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شعرية الأم في الشعر العربي والشعر الماليوي دراسة مقارنة
حممد وعبد احلليم حممد
نافع محّاد ّ

الملخص
يهدف البحث إىل الكشف عن شعرية األم يف الشعر العريب والشعر املاليزي (املاليوي)،
ألمهية املصطلح كونه ميثل جتربة الشاعر الفنية اليت يهدف من خالهلا طرح القضية اليت
يتناوهلا عرب فضاءات واسعة وعميقة ،ليعكس معاناة اجملتمع بشكل عام .ولقد اخرتنا
قصيدة "قصيدة العائلة" ،للشاعر العريب إبراهيم نصر اهلل ألهنا تتمحور حول شعرية األم.
وقصيدة "ألم" للشاعر املاليزي عبد العزيز درامن ،اليت أيضاً تتمحور حول شعرية األم.
البحث يتبع طريقة املنهج التحليلي يف حتليل األبعاد الفنية والذاتية ،وقراءة مقارباهتا داللياً
يف النص الشعري يف أداة إحداثية مرنة تفتح احلوار بني القارئ والنص حلل شفرة املعىن
العميق والسطحي الظاهر .من أهم النتائج اليت توصل إليها البحث ،إن الشاعر العريب
إبراهيم نصر اهلل والشاعر املاليزي عبد العزيز درامن من الشعراء األكثر خياالً وأوسع
فضاءاً ،فقد ترك املاضي يف حياهتم أثراً كبرياً مبا حيمله من سعادة وشقاء ،فهما دائماً
يلجآن إىل اسرتجاع املاضي وجتربته ،فالقصيدة تقدم صورة أمة بالذات مشاعرها وأمثاهلا
وحكمها ،فاألمومة وشعريتها عند الشاعرين متثل قضية أمة تشرتك يف الكثري من القضايا
اإلنسانية ،اليت تربطها وشائج احلب واإلنسانية.
الكلمات المفتاحية :شعرية األم ،الشعر العريب ،الشعر املاليوي ،مقارنة ،خيال
POETRY OF MOTHER IN ARABIC POEM AND MALAY
POEM: COMPARATIVE STUDY
ABSTRACT
The purpose of the research is to reveal the poetry of the mother in
Arabic poem and Malaysian poem (Malay), for the importance of the
term as representing the experience of the artistic poet, which aims to
raise the issue addressed through wide and deep spaces to reflect the
suffering of society in general. We chose the poem "Family Poem" by
the Arab poet Ibrahim Nasrallah because it is revolves around the
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mother's poetry. And a poem "Mother" by Malaysian poet Abdul Aziz
Darman, which also revolves around the mother's poetry. The method
of research follows the analytical approach in analyzing the technical
and subjective dimensions, and reading their approaches in the poetic
text in a flexible coordinate tool that opens the dialogue between the
reader and the text to solve the code of deep and superficial meaning.
One of the most important findings of the research is that the Arab
poet Ibrahim Nasrallah and the Malaysian poet Abdel Aziz Darman
are among the most imaginative and wide-ranging poets. The past with
happiness and misery left a great impact on their lives. They always
seek to retrieve the past and its experience. The poem presents the
image of a nation, especially its feelings, ideals and wisdom.
Motherhood and its poetry for the two poets represent the issue of a
nation that shares many humanitarian issues.
Keywords: poetry of the mother, Arabic poem, Malay poem,
comparison, fiction

مدخل
والسيما ن ّقاد االجتاهات النصية كوهنا حتيل إىل
حظيت الشعرية باهتمام النقاد املعاصرين
ّ
شعر دال على شاعريته ،وهي يف إجرائها النقدي تدل على النص الشعري الغزير باخليال
املتفجر ،وإهنا تضفي تأثرياً متميزاً ينشط معه ذهن السامع بنوع من الرغبة يف استكشاف
ما جيهله ،للوصول إىل اإلثارة والتأثري واالنفعال لواجبات الشعر ،والتفاعل معه ،كما أنه
يثري فيه انبهاراً بقدرة الشاعر على استخدام مادة الشعر استخداماً متميزاً ،وبراعة يف
الداللة على مراميه ،واكتشاف القيمة اجلمالية يف النص الشعري ،الشعرية قدمية جديدة يف
نظرية األدب ،قدمية ألهنا متتد يف عمقها التارخيي إىل أرسطو وكتابه :فن الشعر والبوطيقيا
الذي كتب يف القرن الرابع عشر قبل امليالد ،ومن املالحظ ان الشعرية كغريها من العلوم
قد مرت مبراحل من التطور "والتحقت بالدوائر املعرفية النموذجية ،فهي تشكل املراحل
االوىل قسما من الثالوث الفلسفي :اإلقناعي اخلطايب (أو البالغة)من جهة ،والتحليلي
واالستنباطي (أو املنطقي) من جهة ثانية ،واخليايل الفين (أو اجلمايل) من جهة ثالثة،
وعلى هذا األساس تشكل عالقة مشاهبة بني األدبية والشعرية حبسب املفهوم ".
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وشعرية االم يف الشعر العريب والشعر املاليوي ،تنطوي على خيال واسع تتفجر منه
"األمومة والطفولة" األمومة املستوعبة احلاضنة ،بعاطفتها لطفولة الشاعر واليت تتمثل
بذاتيتها للشاعر ،واألمومة احلاضنة بشموليتها وعمق دالالهتا ومعانيها.
تتصدر "األم" مشهد القصيدة العربية واملاليوية ،فإن كل املعاين السابقة تأخذ بأعداً أكثر
عمقا وحيوية وخصوصية وتألقا ،ذلك أن "األمومة" مبا متثله من رؤية محيمية وتارخيية
للذاكرة واحللم ،ذلك أن احللم :ينطوي على أفكار كامنة ،وإن من الضروري أوالً حترير
هذه األفكار وتسليط الضوء عليها ،كوهنا هتيمن على مناخ هذا النوع من القصائد هيمنة
كلية تذهب بالتعبري إىل أقصى درجات العاطفية والوجدانية واحلميمية اإلنسانية اليت ال
ميكن أن تقف عند ح ّد.
