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االفتتاحيــــــــــــة

مل يعد احللم �صعب التحقيق يف ظل عامل تعددت و�صائل التقارب والتوا�صل 

فيه, فالربيد االلكرتوين نافذة للتوا�صل بني املبدعني يف كل مكان , اأذاب حواجز 

واخت�رص  العربية,  الثقافية  املوؤ�ص�صات  وبريوقراطية   , الدول  وحدود  اجلن�صيات 

امل�صافات التي ياأخذها �صاعي الربيد مع ما ي�صاحبه من تفتي�ش للر�صائل واالطالع 

على م�صمونها وم�صادرتها اإن مل ترق حلار�ش البوابة , لهذا كان للربيد االلكرتوين 

دور يف توا�صل جملة عبقـر مع املبدعني العرب يف كل مكان يف العامل, و�صتجدون 

اأن هناك ا�صماء تكتب يف عبقر من خارج حدود الوطن العربي , والف�صل بطبيعة 

احلال يعود للربيد االلكرتوين , ولن اأخفيكم �رصا اإذا قلنا: اإن هناك بع�ش املبدعني 

مازالوا ير�صلون كتاباتهم ون�صو�صهم ال�صعرية عرب �صندوق الربيد , ت�صل بع�صها 

وبع�صها تقف عند خط اال�صتواء يف نقطة تفتي�ش الر�صائل , وبالتايل تتاأخر علينا 

الن�صو�ش والدرا�صات املر�صلة عرب الربيد العادي , اإال اأننا يف حقيقة االأمر نفرح 

بها بقدر ال ميكن و�صفه , ورمبا فرحتنا بها تفوق فرحتنا بر�صالة الربيد االلكرتوين 
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باهتمامه  العادي  الربيد  بر�صالته عرب  يبعث  ي�صعرنا من  , حيث  الفارق كبري  الأن 

الكبري باملجلة ورغبته ال�صادقة يف ن�رص ن�صه من خاللها , وهو ما ي�صعرنا بفرح 

وانت�صاء , وهذه لي�صت دعوة للتحول اىل الربيد العادي بدال من الربيد االلكرتوين, 

 , عبقـر  جملة  اىل  مر�صلة  واإبداعا  بوحا  حتمل  ر�صالة  الأية  تقدير  بكل  �صنقف  بل 

نعمل  الأننا  لي�ش   , االأوىل  العربي  ال�صعر  تكون جملة  الأن  ت�صعى  التي  املجلة  هذه 

بقدر ا�صتطاعتنا الأن تكون نافذة للمبدع العربي , بل الأن املبدع العربي هو من 

�صيعطيها هذه املكانة بعطائه االإبداعي وتفاعله مع ما ين�رص فيها , وهنا ندعو النقاد 

عنها  ويكتبوا  عبقـر  يف  الواردة  الن�صو�ش  يقراأوا  اأن  وق�صاياه  بال�صعر  واملهتمني 

درا�صات علمية و�صنت�رصف بن�رصها يف االأعداد القادمة , الأن هذه الدرا�صات رمبا 

ت�صهم يف تطوير املجلة اأوال ثم يف ت�صليط ال�صوء على الن�صو�ش والتجارب العربية 

احلديثة التي تكتب يف جملة عبقر , والتي ناأمل اأن تكون ذات يوم حمل درا�صة علمية 

ملا تت�صمنه من جتارب خمتلفة ومتنوعة ومتفاوتة القيمة وال�صكل وامل�صمون. ياأتي 

النادي  ينظمه  الذي  العا�رصة  دورته  الن�ش يف  قراءة  ملتقى  مع  متزامنا  العدد  هذا 

االأدبي الثقايف بجدة عن ال�صعر العربي يف عامل متغري , وهي منا�صبة تتفق مع ما 

العدد  هذا  يت�صمن  حيث  �صعرية,  ون�صو�ش  وق�صايا  روؤى  من  املجلة  يف  يطرح 

ال�صاعر  املاغوط , ويحاور  النرث عرب حممد  لق�صيدة  يفتح ملفا  مو�صوعات عدة, 

التون�صي املبدع يو�صف رزوقة , ويتحدث عن العديد من الق�صايا ال�صعرية الراهنة.  

بقي لنا اأن نقول: لن ننحاز الأي ا�صم والأي جتربة , بل االإنحياز لالإبداع , فاملجلة 

�صبيل  التجارب يف  معنية مب�صادرة  ولي�صت   , ايديولوجيا  لي�صت حزبا وال خطا 

اإظهار اأخرى , وال تخ�صع ملفهوم ال�صللية التي ت�صيطر على امل�صهد الثقايف العربي, 

املجلة لكل املبدعني العرب لي�ش من اخلليج اىل املحيط فح�صب , بل كل مبدع 

عربي اأينما يعي�ش.
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ملحوظة دائمة:

بتقدير  احتفاظنا  مع  االأبجدية  االأحرف  ح�صب  تن�رص  ال�صعرية  الن�صو�ش 

االأ�صماء ال�صعرية املعروفة التي قدمت جتارب �صعرية كبرية. 

٭ ٭ ٭



ذائقـــــــــــة

مصلــح النجــــــار
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ن�صــــــــــــــو�ص

مدخــــــل:

لي�س �شعبًا على �ملتتبع �أن يدرك يف �لعقد �لأخري ��شتد�د موجة �لرّدة �إىل 

�لكال�شيكي على م�شتوى �لق�شيدة �لعربية. وهي رّدة تو�زي ما عّبت عنه �شهال 

�لت�شابه بني  �لعربية. وجمال  �لرو�ية  م�شتوى  �لرومان�شي على  �إىل  بالردة  �لعجيلي 

�لتاأ�شي�شي  �ملنطلق  هي  فالكال�شيكية   ،
ّ
�لتاأ�شي�شي باجتاه  حركتان  �أنهما  �لرّدتني 

مذهبيا على م�شتوى �ل�شعر، يف حني �أن �لرومان�شية هي �ملنطلق �لتاأ�شي�شي مذهبيًا 

على م�شتوى �لرو�ية.

�إن �ل�شطط يف �لبتعاد عن �لأ�شل و�ملنطَلق �لإبد�عي هو �لباعث �حلقيقي 

لبلورة حركة م�شادة معاك�شة، بل �إن �حلد�ثة ت�شلح لأن تكون منطلقا للكال�شيكية 

حتى �ألفينا ح�شور� كال�شيكيا بريئا يف �ملرحلة �لأوىل من �لردة، لتظهر كال�شيكية 

م�صلح النجار

الأردن

اأكادميي و�صاعر
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ما بعد �حلد�ثة مبنطلقاتها �لفكرية و�لفل�شفية، فتطرح منوذجا ي�شلح للمحاكاة يف 

�إطار ل يلمُز بكال�شيكيته.

�إن هذ� �لنوع من �جتاه �حلركة يف �حلد�ثة يتطلب ثقافة من نوع ما، ثقافًة 

�ل�شري يف  يجعل  �لثقافة  َتَطـلَُّب هذه  فاإن  وبالتايل  �لعارف،  �لعارَف من غري  متّيز 

�ل�شكليات  ينّفذ  �أن  �شاعر  على  �ل�شهل  فمن  للجميع.  متاح  غري  �لركب  هذ� 

�لكال�شيكية، ولكن �ملعطيات �لثقافية �لكال�شيكية ت�شبح مطلبًا ع�شري�ً، ول تتاأتى 

�إل بالرت�كم، وتختلط فيها �أكد��س ثقافية متنوعة، مق�شومة بني �لديني و�لالديني 

و�ل�شويف و�ملتهتك و�ل�شيا�شي و�حلزبي و�لدْعوي و�شوى ذلك.

ويف �إطار �شعوبة حت�شيل تلك �لثقافة، فاإن �ملحافظة على �لثقافة �لتاأ�شي�شية 

يف ع�رص ميور بحركات �حلد�ثة حتتاج �إىل ��شرت�تيجية تنفيذية تكفل عدم �لتفريط، 

يقرتحه  ب�شالح  نت�شلح  �أن  ولنا  �لتخلف،  �شّبة  عن  �جلدد  بالكال�شيكيني  وتناأى 

�ملنظرون للثقافات، للحفاظ عليها يف �أطر �حلد�ثة، و�أبرز مالمح هذه �ل�شرت�تيجية 

تعقيد�ت  �لتطور ومن  �شو�ئب  بتخلي�شها من  �لثقافات  لتلك  �لبد�ئية  �ل�شمة  هو 

�حلرفة و�ملدنية و�لتقدم.

�لع�شو�ئية،  �إىل  �حلَيَل و�لحتمالت، حتى و�شلو�  ��شتنفد �حلد�ثيون  لقد 

بو�شفنا  بالنا  يغيب عن  �أن  ينبغي  متاحًا. ول   خيار�ً 
ّ
�لتاأ�شي�شي �إىل  �لردة  وكانت 

مثقفني، �أو �شَدنة ثقافة، �أو منتجي ثقافة، �أن ندرك �لفارق بني �لنفع Profit  و�لغاية، 

Purpose فبعودة �مل�شمون ليطفو على �ل�شطح ولو باأ�شماء جديدة ت�شبح م�شاألة 

�أبدعو�  عندما  �لتاأ�شي�شيون  كان  و�إن  فح�شب،  �لنفع  يف  �لتفكري  من  �أَوىل  �لغاية 

ن�شو�شهم �أو بع�شها كانو� نفعيني �أو عمليني بر�غماتيني.

ترفعت  �لذي  �ليومي  مع  وتعاملت  �حلياة  م�شاحة  �إىل  �لق�شيدة  عادت 
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عنه بعد �أن تب�أت منه باجتاه �شكليات �حلد�ثة ��شتجابة للنخبوية و�إنفاذ� لل�شنعة، 

ليبز �شوؤ�ٌل حول �ل�رصيحة �مل�شتهدفة �لتي يوجه لها �ل�شاعر منَتَجه �لنهائي. فمع 

�لقرن �حلادي  �لعقد �لأول من  �ل�شعر مع نهاية  �ل�شاعر؟ وملاذ� يكتب  يت�شل  من 

و�لع�رصين؟ هل �حلد�ثة حد�ثة بال قيم؟ �ألي�شت لها حمدد�ت؟ �أم ينبغي لل�شاعر �أن 

َتَرِفّيـًا  ـًا  �ل�شعر ن�شّ �لتاأثري؟ هل �شار  بالالدور وبخروجه و�ل�شعر من د�ئرة  يقتنع 

�لرقيُب يف جعل  �شارك  �آنّيا؟ هل  ��شتهالكيا  �ملقابل ن�شا  �أنه �شار يف  �أم  مطـلقًا؟ 

�أن يتو�فر يف  ينبغي  �لن�س  �أي نوع من ثقافة  �ل�شاعر يزهد بدوره ويرتك موقَعه؟ 

�لق�شيدة؟ هل لالإعالمي دور يف تهمي�س �ل�شعر؟ وهل �شاهمت و�شائل �لت�شال 

يف جعل �ل�شاعر كائنا ف�شائيًا؟ وهل �شاهم �لنقد يف دّق �مل�شمار �لأخري يف نع�س 

�ل�شعر؟ هل �أ�شهمت جهات �لن�رص من وز�ر�ت ثقافة ودور ن�رص وبلديات و�أندية 

وجمعيات يف ت�شفيِه �ل�شعر؟ هل كانت غز�رة �لإنتاج يف �شوء غياب �ملعيار �شببًا 

لزو�ل �لتاأثري؟

�إجابات،  تطلب  ل  �لتي  �لأ�شئلة  هذه  عن  �لإجابة  يف  �لنا�س  �شيختلف 

�ملمار�شة. فاهرت�ء  ينعك�س على  �تفاقهم ل  فاإن  �تفقو� على �لإجابة،  �إذ�  �إنهم  بل 

�ل�شاحات �لثقافية وتكّد�س �لأ�شماء وتعّدد �ملنابر وظهور طبقة �ل�شحفيني �ل�شعر�ء 

و�إخر�جها  و�لرو�بط،  و�لحتاد�ت  �ملوؤ�ش�شات  دور  وغياب  �ل�شعر�ء،  و�ملوظفني 

من د�ئرة �لنخبوية، كل ذلك ك�رّص حلقاٍت من �ل�شل�شلة �لتي تثّبُت �ل�شعر وتربطه 

بالأر�س.

لي�شت  ينبُئ بحالة �شّحية، فالكرثة  �ليوم ل  �لعربي  �ل�شعر  �إن ر�شد و�قع 

�أمارة خ�شب، و�إمنا هي حالة َوَرمّية �رصطانية، فكل موّظف يف د�ئرٍة ذ�ِت م�شا�ٍس 

وتعقد  وناقد�  �أديبا  �لأدبية �شار  �ل�شحافة  �أديبا، وكل �شحفي يف  �شاَر  بالأدب 

�حللقات �لنقدية حول �أدبه، و�إذ� قال ر�أيًا نقديًا، فاإنه يقول قول جهيزة، و�إذ� ح�رص 
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حمفال ُترفع له �لقّبعات. �أما �لأ�شو�ت �لأ�شيلة فتقهقرت وتر�جعت يف ح�شورها 

و�شار  �لن�رص،  يف  �إق�شاء  �أو  زهد  �أو  عمد  عن  ت  وق�رصّ بل  وطموحها،  ودورها 

�ل�شاعر منهم ل يحفل مبا يقوله �لنقاد عنهم، وبخا�شة حني َينظر فيما يقـال عن 

�شعر�ء �ل�شـف �لثاين و�لثالث و�لر�بع.

�إن �لرت�جع �لعام و�لهز�ت يف جمالت �حلياة �شيا�شيًا و�قت�شاديًا و�جتماعيًا 

ودينيًا كلها تنعك�س يف �لأدب و�ل�شعر. وين�شاف �إىل ذلك �ّت�شاع ح�شور �لرو�ية، 

ذلك �أن �لرو�ية هي حديث عن �حلياة، ولذلك فاإن �لقارئ �لعادّي مييل لها لأنها 

�لعالية كما ل  �ل�شعرية  �ملجازية  تعتمد  �لغالب ل  تتناول حياته وهي يف  بب�شاطة 

�ل�شعر�ء  �أبر�ج  ومن  �ل�شعر  من  �إليه  �آن�س  فهي  ولذلك  �لقّر�ء،  عن  �لرتفع  تتعمد 

�لعاج.

لقد مرت عقود كان �ملثقفون �لعرب ينادون فيها بالعلم للجميع و�لثقافة 

�لناجت  على  �شلبية  كانت  كله  ذلك  نتائج  ولكن  �لنخبوية،  ويحاربون  للجميع، 

�لنهائي، فالنوعية ترّدت، و�حلرفة مل تعد لأ�شحاب �حلرفة، و�ملر�كب ل يقودها 

�لربان، وف�شحت �ملعادلت �ل�شكلية للحد�ثة متامًا مثلما ف�شحت و�شفات �إعد�د 

�لذي ميلك  �لغّث  ل�شالح  �ل�شمني  تر�جع  بل  و�ل�شمني،  �لغّث  �لطعام، وت�شاوى 

وقتا لت�شويق نف�شه.

وهنا ي�شبح من �جلدير بي �أن �أتكلم عن ت�شويق �ل�شعر، وبخا�شة �أن �ل�شعر�ء 

ولعل  هزيلون،  �شعر�ء  �ملتميزين  �مل�شّوقني  من  وكثري  �شيئون،  م�شّوقون  �لآخرين 

�لت�شويق،  �إىل علم  ما جلاأنا  فاإذ�  �شلعة.  �أي  ت�شويق  يختلف عن  �ل�شعر ل  ت�شويق 

عو�مل  تعيني  لتعيننا يف  الت�سويق«؛  عليه »عنا�رص  ُيطَلُق  ما  ن�شتعري  �أن  مُبْكَنِتنا  كان 

والغمو�ض،  والألفة،  والإثارة،  ال�سغف،  هي:  �ملق�شودة  �لت�شويق  وعنا�رص  �ل�شعريّة. 
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�لنظر يف  �إنعام  . ولعّل 
)1(

الأليفة العالقات  واإثارة احلوا�ّض، واإثارة رموز احلّب، واإقامة 

هذه �لعنا�رص �ل�شبعة ُيف�شي بالناظر �إىل نتيجة موؤّد�ها �أّن �لّن�ّس �لذي يّت�شم بال�شعريّة 

هو ن�ّس يقوم باإحدى �لعملّيات �أو �لوظائف �لآتية:

1. توليد �شغف لدى �ملتلّقي بالّن�ّس.

2. �إثاَرة �ملتلّقي.

3. �لئتالف مع �ملتلّقي ومع �أ�شيائه و�أفكاره.

هذ�  يك�شَف  �أن  يف  رغَبته  ��شتثارة  حدِّ  �إىل  �ملتلّقي  هذ�  على  �لغمو�س   .4

�لغمو�س.

5. �إثارة حو��ّس �ملتلّقي.

6. �إثارة رموز �حلّب لدى �ملتلّقي.

�إقامة �لعالقات �لأليفة، وذلك من خالل ربط �لأ�شياء بطريقة تروق �ملتلّقي، 

وتثري �إعجابه.

وبذ� يغدو م�شّوغًا لأّي باحث �أن ي�رصع يف بحٍث مو�شوعه »ت�سويق النّ�ّض 

الأدبّي«، �أو »ت�سويق النّ�ّض ال�سعرّي«، فيبحث فيه �آلّيات ��شتقبال �لّن�ّس، و�إر�شاله، 

و�لعملّيات �مل�شاحبة لهما.

لتكون  )�جلامع(  عليه  �أطلق  �أن  ميكن  مبا  حتفل  كانت  �ل�شابقة  �ملر�حل 

مرحلتنا �حلالية مر�شحة لنطلق عليها ت�شمية )مرحلة غياب �جلامع( وقد كانت �أية 

هزة وطنية �أو قومية كافية ل�شياغة حتّولت �أدبية وثقافية و�إبد�عية و�شعرية، ولكن 

وفرة �لهّز�ت و�لعتياد عليها من خالل ��شتغال �لإعالم و�لف�شائيات عليها كل 

ذلك جعل �لهّز�ت من دون ��شتجابات �إبد�عية وثقافية.
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ا�ستعرا�ض تاريخّي:

 �حلديث بعّدة مر�حل، لعّل �أبرزها ما يوجزه بع�س �لنّقاد، 
ّ
مّر �ل�شعر �لعربي

وموؤّرخو �لأدب، من باب �لتعميم، فيما ياأتي:

1. املرحلة العقالنية: جتربة �لرو�د )�أربعينّيات �لقرن �لع�رصين وخم�شينّياته(.

2. املرحلة الروؤيوية: جتربة �شعر�ء �شّتينّيات �لقرن �لع�رصين.

.
)2(

3. مرحلة امل�ساحلة بني العقالنية والروؤيوية: جتربة ما بعد �شّتينّيات �لقرن �لع�رصين

.
)3(

4. مرحلة انهيار املركز: جتربة ثمانينّيات �لقرن �لع�رصين

، و�لبد�ية 
)4(

5. مرحلة التّ�ستّت وتراجع التطّرفات: جتربة ت�شعينّيات �لقرن �لع�رصين

�مله�شمة لقرن جديد.

عّب �شعر�ء �لأربعينّيات و�خلم�شينّيات عن وعي خا�س بالذ�ت، �إّل �أن هذ� 

يًا مت�شّخمًا، و�إمنا كان  �لوعي مل يكن وعيا رومن�شيًا، ومل يكن وعيًا ز�ئفًا، �أو َمَر�شِ

. وتخّيل �شعر�ء �ل�شّتينّيات �أنف�شهم 
)5(

وعيًا للذ�ت بو�شفها جزء� من وعي �جلماعة

معزولني عن �لآخرين، كاأنهم يعي�شون يف جزيرة معزولة، ولذ� مل يكونو�، با�شتثناء 

بع�س �جلهود �لفردية، يعريون �هتماما كبري� لتلك �لهموم �لجتماعية، و�ل�شيا�شية 

�أو  �أدركوها  ما  �إذ�  �إيجابيًا، وكانو�  يتفاعلون معها  �شعر�ء �خلم�شينّيات  �لتي كان 

�أح�ّشو� بها، يحاولون �أن يعّبو� عنها بردود فعل ذ�تية وحمدودة، وعلى طريقتهم 

 يزخر بجملة من 
ّ
ة. وقد كان �لو�قع �لعربي �لذي �أن�شج روؤى �ل�شاعر �ل�شّتيني �خلا�شّ

�لتناق�شات، و�لهز�ئم �ل�شيا�شية �لإيديولوجية. ومل تكن جتربة �ل�شّتينّيات من�شجمة 

و�لرو�فد،  �لتيار�ت،  من  كثري  د�خلها  ت�شارعت  �إذ  كامل،  ب�شكل  وروؤيوّيًا  فنيًا 

 ،
)7(

�للغة تفجري  �شعاَر  كتاباتهم  من  جملٌة  حملت  وقد   .
)6(

�لفردية و�لأ�شو�ت 
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و��شتْعَلْت على �لو�قع، و�نهمكْت يف �لهموم �لفردية و�جلمالية، مع هروٍب من 

.
)8(

�لو�قع، و�شعي �إىل �إقامة يوتوبيا جمالّية عو�شًا عن هذ� �لو�قع

جملة  جماعة  دعوة  ظهرت  �ل�شّتينّيات،  وبد�ية  �خلم�شينّيات  �أو�خر  ويف 

كما  �ملدّن�س،  غري  �ل�شايف  �ل�شعر  �إىل  و�جّتهو�  جمالّية،  نزعة  نزعو�  �لذين  �شعر، 

للمثالية  خال�شـة  �لجتاه  هذ�  فكان  و�إن�شاين،   ،
ٌّ

وو�قعي  ،
ٌّ

�أر�شـي هو  مبا  يقال، 

رت عنه �أفكار هيـغل، وكانـــط، وفخـتـــه، 
َّ
و�ل�شوفيـة، باملعنـى �جلمـايل �لذي عبـ

ونيت�شــه، وبريتون، و�إزر� باوند، و�إلـيـوت، وغريهم كبع�س �لأدباء �مل�شاهري من 

.
)9(

ممّثلي �لرمزيّة و�لنحطاطّية و�ل�رصيالّية، وغريها

مّت�شمًا  كان  �أّنه  �ل�شعر  على  �لغالبة  �ل�شمة  �أّن  �ألفينا  �ل�شبعينّيات  وببلوغ 

بالهدوء، من غري جْهر بالرغبة يف جتاوز �جليل �ل�شابق، مع �عتز�ز بالرت�ث �ل�شعري 

يف  كانت  لتي   Modernsim �حلد�ثة  حركة  بطروحات  و�نبهار  �جلديد،  �لعربي 

.
)10(

ذلك �لوقت جزء� ما�شيا من �لتاريخ �لأدبي �لعاملي

يبدعو�  �أن  �إىل  �أكرث من �شعيهم  �لفكري  �لطرح  �لثمانينّيات  و�قرتب �شعر 

منا�شبة  �شياغة  عن  مفت�شًا  ينطلق  ثم  ر�أ�شه،  يف  �لفكرة  يحمل  فال�شاعر  �شعر�ً، 

. وعانى �ل�شعر من حالة �نهيار �ملركز، �أي �إن �لأعمال مل يعد لها مركز �أو 
)11(

لها

بوؤرة تفي�س منها، بل �أ�شبحت �شمة �لإنتاجات �لتنوع و�لتعدد، ذلك �أن �لروؤية 

�ل�شعر�ء  هوؤلء  �أ�ّش�س  لقد   .
)12(

�لذ�ت معهما  و�نهارت  �نهارتا  و�لإيديولوجيا 

�لإديولوجيا  �أو  و�ملو�شوع  �لفكرة  ف�شاء  من  ين�شحب  بد�أ  جديد،  �شعرّي  لن�ّس 

حتديد�ً �إىل ف�شاء �لّن�ّس و�شعريّة �لّن�ّس، و�لتوظيف �ملاكر ملرجعّيات تر�ثّية وحد�ثّية، 

تتد�خل  مرّكبة،  ق�شائدهم  فجاءت   ،
ّ
و�ل�شماعي �لب�رصّي،  �لبعد  على  و�لنفتاح 

.
)13(

فيها عّدة فنون
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�لزخرفية،  و�ل�شكلية  �لذهني  �لتجريد  عليه  فيغلب  �لت�شعينّيات  �شعر  �أما 

و�لتكوين �مل�شمت، من دون �لتوّحد حول روؤية جمالية �أو دللّية و�حدة، بقدر 

�جلاهزة،  �لنماذج  على  و�خلروج  �ل�شعر�ء،  بني  و�لتمايز  �لتنّوع  حول  �لتوّحد 

و�نفتاح �لن�س، و�لهتمام بالقيم �ل�شوتية يف توليد �لدللة، وغلبة �لعقلنة، و�شيادة 

 .
)14(

�ملو�شيقي و�لتنوع  �أحيانا،  و�جلهر  و�لدر�مية،  و�جلزئيات،  �ملح�شو�شات، 

�لذين  وت�شعينّياته،  �لع�رصين  �لقرن  ثمانينّيات  �شعر�ء  جتربة  عن  يعّب  من  وثّمة 

�لذين  لالآباء  مديونّيته  �إعالن  بني  منف�شم  �شعرّي  باأّنهم »جيل  �لنرث  ق�شيدة  كتبو� 

على  �لّتمّرد  وبني  �لنرث،  ق�شيدة  رّو�شو�  �أن  بعد   ،
ّ
�ملوؤ�ش�شاتي �ملّتكاأ  ��شرت�حو� يف 

.
)15(

و�شاياهم«

ولدى معاينة �لعقود �خلم�شة �لأخرية من �لقرن �لع�رصين يظهر �أنه مّت ح�رْصُ 

ما وجدنا  . فكثري�ً 
)16(

�لعربي �ل�شعر  �لغرب يف عقوٍد من  �شعر  قروٍن من  جتربِة 

�ل�شعر�ء �لعرب ينتقل �لو�حد منهم من كال�شيكّية �إىل رومان�شّية �إىل جتديد فحد�ثة 

 ل يتجاوز ع�رص �شنو�ت مثاًل. كما �إّن �لتّيار �لغالب على �ل�شعر 
ّ
يف مدى �إبد�عي

 �حلديث، بعمومه، �نتقل من �لرومان�شّية �إىل �لو�قعّية �ل�شرت�كّية، �إىل �حلد�ثة، 
ّ
�لعربي

 ل يتجاوز خم�شة عقود. مما يجعل 
ّ
ب�رصوبها، وت�شّكالتها كّلها، يف مدى زمني

�شّبَبُه  ما  �إىل  بالإ�شافة  �أحيانًا. هذ�  باأ�شو�ت غري متجان�شة  �لأدبّية تكتّظ  �ل�شاحة 

تنّوُع �مل�شاِرِب �لأدبّيِة من تنّوٍع يف �ل�شمات �جلمالّية �ل�شعرّية. وعلى �شبيل �ملثال؛ 

»ق�شيدُة  عندهم  نتجت  مثاًل   
ّ
�لفرن�شي �لأدب  تاأّثرو�  �لذين  �لعرب  �ل�شعر�ء  فاإّن 

« )غري موزون( لدى �ل�شعر�ء �لعرب �لذين  نرٍث«، يف حني نتجت »ق�شيدة �شعر حرٍّ

. وميّثل �لفريق �لأّول �شعر�ء مثل �أدوني�س، و�أن�شي �حلاج، 
ّ
تاأّثرو� �لأدب �لأمريكي

يف حني ميّثل �لفريق �لثاين �شعر�ء مثل توفيق �شايغ، وجب� �إبر�هيم جب�.

وَعْوًد� �إىل حديِث �ل�شعرّيِة �ل�شابق؛ فيمكن �لقول، يف �شياق �لإجابة عن 
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 �حلديث: كان ثّمة �شعريّات 
ّ
ت�شاوؤلت و�حدّيتها، �أو تعّددها يف حركة �ل�شعر �لعربي

عربّية متعّددة، فال�شعرّية هي جمموعة من �ملعايري �جلمالّية �لفّنّية و�ملو�شوعّية، �لتي 

ن. جتعلنا نقول: �إّن �لّن�ّس �لذي يتو�فق معها ينتمي �إىل عامل �ل�شعِر، و�ل�شعِر �حل�شَ

ال�سعريّات الكربى:

 �حلديث، فلو ر�شدنا ما ظهر على 
ّ
ظهرت عّدة �شعرّيات يف �ل�شعر �لعربي

ج�شد �لقرن �لع�رصين من �شعرّيات لوجدنا �سعريّة كال�سيكيّة، و�سعريّة رومان�سيّة )�سعريّة 

مفارقة الكال�سيكّي(، و�سعريّة واقعيّة )واقعيّة ا�سرتاكيّة(، و�سعريّات ما بعد الواقعيّة، وقد 

�أُطلق عليها �شعرّيات �حلد�ثة، مقابل �شعرّية �لتجديد �لتي َحَوْت �شطر�ً من �أخريات 

 يف �لق�شيدة �لعربّية، و�لتاأثري�ت �لو�قعّية يف هذه �لق�شيدة، �أي 
ّ
�لتاأثري �لرومان�شي

مرحلة بد�يات ق�شيدة �لتفعيلة، وحّتى �شبعينّيات �لقرن �لع�رصين، و�حلديث هنا عن 

�لجّتاه �لعاّم للق�شيدة �لعربّية، ل عن �لتحركات �ل�شغرية، �أو �لتّيار�ت �لهام�شّية 

فيها، �أو �إبد�عات �لأفر�د �لتي مل تتحّول �إىل �جّتاهات عاّمة �آنذ�ك.

قد  �ل�شرت�كّية جميعها  و�لو�قعّية  و�لرومان�شّية،  �لكال�شيكية،  كانت  و�إذ� 

؛ 
)17(

فالبوليتاريا فالبجو�زّية،  �لأر�شتقر�طية،  هو   ،
ّ
طبقي منَطَلٍق  على  �تكاأت 

منطلق  هي   ،
)18(

�لفكرية بالنخبة  عنه  �لتعبري  ميكن  ما  �أو  »الإنتللجن�سيا«،  فاإن 

�حلد�ثة �ل�شعرية �لعربية. فلقد نتجت طبقة من �ملثقفني، بغرِي �رتباط �إلز�مي بطبقة 

م�شتوى  ذي  قارئ  �إىل  موّجه   
ّ
حد�ثي �شعر  وظهر   ،

)19(
�أخرى دون  �جتماعية، 

ثقايف عاٍل، يتنا�شب مع طبيعة �لن�س �حلد�ثي وطبيعة �لّنا�ّس وثقافته.

وقد �أفاد �شعر�ء ما بعد �لو�قعّية من منجز�ت �جّتاهات كان بع�شها جديد�ً، 

�لرمزّية، و�ل�رصيالّية، و�لتكعيبّية،  ن�شبيًا، ومنها  بع�شها �لآخر قدميًا  يف حني كان 

�أّما �شعرّية �لالوزن فتختلف عن  للفّن، و�لوجوديّة، و�شو�ها.  و�لبنا�شّية، و�لفّن 
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�جّتاهات  �شعرّيات  جميعها  كانت  فقد  �لذكر،  �شالفة  �لكبى  �ل�شعرّيات  �شائر 

�أدبّية، يف حني جتيء �شعريّة �لالوزن لتكون �شعرّية ممار�شة نوع/ �أو �أنو�ع كتابية 

ب �لق�شيدة  . و�إذ� كان �لوزن ُيك�شِ
ّ
�أدبي �أو �جّتاه  �إبد�عية، ل �لنتماء �إىل مدر�شة 

يّدعي  �لذي  �لّن�ّس  ُب  ُيك�شِ �لالوزن  فاإّن  �لرو�ية؛  �أو  ة  كالق�شّ �لنرث  مقابل  �شعريّة 

عّدة  يف  هذ�  ظهر  وقد  �ملوزونة.  �ل�شعرّية  �لن�شو�س  مقابل  �شعريًّة   - �ل�شعرّيَة 

، بدء� بال�شعر �ملنثور �لذي كتبه �لّريحايّن ومن تاأّثر به من 
ّ
حمّطات يف �لأدب �لعربي

، ثّم �ل�شعر �حلّر )غري �ملوزون( �لذي كتبه جب� �إبر�هيم جب�، وتوفيق 
)20(

�ل�شعر�ء

�شايغ، و�نتهاًء بق�شيدة �لنرث، �أو �لن�شو�س، �أو �لكتابة، �لتي كتبها �أن�شي �حلاج، 

و�أدوني�س، و�شو�هم كثريون.

 �حلديث 
ّ
وجدير بالذكر �أّن �ل�شعرّيات �لكبى/ �لرئي�شة يف �ل�شعر �لعربي

�أُطِلَق عليها: »البنية الف�ساميّة يف ال�سعر  �أن  كانت تت�شّمن، يف ذو�تها، حالًة ميكن 

العربّي« �أو »الف�سام الإبداعّي«، فقد وجْدنا �ل�شعرّية �لكال�شيكّية منق�شمة �إىل �جّتاهني 

�ثنني: يقف على ر�أ�س �أحدهما �لبارودّي، ويقف على ر�أ�س �لثاين �شوقي. ووجدنا 

 منق�شما ق�شمني: �أحدهما يتمّثل �لق�شيدة �لقدمية بكّل 
ّ
نتاج �لبارودّي �لكال�شيكي

ما �أوتي من عزم )وهو ما ��شتهر به(، و�لثاين ي�شتجيب حلاجات �شاعر يعي�س ُقَريَب 

 
ّ
�لكال�شيكي  

ّ
�لإبد�عي �أد�وؤه  �نق�شم  وقد  �شوقّيا  �ألفينا  ثّم  �لع�رصين،   �لقرن  مطلع 

َر �لق�شيدِة �لبارودّية )يف �شيغتها �لأكرث �شهرة(،  جُّ
ق�شمني �أحدهما يتجاوز فيه حَتَ

فينـزع نحو �لع�رصنة و�لت�شهيل )وهو ما ��شتهر به �شوقي(، و�لق�شم �لثاين يحاول 

فيه �أْن يثِبَت �أّنه قادر على كتابة �شعر يتمّثل فيه روح �ل�شعر �لقدمي، وي�شتعر�س فيه 

مقدرته �للغويّة و�لإبد�عّية، وكوَنه ل يق�رصِّ يف هذ� �لأمر عن �لبارودّي.

�أّما �لبنية �لف�شامّية يف �إطار �لرومان�شّية �لعربّية، فقد وجدنا جتاوَز �ل�شائد 

�ل�شعرّي �ملوزون ينق�شم بني �سعر منثور كذ�ك �لذي ��شتهر به �لريحايّن، ونرث �سعرّي 
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كذ�ك �لذي ��شتهر به جب�ن. �لأّول �شعر ُكتَب بالنرث، �أي ماّدُته �لنرث، و�لثاين نرث 

مًعا طرًفا يف مزدِوجٍة طرُفها  يقفان  �لأدبّيان كالهما  و�لنوعان  بال�شعرّية.  يّت�شم 

�شماليني  مهجريني  بني  �لكبى  �لِق�شمة  عن  ف�شاًل  هذ�  موزوٌن.  �شعٌر  �لآخُر 

، و�أل�شق بالثقافة 
ّ
جمّددين ثائرين، ومهجريني جنوبيني �أقرب �إىل �لأد�ء �لكال�شيكي

�لكال�شيكّية.

و�أّما �لبنية �لف�شامّية يف حركة �شعر �لتفعيلة؛ فمكمنها �أّن لغة �ل�شعر �نق�شمت 

فيها ق�شمني، فتوّزع �ل�شعر�ء على فريقني، يقف على ر�أ�س �أحدهما �شالح عبد 

بني  �خلم�شينّيات  �شعر�ء  �نق�شم  كما  �أدوني�س.  �لثاين  ر�أ�س  على  ويقف  �ل�شبور، 

كتابة �ل�شعر وزنًا، وكتابته نرث�ً. و�نق�شم كّتاب �ل�شعر نرث�ً على �أنف�شهم بني كّتاب 

�أو تّيار، �أو ظاهرة، يف  �إّن كّل حركة،  ق�سيدة نرث، وكّتاب �سعر حرٍّ )غري موزون(. 

�لدنيا، حتمل نقي�شها يف د�خلها، ولذ� كان ديدن �لأ�شياء �لتجّدد، و�شّنة �لأدب 

ر. �لتطوُّ

�ل�شعر  حركة  يف  �لكبى  لل�شعرّيات  �إي�شاحا  �ل�شابق  �حلديث  كان  و�إذ� 

 �حلديث؛ فاإّن �حلديث �لآتي �شيكون �إي�شاحا لل�شعريّات �ل�شغرى يف هذه 
ّ
�لعربي

�حلركة.

�سعريّات �سغرى:

جدير باملالحظة �أّن �ل�شعريّات �لرئي�شة �لتي حتّدثنا عنها منق�شمة بدورها 

�إىل �شعرّيات فرعّية، ومن تلك �ل�شعريّات �لفرعّية: �سعريّة الهم�ض، و�سعريّة الثورة، 

املرجعيّة،  و�سعريّة  الرتاثيّة،  امل�رصوعيّة  و�سعريّة  ال�رصاخ،  و�سعريّة  ال�سطهاد،  و�سعريّة 

)�سعريّة  الطفرة  و�سعريّة  الّزيغ،  و�سعريّة  )املراوغة(،  الّرْوغ  و�سعريّة  البوح،  و�سعريّة 

الفو�سى(، و�شعرّية �لكرثة - �لق�شيدة �لطويلة، و�سعريّة الِقلَّة - �لق�شيدة �لق�شرية، 
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، وما يلّبي �لرغبة بعيد�ً 
ّ
و�سعريّة ال�سائد -  �ل�شعرّية �لر�شمّية، و�سعريّة املغاِير - �لذ�تي

عن �ل�شائد، و�سعريّة الأنثوّي، و�سعريّة الذكورّي.

