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إن مغامرة اخللق واالبتكار والتجريب الدائم وادلغامرة الفنية ادلستمرة يف شعر عبد اهلل العشي  -دفعو إىل االستلهام من الرافد
الصويف كنزوع حداثي شعري ينصهر فيو النص بادلوقف ،وتتواجل من خالذلا اللغة ودالالت اللغة ،ويندمج فيو احلاضر بالًتاث،
بكل ما يعنيو ذلك من تكامل مجايل فٍت للقصيدة احلداثية على سلتلف أصعدهتا الشكلية والبنائية وادلعنوية ،وقد أخذنا ذبربة
االغًتاب الصويف يف شعر عبد اهلل العشي كشكل شعري حداثي مجايل ينطلق من الروح القلقة ادلتسمة بالرغبة يف التسامي
بادلطلق ،لتصوير حالتو الراىنة يف ثوب صويف مثايل ،سبليو ذبربتو الشعرية النظرية والكتابية ال السلوكية ،مصورا حالة الواقع ادلضطربة
ادلتدنية ،ىاربا حبثا عن حالة من الصفاء والعرفانية بُت ثنايا الكلمة واللغة الشعرية ،ليعرب هبا عن مصَته وحالتو الشعورية ،فاالغًتاب
الصويف عند عبد اهلل العشي يعد تعبَت صادق عن رؤيا فكرية تبعد احملبوب وتقصيو ،ال لشيء سوى للحفاظ على وجوده وتعاليو،
وتساميو األنطولوجي تعميقا للمعاناة النفسية ،والعذابات الروحية ،ما من شأنو أن يقوي احلساسية اإلبداعية لدى الشاعر ادلبدع -
عبد اهلل العشي -مادام اإلبداع وليد ادلعاناة ،فلزاما أن يستعيض الشاعر من الصوفية ادلالمح الشعرية والنفسية ،اليت تسهم يف
بلورة ذبربتو وصلاحها – وما ذبربة االغًتاب الصويف سوى تلك التجربة اليت جيد فيها الشعراء احلداثيُت عامة و عبد اهلل العشي
خاصة ضالتهم الشعرية ادلنشودة تعبَتا ورؤيا وحبثا ومدى منشود–
الكلمات المفتاحية :التناص ،االغًتاب ،احلداثة ،شعر ،عبد اهلل العشي.
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التناص الصوفي تناصيت لغت االغتراب في شعر عبذ هللا العشي
 بولرباح عثماني جامعت عمار ثليجي األغواط. د- المختار نارة.أ

Abstract:
The adventure of creation, innovation, permanent experimentation, and the continuous
artistic adventure in the poetry of Abdullah Al-Ashi - led him to draw inspiration from the
Sufi tributary as a poetic modernist tendency in which the text fused with the situation, and
through which language and language converged, and the present merges into it with heritage,
with all the aesthetic and artistic integration of the poem. Modernism on its various
dimensions, formal, structural and moral, and we have taken the experience of mystic
alienation in the poetry of Abdullah Al-Ashi as a poetic form of modern aesthetic stems from
the anxious spirit characterized by the desire to sublimate absolutely, to depict its current state
in an ideal mystical dress, dictated by his theoretical poetic experience and Kta Not
behavioral, depicting the unstable, disturbed state of reality, fleeing in search of a state of
serenity and anonymity between the folds of the word and poetic language, to express his fate
and his emotional state, so Abd al-Ashi’s mystical alienation is an honest expression of an
intellectual vision that distracts the beloved and explores him, for nothing but to preserve On
his existence and transcendence, and his ontological sublimation deepening psychological
suffering and spiritual torments, which would strengthen the creative sensitivity of the
creative poet - Abdullah Al Ashi - as long as creativity is born of suffering, then the poet must
replace from the Sufism the poetic and psychological features that contribute to crystallizing
his experience and success. A - The alienation of the mystic experience only that experience
where poets find modernists general and Abdullah Ashi private Dhalthm desired poetic
expression and vision research and the extent of Mnchud-

