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امللخ�ص:
حتاول هذه املقالة ا�ستك�شاف بع�ض الأ�س�س الإدراكية والأبعاد الداللية التي تك�شف عنها هند�س ُة التمثيل
اللغ���وي ال�صوتي ،ومدى �إ�سهامها يف متثيل عامل التجرب���ة و�إدراك الوجود والواقع يف بع�ض مناذج من �شعر
�أم���ل دنق���ل .ويف الإطار النظري ثم���ة �إيجاز مر َّكز لآفاق هذا الت�صور ومقوالت���ه يف الفكر الإن�ساين بدء ًا من
الفل�سف���ة الرواقي���ة ،و�صو ًال �إىل م���ا ي�سمى -يف �أدبيات املعرف���ة احلديثة -بـ(الرمزي���ة ال�صوتية يف املقاربة
الإدراكي���ة) حيث يقوم �أح���د �أ�س�س املعاجلة على �أن «بع����ض املالمح ال�صوتيمي���ة (= الفونولوجية) ترتبط
مب���ا�شرة ببع����ض املتغريات الداللية والإدراكية  .cognitiveوعلى �ضوء ه���ذا الأ�سا�س املعريف ف�إننا نعالج ما
ن�سمي���ه بـ(�شعري���ة اال�شتقاق) عند �أمل دنق���ل يف حماولة ملقاربة بع�ض املقوالت الت���ي �أُط ِلقت يف و�صف هذه
ال�شعري���ة ،وكذلك للو�صول �إىل العل���ة الكامنة وراء �شيوع هذا الوقع الإدراكي الذي �أحدثته �شعرية �أمل دنقل
لدى �شعراء ونقاد كبار.
الكلمات املفاتيح:
الأ�س�س الإدراكية -الأبعاد الداللية -هند�س ُة التمثيل اللغوي ال�صوتي -الرمزية ال�صوتية يف املقاربة
الإدراكية� -شعرية �أمل دنقل.
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The cognitive approach to sound symbolism:
The etymological poetics in Amal Dunkul's experience

Mohie Eldine Muhasseb
Minia University. Egypt

muhassebe@hotmail.com

Abstract:
The relationship between the sound of a word and its meaning, or what we may
call (sound-meaning mappings), has long been proposed to be critically important for
language evolution, or for its epistemological status. This article tries to investigate the
cognitive dimensions and semantic features which are evoked by the perceived qualities
of the linguistic sounds in their concentrations at varying frequencies or modulations. In
Cognitive linguistics, sound symbolism is dealt with according to the perspective that
some phonological features are correlated dirictly with some semantic and cognitive
variables. Some of poetic texts of the Egyptian poet (Amal Dunqul), and some of his
critical writings, are put in the light of this investigation. In our discussion of what
we have called his (etymological poetics) we have mentioned to sound symbolism roots
in ancient philosophy, and we have examined its significance and effects in the cognitive
reactions of some prominent literary figures  in their approaches to Dunqul`s poetry.

Keywords:
Sound-meaning mappings- language evolution- Semantic features- linguistic soundsSound symbolism- Phonological features- Cognitive linguistics- literary figures
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الرمزي��ة ال�صوتي��ة :نظ��رة تاريخي��ة
وم�ستجدات نظرية:
ق�ضي���ة عالق���ة اللغ���ة بالع���امل م���ن الق�ضاي���ا
املحوري���ة يف الفكر الإن�ساين .وكث�ي�ر ًا ما كان لكل
�أ�سط���ورة �أو فكرة �أو ر�أي حول ه���ذه الق�ضية �أبعا ٌد
�إب�ستمولوجية تت�صل بالر�ؤيات الثقافية للعامل لدى
مبدعي هذه الأ�ساطري �أو الأفكار �أو الآراء.
ولقد كان امل����سار اال�شتقاقي من بني امل�سارات
الك�ب�رى التي �سلكتها ه���ذه الق�ضية حيث ا�ستحوذ
ه���ذا امل�سا ُر عل���ى كثري من التوجه���ات والفل�سفات
ط���وال التاري���خ الإن����ساين .ولعل ه���ذا اال�ستحواذ
يك�شف عنه بو�ضوح �أمران اّ
دالن:
الأم���ر الأول ه���و ذل���ك الكتاب الكب�ي�ر (427

�صفح���ة باللغ���ة الفرن�سي���ة� 450 ،صفح���ة يف
الرتجم���ة الإجنليزي���ة) ال���ذي و�ضع���ه ج�ي�رار
جيني���ت ( )Gérard Genette 1930بعن���وان
()Mimologiques: voyage en Cratylie
وقد ُن�شر ع���ام 1976م ،وترجمتْه تايي�س مورجـان
� Taeth Morganإىل الإجنليزي���ة ع���ام 1995م
بعن���وان ( .((()Mimologicsولق���د قدم���ت
مارجريت ماجن���و�س  Magaret Magnusعر�ض ًا
م�سهب ًا لف�صول الكتاب(((.
والأم���ر الث���اين ه���و ك�ث�رة القوائ���م املرجعي���ة
املتع���ددة التي ت����ضم ال���درا�سات املتعلقة مبو�ضوع

الرمزي���ة ال�صوتي���ة((( .ولعل م���ا ت�ضمنته القائمة
املرجعي���ة الكبرية املتع���ددة اللغات الت���ي و�ضعتها
مارجري���ت ماجن���و�س حول م���ا يتعلق مب���ا ت�سميه

((( وذلك مثل:
قائم���ة �سني �أ .دي 1993( Sean A Dayم) :مراج���ع التزام���ن الإدراك���ي
 .Synesthesia bibliographyعلى ال�شبكة:
)(http://home.comcast.net/~sean.day/syn-bibliography. htm
Iconicity in Language and

قائم���ة جمل���ة الأيقن���ة يف اللغ���ة والأدب
 1997( Literatureحتى الوقت احلا�ضر):
راج���ع الأيقن���ة يف اللغ���ة
على ال�شبكة:

in language: Bibliography

.Iconicity

(http://esdev.uzh.ch/en/iconicity/index.php?subaction=showf
)&ull&id=1197027659&archive=&start_from=&ucat=2

قائمة معهد الل�سانيات يف جامعة جراز (النم�سا) ( 2500عنوان):
Institute of Linguistics, University of Graz

مراجع التكرار  .Bibliography of reduplicationعلى ال�شبكة:
(http://reduplication.uni-graz.at/).

قائمة مارجريت ماجنو�س 1997-2001( M. Magnusم):
مراج���ع الداللي���ات ال�صوتي���ة
على ال�شبكة:

of phonosemantics

.Bibliography

(http://www.trismegistos.com/MagicalLetterPage/
)Bibliography.html

قائمة جون �أوهاال 1983( John J. Ohalaم) :مراجع الرمزية ال�صوتية:
Bibliography on Sound Symbolism

خمطوطة يف:
Phonology Laboratory, University of California, Berkeley
قائم���ة فريدريك ك .فويلت���ز & كري�ستا كيليان -هات���ز  Voeltz, Friedrich
2001( K. Erhard, and Christa Kilian-Hatzم) :مراج���ع البح���ث يف
الإيديوفون  Bibliography of ideophone researchيف:
Friedrich K. Erhard Voeltz and Christa Kilian-Hatz, eds.,
John

pp407-423. Amsterdam/Philadelphia:

Ideophones,
Benjamins.

قائمة �شيللي واين�سكوب & جوالن ليفني Wynecoop, Shelly, and Golan

1996( Levinم):

مراجع البحث يف ظاهرتي التزامن الإدراكي والإدراك ال�صوتي .على ال�شبكة:
(((
(((

يف )(University of Nebraska Press

_(http://www.flong.com/texts/lists/list_synesthesia

انظر هذا العر�ض علىhttp://www.trismegistos.com :
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(الداللي���ات ال�صوتي���ة ،)(((phonosemantics
حي���ث و�صلت هذه القائمة �إىل ( )990مرجع ًا(((،
�أقول :لع���ل ذلك يعطي عالم���ة وا�ضحة على مدى
احليز املعريف الذي باتت حتتله ق�ضية العالقة بني
ال�شكل اللغوي والدالل���ة .بيد �أنه ال بد من الإ�شارة
�إىل �أن هذا احليز يبدو �ضئي ًال نحي ًال يف درا�ساتنا
العربي���ة احلديث���ة �إىل الدرج���ة الت���ي ال ُيعتدّ فيها
 فيما ّاطلعتُ عليها  -ب�سوى درا�سة توفيق العلوي
«الرمزية ال�صوتية :احلد والتج���اوز»((( ،ودرا�سة
((( ثم���ة �إ�شارة م�صطلحي���ة مهم���ة تقول فيه���ا مارجريت ماجن���و�س« :يعرف هذا
الحق���ل ف���ي فرن����سا بم�صطل���ح " ،"mimologiqueو ُيع��� َرف ل���دى الباحثين
الناطقي���ن بالإنجليزية ب���ـ � sound symbolism :أو l""phonetic symbo
 .ismويتح���دث وي�سك���وت [ Wescottتق����صد :روج���ر وي�سك���وت Wescott,
 Roger Wالل�سان���ي والأنثروبولوج���ي الأمريكي� ،صاحب كتاب Sound and
Sense: Linguistic Essays on Phonosemic Subjects, (1980),

