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ملخص: 

التي  احلديثة  الق�صائد  من  ال�صياب،  �صاكر  لبدر  اخلليج(  على  )غريب  ق�صيدة  ُتعّد 
ٌة  َحِريَّ بالدرا�صة  قمينٌة  فهي  احلديث،  العربي  الأدب  �صفحات  يف  وا�صحة  ب�صمة  تركت 
�صعراء  اأبرز  من  ُيعّد  الذي  الفحل  العراقي  ال�صاعر  هو  ناظمها  اأّن  �صيما  ل  بالهتمام، 
الباحث  قراأ  فقد  له،  واأ�ص�صوا  احلر  ال�صعر  يف  حاولوا  الذين  الأوائل  ومن  احلديث،  الع�رص 
هذه الق�صيدة قراءة نف�صية، يظن اأنها جديدة وياأمل اأْن تقدم م�صاهمة متوا�صعة يف قراءة 

الن�ص ال�صعري احلديث. 
فرويد  عند  ورد  ما  على  معتمداً  للتحليل،  اأ�صا�صًا  النف�صي  املنهج  فيها  اعتمد  فقد 
من  الن�ص  يف  ما  اأي�صًا-   – الباحث  وبّي  النف�صي،  التحليل  تخ�ّص  مبادئ  من  ويوجن 
الباحث  اأّن  علمًا  ِبْنَيِته.  يف  املواطن  هذه  تاأثري  ومدى  النف�صيْي،  والتوتر  للأمل  مواطن 
وتخدم  وتخدمه  النف�صي  املنهج  مع  تتما�صى  ا�صتفادة  التحليلي  املنهج  من  ا�صتفاد 

الن�ص يف اآن. 
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Poem (Alien to the Gulf) Psycho Reading
 (The Looking Game into side and out) 

Abstract: 

Badr shaker Al- sayab’s poem “Alien to the Gulf” is considered one of 
those modern poems which has left a clear imprint in modern Arab literature. 
It is worthy of study and attention, especially as Al- sayab is a prominent 
Iraqi poet and one of the pioneers of modern free verse. 

The researcher has read the poem psychologically, thinking it might be 
a new way of reading and hoping it would make a modest contribution in 
reading modern poetry. 

He adopted the psychological approach as a basis for analysis, relying 
on Freud’s and Yung’s principles concerning psychoanalysis. He clarified 
the positions of psychic pain and worry and how these might affect the text 
structure. 

Finally, the researcher tried to take advantage of the analytical approach 
in such a way that correlates with the psychological approach and serves it 
as it serves the text. 
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مقدمة: 
له على الأنبياء  اأحمُد اهلل على ف�صيلة النطق وبيانه، واأ�صّلي على نبّيه حممد الذي ف�صّ

مبعجزة قراآنه، وبعد: 
فاإّن هذه القراءة، اجُلهد فيها متوا�صع، والأمل يف قبولها متناٍم، فقد قراأُت ن�ّص )غريب 
الداخل واخلارج( ، حيث  اإىل  النظر  القراءة )لعبة  على اخلليج( قراءًة نف�صية، واأ�صميُت هذه 
جتّلت اآلية هذه الت�صمية يف الق�صيدة كلها، وَبَدْت العمود الفقري لها، فكان ال�صاعر ي�صتخدم 
النظَر اإىل ُكلِّ ما هو حقيقي وملمو�ص اأمامه، لي�صتخدم ذلك و�صيلة للنظر اإىل دواخله واأعماق 
نف�صه، وما رقد فيها من اآلم واأوجاع وح�رصات، كانت قد ظهرت من خلل الِبنَية اللفظية 
لرتاكيب الق�صيدة وعباراتها، وهذا ما ُي�صمى يف علم النف�ص )النكو�ص( Regression. هذا 
من وجٍه عام، اأّما من الوجه اخلا�ص فقد حتدثت فيه عن اأهم مبادئ التحليل النف�صي التي 

�صاأطّبقها على الن�ص. 
عن  فيه  وحتدثت   ، القراءة(  منهج  )يف  الأول:  اأجزاء،  خم�صة  اإىل  الدرا�صة  مت  ق�صِّ وقد 
وا�صتعنُت  مزالقه،  وبع�ص  عمله،  واآلية  ملحمه،  واأبرز  ورّواده،  وتاريخه،  النف�صي،  املنهج 
– يف كثري من  النف�صي باملنهج التحليلي الذي قمُت من خلله بالرتكيز  يف هذا التحليل 
املواطن- على املفردات ال�صعرية مبعناها احلريف والإيحائي، وعلى تكرار الألفاظ ودللتها، 

وعلى ال�صور املجازية، وعلى الرموز، وعلى بع�ص الأ�صاليب البلغية. 
– اأيِّ ن�ٍص- وفق املنهج  والثاين: )يف تلقّي الن�ص و�صاحبه( ، حيث ل قراءة لن�ص 
الداخلية واخلارجية املوؤثرة يف نف�صيته،  النف�صي، دون معرفٍة عن حياة كاتبه، والظروف 
وبدون معرفة الن�ص ومنا�صبته، وامللب�صات التي رافقت تاأليفه. اإْذ اإنَّ من اأ�صاليب املنهج 

النف�صي الهتمام بالذات والأنا ال�صاعرة وملب�صات اإبداع الن�ص املكانية والزمانية. 
اأ�رصُت  اأ�صحابه،  اإىل  الف�صل  ن�صبة  باب  فمن   ، الن�ص(  لقراءة  )بيبلوغرافيا  والثالث: 
باخت�صار اإىل الذين قراأوا الن�ص اأو اأجزاًء منه، �صمن مناهج خمتلفة، وقمت برتتيبهم ترتيبًا 

زمنيًا ت�صاعديًا. 
والرابع: )ن�ص القراءة( ، فل قراءة بدون ن�ص، فقد توَخّيُت احلذر يف �صبط الكلمات، 

وجّزاأُت الن�صَّ اإىل مقطوعات، فهو يتكّون من اإحدى ع�رَصَة مقطوعة. 
والأخري: )القراءة النف�صية( )لعبة النظر اإىل الداخل واخلارج( ، فقد �صبطُت فيها مواطن 
ومواطن  النف�صي وخف�صه،  التوتر  ذروة  اإىل  ت�صري  التي  واملواطن  والثوران،  واحل�رصة  الأمل 
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ت�صكيل هذا التوتر، ومواطن الأمل والياأ�ص، وجتّلى هذا من خلل جمموعة من مبادئ التحليل 
ح انتقال هذه  النف�صي التي وردت عند فرويد ويوجن وغريهما. ور�صمُت ر�صمًا ديكارتيًا يو�صّ

املواطن بي املقطوعات كلها. 
التي  النتائج  واأبرز  الق�صيدة  اأبرز ما جاء يف مقطوعات  لتلخ�ص  ثم جاءت اخلامتة 

تو�صل اإليها البحث. 

يف منهج القراءة: 
ا�صتقبلها  املن�صاأ،  غربّية  احلديث  العربي  النقد  مناهج  اأّن  فيه  امل�صكوك  غري  من  لعّل 
الدار�صون بكل حفاوة، فمنهم من تعامل معها خرَي تعامل، ومنهم من فهَمها فهمًا خاطئًا 
من حيث التنظرُي والتطبيق. ومن هذه املناهج املنهج النف�صي، الذي ي�صتقي جذوره من علم 
يرى  اإْذ  القدمي،  نقدنــا  وا�صٌح حتى يف  وهذا  الأدب،  مع  وثيقة  ب�صلة  يتمتع  الذي  النف�ص، 
ابن قتيبة )276هـ( - مثًل- “اأن ال�صعر ا�صتجابة لدواٍع نف�صية معينة يتحكم فيها الزمان 

واملكان” )1( . وقد راأى الدكتور خري�صتو جنم التف�صري النف�صي للأدب �رصورة ملّحة )2( . 
فتحليل  املعا�رصة،  النقدية  احلركة  يف  النف�صي  التحليل  اإ�صهام  ينكر  من  ثّمة  ولي�ص 
ك�صف  بعدما  ة  وخا�صّ الطبي،  احلقل  خارج  �صائعًا  اأمراً  غدا  نف�صية  نظر  وجهة  من  الفنون 

املحللون عن اللوعي الإن�صاين وف�رّصوا من خلله كثرياً من اأعمال الفناني و�صلوكهم. 
وُيعّد فرويد ويوجن اأول من حتدثا عن العملية الإبداعية وعلقتها بالنف�ص )3( ، وحلق 
 )Psycho- Analysis( حيث قاد الأول مدر�صة �صّماها مدر�صة التحليل النف�صي ، )بهما )لكان
، فللإبداع والنف�ص علقة وطيدة جتمعهما معًا، اإْذ يدخل علم النف�ص يف نطاق النقد بطريقتي: 
لتبيان  باأعيانهم  لأدباء  النف�صية  الدرا�صة  ثانيًا:  واخَلْلق،  الإبداع  عملية  عن  البحث  “اأوًل: 

العلقة بي مواقفهم واأحوالهم الذهنية وبي خ�صائ�ص نتاجهم الأدبي” )4( . 
اأمي  من:  كل  ومّثَلُه  الغربي،  النف�صي  املنهج  من  ا�صتفادوا  فقد  العرب  الدار�صون  اأّما 
اخلويل رئي�ص )مدر�صة الأمناء( ، فهو من اأوائل املهتمي بالجتاه النف�صي يف تف�صري الأدب، 
فقد دعا اإىل ك�صف بع�ص جوانب التجربة الفنّية عن طريق التحليل النف�صي )5( . والعقاد الذي 
الذي در�ص  )اأبو نوا�ص احل�صن بن هانئ( عام 1900، واملازين  اأبا نوا�ص يف كتابه  در�ص 
)نف�صية  النويهي يف كتابيه:  برد( عام 1900، وحممد  بن  )ب�صار  برد يف كتابه  بن  ب�صار 
اأبي نوا�ص( عام 1953 و )ثقافة الناقد الأدبي( عام 1969، وعز الدين اإ�صماعيل يف كتابه: 
)التف�صري النف�صي للأدب( عام 1963، وحممد خلف اهلل اأحمد يف كتابه )من الوجهة النف�صية 
اأبا العلء املعري يف كتابه  يف درا�صة الأدب ونقده( عام 1970، وطه ح�صي الذي در�ص 
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)مع اأبي العلء يف �صجنه( عام 1976، وم�صطفى �صويف يف كتابه )الأ�ص�ص النف�صية للإبداع 
ة( عام 1980 )6( . ثم �صار وراءهم من �صاروا من اأجل منا�رصة هذا  الفني يف ال�صعر خا�صّ

