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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، ُتعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي والثقافي
وتولــي اهتماًمــا رئيًســا بالترجمــة بيــن اللغــات األوروبيــة، اإلنكليزيــة 
ــى اإلســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية واأللماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي واالعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
واالبتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق اإلنس حق
وإقامــة شــراكات وعالقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة واألوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، واألخــذ بيدهــم، واالرتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع واإلنت ــلَّم اإلب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب واألوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثالثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) والترجمــة والنشــر، ولهــا رقــم دولــي معيــاري
وُتعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن األب ــا رئيًس ملًف
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخالقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالمًي
نواظــم واضحــة فــي العالقــة مــع الباحثيــن، وإلــى الئحــة داخليــة تنّظــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــالق عمليــة فكريــة بحثيــة معّمقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة األس وإث
ــادة  ــة إلع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي األيديولوجيــات واالتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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دراسة الهوّية السورّية
من خالل نماذج شعرية مختارة من الشعر السوري المعاصر

مقّدمة

يبــدو أن احلديــث يف األدب والنقــد ال يعــدو أن يكــون رضًبــا مــن رضوب الالمعقوليــة 
ــٌل  ــه فع ــر أن ــال إىل أن ننك ــا احل ــل بن ــن أيص ــز، ولك ــرسة اخلب ــث وراء ك ــع يله يف واق
إنســاين؟ بــل األدب فعــل إنســايّن يف أســمى صــوره، وهــذا مــا جيعلــه مــن كاليــات عــر 

اجلنــون الــذي نعيــش يف دّوامتــه.
ــكل مــا فيهــا مــن صراعــات الوجــود  ــا ب ــًرا مــن أيامن ــرب كثي فــي هــذه األوراق نقت
والهويــة، ولكــن بأســمى صيغهــا، وهــي الصيغــة الشــعرية، لنغــوص فــي قصيدتيــن مــن 
قصائــد الربيــع العربــي، فنتلمــس فيهمــا أزمــات وجوديــة مضافــة إلــى أزمــات عيشــنا 
ــية  ــمة األساس ــي الّس ــة، وه ــن الهوّي ــراب ع ــعور باالغت ــات الش ــي أزم ــي، وه اليوم
ــعارات  ــن الش ــد ع ــاني البعي ــه اإلنس ــي جانب ــي، ف ــع العرب ــا أدب الربي ــع به ــي طب الت
ــا  ــخ باأليديولوجي ــو األدب المفّخ ــس ه ــي لي ــع العرب ــأدب الربي ــات. ف واأليديولوجي
فحســب، وإنمــا هــو كل مــا أنتــج فــي فتــرة التحــّوالت التــي تشــهدها البلــدان العربيــة.

كاتبة وناقدة سورية، من مواليد دمشق 198٧، من الجوالن المحتل، ماجستير 
في اللغة العربية - تخصص النقد الحديث، صدر لها مجموعة قصصية بعنوان »بث 
مباشر من أورشليم« عن المكتبة العربية للنشر والتوزيع، وهي قصص تبتعد كثيًرا 

عن السياسة، تعرض فيها لوحات من الواقع السوري بشكل أساسي، والعربي بشكل 
عام، بكل مفرزات هذا الواقع النفسية واالجتماعية والعاطفية وغيرها. وصدر 

راوح ما بين القصة القصيرة والقصة 
ُ
لها أيًضا مجموعة قصصية بعنوان »حواجز« ت

القصيرة جًدا، وتشكل األزمة السورية بكل أبعادها، االجتماعية والسياسية والشخصية 
والعاطفية، مادة أساسية للحدث القصصي.

عال الجبر



249

إبداعات ونقد أدبي

ــّدم  ــة، تق ــرة نقدي ــرب بنظ ــن ق ــه ع ــاول أن نلمس ــذا األدب نح ــمات ه ــة س ولمعرف
مالمحــه بشــكل جلــّي، وقــد وقــع الخيــار علــى قصيدتيــن مــن قصائــد الشــاعر المعاصر 
ــة بعيــدة عــن  حســين الضاهــر، وذلــك لمــا يمتلكــه مــن أدوات تعبيريــة شــعرّية جمالّي
ــة الســورية  ــار اإلنســاني بتمثيلــه الهوي ــه التي التثويــر والتحــّزب والتطــرف، فــكان مذهب

