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حية فتتا ا

 

يسعدين وأنا أقدم هذه الصفوة الهامة من البحوث حول الشاعر العامين املبدع هالل 

العامري، الذي  كنا قد احتفلنا به مبناسبة الدورة السابعة لليوم العريب للشعر الذي دأبت 

أتقّدم بجزيل  أن  تنظيمه سنويًّا،  ألكسو- عىل  للرتبية والثقافة والعلوم-  العربية  املنظمة 

الّشكر إىل اللّجنة الوطنية العامنية للرتبية والثّقافة والعلوم عىل تعاونها الكبري مع املنظّمة 

منذ أن تقّرر االحتفاء بالشاعر القدير وطيلة إعداد هذا اإلنجاز، وكذلك إىل الجمعية العامنية 

للكتّاب واألدباء التي كان لها الفضل يف التّوصية برتشيح شاعرنا لهذا التّكريم الثّقايف.

أشكر الباحثني األساتذة األفاضل الذين أسهموا يف هذا اإلصدار بالدراسات القيمة وما 

أنارته من جوانب متنّوعة يف مسريِة الشاعر املُحتفى به، وتوقّفت عند أهّم محطّات مسريته 

املهنيّة والّشعرية والثقافيّة عموًما وأطلعتنا عىل ُعمِق تجربته وتنوعها وثرائها ومكانته بني 

أبناء جيله، وتأثريه يف الحياة الثقافية العامنية بصفة خاّصة والعربية بشكل عام.

العربية  املنظّمة  بني  والبّناء  املستمر  التعاون  حلقاِت  من  حلقة  املؤلّف  هذا  ويعدُّ 

للرتبية والثقافة والعلوم وسلطنة عامن التي كان حضورها دامئًا متميزًا وفّعاالً يف مختلف 

تأسيس  من  األوىل  السنوات  إىل  جذورها  تعود  متأّصلٍة  بفضِل رشاكٍة  واملشاريع،  الربامج 

الرّتبية والثّقافة والرّتاث والتكنولوجيا والعلوم، وهي  املجاالت يف  املنظّمة وشملَت عديد 

عىل موعٍد مع محطّات أخرى أكرث تنّوًعا واستدامة.

ومنظّمة ألكسو إذ تتقّدُم بأحرِّ التهاين إىل كلِّ املهتمني بالشعر كتابًة وإبداًعا وتحليالً 

وعرًضا وإنشاًدا وغناًء فهي ستظلُّ حريصة عىل االحتفاء بهذه املناسبة السنوية بل وستسعى 

إىل إثرائها ودعمها لترضب موعًدا سنويًا متجدًدا مع كبار شعرائنا يف البلدان العربية، والتمتّع 

مبا أبدعوه واالطالع عىل شعرهم وتتبّع مسريتهم ومرافقتهم يف رحلتهم الّشعرية الجميلة 
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وخاّصة ربط أوارص التّعاون والتّبادل فيام بينهم وبني بيتهم العريب؛ املنظّمة العربية للرتبية 

والثقافة والعلوم.

فشكرًا جزيالً ملن احتفَل ومن كتَب ومن صّمَم وراجَع حتى يصدر هذا الكتاب يف ُحلّته 

األنيقة هذه، وُمتضمًنا لهذه البُحوث القيّمة واملقاربات املُستحدثة، والتحليالت املُعّمقة، 

والرّصد الّدقيق ملسريِة شاعرنا الفذ هالل بن محمد العامري...

وإىل الّدورة القادمة من اليوم العريب للشعر بإذن اللّه.

                                                          واللّه ويل التوفيـق... 

اأ. د. حممـد ولد اأعَمر  

املدير العام  

املنظمـة العربيـة للرتبية والثقافة والعلوم  
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ال�شـاعر هالل العامري

الشعري يف  املشهد  رموز  أهم  العامري من  بن هالل  بن محمد  الشاعر هالل  يعترب 

الداخلية  محافظة  واليات  إحدى  بسامئل  النخيل،  مدينة  مواليد  من  وهو  ُعامن  سلطنة 

بسلطنة ُعامن يف غرّة أكتوبر 1953.

تلقى هالل العامري تعليمه قبل الجامعي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، وتنقل 

وتخرج  األمريكية،  املتحدة  والواليات  وبريطانيا  )لبنان(  بريوت  بني  الجامعية  املرحلة  يف 

واالقتصاد،  اإلدارة  تخصص  البكالوريوس يف  بدرجة   1978 عام  األمريكية  دينفر  جامعة  يف 

القنوات  إدارة  وديبلوم يف  من تونس،  السكاين  التخطيط  يف  عاٍل  ديبلوم  عىل  تحّصل  ثم 

التلفزيونية من جامعة مانشسرت بربيطانيا، وديبلوم عاٍل يف إدارة الجامعات يف جامعة ديوك 

بكارولينا الشاملية يف الواليات املتحدة األمريكية.

ثم   ،1985 عام  الُعامين  للتلفزيون  عاما  مديرا  اإلعالم  قطاع  يف  العامري  هالل  عمل 

انتقل إىل سلك التعليم العايل نائبا ألمني عام جامعة السلطان قابوس )1985-1990(، ثم 

لآلداب  عاما  مديرا  األديب، كام عمل  املنتدى  الُعامين وعىل  الثقايف  املركز  عاما عىل  مرشفا 

والفنون بوزارة الرتاث والثقافة بسلطنة ُعامن )2000-1995(.

حصل شاعرنا عىل عديد الجوائز واألوسمة التقديرية من أبرزها وسام السلطان قابوس 

ووسام   ،2009 الجيدة،  املدنية  للخدمة  التقدير  ووسام   ،2006 والفنون،  والعلوم  للثقافة 

املشاركات األدبية والثقافية من األمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العريب، 

2013. وقد اختارته املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )ألكسو( لالحتفال به يف اليوم 

الجمعية العامنية للكتاب واألدباء  العريب للشعر يف دورته السابعة بناء عىل توصية من 

واللجنة الوطنية العامنية للرتبية والثقافة والعلوم.

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2011/11/28/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
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التفعييل،  اإليقاع  ذات  القصيدة  ثم  التقليدية،  القصيدة  بكتابة  العامري  هالل  بدأ 

شعره،  الفلسطينية عىل  كالقضية  والقومية  الوطنية  القضايا  هيمنت  وقد  النرث،  فقصيدة 

الغربة"، 1983، "قطرة يف زمن  الدواوين هي: "هودج  العامري رصيد مرتاكم من  ولهالل 

العطش"، 1985، "الكتابة عىل جدار الصمت"، 1987، "األلق الوافد"، 1991، "رياح للمسافر 

بعد القصيدة"، 1993، "للشمس أسبابها يك تغيب"، 1994.

نرُشت أعامله الشعرية تحت عنوان "األعامل الكاملة للشاعر هالل العامري"، 2013، 

بدعم من "الربنامج الوطني لدعم الكتّاب يف سلطنة ُعامن"، كام كانت له مساهمة يف النرث 

بعمل هام حمل عنوان "اسرتاحة يف زمن القلق"، 1989. 

فرباير 2022   5 السبت  يوم  العامري يف مساء  بن محمد  الشيخ هالل  الشاعر  وتُويَف 

لطاين بوالية بورش مبحافظة مسقط وُدفن يف والية سامئل مبقربة اإلبراهيمية  باملستشفى السُّ

مبحافظة الداخلية. وقد أُعدت هذه البحوث يف حياة شاعرنا لكنها صدرت بعد وفاته رحمه 

الله تعاىل وأسكنُه فسيح جنانِه.
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ال�شـاعر هالل العامري �شـرة عطاء وم�شـرة اإجناز

الصقالوي11 الصقالويسعيد  سعيد 

امللخ�ص
انطالقا من حارة  العامري  بن محمد  الكبري هالل  الورقة يف سرية شاعرنا  تبحر هذه 

التاريخ، وشموخ الجبال،  النخيل، ووفرة  التي تحيطها خرضة  )الجامر( يف بلدته )سامئل( 

الخيول، وأذان  الذكريات، وصهيل  املحمل بجميل  الفسيح  الزمن يف واديها  وانسياب ماء 

تفاعل  املكان وأثره يف تشكيل شخصيته، وكذلك  الورقة مالمح  الصالة. واستعرضت هذه 

الثقافات الجديدة الوافدة إليه عرب اغرتابه بالثقافة املوروثة واملتداولة يف مجتمعه املحيل، 

وأثر انصهارها يف تكوين معارفه وقدراته وخرباته اإلبداعية الفنية، والعملية اإلدارية، التي 

جاءت  التي  املخرجات  الورقة  هذه  وأوضحت  قيام.  النهوض مبسؤولياته خري  من  مكنته 

نتاجا طبيعيا ألدوار هذه الشخصية يف صناعة املشهد الثقايف وحراكه املتواتر عرب عقدين 

من الزمن. كان لها حضور باذخ يف منجزها اإلبداعي شعرا ونرثا، فنا تشكيليا وفولكلوريا 

دورة.  الجديد يف كل  وتقديم  الفاعل  الحضور  مداومة  بجد عىل  يحرص  شبابيا  ومرسحيا 

وكان للسامت اإلنسانية واملعاملة األبوية الرفيقة والتحاور والتفاهم والتفهم الذي متتعت 

به شخصية هالل العامري وما امتازت به من اريحية أثر طيب بالغ التأثري يف انجاح أهداف 

مسؤولياته. ولذا وجدت األسامء النابهة والشخوص النشطة يف هذا الحراك الحضاري فرصة 

العمل والتجويد فيه، كام وجدت فيه صحيفة زمكانية تُعلُق فيها قناديل أسامئها وإبداعاتها، 

مشعة تهدي سبيل السائرين إىل إنتاج الثقافة واإلسهام يف مسرية البناء والحضارة العامنية 

بخاصة واإلنسانية بعامة.

رئيس الجمعية العامنية للكتاب واألدباء  1
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املقدمـــة
ا قبل... أَمَّ

األفكار  األحداث، وحوارات  تطلُّ عىل سري  ومعه  كان.  أيًّا  اإلنسان  األيام سري  تتداول 

والثقافات، وترديد غناء األشعار، وحسيس املوسيقى، وصهيل األمكنة.

سري األيام موسوعة ييضء فيها اإلنسان أعامال خالدة؛ منها ما تستعذبه القلوب، وتُِقرُّ 

به العيون، وتطيب به النفوس، وتستذكره العقول، وتستعيده األفهام، وتستعرض مشاهده 

اللحظات. صورا شتى لكل منها حضوره الواقعي، أو إمياؤه الرمزي، أو مالمحه التجريدية، 

أو حلمه الرومانيس، أو شعرية خطوطه، وموسيقى ألوانه، وعزف ريشته، وتحاور ظالله 

وأضوائه. 

املكان وصمته، وهو حركته  اإلنسان هو صوت  اإلنسان، ويظل  املكان يسكن  ويظل 

وسكونه، شبابه وشيخوخته، وهو ماؤه وجفافه، وهو خرضته وتصحره، هو ورده وشوكه، 

خريه ورشه، وجوده التاريخي ومنفاه الوجودي، هو األين والال أين.

 ي�سـيل الزمـان علـى الأمكنْه 
2 فيغـدو املـكان هو الأزمنهْ

برهانا  ونصبه  روحه،  من  فيه  ونفخ  الله،  خلقه  الذي  اإلنسان  أهمية  تأيت  هنا  من 

ليقينه، وجعله يقينا لربهانه؛ )ويف أنفسكم أفال تبرصون(، وكرمه وأنزله لألرض خليفة للحق 

والذكَر  ضياء،  الدعاء  له  وسّخر  العمران،  لصالح  ومشيدا  للخري،  وُمغدقا  للعدل،  وباسطا 

ارتقاء، والسامء استجابة. 

ومن هنا يأيت احتفاء املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )األلكسو( باليوم العريب 

للشعر عرفانا باإلنسان الذي أخلص لدور التنوير، وصنع الجامل وتدفق املحبة اإلنسانية، 

وغرس العطاءات الرحامنية بذال تسوقه السعادة، وتضحية تحملها أجنحة اإلرادة. ويف هذه 

املساحة املطيبة بذكرى الشعر وتذكر الشعراء، تسعى هذه الورقة لتنرث الضوء عىل جوانب 

شعر سعيد الصقالوي.  2
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من سرية الشاعر العامين الكبري هالل بن محمد العامري. هذا اإلنسان خلقا وسلوكا، واملبدع 

شعرا وكتابة، واملستنري فكرا وثقافة، واملسؤول قيادة وإدارة. 

 حاولت الورقة تتبع مفاصل سريته يف مظانها الحقيقية األصيلة التي تحتفظ بها خزائن 

كُتاب وشعراء  إليه من  قلوبهم  والعاملني معه واملؤلفة  ذاكرة مجتمع أصدقائه وُمريديه 

الوصفية  وأدباء وصحافيني وإعالميني. وتم استطالع هذه املظان ميدانيا واستقراء مادتها 

التي أظهرها وعيها بها، ومن ثم اإلمعان فيها عميقا ضمن املنهج الوصفي واإلشارة إليها 

مجددا يف هوامش الدراسة ومتنها.

لذلك فإن هذه الورقة تعرض سرية إبداعية ومهنية وإنسانية حية لشاعرنا الشيخ هالل 

العامري عرب محاور عدة أوضح متهيدها املكان وماهيته، وشذرات من مالمحه وعالماته 

بلدة  العامري يف  الشيخ هالل  الشاعر  أولها  طفولة  ويفاعة  وشباب  التاريخية. وتتناول 

)سامئل( ومغرتبِه يف ديب وأبو ظبي وأمريكا، وعرج ثانيها عىل هالل املسؤول الذي برزت 

ودلف  والثقافة،  والفنون  ولآلداب  للتلفزيون  قديرا  فذا  مسؤوال إداريا  وجهوده  موهبته 

ثالثها إىل كشف مرايئ هالل اإلنسان التي تجلت يف عيون من اقرتبوا منه وشاهدوه وعرفوه، 

ورابعها أفىض إىل تبيان  صالون )مجلس( العامري األديب الذي كان مجمعا ملحبيه من األدباء 

الجامل،  زاهية  دانية  عليه من قطوف  الحصول  تم  مبا  الورقة  لتختتم  والعرب،  العامنيني 

البذل،  القدوة والهمة يف  املثال، تقدم  الوصال، ومعاين عابقة جليلة  وباقات وارفة سخية 

واإلخالص يف العمل، واإلميان بالكتابة والشعر، والوثوق واالعتزاز باألجيال.

متهيــــد
يف كنف محافظة الداخلية، ويف حضن واديها الشهري اململوء بالحياة، واملعرش بالجامل 

السامق، تستأنس يف بساتني محبة أهليها وساكنيها، تسقيها األفالج الكثرية فرتوي بها األرواح 

األجالء،  ونحاتها  وكتابها  وشعرائها  وأدبائها  علامئها  بنور  وتستيضء  والعقول،  والنفوس 

تحفظها عناية الرحمن الرحيم، وتحميها الهمم الكبرية والعزائم العالية، وتحيطها الجبال 

اإلسالم  أذان  بصوت  وتأمن  العريق،  الكبري  وحصنها  األبراج  وعرشات  الشامخة  الشاهقة 

والسالم منبعثا يعطر األرجاء بذكر اللّه والدعوة إىل الصالة صادًعا بالحق وصادحا باإلقبال 
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والقبول من أول مسجد شيده يف )املضامر( أول صحايب من أبنائها وهو )مازن بن غضوبة( 

الدعوة اإلسالمية  الهجري. ولقد روي شعر مازن بن غضوبة يف مدونة  السادس  العام  يف 

بجانب شعر حسان بن ثابت:

جتـوب الفيـايف مـن عمان اإىل العرج اإليـك ر�سـول اهلل خبـت مطيتـي      

فيغفـر يل ربـي فاأرجـع بالفلج لت�سـفع يل يـا خـر مـن وطـئ الـرى      

فال راأيهم راأيي ول �ـرجهم �ـرجي اإىل مع�ـر خالفـت يف اهلل دينهـم     

حياتـي حتـى اآذن اجل�سـم بالنهج وكنـت امـراأ بالرغـب واخلمـر مولعـا     

وبالعهـر اإح�سانـا فح�سـن يل فرجـي فبدلنـي باخلمـر خوفـا وخ�سـية     

فكانت هذه األبيات من الغراس األوائل يف الشعر الديني واملنهج السلويك يف التاريخ 

الشعري اإلسالمي وبخاصة العامين. 

تاريخهام  يف  تعودان  كلمتني  تكوين  من  اسمها  نحت  التي  الوالية  هذه هي سامئل 

القديم إىل اللغات العربية القدمية. إنها تكوين من )سام-إيل(. واملعروف أن كلمة )إيل( 

الدمج  ذلك  ناتج  فكان  البعض  بعضهام  الكلمتان يف  فدمجت  اآلرامية.  الله يف  تدل عىل 

كلمة )سامئل أو ساميل( التي تعني )سامء الله(، متاما كام حدث مع كلمة بابل املكونة 

من كلمة )باب( وكلمة )إيل( فدمجتا فصارت )بابل(. وليس موافقا للمنطق ما روته بعض 

كتب التاريخ من أن ألسنة الناس قد تبلبلت فسميت )بابل(. ودمج الكلامت لنحت كلمة 

واحدة دالة موجود يف اللغات ومنها العربية فكلمة كربالء نحتت من كلمتي )كر وبالء( يف 

املوقع الذي حدثت فيه املعركة فصارت )كربالء(. وكذلك مدينة بغداد فقد نحتت من دمج 

كلمتي )باغ( وتعني البستان يف الفارسية وغريها و)داد( وتعني الله فصارت )بغداد( وكذلك 

تنطق بغدان. وعىل ذلك يعد النحت اللغوي يف األسامء أو األفعال إضافة إىل قاموس اللغة 

العربية كام هو الحال يف تعريب األلفاظ السابقة واملعارصة يف العلوم والسياسة واإلعالم 

واألدب والفلسفة الواردة إىل ثقافتنا العربية.
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لقد حبا الله سامئل عبقرية مكانها، فصارت مطمح الباحثني يف العلم، وموئل الطالبني يف 

الخريات، ومطمع زعامء الرياسات، ومقصد القادمني والذاهبني، لتموضعها يف موقع مترُّ عربه 

وسائل التواصل بني مسقط ونزوى مركز محافظة الداخلية، ومسقط وإبرا مركز محافظة 

شامل الرشقية. عبقرية املكان جعلتها مركزا للنشاط العلمي واألديب والثقايف والسيايس وحتى 

فئاتهم،  مبختلف  العامنيني  نفوس  يف  الخاصة  مكانتها  سامئل  احتلت  ولذلك  االقتصادي. 

وتنوع نظراتهم، فسبك فيها الشعراء قصائد حبهم، وثناءهم عىل سامئل العبقرية املكان، 

وسامئل التاريخ واإلنسان، وسامئل الفكر واآلداب والثقافة والعلم والعلامء وأذكار الرحمن. 

شكلت بحضورها الالفت يف التاريخ العامين قناعاتهم، واكتسبت بيئة سامئل العبقرية التي 

كانت لهالل العامري رئًة ومتنفًسا، ودرجت أوىل خطواته عىل زخرف سجاد بهائها مكانا يف 

وعيهم. فال غرو وال عجب أن يصدر فيها شيخ البيان ابن سامئل شاعرها األكرب مقاما وشعرا 

وأدبا الشيخ عبد الله بن عيل الخلييل قالئد شعره املعجب بها، واملزهو برجالها وأمجادها، 

واملغرد بنخيلها وكريم حسانها ونبيل مآثرها. نقطف منها باقة ندية زكية الشذى، نرشها 

الشاعر الشيخ عبد الله الخلييل يف الجزء الثاين من ديوانه وحي العبقرية: 

 �سـالٌم علـى الفيحـاء يف عبقرّيهـا
طويـل اخلطـى بـن الظبي والذوابِل

 �سـالٌم علـى الفيحـاء والدهر جامٌد
ومـن يَل يف العليـا كفيحـا �سـمائِل

 كاأن تـراب العـز فوق �سـمائِل
 متـون جيـاد حتـت كل مقاتِل

 كاأن نبـات املجـد فـوق ادميها 
 ثغـور الأمـاين اأو نوا�سـي ال�سواهل
 كاأن خريـر املـاء بـن ريا�سها 

 �ريـر الـراع اأو �سليل القوا�سـل
 كاأن لـذات النخـل يف ح�سـن نظمهـا 

�سفـوف رجـال اهلل عنـد التنازل



14

 كاأن ال�سبـا فيهـا اإذا مـا تنف�سـت
�سـفاء النهـى او بغيـة املتفائـل

 كاأن اأريـج الزهـر مـن فوق دوحها 
اأريـج املنـى جـاءت بن�ر وطائل

 كاأن قمي�ـص ال�سفتـن ز برجـد 
وبال�سـعب مـن عن ال�ّسـما خر �سـائِل

 كاأن ظبـاء يف اخلمائـل رتع 
�سـهام الق�سـا لكـن علـى املتطاول

 كان لـواء املجـد فوق عرو�سـها 
ح�سـام اأبي �سـبطن بـن اجلحافل

 كاأن نـوادي العلـم بـن ربوعها 
بـدور جتلـت يف �سـماء املحافل

 كاأن رجـال العلـم يف ندواتهـا 
�سمو�ـص جتلـت يف بهـّي الغالئل

 كاأن ينابيـع املـكارم والندى
بهـا اأعـن الت�سـنيم �سـجت بوابل

 كاأن رجـال املجـد من طـن اأر�سها 
لـذاك تـرى فيهم كرمي ال�سـمائل 

 كاأن اجلبـال ال�ّسـم وهـي حتوطها 
مـن اهلل �سـور للعلـى والف�سائل

 وقفـت عليهـا اأمـرتي الفكر �رعه 
فـدر وللفيحـاء ف�سـل املخائل
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بصنوف  واملخرضة  األلفة  بنخيل  الباسقة  واألمجاد،  بالعزة  السامقة  سامئل  يف 

التعليم  طالب  يتحلق  والكتابة،  والخط  القرآن  تعليم  بكتاتيب  واملزدهرة  املؤلفات، 

والباحثني  شيوخهم،  حول  االستزادة  يف  أرحب  آفاق  إىل  واملتطلعني  معلميهم،  حول 

بلدا  إن  فيها.  واملجلني  وعلامئها  أربابها  يالزمون  فيها  والتخصص  املعرفة  عمق  عن 

بيت  يخلو  ال  يكاد  إذ  بها  وينشأ  فيها  وينشأ  فيها  يولد  أن  الوليد  يغبط  "كسامئل 

راويٍة أو  أو  معلمٍة  معلٍم  أو  ناسٍخ  أو  شاعٍر  أو  أديٍب  أو  قاٍض  أو  عامٍل  من  فيها 

ألحاديث الزمن وأخبار البلد"3. يف هذا املحيط املشحون بهذه األنوار واأللطاف ولد الشاعر 

هالل بن محمد بن هالل العامري يف بلدته عام 1953م. وبحسب بطاقته الشخصية ولد 

يف 1953/10/1م.

الطفولة واليفاعة وال�شباب
هلَّ هالل يف عيني والديه وقلبيهام بشارة الحياة وبركة من الله، يف عام 1953م، فصارت 

األيام أهنا لهام رغم عنائها، واألحالم أسنى يف جفنيهام رغم حلكة الليايل. نشأ الطفل هالل 

العامري يف حاضنة أرسية كان فيها والداه محمد بن هالل العامري ووالدته خديجة بنت 

حمد العامرية هام الراحامن اللذان تعهداه بكل ما أوتيا من محبة كاملة ورعاية شاملة. 

وكام يقول أحمد شوقي يف مدحه لرسول اللّه صىل اللّه عليه وسلم:

هـذان يف الدنيـا همـا الرحماُء واإذا رحمـت فاأنـت اأٌم اأو اأٌب     

تربعم الطفل هالل يف حلة )املضارب( حيث يقيم أخواله وهو يف كنفهم ترشب طفولته 

يتفيأ  بينهم.  يدرج  وأرسته  أبيه  )الجامر( حيث مستقر  شهد عطفهم وحنانهم، ويف حلة 

جنيا.  مثرا  عنايتهم  من  يقطف  مستمتعا  عزوتهم،  بقوة  ويستقوي  رعايتهم،  ظالل سدرة 

البسيطة يف مالمحها،  أترابه وأقرانه ولداته يف مقاصري حقول واليته وبلدته  يتفتح بجوار 

والبهية يف مسارحها، والكبرية يف مطامحها. يرسح برصه يف واديها الفسيح الذي ينساب فيه 

الزمان، ويعرش فيه التاريخ، وترسد يف ضفتيه حكايات املحبني، وتسمع يف حصواته صهيل 

سامل بن محمد العربي، "صحبة ومصاحبة الشاعر هالل العامري"، شهادة خطية، مسقط يف 2021/5/1م.  3
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خيول املاجدين. يعد وادي )سامئل( ملهام بأوصافه الجاملية، ومغانيه البديعة التي تتورد 

من عذوبة مائه وفتنة نخيله املرشئبة يف فضائه كأنها منظومات مهرجانية تقدم بني يديه 

ابتهاجها به وتحيتها له. ولعل يف وصف الشاعر الشيخ سامل بن محمد العربي وبليغ عبارته 

ما ييش بترسب مالمح جامليات شعرية املكان إىل براءة روح الطفل هالل العامري وترشب 

املقابل  منزلهم  أمام  الوادى يرتقق  كان  لقد   " يقول:  إذ  بها وجريانها يف رشيانه،  وجدانه 

لوادي )سامئل( الذي يأىب أال يحضن كّل جوانح وجوانب )سامئل( من أعاليها من الغرب 

وحتى أسفلها بالرشق... بطول حوايل 15 كم فكأنه نيل مرص يخرق الزمالك يذكرين بوادى 

أو  أو قائداً  بها عاملاً  الوليد  أو وادي فدا وسيمة ضنك... كيف ال يصري  الخور )بحمرائنا( 

شاعرًا... وهل يستغرب لوليد )سامئل( أن يكون ذا شأن يف فرع من فروع العلم واملعرفة... 

بل قد يعاب عىل وليدها أال ينبغ... هنا نبتت بذرة األخ هالل العامري ومنها استمد اإللهام 

واإلبداع... حني زرت األخ هالل مبحلتهم بسامئل املسمى )الجامر( وجدت يف املدى القريب 

ساقية الفلج وعىل امتداد البرص الوادى يشجيك مبوسيقى انسياب املياه فيه والنخيل تظل 

املنطقة كأنها ظٌل إلّهي... إذاً ال غرو أن يكون هالل أحد شعراء سامئل وقد ترىب يف حجرها 

وبيئتها وسحرها"4. 

برصية  لوحة  الشعرية  السيايب  سامل  بن  الشيخ هالل  السامئيل  الشاعر  ريشة  وتخط 

الصور  بأطياف  العيون  بالفتون، وتغري  املشاعر  بالخيال، وترثي  اإلحساس  بديعة تشجي 

الزاهية، ومتأل القلوب بحب الوطن واالفتخار به: 

 وطنـي يف �سميـم مـن لبـة القلب
واأعالمه و�سـائج نف�سـي

 مهـد روحي وم�سـقط راأ�سـي مني
وهـوى مهجتـي ومطلع �سم�سـي

 �سـهقت يف ثـراه روحـي وجالت
يف ذراه مـع ال�سيـاء املم�سـي

نفس املرجع.  4
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 وعلـت مـع نخيله وت�سـامت
بـن عمرو مـن نابغيه وقي�ـص

 نبـع روحـي ومهد عمري واأن�سـي
اآه مـن ذكريـات عمري وان�سـي

 كل رمي يـكاد يف مقلتيـه
تلم�ـص احل�سـن والهوى خر مل�ـص

 اأيـن عهـد على )�سـمائل( �ساح
ك�سـنا البـدر اأو كطلعـة �سم�ـص

 بـن رو�ص وجدول و�سـواق
ونهـور واأعن ذات بج�ـص

 و�سـطور النخيـل موؤتلقـات
ك�سفـوف اجلنـود حتت الدرف�ـص

 واإذا الريـح �سـاورتها فعرف
مـن توا�سـيحها بلطف وهم�ـص

 وريا�ـص الن�ـرين والفـل جتلو
 روعة احل�سـن بن زهر وطل�ـِص

 هـي فيحـا عمـان اأفق بيان
لنجـوم مـن كل بدر و�سم�ـص5.

سامئل  حارات  تفاصيل  مخيلته  يف  ينقش  إليه.  الناظرين  ويرس  والديه  الطفل  يبهج 

أطفالها  ونخيلها،  أفالجها  وسعفها،  طينها  ومكانها،  أوانها  ونساءها،  مساجدها  ومبانيها، 

وكهولها، رجالها ونسائها، عاداتها وتقاليدها وسمتها وأزياءها، أعيادها وأفراحها وأتراحها. 

يوصل بقدميه دروبها، ويرصد بوعيه كالمها وحديثها وأمثلتها وشعرها وأغاريدها وكتاباتها 

سامل بن محمد العربي، مرجع سابق.  5
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العامري  أغانيها. كانت سامئل لهالل  أمانيها ويرجع يف سمعه  وجاملياتها، ويخط بحلمه 

مرجعيته التي تغذيه بالحنني إليها والتجذر فيها والنهل من معانيها ومعني ثقافتها ال غنى 

له وال استغناء عن سامئل. وظهر ذلك يف وصفه العاشق لها ")سامئل( مدينة جميلة رائعة 

ُشبهت بالفيحاء دمشق لتشابه موقعها مع موقع دمشق ثم نشأة العلم يف هذه املدينة، 

هناك رموز كتبوا يف الفقه والشعر والنظم..."6.

ويستطرد يف نرث حبه ملدينته مستذكرا ما بثته يف شخصيته، وما تركته يف ذاكرته الثقافية 

واالجتامعية إذ يقول: "أثر جامل هذه املدينة بساكينها فخلقت جيال من الكتاب"7. 

إن مكوناتها املجتمعية ومراكزها الثقافية وشخصياتها العلمية واألدبية املشعة آنذاك، 

قد ساعدت يف تشكيل املصدرية الثقافية والحياتية، وبناء املرتكزات اإلنسانية للشاعر هالل 

الكثري  كان  علمية  مراكز  شكلت  "فاملجالس  وأدوارها  تفاصيلها  واصفا  يتذكرها  العامري. 

يقصدها فأثرت يف الشباب فحاولوا أن ينقلوا هذا للكتابة شعرا أو نرثا وحني تتحدث عن 

جامل مدينة فأنت تتحدث عن سامئل تطفو عىل ذهنك يف كل مكان"8.

فتح الطفل هالل باب الكتاب ودلف إىل ساحة تعلم القرآن والكتابة. لقد كان ذلك 

النظام التعليمي سائدا يف أغلب الجغرافيا العامنية قبل عام 1970. ومل تعرف عامن النظام 

التعليمي املعارص املبني عىل أسس حديثة سوى يف أربع مدارس أنشئت يف مسقط ومطرح 

وصاللة وجوادر وقت كانت جوادر حتى عام 1958 جزءا من السلطنة العامنية وقد أنشئت 

املدارس السعيدية يف هذه املدن عام 1940. لكن بالرغم من ذلك كانت األخبار التي تبثها 

"صوت العرب" و"ُهنا لندن" وبعض اإلذاعات العربية تسمعها رشائح املجتمع من أجهزة 

الراديو التي كانت يحرضها املغرتبون العامنيون، والصحف العربية وغري العربية الوافدة 

كانت تعرب إىل ثقافة املجتمع، واملخطوطات العامنية املطبوعة يف الخارج كانت تظهر يف 

أيدي القراء، ومجموعات الكتب الصادرة يف لبنان ودمشق وبغداد والقاهرة كانت تتوافر يف 

أيدي محبيها وعشاقها. وعندما توىل املغفور له بإذن الله تعاىل جاللة السلطان قابوس بن 

هالل العامري: "ال مفر من القصيدة األنثى"، يف كتاب: خيمة فوق جبل شمس، ص39، عبد الرزاق الربيعي: مؤسسة الدورسي للثقافة   6

واإلبداع، البحرين 2009م.
نفس املرجع.  7

نفسه.  8
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سعيد رحمه الله وأرضاه، دفة الحكم تغري الحال يف عامن وانتهج نظام التعليم فيها األسس 

العلمية والنظم الرتبوية املعارصة واملعايري املنهجية الحديثة.

