of the soul when merged with the original.
As «Ibn al-Farid» had his own language in the expression of the spirit world, it
became necessary for the reader to check his poem and look at those swings and
vagaries which split apart the meaning and include absence of the significance. Not
only that, but the reader should be able to overcome its effects.

Keywords: Ancient mystic speech, symbol, dialogue, interpretation.
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في تائية “ابن الفارض” بحث في لغة الحوار”
علجية مودع
جامعة بسكرة
فاحتة املقال:
يع ّد احلوار تقنية من التقنيات الأ�سا�سية
التي بني عليها اخلطاب الأدبي ،ال�شعري منه
والنرثي،ولعل اخلطاب ال�صويف يظهر فيه احلوار
ب�صورة قوية كونه يقوم على فعل التخاطب
واملناجاة،والذي �أ�صبح << ..فعالية خطابية
متتلك من الآليات وال�شروط التي توفر له الن�صية،
ماجعله يكت�سب الأبعاد املختلفة التي ت�ضمن له
االن�سجام و�شروط التوا�صل من خالل دورانه
1
�ضمن معايري االت�صال الأدبي العام>>
واحلوار يف عمومه تبادل كالمي ون�شاط تفاعلي
بني ال�شخ�صية املحاورة والطرف املتلقي ،وا�ستعداد
ال�شخ�صية املتلقية لتقوم ب�إنتاج ن�ص جديد مقابل
الن�ص الأول ،وبالتايل ف�أ�سا�س احلوار �أن يقوم على
جدلية الأخذ والعطاء يف تفاعل كالمي تتحكم يف �إنتاجه
طبيعة املو�ضوع واملرجعيات التي يتبناها املتحاورون.
وقبل اخلو�ض يف احلديث عن احلركية
احلوارية يف اخلطاب ال�شعري وبخا�صة ال�صويف
عرب ق�صيدة ابن الفار�ض “التائية”؛ علينا �أن
نبحث عن مفاهيم احلوار ال ّلغوية و اال�صطالحية.

 -/1احلوار يف اللغة:

لقد ورد احلوار يف املعجمات العربية وهو يحمل
معنى اجلواب ،فتقول ..<< :كلمته فما رجع �إىل
وحويرا وحمورة ب�ضم
َحوارا ِ
وحوارا وحماورة َ
احلاء ،بوزن م�شورة�،أي جوابا ،و�أحار عليه جوابه:
� -1آمنة بن لعلى :حتليل اخلطاب ال�صويف يف �ضوء املناهج النقدية
املعا�صرة ،دار الأمل ،تيزي وزو ،اجلزائر( ،د.ط)� ،2009 ،ص19
http://journals.uob.edu.bh

رده،و�أحرتُ له جوابا وما �أحار بكلمة و اال�سم يف
املحاورة َ
وح َو َرهُ ما،
احل ِوي ُر ،تقول� :سمعت َح ِو َرهما ِ
2
واملحاورة :املجاوبة ،والتحاور :التجاوب� >>.أ ّما
يف القر�آن الكرمي فقد وردت كلمة احلوار يف �أكرث
من مو�ضع مبعنى اجلواب ومن ذلك قوله عز وجل
يف �سورة الكهفَ ...﴿ :ف َقا َل ل�صاحبه و هو يحاوره
3
�أنا �أكرث منك ماال و �أعز نفرا﴾.
واملعنى نف�سه ورد يف قوله �أي�ضا من ال�سورة
نف�سها ﴿ :قال له �صاحبه وهو يحاوره �أكفرت بالذي
4
خلقك من تراب ثم من نطفة ثم �سواك رجال﴾
وما ورد من تف�سري ملعنى كلمة احلوار يف الآيتني
قول �صاحب الك�شاف ..<< :يحاوره :يراجعه يف
الكالم ،من حار يحور �إذا رجع ،و�س�ألته فما �أحار
كلمة� 5>>.أي ما �أرجع كلمة ،كما وردت كلمة
املحاورة يف التنزيل الكرمي مبعنى املجادلة ومن
ذلك قوله تعاىل يف �سورة املجادلة﴿ :قد �سمع اهلل
قول التي جتادلك يف زوجها وت�شتكي �إىل اهلل
6
واهلل ي�سمع حتاوركما �إن اهلل �سميع ب�صري﴾.
ف�إذا كانت املحاورة تعني املجادلة يف ظاهرها،
ف�إنهما يف حقيقة الأمر يختلفان كون املحاورة تكون
عن طريق املحادثة� ،أما املجادلة فتكون عن طريق
املناق�شة ،ومفاد ذلك �أن كل من اجلدل واحلوار
 -2ابن منظور :ل�سان العرب ،م( ،4مادة حور)� ،ص217
 -3الكهف34 ،
 -4الكهف37،
 -5الزخم�شري  :الك�شاف� ،ضبط وتوثيق� :أبي عبد اهلل الداين بن
منري �آل زهوي ،دار الكتاب العربي ،بريوت ،لبنان ،ط ،2006 ،1ج،1
�ص530
 -6املجادلة10،
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و�سيلتان يف التخاطب؛ �أي املراجعة يف الكالم �إال �أن
اجلدل يت�سم باخل�صومة والنزاع وحماولة فر�ض
الر�أي مقابل الر�أي الآخر ،فالغاية من اجلدل لي�س
الإقناع ،و�إمنا املناق�شة� ،أما احلوار فهو �أو�سع منه،
�إذ ي�شمل اجلدل وباقي و�سائل الإبالغ الأخرى،
وغايته �إبراز فكرة معينة وحماولة الدفاع عنها
ب�أ�سلوب مو�ضوعي يقوم على املفاهمة.