.Keywords: Intertextualité, alienation, modernity, poetry, Abdullah al-Ashi's
:مقدمة
إن كثافة وغٌت التجربة الصوفية باإلمكانات واألساليب اللغوية اليت ديكنها أن تعطي القصيدة احلديثة طاقات تعبَتية ال حدود ذلا
دفع عبد اهلل العشي كغَته من الشعراء إىل وصل ذبربتهم هبذا التجربة دلا ذلا من حضور حي ودائم يف وجدان الشعراء وبذلك
 مصبغا على ذبربتو الشعرية نوعاً من األصالة الفنية واللغوية والشمول.يكون قد توصل إىل وجدان أمتو بتوظيفو دلقومات تراثها

) ىذا ما حدى بنا ذلفة1( . ودرلها يف الكلي ادلطلق،بإكساهبا ىذا البعد التارخيي احلضاري وبإخراجها من نطاق الذاتية اجلزئية

:مشرقة وحَتة زلدقة إىل التساؤل
ما مدى مسامهة الشاعر يف ذبربة احلداثة الشعرية؟ وكيف ساىم يف بناء شعره من خالل رجوعو إىل الًتاث الصويف؟ كيف
سبركزت ذبربة االغًتاب عند عبد اهلل العشي؟ وكيف تشظت الرؤيا يف االغًتاب عنده لتشيد لنا عوامل مفعمة بًتنيمات الوجد
 وكذا من خالل البنية العميقة وادلبطنة اليت،األزليّة؟ وقد كان ادلنهج السيميائي ىو ادلنهج ادلتبع من خالل تتبع العالمات الداللة
.ناذلا ىذا اخلطاب الذي احتفى بالرمز واإلشارة بدل العبارة
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ويهدف ىذا ادلقا ل إىل زلاولة فهم آليات االستلهام اللغوي للغة الصوفية مجاليا من خالل التناص يف مدونة شعرية جزائرية (عبد
اهلل العشي) مركزا على لغة االغًتاب الصويف ودالالهتا العرفانية على سبيل االستيعاب ،والتمثل ،وادلعايشة ،بل ادلعاصرة دبعٌت العثور
على ذلك ادلستوى احلي الدفُت الكامن يف أعماق الكيان اللغوي والذي ال شأن لو باللحاء اخلشن ،أو الغطاء ادلربق

الزخريف

على السواء ،ليس النقل جملرد النقل ،وال التوشية اخلارجية للتزويق والبهر كلها قادرة على االقًتاب من ىذا الروح ادلخصب ادلتعدد
()2

ادلستويات.

 -1تناص اللغة الصوفية وتشكيل مالمح الحداثة الشعرية:
إ ّن وراء كل قصيدة عظيمة لغة ،فاللغة الساذجة الباردة اخلاملة ادلتحجرة ال تصنع شعرا ،و إمنا تصنعو اللغة ادلتحركة ادلليئة
بادلنعطفات و التموجات اإلبداعية اللغة االنسيابية ولعل من أبرز ما دييز شعراء احلداثة العربية ادلعاصرة ىو إدراكهم لقيمة اللغة .و
أمهيتها للقصيدة و مكانتها فيها ،مث ذلذا اجلانب التفاعلي بُت الشعر و اللغة ( )3( .إن اللغة ىي موطن الهزة الشعرية ،التي
تصدم و تباغت ،و تنعش و تجسد الفاعلية الشعرية و فتنتها و رغم ما يكون في ىذا القول من إعالء لفعل اللغة الشعرية
و وضعها ،بالنتيجة ،في المرتبة األولى للفعل الشعري إال أنو إعالء يجد ،رغم كل شيء ،مصداقيتو في كل قصيدة ممتلئة
و فارغة كما يكشف عن وجاىتو .في سياق االنجازات المترابطة لكل شاعر عميق التأثير في لغتو اليومية).

()4

إ ّن اللغة الصوفية يف الشعر احلداثي –أسلبة التصوف  -ىي عامل قائم بذاتو يتمتّع بكل ما يتمتّع بو العامل احملسوس من

مكونّات ،ليصبح التعامل مع ىذا العامل ،غَت الظاىر ،تعامال مع كائنات حيّة سبتلئ نشاطا وحيوية؛ وتضمر أكثر شلا تظهر ،وىو

ما ديثل غشاء إضافيا دلا أحاطها من غموض وإهبام جيعل تتبع مساراهتا ومسارهبا أمرا عسَتا عرب التعاريج ادلًتاكبة اليت ال زبضع إال
مكوناتو؛ دبا
اخلفي ،وأسلوبو يف التعامل مع ّ
دلبدع التجربة؛ وفقا دلعاناتو ذلا ،وما أتيح لو للتعبَت عنها ،وحسب فهمو لذلك العامل ّ
ذلا من حظوة عنده ،ودرجة بُت بٍت جنسها.

