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 قصيدة ما قبل النفطي

 الحدث الشعري في "موقف الرمال/موقف الجناس" لمحمد الثبيتي

 

 حاتم الزهراني •

  
 

 

 

 ( بتحليل نصوص "الذروة2011—1952ميكن مقاربة املشروع اجلمايل للشاعر السعودي حممد الثبييت )

لتحدث اخرتاقات فنية أهلمت  (1) الشعرية" يف ديوانه؛ وهي نصوص املرحلة اليت بدأت مبجموعة "التضاريس"

جتربة الطليعة الشعرية حينها وشغلت اهتمام اخلطاب النقدي ومجهور الشعر على حد سواء، إىل أن أصبحت 

ملعامل الرئيسية للحركة الشعرية احلداثية يف العامل عالمة على التجربة الثبيتية وشعر احلداثة يف اجلزيرة العربية، ومن ا

اترخيية  العريب حني يُكتب هلذه احلركة اتريٌخ منزوع العقد واألساطري يقيها من جتمدها يف حلظات تفو ٍِّق فوق

                                                           
 انظر: 1

 .١٢٥ـ  ٥٩م، ص  ٢٠٠٩، ١، طاألديب حبائل / مؤسسة االنتشار العريب، حائل/بريوت النادي األعمال الكاملة،: ، حممدالثبييت
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من شأهنا أن تعزز خطاَب مركزايٍت موهوماً. جتادل هذه املقالة إبن إجياد موقع مستحق للذات يف سردية 

، بتعبري جوديث ابلسو، الذي يؤسسه مشروع الثبييت 2"قاهرة، تعميمية وتنميطية هو ابلضبط "احلدث الشعري

 ".والذي مت تكثيفه يف آخر الثبيتيات الكربى: "موقف الرمال/موقف اجلناس

 ما احلدث الشعري؟

، 2014واملرتجم إىل اإلجنليزية يف  2011ابلفرنسية يف الصادر  Affirmation of Poetryكتاهبا يف  

، حول EGS، الفيلسوفة والكاتبة الفرنسية وأستاذة الشعر يف الكلية األوروبية للدراسات العليا جتادل ابلسو

األمهية القصوى للشعر بوصفه "حداًث فكرايً" حيمل "فلسفة" من نوع خاص. ال تتمثل "فلسفة" الشعر يف 

"حقيقة" من داخل احلدود "التعبري عن فكرة ما" بل يف "التفكري بشكل شعري". إن قدرة عمٍل ما على إنتاج 

والقيود اللغوية حيوله إىل ما تسميه الكاتبة بــ"ــاحلدث الشعري". احلدث الشعري هو نص، أو تكوين يتألف 

من جمموعة أعمال شعرية، يدل على عملية تفكري يف العامل وحماولة لفهمه. إنه، مرة أخرى، ليس جمرد "تعبري" 

ري بشأن شيٍء ما وابلتايل فهو صناعة لوجود وحلدٍث ذي مسة شعرية عن فكرة، بل عملية إدماجية يف التفك

ليس له حتقق خارج النص. هدف ابلسو الرئيسي يتمثل يف استخدام مفهوم "احلدث الشعري" منفًذا للدخول 

ت، إىل العمل الشعري عوًضا عن املنافذ املعروفة يف دراسة الشعر )املراحل التارخيية، املدارس الفنية/ املوضوعا

 Alainاخل(. من املهم اإلشارة هنا إىل العالقة احلميمة اليت تربط بني ابلسو والفيلسوف الفرنسي آالن ابديو 

                                                           
 في مفهوم الحدث الشعري، انظر: 2

Balso, Judith. Affirmation of Poetry. trans. Drew S. Burk, Minneapolis, Univocal 
Publishing, 2014. 
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Badiou  الذي يعد "احلدث" مفهوماً ابرزاً لديه يقارب من خالله فكرة الثورة بوصفها اخرتاقاً مفاجئاً للنسيج

 العام من أجل اقرتاح واقع جديد. 

علم من الشعراء." مجلتان تفتتح هبما ابلسو كتاهبا لتفصح عن رؤية للشعر بوصفه معرفة وكشفاً "أقرأ الشعراء. أت

عن "حقيقة". إن احلقيقة اليت ينتجها الشعر، كما تروي ابلسو عن أحد شعراء كِّـتابِـّها املفضلني، واالس ستيفنز 

Wallace Stevens يقول —على اجملاز. الشعر، ختتلف عن "حقيقة" الفلسفة يف كوهنا "حقيقة" قائمة

هو أحد آاثر التشبيه وعقد التماثالت واملقارانت بني األشياء. عن طريق هذه التماثالت تصل  —ستيفينز

القصيدة إىل حالة متتلك فيها منطقها اخلاص ويصبح حدث التفكري هو حدث الشعر، وهنا حنصل على ما 

ابلكلمات ليس تعبرياً عن أشياء موجودة، إنه عملية  تسميه الكاتبة "قصيدة عمل العقل". إن تشكيل القصيدة

ختلق القصيدة عاملاً يتبدَّى يف الكلمات،  خلق ألشياء غري موجودة خارج القصيدة. عن طريق اجملاز والتماثالت

وهذا التبد ِّي هو وجوده الكامل؛ إذ الوجود له خارج الكلمات. القصيدة ليست فقط "تبدو كذلك"، كشيٍء 

 به، بل إن فعل التبد ِّي هذا هو وجودها ذاته. آخر ُتشبَّه

 

 القصيدة من اخلارج

 الطبيعي ملجًأ ثقافياً 

تقرتح موقعًا للشاعر يف العامل يتماهى فيه مع  يف )مواقف( الثبييت يتأسس "احلدث الشعري" على ميتاشعرية

النخلة، ومن هنا تشك ِّـل النخلة حموراً هلذا احلدث وتظهر بوصفها مركز جاذبية نوستاجلية يدور حوله عامل ثقايف 

يعيد تعريف الذات مبفردات فنية ماقبل نفطية. توفر هذه املفردات "للجماعة املتخيلة"، كما يصفها بينيديكت 
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ن، هويًة بديلة تتأسس على عناصر إنسانية ولكن حملية وغري مصطنعة. إن تبد َِّي هويةِّ ما ميكن أن أندرسو 

 يطلق عليه "ما قبل النفطي" يف قصيدة الثبييت هو احلدث الشعري الذي تسعى هذه املقالة إىل اإلشارة إليه.

ياً من إكراهات املدينة النفطية. يف نص لقد كان العامل الطبيعي، يف مناسبات متعددة، يشكل للثبييت ملجأً ثقاف

"، تتبدى أمام العني الفيلولوجية املدربةِّ على تقدير السياق 1986—"التضاريسمن ديوان  (3) "البشري"

 مالمُح أولية خلطاب نقد للحالة النفطية نتيجًة لتضحيتها ببعض أهم ِّ أسس ثقافة املكان: النخلة والرمال: 

 

 "أان آخر املوت  

 طفٍل تسوَّر قامَتهُ أوَُّل 

 فرأى فلَك التيه  

َر فيه    والزمن املتحج  

 رأى بلداً من ضباب  

 وصحراء  طاعنًة يف السراب  

 رأى زمناً أمحرا

 ورأى مدانً مزََّق الطلُق أحشاءها

                                                           
 انظر: (3)

 .٩٢ـ  ٩١ص  األعمال الكاملة،: ، حممدالثبييت
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 وتقيََّح حتت أظافرها املاءُ 

 حىت أانخ هلا النخل أعناقـَـهُ 

 فأطاَل هبا... واستطال  

"وأفرَغ منها صديد   الرمال 

هنا يتحول اكتشاف النفط إىل "متزيق لألحشاء"، ويصبح "قيحاً" حيين النخلة على رماٍل من الصديد يف أفٍق 

 أمحر يغطيه الضباب.

