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ملّخص: 
ت�سعى هذه الورقُة لكت�ساِف بالغة البنيِة يف ق�سيدة حافظ اإبراهيم »عا�سٌف يرمَتي 
وبحٌر ُيغرُي«، وهي ق�سيدة متّثل رحلًة بحرّية حقيقّية ق�سَد بها ال�ّساعُر اإيطاليا، وزاَر عدًدا 
الّنظمّية،  الوحداِت  عرَب:  وجتّلياِتها  الق�سيدِة  بنية  الباحُث  ويجّلي  ومواقِعها.  بلداِنها  من 
ُبِنَيت عليها،  التي  الّثنائّياِت  اإىل  كلِّه  م�ستنًدا يف هذا  الفّنّية،  ور  وال�سّ اللغوّية،  والرّتاكيب 
اإليها يف تناُظٍر ُمده�ٍض مع روؤيِتها للّذاِت  وروؤية الّذاِت ال�ّساعرة للّذاِت الكّلّية التي تنتمي 
الأُخرى »الغرب« ممثَّاًل يف اإيطاليا البلِد واملنظومِة احل�سارّية. ول يف�سُل الباحُث هذا كلَّه 
عن اإبراِز الّتوازي الفّنّي بنَي الّرحلِة احلقيقّيِة يف الّزماِن واملكاِن، والّرحلِة الفكرّية للّذاِت 

ُعبوًرا اإىل اأُفٍق ح�ساريٍّ ُم�سَتهًى. 
الّذات،  حركة  البنية،  جتّليات  البنية،  الفكرّية،  الّرحلة  �ملفتاحيرّة:  �لكلمات 

الآخر.  حركة 
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The Rhetorical Structure of Hafez Ibrahim′s Poem
“A′asifon Yartami wa Bahron Yoghiro”

Abstract: 
This paper seeks to discover the rhetorical structure of Hafez Ibrahim›s 

poem “A›asifon Yartami wa Bahron Yoghiro,« which represents a real 
cruise intended to Italy, where Ibrahim visited a number of its locations. 
The researcher uncovers the structure of the poem and its manifestations 
such as linguistic units and structures, artistic images, diodes the poem built 
on and the vision to the amazing status of the «West» represented by Italy, 
the country of civilization. The researcher highlights the parallels between 
the artistic journey in real time and space and the intellectual one, and the 
relevant passage to a craved civilized horizon. 

Key words: intellectual journey, the structure, the manifestations of the 
structure, the movement of the self, the movement of the other. 
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مهاٌد تأسيسّي: 
ال�ّسكِل عن  الفكِر والفّن بعامة عالقٌة حُمَكمة، ولي�َض بالإمكاِن ف�سُل  العالقَة بني  اإّن 
امل�سموِن يف �سياٍق كهذا، بل اإّن العمل الفّنّي/ الأدبيَّ الّنا�سَج يبلُغ ذروَته حنَي يعرّب تعبرًيا 
ا عن اأعمِق امل�سكالِت الفل�سفّية، والأ�سئلِة الوجودّية التي يواجُهها الإن�سان )1( . وقد  جمالياًّ
الن، ورحلة  ًة يف املكاِن والّزماِن كرحلة ابن َف�سْ مّثل بع�ُض الأعمال الأدبّية رحلًة حقيقيَّ
رحلًة  ها  بع�سُ ومّثل  راقية،  وثقافّية  اأدبّية  ا  ن�سو�سً واأنتج  ُجبري،  ابن  ورحلة  وطة،  َبطُّ ابن 
ّية، كرحلة املعّري يف ر�سالة الغفراِن، ورحلة  فكرّيًة متتُح من اخلياِل املبنّي على اأ�سوٍل ن�سّ

ابن �ُسَهيد يف الّتوابع والّزوابع، ورحلة دانتي األيغري يف الكوميديا الإلهّية. 
وما من �سّك يف اأّن ال�ّسرَي الّذاتّية –والغريّية اإىل حدٍّ ما- متّثُل رحلًة يف الّزماِن واملكاِن 
كذلك، ف�ساًل عّما ُتربُزه من حتّولٍت يف الفكِر واملواقِف والثقافة، واإن كانت ُتكَتُب يف مرحلة 
متاأّخرة من ُعمِر كاتِبها، اأي اإّنها اإطاللٌة على �سريورة الّذات و�سريورِتها، ولعّل �سرية عبد 
التي  الّرواياِت  اإّن بع�ض  بل   .  )2( ذلك  الفكرية« خرُي مثاٍل على  امل�سريي »رحلتي  الوهاب 
تقوُم على فكرِة الّتناُظِر بني رحلة الإن�ساِن يف املكاِن والّزماِن، ورحلِته يف الفكِر بحًثا عن 
الّذاِت وا�ستك�ساِف طاقاِتها وجتّلياِتها وكوامِنها، هي من هذا القبيل، وتكاُد رواية »عزازيل« 

عر؟  ليو�سف زيدان متّثل هذا الّنمط من الّروايات. فما باُل ال�سِّ
اأّن الأعماَل ال�ّسعرّية الكاملَة لأّي �ساعٍر �ساحلٌة لتكوَن  يف امُلجمِل ميكُن احلديُث عن 
ا، وهذا حاُل دواوين �سعراء كباٍر عرفتُهم  تعبرًيا عن �سريورة الّذاِت ال�ّساعرة و�سريورِتها اأي�سً
العربّية كامرئ القي�ض، واملتنّبي، وحممود دروي�ض. فدواويُن هوؤلِء تتك�ّسُف عن رحيٍل يف 
، ويف مرايا غرِيها   )3( مراآِتها  الّذاِت يف  وانك�ساِف  الفكِر  وازاُه رحيٌل يف  والّزماِن  املكاِن 
ًة يف املكاِن والّزمان،  اأن يقَف على ق�سيدٍة متّثل رحلًة حقيقيَّ له  القارَئ يندُر  ا. لكّن  اأي�سً
ا. ومن هذه الق�سائِد ق�سيدُة حافظ اإبراهيم قيُد الّدرا�سة. فهي تعبرٌي عن رحلٍة  ويف الفكِر اأي�سً
بحرّيٍة حقيقّيٍة لل�ّساعِر من م�رَض اإىل اإيطاليا، زاَر فيها عدًدا من البلداِن واملواقع، غري اأّنها 

ا )4( .  تعرّبُ تعبرًيا فّنّيا جمالياًّا عن رحلٍة يف الفكِر اأي�سً
الّن�ّض  عالقِة  اأمَر  حت�سُم  مبا  الوقائِع  بهذه  ٍة  معنيَّ غرَي  ُة  البنيويَّ املنهِجّيُة  كانِت  واإذا 
وَر  وال�سُّ اللغوّية،  والرّتاكيَب  الّنظمّية،  الوحدات  فاإّن  مببِدعه،  عالقِته  عن  ف�ساًل  بالواقِع، 
الفّنّية، يف الق�سيدِة ميكُن يف الغايِة اأن تك�سَف عن هذا كلِّه )5( ، وُتبِدي لعنِي القارِئ ما كانت 
ُف  طِح متعيًِّنا. ويوظِّ الّذاُت ال�ّساعرُة تختزُنه كامًنا ميوُر فيها، ويعتمُل دوَن اأن ُيدَرَك على ال�سَّ
نائّيات، مرّكًزا على الك�سِف عن بنيِة  الباحُث هذه املنهجّيَة م�ستفيًدا من بع�ِض جواِنِبها كالثُّ
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ترائياِتها يف حركِة  الق�سيدِة، وي�ستك�سُف  البنيِة يف  يتتبَُّع جتّلياِت هذه  ثّم  اأّوًل،  الق�سيدِة 
الُفْلِك، وحركِة الآخِر، وحركِة الّذاِت، وُثنائّيِة الَغرِب- ال�رّضق، ثّم ُيجلِّي الّرحلَة التِّيَه، حُماوًل 
ربَط هذه العناوين وماّدَتها ببنيِة الق�سيدِة، قا�سًدا بذلَك اإىل الك�سِف عن بالغِة البنيِة مبا 
ِة يف بنيِته  بابيَّ ُق الق�سيدُة ُكالاًّ من�سجًما، وِخطاًبا قد يعَتِوُره �سيٌء من الُغمو�ِض وال�سّ حتقِّ
اإّن  القوُل  للّن�ّض. هكذا، ميكُن  العميقِة  البنية  اّت�ساِقه يف  ُيِبنُي عن  الّتحليَل  لكنَّ  ال�ّسطحّية، 
بالغَة البنيِة تن�رضُب يف م�رضَبنْيِ اثننِي هما: متا�ُسُك الّن�ّض مبا متثُِّل البنيُة ُبوؤرَته وحموَره 
الّثنائّياِت  عرَب  ِد  املج�سَّ الرّتائي  هذا  وَجمالّياُت  كلِّها،  جوانِبه  يف  يرتاءى  الذي  وجوهَره 

الّطباقّيِة واملقاَبليَّة. 

بنية القصيدة: 
الُهوّية تعني وفق  واإذا كانت  الّن�ّض،  بُهوّية  ا  تناُظرياًّ الّن�ّض متثياًل  بنية  ميكُن متثيُل 
على  واة  النُّ ا�ستمال  احلقائق  على  امل�ستملة  املطلقة  »احلقيقة  اجلرجايّن  ال�رّضيف  روؤية 
ال�سجرة يف الغيب املطلق« )6( ، فاإّن بنية الّن�ّض هي حقيقُته املطلقُة امل�ستملُة على حقائِقه 
ا�ستماَل الّنواِة على ال�ّسجرِة؛ اأي اإّنها ت�ستمُل على كّل ما يتبّدى فيه على م�ستويات: وحداِته 
ه اجلوهرّية الإبداعّية البالغّية التي  الّنظمّية، وتراكيِبه اللغوّية، و�سوِره الفّنّية، وخ�سائ�سِ
ا متمّيًزا. واإذا كانت هذه مظاهَر  يُزه عن غرِيه من الّن�سو�ض، وُت�سفي عليِه �َسْمًتا خا�ساًّ مَتِ
الّن�ّض وجتّلياِته اللغوّيَة على امل�ستوى الّظاهر، فاإّنها كلَّها حتقيٌق للبنية الكامنِة فيه بالقّوة. 
َد الكامَن، وبذرَته احلّيَة الأوىل التي انبثَق منها، ويكوُن  هكذا تكون بنيُة الّن�ّض جوهَره املجرَّ

الّن�ّض كلُّه جت�سيًدا لذلَك اجلوهر. 
حركة  الّذات-  »حركة  ثنائّيِة  على  قائمٌة  اأّنها  ا�ستك�ساُف  الق�سيدِة  بتاأّمل  وميكُن 
الفردّية،  ال�ّساعرة  الّذاِت  اثنتنِي هما: حركُة  تتبّدى يف �سورَتنِي  الّذاِت  واأّن حركَة  الآخر«، 
الفردّية  ال�ّساعرِة  الّذاِت  حركُة  كانت  واإذا  اإليه.  تنتمي  الذي  للجمِع  الكّلّية  الّذاِت  وحركُة 
الواقِع من م�رَض  احلقيقّيِة يف  البحرّية  برحلِتها  والّزماِن  املكاِن  ترتاءى عرَب حركِتها يف 
اإىل اإيطاليا، وتنّقلها يف اأرجاء املكاِن وُمعاناِتها احلقيقّية من هياِج البحر وتالُطِم اأمواِجه، 
ٍر لدى الّذاِت  ورحلِتها التاأّملّية الفكرّية يف خ�سمِّ ا�سطخاِب الأفكاِر بني تقليٍد وجموٍد وتاأخُّ
الكّلّية التي تنتمي اإليها بكّل مظاهرها يف الوجود، وبني انطالِق الآخِر »الغربّي« يف حياِته 
ِره، فاإّنها وقعت منبهرًة مبا حّققه الآخُر بحركِته يف الواقِع فتحّركْت نحَوه  وح�سارِته وتطوُّ
ِق عرَب متنِّي النطالِق من ِعقاِل الوقِف والّتقليِد والقدمِي الذي  اإىل الّتحقُّ اإليه، تائقًة  نازعًة 
اإىل بعَد  النُّزوِع  اإّنها حالٌة من  ال�ّساعرة.  الّذاُت  مل ُينِجز �سيًئا تتحّقق به ومعه وفيه وعرَبه 

الإح�سا�ِض ب�رضورة النُّزوِع عنه
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فعل  ملقاومِة  ِق  الّتحقُّ يف  ورغبًة  احلياِة،  على  دالاًّ  ا  اإن�سانياًّ داأًبا  احلركُة  كانت  واإذا 
احلقيقيُّ  العامُل  هما  واملوِت  للّتخلُِّف  َينِي  املقَت�سِ كوَن  وال�سُّ اجُلموَد  فاإّن  القهرّي،  الّزماِن 
اإىل احلياِة، واأماًل يف البقاء. واإذا كان  – اإىل، ب�سفِة ذلَك ُنزوًعا  النُّزوِع من  ِد بذرِة  يف تولُّ
ذلَك م�رضوًعا على �سعيٍد الإن�ساِن العادّي، فاإّنه –على ُخطورِته واأثِره- اأكرُث م�رضوعّيًة لدى 
الّذاِت ال�ّساعرِة التي تتلّم�ُض عوامَل احلياِة والبقاء يف الّذاِت الكّلّية التي تنتمي اإليها، تعبرًيا 

عن فرِط ح�سا�سّيتها، وُعمِق اإح�سا�ِسها بتلَك الّذات. 
ا  دائرياًّ بناًء  ُبِنيت  كاأمّنا  واحدٍة؛  حاّفٍة  على  وُمنَتهاها  مبتداها  يف  الق�سيدُة  وتدوُر 
تنتهي فيه من حيُث ابتداأت، فتناَمت من البذرِة ثّم اآلت اإليها، وكاأّن رحلَة الّذاِت يف حركِتها 
الفكِر،  يف  رحلٍة  من  بالّتناُظِر  املتوّخاَة  الّنتيجَة  حتّقق  مل  والّزماِن  املكاِن  يف  املمتّدة 
وَخال�ٍض على م�ستوى ال�رّضاِع الذي تعي�ُسه الّذاُت ال�ّساعرة. هكذا، بني �سَخِب العا�سِف الذي 
ها منهما �سوى اللجوِء اإىل قّوة الَغيِب.  اأملَّ واإغارِة البحِر مل جتِد الّذاُت قدرًة ذاتّيًة فيها تخّل�سُ
لها العميِق يف حاِل الّذات الُكّلّية  ي على �سعيِد َهاج�ِسها اخلا�ّض نتيجَة تاأمُّ والعا�سُف امُلرمَتِ
التي تنتمي اإليها –املنظومة العربية وامل�رضية والإ�سالمّية- ُيقابُله البحُر امُلغرُي مبا هو 
جت�سيٌد لالآخِر وحركِته املمتّدة املتالطمِة التي و�سَعت الّذات ال�ّساعرَة يف مواجَهٍة وجودّية 
بكّل  الّزاخِر  البحِر  ُقبالَة  تبدو �سعيفًة  التي  ومنظومِتها  وتراِثها  ما�سيها  ومع  نف�ِسها  مع 
ُعنٍف وُعنفوان. وما ال�ستجارُة بقّوة الغيِب �سوى مالٍذ للّذاِت ال�ّساعرة التي تلم�ُض عجَزها 
عن املقاومِة، وهي ذاٌت منفعلٌة متوّج�سٌة مّما طبَعها به انتماوؤُها، ومن َهجمِة الآخِر امُلغريِة 

الفاعلِة املوؤّثرة )7( : 
ـــي، وَبحـــرٌ ُيِغريُ ـــٌف َيْرمَتِ ُم�شَتِجـــرُيعا�شِ بـــاهلِل منُهمـــا  �أَنـــا 