لقد اكتسبت اللغة على لسان الشاعر ادلعاصر أبعادا جديدا ىي من وحي التجربة ،حيث سحبها من ألفتها االجتماعية إىل
مداره األنطولوجي ادلطلق ،محلها مهمة نقل معرفتو القلبية ومكاسبو الوىبية ،بعد أن كانت تشتغل يف مساحة ادلتعارف احملسوس،
إن اخلاصية الوجودية لتجربة العرفان قد جعلت اللغة تذعن لتلك اخلاصية دبا توافر فيها من مرونة وقدرة على احتمال أكثر من،
فما دام الشاعر احلداثي قد فاض وجده واشتدت عليو وطأة التجليات واستشعر خطر الصمت فليس عليو إال االستنجاد بقالب
خيففو ويبعث فيو روح القول بعد أن أجاد فن اإلصغاء و اإلنصات لصوت احلقيقة الذي يناديو ،ومل يكن ليعبأ بتدوين ما يتلقاّه
لذلك جاءت لغتو الحقة للحظة اإللقاء تلك ،ومل تكن مزامنة ذلا.

()5
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وقد أخذ عبد اهلل العشي على عاتقو مهمة البحث عن أطر وصيغ مجالية تناقض العادي وتنفي ادلألف وما احلس الصوف
سوى تلك اللغة اليت جيد فيها الشعراء ضالتهم ومبتغاىم (والفنان إذ يجد نفسو مواجها بواقع معقد ،متداخل العالقات ال
يجد بدا من تفحص أدواتو ومدى قدرتها على خلق ىذا الواقع خلقا جماليا جديدا حتى ال يكون فنو مجرد انعكاس لما
يدور في ىذا الواقع بل إبداعا جديد يومئ ويشهد ولكنو في ذات الوقت يفجر ويشارك في فعل التغيير).

()6

ولعل تناصو مع اللغة الصوفية شكل مالمح احلداثة الشعرية عنده وىذا ما يظهر من خالل تناولنا للغة الشعرية عنده وذلك
وفق مستويات شعرية سلتلفة :لغة احلب وأثرىا يف تشيد معامل احلداثة الشعرية ،نزعة االغًتاب الصويف وتشكيل ملمح احلداثة،
القلق واحلَتة الصوفية وسبثالت الشعر ادلعاصر.
فالتجربة الصوفية يف شعر عبد اهلل العشي ال تتعدى أن تكون من قبيل األسلبة فقط؛ أي اصطناع األسلوب الصويف دون
ذبربتو الغيبية الالىوتية احلميمية ،ما يؤىلها أن تكون رصيدا ثقافيا للكتابة اجلديدة ،يف الًتاكيب واألخيلة ،والصياغة ،واألسلوب
()7

عامة ،بعيدا عن كل اعتقاد ديٍت أو عرفاين بادلعٌت الصويف ادلعروف.
 -2لغة الغربة و االغتراب:

إن ادلعاجم العربية ربضي للغربة تعريفات منها( :والغربة والفعل غرب وغربت وغروبا الشمس :غابت في المغرب .وغرب:
وأغرب أتى بالغريب .والتغريب والبعد والغروب :مغرب الشمس.
رب :ذىبوا في المغرب.
َ
غرابة األمر :غمض وخفي .غُ ُ
()8
الغُربة والغُرب :النزوح عن الوطن).
وجاء يف "القاموس الوسيط" جملمع اللغة العربية بالقاىرة يف مادة "غرب" ما فحواه :غربت الشمس غروبا .اختفت يف مغرهبا،
ب فالن َغربًا و ُغربَةً ُبعد عن وطنو.
ب عنو تنحى يقال أغرب عٍت ،و َغَر َ
ب القوم ذىبواَ ،غَر َ
ب فالن :غاب ،و َغَر َ
و َغَر َ
وغرب الشيء َغ ْربًا :أسود ،وغربت العُت :ورمت مآقيها .وغربت الشاة والفرس :أصاهبا داء الغرب .وغرب عن وطنو غرابةً و

