شعرية العنونة
امسيك حبرا ..امسي يدي الرمل
أ .د.
****
أهي غواية ام استرشاف ام اغراء قصدي ذلك الذي يدفع الكاتب إىل بلورة
"ثريا نصه "..حسب جريار جينيت يف مفردة او مجلة او اكثر ليكون عنوانا
لقصيدته ،هذه الغواية التي ترفع ارشعه لرحيل املتلقي ،وتفتح نوافذ لتامله،
وابوابا لولوجه...
أهي عملية اختيار ام اكتشاف ام مشاكسة تلك التي تدفع املبدع إىل حسم
األمر بعد تأمل ومفاضلة وتدقيق ومقارنة من اجل وضع العنوان موضع
الصدارة من نصه..
ليس هذا هو شان هذه الدراسة ،فقد اختار الشاعر خالد ابو خالد عنوانات
اثنتي عرشة قصيدة ومجعها يف ديوان وضع له عنوانا هو(( ..اسميك
بحرا..اسمي يدي الرمل))(**) وهذا العنوان هو عنوان القصيدة اخلامسة من
قصائد الديوان ،واذا كان لكل مبدع طريقته يف اختيار عنواناته ،ولكل عنوان
ظروفه واليات اشتغاله من حيث عالقته بالنص أوال وباملتلقي ثانيا ،فان هذه
الدراسة قد حددت مهمتها يف قراءة عنوانات الديوان وقصائده قراءهتا اخلاصة
التي ربام فتحت افقا اخر عىل قراءات الحقة..
والعنوان من عنون الكتاب وعلونه ،وهو مشتق من املعنى وفيه لغات ..قال
ابن سيدة :العنوان والعنوان :سمة الكتاب ،وعنونه عنونة وعنوانا :وسمه
بالعنوان ..ويف جبهته عنوان من كثرة السجود :أي اثر )1(..وسمي بالعلوان
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النه يعلو النص ،وهبذا فهو مل يعد عنرصا تابعا بل صار عنرصا بنائيا بعد ان اولته
املنهجيات احلديثة اهتاممها الكبري يوم حولته من عامل تفسري مهمته وضع
املعنى امام القارئ إىل مرشوع للتاويل ،فقد اصبح نصا مكتوبا يتطلب مجاليات
خاصة من حيث الرتكيب واخلط والداللة ،وقد تتعدد االشارات الداللية
للعنوان حسب توظيف النص والقراءة معا؛ النه مفتاح تأوييل يومئ إىل امر
غائب يف النص ،عىل القارئ ان يبحث عنه الكتشاف البنية املولدة للداللة
واجلديرة باولية التحليل )2(..فالعنوان اذن بنية صغرى ،وهي بنية افتقار ال
تعمل باستقالل تام عن البنية الكربى التي هي النص املنضوي حتت العنوان
سواء كان النص قصيدة ام قصة ام رواية ،فهو يغتني بام يتصل به من هذه
النصوص ليؤلف معها وحدة تامة عىل املستوى الداليل ،وبسبب من وظيفته
التاويلية كام يقول ايكو فان احدا لن يستطيع االفالت من احياءاته التي يولدها،
وعليه فان العنوان لن يفهم منقطعا عن نصه ،وال تدرك اشاراته اال عرب العالقة
بينهام( .)3وهكذا ،وانطالقا من هذه االمهية فقد صار له وظائف ومهامت
حرصها جريار جينيت يف اربع هي :حتديد هوية النص ،والوظيفة الوصفية،
ووظيفة داللية ضمنية او مصاحبة ،والرابعة هي الوظيفة االغرائية ،حتى ان
ايكو يدعو إىل عنوان يشوش االفكار وال يسجلها ،وهذه دعوة الثارة القارئ
وتفعيل دوره من خالل اللبس والتضليل واحلرية التي يثريها ذلك التشويش من
اجل تاويل اكثر ثراء )4(..فالعنوان عالمة ،وبريس يعد العالمات نائبة عن
موضوعها،وهو يميز بني املوضوع املبارش واملوضوع الدينامي الذي هو جمموع
السياقات اخلارجية ،التي تنفتح بشكل مبارش يف املمثل ،فاملدلول املبارش
للعالمة هو الذي يشكل منطلقالعملية التاويل ،بينام يقدم املؤول الدينامي مجيع
املعارف .التي يمكن ان تسعف يف التاويل والتي هلا عالقة مبارشة بالعالمة ،اما
املؤول النهائي فهو الذي يمنح انظمة تأويلية تتخذ يف اشتغاهلا اشكاال متعددة
2
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وفاعلة حسب انفتاحها عىل السياقات اخلارجية املرتبطة بالنظام العالمي املراد
توصيفه )5(..ولعل يف جمال الشعر والشعرية ما يمنح هذا النظام التاوييل فاعلية
اشتغال بارعة ،ذلك ان التكثيف واالحياء الذين يميزان الشعر يعدان من
اخصب ميادين اشتغال هذا النظام ،لكننا بالرغم من ذلك نجد العنونة واقعة
قلام اهتمت هبا الشعرية حلد االن حسب جان كوهني ،الن ذلك يعود برأيه إىل
ان الشعر يمكنه االستغناء عن العنوان والتسمية ما دام مبنيا عىل الالاتساق
والالانسجام ،ويفتقر إىل الفكرة الرتكيبية التي توحد شتات النص املبعثر ،عىل
العكس من النثر الذي يقوم عىل اسس منطقية )6(..ومع ذلك فقد اوىل علم
العالمات امهية كربى للعنوان كونه مصطلحا اجرائيا ناجعا يف مقاربة النص
