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ملخص

أهداف البحث :هيدف البحث إىل حتديد أهم املرتكزات الرؤيوية التي متيز جتربة الشاعر عبد امللك بومنجل
ٍ
مواقف جتاه األحداث
عن غريها من التجارب الشعرية يف ُبعدهيا :الذايت واجلمعي ،وما ينجر عن ذلك من
وآثار هلذه التجربة ،وهي تتمركز مجاليا وفكريا يف حركية الواقع ،وت ِ
ٍ
ُؤسس
وظائف
يتأسس من
الراهنة ،وما
َ
ًّ
ًّ
ُ
حلضورها الواعي باملتغريات العميقة للسريورة البرشية.

منهج الدراسة :يعتمد البحث عىل آليتي :الوصف والتحليل ومقاربة النصوص فكر ًّيا ومجال ًّيا عرب معطيات
املناهج النسقية كاألسلوبية والسيميائية ،كام ينفتح عىل املنهج االجتامعي و ُمعط َيات النقد الثقايف؛ ملقاربة
َعالقة الشعر بالواقع.

النتائج :توصلت الباحثة إىل حتديد ُخصوصية َعالقة شعر عبد امللك بومنجل بالواقع ،وطبيعة املستوى
اإلرجاعي املحدد للعالقة ،ومنه الكشف عن القيمة الرؤيوية للتجربة الشعرية.

أصالة البحث :يطرق البحث ً
جمال مل يلتفت إليه الباحثون يف مدارسة جتربة الشاعر عبد امللك بومنجل ،وهو
مستويات اإلرجاع الواقعي وأثرها يف حتديد اخلصوصية الرؤيوية للتجربة الشعرية.
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Abstract
Research purpose: The research aims to identify the most important visionary pillars that
distinguish the experience of the poet Abdul-Malik Boumengel from other poetic
experiences in their subjective and collective dimensions, and the attitudes that result
from that towards current events, and the functions and effects of this experience. Such
dimensions are aesthetically and intellectually concentrated in the dynamism of reality,
and they establish a conscious presence in the profound variables of the human process.
Study methodology: The research depends on the mechanisms of description and analysis
and approaches texts intellectually and aesthetically through the data of systematic
approaches such as stylistic and semiotic approaches. It is also open to the social approach
and the data of cultural criticism to approach the relationship between poetry and reality.
Findings: The researcher was able to determine the peculiarity of Abdul Malik Bomingle's
poetry, and its relationship with reality, and the nature of the specific feedback of the
relationship, and hence it was possible to realize the visual value of the poetic experience.
Research originality: The research explores a field that researchers did not pay attention
to in studying the experience of Abdul Malik Boumengel, being the levels of realistic
return and their effect on determining the visual specificity of his poetic experience.
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المقدمة

يقول خورخي -بورخيس (َّ :)jorge louis-borges
يكتب ما يريد ،وإنام ما
«إن املرء يقرأ ما يريد ،لكنَّه ال
ُ
انعكاسا لروح صاحبه،
يستطيعه» (البازعي  ،)132ومن مبدأ االستطاعة تتشكل ُخصوصية الشعر وقيمته ،باعتباره
ً
وثمرة تفاعلية ُمعقدة بني ذات متميزة يف رؤاها وقيمها وأحاسيسها ،وبني واقع متشابك يف مكوناته وظروفه
ومتغرياته ،وتتشكل عالقة الشعر بالواقع عرب مستويات خمتلفة ،تب ًعا خلصوصية التجربة الشعرية ،وتب ًعا ملؤثرات
الواقع عىل ذات الشاعر نفس ًّيا وفكر ًّيا وماد ًيا ،وهو تأثري تتحقق نتائجه عىل مستوى القصيدة حتق ًقا متنو ًعا يف الرؤى
واملواقف واملقصدية.

وهيدف هذا البحث إىل ُمساءلة جتربة شعرية جزائرية معارصة ،هي جتربة الشاعر عبد امللك بومنجل ،من
حيث خصوصياهتا يف عالقتها بالواقع ،وما تكشفه من مقصديات ورؤى ومواقف ،وما َّ
يتجل فيها من مستويات
اإلرجاع ،واجلامليات الناجتة عن ذلك ،مستعينني بطرح نظري حول الشعر وطبيعة َعالقته بالواقع ،وما ينتج عنها من
تأ ُّثر وتأثِري ،وطرح تطبيقي يقوم عىل آليتي :الوصف والتحليل ،عرب استكشاف مواطن اإلرجاع بمستوييه :الكثيف
والشفاف ،واملقارنة بينهام ،وحتديد التبا ُين الفكري واجلاميل الناتج عنهام ،ومن َثم الوقوف عىل ُخصوصية التجربة
الشعرية للشاعر عبد امللك بومنجل ،وهي تتفاعل مع الواقع و ُت َف ِّع ُل ُه يف اآلن نفسه بالرؤى املتنوعة.
1.الشعر والواقع (المغاليق والمفاتيح)

تتأسس قيمة عالقة الشعر بالواقع يف نظرنا من خالل مبدأ املساءلة ،والبحث عن ذلك الغائب ،والبعيد،
واملختلف ،وهي عالقة تتجاوز احلالة الوصفية إىل حالة تثوير األسئلة جتاه احلياة ومتغرياهتا ،وتتطلب مسايرة زمنية
هلا ،واملسايرة ُهنا ال تعني حتقق صورة انعكاسية بحتة للواقع يف الشعر ،بل إهنا شكل من أشكال التواجد يف اللحظة
الراهنة ،تأ ُّث ًرا وتأثِ ًريا؛ ذلك أن األدب بعامة ،والشعر بخاصة «ليس ً
نقل حرف ًّيا للواقع أو ً
وإنم هو انفعال
نسخا لهَّ ،
به وحتوير له ،من خالل معايشة جتارب حياتية معينة» (العرفج  ،)49عرب ُبعده املعريف املختلف الذي يسترشف اآليت،
وخيلقه رؤيو ًّيا ،ويثبت دعائمه يف احلارض املتغري.

وختتلف طبيعة الشعر يف عالقته بالواقع انطال ًقا من طبيعة الرؤى واملواقف ،ومن خصوصية حلظة التخ ُّلق
ٍ
ٍ
خمتمرا
حتم عن الشعر الذي جيي ُء بعفوية،
ً
األوىل ،فالشعر الذي يتك َّلفه صاح ُب ُه ملجاراة مناسبة أو حدث ما ،خيتلف ً
ً
ومتشكل كتجربة متفردة ،ومنفتحة عىل أزمنة متنوعة ،وغري مرتبط باللحظة الراهنة إال من باب االنفتاح عىل ُأفق
أوسع وأشمل ،وهذا ما يمنحه إمكانية احلضور يف كل زمان ومكان ،بالتعبري عن حاالت إنسانية خمتلفة؛ َّ
ألن
«اآلداب والفنون ال تتوقف [ ]...عند حدود التسجيل التارخيي ،وال تكتفي ْ
بأن تعكس الواقع االجتامعي ،وإنَّام هي
ٍ
أحيان كثرية ،وبخاصة عند نقاط التحول اخلطرية يف حياة اإلنسان ترتفع إىل مستوى النُ ُبوءة ،أو عىل أقل تقدير
يف
يتحول العمل الفني إىل ما يشبه الرادار ،يلتقط الظواهر البعيدة عن مستوى البرص املألوف» (شكري .)16-15
ومن ُهنا يتأسس السؤال ا ُمل ِ
ـل ُّح حول قيمة الشعر الرؤيوية ،و َمدى قدرتِه عىل استرشاف الواقع اآليت ،ومدى
إمكانيته يف تنبيه املجتمعات إىل املخاطر التي يمكن ْ
أن حتدِّ ق هبا ،وهو ما يطرح إشكالية الشعر واحلقيقة ،وهل
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فعل ْ
بإمكانه ً
أن يكون أداة الشعوب يف فهم واقعها ،وتصور قادمها ،وبذلك االستعداد له؟ ويف هذا املضامر يرى
مارتن هيدغر َّ
أن العمل الفني بعامة« :يفتتح وجود املوجود عىل طريقته ،ويتم هذا االفتتاح يف العمل الفني ،بمعنى
الكشف ،بمعنى حقيقة املوجود ،حقيقة املوجود تضع نفسها يف العمل الفني ،الفن هو وضع احلقيقة  -نفسها  -يف
أن الشعر باعتباره ً
العمل الفني» (هيدغر  ،)95-94أي َّ
عمل فن ًّيا هو حقيقة قائمة بذاهتا ،وشكل من أشكاهلا ،ويف
عاملها يمكن لإلنسان أن يتخ َّلق من جديد ،وأن يكتشف ذاته بشكل خمتلف ،ومن ُمنطلق تغري تصوراته نحو ذاته
وواقعه ،تتغري بذلك مواقفه ،وهذا هو األثر اجلوهري للشعر ،والدور احلقيقي الذي جيب أن يكون عليه.
وتكمن أمهية التمثيل األديب أو الشعري للواقع حسب مايكل ريفاتري يف كونه خلفية «جتعل طابع الداللة غري
املبارش ً
قابل لإلدراك» (روالن بارت وآخرون  ،)45وهو أحد األدوار اجلليلة للشعر من حيث تقريبه للبعيد ،وجتليته
للغامض ،وجتميله للقبيح ،أو العكس ،والتي تتشكل عرب أصناف إرجاعية خمتلفة ،تكشف للقارئ خصوصية الواقع
من جهة ُأوىل ،ومجالية النص الشعري من جهة ثانية ،وهو ما نسعى إىل بيانه فيام يأيت:
2.مستويات اإلرجاع الواقعي في شعر عبد الملك بومنجل

إن عالقة اإلنسان بالواقع هي عالقة متشابكة ،و ُم ُ
َّ
نذ حلظة الوجود األوىل ،تتشكل وقائع التأ ُّثر والتأثِري ،التي
تتطور الح ًقا ماثلة يف لغته وتصوراته ومواقفه؛ ذلك َّ
أن اإلنسان «ال يتحمل العامل فقط ،أي ال حيمله يف ذهنه وهو
َّ
وألن
احلامل جلسده [ ]...بل ُيسهم يف تغيريه أو تعديله حسب مقتىض األمر ،ورهان الرضورة» (الزين )437؛
التفكري هو اخلصيصة األوىل لإلنسانَّ ،
فإن من أهم واجباته هو أن ُيعمل تلك اخلصيصة يف فهم عامله وواقعه؛
َّ
«أي تصور يف العامل هو إرادة يف فهم هذا العامل وتأويله ،تب ًعا للوضعية الوجودية لإلنسان ،أو املجتمع []...
ألن َّ
أقصد بذلك أنه يدرك الكثرة املشهودة يف الوحدة املعقولة» (الزين  ،)439وهو الدور الذي يمكن ْ
أي
أن يقوم به ُّ
ٍ
ٍ
ً
حامل
أصيل ،يبحث عن قيمة الواقع ،وقيمة اإلنسان فيه ،عرب مت ُّثل أشكال احلياة ،وهي تتضارب يف أحواهلا،
شاعر
َ
أمل فه ِم حارضه واسترشاف مستقبله ،ودور ا ُملخيلة ْ
أن «تُعيد إخراج احلدث من زمانيته ،وبالتايل حترره من جهته
ِ
كل ح ٍ
مثمرا يف ِّ
ً
حامل لعنارص بقائه
ني،
املاضوية ،وتنقله إىل مرتبة غري ذات وجهة زمنية» (صفدي  ،)60جتعل النص ً
رؤيو ًّيا ومجال ًّيا.