ولدى تعد�د �ل�شعرّيات �لكبى و�ل�شغرى ن�شتذكر م�شطلحا كّنا �قرتحناه 

هو »كاريزما النّ�ّض«، فثّمة ن�شو�س �شعريّة، �أو �أدبّية، على وجه �لعموم، تّت�شم مبا 

. �أي ذلك �لإح�شا�س بالن�شد�د جتاه �لّن�ّس، و�جلمال 
)21(

يطلق عليه »كاريزما«

�لذي قد ل ي�شهل تف�شريه، �أو هو قد ل يكون خا�شعًا للتف�شري �أبًد�. فاإذ� ما �شئل 

�ملتلّقي �ملعجب بن�سٍّ ما �إىل هذ� �حلّد: ما الذي يجعلك معجباً به، ومغرماً؟ �أو: ما الذي 

مييّز هذا النّ�ّض من غريه من ن�سو�ض ال�ساعر، اأو الأديب نف�سه؟ مل يتمّكن هذ� �ملتلّقي من 

�لإجابة ب�شكل و��شح �أو مقنع، لي�شل �إىل �إجابة معقولة، ختاما، هي: اإنّه يعجبني 

فح�سب! اإنّه رائع، ول اأدري ملاذا!

ومن مناذج �لّن�شو�س �لتي تت�شم بالكاريزما يف �لأدب �حلديث، على �شبيل 

ب�شي�شو،  ملعني  و»�لق�شيدة«  لل�شّياب،  �أّيوب«  و»�شفر  �ملطر«،  »�أن�شودة  �ملثال: 

و»ق�شيدة بريوت«، و»ريتا و�لبندقّية« ملحمود دروي�س، و�شو�ها. 

اجلماعات املرجعيّة والقوى املحّركة:

لعّل من �ملنا�شب �أن ن�شتعري من علم �لت�شويق م�شطلحًا يعني يف در��شة بع�س 

�لجتاهات �جلمالية، هو م�شطلح �جلماعات �ملرجعية Reference Groups وهو 

ي�شري �إىل جماعات من �لأ�شخا�س �لقادرين على �لتاأثري يف �لآخرين وتوجهاتهم، 

�إيجابًا و�شلبًا، جتاه �لأ�شياء.

قادٌة  فاإّن هنالك  لها كاريزمات؛  �إّن هنالك ن�شو�شا  �لقول:  ومثلما �شبق 

�أ�شحاب كاريزمات �أي�شا، �شو�ء يف ذلك من �ل�شا�شة، �أو �لقادة �لدينيني، �أو �لقادة 

�لإعالم  وو�شائل  و�لأهل،  �لأ�شدقاء،  وهنالك  و�لفن،  �لفكر  قادة  �أو  �ل�شعبيني، 
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كّلها ميكن �أن توّجه �لذوق �لعام، من خالل توجيه ذوق �لأفر�د، مما يتجمع يف 

�لنهاية لي�شّكل جمالية عاّمة ت�شبح �شمًة للع�رص.

�ملحّركة  �لقـوى  م�شطلـح  �ل�شناعة  �أهل  من  كذلك،  ن�شتعري،  �أن  وميكن 

Driving Powers  �لذي ميكن �أن يدّل هنا على قوى ميكن �أن حتّرك �لذ�ئقة �لعاّمة، 

�لجتماعية من عاد�ت  و�ل�شلطة، و�لعتبار�ت  و�لثور�ت،  و�ل�شيا�شة،  كالدين، 

�إنه يغرّي من جمالية  وتقاليد، فكل ذلك يغرّي من �جتاه بو�شلة �لذ�ئقة �لعاّمة، �أي 

�لع�رص.

و�إذ� كان �ملجتمع بتقاليده، وعاد�ته ي�شاهم يف توجيه �لذ�ئقة �لعاّمة، فاإن 

)�ل�شائدة(،  �أو  �لر�ئجة  �لأدبية  �لذ�ئقة  بني  �لكامل  �لن�شجام  تو�فر  يعني  ل  هذ� 

و�لذ�ئقة �ل�شعبية �لتي ت�شنعها �لقو�عد يف �ملجتمعات، فاأدب �لطبقات �ل�شعبية مثاًل 

 
)23(

قد ينحرف عن �آد�ٍب ولياقاٍت �جتماعية، وقد يعتدي على بع�س �لتابوهات

هذه  يف  لالأدباء  ُي�شمح  ل  حني  يف  حمافظة،  جمتمعات  يف  �لعيب  ثقافة  وعلى 

�أدباء  �لثقافة. و�لأدباء �ملق�شودون هنا هم  �أن يعتدو� على هذه  �ملجتمعات ذ�تها 

 .
ّ
، و�لأدب �ملحكي

ّ
�للغة �لف�شيحة، و�أدباء �لأدب �ملكتوب، دون �لأدب �ل�شعبي

ومن �أوجه �أ�شباب ��شتثناء ذينك �لنوعني من �لأدب �أّن جمالّيتهما قد ت�شتند �إىل 

 
ّ
�نحر�فهما عن �ملو��شفات و�ملقايي�س �لتي يفر�شها �ملجتمع على �لأدب �لر�شمي

�ملكتوب، و�لف�شيح.

�إذن توجيه جمايلٌّ ما للذ�ئقة �ل�شعريّة من خالل �جلماعات �ملرجعّية  ثّمة 

ح عنها  كة تف�شِ �إّن ثّمة �شيغًة للجماعات، و�لقوى �ملحرِّ و�لقوى �ملحّركة، كما 

�لأغلب متّثالن  �ل�شعريّة«، و�لطائفتان، على  �ل�شعريّة«، و»�لتجّمعات  »�لبيانات 

هو  ما  �ل�شعريّة  �لبيانات  هذه  ومن  ما.  ل�شعريٍّة  �إعالنات  �أو  ما،  ل�شعريٍّة  جتّليات 

يكون  ما  ومنها  و�حد.  ل�شاعر  فردّي  هو  ما  ومنها  �شعرّي،  ع  جتمُّ �أو  جلماعة، 

)22(
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منوذجه  �ل�شاعر عن  فيه  يف�شح  �شعريًا،  �إبد�عيًا  ن�شًا  يكون  ما  ومنها  نقديًا،  بيانًا 

. فمن �لبيانات �لتي 
)24(

�أو غايِة �ل�شعر عنده، وماهّيته من وجهة نظره �جلمايّل، 

تعود جلماعات ما �أ�شدرته جماعة �لديو�ن، وجماعة �أبوللو، وجماعة جمّلة �شعر، 

و�شو�ها ع�رص�ت من �جلماعات على مدى �لعقود �لت�شعة �ملن�رصمة. ومنها ما هو 

.
)25(

فردّي، ميثِّل نظريّة �شاعر و�حد يف جمال �ل�شعر

ال�سعريّة واحلداثة: اأفق التجاوزات وف�ساء الإجنازات:

 ل ينبّت عن �لكالم على �حلد�ثة، 
ّ
�إّن �حلديث عن م�شتقبل �ل�شعر �لعربي

�لفّنّيات،  نحو  �لتحديد�ت  بع�س  �رصفتها  و�إن  بالزمن،  مرتبط  عامل  فاحلد�ثة 

و�مل�شتقبل هو �شطر من �لزمن، وزمن �حلد�ثة يف�شي �إىل �لزمن �مل�شتقبل.

تقوم حركة �حلد�ثة على قول ما مل ُيقْل يف هذ� �ملجتمع، وعلى روؤية عو�مل 

متحّررة من جميع �لعو�ئق �لنظريّة و�لعملّية يف حّرّية تخّيل كاملة، وحّريّة تعبري 

كاملة. وما مل ُيقْل بعُد قد يكون �أكرث تعقيد�ً، وغمو�شًا مما قيل، ورمّبا �ّت�شع ذلك 

. وبتعبري دقيق، فهنالك من يرى �أّن �حلد�ثة 
د�ً)26( �ملجهول، و�زد�د غمو�شا وتعقُّ

.
)27(

هي �شفة �لتبّدل �ل�شعرّي �لذي عرفناه منذ �لأربعينّيات

طرق  عن  تن�شاأ  �أّنها  حيث  من  وهدم  �ن�شقاق  بال�رصورة،  هي،  و�حلد�ثة 

معرفّية مل توؤَْلف، وتطرح قَيما مْل توؤَْلف. �إّن �لن�شقاق جزء ع�شويٌّ من �لوحدة، ل 

يجوز �أن نخاف منه، و�لهدم وجه �آخر للبناء. وتت�شّمن �حلد�ثة �لرف�س و�لتمّرد من 

حيث �إنها تتخّلى عن �لتقليد، ومفهومات �لأ�شول و�لأ�ش�س، و�جلذور و�ملعايري 

�ل�شعريّة بو�شفها خ�شائ�س  . ولذلك فلي�س من �ملمكن حتديد �حلد�ثة 
)28(

�لثابتة

.
)29(

حمّددة ثابتة، بل هي حركة تاريخّية، وهي نوع من �لنقطاع - �لتو��شل

�لندوة  يف   1956 �شنة  �أو�خر  �مل�شهورة  حما�رصته  �خلال  يو�شف  �ألقى  وقد 
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�أّول للحد�ثة  لبنان« وهي مبنزلة بيان   يف 
ّ
�لعربي �ل�شعر  �للبنانّية بعنو�ن »م�شتقبل 

�لتجربة  عن  �لتعبري  هي:  بنود،  يف  �حلد�ثة  �أ�ش�س  فيها  و�أجمَل  �لعربّية،  �ل�شعريّة 

�حلياتّية، و��شتعمال �ل�شور �حلّية ل �لفذلكة �لبيانّية، و��شتعمال �ملفرد�ت و�لتعابري 

قد��شة،  �لتقليدّية  لالأوز�ن  فلي�س  �ل�شعر وع�رصنته،  �إيقاع  �حلّية، وتطوير  �جلديدة 

 ،
ّ
 و�لت�شل�شل �ملنطقي

ّ
 �لعام دون �لتتابع �لعقلي

ّ
و�عتماد وحدة �لتجربة و�جلّو �لعاطفي

، ووعي 
ّ
�لعربي  

ّ
�لعقلي �لروحي -  �لرت�ث  �لإن�شان، ووعي  و�لتعبري عن جتارب 

 و�لتفاعل معه، و�لإفادة من �لتجارب �ل�شعريّة 
ّ
 �لأوروبي

ّ
�لرت�ث �لروحي - �لعقلي

 .
)30(

�لتي حّققها �أدباء �لعامل، و�لمتز�ج بروح �ل�شعب ل بالطبيعة �لز�ئلة

ثّم جاء �أدوني�س ليلّخ�س عنا�رص �حلد�ثة �ل�شعريّة فجعلها خم�شة فقط، هي: 

جتاوز �ل�شعرّية �خلطابّية، وجتاوز �لأنو�ع �لتقليديّة، تاأ�شي�س نوع جديد من �لتعبري، 

مفتوحًا،  �شكاًل  �لق�شيدة  وعدُّ  ذ�تهما،  بحّد  �لنرثّية  �أو  للوزنّية  قيمة  ل  بحيث 

. وير�فق ح�شوَر تلك �لعنا�رص �خلم�شة �أربعُة 
)31(

وجتاوز مفهوم �ل�شعر كما ورثناه

�ملوروث،  �لتقليدّي  �ل�شعر  ملفهوم  �ملتو��شل  �لنقد  هي:  �لقدمي،  حلجِب  مظاهَر 

و�لتخّل�س من �لأغر��س �لتقليدّية لل�شعر، وحتديد جديد ملفهوم �لق�شيدة، وك�شف 

.
)32(

عامل �لال�شعور �أو �لالوعي �لذي مل يكن يهتّم به �ل�شعر �لقدمي

من  كثري  يف  �شارْت  �أّنها  و�لعنا�رص  �ملظاهر  هذه  طرح  على  ترّتَب  وقد 

�لأحايني ُتطلُب لذ�تها يف �شعر كثري من �شعر�ء �حلد�ثة �لعرب، فكان �إدر�ك كثري 

منهم �أعر��َس �حلد�ثة �ل�شعريّة �أعمق من وعيهم جوهرها، و�أّنها ل ُتطـلب لذ�تها، 

، حّتى وجْدنا �أدوني�س نف�شه ي�شت�شعر هذ� 
ّ
بل هي �شطر من كلٍّ هو �لفكر �حلد�ثي

�ملاأزق فيما �أطلق عليه »�أوهام �حلد�ثة«، وقد نتجْت هذه �لأوهام من عدم �شهولة 

�ملْيز بني �لأ�شيل و�لز�ئف يف �إطار حركة �حلد�ثة ومالحمها، ولعّل �أبرز مدخلني 

دخل �لزيف من خاللهما �إىل حد�ثتنا �ل�شعريّة هما لغة �ل�شعر، وكتابة �ل�شعر نرث�، 
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�لأ�شيلة.  غري  و�لأعمال  حد�ثّيا،  �لأ�شيلة  �لأعمال  بني  �مليز  جد�ً  �ل�شعب  فمن 

وهذه �لأوهام هي:

د �لنف�شال عن �لقدمي. 1. �لّزمنّية: وُيق�شد بها تعمُّ

2. �ملغايرة: ويق�شد بها تعّمد �لتغاير مع �لقدمي مو�شوعًا و�أ�شكال، وهذ� يجعل 

جًا ينفي بع�شه بع�شًا، مما ُيبطل معنى �ل�شعر. �ل�شعر متوُّ

3. �ملماثلة مع �لغرب: وتنتج تقليد� للغرب، و��شتالبًا �أمامه.

4. �لت�شكيل �لنرثّي: �إغر�ق يف �لوهم �لثاين )�ملغايرة(، وثّمة كثري من �لنرث ل �شعريّة 

فيه، مثلما هنالك وزن ل �شعر فيه.

بتناول  ويكون  )�لزمنّية(،  �لأّول  �لوهم  يف  �إغر�ق  �مل�شمويّن:  �ل�شتحد�ث   .5

هذه  نق�س  من  �أدوني�س،  نظر  وجهة  من  ولبّد،  وق�شاياه.  �لع�رص  �إجناز�ت 

.
)33(

�لأوهام

ولعّل من �ملنا�شب �أن �أ�شيف �إىل هذه �لأوهام خم�شة �أوهام �أخرى، هي:

1. وهم م�شابهة ترجمات �ل�شعر من �للغات �لأخرى، من حيث جمانبة �لأ�شاليب 

�لعربّية يف �ل�شياغة، وهي �أ�شاليب ناجتة من طريقة �لتفكري يف �للغة.

2. وهم �مللحمّية/ تطويل �لق�شيدة وحماولة �إ�شفاء �مللحمّية عليها.

3. وهم تق�شري �لق�شيدة/ �لهم�س و�لعقلنة.

 )تقليد �أدوني�س/ تخّطي �أدوني�س(.
ّ
4. �لوهم �لأدوني�شي

 )تقليد دروي�س/ تخّطي دروي�س(.
ّ
5. �لوهم �لدروي�شي

من  �لثاين  �لّن�شف   يف 
ّ
�لعربي �لأدب  �حلد�ثة يف  �أطروحات  تعّددْت  لقد 

رو�جا،  و�لأكرث  �لغالبة،  كانت  �لأدوني�شّية  �لأطروحة  �أّن  بيد  �لع�رصين،  �لقرن 



ذائقة/ مصلح النجار

مارس 2010ربيع األول 1431هـ

27

8عـبـقـــــــــــــــــــــــــــر

وكانت لها �أ�شد�وؤها، وتفاعالتها، حّتى �إّنه لي�س من �ملغامرة �أن يقال: �إّن �حلد�ثة 

ترّبع  �لذي  �أدوني�س،  لها �حلايّل، قد خرجت من معطف  بت�شكُّ �لعربّية،  �ل�شعريّة 

على �شّدة �حلد�ثة ملا يقرتب �ليوم من ن�شف قرن.

�شعر�ً،  ينتج  كان  �أّنه  �لعربّية،  �حلد�ثة  �شعيد  على  �أدوني�س،  مييِّز  و�لذي 

ع من حوله  �إّنه جتمَّ نقدّية، كما  و�إي�شاحات، وتطبيقات  نقدّي،  بتنظري  ويدّعمه 

جمموعة من �ل�شعر�ء و�لّنّقاد �لذين د�أبو�، على مدى �لعقود �خلم�شة �ل�شابقة، على 

 للحد�ثة.
ّ
�أن يكّر�شو� �لفهم �لأدوني�شي

وَعود�ً �إىل حديث �حلد�ثة، فعندما نتكّلم عليها يف �ل�شعر؛ فمن �حلرّي بنا 

�أن نلتزم ثالثة مبادئ، هي:

د من �أن �شاحب �لّن�ّس �شاعر ولي�س �أّي منتج �آخر للكتابة. 1. �لتاأكُّ

2. �أن نعَي �شعَرنا �لقدمي.

.
)34(

3. �أن نعرف �أّن �حلد�ثة �شمُة فْرٍق ولي�شْت حْكَم قيمة

فهَم  �لبد�ية،  منذ  �أخطاأو�،  قد  بيئاتهم،  بع�س  �لعرب، يف  �ملبدعني  ولعّل 

�لغربّية،  باحل�شارة  ع�شويٌّ  �رتباط  �أّنها  على  �إليها  ينظرو�  فلم  �لغرب،  حد�ثة 

وت�شكيالت  �أبنية  بو�شفها  �إليها  نظرو�  و�إمّنا  خ�شو�شا،  �لعقالنّية  وباأ�ش�شها 

. وبالكيفّية نف�شها �أخطاأو� يف فهم �أطروحات �أدوني�س، ويو�شف �خلال، 
)35(

لغوّية

و�أن�شي �حلاج، و�شو�هم من �لذين تكّلمو� على �حلد�ثة يف �ل�شعر فلم ياأخذو� منها 

يف تطبيقهم �إل �ل�ّشطط، و�ملغالة، و�ل�شكلّيات، �أو �ملظاهر �لفّنّية. 

فهما  �لعربّية،  �لبيئات  على  مق�شورين  لي�شا  و�لرتباك  �خللط  ولكّن 

ولي�س  طبعا،  �لدرجة  يف  بفروقات   ،
ّ
و�لأمريكي  

ّ
�لأوروبي �لغرب  على  ينطبقان 

 مثال �أبدَع 
ّ
. ويف خ�شّم �ل�شطر�ب يف �لروؤى يف �ل�شعر �لأمريكي

)36(
يف �لنوع
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�ل�شعر�ء �لأمريكان مر�كَب حاول كّل و�حد منهم �أن ينجو بها من حالة من فقد�ن 

�ل�شعرّي  �لتقليد  على  ثورة  �إطار  يف   Imagists �ل�شوريني  موجة  بعد  �لبو�شلة 

�ملتاأّنق، و�ل�شعي ور�ء �شيغ جديدة يف �شّتى �لجّتاهات، فمنهم من عني باملو�شيقى 

�أو  لند�شاي و�شاندبرغ،  فن�شاأْت غنائية  بالفكرة و�ل�شورة  �أو  �أيكن،  مثل كونر�د 

 
ّ
جفاف ما�شرتز، �أو حتّفظ فرو�شت، و�ختلَفت �مل�شمونات بني نف�شاين و�أخالقي

 
ّ
 مع �إليوت وماكلي�س، و�جتماعي مع �شاندبرغ، وزر�عي

ّ
مع ما�شرتز، وميتافيزيقي

.
)37(

مع فرو�شت

احلداثة والتجريب:

و�شع  �لوحيد  مو�شوعه  كان  لهذ�  كّله،  �لكون  من  موقف  �حلد�ثة  �شعر 

»�شياغة  تعّد  �لتي  �لروؤيا،  هي  �لوحيدة  �أد�ته  وكانت  �لوجود،  هذ�  �لإن�شان يف 

. �ل�شعر �شوؤ�ل حول �ل�شعر، بقدر ما هو �شوؤ�ل حول 
)38(

�لعامل على نحو جديد«

�لإن�شان و�لأ�شياء و�لعامل، بيد �أّن �شعر �شعر�ئنا �ملحدثني يندرج يف �أفق �ل�شعر �لذي 

«، �إّنه جزء من �حلدث، �شعر تابع للحدث، ذ�ئب 
ّ
ميكن �أن ي�شّمى »�ل�شعر �لوظيفي

فيه. ولئن كان هولدرلني يقول: »�شعريًا، يعي�س �لإن�شان على هذه �لأر�س«؛ فمن 

. وثّمة »معاينة« 
)39(

 على هذه �لأر�س«
ّ
�لعربي �ملمكن �لقول: »وظيفيًا، يعي�س 

�شعريّة، ومعاينة غري �شعريّة يف موقف �لإن�شان من �لوجود. ثّمة »روؤية« �شعريّة، 

ولغة  �شعريّة  لغة  وثّمة  �شعريتني.  غري  وروؤيا  روؤية  ثّمة  �أّن  كما  �شعرّية،  و»روؤيا« 

غري �شعريّة. �أي ثّمة بنى �شعريّة، ل عنا�رص مفردة معزولة �شعريّة. فاملعاينة و�لروؤية 

و�لروؤيا جميعها جت�شيد لبنى كّلّية، جميعها تتّم يف �شياق عالقات معّقدة بني �لذ�ت 

 .
)40(

و�لعامل، و�للغة تت�شّكل ح�شيلة لها »بنى« كاملة م�شتقّلة

�لكلمة  بني  د عالقة  جمرَّ لي�س  �لإن�شان  عن  �لأ�شمى  �لتعبري  بو�شفه  �ل�شعر 

، بدئيًا، من حيث 
ّ
و�لكلمة، و�إمّنا هو عالقة �لعامل باأ�شيائه. �لكالم �ل�شعرّي غائي
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�أّنه �إف�شاح عن هذه �لعالقة. وتفر�س هذه �لغائّية على �ل�شاعر �أن يكتب باأق�شى 

��شت�رص�فيًا،  �لإن�شان و�لعامل، وباأعمق ما ميكن  �للغة، ومعرفة  ما ميكن من معرفة 

�لعربّية،  �حلياة  يف  موجودة  غري  �حلد�ثة  �أّن  وكما   .
)41(

جماليًا ميكن  ما  وباأبهى 

فاإّن �ل�شعر غري موجود فيها �أي�شًا، بو�شفه روؤية تاأ�شي�شّية، وبو�شفه فاعلّية معرفّية 

ك�شفّية قائمة بذ�تها. وقد جاء حرمان �ل�شعر من ذلك كّله ب�شبب �شيطرة �لوحي 

.
)42(

 على كثري من هذه �ملهاّم
ّ
�ل�شماوّي �لديني

وهو  �ل�شعر،  يتهّدد  تعبريه،  حّد  على  خطر،  من  يحّذر  �أدوني�س  ومايفتاأ 

�أن يكون، من جديد، و�شيلة خلدمة ما ي�شّمى �حلقيقة �لدينّية �أو �لتقنّية، �أن يعود 

�إيديولوجيًا �أو �شيا�شيًا �أو �جتماعّيا، لكن بلبا�س �آخر، ويف هذ� ما �شيفر�س على 

�ل�شعر �أل يكون �أكرث من تنويع على �لّن�شو�س �لأوىل، تنويع ت�شيطر عليه خ�شائ�س 

�لتعليمّية و�لعقالنّية، و�شوف يو�شف �ل�شعر �لذي ل تتمّثـل فيه هذه �خل�شائ�س 

. �حلد�ثة �لتي منار�شها �ليوم، من وجهة نظر �أدوني�س، �إمّنا 
)43(

باأّنه هذيان وجنون

بة،...،  هي، قيا�شا �إىل �حلد�ثة يف �لغرب، نوع من �لهروب،...، �إّنها حد�ثة مهرَّ

حد�ثة  �إّنها  و�أ�شوله،...  ثقافته  من   ،
ّ
�لعربي �ملجتمع  ذ�ت  من  نابعة  ولي�شت 

�أّن  متوّهمني  �لآخر،  على  نتكّلم  �إمّنا  عليها،  نتكـّلم  عندما  و�إّننا  بكاملها،  غربّية 

هذ� �لآخر هو �لذ�ت. وي�شتثنى من هذ� �حلكم ما ميكن �أن نطلق عليه »�حلد�ثة 

�لأطر�ف  يف  تعي�س  �مل�شمرة  �حلد�ثة  وهذه  �ل�شائدة،  �حلد�ثة  مقابل  �مل�شمرة« 

. ثّمة هو�ج�س �شعريّة، و�أخرى غري �شعرّية. هو�ج�س تكون 
)44(

وعلى �ل�شفاف

يف ذ�تها وبذ�تها طاقات، �أو بالأحرى، بوؤر�ً من �شعريّة ر�كدة، ما �أن تهتّز �أو حتّرك 

 .
)45(

حّتى تر�شح ثّم تفي�س �شعرّيًة، تبعا لطبيعة �لهتز�ز �أو �حلركة، ودرجة تنميتها

وكذلك فهنالك لغة �شعريّة، �أو ليكن: حالة �شعريّة للغة، وهذ� ميلي وجود لغتني 

بينما  و�لعرف،  لالعتباطّية  مرتوكة  وهي  �لعادّية(  )�للغة  �إحد�هما  �للغة،  يف 
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مو�شوع  جت�ّشد  حيث  �ملحاكاتّية،  للميزة  ملجاأً  �ل�شعرّية(  )�للغة  �لأخرى  تكّون 

.
)46(

 بكامل قّوته »�ل�شحرّية«
ّ
�ل�شتمر�ريّة �لإعجازيّة للفعل �لبد�ئي

�لروح  لقتنا�س  �شيد  رحلة  هو  �ل�شعرية  �لكتابة  من  �جلديد  �لنوع  هذ� 

�ل�شعرية، �إن وجدت، يف �ملثل، يف �ل�شرية، يف �ليومي، يف �لتاريخي، يف �لإعالن، 

و�ألو�ن  �أ�شو�ء  من  حتمله  مبا  كثري  وغريها  �ملقاربات  هذه  كّل  تعالج  �ملهمل،  يف 

.
)47(

و�شبل �إخر�ج لتحّولها �إىل عالمات تنتج �شعرية

�لق�شيدة  مو�شوعات  يف   
ّ
�حلد�ثي للتجريب  �جّتاهات  عّدة  برزت  وقد 

�لعربّية، وم�شامينها كان �أهّمها ما ياأتي:

1. �جّتاه ��شتلهام �لرت�ث، وبعثه باإيقاع جديد و�شكل جديد.

2. �جّتاه ��شتلهام �خلب�ت �جل�شدّية، و��شتعمال معجم �جل�شد، كما هو �حلال يف 

�لّن�ّس،  بناء  يف  �لغريزيّة  وجتّلياته  �جل�شد،  لغة  ي�شتخدم  �لذي  �لبورنو،  �أدب 

.
)48(

بحيث تعّري ف�شيحة �جل�شد معايري �لبوتوكولت �لجتماعّية

�ليومّية،  �لتفا�شيل  بذلك  ويق�شد  �ل�شخ�شّية:  �حلياة  خب�ت  ��شتلهام  �جّتاه   .3

و�خلب�ت �لب�شيطة، و�لأحد�ث �لعتياديّة، و��شتعمال لغة �ملحادثة �لعاديّة، مع 

�شياق  على  و�لعتماد  �جلماعّية،  و�لغنائّية  باملتخّيل،   
ّ
�لو�قعي دمج  �إىل  �شعي 

، و�لتقاط �للحظات �حلّية، و�ملتحّركة، و�لإن�شانّية، و�لقرت�ب 
ّ
 تتابعي

ّ
ق�ش�شي

.
)49(

من بنية �مللهاة �ل�شاخرة

، و�حلكايات 
ّ
4. �جّتاه ��شتلهام ثيمات �ل�شحر، من خالل بّث �ل�ّشحرّي، و�لعجائبي

�ل�شعبّية �لغر�ئبّية، و�خلر�فات يف �لق�شيدة �حلديثة، مما ي�شفي عليها �أجو�ء غري 

.
)50(

ماألوفة

 .
)51(

5. �إبر�ز �لن�شغالت �لفل�شفّية، كتلك �لتي ظهرت بقّوة لدى �شعر�ء جمّلة �شعر
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وتابع �شنيعهم، بعد ذلك، �شعر�ء حاولو� �أن ي�شبغو� على �شعرهم �شمًة فكريّة، 

�أو فل�شفّية، فن�شدو� ذلك من خالل �للجوء �إىل �لقرت�ب من كالم �لفال�شفة، 

�أو �لقتبا�س منه �أحيانًا.

�لذي   
ّ
�لعربي �شعرنا  يف  وتاأ�شيلها  ملحمّية،  ق�شيدة  لكتابة  �لو��شح  �ل�شعي   .6

. وي�شّكل هذ� ��شتمر�ر� لت�شمني �لأ�شاطري 
ّ
يفتقر، يف تر�ثه، �إىل �ل�شعر �مللحمي

�لذي  �لفكر  ليكون  �لأ�شطورّي  �لفكر  وتبّني  �حلديثة،  �لعربّية  �لق�شيدة  يف 

جت�ّشد  مثلما  �لعربية،  �لق�شيدة  �شياق  يف  �ل�شعرّية  �لروؤى  بع�س  منه  تنطلق 

�لأجو�ء  �إ�شفاء  �لرغبة يف  �شيطرت  �لتّموزيني. وقد  �ل�شعر�ء  �لجّتاه عند  هذ� 

�لأ�شطوريّة على �لق�شيدة �لعربّية، حّتى �ألفينا كثري�ً من �لق�شائد ل تعتمد على 

يف  ي�شتبك  حكاية  تن�شج  هي  �أي  �أ�شطورتها،  ت�شنع  و�إمّنا  موروثة،  �أ�شطورة 

�أحد�ثها �لآلهة، و�لنا�س، و�أن�شاف �لآلهة، �أو تعتمد �خلو�رق، �أو ت�شيف �إىل 

�لأ�شطورة �ملعروفة �أحد�ثًا، �أو �شخو�شًا، �أو تخلط بني �أحد�ث �لأ�شطورة وما 

لي�س منها... �إلخ.

�ل�شعر  وبني   ،
ّ
�لعربي �ل�شعر  يف   

ّ
�مللحمي �مللمح  بني  يخلط  من  وهنالك 

�لقدمي،   
ّ
�لعربي �ل�شعر  عن  �حلديث  يكون  حني  و��شحا  ذلك  ويظهر   .

ّ
�مللحمي

، بل كان، يف �لغالب، غنائّيا، ولكّن 
ّ
 ول م�رصحي

ّ
�لذي مل يكن فيه �شعر ملحمي

ماٍت ملحمّية، ت�رّصبت  بع�س ن�شو�شه �ّت�شمْت، على ِقّلٍة، هي �أو بع�ُس �أبياِتها، ب�شِ

.
ّ
�إليها، ل�شبب �أو لآخر، ولكّنها مل حُتّوْلها �إىل �شعر ملحمي

7. حالة عدم حتديد �ملو�شوع، �أو تعّدد �ملو�شوعات يف �لّن�ّس �لو�حد، و�لتد�خل 

بينها، و�لوقوع يف د�ئرة �لإي�شاحات و�لتفا�شيل و�ل�شتطر�د�ت.

8.  �لإيهام بالنموذج �مل�شمويّن: ومن ذلك �لإيهام بنموذج �ملت�شائم، �أو �لال�أبايل، 

، �أو 
ّ
�أو �ملتهّور، �أو �ملتجاوز، �أو �ملثايّل، �أو �مل�شتخذي، �أو �ملتعايل، �أو �لعدمي
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�مل�شتهرت، ومن ذلك مثال ت�شخيم �لثيمة �لوجوديّة، وتعميمها، وجعل �لقلق 

�لوجودّي هاج�شًا يف كثري من �لق�شائد. وقد ظهر هذ� �لقلق �لوجودّي لدى 

كثري من �شعر�ء �حلد�ثة �لعربّية، ب�شبب ظروف �حلياة �لعربّية يف هذه �ملرحلة، 

.
)52(

وكان من هوؤلِء �ل�شعر�ُء �لتّموزّيون

ثالثة  على  جاء  �لروؤية،  يف  �لتجديد  من  منطًا  �شعر  جمّلة  طرحْت  وقد 

م�شتويات:

1. مقاربة يومّية مل�شكالت �لإن�شان.

2. مقاربة ميتافيزيقّية )ت�شعى �إىل ما هو �أعمق من �لو�قع(.

.
)53(

3. مقاربة عبثّية لمعقولة

�ملوروث، ويف  �ل�شعرّي  �لتعبري  بنية  مغرّي يف  �أنا  يقول:  �أدوني�س  نلفي  ثّم 

�ل�شورة �لتي تقّدمها تلك �لبنية عن �لأ�شياء و�حلياة و�لنا�س، ومغرّي يف �لو�قع من 

.
)54(

حيث �أنني �أقّدم �شورة جديدة عنه

�لتجريب  جهود  توّزعت  فقد  )�ل�شكل(،  �لأ�شلوب  م�شتوى  على  �أّما 

 على �جّتاهات، و�هتّمت مبالمح كان �أهّمها:
ّ
�حلد�ثي

1. �جّتاه �للعب باللغة و�لرتكيز على �لدللت �للغويّة �ملعجمّية، وتعالقها من باب 

�لتجريب، و�كت�شاف �آفاق ما �أطلق عليه �أدوني�س كيمياء �للغة.

2. �جّتاه �لتجريب على م�شتوى �لت�شكيل �لب�رصّي للق�شيدة.

3. �جّتاه ديو�ن �حلالة: وهو ديو�ن يتحّدث عن حالة و�حدة )�شياق(، و�إْن تنّوعت 

ن�شو�شه )تق�شيماته(.

4. �جّتاه ت�شظية �لّن�ّس، حّتى و�إن كان �ملو�شوع و�حد�ً.
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 ،
)55(

د تغييب �ملعنى، وعدم �إبالغ �لر�شالة : ويعني تعمُّ
ّ
5. �جّتاه �لغمو�س �لكّلي

وهو عن�رص ذو عالقة باملعنى، ولكّنه ُي�شنع من خالل �للغة/ �ل�شكل.

6. �جّتاه نفي نقاء �لأنو�ع )نفي �حلدود �لفا�شلة بني �لأنو�ع(، فظهر يف �لق�شائد 

و�لزمان،  �ملكان  يف  وتعّدد  �ل�شمائر،  يف  وتعّدد  �خلطاب،  يف  وتعّدد  �رصٌد، 

�ل�شخ�شيات...،  ، وتعريف 
ّ
و�أحد�ث، ومونولوج، وديالوج، وبناء ق�ش�شي

�لق�شيدة، وفيه يتجّلى، كما يقول �شالح   يف 
ّ
�لدر�مي �إلخ. فظهر �لأ�شلوب 

نتيجة  �لكثافة  درجة  وترتفع  �للغوّية،  و�مل�شتويات  �لأ�شو�ت،  تعّدد  ف�شل، 

غلبة �لتوّتر، و�حلو�رّية فيه، وفيه ت�شّتت و��شح، مثل �شعر �شالح عبد�ل�شبور 

. ورمّبا يلجاأ بع�س �ل�شعر�ء �إىل �أن ُيدخلو� يف 
)56(

ودروي�س يف بع�س مر�حله

كتابتهم �ل�شعرّية عنا�رص كثرية تنتمي �إىل �مل�رصح، و�لرو�ية، و�لفل�شفة، و�لعلم، 

و�لتاريخ، وغريها، قد تكون من فنون �لكالم �أو من غريها، من �لفنون �لأخرى 

�ل�شعر،  من خارج  بالإطار  ياأتي  �ل�شاعر  كون  بني  منّيز  �أن  وينبغي   .
)57(

مثاًل

�ل�شعر.  من خارج عامل  �إطار�ً  لها  ق�شيدة، وي�شع  ي�شنع  �أّنه  �أو  �شعر�ً،  وميالأه 

بناء  ذ�ت  ق�شيدة  �حلالت  من  حالة  يف  مثاًل،  عنها  ينتج  قْد  م�شكلة،  وهذه 

، �أو م�رصحّية �شعرّية، و�شّتان بينهما. وميكن �لقيا�س على هذه �حلالة 
ّ
م�رصحي

ة، �أو �حلكاية، �أو  يف حالت �أخرى، ي�شتعري �ل�شاعر فيها �شيئا من �أ�شياء �لق�شّ

�شو�هما.

 �حلديث، ��شم »تعّدد 
ّ
وثّمة من يطلق على هذ� �ملنـزع، يف �ل�شعر �لعربي

تلك  �إىل  �لغنائّية  �لق�شيدة  من  �نتقال  هو  مبا   ،»
ّ
�لحتد�مي »�لبعد  �أو  �ل�شوت«، 

، �أي »�ل�رص�عّية«.
)58(

�لق�شيدة �لحتد�ميَّة

7. �لتد�عيات، و�لكتابة �لآلّية.
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يف  �لعربّية  �حلد�ثة  ق�شيدة  يف  �لتجريب  �جّتاهات  �أبرز  ��شتعر��س  وبعد 

�لن�شف �لثاين من �لقرن �لع�رصين، على م�شتويي �للغة، و�ملو�شوعات؛ ل �أجد بد�ً 

من �لإ�شارة �إىل بع�س �مل�شكالت �ملهّمة، �لتي �كتنفت �أد�ء �حلد�ثة �ل�شعريّة �لعربّية، 

وهي:

. 1. ح�شد �أكب قدر من �ل�شمات �لفّنّية و�ملو�شوعّية �حلد�ثّية يف كّل ن�سٍّ

و�لتّيار�ت،  و�لجّتاهات،  �ملد�ر�س،  عن  �لأخذ  يف  �خللط  وكرثة  �لتخّبط   .2

و�لتجّمعات �لغربّية.

3. �لوقوع يف د�ئرة �لنمطّية يف �شياقات �حلد�ثة، وما بعد �حلد�ثة.