، من ديوان "التضاريس" ذاته، يعارض الثبييت مرة (4)ويف مقطع من أحد أشهر نصوصه "تغريبة القوافل واملطر" 

 يتحول النفط، كما تقرتح هذه القراءة، إىل "دم مشرٍب ابلثآليل"، تظهر أخرى بني النفط والنخلة؛ ففي حني

 النخلة يف صورة املنقذ والقائد الذي يلجأ الصوت الشعري إىل مناداته واالستنجاد به:

 "ويف الريح من تعب الراحلني بقااي

 إذا ما اصطبحنا بشمٍس معتَّقةٍ 

 وسكران برائحة األرض وهي تفوُر بزيت  القناديل  

 اي أرُض كف  ي دًما مشرًًب ًبلثآليل

 ايخنُل أدرك بنا أول الليل"

                                                           
 انظر:  (4)

 .١٠٥ص  األعمال الكاملة،: الثبييت، حممد
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إن لنصوص الثبييت املبكرة هذه وغريِّها لداللًة على حمورية النخلة والرمال يف تشكيل اهلوية الثقافية البديلة للهوية 

 .النفطية، كما أهنا توفر شفرة فنية ميكن يف ضوئها اكتشاف هذه اهلوية يف "مواقف" الثبييت

 هوية ما قبل نفطية يف مقابل استشراقية مزدوجة

، أي يوظف الثبييت امليتاشعريةيف )موقف الرمال( تتبدى القصيدة انظرًة إىل نفسها يف املرآة. بعبارة أوضح، 

الشعر متحداًث عن الشعر، ليصمم حداًث شعراًي يُظهر الشاعر يف صورة "نيب زمين" يتلقى وحيه الشعري من 

مصدر أرضي/طبيعي ويتماهى مع النخلة بوصفها املعادل اجلمايل للحالة ماقبل النفطية. تتمثل ميتاشعرية 

موضوع للقصيدة، أما اآلخر فهو بعٌد القصيدة يف بعدين: أحدمها موضوعي؛ حيث يتحول الشاعر/الشعر إىل 

إحايل؛ حيث حتيل القصيدة إىل نصوص فنية )دينية وصوفية وشعرية(، ابإلضافة إىل إحالتها إىل مسات إيقاعية 

وأسلوبية متصلة ابلرتاث الشعري ابلدرجة األوىل. وعرب متاهي الشاعر مع النخلة، يسعى النص إىل اقرتاح هوية 

حملية ماقبل نفطية من أجل تذكري "اجلماعة املتخيلة" هبا وبدورها يف كتابةِّ سرديٍة  مغايرة تتأسس على عناصر

 بديلة.

تستعري املقالة مصطلح "اجلماعة املتخيلة" من تعريف بينيديكت أندرسون للقومية احلديثة؛ والذي يقرر فيه أن 

ة من أمهها اللغة. تؤدي اللغة، القومية وحدة بشرية تربطها روابط متصورة أساسًا وتتعزز عرب عوامل متعدد

خصوصًا بعد مرحلة "رأمسالية الطباعة"، وظيفَة نشرِّ وتعميمِّ تصوٍر قوميٍ  جلماعٍة ما يقوم على انتقاء سردية 

معينة للتاريخ. لقد مثل األدب واحدًا من أهم عوامل تثبيت تصورات اجلماعات املتخيلة، وابملثل ميكن أن 

 ات وإبدال أخرى جديدٍة هبا.يقوم بدور تغيري هذه التصور 
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 America’sفيما يتعلق بسردية التاريخ املبكر للهوية السعودية احلديثة، أشار روبرت فيتاليس يف كتابه 

Kingdom (5)  على سبيل التمثيل، إىل الدور احلاسم الذي لعبته صناعة النفط واملؤسسات الثقافية املنبثقة،

عنها يف التأسيس والرتويج هلوية سعودية استثنائية متأسسة على حلظة اكتشاف النفط. ما يهم يف هذه اللحظة 

ذاهتا، أهنا استخدمت إلنتاج خطاب النفطية، اليت رمبا اليستقيم منطقياً أن تكون حمل ثناء أو مثار هجاء حبد 

تنمية مادي حبت أدى، فيما أدى إليه، وابلتضافر مع خطاابت أخرى التدخل يف صميم اهتمام هذه املقالة، 

إىل تشكيل هوية سعودية بدا وكأهنا تضحي ابلعناصر الثقافية احمللية ماقبل النفطية يف سبيل ابتكار حالة توحيد 

ية نقاط التقاء مادية من شأهنا أن تسمح بتفاعل بيينٍ  أقل ضجيجاً. أتدجلت ثقايف توفر للجماعات الفرع

التنمية، إذن، وأصبحت جزءاً من معىن أن يكون املرء سعودايً، كما يعرب تويب جونز يف حبثه عن دوغما التنمية 

 .(6)يف السعودية 

النفط بوصفه املرادف الثقايفَّ للبالد، مما لقد أسهم ذلك يف أتكيد اآلخرِّ، الغريب ِّ والعريب ِّ على حد سواء، على 

أنتج صورة اختزاليةً واحديةَ البعد حتولت معها السعودية إىل "حالة استشراقية مزدوجة" )ابملعىن السليب/السعيدي 

                                                           
 انظر:  (5)

 Vitalis, Robert. America’s Kingdom: Mythmaking on the Saudi Oil Frontier. Stanford: 
Stanford University Press, 2007. 

 انظر:  (6)
 Jones, Toby Craig. Desert Kingdom: How Oil and Water Forged Modern Saudi 

Arabia, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2011.  
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ال اإلجيايب لالستشراق( تقوم مقارابهتا أساساً على التخيل ال على املعرفة. هذه الصورة أنتجت حالة من التربم 

الرموز الثقافية السعودية، مثل األديب السعودي املعروف غازي القصييب الذي اشتكى من ذلك بقوله: لدى 

"نفٌط يقول الناس عن وطين!". وليس بال داللة أن أتيت هذه اجلملة ضمن قصيدة القصييب ألوبريت مهرجان 

الشعبية املصاحبة له استعادة ؛ حيث ميثل األوبريت الغنائي االفتتاحي للمهرجان والرقصات 1993اجلنادرية 

 أدائية سنوية للمكوانت الثقافية احمللية للهوية الوطنية.