اأذنيها،  ُي�سمُّ  الذي  الهديِر  هذا  اأماَم  باخَلوِف،  مّوارًة  احلركِة،  الّذاُت عاجزًة عن  تقُف 
تاأثرييِن  وبنَي  جَلٌل،  كالُهما  اأمريِن  بنَي  واقعٌة  لأّنها  ذلَك  بالأ�سداِد؛  الف�ساَء  عليها  وُيغلُق 
ا ووجدانياًّا جمدت  ت بقاَءها يف منظومِتها فكرياًّ كالُهما عميٌق وخطرٌي يف نتائِجه: اإذا ارت�سَ
وارت�سِت الّتخلَُّف وال�ّسكون، واإذا غادَرتها اإىل منظومِة الآخِر املتحّرِك احليوّي الّن�سيِط امُلفعِم 
بالإجناِز كانت كمن يخوُن قَيَمه ووجداَنه، وينف�سُل عن ذاِته الكّلّية التي �سّكَلْتُه و�ساَغت 
اجّتاهنِي  من  خارَجها  القوّية  الوفريِة  احلركِة  هذه  مقاومِة  عن  الّذات  عجَز  ولعّل  وجوَده. 
متناق�سنِي اأنتَج ان�رضاَب ذلَك الّتناُق�ِض اإىل داخِلها، فاأ�سبَحت كاأّنها ُمَتناَزَعٌة بنَي ُقطَبنِي، 
ترُف�ُض  الفكرّية احل�سارّية  املنظوماُت  واإذا كانت  املتحّقق.  لبقائها غري  تبحُث عن معنًى 
َة الّرمادّية يف النتماِء على الأقّل، ول ترت�سي للّذواِت الفردّية اإّل اأن حت�سَم اأمَرها: اإّما  البينيَّ
اإىل هوؤلء، واإّما اإىل اأولئَك، فاإّن الّذاَت حُت�ضُّ نف�َسها وهي غرُي قادرٍة على احل�سِم كاأمّنا هي 
»�ساقطٌة بنَي كر�سّيني« )8( ، كال الّطرفنِي يّتهُمها وينعى عليها عجَزها عن اّتخاذ قراٍر حا�سٍم. 
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انقطاٍع،  بدوِن  املتواليِة  كالأمواِج  لتكوَن  الّذاَت  يتناَزعاِن  اللذيِن  القطبنِي  تاأثرياُت  ومتتدُّ 
َنقًة... ول تكفُّ الّذاُت عن ثوراِن اأ�سجاِنها الّداخلّية وتاأّمالِتها  �ساربًة من اجلهتنِي بُعنٍف حُمْ
يف الجّتاهنِي باحثًة عّما يحّقق لها الوجوَد والّطماأنينَة وهدوَء الّنف�ِض، لعّلها حينذاَك تتمّكُن 
الّت�سبيِه املده�ِض املتاأّثِر ب�سورة  ا من  الواقِع. وهذا ما يبدو جلياًّ ِة يف  من احلركِة اخلارجيَّ
ورتاِن عجَز الّذاِت عن احلركة اخلارجّية، ومَوَراَن  الليِل لدى امرئ القي�ِض )9( ، مبا متّثل ال�سّ

الّذاِت ال�ّساعرِة با�سطخاٍب داخلّي تاأّملّي عميق )10( : 
َتـــَو�ىل وْهـــَي  �الأمـــو�َج  َتُثوُروكاأنَّ  نف�ـــسٍ  �أ�ْشَجاُن  َنقـــاٍت  حُمْ

اأ�سجاُن الّنف�ِض الّثائرُة متثيٌل لن�رضاِب احلركِة اخلارجّيِة املتالطمِة اإىل دواخِل الّذاِت 
الّطبيعّي  القانوَن  اإّن  الِفعِل.  على  قدرٍة  بال  املنفعلِة  الّتاأثرِي،  وطاأِة  الواقعِة حتَت  العاجزِة 
ِر  يفر�ُض على الأج�ساِم التي ُت�سلَُّط عليها تاأثرياٌت من اجّتاٍه واحٍد اأن تنزاَح يف اجّتاِه املوؤثِّ
ا، وقد ت�سبُح عن�رًضا فاعاًل يف تلَك احلركِة على �سعيِد الوجوِد والفكر، كاحلجارِة  مكانياًّ
تاِن موؤّثرتاِن يف اجّتاَهنِي متعاك�سنِي انزاَح  املتاأّثرِة بحركِة ال�ّسيِل. فاإذا تنازَعِت اجل�سَم قوَّ
اجل�سُم باجّتاِه القّوِة ذاِت التاأثرِي الأقوى، بعَد اأن يعايِنَ ذلَك اجل�سُم �سيًئا من حالِة الّنزاِع 
ذلَك  متثيُل  وميكُن  ا.  كماًّ الّتاأثري  يف  القّوتاِن  تتقارُب  حنَي  ًة  خا�سَّ مًعا،  بالقّوتنِي  متاأّثًرا 
حرارُة  ترتفع  هكذا  الكّم،  يف  خمتلفتنِي  الجّتاه،  متعاك�ستي  بقّوتنِي  ج�سٍم  على  غِط  بال�سَّ
َم  غَط يولُِّد احلرارَة، ف�ساًل عن ان�سغاِط مكّوناِته لت�سطِدَم وحتتكَّ وتته�سَّ اجل�سِم مبا اأّن ال�سّ
اإّن  منه.  ين�رضُب  منفٍذ  لإيجاِد  ُي�سطرُّ  الذي  الربكايّن  هرِي  كال�سّ وتفوُر  تنبِعُج  وقد  اأحياًنا، 
َة احلركِة اخلارجّيِة الفاعلِة يف الّذاِت ل بدَّ اأن ينُجَم عنها ا�سطراٌم داخليُّ عنيٌف وفورٌة  �سدَّ
ورُة الآتيُة املفعمُة باحلركِة موؤ�رّضٌة بو�سوٍح على  عميقٌة قد توؤّدي اإىل انفجاِر الّذاِت، وال�سّ

ما تقّدم )11( : 
ُثـــمَّ فـــاَرْت َكمـــا َتُفـــوُر �لُقُدوُر �أزَبـــَدْت، ثمَّ جرَجـــَرْت، ثمَّ ثاَرْت

البحر،  واإغارِة  بالأمواِج  باخلارِج،  متعّلُق  كلُّها  ثارت...  جرجرت،  اأزبَدت،  فالأفعاُل: 
ي. القدُر تفوُر  والفعُل: فارت... متعّلق بالّداخِل، بالّذاِت والّنف�ض واأ�سجاِنها والعا�سِف املرمَتِ
مبا يف داخِلها، والإزباُد واجلرجرُة والّثورة هو فورُة اخلارِج التي �سغطت على الّذاِت لتفوَر 

مبا فيها! 
لكّن  ُمبَتداها،  الغايِة  يف  ُمر�َساها  فكاأّن  به،  بداأت  ما  توكيِد  اإىل  الق�سيدُة  وتخل�ُض 
الأ�سيُل  ال�ّساعرة  الّذات  انتماُء  اإذا كاَن  املختلَف احلقيقيَّ يف هذا امل�ساِر كلِّه هو جَمراها. 
ة هي اأقرُب اإىل اجُلمود  هو لل�رّضِق ب�سفِته حالًة ح�سارّية وفكرّية وثقافّية ووجودّيًة خا�سَّ
وحركُته  الإيطايّل-  –وهنا  الغربيِّ  الآخِر  منظومُة  النتماِء  ذلك  يف  وتناَزَعها  والّتخلُّف، 
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ٍة هي على الّنقي�ِض من  ب�سفِة الغرِب متثياًل حلالٍة ح�سارّية وفكرّية وثقافّية ووجودّيٍة خا�سّ
ا  ا ووجدانياًّ �سورِة ال�رّضق، وكاَن نزوُع الّذاِت ال�ّساعرة )12( من ال�رّضِق اإىل الغرِب ُنزوًعا فكرياًّ
الّذاَت جتُد  – فاإّن  اإيطاليا  اإىل  م�رَض  بال�ّسفينِة من  منتقاًل  اجلغرافيا  ُموازَينِي حلركِته يف 
هي  كر�سّينِي،  بنَي  واقعًة  تظلُّ  هكذا،  القراِر.  باّتخاِذ  احل�سِم  عن  عاجزًة  الّنهايِة  يف  نف�َسها 
تعي من اأمِرهما واأمِر نف�سها ما َتعي، ولكّنها تعرُف اأّن احل�سَم اأمٌر بعيُد امَلناِل. هنا ت�سبُح 
نْيِ كالُهما ُيرهُق الّذاَت، ويفتُِّتها اإّما باجُلموِد  احلياُة عبًئا، وي�سبُح املقاُم فيها كالّرحيِل، �سيَّ

واملاللِة واإّما بامُلعاناِة ال�ّسديدة. تنتهي الّذاُت يف رحلِتها اإىل )13( : 
ِْق و�لَغْر قد بَلْوُت �حَلياَة يف �ل�رشَّ

ِمـــْن ُثـــَو�ٍء فيـــه �مَلالُل ِلـــَز�ٌم 
ِب، فمـــا يف �حَلياِة �أمـــرٌ َي�ِشريُ

�أو َرِحيـــٍل فيـــِه �لَعنـــاُء َكثـــرُي 
وينبغي للقارِئ اأن يتاأّمل يف ترتيِب: ال�رّضق والغرب، والرّتتيِب املناظِر: ُثواء يالزمه 
اإّن الّطرَف الأّوَل من كال الرّتتيبنِي مّت�سٌل بنظرِيه، وكذلَك  املالل، وَرحيٌل كثرُي الَعناء؛ اأي 
اإىل  ال�رّضِق يالزُمه امَلالُل والك�سُل واجُلمود، والّرحيُل  الّثواُء يف  الّطرِف الآخر منهما.  �ساأُن 
يف  البقاَء  اأّن  لها  تراءى  حنَي  قراٍر  �سبَه  الّذاُت  اّتخذت  ولهذا  الَعناء.  من  كثرٌي  فيه  الغرِب 

ت وهّم�ست هو داأُب الإن�ساِن احُلّر )14( :  الأوطاِن مهما جتّنت وظلَمت واأق�سَ
ْت لي�ـــسَ للُحرِّ عن ِحَماَهـــا َم�ِشريُوَكـــذ�َك �الأْوطـــاُن مهمـــا َتنَّ

جتلّيات البنية: 
اأ�سوَلُه  تختزُن  مبا  وا�ستواِئه،  ِنه  تكوُّ قبَل  الّن�ضِّ  على  ت�ستمُل  الّن�ّض  بنيَة  اأّن  تقّدَم 
اجلوهرّية مهما تتعّدد مظاهُرها يف الّن�ّض اإذ يرتاءى مكتماًل. وما دامت نظريًة للبذرِة التي 
التي  واأجزاِئها  ال�ّسجرَة بكّل مكّوناتها  اأّن  اإىل  الّتمثيَل يقوُد  فاإّن هذا  ال�ّسجرة،  ت�ستمُل على 
تبدو للعياِن خمتلفًة هي خمتَزنٌة يف البذرِة؛ هكذا يكوُن اللحاُء والأغ�ساُن والأوراُق والّزهوُر 
والّثماُر، واألواُن هذا كّله، وطوُل ال�ّسجرة و�سخامُتها من ق�رِضها و�ساآلِتها، ف�ساًل عن روائِح 
ِنها حّتى ُن�سِجها، ف�ساًل عن مقاومِة  الأوراِق والّزهور، وطعم الّثماِر واألواُنها يف اأطواِر تكوُّ
وء..  ال�ّسجرِة للّظروِف وقدرِتها على الّتكّيف والحتماِل لعوامل الّطق�ض، وحاجتها للماء وال�سّ
يكون هذا كلُّه كامًنا يف البذرِة، اأّما ترائيِه للعنِي يف اأطواِره حّتى اكتماِله فاإمّنا هو جتّليات 

عيَّة ملا كاَن خُمَتَزًنا، وحتقيٌق بالفعِل ملا كاَن كامًنا بالُقّوة.  تنوُّ
م اأّن بنيَة الّن�ضِّ تتجّلى يف الّن�ّض كلِّه، وتتبّدى للقارِئ يف  ونظرًيا ملا تقّدم، ميكُن تفهُّ
ٍل قد يبلُغ حّد الُعمِق اأحياًنا. وقد يحتاُج ا�ستك�ساُف  جتّلياٍت نوعّيٍة ل بّد للتقاِطها من تاأمُّ
ربًطا  وعنا�رِضه  جوانِبه  بنَي  والّربَط  مّراٍت،  الّن�ّض  يف  الّنظِر  ُمعاودِة  اإىل  الّتجلّياِت  هذه 
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عميًقا يتنّحى عن ال�ّسطحّية جانًبا، ويخو�ُض يف الّتفا�سيِل ُمالحًقا الّروابَط اجلذرّية بيَنها، 
ب�سفِتها مظاهَر وجتّلياٍت للبنية العميقِة املمتّدة يف ُعروِق الّن�ّض واأن�سجِته واأع�ساِئه واألواِنه 

وروائِحه وثماِره. ويف هذه ال�ّسبيِل تتك�ّسُف الق�سيدُة عن جتّليات متعّددٍة لبنيِتها، منها: 

حركة الُفلك: 
الّذاُت ال�ّساعرُة الفردّيُة التي تتجاذُبها ُقّوتاِن، وتعي�ُض اأزمَتها و�سَط حركَتنِي مت�ساّدتي 
اإطاِرها،  يف  لتكوَن  و�َسحَبها  عليها  ال�ّسيطرَة  وحُتاوُل  ها  وتوؤزُّ ُتهاِجُمها  كلتاُهما  الجّتاِه، 
اأزمِتها، وعلى �سعِفها وعجِزها  �ساهٌد على  كلُّها  الق�سيدِة عرَب جتّلياٍت نوعّيٍة  ترتاَءى يف 
عن احلركِة احلقيقّيِة لتكوَن مواِجهًة قادرًة على �سياغِة معنى ُوجوِدها. ومن هذه الّتجّلياِت 

َة فظهرْت يف اأزمٍة مناظرة.  اأ�سقَطت عليها الّذاُت ال�ّساعرُة حالَتها اخلا�سّ “الُفْلُك” التي 
ال�ّساعِر العربّي م�ساعَرُه واأزمَته وحالَته على متعّلقاِت الوجوِد املحيطِة به،  واإ�سقاُط 
ًة راحَلَته اأو َرُكوبَته، اأمٌر معهوٌد منذ القَدِم. هكذا يجُد القارُئ عنرتَة بَن �سّداٍد العب�سّي  خا�سَّ

ي�سُف فر�َسه يف �ساحِة املعركِة )15( : 
َفـــاْزَورَّ ِمـــْن َوقِع �لَقَنـــا بَلَباِنِه ما زلـــُت �أرِميِهم بُثْغـــَرِة َنْحِرِه

َلْو كاَن َيدري ما �مُلحاورُة ��شَتَكى 

وَلَباِنـــِه حترّـــى ت�رشَبـــَل بالدرِّم
وحَتْمُحـــِم  بَعـــرَبٍة  �إيلَّ  و�َشـــَكا 
وَلـــكاَن لو عِلَم �لـــكالَم ُمكلِّمي 

وكذلَك جنُد املثّقَب العبديَّ ُي�سقُط م�ساعَره وحالَته واأزمَته على ناقِته، فقال )16( : 
يِنـــي:  �إذ� مـــا ُقْمـــُت �أْرَحلُهـــا ِبَليـــٍل  تقـــوُل �إذ� در�أُت لهـــا َو�شِ

و�رحِتـــاٌل؟  َحـــلٌّ  �لدَّهـــِر   �أُكلَّ 

�حَلزيـــِن �لرَُّجـــِل  �آهـــَة  ُه  وِديِنـــي؟  تـــاأوَّ �أبـــًد�،  ِديُنـــُه   �أهـــذ� 
�أَمـــا ُيْبِقي علـــيَّ وَمـــا َيِقيِني؟

