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 الملخص 

ظهور   في  عدة  عوامل  أسهمت  لقد 
أحدث   من  تعد  التي  الوجودية  الفلسفة 
الفلسفات في حياتنا المعاصرة، وأسهمت  
في   انتشارها  سرعة  في  الذاتية  نزعتها 

فكان نتيجة ذلك كلّه أن  عالمنا المعاصر "
النظر   رفض  إلى  اإلنساني  الفكر  اتّجه 

التقليدية،  المجرد   الفلسفية  واألنساق 
إلى   نفسه  اإلنسان  إلى  النظر  وتحول 
الظروف   هذه  في  ومصيره  مشكالته 
التي   والقنوط  البؤس  وحالة  الطاحنة، 

ومصيره وجوده  حركة    تهدد  فهي   ،
المغرقة   االتجاهات  رافضة  فلسفية 
اإلنسانية   للنزعة  مالمسة  بالعقلية، 
قا  والحياة اليومية، متخذة من الذات منطل

اإلنسان   في  الكامن  الوجود  عن  للبحث 
على   قادر  خاص  بنحو  فاألدب  نفسه، 
الكلمات   مادته  ألّن  اإلحساس؛  إيصال 
شيء   على  بها  يُحال  دالالت  ذات  وهي 

 آخر خارج عنها . 

Abstract 

Several factors have 
contributed to the 
emergence of existential 
philosophy, which is one of 
the most recent 
philosophies in our 
contemporary life, and its 
subjective tendency has 
contributed to its rapid 
spread in our contemporary 
world. And his fate in these 
grinding circumstances, and 
the state of misery and 
despondency that threatens 
his existence and destiny. ” ; 
Because his substance is 
words and they have 
connotations that are 
referred to something else 
outside of them.   
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 مقــــدمة  

ظهور   في  عدة  عوامل  أسهمت  لقد 
أحدث   من  تعد  التي  الوجودية  الفلسفة 
الفلسفات في حياتنا المعاصرة، وأسهمت  

ف  الذاتية  في  نزعتها  انتشارها  سرعة  ي 
فكان نتيجة ذلك كلّه أن  عالمنا المعاصر "

النظر   رفض  إلى  اإلنساني  الفكر  اتّجه 
التقليدية،   الفلسفية  واألنساق  المجرد 
إلى   نفسه  اإلنسان  إلى  النظر  وتحول 
الظروف   هذه  في  ومصيره  مشكالته 
التي   والقنوط  البؤس  وحالة  الطاحنة، 

ومصيره وجوده  فهي    1تهدد  حركة  ، 
المغرقة   االتجاهات  رافضة  فلسفية 
اإلنسانية   للنزعة  مالمسة  بالعقلية، 
والحياة اليومية، متخذة من الذات منطلقا  
اإلنسان   في  الكامن  الوجود  عن  للبحث 
على   قادر  خاص  بنحو  فاألدب  نفسه، 
الكلمات   مادته  ألّن  اإلحساس؛  إيصال 
شيء   على  بها  يُحال  دالالت  ذات  وهي 

و عنها  خارج  المعاصر  "آخر  االديب 
لقرائه   يقدم  بأن  شيء  كّل  قبل  يهتم 
أذ   وهو  اإلنساني.  للوضع  كاملة  صورة 
الناس   إن  ملتزم.  أديب  فهو  ذلك  يفعل 
ليس هو   االيام كتاباً  قليال هذه  ليحتقرون 
تأتي   فهي  الجمالية  الناحية  أما  التزاميا. 

يستطيع"  عندما  فالوظيفة   ،2باإلضافة 
الوجودي الفكر  في  ثانياً    الجمالية  تأتي 

وواقعيته،   للنص  الفكري  المضمون  بعد 
المعرفية   الوظيفة  لثنائية  جامعة  فهي 

فــ   للغة،  التعبيرية  إذن  والوظيفة  "هي 
العقل/   ثنائية  أعمق،  لثنائية  مظهر 
استجاباتنا   كون  في  الكامنة...  االنفعال 

يمكن   ال  للواقع  ً -االنفعالية  نظريا   -حتى 
الواقع  لهذا  معادالً  تنتج  صعيد    أن  على 

، فالشعر أكثر استجابة    3"  الفكر أو اللغة
وظيفته   ألّن  الواقع؛  لتصوير  انفعاليةً 
النفس بصيغة جمالية   التعبير عن نوازع 
 تبتغي التأثير على المتلقي وتثير دهشته. 