لقد مثلت قصيدة "موقف الرمال/موقف اجلناس" نصًا مركزاًي يف الشعرية السعودية والعربية املعاصرة. الشاعر 

"ميالد دورة شعرية عربية جديدة،  والناقد اليمين عبدالعزيز املقاحل عدَّهـا هي والديوان الشعري الذي صدرت فيه

. إن أخذ كل هذا العوامل يف احلسبان يوفر لقصيدة (7)تبدأ هذه املرة من اجلزيرة، وليس من بغداد أو القاهرة"

الثبييت أرضية أخصب لإلفصاح عن مكنوانهتا. وبتوظيف مفهوم )احلدث الشعري( ميكن أن نتفهم كيف ميكن 

 ة من الواقع ولكن ألجل أن تبدع حقيقتها اخلاصة اليت ال ختضع لشروطه.للقصيدة أن أتخذ موادها األولي

 أين الفاعل؟ أين الشاعر؟

إن إمهال سياقات النص األديب السعودي احلديث، أو، على اجلانب اآلخر، استخدامها بصورة اختزالية على 

شكل مقدمات   البد منها يف مقررات اتريخ األدب احمللي، يقود إىل ما ميكن تسميته بـ"الـحبسة التأويلية" 

ت الثبييت يف مرحلة نقدية غلبت عليها أدوات اليت متنع النص من التعبري عن هويته الثقافية بكفاءة. لقد برز صو 

قراءة يتلقى بعضها ، بصورة غري نقدية، مفاهيم "متيت املؤلف" حرفياً، فتعزل النص متامًا عن "مثرياته" اليت 

                                                           
 املقدمة الواردة ضمن اإلصدار األول لديوان "موقف الرمال": انظر  (7)

 م. ٢٠٠٥، ١، طالقاهرة، دار شرقيات للطباعة والنشر، موقف الرمال والتضاريس: ، حممدالثبييت
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مسيت "خارجية" لتوفري شكٍل سطحيٍ  من االنضباط املنهجي للممارسة القرائية. مثل هذه املغاالة يف استقبال 

؛ فينحبس التحليل األديب يف شكالنية مصمتة وال إنسانية تقود Agentإىل استبعاد الفاعل  النظرية تؤدي

إىل إهدار التاريخ وإلغاء أي دور إجيايب له يف عملية القراءة. هنا تغيب املمارسة الفيلولوجية مبا هي قراءة دقيقة 

در ابلقارئ الفاعل احلي  أن يقرأ للنصوص مشفوعة بفهم عميق لعوامل إنتاجها ما وراء النصية، يف حني جي

الكلمات وارتباطاهتا يف النص األديب بوصفها قرارات واختيارات لكاتٍب فاعٍل حيٍ  موجوٍد يف التاريخ يتحرر 

بفضل اجلماليات من عادية اللغة اليومية كما يتحرر بفضل الرؤية الشعرية من اهلوايت املسبقة املفروضة على 

 على ذلك أن نكرر دعوة إدوارد سعيد، قبل وفاته بعام، للعودة إىل الفيلولوجيا؟ الذات. هل علينا للتأكيد

إن اقرتاح هوية أوسع وأسبق من النفط يف "مواقف" الثبييت يقوم على فكرة التماهي بني الشاعر والنخلة، ذلك 

 مقطعه األخري. التماهي الذي جيد ذروته األسلوبية يف تقنية اجلناس اليت تسيطر على النص من عنوانه حىت

، ميكن القول Cognitive Poeticsوابستعارة مصطلح "االستعارة املفهومية" من الشعرايت اإلدراكية 

د، من جهة، تشابه املالمح بني الشاعر والنخلة،  أبن اجلناس يف )مواقف( الثبييت هو "جناس مفهومي" يُـجس ِّ

غوية يف خلق ذاكرة مشرتكة يلتقي فيها اتريخ ويؤدي من جهة أخرى وظيفة اإلشارة إىل دور األشكال الل

اجلماعة وطموحاهتا. يؤدي اجلناس وظيفة أخرى ذات بعد رمزي؛ فعن طريق اإلحالة إىل عنصر أسلويب ينتمي 

 أساساً إىل التجربة الشعرية الرتاثية يؤكد النص العمق التارخيي )ما قبل النفطي ابلضرورة( للهوية احمللية.

موقُف اجلناس" يُـربز النص حداًث شعراًي له كينونة مستقلة ختفي النفط متامًا من تعريفات يف "موقُف الرمال/

اهلوية ملصلحة عناصر املكان الطبيعية والرتاثية. تقرتح املقالة أبن عودَة األدب إىل هذه العناصر ماقبل النفطية 
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ت إنسانية/حملية للهوية عرب صورة الشاعر متثل مقاومًة انعمًة للسردية النفطية السائدة من أجل اقرتاح تعريفا

 الذي ميثل تكثيفاً لألان اجلمعية وهي تعيد ابتكار هويتها من جديد.

كيف وظف النص الشكل الثنائي للقصيدة الكالسيكية ووحدات اإليقاع التقليدي يف ترسيخ هويته الفنية؟ 

ربة الشعرية عند الثبييت؟ لنقرأ القصيدة من وما العالقة بني مطلق التجربة الصوفية عند النفري وزمين ِّ التج

 الداخل.

 

 القصيدة من الداخل

 شكل ثنائي / هوية ممتدة

(، ما يشري إىل وعي الشاعر 2( و )1تتكون القصيدة من قسمني رئيَسني يرمز هلما الديوان املطبوع برقمي )

بوجود متايٍز ما يف الرؤية بينهما. من هنا ميكن اعتباُر داللةِّ هذا التقسيم جزءاً اليتجزأ من الداللة الكلية للنص. 

قسم األول حيتوي على نقالت إيقاعية متعددة، حىت داخل البيت ويعضد هذا التمايَز البصريَّ متايٌز إيقاعيٌّ؛ فال

الواحد، بينما يكتفي القسم الثاين بتفعيلة )متفاعلن( وحدها وحبرف روي واحد هو امليم. إن هذا يعزز فكرة 

النظر إىل القصيدة بوصفها "حداًث شعرايً" يتمرحل يف حلظتني اثنتني تتوزعان على قسمي القصيدة اللذين 

 عان بصورة سيكون هلا دور كبري يف تشكيل جوانب احلدث الكلية.يتنو 

—11ابإلضافة إىل ذلك، يتسم القسم األول ابلثنائية يف مقابل الوحدة يف القسم الثاين. يركز القسم األول )

( على عالقة الشاعر ابلنخلة، بوصفهما ماهيتني متمايزتني، ويعقد سلسلة طويلة من املقارانت بينهما 20

( فضاءه 30—21ها "مقوالت" من صوت خارجي خياطُب الشاعر، يف حني يفرد القسم الثاين )مصدر 
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الصويت كامالً لصوت الشاعر وجيسد حالة التماهي بينه وبني النخلة. عشر صفحات لكل قسم متنح املساحة 

 الطباعية الظاهرة على الورقة داللة املوازنة بني حلظة اآلخر وحلظة الذات.