االديب ،ومفتاحا اساسيا يتسلح به املحلل للولوج إىل اغوار النص العميقة قصد
استنطاقها وتاويلها ،ويستطيع العنوان ان يوحي بتفكيك النص من اجل تركيبه
عرب أستكناه بنياته الداللية والرمزية ،وان ييضء لنا يف بداية االمر ما اشكل من
النص وغمض ،انه مفتاح تقني جيس به نبض النص وجتاعيده وترسباته البنيوية
وتضاريسه الرتكيبية عىل املستويني الداليل والرمزي ،حتى ان كوهني عده مسندا
اليه اذ عد النص مسندا ،بينام عده روبرت شولز هو خالق النص االديب ومانحه
اهلوية( ،)7انه رسالة لغوية تعرف بتلك اهلوية وحتدد مضموهنا ،وجتذب القارئ
اليها وتغريه بقراءهتا ،وهو الظاهر الذي يدل عىل باطن النص وحمتواه ،فهو نص
صغري هيدف إىل حتقيق وظائف شكلية ومجالية وداللية تعد مدخال لنص كبري
يشبه باجلسد وراسه العنوان ،فهو من منظور علم العالمات عالمة لغوية ذات
دور عالمي مهم بالنسبة للنص الذي يتصدره )8(..وترتاوح العناوين عادة من
احلرف إىل املفردة إىل اجلملة ،إىل مجل متعددة ،ويبدو ان مقتضيات االشارة إىل
ما يدور داخل النص هي التي ستحدد ذلك يف تركيبة أي عنوان ،ويف تشظيات
داللته اذ تشكل العناوين يف الغالب مهيمنات داللية تستقطب كل حماور النص.
3
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• وردت عناوين ديوان "اسميك بحرا ،اسمي يدي الرمل" مجيعها برتكيب
مجيل ،وعىل الشكل االيت:
-1بريوت .78
-2حوار خاطف مع فتى فلسطني.
-3تلوحية للوجه االيت.
-4للسيدة الكنعانية ارفع هذا النخب.
-5اسميك بحرا ،اسمي يدي الرمل.
-6يا ميجانا صربا ،يا ميجانا يا ريم.
-7املسافة بني غريبني ،والفتى من رماد.
-8رسالة إىل ليىل اجلنوب.
-9احزان االيام االخرية.
-11توقعات الوالدة الثانية.
-11مرثاة عىل زجاج النافذة.
-12موسم الصعود إىل الفجر.
ويمكن تقسيم هذه العناوين عىل االنامط البنائية االتية:
• -1مجل اسمية تامة ومثاهلا:
حوار خاطف مع فتي فلسطني واملسافة بني غريبني ،وقد يتحول العنوان
الثاين إىل املجموعة الثانية حسب التاويل القرائي له.
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• -2مجل اسمية حذف احد طرفيها ،واملحذوف هنا وبرؤية الدراسة -هو
املبتدا ،وقد يتشكل املحذوف من مبتداين تقديرمها :هذه هي املسافة بني غريبني
واملراد باسم االشارة حمتوى القصيدة ،وينضوي يف هذه املجموعة اكثر من
نصف العناوين حيث قدر هلا مبتدا حمذوف هو اسم اشارة مهمته االشارة إىل
متن النص ،ويف ذلك تاكيد للوشائج النازلة والصاعدة ما بني داللة العنوان
ومضون النص وارقام هذه العنوانات هي ( ،)12 ،11 ،11،9 ،8 ،3 ،1وقد
تتوجه القراءة نحو تقدير خرب غائب فيكون السياق :املسافة بني غريبني -هذه-
او بريوت عام  78هذه ،وهكذا:
• -3مجل فعلية فعلها مضارع:
للسيدة الكنعانية ارفع هذا النخب.
اسميك بحرا ،اسمي يدي الرمل.
• -4مجلة انشائية قائمة عىل النداء:
يا ميجانا صربا ،يا ميجانا يا ريم..
ان نظرة متأنية لعنوانات الديوان تؤكد هيمنة اجلمل االسمية بنسبة 12/9
وهذا ما يشري يف ظاهره إىل نوع من الثبوت واالستقرار ،ولدى الفحص الداليل
للتشكيل العالمي هلذه العنوانات ،نجد ان الثبوت الذي تفرزه معظم اجلمل
االسمية املشار اليها هو ثبوت متوهيي الن داللة املفرادات املتشكلة يوحي
معظمها بحركية داخلية كامنة متكن الشاعر من تاسيسها بالغام داللية فاعلة يف
خفاء ورسية ال يلبثان ان يعلنا عن حضور واضح ليس يف العنوان حسب ،بل
ويف مضامني القصائد كذلك ،فاسمية مجلة بريوت  78توحي بثبوت داكن
حيمل مكابدة العذاب املتمركز يف بريوت ذلك العام ،لكن الدخول إىل متن
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القصيدة يواجهنا بانفراجات متعددة:
وبريوت
يف قلبها مجرة من ندى
وزنابق من شجر مرشق
نخيل وتوت  ...ص11
وهكذا تؤرش الوحدة الداللية الكربى فجوات واضحة لرؤى مستقبلية ال
يرقى اليها الشك ،فبريوت برغم احلرائق تبدو هكذا يف القصيدة :ميدانا
لتداخالت شتى ،يلتحم فيها الياس باالمل ،واحللم باملجزرة ،وتنتهي القصيدة
هناية مفتوحة:
وكن قمرا شاسعا كالسامء
وكن ما تشاء
فان اجلرار التي طفحت ،طفحت
والصبايا حتجرن
واتسع الليل حتى غدا خيمة من خواء ...