غربة :ابتعد عنو وغرب الكالم غرابة :غمض وخفي فهو غريب (ج) غرباء وىي غريبة (ج) غرائب وأغراب أتى الغرب ،وأغرب
صار غريبا ،وأغرب :جاء بالشيء الغريب وأغرب يف كالمو :أتى بالغريب البعيد عن الفهم ،وأغرب يف األرض :أمعن فيها ،فسافر
سفرا بعيدا ،ويقال رمى فأغرب :أبعد ادلرمى ،وأغرب يف الضحك :بالغ وأغرب الرجل األمسر :ولد لو ولد أبيض ،وأغرب فالن كثر
مالو وحسنت حالتو ،ويقال أغرب ادلال وأغرب احلال .وأغرب الشيء :ضلاه وأبعده( ....اغترب) :نزح عن الوطن ،واغًتب :احتد
ونشط ،واغًتب فالن :ت ــزوج يف غَت األق ــارب ،ومنها حديث النيب صلى اهلل عليو وسلم "اغتربوا ال تضووا".

()9

44

بدايات ،مجلة دولية محكمة تصدر عن كلية اآلداب و اللغات جامعة عمار ثليجي – األغواط
المجلذ األول(-)10العذد الرابع (-)10فيفري 0101
 Email :bidayat@lagh-univ.dzــــــــــــــــــــــــــــــISSN: 2676-198X

التناص الصوفي تناصيت لغت االغتراب في شعر عبذ هللا العشي
أ .المختار نارة -د .بولرباح عثماني جامعت عمار ثليجي األغواط

ما ديكن قولو يف ىذا الشأن أن مفهوم الغربة واالغًتاب قد تباين من معجم إىل آخر لكن ادلالحظ أنو يستقطب ازدواجية
الداللة وادلفهوم ،فمن ناحية يعرب عن الغربة ادلكانية أو اجلغرافية ،على اعتبار أن التغريب ىو النفي واالبعاد عن الوطن ،أو السفر
عرب صراحة عن الغربة االجتماعية ،وىذا ما نلمسو بوضوح من احليث
واذلجرة والنوح إىل غَت ىذا البلد األصل ،ومن منحٌت آخر ر
الشريف اآلنف الذكر ،من أن نكاح الرجل يف غَت أقاربو ال يعٍت انفصالو عنهم أو قطعا لوشائج القرب وادلودة فيما بينهم ،بل ىي
غربة عن األىل وانشقاق عنهم بالرغم من تواجده يف بلده وأرضو ،إال أنو اغًتب عنهم ،وفقد الصلة هبم ال يقطع الرحم ،وإمنا
ىذا االغًتاب لصلة أثبتها الطب احلديث دلا حيدثو القرب من خطر على األبناء.
 -3الغربة عند الصوفية:
سبثل الغربة يف التصوف اإلسالمي "حاال" من أحوال ادلتصوفة ،وقد كان "احلالج" يعرف باسم "العامل الغريب" ،والغربة ىنا
ىي غربة يف اذلوى أو احلب اإلذلي ،فليست غربة عن وطن بل غربة يف الوطن ،فأكثر ما يعذب الصويف ويؤدلو غربتو عن احلق.
()10

وعرف ابن عريب الغربة يف فتوحاتو( :اعلم أن الغربة عند الطائفة-أي الصوفية -يطلقونها ويؤيدون بها مفارقة الوطن في
طلب المقصود ،ويطلقونها في اغتراب الحال فيقولون في الغربة االغتراب عن الحال من النفوذ فيو ،والغربة عن الحق
غربة عن المعرفة من الدىش).

()11

يف مثل ىذا التعريف يًتاء جلي ا ،ملمحا ما ورائيا ،حييل إىل متعلقات أىل الطائفة اليت جعلت من االغًتاب ثالثة أحوال وأسرار
وجودية معرفية وىي كما يلي:
 -1االغتراب عن األحوال.
 -2االغتراب عن الحق.
 -3االغتراب عن األوطان.
وقد أوىل ابن عريب اغًتاب العارفُت السائحُت األمهية القصوى ،ومكمن ذلك أنو يوازي عامل الوجود الذي انبثقت منو أعيان
()12

ادلمكنات ،اليت كانت ثابتة يف األزل اإلذلي الرباين،

لتنضح عرب لغة االغًتاب يف ادلاوراء مرورا دبقامات متعددة ،وفق رلاىدات

ومكاشفات ربدث للذات العارفة ،ادلريدة الواصلة ،بال استدالل سوى النفس الرمحاين الوىيب.