دارس الشعر القدمي أن يقرأ التقسيم الثنائي لـ)موقف الرمال( يف ضوء البناء الثنائي للقصيدة ميكن أيضًا ل

الكالسيكية، كما جتسد يف بعض القصائد اجلاهلية، أو يف مرحلة القصيدة العباسية كما درسها شتيفان شبريل 

. وعند شاعر منغمس (8)تاسع امليالدييف مقالته الرائدة حول امللكية اإلسالمية وشعر املديح يف بداايت القرن ال

يف الرتاث الشعري كالثبييت، تسعنا املقارنة بني اللحظة األوىل يف احلدث الشعري لـ)موقف الرمال( وقسم النسيب 

الكالسيكي، ولكنَّ االختالف هنا هو أن الذي يقف ويستوقف يف نص الثبييت هو الصوت اخلارجي الذي 

ة. ومن هنا فعبارات من مثل "أنت بعيٌد كأنَّك ماء السماء" و يقدم للذات تعريفاهتا ويذكرها هبويتها املفقود

"اي طاعنًا يف النأي" تستدعي إىل الذاكرة املدربة ابتهاالتِّ الشاعر الكالسيكي بني يدي قسم النسيب. أما 

اللحظة الثانية، واليت تتحدث فيها الذات عن نفسها، فيمكن الزعم أبهنا تعادل قسم الرحلة الكالسيكي؛ 

ضافة إىل الفكرة املركزية هلذه اللحظة واملتمثلة يف البحث الدائم عن القصيدة، يدعم املعجم الشعري، املبين فباإل

بشكل اتمٍ  تقريبًا على فكرة الرحيل، هذا الزعم: يبدأ القسم بـ"أمضي إىل املعىن" مث "وأمر ما بني املسالك 

ع صدى فكرة املهالك اليت يتكبد  مشاقها الشاعر يف قسم الرحيل الكالسيكي، مث "أمضي واملهالك" واليت ترج ِّ

إىل املعىن" مرة أخرى، "وأجوب بيداء الدجى". ولكن الطرقات تتقاطع، ويستمر السفر ألنه ليس هنالك ميٌّ 

                                                           
 انظر:   (8)

 Stefan Sperl, “Islamic Kingship and Arabic Panegyric Poetry in the Early Ninth 
Century.” Journal of Arabic Literature 8 (1977): 20–35. 
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يلمُّ شتات أشرعة الشاعر وألن جنم سهيل، الذي كان العرب يستبشرون به، ترك املكان ووىل، فحلَّ ظل 

عن الهنائية السفر. من هنا، يقوم الثبييت إبدماج قسم الرحلة يف قصيدته بقسم الغرض  الشاعر أمامه كناية

 التقليدي، حيث يتحد القسمان مًعا ويصبح الرحيل إىل/عرب القصيدة هو غرضها ورحلتها مًعا.

إرساء إذن: أذهب إىل القول أبن هذا التقسيم الثنائي للحظيْت )موقف الرمال( أيخذ داللًة رمزية تسهم يف 

اهلوية يف ميناء ثقايف يتأسس على التجربة الرتاثية للهوية الشعرية، مايعزز من حالة النوستاجليا اليت يثريها املعجم 

ماقبل النفطي للقصيدة. هذه امليتاشعرية اإلحالية إىل الرتاث الشعري، متمثالً هنا يف روح البناء الثنائي للقصيدة 

 مصادر فنية كالسيكية أخرى حتيل إليها.  الكالسيكية، تستمر يف اإلفصاح عن

 

 حادثة نزول الوحي: من النبوي إىل البشري:

يف افتتاحية القسم األول، يصور الشاعر احلادثة التالية: جاءت إليه شخصية من طبيعٍة ما غري حمددة. ضمته 

خصية يف سرد تعريفاهتا هذه الشخصية. أوقفته يف الرمال. دعته حبروف امسه. مث بعد أن تنبه إليها بدأت الش

 للشاعر بوصفه مرادفاً بشرايً للنخلة. هل يذك ِّر هذا السيناريو بشيء؟

ورد يف صحيح البخاري، يف "كتاب بدء الوحي" الذي جيمع األحاديث اليت قاهلا النيب حممد عن طريقة 

 أيب بكر:  استقباله الوحي، احلديُث الذي يصف حادثة غار حراء. يف هذا احلديث تقول عائشة بنت

"حىت جاءه احلقُّ وهو يف غار حراء، فجاءه امللك فقال: اقرأ . قال: ما أان بقارٍئ. 

ـد. مث أرسلين فقال: اقرأ. قلُت: ما أان بقارئ.  قال: فأخذين فغطَّين حىت بلغ مين اجلَـه 
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قارئ. فأخذين فغطَّين الثانيَة حىت بلغ مين اجلَهد. مث أرسلين فقال: اقرأ. فقلُت: ما أان ب

فأخذين فغطين الثالثة، مث أرسلين فقال: "اقرأ ًبسم ربك الذي خلق، خلق اإلنسن من 

 .(9)"علق، اقرأ وربك األكرم

امللك"، ويف القصيدة "ضمين"، ومها من معىن  إن التشابه كبري بني طريقيت سرد احلادثتني: ففي احلديث "غطين

واحد. يف احلديث "أرسلين وقال"، ويف القصيدة "دعاين وقال". إن هذا يشري إىل مفهوم للشعر بوصفه وحياً 

وللشاعر بوصفه نبياً، وهو اليبدو غريًبا متامًا على شعر احلداثة العربية. لكن "نبوة" نص الثبييت هنا تؤكد 

عي والثقايف والبشري، ولذلك كانت أوىل عبارات "الصوت" الشعري هي: أنت والنخل فرعان. التحامها ابلطبي

وابإلضافة إىل ذلك، يعطي الوقوف على الرمال، بدل اجلبل يف احلديث النبوي، داللة التساوي بني الشاعر 

 وبقية البشر على اعتبار انتفاء داللة العلو هنا.

حادثَة نزول الوحي، واليت يعززها حقيقة أن الشاعر كان يعيش قريباً من  ِّ ما يلفت النظر يف استحضار القصيدة

، أن الشخصية غري (10جبل النور الذي حيوي غار حراء حيث نزل الوحي حبسب إشارات الرتاث اإلسالمي

                                                           
 انظر:  (9)

 .١٤هـ، ص١٤٠٠، ١، ط، البخاري، حتقيق: حمب الدين اخلطيب، املطبعة السلفية، القاهرةاجلامع الصحيح
يذكر الشاعر السعودي عبدهللا الصيخان، وهو صديق مقرب من الثبييت، أن األخري كان كثرياً ما يطل من شرفة بيته ليشري إىل جبل   (10)

 النور ويتلو شعره. انظر:
https://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2015/01/15/بعيون-الثبييت-حممد-رحيله-من-أعوام-4-بعد-

 html.-أصدقائه
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احملددة تبدأ مبناداة الشاعر أبصغر عناصر اللغة: احلروف. تشكل احلروف اسم الشاعر )حممد( ولكنها أيًضا 

تشك ِّل اسم النيب حممد. هذا االستحضار، يف رأيي، يستمد داللته من أربعة أمور رئيسية: أواًل، متنح هذه 

البدايُة اللغَة دوراً جوهراًي يف بناء العامل الثقايف، األمر الذي يعزز احلدث الكلي يف القصيدة والذي يقوم على 

تخيلة بعاملها ما قبل النفطي وبدورها يف بناء عامل ثقايف فكرة دور الشعر )اللغة العليا( يف تذكري اجلماعة امل

جديد. يتم هذا عرب اإلشارة إىل دور اللغة، ممثلة يف كلمة "اقرأ"، يف خلق هوية جديدة للجماعة العربية بعد 

املها هي نزول القرآن الكرمي. اثنياً، البداية ابألحرف املتفرقة يعطي القصيدة تربيراً فنياً من داخلها لكي تبين ع

أساسًا على اختالف احلروف بني الكلمات عرب تقنية اجلناس. اثلثاً: احلروف املتفرقة يف بداية القصيدة تقوم 

