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جماليات املكان يف �سعر ح�سن ال�رشيف 

)درا�سة يف التفاعل الن�سي( 

�
عبد اهلل زيد �صالح 

1ـ فاعلية املكان

ل������م يعد املكان في حركة اإلب������داع األدبي يحمل 
معن������ى "احليز واحلجم واخلالء")1(؛ ألن "اإلنس������ان، 
الزمن، املكان" مثلث حي متش������ابك الفاعلية، ومهما 
ح������اول اإلنس������ان "االبتعاد عن امل������كان فهو مغروس 
في������ه، "متمكن" في أعماق������ه")2(، "يتأثر به ويؤثر فيه 
وينظم������ه ويتكي������ف معه")3(؛ ولذا فق������د أضفى عليه 
مقامات حلمية، واحللم هو "إلغاء لش������رطي الزمان 
واملكان وطقسيهما، في احللم تختلط األزمنة وتلغى 

املسافات ويتحقق املستحيل ويتيسر العسير")4(. 

وإذا كان اإلنسان -بشكل عام- في رباط عميق 
مع املكان، فال شك في أن الشاعر في ارتباطه باملكان 
س������يكون أكثر عمقاً وإدراكاً ملعطياته، التي مينحها 

ديناميكية التفاعل، ويضف������ي عليها صوراً جمالية. 
وهذا ما هو عليه الش������اعر منذ عهود بعيدة؛ إذ "ال 
يس������تطيع أن يبرح املكان، واملكان يحتويه في حياته 
ومماته، فهو جزء منه ال يختلف عنه في ش������يء، بل 
يحمل من سابقيه الذين رحلوا بقية يقف عليها في 
كل طلل يخاطبها وتخاطبه")5(. أما في نطاق اإلبداع 
املعاصر، فإن األمر يبدو أكث������ر تناغماً وفاعلية، إذ 
أصبح "امل������كان هو الفضاء األمثل ال������ذي تنهل منه 
عملية اإلبداع لدى الش������اعر تصوراتها وش������عورها، 
وذل������ك عبر عملية التجادل بينه وبني الذات")6(. كما 
أن االجنذاب إلى املكان واستنطاق دالالته التاريخية 
واحلضارية يعمق رؤية الشاعر، وينافح عن مشاعره 

وأحاسيسه الباحثة عن التكيف. 

 ونتيجة بدهية لسعة عملية التفاعل النصي مع 

� ناقد وأكادميي من اليمن.
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املكان، وعمقها، فإن دراس������ته لم تعد "قاصرة على 
امل������كان الطبيعي، أو عل������ى األركان احملدودة بحدود 
معينة، أو على جنس أدبي معني؛ ألن املكان اتسعت 
تشكيالته الفنية والداللية وامليتافيزيقية، املمثلة في 
العناصر الكونية، وذلك في معظم األجناس األدبية. 
كم������ا أن املكاني������ة األدبية جزء جوه������ري من أجزاء 
الصورة األدبية")7(، إضافة إلى أن "املكان الش������عري 
ال يعتم������د على اللغة وحده������ا، وإمنا يحكمه اخليال 
الذي يش������كل املكان بواسطة اللغة على نحو يتجاوز 
قشرة الواقع إلى ما قد يتناقض مع هذا الواقع")8(. 

وفي جتربة الشاعر اليمني حسن الشرفي جند 
وعياً تفاعلياً يلزمه الش������اعر في س������ياقات تشكيل 
بنية املكان، س������واء كان على مس������توى البنية املفردة 
للمكان، أم البني������ة الكلية للمجتمع، وهذا ما أفضى 
إل������ى جماليات فنية وموضوعية ميكن أن يتلمس������ها 

القارئ في مدونة الشاعر الشرفي. 

ويب������دو أن الناجت اجلمال������ي للتفاعل النصي مع 
امل������كان في جتربة الش������رفي يتبلور ف������ي ظل تبيان 
عالقة الشاعر الشرفي مع املكان، حيث تخضع تلك 
العالقة لعوامل نفسية واجتماعية وسياسية، السيما 
وهو أكثر الش������عراء اليمنيني املعاصرين انفعاالً في 

أثبتت  كما  الوجداني،  اجلانب 
األكادميية  النفس������ية  الدراسة 
التي قام بها الباحث: عبداإلله 
االنفعال  وه������ذا  خازن������دار)9(. 
الوجداني له أثره وقيمه الفنية 
واملوضوعية في تشكيل مسار 
جترب������ة الش������اعر. ولذل������ك ال 
غرو أن جند الشاعر الشرفي 
يتفاعل -ف������ي الغالب- جدلياً 
م������ع امل������كان املس������تدعى ف������ي 

سياقات نصوصه الشعرية. 

التفاعل النصي  إن دراسة 

مع املكان في ش������عر الش������رفي، لها م������ا يبررها فنياً 
وموضوعي������اً؛ فهو يش������كل ملمحاً ب������ارزاً في منجزه 
الش������عري، وميكن للدارس -بقليل نظر- تبيان بنية 
مكانية ذات سمات إبداعية تقترفها الرؤى واألبعاد 

الداللية.

ومب������ا أن املكان ينط������وي على أبع������اد قد تطول 
مجازياً وهندس������ياً وموضوعياً، فإن نهج الدراس������ة 
سيقف على جماليات التفاعل مع املكان الواقعي أو 
املعاش، الذي كان له أثر في حتريك ذاكرة الشاعر، 
فوقف مبخيال������ه اإلبداعي عل������ى أطالله ومالمحه 
وصوره، ليعكس لنا قدسيته ونقمته أو ما يعتمل في 

وجهه من ثنائيات قد تتناغم تارة وتتنافر أخرى. 

)1-1( التفاعل الن�صي مع املكان الأليف 

يرى غاستون باشالر أن املكان األليف هو "الذي 
مارس������نا فيه أحالم اليقظة، وتش������كل في������ه خيالنا. 
فاملكاني������ة في األدب هي الصورة الفنية التي تذكرنا 
أو تبعث فين������ا ذكريات بيت الطفول������ة")10(. وهذا 
صحيح، فليس من تأثيٍر أقوى وأرسخ في الذهن من 
تلك البدايات األولى للطفولة والصبا، التي تتش������كل 
منه������ا مالم������ح اإلنس������ان الفكرية 

والنفسية واالجتماعية. 