املنهج وتطبيقه على الن�صو�ص الأدبية ما اأمكن. 
– اأي�صًا-  اإق�صاء م�صاألة الذات« )7( . وهذا  ومن ملمح املنهج النف�صي »اأنه ل ميكن 
»اإّن هذا املنهج ل يتي�رصَّ تطبيقه بطريقة ناجحة ت�صمن  ده يو�صف خليف يف قوله:  اأكَّ ما 
الطمئنان اإىل نتائجه اإّل اإذا توافرت لدينا معلومات كافية عن ال�صخ�صية وتف�صريها و�صرب 

اأغوارها والتغلغل يف اأعماقها ال�صحيقة« )8( . 
ومن ملحمه اأي�صًا اأنه يعتمد على عملية التف�صري، »اإْذ من خلله يّت�صح املعنى امل�صترت 
يف عمٍل اأدبٍي ما، فكل خطاب هو لغز بالن�صبة للمحلل النف�صي« )9( . ومنها – اأي�صًا- اأنه 
يبحث يف عملية اخللق والإبداع الفني وبيان العوامل ال�صعورية وغري ال�صعورية التي تت�صكل 

من خللها، ويبحث يف تاأثر املتلقي بالأدب )10( . 
ومن املوؤكد اأن يتعر�ص كل منهج ملجموعة من النتقادات التي تطعن يف �صلحيته 
وثيقة  بو�صفه  ال�صعري  للن�ص  معاملته  املنهج:  هذا  عيوب  فمن  الن�صو�ص،  على  للتطبيق 
نف�صية، مما يت�صاوى من خلل ذلك العمل اجليد مع العمل الرديء )11( . ومن عيوبه اأي�صًا، 
اأّن الأدب نف�صه بكل ما ينطوي عليه يف اأعماق ال�صعور، لي�ص دائمًا تعبرياً دقيقًا متامًا عن 
نف�صية الأديب، اأو مراآة �صادقة تعك�ص اأغوار الل�صعور، وهي ق�صية مقررة يف النقد الأدبي 
)12( . ورغم ذلك ظّل املنهج النف�صي قائمًا يف كثري من الدرا�صات العربية احلديثة لتحليل 

ن�صو�ص اأو ن�ص واحد بعينه. 
على  زاً  مركِّ النف�صي،  املنهج  وفق  املراد  الن�ص  قراءة  اإىل  الباحث  �صيعمد  هذا  وعلى 
جمموعة من املبادئ التي جاء بها �صيجموند فرويد ويوجن من مثل: مبداأ النكو�ص، والكبت، 
والأحلم التي هي ال�صور ال�صعرية عند ال�صاعر، والهو والأنا، ومبداأ اللذة، والوعي واللوعي، 
ونوعا اللوعي الفردي واجلماعي، والنب�صاط والنطواء، والتكثيف، رابطًا هذه املبادئ مع 

الق�صيدة ومطبقًا لها على األفاظها و�صورها ورموزها وحم�صناتها البديعية. 
و�صيعتمد الباحث على املنهج التحليلي، اإْذ ل ميكن ر�صد و�صبط مواطن الأمل والتوتر 
يف الن�ص، اإّل عن طريق اللغة، وبنية الألفاظ، والرموز واملح�صنات، ومن اخلري اأْن نعلم اأن 
الباحث مل يتطرق اإىل املو�صيقى العرو�صية ومدى تاأثريها النف�صي يف الن�ص، ومل يتحدث 
عن احلروف وتباعدها اأو تقاربها ودللة هذا على التوتر النف�صي، خوفًا من النحراف عن 
م�صار املنهج النف�صي اإىل مناهج اأخرى، مع العلم اأْن لي�ص ثمة �صلة بي هذا العمل مع املنهج 
اأّن الن�ص بطبيعته يفر�ص على الباحث ا�صتخدام املنهج النف�صي يف  التكاملي، ناهيك عن 

هذه القراءة. 
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يف تلّقي النص وصاحبه: 
بدر �صاكر ال�صياب �صاعٌر عراقٌي ولد عام 1926، يف قرية جيكور، در�ص البتدائية فيها، 
ودر�ص الثانوية يف الب�رصة، امتاز �صعره يف الفرتة الأوىل بالرومان�صية ثم ُجِبَل بال�صيا�صة، 
وتاأّثر مبجموعة من �صعراء الغرب من مثل: اإليوت، وقيل اإّنه اأول من حاول يف ال�صعر احلر يف 

ق�صيدته: »هل كان حبًا« )13( . 
واأ�صاطري  اأزهار   ،1948 اأعا�صري   ،1947 ذابلة  اأزهار  منها:  عّدة  دواوين  ولل�صياب 
1950، فجر ال�صلم 1951، حفار القبور 1952، املوم�ص العمياء 1954، الأ�صلحة والأطفال 
ابنة  �صنا�صيل  الأقنان 1963،  الغريق 1962، منزل  املعبد  املطر 1960،  اأن�صودة   ،1955

اجللبي 1964. 
»اأن�صودة املطر«،  البحث ق�صيدة »غريب على اخلليج« من ديوان  وما يعنينا يف هذا 
اآملته، منها اجل�صدية-  اأوجاع متعددة  ال�صياب خلل فرتة  اأّلفُه  الديوان كان قد  اإّن هذا  اإْذ 
رافقه  ال�صياب  اأن  العلم  ، مع  الروح واجل�صد-  – غربة  والنف�صية  ، والجتماعية،  املر�ص- 
الأمل والوجع منذ طفولته. فقد ن�صاأ يتيمًا حمرومًا من حنان الأم، وتركه اأبوه يف بيت جّدته، 
وتزّوج باأخرى مما جعله ي�صعر بغربة الأب والأم معًا )14( . ن�صيف اإىل ذلك خيبته العاطفية 
الأوىل، بعدما تزوجت عرو�ص اأحلمه »وفيقة« ابنة �صالح ال�صياب، فهي ت�صكل �صببًا اآخَر من 

اأ�صباب اأزماته النف�صية التي جت�ّصدت يف ق�صائده. 
 . اأنَّ ُقْبح املنظر لل�صياب، كاَن �صبحُا ُيرافقه طوال حياته )15(  ولعّلك توافقني الراأي، 
اأّما الآلم الأكرث الت�صاقًا بالن�ص املراد قراءته ها هنا، فهي اآلم احلاجة والغربة واملر�ص. 
البطالة،  التمر، ولطاملا نه�صتُه  الذي عانى من ك�صاد يف موا�صم  الفقر عن جّده  فورث بدٌر 

ته رواتب اأعماٍل قليلة، ل يكاد منها يجمع قوَت يومه )16( .  ولطاملا ع�صّ
، اأّن مر�ص ال�صياب زاد وجعه اأوجاعًا، فلم ُيفْدُه العلج يف الداخل، ف�صافر اإىل  واحلقُّ

بريوت ولندن وباري�ص والكويت، ومل ُيجِد ذلك معه نفعًا )17( . 
والكويت،  اإيران  اإىل  فهرب  ال�صيا�صي،  والفرار  الهروب  من  زمنيًة  فرتًة  ال�صياب  عا�ص 
ففي الكويت عام 1953 كانت ولدة ق�صيدة »غريب على اخلليج«، هذه الق�صيدة املمزوجة 
بوجع الفقر ووجع الغربة واحلني اإىل الوطن، فحالة الغرتاب التي عا�صها ال�صاعر يف هذه 
الق�صيدة، اأّثرت عليه اإىل درجٍة �صارت فيها الروح واجل�صد يف انف�صاٍل تام، ف�صارت غربته 
غربة روح وج�صٍد يف اآن. وكل هذه املحطات احلياتية ال�صابقة وغريها �صاهمت يف ت�صكيل 
البعد النف�صي يف الن�ص املراد قراءته، اإذ ل يت�صع املقام هنا لذكرها كلها، فاختار الباحث 

اأهمها لتكون اإ�رصاقة �صوء على اأغوار الق�صيدة. 
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و�صنجد لحقًا اأّن هذه الق�صيدة كان ال�صياب قد برهن فيها على مقدرة �صعرية خارقة، 
وعلى عبقريٍة قد ل جند لها مثيًل يف ال�صعر العربي احلديث، وقد امتزج فيها الواقع باحللم 
اأو بالكابو�ص، ففيها رموز الغربة وال�صياع والفقدان والرجوع والعودة والغو�ص يف الذات 

والتوّحد فيها. 
بيبلوغرافيا لقراءة النص: 

التي تناولت ق�صيدة »غريب على اخلليج«  الدرا�صات  ن�صتق�صي  اأْن  لنا من فرار  لي�ص 
ب�صتى املناهج، تناوًل �صطحيًا اأو معّمقًا ي�صيء جوانَب متعددة يف القراءة. 

أوالً - دراسة إحسان عباس: 
تناول اإح�صان عبا�ص يف كتابه »بدر �صاكر ال�صياب – درا�صة يف حياته و�صعره« عام 
املطر«  »اأن�صودة  ق�صيدة  مع  مقارنة  درا�صة  ودر�صها  اخلليج«  على  »غريب  ق�صيدة   1969
فالأوىل متثل الإح�صا�ص بالغربة وال�صوق العارم للعودة اإىل العراق، ولكن عدم وجود النقود 

يقف حائًل دون هذه العودة، والثانية ت�صّور العراق نف�صه من خلل املنظر املاطر )18( . 
ثانياً - دراسة طه وادي: 

الق�صيدة   ،1981 عام  املعا�رصة«  الق�صيدة  »جماليات  كتابه  يف  وادي  طه  در�ص 
درا�صة اجتماعية اإىل حدٍّ ما، فربط الإطار الجتماعي لكاتب الق�صيدة بالوجع النف�صي من 
ا�صتفادة  اأخرى  مناهج  من  الدار�ص  ا�صتفادة  عن  ناهيك  اأخرى،  جهة  من  وبالإبداع  جهة، 

ب�صيطة كالبنيوي والنف�صي )19( . 
ثالثاً - دراسة حمسن اطميش: 

حاول حم�صن اطمي�ص يف كتابه »دير امللك – درا�صة نقدية للظواهر الفنية يف ال�صعر 
اإىل  القارئ  الق�صيدة املعنّية قراءة جديدة، لتقود  اأْن يقراأ  العراقي املعا�رص« عام 1981، 
ة يف الق�صيدة الغنائية اجلديدة،  تلّم�ص البذور الأوىل، لتحقق الإفادة املتطورة من فّن الق�صّ
قمينة  جيدة  فكرة  وهي  الق�صيدة،  يف  الق�ص�صي  العمل  عنا�رص  عن  الك�صف  يحاول  فهو 

بالهتمام )20( . 
رابعاً - دراسة أمحد عودة الشقريات: 

قام ال�صقريات يف كتابه »الغرتاب يف �صعر بدر �صاكر ال�صياب« عام 1987، بنوع من 
كتابه  مو�صوع  طبيعة  لأن  جيدة،  نف�صية  م�صحة  فيه  وكان  الق�صيدة،  لهذه  العام  التحليل 
تقت�صي منه هذا، فركز على جانب الغربة اجل�صدية والروحية عند ال�صياب يف الق�صيدة )21( . 
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خامساً - دراسة صالح فضل: 

»اأ�صاليب  كتابه  يف  ذلك  وكان  �صبقه،  عّمن  للق�صيدة  قراءته  يف  ف�صل  �صلح  متّيز 
ال�صعرية املعا�رصة« عام 1995، وموطن التميز اأنه قراأها من وجهة نظر اأ�صلوبية، فتحدث 
اللحظة  بي  الزمن  علقة  وعن  ال�صعري،  القول  فوا�صل  وعن  والتفاتاتها،  ال�صمائر  عن 

احلا�رصة واملا�صية )22( . 