االفكار   نقل  الوجودية  الداللة  تعني  وال 
وإنّما   النص،  من  مباشر  بنحو  الفلسفية 

به االيحاء  إلى  المتلقي؛  تعمُد  إلى  ا 
 " فإنّها  بنفسه،  للقارئ  ليكتشفها  تحريض 

على طرح االسئلة الفلسفية الصعبة حول  
أو   القيم،  أو  الحب  أو  اإلنسان  أو  العالم 
وليس   النقدي،  الفلسفي  لحسه  استنفار 
صورة   أو  جاهزة  فلسفية  أفكار  صورة 

وإن كانت العالقة وثيقة   ،4برهان فلسفي"
أّن   إال  والشعر  الفكر  تمايزاً  بين  هنالك 

اإلنساني   الوعي  تناوب  على  قائم  بينهما 
مما   والتصورات،  الصور  بين  بقطبيه 
الذات   عن  مختلفة  خبرتنا  يجعل 

 .   5والموضوع

وإن   للمكان  الوجودية  الداللة  أّن  وذلك 
كانت ال ترتبط بالتفكير الموضوعّي بقدر  

" اإلنسانّي،  بالوجود  فالمكان  ارتباطها 
وجوداً موضوعياً  نفسه ال يمكن أن يوجد  

المكاني:   الموضوع  يوجد  ما  نحو  على 
و   "الذاتّي"  ألفاظ  كانت  وأن 
حقيقياً   انطباقاً  تنطبق  ال  "الموضوعّي" 
للمكانية   الوجودي  التحليل  سياق  في 

Spatiality    مثله مثل  –فالمكان  مثله 
نفسه  هو    -العالم  وال  ذاتي  هو  ال 

–موضوعي وإذا بدأنا من وحدة الوجود  
نبدأ    العالم   -في الحالة  هذه  في  فإننا 

صبغة   ذا  بوصفه  البشري  بالموجود 
بالفعل  الوجودية  6"  مكانية  فالداللة   .

للمكان وإن كانت ال تبدأ من المكان بحد  
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ذاته إال أنّها تصل إليه حتماً؛ ألنّها تؤدي  
–وظيفتها في الكشف عن واقع اإلنسان  

مشاكله    -الشاعر عن  تعبر  أن  وتحاول 
حا  وتفسر  وعواطفه،  وأوجاعه  الته 

وتسهم في تحقيق ذاته مع نفسه أوالً ومع  
اآلخرين المشتركين معه في نفس المكان  
في   يتحقق  الفعلي  وجوده  ألّن  و  ثانياً؛ 
لذا   عنه،  بالغياب  يكون  والعدم  المكان 
الوجودي   الفكر  قضايا  بعض  سنتناول 
وأبعاده   بالمكان  الشاعر  يستعين  وكيف 

وال ذاته  عن  للتعبير  عن  المختلفة  بحث 
المكانية   القضايا  أول  ولعل   ، وجوده 
قضية   هي  الوجودي  الفكر  في  وأهمها 
محور   ستكون  والتي  والعدم،  الوجود 
البحث بعد تسليط بقعة ضوء على قضية  

 التماهي بين الفيلسوف والشاعر. 

ذا   يعد  لم  الشعري  النص  في  فالمكان 
مغزًى فني واستعاري فحسب؛ وإنّما هو  

يؤس فلسفي  فكري  أكثر  بناء  لرؤيا  س 
العقل   ويسهم  والذات،  العالم  لفهم  عمقاً 
تجسيد   في  والحدس،  الخيال  والفكر/ 
فيتماهى   فكرياً،  الشعري  المكان 
االسئلة   إثارة  على  والشاعر  الفيلسوف 

" الذات  من  الباحثة عن  الفن  يرتفع  حتى 
الروح   عالم  إلى  االغتراب  عالم 
أن   هي  الفن  مهمة  وإن  واإلنسانية... 

إلحس كل  يرجع  وإلهامنا  وشعورنا  اسنا 
شيء له موضع في الروح اإلنسانية. إّن  
مشاعرنا   ويحيي  يوقظ  أْن  هو  مهمته 
واْن   القلب  يمأل  وأْن  الهائمة  وعواطفنا 
نحو   االمام  إلى  بكل طاقته  اإلنسان  يدفع 
اإلنسان   اغتراب  يقهر  ما  وكل  الفكر. 
والحسي   الجزئي  في  وتناهيه  وانفصاله 

والوقتي التماهي    ،  7"والعرضي  وفكرة 

بين الفيلسوف والشاعر نجدها بارزة في  
استنطق   فقد  المعاصر،  العراقي  الشعر 
وضّمنوا   كثيراً  الفالسفة  الشعراء 
فلسفية،   ومصطلحات  أفكاراً  نصوصهم 
اإلجابة   حاول  الفيلسوف  فإّن  وبالمقابل 
عن تساؤالت الشاعر وتطلعاته لذا يقول  

بة  الشعراء يتحدثون على عت )باشالر(: "  
وجود   نحدد  وحتى  لهذا،  الوجود. 
الصورة علينا أن نعيش ذبذباتها بأسلوب  

منكوفسكي" فينطلق   ،  8ظاهراتية 
ألنه   للعالم؛  الشاعر  رؤى  من  الفيلسوف 
تصوير   على  واقدر  احساساً  أكثر 
الخيال   على  العتماده  المتعددة،  جزئياته 
فتكون   المعيش،  الواقع  تصوير  في  الفذ 

دقة عندما يالمس    إجابات الفيلسوف أكثر
تلك الجماليات التي بثها الشاعر في ثنايا  
الكشف   إلى  باشالر  دعا  ما  وهذا  نصه، 
من   انطالقاً  المكان  جماليات  في  عنه 
االسترخاء   حالة  في  الشعرية  الصورة 

   9الشعري ألنها ومضة من الروح

بعيداً   المهاجر  العراقي  الشاعر  يكن  ولم 
السائ والنقدّي  الثقافّي  الجو  في  عن  د 