] Jupiter Press, Lake Bluffع���ن "� ."phonosemicsأم���ا دار�سو
التركيب فيتحدثون بعموم �أكثر ع���ن الأيقنة اللغوية"،"linguistic iconism
ويتح���دث دار�سو اللغات الأفريقية ع���ن " "ideophonesدون الإ�شارة �إلى �أي
م���ن الم�صطلحات ات���ي �أ�شرنا �إليها �أع�ل�اه والتي ترتبط بالمج���ال ككل .وفي
ه���ذا الن� ص [تق����صد ر�سالته���ا] �سوف �أ�شير �إل���ى المج���ال بم�صطلح o"ph
 nosemantics"،متبع���ة في ذلك ا�ستعمال �ستان����سالف فورونين Stanislav
[ Voroninل�سانيّ رو�سيّ له في الق�ضية عدد من  الدرا�سات منهاVoronin, :
Stanislav V. (1982), Fundamentals of Phonosemantics. (in

)Russian: Osnovy fonosemantiki - monograph), Leningrad.
على �أنه مج���ال فرعي من الأيقنة اللغوية –الأيقنة ال�صوتية في مقابل الأيقنة
التركيبية .وكما �أ�شار ياكوب����سون ف�إن م�صطلح (الرمزية ال�صوتية) يتعلق في
الحقيق���ة بم�صطلح ت�شارلز بي���ر�س ( C.S. Peirceالأيقون���ة "� )"iconأكثر
مما يتعلق بم�صطل���ح (الرمز " .)"symbolوهذا ما جعلني �أجد �أن م�صطلح
(الرمزي���ة ال�صوتية) م�صطلح مربك» .انظ���ر الحا�شية رقم ( )1من حوا�شي
ر�سالته���ا   Gods of the Word: Archetypes in the Consonantsعل���ى
موقعها على ال�شبكة:
ttp://www.trismegistos.com/MagicalLetterPag

وف���ي هذا ال�سياق الم�صطلحي يجدر القول �إن روبين �أللوت يذهب �إلى تف�ضيل
م�صطلح (التعبيرية الطبيعية " )"natural expressivenessعلى م�صطلح
(الرمزية ال�صوتية) ب�سبب الفو�ضى التي تحيط بم�صطلح (الرمز) :انظر:

Robin Allott. 1995: Sound Symbolism. In Language in the

Würm Glaciation. ed. by Udo L.Figge, 15-38. Bochum:
]Brockmeyer.

على الموقعhttp://www.percepp.com/soundsmb.htm :
((( انظر هذه القائمة على موقع مارجريت ماجنو�س على ال�شبكة:

http://www.trismegistos.com/MagicalLetterPage/

((( توفيق العلوي «الرمزية ال�صوتية :احلد والتجاوز».
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ح�سن���ي عب���د اجللي���ل ي���و�سف «التمثي���ل ال�صوتي
للمعاين»(((.
وكم���ا ذكرن���ا يف البداي���ة ف����إن ه���ذه النزع���ة
اال�شتقاقي���ة امتدت من �إطارها اللغ���وي �إىل �إطار
النظرية املعرفية (االب�ستمولوجية):
فف���ي الفك���ر اليون���اين كان هرياقليط���و�س
(القرن ال����ساد�س قبل امليالد) ي���رى �أن الكلمـات
ه���ي «الأدوات الأ�صيل���ة واحلقيقي���ة للمعرفة التي
تعرب عن جوهر الأ�شي���اء»((( .ولقد دارت حماورة
(قراطيلو�س) لأفالطون ( 347 - 429ق.م) على
بح���ث وجهت���ي النظر ح���ول العالقة ب�ي�ن الألفاظ
واملدلوالت :الوجه���ة القائلة ب�ضرورة وجود عالقة
طبيعية ،والوجهة القائلة باعتباطية العالقة(((� .أما
الرواقيون -وهم �أ�صحاب املبد�أ القائل« :ال �شيءيف
الذه���ن مامل يك���ن قبل يف احل����س»((( -فقد كانوا
يرون �أن اللغة -فى الأ�صل�« -شيء طبيعي يكمن يف
الكلمات الأوىل  protea phonaiالتى �أطلقت على
الأ�شي���اء ال�صحيحة بطريقة �صحيح���ة»((( .وهذه
الكلم���ات الأوىل ه���ي الكلمات الطبيعي���ة phusei
«�أي الت���ي تتطابق والطبيعة ،والت���ي تخربنا ب�شيء
ع���ن جوهر الأ�شياء املدلول عليه���ا بها»((( .ومعنى
ذل���ك �أن النظري���ة الرواقية كانت ت���رى اللغة ذات
(((
(((
(((
(((
(((
(((

ح�سني عبد اجلليل يو�سف ،التمثيل ال�صوتي للمعاين.
انظر :د .عبد الفتاح العقيلي ،حماورة كراتيلو�س :جدلية الأ�سماء والأ�شياء.
املرجع نف�سه.
انظر :د .حمي الدين حم�سب ،علم الداللة عند العرب� ،ص.26
املرجع نف�سه� ،ص.26
املرجع نف�سه ،ال�صفحة نف�سها.
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قيم���ة معرفية يف �أ�سا�سها ،حيث ميكن من خاللها
فهم طبيع���ة الأ�شياء وجوهرها .وكان الطريق �إىل
ذلك عندهم هو ما �أ�سم���وه بـ «علم اال�شتقاق»(((.
وم���ن ث���م يالح���ظ �أن كلم���ة  etymoيف اليوناني���ة
تعني «احلقيقي» و«ال�صحي���ح»((( .وك�أن م�صطلح
«االيتمولوج���ى» يعك����س الفكرة الفل�سفي���ة الكامنة
وراءه ؛ وه���ي �أن تقرير �أ�صل الكلمة هو -يف الوقت
نف�سهٌ -
ك�شف عن احلقيقة ال�صحيحة.
ف�إذا انتقلن���ا �إىل الفكر اللغوي العربي الرتاثي
ف�إننا جند �أن الإط���ار اال�شتقاقي �ش ّكل �أحد الأطر
الداللي���ة الأ�سا�سي���ة يف مقومات مفه���وم اللغة(((.
وميكن القول �إن هذا الإطار مي ّثل الوجهة ال�سائدة
ب�صف���ة عام���ة يف هذا الفك���ر ؛ الأم���ر الذي ميكن
ا�ستنباط���ه ب���و�ضوح م���ن ق���ول ال�سيوط���ي م���ن �أن
اللغويني العرب «كادوا يطبقون على ثبوت املنا�سبة
بني الألف���اظ واملعاين»((( .وهو ي����ؤ�س�س ذلك على
ر�ؤية تذه���ب �إىل �أن« :الواحد من جفاة العرب �إذا
وقع طر ُفه على وح�ش عجيب �أو طري غريب� ،أط َلق
علي���ه ا�سم ًا ي�شتقه من خلقته� ،أو من فعله ،وو�ضعه
علي���ه»(((  .ولعل �أبرز من جتل���ى لديه ذلك الإطار
اال�شتقاقي هو ابن جني (ت 392هـ) الذي ميكن �أن
نطلق عليه �أنه رائد النزعة اال�شتقاقية العربية.
(((
(((
(((
(((

املرجع نف�سه� ،ص.26
((( Lyons, J, 1968, Introduction To Theoretical Linguistics.
انظ���ر للمزيد م���ن التف�صيل :الف����صل الأول (الإط���ار اال�شتقاقي) من :حمي
الدين حم�سب ،علم الداللة عند العرب :فخر الدين الرازي منوذج ًا.
ال�سيوطي  ،املزهر يف علوم اللغة و�أنواعها.
املرجع نف�سه ،املو�ضع نف�سه.

ولق���د ظل���ت �أدبي���ات الرمزي���ة ال�صوتية حتتل
م�ساح���ة وا�سع���ة م���ن تاري���خ الل�ساني���ات والفك���ر
الأدب���ي طوال القرون الالحق���ة ،بدء ًا من الع�صور
الو�سط���ى �إىل الع����صور احلديث���ة .وم���ن ح�صيلة
ذلك كله ت�شكل ما ي�سم���ى بـ«النظرية اال�شتقاقية»
(= االيتم ــول ــوج ـ ـي���ة) etymological theory
باملفهوم نف�سه الذي ا�ستخدمه واحد مثل «�ستيفن
الن���د» يف بحثه ع���ن «مفه���وم ال����شكل يف النظرية
الداللية يف القرن الثامن ع�شر»((( .فاال�شتقاقي هو
الذي يرى �أن القيمة املعرفية للغة تكمن يف مرحلتها
الأوىل الت���ي كانت قائمـة على ت�صوير العامل الذي
تدركه احلوا�س ،و�أننا لكي نعرف املعاين احلقيقية
للألف���اظ البد �أن نرج���ع �إىل الأ�صول التي ا�شتقت
منه���ا ؛ �أي �إىل �أ�صوله���ا احل�سي���ة ،فهن���اك تكمن
املعرفة احلقة ،والداللة ال�صحيحة وبطبيعة احلال
ف�إن �سياقنا ال يت�سع لعر�ض كل هذا الرتاكم املمتد.
ولذلك ف�إنني �أحيل القارئ املهتم �إىل كتاب جريار
جينيت امل����شار �إليه من قب���ل ،وكذلك �إىل الف�صل
(((
ال���ذي عقدته مارجريت ماجن���و�س يف ر�سالتها
وجاء بعنوان (�إطاللة عامة على �أدبيات الدالليات
ال�صوتية Overview of the Phonosemantics
 .((()Literatureغ�ي�ر �أن ثم���ة ملحوظ���ة مهم���ة
يل���زم الإ�شارة �إليه���ا هن���ا ؛ وهي �أن ه���ذا الرتاكم
املمت���د ي�ضم جملة من �أ�سماء رواد كبار يف البحث
((( Land, S., 1974, from Signs To Propositions: The Concept Of
Form In Eighteenth Century Semantic Theory, pp20-30.

