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امللخـ�ص:
الن�ص ال�شعري.
جي �أنَّ الأنثى ت�ش ّكل بنية حمورية يف ّ
تك�شف القراءة الفاح�صة ل�شعر ال َع ْر ّ
جي يجعلها تك ّون قناع ًا �إ�شار ّي ًا محُ ِّرك ًا ملفاهيم
وال �شك يف �أن هذا الت�شكيل البنائي ل�صورة الأنثى يف ّ
ن�ص ال َع ْر ّ
متا�س بال�سياقات االجتماعية والثقافية
ومو�ضوعات جدلية ذات �أبعاد� :إن�سانية ،ووجودية ،و�أيديولوجية ،تغدو على ّ
املو ّلدة لها.
وبناء على هذا الت�صور ،جاءت هذه الدرا�سة يف حمورين مرتابطني هما:
�أو ًال :نظري ،ويدر�س «القناع» يف ُبعديه املفهومي واال�صطالحي ،ومن ثم فاعلية ح�ضوره يف الدرا�سات النقدية
املعا�صرة.
جي من خالل العنا�صر الآتية:
ثاني ًا� :إجرائي ،ويفح�ص التحوالت الداللية للقناع يف �شعر ال َع ْر ّ
•القناع الأنثوي بو�صفه �أيديولوجيا.
•القناع الأنثوي :ال�صوت الإيجابي املفقود.
•�صورة املر�أة ال�سالبة حا�ضر ًا.
•الظعينة :ال�صوت الأنثوي التائه.

م�صطلحات �أ�سا�سية :العرجي ،ال�شعر ،التنا�ص ،الرمز ،الن�سق.

184

 يوسف عليمات.محمد الخاليلة ود.د

جي
َ  دراسة في شعر:رمزية القناع األنثوي
ّ ْالعر

Symbolic Implications of the Feminine Mask:
A Study in Al-Arjy’s Poetry
Dr. Mohammad K. Khalayleh
Dr. Yousef M. Oliemat

Abstract:
A careful and close reading of Al-Arjy’s poetry reveals that the female constitutes a
focal structure in his poetry. Al-Arjy’s structural approach to the image of the woman
(the female) in his poetry makes the woman the catalyst of many argumentative issues
that have human, existential, and ideological implications. As a result, these issues will
be directly related to the cultural and social contexts that created them.
Depending on this understanding, the present study will address two strongly related
focal points:
First: The theoretical part that will investigate the “mask” and its conceptual and
terminological dimensions (implications). Then the study will discuss the importance
of the “mask” in the recent studies of literary criticism.
Second: The practical part that will investigate the semantic transformations of the
“mask” in Al-Arjy’s poetry, emphasizing the following implications:
The ideological implications of the feminine “mask”.
The feminine mask as “the lost good voice”.
The recent image of the “negative” woman.
The “wedded” woman as “the lost feminine voice”.

Keywords: Al-Arjy, Poetry, Intertextuality, Symbol, Pattern.
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�أطلق باوند على املجلد الأول من �أ�شعاره الذي ن�شر
يف بريطانيا عام  1919ا�سم «القناع» ،كما ا�ستخدم
باوند العنوان نف�سه يف �أعماله ال�شعرية التي ن�شرت
يف الواليات املتحدة عام .) (1926
ويف الفرتة ذاتها ،كتب ييت�س  Yeatsعن الأقنعة
 Masksبو�صفها م�صدر ًا للطاقة اخلالقة؛ كما
ا�ستخدم كارل يونغ  Carl JungالكلمتنيMask ,
 Personaبو�صفهما م�صطلح ًا �أ�سا�سي ًا يف نظرياته
النف�سية ،ولكن يف �أواخر الأربعينيات دخل م�صطلح
القناع بو�ضوح �ضمن اخلطاب النقدي واللغوي( ).
ويف �أدب احلداثة؛ وحتديد ًا يف منت�صف القرن
الع�شرين ،ف�إن فكرة القناع ظهرت يف كل مكان،
�إذ عرفت عن طريق �إزرا باوند ،و�أخذت حافز ًا من
قبل ييت�س؛ ووظفت يف �شعر �إليوت  T. S. Eliotونقده
(وحتديدا ق�صيدة بروفروك )Prufrock؛ ولهذا
ف�إن �أ�صل القناع يتمو�ضع يف مركزية تلك املراحل
احلداثية التي تعتقد �أن «الأنا» يف الق�صيدة هي غالب ًا
درامية ،و�أن «الأنا» تتطابق مع احلياة الفعلية لل�شاعر
يف �سياق التاريخ( ).
ومن هذا املفهوم ،فقد ّ
وظف م�صطلح القناع
من قبل م�ؤ ّويل الأدب �إ�سهامة تو�ضح العالقة بني
الكاتب والقناع التاريخي وال�شخ�صيات التي ي�صفها
الكاتب( ).
وتكمن فاعلية القناع يف رمزيته� ،إذ �إن «ال�شاعر
مبجرد �أن يخلق قناع ًا ف�إنه يخلق رمز ًا( )؛ وبفعل هاته
الرمزية الدالة للقناع وحتديد ًا يف ال�شعر املعا�صر،
«�صار يف مقدور ال�شاعر ابتكار قناع خا�ص به ابتكار ًا
حم�ض ًا� ،أو ا�ستعارة �شخ�صية من املا�ضي والتعبري من
خاللها باعتبارها قناع ًا»( ).
�إن توظيف القناع يف بنية اخلطاب الأدبي ميثل
حماولة ق�صدية من قبل املبدع لر�ؤية العامل ،ومن
ثم ك�شف مكبوتاته وم�سكوتاته املو�ضوعية عرب هذا
التوتر النا�شئ بني زمنني ما�ضوي وواقعي؛ بحيث
يكون ا�ستح�ضار املا�ضوي بو�صفه واقعة �أو حدث ًا
جما ًال لإعادة بناء الذات ،و�سبي ًال لت�صوير الواقع

 1:1القناع :امل�صطلح واملفهوم:
يو�صف القناع ( )Maskيف نقد ما بعد احلداثة
ب�أنه ا�سرتاتيجية �إبداعية خ ّالقة تنطوي على �شيفرات
ثقافية ت�سمح دائم ًا ب�إ�ضمار املختلف وامل�سكوت عنه
يف بنية اخلطاب الأدبي .ووفق ًا لهذا التو�صيف؛ ف�إن
القناع ،مبا هو ا�سرتاتيجية ،ينماز بانفتاح �آفاق
التوقعات ب�سبب توتراته وجدلياته الغام�ضة املتعلقة
باملعنى وف�ضاءات املحتمل؛ ومن ُث ّم ف�إنّ �شيفرات
القناع امل�ضمرة يف بنية اخلطاب هي �شيفرات ن�سقية
منتجة تت�سم باملخاتلة وقابلية الت�شكيل الرامز.
ولأن القناع ،داللي ًا ،يت�ضا ّد حتم ًا ومفهوم
التقريرية �أواملبا�شرة يف اخلطاب بغية �إنتاج جماليات
التفاعل والده�شة امل�ؤثرة؛ فقد كان التوظيف لهاته
التقنية يف الأدب ،تاريخي ًا ،ناجم ًا عن �إدراك امل�ؤ ِّلفني
للوظيفة الن�سقية التي ي�ؤديها القناع بو�صفه معطى
فكري ًا وعالمة ثقافية.
�إن كلمة «القناع» ( )Persona/Maskذات �أ�صل
التيني تعني ذلك القناع الذي يرتديه املم ّثل على خ�شبة
()
امل�سرح ؛ ولهذا ي�ؤكد روبرت� .س �أليوت Robert C.
� Elliottأن «القناع يف مفهومه الأ�سا�سي كان متثي ًال
�أ�سطوري ًا يعرب عن ال�شخ�صية االجتماعية»( ).
وميلك م�صطلح القناع تاريخ ًا �أدبي ًا طوي ًال يعود
�إلى الدراما الكال�سيكية Classical Drama؛ ولكن
عالوة على ذلك ف�إن الكلمة ،يف اجليلني الأخريين،
�أ�صبحت م�ؤ�س�سة يف �إطار الت�أويل الأدبي للن�صو�ص
الذي ميكن ت�سميتها بـ «الثورية»( ).
وبناء على هذا؛ ف�إنه مل يكن بالإمكان قراءة �أعمال
ت�شو�سر  ،Chaucerوتوما�س مور ،Thomas More
وجوناثان �سويفت  ،Jonathan Swiftو�ألك�ساندر بوب
 ،Alexander Popeوهورا�س ،Horaceوجوفينال
 ،Juvenalوكذلك �أعمال برو�ست � Proustأو مئات ال ّكتاب
املعا�صرين قبل �أن تدخل كلمة «قناع» املدونة النقدية( ).
وقد برز م�صطلح القناع ،نتيجة غري مبا�شرة،
عرب توظيفه من قبل �إزرا باوند Ezra Pound؛ �إذ
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تتنوع يف متثيلها وت�شكيل ف�ضاءاتها انطالق ًا من واقع
التجربة ذاتها ،ومن ثم �سريورة التاريخ و�إحداثياته.
وبهذا ف�إن �شاعر ًا مثل العرجي منوذج هاته الدرا�سة
يج ّلي جتربته الوجودية يف احلياة بناء على معطيات
الثقافة املعاينة ،وهو يف هذا ال يختلف عن �أي مبدع
معا�صر؛ �إذا ما �أخذنا يعني االعتبار حمورية التجربة
الإن�سانية وتكراريتها مع تفارق ال�سياق الزمني.
فاملو�ضوعات الفكرية يف ق�صيدة العرجي من
قبيل :الظعينة /الظعائن ،وال�شخ�صيات التاريخية،
ومناذج البطولة ،والنماذج الإن�سانية املتحولة� ...إلخ،
تتمو�ضع يف الن�ص ال�شعري بو�صفها �أقنعة من وجهة
نظر الناقد املختلف؛ ذلك �أن «اللغة متثل �صيغة
للحدث االجتماعي �أكرث من كونها جمرد انعكا�س
للفكر»( ) .كما �أن �إدراك معنى الكلمة ،ح�سب كينث
بورك ،يجب �أن يتح�صل دائم ًا من خالل حتليل
وظائفها املرتبطة مبرجعية هذه الثقافة املعطاة( ).
وهكذا يتجلى القناع الأنثوي املتعدد يف ن�ص
العرجي بو�صفه �شيفرة� /شيفرات ثقافية م�شبعة
باملحموالت الفكرية وال�سيا�سية املرتبطة بتجربته
الذاتية .فال�شيفرات الثقافية ،كما يقول فريدرك
جيم�سون  ،Fredric Jamesonهي �شيء �شبيه
مبخزن احلكمة ال�سائرة �أو مكان املعرفة ال�شائع حول
التمثيالت ،والأحداث واحلياة ب�شكل عام ،وميكن
�أن تلفظ حينما تكون التفا�صيل املعطاة حمتاجة �إلى
حتفيز؛ ومن ُث ّم ف�إن هذه ال�شيفرات تغدو موقع ًا
للأيديولوجيا( ).
«الن�ص يكت�سب قيمته
ووفق ًا لهذا املفهوم ،ف�إن
ّ
من املعطيات التف�سريية التي تختلف باختالف الق ّراء
الذين ينطلقون ممّ ا لديهم من معرفة يف ال�شيفرات
للن�ص»( ).
الثقافية والداللية والنحوية ّ

