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المقدمة

بداع الُعماني  لقد آمن مجلس إدارة النادي الثقافي بأهمية التعريف بالإ

بالمؤلف  التعريف  أجل  من  مؤسس  برنامج  تأطير  عاتقه  على  وضع  حين 

العماني ناثًرا كان أو شاعًرا فكانت ولدة فكرة تأسيس برنامج )النص الُعماني 

تتفق جميعها حول حاجة  قناعات  المشروع من  بية(لينطلق هذا  برؤية عر

النص العماني إلى الدراسة والتحليل، وهي حاجة ل تقل أهمية عن وجود 

أبعاده  تنكشف  خاللها  ومن  للنص،  مهمة  حياة  دورة  فالنقد  نفسه.  النص 

ومساراته، وسياقاته، وتحولته التاريخية والجتماعية، ومن خالل مسارات النقد 

واتجاهاته المتعددة فإن النص سيدخل الشكل التفاعلي مع المتلقي)القارئ( 

 جديدة مغايرة.
ً
بمستوياته المتفاوتة لينسج نصوصا

إن ما نعرضه هنا من رؤية لمشروع نقدي مستمر هو جزء من حلقات 

يخي والنقدي والفني وغيرها  دبي والتار
أ
تخصصية لنص معين، يشمل النص ال

نقدي منهجي حديث  حلل من منظور 
ُ
تقرأ وت التي يمكن أن  النصوص  من 

يأخذ بعين العتبار تنوع المناهج الرؤى من ناحية وحاجات النص وسياقاته 

من ناحية أخرى ؛ حيث يتم تحديد محاور الدراسة ويستكتب مجموعة من 

نتاج مباحث علمية  النقاد العرب ممن لهم صيت ذائع في هذا المضمار، لإ

طبع في كتب في هيئة سلسلة متعاقبة.
ُ
متخصصة ت
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القدم،  في  بة  مهمة ضار أدبية  مكانة  ُعمان  في  للشعر  أن  وما من شك 

وقد حظي من باهتماٍم كبير من الكتاب، وأصبح أمامه فرص متعددة للظهور 

، فهناك الكثير من تلك الدواوين التي أهتم بها النقاد بمختلف 
ً
 وإقليميا

ً
بيا عر

بية من مقال أو  منهجياتهم، وتنوع رؤاهم حتى غدت  ل تخلو صحيفة عر

كثر من تلك القصائد، ومع ازدهار وتعدد  نص نقدي يتحدث عن واحدة أو أ

همية وجود نص نقدي مواٍز لهذا الزدهار الكمي 
أ
يبية أصبح من ال آفاقها التجر

والفني لذلك كان اختيارنا لشعر التفعيلة لما له من أهمية في منظور النقد 

تخصيص  نحو  يتجه  الثقافي  النادي  إدارة  ماجعل مجلس  الحديث. وهذا 

النسخة الثانية من هذا المشروع لشعر التفعيلة في ُعمان في خالل اختيار 

ية التي تمثل هذا النوع من الشعر.  مجموعة من الدواوين الشعر

شارة إليه أنه تم إرسال العدد المختار من قبل لجنة مختصة  ومما يجدر الإ

بية، إل أن عدًدا من  بالفرز والترشيح إلى النقاد المرشحين في كل دولة عر

تلك الدواوين لم يتم الشتغال عليها وإما لعتذار بعض النقاد عن المشروع 

دون  حالت  ظروف  أو  طارئة  ارتباطات  بسبب  ولى 
أ
ال موافقته  بعد  ا 

ً
لحق

اتمام البحث في موعده، ولهذا فإن النصوص النقدية التي سنقدمها في هذا 

المشروع ل تمثل إنتاج شعر التفعيلة في ُعمان كله، وإنما تمثل جزًءا منه 

على أمل أن يتسنى لهذا المشروع الستمرار ليقدم في كل مرة قراءات نقدية 

ية. لمجموعة من دواوين المدارس الشعر

يل لصاحب  الجز بالشكر  نتوجه  يسعنا إل أن  التقديم ل  في ختام هذا 

ير التراث والثقافة والمشرف العام  السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد وز
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فلول  له،  الكبير  ودعمه  المشروع  هذا  بأهمية  يمانه  لإ الثقافي  النادي  على 

ذلك لما استطاع المشروع النهوض والتحقق، والشكر موصول لوزارة التراث 

في  دبي 
أ
ال بالنص  يليق  بما  وتقديمه  المشروع  نجاح هذا  لإ لتعاونها  والثقافة 

ُعمان وما يشهده من تطورات فنية جديرة بالهتمام. 
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تشكل الِخطاب الّشعري 

في تجربة الُعماني محمود َحَمد

د. يوسف ناوري

يقة الشاعر الُعماني محمود حمد  تسعى هذه الدراسة إلى الوقوف على طر

 الذات 
َ

 فعل
ُ

في بناء خطابه الشعري وتشكيل نصوِصه وعوالِمه الفنية؛ بما ُيفيد

 العالَم وتكُتبُه. في ذلك نصدُر عن 
ُ

ية مخصوصة تتمثل ها عن رؤية شعر
َ
وبحث

 على ممارسته وإيقاعه 
ُ

 النص الشعري مجال لالشتغال؛ تقف
ُ

فرضية تعتمد

ا لهذه الذات. فنحُن نلمُسها في:
ً

ورؤيته باعتبار النصَّ تجسيد

üü.يته في اختيار طرقه وعوالمه الوعي الشعري ورهاِن ُحر

üü يٍخ تار في  فرٍد  جسٍد  عن  صادرة  لغة  في  الشعري  النص  اشتغال 

وثقافٍة.

üü.ها القصيدة صوًرا وتشكيالِت متخيٍل
ُ
الرؤية التي تختلق

ل  إذ  ؛ 
ُ

بعد معالمُه  كتملت  ا لّما  لمحمود حمد  بداعي  الإ المشروع  ن 
أ
ول

ِن الوعي   الورقة يتوجُه إلى تبيُّ
َ

ضجه الفني؛ فإن جهد
ُ
 في إحد محطات ن

ُ
يزال

 »حوار الصمت« )2005( بالوقوف على: 
ُ

الشعري للُممارسة منذ

ذاِت الخطاب في إيقاعها النصي ورؤيتها الفنية، . 1

خر وبأمكنة وثقافٍة.. 2
آ
 الشاعر في الكتابة ضمن العالقة بال

ُ
بة تجر
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 الحداثة مسارا لنهائيا. . 3
ُ

بة لها ارهان ية كتجر رؤيته الشعر

ا – وللمتاع 
ً
يق نصات والحوار إلى الذاِت طر ٌم ل يركُن لغير الإ

ّ
درٌس ُمتعل

ا.
ً
ها إلينا أفق

ُ
 وسيرت

ُ
ه القصيدة

ُ
المعرفي والجمالي الذي تنقل

1. تَشكُل الخطاب الشعري

 في نظِم 
ُ

 والمسارات التي تمُر بها الذات
َ

ِل الخطاب الشعري نقصد الطرق
ُ
 بتشك

ها من مجموع العناصر 
َ
ًيا. أي إفادت نصها وبناء رؤيتها الموضوعية والفنية شعر

ية التي تسمُح ببناء الخطاِب باعتباره تنظيما للغة )لغة  اللسانية والصيغ التعبير

الممارسة  تعلمتها  التي  للرؤية  فنيا، وتركيبا  يخ معين(؛ وإيقاعا  تار ذاٍت في 

ُه من تصوٍر 
ُّ

ُه. فهٌم نستمد
ُ
حاول

ُ
من ثقافتها وتطلعت إليها عبر الخطاب الذي ت

حمد(  محمود  )هنا  معين  بشاعٍر  مختصة  لسانية  كممارسة  الشعري  للنص 

واستعماله  بنائه  العملي لختالِف  التجسيد  بمثابة  هو   خطاٍب 
َ
تجلية تبتغي 

ها 
ُ
يقاع وفي الصور التي تصوغ )للساِن وللغة ولحضور الذات ولبصمتها في الإ

ين في الزمان  خر
آ
وفي الرؤية التي تنتهي إليها( عن باقي ممارسات الشعراء ال

»معجم تحليل  به  يِف الذي جاء  التعر  عن 
ُ

نبتعد والمكان. في هذا ل 

جناس والتلفظ؛ كما ببعض 
أ
ِل قواعد ال

ُّ
الخطاب« إذ حددُه بالنتظاِم وتَمث

 اللساِنيَّ بحصر المعنى إلى التداولي والتفاعلي. قال:
ُ

القيم التي تتجاوز

 الجملة، ول يعني هذا أن كل 
ُ

 الخطاُب وجود تنظيٍم يتجاوز
ُ

» يفترض

تتابعاِت كلماٍت َحجُمها يفوق الجملة حتما، لكنه يعني  خطاٍب يتجلى في 

 أو تعبير الحظر »ل تدخين« 
ُ

ل
َ
استنفار بنياٍت من نوٍع غيِر نوِع الجملة. فالمث

يتكونان إل من جملٍة  أنهما ل  تامة، رغم   
ً
ناِن وحدة ُيكّوِ فهما  هما خطابان. 
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 الُجملة تخضُع لقواعد 
َ

 نمط
ُ

واحدة. إن الخطابات باعتبارها وحداٍت تتجاوز

المتعددِة.  الخطاب  أجناس   
ُ

قواعد هي  معينة؛  مجموعة  في  ية  جار عمل 

 
ٌ

 تقسيما كما يقسم مقال
ُ

قواعد تتعلق بتخطيط النص )فالخبر العادي ل يقبل

يقة استعمال..( »وطول الملفوظ إلخ«1. أو طر

ِر   في تصوُّ
ً
يقة جرائيتِه في تحديد الخطاِب باعتبارِه طر نقلنا كل الشاهد لإ

اللغة وُممارستها، وتشكيال لسيرورة المعنى – الدللية ضمن سياق يتفاعل فيه 

لدراسة  نعتمدُه  الدللة والجنس.. تصوٌر  تلفظ وقيِم  بالموضوعي من  الذاتي 

شكلت  التي  العناصر  بمجموع  حمد  محمود  للُعماني  الشعري  الخطاب 

ها، كما أن 
ُ
ممارسته النصية. فالخطاب ل يوجد في معنى الكلمات التي يبحث

تجليه ل ينحصر في المظهر الذي ينتهي إليه السطح اللغوي، بل هو يتأسس 

بانية  وبمسارات  واللسانية(  اللغوية  المدونة  إلى  ينتمي  )بها  نصية  بطرائق 

للجنس  الجمالية  والذائقة  الثقافية  الذخيرة  إلى  ينتمي  )بها  الفنية  شكال 
أ
لال

الشعري(. طرائق ومسارات بها يتعين)الخطاُب( كنشاط للغة، وكصيغة نوعية 

يخيتها..  يخ واللغة في تار بالتار ية، وكتجسيد لتصال الذات  للدللة الشعر

وظهرت  الممارسة  أطرت  التي  الرؤية  اختالفات  في  الذات  هذه  نلَمُس 

بَرتها، كما نلمُسها في 
َ

ية والموضوعية التي خ مكنة الشعر
أ
بالفعل في تنوع ال

ِت الفنية التي قامت بها.
ُ

تعدد مسارات اللغة وتنويع التشك

1- باتريك شارودو ودومينيك منغنو، معجم تحليل الخطاب، تر. عبد القادر مهيري وحّمادي صمود، 

منشورات دار سيناترا - المركز الوطني للترجمة، 2008، تونس، ص 182.
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كتَب   )2014( دمعتان«  والهدية  أحبِك..  »إني  مجموعته   
ِ

مطلـع في 

صفى. وضع قصيدتُه 
أ
يَرِتهم ال نبياء وَسر

أ
ال بفأل  الشعري  رُه 

ْ
قد محمود حمد 

جساَد 
أ
ال وُيحيي   

َ
والسقوط المنَع  يواجُه  بفعٍل  خر 

آ
ال نحَو   

َ
مكنة

أ
ال تعبُر  ا 

ً
ذات

 إلى حامِل ذاٍت وكاشٍف للرؤية:
ُ
ليسمو بها إلى أوِل الماء. لقد تحولت اللغة

:
ً
»قال لي مرة

َّ
 تمشي ِضد

َ
إنك

ذاِتك

هل أنَت ماٌء

 
ُ

تراجَع من حيث

أدمنَت سقَي الحمائم 

ورّي الُمسّنيَن

1»
ِ

من أوِل الّنبع

تقودانه  المعنى  وتيِه  الذاِت  تناقضاِت  غير  يعي  ل  الشاعَر  أن  والحال 

 أخرى. ولكن أيًضا 
ً
، والتعالي تارة

ً
 تارة

ُ
على سلِم القصيدة في إيقاٍع لُه السقوط

ممارسته  حمد  محمود  يبني  بهما  الموِت.   
ُ
وُمقاومة  – المعنى   

ُ
ُمستحيل لُه 

وقد استخلصت رؤيتها وراهنت عليها في رموز عاشتها ضمن حقيقة الحياة 

الجبل  في  أو  والماء  المرأة  في  ُممثلين  الطبيعة  في  أو  خر 
آ
ال لدى  الفردية. 

 والمصير. 
َ

ّرى المستقبل
َ
ا اتتق

ً
 هذه العناصر رموز

ُ
 تمثل

ُ
يح حيث والر

1. إني أحبِك.. والهدية دمعتان، ص 7.
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خيرة 
أ
ن ال

أ
اللغة، ول بة في  دب – الشعر هي تجر

أ
إن كل ممارسة في ال

للحياة  تجسيد  هي  كتابة  كل  فإن  والمجتمعات  الذوات  إيديولوجيا   
ُ
حّمالة

ولالختالف بين الذوات. ورغم أن النص الشعرَي ليس تعبيرا عن الشخصية 

منها  ينطلق  التي  الرؤية  فإن  الكلمة  بحصر  المعيش  الواقع  عن  ول  الفردية 

في  باللغة؛   
َ

جسد
ُ
ت وأن  الواقع  عناصر  إلى   

َ
تستند أن  إل  يمكن  ل  الشاعر 

به  العالقة  لي؛  التخيُّ بنائها  وفي  الثقافية  كرتها  ذا وفي  المجتمعي  استعمالها 

يدا ما به نفهُم  بعاده وبناءا لخطابه. ننتقي من جاك در
أ
 ل

ً
ا لعوالِمُه وسؤال

ً
كشف

 لالختالف قولُه:
ً
الخطاَب تأسيسا

الحياة.  هو  الصواتية  غير  لحظتها  في  نفسها  الكتابة  عبر  يظهر  ما  »إن 

يخ بما هو عالقة الروح بذاتها.  َس والروح والتار
َ
ف وان ذاتِه النَّ

أ
وهي تهدُد في ال

شياء. تناهيها. شكلها. وبقطعها »الّنفَس« وتعميِقها الخلق 
أ
 هذه ال

ُ
إنها نهاية

في  وبانحصارها  التفسير،  أو  الحرف،  تكرار  في  إياه  تجميدها  أو  الروحي 

الموِت  مبدأ  هي  إنما   
َ
الكتابة فإن  قليٍة، 

أ
ل مرصودة  وبكونها  ضيٍق،  مجال 

والختالف في صيرورة الوجود«1.

2. خطاُب العتبات

ُيعنى  ما  منها  لنهائيٍة.  حوار   
ُ
وأمكنة قراءٍة  مواقُع  الشعري  للخطاب 

بالطرق   
ُ

ينشغل ما  ومنها  العالم،  إلى  معينة  ورؤية  شعري  فكر  إلى  بانتمائه 

الفنية لتآلف العناصر اللسانية ولمسارات الحوار بينه وبين النصوص السابقة 

ساس التي اخترقت المشروع 
أ
 ال

ُ
عليه وتداخالتها، ولعلها العناصُر والعالقات

نا المتن الذي 
ُ
وّجُهنا ممارستُه وعليها ُيحيل

ُ
ُه. إليها ت

ّ
الشعري لمحمود حمد كل

 والختالف، تر. كاظم جهاد، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، 1988، ص 128.
ُ
يدا، الكتابة 1- جاك در
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جناسي وأعلنتُه 
أ
ُوضَع على سكة الذاِت الُمتفاعلة مع شرِطها الموضوعي وال

الصمَت  َسّمتُه  يا.  شعر دالٍة  عناويَن  في  ولى 
أ
ال عتباتها  منذ  المجموعات 

 الحميم 
َ

 تارة أخرى، كما سمته الموعد
ً
غنيِة وصيدا

أ
 – وآخَر ال

ً
والغياَب تارة

 العناوين التي اختارها الشاعُر 
ُ
نا سيرورة

ُ
فيد

ُ
.. في هذا المسار ت

ِ
أو هدية الدمع

 لمجموعاته ببعض الوظائف الُمنتظرة من العتبات كما كان الباحث 
َ

مداخل

والوصف  كـالتعيين  والسيميائية  جرائية  الإ مستوياتها  حدد  جنيت  جيرار 

غراء1. يحاءوالإ والإ

ِس خطاِبه  مُّ
َ
نا على درٍب في تل

ُ
إن عناويَن مجموعات محمود حمد تحمل

 في تعييِن ووصف 
ُ

 تفيد
ٌ

الشعري والقتراِب من دواله وإيحاءاتها.فهي عالمات

ستعاُد ذكرى الفرد في إحساسها 
ُ
 يحضُر تفاعل الجسد وت

ُ
ية حيث عواِلمِه الشعر

 على 
ُ

 آيات الجسد وعالماِته في تأمالت نستوحيها ونقف
ُ

الغتراَب،كما تتمثل

يانه كما بشرِط  بة المعيش والجسد في إيقاع سر إغراءاتها النصية. توحي بتجر

المواجهة في »إن أنت صاحبت الغياب« )2013( ولها الذكرى وألم العالقة 

مل)بعض الماء يحفظ آخر 
أ
المستحيلة بالعالم في تدفق الزمن وإنشاِد بقية ال

كما  الصياد(  أغاني  )من  العلوي  النشيِد  في   
ُ

والنطالق  
ُ

الترصد ولها  أغنية( 

 دمعتان( رغم 
ُ
 المقاومِة وإصرار الحياة في )إني أِحبك.. والهدية

ُ
بة لها تجر

الذكرى المستمرِة قلقا يوميا كما في )كنت موعدها الحميم(. 

ظهُر العناويُن إشارات وإيحاءات إلى ما 
ُ
الِت الُممارسة كما ت

ُ
لقد كان لتمث

مكنة وعبور الزمن؛ ومن حيرة الطفولة في امتداد 
أ
 من اختالف ال

ُ
تعيشُه الذات

كيِد على الحضور الضمني   الـتأ
ُ
الصحراء عبر البالد والفصول.كما كان لها قوة

1- Gerard Genette. seuils, seuil, 1987, p - p. 88 – 89.
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خر وبالشعر.. وضعها 
آ
لبعض عناصر المتخيل كالغياب والنشيد والعالقة بال

حاسيس، 
أ
 العالم وال

َ
ية كتعويٍض عما طال بة الشعر الشاعر على سلم التجر

ْين، وَعوٌد إلى سؤال الذات في تيهها. في عتبة مجموعته 
َ

خر المعيش
آ
 وال

َ
اللغة

الشعري  السؤال  حمد  محمود  الغياب«اعتبر  صاحبت  أنت  »إن  الثانية 

 
َ
مواجهة وبحثها  الذات  رادة  لإ دائًما   - يكون  أن  ويجُب   – ا 

ً
إعالن القصيدة 

الغياِب الدال الرئيس في العنوان. قال:
ٌ

»جدٌب صارخ

هذا التساؤل

 الُعلوي..
َ

بحرك

كرة الشتات أغرقه التصحر فوق ذا

ستظل أنت الشاطئ الباقي..

بال ُحلم الملوحة

من جديد 

إن انت صاحبَت
الغياب «1

 القصيدة وعالَمها هو السؤال. يأتيه الشاعُر بتفطن 
َ

يق ل بأن طر ِ
ّ
ث
َ
بيان مؤ

الغياب الذي يكتسح العالم ويطغى على عالقاته وبإغراِء مقاومته بالكتابة. 

 تشظيات السقوط الذي تكتُبه بدوال الغياب حضوَر حٍب 
ُ

بدل
ُ
فالممارسة ت

1. إن أنت صاحبت الغياب، ص 19
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ٌ

غنية والماء والهدية في العناوين.. َعَوض
أ
 ال

ُ
وشعٍر كما توحي لنا مفردات

العنوان   
ُ

فدوال الّنبوية.  وظيفته  ممارسة  مقام  في  الشاعر   
ُ

يجعل شعري 

الذي  بدال  الإ إلى   
َ
القراءة وجُه 

ُ
وت الشعري   

َ
الفعل تؤطُر  الدللية  وعناصره 

حالية للعنواِن  ساس. ففضال عن وظيفته الإ
أ
 منُه ُحلَمُه ال

َ
جاَءُه الشاعُر وجعل

بة في ممارسة محمود حمد حيث تعبر بالدوال   للتجر
ُ
 البانية

ُ
ية وظيفتُه الشعر

بما احتاجت   على عالم اختلقه الشاعر بكلمة. ر
ُ

والكلمات إلى رؤية وتحيل

الممارسة  في  الفعل  هذا  تضيُء  بها  أدونيس  من  فقرٍة  إلى   
ُ
الدراسة هذه 

ية حيث يقول: الشعر

 أو عْرًضا ُمحكما لفكرٍة أو موضوٍع 
ً
 في الشعر تقديما دقيقا

ُ
»ليسِت الكلمة

 ليست كيانا ُمطلقا، بل عليها أن 
َ
ما، ولكنها رحٌم لخصٍب جديد. ثم إن اللغة

 للتعبير عنها تعبيًرا كليا. فهي ليست جاهزة 
ُ

نسان التي يجهد تخضَع لحقيقة الإ

ليلها  الكلمات من  خرَج 
ُ
ن الشعر أن   وتصيُر. علينا في 

ُ
شرق

ُ
ت بحد ذاتها، بل 

ضيئها، فُنغير عالئقها ونعلو بأبعادها«4.
ُ
العتيق، أن ن

الغياِب  عتبة  على    - العالم  ُممِكَن   
ُ

الذات الشاعر حاورِت  عناوين  في 

ِب وببحث أمكنة 
َ
المخاط الكتابة بضمير  الشاعر وبشرط  المتكلم  بـ »أنا« 

القول بين العلوي والحميم. لقد حولت الغياَب إلى قلق اللحظة والإحساس.

خر.
آ
لتُه أثًرا فنًيا ونقلت إيقاعُه الفردي إلى استعارة وإلى مستحيل ال حوَّ
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3. اإليقاُع وتشظي الرؤية.

ما يلفت النتباه في قصيدة محمود حمد تخليها عن بنية البيت الشعري 
ُ
أول

التقليدي،إيقاعيا وتركيبيا ودلليا. لم تحمل مجموعاتُه أي أثٍر يوحي بأن الشاعر 

 
ِ

يع  بُممارسته على اهتمامه بإعادة توز
ُ

يقة في القول. بل نقف اتخذُه يوما طر

ما احتفظ به البيت الحر من حضوِر بعض التفاعيل ضمن تجارب الشعر 

ومفاعيلن  وفعولن  )فاعلن  بخاصة  ببعضها  الشاعر  المعاصر.اشتغل  بي  العر

إيقاعا وقبول  بنيتها طول وفي تالحق مقاطعها  في  ومستفعلن( وهي مختلفة 

يقاع  الإ عناصر  باقي  من  فادة  الإ على  الشاعر  عمل  كما  التغييرات.  أجزائها 

 تصوَرُه 
َ

وفي مقدمتها تنظيُم المكان النصي على بياض الصفحة حتى ُيجسد

الشعري واختياَره الفني والثقافي الحديث. أراد الشاعر من البيت الشعري 

 لفعِل اللغِة كمسكٍن للكائن. ينبجُس مع 
ً
نا بانيا

أ
أن يكون ُمتماهيا مع تكلِم ال

 
َ

 عند
ُ

ِس الفردي. يترّدُد بنبض الجسد ويتوقف
َ
ف  مع النَّ

ُ
الدال اللساني ويمتد

يقٍة   فيها بطر
ٌ

 باللغة واشتغال
ٌ

يين. إن الشعر فعل وسِم الفعل والرؤية الشعر

مخصوصة وبإيقاٍع شخصي ومتفرٍد كما ُيَعلُمنا الشاعرَي هنري ميشونيك في 

يقاع. قال: يِفُه الشعَر بمفهوم الإ تعر

 اللغة هو 
َ

كثر من غيرها بـأن رهان ُن أ َبّيِ
ُ
يقاُع نشاط لغة. صيغة دللة ت »الإ

فراد«1.
أ
يبية. ووظيفة يقوم بها كل ال يخيتها. إنه ذات، ذات تجر رهان تار

يقاع في الممارسة  كثر من شاهٍد لتمثيل تفاعالت الإ لن نتردد في إيراد أ

 
ُّ

وتُحد النحوية،  للجملة  المنظم  القانون  دور   
ُ
التفعيلة تلعُب   

ُ
حيث النصية 

1- زمن الشعر، دار العودة، بيروت، ص 17.
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العاُم  يقاُع  الإ يقوُم  فيما  الشعري،  السطر  على  البيت  توالَي  اللسانية   
ُ
الدللة

بترتيب العناصر ويسهر على ديناميتها ببياض الصفحِة وفي استرسال المعنى 

نحو دللية الخطاب. من أحد نصوص الشاعر نقتبس: 

يَن أوتار قلبي
ّ

د
ُ

»تش

بعزِف الكآبة لحًنا وحيدا

ِصين
ُ
فهل ترق

بكي
أ
ل

ابتسامة روحي

سعيد«.1

الُمتقارب   
ُ
يقاعي.تفعيلة الإ مع  اللساني   

ُ
الدال  

ُ
يتكاثف المقطع  هذا  في 

 
َ

والوقف تتناوُب  الحركة  وتوقفاتها.  حاسيس 
أ
ال لندفاِع   

ٌ
مناسبة )فعولن( 

 بتركيب 
ُ

بناء السيرورة الدللية. فالبيُت الشعري يستقل يَب على درب  القر

 
َ

شكل
ُ
يعا على سطر الصفحة بما يفيد ت  وُيفرُد لعناصِر المعنى توز

ً
الجملِة نحويا

 فرديا مترددا 
ً
 بالنص لتنِتَج أثرا

ُ
 الِوتِر تمتد

َ
الدللة واستقالل عناصرها. إن صورة

بين البكاء والسعادة.. خصُه الشاعُر بالبيِت المستقل الناتج عن فعل الجسد 

وتأثيره على الذات.. 

الجديد  على  مفتوحا  نسقا  الحداثة   
ُ

تتمثل رؤية  حمد  محمود  تبنى  لقد 

بي المعاصر  وعلى مغامرة الدللية النصية التي كانت بدأت في الشعر العر

 دمعتان،ص37.
ُ
 6- إني أحبِك.. والهدية
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أساليب  اعتمد  هذا  في  الدللة.  مسار  وتحويِل  يقاعي  الإ شكيِل 
َ
الت بُمغايرة 

 الخطاِب على 
ُ

 مع ُمنجزها، كما عملت رؤى ودوال
َ

القصيدة المعاصرة وتفاعل

يقاعي المكشوف  توجيه ُممارستُه إلى بحِث التوافق بين النص في انتظامه الإ

تارة في بنية عروضية أو اشتغاِل دوال لسانية بالتكرار أو في الوقفات وببعض 

 أخرى خلف تقابالت الصور والحوارت السردية.. 
ً
القوافي..، والمتواري تارة

 الغياِب لم يكن لُه إل أن 
َ

 في النتيجة على أن تيَه الممارسة وأبد
ُ

ولعلنا نقف

ينعكَس في إيقاِع الرؤية واختبار العالِم بتشظي البناء وتعدد الدوال. تشٍظ ل 

يعني تخلي الشاعر عن بنية البيت الحر؛وبصورة أقل عن تفاعيلها ؛ في عدد 

من نصوصه التي حضرت فيها هذه الدوال العروضية.

المكان  في  يعه  بتوز الشعري  البيت  نسقية  على  حمد  محمود  حافظ 

 هي 
ٌ
وقليلة الصفحة،  بياض  أول  البادِئ من  الشعري  للسطر  وبوفائه  النصي 

النصي  البيت الشعري إلى آخر جزٍء من المكان  التي امتد فيها  النصوص 

إلى  وإيقاعيا  دلليا  البيت  تركيُب   
َ

انتقل التي  منها   
ُ

وأقل الصفحة.  لبياِض 

البيت )السطر( الموالي. لكن لالنتباه! لم يكن ذلك دون دللة  وفعٍل في بناء 

يقِة  خيرِة اقترَب البيُت الشعرُي من طر
أ
دللية النص الشعري. ففي الحالِة ال

 
َ
الكتابِة ووقف على ذلك الحد الذي ل يستوعُب فيه بيُت الشعر الحر بنية

خير - 39  في مجموعة 
أ
الكتابِة وانطالقَتها على بياض الصفحة. عن المقطع ال

ية:  العناصر الشعر
َ

خير وتالُحق
أ
س ال

َ
ف  النَّ

َ
 كتابة

ُ
»من أغاني الصياد« ننقل

، أو أي شكٍل من الذات
َ
 البداية

ُ
»ُمعبأ في لحظٍة قد تكون

دراِن ماِء 
ُ
هيَرِة روِح الجباِل وغ

ّ
أرحم من سرِد تلك الحكاياِت، سرِد الظ
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هاِث 
ُّ
 الل

َ
القليِل من الغيِث قبل

كرٍة من حنيٍن«1. ى على الّصيِف ذا
ّ

الُموش

المعرفية  والعناصر  الدوال  واندفاع  الحتداد  وضع  على   
ُ

يقف فالمقطُع 

بة الشاعر عند كتابِتِه نداَء الروح في مقام الجبِل.. وهو  والجسدية في تجر

 
َ

انسل للقصيدة  العلوي  والنداء  للجسد  الفردية  بة  التجر بين   
َ

التداخل  
ُ

يفيد

وانحساره.  كسره  إلى   
َ

يق طر ل  الذي  الحنين  جذوة  ومن  الماء  كرة  ذا من 

والكلمات أي  الدوال  الشعري وتجاوزه  البيت  بتوسيع حدود  الشاعر  تمثلُه 

يقول  فرديا.  وإيقاعا  نوعية   
ً
دللية كتابِتِه  في  َد  ُيجّرِ اللسانية، حتى  العالماٍت 

ميشونيك:

 الكتاب. 
ُ
يقاع الذي هو وحدة  دوًما إيقاعا، فهي وحدة الإ

ُ
»كانت الصفحة

ٍ إيقاعاتُه 
ّ

ل
ُ
يقاع، فلك كتمال الصفحة، دون أي خٍط خاص ليس غياًبا لالإ إن ا

الخاصة«2. 

يَعه ورسم عالمات  لقد كان لعتماد محمود حمد البيت الشعري الحر وتوز

 وإيحائية تعوُد إلى رؤية الشاعر وإلى الوظيفة 
ٌ
ية  إشار

ٌ
مختلفة لوقفاته وظيفة

ية. سواء من منظور الذات الفردية  النفسية والجمالية المرتبطة باللحظة الشعر

حاسيس الجماعية. 
أ
أو انطالقا من العناصر التي تتأتى منها أو ضمن الوعي وال

فبنية البيت الحر سمحت للشاعر بمجاِل رؤية فنية وحيز مكاني على بياض 

1- من أغاني الصياد، ص 68.

2-H. Meschonnic, Critique du Rythme, Anthropologie historique du langage )1982(, 

Verdier, p.303.
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 في مجموعته »من أغاني الصياد« بخاصة 
ُ
الصفحة، ولقد هيأت له هذه البنية

بإشاراٍت  متخيله  عناصر   
َ

وتجسيد الكلمات  من  عدد  أقل  في  الصور  شحَن 

ودوال إيقاعية أقل إذ كانت عالقة الشاعر محمود حمد بالعروض والتفاعيل 

مرتابة وغير دائمة؛ على غرار الشعراء العمانيين عندما نرفُع بصيرتنا إلى مشهد 

الشعر المعاصر في بلدهم؛ كما يشير الباحث ضياء خضير:

بداعي العماني؛ بصورٍة  »يمكن القول إن الصراع الذي يدور في الفضاء الإ

والقصيدة  النثر  قصيدة  بين  أخرى؛  أحيانا  معلنة  يحة  متخفية وصر ضمنية 

بين طرائق مختلفة في  إيقاعاٍت وأوزان ول  بين  العمودية ليس فقط صراعا 

ّيِة..  ر ية والتصوُّ ية، وإنما هو صراع ين أنماٍط من البنى الفكر الكتابة الشعر

 النثِر 
ُ
صراٌع بين ثقافاٍت وأنماط حياٍة ل تشكل القصيدة العمودية ول قصيدة

يِن من رموزه«6. غير عنوانين من عناوينه ورمز

التفاعيل وبطرٍق  أقل هي  بعناصر  الشعري  الوزن  الشاعر  لقد استحضر 

التفاعيل وعمل على  كثر من مناسبة استثمر  أ المسارات. في  غير متعددة 

للجرس  القافية  بعض  اصطناع  على  عمل  كما  بالقصيدة،  وتنويعها  يعها  توز

مكانات التي قد ُيتيحها العنصر  يقاِع، لكنه في الغالب لم يلتفت إلى الإ والإ

ن دعوى الممارسة لديه في مكان آخر من ترتيب 
أ
الموسيقُي للنص الشعري ل

 في ذلك مع 
ُ

المكان النصي على الصفحة ومن الرؤية والفكر، وهي تشترك

ية فكًرا إيقاعيا.  يقة قصيدة النثر في أن تكون الصفحة الشعر طر

4. اشتغاُل لغة في مقاومة الغياب

ها من اختباِر 
ُ

بته الفردية التي َيستمد صوُص محمود حمد إلى تجر
ُ
تعود ن
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ُ

يقها يبحث العالَم. عن طر اللغِة في حوارها  مكاناِت  حاسيس والجسِد لإ
أ
ال

مفهوُم   .
ً
بة تجر يتأتى  وهو  الفردي 

َ
الجسد  

ُ
أقصد  –  

ُ
الذات به   

ُ
تتكشف عما 

 بضرورة ذلك الختبار الذي يعيشُه 
ُ

 بهذا الصدد، فهو يفيد
ٌ

بة ذاته دال التجر

لماني مارتن هيدغر اعتبرُه 
أ
 ال

ُ
الفكُر باللغة، وما يبنيه من تكلٍم كان الفيلسوف

تكلَم القصيدة فيما وراء الكلمات والتلفظ. قال:

 الشاعر شيئا ُممكن الوجود وُيصوُر حضوَرُه؛ 
ُ

»من خالل القصيدة يتخيل

ُرُه على هذه الهيئة.   في شكلها تثيُر فينا ما تم تصوُّ
ُ
وبعد أن تستقيَم القصيدة

 من الكم القصيدة. والمتكلُم فيها هو الشيُء 
ُ

ية هي التي تنبثق فالُمخيلة الشعر

 به الشاعر«1.
ُ

 منها ويتلفظ
ُ

الذي ينبثق

حدد 
ُ
 العالم يمُر من خالل اللغِة في هذا الفهم. بل إنها هي التي ت

ُ
ل

ُّ
فَتمث

 
ُ

نتصل يقها  طر فعن  نأتيها.  التي  فعال 
أ
لال حتى  كاتنا  وإدرا للعالقات  تصورنا 

في  نتوجُه  وبها  وقوانين،  قيم  من  المعرفة  أشكال  نستحضُر  وبها   
ُ

ونعرف

 خطاباتنا. نستعيد عناصَرها من الموروث 
ُ

ممارساتنا وسلوكاتنا، وبها أيضا ننقل

للذات  الفردي  والنفَس  الفكر  ممارستها  ونهُب  ثقافية  السوسيو-  والذخيرة 

التمثيل  اللغة  أليست  خطاباتنا.  في  للعالم  وتأويال   
ً
ترجمة التعبيُر  ليكون 

يقتُه  نسان؟ أليست بدوالها ورموزها أداتـه في التفكير وطر الجسدي لخبرة الإ

 حضوٍر فيه - ولديه. 
ُ
ين؟ أداة خر

آ
في التصال بالعالم وبال

ملفوظا  ليجعلها  كلمات  عن  لها  ويبحث  فكار 
أ
بال يشتغل  ل  الشاعر  إن 

بالشتغال  تبدأ  التي  للشعر؛  النصية  الممارسة  إن  بل  لُيكِسبها جمالية.  أو 

جداد – دراسة في الشعر الُعماني الحديث، وزارة التراث والثقافة، 
أ
 الشعر وخنجُر ال

ُ
1- ضياء خضير، وردة

سلطنة عمان، 2006، ص 40.
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 المعنى أثناء 
َ
نشئ بذرة

ُ
اللغوي للنص بتزامن مع الفعل التخييلي؛ هي التي ت

ثمة دللت  للعبارة، ومن  الخاصة  الدللة  فتتشكل  القصيدة  صياغة ملفوظ 

التي   signifiance  - لِلية 
َّ

الد بناِء   
َ
ية سيرورة الشعر سميِه 

ُ
ت فيما  النص  كامِل 

قد نعتبُرها مآل النص )وهي غير معنى المعنى الذي كان ذكرُه عبد القاهر 

وبصمٍة   
ٍ

كتوقيع خطاٍب  في  الظهور  على  الذات   
ُ

تحمل  
ٌ
دللية الجرجاني(. 

