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فقدم ىذا الديوان  ،ليختزل فيو تجربتو الشعرية  ،وأدرك أن
توطئة  :أدرك حسن المطروشي غايتو من الشعر ّ
الشعر ىو فضاؤه  ،فحمق بو إلى عالمو الخاص بو .

سره
وأدرك _ كذلك _ أن الشعر وحده من يستطيع أن يعبر مع اإلنسان مختمف األزمان واألزمات  ،وأنو ىو ّ

ىمو وفرحو  ،قمقو وراحتو  ،وأن الشعر ىو ذاتو فتوحد معو .
وبوحو ّ ،

وقصائد الشعر تتوقد في ذات الشاعر  ،وتبني سطورىا وصورىا فتولد  ،وبعدىا يموت الشعراء وتبقى
القصائد  ،وكأنيا ترثيم  .فيا ىو يقول )7( :
تأمموا ...غابة نامت عمى شفتي
فاشتعمت
ْت حدود الموت
ْ
حتى وطأ ُ
حممتيا باتجاه الماء  ...كامرأةٍ
تعب فراغ الميل فانتقمت
باتت ُّ
وحينما ورثت ماقالو جسدي
توسدتْ جثتي في الريح وابتيمت
َّ
وأنا أتتبع ذات الشاعر (حسن المطروشي )في ديوانو " وحيدا كقبر أبي "  ،أعجزتني تمك الذات ؛ إذ إنيا ما
إن تنكشف لمحظات حتى تتماىى في صور أخرى وموجودات في الطبيعة  ،تنتقل من مكان إلى آخر  ،من
حدا
بحر عمى صحراء  ،ومن ظممة إلى ضوء  ،ومن أرض إلى سماء  ،ال تستقر في مكان  ،وال تعرف ّ

ٍ
ماض إلى حاضرٍ إلى مستقبلٍ إلى استشراق لما ىو أبعد  ،وتتراوح ما بين ذات وجماعة
زمانيا  ،تنتقل من

أمة  ،وما يعطييا ىذه القدرة الخارقة عمى التماىي امتالكيا عنان الشعر وادراكيا غايتو _ كما
 ،مابين فرد و ّ

قمت آنفاً _ .
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وفي الوقت نفسو تظير صورة اآلخر في ديوانو أكثر وضوحاً  ،بتموينات يستطيع القارئ أ ن يمحظيا ،
مزق وحدة الوطن أو عدو فكري أشاع
فاآلخر غالبا ما يبدو أنو كل عدو ليذه األمة العربية من عدو سياسي ّ
الفتن واألكاذيب وأوىمنا أنو إنساني بمنظمات إنسانية اصطنعيا  ،أو عدو مقاتل حشد أسمحتو .
اآلخر في ديوان الشاعر غريب خائن ومراىن وظالم وسارق  ،لكنو في الوقت نفسو عدو مفروض رغم أنو
مرفوض .
جدلية الذات واآلخر في ديوان حسن المطرو شي " وحيدا كقبر أبي"
دأَب الشاعر دأْب غيره من األدباء في تسمية العمل األدبي باسم الجزء  ،إذ سمى ديوانو " وحيداً كقبر أبي "
باسم إحدى قصائد الديوان  ،وربما كانت ىذه القصيدة ىي التي جمعت معاناة الشاعر بصورة أشمل وأعمق
من غيرىا  ،وأجدىا أنيا واسطة العقد  ،ولذا فيي نالت اىتمام الكثير من قراء ونقاد الشعر وجميور حسن
المطروشي )4(.
وان كان ىناك من سبق إلى قراءة عنوان الديوان أو القصيدة ذاتيا فقد أماط حسن المطروشي المثام عن ىذه
الثالثية ( وحيدا _ قبر _ أبي ) في لقاء لو )0(.
يعد العنوان من أىم عتبات النص ،إذ إنيا أولى العتبات التي يقع عمييا المتمقي سايكولوجياً ومعرفياً بما قد
يحيل إليو مما ىو خارج النص أو داخمو  ،وفي الوقت نفسو ينتظر من العنوان تحقيق شعرية النص  ،في
إسيام فاعل سواء كان مألوفا أ و غير مألوف عند المتمقي  ،وىذه أمور تتحقق بمدى تمدد العنوان داخل
النص واستنطاق مساربو ()2
إن العنوان فيو تقنية مقصودة وميمة اىتم بيا الشعراء والنقاد إذ يمثل في القصيدة مرتك اًز أساسياً في تجمية
أبعادىا ومحتواىا )6(.
أن عنوان ديوان حسن المطروشي " وحيداً كقبر أبي" يضفي بمدلوالتو عمى الديوان بأكممو  ،فالشاعر كما
يبدو مأزوم منذ صفحات الغالف  ،فيو( وحيد ) والوحدة ىنا قد تكون اختيارية أو قسرية  ،بمعنى أن الشاعر
اختار الوحدة بعيدا عن ىذا العالم الغاص باآلالم والويالت وييرب بذلك من الواقع إلى الواقع  ،ومن الذات
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إلى الذات  .وقد تكون وحدتو قسرية سببيا موت األب  ،فاإلنسان ينسب إلى أبيو ويستند إليو منذ الطفولة
يشب وكأن األب ال يعوضو أحد  ،وال يعادلو نظير فاتحد معو حتى في وحدتو في قبره .
حتى َّ
أما القبر فيو بمثابة نياية حياة وبداية مجيول  ،انتقال من حياة إلى موت  ،من حركة إلى سكون  ،من
جسد إلى رميم  ،وفيو غموض وعتمة واختفاء وغياب .
إن المتمعن في قصائد الديوان يجد الشاعر كثي اًر مايموذ بالطفولة من مراحل عمره  ،وكأنو يجد نفسو في ىذه
في " ()7
المرحمة ح ٌّل من المسؤولية أو اآلالم فيقول " ويرجف سدر الطفولة َّ
وازاء ىذه الذات الالئذة بالطفولة يكون اآلخر بصورة الجمع وبصورة مختمفة عن تمك الذات  ،فاآلخر جمع
من البحارة اعتادوا ركوب البحر م ار ار وتك ار ار منذ القدم  ،فيم متمرسون وأصحاب خطى مرسومة  ،بينما
الشاعر يعود إلى زمن الطفولة وما فييا من ضعف أو حاجة إلى اآلخر  :فيا ىو يقول ()8
وبحارة من قديم يجيئون
يمقون " ياماليم " في أقاصي اليجوع
وال بد من قوة مضاعفة لمواجية ىؤالء البحارة  ،لذا فالشاعر لم يجد أقوى من أن يتوحد بذاتو  ،ألن ذاتو
تشكل طاقة متجانسة كما ىؤالء البحارة توحدوا مع بعضيم فكونوا قوة تغير مسارات السفن وتستنفد خيرات
البحر وكنوزه .
تمثل ذات الشاعر ألواناً مختمفة  ،وىيئات كثيرة  ،تتحول من فضاء آلخر  ،ففي كفنو تمرد آخر الميتين ،
وكأنو ىنا يرفض فكرة الموت  ،ولعمو الموت قي ار أو عنوة أو قسوة _ إن جاز التعبير_ ومن ثم يجعل الشمس
في مسار كوني غير معتاد  ،إذ ىي المركز واألرض والكواكب تدور حوليا  ،لكنيا عمى غير العادة تتشرد
بين الجسور والمدائن  ،إذ يقول )9( :
ىنا تسكب العبرات
حتى تيقنت أني كبرت
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كبرت عمى شبية الموت
حين تمرد في كفي آخر الميتين
أكان حقا عمى شمسنا تمك
أن تتشرد بين الجسور
وبين المدائن ...
وتتجمى صورة اآلخر مرة أخرى بصورة سمبية ( الغرباء ) وقد ترك الشعر كممة الذين (( ونمنح أزىارنا لمذين
دمروا،
 ))........غير محددة  ،بداللة سمبية اكتسبتيا من كممة غرباء ،فالذين قتموا ،أو سرقوا ،أو فتكوا ،أو ّ