بكلية تناق�ضاته و�إ�شكالياته .ويف هذا ال�صدد ،ي�صف
الناقد االجتماعي روبرت �إي بارك Robert E. Park
القناع ب�أنه «لي�س �أكرث من حادثة تاريخية»( )؛ كما
يرى تالبوت دونالد�سون � Talbot Donaldsonأن
«توظيف ت�شو�سر  Chaucerحليلة القناع جاءت من
�أجل تقدمي ر�ؤية للعامل االجتماعي املفرت�ض يف العامل
الأخالقي»( ).
وال �شك يف �أن اختيار ال�شاعر للقناع يعك�س
موقف ًا ور�ؤية على �صعيد الزمن؛ ذلك �أن «ال�شعر �أو
�أي فعل متثيلي ،كما يقول كينيث بورك Kenneth
 ،Burkeميكن �أن ُيعد «حدث ًا رمزي ًا»( )؛ ومبا �أن
لغة ال�شعر هي لغة املفارقة على ح ّد تعبري كلينث
بروك�س( ( Cleanth Brooks؛ ف�إن القناع بفعل
انفتاحه الزمني وكذلك اخرتاقه الق�صدي لإ�شارات
الثقافة والتاريخ ميو�ضع مناذجه الإن�سانية والزمانية
بو�صفها �أن�ساق ًا ممثلة للمفارقات ذات الإيحاءات
الرمزية .وال يتغاير هذا املعنى ،واحلال هذه ،مع
القول ب�أن «بع�ض التمثيالت هي خمرجات للعملية
القرائية ،واملفاو�ضات االجتماعية من �أجل تو�ضيح
القيم احلميمة والأ�صيلة لهذه التمثيالت»( )� .أي �أن
القناع بفعل خ�صي�صته الدرامية قادر على منذجة
التجربة الإن�سانية ،و�صياغة عواملها ومتثيالتها
املمكنة .فال�شعر ،كما يقول رونالد بيكوك ،ينتج دائم ًا
التجربة واخليال حول احلياة وعمومياتها املتوارية
خلف الواقع ،ومن خالل احلياة الواقعية للكاتب ف�إننا
نعني الوعي الواقعي ،واحتماالت الكاتب �أو جمموعة
الكتاب املت�شكلة والفاعلة يف �إطار خ�صو�صية الو�ضع
التاريخي( ) .ونظر ًا �إلى هذه االعتبارات ،ف�إننا
ن�ضيف امل�ؤثرات التاريخية واالجتماعية التي تكون
فعالة دائم ًا ،وذات خ�صائ�ص م�ساهمة وحا�سمة
( )
لأ�شكال الفن والأدب  .ولذلك ي�ؤكد بيكوك R.
� Peacockأن ر�ؤية ال�شاعر هي جزء من تاريخه الذاتي
وجتربته يف احلياة والزمن ،مت�ضمنة ثقافة ع�صره،
ولغته من خالل تفرد �شكلها التاريخي( ) .و�إذا كانت
التجربة الإن�سانية عالمة �سيميولوجية ،وحادثة ماثلة
يف الوعي الإن�ساين؛ ف�إن طرائق املبدعني /ال�شعراء
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 1:2التطبيق :رمزية القناع الأنثوي يف �شعر
العرجي( ):
تت�ضافر الأقنعة الأنثوية يف �شعر العرجي؛
لت�ش ّك�سل بنية حمورية ذات �أبعاد �إ�شكالية متعلقة،
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حق ًا �أو ملك ًا �ضائع ًا �سلب ،ظلم ًا ،بفعل ال�سيا�سة
الأموية املخاتلة .ومن النماذج الأنثوية املتمو�ضعة
قناعا يف �شعر العرجي� ،صورة املحبوبة « ُن ْعم» حينما
يقول( ):
�أَ ْ�ص َب َح ا َ
خل ْي ُف َب ْع َد ُن ْع ٍم َخ َوا ًء
ري َف َب ْل َد ٌح َفحِ َرا ُء
َف َث ِب ٌ
�أَ ْ�ص َب َح ا َ
خل ْي ُف َب ْع َد ُن ْع ٍم َخ َوا ًء

�إجما ًال ،مبوقفه من ال�سلطة �أو ر�ؤيته لنظام اخلالفة
القائمة وقتذاك.
وجت�سد هذه الأقنعة املوظفة يف الن�ص ال�شعري
عند العرجي حالة من القلق الوجودي املهيمن على
فكر ال�شاعر بو�صف ال�شاعر وريث ًا �شرعي ًا للخالفة
امل�سلوبة؛ �إذ يتمكن العرجي من ت�شكيل �أقنعته الذاتية
املتقاطعة� :إن�ساني ًا وزماني ًا ،لي�صنع من خاللها عامله
الإن�ساين احلامل .وتظهر القراءة الفاح�صة ل�شعر
العرجي �إمكانية ا�ستكناه الأبعاد الفكرية للقناع عنده
يف �إطار البنية املحورية الكربى ،وهي:
•القناع الأنثوي بو�صفه �أيديولوجيا:
والتي ميكن ت�شظيتها �إلى املكونات البنيوية
الفرعية الآتية:
•القناع الأنثوي :ال�صوت الإيجابي املفقود.
•�صورة املر�أة :ال�سالبة حا�ضر ًا.
•الظعينة :ال�صوت الأنثوي التائه.
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َذ َ
اك لِل َق ْلبِ ِف ْت َن ٌة َو َع َنا ُء
َو ْا�ستح ُّبوا دُوين ال ِب َ
الط َف َ�س ْل َعاً
َف ُق َبا ًء ،و�أَ ْي َن مِ ِّني ُق َباءُ؟
َل ْيتَ ُن ْع َماً َد َنتْ ِبهَا ال َي ْو َم دَا ٌر
َل ْيتَ �شِ ْعرِي �أَ ُك ُّل هَذا َج َفاءُ؟
و�ص َّدتْ
َفلَ َق ْد ُق ْلتُ �إ ْذ َت َو َّلتْ َ
َذ َ
اك واللهَّ ِ ِل ْل ُف�ؤا ِد َ�ش َقاءُ:
�أَ ْنتِ َيا ُن ْع ُم َ�ش ْق َو ٌة َع َر َ�ضتْ ل
مي َّ
ال�شقا ُء
ِب ْئ َ�س َح َّظاً مِ َن ال َكر ِ
جت�سد « ُن ْع ٌم» يف هاته الأبيات قناع ًا لفكرة
ّ
اخلالفة املتح ّولة� ،إذ ُي�سيطر حدث ال�صريورة
والتحول ،زمني ًا ،على بنية الأبيات ال�شعرية كما
ُي�ستنتج من دالالت التحول املا�ضوي يف الأفعال:
«�أ�صبح اخليف ،...و�أ�صبحت دارها ،...وا�ستحبوا
دوين� ،...إذ تو ّلت و�ص ّدت.»...
�إنَّ التحوالت ال�سالبة الطارئة على عامل القناع
الأنثوي «نعم» مرتبط� ،إ�شاري ًا ،بالتحول يف عامل
ال�سلطة /اخلالفة .فاملكان احلجازي املقد�س كما
ت�شي املفردات املكانية «اخليف ،وثبري ،وبلدح ،وحراء»
ي�ضحى مكان ًا قفر ًا وخاوي ًا بعد �أن ن�أت «نعم» /قناع
اخلالفة امل�سلوبة :ال ّنعمة الغائبة ،وحت ّول مكانها من
احلجازي املقد�س �إلى املجهول الالمقد�س «�أ�صبحت
دارها م�سيرَ ة َ�شهر.»...
()26

()27

()28

 2:1القناع الأنثوي بو�صفه �أيديولوجيا:
ينفتح القناع الأنثوي يف ن�ص العرجي على
�صورتني �ض ّديتني للمر�أة هما� :صورة املر�أة الإيجابية
املفقودة ،و�صورة املر�أة ال�سالبة حا�ضر ًا.
وتتعا�ضد هاتان ال�صورتان ال�ضديتان يف الن�ص
ال�شعري لتعك�سا �صورة للذات ال�شاعرة املقهورة،
واملرتاوحة يف حركيتها بني توترات الأمل والأمل بغية
اال�ستحواذ على ال�سلطة /اخلالفة.
وال �شك يف �أن التعار�ض �أو الت�صادم بني هذين
القناعني يحتّم ،واحلال هذه ،واقع ًا قلق ًا ومتوتر ًا
ح�س الفقد واال�ستالب،
بالن�سبة �إلى ال�شاعر؛ �إذ يتنامى ّ
وتت�أ�س�س معامل القهر وال�ضياع يف عامل ال�شاعر.
 2:1:1القناع الأنثوي :ال�صوت الإيجابي املفقود:
تتعدد الأ�سماء الأنثوية ذات احل�ضور الإيجابي يف
�شعر العرجي ،وهي متثل يف ح�ضورها املكثف املتعدد
هذا قناع ًا للخالفة امل�سلوبة التي يرى فيها العرجي
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حقه/خالفته ال�ضائعة.
و�إذا كانت «نعم» يف هذا الن�ص متثل قناع ًا
ثقافي ًا ي�شخ�ص �صورة النعمة املنقلبة «نعم :النعمة/
ال�سعادة» واملاثلة يف غياب اخلالفة؛ �إ�ضافة �إلى
ما ينجم عن هذا الغياب من م�شقة و�إرهاق فكري
وج�سدي بالن�سبة لل�شاعر؛ ف�إن العرجي نف�سه ال
يتوانى عن ا�ستحداث �أقنعته اخلا�صة املج�سدة حلالة
البحث عن اخلالفة امل�سلوبة .وهذا ما ميكن �أن يلمح
يف توظيفه للقناع الأنثوي يف �إ�شار َّياته التاريخية ،كما
يتجلى يف قوله( ):
َمنْ ِل َن ْف ٍ�س َعنْ الهَوى ال َتناهَى
( )
ال ُتباليِ �أَ َطا َعهَا �أَ ْم ع ََ�صاها
عَاذ ٌِل يف الهَوى ِب ُن ْ�ص ٍحَ ،و َي ْخ�شى
( )
�أَ ْن َي ُ�سو َق ال َّردَى ِ�إليها هَواها
َل ْو ِب ِه ما ِبهَا مِ َن ال َو ْجدِ لمَ ْ َي ْنـ
َ ( )
ـ َه محُ ِ َّباً َولمَ ْ ُيبالِ َبالها
َخا َم َرتْ مِ نْ َه َوى ُع َث ْي َم َة دَا ًء
ًم ْ�س َت ِك َّنا لحِ ُ ِّبها �أَ ْذ َواهَا
ُث َّم َقا َلتْ َلهُ�َ :س� ْأع َ
�صيك فِيها
َراغِ ماً مِ ْثلَما ع ََ�ص ْتني ن َِ�ساهَا
ِ�إ َّنها ُ
حيث َما َت ُ
كون مِ َن الأَ ْر
ِ�ضَ ،ف ٌغ َّ
�ض املال َم فيهاُ ،م َناها
�إ َّنها ِبنْتُ ُك ِّل �أَ ْب َي َ
�ض َق ْر ٍم
َمل ٍِك َنا َل مِ نْ ُق َ�ص ٍّي ُذ َراها
َو َب َنى امل ّ ْج َد َ�صاِعداًَ ،ف َعلَ ْتهُ،
َع ْب ُد �ش ْم ٍ�س َوها�شِ ٌم �أَ َبواها
َفه َِي ال ُت ْدر ُِك ال ِّن�سا َء ب َِ�س ْع ٍي
�أَ َب َداً حِ َ
ني َي ْف َخ ُرو َنَ ،مدَاها