يخ  التار إلى  الشاعر  انتماِء  تجلية  على  ها 
ُ
وتحمل والملفوظ،  بالنص  متفردٍة 

يِن 
َ

ذ
ّ
 وهي تصدُر عنه( وإلى الثقافة والمجتمع )الل

َ
 اللغة

ُ
ظ

ّ
 يتلف

ُ
بجسده )حيث

كرة وحضورا(.  َيعيشُهما ذا

بالعدم. صحيح قد يوجهنا مفهوم  ُمقابلتُه  حضوٌر غير قابٍل لالختزال ول 

تلك  ولكن  الغياب،  معنى  من  يقابلُه  ما  استعادة  إلى  الشعري  الحضور 

 في البحث 
ً
يقة  في الغياب عالقة ُمؤسسة للسؤال وطر

ُ
الستعادة التي تجد

ُه 
َ
 دوال

ُ
 بطرٍق شتى تستعيد

ُ
 من العالم. إليه تتوجه لغة القصيدة

ْ
عما لم ينكشف

 خطاًبا. في نص لمحمود 
َ

ُت الذات ّبِ
َ
ث
ُ
وعناصره، وتترسُم فواعلُه وعالقاته، ومنه ت

 آخَر أغنيٍة(وبفعل اللغة يصير الغياُب 
ُ

حمد بمجموعته )بعض الماء يحفظ

استعصائه  في  العالَم  به   
ُ

مغايٍر؛يعادل بمساٍر  الشاعُر  ُه 
ُ
ل
َّ
َيتمث يا  شعر حضورا 

 إنسان. قال:
َ
بة كحضور وامتناعه أن يكون تجر

يُب: »هكذا قال الغر

ُ
هنا أموت

رض 
أ
نني جزٌء من ال

أ
ل

التي سبقْت مياَه
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ولدتي

جزٌء من الطيِن الذي َجمع الذين 

تعاهدوا

مَع
َّ

أن َيغُرسوا الد

 بالخريف«.1
ً
امتزاجا

 هذا المقطُع وعد الشاعر وانقطاَعُه في عالم راهَن على الموت بدل 
ُ

يقول

الحياة في بكائية ل تنتهي. والمقطُع على غرار مقاطع المجموعة )المتكاملة(

 الحضور وتجذرُه 
ُ

 من الوعي الشعري ومن ِحداِد الزمن. هي بقدر ما تمثل
ٌ
لحظة

ن نفسه على موضوع الغياب في امتداِده 
آ
 في ال

ُ
يق اللغة بقدر ما تحيل عن طر

 
ٌ

ية تجسيد ِز لتعبيره.. أي أن الممارسة الشعر وفي شكله الفني الخاص الممّيِ

 
َ

ه القلق
ُ
مستمٌر للتناقض الحيوي الذي يعيشه كل شاعر عندما تستدرُج قصيدت

ساس التي تبني السؤال 
أ
وحالت الشك والشكوى إلى متنها. ولعلها الثنائية ال

ية أن تقول  الشعري لدى محمود حمد، وتطرح علينا كيف يمكن للغة الشعر

سواٌء العالم – الحضور، أو الغياب دون أن تغيرُهما؟ وكيف تقول الحضور – 

ية خاصة الشاعر؟   الشعر
ُ
ولماذا به كانت اللغة

ه الشاعُر فيما 
َ
مثل

َ
بة محمود حمد. ت  أساًسا في تجر

ً
لقد كان الغياُب دال

آلت  بالفقداِن  كإحساس  يعيشه  وفيما  اليباب  به من صور  ويحتفظ  ُه 
ُ
يحمل

 
ُ

إليها لذوات. صوُرهما )اليباب والفقدان( طاِفحة بالممارسة. مصدُرها معيش

 آخَر أغنيٍة،ص117 - 118.
ُ

1- بعض الماء يحفظ
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ولكن   
َ
خيرة

أ
ال  

ُ
تشكل التي  هي  الصور  هذه  إن  بل  كرة.  الذا ووقُع  الصالت 

ِق للفعل كحضور. فإذا كانت 
ُّ
حق

َ
ر )الجسدي( إلى ت

ُ
 فعل التذك

ُ
دون أفق ينقل

عناوين المجموعات توحي بتجاوز اللحظة الوجودية من أجل وضع الغياب 

ًيا يستحق المعاناة واختبار الممارسة؛ وهو ما ل يتهّيأ إل إذا كان  سؤال شعر

وللذات؛  دراك  لالإ اختبارا  القصيدة  في   وسؤالُه 
ً
بة تجر ذاته  في حد  الغياُب 

 العالم بتمثٍل 
َ

فإن ممارسة وقصيدة الشاعر محمود حمد تستعيدُه كما فقدان

ومتخيٍل  لغٍة  بتشكيِل  الخطاب  على  والشتغال  الحوار  قواُمُه  أنطولوجي 

ى من التوليفات الفنية والتداخالت المعرفية التي تقولُه. 
ّ
تأت

َ
وعوالَم ت

القصيدة  وعَي  الشاعر  يعيُن  عروقي«  في  ينبض  الماء  »قلب  نصه  في 

يق الخالص.قصيدة  اليباب ُمستجليا طر بذاتها ويتقمُص دور الشهادة على 

تنضُح بفكٍر شعري ُمتفائل )بالحضور( رغم الحيرة التي تعتري الجسد وتيه 

حالم. قال:
أ
ال

»ماذا سأصنُع؟!

ُ
ضني المسافات

ُ
حين ترف

البعيدة

أم كيف أهرُب نحَوها 

ا
ً
وحدي طليق

 برؤى القصيدة
ً
ُمثقال

ّباه ر
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قلُب الماء ينبُض في عروقي

لكنُه يجري بعيدا..

با شمسي الوحيدة شار

يجري ويحتضُن الّتراب

 من بقايا
َ

وما تساقط
نخلٍة َمْحروقة«1

جاِنْبُه حكمُتها؛ فقد 
ُ
 َصْوَبها. وهو إن لم ت

َ
قد

َ
ا ف

ً
يق يَتُه وطر الشاعر يختبُر حر

ُه ُمطاِردا الحلَم في الحياة كما 
ُ
ه أمام عنِت المعيش الذي يجعل

ُ
تضاعفت حيرت

 رؤيا في أثر الغياب وفي اقتفاء 
َ
 وَحّمالة

ً
بوءة

ُ
 ن

َ
خيرة

أ
 ال

ُ
يد في القصيدِة.هو ير

الشعر  لِهبِة  بتناوِلِه   )
ُ

القول لنا  ُسمَح  )إن  للُمنَحجِب  كشفا  ها 
ُ

يد ير التنوير. 

لماني مارتن هيدغر. قال: 
أ
َسة للغة ومن ثّمة للوجود عند ال المؤِسّ

 
ُ

شياء وليس مجرد قوٍل يقال
أ
 مؤسسة للوجود ولجوهر كل ال

ٌ
»الشعر تسمية

 
ُ

 شيء، أي كل ما نتلفظ
ُّ

 من خاللِه كل
ُ

 الذي ينكشف
ُ

كيفما اتفق. بل والقول

 هنا إن الشعر 
َ

ُه من لغة التخاطب اليومي. لذلك نستطيُع أن نقول
ُ
به وما نصوغ

 آليتُه فيها، بل العكَس 
َ

 في تصرفه لكي ُيعِمل
ُ

 تكون
ً
 بوصفها مادة

َ
ة

َ
غ

ُّ
ل يتلقى الل

.2»
ً
 ممكنة

َ
ة

َ
من ذلك، الشعر هو الذي يبادُر إلى جعل اللغ

 محمود حمد كعالمِة 
َ
 يحضُر السؤال الشعري ممارسة

ِ
ع

ُ
التطل ضمن هذا 

تعلٍق بالحياة وَجذوِتها على نهج من سلفوا في محبتها والتشبث بها رغم 

1- إن أنت صاحبت الغياب، ص 23 – 24.

الثقافي  المركز  حجار،  بسام  تر.  كل،  وترا هولدرلن  شعر  في  قراءة   – المنادى  هيدغر،إنشاد  مارتن   -2

بي، 1994، ص 13. العر
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 »أوراق الطين« من آخِر 
ُ
ة
َ
فيدنا مقابل

ُ
خطابات اليأس وفقدان المعنى. ت

نصوص مجموعة الشاعر »أني أحبك.. والهدية دمعتان« برؤية الشعر ماَء 

 إنسان. قال:
َ
– ذكرى ونبوءة

تون من ل شيء غير النتظار..
آ
»أيها ال

رِض نملؤها ابتساماٍت
أ
نحُن موسيقى صباِح ال

وعشقا للحياِة

نحن شعر الماء نروي

كرة.. ا
ّ

ظمأ الذكرى ووقد الذ

...

نحُن بال مأوى سوى من حبك

رض
أ
أيتها ال

فأوقدي كلمات هللا 

ليكون الطين

 عند الحتضاِر«1. 
ً
يا بشر

 
َ

 الشاعُر الوصول
ُ

د
ُ

ش
ْ
َع على ما َين ِ

ّ
وق

ُ
تلك قوة القصيدة وبعُض رهانها في أن ت

زاوج الممارسة 
ُ
إليه رغم قنط اللحظة وعجز الوصول إلى كل المسافة.. فأن ت

 غيابُه بموٍت – وحداٍد 
ُ

نسان بين إرادة وفعل الحياة وبين نبوءة أن يستحق الإ

1- أني أحبك.. والهدية دمعتان، ص 67 - 68
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الشعر   
ُ

بحث ساس 
أ
بال هي  دالة  وُصورة  واضحة   

ً
رسالة  

ُ
يحمل إنسانيين؛ 

أملتها  بة  تجر بما هو  الغياُب  الغياب.  ض 
ُ
وتنق العالَم  تقول  فنية  سويٍة 

َ
ت عن 

الزمن  في  بانقطاعه  المعاصر  -والعماني  بي  العر الشاعر  عاشها  التي  العزلة 

بقيم الفكر الحديث وتبدلت الحياة المعاصرة. فلم ُيشارِك الشاعَر وعيُه ول 

في  التقليد  لكسل  والمستديم  العقالني  غير  إلى  كن  المجتمع)الرا ممارسَتُه 

المعرفة والمعيش(فظل خطابُه غير ُمستوَعٍب أو ذي أثر في سياقه المجتمعي 

المعاصر  تناقضاٍت وتمزٍق عاشُهما الشاعُر  إلى  العالقات  فانقلبت  والثقافي، 

 انتماٍء وشكوى. وواجههما بإعادة توظيب العالقة بالعالم من أجل حضور 
َ

قلق

مغاير للذات– باختالٍف حامٍل لمبدأ الموت - باحٍث عن معنًى للوجود كما 

 
ُ

كيد
أ
ه ال

ُ
يخ  وكان لُه خطاُبُه وتار

ً
بة يدا. ولقد كان هذا البحث تجر يقول در

في ُممارسة محمود حمد.

5. القصيدة لغٌة وتاريُخ جسد

يخها المستمر.)هل قلُت حضورها المستمر؟(.  لقصيدة محمود حمد تار

 وثيق الصلة بالوعي الشعري بما يقتضيه من معرفة ولغة واختبار دائم 
ٌ

يخ تار

خر وبتمثٍل لمسافات وعناصر 
آ
 كتَبُه الشاعُر في حضرة ال

ٌ
يخ لتفاعالتهما. تار

الخطاب  عبر  أي  المجموعات.  عبر  يا   شعر
َ

ف
ّ

تكش وبها  العالم؛  تحدد  بها 

يا في هيئة نص دلئلي  الفردية وجعلتُه ملفوظا شعر الممارسة  ْتُه 
َ
كل

َ
الذي ش

يخ وّسَع الشاعُر  ينتُج سيرورة من المعاني الالنهائية تسمى»دللية«. لهذا التار

 اختباٍر 
ُّ

استعارته، فانتقل برؤيته من أمكنٍة واختيارات فنية إلى أخرى. كل

صميم  من  هي  معرفية  بإضافٍة  أو  جماليٍة  بقيمٍة  أو  يخية  تار بلحظٍة  ساهَم 
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مواقع  اختالف  تقول  بعالمات  يا  شعر مسارا  حمد  محمود  كتَبها  بة.  التجر

الزمن والقراءِة. تقول رحلة الذات ومآل السقوط.

ولى ضمن هذا المتن »إن أنت صاَحْبت الغياب«)2013( 
أ
في مجموعته ال

يخية في توجيه الممارسة إلى لحظة الكتابة  تضافرت عناصر فردية وأخرى تار

الشخصية  اللغة  اختبار  إلى  اللسانية  بالدوال  المجموعة  انتقلت  ية.  الشعر

العالم  إلى  الرؤية  انتظاُم  ولها  الفردي،  الّنفِس  من  ى 
ّ
يتأت كإيقاٍع  وممارسِتها 

ل  رومانسي  وبحس  وفني  يخي  تار بوعي  الشاعر  نسجها  بعناصره.  والعالقة 

انطالقتها  الذات من أجل  َوعتُه   اختالٍف 
َ

المجموعة أول أعلنت  به  يخفى. 

ها 
َ
تعّرف الذي  الشاعر  نا 

أ
ول الختالف  لذلك   

ٌ
استعادة الكتابة  ية.إن  الشعر

حلم  من   
َ

النتقال ترّسَم  وبها  عاشها،  أمكنة  وذكرى  ر  بَتحسُّ أي  اِنَيٍة، 
ّ
بُوط

 البحر إلى الصحراء 
ُ

 يحمل
ٌ

الطفولة إلى الغياب ومآلت الموت. ثمَت تقابل

وصرخة  الوجودي  النداء  القصيدِة؛سليلِة  في  الجبل  ارتداد  إلى   
َ
والصرخة

 
ْ

هّيأت
َ
 ماٍء وغناٍء ت

َ
 ورغبة

َ
الجبل العميقة: »كنُت هناك منذ طفولتي« جذوة

..« يقول الشاعر )ص. 31(.
ُ

ياح كنُت ولدت  الّر
ّ

في مهّبِ السقوط »في ُعش

نصُه  حمد.  محمود  مسار  في  يخية  التار إشارِتها   
ُ
قوة المجموعة  لهذه 

فيه  شاعر.  ولغة  رؤية  في  ية  الشعر  
َ

الذات أقامت  لوضعيٍة   
ٌ

«إعالن
ٌ
»جبلية

)النص(تقمص الشاعر حال المصير الُمعلق بحتم الموت وبَعبث العالم في 

ليِلِه المستديم ألًما واحتضارا.نقلُه عبر خرائط القبور ومشاهد الجدب وهي 

يتعالى في قول  يح بما تساقط من طرقات كأن القصيدة نذٌر تتضافُر وارتطاَم الر

كيد. قال:
أ
جاه الموِت ال

ُ
بة الزمن ت  لتجر

ٌ
الغياب وتمثل
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»ذهب المساء

 
ً
حكاية

وتمدد الزمن الكئيُب

والعالم المذبوُح 

 
ُ
كلُه البداية تأ

 الجديد. 
ُ

وانبعاثات

ولياء«1
أ
وقبوُر بعض ال

. أنهاها الموتى  نسان إلى عبٍث حقيقٍيّ على هذا المسار انتهت حكاية الإ

كتسحت المجالت وخلقت الفراغ   إذ ا
ُ
حياء، والتقنية

أ
إذ استبدوا برقاب ال

نسان  حاسيس وُينهي أسطورة الإ
أ
جساد وال

أ
. يكتسُح العالم وينهش ال

َ
كيد

أ
ال

يُح  رض في الماء والزمن. وفي عبث المشهد ورعب المآل كانت الر
أ
على ال

خَرة الصّماء   الصَّ
َ

حياء، وكان»انتهاُء الماِء عند الماِء عند
أ
 وال

َ
تكنُس الجبل

ا عن جذوٍة أخرى لستمرار الحياة وإعادة الخلق..يأتيها 
ً
رق القديم« بحث

أ
وال

ومن  الرحيم-  ية  الشعر استعارته  مكان   - الجبل  من  حمد  محمود  الشاعر 

رض 
أ
يح ومقصدها، وسند ال ِ »العائدين من الجبال«. إذ كان مصدَر الر

ّ
ل

ُ
ك

،ومنه العلو والسقوط الذي 
ُ
نسان بها.. منه الماُء والنبوءة بحجارتها وإقامة الإ

يحمل الذات على القلق وتساوي فرص الحياة والموت.إنه اختبارود خول 

 من تصور بول دي مان. قال:
ُ

في التيه الوجودي كما نفيد

1- إن أنت صاَحْبت الغيابص ص 60.
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بنفسِه  أنه  هو  الفن  عليها  ينطوي  التي  المعرفة  إن   
ُ

القول المرء  »بُوسع 

هنا  معرفة.  فعل  إلى  السقوط  بة  تجر في  التحول  أي  السقوط.  هذا   
ُ
معرفة

 الوجود 
ُ

ه يدرك
ُ
ا ويجعل

ً
 أولٌي وعاٌم ُيلزمُه غًما وضيق

ٌ
نستسلُم للتيِه. للشاعر قلق

 زمنيا«1. 
ً
باعتباره مأزقا

ارتباطُه  حمد  محمود  الشاعر  اختبار  يتجاوز  الموت   – السقوط  ولعل 

 في إيقاعها وبه 
ُ

ّوحِت الذات
َ
 لختالِف في ممارسته. به ل

ً
بالجبل ليكون سؤال

 في عوالمها.
ُ
ِت اللغة

ّ
ل
َ
أط

6. طريقة حكي في تمثُل اآلخر وحواره

 سقوٍط في الموت 
َ
لقصيدة »جبلية« ما َبعدها. فبقدر ما كان النصُّ كتابة

توالي  في  حمد  محمود  حاوله  معنًى  عن  بحثا  القصيدة  كانت  الغياب   -

نسان  ُب مظاهر الصراع بين الحياة والموت، ومغالبة الإ ِ
ّ
 ُيقـل

ٌ
إصداراته. بحث

 الوجود في 
َ

 بها واجهت مأزق
ٌ
ْت للممارسة عتلة

ّ
تأت القدر. عند كل منعطف 

 
ُ

ؤ مواقع كتابتها. في مجموعتِه الثالثة »بعض الماء يحفظ
ُ
اصطراع الدوال وتكاف

 توجيه الخطاِب وجعل الحوار 
َ
آخَر أغنيٍة«)2014(أْولى الشاعرالحكَيم همة

 
َ

ل خر كبعٍد أساس في معنى الوجود. حمَّ
آ
نا وال

أ
يقته في بناء العالقة بين ال طر

 المرأة – القصيدة، مع 
ُ

الشاعُر الحكَي غنائية الذات في  حواٌر تضافر في صوت

ِت 
َ
يِق الصوتين أدرك  وحلِم الجسد تارة أخرى. عن طر

ً
صوِت أنا الشاعر تارة

عملت  وعناصره،  تجلياته  َد 
ُّ

عد
َ
ت في  العالم  أدركت  كما  استحالِتها،   

ُ
الذات

ية على نقلها نشيدا في متوالية العمر وحكايات من مصير  المجموعة الشعر

على للثقافة، القاهرة، 2000، ص. 85. 
أ
1-  بول دي مان، العمى والبصيرة، تر. سعيد الغانمي، المجلس ال

المرجع السابق، ص 64 - 65.
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ومسافات  الحزن  مساحات  بين  تردد  شاعر  أحاسيس  رستما  كما  الوطن، 

َمحفِل  الشاعُر  عّيَن  المجموعة   – النص  من  ول 
أ
ال المقطع  قبل  الرحيل.. 

غنية التي حاولها من 
أ
الكتابة في نٍص )مواز( هو ِبمثاَبة التصدير الشعري لال

ية، ولم تتهيأ لممارسته إل من موقع النسحاق  المكان الرحيم للرؤية الشعر

وجرف الهاوية المكين. قال: 

»لم تبق غير قبورنا

فمتى نشيخ؟!

يًبا ننا غر
ُ
البرُد يسك

 عن دموٍع
ُ

حين نبحث

ُ
 هذا الليل

َّ
»عل

يأتي بالبعيد«1.

درك العالقة بالعالم ووقفت فقط على الغياب ونذر 
ُ
كأن الكتابة التي لم ت

يقها في الوجود  كتشفت في الختالف الُمحدد للهوية طر السقوط والموت ا

خر( 
آ
)ال في سرد   

ُ
تتشكل  

ٌ
لغة المعنى.  تأويل  إعادة  مكُنها من 

ُ
ت التي   

َ
واللغة

نسان.  وحكي العالقة بين الإ

 آخَر أغنيٍة، ص 5.
ُ

1- بعض الماء يحفظ
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يقة في  راهنت المجموعة الثانية في هذا المتن على الحكي وجعلتُه طر

الممارسة  انفتحت  وفضاءاته  السرد  لعوالم  البانية  الدوال  وبقدر  الخطاب. 

بعين  ا. نٌص - حواٌر استرسل في اثنين وأر
ً

ـا واحد بُه الشاعُر نصًّ
ّ
بنص متعدٍد رك

خر كرغبة وارتباط بالوجود في 
آ
مقطًعا كشف كل منها العالقة بيَن الذات وال

خر وجعلتُه 
آ
صميم الحياة ومقاومة الغياب. استحضرت المجموعة وجود ال

ية التي تعبُر بالذات إلى الحب   ومصدَر الرؤيِة الشعر
ً
نا فاعال

أ
إلى جانب ال

- الَمعنَى. إلى دوال الوجود والخطاب حتما. في هذا كتب الشاعر قصيدته 

عالن الذات في لغتها وبين استيهام  كمساٍر متردد بين العالمات الُمسخرة لإ

 التراب والموسيقى:
ُ

وطٍن يجحد

ن هل ُيرضيِك 
آ
»ال

 من روحي 
َ

أن تقتات

 
ٌ

ُسنون

ِك تقرئيَن
ّ
شبْت ألَم انشقاقي بين أن

ْ
أن

بدايتي

 ُمنتمًيا 
َ

كون
أ
ل

إلى الَمعنى 

من جهتي

وبين حكايٍة 
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مارُسني على قلقي
ُ
أخرى ت

 لها انطفاَء الُحّب
ُ

ُمد
َ
أ

 إلى المعنى
ً
ُمنتميا

من جهتي«1.

سباب الوجود،ومحدد 
أ
 ل

ٌ
 عنصٌر محرك

ُ
التي تنقلها المجموعة إن حكاية الحبَّ

الناس.  بين  ولالعتراف  للتبادل  المؤسسِة  كتلك  وعباراته  تجلياته  لبعض 

في  بقى 
أ
ال ولستكشاف  ية،  والغير للحوار  ُمنتجة   

ً
قيمة الشاعر  اختارها 

باستمرار.  لم والقلق الوجودي الذي عاشُه 
أ
بال ها 

َ
يرة والدواخل. استبدل السر

 حضورها. 
ُ

بِه تتشّوف ، وعلى در
ُ

مساٌر صوفٌي به تقيُم الذات

7. كتابُة الُحلم واستحاالُت المعنى.

ية الحديثة الهروب من حدة الواقع وبأِس  إذا كان من سماِت الذات الشعر

ناسُب 
ُ
عقالنيته باللجوء إلى التيه بما هو بحث عن إيقاٍع مختلف وأشكال ت

بته الرابعة »من أغاني  الحياة المتغيرة.. فقد وضع الشاعر محمود حمد تجر

الصّياد« )2015( في أتون ُممارسة تفاعلت فيها ذات الخطاب مع الزمن ومع 

رِق بنائها. ففي استكشاِفه 
ُ
التبدلت التي طرأت في سيرة القصيدة المعاصرة وط

ٍل ِشعري استقاُه 
ُ
 على اختيار ٍفني سمح للخطاب بتشك

َ
لديناِمية النص وقف

ية ومن ارتياِد الجبل والذهاب إلى العزلة  من ُمالبسة الحلِم للممارسة الشعر

عالماِتها  الخطاِب  لذات  عّيَن  المجموعة  من   
ُ

ول
أ
ال المقطُع  الليل.  وسكوِن 

 غناٍء ونداء معرفٍة بالماضي وإنشادا 
َ
ومساَرها النصي. فجاءت القصيدة حكاية

 آخر أغنيٍة،  ص 35 – 36.
ُ

1- بعُض الماِء يحفظ
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.قال:
ُ

تي. جاءت وعدا لما بعد الليل ووحيا نسجتُه الذات
آ
لال

 ُحلٍم
َ

»بعد

ا بذاتي
ً
كنُت مفتون

فأنا الَجبليُّ

 
ُ

يد تي أغار
آ
وال

طفولة«1

نجوى  يل 
ّ
الل فإن  والمتنسكين؛  والحكماء  نبياء 

أ
ال  

َ
 مالذ

ُ
الجبل كان  فإذا 

المتصوفين..  ومحراب  الشعراء  مسرى  أيضا  العاشقين؛وهو  وحلَم  نسان  الإ

يقا في النبوءة ومقاًما للكتابة، فيِه استعرض لغَته  اختار الشاعر الحلَم منه طر

شكل لنتماء وامتداد الجسد في الماء. أقصد ماِء الشعر ونبَع المعنى 
ُ
 ت

ً
ذاتا

على  واثقة  طًى 
ُ

بخ الشاعر  ها 
ُ
المخيف«.ُيكمل مواجهة »الصمت  في  وِغناءه 

 غيابُه«)من أغاني الصّياد، 
ُ

 ل أحد يصون
ُ

درِب الِحداد »لينتهي من حيث

ص.6( كما ورد في نصِه إيذانا بالغتراب والالمعنى. قال:

»السم والمعنى وبعُض 

الغتراِب

على انكسار الظل

في الماء

 أخرى
ٌ
يِب وجيفة الغر

1- من أغاني الصّياد، ص 5.
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 في القيامة
ُ

بد عر
ُ
ت

دونما شيٍء

سوى وحٍل يناُم على 

ائر الصيفي
ّ
جناِح الط

والممشى المؤدي للطفولة«.1

 إلى 
ٌ

ية، وانحياز سطور
أ
 إلى الرمز ذي الدللت النفسية وال

ٌ
لغة الحلِم انحياز

 في 
ُ

الدوال التي توحي إلى ذلك بتعدد المعاني وعمليات التحويل التي تعِرض

 دللت الغياب من المعنى المستحيِل في الحياة 
ُ
اللغة. عنها تنسج القصيدة

وبين الناس؛ بل وحتى بين الكلمات التي ُيحاولها الشاعر وُيطارُدها في الليل 

بداعية  الإ التجارب  كبرى  في  خاذة 
أ
ال يُتُه  رمز فلليل  عالي. 

أ
ال وبين ظلمات 

لئة 
أ
بية حصة تسمو إلى أنطلوجية متال ية العر نسانية -وهو يأخذ في الشعر الإ

جساُد والذوات.. وفي 
أ
حالم التي عاشتها ال

أ
لم وال

آ
شراقات والنبوءات. بال بالإ

كل مرٍة كان الليل خصيبا وجاء شعراؤُه بُمتخيل خالٍق متصل بالقلق البشري 

وباستعارة السقوط الممتدة في نصوصهم الكبرى. لم يبتعد محمود حمد عنهم 

يا لبناء دللية ممارسته النصية. قال: إذ اختار الليل مكانا للحلم ومسارا شعر

»سُتوقدني 

 طيرا
ُ

أيها الليل

1- من أغاني الصّياد، ص 45.
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قديما

َ
 الخرافة

ُّ
ُيمد

ون ما
َ

حّتى ُيد

 بأني أعوُد
ُ

قد يقال

ء المياِه«1
ْ

علَن بد
أُ
ل

ل  وهي  المعنى،  عن  بحثا  الشاعُر  رها 
َ

باش صيد   
ُ
رحلة  

ُ
المجموعة هذه 

بل  وبالعالم،  خر 
آ
بال العالقة  وفي  الزمن  في  عاشها  التي  الرؤية  على  تقتصُر 

نسان ومصيرُهالجحيَم.  يٍخ في القادِم ُيِهمُّ إقامة الإ ها لتار
ُ
 إلى رؤيا يستشرف

ُ
تمتد

ُدُه من المدينة وأزمنة 
َّ

نسان المعاصر المعلق بين ما يتهد كيد هي رحلة الإ بالتأ

اللحظِة الذي  المعنى وسّرِ  يح«، وبين فقدان  بالر النتظار »تلك المتشحة 

جسٍد  تيَه  الشاعر  العالي.يعيشها  الماِء  بمسيل  الوجود  انكشاف  يحملُه  قد 

 
َ

على حتى يكون
أ
يتردد بين السقوط في العالم وبين ترتيِب المقام الشعري ال

 
ُ

بقى يَتَنّزل
أ
رض ونداَءُه ال

أ
يقاع للجسد المضطرب على ال الشاعُر الفداَء والإ

عالي.
أ
من ال

1- من أغاني الصّياد، ص 56.
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8. دوال التيه وسؤال القصيدة

صدارات،  النصوص وتوالي الإ بعدد  أفقيا   
ُ

تمتد المعنى  إلى  الشعر   
ُ
رحلة

 الشاعر واشتغالُه بها 
َ
 بما تتشكل به إيقاعا فنيا يكتُب رؤَية

ً
 عموديا

ُ
وتتكامل

كممارسِة جسٍد وسؤاٍل للمعنى والرؤيا التي ُيحاولها. وإذا كان الشعر خطابا 

واللغة  الذات  لعرض  استراتيجية  ككل خطاب  فإنه  بالذوات؛  خاصا  نوعيا 

يخ أيضا( ِوفق ما يختاُره الشتغال النصي، وما تستقر عليه؛ في بنيات  )والتار

النص باعتبارها لغة - نسقا. فالنص هو الذي ُيجسد الخطاَب وُيمثل حضوَره 

والجمالية  يخية  والتار الشخصية  القيَم  يعكُس  وهو  ية،  الشعر الممارسة  في 

للخطاب   
ً
خلفية وتكون  الشعري(  أو لوعيه  النص  وعي  )في  َيعِرُضها  التي 

 .
ً

جناسي أو الثقافي بل والنفسي قبال
أ
 بنائه ال

َ
ة وُحجَّ

 
َ

يق في هذا المسار نفهُم اختيار الشاعِر محمود حمد العبور إلى رؤياه طر

 الوجودي، ويكشف 
َ

 للممارسة النصية القلق
ُ

 قد يحمل
ٌ

الحلم بما هو تشكيل

نِه القلِق - سّيِد الّتيِه. 
ُ
ُه وانجذاَبها إلى سؤاله. إلى سؤاِل الَمجهوِل ك للذات سرَّ

قدان عالمات التصال بين الشعر والعالم، ول عالمات 
ُ
التيه ليس بمعنى ف

الغياِب والصمِت تحت سماٍء  ِل 
ُّ
تمث يقٍة في  الرؤيا، ولكن كطر إلى  يق  الطر

ِل 
ُ
كسيلوس درًسا منهجًيا في تمث  من كوستاس أ

ُ
فيد

ُ
ن صّماٍء وأرٍض صحراء. 

نسان – الشاعر  ه لالإ
ُ
نطلوجي الذي يحمل

أ
ُه إلى السؤال ال

َ
مفهوم التي ِهو إشارت

الحديث من قوله:

 التيُه كإيقاٍع للعالم، مرّصًعا بإشاراٍت وصوٍر وأشكاٍل ومحتويات 
ُ

»ينبسط

 سؤاٍل 
ُّ

 مع سؤاٍل ما. وكل
َ

غير قابلة للتصوير. أن نفهم معناُه يعني أن نتطابق
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 رهاٍن ل يمكنُه إل أن 
ّ

فراِد الذين يضُعهم الّتيُه ويضعونُه محط
أ
مٍهّم متعلٍق بال

 وُمثمًرا«1.  
ً
يبقى مفتوحا

ها الحميم« )2015( نقل 
َ

في »نصوص«َمجموعته الخاِمسة كنَت »موعد

 مع الفعل في 
ُ
ت فيِه العبارة

َ
الشاعر ُحلمُه إلى اختباٍر آخر لفكٍر شعرٍي تذاوت

يخ بتشخيٍص سردي وأصواِت ُمتكلمين. بناء نصي يستثمُر ُممكن الواقع والتار

يتحقق.  وبه  نسان  الإ  
ُ

يكون بِه  الذي  الموت  قلق  تمثل  الجسد  لسان  وعلى 

قال:
ً

ها وأنَت هجرتها فحال
ُ
»من َسيْسأل

َ
لتثأر من قباِئلنا بَموتك

كلما عادت تناُم على الساللت العقيَمة 

كنَت موعدها الحميم

يِت الكئيبِة  بأن سمعَت نبوءة الز

في بيوِت الرمِل

رِب 
ّ

خبْر سواك ونمَت منسجما مع الد
ُ
لم ت

يِد إلى المحيط«2. الترابّيِ الشر

لم ينتصر الحلُم أبدا على الدم المغدور، ول القصيدة على نشيج الدمع. 