 �لذي ح�رص �ل�شعر�ء �لعرب فيه حد�ثتهم �لتي �شعو� فيها �إىل 
ّ
4. �شيق �ملدى �لزمني

.
ّ
ر للحد�ثة �لغربّية من مدى زمني ، قيا�شًا مبا قدِّ

ّ
 �لغربي

ّ
حماكاة �ملنجز �حلد�ثي

ولعّل �مل�شكلتني �لأوىل و�لثانية و��شحتان، و�أّما �مل�شكلة �لثالثة فهي �لوقوع 

يف د�ئرة �لنمطّية، و�لتقليد، يف طريق �لبحث عن مهرب من �لنمطّية، و�نفالت 

نحو �لتحديث و�لتجديد. فلقد تطور �أد�ء �ل�شعر �حلد�ثي، لي�شل �إىل مرحلة ما بعد 

�حلد�ثة، غري �أنه ل َيبز يف �لنقد �لعربي متييٌز و��شح بني �حلد�ثة وما بعد �حلد�ثة ؛ 

فما بعد �حلد�ثة مرحلة تتّم فيها �ملز�وجة بني �حلد�ثة وغريها من �ملذ�هب، حتى 

بعد  ما  »كال�شيكية  عليها  يطلق  �أن  ميكن  حالة  �إىل  �حلد�ثة  بعد  ما  مفهوم  ي�شل 

. ولقد وّلدت حركات ما بعد �حلد�ثة فنونًا هابطة وفنونًا ر�قية، مثلها 
)59(

�حلد�ثة«

يف ذلك مثل �شائر �حلركات، وهذ� يعني جمرد �شوء يف تطبيق �ملفاهيم، فهنالك 

ت�شّجع على  �أن �حلد�ثة  �لر�قي و�لهابط، خ�شو�شًا  �لتمييز بني  م�شاكل يف كيفية 

تعدد �لأذو�ق. ولكن �لأعمال �لنا�شئة يف ظـل ما بعد �حلديث، منها ما ينطبق �أكرث 

من غريه على �ملز�وجة بني �حلديث و�لكال�شيكي، بو�شفه لغة �شعبية جديدة.
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وقْد جند من �لد�ر�شني من يح�رص حالة ما بعد �حلد�ثة يف �شقوط �لدللت، 

يف  و�لت�شّكك  �لت�شّظي،  يف  �أو   .
)60(

�ل�شعر على  و�لأفعال  �لقو�يف،  و�شيطرة 

 �لقدمي، 
ّ
�لهويّة، و�لعبث، و�إعادة كتابة �شيغة �خلطاب �لتي متيَّز بها �لأدب �لعربي

�للذين  �لثقافة  وتلك  �لأدب،  لذلك  جديدة  حدود�  بهذ�  معطيا   ،
ّ
و�لكال�شيكي

.
)61(

غّذياه، ومزج �لأ�شكال �لأدبّية

ولعّل �شمات نتاج ما بعد �حلد�ثة ل ميكن ح�رصها �إّل يف �إطار كال�شيكية ما 

بعد �حلد�ثة، للو�شول �إىل منط �شمن �إطار �لتعّددية و�لتجاوز. و�لتعّددية ل تعني 

.
)62(

�لق�شاء على �لقيم �لتي �أُر�شيت من قبل، ولكنها تعني �لت�شليم بالتنوع

منطّية  ، عن 
ّ
�شلبي ب�شكل  عّب  من  �لنّقاد  من  فثّمة  ؛ 

ّ
�لعربي �ل�شعر  و�أّما يف 

�لآلّية و�لتباعّية، كما  ي�شقط يف  �أن  يكاد  �لذي   ،
ّ
�حلد�ثي �لأد�ء  تكتنف  �أخذت 

كان �ل�شاأن يف �لق�شيدة �لوزنّية �لتقليديّة، خ�شو�شًا ومفهوم �حلد�ثة يزد�د �لتبا�شًا، 

�إطار  يف  مملكة  �إىل  �لعادة  حتّولْت  لقد   .
لغو�ً)63( ي�شبح  �أن  يكاد  عليها  و�لكالم 

و�شيق  �حلد�ثّية  �لتجربة  تو�شيع  �إطار  �ل�شهل، يف  من  ف�شار   ،
)64(

�حلد�ثة حركة 

ج �حلد�ثة �ل�شعريّة �لعربّية هي »كال�شيكّية  �لحتمالت، �لتنّبوؤ باأّن حركًة ما �شتتوِّ

�إحدى حالتني،  �شوء  متوقَّعة يف  ت�شبح  �حلركة  هذه  مثل  و�إّن  �حلد�ثة«.  بعد  ما 

هما:

، �أو �لتخمة �حلد�ثّية.
ّ
1. �ل�شبع �حلد�ثي

، �أو فقد�ن �لبو�شلة �حلد�ثّية.
ّ
2. �لتخّبط �حلد�ثي

ولعّلي �شاأبيح لنف�شي �أن �أ�شتعري من فّن �لعمارة �أهم مبادئ كال�شيكيِة ما بعَد 

، �إذ ر�أى 
)65(

�حلد�ثِة �لتي خّل�شها، يف فّن �لعمارة، �لناقُد �ملعماري ت�شارلز جنك�س

�أنها تتلخ�س يف �لهارمونية )�لتنا�شق( غري �ملتجان�شة )�جلمال �ملتنافر(، و�لتعّددية 
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�لثقافّية و�ل�شيا�شية، و�لتنا�شب مع �ل�شياق �خلارجي، وجت�شيد �لألوهية يف �شمات 

ب�رصية عب �لإيحاء باجل�شد �لب�رصي، وعالقة �ملا�شي باحلا�رص، و�ملحاكاة �لتهّكمية، 

و�لغمو�س،  �ل�شاخرة،  �ملفارقة  و��شتخد�م  و�ملزج،  �مل�شمون،  �إىل  و�لعودة 

و�لتناق�س، وتعّدد �لدللت، و�إعادة تف�شري �لتقاليد، و�لعودة �إىل �لأ�شل �لإن�شاين 

�إطار  يف  لها  مكانًا  جتد  جميعها  �ل�شابقة  و�ملظاهر  �لظو�هر،  ولعّل   .
)66(

�ملفقود

كال�شيكّية م�شابهة يف �إطار �ل�شعر �أي�شًا.

لقد تبلورْت جمموعة من �ملفاهيم يف �ل�شعر، ميكننا �أن نطلق عليها: »مفاهيم 

�لفحولة«، وهي �أحكاُم قيمٍة بال�رصورِة، تثِبت �أّن �ل�شاعر �لذي يو�شف بها �شاعر 

�إبد�عيٍّ ر�ٍق. وتتعار�س مفاهيم �لفحولة �شالفة �لذكر مع  ُمْكنٍة عالية، و�أد�ء  ذو 

مفاهيم �حلد�ثة. فاحلد�ثة ل توؤمن باملعيارّية، يف حني ل ُيحَكم بالفحولة �إّل من 

يكتب من  مل  )�شاعر�ً( م�شتحدثًا جديد�ً  �إّن   .
ّ
�لطبيعي و�لتناف�س  �ملعياريّة،  خالل 

قبل، قد يكون �أكرث حد�ثة �أو �أغرَب �أو �أروع من �أّي �شاعر عريق حد�ثّيا، فالعر�قة 

ة للتميُّز. وينبغي �أْن ن�شتنتج هنا  لي�شت جمال متيٍُّز هنا، بل قد تكون ظاهرًة م�شادَّ

ز �إّل �لإبد�ع فقط، وهي تعطي فر�شًة  �أّن �حلد�ثة ظاهرة �شّد �ملبدع، وهي ل تعزِّ

�أّن  يف  فتتلّخ�س  �لر�بعة  �مل�شكلة  و�أّما  �شني.  �ملكرَّ �لكّتاب  دون  �جلدد  للكّتاب 

�حل�شارة �لغربية مّرت يف �أطو�ر حد�ثتها، عب ما يزيد على خم�شة قرون، مبر�حل 

�أ�شبح لكل مرحلة  خمتلفة �ختالفًا �شاماًل وحا�شمًا، يف وجوه �حلياة كّلها، حتى 

�لع�رص، ويجدون فيه ر�شاهم ومتعتهم،  �أبناء  �ملتّميز �لذي يتجاوب معه  مذهبها 

وتعّددت وجوه �لتحّول و�شوًل �إىل �لتجريب. �أما يف �لأدب �لعربي فاإن مرحلة 

زمنية ل تزيد على �شتة عقود، �حت�شدت فيها كثري من مالمح �حلد�ثة، وما بعد 

.
)67(

�حلد�ثة، من دون �أن تكون هذه �ملالمح متو�فقة مع �أطو�ر �لتطور �لطبيعي
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حممد املاغوط..

�صفيع ق�صيدة النرث العربية

البيئة التي ن�شاأ فيها وتنّقل  يحتفظ املبدع يف ذاكرته بالعديد من تفا�شيل 

اإىل  نقله  ثم  عينيه  اإىل  ت�شّلل  ما  ، واختزل كل  مع جمتمعاتها  وتعاي�ش  اأزقتها،  يف 

وح�ّشه  موهبته  حقيقة  تعك�ش  رفيعة  اإبداعية  بلغة  الأدبي  م�رشوعه  عرب  الآخرين 

الفني املتيقظ.. ول �شك اأن ال�شاعر الراحل حممد املاغوط اأحد الذين عّرفنا على 

ذلك من حيث »يدري ول يدري« وك�شف لنا عن خفايا دقيقة يف حياته مع الفقر 

والعتقال والت�شكع ، وا�شتطاع برباعة الفنان وقدرة املوهوب اأن ي�شتخرج اللغة 

ال�شعرية احلّية من اأفواه اجلياع واأعني املحرومني و�شواعد العجزة والأمكنة العتيقة 

امللقاة على قارعة الطريق...،  املاأ�شاوية واآلمها  التي مّر عليها، واأ�رَشَته مبناظرها 

املبكرة  عالقته  منذ  واأوجاعه  اأحزانه  ينقل  مهنتي«  لي�ش  »الفرح  �شاحب  وظل 

بالكتابة، وحتى حلول اأجله يف العام 2006م حتت �شجرة عرفته �شانعًا لفرحها 

دون اأن ينال منه �شيئًا ، يقول املاغوط يف املجموعة التي حملت ذات العنوان يف 

ن�ش »الغجري املعلب«:

اإعداد: عبدالهادي �صالح

�صاعر و�صحايف - ال�صعودية
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»بدون النظر اإىل �ساعة احلائط

اأو مفكرة اجليب

اأعرف مواعيد �رصاخي

واأنا هائم يف الطرقات

اأ�سافح هذا واأودع ذاك«

لكن املاغوط نف�شه يراهن على اأن :

»ما من قوة يف العامل

ترغمني على حمبة ما ال اأحب

وكراهية ما ال اأكره

ما دام هناك تبغ وثقاب و�سوارع...«.

وقد اأوقع املاغوط النقاَد يف حرية من كتاباته وتركهم يهيمون يف ت�شنيفها 

 
ّ
اإياهم : »ابحثوا عن قوانني ملا اأكتب ول تطبقوا على وت�شخي�شها، فقال خماطبا 

قوانني كتاباتكم«، لكنه اأكد بعد ذلك اأن النقاد وّرطوه بقولهم »�شاعر«، حتى 

عّدته زوجته ال�شاعرة الراحلة �شنية �شالح : »من اأبرز الثوار الذين حرروا ال�شعر 

من عبودية ال�شكل«؛ ليظهر لنا املاغوط بعد ذلك فاحتًا  لق�شيدة النرث مرتبعًا على 

التقليدي  ال�شكل  حول  التمحور  من  حقبة  بعد   ، ال�شعري  ال�شكل  هذا  عر�ش 

»العمودي« الذي ُعرف به ال�شعر العربي ، واحلرية غري املربرة يف قبول ال�شكل 

ال�شعري »التفعيلي«، ومقدمًا �شفاعة حقيقية لهذه الق�شيدة وجُمرباً الآخرين على 

العرتاف بها كجن�ش اأدبي جديد .

يوؤكد على   ، التجريب  العربي وخو�شه غمار  لل�شعر  املاغوط   اإن حداثة 

ال�شعراء، وبعيداً عن كل ما يجعل  اأ�شالفه من  خه  اأرَّ ال�شاعر عند ما  عدم وقوف 
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منه ن�شخة مكررة ملن �شبقه ،  ليكون امل�شهد الأدبي العربي على موعد مع ولدة 

لنا اإياها املاغوط لإعداد  �شعراء اآخرين يتمتعون بب�شمة �شعرية متفردة  كالتي حمَّ

هذا  عبقرية  عن  الك�شف  يف  ت�شاهم  رمبا  اأخرى  زوايا  من  وقراءته   ، امللف  هذا 

ال�شاعر وموهبته البديعة من جديد . 

)عيناك .. �رصير حتت املطر(

                                                                                        حممد حبيبي

�شاعر – ال�شعودية

 .. الختالفية  الت�شنيفات  على  الفنـية  كينوناتها  تتـاأبى  كتابية  منـاذج  ثمة 

ل متلك اأن تنظر اإليها على اأنها من هذا ال�شكل الظاهري اأو ذاك..فهي من فرادة 

اأ�شلوبهـــا ل تعطيك الفر�شة بالأ�شل، للدخول اإليها من هذا املنظور..بل تعيدك 

اإىل �شفاء املنبع مهما حتاول الرتب�ش بها. 

»اأ�ستهي اأن اأقبّل طفال �سغريا يف باب توما

من �سفتيه الورديتني،

تنبعث رائحة الثدي الذي اأر�سعه،

فاأنا ما زلت وحيدا وقا�سيا

اأنا غريب يا اأمي«

�شعر كهذا ، كلما كان يدور النقا�ش اأو اجلدل حول ق�شيدة النرث و�شعريتها 

؛ مل يكن هناك مناذج اأقرب واأقدر على الإقناع بها من ال�شت�شهاد بق�شائد ال�شاعر 
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حممد املاغوط ؛ لأنها ت�شكن الوجدان ب�شفتها ال�شعرية العفوية ، ال�شهلة املمتنعة 

الوا�شحة البعيدة عن التعقيد ؛ والأعمق قيمة من كل النماذج التي يظن بها ،خطاأ، 

اأن عمقها يكمن يف تعقيدها. وجتافيها عن التلقائية والب�شاطة.

املاغوط انعكا�ش للجمال الطبيعي الفاتن ال�شاحر ؛ وللروح ال�شاعرة النبيلة 

املاأ�شورة ؛ واأنت تقراأه تهب ال�شورة كن�شمة باردة ، اأو كر�شقة عطر ، ل تعربك 

مبراقبة  م�شحورة  عني  ق�شعريرة  يف  لتظل  حوا�شك  كل  وتهّز  تخرتقك  اأن  دون 

�شبقه عربيا من  ي�شري يف ركاب من  اأن  املاغوط  باإمكان  »�رشير حتت املطر«  كان 

حيث الزمن ويتاأثر بهم ، وبخا�شة والنماذج النرثية العربية املطروحة اإبان ظهوره 

قليلة ولي�شت مبا هي عليه الآن �ش�شاعة وكثافة. بالتايل فمبداأ تاأثره مبن حوله كان 

اأو  واردا وحمتمال بقوة. لكنه كان يج�شد ال�شاعر املعنى دائما بنحت تفا�شيله ، 

مبعنى اآخر ال�شاعر املوفق يف �شياغة حياته وحتويلها لثوب �شعري دقيق املقا�ش ، 

مقا�ش ي�شبح من ال�شهولة اكت�شاف ف�شفا�شيته، اأو �شدة حزقه عندما يحاول غريه، 

جزافا، ارتداءه. بقليل من التمويهات التي ل ت�شتع�شي على الفطن املمار�ش . 

»... يا اأبي اأنا ال اأنام

حياتي �سواد وعبودية وانتظار

فاعطني طفولتي

و�سحكاتي القدمية على �سجرة الكرز

و�سنديل املعلق يف عري�سة العنب،

الأعطيك دموعي وحبيبتي واأ�سعاري«

هنا لي�ش ثمة جمال لأن يكون املرء ، �شوى واحد من اثنني: اإما اأن يكون 

غريه بقليل من التمويه على نف�شه والآخرين ، واإما اأن يكون هو ذاته التي ل ت�شبه 

�شوى نف�شه.
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هي املعادلة ال�شعبة التي ل يجيدها �شوى قلة ممن يظلون باآثارهم خالدين 

طويال يف الذاكرة الأدبية. و املاغوط مبا تركه واحد من هوؤلء القالئل الذين جنحوا 

يف اأن يكونوا هم اأنف�شهم ل غريهم، وبذلك حققوا لتجاربهم خلودا ي�شتع�شي 

امنحاوؤه من ذاكرة الأجيال.

»االآن

واملطر احلزين

يغمر وجهي احلزين

اأحلم ب�سلم من الغبار

من الظهور املحدودبة

والراحات امل�سغوطة على الركب

الأ�سعد اإىل اأعايل ال�سماء...«

)املاغوط رائد ق�سيدة النرث العربية ومبدعها الكبري(

                                                                                عزيز العرباوي 

كاتب وناقد - املغرب

النرث  ق�شيدة  رائد  املاغوط  حممد  العربي  القومي  ال�شوري  ال�شاعر  يعترب 

�شعراء  لدن  من  وبخا�شة  ووا�شعة،  كثرية  انتقادات  حمط  كانت  والتي  العربية، 

الإبداعية  قيمتها  من  قللوا  الذين  احلر  ال�شعر  يف  ونظرائهم  التقليدية  الق�شيدة 

�شاأن  من  اأي�شا  وقللوا  واملوت،  وال�شعف  والتيهان  بالنق�شان  عليها  وحكموا 

�شعرائها وكتابها وجعلوهم من الذين يجرون وراء وهم ا�شمه ال�شعر احلديث .

)*(  املقاطع والعنوان من اأعمال املاغوط 
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مل يتاأثر ال�شاعر حممد املاغوط بكل تلك النتقادات التي كانت حتكم على 

ق�شيدة النرث وكتابها دون درا�شة وحتليل عميقني قادرين على و�شع �شكة النقد يف 

طريقه ال�شليم. وبالرغم من اأن �شعر املاغوط كان فيه الكثري من �شمات ال�شعر احلر، 

بل كان قادرا على كتابته والتفوق فيه، ولكنه اآثر اأن يبدع على طريقته واأ�شلوبه 

اخلا�ش، ووفق روؤية اأدبية و�شعرية يتقنها ويقتنع بها، خ�شو�شا واأنه مل يلجاأ اإىل اأي 

نظرية �شعرية اأو نقدية تر�شم له منهجه ال�شعري الذي ارتاأى التفوق فيه .

لي�شت  مدة  بعد  واأ�شبح  ال�شعرية  جتربته  املاغوط يف  ال�شاعر حممد  تفوق 

بل  �شنعتها.  فيها ويف  غبار  له  ي�شق  ل  و�شاعرا  النرث،  ق�شيدة  رائدا يف  بالطويلة 

اأ�شبح اأ�شتاذا للعديد من ال�شعراء ال�شباب الذين قلدوه واأعجبوا بتجربته ال�شعرية 

واأ�شلوبه ال�شعري الرائع يف كتابة ق�شيدة النرث. وبذلك خرجت ق�شيدة النرث عند 

املاغوط من النظام املعتمد يف ال�شعر احلر، واأ�شبحت تبتديء من ال�شاعر نف�شه، 

مبا يعر�شه ويقدمه لقرائه، وهذا ما اأدخل ق�شيدة املاغوط يف التنوع والتخالف، 

والقدرة على حتديد الغاية والأهداف ال�شيا�شية من كتابتها، دون التقيد ب�شكليات 

وقواعد اأ�شبحت متجاوزة يف ق�شيدة النرث ويف جتربته.

جند يف �شعر املاغوط رف�ش ال�شتبداد والإميان بالقومية والوحدة والتكافل 

ق�شيدة  يف  يقول  لالأمة،  احل�شارية  املقومات  احرتام  اإىل  والدعوة  وال�شمود 

»ح�شار«:

»دموعي زرقاء

من كرثِة ما نظرُت اإىل ال�سماِء

وبكيُت

دموعي �سفراُء

من طوِل ما حلمُت بال�سنابِل الذهبيِة
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وبكيُت

فليذهْب القادُة اإىل احلروِب

والع�ساُق اإىل الغاباِت

والعلماُء اإىل املخترباِت

اأما اأنا �ساأبحُث عن م�سبحٍة

وكر�سٍي عتيٍق

الأعوَد كما كنُت

حاجباً قدمياً على باِب احلزْن«.

على  الواقع  الأمر  وفر�ش  احلاكم  وتاأليه  ال�شتبداد  هنا  ال�شاعر  يرف�ش 

ال�شعوب ال�شعيفة ودفعها اإىل احلروب للموت والبكاء واإنتاج احلزن داخل البالد 

والذين  وال�شعفاء  والفقراء  والأيتام  والأرامل  الثـكاىل  عدد  وازدياد  النا�ش  وبني 

ل قيمة لهم يف املجتمع، بل يتمنى اأن يعي�ش الكل يف �شالم وطماأنينة واأن يكون 

لكل واحد دوره اخلا�ش. فالقادة للحروب، والع�شاق للحب، والعلماء لأبحاثهم 

ودرا�شاتهم، وبالتايل فال�شتبداد هو اأ�ّش امل�شاكل يف اأي جمتمع، وحماربته ورف�شه 

طريق نحو اخلال�ش والأمان واحلرية.

تطورات  يواكب  اأن  ال�شعرية  وجتربته  بق�شيدته  املاغوط  حممد  وا�شتطاع 

املجتمع العربي عامة وال�شوري على اخل�شو�ش من الناحية ال�شيا�شية والجتماعية 

والثقافية تاأثرا وتاأثريا. واأ�شبحت لل�شاعر القدرة على التحكم يف اإنتاج ق�شيدته 

التي �شارت �شنيعا بني يديه، وجعلها �شاعرنا مو�شولة وقائمة على التغري الزمني، 

واأخرجها من الواحدية اإىل التمامية، وو�شلها ببطاقته الإبداعية اخلال�شة.

بقول �شاعرنا الكبري يف ق�شيدة »خريف درع« :
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»ا�ستقت حلقدي النهِم القدمِي

وزفريي الذي يخرُج من �سويداِء القلِب

ل�سهيقي الذي يعوُد مع غباِر ال�سارِع واأطفالِه وم�رصديِه

...........

..........

والدموُع الغريبُة ال اأ�سدها

بل اأفتُح لها عيني على ات�ساعهما

لتاأخَذ املكاَن الذي تريُد حتى ال�سباِح

وبعد ذلك مت�سي يف حال �سبيلها

فرمبا كانْت ل�ساعٍر اآخْر !!«

واإذا ما تتبعنا م�شار الكتابة يف كل ق�شيدة من ق�شائد ال�شاعر، فاإننا جنده 

م�شارا مبنيا على �رشد تفا�شيل خمتلفة قادرة على اإي�شال فكرة معينة قد اقتنع  بجدوى 

الكتابة عنها وحولها، فيكتب عن الدموع وعن احلزن والأمل وال�شتبداد واحلقد 

واحل�شد والكره... عناوين واقعنا العربي ثقافيا و�شيا�شيا واجتماعيا. ولذلك فهذه 

جراأة كبرية عند ال�شاعر ليف�شح عوراتنا ويعري واقعنا املهرتيء، ولن يكون هذا 

ممكنا اإل اإذا اعتمد نوعا �شعريا قادرا على اإي�شال كل هذه الأمور بحرية يف الكتابة 

والإبداع، األ وهي ق�شيدة النرث القادرة على ترك تاأثري قوي لدى القارئ.

اإذن جند اأن ق�شيدة حممد املاغوط تبتداأ منه هو نف�شه، اأي اأن �شاعرنا كان 

اأن  بجالء  يو�شح  كان  ما  وهو  مبكنوناته  البوح  على  قادرة  اأنها  ق�شيدته  يعرف 

�شوره وهيئاته املادية توجد بق�شيدته وتنكتب فيها. وبالتايل كانت الق�شيدة عند  

املاغوط مبثابة »وحي �شادق«، ح�شب قول ال�شاعر املغربي حممد القري ، وكانت 
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تبقى جتربة   . املتنوع  اإىل عقد عالقات مع خارجها الجتماعي وحميطها  ت�شعى 

حممد املاغوط ال�شعرية يف ق�شيدة النرث جتربة رائدة يف هذا النوع ال�شعري الذي 

اأوجد لنف�شه قدرة كبرية على النت�شار والتو�شع، بل اأ�شبحت امللجاأ الوحيد للعديد 

من ال�شعراء ال�شباب واملبتدئني للتعبري والكتابة والبوح واإيجاد م�شاحة للم�شاهمة 

يف تطوير الثقافة والإبداع والأدب العربي.

)�ساعر ي�سبهني(

عبدالرحمن ال�سهري

                                                                              �شاعر- ال�شعودية

عندما اأ�شتعيد �رشيط قراءاتي ال�شعرية ، اأجد اأنني مل اأكن مياًل اإىل ال�شعراء 

ذوي الأ�شوات العالية، فاأنا بطبعي ل اأحب ال�شجيج وال�رشاخ داخل الن�شو�ش 

ة ،  ال�شعرية ، ول اأ�شت�شيغ الأنا ال�شعرية التي تعرب عن ماآزقها الوجودية بطريقة فجَّ

اأ�شبه مبن يطرق على قدر الطبخ مبلعقة ، ليوؤلف جملة مو�شيقية اأو ليلفت النتباه 

اإىل موهبته يف العزف .

ولكّن الأمر كان خمتلًفا مع �شاعر كمحمد املاغوط ،ال�شاعر املمتلئ ب�رشاخ 

�شاعر  فهو   ، واحلرية  والطعام  والكرامة  والأمن  احلياة  اإىل  دائم  وجوع  اإن�شاين، 

الب�رشية يف  اآلم  ، وكاأمنا ذّوب كل  العامل وم�شطهديه  فقراء  ذاته كل  يخت�رش يف 

كاأ�ش وجوده ثم �رشبها دفعة واحدة ، وفيما بعد قام بتمّثلها يف كل ن�ش كتبه ، 

فروحه مزدحمة باأوجاع ل حدود لها ، اأوجاع تتدافع يف داخله للخروج عرب كل 

جملة كتبها �شعًرا اأو نرًثا ، لذا كان �شجيجه ال�شعري مرّبًرا قيا�ًشا اإىل حجم خمزونه 

من الأمل الذي ل يّدعي و�شاله ول يفتعله.
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كانت اأول م�شافحة يل مع اإبداع حممد املاغوط  من خالل بع�ش م�رشحياته 

الفنان دريد حلام، ثم من خالل  بالتعاون مع  ال�شا�شات  التي كانت تعر�ش على 

اأن  املعهودة  ب�شخريته  عّلمني  حيث  العودة،  دار  عن  ال�شادرة  اأعماله   جمموعة 

الفرح مهنٌة ل يجيدها، واأّن الغرفة ) اأية غرفة ( قد تكون �شجًنا مباليني اجلدران، 

واأّن يف فمه فًما اآخر، وبني اأ�شنانه اأ�شنانا اأخرى.

منه،  �شاأمه  واأبدى  اخلالدة«  »اجليفة  بـ  ال�شعر  نادى  الذي  املاغوط  حممد 

تلك  الإن�شان وعذاباته،  باآلم  اأّنه مو�شوم  يعلن  ما كان  بقدر  يعلن وفاته  مل يكن 

الآلم التي تزكم الأرواح وال�شمائر احلية ، والدليل اأنه نعت اجليفة باخللود، فهي 

جيفة تنبعث منها روائح ل ح�رش لها، ولكنها خالدة مبا لها من قدرة على اخرتاق 

الأزمنة، وا�شت�شافة هموم واأوجاع جديدة لأجيال �شتاأتي لحًقا، حتى اآخر اإن�شان 

يعي�ش على هذه الأر�ش.

مل تكن ق�شيدته مثقفة ومتعالية كما هي حال معظم �شعراء جملة » �شعر«، 

والنماذج  الكتب  احلياة، ل من  مادتها من  ب�شيطة وعميقة، متتح  ولكنها كانت 

املرافعات  يجيدون  كبار  وبيان  ف�شاحة  بني  ر�شيع  تاأتاأة  كانت  عليها.  ال�شابقة 

الوجع الإن�شاين  اأنها كانت تخرج من قاع  البليغة، وح�شبها  ال�شعرية والق�شائد 

ملطخًة باآثار بدائيتها وبراءتها ، لذا كانت اأ�شدق يف الو�شول اإىل قلوبنا ، واأقدر 

على اإ�شابة ال�شعر من تلك الق�شائد املثقفة.

اأمله،  لي�شلني �شدى  برّية ق�شيدته  �شاعر ي�رشخ يف  بالن�شبة يل،  هكذا هو 

الذي هو اأملي يف نف�ش الوقت، ولأكون ع�شًوا فّعاًل يف تنظيمه ال�شعري ل تابًعا 

اأجد يل  ل  عندما  اأحلك حلظات وجودي،  اأنا يف  اإّنه  وفتوحاته،  ق�شائده  ميّجد 

موا�شًيا �شوى ق�شيدة ت�شبهني من ق�شائد حممد املاغوط.
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)�ساعر اأفاد العديد من جمايليه(

                                                                                نورالدين بازين

�شاعر وكاتب - املغرب

 اإن طرح �شوؤال فل�شفة ال�شعر لدى ال�شاعر الراحل حممد املاغوط، اأظهر لنا 

اأنه قد يوحي لنا ارتباط الفل�شفة بال�شعر لدى ال�شاعر نف�شه، كما يوحي لنا اأي�شا 

اأن �شعرية املاغوط الت�شقت ع�شويا بفل�شفته للحياة الكثيفة التي عا�شها ال�شاعر يف 

طابعها املعاناتي، ومن هنا نرى اأن احلديث عن وجود فل�شفة �شعرية لدى ال�شاعر 

الراحل حممد املاغوط، قد يبعدنا عن �شعره واإبداعه الذي حلحل �شيئا ما يف ق�شيدة 

النرث وخلق جتربة �شعرية – اأعتقد من وجهة نظري اأنها مل تن�شف يف زمنها وما بعد 

موت ال�شاعر-  وح�شب ما تعر�ش له ال�شاعر الراحل �شالح عبدال�شبور يف كتابه 

ارتبطت فل�شفة  يتفل�شف(، فقد  القدمي( يف باب )ال�شاعر  ل�شعرنا  )قراءة جديدة 

اخلا�ش يف حياته  موته  ي�شهد  اأن  ي�شتطيع  اإن�شان  كل  اأن  معتربا  باملوت،  ال�شاعر 

كما يقول الفال�شفة الوجوديون املحدثون، فما دمت اأدرك اأن كل �شيء ميوت، 

اأن  ومادام  واجلبل،  وال�شخر  بل  والطري،  واحليوان  والأ�شجار،  والثمار  الأزهار 

ال�شاعر حممد املاغوط كان يف �شعره يرى كل هذه الأ�شياء مبا فيها رفاقه الذين كانوا 

اأنه ميت ل حمالة، فقد كان  اإذن يعرف  اإثر الآخر، فهو  ي�شقطون �رشعى واحدا 

يعي�شها كل حلظة، وبالتايل فقد كانت ت�شتقر يف وجدانه فكرة املوت وكاأنه يعي�ش 

موته. غري اأن املاغوط له قدر كبري من احلزن والأ�شى يف حياته، وانهمرت ق�شائد 

�شعرية جميلة، ارتبطت فعليا بال�شمت، داخل غرفته وبني كتبه، واأي�شا يف العي�ش 

على الذكرى ورحيل الرفاق، كما كان �شمته يف كثري من الأحيان ق�شيدة �شعرية 

متفل�شفة، فالتاأمل هو نتيجة ال�شمت، وحوار دائم مع الأ�شياء، واأي�شا هو نغمة 
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واأ�شلوب فو�شوي منظم كان ينهجه املاغوط احتجاجا على كل �شيء، ويف نف�ش 

الوقت كان عا�شقا للذكرى، خمل�شا لها عن طريق ال�شعر، ولكن بطريقة فل�شفية. 

ولبد اأن نتفق على اأن ال�شعر ق�شية م�شرتكة بني اأ�شحابه بدون مزايدات 

اأخرى كانت �شيا�شية اأو حزبية، ونتفق على اأن ال�شعر هو ميزة فكرية فنية وقيمة 

بني  قائما  كان  الذي  ال�رشاع  نو�شتاجليا  اأعيننا  بني  ن�شع  اأن  لنا  ولبد  اأخالقية، 

رواد ال�شعر وال�شجال الدائر بني نازك املالئكة وبدر �شاكرال�شياب وعبدالوهاب 

بعد  وفيما  وريادتها،  التفعيلية  الق�شيدة  اأ�شبقية  حول  احليدري  وبلند  البياتي 

اأدوني�ش ويو�شف اخلال الذي اأبرز فكرة الثورة على �شكل البيت وبنائه، موؤكدا 

اأن امل�شمون هو اأهم بالن�شبة للق�شيدة ال�شعرية ولي�ش ال�شكل.

ودعوين اأعود بكم قليال اإىل ما تبنته جملة )�شعر( التي احتوت بع�ش هذه 

النظريات، مبا فيها نظرية يو�شف اخلال ومعه اأدوني�ش وفوؤاد رفقة، غري اأن هناك 

الذي  احلاج  اأن�شي  كال�شاعر  عليها  ومتردوا  النظريات  لهذه  ين�شبطوا  مل  �شعراء 

الراحل  �شاعرنا  اأي�شا  اإليه  ذهب  ما  وهذا  جديدة،  كتجربة  النرثية  ق�شيدته  ب�شم 

الراحل  تو�شيف  فاإن  املجلة، وباجلملة  اأي�شا على �شوابط  املتمرد  املاغوط  حممد 

حممد املاغوط »�شفيع ق�شيدة النرث العربية« هو تو�شيف يقرتب من ت�شبع ال�شاعر 

اعتماد  اأن  وحيدا،كما  مبوته  وانتهت  )�شعر(  جملة  مع  بداأت  تاريخية  برهانات 

واأي�شا  بالروؤى والإن�شات  ان�شغل  ت�رشيعي  املاغوط هو رهان  �شعرية  امل�شاءلة يف 

الأ�رشار يف تكوين التذكر والعبور اإىل العاملية من خالل اخلطاب ال�شعري التمردي 

يعد من رواد ق�شيدة  املاغوط  الراحل حممد  فاإن  وال�شيا�شي، وا�شتنادا على ذلك 

النرث العربية التمردية و�شاحب الف�شل الكبري على هذا النوع ال�شعري.

 ، الإنتاج  من  بدًل  بالأ�شخا�ش  مرتبطة  ال�شعرية  تكون  اأن  اأخ�شى  واإنني 

بينهم  ومن  الرواد،  مع  بداأ  الأول   ، اثنني  منحيني  اتخذت  النرثية  الق�شيدة  لأن 
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املاغوط، واملنحى الثاين بداأ مع بروز جيل النك�شة وما بعده ، واملالحظ اأن �شعرية 

املاغوط حافظت على �شبابيتها بالرغم مما تعر�شت له من تعرية بفعل الزمن، وقد 

زاد يف ذلك �شنوات ال�شجن التي ق�شاها الراحل، واأي�شا تخلي الرفاق عن املبداأ 

تاأملنا يف جتربة  ما  واإذا  الي�شاري،  التيار  واأفكار  ال�شيا�شة  اعتناق  اإىل  دفعه  الذي 

ال�شاعر ، فاإن عن�رش التاأثري على ال�شعراء ال�شباب يبقى حا�رشا بقوة داخل جمموعة 

من الق�شائد ال�شبابية، لأن ال�شاعر اأفاد العديد من جمايليه ومن بعدهم من خالل 

والنكران  واحلرمان  ال�شجن  حيث  ال�شعرية،  وامل�شطلحات  الكلمات  حمتويات 

واجلوع والتهمي�ش والن�شيان ، مكونا �شوراً مرتابطة بتفاعل جميل.

اإن جتربة الراحل ال�شاعر حممد املاغوط هي جتربة توؤكد عبثية الزمن العربي، 

على  و�شعريا  ونف�شيا  ج�شديا  اأثرت  ما  وهي  والتخلف،  الغرابة  اإىل  وان�شحابه 

املاغوط  نف�شه، ومن خالله على �شعراء اآخرين من بعده، فكل كلمة منه تتطلب منا 

تاأويال اأكادمييا باعتبارها �شورة ورمزا ولغما يتفجر يف وجه من حاربوه وتركوه 

ميوت وحيدا.

من اأقوال املاغوط

طني النقاد بقولهم �شاعر«. - »ورَّ

- »ل اأحب الق�شيدة الفكرية« .

- »مل اأتقن اأية لغة اأجنبية ول اأدري كيف حكموا بتاأثري ببودليري«.

- »اأنا اأكرث ال�شعراء �شدقا و�شجاعة يف قول ما اأريد«.

- »لو كانت احلرية ثلجًا لنمت يف العراء«.

- »بداأت وحيداً، وانتهيت وحيداً«.



محمد املاغوط.. شفيع قصيدة النثر العربية
58

مارس 2010ربيع األول 1431هـ 8عـبـقـــــــــــــــــــــــــــر

- » كتبت كاإن�شان جريح ولي�ش ك�شاحب تيار اأو مدر�شة« .

 قوانني كتاباتكم«.
ّ
- »ابحثوا عن قوانني ملا اأكتب ول تطبقوا على

- »ل اأكتب جلمهور اأو لقارئ اأو جلريدة اأو لناقد...«.

- »الكتابة بالن�شبة يل عزاء �شخ�شي وتعوي�ش عن كل ما اأفتقده« .

- »املوت فرح« .

- »اأنا �شاعر اأزقة ول�شت �شاعر ق�شور«.

- »اأنا خارج دفاتري اأ�شيع، دفاتري هي وطني«.