فاتساع الليل هبذا الشكل يشري إىل فضاء احتاميل تكمن يف داخله امكانية
االنحالل والتاليش ليغدو االنفتاح عىل افق جديد واردا ،فاليل اذ يتحول إىل
خواء تكون عنارص الظلمة يف موقع التفكك وحينها يسهل االنقضاض عليها،
مما يعطي فرصة حللول النور ومؤازراته الداللية.
اما عنوان (حوار خاطف مع فتى فلسطني) فبالرغم من اسمية مجلته فان ما
توحي به مفردات اجلملة يؤكد فاعلية من نوع خاص ،ففي احلوار حركية ويف
6
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مفردة خاطف نوع من التوثب الرسيع ،ويف مفردة (فتى) تكمن فاعلية الشباب
وما فيه من فتوة وحياة ،ومفردة (فلسطني) توحي بدالالت عدة اوهلا الرصاع
واخرها املستقبل .ويتآزر كل ذلك ليشكل فاعلية نصية تتحرك نحو تاسيس
شعرية توحي وتتألق بام سيايت من خالل ومض داليل يكرس حدود املتوقع
املعجمي وما يؤطره املعنى خارج الشعر ،ذلك الومض الذي ينبع من اعامل
الشعر الذي يعتنق اخلطف واالحياء والدهشة وتفجري الكثافة التي شكلتها
وبلورهتا بنية اللغة الشعرية وهي تتوهج لتعرب بتجربتها الفنية نحو االخر.
ويف عنوان (تلوحية للوجه االيت) نلحظ حركتني متصادمتني ،واحدة صادرة
عن ،وهذا الصدور يكمن يف التلوحية واخرى آتية من (الوجه االيت) ،ومن هذا
الصدام التواصيل يصدر متن القصيدة.
(يف املسافة بني غريبني والفتى من رماد) يكمن مرشوع لقاء ،ففي املسافة
اغراء دائم بالسعي من اجل نفي االنفصال ،ويف امتداد املسافات يشتعل هاجس
التواصل ،ومن ذلك اهلاجس يبدا النضال ضد مشاريع التمزق واالغرتاب
والعزلة .ان مجلة (والفتى من رماد) مجلة متوهيية توحي باحرتاق الفتى وهناية
مرشوع الثورة هبذا الرماد الذي يشري إىل هناية املطاف ،لكن املغامرة الشعرية ال
تنتهي عند الرماد يف شعر املقاومة بل تبدا منه حيث تعاود الكرة اذ تعيد صنع
انساهنا الثائر من جديد ،ليكون مرشوعا للمكابدة والنهوض مرات اخر ،حيث
تعاود العنقاء من ذلك الرماد فاعليتها من جديد حينام يسعى ذلك الثائر اىل
املالءمة بني عكازه والنجوم وال يتعب النه حارض يف الغياب:
موغل يف الندى
موغل يف العذاب
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فليكن جسدا وادعا كالشهيد املندى
من النهر للبحر ..يرصفنا
واحدا ،واحدا
ليقوم ويميض من البحر للبحر
يلقي علينا السالم
ويرشقنا باحلامم ..ص 93 - 92
ان اللبس النحوي الكامل يف اعراب الواو التي سبقت الفتى ،ما بني احلال
واالستئناف انام هو لبس مهمته توسيع الداللة واثراء تنشظياهتا.
يف عنوان (رسالة اىل ليىل اجلنوب) تنهض فاعلية التناص شكال ومضمونا
ليعمل اسم العلم (ليىل) وما حيمل من مرجعيات صبابة وانفصال واتصال
وشوق ووجد وحب ،استطاع ان حيرك حقبا زمنية طويلة باالخذ والرفض
واجلدل حول االصول واجلذور بحثا عن احلقيقة ،وسواء اكانت قصة ليىل
واملجنون قصة حقيقة ام من صنع خيال الشعر واالدب فاهنا استطاعت ان
تشكل حمورا دارت حوله اقنعة وتقنيات اثرت الشعر واججت موضوعاته
وعمق رؤاه ،وذلك من خالل النسيج الفني الذي حيك حول تلك القصة.
وليىل هنا تغادر حكايتها املعروفة لينسج النص حوهلا قصته االخرى ،وينحرف
بانعطافة شعرية نحو التعبري عن رؤى جديدة هي رؤى االرض والقضية
والثورة والوطن ومقاومة العدوان ،اهنا املعشوقة املفداة التي تسقط عند قدميها
القرابني والنذور.