ضمنياً ابستدعاء القارئ للمشاركة يف فك شفرات العامل السري للقصيدة. وأخرياً: تعزز هذه األحرف حتديداً 

اً من نوٍع ما. إذن، البداية تربط القصيدة احلديثة برتاثها )م، ح، م، د( من فكرة النظر إىل الشاعر بوصفه نبي

اللغوي العريب/اإلسالم، واملكي حتديداً، تعزز دور اللغة، ومتهد للحدث الشعري، وتدعو اآلخر )القارئ( 

 . (11)للمشاركة يف احلدث 

 تفاصيل هذه التعريفات.لقد أدت هذه االفتتاحية وظيفة تعريفية للشعر والشاعر، وصار من املمكن الدخول يف 

 

  النفري والثبييت: بني السلطوية و التفاوضية

                                                           

 
 تشكل مكة عنصراً أساسياً يف مدونة الثبييت الشعرية. "الرقية املكية" هو عنوان لواحدة من آخر قصائد الشاعر.  (11)

 . ٣٠٤ـ  ٣٠٣ص  األعمال الكاملة،: ، حممدالثبييت
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للصويف  (12) تستشف روح كتاب)املواقف(القصيدة، بشكل أوضح وأكثر استمراريًة من قصة نزول الوحي، 

م(؛ حيث تبدأ ابلعبارة اليت يفتتح هبا النفري أبواَب كتابه هذا: "أوقفين  965هـ/ 354النفري   )ت  حممد

... وقال". يف كل مقطع "يقول" هذا الصوت شيئاً عن العالقة بني الشاعر والنخلة، وهذه املقوالت وما يتفرع 

عنها من أصوات جانبية تشكل أجزاء القسم األول. إن احلروف املتفرقة اليت بدأت هبا القصيدة تربطها بعامل 

قرتاب )مواقف( النفري ملعجم القصيدة وأسلوب األسرار وابلتايل تؤسس للبعد الصويف فيها. ولكن ابلرغم من ا

احلوار فيها، إال أن هذا التشابه، على أية حال، خيفي اختالفاً جوهرايً بني )مقوالت( النفري ومقوالت )موقف 

 الرمال(. يتأسس هذا االختالف على أمرين رئيسني:

لنفري جتريدي، عبارة عن مفاهيَم غريِّ املكان يف )مقوالت( ا( الفيزايئية )الثبييت( / التجريدية )النفري(: 1

جمسدٍة يف الواقع مبا يتفق مع املنهجية الصوفية للكتاب. هذه عينة من مواقف النفري اليت يوقفه فيها الصوت 

قبل أن خياطبه: )العز، الكربايء، األمر، الصفح والكرم، القوة، اقشعرار اجللود، واالصطفاء(، وهي املواقف 

 جندها عند بعض شعراء احلداثة العربية الذين استلهموا مواقف النفري. أما الثبييت فمكانه التجريدية ذاهتا اليت

جغرايف حمدد هو الرمال، وهو اليظهر إال يف افتتاح القصيدة مث يغيب متاماً. إن جغرافية مكان الثبييت تدعم 

 عاد ثقافية متميزة.فكرة هوية حملية وطبيعية ألهنا جتسد املوقف يف حيز جغرايف معني متصل أبب

احلوار يف )مقوالت( النفري يسري يف اجتاه واحد: من الصوت ( التفاوضية )الثبييت( / السلطوية )النفري(: 2

اخلفي إىل النفري، وهذا الصوت اليتحدث غالبًا إال عن نفسه: "أوقفين ... وقال: اليستقل به من دوين 

                                                           
، ، النفري، حممد بن عبداجلبار، حتقيق: أرثر يوحنا أربري، دار الكتب العلمية )إعادة طبع(، بريوتواقف، ويليه كتاب املخاطباتاملكتاب انظر:   (12)

 م. ١٩٩٧، ١ط
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ء". "أوقفين ... وقال: أان مظهر األظهار". يف بعض شيء". "أوقفين ... وقال: مامين شيء أبعد من شي

املناسبات يوجه الصوت كالمه إىل الطرف الثاين، ولكن فقط لتوجيه أوامر وتعليمات معينة من قبيل: "اجعل 

 احلرف وراءك". هنا، إذن، تسيطر ذات الصوت اخلفي وتفرض رؤيتها على اآلخر املتلقي والسليب دائماً.

يظهر الصوت املتحدث يف مقوالت الثبييت؛ حيث يتوجه ابحلديث إىل اآلخر: "أنت على العكس من ذلك 

قريب"، "أنت بعيد"، كما أن مجَله خربيٌة وليست إنشائيًة مستندًة على صيغة أفعال األمر. إضافة إىل ذلك، 

اماً مع احلدث يشرتك الصواتن يف تكوين النص، فهو ليس خطاابً سلطوايً بل حواراٍت تفاوضية. إن هذا يتفق مت

الكلي للقصيدة كما اقرتحته هذه القراءة أعاله، وهو ابتكار هوية بديلة للشاعر بوصفه رمزاً إبداعياً للجماعة. 

هذا االبتكار يتم عن طريق التفاوض حول تعريفات مقرتحة للشاعر تربطه بعناصر املكان الطبيعية والثقافية 

 انبعٍة من جتريدية مصدر مقوالته.املعروفة، دون افرتاض سلطوية متعالية له 

نصوصه من لدن ثلة من رموز إن القصيدة توظف النفري بشكل رمزي فقط، منذ أن شاع االستشهاد ببعض 

اخلطاب الشعري احلداثي لتدعيم التصور القائل بوجود كتابة شعرية تراثية ال ترهتن لشروط الوزن التقليدية بل 

غوي، حىت ذهب البعض إىل حد املقارنة بني النص النفري والنص السوراييل تستند أساساً على مبدأ التكثيف الل

املعاصر! يتشابه توظيُف الثبييت ِّ النفريَّ مع توظيف الشعراء العباسيني رموَز الشعر اجلاهلي البعيدَة عن جتربتهم 

حتيل القصيدة إىل احلياتيةِّ من أجل حفظ موقٍع ملدونتهم الشعرية ضمن استمرارية شعرية أكرب وأمشل. هنا 

التجربة الصوفية فقط من أجل أن متأل فضاءها التجريدي بعناصر املكان الثقافية. إنه توظيف من أجل التجاوز، 

على التجديد املتأسس على العناصر الثقافية للمكان. هنا وهو ينطلق من وعٍي ابلذات وبتارخييتها وبقدرهتا 
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فينز وهو يقرر أن "قصيدة اجلنة والنار قد كتبت"، ومهمة الشعر يبدو أن الثبييت قد أخذ بنصيحة واالس ستي

 اليوم هي كتابة "قصائد أرض عظيمة"، أي قصائد عن هذا العامل الذي نعيشه.

 تنوع اإليقاع / ثراء اهلوية

إن تنوع األصوات يف قصيدة الثبييت يرفِّده تنوع آخر يسهم يف إضفاء حيوية على النص ومن مث على األصوات 

رتكة يف صنعه. يتمثل ذلك يف تنوع اإليقاع يف القسم األول، كما أشارت املقالة أعاله. يبدأ القسم بتفعيلة املش

)فاعلن( وسرعان مايدمج هبا، يف مقطع واحد، تفعيلَة )متفاعلن(، إىل أن يضيف مقطعاً قصرياً مستقاًل على 

متفاعلن( مرة أخرى. يعطي هذا التنوع اإليقاعي تفعيلة )مفاعلن(، قبل أن يعود إىل حالة الدمج بني )فاعلن( و)

 دينامية للنص تبعده عن الراتبة املوسيقية، كما يتسق مع التطور الدرامي حلركة األفكار داخل القصيدة.