(7) Magnus, Margaret (1998), The Gods of the Word: Archetypes
in the Consonants, Thomas Jefferson.

((( من�شور على موقعها ال�سابق ذكره.
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 ومثل جون،)به مبد�أ (اعتباطية العالم���ة اللغوية
 الثيمات:) ال���ذي و�ضع م�صطلح1960 فريث (ت
 وم�صطل���ح،((()phonaesthemes( ال�صوتي���ة
) فيماphonaesthetics (اجلمالي���ات ال�صوتي���ة
يبدو �أنه حماولة منه لت�أ�سي�س الدر�س العلمي الذي
ف�إمنا-(((ميكن���ه ا�ستيع���اب بح���ث تل���ك الظاهرة
يعنين���ا الرتيث عن���ده هنا هو م���ا �أ�ضافته املقاربة
 وقد بات���ت تت�صدر امل�شهد الل�ساين يف- الإدراكية
 من ا�ستب����صارات جديدة حول- العق���ود الأخرية
.ق�ضية الرمزية ال�صوتية
:املقاربة الإدراكية للرمزية ال�صوتية
يح�سن ابتدا ًء �أن ن�ضع جملة من املبادئ املهمة
الت���ي ت���و�ضح الأ�س�س الإب�ستمولوجي���ة للمقارب���ة
:الإدراكية
 �أهم �شعارات الل�سانيات الإدراكية((( هو �أن كل-1
 ومن ثم فاللغة.�شيء يف اللغ���ة يخرتقه املعنى
   رمزية يف كل-ب�شكل �أ�سا�سي- ت�ؤخذ على �أنها
.((( م�ستويـات بنيتها
) ب�أنها «املجموعات ال�صوتية البادئة اوphonaesthemes(  ((( يع ّرف فريث ال ــ
Firth: Speech. : انظر.»اخلامت���ة التي ال ُيع َرف يف العادة �أن له���ا �أية وظيفة
: نق ًال عنIn The tongues of men and Speech  (1930: 184)
Scott Drellishak (2006): Statistical Techniques for Detecting and Validating Phonesthemes. On:depts.washington.edu/
uwcl/matrix/sfd/Drellishak%20-%20Phon esthem es.pdf

(((

Chapman, S. & Routledge, P. (eds.) (2005): Key Thinkers in
Linguistics and the Philosophy ofLanguage, p86.

 املق����صودة يف ه���ذا البح���ث ه���يcognitive linguistics ((( الل�ساني���ات الإدراكي���ة
الل�ساني���ات الإدراكي���ة باملعن���ى ال�ضيق ؛ �أي الت���ي تط َلق على االجت���اه الل�ساين الذي
يختل���ف �إب�ستمولوجي��� ًا عن ل�سانيات ت�شوم�سكي التي تن����ضوي حتت مفهوم م�صطلح
:(الل�سانيات الإدراكية باملعنى الوا�سع) ـ ـ ـ ـ حول هذا التفريق انظر

Mihailo Antović: Half a Century of Generative Linguistics –
What Has the Paradigm Given to Social Science?. p37. In:
Series: Linguistics and Literature Vol. 5, No 1, 2007, pp31-46.
On: facta.junis.ni.ac.rs/lal/lal2007/lal2007-04.pdf

(((

Vladan Pavlović: Cognitive Linguistics and English Language
Teaching at English Departments. P. 80. Series: Linguistics and
Literature Vol. 8, No 1, 2010, pp79-90. On: facta.junis.ni.ac.rs/
lal/lal201001/lal201001-07.pdf

 ولع���ل قائمة مم ِّثلة((( ميك���ن �أن تك�شف.الل����ساين
.عن ذلك بو�ضوح
 وجتاوزنا كذلك،ف�إذا جتاوزنا �آراء كل ه����ؤالء
 مثل �سو�سري الذي- مواق���ف ل�سانيني �آخريـن كبار
اعتنق املبد�أ امل�ضاد ملبد�أ الرمزية ال�صوتية ؛ و�أعني
:((( انظر القائمة التالية

Beneveniste, Emile (1971a), «The Nature of the Linguistic
Sign», Acta Linguistica 1: 43-48. Bloomfield, Leonard (19091910), «A Semasiological Differentiation in Germanic Secondary Ablaut», Modern Philology 7: 245-288, 345-382, partially
reprinted in Charles F. Hockett, (ed.), A Leonard Bloomfield
Anthology, Bloomington Indiana U. Press.Bolinger, Dwight
(1949), «The Sign is not Arbitrary», Boletín del Instituto Caro
y Cuervo 5: 56-62. Bolinger, Dwight (1985), «The Inherent
Iconism of Intonation» in John Haiman (ed.), Iconicity in
Syntax, John Benjamins, Amsterdam.Eco, Umberto (1972),
«Introduction to a Semiotics of Iconic Signs», Versus 2.Firth,
John Rupert (1935), «The Use and Distribution of Certain
English Sounds», English Studies, 17: 8-18. Hymes, Dell H.
(1960), «Phonological Aspects of Style: Some English Sonnets», in T.A. Sebeok, (ed.), Style in Language, MIT Press,
Cambridge.Jakobson, Roman (1978a), Sound and Meaning,
MIT Press, London. Jakobson, Roman (1968), «Agreement
between the Systems of Sound and Color», Child Language,
Aphasia and Psychological Universals, Janua Linguarum,
Mouton, The Hague.Jakobson, Roman (1978b), «Sound Symbolism and Distinctive Features», unpublished ms. presented
at the Conference on Semiotics and the Arts, University of
Michigan.Jespersen, Otto (1933b), «The Symbolic Value of
the Vowel i», Linguistica, College Park, MD, or in Selected
Papers of O. Jespersen in English French and German, Levin
and Munksgaard, Copenhagen, 283-303, or (1922c), Philologica 1: 1-19.Lakoff, George (1986), «Systematic Sound
Symbolism: the Semantic Side», paper presented at the
Berkeley Conference on Sound Symbolism. Sapir, Edward
(1911), «Diminutive and augmentative consonant symbolism
in Wishram», Handbook of American Indian Languages Bureau of American Indian Ethnography, Washington, D.C. Bulletin 40(1): 638-646. Sapir, Edward (1929), «A Study in Phonetic Symbolism», Journal of Experimental Psychology 12:
225-239. Sapir, Edward (1933), «La réalité psychologique des
phonèmes», Journal de psychologie normale et pathologique
30: 247-265.Todorov, T. (1972), «Le sense des sons», Poétique 11: 446-462Ullman, Stephen (1949), «Word Form and
Word Meaning», Archivum Linguisticum 1: 126. Tsur, Reuven. 1992. What makes sound patterns expressive? Duke
University Press.Tsur, Reuven, 2006. Size-sound symbolism
revisited. Journal of Pragmatics. 38: 905-924.
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� -2سواء �أخذن���ا بفر�ضي���ة الوح���دات modules

املخي���ة� ،أو �أخذن���ا بالنظري���ة الرتابطي���ة
 ،connectionismيف تف����سري عم���ل امل���خ
وكلتاهم���ا من معطيـ���ات املقاربة الإدراكية-ف����إن عمل املخ مع اللغة ي�شمل مناطق الإدراك
املكاين ،والإدراك احل�سي املو�سيقي ،والتعرف
على الوج���وه ،وجوان���ب معينة م���ن العالقات
االجتماعية ،ورمبا �أكرث من ذلك.
 -3بات من املعروف جيد ًا من درا�سات االكت�ساب
اللغ���وي �أن الن����سق الإدراك���ي احل����سي ل���دى
الأطفال ح�سا�س ُّ
للط ُرز الإيقاعية للغة منذ �سن
مبك���رة .وميكننا �أن نقي�س ح���ال الطفل الذي
يك�ب�ر في�صبح �شاعر ًا على ح���ال الطفل الذي
يك�ب�ر في�صبح مو�سيقي ًا :فه���ذا وذاك «مثلهما
مثل بقي���ة �أع�ضاء الثقافة الت���ي ينتميان �إليها
يخزنان هذه الطرز الإيقاعية كجزء من تعلم
التح���دث بلغتهم���ا»((( ،ومن ث���م عندما يكتب
�أحدهم���ا ق�صائده� ،أو ي�ؤل���ف الآخر مو�سيقاه،
ف����إن ه���ذه الإيقاع���ات اللغوي���ة «ما ت���زال يف
�آذانهم»(((.
و�إذا م���ا نظرن���ا �إىل و�ضعي��� َة الأ�صوات اللغوية
يف الداللي���ات املع���ا�صرة -وبخ���ا�صة يف الدالليات
الإدراكي���ة  -cognitive semanticsف�إننا جندها
تن���درج ع���ادة حت���ت مبح���ث (الرمزي���ة ال�صوتية
 .)sound symbolismوه���ذه الرمزي���ة ال�صوتية
تنق�سم �إىل نوعني:
((( للمزيد من التف�صيل حول هذه النقطة انظر:

Aniruddh D. Patel & Joseph R. Daniele: An empirical
comparison of rhythm in language and Music. P. B43. In:
Cognition 87 (2003) B35–B45. On: www.elsevier.com/locate/
cognit

((( املرجع نف�سه.

primary

 -1الرمزي���ة ال�صوتي���ة الأوليـ���ة
 symbolismالتي تنق�سم بدورها �إىل:
( �أ ) املحاكاة،
(ب) والثيم ـ���ة ال�صوتي ـ ـ ــة phonesthemes
(عالق���ة ال����صوت باحلج���م ،وال����ضوء،
واحلركة ،والإح�سا�س،)...
(جـ) والتنغيم،
( د  ) والرمزية ال�صوتية اجل�سدية corporeal
.symbolism
 -2وال��رم��زي��ة ال���صوت��ي��ة الثانوية secondary
 .symbolismوت���ن���ق����سم ب����دوره����ا ع��دة
�أق�سام منها:
( �أ )املزجيات،
(ب) واال�شتقاق ال�شعبي،
(جـ) والت�ضعيف.
ولق���د �أ�صبحت ه���ذه املباحث جم���ال درا�سات
�إدراكي���ة م�ستفي����ضة((( ك�شف���ت ع���ن �أن بع����ض 
الرمزيات ال�صوتية ذات �أ�سا�س بيولوجي مبا يعني
�أنه���ا ظواهر ب�شرية عامة  .universalوعلى عك�س
الت�صور ال�سائد الذي يرى �أن االعتباطية يف العالقة
ب�ي�ن ال���دال واملدل���ول ه���ي الأ�سا�س ،و�أن الرمزية
ال�صوتي���ة ظاهرة هام�شية ،ف����إن بع�ض الدرا�سات
تثب���ت �أن  9%فقط من مف���ردات الإجنليزية مث ًال
متثل دوالّ اعتباطية كلي ًا((( .كذلك تثبت التجارب
القائمة على (ال�صيغ امل�صطنعة )fictive words
�أن هناك عالقة داللية �إدراكية بني تكوين ال�صيغة
((( ميكن الإحاطة بذلك من خالل كتاب:

)Hinton, Leanne, Johanna Nichols, and John, J.Ohala (eds.
1994: Sound Symbolism.