إذاً، فمرتع الطفولة هو األقرب 
ألفة وحضوراً في قاموس اإلنسان 
احليات������ي، وبالتالي هو "أحد أبرز 
املكونات الالش������عورية الثاوية في 
عقل الشاعر، بوصفه املكان األثير 

لدى النفس")11(. 

وعالق������ة الش������اعر الش������رفي 
بامل������كان األليف لها رباط مقدس، 
كم������ا يقول ه������و: "كان������ت البداية 

يف جتربة ال�س���اعر اليمني ح�سن 

ال�رشيف جند وعي���اً تفاعلياً يلزمه 

ت�ش���كيل  �ش���ياقات  يف  ال�ش���اعر 

بني���ة امل���كان، �ش���واء كان على 

للمكان،  املفردة  البنية  م�ش���توى 

للمجتم���ع الكلي���ة  البني���ة  اأم 
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حني ارتبط������ت بالطبيعة")12(. ويضي������ف: "في البدء 
كان املرع������ى كلمة القلب األولى")13(. وهذان القوالن 
يضيئان وجهة الشاعر النفسية والشعورية، ويهيئان 

املكان  ملفاوضة وضعي������ة  املق������ام 
الش������اعر  ف������ي صفحة  األلي������ف 
الش������رفي، التي تصل أحياناً إلى 
مرتبة الفن������اء الوجودي، وبالتالي 
فق������د كان املكان األلي������ف عامل 
إذكاء وإخصاب ملدونته الشعرية. 
ولننظ������ر ف������ي قصي������دة "مخب������أ 
استعاري  عنوان  وهو  العطر")14(، 
ع������ن "س������هل خطاب" ال������ذي فتح 
أكم������ام عش������قه مبك������راً، إذ يقول 

الشرفي: 
يا روابي "سهل خطاب" ادفني ظمئْي في 

مخبِأ العطر وجوعي 
عاشقـًا كنـُت وما زلـُت وال أحٌد يعرف ما ِسرُّ 

دمــوعي 
ني الوجُد  أنِت محـراُب صالتْي كلمـا هزَّ

اس خشوعي.  وقدَّ

يقولب الش������اعر مكانه األليف )س������هل خطاب( 
الذي عايشه طفولة وصباً، حتى بدا -نصياً- محراباً 
للصالة، وقداساً للخشوع. وأَيَُّة صلٍة أقرب إلى نفس 
اسه!؟ وعلى الرغم من أن اإلنس������ان من محرابه وقدَّ

 

 امل������كان تكتنزه القداس������ة، إال أنه ف������وق ذلك يتموج 
عطري������اً، وهذا مب������دأٌ إغرائي إضاف������ي يؤهل رغبة 

 

 االلتصاق باملكان، إلغاثة الذات الشاعرة املتضخمة 
)ادفني، ظمئي، جوعي، دموع������ي، صالتي، هزني، 
خش������وعي؛ وكذلك: في كنت، ومازلت(. وقد عملت 
أداة النداء "يا"، وضمير املخاطب "أنت" على تقريب 
املس������افة بني ال�"أنا" وال�"أنت"، فاملكان )أنت( حاضٌر 

صياغياً وداللياً. 

يبدو أن عالقة الذات الشاعرة احلميمية باملكان 

س������اعدت بالدرجة األس������اس على تشكيل جماليات 
مبعثه������ا عملية التفاعل مع املكان )س������هل خطاب(، 
وذلك من خالل إضفاء كمٍّ من الشحنات االنفعالية 
ف������ي قالب فن������ي مكثف يعكس 
حلم الش������اعر وارتب������اط خياله 
باملكان، وإلى حدٍّ يجعله يتخذ 
م������ن األمكن������ة األليف������ة عتبات 
نصية، كم������ا نبني الحقاً، ومنها 
"س������هل خطاب" الذي جعل منه 
عنوان������ني لقصيدت������ني)15( في 
نتاج������ه الش������عري، ب������ل ويكرره 
م������رات عدي������دة في س������ياقات 
نصوصه الشعرية. والتكرار قد 
تعود داللته إلى نفسية الشاعر، 
وما يخاجلها من عش������ق وحن������ني إلى املكان. كما أن 
الشاعر حينما "يكرر ألفاظاً بعينها، قد تكون أسماء 
أو أماكن أو ما ش������ابه ذلك، لداللة نفسية شعورية، 
يكون التكرار بؤرة تلك الداللة النفس������ية الشعورية، 

أو قد يكون مركز ثقلها")16(. 

وعند القرب من بدايات الشاعر الشرفي نلحظ 
أن له أكثر من مرتع في صباه، فهو يتجاوز التأطير 
احملدد ملكان أليف بعينه، إذ نقف على لوحة شعرية 
تختزل كثيراً من األمكنة األليفة يصعب وضعها في 
تراتبية م������ا، ومن ذلك "جبل طالن" الذي اتخذ منه 

عتبة نصية "طالن السفر"، والتي جنتزئ منها:
عدت يا طالن من شوقي إلى شهقتي 

بالذكريات العبقة 
ثم ماذا؟ من رآها طلعـت من فم الهاتف 

مثل الزنبقة؟ 
فإذا بحـري وشطآني على صوتها قافيـًة 

مؤتلقـة 

� � �   

عند الق���رب من بدايات ال�ش���اعر 

ال����رشيف نلح���ظ اأن ل���ه اأكرث من 

مرت���ع يف �ش���باه، فه���و يتجاوز 

التاأطري املحدد ملكان األيف بعينه
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آه يا طالن كم هيجتني لغُة النار بحضن البوتقة! 
أين أبوابي إلى جنتها!؟ هي ال مفتوحة ال 

مغلقة)17(. 