وتنهض عوامل السلب واالنفصال يف عنوان (أحزن األيام األخرية) لكنها
ما تلبث يف املتن ان تنكفئ لتفسح جماال لكل أنواع التواصل يف لغة مرشقة حتطم
8
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قيودها واغالل سجانيها لتصنع مجالياهتا اجلديدة:
فوداعا
أهيا العادي واملألوف
أو يا أهيا املسكون بالتبغ وباخلمر الرديئة واخلراب
ووداعا لطيور خلعت أجنحة الربق
وللقهروعذر األصدقاء
ووداعا جلدار الكلامت  ..ص118 :
ان االحزن املعتمة التي تبدو يف عنوان القصيدة اذن هي اشارة مضللة الهنا
تنحل يف املتن لتتحول اىل مرشوع للحلم واحلرية وانفراجات عىل غد تصنعه
الثورة من اجل ان يكمل الشاغر اغنيته املجيدة:
انني آتيك من مدن حمرمة ..وقلبي..
مرشع للضوء
والبحر مواوييل ،وانت
جبل منكرس يف الشمس ،والوقت رصيف
وانا اميش بال ظل
ووجهي جبل يبحث عن منفى وورد ودوايل.
اما تشكيل (توقعات الوالدة الثانية) ففيه اكثر من حركة تنهض به مغادرة
اطر سكون اجلملة االسمية ،ففي التوقع انتباه وتوجس ورصد ،ويف الوالدة
يكمن اجلديد االيت ،ويف (الثانية) تكمن استمرارية اخلصب من خالل مغادرة
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فعل الوالدة االوىل اىل اخرى ،وعنوان (مرثاة عىل زجاج النافذة) ال خيفي اال
سكونية متوهيية كذلك ،فالزجاج حاجز شفاف قد يعكس وراءه صداما
ورصاعات وجمازر ،ويشف عن انتصار وانكسارات ،ويف (موسم الصعود اىل
الفجر) تكمن بشارات عدة ،ويف املوسم ثراء وغنى ومتعة ،ويف الصعود علو
وحركة وسمو ،واىل الفجر :توجه نحو اهلدف حيث النور والظهور واهلوية.
ان فاعلية الثورة ونبض االنسان وارهاص التطلع نحو حياة خالية من القرس
واالستالب ،والتوق نحو مستقبل يتجاوز الظلم وعذابه ،كل ذلك اذ يكمن يف
صميم اجلمل االسمية انام يعني حقيقة التضحية يف التحرك نحو تلك االهذاف،
كام يشكل اشارة اىل معاناة انسانية تبذل يف سبيل التحقق ،بينام تعمل اجلمل
الفعلية عىل جريان احلدث يف الزمن ،كام تعمل عىل انسايبية الزمن بيرسه وعرسه
مما خيفف من املعاناة االنسانية ويعجل من عملية الوصول والتحقق.
يف عنوان (يا ميجانا صربا ،يا ميجانا يا ريم )..يتجىل التناص يف تعالق فني
فلكلوري مأساوي دموي ،فامليجانا غناء شعبي واسع االنتشار يف فلسطني
وبالد الشام ،وهو غناء ينهل من شجى احلياة القروية يف بساطتها وعمقها،
وأمهيته هنا متأتية من انه استطاع ان حيفظ تراث الشعب الفلسطيني يف افراحه
وحزنه ،يف وجده وحبه وحمنته ،كام استطاع ان يعرب عن معاناة مرحلة الشتات
والترشد واملجزرة .ان ميجانا صربا هي موال وجع ودم الفلسطيني الذي ذبح
يف خميمه وهو صامد ،والريم عالمة غزلية يطيب للشعر العريب ان يصف هبا
مجاليات املرأة يف اكثر من سمة لعل أميزها اخلفة والرشاقة وسعة العيون.
ان مجاليات االيقاع يف هذا العنوان ال تتجىل يف تكرار مفردة امليجانا فحسب
بل ويف االنعطاف من االلف يف (صربا) نحو الياء يف (ريم  )..فظال عن تكرا
حرف النداء ثالث مرات وما يف ذلك من رضبات حيققها التنبيه الكامن يف
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النداء واحلركية التي يشيعها االستدعاء يف هذا النوع من اخلطاب ،يضاف اىل
ذلك تكرار االلف الطويلة التي تتسم بوضوح صويت عال ثامين مرات مما جعل
العنوان يتسم باجلهر الذي ينسجم ومتطلبات الغناء يف امليجانا .ان الوقوف
الساكن عىل ميم (ريم) يف النهاية تعبري عن عجز لغة الكالم حيث ال يبقى ما
يعرب عن عمق املأساة االنسانية غري الصمت ،هي لوعة املذبوح اذن تلك التي
متزج الغناء باملجزرة ،وهو ليس أي غناء ،النه نشيد شعب كامل يرفض ان
يموت جمانا ،ولذلك يموت بتفاؤل الواثق بالغد ،هذا ما اراد التناص ان يقوله،
وهذا ما يعنيه حضور امليجانا يالذات ،ان حضور هذه املواويل يعني حضور
الشعب ،حضور ابداعه وحضور االشياء اليومية الصغرية االليفة يف حياته ،هذا
احلضور الذي يقف باذجا بوجه مرشوع املوت واالبادة ،وحتى صربا  -املجزرة
ال حترض هنا جمردة عن تراثها الغريب يف خميم آمن يزخر باحلياة ،فضال عام يف
جذر املفردة من ارادة الصرب والتأكيد عىل الصمود.
