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جتليات اخلطاب الصويف 
يف شعر ريم حرب

د. إحسان الديك

   أستاذ مشارك، قسم اللغة العربية، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين. 
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ملخص: 

يحاول البحث تلم�س ح�سور النزعة ال�سوفية يف ال�سعر الفل�سطيني املعا�رش من خالل 
فيها  يلتقي  التي  ال�سوفية  املنابع  ذات  ال�سعرية  ونزعتها  حرب  رمي  جتربة  على  الوقوف 

ال�سويف بال�سعري يف ظالل الدين اأو بعيداً عنه. 

ويف  وق�سائدهما،  ديوانيها  عناوين  يف  ال�سويف  خطابها  جتليات  البحث  ويعر�س 
املوروث،  وا�سرتفاد  للواقع،  واأ�سطرتها  وترميزها،  العرفانية،  وروؤاها  ال�سعرية،  اإ�رشاقاتها 
وعودتها اإىل البدايات، وعبورها اإىل الذات، وعلوانيتها وت�ساميها، وجتاوزها للماألوف، ويف 
مو�سيقاها ال�سعرية التي ت�سبه رق�سات ال�سوفيني يف حلقات ذكرهم، وكذلك يف �سورها 
ال�سعرية املوغلة يف الغرابة واجلمال واملعتمدة على اخليال للو�سول اإىل التوحد والك�سف. 
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Abstract: 

This research endeavors to feel the presence of the Sufist trend in the 
contemporary Palestinian poem by examining Reem Harb’s experience and 
her Sufi- biased poetic tendency, where the Sufi meets the poet under the 
umbra of the religion or away from it. 

The research uncovers the Sufi rhetoric in her poem titles, prominence, 
knowledge fame, symbolization and figuration of the actuality, strengthening 
the heritage, her return to the onset, her reach to inner- self, nobleness and 
sublimity, her bypass of the conventional in her poetic rhythm which resemble 
the Sufi religious special movements, and her profound poetic drawings and 
images in terms of the peculiarity and beauty which are associated with 
imagination and fiction that lead to oneness and disclosure.
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التصوف والشعر: 

روحية،  لتجربة  منظم  ا�ستبطان  »هو  حيث  من  العام،  معناه  هنا  بالت�سوف  اأق�سد 
. وهو   )1( العامل«  ووجهة نظر خا�سة، حتدد موقف االإن�سان من الوجود، ومن نف�سه، ومن 
بهذا الت�سور نزعة نف�سية، وظاهرة اإن�سانية، وجتربة عاملية عريقة املنبت، عتيقة االأ�سول، 
اإنه  واأديانها،  اأجنا�سها  واأمكنتها، وتنّوع  اأزمنتها  االأمم على اختالف  �ساعت يف كثري من 
فطرة، اأو ُقدرة كامنة يف اأعماق النف�س الب�رشية، ُت�ستثار من خالل حنني الروح اإىل م�سدرها 
االأول، ونزوعها اإىل عّلتها االأوىل. تتداخل مع االأ�سطورة والدين والفل�سفة والفن. وهو كما 
ي�سفه امل�ست�رشق االإجنليزي )بروان( »ال�سيحة اخلال�سة من جانب الروح االإن�ساين لتح�سيل 
الراحة، اإنه ال�سوق الذي ال ي�سبع اإىل االإم�ساك باملثل اخلال�سة التي قيدها الواقع البائ�س، 
يف  عجيب  ب�سكل  موحدة  م�سرية  اإنه  م�سموعًا،  �سوته  يجعل  اأن  اإال  ياأبى  الذي  الروح  هذا 
كل الع�سور، ويف كل البالد، ويف كل العقائد، �سواء جاءت من حكيم براهمي، اأو فيل�سوف 
اإغريقي، اأو �ساعر فار�سي، اأو زاهد م�سيحي، اأو راهب �سيني، اإنه جوهر االإعالن البنّي لتطّلع 

الروح اإىل االنقطاع الكلي عن نف�سها واالحتاد باالإله« )2( . 

فواجه  تفكريه،  مدارج  يف  و�ساحبه  االإن�سان،  وجود  بداية  مع  الوجودي  القلق  بداأ 
معمّيات الكون بحد�سه ال بعقله، باالنفعال والوجدان، ال باملنطق والقوانني، كان ت�سوره 
للوجود من حوله م�سبعًا بنزعة روحية تبّدت فيها االأرواح حالَّة يف كل �سيء، فوازى بني 
ال�سحرية  طاقاته  كل  وح�سد  االأ�سغر،  والكون  االأكرب  الكون  بني  ووّحد  واالإن�سان،  الطبيعة 
درءاً  به،  حتيط  التي  اخلارقة  القوى  الإر�ساء  وتعاويذه  و�سعائره  طقو�سه  واأقام  والفنية، 
الفطرية،  لل�سوفية  اأ�سا�سًا  االأ�سطورية  املعتقدات  هذه  كانت  ولقد  ملنفعة.  جلبًا  اأو  خلطر، 

وظّلت بذورها اأ�سا�سًا لكل الت�سورات ال�سوفية فيما بعد. 

وامتزج  معهما،  وتداخل  والفل�سفة،  بالدين  التاريخية  �سريورته  يف  الت�سوف  ارتبط 
يف  الفل�سفة  عن  ويختلف  الدين،  عن  بعيداً  ين�ساأ  قد  الت�سوف  اأن  من  الرغم  فعلى  بهما، 
الو�سائل واالأهداف، اإال اأنه يبقى لّب الدين وجوهر، وميثل اجلانب العاطفي منه، فقد يوؤول 
بالنزعة  روحانيته  فيه  تختلط  فل�سفيًا  منزعًا  وينزع  ديني،  منظور  من  جتربته  ال�سويف 
ال�سينية،  والتاوية  الهندية،  والنريفانا  اليونانية،  الغنو�سية  يف  ذلك  نرى  امليتافيزيقية، 

واالإ�رشاقية الفار�سية، والثيو�سوفية احلديثة. 
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والتجربة ال�سوفية من حيث ماهيتها، وثيقة ال�سلة بالتجربة الفنية، اإذ ال وجود لهما 
من غري عاطفة جاحمة، وهما معًا ات�سال مبو�سوع جمايل يف اأحوال غري عادية، وفيهما 
الذي  والنقاء  الطهر  عامل  املثايل،  العامل  اإىل  ونزوع   ، الواقع(  )عامل  املادي  للعامل  رف�س 
ي�ستعيد فيه االإن�سان عامله االإلهي. ويذهب �سالح عبد ال�سبور اإىل احلد الذي يوّحد فيه بني 
التجربتني، فهما كما يرى »تنبعان من منبع واحد، وتلتقيان عند غاية واحدة، هي العودة 

بالكون اإىل �سفائه وان�سجامه« )3( . 

للتعبري  املوؤهل  اأولها  وهو  به،  و�سلة  بالت�سوف،  ل�سوقًا  الفنون  اأنواع  اأكرث  وال�سعر 
ال�سويف؛ الأنه ا�ستبطان لتجربة روحية –كما مر من قبل- ، ومغامرة يف الك�سف واملعرفة 
عن طريق احلد�س واحللم واخليال، يرتبط بالوجود، ويبحث عن املطلق، ويحّلق يف ف�ساءات 
الروح، وي�ستخدم لغة غام�سة، منزلقة، موحية، مليئة بالرموز واالإيحاءات والدالالت، يقدم 
الذي  العاطفة والوجدان، ويتاأمل بالقلب  راأيًا وموعظة، يحيل على  روؤيا وحلمًا، وال يقدم 

جعله ال�سوفيون عر�سًا للرحمن. 

كما اأن االأحوال التي ي�سدر عنها ال�ساعر يف اإلهامه، ت�سبه اإىل حّد كبري اأحوال ال�سويف 
يف املراقبة، واخلوف، والرجاء، وامل�ساهدة، والروؤيا، واليقني. واملعاناة ال�سعرية وال�سوفية 

كما يقول )كولن ول�سون( هي نف�س املعاناة من كل الوجوه )4( . 

اأعماق النف�س، ومعاي�سة ومكابدة، كذلك ال�سعر مكابدة  اأن الت�سوف غو�س يف  وكما 
احل�ّسي  قيود  من  االأنا  وحترير  املحدود،  العقل  �سلطة  من  للتحرر  داخلية  الأحوال  لغوية 
والتناهي، واالنفتاح على الالنهائي واملتعدد واملختلف، ال ن�ستطيع »عزل التعبري ال�سعري 
البناء  بني  ت�سايف  على  يحيالن  االأمر  نهاية  يف  الأنهما  ال�سوفية  التجربة  مقومات  عن 
ال�سعري يف رمزيته العرفانية وبني الت�سوف باعتباره عالقة دينامية ح�سّية بني االإلهي 

واالإن�ساين« )5( . 

ولعل التقاء ال�ساعر مع ال�سويف يف نظرته - املتحللة من الواقع ومتطلباته احل�سية- 
للحياة والكون، هي التي جعلته يرى يف الرتاث الروحي ال�سويف الذي ينت�رش للقلب على 
العقل، وللخيال على الواقع، و�سيلة ملواجهة ق�سايا الكون امليتافيزيقية املعتمة، وطغيان 
خال�سًا  فيه  ويرى  وم�ساعره،  اأحا�سي�سه  منه  و�سلبت  اآلة،  اإىل  حّولته  التي  القا�سية  احلياة 
من اأغالل الزمان واملكان، وانعتاقًا من االإح�سا�س بالقلق والغربة وال�سياع، فان�سحب من 
الواقع وجتاوز بقوة روحه االأفق االإن�ساين، فات�سعت روؤيته وب�سريته، و�سعى وراء احلقيقة 

املطلقة ورغب يف اإدراك املجهول. 
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ولقد اأفاد ال�سعراء العرب املعا�رشون من التجربة ال�سوفية االإن�سانية، �سواء تلك التي 
ت�رشب جذورها يف الفل�سفة الهندية والفار�سية، اأو ال�سوفية الدينية االإ�سالمية وامل�سيحية، 
اأو الفل�سفة الوجودية الغربية، وما تزال النزعة ال�سوفية يف ال�سعر احلديث توؤكد ح�سورها، 
اأو  الرومان�سية  اأو  الكال�سيكية  يف  توجد  »فقد  معني  مبذهب  ترتبط  ال  وهي  ذاتها،  وتبنى 
الواقعية اأو الرمزية اأو ال�رشيالية اأو اأي مذهب اأدبي اآخر، ولكن يف نطاق �سعراء اأفراد بح�سب 
املذاهب  بع�س  يف  النزعة  هذه  تقوى  وقد   .)6( الطبيعي«  وا�ستعدادهم  الثقافية  تكويناتهم 

التي تتبنى فل�سفات خا�سة كالرومان�سية وال�رشيالية والرمزية. 

ومل تكن هذه النزعة متجان�سة متام التجان�س يف �سعرنا العربي احلديث، واإن التقى 
ال�سعراء على اأر�سية �سوفية م�سرتكة، واعتمدوا على ركائزها االأ�سا�سية، فاختلفت نزعاتهم 
باختالف م�سادرهم وم�ساربهم، فمنهم من حاكى ال�سوفية الدينية االإ�سالمية كالتيجاين 
و�سالح عبد ال�سبور، اأو ال�سوفية امل�سيحية الغربية مثل جربا اإبراهيم جربا، وتوفيق �سايغ، 
ويو�سف اخلال، ومنهم من اأفاد من منجز الفكر ال�سويف وم�سادره يف العامل، مثل اأدوني�س 

وال�سياب، وكثري من ال�سعراء املعا�رشين. 