ونتيجة لهذا التح ّول املفاجئ ،وكذلك حتقق البعد
املكاين للقناع ،ف�إن حالة من الفراغ �أو االغرتاب
النف�سي ت�شرع بال�سيطرة على ال�شاعر «ذاك للقلب
فتنة وعناء ،ذاك واهلل للف�ؤاد �شقا ُء� ،...أنت يا ُنعم
�شقوة عر�ضت يلِ ،..ب ْئ�س َح ّظ ًا من الكرمي ال�شقاء».
وال غرو يف �أن م�شهد اليباب /اخلواء املكاين مبا
يت�ضمنه من ت�سارع يف حت ّوالت ال�سلب كما يقت�ضي
املعنى الن�سقي حلركة «الفاء :فثب ُريفبلدح فحراء:
�شمولية اخلواء»؛ ناج ٌم يف حقيقته عن ت�شظيات
القناع الأنثوي ذاته؛ �إذ يتمزق القناع «نعم» ح�سب
الن�سق التكراري ،بني داللتي احل�ضور /احلياة
«�أ�صبح اخليف بعد نعم ،...ليت ُنعم ًا َدنت� ،...أنت
نعم �شقو ٌة ،»...والغياب /املوت يف �ضوء التج ّلي
يا ُ
املكثف ل�ضمري الغائب «�أ�صبحت دارها ،..وا�ستح ّبوا
دوين ،...دنت بها اليوم دا ُر� ...إذ تو ّلت و�ص ّدت.»...
وبهذا تتمزّق الذات/ذات ال�شاعر بني رهانات
هاتني اجلدليتني �سوا ٌء يف زمنية احللم والتمني «ليت
نعم ًا� ،»...أو يف زمنية االعرتاف بلحظة التال�شي
وال�شقاء وفق ت�صريح ال�شاعر بذلك« :ذاك واهلل
للف�ؤاد �شقاء� ،...أنت يا ُن ْعم �شقوة ،...بئ�س ّ
حظ ًا من
الكرمي َّ
ال�شقاء».
ومن الالفت يف هذا ال ّن�ص �أن �صورة الت�صدع
املكاين ،وتو ّلد التنافر بني الدارين� :أ�صبحت دارها/
اخلالفة الأموية ،ودنت بها دا ُر /اخلالفة ال�شرعية
من منظور ال�شاعر – ت�شي بفقد ال�شاعر لهاته
اخلالفة ،بعد �أن اندرجت مركزيتها يف �إطار فكرة
مما يجعل م�س�ألة البحث عن هذا املطلب
الغيابّ ،
احللم ،ومن ثم الهيمنة عليه �صورةللعناء واال�ستحالة
يف الوقت نف�سه.
وقد كان تعبري ال�شاعر يف قوله�« :أ�صبحت دارها
م�سرية �شهر» متّ�سم ًا بالن�سقية واملخاتلة من حيث.
ت�أكيد اندثار القناع الأنثوي/اخلالفة وتال�شيه يف
�ضوء ال�سريورة الزمنية املطلقة «م�سرية �شهر»؛
الأمر الذي يجعل ال�شاعر قلق ًا �إزاء �ضغوطات الفتنة
الالهبة ،والتعلق الروحي القاتل يف �سبيل ا�سرتداد

29

30

31

32

()33

()34

()35

()36
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َل ْ�س َن ُحو َراً َع َقا ِئ ً
ال هُ نَّ مِ ْنها
ا�س ،فاعلموا� ،أَ ْ�شباها
�إِ َّن يف ال َّن ِ
�أُ ُّمها ال َب ْد ُر� :أُ ُّم �أَ ْروىَ ،ف َنا َلتْ
ُك َّل َما ُي ْعجِ ُز الأَ ُك َّف َيدَاها
�إ َّن ُع ْثما َن وال َّزبيرْ َ �أَ َح َّ
ال
دَا َرها بال َي َفا ِع �إ ْذ َولدَاهَا
وح ْم َز ُة – �إ ْب َد�أْ
و َن ِب ُّي ال ُهدَى َ
ِب ِه َما �إِ ْذ َن َ�س ْب َتها – َخاالها
َن َب َتتْ يف نجُ ُ و ِم َر ْب َو ِة َر ْملٍ
ُي ْن َ�ش ُر امل َ ْيتُ �إِ ْن َي ُ�ش َّم َث َراها
مِ نْ ُت َرابٍ َبينْ َ امل َ َقا ِم �إلى ال ُّر ْكـ
ِـنَ ،ب َراها الإ َل ُه حِ َ
ني َب َراها
ُق َ�صوِيٌّ مِ ْن ُه ُق َ�ص ٌّي َولمَ ْ َي ْخـ
ـ ُل ْط ُه طِ ُ
ني ال ُقرى َوال �أَ ْك َباها
َذ َّب َع ْنها ُق َ�ص ُّي ُك َّل َع ُد ٍّو
َف َنفاهَُ ،و ُج ْرهُ ماً �أَ ْجالهَا
خل ْيلِ وا ُ
َ�سا َر با َ
حل ُمولِ َفلَ ْم َت ْعـ
ـلَ ْم ُق َر ْي ٌ�ش ِب َذ َ
اك حِ َ
ني �أَ َتاها
ِي�س كاجلِ َبالِ َو َر ْجلٍ
يف َكراد َ
ُي ْف ِز ُع الأَ ْخ َ�ش ِبينْ ِ ُط ُ
ول َق َناهَا
َف َتما َرتْ ِب ِه ُق َر ْي ٌ�ش َفلَ َّما
�أَ ْن َر َ�أتْ لمَ ْ َت ُ�ش َّك فِي ِه لِواهَا
حل َرا ُم ُق َ�ص َّياً
َع َر َفتْ َم َّك ُة ا َ
َو ُق َ�ص ٌّي ُقر ْي َ�ش �إِ ْذ َب َّواهَا
ا�س َّ
بالظواهِ ِر مِ ْنها
�أَ ْن َز َل ال َّن َ
َو َت َب َّوا ِل َن ْف�سِ ِه َب ْط َحاهَا

بال�شعَابِ وا َ
َوا ْب َت َنوا ِّ
حل ْزنِ مِ ْنها
َو َت َف ّجا َعنْ َب ْي ِت ِه َ�س ْيالها
َلنْ تمُ ا َرى ُق َ�ص ُّي يف امل َ ْجدِ �إ َّال
�أَ ْك َذ َب اللهَّ ُ ُك َّل َمنْ َما َراها
َوب َِح ْ�سبِ ال َف َتا ِة ُق ْر َباًَ مِ َن امل َ ْجـ
ق�ص ٌّيْ � ،إن َي ْعدِ ُلواَ ،مو َالها
ِد َ
مِ ْن ُه ُم َّ
بي ِب ِه ال ًَّل
الط ِّي ُب ال َّن ُّ
اب ُك ِّل َخيرْ ٍ َهدَاها
ـ ُه �إلى َب ُ
َب َّر َد ال ّنا َر َع ْن ُه ُم حِ ينْ َ َفا َرتْ
َت ْرتجَ ي �أَ ْكلَ ُه ْم َو�أَ ْح َمى حِ َماهَا
اب َب ْي ِت ِه َب ْع ُد مِ ْن ُه ْم
ُث َّم ُح َّج ُ
ا�ض ا َ
َوحِ َي َ
يج َق ْد َو ّالهَا
حلجِ ِ
ُث َّم َو َّلىَ ،و َلنْ َي َزا ُلوا ُوال ًة
َر ُّب َنا اللهَّ ُ َخ ْل َق ُه ُخلَ َفاها
يتمو�ضع القناع الأنثوي «عثيمة» يف هذا الن�ص
لي�ؤ�س�س م�سار ًا �أيديولوج ّي ًا يكت�سب ح�ضوره امل�شروع
ال�سرد لفاعلية
بفعل االتكاء على عامل
ّ
الق�ص �أو ّ
ال�شخ�ص الأ�سطوري/التاريخي يف حركية احلياة
املو ِّلدة لثقافة «املجد» .ويربز هذا املعنى من خالل
«ع َثيمة» �إلى �أرومة �إن�سانية
انتماء القناع الأنثوي ُ
مما يعزز �شرع ّية
(قرابية) قا ّرة يف الوعي الإن�ساينّ ،
التم�سك بها بو�صفها معطى ثقافي ًا
وجودها ومن َّثم ّ
مق ّد�س ًا:
�إنَّ عالئقية «عثيمة» ب�أقنعة �أخرى تاريخية �سواء
�أكانت ذكورية �أم �أنثوية حماولة ق�صدية واعية ي�سعى
ال�شاعر من خالل تكري�سها من خالل �أ�سلوب ال�سرد
املكثف �إلى ا�ستن�ساخ �صورة «ق�صي»
ملك ...يف
احلاكم �أو امللك «�إنها بنت كل �أبي�ض َق ْرم ٍ
الربهة الآنية� ،أي جعل احلركية الزمنية املا�ضوية متكررة
يف الزمن الآين الذي يفقد فيه ال�شاعر م�ؤ�س�سة اخلالفة.
وهكذا يحاول العرجي �إعادة ت�شكيل م�سار
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ثقافة احلراك الدائب ،وحماولة ا�ستيالد القناع/
عثيمة – اخلالفة؛ ومن ّثم احلفاظ على قد�سي َة هذا
تراب
القناع وطهره «نبتت يف جنوم ربوة رمل ،...من ٍِ
بني املقام �إلى الركن ،...وال�سعي �إلى انبعاثه �أي
انبعاث التجربة «الق�صوية» يف �إطار املكان املق ّد�س
«مكة احلرام» �إذ يتب ّنى ال�شاعر فكرة «الفناء» �سبي ًال
النبعاث التجربة املا�ضوية :ال�صوت الإن�ساين على
لنف�س عن
تعدده  +الفعل الإن�ساين الأ�سطوري»« :من ٍ
الهوى ال تناهى� ،أن ي�سوق ال ّردى �إليها هواها ،...ومل
يبال بالها ،...خامرتُ من هوى عثيمة دا ًء.»...
ِ
� 2:1:2صورة املر�أة ال�سالبة حا�ضراً:
�إذا كان القناع الأنثوي يف الن�صني ال�سابقني
�إيجابي ًا يف جتلياته املو�ضوعاتية والن�سقية من خالل
متظهرات القناع الدال على اخلالفة املفقودة
واملن�شودة يف �آن؛ ف�إن العرجي يربز نزعة ذاتية جارفة
ربمه من �ض ّده ال�سيا�سي /الأيديولوجي؛
ت�شي بت ّ
وذلك من خالل ا�ستحداث القناع الأنثوي امل�ضا ّد،
يج�سد عامل ا َ
خل�صم �أو النقي�ض .يقول العرجي
الذي ّ
( )
ُم َ�ش ّبب ًا بامر�أة حم ّمد بن ه�شام ،ويقال لها «جربة» :