يف عنوان (للسيدة الكنعانية ارفع هذا النخب  )..ينزاح اجلار واملجرور
متقدما عىل الفعل اهتامما بام حقه التأخري يف املعيار النحوي ،حيث تكمن
سيميائية التبجيل يف عالمات ثالث هي تقدم شبه اجلملة اىل مطلع العنوان ،وما
يكمن يف مفردة (السيدة) من اجالل وسيادة ،وما تتضمنه مجلة (ارفع هذا
النخب )..من معاين األكبار واالحتفاء .ان السيدة الكنعانية رمز لفلسطني ،هذه
الكنعانية االتية من بعيد يف اصوهلا العربية لتستقر عىل ارض فلسطني عرب آالف
السنني.
عنوان الديوان  -عنوان القصيدة
اطلق الشاعر عنوان القصيدة اخلامسة يف املجموعة (اسميك بحرا ،اسمي
يدي الرمل )..عىل الديوان ،وذلك واحد من منهجني متبعني يف تسمية املجاميع
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الشعرية والقصصية ،اوهلام ذلك الذي يضع للمجموعة عنوانا خاصا هبا غري
عنوانات القصائد ،عنوانا تكمن يف داخله مهيمنات داللية جتتمع يف فضائها
اخليوط النسيجية اآلتية من متون القصائد كلها ،وثانيهام هو ان خيتار الشاعر
عنوان احدى القصائد لتكون اسام لديوانه حينام يكون ذلك العنوان قادرا عىل
احتواء تلك املهيمنات ،وهذا ما فعله الشاغر خالد ابو خالد يف تسمية هذا
الديوان ،ومن خالل مقاربة هذه الدراسة لتشكيل العنوان املدروس نسجل
املالحظات االتية:
 .1التسمية واحدة من مقاليد خالفة االنسان يف االرض ،ورس القدرة عىل
الرمز باالسامء للمسميات وهي موهبة السامء الدم كي يسمي االشخاص
واالشياء املحسوسة وهي قدرة ذات امهية ال يمكن ادراك قيمتها اال بتصور
غياهبا او فقداهنا يف احلياة اذ كيف كان االنسان سيفعل فعله يف تأثيث حياته
وخياله وتصوراته لو مل يعرف الرمز باالسامء للمسميات ،وكيف ستتم مشاهد
تفامهه وحواراته مع االخرين لو مل يمنح هذا الرس املهيمن ،رس االشارة اىل
االشياء حسية كانت ام ذهنية" وعلم ادم االسامء كلها ..البقرة ( )31اذ وقع
فعل العلم عىل مفعولني اوهلام ادم من دون املخلوقات كلها حلاجته الامسة
لذلك ،فاملالئكة ال حاجة هلم هبذا العلم النه ال يقع ضمن وظائفهم وعليه فال
حاجة هبم ملعرفته ولذلك اعلنوا عن عجزهم بان جهروا بتسبيح اهلل العليم اذ
سئلوا عنها)9( ..
 .2الفعل املضارع (أسمي) من (سمى) فعل رباعي مضعف العني دال عىل
تكثيف املعنى وتكثريه وزيادته كام ونوعا ،واالسم :اللفظ املوضوع عىل جوهر
او عرض لتعيينه ومتييزه من سواه (.)11
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 .3جذر الفعل هو (س .م .و) من السمو والرفعة وعلو الشأن وهو وان
انعطف عن االصل اىل معناه اجلديد اال ان املفردات بانعطافها عن االصل تبقى
حاملة " شيئا من اصوهلا الداللية يتحكم بتوجيهه السياق وطبيعة القراءة معا.
 .4ان نسبة الفعل (أسمي) اىل ضمري املتكلم يزيده فاعلية ،وكون الفاعل
مضمرا يزيد احلدث حركية ،ويمنحه حيوية داخلية متأتية من قدرة الـ (أنا) عىل
اهليمنة واجلذب والتوجيه وال سيام يف الشعر الغنائي الذي اكتسب روحا درامية
كشعر املقاومة.
 .5اتصال الفعل بكاف املخاطب مفعوال به اىل جانب ضمري املتكلم املسترت
دليل عىل تالحم املتكلم باملخاطب وتعبري عن التواشج ما بني الذات الشعرية
املسمية وبني املخاطب  -املسمى.
 .6الفعل املضارع يفعل يف الزمن احلارض وحيتوي عىل الزمن االيت او جيري
نحوه ،واحلارض هو الزمن الوحيد الذي يمكن االمساك به عىل وجه التحقق،
ولذلك كان العنوان موفقا يف التشبث بأبنيته النه من خالل هذا التشبث وحده
سيعمل عىل امتالك االيت..
