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التصدير

وفلسفته؛  املوت  قضية  في  الالفتة  القصائد  نظموا  الذين  الشعراء  هم  كثيرون 
وكثيرة هي التأمالت املستفيضة التي حظيت بها خامتة اإلنسان ومصيره احملتوم؛ منها 
ما استند إلى احلقائق املستمدة من نواميس الدين وجوهره، ومنها ما اعتمد على الظن 
الهمشري  عبداملعطي  محمد  املصري  العربي  الشاعر  الشعراء  هؤالء  ومن  واخليال، 

املولود عام 1908 بقرية نوسا البحر مبدينة السنبالوين مبحافظة الدقهلية مبصر.

هذا الشاعر توفي شاًبا في الثالثني من عمره إذ توفي عام 1938م. ورمبا كانت 
هذه احلياة القصيرة التي كتبها الله سبحانه وتعالى له سبًبا في عدم نيله الشهرة 
الواسعة كغيره من الشعراء املجايلني له والذين كان عدد منهم من املقربني إليه ومن 
أصدقائه ومنهم شاعر النيل والنخيل صالح جودت، وشاعر األطالل إبراهيم ناجي 

وشاعر اجلندول علي محمود طه.

وكما اشتهر كل واحد منهم بلقب خاص به، فقد ارتبط اسم الهمشري بقصيدة 
تربو على الثالثمائة بيت عرفت مبلحمة )شاطئ األعراف( وهي ملحمة فلسفية رمزية 
يرصد فيها الشاعر أيامه وذكرياته في رحلة إسرائية يحاول فيها الوصول إلى ما 
يسميه شاطئ األعراف، الستكشاف ما وراء هذه احلياة، )شاطئ األعراف( هذه، 
املهنا حتت  الدكتور عبدالله أحمد  التي عقدها األستاذ  النقدية  الدراسة  هي مادة 
عنوان »الشاعر وامل��وت.. قراءة نقدية في مطولة شاطئ األعراف حملمد عبدالعطي 
الهمشري« - متناواًل وحداتها الست بالدراسة والتحليل، وهي الوحدات أو األجزاء 
الذكريات«  إليها بحسب مضمون كل جزء.. »هي  الّنص  املهنا  الدكتور  التي قّسم 
»جنة  بيًتا،  عشرون  واآلل��ه��ة«  »الشاعر  بيًتا،  عشرون  امل��وت«  »سفن  بيًتا،  أربعون 
الشعراء« ستة وخمسون بيًتا، »أرغن الغناء« اثنان وخمسون بيًتا، »مطلع الشاطئ« 
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ثمانية عشر ومائة بيت؛ فمجموع أبيات هذه امللحمة ستة أبيات و ثالثمائة بيت، وهي 
قصيدة متعددة القوافي مع التزام بوحدة الوزن إلى حّد ما، فقد خرج أحياًنا عن 
الوزن الذي سار عليه بإدخال تفعيالت ليست من بحرها في شيء على نحو ما كان 

يصنع أصحاب االجتاه اجلديد من شعراء الرومانسية في ذلك العصر.

تأتي أهمية هذه الدراسة من كونها جاءت مختلفة عّما تناوله الدارسون من قبل 
لهذه املطولة الذين جاءت دراساتهم في غالبيتها دراسة مجزوءة، أما هذه الدراسة 
فقد جاءت بشكل حتليلي منهجي متكامل يتكئ على منظور نقدي نصيٍّ في املقام 
األول، مع إعطاء مساحة واسعة لتحليل البنية اللغوية للنص، وعناية بارزة بتأويل 

عناصر األداء الفني تأوياًل يصل باملتلقي إلى ما وراء الدالالت القريبة املتداولة.

إًذا؛ )شاطئ األعراف( والدراسة النقدية املعمقة التي قام بها الدكتور عبدالله 
املهنا، تستوجب مّنا في املؤسسة نشرهما والتعريف بهما ملا تتميزان به كالهما من 
مذاق شعري فني ساحر ونكهة نقدية خاصة جتعالن من االط��الع عليهما ضرورة 

للتعرف إلى املبدعني في املشهد الشعري شعراًء ونقاًدا..

واملؤسسة وهي تطبع هذا الكتاب مبناسبة إقامتها مهرجان ربيع الشعر العربي 
السابع مارس 2014 لتأمل أن تكون قد أسهمت بتسليط الضوء على شاعر لم يعمر 
طوياًل ولكنه تخطى حدود املألوف والثابت مبطولته شاطئ األعراف التي جعلته في 
صفوف اخلالدين شعًرا كما خلدت )ال تعذليه( ابن زريق البغدادي إلى يومنا هذا وإلى 

ما يشاء رب العاملني سبحانه وتعالى.

واللــــــه ولــــي التـــوفيـــــق,,,
عبدالعزيز سعود البابطني

الكويت في 20 من صفر 1435هـ

املوافق 24 من ديسمبر 2013م

XXXX
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مقدمة

فعكفت  للهمشري،  األع��راف«  »شاطئ  مبطولة  الزمان  من  عقدين  قبل  أعجبت 
على دراستها دراسة نقدية حتليلية، حاولت فيها إظهار جماليات التعبير الشعري، 
وتفكيك أبنيته اللغوية للوصول إلى دالالته الرمزية، والسيما إذا تذكرنا أن الشاعر 
يستخدم ألفاًظا وتعبيرات قد تبدو غامضة، أو ملبسة بعض الشيء، مما يحتم الوقوف 
عندها طوياًل للكشف عن دالالتها، وارتباطاتها بأبنية النص الشعري، وانعكاسات هذه 
الدالالت على احلالة النفسية، التي كان الهمشري ينوء حتت وطأتها فرًقا من املوت، 
الصادرة  اإلنسانية،  للعلوم  العربية  املجلة  في  الدراسة  ثم نشرت  وحّبًا في احلياة، 
الزمالء  تلقيت مالحظات  ذلك  إثر  على   ،52 العدد  1998م  عام  الكويت  عن جامعة 
واألصدقاء على الدراسة أذكر منهم في هذه اللحظات أديب الكويت الراحل األستاذ 
عبدالرزاق البصير، يرحمه الله، الذي بادرني بالتهنئة على هذا اجلهد النقدي املبذول 
في هذه الدراسة، ثم فاجأني بعدها بسؤال لم أتوقعه منه، »قل لي أتستحق هذه املطولة 
الشعرية اجلهد املبذول في دراستها؟« فقلت له نعم وأكثر من هذا أيًضا. ألم تقرأ ما 
قال عنها الشعراء أنفسهم؟ لقد قال عنها صالح جودت »شاطئ األعراف تكفي وحدها 

ألن تثبت مكانته في تاريخ األدب العربي حتى ولو لم ينظم غيرها في حياته«)1(.

وتقول عنها نازك املالئكة »والهمشري ال يقل عن كيتس تولًعا بالغناء حتى إنه 
كتب ملحمة كاملة سّماها »شاطئ األعراف«.. والقصيدة تكاد تكون أغنية حب موجهة 

إلى املوت«)2(.

)1) صالح جودت, م. ع. الهمشري.. حياته وشعره, ط املجلس األعلى لرعاية الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية, 
القاهرة 1963م: ص 23.

)2) نازك املالئكة, قضايا الشعر املعاصر, ط 4 دار العلم للماليني 1974م: ص 298.
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ثم قلت لشيخنا الراحل - يرحمه الله - أّما مواقف النقاد من املطولة فحسبي 
أني أشرت إلى موقف شيخ النقاد محمد مندور، وعبدالعزيز الدسوقي، وعبدالعزيز 

شرف، وهم من هم في مجال الدرس النقدي.

املجالت  وبعض  الصحافة،  في  الدراسة  على  النقاد  بعض  تعليقات  توالت  ثم 
العلمية، فأذكر تعليق الدكتور عبدالعزيز شرف، في صحيفة األهرام، حيث استحسنها 
األكادميي  الناقد  أم��ا  املقدمة،  ه��ذه  كتابة  حلظة  العدد  يحضرني  وال  عليها،  وأثنى 
أيًضا،  الدكتور سعد دعبيس فاستعرضها في موقعني؛ األول: في صحيفة األهرام 
اجلمعة 1997/8/8، والثاني دراسة على الدراسة نشرها في املجلة العربية للعلوم 
اإلنسانية العدد )62( ونظًرا ألهمية هذه الدراسة وقيمتها العلمية فقد ارتأى احملرر 

إفرادها في ملحق خاص بعد الدراسة.

رئيس مؤسسة  البابطني،  عبدالعزيز سعود  األستاذ  إلى  الشكر  أقدم  وختاًما، 
هذا  تصدير  بكتابة  تلطفه  على  الشعري  لإلبداع  البابطني  سعود  عبدالعزيز  جائزة 

الكتاب، وموافقته على قيام املؤسسة املوقرة بطباعته.

األستاذ  ال��واع��د  الطموح  ال��ش��اب  للمؤسسة  ال��ع��ام  األم��ني  إل��ى  الشكر  وأوج���ه 
على  أبوشوارب  محمد مصطفى  الدكتور  األستاذ  وإلى  البابطني،  خالد  عبدالرحمن 
محمود  األستاذ  قبل  من  له  الطباعي  والتدقيق  الكتاب  تنضيد  في  احلثيثة  متابعته 

البجالي الذي أشكره على جهوده في مراجعة الكتاب.
أ. د. عبدالله أحمد املهنا

XXXX
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متهيد

لهفي: كل ما أرى فهو موت
ينذر األرض موعًدا بالثبور
يستريح الزمان واملوت فيه
طواف واجلوالن بعد طول التِّ
وكأن الزمان خامره اخلوف )م(
فأضحى مع الردى في احتضان
الهمشري

)1(

كان محمد عبداملعطي الهمشري واحًدا من أربعة شعراء نزحوا من املنصورة إلى 
القاهرة عام 1931، وهم إبراهيم ناجي، وعلي محمود طه، وصالح جودت، والهمشري)1(، 
بعد أن سبقتهم شهرتهم إلى أرجاء القاهرة، حيث كانت الصحف األدبية يومئٍذ حتتفل 
التي كان يحررها قطبا  أميا احتفال بشعرهم، وبخاصة مجلة »السياسة األسبوعية« 
األدب آنذاك الدكتوران محمد حسني هيكل وطه حسني. وبعد نزوحهم بعام واحد برزت 
العام  وأمينها  أحمد شوقي  الشعراء  أمير  بزعامة  األدبية  الساحة  على  أبولو  جماعة 
الدكتور أحمد زكي أبوشادي، وكان من أبرز أهدافها السمو بالشعر العربي، وتوجيهه 
توجيًها شريًفا، وترقية مستوى الشعراء أدبّيًا واجتماعّيًا والدفاع عن حقوقهم وكرامتهم 
ومناصرة احلركات الفنية في عالم الشعر)2(، فانضوى األربعة حتت لوائها، وسرعان ما 
نضجت أدواتهم الفنية، وسطعت سطوًعا باهًرا على صفحات مجلة أبولو. كانت نوافذ 

)1) صالح جودت, الهمشري حياته وشعره, املجلس األعلى لرعاية الفنون واآلداب, 1936, 45.
)2) مجلة أبولو, العدد األول سبتمبر 1932, ص 46.
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الثقافة عند األربعة مشرعة على الثقافات األجنبية ينهلون منها ويعلون صباًحا ومساء 
ا ال جنده عند الشعراء الذين لم تكتمل أدواتهم  مما أعطى شعرهم نكهة ومذاًقا خاّصً
الثقافية. ومتيز الهمشري من رفاقه الثالثة باطالعه في وقت مبكر من حياته على الشعر 
اإلجنليزي، فافتنت بشعراء الطبيعة واحلب من أمثال »وردزورث« و»وكيتس« و»شلي« 
و»بايرون«)3( - أساطني االجتاه الرومانسي في األدب اإلجنليزي، فترجم شيًئا غير قليل 
من شعرهم إلى العربية، واستهواه أكثر ما استهواه »شلي«)4( وقد استهواه منه أنه 
كان مثله شاعًرا وناثًرا، وأنه كان مثله يعشق الطبيعة ويركن إليها ليستمد منها الوحي 
احلضرية  احلياة  مادية  بأن  ويؤمن  والبهجة  السعادة  احضانها  في  وي��رى  واإللهام، 
قد قضت على سعادة اإلنسان بعد انفصاله عن الطبيعة التي هي كتاب يلقن النفس 

اإلنسانية حب البساطة والصفاء والرحمة واإلميان بالله خالق هذا الكون)5(.

ا، واحلالة تلك، أن يرث الهمشري الكثير من اجتاهات الشعر  ولعله من الطبيعي جّدً
الرومانسي اإلجنليزي، وأن ينحدر إليه مع هذا اإلرث ذلك الولع الشديد بفلسفة احلياة 
واملوت اللتني متثالن معلًما مهما من معالم االجتاه الرومانسي، وأن يكون الشعراء الذين 
تغنوا بفلسفة املوت وماتوا في سن مبكرة في دائرة اهتمامه على الدوام)6(، وكأنه كان 
يتنبأ في قرارة أعماقه أنه على موعد معهم، وأنه سيمر بالتجربة احملتومة في سن مبكرة 

)3) صالح جودت, املصدر السابق, ص 31.
)4) لقي »شلي« اهتماًما غير قليل عند الشعراء العرب احملدثني, نظًرا ملا كانت تنطوي عليه نفسه من جهاد لتحرير 
األدب  في  »شلي  رؤوف,  املوضوع, جيهان صفوت  هذا  في  راجــع  العليا.  املثل  إلى  وتــوق شديد  البشرية,  النفس 
العربي« )دار املعارف, القاهرة 1982(, وراجع في هذا أيًضا محمد سليمان أشرف, تأثر الشعر املصري بالشعر 
اإلجنليزي في القرن العشرين إلى نهاية احلرب العاملية الثانية« )رسالة دكتوراه, مطبوعة باآللة الكاتبة, كلية دار 

العلوم, جامعة القاهرة 1969 - 1970.
)5) صالح جودت, املصدر السابق, ص 31 وما بعدها.

)6) تستعرض الشاعرة نازك املالئكة في كتابها »قضايا الشعر املعاصر« )ط. بيروت 1974, ص 294 - 305( عدًدا من 
الشعراء الذين استلهموا ظاهرة املوت في شعرهم وتغنوا بها في أشعارهم باعتبارها وسيلتهم للخالص من أدران 
احلياة. وحتاول الشاعرة من خالل ذلك أن تفسر تلك العالقة القدمية بني الولع بالوت الذي جنده عند الشابي 
والهمشري وكيتس وبروك, واملوت املبكر الذي اختطف هؤالء الشعراء وهم في عنفوان الشباب. وبعد أن تطرح 
الشاعرة عدًدا من التساؤالت تنتهي إلى أن هناك قاسًما مشترًكا بني هؤال الشعراء - على شيء من التفاوت - هو 

حدة اإلحساس أو االنفعال الشديد.



- 9 -

من حياته، وحدث ما كان يتوقعه العقل الباطن إذ مات وهو في اكتمال قوته وصحته إثر 
عملية جراحية في الدودة الزائدة عام 1938.

التي صحبت  الفترة  تلك  إلى  تعود  املبكر  باملوت  الشاعر  لعل جذور إحساس 
نزوحه من املنصورة إلى القاهرة والتي يظهر أن وراءها قصة حب عاثر، دفعته إلى 
إلى  الشاعرة  »األن��ا«  توق  التي متثل  األع��راف«  »شاطئ  املسماة  املطولة  هذه  كتابة 
االنعتاق من واقع احلياة واختراق عالم املوت في رحلة إسرائية تنتهي بالشاعر إلى 
ر الشاعر مطولته التي نشرها كاملة في مجلة »أبولو« عام  »شاطئ األعراف«. وقد صدَّ
1933 - وكان وقتها ال يزال طالًبا في كلية اآلداب - مبقدمة شرح فيها اجلو النفسي 

الذي انبثقت من قاعه فكرة هذه املطولة)7(.

وأّيًا كانت القيمة التي تضفيها هذه املقدمة على فهم النص فإنها حتًما ليست مسؤولة 
تفسيرها،  أو  يتعذر وصفها  مختلفة  عناصر  فيها  تتداخل  التي  الفني  اخللق  عملية  عن 
وقصارى ما ميكن أن يقوم به املوقف النفسي أن يضع املبدع في طريق اإلبداع، ويتركه 
لعمليات أخرى غامضة توجهه إلى إجناز عملية اخللق الفني وفق املوقف اإلشراقي الواحد 
الذي قد يتقمص الشاعر حلظة ميالد العمل الفني، فال ينقشع تأثيره، إال وقد أجنز العمل 
اإلبداعي، وفق سلسلة من اإلشراقات املختلفة التي قد تطول أو تقصر تبًعا لطبيعة العمل 
الفني نفسه الذي قد تأخذ فيه عملية التطور وقًتا أطول تنتقل فيه من مرحلة إلى أخرى، 
كما هو احلال مع هذه املطولة التي ظل الهمشري يعاني إبداعها على مدى أربع سنوات 
حتى استوت على سوقها، بناء فنّيًا مفعًما مبواقف درامية مملوءة بالتوتر والرموز، يقودها 

خيال خصب يحلق في أجواء وعوالم تقع خارج دائرتي الزمان واملكان.

الفنية في الشعر املعاصر  بنائها، وقيمتها  النادرة في  ومع أهمية هذه املطولة 
فإنها لم تلق من النقاد املعاصرين عناية باستثناء قلة منهم، وحتى هذه القلة لم متس 
لها  اخلارجية  والقشرة  السطح،  عند  بالوقوف  اكتفت  بل  روحها،  أو  املطولة  جوهر 

)7) املجلد األول, العدد السادس, فبراير 1933, 627 - 628.
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فأصدرت عليها أحكاًما سريعة من غير روية أو إعمال فكر. وأظن أن أول من تعرض 
إلى هذه املطولة بالنقد الدكتور محمد مندور خالل حديثه عن شاعرية صاحبها حيث 
استعرض مناذج متنوعة من شعره، ثم جره احلديث إلى هذه املطولة فقال: »بل قد 
يلجأ الهمشري إلى اخليال الكبير اخلالق الذي يلجأ إليه األدباء في تصور القصص 
السياسة  في  نشرها  التي  مطولته  في  نشاهد  ما  نحو  على  وبنائها  واملسرحيات 
حماسية،  مبقدمة  هيكل  محمد حسني  الدكتور  التحرير  رئيس  لها  وقدم  األسبوعية 
وهي قصيدة شاطئ األع��راف.. وهذه القصيدة تستحق أن تفرد ببحث خاص بعد 
أن تستخرج من السياسة األسبوعية، ألن األستاذ محمد فهمي لم ينشر في كتابه 
»الروائع لشعراء اجليل« غير مقتطفات منها. بل إنها قد تسمح مبقارنات تعقد بينها 
، و»الكوميديا  للمعري  الغفران«  الفكرة مثل »رسالة  لها في  وبني املطوالت املشابهة 
اإللهية« لدانتي، و»الفردوس املفقود« مللتون، وإن كنت أحسب أن هذه القصيدة أبعد 
عن مثيالتها السابقات في اخليال وأمعن في الرمزية، وال تكاد متت بصلة إلى أحداث 
التاريخ أو تعاليم األديان، ولهذا رمبا كانت املقارنة أقرب وأجدى بينها وبني بساط 

الريح وعبقر لفوزي وشفيق املعلوف)8(.

وال شك أن هذه األحكام التي أطلقها الدكتور مندور على املطولة تدعم، 
بشكل قاطع، ما يؤكده الشاعر صالح جودت من أن الناقد مندور لم يطلع على 
فهمي من  األستاذ محمد  أخ��ذه  ما  عند  بالوقوف  اكتفى  وإمن��ا  كاملة،  املطولة 
مقتطفات منها أودعها كتابه »الروائع لشعراء اجليل«)9(. ولعل ذلك يرجع أيًضا 
لم ينشر املطولة دفعة واح��دة في مجلة السياسة األسبوعية،  إلى أن الشاعر 
وإمنا راح ينشر منها متفرقات على امتداد فترة زمنية طويلة حتى سنحت له 
الفرصة في أن يقدمها إلى القراء كاملة في مجلة أبولو عام 1933. ولكن هذا 
ال يعني اعتذاًرا عن عدم اطالع مندور على املطولة كاملة، بل على العكس من 

)8) محمد مندور, »الشعر املصري بعد شوقي« احللقة الثالثة دار نهضة مصر من غير تاريخ 25 - 27.
)9) صالح جودت, املصدر السابق, ص 62.
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ذلك متاًما، فقد كانت املطولة في الوقت الذي أصدر فيه آراءه عليها منشورة 
تامة ومنقحة قبل سنوات طويلة من ظهور كتابه »الشعر املصري بعد شوقي«.

وتطرق إلى هذه املطولة أيًضا عبدالعزيز الدسوقي في كتابه الضخم »جماعة 
أبولو وأثرها في الشعر احلديث« فأفرد لها عدًدا من الصفحات حتدث فيها حديًثا 
مقدمة  على  كله  ذل��ك  في  معتمًدا  وظ��روف صاحبها  نشأتها  إل��ى  فيه  تطرق  مجماًل 
الهمشري ملطولته، ثم توقف عند بعض مقاطعها توقف املتعجل ليصفها بأنها تصور 
بشكل واضح الظروف القاسية التي كان يعيش في ظروفها هؤالء الشباب، فالهمشري 
الشاعر املتفتح الطامح املرهف النفس اجلياش العواطف ميضي في احلياة فال يجد 
باملجد  يحلم  ويظل  تعليمه،  في  ويخفق  حبه  في  يخفق  فهو  والعقبات  العراقيل  إال 

واخللود وال يناله منهما شيء«)10(.

ولعله من الواضح أن الكاتب لم يكن ليستطيع أن يسهب كثيًرا في بيان قيمة هذا 
املطولة على الرغم من أهمية املوضوع الذي يعاجله، وصلتها به نظًرا لكثرة القضايا 

األدبية التي يعاجلها الكتاب.

ورمبا لم تتح الفرصة ألحد من قبل أن يلج عالم الهمشري بكل تفاصيله ودقائقه 
مثلما أتيح ذلك لصديقه الشاعر صالح جودت الذي واكب مسيرته الشعرية منذ وقت 
مبكر، حني كانا مًعا في املنصورة، وفيما بعد في القاهرة، ولم تنقطع هذه املواكبة حتى 
وفاة الشاعر نفسه مما أتاح لصالح جودت أن يّطلع على الكثير من األسرار واخلبايا 
املتصلة بحياة الشاعر وشعره. وبعد مرور ربع قرن على وفاة الشاعر - وهي فترة 
طويلة نسبّيًا - أصدر صالح جودت عام 1963م كتاًبا عنه أسماه »الهمشري حياته 
وشعره« ثم أتبعه بديوانه بعد عشر سنوات، وكان املؤمل من صالح جودت أن يقف 
للبحث في حياة الشاعر عاطفّيًا وفنّيًا،  طوياًل عند شاطئ األع��راف« وهو يتصدى 

)10) عبدالعزيز الدسوقي, جماعة أبولو وأثرها في الشعر احلديث. الهيئة املصرية العامة للتأليف والنشر, القاهرة 
1971, ص 557.
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فعلى املستوى العاطفي كانت آخر حلقة من حياته العاطفية، وعلى املستوى الفني 
بداية الطريق إلى عالم جديد يلجه الشاعر ألول مرة، وهو عالم املطولة املليء بالعقبات 
والصعاب الفنية، التي قد تزّل بأقدام الفحول في هذا الفن فضاًل عن املبتدئني، ولكن 
الهمشري أثبت أنه فارس متميز في هذا امليدان كما سنرى فيما بعد حني نحلل هذه 

املطولة إلى عناصرها األساسية ووحداتها التكوينية.

يعتذر صالح جودت، وهو يتحدث عن مطولة »شاطئ األعراف« عن عدم ذكر املطولة 
في كتابه اآلنف الذكر على اعتبار أنها ستدرج كاملة في ديوان الشاعر الذي سيكون 
يكتفي  أن  للكاتب  الذي سوغ  االعتذار هو  ولعل هذا  القراء في وقت الحق.  أيدي  في 
بالوقوف عند الوصف اخلارجي ملكونات هذه املطولة بدل الغوص فيما حتت البنية الفنية 
واللغوية لهذه املطولة، وأن يختلف مع الدكتور مندور في تسمية القصيدة باملطولة فهي 
عنده »ملحمة« ال مطولة، تنطبق عليها كل الشروط الفنية التي يستلزمها أدب املالحم)11(، 
من غير أن يبني طبيعة هذه الشروط التي تتطلبها امللحمة، وحتققها مطولة الهمشري)12(.

)11) صالح جودت, املصدر السابق, ص 63.
الدكتور مندور في حتديد طبيعة  أن يختلف مع  إلى  الذي دفعه  املطولة هو  لهذه  أن حماس صالح جودت  يبدو   (12(
هذه القصيدة. فاملعروف والسائد في الدراسات العلمية أن امللحمة ترتكز في بنائها الفني على جذور أسطورية, كانت 
من قبل طقوًسا دينية ثم حتولت إلى مالحم. وهم يستندون مثاًل في هذا إلى أنه ثبت أن مللحمة جلجامش جذوًرا 
أسطورية سومرية. ثم أن امللحمة ال بد أن تكون مسرفة في الطول »فاملها بهارتا« الهندية تصل إلى أكثر من مائة ألف 

»دوبيت« في السنسكريتية, ومن املعروف أن الفردوسي كتب ملحمة »الشهنامة« في أول أمرها في ستني ألف بيت.
اإلنسان  مع  مشتركة  األلوهية  تكون  وقد  وثنًيا,  إلها  يكون  قد  للعادة  خــارق  بطل  على  تعتمد  امللحمة  إن  ثم 
»فجلجامش« ثلثه بشري وثلثاه إلهي, ومع أن األبطال قد يكونون حقيقيني فإنهم عن طريق اخليال يتحولون 
إلى قوى فوق قوى البشر, على اعتبار أنهم سيتعاملون مع وحوش ضارية, وقوي كونية وظواهر طبيعية, ثم إنهم 

في صراعهم يحدوهم هدف عظيم قد يكون حب الفضيلة, أو الوطن أو احلضارة.
وامللحمة في األساس كانت تؤلف لتنشد »كاإللياذة« و»األوديسا«, ثم بعد فترة كتبت للقراءة مثل »اإللياذة لـ »فرجيلوس«, 
و»الفرودس املفقود« لـ »ملتون«. وغني عن القول إن املالحم القدمية كانت جادة وعابسة, ولكن بعد فترة دخل فيها جانب 
الهزل. ومهما يكن من أمر فهي قد بدت جــادة, ومتحورت حول قضية, وتشابكت فيها األحــداث واألزمــان, وجتاوزت 
الواقع, وحفلت باألساطير واحلكايات اخلرافية والقصص املهّولة. كل هذا يدور حول محور رئيسي يلم كل هذا الشتات, 
باإلضافة إلى العادات والتقاليد, ويقدم في صورة مثالية باجلالل, سواء أصدقها الناس أم لم يصدقوا فإنها تعطي 
أكثر من مؤشر على احلياة القدمية واتساعها, وطبيعة احلياة فيها بحيث تكون شاهًدا على ما يسمى بالعقل اجلمعي.
وإذا أردنا أن نصنف »شاطئ األعراف« في ضوء ما قلناه فإنها ليست ملحمة حسبما ذكر الشاعر صالح جودت, 
ألنها تفتقر إلى كل الشروط التي ذكرت آنًفا, ويبقى قول الدكتور محمد مندور من أنها مطولة أقرب إلى الصحة.
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ثم حتدث عنها كذلك الدكتور عبدالعزيز شرف في كتاب »شاعرية الهمشري« 
الصادر عام 1992 فأثنى عليها ثناًء عالًيا واعتبرها هي و»عودة الروح« لتوفيق احلكيم 
استجابة لتلك الروح القومية التي واكبت مرحلة ما بعد ثورة 1919 فيرى أن املوضوع 
األساسي في العملني هو اكتشاف شخصية مصر)13(. ومهما يكن من أمر فإن الكاتب 
بحماسه الشديد لهذه املطولة قد غالى كثيًرا حينما وضع صاحبها في مصاف »جوته« 
حني يصور إبليس، والعقاد في »ترجمة شيطان« وملتون في »الفردوس املفقود« وشلي 
في »برومثيوس طليًقا«، من غير أن يرتكز في هذا احلكم على دراسة هذه املصادر 
ومقارنتها بعمل الهمشري، كما أوقع الكاتب نفسه في تعميم يفتقر إلى الواقع حني 
وصف الهمشري بقوله: »وخلق لنفسه قوة شاعرة ال جند لها نظيًرا إال عند أستاذه 
االنطباعات  على  الغالب  في  املتكئة  الكثيرة  األح��ك��ام  من  ذل��ك  غير  إل��ى  العقاد)14(. 
الشخصية، وأميا كان األمر فالكتاب يعد إسهاًما جديًدا في هذا املوضوع الشائك 
وبخاصة حني يكون املوضوع متصاًل بتأصيل شاعرية شاعر ينتمي إلى جماعة أدبية 

واحدة كجماعة أبولو.

يحسن بنا اآلن قبل أن نتناول هذه املطولة بالتحليل أن نقدم بني يدي القارئ 
بعض املالحظات األولية ثم نتبعها مبخطط موجز للوحدات األساسية التي ترتكز عليها 

هذه املطولة في بنائها الفني.

مالحظات أولية على املطولة)15):

1 - ميكن اعتبار هذه املطولة صورة من أحالم اليقظة التي تنتاب الشباب في 
فترة القلق وتداعيات احلياة من حوله، ذلك أن خواطرها جاءت في فترة أيام معدودة 

)13) د. عبدالعزيز شرف, شاعرية الهمشري - دار اجلبل بيروت 1992, ص 123.
)14) املصدر ذاته.

)15) اعتمدنا في حتليلنا لهذه املطولة على النسخة التي نشرت في مجلة أبولو عام 1933 مع مقارنتها بنسخة 
الديوان في حالة اختالف القراءة.
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قضاها الشاعر بقرية »نوسا البحر« واملالحظ أن الريف املصري، بوجه عام حزين 
ومرهق ومليء مبا ميكن تسميته ب� »الوجدنة« في مقابل »العقلنة«.

تهدأ  التي ال  تلك احلركة الصاخبة  الريف املصري وراء  يبدو أن صمت   - 2
عبر محاور املطولة كلها، وإذا كان الصمت لوًنا من ألوان املوت فال عجب أن يشتبك 
هذه  الشعرية  جتربته  في  ال  األكبر  الهاجس  له  فتشكل  امل��وت،  قضية  مع  الشاعر 

فحسب، بل في جتارب شعرية أخرى.

3 - يحلم الشاعر، بعالم ميتافيزيقي خالص للحب، ومن هنا يريد استكناه 
هذا العالم بعد أن انسحب من الوجود احلي إلى عالم آخر حملته إليه آلهة الشعر.. 
وهو في مرحلة يصل إلى ما يسميه »وادي املوت«، ويعني به »الزمن« وإلى ما يسميه 
»قبر الليالي« ويعني به عالم الذكريات ومن خالل هذا العالم يتذكر »عالم احلياة« 
ولكنه يصل إلى أنه عالم فان، ألن الزمن ال يتعامل معه، وألن عالم الذكريات ال يقف 

عنده طوياًل.

ويظهر أنه متأثر بنظرية أفالطون حول الوجود، ذلك ألن الوجود احلقيقي يتمثل 
في »أيوس« إله النور عند اإلغريق، وما وراء ذلك فهو باطل، وقبض ريح! وامتداًدا لهذا 
املفهوم، وانفصااًل عن عالم الواقع متاًما، حتمله »اآلله« إلى »الفردوس«، و»الفردوس« 
القول  بل ميكن  قرآنية،  ليست  هنا  اجلنة  ومفردات  للشعر،  املوضوعي  املعادل  هو 
إنها إغريقية وفرعونية، ومع أن »اآللهة« توصله إلى هذا العالم، وترى مفارقته، فإنه 
الترحل معها، ألن  آلهة الشعر حتذره من  ينادي عليها »خذيني.. خذيني« ومع أن 
هناك أهوااًل قد ال يطيقها، فإنه يصر على اصطحابها بعيًدا عن اجلنة، فهو قد وهب 
نفسه للفناء، حتى ولو كان سيموت في هذا الفناء، ومن هنا يواصل معها الرحلة إلى 

شاطئ األعراف«:
ه������و م�����ث�����وى األحل������������ان ب����ع����د ش����ت����اٍت

ط�����������واِف ب������ع������د  األرواح  وم��������ق��������رُّ 
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فهو يريد أن ميوت بالشعر، كما سبق أن مات باحلياة، ويتحقق له هذا بالفعل 
حني يرى »ساحر الوادي املغني« - وهو معادل خللود الشعر.

4 - تشيع في املطولة بعض الصيغ التي ال يكثر منها الشعراء كصيغة فعول:
وس�������������������واء ل��������دي��������ه ك����������ل َع����������ُن����������وٍت

ال������������درِب ط������ري������ق  ع�����ل�����ى  ذل��������������وٍل  أو 

......

ص����ي����ودا ن����������راك  ح����ت����ى  س���ت���ب���ق���ى  أم 

ف����ي غ���ي���اض ال�����ف�����ردوس ت���رم���ي ُه���َن���اَك���ا

......

س������وف ت���ب���ق���ى ب���ع���د ال����ف����ن����اء َس����ُب����وًح����ا
ف�������ي ف�������ض�������اٍء م�������ن األث�������ي�������ر َي������ِش������فُّ

......

ف�������ي ش������ف������وف إب������ري������س������م س����اب����ح����ات

ب�����������ش�����������راٍع م�����������رق�����������رٍق م���������ن ض�����ي�����اء

......

ك����ن����ت ط�����ف�����ً� ع����ل����ى امل����ش����ي����ب ل���ع���وب���ا

وم�����ش�����ي�����ًب�����ا ع�����ل�����ى ال�����ص�����ب�����ا ك���ن���ت���ي���ا

5 - يستخدم الشاعر في القافية بعض الكلمات املهجورة مثل »طخياء« و»جرانه« 
و»أرونانه« و»الشادوف« و»الغيسان« و»كنتيا« و»مغسي« وبعض اجلموع النادرة مثل 
»سماني« وبعض احلروف املشبعة مثل »خيالي«، وغير املشبعة مثل »آل« و»الزوال« إلى 
غير ذلك من الكلمات التي جتاوزها االستعمال الشعري وحفلت بها املطولة مثل »الِعهاد« 

و»ذميل« وَتِطس« و»أْغدف« و»َحْجنة« و»رجيف« و»ناض« و»اللوح« و»األواذي«.
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واملوقف،  التجربة  صميم  من  الشعري  العمل  في  جت��يء  الكلمات  كانت  وإذا 
فإن مثل تلك الكلمات أبعد ما تكون عن طبيعة املوقف الشعري وأقرب إلى الكلمات 
القاموسية اخلالية من الداللة في اإلطار الشعري العام للمطولة مما يوحي بأنه كان 

يلجأ إليها إلقامة الوزن وركوب بعض القوافي الصعبة.

6 - استخدم الشاعر بعض األساطير ملجرد ذكر االسم، مع أنه ليس لها رصيد ثقافي 
أو تاريخي عند القارئ، دون أن تخدم العمل الفني، فهي ال تعدو أن تكون كلمات ثقافية 
لإلبهار! مثل »افرليز« و»نفاتيس« و»أيوس« إذ لم تذب هذه الكلمات في العمل الفني متاًما، 

ولم تصبح جزًءا من النسيج العام للمطولة، وإمنا ظلت »إشارات ثقافية« إن صح التعبير.

7 - أكثر الشاعر من نظام التدوير للبيت، مما يشير إلى صحة ما توصلت إليه 
نازك املالئكة، من أن اجلملة في البحر اخلفيف لم تكن مستريحة متاًما.

امل��ي��زان هنا ه��و مستفعلن  ال��رج��ز، فمع أن  م��ج��زوء  ف��ي  8 - أس��رف الشاعر 
مستفعلن، فإنه قال:

�����غ�����م�����ا إل�������ى ش����ح����وب امل���ش���ي���ِبوأب�����������������������دَل ال�����نَّ

م����ت����ف����ع����ل����ن ف�����اع������ت�����نم������ت������ف������ع������ل������ن ف�����ع�����ل�����ن

ْح ������ه)*( ال������ذب������ولوَدْغ����������������������ل ُم����������ص����������وَّ ي������ْش������ت������قُّ

م�����س�����ت�����ف�����ل�����ع�����ن ف�����ع�����ولف��������ع��������ول��������ن ف������ع������ول������ن

ف��������ي م������ن������ظ������ٍر م���ض���ن���يف�����������ص�����������ّور ال������ع������دم������ا

م�����س�����ت�����ف�����ع�����ل�����ن ف�����اع�����لم������ت������ف������ع������ل������ن ف�����ع�����ل�����ن

ومع أن هذا الوزن ميكن أن يكون من مجزوء املجتث، وقد أكثر منه احملدثون 
وجعلوه في مسرحياتهم، ووزنه مستفعلن + فاعالتن، فإن الوزن به كذلك يبدو مختلًطا 

ألنه يخرج على التجوزات املعروفة فيه وهي »فعالتن، فاالتن«.

ُه( في ديوان  )*( هكذا وردت في مجلة أبولو العدد السادس من املجلد األول, فبراير 1933, ص 638. ووردت )يشقُّ
الهمشري ص 133.
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)2(

يقول الناقد املعاصر »ريفاتير: M.riffaterre« إن الظاهرة األدبية ظاهرة جدلية 
بني النص والقارئ، وإذا حتتم علينا صياغة هذه القواعد التي حتكم هذه اجلدلية، 
فينبغي علينا أن نعرف أن ما نصفه يدركه القارئ بالفعل. كما يقتضي أن نعرف ما 
إذا كان القارئ ملزًما على الدوام بأن يرى ما نراه، أو أنه يتمتع بحركة مطلقة في هذا 

الصدد، لهذا يستلزم أن نعرف كيف تتم عملية متثل النص:

 Semiotics & poetry. Indiana University Press, 1978, P.1.

وعلى الرغم من أن جهود النقاد خالل العقود الثالثة املنصرمة حاولت بنجاح 
أن تضع بعض القواعد والنظم التي حتكم أبعاد هذه اجلدلية املتشعبة فإن استيعاب 
النص، وفك رموزه عملية ذاتية، وفاعلية ذهنية في آن واحد طرفاها النص الذي يحمل 
إلى قارئه بأسلوب  في طياته أسرار تركيبه، ومفاتيح مغالقه، ويشي إلى حد كبير، 
تناوله. والقارئ الفطن املسلح بالثقافة النقدية، وهو الذي يضفي على النص فاعلية 
مهمة. بل يجعله، في رأي »هويكس T.Hawkes« مسهًما في إنتاج النص، فالناقد لم 
يعد مجرد مستهلك لشيء معد سلًفا بل أصبح على العكس من ذلك متاًما فهو يركب 

معناه بحيويته، ومينحه وجوًدا.

 Structuralism & Semiotices. University of California Press, 1977, P.175.

وانطالًقا من هذه اجلدلية، احلرة من القولب اجلاهرة، واملسلمات النقدية التي 
تفرض ظلها على قارئ النص، سنتعامل مع رائعة الهمشري شاطئ األعراف على 
أنها جسد حي يتضمن نوعني من املتعة - حسب تعبير »بارت R.Barthes في كتابه 

لذة النص.

The Pleasure of the text Trans. R.Miller. Hill and wang New York 1975. 
PP .9-10, 14
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ونشوة  والنشاط  باحليوية  ميتلئ  ال��ذي  للنص،  املباشرة  القراءة  جتلبها  متعة 
القارئ  مسلمات  يربك  ال��ذي  النص  أو  حالة ضياع،  يفرض  ال��ذي  التحليل  يجلبها 

التاريخية واحلضارية.

فضاء املطولة:

الوحدات  تكون  م��دارات  ستة  العنوان،  باستثناء  ليشمل،  املطولة  فضاء  ميتد 
األساسية للمطولة موضحة على النحو التالي:

البيت  حتى  املطولة  أول  من  وتبدأ  »الذكريات«  وح��دة  األول��ى  الشعرية  الوحدة   - أ 
األربعني وتتكون من عشرة مقاطع تصف فيها الذات جتربة الرحلة اإلسرائية 
خارج دائرة الزمن، من خالل تشابك عنصري احلب واملوت - ثنائية الوجود 

اإلنساني األول- في معادلتي البقاء والفناء.

ب - الوحدة الشعرية الثانية وحدة »سفن املوت« وتبدأ من البيت احلادي واألربعني 
حتى البيت الستني في خمسة مقاطع شعرية تقدم وصًفا لسفن املوت في رحلتها 

األسطورية وراء املجهول.

ج - الوحدة الشعرية الثالثة وحدة »الشاعر واآللهة« وتبدأ من البيت احلادي والستني 
إلى البيت الثمانني في أربعة مقاطع وتتجلى في صورة حوار بني »األنا« املتعبة 
من رحلة املوت، واآللهة التي تتعاطف مع مأسأة »األنا« وترافقها إلى الفردوس 

مثوى األبدية اخلالد.

د - الوحدة الشعرية الرابعة وحدة »جنة الشعراء« وتبدأ من البيت احلادي والثمانني 
فيها  مقطًعا، تصف  أربعة عشر  في  املائة،  بعد  والثالثني  السادس  البيت  إلى 

»األنا« جنة الشعراء، ولقاءها ربة الشعر.
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السابع  البيت  من  وتنطلق  الغناء«،  »أرغ��ن  وح��دة  اخلامسة  الشعرية  الوحدة   - ه� 
وعشرين  ستة  في  املائة  بعد  والثمانني  الثامن  البيت  إلى  املائة  بعد  والثالثني 
مقطًعا تتوزع في خمس شرائح يجسد فيها »أرغن الغناء« أحلان احلياة املاضية 

بصوره املختلفة.

و - الوحدة الشعرية السادسة وحدة »مطلع الشاطئ« تبدأ من البيت التاسع والثمانني 
بعد املائة إلى آخر املطولة في ست شرائح تضم أربعة وثالثني مقطًعا، تصف 
فيها »األنا« وصولها مع اآللهة إلى »شاطئ األعراف« وتكشف لنا فيه أسرار 
هذا العالم السحري، لتصحو بعدها على نداء اآللهة بأن ما رأته ليس إال جزًءا 
من »شاطئ األعراف« فتعاود الرحلة لتجوس بقية أجزاء هذا العالم فتبلغ »مخبأ 

الليالي« و»قبر الليالي« و»السكون احلاكم«.

XXXX
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مطّولة شاطئ األعراف

)الوحدة الشعرية األولى(

)40 - 1(

الذكريات

َر ال�����َف�����ن�����اُء َش���ك���ات���ي   1 ِع����ن����َدم����ا َخ����������دَّ

َوَس�����ق�����ان�����ي ُك��������ؤوَس��������ُه ال�������ُم���ن���َس���ي���اِت
���ع���ُر ِم�����ن َل�����ُدن�����ِه َن��س��ي��م��ًا   2 َب����َع����َث ال���شِّ

������َب ال����َن����غ����م����اِت ف������اِئ������َح ال�����ِع�����ط�����َر َط������يِّ
���ب���ا َف����َأي����َق����َظ ِف���ك���ري   3 َه������زَّ َق����ل����َع ال���صِّ

ك������َري������اِت َف�����َه�����َف�����ت ب������ي َس����ف����ي����َن����ُة ال������ذِّ
ف��ي ِخ��َض��مِّ اأَلف���ك���اِر َت��ط��وي ب��ي ال��َوْق���   4

�������َت َوَت����ه����ف����و ِإل��������ى ِض������ف������اِف احَل�����ي�����اِة

IIII

����م����ا ح�������اَوَل�������ت َل������ُه������نَّ ُرج�����وع�����ا   5 ُك����لَّ
َدَف�����ع�����َت�����ه�����ا ال������ل������ّج������اُت ِم����ن����ه����ا إَل���ي���ه���ا

َرَق����َص����ت ف���ي ِش���راِع���ه���ا ال���ري���ُح َح��ّت��ى   6
�����َت�����ي�����ه�����ا �������َم�������ت َدفَّ ������َم������ت������ُه َوَح�������طَّ َح������طَّ

َرح������َم������ًة ِم�����ن�����ِك ي�����ا ِري����������اُح َوِرف�����ًق�����ا   7

َوَدع������ي������ه������ا َوَم������������ن َي�������ن�������وُح َع���َل���ي���ه���ا
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َف�����َل�����ُه ف����ي احَل������ي������اِة َك�����ال�����َب�����رِق آم���ا   8

ش���اِط���َئ���ي���ه���ا ُدج��������ى  ف�����ي  ُت�����س�����اري�����ِه  ٌل 

IIII

ْم����   9 َت���رُم���ُق ال��ش��اِط��َئ��ي�����ِن ِم���ن َخ���َل���ِل ال���دَّ

�����������ِع َح�������زي�������ن�������ًا َف����������� َي��������ك��������اُد َي�����ب�����ُن

��ت   10 َغ���ي���َر ن����وٍر َي���ل���وُح َك���ال���َوم���ِض ُش��قَّ

�����ُح�����ُب َف�����ْه�����َو ف���ي���ه���ا َك���ن���ُن َف������وَق������ُه ال�����سُّ

َوَس���ن���ًا َي���زَده���ي َع��َل��ي��ِه َك���َل���وِن ال��ْط���   11

ج�����ى َم����وه����وُن ����َط���ي���ِف ك�������اٍب َع����ل����ى ال�����دُّ

ُه��������َو ُح��������بُّ ال������ذي������َن َق������د َذَك�����������روُه   12

َوَش������ج������اُه������م َب�����ع�����َد ال�������ف�������راِق احَل����ن����ُن

IIII

���ُة ال���َع���ي���ِش َه��م��س��ًا   13 َوُت����ؤات����ي����ِه َض���جَّ

ِم����ث����َل����م����ا َي�����س�����َم�����ُع اجَل������ن������ُن ال����َه����زمي����ا

َي��َت��َم��ّش��ى َص���خ���ُب ال���َع���واِص���ِف ف��ي��ِه   14

ُم����ش����ِب����ًه����ا ف�����ي َك�������رى املَ������ن������وِن َن��س��ي��م��ا

َوَض���ج���ي���ُج اأَلّي���������اِم َي���ن���َغ���ُم َك���اجَل���ر   15

َب��ه��ي��م��ا ِإَل�������ي�������ِه  َي�����س�����ري  َخ����ف����وت����ا  ِس 

َأَب��������دًا م���ا َي�������زاُل َي���ه���ِم���ُس ف���ي املَ���و   16

ُم�����س�����َت�����دمي�����ًا ِب���������أذن���������ِه  َص��������داه��������ا  ِت 

IIII

َوِخ���������َل اأَلص���������داِء َص������وٌت َح���ن���وٌن   17
���������ِة اأَلن�����������������واِء ت���������اِئ���������ٌه َب������������َن َض���������جَّ
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َي��َت��َخ��ّط��ى َع���ص���َف اأَلع���اص���ي���ِر َوث��ب��ًا   18

ال�����َف�����ن�����اِء ه��������ذا  ِب��������َه��������وِل  ُي�����ب�����ال�����ي  ال 

�����ُع�����ه�����ا املَ������و   19 �������ٌة ُي�����َرجِّ َوَل�������������ُه َج�������نَّ
اأَلح������ي������اِء ع������اَل������ِم  ِم�������ن  َك�����َن�����ج�����وى  ُت 

ُت��رخ��ى   20 ُث����مَّ  َن���ح���َوه���ا  اأُلذُن  ُت����رَه����ُف 
ف������ي ُذه��������������وٍل ُي�����ج�����ي�����ُب ِب������اإِلغ������ض������اِء

IIII

����������ُه احُل���������بُّ م�����ا َي����������زاُل ُي���ع���ان���ي   21 ِإنَّ

ُك���������لَّ َه����������وٍل َومَي�����َت�����ط�����ي ُك���������لَّ َص����ع����ِب

الدا   22 ��رُب  َوال��سُّ فيِه  الَصخُر  َيجشُم)16) 

�����دِب ِج����ي َوَي����ط����وي َس���ه���ً� َخ��ص��ي��ب��ًا جِلَ

َوَس����������������واٌء َل�������َدي�������ِه ُك���������لَّ َع�����ن�����وٍت   23

رِب ال�����������دَّ َط�������ري�������ِق  َع�����ل�����ى  َذل�������������وٍل  َأو 

��ج��اَج ف��ي ُك���لِّ ح��ٍن   24 َل��ي��َس َي��خ��ش��ى ال��لَّ

َس�����رِب ُك�������لِّ  َع����ل����ى  دى  ال���������رَّ َي�����خ�����اُف  َأو 

IIII

ِإذا ما   25 َأي�����َن َت��ض��ى  ُح����ّب  ي���ا  َوي�����َك 

َن�����َس�����َج�����ت َح�������وَل�������َك املَ�������ن�������وُن ِش���ب���اك���ا

َوَب���َع���ث���َت اأَلن����ف����اَس َم��ع��س��وَل��ًة َح��ْي���   26

�����ه�����ا َش�����ك�����واك�����ا ������������َرى ِإَل������ي������ه������ا َت�����ُب�����ثُّ

َأَت�������رى ي���ا َه�����وى َس���َت���ق���َت���ِح���ُم ال�����َم��و   27

َرداك��������ا ِم�����ن�����ُه  ����ف����ِس  َك����ال����نَّ َوَت����ل����ق����ى  َت 

)16) في الديوان »يجثم«.
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َص��ي��ودًا   28 َت����راَك  َح��ّت��ى  َس��َت��ب��ق��ى  َأم)17) 

ف����ي ِغ����ي����اِض ال������ِف������ردوِس َت����رم����ي ُه��ن��اك��ا

IIII

���روِر َوَت���ه���وى   29 ���ف���ُس ِل���ل���شُّ َت����ن����َزُع ال���نَّ
ِه��������َي ِم����ن����ه����ا َع������ن������اِص������رًا ف�����ي ال��������روِح

����������ا ال������َش������رُّ م�����ف�����زٌع ِل���َش���ج���اه���ا   30 ِإنَّ
���س���ب���ي���ِح َل������و َخ�����َل�����ت ِم������ن َق�������داَس�������ِة ال���تَّ

َوَل������ه������ا ِم�����ن�����ُه َم�����س�����َب�����ٌح َوَم����ط����ي����ٌر   31
ُم������ط������َم������ِئ������نٌّ َع������ل������ى َف��������ض��������اِء ال������ل������وِح

َوه���������َو َك������احُل������بِّ َك������وَث������ٌر َوَن���������اٌء   32
الّسروِح)18) َج����مُّ  ِل����ل����ّروِح  َم���رًع���ى  َوه�����َو 

IIII

����ه����ا احُل������بُّ َأن������َت ِل���ل���َم���وِت َم����وٌت   33 َأيُّ
ُم���س���َت���َخ���فُّ ال����َب����ل����ى  َع����ل����ى  َغ����������ٍب  ذو 

َأن������َت ِص���ن���ُو احَل����ي����اِة وِارَث���������ُة املَ���و   34
َي������������ِرفُّ اإِلل����������������ِه  َع������ل������ى  َون����������������وٌر  ِت 

َس����وَف َت��ب��ق��ى َب��ع��َد ال��َف��ن��اِء س��ُب��وًح��ا   35
ف������ي َف�������ض�������اٍء ِم��������ن اأَلث��������ي��������ِر َي�����ِش�����فُّ

َت���ل���َح���ُظ ال����َك����وَن ف���ي ُس���ب���اِت املَ��ن��اي��ا   36
ِم������ث������َل ُرؤي�����������ا َت������ه������وي ِب���������ِه َوَت�������������ِدفُّ

IIII

����ِئ����د َأي�����َن َأم��ض��ي   37 َوي�����َك ي���ا َوق�����ُت ِإتَّ

ت������اِئ������ه������ًا َف�������������وَق ه��������اِت��������ِه اأَلم���������������واِج

)17) في الديوان: »أو«.
)18) في الديوان: »الّسوح«.
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َف������وَق َم����ك����س����وَرِة اجَل����ن����اِح َدَه��ت��ه��ا   38

داِج َوال�����َل�����ي�����ُل  اجل�����اِئ�����ح�����اِت  َع����ص����َف����ُة 

���ٍم َت�����دوي ال���َع���واِص���ُف ف��ي��ِه   39 ف���ي ِخ���ضَّ

���اج���ي ����م����وِس ال���سَّ ن����اِع����ي����اٍت ن�������وَر ال����شُّ

ع����اِص����ف����اٍت َع����َل����ي����ِه َت���ع���َت���ِن���ُق املَ����و   40

ِم��������ع��������راِج م��������ا  ِل�������َغ�������ي�������ِر  َوَت����������ع����������دو  َج 

عنوان املطولة :

يشكل عنوان املطولة »شاطئ األعراف«، كما سنرى فيما بعد، داللة مركزية في 
نسيج النص الشعري ماثاًل في احلكاية السردية للنص. وينطوي التركيب ذاته على 
بعدين مختلفني في حتديد أبعاده املكانية واجلغرافية من جهة، والداللية واألسطورية 
من جهة أجرى، فاألول يقع خارج الزمن ال سبيل إلى كشف حقيقته أكثر مما ذكره 
املفسرون عنه من أن »األعراف« حيز أو سور بني اجلنة والنار يفصل فيه بني اخللق 
أشد  ومرتبط  النص  في سياق  والثاني  النار،  أو  اجلنة  املستقرين،  أحد  دخول  قبل 

االرتباط باملوت، والزمن األسطوري »يستريح الزمان واملوت فيه«.