التاريخ ن�سق ًيا ،بفعل ا�شتغاله على مفهوم «الأ�سطورة
اال�سمية» ،والتي �شكلت مناذجها املتعددة «ق�صي،
عبد �شم�س ،ها�شم ،النبي �صلى اهلل عليه و�سلم،
عثمان ،حمزة ،الزبري»� ،ضاغط ًا ن�سق ّي ًا يك ّر�س
م�شروعية القناع /عثيمة يف التحقق والثبات ،ومن
َّثم �إنتاج املعاين الكلية املرتبط مبو�ضوعة «احلياة».
ف�إذا كان القناع /عثيمة ينتمي ،يف جوهره� ،إلى
عامل �إن�ساين نبيل تت�أ�س�س مبادئه على قيم البطولة
واملجد والتح ّرر وبناء دولة املجد/دولة الإن�سان من
خالل ثقافة الفعل/العمل الإن�ساين «وبنى املجد
�صاعد ًا ،...فنالت ك ّل ما يعجز ال ّ
أكف يداها،...
�أَح ّال دارها باليفاعَ ،...ذ ّب عنها ق�صي ك ّل عدو،...
وجرهم �أجالها� ،...سار باخليل واحلمول� ،...أنزل
النا�س بالظواهر منها ،...وابتنوا ّ
بال�شعب واحلزن
منها ،...منهم الطيب النبي �إلى باب كل خري
حجاب بيته،..
هداها ،...ب ّر َد النار عنهمّ ،...ثم ّ
وحيا�ض احلجيج قد و ّالها ،...ولن يزالوا والة،...
ف�إذا كان هذ بكل ّيته خ�صي�صة تاريخية و�أ�سطورية
للقناع الأنثوي ،ف�إنّ منوذج «املجد» املا�ضوي ينبغي،
وفق ر�ؤية العرجي� ،أن ُي�ستحدث مرة �أخرى بتعزيز
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َق َّ�ص َر ِب ِه ُر ْو ُد َّ
ال�ش َباب َلهَا
( )
ق�ص ُر دُو َن ُه ال َف ْخ ُر
َن َ�س ٌب ُي ِّ
َزهْ را ُء َي ْ�س ُمو لل َعال ِء ِبهَا
َ ُ ُ ( )
�آبا�ؤُها َو َعقا ِئل زهْ ُر
َو ِر َثتْ ع ََجا ِئ َزها ال َع َف َ
اف َو َما
َقد َّْم َن مِ نْ َخيرْ ٍ َل ُه ِذ ْك ُر
ال�ضريبِ َمعاً
ِف�إ َذا ا َ
جللي ُد َم َع َّ
َ ْ ( )
َ�س َف َع الع َ
ِ�ضا َه و�أ ْق َح َط القط ُر
وا�س َت ْح َو َذتْ ري ُح َّ
ال�شمال َعلَى
ْ
( )
َ
�أ َثوا ِب ِه َوتمَ َ َّ�ص َح ال ُب ْ�س ُر
لمَ ْ ُي�ؤْذِها َحدُّ ِّ
ال�شتا ِء َولمَ ْ
ُي ْر َف ْع َلهَا ِل َت َط ُّل ٍع �سِ ترْ ُ
يوظف العرجي القناع الأنثوي «جرب/جربة» بو�صفه
�صمه اللدود حممد ابن ه�شام
ن�سق ًا احتمالي ًا لعالمَ َخ ِ
املخزومي .وتتج ّلى اخل�صي�صة الن�سقية �أو املخاتلة
الن�سقية من خالل هاته املالمح اجلمالية التي ي�ضفيها
ال�شاعر على القناع الأنثوي املحبوب/جربة؛ �إذ تبدو
املحبوبة مالكة لعوامل الفتنة اجلمالية ال ّأخاذة «نظرت
غزل ...من ك ّل خرعبة مبت ّلة ...ك�أ ّنها َب ْد ُر،...
مبقلة ُم ٍ
حوراء مينعها القيام ...متام اخللق وال ُب ْه ُر ،...كال ِع ْذق
يف ر�أ�س الكثيب منا طو ًال� ،»...إ�ضافة �إلى انتمائها ال ِع ْرقي
املن�سوب �إلى ف�ضيلة ال�شرف وال�سمو:
زهرا ُء َي ْ�س ُمو ِل ْل َعال ِء َبها
�آبا�ؤُها َو َع َقا ِئ ُل ُزهْ ُر
َو ِر َثتْ ع ََجا ِئ َزها ال َع َف َ
اف َو َما
َقد َّْم َن مِ نْ َخيرْ ٍ له ِذ ْك ُر
وقد � َّأهلها هذا ال�شرف وهاته املكانة لأن تكون
املحبوبة جربة �س ّيدة ُمترْ َف ًة ،ومخُ َ َّدمة:
ال�ضريْبِ َم َعاً
ف ِ�إذا ا َ
جللي ُد َم َع َّ
َ�س َف َع الع َ
ِ�ضا َه َو�أَ ْق َح َط ال َق ْط ُر
وا�س َت ْح َو َذتْ ِر ْي ُح َّ
ال�شمالِ َعلِى
ْ
�أثوابِه وتمَ َ َّ�صح ال ُب ْ�سر

ُع ْوجِ ْي َعلَ َّي َو َ�س ِّلمي َجبرْ ُ
ْ ( )
ال�صدودُ؟ و�أَ ْن ُت ُم َ�سف ُر
ِف ْي َم ُّ
َف َك َفى ِب ِه ه َْجراً َل َنا َو َل ُك ْم
�أَ َّنىَ ،
فاعلَمِ ي اله َْج ُر؟
وذلك ْ
ال َن ْل َتقي �إ ّال َث َ
الث مِ َن ًى
َّ ْ ( )
َح َّتى ُي َ�ش ِّتتَ َب ْي َن َنا النف ُر
ِال�ش ْه ِر َب ْع َد ا َ
ب َّ
حل ْولِ ُن ْت ِب ُع ُه
ما الدَّهْ ُر �إ ّال ا َ
حل ْو ُل َو َّ
ال�ش ْه ُر
ِل ْو ُك ْنتِ َما ِك َث ًة َع َذ ْر ُت ُك ُم
( )
رب
ِل ِب َعا ِد َنا ،ولكا َن يل َ�ص ُ
َعنْ ُح ِّب ُك ْم ّو َن َذ ْر ُت َ�ص ْر َم ُك ُم
َ ْ ( )
حِ ي َناًَ ،وه َْل لمِ ُ َت َّي ٍم نذ ُر؟
َن َظ َرتْ بمِ ُ ْقلَ ِة ُم ْغزِلٍ َع ِل َقتْ
َ ُ َ ْ ( )
َف َنناً َت َن َّع َم ،ن ْبت ُه ن�ض ُر
ات ُف�ؤَادِها َر َ�ش�أٌ
ُي ْثنِي َب َن َ
َ ترْ ُ ( )
َط ْف ٌل َت َخ َّو َن َم ْ�ش َي ُه ف
يف َم ْوق ٍِف َر َف َع ال ُو َ�شا ُة ِب ِه
�أَ ْب�صا َرهُ ْم َف َك�أَ َّنها ا َ
جل ْم ُر
َو َع َر ْفتُ َم ْن ِز َل ًةَ ،ف ُق ْلتُ َلها
بال َق ْ�ص ِر َم َّر ِل َعهْدِ ِه ع َْ�ص ُر
�أَ ْق َوى مِ نْ �آلِ ُج َبيرْ َة ال َق ْ�ص ُر
ْ ( )
َف ِق َرا ُنها َفتِالعُها ال ُعف ُر
فالب ْئ ُر ُم ْوحِ َ�ش ٌة َف�سِ ْد َر ُتها
ُ ( )
ِ�ضا ُبها َّ
َفه َ
ال�ش ْر ِق َّي ُة احل ْم ُر
مِ نْ ُك ِّل َخ ْر َع َب ٍة ُم َب َت َّل ٍة
( )
َ
ِ�ص ْف ِر الو َِ�شا ِح ك�أ َّنها َب ْد ُر
َح ْو َرا َء يمَ ْ َن ُعها ال ِق َيا َم �إذا
( )
َق َع َدتْ تمَ َ ا ُم ا َ
خل ْلقِ وال ُب ْه ُر
كال ِع ْذقِ يف ر�أْ ِ�س ال َكثيبِ مَ َ
نا
ْ ( )
ُط ْو ًال َو َما َل ِب َف ْرعِ ِه ال ِوق ُر
ِيف َي ُج ُّر مِ ْئ َز َر ُه
َم ْ�ش َي ال َّنز ِ
َ ( )
َ
َذ َه َبتْ ِب�أكْثرَ ِ َع ْق ِل ِه اخل ْم ُر
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جي
رمزية القناع األنثوي :دراسة في شعر َ
العرْ ّ

املخزومي �إلى الال�شرعي /الالمركزي /العرجي.
حت�صلها ت�ؤ ّكد خيانة
وهاته الإ�شارة يف ِ
حال ّ
القناع /جربة لعاملها بتجلياته :الفكرية ،واالجتماعية،
والأيديولوجية من جهة ،ومن َّثم جناح ًا لل�شاعر
يف اخرتاق املح ّرم وحتطيم خ�صمه �أو قتله بالرمز
الأنثوي /القناع التفاعلي.
ويتح ّقق الفعل االنتقامي /التدمريي خل�صم
ال�شاعر /رمز ال�سلطة الأموية بحدث اخليانة
الأنثوية؛ فاملحبوبة القناع هي ال�صوت الأنثوي املنفعل
بخطاب الذكورة املتمردة /العرجي ،فهي التي ت�س ّلم
وتعوج على ال�شاعر «عوجي َع َل َّي و�س ِّلمي َجبرْ ُ » ،وهذا
يف ح ّد ذاته مفار ٌق للم�ألوف بني املح ّبني �إذ يكون
العا�شق ال َف ْح ُل مبادر ًا يف البحث والفعل البوح ،كما �أنّ
ت�صريح ال�شاعر باللقاء مع الأنثى املح ّرمة يف املكان
املح ّرم «ال نلتقي �إال َ
منى� »...إ�شارة �ضمنية
ثالث ً
�إلى رغبة الأنثى يف حتقيق هاته التفاعلية الغرامية
امل�ستغرقة للزمن «حتى ي�شتت بيننا النفر ،...بال�شهر
بعد َ
احل ْول يتبعه ،...ما الدهر �إ ّال احلول وال�شه ُر»...؛
�إذ يبلغ التجاوز الأنثوي لدائرة املقد�س ذروته من
خالل هاته احلركيات ال ّدالة على حدث اخليانة
لعامل ال�سلطة الزوجية /ال�سيا�سية «نظرت مبقلة
مغزل علقت َف َنن ًا« ،...يثني بنات ف�ؤادها ر�ش�أ...
ٍ
َ
تخ َّون م�شيه فترْ ُ».
لقد �ألغى القناع الأنثوي /جبرية يف العامل اجلديد/
عامل ال�شاعر املع�شوق واقع ًا مغاير ًا لعامل ال�سلطة/
ي�ضج
الزوج الأموي؛ �إن عامل ال�شاعر املع�شوق عامل ّ
باحلياة ومعامل التج ّدد والن�ضارة واخل�صوبة والأمومة
مغز ٍل علقت ...فنن ًا ت َن َّع َم نب ُت ُه َن ْ�ض ُر».
«نظرت مبقلة ِ
وال غرابة ،بالنتيجة� ،أن تثري هاته االخرتاقات
املتبادلة «العرجي جبرية» لثقافة التحرمي والعرف
حفيظة الرقيب االجتماعي« ،الو�شاة» �أدوات ال�سلطة
الأموية ،ومن ّثم رغبة هذا الرقيب يف �إحراق هذا
العامل �أو ال�سلطة اجلديدة التي اتخذت املكان
املق ّد�س /ال�شعرية اجلماعية «منى» مركز ًا لإ�شهار
انبعاثه:

لمَ ْ ُي�ؤْ ِذهَا َحدُّ َولمَ ْ

ي ْر َف ْع لها ِل َتط ُّل ٍع �سِ ترْ ُ
�إنّ هاته املح ّفزات اجلمالية التي يبوح ال�شاعر
بغيابها جتعله ال يتورع ،واحلال هذه ،من الإف�صاح
عن مثالها النف�سية؛ بحيث يغدو العامل ،يف ظاهره،
قامت ًا �سوداو ّي ًا ال تنبعث فيه مالمح احلياة:
�أَ ْق َوى مِ نْ �آلِ ُج َبري َة ال َق ْ�ص ُر
َفقِرا ُنها َفتِالعُها ال ُع ْف ُر
فالبئ ُر ُم ْوحِ َ�ش ٌة َف�سِ ْد َر ُتها
ال�ش ْر ِق َّي ُة ا ُ
ِ�ضا ُبها َّ
َفه َ
حل ْم ُر
تتمظهر ن�سقية الأنوثة /اجلميل وخماتالته
منذ ال�شرارة الأولى التي اتخذ فيها العرجي قناعه
الأنثوي جبريةَ /ز ْوج الذكورة امل�ضادة» حممد بن
ه�شام املخزومي» ،مو�ضع ًا للتغزّل والت َع ّ�شق.
وت�شكل هاته الرخ�صة التي �أجازها ال�شاعر
َ
مدخ ًال ال�ستباحة املح ّرم يف الثقافة الإن�سانية/
الذكورية رغبة يف َقت ِْل خ�صمه امل�ضا ّد.
وبنا ًء على هذا؛ ف�إنَّ القناع الأنثوي املح ّرم،
واملرتبط �ش ْرع ًا وميثاق ًا ب� َآخر ال�شاعر/حممد بن
ه�شام املخزومي ي�ضحي ف�ضا ًء مل ّمار�سة املغامرات
واع لعامل
الع�شقية ،وهو ما ي�شي بانتهاك َق ْ�صدي ٍ
هذا القناع وارتباطاته املعلنة ،وحماولة افتعالية
للك�شف عن قبح َّيات هذا الآخر ودونيته من خالل
الفعل اال�ستباحي للقناع امل�ؤنث الذي يجمع �صفات
«اجلمالّ ،
وال�سيادة» يف ر�ؤية �صاحبه.
وال�شرفّ ،
فاللغة الآمرة التي ينفتح بها ال ّن�ص ،من�ضاف ًا
�إليها هذا االن�شغال بلغة العتاب ،والتناهي يف تو�صيف
حالة اال�شتياق نتيجة الهجر/االنف�صال« ،عوجي
علي و�س ّلمي ج ُرب ،...فيم ال�صدود ،..فكفى به هَ ْجر ًا
ّ
ّ
لناولكم� ،..أنى وذلك فاعلمي الهج ُر ،..لو كنت ماكثة
عذرتكم لبعادنا ،»...توحي بحقيقة اال�ستحواذ �أو
عامل الو�صاية املتّبع من قبل العرجي جتاه القناع/
جبرية؛ وك�أنّ الأنثى القناع ،وفق ًا لهذا الت�صور،
تتح ّول من ملكية ال�شرعي املركزي حممد بن ه�شام
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يف َم ْوق ٍِف َر َف َع ال ُو�شا ُة ِب ِه

حممد بن ه�شام املخزومي ،ومن ثم الك�شف عن
ال�شرعية الزائفة لل�سلطة التي ميثلها ب�إقامة عالق ٍة
حم َّرمة الرجل النقي�ض مع الرجل النقي�ض ،وال�سماح
لهذا النقي�ض بالتجر�ؤ على مكانة هاته ال�سلطة بفعل
�إعالن هذا اخلرق /التجاوز للقيمة واملثال /املجموع
الإن�ساين امل�ؤدي ل�شعرية احلج.
و�أ ّما الوظيفة الأخرى ،فهي متكن العرجي من
ا�ستقطاب القناع الأنثوي /جبرية �إلى عامله اجلديد،
وهو ما يوحى ،ن�سق ّي ًا ،بانك�سار الآخر /حممد بن
ه�شام املخزومي وانهزامه.
يج�سد ،بازدواجية
فالقناع الأنثوي جبرية� ،إذنّ ،
الوظيفة الن�سقية ،مفهوم ًا للبناء (احلياة :اخلالفة
اجلديدة)؛ ومفهوم ًا �آخر للهدم (املوت :انتهاء اخلالفة
الآنية)؛ ولذلك ف�إن معنى االكتناز الأنثوي الذي ح ّدده
ال�شاعر بو�صفه معيار ًا للجمال واللذة مع ًا« :من ك ّل
ِخ ْرعبة مبت ّلة ك�أنها ْبد ُر… ،حوراء مينعها القيام
�إذا قعدت…ْ ،
كالعذ ِق يف ر�أ�س الكثيب منا ،..م�شي
النزيف يج ّر مئزره… ،زهراء ي�سمو للعالء بها…،
ورثت عجائزها العفاف…» ،يجعل هذا القناع �صانع ًا
لل ّذة /ال�سعادة الإن�سانية يف �سياق الثورة التي يقودها
العرجي بغية ا�ستعادة اخلالفة ال�ضائعة.
 2:1:3الظعينة :ال�صوت الأنثوي التائه:
ت�شكل الظعينة يف �شعر العرجي قناع ًا �أنثو ّي ًا
ذا ح�ضو ٍر الفت؛ �إذ ي�سمح هذا التكثيف ملو�ضوعة
الظعينة بتو ّلد املفاهيم الأيديولوجية ذات ال�صلة
بالتحرك الظعيني؛ �إذ �إنَّ ارتباط حركة الظعائن
بثقافة الرحيل/الرحلة «جت�سيد لفاعلية الزمن
املد ّمرة :للتغري يف ق�ضائه على اخل�صب والكينونة
اجلماعية»( ) .يقول العرجي ،مث ًال( ):
َما هَا َج َق ْل َب َك َي ْو َم ال َع ْر ِج مِ نْ ُظ ُع ِن
( )
وال�س ْيجانِ مِ نْ َ�ش َجني
َج َّد ْد َن بِال َّر ْي ِط ِّ
ُ�ش ْعثٍ َت َع َّط َ
لن لمَ ْ َي ْع َر ْي َن مِ نْ ُك ُحلٍ
( )
َو َال َخ َ�ضابٍ َوال َغ ْ�سلٍ وال دُهُ ِن
في ال َغ َما ِم َجال
َ�سوا ِف ٍر مِ ْث َل َ�ص ْي َّ
( )
بِالبرَ ْ قِ َع ْن ُه َو َج َّلى ُط ْخ َي َة الدُّ ُج ِن

�أَ ْب�صا َرهُ ْم َف َك�أَ َّنها ا َ
جل ْم ُر
ومل يكن اختيار العرجي للمكان املقد�س «منى»
بو�صفه حم�ضن ًا للعالقة الغرامية (العرجي /جبرية)
اعتباط ّي ًا� ،إذ �إن املكان ذاته/املكان
اختيار ًا عف ّوي ًا �أو
ِ
احلجازي هو الذي ي�شكل يف الوعي اجلمعي ،املناه�ض
للخالفة الأموية املركزية الفعلية للخالفة� ،أو �أ َّنه
املكان املنتظر للخالفة اجلديدة (الوالية ال�سيا�سية
احلج.
والدينية) التي ي� ّؤطر لها العرجي يف زمنية ّ
ويف �إطار هذا املعنى؛ ف�إنّ املفارقة تبدو وا�ضح ًة
الن�ص بني مكانني؛ الأ ّول ميكن و�صفه بـ «مكان
يف هذا ّ
احلياة منى» حيث تتمظهر مالحمه يف هاته احلركية
الإن�سانية ال�صاخبة :ال�شاعر /جبرية /احلجيج يف
منى،...
�سياق املعطى الثقايف الديني «ال نلتقي �إال ثالث ً
حتى ي�شتّت بيننا ال ّنفر» ،والثاين هو «مكان َ
اجل ْدب/
الق�صر :املوت»؛ ويتّ�صل ،ن�سق ّي ًا ،باخلالفة امل�ضادة/
التي متثلها والية حممد بن ه�شام املخزومي.
ويبدو املكان الثاين /االغرتابي ،يف ر�ؤية العرجي،
مغ ّلف ًا بيقينية املوت و�شموليته:
ري َة ال َق ْ�ص ُر
�أَ ْق َوى مِ نْ �آلِ ُجب َ
َفقِرا ُنها ِفتِالعُها ال ُع ْف ُر
َفال ِب ْئ ُر مُوحِ َ�ش ٌة َف�سِ د َر ُتها
ال�ش ْر ِق َّي ُة ا ُ
َفه ََ�ضا ُبه َّ
حل ْم ُر
ويج ّلي املكان ا ُ
خلواء ،هنا� ،إرها�ص ًا واثق ًا بت�صدع
اخلالفة/الوالية امل�ضا ّدة؛ بحيث تتح ّول مركزية
اخلالفة �أو «ج َّنة الدولة» على حدٍّ �سواء�« :أقوى من �آل
جبرية الق�صر… َف ِ�س ْد َر ُتها ..فه�ضابها ا ُ
حل ْم ُر» �إلى
مما ي�شي ب�أن
أنقا�ض موح�شة ِ
تنعد ُم فيها احلياة؛ ّ
� ٍ
العفاء املكاين يف ت�شكالته املمتدة لي�س �سوى م� ّؤ�شر
اندثا ٍر حقيقي للخالفة النقي�ض.
و�إذا كانت جبرية وفق الإ�شارة ال�سميولوجية
ٌ
نقي�ض
معنى حتبب ّي ًا لكل ما هو
لال�سم حتمل
ً
لالنك�سار �أو الت�ص ّدع؛ ف�إن هذا القناع الأنثوي نف�سه/
الن�ص ،وظيفة ن�سقية مزدوجة؛
جبرية �أ ّدى ،يف هذا ّ
ُ
َ
جت�س َدت ،الأولى ،يف تدمري احل�ضور املعا َين للخ ْ�صم/
َّ
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جي
رمزية القناع األنثوي :دراسة في شعر َ
العرْ ّ