الشاعر العريب إبراهيم نصراهلل ينتخب الرؤى البالغة احلميمية والصلة بالروح اإلنسانية
الباطنية ،الضاربة يف أعماق الروح البشرية ليصنع منها أشعاره اليت تتحول إىل فرائد إبداعية
خالّقة ،ليتميّز بقربه العاطفي من احلياة حيث ينقلها من سخونة الواقع إىل حرارة املتخيّل،
حماوالً إثارة عواطف القارئ ،إذ "تقاس عاطفة النص بقدرة الكاتب على إثارة عاطفة
القارئ ،وإدامة تلك اإلثارة يف نفسه أطول مدة ممكنة"(.)1
وليس من قبيل املصادفة احملض أو اجملاملة السريعة العابرة أن يتحدث عنه احد أهم الن ّقاد
العرب املعاصرين بقوله" :إن أول ما يلفت النظر جذريا يف قصائد إبراهيم نصراهلل أنه قادر
منذ البداية على خلق حقائق شعرية جديدة ،على صنع متخيل ال يرتاءى نظريه إطالقا يف
قصيدة سابقة عليه ..وهو بذلك يرد لنا كثرياً من الثقة من أن شعراءنا اليوم ال يسلكون
دروبا إبداعية مسدودة تضيّق من،فضاء الشعر ،وحتد من مقروئيته ،ألنه قادر بامتالكه
لطاقة جتريبية هائلة ،على خلق أشكال فنية وعوامل موضوعية جتسد حيوات خارجية
ألصوات متشابكة مفعمة بالرغبات املتضاربة واألمل املقموع.
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كل أعمال اإلبراهيم
بصريته مؤلفة من عدة أطراف ،حيث يتألف اخليط الواصل بني ّ
نصراهلل من نسيج متماسك حلمته املوقف الوجودي لإلنسان الفلسطيين والعريب بكل
تفاصيله ومنحنياته ،ويتألف من التواصل العميق مع إيقاعات احلياة الثقافية العربية
واالمتصاص الوئيد لعناصرها اإلبداعية والفكرية وجتاوزها يف اآلن ذاته ،ال ميكن لقصيدة
يكتبها مثل هذا الشاعر اآلن ،أن تكتب منذ عشرين عاماً ،ألهنا تستوعب كل املنجز
اجلمايل الذي حدث يف األعوام العشرين املاضية  ...ومثلما حيدث مع كبار الشعراء
استطاع إبراهيم نصراهلل إبداعياً ،أن خيرتق صفوف أبناء جيله ،وأن حيرق مسافات النمو
اجلمايل والتقين ،وأن يقف يف الصف األول مع كبار الشعراء .يف هذه األرض املبدعة
ويظل
ّ
اخلالقة لقصائده اليت متثل إجنازا نوعيا ،تؤكد جتربته أن بإمكان الشاعر أن جيدد كثرياً ّ
(.)2
شاعراً موصوالً جبملة املنجزات اجلمالية للفنون كلها"،
وال شك يف أن هذه الرؤية النقدية لناقد له باع طويل ومؤثّر يف سياق النقدية العربية
اخلالق ،وتضعه يف مصاف أهم الشعراء العرب املعاصرين
احلديثة تعكس قيمة هذا املبدع ّ
الذين متكنّوا من أن يرفدوا الشعرية العربية بكل ما هو جديد ميكن أن يضاعف من قوة
هذا الشعر وقدرته على مواصلة احلياة والتجدد والتطور والتقدم ،أما عن ديوانه الذي حنن
بصدد إلقاء الضوء عليه من خالل قيمة مفهوم "األم" الذي وضع له الشاعر عنوانا مثريا
على الصعيدين الداليل والرتكييب "بسم األم واالبن" )3(،وهو "يقدم لنا معرفة كربى لضبط
انسجام النص ،وفهم ما غمض فيه ،إذ هو احملور الذي يتوالد ويتنامى ويعيد إنتاج نفسه،
وهو الذي حيدد هوية القصيدة ،فهو إذ صحت املشاهبة مبثابة الرأس للجسد واألساس
الذي نبين عليه" )4(،إذ تنطوي التسمية يف عتبة العنوان على إحالة سيمائية خترج اخلطاب
االسرتجاعي من سياقه الذاكرايت ،يف حلظة تكرب فيها الصورة داخل املنظور البصري
االسرتجاعي يف سعي تشكيلي وداليل لالعتزاز بالطفولة الفقرية ،املفعمة باحلب واحلنان
العائلي ،حني يتحول انتشاء الداخل إىل ثراء روحي يتعمق حبضور (األم) اليت وفرت
للشاعر احلب واحلنان و(األب) مادياً ومعنوياً ،يستعرض فيه الشاعر السري ذايت يف لقطاته
داخل سياق ذاكرايت سرية األم والعائلة.
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فقد وصفه الناشر على صفحة الغالف بأنه "يعيد هذا الديوان القصيدة العربية إىل الناس
على مستويني ،األول ألنه يفتح بابا عريضا مشرعا على جانب خفي محيم ومهمش من
حياهتم ،عرب رصد حياة أم بسيطة وأب بسيط ،وطبيعة العالقة بينهما ومها هنا والدة ووالد
الشاعر ،هذه العالقة اليت تبدو مع ما يشبهها من عالقات وأمناط جانبا مهمال ومقصياً
وخارج اهتمام الشعر ،أما املستوى الثاين فانه يتمثّل يف إعادة الشعر للبشر بعيدا عن
التهومي واألوهام اليت غربت كثريا من األعمال الشعرية العربية يف العقدين املاضيني.
وإذا كان موت األب يلعب دورا يف إعادة فتح أسئلة الوجود ،فإن أسئلة األم تفتح جراح
األحاسيس املغيّبة ،اليت يتم التعامل معها كما لو أهنا غري موجودة ،وأسئلة منفي امت ّد
عمره نصف قرن .أمهية هذا العمل الشعري انه يعود ليمحو الصورة املختزلة حىت حدود
التجريد ،خللق اهلل البسطاء الطيبني ،وليذكرنا أن هلم حبهم وشغفهم وعذاباهتم وأسرارهم،
لتلمس شخصية
اليت يتتبعها برفق هذا الديوان الذي قد يكون أول ديوان ي ّكرس بأكمله ّ
األم من الداخل"(.)5
وهذا الديوان حيتوي على جمموعة من القصائد اليت تتجانس جتانساً كبرياً يف قسمني :األول
بارز يف حياة الشاعر إبراهيم
خيتص باألم والثاين خيتص باالبن ،إذ تلعب الطفولة دوراً ً
ّ
نصراهلل ،وهي مل تعد مسألة حديثة تثار يف األدب عموما ،والشعر خصوصاً بل أن كل
شاعر مهما كان موهوباً وعظيماً يستذكر هذه املرحلة من حياته بشوق كبري ،إذ ال خيفى
على أحد أن هذه املرحلة من أكثر املراحل ازدهاراً وسعادة يف حياة اإلنسان إذ انه يف عامل
الرباءة والبساطة ما يغنيه عن محل اهلموم واآلالم مبكراً (.)6
افتتح الشاعر إبراهيم نصر اهلل ديوانه هذا ب"اإلهداء" الذي يقول فيه:
إىل أمي  ..ومنها إىل أيب..