ُر جلوء الشاعر إلى الطبيعة بأنه مسلٌك  قد يُفسَّ
رومانسي. وهو صحيح في حالة الشعور باحلرمان 
أو الوحدة، فالش������اعر يفر إليها بحثاً عن مالذ آمن؛ 
لكن نزع������ة الش������رفي املكانية لي������س مبعثها الهوى 
الرومانسي بدرجة أساس، بل والهوى املكاني أيضاً، 
العالق ف������ي الذاكرة منذ الطفول������ة والصبا. كما أن 
تفاعله النصي مع املكان األليف مبدأ إيحائي تغذيه 
النفس والشعور عن أصالة وعمق. وما أنسنة املكان 
)طالن(، ونداؤه الذي يجعل������ه قريباً من الذات، إال 
داللة على ديناميكية الذكريات العبقة، التي حترك 

التفاعل النصي اخلالق مع املكان األليف. 

لق������د أصبح "ط������الن"/ امل������كان/ الذكريات، في 
س������ياق النص، حلم������اً يَقتفي الش������اعر أث������ره، وآيًة 
متتص ما يفزعه من العصر وشراسته، وتهديه إلى 
سواء الس������بيل/ اجلنة، من خالل شيفرة أو عالمة 
سيميائية جتمع بينهما، وهي لغة النار التي ال تُفهم 

في إطار الذات الشاعرة واملكان املؤنسن.

هذا احلس العمي������ق باملكان ال يتأتى إال إذا كان 
"هو وطن األلفة واالنتماء الذي ميثل حالة االرتباط 
البدئي املشيمي برحم األرض/ األم، ويرتبط بهناءة 
الطفول������ة وصباب������ات الصب������ا")18(. و"جبل طالن" 
ه������و أحد مرابع حي "احملابش������ة"، ال������ذي ارتبط به 
الشاعر الش������رفي مشيمياً، وبقي مصاحباً له طوال 
جتربته الش������عرية، يناجي ذكرياته ويوظف حكاياته، 
ف������ي تفاعالت نصية قد تس������تغرق قصائد بأكملها، 
تتداعى في س������ياقاتها أدق التفاصي������ل العالقة في 
الذهن. ومن ذلك قوله في قصيدة "مرابع احلي": 

"طالن" يا "طالن" ما جفت ينابيعي 

 بغربتها 
وال يبست غيولي 

قل لألحبة عاد صاحبنا 
وصاحبنا حكايات 

من الغبش "املشيل" واألصيل 
قشر املعاين" ظل في فنجانه 

ما شاء من رشح الزبيب 
ومن نقيع الزجنبيل)19(.

فالس������طر األول -وهو ناف������ذة القصيدة- يوحي 
بدفقة ش������عورية جتاه "جبل طالن"، وذلك من خالل 
االستهالل باسمه، والنداء، والتكرار، إضافة إلى أنه 
ميثل -بالنس������بة للنص الشعري الطويل والدرامي- 
بؤرة مفهومية تتداعى م������ن آفاقها األفكار واملعاني 

والصور والشخوص والزمن واملكان الثانوي.

وعل������ى هذا النحو من اإلحس������اس باملكان، جند 
براءة التفاعل النصي وصدقه حني يس������تدعي بكارة 
املوقف وط������راوة الذكري������ات من وعيه الش������عوري، 
دون مغايرة لس������ياقاتها احلقيقية، ف�"قشر املعاين"، 
والزبي������ب، والزجنبيل، وغي������ر ذلك من خصوصيات 
البيئة احمللية، الريفي������ة، واألمكنة من وديان وجبال 
وحصون، أو ما تش������تهر به من منتجات زراعية، كل 

ذلك يسكن النص في مواءمة وحوارية. 

ومع������اودة التأمل في النص تكش������ف عن س������عة 
خي������ال متنح املكان األليف )طالن( إضافات جمالية 
وإبداعية تتناغم مع روح املكان ونفسية الشاعر جتاه 
هذه الروح املتفردة، فهو "شاطئ النجوى"، و"أرخبيل 
اإلبداع"، و"سحب املنى والذكريات". يقول الشاعر: 

وأعوُد يا "طالن" 
بالسحب الثقال من املنى 

والذكريات 
وبالسيول! 
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ة لم يزل "نخبان"  قل لألحبَّ
في رئتي شبابيكًا 

مراهقة امليول 
خذ "ليلة االثنني" 

من تقوميي الصيفي 
وقل لي أين حطت بي حمامتها 

على صدر الهديل 
الله مني 

من زماني 
 من قصائدي التي جاءت 

 من البرقوق 
في اجلبل الطويل 

فأغيب يا "طالن"
في شجوي 

وأغرق في ذهولي 
وكأنني في الغيم قافية من الزرياب 

توقد
نارها للسلسبيل)20(. 

م������ن الالفت أن النص يزدان بالتفاعل مع املكان 
األليف وتداعياته، بل إنه ينفتح على أمكنة متعددة، 
و"املكان الذي نحبه يرفض أن يبقى منغلقاً بش������كل 
دائم، إن������ه يتوزع ويب������دو وكأنه يتج������ه إلى مختلف 
األماك������ن دون صعوبة، ويتحرك نح������و أزمنة أخرى 

وعلى مختلف مستوى احللم والذاكرة")21(.

إن فاعلي������ة املكان )جبل طالن( -نصياً- تتجاوز 
مدركات وعي الشاعر، ويرجع ذلك إلى عمق ارتباط 
الذات الش������اعرة به������ذا املصدر، وغ������زارة جمالياته 
وس������طوتها على مخيال الش������اعر. ول������ك النظر إلى 
النص، فبؤرته التركيبية والفنية تأسس������ت من رحم 

هذا االرتباط املشيمي.