مقصدا  وكان  علم  شيخ  والدي  "كان  بقوله:  عنه  ويعرب  هالل  ينعته  كام  والده  كان 

مجال  يف  إيجابيا  تأثريا  معا  عيل  اإلثنني  والدي  تأثري  "كان  ولذلك  قضاياهم"9.  يف  للبعض 

الثقافة"10. وحني يتحدث هالل عن معلميه يف )سامئل( الذين أثروه وأثروا فيه يف طفولته 

اليافعة، كان يف مقدمتهم الشيخ الشاعر عبد الله بن عيل الخلييل وبقية املدرسني يف جامع 

)سامئل(. لقد أوضح أنه تلقى بعض الدروس عىل يد الشيخ خلفان بجميل السيايب وكانت 

"هناك دراسات مختلفة أيضا يف النحو والبالغة والعقيدة ومن ضمنها الكتاب الشهري تلقني 

الصبيان لإلمام نور الدين الساملي وما تبعها من أمور األدب"11. وهنا يشري هالل إىل بعض 

زمالئه من الشعراء واألدباء الذين تواشجت عالقته بهم ومنهم الشاعر الشيخ محمد بن 

عبد الله الخلييل واألديب سيف بن عبد اللّه الناعبي والشاعر الشيخ هالل بن سامل السيايب 

ويصف  وغريهم.  السيابيان  سامل  بن  حمود  الشيخ  والكاتب  سامل  بن  بدر  الشيخ  وأخواه 

طبيعة الحياة وكيفية تداولها بني الناس يف هذه الفرتة من تاريخ عامن يف خمسينات القرن 

العرشين وستيناته إذ يقول: "كانت الحياة بسيطة كأي محلة من املحالت يف عامن تسودها 

الطأمنينة والبساطة بكل معانيها"12.

لذلك كانت تصورات املكان، ومتثالت اإلنسان، ومتظهرات األشياء، ألبوما صوريا يرجع 

وألقه  الرائعة،  شغفه  بروح  واستدفائا  الجامعة،  بحميميته  إسئناًسا  العامري  هالل  إليه 

الجاري يف أفالج دمائه يسقي سندس الحياة، ويزهر صباح املحبة والجباه:

ميـالأ الكـون وال�سوء اأبي�ـص اأبي�ص

والذكريـات هنالـك تنثـال كالقبـل الدافئه13.

هالل العامري، "شهادته الخطية عن نفسه"، بتاريخ 5 أبريل 2021م.  9
نفسه.  10
نفسه.  11
نفسه.  12

هالل العامري، األعامل الكاملة، دار االنتشار العريب، بريوت 2013، ص 376.  13
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جذوره  إىل  بانتامئه  ويحتمي  واألمنيات،  بالحلم  ويتدثر  طفولته،  بنخيل  يستظل 

وبطوالت تاريخه املجيد:

يـرى يف طفولتـه ال�سـامقْه

حيـاة البطولـة والنتماْء

ويرق�ـص يف قمـم البا�سـقاِت

يدثـر اأفياءه بالأماين

وي�سـقي اجلـذور بدمـع البكاْء14.

العرصي  العلم  االتصال مبقومات  أن البد من  العامنيني  اآلباء  كبقية  والده  أدرك  لقد 

خارج  وارتحلوا  أصدقائهم  وفلذات  أقاربهم  وأبناء  أوالدهم  فحملوا  التعليمية،  ومناهجه 

عامن بحثا عن تعليم جديد، ومعرفة عرصية، وأساليب فكرية حديثة. فكانت املحطات 

متعددة والثقافات متباينة يف خارطة رحلة الشاعر هالل العامري، مبتدئة بارتحاله يف عام 

1962 مبعية والده عن حلة )الجامر( يف سامئل إىل مسقط العاصمة التي كانت تختلف 

مظهرا عمرانيا، وتتفاوت حياة اقتصادية عمال وإنتاجا عن بقية املدن العامنية، ملا تتمتع 

به من أسباب املعارصة ومرافقها وخدماتها، وصالتها الداخلية والخارجية، وحتى مناهجها 

التعليمية ومباين مدارسها ومدرسيها ومبانيها البيضاء التي تجاور شموخ الجبال، وتصافح 

عظمة البحر. كالهام كانا مسارح لألحداث العظيمة التي طبعت شخصية العامين، وعمقت 

حضوره التاريخي، ومدت تواصله الحضاري، وقوت عريكته، وصقلت جلده، ومتنت صربه، 

وشدت احتامله.

يف هذه الرحلة تعلم هالل من والده الخطوة األوىل يف السري قدما نحو آفاق الحلم، 

القابع يف  السكون  إىل  واالرتهان  الرتابة،  إىل  الخلود  والخروج من جاذبية  الهدف،  وبلوغ 

التخلف. تعلم أن يخطو عىل طريق االستنارة، وأن يتمسك بحبال العمل واألمل، وأن يستند 

نفس املصدر، ص 409.  14
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عىل مرتكزات الحضارة التي أساسها العلم وقمتها املعرفة. لذلك أهدى والده ديوانه )األلق 

الوافد( اعرتافا بفضله، وعرفانا بأياديه ومآثره عليه، فرصعه بتصدير بليغ يليق بأبيه يف قوله: 

"إىل أيب الذي علمني الخطوة األوىل"15. 

لقد حان وقت االنطالق والرحيل إىل خارج عامن، بعد أن تعرف عىل مدينة مسقط 

وشخوصها الحضاري الذي مهد له نفسيا إمكانية استيعاب األمكنة وصورها املغايرة التي 

الوجوه  احتواء  من  متكن  أن  وبعد  )سامئل(.  يف  األول  مكانه  عن  ذاكرته  بها  احتفظت 

والسيارات ومناظر النوارس البحرية وحركة السفن العامنية وغريها يف مناء مطرح، واختزان 

ألوان األبنية والبضائع واألزياء، والتعرف عىل األصوات واللهجات املتحاورة بعبارات اللغات 

املختلفة والتمييز بينها خالفا لسياق اللغة الواحدة وهي العربية واللهجة السامئلية التي 

ترشبها من والديه وبيته وبيئته، واعتاد التحدث واملناقشة والتواصل بها مع أقرانه وأهل 

مدينته )سامئل(. 

غذ والده السري به إىل رأس الخيمة طلبا لعلم معارص، وثقافة جديدة، وفكر حديث 

تسكبه يف وعيه تجارب التطور العلمي ومنتجات املعرفة الفكرية لتواكب ازدهار الزمان 

واإلنسان واملكان. ويف هذا السياق يدون هالل العامري: "أول سفرة إىل خارج السلطنة فقد 

كانت أيضا مع والدي إىل رأس الخيمة طالبا فيها للعلم ومنها التحقت باملدرسة األحمدية 

بديب لدراسة االبتدائية وثم إىل مدرسة جابر ابن حيان يف أبو ظبي للثانوية، معظم زماليئ 

الفرتة تربطني بهم عالقة قوية وجميلة حتى اآلن"16.  الذين كانوا يدرسون معي يف تلك 

وتبقى )سامئل( رغم تواريها عن ناظره القريب مشعة يف برصه العميق ومدى بصريته، ال 

تغيب شمسها، وال يحجم صباحها عن رشوقه البهي قبال يطبعها عىل خد الجامل يف عيون 

الصبايا، ومرايا قلوب األطفال، وخرضة النفوس عىل ضفاف واديها الفسيح:

تتـوارى )�سـمائل( مـن لطفهـا خجال

بـن تلك اجلبال

نفس املصدر، ص 83.  15
هالل العامري، "شهادة خطية"، مسقط يف 5 أبريل 2021م.  16
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تنبـت الع�سـق وال�سم�ـص

غنـوة ملخا�ـص ال�سباح

ويرتع�ـص الوقـت يف �سدرها

كا�سـفا عـن حنايـا اجلمال

لل�سباح قبـال 

لـك اهلل يـا اآية يف اجلمال

ومـا خلفته ال�سـنن

ومـا قد اأكون

ومـا ل اأكون

و�ـر دعائي واخلامتة17.

الذكريات معه،  الخلييل طائفة من جميل  اللّه  الشيخ محمد بن عبد  الشاعر  يسطر 

ولطيف الصفات التي حظي بها هالل العامري يف وجدان زمالئه إذ يقول: 

"سامئل هي موطني وموطن األخ هالل وهناك التقيت به وتعارفنا ذات إجازة صيفية 

منتصف ستينات القرن املايض وكنت أدرس يف املدرسة السعيدية مبسقط وهو يدرس يف ديب 

منذ أن ذهب برفقة أبيه وقد التحقت به بعد سنوات يف ديب وبالتحديد يف صيف 1968م 

ولكني مل ألبث بها بل كانت وجهتي أبوظبي للدراسة هناك حيث لحق بنا هالل وثلة من 

الطلبة العامنيني يف القسم الداخيل الذي قضينا فيه معاً سنوات دراسية غايًة يف الجد واالجتهاد 

واملنافسة الرشيفة عىل التفّوق وتبوأ الدرجات العىل يف الصفوف حيث كنا يف مدرسة جابر 

بن حيّان اإلعدادية والثانوية وكان للطلبة العامنيني املراتب األوىل دون منافس وكنا يف القسم 

نفسه، ص 179-178.  17
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وأذكر  منهم  األصغر  يدرسون  متفوقون  الكبار وهم  فالطلبة  متعاضدين  متعاونني  الداخيل 

منهم األخ هالل العامري واألستاذ سعيد العرفايت وكان هالل بحكم العالقة التي بيننا وهو 

أعانني  أنه  بالرشح واإليضاح حتى  العلم فقد كان يخصني  يف  السن وكثرياً  يكربين قليالً يف 

عىل اجتياز سنة دراسية بدوام املذاكرة واملدارسة يف العطلة الصيفية. هناك بدأت شاعريته 

بالتكون واالنبزال بعد مامرسات نظمية بدأها يف سامئل عىل غرار كل املتعلمني الذين درسوا 

القرآن عند املعلمني ثم الخط أو الكتابة ثم النحو والرصف عند األساتذة املتخصصني وهكذا 

والدين  وعلومها  للغة  وفهمهم  علمهم  مبستوى  لالرتقاء  الشعر  كتابة  عىل  يتدربون  كانوا 

والقرآن وأحكامه، وكنت آنذاك إذا كتبت شيئاً أخذته إىل هالل ليجيزه أو يعدله"18. وقد أكد 

الثقايف الذي كان يف فرتة  ذلك هالل العامري إذ أملح إىل دوره يف مامرسة الشعر والنشاط 

الدراسة ذاكرا " كنت أمارس الشعر والثقافة بأنواعها ضمن الربامج املدرسية"19.

برغم سطوة االغرتاب عىل اإلنسان وإحاطتها مبشاعره والتفافها عىل كثري من شؤونه 

إال أن قلب هالل كان مسكونا بسامئل، ورؤياه كانت تتطلع إىل مرابع يفاعته، إىل سواقيها 

وحواريها وأزقتها وأشجارها، إىل قلعتها وأبراجها يصدح فيها صوت التاريخ مضيئا مبجد بنيها 

وعلوم شيوخها، وقوايف شعرائها. صوت أحمد بن النرض والحسني بن شوال الكيذاوي ونارص 

بن عديم والسيايب والبكري واليوسفي وعبد اللّه الخلييل وأبو رسور وغريهم كرث. جميعهم 

متتلئ بهم ذاكرة هالل العامري. لذلك هو دائم التشّوف إىل طفولته ويفاعته، ودائم التعلق 

مبواكب التاريخ واستذكاره، ودائم االستبصار إىل كيف أن الحلم يشكل استدارة البصري:

نـروح ونغـدو على ال�سـاقيه

ونتبـع ظـل خطانا

ونحلـم ت�ـرق اأيامنا

ونهـوى هوانـا ونرتـع يف الباديه

ونغدو نروح 

محمد بن عبد اللّه الخلييل، "هالل العامري، شهادة خطية يف هالل العامري"، بركــاء يف 3/10/ 2021م.  18
نفسه.  19
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نعالـج برد ال�سـتاء

اآمالنا نعانـق 

نعانـد اآلمنا

ويكتبنـا تاريخنـا الراويـه20.

تحتفي تفاصيل األمكنة يف سامئل مبحبة وافرة يف تفاعل أحاسيس هالل العامري فهي 

أيقونات ساطعة يف صفحات مخيلته تيضء فيها مساحات الحنني فال يترسب إليها التنايس 

أو النسيان وتظل زاهرة عامرة يف مكامن الوجدان عرب الزمان:

ميـاه تطـل بـكل ال�سفاف
وكانـت �سـواقي )الدغايل(21

)وبوغول(22 

ت�سـكو اجلفاف

تعـود املياه 

وخلـف املـدى جنتـان/ وجنائن ترتى

اأزهر �سـكرى

وبـن النخيل

�سـدى الذكريات

واآخر مـا خلفتـه الليايل

بهـذا الزمان23.

هالل العامري، األعامل الشعرية الكاملة، مصدر سابق، ص 150-50.  20
الدغايل: فلج ماىئ يشبه الجدول املاىئ.    21
بوغول: فلج مايئ يشبه الجدول املاىئ.    22

نفسه، ص 237-236.  23
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ويف بيانه التصويري األخاذ عن سرية املكان، ورواية اإلنسان، وتجليات األيام يف سامئل 

املستقرة يف الوجدان، واملزدهية يف األذهان، ينسج الكاتب الشيخ حمود بن سامل السيايب 

رؤى يفاعته وصباه مع الشاعر الشيخ هالل العامري وينداح شوقه حنينا إىل متثالت تشدو 

يف وتر العمر بقوله:

"ولعل تعويبة "لو يعود العمر" يف حسابنا هي زفرات نقارع بها سيْف العمر ومع ذلك 

حتى التعويبات ستهزمنا، وحتى الزفرات ستنترص عىل األمنيات. أما الشعراء فلهم مع "لو 

يعود العمر" الكثري من الحقول والبيادر واملواسم واألعياد والبشارات. عرفُت صاحب قصيدة 

"لو يعود العمر" الشاعر الشيخ هالل بن محمد العامري يف الصبا السامئيل لتقارب األعامر.  

وكربنا معاً ولكن القصائد كربْت معه وحده، فكان شعر هالل العامري ضمن موسيقى بلديت 

سامئل التي تحنُِّك أطفالها بالقوايف وتهدهد مناماتهم ببحور الشعر، فيندر أن يخلو بيت 

سامئيل من شاعر ينساب الوادي يف قصائده وتتعرج السواقي إىل املقاصري.  ويندر أال تتعطر 

فابتعدُت  السامئليني.  وكربْنا  فالشعر رحم بني  الدواوين  السامئيل من  البيت  "روزنة" يف 

عن الفيحاء إىل مطرح حيث قصائد أيب ترشق مع الشمس، ونحملها للسطوح قناديل لليل 

"البندر" املشبع برطوبة البحر"24.

وعناء  الغربة  مكابدة  بعد  عامن  إىل  العودة  شوق  جناح  وامتطى  الرحال  هالل  شد 

الغياب. ظلت غربته دامئا مرشوع عودة تنتهي بتحقيق الهدف وإنجاز الغرض املراد، ولهذا 

يدبج ذلك يف قوله: "مل تكن يل هجرة إال لهدف، كانت هجريت األوىل لطلب العلم فكنت 

مغرتبا ليعود حني ينقيض الغرض"25. كانت أمه وسامئل مغناطيس الشوق وامتداد رغبة 

العودة امللحة مرصحا بذلك جليا يف قوله: "كنت متعلقا بأمي وكنت أكن كل الشوق لهذه 

املدينة التي تحتوي أمي"26.

من  الحكم  سعيد  بن  قابوس  الشاب  السلطان  توىل   .1970 عام  يف  الوضع  تغري  لقد 

والده السلطان سعيد بن تيمور. دعا العامنيني يف خطابه األول أن يعودوا إىل وطنهم. رسم 

حمود بن سامل السيايب، "شهادته الخطية"، مسقط يف 7 أبريل 2021م.  24
هالل العامري، "ال مفر من القصيدة األنثى"، ضمن عبد الرزاق الربيعي، خيمة فوق جبل شمس، مرجع سابق، ص 40.  25

نفس املرجع، ص 39.  26
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لهم خطوط النهضة التي يسعى إليها، والحلم الذي يود تحقيقه لهم والصور املرشقة التي 

ترتاءى يف مخيلته وضمريه. كان قلبه يوقد العزم، وجده يرسج الهمم، وفكره يغرس اآلمال 

دعاهم بقوله: "عفا الله عام سلف". وشجعهم ليمدوا أيديهم إىل يده. تعالوا نبني الوطن 

معا. كانت رؤيته أن يعيد مجد عامن وأن يعمل بأرسع ما يكون لجعل عامن بلدا عرصيا، 

فقال  املعارصة.  النهضة  يف  حضارية  ركيزة  وأهم  أسايس  كمقوم  التعليم  عىل  شدد  ولذا 

سنتعلم ولو تحت ظل شجرة. أرسع العامنيون عائدين، واثقني بدعوة سلطانهم الطموح، 

أيقنوا  غربتهم.  اكتسبوها يف  التي  وسواعدهم وخرباتهم  وفكرهم  بقلوبهم  معه  وعاملني 

إليه عزة وكرامة، وأطاعوه  وانتموا  فأحبوه حبا جام  لهم،  العميق  الكبري، وإخالصه  بحبه 

إميانا منهم بنقائه وسمو أهدافه، ونبل غايته، وجيل حكمته وحسن تدبريه. رشع يف نرش 

هذه املظلة التعليمية داخليا بافتتاح املدارس وخارجيا بابتعاث الطلبة الستكامل دراساتهم 

الجامعة األمريكية يف  ابتعثوا إىل  الذين  الطلبة  العامري أحد هؤالء  الجامعية. كان هالل 

بريوت عام 1974م، ونتيجة لعدم استقرار األوضاع السياسية آنذاك يف بريوت فقد نقل هالل 

وزمالؤه املبتعثون إىل بريطانيا لدراسة اللغة اإلنكليزية ملدة عام ثم بعد ذلك إىل الواليات 

املتحدة األمريكية لدراسة اإلدارة واالقتصاد.

حط هالل ركابه يف أمريكا باحثا عن علم جديد وثقافة جديدة يف مجتمع جديد يغري 

كل متطلع إىل الحرية. ويعرب هالل عن ذلك التوق الذي اختلج يف نفسه، واالنبهار الذي 

شاغل عقله، واألفكار التي حاورت فكره، بقوله: "كنا نبحث عن حرية جديدة وفكر جديد 

لنصل إىل مبتغانا"27. لذلك مل يلق باال لوعثاء الغربة مادامت متنحه ما يصبو إليه، ومل يحر 

الجديد إال منطلقا للعودة، ومل يعترب  الزمن ومل ير يف املكان  جوابا يف اإلجابة عىل سؤال 

الغربة الجديدة يف املدينة الجديدة إال مساحة للتعاطي مع الثقافة الجديدة، والتفاعل مع 

معطياتها اإلنسانية واملجتمعية والفكرية وبالتايل شكلت هذه الغربة الجديدة مادة وفرية 

يكتُب عن سرية مجرياتها ويسجل فيها هالل العامري ما يلوح من ضياء إبداعه برغم جدار 

الوحشة، وسوار القلق، وأنني الحنني، وضجيج األرق. يرسد ذلك يف قوله: "تلك الغربة هي 

التي كتبت عنها، إنها مزيج من الحنني واالفتقاد، والوحشة والقلق"28.

نفسه، ص 35.   27
نفسه، ص 40.  28
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يف  دنفر  إىل  الينز(  آير  )األمريكان  ميتط  ومل  اغرتابه  حصان  العامري  هالل  يرسج  مل 

كولورادو إال ليك يخالط ثقافة جديدة، ويتعرف عىل مجتمع عرصي حديث، ويرى وجوها 

ورموزا وفنونا برصية تنطلق من فلسفات وتيارات ثقافية جديدة، ويسمع أصواتا وموسيقى 

مؤسسات  ويزور  جديدة،  وكرنفالية  وسينامئية  مرسحية  عروضا  ويشاهد  جديدا،  وشعرا 

ثقافية وعلمية جديدة. ولذا يرصد الكاتب الشيخ حمود بن سامل السيايب هذه املشهدية 

"وأرسج  بقوله:  العامري  هالل  مسرية  يف  أخرى  جهة  من  واملتواشجة  جهة  من  املتناظرة 

الشيخ هالل العامري "األمريكان أير الينز" إىل "دنفر" يف "كولورادو". وكلام اشتاق العامري 

للوادي السامئيل حمل كشكول الجامعة إىل ضفاف نهر "نورث بالت". وإذا حّن للشامخ 

جده  لشعر  ظأم  وإذا  القمم.  لتعانق  الجنوبية  "رويك"  جبال  يف  أيائله  رسحت  السامئيل 

لبيد بن ربيعة العامري أو تذكَّر نونية أيب مسلم البهالين أو تعّشق الرتنم بقصائد والدي 

وأمري البيان الخلييل وأخي هالل السيايب وأيب رسور وحرباس وقصائد البكريني أصاخ هالل 

العامري السمع إىل قصائد الكولوراديني "لورانس هارت" و"بيل تورنبول" و"ليليان وايت 

سبنرس" و"ليندا هوغن" وغريهم وغريهن من سنديانات "دنفر" وصفصاف "أسنب فورت 

كولينز" وشجر تنُّوب "كولوارادو سبنغز"29. كل هذه املكونات قد أثرت يف هالل العامري 

الشاعر، وطبعت هالل العامري الكاتب وجسدت هالل العامري املثقف، وأطلقت هالل 

العامري املحب عاشق الجامل والحياة واإلنسان، وبلورت هالل العامري املسؤول يف التزامه 

وعطائه وإنسانيته. 

وللشيخ محمد بن حمد املرسوري وقفة نقاش وسؤال وجواب مع الشاعر الشيخ هالل 

العامري الذي ظل مبهرا للمتحدثني إليه ومثار تقدير وإعجاب املتسائلني، وحوار الباحثني، 

ومطارحة املشتغلني بالشعر، وانجذاب املتعاطني األدب، ونقاش املهمومني بالكتابة. يقول 

املرسوري: "سألته ذات مساء، ما أس العالقة بينك وفصيح لغة العرب ومنذ متى كان ذلك؟ 

فكان  وألفتني  فألفتها  منزي(30  تهز  )كانت  األصدقاء،  مع  كعادته  الدعابة  بروح  أجابني 

االنعتاق يف أشطر أبيات شعراء العربية، متنيت يف صغري أن أكون واحد من بينهم أقول 

حمود بن سامل السيايب، مصدر سابق.  29
كلمة منزي تعني رسير األطفال الذي تهزه األم.  30
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مثل ما قالوا وأنسج أبيات شعر جزلة مثلام نسجوا ، أحالم صغرية بدأت مع األيام وجهد 

املعلّمني تكرب رويداً رويداً إىل أن استطعت بتوفيق من الله كتابة أول بيت من الشعر، وأنا 

مازلت تلميذا يف املدرسة مل أدون له يوما من أيام األسبوع وال تأريخا ليوم أو شهر هجري أو 

ميالدي، ولكني كتبت أول بيت من الشعر العمودي املقفى، ثم مضيت كيف مييض الطفل 

والصبي الشاب إىل حيث قدر له، هي مجرد سرية مخترصة بل ومجزؤه جدا، لحالة البدايات 

مع اللغة العربية والشعر التي حدثني عنها يف ذلك املساء السعيد األخوي، يف تلقائية ال 

النعامين  الكاتب سعيد بن سامل  الخلق"31. ويردف  أديب دمث  نبيل من  تخلو من تذكر 

إضافة مهمة تتعلق بالتكوين األويل لهالل العامري قائال: "وهنا سأنقل عن لسانه بالنص، 

فقد قال يل يف حوار أجريته معه عن هذا الجانب من حياته: "اإلرهاصات األوىل للتكوين 

لها  العائلة والقبيلة(  ــبْــلَة )مجلس  الشعر، والسَّ باتجاه  اإلبحار  الدافع نحو  املعريف هي 

الدور األكرب يف البدايات، إال أن الغرس ال ينمو إال بالري، فزاولت القراءة ومل أحبذ اتجاها 

بعينه أو شاعرا بعينه، قرأت للكل، واستهوتني القصيدة املبدعة أكرث من مبدعها، وآثرت أن 

أترك الباب مرشعا للحلم، فحاولت الكتابة بتجارب مختلفة، والحكم عليها من خالل سفر 

النص يف أذهان املتلقني"32.

هالل العامري امل�شوؤول
دراسته متسلحا  أن أمىض سني  بعد  أمريكا  الوطن من  أرض  إىل  العامري  عاد هالل 

بعلمه الجديد، ومتوشحا بثقافته الجديدة الحديثة التي "ال تنىس أصولها القوية النابتة منها 

فهي ثقافة سامئل... فهو يغذو نحو األساليب الجديدة من أعامق األصالة املتجذرة... فهو 

األصيل يف فكره ومبادئه"33. وهو الذي مل تكن الغربة له مستقرا ومقاما بديال عن وطنه 

وأهله ورفاقه. ولقد أكد يف إفادته عن الغربة بأنها ليست هاجسا مغريا له ليك يبتعد عن 

وطنه وأحبائه وأقربائه بقوله: "مل تشكل يل هاجسا لالبتعاد عن الوطن الذي نشأت فيه"34. 

محمد بن حمد املرسوري، "هالل العامري سرية ومسرية"، مسقط يف 2021/4/14م.  31
سعيد بن سامل النعامين، "إضاءة عىل دور الشيخ هالل العامري يف خدمة الثقافة العامنية"، مسقط يف 2021/4/14م.  32

أحمد بن عبد الله الفالحي، "هالل العامري صديقي الويف"، شهادة خطية، مسقط يف 2021/4/14م.  33
هالل العامري، "ال مفر من القصيدة األنثى"، ضمن عبد الرزاق الربيعي، خيمة فوق جبل شمس، مرجع سابق، ص 40.  34
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لقد كانت غربته محددة الغرض والهدف واملسالك، وهجرته محددة املدة التي ينبغي أن 

ميكثها خارج الوطن العامين. يشري إىل ذلك بكل أريحية وثقة يف قوله: "مل أفقد الوطن كنت 

أذهب للدراسة وأعود مل تكن يل حياة مستقرة يف غربتي تغنيني عن الوطن"35. فهي ليست 

هجرة دامئة يفقد فيها اإلنسان وطنه، وليست غربة مستقرة تتالىش فيها مالمح ذكرياته 

وتغيب فيه ذاكرته، ويتقطع فيها رباط رحمه وأصوله. كام هو الحال لدى كثري ممن آثروا 

إغراءات الهجرة بعيدا عن أوارصهم وجذورهم الراسخة يف قلب األرض واملنيفة يف السامء، 

فظل عذاب الحنني يسكن أفئدتهم وعيونهم، ويقذف يف نفوسهم الشوق والوحدة. لقد 

خاطب عبد الرحمن الداخل النخلة الباسقة وهي وحيدة يف غربتها بقوله:

�سافـِة نخلٌة ْت لنـا و�ْسـَط الرُّ تبـدَّ

ْخِل تنـاءْت ِباأر�ـِص الغـرِب عْن بلـِد النَّ

ِب والنـوى فقلـُت: �سـبيهي يف التغـرُّ

وطـوِل التنائـي عـن بنـيَّ وعن اأهلي

ن�سـاأِت باأر�ـٍص اأنِت فيهـا غريبٌة

فمثلُـِك يف الإق�سـاِء واملنتـاأى مثلـي

�سـقْتِك غـوادي امْلُـْزِن ِمـْن �سوِبها الذي

ـماكِن بالَوْبـِل ي�ُسـحُّ وي�سـتمري ال�سِّ

التحق هالل العامري بعمله الجديد يف مجلس التنمية وكان مديره يف العمل صديقه 

الدولة  وزير  مكتب  يف  ليعمل  ظفار  محافظة  إىل  انتقل  ثم  الخصيبي،  نارص  بن  سعيد 

الزمنية  الربهة  الزمن. يف هذه  من  يسريا  ظفار شطرا  عمله يف  ظفار. مكث يف  ومحافظ 

من عام 1981م قيض الله يل أن أعرف هالل العامري عرب صديق مشرتك هو األخ محمد 

نفسه.  35
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الحرمي. كنت وقتذاك قد أسست مكتبا هندسيا يدعى مكتب بيسان لالستشارات الهندسية 

الذي خطط وصمم وأرشف عىل مشاريع كثرية ومتنوعة يف سلطنة عامن إسكانية وتجارية 

وصناعية وتعليمية ومكتبية حكومية وخاصة وغريها. 

طلب مني األخ الصديق محمد الحرمي تخطيط وتصميم منزل يف منطقة القرم عرشين 

لصديقه الشاعر الشيخ هالل العامري الذي حصل عىل قطعة أرض من وزارة شؤون األرايض 

والبلديات آنذاك، وأن هالل ال يستطيع الحضور إىل مسقط ألنه يعمل يف مكتب محافظ 

وصممت  طلبه  عىل  وافقت  الطريان.  ورحالت  املواصالت  صعوبة  بسبب  وكذلك  ظفار، 

املسكن وأرشفت عىل تنفيذه وإنجازه. جهز املسكن ثم انتقل بعد ذلك هالل العامري إىل 

وزارة اإلعالم مديرا عاما للتلفزيون العامين، كام عني صديقه سعيد بن نارص الخصيبي وكيال 

لوزارة اإلعالم التي كان وزيرها آنذاك معايل عبد العزيز بن محمد الرواس. وهنا بدأ فصل 

آخر من حياة هالل املسؤول إذ يقول عنها "فقد كانت مرآيت مع هذا الواقع هو النظرة إىل 

الوظيفة واختالف الحياة باختالف املعرفة"36.

يف عام 1983 تم إنشاء النادي الثقايف وصدر قرار بتشكيل مجلسه وكنت أنا أحد أعضاء 

مجلس إدارته التأسيسية. أسند يل منصب املرشف الثقايف فيه. وترأس مجلس اإلدارة األول 

الدكتور عيل بن محمد بن موىس الذي أصبح فيام بعد وزيرا للصحة ونائبه أحمد بن عبد 

إبراهيم  السيد سعود بن  النادي  الذي أصبح فيام بعد وزيرا لالقتصاد ومقرر  النبي ميك 

الدكتور  الداخلية وكان  الرتبية والتعليم ثم  الذي توىل فيام بعد وزارتني هام  البوسعيدي 

سامل بن حمدان األخزمي وكيل الصحة آنذاك عضوا إداريا والدكتور موىس بن جعفر الذي 

لهذا  املؤسسة  األوىل  اإلدارة  هي  هذه  كانت  اليونسكو.  يف  عامن  سفري  بعد  فيام  أصبح 

النادي والتي عملت برغم الصعوبات وحرصت عىل افتتاح النادي يف عام 1984م برعاية 

سمو السيد ثويني بن شهاب آل سعيد محافظ العاصمة.  واستمرت يف عملها ملدة ثالث 

سنوات قدم فيها النادي الكثري من الفعاليات والورشات والدورات التدريبية املجانية ومنها 

دورات للكمبيوتر وأنشأ اللجان الفنية واملختربات املختلفة للموسيقى والفنون التشكيلية 

هالل العامري، "شهادته الخطية"، مصدر سابق.  36
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والتصوير الضويئ واملرسح ولجانا أدبية وثقافية أخرى. كام استضاف الشخصيات العامنية 

والعربية وغريها. وكان يقيم حفال سنويا كبريا احتفاًء بالخريجني العامنيني من الجامعات 

تنقل أحداثه وسائل اإلعالم املتنوعة جميعها. وامتدت عضويتي أيضا يف مجلس اإلدارة الثاين 

وشغلت نفس منصب املرشف الثقايف يف مجلس اإلدارة الثاين الذي انضم إلينا فيه هالل 

العامري والدكتورة سعيدة خاطر واألستاذ صادق عبدواين والشيخ حمد بن هالل املعمري 

واألستاذ أحمد الريامي. وهذان استمرا فرتة قصرية ثم ارتحال إىل البلدين الذين عينا فيهام 

الثاين سامل بن إسامعيل سويد وكيل وزارة  سفريين لسلطنة عامن. وترأس مجلس اإلدارة 

الرتاث بينام شغل صالح العرميي نائبا للرئيس. وكان يحي بن محفوظ املنذري الذي كان 

وزيرا للرتبية والتعليم هو الرئيس الفخري للنادي. 

عملنا سويا كمجلس إدارة يف محاوالت تطوير مسرية العمل يف النادي الثقايف. طفت 

أنا وهالل العامري عددا من الدول العربية من بينها مرص والبحرين ودول الخليج قابلنا 

شخصياتها ورموزها الثقافية الرفيعة بهدف التعرف عىل مامرساتهم الثقافية واالطالع عىل 

وأنشطته.  فاعليته  وتحسني  النادي  برامج  تطوير  يف  منها  نستفيد  ليك  وآلياتهم  برامجهم 

كذلك تجسدت فكرة مرشوع إنشاء مجلة ثقافية. وبدأ النادي يف اتباع الخطوات واإلجراءات 

الالزمة يف هذا الصدد. تم االتفاق عىل التصور املبديئ للمجلة. وبدأ الحوار حول اسمها. 