�أي عملية حتادثية يقوم بها طرفان �أو �أكرث داخل
�أي �إبداع �أدبي.
وهذا ما يدعو الدار�س للحوار ال�شعري� ،أن
يقارن بني احلوار بو�صفه �أداة فنية وبني الن�ص
ال�شعري الذي احتواه� ،إذ يبدو احلوار يف ال�شعر
العربي املعا�صر �أكرث تعقيدا مما هو عليه يف ال�شعر
القدمي ،ذلك �أن ال�شاعر العربي القدمي مل يت�أثر
بامل�سرح وامللحمة اليونانية ،و�إن كان ت�أثره حمدودا
يف بع�ض احلكايات العابرة،على عك�س ال�شاعر
العربي املعا�صر الذي يكون مثقال مبزايا التجديد
الفني يف كتابته ال�شعرية ،فيبدو احلوار يف �شعره
�أكرث غمو�ضا وتعقيدا.
ولعل هذا ما ي�ستفز القارئ للرجوع �إىل الرتاث
ال�شعري القدمي� ،أين كانت لظاهرة احلوار وجودا
قويا يف ق�صائد �أولئك ال�شعراء الذي �أدركوا �أهميته
يف توا�صلهم مع الأنثى واال�سرت�سال يف احلديث
معها ،وهذا مطرد عندهم حني يركنون �إىل من
ت�ستهويه النف�س يف التوا�صل معه� ،أو احلديث �إليه.
وال يتوقف ال�شاعر القدمي عند املر�أة يف
التحاور ،و�إمنا يجعل كل ما يحيط به من مظاهر
وجودية جماال للتحاور والتوا�صل معها ،ومن ذلك
ما جنده يف قول «عنرتة بن �شداد» يف معلقته:
فاز َو ّر من وق ِع القنا بلبان ِه
و�ش َكا �إ َّ
حتمحم
يل بعرب ٍة و
ِ
ا�شتكى
َلو كان يدري َما املحاور ُة
َ
8
تكلمي
جواب
�أَو كان يدرِي ما ُ
ِ
فال�شاعر هنا ر�أى ح�صانة يرتاجع �أمام العدو،
و�أح�س ب�شكواه الداخلية التي عبرّ عنها بالدموع
واحلمحمة ،موظفا يف ذلك كلمة املحاورة حني
داهمه �شعور بالرغبة يف التوا�صل ،وهذا ما نلم�سه
�أي�ضا عند �شعراء الغزل يف الع�صر الأموي «كعمرو
بن �أبي ربيعة» الذي قال يف ق�صيدته النونية:

 -7ح�سان الباهي :احلوار ومنهجية التفكري النقدي� ،أفريقيا
ال�شرق ،الدار البي�ضاء ،املغرب(د.ط)� ،2004 ،ص21

 -8عنرتة بن �شداد :الديوان (حتقيق :حممد �سعيد ملوي) ،املكتب
الإ�سالمي ،دم�شق� ،سوريا( ،د.ط)� ،1970 ،ص 217

 -/2احلوار يف اال�صطالح:

ملا كان احلوار يف اللغة هو اجلواب و�إرجاع
الكالم ،ف�إنه يف اال�صطالح واال�شتغال الأدبي
والنقدي ال يبتعد كثريا عن معناه اللغوي كونه تلك
<<..الطريقة التي يدخل بها طرفان (�أطراف)
يف تبادل يعتمد العبارة والإ�شارة �سبيال �إىل
7
ذلك>>.
ومفاد ذلك �أن �أ�سا�س العملية احلوارية �أن تقوم
على التبادل والذي يف�ضي بال�ضرورة يف الأخري
�إىل التفاعل ،والذي يختلف باختالف الأطراف
امل�ؤ�س�سني للحوار وال�سياق الذي �أن�ش�أ فيه هذا
احلوار واملو�ضوع املق�صود �إبالغه انطالقا من هذه
العملية التوا�صلية.
وملا كان احلوار يقوم بوظيفة درامية حركية
يف الق�صة الرتباطه الوثيق بال�شخ�صيات ،فقد
�أكت�سب يف ال�شعر ملا وظف فيه وظيفة جمالية
ذات طابع فل�سفي هدفه الوحيد �شحن الن�ص
بالدالالت القوية واملكثفة التي ت�ستثري ذائقة
القارئ وجتذبه �إليها.
واحلوار يف ال�شعر يختلف بطبيعته عن احلوار
يف �سائر الأجنا�س الأدبية ،غري �أنه ال يبتعد كثريا
عنها من حيث الوظيفة التي ي�ؤديها ،ولكنه عندما
وظف يف ال�شعر �أ�ضفى عليه كثريا من الدالالت
واجلماليات التي ال تتحقق يف �أي جن�س �أدبي �آخر.
و�إذا ما جئنا لنبحث عن احلوار يف الكتابة
الإبداعية ،وجدناه يظهر بو�ضوح يف الق�صة
وامل�سرحية ،لكنه �سرعان ما ات�سع مفهومه لي�شمل
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ُقل للمنازلِ َّ
بالظهران:قد حا َنا
وان َتنطقِي ف ُتبيني اليوم تبيا َنا
ردِّي علينا مبا قلنا حتيت َنا
وحدثينا متى بان َالذي با َنا
قالت:ومن انت �أذكر قال ذو �شجن
قد هاج منه نحيب احلب احزا َنا
قالت:ف�أنت الذي ار�سلت جاري ًة
َوه ًنا �إىل الركب تدعى ام �سفياناَ
ثم �أَ َنختَ وراء العرق �أَبعر ًة
�أَت َ
ني من ركب ِه الأَعلى ُركبانا
ثم �أتيت َتخطِ ى ال ّركب م�سترتاً
ح ّتى َلفيِت لدى البطحا ِء �إن�ساناَ
قلتُ نعم ،فلبينِي يف حماورة ٍ
َ9
وحدثيني حديث الركب من كانا.
ذهب ال�شاعر يف مقطعه ال�شعري� ،إىل حماورة
حمبوبته� ،ساردا لها ماكان بينهما من �ألفة وع�شق،
�أن احلوار ارتقى بال�شعر �إىل �أرقى درجات التوا�صل
واحليوية عرب �أ�سلوب ال�س�ؤال واجلواب الذي �أ�سهم
يف ارتفاع درجة التفاعل بني املتحاورين �،أظف �إىل
ذلك �أن احلوار يف هذا املقطع ال�شعري حقق وظيفة
�أخرى ا�ستنادا �إىل الوظيفية التوا�صلية واحلركية فقد
حقق وظيفة �سردية تهتم ب�سرد الأحداث كما كان
لل�شخ�صيات ح�ضور قوي داخل هذه الق�صة ال�شعرية.
ومن هذا املنظور جتلت �أهمية احلوار يف ال�شعر
العربي من خالل ما يحققه من وظائف توا�صلية
وحركية و�سردية ،يلج�أ ال�شاعر �إليها بحثا عن حيوية
يبثها يف منجزه ال�شعري ،ولعل هذا ما ا�ستلهمه
�شعراء الت�صوف ،ملا وجدوا يف حوارهم مع حمبوبتهم
الأبدية راحتهم النف�سية عن طريق مناجاتهم لها
ق�صد االحتاد معها،وهذا ما ملحناه بو�ضوح يف �شعر
ابن الفار�ض وخا�صة يف ق�صيدته التائية.
 -9عمرو بن �أبي ربيعة :الديوان� ،ص 307
http://journals.uob.edu.bh