ويوم من الصخر
حلم من رغيف ٌ
له ٌ
هذا أيب
مثخن برياح الصباح
أ
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ومشتعل باحملبة
ٌ
()7
من قصيدة قدمية
النصي يف القصيدة وميكن
بقوة حضور بنائية وداللية داعمة للمنت ّ
إذ تتمتّع عتبة اإلهداء ّ
تل ّقي هذه العتبة بوصفها مفتاحاً مهماً من مفاتيح الكشف عن شعرية القصيدة ،من
خالهلا يتضح اجلانب االنتقائي يف السرد السري ذايت مبا يقوم عليه من جرد ما يتوفر عليه
املرء من ذكريات وانتقاء ما هو عالق يف ذهن الشاعر ،وهذا بطبيعة احلال يتوقف على
وعي الشاعر السري ذايت يف الضغط على ما يراه ضرورياً وحامساً يف جتربته ،وترك التفاصيل
()8
اليت قد ال تعكس جتربته احلياتية بشكل جيد.
إهنا العودة إىل املاضي يوم كان طفالً حيس حبنان أمه وحمبة أبيه .كما أنه حيس بانتمائه
إليهما وهي دليل ارتباط املاضي باحلاضر يف ذهن الشاعر .ويف الزمن تكمن العالقة ،األم
عالقة ثالثية غري قابلة لالنفصال ،األم واألب واالبن.
إذ يتجلى احلضور العائلي املتمثل بعبارة "إىل أمي" اليت تصبح جسرا للوصول "ومنها إىل
أيب" ،ويذهب نص اإلهداء إىل األب وهو يعود إىل األم بشكل ما على النحو الذي يتهيأ
فيه اجلو االستقبايل يف الديوان للدخول يف عامل قصيدة العائلة ضمن عالقة متموجة ختضع
حلضور األم واألب وما يرافقها من حتوالت عاطفية ومتوجات انفعالية تربزها على حنو
متألق منظومة األفعال وهي تنمو منواً درامياً يف باطن احلالة الشعرية ،وهذه العالقة غري
قائمة على احلاجة بل احلاجات الدائمة بوصفها مصدر احلنان واألمان وهذه السردية
الشعرية اليت انتقل فيها الشاعر من األم اليت شكلت املسار السردي إىل األب إذ يبدأ
بعامل املعنويات واليت هي أشد التصاقاً بالعاطفة وأرقى درجة من عامل املاديات لرتتفع
مكانة األب إىل منطقة األنا اليت حتس وتشعر مبا كان يعانيه األب ،الذي يشكل جزءاً
مهماً من سردية الشاعر ويتمركز يف قمة تأسيس اجلو الشعري الذي وفر للشاعر أرضية
مناسبة للتوسع يف خميلته السردية اليت رمست حياته وأمدهتا بفكر وهاج ونافذة شعرية
مفتوحة على االنطالق ،ال حتده احلدود وال تقيده القوانني ،مما ساعد على تشكيل فضاء
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حكائي يفيد مجيع هذه األقطاب يف بناء األوصاف الشعرية للشخصيات احلكائية اليت
تؤدي دورها يف النص الشعري.
سنحاول أن خنتار قصيدة بعينها نعتقد أهنا متثل الديوان بشكل من األشكال مأخوذة من
اجلزء األول منه "بسم األم" ،اليت ميكن القول أهنا تضم يف أجوائها عامل الديوان الشعري
واإلنساين ،وميكن أيضاً أن تعرب عن شعرية "األم" يف قصيدة كلية شاملة احتوائية تضم بني
جواحنها وأجوائها قلب التجربة ،ومن أجل إعطاء صورة حتليلية واضحة عنها سنورد أول
القصيدة كاملة لتكون أمام أنظار القارئ ،وبعد ذلك جنتهد يف حتليلها يف ضوء فكرة
العنوان الذي تصدر قراءتنا .ونص القصيدة كاآليت:
مسعت خطاك
من بعيد أ
عرفتك من بينهم
َ
حني جاءوا إلينا مساءً
مشسهم
ويف إثرهم أ
ٍ
فتك
من بعيد عر َ
قلت لقليب كالماً كثرياً
أ
ومرجحتأهأ يف شحوب الظالم
ويف صمت خيمتنا الداكنةٌ
كنت اضحك تنهرين عتمةٌ
أ
خ ّأمي اجلسي ساكنة
مث تصر أ
... ...
وق ّدمت شاياً هلم
ك
فلمحتأ َ
كيف تصبّب بَرد على جبهيت
غري ٍ
سيل من النار جيري.
وعروقي ليس هبا أ
أمامك ثانيتني
وقفت
َ
وكيف أ
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انك حبري.
هنر و َ
أدركت أين أ
زمن
أ
قلت :قد جاءين ٌ
تاح فيه
سوف أر أ
من احلزن
والليل
والتعب
قلت ألهلي
عرسي أ
ويف يوم َ
 :هو اآلن أهلي
وقلت ألمي:
أ
هو اآلن ّأمي  ..أخي  ..وأيب
أنك اآلن أمت
ليس يف دمعيت اآلن شيء سوى َ
مت يا سندي أسحيب
ويتّ َ
ليس يف دمعيت اآلن شيءٌ
سوى
()9
أهنا عتيب
على الصعيد احلكائي والسردي املاثل يف النص فان القصيدة أواحلكاية تروي بلسان
"األم" ،وتتلخص كما هو واضح يف وصفها جمليء "األب" مع جمموعة من اخلاطبني
خلطبتها ،وحنن نتحدث هنا بلفظة "األم" و "األب" باعتبار أن التجربة يف منحاها العام
ختص الشاعر ،بالرغم من أن "األم" هنا تتحدث عن جتربتها قبل أن يكون الشاعر ابناً
هلا ،على طريق االستعادة اليت يقوم هبا الشاعر للذاكرة اإلنسانية العائلية اليت يرسم هبا
املشهد.
القصيدة سردية يسرتجع فيها الراوي الذايت الذي هو"األم" هنا من خالل عنوان القصيدة
"يف حديثها عن عرسها" قصة عرسها ،يف حتديد للزمان واملكان واحلدث .ويستهل الراوي
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اسرتجاعه من خالل تفعيل حساسية االستشعار عن بأعد الذي يشغّل آليات العاطفة
واهلاجس والسمع" .من بعيد ،مسعت ،خطاك ،عرفتك ،من بينهم" ،ويتحدد بعد ذلك
مباشرة فضاء احلدث السردي الذي يصف املكان ويوحي بالفكرة "حني جاءوا ،إلينا،
مساءً" ،وهو خيضع لتصوير استعاري يعزز الفكرة ويربط فضاء السرد احلدثي بفضاء الشعر
االستعاري الرمزي داخل الصورة.