وال تتشكل قيمة اإلرجاع الواقعي يف الشعر من حيث مقصديتها أو عدم مقصديتها ،بل من حيث مستوى
التفاعل القائم بني القصيدة والواقع وع ًّيا ورؤية وموق ًفا؛ ذلك َّ
أن القصيدة ِحني تتعالق مع أشكال احلياة ،فهي
ٍ
جزئيات متناثرة ختتارها بطريقة ليست عشوائية» (العرفج  ،)42ومبدأ
«ال تعكس الواقع االجتامعي ،وإنَّام تعكس
قائم عىل مقصدية مبارشة أو غري مبارشة ،وقد حدد نجيب العويف مستويات اإلرجاع يف نوعني،
االختيار ُهنا ٌ
ِ
يشكالن خصوصية القصيدة ضمن ثنائية التأ ُّثر والتأثري« ،فإذا كانت املساحة شاسعة وملتبسة فاإلرجاع يكون
كثي ًفا ،وإذا كانت قريبة واضحة يكون اإلرجاع شفا ًفا» (العرفج  ،)44أي كلام كانت القصيدة غامضة يف عالقتها
بالواقع غري واضحة املعامل ،كان اإلرجاع كثي ًفا ،وكلام كانت العالقة واضحة ومبارشة ،كان اإلرجاع شفا ًفا ،وبني
وأيضا مدى مالءمة رؤاها ولغتها ملستوى اإلرجاع ،وبني
املستويني تتحدد خصوصية القصيدة وعمق تأثريها،
ً
َّ
وتتجل قدراته يف مواكبة احلياة وإمكانية تغيريها ،عن طريق األسئلة
الكثافة والشفافية تتنوع خصوصية الشعر،
32
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الباحثة عن أفق الضوء ،ولو بإجابة مؤقتة؛ إذ َّ
إن الشاعر هو من ناحية ُأخرى فيلسوف «ولكن بقوى أرفع وأبعد
[ ]...فيلسوف كامن ال ظاهر» (كريم  ،)14قادر عىل مساءلة العامل ،وحتويله إىل مدار من الشك والتأمل املتعال َق ْي
معه كذات متفردة يف هذا الكون ،وتبدأ أسئلة الشعر نحو الواقع من باب حال اإلنسان ،ومن ثم مصريه ،ولوال تلك
األسئلة ما أمكن للناس أن يتقدموا ،فإن تعرف «اإلنسان هو أن ُتوضعه داخل الكون ال أن تفصله عنه [ ]...فسؤال
«من نحن؟» يستحيل فصله عن سؤال «أين نحن؟» و«من أين ِج ْئنا؟» و«إىل أين نحن ذاهبون؟» (موران  ،)45وهي
أسئلة وجودية مهمة ،وظيفتها تأمني سريورة اإلنسان وصريورته يف اآلن نفسه بطريقة غري عشوائية أو عدمية.

إن الشاعر اجلزائري عبد امللك بومنجل يف جتربته الشعرية التي متتد من سنة 2000م ،وهي السنة التي صدر فيها
أول ديوان له ب ُعنوان «لك القلب أيتها السنبلة» ،ال يتوقف عن مالمسة الواقع ومساءلته ،ومعرفة موضع اإلنسان
يف خضمه ،وهو يف ذلك ملتزم ومؤمن َّ
بأن األدب رسالة حاملة ِلق َيم احلق واخلري واجلامل ،وهي ِق َيم ُعليا ال لألدب
أيضا كام أوضح يف حوار له يف جريدة الوسيط املغاريبُ ،مبد ًّيا مذهبه الشعري القائم عىل أصول
وحده ،بل للحياة ً
شاعرا
وفكرا ،مستوع ًبا لدوره
ربا عن الذات وجدانًا
ً
ً
الشعرية العربية  -غري متكلف  -يؤمن بقيمة الرؤية ،و ُمع ً
وإنسانًا ،ال يركن للواقع ،بل ُي َث ِّور ُه باألسئلة واملواقف اجلريئة التي تواجه املتغريات ،ال ملجرد املواجهة ،بل انطال ًقا
من رؤية خاصة وواضحة مستوعبة للذات والواقع واحلياة (بومنجل  ،)8تلك الرؤية التي ال تظهر يف قصائده
أيضا يف مقاالته الفكرية املتنوعة املنشورة يف جريدة البصائر ضمن األعداد،717 ،706 :
الشعرية فقط ،بل تتأسس ً
واضحا جدً ا ،وهو ما يمكِّن القارئ من حتديد العنارص اجلوهرية
 ،724التي يبدو فيها ال ُبعد اإلسالمي والوطني
ً
لألبعاد الفكرية التي يعرب عنها الشاعر ،واكتشاف مرجعياهتا يف اآلن نفسه.

وبمتابعة نامذج من جتربة الشاعر املنشورة عىل صفحته يف الفيسبوك ،أو يف بعض اجلرائد  -وهو ما توفر
بحوزتنا  -نكتشف خي ًطا رؤيو ًّيا مهام يربط بني القصائد ،وهو انغامس الشاعر يف اللحظة ،وتفاعله معها وجدانًا
وفكرا ،متطل ًعا يف اآلن نفسه إىل تغيري واقعه بالفكرة النرية ،والوعي الصائب ،مستندً ا يف ذلك عىل رؤية ثابتة ثبات
ً
مقومات هويته وانتامئه ،وهي االلتزام بالدفاع عن القيم اإلنسانية واألخالقية ،التي ال يفنى نفعها مهام كانت الظروف
واألرضار املصاحبة لإلنسان يف واقعه ،وهو ما نلمسه يف خمتلف اإلرجاعات التي حفل هبا شعره ،ويف مالحظة أولية
نتبني َّ
أن قصائد الشاعر قائمة عىل خليط من اإلرجاعني الكثيف والشفاف للواقع ،وهو ما جيعل عالقة الشعر
البومنجيل بواقعه عالقة تبدو يف قصائد غامضة ،ويف قصائد ُأخرى واضحة ومبارشة ،أو قد جتمع القصيدة الواحدة
بني الصنفني ،ويتحدد غموض َعالقة الشعر بالواقع يف بعض القصائد ،إذا كان القارئ ال يدرك املناسبة ،أو الظروف
صحبت نشوء القصيدة الواحدة ،ولكن بمجرد أن يتبني له ذلك ،يصري بإمكانه جتلية القيمة الرؤيوية للشعر،
التي
ْ
وهو يرافق الراهن ،ويتفاعل معه ،سواء أكانت تلك القيمة يف إطار االسرتجاع أم االسترشاف ،وهو ما يكشف يف
جانب آخر عن رضورة تدبيج هذا النوع من الشعر املتعالق بالواقع ،بام يشري إىل طبيعة الظروف واألحداث املصاحبة
وأيضا رضورة مسايرة القراءات النقدية للنصوص اإلبداعية يف حلظتها الراهنة ،ومساءلتها يف إطار طبيعة
لنشأتهً ،
الواقع الذي يعيشه الشاعر ،ما يمنح لعملية التلقي القدرة عىل استنباط قيمة تلك العالقة ،وخصوصياهتا الفكرية
واجلاملية.
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وقد نتساءل عن قيمة تلك العالقة ،من ناحية َّ
أن مسايرة الواقع تضع التجارب الشعرية يف موضع تكرار
دائم أن يكونوا غري متكلفني
املواضيع ،وهو ما قد ُيل بقيمتها ،قبل أن يرض بتأثريها؛ لذلك يستوجب عىل الشعراء ً
يف َعالقتهم بالواقع ،وأن يضعوا نُصب أعينهم َّ
حتم ،وآيلة إىل الزوال ،ولكن الذي يبقى هو
أن أحداث الواقع تتغري ً
موقف الشاعر الواحد جتاه تلك األحداث ،وقوة بصريته الرؤيوية التي متكن الشعوب من التطلع إىل غدها بعينه
الشعرية ،متا ًما مثلام تتطلع بعني عامل االجتامع أو السياسة أو الفلسفة ...وغريهم ،فاملوضوع عىل أمهيته ُّ
«يظل هو
وإن مت َّيز َّ
األكثر استجابة للتكرارَّ ،
فإن مت ُّيزه َيظهر من خالل التناول يف الوعي واملوقف واألداة» (سعيد  ،)6وهذا
التم ُّيز أو التفرد هو العنرص اجلوهري الذي هيدف هذا البحث إىل جتليته ،انطال ًقا من ُمساءالت الشاعر ذاته ،التي
تضع جتربته عىل حمك القيمة ،ويبدأ ذلك من ُمساءلة الرشط اإلنساين قبل اجلاميل يف نظرناْ ،
فإن نسائل هذا الرشط
«إذن هو أن نسائل ً
أول وقبل كل يشء وضعنا داخل العامل» (موران )45؛ حتى نستطيع استنباط احلقيقة الكامنة يف
الشعر بحق ،التي هي جزء من احلقيقة الكامنة يف الواقع.
2.1.اإلرجاعات الكثيفة

تتشكل اإلرجاعات الكثيفة يف شعر عبد امللك بومنجل ،من خالل تسليطه الضوء بشكل غري مبارش عىل
بعض أحداث الواقع ،التي تبدو يف نظره ذات أثر عميق عىل وضع الفرد ً
أول ،وعىل وضع اجلامعة ثان ًّيا ،وهو
بذلك يقف عىل مفاصل الواقع يف تعزيز رؤاه ،ذلك َّ
ورؤيا الواقع واستعادة الوعي باألزمنة
أن «اكتشاف الذات ُ
املتغرية نقطة االنطالق يف :أين نحن؟ وما موقعنا من سياق اللحظة التارخيية املعارصة؟ وكيف ينبغي أن نفكر؟
وماذا نريد؟» (جاسم  ،)28معتمدً ا يف ذلك عىل رمزية مكثفة جتعل الواقع غري ظاهر بشكل مبارش ،إال من خالل
بعض التفاصيل التي يتبينها القارئ ،عرب جمموعة من األفكار املضمنة يف قصائده ،وعرب صور شعرية متنوعة ،حتمل
يف داخلها إشارات عامة لعالقة معقدة بني ذات متسائلة وبني واقع متأزم ،وما تلك الذات إال الشاعر ،وهو يتفاعل
بوعيه مع حركة الواقع ،هدفه حتويل تلك احلركة داخل القصيدة إىل أثر رؤيوي ومجايل خالق.

