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المحور األول :التجربة الشعرية في األدب العماني ـ دراسة في األصالة ـ
 – 1عمان البداية و االستمرار
ال شك أن انتماء عمان إلى العالم العربي واإلسالمي مرتبط بإيقاعات بعيدة في التاريخ وقعها أعالم مرموقون ،
"و على رأس هؤالء من المتخيل األدبي الفني :السندباد ،و من الشعراء السابقين إسالما مازن بن غضوبة ،و من العلماء
األفذاذ الخليل بن أحمد الفراهيدي .وهذا االنتماء متواصل تاريخيا ال انقطاع فيه .تواصل إيجابي إذا ما وظفت الذاكرة
التاريخية في إطار التواصل ال القطعية ،واالستمرارية ال المتحفية"1.
ولذا تصبح النماذج اإلنسانية الفاعلة في التاريخ الحضاري مصدر حركية واستمرار وتواصل أجيال ،ال مصدر
مفاخرة.وأحسن دليل باق إلى يومنا ،وسيستمر عبر قافلة الزمن هو هذا االنتماء إلى مدونة علمية وأدبية استطاعت إيجاد
نقلة نوعية في فعلها اللغوي الفكري وكذا الشعري بدءا من العماني مازن بن غضوبة حين أسلم قائالً:
إليـك رسول هللا جـاءت مطيتي

**** تجـوب الفيـافي من عمان إلى العـرج

و كنت امرأ باللهو و الخمر مولعا ****

شبـابي حتى آذن الـــجسم بالنهـــج

****

فللـــه مــا صومي و هلل مـا حـجي

فأصبـح همي في الجهـاد و نيتي

لتشفع لي يا خير من وطئ الحصى ****

فيغفــر لـي ذنبي و أرجــع بالفـرج2

ووصوال إلى االنتماء المذهبي الفاعل .يشير سعيد علوش في مقال:نقد تاريخ األدب العُماني المعاصر إلى الجانب
الديني المذهبي قائال  ":فإننا نفترض تأصيالً للحس الديني الذي رافق عمان طوال قرون اإلسالم ،بمواقف مبدئية تميزت
فيها ا إلباضية برأي ومذهب يفترض كذلك أنه كان وراء الكثير من التوجهات والمكونات الفكرية والتعليمية والتربوية".و
نشير هنا أن المذهب اإلبا ضي متجذر في جهة واسعة من الجزائر معتزة بمكوناتها العربية اإلسالمية ،و قد أمدت هذه
المنطقة من الجنوب وطنها بعلماء أفذاذ منذ فجر التاريخ اإلسالمي،و الجزائر كلها تعتز بهذه المنطقة التي منها العالم
الشهير إبراهيم بيوض .وشاعر الثورة الجزائرية بال منازع مفدي زكريا صاحب النشيد الوطني الجزائري ـ قسما ـ و رائعة
اإللياذة التي تمجد تاريخ وبطوالت الجزائر عبر التاريخ.و هذه اإللياذة يشبهها العمل األدبي الفني التاريخي الذي قام به
محمد بن راشد الخصيبي في مؤلفه الشهير» شقائق النعمان على سموط الجمان في أسماء شعراء عمان" .و تستمر
الذاكرة في سرد أسماء شخصيات أنبتتها تربة عمان فأمدت األمة العربية جمعاء بعلم واسع و شعر غزير" .وال تنقصنا
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األعالم :فمن ابن دريد إلى الفراهيدي إلى السندباد الذي يعود بأصله إلى صحار  -سبع المدن  -والذي أصبح صديق كل
أطفال العالم بعد أن طاردته كل األرواح الشريرة ولم تنل منه قالمة ظفر3".
و يكفي في هذه الورقة أن نذكر أعماال أدبية و تاريخية للتنويه بأصحابها،نظرا لما تحمله من عالمات مميزة فيها
الكثير من الجهد الفكري المتأصل .نظرا لتأثر صاحبه بمنهج القدامي في التأليف .وأقصد بإشارتي هذه :بن راشد الخصيبي
صاحب "شقائق النعمان على سموط الجمان في أسماء شعراء عمان"والمؤلًّف هو جهد أدبي غايته الجمع بين تاريخ األدب
ومختارات شعرية،ويطال مدونة واسعة من الشعر لشعراء تمتد إلى أربعة عشر قرناً...
المؤلف بالشعر و الشعراء ،بل يطال عمله جوانب علمية وتاريخية و سجالت ألعالم وسالطين
و لم يكتف
ِّ
وأعيان وأفاضل ،فيغدو عمله شبيها بما نجده في المختارات الشعرية القديمة «كطبقات» ابن سالم الجمحي في كتابه"طبقات
فحول الشعراء ،أو الشعر والشعراء البن قتيبة
و يكفي عمان شأنا و عظمة أن تذكر من الرجاالت قديما و حديثا الخليل بن أحمد الذي يرجع إليه في فضله على
رجال العلم ،فهو اللغوي النحوي اللساني المعجمي العروضي اإليقاعي  ،حار في عقله العقالء و حسده في علمه العلماء؛
في كل علم من علوم اللغة له صيت و باع .لو كان له معجم العين وحده لكفاه فخرا و لكفى به اعتزازا .فما بالك بعلم
العروض الذي به قعد أوزان الشعر العربي،و مازالت قواعده سارية إلى يومنا هذا،لم يستطع أحد من العلماء أن يبتكر بعده
منذ خمسة عشر قرنا ما يمكن أن يشار إليه.
و لن ننسى علوم اللغة نحوا و صرفا  ،و علم الصوت و فقه اللغة .و مما يدل على عبقرية هذه الشخصية استقبال
الناس لعلم العروض و مبتدعه في البداية ،وهو أمر يوضح عبقرية هذه األمة التي أنجبت هذا العالم ...فقد حاول شيخ علماء
اللغة آنذاك األصمعي ،اكتساب هذا العلم عن الخليل،فالزمه زمنا فلم يفلح ،و استحيى أن يترك حلقة العلم ،و عرف الخليل
أن األصمعي لن يتمكن من علم العروض المستعصي ،فقال الخليل لصاحبه في أدب :قطع هذا البيت:
إذا لم تستطع شيئا فدعه

****

و جاوزه إلى ما تستطيع.

ففهم صاحبنا المقصود و لم يرجع إلى الحلقة ،و تعجب الخليل من فطنة صاحبه ...و مما يروى في هذا المقام عن عظمة
الخليل في وضعه لعلم العروض قصته مع ابنه :حيث أشاع االبن بين الناس أن أباه قد جن حين رآه يوقع بأصابعه على
الخبر ،فقال:
األواني و يتغنى بالشعر ،و وبلغ الخليل
ُ
لو كنت تعلم ما أقـول عذرتني

****

أو كنت تعلم ما تقول عذلتكا

لكـن جهلت مقـالتي فعـذلتني

****

و علمت أنـك جاهل فعذرتـكا
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