.7ان التمويه الشعري هو الذي دفع الشاعر اىل اطالق ضمري الكاف املتصل
دون حركة تشري اىل هويته اهو مؤنث ام مذكر ،وقد تفحصت هذه القراءة حرف
الكاف يف (اسميك) اينام وجدت املفردة يف الديوان ،فلم جتد كرسة واضحة وال
فتحة ظاهرة ،ولذلك صارت القراءة حرة يف تاسيسها هوية اخلطاب وجنوسته.
.8ان الفعل (سمى)من االفعال املتعدية اىل مفعولني اصلهام مبتدا وخرب،
وعليه فان عملية التالحم ستغدو حقيقية من خالل التشبيه البليغ الذي يشكله
الرتكيب :انت بحر
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.9ان تفسري الضمري هبوية املؤنث قد يشري اىل  :االرض ،احلبيبة-املرأة،
الثورة ،القضية( ،القصيدة) وما يدور يف افالك هذه املفردات ،بينام تشري هوية
املذكر اىل :الوطن ،الثائر  ،املقاتل...
.11قد يشري البحر اىل كل ما يدور يف فلك عوامل االتصال واالنفصال من
احلرية واحلب واجلامل وحتى السطوة والقطيعة واملوت ،وغري ذلك مما يلوح
لعملية التأويل.
 .11ان تكرار الفعل (أسمي) تكرار لفاعلية فعل التسمية مع التأكيد عىل
الضمري املسترت (انا )..العامل يف اخلفاء بجدلية وعمق ،واملترسب يف اعامق
النص حمركا جذوره الغائرة يف صميم الثورة املتصدية للقرس واخلراب ولعوامل
تغييب االنسان ومصادرة حقوقه ،وتكرار الفعل هبذا الشكل دون حرف عطف
دليل عىل تواشج اجلملتني حتى ال مكان حلرف ربط بينهام ،فالعنوان هبذا
الرتكيب عالمة عىل احلسم ووضوح املسميات وهذه الصيغة الفعلية حماولة
لتحويل مدول التسمية اىل توصيف وجودي يمنح االشياء هويتها ويؤكد
حضورها ،فالتسمية تاكيد للهوية ،وتشخيص للمسمى واثبات وجود للذات يف
اللحظ التارخيية ،كام اهنا مقاومة ملحاوالت هدمها وتضييعها وتغييب سامهتا
الدالة.
.12اليد اداة الفاعلية والكشف والتغيري ،اداة الفعل الثوري املقتدر ،وهي اذ
تكون رمال فذلك يعني يف احد من تأويالته اخلصب والقدرة عىل التواصل
والتجدد ،فالرمل ظاهره اهلشاشة والتفكك وباطنه تكمن قوة اخلصب والنامء
وبني البحر والرمل اغراء دائم بنشوة العناق والتالحم وسطوة احلب بني البحر
والرمل ما بني الظام والندى وما بني اللهفة والوصال وهذا ما جيمع مجلتي
العنوان يف شبكة داللية واحدة ،لكن أليس يف هذا الرتكيب غواية جديدة ما
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تلبث ان تنكشف للمتأمل عن متويه شعري آخر إذ يتبدى زالل البحر املأمول
للظامئ عن ماء أجاج ال يروي عطشا وال يزيد ملحه املخاتل الظمآن إال حرسة
وخيبة أمل  !..هل يفيض التشكيل العالمي للعنوان إىل معضلة انفصال من
طراز خاص مفادها انفصال االتصال ،وكيف السبيل إذن إىل دحر عوامل
االنفصال وتطهري البحر من ادرانه التي هتدد هلفة الرمل وتصدع نقاءه هذا ما
سيحاول الكشف عنه نص القصيدة التي محل اسمها الديوان ،ثم من سيكتب
اآلخر البحر يكتب الرمل ام الرمل هو الذي سيشكل البحر إذ يكتبه ..يد
الشاعر -الرمل هي التي تكتب القصيدة ،ام القصيدة هي التي تكتب
الشاعر..؟!
.13يعلن العنوان عن تواز واضح والن التوازي يف رأي ج .مولينو وج.
نامني هو بمثابة متواليتني متعاقبتني أو اكثر لنفس النظام الرصيف والنحوي
املصاحب بتكرارات إيقاعية :صوتية أو معجمية داللية فهو يتضمن خاصيتني
متالزمتني ،األوىل انه عالقة متاثل تتم عىل مستوى أو مستويات لسانية بني
طرفني أو اكثر والثانية ان العالقة القائمة بني هذين الطرفني تنبني عىل مبدأين
مها التشابه واالختالف ما دام كل طرف حيتفظ عىل الرغم من التشابه بام يميزه
عن اآلخر.)11( ..