نصه   فكتب  والعالمّي،  العراقّي  المجتمع 
المقنن   والفلسفّي  النقدّي  لوعيه  استجابة 
بذائقة فنية فذة، فقد تأثر بفالسفة عصره  
واستجاب لتقنيات الحداثة وما بعدها، في  
السؤال عن جدوى الوجود، والبحث عن  
متاهة   في  الضائعة  اإلنسانية  الذات 
لدعوة   واستجاب  والزمان؛  المكان 

فيلسوف في تعليق القراءة عندما يحاول  ال
الفيلسوف،   عند  المكان  قيمة  اكتشاف 
ذكريات   واكتشاف  اليقظة  حلم  ودخول 
دعته   التي  األليفة  أمكنته  عن  الفيلسوف 

 " عنها  آراءه  الذي  لكتابة  يكون  عندما 
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روح   فإن  شاعراً  ذكرياته  يسترجع 
ذلك   وتعيش  باألصداء  تزدحم  القارئ 

الت الذبذبات  من  برهن  –ي  النوع  كما 
   ،10تمنح طاقة البدء للوجود"  -منكوفسكي 

حسن   صالح  الشاعر  استنطق  لذا 
ووجه   باشالر  غاستون  المكان  فيلسوف 

 أسئلته إليه، يقول: 

 لماذا أنا بال ذكريات   -
 أيها السيد غاستون باشالر؟ 

 = ألنك لست عشا  
 وال قوقعة 

 وبال خزائن او ادراج 
 وليس الذي يؤويك بيتا 

 الذي ترتقيه وال هذا 
 كل مساء سلما 

 وما فوقك سوى الريح 
 وما هذي الثقوب سوى كوة 

 وتدعي انها النافذة؟ 
 وكنت تقول : 

 هذا الممر الوحيد إلى ... 
واألكل   والنوم  الحب  )غرفة( 

 وال
 وثم تقول : 

 هذه )بابنا( وفي فمها القفل .. 
 أيها الحلزون ال تقل مرة ثانية  -

 إنني ذاهب إلى بيتي 
 11بل إلى القوقعة      

الذي   الفلسفي  البعد  عن  النص  يكشف 
فالنص   المعاصر،  الشعر  عليه  ينطوي 
الشاعر   بين  الحوارية  مبدأ  على  قائم 
الباحث عن ذاته الضائعة في بالد الغربة،  
اإلجابات   يهيئ  الذي  الفيلسوف  وبين 
المناسبة الكاشفة عن عتمة الوعي، ألّن "  

بالفلسفة عند  بعض الشعر ال تقف عالقته  

الفلسفية حول   االسئلة  على طرح  الحض 
ذلك   يتجاوز  بل  والوجود،  الحياة  قضايا 

فيضطرب    ،12إلى حد التماهي مع فلسفته"
إحساس الشاعر لتظهر قيمة المكان عندما  
الماضي   بين  النزاع  من  حالة  يعيش 
فترتبك   واآلن،  الذكريات  والحاضر، 
الشاعر   دفع  ما  وهذا  المكان؛  قوانين 

ظمأ  للب تروي  التي  االجابات  عن  حث 
باشالر   غاستون  فكان  الوجودية،  اسئلته 
أسئلة   رحال  محط  المكان  فيلسوف 
الشاعر، ووسيلته الكاشفة عن أثر المكان  
في تكوين الذات وثباتها، فالذات ال تحقق  
المنفية   والجملة  المكان،  في  إال  وجودها 
أسئلة   على  الفيلسوف  اجابات  تمثل  التي 

( قوقعة،  ألنالشاعر  وال  عشا،  لست  ك 
ادراج او  خزائن  هذه  وبال  عن  كاشفه   )

الشاعر،   بخيال  الفيلسوف  رؤى  عالقة 
الفيلسوف   أثبته  الذي  األليف  فالمكان 
لشعرائه افتقده الشاعر المغترب، وبافتقاد  
أُلفة المكان يفقد الشاعر إحساسه بالوجود،  
اآلخر   ووجود  بالمكان  إال  يتحقق  ال  فهو 

وه فيه،  الشاعر  الفاعل  فقده  ما  ذه 
النص   في  البيت  لفظة  فتكرار  المغترب، 

النفي،    -مرتين حالة  في  األولى:  المرة 
االستثناء حالة  في  تؤكد  -والثانية   ،

اغتراب الشاعر وضياع هويته الوجودية،  
"البيت جسد وروح وهو عالم اإلنسان  فـ  

األول قبل أن يقذف باإلنسان في العالم...  
. الحياة تبدأ بداية  الوجود أصبح اآلن قيمة 

في صدر   دافئة  محمية  مسيجة  تبدأ  جيدة 
، فهو وإن حصل على المكان     13البيت"

إال أنّه فقد عناصر األلفة التي تكون فيه،  
من   المغترب  عند  المكان  قيمة  فتحوالت 
اآلخرين   مع  فيه  يتشارك  أليف  مكان 
الحياة   مشاق  حتى  أو  والبهجة،  الفرحة 
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بكل   قوقعة  إلى  من  ومصاعبها  حمله  ما 
دالالت على الوحدة واالنعزال عن العالم  

و"   تكون  الخارجي  ما  أشد  صورة  إن 
للضحك،   مدعاة  وأكثرها  للحياة،  افتقاداً 