سادساً - دراسة منصور قيسومة: 

اأفلح من�صور قي�صومة يف كتابه »دلئل الإبداع والروؤيا يف �صعر ال�صياب« عام 1996، 
يف تناول الق�صيدة من وجهة نظر نف�صية بحتة، اإّل اأّن تناوله مل يكن لكامل الق�صيدة، فلم 
يدر�ص اإّل اأربع مقطوعات، هذا من جهة، ومن جهة اأخرى كانت نظرته النف�صية لهذه املقاطع، 

فيها �صيء من اخلجل يف تعاملها من الرتاكيب ودللتها النف�صية العاّمة )23( . 

سابعاً - دراسة باسل الزين: 

جمعت درا�صة با�صل الزين يف كتابه »رواد ال�صعر العربي املعا�رص- بدر �صاكر ال�صياب 
اأبو احلداثة« عام 2000، بي وجهات النظر الأ�صطورية والنف�صية، واملاأخذ على هذه الدرا�صة 

عدم �صرب اأغوار العنا�رص الفنية والبنائية للق�صيدة بال�صكل الكايف )24( . 
وهناك عدد ل باأ�ص به من الباحثي املحدثي، لم�صوا اأجزاء ب�صيطة من هذه الق�صيدة 
من  ونلحظ  قراءة.  م�صتوى  اإىل  ترتقي  ول  جديداً  �صيئًا  ت�صيف  ل  وجاّفة  عاّمة  ملم�صة 
من  ق�صرياً  جزءاً  منها  واحدة  كلُّ  تناولت  جزئية  درا�صات  معظمها  اأّن  ال�صابقة  الدرا�صات 
الق�صيدة تناوًل نف�صيًا اأو اجتماعيًا اأو اأ�صطوريًا، ومعظمها الآخر تناول الق�صيدة كاملة ح�صب 
مناهَج خمتلفة غري املنهج النف�صي، وهذا على العك�ص متامًا من هذه الدرا�صة التي �صيحاول 
واأن  الق�صيدة،  امل�صتطاع_ على كامل  النف�صي _قْدر  املنهج  اأْن يطبق  الباحث من خللها 
يبّي كيف جتّلت مبادئ التحليل النف�صي عند فرويد ويوجن من مبتداأ الق�صيدة اإىل منتهاها. 

نص القراءة: 

)غريب على اخلليج( 
)1( الريح تلهُث بالهجريِة كاجلثام، على االأ�صيْل

ُ للرحيْل وعلى القلوع تظل ُتطوى اأو تُن�رضرَّ
زحَم اخلليَج بهنرّ مكتدحون جورّابو بحار

من كل حاٍف ن�صِف عار
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وعلى الرمال على اخلليج
)2( جل�َس الغريُب، ي�رضُِّح الب�رضَ امُلَحريرَّ يف اخلليْج 

ُد من ن�صيج  ويهدُّ اأعمدة ال�صياء مبا ُي�َصعِّ
“اأعلى من العبرّاب يهدر رغُوُه من ال�صجيْج” 
ر يف قرارة نف�صَي الثكلى: عراق  �صوٌت تفجرّ

كاملدرّ ي�صعُد، كال�صحابة، كالدموع اإىل العيون 
الريُح ت�رضُخ بي عراق، 

واملوُج ُيعول بي عراق، عراق، لي�س �صوى عراق! 
البحرُ اأو�صُع ما يكون واأنت اأبعُد ما تكون 

والبحرُ دونك يا عراق 
)3( باالأم�س حني مررُت باملقهى �صمعتك يا عراق 

وكنَت دورَة اأُ�صطوانة 
ُر يل زماَنه  هي دورة االأفالك من ُعُمري، تكوِّ

يف حلظتني من الزمان، واإْن تكْن فقدْت مكانه 
هي وجه اأمي يف الظالم 

قان مع الروؤى حتى اأنام  و�صوُتها، يتزلرَّ
وهي النخيل اأخاف منه اإذا ادلهمرّ مع الغروب 

فاكتظ باالأ�صباح تخطُف ُكلرَّ طفٍل ال يوؤوب 
من الدروب، 

)4( وهي املفلية العجوُز وما تو�صو�ُس عن “حزام” 
وكيف �صقرّ القربَ عنه اأمام عفراء اجلميلة 

فاحتازها... اإالرّ جديلة 
زهراُء، اأنت. اأتذكرين 

اَج تزحمه اأكُف امل�صطلني؟  تنورَنا الوهرّ
وحديَث َعمتي اخلفي�َس عن امللوك الغابرين؟ 

ووراء باٍب كالق�صاْء 
قد اأو�صَدْتُه على الن�صاء 

اأيٍد تطاع مبا ت�صاُء، الأنها اأيدي رجال 
كان الرجال يعربدون وي�صمرون بال كالل 

اأفتذكريَن؟ اأتذكرين؟ 
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�ُصعداَء كنا قانعني 
)5( بذلك الق�ص�س احلزين الأنه ق�ص�س الن�صاء 

ح�صٌد من احَلَيواِت واالأزمان، كنا عنفوانه 
كنا َمدارَيْه اللذين يناُل بينهما كيانه 

افلي�س ذلك �صوى هباء؟ 
حلم ودورة اأ�صطوانة؟ 

اإْن كان هذا كلرَّ ما يبقى فاأين هو العزاء؟ 
اأْحببُت فيك عراَق روحي اأو اأَحَبْبُتِك اأنِت فيه، 
يا اأنتما، م�صباُح روحي اأنتما، واأتى امل�صاء 

ا يف دجاه فال اأتْيْه  والليُل اأطبق، فلت�صعرّ
)6( لو جئِت يف البلِد الغريِب اإيلرَّ ما كمل اللقاء 

امللتقى بك والعراُق على يديرَّ هو اللقاء 
�صوٌق يخ�سُّ دمي اإليه، كاأنرَّ كلرَّ دمي ا�صتهاء 
جوٌع اإليه... كجوِع كلرَّ دم الغريق اإىل الهواء 

�صوُق اجلنني اإذا ا�رضاأبرَّ من الظالم اإىل الوالدة 
اإين الأعجُب كيف ميكن اأن يخون اخلائنون 

اأيخون اإن�صاٌن بالده؟ 
اإن خان معنى اأن يكون، فكيف ميكن اأن يكون؟ 

)7( ال�صم�ُس اأجمل يف بالدي من �صواها، والظالم 
- حتى الظالم- هناك اأجمُل، فهو يحت�صن العراق 

واح�رضتاه، متى اأنام 
فاأَِح�سُّ اأنرَّ على الو�صادة، 

من ليِلَك ال�صيفيرَّ َطالًّ فيه عطرَُك يا عراق 
بني القرى املتهيرّبات خطاَي واملدن الغريبة 

غنيُت تربَتك احلبيبة 
وحملُتها فاأنا امل�صيح يجررّ يف املنفى �صليبه، 

ف�صمعت وقَع خطى اجلياع ت�صري، تدمي من عثار 
، منك ومن منا�ِصمها، غبار  فتذرُّ يف عينيرَّ

)8( ما زلُت اأ�رضُب مرِتَب القدمني اأ�صعَث، يف الدروب 
حتت ال�صمو�س االأجنبيرّة 
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متخافق االأطمار، اأب�صط بال�صوؤال يداً نديرّة 
�صفراَء من ذلٍّ وُحمرّى: ذل �صحاذ غريب 

بني العيون االأجنبيرّة 
بني احتقار، وانتهاٍر، وازورار.. اأو )خطيرّة( 

واملوت اأهَوُن من )خطيرّة( 
من ذلك االإ�صفاق تع�رضه العيوُن االأجنبيرّة 

قطراِت ماٍء... معدنيرّة! 
)9( فلتنطفي، يا اأنِت، يا قطراُت، يا دُم، يا... نقوُد 

يا ريُح، يا اإبراً تخيط يل ال�رضاع، متى اأعوُد 
اإىل العراق، متى اأعود؟ 

يا ملعة االأمواج ررَّنحُهنرَّ جمداٌف يرود 
بَي اخلليَج، ويا كواكَبه الكبرية- يا نقود! 
ليت ال�صفائن ال تقا�صي راكبيها عن �ِصفاٍر 

اأو ليت اأن االأر�س كاالأفق العري�س، بال بحار 
ما زلُت اأح�ُصُب يا نقوُد، اأعدرَّكنرَّ واأ�صتزيد، 

ما زلُت اأْنِق�ُس، يا نقود، بكنرَّ من ُمَدِد اغرتابي
ما زلُت اأوِقُد بالتماعتكنرَّ نافذتي وبابي 

يف ال�صفة االأخرى هناَك. فحدثيني يا نقوُد 
متى اأعوُد، متى اأعود؟ 

اأتراه ياأِزُف، قبل موتي، ذلك اليوم ال�صعيُد؟ 
)10( �صاأفيق يف ذاك ال�صباح، ويف ال�صماء من ال�صحاب 

ِك�رَضٌ، ويف الن�صماِت برٌد م�صَبٌع بعطوِر اآِب 
واأزيُح بالُثوؤَباِء ُبقيا من نعا�صي كاحلجاِب 
ا ال يبنُي وما يبنْي:  من احلريِر، ي�صفُّ عمرّ

ا ن�صيُت وكدُت ال اأن�صى، و�صكٍّ يف يقني.  عمرّ
وي�صيء يل- واأنا اأمدُّ يدي الألب�َس من ثيابي- 

ما كنُت اأبحُث عنه يف عتماِت نف�صي من جواِب 
ِلَ ميالأُ الفرُح اخلفيُّ �صعاَب نف�صي كال�صباب 
اليوَم- واندفق ال�رضوُر عليرَّ يفجاأين- اأعوُد! 
)11( واح�رضتاُه؟ ... فلن اأعوَد اإىل العراق! 
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وهل يعوُد 
من كان تْعوزه النقوُد؟ وكيف ُتدرَُّخر النقود 
واأنت تاأمُل اإذ جتوع؟ واأنت تنفُق ما يجوُد 

به الكراُم، على الطعام؟ 
لتبكنَيرَّ على العراق 

فما لديك �صوى الدموع 
و�صوى انتظارك، دون جدوى للرياح وللقلوع. 