نسان  الإ ومصير  لسم  الُمالزِم  النشقاِق  بدعوى  لذلك   
َ

ُيوثق أن  وللشاعر 

بي القابل لالختصار على البعيد كما يقول،والمحموِل على نبوءة الرمِل  العر

غير شعرٍي )في رمٍل 
ً
 سقوطُه تيها

ُ
 يعيش

ٌ
الميتِة منذ قرون بهذه البالد.إنسان

ية العالم،مواقف، لندن، شتاء 1992، ع. 66، ص.254. كسيلوس، حول نهاية الفن وشاعر 1-كوستاس أ

ها الحميم، ص 35.
َ

2- كنَت موعد
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نسان  الإ به  وعدت  الحديثة  زمنة 
أ
ال كانت  ما  بخالف  ُمنِتج  وغيِر  ميتة( 

الحديثة.  بالقيم  المتعالي  السقوط  غير  آخر  سقوط  بي  فللعر المعاصر.. 

بي في قصيدة محمود حمد استسالٌم للمعاناِة فقط. ذهاٌب إلى   العر
ُ

سقوط

تيٍه عقيٍم أقسى من صخرة الموِت.

ومع ذلك لم يتخل محمود حمد عن مهمتِه في أن يكون نبيا نديرا وشاعرا 

 القطيع، وأن يكون شاعرا 
َ

في امتداد الحياة. أن يكون نبيا وهو يديُن أخالق

وهو يتغنى بنداء الحياة وبألقها الجميل. بهذا المعنى جاءت قصائد المجموعة 

 النطالق:
ُ

إنشادا لمقامات الُعلى التي يتردد فيها هبوُب الماء وصوت

»متى علمتني الحياة اتساعي

سأرفُض أشالءها الجاثمة

وأتبُع رائحة الغيِم 

غنياِت الجميلة بين الفجاج
أ
وال

 للقمة الدائمة«1. 
ُ

وأصعد

فالنجذاب إلى الحياة رمز انتماء وتماٍه مع النبوءة والتضحية من أجل 

على. 
أ
نسان، بأحاسيسه وبأفقه ال الحقيقة السامية ومن أجل الإ

9. غناُء الُحبِّ تيـُه الجسد

زاوج   )2015( دمعتان«   
ُ
والهدية أحبِك...  »إني  خيرة 

أ
ال مجموعته  في 

في  القصيدة.  وبين  المرأة  بين  نصوص  ثالثة  وعبر  حمد  محمود  الشاعر 

فِرَد لنسغ الحياة 
ُ
 وتردَد الحنيُن والغناء وأ

ُ
المجموعة توالِت المقاطُع واللوحات

ها الحميم، ص 81.
َ

1- كنَت موعد
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 ول ما اختَرعْتُه 
َ

يق مل. ففي الشعِر َحْتُم النهاية ل ُينسي الطر
أ
سبٌب موجٌب لال

 
ُ

نها الصوت
أ
هم ل

أ
 هي ال

ُ
يق بما كانِت الطر  الماء. بل ر

ُ
حالُم الفردية ونبوؤات

أ
ال

:
َ

ات
ّ

الذي يخترُع الذ

 هو المعنى
ٌ

»ضد

وبينهما تتيُه معالُم

اللغة الحميمِة

ُ
ني النهاية

ُ
 تسال

ُ
حيث

َ
ما عّودت

ّ
هل ستأتي كل

1»..
َ

 أن يكون
َ

قلبك

إلى  النتماء  حرقِة  في  وضياِعه  اللغة  بافتقادِه  معاناتُه   
ُ

يعيش الشاعر 

 
ُ

وطنمنذ أن وقف على جرف النهاية وعلى درِب الّسقوِط. إن الذات تنكشف

 لم تتفّيأ 
ٌ
في ُمكابداِت الضياع والحزن بعد انقضاء الحلِم الذي حملتُه سحابة

 وفي خيباِت القصيدة 
ً
 في انكساراِت المرأة تارة

ُ
نكِشف

َ
. ت

َ
 ول القصيدة

َ
رض

أ
ال

تارة أخرى. 

 
َ

القلق  
ُ
الكتابة كانت  وبالمقابل  والوجود،  المعنى  بداية   

ُ
المرأة كانت  لقد 

 
َ

 العوض
َ

والتيَه الناتَج عن الجدب والغياب. عاش الشاعر حضورُهما كما بحث

ِتها 
َ
بينهما في كل حين. ولعل تعثر الخطوات وعجَز الذات عن إعالن كينون

 
َ

خيرة للتشظي الوجودي واهتزاز العالقة بالواقعي مما ضاعف القلق
أ
 ال

َ
وارتهان

 دمعتان، ص 10.
ُ
1- إني أحبِك.. والهدية
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ماِتها: وحدة التمزق؛ وجعل الذات في حيرة أمام تَوهُّ

»كنُت قرويا أغاُر من المدينِة

في حروِف قصيدتي

حالَم منتميا إلى لشيَء
أ
ُع ال

ّ
وأوز

غيَر وحيدٍة قالْت:

أنا وحدي بال ذاتي

 ذاتي
َ

 تأتي لُتخبرني بأنك
ْ

فهل

ولى
أ
ال

سأخبرها بأني 

 شيئا سوى نفسي
ْ

لم أعد

وأنك خارَج المعنى.«1

الشيء  بقوة  جسٍد   
َ
كتابة حمد  محمود   

َ
قصيدة  

ُ
الممارسة جعلت  لقد 

نسان  الإ الزمن في تخلي  العالقة وتوترها وشراسة  المقضي. أي أن احتداَم 

انقطاع الصالِت بين الذوات ونسيجها )الثقافي والمجتمعي( دفع الشاعر نحو 

 خلٍق خصيِب 
َ

 تيٍه شعري؛ أي فعل
َ
بة بَرها تجر

َ
أمكنة الزيف والنشقاق فخ

 الذاِت وعنها 
ُ
شكلُه لغة

ُ
الفكرة والمتداد في النص والخطاب.. ذاك الذي ت

يصدُر، وإلى الواقع الغامر بالفراغ والستبداد يتوّجُه.

 دمعتان، ص 41 - 42.
ُ
1- إني أحبِك.. والهدية
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10.  النزوع الصوفي

بة  بية وتجر لم تنقطع ممارسة محمود حمد عن منزٍع أساس في الثقافة العر

على  الشاعر  انفتح  القديمة  بية  العر الثقافة  من  فادة  فبالإ الحديث.  الشعر 

 يتضافر فيه العرفانُي بالمعرفُي. 
ً

ها إلى ممارسته جدول
َ
ل المعرفة الصوفية وحوَّ

وبالشتغال على الخبرتين أولهما نفسية روحية والثانية لغوية تخييلية تهيأ 

ولى في مجموع الدوال 
أ
فق. تظهر الخبرة ال

أ
للشاعر خطاب متعدد المرجع وال

سالمية  يخ الثقافة الصوفية الإ والرموز التي يستدعيها الشاعر من الكتابة وتار

بتؤدة  القصيدة  بناء  في  بها  تجار بعض  يتبنى  أو  يح،  صر بشكل  والعمانية 

ية بهذه المعرفة. وتظهر  الباحث عن السبل المؤدية إلى إدراك الحال الشعر

الخبرة الثانية في مجموع الختيارات النصية الذي يتوجه فيها الشاعر )عند 

كل قصيدة( بغرض بناء خطاب له واقع الحال الثقافي والسياسي الذي تعيشه 

ذات  لكتابة  الحلم  ومساحات  الخيال  التماعات  وله  ين؛  خر
آ
ال مع  الذات 

نصوص  شكل 
ُ
ت التصور  هذا  أمامها.في  وإنساني  معرفي  أفق  ولرسم  جمالية 

محمود حمد رؤيتها بدللت متجاورة وحرة تحمل معنى رؤيا العالم كما كان 

ُه:
ُ
فادة من جابر عصفور قول حددها لالإ

 عليها رؤى العالم ل بوصفها كيانا 
َ

 يمكُن أن نطلق
ٌ

دبية دوال
أ
عمال ال

أ
»ال

ه من خاللها كما لو كنا ننظر من خالل 
ُ
عمال، نستشف

أ
أنطولوجيا، سابقا على ال

يتين على   نتيجة عمليتين متجاوبتين ومتواز
ُ

زجاج، ولكن بوصفها كيانا يتشكل

الذي يسعى  بالعمل  المبدُع في عالقته  ُيمارسها  التي  الخلق   
ُ
فاعلية السواء: 

عمال 
أ
إلى إنجازه من ناحية، وعالقة هذا العمل بمئات إن لم يكن آلف ال
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السابقة عليه، وتتناص معه مما يجعلُه نًصا ُمتناّصا بالضرورة«1.

يق المعرفة والتحاد بين  شارات على طر في المقطع الموالي اجتمعت الإ

تعاليِه  يحقق  أن  أجل  من  الحرِف   
َ
بة تجر الشاعُر  واختار  خر، 

آ
وال الذات 

سمى. يقول الشاعر:
أ
نسانية ال الفردي ويصل إلى مقاِم الحِب - الصفِة الإ

»يا قدًرا 
َ

علمني كيف

 أحُب
َ

مني كيف
ّ
َعِل

أحاصُر كل جهاتي

َ
نطق

أ
أقترُب ل

َحرفا خارَج ذاتي

بعِثُر 
ُ
 أ

َ
مني كيف

ّ
عل

 صفاِت 
َ

رمل

خر
آ
ال

كي أتناسى َبعض

ِصفاتي«2.

بي، بيروت  بية في الشعر، المركز الثقافي العر 1-جابر عصفور، رؤى العالم – عن تأسيس الحداثة العر

– الدار البيضاء، 2008، ص 17.

 آخَر أغنيٍة، ص19 - 20.
ُ

2- بعض الماء يحفظ
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 نداُء الشعر إل بقبول القدر الذي يتبدى في القصيدة ضياًعا 
ُ

ل يكتمل

 أو 
ُ
 الشاعر به من مكان الصفات والنهاية التي طاردها المتصوفة

ُ
وتيها. يقبل

نسان المعاصر – فيما يعيشه من جفاف أو نشور في أعالي  ها الإ
َ
 أحوال

ُ
يعيش

ياح وأمداء البحر وفي فيوض النفس المتشظية. الر

لهي المقدس  إن قصيدة محمود حمد متأرجحة بين العلوي والدنيوي، الإ

نسي المدنس. ل يكون الكشف هنا كشفا عن السر - للحقيقة إل وسيلة  والإ

بة الوجود والعشق. تلك التي تجعل  لرؤية مختلفة. رؤية ما ل يرى في تجر

ينا. له الغناء بالحب بلسما لمعاناة الفقدان والحرمان، ولمداراة  نسان حز الإ

اليأس وهو يحاصر الذات عندما تعي أن الواقع  أقوى من البالغة ومن نهج 

يضاح. إن الكشف عن سر الحرف القائم بجرف الوجود يحول القصيدة  الإ

التجارب  تختار عناصره ودواله من  الصوفي.  المكان  في  يتأسس  نظام  إلى 

غني  متخيل  لتنويعات  حمالة  رموزا  منها  فتجعل  ية  الشعر والمقامات 

بيين.  يخ الثقافي العر وخصيب. يصل حاضر الشاعر بماضي الشعر وبالتار

في قصيدة محمود حمد ينكشف البناء الصوفي عن عالم تنتقل فيه الدوال 

به التي يحياها  يقا للدللة على تجار ولى طر
أ
نسان، فتصبح ال من اللغة إلى الإ

وعلى أحوال الفرد في تقلباتها من قلق إلى تيه ومن معاناة إلى أشواق وعشق. 

نسان فينا؛ إلى  حال العشق بدءا؛ هي في هذه القصيدة وسيلة للوصول إلى الإ
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ما يكمن في معنى الحب من غايات توحدنا وتوحد الذوات جميعا في 

جساد؛ لتقول بالحب النسجاَم والتكامل 
أ
حاسيس وال

أ
بوتقة قادرة على صهر ال

 الشاعر بين المرأة الُمخاطبِة وبين 
ُ

من أجل الحياة ومن أجل المنتهى. يصل

 في 
ٌ
بة  ضار

ٌ
 صوفية

ٌ
ها دوال

ُ
القصيدة وبين بحثِه عن معنى حضوره الفردي؛ وكل

تمثالته الروحية ورؤيته المعرفية؛ فيقول:

 فيِك المنتهى
ُ

»أشتاق

 الُحلِم البعيد 
َ
وبداية

ودفَء روِحِك ل حدوَد لُه 

 والمصير
َ
الحكاية

 ما أمضي
ُ

 وحيث
ُ

متى بدأت

عا من غير ذاتي
ّ

أعوُد موز

تجمعيني في يديِك
نساِن بالمعنى«.1  الإ

َ
يني نشوة لُتمِطر

في  المعنى  وبين  وحلمه  لغته  في  نسان  الإ بين  بط  ير الشاعر  كان  فإذا 

 
َ
الوجوِد والمعنى، فإنه بالقصيدة يعوُد من الغياب فتصبح اللغة عندُه واسطة

باعتباره  الحب   
ُ

فعل يمثلها  التي  صلية 
أ
ال القيم  إلى  يخي.  التار إلى  عبور 

حاسيس والتوجَه نحو المعنى. ضمن قيم الحب وتمثالت الجميل 
أ
حضور ال

بته الفردية حيث حملت المرأة إلى  وأبعادها؛ وقد استقاها الشاعر من تجر

دراسته  في  الشاعر  يشيُر  ذلك  إلى  المقدس.   – السماوي  ُبعدها  القصيدة 

:
ُ

فيد
ُ
لتشكت العاطفة ضمن بحثه الجامعي، ومنُه ن

ها الحميم. ص 11.
َ

1- كنَت موعد
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لهي  الإ بالحب   
ُ

يرتبط عظيم،  كرمز  البارزة  مكانتها  المرأة  »احتلت 

ميال  فيها  تؤسُس  النفسية  السكون   
ُ

فلحظات الصوفيين.  عند  نساني  والإ

الخارجي.  العالم  إلى  الُمّتزنة  النظرة  ثم  أول،  الداخلي  الجمال  نواحي  إلى 

 انشقاقا واسعا بين المبنى النفسي 
ُ

والضطراب القائم في العالم الداخلي يؤكد

 أسباِب الضطراب 
َ
والسكون العاطفي، ولهذا كان طلُب السالم يعني ُمفارقة

والنكشاف النفسّي أماَم عالم السكون الداخلي«1.

لهي  الإ بين  التصال  من  جعل  ية  الشعر الكتابة  في  الصوفي  النفس 

 آياته في مقام الجمال الذي يقول 
ُ

نسان. به تتشكل نساني نشأة الحِب والإ والإ

 إدراك 
ُ
 للذات، كما القصيدة

ٌ
حتما الإجالل والتقديس. المرأة الحبيُب تجلية

 جسٍد بلغة وفكٍر يمارُس وجودُه بالحرف الكبير.
ُ

صوفي وتذاوت

11. سرُد القصيد وحوارُها 

يق السرد كتب الشاعر عددا من نصوصه ضمن مختلف مجموعاته.  عن طر

النص وتشكيلِه  بناء  يقة  السرد طر اتخذ من  الصياد« بخاصة.  أغاني  »من 

ية بتحويل  بة الشعر  التجر
ُ
 موجًها حكائيا وهو ُيصوغ

ُ
يا. جاء الديوان معمار

مكنة والزمن إلى صور جزئية وإيقاع ُمقتصد بجمٍل 
أ
صورة الصياد وعالقته بال

 الشاعر ولكن ضمن 
َ

يتها ودللتها. صوٌر تنسُج متخيل بسيطة لكن غنية في رمز

إوالية إنتاٍج شعري للنص ولسيرورة دلليته بالعناصرالمتعارفة في السرد من 

فعل – حدٍث وفاعلين ووظائف منجزة وعوامل مساعدة أو مانعة )كما ترد 

الغشام،  بيت  الصوفية،  بة  التجر العماني،– دراسة في شعر  الشعر  الروحي في  السفر  1-محمود حمد، 

مسقط، 2016، ص 34.
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في كل قصة أو بناء حكائي(. قد نلحظ أن ليس للسرد الشعري غاية محددة 

يهام  الإ أو  عالم  والإ الحقيقة  سبيل  على  سواء   – خبر  أو  حكاية  إنتاج  في 

ية ُمركبة بتعدد  والدعوى. بل إن غاية الشاعر هي بناء وضعية – حالة شعر

العناصر والفواعل بما يسمح للنص أن يعكس انفعالت الذات وانشغالتها، 

صوات وتداخالتها.ولعلها وضعية سمحت باختالق البعد الدرامي 
أ
وتعدد ال

من  الشاعر  بمجموعة  الملح   لهذا  نستأنس  أن  ويمكن  وتفاعله..  للخطاب 

س فيها يتشكل الخطاب بصوِت 
َ
ف
َ
 مقاطع ون

َ
أغاني الصياد التي بناها متوالية

ب بمقاٍم تداولي للنص. القصيدة ذاتها 
َ
الصياد – الشاعر وبالتوُجه إلى ُمخاط

يا في محفل القول: تصير حكيا شعر

 أنِك تأتيَن 
ُ
»الحكاية

في أول الجرِح من غيمٍة 

أو سراِب الّسعادٍة 

َ
 نزف

ُ
ل شيَء يوِقف

القصيدِة 

إلِك في لحظٍة من 

أغاني الخيال«1

من المؤكد أن للقصيدة أصواتا وحوارات أخرى تقولها التداخالت النصية. 

ها بحواراتها وتبادلتها المعرفية 
ُ
فمن أهم ما تتميز به القصيدة الحديثة تشكل

1- من أغاني الصياد، ص 51.
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ية  الشعر الدعوى   
ُ

تحمل وخرافات  وأساطير  وأصداء  أصوات  يقاعية.  والإ

على البتعاد عن أحادية الصوت الشعري لتنبني ممارسة متعددة بذخيرتها 

الثقافية. من المؤكد أن الشاعر متجذٌر في ثقافة  كرتها  ية وواعدة بذا الشعر

المتداخلة  وللحوارات  للصور   
ٍ

منبع إلى  ممارسته  في  تحول  الذي  المكان 

شكال 
أ
ال غواية  في  استرسلت  بكتابٍة  انشغل  جسٍد  وإلى  الثقافية  وللرموز 

يقاع الفردي وللرموز المؤنسنة.. )الوادي،  الُمولدة للدللت وللصور الفنية ولالإ

الشاعر  كتبها  المتاهة(.  القصيدة،  المرأة،  الرمل،  الصحراء،  الماء،  الجبل، 

ية،كونية ومحلية الشيء الذي أسهم  ُبمرجعيات تاريخية وتراثية، أدبية وأسطور

في جعل القصيدة محتضنة ومتفاعلة مع المرجعيات التي بدونها لن تتشكل أية 

كرة المستمدة من الثقافة والتاريخ.  ية. فلنصوص محمود حمد الذا تجربة شعر

التذكر  فعل  ولها  إلى مكان.  انتمائه  الجسد عن  تعبيُر  بما هي  اللغة  لها  أي 

النصوص  بحوار  والكتابة  كرة  الذا مسار  اختار  الذي  الشخصي  والستعادة 

ية القديمة من صور الشعراء  وتداخالتها ضمنا. في نصِه تلتقي الذخيرة  الشعر

يين وشطحات الصوفيين، ومن الممارسات الحديثِة  الجاهليين وأصوات الُعذر

 سيف الرحبي كعالمِة اتصال جيلي من 
ُ

نصوص السياب ورؤية أدونيس ومنازل

 انتباٍه ودرس.
َ
 مساحة

ُ
الشعر العماني. في ذلك ما يستحق

في  الشعري  التحديث  بة  تجر على  وقف  قد  كان   ضياء خضر 
ُ

الباحث

 مفروضا 
ً
سلطنة عمان – وتصدى باستماتٍة للرؤية التي رأت عقدة أوديب قدرا

على الشاعر الُعماني المعاصر الذي عاش الغتراب لطول غيابه عن بلده. إن 

بعَض مظاهر الرفض التي أعلنها الشعراء الرواد تجاه الماضي وانقطاعهم عن 
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ية السابقة ول عن  تراثهم المحلي لم تكن انقطاعا تاما عن الممارسات الشعر

الجديد  الشعري  الجيل  المادي والرمزي.. كما أن  بالمعنى  العمانية  الثقافة 

نه أدرك يقول ضياء 
أ
لم ُيشاركهم التصوَر ولم ينهج العالقة نفسها مع موروثه ل

خضير أن »حدود تراث عمان الشعري ل تقف عند حدود عمان الجغرافية 

بية كلها «1. ية العر يخية، وإنما هو حدود الشعر والتار

بي  العر الشعر  بة  لتجر الُمؤاِلف  خَر 
آ
ال يق  الطر محمود حمد   

َ
َمثل بما  ر

مكنة المعرفة 
أ
ِرها ول

َ
خ

آ
ِت الذات في إنصاٍت حيوي ل

َ
 جعل

ٌ
يق المعاصر. طر

شياء أو تهتز العالقات في دم الكائن 
أ
والحس الشعري باللغة. فعندما تلتمع ال

 
ُ

الكلمات تصبح  معانيها.  من  كثر  بأ الكلمات  وتنبض  الحياة  يقة  طر تتبدل 

جسدها رؤية الخطاب. قد تبدو ممارسة 
ُ
بانية لمحفل الذات والمعاناة التي ت

 
ٌ
بة  صلتها بالعالم، لكنها تجر

ِ
 كلمات على وقع

َ
 بناء القصيدة لعبة

ُ
الشعر وصيغ

وممارسته  لغته  في  الشاعر  ها 
ُ
يتحمل التي  الدائمة  الُمخاطرة   

ُ
تحمل  

ٌ
لعبة  –

وُمدنسه..  رضي 
أ
ال المعيش  وبين  وُمقدسه  الُعلوي  طلب  بين  تتأرجح  وهي 

ـُنـه من تشقق إيقاع القصيدة وتقشِف عبارتها،  َتبيَّ
َ
بما كان ذلك سبب ما ن ولر

ومن اصطدام الشاعر الفرد بالغياب وبمساحات الفراغ وفقدان الدليل ومن 

يواجهها  خر. 
آ
وال الزمن  مواجهة  في  والخذلن  الخيبة  أحاسيس  ثمةظهور 

محمود حمد من أمكنة ورؤى واثقة من مرجعها ُمتَمّرسٍة في ممارستها الفنية 

ية  بة شعر على الشتغال باللغة وبناء إيقاعها الفردي وبالتطلع إلى أفقها كتجر

بقى.
أ
متطلعٍة إلى ال

خر 
آ
بالزمن وبال  عالقاِته 

ُ
يعيش الفردي وهو  بالجسد  الصلِة   

ُ
 وثيقة

ٌ
قصيدة

جداد، م. س، ص 22.
أ
 الشعر وخنجُر ال

ُ
1- ضياء خضير، وردة
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الشعري  الخطاب  بناء  في   مخصوصة 
ٌ
يقة وطر مكنة؛ 

أ
وبال باللغة  ثمَت  ومن 

رؤيتها  صوغ  في  الثقافية  وذخيرتها  اللغة  كرة  وذا اللسانية  العناصر  تستثمُر 

اتجاه رؤيةالحداثة   محمود حمد في 
ُ
انخرطت ممارسة الفني..بها  ومتخيلها 

أمكنتها  لبناء  بالعالم  التشكل والنبناء، وفي التصال  في  بية  العر ية  الشعر

الموضوعية والفنية. 

ّ
 فلتصل

ُ
»أيها الليل

على قبري الوحيد

فإني 

ُمتعٌب كالرمِل في بقائي ركام

يد «1 يح أنتهي كالشر وحين أرقُص للر

كتابة أخرى لمعنى القبر الذي تصير إليه الذات – أو الذي ُيسمي العالم 

بالتالشي  الإحساَس  يعكُس  الرمل.الشاعر   – الشامل  الموت  خالل  من 

 
ُ

وبالغياب المحتوم حينما يجعل الجسد كتلة وركاًما ل جدوى منه. ُيحول

معنى  وعن  الوجود  عن  الخارج  إلى  أي  ولنفعي؛  زائٍد  عنصٍر  إلى  الجسد 

الحضور مستأذنا مكانا لُمحاورته في القصيدة.

1- إن أنَت صاحبت الغياب، ص 71.
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تيمة »الهوية« في شعر سعيد الصقالوي

لعلــى سعـــــــادة

جامعة محمد خيضر

بسكـــرة ـ الجزائـــر

مقدمــة:

تيمة »الهوية« في شعر سعيد  تمظهرات  البحثية  الورقة  تستعرض هذه 

الصقالوي؛ حيث تعلن عن وجودها، في أشعاره، بشكل ملحوظ.

وأنا أقرأ دواوينه أحسسُت وكأن تيمة »الهوية« تختال في شعره، حتى 

سئلة الجديرة بالطرح 
أ
ــ فمن ال  تعبير البحتري 

ّ
م ــ على حد

ّ
كادت أن تتكل

هي: كيف ينظر الشاعر سعيد الصقالوي إلى مسألة الهوية، سّيما وقد لمسُت 

قليمي،  ي أو الإ
ّ
ى به المجال المحل

َّ
نساني الذي يتخط في طرحه المنحى الإ

ر 
ّ
يؤث أو  من خصوصيتها،  ذلك  ينال  أن  دون  الرحبة،  الواسعة،  فاق 

آ
ال إلى 

يد  مز إلى  يؤّدي  دْعٍم  عامل  بذلك،  الخصوصية،  هذه  فتكون  طبيعتها،  في 

ضافة إلى أن الشاعر سعيد الصقالوي  من التماسك والتحاد والستقرار. بالإ

طاقة إبداعية ُعمانية مهمة، صاحب باٍع واسع في مساعي بناء مجتمع عماني 

عصري، متطور ومزدهر. 
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بنية  كروـ  ما مساءلة  على  زتني 
ّ
حف التي  القوية  الدوافع  من  هذا  ولعل 

نصوصه، لالستماع ِلهْمسه وبْوحه الوجداني. 

من   
ّ

عد
ُ
ت التي  ـ  »الهوية«  تيمة  تلّمس  في   فيكمن  الدراسة  هدف  أما   

التيمات التي تالزم كل عصرـ ومدى حضورها في الشعر الُعماني، وهي التيمة 

دها والحرص على وجودها، وإبانتها في كل وقٍت وآٍن لمنعها 
ّ
ُر تفق

ُ
التي يجد

ع والضمور والنحالل.  من الّتميُّ

وتنهض خطة الدراسة على اختيار بعض الصور لتكون محطات للقراءة 

ومحمولت  دللت  من  توحي  بما  صورة  كل  معالم  وتفكيك  المتفّحصة، 

ف عند جمالية البالغة وسؤال الهوية، 
ّ
وإشارات، وإلى ما ترمز إليه، والتوق

بداعي يستدعي منهج  دون اللتزام بمنهج نقدي محدد، ليقيني أن النص الإ

بإبراز  الهوية  موضوعة  دراسة  على  هذه،  البحث،  ورقة   
ْ

زت
ّ
رك وقد  قراءته. 

تمظهراتها في عدة صور، لتكشف، ضمنيا، عن الختالف. ولم يغب المكان 

في فهمه الحداثي أيضا. 

إذ  أشعاره؛  »صقل«  هي  الصقالوي  سعيد  بها  تفّرد  التي  الميزة  إن   

صيِق 
َ
ل ــ  الفلكلوري  السطحي،  الُبعد  من  الخروج  مقومات  بذوَر  أودعها 

الشعر الغنائي المناسباتي ــ إلى الُبعد الفلسفي والمعرفي والوجودي، ليظفر 

ــ عن جدارة واستحقاق ــ بلقب: »صقر شعراء سلطنة عمان«، أو «سعيد 

الصقراوي!!»)مع العتذار له عن هذا القلب »قلب الالم راء«(.
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مفهوم الهوية:

من  كثير  ها 
ّ
يلف التي  الُهالمية  الفلسفية  الموضوعات  من  »الهوية«   

ّ
تعد

»الهوية«   شغلت  وقد  والخالف.  الجدل  من  كثير  بسببها  وقام  الغموض، 

لرتباطها  القديمة  العصور  منذ  والمبدعين  ين  والمفكر الفالسفة  اهتمام 

سِهم في أن 
ُ
بالوجود، والكينونة والشخصية والنتماء.. وكل المكّونات التي ت

ليست شعارا، ول مظهرا ول  إذ »الهوّية«  ما هو عليه.  الشكل على  يكون 

عماق من ترّسبات. وتتمظهر في السلوك 
أ
 ما يكمن في ال

ّ
لباسا، بل هي كل

كتساب الإحساس المشترك بالوجود،  الذي نتواصل به من أجل الوصول إلى ا

وما يترتب عنه من حقوٍق وواجباٍت ووعٍي تجاه الجميع. 

والفلسفية  اللغوية  الدللة  على  بناء  )الهوية(  مفهوم  و»يتحدد 

بي  يخية لهذا المصطلح. ويقابل مصطلح )الهوية( العر والسوسيولوجية والتار

ية، وهو من أصل لتيني،  نجليز كلمة Identité  و Identity في الفرنسية والإ

له  الشيء  أن  أي  عليه،  هو  ما  هو  الذي  الشيء  أو  نفسه،  الشيء  ويعني: 

خر.«1 
آ
الطبيعة نفسها التي للشيء ال

نسان  الإ حياة  في  وأهّمها  الموضوعات  أخطر  من  الهوّية  أن  والحقيقة 

ين  المفكر من  كثيرا  جعل  ما  وهذا  والنتساب،  الوجود  بمسألة  لرتباطها 

»من  كتابه  في  هنتنغتون  ب.  صموئيل.  يقول  يفها.  تعر بصعوبة  يعترفون 

يكا«: »قيل إن مفهوم الهوية أمر ل يمكن  نحن؟ المناظرة الكبرى حول أمر

الأوجه،  متعددة  والهوية  نفسه.  بالقدر  واضح  غير  وإنه  عنه،  الستغناء 

بي المعاصر. بيروت، لبنان: مركز دراسات  1- بعلبكي، أحمد، وآخرون. الهوية وقضاياها في الوعي العر

بية، 2013، ص23.  الوحدة العر



الن�ص العماين 

56

كبر  أ وقد وصف  القياس.  وسائل  من  عديد  وتجّنب  يفها  تعر الصعب  ومن 

يكسون Erik Erikson المفهوم بأنه  يك إر ين إر عالم للهوية في القرن العشر

»منتشر في كل مكان« ولكنه »غامض« ول »يمكن سبره.«1 

ويضيف هنتنغتون: »وإذا كانت الهوية ل يمكن تجّنبها، فكيف نعّرفها؟ 

مركزي  تدور حول موضوع  مع هذا  ولكنها  إجابات عديدة،  الباحثين  لدى 

واحد. الهوية هي شعور فردي أو جماعي بالنفس. وهي نتاج للوعي بالذات، 

وتجعلنا  عنك،  مختلفا  تجعلني  كهوية  مميزة  صفات  نمتلك  أننا  أو  بأني 

ين. والطفل المولود حديثا قد يمتلك عناصر من الهوية  خر
آ
مختلفين عن ال

بوين، والجنسية. ومع هذا، فإن هذه 
أ
عند الميالد خاصة بالسم، والجنس، وال

كان ذكرا أو أنثى إل بعد أن  العناصر ل تصبح جزءا من هوية الطفل سواء أ

يعي بها وأن يحدد نفسه طبقا لها. والهوية كما عبر عنها مجموعة من الباحثين 

لها 
ّ
تشير إلى صور الفردية والتميز ) الذاتية( التي يحملها ممثل ويعرضها ويشك

ين مهّمين(.«2 ل مع الزمن( من خالل عالقات مع )آخر
ّ

)وتتعد

ترتبط الهوية، إذن، بكل ما يرتبط به الفرد، وتتعدد إشعاعاتها إلى المكان/ 

الجغرافيا، والعرق... وهذا ما جعل حسن حنفي يتساءل في كتابه الموسوم بـ: 

)الهوية(، إذ يقول: »هل يمكن تحديد الهوية؟ ومم تنشأ؟ هل هي هوية المكان؟ 

رض، في وطن وفي دولة، ينشأ فيه ويترعرع، يقضي 
أ
نسان يولد في بقعة من ال فالإ

طفولته وصباه، ورجولته وشيخوخته، يحّن إليه كلما غادره.«3 فالهوية، إذن، ل 

يكا. ترجمة: أحمد مختار الجمال.  الكبرى حول أمر المناظرة  1- هنتنغتون، صموئيل ب. من نحن؟ 

سلسلة "المشروع القومي للترجمة" 1325. القاهرة: المركز القومي للترجمة، 2009، ص55.

2- نفسه، ص55 ـ 56.

على للثقافة، 2012، ص 63.
أ
3- حسنين، حسن حنفي.  الهوية. القاهرة: المجلس ال
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يها التغيير،  لها عدة عناصر، تتكامل فيما بينها، يعتر
ّ
شك

ُ
لها عنصر واحد، بل ت

ّ
يشك

قد تزيد وقد تنقص، وهذا ما يشير إليه علي حرب في كتابه )خطاب الهوية(. 