ومــا تعانيهــا مــن صــراع الوجــود فــي ظــل هــذه األزمــة.
الشاعر حسين الضاهر

شــاعر ســوري مــن مواليــد مدينــة منبــج بريــف حلــب 1988، مقيــم حالًيــا يف تركيــا، 
صــدر لــه ديوانــا شــعر األول بعنــوان )ميــاه صاحلــة للقتــل( عــام 2020، والثــاين بعنــوان 
)مشــاهد يتلوهــا البــدوي( 2021. وهــو حاصــل عــى جائــزة أيب العــالء املعــري للفنــون 

األدبيــة عــام 2018.
التحليل

ــل(،  ــة للقت ــاه صاحل ــوان األول )مي ــد الدي ــن قصائ ــن م ــى قصيدت ــار ع ــع االختي وق
ــا شــيفرهتا إىل  ــة الشــعرّية، التــي تقودن ــة للعالمــات اللغوي ملــا فيهــا مــن تشــّعبات داللّي

ــة. ــورية عام ــة الس ــح اهلوي ــن مالم تكوي
- القصيدة األوىل، بعنوان )تشابه أحزان(، يقول فيها: 

محلُت اسمي ثالثَن خيبًة ونصف
كإبريٍق أثريٍّ 

وعرُت بِه القبائَل
واحلواجَز

والوجوَه الصفراَء بعد نوباِت املوِت 
عرُت به قوائَم املطلوبن والشهداِء 

ومئاِت احلواسيِب
وعنَد احلدوِد الفاصلِة بن الّسْلِم واحلرِب قالوا:

ثّمَة حزٌن يشبهك 
وال يشبهك

فّكرُت: لعّله تشابُه أحزان
فّكرُت: ومْن يف هذِه البالِد ال يشبهني حزًنا؟

فعرت 
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وكا العابريَن مازلُت أحتفُظ باسمي
أدّسُه يف جيبي معظَم األوقاِت

أحرُشه منتًرا يف مؤّخرِة القصائد
وحيرشين يف قوائِم اّللجوء

متى أراد.(1)
ــد  ــزن عن ــعور احل ــخص راوده ش ــة لش ــعرّية عادّي ــة ش ــدة قص ــذه القصي ــدو ه ــد تب ق
حــدود اهلجــرة إىل خــارج البــالد، ولكــن احلقيقــة أن عالماهتــا أكثــر خداًعــا ممــا نظــّن، 
فالعنــوان تشــابه أحــزان، والبدايــة مــع اســمه، ومــن هنــا تبــدأ املراوغــة الشــعرية. فعــى 
ــه  ــرك في ــذي ال يش ــيء ال ــو ال ــّرد، فه ــة التف ــل صف ــرد حيم ــم الف ــن أّن اس ــم م الرغ
شــخصان أو جمموعــة أشــخاص، إال أنــه كثــًرا مــا نســمع عــن تشــابه األســاء بــن بعــض 
النــاس، ولكــن الشــاعر يطالعنــا بعنــوان مفاجــئ، فــال يقــول تشــابه أســاء كــا عهدنــا، 
ــدأ باحلديــث عــن اســمه )محلــت  ــدة، ب ــا يف مــأزق القصي ــا تشــابه أحــزان، وليضعن وإن
اســمي ثالثــن خيبــة ونصــف(، مشــّكاًل بذلــك جدلّيــة القصيــدة املبنّيــة عــى العالمــات 
الثــالث )تشــابه، اســم، أحــزان(، فالعنــوان عــن األحــزان والبدايــة عــن االســم فــا هــو 
املتشــابه؟ ويبنــي املقطــع األول كامــاًل عــى عالمــة االســم، فيقــول: )عــرت بــه القبائل.. 
ــن  ــّد املواط ــات ض ــن املارس ــا م ــف بعًض ــا يص ــراء..( هن ــوه الصف ــز.. والوج واحلواج
ــل خاصــة  ــى يف أرضــه، أرض ســورّية، ب ــذي ال يمكــن أن يســر بأمــان حت الســوري ال
يف أرضــه أرض ســورّية، فهنــاك كثــر مــن احلواجــز التــي تفّتــش البطاقــات الشــخصية 
ــر أّن  ــر بالذك ــن أم ال. واجلدي ــم املطلوب ــخص يف قوائ ــم الش ــد إن كان اس ــة( لتتأّك )اهلوي
كثــًرا مــن غــر املطلوبــن تــّم القبــض عليهــم بســبب تشــابه األســاء، وهنــا أحــد جوانب 
قلــق العالمــة، تشــابه األســاء أم تشــابه األحــزان؟ غــر أّن الشــاعر تــاوز كّل املصاعــب 
مــن دون تشــابه أســاء قــد يــودي بــه إىل معانــاة مــا، وإنــا دخــل إىل العالمــة التاليــة والتي 
ــن  ــدود ب ــرب، أّي احل ــْلم واحل ــن الّس ــل ب ــّد الفاص ــد احل ــزان، فعن ــابه األح ــي تش ه
ســورية وخارجهــا، )قالــوا ثمــة حــزن يشــبهك.. فّكــرت: لعّلــه تشــابه أحــزان(. نالحــظ 
ــا فنصــّدق  ــه الشــعرّية ليخدعن ــراوغ بلغت ــل بــن العالمــات الثــالث، وي أّن الشــاعر يتنّق
ــة للغــة الشــعر. بنظــرة فاحصــة نجــد أّن  ــة احلقيقي ــه الشــعرّية، وهــذه هــي اللعب اّدعاءات
التشــابه الــذي يمكــن مالحظتــه هــو تشــابه األســاء، غــر أن الشــاعر كــا رأينــا مل ُيعــاِن 
مــن هــذه التهمــة، وإنــا عــر احلواجــز والالئحــات املعنّيــة بأســاء املطلوبــن، وال يمكــن 
أن يتــّم توقيفــه عــى احلــدود ألجــل تشــابه أحــزان، فــكّل مــن عــر هــو مهّجــر مــن بلــده، 
فكّلهــم لدهيــم املعانــاة ذاهتــا، ولكــن لــن ُيســأل أحــد عــن تشــابه معانــاة، إًذا مــا الــذي 
تشــابه؟ ســؤال تطرحــه جدليــة العالمــات املختلقــة مــن الواقــع واملتشــابكة عــر املجــاز، 