أو احتمّوا .......

أمة بأكمميا :
وتكبر ذات الشاعر وتتجاوز مرحمة
ّ
التوحد لتصبح ّ
وتمك نبوءتي
سفر كميقات القيامة وشاسعُ
لو تيجع الصحراء أعرف كنيو
ىذا الذي بيني وبينك ساطعُ
توصيني (( ال ترم وردك عالياً ))
وابق  ،النشيد ىنا  ...لعمك راجع " ():
إن ىذه الذات ( األمة العربية ) تعيش في حالة من الغياب ( سفر) طويل ( كميقات القيامة الشاسع) ورغم
ذلك فإن ما بينو ( الشاعر) وبين ( األمة العربية) واضح وىو ارتباط قوي وثابت ومتجذر .
ويفاجئنا الشاعر بتغيير مفاجئ لعناصر الطبيعة ونباتاتيا  ،فالصحراء نباتاتيا شوكيات  ،بينا نجد ىذه
الصحراء توصي الشاعر ّأال يرمي ورده عالياً وما يفسر ىذا أن الورد يمثل مصدر األمل والتفاؤل والجمال
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إما يحول
واألمنيات وفي الوقت نفسو فإن ىذه األمنيات ينبغي ّأال تكون صعبة المنال  ،فإن ارتفاعيا عالياً ّ
دون رجوعيا إليو ( صاحبيا ) الشاعر  ،أو التقاط غيره ليا  .وتطمب األمة منو أيضا أن يبقى عمى النشيد ،

نشيد الحق الذي يحمل فيو معاني العروبة  ،وحقوق األمة وتاريخيا وارثيا .
وتتجمى ذات الشاعر بمون الطفولة كثي اًر بيذا الديوان ،ولعل السبب أن ىذه الفئة العمرية تحتاج إلى أكبر قدر
من الرعاية ،وفي الوقت نفسو ىي أكثر فئة عمرية دفعت ثمن حروب األمة العربية من ضياع وتشرد وجوع
وموت وتشوه و .....
يصل الغريب برممو
فحممت ما
ُ
ُ
طفالً أعاتبو فيصرخ ( جائع )()73
وتتكرر صورة اآلخر في لفظة (أغراب) مرات عدة ،لنفي حقيا في المكان "يأتون أغراباً بال أسماء" ()77
يدعون األخوة واإلنسانية
وىؤالء األغراب ّ
ويدعون بأنيم أخوننا في الموت والميالد
ّ
في حق البكاء
شركاءنا في الحزن
ويدعون بأنيم
ّ
َ
في ماء الوضوء
وفي الصالة )74(.
وىذه المعاني من أخ وة أو مشاركة في األحزان أو تسامح ديني  ،ىي ما تصوغو المنظمات الدولية لحقوق
اإلنسان ،التي ىي تكون آخر  ،أو نسيج آخر ( لألغراب ) .
ويقول في قصيدة أخرى ()70
سرمديا يدخل األغراب ليال حقمنا
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قد يتيادون عمى أعشابو أنجابيم
أما ذات الشاعر فيي ذائبة في قوميتيا ومثقمة باليموم وكثرة المذابح لكنيا ال تممك رداً فعمياً إنما تمتمة في
استنكار بالكممة دون الفعل .
اليواء أي
ٌ
يقول)72(:
لكأنما ىي ىدنو صغرى قبيل المذبحة
( هللا يعطيكم )....نتمتم في اليواء
ويضفي عمى تمك الذات األفضمية دون سواىا
يا ممح ىذي األرض
يا حناءىا الغافي بأسوار المدافن
يا بقايا أمنيات الغوص
يا أبيا دموع األنبياء يزفيا محراب
فقوم الشاعر ممح الشاعر  ،فالممح يغني التربة ويحفظيا  ،والحناء تزيدىا زينةً وجماال  ،وكذلك أرضيم ميبط
األنبياء.
ويطمب الشاعر من اآل خر ( األغراب ) وتبديد العتمة وكشف القناع ليعرب (قوم الشاعر ) حقيقتيم فتتوقد
العروبة في دمائيم وكذلك األغراب يستفيقوا من غفمتيم وروايتيم الغاشمة وتتكون ذات الشاعر في قصيدة
أخرى بصورة اإلنسان العربي وضميره  ،الذي غاب – من منظور الشاعر – في ىذه المحن وىذه الويالت
بينما اآلخر ( عدو األمة العربية ) يسير في مخططاتو وسمب خيرات األمة  ،وقد أعطى الشاعر قرائن
لفظية تدل عمى اآلخر دون أن يصرح بو وكأنو يريد بأنو عدو غير واضح المعالم.
يقول )76( :