لتحمل  اختيار مدينة نزوى  العريقة وتم  النادي أن تحمل اسم إحدى مدن عامن  اقرتح 

االستعانة  العامين. متت  التاريخ  يف  بالغة  أهمية  من  نزوى  ملدينة  ملا  ذلك  اسمها.  املجلة 

مبجموعة من املثقفني املهمني ذوي الرأي الحصيف والنظر العميق والرؤية الواسعة فكان 

من بينهم محمد بن نارص العلوي وزير الشؤون القانونية والشيخ األديب أحمد بن عبد 

الله الفالحي. عرضنا عليهم مقرتح اسم املجلة يف اجتامع عقد بالنادي الثقايف فوافق رأيهم 

القومي والثقافة واهتم سمو  الرتاث  التواصل مع وزارة  النادي. ومن ثم تم  مقرتح إدارة 

السيد فيصل بن عيل آل سعيد وزير الرتاث القومي والثقافة آنذاك باملوضوع وبدأ التواصل 

مع مجلس الوزراء ومخاطبته وإحاطته مبقرتح مرشوع املجلة الذي أقره املجلس. وبعد هذا 

النادي مع وزارة اإلعالم الستكامل بقية اإلجراءات. لكن اإلجراءات  اإلقرار تواصلت إدارة 
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طالت وتعذر إمتامها يف الوقت املرجو إىل أن جاء عام 1993م فكان الوقت املناسب لإلعالن 

عن مرشوع مجلة نزوى عندما اجتمع وزير اإلعالم عبد العزيز بن محمد الرواس بحشد من 

الكتاب واألدباء واإلعالميني. أختري لرئاسة تحرير املجلة األخ والزميل الشاعر سيف الرحبي 

وكان اختياًرا موفًقا ألنه شخصية أدبية ذات حضور مهم وبخاصة يف العامل العريب. 

لقد شهد الشيخ األديب أحمد الفالحي أطوارا من هذا الحراك الثقايف الذي تم يف أروقة 

النادي الثقايف ودار خارجه يف الدول العربية، مدونا ما استقر وأضاء يف ذاكرته بقوله: "وال 

بالنادي ورشح  التعريف  أنيس زيارته وزمالءه للبحرين ضمن جولة خليجية الهدف منها 

توجهاته وخططه والسعي لالستفادة من تجارب اإلخوان يف الخليج وابتغاء التعرف عىل 

مهامته  وكذلك  بالبحرين.  بسفارتنا  ثقافيا  ملحقا  وقتها  وكنت  املامثلة.  مؤسساتهم  خربة 

الثقافية العديدة يف مرص يوم كنت أعمل يف السفارة العامنية بالقاهرة يف مطلع تسعينات 

القرن العرشين وقد أتاحت هذه الزيارات يل فرصة تجديد االقرتاب منه واالستمتاع بعذب 

حديثه واالستفادة من ثقافته األدبية والعلمية املتشعبة الواسعة"37.

وأثناء وجود هالل يف املسؤولية الحكومية مديرا عاما لآلداب والفنون كنا كثريا نتناظر 

أنا وأخي هالل العامري يف عدد من األفكار اإليجابية ونتناول املقرتحات الثقافية التي نراها 

يف  الثقافية  املراكز  مشاريع  تدارس  ذلك  تضمن  الثقايف يف عامن.  املجال  تطور  مفيدة يف 

املحافظات ووضع مخططات أولية وأحيانا تفصيلية وتقديم مقرتحات لتقديرات التكلفة 

هذه  بأهمية  الثقافية  قناعاتنا  كانت  املحافظات.  مراكز  يف  عامة  مكتبات  إلنشاء  املالية 

املرافق الثقافية راسخة باعتبارها وجودا تنويريا ونهضويا وحضاريا.

لقد وجد هالل العامري يف عمله الجديد مساحة مواتية يك ميارس غراسه الثقايف الفني 

املريئ ويطلقه إىل عنان الفضاء اإلعالمي مستعينا بوسائله الفعالة والخربات املبدعة يف إرسال 

الصورة العامنية املرشقة. هذه الرسالة التي أدركها هالل، وجند لها طاقات زمالئه من املختصني 

والفنيني، وسخر ما توفر من إمكانات مادية، وقدرات برشية استفادت كثريا من تواصلها مع 

اآلخر، وتعاونت معه، وانفتحت عىل التجارب الجديدة الوافدة عربية وغري عربية.

أحمد بن عبد الله الفالحي، "هالل العامري صديقي الويف"، مرجع سابق.  37
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تروي عفوية الشاعر الشيخ سامل بن محمد العربي وصدقيته قصة صحبته ومصاحبته 

والغايات،  االهتاممات  نفس  يف  وصاحبني  العمل،  يف  كصاحبني  العامري  هالل  للشاعر 

وصاحبني يف مداومة التواصل والتآلف والوئام، وصاحبني يف توافق األفكار واالنسجام. تحيك 

عن عمل ومواقف والتزام وقناعات تتقد جذوتها لتساهم بضوئها يف إنارة املسار النهضوي 

يف وقٍت كانت تثب فيه عامن عىل سلم النمو إىل االرتقاء. يقول:

حيث  العامري  هالل  بن  محمد  بن  هالل  األخ  مع  والصحبة  املصاحبة  تلك  "بدأت 

حللت مديراً للعالقات العامة لوزارة اإلعالم وهي دائرة جل عملها مربوط مبكاتب الوزير 

والوكيل واإلعالم الذي شغله األخ حمد الراشدي مديراً عاماً ومديراً ملكتب الوزير إىل مكتب 

أبو ليث  فعني  الدويل، ما هي إال شهوراً  إليه متابعة اإلعالم  الذي وكل  املستشار أشورت 

وعالقاته  نشاطه  نطاق  ليتسع  العامين  للتلفزيون  عام  مدير  العامري[  محمد  بن  ]هالل 

واهتامماته... ويصادف أن اإلعالم يف هذه الفرتة شغل نشاطا كثيفا بعام الشباب أو الشبيبة 

1983. ثم االحتفاء باليوم الوطني)13( وما صاحب هذه األعوام من نشاط كثيف باإلعالم 

والثقافة والفنون من إعادة تلحني )صوت للنهضة نادى( وأعامل مرتبطة بهذين النشاطني 

التي  الشعبية  للفنون  والتوثيق  الجمع  لعملية  الكثيفة  الحركة  جانب  إىل  الخري  كمسرية 

السلطان  جاللة  له  املغفور  لدن  من  سامية  }بتوجيهات  شوقي  يوسف  الدكتور  بها  قام 

للعالقات  مديراً  ووجودي  التلفزيون  إدارة  هالل  األخ  تويل  مع  توافق  ذلك  كل  قابوس{، 

العامة ثم عميل كأول ملحق إعالمي بسفارة عامن بالقاهرة ديسمرب  1984م. واستمر هذا 

النشاط املركز الكثيف عىل كاهل هالل العامري بحكم موقعه بالتلفزيون وبحكم معارفه 

واهتامماته الثقافية والفنية واتساع تواصله مع الفعاليات والشخصيات املتعددة املواهب 

ويف كل األقطار العربية بل والعامل أجمع... ويف هذه الفرتة كان التفاعل بيني وبني األخ هالل 

الوثيق  أنه إىل جانب االرتباط  يكاد ال متر ساعة إال والخط بيننا موصول خصوصاً  واسعاً 

بني إدارة التلفزيون والعالقات سواء حني كنت مديراً للعالقات أو ملحقاً إعالمياً كان همنا 

املشرتك للثقافة والنشاط الثقايف عامل ربط وجذب بيننا"38. 

سامل بن محمد العربي، مرجع سابق.  38
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وتواصله  العامري  اتصال هالل  بدايات  إىل  الرحبي  حبيب  بن  محمد  األديب  ويشري 

بينهام يف إشغال كل  بداية متزامنة  تلفزيون عامن وهي  إدارة  اإلعالمي ثم تسنمه سدة 

منهام موقعه يف وزارة اإلعالم، مبينا بعفوية وشفافية ما كان يجول يف األروقة، إذ يقول:

"ففي الثامنينيات تجاورنا وتعارفنا من بعيد وبني ردهات مبنى ديوان عام وزارة اإلعالم، 

كنت متعينا حديثا يف وزارة اإلعالم بدائرة الدراسات وكان هو يتوىل منصب مدير مكتب 

وكيل وزارة اإلعالم. نتقابل وجها لوجه باملكاتب ويفصل بيننا ممر. مل أعرفه ومل يتعرف عيل 

بسبب زحمة العمل اإلعالمي يف تلك الفرتة، ثم تم تعيينه بعد ذلك مديرا عاما للتلفزيون 

العامين. وكنت أراه يف أروقة مبنى التلفزيون بوسامته ولحيته الكثة. ومتيض األيام وبدأت 

عالقتي تتوثق بالشاعر هالل العامري من خالل النادي الثقايف الجامعي سابقا. ومن خالل 

العقيدة  مجلة  يف  والنرش  الكتابة  يف  طريقي  أتلمس  يومها  كنت  الفالحي  أحمد  األستاذ 

الثقايف يف تلك الفرتة يعج  النادي  من خالل الصديق الشاعر الراحل مبارك العامري. كان 

العامري  الشاعر هالل  أرى  وكنت  واملثقفني،  الشعراء  كبار  استضافة  ويف  الثقايف  بنشاطه 

والشاعر سعيد الصقالوي يتناوبان عىل الصدارة يف النادي الثقايف لتقديم ضيوفهم من كبار 

الذين كان لهم  العامري وغريهم من املثقفني  الشعراء... وميكن اإلشارة اىل الشاعر هالل 

التليد يف بث  لتعيد عامن دورها  العرب  واملثقفني  الشعراء  لكبار  قبلة  دور بجعل عامن 

حركة التنوير. فبدأ الحراك من خالل ما يعرف بالنادي الجامعي الثقايف فيام بعد وتأسيس 

املنتديات وامللتقيات وكان الشاعر هالل العامري حارضا يف كل هذه املشاهد"39. 

أما مستشار وزير اإلعالم السابق خميس بن أحمد املسافر الذي عمل مديرا لإلنتاج 

وقت أن توىل هالل العامري مسؤولية إدارة تلفزيون عامن، فقد كان قريبا منه وزميال له، 

وعمل معه خطوة بخطوة ويدا بيد يف تلفزيون سلطنة عامن، فإنه مبحبة فائضة، وذكرى 

طيبة يتحدث عن هالل املسؤول املتفاين يف جده، العاشق لعمله، املستمتع بأداء واجباته 

يف قوله: 

محمد حبيب الرحبي، "شهاديت يف هالل العامري الشاعر واإلعالمي"، مسقط يف 2021/4/14م.  39
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والعالقات  االتصال  رجل  كان  ومتناغم.  متوازي  بشكل  للربامج  مديرا  معه  "عملت 

الدولية وهي صفات هامه يف اإلعالمي درس يف أمريكا وقد أهله إملامه باللغة اإلنجليزية 

العاملية  األفالم  إنتاج  رشكات  مع  التواصل  من  مكنته  التي  األمريكية  اللكنة  يتقن  وكان 

التلفزيون  تزويد  حيث  من  خدماتهم  عىل  للحصول  أوروبا  يف  ومندوبيهم  األمريكية 

مبتطلباته من الربامج واملسلسالت األجنبية وقد خدم التلفزيون يف صميم عمله وهو الربامج 

األجنبية حيث كان يسعي للحصول عىل امتيازات العرض األول يف املنطقة وكان تواجدنا 

يف املهرجانات السينامئية الدولية وأسواق التسويق الربامجي هو تواجد لإلعالم العامين يف 

املحافل الدولية متمثال يف تلفزيون سلطنة عامن"40. وتداعيا لهذا النشاط الوافر واملتوقد 

الطموح، فقد وقع وزير اإلعالم آنذاك معايل عبد العزيز بن محمد الرواس "بروتوكوالت 

الشقيقة خاصة مع جمهورية  العربية  الدول  تعاون إعالمي بني سلطنة عامن وعدد من 

مرص العربية عام 1983م. وترجم هذا التعاون عىل أرض الواقع إىل برامج ومسلسالت إنتاج 

مشرتك"41.

انطباعاتها  الله  املتميزة الشهرية أمل عبد  القديرة واملرسحية  الكويتية  تورد اإلعالمية 

التي مل يخفت نورها يف سامء وعيها، ومل تحجبها السنون التي ألقت بظاللها عىل محطات 

التلفزيون  العامري املسؤول عن  الحياة ومعرتكها املتوايل. فهي ال تزال تتذكر رؤية هالل 

العامين ألول مرة. وترسد مشاعرها مبعزة الفتة، ودفء وثري، وهي تقص حكايتها التي كانت 

يف نوفمرب من عام 1986:

"كان يف استقبالنا عىل سلم الطائرة رجل تلوح عليه سامت الوقار. وجهه ينضح بالبرش 

واملحبة، ال أعرفه وال يعرفني وزماليئ ولكنه قدم لنا نفسه قائال: أنا هالل العامري مندوب 

وزارة اإلعالم يف استقبالكم. ومنذ اللحظة األوىل أدركنا أن هذا الرجل كم هو ودود، وكم هو 

محب، وكم هو أليف إىل الروح والقلب. مل نكن ومل يكن أحد من زماليئ يعرفه قبل ذلك. 

إمنا جميعنا نلتقيه ألول مرة وقد هل علينا هالل مرشقا له من اسمه نصيب كبري، وأخذنا 

الترشيفات يف مطار مسقط  قاعة  وأجلسنا يف  لتحيتنا،  الذي جاء  الوفد  بقية  إىل  وقدمنا 

خميس بن أحمد املسافر، "شهادته الخطية"، مسقط يف 2021/4/7م.  40
نفسه.  41
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أمام سلسال  الثلوج، وذاب كل ما يقف  الحواجز وذابت  بيننا  القديم. ورسعان ما ذابت 

الحديث. من لحظة وصولنا ونحن نعرف بأن هذا الرجل سيصبح صديقا لكل منا. هو ليس 

مسؤوال إعالميا جاء إىل استقبالنا لكنه أخ وصديق... منذ ذلك الوقت استمرت تلك الصداقة 

من خالل وجودنا يف عامن ملدة عرشة أيام. كان هو والزمالء من الديوان السلطاين ومن 

الباطن يف  وزارة اإلعالم يحيطوننا بكل الحب"42. وتستمر يف استعادتها ملكونات املخزون 

جوهر النفس الحفية بالجامل، تستحرض بعض مشاهد الرفقة يف املسؤولية املمسكة بثوابت 

بخطوات  الزمن  ليسابق  الحداثة  مع  النهضوي  تواصله  ويوسع  الوطن  يرفع  فيام  االلتزام 

واثقة. تقول أمل عبد اللّه: "ويبقى هالل، الهالل الذي ييضء دامئا أيامنا عندما نحط الرحال 

يف السلطنة. واستمرت هذه املعرفة. كنا نلتقي بحكم عملنا يف اتحاد إذاعات الدول العربية 

التي  العربية  الدول  كثري من  املغرب ويف عامن ويف  تونس ويف  التلفزيون يف  واجتامعات 

نتداعى إىل االشرتاك يف اجتامعاتها. كان هالل يتواجد عىل رأس اإلخوة القادمني من الحبيبة 

مسقط"43.

واستطاع هالل يف التلفزيون كام يروي أحمد الفالحي "أن يغرس محبته يف نفوس كل 

العاملني فيه ... من املذيعني أو املخرجني إىل املرشفني واملديرين وأرباب املسؤوليات بشتى 

طبقاتهم. الكل شعر بنبله وفضله، وملس قربه منه، وأحس بفيض إنسانيته، وكان أداؤه بارزا 

ومشهودا ومشكورا من رؤسائه ومرؤوسيه ومن جمهور املراجعني واملشاهدين..."44.  ورغم 

ذلك يفاجئك هالل برأيه فيام تم تحقيقه من إنجازات. هو ال ينسبها إىل نفسه إذ يرى 

أنه من غري املناسب فعل ذلك، فيرصح: "أما اإلنجازات التي تحققت فهي تنسب للدولة 

فكانت هي همنا األول واألخري وهي ظاهرة للجميع"45.

تواصل هالل العامري مع األكادمييني واإلداريني من العامنيني والعرب من أجل تنوع 

اإلنجازات الربامجية التلفزيونية والخدمات األكادميية وهو وقتذاك ممتلئ بطموح الرؤى 

ملشاهدة صور الحلم البرصية، وبدافعية النشاط لجعل صور هذا الحلم واقعا ممكنا ميكن 

أمل عبد اللّه، "شهادتها الخطية"، الكويت يف 2021/4/8م.  42
نفسه.  43

أحمد بن عبد الله الفالحي، "هالل العامري صديقي الويف"، شهادته الخطية، مسقط يف 2021/4/14م.  44
هالل العامري، مصدر سابق.  45
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لإلنسان يف عامن أن يلمسه، ويتحقق من وجوده، ويستفيد منه. ولعل فيام يبديه األستاذ 

الدكتور أحمد درويش يف هذا السياق من واقع تجاربه الشخصية مع الشيخ الشاعر هالل 

العامري بشأن ما يتعلق بالتلفزيون وبجامعة السلطان قابوس، إذ يقول:

من  الثامنينات  منتصف  يف  األوىل  للمرة  العامري  محمد  بن  هالل  بالشيخ  "التقيت 

القرن املايض وكان بالنسبة يل أول مثقف أو أديب عامين التقي به وأعقد معه عالقة مودة 

طويلة  قامئة  رأس  وذاكريت عىل  مذكرايت  يف  التاريخية  الناحية  من  بذلك  ووقف  وصداقة 

السنوات  يف  معهم  والحوار  عليهم  بالتعرف  الذين رشفت  وحديثا  قدميا  عامن  أدباء  من 

التالية. كانت املالبسات التي أحاطت بظروف اللقاء األول والتعرف األول متصلة بإنشاء 

جامعة السلطان قابوس وافتتاحها يف منتصف مثانينات القرن املايض... يف مرحلة مل تكن 

الجامعة قد بدأت عملها بعد. وإمنا كانت تتأهب وترتب التخاذ الرتتيبات النهائية الفتتاح 

الجامعة يف العام التايل وكان الذي يتوىل هذا العمل فريقان بعضهم من األكادمييني كنت 

أنتسب إليهم وبعضهم من اإلداريني كان الشيخ هالل ميثل مكانا رفيعا بينهم. فلقد كان 

رئيس  وكان  املسكري  نارص  بن  سامل  الشيخ  الجامعة  أمني  وكان  للجامعة  املساعد  األمني 

الفتى يف ذلك  تعرفت عىل هذا  املحدود  اإلطار  املرهويب. ويف هذا  الشيخ عامر  الجامعة 

أنهى  أن  بعد  املتحدة  اململكة  من  عائدا  وكان  سنوات  بعرش  يصغرين  كان  الذي  الوقت 

دراسة له يف اإلدارة والتخطيط وأستكملها بدبلومات من الواليات املتحدة األمريكية وعاد 

الطموح كان يتشعب عىل  ما لكن هذا  بالنشاط والطموح والرغبة يف عمل يشء  ممتلئا 

أكرث من جهة كان ميتد إىل النشاط الثقايف مبعناه الواسع فلقد كان قبل أن يأيت إىل الجامعة 

هو املسؤول البارز األول عن التلفزيون العامين الذي أكسبه خربة واسعة بالنشاط الثقايف 

والحياة األدبية املعارصة ثم جاء إىل الجامعة بهذه الروح وكان يف الوقت ذاته أديبا مرتبطا 

بالصحافة العامنية له عمود ثابت يف إحدى جرائدها"46.

وفد  التي  قابوس  السلطان  بجدارة يف مسرية جامعة  العامري حارضا  كان هالل  لقد 

إليها من اإلعالم ليعمل فيها أمينا عاما مساعدا. شهد افتتاحها من قبل املغفور له بإذن اللّه 

أ. د. أحمد درويش، "الشيخ هالل العامري، أديبا وناشطا ثقافيا"، القاهرة يف 2021/4/26م.  46
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جاللة السلطان قابوس رحمه اللّه، وهو وقتذاك املسؤول عن تلفزيون سلطنة عامن الذي 

نقل حفل التدشني البهيج وخطاب جاللة السلطان قابوس التاريخي.  واستمر فيها متابعا 

الذين  الجامعة  زمالئه ومسؤوليه وطالب  بتقدير  التي حظيت  مهامه  وتنفيذ  مسؤولياته 

كانوا محط اهتاممه وبني ناظريه.

ويف عام 1994م أجرت املقادير خطتها املرسومة سلفا ليك يتدفق عطاء هالل العامري 

يف مؤسسة أخرى من مؤسسات الدولة الثقافية التي وجدت لتامرس هذا الدور وتستثمر 

والثقافية  الرياضية  الشباب  ألنشطة  العامة  الهيئة  وهي  أال  الشبابية  والطاقات  املواهب 

وتنمية  الثقافية  باألنشطة  النهوض  مبسؤوليات  يضطلع  فيها  عام  مدير  منصب  ليشغل 

مواهب الشباب العلمية وصقل مهاراتهم الفنية وتحفيز إبداعاتهم األدبية الشعرية والنرثية 

للوصول بها إىل مستويات تليق بهم وبحضارة وطنهم وتضعهم يف صفوف املنافسة والتفوق 

الدويل. وعندما توىل هالل العامري األديب والشاعر إدارة هذه املؤسسة املرموقة، انطلق 

بكل ثقة ومحبة نحو الهدف املنشود والغاية املرجوة، فسخر ما أمكنه من طاقاته وجهده 

لهم  املشجعة  وأفكاره  املستنري  وفكره  وأساليبه  شخصه  أحبوا  الذين  زمالئه  مع  متعاونا 

للحراك الثقايف وللفعاليات املستجدة والتي أمثرت نتائج طيبة ساهمت بشكل فاعل وجيل 

يف توسيع قاعدة املشاركني واملستفيدين من شباب األدباء والكتاب والرسامني واملشتغلني 

أدبية  املكتوب واملسموع واملريئ، وقدمت مواد  الثقايف  العلمية وحراك اإلعالم  بالجوانب 

وأسامء واعدة صار لها حضورها املتميز يف الخارطة الثقافية يف عامن وعىل الصعيد الدويل.

إن الرأي الذي طرحه جمعة املفرجي باعتباره شاهد عيان ومالزما ملسرية الشيخ األديب 

البناءة  بالهيئة يربز األعامل والخطوات  العملية يف موقعه الجديد  العامري  الشاعر هالل 

التي سار عىل هداه العمل وأينعت يف حقول الثقافة الشبابية، يخط هذه التدابري الحميدة 

بقوله:

خالل  من  والشباب  النشأ  لدى  اإلبداعية  املهارات  لتنمية  ساميا  هدفا  وضع  "بداية 

األدبية ومرسح  املسابقات وامللتقيات واملهرجانات  األدبية والثقافية مثل  املناشط  أو عرب 

الشباب ومرسم الشباب والنادي العلمي للشباب وأحدث تغيريا جذريا يف نوعية األنشطة 
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والربامج التي عادة تقام أثناء اإلجازة الصيفية من كل عام بهدف استثامر أوقات الشباب مبا 

يعود عليهم وعىل مجتمعهم بالنفع والفائدة ويف عام 1996م كانت مشاركتي يف فعاليات 

امللتقى األديب الثالث يف والية صحار ومن حسن الطالع بأن رعى صاحب الجاللة السلطان 

هيثم بن طارق املعظم حفظه الله ورعاه حفل افتتاح هذا امللتقى. فقد حظي هذا امللتقى 

برعاية واهتامم مختلف وسائل اإلعالم وقد حرض أغلب املثقفني واملهتمني باألدب بعدما 

ومعرض  املرسحية  والعروض  الفنية  الورش  أهمها  متعددة  مفردات  فعالياته  عىل  أدخل 

فنون وورش أدبية تهتم بقراءة النصوص املقدمة مبا تحتاجه من النقد والتحليل وحرص 

هالل العامري عىل حضور مختلف من الرشائح العمرية األدبية املخرضمني منهم والشباب 

يقتبسوا  بأن  النشأ  وتوجيه  السابقة  التجارب  من  القصوى  االستفادة  أجل  من  واملبتدئني 

اليوم من األدباء والكتاب والفنانني الذين  الفنية لكتابة النص األديب وما نراه  من األسس 

تبوؤوا مكانًة مرموقة يف الساحة الثقافية العامنية وعىل مشاركاتهم يف املحافل اإلقليمية 

والدولية وحصولهم عىل املراكز األوىل. كام أنه جدد يف فكرة تجميع الفعاليات الشبابية يف 

فرتة زمنية واحدة بهدف استثامر املوارد املالية لحضور أكرب عدد من املشاركني ومن أهم 

األنشطة املدمجة معسكرات العمل الشبابية والورش الفنية ومعارضها واألمسيات الشعرية 

ومعرض املبتكرات العلمية ورحالت ترفيهية لجميع املشاركني من أجل االطالع عىل املعامل 

األثرية والسياحية التي تزخر بها املحافظة التي حط بأرضها امللتقى األديب وتجول امللتقى يف 

مختلف محافظات السلطنة من مسندم إىل ضلكوت لفرتة 25 عاما وكانت له بصمة مميزة 

يف األنشطة الخارجية اإلقليمية والعربية فقد كان عضًوا فعاال يف اللجنة الشبابية باألمانة 

العامة ملجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن خالل تواجده بهذه اللجان فقد عمل عىل 

تطويرها وتجديد الفعاليات والربامج التي يحتاجها الشباب من أجل اشباع رغباته وميوالته 

وكذلك تبوأ رئيسا للجنة الشبابية لجامعة الدول العربية وعمل عىل نقل النجاحات التي 

تحققت يف السلطنة من خالل عرضها عىل مندويب أعضاء اللجان املختصة لالستفادة بها 

الشباب  تخدم  مبنية عىل أسس علمية  فعاليات  لتطبيقها يف دولهم واستحداث وتجديد 

مختلف  مع  الحوار  وفتح  والرصاعات  الخالف  ونبذ  واإلخاء  املحبة  أوارص  وتنمي  العريب 
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الحضارات من خالل فعاليات مشرتكة تارة بني شباب دول مجلس التعاون والدول األوربية 

وتارة أخرى بني دول العامل والدول العربية وقد استضافت أغلب الدول مبا فيها السلطنة 

العديد من الفعاليات الدولية والعربية واإلقليمية وكان لها األثر اإليجايب لجميع املشاركني 

تجربة  األقطار هي  بارزة بني مختلف  السلطنة كوجهه  التي وضعت  الجليلة  املآثر  .تلك 

هالل العامري الشخصية اإلدارية"47. وسطر سعيد النعامين تأكيدا صادرا عن هالل العامري 

"شاركت يف  لسانه  ينقل عن  إذ  املتنوعة،  تعدد مجاالت مشاركاته ومحطاتها  فيه  يوضح 

العديد من املهرجانات الثقافية واألدبية عربيا ودوليا فقد دعيت للمهرجان الدويل لشعراء 

العامل يف كوريا واليابان والهند، وعربيا شاركت يف مهرجان املربد وجرش وأصيلة والقرين 

والجنادرية ولقاءات البابطني. ومعرض الكتاب يف القاهرة حيث كانت يل فيه أمسية سنوية 

عىل مدى اثنتي عرشة عاما"48.

بظرف  يتمتع  عامن،  جريدة  يف  الصحافة  إىل  شبابه  باكورة  يف  الوافد  الشاب  عرفت 

الحديث، وجميل الرتحيب مبن يراه ويلتقيه. شاب ملؤه الحيوية والطموح. مثابر لدرجة 

أنه يحاول أن يوجد لنفسه مساحة يف عقلك وقلبك، أو يرتك مشهدا حسنا تتذكره فيه. شاب 

إحدى  قادم من رسور وهي  واملعلومة،  املعرفة  ومنها  مبتغاه  للحصول عىل  بجد  يسعى 

واحات سامئل بلدة الشاعر هالل العامري. أصبح هذا الشاب كاتبا صحفيا مرموقا، وروائيا 

جمع يف رصيده عددا كبريا منها، ومؤلفا مرسحيا يشارك يف لجان تحكيم املرسحيات التي 

تعرض يف امللتقى األديب. يرسد هنا سرية حافلة للقائه بالشاعر هالل العامري الذي بصم 

بأناقته بطاقات الرقي والوئام. يسرتسل محمد بن سيف الرحبي قائالً:

العامة  "الهيئة  إىل  خطاي  حملتني  الصحافية  مسارايت  أوىل  باكتشاف  بدأت  "وحينام 

ألنشطة الشباب الرياضية والثقافية"، هناك يف مكتبه يجلس الرجل األنيق "هالل بن محمد 

العامري بصفته مدير عام يتوىّل مسؤولية األنشطة الثقافية والفنية يف هذه الهيئة، شعرت 

منذ أول حوار معه عىل فنجان قهوة بأنه األب واألستاذ، قبل أن يكون الشاعر املعروف، 

واملدير العام، يف تلك الحقبة املتقدمة من عمر النهضة العامنية املعارصة، مبالمحه التي متيزه 

جمعة بن عىل بن عبد الله املفرجي، "األديب الشاعر هالل بن محمد العامري"، شهادة خطية، 2021/4/14م.  47
سعيد بن سامل النعامين، مرجع سابق.  48
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عن غريه، وروحه الساخرة املفعمة بحس النكتة، ولكن ال تغيب روح املسؤول وهو يضع 

الربامج والخطط لحالة شبابية جاّدة تتعامل مع اآلداب والفنون عن قرب.. قدمت له نفيس، 

صحفيا، وكاتبا يشاغب الكلامت يف بداياته األوىل، عىل اعتبار أن البدايات ما زالت مستمرة، 

إليهم مبشاركايت يف املسابقات األدبية  أنقل للصحيفة ما أجمعه من أخبار أنشطتهم، وآيت 

التي يقيمونها. كانت حركة فائرة بالحيوية، معسكرات شبابية يف األندية، عروض مرسحية ال 

تكاد تنقطع تقدمها مسارح الشباب يف مناطق السلطنة ومحافظاتها عىل مدار العام، عرض 

مرسحي رمضاين، هناك مرسم الشباب كورشة عمل فنية متواصلة، ملن يريد تعلم الرسم، 

وأخرى ملن أراد العزف، دورات متواصلة تضع املواهب، عىل اختالفها، عىل قاطرة اإلبداع.. 

وكان "امللتقى األديب" مظلّة كربى جمعتني به سنوات طوال.. بدءا من النسخة الثانية حيث 

توىّل منصبه يف الهيئة، وألكرث من عرش سنوات، كنت فيها متسابقا، ثم عضو لجنة تحكيم"49.

ومن روائع ما رواه هالل بن سيف السيايب عن تجربته التوظيفية وهو يف مقتبل العمر 

بالنبل  مشعة  صورة  مخيلته  يف  رسخ  الذي  العامري  هالل  إدارة  تحت  ليعمل  الوظيفي 

والحيوية. صورة بهية جميلة املشاعر، ترس الناظرين، وتسعد الذين تساورهم األفكار، وتزيل 

جدار الثلج الذي يحجب دفء التواصل يصبح فيها الرئيس صديقا ملرؤوسه واملرؤوس محبا 

لرئيسه ودودا له، فتتخلق بيئة عمل بديعة مناخها اإليجابية ومنجزها نجاح العمل وبلوغ 

الغايات. يروى هالل حكايته بكل مودة وأريحية فيقول:

للنشاط  العامة  املديرية  هي  "وأتذكر جيدا حينام قال يل يف أول يوم من تعييني هذه 

الثقايف واالجتامعي ستمر عرب دوائرها الثالث والحقا لك حرية العمل يف إحدى دوائرها. أدركت 

حني ذلك فلسفة العمل الجامعي ضمن نطاق األرسة الواحدة وحرية االختيار التي منحني إياها 

العامري.  هالل  الشيخ  لشخصية  متثل جانبا مضيئا من الجوانب املرتبطة بالفكر اإلداري 

واستقطبت  جذبت  شخصية  منه  فتشكلت  كان ميارس تجربته اإلدارية بسخاء. سخاء املحب 

الكثري، وكنت من الذين عايشوا جزءا من تجربته اإلدارية املمتدة لعدة عقود، كان صاحب مبدأ 

يف عمله وإنسانا يف تعامله، وواضحا يف مواقفه، كان له حضور وتأثريه ليس فقط عىل املستوى 

محمد بن سيف الرحبي، "هالل الثقافة العامنية"، شهادة خطية، مسقط يف 2021/4/14م.  49
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الداخيل وإمنا عىل املستوى الخليجي والعريب ويف اجتامعات اللجان املشرتكة وحتى االجتامعات 

الوزارية وقد تلمست ذلك كثريا يف اجتامع وزراء الثقافة العرب عام 2004 يف صنعاء حيث حظيت 

ومن جانب آخر كان امللتقى األديب فرصة كبرية لالقرتاب  بفرصة املشاركة يف هذا االجتامع. 

يف  ثقة  ولجانه  بربامجه  امللتقى  لتشكيل  الفرصة  مينحنا  كان  العامري،  الشيخ هالل  من  أكرث 

الصدر قد  الود وسعة  يتناقش معنا ونتناقش معه يف حوار يسوده  به، كان  املحيطة  كوادره 

نختلف معه ويتفق معنا وقد يختلف معنا ونتفق معه"50.

كنت كلام زرت الشيخ هالل العامري يف مكتبه أجد معه األخ سامل بن جمعة البهلويل   

النشاط  البهلوي مدير  باعتبار األخ سامل  الثقافية  يتناقشان يف موضوعات تخص األنشطة 

الثقايف يف املديرية العام للنشاط الثقايف واالجتامعي التي كان عىل رأسها هالل العامري. 