وإذا ما عمدنا إلى تفكيك هذا التركيب، وأرجعنا كل كلمة إلى مكوناتها الداللية 
نهاية  تعني  فكلمة شاطئ  التركيب.  قبل  اللفظني  بني  لنا متاس  لظهر  التركيب،  قبل 
البحر، وبداية األرض، والعكس صحيح أيًضا، أو إن شئت فقل: حيز حيادي يقع بني 
البحر واليابسة تتعاور حياديته حركتا املد واجلزر، فهو في األولى جزء من البحر، 
بتجاوز هذا احليز  إال  تنتفي هذه احليادية متاًما  الثانية جزء من األرض، وال  وفي 
صعوًدا نحو األرض أو هبوًطا في البحر، وكذا األمر مع كلمة »األعراف«، فاألعراف 
في اللغة جمع ُعْرف، وهو كّل عاٍل مرتفع. واحليز املرتفع فيه خصوصية اإلشراف 
يطل عليها  التي  األمكنة  ما حوله من األحيزة مما مينحه حيادية جغرافية عن  على 
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باعتباره مشرًفا عليها جميًعا، وتزداد أبعاد هذه احليادية حني يضاف إليها املفهوم 
القرآني لألعراف )وبينهما حجاب وعلى األعراف رجال يعرفون كال بسيماهم )سورة 
األعراف 46(. وسواء أكان »األعراف« سوًرا بني اجلنة والنار أم مكاًنا فإنه قطًعا حيز 
ال ميكن نسبته إلى اجلنة أو إلى النار، مما مينحه حيادية أو شبه حيادية بني النقيضني 
الواقع املادي، واختراق  اجلنة والنار. ولعل شعور »األنا« وشغفها بضرورة جتاوز 
املجهول وراء هذا التركيب الداللي الذي يضفي على »األنا« شعوًرا باالنفصال عن 
عاملها الراهن الذي جتوز عليه قوانني صارمة كقوانني املوت واحلياة والزمن، إلى حيز 
حيادي ال يخضع ملثل هذه القوانني، بل إن هذه القوانني نفسها جتد فيه األنا - في 

نهاية األمر - مالًذا للهروب من نفسها.

1-3 يستهل املقطع األول )1 - 4( من الوحدة األولى من املطولة بسلسلة من 

التعاقبات الزمنية التي كانت تستهدف إعداد »األنا« جسدّيًا وروحّيًا للرحلة اإلسرائية 
خارج حدود الواقع عبر ظرف الزمان، »عندما« الذي يتصدر افتتاح البنية التركيبية 

لعدد من اجلمل الفعلية املتعاقبة.
عندما خدر الفناء شكاتي
وسقاني كؤوسه املنسيات
بعث الشعر من لدنه نسيما
هز قلع الصبا فأيقظ فكري
فهفت بي سفينة الذكريات

ا أو معنى فإن  وعلى الرغم من أن األصل في هذا الظرف يدل على املكان حّسً
دخول »ما« عليه صرفه إلى الزمان، وجعله قادًرا على أن يستوعب أكبر مساحة من 
التحوالت الزمنية املتعاقبة، التي قد ال يوفرها ظرف زمان آخر، فضاًل عن استدعائه 
معنى  إلى  به  والعدول  الظرف  أصل  عن  االنزياح  هذا  ولعل  التحوالت.  لهذه  جواًبا 
الزمن التفاتة إلى أثر فعل الزمن في »األنا« وقوة تأثيره في البرنامج السردي للموقف 
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الشعري، إذ تبرز بعد قليل كتلة الزمن »سفينة الذكريات« التي متثل الطاقة الديناميكية 
املوصلة إلى الهدف املنشود »ضفاف احلياة«.

»األن��ا«  علة  تخدير  في  إجن��اًزا  النص  مطلع  في  »الفناء«  الفاعل  ابتداء يسجل 
الذاكرة  مرجعية  فيشل  الوعي،  منطقة  إلى  بعدها  ويتوجه  عملها،  فيعطل  »شكاتي« 
منطقة  في  »األن��ا«  فتدخل  املنسيات  كؤوسه  املعطلة« وسقاني  الطاقة  من  قدر  بأكبر 
الالوعي، استعداًدا للنقلة اإلسرائية. »فاألنا« بكثافتها املادية وارتباطها بأحداث الزمن 
ال تستطيع أن تتجاوز واقعها إال بفعل خارجي ينقلها من طور املادة إلى عالم الروح 
متاًما كفعل املوت، وهنا يأتي »الفناء«، املرحلة التالية للموت ليؤدي هذا الدور. وحني 
يتحقق فعل اإلجناز حتدث عمليتا اتصال وانفصال على مستويني في وقت واحد، 
ويهيمن  فيهما،  فيؤثر  الوعي  ومنطقة  بالشكاة  الفاعل،  يتصل  األول  املستوى  فعلى 
عليهما هيمنة كاملة، وعلى املستوى الثاني ينفصالن عن قدرة »األنا« على التحكم في 
اإلحساس باأللم، والتذكر. ويبدو الدال »الفناء« محيًرا بعض الشيء فهو يقوم مبهمة 
فكرة  الذهن  في  يثير  الذي  الدااللة  مفهوم  مع  تتنافى  مرحلية،  طبيعة  ذات  مزدوجة 
التالشي والتحلل. وينطوي املوقف كله على السخرية من فعل املوت، باستخدام كلمة 

»الفناء« لتأكيد حتمية البعث، وإرادة احلياة.

وإذا كانت عملية الوعي تتم عبر نسقني، وتأخذ زمًنا أطول، فإن إعادة الوعي 
الرؤية  في  أبعد  مجال  إل��ى  بعدها  »األن��ا«  لتعود  واح��د،  نسق  من  أكثر  تستغرق  ال 
ونفاذ البصيرة. ففي غمرة الغياب يأتي رسول البعث »الشعر« يحمل بشارة االنبعاث 
الصبا«  »قلع  »األن��ا«  عند  جانب  أضعف  فيهز  النغمات«،  طيب  العطر  فائح  »نسيًما 
)املاضي( فتحدث االستجابة السريعة »فأيقظ فكري«، ومع اليقظة يتجسد املاضي كله 
في صورة »سفينة الذكريات« رمز املاضي، ومع أن مدلول الدال »بعث« يثير في الذهن 
ضمن السياق النصي مدلول »أرسل« فإن العدول عن الثاني واختيار األول ينطوي 
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»البعث« ولهذا  يثير مفهوم املصدر  إنه  الثاني،  املدولول  يثيره  أبعد مما  على مفهوم 
تهيمن هذه الداللة على األنساق التالية، وتتجاوب أصداؤها معها من خالل الفعلني 

»هز« »فأيقظ«.

وتقع األنا، وهي في غمرة احلضور التام، في إشكالية املاضي الذي يتجسد في 
»سفينة الذكريات« ذلك التعبير املثير الذي رمز جزؤه األول إلى »النجاة« والثاني إلى 
السعادة املفتقدة - فتعمل على احتواء »األنا« في عتمة الرؤية، احتواًء كاماًل. »تطوي 
بي الوقت«، وتهيمن على املوقف برمته، إذ تنبعث منها رغبة ديناميكية في التخلص من 
احلاضر. كما لو كان شيًئا مخيًفا ينبغي طي صفحته وجتاوزه، ويحمل الفعل »تطوي« 
إشارات إيحائية لتكثيف هذا املفهوم، ويرتبط املاضي عندها بذلك املكان املفقود، الذي 
العالقة  تلك  ليجسد  »تهفو«  الفعل  يأتي  ولذا  النموذج »ضفاف احلياة«  ميثل احليز 
الشائكة بني »األنا« واملكان. ويتحرك الفعالن السابقان في سياق زمني واحد، وداللة 
تكاد تكون واحدة، غير أن األول يتجه فيه مجرى الزمن نحو النفاد، والثاني يتجه فيه 
املجرى إلى االمتداد، نحو الالمكان. فاألول محكوم بفزيائية زمنية، والثاني محكوم 
ولذا  »األن��ا«،  عنه  تبحث  الذي  البديل  غياب  في  وجدانية، يصعب جتاوزها  بفزيائية 
يصبح »شاطئ األع��راف«، حني تصل إليه »األن��ا«، فيما بعد، هو ذلك »احللم« الذي 

يشاكل »ضفاف احلياة«.

2 - 3 وتتصاعد حدة الصراع في املقطع الثاني )5 - 8( حني تصير الذكريات 
ا مكرًرا، ينبع أساًسا من رغبة ذاتية، في استرجاعها، وعدم جتاوزها إلى  خاطًرا ملّحً
اآلتي، ولعل هذا اخلاطر امللح يكشف عن قوة تأثير املاضي، وأثره في تشكيل األبعاد 
املعرفية والسلوكية. ال عجب إنه التاريخ املعروفة صفحاته املعاشة جتاربة، في حني 
أن القادم من األحداث ملا يدخل رحم التاريخ بعد. إن منطقة املجهول، واخلوف من 
املجهول ذاته شيء غريزي في بنية النفس البشرية. لكن التوقف عند املاضي يعني 
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توقف احلياة، واحلياة حركة ال تعرف التوقف إال بنفاد الزمن، لذا تواجه »السفينة« 
الوقوع في فك قوة شد أخرى مضادة حلركة الشد إلى الوراء، وتضيع »السفينة« بني 
القوتني العاتيتني، قوة ذاتية تدفع إلى الوراء، وقوة خارجية تدفع إلى األمام، ال تلبث 
أن تعود إلى نقطة البداية في حركة دائبة ال تعرف الكلل »دفعتها الّلجات منها إليها«. 
وحتني حلظة الضياع حني تقع السفينة في أسر قوة عاتية أخرى تقضي على أهم 
التصوير »رقصت في شراعها  والدفتني«، ويجسد  »الشراع  فيها  االندفاع  مقومات 
اآلخر،  الطرف  في  والنشاط  القوة  بواعث  التي تستنفد  القاهرة  القوة  الريح« طبيعة 
التام عن مواجهة  العجز  فتعطل حركته متاًما. وتتوحد مأساة »األن��ا« والسفينة في 
القوى اخلارجية إال من دعاء ورجاء ونواح، ويحيل املشهد كله إلى محاكاة ذلك التوحد 
الذي يتم بني الربان والسفينة في عرض البحر في األزمات. وينطوي املوقف كله في 
النهاية على تصوير تلك اللحظات احلاسمة التي تواجه اإلنسان في صراعه مع ثنائية 

اليأس واألمل.

3 - 3 ومع حلظات االنكسار، في املقطع الثالث )9 - 12( ينبثق اإلصرار على 
االمتداد األفقي نحو احليز »الشاطئني« من خالل الرؤية البصرية التي يجسدها الفعل 
»ترمق« وهذه الرؤية ال تتحقق بصورة مباشرة بل متر عبر حجب، )خلل الدمع( فتمنع 
تزيد من عتامة  يتجسد في أشكال أخرى  كالوميض«  »ن��ور..  إال من  الرؤية  اكتمال 
املكان. واملثير في املشهد أن »املكان« يراوغ ويتأبى علي الظهور، فمرة »ال يكاد يبني« 
وأخرى نراه »فيها كنني« وحتى الضوء املشبه ألوان الطيف ال يلبث مع شدة ضوئه أن 
ينكسر على صفحات العتمة، وال يكشف أستار احليز، ليوحي في النهاية باستحالة 
أو  تتراجع  إن احملاكاة  القول هنا:  الوصول! وميكننا  األقل صعوبة  أو على  الرحلة 
تكاد تختفي متاًما ليتمحور املوقف برمته حول الرمز »الشاطئني«، الذي يثير تداعيات 
متناظرة، تقترن كلها مبفهوم واحد، وهو »الغياب«، من خالل بنية االستعارة والتشبيه. 
تذكرنا  إذا  تتبدد  ما  أنها سرعان  إال  احليرة،  بعض  »الشاطئني«  الرمز  تثنية  وتثير 
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ذلك الصراع الذي وقعت فيه السفينة بني حركتي الشد إلى الوراء وإلى األمام في 
اتساع حيز  إلى  إش��ارة  الشاطئني«  »ترمق  فتكون جملة  هذا  وعلى  السابق.  املقطع 
الرؤية البصرية ومتددها بني بعدي البداية والنهاية للخروج من فك الكارثة التي حتدق 
الرمز  الرغم من أن  املأساة. وعلى  بينهما  اللذين تكمن  البعدين  بالسفينة بني هذين 
يتشكل ويتعقد عبر االستعارة التي تصهر عالم السفينة بعالم اإلنسان فإن هذا الرمز 
ال يحافظ على متاسكه حتى نهاية املقطع، بل ينفرط عقده في البيت األخير منه، حني 
ينكشف املوقف بصريح العبارة عن منطية الصراع بني احلب والفراق واحلنني. ومع 
أن صورة هذا احلب تتشكل عبر وسط يوحي باخلصب والنماء فإن النتيجة تشير إلى 

اجلدب واإلحباط.

بعض احلضور  على  األول  املقطع  في  حافظت  قد  »األن���ا«  كانت  وإذا   3  -  4
الباهت فإنها في املقطع الرابع، )13 - 16( تختفي متاًما وراء ضمير الغائب، وتصبح 
في موقع سلبي متاًما جتاه حركة احلياة من حولها، إذ تتحول األشياء حالة تلقيها 
لها إلى نقائضها: فضجة العيش تصبح همًسا، وصخب العواصف يصبح نسيًما، 
ره كلها على الدوام بهاجس املوت، فكأن  وضجيج األيام يتحول إلى نغم خافت، ُتذكِّ
هذا الهاجس وراء هذا التغير في طبائع األشياء. ولعل املثير في هذا املشهد أن »األنا« 
املختبئة ال حترك ساكًنا جتاه هذا التحول، فال تعترض عليه، وال تستنكره، بل إنها كما 
يبدو تستعذبه بدليل أنها قادرة على رصد درجات هذا التحول بدقة فائقة وإحساس 
النص.  بنية  من  أنساق  ثالثة  تستغرق  التي  التشبيه  بنية  عبر  كامل  ووع��ي  مرهف 
ويسيطر في هذا املقطع تضاد قطبي يستغرق بنية النص عبر نسقني: األول يتمثل في 
املشهد الصاخب الذي يشير بإصرار إلى تعرض احلياة، بكل زخمها »لألنا« و»تؤاتيه 
كاجلرس«،  ينغم  األي��ام  و»ضجيج  فيه«  العواصف  صخب  »يتمشى  العيش«  ضجة 
والثاني املشهد السلبي املتسم بالهمس واخلفوت حالة التوصيل، ف� »األنا« ال تستقبل 
الشيء املرسل ذاته ولكنها تستقبل نقيضه، وهذا يثير تساؤاًل حول طبيعة اخللل في 
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ه إلى الرسالة أم إلى املستقبل؟ وبالطبع ال يثير النص مثل هذا  عملية التوصيل، َأمردُّ
التساؤل ولكنه يوحي به عبر إظهار »األنا« كما لو كانت ضحية متعلقات احلياة وأن 

األخيرة تطاردها على الدوام بكل أصداء املوت.

5 - 3 ووسط هذا القلق والتوتر النفسي الذي يثيره هاجس املوت يأتي بارق أمل، 
في املقطع اخلامس، )17 - 20(، في صوت تتحدد صفاته حتديًدا واضًحا، ثم تبدأ 
صورته في التنامي مكتسبة طبيعة أسطورية تتجّلى في التجاوز والتخطي واالستهانة 
بالفناء ذاته، بل إن له جنة يعزف املوت فيها أحلانه. ومع احليوية والنشاط يبقى الصوت 
تائًها ال يخلص إلى شيء، مثله في ذلك مثل جنته التي يرجعها املوت أنشودة ال تعرف 
التوقف. ولعل البيت الثالث في هذا املقطع قوي الداللة على فعل املوت، إذ يبرز قوًيا 
حتى مع ما نتصوره جنة، بل إنه يتفوق حتى على اجلنة، حني تصبح أنشودة »كنجوى 
من عالم األحياء«، ومع هذا فإن بنية التشبيه تعطي إيحاء قوّيًا بشهوة احلياة. وحتدث 
االستجابة السريعة لهذه الشهوة عبر االهتزازت اجلسدية والنفسية التي حتدثها تلك 
األبعاد  حركة  عميقة  بصورة  تكثف  و»يجيب«  و»ترخي«  »ترهف«،  فالدوال  األنشودة 
النفسية التي تهيمن على »األنا« في حلظات الترقب التي تزداد حدتها انفعااًل في إطار 
هذا  يسفر  وال  و»ترخي«.  »ترهف«  السابقان  الفعالن  يعكسها  التي  الضدية  الثنائية 
النهاية إلى  اللذين يدفعان »األن��ا« في  القلق والذهول  القلق والترقب إال عن مضاعفة 

االستسالم للواقع الذي حتاول الهرب منه.

6 - 3 تنحل رمزية الصوت في املقطع السابق إلى أسطورة احلب في املقطعني 
السادس والسابع، حيث تتصدر املقطع السادس، )21 - 24(، جملة اسمية مسبوقة 
بأداة التأكيد »إّن« املتبوعة بالضمير »إنه احلب«، وهذه اجلملة تقتضي سلسلة من 
احلب  فاعلية  يجسد  واح��د،  زمني  سياق  ضمن  تتحرك  التي  التفسيرية  التعاقبات 
وحيويته في صراعه مع معوقات احلياة. لذا جند اجلملة الفعلية تأخذ حًظا وافًرا في 
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بنية هذا املقطع، فتأتي متناغمة مع جوهر حدة احلب التي تخترق في حركتها املتدفقة 
أفراد  يستغرق  ال��ذي  العموم  إط��ار  في  ذلك  ويتم  والفناء،  واإلنسان  املكان،  حواجز 
اجلنس الواحد، وعلى هذا تتكرر لفظة »كل« خمس مرات في هذا املقطع مما يضفي 

على املشهد شمولية مغرقة في العموم.

تكتسح  التي  الذاتية  حيويته  ذروة  أعلى  في  يتجّلى  املقطع  هذا  في  احل��بَّ  إن 
الصمت والضجيج، واخلصب واجلدب، والعنوت والذلول. وملا كان مصير كل حيوية 
منه موقف  يقف  فكأنه  »ال��ردى«  فإن احلب ال يخاف  بالفناء،  والتالشي  هو اخلمود 
املوت.  على  احلياة  انتصار احلب/  يؤكد  تقدير  أقل  على  أو  الالمباالة،  أو  التحدي 
إنه في النهاية صراع بني إيقاع حركتني ال تعرفان التوقف، حركة احلب التي تعطي 

احلياة معنى، وحركة املوت التي تسلب هذا املعنى.

7 - 3 هذه الصورة األسطورية جلوهر احلب وفاعليته في احلياة واملوت، ال 
تلب أن تهتز في النفس »األنا«، ويدخلها الّشك في قدرته على قهر املوت، لذا يتم 
املقطع  في  اخلطاب،  إلى ضمائر  السادس  املقطع  في  الغيبة  من ضمائر  التحول 
السابع، )25 - 28(، وتبدأ محاولة استكناه هذه احلقيقة عبر متكلم ومخاطب، توجه 
فيه »األنا« ثالثة أسئلة مباشرة إلى »جوهر احلب« علها تطمئن إلى الصورة السابقة 

التي كونتها عن حقيقة احلب وطبيعته القاهرة.

تتصدر هذا املقطع لفظة »ويك« وهي كلمة مركبة من »وي« و»الكاف« ويراد منها 
النص  سياق  في  وه��ي  الويل.  عن  بها  يكنى  التركيب،  وبعد  التعجب،  التركيب،  قبل 
الشعري ضرب من »االلتفات«، يستدعي حشد طاقات الوعي واالنتباه، في الطرف اآلخر 
لتلقي الرسالة، ويزداد عمق هذا »االلتفات« حني يتم ذلك في سياق النداء »يا حب« الذي 

يقتحم ذهن املتلقي، ويهيئة نفسّيًا وذهنّيًا ملتكلم على الطرف اآلخر.
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ويبدأ السؤال من حتمية لقاء املوت ومحاصرته لضحيته، »أين متضي إذا ما 
نسجت حولك املنون شباًكا«؟ وتشف بنية االستعارة في هذا البيت عن عالقة تالزمية 
وأطول  أقوى مخاتلة،  املوت  فعل  ويظهر  اآلخ��ر.  أحدهما الحتواء  بني طرفني يسعى 
نفًسا، إنه يلتف حول ضحيته، وينسج حولها الشباك، وهذا يشي بأن فعل املوت بطيء 
نسبّيًا، يأخذ وقًتا في إعداد أدواته وإحكام خططه حتى يكون فعله في النهاية مؤثًرا. 
وتتجلى قمة اللحظة احلرجة حني تتوالى أنفاس الضحية وهي في مأزق املوت، تبث 
املوت شكواها، في مشهد ينطوي على مفارقة داللية تكمن في جعل املوقف الرهيب 
املهادنة،  إلى  تركن  التي  الشفافة  ينسجم مع جوهر احلب وطبيعته  للموت حميمّيًا، 
لذا نلتقي في هذا املوقف »األنفاس املعسولة« »احليرى« التي يبعث بها »احلب« إلى 
»املوت«، ونرى كذلك تلك الشكوك التي يبثها إياه، وهي كما ترى من متعلقات احملبني! 
ولكن تظل صيغة السؤال »أين متضي«؟ حاسمة في سياق النص الشعري، إنها حتًما 

ال تسأل عن مكان بعينه بقدر ما تسأل عن سلوك وتفاعل مع املوقف واحلدث.

وإزاء املأزق واحلصار الذي ميارسه املوت بشباكه املنسوجة ينبثق التساؤل عن 
رد الفعل وهو ال يخرج في أحسن أحواله عن سلوكني: األول، ويعتمد على املبادرة 
باقتحام املوت، واملجازفة باحلياة »وتلقى كالنفس منه رداكا«، وهي إشارة واضحة إلى 
أن املعركة مع املوت ال جتدي، والثاني، االنتظار والتريث، إلى حني، حتى تراك صيوًدا 
أي صياًدا، لكن خارج دائرتي املكان والزمان، »في غياض الفردوس ترمي هناكا«. 
ويبدو البيت األخير في هذا املقطع محيًرا إذ كيف ميكن لالنتظار أن يغير املوقف إلى 
الضد بهذه السهولة؟! إال إذا اكتسب احلب طبيعة املوت القاهرة، وهو ما تشي به 
الداللة اخلفية للبيت. وبطبيعة احلال فلن يكون ذلك ممكًنا إال بعد جتاوز حاجز املوت، 
وموت املوت نفسه، وبقاء احلب بعده ميارس نشاطه خارج نظام احلياة. وأحسب أن 
عبارة: »في غياض الفردوس« إشارة إلى انتصار احلياة على املوت في نهاية املطاف. 
ومهما يكن من أمر، فإن األسئلة تظل تتردد أصداؤها في دائرة من الصمت املغلق، 

إذ ليس هناك استجابة من الطرف اآلخر ملثل هذه األسئلة.
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8 - 3 قد يبدو املقطع )29 - 32(، في هذه الوحدة الشعرية للوهلة األولى 
مقحًما إقحاًما مفتعاًل، إذ ال تربطه رابطه منطقية أو فنية باملقاطع التي قبله أو التي 
بعده، إنه باختصار يتناول موضوًعا ال عالقة له بالقضية احملورية »احلب واملوت«! 
رمبا يكون هذا االنطباع صحيًحا عند القارئ املتعجل، أو الناقد الذي يريد أن يعفي 
نفسه من مشقة التفكير في البحث عن تلك العالئق التي تشد أوصال النص الشعري 

بعضها ببعض.

إن سلسلة االنكسارات واإلحباطات التي واجهتها »األنا« ال في واقعها اخلارجي 
فحسب، بل في رحلتها اإلسرائية التي ظنتها بدياًل عن عاملها احملبط تنتهي إلى نتيجة 
مشابهة. ولعل مما يزيد في إحباطها رؤيتها املوت يغتال احلياة بشباكة املنصوبة فال 
تفلت ضحاياه منها، وفي حلظة التعقيدات هذه يأتي اخلاطر اإلمياني املباغت ليكسر 
حاجز التشاؤم، وينقل التفكير من رؤية اخلارج إلى الداخل، إلى النفس، أشرف جوهر 

في اإلنسان، ذلك احملرك اآللي لكل رغبات اإلنسان املختلفة من خير أو شر.

يستهل هذا املقطع الشعري ببيان خطني متعارضني في توجهات النفس، أولهما 
يتوجه نحو الشر، وهو كما يوحي جبلة فيها، أو نزعة جوهرية في تركيبها. ولعل 
مما يعمق هذا املفهوم هو بنية اجلملة النحوية البسيطة املكونة من الفعل والفاعل 
»تنزع النفس« مع أن القيمة الداللية ميكن أن تتأتى على وجه آخر في سياق اجلملة 
االسمية، كأن نقول: »النفس تنزع« وهي بنية تعبيرية حسنة وتؤدي املعنى غير أن 
الشاعر آثر عليها البنية السابقة، ألنه يريد أن يلفت انتباهنا إلى تلك النواة التي 
تدفع النفس إلى فعل الشر، وأظن أن إيثار الشاعر لصيغة اجلمع على املفرد في 
قوله: »للشرور« إمياءة إلى تنوع املوبقات التي ترتكبها النفس. وثانيهما يتوجه ال إلى 
الروح كلها، وإمنا نحو عناصر منها، ألنها جزء من بنيتها األساسية، »وتهوى هي 

منها عناصًرا في الروح«.
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وحني نقارن بني املضمون الداللي لهذه البنية النحوية وسابقتها نالحظ أن كال 
منهما تبدأ بفعل مضارع ينسحب على احلاضر واملستقبل، بيد أن املضمون الداللي 
لكل منهما متعارض، فالنزوع غريزي، والهوى عارض، وتتضمن اجلملة األولى جاًرا 
ومجروًرا متعلًقا بالفعل »ينزع«، مما يضفي عمًقا داللّيًا على نزعة الشر في النفس، 
ويخاصة حني يرد مجاوًرا النفس، من غير أن يفصل بينهما فاصل لغوي، ناهيك عن 
أن حرف الالم هنا فيه معنى »شبه امللك« حسب تعبير النحاة. ومع أن اجلملة الثانية 
اسمية  جملة  هناك  أن  غير  »تهوى«،  بالفعل  متعلًقا  وم��ج��روًرا  ج��اًرا  أيًضا  تتضمن 
اعتراضية تخللت اجلملة الفعلية، فصلت بني الفعل ومتعلقاته. فما القيمة الداللية لهذه 

اجلملة االعتراضية؟

أحسب أن قيمتها الداللية تكمن في تعثر النفس في أن تكون على صلة دائمة 
ال بالروح نفسها فحسب، وإمنا حتى بالعناصر التي تهواها فيها، وهي داللة ميكن 
أن يعبر عنها بصورتني أخريني كأن نزيح اجلملة االعتراضية )هي منها( إلى ما بعد 
املفعول به فنقول: »وتهوى عناصًرا هي منها في الروح«، فيكون االتصال بني الفعل 
ا مباشًرا، أو أن نزيحها إلى ما بعد نهاية اجلملة الفعلية كأن  واملفعول به اتصااًل حّرً
الصورة  عليهما  فضل  الشاعر  لكن  منها«:  هي  ال��روح  في  عناصًرا  »وتهوى  نقول: 

األولى، ملا فيها من إيحاء بتعثر االتصال.

ويظهر أثر الشر في النفس بأن يتحول إلى »مفزع« مناط املخافة، ومولد الهم 
والغم، ويأتي ذلك بجملة نحوية مؤكدة »إمنا الشر«، مما يشير إلى حجم الشر الذي 
قد تكتنزه النفس البشرية »لوخلت من قداسة التسبيح«، فكأن التسبيح أو تذكر اخلالق 
هو الذي يعطي للنفس توازنها احلقيقي في احلياة. ويبدو جواب الشرط »لو« محيًرا، 
فهو ال يأتي بعد جملة الشرط، كما هو النظام النحوي، وإمنا يأتي متقدًما عليها، تالًيا 
للجملة االسمية املؤكدة، »إمنا الشر مفزع لشجاها«، وال بد أن هذ االنزياح النحوي 
عن أصل النظام، والعدول به إلى التقدمي يثير التساؤل عن القيمة الداللية لهذا التقدمي.
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الشرط  ج��واب  أن  نالحظ  البيت  م��ن  األول  للشطر  النحوية  البنية  تأملنا  إذا 
»لشجاها« يرد مالصًقا لكلمة »مفزع« واألخيرة مجاورة لكلمة الشر، مما يوحي بعالقة 
تالزمية. بني دالالت هذه األلفاظ، فالشر يثير الفزع واخلوف، والفزع يولد الهم واحلزن 
والقلق في حالة اخلواء الروحي. فالشاعر بهذا التقدمي يريد أن يومئ إلى مسببات 
االتصال  فاعلية  تأتي  ذلك  مقابل  وفي  البشرية،  النفس  في  التدميري  وأثرها  الشر 

الروحي الذي يهيئ املناخ اخلصب الذي جتد فيه النفس ذاتها وجوهرها احلقيقي. 

إنه ميدها بأسباب الرقي، والطاقة التي تساعدها على ارتياد عالم مليء بالسعادة 
التسبيح«  »قداسة  بني  املدهش  الربط  هذا  هو  اهتمامنا  يثير  ولعل مما  واالطمئنان. 
واحلب عبر بنية التشبيه، »وهو كاحلب كوثر ومناء« على الرغم مما بينهما من مفارقة 
في مجال العالقة، فاحلب عالقة حتكمها قوانني املادة في الغالب، في حني أن التسبيح 
عالقة روحية فوق امل��ادة، فهل يعني ذلك أن عقل الشاعر ال يغفل حلظة واح��دة عن 
فاعلية احلب في اإلنسان حتى وهو هذا اخلاطر الروحي؟ رمبا يكون ذلك صحيًحا، 
ذلك ألننا لو دققنا في بنية التشبيه لوجدنا أن املشبه ال سبيل إلى فهم جوهره وأثره 
في النفس إال من خالل املشبه به وهو دونه منزلة، وحتى هذا رمبا ال يكون شافًيا في 
جالء هذا العالم الروحي وفهمه مما يستدعي إضفاء وصف آخر له »وهو مرعي للروح 
جم السروح« في إشارة واضحة إلى احمليط الذي جتد فيه النفس حقيقتها بعيًدا عن 

أدران الشر.

من  ينطلق  كله  املقطع  أن  منها  أم��ور  عدة  املقطع  هذا  في  انتباهنا  ويسترعي 
ثنائية تعارضية بني النزعة إلى الشر والتوق إلى ال��روح، وحترك النفس بني هذين 
البعدين يجعل من األول »مفزع« ومن الثانية »مسبح« وكما يتعاطف الشاعر مع احلب 
بحكم  بينهما  ويربط  بل  الروحية  الصلة  مع  يتعاطف  هنا  نراه  السابقة  املقاطع  في 
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فاعليتهما في النفس. ويفرق الشاعر في أول املقطع بني النفس والروح، ولكنه يعود 
في نهاية املقطع إلى اخللط بينهما! وتسيطر ضمائر املؤنث بشقيها املتصلة واملنفصلة 

على بنية املقطع:
هي، منها، لشجاها، لها

في مقابل ثالثة ضمائر للمذكر أحدها متصل، واآلخران منفصالن:
منه، هو، هو

وترد لفظة »الروح« مرتني في النص، في حني أن لفظة النفس ترد مرة واحدة، غير 
أنها تستعيض عن ذلك مبرجعية الضمائر، ولعل ذلك يفسر كثرة الضمائر املؤنثة في 
هذا املقطع. وترد لفظة »الشر« مرتني، مرة جمًعا لتدل على مجمل الشرور، ومرة مفردة 
»مفزع«  اللفظني  بني  الصرفية  البنية  في  تشاكل  كما يالحظ  الشر.  لتدل على جنس 
و»مسبح« وتقارب بني كلمتي »تسبيح« و»مسبح« ويستوقفنا أيًضا استخدام الشاعر 
لكلمة »اللوح« وهي كلمة قاموسية، ال تضيف شيًئا ذا بال في مجال التجربة الشعرية، 

وأحسب أنها ليست إال استجابة لدواع عروضية.

9 - 3 بعد الربط بني احلب، وبني الشوق الروحي، وإسقاط معطيات األول على الثاني، 
وانقشاع اللحظة التأملية في نوازع النفس البشرية، يأتي املقطع التاسع )33 - 36( مغيًِّرا 

مجرى اخلطاب من الغائب إلى املخاطب ليصل ما انقطع من صيغة اخلطاب.

يبدأ املقطع بصيغة النداء »أيها احلب« فعلى املستوى النحوي تكون )أي( منادى 
مفرد حذف منه ياء النداء، و»ها« للتنبيه، واحلب صفة، وفي حذف ياء النداء إمياءة 
إلى حضور احلب في وجدان املتكلم وعقله، وعلى املستوى الداللي تستدعي جملة 
النداء كلها حضوًرا مماثاًل من الطرف اآلخر لتلقي الرسالة، أو مضمون النداء، وحني 
يتحقق ذلك يأتي صوت املنادي بالرسالة الصاعقة »أنت للموت موت«. هكذا حتسم 
وامل��وت سالب احلياة،  ثنائية احلب واهب احلياة،  »األن��ا« هذا الصراع اجلدلي بني 
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باإلعالن عن موت املوت باحلب، فاحلب يؤكد احلياة، واحلياة تأتي على انقاض املوت، 
وتستمر دورة احلياة في الطبيعة واإلنسان كأنها تعلن نهاية املوت، وحني يأخذ احلب 
صفة النقيض فإن ذلك ال يتم إال في حيز املوت ال يتعداه إلى غيره وإال ألفسد احلياة 
التي يؤكدها، ولذا فالبنية التركيبية للجملة تنطوي على بعد داللي يكمن في اختصاص 

احلب مبوت املوت ليس غير.

ويتعزز هذا املفهوم من خالل ذلك احلاجز اللغوي اجلار واملجرور - )للموت( 
الذي يفصل بني املسند واملسند إليه، إذ ال يتم االتصال بينهما إال عبر هذا احلاجز، 
)على  واملجرور  البيت حني يفصل اجل��ار  الثاني من  الشطر  ذات��ه في  النمط  ويتكرر 
كلتا  في  وامل��ج��رور  فاجلار  مستخف«،  البلى  على  غ��الب  »ذو  اخلبرين،  بني  البلى( 
احلالتني متعلق باخلبر، مع توافق تام في بنية التعلق، احتراًزا من انفالت الداللة، فهو 
موت املوت نفسه، وهو مستخف بالبلى ذاته ال يتجاوزهما إلى غيرهما. وتعلي »األنا« 
امل��وت« فتكسبه بذلك متاثاًل مع النظير  من شأن احلب فتجعله »صنو احلياة وارث��ة 
في صفاته، ثم ال يلبث أن يتجاوز النظير، أو بعبارة أدق يتجاوز الشبيه املادي، إلى 
اإلشراق الروحي، »نور على اإلله يرف«، وبغض النظر عن احملظور الديني الذي قد 
يثيره مثل هذا التعبير، فإن داللته تكمن في احليوية والبريق، والقدرة على االستمرار 
التي يكتسبها احلب من عالقته املبدئية باحلياة، فالعالقة بينهما تالزمية إذ ال وجود 

ألحدهما دون اآلخر.

وعلى الرغم من أن اإلش��ارات والتحوالت تسير وفًقا لصالح شفرة احلب فإن 
»سوف  الفناء  بعد  البقاء  بإشكالية  ترتبط  بعد  فيما  الشفرة  تثيرها  التي  اإلشكالية 
تبقى بعد الفناء سبوًحا« مما يهدد بتقويض كل التحوالت التي طرأت على احلب في 
عالقته باملوت، فإذا كان احلب سيمر عبر حاجز الفناء، فال أمل في البقاء، فالفناء 
معناه النهاية التي ال بقاء بعدها بعكس املوت إنه نهاية لبداية أخرى، أم أن الشاعر 
امل��وت، أم أنه يريد أن احلب يعلو على  كان يستخدم لفظة »الفناء« ويعني بها كلمة 
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الفناء؟ وأّيًا كان األمر فإن أي داللة ميكن استنتاجها من هذا التعبير ينبغي أن توضع 
في إطار ذلك التصور النوراني للحب وعالقته ب� »اإلله« في البيت الثاني، فهو يستمد 
بعد   - يظهر  كما   - العالقة  هذه  بسبب  يتحول  إنه  العالقة.  تلك  من  وبقاءه  خلوده 
جتاوز ظاهرة الفناء - إلى حالة أخرى أثيرية تسبح في فضاء أثيري شفاف. وتشي 
احلال سبوًحا - صيغة مبالغة - بحيوية احلركة وجتددها في مقابل لفظة الفناء التي 
جتاورها. وفي مقابل تلك احليوية التي تتردد في هذا احليز يقابلها حيز آخر غارق 
في »سبات املنايا« إنه الكون املادي كله في مقابل العالم األثيري. وال تواصل بني هذين 
العاملني إال من خالل تلك النظرة التي يرقب بها احلب من عليائه هذا العالم امليت الذي 

يلفه الصمت.

ويأتي جتسيد سبات هذا العالم الغارق في املوت عبر صورة تشبيهية مدهشة 
«. فكأن هذا العالم غارق في تهوميات األحالم النامية التي  »مثل رؤيا تهوي به وَتِدفُّ
تتسارع إيقاعاتها مرة، وتبطئ مرة أخرى. لهذا فال مناص من القول بأن شفرة هذا 
املقطع من القصيدة، وغيرها مما مرَّ علينا قبل قليل، شفرة رمزية، ألنها متنح احلب 
صفات، وطاقات بعيدة عن واقعة املعاش، لكنها على أية حال ترمز إلى األثر الذي 

يحدثه احلب في النفوس واحلياة والوجود.

تشيع في هذا املقطع ظاهرة أسلوبية مهيمنة على مجمل النص وهي ظاهرة اجلار 
واملجرور الذي يتكرر سبع مرات مع اختالف في احلرف اجلار، وداللة هذه الظاهرة 
يستدعي  األشياء مما  بني  العالقات  نظام  في  أشياء خارقة  يتحدث عن  الشاعر  أن 
وجود عالقات وروابط في البنية النحوية حتول دون اضطراب الداللة. وترد لفظة املوت 
مرة مجرورة  ترد  فهي  النحوية،  في اجلملة  متباينة  وأشكال  املقطع بصور  في هذا 
بحرف اجلر، ومرة خبًرا مرفوًعا، وأخرى مضاًفا إليه، كما تعززها بعض األلفاظ التي 
تتقاسم معها حقاًل من حقول الداللة املعجمية مثل »البلى« »والفناء« و»املنايا«. أما لفظة 
»احلب« فال ترد اسًما ظاهًرا إال مرة واحدة باستثناء ضمائر اخلطاب الظاهرة التي 
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تتكرر مرتني، وضمائر اخلطاب املستترة التي تتكرر ثالث مرات. ومبقارنة بسيطة بني 
النقيضني جند أنهما متساويان في اإلشارة إليهما ولكنهما مختلفان في طبيعة هذه 
اإلشارة، فاملوت يستأثر بنصيب وافر من حيث اإلشارة الصريحة إليه باسمه أو باسم 
شريكة في الداللة املعجمية، ولعل مرد ذلك إلى أثر فاعلية املوت في النفس من جهة 
ومتلك »األنا« هذا الهاجس املنغص للحياة من جهة أخرى. وترد في النص أيًضا ثنائية 
ضدية على املستوى اللفظي املوت في مقابل احلياة، وعلى املستوى الداللي »الفناء« 

رمز الزوال، و»سبوًحا« رمز البقاء.

10 - 3 وإذا كان مطلع املقطع األول في هذه الوحدة الشعرية ميثل حالة غياب 

»األنا« عبر فاعلية التخدير والنسيان اللذين مارسهما »الفناء« في تعامله معها، يأتي 
املقطع األخير )37 - 40(، ليمثل مرحلة الصحو واالنتباه، مشوبة بالفزع واالرتياع 
من تتابع إيقاعات الزمان، وتعارضها مع غايات »األنا«. ويأتي مطلع هذا املقطع بحشد 
من البنى النحوية املثيرة للدهشة من حيث صهرها فنّيًا لتعبر عن حالة االضطراب 
النفسي التي اعترت »األنا« حلظة صحوها. ففي هذه احللقة نلتقي بلفظة »ويك« الدالة 
على الدعاء - وقد أشرنا إلى داللتها فيما مضى من مواقف - ، وجملة النداء، وفعل 
األمر، وجملة السؤال في سياق احلال، وجملة الظرف، كل هذا احلشد في بيت واحد! 
ولكنها كلها تتالقى في محور »األنا« + الوقت، الذي ميثل إشكالية أخرى، نشأت عن 
غياب »األنا« في رحلتها اإلسرائية خارج منظومة الزمان، كما مر بنا في مقاطع سابقة 
من اخلطاب الشعري، وينطوي فعل األمر »اتئد« )متهل( على تعارض الغاية بني »األنا« 
والوقت. والوقت هنا ليس وقًتا فيزيائّيًا ميكن قياسه ورصد حركته، ولكنه وقت مطلق 
يعكس رفض »األنا« ملا يدور حولها من أحداث مرتبطة بحركة تدفق الزمن في حالة 
الغياب وانعكاساتها عليها في حالة احلضور. وبقدر ما يكون السؤال »أين أمضي؟« 
مجسًدا للحظة الدهشة التي اعترت »األنا« من عجزها عن وقف حركة الوقت، تكون 
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احلال بعده »تائًها« مجسدة حلالة الضياع التي جتد »األنا« نفسها فيه وهي تتحرك 
عبر وسائل سفر محطمة متعبة، في وسط غير صالح للسفر، فالطريق ذاته معاكس 
للرحلة، فضاًل عن أن الرحلة تتحرك نحو الالمكان »وتعدو لغير ما معراج«. وتكشف 

البنيات النحوية.
»فوق هاته األمواج«

فوق مكسورة اجلناح
دهتها عصفة اجلائحات، والليل داج

عن ثنائية تعارضية على املستوى الداللي بني األداة، وبني الوسط الذي تتحرك 
من خالله هذه األداة، فالسفينة تبحر وهي في أضعف حاالتها، والطبيعة تواجهها 
وهي في أعتى حالتها، وتزداد هذه الثنائية تعارًضا حني تكثف الطبيعة من قوتها في 
امل��وج« وهي إش��ارة إلى قرب ضياع  تلبث السفينة »أن تعتنق  مواجهة السفينة فال 
األضعف في كيان األقوى، هذا على املستوى السطحي للعبارة، أما ما حتت السطح 
فيكمن - كما يبدو - في تلك العالقة غير املتكافئة في هذا العناق، فالعناق، هنا ال 
يفرضه األقوى بل األضعف ولو حدث العكس لكان ذلك متسًقا مع منطق القوة، غير 
ا هو الطرف  أننا إذا سبرنا غور هذه العالقة وجدنا أن الذي يفرض املوقف برمته حّقً
األقوى في هذه العالقة ال األضعف. فحركة املوج الصاعدة إلى أعلى تدفع السفينة 
معها إلى حلظة العناق رغما عنها، فكأن املوقف ميثل حلظة اغتصاب ال ميكن دفعه، 
ويتم هذا الفعل في حلظة حرجة، حلظة عدم االتزان، حلظة ضياع الغاية من الطريق، 
»وتعدو لغير ما معراج«، ويبدو الفعل »تعدو« في هذا التركيب النحوي، إشارة إلى 
بنية االستعارة هنا قد  اللحظات احلرجة. وال مراء في أن  تلك  محاولة اإلف��الت من 
يذكرنا مبقولة  العمق، مما  داللة  إلى  السطح،  داللة  االنتقال من  فاعلية  في  أسهمت 
»جاك دريدا« من أن االستعارة تكون للتجلي واخلفاء، باعتبارهما طريًقا يجتازه كائن 

إلى آخر، أو مدلول إلى غيره، إنها القيمة األساسية التي متسك باخلطب
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Jacques Derrida, writing and Difference. Trans Alan Bass. Chicago . 
University Press, 1978, P.27.

ويلفت نظرنا في هذا املقطع ورود ثالث صيغ صرفية مختلفة ألصل واحد )ع ص 
باعتبارها  فنيتها وجماليتها  ف(، وهي: »عصفة« و»العواصف« و»عاصفات«، وتكمن 
عالمات على احلواجز الشعورية والنفسية التي تقف في طريق اخلالص والنفاذ إلى 
املجهول. ومما يعمق هذا البعد الداللي ضمير الغيبة في عبارة »عاصفات علية« الذي 

يشير بصورة غير مباشرة إلى »األنا« في صراعها مع الزمان واملكان.

كما يرد الظرف املكاني ثالث مرات في ثالث أبيات متتالية: »فوق هاته األمواج« 
»فوق مكسورة اجلناح« »في خضم تدوي العواصف فيه )في هنا مبعني الظرفية( مما 
يكثف حضور املكان، واعتباره طرًفا في معادلة الوقت و»األنا«. ويتضمن املقطع أيًضا 

ثنائية ضدية على املستوى الداللي بني »الليل داج« و»نور الشموس«.

ومهما يكن من أمر فإن بنية هذا املقطع األخير بنية رمزية جتسد حالة الصراع 
األزلي بني اإلنسان واملكان، والزمان الذي يسرع به هذا األخير إلى نقطة النهاية 
في حركة دائبة ال تعرف الكلل أو امللل، ولكنها نهاية ال تفضي إلى شيء »وتعدو 

لغير ما معراج«.
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)4(
الوحدة الشعرية الثانية

املوت( )سفن   60  -  41

َن���َص���َل���ت ِم����ن ُغ���ب���اِره���ا ُس����ُف����ُن املَ���و   41
ِخ����ف����اف����ا ُت�������ِق�������لُّ  ����������ن  ِبَ َوس���������������اَرت  ِت 

��و   42 ���ه���ا املَ�������وُت ف���ي َغ���ي���اِه���ِب���ِه ال��سُّ َل���فَّ
اأَلس�����داف�����ا ِب����ه����ا  َي�����ط�����وي  َوَأس������������رى  ِد 

���ْط   43 َوِب����ه����ا راَي��������ٌة ُت���ش���ي���ُر ِإل������ى ال���شَّ

َزف������زاف������ا َل����������ُه  َي������ه������دي  َوروٌح  ���������ِط 
���م���ا ط���اَف���ه���ا ال����َف����ن����اُء ِب����َص����وٍت   44 ُك���لَّ

َرَف����������َع����������ت َق�����ل�����َع�����ه�����ا َل������������ُه ِإره��������اف��������ا
IIII

خ��اَض��ِت املَ����وَت ُم��س��ِرع��اٍت َم���َع ال��َوق���   45
��������ِت َت������ران������ي احَل�������ي�������اَة ف�����ي َط����خ����ي����اِء

�����ًة ُث�������مَّ َت��ع��ل��و   46 َت�����ِط�����ُس املَ���������وَج ِخ�����فَّ
ف�������ي َس��������م��������اٍء ِم���������ن ال�����ِب�����ل�����ى َدك�������ن�������اِء

َوَش������عَّ املَ������وُت ج��اِن��َب��ي��ه��ا اص����ِف����رارًا   47

َف����������َأف����������اَدت ِم������ن������ُه ِض�������ي�������اَء املَ������س������اِء

ف���ي ُش����ف����وٍف ِإب����َري����َس����ٍم س���اِب���ح���اٍت   48

ِب����������ِش����������راٍع ُم�����������َرق�����������َرٍق ِم���������ن ِض������ي������اِء

IIII
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ط������اِئ������راٍت َع����ل����ى َج�����ن�����اِح ُح����ب����ارى   49
س������اِب������ح������اٍت َع�����ل�����ى ُب�������ط�������وِن ُس���م���ان���ى

����َت ال����َوق����ُت َج���م���َع���ُه���نَّ َف���راَح���ت   50 َش����تَّ
دى ُأح������دان������ا ع���������اِب���������راٍت َع�����ل�����ى ال��������������رَّ

�����دُّ ف���ي���ِه َرّي��������ا ُخ���زام���ى   51 َي����ن����ُف����ُح ال�����نَّ
������ذى ِإدج�����ان�����ا م������وِم������ٍض ح������اَط������ُه ال������شَّ

َي���ن���َه���ُب ال���ش���اِط���ئ���اِن ِع���ب���َق َش���ذاه���ا   52
َف�������ُي�������ؤات�������ي َزه������َري������ِه������م������ا َن����ع����س����ان����ا

IIII

َع���َل���ي���ِه   53 ال���َك���س���ي���َر  ُف����ل����ِك����َي  َوَأرى 

َي������َت������ه������ادى ِم��������ن َب����ي����ِن����ه����ا َم���ب���ه���وت���ا
َف���اَج���َأت���ُه ال����َوي�����ُت ِم���ن ُك����لَّ َص���وٍب   54

�����َف�����ت�����ُه ِم��������ن َع����ص����ِف����ه����ا َم���ب���غ���وت���ا َخ�����لَّ
الَشْط   55 ِإل��ى  َيهفو  اأَلف����ك  ُذن��اب��ى  ف��ي 

َم���ك���ب���وت���ا دى  ال��������������رَّ ِب����������ِه  ف����ي����ل����وي  ِط 
�����طِّ َط���ي���ٌف   56 َف���������ِإذا ع���������اَدُه ِم�������َن ال�����شَّ

َش���������دَّ ِم�������ن َق�����ل�����ِع�����ِه ُي������س������اري احل����وت����ا
IIII

ِت ال���َل���ي���ال���ي َأم����ام����ي   57 َوَل������َك������م َم����������رَّ

������ِل ُم������س������ِرع������اٍت َي�����ُل�����ح�����َن ِم�����ث�����َل ال�����ظِّ
َوَك����������َأنَّ ال����س����اع����اِت ف���ي���ِه���نَّ َوال����َي����و   58

واِل ال������������زَّ ن���������وُر  اأَلوق���������������اِت  َوُك������������لَّ  َم 

��ن��ون َأي����ا َل��ْي���   59 ف��ي��َك م���اَت���ت ه���ذي ال��سُّ

������َل َوب����اق����ي اأَلح�����ق�����اِب ف����ي اض���ِم���ح����ِل
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َت��ن��ُش��ُر ال���َوق���َت ف��ي احَل���ي���اِة ِل��َت��ط��وْي���   60

�������ِه َج������دي������ًدا َوال�����َب�����ع�����ُض ف�����ي َأس�����م�����اِل

1 - 4 رأينا في الوحدة األولى كيف كانت مرجعية الذاكرة عند »األنا« قد غابت 
حتت وطأة فاعلية الفناء، غير أن »األنا« استعاضت عن ذلك بالفاعلية الشعرية التي 
أطلقت مخزون الذكريات بصورة متالحقة حتى اللحظة األخيرة التي تسبق الوفاة، 
من  األخير  املقطع  في  رأيناها مجسدة  كما  األخيرة،  الصحو  والتي تسمى مبرحلة 

الوحدة السابقة.

وفي الوحدة الثانية، املسماة بوحدة »سفن املوت« تدخل »األنا« مرحلة ما بعد 
املوت، وتنقل إلينا مشاهداها في هذه التجربة اخليالية.

وتأخذ رحلة املوت، في املقطع األول )41 - 44( صورة طقوسية، إذ تتم عبر 
سفن معدة لهذه الرحلة قادرة على قطع تلك املسافات املجهولة إلى العالم اآلخر. ويتم 
اختراق هذه املسافات عبر قوتني قوة ذاتية تقوم بها السفن وحدها، »وس��ارت مبن 
تقل خفاًفا« وأخرى خارجية يقوم بها املوت »وأسرى يطوي بها األسدافا«. وحتمل 
هذه السفن عالمات توجهها إلى الغاية من رحلتها، كما تتلقى اتصاالت من خارجها 
للغرض ذاته، وهي أكثر ما تكون استجابة ملثل هذه االتصاالت حني مير بها صوت 
الفناء فإنها حينئٍذ ترفع درجة استعداد الترقب لديها. وتتنامى جزئيات هذا املقطع 
من خالل ثنائية أساسية طرفاها سفن املوت، واملوت ذاته، متبلورة في ثنائيات فرعية 

على النحو التالي:
سفن املوت: )مؤنث(: نصلت، سارت، رفعت

املوت: )مذكر(: لفها، أسرى بها ، طافها

وينطوي الفعل »نصلت« في مطلع النص على إمياءة عميقة إلى سرعة احلركة 
التي أدت إلى انسالخ السفن عن غبارها، في مقابل انسياب احلركة فيما بعد والتي 
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يجسدها الفعل »سارت«. وهناك عالقة ترابطية بني السرعة واالنسياب، وحمولة هذه 
به هذه  تقوم  الذي  بالدور  »امل��وت«  يكتفي  لفظة احلال »خفافا«. وال  السفن حتددها 
السفن املوجهة، بل ميارس سلطته عليها، فيلفها بأرديته احلالكة السواد، وكأنه بهذا 
يفيض عليها من ذاته، ويطبعها بطابعه املميز، ثم ينطلق بها مخترًقا حجب الظالم. 
املكان  باختراق  برغبة عارمة  »يطوي«  الفعل  ويوحي  األسدافا«  بها  يطوي  »وأس��رى 
والزمان بأقصى سرعة ممكنة لالنتهاء من املهمة. ولعل املثير في هذا املقطع هو هذا 
التراسل اإلشاري بني املكان »الشط« وبني هذه السفن، »فالشط« يستجيب بسرعة إلى 
اإلشارة التي تصل إليه، ويوجه هذا السفن إلى خط سيرها الصحيح، »روح يهدي 
له زفزافا«، إذ يرسل إليها نسيما ذا صوت مميز. وتستوقفنا لفظة »زفزافا« إذ في 
بنيتها الصرفية تناغم صوتي يشي جرسه بتطابق بني الصوت واملعنى في الطبيعة. 
الكرمية: »فأما  لفظة »روح«، في هذا املوقف، تستمد مرجعيتها من اآلية  ويظهر أن 
إن كان من املقربني فروح وريحان وجنة نعيم« )الواقعة 89(. ويطالعنا البيت الرابع 
في هذا املقطع بعالقة جتاذبية بني طرفني، بني صوت »الفناء« )املذكر( وبني العالقة 
اإلشارية »قلعها« )املؤنث(، فظهور اإلشارة مترتب على سماع الصوت، فما داللة هذه 
العالقة التجاذبية بني الطرفني؟ يبدو أن الفناء )املوت( يريد إنهاء هذه املهمة سريًعا 
غير أن السفن احلاملة ملواكب األموات تتباطأ في سيرها فيأتي صوت الفناء زاجًرا 
لها - »كلما طافها الفناء بصوت« - فترفع قالعها لتجد في سيرها، »رفعت قلعها له 

إرهاًفا«، ويظهر أن الصوت كان كثير احلدوث.