((( انظر:

Frawley, William J. (ed.) 2003: International Encyclopedia
of Linguistics, 2d edition. V4.
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واملدلول االفرتا�ضي املعطى لها .وعلى �سبيل املثال
ف����إن  95%م���ن املختربي���ن البالغ�ي�ن والأطفال
ق���رروا �أن ال�صيغ���ة امل�صطنع���ة  boubaتدل على
ال�شكل الدائري ،و�أم���ا ال�صيغة الأخرى  kikiفهي
ت���دل على ال�شكل املد ّبب((( .ولقد د َّللت الدرا�سات
عل���ى �أن �أهل الإجنليزية ترتب���ط لديهم احلركات
ً
(مث�ل�ا
الأمامي���ة مبفاهي���م ال�صغ���ر� ،أو الإ�شراق
كلم���ة�( ping :أزيز)) ،ومن ناحي���ة �أخرى ترتبط
لديهم احل���ركات اخللفية بكرب احلج���م وبالعتمة
ً
(مث�ل�ا كلم���ة ( bongرن�ي�ن)) .ودلل���ت درا�سات
�أخ���رى �أن �أهل الإ�سبانية ي�شاركون الإدراك نف�سه.
وثم���ة درا�سات ذهب���ت �إىل �أن ارتباط���ات ال�صوت
واملعن���ى ت�شم���ل الطبيع���ة التهديدي���ة �أو ال�صعب���ة
ل�صوتي���م ،/r/واله���دوء والتكت���م ل�صوتيمي/s/
و ,(((/ /ويف ه���ذا ال�سياق �أي����ض ًا تظهر بو�ضوح
عالق���ة التكوي���ن  /gl/بال�ضوء والر�ؤي���ة ،وعالقة
التكوين  /fl/بال�ضوء املتح���رك ،وعالقة التكوين
 /cr/بالت�أث�ي�ر ال�ضو�ضائي .(((...وتو�صلت ر�سالة
دكتوراه حول الرمزية ال�صوتية يف معجم ال�سويدية
�إىل �أن معظ���م عناقي���د ال�صوام���ت اال�ستهاللية،
وكث�ي�ر ًا م���ن عناقي���د ال�صوام���ت النهائي���ة حتمل
معاين رمزية(((.
وم���ن خ�ل�ال ه���ذا الأ�سا�س يق���وم رب���ط بع�ض 
الباحثني بني ه���ذه الظاهرة والوظيف���ة التعبريية
((( انظر:

Ahlner, Felix & Jordan Zlativ (2010): Cross- Modal Iconicity: A Cognitive Semiotic Approach to Soundsymbolism.
In: Sign Systems Studies 38. on: https://www.ceeol.com/
content-files/document-9736.pdf

 M. Clymer (2008): Sound Patterns and Meaning in Catlan Poetry: A Literature Review on Cognitive Poetics.
On:Clymer_thesis_2008.pdf, Thesis, 4.653Mb, PDF

(((

((( Scott Drellishak. Op cit.
 ((( Åsa Abelin (1999):Studies inSound Symbolism. Doctoral Disertation, in: Department of Linguistics, Göteborg University,
Sweden. www.ling.gu.se /~ abelin/ny%20inlaga.pdf
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 expressiveللغ���ة ،وكذل���ك رب���ط بع�ضه���م بينها
وبني �شيوع النزع���ة الإحيائية  animismيف ثقافة
�أ�صحاب هذه اللغة.
ويف الثمانين���ات من القرن الع�شري���ن بد�أ تيار
النق���د ال�صوتي((( الذي نه����ض به كثري من النقاد
واملتخ�ص�صني يف علم ال�صوت اللغوي يف بريطانيا
و�أمري���كا �-أمث���ال �شامب���ان  Chapmanو�أوليف���ر
 ،Oliverوغريهما ـ ـ ـ �أق���ول :بد�أ هذا التيار يعطي
�أ�سا�س ًا علمي��� ًا وجتريبي��� ًا مل���ا كان ي����صب يف ب���اب
الفل�سف���ة الت�أملي���ة� ،أو يف باب الت���ذوق االنطباعي
فيما يتعلق بق�ضية العالقة بني ال�صوت واملعنى.
ومن ثم فقد مت درا�سة كثري من الن�صو�ص التي
تنتمي �إىل �أجنا�س �أدبية خمتلفة ؛ وذلك من خالل
امل�سارين الآتيني:
 -1درا�سة ال�سم���ات ال�صوتيمية من جهة طبيعتها
النطقية والفيزيائية ،ونوعية املقاطع وطبيعتها
الفيزيائي���ة ،وخارطة اجله���ر والهم�س وعالقة
ذلك بنوعية الداللة وامل�ضامني.
 -2درا�سة ال�سم���ات ف���وق الرتكيبي���ة مث���ل الن�ب�ر
 ،stressوط���ول ال����صوت  ،lengthوالنغم���ة
 ،toneوالتنغي���م  ....intonationوت�أثريها يف
توكيد الكالم والإيحاء وك�شف م�سارب ال�شعور
واالنفعاالت.
املفهوم الت�صوري للغة عند �أمل دنقل:
يق���ول �أمل دنقل «ال�شع���ر -يف نهاية الأمر -فن
لغ���وي م���ن حي���ث �إن �أدات���ه الأ�سا�سية ه���ي اللغة.
وي�صبح جزء ًا �أ�سا�سي ًا من مهمة ال�شعراء� ...إظهار
((( انظر :د .قا�سم الربي�سم ،منهج النقد ال�صوتي يف حتليل اخلطاب ال�شعري.
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قدرة اللغة على التعب�ي�ر ،وعلى �إدراك جمالياتها،
وعالقاته���ا املو�سيقي���ة ،وعالق���ات حروفه���ا»(((.
وعلى �ضوء هذا القول /املبد�أ املفهوميّ �أت�صور �أنه
م���ن ال�ضروري قبل �أن نب���د�أ البحث يف ا�ستك�شاف
بع�ض جتليات املم���ار�سة ال�شعرية لتفاعل ال�صوت
والدالل���ة يف �شعر �أمل دنق���ل �أن نتوقف عند نقطة
قلم���ا التفت���ت �إليها -يف حدود علم���ي -الدرا�ساتُ
املفهوم الت����صوري للغة
ال�سابق���ة ؛ و�أعني بذل���ك:
َ
عن���د �أمل نف����سه .و�أعتق���د �أنه ميك���ن درا�سة هذه
امل�س�ألة عن طريق �إقامة تكامل بني جانبني:

رفي���ع»((( ،وحيث «�إن اللغة الت���ي ي�ستعملها �شعراء
ال�صعيد لغة �صارمة �أ�شبه بال�صخر»(((.
وميثل حديث �أمل ع���ن الق�صيدة جتلي ًا كا�شف ًا
للتفاع���ل الع����ضوي ب�ي�ن اللغ���ة والع���امل يف �شعره:
«الق�صيدة عندي �أزمة حقيقية تتوتر فيها الأع�صاب
واملرئيات ،ومن ثم الكلمات»((( .و «الق�صيدة تولد
بال����صورة والكلمات»((( ،و «الق�صي���دة �صور تنمو
وتت�صالب»((( ،و «الق�صيدة حا�ضر متوتر ،ممتلئ،
ومت�ألق ،يكاد ينفجر بال����صورة والعبق»((( ،و «ال�شعر
�سحر يلم�س الكلمات فتمنحه كل �ضوئها و�سخونتها
و�إيحاءاتها»( ،((1و «الق�صي���دة ال�شعرية ت�ستخدم
اللغة ا�ستخدام ًا يكاد يكون كهنوتي ًا»(.((1

 lواجلانب الثاين :جمموعة ال�صور املجازية التي
عبرّ م���ن خاللها �أمل �شعر ًا عن احلرف والكلمة
واحلديث.