وتفاوت هوؤالء ال�سعراء يف ا�ستلهام مفهومات الرتاث ال�سويف ويف طرائق توظيفها، 
فاأخذ البع�س منهم مناذج ب�رشية �سوفية مثل احلالج وب�رش احلايف، ووظف بع�سهم بع�س 
النِّّفري واحلاّلج وال�سهروردي وابن عربي  العبارات من كتب  امل�سطلحات وا�ستقى بع�س 
ال�ساعر مع  الت�سوف وعاي�سه بو�سفه جتربة يتماهى فيها  الفار�س، ومتّثل بع�سهم  وابن 
ويتحد  املتعالية  احلقيقة  عن  ويبحث  االأ�سياء،  وراء  الراخم  ال�رّش  �سوب  ويذهب  الوجود 

معها. 

ريم والتصوف: 

قد ين�رشف الذهن حينما يذكر الت�سوف اإىل ال�سوفية االإ�سالمية بح�سورها الديني، 
وجتّليات مبادئها ومقوالتها، ولي�س هذا ما ق�سدت اإليه يف حديثي عن �سوفية رمي، اإذ لي�س 
لها توجه ديني يوجهها هذه الوجهة، كما اأنها ال تنتمي اإىل عائلة �سوفية، ومل تنت�سب اإىل 
طريقة من طرقها، لنقول اإنها كانت مثل رابعة العدوية وغريها من ال�سعراء املت�سوفني قواًل 
وممار�سة، واإمنا اأق�سد هذه النزعة ال�سعرية ذات املنابع ال�سوفية، التي يلتقي فيها ال�سعري 
اأو بعيداً عنه يف اأوجه كثرية ت�سل اإىل حد التوحيد بينهما كما  بال�سويف يف ظالل الدين 

و�سّحت من قبل. 
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يحملني هذا على القول اإن نزعة رمي ال�سوفية لي�ست �سوفية دينية اإ�سالمية، واإمنا هي 
نزعة فل�سفية وجودية، اغرتفت من الف�ساءات االأ�سطورية، واملوروثات الروحية، واملعتقدات 
الدينية، والفل�سفات احلديثة، وهي بذلك مل تختلف عن كثري من ال�سعراء املعا�رشين الذين 
اعتنوا بال�سوؤال الوجودي، وحماولة االإجابة عنه، وت�سابهت معهم يف الظروف التي دفعتهم 
اإىل اال�ستباك مع هذا ال�سوؤال، كالطغيان املادي، والفراغ العاطفي، واالنفتاح على املطلق، 

والغو�س يف اأعماق النف�س، وغريها. 

برتاجيديا  املمتلئ  واالآالم،  باملاآ�سي  املفعم  الفل�سطيني  الظرف  خ�سو�سية  اأن  بْيد 
ولدت  فقد  لديها،  النزعة  هذه  من  وزاد  رمي،  جتربة  يف  الوا�سحة  ب�سماته  ترك  النكبة، 
ال�سديد بني املا�سي  التناق�س  ، وتفتح وعيها على هذا   )7( املاأ�ساة عام 1948  مع والدة 
اليوتوبي اجلميل الذي كان ي�ّساقط على م�سامعها من األ�سنة اأفراد اأ�رشتها التي عاي�سته يف 
قريتها )عراق �سويدان( ، وبني الواقع اجلديد الذي تراه، واقع الغربة والت�رّشد وال�سياع الذي 
ال يحكمه عقل وال يخ�سع ملنطق، وال ميكن جتاوزه اإال من خالل االإغراب فيه، اأو خلق الكون 
اخلا�س، وبناء احللم اجلميل على اأنقا�سه، اأو نزوع الروح اإىل ذاك املا�سي، واالغرتاب عن 

الواقع. 

الظواهر،  وتف�سري  املعرفة،  حب  اإىل  امليَّال  طبعها  عندها  النزعة  هذه  بواعث  ومن 
ونزعتها التاأملية منذ نعومة اأظافرها، اإذ كانت مت�سي ال�ساعات الطوال على �سواطئ بحر 
غزة ت�رشح يف الكون، وتتاأمل الوجود، وتت�ساءل: كيف �سيكون الكون لو مل يكن له خالق؟ 

وكيف حال اخلالئق من دونه؟ واأ�سئلة اأخرى غريها كانت تراودها وهي يف خلوتها. 

درا�سة  جانب  اإىل  تلقتها  التي  االإ�سافية  الدينية  العلوم  طبيعة  ذلك  اإىل  ين�ساف 
يف  عا�ستها  التي  املغلقة  احلياة  وطبيعة  االأزهر،  بجامعة  البنات  كلية  يف  تخ�س�سها 
ال�سعودية )1980- 1990( مبا فيها من روحانية وبخا�سة يف �سهر رم�سان، وانتقالها 
، وعودتها منفية يف  اأملانيا )1990- 1996(  اأخرى منفتحة مناق�سة لها يف  اإىل حياة 

جزء من وطنها املنقو�س، ويف جمتمع حمافظ يف غزة منذ �سنة 1996 واإىل اليوم. 

كما اأن جراأة رمي حرب، وروحها املتوهجة بالقلق، ورغبتها العارمة يف البوح، وعدم 
االأعماق جتول  اإىل مدائن  واملاألوف، كل هذا جعلها ترحل  ن  املركون واملدجَّ اإىل  ركونها 
فيها، تبحث عن ذاتها، وحتاور نف�سها هروبًا من ق�سوة الواقع اإىل اآفاق احللم، »واالإن�سان 
الباطنية  احلياة  بخ�سب  ذلك  ويقرتن  عينيه،  يف  العامل  يت�ساءل  ذاته،  يف  يغرق  عندما 
وانتعا�سها« )8( ، و�سبب ذلك كما يقول ابن خلدون: »اأن الروح اإذا رجع عن احل�س الظاهر اإىل 

الباطن �سعفت اأحوال احل�س، وقويت اأحوال الروح وغلب �سلطانه« )9( . 
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ولعل جمالها االأّخاذ الذي متّيزت به عن بنات جيلها، ورغبة بع�س املجالت اأن ت�سدر 
اأغلفتها ب�سورها، وخْطب الكثري من ال�سعراء والكتاب لوّدها، وطلب بع�سهم االقرتان بها، 
كل ذلك جعل منها اأنثى �سامية متعالية، مرتفعة عن غريها، فاأح�ست باأنها ع�ستار زمانها، 
فلماذا ت�سجد لذكر من الب�رش ما دام اجلميع ي�سجد لها؟ وقد يكون يف هذا تف�سري ل�رش عنو�ستها 
ورغبتها عن الزواج، فهي ال جتد من الذكور الب�رش من يداين �سموها، وي�ستحق جمالها لتتخذ 
يتماهى يف �سورة  الذي  املطلق  الذكر  وعن  العلوي،  احلب  فتحدثت عن  زوجًا حتبه،  منه 

اإالإله، لتقارب بينها وبني االأنثى املطلقة التي جتاوزت حدود املراأة العادية. 

اإىل  اثنتي �سمات �سعرها  النزعة، وهي ثانية  اآخر من بواعث هذه  وثقافة رمي باعث 
تتجلى  التي  الوا�سعة  »الثقافة  بكر،  اأبو  وليد  يرى  كما  ال�سعري  تعبريها  �سخ�سية  جانب 
يف جممل ق�سائدها الطويلة كل الوقت، وهي ثقافة تتحرك مما هو �سعبي وتراثي، لتت�سع 
دائرتها حتى تطرق باب ما هو علمي دون اأن تفتعل اأو تقحم« )10( . تّدبرت القراآن الكرمي 
�سعراً  ال�سويف  الرتاث  معظم  وه�سمت  واالإجنيل،  التوراة  وقراأت  ال�رشيفة،  النبوية  وال�سنة 
وابن  والنفري  والغزايل  ال�سفا  واإخوان  الفار�س  وابن  وال�سهروردي  للحاّلج  فقراأت  ونرثاً، 
عربي، واّطلعت على كثري من معتقدات ال�سعوب القدمية واأ�ساطريها، وعلى الفل�سفة احلديثة، 

وتعجب بكانط و�سارتر. 

على اأن رمي واإن اأفادت من النزعة ال�سوفية الدينية، ومتثلت رموزها، وجتاورت معها 
تهرب  اأو  الواقع  بها عن  لتبتعد  لنف�سها �سوفية خا�سة، ال  اأنها ت�سطنع  اإال  اأ�ساليبها،  يف 
منه، واإمنا لتعكف عليه مب�سمياته ومعانيه. وهي متتلك ذاكرة �سوفية متاأججة ت�ستنه�س 
من خاللها اأعلى درجات االنبعاث الروحي »لكن الروح املعنية لدى هذه ال�ساعرة، ال ت�سبح 
اأو تنبعث وحدها يف اأفق اأثريي منف�سل، واإمنا هي ال�سعلة التي تلهب اجل�سد الغائر، املادي 
تتداخل  اآن،  يف  والتوتر  املوحد  هذا  ويف  االإن�سان،  هو  الذي  املوحد  االأفق  يف  امللمو�س، 
االآيات القراآنية بالق�س�س التاريخي واحلكايات ال�سعبية، وبالغزل ال�ساعد من اأنوثة قادرة 
على احل�سور املدوي يف كل حني، وعلى التجاوز نحو منعرجات البوح اجلن�سي مبفرداته 

واإيحاءاته االأني�سة اأو ال�رش�سة �سيان« )11( . 

واأ�سطرة  األيغوري،  وترميز  �سعرية،  واإ�رشاقات  عرفانية،  روؤيا  حرب  رمي  �سوفية  يف 
الذات، ويف ق�سيدتها  اإىل  البدايات، وعبور كثيف  اإىل  للموروث، وعودة  وا�سرتفاد  للواقع، 
تثقيف وتكثيف، علوانية وت�ساٍم، جتاوز للماألوف وخلخلة للماأنو�س، تفتيت للزمان وتعمية 

على املكان، و�سور �سعرية موغلة يف الغرابة واجلمال. 
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ولعل هذه املزايا هي التي اأده�ست من قراأ �سعرها من النقاد وال�سعراء على حّد �سواء، 
و�سفها وليد اأبو بكر باأنها »ال تكتفي باأن تقول من ال�سعر ما يقوله غريها« وهي »تعلن عن 
�سوت �سعري ن�سائي فل�سطيني لي�س تكراراً لغريه« )12( ، وو�سفها را�سد عي�سى بقوله: »اإننا 
اأمام �ساعرة يقطر �سعرها ناراً وندى ونبيذاً، متميزة بروؤاها النا�زشة عن املاألوف، ومتخطية 
ال�سائد والبليد من ال�سعر املحايد... رمي حرب تكتب بحرب من ديناميت ذكي، ميكن اأن يكون 
رحيقًا متى �ساء، وحريقًا متى اأراد« )13( ، وقال يف ديوانها الثاين »فيه من املزايا قّلما قراأت 

مثلها يف ديوان �ساعرة عربية« )14( . 