ومن بني اإلرجاعات الكثيفة واملثرية لالهتامم يف شعر عبد امللك بومنجل ،ما يظهر يف قصيدة (األتان) التي
ً
واضحا عىل خالف طبيعة اإلرجاع احلاصل ،الذي قد
متخذا موق ًفا
يسرتجع فيها بعض املظاهر الواقعية يف راهنه،
ً
ال يقبض القارئ من خالله عىل خيط العالقة بني الشعر والواقع بشكل واضح يف هذه القصيدةْ ،
إن مل يكن عىل دراية
إن مل يتحقق له ذلك ،يستطيع ْ
صحبت نشأهتا ،وحتى ْ
أن يدرك من خالل بعض
بطبيعة األحداث واملالبسات التي
ْ
أن الشاعر ُييل إىل واقع سيايس ٍ
السامت ِ
مرتدْ ،
الداللِية َّ
وإن مل ُيفصح عنه بشكل مبارش ،أو مل حيدده يف بيئة معينة ،أو
خاصة ،ما جيعل القصيدة هلا إمكانية االنفتاح واالستمرارية يف التعبري عن أي واقع ٍ
ٍ
مرتد.
يف فِئة
ِّ
أي فِ ٍئة تتحمل مسؤولية اجلامعة ،وتتكلم باسمها ،ولكنَّها
ناقم عىل ِّ
ويبدي الشاعر يف هذه القصيدة موق ًفا ً
يف الواقع أبعد ما تكون عن متثيلها ،والتعبري عن متطلباهتا وما تتطلع إليه ،كام ال يقف عند حدود إظهار مواقفه
الف َئة املتخلية عن مسؤولياهتا ،بل ُييل قارئه إىل األسباب التي جتعل هذه ِ
االنفعالية جتاه هذه ِ
الف َئة ال تقوم بأدوارها،
وكأنَّه يس ُلك مسلك اإلقناع بإظهار احلجج والرباهني ،فتِلك ِ
الفئة من جهة أوىل ال متلك زمام أمرها ،و ُيت ََحك َُّم فيها
ُ
من قوى أعتى منها جربوتًا ،ومن جهة ثانية ال متلك أهدا ًفا ورؤى ،وقبل ذلك أخالقيات جتعلها تتحمل مسؤولياهتا
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كاملة ،وبذلك يقود الشاعر القارئ هبذا االستظهار إىل ت َُّبي جانب من جوانب الواقع ،وآثاره عىل األفراد واجلامعات،
وافتتح الشاعر قصيدته بصورة عميقة حتوي عنارص ِ
مفارقة ،جتمع بني النزول إىل قمة السفح ،وبني إغراق البحر يف
ب ،حيث تتحول القمة إىل موضع نزول؛ وهي يف أصلها قمة ُمز َّيفة ُتيل إىل رؤية مغالطة ،ويتحول املكان الضيق
جل ِّ
ا ُ
َح ِّي ًزا الستيعاب ما هو أكرب منه ،رغم أنه يستحيل حتققه:
له غرفتان...
إلحدامها ُ
فضل هذا النزول إىل قمة
السفح ُ
ِ
حيث الدجى والدخان
نسج َم ْن َ
أغرق البحر يف جبه،
و ُأخرامها ُ
فخر هذا الزمان! (بومنجل )21

ما حييل القارئ إىل عالقة عبثية صادمة ،يتفتق من خالهلا ذهنه عىل دالالت االستحالة وعدم الرتابط
وكأن الشاعر بذلك هييئ قارئه إىل ما هو ٍ
َّ
آت فيام تبقى من القصيدة ،حيث تتضح الصورة أكثر باإلشارة
واالنسجام،
إىل مواصفات تلك الفئة ،التي تتكلم باسم اجلامعة ،مواصفات َّلوهنا الشاعر بلون السخرية والتهكم ،مما يمنحها
أن ِ
أن ُيبني للقارئ َّ
وض ًعا درام ًّيا عمي ًقا ،اشتغل فيه عىل معاين االبتذال واالنبطاح واهلوان ،وكأنَّه بذلك يريد ْ
الفئ َة
ا ُملشار إليها بالسخرية والنقمة ،هي فِئ ٌة متتهن النقيض يف ترصفاهتا ،أو كأنه يقول :أنَّى ِلف َئة متناقضة يف ذاهتا ،أن تكون
متحملة ملسؤولياهتا؟ وهو ما ُيظهره يف قوله:
أتوا من حظرية ما أكل الضبع
املربدع ْ
أن
تعلم فيه
ُ
مما تر َّدى ،ومما َّ
خيتيل باألتان( .بومنجل )21

عرجا يف اآلن نفسه عىل فضح جتاوزاهتا ،التي جاءت بصورة هتكمية ساخرة وناقمة عىل ما آل إليه الواقع:
ُم ً
والعز ،باعوا البالد بمقطورة
باعوا الكرامة
َّ
من «بنان»
رأيت
كذا قد ُ
أنكرت ذهلم يف سبيل
كذا حدثتني التي
ْ
الشعري
كذا حدثتني األتان! (بومنجل )21

ومل يكن الشاعر يف هذه القصيدة جمرد مسرتجع لواقع متأزم ومتهالك ،بل اشتغل عىل بيان موقفه الرؤيوي
جتاه أحداث الواقع ،وهو موقف أخالقي يف جوهره ،نابع من تصورات الشاعر نحو ذاته ،ونحو شعره ،ونحو
املجتمع الذي هو فرد منه ،ذلك أنه مثلام «حيتاج إىل العيش وسط الناس لكي ينهل من التجارب اإلنسانية الثرية
بالتفاصيل واملعاين ،ولكنه يف نفس الوقت حيتاج إىل التواجد يف حالة  -أو موقف مجايل  -جتعله يتجنب العادي
واملبتذل والسطحي ،ويضع يده عىل ما هو رئيس وجوهري يف الواقع» (الصباغ  ،)116ويبدو املوقف الرؤيوي من
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خالل نبذ الشاعر لتلك الفئة الالمسؤولة ،وتعرية واقعها وسلوكياهتا ومواقفها ،ثم ِمن خالل بيان النقيض هلا ،عرب
نموذجا لالعتزاز ،وصورة مضادة ِلفئة فاسدة وخائنة ،وهذا املوقف يمكن أن يكون
العودة إىل الذات ،وجعلها
ً
كأن يتقنع الشاعر بقناع شخصية بديلة حتمل موقفه ُ
وتيل إليه ،ولكن يبدو ْ
بأشكال خمتلفةْ ،
أن عبد امللك بومنجل
أراد أن ُيظهر موقفه بشكل رصيح ،دون أقنعة ،ودون توار رمزي ،بغض النظر ْ
إن كان اعتداده بذاته سيكون صورة
إسقاطية أم ال ،عىل فئات أخرى تتقاسم معه املوقف ذاته ،ولكن الشاعر يكشف بشكل مبارش عن رؤية ِ
مقاومة هلذا
النوع من االنبطاح احلاصل يف الواقع ،عن طريق إظهار املغاير ،وبيان الصفات التي متيزه:
ويل رشفة من إباء ُّ
أطل عىل ذهلم من
ُعالها ،وأرقب ما يفعل األفعوان (بومنجل )21

وخيتم الشاعر قصيدته باختيار مجايل أخاذ حني جيعل األتان أرفع منزلة ،وأرقى موق ًفا وفكرا من تلك ِ
الف َئة
ً
اخلائنة الالمسؤولة؛ ليبني حجم الفساد واالنحالل الذي َي ِس ُم الواقع السيايس:
أنكرت ذهلم
كذا حدثتني التي
ْ
[]...
كذا حدثتني األتان! (بومنجل )21

معتزا بالذات،
ناقم عىل تلك الفئة الفاسدة املنبطحة ،ويف اآلن نفسه موق ًفا ً
وظاهر ًّيا يبدو موقف الشاعر موق ًفا ً
وهي تكشف مظاهر ذلك الفساد ،ولكنه يف العمق هو فعل يكشف إيامن الشاعر بقيمة اجلامعة بالنسبة للفرد ،وقيمة
أيضا؛ ذلك َّ
أن «احلاجة األساسية املحركة لإلبداع عمو ًما ،هي احلاجة إىل استعادة التكامل
الفرد بالنسبة للجامعة ً
اصطالحا باحلاجة إىل النحن) ،فتبدأ رشارة اإلبداع بشعور الفرد أنَّه
االجتامعي بني املبدع وجمتمعه (فيام ُيعرف
ً
خمتلف عن اآلخرين سواء يف قيمته االجتامعية ،أم اجلاملية ،أم يف عقائده العلمية ،وهذا االختالف يؤدي به يف النهاية
إىل حالة من عدم التوافق مع اآلخرين» (عامر  ،)16وعدم التوافق هذا ال يعني َّ
أن الشاعر ال دور له ،إنَّام يعينه ذلك
ومن ِج ٍ
االختالف عىل إدراك حجم التجاوزات احلاصلة من ِجهةِ ،
هة ُأخرى يقوده إىل تفعيل دوره وجتربته الشعرية،
الفعيل يف اجلامعة ،بإصالح ذاته ثم إصالحها ،ويبدأ اإلصالح
التي هي يف عمقها تعبري عن حاجة الفرد إىل االندماج
ِّ
الذايت من اختاذ املواقف السليمة جتاه الذات واجلامعة والواقع ،ثم ينتقل إىل اإلصالح اجلمعي الذي يكون عرب
االندماج الكيل يف حركة الواقع بالتأمل ،واملعاينة ،والسعي للتنبيه والتغيري بام يتالءم مع القيم البنَّاءة للمجتمع ،وهو
ما نراه ً
ماثل يف قصيدة (األتان) وغريها من قصائد الشاعر.
ثان من قصائد الشاعر ،وهي قصيدة ِ
أيضا يف نموذج ٍ
«حكمة الصخر» ،التي تُعدُّ
تتشكل اإلرجاعات الكثيفة ً
فيام اخرتته للدراسة من أمتع القصائد يف نظري ،وأثراها ِحكم ًة ،وأعم ُقها عاطف ًة؛ إذ تغتني بأفكار وحكم ومقومات