أبعاد هذه  لنا  التي جتسد  الفعلية  ويلفت نظرنا في هذا املقطع شيوع اجلملة 
احلركة الصاخبة في مواكب املوت في رحلتها اإلسرائية خارج الزمان واملكان، وتشيع 
أيًضا دالالت اللون األسود القامت التي ترتبط بدالالت املوت من خالل عالقات البنى 
النحوية: »لفها املوت في غياهبه السود و»أسرى يطوي بها األسدافا«. وتتبادل لفظتا 

»املوت« و»الفناء« املواقع في شبكة النص من غير اختالف في الداللة املعجمية.
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2 - 4 وتتنامى حركة هذه السفن في املقطع الثاني، )45 - 48(، حني تدخل في 
سباق مع الوقت للوصول إلى غاية حركتها. وما بني السرعة والزمن، تطالعنا »األنا« 
وقد تراءات لها احلياة، من خالل ذلك، ظالًما دامًسا، غير أن دهشة »األنا« ال تلبث 
أن تضيع وسط تلك السرعة الرهيبة التي تقطعها »سفن املوت« في رحلتها اإلسرائية، 

حيث »تطس املوج خفة ثم تعلو« )و»املوج« رمز لإلبحار في عالم املوت(.

ويحاكي الفعل »َتِطس« على الرغم من قلة استعماله شعرّيًا، صوت جرس الفعل 
في الطبيعة، إذ يصور صوت ارتطام هذه السفن بسطح املوج، ومن شدة هذا االرتطام، 
وخفتها، فإنها تعلو، لتعاود احلدث ذاته مرة أخرى. ثم تعود دهشة »األنا« حني ترى 
ذلك الفعل يتم في إطار املوت والظالم »في سماء من البلى دكناء«. وينطوي املوقف 
على مفارقة داللية تكمن في أن هذه احلركة النشطة، واحليوية العارمة لسفن املوت 
جتري في فضاء املوت والظلمة. وكما يطبع املوت آثاره على مواكب هذه السفن فيطرز 
جوانبها بألوانه الصفراء الرامزة إلى املوت، فإنها تخلع منها على »ضياء املساء«، وال 
يخفى على القارئ تلك العالقة الرمزية التي تربط بني صفرة املوت، وضياء املساء، 
فالصفرة تشير إلى انطفاء وهج احلياة، وضياء املساء يوحي بإدبار احلركة الصاخبة 
ال��دال »وش��ّع«  امل��وت. ويكشف  يقبع شبح  الصفرة واإلمساء  النهار، وما بني  حلياة 
في هذا املقطع ومثله الدال »لفها« في املقطع السابق، بصيغتهما املضعفة عن عناية 
املوت باملوكب اجلنائزي، كما لو كان موكًبا احتفالّيًا، ويتعزز هذا املفهوم االحتفالي 
حني تبدو السفن، وقد اكتست أثواًبا حمراء شفافة، سابحة بشراع يترقرق ضياء. 
وقد تبدو هذه الصورة الطافحة بالرومانسية بعيدة كل البعد عن أجواء املوت، ورهبة 
املوكب اجلنائزي الذي يشق طريقه إلى النهاية األبدية، لكنها على أية حال تصب في 
إطار الدهشة التي تعتري »األنا« من فاعلية هذه السفن في اختراق الفضاء في صورة 
إنسيابية دون معوقات، إذ ال يعتري خطوط مساراتها انكسار، وهي تثير صورة أخرى 
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مضمرة على النقيض من هذه وهي صورة »سفينة الذكريات« التي واجهت األهوال في 
إبحارها في محيط الزمن.

تكثر في هذا املقطع بعض األفعال املعتلة مثل »خاضت« و»تراني« و»تعلو« و»وشع« 
و»أفادت«، كما تشيع في ألفاظ هذا املقطع حروف اللني الطويلة بشكل مكثف، ويبدو أن 
أثناء إسرائها  ب� »األن��ا«  تلم  التي كانت  التمديدات الصوتية حلظات االنبهار  وراء هذه 
الفضاء في خفة ورشاقة.  الزمن وهي تشاهد هذه السفن تنساب على صفحة  خارج 
وفي املقطع أيًضا تضاد لفظي بني »احلياة« و»املوت« و»دكناء« و»ضياء« مما يضفي على 
شبكة النص فاعلية دينامكية في بلورة مكونات الصور الشعرية. وتتكررر كلمة »املوت« 
مرتني، مرة بلفظها، ومرة مبعناها، لتسهم في إشاعة أجواء املوت على أحداث النص. 
وتشيع في هذا املقطع بعض األلفاظ التي جتاوزها االستعمال الشعري بفعل الزمن مثل 
»طخياء« و»تطس« و»َوّشع« و»شفوف« و»إبريسم«، ولكن ميكن أن ينظر إليها على أنها 
جزء من التواصل اللغوي بني املاضي واحلاضر مادامت اللفظة تأتي في النص الشعري 
لتعبر عن مواقف دقيقة في البنية النصية، باسثتناء كلمة »طخياء« التي تبدو قلقة في هذا 

املقطع، فضاًل عن استثقال نطقها.

3 - 4 ويتحول مشهد صورة »سفن املوت« في املقطع الثالث )49 - 52(، إلى 
جناح  على  تطير  كانت  لو  كما  في سرعتها  تبدو  فهي  التعقيد،  بالغة  غريبة  ص��ورة 
حبارى، أو تسبح على بطون سماني، ويبدو أن تفاوت السرعة بينها كان وراء هذا 
الطير  أش��د  من  احل��ب��اري  أن  امل��ع��روف  من  إذ  التفاوت،  ه��ذا  أبعاد  لرصد  االختيار 
طيرانا، وأبعدها مسقطا، وأطولها شوًطا وأقلها عرجة)19(، والسماني دونها في ذلك، 
ولعل مما يجمع بينهما أنهما طائران موسميان ال وطن لهما. ومهما يكن من أمر فإن 
املشهد ينطوي على مفارقة داللية - بني الطيران على جناح/ ظهر، وبني السباحة على 

)19) اجلاحظ, كتاب احليوان, حتقيق عبدالسالم هارون, الطبعة الثانية, القاهرة 1966, ج 452/5.
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بطن - تكمن في اإليحاء بالقوة واحليوية واالنسيابية التي يلح عليها النص في هذه 
الوحدة الشعرية، ولهذا تواجهنا كثير من التفاصيل الدقيقة التي تالحق حركة هذه 
السفن، في صور ومشاهد مختلفة لتجسد بعًدا من أبعادها، وهو القوة، واالنسيابية، 
ولعل هذا اإلسهاب في تكثيف هذا البعد يعود - كما يبدو - إلى عجز اللغة عن نقل 
تتابعية  إلى مالحقة  الشاعر  يدفع  بنية شعرية مناسبة مما  الشعري في  اإلحساس 
لغوية الستقصاء أكثر من بعد لغوي واحد في النص الشعري، ولعل مما يعزز هذا 
اللغة الشعرية ليردم بها تلك الهوة  الفهم، التجاء الشاعر إلى األلفاظ املهجورة في 

اللغوية التي يحس بها وهو ينقل إلينا هذه األوصاف املسهبة.

وملا كان الوقت ميثل جتسيًدا للتغير املستمر، فإنه يدفع باجتاهني، اجتاه يجدد 
السلبي  اجلانب  إال  النص  في  يظهر  وال  احلياة،  تفتيت  على  يعمل  واجت��اه  احلياة، 
من الوقت، اجلانب الذي يدفع باجتاه النهاية احلاسمة لألشياء، فكأنه بهذا واملوت 
شريكان في تعقب األشياء وإبطال إبداعاتها، ولهذا تأتي عبارة »شتت الوقت جمعهن« 
املوت،  باجتاه  العبور  من  مناص  فال  ثم  ومن  احلياة،  وفساد  الزمن،  بنفاد  لتوحي 
»فراحت عابرات على الردى أحدانا« ويبدو املوقف كما لو كان استعراًضا احتفالّيًا، 
يقف فيه الردى مستعرًضا مواكبه وهي متر من أمامه واحدة بعد أخرى. ولعل مما 
يسترعي االنتباه أن الوقت هنا يعمل حتى خارج منظومة الزمان، فهو ميارس طقوسه 
حتى على مواكب املوت وهي في رحلتها اإلسرائية خارج احلياة، فيشتت جمعها بعد 
ائتالف، ومن املدهش أن »الردى« يكتسب مظهًرا أسطورّيًا غريًبا حني يستسلم إلى 
شيء خارج عن كيانه »ينفح الند فيه رّيا خزامى« فيحيط به الشذى من كل جانب ال 
يفارقه »مومض حاطه الشذى إدجانا«، وقد تبدو الصورة في مجملها تقليدية مستمدة 
من صور مألوفة في الشعر القدمي تتحدث عن الريح املصحوب بالبرق، والدجنة التي 
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حتيط بالغيم، ولكن اجلديد فيها هو ربطها بالردى، ليتحول من شيء مخوف إلى شيء 
محبب يفوح عطًرا وشذى.

4 - 4 يبدأ املقطع الرابع )53 - 56(، بتحول في صيغة اخلطاب من الغيبة إلى 
املتكلم معزًزا مبوقف تضادى تكشف فيه »األنا« عن الوجه اآلخر ملواكب املوت في 
رحلتها اإلسرائية، من خالل املقارنة الذاتية بني »سفن املوت«، و»سفني« »األنا«، فإذا 
كانت األولى ال تواجه مشكالت تعترض رحلتها فإن الثانية على العكس من ذلك متاًما، 
إذا يظل النحس مالزًما لها حتى بعد نقلتها الثانية كما كان مالزًما لها من قبل في 
نقلتها األولى. وجتلو البنية اللغوية للبيتني األول والثاني صورة القلق الذي يخيم على 
»األنا« وهي ترى سفينها املنكوب يترنح في سيره وهو مير على »الردى«، كما مرت 
»سفن املوت«، غير أنه ينفرد عنها بالدهشة واحليرة )مبهوًتا(، وتكمن مرجعية الدهشة 
هنا في عنصر املفاجأة، الذي يباغت الفلك، »فاجأته الويالت من كل صوب« ومع هول 
منه  ينبثق  بل  يدمر متاًما،  لم  للسفينة  البعد احلركي  يبقى  املدمرة  وآثارها  املفاجأة 
إصرار على استمرار تدفق احلركة »يهفو إلى الشط« لكنها ال تخلو من معوق يحد من 
انطالقتها، ولذا ينشأ صراع بني حركتني متضادتني، حركة الفلك في انطالقها نحو 
الشاطئ، وحركة »الردى« التي ترده على أعقابه »فيلوي به الردى مكبوًتا«، ومع هذا 
اإلحباط املستمر فإن اإلصرار على الوصول إلى الشاطئ أمر ال محيد عنه، ولهذا يتم 
التواصل مع الهدف وجدانّيًا، فإذا حتقق ذلك، زاد اإلصرار على مواصلة الرحلة »شد 

من قلعه ُيساري احلوتا«.

يلفت انتباهنا في هذا املقطع ورود صيغة اسم املفعول قافية لهذا املقطع مقترًنا 
استطالة  على  تساعد  وتلك  فهذه  الطويلة،  اللني  ح��روف  تشيع  كما  اإلط��الق،  بألف 
التمددات الصوتية املعبرة عن احلزن واأللم في مثل هذه املواقف، كما نلتقي بعدد وافر 
من حروف اجلر التي يصل عددها إلى تسعة في مساحة نصية محددة، مما يوحي 
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بتشابك العالقات الداللية في النص، فيكون حرف اجلر ومجرورة في مثل هذه احلالة 
ضرورة لغوية في بناء الداللة. ولنتأمل على سبيل املثال البنية التركيبية للبيت األول:

ع����ل����ي����ِه ال�����ك�����س�����ي�����َر  ُف������ل������ك������َي  وأرى 

ي������ت������ه������ادى م��������ن ب����ي����ن����ه����ا م����ب����ه����وت����ا

فاجلار واملجرور في الشطر األول يأتي في آخر العبارة، مع أن املعنى ميكن أن 
يتأتي بتقدميه على املفعول به والصفة فتقول: »وأرى عليه فلكي الكسير« لكن الشاعر 
آثر التركيب األول، مع أن متعلق اجلار واملجرور في كلتا اجلملتني واحد، ألن الداللة 
مع التركيب األول تنصب على بيان حالة التضعضع التي وصلت إليها السفينة، ال 
حالة الردى. وكذا األمر مع الشطر الثاني إذ يأتي اجلار واملجرور تاليا للفعل من غير 
حاجز لغوي، مع أن املعنى ميكن أن يتحقق حتى لو فصل بينه وبني متعلقه، ولكن 
وجوده في هذه البنية املختارة إشارة داللية مكثفة إلى الفارق النوعي أو بيان احلال 
في طبيعة احلركة بني فلكه و»سفن املوت«، ألن الداللة - كما يقول »ريفاتير« - شيء 
يختلف عن املعنى اجلامع الذي ميكن أن يستنتجه القارئ من مقارنة الصيغ املباشرة 

.(M.Riffaterre, Ibid.12( في النص

استعراضية،  بصورة  املاضي  ينبثق  والقلق،  التوتر  حلظات  وم��ع   4  -  5
ليخفف من ضغط احلاضر على »األنا«. فاحلديث عن املاضي، عن جتربة الذات 
مع الزمن، الذي حقق ل� »األنا«، امتالء وإحساًسا ذاتًيا بوجودها، لهذا جند في 
املقطع اخلامس )57 - 60(، حديًثا مباشًرا عن هذا الزمن املفقود الذي مّر سريًعا 

وخّلف آثاره في النفس.

يبدأ املقطع باحلديث عن توالي إيقاعات الزمن بصورة سريعة، من خالل تداخل 
»األن��ا«،  ذاك��رة  املنصرم،  الزمن  رم��ز  »الليالي«،  تختزن  إذ  الزمن،  مع سير  »األن��ا« 
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التي ترى في تواصل إيقاعات الزمن وتراكمه السريع صورة ظلية للتالشي السريع، 
الذي يختزل طبيعة األشياء إلى مكوناتها اجلزئية، فقانون الزمن املمتد من الساعات 
واليوم، بل وكل األوقات، يختزل إلى مكون زمني قصير »نور الزوال«. وينطوي اختزال 
حتول  على  واحلسرة  بالفقد  إحساس  إلى  الزمنية،  امتداداته  بكل  املاضي،  الزمن 
بني  وظيفي  تالزم  بوجود عالقة  يوحي  »لألنا« مما  الذاتي  بالوجود  اإلحساس  زمن 
»األنا« والزمن، فاختزال الزمن يعني أيًضا اختزال الذاكرة، واخلبرة الزمنية، واختزال 
احلياة ذاتها. وتوحي بنية التشبيه »مثل الظالل« في البيت األول »وكأن الساعات..« 
و»نور الزوال« في البيت الثاني، بعبثية الزمن وتفاهة احلياة التي تنقضي آثارها في 

زمن قصير.

ويحدث في النصف الثاني من هذا املقطع حتول إلى ضمير املخاطب، حني يتوجه 
النص مباشرة إلى مخاطبة الليل، الذي يكون محوًرا أساسّيًا في بنية املقطع، وقطًبا 
هذه  وتنطوي  السنون.  فيها  مقبرة متوت  إلى  الليل  يتحول  الزمن، حني  منظومة  في 
الداللة على فكرة تالشي الزمن في الزمن، وأن التالشي جزء من بنية الزمن »وباقي 
األحقاب في اضمحالل«. ولكن الالفت للنظر هنا أن الليل يقوم مبهمة تضادية في 
الوقت ذاته، فهو يبعث الزمن في احلياة ثم ال يلبث أن يسترده بعد قليل، في الوقت 
الذي ينعم فيه القدمي باحلياة. وتؤكد »األنا« هنا عبثية الزمن وتالعبه في احلياة، وإال 

فما معنى أن ميوت اجلديد ويعيش القدمي؟!.
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)5(
الوحدة الشعرية الثالثة

80  -  61

)الشاعر واآللهة(

الشاعر

اأُلْف������   61 َي���ب���َه���ُر  ������ذي  الَّ ه����ذا  ن�����وٍر  َأيُّ 

����ي����ا  َج����َن����ب����اِت����ِه ���������َق  َوَي�������زه�������و  ُم����َغ����شِّ

اآللهة

ُه�����َو ي���ا ش���اِع���ري ال��َص��غ��ي��ِر ِرك���اب���ي   62

������ي������اُء ِم�������ن ِم����ش����ك����اِت����ِه َوَي��������ِش��������عُّ ال������ضِّ

َق������د َت����َخ����ّط����ى ِإَل������ي������َك ُك�������لَّ ُه����ب����وٍب   63

َوُم��������َس��������فَّ ال�����ُل�����ج�����اِت ف�����ي م����اِئ����ج����اِت����ه

َوَب�������دا َف������وَق َص���ف���َح���ِة اأُلف�������ِق َأّي����و   64

َم����رَك����ب����اِت����ه ف������ي  اأَلن��������������وار  ُي������ق������لَّ  َس 

IIII

���و   65 ي�����ا َل�������ُه َم�����رِك�����ب�����ًا َغ������ِئ�����ُل�����ُه ال���نُّ

ِش�����راُع�����ه اأَلث�������ي�������ِر  خ������اِل������ِص  َوِم����������ن  ُر 
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��ا   66 اح��َت��َوت��ُه اأَلن������واُر ف��ي َرك��ِب��ه��ا ال��ضَّ
ُش���ع���اُع���ه اأَلواذي  َط�������رَف  َودان��������ى  ف����ي 

َف������َت������راَءت ِم����ث����َل ال���َق���ن���ادي���ِل َت���ت���رى   67
َح�������وَل�������ُه َف�����وَق�����ه�����ا َي������������ِرفُّ ال����َت����م����اُع����ه

ِوض����اًء   68 َت������راءى  َك�����رًى  ف���ي  ُرًؤى  َأو 
َض�����������مَّ َأط������ي������اَف������ه������ا ِإَل���������ي���������ِه ِق�������ُع������ه

IIII

َق�����د َت����ه����ادى َب������َن ال�����َظ������ِم َك���ُح���ل���ٍم   69
َذَه������������ِب������������ٍيّ َع������ل������ى َج���������ن���������اٍح ِف�����ّض�����ي

َت��س��ري   70 َوِه����َي  ال��َك��رى  َل  َأوَّ ُرؤى  ِم���ن 
ُم�����س�����ِرع�����اٍت ِم��������َن ال�����ُع�����ي�����وِن ال���ُغ���م���ِض

َح������وَل������ُه َم�����وَج�����ت�����اِن َق������د َح�����وت�����اُه   71
َوْه�����������َو ف���ي���ه���ا َي�����������ِرفُّ ِم�����ث�����َل ال�����َوم�����ِض

���ح���ُر َف����وَق����ُه ُك�����لَّ ح��ٍن   72 ُي���ع���َك���ُس ال���سِّ
ف����ي َزِه��������يِّ اأَلط�����ي�����اِف ِم�����ن ُك������لِّ َم���ح���ِض

IIII

���ل���َت َص���ب���رًا   73 ���مَّ َأن�����َت ي���ا ش���اِع���ري َتَ
ف������ي َح�������ي�������اٍة َم�����ح�����ف�����وَف�����ٍة ِب���������ال���������َزواِل

ِه������َي ُرؤي�������ا ِح����ل����ٍم َوَي����ق����َظ����ُت����ُه املَ����و   74
آِل ِم����������ن  َس�����������م�����������اُؤُه  َوَق����������ف����������ٌر  ُت 

����ذي َت��ن��َت��ه��ي في�   75 َت���ب���َدُأ ال��َع��ي��َش ف��ي الَّ
�����������ِه َس�����������������واٌد َع������ل������ى َق������ف������ي������ِر خ�������اِل

َوَن������ه������اٌر مَي���ض���ي ِب����س����اَح����ِة َل��ي��َل��ي���   76

������ِن ُه������َو ال���َع���ي���ُش َوه�������َو ُع����م����ُر َخ��ي��ال��ي

IIII
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���ل���َت َص���ب���رًا   77 ���مَّ إي�����ِه ي���ا ش����اِع����ري َتَ

ف������ي َع�������������ذاٍب َق�������د ف���������اَق ُك���������لَّ َع���������ذاِب

ال���ِف���ْك����   78 َن�����ش�����َوِة  ف����ي  َأراَك  َل����َك����َأّن����ي 

�������ِر َش�����ِك�����ّي�����ًا َت���ش���ك���و ِم��������َن اأَلوص�����������اِب

اجَلْن�   79 ِإل��ى  اصِطحابي  َترَتضي  َأُت��رى 

���������واِدِن اأَلس�����������راِب ������َن�����ِة َم�����ث�����وى ال���������شَّ

َح��ي��ُث َت��ل��ق��ى م��ا َت��ش��َت��ه��ي��ِه ِم����َن اآلم��ا   80

َواأَلس������������������ِب اأَلش������������ِرب������������اِت  ف�������ي  ِل 

1 - قي قمة اليأس والقلق، واإلحساس بوطأة الزمن جتد »األنا« نفسها أمام نور 
يغشى األفق، ويبدد ظلمة النفس ويحيي بوارق األمل في الوصول إلى الشاطئ الذي 
حالت احلجب والعوائق دون الوصول إليه، لذا جند »األنا« في مستهل املقطع األول 
)61 - 64( من الوحدة الثالثة، تنتبه فجأة إلى هذا النور الباهر الذي يضيء كل ركن 
في الفضاء املظلم، فتطلق صرخة تساؤل عن كنه هذا النور الباهر. وتكشف طبيعة 
السؤال »أي نور هذا؟« عن الدهشة التي اعترت »األن��ا« في حلظات هشاشة الزمن 
وتفتته أمامها، وعبثيته باحلياة. وال تضيع أصداء السؤال في الفضاء سدى بل جتد 
لها استجابة إيجابية عند مصدر هذا النور »ركاب اآللهة« فيأتي اجلواب حاسًما »هو 
يا شاعري الصغير ركابي«. وتكشف بنية اجلملة النحوية في هذا الشطر الشعري عن 
عالقة حميمة تربط بني »األنا«، و»األلهة«، وتتأسس هذه العالقة من خالل أمرين: األول 
نسبة الشاعر إلى »اآللهة«، وإضفاء صفة »الصغير« عليه للتمليح، والثاني، الفصل بني 

املبتدأ واخلبر، بجملة النداء والصفة، للفت االنتباه إلى تلك العالقة احلميمة.

»األن��ا«  بني  ينشأ  ال��ذي  التجاذبي  التواصل  إط��ار  في  العالقة  ه��ذه  تترسخ  ثم 
و»الضوء«، فالضوء يندفع إلى »األنا« متخطًيا كل العقبات التي تعترض سيرة، حاماًل 
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الضوء  بنفاذ  توحي  التي  مائجاته«  في  اللجات  »ومسف  احل��واج��ز،  ه��ذه  آث��ار  معه 
وسرعة اتصاله ب� »األن��ا«. قبل أن يتخلص من آثار املسيرة. وتشكل البني النحوية 
»يبهر األفق« و»يزهو مغشًيا جنباته« و»يشع الضياء من مشكاته« ويقل األنوار في 
مركباته« جماًل تصويرية في صيغة الفعل املضارع الذي يفيد التجدد، لتوحي باتساع 
أفق الرؤية البصرية في إطار الرحلة اإلسرائية من جهة، ولفت االنتباه من جهة أخرى 
إلى احلاضر، ونسيان املاضي، الذي كانت تتكئ عليه »األنا« في تعاملها مع األشياء 
التي حتيط بها، لتحول احلاضر إلى منطقة جذب متواصل يقود في النهاية إلى اآلتي، 

هدف الرحلة اإلسرائية.

ويلفت انتباهنا في هذا املقطع الشعري استخدام أسطورة »أيوس« إله النور عند 
اإلغريق، الذي يظهر في األفق مستعرًضا مواكبه النورانية في صورة احتفالية. وال 
تشكل األسطورة هنا عمًقا ملحوًظا في البنية التشكيلية للنص، وال دوًرا فاعاًل في 
نسيج العالقات النصية، وإمنا تكتفي بالوقوف عند السطح، على الرغم من انسراب 
عند  وتاريخي  ثقافي  رصيد  إلى  افتقارها  إلى  إضافة  التالي،  املقطع  في  جزئياتها 

القارئ، مما يشير إلى أن استخدامها كان هدًفا ثقافّيًا أكثر منه هدًفا شعرّيًا.

2 - 5 في املقطع الثاني، )65 - 72( يأخذ وصف مركب »أيوس مظهًرا أسطورّيًا، 
تنحو فيه بنية النص نحو التفاصيل الصغيرة التي تتضام جزئياتها في وحدة مكونة 
مشهًدا يتسم بالغرابة والتعقيد. يبدأ املقطع ببيان حالة الدهشة الغامرة ملرأى املركب 
هو  األثير  كان  وإذا  األثير شراعة«.  »من خالص  واتخذ  النور،  بغالئل  اتشح  ال��ذي 
الوسط الرحب الذي يتحرك في محيطه الضوء، فإن الضوء يتحول في نهاية األمر 
إلى عنصر مسيطر في محيط احلركة، فهو يبدأ باألضواء أواًل، فيضيع كيان املركب 
في محيط األنوار الضافية. ولعل في داللة اجلمع »األنوار« إشارة إلى كثافة األنوار 
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املركب  يتحول  ثم  ا،  كياًنا واح��دً والنور  املركب  املركب، مما جعل من  الساقطة على 
الضوئية  تتكسر أشعته  األواذي شعاعة«، حيث  »ودان��ي طرف  إلى مصدر إشعاع، 
على صفحة األمواج. هذه الصورة الغريبة تقود إلى صورة أخرى أكثر غرابة تتجلى 
املفاجئة ملركب  الرؤية  إيجاد تواصل مادي بني  التي حتاول  التشبيه  بنية  من خالل 
»أيوس« حامل األنوار، وبني اإلداراك البصري لهذه الرؤية الغريبة، رؤية األنوار مثل 
القناديل تتجمع حول املركب في نسق متواصل فتؤدي إلى التماعه من فوقها. وإذا 
كانت العالقة التشبيهية بني الطرفني وسيلة، أو محاولة لتجسيد املشبه في مثيل له 
في اخلارج حتى ميكن تصوره أو فهمه أو قياس أبعاده، فإن هذه العالقة في بعض 
األحيان قد تتسم بالغموض والتعقيد، مما يدفع إلى االلتباس، وإال فما العالقة بني 
الرؤى املنامية احلسنة التي »ضم أطيافها إليه قالعه«، واألنوار التي تغمر املركب!؟ إال 
إذا كانت »األنا« تريد أن تقول لنا إن ما تشاهده أشبه باألحالم، التي كثيًرا ما تكون 

غير مفهومة.

تبدأ  إلى نقطة حتول في مسار الصورة حني  وتتنامى جزئيات املشهد لتصل 
حركة املركب وسط الظلمة في مشهد يوحي بعالقة تضادية على مستوى املعنى بني 
النور والظلمة، حيث يلعب احللم أيًضا دوًرا رئيًسا في نسيج البنية اللغوية للنص، 
الصفة  تبدو  وقد  فضي«.  جناح  علي  ذهبي  »كحلم  الظلمة،  وسط  يتهادى  فاملركب 
»ذهبي« قلقة بعض الشيء في سياق النص، فال يوصف احللم في العادة بأنه ذهبي، 
لكن مشهد املركب املشبع باألنوار كان وراء هذا االختيار الذي دفع باجتاه اختيار 
ويوحي  »فضي«.  الصفة  فكانت  للجناح،  »ذهبي« وصًفا  الصفة  أخرى متاثل  صفة 
أن  غير  ا،  زه��وً أو  تثاقلها ضعًفا  أو  احلركة،  ببطء  »يتهادى«  للفعل  املعجمي  املعنى 
سياق  في  فاجلناج  فضي،  جناح  على  يتحرك  فهو  احلركة،  بسرعة  يوحي  السياق 
احلركة إشارة إلى السرعة، ال التثاقل، ويتعزز مفهوم سرعة احلركة هذه، من خالل 
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متاثلها »مع رؤى أول الكرى« التى تتالشى من الذاكرة سريعة حال االستيقاظ من 
النوم »وهي تسري مسرعات من العيون الغمض«.

وعلى صعيد آخر، يأخذ مفهوم االحتواء في النص صفة الرعاية والعناية التي ال 
تفقد الشيء احملتوى كيانه الذاتي متاًما، بل تبقي له شيًئا من كيانه ليمارسه، إذ جند 
ابتداء احتواء األنوار الضافية املركب، غير أن إشعاعه يتواصل مع األمواج، وحني 
حتتويه املوجتان فإنه »يرف مثل الومض« فكأنه في كلتا احلالتني يشي بذاته التي تعلو 
على االحتواء، مما يعطيه بعًدا أسطورّيًا في تعامله مع األشياء، يدخله دائرة الطقوس 
السحرية التي متارس لعبتها معه، في كل األوقات »في زهي األطياف من كل محض«.

ويشد انتباهنا في هذا املقطع بعض الظواهر األسلوبية التي كانت وراء ترابط 
جزئيات النص في حلمة واحدة. وأول ما يواجهنا في هذا تكرار بعض األلفاظ مثل» 
رؤى« التي تكررت مرتني مثلهما »ت��راءى« و»ت��راءت«، وكلها تنتمي إلى حقل صرفي 
واحد، وداللة معجمية واحدة وتشاركها في احلقل املعجمي لفظة »كحلم«. وتكرر االسم 
تكثيف الصورة  تتجه جلها نحو  بأل مجرًدا منها، وهي  »ك��رى« مرتني، مرة مقترًنا 
وتكر  الصرفية مرتني،  »يرف« بصيغته  الفعل  تكرر  للمشهد االحتفالي. كما  املنامية 
الفعل »حوى« بصيغته االشتقاقية مسنًدا إلى ضمير الغائب مرتني أيًضا »احتوته« 
جمًعا  »طيف«  االسم  وتكرر  النصي.  السياق  في  الهيمنة  لتقوية مضمون  و»حوتاه« 
أخرى  مرة  وال��الم  باأللف  ومقترًنا  »أطيافها«  مرة  املؤنثة  الغائبة  إلى ضمير  مسنًدا 
في سياق  فاألولى  النص،  في  للفظتني  السياقية  الداللة  في  اختالف  مع  »األطياف« 
إلى ضمير  مسنًدا  »حوله«  الظرف  وتكرر  الطيف.  أل��وان  في سياق  والثانية  احللم، 
الغائب مرتني. ومثله في ذلك الظرف »فوقها« و»فوقه«، لتأكيد فاعلية املكان ومتعلقاته. 
وتشيع في هذا املقطع من النص أيًضا حروف اجلر، غير أن حرف اجلر »من« أكثرها 
وروًدا لتضمنه معنى الزمان واملكان في بنية النص، كما تشيع أيًضا بعض األلفاظ 
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و»القناديل«  و»شعاعه«  و»األن���وار«  »النور«  مثل  واح��د  دالل��ي  في حقل  تشترك  التي 
و»التماعه« و»الومض« و»األطياف«، لتأكيد فاعلية حضور الضوء، وكسر هيمنة الظلمة 

على املكان. ويقابلنا في هذا املقطع متاثل صرفي، بني الفعلني »تراءى« و»تهادى«.

3 - 5 ويبرز املقطع الثالث )73 - 76(، صيغة حوار بني اآللهة، والشاعر، حتاول 
فيه اآللهة استمالة الشاعر إليها من خالل استعراضها ملعاناة الشاعر ومشكالته التي 

واجهها في مسيرة احلياة.

الرسالة،  لتلقي  ذهنّيًا  املخاطب  إلث��ارة  »أن��ت«  اخلطاب  بصيغة  النص  يستهل 
احلواجز  لكسر  شاعري«،  »يا  ن��داء  صيغة  في  اآللهة  إلى  الشاعر  بنسبة  مشفوًعا 
املتكلم  بني  الفيزيائي  االختالف  طبيعة  وبخاصة  واملخاطب،  املتكلم  بني  تفصل  التي 
واملخاطب )آلهة - بشر(. ومتثل جملة النداء هذه حاجًزا لغوّيًا يفصل بني الضمير 
»أنت«، املبتدأ، وخبره اجلملة الفعلية »حتملت صبًرا«، وتكمن داللة هذا الفصل في 
إضفاء طابع حميمي بني الطرفني يسبق آلية اإلخبار، عن معاناة الشاعر، التي تتشكل 
وفق منظور يعمل على إبراز اجلانب السلبي من احلياة، عبر أسلوب ترميزي، يتناول 
املعطى احلسي غير أنه يكشف في الوقت ذاته عن بعد رمزي يعمل على تعميق الرؤية 
التي يطرحها النص، فعبارة »حياة محفوفة بالزوال« إشارة إلى حتمية زوال احلياة 
في نهاية املطاف، وتفضي »الداللة اإلشارية« في العبارة السابقة إلى مدلوالت أخرى 
تعمل على سبر أغوار املعطى الداللي األول الذي يطرحه النص وهو حتمية الزوال، 
املوت«  و»يقظته  حلم«  رؤيا  »هي  الالحقة:  اللغوية  الوحدات  مدلوالت  أن  ولهذا جند 
محفوفة  »حياة  األول  الداللي  باملعطى  داللّيًا  ارتباًطا  ترتبط  آل«  من  سماؤه  و»قفر 
بالزوال«، فاحللم ينطوي على بعدين في التركيبة الداللية للنص، فهو في حال املوت 
يقظة، وهو في الوقت ذاته قفر فضاؤه »من آل« وال مشادة في أن استخدام كلمة »آل« 
)مبعنى السراب( في هذا املوقع النصي تدفع باجتاه تكثيف املعطى الداللي السابق 

وهو حتمية الزوال.
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ويجسد النص من خالل الثنائيات الضدية خواء احلياة وهشاشتها، فما بني 
احللم، واليقظة، واحلياة، واملوت، تتواصل احلياة، وميتد الزمن، لكن احلياة تنكسر، 
فما أن تبدأ إال وتنتهي إلى »سواد على قفير خال«، وأحسب أن هذه العبارة تشير 
إلى خواء مضمون احلياة، وأن العكوف عليها، كعكوف النحل على خلية فارغة. وإذا 
كان خط احلياة ينكسر فإن خط الزمن يتجاوزه إلى االمتداد، ليصبح »هو العيش« 
أي احلياة، وهو العمر، لكنه أدخل في دائرة اخليال منه في عالم الواقع. وتنطوي 
لفظتا  وتلقي  الزمن.  فعل  من  السخرية  على  خيالي«  عمر  وهو  العيش  »هو  عبارة 
قفير  »و«  آل  الداللية علي عبارة مثل »سماؤه من  بإشعاعاتهما  و»ليلتني«  »س��واد« 

خال« و»عمر خيالي«.

4 - 5 تواصل اآللهة »في املقطع الرابع )77 - 80( حوارها مع املخاطب من 

»صيغة  باستخدام  والفكرية  النفسية  حالته  مع  شديًدا  تعاطًفا  مبدية  واح��د،  جانب 

شعرية »Poetic Formula« »أنت يا شاعري حتملت صبًرا«، سبق استخدامها في 

صدر املقطع السابق، ملا تنطوي عليه هذه الصيغة، في بنية تركيبها، من تأثير نفسي 

الفارق اجلوهري  أن  غير  واملخاطب.  املتكلم  طبيعة  بني  تفصل  التي  يذيب احلواجز 

بني االستخدامني يكمن في سياق القالب القولي، فالصيغة في االستخدام األول ترد 

ترد في  الثانية  أن  التالشي، في حني  املجبولة في طبيعتها على  في سياق احلياة، 

سياق العذاب ذاته، قرين األلم، ومن هنا تنبثق صورتان لقدرة التحمل عند املخاطب، 

صورة عامة قابلة للنفاد »في حياة محفوفة بالزوال«، وصورة خاصة قابلة للتجاوز، 

والنفاذ »قد فاق كل عذاب«، وبهذا تتبلور الطبيعة التحملية للمخاطب في املوقفني العام 

املجاهدة  ليجسد روح  املاضي، بصيغته املضعفة »حتملت«  الفعل  ويأتي  واخل��اص. 

واملعاناة في كلتا احلالتني.



- 60 -

ابتداء جتاوز حالة السلب عند املخاطب من خالل االستثارة  »اآللهة«  وحتاول 
اللغوية التي ينطوي عليها الدال »إيه« )زدني( حلفز املخاطب على الدخول في شبكة 
احلوار، غير أن الرسالة التي يحملها الدال إلى املخاطب، تقابل بالصمت، مما يدفع 
»اآللهة« إلى مزيد من االستثارة اللغوية، عبر استشعار معاناة الشاعر، »لكأني أراك 
شكًيا...«، تتجلى في تصور ذهني حلالة املخاطب، في أشد املواقف حساسية عند 
الشاعر »نشوة الفكر« حيث تبرز فيها املواقف اخلبيئة، التي تنبئ عن حاالت الضعف 
البشري، واحلاجة إلى اآلخر وبخاصة في معرض الشكوى »تشكو من األوصاب«. 
فاملتكلم يدرك ما وراء هذا املوقف، لذا يحاول استغالله مبهارة فائقة لعله يدفع باجتاه 
السهل  من  ليس   - يبدو  كما   - املخاطب  لكن  املخاطب.  وبني  بينة  حميمي  تواصل 
استثارته بهذه الطريقة، فيلجأ املتكلم إلى أسلوب اإلغراء، لعله يكون أقدر على النفاذ 
إلى أعماق املخاطب، ولذا تأتي عبارة »أترى ترضي اصطحابي« مجسدة لهذا اإلغراء 
الذي تنطوي دواله على مكان ذي خاصية مميزة، »اجلنة«، تتبلور أبعاده فيما بعد في 
أشكال وأمناط أسطورية لها سحرها وتأثيرها القوي في دفع املخاطب إلى التفاعل 
مع املوقف، كما سنراه بعد قليل ماثاًل في الوحدة الشعرية الرابعة. لكن النص ابتداء 
ال يغفل تأكيد بعض سمات املكان، فهو »مثوى الشوادن األسراب«، وهكذا ببساطة 
يلخص النص هوية املكان، مع اإلشارة إلى متعلقات النفس وشهواتها فيما ينطوي 
عليه هذا املكان من متع حسية أخرى تتمثل في »األشربات واألسالب«. ويشي جمع 
هاتني اللفظتني بدالالت واسعة من املتع احلسية، مما يشير إلى عمق إدراك املتكلم 

لرغبات املخاطب.

وتهيمن على النص صيغة اجلمع التي تتقاسم وحدتني: وحدة األلم، ووحدة املتعة 
فمع األلم تقابلنا »األوصاب« التي تبلغ أوجها في بنية سياقها اللغوي، »شكيا تشكو..« 
»الشوادن  تواجهنا مسبباتها  املتعة  ومع  دائم.  عذاب  الشكوى مصدر  حيث تصبح 
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األسراب« و»األشربات« و»األسالب« التي يؤتى بها في هذا املوقف كما لو كانت معاداًل 
تعويضّيًا عن حاالت الصبر، وحتمل العذاب، املجاوز للحد، واألوصاب املستدمية.

تتكرر  التي  »أفعال« )جمع تكسير(  الصرفية  بالصيغة  املقطع  ونلتقي في هذا 
أربع م��رات: »األوص��اب«، »األس��راب« و»اآلم��ال«، و»األس��الب«، وهي على الرغم من 
هندسّيًا  تناظًرا  ذاته  الوقت  في  تعكس  فإنها  الشعري  السياق  في  الوظيفية  داللتها 
في بنية النص، وبخاصة حني ينصرف ذهننا إلى ذلك التجانس الصوتي بني كلمتي 

»األسراب واألسالب« مما يشير أيًضا إلى قوة السلطة الشعرية لالشتقاق)20(. 

)20) رومان ياكبسون, قضايا الشعرية, ترجمة محمد الولي ومبارك حنوز, دار توبقال - الدار البيضاء - املغرب, ص 52.
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)6(
)الوحدة الشعرية الرابعة(

 136  -  81

)جّنة الشعراء(

َت��س��َت��ط��ي��ُب اجُل���ل���وَس ف���ي ِظ����لِّ َأي���ٍك   81

�����ي�����ُر َف��������وَق��������ُه َأس������راب������ا َرف���������������َرَف ال�����طَّ

َي����َت����َغ����ّن����ى َب��������َن ال����ِث����م����ار ِب���َل���ح���ٍن   82

����ت ِط����راب����ا َه������ل َس����ِم����ع����َت ال����ِق����ي����اَن َغ����نَّ

ِم����ن َوح���ي���َدي���ِن َي���س���َج���ع���اِن ُس������رورًا   83

�������ِن َي����������ش����������ُدواِن ان����ِت����ح����اب����ا َوَش�������ِج�������يِّ

َوَج������رى امل�����اُء ف���ي ال���َغ���دي���ِر َرح��ي��ًق��ا   84

َوَج��������������َرت َف�������وَق�������ُه ال��������ُزه��������وُر ِح���ب���اب���ا

IIII

��ْح���   85 ����ٌة ص���اَغ���ه���ا اإِلل�������ُه ِم�����َن ال��سِّ َج����نَّ

������َع������داِء ���������ِر َف����ف����ي����ه����ا َص������ب������اَب������ُة ال������سُّ

ن����وُره����ا ِم�����ن َوش�����اِئ�����ٍع ِم�����ن َه������واٍء   86

�������������ِه ال������َق������َم������راِء َف������ه������َي ِم������ن������ُه ف������ي ِرقِّ

َوَت���َغ���ّن���ي اأَلط���ي���اِر ف��ي��ه��ا ِاص��ِط��ح��اٌب   87

َف����َص����ب����اه����ا ِم�������ن َع������ب������َق������ِريِّ ال����ِغ����ن����اِء
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ِم��ن َخ��ي��اِل اأَلش���ع���اِر َق��د ص��اَغ��ه��ا الَل�   88

�������َع�������راِء ����������ُه َف����ف����ي����ه����ا َرواِئ�������������������ُع ال�������شُّ

IIII

َس��َت��رى »ِاف��َرل��ي��َز« َت���ري َع��ل��ى الُعْش�   89

�������ِب َوَت����ه����ف����و ِإل��������ى ِش�����������راِع املَ������راِك������ب

َو»ِن��ف��ات��ي��َس« ف��ي َض��ف��اِئ��ِره��ا ال��ُص��ْف���   90

����ل����وِج اأَلش�����اِه�����ب ���ي َت������َت ال����ثُّ ������ِر ُت���غ���نِّ

َت���ع���ِزُف موسي�   91 ال��َي��ن��ب��وِع  َوَع�������ذارى 

���واِع���ب ���ف���اِف ال���شَّ ����َق���ى َرب���ي���ٍع َف������وَق ال���ضِّ

َس��������وَف َت���ل���ق���ى ُه�����ن�����اَك ُك������لَّ َن��ع��ي��ٍم   92

������ض������ي ف����ي����ه����ا َج�����م�����ي�����َع املَ�����������آِرب َوَت������قَّ

الشاعر 

��ْع���   93 ����َة ال��شِّ ْح���َم���اُت ي��ا َربَّ َأم���َط���َرْت���ِك ال���رَّ

��������ِر َوج���������اَدت���������ِك ف������اِئ������ض������اُت ال����َي����م����ِن

ُك��ن��ِت َس��ل��واَي ف��ي احَل��ي��اِة َوف���ي املَ��و   94

خ���ذي���ن���ي ُدج�������������اه  َع������ل������ى  َأراِك  ِت 

َرح���ي���ً�   95 َب����ع����ُد  َت����زَم����ع����َن  َأرى؟  م����ا 

َت��ت��ُرك��ي��ن��ي ال  َوي�������ِك    ���ع���َر    ال���شِّ ��������َة  َربَّ

آَي����������ًة َت�����ذَه�����ب�����َن ف�����ي ذِل����������َك املَ�����و   96

ُخ���ذي���ن���ي! ُخ����ذي����ن����ي!  َه�����ّي�����ا!  َول�����ِك�����ن  ِت 
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)آلهة الشعر(

َغ�������راٌم   97 ِف�������يَّ  َوذاَك  َن���ف���س���ي  ش�������أُن 
َواأَله��������������واال اخُل�������ط�������وَب  ُت�������ق������ي  َأن 

اق����َت����ب����ْل َأن���������َت ن����اِع����م����ًا َوَت�����َف�����َك�����ْه   98
ف�����ي ِج������ن������اٍن ط�����اَب�����ت َج�����ًن�����ى َوِظ����������ال

أراه   99 َق������د  ������ذي  ِب������الَّ آت�����ي�����َك  َس���������وَف 
َف���������وَق َش��������طِّ اأَلع��������������راِف َف������اه������َدأ ب���اال

���ن���اي���ا   100 �����ن�����ي َس��������وَف َأل����َت����ق����ي ِبَ ِإنَّ
َت�������ص�������َرُع ال������ري������َح َت�����ن�����ِس�����ُف اأَلج���������اال

)الشاعر(

َت����ع����اَل   101 اخَل������ي������اِل  ط�����اِئ�����َف  ي����ا  آِه 

َوح���������َدْك ُت����غ����اِم����ر  َوال  َج���ن���ب���ي  َواب����������َق 

َضعيٌف   102 َوَأن����َت  دى  ال����رَّ َتلقى  َك��ي��َف 

َوِس�������ه�������اُم املَ������ن������وِن َي�����ق�����ُص�����دَن َق����ص����َدك

َوَن���������ِديُّ اأَلن���������واِر َي���ل���َف���ُح َوج���َه���ْك   103

����س����ي����ُم ال���َع���ل���ي���ُل َي����ن����ِس����ُل َش����ع����َرك َوال����نَّ

َف����������ِإذا غ�����اَل�����َك ال�����َف�����ن�����اُء ِب���َس���ه���ٍم   104

َب���ع���َدك دارًا  ال������ِف������رَدوَس  َأرض������ى  َك���ي���َف 

)آلهة الشعر(

ُأب����ال����ي   105 �����ن�����ي ال  َف�����ِإنَّ َن����ف����س����ًا  َق�������رَّ 

ِب����َش����ع����وٍب َوَل�����س�����ُت َأخ����ش����ى احِل���م���ام���ا
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ال���َك���ري���َه���ُة روٌح   106 َأن�����ا ف���ي روِح����ه����ا 

َس������م�����ا ِإاّل  املَ���������ن���������وَن  ُت��������ق�������ي  ال 

����م����اِويِّ ن����وٌر   107 َأن������ا َك����ال����ب����اِرِق ال����سَّ

َي�����َت�����رام�����ى �������ِه  ُم�������ِض�������يِّ ف�������ي  َي������ن������ي  ال 

ا   108 ُه���َو َي��ب��دو ِم��ن َح��ي��ُث َي��ح��ِس��ُب��ُه النَّ

ج���ام���ا �������ِة  املَ�������ِن�������يَّ ِم����������َن  َت�����ع�����اط�����ى  ُس 

IIII

ه����اَك ُف��ل��ك��ي َع��ل��ى ال���ُدج���ى َي���َت���راءى   109

�����اِح �����مَّ ُم�����س�����َت�����ض�����اًء َك������ال������َك������وَك������ِب ال�����لَّ

َب���ه���َر املَ�������وَت ن�������وُرُه َف����ُه����َو َأع��ش��ى   110

اِح َي����َت����ح����اش����ى ِم�������ن َخ�����ط�����ِف�����ٍة ِب�������ال�������رَّ

��ن��ا ُم��س��َت��ط��ارًا   111 ي��وِم��ُض ال��َل��ي��ُل ِب��ال��سَّ

ف���ي اص����ِف����راٍر َي��ح��ك��ي اص���ِف���رار اأَلق���اح���ى

����ع����َر ك��ي��م��ا   112 َص���َن���َع���ت���ُه ِإل�����َه�����ُة ال����شِّ

ي�������اِح َت�����َت�����َخ�����ّط�����ى ِب����������ِه ِش�������ب�������اَك ال�������رِّ

IIII

َوَه���ّي���ا   113 َع���َل���ي���ِه  ِإذَن  َف���اص���َط���ِح���ن���ي 

َف��������وَق َه��������وِل ال����َف����ن����اِء َن����ض����ي َس����ِوّي����ا

َف����َل����َق����د َت����َط����ّب����ي����َك ُرؤي��������ا املَ���ن���اي���ا   114

َوَت���������راه���������ا ُح�����س�����ن�����ًا ِإَل��������ي��������َك َص����ِف����ّي����ا

ُك���ن���َت ِط���ف���ً� َع��ل��ى املَ��ش��ي��ِب َل��ع��وب��ًا   115

ُك��َن��ِت��ّي��ا ���ب���ا  ال���صِّ َع���ل���ى  َوَمشي�����بًا)21) 

)21) سقطت )و( من األصل واملثبت من الديوان.
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َت��س��َت��ِم��دُّ احَل���ي���اَة ِم���ن ن������وِرِك ال��ب��ا   116

ل������ي َوَت�����ه�����ف�����و ِإل���������ى َس������ن������اُه َش����ِج����ّي����ا

IIII

َل����م َت���ُك���ن َغ���ي���َر ط���اِئ���ٍف ِم����ن ِض��ي��اٍء   117

�����ْح َق���������د َط���������������واُه ِب�����������ِه َظ��������������ٌم ُم�����ج�����نَّ

َرآُه   118 م�����ا  َح�����ي�����اِت�����ِه  ِم�������ن  ������ُه  َح������ظُّ

ِه َوه���������َو َي���س���َب���ح ِم������ن َت�����ه�����اوي�����ِل َج�����������وِّ

َف���ُه���َو ِم���ن ِذك���ِره���ا احَل��ب��ي��ِب َم��ط��اٌف   119

����ب����ِر َت���ل���َم���ح ِل����������ُرؤى ف�����ي ِض�����ي�����اِئ�����ِه ال����تِّ

ُذك����������������راٌت َي��������رت��������ادُه��������نَّ ِل�����ق�����اًء   120

ح ُم���ع���ِق���ب���ًا ف����ي اخَل������ي������اِل َب�����ع�����دًا ُم����َب����رِّ

IIII

َوُن�������َه�������ي�������ُر ُم���������َرق���������َرق َك����َن����َف����ت����ُه   121

غ���������اَب���������ٌة َب������������َن َدغ�������ِل�������ه�������ا َي�����ن�����س�����اُب

َب��َس��َط��ت َف�����وَق م���اِئ���ِه ال���َع���ذِب ِظ���ّ�ً   122
َي���ن���ج���اُب اأَلم��������������واِج ال  َع�����ط�����ِف  َت��������َت 

َح���َج���َب���ُت���ُه َع������ِن ال����ُع����ي����وِن َط���وي���ً�   123
�����ف�����اُء ال���������ُم����ط����اُب َوَه�������داه�������ا َل��������ُه ال�����صَّ

َس�����َح�����َر ال����ع����امَل����َن ِم����ن����ُه َرح����ي����ٌق   124
َف�������������ِإذا ُه���������ْم ِم��������ن َص��������ف��������ِوِه ُش�����������ّراُب

IIII

��ع��َد َوه����َو ِم��ن��َك َق��ري��ٌب   125 َت��ط��ُل��ُب ال��سَّ
ع������ي احُل�����������زَن َوه���������َو ِم�����ن�����َك َب���ع���ي���ُد َت������دَّ

َق����د َط����َوي����َت احَل����ي����اَة َت���َه���ُد فيها   126
َل����ي����َت ِش����ع����ري َف����َه����ل َج��������َدا املَ����ج����ه����وُد
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الّنو   127 َزن��َب��ِق  َش��ذى  ِم��ن  ال��ن��اَس  َتنَفُح 
ُرق��������وُد احَل������ي������اِة  َك��������رى  ف�����ي  َوُه�����������ْم  ِد 

َق����د َأَض����ع����َت احَل����ي����اَة ُك�����لَّ َض���ي���اٍع   128
���خ���ل���ي���ُد ف������ي ُح�������ط�������اٍم ف����������اٍن ُه����������َو ال���تَّ

IIII

ي���ا َخ���ي���ال���ي م�����اذا َي����ط����وُف ِب��َق��ل��ب��ي   129
ي�����ا َخ����ي����ال����ي م���������اذا ُي��������س��������اِرُق ُأُذن���������ي

َدب����ي����ٍب   130 َأيُّ  َأُح���������سُّ  َش��������يٍء  َأيُّ 
ُر ال��������������روَح ِم����ّن����ي ُم�����س�����َت�����ل�����ذٍّ ُي���������َخ���������دِّ

اآللهة 

ُي��غ��ّن��ي   131 الفناِء)22)  َأرَغ���������ُن  ��������ُه  ِإنَّ
َوُي�����ع�����ي�����ُد احَل�������ي�������اَة ف�����ي ِم�����ث�����ِل حَل�����ِن

َج�����ه�����وِريُّ املَ�����وج�����اِت َت���ن���ُف���ُخ ف��ي��ِه   132
ُم�����س�����ِم�����ع�����اٌت َي�����ُف�����ض�����َن ِم�������ن ُك���������لِّ َف�����نِّ

IIII

ه�����اَك حَل�����َن اجَل����م����اِل ه�����اَك َص�����داُه   133
���ف���ان���ي ه�������اَك حل�����َن ال�����َه�����وى َوحَل���������َن ال���تَّ

ه���اَك حَل���َن اأَلس����ى َوحَل����َن ال��َت��َأّس��ي   134
ه��������اَك حَل��������َن اآلم�����������اِل حَل��������َن اأَلم�����ان�����ي

التَّصابي   135 َوحَل���َن  با  الصِّ حَل��َن  ه��اَك 
ه���������اَك حَل���������َن املَ�����ش�����ي�����ِب َواحِل��������رم��������اِن

ت َك��َل��ح��ٍن   136 ه�����اَك ُك�����لَّ احَل����ي����اِة َم������رَّ

اآلذاِن ف��������ي  َي���������ِع���������جُّ  َوَص�����������داه�����������ا 

)22) في األصل »الغناء« واملثبت من الديوان.
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1 - 6 يواصل اخلطاب، في الوحدة الرابعة، االهتمام باجلانب السردي املتكئ 
على مالحقة جزئيات وتفاصيل املكان املوعود من جانب واحد )املتكلم(، مما يشير 
بشكل أو بأخر إلى التقاء بعض عناصره مع رغبات املخاطب الواقع في بؤرة اهتمام 
)الشاعر(  واملخاطب  )اآلل��ه��ة(  املتكلم  بني  التمييز  ك��ان  ومل��ا  للنص.  السردية  البنية 
ماثاًل، بوضوح تام، في طبيعة الدور الذي يقوم به كل منهما في إثراء حركة النص 
وبنائه، فإنه ينبغي أيًضا أن نشير إلى سمتني فارقتني في بناء هذا السرد النصي: 
املتعة  وبأسباب  باحلياة  مفعمة  كائنات  في حقيقتها  وهي  املشخصة«،  »املوضوعات 
احلسية، و»املوضوعات القيمة«)23(، وحتدد مبدى القيمة التي تتركها في نفس املتكلم 
واملخاطب. وغني عن البيان أن القيمة عند أطراف احلوار ليست متماثلة على األقل 
فيما يتعلق بسرعة االستجابة إلى مفهوم القيمة، وتوازيه عند الطرفني. ومن هنا جند 
أن  عن  عاجًزا  يبقى  ال��ذي  املخاطب  عند  مثيلة  يسبق  املتكلم  عند  بالقيمة  الوعي  أن 
يتفاعل مع معطيات املوضوعات املشخصة بصورة تلقائيه، كما سنرى ذلك ماثاًل في 

املقاطع الالحقة في هذه الوحدة الشعرية.