خمتارات من �سعر املاغوط

)ال�ستاء ال�سائع(

بيُتنا الذي كان يقطُن على �شفحِة النهر

ومن �شقفه املتداعي

يخُطُر الأ�شيل والزنبُق الأحمر

هجْرُته يا ليلى

وتركُت طفولتي الق�شرية

تذبُل يف الطرقات اخلاوية

ك�شحابٍة من الورِد والغبار

غداً يت�شاقط ال�شتاُء يف قلبي

وتقفز املتنزهاُت من الأ�شماِل وال�شفائر الذهبية
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واأجه�ُش ببكاٍء حزين على و�شادتي

واأنا اأرقُب البهجة احلبيبة

تغادُر اأ�شعاري اإىل الأبد

وال�شباُب املتعّفُن على �شاطئ البحر

ُد يف عيني ك�شيٍل من الأظافِر الرمادية يتمدَّ

حيُث الرياُح الآ�شنة

تزاأُر اأمام املقاهي

والأذرُع الطويلُة، تلوُح خاويًة على اجلانبني

يطيُب يل كثرياً يا حبيبة، اأن اأجذب يدك بعنف

اأن اأفقد كاآبتي اأمام ثغرك الع�شلي

فاأنا جارُح يا ليلى

منذ بدِء اخلليقِة واأنا عاطٌل عن العمل

ُن كثرياً اأدَخّ

ولكم طردوين من حاراٍت كثرية

اأنا واأ�شعاري وقم�شاين الفاقعة اللون

غداً يحنُّ اإيّل الأقحوان

واملطُر املرتاكُم بني ال�شخور

وال�شنوبرُة التي يف دارنا

�شتفتقدين الغرافات امل�شَنه
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وهي تئُن يف ال�شباح الباكر

حيث القطعان الذاهبُة اإىل املروج والتالل

حتنُّ اإىل عينَي الزرقاوين

فاأنا رجٌل طويُل القامة

ويف خطواتي املفعمِة بالبوؤ�ش وال�شاعرية

تكمن اأجياٌل �شاقطٌة بلهاء

مكتنزٌة بالنعا�ِش واخليبة والتوتر

فاعطوين كفايتي من النبيذ والفو�شى

وحرية التل�شل�ِش من �شقوق الأبواب

وبنّيًة جميلة

تقدم يل الورد والقهوة عند ال�شباح

لأرك�َش كالبنف�شجة ال�شغرية بني ال�شطور

لأطلَق نداءاِت العبيد

من حناجر الفولذ.

)ال�سديقان(

ك�شنبلة مك�شوة بال�شعر

راأيتك تنزف على فوهة اخلليج

اأيها امل�شوه

حت�شي جراحك وندوبك
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كما حت�شي الغابة طيورها عند امل�شاء

يا معيلي اأيام املحنه

اأيها املطر والرعب والر�شا�ش

انظر

النجوم والرباغيث على قمة اجلبل

فٌم مقابل فم

ون�رش مقابل ن�رش

والأبواب الزجاجية ال�شفراء

متنع ال�شوارع امللتهبة من ال�شفر

من التفيوؤ حتت الطاولت وال�شتائر

* * *

انظر..

اأنفك يتحرك كالفرا�شة

واأنفي ي�شيل كاملزمار

نريد طيوراً غا�شبة

تثقب الزجاج مبناقريها

اأكوابًا عالية .. تتكيء عليها �شفاهنا

 اآه ما اأ�شهى الن�شيم

الذي يف�شل اأ�شابعي عن بع�شها

ويبعرث اأهدابي فوق البحار
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الأمهات ياب�شات على ال�شطوح

والأوراق اخل�رشاء

مل تالم�ش بع�شها منذ ال�شباح

ل طائر

ل غبار

ل اأمطار

والبحر بجوارنا مقفر كباحة املدر�شة

اأمواج �شغريه

ترن كالتنك منذ اأيام

ال�شواطئ مملوءة بر�شائل الغرام

واحللمات املجوفة كالغاليني.

* * *

اآه يا �شديقي

ما اأ�شهى الن�شيم الذي مر بنا منذ عام

يف نف�ش ال�شيف

ونف�ش املكان

لقد كان بارداً ولذعًا كالوح�ش

يدخل �رشاويلنا كاأل�شنة اخلراف البي�شاء

* * *

انظر هناك
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حيث اأ�شري باأ�شبعي

بع�ش الأمواج ال�شفراء امليتة

كيف هي طافية

كقطع من اخل�شب فوق املياه.

انظر اإىل ال�شماء

حيث اأ�شري لك بلفافتي

بع�ش الغيوم

ت من الت�رشد والتجوال كيف احمَّ

 ثم انظر

كيف هي طافية على وجه ال�شماء

مهرتئة كقفا ال�رشاويل

 * * *

اآه ما اأ�شهى الن�شيم الذي مر بنا منذ عام

لقد كان يهزين كال�شجرة

ويرفع �شرتتي كالذيل

حيث الأمواج ت�شفع بع�شها منذ ال�شباح

و�شوت البحر يعلو ويهبط

ك�شوت عنق يذبح

* * *

انظر…
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عقرب �شاعتك يتثاءب

وعقرب �شاعتي ميد راأ�شه خارج الإطار

اأتذكر فم ال�شقيقة الع�شلية ؟

لقد كان �شغرياً كحبة القمح

كالفم الذي ر�شمته بدموعي على الطاولة

 اأتذكر هتافات الطفولة ؟

وطريان اللعاب

حيث الريح تغني

والقبلة تنفتح كال�رشاع.

* * *

هيا يا �شديقي

ثمة غيمة ت�شبه الر�شيف

لنم�شي

الريح تهب

والإ�شفلُت يرتفع لأجلنا كاللحاف.

)اليتيــم(

اآه

احللم ...
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احللم ...

عربتي الذهبية ال�شلبة

حتطمت ، وتفّرق �شمل عجالتها كالغجر

يف كل مكان

حلمت ذات ليلة بالربيع

وعندما ا�شتيقظت

كانت الزهور تغطي و�شادتي

وحلمت مرة بالبحر

ويف ال�شباح

كان فرا�شي مليئًا بالأ�شداف وزعانف ال�شمك

ولكن عندما حلمت باحلرية

كانت احلراب

تطوق عنقي كهالة امل�شباح.

... فلن جتدوين بعد الآن

يف املرافئ اأو بني القطارات

�شتجدونني هناك ... يف املكتبات العامة

نائمًا على خرائط اأوروبا

نوم اليتيم على الر�شيف

حيث فمي يالم�ش اأكرث من نهر

ودموعي ت�شيل من قارة اإىل قارة.
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)اأيها ال�سائح(

طفولتي بعيدة ... وكهولتي بعيدة ...

وطني بعيد ... ومنفاي بعيد

اأيها ال�شائح

ب اأعطني منظارك املقرِّ

علني اأملح يداً اأو حمرمة يف هذا الكون تومُئ اإيّل

�شورين واأنا اأبكي

واأنا اأقعي باأ�شمايل اأمام عتبة الفندق

اأكتب على قفا ال�شورة :

هذا �شاعر من ال�رشق.

�شع منديلك الأبي�ش على الر�شيف

واجل�ش اإىل جانبي حتت هذا املطر احلنون

لأبوح لك ب�رش خطري :

ا�رشف اأدّلءك ومر�شديك

واألق اإىل الوحل .. اإىل النار

بكل ما كتبت من حوا�ش وانطباعات

اإن اأي فالح عجوز

يروي لك »بيتني من ]العتابا[«

كل تاريخ ال�رشق

وهو يدرج لفافته اأمام خيمته.
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)ر�سالة اإىل القرية(

مع تغريد البالبل وزقزقة الع�شافري

اأنا�شدك اهلل يا اأبي :

دع جمع احلطب واملعلومات عني

وتعال مللم حطامي من ال�شوارع

قبل اأن تطمرين الريح

اأو يبعرثين الكنا�شون

هذا القلم �شيوردين حتفي

مل يرتك �شجنًا اإل وقادين اإليه

ول ر�شيفًا اإل ومرغني عليه

واأنا اأتبعه كاملاأخوذ

كال�شائر يف حلمه

يف امل�شاء يا اأبي

م�شاء دم�شق البارد واملوح�ش كاأعماق املحيطات

حيث هذا يبحث عن حانة

وذاك عن ماأوى

اأبحث اأنا عن »كلمة«

عن حرف اأ�شعه اإزاء حرف

مثل قط عجوز

يثب من جدار اإىل جدار يف قرية مهدمة
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وميوء بحثًا عن قطته

ولكن .. اأو تظنني �شعيداً يا اأبي ؟

اأبداً

لقد حاولت مراراً وتكراراً

اأن اأنف�ش هذا القلم من احلرب

كما ينف�ش اخلنجر من الدم

واأرحل عن هذه املدينة

ولو على �شهوة جدار

ولكنني ف�شلت

اإن قلمي ي�شم رائحة احلرب

كما ي�شم الذكر رائحة الأنثى

ما اإن يرى �شفحة بي�شاء

حتى يتوقف مرتع�شًا

كالل�ش اأمام نافذة مفتوحة

اأنام

ول �شيء غري جلدي على الفرا�ش

جمجمتي يف ال�شجون

قدماي يف الأزقة

يداي يف الأع�شا�ش

ك�شمكة »�شانتياغو« ال�شخمة
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مل يبق مني غري الأ�شالع وجتاويف العيون

فاقتلعني من ذاكرتك

وعد اإىل حمراثك واأغانيك احلزينة

لقد تورطت يا اأبي

وغدا كلُّ �شيء م�شتحياًل

كوقف النزيف بالأ�شابع.

 

)احل�ســـار(

دموعي زرقاء

من كرثة ما نظرت اإىل ال�شماء وبكيت

دموعي �شفراء

من طول ما حلمت بال�شنابل الذهبية

وبكيت

فليذهب القادة اإىل احلروب

والع�شاق اإىل الغابات

والعلماء اإىل املختربات

اأما اأنا

ف�شاأبحث عن م�شبحة وكر�شي عتيق ...

لأعود كما كنت ،

حاجبًا قدميًا على باب احلزن
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ما دامت كل الكتب والد�شاتري والأديان

توؤكد اأنني لن اأموت

اإل جائعًا اأو �شجينًا. 

٭ ٭ ٭



حــــــــــــوار

الشاعر التونسي يوسف رزوقة
حاوره: صالح سويسي





● اأنا غاندي الألفية الثالثة

● من حقي التحليق مع الآخر باأكرث من جناح

● اكت�شفت م�ؤخرًا اأنني من قري�ش !

● يل اأعداء كثريون واأخ�شى اأن اأخ�شرهم





حاوره: صالح سويسي
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ال�ساعر التون�سي

يـو�ســـــــــــف رزوقـــــــــــــــة

ال�شعري  امل�شهد  يف  فريدة  حالة  رزوقة  يو�شف  التون�شي  ال�شاعر  ميّثل 

التون�شي والعربي على حد ال�شواء، يلّذ له اأن يتموقع دائما كذات قلقة، بني الثابت 

اإيقاع  واملتحول. يقول عنه ال�شاعر اأحمد دحبور: »هو حمتفظ بخ�شو�شياته يف 

باطني كاأنه ي�شّن بردود اأفعاله على العامل ليحولها اإىل ق�شائد اأو اأعمال اأدبية، واإىل 

ذلك، ما عرفت �شخ�شا ب�شدق طوّية يو�شف رزوقة، فهو ال ينطق اإال ب�شهادات 

عن  يقول  �شلبّيا«.  راأيه  يكون  عندما  وي�شمت  واأ�شدقائه،  زمالئه  حق  يف  طّيبة 

نف�شه اأنه غاندي االألفية الثالثة، ويو�شح اأنه ميار�س يوغا الكلمات/ �شوؤال الروح.. 

العربية  ال�شعرية  اخلارطة  ت�شكيل  اإعادة  يف  اأ�شهم  �شعري  �شوت  رزوقة  يو�شف 

ال�رسب  يغرد خارج  اأن يكون متفردا واأن  الثمانينيات واإىل االآن، رغبته يف  منذ 

اأو  عربّيا  ولي�س   ،
ّ
عاملي  

ّ
اإبداعي هّم  �شعري وحّمال  م�رسوع  اأّنه �شاحب  اأكدت 

ُقطريّا. جتربته املبكرة مع ال�شبكة العنكبوتّية جعلته يوؤثث �شبكة عالقات رهيبة مع 

�شعراء ومبدعني من كّل العامل، فطار باأكرث من جناح / لغة، وعانق اأكرث من ف�شاء 

�شعري.

حاوره: �سالح �سوي�سي

     �ساعر و�سحايف - تون�س
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جمموعات  اأ�شدر  كما  العربية،  باللغة  ال�شعرية  الكتب  من  عددا  اأ�شدر 

النقاد  من  قليل  غري  عدد  واهتّم  كثرية،  درا�شات  عنه  كتبت  الفرن�شية،  باللغة 

والدار�شني ب�شعره كحالة خا�شة وممّيزة يف الراهن ال�شعري العربي. �شدرت له 

موؤخرا  االأعمال ال�شعريّة الكاملة حتت عنوان »الهالل يتجه �رسقا«. كما �شدرت 

له بالفرن�شّية جمموعة �شعرّية مبقّدمة للّناقدة الفرن�ّشية اأود ري�شو ديانو، حتت عنوان 

»باكرا على االأر�س: مدائح اإىل هورا�س ، اأوبرا اإفريقيا«. عن هذين االإ�شدارين، 

« الّذي اكت�شفه موؤخرا يف  »بني كلثوم« الّتون�شّية، عن بداياته 
ّ
عن اأ�شله »القري�شي

االأوىل يف الكتابة، عن حلظات الوالدة، عن الّتوا�شل مع االآخر، عن اختياره بطال 

 
ّ
يف رواية مك�شيكّية، عن »د�شتور ال�شعراء«، عن اليوغا ال�ّشعرّية، عن دوره الوظيفي

يف حركة »�شعراء العامل« وعن م�شائل اأخرى، التقيناه وكان هذا احلوار: 

● بدءا، ماذا عن حمتوى هذه الأعمال ال�ّشعريّة يف جزئها الثّاين؟

من  �شّم  والّذي   2003 �شنة  ال�شعرّية  اأعمايل  من  االأّول  اجلزء  بعد �شدور 

جماميعي ال�شعريّة: اإعالن حالة الّطوارئ، اأزهار ثاين اأوك�شيد الّتاريخ، بالد ما بني 

يل،  ت�شّنى   ، اخلروج  اإيبي�شتيمّية  تليها  الّروح  ولدائن  العبارة  يف  الذئب  اليدين، 

هذه االأيام، عرب دار م�شكيلياين للن�رس والتوزيع بتون�س،  اإ�شدار اجلزء الّثاين وفيه 

جمعت دواويني ال�شعرّية االأخرية: ملحمة اخلامت، حتليق فوق املتو�ّشط ، بعيدا  عن 

تطلبه  ما  املعنى،  متثال جلاللة  هـايـتو،  حوك،  ال�شّ الّنور�س  اأزرق  االأندل�س،  رماد 

، راب�شوديات �شاعر جّوال، 
ّ
الكائن يف مكانه، رفة اجلناح اخلفي الروح، متكني 

يف راأب ما ت�شّدع بني الـّروح وعمودها، جلجام�س، جحيمان يف القلب، اأر�س 

فر، يوغانا، الفرا�شة والّديناميت. ال�شّ

● وماذا عن جمموعتك ال�شعريّة »باكرا على الأر�ض«؟

باردو،  االأبعاد/  ذات  اإمياجني  دار  عن  موؤخرا،  االأخرى،  هي  �شدرت 
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تون�س ، يف 130 �شفحة وتنطوي على جمموعتني �شعريّتني، حتمل االأوىل عنوان 

»الديوان  و�شاحب  االأ�شهر  اأملانيا  �شاعر   ، غوته  واميار«،  حكيم  حتّدث  »هكذا 

«، يف حني جاءت الثانية حتت عنوان »الرق�س مع الزرافة«.  
ّ
الغربي وال�رسقي

وهج اجلذور

● لنفتح �شبابيك الذاكرة، من قريتك »ُزْردة«  حتديدا...

يف الواقع، يلّذ يل اأن اأمتوقع جغرافّيا، كذات قلقة، بني الّثابت واملتحّول،  

ق�شور  مواليد  من  اأنا  الوطنّية،  الّتعريف  بطاقة  وارد يف  هو  ما  فالّثابت، ح�شب 

التون�شي، على  ال�شاحل  تتو�شط  التون�شية،  البالد  �رسقي  باأق�شى  الكائنة  ال�ّشاف، 

بعد 12 كلم من املهدية، عا�شمة الفاطميني. اأّما املتحّول، فاأنا ابن زردة، القرية 

اإزاء  اتخذه  قرار  نتيجة  املا�شي،  القرن  ع�رسينيات  يف  والدي،  اإليها  هاجر  اّلتي 

اإحدى عائالت املكان والّتي خذلته وهو ينوي م�شاهرتها بقولها:  لن نزّوج ابنتنا 

ملن لي�س له بيت ي�شنق نف�شه فيه لتكون وجهته من ثّم زردة )ب�شّم الّزين وت�شكني 

الّدميوغرايّف  الّنمّو  بف�شل  االأيّام،  مع  اأ�شبحت  اجلهة،  بوادي  من  بادية  الّراء(، 

�شيدي  معتمديّة  يف  القروّي،  مبجل�شها  قائمة   قرية  املتنامية  العمرانّية  والّنه�شة 

علوان )الّتي ن�شاأت حول مقام  ويّل �شالح  هو �شيدي علوان لت�شّمى با�شمه وكان 

قد نزح اإليها من ال�شاقية احلمراء مع اأتباعه اأيام الغزو االإ�شباين، يف اأواخر القرن 

ثالثة  لكّن  الغزاة(.  وجه  يف  والوقوف  املرابطني  �شفوف  لتعزيز  ع�رس،  اخلام�س 

االأثايف، كما يقال قدميا، فاإّن منحدر عائلتي االأّول هو بنو كلثوم، قرية اآمنة، كائنة 

على ربوة، مب�شاكن املدينة الواقعة  بقلب ال�شاحل التون�شي والتابعة اإداريا ملحافظة 

متو�شطي  مناخ  ي�شودها  املنخف�س،  ال�شاحل  اإىل  تنتمي طوبوغرافيا  هي  �شو�شة، 

وتك�شو منطقتها غابة زياتني �شا�شعة و اأرا�س زراعية و حقول و ب�شاتني كثرية. 

اأ�شهر قليلة، رفقة �شقيقي ح�شن القادم   وقد زرت بني كلثوم للمّرة االأوىل، قبل 
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 العتيق لل�ّشجرة، وكانت 
ّ
من هولندا لزيارتنا، لنكت�شف املكان ونتفّياأ الّظّل العائلي

منا�شبة موؤّثرة جّدا، فاجاأت االأهايل، مت�شاكني املنطقة وم�شوؤوليها اّلذين �شارعوا 

با�شتقبالنا فاأح�شنوا واأو�شعوا لنا يف جمال�شهم ليكون لنا توا�شج مع وهج اجلذور، 

مع  اأجدادنا االأّولني، ولنكت�شف باملنا�شبة، اأنا و�شقيقي، ح�شب رواية اأهل القرية 

اآل  من  كلثوم وربيعة،  اأختني هما  اأن  ، على خلفّية 
ّ
قري�شي اأ�شلنا  اأّن  اأعلم،  والّل 

قري�س، قد ا�شتقّرتا منذ اآالف ال�ّشنني، متجاورتني باملكان فكان منهما ن�شل قامت 

بف�شله، من ثّمة بنو كلثوم وغري بعيد عنها، قامت بنو ربيعة.

�شائر  عن  وماذا  الأوىل؟  ال�شعرية  ولدتك  كانت  وكيف  متى  اأين،  ولدات،  الولدة    ●
ولداتك الأخرى؟

اكت�شفت  عندما   ،1967 عام  من  خريف  ذات  حتديدا،  ُزْردة  يف  كانت 

�شدفة، واأنا اأبلغ من العمر ع�رسا، اأّن �شقيقا يل، يكربين ب�شنوات قليلة، يكتب �شعرا 

يف حبيبته وهي زميلته باملعهد الّثانوّي، فاجاأين ذلك فعال، الأّنني مل اأكن اأتوّقع اأّن 

ال�ّشعر يف متناول الب�رس، مثل اأخي اأو غريه، بل كنت اأراه �شيئا ا�شتثنائّيا تاأتيه فئة 

اأخرى، مل يكن يل وقتها من �شعة اخليال ما يكفي الأدرك اأّنها تنتمي يف احلقيقة، 

اإىل الواقع، واقعنا الب�رسّي هذا.

كانت تلك املفاجاأة مبثابة القادح االأّول يل، الأكتب ما كان يعتمل يف العمق 

، اأرهقته املراهقة والغربة الكا�رسة لتكون حماولتي االأوىل 
ّ
مّني، من م�شاعر طفل �شقي

الفرن�شّية روز ماري  اأ�شتاذتي  اأكون؟«، ق�شيدة كتبتها بلغة فولتري و�شذبتها  »من 

جوري لتن�رس يف »الطموح«، جمّلة املعهد الّثانوي بق�شور ال�شاف، وقد تلت هذه 

ة  املحاولة ال�ّشعرّية حماوالت �شّتى بالعربّية، لعّل اأهّمها »�شيء ا�شمه احلرمان«، ق�شّ

ق�شرية ن�رستها حينها جمّلة االإذاعة والّتلفزة الّتون�شّية، بر�شم للفّنان املن�شف زرياط 

املتزاأبقة من  بنظراته  لياأمرين   كاتبها  اأّنني  ي�شّدق  العربّية ال  الّلغة  اأ�شتاذ  ، جعلت 
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حتت نّظارتيه  وب�شوته الغليظ باأن اأ�شمت، ليجه�س،  واأنا اأ�شتدّر ر�شاه  بتلعثم 

نظرائي  واأمام  اأمامه  اأبدو  اأن  الكامنة يف  اال�شتعرا�شّية  ، رغبتي  الّتلميذ اخلجول 

الّتالميذ ، �شيئا ذا اأهّمية. كانت تلك اأّول �شدمة، بالّن�شبة اإيّل، من مثلي االأعلى، 

، القامع اإاّل نزفا وهروبا  
ّ
ومع ذلك، مل يزدين اإحباطه يل، على ذاك الّنحو ال�شوفيني

اإىل االأمام، وكان اأّول ما فعلته اأن غرّيت املكان، باجّتاه �شو�شة، جوهرة ال�شاحل 

، حيث االأفق الّرحب املمتّد من البحر اإىل احلرب، اإىل مئات الق�شائد الّتي 
ّ
الّتون�شي

ولدت هناك، عند كورني�س بوجعفر، رفقة من عرفت من رفاق الّطريق: احلبيب 

عائ�شة  الكوين،  املختار  املهّذبي،  حم�شن  بورخي�س،  ر�شا  مرجان،  حمّمد  جغام، 

ملكة اجلمال اّلتي رحلت بعد �شنني واآخرين... كّنا نلتقي يف مقهى »االحّتاد« اأو 

غريه ونكتب اأ�شياء �رسعان ما نر�شلها اإىل املجاّلت اأو ال�شحف الّتون�شية والعربّية 

باجلملة:  والدات  يوم  كّل  نعي�س  كّنا  غرورنا.  ي�شبع  نحو  على  الحقًا،  لتن�رس 

وحّبا وحّرية  اأمامنا حلما  ي�شّج  البحر  وكان  وترجمات،  نقدّية  �رسدّية،  �شعّرية، 

اإىل تون�س  الباكالوريا واالرحتال  اإىل حدود اجتياز  وحياة و�شائحات جميالت، 

العا�شمة وهناك، كانت والدة »اأمتاز عليك باأحزاين«، جمموعتي ال�ّشعرّية االأويل 

الّتي فازت لدى وزارة الّثقافة الّتون�شّية باجلائزة االأوىل اإىل جانب ال�شاعر ريا�س 

كتابه  عن  الّثانية  باجلائزة  فاز  الّذي   
ّ
العربي االأدب  ماّدة  يف  اأ�شتاذي  املرزوقي، 

 لديه، 
ّ
»الرحلة يف االأبيات«، فلم يفته، وكنت ب�شدد اجتياز االمتحان ال�ّشفاهي

اأ�شتاذي  اأن�شى ما كان من  اأتوّقعه، جعلني  اأكن  يهّنئني باجلائزة، على نحو مل  اأن 

القدمي، ذاك اّلذي �رسخ يف وجهي: ا�شكت يا كلب!  واأنا اأطالعه، بغبطة طفل 

خجول، على »�شيء ا�شمه احلرمان«.

 ، التاريخ  اأوك�شيد  ثاين  اأزهار  امل�شافر،  يو�شف  اأ�شطرلب   يوغانا،  العبارة،  الذئب يف    ●
بـالد ما بني اليدين والفرا�شـة والديناميـت، هي عناوين بعـ�ض جمموعاتـك ال�شـّعريّة، 

األ ترى اأنها ت�شي باإحالت مربكة اأحيانا  و»خبيثة« اأحيانا اأخرى ؟
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بل اأريد منها اأن تكون كذلك، حّمالة اأوجه ودالالت حاّفة، واإذا مل تكن 

كذلك، فال بورك فيها، جمّرد عناوين عادّية يف واجهة بّلورّية، باهتة.

قرون ا�شت�شعار

●  اأح�شب اأنّك جتاوزت اأجيال كاملة يف مغرب العرب وم�رشقهم، واأت�شّور اأن هذا قد خلق 
نك  اأيّة عداوة، ما الّذي يح�شّ اأنك تنفي وجود  اأعداء كثريين من حولك، بالرغم من 

�شّد موؤامرات الوقت الرديء، اإن وجدت ؟ هل تكفي الكتابة وحدها ؟

ة، اأّن يل اأعداء كثريين، لي�س يف العامل  اأح�ّس اأحيانا، عرب قرون ا�شت�شعار خا�شّ

 فح�شب، بل حّتى يف اأوروبا، ول�شّد ما يزعجني ذلك، لي�س الأّن اإح�شا�شا 
ّ
العربي

يل  حافز  تدري  لو  وهو  عندي  هنّي  اأمر  فهذا  �شخ�شي،  ي�شتهدف  كهذا  عدائّيا 

على مزيد الّتحّدي بل ما يزعجني يف كّل هذا، اأن يكون »العدّو« واحدا مّنا، من 

الّنخبة املثّقفة، اأي من نف�س العائلة احلاكمة با�شم الكلمة. اأت�شاءل اأحيانا: اأيعقل 

الّناطق با�شم اجلمال وال�ّشمّو ونحوهما، على نظريه  اأن يحقد �شاعر مثال، وهو 

الّذي قد يكون حّقق جناحا ما؟ اأال يخ�شى يف ذلك لومة مراآته الفا�شحة، فيبدو 

اأمامها �شئيال، وهو املثّقف اّلذي من املفرو�س  اأن يتدّرب كثريا، اأخذا وعطاء، 

كي يكون كبريا اأمام نف�شه واإزاء االآخرين؟  �شاعرة فرن�شّية الحقتني حّتى اأمريكا 

الاّلتينّية كي تف�شح تقنيتي يف الكتابة ال�ّشعرّية لدى قّراء بورخ�س و ماركيز، على 

اأح�شد  باالإ�شبانّية، واّلتي القت �شدى وجناحا  الكتابة  تقنيتي تلك يف  اأّن  خلفّية 

منها  ظّنا  �شنوات،  منذ  بالفرن�شّية،  كتابتي  اأتوّخاها يف  الّتي  نف�شها  عليهما، هي 

اأّنها بذلك �شت�شّوه �شورتي لدى االآخر فاأعرف حجمي واأجل�س دونه. مرتجم 

العداء وتوّعدين مبقال نقدّي، الذع، يف�شح  ال�ّشبعني خريفا، نا�شبني  اإيطايّل يف 

فيه ما يراه مّني  خروجا عن املاألوف، وهتكا ل�رسف اجلملة ال�ّشعريّة، ول�شائل اأن 

ي�شاأل: ملاذا كّل هذا العداء؟ واجلواب: الأّن �شاعرة  من االأرجنتني، امتدحت ما 
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اأكتبه يف لغتها وعرّبت له عن عميق اإح�شا�شها كقارئة  نحوي فجّن جنونه وهو 

الّذي كان ميّني الّنف�س باحتاللها، خ�شو�شا بعد اأن ترجم لها اإىل االإيطالّية، كتابا. 

اأّما عربّيا، فقد تعاطيت مع ردود االأفعال املنفعلة، ب�شيء من اخلوف غري املرّبر، 

�شمتا و�شربا. نعـم، اأخـاف اأن اأخ�شـر اأ�شدقاء يل، مثّقفني، ينتمون اإىل عائـلتي 

املو�ّشعـة. لذلك ال اأملك اإزاء اإ�شاءاتهم، اإن وجدت، اإاّل اأن األوذ مبا هو �شمت، يف 

انتظار اأن يعودوا، ذات يوم اأو ذات وعي، اإىل اأنف�شهم واإيّل.

 اأحمد دحبور 
ّ
يذّكرين موقفـك هذا مبا قاله فيك موؤّخرا ال�ّشاعر الفل�شطيني

حيث  الوردة«،  »برنامج  كتابك  حول  اجلديدة«  »احلياة  بجريدة  له  مقال  يف 

على  اأفعاله  بردود  ي�شّن  كاأنه  باطني،  اإيقاع  يف  بخ�شو�شياته  حمتفظ  »هو  قال: 

العامل؛ ليحولها اإىل ق�شائد اأو اأعمال اأدبية، واإىل ذلك، ما عرفت �شخ�شا ب�شدق 

طويّة يو�شف رزوقة، فهو ال ينطق اإال ب�شهادات طّيبة يف حق زمالئه واأ�شدقائه، 

وي�شمت عندما يكون راأيه �شلبّيا.

» يف راأي كهذا ل�شديق �شاعر من طينة اأحمد دحبور، بع�س اإن�شاف يل. 

نعم ، ذاك  يف راأيي اأقوى االإميان بنبل الّر�شالة امل�شّفرة بني االأ�شدقاء املحتملني، عرب 

ة، اإىل بيتك، بيت الق�شيد، عو�س اخلو�س  يف معاداتهم،  ا�شتدراجهم بذئبّية خا�شّ

اإن ب�شكل اأو باآخر، بجريرة اأّنهم نا�شبوك العداء يف حلظة �شعف.

اأكرث من جناح و اأكرث من لغة

●   ب�شفتك الّراهنة �شفريا حلركة �شعراء العامل  فاأمينا عاّما لها، ممثاّل للعامل العربّي، ماذا عن 
دورك الوظيفّي فيها؟

2500 �شاعر  اأكرث من  ال�ّشيلي، ت�شّم  العامل« حركة عاملّية، مقّرها  »�شعراء 

 ل�شعراء 
ّ
من القاّرات اخلم�س، يلتقون حول اأهداف وردت  يف » املانيف�شتو العاملي
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اإ�شعاعه،   و�شمان 
ّ
اأّما دوري فيها، فهو حماولة مّني خلدمة ال�ّشعر العربي العامل«، 

اإدراج  مّت  الاّلتينّية حتديدا(، حيث  )اأمريكا  باالإ�شبانّية  الّناطقة  البلدان  على نطاق 

الّلغة  اعتماد  مّت  اأن  بعد  احلركة  بّوابة  عربّية �شمن  دولة   23 من  �شاعر   800 زهاء 

العرّبية، يف كّل اأبوابها ، اإىل جانب لغات القارات اخلم�س.

ذوي  ال�ّشعراء  جانب  واإىل  بّوابتها،  فتّحت   « العامل  �شعراء   « حركة  اأن  البع�ض  يرى    ●
لتجد  ما كانت  ب�شلة ولول عالقتها بك،  ال�ّشعر  اإىل  اأخرى ل متت  اجلدارة،  لأ�شماء 

طريقها ال�ّشالكة اإىل هناك / هنا ؟ ما  هو راأيك حول هذه امل�شاألة ؟

 
ّ
لهذه امل�شاألة زاوية نظر اأخرى، غري الّتي يتّم مبوجبها تقييم احل�شور الّنوعي

ال�شعراء  حديقة  تكون  اأن  البداية  منذ  لها  اأريد  افرتا�شية  بّوابة  عرب  عدمه،  من 

اجلامعة لكّل ال�ّشعراء، بقطع الّنظر عن اأدائهم ال�ّشعرّي الّذي هو من مهاّم الّنّقاد، 

اإن وجدوا. يف »�شعراء العامل«، نحن نعمل بداأب  على مّل �شمل العائلة ال�ّشعريّة، 

مرتامية االأطراف، يف عموم اأنحاء العامل، على افرتا�س اأّن ال�ّشعر يف جوهره لي�س 

جمّرد ق�شيدة نكتبها وفق معايري فّنية معينة ومن�شي، بل هو اأي�شا اأ�شلوب حياة لدى 

البع�س من يتامى اخلارطة، مّمن راأوا يف الكلمة مالذا.

و�شاطة  دون  بلغته  الآخر  اإىل  الو�شول  يف  رغبة  هي  هل  لغة،  من  باأكرث  تكتب  اأنت    ●
الرتجمات و اآثامها اأحيانا ؟

نعم، ارتاأيت الهروب، اإىل حني، اإىل هناك، اإىل اإ�شبانيا وعربها اإىل بلدان 

الأتوّرط  اأردت  ما  فكان يل   ، وقلم  قدم  فيها موطئ  ليكون يل  الاّلتينّية،  اأمريكا 

املرحلة  ع�شت  اأن  بعد  القائظة«،  »املرحلة  اأراه   ما  يف  الكا�رسة  رغبتي  مبح�س 

الباردة )جتربة اأوروّبا ال�رسّقية : رو�شيا وما جاورها( واملرحلة الفاترة )جتربة اأوروّبا 

الغربّية: فرن�شا وما جاورها(، هي لي�شت جمّرد رغبة يف الو�شول اإىل االآخر، بل 

هي حقي امل�رسوع  يف الّتحليق مع االآخر، باأكرث من جناح يل، حّتى ال اأظّل اأ�شريه 
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اأو مبناأى عنه، وحّتى ال ي�شّوهني املرتجم، مهما يدعي الوفاء، فيخون جوهر ما 

اأريد اأن اأقول.

التي  اللغات  اإبداعيا يف زحمة  األ تخ�شى �شتاتا  األ تخ�شى �شياع �شوتك ؟ ب�شمتك؟    ●
تكتبك / تكتبها ؟

فاإّن  اأكرث من و�شيط لغوّي،  ال�ّشعرّية يف  بخ�شو�س احتمال ت�شّتت احلالة 

حممود  غري  انحراف  الأّي  املحتملة  املطّبات  اأحذر  يجعلني  بهذا  الوعي  جمّرد 

العواقب  عن الّطريق ال�شّالكة، يف م�شتوى م�شداقّية ما اأنا ب�شدده : كتابة الق�شيدة 

اّلتي اأريد، بالّلغة الّتي اأريد، وباملوا�شفات واملعاجلات الّفنية اّلتي حتّقق لق�شيدتي 

اأيّة  ويف  لغة  اأّية  مع  لدّي،  الّلعبة  قانون  اإّن  اأ�شلوبها.  وفرادة  بانزياحها  االإ�شافة 

اإىل رداءة  الواعي  الغادامريّي  الّلعب  اأن ال يجرفني هذا  األعب، على  اأن  ق�شيدة، 

االأداء لكّن عزاءنا اأّن الّلغة وحدها هي الكفيلة، باعتبارها بيت الكينونة على حّد 

تعبري هيجل، بتحقيق هذا الّرهان واإعادة ت�شفري العامل، بكّل توا�شع ع�شري، عرب 

ق�شيدة قادمة تقطع مع االأطروحات ال�ّشائدة وتقرتح البدائل بجراأة من ال يروم 

التغرير بقارئه املتخّيل وامل�شتهدف.

●  ما حكاية الّروائيّة املك�شيكيّة الّتي جعلت منك  �شخ�شيّة اأ�شا�شيّة يف روايتها » اإيزابيل، 
�شيّدة البحر«؟ 

افرتا�شا،  ولو  اأتوّقع  اأكن  مل  فعال،  اأتوّقعها  مل  كربى  مفاجاأة  تلك  كانت 

مثلي،  �شاعر  روائية، عن  ثالثية  بل  رواية،  بكتابة  املك�شيك  من  روائية  تبادر  اأن 

اأخريني  روايتني  كتبت  البحر«،  �شيدة  »اإيزابيل،  جانب  اإىل  العربي.  املغرب  من 

يف نف�س ال�شياق، هما: »�شي�شيليا يف اثنني«، و»االأفق االأزرق«. لعّل ما حّفزها 

على ذلك، ذلك الّزخم املتوافر لديها من ن�شو�س ومعطيات حاّفة بي ومب�رسوعي 

لوركا، يف عموم  لغة  اأ�ش�شه، يف  تر�شيخ  �شنوات على  منذ  اأداأب  اّلذي  ال�شعرّي 
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اأنحاء اأمريكا الاّلتينّية ، بدليل ت�شمينها املكّثف، وبطريقة �رسديّة ذكّية، جلملة من 

اأّما  لروايتها.  احلواريّة  وغري  احلوارّية  ال�ّشياقات  يف  بها  األهج  جعلتني  ق�شائدي 

اأحداث الّرواية، والّتي ح�شلت على ن�شخة منها،  فتدور يف الف�شاء املغاربي ، بني 

املغرب واجلزائر وتون�س بعد اأن قدمت اإليه ) اأي اإيزابيل ومن معها( من هناك، من 

وراء البحار. ملّخ�س الرواية، اأّن اإيزابيل اأو �شّيدة البحر، والّتي اأريد لها اأن توؤيقن 

باالأ�شياء  االإح�شا�س  رتابة  لك�رس  الّرحيل،  تقّرر  وللّزمن،  للحياة  كرمز  ح�شورها 

املغاربي  )اجلناح  العامل  من  ما،  نقطة  اإىل  اجلديد،  قدرها  مع  املهيمن،  وبالواقع 

ت�شويغ ح�شوري يف هذه  مّت  وقد  ما،  اإىل حّد  م�شيئة  راأتها  تكون   قد  حتديدا(، 

الّرواية كلمة وروحا على امتداد اثنني وع�رسين ف�شال، ت�شابكت عربها االأحداث، 

لتفرز يف الّنهاية رواية االإن�شان يف هذه القرية الكونّية ال�ّشاخنة. 