وكنت أرى يف هذه العالقة قرابة األخ والصديق أكرث من كونها اتصال وظيفي بني مسؤولني 

كل بصفته وموقعه. هذا االقرتاب ترجم إىل تفاهم حقيقي وجعل من املسؤولية نبع عطاء 

العالقة:  يقول سامل عن هذه  للشباب.  الثقايف  النشاط  أوردة  مياه مودته يف  سخي جرت 

إىل  قدومه  عند  ذلك  كان  اإلداري،  التفاهم  روح  سادها  العامري  هالل  بالشيخ  "عالقتي 

الهيئة العامة ألنشطة الشباب الرياضية والثقافية عام 1995م، عندها كنت مديرا لدائرة 

النشاط الثقايف، حيث توىل الشيخ هالل إدارة املديرية العامة للنشاط الثقايف واالجتامعي. 

وقد جمعتنا أنا وزماليئ يف العمل منهم )جمعه املفرجي ومحمد املسكري وهالل السيايب( 

التفاهم والعطاء فهو رجل يستمع إىل طرحك للموضوع بشكل جيد  بالشيخ هالل ذلك 

الثقة  النتيجة املرضية للجميع، وعىل الصعيد الشخيص كانت  ويتحاور معك للوصول إىل 

املتبادلة بيننا هي محل االهتامم والتقارب يف األفكار والتي مكنتني من أداء عميل وخلق 

عالقة رائعة بيننا يف مجال العمل"51. ويضيف البهلويل خربته العملية التي تجرست عالقاتها 

برئيسه هالل العامري الذي أضاف سلوكه اإلداري الرفيع إليها مستويات من الفهم والتفاهم 

الربامج فهو رجل متابع بشكل دقيق يف  تنفيذ  "أما عىل صعيد  البناء، فيقول:  والتأسيس 

إعداد الخطط والربامج وتنفيذها، كام أنه كان قريبا من املنتسبني لهذه الربامج وأرضب ذلك 

هالل بن سيف السيايب، شهادة خطية.  50
سامل بن جمعه البهلويل، "هالل العامري بني املسؤولية اإلدارية والفكر املنري"، شهادة خطية، مسقط يف 4/7/ 2021م.  51
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مثاال للملتقى األديب والفني الذي ترأس دوراته فهو )املرشف ورئيس للجنة التحكيم ومتابع 

للجلسات الشعرية والقصصية واألعامل الفنية("52.

أن  دون  منه  تتطلبته  الذي  وقتها  العامري  من هالل  اإلدارية  املسؤولية  أخذت  لقد 

ترعوي، ولكنه أيضا مل يضن عليها بشطر كبري من عامرة عمره وزهرة شبابه. فكانت رضيبتها 

باهظة، كام أنها حارصته أيضا برضيبتها املضافة التي أثرت عىل وقود طاقة الكتابة لديه. 

فأبطأت سريها، وأرجأت تداول الكثري من مكتسبات إبداعه وفنه. هذا رشاك وقع فيه كثري 

من املبدعني والكتاب يف العامل. فمسؤولية اإلدارة واإلبداع ال يسريان متوازيني ولكن أحدهام 

يؤثر عىل اآلخر بقدر ما ميتلك من أدوات التأثري، وبقدر اندفاع الكاتب واملبدع نحو أيهام، 

وبقدر امتالكه زمام التحكم يف إمكانية لجم جموح كل منهام. لقد استوعب ذلك هالل 

العامري وإن كان متأخرا.  تفيض مشاعره بإدراك هذه الحقيقة فيقول: " لقد أخذت مني 

الكتابة، لقد كانت غالبا ما تشغلني عن  الوظيفة جل وقتي فهي من املحارصين لقضية 

الكتابة بحاجة إىل راحة ذهنية وصفاء  التفرد والتفرغ للكتابة، بسببها تباطأ إنتاجي ألن 

ذهني ملزاولتها، فكتابة القصيدة ليست أمرًا سهال، ال ميكن الجلوس عىل الطاولة والرشوع 

أستطيعه  ما  ألقدم  املثقف،  إىل خدمة  قوة وصرب  من  أوتيت  ما  بكل  بالكتابة.... سعيت 

عىس أن أكون قد نجحت يف التوازن بني تفكريي ككاتب وإداريت للمؤسسة متمنيا أن أحاط 

باملحبة.... لقد حاولت أن أنسق بني سمتي ككاتب وسمتي كمسؤول عن مؤسسة محاوال 

أن أجعل هذه املؤسسة مع املسؤولني الذين يسعون لتكون املؤسسة يف خدمة املبدع"53.

يف  بالجميل  العامري  هالل  الشاعر  للشيخ  املعمري  سليامن  والروايئ  اإلعالمي  يدين 

جعل تكوينه املبكر كقاص مملوء بنار الحرب ومكتنز بجمر الحروف ومفتون بسباكة الصيغ 

الرسدية الجديدة واألخذ بأسباب نسيج الفعل الفني الرسدي، يحيك أن:

للشيخ  تدين  "ماذا  تسألني كام غريي:  الهاتفية  رسالتها  بعثت  التي  الوهيبي  "بدرية 

هالل؟".. أدين له ببطاقة... يا بدرية.... بطاقتي املعنوية كقاص التي كان هو أحد الذين 

سهروا عىل تشكلها منذ أول مشاركة يل يف امللتقى األديب الثالث يف صحار عام 1997.. هذا 

نفسه.  52
هالل العامري: "القصيدة أنثى"، يف كتاب خيمة عىل جبل شمس، مرجع سابق، ص 44.  53
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امللتقى الذي زرع هو بذرته سنة 1995 وظل يسقيها بحب حتى اليوم، فأنتجت كثريا من 

الثامر: أينع بعضها وحان قطافه، ويبس البعض اآلخر يف شجرته.. يف عام 2001 أجرى معي 

سعيد النعامين محرر ملحق عامن الثقايف آنذاك حوارا قلُت فيه إنني مدين للهيئة العامة 

ألنشطة الشباب الرياضية والثقافية التي احتضنتني وشجعتني.. وعندما أقول الهيئة التي مل 

تعد موجودة اآلن فإنني أعني مديرية النشاط الثقايف واالجتامعي التي كان مديرها العام 

الشيخ هالل.. كان للمسابقة املحلية وامللتقى األديب اللذين ترشف عليهام تلك املديرية دور 

كبري يف صقل موهبة كثري من كتاب القصة والشعراء الشباب املتحققني اليوم.. وبعد أن 

انتقلت اختصاصات تلك املديرية إىل مديرية اآلداب والفنون بوزارة الرتاث والثقافة ظل 

الرجل وفيا لرسالته التي بدأها، واستمر امللتقى رغم كل الصعوبات"54. وتثمينا لهذا الدور 

الكبري واعرتافا بجهوده املنظورة والخرية التي أنضجت عناقيد املخرجات الثقافية واألدبية 

ضمن  "اسمه  فوضعت  باإلحسان  اإلحسان  تقابل  أن  املعنية  للجهات  البد  فكان  والفنية 

العرشة الذين تم تكرميهم بوسام السلطان قابوس للثقافة والعلوم والفنون أثناء فعاليات 

األسبوع الثقايف األول الذي نظم يف أبريل من عام 2001م"55.

أحاسيسها  بصدق  تفيض  مندوحة  العلوي  فيصل  والكاتب  الشاعر  يخطه  فيام  ولعل 

وألقها، ومتنح النفس مباهج مشاعرها، بوضوح يشكل منها قيام رفيعة متلكت قلب مبدعها، 

فأرسلها ميام خري وبهاء، ليستقبلها مريده الشاب الذي قدم ليتلمس وقع خطاه الشعري، 

وليك ينهل من عيون الشعر الذي كانت تسيل جداوله يف هذا امللتقي األديب الباذخ الذي 

طيور  بها  تحل  التي  املدينة  وأمسيات  ألصبوحات  ويهدي  األرواح،  ويؤلف  األفراح،  ينرث 

املنتدى وغزالنه وفرسانه، جامال تسعد به السامء، ويسكب يف الحنايا عبق األشذاء، ويبلور 

بهالل  األول  لقائه  عن  بنقاء  العلوي  فيصل  يتحدث  األشياء.  يف جلساته وجلسائه جميل 

العامري وعن لقاءاته املتكررة به يف دورات انعقاد امللتقى األديب فيقول:

"حينام عرفت الشاعر هالل العامري وسنحت يل الفرصة أن أطلع عىل أرشيف الصحف 

منذ بداياتها كنت مشدوها وأنا أشاهد صورة هذا الشاعر املتمرد يف نصوصه السلس يف 

سليامن بن عيل املعمري، "بطاقة الشيخ هالل"، صحيفة الزمن، 27 سبتمرب 2008م.   54
سعيد بن سامل النعامين، مرجع سابق.  55
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كتابته والعميق يف طرحه.. أشاهد صورته وأنا أراقب ذلك التمرد يف تفاصيل وجهه آنذاك 

وال تخلو هذه املشاهدة من االستغراب والتساؤل: هل هو حقا هالل العامري هذا الذي 

"العامري" مسؤوال فقط  بادئ األمر عرفت  أقع حزينا ألنني يف  أمامي؟ من هنا  أشاهده 

وبخست حقه شاعرا وأديبا.. لكني أوايس نفيس بأنني كنت أصغر الداخلني يف هذا املجال 

وال أفقه سوى كتابة محاوالت بسيطة جدا من "الشعر الشعبي" الذي قد ال يصل إىل مرحلة 

الشعر يف أحيان كثرية.

وإىل  مبدعة،  وصارت  صقلها  حتى  العامنية  املواهب  تبنى  مسؤوال  كونه  إىل  وإضافة 

الذي  األديب  ونتاجه  به  يتعامل  الذي  قلبه  به  نحن وعرّفنا  نجهله  فّذا  ذلك شاعرا  قبل  أنه 

يستدل به، إال أنه )يف الوقت نفسه( كان مساهام حقيقيا وفاعال يف نشأة الصفحات الثقافية 

الذي نحاول أن نستحرض  البعض وحتى يومنا هذا  التي يجهلها  البدايات  السلطنة منذ  يف 

جزءا يسريا من مشوار عظيم ال نوفيّه. كان هالل العامري املسؤول يتّعشم فينا الخري دامئا 

يزعل كثريا عىل االنتقاد العلني دون معرفة األسباب، فهو يقبل النقد املبارش تحت أي ظرف 

كان وكان رصيحا يف ردوده وما يف قلبه ينطق به لسانه، كان ال يجد غضاضة أن يوصلنا إىل 

املسؤول األعىل إذا ما تعذر هو عن تحقيق مطلب لكاتب معني حتى وإن كان مطلبا قد 

الثقافة ال  الكالم بقدر فعله فهو يعمل من أجل  العامري كثري  يرضه، مل يكن الشيخ هالل 

من أجل نفسه، كان يعمل باملستطاع بذات القيمة األدبية العالية ألي حدث عىل عكس ما 

يحدث اآلن والذي تتوفر فيه املوازنات العالية وال يقدم تلك القيمة التي كانت يف السابق"56. 

به كشخصية  لتحتفي  واألدباء  للكتاب  العامنية  الجمعية  اختارته  الذي  العامري  هالل 

للعام الثقافية ورغم الحالة الصحية التي انهكته يف السنوات األخرية سيعتيل خشبة الجمعية 

ليكرّم أخريا، وحسنا فعلت الجمعية يف خيارها ألنها من خالل هذا التكريم ال تكرم شخص 

وتجربة هالل العامري فحسب بقدر تكرميها لجيل من الكتّاب واألدباء الشباب والكبار الذين 

أسهم "العامري" يف تكوين شخصيتهم ونتاجهم بشكل أو بآخر، فهو يستحق أكرث من ذلك من 

كافة املؤسسات الرسمية واملدنية املعنية بالشأن الثقايف يف السلطنة"57.

فيصل العلوي، "هالل العامري إنسانا ومسؤوال"، شهادة خطية.  56
نفسه.  57



46

هالل العامري الإن�شان
عندما يهل عليك هالل يشد نفسك إليه قبل عينك، ويأخذك ترحيبه بك قبل أن تتمكن 

من املبادرة، ويهديك ابتسامته حامم سالم ورسول محبة، وفاتحة وداد، وهو الذي يبرص يف 

الحامم براءة العشق وصريورة السالم:

احلمـام ر�سـول املحبة بـن حبيبـن مرحتلْن

بن عطـر اليديْن

احلمام ر�سـول الفوؤاد اإىل ال�ـرفة الوا�سـعْه

احلمـام ق�سيدتنـا الرائعـْه

احلمـام نـداء مـن القلب لالأر�ِص

حـن ت�سـر ال�سـماوات اأجمْل

احلمـام �سبـاي املدلْل

يف الزمـان املكبْل

احلمـام �سديـق ال�سفـاف البعيدْه

احلمـام نـداء الق�سيدْه

حـن ت�سـهق فيهـا الدماُء

وتثقبهـا الطلقـات العتيـدْه

احلمـام نـداء الزمـان اإىل اخلائفْه

احلمـام جراحاتنـا النازفْه

يف ليـايل الرماْد58.

هالل محمد العامري، األعامل الشعرية الكاملة، مرجع سابق، ص 387-385.  58
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هالل  الشاعر  الشيخ  ستكرم  أنها  واألدباء  للكتاب  العامنية  الجمعية  أعلنت  عندما 

العمري يف جائزة األبداع الثقايف يف دورتها عام 2018م كانت باإلجامع ردود أفعال صوت 

الوسط الثقايف يف سلطنة عامن مع توجه هذا اإلعالن. منهم من اقرتب منه شخصيا، ومنهم 

من زامله يف أعامل ومواقع جمعتهام، ومنهم من سمع عنه خربا يرس القلوب قبل اآلذان، 

ومنهم من خالطه واستمتع بالحديث إليه وأخذ عنه نصيحة تنري له الطريق، ومنهم من 

واملشحون  الحياة  بطيبة  الزاخر  اإلنساين  املثل  هو  وما  اإلنسانية  تعني  ماذا  فيه  تلمس 

مبشاعر نبيلة، ومنهم من امتدت صداقته به عقودا وال تزال خرضاء يانعة الحسن وحلوة 

املذاق. لذا فإن ما تعرضه هذه الورقة ميثل صورا لتجارب واقعية ومتاسا حقيقيا للسلوك 

اإلنساين الذي اتصف به الشيخ هالل الشاعر هالل العامري يف مسرية حياته وتعامله، ويف 

ديناميكية إداراته يف مختلف املواقع التي توىل مسؤولياتها. 

وتجهيزًا  وتنفيًذا  اعداًدا  املسافر  خميس  فيها  اشرتك  التي  الكثرية  لألعامل  ونتيجة 

وعرًضا، والتي كان تلفزيون سلطنة عامن حاضنتها الوثرية، واملؤثثة بالهمم العالية، والعزائم 

الطموحة، والصفاء الذي كان يجري يف جداول اإلخاء، ويسقي مروج النامء، يك تظل أشجارها 

الباسقة غاممات خرضاء وارفة ظليلة. يذكر خميس املسافر بشغف:

"تقاطر عىل التلفزيون عدد كبري من الفنانني والكتاب واألدباء فقد ارتبطنا أنا والشيخ 

كاتب  أنه  وبحكم  الشخصيات  هذه  من  كثري  مع  ودية  بعالقات  العامري  هالل  الشاعر 

وشاعر وأديب وكنت أنا مخرجا سينامئيا"59.

ويواصل حديثه الحفي به كأنه بستاين يوزع ورد الكلامت الصادقة عىل من يبحث عن 

معادن الرجال وأفعالهم اإلنسانية التي يذكرون بها يف غيابهم وحتى يف دفرت األيام الذي 

يسجل بعض صفاتهم ومحامدهم ومآثرهم. يذكر جمعة املفرجي بعض ما ارتضته نفسه 

وما رأته عينه وما سمعته أذنه، ووعاه قلبه وضمري املتعاملني مع هالل العامري اإلنسان: 

"وأما الشخصية اإلنسانية حيث كان متواضًعا إىل درجة أنه يجلس بنفسه ويتابع الشباب 

امللتقى وأن  الحضور واملثابرة وأن ال يفوتهم جلسة من جلسات  املشاركني ويحثهم عىل 

خميس بن أحمد املسافر، مصدر سابق.  59
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يتسلحوا مبفردات اللغة واألدب وجامليات الفنون والعلوم وطريقة اإللقاء يف النص الشعري 

والقصيص والحركات الدرامية كام أنه ال يدخر جهًدا من شأنه التطوير املستمر وتواصله 

مع الجهات واملؤسسات واألفراد التي تجود بقرائحها املختلفة من أجل غرس هذه التعاليم 

ومرسم  الشباب  مرسح  تأسيس  يف  دوًرا  العامري  هالل  لعب  كام  والشباب.  النشأ  لدى 

الشباب واملركز الثقايف بنزوى، وكان باستمرار املتواصل مع الجهات التي لها عالقة يف تذليل 

كافة الصعاب. كام أنه كان ربّانًا حذقا قاد هذه السفينة إىل بر األمان رغم العواصف التي 

مر بها. فهو مظلة للشاعر يتفيأ تحت ظاللها الشاعر والكاتب والفنان والباحث والناقد، 

ينهُل من تجربته ما يبرصه يف شق طريق النجاح"60. ويضيف الدكتور محمد املهري تأكيدا 

خاصا انطبع يف نفسه عن هالل العامري عند لقائه به يف مكتبه أواخر عام 2006 إذ يسجل 

ودماثة  والتواضع  العلم  يجمع  األصائل،  العامنيني  أخالق  فيه  تجسدت  إنسانا  "وجدت 

الخلق"61.

الطويلة  خربته  نوافذ  من  الرحبي  سيف  بن  محمد  الصحفي  والكاتب  الروايئ  يطل 

صحفيا ومبدعا، تعامل مع هالل العامري وتحاور معه وجالسه، واستمع إليه، وطاف مع 

الهيئة  يف  يديره  كان  الذي  الثقايف  الحراك  عرب  السلطنة  ومحافظات  مدن  العامري  هالل 

العامة ألنشطة الشباب الرياضية والثقافية، وكذلك يف وزارة الرتاث والثقافة باعتباره مدير 

عام اآلداب والفنون والثقافة، وكان:

"الهالل" معنا، األب واألستاذ، كام التقيته أول مرة... يأيت بوقاره ليجالس جيال جديدا 

يولد يف حقول الثقافة العامنية، شعرا ورسدا... يستمع إىل صوت الشباب يرتّل قصيدته أو 

يتلو قّصته، يصحح له هّنات اللغة، ينصحه، يشاكسه، ويغدو املكان أرسة تستمع إىل فرد 

منها، يقدم موهبته، فينصت اآلخرون لصوت حروفه.

مل أر يف األستاذ هالل العامري الشاعر بقدر ما رأيت فيه "اإلنسان" املحب، يقرأ قصيدته 

بحب كام كتبها، وميد يده إىل أجيال بعده يحّفزهم للميض أكرث للسري بثقة عىل دورب 

الكتابة.. شعلة نشاط توقدت، وأضاءت القلوب واألرواح.. وأمكنة ال تحىص، يف سائر األمكنة 

نفسه.  60
د. محمد بن سامل املهري، "صور من الذاكرة ال تنىس"، شهادة خطية، 2021/4/14م.  61
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العامنية، كان "الهالل" ييضء كبدر، ويدل اآلخرين عىل نجامت تتناثر يف سامء اإلبداع، وقد 

كربوا، ومضوا يف مساراتهم يضعون ملساتهم عىل لوحة الكلمة، فألف شكر أيها األستاذ عىل 

ما أعطيت، ووّجهت، وعلّمت"62.

ويعزز ذلك سامل بن جمعة البهلويل وهو القريب منه يف مسرية هذه الرحلة الطويلة 

التي كان فيها هالل العامري أخا كبريا وصديقا مقدرا لقطاع الشباب يرثي حراكهم الثقايف 

ويسهل  متاحة،  سهلة  الفرص  ويجعل  التحليق  عىل  إبداعاتهم  ويحفز  املتنوعة،  بالربامج 

وتفاصيل  بالدهم  مدن  عىل  والتعرف  بينهم  فيام  والتواصل  البعض  ببعضهم  اللقاء  لهم 

مجتمعاتها. يخلق حالة الفرح، ويهيئ وسائل املشاركة الجامعية والفردية يف هذا الحفل 

البهيج. يقول سامل البهلويل: "يستفيد منه الكاتب والشاعر والفنان التشكييل متواضع رفيع 

الخلق قريب من أفكار الشباب وتوجهاتهم ال يبخل عليهم النصيحة والكلمة املفيدة، لذلك 

بقي ذكره حارضا يف العديد من املحافل والتظاهرات الثقافية"63.

قىض هالل العامري سنيه يف خدمة القطاع الثقايف مسترشفا نجاحات طالئع املستقبل. 

ينظر بعيون قلبه املحب يف صفحات وجوه شباب الكتاب والرسامني والتشكيليني الواعدين. 

يتمعن يف بوارق حضورهم، وجامل إنجازهم، ويقني إرصارهم. يستلهمون منه ما أمكنهم، 

القرن العرشين  السبعينات من  ويباهي بهم ما أمكنه ذلك. كان ذلك جوهر حلمه منذ 

كام أفاد هو موضحا: "األديب عندما يكون إداريا يعي األمور عىل حقيقتها أكرث من غريه، 

أنا موجود يف بطن الشعر واإلدارة تتحرك أمامي يف ما أنجز من أمور تخدم الفن واإلبداع 

بهذه اإلرشاقات وهذا الحضور الفعيل وأنا بحكم عميل قريب من املبدعني الشباب حيث 

أسترشف رؤاهم املستقبلية وأرى فيهم مستقبل النص الشعري والقصيص، فام يهمني هو 

التأسيس للكتابة دون أن تقف املؤسسة الثقافية التي أنا أحد أفرادها سدا منيعا بيني وبني 

هذا الحلم الجارف الذي يسكنني منذ السبعينيات ويقوى معي يوما بعد آخر، وهنا أقف 

موقف املعتز به وأنا أتابع سريته التطورية"64. 

محمد بن سيف الرحبي، مصدر سابق.  62
سامل بن جمعة البهلويل، "هالل العامري بني املسؤولية اإلدارية والفكر املنري"، شهادة خطية، مسقط يف 7 أبريل 2021م.   63
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وللشاعر واملرسحي الكاتب عبد الرزاق الربيعي مشاعره الخاصة، وانطباعاته الفارهة، 

وتجربته الطويلة التي امتدت عرب سنني مزدهرة، يطرزها بفخر الصداقة، وكريم االعتزاز 

"وترّشفت  مقولته:  وجدانه  وسندس  محبته  حرير  من  ينسج  إذ  العامري،  هالل  تجاه 

باملشاركة يف دورات عديدة من امللتقى كعضو يف لجان تحكيم الشعر الفصيح، وكان يتعامل 

سلطنة عامن،  واليات  بني  معا  وتجولنا  أحبّوه،  لذا  أبنائه،  مع  األب  تعامل  املشاركني  مع 

حيث كان امللتقى يقام يف كّل دورة بوالية من والياتها، لتعريف الشباب العامين بواليات 

ومناطق بلده، وكان نعم الرفيق يف السفر، وحتى خارج السلطنة، إذ توافق سفري للصني 

مع وجوده فيها للعالج، والتقينا يف "بالد التّنني"، وتجّولنا طويال، وكان يغالب أوجاعه، وآالمه 

ليصنع البسمة، وميّد ذراعيه الحتضان الحياة، بكّل جاملها، ومن خالل عمله الثقايف، وشعره، 

ومشاركاته يف مجمل األنشطة الثقافيّة... مل ينقطع عن التواصل مع األنشطة الثقافيّة"65.

بالشاعر  أن معرفته  اليقظان(  )أبو  الحاريث  أحمد  بن  الله  الشيخ عبد  الشاعر  ويؤكد 

الشيخ هالل العامري متتد إىل أربعني عاما يف ذلك الوقت املبكر من نهضة الحراك الثقايف 

الجديدة وأنه يحمد له وقوفه مؤيدا إىل جانبه، ومشجعا له يف مرشوع )دار الخليل(، وذلل 

له الصعاب يك يرى املرشوع النور، وكذلك كان تعاونه املشكور يف النرشة التي صدرت عن 

هذه الدار. يقول: "لقد حظيت برشف حضور تكرميه من قبل الجمعية العامنية للكتاب 

واألدباء )مرتني( األوىل كرائد من رواد األدب الحديث يف عامن عام 2010م. والثانية كمبدع 

يف احتفال جوائز اإلبداع عام 2018م. باعتباره الشخصية الثقافية، وللحق أقول بأن الشيخ 

هالل العامري مستحق لكل تكريم ممكن، بل هو مستحق ملا هو أسمى.."66.

ويف إطار التعامالت اإلنسانية والصفات الرفيعة التي تحىل بها اإلنسان العامين يعطي 

الشيخ هالل العامري للمتواصلني واملتعاملني معه بطاقة سنية الخلق، زهية األلطاف، عطرة 

الثناء، وضيئة الذكرى والتذكار، يحسن فيها التصوير، ويجمل فيها التعبري كام وصفه األستاذ 

الدكتور أحمد درويش: "فهو يحتل أكرب درجة من الوقار ممزوجا بالدماثة، ممزوجا بلطف 

الحديث، ممزوجا برحابة الصدر، ممزوجا بالطرفة التي تأيت عىل اللسان. هكذا كان ميثل 

عبد الرزاق الربيعي، "هالل العامري سندباد الكلامت"، مسقط يف 2021/4/14م.  65
عبد اللّه بن أحمد الحاريث )أبو اليقظان(، "هالل العامري... الرائد املبدع"، شهادة خطية، مسقط يف 2021/4/20م.  66
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العامنية  العائالت  عادة  الشيخ عىل  لقب  يحمل  ذاته  الوقت  شابا وشيخا يف  لنا  بالنسبة 

العالقات معه  املثقف ويتحرك يف كل االتجاهات. وظلت  الشاب األديب  ويحمل سامت 

ممتدة طوال هذه الفرتة التي تجاوزت ثلث القرن ال يشوبها يشء ومتألها سامت الصفاء 

واملودة والتواصل القريب والبعيد"67.

كام يعرب املخرج املرسحي عبد الغفور البلويش املتوهج فنا دراميا ونشاطا مرسحيا عن 

شكره العميق والكبري الذي ال تسعه الكلامت، يف عبارة أنيقة متلؤها عاطفة املحبة ويحفها 

الحنان واالمتنان. وال يسعه إال أن يبارشه بتوجيه هذه العبارة الرسالة إىل هالل العامري: 

"مديري الفاضل، ال ميكن أن تويف الكلامت حقك، وال أجد من الكلامت ما يسعفني ألشكرك 

حًقا، فلقد عجزت الكلامت أمام شكرك، ولكن أقدم لك شكري الخاص"68. وهو شكر صاحبه 

العلوي  املعاين يسوقها فيصل  االحرتام، وظريف  بلطيف طيوب  شكر عميق آخر مضمخ 

أيائل أمنيات تردد "ماذا بيدنا ونحن أوالدك أن نقول لك سوى شكرا يكفي أن تصل إليك 

مشاعرنا التي نحاول أن نّدون من خاللها الحب وحده وفاء ملا قدمت، وندعو الله تعاىل 

أن مين عليك"69.

�شالون هالل العامري الأدبي
أقام النادي الثقايف يف مثانينات القرن العرشين صالونا أدبيا دعي بصالون الثالثاء وكنت 

الصالون  هذا  كان  النادي.  إدارة  مجلس  أعضاء  العامري  هالل  الشاعر  وصديقي  وأخي 

يستقطب شخصيات عامنية وعربية لها دورها الهام يف مجاالت الثقافة والشعر واإلبداع. 

فمن العامنيني كان يرتاده شيخ البيان الشاعر عبد الله بن عيل الخلييل والشيخ محمود بن 

زاهر الهنايئ والشاعر هالل بن سامل بن حمود السيايب والشاعر سليامن بن خلف الخرويص، 

واألديب أحمد بن عبد الله الفالحي وأبو اليقظان الشاعر الشيخ عبد الله بن أحمد الحاريث، 

والشاعر سيف الرحبي والشاعر الشيخ عبد الله بن صخر العامري، والكاتب الكبري القاص 

والقاصان  العفيفي،  مجدي  والدكتور  درويش  أحمد  الدكتور  واألستاذ  الشاروين  يوسف 

أحمد درويش، "الشيخ هالل العامري أديبا وناشطا ثقافيا"، مرجع سابق.  67
عبد الغفور البلويش، "الشيخ هالل العامري"، شهادة خطية، مسقط يف 2021/4/14م.  68
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سامل  بن  وسعيد  الصليبي  عيل  بن  محمد  والكاتب  خليف،  الستار  وعبد  القصبي  محمد 

النعامين والشاعر أحمد طوسن وغريهم عديدون. كانت تطرح يف هذا الصالون موضوعات 

شتى تتناول األدب والشعر والكتابة وسري األعالم وغريها. وكانت من حسنات هذا الصالون 

والفعاليات التي تتم يف النادي الثقايف أيضا أن أوجد للصحافة الثقافية يف وسائل اإلعالم 

املرئية واملسموعة واملقروءة مجاال خصبا ومادة غزيرة وفرية ساعدت عىل نشأة الصفحات 

الثقافية فيها. فاضطلع محمد بن عيل الصليبي بالصفحة الثقافية وربيع العلوي بصفحة 

الوطن، فكان  العفيفي يف جريدة  بركابه مجدي  الشعبي يف جريدة عامن، ولحق  الشعر 

لهالل العامري عمود كتب فيه اسرتاحة يف زمن القلق وكان يل عمود عنوانه قناديل كتبت 

واألرسة  والعقيدة  والنهضة  كالرساج  العامنية  املجالت  واتخذت  العامين.  الشعر  عن  فيه 

مكانها يف هذا امليدان الثقايف املكتظ بالحراك الذي تتحاور فيه أجيال األدباء، وتتجاور فيه 

األفكار والثقافات تفصح عن مكنونها، وتظهر طرائقها، وتبدي فلسفاتها، وتكشف مشاربها، 

وتسيل ينابيعها. تزداد يف كل يوم مساحاتها الخرضاء يف نهضة عامن املعارصة. 

العامنية  الثقافة  يف  ومخرجاتها  اإليجابية  الظاهرة  بهذه  واستبشارا  اآلونة  هذه  يف 

بيته.  يف  أدبيا  )صالونا(  مجلسا  يؤسس  أن  العامري  الشيخ هالل  الشاعر  ارتأى  الجديدة، 

والفنانني  الشباب  الكتاب  من  واألصدقاء  والغاوين  املحبني  من  األدباء  زمرة  فيه  يجتمع 

لهذا  املرتادين  هؤالء  أحد  وكنت  املربزين،  واألدباء  البارعني،  اإلعالميني  ومن  املوهوبني 

املجلس )الصالون( األديب الذي اتصف بالبساطة والحميمية وكرم صاحبه وفضل سيدة بيته 

أم ليث التي ينثال عليها ثناء وتقدير الكتاب واإلعالمني الذين عرفوا هالل وجمعتهم به 

روابط األخوة والصداقة املحضة الصفية. 

يتحدث خميس بن أحمد املسافر عن هذه التجربة املبهرة يف وقتها وأثرها يف املشهد 

الثقايف ذاكرًا: "أما عالقتي بالشيخ الشاعر هالل العامري فهي عالقة أخوة ومحبة وتعاون 

وتفاهم وإعجاب. كانت شخصيته كارزمية ويفصل جوانب كثرية من مالمح شخصيته"70. 

ويستطرد املسافر يف تفصيل واسع عارضا مرئياته عام كان يدور يف بيت هالل العامري وعن 

خميس بن أحمد املسافر، مرجع سابق.  70
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توظيفه كل السوانح األدبية والثقافية لخدمة تلفزيون عامن وخدمة الثقافة العامنية:

"وكان الشاعر  األستاذ هالل بن محمد العامري يتصف بصفات الكرم الحامتي حيث 

تلفزيونية وفنية يف أستوديوهات  أدبيه  برامج  النشاط إىل  يكرم ضيوفه ويرتجم كل هذا 

التلفزيون العامين القريبة من منزله أذكر بعض هذه الشخصيات مخرج املنوعات املرحوم  

فتحي عبد الستار وأرسة العريب الفنية يف مرص أخرج أوبريتا يف مناسبة وطنيه والدكتور عبد 

الصبور شاهني الذي قدم سلسله من القرآن الكريم يف حوارات مع علامء وأدباء ومشايخ 

ومثقفني يف مرص وكان يتبني فكرة الفهم العرصي للقرآن كتاب الله لكل عرص وزمان ومكان 

والشيخ الدكتور عبد اللّه شحاته واألستاذ الدكتور أحمد درويش وكانا يعمالن أستاذين يف 

جامعة السلطان قابوس قدما عديدا من الربامج يف التلفزيون وفضيلة الشيخ عبد الرحمن 

إمام  الرشبيني  العدل  محمود  والشيخ  الرحمن  عبد  مويس  جامع  وخطيب  إمام  البدري 

الدينية ذات  الربامج  الذين قدما سلسلة من  أبو بكر الصديق )بالوطية(  وخطيب جامع 

والسمت  الهوية  عىل  للمحافظة  اإلنساين  الخلق  ومبادئ  القيم   إلعالء  اإلرشادي  التوجه 

العامين يف املجتمع اإلسالمي والكاتب األستاذ أبو الوفا القايض كاتب مسلسل املسابقات 

أخطبوط  الحكيم  وجدي  الكبري  واألستاذ  أجزاء   أربعة  العرب  ديوان  الشعر  الرمضانية 

ارتباط  كان ضابط  الذي  العرب  بصوت  اإلذاعيني  كبري  الفنانني  ذكريات  ومؤرخ  العالقات 

وهمزة وصل مع الفنانني والكتاب واألدباء املرصيني يف القاهرة امتدت عالقة الرجلني حتى 

آخر حياة األستاذ وجدي الحكيم  إىل أن توفاه الله  رحمه الله، كل هذه الشخصيات كانت 

لدينا منهم محصلة جيده عىل شاشة تلفزيون سلطنة عامن"71.