�إِ َال ا ّلذي �أ ْب َ�ص َر ْت ُه ال َعينْ ُ �إ ْذ َو َق ُفوا
مِ ْن ُه ْمَ ،ول ْو خِ ْفتُ َما َق ْد َكا َن لمَ ْ َي ُك ِن
مِ نْ ُك ِّل َ�ص ْفرا َء مِ ْث َل الرِّيمْ ِ َخ ْر َع َب ٍة
َّ ( )
ب
يف َن ِ
ا�ص ِع ال َّل ْونِ تحَ ْتَ ال َّر ْي ِط كالل ِ
َ
َ
ال�ساقِ رَابٍ ما �أحاط ِب ِه
مَ ْ
م ُكو َر ِة َّ
( )
َ
مِ ْنهَا الإ َزا ُر َو َجال ال َك ْ�ش ُح يف ال َبدَنِ
َلها َو َ�سا ِو ُ�س تجَ ْ رِي يف تحَ َ ُّر ِكهَا
َ ( )
َما لمَ ْ َي ُكنْ ِبينْ َ �أَ ْثنا ٍء مِ َن ال َعك ِن
َن َز ْل َن بِال َّر ْو ِ�ض ذِي ا ُ
حلو َذانِ يف �أُ ُ�صلٍ
( )
مِ َن ال َع�شِ ِّي َولمَ ْ َي ْن ِز ْل َن يف ال ِّد َم ِن
يمَ ُ ْر َن َم ْو َر املَهَا ُت ْزجي َج�آ ِذ َرهَا
ُّ َ ( )
�إِ َذا َت َخ ُ
اف َعلَ ْيها َم ْو ِ�ض َع الثك ِن
فِيهِنَّ َب ْه َنا َن ٌة ك َّ
ِال�ش ْم ِ�س �إِ ْذ َطلَ َعتْ
( )
ُت ْ�ص ِبي ا َ
حللي َم ِبد ٍَّل َفاخِ رٍ َح َ�س ِن
ِيح ِب َرا ِب َي ٍة
َكال ُغ ْ�ص ِن َه َّبتْ َل ُه ر ٌ
( )
مِ َن ال َع َما ِء �أَ َتتْ مِ نْ ِو ْج َه ِة ال َي َم ِن
َك�أَ مَّ َ
نا َب َع َثتْ بِال َّن ْ�ش ِر مِ نْ ُ�س ُف ٍن
( )
َجا َءتْ مِ َن ال ِه ْندِ َ
�سيف ال َب ْح ِر مِ نْ َعدَنِ
َو َما َت َط َّي ُب �إ ّال �إِ َّن طِ ي َن َتها
مِ نْ َع ْنبرَ ٍ ُخ ِل َقتْ مِ نْ �أَ ْطيَبِ ِّ
الطينَ ِ
�إِ َذا َد َع ْت ُهنَّ لمِ ْ َي ْق ُع ْد َن َوا ِن َي ًة
ُ ( )
َ
ال�صف ِن
َ�ص ْف َد اجلِ َياد َعلى �أ ْر َ�سانِها ُّ
َي ُق ْم َن � ْإع َظا َمهَا َي ْن ُظ ْر َن َما �أَ َم َرتْ
َكما َت ُقو ُم َن َ�صا َرى ال ُّرو ِم ِل ْل َو َث ِن
َح ّتى ْا�س َتم ُّروا َو َط ْر ُف ال َعينْ ِ َي ْت َب ُعهُم
نَ ( )
ن
ِب َواك ٍِف مِ نْ ُد ُمو ِع ال َعينْ ِ ذِي َ�س ِ
َك�أَ َّنها حِ َ
ني َجا َد املَا ِق َيانِ ِبهَا
َ ( )
ُد ٌّر َت َ�سا َق َط مِ نْ �سِ ْم َطينْ ِ يف ق َرنِ
َما ِز ْلتُ �أُ ْب ِ�ص ُرهُ ْم َح َّتى �أَ َتى َ�ش َر ٌ�س
َ ( )
مِ نْ دُو ِن ِه ْم َو ُف ُرو ُع الأَ ْثلِ مِ نْ َح�ض ِن
َف ُق ْلتُ �إِ ْذ َال َمنِي يف ال َو ْجدِ ُذو َع َن ٍف
( )
ري ال َفق ْي ِه ِب َذ َ
اك الدِّين وامل َ َح ِن
َغ ُ
ال َق ْل ُب رَهْ ٌن َلها بِال ُو ِّد َما َع َم َرتْ
َو َق ْد َغ ِن ْيتُ و َقلبي َغيرْ ُ ُم ْر َته َِن
َل ْيتَ الإل َه اب َتالها بي َو� ْإن َك ِرهَتْ
َك َما ا ْب َتالين ِبهَا يف َ�سالفِ ال َّز َم ِن

الن�ص
تتمو�ضع مر�سلة الظعن /الظعينة يف هذا ّ
بو�صفها قناع ًا �أنثو ّي ًا يتماهى معه ال�شاعر بغية
الإ�شارة �إلى ر�ؤيته الأيديولوجية ذات العالقة مبوقفه
من اخلالفة امل�سلوبة ،وتظهر القراءة الفاح�صة ملا
الن�ص �أنَّ رحلة القناع الظعيني التي هيجت
ورائية ّ
نوازع العرجي «ما هاج قلبك يوم ال َع ْر ِج من ظعن»
ما هي ،ن�سق ّي ًا� ،إ ّال رحلة ال�شاعر نف�سه يف البحث عن
اخلالفة املن�شودة .وتكت�سي املفردة الزمانية «يوم
العرج» بكل موحياته اال�شتقاقية (العرج :العرجي)
الن�ص للك�شف عن الوا�شجة
داللة �أولية منذ بداية ّ
بني ال�شاعر وقناعه الأنثوي.
الن�ص
وي�ستحوذ ال�سرد ،كما نلحظ ،على هذا ّ
منذ انقداح �شرارته الأولى؛ �إذ يبدو ال�شاعر /مراقب ًا
ووا�صف ًا يف الآن نف�سه حلركية قناعه؛ �إذ يركز
العرجي على القيمة اجلمالية للظعن الراحلة ُ
«�شعثٌ
ت َّ
خ�ضاب وال ُغ�سل
َعطلن مل َي ْع َر ْينَ ِمنْ ُك ُح ٍل… وال
ٍ
وال دُهُ ِن…� ،سوا ِف ٍر مثل �صيفي ال َغمام… ،من كل
َ�صفراء ِمثل ال ِّرمي خرعب ٍة يف نا�صع اللون ،..ممكورة
راب ما �أحاط به…»؛ ليتخذ ال�شاعر هاته
ال�ساق ٍ
القيمة اجلمالية منطلق ًا ي�ؤكد من خالله جمالية
الفكرة التي ي�ؤمن بها/فكرة ا�ستعادة اخلالفة.
وتنماز هاته الظعائن /الظعن كذلك بخ�صي�صة
و�ساو�س جتري يف
الرثاء والرتف و�سمة النعمة «لها
ُ
حت ّركها… فيهنّ بهنا َن ٌة كال�شم�سِ �إذ طلعت…»،
وهذا املعنى يت�صل� ،ضمن ًا ،بال�شاعر نف�سه الذي كان
على قدر من الرثاء كما ت�شري امل�صادر التاريخية.
ويربز هذا الن�ص كذلك �صور ًة لهاته الظعائن
جتعلها ذات �صلة مبفهوم «الوالدة وجت ّدد احلياة»؛ �إذ
�إن مق�صدية الرحلة ترمي يف جوهرها �إلى البحث
عن احلياة ورف�ض منطق املوت:
و�ض ذِي ا ُ
حلوذانِ يف �أُ ُ�صلٍ
َن َز ْل َن بال َّر ِ
ِّمن
مِ َن ال َع�شِ ِّي ولمَ ْ َي ْن ِز ْل َن يف الد ِ
�إذا َت ُ
خاف َعلَ ْيها َم ْو ِ�ض َع ال ُّث َك ِن
يمَ ُ ْر َن َم ْو َر املَهَا ُت ْزجِ ي ج�آذ َرهَا
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وهذا املعنى ال ّن�سقي يتعلق ورحلة العرجي ا ُ
حللمية
تتج�سد
يف البحث عن الفكرة احلياة «اخلالفة» التي َّ
واقع ًا بفعل القناع الأنثوي املنمذج.
ويف �إطار ال�سريورة ال�سردية ذات ال ِبناء املنطقي
واملحكم؛ نلحظ الكيفية التي يتو ّلد فيها الفردي
املخ�صو�ص «الأنثوي :فيهن به َنا َن ٌة كال�شم�س…» من
اجلمعي املُ�شابه «الأنثوي :ما هاج قلبك… من ظعن…
الن�ص ي�ضع املتلقي �أمام فل�سفة «التوالد
ج َّد ْدن…» �أي �أنّ ّ
القناعي»؛ مبعنى �أن القناع يتنا�سل من القناع ذاته �ضمن
التجربة الدرامية املعاينة .ومن ُث ّم؛ ف�إن كلية امل�شهد
للتجربة ذاتها ال ميكن �أن تكتمل �إال بتحقق التفاعلية بني
القناعني الأنثويني «الظعن/الظعينة»؛ كما �أن ال َف ْردي/
الأنثوي ال يكت�سب فرادته و خ�صو�صية التكوين والكينونة
بالتوحد مع القناع الأكرب/الظعائن.
�إال ّ
توجه الظعائن �صوب املكان اجلديد
لقد كان ّ
الباعث على احلياة «نزلت بالرو�ض ذي احلوذان
واقع ُمغاير م�شبع باحلركية
يف � ُأ�ص ٍل» �إيذان ًا بوالدة ٍ
الدائبة التي تنزع �إلى تكري�س ثقافة االنت�صار
على ال�سلبي املهول /املوت ،واخلوف على العالقة
الإن�سانية من االنهيار والتال�شي «ميرن م ْو َر املها
تزجي ج�آذرها� ...إذ تخاف عليها َم ْو�ضِ َع الثكن»؛ �أي
�أن هاته احلركية ما هي �إ ّال عمل ت�ضافري حلماية
الأنثوي اجلميل «تزجي ج�آذرها �إذ تخاف عليها».
و ُت�سهم هاته احلركية الفاعلة للمجموع الظعيني من
�أجل بعث احلياة من اال�ستحالة والعدم ،من زاوية �أخرى،
�إلى والدة الظعينة املثال /البهنانة املثال لتكون رمز ًا
لأ�شواق اجلماعة يف معرتك البحث عن احلياة الوادعة:
فيهنَّ به َنا َن ٌة َّ
كال�ش ْم ِ�س �إ ْذ َطلَ َعتْ
ُت ْ�صبي ا َ
حلكي َم ِبد ٍَّل َفاخِ رٍ َح َ�س ِن
ِيح برا ِب َي ٍة
كال ُغ ْ�ص ِن َه َّبتْ َل ُه ر ٌ
مِ َن ال َع َما ٍء �أَ َتتْ مِ نْ ِو ْج َه ِة ال َي َم ِن
تتنزّل الأنثى /البهنانة يف هاته الق�صيدة منزلة
الأنثوي املتف ّرد الذي ي�سمح ح�ضوره الأ�سطوري
بتكوين عالمَ ٍ يقوم ،يف جوهره ،على � ٍّأ�س املركزية