ــا -  ــر، تركي ــات والنش ــك للدراس ــل، موزايي ــة للقت ــاه صالح ــر، مي ــين الضاه حس  (1)

 .)18  -  17( ص:   ،2020 األولــى،  الطبعــة  اســطنبول، 
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لتعــّر يف النهايــة عــن داللــة اهلوّيــة. 
ــن  ــة، ولك ــابه اهلوّي ــو تش ــة ه ــه العالماتّي ــاعر يف منظومت ــده الش ــذي قص ــابه ال التش
ــا  ــه مواطنً ــه بوصف ــا هوّيت ــن، وإن ــا كل مواط ــّرد هب ــي يتف ــخصية الت ــة الش ــت اهلوي ليس
ســورًيا، فهــو يعــاين مــن احلواجــز والتفتيــش كــا يعــاين مــن وجــع احلــرب وأحزاهنــا، 

ــوء. ــر واللج ــالد املهج ــورّين يف ب ــزان الّس ــابه أح ــذا تتش هل
ــه الســورية، وبجنســّيته الســورية  )وكــا العابريــن مازلــت أحتفــظ باســمي( أي هبوّيت
املثقلــة باألحــزان، حيــرشه منتــًرا آخــر القصيــدة، فبــات تفــّرده وتعبــره عــن وجــوده 
اإلنســاين بقصيــدة أكــر انتصاراتــه. ثــم ُينهــي بقولــه )وحيــرشين يف قوائــم اللجــوء(، أي 
مهــا حــاول التفــّرد بنفســه إال أنــه يفقــد كينونتــه املتفــّردة بســبب هوّيتــه الّســورّية التــي 

ــا عريًضــا يف بــالد اللجــوء ينــدرج تتــه أعــداد مــن الالجئــن.  باتــت عنواًن
ــارص يف  ــوري املع ــان الس ــة اإلنس ــوم هوّي ــن مفه ــر ع ــر تعب ــي أك ــدة ه ــذه القصي فه
الداخــل أو يف اخلــارج، ففــي الداخــل هوّيتــه هــي اســم بعيــد عــن قوائــم املطلوبــن، ال 
أكثــر وال أقــل، ويف اخلــارج هوّيتــه هــي اســم يف قوائــم اللجــوء، فهــي هويــة بإطــار عــام 
ــم. ومــن  ــارة عــن أســاء يف قوائ ــاة ذاهتــا، والــكل عب ال تفــّرد فيهــا. الــكل يــذوق املعان
ــة التشــابه بــن  ــر دالل ــة عــى وت ــة الشــاعر بــن العالمــات الثــالث، لعب ــا كانــت لعب هن