()13

45

بدايات ،مجلة دولية محكمة تصدر عن كلية اآلداب و اللغات جامعة عمار ثليجي – األغواط
المجلذ األول(-)10العذد الرابع (-)10فيفري 0101
 Email :bidayat@lagh-univ.dzــــــــــــــــــــــــــــــISSN: 2676-198X

التناص الصوفي تناصيت لغت االغتراب في شعر عبذ هللا العشي
أ .المختار نارة -د .بولرباح عثماني جامعت عمار ثليجي األغواط

ويفضل الشيخ األكرب يف بيانو حليثية االغًتاب وفق نسق صويف متعايل قائال( :أما غربة العارفين عن أوطانهم فهي مفرقتهم
ألماكنهم؛ فإن الممكن وطنو اإلمكان ،فيكشف لو أنو الحق ،والحق ليس وطنو اإلمكان؛ فيفارق الممكن وطن إمكانو
ىذا الشهود -المقصود حينما أشهده عالم الحق بسره األزلي أن مجرد حقيقة ثابتة من حقائق العلم اإللهي والضمير يعود
على كل موجود -وكان الممكن في وطنو الذي ىو العدم مع ثبوت عينو سمع قول الحق لو :كن ،فسارع إلى وجود فكان
يرى موج ده؛ فاغترب عن وطنو وىو العدم رغبة في شهود من قال لو كن ،فما فتح عينو أشهده الحق أشكالو من
المحدثات ولم يشهد الحق الذي سارع إلى الوجود من أجلو).

()14

يأخذ ىذا النص زيادة عن بعده اإلستطيقي ،معاين تأخذ من سياق احلديث عن االغًتاب الصويف لدى ابن عريب وتتمثل ىاتو
ادلعاين يف:
 -1معنى وجودي عام  :ويتجسد يف العبور ادلصاحب لتلك احلقائق الثابتة ،جلميع ادلوجودات الكائنة يف عامل األزل الرمحاين ،إىل
الكينونة الظاىرة الواقعة ،ما يفعل انطولوجيا االغًتاب ،وفق انبثاق وجودي حبت ،أو باألحرى تضافر معٌت االغًتاب الوجودي.
()15

 -2معنى معرفي ابستمولوجي :ويتمثل أساسا يف مجيع اجملاالت ادلعرفية ،وادلدارك اإلنسانية ادلًتاكمة اليت تعرب عن اجلمال وتشي
بأعمق معانيو ،ما دام اجلمال ذبلي للكمال األمسى.

()16

ويعمد الشيخ األكرب إىل بيان أن االغًتاب رحلة اإلنسان يف الوجود وأنو صاحبو من قبل يف األرحام ،ويصاحبو يف دار ادلقام:
( فأول غربة اغتربناىا وجودا حسيا عن وطننا غربتنا عن وطن القضية عن اإلشهاد بالربوبية هلل علينا ،عمدنا بطون األمهات
فكانت األرحام وطننا ،فاغتربنا عنها بالوالدة ،فكنات الدنيا وطننا ،واتخذنا فيها أوطانا ،فاغتربنا عنها بحالة تسمى سفرا
وسياحة إلى أن اغتربنا عنها بالكلية إلى موطن سمي بالبرزخ ،فغمرناه مدة الموت؛ فكان وطننا ،ثم اغتربنا عنو()...
بالبعث حيث يعود اإلنسان ،وذلك تبعا للدورة الكونية الكبرى إلى وطنو األصلي األزلي ،فال يخرج بعد ذلك وال
يغترب.)...