هذا ما ي�ؤكده “عز الدين �إ�سماعيل” الذي ُيعد
احلوار يف ال�شعر العربي �أ�سلوبا <<يقوم �أ�سا�سا
على ظهور �أ�صوات (�أو �صوتني على �أقل تقدير)
لأ�شخا�ص خمتلفني ،وم�ألوف يف ال�شعر القدمي
ظهور هذا النوع من احلوار الذي يراه ال�شاعر يف
ق�صيدته فيحكي به ما دار بينه وبني حمبوبته (يف
الأغلب الأعم)،هكذا ظهر هذا الأ�سلوب منذ عهد
�إمرىء القي�س يف الع�صر اجلاهلي كما يت�ضح يف
10
معلقته >>.
فهو ب�سرده لهذا املفهوم يبني لنا نوعا من �أنواع
احلوار� ،أال وهو اخلارجي �إال �أن ال�شاعر قد ذهب
�إىل �أبعد من ذلك يف ن�صه لريوي للقارئ حوارا كان
قد �أجراه مع نف�سه فلي�س بال�ضرورة �أن تكون الذات
املخاطبة دائما حا�ضرة يف العملية احلوارية.
وعلى هذا الأ�سا�س ميكن تق�سيم احلوار �إىل
نوعني رئي�سني:
*احلوار اخلارجي (الديالوج) :وهو ذلك
الفعل التخاطبي الذي يدور بني ال�شاعر
وال�شخ�صية املحور يف ن�صه ال�شعري ،وينق�سم
بدوره �إىل:
*حوار مبا�شر :ويدور بني �شخ�صيات احلدث
الدرامي على نحو مبا�شر� ،إذ يوجه املتكلم
كالمه مبا�شرة �إىل خماطب مبا�شر ويتبادالن
الكالم بينهما.
*حوار غري مبا�شر :وفيه يتم ا�ستدعاء ال�شاعر
حلوار كان قد جرى له يف املا�ضي حمافظا على
�صيغته الزمنية.
*احلوار الداخلي (املونولوج) :حيث يدور
احلوار هنا بني ال�شخ�صية ونف�سها �أو ما
يعادلها ،ويكون غالبا يف �أ�سلوب التجريد.

-/3التفاعل احلواري يف التائية:

اذا كان احلوار كما �سبق الذكر عملية تفاعلية
بني قطبني �أو �أكرث ،ف�إن «تائية» �أبن الفار�ض «مل

 -10عز الدين �إ�سماعيل :ال�شعر العربي املعا�صر وظواهره الفنية،
دار العودة ،بريوت ،لبنان ،ط� ،1981 ،3ص 298
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تتعد االطراف احلوارية فيها بل �شملت طرفني
اثنني ،الذات املحبة،والذات املحبوبة حماكيا يف
ذلك �شعراء الغزل يف الع�صر اجلاهلي والأموي:
*الذات املحبة:ال�شاعر (ال�سالك �أو املريد)
*الذات املحبوبة:الذات االلهية (ال�سالك �إليها)
ولو ت�أملنا قليال هذه الق�صيدة لوجدنا احلوار
هو التقنية البارزة من بداية الن�ص �إىل �آخره
فلم يرتك ال�شاعر حدثا �إال و�أثاره بالتف�صيل عرب
فعالية االخذ و العطاء.
-/1/3احلوار اخلارجي (الديالوج) :لقد
جلا �شعراء الت�صوف �إىل احلوار اخلارجي
والظاهر يف �أ�سلوب ال�س�ؤال واجلواب �أو عرب
فعالية (قال وقلت) ،فهو ميثل احل�ضور
الأكرب يف نتاجهم ال�شعري و�شعر ابن الفار�ض
مثال على ذلك،فلو نتتبع املواقف احلوارية
اخلارجية يف التائية لوجدناها تظهر يف
الأبيات الأوىل التي يقول فيها ال�شاعر:
-5وملا انق�ضى �صحوي تقا�ضت و�صلها
ومل يغ�شني يف ب�سطها ،قب�ض خ�شيتي
 -6وابثثتها ما بي ،ومل يك حا�ضري
رقيب لها ،حاظ بخلوة جلوتي
-7وقلت ،وحايل بال�صبابة �شاهد
ووجـدي ما حي والفقد مثبتي
-8هبي ،قبل يفنى احلب مني بقية
اراك بها،يل نظرة املتلفت
-9ومني على �سمعي بلن،ان منعت ان
11.
اراك ،فمن قبلي ،لغريي ،لذـّت
فال�شاعر هنا يف هذا املقطع ال�شعري يحكي
لنا ق�صة فنائه يف حمبوبته ،وق�صة تقا�ضيه
للو�صل بعد املحو ،وا�صفا حاله مع حمبوبته
ال�ساكنة روحه ووجدانه ،م�ستخدما النمط الثاين
من احلوار اخلارجي ،وهو احلوار اخلارجي غري