.14إن تشكيلة العنوان تشكيلة متواشجة يتداخل فيها حوار الطبيعة
بعنارصها األساسية (الامء  -األرض) بحوار اإلنسان جسدا وروحا وفاعلية،
وهو حوار يتداخل فيه الزمان باملكان ،وينشد فيه املكان سمفونية الزمان
الشاسع املمتد اجلذور يف أعامق الرمل والبحر ويف صميم امتزاج صوت الشاعر
بصوتيهام معا ،ولعل هذا ما يفرس غياب العنوان املفرد الذي يشري غيابه اىل
دالالت عدة اوهلا غياب الصوت الواحد والداللة املفردة وليس اخرها
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التداخل الذي يشري اىل التعدد ويعلن عن تواشجات داللية مفتوحة عىل
احتامالت شتى واملتأمل يف متن هذه القصيدة جيد ان اللغة التي يتخلص جمدها
يف قدراهتا املدهشة عىل احتواء الزمن واالمساك باألشياء ضد االندحار والفناء
بحيث قامت مقام عشبة اخللود يوم حفظت لالنسان مكابدته واجماده يف رصاعه
النبيل ضد قوى الرش وعوامل القهر استطاعت هنا ان حترر الشعري من سطوة
السيايس بمرونة وطواعية بحيث حتولت الصور الشعرية من خطها االفقي يف
املستوى الرتكيبي اىل بنية عميقة تداخلت فيها االصوات وااليقاعات والرؤى
بحيث صار هذا التداخل الذي ينثال يف صريورة متنامية هو الرصيد احلركي
لقصيدة شعر املقاومة الفلسطينية وهي تنسج نموذجها بجامليات فعلها الشعري
اذ تنهض بتالحم مدهش ما بني الفكر واجلاميل بحيث ال يمكن استالل احدها
من االخر ،الهنام يشكالن وجودا واحدا يرقى عىل االنفصال.
ان سلسلة الصور الشعرية التي كانت تشكل قصيدة املقاومة يف مراحلها
االوىل تغادر افقيتها من خالل استبدال العالئق القريبة بني الدال واملدلول
بعالقات جديدة متشابكة صنعها الواقع املركب الذي خيطو كل يوم من معقد
اىل اكثر تعقيدا بحيث صار اخليال بسمته الرتكيبية وبام يغذيه من نسغ ثقايف
عميق اجلذور هو املهيمن عىل صياغة العالقة اجلديدة بني الدوال ومدلوالهتا
بعيدا عن السطوة السكونية لعالئقها الرتاثية واملعجمية ،وهكذا ارتقت
القصيدة اىل مستوى جديد مفارق لام كان عليه من قبل .ان حترير املفردة يف
الشعري من االستقرار الامضوي الذي اثقلها ،وإطالقها من جديد حرة يف سامء
الفن هلو النقلة النوعية التي عاشتها القصيدة العربية احلديثة ،كام اهنا بداية
التحديث النوعي احلقيقي الذي ابتدأ بالوعي اجلديد الرسار اللغة العربية
القادرة دوما عىل التواصل مع احلياة واالشياء ،املتحفزة ابدا النتاج دالالت
شتى من خمتلف انواع التشكيل،والقادرة عىل دحر كل ما هو فاقد لنبض احلياة
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وداخل يف غبار العقم والنمطية ،ولعل اهم سمة لغوية يف شعر هذه املرحلة
تلك القدرة عىل انسنة االشياء واجلامدات ومظاهر الطبيعية واحللول فيها من
خالل األقنعة والتقمص والتناسخ ،ومنحها احلياة حتى غدت األشياء كلها
ترفل بحوارية انسانية فاعلة ،وكأن الشعر يرد رده احلاسم عىل عمليات ابادة
احلياة يف املنطقة العربية كلها من املحيط حتى اخلليج باضفاء احلياة عىل كل يشء
حد االعجاز اخلارق او االسطرة ،وهكذا يستبدل الشعر رموز الرواد
وأساطريهم ومعادهلم املوضوعي وأحالمهم اليوتوبية بلغة جديدة ،لغة تكتفي
بذاهتا ليس لكوهنا نظاما اشاريا فحسب ،وانام بوصفها جمموعة من األنساق
املعرفية املرتابطة داخليا بقوانينها اجلديدة القادرة عىل االنسنة والتلوين وبعث
حياة جديدة يف زمن جديد هي حياة الشعر وزمنه )12(...وهكذا يصري الغائب
يف اللغة الشعرية هو الفاعل يف القصيدة تؤازره الرؤيا وعيا للرضورة وادراكا
لعمق املكابدة وهي ترصد معاناة التعامل مع لغة الشعر وهبا ،وهي تواجه حمنة
االنسان وانكساره وعذاب منافية ولوعة فقدانه وهو يبرص الزوال بام عينيه،
زوال كل ما هو غال ومجيل:
وها نحن  -واحللم يكرب الفا من السنوات،
ويبقى صبيا..
يغازل كفيك
يركض من وجع..
وحيوم حول الفراشات
تأيت اليه النوارس حاملة انجام
ودما..
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طرقا..
ومباين.
وحاملة كتبا ..وليايل
وحاملة قلام ..ودفاتر كالغيم ناصعة
ثم يمطر من ماسة كاملدى ..ص 65
وهكذا تصري القصيدة هي القدرة الرائدة عىل بناء الذات التي يتكاتف
اخلارج عىل تدمريها وحتطيم مرشوع حلمها  ،ولذلك فهو شعر حيتفل بالنامء
والوالدة دوما ،والدة العنقاء التي تطلع من نارها ورمادها مكللة بالغار ،طافحة
باحلياة املقتدرة عىل مواجهة عوامل اخلراب يف واقع يفرش شباك املكيدة من
اجل اسقاط الرباءة وشفافية احللم ،من هنا ظل هذا الشعر يبلور سؤال الوجود
باسئلة احللم واملوت واحلياة ،معربا عن ازمة الذات املقهورة ،ساعيا اىل
النهوض هبويتها والتشبث بسامت هذه اهلوية حتى املوت ،لذلك كان التأكيد
عىل فعل التسمية يف القصيدة الفتا للنظر ،فاالسم عالمة اهلوية الدالة وسمتها
االوىل ،ولذلك حيرص الشاعر عىل تسمية كل االشياء احلارضة يف ميدان قضيته،
فضمري املتكلم يف هذا الشعر ليس اشارة فردية النه ضمري يتامهى منذ اللحظة
االوىل يف مرشوع املخاطب االنساين :
اسميك..