�شرية ال�شمري املتكّلم

الكوين  الكائن  �شرية  تكون  رمبا  التي  وهي  زمن،  منذ  �شفحاتها  حتيك  التي  والرواية     ●
يو�شف رزوقة، ماذا عنها؟ وهل اأمتمت �شفحاتها الألف؟

ال، لي�س بعد، هي تن�شج بالّتدريج على نار هادئة، مل العجلة؟ بعد رواية 

فكرة  لدّي  اختمرت  املا�شي،  القرن  ثمانينات  يف  �شدرت  التي  »االأرخبيل«، 

ب�شاهدة  اأ�شتهّلها  الرواية  هذه  الف�شيحة.  بحجم  وجريئة  كبرية  رواية  ارتكاب 

خلورخي لوي�س بورخ�س يقول فيها: الكاتب لي�س مطالبا بالبحث عن مو�شوعه، 

بل على املو�شوع اأن يبحث عن كاتبه . و»ماتريو�شكا«، العنوان االأّويل لروايتي 

اأّما  انك�شارها.  ويف  انت�شارها  يف  العربّية  الّذات  رواية  اأردتها  كما  هي  هذه: 

واأّما  نور.  من  باأحرف  بتدوينه  كفيل  فهو وحده  املوؤّرخ،  اإاّل  يهّم  فال  انت�شارها 

انك�شارها فهو بيت الق�شيد: جرحنا املمتّد من املحيط اإىل اخلليج. ولعّلنا - ونحن 

ن�شبو اإىل فتح ما يبدو بعيدا - منذورون من حيث ندري ال�شتدراج البئر، اإرثنا 
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الّزاخر بالّثغرات وبالعرثات، عّلنا واجدون فيه مفتاحا خليبتنا وقد طالت... هي 

اأن يظّل جمّرد  اآن. �شرية �شاعر يرف�س   للمجهول يف 
ّ
مري املتكّلم واملبني ال�شّ �شرية 

طيف يثغو يف جمهورّية دولّلي و�شواحيها املعوملة ويرف�س اأن يظّل يف منفاه: يف 

 مع اأجداد بال اأخطاء، اأو يف ورطة مع 
ّ
حّل من تاريخه القدمي، يف جدل بيزنطيني

نف�شه  وهي الوجه والقناع. لذلك كّله، تتداخل اأكرث من رواية يف هذه الّرواية، 

الّدمى  اأو  »املاتريو�شكا«  اإىل  اإ�شارة  يف  وبناتها«،  »االأّم  رواية  الإر�شاء  حماولة  يف 

الّرو�شّية املرتاكبة ح�شب تدّرج اأحجامها . رواية تخفي رواية، وما خفي هو اأي�شا 

رواية. وهذه الّرواية ترف�س الّتعايل على اأجنا�شّيتها واإن نحت، وهي توهم بذلك، 

منحى التجريب يف بع�س مفا�شلها. وهي يف الوقت الّذي تلغي فيه موؤلّفها، تثّبته: 

اأنا متعالية يف لغتها، مت�شاوية يف جوهرها مع قارئها، متهاوية، يف غري �شعف، 

 ،
ّ
نحو اأر�س احلقيقة. خلف هذا العمل ال�رّسدّي، يقرف�س اأكرث من وجه: الّروائي

 ،
ّ
حايّف، الفّنان الت�شكيلي ، العب الكرة، ال�شّ

ّ
ال�ّشاعر، الّناقد، الباحث، ال�ّشيا�شي

الّديكور  مهند�س   ،  
ّ
اّل�شينمائي املخرج  الباليه،  راق�س  املو�شيقار،  امل�رسح،  رجل 

بت�شويغ من  ال�رّسديّة  ودا  ال�شّ وال�ّشينوغرافيا ونحوهما... كّلهم ذائب يف حملول 

موؤّلف �شاعر ب�شائكّية ال�ّشيء و�شّده، وهو القائم بال�ّشيء و�شّده، �شوؤونه �شّتى وهو 

ندوق االأ�شود« ترا�شح تليه »هوام�س«  حن«، و»ال�شّ قليل. بني »ال�ّشقيفة«، »ال�شّ

اأّما اجلامع بينها  الّن�شو�س املرتاكبة.  و»تغذية مرتّدة« هي »ان�شياب حول كتلة« 

جميعا، وهي من�شورة حتت �شم�س ال تغيب ، فهو حبل الغ�شيل.

●   »د�شتور ال�شعراء« الّذي �شغته مع نخبة من ال�شعراء العرب يف عّمان / 2003 ، منذ 
�شدوره  اإىل اليوم ، مل ن�شمع اأي �شدى له اأو اأي اإجناز تاله ، هل كان مثل القرارات  

ال�شادرة عن جامعة الدول العربية مثال ؟

اإزاء اخلطر الداهم يف �شتى متظهراته املعلنة وغري املعلنة، يهدد الكائن يف 

جوهر وجوده: م�شخا لهويته وحّطا من قيمته )اإن وجدت( واإزاء اللغط اجلائر، 



الشاعر التونسي يوسف رزوقة

مارس 2010ربيع األول 1431هـ

86

8عـبـقـــــــــــــــــــــــــــر

زمن  يف  الكتابة  جدوى  بال  قوال   : ر�شالته  نبل  يف  وي�شكك  ال�شاعر  ي�شتهدف 

عا�شف بالروح وبالكلمات كهذا … كان البد من »بيان« يقول ع�رسه و يحقق 

القيمة امل�شافة و املعنى ل�شاعر الهنا… وما هذا »البيان« الذي اأم�شى على ديباجته 

ر�شيد  )فل�شطني(  املنا�رسة  الدين  عز  )لبنان(  الدين  �شم�س  علي  حممد  من:  كل 

يف  م�شغل  اإال  )تون�س(  العوين  الدين  و�شم�س  املتكلم  �شمري  )املغرب(  يحياوي 

�شميم حرائق املرحلة و متغرياتها، �شيظل مفتوحا على امل�شتقبل، يهم اجلميع : 

نقادا و�شعراء، من اأجل مماحكته ومقاربته للخروج من ثمة بـ : »د�شتور ال�شعراء: 

نهجا ودورا واأداة«… فمع مطلع االألفية الثالثة و يف هذا الف�شاء االت�شايل، املعومل، 

يقرتح ال�شاعر، االآن وهنا، م�رسوع د�شتور جديد: نهجا، دورا واأداة… وهو يرنو 

من وراء ذلك - واأكرث من اأي ع�رس - اإىل توطني كيانه االإبداعي، املخ�شو�س: 

قوال خمتلفا وح�شورا قويا على اخلارطة، يف حماولة انقالبية، واعية، بهدف التناغم 

- باإبداع وال �رسط غريه - مع راهن االأ�شئلة الكربى ومتغريات املرحلة.

اأّما عن جت�ّشد هذا البيان من عدمه على اأر�س الواقع  فذاك �شيء غري قابل 

للّتحّقق بني ع�شّية و�شحاها، وهو لي�س منذور الأيّة مهّمة عاجلة بل هو اإرها�شة 

 ،
ّ
وعي جت�ّشدت عرب الكلمات لتعتمل يف �شريورتها، يف وجدان ال�شمري اجلمعي

ع�شاها  ت�شهم يوما، بعد �شنوات اأو حتى بعد قرون، يف ت�شكيل روؤية بديل وذائقة 

جديدة تقطعان مع اإرث الهزمية والّنكبات.

●  تقول يف اأحد احلوارات معك »اأنا غاندي الألفيّة الثّالثة، لكن عرب الكلمات..«  هل من 
بع�ض �شوء ؟

اأعني اليوغا ال�شعرية اأو يوغانا،  وهي �شوؤال الروح، وهي متار�س ريا�شتها 

عرب الكلمات العازلة للعزلة، للرياح ال�شموم وم�شتقاتها، لكل دخيل غري مرغوب 

فيه، و لكل عنف مفرو�س من الداخل، اأو من اخلارج.



ن�صــــــــــو�ص
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قربان حلزن ال يب�رص

)1(

اإّنا اأنزلنا هذا احلزَن على قلبْك،

فتمدْد يف راحِة حزنْك،

وابحْث يف جبل الأحالْم

عن حلمْك.

م�شكونًا بالأ�شعاِر وبالأحالْم

لكْن ل تفرْح !.

)2(

لو اأنزلنا هذا احلزَن على قلبْك،

لنفجرت من عينيْك

اآلُمْك،

اأحمد اللهيب

     ال�سعودية - البحرين
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وتبواأَت مكاًنا متكاأ.

يحتجُب الّنوُر فتم�شي

مع�شوَب العينني،

وتظّل �شفريا لالأحزان،

ت�شتيقُظ اأوجاُعَك ل تدري اأيَن ت�شرْي !،

ل وطٌن، ل اأمٌل ت�شكُن فيِه ول فرٌح اأخ�رض !.

)3(

لو اأنزلنا على قلبَك هذا احلزْن !

حلزنت ومّزقَت �رضايينْك.

اأب�رضَت طريًقا م�شدوًدا و�شلكْت،

رددت ب�شوت يختلج ال�شمت م�شاحته :

نوناك اأ�شاعتك ! واأنَت وحيْد !

متار�ُس طْق�َس حكايتَك الأحزن !.

اأن حتمَل قلبَك، اإذ تاأوي حمرتًقا

�شمُتَك ميالُدك

عُرك وهُج نبوءتَك الأوىل ! و�شِ

)4(

اإّنا اأنزلنا على قلبك هذا احلزن !

َدها، وتوىّل م�شدوها ردَّ

ل ياأبه بالقربان،
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ل يحَفُل بالفرح النائم يف مقب�س عينيه،

وتدىّل يف قاع ال�شمت وقال خلاطره :

ل تفرح

فاحلزن – هنا – معنا .

)5(

اإّنا اأنزلنا على قلبَك هذا احلزْن

وم�شيَت وحيًدا

ترتعرُع يف اأطراِف اأنامِله ال�شفراء.

حتمُل يف دمعته �شريتك الذاتية

مكتوٌب يف اأعلى ال�شفحْة :

ا�شمي : ل اأدري !! .

ُيحكى : �شّمتني اأُّمي!

هل اأحٌد مثلي ؟!.

مولوٌد يف بيت طيني

اأوح�شه الفقر فبّلل ذاكرتي بالأحزان

من�شوؤه : ل يدري

اإن كان لن�شاأته ما تبذره رائحة الأيام،

تذكره اإن�شانًا اأم طينًا اأم �شيطان

هل كان بذلك �شيئًا مذكورا ؟

حتى األقاه الليل �رضيعًا يف مهد الغربة،
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يبحث يف وطٍن يجرحه �شوت الأنوار ،

يتح�ش�س اإن�شانيته املفقودة يف كهف الغرباء،

قد كان حريًا اأن مي�شي فوق املاء،

اأن يكتب للتاريخ باأن الروح معّلقٌة يف كل �شماء !.

٭ ٭ ٭
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من مواقف الر�ؤية

1 - من موقف البدْء 

مع كل �شهقة تبغ جتد احلياة جميلة

اأنثى ت�شفف �شعرها 

مراآتها تخفي قطار زمانها ب�شداقة

دا�س الزمان حديقة التفاح

مل يدع الزمان حمطة اإال وجاوز ظله

يف ال�شري نحو نهاية تبدو كقنفذة

ت�شك القا�شدين بدون اأمتعة

]بقايا ثلجة املا�شي لتذهب حرقة ال�شفر البعيد

دموع �شويف ع�شاه لكي يطاول ما يريد

اآثار اأقدام اجلنوْد

يف هام�س الذكرى [

�أحمد هالل

م�صر
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2 - من موقف النهاية

مع كل زفرة تبٍغ جتد احلياة

اأنثى عجوزا اأن�شبت اأظفارها يف جلدك النزف الطري

�شدت هواًء اأ�شدقاًء مل تكن تدري باأن الوقت خلفك �شل �شكينا

لكي يغتال مترا كم �شقته دماوؤك احلبلى

حليب الكربياء املْر

لكنها كانت اأمْر

يف �شالف الذكرى

كانت لنا اأيامنا

فالليل نزرعه ق�شا�شاٍت من الروؤيا

لنح�شد يف النهار

ديوك ليلتنا

فديوكنا اأبناوؤنا

وديوكنا اأ�شعارنا

كم �شاول الديك ال�شقي كمائن االأ�رسار

يف م�شتودع تبدو به الروؤيا

�شبابا المعا قد اأحدثته جتارب املنفى عن الزمن ا�شطرابا

لي�س يعرف حده غري املحنط يف رداء اأبي�س

يبدو ويف و�شح ال�شواد كاإبرة غزلت مفاوز كنهها

بر�شاقة الر�شام جلبابا لعر�س كالفري�شة
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ال تعي احلرباء غري مكانها

فمكانها �رسُُّ

نفد الِقرى

»فاعرج وطف بالنق�شبنِد«

ثريدهم ليل طويل دائٌم

حتى ولو جرت العقارب خل�شًةً

الآن منت�شف اخلريطة منتهى غاياتنا 

»فاعرج وطف بالنق�شبنِد«

ب�رسا هموا وهج يعري خلفه ج�رسا من الأيام 

اآيتك امل�شيئة اأطفئت ب�شهام  �شمتك

فان�شكب يف نهر اإ�رساق البدايات

»وا�شدع مبا توؤمْر«

٭ ٭ ٭

���ش��ر امل��ح��ب��ة وال���ه���وى ف�����ش��اُح«

وي�����ة ي�����رى ط���ف���ل ومت�����ش�����اُح

ع���ن ح��ال��ه��م ف��احل�����ب ذب����اُح

وج������زاوؤه������م ل���ي���ل واأف��������راُح

واأرواُح[ ح��ج��ب  وت��ك�����ش��ف��ت 

تكلفوا للعا�شقني  ]»وارح�متا 

زا ك��ل  يف  �شوءها  ت��وزع  �شم�س 

دائ��ٌمٌ ليل  احل��ب  يف  لهم  م��ن  �شل 

ال��رب��ا  م��ن  ي�شيل  دم���ع  ق��رب��ان��ه��م 

ُه ����رسََّ يك�شف  ال��ت�����اري��خ  ه��و  ه��ذا 
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�صـقــيــع املنــافـــي

»مفرتق طرق«

�أعرتف قيد منفى ..

�أن �لكون خامت

حدوده �أ�ضيق من عقدة

و�إ�ضبعي مكتظ بالذنب

ي�ضهد �أين �لتهمة و�جلالد

فمتى ..

�ضي�ضفع عني غيابك

وتاأتي ..!

ما �لذي تغري لأتاأهب

فاملوت مرة و�لحت�ضار ذنوب

�إميان �أحمد

�ل�سعودية
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ن�ضل �ملر�فئ ��ضتوى

كحد على عنق �لغياب ..

تتقطع بنا �ضبل �لو�ضال

فاأهوي من ج�ضدك ..!

�أكنت ر�أ�ضك حينها ..؟

و�لفكرة ..

)عقال( من �أ�ضود تزجمر

لهجر لبوؤ�تهم عرين �نتظار�تها  ..!

تتقل�ص خطو�تك

ها �أنت ت�ضري يف حذ�ئك نحوي

ب�ضع نعا�ص و قيلولة

وفر�ضي �أوهنه �لرك�ص

و�أنت ..

كال�رس�ب �ملعلق يف غيمة

ل �أعلم هل ت�ضري

�أم �أن �لأر�ص ��ضتطالت

وما عادت كروية كوجهي ..

تدور .. باجتاهك ..!

هي .. ثلة �لأيام �حلارقة ..

وحتى �إ�ضعار �آخر بالوترية ..
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�أرين منابع �ضم�ضك ..

�أنهار ولهي �أثلجها �ضقيع �ملنايف ..

دفئك �لغايف .. جرم �أبدي ..

َج فر�ئ�ضي بالربد .. رَّ
�أَ

و.. غ�ضبي ..

�ضال �أ�ضعث ..

يدو�ص باأقد�مه مروج ود�دك ..

ر�ك�ٌص يف حقل توددك ..

حاٍف من �لنجوى ..

باحٌث عنك ..

ويف �أتون جتاهلك �ل�ضحيق ..

يحرتق ..

ي

ح

ت

ر

ق..!

......

٭ ٭ ٭
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ذراع املقاومة

عندما متوُت الأفعى ،

ها ؟ اأين يذهُب �ُسمُّ

مُّ مل ُيْخَلْق مع الأَْفَعى ال�سُّ

َرْتُه               اإرادُتها قرَّ

الع�سفور

ى منه غرُي الري�ش ل يتبقَّ

يتطاير الري�ش لكنَّه ل يطري

ان رَيَ لأنَّ هند�سَة الطَّ

اإرادُة الع�سفور

ُح املاِء الذي يجاوُر النخلة طَّ ُم�سَ

وي�سفُّ عن الأعماق

يقوُل اإنَّ النخلة

ب�شري رفعت

م�شر
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خمزونٌة يف َجْوِف الأر�ش

لكنَّها تتال�سى اإذا حاولَت ت�سلَُّقها

َقْبَل النُّواة ،

هل كانت النخلة

با�سقًة يف باطِن الأِر�ش ؟

واأين َذَهَب الفراغ

الذي �َسَغَلْتُه كتلُتها يف الف�ساء ؟

َرت النواُة �َسْغَل الفراغ قرَّ

                ف�سارت نخلة

َر الإن�سان وَقرَّ

                    الَبْلَطة

٭ ٭ ٭
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نـ�شـــيــد املـــــوج

اإلـى احلـبيبـة الأزلـيـة

ذكـرى نـور ونـار

مـن �أعمـاق عـيونـك

�لعـ�سليـة

�أرتـوي بـماء �ملـزن

و�أرخـبيل �لـذكـرى

كـاأي مـ�سافـر يـنتعـل

�أحـذيـة �لـريـح

وينـت�سـي بـمجـر�ت

�لـطيـن

�أمـ�سي �لهـويـنى

ح�شن ل�شكر

املغرب
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تـارة...... �ألتـفـت

تـارة......... �أنبـهـر

كـاأنـك نبـر��سـي �لأول

�أو حـلـمي �لأخـيـر

لــن�سيد �لبحر بـاقـة مـن حـنيـن

كـاد ينت�سي

بـاأفـق �ل�سـهـو

�أو �لـذكـرى

�سـلـو�ن يـ�سليـني عـن

�أبـر�ج حـجـريـة

�أو كـو�كـب مـن �أمـو�ج

تـتـدلـى...

لـك �لإمــارة

ولـي �حلـب �ملـقـوى

يـا �أنـدلـ�سـية �لأحـالم

�أنـا �لـ�سقـر �أغــازل

دمــار �لـــروح

و�نبعـث – مـن رمــادي –

كـالـفنيـق

�أرى �لعـــامل مـن �سـياء
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ي�سـتـعـل مـن �أ�سـجـار

غــابتـك �ملـجيـدة

�سـمـوع قـمـريـة

تـاأتـيني مـن هناك

مـن �جلـنـة �لأبـديـة

*****************

طيور �مل�ساء

تغرد يف �ل�سباح �لبهيج

مت�رسبلة باأحالم �ملزن

فتتهاوى كو�بي�س �لبحر

�أنت�سي برحيق �لروح

�أعـلـو

فوق �ملقام

فوق �سقيع �ملدى

*****************

خيول �ل�ستعارة تغو�س يف دم �لق�سيدة

يف دمي �ملو�سى باحلناء

كنار خر�فية

�أ�ستح�رس ما يف �لقلب من

�سدمي �ملعاين
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�أطوقها بالأ�سو�ق

و�أرميها يف بحر �أيامي

�ساأغنى لليمام �حلجري

و�أرخبيل �لأ�سو�ء �خلر�فية

�أرتل ق�سائد �لغرباء

يف خيمة �ل�سمت

يف غيمة �حلزن

�أتو�رى خلف �لعناد

ممتطيا �سيفا من رماد

وحجر�

و�سجر� 

مل ت�ستوعبه �لبالد

٭ ٭ ٭
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مو�شــــور بغــــداد

ولَج �خلليفُة باطَن �ملر�آِة 

 �إىل »عرفْة«
ُ
فانهارْت جد�ئله 

ن�صَب �ملجانيَق �لوثريَة قرَب مرقدها

و�أعلَن ال نباَل �ليوَم ُتر�صُق

ال حروَف �ليوَم ت�صعُل

ن�صُف بردتِه �ملهاجِر

�صلَّ طيَف �الأم�ِس

و�رتابْت م�صاغلُه �لتُّقى

خرَج �خلليفُة

�صبعمائِة ر�كِب

قطٌب �رضيٌر �أجوُف

و�أمرُي حرٍب �صلَّ ثدَي  �الأمِّ

حمزة ر�ستناوي

�سوريا
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 ي�صعْد – خليفتنا -  �صوى »عرفْة«
ْ
مل 

قتلوُه رف�صًا

و�جلو�ليُق �لبهيَُّة

ْت م�صعاُه نحَو �لد�ئرْة �أ�رضكْت �أْن جمدَّ

�صنعوَك

مْل تذبْح �صوى عنِق �لفقرْي

ظللَت تنتحُب �لو�صايا

تنت�ُس �الأذكاَر يف رجِم �لطلوِل �ل�صامرْة

هْل ت�صبُح �الأذكاُر  يف دجلْة

دعوها

فالنَّوى كانْت بطانتُه

بطانتُه �ل�صجري�ُت �لبعيدُة

��صطفى كتَب �لفالِة �لنا�رُض �ملخذوُل

جممعُه تقا�صَم جامعْة

ْ
ُن وجَه ما تبغي �أوجدَت �أنَّ �حلملَة �الأوىل تدجِّ

و�أنَّ �لقرَب يفغُر �صدَر مملكَة �لهبوِب �ل�صابعْة

هَومْل يكْن �صيئًا �صوى وردْة

�أغو�ُه �أنَّ �لنا�َس مهوو�صوَن بالفعِل �ملُحاْل

ُل �لكلماُت �صفَح �ملنحدْر تتاأ�صَّ

َن �ألو�َح �ل�صماِء بال �أثْر و�ل�صافناُت َعرَبْ
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هْل كلُّ ما فيها نقٌي طاهٌر

 �أْم �أنَّها م�صكونٌة فينا

�صتائرها تتوُق �إىل �لكماْل

كمر�جِل �لنجِم �لذي �صلَّ �لهوى

ما ز�َل يلهُج باجلماْل

كاَن �للجوُء يعوُد مْن �أق�صى �لقطيعِة

عابر�ً يفء �جلد�لِ  �ملُ�صرتيِح �إىل �لظالْل

**

 ناحيةٍ  يد�سُّ رقادُه
ِّ
يف كل 

نحَو �ملو�جهِة �لعقيمِة

�أ�رضَج �لنعو�ِت و�لتحَف �ملعابَر

كّلما �صعَد �ملدينَة

رددتُه �الأمُّ �آخَر يومها

يف  كلِّ ناحيٍة يطوُف

وكونُه �ملعموُر

�صارَف �أْن يكوَن

وال يكوْن

**

ُن تو�أماْن بغد�ُد و�لربُق �ملَُعطَّ

ما ع�سَّ جلدَك غرَي مملوِك �لزماْن
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 فتختلُف �لعالئُق
ْ
مت�صي

متطُر �الأحز�ُن �أهر�مًا خجوْل

وتعوُد مْن لغٍة لتبتدَع �لفو��صَل

�أركُز  �الأهد�َب يف وجِه �ملغوْل

«يعلُِّم �الأ�صفاَد �أْن مت�صي »�لعلقميُّ

�إىل كهِف �خلليفِة

َيركُب �ل�صم�َس �لعقيمَة

حاماًل �أ�صناَم ده�صتِه,

قد �نت�رض �حل�صنْي؟

وم�صى �خلليفُة �أبرت�ً, ح�صَد �لهد�يا

يف هد�ياُه جنوٌد من �صبايا

كان هارونًا ر�صيد�ً

كان �صفاحًا ومن�صور�ً...وماأمونًا

ولكَن �لزماَن,  ي�صرُي عك�َس �لد�ئرْة

هم ظافروَن,  بال طبوْل

**

لن ت�صبه �مللكوت م�صقط ر�أ�صَك  �الأعد�ْء

و�جلارياُت مالأَن �أو�صاَف �خِلالفِة بالدعاْء

 لت�صكنها, تقيَك �صو�ئب �مللكوِت؟
ْ
ال بردًة تاأتي

ال دفًة تاأتي لتح�صنها
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 جذعَك �ملنهاُر
ْ
�صيبكي

�أدر�َن �لطفولِة

كاَن مفتاُح �لتَّمني ُيغلُق �لتاريَخ

ما طاَل �الأمْد

ق�صدْت مو�كبَك �لبليدَة جاريْة

و�ل�صهُم �أخطاأ

لو بكيَت لكنُت ظلَك

  و�لوتْد
ْ
بنَي َمدِّ �لعمِر �أم�صي

َجُبَنْت عطاياَك �لتى

مْل ت�صتطْع �أْن تولَج �الأ�صو�َر

و�جتمعْت دموُع �لنا�ِس قبلَك

و��صتقلَت عن �لبد�يِةكاملُُدْن

**

ا كانْت م�صاكنُه فقريْة ربَّ

رّبا كانْت مذ�هبُه تعوُد

�إىل �لنهايِة , ال ُت�صاوؤلها �لظهريْة

ُه �ملنقو�صَة �الأركاْن ال �صيَء ي�صبُه �صم�صَ

ال �صيَء ميالأ ِجحَر مركبِه

 م�صاغلُه
ْ
مذ�ُق �ل�صم�ِس ي�صتثني

ويرتكُه طريَد �ل�صحو
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تنه�صُه مد�ئُن ِمْن حطاْم

يها �صنابُك خيلنا تلَك �لكتابُةمْل ُتعرِّ

تلَك �لكتابُة طل�صٌم متقاطٌع

تنفكُّ ر�ئحُة �لَعَر�فِة كالدجى

و�لقادُم �مل�صبوُه

يزرُع وردًة بي�صاَء

ت�صبُه �صكَل فا�صلِة �لكتابِة عينها

هي هاُء هوالكو, وب�صمتُه �لتي �نتهكْت مر�ر�ً

يف �لزحاِم من �لغز�ِة �لطامعنْي

هل كاَن م�صموُن �لظالِل �الآدميَِّة

عابقًا بالطنِي

�أم �أنََّ �لكتابَة ت�صتحي

�لنا�رُض �ملهوو�ُس باالآتنَي

يبدُل متعَة �لتاأويِل باملَتِع �لغريدِة

ي�صتوْي

كانْت رغائبُه غمامَة كمرثيِّ ر�ئٍع

�لنوُن ُم�رضعة

وال يدري باأنَّ �خللَف مر�آُه �الأماِم

و�أنَّ َمْن عا�صو� هنا

كانو� طو�بَع �أل�صقتها �الأمُّ
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جذَع �لطامعنْي

هي نزوُة �لدهليِز

 يف �ل�صننْي
ْ
مت�صي

تتكرُر �الأ�صباُب ,

و�ل�رضُح �لبهيُّ  ي�صارُع �الآتيني

٭ ٭ ٭
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�ضــجـيـــــــــــج

ُقل يل كيف ُهو َحالك َبعد اأن َهداأت الَعا�صفة..

ِجيج وَهجر ُكاًل ِمَنا َم�صجَعه ؟ و�َصكن ال�صّ

َكيف ُهو َحال اأحالِمك املُوؤجلة َكاأكَفان املوَتى

َنعلم َيقيَنًا بَحاجتَنا اإليَها وُنوؤجل اإمِتالكَها مِلا َبعد احَلياة ..

مِلا َبعد الَعناء

اء اأبِقيَت َت�صَمع َهديلَها ُقل يِل كيف هي َحماَماتَك البي�صَ

وَت�صعر ِبها ُتادثك

وَتنح اإليَك لَتلَتِقط َحباِت الَقمح والَفرح ِمن على َكِتفك

وترتَنح على َمهل وهي َتُعود

َحدثني عن اأُغِنياِتَك الَقدمية

وُطقو�س َطربَك لها وُم�صغل ال�صي دي َهات الفقري

عندَما َت�صَتلقي جواَره واأنَت ُمغَم�س الَعينني

زهر ال�شهري

ال�شعودية
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وت اأبا نوره وَت�صَمع �َصذاه َت�صتن�صق �صَ

َبرداااااااااااااااااااان

َبردان اَنا َتكَفى

ابحرِتق َبدف

مل تُقل يل عن �ِس َعزفَك َعلى الُعود ..

اأعلم اأنَك من َقبُل ُمتَذوق َجيد وَعازٌف َبارٌع َعلى اأوَتار َقلبي

ولِكن هل َتر�صَت ف عزفَك اإِىل َهذا احَلد َحتى اأتَقنَته

َخربِن اأما زلَت َتتفظ ِبزَجاَجاِت الِعطر الَفارَغِة َكتَماِثيل ِفرَعونية

ُتَذكرَك ِباأ�َصاِطري اأ�صَحابَها

وَهل ُزَجاَجِتي َقابعة بينهم ..

اأم ُتراَها ُك�ست ف حلظِة َتهوٍر ِمنَك

َلن اأُقول َك�ستَها فال اأُريد اأن اأخد�س ِذكَراها وِذكَراك ..

اأم اأي ِكي�ٍس َكان َمثواَها الأِخري ؟

َكلمِني عن َمكان ُعزلِتَك الليلي..

وٍت ُمرَتفع تت املَطر هل َينتظُرَك ف ِقمة اجَلبل واأنَت ُتغني ِب�صَ

اأخرَتَته كَمنَفى لَك

وَتر�صم من اأ�صَواء املَدينة ُعقودا لوؤلوؤِيًة

باح ُتتوجِني بَها عند ال�صّ

الم اأم تراَك َن�صيت ؟وَغفوَت اأول الليل ِب�صَ

وف .. يخ الفيل�صُ كيف هي اأحَوال َجارَك ال�صَ
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وهل مازلت َتبوح له باأ�ساِر اأمراة ُبرُجواِزية

�َصحرتك وكتبت َتعاويَذَها َعلى قلبَك وعقلَك؟

واأنت تُخط على الّطني ُحروفَها وتِحيَها َمرات

 ُقل يل اأين َحقيبتَك املُقفلة وَمُظورة القرتاب ؟..

وَهل لوفتحُتَها �َصاأجُد ُدميتي ُمرتبعًة تبت�صُم ف َزاويتَها

وَرائحة ر�َصائلي.. واأوَراِقي .. وَحنيِني .. ُمنبِعثًة ِمن ُثقوبَها ؟

غري ؟.. ى اأتكُتب وُتوقع بقلِمي الأ�صَود ال�صّ َقبل اأن اأن�صَ

وبُكل ِكربَياء َكرجٍل اأ�صُطوري ُيوقع وَثائَق مملكِته

ُثم ُتقبله وُتعلقه َقريبًا من قلبَك وَتهم�س ... َمكانِك هَنا

 �َصمعُت اأنَك تعي�س ُكل يوٍم مع الورد اأَما لَم�صْت اإحداُهن

باٍح وِملَت لَها بحَنان؟  وجَنتك َذات �صَ

َفتِثري ِغريَة الأُخرَيات

وت�صمت ِغريتي احرتامًا لُهن

 ُقل َكيف ... وَكيف ... وَكيف اأنَت

ِجيج َبعد اأن َهداأت الَعا�صفُة و�َصكن ال�صَ

وَهجر ُكاًل مَنا َم�صجَعه

٭ ٭ ٭
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حزمــة �ضــوء منكــ�رسة

1

كلُّ باٍب.. ذاكرة

.. هديٍر اجتياح كلُّ

.. غيمٍة بكاء كلُّ

ها هو ال�صمت... 

ي�صرب اأغوار روحي.

2

كما يتعلَُّق ُمتعرٌث باله�صيم

على منحدر �صحيق

نتعلَُّق بالنهايات.

3

ظلُّ الوردة خنجُر خيبة

ورائحتها وجعي.

زهران القا�سمي

�سلطنة عمان
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4
يف الرياح

ت�صافر الأوراق الياب�صة والبقايا

لت�صتقر على نتوءات مدببة

على �صقوٍق عميقة.

5
ينت�رش غيابك

ممتزجًا بروحي امل�صافرة

بحثًا عنك.

6
الغبار يطغى على الأرواح

يفوح من ركام الأم�س

من رميم املقابر املتناثر على ال�صفوح

يلت�صق بوجوهنا

يدخل يف امل�صامات واخلاليا.

7
كم هي لزجة ه�صا�صتنا

ونحن ل منلك اأحذية للتزلج,

8
يحدث اأْن اأمتدد كظل

ثم اأنق�صع ك�صحابة.
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9

الغبار

�صغينُة ريٍح غا�صبة

من �صفرها الأبدي.

10

�صورتك معلقة يف البعيد

حتاكمها موروثاُت القبيلة.

11

ترتكز نظرتي الأخرية

قبل اأْن اأنام

على �صوِء جنمٍة بعيدة

لعلَّها تعتقني.

12

انقيادي لرغبة القلب

لدموع العني

لراأ�صي وهو ينتك�س خائبًا

حتى اأعت�صم بوحدتي

العزلة تكتظ بي

والطواف ياأخذين يل

لأكون العا�صق واملع�صوق.
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13

الغبار ي�صنعك

تتناثرين, اأتعرث بك

اأتناثُر غباراً.

14

حزمة �صوء منك�رشة

تر�صم �صورتك 

كبقعة داكنة يف غابة.

15

ذلك العطر

كلما اأح�ص�صت بق�صوته

اكت�صيت بالبيا�س.

16

الغبار قطعة زمن تائهة

يف بيداء ل حمدودة

�صاأدير عنق الريح.

17

اأهرب يف ال�رشاخ

الذي تكتنزه حدائق وجعك

اأ�صتحيل منجمًا ل�رشيرتك.
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18
مثل كوخ قدمي

�صاأفتح للريح نوافذي

واأ�رشع امتدادي

حتى حقولك.

19
يدي املمتدة 

حتى اجرتاح اأنوثتك

ت�صاقطت قطعًا

ت كقنبلة. ت�صظَّ

20
الغبار

اأنوثتك امل�صجونة

ورجولتي التي تكبتينها.

21
�صوف اأطل من نوافذ متعتك

واأنت ترتفعني كقمة

ل تكرتث بالنهار.

22
هل تخافني مني ؟

... ... ...
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�صوف اأق�س حكايتنا

واأل�صقها دلياًل

على العبث.

23

اإنها الأقدار

نقتفي اآثارها…

… يف املتاهة.

24

على اجلدار

ِظلِّي ُيقلُِّم

اأغ�صاَن حريتك.

25

اللعبة يف بدايتها

تفرت�صني اأ�صياءك املبعرثة

ثم ت�صتلقني عليها

... ... ...

اللعبة يف نهايتها

تنتعلني اأ�صواتهم

اأر�صم خوفك دوائر

تخرتقها �صهام طائ�صة.
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26
الغبار اأنت واأنا

جئنا منه

ونتال�صى فيه.

27
اأح�صدك اأيتها الوردة

التي زرعتها و�صقيتها بدموعي

حتى تفتقت جماًل ورائحة

ثم تعلقت بروحي

وغر�صت اأ�صواكها.

28
اأ�صتدل بالأفالك

على مكانك.

29
ها اأنا اأبعرث اأمطاري...

... يف ات�صاعك.

30
اأمللم ما تبقى من الرحلة

َّة يف �رشُ

دافعًا بها…

… خمالَب امل�صافة.
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31

اأ�رشخ يف اأذنك

يا اأيها الـ...

�صاأنفقئ يف وجهك كفقاعة

اإْن مل تعطني �صلواتي كاملة

ِقيل يل: اإنك م�صغوٌل جداً

ومن راحتيك ت�صيل الأعوام بال �صبب

�صوف اأذهب اإىل �صفحات كتابك القدمي

واأقبل كل احلقائق التي كنت تعتز بها

لكن...

هل يل بهم�صة اأخرية يف اأذنك ال�صماء؟

دعني اأبتلع عنك 

كلَّ هذا الظالم.

32

الغبار

 احلروف والإ�صارات

الدروب والتواءاتها .

٭ ٭ ٭
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مل �أعد �أم�ضي على مهل..

وهطلَت مرتفعًا..,

وال �أدري

�أوهمًا كان ..؟

و�ن�ضق �ل�ضحى هزو�ً..

ي�ضافُح غربتي,

ين�ضلُّ من روحي هو�ي......

وكنُتني لغًة �أمار�ُس زهَوها

فر�أيُت وجَه �جلاأ�ِس يجثو ُمدِقعًا

ب�ضالمل �جلوز�ء ؛

كالورِق �ملوؤثَِّل يف قو�مي�س �لُفجاءِة,

و�ملقابل يرتدي �إطر�َقُه

ثمنًا الإميائي ...,

زيـــاد ال�ســـاملي

اليمن
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دنوُت �إىل نهاه ,

معزيًا ر�أ�ضي ؛

له ما الح يل

يف قرف�ضاء �للون من و�ضِم �لهو�ج�س

كنُت منزلقًا,

وكان �لبدُء منفرجًا؛ على قدٍر علقُت بثغرِه

كال�ضوِك ,

و�لتقفت ع�ضاتي ..

م�ضهدي غجريُة �الآتي؛

كاأين يف �حلقيقِة فكرٌة

وقعْت بهاوية �الأَ�ِسَِّة,

موج�ضًا يف فكِّ تكويني,

�أ�ضارُع موعد�ً �أق�ضى

�أعدُّ �لكاأ�َس من ع�ضب �لنو�جذ

حمرقًا جفَن �لقبيلِة باحلنني

... �إيلَّ

ال ظل ال مرحى لفا�ضلتي..

�ضلكُت مد�رك �ل�ضادي

خال وجهي لهم...

وبقيُت وحدي
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�ضاعد�ً

يف مقلتي

�ضهو�ً

كاأين كلُّ من حويل عد�َي

 �أبِّوُء �الإيحاَء نوء�ً

ُمغدقًا ال فاقعًا

�أو غامقًا بالال �نتهاء...