فراد ويتفّحص سلوك الجماعات. وقد بدا بالفرد 
أ
يقول: »فكان ينظر في طبائع ال

ل تبعا 
ّ

لق قد يتبد
ُ

الواحد من الناس، فوجد أن الطبع ليس ثابتا أبدا، وأن الخ

دوار، وأن هوّية المرء قد تتغّير بحسب ِصالته وعالقاته مع غيره. 
أ
للموقف وال

 تجاه شخص ما قد يصبح لّينا 
ّ

فقد لحظ، على سبيل المثال، أن الخشن الفظ

رقيقا تجاه شخص آخر، وأن الفرد المنعزل المنكمش على نفسه قد ينفتح على 

الغير إذا وجد من يأنس له ويطمئن إليه، وأن الطفل ذا الطباع الشرسة والميول 

حسنْت معاملُته وشعر بأنه يلقى من أهله 
ُ
العدوانية قد ينقلب ُمحّبا ودوًدا إذا ما أ

نسان وجوها  العطف والتقدير أو يفوز بمحبة الكبار. فاستخلص من ذلك أن لالإ
لة.«1

ّ
كثيرة، وأن هويته إن هي إل وجوهه المختلفة وأقنعَته المتبد

كيدهما على  ويؤيد هذا الطرح الشاعر محمود درويش وإدوارد سعيد بتأ

نسانية، فهي متعددة ومتنوعة ومشكلة من انتماءات  »البعد المتعدد للهوية الإ

عديدة ووجوه متحولة. وتختزل المقولة التالية الرائجة في الدراسات ما بعد 

ية نظرتهم العامة للهوية: »الهوية ليست ثابتة ول تعطى للفرد مرة  الستعمار

واحدة بل تمر بمخاض طويل وعمليات تشكل متحولة من فترة لفترة حتى 

تصل على ما هي عليه«على حد قول درويش: »أنا ل أخجل من هويتي، 

فهي ما زالت قيد التأليف«، يشاركهما أيضا أمين معلوف في كتابه )الهويات 
القاتلة(.«2

ناشرون منشورات  للعلوم  بية  العر الدار  لبنان:  بيروت،  ية.  الهوية، سيرة فكر 1- حرب، علي. خطاب 

الختالف، 2008م/ 1429 هـ، ص41.

2- العنزي، سعاد. "تقاطعات الهوية عند إدوارد سعيد ومحمود درويش". القدس العربي، الثالثاء 23 أيلول )سبتمبر( 

2014 ـ 28 ذو القعدة 1435هـ 
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نسان وحياته،  وهنا بؤرة التعقيد في تيمة الهوية حيث تتصل بشخصية الإ

وأصله وِعرقه، وارتباطاته، وأمزجِته المتغّيرة، وكل ما يتجاذبه من اهتمامات 

العناصر   ذلك ما قصده صموئيل هنتنغتون في تحديده 
ّ

ومسؤوليات. ولعل

لة في: 
ّ
لة للهوية، المتمث ِ

ّ
المشك

بالدم . 1 قارب 
أ
وال سالف، 

أ
وال العمر،  وتشمل:  سنادية،  الإ العناصر 

ثنية، والعنصر.  والإ

 العناصر الثقافية، وتشمل: العشيرة، والقبيلة، والثنية )المعرفة بأنها . 2

يقة الحياة( واللغة، والجنسية، الدين، والحضارة، طر

قليم، . 3 ية، البلدة، المدينة، الإ قليمية، وتشمل: الجوار، القر العناصر الإ

الولية، المنطقة، والقسم، والبلد،  المنطقة الجغرافية، والقارة، ونصف الكرة 

رضية.
أ
ال

القائد، . 4 ة(، 
ّ
)الشل العصبة  الطائفة،  وتشمل:  السياسية:  العناصر 

يديولوجية والدولة. وجماعة ذات المصالح، والحركة، والقضية، والحزب، والإ

العناصر القتصادية، وتشمل: الوظيفة، والحرفة، والمهنة، وجماعة . 5

العمل، ورب العمل، والصناعة والقطاع القتصادي، والنقابة والطبقة.

يق، الزمالء، . 6 صدقاء، النادي، الفر
أ
العناصر الجتماعية، وتشمل: ال
مجموعة وقت الفراغ، والوضع الجتماعي.1

إلى . 7 تعّرضها  بسبب  حال  على  تثبت  ول  نسبية،  السالفة  العناصر 

يكا. مرجع سابق، ص62. 1- هنتنغتون، صموئيل ب. من نحن؟ المناظرة الكبرى حول أمر
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مؤثرات متعددة، تبعا للظروف التي يمّر بها الفرد، فالفرد قد ينضّم إلى كثير 

من التجّمعات، لكنها ل تعني، بالضرورة، أنها من عناصر هويته، فالفرد قد 

ينفر من وظيفته أو بلده لما يتعّرض له من مقادر عمياء. وهكذا فإن العالقة 

هوية  بين  تفاضلية  عالقات  هناك  تكون  قد  أنه  غير  دة، 
ّ
معق الهويات  بين 

بينهما بشكل مجرد، ولكنها، أحيانا، تفرض  التوافق  وأخرى في حالة وجود 
سرة والوظيفة.1

أ
مطالب متناقضة على الفرد كما هو الشأن في هويتي ال

ولم يخطئ الشاعر الكبير محمود درويش حين وصف الهوية في قصيدة 

دوارد سعيد( باشتمالها على عناصر أصلية )بنت الولدة(، وعناصر  )طباق لإ

مكتسبة في مدى العمر. يقول محمود درويش: 

ت
ْ
ل
ُ
؟ق

ُ
ة والهويَّ

 الهوية بنُت الولدة لكنها
َّ

إن

في النهاية إبداُع صاحبها، ل

َد… في ِ
ّ

وراثة ماٍض. أنا المتعد

ُد. لكنني ِ
ّ

داخلي خارجي المتجد

كن أنتمي لسؤال الضحية. لو لم أ

ْبُت قلبي على أن من هناك لدرَّ

بي هناك غزال الِكَنايِة2… ُيَر

جاّد  ببحث  البشري،  للتفكير  مبكر  وقت  منذ  »الهوية«،  حظيت  لقد 

كمات  ية، ونتج عن ذلك تسجيل أرصدة وترا ومتواصل، في كل حقبة فكر

1- ينظر المرجع نفسه، الصفحة ذاتها.

 ،2009 والنشر،  للكتب  الريس  ياض  ر لبنان:  بيروت،  أبعد".  أو  اللوز  كزهور   " محمود.  درويش،   -2

ص183.
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جابة عن سؤال »ماهية الهوية«  متواترة من الخبرات المعرفية بهدف تقديم الإ

نسان في أعلى درجات التعقيد، وليتولى بنفسه البحث في هذا  الذي يضع الإ

مجال  في  الدؤوبة  جهوده  نتائج  ـ  استطاع  إن  ـ  ليجني  المضني  المضمار 

المعرفة.

وتبقى الهوية واحدة من إشكالت الوجود التي ل تنتهي أسئلُتها لرتباطها 

بالواقع وبالماوراء، وتكشف فداحة العجز البشري عن إدراك ومعرفة النفس/ 

موقف  ظهر  سالم  الإ فجر  ومنذ  والتعقيد.  الغموض  ة 
ّ

بشد الموصوفة  الذات 

شارة إلى أن معرفة  ى في الإ
ّ
جاه معرفة النفس، تجل

ُ
سالمي واضًحا ت الفكر الإ

مام علي ـ رضي هللا عنه ـ  النفس هي السبيل إلى معرفة الخالق بدليل قول الإ

ما معرفة النفس على معرفة الخالق.  ِ
ّ

ّبه«، ُمقد »من عرف نفسه فقد عرف ر

فماذا عن سؤال الهوية عند شاعرنا سعيد الصقالوي؟

الهوية و قلق السؤال عند الشاعر سعيد الصقالوي:

الفرد  تساور  التي  الشكوك  بسبب  محّيرة  أسئلة  الهوية  عن سؤال  تتفّرع 

بما ـ إلى »اختالف  عندما يشعر أنه بعيد عن القيم المطلوبة، وهذا مرّده ـ ر

ة غالبا ما تتباين عكسيا مع النطاق. فالناس 
ّ

تها، فالحد
ّ

الهويات في مدى حد

الحال  السياسي، ولكن ليس هذا هو  بهم  كثر من حز أ َسِرهم 
ُ
أ إلى  ينتمون 

شكال يتباين مع 
أ
ضافة إلى ذلك فإن بروز الهوّيات من جميع ال دائما. وبالإ

التفاعالت بين الفرد أو الجماعة والبيئة والمحيط.«1  يقول الشاعر في قصيدة 

رض«:
أ
»خيل وجناح« من ديوان »وصايا قيد ال

1-  المرجع نفسه، ص63.
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كون إذن! قل لي أبـي فمـن أ

أم بك مني ومن ُجنحي ِمظنُّ

وهـل أنـا أنـت، أو أنـت أنـا؟

رأٌي وعـزٌم، وإيثـار، وُمــنُّ

ركبُت خيـل المـدى معتصما

؟ ى أبتغـي. فهـل تكــنُّ
ً

إلى مـد

رى
ّ

ألـم تـَر السانيـات في الـذ

ِبنُّ
َ
ـوى ت

َ
خاديـد والك

أ
ل فـي ال

فاحمل طموحك فوق صهوِة

ٍد يرقـى، َيِعـنُّ ـَ النــوِر إلى أب

ُ
 أمشاُجكم، وِسدرة

ُ
رض

أ
فال

1 الزماِن، والُمْنَتَهى ديٌن ُيَسنُّ

سالف. وقد يكون شعورا بالغتراب 
أ
هو الخوف من البتعاد عن خطى ال

ها الجغرافي والمكاني، وقد يكون استنكارا لبعض 
َ
قلق الذي يورث القصيدة 

النهج الصحيح. وقد يكون محاولة لمعرفة  التي نجم عنها مخالفة  الهفوات 

خر. وقد يكون سؤال القلق ـ في النتماء ـ هو الرغبة 
آ
كتشاف ال النفس عبر ا

2015م/  الثقافية،  للخدمات  الدولي  المركز  لبنان:  بيروت،  رض. 
أ
ال قيد  وصايا  سعيد.  الصقالوي،   -1

1436هـ، 2016/ 1437هـ، ص58 ـ 59.
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في استعادة التوازن بالنتماء.

سعيد الصقالوي، من هوية الشاعر إلى شاعر الهوية:

والمبدع  البارع،  المهندس  بصمات  الصقالوي  سعيد  أشعاُر  تحمل 

ها؛ ومكان الحرف قبل رسمه، 
ّ
ر موضع الكلمة قبل خط

ّ
الحصيف الذي ُيقد

كه جيدا أن الشعر، قبل أن يكون تعبيرا عن خلجات   على إدرا
ّ

وهذا ما يدل

ّبي  م الموّجه، والمر
ّ
َسة، وأن الشاعر هو المعل

ّ
 ومقد

ً
النفس، ُيمثل رسالة نبيلة

في  الناس  كل  فيه  يتجّسد  الذي  ر 
ّ
والمفك العميق،  والفيلسوف  الحكيم، 

الملقاة  أبعاد المسؤولية  مجتمعه وأّمته وجنسه. وقد أدرك سعيد الصقالوي 

جاه هوّيته وثقافته والموقف الذي يجب أن 
ُ
بي المعاصر، ت على الشاعر العر

يكون عليه في مواجهة تلك التوّجهات وأدواتها في بلوغ غاياتها للمحافظة على 

الهوية ومقّوماتها. وهذا ما نلمسه في هذا النص الموسوم بـ: »الشاعر« من 

ٌر(:
َ

ديوانه )أنِت لي قد

ماني ل تسافْر
أ
اح في روض ال

ّ
أيها الّصد

ـك الفضـي أو عنـه تهاجـْر
ّ

ل تفـارق عش

يح تطفي في حناياك المشاعر1 ي الر
ّ
 ل تخل

ٌر. دون بلد، دون دار النشر، 1985م/ 1405هـ، ص106. 
َ

1- الصقالوي، سعيد. أنِت لي قد
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كن البعيدة عن الوطن. هي  ما
أ
يحة إلى عدم السفر إلى ال هي دعوة صر

لَما في ذلك من خطر  ّبى وَدَرج،  تر فيه  الذي  إلى عدم مفارقة العش  دعوة 

رض والوطن؛ ففي الهجرة ل ُيؤَمن خطر 
أ
س بال

ّ
انطفاء مشاعر الرتباط المقد

الذي  كالتحريض  ليس  لكنه  التحريض،  يشبه  وفيما  والذوبان.  النسالخ 

القبائل  إحدى  على   
ً
»ملكا الشاعر  يستنِفر  فقد  الجاهليون؛  الشعراء  عرفه 

ر شاعر، أو يستنفر قبيلة ويحرضها على 
ْ

 لعداوة موغلة في صد
ً
يضا  وتحر

ً
قتال

خذ بالثأر ويكون 
أ
 يحرضه على آخر فيقتله. ثم تبدأ سلسلة ال

ً
أخرى، أو فردا

ا المواقف السلبية 
ً

سبب هذا القتال والعداوة والبغضاء شاعًرا محّرًضا متخذ
مة.«1

أ
المؤلمة التي تنخر جسم ال

أجل  من  وإيجابي  وُمتحّضر  َبّناٌء،  الصقالوي  سعيد  الشاعر  تحريض 

القيم  ونشر  الظلمة،  وتبديد  الحرف،  نور  شاعة  لإ وكتابته،  المجد،  صناعة 

العمل(.  أداء  في  والتفاني  المحّبة  نشر  )الإخالص،  المجتمع  في  المنشودة 

يقول سعيد الصقالوي:

يـــــام فجـــر وابتســـــامــــات نـــــواظـــْر
أ
أنــَت لال

أنــــَت للعشــــاق أفــــق وابتهـــــــالت خـــــواطْر

نغـــــام عود واحــــــــــــتفالت أزاهــــــْر
أ
أنـــَت لال

يـــــخ بــه تزهــــو الدفاتـــــــْر مجــــاد تار
أ
أنـــَت لال

***

سالم. دمشق: اتحاد الكّتاب  بي بين الجاهلية والإ يجابية والسلبية في الشعر العر 1- الشعيبي، علي. الإ

العرب، 2002، ص49. 
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ْد فـوق فـرع الدهر ل تخشى مكابــــــْر  وغــِرّ
ْ

ِقـــف

طــاوِل النجــــم ارتقـاء بل وساميـــــه وفاخــــــــْر

ــا للقياصـــــــــــْر
ً
رى الفـــــّن مليك

ُ
وتفـــــّرْد فــي ذ

 المعّنى ِمشَعال يهـدي الدياجــــْر
َ

اْحِمـــِل الحـرف

حــداث لوحـات علـى كـــل المنابــــْر
أ
ـــِم ال وارسـُ

ْهــدا في كؤوس من جواهـْر
َ

ــِب الإحساس ش
ُ
واْسك

واعـــِزِف الإخـالص لحًنــا في قلــوب وحناجـــــــْر

مطار والمــــوج المغامـــــْر
أ
واْمِش فوق الشمس وال

يـــخ رمــــــزا للمفاخـــــــْر ــــــْم هامـــــة التار
ّ
وتسن

***

 شاعــــــْر
ُ

 الضمير الُحـّر فينا ألف
َ

أنــــَت يا صـوت

يــاِت عاِمـــــــْر1
آ
 بال

َ
ــا فيــك

ً
 كون

ُ
ــــــي أبصــــْرت

ّ
إن

 )الشاعر( وتسمو به إلى 
َ
 من الصفات التي ترفع قيمة

ً
يحمل النص مجموعة

 
ٌ

يام فجٌر وابتسامات
أ
أعلى المراتب، حسب رأي سعيد الصقالوي؛ فالشاعر لال

ى 
ّ

 وابتهالت... هنا تتبد
ٌ

مل والتفاؤل، هو للعشاق أفق
أ
 على ال

ٌ
، باعثة

ٌ
ُمشرقة

دبي؛ 
أ
نسانية وإلى اللغة ومكانِتها عنده في النص ال نظرة الشاعر إلى القيم الإ

ينة   فهي »ليست مجرد وسيلة لنقل المحتوى، أو مجرد ثوب، أو وعاء أو ز

ٌر. مصدٌر سابق، ص106 ـ 107.
َ

1 - الصقالوي، سعيد. أنِت لي قد
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رة للدللت التي تتأّجج بأنواٍع من الرموز   للمعنى، وطاقة مفّجِ
ٌ
قة

ّ
ال

َ
بل هي خ

يحاءات.«1 والإ

يعّمق  الذي  يه  النز الفيلسوف  موقف  الصقالوي  سعيد  الشاعر  يقف 

وظيفة  يرسم  متحّيز«2،  ول  ف، 
ّ
متكل غير  طبيعي  بذوق  و»يحكم  الفكرة، 

كما  أخرى،  على  لكلمة  أفضلية  يعطي  أن  دون  بكلمات،  ورسالَته  الشاعر 

يقول جمال الدين بن الشيخ: »إن الشاعر هو من يعرف كيف ُيحيي اللغة 

راضي المغمورة بالمياه، وبمجّرد ما يستعملها 
أ
بكاملها؛ فالكلمات تعلن عن ال

الشاعر تخرج الدللت المتعددة من مكمنها. إن الشاعر ُيحيي من جديد 

ية  كثر شعر ه على تواصل أقصى. فليست هناك كلمة أ
َ
كما لُيرغم قارئ كنزا مترا

الدللة«3التي توصل  لنا اعتبارها هي قوة  التي  الوحيدة  من غيرها. والميزة 

أنه  وهي  للشاعر،  الحقيقية  الهوية  إلى  الصقالوي  سعيد  الشاعر  بوساطتها 

الضمير الحر لكل شاعر. كما أن عنوان النص حَمل إشارة جلّية؛ فقد جاء 

كلمة ظاهرة تحدد اهتمام النص. ويمكن اعتبارها إحدى الكلمات المفاتيح 
التي يتعّين على القارئ أن يشتّم منها شيئا استثنائيا4

دبي، مصطفى ناصف نموذًجا. الجزائر: ديوان المطبوعات 
أ
1-كريب، رمضان. فلسفة الجمال في النقد ال

الجامعية، 2009، ص123.

يه. النقد الجمالي. ترجمة: زغيب، هنري، بيروت، لبنان: منشورات عويدات، 1974،  يتشاردز، أندر 2- ر

ص132.

كلمات،  الشعر(.  في  الغموض  )عن  البحر  صخرة  يحرك  صخرة  الدين.  جمال  الشيخ،  ابن   -3

العددان11/10، 1989، ص90.

بي الحديث. الدار البيضاء، المغرب : دار توبقال للنشر،  4- الحنصالي، سعيد. الستعارات والشعر العر

2005، ص142.
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1سعيد الصقالوي، شالل الهوية الوطنية والقومية:

الوطنية  الهوية  رائحة  من صفحاتها  تضوع  الصقالوي  سعيد  دواوين  كل 

ما  قرأ  يه  ناظر القارئ  ى 
ّ
ول فأينما  وأنهارا،  منها شاللت  تفيض  بل  والقومية، 

يح العين ويسّر النفس، ويثلج الصدر، ويبهج الخاطر، كل ذلك بلغة عذبة،  ير

سلسة، فيها من البساطة ما يجعلها في متناول كل فئات القّراء، وهذهـ  لعمري 

ـ من المميزات الهمة في شعر سعيد الصقالوي الذي يحسن التواصل بصدق 

 قول ستيفن سيندر)شاعر 
ّ

مع القارئ بالشعر الذي هو لغة الوجدان، وعلى حد

أداة  ر ما هو 
ْ

بقد الراقية..والفن  الفنون  فنٌّ من  الشعر  إنجليزي( »إن  وناقد 

وتواصٍل.. اتصاٍل  أداة  فهو  قضاياه،  عن  والدفاع  نسان،  الإ هموم  عن  تعبير 

نسانية،  الإ وبمسيرة  نسان،  الإ بحياة   
ٌ

لصيق الوجدان..فالشعر  لغة  أنه  كما 

وبمصيرها«

ية لسعيد الصقالوي يلمس زخًما من قيم الهوّية؛  عمال الشعر
أ
ح لال

ّ
المتصف

والتقاليد  العادات  عن  وحديثه  الهوية،  يجّسد  وجماله  الوطن  عن  فحديثه 

ل منها ما سّميُته 
ّ
خالق والدين...كلها تجسيد للهوية؛  إذ استطاع أن يشك

أ
وال

تي:  
آ
 صوَرها في ال

ُ
)عروس الهوية( التي رصدت

ولى: أول مشاهد صور الهوية الوطنية الناصعة نستعرضها في 
أ
الصورة ال

رض«:
أ
هذا المقطع من قصيدة »إغراء« في ديوان »وصايا قيد ال

ويني الهمسات
ْ
غ

ُ
في مسقط ت

رب الشاهي الصوري
ُ

نتبادل ش

رض، مصدر سابق، ص118 -  119
أ
1- الصقالوي، سعيد، وصايا قيد ال
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 في الفنجان روائُح حّبٍ
ُ

فتْعلق

ثم تطير سنونوات
ْ

ولهذا أشتاق أزاهير اللحظات

وأشاهد أفالم الذكرى
ْ

ت
آ
أتبّصُر في عين ال

سنا الحارات بمسقط،
ّ
تتنف

رح،
ْ
كرنا الكورنيش بَمط

ْ
يذ

ْ
تشدونا في صور اللْيالت

تخضّر الكلمات بساتينا مْن

فكاِر،
أ
قمح ال

سئلة الواثقة الحيرى
أ
وعشِب ال

ونخيِل ُرؤًى
ْ

وعطور الإحساسات
ْ

أوقات تسُرُدها أوقات

وأنا.. أشرُب..أشرب..أشرُب..
ْ

من عينيِك ترتيل الصلوات
ْ

فنجانا مملوًء بالفتنِة والضحكات
1 ْ
ِدِسه موسيقى الذات

ْ
نسمُع في مق

عاصمة  مسقط،  المكان  الزمان،  وحالوة  المكان،  بعبق  مضّمخ   
ٌ

مشهد

1- باختين،  ميخائيل. أشكال الزمان والمكان في الرواية. ترجمة: يوسف حالق،  دمشق: منشورات 

وزارةالثقافة، 1990، ص230.
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والمرح  والنشاط،  والحيوية  الحركة،  ّينْتها  ز لياٍل  أو  ليلة  والزمان  السلطنة، 

كل والمشرب، والسمر،  المأ يحلو  المخصصة، حيث  العمومية  كن  ما
أ
ال في 

ــ  الزمكان  صور  هي  وصوب.  حدب  كل  من  المنعشة  العطور  وتنبعث 

الفنية  الوحدة  الزمكان  يحدد  »إذ  الفرد؛  هوية  من  جزء  فالزمكان  الهوّية؛ 

دبي في عالقته بالواقع الفعلي. ولهذا السبب ينطوي الزمكان في 
أ
للمؤلف ال

ف دائًما على لحظة تقييمية ل يمكن فصلها عن الزمكان الفني الكلي 
َّ
المؤل

في  المكانية  ـ  الزمانية  التحديدات  كل  أن  ذلك  المجرد.  التحليل  في  إل 

 ذات صبغة انفعالية 
ً
خر، وهي دائما

آ
دب ل ينفصل أحدها عن ال

أ
الفن وال

على   
ً

والمكان الك الزمان  يتصور  أن  طبًعا  المجرد  التفكير  يستطيع  تقييمية. 

)وهو  الحي  الفني  التأمل  لكن  التقييمية.  النفعالية  لحظتهما  ويغفل  حدة 

ا. إنه 
ً
ا، ول يغفل شيئ

ً
 نابض بالفكر، إنما الفكر غير المجرد( ل يفصل شيئ

ً
أيضا

دب مختَرقان بقيم زمكانية 
أ
م بالزمكان بكل تماميته وامتالئه. إن الفن وال

ّ
يل

حجام. وكل موضوع جزئي وكل لحظة مجتزأة من 
أ
من مختلف الدرجات وال

ف الفني هي قيمة من هذه القيم«1 
ّ
المؤل

سقط شاردة ول واردة إل وسّجلتها، 
ُ
ت كاميرا الشاعر سعيد الصقالوي لم 

نفاس 
أ
ال وحتى  والمفيدة..  القّيمة  فكار 

أ
ال  

ُ
وتبادل الكورنيش،  في  جولة 

معدودة، كل ذلك بصحبة موسيقى الذات.

فاخر  ي �ب
ذا التغ�ن

ن
هلوّية، � ّسد صورة من صور التمسك  �ب ب

ت
الصورة الثانية: �

سك.. يقول سعيد الصقالوي: لوحدة وال�ت بنائه �ب
أ
اده، والدعاء هل ول الوطن وأمب

ٌر. مصدر سابق، ص33.
َ

1-الصقالوي، سعيد. أنِت لي قد
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وطني الذي شُرف الفخار به على طول المدى

صيغـــْت مآثـــره على جيد الزمـان قالئــــــدا

 العزائـم كنت يا وطنــي هـدى
ُ

فإذا َدَجـى ليـل

وإذا ظمـي غرس الشمائل كنت أنت المـوردا

وإذا خبـا النجــم المنير غـــدوت نجما واقدا

***

ماجد والمفاخر والنـــدى
أ
بوركــت يا وطــن ال

وليحمــك الــرب الجليـــل من الغوائـل سّيــدا

يــزا للمـحبــة فرقــــــدا ولتبــــق يا وطنــــي عـز

لقْت فداك رخيصـة يوم الفـدا1 
ُ

فالنفس قد خ

للهوية، وطن الشموخ والرفعة والسؤدد،  إنه الوطن، أحد المكونات الهمة 

ن الرسالة 
أ
فكل شيء في سبيله يهون، وهذه رسالة قوية أراد الشاعر تمريرها، ل

»تصدر عن الرغبة في إبالغ شيء معّين إلى الناس، صاحب الرسالة يصوغ 

معنى سبق في ذهنه، ولكن القصيدة تخلق جملة مواقف ليس لها من قبل 

التعبير وجود. الرسالة ُيراد بها الوصول إلى نقطة هامة، ولكن القصيدة قد تعطي 
 ما، دون أن تنتهي إلى نقطة واحدة.«2

ّ
طائفة من المعاني المتنافسة، إلى حد

1-.ناصف، مصطفى. مشكلة المعنى في النقد الحديث. القاهرة: مكتبة الشباب، 1970، ص143.

ان:  بي المعاصر، "تحليل الظاهرة"، بيروت/ عمَّ حمن. قصيدة القناع في الشعر العر 2-بسيسو، عبد الرَّ

بية للدراسات والنشر، 1999، )المقدمة، ص ج ـ ح(. المؤسسة العر
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النتماء  على  للقضاء  الجماعية  الذات  مع  الفردية  الذات  تفاعلت  لقد 

بوصفها  الُهويِة  عن  الكم  عليه  س  يتأسَّ الذي  المحور  نه 
أ
ل للوطن  ّيف  المز

 تسبح في سديم مجهول 
ً
 الهوية ليست ذرة

َّ
يا. وبهذا المعنى، فإن كنزا حضار

 إنسانية«، فردية أو جماعية، تذوب في »ذات 
ٌ

بال ُهوية، وإنما هي »ذات

ثابت، ول  ائم على محور 
َّ

الد د والوحدة، واللتفاف 
ُّ

التعد ثقافية« عناصرها 

 عميقة، أو  منظومة عالقات ثابتٍة 
ٌ
 على ذلك من القناع الذي هو »بنية

ّ
أدل

ك عليه تحولٍت  كها من خالل المحور الثابت الذي تتحرَّ لة ُيمكن إدرا ومتحّوِ

إل  تجد حضورها  الذات ل   
َّ

وأن ق مستمٍر، 
ُّ
تخل في  الهوية   

َّ
أن خ دللة  رسَّ

ُ
ت

الجميع،  يسع  والوطن  سواها.«1  آخر  في  د  تتجسَّ ذاٍت  على  نا 
أ
ال بانفتاح 

ويمنح الهوية للجميع.

ا  ف�ي يؤسس  إذ  ونصاعة؛  وضوحا  ك�ث 
أ
ال الصورة  وهي  الثالثة:  الصورة 

يضمن عوامل  اه  ف�ن بتة؛  �ث اهلوية عىل أسس  تيمة  الصقالوي  الشاعر سعيد 

وذلك  واحد  وطن  إىل  ماعي  الب ء  الن�ت إنه  رها، 
ُ

يبذ أن  قبل  للبذرة  النجاح 

 رمزا من رموز 
ّ

لصطفاف خلف القيادة الرشيدة للسلطان قابوس الذي ُيعد �ب

ى. يقول سعيد الصقالوي:
ّ

الوطن املفد

قابــوس أســرَج للعلــى عزماتـــه فتفــــــّردا

والشعب يمضي خلفه مترسما يطوي المدى

 لـــه يـــدا
ّ

يا سّيـــدا، المجـــد حّيـــاه ومــــد

فامــض بنا نحـــو العنــان مباركــا ومؤّيـــدا

نحــن الجنود المخلصين لهديك المسترشدا

ٌر. مصدر سابق، ص34.
َ

1-الصقالوي، سعيد. أنِت لي قد



الن�ص العماين 

71

الباذليـــن دمـاءنــا والخاطبيـــــن الســــؤددا
والرافعيـــــن لـــــواء علــــم باليقيــن منّضـدا1

حيان، 
أ
الشعر إضافة حقيقية إلى الثقافة، ولكننا نحيله ـ في كثير من ال

فكار موجودة في 
أ
حسب مصطفى ناصف ـ إلى »أخبار أو أعالم أو إذاعة ل

الثقافية، ل  الفاعلية  إننا نغفل فاعلية الشعر، وأن هذه  مناطق أخرى )...( 

يمكن أن يعثر عليها بمعزل عن حساسية خيالية، وقدرة واضحة على متابعة 
الشعر من حيث هو نشاط إستاطيقي.«2 

جّسد تالحم الشعب مع القيادة في أنقى صورها، تفّنن 
ُ
المقطع يمثل لوحة ت

الشاعر في تركيبها، مراهنا على فاعلية اللغة في تكثيف الصورة، وتبسيطها في 

ن نفسه. 
آ
ال

ي وطنه، داعيا 
ا إىل ب�ن ا يطلق العنان لنجرته، متو�بّ الصورة الرابعة: وف�ي

يقول  أبناؤه.  يعمره  الوطن  ن 
أ
ل خالص،  إ �ب الوطن  لنداء  الستجابة  إىل  مه  إ�ي

الشاعر:

كم بني وطنــي أحّيِ

أحّيي فيكُم الوعدا 

وأعشق فعلكم مجدا 

ا
ّ

بوهج الحلم ممتد

تباشير الُمنى لحت

بي. القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر، )د.ت(، ص116 دب العر
أ
1- ناصف، مصطفى. دراسة ال

2- الصقالوي، سعيد. نشيد الماء. مسقط ـ سلطنة عمان: مطابع النهضة ش.م.م، 2004، ص93 ـــ 97.
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على جبهاتكم سعدا

إذا الإخالص مذهُب

 كل نفس تجتني الحمدا

بني وطني حبيبُتكم

ها َوْجدا
ُ
تفّجر شوق

تناديكم وتدعوكم

رسكم َوردا
َ
وترجو غ

ها الَمّواُر
ُ
فأنتم عشق

كالبركان ل يهدا1

باستعماله  فردا،  فردا  يخاطبهم  وطنه،  أبناء  ث 
ّ

ُيحد وهو  بالشاعر،  كأني 

رض الحبيبة يخدمها أبناؤها؛ فهم 
أ
لغة جميلة، رقيقة تمّس شغاف القلب، فال

الذين يزرعون فيها الورد والجمال، ويراهن الشاعر في ذلك على ما يتحلى به 

أبناء وطنه: حرارة القلب، الإخالص والتفاني في العمل، الثورة على الكسل 

والخمول )ترجو غرسكم وردا/فانتم عشقها المّوار/ كالبركان ل يهدا(.

الصورة الخامسة: يستمر فيها سعيد الصقالوي في استعراض صور الهوّية؛ 
وفي هذا النص من قصيدة عنوانها: »ليس بالجسم نحيا كبارا«، من ديوان 

»نشيد الماء«  يجّسد هوية المواطن الُعماني الذي ل تهّزه العواصف مهما 

ه 
َ
ل
ّ
مث

َ
ت وتالحقت، فالشموخ والثبات وعدم النكسار من سماته، وقد ت

ّ
اشتد

بالنخيل في شموخه، وبالصواري في ثباتها، وبـ »سمحان« )جبل عالي القّمة 

1-المصدرنفسه، ص87 - 88 - 89 - 90 - 91.
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حالم، فالشموخ وبلوغ 
أ
في السلطنة( في علّوه وصالبته، مع الرجاء لتحقيق ال

جساد، بل بالعقول والتمسك بقيم 
أ
ياء ل يتم بال المجد، والعيش بكرامة وبكبر

الهوية. يقول سعيد الصقالوي:

ه عالق في السماء
ُ
طْرف

 حلَمه بالّرجاِء
ً
واصال

عشقه للحياة انفالٌت

 الضياء
ِ

من ُدجاها لنْبع

ٌ
ما نازعْته ُصروف

ّ
كل

يّتقيها بُيمن القضــاء

لمٌع رغم بحر الدياجي

ل ُيمـــّس بأّي انطفـــــاء

كالصواري على بحر صوِر

عانقْتـــها موانـــي العـــالء

كالنخيل بأجفان بهال

سخياء
أ
او كدارَس في ال

وفياء
أ
مثل مسقط في ال

أو كسمحاَن دون انحناء
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ٌ

 ليس يثنيه عصف
ٌ

شامخ

والشموخ به في ازدهاء

ليس بالجسم نحيا كبارا

إنما باندفــاق العطـــاء

وارتقاء النجوم اقتدارا

نى بالسناء واشتعال السَّ

وانعتاٍق من النفس توقا

باء لصباح الندى والإ

إننا من طموح المعالي

ياء1 قد ُصنعنا ومن كبر

مة ومهوهما، خاصة 
أ
ي قضا�ي ال

ي تب�ن
ن

دد الشاعر � الصورة السادسة: ل ي�ت
م 

أ
ال ذي  هي  ا 

ن
� املنكوبة؛  ن  فلسط�ي ية  احملور لقضية  �ب مر 

أ
ال يتعلق  عندما 

ي 
سل( الذي بطشت به أيدي الب�ن يد )�ب ي ولدها ال�ث

ن
عت � ب

نُ
الفلسطينية قد �

نود الهصاينة. يقول الشاعر سعيد الصقالوي: والغدر من الب

سيلي على وهج التأّجِج، أشعلي

ِل ِ
ّ
خرِس المتعط

أ
صمت الزمان ال

1-الصقالوي، سعيد. أجنحة النهار. مسقط: مطابع النهضة، 1419هـ، 1999م، ص 31 ـ 32.