مبا�شر،والذي ظهر ملا ا�ستدعى ال�شاعر حواره
الذي �أجراه مع حبيبته ،كما جرى يف املا�ضي
وال�صيغة الزمنية املردوفة يف هذا املقطع ال�شعري
خري دليل على ذلك عرب �أ�سلوب االفتتاح احلواري
القائم على فعل القول (قلت) ،واملتوا�شج مع فعل
الأمر (هبي ومني) والق�صد املن�شود هنا من هذا
املوقف احلواري هو االلتما�س.
فال�شاعر يلتم�س الو�صل والقرب من املحبوبة،
كونها بعيدة عن ناظريه ،فهذا احلوار �أ�شع نورا
على الق�صيدة وجعل منها �أر�ضا خ�صبة للت�أويل
عرب فعل التخاطب ،ذلك �أنّ التخاطب �إن مل
يو�صل مق�صدية اخلطاب �إىل كل من املتخاطبني
لن يكون له فائدة �شعرية داخل املدونة االدبية
،فابن الفار�ض مل يرد بهذا النمط احلواري �إال فتح
ال�سجال مع حمبوبته التي طال بعدها عليه،فوجد
نف�سه �أ�سري ال�شوق وال�صبابة.
وال يقف ال�شاعر عند هذا احلد من التحاور
الفردي ،بل ي�صل خطابه هذا �إىل اكتماله
اخلارجي ملا ت�ستجيب له حمبوبته وترد عليه قائلة
على ل�سانه:
-84فقالت هوي غريي ق�صدت ودونه
اقت�صدت عميا عن �سواء حمجتي
-85وغريك حتى قلت ما قلت الب�سا
12
به �شني مني لب�س نف�س متنت
فاحلوار اخلارجي هنا ك�شف عن ذلك احل�ضور
اجلمعي مقابل احل�ضور الفردي الذي جتلى يف
املقطع ال�شعري ال�سابق،وحني نت�أمل هذا التقابل
وهذه املواجهة،ندرك مايتمتع به ال�شاعر من قدرة
يف �إدارة احلوار داخل ن�صه ال�شعري ،والتغلغل يف
توظيف املفردات امل�ؤثرة داخل احلوار الذي دار
بينه وبني حمبوبته ،كما اللغة احلوارية �أ�سهمت يف
ت�شكيل داللة قوية لت�صوير احلال التي كان عليها
ال�شاعر يف هذا امل�شهد احلواري .فهو� ،أي امل�شهد
احلواري وعرب هذه الر�ؤية �شكل توازنا بني اجلدل
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الراف�ض واحلوار البناء ،عندما ر ّدت علبه حمبوبته
نافية له مق�صدية حبه لها ،ف�أتى �صوتها حامال
للنفي م�ستخدمة لإجناح ذلك الأ�سلوب احلواري
فعل القول (فقالت ،قلت ،ما قلت) قا�صدة من
وراء ذلك ربط �أطراف العملية التخاطبية.
وهذا النمط من احلوار اخلارجي واملتمثل
يف التخاطب غري املبا�شر ظهر يف ق�صيدة «ابن
الفار�ض» على �أ�شكال متنوعة و�أ�ساليب متعددة،
من بينها �أ�سلوب ال�س�ؤال ،الذي يعد من الأ�ساليب
اجللية يف املقدمات اال�ستهاللية يف ال�شعر القدمي،
حني ينطلق منه ال�شعراء بو�صفه �أ�سلوب ًا فني ًا
وحمفز ًا �سردي ًا ،وهذا ما �أراد �شاعرنا بثه يف
مدونته حماكيا يف ذلك �شعراء الع�صر اجلاهلي
وخا�صة �أ�صحاب املعلقات.
وتقنية ال�س�ؤال باعتبارها فنية �سردية ت�ستدعي
عالقة مابني ال�سائل وامل�س�ؤول ،كونها ت�ؤدي وظيفة
نفعية؛ �أي يق�صد ال�شاعرمن ورائها القب�ض على
الفهم ،والو�صول �إىل املعرفة ،كما ي�ضفي على الن�ص
بعدا جماليا متجليا للقارئ منذ الوهلة الأوىل.
وهذا ما مل�سناه يف تائية "ابن الفار�ض" ،الذي
وظف ال�س�ؤال من �أجل ربط العالقة بينه ك�سالك
�أو مريد وبني حمبوبته ال�سالك �إليها ،فهي عندما
�أرادت نفي مق�صي حبه لها جل�أت �إىل تقنية ال�س�ؤال
ومن ذلك قولها على ل�سانه:
 -/87وكيف بحبي وهو �أح�سن خلة
تفوز بدعوى وهي �أقبح خلة
 -/88و�أين ال�سهى من �أكمه عن مراده
13
�سها عمها لكن �أمانيك غ ّرت
وملا كان ال�س�ؤال من الو�سائل املهمة التي تتوزع
بوا�سطتها التدخالت يف �أي موقف حواري ،خا�صة
الذي نحن ب�صدد �إبرازه فغالبا ما يوظف ال�س�ؤال
طلبا للفهم والتو�ضيح واملعرفة ـ كما �سبق الذكر ـ
وهذا ما ق�صدته الذات املخاطبة ملا طلبت
تف�سريا لهذا النوع من احلب ،الذي �أوقعها يف