كاأنني و�أناَي منف�ضالن

ال �أحٌد

طرقُت يدي...

...............بكفِّي

�أقتفي �أثري وم�ضباحي �مل�ضافُة,

مل �أُعْد �أم�ضي على مهٍل,

 يقاطعني �ضو�ي

و�أدُت ما تق�ضونه بالب�سى

غالمًا �أ�ضطفيني

و�ملدى مت�ضابك �الأبو�ب:

عن �أخرى ...,

تر�ودين

�ضكاكني �لغياب.





ف�ضــــــــاءات

قــراءة
آفــاق
خـــلفية
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ال�شـــعـر والتـنــــويــر

وعن  طرفيه،  بني  يجمع  عّما  ال�س�ؤال  ي�ستدعي  ما  العن�ان  هذا  تاأّمل  يف 

حتّري طبيعة العالقة بينهما: اأهي عالقة جمع وت�حيد اأم عالقة ف�سل وتبعيد اأم هي 

الثنتان معًا؟ وي�ستجرُّ ذلك، بدوره، عدداً من الأ�سئلة، كاأن نق�ل: هل يتعني على 

ال�سعر اأن ي�ؤتي اأُكله يف بناء عقلي، يق�م على مق�لت فكرية وخال�سات مفه�مية 

ت�سبُّ يف جمرى التن�ير، وتعلي من �ساأن ال�عي لدى جمتمعات التلقي وال�ستقبال؟ 

كيف يك�ن ال�سعر منقذاً لالإن�سان من ال�سق�ط يف العامل؟ وهل ي�سكل التن�ير �رشطًا 

�رشوريًا لنطالقة ال�سعر وتدعيم حركته يف ف�ساء التداول الجتماعي؟ هل يرتتب 

على ت�سدير هذا العن�ان اأن يك�ن للتن�ير �سعره، واأن يك�ن لل�سعر تن�يره؟ كيف 

ميكن تاأمل العالقة بني هذين احلّدين؟ واأخريا، كيف ميكن اأن ننظر اإىل »ال�او« يف 

قيامه بني جانبي ال�سعر والتن�ير؟ وما ال�ظيفة التي ي�ؤديها؟ اأهي ال�ظيفة النح�ية 

املتمثلة بعطف الثاين على الأول واإقرار ال�سرتاك بينهما يف احلكم؟ ما طبيعة الربط 

الذي ين�سئه حرف الت��سط هذا ؟ وهل ه� ربط اأم عزل يحفظ امل�سافة بني اجلانبني، 

وي�ؤ�رش على الك�ن اخلا�ص بكّل منهما، فينت�سب حّداً للتمييز، وعالمًة على اإن�ساء 

د. وفيق �سليطني

�ساعر و�أكادميي/ �سوريا
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الفرق، وم�جهًا اإىل معنى التمايز واخل�س��سية يف ممكنات الف�سل وال��سل، ويف 

�رشوط الئتالف اأو الختالف؟!.

هذه الأ�سئلة، وغريها، جديرة بالنظر والتاأمل اإذا ما اأردنا اأن ندقق، نقديًا، 

يف طبيعة التن�ير ال�سعري، اأو يف طريقة ح�س�ر الأثر التن�يري يف ال�سعر املعا�رش، 

مبا يعنيه ذلك من اإحكام �سبط العالقة بني الفكري والفني على م�ست�ى الرتكيب 

الذي ي�ؤلف بينهما ويط�يهما معًا، فيك�ن الطرفان يف ال�سعر، اأو يف الفن عم�مًا، 

ينتفي  ذلك  وبخالف  الآخر.  من  فيها  ال�احد  يتميز  ل  �سبيكة  اأو  واحداً،  �سيئًا 

الرتكيب امل�سار اإليه، ويتقل�ص اإىل حدود اجلمع وامل�سايفة، التي حتفظ ا�ستقالل كل 

طرف، وُتبقي عليه يف قيامه بذاته داخل عملية اجلمع واملزاوجة، التي ينتفي بها 

الفني، ويتعّطل الفكري، وتتحّدد العالقة بينهما بك�نها فاعلية �سلب، ح�سيلتها 

ت�سّدع البناء وا�سمحالل القيمة.

من هذا املنطلق يجب التحذير من اإ�سقاط اأحد جانبي العالقة على الآخر، 

اأو اإحلاقه به، ذلك اأن خا�سية ال�سعر التن�يرية حمايثة لطبيعته اجلمالية، وقائمة بها. 

وهي لي�ست �سيئًا من غريها، لأن ال�سعر، يف حال الف�سل بينهما، يفقد مق�ماته 

الذاتية، ويغدو �سيئًا اآخر م��س�ًل بعمل العقل وطرائق التعّقل. ولنا، يف هذا املنحنى 

جتربة ل�ي�ص ع��ص يف دي�انه: »بل�ت�لند« 1947 الذي اأ�رشم فيه حرائق التغيري، 

ودعا اإىل ك�رش رقبة البالغة العربية يف مقدمته. لكن التجربة، على م�ست�ى الإجناز 

ال�سعري، انتهت اإىل الإخفاق، باأثر من عل� نربة الفكر التن�يري، التي جعلت منه 

بالتعرث وال�سطراب،  مب�رشاً ل �ساعراً. ولذلك جاءت جتربة »بل�ت�لند« حافلة 

هًا مبا ه� خارج  وكذلك ه� الأمر، دائمًا، عندما يك�ن ال�سعر مرتهنًا لغريه، وم�جَّ

عنه، كما ه� حال ال�سعر التعليمي، الرتب�ي، ال��سفي، الإيدي�ل�جي.

�سحيٌح اأن ثقافة التن�ير تهّيئ لروؤية جديدة للعامل، وت�سكل قطعًا يف نظام 
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املعرفة مع اأمن�ذجها ال�سابق، لكنها ل تتبّدى يف ال�سعر اإل من خالل التمّثل العميق، 

اإىل  بتحّ�لها  اأي  الن�سج،  الق�ل وطرائق  بذوبانها يف خ�س��سيات  يق�سي  الذي 

ن قارٍّ يف اأغ�ار التجربة، من �ساأنه – اإذا ما طفا على �سطحها – اأن يلحقها  مك�ِّ

به ويحيلها على الفراغ، من حيث هي جتربة فنية. فمن طبيعة ال�سعر اأنه ل يق�م 

ملنطق  يخ�سع  ل  اأنه  كما  والإيدي�ل�جيات،  العقائد  وترويج  الأفكار  ن�سخ  على 

– كما يف  الفرن�سية  الرمزية  بيَّنْت  اأن  �سبق  اللغة الجتماعي. وقد  ال�اقع ونظام 

مثايل ب�دلري ومالرميه – اأن اللغة اأ�سا�ص اخللق الفني يف نح� احلداثة. وعليه فاإن 

ال�سعر يبدع لغته اخلا�سة، ويت�جه اإىل حتطيم احل�اجز التي يقيمها العقل بني ال�اقع 

اأو  اإن حّد ال�سعر مقرون بال�رشط اجلمايل، ولي�ص بال�ظيفة الجتماعية  واخليال. 

التن�يرية. عقالنية التن�ير تنح� نح� املطابقة، والت�ساق الذاتي، واإقرار مبداأ اله�ية 

التعدد الإ�ساري،  التي تفتح على  الرم�ز  ال�سعر بلغة  بينما يق�م  العقل،  يف عمل 

الفكِر  مق�لت  عنه  تناأى  ما  معًا. وه�  اآن  ال�سيء وغريه يف  ذات  الرمز  فيك�ن 

وت�ستبعده يف حر�سها على تثبيت دللتها املحدّدة.

فقط،  تتاأتى،  التن�يري  ال�سعر  فاعلية  اإن  الق�ل:  ميكن  تقّدم  ما  وفق  على 

من خالل حتّقق طبيعته اجلمالية التي يتقّ�م بها، ولي�ص من ا�سطناعه و�سيطًا ناقاًل 

اأو ل�رشورات  للفكر، وخادمًا للنظر، وحمك�مًا ب�رشط ال�ستجابة لق�اعد العقل، 

اأهمية  نتبنّي  هنا  ومن  اأثره.  وتفعيل  مرتكزاته،  ودعم  التن�يري،  ال�عي  اإ�ساعة 

الفرق، بخ�س��ص ال�سعر، بني مفه�مي التعبري واخللق. فالأول منهما يق�م على 

تاأدية معنى �سابق، ويفرت�ص وج�د قيمة متح�سلة يعيد ال�سعر بناءها، ويت�ىّل نقلها 

والتعبري عنها، مما يعني انح�سار ن�ساطه يف دوائر ال�ج�د املتملَّك. وبهذا فه� يعرّب 

عما ه� اأجنبي عن جتربته، ومتقدم عليها. خالفًا ملفه�م اخللق الذي يقيم ال�سعر 

يف اأفق امل�ستقبل، ويعّينه بخا�سية الإبداع، فيك�ن خالقًا للقيمة، ولي�ص ناقاًل �سلبيًا 
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اأجلها، وتقيم  تنعقد من  ب�سياغة  اأن يرتجم عنها  غايته  بارد  اأو جمرد و�سيط  لها، 

نف�سها يف منطقة احلياد التعبريي.

»اإن ا�ستعارة مده�سة اأكرُث قيمًة من خامٍت يف اإ�سبع املرء«. وعلى حّد هذا 

الق�ل لل�ساعر الت�سيكي »يارو�سالف �سايفرت« نتّبني اأن القيمة اجل�هرية لل�سعر 

مكن�زة يف بنيته الذاتية ولغته اخلا�سة التي تفتح على عامل من الده�سة واجلمال، 

وتخلقه، يف ال�قت الذي تخلق فيه بكارة ق�لها، وطرائق �س�غها، وتطلق الكالم 

خلف حدود العبارة، وجتعل اإ�سعاعه مبناأى عن قي�د التقّبل وحاجات ال�ستهالك. 

مما يعني اأن ال�سعر ل يقا�ص مبردوديته الآنية، اأو بفعله املبا�رش يف ال�اقع. وهذا ما 

يجب اأن نتحّرى، يف �س�ئه، طبيعة العالقة بني ال�سعر والتن�ير.

قبل  الثقافية  ال�ساحة  يعمُّ  كان  ما  املجال،  هذا  يف  ن�ستذكر،  اأن  باأ�ص  ول 

والتب�سري  اخلطابي،  والرنني  ال�سيا�سي،  الزعيق  �سعر  مط�لت  من  عق�د  ب�سعة 

الإيدي�ل�جي. اأق�ل ل باأ�ص اأن نلتفت اإليها لننظر ما الذي بقي منها الآن وباجتاه 

امل�ستقبل؟ واإذا كانت قد انط�ت مع ما فات، فلماذا مل يبَق منها ما يرجى بخ�س��ص 

ما ه� اآت؟!.

ل يخفى اأن ال�سبب يف ذلك يع�د، يف الأغلب الأعم، اإىل اختالل ميزان 

التب�سيطي والختزايل  النزوع  معًا، جريًا على  الفكري والفني  تقدير  العالقة يف 

الَعر�ص  م�ست�ى  اإىل  بالفني  فهبط  كليهما،  باجلانبني  اأ�رشَّ  الذي  وال�سعاري، 

بق�سد  الدعائية  الق�الب  م�ست�ى  اإىل  بالفكري  وانحدر  البّث،  واآلة  وال��سيلة 

التحري�ص والتح�سيد، فكانت املمار�سة امل��س�فة زرايًة بالثنني معًا، فبقي الفن 

ناقاًل خارجيًا للفكر املقحم عليه، وبقي الفكر مل�سقًا خارجيًا حمم�ًل على الفن 

دون اأن ينبثق من داخل ن�سيجه، ومن رحم عالقاته الذاتية. ولعّل يف هذا ما يدفع، 

من جديد، اإىل العتبار به، واإىل رّد مثاله على هذا ال�سياق لتعميق النظر يف هذا 

القران الذي يت�سدر الق�ل بني ال�سعر والتن�ير.
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الق�صيدة يف جمابهة احللم

�إ�ضـــاءة:

منجزها   با�ستمرار  الظفر  ت�ستطيع  التي  الق�سيدة  اأن  الأدب  تاريخ  ي�ؤكد 

والناأي ب�ج�دها  عن النقرا�ض اأو الرتهل, واحلفاظ على األقها املتجدد والأبدي,  

هي تلك التي ت�س�ن خطابها من الب�ح وت�سرت معناها – اإن �سلمنا اأ�سال ب�ج�د 

معنى – من الت�رصيح . فالق�سيدة  حني تخ�سع  لل�عي  والتقعيد  والهند�سة القبلية, 

�س�ى  والأيدي�ل�جيا  ال�عي  فما  �ساحبها,  م�ت  اإعالن  قبل  م�تها  تعلن  فاإنها 

غرف �س�داء, تعيد اإنتاج ال�اقع يف ابتذاليته و�سطحيته.

الن�س��ض  اأن  باإقناعنا   لكفيل  الك�نية  ال�سعريات  اأخاديد  يف  احلفر  اإن 

ال�عرة واملجرات  املناطق  الدوام يف  اإقامتها على  الباذخة كانت جترتح  ال�سعرية 

ومن  يقينيات,  كل  من  عارية  ال�ستعارية,  التيه  غابات  يف  وتخ��ض  ال�سعبة, 

معطيات جاهزة  �سلفا ؛ لتجدد مياهها بحرب املح� واملح� واملح�.

اإن الق�سيدة بهذا املعنى ل ميكنها الإقامة يف  تلك الأك�ان املربكة  وامل�سايق 

م�صطفى بدوي

باحث و�صاعر
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من  تتجذر  �سعريا,  ا�سرتاتيجي,  كرهان  احللم  جتربة  يف  بالنخراط  اإل   , امله�لة 

ال�ا�سعة  اآفاقها  ال�سعرية على  املخيلة  وتنفتح عربه,  احلقيقية,  ال�سعر  اأ�سئلة  خالله 

الداخلية  اآلياتها  وفق  وتن�سيده  لتنظيمه  الق�سيدة  تاأتي  الذي  بال�سدمي  ال�سبيهة 

وق�انينها املميزة.

1 - جتربة ق�صيدة احللم:

:
)1(

يق�ل اإليا�ض خ�ري يف كتابه : )درا�سات يف نقد ال�سعر(

)على اأر�ض ال�سعر خي�ست اأكرث الإ�سكاليات جتريبية,  ومتت اأجراأ حماولت 

تغيري مفاهيم الثقافة العربية .ال�سعر دي�ان العرب  وداخل هذا الدي�ان مت النفجار 

واأخ�سعت اللغة العربية  والقيم ال�سعرية العربية ملراجعة �سارمة  وبالغة اجلراأة(. 

على �س�ء هذا الت�س�ر, ميكننا الق�ل, مع اأدوني�ض اأي�سا, اإن جتربة احلداثة  العربية 

مل متار�ض اإل على �سعيد املمار�سة ال�سعرية حتديدا , على اعتبار اأن املخيلة ال�سعرية 

املنجزات  عن  تف�سلنا  التي  احل�اجز  وهتك  امل�سافات  حرق  اإىل  �سباقة  كانت 

املعرفية  القارات  باقي  فيه  الذي ظلت  ال�قت  ب�سكل عام, يف  الك�نية  احلداثية  

العربية الأخرى تراوح يف املكان مقيدة باأ�سئلتها  امل�رصوطة تارة, واملغل�طة تارات 

اأخرى , لأ�سباب ل جمال ل�رصدها  يف هذا املقام. اإن اأ�سئلة احلداثة ال�سعرية العربية 

عني  اإىل  با�ستمرار  حاجة  يف  كانت  لذا  بامتياز,  امل�ستقبلي  جرحنا  تعانق  كانت 

ال�سعرية  التجربة  اعتبار  ميكن  هنا,  من  يقال..  ل  ما  لتق�ل  احللم  على  مفت�حة 

التي  ا�ستندت اإىل البعد ال�س�يف وا�ستثمرته يف منجزها, انت�سارا ل�سلب احلداثة 

وانتقال ن�عيا يف مدارج ال�سريورة ال�سعرية العربية, لأنها اأبحرت بالتحديد يف 

تلك الأقا�سي املرتامية خارج تخ�م ال�عي مبعناه ال�اقعي املبتذل, مما مكنها من 

اأن تخلق لها  م�قعا يف �سجرة الأن�ساب ال�سعرية  ال�ارفة. واإذا كان ال�ساعر ملزما 
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باإخراج الكلمات من ليلها العتيق واإ�ساءتها , لتغري عالئقها, وتعل� باأبعادها )فاإن 

.
)2(

ال�سعر اجلديد يف هذا املنظ�ر فن يجعل اللغة تق�ل ما مل تتع�د اأن تق�له (

2 - ق�صيدة احللم بني ال�رسيالية وال�صوفية:
يعترب ال�ساعر حممد بني�ض اأن)ق�سيدة احللم اأ�سبحت عن�ان جانب هام من 

التجربة ال�سعرية املعا�رصة, نتيجة الث�رة ال�س�ريالية التي اأيقظت ال�عي ال�سعري  

, لكن ما يعاب 
)3(

على لوعيه, وخل�ست ال�سعر من اأوهام العقالنية  ومثاليتها(

على احلركة ال�س�ريالية يف نظر العديد من النقاد ه� ك�نها تلغي  التجربة اأ�سا�سا 

من ح�ساباتها, �س�اء اأكانت داخلية اأم خارجية, وتلك ق�سية اأخرى.

اإن احللم - باعتباره اللغة امل�سرتكة لدى خمتلف ال�سعريات مادامت باقي 

اإىل اأخرى - ي�سري   املك�نات الداخلية للن�ض ال�سعري تتباين من جغرافيا �سعرية 

املعرب اجل�هري الذي يف�رص ماذهب اليه اأدوني�ض حني اآخى بني ال�س�فية وال�س�ريالية 

اإىل حدود التماهي, يف ال�قت الذي تبقى فيه  ال�س�ريالية - وهي من بنات احلداثة 

الأروبية  - ترى يف الأقانيم  امليتافيزيقية التي ت�ستعريها ال�س�فية -  جلعلها  اأ�سا�سا 

لفرتا�ساتها  - حاجزا تعطيليا  يجب حتطيمه.

وملا كان الأ�ستاذ حممد مفتاح قد ا�ستخل�ض من خالل درا�سته لل�سعر الراقي 

وان�سجام  الكلمة,  وق�سدية  ال�س�ت,  رمزية  هي:  التي  الأربعة  )الأيق�نات  اأن: 

يفتح,  كتخيل  احللم  فاإن   ,
)4(

العميقة( ال�سعرية   يك�ن  ما  هي  والف�ساء,  العامل 

اإذن, حق�ل من اإمكانيات غري حمدودة حلدو�ض تاأملية للخطاب الذي ه� مكان 

قيمته  النزياح  مفه�م  ياأخذ  ال�سعري  �سكله  وحتت  اللغة,  ل  بامتياز,  ال�سعري 

من  حلمية  عالقات  ب�ا�سطة  اإل  تتحقق  ل  احلقيقية  ال�سعرية  فالتجربة  احلقيقة. 

خالل اللغة , عالقات بقدر ما  تبدو متما�سكة  بقدر ما  تخرق بع�ض الق�اعد 

م�ست�ى  وعلى  النح�.  ل  مثال  الرتكيب  يف  احللم  منطق  باإحالل  الأخرى, 
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الإيقاع, فاإن ق�انني الالوعي هي التي تتدخل يف �س�غ هذا الإيقاع وت�سكيله ل 

العرو�ض, بحيث اإن املك�ن  الإيقاعي ل ي�ستعار من خارج جتربة احللم, بل من 

داخل �سدمييتها ومعزوفة جماهلها. هذا ما قد يف�رص جانبا مهما من مترد اأبي العتاهية 

حني اعترب نف�سه اأكرب من العرو�ض, فه� مل يعار�ض العرو�ض  بقدر ما عار�ض ما 

اعرت�ض جتربة احللم من تدخالت �سافرة ل�عي العرو�ض يف مقابل باطنية التجربة 

ال�سكالنيني  تنظريات  اإىل  عدنا  واإذا  ال�ساعر.  �سدر  يف  املتماوج  مياهها  وخرير 

الرو�ض الذين اأقام�ا بناء نظريا �سخما لالإيقاع ومتظهراته, فاإننا نلفي يف اأبحاثهم 

الإيقاع وانبثاقه من �سهد احللم  القائم على ج�انية  الت�س�ر  تبني هذا  اإىل  نزوعا 

القارئ من جتربة احللم هذه؟ ل�سيما واأن ج�ليا كري�ستيفا  اأين  وحميميته. لكن 

اأن  على  بالتاأكيـد  �سـيميائي(  حتليـل  اأجـل  من  )اأبحاث  ال�سهري:  كتابها  د�سنت 

؟ وما م�قع املتلقي  ل� افرت�سنا جدل اأن  احللم 
)5(

اخلطـاب ه� )كتـابة - قراءة(

�ساأن خا�ض بال�ساعر و ل يعني اأحدا �س�اه ؟

حت�رصين يف هذا ال�سدد  حكاية م�ؤثرة حكتها ال�ساعرة الكندية: )مارتني 

جاك�( يف مقال لها كنت قد ترجمته �سابقا يف اإحدى ال�سحف العربية املهاجرة,  

املتلقي وجتربة  قد متتد حبالها بني  التي  العالقة  لن�عية  نا�سعا  فيها وجها  قد جند 

احللم ال�سعرية, تق�ل  ال�ساعرة:

)ذات ي�م عقب اأم�سية �سعرية عم�مية, جاءتني امراأة لتق�ل يل اإنني مكنتها 

من احللم ملدة �ساعة كاملة , كانت هنالك جن�م ترتاق�ض يف عينيها. وقتئذ فهمت 

اأهمية ما اأفعل: اإنني اأمنح النا�ض اإمكانية احللم. األي�ض ذلك اأجمل عمل بني مهن 

اأقراأ, ارتبكت  اإنه بكى ملا كنت  العامل ؟ وذات مرة اأخرى جاءين رجل قائال يل 

لأنني ل اأريد اأن اأجرح اأحدا. لكن الأمر مل يكن يتعلق بالأمل اأو احلزن لأن هذا 

الرجل  - وه� ين�ست اإىل كلماتي - عرث على اإح�سا�ض نائم يف اأعماقه ومل يرتدد 
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ال�سع�ر  ذلك  فيه  ململت  لأين  فرح  اإىل  ارتباكي  ذاك حت�ل  اإذ  اإليه.  التعرف  يف 

الدفني. بف�سل هذه ال�سهادات لأنا�ض ل اأعرفهم �سارت لدي �سهية الكتابة لنف�سي 

ولآخرين ل تربطني بهم اأية �سلة, اأولئك الذين قد يجدون اإبداعهم اخلا�ض رمبا 

من  خالل ال�سط�ر التي اأخطها. يف فعل الكتابة كل �سيء من�سهر يف الإن�سات: 

.
)6(

الكلمات, بل حتى  ال�سمت(

وما دام احللم مالذا ج�هريا للق�سيدة, فاإن الهريمين�طيقا, كما يعرفها ب�ل 

ريك�ر بك�نها: )العلم املخت�ض يف حتديد ق�اعد التف�سري(, ل ت�ستغل فقط على 

كن�س��ض  تدر�ض  لكي  القابلة  الرم�ز  )كل  للتاأويل  تخ�سع  بل  وحدها,  الكتابة 

بهدف اكت�ساف معانيها الرمزية كاحللم  والأعرا�ض الع�سابية والطق��ض الحتفالية  

اأنف�سـنا  نلفي  فاإننا   
)7(

والق�سائـدية( الفنـية  الإبداعـية  والنتـاجات  والأ�سـاطري 

ونحـن جنابـه الق�سيدة اأمام ن�ض اآخر ه� ن�ض احللم الذي ي�حي ول يقـ�ل, يلمـح 

ول ي�رصح, ي�سري ول يثري, وكلما اقرتبنا منه مل نقب�ض اإل على ري�سه اأو رغ�ة مائه, 

اأعني ما ي�سميه القدماء: ماء ال�سعر..!!
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الهوام�ش

)1(    اإليا�ض خ�ري: درا�سات يف نقد ال�سعر- �ض: 199.

)2(    اأدوني�ض: زمن ال�سعر- �ض: 177. 

)3(    حممد بني�ض: حداثة ال�س�ؤال - املركز الثقايف العربي- �ض:21 اأو الع�دة اإىل: بيان الكتابة الذي 

ن�رص يف الثقافة اجلديدة )املغربية(.

)4(    حممد مفتاح: دينامية الن�ض- �ض59.

الن�سخة   ( 10-9 1969- �ض:  اأبحاث من اأجل حتليل �سيميائي- ل��س�ي -  ج�ليا كري�ستيفا:     )5(

الفرن�سية(.

العربي )28  القد�ض  املبتذل - ترجمة: م�سطفى بدوي -  اأجل جتاوز  ال�سعر من  مارتني جاك�:     )6(

مار�ض2009(.

)الن�سخة  التاأويالت(  )�رصاع  الأول:  الف�سل   -  1965 ل��س�ي  التاأويل-  عن  ريك�ر:  ب�ل    )7(

الفرن�سية(. 

٭ ٭ ٭
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ا�شرتاتيجية ال�شعرية

بنية امل�شابهة ومفردات االختالف

يف ق�شيدة النرث العربية

»�إليها �أينما حلَّت وحَدها م�ضافٌة وم�ضافٌة �إليها«

يف  الإن�سانية  اللحظَة  واأنواعه  ه  ومدار�سِ و�سائله  اختالف  على  الفن  ميثل 

يعك�س عالقًة  تلك اخل�سو�سية من كونه  وتنبع   ، اأخ�س حالت جتليها ح�سوراً 

جمالية تقوم بني الإن�سان وعامله ، عالقٌة رمبا تتبنى مفردات الواقع ورمبا ترف�سها 

وروؤيتها  املبدعة  الذات  ملنطلقات  تبعًا  وذلك   ، تتجاوزها  اأو  بناءها  تعيد  ورمبا 

بكونه  الأخرى  الفنون  الأدب عن غريه من  . ويخت�س  اأي�سًا  وغاياتها وطاقاتها 

كون  من  الرغم  على   ، بالعامل  اجلمالية  العالقة  تلك  لتحقيق  و�سيلًة  اللغَة  يعتمد 

تلك اللغة ت�سطلع بدوٍر اأ�سا�سي ل �سبيل لزحزحته اأو امل�سا�س به ، األ وهو حتقيق 

َنِ  التوا�سل بني الب�رش وبع�سهم بع�سًا ، وجمرد احلديث عن اإخالل غري منتظم ب�سَ

هذا التوا�سل هو �رشٌب من اجلنون وامل�ستحيل .

�صوكت امل�صري

باحث واأ كادميي
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ومن بني كل الفنون اللغوية التي جتتمع داخل دائرة الأدب تتفرد الوظيفة 

منتظم يف  اإخالل  اإحداث  الأمثل مبحاولة  ال�سعر ح�سورها  يحقق  التي  ال�سعرية 

الوظيفة التوا�سلية التي حتققها اللغة ، فمجرد انتظام اإخالله يوؤّول حركة الدوال 

ال�سعرية  »اإن  كوين  جون  تعبري  حد  على  اأو  دللة،  اإنتاج  على  ويعمل  الن�سّية 

خطاأٌ ميكن ت�سويبه«، كما اأن ال�سعر يتميز بتنويعه وتطويره الدائمني لطرائق هذا 

الإخالل يف بنائه الداخلي واخلارجي على حد �سواء ، مبعنى اأنه يطور دائمًا من 

فعالياته واأدواته وو�سائله ، ذلك التطوير الذي يطال ابتداًء القوالب التي ي�ستخدمها 

ال�ساعر ، مروراً بالأمناط واملدار�س التي ينتمي اإليها ويحقق �سماتها يف الآن نف�سه، 

وي�سب نهايًة يف الناجت الدليل واجلمايل الذي ل ي�سبح اآنذاك منتميًا لروؤيٍة فردية 

جمعية  لذائقٍة  يقدمها  التي  بالإ�سافة  رهٌن  هو  ما  بقدر  فح�سب،  ال�ساعر  ميثلها 

ميثلها جمهور التلقي على تنوع درجاته واختالفها.

اإن مو�سوع هذه الدرا�سة قد فر�َس ُمدخلها ال�سابق ، و�سيفر�س تبعًا لذلك 

الن�سو�س  �ستقارب  التي  املنهجية  واملحددات  النظرية  املنطلقات  من  جمموعًة 

الداخلة فيها ، ل ل�سيء �سوى لأن مو�سوعها هو ق�سيدة النرث العربية التي يحمل 

جمرد ح�سورها ال�سمي الكثري والكثري من الق�سايا املتداخلة ، فالأمر مل يعد متعلقًا 

بالن�س ال�سعري وحده ومعاجلته نقديًا، واإمنا هناك تاريٌخ ممتد من التطور والثورات 

اأو  املعرفية واجلمالية تختزله هذه العالقة الإ�سنادية بني مفردتني، كانتا متقابلتني 

متوازيتني حتى ظهر هذا امل�سطلح )ق�سيدة النرث( فاأ�سحتا متداخلتني حد المتزاج 

والتماهي. زد على ذلك اأن املمار�سة الإبداعية مل تعد بالن�سبة للمبدعني خال�سًة 

�سعراء احلداثة -  اأخذ  اأن  منذ  الأدبي، وذلك  للنقد  النظرية  باملقولت  التاأثر  من 

ال�سبعينيني منهم خ�سو�سًا - على عاتقهم التنظري لن�سهم ال�سعري ، ومنذ ذلك 

احلني والن�س ال�سعري يتجاذبه طرفان وبينهما الق�سيدة ك�سعرة معاوية ؛ فكلما 

اأرخى النقاد جذب ال�سعراء ، واإذا اأرخى هوؤلء جذب الآخرون.
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النظري  الن�س مبفهومه  اعتماد م�سطلح  باأن  الذكر  يجدر  بالتحديد  وهنا 

كان نقطَة حتوٍل يف حركة ال�سعر العربي على وجه اخل�سو�س ، ناهيك عن موقعه 

من الدر�س النقدي احلديث غربيًا وعربيًا ، فقد زاَمَن �سيوع هذا امل�سطلح على 

ال�ساحة النقدية جملًة من التطورات الفنية يف الكتابة ال�سعرية ، ولقى ذلك التزامن 

هوًى عند كتاب الق�سيدة اجلديدة/ ق�سيدة النرث ، لتما�ّس امل�سطلح مع وجهتهم 

الفنية ، وانطوائه على بعد عرب جن�سي ي�ستطيع التعبري عن الأنواع الأدبية املختلفة 

داخل دائرة اأو�سع واأقرب اإىل مفهوم الكتابة يف ح�سوره ال�سمويل املجّرد.

النرث  ق�سيدة  �سعراء  وهوى  متا�سه  على  ق�رشه  ميكن  ل  الن�س  مفهوم  لكن 

يه النظري  ومنّظريها ، كما ل ميكن ح�رشه فيما قدمه الدر�س النقدي احلديث ب�سقَّ

والتطبيقي من ت�سورات ومقولت فح�سب ، واإمنا يجب النظر اإىل بعده املعريف 

الأجدر بالثبوت ، خا�سًة داخل املنظور العربي ل�ستخدامه ال�سطالحي، وهو اأمٌر 

اأحق بالإتباع بعدما اأثبت التو�سل با�ستخدام املفاهيم الغربية لبع�س امل�سطلحات 

واملفاهيم عجزه عن الإملام باملمار�سات الإبداعية العربية، ولعل مبعث ذلك العجز 

الفكر  بني  الثقافية  واملوروثات  الفل�سفية  والأ�س�س  الفكرية  املنطلقات  اختالف 

العربي من جهة والفكر الغربي من جهٍة اأخرى ، وكذلك اختالف املنتج الأدبي 

العوملة والكونية وما ينطوي حتتهما من  هنا عنه هناك ، دومنا تعريج على فكرة 

مثالب وغايات اأقلها �رشراً الهيمنة وتغييب الهوية مما ل يت�سع له هنا مقام احلال 

ول ل�سان املقال . فبالنظر اإىل دللة مادة )ن�س�س( داخل املعجم العربي )لدى ابن 

منظور على �سبيل املثال( ، جند اأن معجمنا العربي يحقق ما هو اأجدر باللتفات 

اإليه والوقوف عليه فيما يتعلق مبفهوم الن�س ، ففي هذا املجال يقول ابن منظور 

ه ن�سا: رفعه. وكل ما  يف مادة ن�س�س: »الن�س:رفُعك ال�سيء. ون�س احلديث ين�سُّ

هري  اأُظهر فقد ُن�ّس. وقال عمرو بن دينار: ما راأيت رجال اأن�سَّ للحديث من الزُّ

ُته  �سْ َن�سَ وكذلك  رفعه،  اأي  فالن  اإىل  احلديث  ن�سَّ  يقال:   . واأَ�سنَد  لـه  اأرفع  اأي 
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اإليه. ون�ست الظبية جيَدها: رفعته..  واأ�سل الن�س اأق�سى ال�سيء وغايته .. وقال 

ابن الأعرابي: الن�س الإ�سناد اإىل الرئي�س الأكرب، والن�س التوقيف، والن�س التعيني 

. من هنا ميكننا القول: اإن الن�س مبفهومه 
)1(

على �سيء ما، ون�س كل �سيء منتهاه«

 ، النقدي  لال�ستغال  ال�ساحلة  الدللت  من  كثرٍي  على  ينطوي  العربي  املعجمي 

فنظرة �سعراء ق�سيدة النرث لل�سعر تقرتب من مفهوم الن�س املعجمي ، من جهاٍت 

عدة، منها: ن�سب الق�سيدة اإىل ما هو اأعلى من ال�سعر مبفهومه اجلن�سي/ النوعي ، 

واإ�سناده اإىل جن�س الكتابة الإبداعية املطلقة.

اأما عن ال�سعرية فريى اأ�ستاذنا الدكتور حممد فكري اجلزار يف درا�سته التي 

ا�ستعارت منه هذه الدرا�سة عنوانها، بل والكثري من تاأ�سي�ساتها كما �سيتبني لحقا، 

اأن ال�سعرية »�سمة ن�ٍس ونتاجه، اأما كونها �سمة ن�س فلكونها تقيم م�سافة اختالف 

با�ستثمار  ت�سمح  م�سافٌة  اأداءاتها،  واللغة عموما يف جممل  الن�س  لغة  بني  ومغايرة 

نتاج  كونها  واأما  قراءة.  اأدوات  اإىل  اللغوية وحتويلها  واملعارف  العلوم  اإمكانات 

الن�س فالأنها اإجرائيًا م�سطلح يحيُل اإىل حركة بع�س عنا�رش الن�س اللغوي باجتاه 

عنا�رش الن�س الأخرى كافة، لتعّطل فاعلية النظام اللغوي عن اإنتاج الدللة ال�سعرية، 

، ويخُل�س 
)2(

ز اإمكان وجود نظام اآخر )ثانوي( خا�س بعملية الإنتاج هذه.« وحتفِّ

الدكتور اجلزار اإىل حقيقٍة موؤداها اأن ال�سعرية تعدُّ �سمًة ن�سية على م�ستوى التنظري، 

ن�ٍس  لتحليٍل  تناولنا  فحني  الإجراء،  م�ستوى  على  ال�سرتاتيجيات  من  وجمموعًة 

�سعري على وجه اخل�سو�س، جند اأن لكل ن�س �سعري ا�سرتاتيجياته اخلا�سة ، التي 

جتعل من �سعريته نتاجًا غري قابٍل للتكرار، اإل اإذا و�سعنا، والكالم نقاًل عن اأ�ستاذنا 

حمياًل  ويجعله  الن�سخ،  مفهوم  عنه  ينفي  مفهوما  للتكراِر  و�سعنا  اإذا  اإل  بالن�س، 

معياٌر �سابٌط  بينها  معينة، يجمع  ن�سو�س  داخل  العامة،  اخل�سائ�س  اإىل عدٍد من 

.
)3(

ٌل للخ�سائ�س الأخرى بها« لختالفاتها وموؤوِّ
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الإيجاز  بني  املرتددة  الدرا�سة  هذه  يف  التاأ�سي�سي  املنطلق  كان  هنا  من 

والإطناب ، والتي تطمح اإىل مقاربة �ستة دواوين ل�ستة �سعراء ينتمون جميعًا لق�سيدة 

النرث يف كتاباتهم ال�سعرية ، والتي حتاول الدرا�سة الوقوف على بنية امل�سابهة داخل 

العامة  اخل�سائ�س  من  عددا  بكونه  اجلزار  الدكتور  اإليه  اأ�سار  ما  اأو   ، ن�سو�سهم 

جهٍة  من  وحتاول  لختالفاتها،  �سابٌط  معياٌر  بينها  يجمع  معينة  ن�سو�س  داخل 

لًة اخل�سائ�س التي ميتاز بها كل ن�ٍس  اأخرى الوقوف على مفردات الختالف موؤوِّ

يُز بني الن�سو�س  ـِ على حدة ، اأو املناطق التي تفرد بها ن�ٌس عن غريه، وهو تفرٌد مَي

ول مييُِّز بينها . وهوؤلء ال�سعراء هم على ترتيب اأ�سمائهم األفبائيًا كالتايل:

- ال�ساعر اليمني اأحمد ال�سالمي ، ديوان »دون اأن ينتبه لذلك اأحد«.

- ال�ساعرة العراقية رنا جعفر يا�سني ، ديوان »مق�سلٌة بلون جدائلي«.

- ال�ساعر امل�رشي �سبحي مو�سى ، ديوان »لهذا اأرحل«.

- ال�ساعر امل�رشي عماد اأبو �سالح ، ديوان »جمال كافر«.

- ال�ساعر امل�رشي عماد فوؤاد ، ديوان » بكدمٍة زرقاء من ع�سة الندم«.

- ال�ساعر ال�سعودي حممد خ�رش الغامدي ، ديوان »امل�سي بن�سف �سعادة«.