ميكن التمثيل على ذلك ابملقطعني األخريين يف القسم األول؛ حيث تنحصر تفعيلة )فاعلن( يف عبارة: "قال 

تتاحية كال املقطعني وحسب، بينما أتيت بقية أبيات املقطع على تفعيلة )متفاعلن( اليت اي أيها النخل" يف اف

تسمح بورود مجل أطول التقطعها القافية. يعرب امتداد اجلمل وقلة القوايف هنا عن آتلف ينمو بني طريف عملية 

نتاج أبن اجلمل القصرية واملقفاة املطولة أمراً ممكناً، بينما اليعسر االستالقول، ما جيعل الدخول يف التفاصيل 

 فوراً يف املقاطع األوىل تبدو أشبه بشْفرات سرية بني طرفني غريِّ متآلفني متاماً.

إن تنوع اإليقاع هنا ميكن قراءته، أيضاً، بوصفة إحالة إىل اإليقاع الكالسيكي املكو ِّن للهوية الشعرية الرتاثية.  

ة ومينح القصيدة هوية فنية غري ضيقة تؤهلها، من ثــم ، جلدارة اقرتاح هوية هذا يشري إىل تنوع روافد اهلوية احمللي

ثقافية منفتحة. ويف نص يقوم على إبراز هوية بديلة يصبح تنوع الثقافة احمللية عنصر مقاومة لواحدية ومنطية 

 اهلوية الصناعية/النفطية املعوملة. 
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استخدم نظام التفعيالت يف الشعر الكالسيكي البتكار وكما وظف الثبييتُّ النفريَّ لالختالف عنه، وكما 

يستخدم إحدى أهم األدوات الفنية للرتاث الشعري، أعين عية لقصيدته، سوف نرى اآلن كيف حيوية إيقا

اجلناس، البتكار اجلديد من املكرور واملختلف من الشبيه من أجل تعزيز "احلدث الشعري" للقصيدة واملتمثل 

 ة ثقافية ما قبل نفطية تتميز ابلتنوع والثراء واالرتباط ابملكان.يف إعادة إحياء هوي

 

 الرمل واجلناس: الفريد من املتجانس

بينما شهدت اللحظة األوىل لـ"احلدث الشعري" تنوعاً إيقاعًيا انبعاً من تعدد األصوات والشخصيات )الشاعر 

القسم حني قال الصوت للـ"ـشاعر": "أنت  والنخلة(، حدث نوٌع من التماهي بينهما يف األسطر األخرية هلذا

والنخل سيان". هنا بدأت القصيدة تتحول إىل شخصية واحدة، فعربت ثالثة مقاطع بعد هذه اجلملة عن 

 النخلة، وحان الوقت اآلن لكي تعرب الذات عن نفسها يف القسم الثاين.

تفاوض على اهلوية البديلة، تتحدث أهم ما يالحظ يف القسم الثاين هو أن "الذات"، وقد اكتملت عملية ال

 عن نفسها بضمري املتكلم. يبدأ "الشاعر" تعريف نفسه هبذا املقطع:

 "أمضي إىل املعىن

 وأمتصُّ الرحيق من احلريق

"  فأرتوي وأُعـلُّ من ماء املالم 
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يف ما يبدو إن قصيدة يطغى عليها اجلناس إىل درجة كبرية كهذه القصيدة عليها أن تلفت االنتباه إىل أهنا، 

لفظياً وزخرفياً للوهلة األوىل، تعد املعىن مقصدها الفين الذي متضي إليه فال تفصل بني الشكل واملضمون، ولذا 

فليس بال داللٍة أن تتكرر مجلة "أمضي إىل املعىن" ثالث مرات. وعلى عادة القصيدة يف أتكيد أتسسها على 

تلجأ هنا إىل استخدام عبارة "ماء املالم" لتفتح من خالهلا عناصر ثقافية غري مصطنعة )حملية أو اترخيية(، 

 انفذة حتيل إىل املدونة الشعرية األكثر متثيالً لفكرة امتزاج الشكلي ابملعنوي: مدونة أيب متام.

م( املشهورةِّ  846أو  845هـ/  232أو  231إن القصيدة هنا حتيل، يف لقطة فنية سريعة، إىل قصة أيب متام )

اث، حينما أرسل إليه أحدهم كأساً يطلب فيها شيئاً من "ماء املالم"، كناية عن استنكار األسلوب يف كتب الرت 

ال تسقىن ماء املالم فإنين ... صبٌّ قد استعذبُت "احملَدث" الذي كان أبو متام ينسج على منواله يف مثل قوله: "

، إحالًة إىل اآلية القرآنية الكرمية: "واخفض . فرد عليه أبو متام ساخراً بطلب ريشة من جناح الذلماَء بكائي"

. ميثل أبو متام هنا األب الفين للهوية الشعرية احملتفية ابملعىن وأبشكال الفنون (13)هلما جناح الذل من الرمحة"

 اللغوية اليت ميثلها اجلناس يف هذه القصيدة.

، يوظف األشكال (14)يف كتاهبا عن أيب متام والشعرية العباسية  لقد كان أبو متام، حبسب سوزان ستيتكيفيتش

البديعيةَ بشكل ميتاشعري لتشفري املمارسة الشعرية اجلاهلية ولتأويلها بشكٍل تستوعبه احلاضرة العباسية اجلديدة، 

                                                           
 انظر:  (13)

 .١٥٣ـ١٥٢، ص ٢، د.ت.، ج٢حتقيق: أمحد احلويف وبدوي طبانة، دار هنضة مصر، ط املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر،: ابن األثري
 انظر:  (14)
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)موقف كما يؤهلها ألداء دورها األسطوري الذي حيفظ هلا استمراريتها ضمن التقليد الشعري الرتاثي. ويف 

الرمال/موقف اجلناس( توفر عبارة "ماء املالم" للتقنية البديعية املتمثلة يف اجلناس قوَة تشفري شعرية أيب متام 

احلداثية فنياً، فتدخل قصيدة الثبييت يف حالة حوارية إليوتية طرفاها املوهبة الفردية والرتاث، يف الوقت الذي 

شعري مؤكدًة على عالقة تشابه بينها وبني سابقاهتا تتأسس على فلسفة حتافظ فيه على استمراريتها يف التقليد ال

 اجلناس اليت تنتج املعىن اجلديد من اللفظ املكرور، واملتفرد من املقلَــّــد.

إن إحالة )موقف الرمال( إىل أيب متام تندرج ضمن ميتاشعرية إحالية أكرب يتأسس عليها النص، وهذا النوع من 

لتقنية األبرز اليت وظفها الشاعر العباسي إلبراز حداثة نصه الشعري ، كما تقرتح هدى فخرالدين امليتاشعرية كان ا

. هنا يتبدى الوسط الفين (15)يف كتاهبا الصادر مؤخرًا حول امليتاشعرية بني الرتاث العريب وحركة الشعر احلر

عر وسابقيه مما حيو ِّل الفعل اإلبداعي إىل عملية للقصيدة حبد ذاته تعبرياً ميتاشعرايً وترميزاً حلالة حوارية بني الشا

                                                           

 Stetkevych, Suzanne P.. Abū Tammām and the Poetics of the Abbāsid Age. Leiden and 
Boston: Brill, 1991. 