ومن مث يقوم الراوي الذايت بعزل املقدمات بعيدا عن حساسية التش ّكل الذايت العميق
للحدث .إذ يبدأ بالعمل لصاحله بعد أن يهيئ املناخ لالستقالل والتمحور حول الذات
وانشغاالهتا "من بعيد ،عرفتك" ،ومتثل هذه املعرفة صورة من صور الطمأنينة لقيام
احلدث -احللم القادم يف فضاء احلكاية ،هنا ينغلق فضاء السرد على الشخصية الساردة
ليتحول احلوار الداخلي إىل مونولوج عاطفي مستغرق يف طموحاته وتأمالته وأحالمه
"قلت ،لقليب ،كالما كثرياً" ،يأخذ فيه فعل السرد القويل مداه ،لكنه ما يلبث أن ينفتح
على الفضاء الشعري الرمزي لينزاح عن مساره السردي "ومرجحته يف شحوب الظالم "،
ويرتفع تعبريياً إىل منصة الشعر.
ينتقل السرد الشعري بعد ذلك إىل املكان ليصفه من خالل التجربة الشخصية وما حييط
هبا من فضاءات وآفاق ،إذ يتولّد إيقاع متعاكس بني صمت املكان وفرح الذات الساردة "
ويف ،صمت ،خيمتنا الداكنة ،كنت ،أضحك ،تنهرين عتمة ،مث ،تصرخ ،أأمي اجلسي
يلف املكان "صمت" داخل اللون الذي يضاعف قيمة الصمت
ساكنة" ،فالصمت الذي ّ
يف الصورة "الداكنة" ،يقع يف تضاد صويت مع الفعل "أضحك" املعرب عن سعادة الساردة،
ويستجيب على حنو ما مع صوتية الفعل اآلخر القادم من منطقة الصمت حفاظا على
يقوض فعل الفرح دائما.
املناخ االجتماعي الذي ّ
مثة صراع داليل وتشكيلي جيري يف هذا املقطع بني املفردات الصوتية "أضحك /تصرخ"
من جهة ،ومفردات الصمت والسكون "صمت ،الداكنة ،عتمة ،ساكنة" من جهة أأخرى.
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يعقب هذا املقطع فاصل أشبه ما يكون مبحطة إيقاعية تفصل بني حركة وحركة يف سياق
السرد الشعري على شكل نقاط " ،".......توحي بانتقال احلدث الشعري من مستوى
إىل آخر.
يتواصل العرض السردي للحكاية حني يتدخل الراوي الذايت يف عمق احلدث لتبدأ
يتحرك الفعل الذايت السردي باجتاه اآلخر لتحقيق
بصياغته وتفعيله "وقدمت شايا هلم" ،مث ّ
تعرب عن
التواصل الروحي والعاطفي املطلوب "فلمحتك" ،عرب حساسية بصرية خاطفة ّ
لتصور مدى التأثري
طبيعة االهتمام واملتابعة والتواصل .ومن مث تعود الساردة إىل ذاهتا ّ
برد على جبهيت"،
احلاصل يف استجابتها للتطور اجلديد احلاصل يف احلكاية "كيف تصبّب ٌ
الذي يبلغ درجته االنفعالية القصوى يف "وعروقي ليس هبا غري سيل من النار جيري" ،من
خالل صياغة نوعية للحال الشعورية والنفسية والعاطفية اليت كانت عليها الذات الساردة
املتكلمة بإزاء هذا املوقف االنفعايل.
ويف تصوير آخر لكثافة الزمن السريع الذي حصلت فيه احلكاية يف بؤرهتا املركزية "وكيف
هنر
وقفت أمامك ثانيتني" ،واالستقرار على هناية للحكاية كأهنا اليقني بعينه "فأدر أ
كت أين ٌ
وأنك حبري" ،بالشكل الذي وضع خالصة مكثفة للتجربة يف سياق معني من سياقاهتا.
استقر على وضعية حكائية معينة ،لتعود
هنا ينتهي الفعل السردي اخلارجي بعد أن
ّ
الساردة إىل مناخها املونولوجي وحتاور ذاهتا استناداً إىل ما حصلت عليه من إمكانات
حددت مستقبلها يف احلكاية ،إذ إن الطمأنينة اليت صارت إليها أحداث الساردة مع
حكايتها أفضت إىل تطور حاسم يف بنيتها ،على صعيد إميان الذات الساردة بأن األمور
قلت:
جرت كما تريد وكما تشتهي حبيث أطمأنت على مستقبلها وبدأت تفكر فيه حبرية " أ
زمن ،سوف أرتاح فيه ،من احلزن ،والليل ،والتعب".
قد جاءين ٌ
يف املقطع الالحق تتحول احلكاية من مستوى الظن واألمل إىل مستوى الفعل احلقيقي
املنجز"ويف يوم عرسي قلت ألهلي" ،حبيث تتجرأ الذات الساردة على النظر إىل الزوج
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القادم بوصفه احملطة النهائية اليت ختتزل احملطات كلها وتضعها يف سلّته "هو اآلن أهلي/
وقلت ألمي :هو اآلن أمي  ..أخي  ..وأيب" ،على النحو الذي ميكن أن يشي بطبيعة
احلياة اليت ميكن أن تكون عليها هذه الشراكة الزوجية بني االثنني.
مث حتصل قفزة سردية كبرية رمبا ختتصر العمر املشرتك بينهما كلّه ،لتأيت إىل املرحلة األخرية
منه وهي مرحلة الوداع األخري ،لذا فالشاعر يرتك فراغاً بسطر شعري حييل على هذه
االنتقالية ،ورمبا على القارئ أن جيتهد يف ملء هذا الفراغ الذي حتماً سيشغله بكل معاين
السعادة والفرح والبهجة والكفاح من أجل حياة كرمية وحرة وأصيلة هي اآلن تتحدث
عنها ،األمل واملعاناة واحلسرة وتصف حياهتا الصعبة من دونه .املقطع اآليت يعرب عن مرحلة
الرحيل والفراق اليت ميثلها (املوت) ويفصل فيها بني (الدمعة) و (اليتم) ،على النحو الذي
يوصل جتربة القصيدة وفكرة الديوان عموماً إىل منتهاها.