وقد كان اختيار الدواوين حمل الدرا�سة اختياراً متعمداً لعدة اأ�سباب نذكر 

منها، اأوًل: تو�سيع العينة املختارة للتحليل، بحيث ت�سمل جتربة ق�سيدة النرث العربية 

الجتماعية  الأمناط  اختالف  اأن  العتبار  وا�سعني يف   ، عربي  ُقطر  من  اأكرث  يف 

والأحداث ال�سيا�سية والبنيات الثقافية قد يحدث فروقًا اأو يوؤكد الت�سابهات، ثانيًا: 

اختيار دواوين حديثة لل�سعراء املختارين، ومراعاة اأن يكون الديوان ال�سادر قد 

�سبقه اأكرث من عمل لل�ساعر ؛ مما يعك�س ن�سوج جتربته ال�سعرية وي�سمح بالك�سف 

عن مفردات متيُِّزها، ثالثًا: مراعاة انتماء ال�سعراء الكلي لتجربة ق�سيدة النـرث، مبعـنى 

عدم �سـدور اأية دواوين لأحدهم تنتـمي اإىل الق�سيـدة التفعيـلية، ول يعني ذلك 
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التفعيلية ثم اجتهت  الق�سيدة  ابتداأت بكتابة  اأخرى  امل�سادرة على جتارب  مطلقًا 

جتربة  على  الوقوف  هو  الدرا�سة  مناط  ولكن  فيها،  ومتيزت  النرث  ق�سيدة  لكتابة 

ُب له الريادة يف كتابتها  ق�سيدة النرث اخلال�سة يف جيلها احلايل، الذي رمبا ل ُتن�سَ

لكنه الأوىل بها ، هذا اإذا كانت الريادة تعني الإخال�س يف تبني وجهٍة فنية حمددة 

والنطالق منها وحتمل نتائجها وقطاف ثمارها.

كما حدت الدرا�سة يف اختيارها مراعاَة ال�رشيحة العمرية لل�سعراء املختارين 

ينتمي  التي  الثقافية  والأو�ساط  الجتماعية  للظروف  �سابٍط  اإقامة  مع  وتقاربها، 

مغرتب خارج  واحٌد  بينهم  ثالثة عرب  اأنهم  فنجد  التحليل،  ال�سعراء حمل  اإليها 

وطنه متّثله ال�ساعرة العراقية رنا جعفر التي تقيُم يف القاهرة، وثالثة م�رشيني بينهم 

واحٌد مغرتٌب اأي�سًا خارج وطنه ميثله ال�ساعر عماد فوؤاد الذي يقيم يف بلجيكا، 

وكال املغرتَبنْي تتوزع ق�سائدهما بني الوطن وخارجه، مما قد ميكن الدرا�سة من 

معر�س  يف  �سيتبني  كما  �سعرهما،  يف  وحتولته  الواقع  موؤثرات  على  الوقوف 

التحليل النقدي.

وبقي جانٌب اأخري يف حمددات الختيار وهو �سدور الدواوين ال�ستة جمتمعة 

2005 و2007 يف ظروٍف يعي�سها املواطن العربي من املحيط  يف الأعوام ما بني 

لن  �سيا�سية واجتماعية  اأحداث  تراكم  بفعل  اأُنِتَجت  الظروف  تلك   ، اخلليج  اإىل 

نقول اأنها منذ منت�سف القرن املا�سي، ولكنها على الأقل منذ العقد الأخري منه، 

العجز  مت�سارعة حد  تكنولوجية  ثقافية وثورات  اأحداٌث واكبت حتولت  وهي 

د من التحليل، ول ميكننا باأي حاٍل من الأحوال  عن مالحقتها حتى بالر�سد املجرَّ

اأن ُنغِفل ح�سورها املوؤثِّر داخل الن�سو�س ال�سعرية التي بني اأيدينا، وهو ما �سرناعي 

ت�سمينه يف حماور الدرا�سة، بح�سب ما متنحه الن�سو�س من اإحداثياٍت حمددة ملواقع 

تلك التاأثريات على اختالفها وتنوعها .
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حتققها  التي  ال�سعرية  ا�سرتاتيجيات  بح�سب  الدرا�سة  هذه  حماور  وتتق�سم 

ق�سيدة النرث العربية يف الن�سو�س التي بني اأيدينا، وهي ا�سرتاتيجيات قابلٌة لالت�ساع 

اآثرنا تقدمي وجهَة نظٍر تتدثر  داخل ن�سو�س �سعرية اأخرى ل�سعراء اآخرين، لكننا 

الن�س  بني  امل�سافة  اختزال  ا�ستهدفنا  الوقت  نف�س  ويف  النظري،  التاأطري  باإمكان 

ال�سعري واملتلقي ، والتي تت�سع يومًا بعد يوم، ب�سبب الإغراق يف اجلانب النظري 

لدى بع�س الدار�سني ، واملوقف امل�سبق من الن�س ال�سعري لق�سيدة النرث، والغربة 

التي اأنتجتها احلداثة العربية منذ مولدها، والتي اأ�سار اأ�ستاذنا الدكتور حممد اجلزار 

امل�رشي،  ال�سبعينيات  �سعر  يف  الختالف  لل�سانيات  تاأ�سي�سه  يف  م�سبباتها  اإىل 

دون  الأدبي  التحديث  بفعل  تولدت  واإمنا  الأدبي،  الن�س  بها  يت�سبب  مل  والتي 

، وهو مرياٌث حملت ق�سيدة النرث تراكَمُه، ورمبا جتني وحدها الآن 
)4(

املجتمعي

�سلبياته ومثالبه.

منطقة  يف  الدخول  دومنا  واملتلقي،  الن�س  بني  التقريب  ا�ستهدفنا  ولذلك 

التاأ�سي�س الأويّل لظهور ق�سيدة النرث غربيًة كانت اأو عربية، وكذلك دومنا التعر�س 

جلوانب الختالف احلادة ومناطق التوتر بني الق�سيدة ونقادها، موؤثرين بني هذا 

وذاك تقدمي روؤية ممكنة لكت�ساف جوانب ال�سعرية التي تنبني عليها الق�سيدة لدى 

ل م�سرتكًا بينها وبني قارئها ، لت�ستهدف الدرا�سة يف  مبدعيها، وما ميكن اأن ُي�سكِّ

، م�ستخل�سًا  الق�سيدة  تلك  الوقوف على جماليات  نقديًا ميكنه  النهاية م�ستقباًل 

الأويّل  بدوره  النقد حمتفظًا  ليظل  الن�سو�س؛  بني  الفارقة  املحددات  من  جمموعًة 

الأجدر وهو الف�سل بني الغث وال�سمني واحلقيقي واملزيف، وهو دوٌر جدُّ �سعب 

خ�سو�سًا يف ن�س كق�سيدة النرث ملغٍز يف تكوينه ، وموهٍم بي�رش كتابته، وخمتلٍف يف 

حتقيق جمالياته ومفردات بناء �سعريته. وقد حتددت املحاور التي تنبني عليها هذه 

الدرا�سة بثالثة حماور رئي�سة، يتفرع كلٌّ منها اإىل حمورين داخليني، وهي كالتايل:
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- الروؤية الغنائية : مركزية الذات وحتولت الآخر.

- الروؤية الفنية : تقنيات ال�رشد و�سعرية املفارقة.

- الروؤية املو�سوعية : بنية الواقع و�سعرية املو�سوع.

و�سنتعر�س فيما يلي لهذه املحاور تف�سياًل، �سافعني ذلك التعر�س بتحليل 

للن�سو�س ال�سعرية �سالفة الذكر، ومو�سحني من خالل ذلك اأوجه الت�سابه ونقاط 

الختالف بني الن�سو�س وبع�سها بع�سًا.

�أول: �لروؤية �لغنائية )مركزية �لذ�ت وحتولت �لآخر(:

رمبا ي�ستهجن بع�س املهتمني ذلك ال�ستخدام مل�سطلح الغنائية يف و�سف 

يف  نبداأ  ريثما  يتال�سى  اأن  يلبث  ل  ال�ستهجان  ذلك  لكن  العربية،  النرث  ق�سيدة 

الأدب  نظرية  بق�سري يف  لي�س  بتاريٍخ  يتمتع  الذي  الو�سف  بهذا  املق�سود  حتديد 

يف  القائم  الغنائية  ملفهوم  تطوٍر  نتاُج  هنا  اإليها  نق�سد  التي  الغنائية  اإن  وتاريخه، 

د يف ال�سعر الوجداين القائم على التعبري عن العواطف  تاريخ الأدب، والذي جت�سَّ

الإن�سانية من فرٍح وحزٍن وحٍب وبغ�س، وتطور مع التغريات الجتماعية والفنية 

مرًة  ارتّد  ثم  الب�رشية وق�ساياها،  اجلماعة  تعبري عن وجدان  اإىل  املو�سوعات  عرب 

مع  وحتّول  الب�رشية،  اجلماعة  تلك  من  وموقعها  الذات  �سورة  ليعك�َس  اأخرى 

احلداثة اإىل جتربة اندماج كلي بالعامل وفعٍل فيه وتغيري، عرب الك�سف عن مركزية 

الذات وجتربتها الوجودية، والذي �سهد حتول اآخر مع ق�سيدة النرث )كاإحدى نواجت 

حركة التحديث(، والتي جعلت من الذات بكل تفا�سيل جتاربها اليومية مركزاً 

يف  الروؤية  تلك  جم�سداً  مو�سى  �سبحي  يقول  هي،  لروؤاها  تبعًا  العامل  بناء  لإعادة 

ق�سيدته »لأنني ل اأقدر على احلرب«:

»ل �أحد يعرُف �ل�ضعَر �أكرَث منا ، ول �أحد ي�ضدق �أننا نقوُل �ضعر�ً �أف�ضَل مما يقولُـُه

.
)5(

�لعظماء، لي�س لأننا منلك ما ميلكونه من �للغة، ولكن لأننا �لذين منلك �ملعاناة«
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والتجارب  الن�سو�س  على  تعاليًا  هنا  يقدم  ل  مو�سى  �سبحي  ال�ساعر  اإن 

ال�سابقة على ق�سيدته ، لكنه يقدم تف�سرياً لطبيعة الن�س الذي يكتبه هو ومن حذا 

حذوه من كتاب ق�سيدة النرث، اإنها ق�سيدة ل تتو�سل باللغة، واإمنا تتو�سل مبقدار ما 

ُل عليه الرئي�س ملا كنا الأف�سل )على  حتمله من جتربة ذاتية ، فلو كانت اللغة هي املعوَّ

حد مق�سد مو�سى(، ولكننا منلك معاناًة ننقلها كاملًة بتفا�سيلها داخل ن�سو�سنا، 

وهو ما حدا مبو�سى اأن ير�سد وحدة الذات وفرديتها يف جمابهة واقٍع يجتاحها بال 

راأفٍة ول هوادة ، حينما يقول يف ق�سيدته »والدي الطيِّب« :

ُرك مبن رحلو�، ل �ضـيء يحنو عليك ، وكل »هنا حيث �ملدينة �لبدينة ل �ضيء يذكِّ

ما يجتاحك برٌد : منيمُة �لأ�ضدقاء يف ظهرك ، �ضحكاتُهم �ملتو�لية على ل �ضيء ،

وجوُههم �ملمطوطة د�ئماً ، �أعينُهم �لفارغة من �حلياة ، و�نت�ضار�تُهم �لز�ئفة من �أجل

.
)6(

�مر�أة ل تزيد عن ع�رشة قرو�س . هنا ل �أمان ول �ضدق �أبعد من حدود �جل�ضد«

هكذا ي�سبح ج�سد الأنا هو مالذها الوحيد، وت�سبح روؤية الذات بو�سفها 

مركزاً للعامل اإ�سرتاتيجيًة تتولد عربها الدللة ، اإذ تعمل الذات على اإعادة بناء ال�سن/

النظام الذي يحكم ح�سور مفردات الواقع املحيط بها، وتوليد معاٍن جديدة من 

تلك املفردات تتنا�سب ووجهة الذات الدللية، يقول ال�ساعر حممد خ�رش الغامدي 

ل«: يف ق�سيدته »املتحوِّ

»لأنُه م�ضاٌب بالوحدة ..

و�ل�ضيزوفرينيا �مل�ضتع�ضيِة مثل جبل ..

م�ضاٌب مب�ضاهدِة قناِة )فوك�س(..

وتقليد عمر �ل�رشيف يف خطو�ِتِه نحو حبيبته ..!

يقر�أُ �ضحيفًة و�حدًة تهتم بكرِة �لقدم ..
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ويكتب �أحياناً مذكر�ٍت �ضغريٍة بعمق

حبِة كَرز ..

... ولأنه �آَمَن موؤخر�ً بجدوى �أن يكوَن خليطاً من �لأفكار ..

�أ�ضبََح يرتدي �جلينز .. ويغني لإلتون جون ..

helpو  delete لكنُه بالكاد يرتجم

.
)7(

لأنهما �ملفردتان �للتان جتعالِنِه وحيد�ً  و�ضامتاً كقدي�س«

اإن الإح�سا�س بالغرتاب الداخلي الذي يعك�سه ن�س الغامدي موؤ�س�س على 

تبتغيه وما ت�ستطيعه ، وهي  التناق�سات املختلفة بني ما  وقوع الذات حتت وطاأة 

ها كل اأبناء جيله، فمن جهة هناك الوافد الغربي  حالٌة ل يتفرد بها وحده بل يعي�سُ

قنوات  اإحدى  هنا  متثلها  التي  املبهرة  ال�سينمائية  ال�سورة  عنا�رش  عرب  واملتحقق 

الأفالم الأجنبية الف�سائية ، ومن جهة اأخرى هناك ما ينتمي للذات ، والذي متثله 

لكنها  عميقة  ذاكرٌة   ، القدمية  العربية  الأفالم  اإحدى  ال�رشيف يف  عمر  خطوات 

بعمق حبة كرز وخليٌط من الأفكار املتناق�سة ، ول متلك الذات حيال ذلـك كله 

اإل جمابهـة ذلك التناق�س باللـغة الغالبة على الثقافة الآن delete وhelp، ليعك�س 

ل الذات دفاعيًا اإىل جمابهة الآخر باللغة التي يفر�سها ذلك الآخر ، ولكن  الن�س حتوُّ

قدر ا�ستطاعتها ، اأو )بالكاد( على حد تعبري الغامدي.

ومن جهٍة اأخرى ينظر ال�ساعر اليمني اأحمد ال�سالمي اإىل ذلك الغرتاب 

ويحاول ر�سَده ، اإنه اغرتاٌب حتى عن اجلماعة التي تنتمي اإليها الذات ، رغبٌة يف 

غ للنف�س ، اإنه اغرتاب يعرفه  التفرد والوحدة ، و�سعوٌر بالتناق�س الداخلي امل�سوَّ

ال�سالمي ويعلنه اأمام اجلميع ، فيقول:
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»�أنا �أعرفك يا �أحمد �ضالمي

�ضيّاُد هز�ئَم .. مفتِعُل �نتحار�ت

هويٌة رومان�ضيٌة تن�رشُخ بني �لقبيلِة و�لذ�ت

�ضانُع �بت�ضاماٍت هادئة

..

حتى �أحالُمَك �ملغّلفُة باحلبِّ

�متد�ٌد ز�ئٌف مل�ضهٍد مل يُك�َضْف بعد ..

..

�أعِرُفَك جيد�ً  تُ�ضاِحُب َم�رشَّ�ٍت وهميًة ، تنت�ضي بالفر�ِغ

.
)8(

وحنَي ين�ضلُخ �ضمُت �لليل ، تبد�أُ بلعِن �لكائناْت«

ودومنا  ال�سعري  املقطع  بهذا  ديوانه  يفتتح  ال�سالمي  اأحمد  ال�ساعر  اإن 

د من العناوين  مقدمات ، يفتتح ذلك الديوان املوهم بحالٍة من التتابع عرب التجرِّ

الداخلية للق�سائد، بحذف األ التعريف من ا�سمه ، حمياًل بال�سم اإىل دللة الت�سليم 

اأو لنقل ال�ست�سالم، لكن احلقيقة اأنها حالٌة اأقرب للمهادنة، فهويُة الذات تتقا�سمها 

قوتان، الأوىل: جمعية حيث القبيلة، والثانية: فردية حيث الذات نف�سها، وبينما 

تت�سنَّع الذات وتتقنع يف مواجهة ذلك التجاذب، فاإنها تدرُك احلقيقة فالأحالم 

ما هي اإل م�سهٌد زائف وامل�سامرات وهمية، والفراغ مطبٌق، ومع اأول قدرٍة على 

الإف�ساح تبداأ الذات يف لعن كل ما يحيطها من كائنات اأ�سهمت يف تعمية الذات 

وتعميق اأوهامها.

اإن اأحمد ال�سالمي مل يكتِف بجلد ذاته والك�سف عن مهادنتها ملا يحيُط 

بها من تناق�سات، لكنه مثلما فعل �سبحي مو�سى يف ن�سه ال�سالف اختاَر اأن يجابه 
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الواقع داخل ق�سيدته ، معيداً قراءته ، ومانحًا مفرداته بعداً جديداً ممهوراً بروؤية 

الذات وحدها ، اإذ يقول:

»�ملدينُة �لنائمُة على �أع�ضابَك .. كور�ضِة عمٍل جمنونٍة ،

و�أنَت تفتُح نو�فَذ رئتيَك

على �ضجائِر �ل�ضكِّ يف قطار �ليوم ،

�ل�ضناديُق �لتي تخبئ فيها �ضياعك

�ضنو�ٌت تتك�رش

...

�لنتظاُر �ملكتوِب على �جلبنْي

لغُز �لعبوِر يف طرقاٍت مت�ضابهة

م�ضل�ضالٌت لها ر�ئحُة �لتكر�ر

ثاأُر �للحظاِت من ليٍل ين�ضلخ .. و�أنَت تد�ري خيبة �حلريّة ..

�لإ�ضفلُت �ملعّفر بالغبار .. وهو يزحُف حتَت قدميك

مدينٌة م�ضحورٌة باأفيون غام�س

.
)9(

ع�ضاكُر وجمانني يرت�ضفون �لوقت«

اإن ن�س ال�سالمي ال�سابق يك�سف عن تبني الذات لروؤية الواقع �سعريًا من 

زاويتها هي ، فتلك املدينُة ال�ساخبة ل بال�سوِت واإمنا مبفرداتها املزدحمة يف جمابهة 

اأنا وحيدة ، ب�سناديق قمامة حتمل �سنواٍت مك�رّشة ، وطرقات مت�سابهة باإ�سفلٍت 

معّفر ، وع�ساكر وجمانني وغيبوبة خمدر .. كلُّ ذلك ُيكبِّل الذات ويذكرها بخيبتها 

يف حتقيق حريتها ، ول يكون انعتاق الذات املكّبلة اإل بال�سعر ، وهو ما يعلن عنه 

ال�سالمي م�ستتبعًا املقطع ال�سابق مبقطٍع جديد، يقول فيه:
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.
)10(

»�ضتحتاُج كلَّ �لأور�ِق تقريباً .. لأنَك بال �أحد .. وبال نف�ضَك حتى«

مركزيًا  لي�سبَح  الكتابة  عرب  التف�سيلي  اليومي  قراءة  تعيد  النرث  ق�سيدة  اإن 

مكثَّفًا ، ويعمُد �سعراوؤها اإىل نقل العيني املح�سو�س املبا�رش ، اإىل معنوي غري مبا�رش، 

الثانية ، وهنا  بالأوىل دون  اإيهام  الن�س من  بالرغم مما قد يحمله ح�سوره داخل 

تتبدى مركزية الذات يف حتويل الدللة نحو منطقة املجاز ، عرب اإعادة بناء ن�سق 

املعنى لإنتاج �سعريٍة خا�سة بالذات وحدها ، ولعلنا ن�ستطيع قراءة ذلك التحويل 

فيما يقدمه ال�ساعر عماد اأبو �سالح يف ق�سيدته »طلعُت �ساعراً«، اإذ يقول:

»علبُة �ضلمون كـوبي .. وحلايف �ضو�ٌل قدمي.

.. وحبيبتي كلبُة �جلري�ن. دوبارٌة رباُط جزمتي 

�لنامو�ُس فر��ضاُت د�رنا .. جنفُة �ل�ضقِف عنكبوتٌة .. حفلُة �ل�ضو�ريه �ضوُت �رش�ضار.

�ضجرُة �ل�ضف�ضاِف �ضم�ضيٌة .. و�ضاطئ �لرتعِة �لبالج .. و�ضحابٌة �آي�س ِكرمي.

.. �أمي ملكُة �ضعب �لدجاج عمي بْنتُُه �لبلهار�ضيا 

�أبي .. �آِه من �أبي

رباين

.
)11(

بكل خربِتِه يف تربيِة �لبهائم«

الذائقة اجلمالية عند  تقليدية  اإىل حتطيم  يعمُد  اأبو �سالح  ال�ساعر عماد  اإن 

املتلقي، من خالل اإعادة ترتيب اأولويات الن�س ال�سعري، فمفردات الواقع املنقولة 

تخ�س الذات بالأ�سا�س، وبالتايل فالناجت اجلمايل متعلٌق بها وحدها، اأما الناجت الدليل 

املنتظر فيختزله اأبو �سالح يف العنوان املحذوف من موقعه يف ختام الن�س ال�سعري 

، »اأبي رباين بكل خربته يف تربية البهائم .. فــ )طلعت �ساعراً(«، اإن الق�سوة التي 

تعك�س الذات تعر�سها لها اأفرزت �سعريًة من نوٍع خا�س غري ماألوف، اإذ ت�ستثمر 
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الذات كل طاقاتها يف اإعادة تقدمي الواقع للمتلقي ب�سيغٍة قد تبدو مبا�رشة للوهلِة 

الأوىل، لكنها لي�ست كذلك مطلقًا، ودليُل ذلك اأننا اإذا اأعدنا النظر يف الن�س مرًة 

اأخرى، لكت�سفنا نظامًا خا�سًا لنقل املعنى عرب العالقات بني املفردات، فاإ�سابة 

العم بالبلهار�سيا، ورعاية تلك الأم للدجاج، وبيت العنكبوت املتديل من �سقف 

الغرفة ، وال�سهرة الليلية مع �سوت ال�رشا�سري، وغريها وغريها من املفردات كلها 

ُله العنوان الذي  توؤكد اأن املبا�رشة البادية على املفردات حتمل بني ثناياها جمازاً يوؤوِّ

الذات  وموقع  للواقع  اخل�سو�سية  �سديدة  روؤيٌة  وهي  بال�ساعرة.  الذات  ي�سف 

وموقفها منه، ويبدو اأن عماد اأبو �سالح يطمح دائمًا اإىل حتقيقها داخل ن�سو�سه، 

ومما يوؤكد ذلك و�سفه لعيني حمبوبته، اإذ يقول يف ق�سيدة »عيناِك«:

»كالٌم م�ضحٌك جد�ً

هذ� �لذي يقولُُه �ل�ضعر�ُء يف �لعيون.

لو كانتا طبقْي ع�ضٍل �ضيعي�ُس �لذباُب فيهما.

 لو نافذتاِن من �لليِل �ضرت�ضحاِن دموَع �لأطفاِل

�ملرعوبنَي من �لأ�ضباِح يف �لظالم.

لو بحريتاِن زرقاو�ِن �ضتعوُم فيهما جثُث �لغرقى

ويفقوؤهما �ل�ضيادوَن ب�ضنانريهم.

.
)12(

لو �ضجريتاِن خ�رش�و�ِن �ضيتع�ضى بهما خروٌف �ضغري«

الغريب يف الأمر اأن املنطق نف�سه تتبناه ال�ساعرة العراقية رنا جعفر يا�سني 

يف جمابهة الذات للواقع املحيط واإعادة تهيئة مفرداته للتدليل ، ولكن من منطقٍة 

مغايرة متامًا ، اإذ تعمُد رنا اإىل حتميل ال�سورة مبا تعجز عن حمله املفردات ، مبعنى 

داخل  اللغوية  املفردات  بحركة  يتو�سل   
ّ
ت�سكيلي ناجٌت  جعفر  رنا  لدى  الدللة  اأن 
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الن�س، وكاأن رنا ترتُك ف�سحًة من البيا�س حول كل تركيب ت�ستخدمه ليعيد املتلقي 

التي  للم�ساحة  تظل حمِدَدًة  الرَتْك  بالرغم من ذلك  لكنها   ، ت�سّوره  ت�سكيله وفق 

ميكن للدللة التحرك فيها ، موؤكدًة بذلك التحديد على مركزية روؤية الذات داخل 

الن�س ال�سعري ، تقول رنا جعفر يف »كاأنُه الختال�س«:

»خفّيًة ..

وكمثِل وتٍد اأنغر�ُس

اأبعرُث الزجاْج.

اأتخّفى..

لي�س النبعاُث يل ، ول حتى فرقعَة احللِم

.
)13(

يل ختاٌم ونوبٌة عارمة«

اإنها  للواقع عرب �سورٍة تر�سمها الذات ،  اإن رنا جعفر يا�سني تقدم ر�سداً 

ذاتها  تعلن عن ح�سور  األ  ، وحتاول  ال�سعري  ن�سها  داخل  الواقع  ت�سكيل  تعيد 

�سيطرتها على  وتتبدى يف  تخونها  ذاتها  لكن   ، للمجازيِة  اأقرب  لغٍة  املبا�رش عرب 

ح�سور كلِّ مفردة من مفردات الواقع داخل الن�س ، اإنها خفية ويف الوقت ذاته 

تنغر�س كوتد فتبعرث الزجاج ، تلك ال�سورة التي تدل على اأن الذات بالرغم من 

حماولتها يف التخفي ؛ اإل اأنها تظهر رغمًا عنها حمدثًة فعاًل يف العامل املحيط بها، 

ح�سوٌر  لكنه  حللم،  فرقعًة  ول  انبعاثًا  لي�س  ح�سورها  لأن  التخفي  يفيدها  ول 

واقعي، اإنه كما تعلن يف ن�سها نوبٌة عارمة .  ولذلك فاإن ن�س رنا جعفر يحاول 

دائمًا النعتاق من املعنى ل�سالح ال�سورة ، ووحدها ال�سورة كما تر�سمها رنا هي 

ما يجب اأن يكون ويحدث:

»نعم ، ل�ضُت بحاجٍة �إىل �أق�ضى �ملعنى
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)�أ�ضقُّ عو��ضفي فيتدىل ما ته�ّضَم(

�خللُق �لتبا�ٌس مناوٌر

لُه لذُة �لعبث

ويل �أنا  �أنا  حمو �لكارثة

.
)14(

لذ� �أ�ضاك�ُس قهوتي لر�ضِم ما �أريُدُه �أن يحدث«

اإن تكرار ال�سمري اأنا يف املقطع ال�سعري ال�سابق يدل على مركزية الذات 

وموقعها من الواقع املحيط ، ورنا كما ُتعِلن ل تبحث عن اخللق مبعناه الفني، فهو 

مناورة ملتب�سة ، لكنها ت�ستهدف دلياًل دامغًا ل �سبيل للعبث به، وهو ال�سورة التي 

حتقق داخلها ما تريُده اأن يحدث.

اإنها  اإذ   ، املت�سع  الق�سيدة مبفهومها  تقنيات  اإحدى  الفنية هي  ال�سورة  اإن 

طابعها  ال�سورة  هذه  مينح  وما   ، بعد جمايل  ذات  ظاهرٍة  العامل يف  تعيد جت�سيد 

الغنائي هو دور الذات يف ر�سم حدودها وحتقيق غايات تخ�س الذات بالأ�سا�س، 

مبعنى اأن تعك�س ال�سورة واقعًا مو�سوعيًا، ولكن من زاوية ذاتية ، وق�سيدة النرث 

تعتمد ال�سورة بهذا املفهوم، وتدعم ذلك العتماد بح�سد مفردات الواقع املحيطة 

اإىل خارج  يعوُد به املتلقي  بالذات داخل الن�س ال�سعري ، لتك�سبها بعداً جديداً 

الن�س م�ستك�سفًا ما مل يره من قبل يف ذلك الواقع املحيط. اإن املتلقي لق�سيدة النرث 

قد يجد كثرياً من املفردات التي يعتاد عليها يف واقعه اليومي، لكنه حني يعيد قراءة 

الن�س،  داخل  فقط  لي�س  املغاير،  يكت�سف ح�سورها  الن�س  داخل  املفردات  هذه 

واإمنا خارجه اأي�سا، وهو ما ن�ستطيع اكت�سافه يف ن�س ال�ساعر عماد فوؤاد »يف الظل 

الغامق لمراأٍة ل ت�سبهنا«، اإذ يقول:
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»كاَن وحدُه

ُب يَدُه على �لكتابِة يدرِّ

ووحَدُه

يخترُب قدميِه بامل�ضي

ِل �لنيكوتني و�ضدَرُه بتحمُّ

وقلبَُه باحلزن.

..

كاأنََّك على �ضفٍر

ترتُِّب �لأ�ضياَء

تزيُح �لأتربَة �خلفيفَة ب�رشبِة منف�ضٍة

وتن�ضُت ل�رشوِخ �لأ�ضو�ِت يف �أذِنَك

ُع �لأ�ضدقاَء بنظر�ٍت مك�ضورٍة .. تودِّ

.
)15(

و�بت�ضاماٍت معتذرٍة بال �ضبب«

اإننا هنا اأمام حالٍة من حالت الغرتاب ي�سّورها الن�س، رمبا كان اغرتابًا 

الأول  املقطع  ففي  كليهما،  الذات �سيغَة  فقد حققت  ماديا،  معنويا، ورمبا كان 

املعنوي عرب فعلني مبا�رشين )يدرب يده على  اأو ذلك الغرتاب  الوحدة  تطالعنا 

لثقل  ال�سدر  )حتمل  مبا�رشين  غري  فعالن  اأعقبهما  بامل�سي(  قدميه  يخترب  الكتابة، 

فوؤاد  عماد  لنا  يقدم  الثاين  املقطع  يف  بينما  للحزن(،  القلب  وحتمل  النيكوتني، 

ونظراٌت  ُينَف�س  وغباٌر  ترتتب  اأ�سياٌء  ال�سفر،  كاأنها  حالٍة  اأمام  اإننا  ماديًا،  اغرتابًا 

عرب  الآن  نقلتها  كما  ال�سورة  لكن  لعتذارها،  �سبب  ل  وابت�ساماٌت  مك�سورة 
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املقطعني ال�سابقني ل تكتمل ، فقد عمدُت اإىل اجتزاء املقطع الأول الذي ي�سبق 

ال�سالفني ، والذي يقول فيه عماد:

»ل �ضيء

�أنا قابٌع يف �آخر �ل�ضطر

تليني نقطٌة

.
)16(

وي�ضبقني �لفر�غ«

هكذا تتحول الدللة كليًا ل�سالح مفهوم الكتابة ، حيث اإن الن�س ال�سعري 

داخله  وحدته  عماد  لنا  ينقل  والذي   ، الفراغ  ذلك  مللء  املطروح  الإمكان  هو 

وكاأنه على �سفٍر دائم ، يعيد ترتيب الأ�سياء ، ويك�سُف عن احلقائق غمو�سًا ي�سبه 

اإعادة ترتيبه داخل  اإىل  اإن عماد فوؤاد يرى فو�سى عامله اخلا�س ويطمح  الأتربة. 

العامل بعرثه الآخرون ، وهو ما يعلن عنه  ال�سعري ، لكنه كلما رتب ذلك  ن�سه 

عماد فوؤاد يف املقطع الرابع من الق�سيدة التي نحن ب�سددها:

»فت�ضوه

�أخرجو� من جيبِه �ل�ضغري

ة �حلو�فِّ �ضور�ً عائليًة مك�رشَّ

�أولَد عمومٍة مل يرهم منذ �ضننَي

و�أ�ضماء رفاٍق طارئني �أو�ضوه باأن يرعى �ملحبة و�ل�ضوؤ�ل

وثيقَة �ضفر 

.
)17(

وقبالِت �أمٍّ حمالٍة مبلِح دموعها حلظة �لود�ع«

ق�سيدة  داخل  الكلية  الدللة  حتقيق  يف  دوراً  الذات  مركزية  حتقق  هكذا 

عربه  تثبت  الذي  الآخر  باكت�ساف  اإل  متامًا  تكتمل  ل  الدللة  تلك  لكن  النرث، 
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الذات مركزيتها تلك ، فالآخر كما يرى باختني »�رشوري .. ل�ستكمال فهمنا 

، وباإدراك الآخر تكتمل دائمًا معرفة الذات ، اأو كما يقول الدكتور 
)18(

لذاتنا«

عبد الرحمن بدوي: »اإن الغري �رشوري لوجودي ، كما اأنه �رشوري للمعرفة التي 

. وقد اتخذ ح�سور الآخر داخل ق�سيدة النرث و�سعيًة �سديدة 
)19(

لدّي عن نف�سي«

خا�س  دليل  بعد  تد�سني  اإىل  الدرا�سة  جمال  ال�سعراء  معظم  حدا  اإذ  اخل�سو�سية، 

لل�سخو�س داخل ن�سهم ال�سعري ، وذلك عرب تهيئة بع�س ال�سخ�سيات الهام�سية 

لها  �سخ�سيات  حتقيق  مقابل  يف   ، ال�سعري  الن�س  يف  حموري  بدوٍر  لال�سطالع 

بعدها التاريخي اأو الثقايف حل�سوٍر هام�سي عابر ل يتخطى دعم خطاب الذات 

التاريخية  لل�سخ�سيات  ال�ستخدام  ذلك  اإن  هنا  نقول  ول  الدللية.  واأهدافها 

والثقافية �ساَد الن�سو�س جمال الدرا�سة كافة، لكنه كان الطابع الغالب عليها ، كما 

�سيتبني لنا يف معر�س حتليلنا لهذا اجلانب.

ي�ستح�رش لنا حممد خ�رش الغامدي يف ديوانه »امل�سي بن�سف �سعادة« عددا 

ميكننا  والتي  والفنية  والثقافية  والدينية  ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات  من  ومتنوعًا  كبرياً 

وابن  املتنبي  من  بدايًة   ، العامة  ال�سخ�سيات  ال�سائع(  لال�ستخدام  )طبقًا  ت�سميتها 

بو�س  وجورج  ونيت�سه  جناح  علي  مبحمد  ومروراً   ، وغاندي  و�سهرزاد  عربي 

و�سرتاو�س ، وو�سوًل اإىل �سالح عبد ال�سبور وجاهني وحممود دروي�س ، بالإ�سافة 

اإىل كاترين زيتا جونز وماجدة الرومي و�سمرية �سعيد ، والغالب على ح�سور هذه 

ال�سخ�سيات هو ا�ستخدامها ب�سكٍل عابر يف �سياق الن�س ال�سعري ، وكاأن جمرد 

ق�سيدة  يف  مثاًل  ولننظر   ، وجودها  من  بالغر�س  يفي  الق�سيدة  حنايا  يف  ذكرها 

»�سكراً« التي يقول فيها الغامدي:

»�ضكر�ً للذكريات �لــ غطْت قلبي بالأور�ِق و�ل�ضور

وتركتني وحيد�ً يف كتِب نيت�ضه ..
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..

�ضكر�ً لعبد �هلل نور ، و�ضامي �إح�ضان، �أحمد بهاء ،

�ضالح عبد �ل�ضبور ، و�ضالح جاهني ،

و�ضم�س �لبارودي ، ومفتي �لديار ،

عاطفيٍة  ق�ض�ٍس  يف  �ملنتحرين  وكــل  ــود،  و�لأ�ــض �لأبي�س  و�أفــالم  �خلــ�ــرشو�ت،  وبائع 

)20(
بحتة!«

اإن ح�سور ال�سخ�سيات العامة هنا يكتفي مبا متتلكه هذه ال�سخ�سيات من 

اأخرى  اأبعاد دلليٍة  اإىل  النفاذ  ال�ساعر ل يحاول  فاإن  املتلقي، وبالتايل  دللٍة لدى 

اأن ال�ساعر يتو�سل فح�سب  ميكن لهذه ال�سخ�سيات حتقيقها داخل الن�س، مبعنى 

بح�سور تلك ال�سخ�سيات لدعم مو�سوع الن�س، ولعلنا ن�ستطيع مل�س ال�ستخدام 

ذاته يف ق�سيدة » Lurbak« للغامدي، والذي يقول فيه:

»يف نف�س �للحظة �لتي ي�رشُُخ فيها رجٌل ثوري

يف �أمريكا �لالتينية

.. نف�ِس �للحظة �لتي يكتب فيها دروي�س ق�ضيدًة جديدة ..

 �للحظة �لتي ي�رشق �إ�ضبانيون لوحة �جلورنيكا

�للحظة �لتي يبتهُل فيها �ضوفيون �إىل �هلل وحدُه ..

�للحظُة �لتي يقرر فيها بو�س

جلب مالعَق جديدة للبيِت �لأبي�س

�للحظة �لتي ترقُد فيها �ضهرز�د

يف كتاٍب عربٍي م�ضبوٍط بال�ضكل ..

يف نف�س �للحظة
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ُر يف �جرت�ح �ملجتمع! تفكِّ

)21(
ول تفعل .. ولن تفعل !«

ويف مقابل توظيف ال�سخ�سيات العامة )اأو املمتلكة ملرجعية خارج الن�س( 

فاعاًل  ح�سوراً  جند  فاإننا  ال�سعري،  للن�س  الكلية  الدللة  يخدم  حمدد  دوٍر  لأداء 

مركزي،  بح�سوٍر  تتمتع  لكنها  للمتلقي،  بالن�سبة  هام�سيًة  تبدو  قد  ل�سخ�سيات 

مثل  �سخ�سيات  مع  حدث  ما  وهو  للمتلقي،  وجتليته  اعتماده  يف  الن�س  يرغب 

اأيدينا،  بني  الذي  الغامدي  ديوان  يف  املدر�سية«  احلافلة  و�سائق  وتوما،  »عبلة، 

فنجد الغامدي على �سبيل املثال، ير�سُد يف ق�سيدته »كاأننا مل نكرب يومًا« ح�سوَر 

�سخ�سية �سائق احلافلة املدر�سية، فيقول:

»�ل�ضيخ �لذي يُقلنا للمدر�ضة

منذ �ضغرنا �إىل �ليوم

�أ�ضيَب بال�ضل!