()17

ما يفسر أن مدارج ا إلنسان يف احلياة تبعا لذلك انتقال واغًتاب ،من موطن إىل آخر وال جيد يف أحدىا السكينة حىت يفارقو
إىل آخر ،دون انتظار أو تأجيل من األرحام ،إىل احلياة الدنيا وزينتها ،إىل عامل الربزخ والقرب ،وتبعا للمحشر حىت جيد ضالتو
ادلنشودة ،وىي اجلنة ادلوطن األصل ،دار ادلقام فال جيد بعدىا انصرافا وال حيادا بعد ذلك.
 -4لغة االغتراب في شعر عبد اهلل العشي
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إن التجربة الصوفية يف الشعر العريب ادلعاصر بكل زلموالهتا ىي فعالية الواقع ورلاىدتو ،وقد فضل الشاعر إقصاء ذاتو من
رلاالتو اليت تبدو لو متناىية ،وفجة ،ومنغلقة ،وشلا يبدو أن ىذا اإلقصاء من العامل ناتج من صدمة وجودية أفرزهتا صدمة احلضارة
اجلديدة ،خباصة حضارة العودلة ،ولكن عوض أن يتشيأ الشاعر ،ويتهشم ،راح خيلق من ذاتو كونا عظيما يتوحد بو يف سكون
()18

اخللق ،مغًتبا عن اآلخرين متجاوزا كل ماحولو.

رحلة االغًتاب عند العشي ،تأخذ بعدا تناصيا صوفيا ،بلغة مجالية " ،فالقصيدة الجديدة تشكيل مستمر للغة ،خلق
()19

متجدد للصورة ،بعث وتشكيل للرمز"،

نتتبع مسارهتا بالتحليل والتدقيق .فكيف توزعت يف ثنيا شعره؟ وكيف عرب العشي

عن اغًتابو وما مدى ثراء ذبربة الصوفية اليت انبثقت دبعاين متنوعة كان االغًتاب إحداىا؟ وىل االغًتاب الصويف عند العشي واحد
أم متعدد يف مجيع شعره؟
يقول عبد اهلل العشي يف قصيدتو "أجراس الكالم"

()20

يخطفني صوتك من نفسي
ويهاجر بي في بحر األنوار...
وفي بحر الظلمات
ويعبر بي جزرا ومجاىيل
ومدائن ساحرة...
سبتأل ىذه ادلعاين الشعرية الصاخبة بإحساس دفيق ،باغًتاب كينونة عبد اهلل العشي يف حياتو ووجدانو ،متوافقا مع حنُت
وشوق عارم للعودة إىل األصل ،فكان الفناء يف البحر والعودة إليو مطابقا للحنُت إىل السر الغامض يف أعماق الوجود اإلنساين،
متخذا ادلرأة باطنا لو "يخطفني صوتك ،ويهاجر بي" (إن البحر ىو المالذ األخير الذي تتجذر فيو تجربة الحب واالغتراب
الصوفيين ،ألن فضاء البحر متوتر يمكن اختراقو بغوص أعماقو .لذلك كان فعل الغرق والفناء داخل األمواج فعال للحياة
()21
وعرب عن حالة اليأس والقنوط الذي
داخل األعماق المائة) .ومن مث عرب حبر الظلمات الذي تقاذف ذات الشاعر العشي ر

يعانيها الشاعر العشي ،إذ أحس دبغادرة القصيدة لقلبو ،ومخوذلا فيو ،ما محلو إىل سوق ادلسافات ال لشيء سوى الوصول مدائن
ساحرة ،اليت ىي الكمال األمسى ،واحلق األمسى ( وينتهي السفر بالفناء في اهلل ،وىو يعني البقاء بو .فالفناء ىو انفصال عما
يفني الذات واتصال بما يبقيها ...فهو حالة ال يرى فيها الصوفي إال اهلل)

()22
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ويف ثنايا رحلتو االغًتابية يطمح الشاعر إىل الولوج واالرباد بالذات ادلعشوقة ،من خالل فعل األمر "مدي" الذي ساقو يف
قصيدتو لغرض الدعاء والتضرع حىت يتحد بالكيان احملبوب ،الذي نصبو ندديو وخليلو يف الرحلة الكربى ،ليصل إىل مداه ويناشد
()23

يف رلاله ،فتنفتح لو مدارك العلوم وحيقق ما يف قلبو ادلكلوم ،يقول العشي يف قصيدتو" :حرائق الفتون"
مدي قوامك حول ساريتي...
ليرتفع الشراع لرحلتي الكبرى...
وتنفتح البحور.
وتمر أحصنتي لجزر الخرافة...
والزبرجد والزمرد والبخور.