يف هذا املقطع تواصل الذات الساردة للمسرية احلكائية يف صورهتا اخلتامية" ليس يف دمعيت
مت يا سندي أسحيب" ،حيث تظهر ثالث عالمات
اآلن شيء سوى أنك اآلن ّ
مت  /ويتّ َ
مت" ،ليبلغ
تنقل احلكاية الشعرية إىل فضاء سردي جديد هي "دمعيت ّ /
مت  /يتّ َ
"حديثها" مستوى فاجعاً من التعبري عن املعاناة واملأسة .وخيتتم "حديثها" يف املقطع
األخري شكل الصورة النهائي عندما تغيب الدمعة ايضاً لتتحول وختتزل إىل عتب "ليس يف
دمعيت اآلن شيء /سوى /أهنا عتيب" ،إذ تشكل الرؤية يف هذا النص حالة التوحد والتطابق
املفرتض وجودها بني الذات الراوية واملروية ،وعائديه الذاتني إىل ذات موجودة خارج
النص ،سبق هلا أن عاشت احلياة يف الواقع ،وهي نفسها اليت سوف تعود لتعيشها على
مستوى النص (.)10
ما تلبث الكامريا املشتغلة يف حقل الذاكرة أن تسرتد وعيها الزمين عائدة إىل احلاضر
ومنفصلة عن املاضي اجلميل مبسافة تتيح هلا تصوير اللقطة اهلادئة ،لتلتقط صورة معربة،
عن عتب يف حلظة شعورية مشحونة باألسى على ذلك الزمن فتعلن احلكاية عن هنايتها
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ويقف سرد الذات عند هذا احلد بعد أن استكملت احلكاية على هذا النحو املكثّف
اجلميل ،املزدحم بثراء شعري بالغ الداللة ،سعى الشاعر إىل حتويل األم-واقعاً وختييالً-إىل
رمز شعري أسطوري عميق اجلذور يستلهم عربه قوة حضور الذات يف األشياء والرؤى لذا
عرب عن
فإنه سخر جزءاً كبرياً من جتربته للعودة إليها واخلوض يف تفاصيل سريهتا ،كما أنه ّ
حضور العائلة األم – األب -االبن ،عرب رؤية شعرية أسهمت يف تكوين أمنوذجه الشعري
الذي يتميز بتجربة شعرية شديدة اخلصوصية ،وقصيدته ذات متيز أسلويب وتركييب مبين
على سرد الذات ،كما أهنا تصفية حساب عاطفي بني ولد بار وأم رؤوم .وإنه لكذلك يف
مستوى ما .لكننا لن نأخذ منه الكثري إذا قصرناه على هذا املستوى .فالشعر ال يتأطر وال
خيتزله املوضوع ،بل يتكوكب يف رؤيا ويصبح البناء فيه جزاءاً عضوياً من الرسالة ،وقد تغرينا
البساطة اليت يتقنّع هبا إبراهيم نصراهلل يف هذه القصيدة ،لكن هذه البساطة املاكرة من
شأهنا أن ترسل الشعر ،أو ترسل املتلقي إىل الشعر ،مبا هو ابعد وأبقى فنحن إزاء دراما
عالية قطباها اإلنسان والزمن .وألننا لسنا أمام مقامات أو مقاالت تأملية أو فلسفية فإننا
نتدبر هذه الدراما بإشاراهتا وجمازاهتا العرفانية مسلحني مبا تسلّح به الشاعر من قبل النص
الغائب الذي يبدأ من العنوان وينتشر يف اجملموعة على هيئة شذرات معرفية ،أو عالمات
دالة على اللحظة الفلسطينية باملعىن الواسع للكلمة ،أي غري املرهتن للمناسبة والظرف(.)11
على النحو الذي خلق هلا مالمح فضائية فريدة اختلفت بلغتها ونكهتها وحساسيتها.
ليظهر الذات الشاعرة يف انتمائها إىل خصوصية ذاهتا الضامة واملستوعبة واحلاضنة ،اليت
تعكس الرؤى واملواقف والقضايا واخلياالت(.)12
ولعل جتربته احلياتية العائلية ترتبط بتجربته الشعرية إذ تضيف املعطيات الفنية واجلمالية،
والداللية للتجربة الشعرية كوهنا األساس اجلوهري الذي يستند إليه األديب يف إبداعه ،ومن
دون وجود جتربة حقيقة هلا مساس بواقع األديب وجمتمعه وحياته فال وجود إلبداع
حقيقي ،وهوما حيتم على األديب دراسة هذا الواقع وفهمه واستيعاب مشكالته األساسية
ألن "األديب ال يستطيع مواجهة مشاكله والتعبري عن جتربته إال بالكشف عن جذورها
االجتماعية"( .)13لتعمل على صهر املكونات والرؤى اليت أنتجتها احللقات السابقات
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للرؤيا ،ودفعها باجتاه التوصيل من اجل صياغة رؤى جديدة تبث يف مناطق حساسة
ودائمة اإلثارة يف عاطفة القارئ.
على النحو الذي جيعل الشاعر حييط إحاطة مركزية وشاملة باحمليط الزمين واملكاين الذي
تتحرك يف إطاره احلادثة احلكائية ،اليت تقوم الذاكرة بتحريكها .والشاعر إبراهيم نصراهلل من
الشعراء الذين تركت الطفولةأ يف حياته أثراً كبرياً مبا حتمله من سعادة وشقاء ،فهو دائماً
يلجأ إىل اسرتجاع املاضي وحتريكه فالقصيدة تقدم صورة أأمه بالذات مشاعرها وأمثاهلا
وحكمتها ،اليت ترتبط باألم املنحدرة من تأريخ هذه املنطقة من العامل مبحوالهتا البدائية
والثقافية والروحية ،فالشاعر إبراهيم نصراهلل صاحب قضية يف شعره وهو ما جعل قصيدته
متوهجة ،تعرب عن قضية اجلرح ،ترسم وتصور وحتكي وهو شاعر يبتعد عن تكرار نفسه يف
قصائده ،مراقباً يف ذلك تطور جتربته الشعرية ،كما يراقب التطورات اليت حتصل يف جتارب
الشعراء اآلخرين لتسهم يف تطوير أمنوذجه الشعري.