احلقيقــة واملجــاز.
القصيدة الثانية بعنوان )أنفي يلتقط الزكام بمهارة(، يقول فيها:  -

أعيُد تميَع قطَع وجهَي كلَّ صباح
بعد أن أبحَث عنه يف أنحاِء الغرفة 

أجُد عينّي يف منفضِة السجائِر تبكي البالد
بصمت 
ُأخرجها

أزيُل عنها الرماَد وأضُعها يف حمجِرها 
أذين هناَك كعادهتا

أمام التلفاِز تنتظُر مفردَة سالٍم مارقٍة لتحضنها 
أمسكها من طرفَها بلؤٍم 

وأعيُدها إىل مكاهنا ملتصقًة برأيس 
فمي بجواِر النافذِة 

يشتُم املاّرة 
ويرطُن بمفرداٍت ال أفهُمها 
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الـعـدد الــرابــع
كانون األول / ديسمبر 2021

ه بيدي  أسدُّ
وأعيُده إىل أرِض الّصمت 

أنفي حمشوٌر بالشعر 
يرّتُب حروًفا، ويلتقُط الزكاَم بمهارة 

أنّظفُه بمنديل 
أرّكبُه يف مكانه 

فأشمُّ رائحَة خويَف الرهيب(2)  
ــن  ــه املواط ــذي يعيش ــراب ال ــّزق واالغ ــاع والتم ــن الضي ــدة ع ــذه القصي ــّر ه تع
الســوري، عــن طريــق صــورة جمازّيــة رسياليــة، بــأّن قطــع وجهــه مبعثــرة، هــذه الفكــرة 
ــرة  ــى الفك ــة أعط ــن البداي ــعرّية. وم ــه الش ــاعر مصفوفت ــا الش ــى عليه ــي بن ــة الت العام
ــاء  ــا يف أنح ــث عنه ــد أن أبح ــاح بع ــي كّل صب ــع وجه ــع قط ــد تمي ــه )أعي ــة بقول العام
الغرفــة(، غــر أن مثــل هكــذا مطلــع يضــع القــارئ يف مواجهــة خــداع العالمــات النصّيــة 
مــن البدايــة، إذ خيلــق كثــًرا مــن األســئلة مثــل: كيــف جيمــع قطــع وجهــه؟ هــل ضاعــت 
منــه؟ أم تركهــا عمــًدا؟ كيــف لقطــع الوجــه أن تتبعثــر يف الغرفــة؟ والســؤال الــذي يصــل 
ــا؟ مــا داللــة الوجــه؟ البحــث عــن داللــة  إليــه القــارئ أخــًرا هــو هــل يقصــد الوجــه حقًّ
ــا،  ــة لتفكيكه ــر مقاوم ــدة أكث ــل القصي ــأنه أن جيع ــن ش ــة م ــن البداي ــة م ــة املفتاحي الكلم
ويف الوقــت ذاتــه تعلــن عــن تفّككهــا منــذ البدايــة. أي هــي تنبــئ أهنــا لغــز حيتــاج منــك 
أن تتعقبــه وتتلّمــس عالماتــه الدالليــة لتتشــكل لديــك الداللــة الشــاملة هلــذه املنظومــة 
كاملــة، ويف الوقــت ذاتــه تعلــن عــن أهنــا مفّككــة، فهــي ذات عالمــات خمادعــة. وللحقيقة 
فــإن العالمــة ليســت بعالمــة إن مل تكــن خُمادعــة، وهــذا التناقــض هــو الــرّس الكامــن وراء 
كينونــة القصيــدة. وبــا أّن الوجــه هــو العالمــة املفتاحيــة، فــإن قطــع الوجــه هــي أيقونات 
داللّيــة تكشــف عــن عمليــة تفــّكك العالمــة الكــرى للنــّص. يبــدأ بالعينــن فيجدمهــا يف 
منفضــة الســجائر تبكيــان البــالد بصمــت عــى حــّد تعبــره. باالتفــاق عــى أّن العالمــة 
ــان أهنــا دائمــة التحــّول، يمكــن القــول إّن الشــاعر  ليســت هــي ذاهتــا اللغــوي، وباإلي
ــكاء  ــال املواطــن الســوري وهــو الب ــدّل عــى ح ــي ت ــار فعــاًل مــن أفعــال العــن الت اخت
عــى البــالد، وهــذا ليــس باألمــر املجــازّي، فــال يملــك املواطــن يف هــذه األيــام مــن عينــه 
إال الدمــوع عــى بــالده، وإنــا جعــل املجــاز يف منفضــة الّســجائر، ملــاذا منفضــة الســجائر 
ــة نســتند  ــا ننتظــر مــن قطــع الوجــه أن تشــّكل عالمــات مفصلي ــم أنن ــًدا؟ هــو يعل تدي
ــة  ــا خدع ــّدم لن ــعراء ق ــادة الش ــه كع ــر أن ــا، غ ــا تفكيكن ــي عليه ــل، ونبن ــا يف التحلي إليه
لغوّيــة اعتمــد فيهــا الرميــز املــكاين، فجعــل مــن منفضــة الّســجائر رمــًزا دالليًّــا لرمــاد مــا 
بعــد احلــرق، وهــذا مــا تبكيــه العــن، تبكــي الوطــن الــذي بــات رمــاًدا للحــرب، وهبــذا 
ــا ضمــن لعبــة أعضــاء الوجــه التــي يزّجنــا هبــا الشــاعر.  جعــل مــن املنفضــة رمــًزا مكانيًّ