 
 انظر:  (15)

 Fakhreddine, Huda J.. Metapoesis in the Arabic Tradition: From Modernists 
to Muḥdathūn. Leiden and Boston: Brill, 2015 
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قراءة أتويلية. يف نص الثبييت، حنن بصدد ميتاشعرية إحالية إىل ميتاشعرية إحالية أخرى هي نص أيب متام، فهو 

 ابلتايل ميثل نص امليتاشعرية املزدوجة.

اعر، وهبذا حيقق هلذه اهلوية إن النص يوظف عناصر من الرتاث لتعريف هويته ممثلة يف رمزه اإلبداعي: الش

عمقها التارخيي. ويف أتسسه على اجلناس حتديداً، يفصح النص عن "موقف" من الوجود )لنتذكر العنوان: 

يف املطمور والفريد يف املتجانس؛ فمثلما ميكن أن تولد  "موقف" الرمال( مينح املبدع إمكانية اكتشاف الصقيل

لفنية اليت مل تزل كامنة يف اجلناس بشكٍل يعيد إحياء "اإلبداعي" يف جتربة شعرية جديدة من االحتماليات ا

"البديع" رغم انطماره حتت ركام التقليد، فكذلك ميكن أن تتولد الرمال، اليت تبدو متشاهبة ظاهرايً كتشابهِّ 

تخيلة الكلمات املتجانسة، عن ممكنات أخرى غري النفط تتميز ابلتواصل مع التجربة التارخيية للجماعة امل

 وابلقدرة على اإلبداع من داخل هذه التجربة.

 ولكن: كيف يقوم اجلناس إبنتاج املعىن هنا؟

 

 النخلة والشاعر: اجلناس املفهومي

؟ إن النص يقوم على استعارة كربى ميكن اختصارها يف عبارة "الشاعر هو ما املقصود هنا ابجلناس املفهومي

خنلة". هذه االستعارة ليست لفظية بل مفهومية تنقل كامل جمال النخلة املفهومي إىل الشاعر والعكس. لقد 

تطورت فكرة االستعارة املفهومية ابتداًء من نشر جورج الكوف ومارك جونسون لعملهما الرايدي 
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rs We Live ByMetapho (16).  يقوم عملهما على فكرة مركزية تقول أبن االستعارة ليست ظاهرة

لفظية/لغوية، بل هي عملية ذهنية تقوم على أساس إبدال جمال مفهومي آبخر، وهي موجودة يف لغة الكالم 

هبا حتديداً الشعرايت العادي أساساً. أدت هذه الفكرة إىل تطورات مماثلة يف النظر إىل االستعارة األدبية تكفلت 

: ما الشعرايت اإلدراكية؟  Reuven Tsurاإلدراكية اليت أتسست على العمل الرئيسي لروفن تسور 

?What Is Cognitive Poetics (17). 

فيما يتعلق بنص الثبييت، ميكن القول أبنه نتيجة للرتكيز على االستعارة املفهومية "الشاعر هو خنلة"، أصبحت 

لفيزايئي التام بني العنصرين "الشاعر والنخلة" مركز جذٍب أسلويب يف النص، ومن هنا كان البد فكرة التشابه ا

أن تظهر "مالمُح" شكلية جتسد هذا التشابه بينهما. جاء اجلناس هنا ليكون مبثابة مالمح الوجه اليت تظهر 

                                                           
 انظر:   (16)

 Lakoff, George and Johnson, Mark. Metaphors We Live By. Chicago and London: The 
University of Chicago Press, 2003. 

 :انظر  (17)
Tsur, Reuven. What Is Cognitive Poetics? Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983. 

 يف تطوير الشعرايت اإلدراكية هلذه الفكرة: و
 Stockwell, Peter. Cognitive Poetics: An Introduction. London and New York: 

Routledge, 2002. p. 105-119. 
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الشاعر والنخلة، كما تعرب على املساحة الطباعية لتؤكد بشكل ظاهري ملموس مدى التشابه بني "الطفلني" 

 القصيدة. وألنه انبع من استعارة مفهومية فيمكن تسميته ابجلناس املفهومي.

وحىت يهيئ النص لفكرة اعتبار اجلناس يف األلفاظ معادالً شعرايً للتشابه اجلسدي بني الفاعل الرئيسي يف النص 

الفاعل نفسه هوية قائمة على األحرف  وبني "الطفل" اآلخر، أي النخلة، افتُـتحت القصيدة إبعطاء هذا

 املتفرقة:

 "ضمين

 مث أوقفين يف الرمال  

"  ودعاين: مبيم  وحاٍء وميم  ودال 

إن األحرف املتفرقة هذه دليل على أن هوية الذات تتشكل لغوايً، وابلتايل يكون التشابه يف األحرف بني 

اهلوية بينهما، كما أن مساءلة تكوين القصيدة عن صفاهتا وصفات النخلة عن طريق اجلناس دليالً على تشابه 

 طريق األحرف املتفرقة واجلناس تعادل مساءلة تكوين صورة اهلوية.

ميتد اجلناس من هذه البداية حىت هناية القسم األول، ويظهر بشكل جزئي يف القسم الثاين حني انتهت عالقات 

 اجلناس الكربى الرئيسية: التشابه وأصبح الشاعر والنخلة سيان. هذه عينة ملواضع

:  "أنت والنخل فرعان 

 أنت افرتعت بنات النوى

 ورفعت النواقيس،
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 هنَّ اعرتفن بسر النوى

 وعرفن النواميس"

 
:  "أنت والنخل صنوان 

 هذا الذي تدعيه النياشنيُ 

 ذاك الذي تشتهيه البساتني

 هذا الذي:

 دخلت إىل أفالكه العذراء

 ذاك الذي:

 راء"خلدت إىل أكفاله العذ

 

:  "أنت والنخل طفالن 

 طفٌل قضى شاهداً يف الرجال  

"  وطفٌل مضى شاهراً للجمال 
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ونتيجة لدور اجلناس يف ترسيخ التشابه بني الشاعر والنخلة، انتهى القسم األول ابلتماهي بينهما، فأصبحا 

 شيئاً واحداً:

: ـيَّـان   "أنت والنخل س 

 قد صرت ديدهنن،

 وهنَّ يداك  

ـماكاً   على سـمــ ك ـهــ نَّ، وصرَت س 

"  وهـُـنَّ سـَـماك 

أما القسم الثاين فإنه خيتتم ابلشاعر وهو يتربم من املكان النفطي ممثاًل ابلبارجة، اليت قد تكون انقلة برتولية أو 

اخلوارج. ابرجة حربية أجنبية حتميها، كما يتربم من الصورة الثقافية النمطية هلذا املكان ممثلة مبن يسميهم النص: 

 جتانس بني "البوارج" و"اخلوارج" يطرح عديد األسئلة حول رؤية النص لنوعية العالقة بينهما:

 "يف ساحة العثرات  

 مابني اخلوارج والبوارج

 ضج يب صربي وأقلقين مقامي..."
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طريقة وحىت يقاوم هذه السردية النمطية املشوهة للمكان، يعمد النص إىل تقدمي تعريفات جديدة للهوية عن 

اقرتاح تسميات للحبيبة، أو للقصيدة مبا هي األساس األبرز لثقافة املكان، بل هي الوطن، مذ كانت التسمية 

 هي أول ما تعلمه آدم لتتحق له هويته اإلنسانية:

 "فمضيت للمعىن:

 أحدق يف أسارير احلبيبة كي أمسيها

 فــضاقت عن سجاايها األسامي!