لعبة النظر إىل الداخل واخلارج: 
اإّن العنوان – اأميا عنوان- مفتاٌح للن�ص ول ينف�صل عنه، فهو حريٌّ بالهتمام للولوج 
اإىل الن�ص نف�صه. فلنلحظ جملة )غريب على اخلليج( عنواٌن يف م�صحة ت�صاوؤمية �صوداوية، 
اإْذ اإّن القارئ له يدرك ما حتمله معنى كلمة غربة من وجٍع واأمٍل ومرارٍة يف النف�ص، وغربة 
ال�صاعر هنا غربتان: الروح واجل�صد، ولعلك تتفق معي بناًء على ما عرفناه م�صبقًا عن اأوجاع 
ال�صاعر النف�صية، على اأّن اخلليج هو ما ميثل غربة اجل�صد، فهو يخربنا من خللها اأنه بعيٌد 
عن وطنه، ويف الوقت نف�صه ينتظرنا لن�صاأله عن كيفية ت�صكل هذه الغربة، فهي بدايٌة قويٌة 
لكّنها ممزوجٌة بال�صكون، كال�صماء امللّغمِة بالغيوم ولكنها تاأبى اأْن متطر، وتنتظر فرَج اأوِل 
قطرٍة بفارغ ال�صرب. وكاأّن ال�صاعر يف هذه اللحظة يف حالِة “تداِع ُحّر” يريد من خللها اأن 
يتكلم بحرّية عّما يف دواخله، فاإذا تكلّم عن غربته يكون قد بداأ باإراحة نف�صه. وهذا ما و�صفه 

علماء النف�ص اأنه لي�ص من وا�صطة للتحليل النف�صي �صوى كلم املري�ص. 
تبداأ املقطوعة الأوىل يف الق�صيدة بعنف، ُم�ْصتَهلًَّة بكلمة الريح، ومن معاين الريح يف 
الل�صان: “الريح الغالبة القوية” )25( . ومن معانيها يف القراآن الكرمي، العذاب والهلك كقوله 

تعاىل: )واأّما عاد فاأهلِكوا بريٍح �رص�رٍص عاتية( )26( . 
ثم يتلوها الفعل امل�صارع )تلهث( ، وهو من دللت التعب واخلوف والفزع، وتتواءم 
هذه الألفاظ مع لفظة )الهجرية( من الناحية النف�صية، فهي فرتة زمنية غري حُمّببة للنف�ص 
َتِعبًا  الإن�صانية، وهي وقت ا�صتداد احلّر اإىل درجة الذروة، وهي التي جتعل الإن�صان لهثًا 
حتى يف حالة اجللو�ص، ثم ذكر لفظة )اجلثام( والذي ميكن اأن يق�صد فيها املر�ص اجللدي 
بنية  تقوم  التي  النتظار  معاناة  و�صف  خللها  من  ال�صاعر  يريد  اإْذ  الكابو�ص،  اأو  املنّفر، 

الق�صيدة عليها. 
فبداأت هذه املقطوعة بهذه الرباعية، رباعية من الحرتاق والعذاب واحلزن والكاآبة، 
َلِب�َصها جميعها لق�صوة الطبيعة املحيطة به، وكاأمنا ال�صاعر يلهث وراء تفجري انفعالته التي 
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كانت حمبو�صة يف العنوان – غريب على اخلليج- ، فاإّن ال�صعور يظّل ُمبهمًا يف نف�ص ال�صاعر 
فل يّت�صح له اإّل بعد اأْن يت�صّكل يف �صورة« )27( . 

فيحاول التخفيف عّما يجي�ص يف �صدره، فيبداأ بذكر ما يدل على الّدمار، وُيْتِبُعُه مبا 
نف�ٍص-  اأيُّ  الإن�صانية-  النف�ص  به  ت�صيق  ما  يذكر  ثم  الُهروب،  وحماولة  اخلوف  على  يدّل 
وهو الهاجرة لي�صّبه لنا هذه ال�صورة ب�صورة املر�ص )اجلثام( يف اأَدَمة الأ�صيل اأو ب�صورة 
الكابو�ص. ملاذا كانت البداية عنيفة مبثل هذه ال�صورة، والتوّتر فيها يبلغ الذروة؟ الإجابة 
مبدئيًا هي: الروؤية الب�رصية التي انعك�صت اإىل الداخل – اإىل دواخل نف�صه- والتي عملت على 
ِحراك ما يختلج يف �صدره. وهذه الروؤية تتمثل يف روؤيته تلك الأ�رصعة يف اخلليج، تذهب 
ِمْن واإىل العراق، فالعراق وطنه – واأيُّ اإن�صان يفهم معنى كلمة الوطن مبا حتمله من معاٍن- 
وهو بعيٌد عنه وهارٌب منه، ول ي�صتطيع الو�صول اإليه، فل يرى ول يح�صُّ اإّل بتلك الّريح التي 
حُتّرك القلوع، وتلهث بعيدًة عنه، دون اأْن تاأبه لوجوده، في�صري يف حالة غربٍة مع نف�ص من 
Regres-(  ههة- فهو وحيد- ، ومع وطنه من جهة اأخرية، وهذا هو بال�صبط مبداأ النكو�ص

sion( الذي حتدث عنه فرويد وعّرفه اأنه “ال�صريورة النف�صية لتداعيات املري�ص، من خلل 
م�صهد يعمل على اإعادة بنائه اإىل اأحداث نف�صية �صابقة” )28( . 

التنفي�ص  من  نوعًا  و�صف،  من  فيها  مبا  احلكاية  اأو  الق�صِة  �رصُد  يكون  اأحايي،  يف 
ملكبوتات داخلية �صلبية، فاملقطوعة الأوىل يف الق�صيدة و�صٌف ق�ص�صي للمكان واأحداثه 
التي تدور عليه، والطبيعة املكّونة له، وما فيها من جزئيات، فذلك تنفي�ص اأو متهيٌد للتنفي�ص 
عّما يتداعى يف �صدر ال�صياب من غربٍة و�صوٍق واأمل، »فل اعتقاد بوجود اأحٍد ينكر وجوَد َنَف�ٍص 

�رصديٍّ ق�ص�صيٍّ فيها« )29( . 
ولنلحظ كيف ر�صم لنا ال�صاعر ثنائية النظر اإىل اخلارج والداخل، وما اأق�صده بالنظر 
اإىل اخلارج هو النظر احلقيقي اإىل املناظر والألوان املقابلة للناظر، والنظر اإىل الداخل هو 
اإىل  النظر  بتاأثري  اأو  مب�صاعدة  واأوجاع  اآلم  من  فيها  مبا  الإن�صانية  الأعماق  اإىل  اللتفات 

اخلارج، فثمة علقة طردية بينهما. 
فال�صاعر ينظر اإىل اخلارج: اإىل القلوع، واإىل اخلليج، واإىل املكتدحي، ولكن هذه الأ�صياء 

ُه اإىل اللتفات نحو دواخله وما فيها من غربٍة عن الوطن وحنٍي اإليه.  ت�صطرُّ
يف  �صاكني  جندهما  اللذين  والتوتر  النفعال  �صدة  الأوىل  املقطوعة  يف  لنا  فيتبّي 

العنوان، وانطلقا ب�صدٍة يف اأول املقطوعة، ومن ثم انخف�صت وتريتهما �صيئًا ف�صيئًا. 
ولننتقل اإىل املقطوعة الثانية التي تبداأ بت�صوير الوحدة القاتلة، والتي �صببها الغربة 
ح الب�رَص( ، فت�رصيُح الب�رَص، اإطلُقُه  املوجعة. ولنلحظ ثنائية الفعل امل�صارع ومفعوله )ُي�رصِّ



25

2014 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والثالثون )2( - حزيران 

اإىل الأمام اإىل اأبعد مدى، وما من اأحٍد ُينكُر حالة ال�رصود التي ُي�صاُب بها الإن�صان املكبوت 
»فاملكبوتون  واخلارجية.  الداخلية  اأ�صبابها  اختلف  على  متنوعة  علٌت  نف�صه  يف  والذي 

يتخيلون امل�صاهد تخّيًل« )30( . 
الب�رصي  ال�رصود  �صوى  ، ل ميلك  العراق- وطنه-  لبعْدِه عن  ُمتاأمل متوجٌع  فال�صاعر 
امل�صارع  الفعل  ثنائية  اأن  واحلقُّ  موطنه.  وبي  بينُه  الفا�صل  اخلليج  هذا  يف  والذهني 
الب�رص احلقيقي  اأخرى وهي: ت�رصيح  ثنائية  تتواءم وتتوافق مع  الب�رص(  )ُي�رّصُح  ومفعوله 
نحو منظٍر حقيقي، وت�رصيح الب�رص )الذهن( نحو دواخل ال�صاعر، فهو يف َحرْية عارمة متلأ 

نف�َصُه وجتربُه على الن�صيج، هذا ال�صوت املهزوم املحروم احلزين ال�صوداوي. 
ومن املوؤكد اأّن ال�صاعر يف هذا املقام يف فرتِة ُحزٍن �صاكنٍة اأي�صًا، يختلُط فيها الفعل 