الحياة داخل قوقعة" ، وهذا السؤال  14مثل 
إجابات   وتضيئه  النص  يظهره  الذي 
في   المكان  وظيفة  عن  تكشف  الفيلسوف 
مستوى   من  بها  واالنتقال  األدبي  النص 

حاطة واالحتواء إلى مستوى االحساس  اإل
وفر   وإْن  المنفى  فمكان  به،  والشعور 
االحساس   أفقده  أنّه  إال  المأوى  للشاعر 
تخطى   هنا  المكان  فوظيفة  فيه،  باأللفة 
الشاعر   احساس  وتالمس  الحقيقية  الداللة 
كائن   كونه  من  ينتقل  وهو  بالمكان 
كائن   إلى  االخرين،  مع  يتآلف  اجتماعي 

و يحقق  عن  منعزل  باالنعزال  جوده 
الضيق   بالحيز  ويكتفي  الخارجي  محيطه 

 من المكان ويتقوقع فيه.  

قديماً   والعدم  الوجود  ثنائية  تبلورت  لقد 
الفلسفة   واتخذتها  اإلنساني،  الفكر  في 
أفكار   عليها  ابتنت  مبدأ  الوجودية 
ثنائية مكانية   منظريها، وتعد هذه الثنائية 

الوجود   عن  البحث  على  المتحقق  قائمة 
العدم   كان  فإذا  عدمه  من  المكان  في 
موته   وبعد  اإلنسان  وجود  قبل  زمانياً، 
" بامتياز  مكاني  الوجود  فإن  أنا  وزواله، 

الماضي،   بين  نفسّي  عن  أختلف 
والحاضر، والمستقبل، أنا موجود، خلفي  
بين   موجود  أنا  عدم،  وأمامي  عدم، 

الزائل  15عدمين" الماضي  األول  فالعدم 
ي المستقبل اآلت، أما الوجود  والعدم الثان 

ألن  مكاني؛  الذات  فهو   "Dasein    إذا
هي   سليماً  أنطولوجياً  فهماً  فهمت  ما 

 يتحقق وجودها فيه.    16"مكانية

لذا انشغل الشاعر المعاصر بهذه  
فتصدرت بعض   أقلقته كثيراً  التي  الثنائية 
تصويرها   وحاول  الشعرية  أفكاره 
همه،   في  المتلقي  ليشرك  جمالياً  تصويراً 
تروي   إجابات  إلى  يصل  أن  عسى  هذا 
مهدي   الشاعر  فيصف  الفكري،  ظمأه 
الوجود   إلى  العدم  من  انتقاله  النفري 

 بقوله:   

الكال  غلبه  بظل  كرصيف  فاحتمي  م 
 شجرة، ما زلت 

أدخلها   وانا  جثتي  تذكرت  كلما  أرتعش 
 17نطفة أبي

إّن ثنائية العدم والوجود في النص السابق  
به   يمر  الذي  الفكري  التيه  عن  كاشفة 
رصيف   مثل  متسمراً  يقف  فهو  الشاعر، 
الذي   الوجود،  سؤال  من  هارباً  منعزل 
كيانه   ويهز  قلقه  وينمي  دهشته  يثير 

كل السؤال،  فيرتعش،  هذا  عليه  ألح  ما 
فال   له  المقنعة  اإلجابات  إيجاد  فيحاول 
معلناً   يجدها، فيحتمي بظل الشجرة هارباً 
انهزامه أمام فلسفة الوجود التي ال يمتلك  
بعملية   الوجود  تحقق  فقد  لها،  تفسيراً 
إلى   والخروج  األب،  نطفة  إلى  الدخول 

عدماً    18الوجود  الدخول  قبل  كان  فما 
ب عليه  جثتي(قوله  نستدل  وإّن  )تذكرت   ،

تحول   الوجود  إلى  العدم  من  التحول 
مكاني من ذاكرة العدم إلى حقيقة الوجود  
عبر بوابة األب. لذا نراه باحثاً عن قيمته  
اإلنسانية بين الزمان والمكان، ناظراً إلى  

 الحياة بمنظار الموتى فيقول: 

لكني غيمة، ال أنا كلب معتوه يشبه الليل  
 ينظر 
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عة ليل نهار وهي واقفة ال حركة  إلى السا
 فيها،

 ستقول هزمتك إذن جثتك؟ 

ككلب معتوه سمعت أصواتا تشبه  
 عواء 

الذئاب كانت تقترب مني بعد كل  
 خطوة 

اخطوها، بالمناسبة أنا لم أخف  
 في حياتي قط، 

الموتى ال يخافون اال من الموت،  
 توقفت ألرى 

وجدت الذئاب تحيط بي من كل  
 جانب وتصرخ 

 يا ابانا 

 ا ابانا ي

نحن نطفتك التي خرجت من  
 19قلوب أهل المدينة

في   وسكونها  الساعة  عقارب  ثبات  إّن 
وانتصاره   الزمن  تدفق  يمنع  ال  المكان 
عليه، فحركية الزمن وثبوت المكان تعلن  
انتصار جثته الثابتة على جسده المتحرك،  
تعلن عن موته،   حتى أصبحت ممارساته 