والنظام.
وترتكز �أيديولوجية هذا امل�ؤنث ذي النزعة
الإن�سانية ،والعابق بروح ال�شباب ،كما ت�شي الداللة
النعتية «بهنانة» ،على بناء العامل اجلديد وفق
مفاهيم» ال�ضياء ،وال�سم ّو ،والإحراق ،والتحكم
الزمني:ت�شكيل الزمن ،والتج ّدد املنتظم ،وهو
ما ميكن �أن ي�ستكنه من احل�ضور الن�سقي ملفردة
«ال�شم�س»« :فيهنّ بهنانة كال�شم�س �إذ طلعت.»...
وميتلك القناع الأنثوي /البهنانة ،وفق ًا لفكرة
التف ّرد ،خا�ص َّية القدرة على الت�أثري وقوة االنت�شار
عرب اخرتاق الف�ضاءات الإن�س َّي ِة «ت�صبي احلليم ِب َد ٍّل
فاخ ٍر َح َ�سن» ،والزمكانية «كال ُغ ْ�ص ِن هَ َّب ْت َل ُه رِي ٌح
ِ
من ،ك�أنمّ ا
برابية ...من العما ِء �أتت من وجهة ال َي ِ
�شر من ُ�س ُفن ...جاءت من الهند �سيف
بعثت بال َّن ِ
البحر من َع َدن.»..
وي�سهم التمايز ا َ
خل ْلقي الذي ي�ؤكده العرجي لقناعه
الأنثوي يف ت�أكيد معنى التف ّرد املق ّد�س «وما تط ّيب �إ ّال �أنّ
طينتها ...من َعن ٍرب خلقت من �أَطيب ّ
الط ِني»؛ ليتح ّول
حالئذ� ،إلى منوذج �إن�ساين قيادي ي�سعى ،بعد
القناعٍ ،
التمركز� ،إلى بثّ ر�سالته الفكرية يف الوجود.
ويف �ضوء معنى «التفرد الأنثوي للقناع» ت�صبح
العالقة بني احلاكم /البهنانة واملحكوم /املجموع
الظعيني عالقة تفاعلية م�ؤ�س�سة على قانون االنقياد
والطاعة؛ بحيث ميار�س املجموع الأنثوي طقو�سه
الدينيةمن خالل تب ّني هذا الفكر املق ّد�س ون�صرته:
�إِذا َد َع ْت ُهنَّ لمَ ْ َي ْق ُع ْد َن َوا ِن َي ًة
ال�ص ُف ِن
َ�ص ْف َد اجلِ يا ِد َعلَى �أ ْر�سانِها ُّ
ثن
كما ت ُقو ُم َن�صا َرى ال ّرو ِم ِل ْل َو ِ
َي ُق ْم َن � ْإع َظا َمها َي ْن ُظ ْر َن ما �أَ َم َرتْ
فالعالقة بني «الظعينة البهنانة واملجموع
الظيعيني» ذات م�شروعية دينية م�ؤ�س�سة على
الإخال�ص والطاعة للرمز /املثال يف �إطار فكرة
العبادة؛ وهذا يف ح ّد ذاته �إ�سقاط ن�سقي ي�شي
بالعالقة املتوقعة التي ي�ست�شرفها العرجي يف
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على حدث «الإب�صار :املراقبة للظعائن :ما زلت
�أب�صرهم حتى �أتى �شر�س» ،مثلما كانت قد انفتحت
على املعنى نف�سه يف مفتتحها« :ما هاج قلبك
يوم العرج من ظعن� ..إ ّال الذي �أب�صرته العني �إذ
وقفوا»...؛ لذا ف�إن «ثقافة الرت ّقب» التي يج�سدها
هذا املوقف ت�ص ّور حالة من التع ّلق الروحي لل�شاعر
جتاه قناعه؛ بحيث يبدو غياب هذا القناع وحتوله
�صوب املجهول حمقق ًا لتب ّدد احللم �أو تال�شيه ،ومن
ثم الإيذان ب�أفول الفكرة املبتغاة /اخلالفة.

العامل اجلديد /اخلالفة اجلديدة يف �ضوء عالقته
باجلماهري.
ومبا �أنّ جتربة الظعائن بك ّل ت�ش ّكالتها
وحركياتهاالالمتناهية يف هذا الن�ص هي �إ�سقاط
ن�سقي لتجربة العرجي ،وانعكا�س �ضمني لطموحاته
يف انبعاث اخلالفة الذاهبة؛ ف�إننا نلحظ �أن ال�شاعر
ينزع �إلى فكرة التكتّم على قناعه الأنثوي املنمذج؛
ين�ص عليه ا�سم ًا،
فهو يح ّدده بال�صفة «البهنانة» وال ّ
وهذه التّقنية �أو النزعة التكتم ّية تن�سجم متام ًا مع
خا�ص ّيات ال�شمول والإبهار والتجاوز الف�ضائي التي
يتّ�سم بها ال َّالحم َّدد دائم ًا.
�إنَّ جتربة الظعائن /جتربة ال�شاعر يف البحث
عن احلياة /اخلالفة «ابتالء» قد يتحول �إلى فعل
�إكراهي:
ليتَ الإل َه ابتالها بي و�إن كرهَتْ
من
كما اب َتالين بِها يف �سالِف ال َّز ِ
ولكنَّ حالة التماهي بني ال�شاعر وقناعه الأنثوي
ذات �إن�سانية حاملة تو ّلد ،بفعلها ،من
تك�شف عن ٍ
املوت حياة ،وتن�سج من امل�ستحيل نوافذ للأمل؛
فت�ضحي طقو�سها «كما تقوم ن�صارى الروم للوثن»،
عالمة على حلم اجلماعة بالوحدة ورف�ض الت�شرذم؛
كما جت ّلي ،حالة التماهي هاته ،بكائيات تتعالق،
�سيميائي ًا ،ومفاهيم اخل�صب والوالدة والتجدد «ك�أ ّنه
ح َني جا َد املاقيان ِبها ...د ُّر ت�ساقط من �سمطني يف
َق َرن» .ولذلك ف�إنَّ «اجلماعة متثل يف وعي ال�شاعر
تعويذة حتمية من �صورة الوحدة واالغرتاب التي
( ).
عا�شها بعد رحلة الظعينة»
ومن الالفت� ،أ�سلوب ّي ًا� ،أن بنية الق�صيدة تنغلق

اخلال�صة:
لقد ب ّينت القراءة الفاح�صة يف �شعر العرجي �أنَّ
القناع الأنثوي مي ّثل فاحتة ن�ص َّية ،و�شيفرة بنيوية
تت�صالن بفاعليات رمزية ومو�ضوعات �أيديولوجية
تتح ّرك يف بنية الن�ص ال�شعري؛ م�ضمرة هواج�س
تتما�س ،جذر ّي ًا،
وانفعاالت ور�ؤى �إن�سانية ووجودية
ّ
وال�سياق الثقايف الذي عاينه ال�شاعر العرجي.
وي�ؤدي �أ�سلوب العرجي باتخاذه الأنثى ،ذات
ن�صه ال�شعري ،قناع ًا �إ�شار َّي ًا
احل�ضور املك ًّثف يف ّ
وظيف ًة دا ّلة من خالل ت�صوير واقعه االنفعايل امل�أزوم
نتيجة تال�شي اخلالفة/ال�سلطة التي يرى فيها ح ّق ًا
�ضائع ًا وم�سلوب ًا بحكم �صلته القراب َّية باخلليفة
«عثمان بن ع ّفان» ر�ضي اهلل عنه.
وبناء على ذلك؛ فقد �ش ّكل القناع الأنثوي يف ن�ص
العرجي ،ا�سرتاتيج َّية ق�صد َّية واعية ترمز �إلى عوامل
وف�ضاءات ر�ؤيوية تتّحد تارة وتت�ضا ّد تارة �أخرى؛
بغية ت�أ�سي�س ثنائية جدلية حمورها :مركزية الذات
وهام�ش َّية ال�سلطة القائمة/
املعار�ضة/العرجي
ِ
اخلالفة الأموية.

64

197

م2019  صيف- 33 العدد

:الهوام�ش
1.

Robert Elliot, The Literary Persona, 19.

2.

Ibid., 25.

3.

Ibid., 25.

4.

Ibid., ix.

5.

Ibid., 8.

6.

Ibid., 9.

7.

Ibid., 16.

8.

Ibid., x.

،1981  يوليو،4  عدد، الهيئة امل�صرية العامة للكتاب: القاهرة، ف�صول، �أقنعة ال�شعر املعا�صر، جابر ع�صفور.9
.125
،1997 ،1: ط، دار ال�شروق للن�شر والتوزيع: الأردن، عمان، درا�سات نقدية: ال�شعر والتلقي، علي جعفر الع ّالق.10
.105
11. Robert Elliott, The Literary Persona, 12.
12. Ibid., 9.
13. Kenneth Burke, Literature and Language as Symbolic Action, 31.
14. Ibid., 11.
15. Peter Stockwell, Cognitive Poetics: An Introduction, 123.
16. Ronald Peacock, The Art of Drama, 111.
17. Ibid., 111.
18. Ibid., 112.
19. Kenneth Burke, Literature and Language as Symbolic Action, 104.
20. Ibid., 103.