6

ىبط الضياء عمى ضفاف مدينتي
عداك
وسمعت أصوات الجميع
َ
مروا عمى عشي رأوه مبمالً
وسيكممون في الظالم صعودىم
وتحضر ذات الشاعر بصورة العاشق  ،والعاشق عادة ما نجده يشدو بألحان العشق والغرام  ،لكن الشاعر
عاشق من لون آخر  ،وألحان عشقو مختمفة التركيب  ،فيقول ()77
إنما عاشق لحني التراب وقد أرى
طيري عميو ...وتارة أوزاري
إنو عاشق عربي ألرض العروبة التي شيدت أرضو االنتصارات أوالنكبات وكمما أوغل الشاعر في التاريخ
تطالعو األمجاد وتحضر القبائل وانتصاراتيا  ،والزمن – من منظور الشاعر – ال يمغي ذلك التاريخ ميما
امتد لموراء .
ولو أيضاً ()78
أقول  :أحبك والبحر أعمق مما تنبأت
حيث رسمت الفوارس في مرفأ القمب
كانت ظباؤكِ مذعورة – يا ليا
ائب
ىناك تبو ُ
أت منك التر َ
ومما تعانيو ذات الشاعر الوحدة  ،والفقد ،إذ يقول ()79
حمائم
بال شجر أو
ْ
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وحيداً كقبر أبي
الميل عينان نضاختان
تتقاسم َ
وييتفي بي ناسك الرمل :
( يا حادي العيس عرج ) ...
ولكني حائر أين ألقي بيذه اليزائمُ
إن الشجر يرتبط باألرض والحمائم ترتبط بالسماء فمكل مواطنو وعالمو لكن الشاعر مجرد من كل يوحي
باالرتباط فيو وحيد كقبر أبيو وعيناه تفيض بالدموع وىو محمل ومثقل باآلالم المتتابعة كتتابع العيس خمف
حادييا .
ويخرج من تمك الذات المثقمة باليموم ( ذات الشاعر ) صوت الناسك يدعوه لمنزول صوبو  ،ويمثل الناسك
اإليمان المطمق واالعتقاد الجازم  ،والشاعر لديو اإليمان المطمق واإليمان الجازم بقضيتو رغم كثرة اليزائم
التي لحقت بو وبأمتو ،وفي الوقت نفسو يعمم صراحة حقيقة اآلخر  ،فالعالقة بينو وبين اآلخر متوترة بوجود
عنصر الخيانة  ،الخيانة لمذات بمعرفة حقيقة اآلخر.فياىو يقول )7:( :
بسرية أتسمق باباً وأغنية وفضاء
إلى حيث يفجأني باحتماالتو البرق
ثم تصمين سيدة العشب والماء
كنت تصمين جي اًر
( كالنا إذا ليمت خائناً )
تتجمى ذات الشاعر المتماىية في قوميا بصورة الشاعر الذي أدرك رسالتو وأيقن الشاعر سالحو ومنبره ،
يقول ()43
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أنتم  ..وأنتم أنا  ..والقادمون أنا
وفم
أنا المغني  ..لكم قيثارة ُ
يتحد الشاعر مع قومو في الحاضر والمستقبل ويؤكد أن وقضيتو ىي قضية اإلنسان العربي  ،فيوظف شعره
الستنياض ىمتو فيقول )47( :
صوتي عمى دربكم ٍ
كاف لقنطرة
يبتسم
في عودة الخيل حيث العشب
ُ
إن الشعر لديو ال ينضب بل لديو مخزون وفير ما يكفي لقنطرة في عودة الخيول العربية األصيمة التي كان
عمى صيوتيا الفتوحات واالنتصارات  ،وشعر متوقد وزاخر حتى يكون النصر وتحقيق العزة والعروبة.
لقد بدت ذات الشاعر في قصائد الديوان ذاتاً مؤمنة بوجودىا في الحياة  ،ومتمسكةً بإرثيا وحاضرىا  ،وحالمةً
بمستقبميا  ،رغم أنيا مثقمة باليموم والمعاناة  ،ذاتاً مفعمة باإلنسانية والقومية  ،رافضة الضعف والخذالن،
حاقدةٌ عمى الظمم والطغيان  ،ورغم قمقيا وخوفيا إال أنيا قادرةٌ عمى النيوض في وجو األعداء بالكممة
وقصائد الشعر التي تميب الجنود وتأجج الصفوف ،وقد ظمت العالقة بينيا وبين اآلخر عالقة متوترة
وموتورة ،فكشف عن صورىا وأقنعتيا المتمونة فيي ( األغراب – الغرباء – الغزاة )
إذا كان اآلخر في قصائد حسن المطروشي عدواً وغاشماً ويدعي اإلنسانية وفي الوقت نفسو يفتك بيا  ،فإنو
كذلك ٍ
غاز عاث فساداً  ،بعد أن دخميا بأقنعتو المزيفة  ،واإلنسان العربي ميد الطريق لو  ،إذ أن (الغزاة )
دخموا القرية والحقل بصورة الفراشات والنوارس  ،وكأنيم ( الغزاة ) يظيرون لمرائي بصورة جميمة وبديعة .إذ
يقول ()44
ألي الغزاة تراني أنضد عرشاً
وأعمم بدءاً بأن الغزاة إذا دخموا قرية أيقظوىا
أفسحت درباً إلى الحقل
ألي الفراشات
ُ
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بكيت زىاء الر ِ
حيل
بكيت ..
ثم
ُ
ُ
وألي النوارس عطرت ليل الحروب ؟
ونجد الشاعر يحمل ذاتو األزر في إفساحو الطريق لمغزاة  ،فقد كان يتسمق األبوب س اًر ويعشق س اًر  ،ويغني
س اًر .