وهذا ما ذهب إليه الشعر املاليوي "عبد العزيز درامن" ،وهو من الشعراء الذين ترك
املاضي حضورا يف ذاكرته بشقائه وسعادته فهو ال يبتعد كثريا عن نظريه الشاعر العريب
خبياله الواسع يف قصيدة "أأم" فهي تعرب عن شعرية "األم" يف قصيدة كلية شاملة احتوائية
تضم بني جواحنها وأجوائها قلب التجربة الشعرية ،املشحونة بنبض من االسى واحلزن،
احملتشد يف أعماق قلب "االم" ،الذي امتلئ بالعاطفة جتاه االبن ،فشغل مساحة واسعة
من فضاء الذاكرة يف امنوذج يتسم بالفرادة والتعبري الداليل العميق ،ليؤلف حوارا ذاكراتيا
تبدأ األم فيه باحملاكاة فتقول:
ولدي
مىت اشتاق إليك
أكون غري مستقر
سوف أمس وسادة نومك
سوف أضم وسادة نومك
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سوف اشم مالبسك
سوف ألقي جسمي يف غرفتك
امتىن احللم اجلميل معك
وعندما أنزل من السلم
يف الصعود والنزول عندما انظف
يتصور يف ذهين يوم صغرك املفرح
امام عينيك جتري وتلعب ما تشاء
ما أسعد قلب األم وما كنت افرح
لو كان الوقت املاضي ان اجدده من جديد /ارجعه من جديد
وانت تبقى يف حجري
أريد ان ارنو إىل وجهك
واغىن اللحن وانت ترضع
احضنك ياولدي احلبيب
واكرب بسرعة واذهب اىل العمل
احضنك ياولدي احلبيب
يا روح قليب
وانت تعرف كلها راحت
وانا االن يف غدر والسن يدامهين
الركبة واملفاصل قد سافت
والعني ال ترى امامها بوضوح
األذن ال تقوى على السمع
ومن حسن احلظ ابوك مازال على قيد احلياة معي
اتركه يعشق يف عبادته
()14
وانت تعلم كل املمكنات تتكرر

 | شعرية األأم يف الشعر العريب والشعر املاليوي دراسة مقارنة201
MAK
Anakku
bila saja aku merinduimu
aku jadi tidak menentu
akan kugosok bantal tidurmu
akan kudakap bantal golekmu
akan kudakap bantal golekmu
akan kucium kain baju pakaianmu
barbaring di kamarmu semahu hati
mengharap mimpi mengubat diri
Sesekali aku melangkah bendul
turun naik tangga membersih laman
terbayang waktu kecilmu riang ria
di depan mata berlari bermain apa saja
betapa gembira hatiku, rasa hati senang ibu
kalaulah waktu berlalu boleh kujadikan baru
kekal dirimu di ribaanku
ingin kutatap wajahmu
sambil kudodoikan lagu menyusuimu
timang – timang anakku sayang
lekas besar pergi berjuang
timang – timang anakku sayang
buah hati ibu seorang
Kautahu semuanya itu sudah berlalu
Aku yang kain uzur dimamah usia
lutut dan sendi-sendiku dihinggap sengal bisa
mata yang terang mula hilang cahaya
telingaku mulai kurang deria;
mujur bapamu masih ada, tua
biarlah dia asyik dengan ibadahnya
kautahu pasti yang mungkin berulan
(A. Aziz Deraman, 2002: 22)

القصيدة سردية يسرتجع فيها الراوي الذايت "األم" عرب حوار يبدأ بلقاء ختيلي يستوعب
 "ولدي" نداء حييل إىل ذاكرة اسرتجاعية هتيمن،فضاءا واسعا من احلنان والتناغم احلواري
 لتنتقل باحثة يف إجابة عن سؤال يدور يف،على النص لتشكل صورة اشبه ما تكون مرئية
خميلتها "مىت أشتاق إليك" فجميع االمكنة لك فيها ذكريات لتؤدي دور احملاور مع هذه
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االمكنة اليت تتخيل وجود الولد ،كما أهنا حتاول ايصال معاناهتا إىل ولدها مؤكدة اهنا غري
مستقرة "أكون غري مستقرة" ،لتعرب عن عدم استقرارها ومعاناة اشتياقها بتكرار افعال تقوم
فيها وهي تستخدم فيها الفعل "سوف" على حنو يلفت النظر ويتأصل التحليل بعمق
معاناهتا ،لتنشأ صورة معربة ومؤملة يف نفس الوقت ،يف إيقاع مرتاتب اجلزيئيات ليشكل
موسيقى متناغمة وهي تقول" :سوف أمس وسادة نومك ،سوف أضم وسادة نومك،
سوف أمس مالبسكـ ،سوف ألقي جسمي يف غرفتك" ،فتناغم التكرار عرب منظومة
اشتغال االفعال "أملس ،أضم ،ألقي" ،لتكتشف بعدها أهنا حتلم بوجود"الولد الصغري" ،مع
هذه األشياء اليت تعتربها األم جزءاً كبرياً ومهماً يف فضاء حياهتا وحياة طفلها ،وهلا
ذكريات متجذرة ،حتاول األم اسرتجاعها بني حني وحني ،لتخفف من إرهاصات الزمن،
ومشاكل الكرب يف السن .لتنتهي هذه اللحظة من احللم إىل احللم البعيد عرب صيغة التمين
"أمتىن احللم اجلميل معك" .وتنتقل إىل املكان وخصوصية يف السرد الشعري لسرية الشاعر
الشعرية ومن أهم األماكن احليوية "السلم" فهذا املكان على درجة عالية من اخلصوصية
والتفرد ،والدالالت العفوية اليت حتيل إىل الرباءة والسرور والتشبث باحلياة ،فالتعلق هبذا
املكان عند االطفال على حنو مكثف ،باعتباره من اكثر االماكن اليت يلعب فيها حماوالً
اظهار قوته اجلسدية يف الصعود والنزول ،فيتحول السرد الشعري بعد ذلك إىل املكان
يتولد إيقاع
ليصفه من خالل التجربة الشخصية وما حييط هبا من فضاءات وآفاق ،إذ ّ
متعاكس بني صمت املكان وفرح الذات الساردة ليفتح افقاً جديدة للتصور والتخيل
"وعندما أنزل من السلم/يف الصعود والنزول عندما انظف".
استقر على وضعية حكائيه معينة ،لتعود الساردة إىل
هنا ينتهي الفعل السردي بعد أن ّ
مناخها املونولوجي وحتاور ذاهتا استناداً إىل ما حصلت عليه من إمكانات حددت
مستقبلها يف احلكاية ،إذ إن الطمأنينة اليت صارت إليها أحداث الساردة مع حكايتها
أفضت إىل تطور حاسم يف بنيتها ،يتصور يف ذهين يوم صغرك املفرح /أمام عينيك جتري
وتلعب ما تشاء  /ما أسعد قلب األم وما كنت افرح ،لكن هذا الفرح سرعان ما يبدأ
بالتالشي بسبب عدم االستقرار احليايت ،والتحول إىل املمتنع واالشتغال وفق مفهوم اليأس
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لو كان الوقت املاضي ان اجدده من جديد /ارجعه من جديد .فالعودة إىل املاضي عرب
منظومة التصور التجديدي الذي يشعر السارد "األم" بلحظة أمل بعيدة املنال ،يف حماولة
الختصار املسألة وفق نظرية احلجز "وأنت تبقى يف حجري" خوفا من املغادرة والعودة إىل
حلم الرؤيا "أريد أن أرنو إىل وجهك" يف إشارة إىل عمق االشتياق ولوعة الفراق ،لتعود إىل
أمجل حلظات العمر ،حلظات السعادة اليت تعيشيها األم عند النظر لولدها وهي تغين الغناء
املعرب عن فرحتها "وأغين أللحن وانت ترضع" ،لتنتقل إىل املخاطبة يف سردها وختتزل
املقطع وهي تقول "أحضنك ياولدي احلبيب /وأكرب بسرعة واذهب إىل اجلهاد /احضنك
ياولدي احلبيب" ،معربة عن حبها ورضاها يف حلظة استقرار نفسي ،تشد فيه من عزميتها
يف مواجهة الوحدة والفراق اليت تعاين منها ،ليتحول إىل كربياء وعنفوان وصرب وعدم
اكرتاث هلذا الفراق ،لتناديه "يا روح قليب /وأنت تعرف أن كلها راحت" يف إشارة منها إىل
أن كل األشياء اجلميلة رحلت ،أنت رحلت وأنا أرحل "وانا االن يف غدر والسن يدامهين/
الركبة واملفاصل سافت /والعني ال ترى أمامها بوضوح /واألذن ال تقوى على السمع" ،من
خالل صياغة نوعية للحال الشعورية والنفسية واجلسدية اليت كانت عليها الذات الساردة
املتكلمة بإزاء هذا املوقف االنفعايل.