كما أن آلية تفاعل الش������اعر م������ع املكان األليف 
تتوح������د -في الغالب- فتب������دو األمكنة في فاعليتها 
ذات طبيعة نسقية متناغمة، ف�"سهل خطاب" محراب 

صالة، وقداس خشوع، و"طالن" آية، وجنة، وينبوع؛ 
وهي دالالت موجبة ترصد غزارة حب املكان األليف 
وش������بق التعلق به. وينسحب هذا القول على غالبية 
تفاعالت������ه النصية، ففي قصيدة "املفتاح"، وهو جبل 
الذكريات الذي يثير هاجس الشرفي الشعري على 

غرار "طالن"، يقول الشاعر: 
أيامي ومالعبي األولــى وأحالمي   جبل األحبـة فيـك 
إلهامــي  ومــدار  ومدائني  "مفتاح" مملكتي  يا  أنت  يا   
وأهرامـي  األنقى  ومعابدي  وأوديتي  أنهاري  مصـر  يا 
فيك استوت أغصان كاذيتي وتبرجت للشمس أكمامـي 

� � �   

واديـك أروانـي وأشبعني ومحا بكفِّ اجلود آالمـي 
جبل األحبـة قـل لسيدتي هالَّ رأت بعري وآرامي؟ 

هال رأت قبعي ومدرعتي؟ هال رأت كلبي وأغنامـي؟ 
كالظـل يتبعنـي ويسبقني فيظل من خلفي 

وقدامـي)22(. 

هكذا تبدو حميمي������ة التفاعل مع املكان األليف 
)املفتاح(، وه������و امتداد لذات الش������اعر املتضخمة، 
واملرتبطة بوحي املكان األول. فأي سلطة أقوى على 
ذات الشاعر الشرفي وفكره ونفسيته -رغم مترده- 
من س������لطة امل������كان!؟ وهذا ما ينتج������ه النص فعلياً. 
فجبل األحبة )املفتاح( بالنس������بة للشاعر هو الزمن 
كله: املاض������ي )أيامي، مالعبي األول������ى(، احلاضر 
)مفتاح مملكتي، أنهاري...(، واملس������تقبل )أحالمي، 
مدار إلهامي، كالظل يتبعني(. بل إن اتكاء الش������اعر 
على املكان في تفاعله النصي ينتج تناصات متنوعة 
ومتداعي������ة: دينية وأدبية، و"تاريخس������طورية"، وهي 
بينة على س������طح الن������ص، مثل: آية مص������ر األنهار، 
واألهرامات التي تدخل فيها األسطورة، أو التناص 

مع البيت الشعري املشهور لعروة بن حزام:
الهوى وقـــدامـــي  نــاقــتــي خــلــفــي  هــــوى 
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ـــــفـــــان)23(. ـــــل ـــــخـــــت ــــــــاهــــــــا مل وإنـــــــــــي وإي

مع فارق املقصدية في كال البيتني املتناصني.

إن التفاع������ل النصي مع املكان األليف في جتربة 
الشاعر الشرفي يتسم بالثراء، وينحو منحًى إيجابياً 
ميكن أن يُطلَق عليه "يوتوبيا الش������رفي"، أي: "املكان 
الفاض������ل" أو "م������كان األحالم"، على غ������رار "املدينة 
الفاضل������ة" في ع������رف أفالطون، إن ل������م يتجاوزها 

نصياً. 

وهذه "اليوتوبيا" كان لها األثر البالغ في اختيار 
الش������اعر عناوين مجموعاته وقصائده الشعرية، إذ 
أسبغ على العديد منها وحياً مكانياً، فمن املجموعات 
الش������عرية: "من الغاب������ة"، "أل������وان"، "البحر وأحالم 
الشواطئ"، "شعب املرجان"، "صهيل الورد"، إضافة 
إلى إهداء ديوان "نصف املعنى" إلى مثلث القصيدة 

 - )املفتاح، وشمس������ان 
وصنعاء(،  احملابش������ة، 
الثالثة  األمكن������ة  وكأن 
األصدقاء  أق������رب  من 

إلى الشاعر)24(. 

أما بالنسبة لعناوين 
القصائد فيكفي القول: 
العش������رات  هن������اك  إن 
من العناوي������ن املكانية. 
واس������م امل������كان عندما 
البداية تكون  ميثل في 
له خاصي������ة مميزة، إذ 
"يجعل من االس������م في 

ذاته داللياً أولياً يفضي -فيما بعد- شيئاً فشيئاً إلى 
كل الدالالت األخرى، ويظل في الوقت نفسه حاوياً 
لها في شحنته الداخلية مبا هو العالمة األولى في 

النص")35(. 

)2ـ1( جدلية التفاعل الن�صي مع 

املدينة 

تعد املدينة في الش������عر العربي املعاصر من أهم 
اإلضاءات التي تلفت أبصار الش������عراء، حيث تتأثر 
بلونها السياسي والفكري واالجتماعي واالقتصادي، 
وتنفت������ح عل������ى معطياته������ا أو ثنائياته������ا التضادية، 
وتس������جل إزاءها -بتكنيك إبداعي- مواقف متعددة 
قد تتناقض أحياناً حس������ب الظ������رف، أياً كان نوعه 

سياسياً أو اجتماعياً أو فكرياً أو سواها. 

ومب������ا أن املدين������ة مركٌز هاٌم للتفاع������ل ومجاذبة 
اجل������دة واحلدي������ث، إال أنه������ا في ع������رف كثير من 
الشعراء س������يئة الصورة، بسبب ارتفاع صوت القهر 
السياس������ي والبؤس االجتماعي، وحدة الصراع من 
أج������ل النفوذ وإثبات الهوية للجماع������ة أو القبيلة أو 
احل������زب أو الفكر، ليكون له -أو لها- القول الفصل 
ف������ي املدين������ة. ومن هن������ا، بلور الش������اعر 
املعاصر موقفه الس������لبي من املدينة، من 
خالل تش������خيص احلالة وانتقاد ما يلفها 
من مظاه������ر، قد يكون ف������ي الغالب غير 
قادٍر على اس������تيعابها أو مسايرة نواجتها 
التي ال تتواءم مع مبادئ شاعريته؛ وعليه 
ف�"املدينة مكان أساس في جتربة اإلنسان، 
وعنص������ر تكويني ش������مولي، جتس������د رؤية 
الشاعر فنياً وتاريخياً، إلى ذاته الكلية في 
العالم، ويحيل مبا يكتنزه من أبعاد نفسية 
على  وأيديولوجية،  وثقافي������ة  واجتماعية 

مختلف األمكنة والقضايا األخرى")26(.