 

 ألفيتها وطين

 وهبجة صوهتا شجين

 وجمد حضورها الضايف مناي

 وريقها الصايف مدامي"

بعد ذلك، يصل احلدث الشعري إىل ذروة اكتماله حني تنشق السماء عن مطر من غمام الشاعر، أي عن 

قصائد، وتتكثف رموز العامل الطبيعي/الثقايف يف مقطع واحد يهطل عليه هذا املطر ليخلق العامل اجلديد احملتفل 

هو املعادل الفين لفكرة إعادة إحياء اهلوية املفقودة عرب الفن الشعري، أو كما يسميها  بثقافة املكان. هذا

 الشاعر: "نشر ما انطوى" من رموز اهلوية:
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 "ونظرُت يف عني السما

 فخبت شرارات الظما

 وانشق عن مطٍر غمامي.

 

 للبائتني على الطوى

 والناشرين ملا انطوى

.  والناظرين إىل األمام 

 

 للكثبانللنخل/ 

 للشيح الشمال   

 وللنفحات من ريح الصبا

 

 للطري يف خضرالرىب

 للشمس  
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 للجبل احلجازي   

 "وللبحر الت  هامي

 
مرة أخرى، أتيت النخلة يف صدارة رموز اهلوية البديلة، وتسبقها عبارة "للبائتني على الطوى" اليت حتيل إىل بيت 

شعري للشاعر اجلاهلي عنرتة بن شداد، فتلتحم الرموز الطبيعية مع الرموز الثقافية األوىل لتعزز حداثً شعراًي ال 

من أجل الذهاب إىل املستقبل دون التفريط هبا، وهلذا تؤكد  يهدف إىل االحتماء هبا من املستقبل اجملهول، بل

."  القصيدة أهنا كتبت لـلــ"ـناظرين إىل األمامِّ

 

 

 تكثيف ختامي: "ويف لغيت حجٌر جاهلي"

 من ما قبل النفطي إىل ما بعده

وجغرافياً،  إن اعتماد مفهوم )احلدث الشعري( يف حتليل نص الثبييت، وبعض النصوص األخرى اجملاورة اترخيياً 

جيدر به أن يوفر تفسريات أكثر إقناعاً ملركزية رموز العامل الطبيعي ابلنسبة للرؤية الشعرية لتلك النصوص، وحملورية 

األدوات الكالسيكية فيما يتعلق بشكلها الفين، مع التأكيد على أن الفصل بني الشكل والرؤية هنا هو فصل 

دث الشعري يقف على املسافة الفاصلة بني الواقع واخليال، أيخذ تقين حبت لغرض الدراسة النقدية. إن احل

مادته منهما ليبين عامله اخلاص املتأسس على منطق وجودي خمتلف عن أيٍ  منهما يتبدى يف املنتج الشكلي 

 فيما أرى ـ عما مسي بـ"ثقافة الصحراء" كما اقرتحت بعض القراءات -النهائي. إن نص الثبييت وجمايليه اليعرب 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2017© حكمة  29

 

اليت قد يفهم أهنا تتأسس على رؤية جوهرانية ومشولية لألشياء تغدو معها الصحراء جوهرًا متجاوزًا للزمان 

واملكان يشمل كامل نطاق اجلزيرة العربية، بل هو نص يصمم حداًث شعراًي هو حدث إعادة إحياء كافة 

تشكل الصحراء )الكثبان هنا( إال جزءاً "تضاريس" املكان الطبيعية ورموزه الثقافية ماقبل النفطية، واليت ال 

". إنه حدث تتحد فيه الثقافة ابلطبيعة إىل درجة  واحداً منها، من أجل االنطالق هبا مع "الناظرين إىل األمامِّ

يصبح فيها احلجر هو اللغة اليت تقرأ الوجوه: "كيف أقرأ هذه الوجوه ويف لغيت حجٌر جاهلي" يقول الثبييت يف 

 س".جمموعة "التضاري

وابلنسبة لـ)ـموقف الرمال( بشكل خاص، فلقد أسهم اعتماد احلدث الشعري على اجلناس يف توفري مساحة 

نصية للتجسيد الفيزايئي امللموس للهوية الشعرية البديلة امللتحمة ابلطبيعي ممثالً أساًسا ابلنخلة، كما وفر إحالًة 

صرها الذهيب. مل تعد النخلة مركزاً للهوية البديلة فحسب، إىل مسة فنية تعد عالمة على الشعرية الكالسيكية يف ع

بل أصبحت التجسيد الطبيعي هلا، مثلما أصبح اجلناس التجسيد األسلويب للتماهي بينهما؛ وبسبب هذا 

التماهي مل تذكر النخلة يف العنوان، بل ذكر اجلناس بوصفه العنصَر الثقايَف املتماهَي معها. وبتوظيفه للرتاث 

ممثاًل يف الشكل الثنائي للقصيدة الكالسيكية والتجربة البديعية أليب متام، والرتاث الروحي ممثاًل يف  الشعري

حادثة نزول الوحي واملواقف الصوفية للنفري، وإبحالته إىل األدوات الفنية الكالسيكية ممثلًة يف تنويعات 

ية البديلة يف الوقت الذي مارس فيه االختالف التفعيالت العروضية واجلناس، عم ق النص من جذور اهلوية الثقاف

اإلبداعي عنها. لقد قام النص بتفريغ طاقات املكان الثقافية على امتداد مساحة الورقة اليت حتولت إىل فضاء 

لصراع حول املعىن مت تكثيفه يف لغة شعرية تسهم يف حث اجلماعة املتخيلة على "نشر ما انطوى" من ذاكرة 

 اليت تتأسس عليها هويتها ماقبل النفطية: إحياء ماقبل النفطي من أجل ابتكار مابعد النفطي.املكان الثقافية 
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لقد كان الشاعر حموراً لقصيدة أصبحت عالمة على الشاعر، حني ضاقت به الطرقات فلجأ إىل اللغة القرتاح 

تسمية جديدة للقصيدة، أو قل القرتاح هوية جديدة أساسها املكاين هو النخلة وأساسها الثقايف/الفلسفي هو 

 اجلناس. 

_______ 
 حامت الزهراين

 شاعر، انقد، وأكادميي
 تاون / واشنطن دي سيجامعة جورج

ـ تشكل هذه املقالة إعادة كتابة مكثفة لورقة شارك هبا الكاتب يف )مؤمتر جامعة جورجتاون للشعر العريب 
م. نسخة أولية من هذه املقالة نشرت على جزأين: املقدمة النظرية يف جريدة  ٢٠١٥احلديث( يف أكتوبر 

، ٤٨٤-٤٨٣رها بصيغة أوىل يف جملة الفيصل، العددان ، وبقية الورقة مت نش٢٠١٦مارس  ٢٩احلياة بتاريخ 
 .٢٠١٧فرباير  -يناير

 

  

 

 