جتلّيات اخلطاب الصويف: 

تاريخية  حلظة  عن  االإف�ساح  �ساحبه  فيه  يتجاوز  الذي  هو  العظيم  االأدبي  الن�س 
من  ينفذ  الذي  هو  احلق  وال�ساعر  نف�سه،  الوجود  كنه  االإف�ساح عن  اإىل  الواقع،  حمددة يف 
اخلا�س اإىل العام، وهو الذي يعرْب اإىل االأ�سياء وال يعرّب عنها فقط، يدرك ماهيتها عن طريق 
اإدراك وجوده الذاتي الذي هو جزء من الكل/ الوجود، فتنك�سف له، ويتجلى له الكون وينفتح 
على العامل، فيمار�س عمليات الفهم والتف�سري من خالل اللغة التي لي�ست و�سيطًا بني العامل 

واالإن�سان وح�سب، واإمنا هي »التجلي الوجودي للعامل« )15( . 

والتجلي ماأخوذ من قولنا: جال فالن االأمر، اأي ك�سفه، وجال بثوبه عنه، رمى به، واجتلى 
، فالتجلي ظهور   )16( اأي بيا�سه، واجلالء: االأمر اجللّي  اإليه. واأقمت جالء يوم  ال�سيء، نظر 
ال�سيء وانك�سافه على حقيقته، »ولي�س وجود ال�سيء على حقيقته –اأو جتّليه لالإدراك- اأمراً 
ثانويًا غري ال�سيء ذاته، بل هو ماهيته االأ�سلية« )17( كما يرى هيدجر، وهذا يعني اأن فهم 
االأ�سياء ال يقوم على اأ�سا�س الوعي االإن�ساين اأو اإخ�ساعها للمقوالت الذاتية للعقل الب�رشي، 
اأو تظهر كما هي دون  ن�ست�سلم لها لتتجلى  اأن  اإال  لنا عن نف�سها، وما علينا  واإمنا تك�سف 
اإىل ما هو غري  فر�س منطقنا عليها )18( . ثم ينطلق االإدراك من التجلي االأيقوين لتجاوزه 

مرئي من االأكوان والعوامل التي ميكن ا�ستدعاوؤها )19( . 

–كما جتّليها لل�سويف- جتّلي ما  االأ�سياء لرمي حرب  اأن جتّلي  اإىل  اأقول هذا الأذهب 
هو موجود يف الوجود، واأن فهمها لها يقوم على احلد�س والقلب، واإعمال الب�سرية ال الب�رش 
فقط، واإطالق العنان للخيال والروؤيا، فرتاها بروؤية ال�ساعر العارف الذي يرى ماال ُيرى، وقد 
عك�ست هذا التجّلي يف خطابها ال�سعري بفطرة االإن�سان، وعفوية ال�ساعر، بالرعدة الداخلية، 
ووجد الوجدان، و�سفر الروح يف عامل الكواكب وال�سماء، وبلغة ال نعرث فيها على »املنطقة 

الفا�سلة بني حياة ال�سعر و�سعرية احلياة« )20( . 
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جتلّيات العنوان: 

يف ديوانها االأول اأر�ست ال�ساعرة اأ�سا�سًا خلطاب �سعري يتجاوز الواقع اإىل عامل الروح، 
ويف ديوانها الثاين، دعمت هذا االأ�سا�س، واأعلت بنيانه بروؤى جتّلى فيها الت�سوف كاأ�سلوب 
خلق فني، ويف الوقوف على عنواين الديوانني، وت�سميات ق�سائدهما ما ي�سي بق�سدية هذا 
العنوان  اأن  ذلك  ال�سوفية،  اللحظات  اإىل  معظمه  انتماء  على  يدل  وما  وتوجيهه،  اخلطاب 
 )21( عالمة مهمة، ودالة من دوال الن�س قبل تلقيه وتاأويله، هو »القواد احلقيقي للكاتب« 
ف�ساء  اإىل  ويحمله  القارئ  يلقاه  ما  اأول  وليكون  عمله،  به  لي�سدر  وق�سد  عمد  عن  يدفعه 

الن�س، اإنه نقطة االفرتاق الأنه »اآخر اأعمال الكاتب واأول اأعمال القارئ« )22( . 

البحور  حورية  جتّليات  )من  االأول  ديوانها  من  ق�سيدة  اآخر  اختيار  اإىل  رمي  عمدت 
ال�سبعة( عنوانًا لهذا الديوان، مع اأنها ال تنتمي لبقية ق�سائده زمنًا وطريقة �سعرية، ذلك اأن 
هذه الق�سائد: قمر التحول والقرار )1988( ، وفل�سطينية )1988( ، وقمر على يعبد )1989( 
، وما تي�رش من �سورة الطفل الفل�سطيني )1989( ، م�سغولة بالهم الفل�سطيني، وباحلجر قمر 
اأن تكون �سمن ق�سائد ديوانها الثاين  االنتفا�سة االأوىل، وكان لق�سيدة العنوان )1966( 
ديوانها  من  ق�سيدتني  اآخر  تكون  واأن  وجتربة،  زمنًا  لها  تنتمي  حيث   ، للع�سق(  )�سلوات 
الثاين وهما قمر على �سربا )1982( ، وق�سيدة ع�سق اإىل رام اهلل )1987( اإىل جانب ق�سائد 

الديوان االأول، فتاأتلف ق�سائد كل ديوان زمنًا وم�سمونًا و�سمتًا �سعريًا. 

اأفال يدل هذا التغيري يف الت�سنيف ويف اختيار عنوان الق�سيدة االأخرية من الديوان االأول 
عنوانًا للديوان على رغبة ال�ساعرة يف اإظهار مثل هذه النزعة؟ وعلى تاأكيد ِقَدم ح�سورها يف 
�سعرها، وبخا�سة اأن بذورها نبتت يف رحم الق�سائد االأوىل، واأنها ب�رّشت بهذه احلورية يف 
الق�سيدة التي �سبقت ق�سيدة العنوان، كما اأن العنوان نف�سه ي�سري �رشاحة اإىل هذه التجليات، 
واأن ما ورد فيه هو بع�س منها، من خالل حرف اجلر )من( الذي يفيد التبعي�س، ومن خالل 
اإ�سافة هذه التجليات اإىل اأنثى غري عادية )احلورية( ، واإ�سافة التجّليات و�ساحبتها معًا 
اإىل املاء اأ�سل اخلليقة والتكوين املمثَّل يف البحور ال�سبعة التي حتيط باالأر�س، والتي ترمز 

اإىل القدرة على املعرفة والك�سف عن املجهول واالإتيان بكل غريب عجيب. 

ويف عنوان ديوانها الثاين )�سلوات للع�سق( تت�سح رغبة ال�ساعرة يف توجيه 
اخلطاب، ونزوعها اإىل الت�سوف:

قبل طباعته- بهذا  • اأولً: من خالل احلرية التي انتابتها يف ت�سمية هذا الديوان –	
اال�سم، اأو ت�سميته باإحدى ق�سائده »معاريج للع�سق«، والت�سميتان –كما يالحظ- 

تدوران يف فلك هذا التوّجه، 
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من خالل داللة العنوان الذي ا�ستقر عليه الديوان. • ثانياً: 	

عدا الق�سيدتني االأخريتني-  • ثالثاً: من داللة عناوين ق�سائده التي تنتمي كلها –	
اإىل مقوالت هذا اخلطاب، وهي: فاحتة، معاريج، ع�ستار، الرثيا، االأهلة، املعابر، 

جتليات، 

من العنوان االأخري )جتّليات( الذي جاءت به ليتوا�سل مع جتّليات احلورية  • رابعاً: 	
ديوانها  يف  كل  من  بع�سًا  كانت  اأن  بعد  التجّليات  هذه  ولتكتمل  ومعنى،  لفظًا 

االأول. 

ال�سويف،  للخطاب  العام  املعنى  يف  الديوان  هذا  عنوان  ان�سياح  من  الرغم  وعلى 
وان�سوائه حتت لوائه من خالل ال�سالة عمود الدين، والع�سق عماد الت�سوف، اإال اأننا نت�ساءل: 
ملاذا جاءت ال�ساعرة بال�سالة جمموعة ال مفردة، نكرة ال معرفة؟ وملاذا مل توجهها �رشاحة 
فهل  مثلها،  مبهمًا  جاء  الذي  للع�سق  اأ�سندتها  واإمنا  وجل؟  عز  اهلل  وفار�سها  فاطرها  اإىل 
الع�سق  االإن�ساين على  الع�سق  انفتاح  واأرادت من خاللهما  والتنكري ق�سداً؟  التعمية  ق�سدت 

االإلهي ومتاهيهما، واالرتقاء باملع�سوق اإىل منزلة االإله الذي حتق له ال�سالة؟ 

�سور هذا  �سورة من  اأول  افتتحت  اأنها  �سنالحظه، وبخا�سة  اإليه وما  �سنذهب  ما  هذا 
املليكة، ورّتلت فيها  واأقامت �سالتها لالأنثى  الكرمي،  الكتاب  )الفاحتة( كفاحتة  بـ  الع�سق 

اآيات من الع�سق مل تنّزل يف كتب التنزيل من قبل، تقول: 

ــــــلة »اأقــــــــــــــــــــم الــــــ�ــــــس
ـــيـــكـــة قـــــــْم فــــرّتــــل ولـــلـــمـــل
ــات اآي مــن  ـــروح  ال مــا يف  بع�س 

ــــــــزّل«)23(  تــــــــن مل  ـــق  ـــس ـــ� ع

جتليات املضمون: 

يف  وجتاوزت  كبرياً،  تاأثرياً  ومعانيه  رمي  �سعر  م�سامني  يف  ال�سوفية  النزعة  اأثرت 
ح�سورها وجتّليها حدود التنا�س مع اأفكار ال�سوفية واإ�ساراتها، وانعك�ست يف بناء الق�سيدة 
وتركيبها وت�سويرها، وحولتها اإىل ق�سيدة روؤيا �سوفية، حتّلق الروح فيها يف عوامل جديدة، 

ويتخّل�س اجل�سد من ماديته، وتاأتلف االأ�سياء املتباعدة وتتحد لتعرب عن وحدة الوجود. 
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�سوفية  لل�ساعرة  والأن  اخلا�سة،  خا�سة  اإىل  موّجه  علواين،  ال�سويف  اخلطاب  والأن 
فعل  كما  �سعرها  يف  ب�رشية  مناذج  ال�سوفية  ال�سخ�سيات  من  تتخذ  نراها  ال  لذا  خا�سة، 
�سالح عبد ال�سبور، ومل تلجاأ اإىل بع�س تعبرياتهم لتقدم بها ق�سائدها، اأو ت�سعها عناوين 
لها اأو لديوانها، مثلما فعل اأدوني�س يف )مفرد ب�سيغة اجلمع( ، ومل ت�رّشح مبا�رشة بنزعتها، 
قولها:  االأول يف  ديوانها،  وردا يف  اإال يف مو�سعني  ال�سوفية  اأو  ال�سويف  لفظة  فت�ستخدم 
»األوذ بال�سكني من تفاحة ال�سويف« )24( ، وقولها: »مثل �سويف خرايف اأدور/ مابني �سعق 
التي  ، ومل تلتزم بالتقاليد ال�سوفية املوروثة كالرموز امل�ستهلكة   )25( �سبابتي واإقامتي« 
مطلقًا  العرفانية  ومرقباتها  جتّلياتها  يف  اأ�سبحت  واإمنا  ال�سعراء،  من  كثري  دواوين  يف 
باالإيحاء،  واحتفاله  كثافته،  و�سدة  �سفافيته  خالل  من  �سعرها  و�سار  مت�ساميًا،  جلياًل 
واإ�سباعه بامليتافيزيقيا يتماثل مع �سعر الرمزيني، وغدت ق�سيدتها »لي�ست �سيئًا م�سّطحًا 
كثيف  متداخل،  متموج،  عامل  اأبعاد،  ذو  عامل  اإنها  واحدة،  دفعة  به  وحتيط  وتلم�سه  تراه 
ب�سفافية، عميق بتالألوؤ، تعي�س فيها، وتعجز عن القب�س عليها، تقودك يف �سدمي من امل�ساعر 
واالأحا�سي�س، �سدمي ي�ستقل بنظامه اخلا�س، تغمرك، وحني تهم اأن حت�سنها تفلت من بني 

ذراعيك كاملوج«)26( . 