اإلنتاج، ومعرضا  بيته مجمعا لسامع  املقام يف  األديب  العامري  وقد كان صالون هالل 

تبدى فيه اآلراء حول ما سمع من شعر مبختلف مذاهبه وأشكاله الكتابية ورؤاه وطرحه، 

فكأنه ورشة نقدية أخوية تسودها املصداقية، ويكتنفها التجرد الشفيف الذي يجود فيه 

املبدعون واملستمعون بفهمهم، وفق ذائقتهم وثقافتهم وقناعتهم. تتناوب حلقات املنتدى 

األسبوعية ويحرص جميعنا عىل الحضور يف مساء ذلك اليوم املشهود. كان الشيخ األديب 

نفسه.  71
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أحمد الفالحي أحد هذه الشخصيات الحارضة يف صالون العامري، تلتقط عدسة مخيلته 

صور مجرياته، وتسجل حافظة وعيه تفاعالته مثمنا باعتزاز هذا الكرنفال األديب األخوي 

الشكل  رصامة  عن  بعيدا  طبيعته  وبساطة  سجيته  عىل  واملرتسم  الرسميات  عن  البعيد 

ولصيقا جدا بجامل املضمون. يشيد أحمد الفالحي به فيجري قوله: 

فسيحة  رحيبة  مجاالت  للقول  وفيه  العامري  هالل  عن  نقول  أن  عسانا  ماذا  "وبعد 

بعيدات املدى فهو األصيل يف فكره ومبادئه وهو النقي يف معدنه وجوهره وهو الويف يف 

... وهو  إخائه وصداقته وهو الشفاف البني الواضح يف معاملته ليس له وجهان أو ثالثة 

الكريم الذي ال يجارى وأذكر هنا مثاال عىل ذلك فقد اتخذ أبو الليث لنا يف مثانينات القرن 

املايض مجلسا يف بيته يغشاه كل أسبوع عدد من الشعراء واألدباء واشرتطنا من البداية أن 

ال تكون يف املجلس غري القهوة العامنية وما فيها فقط وليس غري ذلك ولكنا وجدنا حني 

ذهبنا مائدة عشاء كبرية متنوعة األطباق من "العرسية" و"املرضوبة"72 واللحوم واألسامك 

وما بعدها من التمر والفواكه والحلويات تعبت أم الليث يف إعدادها أكرب التعب فأكلنا 

وجددنا التأكيد عىل أن الجلسة القادمة ينبغي أن ال تكون بها سوى القهوة و"فوالتها" وال 

تكون مثة مائدة موسعة ووعدنا ولكن املائدة كانت هناك تنتظرنا بكل ألوانها عند مجيئنا 

وظلت املائدة هكذا تتكرر أسبوعا بعد أخيه فقررنا أخريا مضطرين االمتناع عن الذهاب 

الفالحي  ألحمد  والهاجية  للحال  الواصفة  الحائية  قصيدته  درويش  أحمد  الدكتور  ودبج 

واملقاطعني معه لتلك الجلسة احتجاجا "وأبو الليث يتبع الصحن بالصحن" و"سامح اللّه 

من أطاع الفالحي" ذلك منوذج واحد من مناذج كرمه وغريه كثري"73.

العرسية واملرضوبة أكالت شعبية يف املطبخ العامين.  72
أحمد بن عبد اللّه الفالحي، "هالل العامري صديقي الويف"، مرجع سابق.  73
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اخلامتــــة
أما بعد...

لقد حاولت هذه الورقة أن تستجيل خارطة سرية الشاعر الشيخ هالل العامري املكانية 

ومسريته العملية واملهنية وأدواره الثقافية، وأن تتبع بعض مساراتها املحلية يف عامن ويف 

عىل  صباه  وترعرع  فيه،  طفولته  ولدت  التي  املكان  لبيئة  البالغ  األثر  وتكشف  خارجها. 

عينه وبني كفوفه، ومنت يفاعته يف أحضانه وأنوار إرشاقاته، وبالتايل إسهامه يف تهيئة مرابع 

ثقافته األوىل، وتكوين امتداداتها التي مكنتها من التفاعل مع ما وفد إليها من مفردات 

الثقافة الخارجية، فكانت ثقافته التي شكلت شخصيته سبيكة انصهرت فيها عنارص عديدة 

فيزيائية مكانية وروحية فكرية؛ عربية وغري عربية. 

التي  الثقافية  للمسؤولية  رؤاه  يف  واالعتبار،  والحنكة  واالقتدار،  التميز  ظواهر  ملعت 

الثقايف  للنشاط  العامة  املديرية  إدارة  ثم يف  تلفزيون عامن ومن  إدارة  أدوارها يف  مارس 

املكتسبة  الخربات  هذه  والفنون.  لآلداب  العامة  املديرية  إدارة  يف  وبعدها  واالجتامعي، 

الشبابية من  النخبة  الذي عرب عنه جميع  إيجابيا وانعكست عىل عطائه وأدائه  تراكمت 

الكتاب والفنيني الذين كان لهم نصيب فيها ومنها. فكانت طيبات مخرجاتها أعاماًل درامية 

وبرامج تلفزيونية وملتقى أدبيا سنويا يجمع فيه وحوله مواهب شبابية يف كتابة الشعر 

إبداعات  النقدية واملرسح ومعارض تشكيلية برصية تربز فيها  األدبية  والقصة والقراءات 

فنية جديدة وعروض مرسحية تستضيف رموز الفرجة املرسحية يف العامل العريب وحافلة 

الفني  والنقد  التمثييل  واألداء  املرسحي  والنص  والسينوغرافيا  اإلخراج  تحكيم  بلجان 

واستعراض مبتكرات النادي العلمي واملواهب الفنية. هذه املخرجات التي متثلت يف كتاب 

وفنانني وفنيني ومبتكرين كانت وراءها إدارة مسؤولة وشغوفة بأداء عملها، فرحة بإخالصها 

ملهامها وفخورة مبن يشاركها التخطيط والتنفيذ، ومن يحيطها باملؤازرة والدعم والتمكني. 

تسعد باستقبال املالحظات واملقرتحات والتوجيهات بهدف التطوير والتحسني وتوسيع آفاق 

النجاحات وتوفري ممكنات املخرجات الجديرة يف الساحة الثقافية واألدبية. لقد بذل الشيخ 
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هالل العامري "طاقته مخلصا لوطنه، وناهضا بدور ثقايف هو جزء من تركيبته النفسية"74. 

وهو جزء من والئه وانتامئه لوطنه، وهو جزء من رسوخ إميانه بفعل ثقايف نهضوي يساعد 

العامري ال ينسب إىل نفسه ما تحقق  الحضاري. لكن هالل  أبنائه  بلده وتقدم  يف رفعة 

من إنجازات أثناء تولّيه املسؤولية يف اإلدارات املختلفة ولكنه يقول: "أما اإلنجازات التي 

تحققت فهي تنسب للدولة فكانت هي همنا األول واألخري وهي ظاهرة للجميع"75.

سعيد بن سامل النعامين، إضاءة عىل دور الشيخ هالل العامري يف خدمة الثقافة العامنية، مرجع سابق.  74
هالل بن محمد العامري: شهادة خطية، مرجع سابق.  75
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تقنيـات املغايـرة واحلوار يف �شـعر هالل العامري

أ. د. صربي مسـلم محاديأ. د. صربي مسـلم محادي76

امللخ�ص
الشاعر العامين هالل العامري كان يسعى إىل بصمة خاصة لقصائده تنأى عن املألوف 

إما  بأنها  اتسمت  التي  قصائده  بعنوانات  بدءا  مختلفة  تقنيات  وعرب  واملكرور،  والسائد 

موقعة أو غرائبية رغبة منه يف أن يتميز منذ عنوانات قصائده، وأما صوره الشعرية فقد 

اتسمت بالتنوع بوجه عام وأحيانا بالغرائبية التي قد تفيض إىل الغموض، رغبة من الشاعر 

يف أن يفكر القارىء معه وأن يشاركه معاناته يف التقاط الصور الشعرية املبتكرة واألنساق 

غري املكرورة، وغالبا ما تتضمن قصائد الشاعر رموزا ودالالت تحمل معاين إنسانية قد تعني 

الوطن أو الحياة، وأما مضامينه فهي متنوعة استوعبت كل هموم الشاعر وطموحاته عرب 

رحلته الشعرية والفكرية الغزيرة، فضال عن هموم الوطن بل وهموم اإلنسان حيث كان. 

مضامينه  سياق  تناسب  التي  املفردة  وانتقاء  الخاص  الشعري  معجمه  وينطبق هذا عىل 

سواء ذات الطابع املحيل أو الطابع اإلنساين الشامل، وانتهاء بالحوار الذي كان سمة مميزة 

من سامت شعره، فقد حمل أفكار الشاعر وأظهر أحاسيسه من خالل حواره مع ذاته ومع 

الطبيعة الحية بكل ما فيها، وأحيانا مع الحلم أو األمل، وقد ورد حواره يف سياقات شعرية 

مختلفة، وكان عىل أكرث من مستوى صويت بدءا باملناجاة ومتدرجا يف صيغته املجهورة ما بني 

البوح والنداء واالستفهام والطلب والتوكيد والتكرار وسواها من األساليب، وحسبام يقتضيه 

سياق القصيدة. 

أستاذ اللغة العربية يف قسم اللغات األجنبية بكلية واشتناو-أن آربر-ميشيغان-الواليات املتحدة األمريكية، وأستاذ األدب العريب الحديث   76

بجامعة املوصل سابقا، وأستاذ النقد األديب املعارص والعميد األسبق يف جامعة ذمار )اليمن(.
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ما املق�شود مب�شطلح املغايرة؟
قبل أن ندخل إىل رحاب الفضاء الشعري للشاعر هالل العامري، البد يل من أن أبدأ 

بتحديد مصطلح املغايرة الذي تبنته هذه الدراسة وأعني به هاجس الشاعر الذي يلح عليه 

لنقل هاجس  أو  املغايرة  الهاجس هو هاجس  الشعرية، هذا  ويفرض نفسه عىل سطوره 

النفور من الرتابة سواء أكانت تلك الرتابة يف صوره الشعرية أم يف عنوانات قصائده، ومثل 

ذلك يقال عن معجمه الشعري وتقنيات قصائده عامة.

الشعر" تجد صورة واضحة  أيها  يا  أهتف  "وللشعر  األخري من قصيدته  املقطع  تأمل 

للمغايرة يف شعر هالل العامري: 

"ولل�سـعر اأهتـف: يـا اأيها ال�سـعر

يـا منتهـى نب�سـات التمرد

يـا قمـر العتمـة احلالكة

متثل �سـويا 

واأوقـف بيا�ـص الت�سـابه فينا

عيـون القري�ـص التـي جوفتها ال�سـنون

فعـادت ترابـا لأمتنـا الهالكة

ولل�سـعر اأهتـف: يـا اأيها ال�سـعر

يـا منتهـى �سوتنا 

متثـل واأوقف زمان الت�سـابه

 منـذ ال�سعاليـك فينـا

وحتـى ع�سـور الدويـالت والأمم البائدة
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ويختـم ال�سـاعر بهـذا املقطع ال�سـعري:

لـك اهلل يـا اأيها ال�سـعر

حـن ت�سوغ برمـزك اأحالمنا

وتعـرب تعرب تعرب

 رغـم ال�سعوبات 

كل الـدروب التـي اأ�سبحت �سـائكة."77

تحليل القصيدة يف ضوء مصطلح املغايرة:تحليل القصيدة يف ضوء مصطلح املغايرة:	 	 

يبدأ الشاعر بالنداء حني ينادي الشعر إشارة للحميمية ما بني الشاعر والشعر ويف إطار 

الصورة االستعارية التي أنسنت الشعر، ويف قول الشاعر "يا منتهى نبضات التمرد"  انعكاس 

السطر  الهدوء والسكينة والرضوخ، وأما  التمرد وليس  للشعر، فهو  الشاعر ومنظوره  لرؤية 

الشعري "يا قمر العتمة الحالكة" فهو تعبري عن أن الشعر قرين الضوء الذي يقود الناس نحو 

الشاعر للشعر بقوله: "متثل  العتمة والظالم، ونستشف من مخاطبة  عامل ميضء بعيدا عن 

سويا" أن الشعر مقدس إذ يحيل إىل اقتباس من القرآن الكريم فالذي يتمثل سويا هو الذات 

اإللهية، وأما أن يوقف الشعر بياض التشابه فينا فإن البياض هنا ال يعني النقاء أو الصفاء بل 

املوت، ويفضح السطر الشعري التايل املسكوت عنه وهو جمود الشعر العريب بحيث يقارنه 

بالجمجمة املجوفة عيونها: "عيون القريض التي جوفتها السنون"، وقد غدت ترابا بسبب ذلك 

التكرار، وكرر الشاعر السطر الشعري الذي بدأ به: "وللشعر أهتف: يا أيها الشعر."

داخليا  إيقاعا  يضفي  واآلخر  للتوكيد  أحدهام  قطبني،  ذو  التكرار  أن  املعروف  ومن 

مضافا. وحني ينادي الشاعر ذات الشعر املؤنسن يسميه "يا منتهى صوتنا" إشارة واضحة إىل 

أن الشعر هو مرآتنا وسجل همومنا وطموحنا، ويفصح الشاعر عن هدفه أكرث حني يخاطب 

الشعر قائال: "متثل وأوقف زمان التشابه منذ الصعاليك فينا" وهو يختار زمان الصعاليك ألنه 

هالل العامري، رياح للمسافر بعد القصيدة، دار سعاد الصباح، الكويت، 1993، ص 59.  77
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الرسقة، ومييض  الفقري مثرة  الغني وإعطاء  الصعاليك برسقة  يقوم  القيم بحيث  اختالل  زمن 

الشاعر يف اختيار الفرتات التاريخية املختلة وقد ذكر هنا عصور الدويالت املتنافرة التي أمست 

أمام بائدة. ويعود الشاعر إىل مخاطبة الشعر مكررا نداءه الحميم له: "لك الله يا أيها الشعر" 

ويف أكرث من مكان يف هذه القصيدة حيث يفيض النداء إىل طموح الشاعر يف أن يرقى الشعر 

العريب إىل مستوى الرمز والتلميح واإليحاء وحتى الكناية والتورية والتعريض كام عرب أسالفنا 

بعيدا عن املبارشة والتقريرية. ويفتح الشاعر هالل العامري كوة أمل يف خامتة قصيدته مشريا 

الذي نعيشه وبهمومنا وطموحاتنا  التطور واللحاق بعرصنا  الشعر ال محالة إىل  إىل أن مآل 

بالرغم من كل الصعوبات إذ سيعرب إىل الضفة األخرى ضفة األمل وتحقيق هدف الشاعر يف 

أن ينهض الشعر العريب من كبوته ملبيا متطلبات هذا العرص، مبعنى أن الشعر لدى هالل 

الذي يبدد ظلمة  املألوف والرتيب، وهو أيضا قرين للضوء  للتمرد عىل  العامري هو رديف 

الشاعر إىل رؤية جديدة للشعر ووظيفته وتقنياته  الجهل بأسلوبه وبطريقته، ولذلك يدعو 

أحاسيسنا وال يدعونا  الدهشة وال يستفز  يثري  الذي ال  التقليدي واملعاد والشائع  بعيدا عن 

إىل التفكري والتأمل، وهو يدعو ضمنا إىل لغة اإليحاء والرمز والنأي عن املبارشة والتقريرية، 

ولذلك يغلف بعض قصائده بهالة من الغموض الشفاف الواعي، كأن الشاعر يدعو قارئه إىل أن 

يفكر معه ويتأمل عامله وأن يبذل جهدا يك يستوعب رموز القصيدة، ومن املعروف أن النص 

الخصب هو الذي يشع يف أكرث من اتجاه من حيث تأويل الرمز فيه.

تحليل املقطع األخري من قصيدة "رياح للمسافر بعد القصيدة":تحليل املقطع األخري من قصيدة "رياح للمسافر بعد القصيدة":	 	 

ويف املقطع األخري من قصيدته "رياح للمسافر بعد القصيدة" يرد:

"اإيل ببع�ـص من ال�سـعر

 كي اأ�سـتفيق

اأوزع خبـزا وخمرا

 بهـذي املدائن

واأر�سـم فجرا
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 باأر�ـص املدائن

واأركب اأ�ـرعة النت�سـاء

فـوق �سفـاف اليقن" 

إذن فالشعر من منظور هالل العامري يبعث النشوة املقرتنة باليقني وليس هو دعوة 

للخدر والنأي عن الحقيقة، فضال عن أنه وسيلة للشبع واالمتالء بقرينة الخبز الذي هو مثرة 

الخصب واالمتالء، كام أن الشعر ومن املنظور ذاته قرين الوضوح والبدء والنشوة وصوال إىل 

الحقيقة التي عرب عنها الشاعر باليقني مبعنى أن الشعر ينأى بعيدا عن الوهم.

تحليل مقطع من قصيدة "حريف يغتال عالنية...": تحليل مقطع من قصيدة "حريف يغتال عالنية...": 	 	 

ينشغل الشاعر بحرفه، وهاجسه أن يتميز ولذلك فإنه يف قصيدته "حريف يغتال عالنية 

حريف يغتال"، يرد يف املقطعني الخامس والسادس منها: 

"حـريف يتوجـع يتوجـع يتوجع

و�سـطور ال�سـعر تعي�ـص عذابـا دمويا

واأنـا اأقطف مـن قلبـي كلماتي

حـريف يغتـال عالنية

 حـريف يغتال 

واأنـا زلـزال اأعرب نهـر الظلمات 

اأتفجـر يف الأر�ـص احلبلى
واأغنـي للرعد الآتي."78

هكذا هو الشعر من منظور هالل العامري، إنه ليس مجرد رصف للكلامت واأللفاظ 

والقوايف املسجوعة، هو معاناة ومكابدة بل قطاف من القلب، وهو أيضا زلزال يعرب إىل 

نفسه، ص 43.  78
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ضفة النور بعيدا عن الحلكة والسواد، وبحر الظلامت هنا يحيل إىل عامل األسطورة الشيق 

والحكايات الخرافية مثرة الخيال الخصب والتلقائية يف التعبري، والشاعر العامري هنا يؤكد 

رؤيته للشعر املتمرد غري املستكني وغري الراضخ للواقع املرير كام أن الشعر من وجهة نظره 

يرهص  الذي  بالقطاف  يبرش مبواسم شعرية جديدة، وبوعود  قادم  لرعد  وانتظار  انفجار 

بالغيث والخري، وهو ضمنا ييش مبوقف جديد من الحياة والعامل أيضا.

منظور هالل العامري للشعر عرب مصطلح املغايرة: منظور هالل العامري للشعر عرب مصطلح املغايرة: 	 	 

       وما دمنا قد وقفنا عند منظور هالل العامري للشعر، البد يل أن أذكر قصيدته 

بـ"كأس  املوسومة  الشعرية  املجموعة  يف  الشحام  اللّه  عبد  الشاعر  الدكتور  مع  املشرتكة 

للحياة، دم للحياة" والتي كانت بعنوان بيان الحداثة حيث ورد فيها:

"يف هـذا الزمـن املربد القامت

زمـن احلزن القادم

زمـن الكلمة

وهـي تنادي واغوثاه

حيـث ي�سـر احلرف جدارا

بـن احلب وبن الآه

حيـث ي�سر احلـرف يبابا

يف بوابـات العامل

ت�سـحقه املاأ�سـاة 

�ساه املاأ

نرتـد اإىل الكلمـة اإياها
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قنديال جنعلهـا 

نتلوهـا يف الليـل 

الأ�سـود ترتيال

نغم�سـها يف اأفـق النور 

ونر�سـلها �سـدوا و�سهيـال

جنعلهـا �سـعرا عربيا

ونـداء يخرتق القلـب خفيا

وربيعـا اأندل�سـيا 

يف وجـه الالمعنى

والال�سعر

يف وجه الإن�سـان 

املنهـك بالذعر".79

العامل  املالذ من ظلم هذا  فهو  العامري،  الشاعر هالل  منطلق  الشعر من  هكذا هو 

القايس الذي نعيشه، وهو الشدو والقنديل والربيع األندليس الزاهر، وهو املعنى يف وجه 

الالمعنى، وهو أمان الخائف وواحة الضائع.

ومييض الشاعر يف توكيد وجهة نظره الخاصة بالقصيدة الجديدة إذ يضيف يف قصيدته 

املشرتكة مع الدكتور الشحام:

ال�سـعر هـو الروؤيا والأ�سـماء

عبد اللّه الشحام وهالل العامري، كأس للحياة، دم للعذراء، دار الكرمل، عامن، األردن 1998، ص 13.  79
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وال�سـعر ال�سم�ـص اجلذىل

اإذ ت�ـرق بالأ�سواء

وهو اخلبـز اليومي 

ل�سـعب يبحـث عن ظل

وهواء ورغيف 

وهو ال�سـمك ال�سـابح 

يف اأعمـاق املاء

وهـو الع�سفـور الطائر

 يف اأعلـى الأجواء 

وهـو اللغة امل�سـرتكة

بـن �سـعوب ال�سحراء

وهو والآمـال املعقودة

يف اأذهان الب�سـطاء

وال�سـعر هـو احلرية

والدميقراطيـة

والوطنية

الزهراء والأحالم 
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كل هذه الغابة من الصور الشعرية القامئة عىل استعارات وكنايات وتشبيهات، فضال 

عن مفاهيم وأفكار ورؤى كل هذه تلخص وتربز الرؤية املعارصة للشعر الحديث وما ينبغي 

أن يكون عليه من وجهة نظر الشاعر.

ويستكمل هذه الرؤية يف املقطع الثالث واألخري من قصيدته املشرتكة "بيان الحداثة"

يف السطور الشعرية التالية:

نتعلـم اأن نكتـب �سـعرا ع�ريـا

نتعلـم اأن نكنـب �سـعرا عربيـا

�سـعرا يخفـق فيـه قلب الإن�سـان

�سـعرا يخلق 

يف الإن�سـان الإن�سان

ينقذنا  �سـعرا 

من طاحـون الع�ر

ينقذنا �سـعرا 

من اأفـواه التنن

وهـذا القهر

�سـعرا ي�سـبه اأمـواج البحر

ي�سهل �سـعرا 

بالفرحـة يف اأول 

�سـاعات الفجر
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�سـعرا يطلع

كالزهـرة مـن بئر الأحزان

يف اأر�ص الإن�سـان

يف اأر�ص الإن�سـان

يف اأر�ص الإن�سـان"

وتكتمل صورة القصيدة املعارصة من وجهة نظر الشاعر العامري، وهي تؤكد منطلقاته 

ورؤاه عنها يف قصائد سابقة له.

انتقاء عناوين القصائد يف ضوء سعيه إىل املغايرة:انتقاء عناوين القصائد يف ضوء سعيه إىل املغايرة:	 	 

ونلمس هذا امليل إىل املغايرة يف انتقاء الشاعر هالل العامري لعناوين قصائده، تأمل 

عناوين قصائده التي تجسد رغبته يف التجديد عىل كل صعيد داخل نصه الشعري: "حريف 

"وللشعر  أو  الخبب  بحر  تفعيلة  إيقاع وعىل  ذو  عنوان  يغتال" وهو  يغتال عالنية حريف 

أهتف يا أيها الشعر" وهو عنوان موقع ثان جاء عىل تفعيلة بحر املتقارب، ومثله "لعام 

مىض لعام جديد سيأيت"، إذ جاء عىل تفعيلة املتقارب أيضا، أو أنه ينتقي عناوين غرائبية 

مثل "رياح للمسافر بعد القصيدة" أو "تكوين للخليقة األوىل" الذي يوحي بهموم كونية 

يود الشاعر أن يضمنها قصيدته، أو "آية الحب آية الحياة".

توظيف الرمز حد الغموض بوصفه وسيلة للمغايرة

ومن قصائده الرامزة التي يتوغل الشاعر هالل العامري فيها داخل الرمز حد الغموض 

مجموعته  وردت يف  نرث،  قصيدة  البدايات" وهي  وهم  اشتد  "حني  قصيدة  نختار  أحيانا، 

الشعرية املشرتكة مع الشاعر عبد اللّه الشحام وقد جاء فيها قوله: 

"حن ا�سـتد وهـم البدايات 

وبـداأت اخلليقة
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 تغت�سـل بـدم احللم

الدم الأول

ذهبـوا اإىل اليباب 

يت�سـولون ال�سـفاعة

وبع�ـص التمر".80

لهذا  التاليني  املقطعني  يف  أمامه  القارئ  يحار  الذي  النسق  هذا  عىل  الشاعر  ومييض 

املقطع، ترى هل أراد الشاعر أن يشري إىل جرمية قتل قابيل ألخيه هابيل؟ وهو الدم األول 

الذي سفح يك يعطي انطباعا عن طبيعة اإلنسان وجبلته الدموية وانتامئه إىل الجزء الرشير 

من آدم بعد أن قتل الجزء الخري من اإلنسان املتمثل بقابيل، إذا أخذنا هذه الحكاية عىل 

صعيد الرمز. وميكن أن تثار هنا أسئلة كثرية عن بقية السطور الشعرية، وكلها مام يتسلل 

إليها عدم التوثق، وأنا متأكد من أن الشاعر يعي هذا ويقصده يك يفكر القارئ معه ويتوغل 

إىل مقاصده الرمزية. ال سيام أن هذه القصيدة هي قصيدة نرث كتبها الشاعر الحقة بنتاجه 

الشعري الذي كان معظمه منظوما عىل نسق قصيدة التفعيلة أو الشعر الحر كام يدعوه 

بعضهم. 

ومن أجل أن تتوضح هذه الظاهرة يف شعر هالل العامري وأعني بها ظاهرة الغموض، 

يرد هذا املقطع الشعري من القصيدة ذاتها وأعني بها "حني اشتد وهم البدايات":

"اأنبـاأين التاريخ

 بـاأن التاريـخ هو الفراغ

الفـراغ الرقمي

للم�سـافة بـن ال�ـراط والثمالة

نفسه، ص 89.  80
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ل فقلت 

وهويـت على وجـه الليل

اأريـق دم الأزمان

اأمـام بريقها الأزيل

اأنبـاأين التاريـخ باأنه

 تلـك النقطة

نقطـة التحـام املاء بال�سـماء

النقطـة الـال نهائية

اخليـط الـذي يف�سـل العتمـة عـن العتمة

اجلهـة التي تتوارى 

وهـي ترنو اإليك

بعـن حزينة

التاريـخ الـذي يخـرج مـن هوية الذاكرة

اإىل ذاكـرة امـراأة ل هوية لها" 

فيحار القارئ مبقاصد الشاعر ويضيع يف خضم هذه الرموز فهل هو موقف من الشاعر 

يف رفض التاريخ ألنه قد يشد اإلنسان إىل التخلف إذا بالغ يف التعلق مباضيه؟ وهل أراد 

الحكايات  غرار  عىل  أخرى  خليقة  قصة  يبتكر  أن  القصيدة  من  الثاين  النصف  خالل  من 

األسطورية؟ كل هذه التساؤالت وتساؤالت أخرى سرتد بالرضورة يف ذهن القارئ املتعمق، 
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وكل هذا من أجل أن يتجاوز الشاعر القصيدة التقليدية سهلة املنال.

انتقاء املضامني والتقنيات غري املألوفة:انتقاء املضامني والتقنيات غري املألوفة:	 	 

وليس طابع التجديد ينطبق فقط عىل العناوين أو عىل اإلفصاح عن رغبته يف املغايرة 

فقط، بل ينطبق عىل مضامينه وتقنيات قصائده عامة، ولو أصغينا إىل قصيدته "آية الحب 

آية الحياة" لوجدنا صورة مرشقة ملحاوالته الناجحة يف االختالف ونبذ التقليدي واملألوف 

واملكرور، وهو حريص عىل أن ينطلق من املحيل إىل العاملي ومن األنا إىل اإلنساين الذي 

يخص اإلنسان حيث كان:

"تكونـن اأو ل تكونـن

 �ـرب مـن الغيب

�سل�سـلة مـن غبار

واأحـالم قافلـة قـد اأناخت ركاب الكاآبـة فينا

ليعمرنـا ال�سمـت واخلـوف والنتظار

واإن �سـئت األ تكـوين لعينـي

 اأمنيـة مـن حياة 

فكـوين انبهـار البحـار بلوؤلـوؤ قيعانها

وكوين ارتعا�ـص اجلنن

 باأزمنـة املـوت والنتحار

  وكـوين كمـا املـوج يغ�سـل طهر الرمال

ويوقـد اأنفا�سـها للمحـار
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فمـا كنـت يومـا �سـاألتك اأن تقنطـي من هواي 

ول اأن تعي�سـي مـع الياأ�ـص والذكريـات

لأين اأحبـك اأغنيـة يف �سـفاه ال�سغـار

واأين اأذكـر اأين ع�سـقتك مثـل الوجود

واأنـك كنـت اخت�سار الن�سـاء

واأنـك كنـت ال�سبـاح اجلميـل اجلميل

واأنـك كنـت الق�سائد

 وال�سـعر يف كل دار

فـال جتزعـي من حمال ترامـى بعيدا

لأين حمـب عنيد

تعـودت منـذ الطفولـة كيـف اأهـرب حبي اإليك

وكيـف اأحا�ر هـذا احل�سار".81

فنلمس هذا االنتقال من الذات إىل ما حولها يف أكرث من موضع يف القصيدة فضال عن 

أن القصيدة وإن كان ظاهرها يدل عىل أنها قصيدة غزل من طراز خاص، إال أنها ميكن أن 

تؤخذ عىل أنها رمز للحياة أو للحقيقة أو للحلم واألمنيات، نظرا إىل سعة عامل تلك الحبيبة 

الرمز وارتباطها بالوجود مبا فيه من بحار وصباح وطفولة وحياة وموت وكآبة أيضا. وإذا 

توغلنا يف تفاصيل القصيدة وجدنا املقطع الشعري األول ينم عن حرية الشاعر وعن تداخل 

الهم الفردي مع الهم الجامعي يف ذاته، وليس أدل عىل ذلك من لجوئه إىل ضمري املتكلمني 

رياح للمسافر بعد القصيدة، ص 81.  81
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)فينا، ليعمرنا(، ونلمس منذ السطر الشعري األول طابعاً قدريا يسلس فيه الشاعر قياده 

للغيب وتغلب عليه نغمة حزينة السيام أن الكآبة قد حلت يف أعامق الحبيبني، وال يبدو 

أنها ترغب يف الرحيل بعيداً عنهام، ويأيت الصمت والخوف واالنتظار عىل هيئة قرائن أخر 

للكآبة الثقيلة.

الحب  بأن  منه  إمياناً  النوافذ  بفتح  األجواء بل يرشع  الشاعر ملثل هذه  وال يستسلم 

قرين الحياة ورديفها، وهو ما يستنتج من عنوان القصيدة )آية الحب، آية الحياة(، ولذلك 

يحشد مظاهر تزخر  بالحياة أبرزها البحر الذي يستقر يف أعامق الشاعر بوصفه عاملاً يعج 

به حوار مقطعه  يفتتح  أنسب منه  للحبيبة  قريناً  الشاعر  الحية، وحينئذ ال يجد  بالصور 

الثاين، ويف ذلك إشارة  إىل إميان الشاعر بغنى ذات الحبيبة وثراء أعامقها، وهي إن عادت 

إىل ذاتها فإنها ستجد الخالص من أجواء الكآبة والصمت والخوف واالنتظار التي شهدناها 

يف املقطع األول ويتدرج يف إقناع من يحب برضورة تحدي أزمنة املوت مستقيا من الجنني 

ينعكس  معنى  من  أكرث  يضمر  هنا  الجنني  ولفظ  باملستقبل،  وارتباطه  الوعد  عىل  قدرته 

بصورة وبأخرى عىل هذا املقطع ومنها الخفاء والقدرة عىل النامء، ويعود الشاعر إىل البحر 

للحبيبة مستفيداً من حركة املوج وحيويته ونقائه  يك يستقي من موجه  قسيامً تشبيهياً 

إىل  الرمال  ذرات  تتغلغل  حني  املحار  بوعود  املقرتنة  البهيجة  الحياة  إشاعة  عىل  وقدرته 

أعامقها فتلد اللؤلؤ النفيس. 