وتبرز صورة املدينة في جتربة الش������اعر حس������ن 
الش������رفي عصية على ثبات احل������ال، حيث بدت في 
تن������ازع جدلي يفصح ع������ن حيرة ذات الش������اعر من 
املدينة، فه������و يتفاعل مع معطي������ات املدينة بالرأفة 
مرة، وبالنقمة أخ������رى، وإن كانت النقمة هي األبرز 

بلور ال�شاعر املعا�رش موقفه ال�شلبي 

من املدينة، من خالل ت�ش���خي�ص 

احلالة وانتقاد ما يلفها من مظاهر، 

قد يكون يف الغالب غري قادٍر على 

ا�شتيعابها اأو م�شايرة نواجتها التي 

ال تت���واءم مع مبادئ �ش���اعريته
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حضوراً، وال غرو، فالشاعر الشرفي هو ابن مربعه 
األول )الري������ف( الذي اندمج مع ذكرياته وجمالياته، 
كما أسلفنا، إضافة إلى أنه شاعر دخيل على املدينة 
)صنعاء(، فلم يس������تقر بها إال ف������ي وقت متأخر من 
عم������ره، فعلق بها حباً صادقاً، وتعارض معها موقفاً، 
أي������اً كان نوع������ه؛ وما تعارضه إال دفاع������اً عن كرامة 
اإلنسان وبراءته وحقوقه املفقودة في زحام املدينة، 

الذي استقطع حيزاً كبيراً من سمت الشاعر. 

ولم يقتصر تفاعل الش������اعر نصي������اً على مدينة 
صنعاء فحسب، بل استنطق كثيراً من 
املدن، اليمني������ة والعربية واألجنبية، 
لكن الدراس������ة س������تقف عل������ى ُمربٍَّع 
واحد -بالدرجة األساس- وهو مربع 
التفاعل اجلدلي مع مدينة )صنعاء(، 
وذلك أنه يشكل ملمحاً بارزاً والفتاً 
في منجز الشاعر)27(. كما أن املدينة 
"صنعاء" ق������د مثلَّت فض������اء مكانياً 
لنصوص عديدة في جتربة الشاعر، 
بل إنها حتت������ل املرتبة األولى مكانياً 
من حيث االستدعاء، محلياً وعربياً، 
حيث بلغ عدد اس������تدعائها أكثر من 

مائتي مرة. 

واملوقف اجلدلي من املدينة هو عنصر بارز في 
الشعر العربي املعاصر، واملقصود به "ذلك الصراع 
الذي تولد في هذا املوقف اجلديد بني النقمة على 
املدينة والتعاطف معها، فقد وجد الشاعر في رؤيته 
اجلديدة أنه يستطيع أن يتعاطف معها مبقدار حنقه 
عليه������ا")28(. ومن هنا أصبح������ت املدينة في قاموس 
الشاعر موطناً يحتضن الشيء وضده، ومن الصعب 
انسياق حسه الشاعري وتوجهه النفسي والشعوري 
نحو دالالت بعينها، وعلى حساب دالالت أخرى لها 
القدرة على املنافس������ة. وهذا ما يترجمه الش������اعر 
في أكث������ر من تفاعل نصي مع مدينة "صنعاء". ففي 

قصيدة "دم احلرف" يقول: 
يكفي  حــبــهــا  فــــي  عـــــاد  مــــا  ـــي  دمــــ ألن 
احلرِف  لـــدم  الــهــوى  شــرايــني   ُ فتحـت   
أخـــــرى كأنها بــهــا »صـــنـــعـــاء«   وجــئـــــُت 
السيِف  شــفــرة  الــلــظــى  مـــــــوار  بقبضـة 
سخيـًة الـــفـــصـــــــول  ــــــوُح  ب مـــشـــارفـــهـــا   
فــمــاشــئــت مــن كـــمٍّ ومـــا شــئــت مــن كيِف 
ــواســم غيمًة  و»صــنــعــاء« مــن أســخــى امل

صيِف)29(.  ومــن  ربيع  من  تشهت  ما  لها 

يتضح من ه������ذا املقطع 
الش������عري أن الشاعر يتفانى 
روحاً ودم������اً وحرفاً في حب 
صنعاء. ومن رحم هذا احلب 
لم تعد صنعاء مكاناً ذا أبعاد 
ه������ي صنعاء  بل  هندس������ية، 
مس������ارات  جتت������از  أخ������رى، 
لها  وتس������تجيب  التحدي������د، 
التفت������ح  وه������ذا  املواس������م. 
اخليال������ي يل������ف بن������ا ح������ول 
شاعرية املكان األليف الذي 
متازج معه الشاعر، كما أبانت عنه الدراسة سابقاً، 
ويجعل من ش������عرية املدينة امتداداً "لشعرية املكان، 
هذا املكان الذي يشكله اخليال ويبنيه في اللغة على 

نحو يتجاوز حدود الواقع الفعلي")30(. 

إن تواصل الشرفي في تفاعله املوجب مع املدينة 
"صنعاء"/ املكان، يعود إلى األثر النفسي والوجداني، 
أو يع������ود إلى املوقف الباعث لش������كل التفاعل. ففي 

قصيدة "صنعاء" التي جنتزئ منها:
صنعاء يا تسبيحة الضوء يا 
كل بشارات الهوى والشباْب 

 أنـا على بابـك إن تـأذنـي
ملكت جناِت اليقني الرحاب)31(. 