العشق اإلهلي: 

يرى ال�سوفيون ا�ستناداً اإىل مبداأ الفعل واالنفعال اأن الكون كله يف و�سع تع�ّسق، وتوالج 
تباديل، واأن تاأمل طبيعته الكلية ينبغي اأن يكون يف املراأة/ حواء، بو�سفها خالقًا وخملوقًا 
فاتخذوا  االأعلى)27(،  االإلهي  التجلي  اأكمل �سور  الذي يحقق  االأ�سمى  املوجود  فهي  اآن،  يف 
االإلهي  للحب  املطلق، ومن حبها جت�سيداً  العايل  اجلمال  احل�سي مرقبًا ملعرفة  من جماله 
احل�سي  بني  وربطوا  واالإن�ساين،  االإلهي  وبني  واالأر�سي،  ال�سماوي  بني  فوّحدوا  امل�سبوب، 
وال�سحوة،  الن�سوة،  وعن  به،  واحتاده  املحبوب،  يف  املحب  فناء  عن  وحتدثوا  والروحي، 

وال�سكر، والغياب واحل�سور، والوح�سة واالأن�س. 

واإذا كانت ال�سوفية العربية توظف الرمز االأنثوي باإحالة اإىل الذات االإلهية، فاإن رمي 
حرب توظفه باإحالة اإىل امراأة ب�رشية، لكنها متجاوزة يف كل اأمالكها اجلمالية حدود املراأة 
العادية )28( ، فرتفعها من عاملها االأر�سي اإىل العامل االأثريي، وتعيدها اإىل �سريتها االأوىل 
اإلهة للع�سق واجلمال وال�سحر واالإغواء، فتتقم�س ع�ستار »بكل �سمو�سها وعبو�سها، بنعيمها 
لتكون  العزى   / الزهرة  وتلّب�سها   ،  )29( وفجورها«  بطهورها  وذئابها  بظبائها  وجحيمها، 
»على طريق اهلل فجراً« )30( وجتعل االإله ينجبها »ع�سية الطوفان من اأنثى الظليم« )31(، »يلتف 
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نعناع االألوهة حول دائرتها« )32( ، تهودجها الرثيا حول فخذيها، وتدحرجها يف خمادعها 
الزهية، َوت�ِسُم بالورد جبينها وفوؤادها )33( ، وتهندها �سم�س ال�سمال )34( ، وتتقلب على جمامر 

االإ�سباح ن�سوة )35( . 

وجتمع رمي لهذه االأنثى ح�سداً من االإ�سارات وال�سفات االأ�سطورية والدينية والتاريخية 
التي كان يخلعها االإن�سان على اآلهته فتخلعها عليها: 

نــــــ�ــــــســــــد«)36(  ل  رحــــــــــــالً  ـــا  ـــه ـــت ـــب ـــع ك »فــــلــــغــــري 
ـــا«)37(  ـــان ـــق ـــس ــم � ــي ــن ــس ــ� ــل وت ــس ــ� ــــــاك مــــن ع »كـــــم مــــن ري
ـــم مـــن قــلــوحــك يــخــلــق الـــفـــردو�ـــس فــيــنــا واجلـــحـــيـــم«)38(  »ك

واإخال اأن ال�ساعرة با�ستح�سارها هذه ال�سورة املدوية لالأنثى، اإمنا توؤ�سطر ذاتها، فما 
دامت هي احلورية التي جتّلى فيها جمال اخلالق، ويتيه الرجال يف جمالها، فلماذا ال ت�سنع 
بنف�سها ولنف�سها رموز قدا�ستها، وتبتكر لها عاملًا وجدانيًا من حد�سها وجتّلياتها، وترتقي 
اإىل ف�ساءات النور وال�سمو، فتتعاىل على النا�سوت وتت�سل بالالهوت لتظل تخطف االأب�سار 

بجالل جمالها ورهبة كالمها، تقول: 
يلب�سني الــــروح  حمـــاق  ـــذا  »ه
يطعنني الــعــذراء  كواكبي  ــوء  ون
ــــــــــي ــــــــــرشت ــــــــــا� ــــــــــخ ب
ــــن الــــَكــــْيــــوان  ـــرين م ـــرج ـــج ي
ــــى املـــــــ�ـــــــســـــــرتي«)39(  ــــت ح
ـــــس الــــكــــون  ـــــرو� ــــــــذي ع »ه
ــــى رحــــابــــتــــه ــــل ـــــاق ع ـــــس �
بـــفـــتـــنـــتـــهـــا الــــفــــ�ــــســــاء
�رشّعت واحلــدائــق  املمالك  فيها 

ـــــــــــــا«)40(  ـــــــــــــه ـــــــــــــواب اأب
التوق اجلامح اإىل الت�سامي، والو�سول اإىل االإلهي جعل العروج هاج�س روح ال�ساعرة 
ودااًل من دوال خطابها، اأفردت له ق�سيدة من ق�سائدها )معاريج( ، ولهجت به كثرياً يف 

مثل قولها: 
ثمل زورق  فــــــــوؤادي  »هــــــذا 
و�سبابتي وروده  بكل  ومنطلق 
ــــــمــــــاء«)41(  نــــحــــو الــــــ�ــــــس
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وتتحدث عن املجرة يف ق�سيدة معابر فتقول: 
ـــدراق يف الــلــيــل تــرفــع كــوكــب ال
اإليها ومـــعـــراجـــاً  مـــ�ـــرشى  يل 
اأبراجها على  منت�سباً  زال  مــا 
ــــر ــــاك ــــس ــــ� قـــــنـــــا�ـــــســـــة وع
وحمامها ميــامــهــا  ــدون  ــس ــرت� ي
اإليها عــارجــة  الأرواح  ــل  ــواف وق
ــدة ــي ــس ــ� ـــظـــل م ـــاء ت ـــم ـــس ـــ� وال
ــــــــــوم«)42(  ــــن رج و�ـــــرشبـــــاً م

الوجود  وحدة  لتكتمل  كلِّها،  اإىل  وحنينها  اآدمها،  عن  احلواء  هذه  بحث  خ�سم  ويف 
 ، )الروحي(  بالعلوي  )املادي(  االأر�سي  احل�سي، واحتاد  الكون  توالج  باحتادهما ويتحقق 
تتوجه اإىل الذكر االإله، اأو االإله الذكر متعينًا يف االإله الكنعايل )اإيل( املتحد برمزه االأّيل/ 

الوعل رمز اخل�سوبة وال�سبق والفحولة: 
ـــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــــــا اإي »ي
ــون ــزف ــزي ال يـــا مـــن يف خــبــاء 
ـــــوزك  ــــن رم ــــــــــل م ــــع الأوائ م
ً ـــرا ـــك ـــس ـــ� ـــع ــــــــول م ــــــــوع وال
ـــــني واملــــلئــــك  ـــــاحلـــــور ع ب
ـــــــرا«)34(  ـــــــوؤط ــــجــــوم م ــــن وال

اأو يف )لوياثان( الرمز الذكري التوراتي: 
»ما زال لوياثان م�ستوياً على عر�س
الزمان يف  ــط  ــراب امل ــاطــري  الأ�ــس
وفـــــــــــــــــــــــي املـــــــــكـــــــــان
مرقوقا لــيــ�ــس  مـــا  ـــاً  ورافـــ�ـــس

ـــــــــــل«)44(  ـــى األــــــــــواح اإي ـــل ع
اأو يف االإله القمر االآتي من املريخ: 

ـــــخ ـــــري »قـــــــمـــــــر مــــــــن امل
�سبحاً الــوغــى  مبــيــدان  نازلني 
وبريقه اأعنته  اأعطاين  الليل  وعند 

والرغيف«)45(  فرا�سي  وقا�سمني 
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اأو يف الرب نف�سه: 

»الرب يف الربجي�س منت�رش بع�سكره
ــاة اخلـــلـــد«)46(  ــن مــه ــــروي ع وي

اأو يف �سبيه اهلل: 

ــــز ــــرم ــــم ال ــــي »فــــــوجلــــــت م
اهلل ـــيـــه  ـــب �ـــس ـــــن  ع ابــــحــــث 

ــران«)47(  ــف ــزع يف اآ�ــس الـــذرى وال
ع�سقها،  نار  وا�ستعال  وتوقدها،  توهجها،  قدر  على  يكون  اأن  الذكر  هذا  اإىل  متو�سلة 

تقول: 

واأنـــــــــــــــــــــا الـــــعـــــلـــــيـــــل
وت�سّبباً ت�سّبباً  فــيــك  اأمــــوت 
خمر مـــن  ــك  ــي ف زدين  ــــــول  واأق
ـــــّوق واملــــنــــايــــا ـــــس ـــــ� ـــــت ال

ويربيني يــ�ــســهــدين  والــعــ�ــســق 
�سهباء قهوة  ــداول  ج ويجريني 
زجنبيل«)48(  جــدائــل  اأو  �ــرشفــا 

وتقول: 

»خذين على ج�رش اجلوارّي الكّن�س
ــوة ــح ــس � اأو  �ـــســـعـــقـــة  اأو 
ــــــــاً بــــدمــــي ــــــــرشّج ــــــــ� وم
و�ــــــســــــهــــــوة نــــرجــــ�ــــســــي

 
ـــي فــــامــــلأ دنــــانــــك مــــن دم
ت�سي ــة  ــع ــس ــ� ــع ــس ــ� م ــــراً  خــــم

مبذابح الغزلن يف وادي العقيق« )49( 
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تذكرنا  و�سهوانية،  اأنوثة  تقطر  ح�سّية  بعبارات  املحموم  غزلها  يف  اإليه  وتتوجه 
ن�سيد  يف  ورد  مبا  اأو  متوز،  حبيبها  )اإنانا(  بها  تناجي  كانت  التي  االإلهي  احلب  باأنا�سيد 
االإن�ساد يف التوراة، وما يف طقو�س الزواج االإلهي املقد�س يف الرتاث االأ�سطوري العاملي يف 

مثل قولها: 

»اأترى لنهدْيه وقد نفرا �سباعاً  اأو �سباعاً
درع ول  ــــــــــــرشٍج  � دومنــــــــــــا 
ـــاد ـــب ـــع لـــيـــفـــرت�ـــســـا الــــــــــرباري وال
اأزمنة ذات  الأعنة  امتلكا  قد  اإنهما  ويقال 
العماد ذات  على  قبابهما  رفعا  ــد  وق
ــر بــــالــــوادي ــخ ــس ــ� ـــا ال ـــل جـــاب ـــي وق
ــــت مــن  ــــاث ــــغ ــــت ــــس ـــــــود ا� ـــــــام وث
الأوتــــــــــــاد«)50(  وذو  فــ�ــســادهــمــا 

وقولها:  