أو   خطاياه  في  يرى  ذئاباً  وهو  أفعاله 
القلق   تصرخ به وتالحقه، فهو في موجة 

" يعلن  وينتبه  هذه  يلتزم  الذي  اإلنسان  إن 
عليه   يكون  ما  يختار  من  ليس  أنه  إلى 
في   نفسه  يختار  مشّرعاً  يكون  وإنا  فقط، 
برمتها،   اإلنسانية  فيه  يختار  الذي  الوقت 
عندها على  اإلفالت من   قادراً  يكون  لن 

تامة   بمسؤولية   ،  20وعميقة"الشعور 
فتسمره في المكان لم يمنع القدر من منحه  
الوجود الذي بدأ يالحقه مثل ذئاب تقترب  
الرغم   على  وجوده  فأصبح  تحرك،  كلما 
المكان   في  تحققه  لوجود  سبباً  –منه 

والوجود  -المدينة العدم  ثنائية  وتمثلت   ،
مرة أخرى في النص، عندما كان الموت  

بسبب   الشاعر؛  لذات  غياب  والعدم صفة 
لكن   كلب(؛  )غيمة،  اإلنسانية  الهوية 
وجوده تحقق بأفعاله في المدينة فاألخطاء  

 أفعال دالة على الوجود.   

واألفعال   الخطايا  هذه  وربما 
غياب   في  الوجود  على  الدالة  اإلنسانية 
التي   نفسها  هي  والهوية،  الذات  تحقق 
أقلقت عبد الرحمن الماجدّي وجعلته يكتب  

 نصه )أوديبيون(:  

 ملنا أباءنا على عاتق أخطائنا حَ 

 رميناه، مربوطاً، 

 على تلة الذنوب 

 رجمناه بضمائرنا 

 ورحنا نكتب شهادته: 

 هذا جناهُ أبواي  

 21وأنا جنيُت على سواي

يمازج الشاعر في هذا النص لإلجابة عن  
الغربي   اإلرث  بين  الوجود  سؤال 
المستدل   أوديب،  أسطورة  بين  والعربي، 

النص،   عتبة  من  المعّري  عليها  فكر  مع 
( قوله:  علّي وما جنيت  في  أبي  هذا جناه 
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أحد  الوجود  على  قضية  يعالج  فالنص   ،)
الذات   جناية  هي  األولى  بوابتين:  عبر 
ألحقت   التي  األخطاء  بسبب  األهل  على 
أوديب   قصة  مع  يتناص  بذلك  وهو  بهم، 
ملكا عندما يقتل أباه، ثم بأسلوب المفارقة  
الشهير نصه  في  المعري  ،  يستذكر 
الجناية على األبناء،   باستمرار  ويعارضه 

بـ   سارتر  عليه  يطلق  ما  "السالسل  وهو 
العلية التي تؤلف الوجود والتي ال يمكنها  

الوجود" إال  تنتج  من  22أن  فالخروج   ،
العدم إلى الوجود في رؤية الشاعر جناية  
األبناء،   ويتوارثها  اآلباء  يرتكبها  مستمرة 

يرم وهم  اآلباء  جناية  أبنائهم  فالوجود  ون 
واآلالم   بالمصاعب  المليء  العالم  هذا  في 
يريدون   ألنهم  إال  لشيء  ال  عنهم،  رغماً 
أن يثْبتوا وجودهم عن طريق اآلخر، وهم  

 األبناء. 

من   ينشأ  للوجودية  األساس  الفهم  وإن 
مكانياً،   وجوداً  موجودين  كونهم 
ألن   المكان؛  نحو  بالفعل  وموجهين 
في   الخاص  حيزها  تشغل  األجسام 
المشاركة   على  قائم  فالمكان  المكان، 
المتمثلة   أبعاده  وإن  الجسمانية، 
وجود   وفق  على  منظمة  باالتجاهات، 
اتجاهان   هما  واليمين  فاليسار  الجسم، 
بوجود   يتحددان  وإنما  ثابتين  غير 
بقية االتجاهات تمثل   الجسم، لكنهما مع 
وتنشأ   المكان،  تنظيم  في  رئيسة  طرقاً 

بال الخاصة  المكانية  موجود  من 
واالمتالء  23البشري الفراغ  يثير  لذا   ،

عنها   يعبر  نفسية  نوازع  واالتجاهات 
اللغة   ويوظف  الوجودية  بالداللة 

 الستعمال وظائفها الجمالية: 

 معلقون في الفراغ،  

 ال أسفل وال أعلى،  

 ال جهات تحوينا، 

 ذرةُ رمٍل تسبح في فراغ، 

نحمل حروبنا، مقابرنا، أفراحنا،  
 نكدنا.. عشقنا،  

 نسبُح نسبْح في الفراغ 

.. 

ال جهات تحتويك أيّها المتطّشر  
 في األسئلة 

في عينيَك شبه المغمضة عرفت 
 أّن الوجود عاهر 

 24والحياة سؤال.