تتواىل رحلة العشي االغًتابية يف أفاق ذاتو الشاعرة ،سالكا طريقا االرباد بالذات ادلعشوقة ،لَتشدنا ضلو عوادلو ادلتناقضة وادلوغلة
يف اخليال :ليرتفع الشراع ،لجزر الخرافة ،ما حييد بالفكر العقلي لالرتطام بصخرة باردة تقف يف وجهو ،فكل عاجز -سلواه يف
بغضو وكرىو منتهى األصل -ما حييل الدور إىل القلب الذي يفيد من ىذا اجلنوح ويسهم يف ثرائو ويعطي للمعرفة الشعرية نصيبها
من اإليغال يف عوامل الذات ،فالتجربة الصوفية قد أمدت عبد اهلل العشي بعناصر للوجود وحققت لو ضرباً من اتصال الذات
بالوجود ،وبادلطلق وعلى مستوى التعبَت فقد حققت لوُ رافداً من ذباوز السطوح وادلألوفات واالذباه صوب اجلديد ادلوحي والعمق

ادلعرب عن كنز خفي.
ّ

ويف ادلضمار نفسو يظهر االغًتاب عند عبد اهلل العشي دبظهر الفناء الصريح يف الذات ادللهمة احملبوبة –القصيدة ،الكتابة،
()24

المرأة  -يقول يف قصيدتو" :نشيد الولو".

غمرتني...
وتهت.
صرت لست أنا،
صرت لست.
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آه...
من دل ىذا الفتى
كي يرى...
ما رأيت:
ىا أنا...
يغًتب عبد اهلل العشي عن ذاتو وعما حولو ،وسبب ذلك ذبلى احملبوب الذي يعرب عن حال احلب يف أمسى معانيو ،ما
صَت ذات العشي تبغي الفناء فيو ،ففنت وارسبت تلوذ إليو ،فالعشي قد ذبرد قلبو وآمن ىواه وانقطع عما سواه ،كي يرى زلبوبو،
قصيدتو اليت انتظر اكتماذلا ،أو ادلرأة اليت رغب يف وصاذلا.
()25

ونوازع االغًتاب تضرب بقوة ال متناىية ىذا الكيان النفساين الشامخ ،يرصد الشاعر عبد اهلل العشي يف قصيدتو "الغياب"
آه ...يا مر الغياب
كيف صيرت اخضرار الروح...
عمرا يابسا...
كيف شيبت شبابي
كم من الوقت سيمضي...
ومن الصبر...
لكي أخرج من تيو اغترابي
كم من الحزن سيمضي

ىذا الشعور بالتمزق والتالشي أصاب ذات العشي ،فال ىو بالغ من األسى بالتأسي ،وال ىو صابر على الغربة حىت انفلت من
ضيقو معربا عن سبزقو وحالتو ،بآىات وحسرات وحشرجات من قلب متأمل ،مستفهما بعد ذلك عن ىذا احلال اجلائر الذي أمل بو
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وأصابو دبا ىو فيو :عمرا يابسا ،شيبت شبابي ،الحزن بأدوات االستفهام "كيف ،وكم" ( ىي إذن غربة متقطعة فال ىو
يعتادىا ،وال ىي تفارقو ،ىي حالة من االرتهان والتعلق والضيق ،حالة ال فكاك منها إال بخالص النفس الملعونة أو
"القبض" بعبارة الحالج).

()26

وما غاية الشاعر وبرؤه ،إال بالقرب من احلبيب ادلتجلي يف اجلمال األنثوي يف أمسى معانيو الذي يكرس سر األسرار ،يقول عبد
()27

اهلل العشي يف قصيدتو" :شتات"

ثم تدنيني إليو
تمسح الغربة عني
وتضيئ الدرب للطفل
لكي تشرق من وجنتو الدنيا...
ومن بين يديو.
عن حنُت الشاعر إىل ىذا اللقاء بذات احملبوبة يقوي ذبربة احلب والعشق اإلذلي لتغدو من أىم تداعيات االغًتاب الصويف،
كعنصر من عناصر احلادثة الشعرية ،وبالتايل أىم مكون لتجربة الفناء ،االغًتاب واحلب واحلنُت كلها كافية لكي يفقد العشي
حيويتو ونشاطو ما يبقيو يف حالة تطلب من اآلخر تمسح الغربة ،وتضيئ الدرب ،فقدرتو وإرادتو زلدودة بإرادة اآلخر.
وتستمر آالم االغًتاب تلوح بأثقاذلا احملنية وأرزائها ادلفنية لذات الشاعر عبد اهلل العشي مفرغة مكنوناهتا ،معربة بأناهتا وزفراهتا،
سلًتقة جسده يقول عبد اهلل العشي يف ديوانو " :يطوف باألسماء".