عاطفية ،ذات صلة باإلنسان عامة يف عالقته بذاته ،وبواقعه ،وببيئته ،وبالطبيعة التي تُعدُّ مرآ ًة نابضة بالقيم ،وال
ُيمكن أن تُدرك تلك القيم إال من ٍ
فإنا تكون
حساسةَّ ،
وتواقة للجامل ،وحني تتسم تلك النفس بروح اإلبداع َّ
نفس َّ
أقدر عىل الغوص يف ثنايا ما حييط هبا ،ورغم أن الشاعر أبدى يف قصيدته املشار إليها آن ًفا ،غفلته عن رؤية بعض
َسم واقعه وأحواله؛ إذ يقول:
التفاصيل التي ت ُ
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ِ
الصخـر معرفـ ًة
أدركـت َّأن دون
ُ

ِ
َّ
َـر
وأن قلبـي قـد زاغـت بـه الفك ُ

(بومنجل)

إال أنه يف العمق كان غري ذلك ،وهو يؤنس الصخر ،وحيوله إىل ٍ
أيضا ،ذلك َّ
أن الشعر
كائن ناطق وعارف ً
«وسيلة بحثية ُيستعان هبا لقطع أدغال متشجرة ،ختفي يف كثافة ظلمتها ما ينشده الشاعر من ذاته ومن العامل» (ناظم
 ،)76وترتسم ال َعالقة بني الشاعر والصخر من خالل حماورة طويلة بينهام ،يسبقها رشود الصخر ،ثم انتباه الشاعر
لوضعه ،ما يفيض إىل مفاحتة حوارية بينهام ،يشتغل فيها عبد امللك بومنجل عىل إظهار وضع اإلنسان ومآله يف
احلياة ،ويتشكل ذلك التواصل يف املقاطع األُوىل للقصيدة ،من خالل صورة داللية ثرية جتمع بني الرشود الظاهري
للصخر ،والذي ُيفي داخله التفاتًا عمي ًقا حلركة احلياة وتناقضاهتا ،وبني االلتفات الظاهري للشاعر الذي يكشف
يف عمقه رشو ًدا عن حقيقة بعض األشياء والظواهر:
أبرص ْ َتـا الـروح سـامه ًة
وصخـر ٌة
َ
وقفـــت أنظـــر يف أحداقهـــا زمنًـــا
ُ
فانتبهـت
نبهتُهـا مـن رشود طـال
ْ

ترنــو إىل األفــق األعــى وتفتكــر
درت يب على األعتـاب أنتظـر
فما
ْ

وأقبلــت بلســان احلــال تعتــذر
ْ

(بومنجل)

وتنقلب املوازين بني سمتي الرشود وااللتفات ،ويكتشف الشاعر غفلته ،ويدرك قيم َة الصخر ،وينفتح احلوار
بينهام؛ ليشكل روابط معرفية متنوعةُ ،تيل القارئ إىل أحوال احلياة وتقلباهتا بعامة:
الوجــد ينفطــر
فأحرجتْنِـي وغـام الدمـع يف ُمقلي
وكاد قلبــي لفــرط َ
َ
أجـل ،أجـل ثـم راح الدمـع ينحدر
ـت هلــا:
ـت زفــرة أشــائي وقلـ ُ
مللمـ ُ
أدركـت َّأن دون الصخـر معرفـة
ُ

َّ
وأن قلبــي قــد زاغــت بــه الفكــر

(بومنجل)

وال يلبث الشاعر ْ
أن يستعيد روحه الواعية بحركة احلياة ،وهو يفسح املجال للصخر كي يرسد حكايته،
ويكشف حكمته ،واجلميل يف هذه القصيدة َّ
أن الشاعر مل يستحوذ عىل املعرفة ،أو يدَّ عي أنَّه األقدر عىل اإلحاطة
ً
مستلذا بروح التتلمذ ولو عىل يدي صخر،
هائم يف احلياة ،باح ًثا عن حكمتها،
بالواقع ،وإنام متثل ذاته خملو ًقا ً
وهذا اإلقرار بمحدودية اإلنسان ،هو يف عمقه ِمفتاح البحث عن األفضل ،والسعي نحو التغري والتطور؛ ذلك َّ
أن
«اكتشاف العامل يبدأ باكتشاف الذات [ ]...واإلحساس بظالم العامل يبدأ باإلحساس بظالم الذات» (الرفاعي ،)30
فصل له بعض أحوال احلياة يف
واالعرتاف بالقصور هو بداية الرحلة التي سيبدأها الشاعر بمعية الصخر ،وهو ُي ِّ
تناقضاهتا ،حيث الشقاء يالزم الغنى ،والسعادة ترافق الفقر:
يـا صخـر ًة واحـ ُة العرفـان َم ْو ِر ُد َهـا

مىض أنــاس عىل هــذا الطريــق ،وقد

فالوحــي مــن صدرهــا الوهلــان ينتثر

رأيتهــم ذات يــوم حينــا عــروا
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هبــم ،وهل خــروا األيــام فاعتربوا؟

جـرت
فحدثينـي عـن األيـام كيـف
ْ

(بومنجل)

وتتشكل مجالية الصخرة يف هذه القصيدة من خالل ذلك الرابط املعنوي بينها وبني الروح اإلنسانية ،من حيث
األوىل مادة جامدة ومرئية ،والثانية مادة معنوية جمردة غري مرئية ،وهذا الرابط حييلنا إىل موقف الشاعر من اإلنسان
املعارص ،حني يتحول إىل ما يشبه الصخرة ،فيتنصل من قيمه اإلنسانية ،ويصري الصخر أفضل منه وأرقى ،وهي سمة
نجدها تتكرر يف كثري من قصائده ،حني يقتطف من الطبيعة بعض مكوناهتا ليسقطها عىل واقعه بمختلف تفاصيله:
رأيتــه ال يضــم الطفــل باســم ًة

لـــه الثنايـــا ،إذا مـــا جـــاء يبتـــدر

وال يك ِّفـــر عـــن ذنـــب فيعتـــذر
(بومنجل)

ً
أهـــا ،بـــل يشـــاجرهم
وال يق ِّبـــل

وال تكمن قيمة اإلرجاع الكثيف يف هذه القصيدة ،وهو يمتثل يف صوريت :الثري ،والفقري ،وما يتشكل فيهام
من اختالف ،باعتبارمها ً
شكل من أشكال الواقع ،بل من خالل الفرادة اإلبداعية يف بعدهيا :الداليل ،والفني؛ ذلك
أنَّه ال يمكن «فهم العمل الشعري ،الفهم احلق بالعودة أو باالستناد إىل الواقع ،بل بالعودة أو باالستناد إىل الطاقة
التي خيتزهنا؛ لتكوين مثل تلك العالقات» (أدونيس  )21التي متتثل بني الكلامت والدالالت؛ حيث تكون صورتا
جرسا للوصول إىل لذة معرفية خاصة يقف عند حدودها الشاعر ،ثم
الثري والفقري وما يقابلهام من شقاء وسعادةً ،
يغوص بفضلها يف تفاصيل ذاته ،وتفاصيل اإلنسان عىل وجه العموم:
سألتُها :طيف حال الناس يف زمن

أراه يف قمـــم األجبـــال هائمـــة
أراه يف جنبـــات األرض خاشـــعة
أراه حي ــث اجل ــال الغ ــض وارف ــة

[]...

تصح َـر الغيـم فيـه واختفـى املطـر
َّ

بـه ،فأغفـو ،يغيـب السـمع والبرص
يسـبح الطير فيهـا ،ينحنـي الشـجر

تبرج الزهـر فيهـا ،وانتشـى الثمـر
َ
(بومنجل)

وخيتم الشاعر قصيدته ،وقد ارتوى من حكمة الصخر ،وبان له يف األفق أمل بعودة اإلنسان ،بعد أن ط َّعم نصه
بإرجاعات كثيفة ال ُ ِ
تيل إىل واق ٍع ٍ
معني ،بل تنفتح عىل الواقع اإلنساين عام ًة ،وما يمور فيه من تقلبات وتغريات:
أشفقت حني بدا
عجبت ح ًقا ،وكم
ُ
ُ

وغادرت املكان ويل
طأطأت رأيس،
ُ
ُ

ورحــت أنظــر يف اآلفــاق ســابح ًة
ُ

جــر
كــر ُم يعلــو فو َقــه احلَ ُ
هــذا ا ُمل َّ
ِ
املطر
مـن حكْمـة الصخر مـا حييا بـه ُ

روحــي مع الطــر ،واألشــذاء تنترش
(بومنجل)

وال متثل قصيدة (األتان) ،وقصيدة (حكمة الصخر) سوى نموذجني يسريين من نامذج اإلرجاع الكثيفة يف
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جتربة الشاعر عبد امللك بومنجل ،والتي قد ترتبط بدوافع خاصة ،أو بسياقات معينة تستدعي أن يكون اإلرجاع هبذه
الصفة ،والذي ال يقل عنه اإلرجاع الشفاف من حيث القيمة ،واألمهية والدور الداليل واجلاميل.
2.2.اإلرجاعات الشفافة

ترتبط اإلرجاعات الشفافة يف قصائد عبد امللك بومنجل من خالل اإلحالة املبارشة ألحداث حقيقية ،عايشها
الشاعر ،أو تلقى ما يكشف ظواهرها يف راهنه ،وإذا كان بعض النقاد يرى َّ
أن الشعر الذي يتمحور حول واقع
احلدث ،هو شعر «يقوله ،خاض ًعا له ،متكي ًفا معه [ ]...وهو كوسيلة ُي َق َّو ُم بدئ ًيا [ ]...بفائدته العملية :ال ُيقرأ لشعريته
حتريضا» (أدونيس َّ )19
فإن ذلك ال ينفي أن يكون هذا الشعر ذا قيمة مجالية
وجلامليته ،بل ملنفعيته إعال ًما أو تربي ًة أو
ً
داعمة للقيمة السياسية أو االجتامعية أو الثقافية؛ َّ
ألن حركة الشعر ال حمالة من حركة الواقع ،وال يمكن للقصيدة
ْ
أن تنجيل إال يف إطار تفاعالت معقدة بني الشاعر واحلياة ،ولكن القيمة احلقيقية هلا حني خترتق الواقع باألسئلة ،وال
تكتفي بام « ُفك َِّر به ،بل فيام مل ُيفكر به» (أدونيس  ،)147ولو َّ
أن الشاعر عبد امللك بومنجل مل يشتغل عىل األسئلة يف
جدت فهي ال خترج عن إطار إظهار جوانب نفسية حتتدم يف داخله ،لكن ذلك مل يمنع من
إرجاعاته الشفافة ،وإن ُو
ْ
إظهار الرغبة يف التجاوز والتغيري ومقاومة الواقع بالقصيدة ،ولو عىل مستوى انفعايل.