العدم   ثنائية  عن  النص  يكشف 
تعيش   الذي  النفسي  فالفراغ  والوجود، 
بهمومها   محملة  وهي  الذات  فيه 
أفقدته  والسلبية،  اإليجابية  ا  ومشاعرها 
وجعلته ضائعاً   المكان،  بقيمة  اإلحساس 
تعيد   اتجاهات  أو  أبعاد  فال  أبعاده  في 
إلى  الذات  وترشد  المكان  هندسة 
مرادها، فالمكان هو العدم بعد أن تاهت  
عن   باحثة  وهي  أبعاده  في  الذات 
فالوجود   الحياة،  تثيرها  التي  اإلجابات 
اإلجابات   هذه  على  بالحصول  يتحقق 

الحيا سر  عن  المعاناة  الكاشفة  وسبب  ة 
وتتآزر   الفراغ،  هذا  بعد  اإلنسان  ومآل 
السيميائية   الداللة  مع  اللفظية  الداللة 
الشاعر،   يعيشه  الذي  العدم  حالة  لتجسد 

( المقترن بألفاظ دالة  الفراغفتكرار لفظ )
( واالستقرار  الثبات  عدم  معلقون،  على 
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نسبح إحساس  تسبح،  بعدم  يوحي   )
عدم، أما  الشاعر بالوجود وضياعه في ال

معنى   أكملت  التي  السيميائية  الداللة 
الشعري   السطر  انفراد  هي  الضياع 
تعزز   بارزة  عالمة   )..( بنقطتين 
حدود   المكاني خارج  بالفراغ  اإلحساس 
الوجود   أسئلة  ت  ألحَّ ما  ودائما  الزمن. 
الفراغ   شاكياً  المعاصر  الشاعر  على 
ذهنه   عن  اإلجابات  غياب  يتركه  الذي 

 فيقول : 

 السئلة أيتها ا

 دعيني ارمم هذا الخراب فيك

أشد على يد القراصنة كي ال  
 يخرجوك من كؤوس 

 الفراغ

 في البالد التي تاهت 

البالد التي تهاوت وهي تبحث 
 25عن البالد 

تمثل االجابات عن أسئلة الوجود   
الفكر   يشغل  يزال  ال  مفقوداً  كنزاً 
السابق   النص  في  ُعد  حتى  اإلنساني، 
ال   الضائع،  القراصنة  كنز  أسطورة 
الروح   خراب  ترمم  إلجابات  وجود 
الوجود، ال وجود   نحو  العدم  وتنقله من 
تحقق   التي  الوجود  ألسئلة  إلجابات 

بالد، الذات، ألّن الذات تهاوت بخراب ال
في   فالوجود  االغتراب،  في  وانعدمت 
التي   البالد  بتحقق  يتحقق  مكاني  النص 
حقيقتها   مع  ينسجم  وجوداً  الذات  تمنح 

  وتاريخها.  

بلد    -ومع عدم اإلحساس بالمكان اآلخر
الشاعر إحساسه   -يفقد اإلنسان   -الغربة

بجدوى الوجود ويشعر بالعدمية  
  26والالجدوى مهيمناً في الفكرة المعاصر
؛ لذا وصف كريم ناصر هذا اإلحساس  

 بقوله: 

ما كان يهمنّي: أن أخُرَج من  
 الشرنقة 

 كدودةِ القّز في يوم أو أقّل ... 

قد قطفت أزهار  ولحسن الحظ ف
 النحس.. 

 وهذا ال يعنيني 

 27ما دام الكون محنة البطل.

إحساس   الصورة  هذا  تمثل 
دام   ما  الوجود  جدوى  بعدم  الشاعر 

الشاعر فاقد لقيمة المكان، الذي    -اإلنسان
)لحسن الحظ  عبر عنه بالمفارقة الشعرية  

فالنحس مالزم له    قطفت أزهار النحس(، 
يتح  وال  المحنة،  يعيش  دام  وجوده  ما  قق 

بين   الكامل  بانتهائها وتحقيق االتصال  إال 
المكان   قيمة  تتالشى  ومكانه. حتى  البطل 
أبعاده   وتصبح  المغتربين  لدى  الحقيقي 
فيلجأ   بالعدم،  وتشعرهم  المعنى  منزوعة 
الجسد   نفسه فيصبح  للتقوقع على  الشاعر 
في   رصدناه  ما  وهذا  الوحيد  المالذ  هو 

 نصوص صالح حسن إذ قال:  

الغرباء .. يا أيها الناس .. لنا  إننا 
 تاريخ يطردنا 
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ولنا مدن تنفينا .. لنا لغة لم تعد  
 بالغتها تكفي 

لتضميد حاضرنا الذي يحتضر ..  
 إلى أين نمضي؟ 

ما لنا غير اجسادنا .. فيها نقيم  
 وفيها نهاجر .. 

ما لنا غير  اجسادنا .. ولكن  
 اجسادنا اصبحت 

اجنبية  إلى اين نمضي اذن ؟  
 ؟ ولكن بغداد  لبغداد 

لم تعد وطنا  بل اصبحت ساحة  
 للرماية .. لعمان؟ 

عمان بحرها ميت وميناؤها عقبة  
 .. لسورية ؟ ربما 

الى القدس ؟ القدس شعبها  
 28يتالشى..