وتقوُم الُفلُك يف هذه الق�سيدِة مقاَم الّذاِت ال�ّساعرِة جُمّليًة اأزمَتها، فالأمواُج التي حُتيُط 
بها فّوارًة ثائرًة حُمنَقًة، وتتقاذُفها يف اليمِّ كاأمّنا ت�سرُي بها و�سَط ِجباٍل تعُلو حيًنا وت�ستفُل 
حيًنا، هي نف�ُسها اأمواُج الفكِر وجتاُذباُت ال�رّضاِع بني تّياراٍت ل تكاُد الّذاُت جتُد فيها ُهدوًءا 
- اأن ت�سفَي  ا على الأقلِّ ا ت�سكُن فيه لتتاأّمَل حاَلها. �سحيٌح اأّن الّذاَت حُتاوُل –فّنياًّ اأو ُمطَماأناًّ
على نف�ِسها بع�َض مالِمح القّوة والعزمية، فهي ما زالْت متما�سكًة يف وجِه الّتّياريِن العاتينِي 
اللذيِن يتجاذباِنها راغبنِي يف �سدِّها لتّتخَذ من اأحِدهما م�ساًرا لها وم�سرًيا، ويقّر قراُرها يف 
. لكّن الّذاَت غرُي قادرٍة على احل�سِم،  وفاِن حنَي ا�سَتوى على اجُلوديِّ اأحِدهما كاأمّنا ُفلُك الطُّ
فيها  ترغُب  وُف�سحٌة  بها،  ل  تتجمَّ اأن  حُتاوُل  ِبدَعٌة  هي  تخوُر  ل  التي  عزميَتها  فاإّن  ولهذا 

حماولًة الّثباَت يف وجِه ما يتقّلُب بها، اأو ي�سَعى بها لالنقالِب )17( : 
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ــــِك، وللُفْلـــِك َعزَمـــٌة ال َتُخـــوُرثـــمَّ �أوَفْت مثَل �جِلَباِل على �لُفْلـ
ا  زمانياًّ والت�ساًقا  ا،  مكانياًّ ًقا  تال�سُ تركُبها  هَي  مبا  والّذاِت  الُفلِك  تال�سُق  كاَن  واإذا 
واحلاُل كذلك، فاإّن ثمَة متاُثاًل بل متاهًيا وا�سًحا بيَنهما. ولعلَّ روؤيَة الّذاِت للُفلِك �سامدًة 
يف وجِه الأمواِج العاتيِة التي تتقاذُفها وتلُطُمها من كّل جانٍب تت�سّمن كثرًيا من الّده�سِة 
التي مترُّ بها،  ا عميًقا متّثلْت فيه املوقَف الذي تعي�ُسه، والأزمَة  والإعجاِب، واعتباًرا نف�سياًّ
وهذا هو ما جعَلها تتما�َسُك قلياًل ول تخوُر. م�سدُر قّوِة الّذاِت على م�ستوًى فكرّي ووجداينٍّ 
ِة  اإذن، وهو ما جعَلها تبدو قوّيًة �سامدًة، م�ستَمدٌّ من قّوِة الفلِك يف الّرحلِة احلقيقّيِة اجلغرافيَّ
ه: اأ�سخًرا كاَن، اأم ماًء.  يف البحر. ت�سقُّ الُفلُك بُجوؤجِئها الأمواَج العاتيَة غرَي عابئٍة مبا ت�سقُّ
واإذا كاَن اجُلوؤجوؤُ من ال�ّسفينِة مبنزلِة الَلَباِن من الفر�ِض عنَد عنرتة، وكانِت الأمواُج العاتيُة 
العاليُة كاجلباِل مبنزلِة الّرماِح امل�ستجرِة التي َدِمَي لباُن فر�ِض عنرتَة ب�سبٍب منها، فاإّنهما 
وهو  والَهواج�ُض،  الأفكاُر  فيه  وتُلوُب  مُيوُر  الذي  در  ال�سّ الإن�ساِن،  من  دِر  ال�سّ مبنزلِة  ا  اأي�سً
الأفكاِر  َة  جُلَّ ت�سقُّ  الّذاَت  اإّن  َخَوَره.  اأو  وعزمَتُه  قلَقه،  اأو  ُطماأنينَته  فيِه  الإن�ساُن  يجُد  الذي 
موَد لعّلها جتُد ُهداها يف  والجّتاهاِت، و�رضاَع املواقِف والنتماءات، ب�سدِرها حماولًة ال�سُّ

الغايِة وُطماأنينَتها )18( : 
ُيبـــايل ال  بُجوؤُجـــوؤٍ  �ُشخـــوُرَترَت�َمـــى  �أم  وُطـــُه،  حَتُ �أِميـــاٌه 

بحِر عالقِة  لأهواِل  فكريٌّ  املواقِف متثيٌل  وبحُر  احلياة،  بحِر  من  الأفكاِر جزٌء  وبحُر 
اأّن الّذاَت كانت جتُد  الّذاِت مبا حوَلها يف حُميِطها القريِب، وحُميِطها الإن�سايّن الوا�ِسع. ولو 
يف نف�سها القدرَة على ال�ّسرِي يف رحلِة احلياِة بدوِن موؤّثراٍت اأو ُمزِعَجاٍت لكانت رحلُتها هّينًة 
لّينًة، لكّنها م�سطّرٌة لالحِتكاِك مبا ُيزعُجها اأحياًنا كثرية، وَم�ُسوقٌة لنحراِف م�ساِرها بفعِل 
تاأثرياٍت تدفُعها حيًنا وجتذُبها اأحياًنا. اإّنها كالّري�سِة يف مهبِّ الّرياِح تتقاذُفها وفَق ُقواها 
وم�ساراِتها. ولعّل القارَئ يتنّبه على ما تربُزه الّذاُت ال�ّساعرُة على م�ستويي البنية ال�ّسطحّية 
الّظاهرة، والبنية العميقة املق�سودة يف هذا البيت الذي ت�سُف فيه الّذاُت ال�ّساعرُة حاَل الُفْلِك 

ِة البحر )19( :  يف جُلّ
ـــ ـــــدِّ، فَجْنٌب َيْعلُـــو وَجْنٌب َيُغوُر�أْزَعـــَج �لَبحرُ جاِنَبْيَها ِمَن �ل�شَّ

ُهما الّذاُت وتعي�ُض اأزمَتها  الُفلُك لها جاِنَباِن ُيزِعُجهما البحُر، وهما اجلانبان اللذاِن حت�سُّ
بيَنُهما، هما: دائرُة انتماِئها للّذاِت الّكّلية ال�رّضقّيِة م�رضّيًة وُعروبًة واإ�سالًما وثقافًة وعاداٍت 
الِقَدِم،  يف  ممتّدة  دائرٌة  وهي  واحلياة،  للوجوِد  فكرّيًة  وُروؤيًة  ح�سارّية  ومنظومًة  وتقاليَد 
ماِل الأوروبّي  تبُدو جامدًة �ساكنًة وقد راَن عليها من الّتخلُِّف الكثري، ودائرُة انتماِئها لل�سَّ
احل�ساريِّ املتجّدِد عماًل و�سناعًة وبناًء وتعمرًيا وعلًما ونظافًة وبيئًة واهتماًما بالّنف�ِض 
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بُعمِقه  هذا  موؤّثراِن:  جانباِن  بالّتاأكيِد  وهما  وفنوًنا.  ا  ورق�سً ا  وجداًّ ولهًوا  حياٍة  ومظاهَر 
الّدينّية والوجدانّية، وذاَك مُبغرياِته  للّذاِت من ثقافٍة را�سخة ومظاهِره  اأورَثه  وِقَدِمِه ومبا 

احلقيقّيِة يف حياٍة ُمفعمٍة بالّن�ساِط والإجناِز واجَلمال. 
وقد تبُدو عباراُت الّذات ال�ّساعرة طبيعيًَّة يف مكاِنها يف و�سِف تلَك احلالِة املناظرِة 
حلالِة الُفلِك التي ُيزعُج البحُر جانَبيها باأمواِجه املتالِطمة العاتية؛ غرَي اأّن تاأّمَل قوله »مَن 
دِّ« ُيظهُر بجالٍء اأّن الّذاَت ت�سُف هنا حالَتها ل حالَة الُفلِك احلقيقّية التي جتري يف البحر.  ال�سَّ
ومن ميلُك اأدنى معرفٍة بحاِل الفلِك يف البحِر حنَي يهيُج ومُيوج يعرُف اأّن الأمواَج ت�رضُب 
ًة ُتزيُحها من مكاِنها، وقد تقلُبها راأ�ًسا على  جانبي الُفلك، وُتزيُحها، اأي اأّنها تفر�ُض عليها ُقوَّ
عِقب، فكيَف توؤّدي كلمُة »ال�ّسّد« هذه الّدللة، لول اأّنها داّلٌة على حالِة الّتناُزِع والّتجاُذِب التي 
تعي�ُسها الّذاُت يف جّلِة تّياريِن موؤّثريِن من روؤية الوجوِد، اأو اجّتاهنِي فكرّينِي، اأو موقفنِي من 
حاِن  َيُغوُر« تو�سّ وَجْنُب  َيْعُلو،  »فَجْنٌب  املتّممتنِي:  العبارتني  ولعّل  والكون؟  الّذاِت واحلياِة 
فاإّن  الّدوام،  على  الإن�ساِن  لدى  موجودًة  كلُّها  القيُم  كانت  فاإذا  عليه.  دّلتا  ما  بُلطِف  ذلَك 
وجوَدها ل يعني اأّنها دائًما على امل�ستوى نف�ِسه من الأهّمّية والّتاأثري. حنَي تعلُو قيمٌة يف 
مكانِتها وتاأثرِيها تنخف�ُض قيمٌة اأُخرى ُقبالَتها. وكذلَك الأمُر يف روؤيِة الّذاِت لذيِنَك الّتّياَريِن 
اأو املوقفنِي اأو الجّتاَهنِي: فحنَي تعلو قيمُة اأَحِدهما ومنزلُته وتاأثرُيه، يغوُر التّياُر املقابُل 
له قيمًة ومنزلًة وتاأثرًيا. اإّن اإعالَء الّذاِت لنتماِئها لل�رّضِق يخِف�ُض بالّتالُزِم روؤيَتها للَغرِب، 
ا. ولو اأّن قيمَتي هذين الّتّياريِن ت�ساَوَتا لوجدِت الّذاُت ال�ّساعرُة نف�َسها  والعك�ُض �سحيٌح اأي�سً
غرَي ماأزوَمة، كما لو اأّنها ح�سَمت اأمَرها وا�سَتوْت على ُجوديِّ اأحِدهما، فهي قد تنتقُل لتعي�َض 
اأزمًة مع خارِجها وحميِطها، لكّنها �ستتخّل�ُض من اأزمِتها الّداخلّية. وهكذا جنُد م�سداَق ما 

َة )20( :  تقّدم يف و�سِف الّذاِت حلركِة الُفْلِك موؤّكدًة اأّنها اإمّنا ت�سُف حركَتها اخلا�سَّ
عـــاِن َنـــْدٌب َج�ُشوُرَوْهـــَي َتـــْزَورُّ كاجَلـــو�ِد �إذ� مـــا �شاَقـــُه للطِّ

اأبياَت عنرتَة يف فر�ِسه الذي ازورَّ من وقِع الّرماِح بَلَباِنه، مبا  تذّكُرنا الكلماُت، هنا، 
نِي ح�سُب، اإمّنا بنَي احلاَلنِي اللتنِي ت�سّمَناُهما:  يٍّ عميٍق ل بنَي الّن�سَّ ُ على وعٍي تنا�سّ يوؤ�رضِّ
عاِن رغبًة يف  حاِل عنرتَة هناَك التي اأ�سقَطها على فر�ِسه و�سَط جّلٍة من احلياِة واحلرِب والطِّ
اإثباِت الّذاِت وحتقيِق العرتاِف بها يف جمتمٍع قائٍم على الّتمييز بني الأغربِة اأبناء الإماء 
ِق  ٍة من �رضاِع تّيار ال�رضَّ واحلرائِر البي�ض، وحاِل حافظ هنا التي اأ�سقَطها على الُفلِك و�سَط جُلّ
ة والعروبِة،  الذي تنتمي اإليِه بُحكِم الوجود: الّتاريِخ والقدمِي والأّمِة والّثقافِة والّديِن وامل�رضيَّ

وتّيار الغرِب احلديِث املتقّدم اجلميل الّنظيِف احلّي املتوّثِب. 
ا ما حاوَلْت اإ�سفاَءه على الُفلِك من ُقّوٍة »عزَمٍة  ا ُكلِّياًّ وتكاُد الّذاُت ال�ّساعرُة تنُق�ُض نق�سً
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الغيِب  قّوِة  اإىل  اأُخرى  مّرًة  ملتجئًة  واخَلَور،  عِف  بال�سّ منها  �رضيٍح  اعرتاٍف  يف  َتُخوُر«،  ل 
العاتينِي  الّتّياريِن  ِة  جُلّ اأمِرها، وعجِزها عن مواجهِة  ُقواها وا�سطراِب  ا عن نق�ِض  تعوي�سً
اللذيِن يتقاذفاِنها ويتجاذباِنها بال�ّسّد والّدفع، وذلَك حنَي اعرتفت �رضاحًة بَخَوِر النُّفو�ِض- 
املق�سوُد نف�ُسه- وَجَزِعها يف ذلَك املوقِف املُهول. اإّن الف�سَل الفّنيَّ بنَي الُفْلِك والّنفو�ِض هنا 
مِّ  واخِل�سَ ِة  الُلجَّ جتاُوِز  من  احلقيقّية  البحرّية  الّرحلِة  يف  متّكنت  الُفلَك  لأّن  �رضوريٌّ  ف�سٌل 
ي والبحَر امُلغرَي، لكنَّ الّذاَت مل تتمّكن من ذلك،  واحلرية والرتباك، واجتاَزت العا�سَف املرمَتِ
اأ لها بعُد اأن حتقَِّق مراَدها، بل لَح لها املوُت يف ذلَك املوقِف الّرهيب، حّتى �ساءت  ومل يتهيَّ
ُة اأن ُتنقَذ الُفلَك مبن فيه مّما كاَد َيِحيُق بها وبهم. ويلمُح القارُئ هنا ما ملَحه  القّوة الغيبيَّ
منذ مفتتِح الق�سيدِة: تلجاأ الّذاُت ال�ّساعرُة اإىل القّوِة الغيبّيِة للّتعوي�ِض عن عجِزها وَخَوِرها 

 : )21(

خائـــر�ٌت ُنفو�ُشنـــا   وعليهـــا 
�مَلْنـ َبِد  و�لزَّ �الأمـــو�ِج  َثناَيا   يف 
 ثمَّ طاَفـــْت ِعنايـــُة �هلِل بالُفْلــــ مرَّ يـــوٌم وَبع�ـــسُ يـــوٍم عَلْينا

جاِزَعـــاٌت كاَدْت �َشَعاًعـــا َتِطريُ
ــــــُدوِف الَحْت �أكفاُننـــا و�لُقبوُر 
 و�مَلَناَيـــا �إىل �لنُّفو�ـــسِ ُت�شـــرُي 

وُر ـــْن ُتِقلُّ �ل�رشُّ ـــــِك، فز�َلْت عمَّ
 

أ. حركة اآلخر: 

ولهذا كانت على  الق�سيدة،  املكاِن يف  الّذاِت على م�ستوى  الآخِر حركَة  ت�سبُق حركُة 
م�ستوى ا�ستك�ساف البنية وجتّلياتها اأ�سبَق، هذا ف�ساًل عن اأّن حركَة الآخر هي التي اأحدَثت 
انقالًبا يف الّذاِت ال�ّساعرة، واأدخلتها يف اأزمٍة وجدانّيٍة وفكرّية عميقة، حنَي اأطّلت على ما 
اإىل نف�ِسها وذاِتها الكّلّية،  لدى الآخر من مظاهر احل�سارِة والتقّدم يف كّل جانب فالتفتْت 
فانبثَقِت املقارنُة بني ح�سارِة الآخر وحركِته وتقّدمه وتخّلف الّذاِت الكّلّية وجموِدها. بهذا 
الفهِم ُي�سحي الآخُر مراآًة للّذاِت ل متلُك عنها غنًى اإذا �ساءت اأن تقي�َض م�ساديَق ُوجوِدها. 
ّيٍة كلُّها ينتمي اإىل الّذات الثقافّية ال�رّضقّية، و�سايَر بناوؤُها  بداأت الق�سيدُة الّرحلُة مبقاطَع ن�سّ
حركَة الُفلِك يف البحِر وحركَة الّذات التاأّملّية داخلها، حّتى بلغت الّرحلُة البحرّية خامتَتها 
والفّنّية  والّثقافّية  العمرانّية  احل�سارّية  والبيئة  ال�ّساعرة  الّذات  بني  املبا�رِض  بالّت�ساِل 