فضاء الشاعر ( الزمان والمكان وعالقتهما )
يقالن أىمية في إقامة جدلية
إذا كان اإلنسان ىو العنصر األىم في ىذه الحياة  ،فإن الزمان والمكان ال ّ
أخرى مع ذاتو .
فالزمان والمكان لصيقان باإلنسان منذ بدأ الخمق  ،وابتداء من رحمتو من السماء إلى األرض .
وقد احتل الفضاء الزماني والمكاني في الشعر عامة وفي ديوان حسن المطروشي وحيداً كقبر أبيو  ،أنموذجاً
– مكانة وأىمية تجدر اإلشارة إلييا أثناء ىذه الدراسة .
وقد أشار الشاعر حسن المطروشي في مقالتو إلى أىمية المكان في سؤال موجو لو عن سبب سطوعو – أي
المكان – وكثافتو في قصائده  .إذ يقول األمكنو ذاكرات محتشدة بضجيج األحداث العابرة والوجوه العاثرة
والمحظات الغائرة في الوجدان والتي تمتد في أزمنة الطفولة ببيائيا وبراءتيا األولى مرو اًر بكل أطوار التكوين
والتجسد عبر عوالم الحمم واألمل والمأساة والعشق واالنكسار  ،وصوالً إلى عميائك في ذروة الجراح التبتل
والحنين ....
يعد البحر مكاناً بار اًز يشغل قصائد عديدة في الديوان ،وكل ما لو عالقة بالبحر ،كالشاطئ ،والبحارة،
والغوص ،أعماق البحر ،النير ،الغرق – زرقة البحر  ،الفمك ،الماء  ،النبع ،الموانئ،
وقد عنونو غير قصيدة بالبحر ( يترك البحر قصدا) (معابد الماء) ( نير بمفرده) وان كان حضور البحر
لفت باحثة فإنو كان مما أشار إليو الشاعر نفسو في مقابمة لو بقولو ( أما البحر بذاتو فإنو يتجاور عندي
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كونو مفردة مكانية فحسب  ،ألراه ذلك العالم األرحب الذي تفتحت عميو مداركي فيو أول صوت سمعتو بعد
صوت أمي لحظة الميالد  ،ونشأت إلى جواره صديقاً وأخاً وشيخاً )...
ولذا فإنني كباحثو – كنت دائماً أربط البحر – مكاناً  -بمرحمة الطفولة لدى الشاعر – زمانا – فكمما تحدث
عن البحر تحدث عن الطفولو  ،وكأن – شيد تمك الطفولة وعاش معو زىوة الشباب  ،وكذلك شاركو المحن
واآلالم .
في وبحارة من قديم يجيبون )
( ويرجف سدر الطفولة َّ
والبحر مميم ومثير لمدىشو :
كم دىشة لمبحر طاف مبعث اًر ()40
إن عالقتو بالبحر عالقة الروح لمجسد  ،ويبقى البحر مشدوداً بقمبي وكذلك عالقتو بالبحر مقدسة:
أنا صانع الفمك التي ستقمكم زوجين  ..والطوفان لحظة مقدمي ()42
والبحر بالنسبة لو عالم خفي ميما عرفت عنو يظل غامضاً  ،فيو من الخفايا واألسرار ال يمكن لبشر
اإلحاطة بيا :
والبحر أعمق مما تنبأت ()46
إن البحر لدى الش اعر عالم كوني آخر  ،قد يكون فيم أس ارره وعجائبو مدعاة لفيم أسرار الحياة  ،وقد يكون
مستودعاً يمقي بو اإلنسان كل آالمو وأحالمو  ،ولعمو يغسمو من آثامو  ،كمما أثقمتو الذنوب واآلثام انغمس بو
ليطير ذاتو .
وقد غ از اإلنسان البحر الكتشاف المجيول  ،وفتح آفاق جديدة  ،واثراء الحياة البشرية  ،والقضاء عمى اغتراب
اإلنسان وعزلتو  ،وتنمية عوامل االتصال اإلنسانية ومن أجل تعزيز سيطرتو عمى قوى الطبيعة وترويضيا
وتوظيفيا لصالح البشرية *.أدب البحر
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والبحر جزء من طبيعة الشاعر التي يعيشيا  ،فأرض شبو الجزيرة العربية تحيط بيا مياه البحار من ثالثة
جوانب جنوبا وشرقا وغربا فكان طبيعيا أن يتعمق الشاعر بالبحر واقعيا وفنيا .
إلى جانب البحر نجد الشاعر ييتم بالصحراء فيذكرىا في قصائده ويتوقف عندىا في مشاىد كثيرة  ،ويذكر
موجوداتيا كالنخيل  ،والسدر  ،مضارب القبائل العربية  ،الرمال  ،الظعن  ،اليوادج  ،العشار  ،الفموات ،
اإلبل .
إن الصحراء أرض العروبة وعمييا قامت الحضارات ومنيا انبعثت الديانات  ،وىي عالم اإلنسان العربي ،
فييا حكايات عشقو وحرمانو  ،وفييا سكناه ورحيمو  ،وكذلك مستودع أس ارره وآالمو وموضع أحالمو .
فشجر النخيل يشارك الشاعر الحزن فيحزن معو  :بما يذكرك النخل  ..ىذا الحزين()47
وعالقتو بكائنات الصحراء وثيقة تصل حد اختيارىا لو لتشاركو مشاعره :
لم تعترض عمى الفموات سوى إبل الظاعنين()48
والصحراء رمز لمسفر والترحال ،وكأن حياة إلنسان العربي كميا كذلك "،سفر كميقات القيامة شاسعٌ
لو تيجع الصحراء أعرف كنيو "()49
لكن سفر الشاعر مختمف  ،إنو سفر طويل ال حد لو  ،سفر أمة مع الحروب والويالت مع الحزن واآلىات ،
وصحراؤىا تكاد ال تعرف استق ار اًر .
والزمن المتمثل ىنا الحاضر المؤلم لألمة العربية  ،ومنو يفر الشاعر إلى الوراء  ،إلى الماضي  ،باستدعاء
قبيمة أو بطوالت  ،أو أمجاد أمم سالفة .
إن المكان يسكن الجسد – برأي الشاعر  -عمى عكس ما يعرف أن الجسد يسكن المكان .
لو توقدون شموعكم فيضيئوا في دمنا النخيل()4:
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إن النخيل بأرضو يسكن دم الشاعر  ،أي جزء ال يمكن العيش دونو وىو يوحي إليو بكل ما يمذ ويطيب  ،لذة
مغمورة بالحزن  ،فالنخيل يثير لديو المذه والحزن إذ يقول ()03
لو أن شمساً سافرت في جبيتي
مرة ) ( غفار)
سطعت مضارب ( َّ
والنخيل متجذر باألرض عاشق لمعروبة ووجوده في أرض العرب دليل عمى ممكيم وارث أجدادىم  ،إذ يقول
()07
ىنا مياد عناقيدي  ...ىنا سعفي
ترتديني ىنا أسماء من ىرموا
ِ
حد زمني معين  ،أو مرحمة معينة ،
وعبر ىذين المكانين  :البحر والصحراء يتشكل الزمان  ،وال يقف عند ّ
بل يتحرك في أربعة اتجاىات وىي :
الطفولة