امل�صارع مع املا�صي، ُم�صارع احلقيقة وما�صي الذكريات املحفورة يف �صدره. 
وبدون �صابق اإنذار يثوُر ال�صاعُر مرًة اأخرى، من خلل الكلمات )يهدر، تفجّر، العّباب( 
مبا فيهما من قوٍة وق�صوة، فالهديُر مرتبٌط باملاِء وجريانه، والتفّجر مرتبٌط بحركٍة قويٍة بعد 
�صكون، والعّباب مرتبطة ب�رصاهة ال�رصب ل�صدة ال�صوق له. مما ي�صتدعيه للبكاء احلاد الهادر 
ر من العي احلزينة �صوقًا واأملًا، والبكاء اأي�صًا و�صيلة للتنفي�ص، وبعبارٍة اأخرى، هو  املتفجِّ
وما  )العراق(  هو  للبكاء  الديناميكي  فاملحرِّك  وال�صيق.  الكبت  عن  للتنفي�ص  و�صيلٍة  خرُي 
حالة  فتت�صاعُد  اخلليج،  على  جال�ُص  وهو  َتلُكمُه  الذكريات  هذه  فيه،  ذكرياٍت  من  لل�صاعر 
التي  اللَّْعَنِة،  كال�صحابِة  هي  التي  الدموع  طريق  عن  ال�صاعر،  نف�ص  يف  وال�صطراب  التوتر 
ل َمّداً يقتلُع كل ما هو اأمامه، وموجًا يبتلع ما َخُبَث وطاب. فال�صاعُر يف حالِة ثوران  ت�صكِّ
نف�صي ي�صوِّرُه وكاأنّه م�صهٌد �صتائيٌّ خميف، املّد... ال�صحابة... الريح... عنا�رٌص طبيعية جمنونة 
ت�رُصُخ يف عمق ال�صاعر، عراق... عراق... عراق...، كلمة واحدة تكررت �صت مّرات، يح�رصُج قلُب 
ال�صاعر بها. ولعلنا نعرُف دللت التكرار النف�صية، وما تعك�صه من اأوجاع تعي�ُص يف نف�ص 
ال�صاعر )3( . ومثل ذلك »اأنه يخدم وظيفة مهمة لل�صياق ال�صعري، وهي جذب انتباه القارئ 
اأّن ال�صاعر بتكرار  اإليها، كما  اأو ُينّبه القارئ  اأن يوؤكد عليها  اأو لفظة َيودُّ ال�صاعر  اإىل كلمة 
اللفظة يقوم اأحيانًا با�صتخدامها ب�صورة تختلف قليًل اأو كثرياً عن ا�صتخدامه الأول لها«)32(. 
وهذا ما �صماه عز الدين اإ�صماعيل )الت�صكيل املكاين( الذي له علقة باملفردات الواقعة 
يف املكان وامللمو�صة للحوا�ص فيكون لها اأثرها املبا�رص يف اجلهاز الع�صبي ملتلقي العمل 
حركات  من  فيها  مبا  الكلمات  مقاطع  برتتيب  علقة  له  الذي  الزماين  والت�صكيل  الفني، 

و�صكنات« )33( . 
فغربة ال�صاعر غربتان: غربته عن وطنه، وغربُته عن نف�صه، بدليل اأنه حتدث عن نف�صه 
ل  لكنه  اأعماقه،  بحر  يف  الَغْو�َص  ي�صتطيُع  هو  بالتايل،   ، الغريُب(  )جل�َص  الغائب  ب�صمري 
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ي�صتطيع الغو�ص يف البحر احلائل بينه وبي العراق. والنظر اإىل اخلارج يف هذه املقطوعة 
باأ�صوات  النظر خمتلٌط  اإىل اخلليج، لكّن هذا  )ال�صاعر( ينظُر  الو�صوح، فالغريب  ُكلَّ  وا�صٌح 
دواخله عراقه،  الداخل، لريى يف  اإىل  النظَر  َفَعَك�َص  وال�رصاخ،  والتفجري  وال�صجيج  الن�صيج 
فردو�َصه املفقود. فحالة ال�صاعر هنا يف ثوران نف�صي مت�صاعد، فيه من ال�صطراب ما فيه. 

ال�صاعر،  على  ي�صيطر  توتراً  وراءها  نف�صيٍة يخفي  ِلهداأٍة  بدايٌة  الثالثة،  املقطوعة  ويف 
ويحاول ال�صاعر من خللها ُمداعبة الذكرى وا�صتح�صار املا�صي بطريقٍة �رصديٍة دراميٍة ل 
تخلو من احلزن، حيث اإّن »هناك فرقًا كبرياً بي اأْن تعي�ص املاأ�صاة واأن ُتدركها، واأْن تكون 

حزينًا واأن ُتدرك معنى احلزن« )34( . 
وهذا يتجلى عندما نلحظ الكلمات الآتية: )الأم�ص، قرْرُت، �صمُعتَك، كنُت( ُكّلها ت�صبُّ 
ر يخالطُه  يف معنى املا�صي، وهي مفاتيح لتذكّر املا�صي مع الوطن، وبالتاأكيد، هذا التذكُّ
ُحُلم العودة، وكاأّن الق�صية اأ�صبه بثنائية املوت واحلياة، فا�صتح�صار املا�صي غربة، والغربُة 
موُت، وحلُم العودِة حياٌة، فهو يريد النتقال من املوِت اإىل احلياة، فاملوُت �صكوٌن، واحلياة 

حركة. 
فعاِمُل الزمن يف هذه الألفاظ هو اخلوف، »واخلوف من الزمن ُيف�صي اإىل الهروب من 
ق�صوته و�صطوته، فهو خوُف حلظة، يبكي ال�صاعُر على ما �صبقها ويخاُف لحقها« )35( ، وما 
من �صك اأن ال�صياب يخاف من املوت قبل العودة، واملوت مرتبُط باملر�ص، وال�صياُب قد اأتعبه 

املر�ص. 
بدون  فحياته  الروؤوم،  الأم  اإىل  باحلني  للوطن  ال�صوُق  امَتَزَج  كيف  جديد  من  ولرَن 
الوطن والأم ظلٌم معتكر، وال�صوق لأحدهما يعني �صوقًا للآخر، فحناُن اأّمه ال�صايف يتج�ّصُد 
يف �صفاء الروؤيا ل الأحلم، لكنها يف نف�ص الوقت- وهي ثنائية �صّدية ُتف�صي بال�رصورة 
اإىل قلق نف�صي- ك�صورة النخيل عند فرتة الغروب مبا يحمله من لون قامٍت ممجوج، والفعل 
)اأدلهم( مرتبٌط بالظلم، والظلُم لوٌن- هو الأ�صوُد بالتاأكيد- فهو يعك�ُص ال�صوداوية يف نف�ص 
ال�صاعر. و )الغروُب( لفظة تدلُّ على النك�صار، فهو الذي اأّدى اإىل حلول الظلم بادلهاّمه، وهو 
ما قاَد لوجود الأ�صباح التي تخطُف كل طفٍل عا�ُص طفولة معذبة، ُكلُّ هذا يتلءم مع بع�صه 
لي�صي باإن�صان ُمنك�رص متحّطم بعيٍد عن وطنه واأّمه، ولعلنا نلحظ من جديد احتاد الوطن 

بالأم، عندما و�صفها باأنها نخيل، والنخيُل يرُمز للعراق يف كرثته. 
ويبدو للقارئ اأّن ال�صاعر هنا يف حالِة وعٍي تام، اإّل اأنه يدخل هنا يف حالٍة من اللوعي 
الذي يقوم من خلله بالعودة اإىل الأم�ص، فالروؤى واأحلم اليقظة والتهومي قبل النوم هي 
الوعي  قاله يوجن عن  يتما�صى مع ما  املا�صية. وهذا  الأحداث  اإىل  بال�صاعر  ل وعٌي غاَدَر 
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يتخذه  الذي  الأ�صا�صي  للموقف  امل�صبب  هو  الوعي  اأّن  اعتقدنا  اإذا  نخطئ  »اإننا  واللوعي: 
الإن�صان لأننا نق�صي اجلزء الأكرب من حياتنا يف اللوعي، ننام اأو نحلم اأحلم يقظة« )36( . 
فقد ميتزج  ال�صاعر،  اإ�صماعيل- هي حلم  الدين  عز  ال�صعرية- كما و�صفها  فال�صورة 

فيها الرمز باحلقيقة )37( . 
، فاجتمع فيها: ا�صتح�صاُر  نلحظ يف هذه املقطوعة توتراً نف�صيًا خفّيًا �صاكنًا غرَي متفجرٍّ
املا�صي، واحلنُي اإىل الوطن، والَتْوُق اإىل الأم، واللوُن الأ�صوُد يف الظلم، والغروب والأ�صباح. 

وكل ذلك يتداعى يف �صدر ال�صاعر ويثوُر ولكّنه ل يخرج منه، منتظراً ر�صا�صة الرحمة. 
وِلَنَتَنّبه كيف جاءت ثنائية النظر اإىل اخلارج والداخل ب�صورٍة جديدٍة هذه املّرة. فقد 
ا�صتدعاء امل�صاهد واملواقف  ال�صاعر وخمّيلته، عن طريق  الثنائية داخل نف�ص  ح�صلت هذه 
اأخرى  اأمامه خلق منه �صوراً  ال�صاعر اخلليج  اأن راأى  التذُكر، فبمجّرد  وا�صتح�صارها باآلية 
الذي يجعل من احلجر بنية تتفّجر منها  القادر هو  ناطقة متحركة يف خمّيلته، »فالفنان 
. فقد راأى  اأي عقبات« )38(  احلياة، ومن الألوان �صوراً ناطقة، هذه املقدرة ل تقف دونها 
ولكّن  روؤية حقيقية،  َنَف�صُه  العراق  وراأى  والنخيل،  وال�صطوانة  املقهى  دواخله  ال�صاعر يف 
ر، يرى ال�صياب ُكلَّ هذه  هذا كان يف املا�صي، ويف الوقت الذي ي�صتخدُم فيه ديناميكية التذكُّ

امل�صاهد يف داخله فقط. وما حدث هنا نكو�ص داخلي ول وعي ق�رصي �صيطر على ال�صاعر. 
ٌ اأن ر�صا�صة الرحمة للتوتر النف�صي عند ال�صياب جاءت يف املقطوعة الرابعة،  ل اأُظنُّ
فلْم ياأِت التفجري النف�صي وخف�ص التوتر بعد، فال�صاعُر ينُقُل لنا �صورة العجوز وو�صو�صاتها 
عن ِحزام العا�صق وق�صته مع حمبوبته عفراء اجلميلة، وال�صوؤال هنا: ملاذا ُيقِحُم ال�صاعر هذه 
اأزمٌة  اأزمٍة عاطفية، هي  ُيعاين من  كان  ال�صاعر  اأّن  فالإجابة هي:  املقام؟  ة يف هذا  الق�صّ
ق�صمْت ظهَرُه، وهي زواُج حمبوبته )وفيقة( - كما اأ�صلفنا �صابقًا- فهو منذ ذلك احلي يف 
الذي يرمُز ملحبوبِة �صباه،  ال�صم  ، هذا  )الزهراء(  فراغ عاطفي. وهذا وا�صٌح يف خماطبة 
واحلنُي لها ولطفولته يف اآن. ولي�ص هذا فح�صب، فلرمّبا جاء ال�صاعر بلفظة )جميلة( تعوي�صًا 