حرية من �أمر حمبها والذي اعتربته غري الئق
وجدير بنيل ر�ضاها ،فما بدا من حبه لها ،ما هو �إال
افتتان بذاته ونف�سه ومتجيد لها ،ف�أ�صبحت �أمانيه
هي غايته الوحيدة،فغزته تلك الأماين وجعلته
�أعمى عن مراده احلقيقي �أال هو الو�صل واالحتاد.
وك�أن حمبوبة ال�شاعر �أرادت من هذا ال�س�ؤال
�أن تتغلغل يف نف�سيته،ذلك �أن ال�صوت الأنثوي
املمزوج بنربة ال�س�ؤال واملرتبط باملعاناة ،كان ذا
�أثر قوي يف نف�سية ال�شاعر وهو ما �أدى �إىل متا�سك
بناء الق�صيدة من حيث التوا�صل ،فا�ستدعاء
ال�شاعر لهذا امل�شهد احلواري كان بق�صد الت�أثري
على نف�سية القارئ ،و�أن ي�شهده ملتابعة قراءة كل
�أبيات الق�صيدة عن طريق الت�شويق الذي بثه
هذا النمط احلواري على كامل م�ساحات الن�ص
ال�شعري ،وا�ستناد ال�شاعر �إىل �صوت املر�أة كان
�أي�ضا بهدف جعل معاناته معاناة حقيقية،و�صادقة
�صدق التجربة املعا�شة ،ذلك �أن ال�صوت الأنثوي
لطاملا جل�أ �إليه ال�شاعر القدمي ياعتباره ركنا
ي�سنده من �صمم الدنيا ،فبمراجعتها الكالم معه،
ازداد اقتناعا مبطلبه ،وبذل جهدا قويا من �أجل
نيل ر�ضاها ،خا�صة عندما قالت له:
 -/97وقد �آن �أن �أبدي هواك ومن به
�ضناك مبا ينفي ادعاك حمبتي
 -/98حليف غرام �أنت لكن بنف�سه
14
و�إبقاك و�صفا منك بع�ض �أدلتي
فهي عندما ردت عليه دعواه� ،أرادت �أن تنبهه
وتوجهه ،وتر�شده �إىل �سبيل حبها احلقيقي و�إن
كان �إماء ذاكرة له حقيقية الفناء وما يرتتب
عليه من بقاء ،وذكرت له املوانع التي تعيق حتقق
ذلك كالتائه ب�أهوائه وحظوظه ،فعمدت يف هذين
البيتني �أ�سلوبا مغايرا من �أ�ساليب احلوار اخلارجي
غري املبا�شر� ،أالوهو�أ�سلوب التقرير ،فهي �أثناء
�إرجاعها للكالم وحتاورها معه ،قدمت له تقريرا
يت�ضمن رد دعوى حقيقة حمبتها ،ويف �إدعائه
�أنه عا�شق ذو غرام ،و�إن كان قوله هذا �صحيح ًا
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ظاهريا� ،إال �أنه خاطئ باطنيا ذلك �أن مق�صد
ع�شقه كان مق�صورا على نف�سه وحظوظها ،وال
تكتفي هذه الذات املحبوبة ب�أن تنفي له مق�صدية
حبه لها ،بل تقدم له دليال على ذلك واملتمثل يف
ت�صريحه واعرتافه ب�أن له بقية من فهم و�إدراك،
ولكي يتم له و�صلها يجب عليه �أن يفنى فيها؛يعني
ذلك �أن يتجرد من �إدراك وجوده الظاهري و�أن
يتجلى فيها باطنيا.
وملا كان ال�س�ؤال يف ال�شعر ما هو �إال حتفيز من
�أجل البحث عن معان يريد ال�شاعر �إظهارها من
خالل ن�صه ال�شعري ،ومن ثم جند يف رد ال�شاعر
على حمبوبته ملمح فني ي�ؤكد �شدة ارتباط عنا�صر
العملية التخاطبية داخل هذا املنجز الإبداعي،
مل ليوا�صل ال�شاعر على حمبوبته ،ق�صد التفاعل
معها ،رادا عليها ردا وا�ضحا فيه من احلجة
الدامغة ما ي�ؤكد فرط حبه احلقيقي لها قائال لها:
 -103فقلت لها روحي لديك وقب�ضها
اليك ومن يل ان تكون بقب�ضتي؟
 -104وما انا بال�شاين الوفاة على الهوى
و�ش�أين الوفا ،تابى �سواه �سجيتي
-105وماذا ع�سى عني يقال �سوى ق�ضى
فالن ه ًوى ،من يل بذا وهو ُبغيتي
-106اجل اجلي ار�ضى انق�ضاه �صبابة
وال و�صل ان �صحت حلبك ن�سبتي
-107وان مل افز حقا اليك بن�سبة
لعزتها  ،ح�سبي افتخارا بتهمة
-108ودون اتهامي ان ق�ضت �أ�سى فما
15
ا�س�أت بنف�س بال�شهادة �سرت
فاجلواب هنا يظهر يف مركب (قلت لها)؛
�أي فجاوبها قائال ،وهذه الفاحتة الن�صية يف
هذا املقطع ال�شعري تزيد من جمالية التلقي ملا
ت�ضفيه من �أبعاد خفية ت�ستفز ذائقة القارئ� ،أراد

ال�شاعر �أن يظهر ليبث تلك احلقيقة التي ي�سعى
لتقريرها،كما ظهر البعد النف�سي الذي ميثله
ال�شاعر ،عندما �أراد التوا�صل مع مع�شوقته الأزلية،
ق�صد التفاعل معها ،ردا عليها ردا وا�ضحا فيه من
احلجة ما ي�ؤكد فرط ع�شقه و هيامه احلقيقي لها.
فت�ضحية املحب يف �سبيل حبه بادية وظاهرة
يف هذا املقام احلواري ،فهو ير�ضى باملوت حمبة
فيها ،حتى لو مل يت�سن له و�صلها �أو لقائها� ،إذ يقدم
ت�سويغا لبعد و�صلها ب�أن يجعل عدم انت�سابه ملحبتها
ناجما عن عزتها التي ال ترام ،وان وقوعه �أ�سري
املوت خري �شهادة يف �سبيل حبها.
كما يربز نوع اخر من احلوار اخلارجي غري
املبا�شر يف تائية ابن الفار�ض ،ملا يجعل من �أ�سلوب
ال�شرط وال�س�ؤال �سبيال له يف مقامه احلواري،
في�سرد لنا حوارا قائما على االفرتا�ض مبينا مع ذات
خماطبة افرتا�ضية غائبة عنه ذلك عندما قال:
-127فلو قيل يل من تهوى و�صرحت با�سمها
لقيل كنى ام م�سه طيف جنة
-128فلو عز فيها الذل ما لذيل الهوى
16
ومل تك لوال احلب يف الذل عزتي
فابن الفار�ض من وراء �أ�سلوبه احلواري هذا
�أراد �أن يربز لنا �شدة عزة املحبوب الذي يذل
املحب بني يديه ،و�أن و�صوله �إىل ح�ضرته هو يف
حد ذاته �شيء عظيم وعزيز ،م�ستخدما �أ�سلوب
ال�شرط الظاهر يف مقطعه هذا (فلو قيل ،لقيل،
فلو عز ،ما لذيل) ،و�أ�سلوب ال�س�ؤال املفرت�ض
واملقدم من خماطب غائب (قيل يل ،من تهوى؟)،
ففي هذا املقطع ال�شعري يربز لنا ابن الفار�ض
حوارا خارجيا قائما على التبادل الكالمي الذي به
يتم الفعل التخاطبي والتفاعل احلواري ثم �سرعان
ما تتغري الذات املخاطبة يف تائية ابن الفار�ض،
يظهرلنا ذلك يف قوله:
-175فخل لها خلي مرادك معطيا
قيادك من نف�س بها مطمئنة

 -15ابن الفار�ض :الديوان� ،ص 34

 -16بن الفار�ض :الديوان� ،ص36

http://journals.uob.edu.bh

420

Aldjia Mouada: The Language Erasure and Silence Eloquence in “Taiya” ...