الن�ص العماين 

75

في كل عرق خامل، أو مفصـــِل

يـِح المثقــِل يا دمعـة الشـرِف الجر

ل تفجعي، أو تصرخي، و تولولي

دم »باسٍل« فجُر الكرامة ينجلي

ـا ُيمّزق كـدَس ليـٍل ُمعـِوِل
ً
وَسن

ِل  شعٍب في الهواِن مكبَّ
ُ
وحياة

 ُمعِضِل
ّ

 سد
ّ

 كل
ُ

يٌح تزلزل ر

نِد الرجولة يعتلي
َ

ٌم على ز
ْ

وش

ـــه للمقِبِل
ُ
وطـٌن تفّجـر شوق

ر قلٍب ُمْمَحِل1
ْ
نهٌر يرّوي قف

 حاول الشاعر أن يكفكف دموع المرأة الثكلى، المفجوع قلُبها، المفّتت 

مة 
أ
ال لتضحيات  رمزا  الشاعر  جعله  الذي  الشهيد،  ابنها  على  حزنا  ها 

ُ
كبد

في سبيل طرد المستعمر الغاصب، واسترجاع الوطن المسلوب.. إن الهوية 

المشتركة، والنتساب إلى جهة واحدة يستلزم المصير المشترك.

ما  المبنى، وهذا  نمو  المعنى مع  نمو  بين  فيه  تساوق  النص عن   يكشف 

يتوافق مع قول يوسف الخال : » كما تكون الحياة كذلك يكون المبنى.«2كثيرة 

الصقالوي؛  أعمال سعيد  في  الفلسطينية  القضية  عالجت  التي  القصائد  هي 

1- الخال، يوسف. الحداثة في الشعر. بيروت، لبنان: دار الطليعة، 1978، ص24.

2-الصقالوي، سعيد. أجنحة النهار. مصدر سابق، ص 19 ـ 20.
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فديوان »أجنحة النهار« موضوعها »فلسطين«، فالشاعر الذي ل تهّزه قضايا 

أمته، ول تشغله هموم بالده منسلخ عن هويته، مفتقٌر إلى الحس الحضاري، 

ن الشعر ليس إظهارا للبراعة الفنية فقط، بل هو سالح ل 
أ
خالقي، ل

أ
والُبعد ال

يقل شأنا عن سالح الجندي المقاتل في ساحة الوغى، فرّب كلمة خير من ألف 

رصاصة. يقول شاعرنا في قصيدة »صرخة طفل« من ديوان )أجنحة النهار(:

ويحمل راية التبشير مثل نبي

ْرِب
ُ
ض سطوة الك

ُ
صرار، ينف ُب صهوة الإ

َ
ويرك

ُجِب حراِر والنُّ
أ
يصيح بعالم ال

بّي أنـــا عــــر

 فلسطيني
ٌ

أنا طفل

ه )حيفا(
ُ
فؤادي خفق

ها )يافا(
ُ
ْحل

ُ
وعيني ك

َزْوِن(
ْ
دمائي ماُء )ِجل

يتون وضلعي فرع ز

ْيُمون
َ
وأنفاسي شذا خوخ )بسلواٍد( ول

( والطيِن
َ

ْحمي مْن عجيِن الّصخِر في )َحلُحول
َ
ول

 أنا طفل فلسطيني1

دب بما نبثه فيه، وبقوة الصدق التي نكتب بها 
أ
تتحقق القيم المنشودة بال

مة التي ننتمي إليها. ولقد يكون من سوء حظ 
أ
»للكشف عن معاناة إنسان ال

ديب أو من حسنه أن أمتنا، من بين أمم أخرى كثيرة تحيا صراع الوجود 
أ
ال

بي، 03 مارس 2017/ 12. دب والهوية. القدس العر
أ
1-الزكري، عبد اللطيف. ال
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بقاء على الهوية أساسا وبدءا، وفي منح هذه  الحضاري، بكل تجلياته في الإ

ية لعالمنا المعاصر. وقد  الهوية ما به تبقى وتزدهر وتشارك في الحياة الحضار

وأن  ين،  الكثير يسوء  مما  وأدبنا  هويتنا  لقوة  الحاملة  نجازات  الإ هذه  تكون 

الحياة تجود لغيرنا بال عمل ول تمنح لنا شيئا إل بعد عمل وكدح في هذا 

العمل. إن الحياة في قانونها ل تكون ول تبقى إل لمن يوجدها ويعمل على 

دب مما يعمل على بقاء الحياة واستمرارها.«
أ
بقائها، وال

يسّجل  بية  قضية عر ففي كل  بي؛  العر العالم  إلى  بانتمائه  الشاعر   يجهر 

بي(، يشترك مع العرب في اللغة وفي القواسم  نه يعرف هويته )عر
أ
حضوره. ل

يقة  وطر كرة،  والذا للهوية  لة 
ّ
المشك المهمة  يخ  والتوار ية،  والحضار الثقافية 

المشروع  تطوير  سبل  عن  البحث  في  وُيسهم  والوجود،  الفكر  مع  التعامل 

خفاقات والخيبات والنكسات. بي  بعد عدة مراحل من الإ العر

نسان  الإ يتمّتع  أن  هلوية  �ب الإحساس  مقتضيات  من  السابعة:  الصورة 
من   

ّ
د ُ �ت فالعبودية  معصمه،  تكّبل  ي 

ال�ت غالل 
أ
وال القيود  عن  بعيدا  ية،  لر �ب

فض النتقاص من هويته، وهذا ما  نسان �ت هلوية، وفطرة الإ مساحة الشعور �ب

غالل. يقول 
أ
بية  إىل التحرر وكرس ال تمعات العر احملب دفع الشاعر إىل دعوة 

الشاعر:

 التـــأّوه للعبيــِد
ّ

خــــل

ك في الوجوِد
ّ
واثأر لَحق

يــــة واهتـــف بهـــا حر

بيــة رغـــم الجحـــوِد عر

ِسـْر في الكفـاح مزمجرا
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 بالحديــــِد
ُ

كالّنــار تفِتــك

وابعث ضياء المجد من

دم كــل عمــالق شهيــِد

يذكيـــك إســـالٌم علـــْت

جــوِد1  ــــه فــــوق النُّ
ُ
رايات

 
ً
يمتلك الشاعر سعيد الصقالوي ِحّسا ُمرهفا، وروحا وطنية عالية، وغيرة

تيمة  يتضّمن  ِشعره   
ّ

فُجل لذا  ومقدراتها،  وقيمها  مة 
أ
ال مقومات  على   

ً
كبيرة

الهوّية؛ فالهوية »ليست موضوعا ثابتا أو حقيقة واقعة، بل هي إمكانية حركية 

نها إحساس بالذات والذات 
أ
ية ل ية. فالهوية قائمة على الحر تتفاعل مع الحر

أنها  ية تحرر أي  تعبير عنها، والحر نها 
أ
ية ل الحر قائمة على  ية  حّرة. والحر

إذن  الهوية  إمكانية.  على  إمكانية  الهوية  نسان حرا.  الإ يكون  ن 
أ
ل إمكانية 

ليست شيئا معطى بل هي شيء ُيخلق. ل يشعر بها كل إنسان كوعي مباشر. 

نسان اليومي يوجد أول ثم يعيش أول، ثم يعي ذاته ثانيا2.« فالإ

ي شعر سعيد الصقالوي، وقد خّصه 
ن

ليج( نصيٌب � الصورة الثامنة: لـ)الن
ميل،  ا كث�ي من البْوح الب ار«، ف�ي ي ديوان »أجنحة ال�ن

ن
بقصيدة محلت امسه �

الكروموزومات   
ّ

يشك الذي  ليج  الن هو   . املآ�ث وتعداد  لفضل،  �ب اف  والع�ت

: ساس هلوّية الشاعر سعيد الصقالوي. يقول شاعر�ن
أ
ال

ً
 في كياني ِمشَعال

َ
ك أسرجُت حبَّ

ُ
يسمـو بنـور جاللـه الوجـــــــدان

عالم والثقافة،1975، ص95 ـ 96. مل. مسقط ـ سلطنة عمان: منشورات وزارة الإ
أ
1-الصقالوي، سعيد. ترنيمة ال

2-حسنين، حسن حنفي. الهوية. مرجع سابق، ص 23.
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 مآثـــــــٌر
َ

قــد تّيَمْتنـي في هـــواك
ُ

 والحســــن والإحســـان
ٌ
بّيــــة عر

 أشرقـت في مهجتي
َ

 مجـدك
ُ

آيات

1 ُ
يـــان عـــراق والشر

أ
 بهــا ال

ْ
وجرت

قليم الجغرافي وسرى حبه في الدماء وفي   لقد امتزجت الذات بالوطن/ الإ

العروق، فنتج عنه إشراقة في الوجدان..لقد برع الشاعر سعيد الصقالوي في 

 على ذلك من: أسرجُت، 
ّ

كيد هوّيته وقوة انتمائه، ول أدل لفاظ لتأ
أ
توظيف ال

ينتج عنهما من  ن على الحتدام والشتعال، وما 
ّ
تدل لفظتان  مشعال، وهما 

دفء. والدفء عندما يعّم الكيان تدّب الراحة والطمأنينة.

متصلة  ألفاظ  فهي  الوجدان،  هواك،  تّيمتني،  حبك،  لفاظ: 
أ
ال   أما 

التي  المشاعر  وهي  وأحاسيس،  وعواطف  مشاعر  من  يختزنه  وما  بالقلب 

الدالة  لفاظ 
أ
ال من  نصيبا  للعين  أن  كما  القلب.  مكانها  يكون  أن  ُيستحّب 

تراه  ما  إن  إذ  التواصل؛  أشرقت..لتكتمل حلقة  الإحسان،  الحسن،  عليها: 

سحُر به يستقّر في القلب. وإذا استعرضنا أبياتا أخرى 
ُ
العين وتسَتحِسُنه، وت

من هذه القصيدة، وجدناها قد ُمِلئْت جمال وسحرا وبيانا بما يكفي لشحن 

النفوس بـ)طاقة الهوية(. يقول شاعرنا:

يام لحَنك ُمغَرما
أ
وشدوُت في ال

كواُن
أ
فــاق وال

آ
طارت به ال

1- الصقالوي، سعيد. أجنحة النهار. مصدر سابق، ص 79 ـ 80.
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 حرٍف صارٍخ:
َ

ولقد كتبُتك ألف
ُ

نـا ُبرهــان  والسَّ
ٌ

 سيـف
ُّ

الحــــق

...................

 حزِمِهـــم
َ
ل ِرّدة تلــوى أعّنــــــة

ُ
 والهــدى قــرآن

ُ
فالنهــج أحمــــد

ن في نبضنــا
ّ
 الحيــاة مــؤذ

ُ
صوت

1 ]كذا[ ُ
ذان

آ
سَمـــَع ال

َ
 أن ت

ٌ
فعبادة

أبنائه،  ولى لكل 
أ
بجديات ال

أ
ن ال

ّ
لق الذي  الوطن  إلى  القوّي   هو النتماء 

ث عن ذاته وعن 
ّ

ليأتي رّد الجميل من جنس العمل؛ فالشاعر »حين يتحد

ين، فإن  خر
آ
خر أو لال

آ
تفاصيل حياته من أجل بناء أو إعطاء صورة عن ذاته لال

ية والنقطاع تصبح مفاهيم حاسمة يرتكز 
ّ
ية والتغّير والخط مفاهيم الستمرار

ك 
ّ
مر بالمجهود الذي يسعى إلى تمل

أ
عليها كل حديث عن الهوية. يتعلق ال

ضمن  وجوده  في  نسان  الإ يعرفها  التي  والتحّولت  المصادفات  عبر  الهوية 
ين.«2 خر

آ
انسجام رمزي يسعفه في التواصل مع ال

رحمة  المبعوث  سبيل  هو  والسبيل  الستقامة،  نهج  هو  النهج    إن 

ذان، في حد ذاته، عبادة. تلك هي 
آ
للعالمين، والهدى هو القرآن، وسماع ال

من  وهذه  بية،  العر الدول  عموم  في  وأضيف  الخليج،  في  الهوّية  مكونات 

التي نبحث عنها في الشعر، ول بد أن تؤسس في واقعنا،  »الخصوصيات 

ا حتى تصبح القصيدة مبنية  ومن الضروري أن تكّرس معرفة وهاجسا وهمًّ

1-المصدر ذاته، ص81، 83.

يقيا  2-أفاية، محمد نور الدين. الهوية والختالف. في المرأة، الكتابة والهامش. الدار البيضاء، المغرب: أفر

ق، )د.ت(، ص17، 18. الرسث
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الشعر  يتطور  الشمولية، فال يمكن أن  ية  الشعر بة  التجر تعطينا  بناء عميقا، 

سهلة  ليست  فالكتابة  يكون.  أن  ينبغي  ما  وهذا  جمالي،  هاجس  دون  من 

كما يتوّهم البعض، ونحن لسنا في حاجة إلى كتابة ل تضيف شيئا إلى تراثنا 

التطور  بركب  للحاق  أمجادها  استعادة  إلى  بحاجة  مة 
أ
ال إن  الشعري.«1 

بي يملك من المقّومات ما يجعله متمّيزا بهويته، صانعا  م، والفرد العر
ّ

والتقد

لشخصيته، محافظا على هيبته.

ن هذا الوطن( من ديوان )وصا�ي 
ن

الصورة التاسعة: قصيدة موسومة بـ)�
اج  ن يد إىل درجة الم�ت لوطن احملب ي بتعلق أسطوري �ب

ي�ث رض(. العنوان 
أ
قيد ال

يصنعون  وفياء، 
أ
ال  ، ن الصادق�ي جاهل  �ب مزدهر،   ، شامن ساطع،  وطن  والتوّحد؛ 

مم. يقول سعيد الصقالوي:
أ
اده، وُيباهون به ال أمب

نحــــــُن َهـــــذا الوطـــــــــــْن

فـــــي َروابــــي الّزمـــــــــــــْن

ساطعـــــــــــون ومــــــــــــــــا

ْنطفـــــــي فـــــي الِمَحـــــــْن
َ
 ن

ى ونشرنا السنـْن
ً

قد سمْونا هـد

مرتقانـــــــــا الُمنــــــــــــــــــى

ـــــــــــــْن
َ
وجمــــــــــــال الِفط

نحـــــــــن قلــــــٌب بـــــــــــِه

1- بن خليفة، مشري. سلطة النص. الجزائر: منشورات الختالف،2000، ص21.
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ـــــــــــٍر وفــــــــــْن
ْ
نـــــوُر ِفك

ُه
ُ
ــــــــــــؤ

ْ
ُنَنـــــــــــــــــا ِمل

ْ
َجف

ــــــــــــا ل الوســـــــــــْن
َ
ن السَّ

ُه
ُ

ـــــــــــــــد
ْ
ـــــــــــــــا وق

َ
ن

ُ
د

ْ
ِزن

 ل الَوَهــــــــــــْن
ٌ
َعْزَمـــــــــــــة

َ
ُعـــــــــــــــــــال

ْ
نــــــــــا وال

ُ
َمْجد

 ِفْعـــــــــــٍل َحَســـــــْن
ُّ

ـــــــل
ُ
ك

نْحــــــُن َهـــــذا الوطــــــــــــْن

ــــــــــــــــــــْن1
َ
ـــــــــا والَعل

َ
ن ِسرُّ

الوطُن بكل رحابته.  عُتها 
ْ
ُرق  

ٌ
الشاعر في رسمها، لوحة تفنن  بديعة،  صورة 

والتعاون  التكاتف  بفعل  للقّوة  د 
ّ
المول الـ)نحن(،  الضمير  المائية هذا  ألوانها 

 
ّ

بوضع اليد في اليد؛ إذ ليس الفرد كالجماعة، والتعبير بضمير الـ)نحن( يدل

مجاد، وعلى ضمان ولء 
أ
للمعالي وصناعة ال الثقة في النفوس المتوثبة  على 

ث عمرو بن 
ّ

يتحد ألم  المتحدث يكون في مركز قوة.  فإن  ين.، وبذا  خر
آ
ال

كلثوم في معلقته بضمير الجمع فجاءت نبرته مدوّية، مجلجلة:

َنا
ْ
ا َسِخط

َ
وَن إذ

ُ
اِرك ا التَّ

ّ
وأن

ا َرِضيَنا
َ
ِخذون ِإذ

آ
ا ال

ّ
وأن

رض، مصدر سابق، ص103، 104.
أ
1.الصقالوي، سعيد. وصايا قيد ال
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ِطْعنا
ُ
ا أ

َ
ا الَعاِصُموَن إذ

َّ
ن
َ
وأ

ا ُعَصْيَنا1
َ
َعاِزُموَن إذ

ْ
ا ال

َّ
وأن

د 
ّ
( فيول

ُ
د

ْ
ل من: )ساطعون، نور، الّسنا، وق

ّ
 أما الحقل المعجمي المتشك

في القلوب حرارة، وفي النفوس شهامة، وفي العيون نورا وضياء، وهو حقل 

ي الدجى والظالم. 
ّ

 على احتدام جوانب القلب، والسطوع الدائم، وتحد
ّ

دال

الصعاب،  وتحدي  المنى،  تحقيق  على  والتصميم  العزم  يعّززها  القيم  هذه 

ونشر الفضائل سّرا وعالنية. تلك هي الهوّية التي بصم عليها الشاعر سعيد 

ق 
ّ
، معلًنا تحق

ً
الصقالوي، ليس بسّبابته اليسرى فحسب، بل بأصابعه مجتِمعة

 الوطن هو المواطن.
ّ

التالحم، وأن

1-بن كلثوم، عمرو. الديوان. جمع وتحقيق وشرح: إميل بديع يعقوب، بيروت، لبنان: دار الكتاب 

بي، 1411هـ، 1991م، ص89. العر
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خاتمـــــة:

تي:
آ
توصلت الورقة البحثية هذه إلى مجموعة من النتائج، نستعرضها في ال

يعها  مة، وترجمان أفكارها، ومستودع مشار
أ
 ال

ّ
دبـ  كان ول يزالـ  سجل

أ
1ـ ال

وطموحاتها، وأداة فّعالة لنشر الوعي، والقيم.

 دواوينه 
ّ

2ـ تتمظر تيمة الهوية في شعر سعيد الصقالوي بشكل لفت في جل

نا(، فهو 
أ
م )ال

ّ
ث بضمير المتكل

ّ
ية، فهو شاعر الهوية بامتياز؛ فعندما يتحد الشعر

ث عن الهوية.
ّ

ث بضمير الـ)نحن(، فهو يتحد
ّ

ث عن الهوّية، وعندما يتحد
ّ

يتحد

فكار البانية، الهادفة والفاعلة، تتوّجه 
أ
3ـ الشاعر سعيد الصقالوي.صاحب ال

نسان، وتهذيب روحه، وصقل مواهبه، وتوظيف طاقاته  نحو ترقية وجدان الإ

والرقّي  الزدهار  تحقيق  أجل  من  تعمل  والتي  والتعمير،  البناء  في  وملكاته 

م والرخاء.
ّ

والتقد

من  ولبد  نّصه.  في  كامن  ـ  بسيسو  الرحمن  عبد  حسب  ـ  الشاعر  دور  4ـ 

التمييز بين الشاعر ككائن اجتماعي، والشاعر كهوّية إنسانية. الشاعر بألف 

نساني الرحب.  فق الإ
أ
ية الجامعة، وال

ّ
لم التعريف هو الروح الكل

مة، وكل طمس لها ُينِذر بالندثار والزوال.
أ
5ـ الهوّية عنوان الفرد والمجتمع وال

القوة والمناعة والحصانة  ـ هي  الشاعر سعيد الصقالوي  ـ حسب  الهوية  6ـ 

مة قيمتها وهيبتها وقّوتها.
أ
التي تكفل للفرد وال

نسان من الحديث عنها،   الإ
ّ

7ـ الهوية مثل الخبز والماء في الحياة، ل يمل

ياح الخيبة. والدعوة إلى التمسك بها مهما ادلهّمت الليالي وعصفت ر
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8ـ الهوية عند سعيد الصقالوي واسعة المتداد ل تقتصر على رقعة ضيقة، 

يخ والمصير والطموح والمعاناة... الهوية تشمل كل من يشاركنا القيم والتار

مصادر ومراجع الدراسة:
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بية للدراسات والنشر، 1999. ان: المؤسسة العر الظاهرة«، بيروت/ عمَّ
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بي، 1411هـ، 1991م. بيروت، لبنان: دار الكتاب العر

بية  ية. بيروت، لبنان: الدار العر 8. حرب، علي. خطاب الهوية، سيرة فكر

للعلوم ناشرون/ منشورات الختالف، 2008م/ 1429 هـ. 



الن�ص العماين 

86

على للثقافة، 2012. 
أ
9. حسنين، حسن حنفي. الهوية. القاهرة: المجلس ال

بي الحديث. الدار البيضاء،  10. الحنصالي، سعيد. الستعارات والشعر العر
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مزدوجة لغة الجسد / جسد اللغة

في مجموعة إسحاق الخنجري الشعرية

بقلم: علوي الهاشمي

جــامعة الـــبحـــرين

منذ  إليها  اللتفات  تم  عميقة  وعضوية  بنيوية  عالقة  والجسد  اللغة  بين 

العقد  صاحب  هو  فها  خرى، 
أ
ال والثقافات  بية  العر الثقافة  من  مبكرة  فترة 

يد يلخص رأي العلماء في ذلك بقوله: »اعلم أن العلماء شبهت المعاني  الفر

جساد واللباب1.
أ
لفاظ بال

أ
رواح، وال

أ
بال

وأحاسيس  أفكار  من  به  يختلج  عما  التعبير  في  لغاته  بل  لغته  فللجسد 

وحواسه  جوارحه  جميع  توظيف  في  تتمثل  وحاجات،  وغرائز  ورغبات 

شارات باليد والعين ومالمح الوجه والصوت وغير ذلك للتعبير والتواصل  كالإ

التي  لغة الكم  بما في ذلك  كائنات،  به من  أو التصال مع كل ما يحيط 

ية. ذلك »إن اللغة تتركز في  تواصل بها مع بني جنسه أو غيرهم من البشر

 منا ل يتكلم فقط بلسانه 
ً

ر عنه، إن الك نسان، الذي ينفعل كله بما يعّبِ جسم الإ

خرى، ولكنه يتكلم بأعضاء جسمه أيًضا«2.
أ
وأعضاء النطق ال

يد، ج٥، ص ٣٩٤ . به: العقد الفر 1- ابن عبدر

ية، ط ١، عام ١٩٩١م )المكتبة اللغوية ٨(. نجلو المصر شارات الجسمية، مكتبة الإ 2- د. كريم زكي حسام الدين: الإ
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دمية المنطوقة والمكتوبة، من جهة ثانية، تجسدها الحي المرتبط 
آ
وللغة ال

من  ومنبثق  البيولوجي،  تكوينه  وحيوية  الجسد  باجتراحات  عضوًيا  ا 
ً
ارتباط

مر الذي يعكس المصطلح اللغوي 
أ
أجهزته الحركية والصوتية بشكل خاص، ال

الحديث الذي تم إطالقه على علم اللغة في هذا العصر منذ عهد دوسوسير 

من  عنها  تطور  وما  علومها  بمختلف  »اللسانيات«،  أو  لسنية«، 
أ
»ال وهو 

 ،
ً

وأصال بدًءا  »اللسان«  جارحة  من  متفرعة  حديثة  ومدارس  ومناهج  علوم 

سلوبية والبنيوية والسيميائية والتداولية والتفكيكية وغير ذلك.
أ
كال

والجتماعية  والنفسية  البيولوجية  أبعاده  بجميع  »الجسد«،  ويمثل 

الثيمة  ية،  والتعبير واللغوية  والجمالية  والثقافية  والقتصادية  والسيامية 

بة الشاعر العماني المبدع إسحاق الخنجري حسبما يتضح  ساسية في تجر
أ
ال

كانت  ولئن  قلقي«،  الموسومة »وحده  ولى 
أ
ال ية  الشعر قراءة مجموعته  من 

 عليها تحتل مساحة واضحة في هذه المجموعة 
ّ

مفردة »الجسد« أو ما يدل

كثر من رأس جبل  ين، فإن هذه المساحة ل تمثل أ بنصوصها الثنين والعشر

كبر، 
أ
ال الجسم  ونصوصها  ية  الشعر بة  التجر مياه  تحت  يخفى  الذي  الثلج 

مر مع مفردة »اللغة« وما 
أ
هم من تكوينه وحجمه وتأثيره.. وكذلك هو ال

أ
وال

ية »وحده قلقي«. فالجسد واللغة جبالن أو   عليهافي المجموعة الشعر
ّ

يدل

بة الشاعر  ا في مياه تجر
ً
مكونان أساسيان يغوصان بجسميهما وتأثيرهما عميق

»الجسد«  مكونات  من  كل  مستوى  على  ية  الشعر مجموعته  ونصوص 

و»اللغة«. وسوف أقارب هذه العالقة المزدوجة بين اللغة والجسد في هذا 

البحث من خالل عنوانين رئيسين هما:
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ا.
ً

١- اللغة جسد

٢- والجسد لغة.

ويقع تحت كل عنوان من العنوانين عدد من العناوين الفرعية التي تتشقق 

ولى في اتجاه عالقته بالمفردة 
أ
إليها بنية ذلك العنوان بتحوله من المفردة ال

المحايثة معه في العنوان هكذا:

ا: من اللغة      الجسد.
ً

١- اللغة جسد

٢- الجسد لغة: من الجسد     اللغة.

خرى، بل هي كامنة فيها، فالجسد لغة، 
أ
فكلتا المفردتين ل تستغني عن ال

بلغته،  ذلك  في  التوسل  دون  الجسد  إلى  المرور  يمكن  ول  جسد،  واللغة 

فبين  اللغة.  إلى جسد  الوصول  لغة الجسد دون  القبض على  كما ل يمكن 

الوتر  يتم شد  بهما حين  وتقار القوس  طرفي  تجاذب  يشبه  تجاذب  الطرفين 

طالق السهم نحو الهدف البعيد. وذلك حسبما يوضحه هذا الشكل. بينما لإ



الن�ص العماين 

91

ول )اللغة/الجسد( 
أ
يقة المتصورة تتحول المزدوجة من طرفها ال بهذه الطر

ًيا   دائر
ً

إلى طرفها الثاني )الجسد/اللغة( لتأخذ العالقة بين المزدوجتين شك

 من خالل تبادل طرفي المزدوجتين على نحو تبادلي مطرد هكذا:
ً

متفاعال

َرْي الدائرة وما يقع على طرفيهما في الشكل السابق يمثالن حالة 
ْ
ط

ُ
ق إن 

التماثل، في حين يمثل محيط الدائرة بما يتحرك عليه من طرفي المزدوجتين 

بتقاطع  إشكالية  حالة  فيخفي  الدائرة  مركز  أما  واضحة.  تفاعلية  حالة 

ين في حالة من تماثل التفاعل وتفاعل التماثل، إذ تلتقي المزدوجتان  القطر

)اللغةالجسد/الجسد اللغة( في نقطة تقاطع حّية محركة لمحيط الدائرة وما 

بعة. )جسد    لغة     ر
أ
يقع عليها من أطراف المزدوجتين ال

جسد    لغة( في شكل مروحي ل نهاية لحركته ودورانه.

نسان مثل: )الغضب،  كد أرسطو أن النفعالت التي تصدر عن الإ فقد أ

عن  تصدر  أن  يمكن  ل  إلخ(  والحب...  والفرح  مل 
أ
وال الرجاء،  الخوف، 

النفس وحدها ولكنها تصدر عن المركب المشترك والناتج من خالل التفاعل 
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الدائم الدينامي )المستمر( بين النفس والجسد وأن أي انفعالت تؤثر في 
)كيمياء الجسم( والعكس بالعكس؟1

ا 
ً
سياق معه  التعامل  ومن  ًيا،  رمز  

ً
معادل »الجسد«  من  سنتخذ  لذلك 

مجموعة  في  ية  الشعر بة  التجر مجالت  شتى  في  والسير  للتأويل  »لغوًيا« 
»وحدة قلقي«2

إذن، فالجسد، في حضوره وغيابه، في موته وحياته، وفي جميع تفاصيله 

وأحواله، في شكله الخارجي وفي أعماقه، ومن خالل كل ما يتصل به من 

ية في مجموعة إسحاق الخنجري  عالقات وهيئات، وهو نقطة ارتكاز جوهر

ية )وحده قلقي(. الشعر

ول بد من العتراف بدًءا أن الفصل بين لغة الجسد وجسد اللغة أمر ل 

يمكن تحققه أو تحقيقه، على النحو الذي تم توضيحه في مقدمة هذه الورقة، 

والتخارج، خاصة  فالتداخل  هنا.  المتبع  المنهجي  جراء  الإ إل على مستوى 

ية، بين الجسد واللغة أمر حتمي ل يمكن التغاضي عنه، بل  بة شعر في تجر

ل بد من الستفادة منه ومن ديناميكيته التي يستخدمها الشاعر في تحقيق 

بداعي الخاص. أسلوبه الإ

لغة الجسد

ولى من 
أ
الطبعة ال يرى مؤلف كتاب )فن قراءة لغة الجسد( في مقدمة 

هذا الكتاب، أن »فن قراءة لغة الجسد أو علم الجسد وحركاته علم حديث 

1- فن قراءة لغة الجسد: د. محمد حسن غانم، ٢٠١٥، ص ٤١.

عالم المعاصر(، د. محمد حسام الدين، مركز دراسات الوحدة  2 - الصورة والجسد )دراسات نقدية في الإ

بية، بيروت ط ١، ص ١٠٩ . العر
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ا من القرن الماضي«.1 
ً

ظهر في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات تحديد

وهذا يعني أن الهتمام بلغة الجسد من الناحيتين النفسية والجتماعية، لم 

يخ العلوم، لذلك كان ثراؤه من حيث استفادته من العلوم  يكن قديًما في تار

لسنية، 
أ
ال أو  اللغة  علم  مقدمتها  الحديث، وفي  التي عرفها عصرنا  الحديثة 

بين  التواصل  أن  من  الرغم  والجتماع. »وعلى  النفس  علمي  إلى  ضافة  بالإ

في  انصّب  قد  الهتمام  أن  إل  لفظية(  وغير  )لفظية  يقيتن  بطر يتم  فراد 
أ
ال

أغلبه على محاولة فهم التواصل اللفظي وغّض الطرف عن ديناميات وآليات 
التواصل أو ما يعرف باسم لغة الجسد«.2

ية  كبر بالجانب اللفظي من لغة الجسد الشعر
أ
لذلك سيكون اهتمامنا ال

يقاعي والتركيبي، على الرغم  ويتماهى معها ويتم توظيفه في بنائها الصوري والإ

بحاث والدراسات والمالحظات أثبتت أننا قد نكذب أثناء تواصلنا 
أ
من أن »ال

ين، إل أن جسدنا يرفض الكذب ونستطيع من خالل النظر  خر
آ
اللفظي مع ال

ونبرات  الحديث  يقة  طر الجسم،  وضع  العين،  نظرة  الوجه،  إيماءات  إلى 
الصوت.... إلخ أن نقرأ الحقيقة بدون زيف أو خداع وناطقة بالصدق«.3

غير  الجسدية  اللغة  هذه  مثل  إلى  البحث  في  سنلتفت  السبب  ولهذا 

جسدها  أو  ية  الشعر اللغة  بناء  في  واضح  تأثير  لها  يكون  عندما  اللفظية 

اللفظي، حتى نستطيع المواءمة بين طرفي المزدوجة في تفاعلهما الديناميكي 

الحي الذي أشرنا إليه في مقدمة البحث، لنكون بذلك أمينين على الصورة 

قوامها  ية  شعر بة  تجر قراءة  في  المتبع  النقدي  بمنهجنا  المتصلة  جرائية  الإ

ولى،٢٠١٥م.
أ
ية، ط ٢، المقدمة ال نجلو المصر 1- دكتور محمد حسن غانم )فن قراءة لغة الجسد(، مكتبة الإ

ولى، ٢٠٠٨م.
أ
2- نفسه. مقدمة الطبعة ال

3- نفسه.
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الجانب اللفظي أو اللغوي الذي ل يخلو من آثار مصدرها الجسد، ويخلو 

من التجاه نحو مصبه فيه.

قلقي(  )وحده  الشاعر  مجموعة  قراءة  في  التطبيق  صعيد  على  تلفتني 

 من جسد 
ّ

بما للحرف معنى( التي يعتصر الشاعر فيها كل قصيدة بعنوان )ر

ا بينهما دائرة مغلقة ليحقق بذلك حالة 
ً
اللغة ولغة الجسد في آن واحد، خالق

ْي المزدوجة.
َ
من التماهي والتفاعل الالمحدود بين طرف

يبدأ تفكيك جسد اللغة، في القصيدة، من عنوانها، عبر تحسس أصغر 

صوات في 
أ
مكوناتها الصوتية التي ل يحمل معناه إل بتضامه مع غيره من ال

ا أو كلمة لكي ينتج منه معنى أو شبه معنى يصلح 
ً
ى حرف بناء لفظي واحد ُيسمًّ

يق تركيبه في جملة ذات دللة.  عن طر
ّ

للدخول في إنتاج دال

بما  بما( الترجيحية الحتمالية في مطلع العنوان )ر واستخدام الشاعر )ر

للحرف معنى( يعكس رغبته في دخول مغامرة الخلق، خلق الروح في الجسد 

يق الحتمال، في أصغر خلية  اللغوي من خالل بث تيار المعنى، ولو عن طر

النص/  ا في فضاء  الحرف يسبح حرًّ يترك ذلك  الحرف! دون أن  فيه وهو 

 تسخيًرا لخدمة المعنى بوضعه في 
َ

ر الحرف ِ
ّ

القصيدة، بل نجد الشاعر ُيَسخ

قالب لفظي ذي معنى يكتسبه من تجميع شتاته المتباعدة في جسم القصيدة 

بة الشاعر على النحو الذي سيتم  لتكوين لفظة دالة ذات خصوصية في تجر

ا. وهنا تأتي عملية الخلق للمعنى في الحرف 
ً
توضيحه في مسار البحث لحق

بما( ليصبح للحرف معنى، وأي   للترجيح في )ر
ً

 وقابال
ً

 ما كان محتمال
ً
دة ِ

ّ
مؤك

ويأتي  البعض.  بعضها  مع  الحروف  تجمع  ينتجها  التي  المفردة  في  معنى، 
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ا له من جهة، ومن مكان الحرف وتركيبه في 
ً
المعنى للحرف من كونه سابق

خرى المكونة لكلمة )المقبرة(.
أ
المفردة مع غيره من الحروف ال

وحين نهّم بالدخول إلى جسد النص تقف أمامنا مجموعة متالحقة من 

المتشظية من كل عالمة  الجزئية  الدللت  تتقاسم  التي  عالمات الستفهام 

على حدة، خالقة بذلك حالة من التساؤل الفلسفي الكبير أمام رهبة الموت 

وباب المقبرة المخيف: هل... كيف... ما... كم... أين... َمن...