والطبيعّية لالآخر، بعَد و�سوِله اإىل ربوع اإيطاليا. 
اإّل تاأّملت فيه،  للّذاِت ُمده�ًسا ُمثرًيا خمتلًفا، فتكاُد ل ترتُك جانًبا منه  يرتاءى الآخُر 
للمّرة  احلياِة  درِب  ت�سرُي يف  وكاأّنها  وتنّبهت على جمالّياته،  فيه،  ما  لطائَف  وا�ستخرجت 
الأوىل ت�ستك�سُف ما فيها من معايِن الَعي�ض على م�ستويات: البيئة الّطبيعّية املختلفة، والبيئة 
ُتطّل  اأن  تلبُث  فال  امُلغايرة...  واجلمالّية  والفّنّية  الثقافّية  والبيئة  املتمايزة،  الجتماعّية 
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الذي تراُه فال جتُد �سيًئا. وتتنامى جتّلياُت  على دواخِلها عميًقا، باحثًة عّما ُي�ساِهي هذا 
 ُ اآلِة ُقبالَة هذا امل�سهِد اجلديِد الفريِد، فتجتلي احلياَة يف اجَلماِد، وتتبنيَّ اإح�سا�ض الّذاِت بال�سّ
موراَن الوجوِد الكلِّّي لالآخِر باحلياِة؛ لي�َض يف دياِره �سيٌء يتقّبل معنى اجلمود. اإّنها احلركُة 
املده�سُة التي اأّدت بالآخِر اإىل ما و�سَل اإليه من مظاهر التطّور والعمران واجلمال، اأو اأّنها 
احلركُة املده�سُة التي اأّدى اإليها ذلَك الّتطّور، فاأ�سبَح وجوُده قائًما على حركٍة دائبٍة ل تكاُد 
تتوّقف. اإّن القدرَة على مَلِح مظاهِر احلياِة يف اجَلماِد ل ُتواِتي اإّل حيَنما تكوُن مظاهُر احلياِة 
ومن  ُجمود،  اإىل  حركِة  من  تنتقُل  ل  الّرائي  عنَي  وكاأّن  الوجوِد،  مظاهِر  كّل  تعمُّ  واحلركِة 
حياٍة اإىل موت، بل يرتاءى لها كّل �سيٍء مّت�سًقا من�سجًما، ل فرَق فيِه بنَي حّي ناطٍق وَجماٍد 
ُة هي حركَة املبنى الداّلَة على حياِتهم ون�ساِطهم  �سامٍت. واإذا كاَنت حركُة الأحياِء اخلارجيَّ
وقدرِتهم على الّتطويِر والَعي�ض، فاإّن حركَة احلياِة يف اجَلماداِت –الّتماثيل واملنحوتات- 
هَي حركُة امَلعنى والفكرة واجَلمال، هي حركُة العقل الذي �سّمَم اجَلماَد ليكوَن ناطًقا قاباًل 

للقراءِة كاأمّنا هو ن�ضٌّ من الّن�سو�ِض املكتوبة )22( : 
 �إيـــِه �إيطاليـــا، عَدْتـــِك �لَعو�ِدي
 ِفيـــِك يا مهِبـــَط �جَلمـــاِل ُفنوٌن
ـــَع �مَلحا�ِشـــَن فيها وُدمـــًى جمَّ

 قـــد �أُِقيَمـــْت ِمَن �جَلمـــاِد، ولكْن 

ُبوُر ـــى عـــن �شاكنيـــِك �لثُّ لي�َس فيهـــا عِن �لكمـــاِل ُق�ُشوُر وَتَنحرّ
َنـــُع �لَكـــفِّ َعبَقـــِريٌّ �َشهـــرُي  �شَ
ِمْن َمعايِن �حليـــاِة فيها �ُشطوُر 
وكما جتّلْت للّذاِت ال�ّساعرِة معايِن احلياِة يف اجَلماِد –الّتماثيل- يف بالِد الآخِر، فقد  

فحَمُم  اجَلحيم،  ُقدَّ من  اأدمٍي  على  قائمٌة  لكّنها جّنة  معاِنيها.  بكّل  ُة ظاهرًة  اجلنَّ لها  جتّلت 
الرباكنِي التي ميوُر بها باطُن الأر�ِض لديهم، مع مظاهِر اجلّنِة فوَق الأر�ِض جتعُلها تبدو يف 
ٍة. و�سحيٌح اأّن هذا لي�َض ُمراَد الّذاِت ال�ّساعرة التي تعي�ُض حلظَة اندها�ٍض  �سورِة ُثنائّيٍة ِطباقيَّ
من  خوِفها  م�ساعِر  على  عميقًة  دللًة  دالٌّ  نف�ِسه  الوقِت  يف  لكّنه  لها،  يرتاءى  مبا  ًة  حقيقيَّ
ا يف منِط العي�ِض والبيئِة والعمراِن والفّن واجَلماِل.  ُد نعيًما خال�سً هذه احل�سارِة التي جت�سِّ
ب�سبِب  فيِه  النغما�َض  الّذاُت  تخ�سى  الذي  »اخللقّي«  الف�ساِد  مظاهِر  من  العميُق  اخلوُف  اإّنه 
انتمائها للّذاِت امل�رضقّية العربّية الإ�سالمّية، وهو انتماٌء يفر�ُض عليها يف لوعيها اأن تكوَن 
حمافظًة ب�سورٍة واعيٍة جُتاَه ما تراُه. اإّن هذا املقطَع من الق�سيدِة ميثُِّل َحريَة الّذاِت وارتباَكها 
من جديد، وهي احلريُة نف�ُسها التي تبّدت يف مطلِع الق�سيدِة بنَي العا�سِف املرمتي والبحِر 
لتالُطِم  املعّر�ِض  الُفلِك  يف  ممّثلًة  الّذاُت  خا�ستُه  الذي  العميُق  الّنزاعيُّ  والّتجاُذُب  امُلغرِي، 
مّما  م�ستجريًة  الغيِب  لقّوة  التجاَءها  تكّرُر  الّذاَت  ولأّن  ّد«.  »بال�سَّ ا  فّنياًّ عنُه   ِ املعربَّ الأمواِج 
يتجاذُبها راغبًة يف اخَلال�ِض من حريِتها والتباِكها، فقد جلاأت يف هذا املقطِع اإىل ُلغٍة متتُّ 
اإىل الغيِب ب�سلٍة وثيقة، فتجُدها تّتكُئ على لغة القراآِن الكرمِي يف تو�سيِف حركِة الآخِر بنَي 
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بالغة البنية في قصيدة حافظ إبراهيم 
يُِغيُر” وبَحٌر  يرَتِي  د. خالد عبد الرؤوف اجلبر“عاصٌف 

اجلّنُة  متوُر  اجلانبنِي:  يف  واحلياِة  باحلركِة  يعجُّ  املقطَع  فاإّن  كّله  هذا  ومع  وجحيم.  جّنٍة 
ا )23( :  مبظاهِر حياة الآخِر وحركِته، وميوُر اجلحيُم بحركٍة مقابلٍة اأي�سً

ـــٌة وُحـــوٌر وِوْلـــَد� �أْر�ُشُهـــْم جنَّ
ناٌر  بـــاهلِل-  –و�لِعياُذ  َتهـــا   حَتْ

ـــى يتَلظرّ قائًمـــا  ِفيـــزُوُف  ذ�َك 

 ٌن، كمـــا ت�شَتِهـــي، وُمْلـــٌك َكبريُ
وَنِكـــرُي وُمْنَكـــرٌ  وَعـــَذ�ٌب 

َقـــد َتعـــاىَل �َشهيُقـــُه و�لزرّفـــرُي 

وُر، وتتلّظى كما  مَيُ التي متوُر كما  للّذاِت  ا  ُمعادًل مو�سوعياًّ الربكاُن  ُي�سحي فيزوُف 
هذه  ِل  متثُّ يف  احلقيقيَِّة  ورغبِتها  ال�ّساعرة  الّذاِت  انفعاِل  على  املقطِع  يف  ما  واأدلُّ  يتلّظى، 
هذا  ت�سَتهي  الّذاُت  ت�سَتهي«.  »كما  قوُله  جّنًة  لها  ترتاءى  التي  اجلمالّيِة  احل�سارّية  احلالِة 
الّنمَط من احلياِة، وتريُد لو توّفرت على قدرٍة تنتزُعها مّما هي فيه، لكّنها تظلُّ تتوّج�ُض ِخيفًة 
مّما ت�ستبطُن تلك احلياُة من �سعرٍي وعذاٍب وُم�ساءلٍة. هي حالٌة مناظرٌة ملا تعي�سُه الّذاُت من 
ُنزوٍع اإىل هذا الّنمِط، وُنزوٍع عن الّنمِط اجلاِمد الّثقيِل اخلايل من معايِن احلياِة. ولهذا ت�سرتُق 
ُقبالَة  ا، هنا،  الآخِر اجتماعياًّا وح�سارياًّ َمعايِن احلياِة يف بيئِة  اإىل  اأُخرى  النَّظَر مّرًة  الّذاُت 
ا�سرتاِقها التاأّمَل يف بيئة الآخِر الّطبيعيِة، وهي يف هذا كلِّه تتمّلى وجوَه احلركِة والّن�ساط 
ُد معنى  والبناء والّتجديد والّتطوير. اإّنها ُتتابُع بكّل اهتماٍم جتّلياِت حركِة الآخر التي جت�سِّ
ه خلًوا  العمران، وحتقيق معنى الوجود. الآخُر ل يوؤمُن بالوقِف، ولهذا ل جتُد �سرًبا من اأر�سِ
 ٍ من العمراِن واجَلماِل والرّتتيِب والّتنظيم، ل �سيَء عنَده يقُف على حاِله، واحلركُة اأدلُّ موؤ�رضِّ

على احلياِة امُلفَعمِة باجَلماِل والّن�ساط )24( : 
�رَشُْعُهـــْم، فلهذ� �لَوْقـــَف  �أْنَكـــَر 

ِجد�ٌر  �أو  ُم�ْشَتنَقـــٌع  لي�َس فيهـــا 
ِبنـــاٌء  كلُّ �ِشـــرٍب فيهـــا عليـــِه 

َمعُمـــوُر هـــْم  باأر�شِ َرْبـــٍع  كلُّ 
�أو م�شَكـــٌن َمهُجوُر  َتَد�َعـــى،  َقْد 
ـــٌة، �أو َغِديـــرُ  ُم�شَمِخـــرٌّ، �أو رو�شَ

اجلغرافّية  الّطبيعّيِة  بيئِته  من  مراِحَل:  يف  الآخِر  حلركِة  روؤَيَتها  الّذاُت  رّتبِت  هكذا، 
وموجوداِتها، اإىل فعِل الآخِر وحركِته يف بيئِته العمرانّية وتعاُمِله مع املكاِن توظيًفا واإفادًة 
مع  وتعاُمِله  الواقِع  يف  الآخِر  حركِة  اإىل  ثّم  حاٍل،  عنَد  والوقوِف  للوقِف  ا  ورف�سً وجتمياًل 
ن�ساِطه احلياتّي يف ظّل ظروِف الّطبيعِة وامُلناخ. ولعّله ترتيٌب طبيعيٌّ ُم�ساوٌق لهتماماِت 
ا:  ا واجتماعياًّا وح�سارياًّ الّذاِت الفردّية حنَي تتاأّمُل وجوَدها يف ظلِّ بيئٍة جديدٍة خمتلفٍة طبيعياًّ
ِه على الّتفا�سيِل املختلفِة املاثلِة يف حركِة  تبداأ من الُعموِم املختلِف مّتجهًة بالّتدريِج للّتنبُّ
اجَلماِل  معايِن  كّوَن  الذي  الآخُر  الّظروف.  ظّل  يف  العي�ِض  يف  وطريقِته  ومواقِفه  الإن�ساِن 
نف�ُسه  وهو  َجحيم،  حتَتها  يُكن  واإن  ًة  جنَّ ه  اأر�سَ جعَل  الذي  نف�ُسه  هو  اجَلماِد،  يف  واحلياِة 
ا من مل يتقّبل الوقَف يف �رضعِته، ورف�َض اجُلموَد مبظاهِر العمراِن فاأحاَل املتهدَِّم بناًء،  اأي�سً
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واملهجوَر معموًرا، وامُلهَمَل رو�سًة وغديًرا... وهو نف�ُسه كذلَك من رف�َض اأن تتحّكَم ظروُف 
امُلناِخ القا�سيُة بحركِته فتحّده عن العي�ِض، ف�سواٌء عليِه اأحّنِت الّطبيعُة اأم جتنَّت، اأع�سفت بهم 
ُبوُر. الآخُر لي�َض ك�ُسوًل تعتمُد حركُته  الدَّ اأم هّبت عليهم  با  اأم هّبت عليهم ال�سَّ رياٌح عاتيٌة 
وا لكّل �سيٍء ُعدَّته املنا�سبَة له، وتاأّتوا لكّل ظرٍف مبا  على ظروِف الّطبيعِة واملناخ، بل اأعدُّ
وَن بِه حنَي ل مُتكُن الأعماُل، وان�سغاٍل ب�سوؤوِن احلياِة  ينا�سُبه من الأعمال، بنَي ملهًى يتلهَّ
حنَي ُتواِتي، فهم لي�ُسوا جربيِّنَي يّتكلوَن على مفهوٍم �سلبيٍّ للقدِر فال يفعلوَن �سيًئا عاجزيَن 
جتاَه ما يجري من حوِلهم. وهذا دليٌل حيٌّ على حياِة وحركِته الإيجابيَّة املذهلِة التي وقعت 

الّذاُت ال�ّساعرُة حتَت تاأثرِيها )25( : 
 َلْ يُحـــْل بيَنُهْم وبـــنَي �مَلالهي
ـــْت بيعـــِة حنَّ بالطرّ ُيباُلـــوَن   ال 
 ع�شَفـــْت فوَقهـــْم ريـــاٌح َعو�ٍت
�لليايل �أَعـــدُّو� حلاِدثـــاِت  َقـــْد 

 

ـــْت، �أِم �حَتو�هـــا �لنرُّعوُر �أو �ُشـــوؤوِن �حَليـــاِة جـــوٌّ َمِطريُ �أْم َتنَّ
ًبـــا، �أم َدُبوُر  �أْم �أجـــاَزْت بِهْم �شَ
�لترّقديـــرُ  َيُحوُزهـــا  ال  ًة  ُعـــدَّ
بالآخِر   الل�سيقِة  احلياِة  مظاهِر  بع�ِض  اإىل  الآخِر  حركِة  ي  بتق�سِّ اأخرًيا  الّذاُت  ومتتدُّ 