املقطع الثالث من قصيدة "آية الحب، آية الحياة":املقطع الثالث من قصيدة "آية الحب، آية الحياة":	 	 

ومييض الشاعر يف انتقاء صور الحياة املقرتنة بحضور الحبيبة يف مقطعه الثالث – ومبا 

آية  الحب،  )آية  عنوانها  املستقاة من  القصيدة وهي  األساس يف هذه  البؤرة  ينسجم مع 

الحياة( إذ يقول: 

"فمـا كنت يومًا 

�سـاألتك اأن تقنطـي مـن هواي 

ول اأن تعي�سـي 
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مـع الياأ�ـص والذكريات 

اأحبك  لأين 

اأغنيـة يف �سـفاه ال�سغـار 

واأين اأذكـر اأين ع�سـقتك

 مثـل الوجود 

واأنـك كنـت اخت�سار الن�سـاء 

واأنـك كنـت ال�سبـاح اجلميـل، اجلميل 

واأنـك كنـت الق�سائد

 وال�سـعر يف كل دار".

وهنا ينطلق الشاعر من ذاته بداللة ضمري املتكلم )كنت، سألتك( وياء املتكلم )هواي( 

بدأ قصيدته  أن  بعد  أين(  وأين،  والتوكيد يف )ألين،  التكرار  أسلويب  الذات عرب  ويعزز هذه 

أسلوب  من  الشاعر  ويفيد  املتكلمني.  بضمري  عنها  املعرب  الجامعة  إحساسات  من  منطلقا 

النفي يف السطرين الشعريني اللذين استهل بهام هذا املقطع بهدف رفض مظاهر اليأس 

وغياب الحب الذي يعني لديه املوت عىل وجه الدقة إذ أّن حضور الحب يعني حضور 

الحياة والدليل عىل هذا إضاممة الصور الشعرية التي تلت هذا الرفض للقنوط واليأس. 

ولذلك يقرتن الحب بأغاين األطفال القريبة من الفطرة الخرية، ويكون الحب مضاهياً لوجود 

الشاعر يف هذه الحياة، وتعني الحبيبة الخالصة لنساء األرض جميعا. 

وتتداعى الصور الشعرية عىل ذهن الشاعر، وكلها استجابة إلحساسه بالحياة يف ظل 

بالصباح  املتمثلني  واإلرشاق  البدء  الحبيبة  تعني  حيث  غيابه  يف  وباملوت  الحب  حضور 

أن  يرى  وهو  والشعر.  القصائد  يعشق  فإنه  الحبيبة  بهذه  الشاعر  تعلق  وبقدر  الجديد. 
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الشعر يساوي وجود الحبيبة إمياناً منه بأن الشعر رسالة تحمل يف طياتها الحب والحياة. 

ويختم هالل العامري قصيدته )آية الحب، آية الحياة( بأسلوبه الذي يفتح كوة يف الجدار 

الصلد مهام كان قاسيا وصفيقاً ينفذ يف خاللها إىل الحياة متاما كام كان يفعل حني ينجح يف 

إيصال حبه إىل من يحب حيث يخلص من الحصار املوحي بالضيق واالختناق.

الحوار بوصفه أداة للمغايرة:الحوار بوصفه أداة للمغايرة:	 	 

أيضا وذات طابع خاص  فإنها مميزة  العامري  الشاعر هالل  الحوار عند  تقنيات  وأما 

بالشاعر، تأمل قصيدة "وللشعر أهتف يا أيها الشعر" مرة أخرى وعىل ضوء الحوار املميز 

هذه املرة، ومنذ مقطعها األول الذي يشكل استهالل القصيدة فإن الشاعر يحاور حلمه إذ 

يقول:

"يجنـح حلمـي بعيدًا 

 واأ�سـاأله مـرة: األ ت�سـرتيح قليـاًل 

 لأن�سـب مـن رغبتي

خيمـة لل�سبـاح؟".82

حيث يتأنسن الحلم وأداة الشاعر يف هذه األنسنة هي الحوار الذي يتحول إىل   

قرينة استعارية ويف إطار اللوحة الشعرية التي يرسمها الشاعر للحلم رغبة منه يف إشاعة 

أجواء األلفة واالنسجام بينه وبني الحلم من جانب، ومن الجانب اآلخر الكشف عن هذا 

التضاد الحاد بني الشاعر وحلمه إذ ال يريد حلمه أن يستقر، ومبجرد أن ينتهي التساؤل يعود 

الشاعر إىل ذاته ورغبته يف أن يهدأ قليالً إذ إن طموحه وأمانيه التي عرب عنها لفظ )الحلم( 

ال تدعه يسرتيح. وييش التساؤل بضيق الشاعر وبرحه بسبب من انطالقة حلمه إىل آفاق 

ال حدود لها، وهو ما أفصح عنه التجسيم االستعاري الذي أوحت به لفظة )يجنح( وهي 

تسبغ عىل حلم الشاعر سمة الطائر الحر الذي يشق الفضاء ويقطع اآلماد عرب األفق الال 

نفسه، ص 55.  82
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محدود، وتعكس الخيمة هنا وقد وردت يف غضون حوار الشاعر مع حلمه إيحاءات الراحة 

والحرية معاً ولذلك انتقاها الشاعر ومل يستبدلها بلفظ البيت الذي قد يبدو قيداً من منط 

آخر، وما دام الشاعر يود أن يسرتيح من قيود الحلم وتحكمه، وقد انتقى الصباح  يك يحل 

يف تلك الخيمة إيحاء بأن الشاعر يود لو يبدأ بداية أخرى غري التي بدأ بها حياته وهذا متاماً 

ما يوحيه الصباح الذي هو قرين االنبالج و التجدد.

الحوار الخارجي يف قصيدة "آية الحب آية الحياة":الحوار الخارجي يف قصيدة "آية الحب آية الحياة":	 	 

ويأخذ الحوار طابًعا آخر يف قصيدة "آية الحب، آية الحياة" إذ يكون حواراً خارجياً بيد 

أنه من طرف الشاعر فحسب إذ ال نسمع صوت الحبيبة يف القصيدة حني يقول الشاعر يف 

أول مقطعني له منها: 

 "تكونـن / اأول تكونـن 

 �ـرب مـن الغيب

 �سل�سـلة مـن غبار 

 واأحـالم قافلـة قد اأناخت

 ركاب الكاآبـة فينـا 

ليعمرنـا ال�سمـت واخلـوف والنتظار 

واإن �سـئت األ تكـوين

 لعينـي اأمنيـة مـن حياة 

فكـوين انبهـار البحار

 بلوؤلـوؤ قيعانهـا 

وكوين ارتعا�ـص اجلنن 
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باأزمنـة املـوت والنتحار

وكـوين كما املوج 

يغ�سـل طهـر الرمال 

ويوقـد اأنفا�سـها للمحـار".83

الحوار املميز يف قصيدة "رياح للمسافر بعد القصيدة":الحوار املميز يف قصيدة "رياح للمسافر بعد القصيدة":	 	 

يرتبط  قد  الحوار  أن  إذ  عذاب  من  يجره  وما  الحوار  من  الشاعر  يخىش  ورمبا   

باألسئلة الكبرية املتواصلة التي تلح عىل ذهن الشاعر إذ يقول يف قصيدته: "رياح للمسافر 

بعد القصيدة" وهي التي استأثرت بعنوان هذه املجموعة الشعرية: 

"اإيّل ببع�ـص مـن ال�سمت 

 اإن الـكالم يثر ال�سـوؤال

 وراء ال�سـوؤال 

ويولـج قائله

 يف دهاليـز قعـر الزنازيـن 

يدخلـه يف فيـايف العذاب".84

استفاقة  إىل  يفيض  مام  السؤال  تلو  السؤال  أنه  ذلك  للحوار،  رديفاً  هنا  الكالم  ويأيت 

الجراح، ورمبا جرت األسئلة إىل ما ال تحمد عقباه. يف حني أن الصمت السلبي ال يثري املتاعب 

يف ظل الظروف القاهرة التي يعيشها اإلنسان العريب عامة ويتضمن هذا النص دعوة إىل 

العاشقني يف مرفأ  البرشية عنهام ويف "قصة  اللذين ال غنى للطبيعة  الرأي والتعبري  حرية 

نفسه، ص 83.  83

نفسه، ص 92.  84
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الزمن" يتحول الحوار إىل متعة وبهجة تفيض إىل أن يتجاوز العاشقان حدود الحوار يف قول 

الشاعر:

"مـن ال�سـبق املتوهج 

يف الظلمـة الدام�سـة 

جتـيء اإليه حتاوره

تفتـح القلـب وال�سـهوة الناع�سـة 

متـزق حد احلوار 

وتلغـي القرار

وتقذفـه يف احل�سار

الـذي يلتقـي باحل�سار".85

إن املرأة يف هذا املقطع الشعري تكتسب سمة التجديد املرتبط بالحب بوصفه قيمة 

قصيدة  هذا يف  شهدنا  كام  املطلقة  وبالحياة  بالوجود  تقرتن  الشاعر حيث  قيم  من  عليا 

إال  خلفها  ترتك  فال  وتغيب  خاطف  برق  كومضة  تظهر  عابرة  امرأة  هنا  إنها  بل  سابقة 

كام يرتك الحلم العابر، ولذلك فإنها تأيت من أعامق ظلمة دامسة تكمن يف داخل النفس 

اإلنسانية وتختفي بعد لحظات يف الزوايا والطرقات فكأنها مل تظهر يف حياة الشاعر.

الحوار والبوح يف قصيدة "لعام مىض لعام جديد سيأيت":الحوار والبوح يف قصيدة "لعام مىض لعام جديد سيأيت":	 	 

ويف مقطع من قصيدة "لعام مىض لعام جديد سيأيت" يأخذ الحوار املميز للشاعر هالل 

العامري شكل البوح أمام الحبيبة التي تكون رديفة للحياة والضوء والخبز والزيت يف قوله: 

"واأنـت بعينـي بريـق الب�ر 

 واأنـت حواري 

نفسه، ص 97.  85
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ودفئـي الذي اأ�سـتظل به
يف ليـايل املطر".86

الشعرية األوىل:  الشاعر هنا من عطاء ثالث حواس توغلت إىل نسيج صورته  ويفيد 

حاسة البرص إذ يقرن الشاعر الحبيبة بربيق برصه، والثانية هي حاسة السمع املستقاة من 

أذنه بصوت من يحب. ويأيت  إمتاع  الشاعر إىل  )أنت حواري( حيث يسعى  الشاعر  قول 

ثالث حواس  تأثري  يتالحم  اللمس. وحني  حاسة  ثالثة هي  حاسة  يؤكد حضور  الدفء يك 

فمعنى ذلك تكريس تأثري اللوحة الشعرية وتعزيز وقعها. 

ويف قصيدة "تكوين للخليقة األوىل" يحرض الحوار يك ينتظم القصيدة كلها وهو يطالعنا 

عرب محاورة الشاعر المرأة تبدو رمزاً لألنثى بوجه عام إذ يقول: 

"يـا امـراأة يف كل الأزمان 

هـزي اأرداف همومـك هزًا

تن�سـاب ودعيها 
الن�سـيان".87 باأر�ص 

وكأن الرقص يعني تلك املرأة عىل أن تتخلص من همومها التي هي هموم الشاعر ذاته 

وقد أسقطها عىل تلك املرأة وتكمن ثنائية متضادة يف قول الشاعر )هزي أرداف همومك 

هزا( إذ أن مثل هذه الحركة تيش بالرقص املوحي بالبهجة والحيوية يف حني أنها ترد يف 

سياق حزين وهي تستند إىل الهموم يف سياق االستعارة املكنية التي تؤنسن الهموم وتهبها 

ما لإلنسان من أعضاء وسامت. 

هالل العامري يحاور الوردة:هالل العامري يحاور الوردة:	 	 

وكام خاطب الشاعر املرأة فإنه يحاور الوردة التي هي املرأة أيضا عىل الصعيد الرمزي 

ورمبا تكون قسيامً رمزياً للحياة أو الطبيعة التي يلجأ إليها الشاعر حني تستبد به الهموم 

وتحارصه إذ يقول يف قصيدته "تكوين للخليقة األوىل": 

86  نفسه، ص 101.
نفسه، ص 107.  87
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 "هبـي يـا وردة هـذا املوج الدافق 

واك�سـي الزبـد املن�سـق بيا�سا

اأو لونـًا اأحمر

اأخ�ر  اأو 

فالبحـر لـه طبعان".88

حيث تقرتن املوجة يف مخيلة الشاعر بالوردة وهي وردة تكتسب لونها من لون األفق 

وقد نسب لها الشاعر طبيعتني إحداهام: الثورة والتمرد اللذان اصطبغا باللونني األبيض املرتبط 

بالزبد واألحمر الدال عىل املوت واملستمد من لون الشفق املؤذن بالغروب واألفول. واألخرى 

الحياة والطأمنينة اللتان عرب عنهام اللون األخرض بإيحاءاته املفصحة عن النضارة والنامء.

هالل العامري يحاور املاء: وينسب الشاعر الحوار للامء إذ يقول: 

"يقذفنـي املـاء بعيدًا 

يقذفني  وبعيـدًا 

ويعـود املاء ينادي

لـن توقـف ما يجري 

لـن توقـف مكتوباً 

يف �سفحـات العمـر املن�سـية 

لـن تقراأ اأقدارك 

يف زمن

ي�سـحق فيه الإن�سـان...".89
نفسه، ص 111.  88
نفسه، ص 11.  89
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وانتقاء الشاعر للامء ينطوي عىل أكرث من داللة، فاملاء رمز من رموز الحياة والخصب، 

وصوته ييش بالعنفوان والحركة الدائبة، لذلك يبدأ املاء حواره مع الشاعر بأن يفصح له عن 

طبيعة الحياة الجارية وأن الشاعر ال يستطيع إيقافها مع رنة حزن قدرية. وميهد الشاعر 

لهذه املحاورة التي جرت بني املاء والشاعر بتكرار "يقذفني املاء بعيداً، وبعيداً يقذفني" 

حيث يشع بعد داليل مفاده أن حركة املاء املعربة عن حركة الحياة هي التي تسري الشاعر 

فتقذفه بعيداً عن مجراها وأما البعد اآلخر فإنه إيقاعي يهب املقطع الشعري قدرة مضافة 

عىل التأثري ال سيام أنه مستمد من حركة املاء الدائبة. 

وينطبق هذا متاماً عىل التكرار الذي ورد عىل لسان املاء املؤنسن وهو يخاطب الشاعر 

يف سياق تشخيص استعاري ينتظم هذه اللوحة إذ يتكرر قوله )لن توقف( مرتني. ويعود 

إىل حرف النفي )لن( الذي يعني النفي املطلق يف املايض والحارض واملستقبل يك يسنده إىل 

فعل آخر )لن تقرأ( إفصاحاً عن االستسالم واإلحباط الذي يعيش فيه اإلنسان يف هذا الزمن 

الذي أدانه الشاعر.

هالل العامري يحاور الصباح:هالل العامري يحاور الصباح:	 	 

البدء وامليالد الجديد،  وينتقي الشاعر رمزاً آخر من رموز الحياة، وهو الصباح قرين 

فيسند إليه حواراً مع الفجر الطالع يف قوله: "والصبح ينادي أرملة الفجر الطالع"، ومع أن 

الصباح والفجر يشيان بالتجدد واملرسة فإن الشاعر أوردهام يف سياق كئيب حيث أن الصباح 

ال ميكن أن يطل ما مل يحترض الفجر وهي صورة تتناسب مع السياق الشعري الحزين الذي 

بدأت به القصيدة، ومعنى هذا أن الجديد ال يأيت بالرضورة إال عىل أنقاض قديم، وهذا هو 

شأن الحارض الذي ال ميكن أن يقبل إال عىل أشالء ماض ينحرس. وكأن الشاعر رصد حركة 

الحياة الدائبة عرب هذه الصورة الشعرية ومن منظور داكن ويعود الشاعر العامري إىل املاء 

املكنى عنه بـ )األزرق( يف قوله "واألزرق يهذي: لن توقف ما يجري" إفصاحاً عن صوت 

جريانه الدائب الرامز إىل دميومة الحياة ومضيها عىل هذه الهيئة وبقائها عىل ما هي عليه 

دون االنتباه إىل معاناة اإلنسان عبثية الحياة وبالدة إحساسها حد الجنون املطبق املفيض 

إىل الهذيان عىل لسان رمز من رموزها )املاء(. وهو ما يستثري أىس الشاعر إذ يكرر هذه 
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العبارة لن توقف ما يجري ثالثاً ناسباً إياها إىل املاء الذي يبدأ مبناداة الشاعر ومن ثم بتكرار 

ندائه ومبا يشبه الهذيان، ولكن صوته يستحيل إىل هتاف:

 ويظـل الأزرق يهتـف 

"لـن توقـف ما يجري

 لـن توقـف قـدرًا مكتوبًا 

يف هـذا الزمن امل�سـكن 

اإذ يولـد فيـه املرء 

ترتعرع  ك�سـيئة 

 ت�سـقى بعمـى الأيام 

ظالم  والكون 

ظـل يتلو ظال 

ميحـو ظاًل اآخر 

العط�ـص ليظل 

 املتـوارث يف الإن�سـان 

�سـمة الأزمان." 

وبذلك يفيد الشاعر من ثالث طبقات صوتية منسوبة إىل املاء ومستوحاة من األفعال 

)ينادي ويهذي ويهتف( وكأن النداء الذي عال به صوت املاء مل يستجب له الشاعر فطفق املاء 

يكرر نداءه بصوت عال، وحني ينتسب هذا الحوار إىل املاء رس وجود هذه الحياة ودميومتها 

فإنه البد أن يلمس كبد الحقيقة وأن يحيط بلغز الحياة وبذلك يكتسب حواره قدرة عىل 
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اإلقناع، وهو ما يعيه الشاعر ويقصده وتظل النغمة القدرية ذاتها يف )القدر املكتوب( الذي 

البد أن يتحقق عرب سحق هذا اإلنسان )السيئة التي تكرب وتنمو إذ تسقيها األيام العمياء(. 

وهنا تسود العتمة أرجاء اللوحة فثمة أكرث من مستوى للون األسود يستقى من العمى تارة 

ومن الظالم تارة أخرى. وال يجد الشاعر أنسب من الظل يقرنه باإلنسان نظراً لوجوده العابر 

وتغريه ورسعة زواله فضالً عن عتمة أيامه ولونه الداكن. وهذا الظل الرامز للوجود اإلنساين 

يتبعه ظل آخر يسعى إىل محوه والحلول بديالً عنه. ويظل اإلنسان يف عطش دائم إذ ال ميكنه 

أن يرتوي من هذه الحياة املؤقتة العابرة وميثل هذا املقطع الشعري ذروة إحساس الشاعر 

بالعتمة التي تلف هذا الكون وتيش بجمود الحياة وبالدتها وغياب إحساسها بأعامق اإلنسان 

ومشاعره التي تذهب هباء إثر اختفائه فرداً ليحل فرد آخر بديالً عنه، وهكذا إىل ماال نهاية. 

وتأيت اإلجابة من الطبيعة ذاتها عىل التساؤالت املريرة التي انطوت عليها هذه السطور 

الشعرية. ويف طليعة مظاهر الطبيعة يقف البحر الذي يؤنسنه الشاعر ويصغي إىل صوت 

هديره فإذا بالبحر يناديه. 

"توجـد منطقـة يا هذا 

 ل تعـرف مثواهـا 

قـد لم�سـها الطهر �سـنينًا 

 اإذ غامـت يف عينـي

 قابيـل الذكرى 

قـم يا هـذا وان�ست 

 ل�سهيـل الأمواه 

فالأمـواج مت�سـد خ�سالت ال�سـاطئ

اأدرك والطائر 

 اأيـن يحـط واأيـن يغازل اأنثاه". 
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وفيام جرى عىل لسان البحر من حوار موجه إىل الشاعر، يلوح بصيص ضوء يستنري به، 

ال سيام أن البحر مكان مفتوح وال منتاه وميكن أن يضم بني حناياه أمكنة مل تطأها قدم 

اللتني  الجرمية والخطيئة  أنه سليل  الشعري يرد عىل  املقطع  اإلنسان يف هذا  إنسان، ألن 

تتمثالن بشخصية قابيل. إذن ال بد من وجود بقعة طاهرة يف هذا العامل ميكن أن تحتضن 

الشاعر فتخلصه من أحاسيس االختناق من آثام اإلنسان ورشوره. ويكمن الخالص هنا يف 

مظاهر الطبيعة بعيداً عن وجود اإلنسان وخطاياه. وها هو البحر مييض يف حواره محاوالً 

البحر  إقناع الشاعر بأن يقلع عن سكونيته وسلبيته وأن يستثمر عطاء حواسه أمام أفق 

الحركة  املفصحة عن  الخيول  املتجدد، وقد قرنه بصهيل  األمواج  إىل هدير  املمتد مصغياً 

الرسيعة والقوة والجامل.

ويردف هذه الصورة الشعرية مبا يعكس هذا الوئام حد العشق بني األمواج والشاطئ. 

ويف الفعل املضارع )متسد( أكرث من إيحاء فهو يعيد إىل أذهاننا حركة املاء الدائبة املتكررة 

البرص  حاسة  هي  حواس  ثالث  بني  االمتزاج  هذا  عن  فضالً  الشاطئ  أطراف  يغازل  وهو 

وحاسة السمع وحاسة اللمس وقد اصطبغت بها هذه الصورة الشعرية وتتداعى إىل مخيلة 

الشاعر طيور البحر وهي متارس عشقها لألمواج وضوء الشمس وتواصل حركتها وأغاريدها 

دون أن يعكر صفو حياتها يشء. إنها دعوة للشاعر يك يحيا ويتعلم من مظاهر الطبيعة 

املختلفة وإال تخطاه الظل اآلخر لإلنسان اآلخر الذي يكمن خلفه ويتحني الفرصة يك يحل 

بديالً عن كيانه ووجوده. وهذا عىل وجه الدقة ما يفصح عنه البحر عرب حواره مع الشاعر: 

"واأرى خلفـك ظـاًل ل يتوارى 

حتـى ميحـو ظاًل اآخر" 

ويأيت املقطع الثامن واألخري من هذه القصيدة "تكوين للخليقة األوىل" عىل هيئة حوار 

ذايت يشري إىل قناعة اإلنسان مبصريه واستسالمه لقدره وبخالف ذلك فإنه يخرس وجوده إىل 

األبد، تأمل قوله:



85

"والبحـر اأمامك
ظال ميحو 

 ر�سـمته الأيام

يطبـع يف ذهنك 

بع�ص �سـوؤال

كيـف يكـون التكوين

 بدنيـا الأحالم؟

كيـف يكـون التكوين

 بدنيـا الأحالم؟"

مبعنى أنك يف مواجهة البحر الذي سيمحو وجودك ال محالة، وهو يكرر من أجل توكيد 

ال  أزيل  بتساؤل  قصيدته  ينهي  أنه  عن  مضافا، فضال  إيقاعا  يضيف  أن  أجل  ومن  املعنى 

جواب له.

لهاجس  أمنوذجني  بوصفهام  قصيدتني  أختار  أن  الدراسة وددت  أختم هذه  أن  وقبل 

هالل العامري يف التجديد ومغايرة املألوف من القصائد، ومن تلك القصائد قصيدته "ذكرى" 

التي يرد فيها:

�سوتي "وت�سـكن 

اإليها واآوي 

وجوه بالد 

اأعلـق قلبـي و�سـاما عليها
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اأعلـق قلبـي �سباح م�سـاء

واأ�ـرق لل�سم�ـص �سوءا

تاألـق ح�سـنا علـى وجنتيها

اأيتهـا املختالـة يف التيـه

ال�سـاكنة يف اأعمـاق الإح�سا�ـص

الـذي يتوالـد يف كل حلظة

يخـرج قلبـي من �سـياجه اإليك

يحـاول اأن ينطق ا�سـمك

يحـاول ارتـداء الكلمة

يدعـوك اإىل روؤياه

وهـا اأنـذا الآن اأدعوك اإىل احلياة

اإىل حيـث اأتو�سـد املياه

وحفيـف الأوراق والليل

اإىل حيـث اأقراأ ا�سـمك

يف طقو�ـص املوج الأزرق

اإىل حيـث تعي�ـص الطفولـة اأبديتهـا
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وتغـرق �سـفينة الزمن

 بـن �سفتـي مفرقيك.

�سوتي وت�سـكن 

وحتتـار يف نطقهـا �سـفتيا

�سوتي وت�سـكن 

وتر�سـل يف الريح

وقتـا هنيا

واأطلـب للبـدر مـن ح�سـنها موطنا

فيبـدو خجول 

لين�سـب كل اجلمـال اإليهـا

واأ�سـكنها الـروح مني

واأرك�ص دومـا اإليها

اأخـاف ومنها اأخاف

ومن كل �سـيء

اأخـاف عليها".90

كأس للحياة، دم للعذراء، ص 95.  90
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وأحسب أن هذه القصيدة من القصائد الجميلة التي متجد املكان الحميم الذي احتضن 

الشاعر،  أعامق  املكان ذكريات نحتت حضورها يف  الشاعر وصباه، ولديه يف هذا  طفولة 

ولذلك فقد أسامها الشاعر "ذكرى" وقد التقط لها الشاعر صورا من زوايا مختلفة، فهي ما 

بني التيه والبحر بداللة املوج األزرق والصحراء، والشاعر يخاف عليها من كل يشء، ألنها 

التي ميكن أن تكون مسقط رأسه،  بها، فهي إذن مدينته  إال  لديه، ال تستقر روحه  أثرية 

وميكن أن تكون الوطن كله.

الغزل الرامز يف قصيدة "لعام مىض لعام جديد سيأيت": الغزل الرامز يف قصيدة "لعام مىض لعام جديد سيأيت": 	 	 

ومن قصائده الجميلة انتقيت قصيدة أخرى بوصفها أمنوذجا للغزل الرامز، هي قصيدة 

"لعام مىض لعام جديد سيأيت":

"لعـام م�سى 

لعـام جديد �سـياأتي

تكونـن اأنـت حياتي

و�سوئي 

وخبزي

وزيتي

ويف كل عـام تـرف الأماين

تريديـن عطرا

ورد وباقة 

وقبعـة من حرير

وي�سـتعل احلـب فيك

ولي�ـص �سواك
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يعانـق روحي

وقلبـي ال�سغـر ال�سغـر

واأنـت بعينـي بريـق الب�ر

واأنت حواري

ودفئـي الذي اأ�سـتظل به

يف ليـايل املطر

هواي فكوين 

وبهجـة يومي 

واأن�سـودة يف ال�سـفر".91

وهذه القصيدة متتاز بأنها من قصائد الشاعر واضحة الداللة، وهي غزل من منط رقيق، 

وميكن أن نطلق هذا النمط من الغزل من إساره يك يكون رمزا للوطن أو الحقيقة أو األمل 

أو الحياة.

وأختم هذه الدراسة بأن أؤكد عىل أن الشاعر العامين هالل العامري مل يشأ أن يجاري 

سواه من شعراء جيله وأن ينهج النهج املألوف يف اختيار املضامني أو انتقاء التقنيات الشعرية 

املتداولة، بل كان كل همه أن يصل إىل التميز واملغايرة وأن يكون له صوته الشعري الخاص 

وكام هو واضح من خالل مضامينه وعناوين قصائده وصوره الشعرية، وحواره عرب قصائده 

مع املاء والورد ومظاهر الطبيعة األخرى، يعينه يف ذلك منظوره الخاص للشعر وأسلوبه يف 

انتقاء مفرداته ويف إطار معجمه الشعري الخاص فضال عن عشقه للمكان الحميم وتعلقه 

به بحيث ال مييز القارىء بني الحبيبة واملكان الذي يحبه وهو وطنه عامن. 

رياح للمسافر بعد القصيدة، ص 105.  91
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قائمة املراجع
هالل العامري، رياح للمسافر بعد القصيدة، دار سعاد الصباح، الكويت، 1993. 	

عبد اللّه الشحام وهالل العامري، كأس للحياة، دم للعذراء، دار الكرمل، عامن، األردن  	

.1998
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حتّوالت اخلطــــاب ال�شـعري يف جتربــــة العامري

د. سـعيدة بنت خاطر الفارسـي / مسقطد. سـعيدة بنت خاطر الفارسـي / مسقط

يقف العامري يف تجربته الشعرية عىل أربع محطات فارقة، مّر بها خطابه الشعري 

البدايات  بطبيعة  األوىل  كتاباته  اتسمت  البدء  وكعادة  أخرى.  إىل  تقنية  به من  وتحولت 

وما بها من عفوية وبساطة اللغة ورومانسية الصور واألساليب والضعف والهشاشة أحيانا، 

ومتثلت هذه املحطة يف الكتابات التي كتبها ومل ينرشها يف كتاب - كام أوضح بنفسه يف 

أحد لقاءاته الصحفية - ويف ديوانه األول "هودج الغربة"، ورغم هذا فإننا نكاد نلمح خيطا 

رهيفا من الوعي املبكر متمثال يف الشعور بالحزن والغربة.

فديوانه األول "هودج الغربة" يرمز إىل غربة الشاعر املبكرة، ولعل الغربة هنا مكانية 

أكرث من كونها ذهنية نفسية، بدليل إسنادها للهودج وهو رمز للرتحل املكاين، لكن يف حنني 

واضح إىل زمن أجمل يكمُن يف مخيلة الشاعر، وتظل مفردة الهودج ترافق الشاعر وترتدد 

حتى يف دواوينه املتأخرة، األمر الذي يدل عىل ُعمق ارتباط هذه الداللة بال وعي الشاعر. 

إذن للغربة الزمكانية بواكري يف وجدان الشاعر العامري.

وهنا نالحظ السهولة التي كانت سمة واضحة ملرحلة البدايات، حيث تتدفق الكلامت 

بعفوية اللحن وبغنائية رومانسية واضحة، ويتكرر أمنوذج هذه اللغة:

"تعي�سـن مـلء خيـايل الكبـر ويف طـي روحي كتبـُت امل�سْر

اأح�سـك مـلء كيـاين وكـوين   اأح�سـك عرب ميـاه الغديْر

ا خطر"92 اأحبـك والقلـب يخفـق دومـا   ويبقـى جواُبك �ـرًّ

ونتيجة لهذا الوعي املبكر نجد العامري رسعان ما يدخل مرحلة التحوالت:

هالل العامري، ديوان قطرة يف زمن العطش، دون دار النرش، د.ت، ص17.  92
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مرحلـة التحـّول األول:مرحلـة التحـّول األول:	 	 

أحسب أنه ال ينبغي أن ندخل إىل التحوالت يف خطاب العامري الشعري، دون أن نقف 

وقفة فاحصة للعتبات النصية املتمثلة يف عناوين دواوين الشاعر التي أراها عناوين دالة 

تخريها العامري بعناية، وهي عناوين كاشفة للتحوالت وملا متوج به أعامق الشاعر النفسية.

والحقيقة أن مرحلة التحول األول هامة جدا يف مسار العامري ألنها تكشف عن مدى 

رغبة الشاعر يف خوض غامر التجريب والتجديف نحو الالنهايئ يف عامله الشعري الرحب. 

العطش" و"الكتابة عىل  ونستطيع أن نحدد هذه املرحلة بدقة يف كتابيه "قطرة يف زمن 

جدار الصمت" 1987.

الجفاف  حيث  العطش"  زمن  يف  "قطرة  ديوانه  يف  واضحة  االغرتاب  بذور  ونلمس 

والعطش ومعاناة الشاعر واحتياجه املُلح ولو لقطرة يف هذا الزمن املمحل، والجفاف هنا 

نفيس مصدره الجفاف املكاين والزماين أيضا. 