يف املقطع الالحق تتحول احلكاية من مستوى الظن واألمل إىل مستوى الفعل احلقيقي
املنجز .إذ ينحو الشاعر منحى واضحاً يف تفعيل سردية الكتابة السرية الذاتية ،باجتاه
اإلجابة عن اسئلة الذات السري ذاتية الساردة يف دائرة وقوانني الفن السري ذايت حبيث تتجرأ
الذات الساردة على النظر إىل الزوج القادم بوصفه احملطة النهائية اليت ختتزل احملطات كلها
وتضعها يف سلّته "ومن حسن احلظ ابوك مازال على قيد احلياة معي /اتركه يعشق يف
عبادته /وأنت تعم كل املمكنات تكرر" ،على النحو الذي ميكن أن يشي بطبيعة احلياة
اليت ميكن أن تكون عليها هذه الشراكة العائلية بني الثالثة.
مث حتصل قفزة سردية كبرية رمبا ختتصر العمر املشرتك بينهما كلّه ،لتأيت إىل املرحلة األخرية
منه وهي مرحلة الوداع األخري ،لذا فالساردة اآلن تتحدث عن ،األمل واملعاناة واحلسرة
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وتصف حياهتا الصعبة من دونه ،إال إهنا حتاول ملء حياهتا بوجود "األب" زوجها وهو
مؤمن بقضاء اهلل وقدره ،كما أنه يرجح الفوز باآلخرة على الدنيا ،ولقاء اآلخرة هو
األفضل عنده دائما ،يف استعداد تام للقاء بولده .املقطع يعرب عن مرحلة الرحيل والفراق
اليت ميثلها (املوت) ويفصل فيها بني (احلزن) و (الوحدة) ،على النحو الذي يوصل جتربة
القصيدة عموماً إىل منتهاها .والشاعر عبد العزيز درامن من الشعراء الذين ارتبطت جتربتهم
الذاتية بتجربتهم الذاتية لتشكل نصاً شعرياً يرسم وحياكي قضايا إنسانية مهمة ،حتيل إىل
جتسيد منظومة القيم اإلنسانية املعربة عن تطلعات اجملتمع ،فالشاعر حييط احاطة مركزية
وشاملة لكل معطيات احلياة ومتثيلها بقصائد تبحث يف أهم قضاياها والبحث عن حلول
ملعاجلة سلبياهتا.
املقارنة واملقاربة أعين الشاعر العريب والشاعر املاليوي جبوانب الشعرية ،مهما كانت لغته أو
بيئته ومهما بلغ مستوى حضارته ،ولعل الشعر من أبرز األشكال األدبية اليت كان هلا
قصب السبق واليت ال ختلو منها أمة ،ومبا أن الشعر"ظاهرة إنسانية" تتكرر باختالف
اللغات واألزمنة واألمكنة ،ومعها تتكرر التجارب اإلنسانية ،ومن مث تغزي للناظر إليها
لدى اآلخرين ،ومن مث تولد الرغبة يف املقارنة واملوازنة ،وفق
ليوازن ما يعرفه يف لغته مبا ّ
نظام املقاربة واملوازنة اجلمالية والوقوف على السلبيات واإلجيابيات ومناطق اجلمال من
حيث الصياغة واألسلوب بني كل منهما  .ولقد اختذت املوازنة ابعادا خمتلفة حسب
أحوال وبيئة كل أمة وكل حضارة -دون شك -قد بلغت أوجها يف هذا العصر ،إذ ظهرت
الدراسات األدبية املقارنة ،اليت تطمح إىل حتقيق قدر كبري من املوضوعية العلمية أسوة مبا
سارت عليه العلوم األخرى.
البيئة واحلضارة الشاعر العريب والشاعر املاليوي مل خيتلفا كثرياّ يف طرح منوذجهم الشعري،
ألن الشاعر العريب إبراهيم نصر اهلل صاحب قضية"هي" :القضية الفلسطينية" ،والشاعر
عز الدين درامن ايضاّ صاحب نفس القضية ،كوهنما من شعبني مسلمني يرفضان اهليمنة
االستعمارية االستيطانية ،فضال على أن الشاعر املاليوي عز الدين درامن تأثر مبسألة
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االستعمار مسبقا قبل استقالل ماليزيا عام  ،1958ومن خالل املقارنة بني أوجه التشابه
يف توظيف القضية والتجربة السري ذاتية اليت تناوهلا كل شاعر ،جند أن الشاعرين قد ارتبطا
يف قضية واحدة"،إن قضية فلسطني هي حمور احلديث أو املوضوع الرئيس لقصائد ودوواين
أغلب الشعراء املاليويني " )15(،كما أن املصري واحد هو مصري اإلسالم .كما أن البيئة
بيئة اسالمية تستمد انسانيتها من حضارة وثقافة اإلسالم ،األسلوب السردي واللغة نقصد
باألسلوب الطريقة اليت اختارها الشاعر إليصال افكاره ومشاعره اىل القارئ من خالل
اصطناع الوسائل املتجسدة يف الشخصيات واملشاهد والبيئة اليت بني يديه متمثلة يف
التصوير والتخييل ،الذي ينتج عن صورة تقرب الفكرة اىل العقل ويبلغها القلب ومن مث
حتقيق اهدافه الفنية ،وللغة العمل الشعري اسلوب ومسات خاصة ختتلف عن لغة الشعر
واملسرح ومها مبثابة سالحني مهمني للشاعر يف بناء قصيدته وايصال فكرته للقارئ.