�ِسمٌة لزمٌة  اأفراُده فكاأمّنا هَو  ي�سَتوي فيه  ا  ا به، جوهرياًّ �َسمًتا خا�ساًّ ُل�سوًقا يكاُد يجعُلها 
ِة ل ُتفارُقه، بقطِع الّنظِر عن �سفاِت اأولئَك الأفراِد: اأغنياَء كانوا، اأو فقراء.  لذاِت الآخِر الكّليَّ
ملا  اإ�سارًة  اإّل  ذلَك  فلي�َض  ِة  اجلوهريَّ الآخِر  خ�سائ�ِض  بع�ِض  من  الّتفلَُّت  حُتاوُل  كانت  واإذا 
ٍة وانفالٍت من ِعقاِل الُقيوِد التي فر�سْتها عليها الّذاُت الكّلّيُة،  ُة من ُحرِّيَّ تريُده الّذاُت الفرديَّ
ُتها. الّنظافُة من جتّلياِت �ِسماِت الآخِر اجلوهرّية، والّنظاُم كذلَك؛ فاإذا كانت الّذاُت  وم�رضقيَّ
ال�ّساعرُة توؤمُن بالّنظافِة وحتبُّ لو كانت مظهًرا من مظاهِر ذاِتها الكّلّية امل�رضقيَّة، فاإّنها ل 
الّنظاِم واآثاِره  ن يف نواجِت ذلَك  ا؛ ذلَك لأّنها مل تتمعَّ اإيجابياًّ الّنظاِم ب�سفِته �َسمًتا  اإىل  تنظُر 
العميقِة يف حياِة الّذاِت الكّلّية لالآخر، وحركِته املمتّدة يف املكاِن والّزمان. اإّنها تنظُر اإىل 
نظرًة  الّنظاِم  اإىل  تنظُر  لكّنها  احلياِة،  مظاهِر  يف  مرغوًبا  ُم�سَتهًى  �سمًتا  ب�سفِتها  الّنظافِة 
خداًجا غرَي نا�سجة، فهي ل تدِرُك عمَق تاأثرِيه حّتى يف حتقيِق الّنظافِة التي ت�ستهيها، وقد 
ا لأّن الّذاَت مل ُتعاي�ِض الآخَر بُعمٍق بحيُث تدِرُك تكاُمَل تلَك الّتجّلياِت التي  يكوُن ذلَك طبيعياًّ
ا بارًزا، ومل تلَمح  ه »اجلّنة«. هكذا ملَحِت الّنظافَة باعتباِرها مظهًرا ح�سارياًّ يعي�ُسها يف اأر�سِ
جمالّياِت الّنظاِم بذلَك العتباِر نف�ِسه، ف�ساًل عن اأّن الّذاَت ال�ّساعرَة ُتعايِن اأ�ساًل يف بيئِتها 
الّنظاِم  وُتدرُك وطاأَة  الأغنياء-  –بعاّمٍة يف املجتمع �سوى عنَد  الّنظافِة  انعداِم مظهِر  من 
البريوقراطّي الذي تعي�ُض حتَت وطاأِته يف بيئِتها م�رض، وامل�رضق عموًما. النِّظاُم يف بيئِته 
َة التي ُت�سبُع فيها الّذاُت رغباِتها، وتنطلُق  ى احلياَة احُلرَّ ٌة وُقيوٌد، وهي تت�سهَّ ِة ُعبوديَّ امل�رضقيَّ
اغطِة وُقيوِدها، اإ�سافًة اإىل فهِمها ال�ّسطحّي للحّرّية الّناجِت  بها من اأ�رِض املجتمِع والقيِم ال�سّ
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عن حياِتها يف ظلِّ نظاٍم مت�سلٍِّط قاهٍر ُم�سيِطٍر، ق�سَم املجتمَع اإىل عبيٍد واأ�سياد، واأمراء واأفراٍد 
من ال�ّسعِب ل ميلكوَن من اأمِرهم �سيًئا. هكذا تلتقي �سهوُة الّذاِت الفردّية ال�ّساعرة لالنفالِت 
من القيوِد الآ�رضِة يف الّثقافِة، و�سهوُة الّذاِت ال�ّساعرة املج�ّسدة للّذاِت الكّلّية الّتّواقِة لالنعتاِق 
من قيوِد الّنظاِم املت�سّلِط القاهِر. وترتاءى الّرحلُة بارزًة هنا بتنا�ضٍّ عميٍق ي�ستح�رُض رحلَة 
َد من قواريَر، فم�ست  »بلقي�ض« حني ا�ستح�رَض �ُسليماُن )عليه ال�ّسالم( عر�َسها ال�رّضَح املمرَّ

ًة فرفعت ثوَبها. اإّنها الّرحلُة وتاأثرُيها العميُق يف الّذات )26( :  عليه وح�سَبْتُه جلَّ
َظافـــِة حتَّى بالنَّ �لَقـــوُم   َوِلـــَع 
َنهاًر� ريـــِق  �لطرّ ُت يف  ْ �ـــرشِ  فاإذ� 
 �أْفَرَط �لقـــوُم يف �لنَِّظاِم وِعْنِدي
ى  ولذيـــُذ �حلياِة مـــا كاَن َفْو�شَ

و�لفقـــرُي َغِنيُّهـــْم  ِفيهـــا  ُجـــنَّ 
 ِخْلـــُت �أينِّ علـــى �مَلر�يـــا �أ�ِشريُ 

ٌ وِنـــرُي �أنَّ َفـــْرَط �لنرَّظـــاِم �أ�ـــرشْ
�أِمريُ  �أو  ُم�َشيطـــرٌ  لي�ـــسَ فيهـــا 
 

ب. حركة الّذات: 

اإطاٍر حمدوٍد؛ ذلَك لأّنها ل  لذاِتها يف  انح�ساَر روؤيِتها  الآخِر  الّذاِت عن  ُعزلُة  تفر�ُض 
تتمّكُن من اإجراء مقارَنٍة للّذاِت مع غرِيها، اأي اإّنها ل تعرُف �سوى ما لديها، وهي بذلَك ميكُن 
ه ت�ستغُل ب�سورٍة  اأن تت�سّخَم ومتيَل اإىل الرّنج�سّية. وحنَي يرتاءى لها الآخُر ب�سماِته وخ�سائ�سِ
حقيقّيٍة على املقارَنِة التي قد توؤّدي اإىل تعاُظِم اإح�سا�ِسها بذاِتها، وتعاِليها ونرج�سّيتها، وقد 
نف�َسها  لتِجَد  بذاِتها  اإح�سا�ُسها  ذلَك  نتيجَة  ويت�ساَءُل  املقاي�َسِة،  من  موؤمِلٍ  نفٍق  اإىل  ُتدِخُلها 
راغبًة يف تعديِل ما لديها موؤّملًة يف حتقيِق �سيٍء مّما ميتلُكه الآخُر. وهو نَفٌق ميكُن اأن يودَي 
ِه التي متّثلها حالُة الغراِب الذي اأراَد اأن يقلَِّد الّطاوو�َض يف م�سيِته،  بها اإىل حالٍة من الت�سوُّ

فال هو ا�ستطاَع ذلك، ول متّكن من العودِة اإىل م�سيِته الّطبيعّية. 
الّزماِن  يف  احلقيقّية  الّرحلَة  املكاِن/  يف  ال�ّساعرة  الّذاِت  رحلَة  اأّن  اآنًفا  تقّدم  وقد 
ِتها، واأّن الّرحلَة الفكرّية بداأت  واملكاِن ناظرتها مرافقًة رحلٌة فكرّيٌة خا�سِت الّذاُت ِغماَر جُلّ
مع الّرحلة احلقيقّيِة وت�ساعَدت حنَي بداأت الّذاُت ال�ّساعرُة تتب�رّضُ ما لدى الآخر يف حركِته 
ها ومنظومِتها احل�سارّيِة على امل�ستوياِت  يف احلياة. ولهذا ارتدَّت الّذاُت تنظُر يف خ�سائ�سِ
لها،  ُمال�سقًة  الآخر،  حركِة  عقَب  الق�سيدِة  م�ستوى  على  الآخِر  حركُة  جاءت  ولهذا  كلِّها، 
التي وقعت  امُلده�َسة  الآخر  ر تقت�سيِه �سورُة  والّتذكُّ ِل  بالّتاأمُّ وكاأّنها تعقيٌب عليها، وتداٍع 
الّذاُت ال�ّساعرُة حتَت وطاأِتها. واإذا كاَن هذا الّتعقيُب على م�ستوى الِبناِء جتّلًيا حلركِة الّذاِت 
الّذاِت  حركَة  يجعُل  ِطباقيٌّ  ُثنائيٌّ  وت�سكيٌل   ، يٌّ ت�سادِّ ا�ستدعاٌء  هو  مبا  البنية  م�ستوى  على 
طرًفا يف ثنائّيٍة �سّدّيٍة �سلبّيٍة مع حركة الآخر، فاإّنه ميّثُل حركًة يف اجّتاهنِي اثنني ُهما: 
ُنزوُع الّذاِت نحَو حركِة الآخر، ونزوُعها عن حركِة الّذاِت الُكلّية التي تنتمي اإليها، وثنائّيُة 
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اإمّنا هي  – اإىل  نزوِعها عن  الّذاِت يف  لأّن حركَة  ذلَك  الجّتاهني هنا هي حم�ُض وهمّية؛ 
حركٌة يف اجّتاٍه واحد، واإن تُكن نظرُتها يف نزوِعها عن حادثًة يف اجّتاِه املكاِن الذي رحلت 
عنُه “م�رض وامل�رضق” مبا ميّثله من حالٍة ح�سارّية �سمُتها اجُلموُد والَوقُف وانعداُم الّنظافِة 
قائمًة يف  اإىل  نزوِعها  ونظرُتها يف  َخْلَفها،  وهو  والّتخلُّف،  والقيوُد  البريوقراطيُّ  والّنظاُم 
اجّتاِه املكاِن الذي ارحتلت اإليه “اإيطاليا واأوروبا” مبا ميّثله من حالٍة ح�سارّيٍة ت�ستمُل على 

كّل مظاهِر احل�سارة والّرقّي واجَلماِل والّن�ساِط والعمران. من هنا نلمُح هذا املقطَع )27( : 
َتغيـــريو�جَلو�ِري يف �لنِّيِل من َعهٍد ُنوٍح ل�ُشْنِعَهـــا  ْر  ُيَقـــدَّ َل 

اإّن روؤيَة الّذاِت ال�ّساعرة ملا متتلُكه وراَءها روؤيٌة �سلبّيٌة متاًما، ولي�َض ذلَك بهوًى منها، 
ول هو ناجٌت عن روؤيٍة للّذاِت معزولٍة؛ اإّنها روؤيٌة قائمٌة على املقارنِة واملقاي�َسِة التي قادتها 
ِت اجُلموَد. وتعجُّ هذه  اإىل الّنعِي على نف�ِسها، وعلى منظومِتها التي تنتمي اإليها حنَي ارت�سَ
ورُة بالّتناُق�ِض من حيُث اإّن اجَلوارَي »جتري يف الّنيِل« منذ زمٍن قدمٍي على حاِلها، مل  ال�سّ
 » ، ومل يطراأ عليها تغيرٌي منُذ كانت. اإّنها حركٌة يف اإطاِر اجُلمود، فكاأّنها »رك�ٌض مو�سعيٌّ تتغريَّ
التي تعاقبت على  اجُلموِد احل�سارّي  اإىل النتقاِل يف املكاِن، وهو جت�سيٌد حلالة  ل يوؤّدي 
ال�رّضِق كّله زمًنا طوياًل. واإذا كان هذا املو�سُع ظاهًرا بو�سوٍح مّما ي�سّور حركَة الّذاِت، فاإّن 
وِر التي اأبرزتها الّذاُت ال�ّساعرُة  وًرا اأخرى لهذه احلركة »اجلامدة« تبدو للقارِئ يف تلك ال�سُّ �سُ
هم  اأّن »اأر�سُ من حركِة الآخر. هي امل�سكوُت عنُه واملفهوُم �سمًنا بالّتقاُبِل. ومن ذلَك مثاًل 
ٌة« تت�سّمن اأّن »اأر�سنا جحيم«، واأّن »اأنكَر الوقَف �رضُعهم« تت�سّمن اأّن »�رضعنا قائٌم على  جنَّ
الوقِف«، واأّن اعرتاَفهم باجَلمال والّنحِت والّر�سِم واهتماَمهم بالفنوِن يقابُله ُجحوُدنا لهذه 

املظاهِر احل�سارّية الفّنّية، واأّن الّنظافَة عنَدهم يناظُرها عدُم الكرتاِث بها عنَدنا... اإلخ. 
وقد تربُز حركُة الّذاِت الكّلّية من حيُث ت�سُف الّذاُت ال�ّساعرُة حركَة الآخِر اإثباًتا لبع�ِض 
ه و�سماِته، وجتّلي تعاُمَله مع احلياِة والأ�سياء، اأو نفًيا لبع�ِض تلَك اخل�سائ�ِض عنه.  خ�سائ�سِ
فاإذا كاَن اإثباُت بع�ِض اخَل�سائ�ِض لالآخِر ُي�سرُي اإىل فقداِن الّذاِت احل�سارّية للّذاِت ال�ّساعرة 
من  اأّنها  اإىل  –بامُلقابِل-  ُي�سرُي  الآخِر  عن  اخل�سائ�ِض  بع�ض  نفَي  فاإّن  اخل�سائ�ض،  لتلك 
خ�سائ�ِض الّذاِت الكّلّية التي تنتمي اإليها الّذاُت ال�ّساعرة. ولعّلي اأ�سوُق هنا مثاًل واحًدا ُيغني 

عن �سواُه يف هذا ال�ّسياق، هو ما يجّليِه املقطُع الآتي )28( : 
ُمـــو� �لوقـــَت بنَي َلْهـــٍو وجدٍّ ق�شَّ

�لـــرِّْز  �إىل  َبُكـــوٌر  كاِدٌح  ُكلُّهـــْم 
بـــاِح الِعَب نرٍد  ال َتـــَرى يف �ل�شَّ
و�ِحي  �لنَّ  ال، وال باهـــاًل �َشِليـــَم 

وُر يف َمـــَدى �لَيوِم ِق�شمـــًة ال َتُ
وُر  ُ �ل�ـــرشُّ َدعـــاُه  �إذ�  والٍه  ِق، 
َغِفـــرُي  َجـــمٌّ  للرَِّهـــاِن  َحْوَلـــُه 
و�لُبُكـــوُر  َرَو�ُحـــُه  للَقَهـــاِوي 
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اإّنها مقاي�َسٌة بنَي حركِة الّذاِت وحركِة الآخِر يف احلياِة، على مداِر اليوِم، وتعاُمِل الّذاِت 
والآخِر مع الوقِت. �سحيٌح اأّننا ل نلمُح حركَة الّذاِت على م�سَتوى البنيِة اللغوّية املبا�رضِة يف 

املقَطع، غرَي اأّن ما ي�سي بوجوِد هذه املقاي�َسِة اأمراِن اثناِن هما: 
اأّن ما اأبرَزْتُه الّذاُت ال�ّساعرُة من حركِة الآخِر يف احلياِة، وفهِمه لها ما بنَي لهٍو وِجدٍّ 
املهّم اللتفاُت اإىل تقدمِي اللهِو على اجِلدِّ يف البنية اللغوّية مبا ُيعلي من �ساأِنه، واإّل  –ومن 
فكالُهما دالٌّ بالتقدمِي والّتاأخرِي من غرِي تاأثرٍي يف البنيِة املو�سيقّية- دوَن اأن يُجوَر هذا على 
اإيجابيًَّة يف احلياِة وُيعنُي على حتقيِقه؛  اأهّمّيُته ووقُته، وكالُهما ميّثل حركًة  له  ذاَك، كلٌّ 
اأي اإّنهما على م�ستوى الِفعِل متكاِمالِن اأحُدهما �رضٌط لوجوِد الآخر، يقابُله م�سهٌد مناق�ٌض 
ي�ستمُل على الك�سِل واللهِو الذي ل نتيجَة وراَءه يتحّلُق فيه جمٌع غفرٌي للمراهنِة على لعبِة 
ورة التي ر�سمتها  باِح »�سخ�ٌض ما«. ومبا اأّن الّذاَت ُمعجَبٌة بتلَك ال�سّ نرٍد يغُدو اإليها يف ال�سّ
ورَة ال�ّسلبّية املقابلَة  لق�سمِة الآخِر وقَته اليومّي بني لهٍو وجّد، فاإّن للقارِئ اأن ي�ستنتَج اأّن ال�سّ
هي �سائعٌة يف املنظومِة احل�سارّية اجلامدة التي تّت�سُم بها الّذاُت الكّلّية التي ينعى عليها. 