وتدخل هذه الشظايا الستفهامية المتناثرة في عالقة منسجمة مع بعضها 

أخرى،  جهة  من  له   
ً

مدخال باعتبارها  النص  جسد  ومع  جهة،  من  البعض 

كثر من مستوى. فمن ناحية انسجام العالقة في ما بينها يمثل  وذلك على أ

الموت كحقيقة  واقع  التساؤل عن  أو  السؤال   من مداخل 
ً

منها مدخال كل 

في جسدها  الحروف،  تجمعت  التي  المقبرة  في صورة  تتمثل  للعيان  ماثلة 

قبل ذلك، ليصبح لها معنى. وهكذا تصبح هذه الشظايا الستفهامية الحارقة 

ا يقود الذات الشاعرة قسًرا إلى جسد المقبرة الموزع على 
ً
يق في تجمعها طر

حياء 
أ
حروفها الخمسة: )م.ق.ب.ر. ة( وبذلك ترتبط أسئلة الموت عند ال

بمكان الموت ودفن الموتى.

وهي أسئلة حائرة وعالمات استفهام حارقة مرعبة تقترب اللغة بواسطتها 

 إثر سؤال 
ً

خرى، اقتراب الكاميرا السينمائية سؤال
أ
يجًيا، الواحدة تلو ال تدر

ومعنى بعد معنى مع ترك ما بعد كل سؤال لما يناسبه من المعنى الفتراضي 

المضمر بعده هكذا على سبيل المثال:

- هل: هذه نهاية الحياة؟
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- كيف: تنتهي الحياة هكذا كأن حًيا لم يعش؟

-ما: سر هذا الموت؟

ن؟
آ
حياء حتى ال

أ
- كم: مات من ال

- أين: راحوا يا ترى؟

 الماضين
ُ
»- َمن: يستقرئ

نحو حروفهم

يبكي وينفتح الكتاب«.

تقترب  الراجفة،  سئلة 
أ
ال طبول  وقرع  الخائفة  القلب  دقات  رجفة  وعلى 

)زوم(  رة  مكبَّ ة  لقطة حيَّ في  المقبرة  واقع  إلى  ا 
ً
فشيئ ا 

ً
شيئ رة  المصّوِ خطوات 

تتمثل في جسد القصيدة الميت/ الحي!

جهة  من  البعض  بعضها  بين  عالقة  في  الستفهام  أدوات  تدخل  كما 

وبينها وبين جسد النص من جهة أخرى، من خالل الوحدة الوزنية أو البناء 

الموسيقي المتمثل في وزن الكامل )متفاعلن متفاعلن متفاعلن(، إذ تدخل 

سئلة مع طالع النص في وحدة بنائية واحدة من حيث الوزن، لتفتح 
أ
شظايا ال

ن! وهنا 
آ
كيد ال يقها إلى المقبرة عبر حروفها التي صار لها معنى أ بذلك طر

يمكننا أن ندير أدوات الستفهام الست )هل.. كيف.. ما.. كم. أين.. َمن..( 

المقطع  تتلون دللت  به القصيدة. وهكذا  تبدأ  ع الذي 
َ
ل
ْ
الَمط على المقطع/ 

الواحد بتغير أداة الستفهام قبله:



الن�ص العماين 

97

َمن:

يستقرئ الماضين

نحو حروفهم

يبكي وينفتح الكتاب.

ا بست 
ً
ن من سطور ثالثة مسبوق الطالع الشعري المكوَّ وحين يصل هذا 

عالمات استفهامية، والذي يشبه الالفتة المكتوبة على بوابة المقبرة/ النص... 

نسان  خيرة )َمن( المخصصة كاسم موصول لالإ
أ
يصل إلى العالمة الستفهامية ال

 بالفهم وأخذ الِعْبرة، 
ً
العاقل الحي، تصبح الوقفة أمام المقبرة/ النص مشروطة

بوجهيه  ا 
ً

واحد المزدوج  الدخول  ليكون  مًعا،  والقراءة  الستقراء  من خالل 

لكل من المقبرة )يستقرئ الماضين( والنص من خالل قراءة حروفه/ هم.. 

قبل أن يبكي لينفتح الكتاب تعبيًرا عن التقاء الَعْبرة بالِعْبرة في وقفة الحي 

أمام  القارئ  المفكر  المتأمل  الحي  البشري  الجسد  وقفة  أي  الموت،  أمام 

الكلمة  تتفكك حروف  كما  ويتفكك  ا 
ً

غد يتفسخ  وهو  نفسه  مصير جسده 

الوحدة وتصبح كأن ل معنى لها في مقبرة النص وكتاب الموت وغموض اللغة 

المستقرأة في مصير الماضين من الميتين. هكذا تكون النفس مهيأة لدخول 

»مقبرة« النص ولتجميع حروفها المتناثرة في فضاء النص حتى يكون للحرف 

ا على هذا النحو:
ً
معنى بالفعل، حين ينفتح الكتاب وتبدأ القصيدة حق

الميم..

رواَح
أ
ا يرى ال

ً
منكفئ
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تصرخ للمدى

القاف..

صداء
أ
قهقهة من ال

الباء..

بل ل بد من مطر

الراء...

رأي عند زاوية

ق تمزَّ

ها
َ
 طفل

ُ
قبل أن تلد الحقيقة

التاء..

تلعب بالزمان حكاية

ا
ً

ل ترتوي أبد

لغة  لتفسخ  تماًما  )المقبرة( مطابق  كلمة  اللغة هنا عبر  تفكك جسد  إن 

ظاهرة  أمام  الذاهلة  حيرتها  في  التعبير  عن  عاجزة  صارت  التي  الجسد 

الموت وهي تمعن في تفسيخ الجسد البشري. إل أن لغة الجسد المتمثلة 

في الجانب الملفوظ منها، تبقى الشاهد الوحيد البازغ في دللته على حياة 

ا 
ً
حروف كانت  ولو  بها،  التشبث  من  بد  ل  لذلك  موته.  بعد  البشري  الجسد 

 وحدها على الموت، عندما 
ٌ
ة ول وهلة، فهي َعِصيَّ

أ
 بال معنى كما يبدو ل

ً
مفككة
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تتالحق الحروف المفرقة تالحق الصفحات في كتاب الموت، حين »ينفتح 

 حتى ولو كان كلمة »مقبرة« 
ّ

الكتاب«، وتلتئم الحروف في ملفوظها الدال

تحمل  لغة جديدة  لتبزغ مكانها  الجسد،  لغة  فيها كل جوانب  تختفي  التي 

روًحا قادرة على التجسد والحياة من جديد كطائر الفينيق، لغة لها جسد من 

ًيا مبدًعا كهذا  الحروف والكلمات والصور والموسيقى حين تكون نًصا شعر

النص الذي تتم معالجته النقدية هنا. هذا هو جسد اللغة الذي تنبثق حياته 

من موت لغة الجسد حين تموت معه وتدفن في المقبرة.

ومثلما وجدت الحروف لها معنى في مفردة المقبرة، فقد تحولت »المقبرة« 

نيقة 
أ
نفسها إلى نص شعري له جسد إبداعي نابض بالحياة يتمثل في لغته ال

وصوره الرشيقة ورؤاه وعاطفته العميقة إزاء فكرة الموت. هذه هي مكونات 

جسد اللغة في هذا النص. وهو جسد تمتد مكوناته ابتداء من عنوان النص 

 إلى حروف المقبرة. هذه الحروف 
ً

دوات الستفهامية وصول
أ
مروًرا بشظايا ال

لتشكل خمسة  كة 
َّ
المفك أجسادها  على  الشعري  النص  بنية  تأسست  التي 

مداخل إلى »الماضين نحو حروفهم«، عسى أن يستقرئ أحدنا ذات يوم 

سباب التي من أجلها ضحى هؤلء بأرواحهم وراح »يبكي« حين »ينفتح 
أ
ال

ا بعد 
ً
الكتاب« وهو يقلب صفحاته ويغشى سطورها، ويدقق في حروفها حرف

 بالِعبرة. وينبغي النتباه هنا 
ُ
حرف حتى تكتمل الرؤية بالرؤيا وتجتمع الَعبرة

إلى أن كل حرف من الحروف الخمسة المكونة لمفردة »المقبرة« ينبغي أن 

ول الذي يشكل طالع المقطع بعده، لكي 
أ
ُيقرأ في ارتباٍط كامل مع السطر ال

تكتمل الصورة الوزنية من جهة ثانية.
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النص  في  موظفة  الخمسة  »المقبرة«  حروف  أن  ذلك  من  ويستنتج 

في  الشاعر  رجحه  الذي  المعنى  يخدم  ًرا  ومعّبِ ا 
ً
دقيق بنيوًيا  ا 

ً
توظيف الشعري 

بالمقطع  الحرف  ارتباط  يفوق  معنى  وهو  منها.  حرف  لكل  النص  عنوان 

عليه   يطلق  ما  إطار  في  النص  كامل  إلى  بتأثيره  ليصل  فيه  مكانه  ويتجاوز 

تاس. إليوت »الستعارة الموسعة« التي تشمل لديه كامل النص الشعري. 

بما للحرف معنى(. وهذا ما سيتم توضيحه في ختام تحليلنا لقصيدة )ر

الميم..

رواح
أ
ا يرى ال

ً
منكفئ

تصرخ للمدى

ِد الصحراَء،
َ
ْرت

َ
ل ت

ل تْرِم حبالك

للنهاية مرغًما..

الصوت يا ولدي سحاُب

في هذا المقطع »الميمي« الذي تبدأ به حروفية »المقبرة« حنّو مدهش 

نه ينطلق من 
أ
د لرسم أجواء الموت والمقبرة! نظًرا ل على الرغم من أنه يمّهِ

 ،
ً

بالعين، طفال  وشاهده 
َ

ولى التي عرف الشاعُر فيها الموت
أ
تذكر اللحظة ال

دون أن يدرك معناه:

وراح
أ
ا يرى ال

ً
منكفئ

تصرخ للمدى

والشاعر حين يتذكر طفولته، وهو شاب، أو يختزلها في حرف »الميم« 

الذي هو أول حرف من اسم ولده البكر )محمد(.. فإننا نراه في هذا المقطع 
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المغمور بالطفولة في مواجهة الموت، ل يتمالك من توجيه النصيحة لذلك 

فعال 
أ
ال بهذه  نفسه،  الوقت  في  محمد  وأبو  محمد  أو  الهو(  نا/ 

أ
)ال الطفل 

مرة الناهية:
آ
ال

ل ترتِد الصحراء

ل ترِم حبالك

للنهاية مرغًما..

حتى ل يستسلم الطفل منذ نعومة أظفاره لوطأة الشعور بالقلق والخوف 

من مشاهد الموت التي يراها كل يوم من بيته المجاور للمقبرة! حيث الموت 

ل  النهاية صحراء  في  الخضراء  رض 
أ
ال سيترك  وكأنه  والضرع  الزرع  يحصد 

 
ُ

ا يزل بعد خضر وهو لمَّ
أ
يرتادها أو يرتديها أحد ثوًبا فعليه أل يرمي بمجدافه ال

ا بهاجس الموت فيرمي 
ً
نضر، حين يبقى ويكبر مسكون

أ
على ساحل طفولته ال

بته هو مع الموت في هذه  ب تجر
أ
حباله للنهاية مرغًما1. ثم يوحصل الشاعر ال

ية التي يختم بها المقطع المكلل بالقافية الموحدة  النصيحة أو الحكمة الشعر

في كل النص:

الصوت يا ولدي سحاُب.

من  الميمي  المقطع  بها  الشاعر  يختتم  التي  الموحية،  الصورة  هذه  وفي 

1-  يتكرر اللتباس المزدوج الذي تمت مالحظته في فعل )ل ترتد( المجزوم، مرة أخرى في فعل )ل ترِم( 

ل تفعيلته )متفاعلن(  المجـــــزوم بحذف الياء من آخره، ما نتج عنه زحاف واضح في وزن الكامل فحوَّ

إلى تفعيلة الرجز المقبوضـة )مستعلن( التي ل تستعمل في وزن الكامل. ويهيأ لي كأن هذا الزحاف جاء 

من غفلة لغوية تم تصويبها بعد ذلك، خاصة أن ميم الفعل المشبع بالياء تخدم سياق النصيحة الموجهة 

الوزن واللغة يعكس  بين  تقاطع إشكـالي مزدوج آخر  للنهاية( وهو  بأل )يرمي حباله  للطفل المخاطب 

نــا/ الهــو( أي الذات المنقسمة منذ 
أ
ارتباك الذات الشاعرة أمام رهبة الموت في التعبير عنها أمـام )ال

طفولتها، بسبب الموت.
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لولده  الشاعر  مخاطبة  مع  يتناسب  الذي  المدهش  الحنوُّ  يكمن  النص، 

من  ذلك،  من  الرغم  على  تخلو،  ل  مرهفة  مالمسة  الموت  ظاهرة  بمالمسة 

العمق والحكمة التي يحتاجها الطفل في مسار حياته عند التعامل مع الموت 

بط الصوت، عند تشييع الجنائز، أو الصاعد من  ًيا  بعد ذلك، فر نفسًيا، وفكر

الموحية  بالدللت  فذ متكاثر  بط  بالسحاب هو ر كرتها،  الذات وذا أعماق 

رضي والسماوي وبين المسموع 
أ
بسبب ما ينتج عنه من عالقات متبادلة بين ال

المنتهي  والمقبل،  والحاضر  والجسد،  والروح  والحلم،  الواقع  وبين  والمرئي 

والدائم، الثابت والمتحول، الغليظ والشفيف... إلخ..

نحو حروفهم«  »الماضين  من  الشاعر  استقرأه  الذي  ول 
أ
ال الدرس  إنه 

لينقله إلى ولده من كتاب الموت المفتوح والمخطوطة سطوره بالدمع والبكاء، 

يصيبنا  كالسحاب  رؤوسنا  على  معلق  قدر  ِعّي  النَّ صوت  إلى:أن  به   
ً

وصول

جميًعا ِبَواِبِلِه حين يمطر ذات يوم.

رواح المنتشرة في فضاء المقبرة 
أ
إن الحروفية في مفردة المقبرة تؤدي دور ال

فكل حرف منها يشكل قمقًما تختبئ داخله روح، أو شاهد قبر تقفز من ورائه 

من  قهقهة  و»القاف  للمدى«،  تصرخ  رواح 
أ
ال يرى  ا، 

ً
منكفئ »والميم  روح: 

في  تأثيًرا  كثرهم  وأ لديه  الراحلين  أعز  تذكر  في  الشاعر  ويستمر  صداء« 
أ
ال

نفسه وأجملهم تعبيًرا عن رؤيته لبعض فئات الراحلين وهم يعودون أرواًحا 

كرة النص، من خالل ما يتداعى مع  هائمة كالسحاب في فضاء المكان وذا

يقاع الصوتي من معنى لكل حرف من حروف »المقبرة«: الإ

- الباء
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بل ل بد من مطٍر

- الراء

رأي عند زاوية

حتى يصل الشاعر إلى آخر حروف المقبرة )التاء( ليقص بواسطته قصة 

مهّومة..  ورؤى  ضائعة  ونفس  هاذمة  روح  إلى  الموت  حوله  الذي  الجسد 

هكذا:

التاء

تلعب بالزمان حكاية

ا،
ً

ل ترتوي أبد

لقد تعبت مدائنهم

ُد والغياُب وما تعب التشرُّ

بة الموت في هذا  فبعد أن أتمت لغة الجسد الملفوظة تعبيرها عن تجر

الحروف   ورؤيا، نجدها قد أحيت، من خالل إعطاء 
ً
فلسفة العميق  النص 

الخمسة معاٍن ودللت وصوًرا، روًحا كادت تغادر أجساد الحروف/ اللغة 

الحياة  الراحلة عن  جساد 
أ
ال لغياب  النص  في  ًيا  رمز  

ً
معادل أصبحت  التي 

في  الخالقة  ية  الشعر اللغة  وبهذه  ية.  الشعر اللغة  حياة  في  لتقيم  ية،  البشر

ت  النص استطاع الشاعر في ختام أبجديته الخماسية أن يعيد للجسد المّيِ

قبل  ولى 
أ
ال المعبرة عن حيويته  الحركة  في صورة  المتمثلة  ية  الشعر روحه 
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انكساره بالموت:

هم كالدقائق يحتسون الوقت

ين فوق رفاتهم منكسر

ولى غير اللفظية، 
أ
ية ال إن الجسد هنا في ختام النص، يعود إلى لغته البشر

وحيز  الموت  أجواء  في  وجودها-  من  الرغم  -على  جساد 
أ
ال هذه  تبدو  إذ 

ين ساعة البعث والحساب، فهم »يحتسون  القبور منتظر »المقبرة« وظالم 

خالله  الجسد  وهيئة  الحتساء  وفعل  رفاتهم.  على  وينكسرون  الوقت« 

ية مباشرة غير لفظية أنتجتها لغة  ران عن لغة جسدية بشر ين« يعّبِ »منكسر

ية التي تحولت بكثافتها وحيويتها  ية من خالل كثافتها التصوير النص الشعر

اللغة« من  الجسد/ جسد  بذلك مزدوجة »لغة  فانقلبت  لغوي،  إلي جسد 

المستطرقة من توظيف  نية 
آ
ال الثاني، ومالت ميالن  إلى طرفها  ول 

أ
طرفها ال

ا للخروج من نص المقبرة 
ً

»لغة الجسد« إلى تغليب »جسد اللغة« تمهيد

جساد من قبورها كالبحر يخرج للخطيئة، إذ تتقاطع المزدوجة في 
أ
بخروج ال

نقطة التقابل بين صورتي الماء والنار في كفتي ميزان الحساب العادل الذي 

سياق  في  مقحًما  يبدو  والذي  المباشر  بتدخلها  الشاعرة  الذات  به   
ُ

مِسك
ُ
ت

الصورة مزدوجة الطرفين بين لغة الجسد وجسد اللغة:

البحر يخرج للخطيئة

سوف تحترقين حتًما

أين
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جسرك

يا حساب؟

سئلة وأدوات الستفهام المحيرة 
أ
ومثلما ابتدأ النص بكثافة واضحة من ال

النص  ينتهي  حروفهم...  نحو  الماضين  يستقرئ  أن  يد  ير من  إلى  الدافعة 

الحساب«؟ وهو سؤال  إلى »جسر  يق  الطر منها عن  بسؤال واحد محدد 

يطلقه النص بلسان مزدوج متجاذب بين لغة الجسد وجسد اللغة! فال نعرف 

خير؟ أم 
أ
إن كان السؤال وارًدا في النص على لسان الماضين نحو مصيرهم ال

هو على لسان الشاعر الرائي؟ لغة الجسد؟ أم جسد اللغة؟

شكالية إلي سيحاول هذا البحث مواجهتها في القسم الثاني  هذه هي الإ

»جسد  في  المتمثل  الثاني  وجهها  على  المزدوجة  تقليب  خالل  من  منه، 

اللغة« في بقية نصوص مجموعة الشاعر )وحده قلقي(، دون أن نعد بعدم 

عملية  في  خر 
آ
ال الطرف  مع  وتقاطعه  المزدوجة  من  الثاني  الطرف  تدخل 

التحليل ودراسة مزدوجة »جسد اللغة«.

ثانيًا - جسد اللغة

ول من هذا البحث كيف أن اللغة قد أدت دوًرا في 
أ
رأينا في الجزد ال

الحلول مكان الجسد البشري المتالشي والفاني بسبب موته الذي تعددت 

تفكيك  آلية  أدت  وقد  حروفهم«.  نحو  »الماضين  أنماط  وتنوعت  أسبابه 

 لتفسخ الجسد البشري وتفككه بسبب 
ً

ًيا ومعادل مفردة »المقبرة« دوًرا مواز

دوًرا  نفسها  لية 
آ
ال أدت  كما  يجي،  التدر والنسيان  والموت  الغياب  عوامل 
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كًسا حين يتم تركيب حروف المفردة من جديد وإعادة المعنى إلى  بنائًيا معا

ق بين الحروف الخمسة المتباعدة. ق والمفرَّ جسدها الممزَّ

المتبادلة،  ية  المركز بحيويتها  واللغة  الجسد  أن »مزدوجة«  يعني  وهذا 

القانون  بدور  تقوم  ا، ستظل 
ً
بالتفصيل سابق آليته  تم شرح  الذي  النحو  على 

المحرك لبناء النص الشعري لدى إسحاق الخنجري ابتداء من أوسع مكّون 

ية )وحده قلقي( حتى أصغر مكّون  بنائي يتمثل في كامل المجموعة الشعر

ية  الشعر المجموعة  نصوص  من  المختارة  النماذج  هذه  ولعل  فيها.  بنائي 

يلخص ويؤكد ما نذهب إليه في التدليل على ذلك:

بما للحرف معنى1 ١- ر

َر القصيدة
َ

د
َ
٢- يا موت كن قدري وكن ق

2
ً
ية حينما تأتيني عار

٣- أستقرئ الغضب المدفون في جسدي3

٤- يا حب.. ماذا سأتلو؟ هذه لغتي4

ِب
َ
يح والسغ  للر

ً
تسير منذورة

٥- إلى متى أمشي على الكلمات وحدي5

1- وحده قلقي.

2- نفسه، ص ٥٧.

3- نفسه، ص ٦٨.

4- نفسه، ص ٧٠.

5- نفسه، ص ٧٣.
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مطار والصحراء حتى همزة الوصِل
أ
 العشب وال

ُ
٦- فقدت

طلق بوحنا فيها؟1
ُ
٧- أليس لنا حروف القمح ن

ً
٨- يتدحرج الحزن اللعين وسادة

   وندالة علىغوي، وذلك في ما يمطب.وياء الثاني لتبقى صورتهما النهائية 

 
ّ

بجتث الشاعرة  الذات  تقاطع  ب 
ّ
المرك الزدواج  هذا  يعكس  وقد  واحدة. 

ياقوت القصيدة والمطْر2

٩- قلقي يجيء من القصيدة كامل الخطوات

وحشًيا يعذبني بصوت القاف3

١٠- ل نزقة للفجر تأتي كي تالمسها الحروف

هناك ترتعش القصيدة من زحاف دموعهم4

١١- يكفيني أرى جسدي يماًما في سماء هللا5

َص 
ُ

خ
ْ

ية السابقة يحاول الجسد أن َيش مثلة والشواهد الشعر
أ
في جميع ال

ا أو مفردة أو نًصا أو معًنى مباشًرا أو حالة نفسية تعتري الجسد كالغضب 
ً
حرف

يح والسغب. وقد يتحول  للر لغة تسير منذورة  إلى  فيه، أو يتحول  المدفون 

جسد الشاعر نفسه إلى جسد يمشي وحده على الكلمات، أو يتدحرج حزنه 

1- نفسه، ص ٨٠.

2- نفسه، ص ٨٨.  

3- نفسه، ص  ٩٤.

4- نفسه، ص ١٠٠.

5- نفسه، ص ٨٥.
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اللعين وسادة تجتث ياقوت القصيدة والمطر.

ويمثل الجسد اللغوي أو جسد اللغة، هنا، كل العناصر والمكونات التي 

تدخل في تشكيل لغة النص الشعري على أن تنتظم في شكل بنيوي أو تتخذ 

ا بنائًيا محدًدا يشبه الجسد الصغير المساهم في بناء الجسد الكلي 
ً
لها سياق

جساد النصية أو 
أ
ية الجامعة لكل ال المتمثل في النص أو المجموعة الشعر

ية الكاملة. النصوص المتفرقة في سياق المجموعة الشعر

 وعناصر 
ً

بة الشاعر إجمال ا بدراسة هذه العالقة بين تجر
ً
وقد قمت سابق

بداعية لديه، وبين يقظته في استخدام وتوظيف مكوناتها في التعبير  اللغة الإ
بداعي«1 بداعية، وذلك في ما أطلقت عليه مصطلح »الهم الإ بته الإ عن تجر

أو التعبير باللغة عن اللغة وهي مسألة معروفة في علم اللسانيات.

 
ً

 معادل
ً

بديال البحث  اللغوي في هذا  الجسد  كان اختيار مصطلح  وإذا 

لمصطلح بنية اللغة المستخدم في الجزء الثاني من كتابنا )السكون المتحرك2، 

ية  بته الشعر بة إسحاق الخنجري يمثل مركز تجر ن الجسد في تجر
أ
فذلك ل

كثر في مسار تطور هذا البحث،  ية والواقعية، كما سيتضح أ والنفسية والفكر

ا في بناء المزدوجة التي تم 
ً
ا تدخل طرف

ً
ن مفردة الجسد هنا كما تم بيانه سابق

أ
ول

بة الشاعر نفسها. اتخاذها منهًجا لهذا البحث منطلقين من تجر

الشاعر  مجموعة  خارطة  كامل  على  يتشظى،  بل  اللغة،  جسد  ويتوزع 

الحروف  ألفاظ  مثل  نصي  مكّون  أصغر  من  يتمدد  بحيث  قلقي(،  )وحده 

النصوص،  وعناوين  النصية  والعتبات  الدالة  والمفردات  الستفهام  وأدوات 

ول من )السكون المتحرك(.
أ
1- راجع الجزء ال

2- راجع الجزء الثاني الموسوم )بنية اللغة( من السكون المتحرك، ص ٣٨٤، هامش ٦٢.
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كبر مكّون نصي يتمثل في السياق الذي يتخلل بنية النصوص ويتغلغل  إلى أ

 أخرى، ليشكل بذلك بنية كبرى لجسد اللغة الجامع 
ً
 وخفاًء مرة

ً
فيها تجلًيا مرة

على   
ً

متكامال ا 
ً

واحد ا 
ً

بصفتها جسد ية،  الشعر المجموعة  نصوص  لمختلف 

بة والبناء الفني واللغوي، وذلك في ما يسميه رشيد الخديري  مستوى التجر

»بنية الخطاب الشعري« التي تستمد معالمها من تشظي الذات، بين اللغة 

اختراق  عن  التعبير  إلى  ولى 
أ
ال مادتها  من  ية  الشعر الشحنة  ينقل  كوسيط 

المحو والبياض والعزلة«.1

ليبني منها  ألفاظ الحروف الخمسة  الشاعر  وسبق أن رأينا كيف وظف 

كمله، كما جعل من جمع هذه الحروف  ومن معانيها مقاطع نص شعري بأ

 لمفردة »مقبرة« التي انتشرت بمختلف دللتها 
ً

ا لغوًيا دال
ً

الخمسة جسد

مر كان 
أ
بة الموت. كذلك ال في أجواء جسد النص الشعري المسكون بتجر

ًيا، على  مع أدوات الستفهام التي بنت القصيدة نفسها في طالعها بناًء شعر

بالمعنى  المسكون  الجسد  تكوينه  في  يشبه  والوزن،  اللغة  من  كل  مستوى 

 للمقبرة والنص سواء 
ً

 بوابة أو مدخال
َ

ل
َّ
ك

َ
الشعري، على هذا النحو الذي ش

بسواء، هكذا:

هل...

كيف...   

ما...    

كم...

يات الرؤى( كتاب الرافد، العدد ١٢٦ سبتمبر  فق الجمالي وشعر
أ
1- رشيد الخديري: المعنى الشعري )ال

عالم في الشارقة. ٢٠١٦، ص ٣٣ )يوزع الكتاب مع مجلة الرافد( التي تصدر عن دائرة الثقافة والإ
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أين...   

َمن...    

يستقرئ الماضين

نحو حروفهم

يبكي وينفتح الكتاب1

اللغة فهي مفردة »الجسد« نفسها  أما أهم المفردات الدالة على جسد 

المتمثل في  الثاني  المنهجية إلى طرفها  المزدوجة  تقلب  التي من شأنها أن 

ية )وحده  بة الخنجري في مجموعته الشعر »لغة الجسد«، نظًرا لرتكاز تجر

ية وما يتصل بها من مفردات ترتبط بأحوال  قلقي( على هذه المفردة المركز

الجسد النفسية والوجدانية، وفي مقدمتها مفردة »القلق« ومفردة »الموت« 

ونقيضها »الحياة« التي يرمز لها الشاعر بمفردة »الماء«. وهناك مفردة لم ترد 

ية غير خمس مرات في صيغة  بة الشاعر ومجموعته الشعر في مجمل تجر

اسم مذكر نكرة هو »نزق«، من بينها مرة واحدة في هيئة مؤنث، ثم تتويجها 

ا يتكرر على رأس ستة نصوص 
ً
وتخصيصها في هيئتها السمية المذكرة عنوان

ية على نحو مقصود ومدروس،  الشعر المجموعة  بين نصوص  قصيرة تفصل 

كما سنرى، وهي مفردة تعني لغوًيا حالة انفالت النفس والجسد من وضعهما 

الطبيعي.

فة، هذه، تكمن لغة جسد ملمومة  وفي مفردة »نزق« السمية غير المعرَّ

مختصرة إلى أبعد حد، أشبه بالكبسولة، المضغوط داخلها حالة من الكبت 

بما للحرف معنى(. 1- وحده قلقي، ص ٦١، قصيدة )ر
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والغضب المدفون1 التي تعيشها الذات الشاعرة على مستوى طرفي المزدوجة 

»لغة الجسد/ جسد اللغة« في سياق ما يعبر عنه الشاعر في أحد أزمنته 

يفة: وحده جسدي سيأخذني  المائية عبر هذه الصورة المرآوية الشبحية الطر

إلى جسدي2. وهذا ما يفسر السياقات اللغوية الملتبسة والملتفة في معظم 

ل  كما سنوضح، حتى  نسبًيا،  الغائمة  والصور  الرموز  من  بغاللت  حوال 
أ
ال

تتعرى الذات وتكشف بسهولة عن »نزقها« الخفي المنطوي في رحاب جسد 

القصيدة.

ة موزعة  ا لست مقطوعات نصيَّ
ً
إن تكرار مفردة )نزق( ست مرات عنوان

مقصودة  دللة  على  ينطوي  ية  الشعر المجموعة  نصوص  بين  ا 
ً
متوازن يًعا  توز

في  الشامل  اللغة  بجسد  المفردة  هذه  بط  ر يتم  حين  مدروس،  وهدف 

ية. وهي مفردة استثنائية على الرغم من تكرارها ست مرات  المجموعة الشعر

ا لست مقطوعات نصية، ولم ترد في سياق مجمل نصوص 
ً

ا موحد
ً

ا واحد
ً
عنوان

يبة هي التأنيث لسم »نزق«   بينها واحدة وبصيغة لغوية غر
ً

الشاعر إل قليال

المذكر؛ وذلك في هذا المقطع التصويري الذي تتجلى فيه العالقة المزدوجة 

بين اللغة والجسد على هذا النحو:

ل نزقة

للفجر تأتي

كي تالمسها الحروف

هناك ترتعش القصيدة

1- يقول الشاعر: أستقرئ الغضب المدفون في جسدي، وحده قلقي، ص ٦٨

2- نفسه، ص ٤١
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من زحاف دموعهم

شياء
أ
تتعذب ال

في شهقاتهم زمًنا
1

ً
وفي زفراتهم تبكي طويال

لم  اشتقاق صيغة صرفية جديدة  في  الدفينة  رغبته  أو  الشاعر  إن جرأة 

بية لمفردة »نزق«، هي صيغة اسم المرة أو الهيئة  ترد في معاجم اللغة العر

ية على هذا النحو، إل في هذه  »نزقة« التي لم ترد في كل مجموعته الشعر

حالة  تعكس  سواها..  دون  المبتكرة  الصرفية  الصيغة  وبهذه  اليتيمة،  المرة 

الخوف والحذر والتردد في التعبير عن ذلك الغضب المدفون في عمقالذات 

الشاعرة المسكونة بثورة مكبوتة عارمة لتغيير واقعها المحيط بها، والذي كثيًرا 

ية صفة »الصحراء« و»المنفى«،  ما أطلق عليه الشاعر في مجموعته الشعر

بة النفس الوجودية على مستوى كل من الزمان والمكان2 على  تعبيًرا عن غر

ا مثلما هو وجودها القِلق 
ً
ا ومكان

ً
الرغم من وجود هذه النفس في إهابهما زمان

مر الذي جعل النفس منفية وهي 
أ
في إهاب الجسد الذي يحملها فعلًيا، ال

بة وجودية دون أي اغتراب في المكان، مما تسبب في  بة غر في وطنها ومغتر

ا، 
ً
حالة »القلق« التي تعيشها هذه النفس، على النحو الذي سنوضحه لحق

كمله  بة الواقع المحيط بأ بته الفردية ليشمل تجر كما جعل الجسد يتسع بتجر

رض والطبيعة والوطن. وهذا ما يدعى في الدراسات 
أ
على مستوى كل من ال

الصغير  المزارع  رؤية  في  »فالجسد  الممتد«،  »الجسد  النثروبولوجية 

1- وحده قلقي، ص ١٠٠ من قصيدة عنوانها )الموت خاتمة الرواية(.

2- ليس من قبيل المصادفة، إذن، أن يكّرس الشاعر أطروحتيه في الماجستير والدكتوراه، حول موضوع 

ولى وموضوع »الزمان« في الثانية.
أ
»الصحراء  في ال
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)Peasant( هو جسد بدون حدود وبدون حواجز. فال فرق لديه بين جسد 

الكائنات  بين  الحدود  لديه  وتنتفي  رض. 
أ
ال المجموعة وجسد  الفرد وجسد 

شياء.«1
أ
نسانية وال الإ

ية  القر وإنسان  القروي  والمدى  ية  بالقر الشاعرة  الذات  ارتباط  إن 

ية إلى الحد  والقرويين ارتباط عميق في عدد كبير من صور المجموعة الشعر

ياته،  وذكر وذاته  الشاعر  لنفس  ا 
ً

ممتد ا 
ً

جسد ية«تمثل  »القر جعل  الذي 

المقطع  في  المتتابعة  الصور  الذي تكشف عنه هذه  النحو  وذلك على هذا 

يات في المرآة(: التالي من قصيدة عنوانها )ذكر

كل يمامة في الريف

ذكرى

كل فجر

باء أدرك الغر

ق في سماء الروح
َّ
واللحن المعل

ذكرى

الشماليون

أبناء المدى القروّي

والنايات

ذكرى

صرخة الوادي

ميسون  بقلم  بحث  ردن(، 
أ
)ال عّمان  بمدينة  انثروبولوجية  دراسة  ية:  الرمز والدللت  المرأة  جسد   -1

العتوم،نشر عام ٢٠١٣ على الشبكة العنكبوتية.
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تعبُت من الجفاف
ذكرى1

ية هو الحضن الدافئ الذي ضم بين جنبيه روح الشاعر  لقد كان جسد القر

كرة قروية بامتياز« كما يصفها الشاعر في  كرته التي كانت »ذا الحساسة وذا

يته الوادعة من ولية  بوع قر شهادته، فقد قضى الشاعر جل سنوات عمره في ر

سمائل بمحافظة الداخلية في سلطنة عمان. إل أنه ُصِدَم بعد زحف مظاهر 

يد  المدينة وانتقاله إليها بعد بلوغه الثالثين من العمر ليفاجأ بواقع جديد يز

»وثورة  الروحي  والجفاف  باء  والغر المدينة  بحياة  المصدومة  ذاته  قلق  من 

سفلت ضد النخل والعشاق«2 غير أن ذلك  الحضن القروي الدافئ لم  الإ

التي  المستلبة  القروية  كرة  الذا تلك  إلى  التفت  كلما  ا 
ً
وقلق حسرة  إل  يزده 

مر  التي  الصدمة  الجافة3. وهي  بعالقاتها الجتماعية  المدينة  سحقتها حياة 

1- وحده قلقي، ص ٩٤.