فاألسلوب هو الصورة التعبريية اليت يصوغ هبا الشاعر قصيدته متضمنة اللغة والعبارات،
والصور البيانية ،واحلوار وما إليها من عناصر الصياغة ويف هذا االسلوب تنجلي براعة
القاص يف العرض ،ويف التأثري وقد تقدر جودة القصيدة جبودة االسلوب والعبارة أو
العكس ،ويتنوع االسلوب الشعري ما بني طريقة السرد املباشر البسيط واملركب والرتمجة
الذاتية واملونولوج وحديث النفس ومن مالمح السرد التضمني واملفارقة .جند أن قصيدة
"بسم األم واالبن" من القصائد السري ذاتية ،أنتجها الشاعر أبراهيم نصر اهلل ،على حنو
يكرر
ترتييب ال خيلو من اجلماليّة ،كما أن الشاعر يف هذا النص والنصوص األخرى ال ّ
نفسه أبداً وهذه فضيلة مهمة مل ينتبه إليها أو يتفادها الكثري من شعراء احلداثة.
أما قصيدة "األم" للشاعر املاليوي عز الدين درامن وهي من القصائد اليت انتظم فيها
األسلوب السردي على حنو مكثف يف العاطفة واجلمال ،حاول فيها الشاعر استخدام
ظاهرة "التكرار" الذي منح القصيدة لغة مجالية متناغمة ،على الرغم من أهنا متيل اىل
الشعر النثري لكنها ال ختلو من ايقاع شعري .فقد استخدم الشاعر عز الدين درامن
األسلوب السردي البسيط ،املشحون بالعاطفة ،واملمزوج بالرضا التام بقضاء اهلل وقدره.
كما ال ختلو أساليب الشاعرين من بعض السمات البالغية ،املتمثلة بالصورة الشعرية اليت
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ترسم وتصور وحتاكي .إال أن هناك اختالفاً يف األسلوب الشعري بسبب اختالف اللغة
اليت كتب فيها الشاعر العريب والشاعر املاليوي.
احلوار والفضاء والشخصيات كان الشاعران حريصني على أن جيعال أسلوب احلوار يف
القصيدة السري ذاتية على طبيعته وخاصة الشاعر عبد العزيز درامن ،متخذا من احلوار
البسيط اهلادئ ،جواً عاطفياً مشحوناً باحلزن ،عرب فضاء واسع تتمركز فيه "األم" وتتدفق
منها الشعرية لتنتهي من خيال واسع إىل حقيقة ال مناص منها ،وشخصية األم هي
املهيمنة على القصيدة مع وجود الشراكة االبوية ،اليت وظفها الشاعر لتأطر القصيدة بإطار
احلب والرضا .الشاعر إبراهيم نصر اهلل والشاعر عبد العزيز درامن اجتهوا حنو النص السري
ذايت ،على حنو مكثف ،حييل إىل أكثر من قراءة للنص الشعري ،وشعرية "األم" افضت
إىل حوار متعدد يف فضاء شعري واسع ،يتأطر بشعرية األم على الرغم من وجود
شخصيات ،منها شخصية األب لكن األم هي املهيمنة يف قصيدته وهي الراوية لذات
الشاعر.
يتجه الشاعر العريب والشاعر املاليوي إىل تفعيل سردية الكتابة االسرتجاعية باجتاه اإلجابة
عن أسئلة الذات الساردة يف دائرة آليات وقوانني الفن السري ذايت ،وتنشى نوعاً من
العالقة الوثيقة بني انتقاء االحداث من الذاكرة عرب اخضاعها لوعي احلال الراهنة يف
الكتابة ،ودعمها بقوة فكر جتعل من سرد االحداث املستدعاة من مكنز الذاكرة وسيلة
اسلوبية الستحداث عفوية مقصودة ،تسعى إىل عرض احلادثة السري ذاتية يف شاشة
الكتابة بأقصى ما ميكن نقله من حيوية وحرارة ،وضبطها من جهة أخرى بقصدية تقانيه
حتافظ على هندسة التشكيل داخل الفضاء النوعي لفن السرية الذاتية.
الخاتمة
للشاعر العريب إبراهيم نصر اهلل والشاعر املاليوي عز الدين درامن جتربة ذاتيه تشتغل
على ذاكرة استحواذيه عينية ووجدانية وعقلية ،ترسم وتصور وحتكي مبهارة وحتتفظ
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مبصوراهتا الذاكراتيه حبرص لتوظيفها بذكاء كلما اقتضى األمر ذلك ،إهنا كامريا ذات
تصوير شديد الرتكيز والتكثيف واحلساسية يتميز شعرمها ببالغة املظهر إذ يعمل على
الشكل الشعري برؤياه التشكيلية عمالً شديد الكثافة والرتكيز مما جعلهم قادرين على
توظيف جتربتهم الشعرية الشخصية يف قصيدة سري ذاتية ،تشكل الشعرية أحد أهم
مرتكزاهتا الفنية والداللية بشكل حيدد أمهية وفاعلية التجربة الشعرية السريية يف هذا اجلنس
األديب ويضع هلا حدودا يفهم من خالهلا أن الشعرية ال تشتغل بصورة مركزه من دون
الرجوع إىل جتربة الشاعر السريية ومدى قدرة الشاعر يف توظيف هذه التجربة.
قصائدهم تكشف لنا عن غىن وثراء يف جوهرها تسخرت خلدمة القول الشعري والقضية
الشعرية ،فالقضية واحدة وهو ما جعل قصائدهم متوهجة ،ففي النص استكناه اإلنسان
العريب الفلسطيين الرازخ حتت طائلة التصميت وغياب اإلدارة احلرة واالستالب والقهر؛
إنه إنسان تسجل معه السرية حضوراً تاماً لتعرب عن متناقضات الواقع وفضاءات جتدد
احلياة.
الشاعر إبراهيم نصر اهلل شاعر القضية الفلسطينية ،كما جند أن اغلب الشعراء املاليويني،
ومنهم الشاعر عبد العزيز درامن ،تشكل القضية الفلسطينية مساحة واسعة متجذرة يف
كتاباهتم الشعرية ،كوهنا من القضايا املصريية املشرتكة بني الشعبني .تشكيل جسر إبداعي
حيوي ونشيط وفعال بني القارئ العريب والقارئ املاليوي ،ملا يشكله ذلك من أمهية يف
هم واحد تقريبا عرب الكثري
التقريب احلضاري البالغ الضرورة بني شعبني حيويني يعيشان يف ّ
من املشرتكات ،وملا ينهض به األدب بنماذجه وطبيعة تشكيله وفضائه وحضوره اإلنساين
واجلمايل من مهام خطرية يف هذا اجملال .وتكشف لنا روحية الكتابة يف هذا االطار عن
عقل اجتماعي وفكري إنساين منفتح على لغة احملبة والتسامح والتعايش اليت تتمتع هبا
الشخصية العربية واملاليوية عرب أمنوذج الذات الساردة والناقلة لألحداث املصورة بدقة لواقع
اإلنسان واحلياة.
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