يبدأ النص في املقطع األول )81 - 84( باختراق مفهوم القيمة عند املخاطب 
في سياق اجلملة الفعلية املسندة إلى ضمير املخاطب »تسطيب اجللوس« ثم تتداعى 
مكونات هذه االستطابة في أشكال وصور أسطورية، يلعب فيها الطير - الذي ينطوي 
إلى الشعراء - دوًرا احتفائّيًا باحلياة من خالل شدوه وغنائه  على إشارة رمزية 
لها، ومن هنا ينبثق ذلك التساؤل الذي يتوجه نحو املخاطب لتقريب مفهوم القيمة في 
عقله »هل سمعت القيان غنت طرابا«؟. وال ينطوي السؤال هنا على طلب النفي أو 
اإلثبات، بقدر ما ينطوي على تفسير ذلك الغناء األسطوري ووضعه في شكل متواز 

مع نظيره اآلخر.

في  السميائية  املدرسة  مصطلحات  من  مصطلحان  القيمة«  و»املوضوعات  املشخصة  املوضوعات   (23(
حتليل النصوص.
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احلياة،  مبتعة  اإلحساس  في جتسيم  كثيًفا  ظ��اّلً  »طرابا«  احل��ال  لفظة  وتلقي 
الشعور  حاالت  يتجاوز  أسطورًيا  طقًسا  الطير  وتكتمل صورة  استقبالها.  وحسن 
النفسي بالغناء، الذي يفجر أقصى درجات التوتر النفسي سعادة، أو حزًنا، فتقابلنا 
في ذلك الصورة الضدية ملشهد الطير وهي تتجه إلى غاية واحدة، وهي الغناء، غير 
أن مصدرها مختلف، فبعضها يسجع سروًرا، واألخر يشدو انتحاًبا. وقد ال يبدو 
ثمة فرق كبير فى مستوى الداللة املعجمية بني كلمتي »يسجعان« و»يشدوان« غير 
داللتني  إنتاج  على  يقسرهما  العبارتني  كلتا  في  احلال  للفظتي  البنائي  السياق  أن 
متعارضتني، األولى في سياق الفرح وفي الثانية في سياق احلزن. وفي مقابل حركة 
الطير تبدأ بالتشكل حركة املاء فى املكان، فتتجسد في بعد أسطوري آخر، تتجاوز 
فيه األشياء ذاتها في التحول إلى شيء آخر »وجرى املاء في الغدير رحيًقا«، فالوسط 
الذي تتحرك فيه هذه األشياء هو الذي مينح هذه األشياء ذاتها اجلديدة، فيتحول املاء 
إلى رحيق والزهور إلى حباب، ومما ال ريب فيه أن إغراء املخاطب بجمالية املكان هو 
إغراء له في الوقت ذاته بتجاوز املكان للزمن، فهو هنا زمن الدميومة والثبات، على 
الرغم من استخدام الزمن النحوي )املضارع + املاضي( الذي يبدو هنا قاصًرا على 
نقل مكونات الدميومة واخللود، إال من خالل السياق السردي ملكونات املكان، ونظام 

احلياة فيه.

ومن هنا جند أن العبارة األولى في مطلع النص »تستطيب اجللوس« تعطي بعًدا 
إشارّيًا بدميومة »االستطابة« وجتاوزها للزمن، وبخاصة إذا وضعت هذه العبارة في 
سياق املقطع السابق من النص الذي يشير إلى معاناة املخاطب وعذابه الذي »قد 

فاق كل عذاب«.

2 - 6 يأتي اخلبر »جنة« في املقطع الثاني )85 - 88( كما لو كان تفسيًرا لتلك 
العوالم والتحوالت األسطورية التي رأينا طرًفا منها في املقطع السابق. ويتعمق هذا 
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اجلانب التفسيري حني تنسب هذه اجلنة إلى »اإلله« »صاغها اإلله« مما يعطي للكينونة 
املكانية وما فوقها من حياة، صورة قدسية متناغمة حتى مع وجود التعارضات الكامنة 
في األشياء. وال يغفل اخلطاب اإلشارة إلى مادة اخللق أو الصياغة فيصفها بأنها 
مصوغة من »السحر«. ولعل هذه اللفظة متلك من قوة اإليحاء ما يبددد غرابة املكان، 

ويعطي تبريًرا ملشاهده غير العادية.

في خضم هذا العالم السحري تتعاقب املوضوعات املشخصة في نسقني:

األول يتجه نحو البنية األساسية للمكان »اجلنة«:
أ - صاغها اإلله من السحر

ب - نورها من وشائع
ج - في رقة القمراء

د - صباها من عبقري الغناء
هـ - من خيال األشعار قد صاغها الله

ويتجه الثاني نحو املكونات الالحقة للمكان:
أ - ففيها صبابة السعداء

ب - فيها اصطخاب.
ج - ففيها روائع الشعراء.

وهكذا تتكون الصورة املثيرة للمكان بنسقيها كحافز آخر، يدفع في اجتاه كسر 
حالة اجلمود أو الدهشة أو الالمباالة التي تهيمن على املخاطب في حوار املتكلم معه، 
الذي يستغرق مساحة واسعة من النص. ولعل مما يلفت االنتباه، في السياق البنائي 
للنص، أن هناك تركيًزا على مادة صياغة املكان، التي تتكرر مرتني، في مطلع املقطع، 
وفي آخره، فهي في األولى من »السحر« وفي الثانية »من خيال الشعراء« مع اختالف 
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في تسمية الفاعل، فمع األولى يكون الفاعل هو »اإلله« ومع الثانية هو »الله« مما يشير 
إلى أن الفاعل واحد في كلتا احلالتني. ومن املثير أن كل دورة من دورات الصياغة 
حتيل إلى مرجعية مكانية، تتجاوب معها، فمع »السحر« نلتقي بعبارة »ففيها صبابة 
السعداء«، ومع »خيال الشعراء« تواجهنا عبارة« ففيها روائع الشعراء. ويبدو أن وراء 
هذه املرجعية املكانية في البنية التشكيلية للنص محاولة تلمس حاجات املخاطب إلى 
اخللود،  مقتضيات  على  ينطوي  متعلقاته  مع  فاملكان  ولذا  واخللود،  األبدية،  الراحة 
وكسر حاجز الزمن في نظام األشياء. فالزمن فيه مرتبط بلحظة الصياغة األولى التي 
ال تخضع لقانون الزمن املادي للحياة، ومن هنا هيمنت اجلملة االسمية على وصف 
جزئيات املكان إال من فعل الصياغة الذي يتكرر - كما قلنا مرتني في سياق املاضي، 

بدء اخللق األول.

ويستقطب املكان )جنة( حضوًرا واسًعا في بنية املقطع، ويختفي املخاطب متاًما 
من املقطع ذاته ليصبح املوقف إخباًرا عن غائب - حاضر، هو اجلنة، بصورة احتفائية 

تشي بعظمة املكان الذي يحاول املتكلم إغراء املخاطب به.

تتحرك البنية التركيبية للنص في محيط أنثوي تتجاوب أصداؤه مع اخلبر املؤنت 
»جنة« الذي يأتي في سياق النكرة - عدواًل عن التعريف املخصص للكلمة ذاتها في 
املقطع السابق - ليفسح املجال لداللة واسعة تتداعى فيها كل التصورات األسطورية 

والدينية والتراثية والذهنية عن هذا املكان.

3 - 6 ويبدأ املقطع الثالث )89 - 92( بتحول في صيغة اخلطاب من متكلم + غائب 
إلى متكلم + مخاطب، ليصبح املخاطب هو احملور األساسي في تداعيات النص التي 
يلح عليها املتكلم من أجل حتقيق فعل االستثارة عند املخاطب، الذي ال يزال رد فعله 
حتى هذه اللحظة خبيًئا ملا تظهر منه أية بادرة بعد للتفاعل مع حوار املتكلم، مما يدفع 
املتكلم إلى نقلة نوعية في طبيعة االستثارة حيث تدخل األساطير الفرعونية واليونانية، 
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في السياق السردي للنص، طرًفا في رفع درجة ضغط االستثارة، الستشعار مدى 
اختراق مفهوم »املوضوع القيمة« في نفس املخاطب. ولذا يستهل املقطع بجملة »سترى 
أفرليز«)24( وال يكتفي النص بوعد الرؤية املجردة بل يشفعه مبا يضفي على هذا الوعد 
صيغة حتققية جندها في سياق جملتي احلال »جتري على العشب«، و»تهفو إلى شراع 
املراكب«، حيث تنطوي البنية النحوية لهاتني اجلملتني على حركة ديناميكية ال تعرف 
التوقف، في إشارة إلى امتالء هذه احلورية باحلياة واحليوية والنشاط، وتأكيد فاعلية 
التي  »إيزيس«  دمية  كانت  أنها  إلى  »أفرليز«  أسطورة  وتشير  الدائبة.  احلركة  خلود 
ألقيت في النيل فأصبحت حورية تداعب األشرعة واملراكب، ومن هنا جاءت اإلشارة 

في النص إلى عالقتها بالشراع واملراكب، في إحالة إلى أصل األسطورة.

وتأخذ أيًضا أسطورة »نفاتيس«)25( في بنية النص بعًدا آخر في جتلية املشهد 
اجلمالي والبصري والسمعي لألسطورة، لتعزز من وعد الرؤية، في جتلي أسطورة 
»نفاتيس« في ضفائرها الصفر، تغني حتت الثلوج األشاهب. وقد ال تبدو هناك أي 
عالقة بني الغناء والثلوج على املستوى األسطوري على األقل، لكن النص يخلق نوًعا 
من التباين النوعي بني األساطير املستخدمة في النص مما يؤدي في نهاية األمر إلى 
التفريق بني ما ميكن تسميته مبرجعية األصل، وتداولية الفعل، فاألول يشير إلى جذور 
األسطورة، وعالقتها بحالة التحول في العالم اآلخر، والثاني يشير إلى مدى حتقق، 
وصدق حالة التحول هذه، وقد رأينا طرًفا من هذا في األسطورة األولى حيث يشير 
اجلذر إلى عالقة تداولية في الطور الثاني من عالم األسطورة، في حني أن الثانية تفتقر 

إلى هذه التداولية، النعدام صلة اجلذور بحالة التحول في الطور الثاني.

)24) »فرليز«: لم استطع أن أعثر على ما يفيد شيًئا عن سيرتها فيما توفر لي من مصادر, لكن الشاعر أشار في 
هامش املطولة إلى أنها دمية ألقتها اآللهة »إيزيس« في النيل فتحولت إلى حورية تداعب األمواج واألشرعة.

)25) نفاتيس )Nephthys( أسطورة فرعونية, تستخدم في األدعية اجلنائزية ولها مسميات كثيرة منها »ربة املوت« 
و»الربة العظيمة«, و»أخت الرب«, و»سيدة احلياة« و»سيدة الفردوس« إلى غيرة ذلك من املسميات واألوصاف. راجع:
A.S. Mercotante, The Facts On File Encyclopedia Of World Mythology and Legend 1988 P.474.
E.O. James, The Ancient Gods, London 1960 pp.122, 136, 170.
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»ع��ذارى  أس��ط��ورة  فيضيف  األسطورية،  ال��رؤي��ة  زواي��ة  من  ثم يصعد اخلطاب 
الينبوع« )ربات الفنون التسع( )Muses()26( )في األساطير اإلغريقية( في مشهد فني 
تتالقى فيه ربات الفنون، في عمل فني واحد ذي إيقاع موحد، رغم التمايز النوعي فيما 
بينها، »تعزف موسيقى ربيع«، من أجل خلق واقع يتجانس فيه املخاطب مع من حوله 
ممن يلتقي وإياهم في عالم الفن، أو ممن يعتبرون مصدًرا من مصادر إلهام الشعراء.

في سياق هذا احلشد األسطوري املكثف الذي يحاصر املخاطب في مستوياته 
الزمانية واملكانية، ينعطف املتكلم إلى املخاطب مرة أخرى، في صيغة لغوية مباشرة« 
»سوف تلقى هناك كل نعيم«، حيث تبلغ اإلشارة إلى املكان »هناك« أوج قمتها بعد 
أن سبقتها إشارتان أخريان متثلتا في ظرفي املكان »حتت وفوق« في البيتني الثاني 
للمخطاب،  الكبرى  اللذة  تهيئة  في  فاعاًل  ج��زًءا  ومعطياته  املكان  ليصبح  والثالث، 
»فتقضي فيها جميع امل��آرب«. وبقدر ما يتسع فضاء اللذة، »كل نعيم« يتسع فضاء 

احلاجات »جميع املآرب« ليشمل كل ما تنطوي عليه النفس من مكنونات.

إلى  املسندة  الفعلية  اجلملة  هيمنة  ع��ن  للمقطع  ال��س��ردي  البناء  ويكشف 
املشاهد مفعمة  إب��راز  يعمل على  املكان، مما  املضارع، في كل جزئيات مشاهد 

)26) رباب الفنون عند اليونان تسع لكل واحدة منهن اسم واختصاص في عملية اإللهام وهن على النحو التالي:
1 - ربة شعر األحالم.

2 - ربة التاريخ.
3 - ربة شعر احلب.

4 - ربة الشعر الغنائي.
5 - ربة التراجيديا.

6 - ربة األغاني واألناشيد املقدسة.
7 - ربة الرقص.

8 - ربة الكوميديا.
9 - ربة الفلك. )وملزيد من التفاصيل حول هذا املوضوع راجع:

A.S. Mercotante, Ibid. PP465 F.
Pierre Grimal, The Dictionary of Classical Mytholigy, Trans. A.r Maxwell - Hyslop, Oxford 1987 pp. 297F.
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باحلركة واحلياة حتى لتبدو أحداثها، كما لو كانت حية ماثلة أمام املخاطب، صورة 
ولوًنا، وحركة وصوًتا، فتعمق من درجة اإلغواء التي يهدف إليها املتكلم في إغراء 

املخاطب مبثالية املكان.

4 - 6 وحتدث االستجابة في املقطع الرابع )93 - 96( فنلتقي بصوت املخاطب 
منفجًرا بالدعاء لآللهة »أمطرتك الرحمات يا ربة الشعر«، فتنحل رمزية »اآللهة« إلى 
ربة الشعر، ويتواصل الدعاء لينبئ عن موقف ينبض بالقلق والرهبة، فينفجر هذا القلق 
مجسًدا وعي »األنا« احلاد باحلاجة إلى اآلخر، من خالل تلك العالقة احلميمية التي 
كانت تربطها بهذا اآلخر، - »كنت سلواي في احلياة« - وقد اعترتها بوادر التغيير، 
»وفي املوت أراك على دجاه«، حيث تشي هذه العبارة باملسافة اجلديدة التي تفصل 
بني الطرفني. هذا التمايز النوعي في املوقف من العالقة بني بعدي احلياة واملوت - هو 
في الوقت ذاته متايز نوعي بني املتكلم و»األن��ا« - يوقع »األنا« في اخلوف والرعب، 
املوقف  تواجه  »األن��ا« وحدها  تترك  أن  تزمع  اآللهة  لكن  »خذيني«.  فتنفجر صارخة 
التماسك أمام هول  القدرة على  واملصير، فينكشف عالم »األن��ا« عن إحساس بعدم 
املفاجأة، فتنبثق األسئلة ممزوجة بالدهشة والعجب، »ما أرى؟ »تزمعني بعد رحياًل؟ 

»أية تذهبني في ذلك املوت«؟.

وتشير هذه األسئلة االنفعالية احلادة إلى أزمة »األنا« مع نفسها التي متثل بؤرة 
اخلطاب أكثر مما تشير إلى تغير موقف املتكلم منها. ولهذا يصبح هذا التغير في 
العالقة غير مفهوم عند »األنا«، بيد أنها ال تستسلم له، بل تصر على بقاء هذه العالقة 
باستخدام صيغ تعبيرية تكشف عن مدى احلاجة إلى املخاطب في مأزق املوت، أبرزها 
جملة النداء »ربة الشعر« التي حذفت منها أداءة النداء، وفي حذفها إشارة لطيفة إلى 
قرب املتكلم من املخاطب. ونلتقي أيًضا بكلمة »ويك«، املركبة من »وي« وكاف اخلطاب، 
الدالة على التوجع. كما تواجهنا جملة النهي »ال تتركيني« التي تشير بوضوح إلى 
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»األن��ا«  عليها  تلح  التي  »خذيني«  لفظة  هذا  من  ويعزز  والضياع،  بالفقد  اإلحساس 
فتتكرر ثالث مرات في فضاء النص. وهكذا تتبلور مشاعر اإلحساس بالعجز فيما بعد 
املوت، حيث يصبح هذا العالم عاملًا غريًبا، حتتاج فيه »األنا« إلى اآلخر حتى تستطيع 
أن تتكيف مع واقعها اجلديد. أو إن شئت فقل: إن الهوية احلقيقية« لألنا« ال تتحقق إال 
مع وجود اإللهام احلقيقي عبر »ربة الشعر« وبفقدها تفقد »األنا«. وجودها الشعري.

وميثل االنفصال بني »األنا« واآلخر بؤرة ارتكازية في نسيج النص، إنه جتسيد 
لفاعلية املوت، ومن هنا انطوى املوقف في مطلع املقطع على مشهد تضادي بني املوقف 
في احلياة، واملوقف في املوت، ويأتي عزم الرحيل ليعمق من حس هذا االنفصال الذي 

يرعب »األنا«. وميلؤها إحساًسا بالضياع.

اخلامس  املقطع  في  »األن��ا«  تساؤالت  عن  الشعر«  »آلهة  إجابات  تأتي   6  -  5
)97 - 100( صاعقة فتجلو طبيعة »األلهة« عن طبيعة األنا« مؤكدة على استقالليتها 
النابعة من طبيعة تكوينها. وينطوي التركيب اللغوي في مطلع النص على تأكيد هذه 
الطبيعة املختلفة »لآللهة« فيأتي اخلبر »شأن نفسي« في أول اجلملة وقد فصل بينه 
وبني مبتدئة، »أن تالقي اخلطوب واألهواال« بحاجز لغوي هو عبارة، »وذاك في غرام« 
فنجد أن هذا احلاجز املبني ملا قبله قد سبق في ترتيب اجلملة النحوية، وكان حقه أن 
يكون ال حًقا ملا بعده لكن هذا الترتيب املختار يقوي من مضمون الداللة، التي ينطوي 
عليها التركيب، حيث يشير إلى السمة الغريزية في »اإللهة«، واستعداداتها الداخلية 
في  اإلشعاعية  الشفرة  هو  باختصار  احلاجز  هذا  إن  والصعاب.  األه��وال  ملواجهة 

النص اجلاذبة لالنتباه إلى السمات اجلوهرية للمتكلم.

وهكذا تصل »اآللهة« في رؤيتها إلى الذروة في تعميق السمة النوعية الفارقة 
بينها وبني »األنا« فما تستطيعه هي بحكم استعدادتها، قد ال تستطيعه »األنا«، ومن ثم 
حتدث التفاتة من املتكلم إلى »األنا« بصورة مباشرة، تدعوها إلى االستسالم وقبول 
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الواقع »اقتبل أنت ناعًما وتفكه«. وقد تبدو صيغة احلال »ناعًما« مجلى آخر لطبيعة 
»األنا« حيت تنطوي على بعد داللي يتضاد مع طبيعة املتكلم اخلشنة. ويأتي املكان من 
جانب آخر ليكون مناسًبا لهذه احلياة الناعمة الغضة التي تتوافق مع طبيعة »األنا« 
إنه »جنان طابت جنى وظالال«. هكذا يبدو املكان مفعًما باملتع اجلمالية التي قد تغري 
البقاء هنا يعني تقويض حلم »األن��ا« في الوصول إلى  باالستسالم والرضوخ. لكن 
شاطئ األعراف« - هدف الرحلة اإلسرائية األول - وهذا ما تعيه »اآللهة« في حوارها 
العالم،  بينها وبني هذا  اتصال  إلى وسيلة  بتحولها  ثقتها  أن تكسب  فتحاول  معها، 
»سوف آتيك بالذي قد أراه، فوق شط األعراف«. وينطوي هذا التعبير على داللة واسعة 
في فضاء النص، تدخل فيها أشياء كثيرة. إنها كل ما ميكن أن يقع في دائرة الرؤية 
البصرية من غير حتديد لطبيعة هذا الشيء املرئي. وفي هذا طمأنة »لألنا« بأن شبكة 
الرؤية لن تفقد شيًئا مما يقع في محيطها، وتخفيف في الوقت ذاته من حدة القلق 
التي استبدت: باألنا »حلظة االنفصال«، ولهذا تأتي عبارة »فاهدأ باال«  واالنفعاالت 

مجسدة لوعي املتكلم بأحاسيس »األنا« في هذا الشأن.

وملا كانت التجربة الفردية »لآللهة« تنبع من رؤية أكثر إحساًسا وعمًقا مبخاطر 
التي  املخاطر  ه��ذه  حتمية  تأكيد  في  تتردد  ال  فإنها  األع���راف«  »شاطئ  إل��ى  الرحلة 
ستواجهها هي في رحلتها »إنني سوف ألتقي مبنايا« وقد تكون هذه املقولة كافية في 
تثبيط همة املخاطب عن املخاطرة بالرحلة مع »األلهة«، غير أنها ال تكتفي بذلك بل تلجأ 
إلى تعميق زاوية الرؤية التشخيصية للفظة »منايا« من خالل توالي نعتني في سياق 
التركيبية  البنية  اآلج��اال«، حيث تشي  تنسف  الريح،  الفعل املضارع، »تصرع  جملة 
لنعتي اجلملة في هذا السياق بسطوة املوت وفاعليته، في عالقاته باحلياة، بصورة 
ا بعمومية املوت الذي ال تنجو  ثابتة، وحركة مستمرة ال تعرف التوقف، كما تولد حّسً
ا إلى جتارب ذاتية وخبرات سابقة »لآللهة« في  منه حتى أعتى األشياء، كما تشير أيّضً

التعامل مع هذه الظواهر، قادرة على وصف آثارها بصورة دقيقة.



- 77 -

6 - 6 إن اإلحساس بعمق املأزق الذي وقعت فيه »األنا« يدفعها إلى طلب التوحد 

ا عالي النبرة، إذ جند  مع اآلخر، فيأتي صوتها في املقطع السادس )101 - 104( حاّدً

لفظة »آه« التي تتصدر اخلطاب تنطوي على وظيفة تعبيرية »تعبر بصفة مباشرة عن 

موقف املتكلم جتاه ما يتحدث عنه، وهي تنزع إلى تقدمي انطباع عن انفعال)27(. ولعل 

النداء، وجملتي األمر والنهي ساعد على بروز عناصر  اللفظة في سياق  ورود هذه 

لسانية جتسدت في متددات صوتية شملت كل املكونات اللغوية للبيت األول في هذا 

املقطع، لتوحي مبساحة النبرة االنفعالية في لغة اخلطاب، وعجز »األنا« عن التعامل 

مع املوقف.

ويبدأ منظور العجز عند »األنا« في التفاعل ليكون زاوية عندها، أو رؤية ترى بها 

املخاطب، وكأنها بهذا حتاول أن جتد مساحة مشتركة مع هذا املخاطب لتتوحد معه. 

ومن هنا تنبثق جملة السؤال االستنكاري »كيف تلقى الردى وأنت ضعيف«؟ لترسم 

أبعاد هذه الرؤية »لآللهة«. ومتلك اجلملة السابقة فاعلية مؤثرة في التقابل النسقي 

لعناصر اجلمل التالية لها، وبخاصة ما تثيره لفظتا »الردى« و»ضعيف« من دالالت 

التي حتاول »األنا« جاهدة إضفاءها على املخاطب.  حاسمة في تعميق حال العجز 

والشكل التالي يوضح حاالت النسق التتابعي ملكونات هذا العجز:

تلقى الردى  سهام املنون // يقصدن قصدك

أنت ضعيف  َنِدىُّ األنوار // يلفح وجهك

  النسيم العليل // ينسل شعرك

)27) رومان ياكبسون, املصدر السابق )28(.
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وكائًنا  امل��وت،  يستهدفه  مخلوًقا  »األن��ا«  منظور  من  الشعر«  »آلهة  تبدو  هكذا 
ضعيًفا تداعبه كائنات ناعمة، تلتقي معه في الضعف، وتؤثر فيه. ومهما يكن من أمر 
القوة املمثلة »بالردى«، والضعف  فإن املشهد ينطوي داللّيًا على تقابل تضادي بني 
املمثل باملخاطب، وتعزز هذه الداللة صيغة السؤال االستنكاري التي أشير إليها آنًفا.

وإذا كانت العالقة احلوارية بني »اآلنا« و»اآللهة« هي بؤرة اخلطاب في هذا املقطع 
الشعري، فإن اآلخر الغائب، بكائناته املختلفة، يقسر على تأسيس عالقات تالزمية بينه 
وبني املخاطب، دون أدنى مرجعية واقعية تؤسس لهذه العالقة؛ ولتجاوز عدم وجود 
هذه املرجعية الواقعية في ملفوظات اخلطاب، يعمد النص إلى اإليحاء بهذه الواقعية 
من خالل بنية اجلملة النحوية، في أنساقها التتابعية، التي جاءت كلها في صيغة الفعل 
املضارع لتعطي انطباًعا بواقعية نحوية لفاعلية هذا الكائنات في عالقتها باملخاطب، 

كما لو كانت أحداًثا مالزمة له على الدوام.

ولكن تبقى مشكلة اإلحساس بالوحدة، هي جوهر القضية عند »األنا«، وهي وراء 
هذه التصورات املادية لعالقة »اآللهة« باآلخر، من غير اكتناه لطبيعة التمايز اجلوهري 
بني »اآللهة« واآلخر، ومن هنا جاء إضفاء »األنا« متعلقات اآلخر على »اآللهة« نفسها 
لهذا  التالي  السؤال  يأتي  ولذا  أيًضا،  »باآللهة«  يلحق  أن  »الفناء« ميكن  أن  معتقدة 
على  ذات��ه  حد  في  السؤال  وينطوي  بعدك«؟  داًرا  الفردوس  أرض��ى  »كيف  صاعًقا، 
إرهاصات بصراع النفس مع ذاتها في حالة حتقق جواب جملة الشرط »فإذا غالك 
الفناء... ألخ«، كما ينطوي أيًضا على رفض مبدئي بعدم جدوى املكان من غبر املخطاب.

 7 - 6 ونلتقي في املقطع السابع )105 - 108( صوت »اآللهة« محاواًل جتاوز 
حالة االنفعال والقلق عند »األنا« باختراق احلاجز االنفعالي، في سياق جملة األمر»قر 
نفًسا« وهي تذكرنا بصيغة مماثلة لها سبق استخدامها في املقطع اخلامس، »فاهدأ 
باال« مما يشير إلي عمق التوتر النفسي، واالنفعال الذي يجتاح »األنا« في صراعها 
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مع موقف اآللهة« من التخلي عنها في جنة الشعراء واملضي في رحلتها اإلسرائية إلى 
»شاطئ األعراف«. ويبدو من هذا أن احملاوالت السابقة لتجاوز حالة االنفعال لم جتد 
نفًعا مع األنا« مما يدفع اآللهة إلى تقويض كل التصورات املادية عنها بتقدمي منظور 
آخر لها يتضاد مع منظور »األنا« عنها، تتحول معه اللغة إلى لغة إفهامية حسب تعبير 
»رومان ياكبسون«)28( نتقاسمها ثالثة أطراف: املتكلم + املخاطب + الغائب )املتحدث 
عنه( وعالقته باملتكلم، موضوع االلتباس، ومن هنا جند أن الوظيفة اللغوية تنحصر 

هنا في تبديد سوء الفهم، وجتلية املتكلم بصورة مغايرة ملفهوم املخاطب.

وحتقيًقا لهذا املفهوم الوظيفي للغة يظهر املتكلم في سياق البنية النحوية مؤكًدا 
فاعليته غير املادية النافية عنه ما قد يعتري غيره من أعراض املوت عبر أسلوب التأكيد 
والنفي »فإنني ال أبالي«. فعدم املباالة إشارة إلى االستهانة بكل ما كان يجول في ذهن 
»األن��ا« عن املتكلم، وتبديد ملخاوفه، ثم يأتي متعلق هذا اإلش��ارة، »بشعوب«، وجملة 
النفي بعده، »ولست أخشي احلماما« لتؤسس للتمايز اجلوهري بني »األلهة« واآلخر.

هكذا تبدو »اآللهة في مواجهة املوت املسيطر على وعي »األنا«، مستهينة بقدرة، 
هذا  في  املنية(  املنون،  احلماما،  )شعوب،  املوت  ألفاظ  دالالت  وتأخد  به.  عابئة  غير 
املقطع مساحة معتبرة من النص لتؤكد على فضاء املوت من جهة، وقدرة »اآللهة« على 

جتاوزه من جهة أخرى.

وتبدأ التداعيات التفسيرية لهذه القوة األسطورية في التعاقب كاشفة عن مجلى 
جديد »لآللهة« في سياق من التشكيالت اللغوية التي تتوزع فيه بني اجلمل االسمية 
املثبتة، وبني اجلمل الفعلية املنفية، حيث يأخذ الضمير »أنا« الذي يتكرر مرتني زمام 
املبادرة في فرض هذا التوزيع الهندسي. فهو يثبت »لآللهة« شيًئا، وينفي عنها ما يوهم 
غيره. وملا كانت الهيئة أو احلال هي لب هذا املجلى الذي تتجسد فيه »اآللهة« لكي 
تكون طبيعتها مفهومة لآلخر، فإنها تأخذ مساحة كبيرة في هذه التشكيالت الهندسية، 

)28) املصدر السابق.
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ويكفي هنا أن نشير إلى مثالني متعاقبني لهذه الهيئة التجسدية التي تتحول فيه إلى 
حاجز لغوي يفصل بني املبتدأ واخلبر لتعميق مضمون هذه الهيئة املجسدة:

أنا / في روحها الكريهة/ روح

أنا/ كالباري السماوي/ نور

بلفظة »شعوب«  ترتبط أساًسا  لفظة »روحها«  وإذا كانت مرجعية الضمير في 
ب�  نعتها  ف��إن  املنية،  ه��ذه  ج��زًءا من  اآللهة  ثم تصبح  وم��ن  املنية(،  )اس��م من أسماء 
»الكريهة«، في هذه احلالة يصبح محيًرا بعض الشيء، فهو يشير إلى عدم التوافق 
النفسي بني الطرفني، مما ينعكس سلًبا على هذه العالقة التي ال جندها متفقة متاًما 

مع هذا الوصف، بل جندها على العكس من ذلك »ال تالقي املنون إال سالما«.

وملا كان هذا التجلي جتلًيا جتريدّيًا، قد يصعب فهمه على اآلخر فإن »اآللهة« 
ال تستنكف عن أن تتجلى في محيط مادي ميكن مشاهدته على الطبيعة، ولذا يأتي 
التشبيه ليجسد هذا التجلي في سحابة مصحوبة ببرق، لكن اخلاصية اجلوهرية في 
هذا التشبيه تتجسد في الضوء الذي ال يتوقف حلظة عن إثبات الوجود في صراعه 
األسطوري من أجل البقاء. وتنطوي الصورة على اإليحاء بفاعلية »اآللهة« في تعاملها 
مع القوى األسطورية األخرى. غير أن هذا اإليحاء ال ينفي سوء الفهم الذي قد يتطرق 
إلى ذهن اآلخ��ر في سياق هذا الصراع األس��ط��وري، وعلى هذا تأتي اإلش��ارة إلى 
الصراع  تكمن في حلظة جتلي  علة  لعلتني:  املقطع  نهاية  الفهم هذا الحًقا في  سوء 
ذاته »هو يبدو«، وعلة أخرى تعود إلى اآلخر في عجزه عن فهم حقيقة حاله »من حيث 
يحسبه الناس تعاطى من املنية جاما«، هكذا تبدو صورته في أعينهم، في حني أن 
األمر بخالف ذلك، وتأخذ الوظيفة النحوية، في بلورة هذا املوقف، بعًدا جوهرّيًا في 
بنية العبارة لتحقيق أكبر قدر ممكن في التركيز على خطأ فهم اآلخر، حني يفصل 
بني احلال وصاحبها بحاجز لغوي »من حيث يحسبه الناس« للفت االنتباه إلى هذا 
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احلاجز قبل الوصول إلى احلال املفهومة خطأ من االخر، ومهما يكن من أمر فإن وعي 
املتكلم، بسوء فهم اآلخر له، وراء هذا التركيب النحوي للعبارة.

كبير،  غناء  ذات  الشعرية  البنية  ه��ذه  في  التصويرية  االستعارة  تبدو  ال  وق��د 
فتصوير املنية بشراب ُيتعاطى منها بكأس، تبدو نوًعا ما تقليدية ال تعدم أن جتد لها 
نظائر في الشعر القدمي، غير أن جدتها تكمن في لفظة »جاما« )إناء من الفضة( التي 
تشير إلى كتلة السحابة البيضاء والتقائها بالضوء، كما لو كانت صراًعا بني قوتني 

أسطوريتني تسعى كل واحدة منهما في القضاء على األخرى.

8 - 6 وبعد جتلية املنظور الذاتي لآللهة، والكشف عن قدرتها األسطورية، حتول 
112( نحو املخاطب واضعة حتت يديه مركبتها  الثامن )109 -  حديثها في املقطع 
األسطورية، »هاك فلكي«، في إشارة رمزية إلى حتول في املوقف من عدم اصطحابه 
معها إلى »شاطئ األعراف« حلم »األنا«، وهذه املركبة تذكرنا مبركبة »األنا« »سفينة 
مليئة  عوالم  »األن��ا«  عليها  عبرت  التي  القصيدة،  من  األول��ى  الوحدة  في  الذكريات« 
بالعقبات حتى التقائها »بآلهة الشعر« وحوارها معها وعرضها لها في أن تنقلها إلى 

ة على مرافقتها إلى »شاطئ األعراف«. جنة الشعراء فترفض ذلك مصرَّ

ويأخذ حتديد احليز املكاني لهذه املركبة بؤرة االهتمام في اخلطاب ليكون في 
نطاق الرؤية البصرية »على الدجى يتراءى مسضاء« هكذا يبدو الفلك في حيزه املكاني 
يلمع في الظلمة، وتسهم البنية التركيبية للنص في إبراز هذا االهتمام من خالل تقدمي 
متعلق الفعل »يتراءى« على الفعل ذاته »على الدجى يتراءى« للفت االنتباه إلى احمليط 
تسهم  الضدية  تداعياته  فإن  بالظلمة،  يتسم  هذا احمليط  كان  وملا  فيه،  يتحرك  الذي 
أيًضا في إبراز هذا الفلك فيظهر مستضاء، يرف ضوؤه في ظلمة الليل. كما ينبغي أال 
نستبعد من لعبة التداعيات هذه بنية التشبيه التي ترد في النص »كالكوكب اللماح«، 
فهي تتراسل بشكل غير مباشر مع الفعل »يتراءى« فتشي بدرجة الضوء، التي يبدو 
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تلك  »اللّماح«،  نعته  سياق  في  التشبيه  هذا  نضع  حني  وبخاصة  الفلك،  هذا  عليها 
الصيغة املضعفة التي تنطوي على الرؤية املراوغة.

التبلور  في  األسطورية  فاعليته  تأتي  اجلغرافي  فضائه  في  الفلك  حتديد  ومع 
من خالل التفاعل مع مشكلة »األنا« احملورية، وأزمتها الداخلية، »املوت« هذه القوة 
اجلبارة ال تصمد أمام فلك آلهة الشعر بل تبدو مضطربة »بهر املوت نوره فهو أعشى«، 
هكذا يبدو املوت حني يوضع وجًها لوجه أمام هذه القوة األسطورية، إذ يصبح مشلول 
املفعول  تقدم  لطيف في  ملمح  السابقة عن  للجملة  التركيبية  البنية  اإلرادة. وتكشف 
»املوت« وملا كانت عملية »اإلبهار« التي تعتري املوت في مواجهة »النور« بالغة التعقيد 
والغرابة في فهم كنه هذه العالقة غير الطبيعية فإن اخلطاب ال يقدم ح�اّلً لها بل يعمل 
بالراح«  الّتصويرية »يتحاشى من خطفه  على تصعيد غرابتها في سياق االستعارة 
حيث تضفي على املشهد أبعاًدا جتسيميه تزيد في غرابته. ومهما يكن من أمر فإن 
املكونات اللغوية للمشهد ذاته تنطوي على إشارة رمزية بإمكانية جتاوز املوت ودحره 

بل ووضعه في موقف الدفاع ال الهجوم.

ويعمد النص مرة أخرى إلى إبراز اخلاصية اجلوهرية لهذه القوة األسطورية 
التشتيت  الليل بطريقة  يبدد ظلمة  الذي  النور  فيكون هناك تركيز شديد على فاعلية 
الضوئي، لتكون املساحة املضاءة واسعة، بدل التركيز الضوئي في اجتاه واحد، ولهذا 
جاءت لفظة احلال »مستطاًرا« معبرة عن هذه الداللة، كما يدخل اللون طرًفا في حتديد 
السمة اللونية لهذا النور، فهو »في اصفرار يحاكي األقاحي«، وتتجلى املشابهة بني 
النور والصفرة في قدرة اللون األصفر علي االنتشار العميق في الظلمة أكثر من غيره، 

مما يسمح برؤية بصرية أعمق.

جتد آلهة الشعر نفسها بعد إبراز هذه السمات األسطورية لفلكها مدفوعة إلى 
تقدمي مبرر تشرح فيه هدفها من صنع هذه القوة األسطورية مؤكدة على خصوصية 
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االستخدام »كيما تتخطى به شباك الرياح«، والعبارة واضحة الداللة على فكرة التخطي 
والتجاوز، التي يلح عليها اخلطاب في هذا املقطع واملقطع الذي قبله، وأن قوة »آلهة 
الشعر« أقوى من املوت ذاته، بل إنه أضعف من أن يواجهها، وهذه الفكرة تسلمنا 

أيًضا إلى فكرة اخللود التي تلح عليها بعض املقاطع السابقة من القصيدة.

9 - 6 ويحدث في املقطع التاسع )113 - 116( حتول في طبيعة العالقة من 
الرفض التام لفكرة االصطحاب في الرحلة اإلسرائية من جانب »اآللهة« إلى قبول 
الفكرة ذاتها، فتأتي ملفوظات هذا التغير - من الرفض إلى القبول - مشوبة مبسحة 
من احلماس »فاصطحبني إذن عليه وهّيا« وال شك أن لفظة »إذن« هنا متثل مفتاح هذا 
التحول، إذ تنطوي على ملمح تفسيري يبرر هذا التحول الذي يعود في ظاهره إلى 
املوضوع املشخص« )الفلك(، وما ينطوي عليه من قوى أسطورية قادرة على اختراق 
مجاهل الرحلة، ولهذا جاءت لفظة »عليه« محددة لهذا »املوضوع املشخص« كوسيلة 
انتقال مأمونة العاقبة، وعلى أثر ذلك تأتي دعوة املتكلم للمخاطب صريحة، »هّيا فوق 
هول الفناء منضي سوّيًا«، وبهذه الدعوة تنتقل احلالة احملورية في هذه العالقة بني 
إلى حالة االتصال، ويتحقق في سياقها فعل اإلجناز  الطرفني من حالة االنفصال 
الشعرية،  الوحدة  يلح على حتقيقه عبر مقاطع سابقة من هذه  املخاطب  الذي كان 
ولعله من املفيد أن نلحظ أن ملفوظات البنية الشعرية للعبارة السابقة تنطوي على 
داللة وحدة املصير في مواجهة »الفناء« مع بقاء التباين النوعي بني الطرفني ثابًتا لم 
يطرأ عليه أي حتول، ويبدو الدال »الفناء« في موقع تبادل داللي مع الدال »املوت«، مع 
اختالف الداللة املعجمية لكل منهما، وفي هذا توسعة داللية لفضاء املوت الذي ميثل 

الهم األكبر »لألنا«.

ومع هذا التباين النوعي - كما قلنا - فإن البنية السردية للنص ال تكشف لنا عن 
رد الفعل عند الطرف األضعف في هذه الصحبة املصيرية، بل يلفه الصمت، وينضوي 
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حتت هيمنة الطرف األقوى، »اآللهة« في هذه العالقة التي كانت إحدى أمنيات »اآلنا«، 
من قبل، ومهما يكن من أمر فإن الصوت األعلى في هذه الرحلة هو صوت »اآللهة« 
الذي يستغرق مساحة واسعة في فضاء النص، يكشف فيه عن وعي تام بحقيقة رفيق 
الرحلة، ومعاناته، وهواجسه، وخوفه من املوت، ومن ثم فهو يرى أن بإمكانه أن يشفى 
من هذه الهواجس برؤية مسبباتها »فلقد تطبيك رؤيا املنايا«، حيث تصبح فيه رؤيا 
املنايا وسيلة خالص أو شفاء من حالة الرعب املسببة لها، بل قد تتجاوز ذلك إلى 
إمكانية أن تتحول في عني املخاطب إلى شيء آخر، »وتراها حسًنا إليك صفّيًا«. هكذا 
ترهص »اآللهة« مبستوى العالقة التي قد تتمخض عن االحتكاك املباشر بني املخاطب 

و»املنايا«، وتوحي الداللة بإمكانية جتاوز املوت، والعيش معه في صفاء.

ال تترك »اآللهة« »لألنا« أدني فرصة للحوار معها بل متضي في تعرية بعض 
السلوكيات الشخصية »لألنا«، وكأنها بهذا حتاول أن تقدم نقًدا شخصًيا لهذا السلوك 
الذي قد يكون مسئوال عن آالم »األنا« وأحزانها، »إذ ليس من املنطق أن يجتمع مع 
الشيب طفولة وعبث، ومع الصبا شيب وق��وة، ألن في هذا خرقا لنظام احلياة، فال 
تستقيم به، وقد جاء بناء اجلملة الشعرية في كلتا احلالتني الفتا للنظر حيث فصل بني 

الصفة وصاحبها بشبه اجلملة على النحو التالي:

كنت طفاًل/ على املشيب/ لعوًبا

ومشيًبا/ على الصبا/ كنتيا

وال شك أن هذا الفاصل يقوي من مضمون اجلملة، ويوجه عناية القارئ إلى هذا 
اخللل في نظام احلياة عند »األنا« كما تراه »اآللهة« وتسترعي انتباهنا لفظة »كنتيا«، 
)مبعنى الصلب الشديد(، ففي بنية تركيبها ما يشير إلى مطابقة بني اللفظ واملعنى، 

فالكاف والتاء من احلروف االنفجارية، أي الشديدة.
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وال تكتفي »اآللهة« في انتقادها »لألنا« عند هذا احلد بل متضي في تلمس اجلوانب 
السلبية األخرى، التي كانت وراء تعاسة »األنا« في احلياة فتلمس بؤرة املشكلة، املتمثلة 
في اعتماد »األن��ا« في احلياة على الفاقد للحياة »تستمد احلياة من نورك البالي« مما 
يوحي بأن »األنا« تستمد احلياة من داخلها احملتاج أصاًل إلى احلياة. ولعل عدم إدراك 

»األنا« لهذه العلة وراء اندفاعها املمزوج باحلزن إلى هذه احلياة.

التعارضات  بعض  تقريريته  من  الرغم  على  للنص  التركيبي  املستوى  ويثير 
والتماثالت املعجمية التي كانت وراء تبلور الداللة، من خالل حركة التجاذب والتنافر 
بني دوال املقطع، فعلى املستوى التعارضي للكائن تقابلنا لفظتا: »طفاًل« و»مشيًبا«، 
ولفظتا »الفناء« و»احلياة«، وعلى املستوى الزماني: »على املشيب« و»على الصبا«، 
أما على مستوى الداللة التماثلية فتقابلنا ألفاظ: »الفناء« و»املنايا« و»نورك« و»سناه«، 

وتقابلنا على املستوى االشتقاقي األلفاظ: »رؤيا« و»تراها«، و»املشيب« و»مشيًبا«.

10 - 6 تعمد »اآللهة« في املقطع العاشر )117 - 120( بعد الكشف عن علة 

»األن��ا« في سياق أزمتها مع احلياة، إلى زمن »اآلن��ا« في إطار هذه احلياة، »لم تكن 
غير طائف من ضياء«، والرؤية هنا حتًما ليست رؤية فيزيائية، بقدر ما هي رؤية أو 
قراءة لرحلة احلياة، من منظور ال يتعامل مع فيزيائية الزمن إال مبقدار ما يشخص 
فهم املنظور إليه، املخاطب، صاحب األزمة الذي التبت عليه احلياة بتعقيداتها، وينطوي 
النكرة  الذي يشخص في سياق  املشخص  انتفاء هوية  على  للخطاب  الّنصي  املكون 
»طائف من ضياء« مما يجعل من احتوائه في مكون أكبر منه أمًرا سهاًل، »طواه به 
البنية  ظالم مجنح« ومع أن لفظتي »ضياء« و»ظ��الم« توضعان في تقابل سياقي في 
التشكيلية للنص فإن الفضاء اجلغرافي للظالم يبدو أعمق بفعل لفظة النعت »مجنح« 
التي تشي باتساع هذا الفضاء مما يذكرنا بالقيمة الداللية التي يضفيها النعت على 
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املنعوت باعتباره محدًدا خالًصا)29(، ولعله من الواضح أن لفظه »به« في سياق اجلملة 
الشعرية السابقة قوية الداللة على االحتواء والذوبان في املكون األكبر »الظالم« كما 
تنطوي داللة املكونات اللغوية السابقة على أبعاد إشارية توحي بضآلة »األنا« في محيط 
احلياة الذي يرمز إليه بالظالم املجنح، ولعل ما يثير الدهشة من جانب آخر هو تلك 
الصورة التماثلية بني »األنا« والظاهرة الكونية في انسراب الضوء اخلاطف في الظالم، 
مدفوًعا بقوة اجلاذبية لالختفاء في محيط الظلمة، التي تتداعي ذهنّيًا مع فكرة انسراب 
»األنا«، في محيط املوت، بفعل الغريزة، وضآلة زمن احلياة قياًسا على زمن املوت مما 

يوحي مبحاولة حل لغز »األنا« مع قضية املوت.

ومع أن املخاطب هو بؤرة اهتمام املتكلم، فإن قياسه على اآلخر النظير الغائب 
حّول تداعيات اخلطاب إلى الغائب وأصبح الغائب هو بؤرة اخلطاب، كما لو كان هو 

املعني في ذاته ال »األنا« املخاطبة.

لكن مكونات السياق السردي لم تفلت خيوطها من قبضة االهتمام »باألنا« - 
موضوع اخلطاب أصاًل - بل جندها، رغم تغير صيغة اخلطاب من مخاطب حاضر 
إلى غائب، تشير إلى »األنا« فتلمس نقطة شديدة احلساسية عند »األنا« ونعني بها 
قصة حبها العاثر، وما تركته من جروح وذكريات غائرة في األعماق، ولعلنا ندرك اآلن 
سر حتول صيغة اخلطاب إلى الغائب، ليصبح احلديث عن هذا املوضوع احلساس 
والتجربة،  املخاطب، فتحصر جتربة احلب في احلظ  منه مع  قبواًل  أكثر  الغائب  مع 
لتصبح بالتالي هي احلياة »حظه من حياته ما رآه« وال تبدو الرؤية )أو التجربة( على 
إطالقها بل مقيدة بخصوصية التجربة الذاتية »لألنا« من تهاويل جوه التي تتلون في 
مناخ شديد اخلصوصية، يتعزز بجملة احلال »وهو يسبح« التي تضفي على السياق 

النصي مزيًدا من اخلصوصية أو املرجعية الذاتية.

)29) »جان كوهن«, بنية اللغة الشعرية, ترجمة محمد الولي ومحمد العمري, الناشر دار توبقال - الدار البيضاء 
- املغرب 1986 ص 134.
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ويحافظ النص في بنائه السردي على صيغة الغائب، فتأتي »آلهة الشعر« على 
ذكر جتربة احلب عند »األنا« في هذا السياق الذي يستغرق كل متعلقات هذه الذكرى 
التي يبدو من سطوتها على »األنا« أن حتولت األخيرة إلى »مطاف لرؤى في ضيائه 
التبر تلمح«، في إشارة إلى وقوع »األنا« في قبضة هذه الرؤى اجلميلة، التي ترتبط 
كرات« التي تعمل على تعويض هذا الزمن املفقود  بالزمن املفتقد من التجربة إال من »الذُّ
بلقاء خيالي، ينفتح على آفاق واسعة من اخليال، »معقًبا في اخليال بعًدا مبّرح« مما 
على  وانعكاساتها  »األن��ا«  وج��دان  في  العاطفية  التجربة  هذه  تأثير  عمق  إلى  يشير 
حياتها، يقول عنها الهمشري في مقدمة املطولة: »هي خلجات أنهكت قوى هذا القلب 
وأحالت شعاع األمل الربيعي الضاحك إلى خطفات باهتة من شفق شتاء، ومازالت 
تخفق على ضعفها في محراب احلب)30(، وعلى هذا، فكأن حديث »آلهة الشعر« عنها 
في هذا السياق محاولة لتطهير »األنا« من أزمتها وإعدادها لعوالم قادمة في إطار هذه 

الرحلة اإلسرائية.

11 - 6 وال يغيب عن ذهن اآللهة، وهي تتحدث عن ذك��رى احلب عند »اآلن��ا« 

أن تغفل اإلش��ارة إلى املناخ اجلغرافي الذي نشأ في كنفه هذا احلب فيكون للنهر 
نصيب في هذه الذكرى، تأتي على ذكره في املقطع احلادي عشر )121 - 124( في 
« اجلارة، »ونهير مرقرق كنفته«، فالواو - في هذا اجلانب - تؤسس  سياق واو »ُربَّ
بنيته الصرفية في اخلطاب مصغرة  تأتي  الذي  والنهر،  الذكرى  ترابطية بني  لعالقة 
»نهير« لتوحي بتهوين شأنه على الرغم من متتعه مبسحة أسطورية، ولعل مما يثير 
االنتباه هو هذه القدرة الشعرية على إحداث جتانس عالئقي بني دوال البنية الشعرية 
في مشهد يحاكي واقعية الصورة. تأمل النعت »مرقرق« وصًفا لنهير وعالقته بحركة 
صوت املاء، ثم اربط ذلك بكلمة »ينساب« التي تنطوي على حرية احلركة الهادئة التي 
تتواءم بصورة كبيرة مع طاقة نهير، َأفتراُه ميكن أن يحقق هذا التجانس الداللي لوال 

العامة  املصرية  الهيئة  والديوان,   ,627 1933, ص  فبراير  السادس,  العدد  األول,  املجلد  أبولو,  مجلة   (30(
للكتاب 1974, ص 27.
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هذا التصغير )نهير( الذي فرض مثل هذا التجانس؟. وتضفي اآللهة على هذا الفضاء 
اجلغرافي املتمثل في النهير والغابة أوصاًفا وخصائص رومانسية وأسطورية، ال تبعد 
في تفاصيلها كثيًرا عن ذلك املكان الذي وصفه الهمشري نفسه في املقدمة)31(، مما 

مينح هذا الوصف بعًضا من الواقعية النحوية التي تتواءم مع حديث الذكرى.

و»غابة«  »نهير«  ل�  املقطع  يقدمه اخلطاب في هذا  الذي  اللساني  التوصيف  إن 
ينتهجها  التي  التعمية  من  الرغم  على  معرفّيًا،  توصيًفا  منه  أكثر  مرجعي،  توصيف 
اخلطاب في احلديث عن هذه التوصيفات، والتي قبلها، في سياق التنكير، لتبدو كما 
والالواقع،  الواقع  بني  التوازي  من  نوع  بها خللق  يؤتى  معرفية  توصيفات  كانت  لو 
وميكننا من خالل الشكل التالي بيان هذه التوصيفات وعالقتها املتبادلة على مستوى 

العلة واملعلول:

)31) املصدر السابق 627, والديوان 29.
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فإذا ما تأملنا هذه العالقة التوصيفية بني »نهير« و»غابة« جند أنها متثل عالقة 
احتواء وهيمنة بني العلة واملعلول، فاملعلول »غابة« يبسط سلطانه على العلة »نهير« التي 
تتمتع بفاعلية ذاتية متكنها من أن تفلت من هيمنة املعلول، ولكن سطوة املعلول تبقى 
تدور مع العلة محكمة قبضتها عليها حتى تفلت في النهاية من هذه السيطرة بالفاعلية 

الذاتية التي تبقى أكبر من املعوق اخلارجي، وهي الفكرة التي يلح عليها املقطع.

أفق من  وينفتح على  النحوية،  واقعيته  يتجاوز  قد  إن هذا اجل��زء من اخلطاب 
»لألنا«  رمز  »نهير«  ف�  للنص،  السطحية  البنية  تختفي حتت  التي  التأويلية،  القراءة 
في انسيابها الشعري، والغابة رمز لتعقيدات احلياة وصراعاتها التي تعوق انطالق 
»األنا« في رحلتها في احلياة، وتهيمن عليها بتعقيداتها، لكن فنها يتجاوز في النهاية 
كل هذه املعوقات »سحر العاملني منه رحيق«، وتتجاوب أصداء هذا التفسير الرمزي 
مع مطلع املقطع السابق، في سياق اخلطاب املباشر إلى »األنا« ووصفها »بطائف من 
ضياء طواه ظالم مجنح«، فاملساحة املشتركة هنا وهناك تشير بشكل حاد إلى مشكلة 

»األنا« وعالقتها باحلياة.