عن ُعقدِة النق�ص التي كان وظلَّ ُيعاين منها وهي ُقْبُح منظرِه- كما اأ�صلفنا- . 
ويبدو اأّن هذا على علقة وطيدة مبا ف�رّصه فرويد لل�صخ�صية عن طريق الغرائز اجلن�صية، 
، وهذه الغرائز تهدف اإىل الإ�صباع   )Libido( ة تدعى الليبيدو »فهي ت�صدر عن طاقة خا�صّ
واللّذة” )39( . وهذا ما ي�صمى يف علم النف�ص الإ�صقاط اأو النعكا�ص )Theprajection( الذي 

يعني �صعور ال�صخ�ص بنق�ٍص معي. 
وال�صياب كما نلحظ، جاء باألفاظ وق�ص�ص من الرتاث ال�صعبي من مثل: ق�صة حزام، 
ال�صاعر يف حالة  األي�ص لهذا دللة نف�صية؟ بلى، فاإن   ، واألفاظ )الو�صو�صة واملفلية العجوز( 
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ا�صتح�صار ونكو�ص للما�صي ال�صعيد، فهو يحاول الهروب من الواقع املرير ويتوارى خلف 
�صتار املا�صي ال�صعيد بكل تف�صيلته وجزئياته، فذلك اأقرُب اإىل النف�ص. وهو بذلك، ما يزاُل 

ُر ما مكَث فيها من ذكريات.  يغو�ُص يف اأعماق نف�صه، وُيثوِّ
نف�صية  له دللٍت  اإّن  وبالتاأكيد  املقطوعة،  احلوار يف هذه  ُينكُر وجود  اأحٍد  لي�ص من 

عميقة، واإين اأ�صتطيع اأن اأ�صّمي هذا احلوار )حواراً داخليًا وخارجيًا يف اآن( ، ولكن كيف؟ 
اإّنه... يخاطُب ويحاوُر فتاة ا�صمها زهراء وكاأّنها حا�رصٌة اأماَمُه، لكنها يف احلقيقة، 
�ص.  يقول ت.  فكما  املتعة،  غاية  احلوار يف  وهذا  نف�صه،  اأعماق  عنه، وحا�رصٌة يف  غائبة 
اليوت: “وجزٌء من ُمتعتنا يف ال�صعر هي اللذة التي ن�صتقيها من �صماِع كلمات غري موجهة 

اإلينا” )40( ، فثنائية النظر اإىل اخلارج والداخل جاءت هنا بفعل احلوار. 
فال�صياب ُيخاِطُب زهراء، عن املا�صي وذكرياته- وهنا يكمن الأمل- بتّنوره الوّهاج، 
وامل�صطلي بالنار، وحديث عمته اخلفي�ص، وفقرِه القا�صي، و�َصَمُر الرجال وعربدتهم. وهنا 
كّثف ال�صاعر يف �صورته ال�صعرية، فجمع جمموعة من الأفكار مع بع�صها بع�صًا، وميكن اأن 
يكون الهدف من ذلك اأْن يخفي �صيئًا، واإْن كان ذلك كذلك، فما اأراد اإخفاءه هو عقدة النق�ص 
بع�ص  خلل  من  هذا  ظهر  فقد  القبيح،  �صكله  وجتاه  حمبوبته  زواج  جتاه  بها  ي�صعر  الذي 
الألفاظ ك�صوؤاله: )اأتذكرين( اأكرث من مّرة، ولفظة )جميلة( ناعتًا بها عفراء. وهذا ما �صّماه 
يوجن )التكثيف( The condensation، وما �صماه الأدباء )التكثيف الدليل( وهو: العمل على 
الإيحاء والتلميح والإمياء والإيهام والرمزية واخليال بلغة �صعرية حتى يلعب كل ركن دور 

مفهوِم ما يف جمل تتاألف من امل�صكوت عنه ب�صكل جلي. 
الثالثة،  اأما عن حدة النفعال والتوتر وال�صطراب، فهي ا�صتمراٌر وامتداُد للمقطوعة 
اجتمع فيها احلني اإىل الوطن واإىل الن�صاء واإىل املفلية العجوز واإىل زهراء. فكلُّ ذلك حم�صوُّ 

يف قلِب ال�صاعر ولكنه مْل يخرْج بعُد، ب�رصخٍة اأو انفجار. 
اأما املقطوعة اخلام�صة، في�صتهل ال�صاعر مقطوعته باإنهاء اللوحة ال�رصدية الق�ص�صية، 
الأ�صئلة  من  جملٍة  خلل  من  وحزن،  وكاآبة  ووجٍع  اأمٍل  من  �صدره  يف  جتّمع  ما  راً  ُمفجِّ
ال�صتنكارية، ومن املعروف اأن ال�صوؤال ال�صتنكاري �صوؤاٌل معروف الإجابة لدى ال�صاعر، ومن 

هِو عن الهمِّ والوجع، ج�صديًا كان اأم نف�صيًا، كما يقول املتنبي:  فوائدِه اللتهاء وال�صَّ
ا�ص���تياٌق ال�ص���وؤال  م���ن  )41( وكثريٌ  تعلي���ُل  ِه  ردِّ م���ن  وكث���رٌي 

ْت حياته من مكان وزمان، اإىل مكان  ْوَرِة( التي �َصريَّ وال�صياب بهذه الأ�صئلة يتعّجُب )للدَّ
وزماٍن اآخرين. 
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ال�صوؤال التمهيدي  - اأفلي�ص ذاك �صوى هباء؟     
نتيجة ا�صتفهامية تعجبية.  - ُحلُم ودورة اإ�صطوانة؟     
�صوؤال ا�صتنكارّي غا�صب - اإن كان هذا كل ما يبقى فاأين هو العزاء؟   

اإراحُة ال�صاعر مّما جتّمع يف �صدرِه من َح�رْصجات احلني اإىل  اأ�صئلة تفجريية هدفها 
الوطن واحلبيبة، اختلطت معها ثنائية النظر اإىل اخلارج والداخل، فهو يرى امل�صاَء والليل قد 
اأطبقا، فل روؤية، لكنه يف نف�ص الوقت يرى يف داخله عراق الروح، عراق النور، عراق الروؤية، 

والأمر نف�صه بالن�صبة للمحبوبة. 
ولعلكم تقدَّرون ما للألفاظ الآتية )هباء، ُحُلٍم، عزاء، الليل، امل�صاء، اأطبق( من معاٍن 
�صوداويٍة قامتة تعُك�ص ما ي�صعر به ال�صياب، وباملقابل، وردت األفاظ مثل )اأحببُت، م�صباح، 
روحي، فلت�صّعا( كلُّها األفاظ حتمل دللة نف�صية عميقة، األ وهي �صيٌل عارٌم من ال�ّصْوق والتمّني 
عند ال�صياب للرجوع اإىل ال�صعادة املا�صية، فهو يهرْب من النظر اإىل اخلارج )الواقع( ، لينظر 

اإىل الداخل با�صتح�صار املا�صي ال�صعيد. ويف هذا نكو�ص اختياري يتحكم به ال�صاعر. 
ولَن�صرْب الآن اأعماق املقطوعة ال�صاد�صة، فهي تبداأ بالّتمني، والتمّني عادٌة عند الإن�صان 
َتِعبة وقلقة وم�صطربة  نف�صيٍة  وينمُّ عن  ولكنه ل يتحقق،  ما،  �صيٍء  ق  حَتقُّ يرغُب يف  الذي 
ويائ�صة، )لو( حرف امتناع لمتناع، ون�صُّ الأمنية غرُي موجود وغري متحقٍق على الإطلق، 
ولْن يوجَد اأبداً، فلقاوؤُه العراق لن يكتمل اإل بذهابه اإليه فقط، فال�صاعر يف حالة ياأ�ص من 
الرجوع يف هذا املقام، ول ميلك يف الُغربِة �صوى الذكرى للعراق و�صوقه له، وهو يف حالِة 
النور،  اإىل  اجلني  وخروج  الهواء،  اإىل  الغريق  كخروج  منها،  َيفيُق  اأّنه  لو  يتمّنى  اختناق، 
وثنائية النظر اإىل اخلارج والداخل جلّية هنا، فهوى يرى نف�صه غريبًا، على اأر�ص الغربة، 
الآتية:  الكلمات  الداخل يتجّلى يف  اإىل  النظر  اإىل اخلارج، لكّن  وهو مقتنٌع بهذا، وهذا نظٌر 
ُم( يجري يف عروق الإن�صان فهو داخلي، و  )اللقاء( ، فاللقاُء اإذا كان ُحُلمًا فهو داخلي، و )الدَّ
)ال�صتهاء( عملية نف�صية داخلية، و )اجلوع( ق�صية ج�صدية نف�صية داخلية يف اآٍن، و )الغريق( 
ل يكون اإل يف داخل البحر اأو غريه، و )اجلني( ل يكون اإل داخل َرِحم الأم، ُكلُّ هذه الألفاَظ 
تتج�ّصد وتلتئم لتعك�َص نوعًا من الأ�صى والياأ�ص الداخلْيي. فال�صاعر يف هذا املوطن يف حالِة 
انطواء مع بيئته احلالية، فالإن�صان النطوائي- كما قال يوجن- : »ل يتكيف مع و�صطه على 
نحٍو واٍف، وهو عك�ص الإن�صان النب�صاطي الذي له علقة باملعايري اجلماعية اخلارجية التي 
متّثل روح ع�رصه« )42( . وبالتايل فاإّن اللوعي الفردي عند ال�صاعر يفوق اللوعي اجلماعي 

عنده. 
وبعد هذه الزفرات من التمّني املمزوجة بالياأ�ص، يرجع ال�صاعُر يف نهاية املقطوعة 
ليثوَر من جديد، من خلل �صطور من التعجبُّ وال�صتفهام ال�صتنكاري الذي ي�صوبه – هذه 



30

د. عالء محمد فرحان شدوحغريب على اخلليج – قراءة نفسية، لعبة النظر إلى الداخل واخلارج

املرة- نوٌع من ال�صخرية والغ�صب، طاقٌة تفجريية يوظفها ال�صاعر يف ال�صوؤال عّمن يخوُن 
وطنه، فهو يحاول اأن يتخل�ص من متنيه الذي ل يجدي نفعًا يف الرجوع، فبذلك رجع ال�صاعر 

اإىل حالة من التوتر وال�صطراب الهائْجي. 
ُه ال�صاعر،  ويف املقطوعة ال�صابعة، ا�صتح�صاٌر للما�صي العراقي مع انك�صاٍر موؤمل يح�صَّ

وكاأّنه اأطفاأ ثورَته يف نهاية املقطوعة ال�صاد�صة، وحولها اإىل ياأ�ص وح�رصٍة ووجع. 
، يحاوُل ال�صاعُر من خلله  فلنلحظ لفظة )الظلم( التي وردت مرتي، مبعنًى جمازيٍّ
ُح فيه ثنائية النظر اإىل اخلارج والداخل اأي�صًا، فالظلُم  ا�صتح�صاَر املا�صي ال�صعيد، وتت�صِّ
يف حقيقة املراأى، �صواٌد حالك، والظلم الذي كان يعي�صُه ال�صاعُر حقيقة يف العراق ويعي�صُه 

الآن يف داخلِه ُمقرتنًا بالعراق، هو نوٌر وبهاء، ُيزيُل الظلمة عن دواخل ال�صياب. 
وي�صتمر النك�صار، ويرُجع ال�صاعُر للتمّني ب�صوؤال حقيقي ولي�ص ا�صتنكاريًا هذه املّرة، 
يف  حتمل  التي  )واح�رصتاه(  بلفظة  م�صبوقًا  واملوقف  الأمر  �صعوبة  ازدياِد  على  يدل  مّما 

طياتها ما حتمُل من الأمل والوجع، لحظوا ال�صوؤال: 
متى اأنام... 