»هــــــذا اأ�ـــــســـــاٌف وحــــــده املـــجـــرور
نــائــلــة ـــي  ـــاق ـــس ـــ� ب الــــــــــوادي  يف 
بذيله ــــاب  ــــرب ال جــــر  كـــمـــا  اأبــــــــداً 

ــــــــا«)51(  ــــــــم ــــــــس ــــــــ� ـــــــــــــدر ال ب
وكما ان�سطرت ذات رمي اإىل اأر�س و�سماء، ان�سطر حبها املحموم، وانق�سم ما بني ع�سق 
اأ�رشار �سوفية  للذكر/ االإله/ ال�سماء، وع�سق لالأم/ لالإلهة/ االأر�س، الذي هو �رّش اآخر من 
اإىل  م�سلوبة،  م�سلوبة  باعتبارها  الوطني  ال�سعور  هذا  ع�سقها  يف  تخطت  حني  ال�ساعرة، 
قّدي�سة  ال�ساعرة  فبدت  حتن،  واإليه  منه  خرجت  الذي  الرحم  اإىل  بالعودة  االإن�ساين  ال�سعور 
تقدم لالأر�س –التي تتجلى لها يف كل االأوقات- كل طقو�س الع�سق واحلب االإلهيني، تقول: 

ـــــك ـــــئ »عــــــــــ�ــــــــــرشاً اأجـــــي
ــي ــت ــع ــن ــي واأق وا�ـــســـعـــاً حــجــب
ـــــليل بــــكــــامــــل عــــزتــــي وج
ــــدرّي ــــق ــك ال ــب ــي ــه ــل مـــثـــقـــًل ب
طفولتي  ــب  ــس ــ� ــع ل مـــرتـــهـــنـــاً 
ـــــــي«)52(  ـــــــت ـــــــاب ـــــــب ـــــــس و�
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وتقول: 

ـــــــــــًل اأجــــــيــــــئــــــك ـــــــــــي »ل
ــوحــا...  وب مكا�سفة  حــلــمــاً،  روؤيــــة، 

 
اإذا �سلّيت قد ميمت وجهي �سطر قبلتها

ــــــلم«)53(  ــــــس ــــــ� ـــــت ال ـــــي ـــــق واأل
وتعرّب عن رغبتها يف االحتاد بها والعودة اإىل اأح�سائها: 

الأوىل اأحــ�ــســائــهــا  اإىل  �ــــرشاً  »فــاأحــيــلــنــي 
ــي ــورت ــــريف، جـــنـــوين، ث ــامــل غـــريتـــي، ت ــك ب
عــــــ�ــــــســــــلــــــي ومــــــــــــــر تـــــــوتـــــــري
موار�سي قـــراي،  طواحيني،  فيها  م�سرتجعاً 
ـــــي ــــــــي وفـــــاأ�ـــــس ــــي وحمــــــــراث ــــل ــــب ج

 )54( والــــــــردى«  ـــايف  ـــن امل ــا  ــه ــي ف هــــازمــــاً 
بعٍد!  عن  املفقود  وجودي  يّف  اأيقظت  مرة  »كم 
واأغنية!  لــغــة  ــرة،  ــك ف امــتــزجــنــا  مــعــاً  وكـــم 
وكم كنا على رغم الطبيعة، والقبائل نلتقي!«)55( 

ومثلما �سورت ال�ساعرة رغبة االأر�سي يف العروج اإىل ال�سماوي، وعرّبت عن االحتاد 
بينهما، �سورت كذلك هبوط ال�سماوي اإىل االأر�سي الكتمال وحدة الوجود، ويف اإطار هذه 
ويتحد  باالأر�س  ليندمج  واألوهيته  بهالته  تعيده  ثم  االإلهي،  اإىل  باالإن�ساين  ترتفع  العالقة 
الذي  املخل�س  الفادي  لالإله  �سورة  الوعل  رمزه  ومن  ال�سهيد،  الفدائي/  من  فتتخذ  معها، 

ينزل من عليائه، ليطّهر االأر�س ويغ�سلها من لوثتها، تقول يف و�سف الطفل الفل�سطيني: 

ــا تـــدىل ــن ــي »�ـــســـبـــحـــان مــــن ف
اأدنى من الأق�سى اأو  قاب مقلعني 
ـــى ــــــــد جتـــل ـــــــــراً ق ـــــــــه وج
القرى لأطفال  فــّذ  رائــع  باكتمال 
اآيتنا الك�سف  ومــ�ــس  ــاء  فــاأ�ــس
ــا ــوج ـــا �ـــســـمـــوات ال ـــي ي ـــداع ت
ــا وحـــّقـــت ــه ــق ــس ــا� ــع ـــــــت ل اأذن
ـــع ـــّن ـــم ـــت بــــعــــدمــــا طـــــــال ال
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بـــعـــدمـــا ا�ـــســـتـــ�ـــرشى الـــنـــوى
بلدتنا املــنــح  ــ�ــس  ــْي َف فــاأغــاث 
واأزهر ورد من عرجوا اإىل فردو�سهم
فـــوق الــ�ــرشاط املــ�ــســتــقــيــم«)56( 

ق�سيدة  يف  و�سهادة  ذوبًا  فيها  وفناءه  االأر�س،  للمراأة/  العلي  ناجي  ع�سق  وت�سف 
)فل�سطينية( فتقول: 

اأجــــزائــــهــــا يف  »ويــــــــــذوب 
املثور باحلرب  ينجبلن  ج�سدان 
ــــــــــــــــــــــري ــــــــــــــــــــــغ وامل
ـــــاة ـــــي ـــة واحل ـــع ـــي ـــب ـــط ـــال ب
الكوين  الــهــاجــ�ــس  ــعــدان  ــ�ــس وي
والأ�سياء بــالأحــيــاء  ي�ستجران 

وحلماً«)57(  روؤى  يت�سكلن  هــا 
وكما ينزل ال�سماوي اإىل االأر�سي، تنزع االأر�س/ االأنثى اإىل ال�سماء/ الذكر، ليتزاوج 

الكون ويلتحم الوجود: 

ــــرة ــــاف ــــس ـــــــــــــــــــس � »والأر�
وبـــالـــتـــ�ـــســـبـــيـــح والـــتـــكـــبـــري
ــادرة ــس والــرتتــيــل والــتــهــلــيــل �
وزخرفها بــزيــنــتــهــا  وعـــارجـــة 

لل�سماء«)58(  املجيدة  و�سهوتها 

اخللوة واملناجاة: 

للخلوة اأثر كبري يف حياة االإن�سان الروحية، اإذ تن�سغل بها النف�س عن احلوا�س، وي�سفو 
الباطن، وتزداد املجاهدة، والريا�سة الروحية، وعلى اأجنحتها حتلق الروح يف ملكوت الكون، 
وت�سبح النف�س يف عامل الغيب، فتتحقق امل�ساهدة واملعرفة، ويتم االت�سال باملحبوب، وال 
اأن تكون يف مكان خم�س�س، واإمنا املق�سود بها االنقطاع عن النا�س،  ي�سرتط يف اخللوة 
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اأو غار، فوق مرقبة جبل اأو �رشف من  اأو دار، اأو يف مغارة  ومفارقتهم، فقد تكون يف دير 
االأر�س، لكن رمي اتخذت من الغار رمزاً لهذه اخللوة، ومن غار حراء �سفرة تتوا�سل بها مع 
خلوة الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم يف هذا الغار وانقطاعه يف انتظار نزول الوحي، وكاأنها 

تنقطع لتلقي فتوحها، تقول: 

اإليه منقطع  ــراء  ح بغار  »واأنـــا 
وهـــيـــاكـــل الأنــــــــوار تــدعــوين
ــبــت الأنــــ�ــــس والـــريـــحـــان ــس لــ�
والـــــــــــراح املـــــجـــــلّـــــي«)59( 

وتقول يف ق�سيدة )االأهّلة( التي فيها تلّب�ستها الزهرة/ العزى، حيث ذهبت اإىل معبدها 
�ستاء، وقدمت لها قربانها )60( : 

ً فجرا لها  اأ�سحيتي  »فنحرت 
الدهاق الكاأ�س  دمــي  من  لتكرع 
ــــون غـــار  ــــك ـــو بـــهـــا وال ـــت ـــس اأ�
حـــــــــراء مـــــن حــــــــــــويل«)61( 

)عراق  ال�ساعرة  قرية  كانت  كذلك  االإلهي،  اإىل  للو�سول  و�سيلة  حراء  غار  كان  وكما 
وق�سورها  بقبابها  فيها  لها  لتتجّلى  االأر�س  االإلهة/  اإىل  للو�سول  و�سيلة  �سويدان( 

وغزالنها: 

ــــــل  ــــــي ــــــل ـــــــــــي ال »فــــــــــــ
ــني ــرن ــق ال ذي  حــــوت  اأ�ــــــرشج 
ــي ومتــائــمــي ــت ــل ــع ــس ـــــــن � اأدف
ـــــايف ـــــغ ال �ـــــــســـــــدره  يف 
�رشبا ـــدجـــى  ال يف  فــيــمــ�ــســي 
واأعود م�سدوهاً اإىل غار العراق«)62( 

والغار/ اخللوة طريق ال�ساعرة للم�ساهدة والك�سف والروؤيا: 

»الـــــــــغـــــــــار يــــقــــفــــز بـــي
والأنـــواء املــرجــان  من  جبل  اإىل 

ال�سماء«)63(  عن  احلجاب  ينجاب 
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ويف اخللوة متتطي رمي �سهوة احللم، وتركب ب�ساط اخل�رش، وت�سافر �سفر املريد اإىل 
حيث تريد: 

الـــروح ــاج  يــجــرفــنــي هــي الــلــيــل  »يف 
ـــي بــــاجلــــوى ـــظ ـــل ـــت ـــي ال ـــن ـــرق ـــح ي
كواكبها«)64(  مقتفياً  اخل�رش  مهر  فاأ�سد 

تكون  ما  اأ�سبه  اأنا�سيد  وتن�سدنا  املناجاة،  اأدب  من  بينات  اآيات  علينا  تتلو  وفيها 
امل�سفوعة  امل�سبوبة،  بالعاطفة  امل�سحونة  التاريخ،  القادمة من مغارات  القدمية  بالرتاتيل 
بالتو�سل والت�رّشع، فتناجي اهلل عز وجل، كما تناجي ال�سم�س �ست احل�سن، وع�ستار �سلطانة 
االأنواء، واإيل اإله ال�سماء، وامللك املكلل بالغمام، و�ساحب اجلمال، وتتوجه بالنداء اإىل زمان 
اأدوات التوكيد والتحقيق  الو�سل، ومفارقته يف االأندل�س واأو�سلو، واإىل الوعل والقمر، ومن 

مثل: قدر، واأن، والالم، ومن الرتجيع والتكرير، لتوؤكد خ�سوعها وانقيادها وذلولها. 

الرؤيا والتجلي: 

بروؤيا ال�سويف وح�ّس الفنان، تنطلق رمي من غار خلوتها، ومغارات نف�سها اإىل عامل 
ال�سماء، عامل النور والكواكب وال�سياء، حيث تتخل�س من اأدران البدن، واآثام الواقع، وتخرج 
وتتخيل،  حتلم  وهناك  وتنك�سف،  االأ�سياء  لها  تتجّلى  وهناك  واملكان،  الزمان  اإطار  عن 

ت�ستبطن وتتاأمل، تنفذ اإىل املاوراء وتتب�رش، في�ستبني لها ما ي�سترت، وترى ماال ُيرى. 