ويأتي صوت اآللهة في املقطع الثاني عشر )125 - 128( مغيًرا صيغة اخلطاب 
من الغائب إلى املخاطب، ليصبح األخير محاصًرا مبالحظات املتكلم التي تنتقد بشكل 
الصيغة اجلديدة من  ولعل وراء هذه  التعامل مع احلياة،  الذع أسلوبه وطريقته في 
اخلطاب، محاولة شد انتباه املتكلم إلى بؤرة اخللل في نفسه، وشحنه بوعي اآلخر عنه، 
وإشعاره بعدم إدراكه وتقديره لنتائج سلوكياته النفسية واالجتماعية على حد سواء، 
ولذا يتوجه اخلطاب ابتداء إلى الدافع النفسي وراء هذا السلوك، فيركز عليه ليصبح 
هو البؤرة التي تشد كل العناصر األخرى في البنى االنتقادية من النص، وال يكتفي 
اخلطاب بهذا بل يظهر تضادات النفس في نوازعها »تطلب السعد وهو منك قريب«، 
هكذا يبدو اخللل أواًل، ليلتقي على نحو تضادي مع خلل آخر »تدعي احلزن وهو عنك 
بعيد«، وتنطوي العبارتان على سوء تقدير للواقع احمليط »باألنا« وعدم قدرة األخيرة 
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على النفاذ إلى ما وراء ظواهر احلياة، وتبدو الصيغة اللغوية لهذه امللفوظات مشحونة 
بتضادات داللية ومعجمية قادرة على جتسيد واقع »األنا« وبخاصة إيحاءات صيغة 

احلال التي تتقاسم منطقتي التضاد في العبارتني السابقتني.

ولعل املثير في صيغة احلال هذه، هو طريقة بنيتها في كال املوقفني، حيث يتصل 
يوحي  تتمة اجلملة مما  قبل  )هو( مباشرة  بالضمير  »عنك«(،  )»منك«،  شبه اجلملة، 
»الطلب«  في سياق  النفسية  النوازع  احتدام  »األن��ا« حلظة  في  الوعي  فاعلية  بغياب 

و»االدعاء«.

وميثل إقبال »األنا« على احلياة، وتهافتها عليها بعًدا آخر في تعميق مضمون 
سوء التقدير عند »األنا«، للحياة بوجه عام، »قد طويت احلياة جتهد فيها«، مما يشير 
إلى أن الطاقة املستنفدة في اإلقبال على احلياة طاقة كبيرة، ولعل الفعلني »طويت« 
و»جتهد«، في هذه البنية الشعرية، يكتنزان من اإليحاءات الدالة على عظم هذه الطاقة 
املستنفدة فيها ما يبرر سؤال »اآللهة« الصادع بتفاهة هذه احلياة »فهل جدا املجهود«؟ 
ا أن يأتي هذا السؤال عن جدوى السعي في هذه احلياة تالًيا للعبارة  ومن الطريف حّقً
التقليدية التي تتردد في الشعر القدمي »ليت شعري« التي تكاد تهدم السؤال وتفرغه 
من مضمونه احلقيقي وحتيله إلى صيغة باردة ملَّت من تكرارها األلسنة، وهو ما ال 

يستقيم مع ما يتلو هذا السؤال من قضايا تفسيرية تقع في صلب صميم السؤال.

ولهذا جتد اخلطاب ال ينتظر جواًبا تقليدّيًا عن السؤال، بل تأتي اإلجابة بصورة 
غير مباشرة حني توضع »األنا« في مواجهة اآلخر »تنفح الناس من شذى زنبق الّنود« 
في إشارة تنطوي على داللة جهد متميز إزاء اآلخر غير القادر على إدراك هذه القيمة 
»وهم في كرى احلياة رقود«، وهنا يتجلى اجلانب اإليجابي في »األنا« لتستقيم احلياة. 
وتنطوي عبارة اخلطاب السابقة على إشعار »األنا« مبوت الناس في احلياة. ليصبح 
املوقف متمحوًرا حول حي يحاول عبًثا بعث احلياة في ميت، وهي النقطة اجلوهرية 

التي تشي بعبثية احلياة، فالناس أحياء في الصورة، ورقود في اجلوهر.
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ثم تأتي النتيجة املنطقية، لهذه الرؤية، صاعقة، حني تسم »اآللهة« سعى »األنا« 
تكتفي  »قد أضعت احلياة كل ضياع«، وال  بأنه ضياع  في هذا اجلانب من احلياة 
»اآللهة« بالرؤية العامة لتجربة »األنا« الذاتية، بل متضي في تفسير بؤرة هذا الضياع 
وهو البحث عن اخللود، »في حطام فان«، مبا يشير بشكل حاد إلى اختالق مفهوم 
ا أن »األنا« كما عهدناها من قبل، ال تعترض على  اخللود عند الطرفني، واملدهش حّقً
هذه الرؤية بل تبقى متلفعة بالصمت، ولعل في تعرية »األنا« والكشف عن أخطائها في 
مسيرة احلياة بالصورة التي تعرضها »اآللهة« محاولة منها لتطهيرها من أخطائها 
وإعدادها إعداًدا نفسّيًا ملعنى اخللود احلقيقي الذي أنفقت حياتها تبحث عنه من غير 

أن تهتدي إليه.

وتنتبه »األنا« في املقطع الثالث عشر، )129 - 132( بعد صمت طويل إلى بوادر 
تغير تعتريها من الداخل واخلارج، كأنها هي املعنية وحدها في هذا التغير، ولهذا ترتد 
إلى نفسها متسائلة بدهشة عن كنه هذا التغير الذي يجتاح كيانها »األنا« فتصرخ بلغة 
انفعالية، »يا خيالي ماذا يطوف بقلبي«؟ وينطوي السؤال على إحساس »األنا« بذاتها، 
بعد غفوة غير قليلة، ويتعزز ذلك من خالل بنية النداء »يا خيالي« التي تؤسس لفضاء 
املنادى  مع  النداء  ياء  إثبات  في  ولعل  بذاتها،  »األن��ا« إحساسها  فيه  جديد مت��ارس 
دوًم��ا رفيق  بغائب حاضر، فاخليال كان  إلى إحساس  بياء اإلضافة ملمًحا  املقترن 
»األنا« في رحلتها اإلسرائية قبل التقائها بربة الشعر التي هيمنت على هذا اجلانب 
عند »األنا«، وأصبحت مصدًرا لتفسير املشكالت التي تعترض »األنا« في هذه الرحلة.

والبحث  »اآللهة«  قبضة  من  لالنفالت  محاولة  النفس  على  االتكاء  في  ولعل 
»يا خيالي« مشفوعة  النداء ذاتها  تتكرر صيغة  عن تفسير ذاتي لألشياء، ولهذا 
بالسؤال »ماذا يسارق أذني«؟ في إشارة تنطوي على البحث عن تفسير لهذا الذي 

حتسه وتسمعه.
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ويتوالى السؤال إثر السؤال بحًثا عن إجابة لهذه األحاسيس التي تتفاعل معها 
»األنا« بشيء من اللذة احلسية »أي دبيب مستلذ يخدر الروح مني«؟ لكن »اآللهة« ال 
تترك أدنى فرصة »لألنا« ملمارسة حالة الوعي التي جتتاحها في البحث عن تفسير 
وهو  يغني«،  الفناء  أرغن  »إنه  التأكيد،  في سياق جملة  عنها  اإلجابة  في  تسارع  بل 
ما ال تعترض عليه »األن��ا« مما يدع اآللهة إلى تقدمي صورة مشخصة لهذه الظاهرة 
التي ترضي حاجة »األنا« النفسية واحلسية إلى هذا الشيء الذي وجدت فيه متعتها، 
وتتوالى مكونات الصورة املشخصة وعناصرها في التبلور في مشهد أسطوري ينطوي 
على رغبة ملحة في إرضاء »األنا« التي جتد متعة خاصة في سماع هذه األنغام التي 
»ذاتي«  آلة غنائية واح��دة، سواء ما كان منها يصدر عن فعل  وتتقاطع عبر  تتداخل 
»ويعيد احلياة في مثل حلن«، أو بفعل خارجي »تنفخ فيه ُمسمعات« مبا مينح هذه اآللة 
خصوصية أسطورية تتعزز بالوصف، »جهوري املوجات«، وينطوي التعبير ذاته على 
انزياح داللي، فال توصف املوجات في العادة بأنها جهورية، غير أن التعبير احلديث 

يعطيها هذه الداللة في سياق الصوت األثيري.

ويحافظ املقطع الشعري في بنيته الشعرية على الوحدة الزمنية التي تتحرك فيه 
جميع عناصر النص في سياق زمني واحد هو زمن الفعل املضارع، لتتوازى »األنا« 

في انفعاالتها مع املتواليات الصوتية في وحدة زمنية متناغمة.

ويبدأ املقطع الرابع عشر )133 - 136( في تصنيف هذه األحلان التي تصدر 
»عن أرغن الفناء« في أمناط نغمية تستغرق مساحة احلياة التي مرت بها »األنا«، كما 
النغمية  األمن��اط  لهذه  الشعرية  البنية  وتأخذ  لسيرة احلياة،  نغمية  مراجعة  كانت  لو 
مجموعة من التماثالت الصوتية، والنحوية التي تهيمن على فضاء النص، فمن النمط 
األول تلك الصيغة التي تتكرر في كل بيت مرة أو أكثر، »هاك حلن« في إشارة تنطوي 
التي  الفناء«  »أرغ��ن  املتقاطعة عبر  تلك األنغام  »األن��ا« جتاه  على مالمسة أحاسيس 
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انفعلت بها »األنا« في املقطع السابق، ومن الثاني ذلك التماثل القائم على بنية اجلملة 
النحوية فعل + اسم، وهو كاألول يستغرق مساحة واسعة من املقطع، أو مضاف + 
مضاف إليه مما يسهم في تأسيس تباين نوعي بني مقومات اجلملة الفعلية واجلملة 
االسمية في إثراء حركة املقطع الشعري، ودفعه إلى التفاعل مع بقية أجزاء عناصر 
اللغة  النص املختلفة، وهذا مما ميكن تسميته حسب تعبير »روم��ان ياكبسون«، في 
املشاهد  ذهن  في  تولد  بطريقة  املتباينة  املتواليات  يقرن  ال��ذي  باملونتاج  السينمائية 
تصورات تعجز هذه املتواليات عن أن توحي بها من تلقاء نفسها)32(، كما يقابلنا في 

السياق النصي عدد من التوازيات الهندسية في السياق االشتقاقي للكلمة مثل:

حلن األسى  وحلن التأسي

حلن الصبا  وحلن التصابي

ونلتقي أيًضا بعدد من التوازيات الداللية على النحو التالي:

حلن اجلمال  صداه

حلن الهوى  حلن التفاني

حلن اآلمال  حلن األماني

حلن املشيب  احلرمان

إذ جتسد هذه التوازيات الداللية عالقة »األنا« باحلياة في أطوارها املختلفة فتبدأ 
باللحن املفعم باحلياة »اجلمال« وتنتهي باللحن املدبر من احلياة »املشيب« فمع األول 
تلتقي »األنا« بأصدائه، ومع األخير تلتقي باحلرمان، ومع األول يكون الفرح باحلياة، 

ومع األخير تأتي الكآبة واحلزن.

)32) »رومان ياكبسون«, املصدر السابق 70. 
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كما يشير املقطع أيًضا إلى بعض من التباينات الداللية بني عناصر اخلطاب، 
فتلتقي في هذه السياق كلمتي »األسى« و»األماني«، حيث جتسد األولى »احلزن« في 
حني جتسد الثانية الفرح، وتواجهنا أيًضا كلمتا »الصبا« و»املشيب« فاألولى تشير 

إلى إقبال احلياة، والثانية تشير إلى إدبار احلياة.

وال شك أن هذه التقنيات املختلة التي يوظفها اخلطاب في نقل دالالته املختلة، 
تكسب اللغة الشعرية حيوية وفاعلية ترفع من درجة استعداد متلقي النص للتفاعل مع 

النص في بنائه الهندسي، والدخول في أغوار كهوفه.
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- 7 -
الوحدة الشعرية اخلامسة

188  -  137

)أرغن الغناء(

واه�����������������������ًا َل�������������������ُه ِم���������������ن ن��������اء   137
َأحل���������������������������اُن���������������������������ُه َزف�����������������������������������زاْف

ال�����َف�����ن�����اء   138 وادي  َص�������م�������ِت  ف�������ي 
ُت����������������ع����������������اَن����������������ُق اأَلس������������������������������������داْف

IIII

َي������������ِض������������ّج ف����������ي اأَلم�����������������������واِج   139
��������������وِت ُم������������ص������������َط������������ِخ������������ِب ال��������������صَّ

اإِلدالج   140 َع���������ل���������ى  َي�����������زه�����������ى 
ِم���������������������ن َش�������������������َف�������������������ِق املَ���������������������������وِت

IIII

َم��������ف��������ي��������ُض��������ُه ِم��������������ن ُدم��������������وع   141
َي������������س������������ِك������������ُب������������ه������������ا ال����������ل����������ح����������ُن

َوَص����������م����������ُت����������ه����������ا َم�������ق�������ط�������وع   142
َي����������������ن����������������َه����������������ُب����������������ُه احُل�������������������������������زُن

IIII

اأَلص�������������������داء   143 َع��������ل��������ى  َدّوى 
مُي������������������ِع������������������ُن ف���������������ي ال��������ّظ��������ل��������م��������ا
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ُي�������������س�������������اِم�������������ُر اجَل�������������������������وزاء   144

َوَي������������������ن������������������ُف������������������خ احُل������������ْل������������م������������ا

IIII

َع�����������ج�����������ي�����������ُج�����������ُه ص����������ّي����������اح   145
اآلذان ف���������������ي  َك���������������ال���������������ب���������������وِق 

اأَلرواح   146 ُي�������������ه�������������اِج�������������ُم 
ِم��������������ن َغ�����������ي�����������ِر م�����������ا اس���������ِت���������ئ���������ذان

IIII

َف�����������ال�����������َك�����������وُن ف����������ي َرْج�����������������ٍف   147
َك�������������ال�������������َك�������������وَك�������������ِب اخَل���������������ّف���������������اِق

خ���������اض���������ا ِم������������������َن اخَل������������������وِف   148
ف��������������ي َم��������������َس��������������َب��������������ِح اآلف������������������������اِق

IIII

َوت���������������������������������������������اَرًة َي���������خ���������َف���������ت   149
ف�����������������ي َغ�����������������س�����������������ِق ال������������َل������������ي������������ِل

َك��������������ال��������������روِح َل������������و َت�����ص�����ُم�����ت   150
ف����������������ي َص����������������خ����������������ِب ال����������������َوي����������������ِل

IIII

َف�����������َت�����������ح�����������ِس�����������ُب املَ�����������وج�����������ا   151
َي����������������ل����������������َع����������������ُب ِب�����������������������������������������اأَلرِض

���������������������������ا   152 ����������������ه����������������ا َرّجً َي����������������ُرجُّ
مَي�������ض�������ي  ... َوَب���������������ع���������������َده���������������ا 

IIII

�������ج�������ِم   153 َي�������ع�������ل�������و َع���������ل���������ى ال�������نَّ
��������ق��������ف��������ا َوَي������������������ل������������������ِم������������������ُس ال��������سَّ
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َك������������������������������������َأنَّ ف����������������ي ُح�����������ل�����������ٍم   154

�������������������������ا َط�������������ي�������������ف�������������ا ِب��������������������������������ِه َرفَّ

IIII

ك�������������رى   155 َف�������������ط�������������اَف�������������ِت ال�������������ذِّ

������������ائ������������ي ِب���������������َق���������������ل���������������ِب���������������ِه ال������������نَّ

َك�����������ال�����������ِظ�����������لِّ َل���������������و َأس���������������رى   156

ِب�����������������َص�����������������ف�����������������َح�����������������ِة امل��������������������������اِء

IIII

ف�������������ي ُدج�����������������َن�����������������ِة اآلب�����������������اد   157

َت�������������������رِع�������������������ُش َك��������������اأَلش��������������ب��������������اْح

م��������اد   158 َك��������اجَل��������م��������ِر َت������������َت ال��������رَّ

�������������دُّ ف��������اح ِم���������������ن َف���������������وِق���������������ِه ال�������������نَّ

IIII

َف����������������������������َح ف��������������ي ال���������َل���������ي���������ِل   159

����������اج����������ي ُب�������������س�������������ت�������������اُن�������������ُه ال����������سَّ

ي���������������ِل   160 ���������������َر ال���������������ذَّ ُم���������������َع���������������طَّ

داِج ُأُف���������������������������������������������������ٍق  ف����������������������ي 

IIII

َوَت������������������������َت ِظ�����������������لٍّ َوَري�����������������ف   161

َم��������������ق��������������َع��������������ُد َم���������������������ن َي�����������ه�����������وى

َي���������خ���������ِط���������ُف ف���������ي���������ِه َرف�������ي�������ف   162

������������ن������������ا َأض��������������������وى ِم�������������������������َن ال������������سَّ

IIII
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ه��������ذي   163 َب����������������ل  ال  َوِت����������������ل����������������َك 

َت������������َص������������ى ال  َم������������������������ِع�����������������������ٌب 
َل�������ي�������َس َل������ه������ا ِم���������ن َن���������ف���������اذ)33)   164

ُت��������س��������َت��������ق��������َص��������ى َوال  َق�����������������������طُّ 
IIII

َك��������������م َم�����������������رَّ ف������ي������ه������ا َرب�������ي�������ع   165
َوَم�����������������������������������رَّ ف���������ي���������ه���������ا َخ����������ري����������ف

َوَك���������������م َم������ش������ى ف��������ي ُخ������ش������وٍع   166
������������������ادوف ُي����������������ن����������������اِغ����������������ُم ال������������������شَّ

IIII

�������ب�������ِت   167 َي�������ل�������ه�������و َع���������ل���������ى ال�������نَّ
ه����������������را َوَي������������������ق������������������ِط������������������ُف ال����������������زَّ

َي����������������ِخ����������������فُّ ف�������������ي َص���������م���������ٍت   168
�����������ي�����������را َي������������������س������������������َت������������������ِرُق ال�����������طَّ

صور اللحن في الصبا

َوَأب�������������������������������������������َدَل ال�������ّن�������غ�������م�������ا   169

���������ب���������ا ال�������َغ�������ي�������س�������ان ِإل�������������������ى ال���������صِّ

َر ال��������ع��������دم��������ا   170 َف����������������������َص����������������������وَّ

ف�����������������ي َم���������������ن���������������َظ���������������ٍر َف��������������ّت��������������ان

IIII

َج�����������������������وٌّ ِم�����������������������َن اأَلث������������ي������������ر   171

��������������������������������ٌب ِف���������������ّض���������������ي ُم��������������������������������َذهَّ

)33) هكذا في األصل والديوان وصحتها »نفاد«.
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َس������������م������������اُء َأي���������������������ٍك َش�����ج�����ي�����ر   172

اأَلرِض ف�����������������ي  َي���������������������������������������ِرفُّ 

IIII

ُر ال�������������ن�������������وار   173 ُم������������������������َن������������������������وَّ

ف َك��������ال�����������������ُم��������خ��������َم��������ِل ال�����������������ُم��������َف��������وَّ

َزُه »ال��������ن��������وَب��������ه��������ار«   174 َط����������������������������رَّ

��������������������ف ق�����������������ًا َوُم��������������������َؤلِّ ُم�����������������َف�����������������رِّ

صور اللحن في املشيب

��������َغ��������م��������ا   175 َوَأب�����������������������������������������َدَل ال��������نَّ

ِإل���������������������ى ُش���������������ح���������������وِب املَ�������ش�������ي�������ب

َر ال���������َع���������دم���������ا   176 َف���������������������َص���������������������وَّ

ف�����������������ي َم���������������ن���������������َظ���������������ٍر َك��������ث��������ي��������ب

IIII

َج����������������������وٌّ ِم����������������������َن ال�������������َب�������������رِد   177

ِإع���������������������������������ص���������������������������������اُرُه َث�������������ل�������������ُج

ُي���������������ذي���������������ُب ف�������������ي اجِل�����������ل�����������ِد   178

�����������ل�����������ُج روح�������������������������������ًا ِب��������������������������ِه ال�����������ثَّ

IIII

ْح   179 َوَدْغ���������������������������������������ل ُم���������������ص���������������وَّ

ب��������������������وْل �������������ُه ال��������������������ذُّ َي�������������ش�������������ت�������������قُّ

َف���������َي���������ص���������َدح   180 َط���������������اِئ���������������ٌر  ال 

َخ����������م����������ي����������ل َوال  ِب������������������������������������ِه 
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صور حلن األسى

�������غ�������م�������ا   181 َوَأب�������������������������������������������َدَل ال�������نَّ

�����������������������������������������ِة احُل�����������������������������زِن ف������������������ي َرنَّ

َر ال���������َع���������دم���������ا   182 َف���������������������َص���������������������وَّ

ف���������������ي َم��������������ن��������������َظ��������������ٍر ُم���������ض���������ِن���������ي

IIII

َح��������������دي��������������َق��������������ٌة َف����������ي����������ح����������اْء   183

ف��������������������ي َزَم���������������������������������������������ٍن َرب�������������ي�������������ع

مَي�����ش�����ي ِان�������ِق�������ب�������اُض ال����ّش����ت����اء   184

ف�������������ي ُح���������س���������ِن���������ه���������ا ال�������������َودي�������������ع

صور حلن األماني

�������غ�������م�������ا   185 َوَأب�������������������������������������������َدَل ال�������نَّ

ِإل���������������������ى َص����������غ����������ي����������ِر اأَلم�������������ان�������������ي

َر ال���������َع���������دم���������ا   186 َف���������������������َص���������������������وَّ

ِم�����������������ن َأزَه����������������������������������ِر اأَلل������������������������������واِن

IIII

ٌة َغ��������ي��������ن��������اء   187 ُم���������������ش���������������َج���������������رَّ

������������������ُة اأَلزه��������������������������������ار ِس������������������ح������������������ِريَّ

َت����������س����������ُط����������ُع ف������������ي َدك����������ن����������اء   188

ِم�������������������ن َع�����������������َب�����������������ِق اأَلع���������������ط���������������ار
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بنية معمارية  املطولة  الشعرية اخلامسة في فضاء هذه  الوحدة  تأخذ   7  - 1
مختلفة عن بناء القصيدة، هندسّيًا ونغمّيًا، فعلى املستوى األول جند أن بناء املقطع 
الواحد قاءم على بيتني بداًل من أربعة، ينتهي شطر كل منهما بنغمة صوتية تتماثل مع 
شطري البيت التالي لهما، مكسبة كل مقطع منها رنيًنا موسيقّيًا، تتجاوب اصداؤه 
في فضاء وحدة »أرغن الغناء«، كما تعتمد هذه الوحدة أيًضا في بنائها على خمس 
التي   )168  - 137( الشريحة األولى  تتفاوت طواًل وقصًرا غير أن أطولها  شرائح 

تستغرق مساحة كبيرة في فضاء هذه الوحدة الشعرية.

وأما على املستوى الثاني، فتختلف هذه الوحدة وزنّيًا عن باقي وحدات املطولة 
األخرى، فمع أن الوزن الشعري للمطولة هو تام اخلفيف )فاعالتن مستفعلن فاعالتن(، 
لكل شطر فإن الشاعر قد اختار لهذه الوحدة مجزوء الرجز )مستفعلن مستفعلن(، 
ومع ذلك فلم يلتزم به متاًما بل اختلط مبجزوء املجتث )مستفعلن فاعالتن( في أكثر من 
مكان من هذه الوحدة الشعرية، بل وصل األمر، كما بينا في املالحظات األولية على 
املطولة، )املالحظة رقم 8( إلى اخلروج على التجوزات املتفق عليها عند العروضيني 

للوزن الشعري األخير.

ويبدو أن وراء هذه االنزياحات محاولة للفت االنتباه إلى اجلانب الغنائي في هذه 
الوحدة الذي تتحول فيه األنغام الغنائية إلى استعراض للحظات الزمن الغاربة من 
حياة »األنا«، خللق نوع من التوازن النفسي عندها بني عناصر املاضي الذي يستغرق 
كل جتربتها في احلياة، فتبدو تفاصيله ماثلة أمامها، ال يند منها شيء عنها، وبني 
حلظة الدخول إلى عالم جتهل عنه كل شيء، إنها في النهاية الفرق والرهبة من اآلتي 
اخلفي األسرار حيث يصبح الغناء محاولة لتجاوز هذه الرهبة وكسر هيمنتها، كما 
ميكن النظر إلى هذه االنزياحات من جانب آخر على أنها ضرب من التجديد في بناء 
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املطولة لكسرة حدة الرتابة التي قد تقع فيها أمثال هذه املطولة، وبخاصة إذا تذكرنا 
أن الشاعر كان ينتمي إلى مدرسة أبولو التي عرفت بنزعتها التجديدية في الشعر.

تنهض الشريحة األولى )137 - 168( في هذه الوحدة الشعرية على البنية 
املتحدث  الشيء  ملعالم  املكونة  الصغيرة  التفاصيل  كل  تستغرق  التي  السردية 
نقاًل   David Lodge يسميه  ما  بني  فيه  التمييز  يصعب  بحيث  الغناء(  )أرغ��ن  عنه 
السرد  بنية  في  املؤثرة   ،)Nuclei( اجلوهرية  »األنوية«  بني   ،Ronald Barthes عن 
املوجود  املجال  ردم  على  تعمل  التي   )Catalysers( و»املنبهات«،  مباشرة،  بصورة 
مفعمة  في حتقيق مشاهد  يسهم  قد  توسعتها مبا  أو  األساسية)34(،  »األنوية«  بني 
»جونثان  لكن  الفني،  العمل  بنية  في  األساسية  العناصر  على  تطغى  قد  بجزئيات 
كلر« Jonathan Culler يرى أن احلكم في نهاية األمر يعود إلى كفاءة القارئ نفسه 

في عملية التمييز بني النوعني)35(.

ولعل مكمن الصعوبة التي تواجهنا في شريحة »أرغن الغناء« تعود إلى تداخل 
الذاتي واملوضوعي في شبكة النص بصورة تعوق عملية الفرز أو التصنيف، فالسرد 
يتجاوز  رم��زي  بعد  على  ذات��ه  في حد  ينطوي  ولكنه  الغناء«،  »أرغ��ن  في ظاهرة عن 
املوضوع ليشمل »األنا« نفسها، بحيث يصبح املوضوع معاداًل ذاتّيًا »لألنا«، أو بعبارة 
الشاعر في آالمه  إلى أن يكون صوت  املختلة  بأنغامه  الغناء«  »أرغ��ن  أخرى يتحول 

وأحزانه في ماضيه وحاضره.

تتشكل األبعاد الوصفية »ألرغن الغناء« في وسط يكتنفه الصمت واملوت إنه »وادي 
الفناء«، وهذا الوسط يتشاكل مع محيط الرحلة اإلسرائية لتجربة »األنا« مع املوت في 

(34) David Lodge. Working With Structuralism, London 1986 - p19.

)35) املصدر ذاته. وانظر
Jonthaan Culler, Defining Narrative Units, in style and Literature, ed Roger Fowler Oxford 1975, p139.
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الوحدات الشعرية السابقة مع سمة فارقة في التعامل مع احلدث ذاته »فاألنا« في رحلة 
املوت تستسلم متاًما للموت، وتتعطل عندها أدوات الوعي واإلرادة، وتصبح مقودة ال 
إنه  يأخذ شكاًل مختلًفا،  الغناء«  »أرغ��ن  املوقف مع  لكن  املجهولة،  النهاية  إلى  ��ا  إرادّيً
يتحرك بحيوية فائقة في حيز يهيمن عليه السكون واملوت والظالم، ولهذا تبدأ دوال هذا 
الوسط، »الفناء«، »املوت« »األسداف« »اإلدالج« »الظلما«، »غسق الليل« »دجنة« »داجي« 
واخلوف  بالرهبة  يتسم  فضاء ممتًدا  مكونة  اخلطاب  نسيج  في  بالتغلغل  »الشادوف« 
األص��وات  بث  في  ال��زف��زاف��ة،  بأحلانه  احلاجز  ه��ذا  كسر  على  الغناء«  »أرغ��ن  فيعمل 
الصاخبة في محيط السكون، لتأكيد فاعلية احلياة وجتاوزها ملفهوم الفناء، بل يتجاوز 
ذلك في أن يجعل املوقف موقًفا عناقّيًا بني األحلان والظلمة، »تعانق األسداف«، هكذا 
تبدو العالقة بني الطرفني، كما لو كانت جتسيًدا ملشهد غرامي تتم فصوله حتت جنح 
الظالم، ولكن الداللة التي يحيل إليها املشهد تتجاوز هذه الفكرة إلى تأكيد عمق اختراق 
الصوت حلاجز الظلمة وكسر هيمنته واحتوائه، وهذا هو ما يسعى اخلطاب إلى تعميق 
مفهومه، لذا يعمد النص إلى توصيف البنى واأللفاظ التي تتشاكل داللّيًا مع هذا املفهوم 
فنلتقي في هذا اجلانب بعبارات مثل »يضج في األمواج«، »مصطخب الصوت«، »دوى 
على األصداء«، »عجيجه صياح«، »كالبوق في اآلذان« ويتعزز ذلك أيًضا من خالل بنية 
النص املجسدة لعنف احلركة التي تبدأ قوية، بل عنيفة، ومراوغة أحياًنا في تعاملها 
مع كائنات الصمت والظالم في فضاء املوت، ثم ال تلبث أن تخفت لتعاود عنف احلركة 
من جديد، وميكننا أن نقارن هنا بني عنف احلركة املتمثل في عبارات مثل »دّوي على 
األصداء«، »يهاجم األرواح«، »فالكون في َرْجف«، وتكتسب العبارة األخيرة ثراء داللّيًا 
حني تقرن بصورة أخرى »كالكوكب اخلفاق« لتقوي من مضمون حركة االضطراب التي 
اعترت الكون في تعامله مع الصوت، وبني جمل مراوغة مثل »يسامر اجلوزاء«، »وينفُح 
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املوقفني  أن  املثير في هذا  لكن  لعنف احلركة،  مناهضة  تتشكل صورة  احللما« حيث 
العنف واملراوغة يأتيان في سياق احلزن والدموع، »مفيضه من دموع«، »ينهبه احلزن«.

ويتجلى الصراع بني الصوت »اللحن« وبني الكائنات األخرى في سياق التخطي 
والتجاوز ملعوقات اإلسراء، »يزهي على اإلدالج«، »ميعن في الظلما«، »يعلو على النجم« 
»يلمس السقفا« لإليحاء بقوة اإلرادة على التخطي، وإثبات الوجود في محيط االحتواء 
املشبع برائحة املوت »يزهي.. من شفق املوت« هكذا يبدو »اللحن« أو هكذا تبدو »األنا« 
في حلظة الصحو والوعي مالكة لزمام املوقف، قادرة على التفاعل معه بحيوية فائقة 
تتجاوزه وتتخطاه، فتظن أنها تعيش حلًما وردّيًا ال واقًعا، كأن في حلم«، »طيًفا به رّفا«، 
ولعل وراء اإلحساس باحللم، إحساًسا في الوقت ذاته بلحظة الضعف، و الالإرادة، 
والعجز الذي كان يصاحب »األن��ا«، منذ حلظة الدخول في إسراء املوت الذي رأينا 

بعًضا من مظاهره في وحدات سابقة من هذه املطولة.

ومع جتليات الوعي في أعلى درجاته ينبثق املاضي »فطافت الذكرى«، والعبارة 
تتراسل إشارًيا مع عبارة سابقة في مطلع املقطع األول من الوحدة الشعرية األولى 
»سيفنة الذكريات«، فاملوقفان متشابهان من حيث ارتباط الوعي بالذكرى، فبمجرد ما 
يتجلى الوعي، يتجلى معه املاضي، غير أن األول يأتي في سياق »الوعي الشعري«، في 
صيغة املتكلم وتعطيل »الغناء« لفاعلية »الوعي الذاتي« لألنا مما ترتب عليه أن »بعث 
الشعر.. نسيًما.. فأيقظ فكري فهفت بي سفينة الذكريات«، حيث تتحول الذكريات 
إلى قوة دافعة إلى الهرب من احلاضر واالعتصام باملاضي، الذي في إسرائه جتد 
»األنا« نفسها وذاتها على الرغم مما كان يحفل به هذا املاضي من مواقف قد ال تبدو 
أفضل من احلاضر، باستثناء جتربة احلب التي تضفي على املاضي مسحة ممزوجة 

باأللم والسعادة.
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غائب، في صيغة  مفرد  وع��ي  ثانية في سياق  »ال��ذك��رى«  إل��ى  اإلش���ارة  وتأتي 

املاضي، محددة لطبيعة العالقة بني الغائب »هو« والغائبة »هي«، فالذكرى تأتي، ولكنها 

النائي«، في إشارة  القلب، »بقلبه  تأتي بعد نأي  إنها  بالقلب، إذ  ال تتجاوز الطواف 

واضحة الداللة على تباعد الزمان واملكان في هذه العالقة ومن ثم كان وعيه في أقصى 

درجات التنبه حني حدد حدود هذه العالقة باعتبارها »كالظل لو أسرى بصفحة املاء«، 

وقد يبدو تركيب هذه الصورة غريًبا في سياق الربط بني الظل وإسرائه بصفحة املاء، 

مما قد يوحي بأن اإلحساس بهالمية هذه العالقة وراء هذا الربط املبتكر بني الظل 

واملاء، فالظل سريع التالشي، ومروره فوق سطح سائل كاملاء يوحد بينه وبني املاء في 

احلركة والتموج، وهو ما ال يتوفر له لو مر على سطح صلب، فكأن مالمسة الذكرى 

للقلب كمالمسة الظل للماء، يتجاوب مع حركة املاء ثم ميضي، لكن النص سرعان ما 

يزيح هذا الوهم فيكشف من جانب آخر أن هذه العالقة ليست واهنة أو ميتة بل هي 

كامنة »كاجلمر حتت الرماد«، الزمن لم ينل منها إال كما نال الرماد من سطح اجلمر، 

إنها تخلص إليه »في دجنة اآلباد« مرتعشة كاألشباح، وفي هذا جتسيد لطبيعة العالقة 

اللحظة  في  الظهور  على  األخيرة  وق��درة  وال��ذك��رى،  »األن��ا«  املخاطب  بني  تربط  التي 

احلاسمة من املواجهة بني »األنا« والواقع.

إن حركة الذكرى في مستوياتها املختلفة املجسدة في التشبيهات الثالثة أثرت 

البناء السردي للنص وأكسبت بنيته حيوية فائقة بانفتاحها على التفاصيل اجلزئية 

سواء ما كان متعلًقا بالزمان أو املكان، أو الذات نفسها، إنها تعمل على إضاءة اللحظة 

الصعبة بفاعلية املاضي، إنها باختصار شديد تأكيد لفاعلية الزمن التضادية ووقوع 

اإلنسان بني فكي هذا الزمن، والهروب من الزمن إلى الزمن.
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وملا كانت حركة »أرغن الغناء« - قبل التقائه بزمن الذكرى - تتفجر باحليوية 

احلركة  لهذه  مجسدة  النص  بنية  ج��اءت  باحللم  الواقع  فيه  يختلط  ال��ذي  والنشاط 

التي  أفعال املضارعة  النشطة - عبر مقاطع هذه الشريحة - فهيمنت على شبكته 

بلغ عددها سبعة عشر فعاًل في مقابل فعلني للماضي، أما حركة الذكرى فقد تنازع 

بناءها تسعة أفعال مضارعة وسبعة أفعال ماضية على الرغم من وقوعها في السياق 

السردي للماضي.

وينطوي النص في بنائه الهندسي على بعض املظاهر األسلوبية التي تسهم في 

جماليات النص مبا تنطوي عليه من دالالت وإيقاعات، وإش��ارات ذات أبعاد رمزية، 

فنلتقي في هذا اجلانب بعدد من التشاكالت النحوية على النحو التالي:

)ب( )أ( 

1 - يضج في األمواج 1 - يزهي على اإلدالج 

2 - ميعن في الظلما 2 - يعلو على النجم 

3 - يخفت في غسق 3 - يلهو على النبت 

4 - تصمت في صخب  

5 - يخف في صمت  

تتكون املجموعة األول��ى من فعل مضارع + حرف جر + اس��م، وتشبهها 

املجموعة الثانية في البنية التشكيلية مع اختالف حرف اجلر، وجتسد التشاكالت 

األولى فاعلية املخاطب في التعالي على املكان، في حني جتسد الثانية انسرابه 

في املكان والزمان.
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على  النص  نسيج  في  املنبثة  الصرفية  التماثالت  من  أزواج  أيًضا  وتقابلنا 

النحو التالي:

أ - األسداف, األمواج, األصداء, األرواح, األشباح

ب - تعانق, يسامر, يهاجم, يناغم

جـ - اآلذان, اآلفاق, اآلباد

د - َشَفق, َغَسق, َصَخب

هـ - ينهُب, ينَفُح, يلَعُب

وغني عن البيان أن القيمة الداللية لهذه البنى الصرفية ال تتحدد إال مبوقعها 
البنائي من اجلملة، غير أنها في الوقت ذاته تضفي على النص مسحة إيقاعية تتواءم 

متاًما مع فضاء النص املشبع باألصوات املوسيقية املنبعثة من »أرغن الغناء«.

كما تنطوي الشريحة على بعض التماثالت الداللية ملكونات بعض اجلمل الشعرية 
مثل قوله: »مصطخب الصوت«، »دوى على األصداء« »عجيجه صياح« »كالبوق في 
إذ من  املألوف،  يتجاوز حدود  الذي  فالتماثل هنا يتجسد في قوة الصوت  اآلذان«، 
التي  وال��دوّي، والضجيج، فيها خروج عن مألوفات الصوت،  املعروف أن الصخب، 
قد تسبب الضيق واإلزعاج، ويقابلنا في هذا االجتاه أيًضا قوله: »كالكوكب اخلفاق«، 
»ترعش كاألشباح«، إذ تتماثل حركة خفقان الضوء مع حركة ارتعاشة الشبح، لتأكيد 
فاعلية احلركة التي ترصد في فضاء متشابه أيًضا لكل منهما، فخفقة الكوكب ترصد 
في فضاء الكون، وارتعاشة األشباح، في فضاء »دجنة اآلباد«، وليس هذا فحسب بل 
إن ظلمة الفضاء قاسم مشترك بينهما، فال يظهر ملعان الكوكب، وحركة األشباح إال 

في ظالم الليل، زمن الظاهرتني.
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وتواجهنا في الشريحة أيًضا بعض املكونات اللغوية التي تنطوي على دالالت 
تباينية كما في قوله: »يسامر اجلوزاء« - »يهاجم األرواح«، فلطف املوقف مع األول 
يتضاد مع الثاني على مستوى الداللة، كما يتضاد املوقف أيًضا على مستوى اإلفراد 
التركيبية  البنية  الفعل، وعلى مستوى  »فورمولوجّيًا« على مستوى  ويتماثل  واجلمع، 
للجملة، فكل منهما تبدأ بفعل مضارع + مفعول به، ونلتقي أيًضا بالتركيبني اللغويني 
»َينَهبُه احلزن«، »ينَفُح احللما« حيث تتضاد داللة النهب مع داللة النفح، فاملفعول به 
يتم اغتصابه في سياق حيز انحصاري، مرهون بزمن احلزن، ولعل في اقتران الفعل 
بالضمير )املفعول به( ما يعزز زمن فعل االغتصاب، في حني أن النفح )الدفع( يتم في 
مناخ إرادي، ينفتح على حيز ال نهائي من احللم غير اخلاضع للزمان، وجند التباين 
نفسه حتى على مستوى البنية النحوية بني اجلملتني السابقتني، فالفاعل في األولى 
األول��ى ضمير  في  به  واملفعول  الثانية ضمير مستتر،  في  أنه  في حني  ظاهر،  اسم 
متصل، وفي الثانية اسم ظاهر، وعلى الرغم من ذلك فإّن فعلي اجلملتني يلتقيان مًعا 

في البنية الصرفية.

 )188  - 169( األرب��ع  املطولة بشرائحه  الثاني، من هذه  القسم  ويبدأ   7  - 2
برصد درجات التحول املتسارعة التي أخذت تعتري »أرغن الغناء« بعد وقوعه حتت 
تأثير »الذكرى«، التي ما انفكت حتى بعد التحول في مساراته األربعة، تلقي بظاللها 
الزمن  كان هروًبا من  لو  كما  املوقف  للنص، فأصبح  السردي  السياق  الكثيفة على 
نفسه في سياق الكشف عن تناقضاته، وبيان وقوع »األنا« في قبضة هذه التناقضات 
التي يتسع فضاؤها فيشمل »األنا« في أحزانها وأساها وأمانيها. »وال تكون جدلية 
اجلدلية  مع  متوافقة  تكون  عندما  إال  احل��د  ه��ذا  إل��ى  مستحوذة  والتعاسة  السعادة 

الزمانية.. إن معاودة عيش الزمان الغابر معناه تعلمنا قلق املوت«)36(.

)36) »غاستون باشالر«, جدلية الزمن - ترجمة خليل أحمد خليل, املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر - 
بيروت 1982, ص 47.
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ولعل اجلدلية الزمانية، املتمثلة في السلب والعطاء وفق قانون الزمن، وراء هذا 
القلق الشديد من املوت الذي يهيمن على فضاء املطولة، وكان هذا القلق أيًضا وراء 
هذه الرحلة اإلسرائية بحًثا عن مكان ال يطاله املوت، وال ينال منه الزمان، وتبدو هذه 
في  »اللحن  لشريحة  التضادية  البنية  سياق  في  الوضوح  شديدة  واضحة  اجلدلية 
الصبا« وشريحة »اللحن في املشيب« فالصورة في كلتا الشريحتني صورة تضادية 
وفق قانون اجلدلية الزمانية، فاملصور »أرغن الغناء« والشيء املصور »العدم« واحد 
في كلتا الشريحتني غير أن السياق الزمني يفسر األولى على إنتاج صورة تتضاد 
بكل زخمها  احلياة  إقبال  الصبا متثل  أن ص��ورة  هنا جند  ومن  الثانية،  مع  تلقائًيا 
زمن  لواقعية  )الناعم( متثياًل صادًقا  »بالَغْيسان«  الصبا  ولهذا جاء وصف  وقوتها، 
الصبا من احلياة، الذي يثير في النفس تداعيات إقبال الربيع، واحتفائيته باحلياة، 
وعلى هذا يتشاكل الصبا والربيع في االنفجار باحلياة، فتصبح مفردات »النوبهار« 

)الربيع اجلديد بالفارسية( هي »الّصبا الَغْيسان«.

مع صورة  متضادة  التالية،  الشريحة  في  املشيب«،  في  اللحن  »ص��ورة  وتأتي 
الّصبا، فزمن الشيب ميثل إدبار احلياة، وافتقادها املستمر لعناصر البقاء، ولذا جاءت 
عبارة »شحوب املشيب« قوية الداللة على قرب انطفاء فاعلية احلياة وخمود حركتها، 
ويتوحد زمن املشيب مع زمن الشتاء فتظهر مفردات الشتاء »البرد« »إعصاره ثج« 
»الثلج«، »الذبول« متماثلة مع شحوب املشيب ، بل ويتجاوز األمر ذلك فيشمل حتى 

املكان في زمن الشتاء فهو »دغل ُمصّوح« أي غابة مقفرة تفتقر إلى مقومات احلياة.

املعاكسة  الصدمة،  زم��ن  إل��ى  األس��ى«  »ص��ورة حلن  الثالثة  الشريحة  وتنقلنا 
لطبيعة حياة »األنا« فتتجلى هذه الصدمة في الصوت، )رّنة احلزن(، والصورة )منظر 
الواقع  على  يجور  ال��ذي  الزمن،  غائلة  دفع  عن  العجز  في  املأساة  وتكمن  مضني(، 
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فيمحوه، فكأنه يذكر بالنهاية احلتمية للحياة، وزمن احلزن، هو زمن التحول والتغير 
في طبيعة احلياة، وعالمة مرضية، أو طبيعية تكمن في كسر انتظام الثبات في قانون 
احلياة. وتبدو الصورة املنتقاة لرصد هذا التحول - املتمثلة في احلديقة الفيحاء التي 
يجتاحها الشتاء عميقة الداللة على العجز عن دحر زمن التغير، ومهما يكن من أمر، 
فإن زمن احلزن في هذه الشريحة زمن انحصاري شديد االنحصار، إذ سرعان ما 
تتجاوزه الذاكرة، إما بالفرار منه إلى املاضي أو بتجاوزه إلى استشراف القادم، وهذا 

ما فعلته »األنا« في الشريحة التالية املسماه »بصورة حلن األماني«.

تنفتح صورة األماني على فضاء واسع، يتجاوز واقع احلزن، إلى واقع ينبض 
باحليوية واحلياة، يجمع كل ما في الطبيعة من سحر األلوان واألعطار، إنها شهوة 
احلياة تتجلى في األشجار الَغْيناء، واألزهار السحرية، التي تضفي على احلياة معنى 
يتجاوز زمن اجلفاف، واألزمات التي تعتري احلياة ذاتها، وذلك هو مكمن التناقض 

في عناصر الزمن.

وعلى هذا ميكن القول: إن املشكلة اجلوهرية التي تطرحها هذه الشرائح األربع 
هي مشكلة تناقضات الزمن، التي حتس عمقها »األنا«، فتحاول أن تعيد خلقها من 
جديد عبر آلة الغناء - ملونة بأحاسيس هذا الوعي الذي يؤزم »األنا« ويوترها، ولعل 
وراء هذه اإلحالة امللحة إلى الطبيعة، وإدخالها في سياق املوقف من الزمن عبر مراحل 
العمر، واملواقف، محاولة للتوحد مع الطبيعة من جهة، وخلق توازن معها لقدرتها على 
جتاوز املوت بانفجار الطبيعة زمن الربيع بكل أسباب احلياة، وتشترك الطبيعة - زمن 
الربيع - واألماني عند »األنا« في القدرة على جتاوز املوت، بل تبدو »األماني« أقوى 
شكيمة من الطبيعة في التجاوز لقدرتها في االنفتاح على آفاق تتجاوز حدود فيزيائية 

املكان والزمان.
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ولعل في األشكال التالية ما يوضح عناصر التناقضات في الزمن كما تبدو من 
منظور أحادي هو منظور »األنا« عبر آلة الغناء.
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السادسة الشعرية  الوحدة   -  8

306  -  189
)مطلع الشاطئ(

الشاعر 

َأم����ام����ي؟   189 َأراُه  م����ا  َرّب�����������اُه  إي�������ِه 

َأس����������������داِف؟! ������������ا  َأميُّ ف������ي  ن����������وٍر  َأيُّ 

اآللهة 

190   .......... األع�����������راف  ش������طُّ  ه�����و 

الشاعر 

أي�ة)3)) شطٍّ

األع��������������راِف ب�����ش�����اط�����ئ  امل�����س�����م�����ى  ذا 

ُه����َو َم���ث���وى اأَلحل������اِن َب���ع���َد َش��ت��اٍت   191

َط����������واِف َب������ع������َد  اأَلرواِح  َوَم���������َق���������رُّ 

َت����رُق����ُب املَ�������وَت َواحَل�����ي�����اَة َت��س��ي��را   192

َك�����ال�����َرّج�����اِف َوه���������َو  ال������َوق������ِت  َع����ل����ى  ِن 

ف���ي ِان���ت���ِح���اٍء َع����ِن ال���َع���واِل���ِم ق���اٍص   193

َح���ي���ُث َي���رق���ى ال���ُس���ك���وُن َم���رق���ى ال��َف��ض��اِء
)37) هكذا في األصل وفي الديوان: »أي..«.
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َوُط���ي���وُر ال��َف��ض��اِء َت��ن��َع��ُب ف��ي املَ��و   194
ال�����َف�����ن�����اِء َه�����������وَل  َي�������زي�������ُد  َن����ع����ي����ب����ًا  ِت 

َن��ْه���   195 َي���ن���َه���ُش���ُه  ���ك���وَن  ال���سُّ َأنَّ  َغ���ي���َر 
ًش����ا َومَي���ش���ي احَل���ف���ى َع���ل���ى ال���َض���وض���اِء

َس����رَم����ِديُّ ال���َب���ق���اِء َي��ح��ُك��ُم ف���ي املَ���و   196
ال�����َب�����ق�����اِء! َب������ق������اِء  َع�����ل�����ى  َوَي�����ب�����ق�����ى  ِت 

IIII

َص��م��ٌت   197 ه���اَل���َك  ِاس��َت��َم��ع��َت  م��ا  َوِإذا 
َواآلب�������������������اِد اآلزاِل  َع��������وي��������ل  ف��������ي 

َي��س��َت��ج��ي��ُب ال���َف���ن���اَء َوه������َو َب��ع��ي��ٌد   198
َف������ُي�������ق������ي ِم������ن������ُه ُس�������ك�������وَن اجَل������م������اِد

اأَلر   199 ِب����ه����ا  َت���������راُه  ُم������زِع������ٌج  ُح����ل����ٌم 
ق������اِد ال������رُّ ِم�����ث�����ُل  ال�����َف�����ن�����اُء  َوه����������ذا  ُض 

����َق����ُه ال���َع���ْد   200 اس����َت����ط����اَرت َل������ُه َوَح����قَّ
ِم�����َن اخَل�������وِف ف���ي املَ���ن���اي���ا ال����َع����وادي ُم 

IIII

ِإال   201 ف��ي��ِه  ال�ُمنى  ُيحيي  َش���يٌء  َل��ي��َس 
ِاب����ِي����ض����اُض ال����ُث����ل����وِج َف�������وَق ال���ُص���خ���وِر

ِبالَبْع�   202 َت��ل��َح��ُق  ال��ِع��ه��اِد  َص���وِب  ِم��ث��َل 
������ِض َوَت����ن����ه����اُل ف����ي ِاص����ِط����خ����اٍب َن��ك��ي��ِر

َوَتْنقْض�   203 َوال��ُك��ه��وَف  خَر  الصَّ َت��ِط��ُس 
��س��وِر �����ُض َع��َل��ي��ه��ا ِم���ث���َل ان���ِق���ض���اِض ال��نُّ

َم����وٌت   204 َف����ُه����َو  َأرى  م���ا  ُك�����لَّ  َل��ه��ف��ي 
����ب����وِر ِب����ال����ثُّ َم�������وِع�������دًا  اأَلرَض  ُي������ن������ِذُر 

IIII
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م����اُن َواملَ��������وُت ف��ي��ِه   205 َي���س���َت���ري���ُح ال����زَّ

������ط������واِف َواجل�����������والِن َب�����ع�����َد ط��������وِل ال������تَّ

م�����اَن خ�����اَم�����َرُه اخَل����و   206 َوَك����������َأنَّ ال�����زَّ

ُف َف���َأض���ح���ى َم����َع ال������َردى ف���ي اح��ِت��ض��اِن

َوَت������ش�����ى ِب�������ِه ُرَوي������������دًا ُرَوي���������دًا   207

ُث����������مَّ َأه������������وى َع������َل������ي������ِه َك�����ال�����َوس�����ن�����اِن

َف�����ردًا   208 َي���ح���ُك���ُم  ِبالَفناِء)38)  َف�������ِإذا 

َف��������وَض��������ِوّي��������ًا َع�����ل�����ى َج������������ِل املَ������ك������اِن

IIII

ف��ي��ِه   209 َي����ن����ُش����ُر  ِل����ل����َم����وِت  واٍد  ُه������َو 

ِش�����َب�����ه ُدن�����ي�����ا َت����ف����ن����ى َوِش�������ب�������َه َح����ي����اِة

َي��ب��ُس��ُط ال���َوق���َت َك��اخِل��َض��مِّ ِل��َي��ط��وي���   210

���������ِه َوَي��������ع��������دو َع������َل������ي������ِه َك�����ال�����َس�����ع������ِة

ي�����اُح َع���َل���ي���ِه   211 َق�����ت َن���ف���َس���ه���ا ال�����رِّ َم�����زَّ

داِوي������������������اٍت ِم��������ن َف��������وِق��������ِه ُم�������ع�������ِوالِت

������ا َت����   212 َل����غ����ٌط ُي���ش���ِب���ُه احَل�����ي�����اَة ِبَ

��������وي َول������ِك������ن ِخ�����ل�����ٌو ِم��������َن اأَلص�����������واِت

IIII

وَح ص���اِع���دًا ف��ي َف��ض��اٍء   213 ُت��ب��ِص��ُر ال�����دَّ

َي�����������َت�����������راءى َع�������َل�������ي�������ِه َك��������اأَلش��������ب��������اِح

ي���اج���ي���ِر داٍج   214 ِم�����َن ال���دَّ ُل����ب����وٍس  ف���ي 

��������ُه َغ������ي������َه������ٌب ُم��������َس��������فُّ اجَل�������ن�������اِح َل��������فَّ

)38) في األصل »الغناء« واملثبت من الديوان.
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َوَت������رى ال����َب����رَق م���وِم���ض���ًا َي��َت��رام��ى   215

ف����ي َث���ن���اي���ا اأَلس�����������داِف ِم����ث����َل اجِل��������راِح

َع�����واٍن   216 ال����َظ�����ِم  َع���ل���ى  َك����َح����رٍب  َأو 

َواأَلرواِح اأَلج���������س���������اِد  َب����������َن  ق����������اَم 

IIII

َوَت������رى املَ������وَج َف����وَق����ُه َي����رَك����ُب املَ���و   217

ُش�����ط�����آَن�����ْه ُم�����ه�����اِج�����م�����ًا  َوَي������ع������ل������و  َج 

ُظ����ُل����م����اٌت ِم�����ن َف����وِق����ه����ا ُظ���ُل���م���اٌت   218

�����رَف ف����ي َم����داه����ا اإِلب�����اَن�����ْه ُت���ع���ِج���ُز ال�����طَّ

ُم�����دِج�����ن�����اٌت َه������واِض������ٌب َت���َت���رام���ى   219

ف����ي اص����ِط����خ����اٍب ف����ي َل����ي����َل����ٍة َأرون������اَن������ْه

َوه������ذا   220 ِم���ن���ه���ا  املَ������َف������رُّ  َأي��������َن  َربِّ 

َش�����َب�����ُح املَ����������وِت َق������د َأط����������اَل ِج������راَن������ْه؟!