.
)– قراءة نقدية لنموذجDeconstruction(  من البينونة �إلى الت�شريحية: اخلطيئة والتكفري، عبد اهلل الغ ّذامي.22
.61 ،1985 ،1: ط،)27  النادي الأدبي الثقايف (عدد: ج ّدة،�إن�ساين معا�صر
 و�أ ّم،... هو عبد اهلل بن عمر بن عمرو بن عثمان بن ع ّفان بن �أبي العا�ص بن �أم ّية بن عبد �شم�س: العرجي.23

21. Fredric Jameson, The Ideologies of Theory (Essays 1971 – 1986), Volume 48, 28

198

د.محمد الخاليلة ود .يوسف عليمات

جي
رمزية القناع األنثوي :دراسة في شعر َ
العرْ ّ

عثمان �أروى بنت ُك َريز بن ربيعة ،و�أ ّمها البي�ضاء �أ ّم حكيم بنت عبد ّ
املطلب بن ها�شم بن عبد مناف .و�سبب
تل ّقبه بالعرجي ،كما ي�شري الأ�صفهاين� ،أ َّنه �إنمَّ ا ُل ّقب العرجي لأنه كان ي�سكن َع ْرج َّ
الطائف .وقيل :بل �س ِّمي
ومال عليه بال َع ْرج .وكان من �شعراء قري�ش ،ومن ُ�شهِ َر بالغَزَ ل منها ،ونحا نحو عمر ابن �أبي
بذلك ملاءٍ كان له ٍ
َ
ً
ً
وال�صيد حري�صا عليهما .و�أ َّما جيداء التي �ش ّبب بها؛
ربيعة يف ذلك ،وت�ش ّبه به ف�أجاد .وكان م�شغوفا باللهو َّ
�سب بها َ
ليف�ضح ابنها ال ملح ّبة كانت بينهما؛ فكان ذلك �سبب
فهي �أ ّم حممد بن ه�شام املخزومي؛ وكان َي ْن ُ
ح ْب�س حممد �إ ّياه و�ضربه له حتّى مات يف ال�سجن .وكذلك �ش ّبب العرجي بزوجة حممد بن ه�شام =جربة
يحج
املخزومية؛ وكان حممد بن ه�شام خال ه�شام بن عبد امللك ،فل ّما ويل اخلالفة و ّاله مكة ،وكتب �إليه �أن ّ
بالنا�س ،فهجاه العرجي ب�أ�شعار كثرية ،ينظر� :أبو الفرج الأ�صفهاين ،الأغاين ،اجلزء الأول� ،شرحه وكتب
هوام�شه :عبد �أ .علي مه َّنا و�سمري جابر ،بريوت ،لبنان ،ط.392-369 ،1992 ،2:
 .24العرجي ،ديوان العرجي ،جمعه وحققه و�شرحه� :سجيع جميل اجلبيلي ،بريوت :دار �صادر ،ط.163 ،1998 ،1:
واد جلهة الغرب
	.25اخليف :ا�سم مكان مبنىُ .ن ْعم :حبيبة ال�شاعر .اخلواء :اخلايل .ثبري :جبل مبكة .بلدحٍ :
من مكة .حراء :جبل على بعد ثالثة �أميال من مكة ،فيه الغار الذي نزل به الوحي على النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم.
	.26الفتنة :وله القلب وحرقته.
 .27ا�ستح ّبوا� :أح ّبوا :البالط :مو�ضع يف املدينة� .سلع :من جبال املدينة .قباء :قرية على بعد ميلني من املدينة.
� .28ص ّدت� :أعر�ضت ومالت .تو ّلت :رحلت.
 .29ديوان العرجي.342-339 ،
 .30تناهى :تتناهى� ،أي ّ
تكف ومتتنع.
 .31ال ّردى :الهالك واملوت.
 .32الوجد� :ش ّدة ّ
ال�شوق.
 .33عثيمة :حبيبته .خامرت :خالطت .امل�ستكن :املقيم الثابت� .أذواها� :أذبلها.
 .34ن�ساها :ن�سا�ؤها.
وموحد �أمرها.
ق�صي :هو ابن كالب بن م ّرة جامع قري�ش ّ
	.35الأبي�ض :الكرمي الأ�صل .القرم :ال�س ّيد املطاعّ .
ق�صي.
 .36عبد �شم�س وها�شم� :أخوان والدهما عبد مناف بن ّ
	.37احلور :جمع حوراء ،وهي التي اختلط ال�سواد يف عيونها ببيا�ض .العقائل :جمع عقيلة ،وهي املر�أة ال�شريفة
امل�صونة.
� .38أ ّم �أروى :ا�سمها البي�ضاء ،وهي بنت عبد املطلب عمة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،و�أروى :ابنتها تزوجها ع ّفان
فولدت له عثمان اخلليفة ر�ضي اهلل عنه.
	.39الزّبري :ن�سبها للزبري بن الع ّوام لأنّ �أمها هي �سكينة بنت م�صعب ابن الزبري .اليفاع :امل�شرف من الأر�ض.
عم النبي �صلى اهلل عليه و�س ّلم.
 .40حمزةّ :
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 .41الربوة :الرابية ،ثراها :ترابها.
	.42املقام� :أراد به مقام �إبراهيم عليه ال�سالم ،وهو بني زمزم واحلطيم .الركن� :أحد �أركان الكعبة ال�شريفة.
براها :خلقها.
 .43ق�صوي :من�سوب �إلى ق�صي بن كالب بن م ّرة .الأكباء :جمع كبا ،وهو الغبار.
ذب :دافع .جرهم :قبيلة �سكنت احلرم قدمي ًا ،و�صاهر �إليها �إ�سماعيل بن �إبراهيم عليهما ال�سالم ،وظ ّلت يف
ّ .44
ق�صي.
احلرم حتى نفاها عنه ّ
 .45احلمول :الإبل التي حتمل الهوادج.
 .46كالكرادي�س :جمع كردو�س ،وهو الكتيبة من اخليل .ال ّر ْجل :املقاتلون املا�شون على �أرجلهم.
 .47متارى :تنزع وحتيرّ .
 .48بطحاها� :أي بطحا�ؤها ،وبطحاء قري�ش وبطاحها� :شعاب فيها م�سيل ماء فيه ح�صى دقيق ي�سكنه لباب قري�ش
و�صميمها� ،أما �سائر قري�ش ف�سكنوا يف الظواهر �أي يف البطاح التي هي خارج ال�شعب.
ّ .49
تفجا :تفج�أَ :ب ُع َد وزال.
ال�شعاب :جمع �شعب ،وهو الوادي بني جبلني .احلزن :الأر�ض الغليظةّ .
احل�سب :الكفاية .املولى :هنا مبعنى القريب .يعدلوا :يتخ ّلوا عن.
.50
ْ
حجاب البيت� :أراد بهم خ ّدام الكعبة ال�شريفة .احليا�ض :جمع حو�ض ،وهو مورد املاء ،وهنا مكان ال�صالة.
ّ .51
 .52جربة:هي امر�أة حممد بن ه�شام كان ال�شاعر ي�شبب بها
.53جرب :منادى ّ
مرخم� ،أي يا جربة ،وهي امر�أة حم ّمد بن ه�شام كان ال�شاعر ي�ش ّبب بها .ال�صدود :اجلفاء.
 .54ثالث منى :اليوم الثالث حني ينفر احلجيج ،وهو النفر الثاين� ،أ ّما النفر الأول فموعده يف اليوم الثاين.
 .55ماكثة :مقيمة.
 .56ال�صرم :القطيعة.
الطري الناعم.
 .57املقلة :العني .الغزل :الظبية ذات �أطفال .الفنن :الغ�صن اللينّ .ال ّن�ضر:
ّ
 .58يثني :يعطف ومييل .بنات الف�ؤاد :الأ�شواق .الر�ش�أ :ولد الظبيةّ .
الطفل :الناعم .الفرت :ال�ضعف والفتور.
	.59القران :الأماكن املجاورة .التالع :املرتفعات .العفر :جمع �أعفر ،وهو ما كان بلون الرتاب.
	.60ال�سدرة :مو�ضع ين�سبون �إليه بئر ال�سدرة ،جماور للنقيع بني مكة واملدينة.
	.61اخلرعبة :الفتاة البي�ضاء الناعمة .املبتّلة :املنقطعة عن الرجال .ال�صفر :اخلالية.
وال�سمنة.
 .62احلوراء :التي اختلط �سواد عينها بيا�ض .البهر :االكتناز ّ
 .63العذق :عنقود النخل .الكثيب :الت ّل من الرمل .الوقر :احلمل الثقيل.
 .64النزيف :ال�سكران .املئزر :الثوب.
 .6ال ّرود :الفتاة ال�شا ّبة ال ّلينة.
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 .66زهراء :م�شرقة الوجه� ،صافية اللون .العقائل :جمع عقيلة ،وهي ال�س ّيدة الكرمية.
 .76ال�ضريب :الثلج� .سفع :غري لونه �إلى �سواد .الع�ضاه� :أ�شجار تطول وتعظم ويكرث �شوكها.
مت�صح :ذهب لونه .الب�سر :براعم الزهر والثمر.
ّ .86
 .96كمال �أبو ديب ،الر�ؤى املق ّنعة :نحو منهج بنيوي يف درا�سة ال�شعر اجلاهلي ( )1البنية والر�ؤيا ،الهيئة امل�صرية
العامة للكتاب.269 ،1986 ،
 .70ديوان العرجي.336-334 ،
	.71الظعن :جمع ظعينة ،وهي املر�أة يف الهودج .ال ّريط :جمع ريطة ،وهي كل ثوب كاملالءة ّ
يغطي كامل اجل�سم.
ال�سيجان :جمع �ساج ،وهو ّ
الطيل�سان الوا�سع املد ّورّ .
والهم.
ال�شجن :احلزن ّ
� .72شعث :جمع �أ�شعث ،وهو املتف ّرق ال�شعرّ .
تعطلت املر�أة :تخ ّلت عن حل ّيها .اخل�صاب :ال�صباغ.
� .73سوافر :كا�شفات عن وجوههن .جال :ك�شف .الطخية :الظلمة .ال ّدجن :جمع دجنة ،وهي الغيم الذي يرافقه
مطر خفيف.
	.74ال ّرمي :الظبي اخلال�ص البيا�ض .اخلرعبة :الفتاة ال�شا ّبة الناعمة.
 .75املمكورة :املمتلئة .الرابي :املرتفع .الك�شح :الو�شاح الذي يحيط باخل�صر.
احللي .الأثناء :جمع ثني ،وهو ما انطوى من �أع�ضاء ج�سمها .العكن :ما
 .76الو�ساو�س :جمع و�سو�سة ،وهي �صوت ّ
تث ّنى من البطن.
	.77احلوذان :نبات ط ّيب الرائحة زهره �أحمر و�أ�صفر .الأ�صل :جمع �أ�صيل ،وهو ما بني الع�صر واملغرب .ال ّدمن:
�آثار الديار.
 .78مار ،ميور :متايل يف م�شيته واهتزّ .املها :الغزالن .تزجي :ت�سوق .اجل�آذر� :أوالد الظباء وبقر الوح�ش .الثكن:
جمع ثكنة ،وهي املكان الذي يجتمع فيه النا�س والبهائم.
	.79البهنانة :ال�شا ّبة الطيبة النف�س والرائحة .ت�صبي :تعيد �إلى زمن ال�صبا وال�شبابّ .
الدل :الدالل.
 .80العماء :ال�سحاب الكثيف اخلفيف القطر.
	.81ال ّن�شر :الرائحة الطيبة� .سيف البحر :ال�ساحل.
ال�صفن :جمع �صافن ،وهو اجلواد الذي
	.82الوانية :الفرتة الق�صرية� .صفد اجلواد� :ش ّد عليه احلزام وق ّيده بهّ .
يقف على ثالث قوائم ويرفع الرابعة ،وهي من �صفات اخليول الكرمية.
ال�سنن :الطريق الوا�ضح.
	.83الواكف :اجلاري من ال ّدمعّ .
	.84املاقيان :جمع موق ،وهو جمرى ال ّدمع من العني .ال�سمط :اخليط ينظم به الل�ؤل�ؤ.
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