فاأُح�سُّ اأن على الو�صادة... 
من ليلك ال�صيفي... 

َطالًّ فيه عطرِك يا عراق؟ 
الياأ�ص  من  مزيد  على  دللة  متقطعة،  ولكنها  طويلة  اأنفا�ٌص  فيه  طويٌل،  �صوؤاٌل 
يف  الغائرة  ذاته  بي  فربط  بامل�صيح،  ذلك،  بعد  نف�صه  يقرُن  فهو  والنك�صار،  والأمل 
عن  اأو  ال�صماوي  وطنه  عن  املغرتب  امل�صيح  وبي  والأخلقية،  الفكرية  الغربة  بحور 
بامل�صوؤولية  ال�صعور  بامل�صيح،  ال�صياب  احتاد  يف  وال�صبب  والأخلق،  الف�صيلة  وطن 

 .  )43( والوطن«  الب�رص  جتاه 
الب�رصية  ُيخلِّ�َص  اأن  يريد  الذي  امل�صلح  املعا�رص  للإن�صان  رمٌز  امل�صيح  اأن  »باعتبار 

لكنه يعجز عن ذلك« )44( . 
ُه، عجُزُه يف  اإذاً، قرَن ال�صياُب نف�َصُه بامل�صيح يف هذا املقام، للدللة عن العجز الذي َيلفُّ
اأو الحتاد بي  اإىل وطنه، وعجزه يف تخلي�صه من الأعداء، فاأ�صبح هذا القرتان  الو�صول 

ال�صياب وامل�صيح، اقرتانًا نف�صيًا داخليًا. 
ويف ذلك اعتمد ال�صاعر يف هذا اجلزء من ق�صيدته على منوذج من النماذج العليا وهو 
د عن ال�صاعر �صور ابتدائية ل �صعورية اأو روا�صب  )امل�صيح( ، ومن خلل هذا النموذج تتج�صَّ

نف�صية لتجارب ابتدائية ل �صعورية ل حُت�صى« )45( . 
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ر( ، فامل�صيُح يجرُّ همومه يف اإ�صلح النا�ص يف كل مكان، وال�صياب  لحظوا كلمة )يجُّ
ُه من اأجل هدٍف �صاٍم، وهو تخلي�ُص  يجرُّ وراءُه ما يحمله من الُذّل والعذاب متم�صكًا مبا يجرُّ
عند  النف�صي  والوجع  والياأ�ص  النك�صار  متُثُل  مقطوعٌة  هي  اإذاً،  الأعادي.  اأيدي  من  وطِنه 

ال�صاعر، ل ثورًة ول غ�صبًا فيها. 
اأق�صى درجات الُغربة والغرتاب،  اإْذ جند فيها  اأغوار املقطوعة الثامنة،  ولن�صرب الآن 
الزمانية. جتتمع  املكانية،  الفكرية،   ، )الفقر(  املادية  املعنوية،  اجل�صدية،  اأنواعها:  بجميع 
ذلٌّ  امُلعدمة،  ال�صاعر  حلالة  عميق  و�صف  الُغرباء.  اأماَم  �صوداء  ب�صحابٍة  ال�صاعَر  لتلفَّ  معًا 

ُيجربُه على ال�صوؤال – الطلب من الآخرين- . 
)اأ�صعث(  الكلمة  الألفاظ يف املقطوعة،  باأنواعه داخل  ولنلحظ كيف جتّلى الغرتاُب 
وهي لفظٌة تدلُّ على اأق�صى درجات التعب التي و�صل اإليها الإن�صان، وعبارة اجلمع )ال�صمو�ص 
)يداً  الغربة، وعبارة  اأر�ص  ال�صاعر يف  ُتزِوُر  التي  الغريبة  العيون  الأجنبية( جمازيُتها يف 
ندّية �صفراء( وال�صفار يدلُّ على ال�صحوب، وال�صحوُب يدُل على الذّل، والذلُّ يدلُّ على حالة 

ال�صاعر املنك�رصة والتي ُيخاِلطها )الحتقار( و )النتهار( و )الزورار( . 
اأو عندما  ُيذلُّ الإن�صان وُيحتقر  اإحدى الإجابات: عندما  متى يتمنى الإن�صان املوت؟ 
احلياة،  مواجهة  من  الهروب  على  الإن�صاُن  ُيجرُب  النف�صي  فالغرتاُب  وُيْنتَهر،  عليه  ُي�صَفُق 
فال�صاعر يف�صل املوت على الإ�صفاق. اأيُّ اإ�صفاق؟ الإ�صفاُق من عدم امتلك النقود )قطراُت 
ماٍء معدنية( فلفظة )املاء( هنا اجتمعت مع )النقود املعدنية( ، مما يدّل ذلك على اأن اأهمية 
ال�صاعر هنا،  َحّللنا �صخ�صية  واإذا  النقود بالن�صبة له يف هذا املقام، كاأهمية املاء للحياة. 
التي   ،Stanatos املوت  غريزة  وهي  اجلن�صية،  للغريزة  ال�صدّية  بالغريزة  ت�صتعي  جندها 
“اأّن هدف احلياة هو املوت” )46(  يرى فيها �صورًة اأخرى للحياة، وهذا ما و�صفه فرويد: 
اأمامه،  اإىل اخلارج والداخل، فال�صاعُر ي�صاهُد ازورار العيون حقيقة  اأّما عن ثنائية النظر   .
حتتقره وت�صفق عليه، ولكنَّ ذلك َيدفُعه باملقابل اإىل النظر يف نف�صه، ماذا يجُد فيها؟ متنيًا 
للموت وهروبًا من الذّل والحتقار والإ�صفاق. فلْم جنْد ر�صا�صة الرحمة اأو الثوران اأو الغ�صب 
يف هذه املقطوعة، فهي �ُصْحناٌت تتلجلج يف دواخل ال�صاعر. اأما املقطوعة التا�صعة فجاءت 
َد ثوران ال�صاعر، فهو ل يياأ�ْص، يت�ّصبُث بخيٍط من الأمل للرجوع، كما يت�صبُث »اأ�صوف«  لتج�صِّ

)47( بال�صخرة اأمًل يف البقاِء على قيد احلياة. 

�صدر  من  تخرج  زفراٍت  معه  ويحمُل  )فلتنطفئ(  ال�صارخ  الأمر  بفعل  املقطوعة  تبداأ 
وكاأّن   ، )النقود(  هو  والذي  )الدم(  هي  والتي   ، )القطرات(  على  بال�رصاخ  ّملٍة  حُمَ ال�صاعر، 
النقود يف  اأن  الو�صوح، ويعرتُف  اإىل  الرمز  اإىل ال�رصاحة، من  ال�صمنية  ال�صياب يخرُج من 
هذا املقام هي ُكلُّ �صيء، فهي ال�رصاُع وال�صفُر والعودة، م�صطلحاٌت مفقودٌة اإذا ُفقدت النقود.
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)متى اأعود( �صوؤاٌل جمهوُل الإجابة، ينرُث ال�صياُب من خلله ما اختلَج يف داخل �صدره، 
كما الرُبكاُن يف غليانه يف الداخل، وثورانه اإىل اخلارج. �صوؤاُل تكرار اأربَع مراٍت، يف املرِة 

الأوىل �رصخٌة حقيقيٌة غا�صبة، ويف الباقي �صدًى يعوُد بل اإجابة. 
ُفَن وكيف  وتتجلى ثنائية النظر اإىل اخلارج والداخل يف بقية املقطوعة، فهو يرى ال�صُّ
ُتِقّل الرُّكاَب، الذين دفعوا )نقودهم( ثمنًا لركوبهم، ويرى البحَر اأماَمُه، ويرى ال�صّفة الأخرى 
اأيدي  النقود يف  اأّن ملعاَن  اإل  باأمِّ عينه،  روؤية حقيقية  ذلك  ُكلَّ  يرى   ، )العراق(  البحر  من 
النا�ص، وملعاَن الأمواج داخَل البحَر، اأزاغت َب�رَصه لتحّولُه اإىل النظر يف اأعماق نف�صه، فريى 
َل البحِر اإىل اأر�ص ي�صرُي اإليها نحو العودِة خياًل.  العودة ُحلمًا، وامتلَك النقوِد اأمنية، وحتوُّ
ره وهو ي�رصخ بال�صوؤال عن يوم العودة:  ُد اأملًا حقيقيًا يح�ُصُه ال�صاعر، ُيفجِّ هذه الثنائية جُت�صِّ

»اأتراُه ياأزُف قبل موتي ذلك اليوم ال�صعيد؟ «، ويف هذا نكو�ٌص ق�رصي حتكم بال�صاعر. 
يعوُد ال�صياُب يف املقطوعة العا�رصة ليغرَق يف اخليال، اآمًل باقرتاب هذا اليوم، فَم�ْصحُة 

اأمٍل تدبُّ يف هذه املقطوعة، اأمٌل ُيبِّدُد ال�صحاَب، ويطرُد الرُّقباء، ويهِزُم برَد ال�صتاء. 
األ ي�صتحقُّ حلظة خياٍل ممزوٍج بالأمل  اخ،  ال�رصُّ اأْن يرتاَح بعد هذا  لل�صياب  األ يحقُّ 
َتدبُّ يف اأعماقه؟ بلى، فقد فعل ذلك يف هذه املقطوعة، ولكنه �رُصعان ما ي�صحو، فاإّن الأمَل 
ل ين�صاُه �صاحُبه، وقد يتنا�صاُه زمنًا قليًل، فيقتنُع ال�صاعر اأّن عودته �صكوك، واأن بقائُه بعيداً 