IIII

ِه���َي ه���ذي ال��س��ن��ُن َت��ض��ي ِع��ج��ااًل   221

ُم������س������ِرع������اٍت َت���������ري َع�����ل�����ى ال�����َت�����ّي�����اِر

َت���َت����ش���ى ف���ي َب��ع��ِض��ه��ا ُث�����مَّ َت��ي��ا   222

ِل�����ُت�����ع�����ي�����َد ال����َت����م����ث����ي����َل ف������ي اأَلع�������م�������اِر

َبعضًا   223 الُعمُر  َعلى  َبعُضها  ُمشِبًها 

َل�������و َخ������َل������ت ِم�������ن َت������ب������اُي������ِن اأَلوط������������اِر

ل���َه���واُه   224 وا   ... ال���َف���ن���اِء!  ِل���ه���ذا  وا 

َواأَلق��������������������داِر! ال������َق������ض������اِء  ِل������ه������ذا  وا 

IIII
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���ه���ا ال���َوق���ُت َك���م َأَط���ح���َت ِب��َع��ي��ٍش   225 َأيُّ

اأَلظ���������������ِل واِرَف  ك������������اَن  َخ�������ض�������ٍل 

�����َق ف��ي��ِه   226 �����قَّ َح����ي����ُث ُك����ّن����ا َوَق��������د َتَ

ُك�����������لَّ ح�����������اٍج ِم���������ن س��������اِن��������ِح اآلم�����������اِل

ُك�����لُّ َي������وٍم َي�������زداُد ُح��س��ن��ًا َوُل��ط��ف��ًا   227

ُث���������مَّ َت�����ض�����ي ال�����غ�����دى َع�����ل�����ى ِم�����ن�����واِل

َغ���ي���ٍم   228 َأيُّ  َس������م������اَءُه  ر  ُي������َك������دَّ َل������م 

َوَم�������ض�������ى ن�����اِع�����م�����ًا ِب������َأح������َس������ِن ح������اِل

IIII

��������������ٌة َوَع�������وي�������ٌل   229 َوُت��������ؤات��������ي��������َك َأنَّ

ِم�������ن َظ������������ِم ال������ُك������ه������وِف َوال������غ������ي������راِن

املَو   230 َيصَرُعها  اأَلح����ِم  َشكوى  َأِه��َي 

اأَلم�����ان�����ي؟! َت���ق���اس���ي  ������ا  ِمّ َوَش�����ك�����وى  ُت 

َأم ِه���َي ال�����روُح َت��س��َت��غ��ي��ُث َوَت��ب��ك��ي   231

املَ����������وِت ذي ش�����ن�����َان؟! ف�����ي  َع�����������ُدٍوّ  ِم������ن 

��ى   232 َأم ُه����َو املَ�����وُت ف���ي ال���َظ����ِم ُي��غ��نِّ

اجَل�������ّن�������اِن؟! ِم��������َن  ُي���������دوي  َع������زي������ٌف  َأم 

اآللهة 

ِإي�������ِه ي����ا ش����اِع����ري َك����ف����اَك ُم���ق���ام���ًا   233

����ف����اِف ه�����ا ُه����ن����ا َف�����ال�����َف�����ن�����اُء َج��������مُّ ال����ضِّ

َل���ي���َس َش�����طُّ اأَلع��������راِف ه����ذا َول���ِك���ن   234

ُه��������َو ُرك���������ٌن ِم������ن ش������اِط������ىِء اأَلع�����������راِف
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َس����َت����رى َم���خ���َب���َأ ال���َل���ي���ال���ي َوَت��ل��ق��ى   235

���اف���ي َم�����ص�����َرَع ال�����َوق�����ِت ف����ي ُدج��������اُه ال���ضَّ

َح����ي����ُث ال َم���ع���َل���ٌم ُه����ن����اِل����َك َي���ه���دي   236

ِل�����ط�����اِف ُي�������ص�������اُخ  َف��������وَق��������ُه  َوال   ، ال 

IIII

ي���اج���ي   237 َف����َس����رى ُف��ل��ُك��ه��ا َي����ُش����قُّ ال���دَّ

ف��������ي َذم���������ي���������ٍل َم��������س��������ي��������ُرُه َرّك���������������اِض

مَي���َخ���ُر املَ������وَج َوال����ُع����ب����اَب ِب��َق��ي��دو   238

َخ�����������ّواِض دى  ال������������رَّ َع�����ل�����ى  َش����ت����ي����ٍم  ٍم 

ُث������مَّ َأرس�������ى َوَق�������د َع��������راُه َرج���ي���ٌف   239

َف����������وَق َش����������ٍطّ ِم��������َن املَ��������خ��������اِوِف ن�����اِض

َل����ي����َس ُرؤي�������ا َع���َل���ي���ِه َغ����ي����ُر ِظ������ٍم   240

َل����ي����َس ِح�������سٌّ َع����َل����ي����ِه َغ����ي����َر ان����ِق����ب����اِض

قبر الليالى

َف�������ِإذا َه���َي���َك���ٌل َي����ل����وُح َع���ل���ى اأُلْف������   241
��������ِق َع�����َل�����ي�����ِه ِم���������َن املَ�����ن�����اي�����ا ُش�����ح�����وُب

ق���������اِتُ اجَل���������وِّ َأغ������������َدٌف َك���َن���َف���ت���ُه   242
����������ِم ُش������ع������وُب ِب�������َل�������ج�������اٍج ِم�����������َن ال���������ظَّ

����رَف َن����ح����َوُه َف��ُي���ق��ي   243 ُت����رِس����ُل ال����طَّ
َح�����ج�����َن�����َة املَ�������������وِت َف��������وَق��������ُه َف�������َي�������ؤوُب

َوح����َش����ٌة َت����ص����َرُع اأَلم�������اَن َوَخ�����وٌف   244
دى َم���ح���س���وُب ِإث��������َر َخ��������وٍف َع����ل����ى ال���������رَّ

IIII
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َي���ف���َزُع اجِل����نُّ َواأَلن����اس����ي َوُي��ْض��ن��ي   245

َظ�����َم����ْه َت�����خ�����وَض  َأن  ال����َل����ي����ِل  ُرُس����������َل 

ُس���ك���ارى   246 َل����َدي����ِه  َخ�������ّروا  َرأوُه  َل����و 

َي�����س�����َأل�����وَن َأّي������������اَن َي���������وُم ال����ِق����ي����اَم����ْه؟

َوَل�����راَع�����ت�����ُه�����ُم املَ�������خ�������اِوُف َت��ث��و   247

��������ِم ُث���������مَّ َأم�������اَم�������ْه َخ�����ل�����َف�����ُه ف������ي ال�������ظَّ

���ي���اَء ف���ي ُظ��ُل��م��اٍت   248 َأي�����َن َأل���ق���ى ال���ضِّ

َت����ن����َه����ُب ال�����َب�����رَق ف����ي ال����َف����ن����اِء َن����ه����اَم����ْه؟

IIII

���ل���ُه َوه�����َو َي���ع���َت���ِرُض املَ���و   249 ِق����ف َت���َأمَّ

َج����ّي����اش����ا َت������ِت������ِه  ِم�������ن  ِف����َي����م����ض����ي  َج 

ُه����َو َق���ب���ُر احَل���ي���اِة َي���ق���ُص���ُدُه ال���َوْق����   250

��������ُت َج�������زوع�������ًا ِم�������ن َه�������وِل�������ِه َرّع�����اش�����ا

َف�������ِإذا م���ا اح����َت����واُه َأرَس��������َل َن���وا   251

َوَرش������اش������ا َخ������ْل������ِف������ِه  ِم�������ن  َرذاذًا  ُه 

ح��ي��ُم ال�   252 م��اِن َوه���َو ال��رَّ ُه���َو َدم���ُع ال��زَّ

���َق��ل��ِب َل����م َي���ل���َق ف���ي احَل����ي����اِة ان��ِح��ي��اش��ا!

اآللهة

إي�����ه ي����ا ش�����اِع�����ري َك�����ف�����اَك َم���ق���اًم���ا   253

����ف����اِف ه�����ا ُه����ن����ا َف�����ال�����َف�����ن�����اُء َج��������مُّ ال����ضِّ

َل���ي���َس َش�����طُّ اأَلع��������راِف ه����ذا َول���ِك���ن   254

ُه��������َو ُرك���������ٌن ِم������ن ش������اِط������ىِء اأَلع�����������راِف
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َس����َت����رى َم���خ���َب���َأ ال���َل���ي���ال���ي َوَت��ل��ق��ى   255

���اف���ي َم�����ص�����َرَع ال�����َوق�����ِت ف����ي ُدج��������اُه ال���ضَّ
َح����ي����ُث ال َم���ع���َل���ٌم ُه����ن����اِل����َك َي���ه���دي   256

ِل����ط����اف����ي ُي��������ص��������اُخ  َف���������وَق���������ُه  َوال  ال 
IIII

ي���اج���ي   257 َف����َس����رى ُف��ل��ُك��ه��ا َي����ُش����قُّ ال���دَّ
ف��������ي َذم���������ي���������ٍل َم��������س��������ي��������ُرُه َرّك���������������اِض

مَي���َخ���ُر املَ������وَج َوال����ُع����ب����اَب ِب��َق��ي��دو   258
َخ�����������ّواِض دى  ال�������������رَّ َع�����ل�����ى  َك�������ري�������ٍه  ٍم 

IIII

َح��ن��ون��ًا   259 َص���وت���ًا  َأَح������سُّ  ب���ي  َوِإذا 

دى ِب�������َأرَخ�������ِم َج������رِس ط����اِئ����ف����ًا ف����ي ال���������رَّ

َي���َت���ه���ادى َع���ل���ى ال���ُس���ك���وِن َرخ��ي��ًم��ا   260
َه���م���ِس ِم����ث����ِل  ف����ي  اأَلرواَح  َوُي����ن����اج����ي 

���سُّ ِبَنجوى   261 َوِه����َي ف��ي املَ����وِت ال َتِ

���������سِّ حِلِ ُت�����ص�����ي�����ُخ  َوال  َغ��������ن��������اِء  ِم���������ن 

��ْم���   262 َس��َك��َن��ت َس��ك��َن��ًة ُي��ع��اِن��ُق��ه��ا ال��صَّ
����ي)3)) ������ُت َوَأس����������رى ِب����ه����ا َف�����ن�����اٌء ُم����غ����سِّ

IIII

َأَخ����َذ ال���َص���وُت ف��ي ِازِدي������اِد ُخ��ف��وٍت   263

������ك������وِن َم�����دي�����ِد َوَس��������ج��������ٍو َع�����ل�����ى ال������سُّ

ُم���س���َت���دي���رًا َع��ل��ى ال���َف���ض���اِء ُي��دان��ي   264

َط��������رُف ه������ذا ال����َف����ض����اِء َح�������دَّ ال�����ُوج�����وِد

)39) مغسي: مظلم.
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َوَب��������دا َف�������وَق ه����اَم����ِة اأُلف��������ِق ن����وٌر   265

س������اِط������ُع اجَل���������وِّ خ������اِط������ٌف ِم������ن َب���ع���ي���ِد
َع����َل����ي����ِه   266 َي����ت����ي����ُه  َم�������وِك�������ٌب  َوِإذا 

�����ي�����اِء َم���ش���ي���ِد! ِم�����ث�����ُل َق�����ص�����ٍر ِم�������َن ال�����ضِّ
IIII

َحثيثًا   267 مَي��ش��ي  احَل���ي���اِة  َرك����ُب  ُه����َو 

ُم���س���َت���ِخ���ّف���ًا ِإل�������ى »َض�����ري�����ِح ال���َل���ي���ال���ي«
َف���ُه���َو َم���ث���وى اأَلح����ق����اِب َب���ع���َد َت���اٍم   268

َوَم��������َق��������رُّ اأَلج��������ي��������اِل َب������ع������َد اك�����ِت�����م�����اِل
����ل ُف���ل���َك احَل����ي����اِة َع��َل��ي��ِه   269 ِق����ف َت����َأمَّ

َم���������َل���������ٌك ف��������ي َوض����������������������اَءٍة َوَج����������������ِل
ُخْض�   270 ُسنِدٍس  في  اجلمال)40)  َعبَقِريُّ 

��������ٍر ي����غ����ّن����ي ف�����ي َب�������ه�������َرٍة َواخ������ِت������ي������اِل!
IIII

َش���ّت���ى   271 َزواِرُق  َخ���ل���َف���ُه  َوَس���������َرت 
����������ه����������ا َأح�����������������ُم َت��������������َت��������������راءى َك����������َأنَّ

َع���َل���ي���ِه   272 اجَل�����م�����اِل  َزوَرَق  َف�����َت�����رى 

ُم������س������ِم������ع������اٌت ِغ���������ن���������اُؤُه���������نَّ َس�����������ُم

َع���َل���ي���ِه   273 �����روِر  ال�����شُّ َزوَرَق  َوَت��������رى 

ُم������س������ِم������ع������اٌت ِغ���������ن���������اُؤُه���������نَّ ِس������ق������اُم

َش���ّت���ى   274 َزواِرَق  َخ���ل���َف���ه���ا  َوَت���������رى 
���������ه���������ا آث���������������اُم! ُم��������ن��������ِش��������ئ��������اٍت َوُك���������لَّ

IIII

)40) في الديوان »اخليال«.
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�����ْر   275 ُج��ِب��َل��ت ه�����ِذِه احل���ي���اُة َع��ل��ى ال��شَّ
اخَل����ي����ِر ف�����ي  ن�����اِم�����ي�����ًا  ك��������اَن  َوِإن  ��������ِر 

ِض�����راٍر   276 ِث����م����اٍر  ِم����ن  اخَل����ي����َر  َوَأرى 

َوَج����������َدت َخ����ص����َب َأرِض�����ه�����ا ف����ي ال����َش����رِّ
َق��ب��ي��ٌح   277 َوه�������َو  ������راَب  ال������تُّ ه�����ذا  ِإن 

ه������ِر ف����������اَح ِم��������ن روِح�������������ِه َأري�������������ُج ال������زَّ
���ع���ي���ُم َغ���ي���َر َش���ق���اٍء   278 َل���ي���َس ه����ذا ال���نَّ

َدْف���������������ِر!)4)) ُأمِّ  ِم������ن  َح�����������ذاِر  َف�������َح�������ذاِر 
IIII

َوَت�شى   279 دى  ال��رَّ في  ك��ُب  ال��رَّ َوَمضى 
ك�����ِب ف����ي »َض�����ري�����ِح ال���َل���ي���ال���ي« َأَث��������ُر ال�����رَّ

َف������َك������َأنَّ احَل�����ي�����اَة ك����اَن����ت َم���ن���ام���ًا   280

َوُغ����������������روُر احَل�������ي�������اِة َط������ي������ُف َخ������ي������اِل!

السكون احلاكم

���ك���وُن ي���ا ح����اِك����َم املَ���و   281 َأَي����ه����ذا ال���سُّ
َواآلِب��������������������داِت! اآلزاِل  َوص������ن������و  ِت 

ُك��ن��َت َق��ب��َل احَل���ي���اِة َت��ُك��ُم ف��ي املَ��و   282
املَ�����م�����اِت ف�����ي  ح������اِك������ٌم  َأن����������َت  َوه��������ا  ِت 

َحبيبي؟   283 َأس����رى  َأي����َن  ال���َع���دُم  ��ه��ا  َأيُّ
����ه����ا ال�����َع�����دُم َأي�������َن َأس��������َرت َح���ي���ات���ي؟! َأيُّ

َأراُه   284 َأي������َن  ���ي���اِء  ال���ضِّ َم���ث���وى  َأي������َن 
َأي���������َن َم�����ث�����وى ال�����ِغ�����ن�����اِء َواأَلص��������������واِت؟

IIII

)41) أم دفر: الدنيا.



- 122 -

ْم�   285 الصَّ في  َتنَعُس  َأي��َن  ال��ع��دُم  ��ه��ا  َأيُّ
�������ِت َوَت����ل����ق����ى َل������َدي������ِه راَح����������َة َج����ْف����ِن����ْك؟

ِإَل���ي���َك شكاتي   286 َأب���ُث���ث  ِق���ف َوَدع���ن���ي 
َوال�����ِت�����ي�����اع�����ي ُم����َه����م����ِه����م����ًا ف�����ي ُأذِن����������ك!

IIII

َل��م َأِج���د ف��ي احَل��ي��اِة ل��ي ُأُذن����ًا َتْس�   287
َح���ن���ون���ا ُف������������ؤادًا  َأو  َش������ك������واَي  ������َم�����ُع 

َوِل������ذا َق����د َأَت����ي����ُت َأش����ك����وَك م���ا بي   288
َف�����َل�����َق�����د َت�������رَح�������ُم ال����َك����ئ����ي����َب احَل����زي����ن����ا

IIII

ك����اَن ل��ي ف��ي احَل���ي���اِة َق��ل��ٌب َط����روٌب   289
َي�����َت�����َغ�����ّن�����ى َك������ال������ط������اِئ������ِر ال��������َص��������ّداِح

َجناَحْي�   290 ري���َش  ِم��ن��ُه  احُل����زُن  َأح����َرَق 
��������ِه َوَأه��������������وى ِب���������ِه َك����س����ي����ُر اجَل�����ن�����اِح

IIII

����َل ِم����ن����ُه َأس���������اُه َوَف�����ّرق������   291 َف����َت����َح����مَّ
��������ُه َع�����ل�����ى ذِل�����������َك ال������َف������ض������اِء ُش���ع���اع���ا

َق��ب��َل َأن َي��ق��ِض��َي ال���ُف���ؤاُد َومَي��ض��ي   292
ح�����اِم�����ً� َم�����ع�����ُه ف�����ي ال�����َف�����ن�����اِء ال���ِت���ي���اع���ا

IIII

ساحر الوادي املغني

س���اِح���َر املَ�����وِت ط����اَل َص��م��ُت��َك َه��ّي��ا   293
��������������ِع ال������َل������ح������َن َأي�������ه�������ذا ال�����ش�����ادي َرجِّ

ُق�����م َأي�������ا ع���������اِزَف املَ�����ن�����وِن َوَغ�������نِّ   294
َوِاب�����َع�����ِث ال���َن���غ���َم َف������وَق َص���م���ِت ال�����وادي

IIII
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ُأت�������ُرِك ال�������ّدوَح َوال���َي���ن���اب���ي���َع َت��ي��ا   295
ِل�����ُت�����ع�����ي�����َد احَل���������زي���������َن ِم���������ن آه�������اِت�������ْك

َف��َل��َك��ْم ف����اَح َن��ش��ُره��ا َوِه�����َي َت��س��ري   296
������ب������اَح ف������ي َن���غ���م���اِت���ك ����ي ال������صَّ ِل����ُت����ح����يِّ

حَل���ن���ًا!   297 َت���ب���َع���ُث  َأراَك  م����ا  َل���ه���ف���ي 
����ع����َر م����ا َده�������ى ق���ي���ث���اَرك َف�����ِاخ�����ِب�����ِر ال����شِّ

�����ت�����ي ع��ط��ل��ت��ه��ا   298 س����������وَءًة ِل����ل����َي����ِد الَّ
َوِع�������ف�������ت ف������ي ِغ�����ن�����اِئ�����ه�����ا َأوت����������������اَرك!

IIII

ه�����اَك َم������وُج ال���َف���ن���اِء َي���ق���ُذف���ُه ال��َي��أ   299
ال���َره���ي���ِب ���ك���وِن  ال���سُّ َع���ل���ى ش����اِط����ىِء  ُس 

ُتعاني   300 َوه����َي  اأَلص�����داَء  َي��س��َت��ج��ي��ُب 
م�����ا ُي����ع����ان����ي َف����م����ا َل����ه����ا ِم������ن ُم���ج���ي���ِب!

IIII

َدف���وف���ًا   301 ���ح���وَب  ال���شَّ روَح������َك  َوَأرى 
َت����ش����َت����ك����ي ِل�����ل�����ُس�����ك�����وِن ِم�������ن َأحل������اِن������ك

�����َك حَل���ن���ًا   302 ���ه���ا ِم�����ن َس�����م�����اِء َف�����نِّ َغ���نِّ
َف�����َل�����َق�����د َت����س����َت����ف����ي����ُق ِم��������ن َأح�������زاِن�������ك

IIII

ك�����اَن ِإن�����ش�����اُدَك ال�������ُم���ب���اَرُك َف���ج���رًا   303
ُم�����س�����َت�����َه�����ّ�ً َوض�����������يَء ن��������وِر احَل������ي������اَةِ

َوَأي���َن���ْت   304 َأذوي  َف���َأي���َن  ِش��ع��ري  َل��ي��َت 
اأُلغ�����ِن�����ي�����اِت ذي  َأحل�����������اَن  َأق������������ّرَت  َق������د 

IIII

حَل���ن���ًا   305 َت����ب����َع����َث  َأراَك  م����ا  َل���ه���ف���ي 
���ع���َر م����ا َده������ى ق���ي���ث���اَرك؟! َف����ِاخ����ِب����ِر ال���شِّ
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����ت����ي َع��َط��ل��ت��ه��ا   306 س���������وَءًة ِل����ل����َي����ِد الَّ
َوع�������َف�������ت ف������ي ِغ�����ن�����اِئ�����ه�����ا َأوت����������������اَرك!

1 - 8 وتأتي الوحدة السادسة )األخيرة( من املطولة في ست شرائح مع تفاوت 
في طول أو قصر مقاطعها، غير أن أطولها الشريحة األولى التي تنتظم أحد عشر 

مقطًعا )189 - 232( تصف فيها فضاء املكان ومتعلقاته املادية والروحية.

ابتداًء تواجهنا »األنا« في املقطع األول )189 - 192( وهي في حالة انفعالية 
مجسدة  فتنفجر  الرحلة،  ه��ذه  في  لها  مفاجًئا  ت��راه  ملا  وعجب،  بدهشة،  مصحوبة 
انفعالها هذا في تساؤل عن رؤية مفاجئة، ال تلبث أن تتحول إلى تساؤل آخر عن نور 
يعترض ظلمة الرحلة: »أي نور في أميا أسداف؟« وتكشف ثنائية التباين في مكونات 
التساؤل - عن شيء مبهم في السؤال األول، ومحدد نوعي في الثاني - عن حلظة 
الصدمة التي اعترت »األنا« وهي غارقة في سبات املاضي، تستعيد أحداثه، كما رأيناه 
ان في سياق التوجه نحو  في الشرائح األربع السابقة، وملا كان التساؤل والدهشة يتمَّ
اخلالق »رباه« في محاولة الختراق فهم حقيقة ما يحدث، فإن »اآللهة« ال تترك »لألنا« 
أدنى فرصة اللتقاط أنفاسها بل تسارع بتبديد مسببات احليرة، بلغة هادئة »هو شط 
األعراف«، لكن اإلجابة ال تتناسب مع حالة االنفعال الشديدة التي كانت ترزح حتت 
وطأتها »األنا« ولذا نراها تذهل حتى عن حقيقة املكان الذي كانت متوجهة إليه، في 
سياق ردها االنفعالي على إجابة »اآللهة« »أي شط ذا املسمى بشاطئ األعراف« وكان 
في إجابة »اآللهة« ما يغني عن هذا التساؤل غير أّن الدهشة كانت أشد وطأة من أن 

تتحملها »األنا«.

وإذا كانت حلظة التوتر واالنفعال عند »األنا« تبلغ مداها مع التساؤل الثالث، 
كائناته  في  للمكان،  احمل��ددة  اللغوية  املكونات  بها  تزخر  التي  الشعرية  الكثافة  فإن 
امتصاص  على  ق��ادرة  اجلغرافي،  فضائه  في  ال   - »اآللهة  ت��راه  كما   - األسطورية 
هذاالتوتر وتهيئة »األنا« للتفاعل النشط مع املكان فيما بعد، فاملكان على هذا املعنى 
بعد  إليه  ت��أوي  التي  واألرواح،  لألحلان  ا  مقّرً باعتباره  عناصره،  أبسط  إلى  يختزل 
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الشتات، ويشترك االثنان، ال في املثوى فحسب، بل وفي مراقبة تلك العالقة اجلدلية 
التي تربط بني ثالثية احلياة + املوت + الوقت. حيث يظهر الوقت في صورة احملتوى 
كالرجاف«  »وه��و  التشبيه،  وامل��وت في سياق حركته هو، من خالل  حلركتي احلياة 
)البحر( الذي ينطوي على إيحاء باتساع محيط الوقت من جهة وعنف حركته من جهة 
أخرى، ولعل في إيثار النص لفظة »الرّجاف«، بصيغتها املضّعفة، )صيغة مبالغة( على 
لفظة البحر، على الرغم من عدم شيوعها، ما يعزز من داللة عنف احلركة التي يثيرها 
في الذهن مدلول الكلمة، وجذرها )ر ج� ف(، مبثل هذه الرؤية يؤكد النص فاعلية الوقت 
وقوته وتدفق حركته، وأنه ميارس نشاطه هذا مع حركتي املوت واحلياة، حتى في عالم 

الالزمان، في »شاطئ األعراف«.

الفضاء  200( على   -  193( والثالث  الثاني  املقطعني  النص في  وينفتح   8  -  2
اجلغرافي للمكان في أبعاده األساسية، وبنيته الهندسية، حيث نلتقي، في بادئ األمر، 
»طيور  فيه  تنعب  ال��ذي  وامل��وت  الفضائية،  بامتداداته  املكان  على  املخيم  »السكون« 
القضاء«، فتعمق من الصورة املهولة للفناء، ليتمحور املوقف بالتالي حول صراع بني 
السكون والفناء، لالستحواذ على هذا الفضاء، الذي تفوح منه رائحة املوت. لكن الرؤية 
النصية في اخلطاب جتعل من السكون وحًشا أسطورّيًا يهاجم »الفناء«، بل »ينهشه 
نهًشا« حسب التعبير النصي، على الرغم من اشتراكهما مًعا في سمة اخلمود، وافتقاد 
احلركة، مما يوحي بأن السكون أصل في األشياء، وما عداه فطارئ لعلة، تعود في 
النهاية حلالة ما قبل البدء، والصمت نهاية كل حركة أو ضوضاء »وميشي احلفا على 
الضوضاء«، والصوره عميقة الداللة على فاعلية الصمت في النقيض، ويبقى السكون 
في النهاية سيد املوقف »سرمدي البقاء« يتجاوز املوت ويعلو عليه »يحكم في املوت«، 
هكذا تبدو العالقة في نهاية األمر بني املثيلني »السكون« و»املوت« عالقة حاكم مبحكوم، 
لكن النص أيًضا ال يغفل عن أن يعطي السكون امتياًزا آخر يفوق ما سبق، إنه يؤكد 
ا، بعد أن أثبت له سرمدية البقاء، »ويبقى على بقاء  مرة أخرى على جتاوزه اخللود أيًضً
البقاء«. وبقدر ما يبقى الصمت مهيمًنا على ما حوله يبقى الفناء حاضًرا في فضائه، 

وتلك هي الرؤية التي يصدر عنها النص.
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وملا كانت هذه الرؤية ال تعدو أن تكون رؤية آحادية فإنَّ اخلطاب ينعطف إلى 
الصمت - في  إلى  الثالث،  املقطع  في  فيلفته،  الرؤية،  ليدخله في شبكة هذه  اآلخ��ر 
سياق السرد النصي، ملظاهر املكان - »وإذا ما استمعت هالك صمت«، لتصبح الرؤية 
التصويرية  اللغة  املثير في هذا أن  النهاية رؤي��ة مشتركة )األن��ا + اآلخ��ر(، لكن  في 
االستعارية لهذه الرؤية، املراد توصيلها إلى اآلخر، جتمع في عناصرها بني الصمت 
والزمان، أو بني الالزمان والزمان، وبني »الصمت« و»العويل«، وبقدر عويل الزمان يبرز 
الصمت املهول، فكأن الصمت على هذا املعنى يتحقق وجوده في سرمدية الزمان، لكنه 
زمن اآلزال واآلباد، زمن يقترن مع الصمت في افتقاده عناصر احلياة، أو هو زمن 

الصمت في الالزمان، أو صمت الزمان األبدي، إن جاز التعبير.

الفناء«  »يستجيب  فالصمت  والفناء عالقة تالزمية،  الصمت  العالقة بني  وتبدو 
فال يتحقق من تلك االستجابة إال مظاهر الصمت، وغياب احلياة، »فيالقي منه سكون 
اجلماد« مما يشير إلى اقتران الصمت بالفناء، وبقدر ما يتحقق أحدهما في الوجود 
لها  يتمثل  يتحقق معه اآلخر كظله، ويلقي هذا املشهد بإشعاعاته على األرض، فال 
كسر  محاولة  تبدو  وال  واخل��وف،  الفزع  يثير  مزعج(،  )حلم  مزعج،  كابوس  إال  منه 
حاجز هذا اخلوف مقنعة في تشبيه الفناء بالرقاد »وهذا الفناء مثل الرقاد«، بل يبقى 
اخلوف حاضًرا جتسده جملة »استطارت له« التي تكتسي في السياق النصي داللة 
الذعر والفزع، ومن املدهش في هذا املشهد أيًضا أن الدال »العدم« ينفصل عن داللته 
املعجمية ويكتسي داللة رمزية، يشترك فيها مع األرض في ظاهرة اخلوف من الفناء، 

فيجسد خوفه هذا في »املنايا العوادي« فكأن الفناء يخاف ذاته.

3 - 8 ومع اإلحساس بالكفاءة الشعورية لهيمنة الفناء على ما حوله من الكائنات 
يأتي األمل بتجاوزه، في املقطع الرابع )201 - 204(، من خالل مسببات احلياة التي 
تتجسد في الثلج الذي يغمر املكان لكن هذا األمل سريًعا ما يتالشى، ليبقى املوت 

حاضًرا في املكان.
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يحيلنا املقطع ابتداء إلى حالة اليأس من جتاوز الفناء إال من بارقة أمل تكمن في 
الثلج الذي يغطي صخور املكان، ويلقي الثلج بإشعاعاته على املكان فيثير تداعيات 
املطر الوسمي، الذي يحيي األرض بعد موتها، »مثل َصْوب العهاد«، وال يكتفي اخلطاب 
كل  استقصاء  في  ميضي  بل  )الوسمي(،  و»العهاد«،  الثلج  بني  السطحي  بالتماثل 
متعلقات الركن الثاني من التشبيه، وجتليته ليوحي بالتماثل التام بينه وبني ركنه األول.

وملا كان املكان يتسم بالصمت والالحركة فإن حركة الثلج تأخذ سمة »الوسمي« 
فتتالحق وتنهال في صخب وجلبة على املكان، كأنها تعلن حالة البعث من الفناء غير 
أن هذه احلركة املضادة لطبيعة املكان الصامتة، ال تلبث أن تزداد عنًفا إنها »َتِطُس 
في  الثلج  حركة  تبدو  كهذا  النسور«،  انقضاض  مثل  و»تنقض  والكهوف«،  الصخر 
التجاوز  قوية، ومتلك مقومات  تبدو  أن مقومات احلياة  الفناء، ومع  دائم مع  صراع 
فإن األمل ينكسر، وتصبح تلك املقومات عدمية الفائدة إزاء سطوة املوت، لكن النص 
ال يكشف لنا عن أسباب هذا الفشل بل يجنح إلى الغياب املتعمد من خالل الصمت 
اللغوي - من أجل »شحن الكائنات واألشياء التي متأل العالم الشعري بالالحتديد)42( 
- إال من تلك الصرخة املنبعثة بصورة انفعالية تطلقها »األنا«، »لهفي«، معبرة بها عن 
حالة األسى واحلزن، جراء انكسار احللم، إذ ينقلب املوقف بصورة مفاجئة إلى نقيض 

رؤية األمل، »كل ما أرى فهو موت«، يحمل بشارة املوت إلى األرض.

بعنف  املوحية  اللغوية  املكونات  بعض  يستغل  النص  أن  االنتباه  يثير  ما  ولعل 
احلركة والصوت، لتتضاد مع سكون املكان: مثل قوله: »صوب العهاد« )أي: انهمار 
املطر الوسمي( و»تنهال في اصطخاب نكير«، و»تطس الصخر«، )أي تضربه بقوة(، 
»وتنقض مثل انقضاض النسور(، مما يشير إلى إدراك اخلاصية اجلوهرية ملعطيات 
اللغة، غير أن يالحظ في الوقت ذاته أن بعض الكلمات القاموسية املستخدمة في النص 
تظل قلقة، على الرغم من معطياتها الصوتية، لتجاوزها في االستعمال الشعري مثل 

»صوب«، و»العهاد« و»تطس«، التي تعتبر من مفردات الشعر اجلاهلي.

)42) »جان كوهن«, املصدر السابق 152.
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4 - 8 بانكسار احللم، وهيمنة املوت تعود »األن��ا« مرة أخرى للتأمل في املكان 
بحًثا عن رؤية أخرى تتجاوز السطوح إلى العمق، والتأمل في طبيعة املكان التي تتأبى 
فيه هذه الطبيعة على احلياة، فتكشف، في املقطعني اخلامس والسادس )205 - 212(، 
عن عالقة تالزمية بني الزمان واملوت في هذا املكان »يستريح الزمان واملوت فيه«، وتبدو 
االستراحة هنا كما لو كانت ناجمة عن رحلة عذاب »بعد طول التطواف واجلوالن«، مما 

يشير إلى توافق طبيعة املكان مع طبيعتي املوت والزمان.

لكن العالقة الثنائية بني املوت والزمان ال تلبث أن تبدأ في التغير من عالقة تكافئية 
في  للموت  الساحق  فاحلضور  باألقوى،  األضعف  فيها  يتالشى  احتواء،  عالقة  إلى 
املكان يضعف من فاعلية الزمن، الذي يظهر في املشهد، كما لو كان اخلوف قد استبد 
به »فاضحى مع الردى في احتضان«، ثم تتحول عملية االحتضان إلى انسراب بطيء 
في كيان املوت يصل إلى حد التالشي في املوت. وتبدو صورة االحتضان في السياق 
النصي بالغة احليوية في التعبير عن حالة اخلوف والذعر، ويعمق من ذلك أيًضا عملية 
التالشي ذاتها التي تدفع املوقف إلى ذروته النهائية، لكن ما يشوه الصورة، ويجعلها 
غير قابلة للفهم، أن الزمان بعد تالشيه في املوت، يأتي بحركة أخرى ال تتالءم أبًدا 
مع عملية التالشي، »ثم أهوى عليه كالوسنان«، فالتالشي إشارة ضمنية، إلى انتفاء 

الوجود، مما يتعذر معه القيام بأي حركة الحقة.

ويتنامى املشهد داللّيًا حني ينفرد »الفناء« باملكان بال منازع، »فرًدا فوضوّيًا على 
جالل املكان«، مما يوحي بعبثية املوت، ويعمق من حس املأساة التي يجلبها املوت معه، 

وهكذا تتسجد أزمة املوت كقوة قاهرة ال سبيل إلى تفاديها أو جتاوزها.

للموت  واديا  ذاته خصوصية جتعله  املكان  يكتسب  باملكان،  املوت  انفراد  ومع 
ميارس فيه املوت نشاطه في خلق عالم فيه شبه من الدنيا وشبه من احلياة، لكن النص 
ال يفصح عن طبيعة هذه احلياة، بل يفرض عليها حالة غياب تزيد من غرابتها، وحني 
اضطر إلى اإلفصاح عن شيء من غرابتها لم يقل عنها شيًئا ذا بال أكثر من ممارسة 
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املوت لسلطته العبثية في التعامل مع الوقت، وأن هناك لغًطا فيه شبه من احلياة، لكنه 
يخلو من األصوات.

وتبدو الغرابة مع األول في الزمن الذي ينشأ عن املوت »يبسط الوقت كاخلضم« 
أي كالبحر الواسع، ثم ال يلبث أن يهاجمه بوحشية كالسعالة، في حركة عبثية ال 
تام لزمن  الزمن باملوت، نشأة ونهاية، تأكيد حلضور املوت ونفي  تنتهي، وفي ربط 
احلياة، وإال فالزمن الفيزيائي يبدأ باحلياة وينتهي معها، وال زمن بعد املوت، وعلى 
هذا فكأن املوت في هذا املكان ميارس دورة احلياة بصورة مختلفة، وفي هذا السياق 
الرمز حيث تظهر  امل��وت، من خالل  الوقت ضد ممارسات  يأتي تعاطف احلياة مع 
احلياة في صورة الرياح التي متأل الفضاء بالعويل حتسًرا على مأساة الزمن مع 
املوت، والزمن هو إلف احلياة وقرينها، أما الغرابة مع الثاني فتكمن في داللة اللغط 
الذي »يشبه احلياة مبا حتوي« في هذا املكان لكنه يخلو من األصوات، وما »اللغط« 
إال الصوت واجللبة املبهمة، ومع الصوت تكون احلياة، ولكن »اللغط« هنا ميارس في 
وسط فيه شبه من احلياة، ال احلياة ذاتها، وهذا هو سبب التمايز بني النوعني، لكن 
النص من جانب آخر يستمر في التعمية في عدم الكشف عن طبيعة شبه احلياة أو 
الدنيا التي يشير إليها، ولعل في هذا إحالة إلى مفهوم حياة البرزخ التي يشير إليها 
القرآن الكرمي }ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون{، )املؤمنون، آية 23(، والبرزخ 

مستقر األرواح بعد املوت.

5 - 8 وتواجهنا في املقطعني السابع والثامن من )213 - 220( صور مختلفة 
يتلبسها الزمن في هذا املكان املفعم برائحة املوت، يلعب فيها الرمز دوًرا مهًما في 
تشكيل هذه الصورة، وأولها في هذا اجلانب رمز »الدوح« حيث تبدأ تداعيات الرمز 
فوقه  تتراقص  فالدوح  مخيفة،  إيحاءات  ذي  طبيعي،  ومنظر  سياق  في  التشكل  في 
األشباح، وقد اكتسى حلة حالكة من الظلمة، »لفه غيهب مسف اجلناح«، والصورة 
بالغة العمق على االحتواء الكامل، وإذا كان الدوح رمًزا للوقت، فإن الظلمة رمز للموت 

الذي أحاط بالوقت وغيبه في »لبوس من الدياجير داج«.
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الظلمة  غياهب  في  يلمع  فالبرق  والظالم،  البرق  رمزية  في  ذات��ه  الشيء  وجند 
محاواًل جتاوزها، وهو في صراعه معها، »يترامى مثل اجلراح«، وال يكتفي النص بهذه 
الصورة البسيطة، بل يعمد إلى جتسيدها في مشهد آخر أكثر تعقيًدا، كما لو كانت 
املعركة حرًبا على الظالم طرفاها األجساد واألرواح، وفي هذا نقل للمشهد من معركة 

بني الوقت واملوت، إلى معركة بني الفناء واخللود.

ويعمق الرمز »املوج« في املقطع التالي من تراكمات الزمن التي تتحول إلى وحش 
يرتد »مهاجًما شطآنه« فكأن الزمن في النهاية ينقلب على ذاته، ومهما يكن من أمر 
فإن إشارة اخلطاب الرمزية إلى الزمن باعتباره موًجا يركب بعضه بعًضا ال تخلو من 
الفكرة الفلسفية التي تربط بني الزمن والنهر في صفة السيالن املستمر أو الدميومة، 
التي حفلت بها اآلثار األدبية قدمًيا وحديًثا، والدميومة على هذا املعنى تعني أننا نختبر 
الزمن كتدفق مستمر في سياق التتابع والتغير املستمر لهذا التدفق)43(، ويعمق النص 
من هذا املفهوم مرة أخرى في سياق الرمز »ظلمات«، الذي يجسد تتابع الزمن »في 
ظلمات من فوقها ظلمات، يعسر اختراقها التساع فضائها »تعجز الطرف في مداها 
اإلبانة«، وفي هذا ربط بني الذات وتراكمات الزمن، في سياق الوعي بإشكالية الزمن 

وعالقته باملوت.

التدفق  هذا  داللة  في حتديد  للخطاب  التركيبية  البنية  في سياق  النعت  ويأتي 
املستمر للزمن فيجسدها في »ُمْدجنات هواضب تترامى في اصطخاب«، وعلى الرغم 
مما قد يقال عن صيغتي »مدجنات« و»هواضب« باعتبارهما لفظتني قاموسيتني من 
مفردات الشعر القدمي، وصًفا للسحاب املظلم الدائم القطر، فإن وضعهما في سياق 
الفعل »تترامى« أكسبهما داللة التدفق املستمر املعزز بجلبة الصوت تأكيًدا لواقعية 
هذا التدفق، الذي يردف أيًضا بالواقعية الظرفية الزمانية »في ليلة أرونانة« أي: شديدة 

)43) »هانزميرهوف«, الزمن في األدب, ترجمة الدكتور سعد رزوق - القاهرة 1972, ص 20.
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البرودة، وتشي داللة جمع اللفظتني السابقتني بتراكمات الزمن، فلفظة مدجنات )جمع 
دجن، ودجنة( تعني إلباس الغيم للغيم مع الظلمة واملطر، كما تعني لفظة هواضب)44(، 

املطرة الدائمة القطر.

من هذا نرى أن كل هذه التفاصيل التي يتطرق إليها النص ال تنطلق من واقعية 
وصفية ملفردات الوجود اخلارجي بل تصدر عن أبعاد رمزية تأخذ في االعتبار جتسيد 

مشكالت »األنا« في حواراتها املستمرة مع إشكاليات املوت، وجدليات الزمان.

إن إحساس »األن��ا« العميق بكثافة الزمن، وشعورها بالعجز عن فهم لغزه، أو 
لغز املوت يدفعها نحو اجلدار املصمت، فتنطلق صارخة بعبارة إميانية - بحًثا عن 
خالص ملأزقها - »رب أين املفّر منها«؟، ويتعاظم هذا املأزق حني يحاصرها املوت الذي 
يطل بعنقه كأنه يعلن عن حضوره »وهذا شبح املوت قد أطال جرانه« )عنقه( وفي هذا 
التركيب اللغوي ال تنطوي العبارة على إضافة داللية ذات قيمة كبيرة باستثناء داللة املد 
في بنية الكلمة األخيرة التي قد حتاكي امتداد العنق، وإال فهي كلمة قاموسية شأنها 
امتداد  على  بعضها  إلى  أشرنا  التي  القاموسية،  الكلمات  من  الكثير  شأن  ذلك  في 

مقاطع النص، ولم تنصهر في سبيكة اخلطاب، بل بقيت نافرة تشي بقلقها اللغوي.

6 - 8 تنحل رموز الزمن، في القطعني التاسع والعاشر )221 - 228(، ليتحول 
املوقف إلى حديث مباشر، عن إيقاعات الزمن املتتابعة بصورة سريعة، يؤكد فيه فكرة 
التدفق أو السيالن املستمر ملجرى الزمن »مسرعات جتري على التيار«، وهي الفكرة 
التي رأينا طرًفا منها في املقطعني السابقني. »وقد أصبحت استعادة املجرى في ربطها 
الزمن،  التعبير عن حركة سرعة  وينطوي  أدبي)45(،  لتكتيك  رم��ًزا  الشعور  أو  بالوعي 
»هذي السنني متضي عجااًل مسرعات«، على حالة قلق »األن��ا« ووعيها بتزايد حركة 
الزمن في حياتها، إنه يذكرها بقلق املوت، وهذه النظرة التشاؤمية للزمن تدفع »األنا« 

)44) لم ترد لفظة »هواضب« جمًعا في لسان العرب.
)45) هانزميرهوف, املصدر السابق, ص 22.
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نهاية  في  نفسه  إلى  الزمن  يعود  أن  الزمن، مبعنى  في  الزمن  بتالشي  االعتقاد  إلى 
املطاف، »ليعيد التمثيل في األعمار«، في حركة دائرية الجتاه الزمن نحو املوت، كدائرة 
الوالدة والنمو واالنهيار واملوت)46(، ومن هنا جاء تأكيد اخلطاب على هذا التشابه بني 
عناصر الزمن في األعمار » لو خلت من تباين األوطار«، فكأن هذا التباين وحده، هو 

املانع من القول بتناسخ الزمن في اخللق)47(.

ومع تسارع إيقاعات الزمن يطل الفناء في سياق القضاء واألقدار ليمأل »األنا« 
»والهذا  الفزع  هذا  انفعالية مجسدة  بلغة  فتصرخ  النهاية احملتومة  من  وفزًعا  رعًبا 
واألق��دار  القضاء  مع  ثالثة  مرة  »وا«  والنداء  الندبة  ويتكرر حرف  والهواه«،  الفناء.. 
ليوسع من دائرة االنفعال، ويلتقي هذا احلرف في حدة الصوت وارتفاعه مع باقي 
الكلمات التي صاحبته في التعبير عن حالة الشعور هذه، إذ اشتملت كلها على حرف 

املد األلف الذي يكون جزًءا أساسّيًا في بنيتها التركيبية.

إلى مخاطب  بعد هذا في صيغة اخلطاب من حديث عن غائب  ويحدث حتول 
حاضر، فتدخل »األنا« مع الوقت في شكل حوار مباشر من جانب واحد - كما لو 
كانت في موقف عتاب - تعتب فيه على الوقت لتقويضه زمن اإلحساس باحلياة، الذي 
ميتد من حلظة اإلحساس بالفقد إلى اللحظة الراهنة التي تنشط فيها الذاكرة في بعث 
هذا املاضي حيا، ويبدو أن هذا املاضي الذي يتحدث عنه النص بصيغة اجلمع »حيث 
كنا وقد حتقق فيه« كان زمًنا غير عادي مبقاييس الزمن الفيزيائي إذ حتققت فيه كل 
حاج من سانح اآلمال«، ومضى »لم يكدر سماءه أي غيم«، ومن ثم يصبح إثاره هذا 
املاضي محاولة لتجاوز حلظات الشعور باملرارة والعجز عن وقف هدم الزمن لالشياء 
اجلميلة في حياتنا، وعلى هذا »يكون الزمن حسّيًا بالنسبة إلينا، ويكون محسوًسا 

أكثر في حاالت القلق وتذكر املوت«)48(.

)46) املصدر السابق 89.
)47) ال ريب في أن االعتقاد بالفكرة الدائرية للزمن قدمي يعود, كما يقول هانزميرهوف )الزمن في األدب 88( إلى 
هرقليطس, كما عرفت النظرية في أعمال نيتشه ودانلفسكي, وتوينبي, وأنسربت في كثير من األعمال األدبية 
املعاصرة, ولعل الفكرة الدائرية للزمن عند الهمشري قد انحدرت إليه من خالل مطالعاته لآلداب والثقافات 

األجنبية, وبخاصة األعمال األدبية اإلجنليزية لشعراء الفترة الرومنتيكية.
)48) »غاستون باشالر«, املصدر السابق 48.
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إن النص في نهاية املطاف يوقفنا عند تناقضات الزمن في حياتنا، إنه »يزداد 
معنا  الزمن جتاربه  ليعاود  ح��ني،  إل��ى  ه��ذا  أن  غير  معنا  تعامله  في  ولطًفا«  حسًنا 
الزمنية  الدميومة  أن  باملرارة  الشعور  في حلظة  نكتشف  وهكذا  مضاد،  منظور  من 
في اجتاهني سلبي وايجابي، وأن شعورنا ووعينا بالزمن هو الذي يوقفنا على هذه 
احلقيقة اجلوهرية التي ال ندركها إال مع اللحظة الزمنية املضادة ملسار الشعور الزمني 

في أغوارنا.

 ،)232  -  225( احل��ادي عشر  املقطع  في  الشريحة،  ه��ذه  نهاية  وف��ي   8  -  7
يوجه النص اهتمامه إلى املخاطب احلاضر، فيدخله في شبكة اهتمامات »األنا«، في 
سياق مشاهداتها األسطورية، من أجل جتاوز الرؤية اآلحادية إلى الرؤية املشتركة مع 
اآلخر، وإحداث تغيير في مسار اخلطاب إلثارة االهتمام، كضرب من ضروب االلتفات 

البالغي في النص األدبي.

يوجه النص، ابتداء، اهتمام املخاطب إلى مصادر القلق، »أنة وعويل« املنبعثة من 
األغوار والكهوف في هذا املكان األسطوري، التي تشف عن معاناة متباينة املستويات، 
مع جهل تام مبسبباتها احلقيقية، ولهذا تتوالى األسئلة بحًثا عن جواب مقنع ملسبب 
تلك األسئلة  تأتي في سياق  التفسيرية  املعاناة املستمرة، ومع أن االفتراضات  هذه 
يبقى اجلواب احلاسسم في حالة غياب، ألنه ال جواب إال من املوت الذي يبقى حاضًرا 
في  حوله  تتمحور  الوجود  معادلة  في  كلغز  املقطع  لهذا  اللغوية  املكونات  معظم  في 
النهاية كل األشياء، لكن أن يطرح النص احتمال تفسير هذه األصوات بعزيف اجلن 
في املكان، يبدو مثيًرا للخيال، ملا ينطوي عليه عالم اجلن من غيب، غير أن املوقف ال 
الزمان واملكان، واملوت واحلياة،  تثير جدليات  التي  أبًدا مع مقدمات النص  ينسجم 

وعالقاتها باإلنسان »األنا«.

ويبقى في النهاية قلق املوت، وراء هذه الصيغة من املعادالت احلياتية في رحلة 
»األنا« في احلياة: األحالم، األماني، الروح، التي يطيح بها املوت من غير تفسير!!.
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في نهاية حتليل هذه الشريحة يحسن بنا أن نقف عند بعض املالحظات العامة 
الشريحة  هذه  بنية  وأولها  عشر،  األحد  مقاطعها  عبر  القارئ  انتباه  تسترعي  التي 
التي تشيع فيها صيغة اجلملة اخلبرية في زمنني املاضي واحلاضر، وإن كان الثاني 
يستأثر بالنصيب األكبر من هذه احلصة، لتصوير عالم مشبع باملوت والصمت، في 
صورة تتخلخل فيها مقومات األشياء الصامته، لتصبح أكثر حركة وضجيًجا، وإن 
ناطًقا بفعل املوت في األشياء  امل��وت، جلعل املشهد حّيًا  لم تخرج عن مفهوم  كانت 
والكائنات، وتستجيب دوال املوت، دومنا اختالف كبير في الداللة، لهذا املناخ اخلاص، 
فنلتقي  للموت،  الرهبة احلقيقية  النص السردي إلشاعة جو من  فتتداعى في نسيج 
في هذا اجلانب، »الفناء«، »املوت«، »العدم«، »الرقاد«، »املنايا«، »الردى«. لكن أكثرها 
شيوًعا كانت لفظة »املوت« التي وردت عشر مرات، ثم يليها في الشيوع لفظة »الفناء« 
التي تكررت خمس مرات، ناهيك عن دوال الصمت التي تشي مبوت املكان، ويشترك 
السردي  الوصف  يتم  إذ  الظالم،  دوال  املرعب  املشهد  هذا  مناخ  تكثيف  في  أيًضا 
ال��دوال، فتواجهنا ألفاظ مثل: »أس��داف«، »الدياجر«،  ملقومات املكان في سياق هذه 

»غيهب«، »األسداف«، »ظلمات«، »ظالم«، »الظالم«.

كما يثير انتباهنا تكرار بعض »الفونيمات« في بنية الكلمة الواحدة إما من خالل 
»تنقض«،  »كالرّجاف«،  األول  فمن  نفسه،  »الفونيم«  تكرار  إع��ادة  في  أو  التضعيف 
»كاخلضم«، »مقر«، »يكدر«، »أّنة«، »عدو«، »ُيغّني«، »يدّوي«، ومن الثاني، »الضوضاء«، 
»حتّقق«،  »وال��ه��واه«،  »أرون��ان��ه«،  »مومضا«،  »الدياجير«،  »انقضاض«،  »ابيضاض«، 
»يزداد«، »شنآن«، »اجلّنان«. ويؤدي النوعان وظيفة إيقاعية تتمدد بني الشدة والرخاوة، 
وإلى جانب هذا وذاك، فهناك بعض األلفاظ التي تشي بداللتها الصوتية على الفعل 

مثل »عويل«، »نعيب«، »اصطخاب«، »أنة«، »عزيف«.

نابضة  بصورة  جتسد  التي  اجلمالية  الصور  من  ع��دد  على  الشريحة  وتنطوي 
باحلركة عناصر املكان، غير أن أغناها داللة هي تلك الصورة التي جتمع بني خفوت 
لتصوير   - الضوضاء«  على  واح��د - »ميشي احلفا  في مشهد  احلركة واصطخابها 
فاعلية السكون في املكان الذي يصل إلى درجة النهش »غير أن السكون ينهشه نهًشا«، 
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ويشارك هذه الصورة في ثراء الداللة، مشهد الزمان حني داخله اخلوف، »فأضحى مع 
الردى في احتضان«، إذ يحاكي مشهد عاشقني يذوبان في بعضهما إلى حد التالشي 
في كيان واحد، »ويتالشى به رويًدا رويًدا«، لبيان سطوة املوت وفاعليته في ضحيته، 

التي ال تستطيع مقاومة جاذبيته املطلقة »ثم أهوى عليه كالوسنان«.

8 - 8 في قمة احليرة وخيبة األمل في املكان املوعود تفاجأ »األنا« في الشريحة 
الثانية )233 - 240( املكونة من املقطعني الثاني عشر والثالث عشر في هذه الوحدة 
الشعرية، بصوت »اآللهة« تنبهها إلى مغادرة املكان بعد العكوف عليه والتأمل الطويل 
بل  فحسب  هذا  وليس  الفناء،  يسكنه  مكاًنا  باعتباره  وكائناته،  فضائله  وصف  في 
تفاجئها أيًضا بأن هذا ليس هو املكان املوعود »ليس شط األعراف هذا« وهذا يناقض 
رواية »اآللهة« األولى في سياق جوابها عن تساؤالت »األنا« في مطلع هذه الوحدة، 
عن حقيقة ما تراه ماثاًل أمام بصرها، فتأتيها إجابة »اآللهة« حاسمة في هذا الصدد 
الثانية حلقيقة  »هو شط األع��راف«، وما بني اإلثبات في الرواية األول��ى، والنفي في 
املكان، يرفع النص من درجة التأزم في الرواية السردية للخطاب، مما يتطلب تفسيًرا 
لهذا التباين في الرواية، فتأتي »لكن« االستدراكية لتفسر هذا اللبس »ولكن هو ركن 
من شاطئ األعراف«، ومع ضيق هذا احليز احملدود فإنه يتسع مع الفناء ليكون »جم 
الضفاف«، مما يوحي باتساع فضاء املوت قياًسا على فضاء هذا احليز، فال يبدو منه 
واسًعا إال حيز الفناء، مع إنه ال يشغل من فضاء املكان أصاًل إال هذا احليز احملدود.