ونلمس اإلرجاع الشفاف يف قصيدة «أذان من آيا صوفيا» التي ترتبط بشكل واضح بحدث حتويل متحف
آيا صوفيا برتكيا إىل مسجد ،وقد كان ذلك يف شهر جويلية من سنة 2020م؛ وإذ عرب الشاعر عن احلدث يف أوانه؛
فإنَّه فعل ذلك استجاب ًة وجداني ًة وفكري ًة ومجالي ًة للواقعُ ،ترج احلدث من خصوصيته الواقعية اآلنية إىل خصوصية
جمازية ،تتموقع فيها الفكرة واملوقف والفرادة اجلاملية م ًعا ،ويتحول احلدث اآلين العابر إىل حمطة للتفكر والتدبر
وتوليد الدالالت؛ ذلك أن الوقائع املألوفة تُعدُّ «بمثابة اللبنات األساسية (أو املادة اخلام) للتفكري اإلبداعي ،فهي
متد الفرد باألفكار األُوىل ،التي ما تلبث أن تتحول بفعل التخييل والرتكيب اخلالق بني عنارصها إىل حلول جديدة
وغري معتادة» (عامر .)18

ويتشكل اإلرجاع الشفاف يف قصيدة «أذان من آيا صوفيا» يف العنوان ً
وم ًيل بشكل
أول الذي كان ً
مباشا ُ
واضح للحدث ،وال يتحمل دالالت جديدة منفتحة عىل استمرارية أثر احلدث ،إال بقدر اإلحالة إىل موقف ناتج
عن رؤى ذات صلة بمرجعيات دينية وثقافية واجتامعية تربز اخلصوصية االنتامئية للشاعر ،التي تدفعه باعتباره فر ًدا
«إىل الدخول يف إطار اجتامعي فكري معني ،بام تقتضيه من التزام بمعايري هذا اإلطار وقواعده ونرصته والدفاع عنه»
(شلغني )35؛ وإذ يؤرخ الشاعر هلذا احلدث مجال ًّيا ،فإنَّه حيول آيا صوفيا إىل ُأنثى َّ
يتمل يف وجهها ،و ُيروى من نوره
بام يكفل له االعتزاز هبا وبتارخيها فيقول:
حبيبتـــي بـــرذاذ النور تشـــتمل

يف وجههــا من رياض الوجــد رفرفة

ويف يدهي ــا حي ــاض املج ــد تش ــتعل

ويـــرق الثغـــر باألفـــراح واملقـــل

(بومنجل )19

فإن الشاعر ال يقف عند حدود الوصف املبارش للحدث؛ َّ
وكام يظهر يف هذه االفتتاحية؛ َّ
ألن ذلك تكفل به
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وسائل أخرى غري الشعر ،إنام الشعر يربز األثر النفيس والفكري للذات الشاعرة ،وللذوات التي تقاسمها إياه،
كفيل ْ
أثر كان ً
معتزا بتحويل املتحف إىل مسجد ،وذلك االعتزاز ليس مرده احلدث وحده،
بأن جيعل الشاعر ً
وهو ٌ

َّ
وألن «اهلُوية
أيضا القيم اهلوياتية التي تشكل خصوصية الشاعر ،وخصوصية املجتمع الذي ينتمي إليه؛
إنام مر ُّده ً
ليست كيانًا ُيعطى َدفعة واحدة إىل األبد ،إهنا حقيقة تولد وتنمو وتتكون وتتغاير وتشيخ وتعاين األزمات الوجودية
واالستالب» (نقال عن خليفة )60-59؛ َّ
فإن حد ًثا مثل حدث حتويل آيا صوفيا ملسجد ،يكون بمنزلة َلبِنَة تُضاف إىل

منجزات األفراد والشعوب يف إطار إثبات هويتها ،والدفاع عنها ،والتشبث هبا ،ويكون الشعر أحد الوسائل الداعمة

والفاعلة.

ولذلك ال يكتنف الشاعر يف هذه القصيدة ذات اإلرجاع الشفاف ،عن إظهار جانب من خصوصيته اهلوياتية،

باإلشارة إىل منجزات احلضور اإلسالمي عرب التاريخ ،واالعتزاز باميض آيا صوفيا:
صوفيـــة كان عبـــد اهلل أرسجهـــا
وكان جمـــد بنـــي عثـــان يف يدهـــا

للحاملـــن ،وكان العشـــق والقبـــل
ويف اجلوانـــح ،جمـــد اهلل والرســـل

(بومنجل )19

َّ
إن هذا االعتزاز الظاهر يف البيتني ال يلبث أن يمتد إىل احلارض؛ ليشمل احلضور اإلسالمي اآلين يف إنجازاته

مادحا صاحب الفعل ،وهو الرئيس الرتكي
ومؤثراته؛ حيث يعرج الشاعر عىل حلظة حتويل املتحف إىل مسجد،
ً

(رجب طيب أردوغان) ،فيقول:

يــا «طي ًبــا» الح واآلمــال راجفــة

فــأرسج اخليــل واجتــاز الظــام هبــا
حتــى أزال عــن البيضــاء وحشــتها

السـبل
وموكب النـور قد ضاقت به ُ
فموجـا ،ويف أطوائـه األمـل
موجـا
ً
ً
واملكــر مــلء فجــاج األرض يعتمل

(بومنجل )19

وألنَّه «يمكن القول َّ
إن اهلُوية أصبحت اليوم ما ينجز وليس ما حيافظ عليه ،وعىل هذا األساس يمكن اعتبار
املرحلة اجلديدة مرحلة تقويضية هدَّ امة مدمرة» (شلغني )130؛ َّ
فإن هذا النوع من القصائد بغض النظر عن طبيعة

نجزا
نجزا
مغايرا من حيث السعي إىل احلفاظ عىل بعض مكونات اهلوية ،ومن َثم يكون ُم ً
إرجاعاته الواقعيةُ ،يعدَّ ُم ً
ً
داعم للحدث يف حد ذاته ،الذي يعد بدوره أحد املنجزات الكُربى للحفاظ عىل اهلوية ،ولربط عنارصها احلارضة
ً
بعنارصها املاضية ،وهو ما يربز أمهية الشعر يف الواقع ،وأحد أدواره التي يكون من خالهلا ً
فاعل يف اليومي املعيش،
متأثِ ًرا به و ُمؤ َّث ًرا فيه:
وه ــا ه ــي اآلي ــة اخل ــراء س ــامقة

وه ــا أنـــا واجلب ــال الش ــم ش ــاهقة
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(بومنجل )19

ويف نموذج ٍ
ثان من نامذج اإلرجاع الشفاف ،تتشكل قصيدة (حزن املآذن) يف اإلطار ذاته ،الذي تتمظهر من
خالله بعض اجلوانب اهلوياتية للشاعر ،عرب حدث واقعي مؤثر ،وهو إغالق املساجد ،وعدم السامح للمصلني
بالولوج إليها بسبب وباء كوفيد ،والقصيدة متثل رد فعل آن للحدث ،وتفا ُع ًل مع نتائجه ،وسع ًيا إلبداء موقف
خاص جتاهه ،موقف يتلون بلون احلزن واألسى ،وحتتدم فيه سامت نفسية متنوعةُ ،تيل مجيعها إىل أثر احلدث عىل
الشاعر ،الذي أبان موقفه الرافض للوضع الذي آل إليه الناس ،ومل يكن هذا اإلرجاع الشفاف بقادر عىل إخراج
احلدث من آنيته إىل ُأفق أوسع منفتح عىل الغد ،وعىل القراءات الداللية املختلفة ،إال ٍ
ٍ
ضئيل َت َّث َل يف جمموعة
بقدر
أسئلة تُبني من جهة أوىل الوضع النفيس للشاعر:
ِ
لـم
هتفـو إلينـا وقـد طافـت هبـا ال ُظ ُ
مـــا للمـــآذن يف أحداقهـــا األمل ُ
ملــا رآنــا صحــون البيــت نلتــزم؟
ولــأذان وقــد غامــت بشاشــته
ــر فرقتنــا
تشــكو املــآذن ،نشــكو ُم َّ

يــا حــر وجــد نعــاين اآلن ،نصطلم!