-176و�أم�س خليا من حظوظ وا�سم عن
ح�ضي�ضك ،واثبت بعد ذلك تنبت
-177و�سدد وقارب واعت�صم وا�ستقم لها
جميبا اليها عن انابة خمبت
-178وعد من قريب وا�ستجب واجتنب غدا
ت�شمر عن �ساق اجتهاد بنه�ضة
-179وكون �صارما كالوقت فاملقت من ع�سى
و�إياك عال فهي اخطر علة
-180وقم يف ر�ضاها وا�سع غري حماول
ن�شاطا وال تخلد لعجز مفوت
-181و�سر زمنا وانه�ض ك�سريا فحظك الب
طالة و�أخرت عزما ل�صحة
-182و�أقدم وقدم ما قعدت له مع الخ
و�ألف واخرج عن قيود التلفت
-183وجذ ب�سيف العزم �سوف فان جتد
جتد نف�سا فالنف�س ان جدت جدت
-184واقبل اليها و�أنحها مفل�سا فقد
17
و�صيت لن�صحي ان قبلت ن�صيحتي
�إنها بب�ساطة �أن �صح يل القول ،التفاتة �إىل
خماطب مغاير �أال وهو � ُّأي �سالك لطريق احلق
عز وجل و�أي مريد لو�صله ،ق�صدها الن�صيحة،
�إنها دعاء وندبة لي�شمر هذا ال�سالك �أو املريد
بدوره علن �ساعديه و�أن يجتهد يف بلوغ مق�صده
وينهج الطريق نف�سه وال�سلوك ذاته الذي ر�سمه
له ال�شاعر ،كونه �صاحب جتربة قبلية يف هذا
املجال حتى �سمي بالعارف ،ليفوز هذا ال�سالك
وينجح وينال يف الأخري نعمة و�صل املحبوب ولقاءه
م�ستخدما �أ�سلوب الأمر وما يحمله من قوة يف �إقناع
املخاطب ب�ضرورة اتباعه لهذه الأفعال يف م�سريته
�إىل الذات الإلهية ،ا�ستخدمه ال�شاعر كفاحتة
 -17ابن الفار�ض :الديوان� ،ص 40-39
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لأبيات مقطعه ال�شعري هذا (خل ،ام�سي� ،سدد،
قارب ،اعت�صم ،ا�ستقم ،ا�سم ،اثبت ،عد ،ا�ستجب،
اجتنب ،كن ،قم ،ا�سع� ،سر ،انه�ض ،اقدم ،قدم،
اخرج ،جذ ،اقبل ،انحها)
والنتجاوز ا�ستخدامه لأ�سلوب التحذير والنهي
(�إياك ،وال تخلد) ،فكلها �أ�ساليب ت�ساهم يف خلق
جو حواري خارجي غري مبا�شر وقرائن داللية
تو�صلنا �إىل مق�صدية ال�شاعر املن�شود يف هذا
املقام ،واملتمثلة يف التوجيه والإر�شاد.
وال�شاعر يف انتهاجه لهذا النمط احلواري اراد
�أوال �أن يحكي ق�صة �سيدنا لقمان عليه ال�سالم،
ملا قدما و�صاياه �إىل ابنه ،وملا كان غاية الت�صوف
وهدفه خلقي بالدرجة الأوىل فقد �سعى ال�شاعر �أن
يجعل من ق�صيدته هذه واملو�سومة بغر�ضها (نظم
ال�سلوك) قدوة ح�سنة ،ملا حتمله من معامل توجيهية
وتربوية ،ذلك �أن القران الكرمي ،ذلك التنزيل
احلكيم ،ماهو �إال هدى للمتقني ،ملا فيه من االوامر
والنواهي ما يهدي النا�س �إىل الطريق ال�سليم
وال�سلوك احل�سن ،فما لبث �شعراء الت�صوف ان
نهلوا من معينه ال�شيء الكثري� ،إذ كان هو منطلقهم
الأ�سا�س يف كتابتهم الإبداعية ،فجاءت �أ�شعارهم
حبلى بتلك القيم الروحية واملعامل اخللقية� ،إىل
تهدف �إىل تربية النف�س وال�سمو بها.
و"ابن الفار�ض" منوذج من ذلك جعل
ن�صه ال�شعري هذا جماال رحبا طرح فيه غاياته
الغنو�صية ،فكان ق�صده الوحيد والأوحد النف�س
الب�شرية الذي �أراد �أن يزيل عنها ما ي�شوبها،
بالكلمة املثقلة بالن�صيحة والتوجيه وذلك �أ�ضعف
الإميان.
-/2/3احلوار الداخلي (املونولوج):
لقد ر�أينا فيما تقدم �أنّ احلوار اخلارجي،
يت�أ�س�س يف عمومه على التوا�صل اخلارجي ،فهل
حاول ال�شعراء قدميا البحث عن حوارات ذات
عالقة داخليه و�إذا كان الأمر كذلك ،فماذا كان
مق�صدهم من ورائه لع ّل ما مييز ال�شاعر عن
غريه� ،أنه يعي�ش حاالت الت�أمل و حلظات الك�شف
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والر�ؤيا� ،إنه يحاور ذاته كثريا ،وي�ستلهم �أمورا
�أكرث� ،إنه يعي�ش حالة معاناة دفعته �إىل الكتابة،
خا�صة ال�شاعر ال�صويف ،الذي ينظر �إىل ذاته
وك�أنه ينظر �إىل املر�أة ،فيخاطبها وك�أنها �شخ�ص
ثان مقابل له ،وهذا ما ي�ؤكد ح�ضوره الذاتي يف
منجزه الإبداعي.
وابن الفار�ض منوذج لذلك ال�شاعر ال�صويف
الذي وجد حاجة ملحة لذلك النمط التحاوري
نتيجة ال�صراع الداخلي الذي يعي�شه والذي �أ ّمل
به ،فلو نتق�صى �أبيات ق�صيدته التائية لوجدنا هذا
املوقف احلواري حا�ضرا ظاهرا خا�صة يف قوله:
-129فحايل بها حال بعقل مدلة
و�صحة جمهود وعز مذلة
-130ا�سرت متني حبها النف�س حيث ال
رقيب حجا �سرا ل�سري وخ�صت
-131ف�أ�شفقت من �سري احلديث
ب�سائري فتعرب عن �سري عبارة عربتي
-132يخالط بع�ضي عن بع�ضي �صبابة
وميني يف اخفائه �صدق لهجتي
-133وملا ابت اظهاره جلوانحي
بديهة فكري �صنته عن رويتي
-134وبالغت يف كتمانه فن�سيته
18
و�أن�سيت كتمي ما اليها �أ�سرت
فنتيجة لذلك الفناء الذي بلغه املحب يف
حمبوبه ،ما لبث �أن �أطلق العنان لقلبه ليهيج
وا�صفا �إياها بعاطفة متوا�شجة مع لغة احلب التي ال
يفهمها �إال من يعاين �صدق لواعج ال�شوق والهيام.
و�إذا كان للحوار اخلارجي �أ�ساليب متنوعة
كال�س�ؤال والأمر والنهي ف�إن للأ�سلوب الداخلي
�أ�سلوب واحد يعرف با�سم التجريد ،ذلك �أن
التجريد ينفك عن كونه متثيال ل�صدى الذات
ال�شاعرة وو�سيلة ك�شف عن مكنوناتها الداخلية
 -18ابن الفار�ض :الديوان� ،ص36
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خا�صة عندما يتوجه ال�شاعر �إىل خماطب
افرتا�ضي يعود على ذاته ال�شاعرة ،ليحاورها� ،إذ
يجرد من ذاته ذاتا �أخرى يحاورها فيما االن�شطار
الذاتي.
هذا الأخري الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالبعد
النف�سي يف الكتابة ال�شعرية ،لأنه يتمركز يف �أعماق
النف�س الإن�سانية ،حيث تن�شطر نف�س ال�شاعر �إىل
�شطرين� ،شطر املخاطب و�شطر خماطب ،وهذا
ما يظهر يف �شعر الت�صوف ،ويعرف عند �شعراء
الت�صوف باملناجاة ،خا�صة ملا يبلغ ال�سالك �سدرة
املنتهى وي�صبح متحدا مع حمبوبته ،فيكلم ذاته
على �أنها عني ذات حمبوبته واملقطع ال�شعري �سالف
الذكر خري متثيل لذلك ،اين بدى حتاور ال�شاعر
مع ذاته وا�ضح وجلي ،يحكي معها ملا بلغ من ال�سقم
والنحول نتيجة فرط احلب مبلغا كبريا ،فغالبا ما
يرتبط التجريد باملقا�ساة واملعاناة التي يعي�شها
ال�شاعر لأنها تدفعه �إىل التخاطب مع ذاته ،ف�أمل
البعد وحرقة ال�شوق حالة كان قد عا�شها �شاعرنا
ما �أدى به �إىل �شطر ذاته نتيجة �شدة االنفعال.
ودليلنا على ذلك ،توظيف ال�شاعر ل�ضمري
املتكلم املفرد يف خطابه مع نف�سه( ،حايل،
فا�شفقت ،بع�ضي ،ميني ،لهجتي ،جوانحي ،فكري،
رويتي ،بالغت ،ن�سيته ،ان�سيت)
كما ظهرت �صورة املحبوبة يف توظيف ال�شاعر
ل�ضمري الغائب املفرد (بها ،حبها ،ابت) ،ف�إن
كان ابن الفار�ض يق�صد الآخر يف ظاهر خطابه
ال�شعري ،ف�إننا نلمحه يف كثري من املواقف احلوارية
يتجرد من هذا الآخر ليجعل من نف�سه هو ذاتا
خماطبة ومق�صودة.
وبالتايل ووفق هذا املنطق التجريدي ،جند �أن
ال�شاعر قد خل�ص خطابه لغريه وهو يريد به نف�سه،
ولعل هذا ما ميتاز به اخلطاب ال�شعري ال�صويف
عموما ،وهو الطابع التظليلي الذي يجعل القارئ يف
حرية من �أمر مق�صدية ال�شاعر ما مل يكن مت�شربا
لتلك املقاومات والأحوال التي ينهجها ال�سالك �أو
املريد ،وبالتايل تبقى حقيقة الن�صو�ص ال�شعرية
ال�صوفية دفينة �أ�صحابها ،ثم يذهب ال�شاعر �إىل
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�أبعد من ذلك نتيجة احتاده يف حمبوبته �إذ يربز لنا
قمة ع�شقه الروحي لها حماورا ذاته التي �أ�صبحت
فانية يف ذات حمبوبتة ،قائال:
-/149يراها امامي يف �صالتي ناظري
وي�شهدين قلبي امام اميتي
-/150والغرو ان �صلى االمام �إىل ان
ثوت يف ف�ؤادي وهي قبلة قبلتي
-/151وكل اجلهات ال�ست نحوي توجهت
مبا مت من ن�سك وحج وعمرة
-/152لها �صلواتي باملقام اقيمها
وا�شهد فيها انها يل �صلت
-/153كالنا م�صل واحد �ساجد �إىل
حقيقته باجلمع يف كل ركعة
-/154وما كان يل �صلى �سواي ومل تكن
19
�صالتي لغريي يف كل ركعة
فال�شاعر يف مقطعه هذا ا�ستخدم التجريد على
�سبيل احلوار الداخلي عرب فعالية ال�ضمري ،فطغيان
�ضمري املتكلم املفرد (انا) يف هذا املقطع ال�شعري
خري دليل على خماطبة ال�شاعر لنف�سه (�صالتي،
ناظري ،قلبي ،اميتي ،ايل ،ف�ؤادي ،قبلتي ،نحوي،
�صلواتي ،ا�شهد ،يل� ،سواي) ،ويت�أكد هذا الفعل
التخاطبي الداخلي عرب فعل االحتاد الظاهر يف
البيتني ( ،)153،154فهو اعرتاف جلي بـ�أن ذات
املخاطب قد احتدت يف ذات املخاطب فلم يعد
هنالك طرفان يف هذا املقام احلواري بل �أ�صبح
هنالك طرف واحد يفعل العملية التوا�صلية ،هذا
ناهيك على توظيف ال�شاعر ل�ضمري الغائب املفرد
قا�صدا به حمبوبته ويتجلى ذلك يف قوله (يراها،
هي ،لها� ،أنها).
فال�شاعر �أراد بهذا احلوار �أن ينطلق اخلطاب
منه و�أن يرجع �أليه يف الوقت ذاته� ،أنه �سجال بني
ال�شاعر وذاته ودليلنا يف هذا االن�شطار الذاتي تلك