وق���د يبدو من مثل ه���ذه العب���ارات �أنها تفتقد
الف���رادة والتمي���ز .فلطاملا ت���رددت مماثالت لها
عن���د الرمزيني مث ًال( .((1وم���ن ثم ف�إنه على �ضوء
ال�سي���اق الداليل الكلي ل�شعرية �أمل ال بد من ت�أويل
ه���ذه العبارات لتت�سق وفل�سفته اجلمالية التي ترى
�ضرورة �أن���ه «ال ت�صب���ح عالقة الإن����سان بالأ�شياء
الت���ي حول���ه عالق���ة نفعي���ة فق���ط ،و�إمن���ا عالقة
جمالية ،ولي����ست عالقة ا�ستهالكي���ة و�إمنا عالقة
تبادلية»( .((1وكذلك فل�سفته التي ترى �أن «الر�ؤية
ال�شعري���ة  ...حتل���م بواق���ع �أف����ضل للإن����سان،

 lاجلان���ب الأول :هو حديث �أمل دنقل املبا�شر عن
اللغة .

�أم���ا بخ�صو�ص اجلانب الأول ف�إن ثمة عالمات
دال���ة ت�ستلفت �إليها النظر يف هذا ال�سياق .ومن ذلك
رب���ط �أمل ب�ي�ن اكت�شافه لل�شعر واللغ���ة ،ومن ذلك
االنعقاد املبكر لهذه العالق���ة احلميمية التي تربز
�أوال -يف ثناي���ا عبارته «وبطبيع���ة ن�ش�أتي املنزليةكنت متفوق��� ًا يف اللغة»((( ،والتي تربز -ثانيا -من
�إجابته ع���ن �إم���كان �إدراكه لبع����ض املكونات التي
كونت���ه حني يق���ول «الأ�صل ه���و الإح����سا�س باللغة،
الإح����سا�س باللغ���ة ب����شكل جم���ايل»((( ،ث���م تربز
ثالثا -من حديثه عن �أثر تكوينه ال َق َبليّ حيث �إن«�إح����سا�س هذه القبائل باللغة العربية هو �إح�سا�س
د .ح�سن الغريف� ،أمل دنقل :عن التجربة واملوقف� ،ص33

(((
((( حوار معوليد �شميط.
((( د .ح�سن الغريف� ،أمل دنقل :عن التجربة واملوقف� ،ص17

((( حوار مع� :أماين ال�سيد.
((( املرجع نف�سه.
((( د .ح�سن الغريف� ،أمل دنقل :عن التجربة واملوقف� ،ص19
((( املرجع نف�سه� ،ص20
((( املرجع نف�سه� ،ص19
((( املرجع نف�سه� ،ص22
( ((1املرجع نف�سه� ،ص21
( ((1املرجع نف�سه� ،ص21
( ((1انظر :عبد الغفار مكاوي ،ثورة ال�شعر احلديث� ،ص.271، 224 ،154 ،87
( ((1د .ح�سن الغريف� ،أمل دنقل :عن التجربة واملوقف� ،ص56
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وبعالقات �أف����ضل بني الن���ا�س ،وبعالقات خمتلفة
حتى بني الأ�شي���اء �أكرث �سمو ًا و�أك�ث�ر مثالية ،ال بد
�أن توجد عالقة بني الإن�سان وال�شجرة التي يجل�س
حتتها.(((»...

ب����أن م�شروعي ه���و �صورة لتعلق���ي بالعربية وحبي
لها .وامل����شروع ي�سري بهمة ول����ستُ �شاكي ًا من تعب
�أو عقوق .و�سوف �أطبع نتائج �أبحاثي وتو�صالتي يف
كتاب م�ستقل وقريب ًا»(((.

على �أن ما يهمنا يف �سياقنا احلايل هو �أن نقف
عن���د داللة ه���ذه املحاولة الت���ي �أ�شار �إليها �أمل يف
�أحد حوارات���ه مط ِلق ًا عليها ت�سمية «امل�شروع» ،وهو
يب�سطه���ا على النحو الآتي« :امل����شروع بب�ساطة هو
�إرجاع املفردة العربي���ة �إىل �أ�صلها الثنائي .ت�صور
�أن جتارب���ي حقق���ت اكت�شافات هائلة .وي���وم �أُع ِلنُ
عنه���ا �سيتحرك امل���اء ال�ساكن .مل���اذا ت�ضيع لغتنا
العربية اجلميلة بدرا�سة قواعد الإمالء وال�صرف
والنح���و م���ن زاوي���ة معق���دة؟ �إن �إرج���اع املف���ردة
العربي���ة �إىل الثنائي���ة �سيجع���ل عوائ���ل املف���ردات
تتق���ارب ،و�سوف تعقد العوائ���ل املتباعدة ما بينها
عالق���ات م�صاه���رة .وكذل���ك �سوف تتنافر بع�ض 
العوائ���ل املتقارب���ة ؛ �أي �أن ث���ورة حقيقية ميكن �أن
تبد�أ مب����شروع (ثنائية املف���ردة) .الكلمة الثالثية
�أ�صله���ا ثنائي ،وكذلك الكلم���ة الرباعية ،بل وحتى
اخلما�سي���ة وال�سدا�سي���ة .وكن���تُ  �أع���رف �أن لغتنا
لي�ست يتيمة ؛ لأن لها �أب ًا �شرعي ًا ،وعندها �شقيقات
ي�شاركنه���ا القواعد وال�صرف والأ�صوات واملعاين.
لق���د ا�ستعنتُ ب�صدي���ق يحمل الدكت���وراه يف اللغة
وبثالث يف اللغة
وبثان يف اللغة الفار�سية،
العربيةٍ ،
ٍ
احلب�شي���ة ،ث���م و�ضع���تُ ج���داول �صمم ُته���ا لعوائل
املف���ردات .و�أدرك���تُ  �أخري ًا �أين حمت���اج �إىل جهد
ا�ستثنائي يف (فقه اللغة املقارن) و(فقه املنطق).
وجل�ستُ يف غرفتي �أتابع نتائج جتاربي .و�أثبتُ هنا

وعلى الرغم من �أن هذه الفكرة لي�ست جديدة
يف ال���درا�سات الل�ساني���ة العربية حي���ث نذكر مث ًال
حماولة الأب مرمرجي الدومنيكي الذي �أ�شار �إىل
م���ا يقرب من خم����سني عامل ًا غربي��� ًا ُ�شغلوا بق�ضية
الأ�صل الثنائي للغة العربية� ،أقول :على الرغم من
ذل���ك �إال �أن حديث �أمل ع���ن م�شروعه هذا يك�شف
بو�ضوح ع���ن دالالت عدة لعل �أهمه���ا هذه النظرة
الع�ضوي���ة للغ���ة التي جتعله���ا كائن ًا حي��� ًا يت�صاهر
ويتناف���ر ،ث���م ه���ذه العالق���ة الت�أملي���ة احلميم���ة
لكائنات اللغة /مفرداتها ،ث���م هذه الإرادة املاثلة
يف رغبة التغيري عند �أمل للخروج من دائرة التلقي
ال�سلبي ملا هو م�ستقر وقائم .على �أنه مما ي�ستلفت
�إلي���ه النظر يف ه���ذا ال�سياق �أن النظري���ة الثنائية
تتك���ئ يف �أ�سا�سها عل���ى ت�صور ح�سي لن����ش�أة اللغة
وطبيع���ة داللتها على الوج���ود ؛ �أي �أن اللغة م�شتقة
م���ن الع���امل :م���ن حم���اكاة الأ�صوات اخلارجي���ة،
�أو الأ�صوات الطبيعية.

((( ح���وار مع :د� .سي���د البحراوي( ،ال���دم �أو يعود كليب حي��� ًا)� ،ص 47ون�شر يف:
كتاب يف البحث عن ل�ؤل�ؤة امل�ستحيل ـ ل�سيد بحراوي.
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وح�ي�ن ينتقل البح���ث �إىل حماول���ة ا�ستك�شاف
دالالت ال����صور املجازية التي انبثت يف طوايا �شعر
�أم���ل دنقل للتعبري عن احل���رف والكلمة واحلديث
ف�إنه ؛ �أي البحث ،يحاول بذلك ا�ستك�شاف اجلانب
ال�ضمني �أو امل�ضمر من مفهوم اللغة عند �أمل .ويف
ه���ذا ال�سياق ف�إننا جن���د �أن هذه ال����صور ال ت�أخذ
بعد ًا �أحادي��� ًا ؛ حيث قد يذهب بها ال�سياق الن�صي
(((

د .ح�سن الغريف� ،أمل دنقل :عن التجربة واملوقف� ،ص 86 -85
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�إىل �آف���اق داللي���ة �أخرى ،لك���ن الذي يبق���ى دائم ًا
جام َعها الداليل هو ذلك الأ�سا�س احل�سي العميق :
فالكلم���ات له���ا «ع����صري» ،وتك���ون «ب�ل�ا عين�ي�ن»
و«تختن���ق» ،و«تهدل» و«حتيي» وتكون «مطف�أة» ولها
«لزوج���ة» و«كثافة» و«�سحب» ،وهي «�أقداح مك�سرة
احل���وايف» .واحل���رف يك���ون «�سيف��� ًا» ،واحل���رف
«ك�أ�سي���اخ احلدي���د توهج���ت يف الن���ار» ،واحلديث
«يغزله مرح» و«ير�شف منه الن�سيان» ...
وعلى الرغم من �ض�آلة الرتداد لل�صور املرتبطة
ب���دوال اللغ���ة يف �شع���ر �أم���ل �إال �أن ه���ذا التج�سيد
احل�سي لل����صور التي �أوردناه���ا دالّ يف �سيميائيته
عل���ى �إح����سا�س ال�شاع���ر بحيوي���ة الوج���ود اللغوي
وفاعليته يف الع���امل .و�إذا ما ارتبط هذا امللمح مع
مالمح الن�سيج ال�صوتي يف املمار�سة ال�شعرية ف�إنه
يكت�سب دعم ًا وا�ضح ًا ملغزاه.
�إدراك القارئ لوق��ع الرمزية ال�صوتية
يف �شعر �أمل:
ثمة عدد من النخب���ة القارئة ل�شعر �أمل َت َب َّدى
يف قراءتها وق��� ٌع وا�ض ٌح ناج ٌم عن الإدراك احل�سي
للت�شكي�ل�ات ال�صوتي���ة يف �شع���ر �أم���ل دنقل .جند
ذلك عندما ي����صف حممود �أمني الع���امل -مث ًال-
�صور �أمل ب�أنها «�صور ح�سية بارزة ناتئة يف خ�شونة
قا�سية»((( .وي����شري جابر ع�صف���ور �إىل «تقابالت
القافي���ة التي ال تخلو من الت����ضاد ،القوايف املغلقة
والق���وايف املفتوح���ة ،خ����صو�ص ًا يف م���دى التقابل
ال�صوت���ي ال���ذي يع���ار�ض م���ا ب�ي�ن انف����ساح مدى
ال�صوت �أو احتبا�سه الإيقاع���ي»((( .وي�صف غايل
((( حمم���ود �أم�ي�ن العامل�« ،شاعر على خطوط النار الداخلي���ة» يف :عبلة الرويني:
�سفر �أمل� .ص ،10و�ص149
((( د .جاب���ر ع�صف���ور ،الوع���ي باالنهي���ار القوم���ي .تق���دمي� :أم���ل دنق���ل الأعمال
الكاملة� ،ص.31