2- نفسه، ص ٩٦.

ية الرهيفة التي تجسد تمزق الذات الشاعرة بين جسد المدينة  3- يقول الشاعر في هذه الصورة الشعر

كرة حتى وقت قريب: ية الثاوي في الذا الواقعي وجسد القر

في الضباب الثقيل

والجهات المتعددة

لم ينتبْه القطار

يق القرى والنسائم إلى طر

حيث الصبايا مثل الينابيع

شجار
أ
يئة تتمازج بين ال والخطوات البر

لم ينتبه

ذهبنا

باء براج الممتلئة بالغر
أ
إلى مشابك ال

واحترقنا

)من قصيدة جديدة للشاعر لم تنشر في مجموعته(.
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مثل  المدينة  إلى  ية  القر من  انتقالهم  مطلع  في  العرب  الشعراء  مجمل  بها 

فقد  وغيرهم.  دنقل  وأمل  عبدالمعطي حجازي  وأحمد  السياب  كر  شا بدر 

ية الدافئ منطقة أمان وطمأنينة نفسية  كانت حياة الريف الوادعة وجسد القر

وجسدية وثقافية من وجهة نظر اقتصاد الملكية الصغيرة التي تتمتع بها حياة 

ية. »هكذا إذن يكون الجسد من وجهة نظر  الريف وعالقات الناس في القر

المزارع الصغير أو البدوّي. إنه جسد ممدود إلى ما ل نهاية. إنه جسد ممتلئ 

شياء، باهلل 
أ
نسانية وبالحيوانات وال كملها، بالكائنات الإ ومسكون بالطبيعة بأ

الشاعر  نجد  لذلك  شباح...«1؛ 
أ
وال بالغول  والمالئكة،  بالجّن  والشيطان، 

م وكأنه قد 
أ
ية ال الخنجري حين ابتلعته المدينة التي أبعدته عن جسد القر

سقط في »البئر العميقة« ولم يملك إل هذا »النداء« الذي يطلقه في هذا 

النص المعبر عن نفسه المأزومة خالل عالقاته المرتبكة مع المرأة:

يا حب

يا وطني المريض 

إلى متى؟!

أمشي على الكلمات وحدي؟؟

نثى حكايتها معي؟؟
أ
هل تعرف ال

تواجهها  التي  الصدمات  حزمة  من  واحدة  العاطفية  الخيبات  وتعد 

الذات الشاعرة في عالقتها بالمرأة في المدينة، نظًرا لكون جسد المرأة نتاج 

العالقات الجديدة التي تصطدم بها رؤية الشاعر حين يكون ما يزال يحمل 

ية: ميسون العتوم. 1- جسد المرأة والدللت الرمز
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ية. »إن خصوصيات الجسد من وجهة نظر  ثقافته التقليدية القادم بها من القر

القتصاد والثقافة التقليدية أو المحلية هي خصوصيات تحاصرها الحداثة من 
كها وتعطيل مجراها وتشويه صورتها«.1 با كل جانب لمحاولة إر

الشاعر  نفسية  على  وانعكاسه  الثقافتين  بين  الحيوي  التصادم  هذا  من 

نثى 
أ
ينطلق سؤاله النكاري في قصيدة )نداء( السالفة الذكر: هل تعرف ال

حكايتها معي؟؟ قبل أن يستسلم لواقع الخيبة الذي منيت به نفسه الظامئة 

نثى وحبها:
أ
لجسد ال

 رؤاي..
ْ

أخذت

 عصافيري التي أحببُتها
ْ

أخذت

وبقيُت كالصحراء

ا سواي
ً

ل أحد

ل شيء يعرفني

سفلت سوى الإ

والجرح الثقيل

ثقافة  بين  ثم يتوجه الشاعر، وهو في عمق حيرته وصراعه وانقسام ذاته 

يئة وثقافة المدينة بخيباتها، يتوجه بالسؤال الحارق مخاطًبا حبه  ية البر القر

ا إياه بالوطن الغريب:
ً
المرتبك الخائب واصف

1- نفسه.
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يا حب..

يا وطني الغريب

أنا هنالك أم هنا؟

أمضي إلى الالشيء

يحترق النهار على يدي

جسدي تماثيل

َد أن ُيقّبلها الغبار تعوَّ

شربت أنهار التبعثر

حينها أدركت

ما معنى انقطاع الماء عن جسدي

وجاع
أ
صارعت طائفة من ال

هل تأتي القبيلة

َمني بالغتها ّهِ
َ
ف
ُ
كي ت

آه معذبتي

ن
آ
سقطُت ال

في البئر العميقة..

من سيخرجني؟!
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وفي خضم »نداء« الشاعر وتساؤله القادم من عمق البئر التي سقط فيها 

ر عن حياة المدينة الجديدة  عمن سيخرجه منها يأتيه الجواب المفاجئ المعّبِ

على براءة الشاعر القروي القادم من الريف بعد أن حولته خيبته في الحب 

نثى في المدينة:
أ
إلى مجرد راٍو لعالقته بال

أنا الراوي لهذا الحب

فاجأني نباح الليل

 همستي ومَضى
َ

أحرق

 عاطفتي القديمة
ُ

رت غيَّ

لم يعد قلبي

يحنُّ إلى هتافات النخيل

أنا يمزقني الصدى.)1(

خير من 
أ
إن أزمة الشاعر الحقيقية، حسبما يكشف عنها هذا المقطع ال

نصه الذي تحول فيه إلى مجرد راٍو إلى معاناته في الحب، تتمثل في سقوطه 

في المابين، حيث »البئر العميقة« والتمزق في فراغ الصدى الواقع بين حياة 

تلخصه  الذي  النحو  على  وذلك  المتوحشة،  المدينة  وحياة  الوادعة  ية  القر

في  الماثلة  الحالة  هذه  لمثل  نثروبولوجية 
أ
ال دراستها  في  الصامدي  ميسون 

وواقع  والقرى  الريف  في  الممتد  الجسد  واقع  بين  الممزقة  بي  العر واقعنا 

الجسد المبتور في المدينة الجديدة، بقولها: » إننا عند حديثنا عن الحداثة 

1- نفسه، ص ٧٦.
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بجسد  ى  ُيسمَّ أن  يمكن  لما  ا 
ً

واحد مفهوًما  َد  ِ
ّ

نحد أن  لنا  يمكن  ل  والجسد 

نوار وما يتطلبه من 
أ
المرأة، فهناك الجسد المتحرر الذي نادت به حداثة ال

ية ورأس المال  استقاللية وسيادة. وهناك الجسد الذي خلقته ثقافة البرجواز

ينة وإغراء وفتنة، إذ أن النظام الرأسمالي بشكله الحالي قد  وما يتطلبه من ز

صنع للبيع وبأسوام بخسة. وكأن السحر 
ُ
جساد التي ت

أ
ا من ال

ً
 نوًعا جديد

َ
ق

َ
ل

َ
خ

أنوع  كل  من  الجسد  ير  تحر في  الرغبة  لْت  وتحوَّ الساحر،  على  انقلب  قد 

ل هذا الجسد إلى  ُجه« إلى مأزق بعد أن تحوَّ سّيِ
ُ
التي كانت »ت التابوهات 
باع«.)1(

ُ
َرى وت

َ
شت

ُ
بضاعة ت

المدينة  بين جسد  قلقي(  الشاعرة في مجموعة )وحده  الذات  إن تمزق 

ية الوادع حيث الحنين إلى »هتافات النخيل«، يمثل  الجارف وجسد القر

مأزقها النفسي المؤثر في حياة الشاعر الذي حاول أن يلملمه أو يعوضه في 

بالنتماء إلى واقع  العاطفي والوجداني  نثى، حيث يستعيد شعوره 
أ
جسد ال

المغترب  الشاعر  نثى لدى 
أ
فال التعبير،  الوطن« إن صح  الوطن أو »جسد 

في وطنه هي »الحارسة الوحيدة للمنافي والرعود«. فقد كانت المرأة بحبها 

وجسدها في حياة المدينة هي طوق النجاة الوحيد من ذلك التمزق الذي مثل 

مأزق الذات الشاعرة، فها هو الشاعر العاشق يرمي بكل عواطفه ورؤاه نحو 

بة والخوف من المنفى ومحاصرة  نثى المعشوقة لتنقذه من ليل الغر
أ
طوق ال

يم(: الموت، فهو يقول في قصيدة بعنوان )مر

الليل

فاق
آ
فتنة ال

1- نفسه.
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 العظام التي تنوح

بة من شدة الغر

الظمأ

الكلمات الغامضة

ين ما أجملك وأنت تكبر

 الهادر
ّ

أمام هذا المد

كيف لي أن أترك

هذا اللهب الساقط من السماء

يم يجرحك يا مر

أنت الوحيدة القادرة

على كسر الظالم

وأمواج البحر

والسنوات الجارفة

جمرة واحدة

كثر واحدة ل أ

تتسامى في دمك

تكفي كي تأخذ
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روح العاشق المرهق.«1

نثى سرعان ما يرتد بالخيبة على قلب الشاعر 
أ
غير أن التعلق العاطفي بال

يم، سلمى، نور، ليلى..  ناث في حياة الشاعر العاشق: مر فتتعدد أسماء الإ

كلهن مجرد محطات ل يلبث فيها قلب الشاعر إل برهة من الوقت ثم ينتقل 

بة والمنفى والجفاف   في نفسه الشعور بالغر
َ

ق خرى، مما َعمَّ
أ
إلى المحطة ال

 بسبب انتقاله للحياة في المدينة:
ً

الذي يعانية أصال

زمن غارق الصدى

غضب يشرب الضوء

 المدينة
ّ

جرح يسف

ُ
أغرق

ُ
أصرخ

)نور(

ُ
 الصوت

ُ
ويختنق

منكسًرا

في البكاء.2

يامها »عندما كان المكان 
أ
ثم يتذكر الشاعر )ليلى( حين يلتفت القلب ل

تبقى  أنها  إل  بالغيم.«  تحتفي  المالمح  سافرة  والطرقات  بالعشب/  مضرًجا 

يم( غير منشورة في )وحده قلقي(. 1- من قصيدة )مر

2- وحده قلقي، ص ١٠٨.
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»ذكرى« في مخيلته المسكونة بالخيبات:

وحدها )ليلى(

أمام الليل والكلمات

ذكرى.1

الحلم  وفضاءات  المخيلة  تسكن  ذكرى  مجرد  نثى 
أ
ال تبقى  وهكذا 

التمزق قائمة بين جسد المدينة  كثر أحواله. كما تبقي حالة  المجهض في أ

ية، إذ تسقط الذات الشاعرة في الما بين هكذا: وجسد القر

ل فرق

بين مدينة عمياء

أو صحراء مقفرة

ع قلُبها
َّ

تصد

كلتاهما الموت...

خاتمة الرواية

النص  عنوان  من  يتضح  الرواية«كما  خاتمة  »الموت  يغدو  إذن  هكذا 

السابق. و»الموت« ليس مجرد مفردة عابرة أو متكررة في نصوص الشاعر 

ية، بل هو جسد لغوي متكامل العناصر على كل مستويات  ومجموعته الشعر

ًيا واجتماعًيا وإبداعًيا.. وهو متجذر في حياة  بة المتكاملة نفسًيا وفكر التجر

1- نفسه، ص ٩٥.
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الشاعر منذ طفولته المبكرة، وكان يكبر معه كل يوم حتى صار يرافقه مثل 

ظله، فهو يقول عن ذلك: »منذ طفولتين وأنا أرى مشاهد الموتى أمامي«. ثم 

: »سيرتي مع الموت قديمة بداية من بيتنا المجاور مع المقبرة.. 
ً

يستطرد قائال

وقد توفي أبي وأخي الحميم بسيارتي الصفراء نتيجة حادث أليم.. وكان أخي 

في أيام عرسه.«1 ثم توفي كثير من أصدقائه في حوادث أليمة وكان ذلك منذ 

الطفولة. حتى أستاذه »العظيم«، كما يصفه الشاعر، الدكتور عاطف جودة 

)أنت  دائًما  له  يقول  كان  الذي  الصحراء  ثيمة  في  أطروحته  على  المشرف 

قلقي(، رحمه هللا.  ا بمجموعة )وحده 
ً

كلًيا( وكان معجًبا جد بالقلق  مصاب 

كذلك أستاذه الجليل الدكتور عالل عالل الغزي الذي كان يود أن يكتب 

بط الشاعر بهذين  ية توفي في حادث أليم. وكانت تر مقدمة مجموعته الشعر

 :
ً

ستاذين كما يقول »عالقة كبيرة«. ويختم الشاعر شهادته عن الموت قائال
أ
ال

كرتي ممتلئة بالموت«. يًبا معظم ذا »تقر

في عدد من  وبنائها  بمفرداتها وصورها ورموزها  الموت  لغة  لقد شكلت 

ا حًيا يتحرك في جنبات النصوص ويطل من بين ثنايا 
ً

نصوص الشاعر. جسد

المريض  إهاب جسده  في  ب 
َّ
ويتقل الشاعر  كرة  ذا في  يتناسل  بل  صورها، 

ا« 
ً
ُرهم من كثرتها »عبئ

ُّ
ك

َ
ذ

َ
المتعب بكثرة عدد الموتى وأسمائهم التي صار ت

أويضغط بثقله على مطلع واحد من أهم نصوص الشاعر حين واجه الموت 

يات في المرآة«، يقول طالعها:  هو »ذكر
ّ

وجًها لوجه في قصيدة بعنوان دال

1- من شهادة مكتوبة بقلم الشاعر مرسلة لي شخصًيا على الهاتف.
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عبث

ى في نواحي القلب
َّ

تفش

سماء
أ
ل أتذكر ال

في جسدي

وبطبيعته الشبحية يتقلب »جسد الموت« في تخايله واضطرابه بين نفي 

كرته  التذكر وعدم النسيان، حين يسري بعبثه المتفشي في جسد الشاعر وذا

 تمني الموت:
َّ

في وقت واحد ليضغط على لقبه حد

ول أنسى بكاء الموت والموتى

يح تركُت الر

فوق أصابعي تمشي

 الغيب يأتيني
ّ

لعل
فأرحل عن وجودي1

الشبحي  الموت  بجسد  ا 
ً
مسكون يائي  الفيز الشاعر  جسد  يصبح  هكذا 

سماء 
أ
كرته المثقلة بال يضة بالموت وفي ذا طراف في حياته المر

أ
المترامي ال

حداث الُمّرة عن أعز الموتى لديه والده وأخيه:
أ
وال

الغائبان

الخائفان من الدخان

أبي.. رحيل مطلق

وأخي.. غياب صاخب

1- نفسه، القصيدة نفسها.



الن�ص العماين 

125

ومن خالل هذا الجرح الحارق في حياة الشاعر تنفتح سماوات الذكرى 

شباح المتخايلة في شرفات 
أ
جداد والملبدة بأسراب من ال

أ
الموجعة بصوت ال

الحياة  القبض على شمس  في  الشاعرة  الذات  من  رغبة وإصراًرا  كرة،  الذا

بتها المتجددة ولو من خالل  ومحاولة التمسك بجذورها الحية الممتدة في تر

سحابات »الذكرى« المتفرقة في سماوات القصيدة:

سماوات تدّس الماء

شباح
أ
أسراب من ال

شمس

شجرة الغاف الكبيرة

صوت أجدادي

وصايا الدمع والغابات

وأخيًرا ل تملك الذات الشاعرة مهما كانت قوية في تمسكها بإرادة الحياة 

الجماعات،  ق  ومفّرِ اللذات  هادم  أمام  تنكسر  أن  إل  المتجددة،  وشمسها 

ية  خاصة حين تتذكر أعز الراحلين من الموتى، لذلك نراها تلوذ بتراث القر

المفتوح والمرض  الجرح  د  تضّمِ ها 
َّ
لعل الساحرات،  جداد وبقصص 

أ
ال وإرث 

المتفشي في قلب الشاعر المثقل بذكرى الجنائز وجوار المقبرة وبكاء الماء 

والموتى كل طرفة عين:

أجراس المنازل
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تي
آ
النبوءة تكشف ال

اليتامى حائرون مشرودن

 البئر
ّ

الساحرات على حواف

أحزان المدى

قوة  أمام  بشيء  ينفعها  لن  ذلك  جميع  أن  الشاعرة  الذات  تدرك  وحين 

ية،  الموت القاهرة، وأن جميع تلك المظاهر الشعبية التي يعتصم بها أهل القر

إنما هي مجرد ذكرى تركها الشاعر وراءه يوم ابتلعته المدينة بخيباتها وحقنته 

بالوعي الجديد الشقي.. عندئذ ل يملك الشاعر غير العودة إلى قلبه الشعري 

وداخله الذي يختزل العالم وخيباته في صفائه وبراءته، وهكذا يهرب من دوره 

في الرواية وما فيها من صراع مع الموت:

ذكرى هنالك..

يا بياض القلب

لم أحفل بدوري في الرواية

يات الذي فتحه وهو يتأمل في المرآة سيرته السردية  ثم يقفل كتاب الذكر

بته الروائية مع الموت ليحول تلك  مع الموت بهذه الخاتمة/ الخالص لتجر

الرواية الخاطفة إلى مجرد »ذكرى«:

كنت رملًيا

وكان الماء
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أبعد عن صفاتي

احترقُت

 في المنفى
ُ

وصرت

صدى

وحياتها  المدينة  في جسد  منفاها  إلى  تعود  الشاعرة  الذات  ذي  ها هي 

يات الموت في المرآة، فلم ينفع معها في تضميد جرحها الذي  وخيباتها وذكر

ا، حشد المحبات المحبوبات من النساء، ول تذكر صوت 
ً
تركه الموت نازف

 
ّ

جداد ووصايا الدمع والغابات وأجراس المنازل والساحرات على حواف
أ
ال

ية، فقد احترق وصار كذلك في جسد المدينة/ المنفى صدى.  البئر في القر

الالحق  نصه  في  َرُه  َصوَّ الذي  الحقيقي  دوره  الرواية  بطل  أدرك  إذن  هكذا 

مباشرة والذي عنونه بهذا العنوان الدال: »الموت خاتمة الرواية«.

»وحده  ية  الشعر مجموعته  نصوص  من  خير 
أ
ال قبل  ما  النص  هذا  في 

قلقي« يغلق الشاعر كتاب الموت الذي فتحه للماضين في نص »المقبرة« 

 وصار الموت رواية طويلة انتهت 
ً

الحروفية بعد أن صار للحروف معانيها فعال

ا بأن الموت هو خاتمة الرواية، وأن 
ً
باعتزال الشاعر لدوره فيها كما رأينا معترف

 به الشاعر آخر نص في مجموعته، قبل 
َ

النهاية محكومة بالرحيل الذي َعْنَون

كانت  التي  »النزق«  بمنظومة  يغلقها  نصوصها،  بجميع  المجموعة  يغلق  أن 

برأسها  تطل  ثالثة نصوص،  بين كل  تطل كعنوان واحد مكرًرا ست مرات 

الذي  النحو  على  تغيب،  أن  قبل  ا 
ً

قصيرة جد برهة  الوامضة  بعيونها  وتبرق 
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تتبعناه في مطلع هذا البحث. يقول مطلع »الموت خاتمة الرواية«:

يمضون، تنحسر الحقيقة

في توهج خطوهم

يتعثرون

ج بالصدى بقسوة الحجر المَضرَّ

ل صرخة تدنو

رادة لتمنحهم مفاتيح الإ

أو يعود الغيم

من منفاه

جسًرا للمدى

ل نزقة

للفجر تأتي

كي تالمسها الحروف

هناك ترتعش القصيدة

من زحاف دموعهم

شياء
أ
ُب ال

َّ
َتَعذ

َ
ت

في شهقاتهم زمًنا
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وفي زفراتهم

)1(.
ً

تبكي طويال

خيرة بين قصائد المجموعة فنرى أن الذات 
أ
أما في قصيدة »الرحيل« ال

خيرة على روايتها المأساوية مع غول الموت وأوهام 
أ
الشاعرة تضع لمساتها ال

كات الحب مع المحبوبات، إلى أن  ياتها ومنفى المدينة وارتبا ية وذكر القر

النساء  خر 
آ
ل اليائسة  خيرة 

أ
ال الصرخة  بهذه  »الرحيل«  رواية  الشاعر  ينهي 

مل الغارب:
أ
خ بضوء ال ا من اسمها المضمَّ

ً
المحبوبات مستفيد

أصرخ

)نور(

ويختنق الصوت

منكسًرا

في البكاء.

بتها الداخلية المطلقة باعتراف الشاعر  ر
ُ
لقد سقطت الذات الشاعرة في غ

خير:
أ
نفسه في نصه ال

هذا اليتيم غريب

تؤرخه الطرقات

بدون سماء

1- وحده قلقي، ص ٩٩.
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ا عن كل أدواره 
ً

ا مع الموت والساحرات« وأصبح منسلخ
ً

فقد صار »وحيد

بته الممضة في منفى  في الرواية التي زج نفسه فيها ليقف عاري الذات مع غر

ًدا: المدينة وخيباتها المتالحقة، وهو يتمنى ُمرّدِ

ليت الرواية تعلم

أن اليتيم غريب

باء مع الغر

بته الداخلية ونزيف جرحها الذي ل يندمل: وهو يتحسس تفاصيل غر

زمن غارق في الصدي

غضب يشرب الضوء

 المدينة
ّ

جرح يسف

أغرق

أصرخ

)نور(

ويختنق الصوت

منكسًرا في البكاء

كم  ترا الذي  قلقه  مع  ا 
ً

ووحيد  
ً

معزول محاصًرا  نفسه  الشاعر   
ُ

هكذايجد

وتكاثف واستشرى ليصبح مرضه الوجودي الملتصق بذاته الشاعرة كأنه ظلها 
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والوجودية.  ية  الشعر بته  تجر مراحل  وجميع  حياته  مجمل  في  لها  المرافق 

الكامل، حتى  الوجود  قلق  الشخصية: »مشكلتي  في شهادته  الشاعر  يقول 

أستاذي العظيم الدكتور عاطف جودة مشرف بحثي في ثيمة الصحراء هللا 

بط الشاعر بين  يرحمه كان يقول لي دائًما: أنت مصاب بالقلق كلًيا«. ثم ير

ية  بتي الشعر بته مع الموت فيقول: »بالنسبة لتجر هذا القلق الوجودي وتجر

نتيجة حضور الموت بقوة في حياتي«. ثم يضيف إلى  القلق  تشكلت بهذا 

والحب  من جهة  يتبعني  الموت  فيقول:  العاطفي  الموت  الوجودي  الموت 

إنه  حياتي«.  في  بكثافة  القلق  تداعى  هكذا  أخرى..  جهة  من  المضطرب 

والموت  الحلم،  يشبه  الذي  الحب  والحب.  الموت  بين  الدقيق  »الخيط 

المتماثل مع الغيب«... »ما للروح من جنون، وحكمة في الوقت ذاته«.

هذا هو القلق الوجودي الذي عاش وكبر مع الذات الشاعرة وصار مرضها 

يعترف  صيل. 
أ
ال المرهف  الشعري  بداع  الإ ينابيع  فيها  فجر  حين  الجميل 

:
ً

ية العميقة داخله قائال الشاعر بهذه الحقيقة الشعور

يضة داخلي أعرف الذات المر

قلقي يجيء من القصيدة

كامل الخطوات

وحشًيا

يعذبني بصوت القاف1

1- وحده قلقي، ص ٩٤.
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بالقلق، فبمجرد سماع كلمة »قلق«  يضة  لقد صارت الذات الشاعرة مر

يصيبها الفزع والخوف والذعر من هذا الوحش الذي يطل عادة من كلمات 

ب من سماع حتى حرف 
َّ

القصيدة ليعذب الشاعر المرهف الحساس المعذ

ا من أصوات اللغة وهي تنقلب في بناء قصيدته، 
ً
»القاف« الذي قد يمر صوت

يضة بالخوف منه،  ليذكره بوحش »القلق« واحتمال هجومه على ذاته المر

صوات حتى الجميلة 
أ
إلى الحد الذي صار الشاعر ل يتحمل سماع جميع ال

ا من أن يكون صوت القاف من بينها:
ً
منها، خوف

صوات
أ
ل أتحمل ال

كل يمامة في الريف

ذكرى

كل شاردة تطاردها الثنائيات

ذكرى

كل فجر

باء أدرك الغر
ق في سماء الروح1

َّ
واللحن المعل

ذكرى

هذه هي مكونات مرض القلق الوجودي الذي كاد يصبح »عقدة نفسية« 

لدى الذات الشاعرة، حتى وإن كانت تنمو وتكبر معه بل وتلد معه في مهده 

وهو صغير، كما تلد بعض السجايا والسمات عادة عند الشعراء لترسم بعد 

ذلك سمات شخصياتهم حين يكبرون أو يشّبون، كما هو الشأن عند عنترة 

1- نفسه .
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ا:
ً

في تعبيره عن شجاعته وعمق أثرها لديه، منذ أن كان َوليد

ولد الرمح بكفي والحسام الهندواني

ومعي في المهد كانا فوق صدري يؤنساني1

فقد عاش مرض القلق الوجودي لدى الشاعر إسحاق الخنجري بعد أن 

ولد في مهاد »الذكرى« التي عاشتها الذات الشاعرة وهي طفلة في »المدى 

و»كل  الغنائيين«  و»زمن  الوادي«  و»صرخة  »النايات«  مع  القروي« 

ًجا بالعشب والطرقات سافرة  يمامة في الريف«، »عندما كان المكان مضرَّ
المالمح تحتفي بالغيم«.2

كثر في الكشف عن عمق قلقه من خالل مفردة »ذكرى«  ويوغل الشاعر أ

ومهاد  ية  القر في  وهو  جنباته  في  تتقلب  الشاعرة  ذاته  كانت  الذي  المهد 

الريف، قبل أن يصطدم بواقع المدينة:

سفلت ثورة الإ

ضد النخل والعشاق

ذكرى

حين أصرخ للنوافذ

يني ر ِ
ّ
دث

أيقظي حدسي

فإني متعب

بالجرح والمجهول

1- ديوان عنترة.

2- وحده قلقي، ص ٩٥.
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ذكرى1

ويعترف الشاعر بولدة القلق معه منذ صغره، يقول في شهادته الشخصية: 

يًبا..  »منذ طفولتي شعرت بقلق وجودي غريب ليس موجوًدا مع إخوتي تقر

ن.. 
آ
احتدامي مع فكرة الوجود منذ صغري.. ثمة قلق غريب لم يهدأ إلى ال

في  الغرق  سرعة  ين:  خر
آ
ال يشبه  ل  متفرًدا  ا 

ً
قلق لديَّ  أن  أحسب  ن 

آ
ال إلى 

شياء الضبابية«.2
أ
الرجرجة الروحية، ال

لقد وجد الشاعر ذاته محصورة بين عاملي الزمان والمكان. فعامل الزمان 

بة الذات مع الموت منذ طفولته على النحو الذي تم بيانه  قد تمثل في تجر

من  واقتالعها  الذات  نقلة  في  تمثل  المكان  وعامل  سلف،  فيما  بالتفصيل 

بتها التي عبر عنها  ية والرمي بها في ضياع المدينة وغر بة القر جذورها في تر

ل 
ّ
مث كما  والجفاف وغيرها.  والصحراء  المنفى  مثل  كثيرة  بمفردات  الشاعر 

الماجسيتر  في  الصحراء  موضوع  من  بكل  أطروحتيه  في  الشاعر  اهتمام 

الشاعرة،  الذات   واضًحا على محاصرة 
ً

دليال الدكتوراه  في  الزمان  وموضوع 

حتى وهي في مستوى وعيها، الفكري، بهذين العاملين المكونين لقلق الذات 

الوجودي المتمثل في عاملي: الزمكان.

ا قوًيا لطاقة الذات الشاعرة من 
ً
ك صار »القلق«، في نهاية المطاف، محّرِ

ية والنفسية، لكونه يختزل في مفردته اللغوية كل ما  بداعية والفكر الناحية الإ

ا 
ً
تم ذكره وتحليله في هذا البحث من عناصر ومكونات، بل صار القلق مخزن

ية  خصًبا وكبسولة مضغوطة تتنفس من خاللها شخصية الشاعر ورؤاه الفكر

1- نفسه، ص ٩٦.

2- شهادة الشاعر.
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بداع وهي »روح غير متصالحة مع  وروحه القلقة مخيلته المحلقة في سماء الإ

الواقع« كما يصفها الشاعر في شهادته الشخصية. والروح هنا صورة مطابقة 

لحالة القلق بل هي مطابقة لمفردة القلق التي تنتج مزدوجة العالقة المتبادلة 

 الذات الشاعرة »مشغولة بمنفاها 
َ

بين لغة الجسد وجسد اللغة. وهذا ما َجَعل

الداخلي الذي يتنامى«. وهذا »هو المنفى الوحيد لدى الشاعر« كما يؤكد 

في شهادته. فهو »منفى الداخل، كما يسميه، حيث »البئر العميقة« التي 

تتفاعل فيها حالة القلق الوجودي لدى الشاعر المبدع والمفكر في آن واحد، 

فهو حين يصف »حداثة الروح«، يتحدث عن فكرة الحداثة ويعرض مفهومه 

للحداثة في نقدنا الحديث، على هذا النحو:

بنية  التجريب في  ينطلق من محاولة  للحداثة ل  الحقيقي  المعنى  »إن 

د أشكالها، بل من خالل وجود فلسفة روحية عميقة في الذات 
ُّ

القصيدة وتعد

شياء الذي 
أ
نا وال الشاعرة نحو العالم والكون؛ ذلك الصدام المستمر بين الإ

بة المرتبطة بالالزمان والالمكان،  يفضي إلى توتر شديد يقود إلى حداثة التجر

التجارب  عن  مغايرة  بة  تجر تأسيس  في  الغامض  المطلق  النفالت  حيث 

ا تجاوز الشكل 
ً
خرى المنبثقة من التصور الجمعي، فالحداثة ل تعني مطلق

أ
ال

مر غير مرتبط بالصورة الخارجية 
أ
ن ال

أ
العروضي والذهاب إلى قصيدة النثر، ل

الكائن  تحولت  في  حاضرة  ية  شعر ظاهرة  بتكوين  وإنمامتعلق  للقصيدة، 

وأبعاده المختلفة«.

وبصرف النظر عن إتفاقنا أو اختالفنا مع الشاعر في مفهومه لمعنى الحداثة 

مجموعته  في  بته  تجر لصورة  تماًما  ا 
ً
مطابق المفهوم  هذا  نجد  فإنا  المذكور، 
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يقاع المراوحة في مجمل  ية )وحده قلقي(، خاصة في الهتمام ببنية الإ الشعر

ية المختلفة لقصيدة البيت والتفعيلة والنثر، دون  شكال الشعر
أ
نصوصه بين ال

أن يقف شكل القصيدة حاجًزا أمام القارئ لالإحساس بمضمونها  الوجداني 

والفكري العميق وبلغتها الطازجة وصورها الجديدة المبتكرة وبنائها المحكم 

غالًبا، في نصوص )وحده قلقي( على الرغم من أن رؤية الشاعر هذه تثير لديَّ 

بية عموًما!  شخصًيا مشكلة العالقة بين الشكل والمضمون في القصيدة العر
مما ل يتسع المجال في هذا البحث لتفصيل القول فيها.1

التي  القلق  أو حالة  تتمثل في مفردة »القلق«  البحث  إن خالصة هذا 

ظل الشاعر يذكرها ويرددها في جميع موارد قوله الشعري وشهاداته الشخصية 

مواضع  في  ذلك  إلى   
ُ

أشرت كما  مرضية،  حالة  بوصفها  عالمية،  الإ ولقاءاته 

كثيرة سابقة كان أبرزها هذا المقطع المختزل والمباشر من قصيدته الموسومة 

شارة إليه، وتحليله بتفصيل أوسع.. يقول  يات في المرآة( والذي تمت الإ )ذكر

الشاعر:

يضة داخلي أعرف الذات المر

قلقي يجيء من القصيدة كامل الخطوات

ا يعذبني بصوت القاف.
ً

 وحش

وهنا، وقبل النتهاء من هذا البحث، ل بد أن نعرض إلى أهم المظاهر 

بة الشاعر من خالل  الفنية الواضحة التي تم تتبعها نقدًيا لحالة القلق في تجر

1- سبق أن قمت بمعالجة هذه القضية النقدية الدقيقة في مواضع كثيرة من كتاب )السكون المتحرك( 

بأجزائه الثالثة.
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مجموعته )وحده قلقي(، دون أن ننسى ما تم التوصل إليه خالل البحث من 

أن مفردة »القلق« أو حالة »القلق« هي بؤرة تجمعت فيها خيوط ضوئية 

للعالم  الشاعر  ورؤية  الشاعرة  الذات  تكوين  وأساسية شكلت جوهر  كثيرة 

بة  والغر والمنفى  والمدينة  الموت  مع  الطويلة  بته  تجر خالل  من  والكون 

والحب.. إلى آخره.

 عليها مفردة »القلق«، يمكن 
ْ

ت
َ
إن عملية الختزال نفسها التي استحوذ

ول الذي جعل حالة »القلق« تمثل طاقة إبداعية قادرة 
أ
اعتبارها المظهر ال

ية، حركة  بة الشاعر في مجموعته الشعر على الحركة في اتجاهين خالل تجر

د في نقطة الصفر الحارقة المتمثلة في مفردة »القلق« أو حتى »صوت  تتجمَّ

القاف« كما يسميه الشاعر، وحركة في اتجاه التمدد والتساع إلى حد الشيوع 

ية وبنائها اللغوي  في جميع نصوص المجموعة وعتباتها النصية وصورها الشعر

بة الشاعر   تغلغلت وانتشرت آثارها في كل مفاصل تجر
ْ
والفكري والفني، إذ

في هذه المجموعة وفي غيرها من النصوص التي تسنى لي الطالع عليها خارج 

ية. وعبر حركة التساع هذه تتحول مفردة »القلق« إلى  إطار المجموعة الشعر

يقاع والمضمون،  حالة، كما تتحول الحالة إلى بنية نصية من خالل اللغة والإ

فني  جسر  إلى  وتكاملها  النصوص  تضاّم  في  النصية  البنية  هذه  تتحول  ثم 

متكامل البنيان تختزله في تصورنا المنهجي مزدوجة العالقة بين لغة الجسد/ 

جسد اللغة.