اإن توا�ش���ل ال����رشيف يف تفاعله 

املوج���ب مع املدينة "�ش���نعاء"/ 

املكان، يعود اإىل االأثر النف�ش���ي 

اإىل  يع���ود  اأو  والوج���داين، 

التفاعل ل�ش���كل  الباعث  املوق���ف 
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ميك������ن مس������اومة قصدي������ة النص وفق������اً ملعرفة 
وقت والدته، ال������ذي يعود إلى مطلع الثمانينيات من 
القرن العشرين، والش������اعر -حينها- ال يزال يراود 
ولوج مدينة صنعاء، ونفس������يته التواقة هي احملرك 
خليال اإلبداع، خصوصاً والشاعر لم يخض من قبل 
جتربة معايشة املدينة، لكن هذه النفثات اإلبداعية 
اإليجابية تتبدل مباش������رة عند عبور س������ور املدينة، 
وحينئٍذ يذوب اس������تجداء فت������ح أبوابها، إذ يقول في 

نص آخر، هو "سور املدينة": 
ال شيء يقِرُئك السالما 

 ال شيء في احللزونة الصفراء 
 يسـأل عنك 

 فاختزل الكالما 
 هي ذي بنات القلب 

 يا سور املدينة 
في مهاجلها اليتامى 
من أين يا سور املدينة

 تؤكل "الكدم" التي 
 جاءت بهمك 

 يوم ِعْمَت به ظالما؟)32(. 

  بل إن املوقف يتصاعد إلى درجة أن الش������اعر 
يستثني ما قاله في املدينة هوًى، إذ يقول: 

 اسحب كالمك، ليس للمأثور مما قلته شيٌء سوى 
 صمِت املدينة، واملدينُة خارج الصوِت املعافى، 

بـــني   واملدينـــة خـــارَج املرمـــى، وأنـــت فريـــد شـــأنَك 
ضوضاء 

 اجلهاِت األربع الصماِء، أنت وحيد عصرْك...)33(.

 

هك������ذا تبدو املدين������ة خارج املنط������ق األول الذي 
آم������ن به الش������اعر. فهي -نصياً- غي������ر متالئمة مع 
ظروف اإلنس������ان أو منافع������ه االجتماعية والفكرية؛ 
ولذا عافتها الذات الش������اعرة، وأبعدتها إلى عالم ال 
يحده زم������ان أو مكان )خارج الصوت املعافى، خارج 

املرمى(.

ويتط������ور موقف الش������اعر اجلدلي م������ن املدينة، 
ليصل -أحياناً- إلى اتخاذ الشيء وضده، في وقت 
زمني متقارب. ففي عام 1994 وقعت حادثة سلبية 
في اليمن، انتهت بحرب االنفصال وانتصار الوحدة، 
فإذا بالشاعر يتخذ من صنعاء "فاحتة الكتاب"، وهو 

تصوير موجب، إذ يقول: 
 لقلبك في »عدٍن« آيتان 

 وللبحر في »شبوٍة« آيتان 
 ولكن »صنعاء« تبقى 

 هي الفاحتة)34(. 

فصنعاء في النص قدس������ية بقداسة "الفاحتة"/ 
أم الكتاب، وهي صورة ال تعكس إال شعوراً عرفانياً 
تعيشه الذات املبدعة، بعيداً عن التوتر والقلق الذي 
قد تنتجه ثقاف������ة املدينة، السياس������ية واالجتماعية 
واالقتصاي������ة. لكن هذا الش������عور الروح������ي املُْطَمئن 
جت������اه صنعاء/ املدينة، تتحول وجهته املقدس������ة إلى 
النقي������ض، فتبدو في هيئة يكتنفها الش������ر كله، فهي 
ألعوبة في كف عفريت، وقبيحة تشبه الصومال، في 
قصيدة كاملة تتكون من ثالثة أبيات ش������عرية قيلت 
ف������ي زمن متقارب من زمن النص الس������ابق، إذ يقول 

في قصيدة "الثالوث": 
 »صنعاء« أْم برميـل كبريـِت 

 أحملُه في كف عفـريِت؟
أم أنها الصومالُ  في قبحها؟ 

 أم أنها أحـزان »بيـروت«؟
 أقـول للثالـوث منهـا لقـد 

أصبحَت فيها سيئ الصيت)35(.

يتضح من حتول رؤية الشاعر أن املوقف السياسي 
هو الذي أش������عل فتيل النص اإلبداعي، وساقه إلى 
التفاعل السلبي مع املدينة )صنعاء(، بخالف وجهته 
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الس������ابقة، أي أنه يتناغم معها م������رة ويتنافر أخرى، 
فاحلدث استدعى مدناً عاشت التجربة ذاتها، ومنها 
الصومال التي ال تزال -حتى اليوم- ترزح حتت حمم 
احلرب األهلية. وفي السياق ذاته يجب أال ننسى أن 
العامل السياسي كان من أقوى الدوافع التي حركت 
شاعرية الرومانس������يني، ودفعتهم للفرار من املدينة 
واالحتماء بالطبيعة البريئة. كما أن "جتربة الشاعر 
السياسية غالباً ما تتكثف وتترمز في املدينة، ألنها 
مكان وقيده، وش������اهد هوانه، وهذا ما يجعل حتليل 
احلرية السياسية الشعرية عميق االرتباط مبشكلة 

املدينة")36(.

إن التباين الواضح في رؤية النصني الس������ابقني 
يعكس نفسية ممزقة حيال مدينة "صنعاء"، السيما 

في مثل هذه األجواء الساخنة.

قد تتس������ع دائرة املوق������ف اجلدلي م������ن املدينة 
)صنعاء( في جتربة الشاعر الشرفي، لتصل ذروتها 
إلى االنش������طار داخل سياق النص الشعري الواحد، 
فنالح������ظ احلب والكره معاً، واملدح والذم، واملوجب 
والسالب بشكل عام. ففي قصيدة "قصائد السفر" 
يتصالح الش������اعر مع "صنعاء"، ويختل������ق مبرراً في 

ال�ش���اعر  روؤية  يت�ش���ح من حتول 

اأن املوق���ف ال�شيا�ش���ي هو الذي 

االإبداعي،  الن����ص  اأ�ش���عل فتيل 

ال�ش���لبي  التفاع���ل  اإىل  و�ش���اقه 

م���ع املدينة )�ش���نعاء(، بخالف 

اأنه يتناغم  اأي  ال�ش���ابقة،  وجهته 

اأخ���رى، ويتناف���ر  م���رة  معه���ا 

وجه ما يدور على صفحتها، إذ يقول: 
حني أعود إلى ضفائرها القروية تكون »صنعاء« 

خارج رئتي ألتنفس بريشة عشية لها نكهة 
القرفة وطعم الرحيق، حني أعود إلى مناديلها 

مضمخة بالعنبر تكون »صنعاء« بعيدًا عن
 فوانيس الكاذي وقناديل الطل وفي التفاتة

وداع لصنعاء من قبالة »جبل ضني« 
أقول لها: ال عليك أيتها اجلميلة من سحب 

الدخان الكثيف املتصاعد من أكوام العفن! إنه 
التعويذة احلضارية التي بدونها لن تسلمي من 

عيون احلاسدين...)37(.