هو اليقُي يف عتماِت نف�صه. 
اإّن ال�صاعَر يقرُن ال�صوَء )ُي�صيُء يل( بالظلمِة )عتمات نف�صي( ، ويقرُن الفرَح ب�رصاٍب 
ِة بقاءِه غريبًا، وهذا  ممزوٍج باخلفيِة وال�صباب، وكاأّنه ي�صُعر باللجدوى من اخليال، وبحتميَّ

ال�صعوُر والإح�صا�ص يتحولن اإىل حقيقٍة واقعيٍة �رصيحٍة يف املقطوعة الأخرية. 
فاحلقيقة فيها جاءت يف حلظة فجاأة، فهي ح�رصُة احلقيقِة املظلمة يف عتماِت نف�ص 
التا�صعة،  املقطوعة  نهاية  يف  النف�صي  والتفجري  للثوران  ا�صتمراٌر  احل�رصة  وهذه  ال�صاعر، 
ونف�ص  باأ�صلوٍب من غ�صب،  ال�صتنكارية  الأ�صئلة  نف�ِصِه مبجموعٍة من  ال�صاعُر على  فانهاَل 

اأ�صابها العطب، مكت�صفًا من خللها دكتاتورية النقود. 
فالأنا ال�صاعرة هنا �صعورها واٍع، وهي يف موقٍع و�صط بي مطالبها الغريزية، فالأنا 
كما عّرفها فرويد هي: »ذلك الكيان الذي ين�صاأ عن جهاز الإدراك احل�ّصي، وهو اجلزء ال�صعوري 
التو�صط بي  الأ�صا�صي هو  الفرد، ودوره  املتمّدن املعقول من �صخ�صية  اأو اجلانب  الواعي، 
واأهدافه تتمّثل يف املحافظة  البيئة املحيطة به،  للكائن احلي وظروف  الغريزية  املطالب 

على حياة الفرد« )48( . 
اآلية التخيُّل  َف  ال�صاعر ونف�صه ميّثُل اكت�صاَف احلقيقِة، وتوقُّ واملونولوج الداخلي بي 
واآلية الأمل املك�صور عنده، وبالتايل حتريك ديناميكية الدموع- والتي هي العزاء- ومراقبة 
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َخ ال�صاعر، وحاوَل اأْن ُيفرَغ ما ُكبَت وجا�َص يف �صدره، رفع  َ القلوع تروُح وتغدو. وبعَد اأْن �رصَ
راية ال�صت�صلم ملرارة احلقيقة، وهي اأْن ل عودة. 

اأّما عن ثنائية النظر اإىل اخلارج والداخل، فقد امتدت من بداية املقطوعة العا�رصة اإىل 
ل من النظر  نهاية املقطوعة الأخرية، ولكنها هذه املّرة جاءْت بطريقٍة عك�صّية، وهو التحوُّ
التخيُّل يف املقطوعة  َغْيبوبِة  ة  لذَّ ال�صاعُر  اإىل اخلارج، فعندما عا�ص  النظر  اإىل  الداخل  اإىل 
نٍّ ورغبٍة  ْوَء على ما يف نف�ِصِه من �صوٍق ومَتَ العا�رصة، معنى هذا، اأنه كان ينظُر وُي�صّلُط ال�صَ
اإىل اخلارج  النظر  اإىل  القا�صية، حتّول  للحقيقة، و�صحوته  اكت�صافه  العودة، فمن خلل  يف 

�َص ُقلوٍع وبحٍر ورياٍح دوَن َعْودة.  الواقعي، الذي لي�ص هو اإل حَمْ
ففي بداية الأمر عا�صت )الهو( عند ال�صاعر مبداأ اللذة )Lustprinzip( ، فهي ل تكرتث 
تتمّثل  التي  للحقيقة  الواعية  )الأنا(  اإىل  حتّولت  ما  �رصعان  ال�صاعر  )هو(  لكّن  بالواقع، 
والل�صعور  ال�صعور  بي  اللتقاء  “لأّن  ال�صاعر،  عن  الإبداع  يف  براعٌة  هذا  ويف  باللعودة، 

يعترب قا�صمًا م�صرتكًا يف تف�صري عملية الإبداع” )49( . 
ال�صاكنة،  النف�صّيِة  والهداأِة  وال�صطراب،  والقلق،  التوتر،  َد مواطن  َر�صْ ما حاولنا  واإذا 
والياأ�ص، والأمِل، بطريقٍة ديكارتية ح�صب النتائج التي �صرتد يف اخلامتة، فاإّنه يكون على 

النحو الآتي: 
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اخلامتة: 

بعد القراءة وجدُت اأّن الق�صيدَة حتتوي على اإحدى ع�رَصَة مقطوعة، كلها تقوم على مبداأ 
النكو�ص، م�صبوقة بالعنوان الذي كان مفتاَح الن�ص، وفيه ما فيه من ال�صوداوية والت�صاوؤم، 

باعتباره ُم�صّكًل للتوتر النف�صي عند ال�صاعر. 
هذا  َل  فَو�صَ ال�صياب،  عند  حمبو�صًا  كان  انفعاًل  لُتفّجر  جاءت  االأوىل:  فاملقطوعة 
)النكو�ص(  والداخل  اخلارج  اإىل  النظر  ثنائية  جتّلت  كيف  ولحظنا  الهرم،  اأعلى  النفعال 
الغارقة  دواخله  اإىل  لللتفات  النظر  هذا  لي�صتخدم  واخلليج،  القلوع  اإىل  ينظر  فال�صياب   ،

بالغربة. 
الثوران  اإىل  النتقال  ثم  من  ذروته،  وبلوغ  التوتر  لت�صكيل  امتداداً  جاءت  والثانية: 
هذا  اخلليج،  اإىل  بالنظر  وال�صجيج  الن�صيج  اأ�صوات  اختلطت  وفيها  وال�رصاخ،  النف�صي 

الختلط اأجربه على النظر والبحث عن فردو�صه املفقود يف دواخله. 
عند  النف�صي  التوتر  ت�صكيل  اإعادة  وبالتايل  والّركود،  الياأ�َص  فيها  ملحنا  والثالثة: 
ال�صاعر، وكانت ثنائية النظر اإىل اخلارج والداخل ب�صورة جديدة يف هذه املقطوعة، حيث 
راأى  فقد  للما�صي،  ال�صتح�صار  طريق  عن  وخميلته،  ال�صاعر  نف�ص  داخل  يف  اآليتها  مّتت 
ال�صاعر جزئيات املا�صي يف نف�صه روؤية حقيقة- مبعنى اأنه كان قد عاي�صها- ، ويف الوقت 

نف�صه هو يرى ُكلَّ هذه الأ�صياء يف دواخله فقط. 
والرابعة: جاءت امتداداً لت�صكيل التوتر النف�صي وو�صوله اإىل الذروة، وكانت خالية من 
اأي ثوران اأو تفجري، وجاء فيها حوار داخلي وخارجي يف اآٍن واحد، وهو الذي �صكل ثنائية 

النظر اإىل اخلارج والداخل. 
واخلام�صة: متثل يف كلِّ عباراتها الثوران النف�صي القا�صي ال�صارخ، ُمنهيًا فيها للوحة 
ال�رصدية الق�ص�صية، وبادئًا لثورانه بطرح كثري من الأ�صئلة التي لها تف�صريها النف�صي الذي 

قد و�صحناه �صابقًا. 
فال�صاعر يرى امل�صاَء والليل حقيقًة، لكنه يرى عراَق النور وعراَق الروؤية يف داخله. 

جاء فيها جمموعة من النفعالت بداأت من ت�صكيل بذرٍة من الأمل عند  وال�صاد�صة: 
ال�صاعر، لكنه اأمل مل َيُدم، بل �صاعد على ت�صكيل التوتر النف�صي، الذي اأّدى اإىل الياأ�ص قبل اأن 
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يوؤدي اإىل الثوران يف نهاية املقطوعة. فروؤُيته لنف�صِه غريبًا على اخلليج واقتناُعه اأّن هذه 
الغربة حقيقية، هو نظٌر اإىل اخلارج، لكّن األفاظ املقطوعة التاأمت لت�صكل الياأ�ص َوَفْقِد الأمل 

داخل اأعماق نف�صه. 
وال�صابعة: �َصْيطَر عليها عن�رُص الياأ�ص فقط، والظلُم يف حقيقِة املراأى �صواٌد معتِكر، 
مقرتنًا  نف�صه  كوامن  يف  ويعي�صه  العراق،  يف  حقيقة  ال�صاعر  يعي�صه  كان  الذي  والظلم 

بالعراق، هو نوٌر وبهاٌء يزيُل الظلمة عن دواخله. 
والثامنة: هي ا�صتمراٌر لعن�رص الياأ�ص الذي �صاعد على ت�صكيل التوتر النف�صي وو�صوله 
اإىل ذروته يف هذه املقطوعة، فال�صاعر ي�صاهد ازورار العيون حقيقة اأمامه، وذلك يدفُعه اإىل 

النظر اإىل داخله ليجَد رغبة عارمة باملوت هربًا من الذّل. 
ن  َكوَّ الثوران  هذا  ال�صاعر،  عند  النف�صي  والثوران  الرحمة  ر�صا�صة  كانت  والتا�صعة: 
فروؤُيته  الياأ�ص.  اإىل  بال�صاعر  اآلْت  نف�صية  �ُصحناٍت  اإىل  الزمن، �رصعان ما حتول  اأمًل ق�صرَي 
لت َب�رَصُه  ال�ّصفن وهي ُتِقلُّ الرُّكاب، هي روؤية خارجية، لكّن ملعان النقود يف اأيدي النا�ص َحوَّ

اإىل النظِر اإىل اأعماق نف�صه لريى العودة جمرد ُحُلم. 
اإىل  الَف�َصَل لَزمها وحتّولْت  اأّن  اإل  اأمٍل جديد،  والعا�رضة: جاءت للمحاولِة يف تكوين 
اخلارج  اإىل  النظر  ثنائية  امتّدْت  حيُث  الأخرية  املقطوعة  يف  ر  ا�صتمَّ الذي  الياأ�ُص  ياأ�ص، 
اإىل  الداخل  اإىل  النظر  من  )التحول  عك�صية،  بطريقٍة  وجاءت  مقطوعتي،  اآخر  يف  والداخل 

النظر اإىل اخلارج( . 
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