�شكري ق�صائد �أمل ب�أنه���ا «مطرزة بال�صوت»(((.
ويتحدث حلمي �سامل ع���ن قوايف �أمل «الناتئة»(((،
�أو التي هي «كالن����صل املدبب»((( .ويتحدث قا�سم
حداد ع���ن �أن املفردة لدى �أمل «تلم���ع وتطلع»(((.
ويق���ول �أحمد عبد املعطى حجازي عن �شعرية �أمل
«ال �أحتدث هنا عن واقعية ،لكن �أحتدث عن عامل،
�أو ر�ؤية خا�صة يبلغ �صدقه���ا الداخلي ،ومتا�سكها،
درج���ة الإيحاء ب�أنها تنق���ل كل �شيء ال يوجد �إال يف
هذه الر�ؤية ،بحيث ي�صح �أن نعتربها �أ�ص ًال ال نق ًال،
و�أن نرى العامل من خاللها ولي�س العك�س» .ويو�صي
حج���ازي �أي�ض ًا ب����أن علين���ا يف ه���ذه ال�شعرية «�أن
نتهي�أ الكت�شاف عامل ،و�أن نقر�أ الإيقاعات ،ونعامل
املف���ردات معاملتنا لأ�سماء الأع�ل�ام والذوات� .إن
فعل القافية� ...أق���وى �ألف مرة من فعل �أي حادثة
واقعي���ة» .ويبحث �صالح ف�ضل يف �شع���ر �أمل دنقل
عن «�إحالة الداللة على اجلانب ال�صوتي املو�سيقي
عن طريق م���ا ي�سمى بالإيحاء املنبث���ق �أ�سا�س ًا من
حت���ول ال����صوت �إىل معن���ى ،في�صبح وق���ع الكلمة
مو�سيقي��� ًا هو مناط �إيقاعها ال���داليل»((( .ويذهب
ف���اروق �شو�شه �إىل �أن ت�صمي���م �أم���ل لق�صائ���ده
«ت�صميم يقوم على ت���وازي اخلطوط وامل�ساحات،
وتقاب���ل اخليوط والأل���وان»((( .و�أخ�ي�ر ًا ن�سوق من
�أمثل���ة وقع الظاه���رة عل���ى م�ستوى الن����ص املعني
م���ا يلم����سه �أحمد دروي����ش يف ق�صي���دة (اخليول)
لأم���ل دنقل حي���ث ي���رى �أن «�إيقاع اخلي���ل وخببه»
(((
(((
(((
(((
(((
(((

غ���ايل �شكري« ،تعليقات زرقاء اليمامة على جبني الع�صر» .يف :عبلة الرويني،
�ص.400
حلم���ي �سامل (�إعداد وتقدمي) ،عم �صباح ًا �أيه���ا ال�صقر املجنح :ق�صائد �إىل
�أمل دنقل� ،ص.10
املرجع نف�سه� ،ص.27
ق���ا�سم ح���داد� ،أم���ل دنقل�« :سي���ف يف ال�صدر ..ج���دار يف الظه���ر» .يف :عبلة
الرويني� ،ص161
د� .صالح ف�ضل�« ،إنتاج الداللة يف �شعر �أمل دنقل .يف :عبلة الرويني � ،ص.56
فاروق �شو�شه�« ،شاعر القني القومي» .يف :عبلة الرويني� ،ص.191
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ي�ت�رك �أث���ره يف «مو�سيق���ى الق�صي���دة التي جاءت
على بح���ر اخلبب (املت���دارك) املع���روف بتالحق
الإيقاع و�سرعته»(((.

جعلت �شع���ره �أعلى �صوت��� ًا من جيل ال���رواد وجيل
املعا�صري���ن له» .وي���ورد البحراوي ه���ذه العنا�صر
على النحو الآتي(((:

ولئ���ن كان مث���ل ه���ذه املق���والت �أح���د الدوافع
املح���ر�ضة لإن����شاء قراءتن���ا هذه ف����إن ثم���ة �أي�ض ًا
جهود ًا �سابقة((( �شكل���ت �إ�ضاءات مهمة ومرموقة
�أذك���ر منها -مث ًال -ما قدمت���ه اعتدال عثمان عن
البني���ة ال�شكلي���ة يف �شع���ر �أمل ،وبخ���ا�صة عن دور
«التك���رار املتناظ���ر»((( .وحديث ح����سني عيد عن
«ظاه���رة التكرار يف مفردات بن���اء الق�صيدة عند
�أم���ل دنقل»((( ،وحديث �شريف ةعثمان عبا�س عن
«البني���ة ال�شكلية يف �شعر �أمل دنق���ل( ...و) الدور
الوظيفي للمو�سيقى وطريقته يف ت�شكيل الق�صيدة
عرو�ض ًي���ا من خ�ل�ال الأوزان والقوايف التي وظفها
دنق���ل يف ق�صائده�.إ�ضاف���ة �إىلظاه���رة التدوي���ر
والتكرار وال���دور الذي ت�ضط لعبه ه���ذه الظواهر
املو�سيقية يف �أداء املعنى»(((.

« -1اختي���ار جمموع���ة م���ن الأوزان ال�صافي���ة
والب�سيط���ة الت���ي تخل���ق �إيقاع��� ًا وا�ضح ًا غري
ملتب����س» .وي����شري الناق���د هن���ا �إىل �سيط���رة
تفعي�ل�ات البح���ور التالية بالرتتي���ب (الرجز
واملتدارك والرمل واملتقارب والكامل والوافر)
على �شعر �أمل.

بيد �أن اجلهد الأو�ضح والأمكن يف �سياقنا هذا
ه���و جهد �سي���د البحراوي فيم���ا يتعل���ق بالعنا�صر
الإيقاعي���ة يف �شع���ر �أم���ل((( ،ولن�أخذ عل���ى �سبيل
املث���ال �صورة عام���ة مما ت���و�صل �إليه ه���ذا الناقد
احل�صي���ف حي���ث يق���ول« :لق���د اعتمد �أم���ل دنقل
بالفع���ل على جمموعة من العنا�صر الإيقاعية التي
(((
(((
(((
(((
(((
(((