الطفولة الباكية والمسلوبة

الماضي

الحاضر

الحروب  ،الهزائم
االنكسارات  ،النكبات ،
التشرد والجوع

استدعاء االنتصارات
واستحضار الشخصيات
البطولية .

المستقبل

ومضة سريعة تمثل

األمل

الخوف من
المجهول

إن مرحمة الطفولة ىذه ديوان الشاعر ال تمثل طفولتو الذاتية  ،إنما ىي حالةٌ عاطفية يعيشيا الشاعر
ويستدعييا كمما أحس بالخوف ( ويرجف سدر الطفولة ف َّي ) أو كمما حاول أن يتجمد ويجمع قواه أمام اآلخر
( أنا من آثار الريح ذات الطفولة )
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وكذلك ىي مرحمة تمثل الحاجة والمجوء إلى اآلخر األقوى كمما أحس بالضعف أو الجوع ( فحممت ما يصل
الغريب برممو طفالً أعاتبو فيصرخ  ( :جائعٌ) )
( تيجاني رضيعاً موغالً بالدمع ) الدمع وسيمة التعبير الطفل عن جوعة أو غضبو.
وفي الوقت نفسو ال يقمل الشاعر من قيمة ىذه المرحمة ألنيا مرحمة تحفظيا الذاكرة  ،وتختزن في داخل
اإلنسان  ،فإذا ما كبر استحضرىا ليجزي أو ينتقم ....
يقول  :لو توقدون شموعكم
فيضيئوا في دمنا النخيل
ويستفيق الطير واألطفال واألغراب
أما الحاضر فيو واقع يغص باأللم والم اررة  ،والحزن والخسائر  ،وكذلك اليزائم واالنكسارات المتالحقة
والممتدة في أرض العروبة .
ومع ذلك قولو (:أكان عمى شمسنا تمك أن تتشرد بين الجسور وبين المدائن )
وفي الحاضر يجتمع الحزن والبرد والضباب :
تشرين يترك دمعتين  ..ودوننا
برد الرحيل  ..وغامض يتقاطع
وظالن في وضح الغياب يتعانقا
وفيو الفوضى والضجيج مما يجعل الشاعر يتمنى أن تستقر تمك الصحراء
وسفر كميقات القيامة شاسعٌ
لو تيجع الصحراء أعرف كنيو
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وفي الحاضر تتغير مالمح األشياء وتتالشى العالقات والروابط
نار
وتمك مالمح األشياء ٌ ..
قبالة خيمة أو أرخبيل
يبدوا أن ال سفح سيبكي ىنالك ..حين يرتجل النزيل
جدار أقبمو  ..واني قد أطيل
أمر عمى الديار فال ٌ
نازف وغياب فرحة :
دم
ٌ
في الحاضر ٌ
يتقاسمون األضحيات رأيتيم
ورأيتني خمف النوافذ أرتمي
والريح ذاىبة بكل شدوىا
وكأنما لمريح ذات ترنمي
وغزو وحروب ورحيل :
سمب
في الحاضر ٌ
ٌ
ألي الغزاة تراني أنضد عرشاً ؟
ألي الفراشات أفسحت دربا إلى الحقل ؟
ثم بكيت  ..بكيت زىاء رحيل ؟
ألي النوارس عاصرت ليالً حروبي ؟
( سرمدياً يدخل األغراب ليالً حقمنا )
وانا قد نجد الشاعر يموذ بالماضي ف ار اًر من م اررة الحاضر  ،فيستدعي انتصارات األمة العربية وتاريخيا
المشرق تعويضاً ليذا الحاضر المميء باليزائم
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يقول  :لو أن شمسي سافرت في جبيتي
مرة ) ( غفار)
سطعت مضارب ( َّ
وكذلك يستدعي الشخصيات البطولية  ،لتنيض من الحاضر شخصيات تقمدىا وتحذو حذوىا :
ُّ
أقد حيناً قميص القمب ثم أرى
تمتيم
طيوف أجدادي المرأة ُ
أولئك الغارسون " الضوء" ثانية
تدثروا مني األضالع والتحموا
صالح الدين ) يمأله
إذا الوريد (
ُ
عتصم)
بالفاتحين فالشريان ( م
ُ
وألن الشاعر يدرك تماماً أن الماضي انقضى ولم يبق منو إال الذكريات والمالمح  ،ويدرك تماماً أن الحاضر
ال يتالء م مع ماضيو بل يتنافى معو  ،لذا ال بد أن يكون مصير الحاضر التغير والتحول إلى صورة تشبو
الماضي المشرق  ،فالمستقبل جاء في شعره يحمل بوارق أمل في تجاوز الحاضر  ،وتحقيق ذاتو وذات أمتو
يقول * :توصيني ال ترم وردك عالياً )
وابقِ النشيد ىنا  ..لعمك راجعٌ..
إن االنتماء إلى األمة جزء من تجاوز الحاضر لتحقيق المستقبل الحالي :
ٍ
لصيف ٍ
مقبل
ىيأت أوردتي
ومضيت مدخ اًر ىنالك مأتمي