1987م،  الصمت"  جدار  عىل  "الكتابة  ديوان  يف  وأكرث  أكرث  االغرتابية  الداللة  وتتعمق 

رمز  والجدار  الصمت،  كتابة عىل جدار  لكنها  الكتابة  يواصل  أن  ينبغي  أو  يكتب،  فالشاعر 

للعزلة بني الذات وبني اآلخر، وهو إشارة ما إىل الوحدة والعزلة، وتتعزز دالالت هذه الغربة 

عن طريق إسناد هذا الجدار إىل الصمت، فالصمت عزلة أخرى، وهو ما يكشف لنا عن معاناة 

الشاعر من التضاد، فهو مرغم عىل الكتابة بحكم رضورة تطهر الذات بالفن، لكن ينبغي أن 

تظل هذه الكتابة حبيسة/أي دواخل الذات والنفس، غري مرصح بها، بل يكتنفها قيد الصمت، 

وهذا ما ال يتفق مع طبيعة الفن التواقة إىل التحرر من كل قيد. وتتكرر مفردة الصمت يف 

هذا الديوان وما قبله تكرارا جلياً، األمر الذي شكل ثيمة مركزية واضحة يدور حولها الشاعر: 

"ال�سمـت النابـع يف عينيـك 

ينت�سـل الثكلـى مـن م�سجعهـا 

يحمـل اآلف الأكفان 

ويلـف رداء الوحـدة والأحزان
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والريـح تدق �سـنام الليل 
والليـل يجـرُّ رداء ال�سمت".93

مرحلــة التحــّول الثانـي:مرحلــة التحــّول الثانـي:	 	 

انعطافة  يبلور  الذي   ،1989 عام  الصادر  القلق"  زمن  يف  "اسرتاحة  كتابه  يف  وتتمثل 

ُمعلًنا  السابقة،  الشاعر  القطيعة مع مسرية  نوعا من  العامري، ويطرح  تجربة  شديدة يف 

اللغوي  التجديد  من  العامري  فيه  اقرتب  متاما  مختلف  لخطاب شعري  تحول جديد  عن 

والرؤى،  واألخيلة  الصور  من  ومألوف  عادي  هو  ما  اجرتار  عن  ابتعاده  مبقدار  والصوري 

ولسُت مع الرأي الذي يحدد تحوالت الشاعر بديوانه "األلق الوافد" بل أجزم أن التغيري 

الجوهري واملفصيل يف تجربة هالل الشعرية قد تم مع "اسرتاحة يف زمن القلق" وهو رغم 

كونه مجموعة من املقاالت التي نرُشت عرب عمود صحفي إلحدى الجرائد العامنية94، إال 

أنه يحمل الكثري من روح الشعر، وفق رؤى شعرية شفيفة، لعلها كانت مدخل العامري إىل 

كتابة قصيدة التفعيلة املتحررة من قبضة الوزن املوسيقي الصارم املوجود يف معظم قصائد 

أو  النرثي  النص  لكتابة  التجريب  إىل  العمودية، وهو تحرر وصل  األوىل/القصيدة  املرحلة 

قصيدة النرث وفق التسمية املتداولة. 

الذي جسد  الكبري  والداليل  األسلويب  للتحول  أيضا  مدخال  كان  االسرتاحة  كتاب  ولعل 

فجوة كبرية بني املرحلتني املتمثلتني يف البدء ومرحلة التحول األول، وهو سبب تحول التقنية 

الفنية التي اتخذها العامري فيام بعد ملواصلة تجربته الشعرية.

"اسرتاحة يف زمن القلق" كتاب ينأى كثريا عن منزلق الخطابية واملبارشة، نستشعر هذا 

منذ العتبة األوىل املتجسدة يف عنوان الكتاب، حيث تسكن مفارقة التضاد العبارة وتتضح 

أزمة اإلنسان الزمكانية الوجودية منذ املقدمة التي ابتدأها الكاتب بقوله: "أزمتنا الزمكانية 

تقبع يف دواخلنا، ومهام نحاول جاهدين إخراَجها تولج من أوسع أبواب إيقاعات العرص 

هالل العامري، األعامل الكاملة: قصيدة "الفارس املدجج"، إصدار النادي الثقايف، مؤسسة االنتشار العريب، 2013 ، ص 65-64.  93
كتب العامري املقال بشكل أسبوعي يف جريدة الوطن العامنية تحت عنوان ثابت "اسرتاحة يف زمن القلق"، وهي مقاالت نرثية جمعت   94

فيام بعد يف كتاب أصدرته الهيئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة، 1989م.
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الذي نعيشه فتسبب لنا قلقا نبحث به عن محطة نسرتيح فيها..."95، لقد نضجت التجربة 

الزمانية واملكانية، وهي أزمة وجود إنسانية  بعد أن نضج وعي الشاعر، وسكنته الهموم 

تخرجه من نطاق الرؤية السطحية.

 ثم بعد كل هذا الصمت والخوف والقلق من البوح تأيت االسرتاحة، فالذات تستحق 

أن تسرتيح وتستقر، واالسرتاحة مكانية، لكنه أيضا سيسرتيح يف زمن القلق، وهي معاناة 

تخوم  يف  االسرتاحة  كتاب  ويتوغل  كتابه،  مقدمة  يف  بنفسه  الشاعر  أوضح  كام  زمكانية 

بـ "االنشغال  املعنون  للنص  الشعرية بال أدىن مالبسات، متحريا ذلك منذ اإلسقاط األول 

باشتعال الدهشة" حيث اختيار اللغة اإليحائية الرامزة: 

"داهمتنـي خيـوُل التاريـخ وقو�سـْت كتـَف الأر�ـص حتـت قدمي، فت�سـاقط كلُّ املدى 
حروفـا تنت�سـلني مـن الكبـوات، تفتـُل خيطـا فا�سـال بلـون ال�سـوء، وكنُت اأ�سـمعُ 

البحـَر يهج�ـُص با�سـمي فاأخطـُف ا�سـتداراِت الطيِف..."96.

تنّم  وتصوير،  لغوية وخيال  الشعر من جامليات  بتوترات  املشحونة  النرثية  إن هذه 

عن أن العامري ميّر بتحول سيشكل عامله الشعري القادم حيث التجريد اللغوي والرتميز 

الصوري واستخدام تقنيات أسلوبية تتناسب مع هذا التحول الكبري. 

مرحلــة التحــّول الثالث: مرحلــة التحــّول الثالث: استخدام تيار الوعي	 	 

الصادر  الوافد"،  "األلق  بديوانيه  العامري  تجربة  الثالثة يف  الشعرية  املحطة  متحورت 

سنة 1991، و"رياح للمسافر بعد القصيدة" 1993. يدخل العامري للتحول الثالث متسلحا 

بطريقة فنية ارتضاها لنفسه، وألول مرة تصلنا إشارات تفاؤلية من العنوان/"األلق الوافد"، 

لعلها تجسد قهر شاعرنا الغرتابه عن طريق اإلبداع الشعري الذي خلصه من القلق، وكذلك 

راحته فيام تخري من حيلة فنية للكتابة دون قيود، ومن ثم كان األلق هو اإلبداع، والوافد 

هو البشارة القادمة للنجاة من قلق االغرتاب والوحشة والتضاد، ولهذا كرثت يف هذه املرحلة 

تلك القصائد التي تحمل عناوين فيها توجه ونداء للشعر مثل: )يا أيها الشعر/حريف يغتال 

هالل العامري، اسرتاحة يف زمن القلق، الهيئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة، 1989، ص 8.  95
هالل العامري، نفس املرجع، ص 23.  96
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عالنية.. حريف يغتال/وللشعر أهتف: يا أيها الشعر/ورياح للمسافر بعد القصيدة/وقصيدة 

الشاعر/وخطاب إىل الشاعر( وكثري من الصور املبرشة بالقصيدة الخالص، املبثوثة عرب العديد 

من القصائد، ونكتفي بقراءة العناوين عند ديوان "األلق الوافد" ألن تلك العتبات النصية، 

قد كشفت لنا أسباب تحوالت الشاعر وسبب القفزة النوعية يف التجربة ككل. 

وإذا تساءلنا ما الذي يخشاه العامري حتى يلجأ إىل رسية الخطاب؟

أقول: أحسب أن الوضع االجتامعي القائم عىل القبيلة واملشيخة، ومتاس هذا الوضع 

مبارشة مع الشاعر هالل العامري، الذي يعد أحد رموز ذلك الوضع املتمثل يف لقب املشيخة 

الذي يسبق اسم الشاعر عادة، قد قاد الشيخ هالل العامري إىل تلمس طريق آخر للتعبري 

عن ذاته، خاصة بعد أن بلغ التوتر الشعري ونضج التجربة وازدياد الوعي درجة عالية لديه، 

واملؤطرة  املحافظة  االجتامعية  متطلباته  بني  الشاعر  داخل  تضادا حادا  أوجد  الذي  األمر 

بالنمطية والتقيد وااللتزام، ومتطلبات فنه وهو الثورة عىل القيود والتحرر منها، للتعبري عن 

ذاته الحّق وهمومه ورؤاه مبقتىض الحرية التي يتطلبها الفن الصادق.

قادت هالل  التي  أنها هي  والتوتر، أحسب  للقلق  املولِّدة  املتضادة  الثنائية  إن هذه 

العامري إىل اقتحام املرحلة الثالثة/التحول الثالث مجسدا تلك القطيعة بينها وبني املراحل 

التي سبقتها، ومن هذا املنطلق أيضا سيختار الشاعر أسلوبا يحقق له األمرين معا، أقصد 

املحافظة عىل اإلطار االجتامعي دون الخدش بأصولياته، والوصول إىل الحرية التي يتطلبها 

الشعر، حيث لجأ إىل حيلة من حيل الفن وهي استخدام تيار الوعي، أو ما يعرف بالتدفق 

الحر، الذي يرتكز عىل استخدام الالوعي باعتباره الخزان الرئيس ومصدر املعلومات املكبوتة 

سواء كانت نفسية أو اجتامعية، متجها إىل إبراز تجربته الجوانية النفسية معرّباً عن كوامنه 

بتحرر وتدفق االنسياب املتواصل لألفكار واملشاعر داخل الذهن. 

التي  اللغة االعتيادية الكاشفة املبارشة  التحّرر من  لكنه يف الوقت نفسه قد استطاع 

تعتمد عىل تسجيل ونقل الواقع الخارجي الحيس، تلك اللغة التي تتعارض مع أسلوب تيار 

بني  العفوي  والتنقل  الرامزة،  الشعرية  االستعارية  املجازية  اللغة  عىل  يقوم  الذي  الوعي 

األزمنة واألمكنة، ما يدفع يف كثري من األحيان إىل الغموض والتشتت.
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إذن لقد استخدم العامري تيار الوعي رغبة منه يف اقتناص لغة جديدة لخطابه الشعري 

وإهامل عالمات  واملكان،  الزمان  وتحطيم  اإليحائية،  والدالالت  والرمز  الصورة  تقوم عىل 

الرتقيم، ولهذا أعتقد معظم من كتب عن تجربته أّن لغته مفككة، يقول ضياء خضري: "وكأن 

فراغا انطولوجيا أوليّا يطّوق قصيدة العامري ويجعل تعبريه عن غرضه فيها محاطا بنوع 

من النقص الذي يجعل اللغة عاجزة، عىل نحو يشعر معه القارئ أحيانا أن الشاعر قد أخطأ 

الطريق إىل هدفه، ومل يحسن اختيار موضوعه... وهكذا نجد أنفسنا إزاء هذه الحال التي 

ال يعرف معها الشاعر ما يقول، مع أنه قادر عىل القول"97.

والحقيقة أن العامري يعرف ما يقول، ولغته غري عاجزة، لكنه قد قصد ما وصل إليه 

خضري، فالشاعر هنا يقصد قصدا واعيا إىل أن يجعل لغته مفككة، غري منطقية، وال مرتابطة، 

تتداخل فيها األزمنة والصور، بحيث يكون من الصعب معها متابعة النص، أو املشاعر التي 

تكون متداخلة يف النص، حتى ال يصل إليها القارئ املتلصص بسهولة، تبعا للتقنية وللهدف 

الذي اختاره، كنوع من عدم الكشف املبارش النفعاالته وهمومه ورؤاه، ولهذا سمى بعض 

الكتاب تيار الوعي بالكتابة املفككة98.

القلق" معلال سبب  الدكتور سمري رسحان يف مقدمته لكتاب "اسرتاحة يف زمن  يقول 

لجوء العامري لعوامله الداخلية: "وألن النفس البرشية عامله السحري والغوص يف أعامقها 

متعته الذهنية... جاءت اسرتاحة هالل العامري يف زمن القلق آهات شاعر وتأمالت مفكر 

تداهم صاحبنا يف ذاك الزمن الرديء"99. ويلجأ العامري إىل استخدام تيار الوعي باعتباره 

وكأنها  وأفكار ورؤى،  تدفقها من مشاعر  الالوعي يف  نحو معطيات  يوغل  إبداعيا  منًحى 

محاولة للرؤية من الداخل.

والحقيقة أن هذا التيار ميثّل لدى هالل العامري يف مرحلة التحول الثالث من تحوالت 

تجربته مدخالً هاًما للقراءة، وقد استعمله الشاعر منذ االسرتاحة، وقد ذكر هذا االستعامل 

عدة مرات، دون أن يشري إىل ذلك بوضوح، ولهذا التيار تقنيات متعددة، نقف عند أبرزها 

لدى العامري وهي:

ضياء خضري، "هالل العامري وقصيدة التفعيلة"، مجلة نزوى، العدد 46، 19 جويلية/يوليو 2009.  97
الصالح لونييس، تيار الوعي يف رواية التفكك؛ رشيد بوجدرة، رسالة ماجستري يف األدب الجزائري الحديث، إرشاف: د. الرشيف بوروبة،   98

جامعة الحاج لخرض-باتنة -كلية اآلداب واللغات، قسم اللغة العربية وآدابها، 2011 – 2012م.
سمري رسحان، اسرتاحة يف زمن القلق، املقدمة، ص 6.  99
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التــداعي الحــّر:

التداعي الحر هو التقنية التي يعتمد عليها تيار الوعي بصورة أساسية، ويعني يف علم 

النفس "أن يوحي يشء بيشء آخر، يتفق معه يف صفة مشرتكة أو متناقضة عىل نحو كيل 

أو جزيئ حتى لو كان االشرتاك بينهام يتم مبحض اإليحاء"100. ونتيجة لهذا التداعي يتجاهل 

العامري الزمن متنقال بحرية تامة بني األزمنة، ويتجاهل الرتقيم الذي يضعه عىل كل مقطع، 

وتتدفق اللغة بال فواصل عرب جميع املقاطع كام قصيدة وشم يف أخدود الوقت وقصيدة 

سجى الطفل101، وينطبق هذا عىل كثري من قصائد هذه املرحلة. لقد أضحى التداعي الحر 

بأشكاله املختلفة من أبرز السامت التي تلوح للقارئ من جملة نصوص العامري يف مرحلة 

التحول الثالث وقد اتخذت هذه التقنية أمناطًا عدة تتمثل يف:

أشياء أ.  تستدعي  التي  الرتابطية  أي  آخر،  بيشء  يشء  يوحي  أن  وهي  الشيئي:  التالزم 

الحارض،  من  أشياء  يشاهد  وهو  املايض  يستذكر  فالشاعر  معها،  متضادة  أو  متشابهة 

فعندما يجسد العامري عبثية حروب األشقاء، وخالفاتهم مع بعضهم البعض إثر حرب 

العراق مع الكويت، يتداعى إليه من الالشعور عبثية الحروب القبلية القدمية، وخالفاتها 

ممثال ذلك يف حرب البسوس وحرب داحس والغرباء خاصة، تلك الحروب املستعرة التي 

متثل خالفات األشقاء بال مربر...

"يكفينـا ان جنرت الأم�ـص

 يكفينـا اأن نخـرج مـن قر�ـص ال�سم�ـص ذراع 

 داح�ـص كان يـوزع جوعا 

يقـاوم حزنا 

يناجـي القطيعـة 

أحالم حادي، جامليات اللغة يف القصة القصرية، قراءة لتيار الوعي يف القصة السعودية، الدار البيضاء، 2004، ص59.  100
هالل العامري، ديوان رياح للمسافر بعد القصيدة، دار سعاد الصباح، القاهرة، ط1، 1993، قصيدة "وشم يف أخدود الوقت" ص 67-63،   101

وقصيدة "سجى الطفل".
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تراهـا وقـد �ساجعت دجلة 

 وخـرت م�رجـة بدماهـا قتيلة"102

 املقارنة: بني شيئني، يف مكانني وزمانني مختلفني، وقد تكون رقعة املكان واحدة ولكن ب. 

أصابتها التحوالت فأصبحت ليست هي بل جديدة عىل الذات، وتلك املقارنة يقيمها 

العقل، متلذذا بالذكريات، عندما ينترص للمكان أو لليشء الذي يحبه.

"يوؤرقنـي اخلوف وهو لبا�سـي 

اأرى نخـل اأر�ـص املوالـح يحمـل كنزتـه الذهبية 

هـذا اجلمال الإلهي 

 هـذا الن�سـار العجيب 

ومي�سي...

ول من �سـوؤال... !103

تحمل هذه الصورة مقارنة بني مكان وزمان متت به التحوالت فصار يحمل مالمح مكان 

املناطق  يبيعون هذه  أهلها  وأخذ  )املوالح(  مبنطقة  النخيل  فقد متت هجرة  آخر  وزمان 

الزراعية الخصبة لتتحول إىل رشكات ومساكن ومصانع وهنا يتأمل الشاعر ويستعمل أسلوب 

الحذف واإلضامر، ألنه ال جواب ألسئلته وحريته وتعجبه الستبدال اإلنسان الذي هو أدىن/

املدنية امللوثة، بالذي هو خري/الجامل اإللهي أي زراعة النخيل. 

يستخدم 	.  وحني  السطح،  تحت  يرقد  مبا  أساسا  الوعي  تيار  يهتم  النفس:  -مناجاة   	

الشاعر هذا التيار فإنه يلجأ إىل طريقة مناجاة النفس التي تختلف عن املونولوج أو 

الحوار الباطني، ولنقف عىل أمنوذج من استخدامات العامري لهذه التقنية:

انظر هالل العامري، ديوان األلق الوافد، الهيئة املرصية العامة للكتاب، 1991.  102
قصيدة "البسوس تخونها الذاكرة" ص 114-121. هالل العامري، ديوان رياح للمسافر بعد القصيدة، دار سعاد الصباح، القاهرة، ط1،   103

1993، ص 32.
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"اأتذكـُر تلك احلواري 

وتلـك الأزقة وال�سـاقية 

 اأتذكـُر كيـف ُدهمَت 

واأين �ُسـقيَت ال�سـياط 

 واأيـن رميـَت بقيـة اأوراقـك الباقية 

اأتذكـُر كيف اعـرتاك هواُنك وامل�سـغبة 

 وكيـف تخونـك كـي ل تهاجر 

 اأقداُمـك املتعبة 

واأنـت ت�ساجعُ بـرَد انعزالَك 

يف الغرفـة املفردة"104

واملناجاة تكون بني الواقعي الخارجي واملتداعي، حيث ال يكف الشاعر عن التأمل يف 

إضاعة  من  فالخوف  السابقة،  الشعرية  املقاطع  من  يتضح  كام  واألشياء،  والغربة،  املكان 

الوقت يف كتابة الشعر أو القراءة، كام يراها األهل، والذكرى لسطوة األهل والشعور بالعزلة 

والوحدة واالغرتاب يتفاعل يف الوعي، مع الالوعي، حيث الشعور بالرتصد واملطاردة التي 

تصاحب ذات الشاعر.

مرحلــة التحّول الرّابــع:مرحلــة التحّول الرّابــع:	 	 

 لعل أهم ما نالحظه عىل ديواين "األلق الوافد"، و"رياح للمسافر بعد القصيدة"، اللذين 

يعودان إىل التحول الثالث حيث النضج يف تجربة العامري الشعرية، وحيث فرحة الشاعر 

بوجود مساحة شاسعة وحرة للتعبري، دون أن يتطفل عليه اآلخر بعد قراءة نصوصه، األمر 

هالل العامري، األلق الوافد، ص 103.  104
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امتدادا  القصائد  امتدت معظم  ينبغي بحيث  أكرث مام  للبوح  القصائد تطول  الذي جعل 

طويال، طوال مرسفا كاد يوصلنا إىل امللل يف بعضها.

فجأة رأينا الشاعر يتحول بخطابه الشعري إىل خط مغاير متاما، واقتىض هذا التحول أن 

ينتقل الشاعر إىل بناء فني مغاير، وأن يستخدم طريقة مختلفة، وتقنية مختلفة، يف ديوانه 

األخري املعنون بـ "للشمس أسبابُها ليك تغيب" الصادر سنة 1994، وهو التحول الذي طال 

لغة القصيدة وأسلوبها وبناءها إىل القصيدة القصرية أو قصيدة الومضة، أو اللقطة.

يف  املطولة  القصائد  تلك  عرب  داخله  يف  يعتمل  كان  ما  كل  قد سكب  العامري  وكأن 

التحول الثالث، وبعد أن أفرغ كل ما لديه مل يتبق إال أن يكتفي بالنص القصري جدا ملتقطاً 

ومضة برقت من هنا، أو لقطة لصورة التقطها فجأة من هناك وكثفها يف قصيدة قصرية، 

مشكال قصيدة ذات مقاطع قصرية، وأحيانا نجده وكأنه يقول لنا مل يتبق معي يشء أقوله.

فللجوء العامري للقصيدة القصرية إذن أسبابه الفنية إذ نجده يحقق بهذا االستخدام 

أبرز مالمح القصيدة القصرية املتمثلة يف "إيقاعية هادئة ال جعجعة فيها، تنساب حتى ال 

تعقيد ينداح يف تراكيبها، ومنها أيضا ميالنها إىل الرسد، حيث ال مفرَّ من وجود حدث يرافقه 

صوت رسدي خارجي أو داخيل، كام ال مناص من زمان يحدد تلقائيا بال إقحام أو تعسف. 

وهذا ما يجعل القرص يف القصيدة تاما شكليا ومضمونيا"105.

وكام ذكرت ُمل يكتف العامري بالقصيدة القصرية بل أوجز بالومضة، أو اللقطة، وهي 

يصوُغُه  الّذهن  أو  املخيلة  ميّر يف  إحساس شعرّي خاطف  أو  موقٌف  أو  أو مشهٌد  لحظة 

الشاعُر بألفاٍظ قليلٍة جّداً )االقتصاد اللغوي( ولكّنها محملّة بدالالٍت كثرية وتكوُن الصياغة 

مضغوطة إىل حّد االنفجار106.

 ويحق لنا أن نتساءل ما أسباب لجوء كثري من الشعراء وخاصة يف خواتيم نتاجهم إىل 

تلك القصائد املكثفة والقصرية جدا؟ فهل كان سبب لجوء العامري وغريه من الشعراء إىل 

القصيدة القصرية أو الومضة-اإلفالس وعدم وجود املزيد من الشعر؟ وهنا كفانا أحد النقاد 

بإجابة مقنعة، أجدين اتفق فيها معه، إذ يقول:

نادية هناوي، "القصيدة القصرية: ملمح ومتثيل"، القدس العريب، 12 يناير 2019.  105
أنظر هالل العامري، األعامل الكاملة: قصيدة "توسل اللحظة األخرية"، إصدار النادي الثقايف، مؤسسة االنتشار العريب، 2013 م، ص 302.  106
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أو  الراحة  إىل  امليل  الومضة  قصيدة  أو  القصرية  القصيدة  سبب  يكون  أن  ميكن  "ال 

العريب هو  الفّناُن واملثّقف واالنساُن  يعيُشُه  الذي  الرهيب  النفيس  الّضغط  اإلفالس، لكن 

السبب األساس، فرمّبا كانت هذه الدبابيس والقنابل القصرية املتفّجرة وسيلة جديدة توصل 

إىل القارئ الرّسالة وتهّز فيه مناطق االستنقاع وأصقاع الربودة والرتّهل والتيه"107.

الحامم  أبيض كل هذا  أبيض..  قوله من قصيدة  القصرية  العامري  ومن مناذج قصائد 

الجزء )2( 

"احلمـاُم �سديـُق ال�سفـاف البعيدة

احلمـاُم نـداُء الق�سيدة

حـن ت�سـهق فيهـا الدماء 

وتثقبهـا الطلقـات العتيـدة...!

اآه... اأيتهـا الطلقـات العنيـدة

كـم تهاويـُت عند املمر 

وقـد نبـت اخلوُف ع�سـبا على ج�سـدي"108

ومن هذا العنوان "للشمس أسبابُها ليك تغيب" مّهد لنا العامري أسباب التوقف القادم 

ينري  أيضا  فهو  للناس،  تنري  التي  بالشمس  نفسه  إىل  رمز  ذلك  وهو يف  يغيب،  لنتاجه يك 

بالكتابة ويجعل الناس تستنري بوعيه وفكره وفنه، لكن له أسبابه يك يغيب، ما هي األسباب؟ 

لقد اخترصها العامري يف عنوانه الدال، وللقارئ أن يستشف األسباب بنفسه، ومن هنا جاء 

قرص قصائد هذا الديوان وتكثيفها وإيجازها.

خليل املوىس، "األبنية الفنية يف تجربة الحداثة الشعرية يف سورية"، مجلة املوقف األديب، العدد 405، السنة الخامسة والثالثون، دمشق،   107

اتحاد الكتاب العرب، 2005.
هالل العامري، األعامل الكاملة: قصيدة "الحامم"، إصدار النادي الثقايف، مؤسسة االنتشار العريب، 2013 م، ص 386.  108
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�شـيميائّية العنـوان يف �شـعر هالل العامري

الربيعي الربيعيعبدالرّزاق  عبدالرّزاق 

امللخـــ�ص
جيل  إىل  ينتمون  الذين  العامنيني  الشعراء  مقّدمة  يف  العامري  هالل  الشاعر  يقف 

السبعينات الذي انطلقت تجربته مع النهضة العامنية التي قادها جاللة السلطان قابوس 

بن سعيد املعظم، طيب اللّه ثراه، وعىل يدي هذا الجيل نشأت قصيدة التفعيلة العامنية، 

أّن  واستنتجت  العامري،  شعر  يف  العنوان  سيميائية  عند  هذه  دراستي   يف  توقفت  وقد 

عناوين دواوين الشاعر هالل العامري، وقصائده حملت عالمات، وإشارات، جاءت ضمن 

أنساق، قادتنا برفق إىل عوامله الشعريّة، املحملة بالرموز فوفّرت سيميائية العنوان مدخال 

إىل دالالت النص، وإشاراته لتكشف عن تجربة مثّلت لها الكتابة "اسرتاحة يف زمن القلق" 

عنوان كتابه النرثي إذ يقول عن نفسه األمارة بالقلق "القلق موجود"، فهو سمة أجدها يف 

كل يشء، هذا القلق أصف به الزمن غري املسرتخي املشدود، فنبحث به عن اسرتاحة وأنا 

أشكل هذا القلق ويشكل كتابايت القلق من كل يشء، من الال استقرار وقد يكون ال استقرار 

الوطن العريب كله، فلسطني تعيش يف قلق وبريوت واألرض العراقية التي كانت آمنة تعيش 

يف قلق، اإلنسان مقسم بني هذه القضايا خوف من الغد ومن األمس واليوم امليلء بهذه 

االشتباكات من القضايا غري الراسية وال يعرف كيف ستحل حتى الساسة اشتغلوا يف تفسريها 

منهم من يحاول أن يفرسها برؤى غري مبارشة  ومنهم من يلقى يف السجون إن عرب عنها 

بشكل مبارش، القلق مستمر ألن كل يشء مستمر حيث توجد الهزمية يوجد النرص وباختالف 

دوافعهم قلق، حيث الراحة يوجد قلق، تشكيلك ليومك هو قلق، هذا القلق يبعدك عن 

الرتابة ويعطيك التأمل لألفضل والدافع للكتابة، ارمتاؤك بأحضان هذا القلق لتفكريك الذي 
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مل يستقر بعد معتمدا عىل العديد من املصادر واملراجع أبرزها األعامل الشعرية الكاملة 

للشاعر هالل العامري الصادرة يف بريوت 2013، والله ويل التوفيق.

عبـد الرزاق الربيعي

م�سـقط 18 اأبريل 2021

ال�سـعر هو الروؤيا والأ�سماء

وال�سـعر ال�سم�ـس اجلذىل اإذ ت�سرق بالأ�سواء

وهـو اخلبز اليومي ل�سـعب يبحث عن ظل

ورغيف وهواء

هـال العامري، الأعمال ال�سـعرية الكاملة، �س 334.

ال�شيمياء والعنوان: الدللة والوظيفة  
النص  فإّن  اللغوية109،  اللغوية وغري  اإلشارات  أو  للعالمات  السيميائية علام  كانت  ملا 

السيميائية  أن  إيكو  امربتو  ويرى  العنوان،  خاص  وبشكل  اهتاممها،  دائرة  يف  كان  األديب 

وحدها هي التي تقول لنا من نكون وكيف نفكر110 النصوص وعتباتها التي تعد ايقونات 

ومفاتيح تقود املتلقي إىل فضاء النص ومقصديته، وقدميا اهتم النقاد مبا يوازي العنوان وهو 

اللفظ  التي تقوم عىل سهولة  العتبة األوىل، فوضعوا له الرشوط واملواصفات  املطلع فهو 

وصحة التناسب وتجنب الحشو والرباعة وسموه بحسن االبتداء111، وذهب حازم القرطاجني 

إىل أن تحسني االستهالل رضوري، فهو مبنزلة الوجه والغرة وقد يغطي حسن االستهالل عىل 

كثري من التخون الواقع بعدها112، وقد أواله أبو القاسم بن عيل التنوخي عناية خاصة، مثلام 

أوىص بالعناية بخواتم الكالم بقوله "وأما افتتاحيات الكالم وخوامته، فينبغي ملن نظم شعرا، 

أو ألّف خطبة أو كتابا أن يفتتحه مبا يدل عىل مقصودة منه، ويختمه مبا يشعره بانقضائه، 

روبرتشولز، السيمياء والتأويل، ترجمة سعيد الغامني، بريوت، املؤسسة العربية للدراسات والنرش، ط1، 1994، ص 15-13.   109
امربنو ايكو، السيميائية وفلسفة اللغة، ت أحمد الصمعي، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، ط1، 2005، ص 16.  110

ابن املعتز، البديــع، ت عرفان مطرجي، مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، ط1 ،2012، ص 75.  111
حازم القرطاجني، منها	 البلغاء ورسا	 األدباء، ت. محمد الحبيب بن الخوجة، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط 3، 1986، ص 309.  112
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وأن يقصد ما يرون من األلفاظ واملعاين الستاملة سامعيه إليه"، وقال ابن رشيق يف "العمدة" 

إن حسن االفتتاح داعية االنرشاح ومطية النجاح كام جاء يف الخرب الشعر قفل أول مفتاحه، 

فعىل الشاعر أن يجّود ابتداء شعره، فإنه أول ما يقرع السمع، وبه يستدل عىل ما عنده113، 

بوصفها  العناوين  تفاصيل  تقيّص  عىل  منها  جانب  يف  السيميائية  الدراسات  تركزت  وقد 

مفاتيح إجرائية ال ميكن تجاوزها  يف الدخول إىل  النَّص، فالعنوان جزء عضوي ال يتجزأ من 

النص، بل هو عالمة شاخصة من عالماته، "وهو عالمة من العالمات، وإشارة من اإلشارات 

التي تنفتح عىل النص األديب، ومن هنا فقد وضعته السيميائية التي هي علم العالمات، أو 

اإلشارات، يف دوائر اهتاممها، وهي تتهّجى الحروف، وتتفّحص أرسارها، وللحروف أرسار" 

يجنح  )السيمياء(  املتصّوفة هو  الحروف علم ظهر عند  ابن خلدون114، وألرسار  يرى  كام 

للكشف عن بواطن تلك الحروف.

النص كتابا يقرتح  املوازي فهو ما يجعل من  بالنص  العنوان  ويعرب جرار جينيت عن 

"اإلغراء،  بـ:  يجملها  عديدة  وظائف  وله  الجمهور،  عامة عىل  بصفة  أو  قرائه  نفسه عىل 

لغوي  اقتصاد  "أعىل  باملتلقي وهو  للقائه  عتبة  أول  لكونه  والتعيني"،  والوصف،  واإليحاء 

وأول ما يجابه املتلقي"،115 فالعنوان ميثل جزءا من النص أو أنه النص بعينه ميكن أن يتشكل 

من مفردة أو جملة بسيطة أو مركبة  وهو الجرس الذي يربط القارئ بالنص116، لذلك ال 

ميكن تحليل النص مبعزل عنه إذ يشكل معه ثنائية متالزمة )العنوان-النص( فالعنوان هو 

أيقونة النص التي تشري إىل مضامينه وجزئياته، فقد يكون عىل غالف الكتاب أو الديوان 

الشعري أو أعىل القصيدة أو املقالة، لذلك يعد العنوان نظاما سيميائيا يحمل أبعادا داللية 

ورمزية تقود املتلقي إىل دالالت النص وميكن أن يكون مفتاحا يساعد يف فك شفراته117.

يستعمله  الذي  املكثفة  الكلية  الداللة  مفتاح  وهو  للنص  األوىل  العتبة  هو  فالعنوان 

تراكيب  النص وما يستعىص عليه فهمه من  املعتمة يف  املناطق  به  الناقد لييضء  املتلقي 

ابن رشيق القريواين، كتاب العمدة يف صناعة الشعر ونقده، مطبعة السعادة، مرص، ط1، 1907، ج1، ص 145.  113
ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ت عبد اللّه محمد الدرويش، دار يعرب، دمشق، ط1، 2004، ج2، ص 307.  114

عبد الحق بلعابد، عتبات جريار جينيت من النص إىل املناص، منشورات االختالف، الجزائر، ط1، 2008، ص 43.  115
عبد الله الغذامي، الخطيئة والتفكري، الهيئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة، ط4، 1998، ص 263.  116

بسام قطوف، سيمياء العنوان، وزارة الثقافة، األردن، ط1، 2001، ص 7.  117
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أغواره وتشعباته  النَّص وسرب  التي تساعده يف فك رموز  باملعاين  إذ ميده  وصور وانزياحات، 

نظام سيميوطيقي  للغة فهي  ليكون رديفا  العنوان  تأيت دراسة سيميائية  امللتوية، ومن هنا 

مكثف لنظام العمل داخل النص، فبناء النص يظل معلقا عىل اكتشاف آليات هذا النظام وعىل 

حد قول أمربتو إيكو فإّن العنوان منبه يرن دامئا ليخلخل األفكار لدى املتلقي، حسب معرفته 

وثقافته، إذ يختلف أفق التوقع من متلق إىل آخر وقد تكون داللة العنوان غائبة وعصيّة عىل 

املتلقي، ملا يحمله من تأويالت ليشكل مع العنوان بنية جدلية118، فمن العنوان تتّولد كثري من  

دالالت النص، فإذا كان النص والدة، فالعنوان هو الرحم الذي يحتضن أنواعا من الدالالت.