ومما يدلل على اأ�سالة ال�ساعرة اأن روؤاها نابعة من روؤيتها، ذلك اأنه وكما تقول: 

مهرة املــعــلــق  للقلب  »لــيــ�ــس 
خمملي«)65(  رداء  للروؤيا  لي�س 

اإذ لي�س للرائي لبا�س جاهز يلب�سه متى وكيفما اأراد، وروؤية ال�ساعرة مرتبطة بخلوتها 
راأت  ما  راأت  هناك  مق�رشة،  مطّوفة  العراق  غار  اإىل  الليل  يف  عادت  فحينما  وتخيلها، 

فقالت: 

الأزيل ـــــدي  ج �ـــــــرشادق  »فـــــــــاأرى 
ــى  ــل ـــــولً ع ـــــم فـــــــوق الــــغــــيــــم حم
والرثيا«)66(  املقد�س  للثور  ف�سيني  قرنني 

وحينما �سعدت اإىل اجلبل راأت النجوم والطيور ترف من حولها، والبدر واالأفالك تطّوقها، 
ها ثوب ال�سعق، راأت اجلّبار قد جتّلى لها على عر�س من الياقوت والبلور)67(.  وملا لفَّ
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اأرى اأن روؤى رمي يف ديوانها االأول هي روؤى ال�ساعر املت�سوف، مرتبطة بواقعية امل�سهد 
الفل�سطيني، مرتدة عليه، جملِّية له، لكنها يف ديوانها الثاين الذي جتاوزت فيه حّد التجريب 
هي روؤى ال�سويف ال�ساعر بكل ما فيها من ك�سف واإ�رشاق، وم�ساهدة وتب�رّش، ففي ق�سائدها 
الوطنية وبخا�سة )فل�سطينية( نراها توؤكد هذه الروؤيا بالزمة »اأرى ما ال ُيرى« التي تفتتح 
بها مقاطعها االأحد ع�رش عدا االأول منها، ف�ساًل عن تكرار هذه الالزمة اأو بع�سها يف ثنايا 

املقاطع وبقية الق�سائد. 

روؤى رمي وجتّلياتها مرتبطة باحللم الفل�سطيني يف موا�سلة الن�سال والثورة واملقاومة 
حتى التحرير والعودة، مرتبطة بحامل هذا احللم، الطفل الفل�سطيني الذي: 

ـــــــاأ بــــاحلــــجــــر ـــــــس ـــــــو� »ت
ــــخــــلئــــق وجتـــــــــلّـــــــــى لــــل

ـــــن �ـــــســـــعـــــر«)68(  ـــــه م ـــــاإل ك
وبفعله الرائع: 

جتــلّــى«)69(  فينا  رائــع  فعل  »اأي 
الـــ�ـــســـجـــادة  اأدواتــــــــــه  ويف 
ــلع)70(  ــق وامل واحلــجــر  والكوفية 

ويف جتّلي احللم نف�سه الذي تخبئ فيه روؤاها بقربه وُبعده، ومّده وجزره: 

جتلى عــدوا  جاريته  كلما  »اأو 
ــي ــن ــوث ال ـــه  ـــّي غ يف  �ـــــســـــادراً 
منتحراً باأطرايف فرا�سات وجنماً«)71( 

ويف جتّلي جوهر احللم وجوهرته االأر�س »ومن ل�سواي ذا جهر يدّحيها يجّليها« )72(، 
ويف جتّلي �سم�س احلرية على االأق�سى )73( ، والقمر على �سربا )74( ، وجتّلي اهلل يف كّفي املراأة 

الفل�سطينية املعجزتني )75( وجتّلي املراأة يف ع�ستار )76( . 

اإىل  املتكلم،  �سمري  اإىل  االأول  الديوان  يف  م�سنداً  ظل  )اأرى(  الروؤيا  فعل  اأن  ونالحظ 
ال�ساعرة الفاعلة لتوؤكد مقولتها اأن ما تراه غري ما يراه االآخرون، وباأنها م�رشوع نبّي اأو بقية 
جنّي. بينما اختفى هذا الفعل وا�سناده يف الديوان الثاين، و�سارت ال�ساعرة رائية ومرئية يف 

اآن، ويف احلالني بقيت روؤاها حا�رشة، م�ستبكة بال�سوء والنور، باحللم والتحرير. 
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رموز احلروف: 

اأ�رشبت ال�سوفية حروف العربية اإ�سارات ورموزاً ودالالت، �سبغت ب�سبغتهم العرفانية، 
فت�سوروها اممًا واأجنا�سًا، واأعيانًا ومراتب، وبنوا عليها ت�سورات كوزومولوجية، واأخرى 
باطنية، ووظفوها يف اأ�سعارهم »واإننا جند ونحن ب�سدد هذا اللون من ال�سعر يف فراغ خيايل 
وعاطفي، فالتجريد امليتافيزيقي والت�سورات االأثولوجية يف طابعها العرفاين تغلب على 

ما ينبغي اأن يت�سبث به ال�سعر من عاطفة وخيال« )77( . 

يف  وتوّظفها  احلروف،  هذه  على  حرب  رمي  تتكئ   ،  )78( ال�سوفيني  نهج  على  و�سرياً 
�سياقات عامرة باأ�رشار الروح ومكنوناتها، وبدالالت باطنية م�سّفرة، ومعان اآبدة، ت�ستغلق 

على القارئ املثقف، وي�سعب عليه االإم�ساك باأطرافها، تقول يف ق�سيدة )جتّليات(: 
ــول اإلـــيـــك يـــا اهلل ــس ــو� كــيــف ال
امل�سع�سعتني والألف  بال�سني  هل 
ـــــربوج اأفـــتـــتـــح املــــعــــارج وال
واليا�سني الطا�سني  اأعتلي  اأم 

الـــربزخـــني«)79(  ــرج  مب م�سفوعاً 
�سحيح اأننا ن�سعر بانبجا�س معنى املناجاة الدينية من هذه احلروف، لكننا نحتار يف 
حتديد دالالتها احلّدية التي ال ت�ست�سلم للمعنى املبا�رش، وقد ترمز االألف اإىل اأحدية اهلل عز 
وجل، لكن ما داللة حرف ال�سني؟ وما �رّش تكراره يف الطا�سني واليا�سني؟ اأالأنه من حروف 
اأ�سماء االأنبياء عليهم ال�سالم مثل: مو�سى، وعي�سى، والي�سع، ويا�سني؟ وماذا تق�سد بالطا�سني 
واليا�سني؟ هل ت�سري اإىل طه الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم ، ويا�سني النبي عليه ال�سالم؟ اأم 

ت�ستح�رش طوا�سني احلالج امل�سهورة؟ 

وقد توظف بع�س احلروف يف �سياق غري �سياق املناجاة، كحرف امليم الذي اأ�سندته 
�رشاحة اإىل الرمز يف قولها: 

»مـــا بـــني ِعـــْبـــِد�ـــس والـــعـــراق 
ثانية الــزقــوم  �سدرة  يل  تربّجت 
باللما عار�سيها  بف�سة  واأغوتني 
فــــــوجلــــــت مـــــيـــــم الـــــرمـــــز
اهلل  �ـــســـبـــيـــه  عـــــن  ـــــحـــــث  اأب
ــران«)80(  ــف ــزع ـــُذرى وال ــس ال يف اآ�
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اأم  اأم املجهول  ال�ساعرة؟ هل هو املوت  الذي وجلت فيه  فما طبيعة حرف امليم هذا 
املكان الفل�سطيني؟ حيث كلها تبداأ بحرف امليم، قد يكون ذلك وبخا�سة اأن ال�ساعرة ت�سري 
اإىل فل�سطني من خالل القريتني ِعبد�س والعراق، ومن خالل �سدرة الزقوم التي تتحول اإىل 
ال�ساعرة، وتبقى داللة  الق�سدة. يبقى املعنى كما يقولون يف بطن  اآخر  �سدرة املنتهى يف 

احلروف عند رمي كونًا جمهواًل وكتابًا مفتوحًا. 

جتليات اخلطاب يف األسلوب: 

يتجلى اخلطاب ال�سويف فنيًا يف �سعر رمي حرب يف اجلوانب االآتية: 

اللغة:أ. 

ي�سل التجّلي يف اللغة اإىل اأعلى درجات وهجه، وقمة تاألقه، حني تت�ساكل ال�ساعرة مع 
ال�سوفيني يف التعبري عن اإدراك االأ�سياء، واالإح�سا�س بها اعتماداً على الدواخل الوجدانية، 
واحلقائق الباطنية، وحني تعتمد التجريد واالإيحاء، فتتجاوز لغة الو�سف واالإخبار، اإىل لغة 
الك�سف واال�ستبطان، وحني تلجاأ اإىل اإعادة الت�سفري اللغوي، بنزع دالالت الكلمات احل�سية، 

واإدراجها يف �سياقات واأن�ساق جديدة غارقة يف ال�رشّية، موغلة يف اخلفاء. 

مفاتيح  لت�سبح  ال�سائعة،  ودالالتها  الو�سعية،  حدودها  لغتها  يف  االألفاظ  تتجاوز 
الأ�سياء يف اأعماق روحها، وتكت�سب �سفة الكائن احلي الذي يخرتق الواقع واجلاهز، لي�سل 
اأ�سطوري،  بدئي،  من  فيه  ما  بكل  باملوروث  م�سحونًا  غائم،  بزمن  املعّلق  احللم  عامل  اإىل 

ديني، �سحري، تاريخي، حتى كاأننا نراه يتنف�س من خاليا هذا الرتاث احلميم. 

يف �سعر رمي في�س عارم من قب�س القراآن الكرمي، ت�ستدعي األفاظه، وتراكيبه، ومعانيه، 
وق�س�سه، واأ�سماء �سوره، وتطّوعها الإغناء جتربتها وال�سعود بها اإىل ذروة ت�ساميها الروحي، 
فرناها ت�سرتفد اأ�سماء ال�سور واالآيات، كالفاحتة واملعّوذتني واالإ�رشاء واالأعراف والكر�سي)81(، 
وكذلك اأ�سماء عدد من ال�سخ�سيات القراآنية مثل ياأجوج وماأجوج وذي القرنني واأبي لهب 
واأهل الرقيم، وتكرث من ا�ستخدام األفاظه الكرمية كرثة الفتة للنظر، وتلب�ّسها دالالت جديدة، 
توّظفها للتعبري عن روؤيتها الوجودية. فحني اأرادت ت�سوير جوعها وعريها جراء ابتعادها 

عن اأمها فل�سطني، قالت: 

تلب�سني ـــس  الأر� يف  يقطينة  »ول 
ول ثدي اأهز به اإيّل في�سقط الرطب« )82( 
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وحني اأرادت و�سف هرولة امللوك والروؤ�ساء العرب وتهافتهم على العدو ال�سهيوين/ 
العجل ال�سامري الذي غدا اإلها واإمامًا وخليفة للم�سلمني، قالت: 
حجاً  ــهــم  رحــال املــلــوك  »�ــســّد 
ــن ــ�ــرشي ــق ـــني م ـــف ــــه طـــائ ــــي اإل
�سهوتهم  رغــــــاث  ــــني  ــــق ودال
ــــــــــرشر مــــذهــــبــــة ـــــى � ـــــل ع
ــــــــــاذ مـــــزلـــــزلـــــة ــــــــــخ واأف
مق�سبة ــــزّاٍت  ــــب ب اأو  ـــــراة  ع

غلمانهم  ــم  ــه ــول ح ــعــى  ــس ــ� وي
ــوف وقــيــانــهــم اأبـــــداً كــاأنــهــم رف
عارجة الآفـــاق  اإىل  فرا�سات  من 
ورافعة ملولها فرو�س ولئها ق�رشاً
ــــل«)83(  ــــي ــــزجنــــب وكـــــاأ�ـــــس ال

وتقول يف و�سف حظّيات ع�ستار: 
»فــيــمــا اأمــازونــاتــهــا الأبــكــار
ـــات ـــوري ـــات امل ـــادي ـــع ــــوق ال ف
مدججات وقــدحــهــن  ي�سبحن، 

الــنــخــل«)84(  الــلــيــل جـــوف  يف 
ويف �سورة املراأة املفارقة ل�سورة امراأة نوح وامراأة اأبي لهب تقول: 

واأجرّها من جيدها امل�سدّي للطوفان
ــب  ــه ـــــــــي ل ـــــــــدْي اأب عـــــــّل ي
ـــان اأزمــــنــــتــــي«)85(  ـــارقـــت مـــف

والطال�سم  التعاويذ  باألفاظ  مليئة  �سحرية،  بدئية،  دهرية،  تعبريات  رمي  �سعر  ويف 
والرقى، فاالأر�س: اأنثى ال�سماء، واأنثى احللم، واأنثى الوعل، واللحن جمو�سي، وكل �سيء من 
حولها خرايف: القمر، والعر�س، واحللم، والطلق، واملزن، والوح�س، والزمان يتحول من زمان 

و�سل اإىل زمان رمل، ومن زمان اأندل�س اإىل زمان اأو�سلو. 