(بومنجل )75

جهة ٍ
ومن ٍ
ثانية ُتيل إىل تطلعه وانتظاره للتغريَّ ،
فلعل الغد يأيت بام هو خمتلف عن الوضع احلايل:
فه ــل ُت ــرى جيم ــع األرواح بارئُه ــا

ٍ
ليت الصـدى :نعم!
عما
قريـب ،أال َ
َّ

(بومنجل )76

والتطلع إىل الغد مرتبط عند الشاعر باملرجعية الدينية ،التي تَربز من خالل آماله املنصبة عىل ما سيقدره اهلل
سبحانه ،والتشبث بحبله املتني ،ولو كانت هذه األسئلة ال خترج عن إطار املوقف النفيس العابر؛ َّ
فإن ذلك ال يمنع
من أثرها يف الواقع؛ وذلك َّ
ألن هلا خي ًطا راب ًطا معه ومع مكوناته ،ومتظهراته الثقافية واحلضارية ،وحتوي الرشوط
وعب ْت عنها؛
الالزمة لالنصباب يف جمرى تشكالت اهلُوية ،التي من بينها املشاركة العاطفية التي اغتنت هبا القصيدةَّ ،
«هناك عدة رشوط ذات صلة عميقة باهلوية ورضورية لقيامها ،ومن هذه الرشوط :الشعور َبوحدة الشخصية
إذ ُ
بالوحدة واالستمرارية الزمنية ،والشعور باملشاركة العاطفية ،والشعور بالثقة واالستقالل،
وتكاملها ،والشعور َ
واملراقبة الذاتية ،واالعرتاف االجتامعي» (نقال عن خليفة  ،)62وكل هذه الرشوط تتمظهر عىل مستوى اإلرجاعات
الشفافة يف شعر عبد امللك بومنجل؛ لتحيل قارئه إىل مظاهر اهلُوية املاثلة فيه ،فعىل مستوى الشعور بوحدة الشخصية
وتكاملها ً
مثل ،يظهر ذلك يف موقف الشاعر الواضح جتاه احلدث ،وردة فعله التي أباهنا بشكل مبارش ،ودون أساليب
ٍ
َف جمازية ،وهو ما يربز تكامل الشخصية مع ذاهتا من جهة ،وتكاملها مع جمتمعها وواقعها من ِجهة ،كام يتجىل
َت ٍّ
ذلك يف القدرة عىل اكتشاف الروابط األساسية للذات مع واقعها وهويتها ،وهو رابط ديني متجذر فيها ،وواضح
عب عنه الشاعر بقوله:
للعيانَّ ،
ُ
الـروح وامق ًة
األذان ،وتبكـي
يبكـي
ُ
ــب كُســاىل نحــو مســجدنا
كنَّــا َ ِن ُّ
فنغنــم البهجــ َة اخلــرا َء ناظمــ ًة
ُ

ـن املــرء والقــد ُم
وتشــعر الفقــد عـ ُ
مبتسم
صحو ،ووج ُه الدرب
واجلو
ٌ
ُ

قل ًبــا وصح ًبا ،فشـ ُ
منتظم
ـمل احلــب
ُ
(بومنجل )75
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فالذات ُهنا واضحة املعامل ،وتكاملها من تكامل وضعها مع خالقها ،عرب َعالقة وطيدة ومثمرة ،وهو جانب
ذو أمهية؛ إذ يكشف لنا خصوصية متوضع الذات الشاعرة يف واقعها الفردي ،وواقعها اجلمعي ،الذي هو يف أساسه
متوضع أخالقي جتاه الذات والواقع واملجتمع؛ ذلك َّ
أن «اهلُوية البرشية ال تتحدد بالعقالنية التي هي جانب واحد
من جوانب املوجود البرشي ،وإنَّام باألخالقية التي تندمج فيها هذه اجلوانب بأمجعها» (الرمحن  ،)189وهو ما يدفع
الشاعر إىل اختاذ ردة فعل خاصة نحو احلدث ،قائم ًة عىل مشاعر احلزن واألسى ،مع مزيج من التفاؤل املبثوث يف
ثنايا األيام القادمة:
إنـــا نحـــ ُّن إىل اللقيـــا ،إىل ُشف

األرواح بارئُه ــا
فه ــل ُت ــرى جيم ــع
َ

نشـتام منهـا رحيـق الوصل ،نسـتلم

عما قريـب ،أال ليـت الصـدى نعم!

(بومنجل )76

والتفاؤل املنغرس يف هذه القصيدة ،هو رشط من رشوط تشكل اهلُوية ،الذي يفيض إىل الشعور باالستمرارية
الزمنية ،واملشاركة العاطفية ،التي هي شكل من أشكال حضور الذات يف واقعها؛ إذ ال تكتفي بمراقبة التغريات،
بل تعرب عنها ،وتتفاعل معها ،متحسسة آثارها عىل احلياة واألفراد ،ضمن مطلب حيوي :هو احلاجة لألمان التي
تقع «عىل مدرج احلاجات النفسية لإلنسان ،وهذه احلاجة ُيوليها الفرد أولوية كبرية يف اإلشباع ،تفوق غريها من
احلاجات األُخرى» (عامر )58؛ ألن غياب الشعور باألمان خيلخل الذات يف وجودها ،ويف عالقاهتا ،ويشعرها
بعدم االستقرار ،ما يدفعها إىل التساؤل ،وإظهار مواقفها جتاه ما هيدد أماهنا ،والبحث عن حلول ،أو التطلع إىل ٍ
غد
خمتلف.

إن قيمة اإلرجاعات بمستوييها :الكثيف والشفاف يف شعر عبد امللك بومنجلُ ،تيل القارئ  -ال حمالة  -إىل
طبيعة ال َعالقة القائمة بني الشاعر وواقعه ،وهي عالقة مجالية عميقة ،تُظهر خصوصية التفاعل اإلبداعي الذي ال يقل
قيمة عن تفاعالت ُأخرى ذات صلة بفروع فكرية خمتلفة؛ ألن هذا التفاعل يف النهاية هو ثمرة برشية مهمتها ترسيخ
قدم اإلنسان باعتباره موجو ًدا حيمل رسالة ما ،ورسالة الشاعر أن ُي َف ِّع َل الواقع بموقفه اجلاميل عرب ممكنات اللغة التي
تؤسس ال حمالة ملوقف فكري خاص.
3.خصوصية اللغة وجماليات اإلرجاع

َّ
إن اإلرجاعات القائمة يف شعر عبد امللك بومنجل سواء الكثيفة منها أو الشفافة ،مل تكن لتوجد لوال اللغة،
التي هي املادة اخلام ،واملرآة التي ينعكس فيها فكر الشاعر ومواقفه وانفعاالته ،عرب معاجم داللية متنوعة بانزياحاهتا،
عب
وصور ثرية باملعاين اخلالقة ضمن ثنائيتي :الذات والواقع ،بام حتمله من متغريات عىل خمتلف األصعدة؛ وإذ ُي ِّ
مثل ،ذلك َّ
الشاعر عن الواقع ،إنام هو يتخذ موق ًفا مجال ًّيا ،قبل أن ينفتح عىل مواقف سياسية أو اجتامعية ً
أن «املوقف
اجلاميل [ ،]...أو الطريقة اجلاملية للنظر إىل العامل ،هو موقف مضاد للموقف العميل ومواجه له ،إنَّه طريقة يتخىل فيها
اإلنسان عن النظرة الشائعة لألشياء» (الصباغ )110؛ ألنَّه ْ
إن مل يتجاوز املعيش اليومي بلغة مغايرة ،وفكرة متجددة،
فهو لن يكون سوى مستهلك لصور عابرة ،بلغة متكلفة ،ولكنها يف النهاية ستكون صورة ناطقة عنه بالتأكيد،
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وعن مواقفه ودوافعه وقدراته اإلبداعية ،وبالنظر إىل النامذج املختارة من شعر عبد امللك بومنجل ،نكتشف لغة
منسجمة مع ذاته يف تصوراهتا ومواقفها ،متشكلة يف إطار جتربته يف احلياة ،وتفاعله معها؛ ذلك َّ
أن «اللغة هي أداة
التوتر الشعري ،بل هي صوت الشاعر [ ]...يستنطقها حني حيطم قوانينها؛ ليبني قوانني جتربته بنسيج ُلغوي جديد
من إبداعه وتفرده» (اخلليل )56؛ حيث يشتغل الشاعر عىل ما تتيحه اللغة من خصوصيات معجمية وأسلوبية
وتصويرية وصوتية ،متثل الوجه اآلخر للبِنية املوضوعية ،وهي تتجىل يف القصائد عرب أشكال التنوع اإلرجاعي.
احلر؟) يتشكل معجم ِداليل ذو صلة بكل ما هو أريض (الثرى ،حفرة ،رماد ،البيت،
ففي قصيدة (هل ُيشرتى ُّ
البيدر ،السفوح ،)...ذلك األريض الذي يمثل عادة املستقر ،ومكان تثبيت اجلذور ،وتأسيس العمران ،ومنه تأسيس
الوجود اإلنساين ،ويف اآلن نفسه ينم عن احلركة ،حركة اإلنسان فيه ،بكل ما يملك من قوى مادية ومعنوية ،والشاعر
معاين ُت ُيل إىل الفعل
إذ يعرض هذا األريض بتفاصيل خمتلفة؛ فإنَّه يتوق من خالله إىل حتميل اخلصوصية األرضية
َ
البرشي فيه ،بام هو فعل مؤ ِّثر أو ُمتأ ِّثر؛ ذلك َّ
أن الذات البرشية كام يرى حممد شوقي الزين تنعطف عىل «العامل
باإلدراك والفكر ،مثلام ينعطف العامل عىل الذات باالحتواء والتحديق ،فهي تتمثل العامل ،والعامل َي ْم ُث ُل أمامها كيشء
ينكشف بشيئيته وبوجوده» (الزين  ،)433واألريض الذي عرضه الشاعر ارتبط يف بنيته العميقة بدالالت االنبطاح
واخليانة والفساد ،وليس دالالت احلركة والعمل واإلثامر ،يف اآلن نفسه يشكل الشاعر صورة مغايرة متثل الوجه
اآلخر ا ُمل َغ َّيب للفعل البرشي السليم ،الذي ُيفرتض أن يكون ً
ماثل يف األريض ،وهي صورة اإلنسان املتحرر من
األهواء ،الثابت عىل مبادئ اخلري والسداد.