ونظًرا لتساع هذه الحالة وانتشارها في مجموعة الشاعر ونصوصه وخارج 

كل  يشّع  كامل  شعري  نص  من  بأقل  لها  التمثيل  الصعب  فمن  النصوص، 
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وأسباب  محركات  من  بها  يتصل  ما  بكل  القلق«  »حالة  بتفاصيل  فيه  ما 

لذلك  )غضب(1  هو   
ّ

دال بعنون  الموسوم  النص  هذا  أجواء  في  لوجودها، 

1- تقول قصيدة )غضب(:

غضب رؤى الكلمات!

ما هذا الخرافي الذي يجتاحني؟!

للسارق المجنون في جسدي

متاهات ومعنى
ٌ
بما سقطْت على سيارتي الصفراء ساحرة ر

فألقْت رعَبها

بما ذهبْت بشهقة حاسٍد! أْو ر

عمى!
أ
بكم ال

أ
ا لهذا ال تبَّ

ى
َ

ُب ما بناه الذاهبون إلى المد يخّرِ

غرقْت مدينتنا برمل الموت

سفلت والإ

صّياد يجيد الصيد

يا ابن العشب أين أبوك

يحملني

تجاه الماء؟

قد رحل المكان

ن
آ
ال

ل وطن

يقاسمني احتراق الظل

يقاع.. لي سفر مع الإ

يا أمي

تعبُت..

أنا يمزقني الصدى

أتذكر الموتى

فيخنقني الرحيل

أمضي إلى الصحراء

تحترق القصيدة يا سبيل

أنا النهاية بين هاويتين

يكفي هنا الفالح

رض..
أ
يمنحني محبته لهذي ال
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نالحظ في النص نفسه غياب مفردة »القلق« المباشرة، نظًرا لكونها المفردة 

الموجودة بالقوة أو الحالة التي تدفع ما بداخلها من طاقة مخزونة في اتجاه 

حركة التساع والنتشار، كما تنتشر النار من موقدة الجمر متجاوزة مصدرها 

ول في عملية الشتعال. وعنوان هذا النص يوحي بهذا المصدر إيحاًء قوًيا 
أ
ال

وهو »غضب«.

ا في عدد حروفه 
ً
وليس من قبيل المصادفة أن يجيء عنوان النص متناسق

وحركاتها المفتوحة وبنيته الصرفية المكونة من ثالثة مقاطع قصيرة متناسقة 

مع مفردة »قلق« التي اختفت في كامل النص لكونها تدفع أو تخرج ما فيها 

 وأخرجت حممه 
ً
ه مخبأة

ْ
كن فجرت من شحنة »غضب« دفين كالبركان السا

 على الذات 
ً
ية المختزنة حالة الموت الفجائية الصادمة التي وقعت بغتة النار

الشاعرة وقوع الصاعقة1. 

يرى  أو  الموت  فكرة  الشاعر  فيها  يعي  التي  ولى 
أ
ال المرة  هذه  تكن  لم 

بيت  مجاورة  خالل  من  الموت  على  ف  تعرَّ فقد  والجنائز،  موات 
أ
ال صورة 

ية)2( حتى   في القر
ً

العائلة للمقبرة، فكان يبصر مشاهد الموتى منذ كان طفال

تم  الذي  النحو  على  وذلك  العمر،  من  الثالثين  بلغ  أن  بعد  للمدينة  انتقاله 

بما للحرف معنى( التي بناها  بيانه بالتفصيل من قبل خالل تحليل قصيدة )ر

الشاعر نصًيا على حروف مفردة )المقبرة( كما رأينا، فمشاهدة الشاعر، وهو 

د لديه  ِ
ّ
طفل صغير أو في ميعة الصبا لجنائز الموتى كل يوم، من شأنها أن تول

ليم 
أ
ين من العمر وهو في زهرة شبابه بنبأ الحادث المفزع ال 1- لحظة َعِلَم الشاعر ذو السادسة والعشر

بيه وأخيه وقضى عليهما وهما في سيارة الشاعر الصفراء التي استعارها منه أخوه وهو في أيام 
أ
الذي وقع ل

ا معه والده، تاركين الشاعر وراءهما وحده في البيت.
ً
عرسه مرافق

2- الشاعر من إحدى قرى ولية سمائل بمحافظة الداخلية من سلطنة عمان.
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بة من الحزن والكآبة والخوف والتأمل في نهاية الحياة الحتمية، 
َّ
مشاعر مرك

الوجود  بالتفكير في جدوى  المبكر حالة ذهنية مشوبة  مما يخلق في وعيه 

أمام قهر الموت للبرايا بصورة عامة، ل تمس الشاعر بصورة شخصية مباشرة 

بة الحياة. وهو ما  من شأنها أن تهز كامل كيانه وتهدد باقتالع جذوره من تر

د رميته 
َّ

ا حين أصابه الموت إصابة مباشرة في مقتل حين سد
ً
حدث له لحق

تتسم  واحدة  رمية  في  قتلى  فأرداهما  وشقيقه(  )والده  لديه  الناس  أعز  نحو 

بالعنف والدموية والختطاف الفوري المباغت، وقد تمَّ كل ذلك وشقيقه في 

ا راح يجتاح 
ً
ا عنيف

ً
َر في نفسه غضًبا مطلق جَّ

َ
أيام عرسه وفي سيارة الشاعر، ما ف

كل كيانه ويكتِسُح بناره حتى »رؤى الكلمات« لدى الشاعر، وهو في ميعة 

صباه العمري والشعري والفكري.

لقد أدت ثورة الغضب الكاسحة هذه التي كشف عنها هذا النص المميز 

مجموعته  في  اتضح  ما  خالل  من  الشاعر  بة  تجر في  يتين  جوهر وظيفتين 

الموت  حالة  تكريس  في  تتمثل  الوظيفتين  أولى  قلقي(.  )وحده  ية  الشعر

بة مباشرة خاصة ذات طبيعة مادية عنيفة مست أقرب الناس  بصفتها تجر

ول مرة قلبه وسكنت روحه وتشبثت 
أ
إليه، وبذلك اخترقت »فكرة الموت« ل

ية. وهذا ما جعل »الغضب« قنطرة لكتشاف الإحساس  برؤى كلماته الشعر

من  والوجود.  والفكر  واللغة  والروح  الجسد  في  ا 
ً
عميق الموت  بألم  الخاص 

هنا يأخذ هذا النص القصير نسبًيا قيمته الكبيرة وأهميته الخاصة بين بقية 

ر بركان الغضب »هذا الخرافّي« معه لغة جديدة تجسد  النصوص. فقد فجَّ

على  قادرة  بعيدة  كاشفة  ورؤيا  مبتكرة،  يئة  جر صور  في  مرة  ول 
أ
ل الموت 

يمكن  واقع محسوس  إلى  وتحويله  المجنون«  طبيعة هذا »السارق  فحص 
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القبض عليه لكتشاف ما ينطوي عليه من »متاهات ومعنى« حين يتجرأ 

على اقتحام حرمة بيتي »جسدي« بطوفان »جنونه« لسرقة الروح واغتصابها 

 من فضاء الجسد، دون أن ينطق بكلمة أو يميز بين أحد وآخر:
ً
عنوة

عمى!
أ
بكم ال

أ
ا لهذا ال تبًّ

ُب ما بناه الذاهبون إلى المدى يخّرِ

وسرعان ما تختفي سورة »الغضب«: »هذا الخرافي الذي يجتاحني« 

تذكر  يق  طر عن  ولو  المأزوم  الشاعر  عند  والتأمل  التفكير  مرر  أن  بعد 

ية لالستقواء  القر بها في  التي تعتصم الذات  القصص والحكايات الشعبية، 

على مصابها)1(. فالذات المكلومة المذهولة بما أصابها وكأنها غير مصدقة لما 

وقع لها في هذه المباغتة المفزعة، محتاجة إلى هذه الخلفية الشعبية لتهدئة 

سورة »الغضب« وإطفاء جمرته الكاوية هكذا:

بما سقطت على سيارتي الصفراء ساحرة فألقت رعبها ر

بما ذهبت بشهقة حاسد!2 أو ر

تسيطر  أن  الفنية  بذكاء طبيعتها وقدرتها  الشاعرة  الذات  لقد استطاعت 

ولى 
أ
على نار الغضب فتطفئ جمرتهاوتمنع اشتعالها في النص منذ اللحظة ال

خبًرا  جعلها  التي  »غضب«  بمفردة  المشتعل  النص  مبتدأ  في  المتمثلة 

مقدًما للمبتدأ بعدها، »رؤى الكلمات«، حتى حاصرها بهذا الوضع اللغوي 

يحاصر  أن  الشاعر  إستطاع  كما  والخبر.  المبتدأ  بين  تركيبه  في  المتأرجح 

1- حين سألت الشاعر كتابًيا عن الساحرة، قال في شهادته: نحن أبناء قرى.

2- النص، ص ٤٧.
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غضبه في عنوان النص الذي جعله مفردة نكرة »غضب« مفتوحة على كل 

الحتمالت وخاضعة لقابلية التطويع. لذلك لم تظهر هذه المفردة مرة أخرى 

في النص بعد طالعه وعنوانه.

هكذا تتحول ثورة الغضب، بعد اختفاء جمرتها المتأججة والسيطرة على 

ية،  خرى الجوهر
أ
ًيا في النص، لتكشف عن وظيفتها ال نارها الكامنة فنًيا وفكر

ل في هذا النص »غضب« فحسب، وإنما في باقي نصوص المجموعة )وحده 

ية الالحقة. وتتمثل هذه  بة الشاعر ونصوصه الشعر قلقي( بل في مجمل تجر

الشاعر إسحاق  بة  لبروز أهم مفردة في تجر التمهيد  ية في  الجوهر الوظيفة 

التي وسم  ية خاصة، وهي مفردة »القلق«  الشعر الخنجري وفي مجموعته 

قلقي( فأصبحت مفردة »قلق« مفتاح  بها عنوان المجموعة )وحده  الشاعر 

بة الخنجري كما سنوضح. تجر

نها ببساطة 
أ
لقد خلت قصيدة »غضب« من وجود هذه المفردة / المفتاح ل

كثر من مستوى  لم تولد بعد. ولكن كانت قصيدة )غضب( حبلى بها على أ

كثر من صورة تدل على قرب ولدتها من رحم مفردة الغضب التي كانت  وفي أ

تمهد لها بهذه القصيدة »غضب« التي أراها بداية انفجارات الشاعر النفسية 

بته  تجر نضج  إلى  يق  الطر ستمهد  كانت  التي  الناضجة  ية  والفكر والفنية 

كبر في بقية نصوص المجموعة وما بعدها من النصوص.
أ
ية ال الشعر

إن أبرز مظاهر تخايل مفردة »قلق«، قبل ولدتها الحقيقية في النص تتمثل 

م نفسها، التي وردت مرتين مرة في عنوان النص ومرة 
أ
في مفردة »غضب« ال

في طالع النص كأول مفردة فيه لكي تتفتح وتلد »رؤى الكلمات«: الصور 
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يقاعية من فورتها الغاضبة  فكار والمشاعر واللغة وكل حركات النص الإ
أ
وال

سماء الثالثية في النص موقعة 
أ
فعال الماضية وال

أ
وتنورها الالهب. فمعظم ال

ذهبْت،  سقطْت،  )جسدي،  مثل  الخبب  بحر  تفعيلة  ْن« 
ُ
ِعل

َ
»ف وزن  على 

ضافة إلى صوت القاف الذي  ٌر، غضب مرتين( بالإ
َ
ٌن، َسف

َ
، َوط

َ
غرقْت، َرَحل

بشهقة،  فألقت،  للسارق، سقطْت،  مثل:  النص  مفردات  من  في عدد  يتردد 

فك  تحترق.  فيخنقني،  يمزقني،  يقاع،  الإ الظل،  احتراق  يقاسمني،  غرقْت، 

النص  أجواء  في  يشيعان  اللذين  والصوتي(  )الوزني  يقاعيين  الإ ين  المظهر

يقاعي العام الخارج من رحم مفردة )الغضب( يوحي بولدة  وجسده اللغوي والإ

النصوص  في  الشاعر  بة  لتجر مفتاًحا  ستصبح  التي  وحالتها  »قلق«  مفردة 

المجموعة.  عنوان  من  ابتداء  إليه  شارة  الإ تمت  الذي  النحو  على  الالحقة 

يقاع« الواردة في القصيدة  وهو يهجس بهذه الحقيقة في قوله »لي سفر مع الإ

المجموعة حين  )قلقه( في عنوان  أهمية  الشاعر من  نفسها. وزاد  )غضب( 

لْت  حوَّ التي  )وحده(  كلمة  بإضافة  المعنى،  في  له  شريك  ل  مفرًدا  ه 
َ
َجَعل

دللية  احتمالت  على  اللغوي  تركيبها  في  مفتوحة  جملة  إلى  )قلق(  مفردة 

كثيرة تعكس في مضمونها ودللتها ما أسماه الشاعر نفسه »سرعة الغرق في 

شياء الضبابية«.
أ
الرجرجة الروحية وال

ز على قوة  ِ
ّ
يبة بقوله: »نعم كنت أرك كما وصف تركيبة العنوان اللغوية الغر

كيد على ذلك«. الوحدة والعزلة في القلق فرأيت التأ

يقاعية  ضافة إلى جانب البنية الإ كما يمكن تلمس أجواء حالة القلق، بالإ

ين اثنين منها فقط، وذلك من خالل جسد اللغة وحركته  التي تم ذكر مظهر



الن�ص العماين 

144

ية التي تتسع من نقطة فقدان الجسد  على مستوى الدللت والصور الشعر

المكان  من  بالرحيل  تصل  أوسع  دائرة  إلى  والشقيق  ب 
أ
ال وموت  الحي 

كل  كتسح  ا الذي  الموت  برمل  كلها »مدينتنا«  المدينة  الوطن وغرق  ونفي 

ُرُه بحادث السيارة،  ِ
ّ
سفلت« الذي يذك شيء يحيط بالشاعر، حين رأى »الإ

ية المكسوة   للريف والقر
ً

ل إلى »صياد يجبد الصيد« حين يصير بديال يتحوَّ

ساحاتهما والطرقات فيهما بالماء والعشب والحياة. لذلك نجد هذه الصورة 

مل في عالقة الماء بالعشب حين 
أ
سرة المفعمة بالحياة والتفاؤل وتناسل ال

آ
ال

يتزاوجان في جسد الطبيعة الحي الذي ل موت فيه عكس طرقات المدينة 

سفلتية القاتلة: الإ

يا ابن العشب أين أبوك

يحملني

تجاه الماء؟

ل وطن

يقاسمني احتراق الظل

ية لدى الشاعر مفردة  كرة الشعر ية تستدعي الذا ومع توالد الطبيعة في القر

ًيا  ب والشقيق الفادحة وتعويًضا رمز
أ
م« لتكون عوًضا عن خسارة فقد ال

أ
»ال

لنتفاء الشعور بالوطن والمكان الذي رحل:

قد رحل المكان

ن
آ
ال
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ل وطن

يقاسمني احتراق الظل

يا أمي تعبُت..

أنا يمّزقني الصدى

أتذكر الموتى

فيخنقني الرحيل

فعال المسكونة بشيء من القلق مثل 
أ
في هذه الصور التي تتوالد من ال

وهي  الرحيل(  و)يخنقني  الصدى(  يمزقني  و)أنا  الظل(  احتراق  )يقاسمني 

أفعال وصور سوداوية كئيبة مسكونة بظالل من حالة القلق )احتراق الظل، 

وطن  ل  المكان،  رحل  الرحيل،  يخنقني  الموتى،  أتذكر  الصدى،  يمزقني 

ضافة إلى وقوع الذات الشاعرة في موقع المفعولية أو الضحية  يقاسمني(، بالإ

المغلوب على أمرها.. كل ذلك يشيع في هذا المقطع من النص أجواًء من 

)الغضب(  حالة  من  والمنطلق  ب 
َّ
المرك والخاص  الوجودي  والقلق  الخوف 

م المباشرة )يا أمي 
أ
والمتجاوز لها في الوقت نفسه. لذلك نجد الذات تلوذ بال

ية: م/ الرمز المتمثلة في القر
أ
تعبُت( وال

يا ابن العشب أين أبوك؟

يحملني تجاه الماء

ول يستقر الشعور بالقلق والخوف لدى الذات الشاعرة إل بالوصول إلى 
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م واقًعا ورمًزا: 
أ
ال إلى  النتماء  ة من 

َّ
المستمد النفسية  القناعة والكفاية  هذه 

بحيث ينتهي نص »غضب« بهذه النهاية الرومانسية الهادئة:

يكفي هنا الفالح

رض
أ
يمنحني محبته لهذي ال

كم في فضاء الذات الشاعرة، مصدرها  هكذا كانت حالة القلق تتبلور وتترا

بة النازف بغزارة مع الموت  البعيد صور الموتى ومصدرها القريب جرح التجر

المخترق لقلب الشاعر ووجدانه العميق، وزاد من هذا الشعور إتساع حالة 

القلق في داخله حين صار الداخل »منفى« بل هذا »هو المنفى الوحيد« 

اه بسبب أن »الروح غير متصالحة مع الواقع«، مما دفع  لدى الشاعر كما سمَّ

ا على سطح 
ً
ا فشيئ

ً
يحة شيئ هذه الحالة من القلق إلى أن تطفو بمفردتها الصر

ية ابتداء من عنوانها  لغة الجسد الشعري لديه في نصوص المجموعة الشعر

بة الريف إلى  ية في تر )وحده قلقي( خاصة بعد انتقال الشاعر من جذور القر

فضاء المدينة الذي بدا له كالمنفى أو الصحراء بعالقاتها الجتماعية القاحلة 

بته. التي غالًبا ل يشارك ذاته المرهفة فيها أحد غير جرحه وقلقه وغر

كرته الطفولية المسكونة بقلق »وجودي« ل  وهذا ما جعل الشاعر يلوذ بذا

يعرف الشاعر كنهه كما يصفه في شهادته: »منذ طفولتي شعرت بقلق وجودي 

يًبا« يتمثل في »احتدامي مع فكرة الوجود  غريب ليس موجوًدا مع إخوتي تقر

منذ صغري« ثم يختم الشاعر شهادته بقوله: »ثمة قلق غريب لم يهدأ إلى 

ن«. ول يكتمل هذا البحث إل بالوقوف في ختامه أمام مفردة »القلق« 
آ
ال

ية )وحده قلقي( كما سبق  بة الشاعر في مجموعته الشعر بصفتها مفتاح تجر
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 مفردة »قلق«، كما رأينا في سياق هذا البحث، من 
ْ

ت
َ

أن ذكرت. فقد ُوِلد

بة الشاعر ومعاناته الصعبة المتشابكة مع مختلف   به تجر
ْ

ت مخاض عسير َمرَّ

مختلف  ومع   ،
ً

ورجال فشاًبا  فتى  ثم  وصبًيا   
ً

طفال كان  أن  منذ  عمره  مراحل 

بة  بة الموت والمنفى الداخلي والغر به وخبراته ومراحل حياته مثل تجر تجار

الزمانية والمكانية وتجارب الحب المرتبكة وغير ذلك من التجارب الحياتية 

ية المتشابكة التي كان أهم خالصتهاحالة القلق.  والوجودية والوجدانية والفكر

وهي الحالة التي تبلورت أخيًرا في مفردة »قلق« التي صارت أيقونة الشاعر 

ية التي صافح المتلقي  كورته الشعر بته وعنوان با وواسطة عقده ومفتاح تجر

ية المحصورة بين غالفي الكتاب أطلق  بته الشعر بها أول ما تعرف على تجر

عليه هذا العنوان المرتبك القِلق في بنية تركيبته اللغوية، على النحو الذي 

شارة إلى جانب من تفسيرها وتحليلها، وسنعود إليها بعد قليل. تمت الإ

ل بد من العتراف أن تقلب مفردة القلق في المجموعة ليس كثيًرا ولم 

وصوره  ولغته  الشاعر  نصوص  في  ا 
ً

ملحوظ ذكرها  ول  واسًعا  تكرارها  يكن 

بداع الشعري عموًما،  مور المهمة والخطيرة في الإ
أ
ية. وهذا شأن كل ال الشعر

مور ضمن »المسكوت عنه« فالمخفّي أعظم كما يقول 
أ
 تدخل مثل هذه ال

ْ
إذ

م أثرهو خطر 
َ

ل. كما أن حجم أّي مفتاح في العادة يتسم بصغره مع ِعظ
َ
الَمث

العبارة،  الحالة وعمقت وصارت رؤية بل رؤيا ضاقت  اتسعت  دوره. وكلما 

كما قال النفري.

كثر من  ية أ لم يزد ورود المفردة المباشرة »قلق« في متن النصوص الشعر

ين نًصا. ثم  ية خالل اثنين وعشر بع مرات، تناثرت في المجموعة الشعر أر
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يًبآ  ية كلها، وكان عددها قر َع الباقي على عتبات النص والمجموعة الشعر
َّ

وز
َ
ت

 
َّ

ا تماًما لعدد ورود المفردة المباشرة في النصوص، إذ احتل
ً
من ذلك بل مطابق

عنوان المجموعة )وحده قلقي( واجهة العتبات النصية في المجموعة، ثم تبعه 

عنوان لوحة مفاتيح النصوص التي عادة ما توضع تحت عنوان )المحتوى، 

ا يستثمر فيه ظاهرة القلق 
ً
 أو غيره، فاستبدل الشاعر بها عنوان

ً
الفهرست( مثال

لم  التي  لقراءة مجمل نصوصه حتى  مفتاًحا  تركيزها  في  ا 
ً
إمعان عليها  ليؤكد 

بداع  بالإ التعلق  قلق  يعكس  مبتكر  عنوان  وهو  القلق،  مفردة  لفظ  فيها  يرد 

تبعه  قلقي«،  يمتد  »هنا  نصه  وكان  وواردة،  شاردة  كل  في  عليه  والحرص 

ا لقلقه بقوله: »أهدي قلقي«، وبعده 
ً

كيد هداء الذي يمعن الشاعر فيه تأ الإ

يأتي عنوان خاص بالشاعر وشفراته هو »هديل« جعل تذييله باسم زوجته 

»أم محمد.... الحوسني«. يقول نص »الهديل« الموزعة كلماته فوق بياض 

الصفحة على هذا النحو المحدد:
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بين الموت واألنثى

همس تمزّق بالغياب
أم محمد    

.... الحوسني    

رة  ة مصوَّ يَّ ور
ّ
بل وفي هذا النص لم ترد مفردة »قلق« ولكن وردت جملة 

 
َ

ق مزَّ
َ
ت بمنتهى الدقة والرزانة ومتانة التكوين الشعري المدهش هي »همس 

عالمة  بعد  ين  سطر في  المنقوط  النصي  الفراغ  بها  الشاعر   
أ
ليمال بالغياب« 

المقلقة  الغامضة  العالقة  بها  ويستنطق  القول،  مقول  تعني  التي   ):( الترقيم 

نثى( 
أ
وال )الموت  بمفردتيها  تمثل  وهي  نثى« 

أ
وال الموت  »بين  والمرتبكة 

ية كما رأينا في جميع منطلقات هذا البحث.  بته الشعر أبرز محركات تجر

ين المنقوطين، إل حوار  لذلك ل أظن الحوار الصامت الذي يدور في السطر

القول  مقول  هو  هذا  ولعل  خر. 
آ
وال بينها  والمفقود  الممزق  الشاعرة  الذات 

 
َ

ق . كما ل أحسب مفردة »الهمس« الذي تمزَّ
ْ

ل
َ
بيض المممحيَّ الذي لم ُيق

أ
ال

ليبدو غير   
ً

ال ًيا وضعه »القلق« على وجهه هنا تجمُّ قناًعا رمز بالغياب، إل 

ق، الغياب(،  نثى، تمزَّ
أ
قِلٍق في وسط نصي كل مفرداته تشير إليه )الموت، ال

 الفراغ بوجهه 
أ
فحين يتمزق الهمس بفعل الغياب، ل يتبقى إل »القلق« يمال

كبر دليل على  ق« وصوت القاف أ المعهود. وصيغة التشديد في فعل »التمزُّ

لهذا  وصفه  في  الشاعر  يقول  والهديل.  الهمس  وراء  المختفي  القلق  وجود 
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ه لحالة القلق المرضية لديه: الصوت الوحشي المنّبِ

قلقي....

يعذبني بصوت القاف1

يع )قلقه(  ويبدو حرص الشاعر على تحقيق التوازن الدقيق واضًحا في توز

جهة  من  ونصوصها  جهة،  من  ية  الشعر مجموعته  في  العتبات  طرفي  بين 

مقابلة، وكأنهما جناحا طائر مفرودان للحركة والطيران، ثم جعل جسم الطائر 

ر 
ْ
قسيًما عمودًيا بينهما رأسه يتمثل في عتبة »هديل« التي ل يظهر فيها ذك

يد الطائر المكتوم حين يطير  ق بالغياب« وهذا هو تغر القلق إل »همًسا تمزَّ

في فضاء قفص. ثم جعل ذيل هذا الطائر المنفرد الذي يرتكز عليه في طيرانه 

»الهامس«  قلقه  غصة  عن  القاف،  صوت  خالل  من  يكشف  المحبوس، 

المكبوت في »هديله« الجميل كما يكشف عن قلقه وعذابه العذب الذي 
نه يجيء من القصيدة.2

أ
يجيء »كامل الخطوات وحشًيا« ل

ويتجلى كل ذلك على النحو الذي يصوره هذا الشكل التوضيحي الجامع 

في أقسامه خارطة القلق عند إسحـــاق الخنجري مصممة على شكل طـائر، 
كثيًرا ما تـراءى في عدد من صــور الشاعر3

ع. 1- وحده قلقي، ص ٩٤، وسبق أن عرضنا لهذا المقطع بشكل موسَّ

2- وحده قلقي، ص ٩٤.

3-من هذه الصور قول الشاعر:

 قلقي...... يعذبني بصوت القاف

صوات
أ
ل أتحمل ال

كل يمامة في الريف

ذكرى. ص ٩٤.
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 وقوله:

هذا فضاء القلب

أي يمامة فتنْت ظاللك؟!، ص ١٩

* وقوله: أحبك

رائحة النخل

تسأل: أين اليمام؟

ا عن القلب، ص ٣٢
ً

لماذا يظل بعيد

ية جل يمامة غجر
أ
ْت. ل

َّ
* ويقول: صل

تدمي هشاشتها وتمنحها السماء، ص ٣٨

* سعيد كلما حّنْت إلى غدنا يمامات

يقاع فانتشروا.. ص ٥٥ وصاحت ها هو الإ

* ويقول: يكفيني

أرى جسدي

يماًما في سماء الله. 
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وفي ختام هذا البحث ل بد من التعرض للصدى الذي تركته مفردة »قلق« 

ب في  المغيَّ أو  الغائب  الشاعر، والكشف عن وجودها  بة  على مجمل تجر

ضافة إلى ما تم ذكره في تحليل عتبة  ثنايا مجموعة الشاعر )وحده قلقي(، بالإ

حصرها  يمكننا  الكاشفة  جرائية  الإ العملية  لهذه  واختصاًرا  ا. 
ً
سابق )هديل( 

في قراءة عتبة لوحة المفاتيح المتمثلة في عناوين النصوص الموضوعة تحت 

نحن  ما  على   
ّ

دال عنوان  قلقي« وهو  يمتد  مبتكر هو »هنا  عنوان شعري 

جرائية للكشف عن صدى حالة القلق  بصدده ومساعد في سياق العملية الإ

ومفردة »قلق« الذي يمتد ويتردد في جميع نصوص مجموعة )وحده قلقي( 

قل في عناوين النصوص خاصة، بعد أن تم الفراغ من تقليب معظم 
أ
على ال

النصوص والكشف عن حقيقة هذا القلق في كل جسد نصي من رأسه حتى 

ا عن محركه اللغوي المتصل بحالة القلق ومفردته الحيوية 
ً
أخمص قدميه بحث

لدى الشاعر. فالقلق، حالة ومفردة، مطابق تماًما لصورة الذات الشاعرة عند 

إسحاق الخنجري والناطق اللغوي الرسمي لهذه الذات على مستوى طرفي 

العالقة في مزدوجة لغة الجسد وجسد اللغة، كما رأينا في هذا البحث. وهو 

بتني 
َّ

عذ التي  أناي  »إلى  ونصها:  هداء«  »الإ عتبة  في  الشاعر  يلخصه  ما 

بجرحها.. أهدي قلقي..«.

عناوين  تتسلسل  حيث  قلقي(،  يمتد  )هنا  عتبة  نستعرض  حين  أما 

ليشمل كل  ودقة وعناية موجه  بوعي  المبتكرة  العتبة  فإن عنوان  النصوص، 

الورد  النحو الذي كان شاعر الصعاليك عروة بن  العناوين ونصوصها، على 
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ع جسمه في جسوم كثيرة. وبهذا المعنى يتحول قلق الذات الشاعرة عند  ِ
ّ

يوز

الخنجري، مفردة وحالة، إلى جسد »يمتد« في جميع العناوين والنصوص 

بصفتها أجساًدا يتخايل فيها جميًعا جسد القلق اللغوي، مع مالحظة ما يوحي 

اللغوية بما يكتب عادة على  العتبة )هنا يمتد قلقي( في صياغته  به عنوان 

ا لقول الخنجري في شهادته الشخصية »بالنسبة إلى 
ً
شواهد القبور، مصداق

ية تشكلْت بهذا القلق نتيجة حضور الموت بقوة في حياتي«.  بتي الشعر تجر

 في جميع 
ً

كتشاف جسد القلق الممتد متخايال ل بسيطة يمكن ا وبعملية تخيُّ

عناوين النصوص، بل متمدًدا بين أجسادها أو جامًعا في جسده الوجودي 

الشامل كل أجساد النصوص وعناوينها.

غير أنه يلفت النتباه في جسد القلق الجامع لكل النصوص عنوان واحد 

سمية المطابقة إيقاعًيالمفردة )قلق( وهي  يتكرر ست مرات بنفس العبارة الإ

َزق« التي وضعت على ست مقطوعات نصية قصيرة سبق أن تمت 
َ
مفردة »ن

شارة إليها والوقوف أمامها بالتحليل في هذا البحث. الإ

تتميز المقاطع »النزقية« الستة بقصرها فهي ل تتجاوز الصفحة الواحدة. 

لفظة  تكرار  من  ونعرف  إذن.  الشديد  والتركيز  الختزال  فيها  فالمقصود 

يًصا على وضع صورة الذات  »وطني« في طوالعها جميًعا، أن الشاعر كان حر

الخاصة لديه أمام مرآة الجماعة وصورتها العامة المتمثلة في مفردة الوطن، 

وهذا يعني النتقال بحركة الذات الشاعرة في اتجاه الخارج من تنور الداخل، 

ولى التي يصف 
أ
 وحالة، خاصة في المقاطع الثالثة ال

ً
حيث نار القلق مفردة

باشتعال  يلحقها بصفة »سعيد«. كقوله: »وطني سعيد  أو  بالسعادة  الوطن 
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الفجر في دمنا« )ص٥٥( كما يالحظ في مقاطع »النزق« جميعها النتقال 

بالذات الشاعرة من صوت الفرد إلى صوت الجماعة كقوله: »وطني سعيد 

نالحظ  ثم  )ص٣٣(  فينا«  الشمس  حدود  تدرك  ولم  مدائننا  ليلى  شكلت 

غياب وصف »سعيد« كصفة للوطن في النصف الثاني من نصوص )نزق(، 

مثل قوله: »وطني الغيم غبار والصمت جنود في الطرقات«. )ص٧١( وقوله: 

المقاطع  جميع  خلّو  من  الرغم  وعلى  )ص٩١(.  القسوة«  أقسى  ما  »وطني 

النزقية من مفردة »قلق« تماًما، فإن تصاديها إيقاعًيا معها وتضادها أو تقاطعها 

معها في اللغة والتجاه )داخل / خارج( يجعل مفردة »قلق« وحالة القلق 

ت صفة السعادة 
َّ
موجودة في مفردة »نزق«، خاصة في حالة الوطن الذي تخل

بية تعد مفردة »نزق«  خيرة. كما أن المعاجم العر
أ
عنه في الطوالع الثالثة ال

من مفردات الضد في معانيها، فهي تعني الخفة والطيش من جهة والرزانة 

والعقل من جهة مقابلة. وهنا بالذات نتذكر »المنفى الوحيد« لدى الشاعر 

الذي وصفه الشاعر في شهادته بقوله: »إنه منفى الداخل، حيث الروح غير 

متصالحة مع الواقع«. وهذا ما يفسر حالة الذات الشاعرة في آخر مقطع نزقي 

ختم الشاعر به نصوص مجموعته )وحده قلقي( ويقول نصه:

وطني

يكتظ الموج الهائج بالريح

ما هذا الليل الجاثم فوق القلب

جفاف يكبر هذا المطلق فينا. )ص١٠٠(
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ول من مقاطع 
أ
وهي حالة تخالف تماًما حال الذات الشاعرة في المقطع ال

»نزق« الستة والذي يقول نصه:

وطني سعيد

كثر فُت في رؤياك أ
َّ

كلما حد

وابتعدت عن الغريب. )ص١١(

تفعيلة  إيقاع   وفرًحا على 
ً

تفاؤل حيث تظهر الذات سعادتها وهي ترقص 

ولى وقد عانقت فيها الذات سعادة 
أ
الرمل الذي شمل مقاطع النزق الثالثة ال

خيرة التي غابت صفة 
أ
الوطن، على خالف حالها في المقاطع الثالثة النزقية ال

 الخطو على إيقاع تفعيلة الخبب الصادر 
ُّ

»سعيد« عن »وطني«، وهي تغذ

من قلب الشاعر المسكون بالقلق والمردد إيقاع نبضاته المتصادية مع إيقاع 

يق، عند نقطة التقاطع بين الحالتين المتمثلتين  النزق. وهنا في منتصف الطر

ولى عن لغة الجسد 
أ
ر ال لتعّبِ المفردتان  تلتقي  في مفردتي »نزق« و»قلق« 

في نزقه الخارجي العام، في حين تعبر المفردة الثانية »قلق« عن جسد اللغة 

ية الداخلي المتصل بالذات الشاعرة. الشعر

علوي الهــاشمي

ديسمبر ٢٠١٧م
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