()28

وخانني الذي أحببتو
وكنت أستبقيو نجما أخضرا
لغربتي العمياء
ورحلتي المنتظره
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فراق دون سابق انذار ،واغًتاب أفضى بالشاعر العشي ،إىل خلق عوامل روحية متقهقرة ومستهجنة ،متجسدة عنده يف كلمات
اخليانة والغدر ،يف كنهها رسبت لعنات ،عن دنيا تغلغلت بالنقمات ،فعرب عما حيز يف نفسو بلغة إنزياحية ذبمع بُت أطراف
ادلتناقضات حينا ،وادلتضادات أحيانا أخرى ،فأعطي للنجم مسة اللون األخضر :نجما أخضرا ،واللون األخضر حييل إىل مرجعية
صوفية دالة على احلضرة النبوية ،وأعطى للغربة صفة العماء لغربتي العمياء ،ووصف الغربة بالعماء مركب لغوي يسهم يف جذب
انتباه ادلتل قي للمشاركة يف ىذه ادلعاناة ،وكأنو إشهاد خالص للمريدين ذلذه الرحلة ادلباركة ورحلتي المنتظره اليت تالشت من
خالذلا اختياراتو ،وانثنت رغباتو ،وقتلت طموحاتو فهو موكل دبا ىو فيو لذات احملبوبة اليت سبثل أمسى معاين التجلي اإلذلي حىت:
()29

مات في غربتو
لم يودع أحدا
لم يودعو أحد
مات من حرقتو.
لتنبجس يف كيان ىذا الشاعر حيثيات االغًتاب ،إزاء عامل كئيب أرىق روحو بالشوائب ،وكدر مزاجو وأقلقو ،بآالمو وعنفوانو،
تعويضا عن العامل ادلادي ،وربقيقا دلثال أفضل ،مادامت الروح سبت إىل ادلطلق وربن إليو ،فهي يف شوق سرمدي إىل األصل الذي
حرك يف روح العشي حبو هلل واغًتابو عن اهلل ،أمال يف ذبلي يطفئ جذوة النار ادلستعر ،يقول عبد اهلل العشي يف قصيدتو" :ألف
()30

األسماء".

سيعود الصباح ويسأل عنا
وليكن ما يكون
سوف يجمعنا بتفاصيلنا
سيظللنا قمر في الغياب...
وكوقفة أخَت ديكننا القول :حىت وإن فعل االغًتاب فعلتو ،واصطلى النفس جبذوتو ،إال أن األمل يف صباح جديد يف ذبلي يرسي
دعائم احملبة اإلذلية ،ويطهر النفس من الشوائب واألدران األدمية باالرباد مع الذات العلية يتبعو ربلي يفضي وحشة االغًتاب
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ويسلي النفس باإلشراق وا القًتاب مطمح ترذبيها ذات عبد اهلل العشي الشاعرة القلقة احلائرة لينكشف الغطاء عن حالة من
احلاالت اليت تصادف الصويف والشاعر على السواء إنو القلق واحلَتة من احلياة ومن لغط ادلاديات الصاخبة.
 يعد االغًتاب مظهرا من مظاىر احلداثة الشعرية فذات الشاعر عبد اهلل العشي قلقة تبحث ذلا عن عامل مثايل بعيدا عن سطوةادلاديات اخلشنة.
 يف رحاب التجربة الصوفية وجد عبد اهلل العشي وسيلة لتنظَتاتو وكتاباتو الصوفية فأقام تناصيات صوفية اغًتاب وزلبة وحَتةأسهمت يف إثراء ذبربتو الشعرية فنيا ومجاليا.
 تنوعت حيثيات االغًتاب يف شعر عبد اهلل العشي ومثلت فرادة وسبيزا يف الكتابة الشعرية والشعورية ومنطلقا يف احلداثةوالتجريب الشعري.
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