ماذا تسمني هذا الصباح
وهذا الوطن
وهذا الذي بيننا والسامء
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وماذا نسمي الشبابيك /والورد
والليل /والقمر اليعريب احلزين
وهذا النخيل املسائي /والبحر
والكلامت التي مل تقل
وماذا نسمي الينابيع
...ماذا نسمي مدار الصحارى
وماذا نسمي الصواعق
ماذا نسمي زمانا جيئ
وماذا نسمي اختناق املناديل يف البحر..ص 68-67:
ان حماولة طمس هوية االنسان العريب الفلسطيني هي اخلطر الذي ظل الشعر
يقاومه برضاوة وظل رده عىل عملية التفتيت والتضييع صارما:
هنا القدس  ..ليست هنا
موزعة بني نبل النجوم
وموت الشتاء معذبة بني بني
معذبة بني ...بني
معذبة بني  ...بني
ان هذا التكرار الذي تنتهي به القصيدة هو الرتتيلة التي تبوح بوجع التصدع
االليم الذي حلق هبوية الوجود ،وجود الشاعر -الوطن عىل حد سواء ،بسبب
مرشوع التدمري واالبادة الذي ينفذ كل يوم ضدمها ،وهذه املجاهبة الواعية هي
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الرس املضني الذي تشكلت به ومن اجله القصيدة  ،ولذلك صار بناء القصيدة
الفني واحلرص عىل تطويره هو املعادلة لبناء الذات التي يعمل املرشوع املضاد
عىل هدمها ،فالقصيدة هبذا التوجه هي مرشوع التوحيد القادر عىل احتواء كل
انواع التباين الفلسطيني ،وقد استطاعت وسط الركام ان تكون وطنا وهوية،
الهنا نبع احللم وبؤرة بثه وعنوان وجوده ،صارت القصيدة عالمة بارعة واشارة
حادة لذلك التحقق املستحيل الذي البد سيكون يوما ،ولذلك صارت التسمية
بالفعل املضارع املستمر اعطاء عنوان هلذه اهلوية التي ظلت شاخصة بحضور
باذخ .من هنا ترى هذه القراءة ان اخلطاب يف الفعل (اسمي) هو خطاب موجه
للقصيدة ،هذا الكائن االنثوي الذي احتضن االنسان املثقل بمكابدته عرب
العصور وكان له وطنا وشجرا حنونا وصدرا دفع عنه ويدفع غائلة األمل
والشعور بالضياع واالنكسار ،القصيدة الفلسطينية هي التي حفظت تراث
شعب كامل وضمت قيمه وشعوره اجلمعي ومنحت شهداءه حياة جديدة اذ
خبأت بطولتهم يف صميم اللغة الشعرية واضفت عىل استشهادهم سموا ظل
يتألق عرب مسرية الدم ،من هنا وجدها الشاعر جديرة بحفظ اهلوية حينام صارت
جتسيدا للمعاناة الكربى:
وان الذي ادفأ القلب ذات مساء شديد الربودة
كان قصيدة ....ص64 :
واذا سميت القصيدة بحرا ،فان اليد الفاعلة املحركة الذاهبة اىل تغيري جمرى
احلياة دوما ،اليد اداة الفعل وحمركة االشياء واالبداع برؤى الشعر ستكون هي
الرمل الذي يستجيب لسطوة املوج وهلفة التطلع ،لكن السؤال الذي ظل
حارضا عرب السطور هو  :من الذي قام ويقوم بفعل الكتابة ..البحر ام الرمل،
القصيدة ام الشاعر .من يكتب االخر يف صميم املخاض...؟ البد ان تكون
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الكتابة لفاعلية البحر ،فالبحر هو الذي يقتحم الرمل ،يكتبه ،يغري وجوده،
يغمره ويرسم خطوطه وحيفر فيه اخللجان ،والشاعر اليكتب القصيدة ،انام
القصيدة هي التي تكتبه "تكتب دواخله ولواعجه وختط اغواره ومكابدته ،اهنا
ال تتامهى به حسب ،بل تغمره بفيض عذاهبا وجروحها ومغامرهتا االزلية كام
يغمر البحر مقتحميه ،واطالق االسم املذكر (البحر) عىل االنثوي (القصيدة)
فيه توجه نحو اجالهلا بجالله ،واضفاء سمة االطالق عليها ،فضال عن االحياء
بتوحدمها معا من خالل استمرارية التواصل ومرشوع االقتحام ضد العزلة
واملوت ،وهي تنهض بمهمتها الصعبة هذه يف ذلك الزمن العسري:
وان الذي ادفأ القلب ذات مساء شديد الربودة
كان قصيدة ...
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