يبدو نصياً أن الش������اعر يعود إلى الفضاء األول 
ملدين������ة صنع������اء )ضفائرها القروية(، التي جتس������د 
الصفاء والبراءة، وتتمت������ع بنكهة فريدة. فهو حينما 
يس������تذكرها يرس������مها لوحة مثالية، ولكن االلتفات 
العصري إليها يريه س������حب الدخ������ان املتصاعد من 
عف������ن الراهن، وكأن الش������اعر يعاتبه������ا ضمناً على 
مغادرة جذورها وقط������ع امتداد حميميتها باملاضي، 
مشيراً إلى املضمون الغائب في املثل الشعبي اليمني 
املش������هور: "من خرج م������ن جلده جي������ف")38(، أي من 
ابتعد أو تنكر ألصله أصابه العفن. ومع هذا يفتعل 
الش������اعر مبرراً عجيباً لعفن املدينة املتصاعد، في 
رمزية مكثفة تعكس كل صراعات املدينة وسلبياتها، 
وذلك من خالل اس������تحضار طقس ش������عبي ميارس 
ف������ي اليمن ويقترب من عنصر اخلرافة، ويتمثل في 
إش������عال بعض التعويذات كبخور، لتحمي اإلنس������ان 
واحلي������وان واملكان من عيون احلاس������دين وش������رور 

السحرة ونفثات الشياطني.

وم������ن الالفت أن النص املاث������ل هو الوحيد الذي 
يتناف������ى مع وجهة الش������اعر جتاه قصي������دة النثر، إذ 
ميثل النص في عباءة هذا اجلنس الشعري اجلديد، 
وال نعرف لذلك س������بباً، السيما والشاعر يصر على 

موقفه، ويعتبرها حالة استثنائية)39(. 
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إن تصوير الشاعر للفضاء املكاني ملدينة صنعاء، 
هو انع������كاس لعالقة ذات الش������اعر باملكان "بوصفه 
فض������اًء لتج������اذب حض������ور وغياب صوت الش������اعر 
وارتباطه باملكان")40(؛ ولذلك تتصاعد نغمة املوقف 
اجلدلي من املدينة )صنعاء( في نصوص الش������اعر 
الشرفي إلى درجة الغوص في تصوير أدق ما يحدث 
من جتاذب������ات مدينية، مصدره������ا العرف والعادات 
والتقاليد، التي تُس������يِّر أوضاع القبيلة. ففي قصيدة 
"صنعاء"، جند الش������اعر لم يكت������ف بجعلها خارطة 
حل������واري صنعاء، وما يلفها م������ن جبال أو وديان، بل 
جعله������ا خارطة لبعض األعراف القبلية التي متكنت 
من غزو املدينة وس������لب حس������ها احلضاري ومزاولة 
فاعليته������ا التدميرية، وهي رؤي������ة تنبني على الوجه 
الس������الب له������ذه األعراف، لتس������اير املوقف اجلدلي 
الذي يحضر بقوة في جتربة الشاعر الشرفي، فتارة 

تبدو صنعاء: 
»صنعاء« أحلى مفردات النشوة األولى

فعاقرها منمنمًة وطيَف زجاجٍة وُنعاس 
منديل

يهدهدُه النسيُم تعلقت أهدابُه بجديلتني 
من الشفْق

  لهواك ما ازدانت مبثل هواك أحضانًا 
تناوشها 

 حمام الدور أغنية تسامر لهفة 
"النهرين")41(. 

 

وت������ارة أخ������رى، تبدو مغاي������رة للجم������ال والغناء 
واحلرية، فإذا هي محص������ورة بني خطني، أحدهما 
س������اخن يعكس عبث "املشيخة" بصنعاء، وخط آخر 
يعتريه الترميز، لكن������ه في املفترق يؤدي إلى الغرق؛ 
وكالهما -معاً- يعكس������ان ضدية التفاعل، واختزال 

الناجت السلبي. يقول الشاعر: 
 »صنعاء« عاصمٌة على خطني: خٌط ساخٌن بيِد 

 "املشيخة" ال ترى إال "فخامتها"، وخطٌ  عند 
 مختلِف الغرْق، 

 من غيرها انطلقت إليه كما يشـــاء، ألن "زاملها" 
بقيمتِه 

 تبرمجه ليالي القدر معتمرًا 
بســـعر  لتضمنـــه  "ُخْبرتـــه"  ذنـــب  وتغفـــر   

"املنطلق")42(. 
  

فالقارئ بحاجة إل������ى ترويض الدوال ورمزيتها، 
وكذلك استدعاء أطرها املعرفية؛ ملجاوزة الغموض 
واملفارق������ة املفهومي������ة. ف�"املش������يخة" رتب������ة لكبي������ر 
القبيل������ة، وتضخمه قد زحف على املدينة، وبصحبة 
"الزامل")43(، حيث استطاع أن يطمس وجهها املدني، 
وأن يخفت ص������وت احلوار والعق������ل والعلم؛ ليرتفع 

صوت "الزامل" املعبر عن رأي الشيخ والقبيلة.

وعلى املس������توى ذاته، تعكس األبيات الش������عرية 
التالية عمق املوقف اجلدلي في جتربة الشاعر، في 

إطار النص الشعري الواحد، إذ يقول: 
 ومتـر قافلـــٌة وقافلتان قـْل عشرًا وفيها 

الهودج املعطاء 
 وأقول: يا رب القصيـــدة إنها »صنعاء« في 

األعماق ال عفراء 
 ويطول حبل الصوت في يدها وفي حلقي 

ويشرق بالغبار املـاء 

� � �   

 ما في املدينة ما يدل على اسمها
وكأنها جنيــٌة حــدباء)44(. 