َّ
إن املعجم الداليل املتعلق باألرض وما يدل عليها يف القصيدة املذكورة آن ًفا ،والذي حيمل يف عمقه إحيا ًء دالل ًّيا
بعيدً ا كل البعد عن الداللة الظاهرية ،ينفتح بدوره عىل داللتني متضادتني :داللة السكون وما ينجر عنها من معاين
االنبطاح والفساد واخليانة ،والغوص يف كل ما هو ٍ
فان ودوين ،وداللة احلركة وما تتطلبه من فعل حارض وف َّعال يف
السكنى واملوئل والوجود الواقعي ،فضمن الداللة األوىل تتشكل حركة (عبيد الثرى) كام سامهم
األرض ،باعتبارها ُ
الواقع
الشاعر ،حركة ال طائل منها ،وال نفع ُير َجتى؛ ألهنا ال تقود َّإل ملزيد من االستسالم واالنبطاح ،وال ُت َف ِّع ُل
َ
بمواقفها ،رغم امتالكها لقوة احلركة التي يمكن من خالهلا أداء دور بنَّاء ،فيصفها الشاعر بقوله:
أرى نخبـــ ًة مـــن عبيـــد الثـــرى

تولـــوا عـــن الـــرف القهقـــرى

رضــوا بالســكوت عــى عصبــة

تمــــد إلــــى قاتـــــل خنجــــرا

وصـــاروا إىل حفـــرة مـــن رمـــاد

ومتـــي إليـــه حتـــث اخلطـــى
رضــوا بالســفوح كأن مل يكــن

ْ
كأن ليـــس يعنيهـــم مـــا جـــرى

تســـــلمه البيـــــت والبيـــــدرا
لهـــم قبـــل مصلحـــة فـــي الـــذرى

(بومنجل )21

ٍ
بمعان أرضية ،تشكل لدى القارئ صورة عامة عن وضع بائس ،يبدو يف
إن هذه القطعة الوصفية املمتلئة
ومتغريا من خالل جمموع األفعال (تولوا ،صاروا ،رضوا ،متيض ،تسلم) ،ولكنَّه يف العمق ُييل
الظاهر متحركًا
ً
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إىل حال من السكون د َّعمه املعجم الداليل األريض ،الذي تشكلت يف إطاره حركة عبيد الثرى ،حركة مقيدة وغري
فاعلة ،ويتحول بذلك البيت والبيدر إىل مكان عقيم ،وهو ُي َس َّل ُم إىل غري أهله ،ويصري ذلك االنتقال الظاهري من
وانبطاحا وخيانة ،وقد كانت صورة االنتقال
البيت والبيدر نحو السفوح ،غري ُم ْ ٍد وال نفع فيه؛ ألنه يمثل استسال ًما
ً
التي شكلها الشاعر ذات صلة بخصوصية الطبيعة من جهة ،وبخصوصية احلركة البرشية يف البحث عن املستقر من
جهة أخرى ،وهو ما يمكِّن القارئ من إعادة تشكيل الصورة يف حركيتها الداللية التي جتمع بني حركة ظاهرية،
وسكون باطني ال يدل إال عىل املوت واهلوان الذي يتمظهر يف هذا البيت:
رضـــوا بالســـكوت بـــا غيمـــة

ســـوى قبضـــة أو خيـــال رسى

(بومنجل )21

ويمد تكرار الفعل (رضوا) القصيدة بدالالت االختيار الطوعي ،الذي ال يرتك املجال للتعاطف مع فئة عبيد
ٍ
تناص مع قصة السامري
الثرى ،التي استسلمت كل ًّيا لكل أشكال االستغالل واالستعباد ،كام ُتيل كلمة (قبضة) إىل
الذي قبض قبضة من الثرى ،مل تكن سوى رساب أدى بضعاف النفوس إىل التهلكة ،وتكمن قوة هذه الكلمة يف
بعدها التارخيي من جهة ،ويف إسقاطاهتا الداللية عىل احلارض من جهة ُأخرى ،والذي تبدو فيه حركة عبيد الثرى،
حركة ال جدوى منها ،وهو ما عرب عنه الشاعر يف قوله:
ظهـــورا عـــى منـــر مـــن صديـــد

وفـــــوزا بجائـــــزة مـــــن...را

(بومنجل )21

وتقوم خاصية احلذف التي طالت الكلمة املوجودة يف آخر البيت ،بفتح املجال الداليل عىل مرصاعيه أمام
ناظري القارئ ،الذي سيشكل الكلمة بام يراه مناس ًبا لإلطار العام للقصيدة ،ومل يقم الشاعر هبذا احلذف عب ًثا،
بل هو يدرك متام اإلدراك َّ
أن قارئه قادر عىل تشكيل واستيعاب الداللة؛ ألنه يوجه القصيدة لفئة ُق ّراء قادرة عىل
فك الشفرات ،ذلك َّ
يفرغ نفسه يف قالب نظام اصطالحي يشكل
أن اخلطاب الشعري هو يف عمقه «خطاب ُلغوي ّ
بالرضورة عملية اتصال ،وليس هناك من رسالة ال تتضمن عنارص مرجعية مهام كانت الرسالة مشحونة بالقوة
التعبريية» (فلفل .)16
أيضا قصيدة (اخلروج من اجلب) ،التي حتمل رؤية تفاؤلية ٍ
بغد أفضل،
وضمن املعجم الداليل األريض تتشكل ً
ُ
وهي رؤية ذات ُبعد إسالمي يستند عىل فكرة عدم القنوط ،التي عرب عنها الشاعر يف القصيدة بقوله:
ومـــن شـــك يف روح رب النـــدى

فقـــــد أجحـــــف الظـــــن يف ربـــــه

(بومنجل )10

وقد كان هذا البيت خامتة القصيدة التي تدعمت يف أبياهتا السابقة بمعجم أريضُ ،ييل القارئ إىل معاين
احلياة واالنبثاق واخلصوبة ،مقرونة يف اآلن نفسه بالفعل البرشي املجتهد واملثابر من أجل التغيري ،وتشرتك كلامت
ب ،اجلداول ،السهل ،السنابل ،)...وغريها من الكلامت ذات الداللة األرضية ،يف بث مفهوم احلركة املرتبطة
جل ّ
(ا ً
مهها قيمة املحبة التي تُعد ِرهان البرشية يف تصور
ُبأفق عقائدي متطلع إىل الغد عن طريق جمموعة من القيم الفاعلة ،أ ُّ
الشاعر من أجل إقامة حياة كريمة:
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ســـيخرج يوســـف مـــن جبـــه

ويســـقي اجلـــداول مـــن حبـــه

سريســـــل يف الفجـــــر ســـــيارة

تســـــر بـــــه وعـــــى دربـــــه

أجـــل ،فالعزيـــز الـــذي ُملكـــه

مـــدى الـــرق طـــرا إىل غربـــه

(بومنجل )10

وتتشكل القيمة الفنية يف هذا املقطع من خالل تقنية التناص ،باستحضار شخصية النبي يوسف  -عليه السالم،
وذلك عرب إسقاط خصوصيته الداللية كشخصية دينية عىل واقع مأمول ومنت َظر ،بد ًءا من ُعنوان القصيدة (اخلروج
ب) إىل بنيتها الداخلية التي حتتفي بصور متعددة ،كلها ذات صلة بقصة يوسف عليه السالم ،وهو ما يمنح
جل ِّ
من ا ُ
القصيدة قوة إحيائية منشؤها التقا ُبل بني «املعنى اإلشاري واملعنى اإلحيائي» (كوين  )218الذي يمنح «الِفتاح لكل
الصور ،فالشعر كام ُيقال هو استعارة كبرية» (كوين .)218
وقد قام التناص بمستواه االمتصايص بدور مهم يف توسيع الداللة ،التي حتققت عىل مستوى البيت الثالث يف
املقطع املذكور آن ًفا ،حيث مل يكن يوسف جمرد فرد ضمن سيارة كام يف النص القرآين ،بل حتول إىل فاعل وهو يشكل
سيارة خاصة به ،لريسلها ضمن إطار زمني ذي أبعاد خاصة يف املعتقد اإلسالمي ،وهو زمن الفجر ملا له من دالالت
أيضا ،ويف اآلن نفسه ينفتح معنى اإلرسال عىل أفق فكري وسلوكي
عميقة يف وجدان املؤمن ،ويف مواقفه وسلوكاته ً
قائم عىل فكرة النموذج واالقتداء ،وهو ما سعى الشاعر إىل إظهاره يف هذه القصيدة املفعمة بالتفاؤل.

وتتكرر صورة يوسف عليه السالم يف قصيدة (وحيكم هبوا) التي اشتغل فيها الشاعر عىل أسلوب األمر ،الذي
ب مجي ًعا يف معنى التحريض ،وبث احلامس ،والدفع إىل التغيري (هبوا ،أفيقوا ،أعيدوا،
حييل إىل أغراض عدة ت َُص ُّ
أذيقوا ،)...وترتبط أفعال األمر يف هذه القصيدة بصيغة اجلمع ،يف مقابل صوت املفرد الذي مثله الشاعر ،وبني
املخاطِب املفرد واملخا َطب اجلمع ،تتشكل قيمة داللية خاصة ُتيل عمي ًقا إىل معنى قيمة الفرد وسط اجلامعة ،فليس
بالرضورة أن يكون موقف اجلامعة ً
وهنا يكمن أثر املوقف الفردي الواعي يف اكتشاف مواطن
دال عىل صواهباُ ،
الرضر ،ويصري الوعي الفردي رضورة ملحة يف الواقع؛ ذلك أنه «عندما يغيب الوعي الفردي ،تضمحل تب ًعا له اهلُوية
الشخصية وتتالشى الذات يف اجلامعة ،يف هذه احلالة ختتفي الشخصية احلقيقية األصيلة ،ويسود نموذج الشخصية
النيابية املستعارة ،و ُيفيض ذلك إىل سيادة روح القطيع ،وشيوع منطق اجلموع وأحكامها اجلاهزة» (الرفاعي ،)27
وهو ما سعى الشاعر إىل جتاوزه ،بتحويل القصيدة إىل أداة فاعلة يف الواقع ،وحتميلها وعيه الفردي املختلف عن وعي
اجلامعة التي خياطبها:
َ
احلـرث ُي ِلكـه الدب؟
ألسـتم ترون
أال أهيـــا النـــوام وحيكـــم ُه ُّبـــوا
ويوســف فيــه اآلن يرعبــه اجلــب؟
ـب يســكنه الردى
جلـ ُّ
ألســتم تــرون ا ُ
(بومنجل )10