والّرابَع  الّثاين  البيتنِي  ًة  خا�سَّ الّتقاُبَل،  هذا  تلحُظ  املبا�رضَة  اللغوّية  البنيَة  واأّن 
رواَح  اأّن  حني  يف  ووظاِئفهم،  واأعماِلهم  اأرزاِقهم  اإىل  وبكوُرهم  اأولئَك  فرواُح  الأبيات،  من 
والكّد  ال�ّسعِي  عن  للبطالِة  م�سَهٍد  يف  »الَقهاِوي«،  اإىل  يكوُن  وُبكوَره  الّنواحي  �سليِم  الباهِل 
وطلِب الّرزق... بل اإّن هذا امل�سهَد من ال�ّسعِي اإىل »اللهِو« بالّرواِح اإىل »الَقهاِوي« ولعب الرّنِد 
الرّنِد بني  لعبة  على  »املراهنِة«  اإىل  الّرزِق  لطلِب  اجلاّد  ال�ّسعي  عن  والن�رضاف  والّطاولة، 

لعبنِي، متثيٌل �سلبيٌّ لطلِب اللهو ُيقابُله َلهٌو حقيقيٌّ يرّوُح عن الّنف�ِض لدى الآخر. 
يربُز  ٍة  ثقافيَّ فكرّية  منظومٍة  اإىل  تنتمي  ال�ّساعرَة  الّذاَت  اأّن  تقدَّم  ما  اإىل  ن�سيُف  وقد 
ا »الّدهر«، ل ي�ستطيُع الإن�ساُن اأن يفعَل �سيًئا للّتخلُّ�ِض من  فيها الّزماُن ب�سفِته فاعاًل قهرياًّ
فعِله القهرّي الّتدمريّي. وقد عرّبت الّثقافُة العربّية عن هذا مبا ل يحتاُج اإىل تدليٍل واأمثلة. 
يحُكَم  اأن  الآخَر متّكن من  لكنَّ  امل�رضقّي،  العربّي  عنَد  الّذاِت  الذي يحكُم حركَة  الّزماُن هو 
م�رضوًرا،  مبتهًجا  لهًيا  فيزجيِه  به  ي�ستمتُع  ما  بنَي  عادلًة  ق�سمًة  وق�َسَمه  الّزماِن،  حركَة 
ا كادًحا يف طلِب الّرزِق. ويربُز ذلَك قدرَة الآخِر على احلركِة والّن�ساِط مبا  وما يق�سيِه كاداًّ
مّكنُه من اإعادِة ترتيِب و�سِع املكاِن والبيئِة والّطبيعِة والعمران، ومّكنه كذلَك من الإم�ساِك 
بزماِم الّزماِن ليحُكَم اآناِته و�ساعاِته، فال يُعوُقه ظرٌف جّويٌّ اأو بيئٌة طبيعّية عن العمِل اأو 
املتعة، ُقبالَة عجِز العربّي امل�رضقّي –وفق و�سف الّذات ال�ّساعرة وعبارِتها- عن الِفعِل يف 
املكاِن اأو يف الّزمان، وعجِزه عن جمابهِة ظروِف امُلناِخ، ف�ساًل عن جلوِئه للبطالِة والإهماِل 
واللهِو الفارِغ م�ست�سلًما لفعِل الّزماِن، وتقّلباِت املناِخ وظروِف البيئة، والوقوِف عنَد الّر�سا 

والّت�سليِم مبا هو قائٌم عماًل بالقاعدة »لي�َض بالإمكان اأح�سن مّما كان«. 
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ج. ُثنائّية الغرب - الّشرق: 

ِة التي ينتمي  دِّيَّ وتتجّلى بنيُة الق�سيدِة ب�سورٍة حاّدٍة لفتٍة عرَب �سيٍل من الّثنائّياِت ال�سِّ
طرَفاها ملنظومَتي حركِة الآَخِر وحركِة الّذات، اأو اإىل الغرِب وال�رّضِق مبالحظِة انتماِء الّذاِت 
ال�ّساعرِة اإىل بيئِتها املكانّية والّزمانّية واحل�سارّية، ومقاي�سِة ما لديَها مبا لدى الآخِر يف 
بيئِته املكانّية والّزمانّية واحل�سارّية. ولعّل هذا الّتجّلي الذي يتبّدى عرَب ِطباقاٍت وُمقابالٍت 
ى اإذ يجتمُع طَرفا الّثنائّية على م�ستوى البناء  يبلُغ باملقاي�سِة حدَّها الأعلى، ومداها الأق�سَ
ّي يف الق�سيدِة كا�سَفنِي عن ُهّوٍة فاجعٍة بيَنهما، وم�سافٍة تتاأمّلُ الّذاُت ال�ّساعرُة اإذ ترتاَءى  الّن�سّ
، غرَي قابلٍة للّتال�سي. وتلتب�ُض ذاُت الآَخِر فّنياًّا يف الق�سيدِة مبا عرفتُه  ًة على اجَل�رْضِ لها ع�سيَّ
 َ قَّ املوؤ�رضِّ ال�سِّ ا، ولهذا فهي ت�سُف  ال�ّساعرُة عن امل�رضِق يف ع�سوِره الباهيِة ح�سارياًّ الّذاُت 
وٍر جتعُله نظرًيا للّذاِت امل�رضقّيِة  ِة باألفاٍظ وعباراٍت و�سُ ّديَّ على الغرِب يف تلَك الّثنائّياِت ال�سّ
ها وجوهَرها وامتزَج بها فاأ�سَبح  يف حالِتها احل�سارّية الّزاهية، كاأمّنا الآخُر اأخَذ خ�سائ�سَ
تلَك  ال�ّساعرُة  الّذاُت  اإليها  تنتمي  التي  امل�رضقّية  الّذاُت  فقدت  حني  يف  لها،  ا  �رضعياًّ وريًثا 

اخل�سائ�َض وذلَك اجلوهَر. 
الّذاِت  �سورِة  ُقبالَة  اخلُدوُر«  حوتها  »�رضقّيٌة  الغربيِّ  الآخِر  �سورِة  عرَب  يتك�ّسُف  وقد 
واإعالِئها  الغربيِّ  بالآخِر  ال�ّساعرِة  الّذاِت  اإعجاِب  وعرَب  فوُر«،  ال�سُّ َجالها  ٌة  »غربيَّ ال�رّضقّيِة 
َه به هنا يحمُل قيمًة جمالّيًة عاليًة يف �سورِة الغربّي،  من �ساأِنه وجماِل حركِته، اأّن امل�سبَّ
ل�ستعادِة  تّواقًة  زالت  ما  ال�ّساعرَة  الّذاَت  وكاأّن  ال�رّضقّي.  �سورِة  يف  قبيحًة  ًة  �سلبيَّ وقيمًة 
الآَن،  الغربيِّ  حا�رِض  يف  روؤيِتها  وفَق  يتمّثالِن  وهما  احلياِة،  يف  حركِتها  وَجماِل  جمِدها 
غرَي اأّنهما يتمّثالِن على احلقيقِة اأكرَث يف ما�سيها اجلميِل املجيد، ولعّل كثافَة املقاي�سِة عرَب 
ًة  �ِسها مقابلًة فاجعًة �سمنيَّ الّطباقاِت واملقابلِة ت�ِسي بَهوِل اإح�سا�ِسها بالفجيعِة نتيجَة تلمُّ
بنَي حا�رِضها وما�سيها على م�ستوى احلالِة احل�سارّيِة للم�رضِق. ولكنَّ ذلَك ل يتاأّتى عرَب 
ِة اأو اجَلمالّية الفّنّية، اإمّنا عرَب املقابلِة بنَي حالنِي ملظهٍر  مقابلٍة على م�ستوى احلياِة العقليَّ
ال�ّسم�ُض  كانت  واإذا  �ُسحب.  بها من  يحيُط  وما  ال�ّسم�ُض  هو  الّذات،  ولدى  الآخر  لدى  طبيعيٍّ 
حُب كذلَك  ب�سفِتها جنًما ي�سطُع باأ�سّعِته بقطِع الّنظِر عن املكاِن الذي ي�سَطُع عليه، وكانِت ال�سُّ
ب�سفِتها ناجتًة عن تكثُِّف بخاِر املاء وارتقاِئه يف طبقاِت اجلّو الُعليا، فاإّن تكثيَف املقابلِة 
الفارِق  لُعمِق  ال�ّساعرة  الّذاِت  مالحظِة  اإىل  ُي�سرُي  الّطبيعّيتنِي  الّظاهرتنِي  هاتنِي  حايل  بنَي 
بني احلالتنِي احل�سارّيتنِي لل�رّضِق والغرب، هكذا تكوُن �سم�ُسهم خمتلفًة عن �سم�ِسَنا، وتكوُن 
ٌة  فوِر، وكلتا ال�ّسم�سنِي غادٌة: هذه �رضقيَّ حِب كحاِل املراأِة مع احِلجاِب، اأو ال�سُّ حاُلها مع ال�سُّ

ًة، وتلَك ترُبُز للّرجاِل �سافرًة )29( :  تتواَرى يف اخُلدوِر حِييَّ
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�َشم�ُشُهـــم غاَدٌة َعَليهـــا ِحَجاٌب
َتَو�َرى  �أْن  �أَبـــْت  �َشْم�ُشنا غـــاَدٌة 

ـــٌة َحَوْتَهـــا �خُلُدوُر َفْهـــَي �رَشقيَّ
ُفوُر  ـــٌة َجالَهـــا �ل�شُّ َفْهـــَي َغربيَّ

ويلحُّ هذا الرّتكيُب الكثيُف على الّذاِت ال�ّساعرِة؛ تتاأّمُل م�ساهَد املكاِن ومظاهَر البيئِة 
الغرِب  حايل  بنَي  ٍة  �سّديَّ ثنائّياٍت  على  قائمٌة  ِطباقّيٌة  �سوٌر  عرَبها  لها  ليرتاءى  ِة  الّطبيعيَّ
الق�سيدِة ينزاُح بها  الغرب. ولعّل هذا امللمَح يف  وال�رّضِق كلُّها متثُِّل مقاي�َسًة متيُل ل�سالِح 
ِته مثاًل، اأو  يِّ ليقوَم نظرًيا للمجّرِد كداأِب اأبي ذوؤيب يف عينيَّ �ِض احِل�سِّ عن طريقِة العرِب يف تلمُّ
يِّ الّطبيعّي  ِته، فالّذاُت ال�ّساعرُة هنا تنطلُق من احل�سِّ اأبي مّتاٍم يف بائّيِته، والبحرتّي يف �سينيَّ
من  مّتخذًة  ة  احل�ساريَّ املعنوّية  واحلالَة  َة  العقليَّ الفكرَة  تتطّلُب  اإّنها  ِد.  املجرَّ اإىل  امللمو�ِض 
ّي امللمو�ِض منطلًقا لتحقيِق غايِتها باإجراِء املقاي�َسة، وكاأّن الّذاَت ال�ّساعرَة تك�سُف عن  احل�سِّ
ا بنَي الإن�ساِن وبيئِته الّطبيعّيِة والجتماعّية والّثقافيَّة،  َحْد�ِسها باأّن ثّمَة تعاُك�ًسا وتناُق�سً
مع اأّن العك�َض هو ال�ّسائُد وفق الّروؤية اخللدونيَّة من اأثِر الهواء يف اأخالِق الب�رض )30( ، ووفَق 
بيئِته  ابن  »الإن�ساُن  تني  وهيبوليت  بيف  و�سانت  برونتيري  لدى  الّتاريخّي  املنهج  روؤية 

وعرِقه وع�رِضه« )31( . 
ها املنهج  واإذا كانت الّذاُت ال�ّساعرُة تنتمي اإىل ع�رٍض كان يوؤمُن بتلك الّروؤيِة التي فر�سَ
ُمغايرة،  روؤيِة  اإبداِعها عن  اأن ت�سُدَر يف  الّتاريخّي ونّقاده ومنّظروه، فقد كان غريًبا جّدا 
ولعّل هذه الغرابَة تزوُل حيَنما ن�ستبطُن اأثَرْي حركِة الّذاِت وحركِة الآخر يف بيئتيِهما. تنطلُق 
للّثباِت  ُمتَّكاأً  باّتخاِذه  وال�رّضِق، وتخرتُقه  الغرِب  وثباٍت يف  اجلّو  تقلُِّب  ال�ّساعرُة من  الّذاُت 
والتقلُِّب يف احلالِة احل�سارّية للغرِب وال�رّضق، ويف الإن�ساِن نف�ِسه. وتبدو الّثنائّياُت الّطباقيَّة 
نا«، »تقّلب واختالف- اأثبت«، واملقابلة »الثبات فيهم وفري- لي�ض فينا على  ُهم- جوُّ »جوُّ
ا على  الثبات �سبور«، وهي على م�ستوى الغرب/ الآخر وال�رّضق/ الّذات، ولكّنها فاعلٌة اأي�سً
ًة بنَي تقلُِّب جوِّه وثباِته  م�ستوى كلٍّ منهما على ِحَدة؛ فالغرُب/ الآخُر حالُه متثُِّل حالًة طباقيَّ

ًة بنَي ثباِت جوِّه وتقلُِّبه هو )32( :  هو، وال�رّضُق/ الّذاُت متثُِّل حاُله حالًة طباقيَّ
و�خِتـــالٍف تقلُّـــٍب  ُهـــْم يف   َجوُّ
َنـــا �أْثَبـــُت �جِلـــَو�ِء، ولكـــْن جوُّ

َغـــرْيَ �أنَّ �لثرّبـــاَت ِفيِهـــْم َوِفـــرُي
ُبوُر  بـــاِت �شَ �لثَّ ِفيَنا على  لي�َس 

مع  هنا،  الآخر  الغرِب/  على  الّثباِت  اإ�سفاِء �سفِة  عن  ناجًتا  القارَئ خلاًل  يلَمُح  وقد 
اأّن الّذاَت ال�ّساعرَة رفَعْت عنُه �سفَة اجُلموِد وال�ّسكون، فالّثباُت نقي�ُض احلركة، وهو مرادٌف 
رِب على الّثباِت  للجموِد وال�ّسكون. وكذلَك قد يلمُح خلاًل نتيجَة و�سِف ال�رّضِق/ الّذاِت بعدِم ال�سّ
هنا، مع و�سِف هذا ال�رّضِق فيما تقدَّم باجلموِد والعجِز والَوقِف! وواقُع الق�سيدِة يهِدي اإىل 
اأّن هذا الّتناُق�َض الّظاهرّي على امل�ستوى ال�ّسطحّي للق�سيدِة غرُي قائٍم على م�ستوى بنيِتها 
العميقة؛ ذلَك لأنَّ معنى الّثباِت هنا ل ين�رضُف اإىل ال�ّسكوِن واجُلموِد املناق�سنِي للحركة، اإمّنا 
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اإىل املحافظِة على نهٍج يف احلياِة ميوُر باحلركِة؛ اإّنه الّثباُت على القيِم احل�سارّيِة والّروؤية 
الفّنّية اجَلمالّية واملوقِف من احلياِة والإن�ساِن والكون، وهو َثباٌت يدفُع اإىل احلركِة ويحّث 
عليها مهما تقلَّب اجلوُّ يف الغرِب »ل يباُلوَن بالّطبيعِة حّنْت اأم جتّنت«. يف حني اأّن ال�رّضَق 
متقّلٌب يف مواقِفه وروؤيِته، وخمتلٌف على نف�ِسه واأ�سياِئه، ومتعدُِّد املواقِف والجّتاهاِت يف 
روؤيِة احلياِة والكوِن، فال اّتفاَق يف املجتمِع على �سيء من القيِم العليا، اأو الّروؤية اجلمالّية، 
هذا مع َثباِت اجلّو يف ال�رّضق. اإّن الّثباَت والتقلَُّب املق�سوَديِن هنا مّت�سالِن بطبيعِة الّنظاِم 
احلياتّي املعي�سّي يف كلٍّ من الغرِب وال�رّضق: يف الأّول َثباٌت على احلركِة والّن�ساِط والِفعِل 
للرّتاُكِم  اأّي �سبيٍل  ال�رّضِق تقلٌُّب يهدُم  العمِل واللهو والّتدبري والّتخطيط، ويف  والإقباِل على 
وي�سّظي بنية املجتمِع وُيهدُر موارَده. وميكُن ا�ستنتاُج اأّن حركَة الآخِر حركٌة منتظمٌة ت�سرُي 
ت�سرُي  الّذاِت ع�سوائّيٌة غرُي منتظمٍة  واأّن حركَة  البناء واملراكمة،  اإىل  يوؤّدي  ثابٍت  اجّتاٍه  يف 
يف اجّتاهاٍت متعّددة حّتى اإّنها قد ترتك�ُض اأو ترتدُّ مبا يوِدي بكّل �سيء. ثّمة حركٌة اإذا يف 