فالبيت األول يس������تمطر غيمة "املشيخة" وحجم 
نفوذها في املدينة. وما تقاط������ر القافلة والقافلتني 
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إال إيح������اء بذلك. ومع هذا ف�"صنعاء" املدينة تزاحم 
أعماق الشاعر، وفي اآلن نفسه هي جنية حدباء. 

هكذا لم تبق مقصدي������ة النص على حال، وكأن 
خيال املبدع مس������كون ال صنعاء، وه������و مقبول فنياً 
وموضوعياً؛ ألن جتليات رؤية الشاعر بيد الثنائيات 

التضادية التي حتكم املدينة. 

إن إدراك األبعاد الداللية لتوظيف املدينة شعرياً 
-في جتربة حسن الشرفي- ميكن أن يتحقق أكثر، 
إذا ما فاوض الدارس مس������احة أكبر من النصوص 
املترابطة في السياق ذاته، وهذا قد يحتاج إلى سعة 
ف������ي الوقت والصفحة. إال أن من املمكن للدراس������ة 
املاثلة أن تخط مس������اراً حام حوله الش������اعر، إن لم 
يك������ن قد اقتف������اه فع������اًل، وذلك يثبت ف������ي مالحقة 
نظر الش������اعر لبارق احلدث الذي يبزغ من س������ماء 
املدينة التي حتمل رصيداً جمعياً، فكلما طرأ حدث 
مبدينة، عربية أو أجنبية، س������عى الش������اعر للتفاعل 
معها واستثمار طاقاتها الكامنة تاريخياً. فعلى سبيل 
املثال: جند أن مدينة القدس العربية الس������ليبة تأتي 
في املرتبة األولى بالنس������بة للمدن العربية من حيث 
التفاعل معها نصياً، فقد بلغ حوالى خمس وأربعني 
مرة، وتأتي بغداد في املرتبة الثانية بعد القدس، إذ 
بلغ عدد التفاعل معه������ا حوالى ثماني وثالثني مرة، 
ثم مدينة غزة، حوالى س������بع عش������رة مرة، ثم مدينة 
بيروت، ثالث عش������رة م������رة. وميك������ن الوقوف على 
منوذج واح������د عربياً، يتمثل ف������ي التفاعل نصياً مع 
مدينة القدس، إذ يقول الشاعر في قصيدة "هامش 

على نشرة األحوال«: 
 ال أريُدِك أن تغضبي

في الزمان الذْي مات فيه الغضْب 
ال أريدِك أن تعبئي بالنتيجة 

أو تأسفْي للسبْب 

املباكي كثاٌر حوائُطها
وأنِت هنا وأنا من حطام العرب 

ُقدسنا في املزاد 
وأغصان زيتوننا أحرقتها

حقول الذهب 
ال أريد اخليار الذي لم يعد لي

فإن شئت كوني الرماد 
وإن شئت كوني احلطب

انظري في عبوس املدارات 
ثم استديري وقولي لنهر التعْب:

ها أنا مهرٌة ليس لي من دمي غير دمعي
وحولْي أبو لهب

وجدار اللهب)45(. 

يستحضر الشاعر مدينة القدس املشبعة بالرؤى 
والرموز، ملا متثله في وجدان اإلنس������ان املسلم، فهي 
"لم تكن يوماً مج������رد مدينة مكانية من حجر وطني 
وجتارة وسياسة؛ لقد كانت دوماً مدينة احللم والتوق 
وتطلع النفس البشرية إلى الله")46(. هذه املدينة/ 
احللم، أصبحت اليوم سلعًة تباع في املزاد، ال مشيئة 
لها، سوى اخليرة بني أن تكون رماداً أو حطباً. وقد 
حرص الشاعر على أن تكون دوال النص على تواصل 
قصدي يعكس فظاعة املأساة التي تعيشها القدس 
من جهة، وتقاعس األمة العربية وتعرية عجزها من 
جهة ثانية، فالقدس أس������ف، وبكاء، وحريق، ودماء، 
ورماد... وحال األمة العربية قد ال يبتعد عنها كثيراً 
)حط������ام، ودموع، وال خي������ار...(، وكلها دوال تتوازى 
داللي������اً. وميكن تبيان ذلك بالش������كل التالي، في ظل 
عالقة الس������بب بالنتيجة، كما ش������اء لها الشاعر في 

النص.
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النتيجة  ال�صبب  

 العرب    القدس 
 موت الغضب    غضب 

 دموع     دم
النفط   حقل الذهب   
رماد  حريق    

اللهب   أبو لهب   
ال خيار حطام   

يعكس الش������كل املاثل تدرج الفع������ل املفضي إلى 
رمادية مدينة القدس في س������ياق الوعي الكامل بني 
الس������بب والنتيجة موضوع������اً، والتحالف بني الدوال 
فنياً، إلنتاج مرارة القصدية احلاكمة، وحتديد زمن 

الفجيعة، وس������حق أثر مالمسة العزمية والنخوة وما 
شابه ذلك. 

وعلى مقربة من الوحي ذاته، يس������وقنا الشرفي 
الشاعر إلى مدن: غزة، أريحا، قانا، حيفا، بيروت، 
وأخيراً إلى بغداد. الذاكرة العربية، وحادثة النزيف. 
واس������تنطاق ه������ذا الت������داول يرصف بدهياً املس������ار 
ال������ذي خطه الباحث في لوح������ة التفاعل النصي مع 
املدينة، وهو التفاعل بالس������الب -غالباً- مع املدينة، 
واالنسياب وراء احلدث مبختلف صوره، وهي رغبة 
-ف������ي ما يب������دو- تكاد تتحد مع غيره من الش������عراء 
املعاصري������ن العرب؛ وليس دخان العهر، والفس������اد، 
والقهر السياس������ي، واإلقصاء، التي أثارها السياب 
ونزار قباني والبياتي وأمل دنقل واملقالح، وسواهم، 

عن ذلك ببعيد، وما نفثهم إال استجداء التطهير. 
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