أزمة   يعيش  المغترب  الشاعر  ويبقى 
شيء   لفقده  بالنقص  ويحس  المكان 
مجرد   ليس  فالمكان  ذاته،  من  جوهري 
أحجار وإنّما مواقف وأحداث أسهمت في  

الذاتي   واالجتماعي  -التكوين  النفسي 
الذات   -واالبداعي تعانيه  الذي  فالتيه 

التي   الماضي  مدن  بين  مترددة  الشاعرة 
ال الحاضر  مدن  وبين  تتجاهله،  نفيته  تي 

الذي إجاباته ال   المجهول،  المستقبل  وبين 
الوجود   غاية  تحقق  وال  الرائي  تسعف 
المكان   المكان:  ضياع  الستمرار  فيه؛ 
وهو   باإلنسان  الخاص  الحيز  األول، 
الغربة،   قوانين  اخترقتها  أن  بعد  الجسد 

والمكان األول، الحيز العام، مدننا العربية  
تحقيق  على  قادرة  تعد  لم  وجود    التي 

مساعي   أول  الشاعر  فيحقق  أبنائها، 
الذاتية"   لمعنى  وبيانه  الوجودية  سارتر 
فإن أّول مسعى للوجودية يتمثل في جعل  
وتحميله   لوجوده  ممتلكا  إنسان  كّل 
وعندما   وجوده.  عن  الكاملة  المسؤولية 
نقول بأن اإلنسان مسؤول عن ذاته، فإننا  
عن   مسؤول  اإلنسان  بأن  القول  نريد  ال 

كل  فرديت عن  مسؤول  وإنما  الضيقة،  ه 
يصبح  29الناس" الوجود  فإن  وهكذا   ،

 30حلزونياً عندهم كما يصفه )باشالر(

ثنائية   الخضرّي  ناديا  نص  ويمثل 
اإلنسان   بأفعال  المتمثل  والوجود  العدم 
اآلخرين،   مع  االفعال  هذه  ومشاركة 

 فتقول:  

 ندخل في العتمة  

 بدل أن تدخلنا 

 نا ونخرج بأفعال صوابها يؤرق

 نريد الصواب 

 أن ينفذ بنفسه 

 وأن يسحبنا 

 ألعلى الشرفة 

 لم نعد نبالي لعدمه 

 31وعدمنا

تكون   التي  هي  اإلنسان  افعال  إّن 
مكانه   تحدد  التي  وهي  لديه  الشعور 
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ومصيره وما يؤول إليه، فاإلنسان وفاقاً  
تتحدد   المتحكم  هو  الوجودية  للنظرة 
وال   يمارسها،  التي  ألعماله  وفاقاً  قيمته 

جد قيمة إنسانية تحكم أفعاله أكثر من  تو
لذلك  ذاته،  بناء  في  يعينه  وما  مصلحته 
مؤرقاً   السابق  النص  في  الصدق  يكون 
تؤدي   والتي  تعيشها  التي  للعتمة  نظراً 

إهمالها من    32إلى  الخروج  ويكون   ،
يمارسها    -العدم –العتمة   التي  باألفعال 

وجوده   إلى  تنقله  التي  وهي  اإلنسان، 
ها الذات وجودها الحقيقي،  الذي تحقق في

فالصدق والسعي لتحقيق الهدف المنشود  
وهو الوجود ذاته وخالفه العدم، فيعرف  
المركز   بأنّه  الوجود  المعاصر  الشاعر 
 الذي تدور أفكاره وأسئلته عنه فيقول: 

 الوجود هذي الصخرة  

 نلتف حولها لتدور بنا 

 نتباعد، نلتصق، نتباعد 

في شاحباً  الفرات  إلينا  ما  يأتي 
 األجواء تختض  

في الوقت الهادر في روحي ..  
 في روحينا... 

 قال لي يا صديقي: 

لم أنا هنا، لم الوقت يركض، لم  
 33الجدران تعلو وال تسمعنا؟

للتعبير   المكان  ثنائيات  الشاعر  يوظف 
عن همه الوجودي، فيمنح الوجود صفة  
الوجود   فيشبه  معاً،  والسكون  الحركة 
في   حولها  ندور  التي  االرضية  بالكرة 

الدائبة   حركتها  في  بنا  وتدور  تنقالتنا 
مرات   نتباعد  فتجعلنا  نفسها،  حول 
االسئلة   فهذه  أخر،  مرات  ونتقارب 

أثارها   التي  )الوجودية  أنا  الصديق  لم 
هنا، لم الوقت يركض، لم الجدران تعلو  

تسمعنا(   عدم  وال  في  الذات  محنة  تمثل 
الزمان المكان  بقيمة  وتجسد    .االحساس 

الزوال   قضية  والوجود  العدم  ثنائية 
المحتوم   اإلنسان  فمصير  والبقاء، 
يمد  يزال   وما  كان  بالموت    والمختوم 
من   يعبر  التي  الفنية  بالصورة  الشاعر 
خاللها عن قلقه وخوفه لذا حاول جاهداً  
محاربة هذا الزوال بصنع ذكرى خاصة  
الرحمن   عبد  يقول  بقائه،  في  تسهم  له 

 الماجدي: 

 بما أوتيَت ِمن ثِقٍَل، 

 َمصيرك مربوٌط بنقطة الزواِل.

 فما أوهنَك! 

 تذلك دودةُ األرض. 

 إن سحبناها من تحت ظهرَك.

 بركَت في طشٍت مثقوب! 