اجلانبنِي، لكّنها يف الآخر ثابتُة الجّتاه، ويف الّذاِت ع�سوائّيٌة كاأّنها بدون اجّتاه. 
َة هنا قائمٌة  وتتجّلى ُثنائّيُة الغرِب وال�رّضق ممتزجًة بثنائيَّة حركَتيِهما؛ اأي اإّن الّثنائيَّ
ُمها.  ُد احلركَة، واحلركُة بدوِرها هي الُعنواُن الُكلِّيُّ الذي ي�ِسُم الّذاَت اأو ي�سِ على الفعِل الذي يج�سِّ
/ الآخَر باأن اأ�سَفت عليه وعلى حركِته اإيجابّيًة  واإذا كانت الّذاُت ال�ّساعرُة قد و�َسمِت الغربيَّ
احلياِة حّتى  معايِن  مّكنْتُه من متثيِل  وباأن  الّزماِن،  قهرّيِة  مقاومِة  فاعلًة حّتى متّكن من 
الّطبيعّية والعمرانّية  ا بع�َض ما ميار�ُسه هو يف بيئِته املكانّية  اجَلماِد، وهّياأت له فّنياًّ يف 
ا –م�رض  ة مكانياًّا وح�سارياًّ والجتماعّية الّثقافّية، فاإّنها بالتفاَتِتها وراًء اإىل بيئِتها اخلا�سّ
َمِت الّذاَت باأْن ك�سَفْت عن ُجموِده  ِلها يف ُعمِقها و�سَ التي متّثُل امل�رضَق عاّمًة عنَدها- وبتاأمُّ
َن  / الآخَر متكَّ الذي انعك�َض على البيئِة اخل�سبِة من حوِله فاأحاَلها ُبوًرا، يف حني اأّن الغربيَّ
خُر/ اجَلماُد هنا دلياًل على  خِر واإ�سفاِء اخل�رضة والُينوَعِة فيه. يح�رُض ال�سّ من تن�سرِي ال�سّ
وحقيقًة  الّده�سَة،  ُتثرُي  متاِثيَل  بالّنحِت  جماًزا  اجَلماِد:  يف  احلياِة  بعِث  على  الغربّي  قدرِة 
ليكوَن  بالأحراج. ويح�رُضُ اخل�سُب  بالّزراعِة والهتماِم  لد واخ�رضاِره  ال�سّ خِر  ال�سّ بُينوعِة 
ُبوًرا.  الّزراعّية فُتِحيُلها  الأرا�سَي  ُتهمُل حّتى  التي  ال�رّضقّية  الّذاِت  �ساهًدا على اجُلموِد لدى 
ولي�َض هذا كلُّه �سوى متثيٍل حلركِة الغربّي الّن�سطِة الفاعلِة يف املكان والّزمان، و�سريورِته 
رِة ب�سريورِته الّتدريجّيِة »الّثابتِة« جُتاَه الَكمال، يف اإ�سارٍة اإىل اأّن حركَة الآخر  اجَلمالّيِة املوؤثِّ
ا بامَلحاِق، فالِهالِل، فن�سِف القمِر... �سعًيا  انبثَقت ذاَت حنٍي من الّدهِر وقد كاَن اأ�سَبَه ح�سارياًّ
دًة  ُة فقد اكتَفْت بالُوقوِف عنَد قدمِيها ممجِّ حثيًثا دائًبا اإىل الكتماِل بدًرا. اأّما الّذاُت ال�رّضقيَّ
له، هاتفًة به، ُمعليًة من �ساأِنه، دوَن اأن تبُذَل اأّي جهٍد من اأجل �سناعِة حا�رِضها، وامتالِك 
م�سعى  ت�سبيِه  من  الفّنّية  ورة  ال�سّ هذه  ت�سرُي  وقد  والّتنظيم.  والإعداِد  بالّتخطيِط  ُم�ستقبِلها 
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ٍة  الآخر الغربّي اإىل الكتمال بدًرا بحركِة القمر يف اأحواِله واأطواِره، اإىل �سورٍة مناظرٍة ِطباقيَّ
والعمل  الإيجابّية  احلركِة  من  طويٍل  �سعٍي  بعَد  البدِر  مكانَة  حنٍي  ذاَت  بلَغت  فهي  للّذاِت؛ 
والّن�ساِط، ثّم انحدَر بها احلاُل، وانح�رَض ن�ساُطها، وجُمَدت حركُتها يف املكاِن والّزماِن فجُمَد 
عقُلها ووجداُنها وفكُرها، هكذا كاَن ماآُلها اإىل الّنقطِة الأوىل التي انطلَق منها الآخُر ليبُلَغ 
العلياَء. وما املثاُل الذي تاأتي به الّذاُت ال�ّساعرُة �ساهًدا على جموِد الّذاِت ال�رّضقّيِة ووقوِفها 
ٌة، وتطويُر امل�سنوعاِت من جيٍل  ناعُة تراُكميَّ عنَد القدمي غرَي مثاٍل ظاهٍر من كثرٍي غرِيه. ال�سّ
اإذ يحتاُج اإىل حت�سنِي بع�ِض جوانِب امل�سنوع، ل الّتغيري يف فكرِته من   ٌ اأمرٌّ هنيِّ اإىل ِجيٍل 

اأ�سِلها، والعجُز عن الّتطويِر بعَد جت�سيِد الفكرِة يف ُمنَتٍج ما دليٌل على اجلُموِد )33( : 
ْخَر يف ُروؤو�ِس �لرََّو��ِشي ُو� �ل�شَّ ن�رشَّ

 و�جَلَو�ِري يف �لنِّيِل من عهِد ُنوٍح َقـــْد وَقْفَنا عنَد �لَقـــِدمِي، و�شاُرو� 

وَلَدْيَنا يف َمْوِطـــِن �خِل�ْشِب ُبوُر
ي �إىل �لَكماِل �لُبُدوُر  ِ َحْيُث َت�ـــرشْ
َتغيـــرُي  ل�ُشْنِعهـــا  ْر  ُيَقـــدَّ َلْ 
 

الرِّحلُة التِّيه: 
ُموازيٍة  ٍة  فكريَّ برحلٍة  ال�ّساعرَة  الّذاَت  اإيطاليا  اإىل  م�رَض  من  ُة  احلقيقيَّ الرِّحلُة  جَبهِت 
ِم يف  والّتقدُّ والّن�ساِط  احلركِة واحلياِة  اإيطاليا من مظاهِر  راأتُه يف  ما  وا�سُطرَّها  ُمناظرٍة، 
راكدًة  عاجزًة  الكّلّيُة  ذاُتها  لها  فرتاَءت  نف�ِسها،  غوِر  �َسرْبِ  اإىل  واحل�سارِة  والفنوِن  العمراِن 
متخّلفًة، وهكذا تبّدت حركُة الّذاِت ال�ّسلبّيُة ُقبالَة حركِة الآخِر الإيجابيَّة. وان�رضَبْت ُتقاي�ُض 
ٍة ميّثل اأحُد طرَفيها  وُتقارُن حّتى ا�ستبدَّت بها تلَك احلاُل املوؤملُة وجتلَّت يف ُثنائّياٍت ِطباقيَّ
الغرَب/ الآخَر وحركَته، وميّثُل طَرُفها الآخُر ال�رّضَق/ الّذاَت وحركَتها. وقد اأعلِت الّذاُت ال�ّساعرُة 
ُة البيئَة  ا حّتى طاَلت حركُته الإيجابيَّ ا وح�سارياًّ ا وفكرياًّ ا وفّنياًّ من منزلِة حركِة الآخِر جمالياًّ
َة والعمرانّية وروؤيَته للحياِة، وطبَعْت معاجلَته للمكاِن والّزمان، وبرَز موقُفها ال�ّسلبيُّ  الّطبيعيَّ
من حركِة الّذاِت على امل�ستوى اجلمايّل والفكرّي واحل�سارّي. وقد ر�سَم ذلَك م�ساًرا للقارِئ 
ِع اأن مَتيَل الّذاُت ال�ّساعرُة كلَّ امليِل ل�سالِح الآخر، فتتبّنى روؤيَته للحياِة زماًنا  يقوُده اإىل توقُّ
ومكاًنا واأ�سياَء وحركًة، وتنهَج نهَجه يف معاجلِة الأ�سياء. غرَي اأّن خامتة الق�سيدِة/ الّرحلة 

كانت على غرِي ذلك، وكاأّن الّذاَت ال�ّساعرَة ُتفاجُئ القارَئ وتقابُله بغرِي ما يتوّقع. 
ٌة يف كلِّ طرٍف  ّدّية، لكّنها هنا ُثنائّياُت �سّديَّ ول تخلو خامتُة الق�سيدِة من الّثنائّياِت ال�سّ
من طريَف الّثنائّية العميقِة »الآخر- الّذات«، اأو »الغرب – ال�رّضق«، وكاأّن الّت�سادَّ القائَم بنَي 
ركني تلَك الّثنائّية قد انعك�َض على الّذاِت ال�ّساعرِة العاجزِة عن اّتخاِذ موقٍف �رضيٍح ُمبا�رٍض 
مييُل بها اإىل اأحِد الّطرَفنِي، فظّلت ُمعلََّقًة وان�رضَب ذلَك اإىل روؤيِتها لكال الّطرفنِي ا�سطراًرا؛ 
عِر كاَن �سيعك�ُض انت�ساَرها لذلَك  ا على م�ستوى ال�سِّ ذلَك لأنَّ انت�ساَرها ل�سالِح اأحِدهما فّنياًّ
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ُتبدي ده�سَتها  اإىل ما قبل خامتِتها كانت  الق�سيدِة  اأّنها على مدار  الفكر. ومبا  الّطرِف يف 
واإعجاَبها بالآخِر وحركِته وفكِره وبيئِته، وُتظِهُر موقَفها ال�ّسلبيَّ من ذاِتها الكّلّية، فقد كاَن 
يُكن  مهما  الغرب  الآخر/  يف  ال�ّسلبّيِة  مظاهِر  بع�َض  تتلّم�َض  اأن  هذه  واحلالُة  عليها  لزاًما 
منزلُتها  تبُلْغ  اأو  زماُنها  يُكن  مهما  ال�رّضق  الّذاِت/  يف  ِة  الإيجابيَّ مظاهِر  وبع�َض  �ساأُنها، 
ة. واإذا كانت احلّرّية التي يتمّتُع بها الآخُر/ الغرُب اأحَد اأهّم مظاهِر اإعجاِب الّذاِت  احل�ساريَّ
ْت عليها القيوُد الّدينّيُة والجتماعّيُة  ِ الّذاِت التي فر�سَ ال�ّساعرِة بالآخر، واأكرَث م�سادِر تاأملُّ
ا، فاإّن هذه احلّرّية ج�ّسدت نقطَة النطالِق خلامتِة  وال�ّسيا�سّيُة والثقافيَّة منًطا من احلياِة �سلبياًّ
الق�سيدِة، ولثنائّياِتها، وكاأّنها ت�ستقُّ لنف�ِسها مّتكاأً ت�ستنُد فيه اإىل حّرّيِتها يف اّتخاذ موقٍف 
ل ينتمي فيه للغرب/ الآخر مع اأّنه ُمعَجٌب به، ول تزايُل ِبه ال�رّضَق/ الّذات الكّلّية مع اأّنها 

يائ�سٌة من احتماِل ِفعِله ون�ساِطه وحركِته. 
منحًى  ال�ّساعرُة  الّذاُت  بها  تنُحو  ٍة  �سّديَّ ُثنائّيٍة  على  الق�سيدِة  نقُف يف خامتِة  هكذا 
بها  وُتعيُد  ٍة،  اإيجابيَّ اجلانِب،  ِة  اأحاديَّ �ِسماٍت  من  الآخِر  الغرِب/  على  اأ�سَفْتُه  عّما  خمتلًفا 
فيها  ُمناظرٍة ملا  �سلبّيٍة  �ِسماٍت  على  ت�ستمُل  فبَدت  الغربّية  الُكّلية  الّذاِت  النَّظَر يف طبيعِة 

من اإيجابّية )34( : 

�أ�ِشـــرُي فاإذ� مـــا �َشاأْلَتِني ُقْلـــُت عنُهْم:  وَفـــْرٌد  ٌة،  ُحـــرَّ ـــٌة  �أمَّ

ال�ّساعرِة عن فهِم الآخِر  الّذاِت  اإىل عجِز  اإّل بالّنظِر  ٌة من الع�سرِي تف�سرُيها،  ُثنائيَّ وهي 
وكيفّية حتقيِقهما يف  ال�ّسخ�سيَّة  واحلّرّية  العاّمة  احلّرّية  اإدراِك معنى  اأو  وا�سحة،  ب�سورٍة 
َن احُلّريُة العاّمة.  ِة لتتكوَّ املجتمع. حيث ل بدَّ للفرِد من الّتناُزِل عن ن�سبٍة من حّرّيِته ال�ّسخ�سيَّ
ا:  ال�ّساعرَة ما زالت واقعًة حتَت وطاأِة املقاي�َسة، وكاأّنها تريُد القوَل �سمنياًّ الّذات  اأّن  ويبدو 
اأفعاِلهم. وهنا  ياأبُهوَن بنتائِج  اأحراٍر فيما يفعلون، ول  اأفراٍد  اأ�سريٌة تتكّوُن من  ٌة  اأمَّ ونحُن 
ها الّظاهِر فتحاوُل الّتخفيَف من حّدِته، هاربًة من الفكِر  ت�ستدِرُك الّذاُت ال�ّساعرُة على تناُق�سِ
عريَّ فيها قد وقَع حتَت  عِر لت�ستعيَد �سيًئا من تواُزِنها، ُمعرتفًة يف الوقِت نف�ِسه باأّن ال�سِّ اإىل ال�سِّ

تاأثرِي الفكريِّ ب�سورة حاّدة )35( : 
ـــرُي! ذ�َك ر�أِيـــي، وَهـــل �أُ�َشـــاَرُك ِفيه؟  َي�شِ ال  �شاِعـــٍر  َر�أُي  ـــُه  �إنَّ

الكرمُي يف  القراآُن  ر�سَمها  التي  َة  ال�ّسلبيَّ ال�ّساعِر  ت�ستعيُد �سورَة  اأّنها  �سكٍّ يف  وما من 
كلِّ  يف  ُهْم  اأنَّ تَر  اأمَلْ   * الغاوون  يّتِبُعهُم  عراُء  »وال�سُّ  :  )36( الآياِت  من  بعدٍد  عراِء  ال�سُّ �سورِة 
احلثيثُة  رغبُتها  ال�ّساعرِة  الّذاِت  على  وُتِلحُّ  يفَعُلون«.  ل  ما  يقولوَن  ُهْم  واأنَّ  * َيِهيُموَن  واٍد 
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�سَدَرْت يف  اإن  بال�رّضورِة  ذلَك  اإليِه  يقوُدها  وما  بالآخِر  اندها�ِسها  ماأزِق  اخلروِج من  يف 
لعّلها  الآخِر،  بيئِة  من  ا�ستنتاِجها  اأو  ِطباقاٍت  توليِد  َة  اإمكانيَّ ُتالحُق  فتجُدها  ده�َسِتها، 
جتُد يف اجلوانِب ال�ّسلبّيِة التي ت�ستك�سُفها عزاًء باأّنها تقُف موقًفا �سحيًحا بعَدِم انِدغاِمها 
انتماوؤُها  عليها  ُي�سفيِه  ه/  يفر�سُ مّما  ب�سيٍء  ِك  للّتم�سُّ وحافًزا  بالآخر،  ا  ووجدانياًّ ا  فكرياًّ
التي  ِة  الّطبيعيَّ البيئِة  الّتناُق�ِض يف  من  بعيَنيها مظهًرا  فتجَتِلي  العربّية،  امل�رضقّيِة  للذاِت 