(2)  حسين الضاهر، مياه صالحة للقتل، مصدر سابق، ص: )35 – 36)  



253

إبداعات ونقد أدبي

ــول،  ــا يق ــا، ك ــاز كعادهت ــام التلف ــودة أم ــو األذن املوج ــايل وه ــو الت ــل إىل العض ينتق
ــالم(،  ــة )س ــمع كلم ــد أن تس ــن تري ــأذن املواط ــا. ف ــالم( فتحتضنه ــة )س ــمع كلم لتس
ــار  ــالم بانتص ــو س ــام؟ أم ه ــة النظ ــار ملصلح ــالم بانتص ــو س ــل ه ــالم؟ ه ــن أّي س ولك
ملصلحــة املعارضــة؟ مل حيــّدد، إذ أراد للكلمــة أن تكــون مطلقــة، خاّصــة أنــه ذكرهــا بصيغة 
التنكــر، غــر مقّيــدة حتــى بــال التعريــف، أّي ســالم كان، فاملواطــن الســوري بعــد كّل 
ــالًما  ــى وإن كان س ــة، حت ــذه الكلم ــة هل ــّس احلاج ــات بأم ــه ب ــا زال يعاني ــاه وم ــا عان م
ــكها  ــول )أمس ــورة، فيق ــذه الص ــى ه ــاعر ع ــل الش ــأيت رّدة فع ــم ت ــه. ث ــع نفس ــا م داخلًي
مــن طرفهــا بلــؤم(، ملــاذا بلــؤم؟ أألهنــا تبعثــرت منــه؟ ولكــن مل يفعــل ذلــك مــع العــن 
أو بقيــة األعضــاء، أم ألهنــا تبحــث عــن كلمــة )ســالم( غــر حمــّدد املعــامل؟ وهنــا يتجّســد 
فكــر املواطــن الســوري االزدواجــي، الــذي يؤمــن بــيء، ويتمنــى شــيًئا آخــر، ومتّزقــه 
بــن الواقــع وأمنياتــه، فواقعــه ال خيتلــف عــن أمنياتــه فحســب، بــل يناقضهــا. هــو يؤمــن 
ــي  ــر، لتنته ــى تغي ــن دون أدن ــى م ــرشوط حت ــر امل ــالم غ ــى الس ــن يتمن ــر يف ح بالتغي
حيــاة احلــرب التــي أهنكتــه، ولذلــك كان بارًعــا يف اســتخدام كلمــة واحــدة )بلــؤم( ليعــّر 