16

وألنني أنحاز نحو دموعكم
قالوا  :لذاكرة الخطيئة ينتمي
تنبؤ بالمجيول
وان كان المستقبل يحمل األمل بالتغيير فإن الشاعر ال ينكر خوفو منو ألن فيو ٌ
يا رعشةً أولى  ...وتمك نبوءتي
سفر كميقات القيامة شاسعٌ
وقولو :
تحتج خمفي :
وثم متاىة
ُّ
لقد أوغمت يا ىذا القتيل
لكن ىذا الخوف من المستقبل ال يمكن لو أن يتنامى أمام إيمان الشاعر المطمق بحق أمتو وقدرتيا عمى
ٍ
الحمية في نفوس
تجاوز المحن  ،وكذلك إيمانو برسالتو ودوره
كشاعر أسيم غيره الكثير في بث الحماس و ّ

أبناء األمة واستنياض عزائيم
أنا صانع الفمك التي ستقمكم

زوجين والطوفان لحظة مقدمي
وقولو :
فغدا إن تخمع الصحراء بردينا
أتيناىا نبياً ثائ اًر إما قتيالً
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 .0التقنيات الفنية في ديوان حسن المطروشي (( وحيداً كقبر أبي ))
 .7التناص  :إن ظاىرة التناص من أبرز الظواىر الفنية في الشعر وليا تأثيرىا البالغ في التشكيل الجمالي
عمى النص األدبي  ،وتضرب جذورىا في عمق الماضي ( ،)04إذ يعاد من خاللو اكتشاف الماضي  ،أو
قراءتو في ضوء الحاضر  ،واعادة تشكيمو من جديد  ،وفق رؤية شعرية تمتص المحموالت الموروثة لتكشف
عن طزاجة التجربة الشعرية وخصوصية مبدعيا في تعبيره عن الواقع  ،بكل مايحمل من أبعاد ذاتية
وحضارية وانسانية )00(.
استند الشاعر إلى تقنية التناص في قصائد عديدة من ديوانو وقد أدت ىذه التقنية إلى تمكينو من زمام النص
والتحامو بصورة الفتو واضفاء روحو الشعرية بكل سالسة ،ومن ذلك :
ويمتحم الشاطئان
"
ُ
عذب فرات
ف ٌ
أجاج
وممح
ٌ
ٌ
وبينيما برزٌخ من بياض الحنين "
استحضر الشاعر الشاطئ والحنين وأضفاىما عمى مشيده الشعري في القصيدة وأخذ روح النص القرآني
عذب فراق وىذا
وايقاعو الصوتي المتناغم مع فكرتو  ،المتمثل في قولو تعالى  " :وىو الذي مرج البحرين ىذا
ٌ

أجاج وجعل بينيما برزخاً وحج اًر محجو ار " الفرقان آية 60
ممحٌ
ٌ

يتعالق النصان إلى ٍ
حد كبير في فكرة االلتحام وفي فكرة وجود حاجز  ،لكن الشاعر يضفي ماىو جديد إلى
نصو ويغاير في مسار التناص ليبدع فكرة توافقو  ،فيو ىنا يجعل الشاطئين ىما المذين يمتحمان  ،وىذا عمى
غير المألوف  ،وما بينيما كذلك أمر غير مألوف  ،فالحنين ىو مايفصل بينيما  ،وبذا يكون المعنى الذي
يريده ىو ذاتو ومحطات حياتو بما فييا من انجازات أو انكسارات
وفي موضع آخر نجده يتناص مع قصة نوح _عميو السالم _ فيقول :
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" أنا صانع الفمك التي ستقمكم زوجين  ...والطوفان لحظة مقدمي "()02
الفمك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا فار التنور فاسمك فييا من كل
وقد قال تعالى  " :فأوحينا إليو أن اصنع ُ
زوجين اثنين وأىمك إال من سبق عميو القول منيم وال تخاطبني في الذين ظمموا إنيم مغرقون " *المؤمنون آية
48
إن الشاعر وان تقاطع مع النص القرآني في بعض السياقات المفظية إال إنو أخذ من النص ما يشير إلى
مكانة نوح نبياً وذاتو شاع اًر .فنوح عميو السالم موحى إليو من هللا تعالى وىو محاط بالرعاية اإلليية  ،وىو
صاحب رسالة سماوية  ،وكذلك الشاعر موحى إليو شع اًر وىو كذلك صاحب رسالة أدبية وانسانية .
إن التناص في ديوان الشاعر الفت لمنظر فال تكاد قصيدة تخمو من تناص وىذا موضع آخر يقول :
تتقاسمني الميل عينان نضاختان()06
يتناص مع قولو تعالى  " :فييما عينان نضاختان *فبأي آالء ربكما تكذبان "الرحمن آية 78/77
إ ن لفظة الميل تنقل نص الشاعر إلى منحى آخر مغاير عما ىو في النص القرآني لتدل عمى الحزن واأللم
وكل ما يسبب البكاء .
إن الشاعر تشرب قضيتو حتى سكنت شعره  ،مبني ومعنى فكان التناص ينساب في قصيدتو  ،فيعطي
ينبو القارئ والى موضعو دون أن يستغرق مساحة من النص
إضافة معنوية لمنص كما يحقق إيقاعاً صوتياً ّ
ومن ذلك :