د� .أحمد دروي�ش ،يف النقد التحليلي للق�صيدة املعا�صرة� ،ص.38
انظ���ر :بيبلوغرافي���ا خ���ا�صة ب�أم���ل دنقل�،إع���داد :عب���د ال����سالم امل����ساوي
http://www.jehat.com/ar/amal/page-9.htm
(املغرب) على:
للدكت���ورة اعتدال عثم���ان ،ال�شعر واملوت يف زمن اال�ست�ل�اب ،قراءة يف �أوراق
الغرفة رقم  8لل�شاعر �أمل دنقل /يف :عبلة الرويني 445 ،وما بعدها.
جملة �إبداع -العدد -6يونيو 1985
�شريفة عثمان عبا�س (� :)2009أدوات البناء الفني يف �شعر �أمل دنقل� ،ص47
وما بعدها .علىkhartoumspace.uofk.edu:8080 :
للدكت���ور �سيد البحراوي( ،يف البح���ث عن ل�ؤل�ؤة امل�ستحي���ل) ـ �سل�سلة «الكتاب
اجلديد» ـ
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« -2االعتم���اد عل���ى القافي���ة �أك�ث�ر م���ن غريه من
ال�شعراء،حي���ث ال تخلو ق�صي���دة من جمموع ٍة
من عناقي���د الق���وايف املتداخل���ة ،والتي يغلب
عليه���ا دائم��� ًا عنقو ٌد كب�ي�ر يكاد يك���ون قافية
الق�صيدة الأ�سا�سية».
 -3االهتم���ام مب���و�ضع القافي���ة� ،أو بنهاية ال�سطر
«�ش َغ َ
ال�شع���ري ؛ حي���ث َ
���ل هذا املوق���ع يف كثري
من الأحيان ب����أ�صوات جمهورة قوية الإ�سماع.
كذل���ك �شغل���ه ب�ساكن�ي�ن متتابع�ي�ن يك ّونان ما
ي�سم���ى باملقطع زائد الطول (  )CVCCالذي
يقع عليه النرب بال�ضرورة».
�« -4إن ن�سب���ة الأ�صوات املجه���ورة عالي��� ِة الإ�سماع
يف ق�صائده ب�صفة عامة ،وخا�صة قبل مرحلة
الديوان الأخري (�أوراق الغرفة رقم « )»8كانت
�أعلى من ن�سبة هذه الأ�صوات يف اللغة العادية.
وهذه الأ�صوات معروفة بقوة �إ�سماعها».
ويخل�ص �سيد البحراوي �إىل �أن �أمل ا�ستفاد يف
هذه العن���ا�صر من الرتاث ال�شعري العربي ليحقق
((( د� .سيد البحراوي ،احلداثة العربية يف �شعر �أمل دنقل.
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هذا «ال�صوتَ العايل الذي كان يق�صد �إليه حتقيق ًا
لوظيفة ج���ذب انتباه املتلق���ي و�أ�سره .وخا�صة �إذا
���ف �إلقاء،
كان���ت الق�صيدة �إن�شادي���ة متعلقة مبوق ِ
�أو بق�ضية �سيا�سية».
وعل���ى الرغم من ه���ذه التدقيق���ات البادية يف
ق���راءة �سيد البحراوي العلمي���ة ف�إن االختالف مع
قراءته قائم يف هذا الطابع التعميمي الذي اختزل
وظائ���ف العن���ا�صر الت���ي ر�صدها يف �أنه���ا جاءت
«حتقيق ًا لوظيفة جذب انتباه املتلقي و�أ�سره».
من��اذج مل���سارات �شعري��ة اال�شتقاق عند
�أمل دنقل:
مالم���ح التعال���ق يف �شع���ر �أم���ل ب�ي�ن (الن�سيج
ال�صوتي والإيقاعي) و(الأبعاد الداللية الإدراكية)
ميكن ر�صدها من خالل جملة من الظواهر منها:
( �أ ) ظاهرة التمثيل ال�صوتي للتقابل الداليل:
لن�أخذ مث ًال هذا الن�ص(((:
دت وح��� َد َك بال ُي�س ِر� .إنَّ ال َيم�ي�نَ لفي ا ُ
خل�س ِر.
َت َف َّر َ
�أما الي�سا ُر ففي ال ُع����سرِ � ..إال الذين يمُ ا�شون
ِ
يعي�شون َي ُ
بال�صحف امل�شرتا ِة
ون
�إال الذين
ح�ش َ
َ
���ون َف َيع ُ
����شون .و�إال
����شون� .إال الذي���ن َي َ
العي َ
الذين ُي َو ُّ�شونَ ياق ِ
ال�سكوت!
���ات ُقم�صا ِنهم ِب ِر َب ِاط ُّ
حيث ا�ستثمار هذا التقابل بني �/س /و�/ش/
حتى لنكاد نتحدث ع���ن عاملني :عامل ال�سني
وعامل ال����شني .الع���امل الأول ع���امل ال�صراع
ما بني ما ِل ِك (الي�سر) ،وامل�أزوم بـ(اخل�سر)،
وامل����أزوم بـ(الع����سر) ،والع���امل الثاين عامل
((( �أمل دنقل ،الأعمال الكاملة ،ق�صيدة (�صالة)� ،ص.311

الو�شاي���ة واحل�شو والو�شي .العامل الأول يدور
ح���ول مركز ال����صوت ال�صف�ي�ري �/س /ذي
الق���وة الإ�سماعية ؛ يف رمزية �صوتية ل�صراع
الأ�صوات ال�سيا�سية ود�سائ�سها وو�سو�سواتها
وو�ساو�سها .والع���امل الثاين يدور حول مركز
�صوت التف����شي �/ش /برمزيته على االنت�شار
واالت����ساع� ،أو على «التف����شي بغري نظام» كما
يق���ول العاليل���ي((( .يف الع���امل الأول ي����ؤازر
الرمزي���ة ال�صوتية ال�سيني���ة متثيل الرتكيب
النحوي لثبات الأو�ضاع ال�سيا�سية( :تفردت
وح���دك بالي�سر� .إن اليمني لف���ي اخل�سر� .إن
الي�سار لفي الع����سر) ،وهو ما يج�سده �صوتي ًا
الوق���وف يف ال���دوال الث�ل�اث عل���ى �/س،/
وم���ا يج����سده الت�صري���ح الت���ايل يف الن����ص 
(يتب���دل ر�سم وا�سمك ،لك���ن جوهرك الفرد
ال يتحول) .ويف العامل الثاين ت�شتغل الرمزية
ال�صوتي���ة عل���ى التكثي���ف ال�صوتيم���ي م���ن
خالل التكثي���ف التكراري لل�صرفيم النحوي
اجلمعي ( ـ ــون)( :يمُ ا�شون يعي�شونَ َي ُ
ح�شونَ
َي ُ
ع�شونَ .ي�شونَ ُ .ي َو ُّ�شونَ ) ،ومن خالل الداللة
اال�ستمرارية يف الفع���ل امل�ساعد (يعي�شون)،
والدالل���ة الزمنية احل�ضوري���ة يف كل الأفعال
ال�شينية ال�ستة.
(ب) ظاهرة التحول ال�صوتي ّ
الدال:
ومثال ذلك قوله(((:
أي�س ْرَ ،ت َي َّ�س ْرتُ  ،حتى َت َع َّ�س ْرتُ  ،حتى َت َعثرَّ ْ تُ
� ِ
((( عب���د اهلل العاليل���ي ،مقدم���ة لدر�س لغة الع���رب وكيف ن����ضع املعجم اجلديد،
�ص.154
((( �أم���ل دنق���ل ،الأعم���ال الكاملة .من ق�صي���دة (�إىل حممود ح����سن �إ�سماعيل يف
ذكراه)� ،ص.472
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�أمين ،تيمنتُ  ،حتى تيممتُ  ،حتى تيتمتُ
�أين املفر؟ و�أين املقر؟
فـ�/س /يف [�أي�سر] جت�سد بد َء املقطع الطويل
املغلق [�س ِ ْر] ،وحني تتمدد يف الكلمة التالية
�/س /يف [ي َ ْ�س] نهاية
[ َّ
تي�سرت] تن�شطر �إىل ْ
�/س /يف [�س َ ْر] بداية
مقطع طويل مغلق ،ثم َ
مقط���ع طويل مغل���ق ،وهذا االن�شط���ار نف�سه
����سرت] ،ويحدث يف
يح���دث له���ا يف كلمة [تع َّ
ال�صوت احلالّ بدي ًال لها /ث /يف [تعثرَّ ت].
ويكون من الوقع ال�صوتيّ الدالّ هنا �أن ت�صل
ال�صفريي ؛
���و�س الرخ ُو
ُّ
�/س /ال�صوتُ املهم ُ
�صوت /ث /؛ �أي
�أي الذي له قوة �إ�سماع� ،إىل ِ
مهمو�س رِخ ٍو يجرى معه ال�صوت،
�صوت
�إىل ٍ
ٍ
���ف ق���وة الإ�سم���اع ،وه���و �صوتٌ تع ّر�ض 
�ضعي ِ
لتقلب���ات كث�ي�رة انتهكت هويتَ���ه ال�صوتي َة يف
امل����سارات اللهجية العربي���ة .وبالإ�ضافة �إىل
الف���رق يف ق���وة الإ�سم���اع هناك الف���رق بني
ال�سني والثاء من جهة �أن الل�سان يكون داخل
الفم عند نطق ال�سني ،وخارج الفم عند نطق
الثاء ،وك�أن النطق بـ���ـ /ث /ي�شبه ما يحدث
يف حالة بروز الل�سان يف اللهاث!
(جـ) جدلية الإطالق والقيد يف القوايف:
ولن�أخذ هذا املثال(((:
 .1قلت لها يف ال ّليلة املاطرة
 .2البحر عنكبوت
 .3و�أنت -يف �شراكه -فرا�ش ٌة متوت
 .4وانتف�ضت ّ
كالقطة النافره
 .5وانت�صبت يف خفقان الريح والأمواج
((( �أمل دنقل ،الأعمال الكاملة ،من ق�صيدة (مزامري)� ،ص.351 -350
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( .6ثديان من زجاج
 .7وج�سد من عاج)
 .8وانفلت���ت مبحرة يف رحل���ة املجهول ،فوق
الزّبد املهتاج
 .9ناديت ..ما ر ّدت !
� .10صرخت ..ما ارت ّدت !
 .11وظلّ �صوتي يتال�شى ..يف تال�شيها..
 .12وراء املوجة الكا�سرة
وميكن كتابة هذا الن�ص كما ي�أتي:
 .1قلت لها يف ال ّليلة املاطرة
 .2البحر عنكبوت
 .3و �أنت -يف �شراكه -فرا�ش ٌة متوت
 .4وانتف�ضت ّ
كالقطة النافره
 .5وانت�صبت يف خفقان الريح والأمواج
( .6ثديان من زجاج
 .7وج�سد من عاج)
 .8وانفلتت مبحرة يف رحلة املجهول،
فوق الزّبد املهتاج
 .9ناديت ..ما ر ّدت !
� .10صرخت ..ما ارت ّدت !
 .11وظلّ �صوتي يتال�شى ..يف
تال�شيها..
 .12وراء املوجة الكا�سرة
فف���ي ه���ذا الن����ص نالح���ظ �أن توزي���ع القافية
ي�ستلف���ت برمزيته النظ���ر �إليه بق���وة .فالرويّ 
يتوح���د يف القافية يف الأ�سط���ر الثالثة (،4 ،1
 .)12ويتوح���د رويٌّ مغاي���ر يف قافي���ة �أخرى يف
ال�سطري���ن ( .)3 ،2ويتوح���د رويٌّ ثالث مغاير
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يف الأ�سط���ر ( .)8 ،7 ،6 ،5ويتوح���د رويٌّ رابع
مغاي���ر يف ال�سطري���ن ( .)10 ،9ويبقى ال�سطر
الوحيد رقم ( )11ال يتوحد مع �أي �سطر �آخر.
ومعنى ذلك �أن ن�سق القافية مي�ضي هكذا:
12
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