ــة التــي يعيشــها املواطــن الّســوري.  عــن الراعــات الداخلي
ــورية  ــل س ــن داخ ــن املواط ــّدث ع ــا إن كان يتح ــح م ــو إىل اآلن مل يوض ــك وه كل ذل
ــوان  ــدرج يف العن ــدة إىل اآلن تن ــّدت يف القصي ــي تب ــة الت ــامل اهلوي ــكّل مع ــا، ف أو خارجه
العريــض وهــو هويــة املواطــن الســوري بشــكل عــام أينــا كان، ولكــن يف داللتــه اآلتيــة 
يكشــف لنــا عــن معاناتــه بوصفــه مغرًبــا مــن خــالل )الفــم(. فمــه )يشــتم املــارة ويرطــن 
ــة  ــر مفهوم ــة غ ــّدث بلغ ــو التح ــن ه ــره، والّرط ــّد تعب ــى ح ــا(، ع ــردات ال يفهمه بمف
لآلخــر. فــأّي آخــر هــذا الــذي متّثــل يف هــذه الصــورة، والشــاعر يتحــّدث عــن نفســه؟ 
ــب،  ــه فحس ــن وطن ــلخ ال ع ــن انس ــد مواط ــام عن ــن االنفص ــة م ــا حال ــاعر لن ــق الش خيل
وإنــا عــن وجــوده اللغــوي أيًضــا، علــًا أن اإلنســان ليــس إال وجــوًدا لغوًيــا بطريقــة أو 
بأخــرى، فانســالخه عــن لغتــه يعنــي انســالخه عــن نفســه وعــن ذاتــه. هــذا ال يعنــي أّن 
ــم يشء وإحــالل لغــة  ــة، التعّل ــه اللغوي ــم لغــات أخــرى منســلٌخ عــن هوّيت كل مــن تعّل
ــه الّســخيفة )يشــتم املــاّرة(، يعــّر عنهــا  مــكان لغتــك األصليــة يشء آخــر، أبســط أفعال
بلغــة غــر لغتــه األم، وأكثــر األفعــال التــي تــدّل عــى ذواتنــا، تلــك األفعــال الّســخيفة 
التــي نفعلهــا مــن دون غايــة، فهــو هبــذا الفعــل الــذي ال غايــة منــه )شــتم املــاّرة(، ال يعــر 
ــه  ــودي، وغربت ــالخ الوج ــن االنس ــا ع ــرب، وإن ــالد املغ ــدة يف ب ــة جدي ــم لغ ــن تعّل ع
ــئ.  ــرب وكل الج ــه كّل مغ ــذي يعاني ــة ال ــة اللغوي ــرشخ يف اهلوي ــن ال ــر ع ــة، يع اللغوي
ــده إىل أرض الصمــت(، فبعــد أن جعــل مــن فمــه آخــر  ــم يقــول: )أســّده بيــدي وأعي ث
يعــّر عــن اغرابــه اللغــوي، يؤثِــر الشــاعر أن يعــود إىل الوحــدة التــي عــّر عنهــا بعبــارة 
)أرض الصمــت(، فهــو خيلــق حالــة أكثــر انعزاليــة، كــون الوجــود االجتاعــي لإلنســان 
ينتــج عــن التواصــل اللغــوي، وألن التواصــل اللغــوي يشــّكل لــه كثــًرا مــن االغــراب، 
فيفّضــل االغــراب وحيــًدا. فاغــراب اللغــة يشــّكل انســالًخا وجودًيــا، ومــن َثــّم غرًقــا 

يف الشــعور بالوحــدة، فهــو يوغــل بدالالتــه يف أعمــق نقطــة مــن نقــاط االغــراب. 
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ثــم يــأيت إىل العنــر األخــر يف قصيدتــه وهــو األنــف، ولكن ملــاذا أنفــه تديًدا حمشــور 
ــعر، يرّتــب احلــروف عــى حــّد تعبــره؟ ملــاذا ليــس الفــم؟ فالفــم هــو الــذي يتحــّدث  بالشِّ
بالشــعر عــادة, ذلــك لســببن, الســبب األول هــو أنــه أراد للفــم داللــة االنســالخ اللغــوي، 
ــعور  ــق بالش ــة تلي ــف خامت ــن األن ــل م ــا ليجع ــا، وثانًي ــا رأين ــب ك ــراق يف التغري واإلغ
العــام للقصيــدة، واإلنســان املغــرب، فالشــعر هــو داللــة احلالــة الوجوديــة التــي يعيشــها 
ــه مل  ــة الســابقة، إال أن ــه الــذي أوغــل فيــه يف الدالل املواطــن، أّي عــى الرغــم مــن اغراب
يصــل إىل حــّد الــاّل وجــود أو املحــو التــام، بــل هــو موجــود بداللتــه الشــعرية، ولكنــه 
ــا وجــود  ــا، وإن ــزكام بمهــارة(، ليــس وجــوًدا إنســانًيا طبيعًي وجــود مريــض )يلتقــط ال
مريــض يعــاين الــزكام، وقــد جعــل مــن هــذا التفصيــل عنواًنــا للنــص، ذلــك ألن النــّص 
ــزاء  ــرة أج ــة، ببعث ــة الوجودي ــاول احلال ــة تتن ــر طبيعي ــة غ ــن حال ــّر ع ــل يع ــكل كام بش