إن النسيج اللغوي لهذا املقطع الشعري يعمل باجتاهني في حتديد حقيقة الرؤية 
لفضاء الكون، األول من منظور مشابه ملنظور »األنا«، بل يكاد يكون متطابًقا باعتبار 
الفضاء حيًزا يهيمن عليه الفناء، »فإذا بالفناء يحكم فرًدا..«، »فالفناء جّم الضفاف« 
لكّن الفارق اجلوهري في هذه الرؤية، أن رؤية »األنا« ال تتبلور إال في إطار الزمن، 
ولذا تنفتح على تفاصيل وتداعيات تتداخل فيها األسطورة بالواقع، والواقع باألوهام، 
مما يوقع في النهاية في مأزق احليرة كما رآيناه ماثاًل في تلك التساؤالت املتالحقة 
في املقطع السابق، لكن رؤية »اآللهة« ليست كذلك، فال حتتاج إلى مقدمات وتفاصيل 
لتصل إلى ما وصلت إليه »األنا«، إنها بالتحديد ال تخضع لفيزيائية الزمان، فتربط بني 
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األسباب واملسببات لتصل إلى هذه الرؤية، ومن هنا جاء التعبير عنها مباشًرا ومختزاًل 
في أبسط عناصره اللغوية.

على  وه��و مقصور  النبوءة،  على  فيتكئ  ال��رؤي��ة،  أبعاد  في  الثاني  االجت��اه  أم��ا 
»اآللهة« ويتم التعبير عنه بذات اللغة املباشرة »سترى مخبأ الليالي« )فعل + مفعول به 
+ مضاف إليه( »وتلقى مصرع الوقت« )فعل + مفعول به + مضاف إليه(، وهذا يعني 
»لألنا« أن رحلتها اإلسرائية لم تنته بعد، وأن اآلتي ينطوي على مفاجآت أخرى تبدو 
مثيرة للخيال وبخاصة ما يثيره التعبيران املجازيان »مخبأ الليالي« و»مصرع الوقت« 
من إيحاءات باندحار الزمن أمام الفناء، وال تغفل »اآللهة« أن تلغز بطبيعة املكان اآلني 
لترفع من درجة إثارة اخليال لدى »األنا«، حني تنتفي معالم الطريق، ويضيع الصوت 
فيه سدى، لإليحاء أيًضا باتساع فضاء متاهة املكان اآلتي، ولكي يبلغ القلق ذروته 

في النص الشعري.

ثم يأتي وصف »فلك اآللهة«، وقد بدأ رحلته اإلسرائية الثانية، في فضاء متشح 
أو  بالصعاب  تعبأ  التي ال  مناخه بعض خصائصه األسطوريه،  فتظهر في  بالظلمة، 
والعباب«،  املوج  و»ميخر  الدياجي«  »يشق  فهو  الرحلة،  سير  تعترض  التي  العقبات 
هكذا يبدو سير الفلك في هذا الفضاء الرهيب، لإليحاء بفكرة التجاوز والتخطي، غير 
أن أدوات هذا التجاوز تبدو مثيرة للدهشة، فالفلك يسري كما تسري اإلبل في عدوها 
»في ذميل مسيره رّكاض«، وهو مما ال يتفق مع الوصف األسطوري للفلك، وحتى مع 
استخدام صيغة املبالغة »ركاظ« فإن التعبير يبدو قاصًرا عن إقناعنا بفكرة التخطي 
والتجاوز التي يلح عليها النص، وجند الشيء ذاته في التعبير عن سير الفلك في شقه 
للموج والعباب )رمز الزمن(، فهو »ميخر« »بقيدوم شتيم«، )أي مبقدمة كريهة(، ومع 
تقليدية التعبير فإن متعلق الفعل »ميخر«، »على الردى خّواض« )شبه اجلملة( مينح 
»خ��ّواض«  املبالغة  تضفيه  ما  وبخاصة  أسطورية،  من خصوصية  بعًضا  الفلك  هذا 
من إشعاعات داللية لفكرة التخطي والتجاوز، ومهما يكن من أمر فإن اخلصوصية 
األسطورية للفلك تتعرض لالهتزاز، حني يتوقف مرتعًدا في موضع يشع باملخاوف، 
»فوق شط من املخاوف ناض«، ال يرى فيه إال الظلمة، وال يحس فيه إال باالنقباض، 
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مما يرفع درجة االلتباس والتوتر والقلق والتيه مرة أخرى، في مسار فضاء يكتنفه 
غموض املوت والظالم.

وجتنح الرواية السردية للخطاب إلى توظيف بعض الصيغ الصرفية املكررة مثل 
ال« في »رّك��اظ«، و»خ��ّواض«، لإليحاء  »فعيل« في »ذميل« و»شتيم«، و»رجيف«، و»فعَّ

ببعض اخلصوصيات والسمات التي يتمتع بها فلك »اآللهة«.

بني  التشاكل  ه��ذا  ب��روز  املقطع،  ه��ذا  بنية  في  أيًضا،  االهتمام  يثير  ولعل مما 
مكونات الرؤية، ومكونات احلس، في السياق اللغوي، الرؤية ظالم: »ليس رؤيا عليه 
غير ظالم«، واحلس انقباض: »ليس حّس عليه غير انقباض«، هذا التشاكل بني مكونات 
اجلملتني النحويتني، في سياق الظلمة واالنقباض، يضفي على مناخ املكان مزيًدا من 

اإلحساس بالوحشة واخلوف والقلق.

 )252  -  241( الثالثة،  الليالي«، مبقاطعها  »قبر  الثالثة،  الشريحة  وفي   8  -  9
يتصاعد القلق واخلوف والرهبة في رؤية ذلك الهيكل الذي يتواءم مع سمات املكان، في 
وحشته وظالمه، فتلوح عليه سمات املوت الشاحبة، متلفًعا في فضاء كثيف من الظلمة، 
وإذا كان »الهيكل« يفترض فيه أن يكون إشارة رمزية إلى القبر، فإن عنوان الشريحة 
»قبر الليالي« قد أفسد إشارية الرمز، وحتى لو كان األمر بدونه، إن هذا الرمز ال يظل 
صامًدا إلى نهاية الرواية السردية للخطاب، بل يكشف اخلطاب عن هذه الرمزية في 

املقطع الثالث بعد خلق مناخ أسطوري من اخلوف حول هذا الهيكل.

باخلوف،  يفيض  مشهًدا  مشّكلة  التداعي  في  والظالم  امل��وت  ملفوظات  وتأخذ 
عبارات  اجلانب  هذا  في  فنلتقي  الرحلة،  مسار  في  اجلديد  املكاني  احليز  هذا  في 
التعبيراملجازي  )ه��ذا  امل��وت«  و»حجنة  شعوب«،  و»كنفته..  املنايا شحوب«  »من  مثل 
املجسد لسطوة املوت(، و»علي الردى محسوب«، ويوازيها في ذلك ملفوظات الظالم، 
للهيكل( »قائم اجلو«، و»أغدف« )أسود(، و»كنفته بلجاج من الظالم« وبقدر  )وصًفا 
ما يتجلى مشهد املوت في املكان يتجلى معه الظالم مالزًما له كظله الذي ال يفارقه. 
ويأخذ الرمز »الهيكل« صفة الرعاية في سياق االستعارة التصويرية »كنفته بلجاج 
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من الظالم شحوب«، فهو محاط برعاية املوت الذي ميارس رعايته عليه في مناخ من 
الظلمة احلالكة السواد.

وتتجلى الداللة غنى في وصف تلك العالقة التي تربط بني الهيكل والظلمة من جهة 
واملوت والهيكل من جهة أخرى، في سياق البنية التركيبية ملكونات اجلملة النحوية، 
فالهيكل ال يظهر شحوبه إال باملرور عبر حاجز املنايا »عليه/من املنايا/ شحوب«. إذ 
فصل بني املبتدأ شحوب )املتأخر على خبره(، وبني خبر »عليه« بفاصل لغوي »من 
املنايا«، فال يتم االتصال بينهما إال بواسطة هذا احلاجز، ونلتقي شيًئا قريًبا من هذا 
في العالقة الثانية بني املوت والهيكل، فال تظهر إحاطة املوت به إال عبر حاجز الظالم، 
كنفته/ بلجاج من الظالم/ شعوب«، فالفاعل »شعوب قد جاء في آخر العبارة مفصواًل 
بينه وبني فعله ومفعوله »كنفته« بشبه اجلملة »بلجاج من الظالم«، هذا الفصل في كلتا 
احلالتني يعمق من مضمون تلك العالقة التالزمية بني املوت والظالم من جهة، والهيكل 

من جهة أخرى.

نحو«  الطرف  »ترسل  اآلخ��ر  إلى  »لألنا«  اآلحادية  الرؤية  من  اخلطاب  وينتقل 
ليشارك عملّيًا في جتليات هذه الرؤية التي سرعان ما تنكسر وهي تشاهد »حجنة 
املوت« )هيبة املوت( جاثمة فوقه، ترتد على أعقابها مدفوعة مبزيد من اخلوف والوحشة 

التي تفيض برائحة املوت.

هكذا يبدو الهيكل في إطاره هذه الرؤية، في سياق البنية السردية للنص، التي 
تعمد إلى توسيع دائرة هذه الرؤية، لتدخل كائنات أخرى، في سياق مشهد خيالي، 
طافح باخليال، لتأكيد فاعلية اخلوف احملاط بالهيكل، فهو يفزع اجلن واإلنس، ويعجز 
»رسل الليل« )رمز املالئكة( »أن تخوض ظالمه«، مما يشير إلى اتساع دائرة املخافة 
القيامه«،  يوم  »أي��ان  تسأل:  الكائنات لصعقت  هذه  واجهته  لو  ال��ذي  املكان  هذا  في 
ويوحي االقتباس القرآني، في إطار هذه الرؤية املرعبة، بتجاوز هذا املشهد في الرعب 
مشهد يوم القيامة، وبهذه الرؤية تكتمل مشاهد اخلوف التي يلح عليها النص إلظهار 
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»األن��ا« في نهاية املطاف بصورة تبدو فيها مبررة خلوفها وفزعها مما تشاهده في 
املكان، وعجزها عن أن جتد فيه ما كانت تطمح إليه »أين ألقى الضياء في ظلمات«؟، إذ 
ينطوي سؤالها على عجز تام عن العثور على بارقة أمل في جتاوز هذا الواقع املفزع، 
هذه  نهامه«،  الفناء  في  البرق  تنهب  الفناء«  مناخ  في  الظالم  حركة  منه  تعزز  ال��ذي 

الصورة االستعارية الترميزية لعملية النهب لضوء احلياة تشي باليأس أمام الفناء.

وفي وسط هذا اليأس، تلتفت »األنا« إلى اآلخر، في محاولة للتأمل في تفسير تلك 
العالقة اجلدلية التي تربط، بصورة جتاذبية، بني الهيكل واملوج، الذي ما إن يعترضه 
الهيكل إال ومير »من حتته جياًشا«، ومع ان عبارات النص عن هذا املشهد تنطوي على 
جانب ترميزي في رصد هذه العالقة، فإن الرمز ال يلبث أن ينكشف بصورة مباشرة، 
إذ يصبح الهيكل »هو قبر احلياة يقصده الوقت« ويصبح املوج رمز الزمن، وبذا يلح 
النص مرة أخرى على إثارة تلك العالقة اجلدلية بني املوت والزمن، مؤكًدا على احتواء 
الصورة  تلك  في  قبل  من  رأيناها مجسدة  التي  تلك  من  قريبة  والفكرة  للزمن،  امل��وت 
املبتكرة لتالشي الزمن في املوت )في البيت 207( من هذه الوحدة الشعرية، لكّن الفارق 
بعد احتواء  الثانية،  بعده، وفي  ا  أث��رً يترك  األول��ى ال  أنه مع  اجلوهري بني الصورتني 
املوت إياه، »يرسل جنواه رذاًذا من خلفه ورشاًشا«، هكذا تبدو صورة الزمن مع املوت 
سريًعا  عقدته  تنحل  ال��ذي  الترميز  إلى  جتنح  والصورة  الثانية،  اإلسرائية  النقلة  في 
في التعبير املجازي بعده »هو دمع الزمان«، كناية عن السحاب، في إشارة إلى فكرة 
دائرية اجتاه الزمن، )سبقت اإلشارة إليها في األبيات 221 - 223(، عبر جتدد دورة 
احلياة، بحيث يصبح »دمع الزمن« )املطر( رمًزا جلور املوت على الزمن، الذي تتعاطف 
معه »األنا« أمام عسف املوت فتصفه بالرحيم القلب الذي »لم يلق في احلياة انحياشا« 
)اكتراًثا(، ولعل هذا التعاطف الدافئ مع مشكلة الزمن، هو إحساس في الوقت ذاته 

بقلق »األنا« من املوت وضياعها في احلياة.

امل��وت بالزمن يأتي  التأمل في فعل  10 - 8 ومع حلظات استغراق »األن��ا« في 

صوت »اآللهة« - في صدر الشريحة الرابعة، ذات املقاطع الثمانية )253 - 280( - 
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منبًها »األنا« إلى التأهب لترك املكان فهو ال يعدو أن يكون كسابقه، مفعًما باملوت، وركنا 
من شاطئ األعراف، في إشارة إلى أن الرحلة لم تنته بعد، على الرغم من أن »األنا« 
تبلغ »قبر الليالي« وتشهد مصرع الوقت، )حسب وعد اآللهة(، ولكن يعمد النص في 
سياق تلك اإلشارة إلى التكرار فيعيد ستة أبيات )253 - 258(، لم تختلف إال في كلمة 
واحدة، هي نعت »القيدوم« )مقدم الفلك(، فقد وصف في الشريحة السابقة ب� »شتيم« 

والثانية ب� »كريه«، والداللة املعجمية لكال النعتني واحدة.

ويهدف هذا التكرار، فضاًل عن دالالته اإليقاعية في النسيج الشعري، إلى حالة 
من الترقب املستمر عند »األنا«، الستشراف اآلتي، املنطوي على وعد بالرؤية التي يبدو 
أنها لم تتحقق كاملة بعد، ولكسر حالة االستغراق اخليالي والوجداني عند »األنا« في 
محطات الرحلة اإلسرائية، حتى ال تشغل عن هدف الرحلة؛ لذا يأتي صوت »اآللهة«: 

»كفاك مقاًما ها هنا«، معلًنا عن الدعوة إلى ترك املكان واملضي في الرحلة.

وتبدأ النقلة اإلسرائية الثالثة، في فلك »اآللهة« و»األنا« في متام وعيها وتنبهها 
لوصف مشاهدات الرحلة، فيفاجئها في إسرائها صوت يثير انتباهها بسماته املتميزة، 
يتسم  فضاء  في  ل��ألرواح  ومناجاته  ورخامة جرسه،  الصوت،  حنو  بني  التي جتمع 
بالفناء والصمت، ولعل املثير في هذا هو تلك العالقة التي جتمع بني الصوت واألرواح 
في مناجاة هامسة، ال تخلص إلى شيء، ألن املوت قد حال بني األرواح وبني الصوت 
الهامس باملناجاة، »وهي في املوت ال حتس بنجوى«، لتأكيد فاعلية املوت الذي يهيمن 
في النهاية على كل شيء، وال ينفع معه شيء، ويتعزز ذلك بالتعبير الذي يصور خمود 
األرواح في معانقة الصمت »سكنت سكنة يعانقها الصمت« فاملفعول املطلق في هذا 
التركيب النحوي »سكنة« بالغ الداللة على البيان النوعي خلمود احلركة، ويردف ذلك 
أيًضا باالستعارة التصويرية، »يعانقها الصمت« لتعميق محيط الصمت، في فضاء 
فناء  بها  لعبته مع األرواح بصورة مطلقة، »وأس��رى  الفناء  فيه  الذي ميارس  الفناء، 
الفناء والصمت والظالم،  التام بني ثالثية  التالزم  ي« )مظلم(، مما يوحي بذلك  مغسِّ
حيث تتآزر هذه العناصر الثالثة مع بعضها بعًضا، في خلق عالم مشبع برائحة املوت.
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املوت  فاجعة  على جتسيد  الشريحة  من  املقطع  هذا  في  اللغوية  البنية  وتعمل 
باألرواح اخلامدة من خالل استخدام الفعل املضارع الذي يهيمن على نسيج اخلطاب، 
على الرغم من أن احلكاية للحدث تنم عن حدث في املاضي، وذلك ملا يضيفه الفعل 
املضارع على وصف األحداث من حيوية بالغة تبدو فيها هذه األحداث كما لو كانت 

تتحرك أمام متلقي اخلطاب وجًها لوجه.

التراجع  في  يبدأ  األرواح،  في  الفناء  حاجز  اخ��ت��راق  في  الصوت  فشل  وم��ع 
إلى حد اخلفوت والتكيف مع حركة الصمت، »في سجوٍّ على السكون مديد« ليكّون 
له وجوًدا وكياًنا فاعاًل في سياق حركة الصمت في الفضاء، فيبدو »مستديًرا على 
الفضاء« هكذا يبدو الصوت في نهاية األمر متناغًما مع حركة السكون في الفضاء، 

معلًنا تراجعه وانكساره أمام الفناء.

السردية  ال��رواي��ة  في  وال��ظ��الم،  والصمت  الفناء،  عناصر  انتصار  قمة  وف��ي 
للنص، ينبثق عنصر آخر - يبدو متناقًضا مع مناخ الفناء - يتجلى في نور ساطع 
يشع على األفق، فينكشف عن موكب من الضياء، يذكرنا مبوكب »أيوس« )األبيات 
األول��ى، في مناخ  الرحلة اإلسرائية  إطار  الباهرة في  باألنوار  املشبع   )67  - 64

متشابه، يكاد يكون متطابًقا، فالنور ال يظهر إال مع حاالت االنكسار أمام فاعلية 
املوت في اإلنسان والزمان.

وعلى الرغم من أن التعبير النحوي »وبدا فوق هامة األفق نور« ينطوي على بعد 
إشاري، كان ميكن له أن يفجر داللة ثرية في هذا اإلطار، وال سيما وأن لفظة »نور« ترد 
في سياق النكرة مما يسمح باتساع الداللة، فإن اللغة الوصفية التقريرية التالية له تفسد 
هذا البعد اإلشاري فتصبح اللغة في هذا اجلانب معنية بالتفسير، ال بالرمز، لهذا يتهاوى 
الرمز قبل أن يبدأ، حائال دون تنمية الداللة الرمزية في سياق تشكل املعنى في النص، 
إال من املعنى املعجمي الذي يتداعى في السياق الوصفي املباشر بصورة مكثفة، وعلى 
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هذا يصبح النور »هو ركب احلياة« الذي يبدو في هذا املوكب االحتفالي يسرع اخلطى 
ا بالفناء إلى ضريح الليالي، الذي يفسر على أنه »مقر األبدية اخلالد الذي جتتمع  مستخّفً

في كنفه األحقاب واألجيال، بعد رحلتها في احلياة«.

هذا املوكب األسطوري يبهر »األنا« وينقلها إلى اآلخر الذي تدعوه بصيغة األمر 
املشوبة باإلغراء إلى مشاركتها في التأمل في مشهد »فلك احلياة«، الذي يبدو في 
هذا املوكب، في صورة ملك تعلوه الوضاءة واجلالل، »يغنى في بهرة واختيال«، على 
الرغم من أنه في سياق املوت، كأنه يعلن استهزاءه باملوت والفناء، فاحلياة هنا حتاول 
أن تعلو على املوت على الرغم من أنها في سياجه، مما يشير إلى عمق جدلية الصراع 

بني املوت واحلياة.

ويكتمل تنامي هذا املشهد االحتفالي في تلك الزوارق التي تتبع موكب احلياة 
بتناقضاتها  احلياة  عناصر  كل  اإلط��ار  هذا  في  تتداعى  إذ  أح��الم«،  كأنها  »تتراءى 
املختلفة ماثلة أمام املوت تستعرض موكبها في جوقة موسيقية حاشدة، جامعة فيها 
بني اجلمال، والشرور واآلثام، ولعل مما يلفت االنتباه في التعبير عن احتفائية املوكب 
األسطوري للحياة هو هذا التشاكل اللغوي املثير في بعض املكونات النحوية للخطاب، 

التي تتراسل بشكل واضح مع هذا التنظيم األسطوري للموكب:
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فالتشاكل في تنظيم الوحدات اللغوية متماثل متاًما في كال البيتني السابقني، مع 
وجود التباين في الداللة، مما يوحي بتجاوب التنظيم الهندسي للغة مع هذا التنظيم 
األسطوري للموكب، ومهما يكن من أمر فكأن هذا املوكب بجلبته الصاخبة محاولة 
أخرى الختراق حاجز الصمت والظالم في سياق الفناء الذي تبدو هيمنته مثيرة لقلق 
»األن��ا« الذي يأخذها في حلظة تأملية بعيدة، لبعض الوقت، عن طقوس هذا املوكب 

االحتفالي باحلياة.

في حلظة التأمل هذه، تطل علينا التجربة الذاتية »لألنا« في تعاملها مع احلياة، 
فال ترى في احلياة إال اجلانب السلبي منها، فالشر عندها محور احلياة، وإن كان من 
، وتلعب الثنائيات  مصدر خير، وإن اخلير ثمرة ضارة »وجدت خصب أرضها في الشرِّ
اجلدلية التي يثيرها النص في هذا الصدد دوًرا مؤثًرا في شد أوصال التعبير األدبي، 
وإثراء حركة منو النص، في تفاعله مع إنتاج الداللة التي تعمل على بلورة الرؤية التي 
حتاول »األنا« تأسيسها بناء على هذه الثنائيات، فثنائية اخلير والشر التي تتكرر كل 
منهما مرتني في هذا املقطع، توضعان في موقف تعارضي حاد إلثبات أن الشر جبلة 

راسخة في احلياة«.

بصورة  تعميمها  إلى  تدفعها  احلياة  في  »لألنا«  الفاجعة  الفردية  التجربة  هذه 
شاملة من خالل حتويل التجربة الذاتية في الداخل إلى جتربة حسية في اخلارج، ماثلة 
التراب  ثنائية  تقريرية، في سياق  بلغة  الذاتية، فتؤكد  التجربة  للمعاينة، كدليل لصدق 
والزهر، أن قبح التراب يفوح من روحه أريج الزهر، لتعود من جديد إلى تعميم جتربتها 
الفردية إلى املستوى الكوني الشامل »ليس هذا النعيم غير شقاء«، »هذا املنظور املتشائم 
من احلياة يضع »األنا« في موضع الواعظ احملذر من الدنيا بصيغة خطابية »فحذار 

حذار من أم دفر«.

وبانقشاع نوبة التأمل هذه، تواصل »األنا« ما انقطع من احلكاية السردية للركب 
االحتفالي للحياة، فتصف مضي الركب في املوت، وتالشيه في »ضريح الليالي«، حيث 
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يبلغ املوت أوج حدته في احتواء احلياة إلى درجة التالشي، هذا الوعي احلاد بهذه 
احلقيقة الكونية ينجلى بصورة مكثفة من خالل التشبيه، »فكأن احلياة كانت مناًما«، 
هذه الصورة املنامية للحياة، تلتقي في الهدف مع صورة أخرى »وغرور احلياة طيف 
األوه��ام، هي  تبرز مساحة هالمية واسعة من  وما بني احللم وطيف اخليال  خيال« 
مساحة احلياة، وبهذه الرؤية يتهمش دور احلياة ليصبح املوت جوهر احلقيقة الكبرى 

في الوجود.

اخلمسة  املقاطع  ذات  احلاكم«  »السكون  اخلامسة  الشريحة  وف��ي   8  -  11

)281 - 292( تختفي »اآللهة« متاًما وجتد »األنا« نفسها متوحدة مع السكون الذي 
يثير خيالها وانفعالها، وتبلغ في حضوره أوج وعيها فتدخل معه في حوار، تنثال 
في سياقه تساؤالت كثيرة، تنطوي على القلق املعرفي ملا يثيره السكون في وجدانها، 
باعتباره احلقيقة األولى للموت، التي يتضاءل املوت نفسه أمامها، إذ يصبح محكوًما 
بالسكون، ال قبل املوت فحسب بل وبعده، مما يجعل من السكون هو محور األشياء 
في األصل، فهو يسبق فعل املوت في الوجود، والكائنات، وال يأتي فعل املوت إال 
لعلة احلياة، وإذا كان اخلطاب يثير تلك العالقة اجلدلية بني السكون واملوت )الفناء(، 
ليكسر من شوكة الفناء في قهره احلياة، والزمان الدي رأيناه يتالشى فيه ليبقى 
الفناء »يحكم فرًدا فوضوّيًا على جالل املكان« )البيت 208( فإن املثير في هذا أن 
يجعل السكون »صنو اآلزال واآلبدات« في األبدية والدميومة الزمانية التي تتجاوز 
فيزيائية الزمن إلى الالزمن، والفكرة حتاول أن تعلي بصورة غير مباشرة من شأن 
الزمن أمام قهر املوت، فإذا كان السكون يسبق املوت، واآلزال صنو السكون، فإن 

الزمن يسبق املوت أيًضا ويعلو عليه.

وتتجه »األنا« في خطابها، ابتداء إلى السكون في سياق النداء »أيهذا السكون« 
الرئيسي  إلى اخلصم  بعدها  لينعطف اخلطاب  الفناء،  الستشعار عظمته في محيط 
في بالط الصمت وهو »العدم« )الذي يبقى محافًظا على انزياحه عن داللته املعجمية 
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عبر مقاطع النص إلى داللة »الفناء« أو املوت فتخصه »األنا« بالنداء ثالث مرات »أيها 
العدم« لتنهال عليه بأسئلة القلق التي متسك بخناق »األنا«، »أين أسرى حبيبي«؟ »أين 
أسرت حياتي«؟، »أين مثوى الضياء«؟، »أين مثوى الفناء«؟، هكذا تصل أزمة »األنا« 
فتصرخ  الداخلي،  القلق  فيحرقها  الصمت،  فضاء  في  أسئلتها  وتضيع  الفناء،  مع 
أين  العدم  »أيها  لها:  »ال��ع��دم«  وجتاهل  املطبق،  الصمت  مواجهة  في  انفعالية  بلغة 
تنعس في الصمت«؟. هذه الصورة املشحونة بالالمباالة، ال تلبث أن تتكرر في التعبير 
املعطوف عليها بعدها »وتلقى لديه راحة جفنك«!. وبقدر ما يزداد التجاهل والالمباالة 
جتاه »األنا« وأسئلتها، يزداد إحلاحها على االلتصاق »بالعدم« والتوسل إليه في ذلة 
وإنكسار، تبثه شكاتها والتياعها في سياق عالقتها باحلياة وما القته من مشكالت، 
وبخاصة جتربة احلب التي تركت آثارها عميقة في نفسها، وإن أقصى ما تتمناه أن 
يفرقها »العدم« على الفضاء شعاًعا، قبل أن متضي »في الفناء التياعا«، إنها تريد أن 
تدخل في دائرة »العدم« لتضمن اخللود شعاًعا في الفضاء، بدل أن تدخل في فضاء 

الفناء الذي يحيلها إلى هباء.

إن هذا احلضور الطاغي لكلمة »العدم« التي تكررت ثالث مرات في سياق جملة 
النداء، يجسد هاجس الهروب من كلمتي املوت والفناء، وما تثيره هاتان الكلمتان من 
التي  اللغوية  الصياغة  تلك  في  الهاجس حتى  هذا  ويتجلى  »لألنا«،  مرعبة  إيحاءات 
حتاول أن تهون من شأن املوت في مقابل السكون، الذي يحكم املوت، فنجد هاجس 
في  »حتكم  امل��وت«،  حاكم  »يا  اللغوية:  الصيغة  بناء  يوجه  ال��ذي  هو  أيًضا  الهيمنة، 

املوت«، »حاكم في املمات«.

كما جند أيًضا أن اإلحساس بهالمية املكان ميثل مشكلة أخرى »لألنا« جتسدت 
في تلك التساؤالت املصدرة بصيغة السؤال »أين« التي تكررت خمس مرات، فهناك 
إسراء وال أثر للساري، وهناك ضياء وال أثر للمكان، وهناك غناء وأصوات، وال أثر لها 
في املكان، فانتفاء هذه األشياء، رغم اإلحساس بواقعيتها، من املكان، هو انتفاء للمكان 
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ذاته، الذي جهدت »األنا« في محاولة الوصول إليه، لتفاجأ بالغياب، إال من الصمت 
والعدم، مما يزيد في عمق التباس »األنا« في الاليقني إال من العدم والصمت أيًضا، 
ومن هنا جاء خاطر اخللود عندها ملًحا، لو تفرقت على صفحة الفضاء شعاًعا...«!.

12 - 8 في فضاء الصمت والعدم تقف »األن��ا« في الشريحة األخير من املطولة 

»ساحر الوادي املغني« )293 - 306( أمام »ساحر املوت« في حوار يائس، تدعوه إلى 
تبديد الصمت، وبعث أحلانه في هذا السكون، لتعود إليه احلياة، »اترك الدوح والينابيع 
حتيا«، فكأن الغناء واألنغام وحدها كافية لبعث احلياة. واحلديث عن الساحر املغني، 
في النص، ينطوي على بعد أسطوري، حيث تشير األسطورة إلى أن األحلان واملوسيقى 
واألناشيد كانت تستمد مصدرها وإلهامها من هذا املغني وتفرقها على كائنات احلياة، 
اليونانية  األساطير  في   ،)Muses( التسع  الفنون  ربات  به  تقوم  كانت  ما  يشبه  وهذا 
)حاشية 26(، لكن احلس املفجع ينبثق حني تكتشف »األن��ا« أن داء الصمت قد حلق 
باملغني وقيثارته، فتنفجر صارخة »لهفي ما أراك تبعث حلنا.. ما دهى قيثارك«؟ حيث 
ينطوي التعبير ران على القلق، والوعي احلاد مبا آل إليه مصدر اإللهام في املوسيقى 
والغناء، الذي حتول إلى ما يشبه اجلثة الهامدة. وفي مواجهة هذه احلقيقة احلاسمة 
للفناء تتعاطف »األنا« مع مأساة القيثارة الصامته لساحر الوادي، بلغة تقريرية هادئة: 
»سوءة لليد التي عطلتها«، ومع هذا احلس املؤلم للمأساة تستمر الرواية السردية للحكاية 
إل��ى واقع  السكون  واق��ع  يتجاوز  أن  ك��ان ميلك  لو  ال���وادي«، كما  في مخاطبة »ساحر 
احلركة، كجزء من جدلية الصراع بني احلركة والسكون، أو بني احلياة واملوت »غّنها من 
سماء فنك حلًنا«، هكذا تبدو اللعبة العبثية للموت »فلقد تستفيق من أحزانك«، فكأن هذه 

األحلان التعويذة التي تطرد املوت، وتبعث احلياة.

في  و»يحكم  امل��وت«،  »حاكم  إنه  التعويذات،  كل  من  أق��وى  السكون  فاعلية  لكن 
املوت« و»حاكم في املمات«، حسب تعبير الرواية السردية للخطاب، في تكريس الفاعلية 
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املبارك  إنشادك  »كان  للصمت:  مضادة  كحركة  املاضي  يأتي  ولذا  للسكون،  املؤثرة 
فجًرا.. وضيَء نور احلياة«، وكان ميكن لهذا املاضي أن يتدفق ليغطي حالة الشعور 
بالعجز من جهة، وينمي في الوقت ذاته حركة النص من خالل تعارض الدالالت بني 
املاضي واحلاضر، غير أنه ينكسر سريًعا لتواجه »األنا« مرة أخرى اللحظة احلاسمة، 
التي تفرض وجودها على املوقف، فال متلك إال أن تنفعل كما انفعلت من قبل مكررة 
اللغة ذاتها »لهفي ما أراك تبعث حلًنا«، »... ما دهى قيثارك«؟! وتبقى احلقيقة الكبرى 

للصمت أقوى من كل االنفعاالت والكلمات التي ال يتجاوز صداها فضاء الصمت.

XXXX





ملحـــــق
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»روائع الشعر املصري في منظور النقد الكويتي احلديث«
إضاءة نقدية حول بحث »قراءة في مطولة الهمشري: 

شاطئ األعراف« للدكتور عبدالله املهنا)1(

سعد دعبيس
كلية التربية - جامعة عني شمس

لعّل من أهم اإلرهاصات التي تبشر بصحوة ثقافية عربية معاصرة، ذلك االنفتاح 
الثقافي الذي نراه ماثاًل في تناغم ألوان اإلبداع العربي في كل قطر عربي مع ألوان 
األبداع في األقطار العربية األخرى، مما يساعد على ازدهار حوار خالق خصب بني 

تيارات اإلبداع في مجاالت الفن واألدب والنقد والثقافة والفكر.

وليسمح لي القارئ الكرمي، أن أقدم إضاءة لهذا التمهيد بفقرة وردت في إحدى 
دراساتي األدبية التي نشرت أخيًرا بإحدى املجالت األدبية العربية«)2(.

»ما أشد حاجة املثقف العربي اآلن إلى صحوة ثقافية جديدة مستنيرة واعية 
باحثة  العربية،  العربية، واخلصوصية احلضارية  الذات  باحثة عن  دارسة متسائلة، 
عن طريقها في متاهة األيديولوجيات والفلسفات، وعن حلظة إبداع حقيقي في آلية 
تكنولوجيا  و»ث��ورة  أوسطية«  و»الشرق  اجلديدة«  »العاملية  ومفاهيم  املعلومات  ث��ورة 

)1) عميد كلية اآلداب بجامعة الكويت.
أكتوبر   ,159 العدد  »املنتدى«  - مجلة  دعبيس  للدكتور سعد  اإلمــارات«  وشعراء  »املنهج  بعنوان:  دراســة  )2) انظر: 

1996, دبي.
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أماًل في أن  العربي،  االتصاالت«، وعن إضاءات جديدة الكتشاف إنسانية اإلنسان 
إلى موطنه  تغريبه في موانئ احليرة والضياع  العربي من رحلة  »أودسيوس«  يعود 

الفكري والروحي من جديد«.

شيء من هذه اخلواطر طاف بذهني وأنا أطالع قراءة نقدية جديدة في مطولة - 
أو ملحمة - »شاطئ األعراف« للهمشري التي قّدمها للمكتبة العربية، الناقد الكويتي 

املعروف الدكتور عبدالله املهنا.

إن إحساسي بأهمية هذه الدراسة، راجع إلى ما ميكن أن تسهم به هذه الدراسة 
وأمثالها في تعميق أواصر التقارب الفكري والثقافي، والتجاوب الروحي والعاطفي 
بني مثقفي األمة العربية، في عصر نحتاج فيه كثيًرا إلى مزيد من التالحم والترابط، 

وتبادل التأثر والتأثير في مجاالت الفكر والثقافة واألدب والفنون.

ولعل مناهج األدب العربي احلديث في جامعاتنا العربية، في حاجة ماسة إلى 
مثل هذه الدراسات التي ال تقتصر على قطر عربي واحد، بل تتناول التيارات املشتركة 
بني أبناء الوطن العربي، بعيدة عن منهج االنغالق الفكري اإلقليمي، داعية إلى مبدأ: 

»دع كل الزهور تتفتح في األرض العربية، بل في كل أرض في هذا العالم«.

النقد  في  االنفتاحي  املنهج  هذا  تدعم  التي  احلديثة  الدراسات  أبرز  من  ولعّل 
الدكتور  الكويتي  للناقد  إليها،  أشرنا  أن  التي سبق  الدراسة  تلك  املعاصر،  العربي 
عبدالله املهنا، والتي قدم فيها دراسة حتليلة منهجية، لرائعة من روائع الشعر العربي 
األع��راف« وعنوان هذه  أو مطولة - »شاطئ  أال وهي ملحمة -  احلديث في مصر، 

الدراسة: »الشاعر واملوت: قراءة في مطولة الهمشري: شاطئ األعراف«)3(.

النشر  التي تصدر عن مجلس  اإلنسانية«,  للعلوم  العربية  »املجلة  العدد اخلاص من  الدراسة في:  )3) انظر هذه 
العلمي بجامعة الكويت - العدد الثاني واخلمسون السنة الثالثة عشرة - صيف 1995.
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أثرهم  لهم  كان  الذين  »أبوللو«  مدرسة  في  البارزين  الشعراء  أحد  والهمشري 
البارز في تدفق التيار الرومانتيكي، والتيار الفلسفي أيًضا، في نهر الشعر العربي 
أوائ��ل  إل��ى  القرن  ه��ذا  ثالثينيات  منذ  خاصة  بصفة  املصري  والشعر  عامة،  بصفة 
اخلمسينيات، حيث بدأ الشعر العربي بعد نهاية احلرب العاملية الثانية يتخلَّى شيًئا 
مبوجات  متأثًرا  »أيديولوجية«  مذهبية  بصبغة  ويصطبغ  »رومانسيته«  عن  فشيًئا 

الصراع املذهبي العاملي.

وكان وراء ملحمة الهمشري هذه، مأساة ُحبِّ عاصف يائس، إذ كان فشله في 
جتربة حب بقريته احلاملة الوديعة بالريف املصري قمة املأساة في حياته العاطفية)4(، 
يائسه، كان وميض  براكني األح��زان واآلالم، ومن خلل رم��اد  ال��ذي فّجر  واإلعصار 
احلزن يوحي إليه مبلحمة »شاطئ األعراف« التي كانت أشبه مبرثية جنائزية حلياته 

وحبه، وفي ذلك يقول الهمشري في مقدمته النثرية لهذه امللحمة:

»وهي خلجات أنهكت قوى هذا القلب، وأحالت شعاع األمل الربيعي الضاحك 
إلى خطفات باهتة من شفق شتاء، وما تزال تخفق على ضعفها في محراب احلب«)5(.

املوت نحو  بعد  األول��ى  الهمشري يتحدث عن رحلته  امللحمة)6(، جند  وفي هذه 
قها للموت تصبح أغنية حبٍّ موّجه إلى  احلياة األخرى، وتكاد هذه امللحمة في تعشُّ
املوت، ال أثر فيها للحسرة وال للذكرى، وكأن الشاعر يلتذُّ بكل حلظة من حلظات موته 

إن صحَّ التعبير)7(.

)4) انظر: »م. ع. الهمشري - حياته وشعره« ص 57 وما بعدها, صالح جودت.
)5) مجلة أبوللو, عدد فبراير سنة 1932.

)6) آثرنا في هذه الدراسة املصطلح الشائع لهذا العمل اإلبداعي وهو مصطلح »ملحمة« نظًرا لشيوعه وانتشاره في 
الدراسات التي تناولت »شاطئ األعراف«, وال يعني هذا انحيازنا له.

)7) قضايا الشعر املعاصر, لنازك املالئكة, ص 274.
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وتدور هذه امللحمة - كما رأينا - حول تأمالت فلسفية في عالم املوت، ومصير 

اإلنسان، ممزوجة بنزعة تشاؤمية، فهي أقرب إلى الشعر الفلسفي منها إلى الغزل، 

وال صلة لها بالغزل إال في البواعث والدوافع، وإن كنا جند فيها أصداء للحب املرتبط 

باملوت، ولكنها إصداء تتالشى في زحام هذه الصرخات اجلنائزية، ومن ذلك قوله:

م��ا إذا  أي�����ن ت���ض���ي  ي����ا ح�����بُّ  َوْي�����������َك.. 

َن�����َس�����َج�����ْت ح�����ول�����َك امل������ن������وُن ِش����َب����اَك����ا

وَب�����َع�����ْث�����َت األن������ف������اَس م���ع���س���ول���ًة َح���ْي����

�����ه�����ا ش�����ك�����واك�����ا ��������������َرى إل�����ي�����ه�����ا ت�����ب�����ثُّ

أُت���������������َرى.. ي�����ا ه���������َوى س���ت���ق���ت���ح���ُم امل����و

َرَداك���������ا م���ن���ه  ك���ال���ن���ف���ِس  وت����ل����َق����ى  َت.. 

ص�����ُي�����وًدا ن����������راَك  ح����ت����ى  س���ت���ب���َق���ى  أْم 
ُهَناكا)8) ت��رم��ى  ال����ف����ردوِس  غ���ي���اِض  ف���ي 

وقوله:

م������وٌت ل�����ل�����م�����وِت  إن   .. احل�������������بُّ أي�����ه�����ا 

ُم����ْس����َت����ِخ����فُّ ال����ِب����َل����ى  ع���ل���ى  ِغ����������َ�ٍب  ذو 

أن�������ت ِص������ْن������ُو احل������ي������اِة واِرَث��������������ة امل����و

َي����������ِرفُّ  .. اإلل������������ِه  ع����ل����ى  ون������������وٌر  ِت 

س������وف ت���ب���َق���ى ب���ع���د ال����ف����ن����اء َس����ُب����وح����ًا

ف�������ي ف�������ض�������اٍء م�������ن األث�������ي�������ر َي������ِش������فُّ

)8) الروائع لشعراء اجليل - حملمد فهمي - ص 38.
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َت����ْل����َح����ُظ ال�����ك�����وَن ف����ي ُس������َب������اِت امل���ن���اي���ا
(9( ِم�����ث�����َل رؤي��������ا َت������ه������ِوي ب�����ه وَت���������������ِدفُّ

إن تساؤل الشاعر عن املوت تساؤل دائم، يبدو في أكثر من قصيدة من قصائده، 
ومن ذلك قصيدة: »تأمالت - أو حياة شاعر« التي يقول فيها:

غ�������ًدا... ي���ا خ���ي���ال���ي.. ت��ن��ت��ه��ي َض��ح��ك��اُت��ن��ا

وآالُم������ن������ا َت����ْف����َن����ى وَت����ْف����ن����ى امل����ش����اِع����ُر

وُت���ْس���ِل���ُم���َن���ا أي�����دي احل����ي����اِة إل����ى ال��ِب��َل��ى

وَي���ْح���ُك���ُم ف��ي��ن��ا امل�����وُت .. وامل������وُت ج��ائ��ُر

ج��ل��س��ُت ع��ل��ى ال��ص��خ��ر ال��وح��ي��د وح���ي���ًدا

وأرس����ل����ت ط���رف���ي ف����ي ال���ف���ض���اء َش���ري���دا

وك���ْف���َك���ْف���ُت دم�����ًع�����ا.. ال ي���َك���ْف���َك���ُف َغ����ْرُب����ُه

وواس�����ْي�����ُت ق���ل���ًب���ا ف����ي ال���ض���ل���وع ع��م��ي��دا

أف��ُق��ه��ا ق����د ض�����اق  اآلم��������اِل  أرى ص���ف���ح���َة 

َم����دي����دا ال���ب���ع���ي���د  ال������ي������أِس  ع���ل���ى  والح 

ًب���ا ل���ق���د ع���ش���ُت ف����ي دن���ي���ا اخل����ي����ال ُم���َع���ذَّ
سعيدا!)10) أم����وُت  ه��ل  ِش���ع���ري..  ف��ي��ال��ْي��َت 

كما يبدو ذلك التساؤل عن املوت في قصيدة أخرى بعنوان: »إلى چتا الفاتنة« 
التي يقول فيها مناجًيا حبيبته)11(:

)9) املرجع السابق, ص 39.
)10) الروائع, ص 25.

)11) املرجع السابق ص 20.
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����ي وغ����نِّ  .. ال�������ذه�������وِل  م�����ن  أي���ِق���ظ���ي���ن���ي 

ي�����ا َم��������ك�������ي.. ع����ل����ى ُط������ل������وِل ح���ي���ات���ي

وإال ال������ض������ي������اء..  إل��������ى  أرش������دي������ِن������ي 

ف����ات����ُرِك����ي����ن����ي.. أه��������ِوي إل������ى ُظ���ُل���م���ات���ي

وذلك الترحيب باملوت الذي جنده عند الهمشري، نراه ميثل تياًرا متدفًقا أيًضا 
وهؤالء  وإبراهيم جنا،  فهمي،  وعزيز  وهم: خليل شيبوب،  آخرين  ثالثة شعراء  لدى 
جميًعا متأثرون بال شك، بتيار التشاؤم واملوت في شعر عبدالرحمن شكري واملازني 
)من أقطاب مدرسة الديوان( وتيار النفي األبدي واملوت في شعر مدرسة )أبوللو(. ومن 
وراء ذلك كله: تناقضات احلياة السياسية واالجتماعية، وقوة تأثير التيار الرومانتيكي 
الهارب إلى عالم احلب واملوت، في شعر مدرسَتْي: الديوان وأبوللو، وجدير بنا أن 
نشير هنا أيًضا إلى الصورة الرومانسية اجلميلة للموت، كما تبدو في شعر »العقاد« 
ترحيبه  في  العقاد  يقول  املنتحرين)12(،  بعض شعراء  وأشعار  و»املازني«  و»شكري« 
باملوت، وقد تخيله كأًسا شهية حلوة، ينبغي أن تعزف لها األحلان ويغني لها املغنون:

��ي َم��ن��ي��تَّ ُت���ْق���َض���ى  ���ع���ون���ي..ي���وم  ش���يَّ إذا 

ب���ا امل���ع���ذَّ ذاَك  ال�����ل�����ُه  أراَح  وق������ال������وا: 

ف����� ت���ِم���ل���ون���ي ص��ام��ت��ي�����َن إل�����ى ال���ث���رى

��ب��ا ي��ت��ه��يَّ أن  �����ح�����َد  ال�����لَّ أخ����������اُف  ف����إن����ي 

�������وا.. ف������إن امل���������وَت ك�������أٌس ش��ه��ي��ٌة وَغ�������نُّ

َوُي����ْش����َرب����ا ���ي  ي���غ���نَّ أن  ي���ح���ل���و  وم����������ازاَل 

وم���ا ال��ن��ع��ُش إال امل���ه���ُد.. م��ه��ُد ب��ن��ي ال���ّردى

���َب���ا ������ِزن������وا ف���ي���ه ال����ول����ي����َد امل���غ���يَّ ف����� ُتْ

)12) انظر: »قراءة جديدة في الشعر العربي احلديث«, للدكتور سعد دعبيس, ص 76 إلى ص 104.
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وإن�����ا  .. ب����ال����ب����ك����اِء  َت������ْذك������رون������ي  وال 
فأطرَبا)13) القصيَد  سمِعي  على  أع��ي��دوا 

ويقول املازني أيًضا في الترحيب باملوت متخياًل املوت في صورة عرس سعيد:
ْه����� ال����زَّ ورق  ف����ي  م�����تُّ  إْن  ����ن����ون����ي..  َك����فِّ

��������������وا َث����������������َراَي ب����ال����ص����ه����ب����اِء ���������ِر ورشُّ

واذك������رون������ي.. وال����وْج����ه م��ن��ط��ل��ُق ال��ِب��ْش���

����������ِر ك������أن������ي م��������ازل��������ُت ف�������ي األح�������ي�������اِء

ي����وًم����ا ال�������ك�������أُس  ُأدي����������������َرِت  م������ا  وإذا 
ف��اش��رب��وا ل��ي م��ن ص���ْرِف م��ا ف��ي اإلناِء)14)

وميكننا هنا أن نستضيء مبا كتبه بعض النقاد عن انتحار شاعرين مصريني 
في الثالثينيات وتأثراتهما الرومنتيكية، وهذان الشاعران هما: أحمد العاصي، ومحمد 

منير رمزي)15(.

يقول  كما  الفكر -  متجددة، حاصرت  قدمية  امل��وت مشكلة  أن مشكلة  واحل��قُّ 
الدكتور زكريا إبراهيم، منذ أقدم الفلسفات حتى اليوم، قدمًيا جند أفالطون يقول: »إن 
الفلسفة هي تأمل املوت« وهذ العبارة قد توحي بأن املوت أشبه بتيار باطني يسري في 
صميم احلياة، وكأن عروق الفناء قد امتدت في صميم احلياة، وقد توحي أيًضا بأن 
املوت هو احلقيقة الوحيدة التي تثير لدى الفيلسوف شتى ضروب التأمل فتدفعه إلى 

النظر في أسرار هذا الوجود، والبحث عما قد يكمن وراء ظواهر احلس)16(.

)13) ديوان العقاد, ص 59, مقطعة بعنوان »كأس املوت«.
)14) ديوان املازني, من قصيدة بعنوان: »وصية«.

)15) انظر: ما كتبه الناقد مصطفى السحرتي عن هذه القضية في كتابه »الشعر املعاصر على ضوء النقد احلديث«, 
»املنتحران  بعنوان:  »الهالل«,  مبجلة  الدسوقي  عبدالعزيز  للدكتور  القضية  هذه  في  أخــرى  ودراســة   -  28 ص 

والراحلون في الريعان« عدد أبريل 1972.
)16) انظر: »تأمالت وجودية« للدكتور زكريا إبراهيم, ص 66.
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وقدمًيا أيًضا رأى سليمان احلكيم أن املوت هو العقبة الكئود التي تعترض استمرار 
سعادة اإلنسان، فصرخ صرخته احلزينة املتشائمة، »الكل باطل وقبض الريح«.

التراجيديا  هذه  إبراهيم  زكريا  الدكتور  يصّور  اإلنسان«  »مشكلة  كتابه  وفي 

اإلنسانية، تراجيديا اإلنسان احملاصر باملوت منذ حلظة امليالد، فيقول: »أليس املوت 

هو ذلك احلصار األليم الذي عبر عنه الشاعر األملاني »ريلكه« حينما قال: »إن في 

مشيتنا دائًما ما ينطق بأننا في طريقنا إلى الرحيل، وهكذا نعيش لكي ال نلبث أن 

ننصرف مأذوًنا لنا بالرحيل، ورمبا كان عدم البقاء هو املعنى األوحد لهذا الوجود)17(.

ولم يهتم »الرومانتيكيون« ووحدهم في العصر احلديث مبشكلة املوت، بل اهتم بها 

أيًضا الفكر الوجودي اهتماًما أدى إلى توجيه النقد العنيف إليهم من معارضيهم)18(.

الشعور  ف��إن  امل��ع��اص��ر،  امل��س��رح  يونيسكو« ميثل  »پ��وچ��ني  م��س��رح  ك��ان  وإذا 

بحضور املوت وأبديته وخلوده، يعتبر أهم ما مييز مسرح )پوچني يونيسكو(، يبدو 

يبدو  كما  »امللك ميوت«  بعنوان  إحدى مسرحياته، وهي: مسرحية  ذلك واضًحا في 

بيكيت  لصامويل   EN-Attendant Godo ج��ودو«  انتظار  »في  مسرحية  في  أيًضا 

Samuel Beckett فالشخصيتان الرئيسيتان في هذه املسرحية هما، )استراجون( 

البالغ، وعن عبث هذا  القلق  َتِشفُّ عن  و)فالدميير( يواجهان املوت دائًما، في حال 

لشخصية  الفارغ  االنتظار  هذا  في صورة  هذا  لنا  ويتراءى  فيه،  نحيا  الذي  العالم 

مجهولة ال تظهر على املسرح، هي شخصية )جودو( رمز املستقبل الضائع، أو األمل 

املفقود، أو رحلة األبد باملوت.

)17) انظر: »مشكلة اإلنسان«, ص 148 وما بعدها.
)18) انظر: »تأمالت وجودية« - ص 73 وما بعدها.
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إن ذلك العالم احملاصر باملوت والغربة هو مشكلة كتاب مسرح العبث جميًعا، 
قد  بالناس  تصلهم  التي  اجلسور  وك��ل  باملوت،  محاطة  جزيرة  في  يعيشون  فهم 
من  يعانون  عالم جحيمي  في  الناس  عن  معزولني  يعيشون  فهم  ثم  ومن  ��َرْت،  ُف��جِّ

الوحدة واليأس والسأم)19(.

ولعلني ال أبالغ إذا قلت: إن هذه الدراسة التي قدمها الناقد الكويتي عبدالله املهنا 
لهذه امللحمة، مبا تضمنته من بحث شامل حملاورها الفكرية، ووحداتها الفلسفية، واعتمادها 
على منهج نقدي تكاملي، يعتمد على أكثر من منظور نقدي، مع تقدمي النص الشعري الكامل 
لهذه امللحمة، عبر دراسة محاورها ووحداتها، وعدم االقتصار على تقدمي بعض مقطوعاتها 
- كما فلعت غالبية الدراسات السابقة - لعلَّني ال أبالغ إذا قلت: إن هذه الدراسة بهذا 

املنهج، وبهذا الطابع، تعتبر أول دراسة منهجية متكاملة مللحمة »شاطئ األعراف«.

وقد خلص الدكتور عبدالله املهنا، اخلطوط الرئيسة في بحثه هذاو فقال)20(:

»تهدف هذه الدراسة إلى تقدمي قراءة جديدة ملطولة شعرية من روائع املطوالت 
األع��راف« حملمد  مطولة »شاطئ  وهي  العربي احلديث،  الشعر  التي شهدتها حركة 
عبداملعطي الهمشري التي تتضمن رحلة إسرائية، يبحر فيها الشاعر خارج الزمن، 
بحًثا عن عالم يتجاوز حدود الواقع احملبط لطموحات الشاعر، ويعتبر صاحب هذه 
التي  الشعرية  ابولو  مدرسة  رم��وز  من  واح���ًدا  مبكرة  سن  في  توفي  ال��ذي  املطولة 
أسهمت في إثراء حركة التجديد في الشعر العربي على امتداد الساحة العربية خالل 

ا حتى بعد هذه الفترة بوقت قصير. الثالثينيات من هذا القرن، وبقي أثرها ممتّدً

)19) انظر: »املدخل إلى النقد األدبي احلديث« ص 77 وما بعدها, للدكتور محمد غنيمي هالل, )ط 2(, وانظر 
أيًضا: دراسة بعنوان »املوت والغربة خارج حدود العقل« ص 10 - ص 15 من مجلة )قورينا(, مجلة كلية اآلداب 

باجلامعة الليبية, عدد ديسمبر ويناير 1972/71.
)20) انظر: بحثه املنشور في العدد اخلاص من مجلة »املجلة العربية للعلوم اإلنسانية« بعنوان »الشاعر واملوت«, 

قراءة في مطولة الهمشري »شاطئ األعراف« ص 9.
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تبدأ الدراسة بوضع الشاعر تاريخّيًا في سياق زمان ومكان محددين، وضمن 
التي  الشعرية  احلركة  من  الشاعر  موقع  على  القارئ  يتعرف  حتى  املرحلة  زم��الء 
ينسب إليها، ثم تقف الدراسة عند آراء النقاد والدراسني الذين تعرضوا لهذه املطولة 
عرًضا، لتكشف في النهاية عن أن هذه املطولة لم تأخذ حقها من الدراسة األدبية 

التي تستحقها.