ولغة رمي كلغة ال�سوفيني مكثفة، غام�سة، تتعذر ترجمتها، الأنها توحي اأكرث مما تعني، 
اأكرث مما تقول، وكاأنها ال تريد القول، الأنها جتد نف�سها يف مواجهة ما ال ن�ستطيع  وت�سري 

قوله، فتكتفي مبالم�سة امل�ساعر، ذلك اأنه. »عندما تت�سع الروؤيا ت�سيق العبارة«. 
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وقد كررت ا�ستخدام عدد من الرموز، واأعادت ترجيعها يف �سياقات خمتلفة، اكت�سب كل 
رمز منها طاقته التعبريية، وداللته الرمزية من خالل موقعه، والرتكيب الذي ت�سّمنه، فمن 
رموزها املحورية التي تكرر ا�ستخدامها، الوعل الذي كان يرد با�سمه االآخر )االأّيل( ، وهو 
من احليوانات االأولية التي كان لها ح�سور يف حياة االإن�سان القدمي ودينه وفكره، فورد 
رمزاً لالألوهة والذكورة، وللطفل الفل�سطيني، والثائر، واملقاوم، والقائد )اأبي عمار)86(، ودّلت 

به ومن خالله على كنعانية فل�سطني )87( . 

ومن هذه الرموز الغزالة التي رمزت بها اإىل االأنوثة املطلقة مقابل الوعل رمز الذكورة، 
فجاءت رمزاً للذات االإلهية، واحلقيقة، وال�سم�س، واملراأة بعامة وال�ساعرة بخا�سة، واالأر�س 

وفل�سطني والثورة )88( . 

ومنها احلمامة التي رمزت بها اإىل ال�سالم، واالأنثى املع�سوقة، والروح، وع�ستار )89(، 
منها:  حمدودة،  واأخرى  متنوعة  بدالالت  ال�ساعرة  ا�ستخدمتها  كثرية  اأخرى  رموز  وهناك 
الرمز  النظر يف  الع�سافري والفرا�سة والذئبة، والثدي، والربق، والرعد، والعنقاء. وما يلفت 
تنم  عديدة  بدالالت  وظفتها  التي  والربوج  الكواكب  اأ�سماء  من  الهائل  الكم  هذا  رمي  عند 
بني  ما  ي�سبح  ف�سائي  كائن  كاأنها  اأو  الفلك  علماء  من  وكاأنها  بها  الدقيقة  معرفتها  عن 

النجوم)90(. 

كما اأنها جتاوزت طريقة ال�سوفيني يف الرمز اإىل ما يعرف بالرتميز االأليغوري، حني 
تاأخذ الرمز االأ�سطوري، وتبنى عليه اأ�سطورتها اخلا�سة بها، التي ت�ستمد اأ�سولها وعنا�رشها 
لها  م�ستقلة  »اأ�سطورة  فتجعلها  �سامية  طق�سية  مرتبة  اإىل  ترفعها  ثم  املعي�س،  الواقع  من 
مالحمها الغرائبية والفنتازية« )91( ، فحينما اأرادت ت�سوير املراأة املعا�رشة التي ي�سد لها 

الرجال الرحال، ا�ستكنهت تيمة عناة واأ�سقطتها على هذه املراأة، تقول: 
ــدّي ــزب ــاة يف حمــرابــهــا ال ــن »وع
ــوراً ــاف وك م�سكاً  ن�رشها  ــري  جت
منازلها اإىل  ــارجــني  ــع ال لــكــل 
ـــني بـــدربـــهـــا ـــه ـــائ ـــت وكــــــل ال
ــــداً ــا اأب ــه ــوق ـــــرب يــ�ــســهــل ف وال
ـــي  ـــرم ــــــس ي ــــــو� ــــــان ــــــي واأوق
ـــــُه ـــــني جـــنـــبـــيـــهـــا جـــــداول ب
وميـــــنـــــحـــــهـــــا طــــهــــارتــــه

واآيــــــــــــات الــــــبــــــقــــــول«)92( 
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ويف لغة رمي يظهر احل�س ال�سويف بوحدة الوجود، من خالل التوحيد بني املتناق�سات، 
واجلمع بني املتقابالت، بت�سّوف الباطن، وروؤية الوجدان، فت�سعنا من خالل حديثها عن 
هذه  على  القائمة  الوجود  كينونة  ويقارب  يده�سنا،  وجود  ح�رشة  يف  ذاتها  تناق�سات 

الثنائيات فتقول: 

»متاأرجح ما بني نار احلنْي والأْين
ــــوح والـــكـــتـــمـــان ــــب وبــــــني ال
ـــــرش والإعــــــــــــلن ـــــ� ــــــني ال ب
يــــــــــهــــــــــدل طــــــــائــــــــري
ــــــس املــــــوت وكـــــــــــاأن كــــــاأ�
ــــــي وقـــــ�ـــــســـــدي ــــــات ــــــاي غ
ـــة ـــاب ـــب �ـــس ملــــــع  كــــــل  يف 
و�ـــــــــســـــــــل وهـــــــــجـــــــــران
ـــــــــــــاء ـــــــاء واإدن ـــــــ�ـــــــس واإق
ــــــــاء واأهــــــــــــــــــلك واإحــــــــي

ومــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــع«)93( 
وجند معجم رمي ال�سعري يرتاءى يف املعجم ال�سويف ويغرف منه، وت�سيع فيه األفاظ 
القراآن الكرمي مثل: التهليل والت�سبيح والرتتيل، والتقدي�س، والقيام والقعود، وامل�سطلحات 
الت�سوف يف احلب  والتجّلي، واحلد�س، ومفردات  الفل�سفية: كاحللول، واالحتاد، واالإ�رشاق، 
كاحل�سن  اجلمال  ويف  والتباريح،  وال�سبابة،  وال�سب،  والوجد  واجلوى،  كالهوى  والع�سق: 
والبهاء، ويف اخلمرة: كاملدام والندمي، والدنان، والكوؤو�س، وال�سبوح وامل�سع�سعة، واالألفاظ 

الباطنية: كاخلوافق واحل�سا، واحل�سا�سة، والفوؤاد، وال�سلوع، والكتم، واللواعج، وغريها. 

	. املو�سيقى: 

يرجع اهتمام ال�سويف وال�ساعر باملو�سيقى اإىل البدايات االأوىل حني كانت جزءاً اأ�سياًل من 
الدين والفن على حد �سواء، وكما اأوىل ال�ساعر العربي املو�سيقى اأهمية خا�سة، حني جعل �سعره 
اإن�ساداً، وجعل الغناء له م�سماراً، كان ال�سويف اأكرث امل�سلمني حبًا لها، وعكوفًا عليها، فاهتم

 

اأن »كل  )94(. وراأى  بالتوحيد  تبداأ  التي  الع�رشة  الت�سوف  اأركان  اأحد  )ال�سماع( واعتربه  بـ   
ذي روح ي�ستطيب ال�سوت الطيب، الأنه من جن�س الروح روحاين« )95( يحرك وجده، وي�سيطر 
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ح�سب  واأنواعًا  اأحوااًل  لل�سماع  ال�سوفيون  جعل  وقد  غيبوبة،  �سبه  يف  ويجعله  نف�سه،  على 
الرق�س وال�سعر واملو�سيقى،  تاآلفت فيها فنون  طبقاتهم ومراتبهم، كما جعلوا له جمال�س 
ول�سدة عنايتهم به كانوا يتواجدون على ال�سعر اأكرث من تواجدهم على القراآن الكرمي، وقد 

علل الغزايل ذلك وعزاه اإىل وجوه �سبعة يتعلق معظمها مبو�سيقية ال�سعر وغنائه )96( . 

لالإيحاء  رمي  عليها  اعتمدت  التي  املو�سيقية  الظواهر  بع�س  على  حديثي  و�ساأق�رش 
باملعنى كما اعتمد عليها ال�سويف يف حلقات ذكره، منها ما �سبق احلديث عنه كاملناجاة 
والت�رّشع واالبتهال، لي�س مبا تدل عليه من عواطف �سفافة وجنوى داخلية، واإمنا باعتبارها 

اأي�سًا اإيقاعات مو�سيقية مت�سقة تو�سلها اإىل الن�سوة واال�ستغراق يف اجلمال. 

كلمات  وترجيع  ال�سعرية،  املقاطع  بداية  اأكرثت منه يف  الذي  النداء  اأ�سلوب  فرتجيع 
بعينها، مل يكن من باب التكرار، بقدر ما كان رقى وتعاويذ اإيقاعية تدل على تناغم الروح 
يف  كما  الزمة  وكقاعدة  الزب،  ب�رشب  واجلمل  العبارات  بع�س  وا�ستخدام  املو�سوع،  مع 
قولها: »اإين اأرى ماال يرى« يف ق�سيدة فل�سطينية، و »وتر الهديل �سبى اخليول« يف ق�سيدة 
و  الفل�سطيني،  الطفل  �سورة  تي�رش من  ما  الو�سل« يف ق�سيدة  »يا زمان  و  يعبد،  قمر على 
»قمر، قمر« يف ق�سيدة قمر التحول والقرار، وما يتبع هذه العبارات من هزة نف�سية، ورجفة 
داخلية، ومعان �سعورية، يذكرنا بالزمة )اهلل حي( التي تلهج بها اأفئدة الدراوي�س واأل�سنتهم 
اأوج  يف  وترددها  ال�سوفية  الالزمة  هذه  اإىل  �رشاحة  ت�سري  هي  وها  ذكرهم،  حلقات  يف 

ن�سوتها فتقول: 

»فـــــاأهـــــتـــــف مـــــــرة اأخـــــــرى
الـــ�ـــســـلة ـــى  ـــل ع حــــــّي  اهلل 
مبتغاه«)97(  بال�سهادة  املتيّم  بلغ 

ال�سالة(  االبيات، ومن خالل ت�سمينها عبارة )حي على  تختزل رمي من خالل هذه 
ايقاع ال�سوفيني وا�ستغراقهم يف ن�سوتهم، فتبداأ بالهتاف املتكرر الذي يدل على ال�سخب 
واحلركة، وتنتهي بالهمود وال�سكون الذي ميثله تكرار حرف الهاء اجلويف النابع من اأعماق 
الذات يف )ال�سالة( و )مبتغاه( وا�سلة ذلك كله بحرف التاء الرقيق، لت�سري اىل حالة ال�سهادة 

وحتوالتها. 