ائب
ىناك تبوأت منك التر ُ
ماليمةُ القدر ؟
كان حمامك ييدل في مدخل الغار
ِ
الفجر .
حتى دنا مطمعُ
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وىو في ىذا النص الشعري يتناص مع سورة القدر  ":إنا أنزلناه في ليمة القدر* وما أدراك ماليمة القدر* ليمة
القدر خير من ألف شير* تنزل المالئكة والروح بإذن ربيم من كل أمر * سالمٌ ىي حتى مطمع الفجر "
لعل الشاعر يطمح إلى أ ن تحل ليمة القدر في بالده ،فيي خير من ألف شير  ،والميمة التي يريدىا الشاعر
ىي ليمة يكون بعدىا العز والنصر .
نوع في أشكال التناص التي استند إلييا  ،إذ نجده يتناص مع اآلية القرآنية بصورة تامة  ،وفي
إن الشاعر ّ
حين آخر يتناص مع كممة أو قصة نبي من األنبياء  ،وىذا التنوع دليل عمى قدرتو الشعرية عمى امتصاص
النصوص األخرى دون أن يستيمكيا أو يضعف نصو .
وقد أكد الدكتور شكري الماضي أن النص حين ينبثق أو يتداخل أو يتعالق مع نصوص أخرى فإن ىذا ال
يعني االعتماد عمييا أو محاكاتيا  ،بل إن التناص يتجسد من خالل المخالفة أو المعارضة مع نصوص
أخرى ()07

 .0النزعة الصوفية :
بدت مالمح االتجاه الصوفي في قصائد عدة من الديوان  ،وفي الوقت نفسو ال يمكن لنا أن نصفو
بالمتصوف  ،ألن معاني واتجاىات الصوفية ىي التي انقادت إليو ،واتجيت إلى عالمو – من وجية نظري –
وبعد معانيو  ،مما جعميا
إذا وجدت أن بينيا وبين عالم الشاعر قواسم ولدتيا شفافية ّ
حسو وعمق شاعريتو ُ
تتمنع عمى القارئ ويسمتذ كمما توصل إلى كشف جديد في عالم النص
ومن مالمح التصوف في قصائده فكرة التوحد
إذ يقول :
بما يذكرك النخيل  ...ىذا الحزين
توحد بذاتي
ّ
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وكذلك فكرة الحمول
إذ يقول :
أصاب  ..لكنني أقسمُ
و
َ
بأنك ِح ٌّل بيذا الجسد
وغيرىا في قولو
بكفي ىاتين  ..ىاتين ألبستك البحر ،
ىل تذكرين طوافي عمى الماء
أعجبو
كنت تقولين  :ما
َ
بحد ذاتو  ،لتتولد قصائده ،بصورٍة غير عادية  ،لتكون
افسح ليا عالماً ّ
لقد كثّف الشاعر رؤيتو الشعرية  ،و َ

ذات قراءات متعددة ال قراءة واحدة  ،حينما أتاح ليا االنفتاح عمى كل األطراف الفكرية إلى التاريخ والحاضر
والمستقبل  ،وفي فضاء مكاني غير محدود  ،حيث الجمي والخفي في األرض والسماء في العمق والسطح ،

ولذا كانت قصائده غامضة أو لنقل تحتاج قدرات عالية وخبيرة في ميم عالميا .
إن تعددية المسالك إلى النص الواحد  ،إنما يدل عمى استغالقو  ،وتمنعو واستعصائو عمى اإلبانة وىو ما
يعني أيضا خروج الخطاب الشعري العربي من مدونة الوضوح إلى مجال الغرابة والغموض  ،أصبح يفرض
عمى المحمل والناقد البحث في رؤية الشاعر أكثر من البحث في وسائمو الفنية )08(.

 .0الموروث التاريخي والديني
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اتكأ الشاعر بشكل الفت لمنظر عمى الموروث التاريخي والديني  ،فقد استدعى شخصيات تاريخية بطولة
كاألنبياء
ومن ذلك قصة ىجرة سيدنا محمد _عميو السالم_ واختبائو في غار
يقول :
ييدل في مدخل الغار
كان حمامك ُ
حتى دنا مطمع الفجر
تساءلت  :ىل بمغت ىجرتي سدرة المنتيى
ثم
ُ
إن الشاعر يمجأ إلى ذاتو ويياجر منيا إلى أقصى ذاتو أيضاً ويضفي ويجد أن ىذا المجوء فيو شيء من
القداسة والطير.
وفي الوقت نفسو يجد أن تمك الذات قادرة عمى التغيير وأداء رسالة مقدسة  ،فيا ىو يستدعي شخصية سيدنا
نوح _عميو السالم _:
" أنا صانع الفمك التي ستقمكم
زوجين  ..والطوفان لحظة مقدمي
ونجده حين ُيدين األغراب الذين استباحوا أراضي األمة العربية وخيراتيا لكنيم لم يستطيعوا أن يقتموا العروبة
في عروق أبنائيا أو إيمانيم بحقوقيم  ،فيا ىو يذكر قصة عيسى _عميو السالم_وعندما قام أعداؤه بصمبو