ال�صيغة ذلك املركب الذي وظفه و املتمثل يف قوله:
(كالنا م�صل واحد �ساجد �إىل حقيقته ،ومل تكن
�صالتي لغريي يف كل ركعة) ،فلو نتتبع جتليات
هذا التجريد وهذا احلوار الداخلي يف هذا الن�ص
ال�شعري حمل الدرا�سة ،جنده يربز يف �صورة
وا�ضحة جدا عندما يقول ال�شاعر:
-/526رفعت حجاب النف�س عنها بك�شفي
النقاب فكانت عن �س�ؤايل جميبتي
-/527وكنت جال مر�آة ذاتي من �صدا
�صفاتي ومني احدقت ب�أ�شعة
-/528و�أ�شهدتني اياي اذ ال �سواي يف
�شهودي موجود فيق�ضي بزحمة
-/529وا�سمعني يف ذكرى ا�سمي ذاكري
ونف�سي بنفي احل�س ا�صغت و�أ�سمت
-/530وعانقتني ال بالتزام جوارحي
اجلوانح لكني اعتنقت هويتي
-/531و�أوجدتني روحي وروح تنف�سي
يعطر انفا�س العبري املفتت
-/532وعن �شرك و�صف احل�س كلي منزه
ويف وقد وحدت ذاتي نزهتي
-/533ومدح �صفاتي بي يوافق مادحي
حلمدي ومدحي بال�صفات مذمتي
-/534ف�شاهد و�صفي بي جلي�سي و �شاهدي
به الحتجابي لن يحل بحلتي
-/535وبي ذكر ا�سمائي تيقظ ر�ؤية
وذكري بها ر�ؤيا تو�سن هجعة
-/536كذلك بفعلي عار يف جاهل
20
وعارفه بي عارف باحلقيقة