الوجــه. وألن األنــف هــو املعــّر عــن الداللــة الشــمولية للنــص. 
ــون  ــزكام ال يك ــاب بال ــًا أّن املص ــوف، عل ــّم اخل ــه يش ــه يف مكان ــب أنف ــا يرّك وعندم
قــادًرا عــى الشــّم، غــر أنــه عــى الرغــم مــن الــزكام الــذي التقطــه بمهــارة، اســتطاع أن 
ــرق ذات  ــد اخ ــزكام ق ــض بال ــه املري ــه أنف ــوف باخراق ــوف، وكأّن اخل ــة اخل ــّم رائح يش
الشــاعر، أو املواطــن. نالحــظ أّن الشــاعر يف هــذه الداللــة مل يلجــأ إىل عالمــات خمادعــة 
وإنــا تقّصــد يف هنايــة القصيــدة أن يعطــي الداللــة بشــكلها املبــارش الواضــح، وذلــك لكي 
يربــط بــن النهايــة والبدايــة، فيعطــي الداللــة العامــة للنــص، إذ كانــت البدايــة يف )أعيــد 
ــة أم  ــة الفنّي ــى احلقيق ــه ع ــد الوج ــل يقص ــؤال ه ــا الس ــي(، وطرحن ــع وجه ــع قط تمي
كانــت لعبــة داللّيــة؟ وقلنــا إهنــا الكلمــة املفتاحيــة التــي لــن تتكشــف إاّل بتفــّكك شــيفرة 
القصيــدة، ورأينــا أّن مــع كّل قطعــة مــن قطــع وجهــه كان هنــاك دالالت عــى مكــّون مــن 
مكّونــات هوّيــة املواطــن الســوري املغــرب، فقــد عــّر عــن شــعوره بالضيــاع والتــاليش 
ــذي  ــل ال ــات، ب ــك املكّون ــن كّل تل ــع ب ــذي جيم ــوف ال ــا اخل ــالخ، وكان آخره واالنس
يشــّكل حمــور حيــاة املواطــن الســوري، فــكّل عضــو مــن أعضــاء وجهــه هــو مكــّون مــن 
مكّونــات اهلويــة، فــكان املتلّقــي عــى حــّق حــن ســأل عــن داللــة الوجــه مــن البدايــة، 
ــي خيرقهــا اخلــوف وينهشــها  ــة اإلنســان الّســوري الت ــأّن الوجــه هوّي ــه الشــاعر ب فيجيب

مــن كّل جهــة. 



255

إبداعات ونقد أدبي

خاتمة
ليســت القصيــدة ترًفــا ينتجهــا نخبــة مــن ســادة املجتمــع، وال هــي تكّســٌب عــى أبواب 
الــوالة والّســالطن، وال حالــة مــن الفــراغ الثــري، وإنــا هــي اْلتصــاق بالواقــع، تمــل 

ســاته ومعاناتــه، بدالالهتــا وعالماهتــا وخماتالهتــا اللغويــة. 
ليســت القصيــدة إال ثــورة عــى هلــاث خبزنــا اليومــي، فــال تبتعــد كثــًرا عــن طوابــر 

حياتنــا، وإنــا تســّلط عليهــا الضــوء جمــاًزا ثورًيــا. 
هــذا النــوع مــن القصائــد ليــس إال جــزًءا بعيــًدا عــن أنــاط أخــرى مــن أدب الربيــع 
العــريب املــيء بالتناقضــات التابعــة أليديولوجّيــات خمتلفــة، كّل منهــا يــرى الوطــن واهلوية 

مــن منظــور أحّقيتــه التــي ُيبنــى عليهــا رضورة إقصــاء اآلخــر. 
لذلــك آثرنــا يف هــذه األوراق تقديــم البعــد اإلنســاين يف متثيلــه للهويــة الســورية، تلــك 

اهلويــة املثقلــة بالتشــّتت والتمــّزق واالغــراب واخلــوف. 
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