وتنطلق الدراسة بعد ذلك إلى تقدمي مالحظات عامة على مضامني املطولة، وما 
تنظر  لإلبداع،  النقدية  العملية  وفي جوهر  بالتحليل،  تناولها  قبل  قضايا،  من  تثيره 
الدراسة إلى هذا العمل ككل مكتمل، وفي هذا السياق جاء تقسيم هذه املطولة إلى 

أجزائها األساسية ووحداتها التكوينية.

ثم توّقفت الدراسة عند كل جزء من هذه األجزاء مبا يستحقه من التحليل والنقد، 
التحليل  كان  وإن  نقدي،  منظور  من  أكثر  النص وحتليلة،  إض��اءة  في  استخدم  وقد 

اللغوي هو السمة الغالبة على هذه الدراسة.

إلى ستة  يقسمها  أن  آثر  املطولة،  لهذه  الفني  في حتليله  الباحث  وحني شرع 
مدارات أو ست وحدات شعرية، وفي توصيف الناقد لهذه الوحدات يتضح لنا عمق 
والفنية  الفلسفية  باملكونات  وعيه  وم��دى  الشعري،  للنص  واللغوي  الفلسفي  حتليله 
السارية في أبيات هذه املطولة، ومدى وعيه أيًضا مبناهج النقد األدبي املعاصر، بحيث 
يتحول حتليله ألبيات الشاعر إلى ما يشبه أن يكون حواًرا ممتًعا بني املناهج والرؤى، 
وتقدمًيا ملنهج نقدي جديد َعْبَر هذا احلوار، ويحسن أن نقدم إضاءة لذلك من حتليله 
م الباحث هذا التحليل  الفني والفكري للوحدات الشعرية في »شاطئ األعراف« وقد قدَّ

لهذه الوحدات على النحو التالي)21(:

)21) انظر: كتاب الشاعر واملوت, قراءة نقدية في مطولة »شاطئ األعراف« د. عبدالله املهنا, ص 18, وص 19, طبعة 
مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطني لإلبداع الشعري 2014.
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أ - الوحدة الشعرية األولى: وحدة »الذكريات« وتبدأ من أول املطولة حتى البيت 

األربعني، وتتكون من عشرة مقاطع تصف فيها الذات جتربة الرحلة اإلسرائية خارج 
اإلنساني  الوجود  ثنائية   - وامل��وت  الزمن، من خالل تشابك عنصَرْي: احلب  دائ��رة 

األول - في معادلتي: البقاء والفناء.

احلادي  البيت  من  وتبدأ  امل��وت«  »سفن  وح��دة  الثانية:  الشعرية  الوحدة   - ب 

واألربعني حتى البيت الستني في خمسة مقاطع شعرية، تقدم وصًفا لسفن املوت في 
رحلتها األسطورية وراء املجهول.

ج - الوحدة الشعرية الثالثة: وحدة »الشاعر واآللهة« وتبدأ من البيت احلادي 

الثمانني في أربعة مقاطع، وتتجّلى في صورة حوار بني »األنا«  البيت  والستني إلى 
املتعبة من رحلة املوت، واآللهة التي تتعاطف مع مأساة »األنا« وترافقها إلى الفردوس 

مثوى األبدية اخلالد.

البيت احلادي  وتبدأ من  الشعراء«  د - الوحدة الشعرية الرابعة: وحدة »جنة 

والثمانني إلى البيت السادس والثالثني بعد املائة، في أربعة عشر مقطًعا، تصف فيها 
»األنا« جنة الشعراء ولقاءها ربَّة الشعر.

هـ - الوحدة الشعرية اخلامسة: وحدة »أرغن الغناء« وتنطلق من البيت السابع 

والثالثني بعد املائة إلى البيت الثامن والثمانني بعد املائة في ستة وعشرين مقطًعا تتوزع 
في خمس شرائح يجسد فيها أرغن الغناء أحلان احلياة املاضية بصورها املختلفة.

و - الوحدة الشعرية السادسة: وحدة »مطلع الشاطئ« التي تضمُّ أربعة وثالثني 

مقطًعا تصف فيها »األنا« وصولها مع اآللهة إلى »شاطئ األعراف«، وتكشف لنا فيه 
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أسرار هذا العالم السحري، لتصحو بعدها على نداء اآللهة بأن ما رأته ليس إال جزًءا 
فتبلغ »مخبأ  العالم،  أج��زاء هذا  بقية  لتجوس  الرحلة  فتعاود  األع��راف«  من »شاطئ 

الليالي« و»قبر الليالي« و»السكون احلاكم«.

منهج البحث

الباحث في بحثه هذا - كما أشرت سابًقا - على منهج  وقد اعتمد منهج 

إط��ار مذهبي معني، يحاول جتميد طاقات  الشاعر داخ��ل  تكاملي ال يحاصر فن 

اإلبداع املتمردة في ثالجات التعليب والتصنيف، وقد كان من أوائل من نادوا بهذا 

عنوانه:  الذي  كتابه  في  هاميان()22(  )ستانلي  االجنليزي  الناقد  التكاملي:  املنهج 

املناهج  تعدد  أم��ام  أنه  الناقد  ذلك  يرى  احلديثة«، حيث  ومدارسه  األدب��ي  »النقد 

النقدية وتصارعها، فإنه ال يوجد مذهب نقدي ميكن أن يحتكر احلقيقة، وأمام هذه 

املعادلة الصعبة املتمثلة في مذاهب نقدية عديدة، ومحاولة االستفادة منها جميًعا 

في الدراسة النقدية، واستحالة ذلك بالطبع، فإنه يقترح حلل هذه املشكلة، أن نؤمن 

باجتاه جديد، هو اجتاه: النقد اجلماعي التعاوني، بأن يتكاتف مجموعة من النقاد 

لدراسة شاعر واحد، أو كاتب واحد ويقدم كل واحد منهم نقًدا جلانب من جوانب 

اإلبداع األدبي عند هذا األديب، وقد نادى بهذا االجتاه أيًضا الشاعر اإلجنليزي 

في   -  »BOOK MAN« النقد« مبجلة  في  »جتربة  بعنوان:  له  مقال  في  )إليوت( 

أكتوبر 1929م)23(.

الدكتور  ترجمة:  تأليف ستانلي هامين,  وبعدها,   -  245 جـ2, ص  احلديثه«  ومدارسه  األدبي  »النقد  )22) انظر: 
إحسان عباس والدكتور محمد يوسف جنم.

»مــأدبــة«  باسم  اجلماعي  النقد  هــذا  هــاميــن(  )ستانلي  سمي  وقــد   ,256 ص  جـ2,  الــســابــق,  املــرجــع  )23) انظر 
symposium وهي لفظة ال تزال حتمل في تركيبها حروف »أدب«.
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وقد كان لهذا املنهج التكاملي أثره في منهج الدكتور عبدالله املهنا، ومن ثم 
رأينا دراسته تلك تستلهم أكثر من منظور نقدي، وإن كان للتحليل اللغوي تأثير كبير 
في رؤيته النقدية، على نحو ما رأينا في حتليله لعنوان املطولة »شاطئ األعراف«، 

وفي ذلك يقول)24(:

ل عنواُن املطولة »شاطئ األعراف« كما سنرى فيما بعد، داللة مركزية في  »يشكِّ
نسيج النص الشعري، ماثاًل في احلكاية السردية للنص، وينطوي التركيب ذاته على 
بعدين مختلفني في حتديد أبعاده املكانية واجلغرافية من جهة، والداللية واألسطورية 
من جهة أخرى، فاألول يقع خارج الزمن وال سبيل إلى كشف حقيقته أكثر مما ذكره 
فيه بني  وال��ن��ار، يفصل  أو س��ور بني اجلنة  »األع���راف« حيز  أن  املفسرون عنه، من 
ْين، اجلنة أو النار، والثاني في سياق النص، ومرتبط  اخَللْق قبل دخول أحد املستقرَّ
أشدَّ االرتباط باملوت، والزمن األسطوري »يستريح الزمان واملوت فيه« وإذا ما عمدنا 
إلى تفكيك هذا التركيب وأرجعنا كل كلمة إلى مكوناتها الداللية قبل التركيب لظهر 
لنا متاسٌّ بني اللفظني قبل التركيب، فكلمة شاطئ تعني نهاية البحر، وبداية األرض 
والعكس صحيح أيًضا، أو إن شئت فقل: حيز حيادي يقع بني البحر واليابسة تتعاور 
حياديَتُه حركتا: املد واجل��زر، فهو في األول��ى جزء من البحر، وفي الثانية جزء من 
األرض، وال تنتفي هذه احليادية متاًما إال بتجاوز هذا احليز صعوًدا نحو األرض، أو 
هبوًطا في البحر، وكذا األمر مع كلمة »األعراف« فاألعراف في اللغة: جمع عرف، 
وه��و: كل ع��اٍل مرتفع، واحليز املرتفع فيه خصوصية اإلش��راف على ما حوله من 
األحيزة، مما مينحه حياديه جغرافية عن األمكنة التي يطل عليها، باعتباره مشرًفا 
عليها جميًعا، وتزداد أبعاد هذه احليادية حني يضاف إليها املفهوم القرآني لألعراف 

)24) ص 24, وص 25 من كتاب الشاعر واملوت.. قراءة نقدية في مطولة »شاطئ األعراف« د. عبدالله املهنا 2014.
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»وبينهما حجاب وعلى األعراف رجال يعرفون كال بسيماهم« )سورة األعراف 46(، 
وسواء أكان »األع��راف« سوًرا بني اجلنة والنار أم مكاًنا، فإنه قطًعا حيز ال ميكن 
النقيضني:  النار، مما مينحه حيادية أو شبه حيادية بني  نسبته إلى اجلنة أو إلى 
اجلنة والنار، ولعل شعور »األنا« وشغفها بضرورة جتاوز الواقع املادي، واختراق 
املجهول، وراء هذا التركيب الداللي الذي يضفي على »األنا« شعوًرا باالنفصال عن 
عاملها الراهن الذي جتوز عليه قوانني صارمة كقوانني املوت واحلياة والزمن، إلى 
حيز حيادي ال يخضع ملثل هذه القوانني، بل إن هذه القوانني نفسها جتد فيه - في 

نهاية األمر - مالًذا للهروب من نفسها«.

ولكنه في جوانب أخرى من حتليله لهذه املطولة يعتمد على مناهج أخرى لها 
أهميتها في مجال الدراسات البنيوية واألسلوبية، وعلم الداللة والرمزية، وامليثولوجيا، 
واملنج السيميائي. وعلى الرغم من اعتماده على )البنيوية( أحياًنا فإن حتليله لبنية 
عن  كتبوا  من  بعض  فيها  وقع  التي  امللغزة  الضبابيات  لتلك  أسيًرا  يقع  لم  النص 
البنيوية، أو ترجموا بعض دراساتها، ونادًرا ما جند دراسة قائمة على البنيوية، أو 
تعتمد - إلى حد ما - على وسائلها ومعطياتها، دون أن تلجأ إلى اإلغماض املتكلف، 
والتعتيم املفتعل، ولكن التحليل املستفيد هنا في هذه الدراسة من املنهج البنيوي، 
يقدم للبنيوية وجًها جديًدا متألًقا يأخذ بناصية البيان العربي، إنه وجه جديد غير 
تلك الوجوه التعتيمية التي ألفناها في بعض الدراسات السابقة، ومن أروع مناذج 
التحليل اللغوي البنيوي التي قدمها املؤلف في هذه الدراسة: حتليله للمقطع التاسع 
فيه  يصور  مقطع  وه��و  األع���راف«  »شاطئ  مطولة  في  األول��ى  الشعرية  اللوحة  من 

الشاعر انتصار احلب على املوت، حيث يقول املؤلف)25(:

)25) ص 36, وص 37 من كتاب الشاعر واملوت.. قراءة نقدية في مطولة »شاطئ األعراف« د. عبدالله املهنا 2014.
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»يبدأ املقطع بصيغة النداء )أيها احلب( فعلى املستوى النحوي تكون )أي( منادي 
النداء  ياء  للتنبيه و»احل��ّب« صفة، وفي حذف  النداء، و»ه��ا«  مفرًدا حذف منه حرف 
إمياءه إلى حضور احلب في وجدان املتكلم وعقله، وعلى املستوى الداللي تستدعي 
مضمون  أو  الرسالة،  لتلقي  اآلخ��ر  الطرف  من  مماثاًل،  كلُّها، حضوًرا  النداِء  جملُة 
النداء.. وحني يتحقق ذلك يأتي صوت املنادي بالرسالة الصاعقة، »أنَت للموِت موٌت«.. 
واملوت  واه��ب احلياة،  احل��ب،  ثنائية  بني  الصراع اجلدلي  »األن��ا« هذا  هكذا حتسم 
، فاحلبُّ يؤكد احلياة، واحلياة تأتي على  سالب احلياة، باإلعالن عن موت املوت باحلبِّ
املوت،  نهاية  تعلن  كأنها  واإلنسان  الطبيعة  دورة احلياة في  املوت، وتستمر  أنقاض 
حني يأخذ احلبُّ صفَة النقيض فإن ذلك ال يتم إال في حيز املوت ال يتعداه إلى غيره، 
وإال ألفسد احلياة التي يؤكدها. ولذا فالبنية التركيبية للجملة تنطوي على ُبْعٍد دالليٍّ 
يكمن في اختصاص احلب مبوت املوت وليس غير، ويتعزز هذا املفهوم من خالل ذلك 
احلاجز اللغوي - اجلاّر واملجرور - )للموت( الذي يفصُل بني ال�ُمْسَند واملسَند إليه، 
إذ ال يتم االتصال بينهما إال عبر هذا احلاجز، ويتكرر النمط ذاته في الشطر الثاني 
من البيت حني يفصل اجلار واملجرور )على البلى( بني اخلبرين )ذو غالب على البلَى 
( فاجلارُّ واملجروُر في كلتا احلالتني متعلق باخلبر، مع توافق تام في بنية  مستخفُّ
التعلق، احتراًزا من انفالت الداللة، فهو موُت املوت نفسه، وهو مستخف بالبلَى ذاته، 
ال يتجاوزهما إلى غيرهما، وُتْعلي »األنا« من شأن احلبث فتجعله »صنو احلياة وارثة 
املوت« فتكسبه بذلك متاثاًل مع النظير في صفاته، ثم ال يلبث أن يتجاوز النظير، أو 

.» بعبارة أدق يتجاوز الشبيه املادي إلى اإلشراق الروحي »نور على اإلله يرفُّ

وبغض النظر عن احملظور الديني الذي قد يثيره مثل هذا التعبير فإن داللته 
تكمن في احليوية والبريق، والقدرة على االستمرار التي يكتسبها احلبُّ من عالقته 

املبدئية باحلياة، فالعالقة بينهما تالزمية، إذ ال وجود ألحدهما دون اآلخر.
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للوحدة  البنائية واألسلوبية في حتليله  التحليلي بني  االنسجام  تبدو روعة  كما 
الشعرية اخلامسة من هذه املطولة، وعنوان هذه الوحدة )أرغن احلياة()26( ومطلعها:

واًه������������������������������ا ل���������������ه ِم�������������������������ْن َن���������������اء

أحل����������������������������اُن����������������������������ه زف��������������������������������زاف

ال�������ف�������ن�������اء وادي  ص��������م��������ت  ف�����������ي 

ت���������������ع���������������ان���������������ق األس��������������������������������������داف

وعلى الرغم من إعجاب املؤلف الشديد بهذه املطولة، فهو - وفًقا ملنهجه التحليلي 
الدقيق - يبدي بعض التحفظات التي تدور حول بعض املآخذ التي يأخذها على ذلك 

الشاعر، وفي ذلك يقول:

»إنه يستخدم أحياًنا بعض الكلمات املهجورة في القافية، مثل »طخياء« و»جرانه« 
و»أروانة« و»الشادوف« و»الغيسان« و»كنتيا« و»مغسي« وبعض اجلموع النادرة مثل 
»ُسماَنى« وبعض احلروف املشبعة، مثل »خيالي« وغير املشبعة مثل »آل« و»الزوال« 
إلى غير ذلك من الكلمات التي جتاوزها االستعمال الشعري، وحفلت بها املطولة مثل 

»العهاد« و»ذميل« و»َتِطس« و»َحْجنة« و»رجيف« و»ناض« و»اللوح« و»األواذي«.

وإذا كانت الكلمات جتيء في العمل الشعري من صميم التجربة واملوفق، فإن 
الكلمات  إل��ى  وأق��رب  الشعري،  املوقف  طبيعة  عن  يكون  ما  أبعد  الكلمات  تلك  مثل 

)26) عنوان هذه الوحدة - كما أورده »د. املهنا« هكذا: »أرغن الغناء«. واستند الباحث في ذلك إلى أنه ورد في األصل 
هكذا »الغناء« بالغني ال »الفناء« بالفاء وفي رأيي: أن العنوان الصحيح هو: »ارغن الفناء« بالفاء, ال »أرغن الغناء« 
وذلك لسببني: أواًل: ورد مصطلح »أرغن الفناء« ال »الغناء« في أبيات الشاعر في الوحدة الرابعة )ص 6( حيث 
يقول الشاعر: »إنه أرغن الفناء يغني إلخ« ثانًيا: ألن عنوان »أرغن الفناء« أقوى شاعرية, وأكثر انسجاًما مع كون 
املطولة أشبه مبرثية جنائزية للشاعر, وأكثر أيًضا غنى باإليحاءات, أما مصطلح »أرغن الغناء )بالغني( فهو - في 
نظري - سهو مطبعي تغيرت فيه »الفاء« إلى »غني« لتشابههما الشديد في الطباعة, ثم إن إضافة »الغناء« إلى 
»األرغن« ال يضيف جديًدا, فليس هناك أرغن للغناء, وأرغن آخر لغير الغناء, وشتان بني عنوان »أرغن الفناء« 

)بالفاء( وما يقدمه من ثروة إيحائية خصبة, وعنوان »أرغن الغناء« )بالغني(.
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القاموسية اخلالية من الداللة في اإلطار الشعري العام للمطولة مما يوحي بأنه كان 
يلجأ إليها إلقامة الوزن وركوب بعض القوافي الصعبة.

كما نراه يأخذ على الشاعر استخدام بعض األساطير ملجرد ذكر االسم، مع أنه 
ليس لها رصيد ثقافي أو تاريخي عند القارئ، دون أن تخدم العمل الفني، فهي ال تعدو 
أن تكون كلمات ثقافية لإلبهار، مثل »إفرليز« و»نفاتيس« و»أيوس«، إْذ لم تذب في العمل 
الفني متاًما، ولم تصبح جزًءا من النسيج العام للمطولة، وإمنا ظلت إشارات ثقافية، إن 
صح التعبير، كما يأخذ على الشاعر أيًضا: إكثاره من نظام التدوير للبيت، وإسرافه 

في مجزوء بحر الرجز)27( فمع أن امليزان هنا هو »مستفعلن مستفعلن« فإنه قال:
���������غ���������م���������ا وأْب������������������������������������������������������َدَل ال���������نَّ

إل�������������������ى ُش��������������ح��������������وب امل��������ش��������ي��������ِب

م�������������ت�������������ف�������������ع�������������ل�������������ن ف���������ع���������ل���������ن

م���������ت���������ف���������ع���������ل���������ن ف�������������اع��������������ت�������������ْن
ودغ��������������������������������������������������ل م��������������������ص��������������������ّوح

ي�������������ش�������������ت�������������ّق�������������ُه ال�������������������ّذب�������������������ول
ُم������������َت������������ِع������������ُل������������ْن ُم���������َت���������ْف���������ِع���������ُل���������ن

م����������س����������ت����������ف����������ع����������ل����������ن ف������������ع������������ول
ف��������������������������َص��������������������������ّور ال�������������ع�������������دم�������������ا

ف��������������������ي م��������������ن��������������ظ��������������ٍر م�������ض�������ن�������ي

م�������������ت�������������ف�������������ع�������������ل�������������ن ف���������ع���������ل���������ن

م�����������س�����������ت�����������ف�����������ع�����������ل�����������ن ف������������اع������������ل

ويعقب املؤلف على ذلك قائاًل)28(:

)27) انظر: كتاب الشاعر واملوت.. قراءة نقدية في مطولة »شاطئ األعراف« د. عبدالله املهنا 2014, ص16.
)28) املرجع السابق, ص 16.
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»ومع أن هذا الوزن ميكن أن يكون من مجزوء »املجتث« وقد أكثر منه احملدثون 
وجعلوه في مسرحياتهم، ووزنه: مستفعلن + فاعالتن، فإن الوزن به كذلك يبدو مختلًطا، 

ألنه يخرج على التجاوزات املعروفة فيه، وهي »فعالتن فاالتن«.

التي  املآخذ  هذه  ُمْجمل  في  املؤلف  يوافق  املطولة،  لهذه  املتأمل  ال��دارس  ولعل 
أخذها على )الهمشري(، فقوافي بعض األبيات، تبدو قلقة تصدم احلس الشاعري في 
نهاية بعض األبيات، ويشعر عندها املتلقي بفجوة فنية توقف مشاعره وأفكاره، إن هذه 
القوافي املتكلفة التي أشار إليها املؤلف أشبه بحواجز مصطنعة، أو نتوءات بارزة في 

طريق املسيرة اإلبداعية، تعوق التراسل الفني بني املرسل واملتلقي.

ولعل املأخذ اخلاص ببعض األساطير التي لم ينجح الشاعر في جعلها جزًءا 
مع  إلى شيء  وقفة حتتاج  إلى  حاجة  في  املطولة،  لهذه  الفني  النسيج  مع  متفاعاًل 
التعقيب املتأني على ظاهرة األساطير في الشعر العربي املعاصر. وقد جنح املؤلف 
في رصد هذه الظاهرة في مالحظة موجزة من مالحظاته على هذه املطولة، وبقي أن 

نلقي بعض األضواء على جذور هذه الظاهرة في الشعر العربي احلديث:

»طبيعي«  انعكاس  األساطير  استخدام  في  إفراطه  في  الهمشري  موقف  لعل 
العربي احلديث، وبخاصة في  الشعر  كثيًرا في  أثر  الذي  والسياسي  الفني  للمناخ 
مرحلة الثالثينيات، ووجه بعض الشعراء إلى استخدام األساطير الفرعونية واألساطير 
اإلغريقية أيًضا، فقد كان هناك تيار أدبي يدعو إلى أدب مصري، وفي ظل هذه الدعوة 
نشأ أدب غزير، اشتد ساعده، ووجد مناخه املالئم في ظل الدراسة اجلامعية حني 

أسست اجلامعة املصرية اجلديدة.

وقد حمل لواء الدعوة إلى األدب املصري في هذه اجلامعة الشيخ أمني اخلولي 
الذي حتمس لفكرة البيئة التي دعا إليه »سانت بيف« وأخذ يبثها بني تالميذه بقوة، 
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وألف فيها رسالة، وأسس لها جمعية »األمناء«)29(، كما نرى الدكتور محمد حسني 
هيكل يدعو إلى أدب مصري قومي يتغّنى بوادي النيل، وتاريخه القدمي واحلديث)30(.

وقد دعا الدكتور هيكل في كتابه »ثورة األدب« شعراء مصر إلى اقتحام امليادين 
اجلديدة في الشعر بروح منبسطة قديرة على أن حتلق في جو العالم كله، وتتصل به 
ملقية عن كاهلها حدود املكان والزمان، مرتفعة إلى السموات العلى، متصلة باملالئكة 
والشياطني، ثائرة على كل عتيق وبال، متوثبة في ثورتها لتنتظم آلهة اإلغريق واملصريني 

القدماء، وما خلفت »امليثولوجيا« في األمم املختلفة في حتليقها وسمومها)31(.

ولعّلني ال أكون مبالًغا إذا قلت: إنني كنت من أوائل الباحثني الذين تصدوا - في 
مرحلة الستينيات - لظاهرة استفحل خطرها في الشعر العربي حينذاك بصفة عامة، 
والشعر املصري بصفة خاصة، وكان كتابي »حوار مع الشعر احلر« الذي صدر عام 
الفني  االستخدام  قضية  املناقشات حول  بعض  أث��ارت  التي  العوامل  من  1970م)32( 
لألساطير اإلغريقية وغيرها في شعرنا املعاصر. ولقد كان أخطر ما في هذه الظاهرة - 
كما أوضحُت - محاولة بعض النقاد، إذاعة هذه الرموز ونشرها وترويجها بني الشعراء 

الناشئني في هذه الفترة - ومعظمهم كانوا من الشباب املتأثر بحركة الشعر احلر.

لقد ناقشت في كتابي هذا، ظاهرة إقحام الرموز واألساطير، بصفة عامة في 
النص الشعري العربي، وفي مناقشتي لبعض النصوص الشعرية التي متثلت فيها 
ظاهرة إقحام هذه الرموز واألساطير لم أجد مبرًرا فنّيًا أو فكرّيا لهذا اإلقحام ووجدت 
االلتحام  من  لون  إيجاد  يحاولوا  لم  النصوص  هذه  إليهم  تنتمي  الذين  الشعراء  أن 

)29) انظر: »األدب العربي في آثار الدارسني«, للدكتور صالح أحمد العلي وآخرين ص 231 وما بعدها.
)30) »ثورة األدب« للدكتور محمد حسني هيكل, ص 9 وما بعدها.

)31) مجلة أبوللو, عدد أكتوبر سنة 1932, من مقال بعنوان »رسالة الشعر السامية« ص 100.
)32) انظر: الفصل الثالث من هذا الكتاب, ص 90 - 98, دكتور سعد دعيبس.
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بحيث جند  املعاصر،  الشعري  والنص  من جهة،  األسطورة  أو  الرمز  بني  العضوي 
التحاًما بني املعطيات الفنية والفكرية للرمز أو األسطورة من جهة واملضمون الفكري 

وما يرتبط به من بناء تشكيلي في النص الشعري.

الشعر  في  واألس��ط��ورة  للرمز  الطريق  مّهد  حديث،  عربي  شاعر  أخطر  ولعل 
العربي املعاصر، هو الشاعر الدكتور أحمد زكي أبو شادي، زعيم مدرسة أبولو الذي 
تأثر باألدب اإلغريقي تأثًرا كبيًرا، وكان تأثره واضًحا في غرامه الشديد بامليثولوجيا 

اإلغريقية، ومن ثم نراه في شعره يكثر من استحياء الرموز واألساطير اإلغريقية.

وال عجب إذا وجدنا في شعره جتليات هذه األساطير في جانب كبير من بنائه 
الفكري والتشكيلي في أكثر من ديوان من دواوين شعره العديدة، وبخاصة في ديوانه 
»أطياف الربيع«، ومن قصائده التي تنحو هذا املنحى األسطوري - على سبيل املثال 
- تلك القصائد »شاطئ األحالم«)33( التي يتحدث فيها عن أسطرة »ڤينوس وكيوبيد« 

و»زيوس ويوروبا«)34( التي مطلعها:
ش���اق���ه احل����س����ُن .. وك�����م ش�����اق اجل���م���اْل

ك����لَّ م���ا ف���ي ال����ك����ون.. ب���ل م���ا ف���ي اخل��ي��اْل

و»آفروديت وأدونيس«)35( التي مطلعها:
ي... وال تكتفي..! ي.. دموَع اجلماِل... هلمِّ هُلمِّ

وحني يتدفق تيار الشعر احلر - مع ظهور الرواد األوائل - وبخاصة في مرحلة 
الستينيات - نرى ظاهرة االتكاء على الرموز واألساطير في األدوات الفنية للشاعر 

)33) ديوان »أطياف الربيع« ص 2.
)34) املرجع السابق, ص 5.

)35) املرجع نفسه, ص 7.
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العربي املعاصر واضحة، ولكن حني منعن النظر في هذه الرموز واألساطير جند أن 
معظمها مستوحى من الفكر اإلغريقي القدمي، أو الفكر املسيحي. ويصادفنا كثيًرا رموز 
و»بروميثيوس«  و»سيزيف«  و»بنيلوب«  و»زي��وس«  و»أدونيس«  »أفروديت«،  وأساطير: 
و»أوديب«. يضاف إلى ذلك رموز املسيح والصلب واخلطيئة والفداء إلى غير ذلك من 
الرموز، وفي الوقت نفسه قّلما نلمح في ذلك الشعر اهتماًما بالرموز العربية، وبخاصة 

ما يتصل منها بالرموز اإلسالمية)36(!

ولعل من أبرز املالمح املتميزة في املنهج النقدي الذي آثره الباحث في حتليله 
التي  األخ��رى  النقدية  ال��رؤى  من  موقفه  في  يتجلى  آخ��ر  ملمح  املطولة،  ه��ذه  ألبيات 
يتسم  نقدّيًا  موقًفا  منها  وقف  فقد  والتحليل،  بالبحث  املطولة  هذه  تناول  في  سبقته 
باحلوار الهادئ املتأمل القائم على البحث والتمحيص واملراجعة والتوثيق واستقاللية 
الذائعة لبعض  الالمعة  باآلراء املشهورة واملقوالت  النقدية وعدم االنبهار  الشخصية 

النقاد املعروفني.

واتضح ذلك فيما سبق أن أوضحناه في منهجه اجلديد الذي قام عليه بحثه، 
كما اتضح أيًضا في رفضه املوثق ملصطلح »ملحمة« الذي أطلقه بعض النقاد على 
هذه املطولة، ومن أبرزهم: الناقد الشاعر صالح جودت، الذي عارض الدكتور محمد 
مندور في اختياره لقب »مطولة« بدال من مصطلح »ملحمة« وفي ذلك يقول الدكتور 

عبدالله املهنا)37(.

يختلف  أن  الى  دفعه  ال��ذي  هو  املطولة،  لهذه  ج��ودت  أن حماسة صالح  »يبدو 
في  والسائد  فاملعروف  القصيدة،  هذه  طبيعة  حتديد  في  مندور  محمد  الدكتور  مع 

)36) انظر: حوار مع الشعر احلر, ص 91 وما بعدها. وانظر أيًضا »في الشعر والشعراء« للدكتور عبده بدوي, 
ص 20 وما بعدها.

)37) انظر هامش رقم 12 ص 12 من كتاب الشاعر واملوت.. قراءة نقدية في مطولة »شاطئ األعراف« د. عبدالله املهنا 2014.
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الدراسات العلمية أن امللحمة ترتكز في بنائها الفني على جذور أسطورية كانت من 
قبل طقوًسا دينية، ثم حتولت إلى مالحم.

وهم يستندون مثاًل في هذا إلى أنه ثبت أن مللحمة »جلجامش« جذوًرا أسطورية 
سومرية، ثم إن امللحمة البد أن تكون مسرفة في الطول: »فاملهابهارتا« الهندية تصل 
الى أكثر من مائة ألف »دوبيت« في السنسكريتية، ومن املعروف أن الفردوسي كتب 

ملحمة »الشاهنامة« في أول أمرها في ستني ألف بيت.

تكون  وق��د  وثنّيًا،  إلها  يكون  قد  للعادة  خ��ارق  بطل  على  تعتمد  امللحمة  إن  ثم 
األلوهية مشتركة مع اإلنسان، »فجلجامش« ثلثه بشري وثلثاه إلهي. ومع أن األبطال 
قد يكونون حقيقيني فإنهم عن طريق اخليال يتحولون إلى قوى فوق قوى البشر، على 
اعتبار أنهم سيتعاملون مع وحوش ضارية وقوى كونية وظواهر طبيعية، ثم إنهم في 

صراعهم يحدوهم هدف عظيم قد يكون حب الفضيلة أو الوطن أو احلضارة.

وامللحمة في األساس كانت تؤلف لتنشد »كاإللياذة« و»األوديسا« ثم بعد فترة 
وغني  ل�»ملتون«.  املفقود«  و»ال��ف��ردوس  ل�»فرجيلوس«  »اإلن��ي��اذة«،  مثل  للقراءة  كتبت 
عن القول أن املالحم القدمية كانت جادة وعابسة، ولكن بعد فترة دخل فيها جانب 
بدأت ج��ادة، ومتحورت حول قضية، وتشابكت  أمر فهي قد  الهزل. ومهما يكن من 
الواقع، وحفلت باألساطير واحلكايات اخلرافية  فيها األح��داث واألزم��ان، وجت��اوزت 
والقصص املهولة، كل هذا يدور حول محور رئيسي يلم كل هذا الشتات، باإلضافة 
إلى العادات والتقاليد، ويقدم في صورة مثالية سواء صدقها الناس أو لم يصدقوا، 
فإنها تعطي أكثر من مؤشر على احلياة القدمية واتساعها، وطبيعة احلياة فيها بحيث 

تكون شاهًدا على ما يسمى بالعقل اجلمعي.
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وإذا أردنا أن نصنف »شاطئ األعراف« - على ضوء ما قلناه - فإنها ليست 
ملحمة حسبما ذكر الشاعر صالح جودت، ألنها تفتقر إلى كل الشروط التي ذكرت 

آنًفا، ويبقى قول الدكتور محمد مندور من أنها مطولة أقرب إلى الصحة«.

وال يقتصر الدكتور )املهنا( في نقده للدراسات األدبية التي تناولت هذه املطولة، 
على نقد مصطلح »ملحمة« الذي أطلقه بعض النقاد على هذه املطولة، بل يقدم لنا أيًضا 

بعض املآخذ التي ميكن أن تؤخذ على هذه الدراسات، وفي ذلك يقول)38(:

»ومع أهمية هذه املطولة النادرة في بنائها وقيمتها الفنية في الشعر املعاصر، 
فإنها لم تلق من النقاد املعاصرين عناية باستثناء قلة منهم، وحتى هذه القلة لم متس 
لها،  اخلارجية  والقشرة  السطح  عند  بالوقوف  اكتفت  بل  روحها،  أو  املطولة  جوهر 

فأصدرت عليها أحكاًما سريعة من غير روية أو إعمال فكر.

وأظن أن أول من تعرض لهذه املطولة بالنقد الدكتور محمد مندور خالل حديثه 
عن شاعرية صاحبها، حيث استعرض مناذج متنوعة من شعره، ثم جّره احلديث إلى 
هذه املطولة فقال: »بل قد يلجأ الهمشري إلى اخليال الكبير اخلاّلق الذي يلجأ إليه 
األدباء في تصور القصص واملسرحيات وبنائها، على نحو ما نشاهد في مطولته التي 
نشرها في السياسة األسبوعية، وقدم لها رئيس التحرير الدكتور محمد حسني هيكل 
مبقدمة حماسية، وهي قصيدة شاطئ األع��راف... وهذه القصيدة تستحق أن تفرد 
فهمي  األستاذ محمد  ألن  األسبوعية،  السياسة  من  تستخرج  أن  بعد  ببحث خاص 
لم ينشر في كتابه »الروائع لشعراء اجليل« غير مقتطفات منها، بل إنها قد تسمح 
الغفران«  »رسالة  مثل  الفكرة،  لها في  املشابهة  املطوالت  بينها وبني  تعقد  مبقارنات 

)38) كتاب الشاعر واملوت.. قراءة نقدية في مطولة »شاطئ األعراف« د. عبدالله املهنا 2014, ص9 وص 10.
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أحسب  كنت  وإن  مللتون..  املفقود«  و»الفردوس  لدانتي  اإللهية«  و»الكوميديا  للمعري 
وال  الرمزية،  في  وأمعن  اخليال،  في  السابقات  مثيالتها  من  أبعد  القصيدة  هذه  أن 
تكاد متت بصلة إلى أحداث التاريخ أو تعاليم األديان، ولهذا رمبا كانت املقارنة أقرب 

وأجدى بينها وبني »بساط الريح« و»عبقر« لفوزي وشفيق املعلوف«)39(.

ويعقب الدكتور )املهنا( على ذلك قائاًل: »وال شك أن هذه األحكام التي أطلقها 
الدكتور مندور على املطولة تدعم بشكل قاطع، ما يؤكده الشاعر صالح جودت من 
أخذه  ما  على  بالوقوف  اكتفى  وإمن��ا  كاملة،  املطولة  على  يطلع  لم  مندور  الناقد  أن 
األستاذ محمد فهمي من مقتطفات منها أودعها كتابه »الروائع لشعراء اجليل«، ولعل 
السياسة  املطولة دفعة واح��دة في مجلة  ينشر  لم  الشاعر  أن  إلى  أيًضا  ذلك يرجع 
األسبوعية، وإمنا راح ينشر منها متفرقات على امتداد فترة زمنية طويلة حتى سنحت 
له الفرصة في أن يقدمها إلى القراء كاملة في مجلة أبولو عام 1933م، ولكن هذا ال 
يعني اعتذاًرا عن عدم اطالع مندور على املطولة كاملة، بل على العكس من ذلك متاًما، 
فقد كانت املطولة في الوقت الذي أصدر فيه آراءه عنها منشورة تامة ومنقحة قبل 

سنوات طويلة من ظهور كتابه »الشعر املصري بعد شوقي«.

وتطرق إلى هذه املطولة أيًضا عبدالعزيز الدسوقي في كتابه الضخم »جماعة 
أبولو وأثرها في الشعر احلديث« فأفرد لها عدًدا من الصفحات حتدث فيها حديًثا 
مقدمة  على  كله  ذلك  في  معتمًدا  وظ��روف صاحبها،  نشأتها  إلى  فيه  تطرق  مجماًل 
الهمشري ملطولته، ثم توقف عند بعض مقاطعها توقف املتعجل، ليصفها بأنه تصور 
بشكل واضح الظروف القاسية التي كان يعيش في ظلها هؤالء الشباب، فالهمشري 
فال  احلياة  في  العواطف، ميضي  اجلياش  النفس،  املرهف  الطامح  املتفتح  الشاعر 

)39) املرجع السابق, ص 10, ص 11.



- 175 -

يجد إال العراقيل والعقبات، فهو يخفق في حبه، ويخفق في تعليمه، ويظل يحلم باملجد 
واخللود، وال يناله منهما شيء« ويعقب الدكتور )املهنا( على ذلك الرأي قائال)40(:

»ولعله من الواضح أن الكاتب لم يكن ليستطيع أن يسهب كثيًرا في بيان قيمة 

لكثرة  نظًرا  به،  الذي يعاجله، وصلتها  الرغم من أهمية املوضوع  املطولة، على  هذه 

القضايا األدبية التي يعاجلها الكتاب«.

ثم يوجه الدكتور )املهنا( مالحظات نقدية أخرى للدراسة التي قدمها واحد من 

أبرز الشعراء والنقاد الذين تناولوا هذه املطولة، وكان من أقرب األصدقاء الذين كانوا 

على صلة وثيقة بالهمشري أال وهو: الشاعر صالح جودت الذي ألف كتاًبا، يعتبر من 

ْت لدراسة شعر الهمشري بعنوان: »م. ع. الهمشري: حياته  أهم الدراسات التي تصدَّ

وشعره)41(«، وفي نقد هذه الدراسة التي قدمها صالح جودت عن شعر الهمشري في 

»شاطئ األعراف« يقول الدكتور )املهنا()42(:

»ورمبا لم تتح الفرصة ألحد من قبل أن يلج عالم الهمشري بكل تفاصيله ودقائقه 

مثلما أتيح ذلك لصديقه الشاعر صالح جودت، الذي واكب مسيرته الشعرية منذ وقت 

مبكر، حني كانا مًعا في املنصورة وفيما بعد في القاهرة.

ولم تنقطع هذه املواكبة حتى وفاة الشاعر نفسه، مما أتاح لصالح جودت أن 

يطلع على الكثير من األسرار واخلبايا املتصلة بحياة الشاعر وشعره، وبعد مرور ربع 

قرن على وفاة الشاعر - وهي فترة طويلة نسبّيًا - أصدر صالح جودت عام 1963 

)40) كتاب الشاعر واملوت.. قراءة نقدية في مطولة »شاطئ األعراف« د. عبدالله املهنا 2014, ص 11.
)41) صدر عن املجلس األعلى لرعاية الفنون واآلداب بالقاهرة سنة 1963.

)42) كتاب الشاعر واملوت.. قراءة نقدية في مطولة »شاطئ األعراف« د. عبدالله املهنا 2014, ص 11.
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كتاًبا عنه أسماه »الهمشري: حياته وشعره«)43( ثم أتبعه بديوانه بعد عشر سنوات، 

وكان املؤمل من صالح جودت أن يقف طوياًل عند »شاطئ األع��راف« وهو يتصدى 

للبحث في حياة الشاعر وشعره، ال ألنها من أجل أعماله فحسب، بل ألنها متثل مرحلة 

العاطفي كانت آخر حلقة من  وفنّيًا، فعلى املستوى  الشاعر عاطفّيًا  مهمة في حياة 

حياته العاطفية، وعلى املستوى الفني بداية الطريق إلى عالم جديد يلجه الشاعر ألول 

مرة، وهو: عالم املطولة املليء بالعقبات والصعاب الفنية التي تزل بأقدام الفحول في 

هذا الفن، فضاًل عن املبتدئني، ولكن الهمشري أثبت أنه فارس متميز في هذا امليدان.

يعتذر صالح ج��ودت، وهو يتحدث عن مطولة »شاطئ األع��راف« عن عدم ذكر 
املطولة في كتابه اآلنف الذكر، على اعتبار أنها ستدرج كاملة في ديوان الشاعر الذي 
سيكون في أيدي القراء في وقت الحق. ولعل هذا االعتذار هو الذي سوغ للكاتب أن 
يكتفي بالوقوف عند الوصف اخلارجي ملكونات هذه املطولة، بدل الغوص فيما حتت 
تسمية  في  مندور  الدكتور  مع  يختلف  كان  وإن  املطولة،  لهذه  والفنية  اللغوية  البنية 
القصيدة باملطولة، فهي عنده »ملحمة« ال مطولة، تنطبق عليها كل الشروط الفنية التي 
التي تتطلبها امللحمة،  يستلزمها أدب املالحم، من غير أن يبني طبيعة هذه الشروط 

وحتققها مطولة »الهمشري«.

ثم يختتم الدكتور املهنا مالحظاته النقدية حول الدراسات التي قدمها النقاد في 
مجال دراسة هذه املطولة، مبالحظاته حول تلك الدراسة التي قدمها الشاعر الناقد 
الدكتور عبدالعزيز شرف)44( في كتابه »شاعرية الهمشري« الصادر عام 1992م، وفي 

)43) حدث هنا سهو بسيط من املؤلف في نقل عنوان الكتاب, والعنوان الصحيح هو: »م. ع. الهمشري: 
حياته وشعره«.

)44) انظر: كتاب الشاعر واملوت.. قراءة نقدية في مطولة »شاطئ األعراف« د. عبدالله املهنا 2014, ص 13.
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ذلك يقول الدكتور املهنا »ثم حتدث عنها )أي عن املطولة( كذلك الدكتور عبدالعزيز 
شرف، فأثنى عليها ثناء عالًيا، واعتبرها هي و»عودة الروح«، لتوفيق احلكيم استجابة 
املوضوع  أن  فيرى   ،1919 ث��ورة  بعد  ما  مرحلة  واكبت  التي  القومية  ال��روح  لتلك 

األساسي في العملني هو اكتشاف شخصية مصر.

ومهما يكن من أمر فإن الكاتب بحماسته الشديدة لهذه املطولة قد غالى كثيًرا 
حينما وضع صاحبها في مصاف »جوته« حني يصور إبليس، والعقاد في »ترجمة 
شيطان« و»متلون« في »الفردوس املفقود« و»شلي« في »برومثيوس طليًقا« من غير أن 

يرتكز في هذا احلكم على دراسة هذه املصادر، ومقارنتها بعمل الهمشري«.

لقد آثر الناقد الدكتور عبدالله املهنا - في هذه الرؤية اإلبداعية العميقة لدراسته 
واملسلمات  القوالب اجلاهزة،  من  متحررة  وفنية  فكرية  منطلقات  من  ينطلق  أن  تلك، 

النقدية التي تفرض ظلها على قارئ النص)45(.

وما أشد حاجتنا في مسيرتنا الشعرية العربية املعاصرة إلى مراجعة النفس، 
ومعاودة التأمل في بعض املقوالت النقدية واالجتاهات املذهبية التي تؤثر في رؤيتنا 
للنص األدبي وتذوقنا جلمالياته، ذلك ألننا في عالم اإلبداع الشعري محاصرون في 
هذا العصر بعديد من التيارات الفكرية والصراعات العقائدية والتطورات اآللية التي 
ال تترك لإلنسان حلظة يستعيد فيها صفاءه الروحي واستقالله الفكري ومتيزه الذاتي.

للعادة  خ��ارق��ة  ببطولة  وال��ت��وق��ف  النفس  مراجعة  علينا  ل��زاًم��ا  ك��ان  هنا  م��ن 
ب��ني احل��ني واحل��ني ف��ي وج��ه إع��ص��ار ال��زم��ن اآلل��ي اخل��اط��ف وضجيج بعض نقاد 
»االستنساخ« اإلعالمي املعاصر، لنتبني مواقع أقادمنا في طريق املسيرة، ولنتبني 

)45) انظر: املرجع السابق, ص 17.



- 178 -

واألعاصير  املذهبية  العواصف  ه��ذه  على  فيه  نتمرد  شعري  إب��داع  إل��ى  الطريق 
السياسية والزالزل التكنولوجية)46(.

وإذا كان لي من تعقيب آخر على منهج الدكتور عبدالله املهنا، في هذه الدراسة 
نقطة  بدراسة  تألًقا  ي��زداد  أن  اإلب��داع��ي،  التكاملي  املنهج  لهذا  آم��ل  كنت  أن��ي  فهو: 
أخرى،  مصرية  ومطولة  للهمشري،  األع��راف«  »شاطئ  مطولة  بني  االلتقاء  نقاط  من 
هي: مطولة »أشواق بوذا« للشاعر أحمد مخيمر)47(، وكلتا هاتني املطولتني يدور حول 
تأمالت فلسفية في عالم املوت، ومصير اإلنسان، ممزوجة بنزعة تشاؤمية يائسة من 
ما  وبعض  وصياغتها،  نظمها  بواعث  في  ذلك  بعد  يختلفان  كانا  وإن  البشر،  عالم 

تضمنا من أفكار واجتاهات فلسفية.

و)أحمد مخيمر( في »أشواق بوذا« يبدو في نظرته الشمولية للعالم والوجود أقرب 
إلى الصوفي الذي يندمج في مظاهر الطبيعة، ويصل إلى حالة شعور عميق بوحدة 

شاملة تغيب فيها معالم فردية الصوفي وشخصيته، وال يبقى ماثاًل أمامه سوى الله.

وحني يصل )أحمد مخيمر( إلى هذه احلالة من التوهج اإلشراقي والوجد األقرب 
إلى الوجد الصوفي، كان البد لشعره أن يتحول حتواًل كبيًرا. ومن أبرز مظاهر هذا 
التحول اعتماده على قالب فني أقرب إلى قالب امللحمة الفلسفية، واتكاؤه على الرمز، 
ليعبر من  البوذية،  الديانة  الهندي، صاحب  ومن هنا كان اختياره لشخصية »بوذا« 
خاللها عن قصته في احلياة ورسالته في الوجود وصراعه مع قوى الشر في املجتمع.

فشخصية »بوذا« في مطولة »أشواق بوذا« أقرب إلى شخصية روائية يجسد 
إن  واملعتقدات.  والقيم  وامل��وت  املصير  وآراءه في  املجتمع،  مواقفه من  الشاعر  فيها 

)46) انظر: »قراءة جديدة في الشعر العربي احلديث«, املقدمة, دكتور سعد دعبيس.
)47) صدرت هذه املطولة عن الهيئة املصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر بالقاهرة, سنة 1971.
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»بوذا« املصري - أو »أحمد مخيمر« - يهرب من املجتمع الذي حوصر فيه بالعزلة 
والصمت، إلى عالم التأمل الروحي والفكري، ويقوم بسياحة رهيبة عبر هذا العالم، 

ليعبر عن عزلته الروحية والفكرية.

إنه يبدأ هذه املطولة بتصوير أفكار »بوذا« وهو منعزل عن احلياة فوق القمم. 
والقمم هنا رمز للفكر العالي. وأول ما يحس به في عزلته هو أن الوجود زمن صرف، 
بني  فيها  النسب  ق��درت  أزلية  موسيقى  عجيب،  تناسق  من  فيه  يبدو  وملا  لهذا،  فهو 

األشياء كما قدرت بني حلن وحلن في معزوفات موسيقى اإلنسان:
وال�����وج�����وُد ال���رح���ي���ُب َش��������ْدٌو وُم���وس���ْي����

اآلزاِل ف����������ُم  ب�����ه�����ا  �������ى  َت�������َغ�������نَّ �������َق������ى 

َج�����ْرُس�����َه�����ا ال������َع������ْذُب م���ن���ذ ك������ان ق���دمًي���ا
م�������وِغ�������ٌل ف������ي س�������ري�������رِة األج��������ي��������ال)48)

ويشتد شعوره بالزمن، فيحس به يتدفق في نفسه كالسيل حتى ميأل وهداتها، 
فينكشف له السر احملتجب وراء الروح واجلسد، وتتضح لعينه مسيرة احلياة من البدء 

وهي مدفوعة بحنينها الدائم للخلود:
����ا ال��������زم��������اُن ال����ع����ظ����ي����ُم ي�����ن�����دِف�����ُق ال����سَّ

ال�������ف�������ؤاِد وراَء  ق�������ّم�������ٍة  ِم�����������ْن  َع�����������َة 

��ْف��� ��ْي��ِل مي����ُأ ال����َوْه����َد ف���ي ال��نَّ ج����اش ك��ال��سَّ

واآلب��������������اِد اآلزاِل  ب������َف������ْي������ِض  ����������ِس 

�������ْر ف������إذا احُل�����ْج�����ُب ي���ن���ك���ش���ْف���َن ع����ن ال���سِّ
واألج����������س����������اِد)49) األرواح  وراَء  ِر 

)48) ديوان »أشواق بوذا« - من قصيدة »على القمم« ص 45, ألحمد مخيمر.
)49) املرجع السابق, من قصيدة »الزمان« ص 47.



- 180 -

ويشعر »بوذا« بأن الوحدة التي يعيش فيها تشبه اجلبل الذي يشرف من قمته 
على املجهول:

ع���ان���ق���ي���ن���ي.. ي����ا وح������دت������ي.. ع��ان��ق��ي��ن��ي

ق���ل���ي���� ُذَراك  ع�����ل�����ى  وات������رك������ي������ن������ي 

أن�������ِت َط������������ْوٌد.. ُأط��������لُّ م���ن���ه ع���ل���ى ال����دْن�����
املجهوال)50) أس����ت����ش����ِرُف  وح���ي���ًن���ا  ����َي���ا 

بل إنه يرى ضياء الشمس حني تشرق عليه، وهو في عزلته على القمم، رسواًل 
لقبور الذكرى التي تثوي في أعماقه، وقد منت عليها أشجار األسى:

وَب�������َع�������ْث�������ِت ال������ّض������ي������اَء م����ن����ك رس��������واًل

ل�����ل�����ق�����ب�����ور ال������ت������ي َط�����������������َوْت ذك������راي������ا

ش�������ج�������راُت األس����������ى ع����ل����ي����ه����نَّ ط����ال����ْت

َوَس�������ق�������ْت�������ه�������ا.. ف����������أزه����������َرْت ع���ي���ن���اي���ا

������ي... ي��ا ش��م��ُس أص��ب��ح��ُت وْح���دي غ��ي��ر أنِّ
ُمْرَتقايا)51) ف����ي  ب���ال���س���ك���ون  ق����ان����ًع����ا 

ثم يكشف عن أحزانه العميقة في وحدته وعزلته، وعن ظمئه الشديد للحياة:
ُت�����ِن�����ْرُه ل����م  ب��������ي...  ُي����ِط����ي����ُف  ُح�����ْزًن�����ا  إن 

َأْل�����������ُف ش����م����ٍس ُت���ن���ي���ر خ���ل���ف احل���ن���اي���ا

ف���ه���اِت���ي  ... ُذَك�����������اُء  ي����ا   .. ظ����م����آُن  أن������ا 

ص����داَي����ا ُأَواَر  َي���ْش���ف���ي  ف���ي���ًض���ا  م����ْن����ِك 

)50) املرجع نفسه, من قصيدة »الوحدة«, ص 49.
)51) القصيدة نفسها, ص 52.
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ظ���م���ئ���ي ل����ل����ح����ي����اِة ي���������������زأُر.. ي������ا ش���ْم����
َجواَيا)52) ق��ل��ب��ي  َغ�����ْور  ف���ي  وُي����ْذِك����ي  ����ُس 

ولواذه  الزمان،  من  بهروبه  املصري  »ب��وذا«  مطولة  من  األخير  الفصل  وينتهي 
بالسكينة الروحية، حيث يصبح نبًعا من ينابيع احلكمة في رحاب األبد.

الناقد  قدمها  التي  املنهجية  النقدية  الدراسة  في هذه  الطويلة،  بعد هذه اجلولة 
الدكتور عبدالله املهنا لرائعة من روائع الشعر العربي احلديث، أال وهي: مطولة »شاطئ 

األعراف« للهمشري، لعل من حقي أن أؤكد ما رأيته - سابًقا - حني قلت:

إن هذه الدراسة التي قدمها الدكتور املهنا لهذه املطولة تعتبر أول دراسة منهجية 
متكاملة لهذه املطولة، مبا تضمنته من بحث شامل حملاورها الفكرية، ووحداتها الفلسفية 
واعتمادها على منهج نقدي تكاملي، يعتمد على أكثر من منظور نقدي، مع تقدمي النص 
الشعري الكامل لهذه املطولة، عبر دراسة محاورها ووحداتها، وعدم االقتصار على 

تقدمي بعض مقطوعاتها - كما فعلت غالبية الدراسات السابقة.

مجال  في  املتميز  اخلصب  عطاءه  املهنا،  عبدالله  الدكتور  يواصل  أن  ونأمل 
وأن  احلديث،  العربي  إبداعنا  في  الضوء  حدائق  على  املتفتحة  النقدية  ال��دراس��ات 
يواصل معه النقاد العرب ذلك االنفتاح الثقافي املتمثل في تناغم ألوان اإلبداع العربي 
بعيًدا عن منهج  العربية األخ��رى  اإلب��داع في األقطار  أل��وان  في كل قطر عربي مع 
االنغالق الفكري اإلقليمي، والنرجسية الُقْطرية الزائفة، مؤمنني - كما قلت - مببدأ: 

»دع كل الزهور تتفتح في األرض العربية بل في كل أرٍض في هذا العالم«.

XXXX

)52) القصيدة نفسها, ص 53.
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