 -19ابن الفار�ض :الديوان� ،ص 37
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http://journals.uob.edu.bh

)Semat 3, No. 3, (Sept. 2015

و�إذا متعنا يف قراءة هذه الأبيات ال�شعرية،
وجدناها حتكي �صراع ال�شاعر الداخلي ،بينه
وبني نف�سه ،وانطالقا من هذه الفكرة التي حددها
ال�سياق العام لهذا املقطع ال�شعري ،متكنا من �إقامة
فا�ص ًال لغوي ًا بني ال�شاعر وذاته توحي يف بدئ الأمر
ب�أنه يخاطب �شخ�صا �آخر يف حني انه يف احلقيقة
يخاطب ذاته هو وبهذا ف�إن ال�شاعر يتحول يف حبه
الإلهي �إىل ذاتني:
�أ-/الذات احلقيقة�( :أنا ال�شاعر) واملتجلية يف
تكلمه عن نف�سه ودليلنا يف ذلك ا�ستخدمه
ل�ضمري املتكلم املفرد (اهفو ،انفا�سي ،لعلي،
واجدي ،بي ،مني ،لعيني ،فجري ،دجنتي،
ات�صايل ،و�صلتي ،ايل ،يقيني� ،سفرتي،
ك�شفتها ،حكمي ،رفعت ،بك�شفي� ،س�ؤايل،
جميبتي ،كنت� ،صفاتي ،مني ،نف�سي ،اعتنقت،
كلي ،يف� ،صفاتي ،مذمتي)
ب-/الذات االفرتا�ضية( :انا ال�شاعر العرفانية)
والتي تظهر يف تخاطبه مع ذاته والتكلم معها
عن طريق ا�ستخدامه ل�ضمري املتكلم املفرد
الدال على �أنا ال�شاعر احلقيقية ممزوجا مع
�ضمري الغائب املفرد والرتاكيب التالية خري
دليل على ذلك (بدا مي لعيني بارق ،بي مني
ات�صايل وو�صلتي ،اذا بلغت ايل عن يقني
يقيني� ،إذ كنت عني نا�شدي ايل ونف�سي بي
علي دليلتي ،وكنت جال امر�أة ذاتي من �صدا
�صفاتي ومني ،..و�أ�شهدتني اياي �إذ ال �سواي،
و�أوجدتني روحي وروح تنف�سي ،كلي منزه
ويف وقد وحدت ذاتي نزهتي ،ودع �صفاتي بي
جلي�سي و�شاهدي ،يف بي)..
وكان ال�شاعر بنمطه احلواري هذا،قد خلق
جوا دراميا م�صورا لنا يف حالته ،التي و�صل
اليها يف معراجه �إىل درجة ال�سمو فبدت له ذاته
غري ذات عادية ب�شرية بل ا�صبحت ذات ًا عرفانية
ينطق فيها بل�سان حمبوبه بعدما كان ي�س�أل هذا
املحبوب الو�صل واالحتاد وبعد �أن مت له هذا املقام
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الذي ال يتاتى لأي �سالك بلوغه الذي فيه ينتفي �أن
يكون املحب عرب املحبوب ،ثم �إنا ونحن نقر�أ هذا
املقطع ال�شعري ،جتمع لدينا كل الأحا�سي�س التي
كناقد عا�شها ال�شاعر يف رحلته الروحية ،متجها
�إىل الذات العلية ،فنلمح يف ذلك اجلمال والنور
النابع والقابع وراء الكلمات ،ف�صح من قال �أن
الذي يعي�ش التجربة ويكتب عن حقيقة معاناته
فيها ،ي�صل �أدبه �إىل درجة قرائية عليا ،و�إن كانت
حقيقته ال�صويف التزال دفينة �صاحبها� ،إال �أن
�إ�شاعات الن�ص الفار�ضي انارت الدجى وحركت ما
ي�سكن النف�س وال�ضمري.
ختام املقال:
ون�ستخل�ص مما عر�ضناه �آنفا �أن ابن الفار�ض
قد ا�ستعان بلغة احلوار يف تائيته ليجعل منها
حقال دراميا ولعل هذه ميزة حداثية يف بابها،
ال يتاتى لأي �شاعر بلوغها خ�صو�صا �أن احلوار
يلعب على وتر اللغة ،التي �أ�صبحت يف هذا الن�ص
ال�شعري حبلى بتلك املعاين التي ،تداخلها الن�شوة
وال�شفافية ،فاجتمع على يده ميزة اللفظ واملعنى،
فال ي�ستطيع القارئ �أن يقب�ض على جوهر الإبداع
هل هو يف ح�سن اختيار وطواعية التعابري؟ ام هو
كامن فيما حتمله �أو ت�سعه هذه املعاين من انوار
يظهر ويتجلى من خاللها ما مل يكن ليبدو من
دونها� ،إنها بب�ساطة جتربة ابن الفار�ض احلية
ومعاناته احلقيقة التي مل تلبث �أن رفع احلجاب
عنها وانت�شت الروح يف الأخري ملا اندجمت مع
الأ�صل ،وملا كان البن الفار�ض لغته اخلا�صة يف
التعبري عن عامل الروح �صار لزاما لأي قارئ �أن
ميعن النظر يف مق�صديته ،و�أن يكون قادرا على
النجاة من في�ضاناته.
ويفهم من هذا كله �أن احلوار كتقنية فنية
بنوعيه ال�سابقني ،اخلارجي والداخلي يتجه
ملخاطبة الآخر �سواء اكان ذلك الآخر ذات ال�شاعر
�أم �شخ�صية �أخرى .املهم �أن ي�أتي خادما لتجربة
ال�شاعر الذاتية ومعربا عن معاناته النف�سية التي
كانت دافعه الأ�سا�س يف كتابته الأدبية.
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