ــا ـ ـ َرة الكا�سرة
د َْت ارتدت
ردت
د َْت
مهتاج
اج
عاج
اج
زجاج
اج
�أمواج
اج
ـ ـ ـ ــا..ـ َرة النافرة
متوت
ـوت
ْ
ـوت عنكبوت
ْ
ـ ــا ـ َرة املاطرة

وه���ذا الن�سق ي�ؤدي �إىل جملة من امللحوظات
منها:
� lإن ن����سق القافية هذا يجع���ل الن�ص دائري ًا
حيث تع���ود القافية يف ال�سط���ر الأخري �إىل
القافي���ة يف ال�سط���ر الأول .وك�أن القافي���ة
ت���ر�سخ داللة العود التكراري ،وهي تكرارية
تتج����سد �صوتي��� ًا يف اخلا�صي���ة التكراري���ة
ل���ـ/ر ،/ويف تك���رار املقطع الق����صري املغلق
[رَهْ.]CVC
� lإن التكرارية تتج�سد �أي�ض ًا يف تكرار القافية
الب�صري���ة [ ْت] يف ال�سطري���ن ()10 ،9
وال�سطرين (.)2،3
� lإن رويّ ال���ـ/ج /يف الأ�سطر ( - )5-8وهو
املت�ضمن يف املقطع الطويل املغلق()CVVC
الواق���ع عليه النرب  -ي�ستح���وذ على الن�سبة
الأعل���ى من بني �أ�صوات ال���روي يف الن�ص،
وهذا اجل���زء من الن�ص له بنيت���ه الداللية
َ
املخاطبة
اخلا�صة ؛ حي���ث يج�سد اندم���اج

يف ع���امل البح���ر الذي حذر ْته���ا منه الذاتُ
املتكلم��� ُة يف ب���دء الن�ص .وكم���ا نعرف ف�إن
/ج /م���ن الأ�صوات الت���ي �أطل���ق عليه���ا
ُ
بع�ضه���م (الأ�صوات املزجي���ة �أو املزدوج���ة
املركب���ة) .ولقد ع���ده الرتاثي���ون القدامى
�صوت ًا �شديد ًا انفجاري ًا حيث ينحب�س الهواء
عن���د النطق ب���ه ثم يعقب���ه انفج���ار بطيء
يتل���وه مب���ا�شرة احت���كاك م�سم���وع .فنحن
�إذن �إزاء م���و�ضع ن�صي ينتهي فيه كل �سطر
باحتب���ا�س النف�س مع تل���ك اجليم املعط�شة
التي ينغلق املقطع عنده���ا .وك�أن التج�سيد
ال�صوتي هنا ي���ردد داللة �أزمة االندماج يف
����صب غوايته كعنكبوت
هذا البحر الذي ين ِ
تن�صب �شبك��� َة خيوطها امل�ش َّبعة بتلك املادة
اللزج���ة ال�صمغي���ة الت���ي تقوم بتكبي���ل �أية
ح����شرة مبجرد مرورها عليه���ا �أو االقرتاب
منها� ،إىل �أن يتم افرتا�سها.
�إن ال�سط���ر الوحيد رقم ( )11بقي منفرد ًا
دون التوحد قافوي ًا مع �أي �سطر �آخر! وهذا
الغياب ال�صوتي ل���ه ح�ضوره الداليل! فهذا
ال�سط���ر يقول (وظلّ �صوت���ي يتال�شى ...يف
و�صرخت..
تال�شيه���ا) .لق���د نادت ال���ذات
ْ
ولك���ن لي�س ثم���ة ر ٌّد� ،أو ارت���داد �صدى! �إننا
�إذن� ،إزاء ت�ل�ا�شي ال����صوت م���ع ت�ل�ا�شي
املخاطبة جراء اندفاعها �إىل عامل البحر.
�إن فع���ل (القول) الذي بد�أ به الن�ص انداح
يف (التال�شي) يف �آخر الن�ص ،لتكون موج ُة
البحر بح���ق (املوج َة ال���كا�سرة)! الكا�سرة
لأي تنويعة قافوية جديدة!
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نتائج:
�إن تتبع ظواهر ا�شتقاقي���ات الرمزية ال�صوتية
يف �شع���ر �أمل دنقل ميك���ن �أن تق���ود �إىل جملة من
النتائج منها:
�أو ًال :ال متث���ل �شعرية اال�شتق���اق عند �أمل دنقل
نوع��� ًا من ا�ستعادة ميتافيزيق���ا النزعة اال�شتقاقية
يف ال�ت�راث العرب���ي الق���دمي :فهن���اك كان���ت هذه
النزعة ت����صدر عن ميتافيزيق���ا رد الوجود املتكرث 
�إىل الواح���د ؛ رد الفروع �إىل الأ�صل� .إنها ا�شتقاقية
متج���ذرة يف �أ�سط���ورة العود الأب���دي� .أما عند �أمل
دنق���ل ف����إن �شعريت���ه اال�شتقاقية تنتم���ي �إىل غاية
حتري الذاكرة اللغوية بعودتها �إىل خيولها الأوىل ؛
�إىل حريتها الطبيعية .ومن ثم ف�شعريته اال�شتقاقية
ه���ي �أحد �أركان ر�ؤيته للعامل الذي يحلم به ،والذي
يولد من «حاء ،باء» و «حاء ،راء ،ياء ،هاء».
ثاني���اً� :إن �شعري���ة اال�شتق���اق عن���د �أم���ل دنقل
لي�ست ممار�سة من �أجل ذاتها ال�شكلية .وهنا ي�أتي
اختالف���ه عن ال�شع���راء الذين قاده���م اجتهادهم
كما يق���ول� -إىل تقدي�س ال����شكل فقعدوا يزوقونويط���رزون ويلعب���ون بالكلم���ات والبالغ���ات .وهنا
ن�ستطي���ع �أن نفه���م ق���ول �أمل دنق���ل�« :إنن���ي ل�ستُ
�شاع���ر ًا انطباعي ًا ؛ �أي ل�ست �شاع���ر ًا تنعك�س عليه
الطبيع���ة والأ�شي���اء ،ب���ل العك�س ف�أن���ا �أعك�س ذات
ال�شاعر على الأ�شياء ،و�أح���اول �أن �أغيرّ الأ�شياء».
ف�شعرية اال�شتقاق عنده �أحد مالمح مترده وحلمه
بالتغي�ي�ر :فالق�ضية -كم���ا يقول« -لي����ست ق�ضية
اللغ���ة ،و�إمنا ق�ضية ما حتمله ه���ذه اللغة :ال�شحنة
الت���ي تري���د �أن تو�صله���ا �إىل [الن���ا�س]» .ويف هذا
ال�سي���اق ميكن ملزيد م���ن التو�ضي���ح �أن نتكئ على
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مقول���ة جابر ع�صفور((( الت���ي ي�صف فيها التقنية
ال�شعري���ة املهيمنة يف �شعر �أمل ب�أنها «تقنية التقاء
ب�ي�ن خ�صو�صي���ة الع���امل الأدب���ي وجمعي���ة العامل
اجلماهريي :اال�ستغراق يف التقنية ،والعفوية التي
تخفي هذه التقنية».
ثالث ًا� :إن �شعري���ة اال�شتقاق عند �أمل تقوم على
ال�صراع و�إ�شاعة التوتر من خالل �إقامتها امل�ستمرة
لأن����ساق التقاب���ل �سواء ب�ي�ن التق���ارب ال�صوتيمي
والتباع���د ال���داليل (ال�صوت /ال�صم���ت)� ،أم بني
اخل�صي�صة ال�صوتية ومقابلها� ،أم بني اخل�صائ�ص 
ال�شفاهي���ة (ال���و�ضوح الإ�سماع���ي) واخل�صائ�ص 
الكتابي���ة (االمت���داد الرتكيب���ي)� ،أم ب�ي�ن الكثافة
الإيقاعي���ة والب�ساط���ة الرتكيبي���ة ....ومغ���زى
ذل���ك �أنها ر�ؤي���ة لتوتر الع���امل وحراك���ه الوجودي
واالجتماع���ي� .إننا �إزاء ا�شتق���اق من عامل ال�شقاق
وال�صراع واحلركة .وه���ذه النتيجة ت�ؤكد ما انتهى
�إلي���ه جابر ع�صفور ح�ي�ن قال «ت�ؤك���د التعار�ضات
والتوازي���ات والتقاب�ل�ات التي ينط���وي عليها �شعر
�أم���ل دنق���ل الأدوار الت���ي يلعبها مب���د�أ الثنائية يف
هذا ال�شعر بو�صف���ه العن�صر التكويني احلا�سم...
ابتداء من امل�ستوى الأ�شمل لر�ؤية العامل ...وانتهاء
ب م�ستويـات التقنية يف �أ�صغر مكوناتها التي ت�صل
الإيقاع بالداللة والقوايف بثنائيات املعاين املزدوجة
�أو توازيات الرتاكيب املتقابلة»(((.
وكثري ًا ما حت َّدث �أمل عن «توتر ال�شعر»!!

((( جابر ع�صفور�« ،أمل دنقل ..ال�شاعر القومي» .يف :عبلة الرويني� ،ص282
((( د .جابر ع�صفور ،الوعي باالنهيار القومي .تقدمي� :أمل دنقل :الأعمال الكاملة.
�ص.17
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