ملَكْت عليها اأمَرها يف الق�سيدِة قبَل هذا )37( : 
ْيــ يِف ِجَباِل �لتِّريُوِل �إْن �أْقَبَل �ل�شَّ

 
ـــــُف َنِعيٌم، و�إْن َم�َشـــى َزْمَهِريرُ

اإىل   بها  اأّدى  مّما  وَحرَيِتها  التباِكها  ِربقِة  يف  جديٍد  من  ال�ّساعرُة  الّذاُت  وقعِت  لقد 
الّتناُق�ض، فهي فيما تقّدم من مقاطَع امتدَحت بيئَة الآخِر الّطبيعّيَة، وحمَدت يف الآخِر اأّنه 
مظاهَر  على  ُز  تركِّ هنا  باُلها  فما  امُلناِخ،  عوار�ِض  من  عار�ٌض  والعمِل  اللهِو  عن  ُيلهيِه  ل 
يف  وزمهريٍر  يِف،  ال�سّ يف  َنعيٍم  حالنِي:  بنَي  مق�سومًة  وجتعُلها  البيئِة،  تلَك  يف  متناق�سٍة 

ال�ّستاِء –هو اجلحيُم بالّنظِر اإىل �سفِة الّنعيِم املقابلة؟ 
الإ�سالميَّة  العربّية  امل�رضقيَّة  الّذاِت  ْتها منظومُة  فر�سَ التي  القيوِد  من  احُلّرّيُة  وتبقى 
ا، لعّله وّجهها لتجتلَي يف بيئِة الآخِر ما يحفُزها  ة مطلًبا اأ�سا�سياًّ على الّذاِت ال�ّساعرة الفرديَّ
الفرد،  حّرّية  من  حتدُّ  التي  والّت�رضيعاِت  والأحكاِم  القيود  عن  بعيًدا  بحّرّيٍة  الت�رضُِّف  على 
لعّلها تلتفُت اإىل ت�رضيعاٍت تك�سُب الأّمَة �سيًئا من احلّرّية، وُت�سفي على وجوِدها معنًى جديًدا. 
ومبا اأّن ال�ّسيَء بال�ّسيِء ُيذَكُر فقد ا�ستعاَدت الّذاُت ال�ّساعرُة يف جباِل التِّرُيول �سورَة العربيِّ 
الّدهِر بجبِل �ُسَلرْي يف الأندل�ض، وذاَق زمهريَره وهو امُلعتاُد على  الذي وقَف ذاَت حنٍي من 
ُمناٍخ حارٍّ �سديِد احلرارِة جافٍّ �سديد اجلفاِف، �سم�ُسه ل تكاُد حتتجُب بارزًة يف كبِد ال�ّسماء. 
َل  لقد تذّكَر ذلَك العربيُّ يف الأندل�ض بالَده وبيئَته وم�رِضَقه ومنَط حياِته فحنَّ وا�ستاَق، وف�سَّ
َة على ما يف بالِد الأندل�ض كّلها من جمال ل يكدُِّر �سفَوُه اإّل ما جابَهُه من  بيئَته امل�رضقيَّ
�سّدة الربِد القار�ِض يف جبِل �ُسَلري )38( ، فكاأّن الّذاَت ال�ّساعرَة ا�ستح�رَضِت املوقَف نف�َسه اأمام 
ِك ب�سيٍء مّما لديها، حّتى لو كاَن املناُخ يف  برِد جباِل الّتريول ليكوَن حافًزا لها على الّتم�سُّ
بيئِتها �َسِعرًيا فاإّنه اأف�سُل من الّزمهريِر يف بيئِة الآخر. اإّنها العودُة اإىل البحِث عن كلِّ ما ُيعيُد 
احلركِة  معامِل  راأتُه من  ذاهلًة مبا  منده�سًة  ا�ستالِبها  وُينِقُذها من  الّتواُزِن  من  �سيًئا  اإليها 

واحلياِة والّن�ساِط واجلماِل والّنظافة والّنظام لدى الآخر )39( : 
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َعَرِبـــيٌّ  قاَلـــُه  مـــا  �أذَكَرْتِنـــي 
ـــالِة يف هذِه �الأْر  َحلَّ َتـــْرُك �ل�شرّ
ِعرِي �أْحَنـــى َعَلْيَنا  ـــْدَر �ل�شَّ �إنَّ �شَ
 

طاِرِقـــيٌّ �أْم�َشـــى �ْحَتـــَو�ُه �ُشَلريُ 
، وحلَّْت َلَنـــا عليها �خُلُموُر  �ـــسِ
ِعريُ؟ )40(   ، و�أيَن منرّا �ل�شَّ ِمْن �ُشَلرْيٍ

 
اإذا كاَن �سدُر ال�ّسعرِي اأحنى من �ُسَلري، فهو كذلَك اأحنى »علينا« من جبال الّتريول. وما 
ال�ّسوؤاُل: » واأيَن مّنا ال�ّسعرُي؟ «، �سوى تعبرٍي عميٍق عن حالٍة من الفقِد تعي�ُسها الّذاُت ال�ّساعرُة 
ِتها وانتماِئها لذاِتها  ياِع اإذا هي انبتَّْت من �رضقيَّ يف بيئة الآخر، ناجتٍة عن اإح�سا�ِسها بال�سَّ

الكّلّية العربّية املمتّدة عميًقا فيها ويف الّتاريخ واجلغرافيا. 

اخلامتة: 
هكذا، بداأت الّذاُت ال�ّساعرُة رحلَتها يف الواقِع على الأر�ِض، ويف البحِر، جملِّيًة عن رحلٍة 
تّياٍر ميثُِّلها وميثُِّل  عاتَينِي:  تّياَريِن  املنبثقُة من  الأفكاُر  فيها  تناَزَعْتها  فكرّية ووجدانّية 
ُد اأماَمها  ح�سارَتها التي تُنو�ُض وحركَتها التي دخلت يف طوِر اجُلموِد منذ زَمن، وتّياٍر يج�سِّ
والّزمان. وهكذا اختتمِت  املوؤّثرَة يف املكاِن  الفاعلَة  الّن�سطَة  َمه وحركَته  الآخِر وتقدُّ رفعَة 
َك  تتم�سَّ واأن  قدميها،  مواطَئ  تتلّم�َض  اأن  فيه  ِتيٍه حاوَلْت  َغمرِة  رحلَتها يف  ال�ّساعرُة  الّذاُت 

مبوقِفها املرتِبِك الّتّواِق اإىل بلوِغ ما بلَغُه الآخر، الّناِزِع عّما ي�سهُده واقُعها من تخلٍُّف. 
وقد عانِت الّذاُت يف رحلِتها الفكرّية الوجدانّية عرَب املقاَي�ساِت الّداميِة التي اآمَلْتها بنَي 
َهها اجلماُل الذي تراءى لها يف بيئِة الآخِر على  الّذاِت وحركِتها، والآخر وحركِته، بعَد اأّن نبَّ
ٌة ك�سَفْت عن  الُقبِح الذي تعرُفه جّيًدا يف بيئِتها. وتداَعت يف مقاطِع الق�سيدِة ُثنائّياٌت �سّديَّ
ذلَك كلِّه. غرَي اأّنها ا�سُطّرت يف خامتِة الق�سيدِة اإىل ا�ستك�ساِف ما يف بيئِة الآخِر من بع�ِض 
مظاهِر الُقبِح لت�ستعنَي بها على روؤيِة بع�ِض مظاهِر اجَلماِل يف بيئِتها، لعّلها ت�ستعيُد لنف�ِسها 

�سيًئا من الّتواُزِن الذي اأفقَدها اإّياُه اندها�ُسها مبا لدى الآخر. 
وا�ستعانِت الّذاُت ال�ّساعرُة على ت�سويِر �رضاِعها الّداخلّي الفكرّي بت�سويِر ما جابهْتُه 
ا  مو�سوعياًّ ُمعادًل  الُفلِك  من  اّتخذت  كيَف  القارُئ  فلمَح  ة«،  »البحريَّ احلقيقّية  رحلِتها  يف 
اللذيِن يتجاذباِنها. كما  الفكِر  العاتيُة نظرًيا لتّياري  البحِر  اأمواُج  اأ�سبَحت  لنف�ِسها، وكيَف 
عربِت الّذاُت ال�ّساعرُة مظاهَر البيئِة الّطبيعّية والعمرانّية والّثقافّية التي �ساهدْتها لدى الآخر 
الآخر  وبنَي  وال�رّضق،  الغرِب  بنَي  الفكرّية واحل�سارّية  الفوارِق  بها، من خالِلها، عن   َ لتعربِّ

وبيَنها. 
وميكُن القوُل: اإّن بنيَة الق�سيدِة حنَي ُيك�َسُف عنها تقدُِّم تف�سرًيا للق�سيدِة كلِّها، تف�سرًيا 
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الّدللّية  بنيِتها  اإىل  منُه  َيِلُج  مدَخاًل  يّتخُذها  اإمّنا  للُّغة،  ال�ّسطحّية  بالبنية  يعنى  ل  عميًقا 
وُر الفّنّية واجلوانُب البالغّية عن دللِتها، يف �سورٍة  العميقة؛ وهكذا تتك�ّسُف الرّتاكيُب وال�سُّ
َمتها وَجَلْتها  متنا�سقٍة من�سجمٍة، وكاأّن البنيَة التي ا�ستدَعْتها واأم�سَكْت بِزماِمها، هي التي قدَّ

ه باأيدي بع�ض.  للقارِئ، يف بناٍء �سديِد الّتما�ُسِك ياأخُذ بع�سُ
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اهلوامش:

»م�سكلة . 1 ب�سفتها  الأدب  عنها  يعرب  التي  الفل�سفية  امل�سكالت  اأونغر  رودلف  ي�سنف 
امل�سري، وبها يعني ال�سلة بني احلرية وال�رضورة، الروح والطبيعة، امل�سكلة الدينية...، 
م�سائل  تتعلق  وبها  الإن�سان،  م�سكلة  يدعوها  امل�ساكل  من  جمموعة  اإىل  ي�سل  اأن  اإىل 
احلب«.  عن  الإن�سان  ومفهوم  باملوت،  الإن�سان  �سلة  عن  واأي�سا  الإن�سان،  مفهوم  عن 
انظر: رينيه ويليك واأو�ستني وارين، نظرية الأدب، ترجمة حميي الدين م�سطفى وح�سام 

اخلطيب، بريوت: املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�رض، د. ت، �ض220. 
يقول عبد الوهاب امل�سريي: »هذه بع�ض مالمح من رحلة النتقال فى الزمان واملكان . 2

والفكر«، ونظّنه اأراَد اإىل القول: اإّن كّل رحلة لالإن�ساِن يف الّزمان واملكاِن اإمّنا هي رحلٌة 
يف الفكِر، ُتوؤّثر فيه، اأو تكوُن ب�سبٍب منُه. انظر: عبد الوهاب امل�سريي، رحلتي الفكرية يف 
البذور واجلذور والثمر، �سرية غري ذاتية غري مو�سوعية، القاهرة: الهيئة العامة لق�سور 

الثقافة، �سل�سلة مطبوعات الهيئة )74( ، ط1، 2000، املقّدمة. 
يقول امل�سريي: »وهذه الرحلة الفكرية، مبعنى من املعاين، هي حماولة لتك�سف القلق . 3

الّذاتي الذي حتّول اإىل قلق فكرّي اأّدى بدوره اإىل بلورة جمموعة من الأ�سئلة، وهي كذلك 
واملواجهات  املتنّوعة  وقراءاتي  ال�ّسخ�سّية  واأحداثها وجتاربي  لوقائع حياتي  درا�سة 

الفكرية التي خ�سُتها«. امل�سريي، رحلتي الفكرية، �ض8. 
يقول مي�سال فوكو: »اإذا كان ثمة تقنيات تدار عربها الذات، فهناك كذلك جهد دوؤوب . 4

ي�ستغل على تزييح هذه التقنيات، ودفعها اإىل اخلروج من اآلية الفعل والنفعال، والتحرر 
من هم مقاومة القمع، لتبلغ ذلك احلد التحويل الذي يقلب �سلوك الذات من جمرد ممار�سة 
اآلية اإىل تقنيات قادرة على اإعادة اإنتاج وجود الذات، باعتباره اإبداعا فنيا هو نف�سه«. 
العدد  العاملي،  والفكر  العرب  جملة  الوجود«،  فن  »اإيتيكا  مقال  �سفدي،  مطاع  انظر: 

ال�سابع، �سيف 1989، �ض5. 
للبناء . 5 تعطي  تقنية  وكوظيفة  الفّنّي،  لعمله  اإطاًرا  الّرحلة  �سكَل  يتبّنى  املبدع  كان  اإذا 

العمِل  ُيعّد توظيفا تقنيا وجماليا خلدمة فكرِة  الفّني للعمِل �رضعية وجوده، فاإّن ذلك 
الأ�سا�سّية وهي »قلق الّذات«، يف حماولة لتطبيق مفهوم »الذاتية« كبعد فل�سفي، وكتجلٍّ 
فني لنتظام عنا�رض تكوين الذات، من خالل ر�سد الّتحّولت التي اأ�سابتها عرَب تدّرج 
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عنا�رض تكوين الّن�ّض البنائّية، وهذا ما يجعل القارَئ ينجذُب للّن�ّض وي�ستمتع به. انظر: 
ويليك، نظرية الأدب، �ض224. 

علي بن حممد اجلرجاين، كتاب التعريفات، بريوت: مكتبة لبنان، 1985، �ض278. . 6
حافظ اإبراهيم: ديوان حافظ اإبراهيم، �سبطه و�سّحح و�رضحه ورّتبه اأحمد اأمني واأحمد . 7

الّزين واإبراهيم الأبياري، بريوت: دار اجليل، تاريخ املقّدمة 1937، �ض227. 
ال�رّضق . 8 للّدللة على حالِه مع مفّكري ع�رضه من  الأ�سل ذكره طه ح�سني  مثٌل فرن�سيُّ 

واحل�سارّية  الفكرية  املنظومة  اإىل  بالنتماء  اّتهموُه  ع�رضِه  يف  فال�رّضقيون  والغرب، 
الغربّية، وبالّتنظري لها والرمتاء يف اأح�ساِنها فخّونوه، والغربّيون اّتهموُه بدفاِعه عن 
من  كثرٍي  على  ينطبُق  قد  والأمُر  ًبا.  متع�سّ ا  اأ�سولياًّ فجعلوُه  وقيِمه،  وح�سارِته  ال�رّضق 
املفّكرين الذيَن يجتازوَن احلدوَد التي تر�سُمها املنظومات الفكرية والثقافية وال�سيا�سّية 
لنف�سها ولأتباِعها، وقد تعّر�ض كثريون للّتخوين والّرمي بالهرطقة والزندقة والّتكفري، 
والال�سامّية  والّتطّرف  والّتخّلف  ب  بالّتع�سّ رميِه  �سعواء من  تعّر�َض حلمالٍت  وبع�سهم 

والعن�رضّية. والفكُر اأو�سُع من هذا واأرحب! 
اأذّكر هنا ب�سورة الليل لدى امرئ القي�ض بقوله: . 9

عليَّ باأنواِع الُهموِم لَيبَتِلي وليٍل كموِج البحِر اأرَخى �ُسدوَلُه  
امروؤ القي�ض بن حجر الكندّي، ديوان امرئ القي�ض، حتقيق: حممد اأبو الف�سل اإبراهيم، 
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