ال�سوفيني-  –كما عند  وايقاعًا وح�سب، وامنا هي  نغمًا  لي�ست  فاملو�سيقى عند رمي 
�سيمفوين  بناء  اأنغام دقات قلبها، يف  االرتباط، تعزف �سعرها على  اأ�سد  مرتبطة باملعنى 

يعلو ويهبط، ي�ستد ويهداأ، يتنوع ويتلون معانقا ايقاع جتربتها. 
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ولننظر اإىل هذه االحتفالية املو�سيقية التي فجرتها ن�سوة الذكرى يف نف�س ال�ساعرة، 
واإىل مو�سيقى االإ�رشاق التي حققها، واإىل التفاوت يف النغم واللحن يف قولها: 

»واحلـــــــــــلـــــــــــم يــــــــاأخــــــــذين
"بنانريي" ـــــن  ع ــــث  ــــح ــــاأب ف
وعن �سبابة كم رافقتني يف م�ساويري
طويلً جنبي  على  هدلت  �سربية  وعن 
ـــرين ـــّج ـــف ــــــرى ت ــــــذك اإنــــــهــــــا ال
اأّمــــي "طابون"  اإىل  وتــــاأخــــذين 
يا جحيم الأر�س يف اأثوابها �سّل وغّن
ـــــب يــــــــا "فــــــّخــــــي"  ـــــج ـــــت ول
احل�سائ�س ـــني  ب ـــا  م ــوب  ــس ــ� ــن امل
لـــلـــبـــلبـــل واحَلــــــــــجــــــــــْل«)98( 

لها،  وترتنح  للذكريات،  ترق�س  والكلمات  احلروف  بني  من  خرجت  ال�ساعرة  وكاأن 
تتمايل كال�سويف مع حروف املّد يف )بنانريي( وم�ساويري، وتهتز مثله وتنتف�س وت�رشخ 

حينما ت�سل اإىل اأوج الن�سوة من خالل �سكون الوقف يف ولتجْب، واحلجْل. 

اأدوات مو�سيقية، وخمر رمزية،  وت�ستح�رش ال�ساعرة جمال�س ال�سوفيني مبا فيها من 
ورق�س وغناء، لت�سف حالها فتقول: 

ً »ما بني زق اخلمر والعيدان مهتزا
ـــا  ـــاذه ـــخ ـــى اأف ـــدين عـــل ـــّن ـــه ت
�ـــســـمـــ�ـــس الـــــ�ـــــســـــمـــــال«)99( 

كل  الثاقبة  بعينها  تر�سد  ذكر يف جمل�س �سويف،  تف�سيليًا حللقة  م�سهداً  تر�سم  كما 
جوانبه يف معر�س و�سف �سمو روحها وعروجها اإىل ال�سماء، فتقول: 

الـــــــــزار قـــــــــرع  »ودوي 
ــة ــوم ــزه ــس ال ــ� ــي ــاب اأنـــــات املــه
واغتلم الروح يف ج�سدي ميجّدين
ـــي ـــت ـــم ـــي ــــــــــرشب خ ــــــــــاأ� ف
اهلل عـــــــر�ـــــــس  بـــــــــــــــــاإزاء 
ـــــس يــــنــــذرين ـــــو� ـــــام ـــــن وال
ــك واأ�ــــــرشاب املــ�ــســايــخ واملــلئ
ـــقـــون يـــحـــلّ الــــفــــ�ــــســــاء  يف 
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ــل ــي ــرات ـــون عـــلـــى ت ـــس ـــ� ـــرق وي
الــــبــــنــــفــــ�ــــســــج واحلـــــنـــــني
م�سابحهم مدلة  �سدورهم  وعلى 
عمائمهم وكــافــور  حــبــق  ومـــن 
ملحمهم من  يقطر  الفجر  و�سوء 
�سال«)100(  الوديان  على  وم�سكهم 

الذكر،  حلقات  يف  املالئكة  مع  وي�ستبكون  ويحلقون  ي�سمون  وهم  امل�سايخ  فرنى 
وامل�سابح مدالة على �سدورهم، يرق�سون رق�سة الزار امل�سهورة، فيتحد الكون اأر�سًا و�سماء، 
امل�سك  بروائح  وي�سّمخ  الدفوف،  و�رشبات  الطبول  ودقات  املهابي�س،  اأنغام  فيه  وت�رشي 

واحلبق والكافور. 

ال�سورة ال�سعرية: ت. 
الوحيدة  و�سيلته  فهو  و�سعره،  فل�سفته  كبرياً يف  اعتماداً  اخليال  على  ال�سويف  اعتمد 
اأ�رشار اخلالق الذي و�سعه يف خلقه كما ذهب ابن عربي حني  اإنه �رش  يف توحده وك�سفه، 
قال: »لي�س للقدرة االإلهية فيما اأوجدته اأعظم وجوداً من اخليال، فيه ظهرت القدرة االإلهية 
واالقتدار االإلهي، فهو اأعظم �سعائر اهلل على اهلل، وذلك اأن اخليال واإن كان من الطبيعة، له 

�سلطان عظيم على الطبيعة مبا اأيده اهلل من القدرة االإلهية« )101( . 

طافت  جناحيه  وعلى  بال�سماء،  واالأر�س  باحلا�رش،  املا�سي  رمي  و�سلت  وباخليال 
العامل وات�سلت بالعوامل، واكت�سفت االأ�رشار، به �رشّقت وغرّبت، اجتهت �سمااًل وجنوبًا، بحثت 
عن املجهول/ االأ�سل/ احللم، وغا�ست يف اأعماق التجربة، به انطلقت من خلوتها، فاحتدت 
باالأر�س وتوحدت مع املحبوب، وبه اأعادت ما فات من الذكريات، وا�ست�رشفت ما هو اآت. 
من خالل ت�سوير فني اأخاذ راأيناه يف االمثلة ال�سابقة. وعلى طريقة ال�سوفيني، تعتمد رمي 
يف �سورها الفنية على الوجدان، فت�سبغها باأعماقه، وتلونها باألوانه، تبتعد عن ال�سطحي 
املاألوف، والت�سوير املكرور، وتنفد اإىل الباطني، تدغمه يف املرئي، ت�سخر احل�سي ليتماهي 
يف املعنوي، انها تتجاوز الو�سف لت�سل اىل مرحلة الك�سف، لننظر اليها وهي ت�سور حنينها 

اىل مدرج طفولتها قريتها، )عراق �سويدان( وهي تقول: 

»والروح حترثني بنابيها الأ�سوليني
الأوىل اأ�سولها  اىل  و�سادية  غادية 
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�سلوعي  مــن  تــ�ــرشق  البعث  ونـــار 
الفواني�س غابات  بالنور  تنت�سي 
الـــعـــتـــيـــقـــة واحلــــــــقــــــــول«)102( 

حيث الروح حترث، لها نابان، وهي غادية و�سادية، وحيث النار ت�رشق من ال�سلوع، 
داخل  من  املرئيات  وروؤيتها  االأ�سياء،  يف  تب�رشها  دفعها  ولقد  بالنور.  تنت�سي  والغابات 
الداللية  بالقيم  حمملة  �سعورية،  خطرات  اىل  حولتها  اأن  وا�ستبطانها  وتاأملها  نف�سها، 
»هذا  و   )104( ويرتع«  يغري  بدين  يف  »النحل  و   )103( عارجة«  االأرواح  »قوافل  ف  املتزايدة، 
تفري دمى كتنني هوائي يراق�س هيدباء امل�سك والكافور« )105( و »يف الليل يجرفني هياج 

الروح«)106( .

انك�سار  اذ تخرج روؤاها من  ارتفاع درجة ال معقولية الرتكيب يف �سورها،  ونالحظ 
فتعددت  ال�ساعرة،  حلم  عن  للتعبري  الواقعي،  ال�سياق  عن  وخروجها  وت�سظيها،  تعبرياتها 
مظاهر االنحراف اال�سنادي واآليات الرتميز، فالكون م�سيدة )107( و�سدرة الزقوم متربجة)108( 
واملعبد على فنن الفوؤاد )109( ، واخلمر عبقري )110( اوالوطن ببطن احلوت )111( واالر�س انثى 

ال�سماء ترتمل )112( والثديان زلزاالن )113( واملوت كامل االو�ساف )114( .

ولقد تاأثرت رمي بالروؤية ال�سوفية يف بناء �سورتها ال�سعرية، حتى يف الق�سائد التي 
تبدو بعيدة عن االأجواء ال�سوفية، فمالت اإىل ال�سور اال�ستعارية التي تفيد العينية وجت�ّسد 
مبداأ احللول، واأّلفت بني االأ�سياء ومزجتها ببع�سها بع�سًا، و�سورت الواقع بروؤية �سوفية 

تنفر من اجل�سد وتلهث وراء الروح، تقول: 

اإليك الأخــــرى  �سفتي  ــرب  ــاأع »ف
ــس الأ�ــــســــواق كـــالأطـــواد ــ� ــرائ ع
اكتافها على  وتطويني  تن�رشين 
ـــــــــــرى ـــــــــــك ـــــــــــس ـــــــــــ� ال
فاأحفر بالوريد على ح�سي�س املوج
ـــــاراً«)115(  ــاراً واأ�ــســعــاراً واأزه ــم اأق

بناء  يف  التقليدية  املوا�سعات  جتاوز  اإىل  رمي  دفعا  الروؤيا،  وعمق  اخليال،  وات�ساع 
على  تقوم  التي  امل�سهد،  ال�سورة/  ر�سم  اإىل  �سعرها  معظم  يف  فلجاأت  ال�سعرية،  ال�سورة 
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�سذرات ت�سويرية يرتاكم بع�سها فوق بع�س فتكّون من خاللها �سورة كلية وم�سهداً عري�سًا 
ي�ستوعب دفقها ال�سعري وثورتها العاطفية تقول: 

ــــيِّ ــــن ــــوث »كـــــالـــــكـــــاهـــــن ال
واأوردتي ال�سم�س يف حلمي  اأخفي 
الراعي كوكب  اأن�رش  اجللد  وحتت 
احل�سا يف  ــد  ــرب ــع ي وراحمــــــه 
القطبني بــعــ�ــســاكــر  ومــطــوقــاً 
ــكــنــي ـــــــــس الـــــغـــــول يــعــل راأ�
املجرة يبتلع  احلــــوت  وبــــرج 
والــــــــكــــــــون كـــــــل الـــــكـــــون

ــي«)116(  ــس ــرا� ل معوملة  م�سيدة 
اإنه وجد وا�ستبطان، روؤيا  اإذن عند رمي وثيق ال�سلة بالتجربة ال�سوفية،  هكذا ال�سعر 
للقلب  الروح، وانت�سار  النهائي وبحث عن املطلق، حتليق يف ف�ساء  انفتاح على  وك�سف، 

على العقل، يف بناء حمكم متدامج االجزاء. 
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