وتتشكل األسئلة يف هذه القصيدة ،ال لتنبئ عن رغبة يف معرفة اجلواب ،وإنام هي أسلوب هيدف منه الشاعر
إىل التأثري يف املخا َطب ،ولفت انتباهه نحو ما جيب عليه فعله وتغيريه؛ َّ
ألن السؤال «هو تلك احلركة التي يغري فيها
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َّ
فكأن الوجود عندما يضع نفسه موضع سؤال []...
الوجو ُد جمراه ،فيظهر كإمكانية مرهونة بدورة الزمان []...
كأنَّه يتخىل عن صخب انبثاقه وحسم نفيه؛ ليكشف عن نفسه وينفتح ويفتح اجلملة عىل آفاق جديدة» (بالنشو
َّ
وألن الشاعر كام ذكرنا مل يكن يبحث عن أجوبة ،بقدر ما كان يسعى إىل تثوير الواقع ،وتفعيل موقفه وموقف
)13؛
املخا َطب ،فإنَّه يدعم قصيدته بتكرار صيغة األمر ،وتشكيل صور تأخذ مادهتا من الطبيعة ،باعتبارها املرجع الصايف
امليلء بالظواهر والقيم ،التي يمكن لإلنسان ْ
أن يتعلم منها ويستدل ،فيستعني بالريح والشمس والدب واإلعصار
واملوج والغرس ،وغريها من املكونات الطبيعية؛ ليشكل صورة حيوية ،ومفعمة باحلركة واحلياة ،تنعكس فيها قيمة
الوجود يف عنفوانه ،وعىل اإلنسان أن يقرأ ذلك بعمق ويتعلم:
أذيقــوا ظــام الليــل ُمـ َّـر صباحكــم

إذا جــال مــاء احلــب والعــزم بينكــم

َّ
فــإن الشــمس تنــأى كســرة
وإال

وخلوا دروب الرفض يغمرها احلب

فـ َّ
ـإن غدير الشــمس ال شــك ينصب

ويوســف مــلء الليــل يرعبــه اجلــب

(بومنجل )10

إن الصورة املتشكلة يف هذه األبيات الثالثة ،تبدو صورة متعددة األطراف؛ إذ جيمع فيها الشاعر بني الليل
والصباح والدروب واملاء والشمس ،وبني اإلنسان يف حركته وهو يذيق وخييل ويسعى إىل التغيري ،أو هكذا يريده
الشاعر ،معتمدً ا عىل الكناية يف ( ُم ِّر الصباح) و(ماء احلب) و(غدير الشمس) التي من خصائصها أن «تنوب كلمة
عن كلمة أخرى» (سيزا قاسم ،نرص حامد أبو زيد  )214وهو ما حيقق الالمبارشة الداللية التي تتم «عرب نقل املعنى
أيضا باالستعارات التي
أو حتريفه أو إبداعه» (سيزا قاسم ،نرص حامد أبو زيد ،)214
مدعم هذه الصورة الكلية ً
ً
حولت معطيات الطبيعة بمنحها خصوصيات ليست من صميمها ،أو كام يسميها البعض «الالنحوية» (سيزا قاسم،
نرص حامد أبو زيد  ،)217ما يبث فيها حركية خاصة تقيم مجالياهتا يف نفس القارئ ،وهو يتخيل ً
ليل يتذوق ا ُملر،
ٍ
وشمسا تنأى كسرية مهمومة.
شمس ينصب،
ودرو ًبا تنعم باحلب ،وضو َء
ً

وهذا اخلروج غري املألوف للداللة سواء عىل مستوى توظيف اخلصوصيات الطبيعية أو البرشية ،أو عىل
مستوى استحضار شخصية يوسف عليه السالم ،هو من صميم اخليال الشعري الذي «حينام يبدع الصورة الشعرية
وخيرتعها ،إنام هو يف هذه احلالة ينتقل من التخيل االسرتجاعي الذي ينبني عىل تذكر الصورة املاضية ،إىل التخيل
اإلبداعي أو االخرتاعي ،والذي يؤسس صورا شعرية جديدة ،لتجاوز كل ما هو معطى ونمطي إىل كل ما هو جديد
ومتفرد ،وليست له أية عالقة باملايض» (الدهياجي  ،)85وهو ما يتجسد يف هذه القصيدة التي تنبئ عن تصورات
الشاعر نحو الواقع ،ونحو املرجعيات التارخيية والفكرية ،من خالل اإليامن بوجود الروابط بني احلارض واملايض
واملستقبل أيضا ،ولو عىل املستوى الفني الذي يتم فيه اسرتجاع خصوصية الشخصيات أو األحداث يف ماضيها،
وقراءة احلارض عربها ،ولو يف أبسط التفاصيل ،ذلك أن الفكرة لدى الشاعر كام يرى فوزي كريم «خترج من كيان كُتب
عليه أن يفكر يف حبة الرز التي يف الصحن أمامه ،ويف الدورة اخليالية التي تتحرك فيها مليارات الكواكب يف املجرة
التي ينتمي هلا ،ولكن استجابته لقدر التفكري قد تطفأ دون تغذية ثقافية ملحة إحلاح الرغبة والشهية والتطلع» (كريم
 ،)14-13وثقافة الشاعر عبد امللك بومنجل كام تظهر يف قصائده ذات مرجعية إسالمية دينية ،نابعة يف العمق من
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خصوصية االنتامء واهلوية ،منعكسة يف لغته من حيث معجمها وصورها ورموزها التي دعمت إرجاعاته الواقعية،
وأبانت عن خصوصية االنعكاس الذي حيدث عىل مستوى الرؤية واللغة ،وهو حييل إىل ترابط الوجه اخلارجي
للقصائد بوجهها الداخيل ،وانسجام مضامينها ورؤاها مع لغتها؛ ألن الشاعر مهام حرص عىل «خصوصية نصه فإن
مؤثرات اللغة ،والثقافة التارخيية ،واألفق الثقايف ،وعرص النص ،واملحيط حتتل موقعا هلا عىل الورقة البيضاء ،وتفعل
فعلها يف حركة أصابع الشاعر» (سعيد .)5
خاتمة

نقف يف هناية املطاف عند أهم النقاط التي توصل إليها البحث من منطلق األهداف واإلشكاالت التي تم
طرحها ،نقدمها فيام يأيت:

1.1عالقة الشعر بالواقع عالقة حتمية ،تتجسد يف شكل إرجاعات كثيفة تكون فيها العالقة بني الشعر والواقع
غامضة ،وإرجاعات شفافة تكون فيها العالقة بني الشعر والواقع ،واضحة ومبارشة.
2.2تتحدد خصوصية التجربة الشعرية يف عالقتها بالواقع من باب التقصد أو عدم التقصد ،أي تتحدد وضعية
الشعر بكونه يأيت متكلفا يف التعبري عن احلدث أو املناسبة ،أو يأيت عفويا غري متكلف.
3.3تتأسس القيمة احلقيقية للشعر يف عالقته بالواقع من خالل مبدأ املساءلة والبحث عن الغائب والبعيد
واملختلف ،وذلك بتجاوز احلالة الوصفية إىل تثوير األسئلة.
4.4مهمة الشعر أن يؤسس للتمثيل األديب للواقع عرب تقريبه للبعيد ،وجتليته للغامض ،وجتميله للقبيح أو العكس،
وهو ما تتواله املخيلة التي ُت ِرج احلدث من زمانيته اآلنية ،وجتعله منفتحا عىل املايض واحلارض واملستقبل.
5.5تتميز قصائد الشاعر عبد امللك بومنجل برابط رؤيوي يكشف انغامسه يف اللحظة الراهنة ،وتفاعله معها وجدانا
وفكرا ،متطلعا يف اآلن نفسه إىل تغيري واقعه ،والتأثري فيه عرب رؤية ذات مقومات ثابتة هلا عالقة بعنارص اهلوية
واالنتامء.
6.6العالقة الغامضة مع الواقع ،والناجتة عن اإلرجاعات الكثيفة ،مل متنع الشاعر عبد امللك بومنجل من حتميل
قصائده رؤى ومواقف جتاه الواقع ،ذات بعد أخالقي حييل إىل تصوراته نحو ذاته وشعره وواقعه.
7.7تأثري الشعر يف الواقع ممثال يف نموذج شعر عبد امللك بومنجل ،يظهر من خالل طبيعة الرؤى واملواقف التي
اختذها الشاعر نحو أحداث الواقع ،عرب عملية إصالح عميقة تبدأ من الذات باختاذ مواقف سليمة وبناءة،
وتنتهي باملجتمع عرب االندماج الكيل للشاعر يف حركية اجلامعة داخل الواقع ،بالتأمل واملعاينة والتنبيه والدعوة
للتغيري بام يتالءم مع القيم البناءة للمجتمع.
8.8اإلرجاعات الشفافة حتيل إىل عالقة واضحة ومبارشة ،ولكنها ال متنع من أن يكون الشعر ذا قيمة مجالية داعمة
للقيم السياسية واالجتامعية والثقافية ،وهو ما مثله شعر عبد امللك بومنجل ،الذي أقام إرجاعاته الشفافة عىل
األسئلة ذات البعد االنفعايل ،الذي ُيظهر الرغبة يف التجاوز والتغيري واملقاومة.
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9.9اإلرجاعات الشفافة ال يمكنها أن تتحمل إمكانية االنفتاح عىل استمرارية أثر احلدث ،إال بوجود املوقف
الرؤيوي واالنفعايل املفتوح عىل أفق غري حمدود ،يربط احلدث اآلين باملايض وباملستقبل.
1010متيزت مواقف الشاعر عرب اإلرجاعات الشفافة باالعتزاز ،وإظهار االنتامء ،والتشبث باملرجعيات الفكرية
والثقافية التي متثله ومتثل اجلامعة التي ينتمي إليها.

1111متيزت أغلب قصائد الشاعر ذات اإلرجاع الشفاف بكوهنا منجزا داعام للحدث ،وهو موقف حييل إىل مهمة
لت األسئلة ذات البعد االنفعايل عند الشاعر ،وهو
إثبات اهلوية من جهة ،والسعي إىل التغيري من جهة ،وم َّث ْ
يتعالق مع أحداث الواقع تعالقا شفافا ،مبد َأ املشاركة العاطفية التي هي شكل من أشكال استمرارية َتكَونِ
ُّ
اهلوية.
1212لغة الشاعر يف إرجاعاهتا بدت لغة منسجمة مع ذاته يف تصوراهتا ومواقفها ،متشكلة يف إطار جتربته يف احلياة،
وكيفيات تفاعله معها ،وضمن مواقف مجالية تبحث عن املغاير وجتسده ،معتمدة عىل تنوع معجمها الداليل
املنفتح عىل ما يالئم الواقع بمرجعيات طبيعية ودينية وسياسية وثقافية ،كام متيزت باستثامر اإلمكانيات
األسلوبية املتنوعة كاألمر واالستفهام والنداء والتكرار واالنزياح ،واستثامر تقنية التناص التي كانت داعام
مهام يف تشكيل دالالت القصائد ومجالياهتا.
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