خيل ليم .
وأخبر القرآن أنو لم يقتل ولم يصمب ولكن ّ
قد يتيادون عمى أعشابو أنجابيم لكنيم ما صمبوا عيسى
وىذا األلق الفائض من أموتنا لن يسفكوه
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وكذلك نجده يستدعي قصة موسى _عميو السالم _وقوم ثمود وغيرىا  ،وكل ذلك من شأنو أن يعطي النص
أبعاداً ذات أثر في نفس المتمقي.
وقد استدعى أبطال األمة العربية وقدراتيا  ،كصالح الدين والمعتصم  ،وبالل الحبشي  ،فيقول :
إذ الوريد ( صالح الدين ) يمأله
بالفاتحين  ..فممشريان معتصم
مرَ يتبعو
وكاليمام غريبا ّ
سمع األذان (بالل )ما أىمكم
فصالح الدين والمعتصم قادة الفتح  ،وصوت بالل وصل إلى السماء وىو يؤكد حضور األمة العربية
واإلسالمية .
وكذلك استدعى من التراث أغمنيات األميات ،وكأنو يصل بذلك الماضي بالحاضر ومن الماضي يسترق
األمل األمل  ،يقول :
خذني بمبالً ما زال يسجعُ بالمراثي العشر
حتى بغتتي ىذي :
الولد يا بني "
دلمول ْ
" ّ
وىي أغنية عراقية تقوليا األميات لألطفال حتى يناموا
 .2المغة الموسيقية :
تفيض قصائد الشاعر في ىذا الديوان بالكممات الحزينة واذ يكثر البكاء والدمع والدم والموت والمقبرة
" ىنا تسكب العبرات "
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" تسترني عند إصغاء دمعي "
" طفالً أعاتبو فيصرخ "
" واألقصى دمي يا رحمة الزئبق "
تيجاني رضيعاً موغالً في الدمع
وغيرىا الكثير الكثير
وكذلك تكثر كممات الحرب والقتال :
_ ركبوا حفيف شتائيم وتألبوا
تشير إلى دمي
أخذت بنادقيم ُ
_ ألي الغزاة تراني
انضد عرشاً
ُ
ِ
الحروب
ليل
_ ألي الفوارس
ُ
عاصرت َ
_ ىنا آثار عشاق
_ أناخوا ذات سبي ثم بادوا في فتوحات
وقد سيطرت عاطفة الحزن واأللم عمى الديوان فكانت غالباً موسيقى قصائده تبث األنغام الحزينة
غيم آتي
_ ٌ
كيف أذرفوُ في األقاصي ؟
وأرجع ال دمعةً
ال قناديل
ال عشب
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ال ورقًا راحال لموريد
وال زىرةٌ تشتيي أنيا ...
توعد األعداء
بينما نجد أن إيقاعو يعمو إذا ما استنيض اليمم أو ّ
كثير في الرمال وانما
شبيي ٌ
ضن الخناجر توأمي
ذاك الذي ح َ
ٍ
لصيف ٍ
مقبل
ىيأت أوردتي
ومضيت ُم ّدخ اًر ىنالك مأتمي
ُ
عاشق لحني التراب  ...وقد أرى
وقولو  :أنا
ٌ
_ طيري عميو  ...وتارة أوزاري
_ لو أن شمساً سافرت في جبيتي
سطعت مضارب ( ُم ّرة ) و( غفار )
وبنظرة عامة إلى قصائد الديوان نجد أن الشاعر يراوح في استخدامو األفعال الماضية والمضارعة ،لكن
األفعال المضارعة أكثر حضو اًر وكثافة  ،وقد وجو الفعل المضارع لوصف حاضر أمتو وما تواجيو من
اعتداءات أو حروب كما ىو الحال اآلن  ،ومن ذلك :
يضاء الرصيف
 م ار اًرُ
تجيء الظالل
_ وغير بعيد
ُ
تمل رثاء النيايات
_ ال ُّ
يمر الحفيف
_ كم ليمة أنحني كي َ
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تبق لممساء معجزةٌ
_ لم َ
_ وسيكممون في الظالم صعودىم
_ جية التالل  ..ولن أكون ىناك
نوع الشاعر في أساليبو اإلنشائية بين األمر و االستفيام  ،والنفي والنداء والتمني .
وكذلك ّ
ومما يجدر اإلشارة إليو أن الرمز حاضر في الديوان من العنوان حتى آخر قصائده  ،فالشاعر ال يتعامل مع
ما يمر بو في حياتو وحياة أمتو بسطحية  ،وانما يعمد إلى ما يسميو أدونيس كيمياء شعورية  ،من خالل
الرمز  ،ومن ذلك  :كممة الميل مثال ترمز إلى الحزن والخوف  ،وكممة األغراب ترمز إلى العدو المقنع ،
وكذلك كممة األضحيات ترمز إلى القتل والتدمير لكثير من الدول العربية  ،وكممة النخيل ترمز إلى الثبات
والشموخ والعطاء .
وكما اعتاد الشعراء المحدثون أن يرمزوا بالمرأة لموطن( ، )09ولعل الوطن الذي يريده المطروشي ىو الوطن
العربي ككل ،فالشعر العماني تميز بالرؤية القومية  ،إذ لم يعد أدباً محدودا إقميميا محددا  ،لقد كان صدوره
عن الروح العربية ذاتيا وعن الوجدان المجتمع العربي بعامة  ،وشارك أحداثا قومية  ،وانفعل بكل ما جرى
ويجري حولو )0:(،والمطروشي ىو ممن حمل عمى عاتقو_ شعرا_ بث ىموم الوطن العربي وآالمو .
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الخاتمة :
العمانيين الذي اتصفوا بالقومية العربية ،إذا اعتنى بالكشف عن
ُي ّ
عد الشاعر حسن المطروشي من الشعراء ُ

ىموم الوطن العربي واآلمة وأمنيات أبنائو ،وكذلك استطاع -المطروشي -أن يجعل نصو الشعري عالماً ثرياً
بالمغة والداللة ،فما أن تنفتح لمقارئ والباحث نوافذ قصيدة لو حتى تستغمق عميو في القصيدة نفسيا ،وذلك

لنيج الشاعر وتقنياتو الشعرية التي استخدميا كالرمز واألسطورة واإليحاء ،والتناص ،وغيره من التقنيات.
وان كانت ىذه القراءة محاولة الستجالء بعض شعره ،إال أنيا قد تأخذ شكالً آخر ،وقراءة مشابية أو مغايرة
في مراحل قادمة ،فنص المطروشي فيض خفي ،وروح تسري في جسده ،ال تدري في أي جزء تسكنو.
فما كان في ىذه الدراسة من صواب فيو من هللا ،وما كان فييا من نقص أو زلل فيو مني.
وهللا ولي التوفيق
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