 34وإن أبقيناها

والتفكير   بالخلود  اإلنسان  رغبة  إّن 
العدمية   إلى  والوصول  بالموت  الدائم 
أنتج صراعاً داخلياً في الذات اإلنسانية،  
في   والتفكير  الدائم  القلق  عنها  تولد 
الوجود   هذا  عن  الزائل  اإلنسان  مصير 
المرهون   اإلنسان  يعالج ضعف  فالنص 

بالزو عند  مصيره  فالعدم  والعدم،  ال 
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الوصول   من  البدَّ  مكانية  نقطة  الشاعر 
مكانة   كانت  مهما  عليها  والوقوف  إليها 
اإلنسان في هذه الحياة وثقله الفكري أو  

 االجتماعي. 

وال   اإلنسان  بوجود  متحقق  فالوجود 
من   جدوى  فال  منه  للهروب  داعي 
بوابة   طريق  عن  إال  بوجهه،  الوقوف 

 ال  العدم وهي الموت والزو

 العالم يأتي 

 ال جدوى أن تغلق النافذة 

 ال جدوى أن تفتَح الباب 

ال جدوى أن تغرز أصابعك في  
 أذنيك

ال جدوى أن تتثاءب أو أن  
 تصرخ 

 35إلى غرفتك يأتي العالم

إّن المحصور بين العبارتين )العالم يأتي  
حتمية    – هو  العالم(  يأتي  غرفتك  إلى 

التي   أوجدتها قوى  الوجود غير اإلرادية 
الوجود العليا كما يصفها سارتر، وإن أي  
إال   تتم  ال  الوجود  هذا  إليقاف  محاولة 
فالوجود   العدم،  نحو  الفعلي  بالتحول 
المكان، ألنه حاضنة اإلنسان   متحقق في 
والتطور   التحول  على  القدرة  لها  التي 
فالمكان   اإلنساني،  التفكير  مع  والتفاعل 

الوجود فال  المتالزم األهم مع فكرة  هو "
المكان" خارج  وجود   ،36وجود  فال 

الشاعر   عمد  لذا  بالمكان،  إال  متحقق 
المكان   قيم  توظيف  إلى  المعاصر 

الفلسفية   رؤاه  عن  للكشف  الجمالية 
خصبة   مادة  فيه  وجد  فقد  والفكرية، 
طقوسه   وممارسة  األفكار  تلك  لعرض 
الشعري،   المكان  ربوع  على  الفنية 

والقي المختلفة  أبعاده  الراسخة  ووظف  م 
همه   عن  للتعبير  عنه  الناس  أذهان  في 
المثقف   سمة  أصبح  الذي  الفكري 
العصر   تحديات  يواجه  وهو  المعاصر 
الفكرية، وألن شحنات المكان قابلة على  
وجدناها   والهموم،  االفكار  تلك  تحمل 
شكوى   ثناياها  في  التحمل  على  قادرة 
ذاته،   ألثبات  يصارع  وهو  الشاعر 

الم في  وجوده  ما  وتحقيق  وهذا  كان، 
الشعري   دفقه  الحديث  للنص  يضمن 
فمضامينه لم تعد محددة بالهجاء والرثاء  
والمديح والغزل، بل إّن اإلنسان بهمومه  
وسعادته وخيبته مضموناً شعرياً، فالعالم  
التي   الجديدة،  الشعرية  هذه  مدار  الكبير 
تحرك   ومغايرة  جديدة  برؤيا  تطرح 
والفهم   والتفكير  التأمل  بواعث 

 37الستيعاب وا

دليل   أهم  آنفاً  ذكرنا  ما  بحسب  فالمكان 
تماهى   لذا  الوجود،  على  إثبات  وأقوى 
في   أهميته  إلثبات  والفيلسوف؛  الشاعر 
الشاعر   أّن  وجدنا  ثم  اإلنساني،  الفكر 
المغترب   والشاعر  عامة  المعاصر 
بصفة   ال  المكان  مع  يتعامل  خاصة 
الحلول فيه فحسب، بل إنه يتعدى الحلول  

اإلح إلى  المكان  والتفاعل  في  به  ساس 
الشاعر   بين  المتبادل  والتأثير  معه 

فهو   هذا  -ومكانه،  في  اُلقي  قد  كان  وإْن 
وإنّه    -المكان–العالم   إرادته  عن  رغماً 

إال    -سيخرج منه رغماُ عن إرادته أيضاً 
كيانه   وبناء  فيه  ذاته  بتحقيق  ملزم  أنّه 
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عليه وتكوين بذرة جديدة تغذي الوجود،  
ا بالجنس  العالم  فإذا  وتمد  للمكان،  لمعمر 

الهم   عن  كاشفة  الوجودية  الداللة  كانت 
اإلنسان   تفكير  يعتري  الذي  الوجودي 
عن   يكشف  فإنه  المعاصر،  الشاعر 
وهي   الداللة،  هذه  تؤديها  التي  الوظيفة 
البحث عن تحقيق الذات ومحاولة اإلجابة  
مرحلة   وتحقيق  الوجود،  أسئلة  عن 
وبين   أوالً  ونفسه  اإلنسان  بين  الرضا 

 اإلنسان ومحيطه الخارجي ثانياً.  
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