وتأيت دراسة سيميائية للعنوان ليكون رديفا للغة كونها  نظاما يدرس "أنساق العالمات، 

العتبة" فكل  السفر هي اجتياز  الالتيني "أطول مسافة يف  املثل  واألدلّة، والرموز" ويقول 

العالمات، والرموز، والتأويالت  تحرض وتزدحم لتسّد أفق التوقع عىل املتلقي، ثم ينفتح شيئا 

فشيئا، إىل ما وراء العالمة لدراستها "داخل الحياة االجتامعية" حسب عامل اللسانيات فردناند 

ايكو"تكشف  إشارة حسب  اعتباره  ما ميكن  بكل  تعنى  التي  فالسيميائية  دي سوسري119، 

الدالالت يف حياتنا االجتامعية التي نعيش ضمنها" كام تقول الدكتورة عائشة الدرمكية120 

"لذا فإن العالمات مرتبطة بحياة اإلنسان الذي هو يف األصل )عالمة(، يصنعها ويبتكرها، 

بل  وثقافية  اجتامعية،  أدوار  لها  عالمات  من  حولنا  ما  فكّل  والدالالت،  املعاين،  ويحّملها 

وأيديولوجية، إنها ليست بريئة كام تبدو يف الظاهر"، ومن هنا تربز "أهمية السيميائيات 

الثقافية من كونها "أنساقًا ذات مقصدية تواصلية، وهذه األنساق متنوعة ومتداخلة؛ فهي 

)برصية، وسمعية، وشمية..( أو أنها لسانية )لغات طبيعية، أو مكتوبة أو مشكلنة( أو غري 

لسانية )أنواع تشفريية( أو أنها )جامهريية، أو فردية(. إنها متنوعة بحيث تشكل الفضاء 

السيميايئ املعقد واملركب الذي تشغله الثقافة عامة".

وملا كانت دالالت النص تتولّد بعد ترجمة رموز املفردات من الرحم األول )العنوان( فإّن 

القراءة الفاحصة لعناوين دواوين الشاعر هالل العامري تكشف العناية الفائقة يف صياغتها 

امرتو ايكو، السيميائية وفلسفة اللغة، ت أحمد الصمعي، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، ط1، 2005، ص 46 وما بعدها.  118
دوسوسري، علم اللغة العام، ت عامنوئيل يوسف، دار آفاق عربية، بغداد، ط1، 1985، ص 43 وما بعدها.  119

عائشة الدرميك، سيمياء، اآلن نارشون وموزعون، األردن، ط1، 2021، ص 3.  120



107

وما نجده يف )قطرة يف زمن العطش( و)هودج الغربة( )الكتابة عىل جدار الصمت(، )قطرة 

أسبابها يك  القصيدة( و)للشمس  بعد  للمسافر  الوافد(، و)رياح  )األلق  للعذراء(  حب دم 

تغيب( الصادر عام 1997، وهذا ما يؤكده الشاعر الذي رصح عن قصديته بالعنوان، فحني 

سألته يف حوار أجريته ملجلة نزوى عن رّس تلك العناية، أجاب: "اعتدت أن أكتب عناويني 

النشيج، وعادة النص يعنون نفسه،  بعد إنجازي كتابة النص، فالعنوان هو توقيعك لهذا 

والعنوان ميثل يل شيئا كبريا، حينام يشدين عنوان كتاب ما وبعد قراءته  يتضح أن الكاتب 

مل يكتب بجامل ذلك العنوان، انزعج كثريا منه لذلك كنت أختار العناوين يك تشّد القارئ، 

ويتمحور كل ما يف دفتي الديوان حوله، فعنوان مثل )الكتابة يف زمن القلق( نابع من  زمن 

القلق الذي أطّر سنوات  الكتابة تلك، و)الكتابة عىل جدار الصمت( جاء  بعد صمت عن 

الكتابة لظروف كثرية، أّما )قطرة يف زمن العطش(، فقد كّنا متعطشني للتواصل مع الوطن 

نكتب،  ليك  متعطّشني  كنا  طرقا،  لنتلّمس  التفعيلة  فكتبنا  حدودنا،  من  والخروج  العريب، 

وكانت الكتابة بني شخص تقليدي يصف نخلة، وبني آخر يكتب عن معاناة األمة، فكانت 

الكتابة  )قطرة يف زمن العطش(، )أما للشمس أسبابها ليك تغيب(، فألن هناك كينونة من 

بيوم جديد،  كنا نبحث عن حرية جديدة وفكر جديد  تأيت  الشمس يك   الخالق لغروب 

لنصل إىل مبتغانا"121.

من هذا الجواب يتّضح أّن عناوين دواوين العامري مل تأت عفو الخاطر، بل أنّها جاءت 

عن دراية، وتخطيط مسبق، الغاية منه اإلحالة إىل دالالت خاصة يقصدها الشاعر تسهم 

فيام بعد يف األخذ باملتلقي إىل املعاين الخاصة التي يعرب عنها وقد يكون عنوان الديوان هو 

أحد عناوين القصائد، ليتحول عنوان القصيدة بابا يلج من خالله املتلقي إىل القصيدة بدءاً 

باالستهالل الذي يعد حلقة توصل العنوان مبنت النص، وقد تحمل العناوين دالالت أخرى 

يصفها الدكتور صربي مسلم بـالغرائبية التي  توحي بهموم كونية يود الشاعر أن يضمنها 

قصيدته، أو آية الحب آية الحياة، وال ينطبق طابع التجديد عىل العناوين أو عىل اإلفصاح 

عن رغبته يف املغايرة فقط، بل ينطبق عىل مضامينه وتقنيات قصائده عامة.

عبد الرزّاق الربيعي، "حوار مع الشاعر أجراه عبد الرزاق الربيعي"، مجلة نزوى، العدد 60، أكتوبر 2009، ص 109-104.  121
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فإذا اجتزنا العتبة األوىل وهي العنوان نالحظ عنايته يف االستهالالت، فهو يهدي ديوانه 

)قطرة يف زمن العطش( "إليها.. إىل غاليتي... فقد عشت يف رحاب حبها دهرا وعاشت يف 

بالحبيبة  إليها  رمز  وقد  العربيّة،  األّمة  "غاليتي"  بـــ  يعني  تراه  فهل  عمرا"،  قلبي  رحاب 

الوجداين، وتفيض  الطابع  أّن قصائد املجموعة يغلب عليها  الساكنة يف وجدانه، خصوصا 

عاطفة، وكأن تلك العاطفة هي قطرة املاء التي تروي أزهار روحه العطىش، وبذلك فالعنوان 

حمل إشارة ملا تضمنه الديوان من أفكار ومعاٍن، ففي قصيدته "حكاية األمس" يرسم مشهد 

وداع، ناسجا ذلك املشهد وفق الطريقة الشعرية املتوارثة، وهي السمة التي نراها واضحة 

يف هذا الديوان، الذي أراد من خالله االنفتاح عىل املحيط العريب، وكتابة قصيدة التفعيلة 

يف محيط كانت تشيع فيه القصائد املكتوبة وفقا لنظام الشطرين، فيقول122:

اأوّدع فيـك نف�سـي ثّم اأ�سـكو

وتاأبـى النف�ـص ترديد الوداع

اإذا غابـت �ُسمي�سـك عـن �سـمائي

اأح�ـّص مبهجتـي ت�سـكو �سياعي

فالشمس ترمز إىل االنتامء الذي يعرب عنه الشاعر والسامء هي حياته، ويف "ليل الغربة" 

يشده الحنني إىل املايض، فيتذكر صورا من طفولته فيقول123:

ونغدو نروح 

ال�سـاقية على 

ونتبـع ظـل خطانا

ونحلـم ت�ـرق اأيامنا

ونهـوى هوانا

األعامل الشعرية الكاملة للشاعر هالل العامري، ص 52.  122
نفس املرجع، ص 50.  123
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ونرتـع يف البادية

تدثرنـا البا�سـقات

وتطعـم اأج�سـادنا اخلاوية

أحداث  فيها  يرسد  تطعم(  تدثر،  نرتع،  نهوى،  نحلم،  نتبع،  نغدو،  )نروح،  فاألفعال 

الطفولة إال أن الفعل )نرتع( هو األيقونة التي تشري إىل معنى الطفولة، وبذلك ينجح الشاعر 

يف استثامر سيميائية املفردات يف التعبري عن املعنى بشكل مؤثر.  

سيمياء الصورة الشعرية:سيمياء الصورة الشعرية:	 	 

مل تقترص السيميائة عىل العنوان واالستهالل بل تجاوزت ذلك إىل الصورة الشعرية التي 

كانت حارضة ببعدها السيميايئ بشكل كبري يف شعر العامري فحني ينظر إىل عيني املحبوبة 

يحرض  إذ  ذلك،  من  أبعد  يشاهد  بل  العشاق،  يرى  ما  يرى  ال  فإنه  املدجج"  "الفارس  يف 

الوجود، واملوت، والحياة، وعذابات اإلنسان، لتأخذ الحبيبة هنا طابعا رمزيّا كام يف قوله124:

القمـر ال�سـاكن يف عينيـك

يغ�سـل اأج�سـاد املوتى

يـوؤوي الأيتام ويحر�سـهم

يغر�ـص فيهـم حب الإن�سـان

ال�سمـت النابـع يف عينيـك

ينت�سـل الثكلـى مـن م�سجعهـا

يحر�ـص اآلف القتلـى

يحمـل اآلف الأكفان

األعامل الشعرية الكاملة للشاعر هالل العامري، ص 64.  124
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امللمح  الشعريّة، وهذا  الصورة  برسم  العامري  عناية  املقطع يالحظ  واملتأّمل يف هذا 

الجاميل لفت نظر الدكتور ضياء خضري، فرأى أن الصورة الشعرية "متزج بني املادي واملجرّد 

يف إطارها املوّحد عىل نحو يصعب تحقيقه يف غري الصورة الشعرية. أي أنها ليست مجموعة 

من صور فوتوغرافية مأخوذة بعني طائر يحلّق يف أجواء زمنية بعيدة، وإمنا هي أيضا صور 

ذهنية ترينا يف اللوحة ما ال يرى عىل سطحها الظاهر"125.

سيميائية املوروث:سيميائية املوروث:	 	 

من  إليه  تشري  وما  املوروث  عىل  الدالة  األلفاظ  متتلكه  ما  العامري  الشاعر  يستثمر 

األزد،  تاريخنا، حيث هجرة  إىل  الخطايا"  "رحلة  يعيدنا يف  إذ  الشاعر  إليها  يحيل  دالالت 

حكاية حب عنرتة وعبلة التي اخترصت بعينيها نساء الكون126:

كان يـرى اآلف الن�سـاء

يف عينـي عبلة

ويجـّرد �سـيف ذكرياته

من غمـده املهجور

ت�سـاوى الليـل باأحزانه

وتن�سـاب رمال الأحداث

إذ تجعل العاطفة التي يحملها عنرتة عيني عبلة مرآة تعكس آالف النساء، ويتحول 

السيف الذي كان يشري إىل شجاعة عنرتة إىل سيل من الذكريات يف ظل ليل حزين ترسدها 

رمال األحداث يف وادي الخالفات املدمن، ويف املقطع التايل يرسم مشهدا رسديا، لشيخ يرمز 

إليه بالتاريخ، وكان ذلك الشيخ:

ضياء خضري، وردة الشــعر وخنجـر األجـداد، دراسـة يف الشـعر العمـاين الحديـث، وزارة الرتاث والثقافة، مسقط، ط1، 2006، ص 74.  125
األعامل الشعرية الكاملة للشاعر هالل العامري، ص 46.  126
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ينفـث دخـان "�سـهامته دهرا

فتفـوح رائحـة البخور

كان يخلـق مـن رحم

الفقـر طعاما

ويغت�سـل يف نهـر اخلطايـا

ليكّفـر عـن اأحالمه الوردّية"

إىل  تشري  التي  األحداث  رسد  تحقق  يكفر(  يغتسل،  يخلق،  تفوح،  )ينفث،  فاأللفاظ 

التاريخ كفضاء شعري. 

سيميائية التكرار:سيميائية التكرار:	 	 

يف كثري من األحيان يلجأ الشاعر إىل تقنية التكرار، وهو من التقنيات التي تعّزز املعنى، 

منذ  العريب  الشعر  عرفها  فنيّة  التكرار ظاهرة  "يُعّد  بالوي:  رسول  الدكتور  يقول  وتقويه، 

فالتكرار  وتطلّعاتهم؛  أفكارهم  عن  للتعبري  الشعراء،  كبار  توظيفها  عىل  وأقبل  القديم، 

يعكس أبعادا نفسية وانفعالية يحققها توزيع األلفاظ داخل السياق، وهو من أهم مظاهر 

املوسيقى الداخلية، وهذه الظاهرة "ال شّك أنها ترتبط بعالقٍة ما مع صاحب النص، فهو 

يحاول من خالل التكرار تأكيد فكرٍة ما تسيطر عىل خياله وشعوره. إذ يخلق التكرار إيقاعا 

داخليا وهو ال يقوم عىل مجرد تكرار الحرف/اللفظ/العبارة يف السياق الشعرّي، بل ما يرتكه 

هذا التكرار من أثر انفعايّل يف نْفس املتلّقي، وقد يُظهر جانباً من املوقف النفيّس واالنفعايّل، 

ومثل هذا الجانب ال ميكن فهمه إاّل من خالل دراسة التكرار داخل النص الشعرّي الذي ورد 

فيه، فالتكرار يحمل دالالت نفسية وانفعالية مختلفة تفرضها طبيعة السياق الشعرّي"127. 

التكرار من أهّم األدوات الجامليّة التي تساعد الشاعر يف تشكيل موقفه وتصويره، والبّد 

رسول بالوي، "ظاهرة التكرار ودالالتها الفنية يف شعر عيل مجيد البديري"، مجلة األستاذ، كلية الرتبية ابن رشد، جامعة بغداد، مج1، عدد   127

224، ص 163-161.
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فقد  وألّح  كّرر  إذا  فالشاعر  التكرار مجرد حشو،  يصبح  ال  تكراره، يك  الشاعر يف  يركّز  أن 

أظهر للمتلّقي أهميّة ما يكّرره مع االهتامم مبا بعده، يك تتّجدد العالقات، وترثى الدالالت 

وينمو البناء الشعري ورمّبا لشّد السامع، خصوصا أن الظاهرة ترى بصورة أوضح يف نصوص 

العامري املكتوبة وفق نظام التفعيلة كام يف قوله128:

ويف البـاب بع�ـص الثقوب

ثقـوب على حربنا

ثقـوب على دمنا

  ثقـوب علـى دمنـا الت�ساعـد للفاجعـه..

ثقـوب عالهـا الغبار

غبـار احل�ساره

غبـار النظـام اجلديد

الق�سائد غبـار 

   غبـار النفو�ـص التـي اأ�سبحـت �سائعـه.."

وينّوع يف التكرار مثل تكراره ملفردة )ثقوب(، ومن ثّم انتقاله إىل مفردة )غبار(، وكأنّه 

يريد التنويع داخل التكرار، وهذا نراه حتى يف عناوين قصائد مجموعته "رياح للمسافر 

بعد القصيدة": "املياه..املياه..املياه"، آية الحب..آية الحياة.. "لعام مىض لعام جديد سيأيت"، 

للحياة..دم  "كأس  إضافة  مع  العنوان  فيكّرر  للعذراء"،  للحياة..دم  كأس  و"  "امرأة..امرأة" 

للعذراء- نشيد الروح"، و"كأس للحياة..دم للعذراء-نشيد األيام"، أّما ديوانه )األلق الوافد( 

الذي أهداه إىل والده الذي "علمني الخطوة األوىل" كام يقول وجاء نصه "سّجي الطفل" 

األعامل الكاملة للشاعر هالل العامري، ص 219.  128
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وهو من أطول نصوص الديوان، إذ يتألف من )11( مقطعا ليحمل إشارات إىل الطفولة، 

محتفيا بعواملها البيض، يف أزمنة غلب عليها السواد مخاطبا ذاته129:

�سـّجي الطفـل بعدمـا ذاق طعـم التمرد

منت�سـيا بهوى الأم�ـص

يفر�ـص اأحالمه

ويـواري مـن الريح اأحجاره 

يـدق طبـول التمـرد كـي تنت�سـي الكائنات"

سيميائية املكان:سيميائية املكان:	 	 

للمكان جامليات تتجىل فيام يبلوره الخيال من صور لهذا املكان يف أحالم يقظتنا ووعينا 

وقد أشار باشالر إىل قدرة الشعراء من خالل تصوير املكان عىل جعل القارئ يعلق القراءة 

العامري من خالل  املكان يف شعر  تجىّل  األفق130. وقد  إىل عوامل متسعة  ليسافر مبخيلته 

توظيف سيميائته، راسام أبعادا لعالقة اإلنسان باألرض، كام يف قصيدة "صور العفية" إذ 

يأخذه الحنني بعيدا، فيقول131:

فـال ترتكيني

و�سـدي وثاقـي اإىل موجة 

تثـر التوهج

تق�سـي ظنوين

�سـالم علـى الأهـل يف كل حي

ب�سـور العفيـة نبـع حنيني"

األعامل الكاملة للشاعر هالل العامري، ص 101.  129
غاستون باشالر، جاملیات املكان، ترجمة غالب هلسا، بیروت، املؤسسة الجامعیة للدراسات والنرش، ط5، 2000. ص 72.  130

األعامل الكاملة للشاعر هالل العامري، ص 146.  131
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إليه من عالقة حميمة بينه وبني الشاعر  إذ يتجىل املكان يف لفظة )حي( وما تحيل 

الرتباطه بالحنني إىل الذكريات، ويف "اتساع الحلم" يعقد حوارا بني الذات، واملايض، بني االبن 

واألب، محاوال من خالل هذا الحوار إعادة اليقني، والقضاء عىل مخاوفه، وهو يرى الوجود 

مييض إىل الهاوية، ناثرا األسئلة، فيقول132:

لقـد قال �سـيخي

بنـّي ت�سـّور اإىل الأفق

قامتـك القزمـة الباقية

وثبـت بذهنـك ماذا ترى؟

تـرى وطنا مـن �سباب

وبع�ـص الطريـق اإىل الهاوية

أما ديوانه )رياح للمسافر بعد القصيدة(، وهو أكرث تجاربه اإلبداعية نضجا، فيهديه "إىل 

اإلنسان العريب الجديد الذي ميأل الحياة انتصارا وزهوا دعوة لإلنقاذ من االنكسار"، والديوان 

"جئت  "افتتاحية":  عنوان  التي حملت  مقدمته  يقول يف  إذ  قصائده  إحدى  عنوان  يحمل 

الرياح يف  القلوب.. أبحث عن شهوة  البياض يف سويداء  ناصعة  إليكم أبحث عن مساحة 

قمم النخيل السامقة فوجدت وردة حمراء يف رياض القصائد.. قطرة نور يف غبش يحارصه 

الربهان  نلتقي عند شاطئ  الكتابة علّنا  يّم  التائه يف  إليكم مبحرا بزورقي  العسس.. جئت 

لنشعل أفق الغد"، وفيه يحاور القصيدة، والكتابة، ويهدي قصيدته األوىل إىل أبيه133:

غادرتنـا يا �سـيدي

والقلـب ت�سـعله اجلراح

كّل الوجـوه غريبة 

األعامل الكاملة للشاعر هالل العامري، ص 153.  132
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اإل يف هـذا ال�سبـاح

فت�سـت عمـن يغر�ـص الأحـالم يف دنيـا ال�سغار

ويوؤلـق الرغبـات يف �سـدر النهار

ويف "فجيعة النخل" يضع إشارة إىل النخيل الذي يذوي يف املناطق القريبة من املوالح التي 

تم بيعها ألصحاب املشاريع الصناعية أو اإلنشائية مام أدى إىل هالك أعداد كبرية من النخيل134:

يوؤرقنـي اخلـوف حن اأنام

واأخ�سـى ذهـاب النخيل مـع الراحلن

وقـد كان هـذا النخيـل منـاي وحبي

واأيامـي الغالية"

يقول الدكتور ضياء خضري: "إن الجفاف وموت النخيل يكتسب يف املجموعة مثل هذه 

الصفة الرمزية، بحيث ميكن القول إن مثّة بنية إخفاق تطّوق املجموعة وتنتظم أكرث نصوصها 

وتصلها بهاجس موت معلن أو خفي يطال األحياء والكائنات والنباتات واللغة، وكل ما يرمز 

إىل الحياة. وكأن هناك قدرا غالبا تصطدم فيه إرادة الحياة بـ )املكتوب( الذي ال ميكن رّده"135.

ال�شعــر مــالذا
يف هذا الطواف ال يجد منقذا له سوى اللجوء إىل الكلمة الصافية، وإىل الشعر الذي 

ميّده بأسباب الحياة، فهو املنقذ، واملخلّص، و"املالذ األخري"، ففي نصه "للشعر أهتف: يا 

أيها الشعر" يقول136:

ولل�سـعر اأهتـف: يـا اأيها ال�سـعر

يـا منتهـى �سوتنا

نفس املرجع، ص 216.  134
ضياء خضري، وردة الشــعر وخنجـر األجـداد، دراسـة يف الشـعر العمـاين الحديـث، وزارة الرتاث والثقافة، مسقط، ط1، 2006، ص 77.  135

األعامل الشعرية الكاملة للشاعر هالل العامري، ص 231.  136
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متثـل واأوقف زمان الت�سـابه

لـك اهلل يـا اأيها ال�سـعر

حـن ت�سوغ برمـزك اأحالمنا 

وتعرب..

تعرب

كل الـدروب التـي اأ�سبحت �سـائكة

ثم يقول137:

يقذفنـي املـاء بعيدا

يقذفني وبعيـدا 

ويعـود املاء ينادي:

لـن توقـف ما يجري

لـن توقـف مكتوبا

يف �سفحـات العمـر املن�سـّية

لـن تقراأ اأقدارك 

يف زمن ُي�سـحق يف الإن�سـان" 

وال�سبـح ينـادي اأرملـة الفجـر الطالع

يهذي: والأزرق 

"لـن توقـف ما يجري"

نفس املرجع، ص 257-256.  137
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ور�سيـف الطرقـات يلملمنـا

لكنـا نحيا

رغم الأهـوال ون�سنـع اأغنية

من اأفراح ال�سـطاآن

فالحوار الذي يجريه الشاعر مع الشعر بوصفه الخالص من زمن يسحق يف اإلنسان، ويف 

"قصائد للزمن العريب الجديد" التي قّسمها إىل ثالث قصائد، يقول: يف القصيدة األوىل138:

مرحـى بالذكرى

مرحـى بفتوحـات العظمـاء الكربى

مرحـى بالأيـام وبالأبطال

مرحـى بالأطفال

يف زمـن يتوج�ـص فيه الإن�سـان

مـن لعنات الإن�سـان

يف زمـن يقهـر فيـه التاريخ 

ويغ�سـاه الن�سـيان"

لكن البشائر تأيت يف القصيدة الثالثة139:

اآفـاق بي�ساء

تولـد يف الأجواء

حتمـل ب�ـرى لالأجيال

األعامل الشعرية الكاملة للشاعر هالل العامري، ص 277.  138

األعامل الشعرية الكاملة للشاعر هالل العامري، ص 280.  139
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اء وتاريخـا و�سّ

ت�ـرق اأفراحا

�سواقا اأ

تقتحـم الليـل الأهوج

تكرب..تكـرب.. تكرب

يف كل دياجـر العـرب الوا�سـعة الأرجاء"

ويف نصه "ذكريات" يقول140:

جل�سـت علـى مقعـد من اأماين

فكر  اأ

كيـف احتواك فوؤادي

وكيـف طويـت ال�سـنن وحيدا

وكيـف ن�سـجتك عرب ارتعا�سـي 

وذبـت بع�سـقك حتى التال�سـي

و�سـورك احللـم يف داخلي

مـالكا تخطـى بحور العدم

ويف قصيدته )سيدة يف الدائرة الرشقية(: 

"كانـت جتتاز حـدود الغربة

نفس املرجع، ص 261.  140
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يف الوقـت الفا�سل

مـا بـن املد وبن اجلزر

مت�سـغ األـوان ال�سرب

كانـت حتمـل حّبـي وهجا يف الأو�سال

والليـل حمـال اأن يغمرنـا.. الليـل حمال

واأنـا اأمت�سـق الروؤيا 

كالأطفال

وطريقـي ل اأعرفها

راحلتـي اأعياهـا الرتحال

لكّنـي اأ�سـمع �سوتـا يف الريـح الرعناء

يكتـب يف قلبـي األف �سـوؤال

يكتـب مّوال

مـن �سـّيدة يف الدائرة ال�ـرقّيه"

و"اإيّل ببع�ـص مـن ال�سمت

اإن الـكالم يثر ال�سـوؤال وراء ال�سـوؤال

ويلـج قائلـه يف دهاليـز قعـر الزنازين

يدخلـه يف فيـايف العذاب 
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اإيل ببع�ـص مـن ال�سـعر كي اأ�سـتفيق

اأوّزع خبـزا وخمرا

بهـذي املدائن

واأر�سـم فجرا

باأر�ـص املفاتن

واأركب اأ�ـرعة النت�سـاء

واأرفـع كل البيارق

فـوق �سفـاف اليقن"                                 

من اخلا�ص اإىل العام
يقول الدكتور صربي مسلم: "إنّنا لو أصغينا إىل قصيدته آية الحب آية الحياة نجد صورة 

مرشقة ملحاوالته الناجحة يف االختالف ونبذ التقليدي واملألوف واملكرور، وهو حريص عىل 

أن ينطلق من املحيل إىل العاملي ومن األنا إىل اإلنساين الذي يخص اإلنسان حيث كان"141.

تكونـن اأو ل تكونـن �ـرب مـن الغيب

�سل�سـلة مـن غبار

واأحـالم قافلـة قـد اأناخت ركاب الكاآبـة فينا

ليعمرنـا ال�سمـت واخلـوف والنتظار

واإن �سـئت األ تكـوين لعينـي اأمنيـة مـن حياة

الدكتور صربي مسلم حامدي، حديث يف ندوة.  141
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فكـوين انبهـار البحـار بلوؤلـوؤ قيعانها

وكوين ارتعا�ـص اجلنن

باأزمنـة املـوت والنتحار

وكـوين كمـا املـوج يغ�سـل طهر الرمال

ويوقـد اأنفا�سـها للمحـار

فمـا كنـت يومـا �سـاألتك اأن تقنطـي من هواي

ول اأن تعي�سـي مـع الياأ�ـص والذكريـات

لأين اأحبـك اأغنيـة يف �سـفاه ال�سغـار

واأين اأذكـر اأين ع�سـقتك مثـل الوجود

واأنـك كنـت اخت�سار الن�سـاء

واأنـك كنـت ال�سبـاح اجلميـل اجلميل

واأنـك كنـت الق�سائـد وال�سـعر يف كل دار

فـال جتزعـي من حمال ترامـى بعيدا

لأين حمـب عنيد

تعـودت منـذ الطفولـة كيـف اأهـرب حبي اإليك

وكيـف اأحا�ر هـذا احل�سار142

األعامل الشعرية الكاملة للشاعر هالل العامري، ص 243-242.  142
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أما ديوانه )للشمس أسبابها يك تغيب( الصادر عام 1997 وهو آخر ديوان خطه قلم 

الشاعر فيهديه إىل "فاطمة التي ذهبت..فاطمة التي ولدت.." فهو فيض حب ألمل يقودنا 

من  حالة  عن  يعرّب  نرثية  افتتاحية  ويف  الغائبة،  الحبيبة  هي  فاطمة  لتكون  املجهول  إىل 

اليأس واإلحباط، وغياب النور، الذي له أسبابه، فالشمس ال تغيب عبثا، كام يشري العنوان، 

ويفصح عن ذلك بقوله: "إننا ال ننتظر قديسا يف زمن تجهض فيه القداسة.. ليس ألننا أضعنا 

الذات فقط، بل ألننا أضعنا كل ما ال يجب أن يضيع" ولكنه ال يقطع األمل، بل يظل يحلم 

بالشمس التي ستبدد عتمة الوجود:

وقـد نلتقي 

ويف قطـرة من دمي

�ساأفر�ـص كّل الدواويـن حـن جتيء

واألب�ـص كّل الق�سائـد عطـرا

واأر�سـم بال�سـوء �سـكل احل�سار"143

ويعود إىل الشعر، مالذه اآلمن، ففيه الخالص من معاناة الواقع وأحزانه ويف تعريفه 

للشاعر يقول: 

�سـرفع ن�سال

�سـرفع كلمة

ويبقـى هناك

ي�سـن ال�سـكاكن يف الظلمـة الباقيـة"144

نفس املرجع، ص 289.  143

نفس املرجع، ص 296.  144
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ويجد نفسه أسريا، للحروف، مكباّل باألغالل، التي يحاول كرسها، رغم أنه يرى يف الشعر 

قنديال يف ليل مدلهم، ففي "قصيدة" يقول:

منك حّررين 

ذاكرتي حّرر 

مـن ليـل ل يوجد فيه

اإل قنديلـك

حـّررين مـن اإبحار فيك

واكتب ا�سـمي

يف غيـب �سحاريك145

الشاعر  إىل  يحرّضه، ففي خطاب  الذي  الشاعر  إىل  الشعر  الخطاب من  ويغرّي وجهة 

يقول:

اخـرج من جلـد الكلمة

مزق قامو�سـك

دعهـا تتمـرغ يف زمـن قلق

كـي تفتـح اأفقـا للزمن امل�سـتقبل146

إىل  وأهداه  نرشه،  الذي  األخري  الديوان  وهو  للعذراء"،  للحياة..دم  "كأس  ديوانه  ويف 

الضوء الذي يجعل أيامنا القا ومحبة وبهجة، تبدو اللغة مختلفة، والرموز أعمق، واملعاين 

الكون ممتدة"  بهذا  تاريخ  الروح  األيام وإن  يفنى مع  الضوء ال  "إن  نقول:  أنضج، ونحن 

نفس املرجع، ص 317.  145

نفس املرجع، ص 319.  146
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الشاعر  إىل  يهديها  التي  قصيدته  عنوان  يصل"  لن  الذي  "املسافر  ورحلة  نشيده،  يواصل 

سيف الرحبي:

م�سـافرك التائـه لـن ي�سل

عينـاه معّفرتـان بالدم

ووجـٌه للرياح الأربعة

ترى؟ وماذا 

ل اخليـل خيلـك ول الليـل فاكهـة م�سـتهاة

وهذي الرباري ات�سـعت

كل برّيـة اأفعى"147

ويختم بقوله:

فـال جتزعـي من حمال ترامـى بعيدا

لأين حمـب عنيد

تعـودت منـذ الطفولة 

كيـف اأهـرب حبي اليك

وكيـف اأحا�ر هـذا احل�سار148

ويهدي مقاطع أخرى إىل محمد القرمطي، وسعود املظفر، وهالل العامري الذي يقول 

فيه تحت عنوان "أتيه":

نفس املرجع، ص 372.  147

نفس املرجع، ص 419.  148
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وكل البالد التي تنظر اآلن فيها بالدك

وهـذي املوا�سـم تاأتيك ن�سـوى

رمادك وهذا 

فمـد ذراعيـك نحنـو الف�ساء

وعانـق حـدود ال�سياء"149

ويظّل يتغّنى بالشعر، فيقول:

ال�سـعر هـو الروؤيا والأ�سـماء

وال�سـعر ال�سم�ـص اجلـذىل اإذ ت�ـرق بالأ�سواء

وهـو اخلبـز اليومـي ل�سـعب يبحـث عن ظل

وهواء150 ورغيف 

نتعلـم اأن نكتـب �سـعريا ع�ريـا

يطلـع كالزهـرة مـن بئر الأحزان

يف اأر�ص الإن�سـان"151

فهل الشعر هو الرؤيا واألسامء مبا توحي به من ذكريات هو الشمس التي غابت، وبانتظار 

عودتها، وهو الخبز والحياة لإلنسان ومبوازاة أسطورة العنقاء التي تنبعث من رمادها، فإن 

الشعر عند العامري زهرة تنبت يف برئ األحزان، وهذه الصور املتتالية التي يحكمها التوازي 

الداليل تعكس إميان الشاعر بالشعر مخلصا يف عامل تتالطم فيه املآيس واألحزان.

نفس املرجع، ص 377.  149

نفس املرجع، ص 333.  150

نفس املرجع، ص 334.  151
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