ور�حو� يغطونه بـ 18 بطانية

بحيث ل يظهر �إل �أنفُه

كاَن �ضادقاً وهو يخربنا �أن �ملوَت قادٌم باأية طريقة

كلما تو�ضلنا �إليه �أن يخفف من حا�ضة �لكو�بح ،

كان �ضادقاً �أي�ضاً يف رحيله

حينما �أخربنا �آخر مرٍة

�أنه مل يعد قادر�ً على متييز يوِم �لإجازة من غريه ..!

.
)22(

لذ� مل نرُه جمدد�ً ..«

اإن الذات ال�ساعرة يف ق�سيدة النرث تعمُد التما�س مع التجارب الأكرث اقرتابًا 
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منها ، وكاأنها تعلن رف�سها لوطاأة املرجعية على ح�ساب الواقعية ، لتتولد ال�سعرية 

من التبادل الذي يقيمه الن�س يف وظيفة ال�سخ�سيات وموقعها الدليل، فيتحرك 

من يف املنت اإىل الهام�س ، وينتقل الهام�سي اإىل املنت، وهو ما قام به �سبحي مو�سى 

يف واحٍد من اأف�سل ن�سو�سه التي ر�سد من خاللها �سخ�سيًة هام�سية، وهي ق�سيدة 

»كر�سٌي ل يريُح اأحدا« ، والتي ر�سد فيها �سخ�سية جنار الكرا�سي، فقال: 

»حني ر�أيته كان حزيناً ومرهقاً، لأنه مثلنا ل يحب �ملوت، ول يرجوه لأحد،

لذ� طلبت منه �أن ي�ضنع كر�ضياً �أقر�أ من عليه �ل�ضعر و�لق�ض�ْس ، فاأح�رش قادومه

ومن�ضاَرُه وقطع �ل�ضجرة �لتي كنا ن�ضتظل بها قائاًل:

منها كر�ضٌي ومنها تابوت ينفع يف �ل�ضفر«.

»يالهذ� �لنجار ! مل يع�س حتى يرى كر�ضيه وقد �أ�ضبح عر�ضاً،

فحني �أجنز مهمته ظل ي�ضفــُق، لي�س من روعة �لعمل بالطبع ،

ولكن لأن �لفكرة �لتي بحث عنها كثري�ً كانت قد تبلورت يف كر�ضّي،

فظل يرق�س حتى مات«.

»حني مات مل نكن بالبيت، وما كان ملن كفنوه �أن يدركو�

�أن �أف�ضل ما يدخل به جنار �إىل قربه

.
)23(

كر�ضٌي ل يريح �أحًد�«

اإن مو�سى ير�سد يف ق�سيدته هذه �سخ�سيًة قد نلتقي مثلها املئات واملئات ، 

لكنه يحاول النفاذ اإىل عمق ال�سخ�سية ، ليجعلنا ن�ساركه تعاطفه معها ، مع حزنها 

اخلا�س وجتربتها احلياتية الأخ�س، ول يقت�رش الأمر هنا على جمرد ر�سد ح�سور 

ال�سخ�سية، لكن مو�سى يحّمل ذلك احل�سور باأبعاد دللية متعددة، فمو�سى يجعل 

ي�سنع  اأن  منه  طلبُت  املوت..  يحب  مثلنا ل  )لأنه  املوت  جتابه  حياًة  الأدب  من 
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اآخر،  نوٍع  من  اأي�سًا حياًة  املوت  من  ، ويجعل  ال�سعر(  عليه  من  اأقراأ  كر�سيًا   يل 

فال�سجرة املقطوعة ماتت ، لكن موتها وّلد احلياة يف كر�سٍي ُيقراأ من عليه ال�سعر 

اآخر  اأن مو�سى يطرح بعداً  اإىل عامٍل اآخر ، كما  وتابوٌت يحمل املوتى امل�سافرين 

يتج�ّسد يف طبيعة ذلك الكر�سي )الذي ل يريُح اأحدا( ، فهل ذلك التعب ناجٌت من 

ت�سكيل الكر�سي العجيب الذي حمل تبلوَر فكرٍة عجيبة يف راأ�س ذلك النجار ؟ 

اأم اأنُه ناجٌت عما ُيقَراأُ على ذلك الكر�سي من الأدب ، وما يخّلفه يف النف�س من معاناة 

واحرتاق ؟!

لقد اتفق مو�سى مع غريه من �سعراء ق�سيدة النرث يف توظيف الآخر داخل 

الهام�س  تبادًل بني �سكان  فاأقام  بال�سكل الذي حتدثنا عنه �سالفا ،  ال�سعري  ن�سه 

داخل  رئي�سًة  الهام�سية  ال�سخ�سيات  من  ال�سخ�سيات، جاعاًل  من  املنت  و�سكان 

قبل  بعداً  التي ل متتلك  ال�سخ�سيات  تلك  بالهام�سية هنا  ، ونعني  ال�سعري  ن�سه 

ن�سي عند املتلقي، وهو ما نلحظه يف �سخ�سيات كالأم والأب والنادل العجوز 

والأ�سدقاء والزوجة ، لكّن �سخ�سيًة وحيدًة عامة ظل مو�سى حمتفظًا بها يف منت 

مو�سى  �سبحي  له  اأهدى  الذي   ، �سعادة«  »وديع  ال�ساعر  �سخ�سية  وهي   ، ن�سه 

ق�سيدته »روعة اأن تكون نبيا« ، وقد عمد مو�سى يف ذلك الن�س ال�سعري اإىل اإقامة 

توا�سٍل بني الذات والآخر ، بني »اأنا« �سبحي و»اأنا« وديع ، اإىل درجة التخاطب 

معه يف مطلع الن�س ، اإذ يقول مو�سى خماطبًا وديع:

»تعرُف يا وديع

منذ �أعو�ٍم و�أنا �أحاول فكَّ �ضفر�تك ،

�ضعٌب جد�ً �أن حتاول فك �ضفر�ت رجٍل ل �ضفر�ت له ،

رجٍل حممٍل ب�ضحابٍة من �لع�ضافري

.
)24(

حتطُّ �أينما �ضاَء .. وترحُل حيثُما يرحْل«
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وبني  بينه  والختالف  الت�سابه  لأوجه  ر�سداً  ن�سه  يف  مو�سى  يقيم  ثم 

ال�سخ�سية »وديع« ، موؤكداً على اأن الت�سابه بينهما يف الظاهر ل يعني ت�سابهًا يف 

الباطن ، اأو كما يقول مو�سى:

»رمبا يبدو �ل�ضبه متقاربًا ..

يف عني من ل ي�ضتطيع معرفة �لفروق جيًد�

فثمة تاريٌخ ل يحمله �ملرء على كتفيه ..

.
)25(

ول ي�ضعه كقبعة يُ�ضتدل بها عليه ..حني تُفقد معامل �لوجوه«

و�سبحي مو�سى يف ا�ستح�ساره ل�سخ�سية وديع �سعادة داخل ن�سه ال�سعري، 

يحاول تقدمي روؤيٍة خا�سة ملناطق يراها اأجدر باحل�سور يف تلك ال�سخ�سية ، اإنها 

منطقة الكتابة التي يرى مو�سى اأن وديع ميتاز فيها مبفردات خا�سة ، والتي جتعل 

منه عاملًا خا�سًا لي�س فقط يف الكتابة واإمنا يف املردود الذي ترتكه وراءها:

»كنَت �أ�ضفل �لنافذة

ت�ضافح �لباعة �ملتجولني

وتعبئ �آخر �لنهار يف كي�س بال�ضتيكي فارغ

كي تفتحه حني تعود �إىل �ضقتك

فتجل�س وحيد�ً .. طيلة �لليل

                    يف �ضاعة �لغروب ،

.. ..

مل يكن حلماً

فنافذتي وبيتي �ملهرتء�ن

ل ياأتيان يف حلم ،
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ول مكان يف �لنوم لرجل

يكتب على ظهره:

.
)29(

»�إمنا جئت لأ�ضعل من حتتي نار�ً«

ال�سعري ، ولكن عرب تقنياٍت مغايرة، تقدم رنا  وبنف�س هذا ال�ستح�سار 

جعفر يا�سني �سخ�سيَة ال�ساعر الكبري الراحل »حممود دروي�س« ، والذي ترثيه رنا 

يف ق�سيدتها »يف ح�رشة غيابك« ، وتقدم روؤيًة جديدًة لأحد الأغرا�س الأ�سيلة 

يف ال�سعر الغنائي العربي ، األ وهو الرثاء ، لكنها تقدمه بطريقة ق�سيدة النرث ، اإنها 

ل تبكيه بقدر ما تر�سد رحيله الفاجع واملفاجئ داخل ن�سها ، متو�سلًة بلغته هَو ، 

مبفرداته وتراكيبه ، وكاأنها تعلن اأن دروي�س لن يكون �سوى دروي�س ، حتى واإن 

رحل فاإن مفردات �سعره باقيٌة وفاعلٌة يف اجلميع ، ودليل ذلك ن�س رنا نف�سه ، اإذ 

تقول يف ق�سيدتها »يف ح�رشة غيابك«:

»ر�وغ �ضو�ْك ..

كن مثلما ولدتَك �أ�ضو�ُء �لكو�رِث

قائماً من ُحلَِّة �ملوِت �إىل خدٍر طفويٍل

يباغُت م�ضهَد �حللِم �ملناوِر فوَق جدر�ِن �حلطاْم

.
)27(

كن �ضخوباً ، هادئاً ، كن نقي�ضاً للنقي�س ..«

اإن »رنا« جتابه موت حممود دروي�س بقدرة حممود دروي�س على احل�سور، 

اإهدائها  ، ومن  ، غياب(  نقي�سني )ح�رشة  الذي جمع  ق�سيدتها  عنوان  من  بدءاً 

الق�سيدة اإىل )حممود دروي�س يف اجلميع( ، و�سوًل اإىل ا�ستخدام تقنيات دروي�س 

ال�سعرية ومعجمه اللغوي )احللم ، احلطام ، نقي�س النقي�س ، الزيتون ، الريح( ، 
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ومروراً مبيل الن�س يف معظم الق�سيدة اإىل الرتاكيب وال�سور املجازية ، ويف بع�س 

املناطق اإىل جر�س مو�سيقي اأقرب اإىل الق�سيدة التفعيلية منه اإىل ق�سيدة النرث:

»�نزع �أنينَك

و�رتِد ما �ضئَت من �ضخٍب يقوُدَك لل�ضماء«.

»ن�رشٌ بلوِن ق�ضيدٍة منحوتٍةِ ، �أو غايٌة يف �لعي�ِس

ل مناأى عن �حللِم �خلر�ب«.

»كن �أنَت �أنَت و�أنَت )نا(«.

»�نظر هناَك .. ودع هناَك .. وُعْد هنا ..

�نه�س بنوِمَك ، عّلنا ن�ضحو وتغفو حربنا

�أب�رش بنا .. و�غدر بظلَِّك يف �لرحيل .

.
)28(

لكن .. م�ضى وقٌت طويل«

راآه  الذي  كذلك  خا�سًا،  ح�سوراً  دروي�س  حممود  يف  ترى  »رنا«  اإن 

�سبحي يف وديع �سعادة، لكن »رنا« تعلن المتزاج بدروي�س بحلمه وق�سيته، باأمله 

و�سعفه، ومقاومته ورف�سه، تعلنه عرب امتزاج الن�س بالق�سيدة الدروي�سية ولغتها، 

اإنها تعيد ت�سكيل املفردات يف �سورٍة اأ�سبه بالتبعرث، اأو بتعبرٍي اأدق النزيف، فن�س 

رنا ال�سعري يحمل هنا حالًة من احت�سار الذات، اإنه امتزاٌج بال�سخ�سية ي�سل حد 

الإ�رشاف على املوِت معها، وهي حالٌة تقرتب من حالة حممود دروي�س يف ق�سيدته 

»الرجل ذو الظل الأخ�رش«، وهو يرثي الزعيم جمال عبدالنا�رش ، فيقول: »نعي�ُس 

، لكن رنا 
)29(

معك.. ن�ضرُي معك.. جنوُع معك.. وحني متوْت.. نحاوُل �أل منوَت معك«

مل حتاول احلياة بقدر ما حاولت قراءة املوت، اإذ راأت يف موت دروي�س قدرًة على 
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الختيار ، ورغبًة يف افرتا�س الأر�س وا�ست�رشاف �سماواٍت ممتدة ، راأت يف موته 

قراَره هَو ، ُمنِهيًا حريته و�ستاته وراغبًا يف اخلال�س ، وهو ما عربت عنه »رنا« يف 

ق�سيدتها »احلائُر يف اإيقاعه الأخري« ، والتي تقول فيها:

»تفرت�ُس ..

وتعلوَك �لأ�ضماُء �ل�ضبُع

لعنتَُك �ضهيٌل �أعزل

ل يقرتُح �لريَح

كن �أنَت وحَدَك .. ل تقامر

ب�ضعُة دقاٍت ومتار�ُس حلَدَك

ت�ضِبُه نف�َضَك ..

.. تغِفُر للعامِل غ�ضتَُه

تن�ضى �أن تن�ضى

.
)30(

يّاً وجهتَُك �ملوت« وتعوُد ع�ضِ

النرث لالآخر ل ترتكز على ما  اأن ا�ستخدام �سعراء ق�سيدة  لنا  هكذا يت�سح 

يحمله ذلك الآخر من اأبعاٍد معرفية خارج الن�س ، واإمنا ترتكز على ما ميكن اأن 

خاللها  من  تنظر  التي  الروؤية  زاوية  وتظل  الن�س،  داخل  دلليًا  ح�سوره  يحققه 

الن�س  يقوله  ما  اإل  معتمد  �سيء  فال  غريها،  دون  بالعتماد  الأجدر  هي  الذات 

ويعتمده ، ويتبدى ذلك جليًا يف ا�ستح�سار ال�سخ�سيات الهام�سية لتلعب دوراً 

اأحمد  فقط  منهم  ي�ستثنى  الدرا�سة،  ال�ستة جمال  ال�سعراء  عند   ، الن�س  مركزيًا يف 

العامل  مقابل  يف  وفرديتها،  الذات  مركزية  يعك�س  اأجمعه  الديوان  اإذ  ال�سالمي 

مبوجوداته والواقع باأحداثه ووقائعه .  
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ثانياً: �لروؤية �لفنية ) تقنيات �ل�رشد و�ضعرية �ملفارقة (:

ال�رشد وتقنياته املختلفة ، وهو  النرث بح�سوٍر غالب لعنا�رش  تتمتع ق�سيدة 

ل وجهَة نظٍر خا�سٍة للن�س ال�سعري وبنائه الفني ، اإذ ل يعتمد حتقيق  ح�سوٌر ي�سكِّ

الن�س لل�سعرية على ال�ستعارة والت�سبيه والفنيات البالغية املختلفة، كما هو احلال 

يف الق�سيدة العربية العمودية ، ول يعتمد اأي�سًا على املجاز واملغايرة الدللية اللذين 

ميكن اأن حتققهما املفردات، كما هو احلال يف الق�سيدة التفعيلية ، واأي�سًا ل تعتمد 

ق�سيدة النرث الإيقاع الظاهر للق�سيدة ب�سورته املعروفة القائمة ، واإمنا تعّول ق�سيدة 

النرث على حتميل الن�س باإمكانات اأخرى ميكن للمفردات حتقيقها، وتقنيات جديدة 

يطمح الن�س اإىل اإثبات فاعليتها يف حتقيق ال�سعرية كما يراها �سعراء الق�سيدة.

ومن بني هذه التقنيات تتبدى ال�رشدية بعنا�رشها املختلفة كمكوٍن اأ�سا�سي 

البنائي ،  اإىل املجاز  البناء املجازي  لبنية الن�س ال�سعري ، والتي تنتقل بالن�س من 

التي ل ت�سعى من  اليومية  اإليها هنا هي حالٌة من نرث احلياة  التي نق�سد  وال�رشدية 

خاللها الق�سيدة اإىل حتقيق ال�سعرية يف ح�سورها الأعلى لكنها على الأقل حتاول 

باآخر ، هذه احلالة تتجلى يف بروز عدة تقنيات �رشدية  اأو  القرتاب منها ب�سكٍل 

كاحلوار ور�سم ال�سخ�سيات واحلكي ، والتي مل ت�ستحدث ق�سيدة النرث وجودها 

داخل الن�س ال�سعري ، فهي تقنيات موجودة يف ال�سعر منذ الأزل ، لكن ق�سيدة 

ففي   . عليها  ال�سابقة  للق�سيدة  التقليدية  للتقنيات  كبديٍل  تبنيها  من  اأكرثت  النرث 

ال�سارد من  يعك�س حتولت  للحوار  توظيفًا  فوؤاد  لنا عماد  يقدم  ق�سيدة »ثالثة« 

منطقة احلاكي ملنطقة املحكي معه ثم ملنطقة املحكي عنه ، هذا التحول الذي يدفع 

اإعادة ا�ستنتاج الدللة الكلية قيا�سًا على حركة ال�سارد داخل الن�س ،  املتلقي اإىل 

يقول عماد فوؤاد:
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»كنا ثالثة

�أنا .. وهي

وجثٌة خ�رش�ء مدفونٌة بحر�ٍس حتَت �أقد�منا

قالت : ملاذ� تنبُت �لزهوُر نديًة هنا؟

قلُت : ماَت عا�ضقا.

كنا ثالثة

�أنا .. وهو

وجثٌة خ�رش�ء مدفونٌة بحر�ٍس حتت �أقد�منا

قال : كيف ميوُت وحيد�ً؟

قلُت : لأنُه حيٌّ – مل يزل- فيها.

كنا ثالثة

هي .. وهو

وجثتي خ�رش�ُء حتت �أقد�مهما

حنَي د��ضا على �لع�ضِب

وقفْت على قلبَي �لبنُت

فاأمرُت �لزهوَر �أن تن�رشَ عطرها

وحنَي ر�أيتُُه خل�ضًة يبكي

.
)31(

�ضعدت دموعي فوَق �أور�ِق �لزهور«

ال�سارد  »الو�سية« حتقق ح�سور  ق�سيدتها  رنا جعفر يف  املقابل جند  ويف 

ولكن عرب حتميلها بوجهة نظر خا�سة يف احلدث ال�رشدي، اإنها تتحرك بال�سارد 
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اإىل منطقة ال�سارد  اإىل منطقة ال�سارد امل�سارك ومن ثم  من منطقة ال�سارد املحايد 

العليم ، اإنها تدخل باملتلقي اإىل بوؤرة احلدث كا�سفًة له مفرداته ونواجته ، وذلك 

اأي�سًا »رنا« هي  اإنه حواٌر   ، يقع خارج ن�سها  ال�سارد لآخر  عرب خطاٍب يوجهه 

املخاِطَبُة فيه وكلنا فيه خماَطبون ، تخاطبنا رنا فتقول:

»حني ترجع يا �ضديقي

خذ جر�حي يف حقيبتَك

خبئني بني طيات �لثياب وريقًة من �ِضعر

�حفظ ما تبقى من مالمح ذلك �لوجِه

وقل لالأ�ضدقاء.. �إنني جرٌح ب�ضاقنِي

                                 و�ضوت .. وفنـــاء .

.. حني ترجع يا �ضديقي

زْر بيتَي و�بحث يف زو�ياُه عن �ضورٍة

.
)32(

.. عنا .. و�إنا مبَعدون« عن �ضحكٍة �أو دمعةٍ 

اإن »رنا« حتّمل خطاب �ساردها بوجهة نظر يف احلدث القائم ، وتت�سفع 

باحلوار لنقل تلك الروؤية اإىل املتلقي ، بينما تغيُِّب اأناها املبا�رشة عن احل�سور ل�سالح 

�ساردها العليم ، اإذ تقول:

»حنَي ترجع يا �ضديقي

قبِّل �جلدر�َن ..

قل للموِت �أو�ضتني بذلك

قبل �لنهريِن و�لنخَل

وقل للموِت .. ِ�رفْع عن تر�بَي لعنتك
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قبِّل جبنَي �هلل يف كلِّ �ملاآذِن

.
)33(

خذ باأنفا�ضي .. وقْل للموِت .. �أو�ضتني بذلك«

النرث ، جند  ال�رشدي داخل ق�سيدة  اإىل دعم احل�سور  وبينما يطمح احلوار 

عن�رشاً اآخر متثله �سخ�سيات الن�س ال�سعري ور�سم حدودها داخل احلكاية ، ول 

نق�سد هنا طبيعة ال�سخ�سيات ومدى مركزيتها فذلك حتدثنا عنه يف املبحث الأول، 

فال�ساعر   ، ال�سعري  الن�س  داخل  معاملها  وحتديد  ال�سخ�سية  ت�سوير  نق�سد  واإمنا 

واأو�سافها  مبالحمها   ، لل�سخ�سية  تف�سيلي  �رشٍد  تقدمي  اإىل  يعمد  النرث  ق�سيدة  يف 

اأ�سبه بتقدمي �سريٍة ذاتية عن ال�سخ�سية وحياتها، وهو ما  وحكاياتها ، يف �سورٍة 

 Omer نلحظه على �سبيل املثال يف و�سف عماد فوؤاد ل�سخ�سية لعب ال�سطرجن

Vanhee، اإذ يقول وا�سفًا مالمح ال�سخ�سية اجل�سمانية:

»�بن �ضاللة �لفالحني

�ملكرم�س �لوجه .. ذو �لبت�ضامة

.
)34(

.. �لربعُة ذو �ملظهر �ملنحني«

لنا داخل  ول يكتفي عماد بذلك الر�سد اخلارجي للمالمح ، واإمنا ينقل 

ن�سه جزءاً من �سرية ال�سخ�سية واأحداثًا من حياتها:

»حكى لنا وهو يقهقه كم�ضطوٍل

كيَف �أ�رشَُه ع�ضاكُر هتلر

و�ضحبوه عنوًة �إىل خر�ئِب �أملانيا

..

بكُر �أمِّه
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مربّي �ل�ضبار .. و�لأغنياِت �ل�ضعبيِة �ملرجَتَلة

خا�س حربني طويلتني

.
)35(

و�ضيجارته معلقٌة بني �ضفتيه ك�ضارية«

ثم ينفذ عماد من العام اإىل اخلا�س معيداً قراءة اأبعاد ال�سخ�سية ودواخلها، 

و�سوًل اإىل انتهاء رحلة حياتها امل�سنية بابت�سامٍة هازئة:

»�لبحار .. لعُب �ل�ضطرجن

ماَت وهو نائٌم يف فر��ضه

مل تقتله مطو�ُة �ضّكرٍي يف حانٍة �ضاحلية

ومل تثقب قلبَُه ر�ضا�ضُة غدْر

.. كاَن يحاول �أن يلفَّ ذر�عه حول �مر�أته

حني �نح�رش �لهو�ُء يف رئتيه  .. وتوقّف عن �لدور�ن

..  توقّف فجاأًة

لرتت�ضَم �بت�ضامٌة هازئٌة على �ضفتيه �ملزمومتني

.
)36(

وميوت«

اأما اأحمد ال�سالمي في�ستهدف يف ديوانه ال�سعري حالًة من ال�رشد املح�س 

املتلقي للديوان  بتقنياٍت بعينها ، واإمنا  ل تتحقق عرب عنا�رش حمددة ، ول تتحدد 

ي�ست�سعر حالًة من ال�سرية الذاتية التي ينقل ال�ساعر اأحداثها ووقائعها ب�سكل غري 

منتظٍم للعيان ، وعلى املتلقي اأن يعيد تنظيمه وفق روؤيته هو ، ولذلك فال�سالمي ل 

يجد م�ساحًة يف اإعالن ذلك داخل ن�سه ، فيقول:

»لن �أ�ضمي ما �ضاأكتب

لي�س هذ� �ضعر�ً بال�رشورة

.
)37(

ول�ضُت م�ضطر�ً �إىل تكبّد عناء �لت�ضور�ت �جلاهزة«
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 ، اخلال�سة  ال�رشدية  يف  املغرقة  احلالة  بتلك  فتنته  معلنا  ذلك  ي�ستتبع  ثم 

فيقول:

»�لأج�ضاد �لتي ل تتوقُف عن �حلكي باأل�ضنة �لرغبة

كانت هناك تعدُّ �أطباق �لن�ضهار

و�أنَت ج�ضٌد وحيٌد ي�ضبه �لبد�ية

.
)38(

�رشٌر ي�ضعل طاقتَُه لي�ضنَع ظالَمُه �لد�خلي«

ومن ثّم ي�رشع ال�سالمي يف ر�سِد ذلك الظالم الداخلي، فيقول:

»�لهرُب �إىل �ل�ضارع

�ضحر�ِء �ملدينِة

خلوِة �لتيِه يف خطو�ٍت تبدو مق�ضودة ..

.. و�لروُح تهرتئ

تتقم�ُس دوَر فرٍن د�خلي

.
)39(

ِ��ضُمُه جحيُم �لذ�ْت«

اإن ال�سالمي يحقق عرب ال�رشد حالًة من حالت ال�سرت�سال يف احلكي، حالٌة 

املنولوج  اإىل  اأقرب  الظاهر بني مكوناتها ، لكنها  الرتابط  الهذيان يف عدم  ت�سبه 

الداخلي وتقنيات تيار الوعي ، اإذ تعتمد يف ترابطها على مركزية الذات التي جتمع 

كل ذلك ال�ستات يف منطقة واحدة ، داخَل حدود الن�س:

»عليَّ �أن �أخرَبها مبز�جَي �ليومي:

عودتي �ملتاأخرِة لياًل

زجاجتي �لقابلُة للك�رش
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�ضهري و�متالُء �ملنف�ضة

غرفتي �خلا�ضة بفو�ضاها

جر�ئد وكمبيوتر و�أفالم رعب

مو�ضيقى تركية وعلب ماء فارغة

..

�كت�ضايف �لليلي �ملتاأخر باأنني جائع

نومي حتى �لظهرية

و�لبيا�س �لذي �أكتب عليه

.
)40(

مثل هذه �لكو�بي�س«

ن�سو�س  داخل  خا�سة  �سعريًة  تنتُج  ال�رشدية  اأن  جند  اآخر  جانٍب  وعلى 

ق�سيدة النرث ، وتتجلى هذه الإنتاجية عرب ما تقدمه املفارقة من حتويل للناجت الدليل 

للحكاية الب�سيطة التي تنقلها الق�سيدة ، ونقول بالتحديد احلكايَة الب�سيطة ، لأن 

املفارقة تتخذ فيها دوراً اأ�سا�سيًا يف اإنتاج ال�سعرية ، بينما احلكاية ال�سعرية املعقدة 

)متعددة الأحداث وال�سخ�سيات( فيتوقف اإنتاج ال�سعرية فيها على دور عنا�رش 

ال�رشد الأ�سا�سية كاحلوار وال�سخ�سيات وال�سارد واحلدث ال�رشدي يف حتقيق الناجت 

الدليل. واملفارقة التي نتحدث عنها هنا نق�سد بها العامل الذي يوؤدي اإىل ك�رش 

الت�سل�سل املنطقي للحدث ال�رشدي املنقول داخل احلكاية ، �سواء يف بداية احلكي 

اإما من خالل مفردٍة حتدث خلخلًة يف تتابع احلكاية، واإما  اأو يف نهايته، وذلك 

من خالل جملٍة تتحول بال�سياق اإىل منطقٍة من الدللة مغايرة ، واإما من خالل 

حكايٍة  بوجود  الإيهام  عرب  للمتلقي  اإي�ساله  اإىل  الن�س  يطمُح  معنى  ا�ستهداف 

مت�سل�سلة.
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و�سبحي مو�سى يقدم لنا يف ديوانه »لهذا اأرحل« تنويعًا يف ح�سور املفارقة 

بهذا  للقيام  التايل  املقطع  املفردة »و�سيتي« يف  يوظف  فهو   ، لل�سعرية  واإنتاجها 

الدور:

»يل �أن �أقاتل ..

ويل �أن �أخون ..

ويل �أن �أبيَع �أ�ضدقائي

من �أجِل رغيِف خبٍز �أو �رشبِة ماء ..

يل �أن �أ�ضع �ل�ضونكي يف جروحهم

لأكتب و�ضيتي«.

بينما يف مقطٍع �سعرٍي اآخر يوظف مو�سى اجلملة الأخرية يف الن�س لإحداث 

املفارقة ، وبالتايل توليد دللٍة مغايرة للمقطع ال�سعري، اإذ يقول:

»هل كنا �لذيَن ذهبو�

�أم �أن �أ�ضباحاً متثّلت �أج�ضادنا

مثلما متثّلت ج�ضد �مل�ضيِح قدمياً

لول �أنه ُرِفع

و�أننا .. مل نكفر حتى

عن ذنوبنا فقط«

ويف ق�سيدٍة اأخرى يحاول مو�سى ا�ستهداف معنًى جديداً عرب املفارقة التي 

تقوم عليها احلكاية يف كافة اأجزائها ، يقول مو�سى يف ق�سيدته »قطرٌة تن�ساُب يف 

نهر«:

»كان �ملعلمون يف �ملدر�ضة
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يقولون �أن �ملاء

نتاج تز�وج بني �لهيدروجني و�لأك�ضجني

)H2O( ويرمزون له بــ

 لكنها مل ت�ضدق،

فال ميكن للحلم �لكبري �أن يغرق

ول ميكن لالأنهار �أن ت�ضبح

جمرد حرفني ورقم.

�أمي �لتي .. مل يكن �ملعلمون يف زمانها ليقولو�

�أن �لبحر �أكرب ؛ لكن �لنهر ياأتي من �ل�ضماء ..

كانت تعطر نف�ضها كل م�ضاء

.
)41(

وترحل .. حيثما �ملاء رحل«

يف  املفارقة  توظيف  �سالح  اأبو  عماد  ينوع  كافر«  »جمال  ديوان  ويف 

حالتها الثالث �سالفة الذكر ، اإىل درجٍة قد ت�سل اإىل ا�سطالعها وحدها بالدللة، 

يقول اأبو �سالح يف ق�سيدة »يدِك«:

»�أحبُّ يَدِك

يَدِك �لتي ل تكتب

ول تعزف ول تر�ُضْم

يَدِك �لتي بال قبلٍة ول وردة

.. �أحبُّها حتديد�ً

لهذ� �لو�ضخ �خلفيف حتَت �لأظافر.
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..

و�أنا �أم�ضي معِك

�أم�ضك بها بقوة

�أعرف �أنك �ضتطعمينها

.
)42(

دون تردٍد لطفٍل جائع«

املفارقة )بدل من املجاز( بدءاً من عناوين  ي�ستهدف  اأبو �سالح  اإن عماد 

ن�سو�سه ولي�س انتهاًء ببناء تلك الن�سو�س ، اإنه يجعلها متار�س التاأجيل الدائم لإنتاج 

املعنى املبا�رش داخل الن�س ل�سالح �سياٍق خا�س ميكننا ت�سميته ب�سياق املفارقة ، ذلك 

ال�سياق الذي يرى اأبو �سالح اأنه الكفيل بتحويل الواقعي اإىل �سعري، وال�سعري 

اإىل واقعي ، يقول اأبو �سالح يف »عيد ميالد اأمي«:

»هل قال �أبي لأمي

ولو مرًة و�حدة

»كل �ضنٍة و�أنِت طيبة« ؟

�إطالقاً .

ول هي نف�ضها كانت تعرُف يوَم مولدها ..

كاأنها مل تكن يف �أي يوٍم طفلًة 

كاأنها خملوقٌة هكذ�: حافيًة .. مبالب�س �ضود�ء ..

.. �ل�ضيء �لوحيد �لذي ظل يذكره هو يوم موتها ..

كاأن �ملوت هو �لدليُل �لوحيد على �أنها كانت حية ..

ر �أن يهديها .. �إنه حتى مل يفكِّ
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حزمَة ع�ضٍب من �لتي يحملها كل �ضباٍح لبقرته ..

مع �أنّه كان يقيم حفلًة كلَّ ربيٍع للطيور

يحرُث �لأر�س ويبذر �لبذور من حجر جلبابه

.
)43(

�ِت على تورتٍة كبرية« مثَل �ضيٍف حمرتف ير�سُّ �ملك�رشَّ

اأما حممد خ�رش الغامدي فيحاول – بالإ�سافة ل�ستخدامه حالت املفارقة 

املحاولة  تلك  ، وي�ستخدم يف  بالدللة  ناجت معنى مقرتن  املفارقِة  ال�سابقة -جعل 

قدرة اللغة ال�سعرية على ا�ستيعاب حركة املفردات احلرة داخل اجلمل الإ�سنادية ، 

يقول الغامدي يف املقطع الأخري من »مازوخية«:

»�ل�ضم�ُس ق�ضريٌة هذ� �ليوم

مثُل حديٍث جانبي بال نو�يا

مثل نافذٍة م�ضكوٍك باأمرها

هكذ� �أنا ..

�أحبُّ �أن يكوَن لوُن �لإ�ضاءِة �أحمر ..

كنُت �أعتقد �أنها ت�ضيُف �ضمَة �لحرت�ق

وحتماً �ضاأترك �أحالمي على قارعٍة ما ..

.
)44(

.. حتى �ملوت كحلٍم لبدَّ منه«

بني  ال�ساغرة  امل�ساحات  مللء  و�سيلًة  املفارقة  يف  يرى  الغامدي  اأن  ويبدو 

 ، العامل من حوله  قراءة  فاعلًة يف  ، وطريقًة  ذاته  تتزاحم داخل  التي  املتناق�سات 

فنجد يف معظم ن�سو�سه تبادًل يف املواقع بني انفعالت الذات واأ�سياء العامل ، فكل 

منهما يقوم بدور الآخر ، فت�سبح اأ�سياء العامل معربًة عن هموم الذات وم�ساعرها ، 

وت�سبح انفعالت الذات �سيئًا جمرداً من اأ�سياء العامل ، وهكذا يكون امنحاء التناق�س 
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اأن  »لو  الغامدي يف  يقول  ال�سعرية،  اإنتاج  املفارقة  تتوىل  وبالتايل  بينهما،  القائم 

جارتنا كاترين زيتا جونز«:

»هكذ� يقلُب �لكر�ضي

يتنف�س بعمِق زجاجِة فيزياء

ي�ضعُل �ضيجارًة

ُب عينيه على �لتقاط �للوعِة حنَي ت�ضُكُن روَحُه �لذ�ئبة ، ويدرِّ

..   ..

.. هكذ� ظلَّ يقارُن كثري�ً

بني من ير�هّن بامل�ضادفِة غالباً وبني فتاِة �لفيلم �لوحيدة ..

كلُّ ما يف �لأمر �أنه حني ت�ضيُق به �لغرفة

�ضيفتح نافذَة روحِه على م�رش�عيها

.
)45(

ي�ضتن�ضُق هو�ًء كثري�ً ..  ويذهُب يف �لنوم!« 

ثالثاً: �لروؤية �ملو�ضوعية )بنية �لو�قع و�ضعرية �ملو�ضوع(:

داخل  وتفا�سيله  مبفرداته  الواقع  بت�سمينها  فقط  لي�س  النرث  ق�سيدة  متتاز 

املتنوعة على  الواقع  تاأثريات ذلك  الك�سف عن  ال�سعري ، واإمنا بتحقيقها  الن�س 

الذات املبدعة للن�س ال�سعري ، اإىل درجٍة قد تبدي للعيان اأن �سعراَء ق�سيدة النرث 

ل يختارون مو�سوعاتهم التي يكتبون فيها، ولكن مو�سوعاتهم هي التي تفر�س 

عليهم ح�سورها داخل ن�سو�سهم ال�سعرية. وجيُل ق�سيدة النرث احلايل تفتق وعيه 

ومنت مدركاته مع ثورٍة معلوماتية وتكنولوجية تركت اأثرها الوا�سح عليه، وهو 

تاأثري يتبدى يف ا�ستخدامهم مفردات تنتمي اإىل عامل الإنرتنت والكمبيوتر وامليديا 

على تنوعها وات�ساعها ، فنجد كلمات اأجنبية مكتوبٍة باأحرفها الإجنليزية واأخرى 
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 ، املوبايل   ، ويب  مواقع   ، »النت  كـ  مفردات  وجند   ، عربية  بحروٍف  مكتوبٍة 

الكمبيوتر ، املا�سنجر ، ال�سات« كل هذه املفردات تعك�س تاأثرياً �سديد الوقع على 

�سعراء الق�سيدة ، وهو تاأثرٌي يرى بع�سهم زيفه لكنه ل ميتلك �سوى العرتاف به ، 

يقول ال�سالمي:

»هكذ� يحتفُظ �ملرُء باأوهامه

ومبلذ�ٍت عائمة

كمو�قع )ويب( �فرت��ضية

.
)46(

لذلَك تعلَّمُت كيَف �أفرت�ُس �ضعادتي«

اإن العامل قد حتول لدى ال�سالمي اإىل عامٍل افرتا�سي يعي�سه ، وحينما يكت�سف 

فجاأًة انغما�سه فيه ، ي�رشع يف الت�ساوؤل:

»هل يكفي �أن ترى �ل�رشوق

يف �ضا�ضِة كمبيوترك

�أم �أن �ل�ضهر يخلُق لَك �ضباحاً م�ضم�ضاً

.
)47(

يف منت�ضف �لليل؟«

وبالروؤية ذاتها يعيد حممد خ�رش اكت�ساف مفردات ذلك الواقع الفرتا�سي، 

»ما�سنجري«  ال�سعري  الن�س  عنوان  من  بدءاً   ، الواقع  ذلك  مفردات  م�ستخدمًا 

لتظل  بال�سكل  ي�سبطها  مل  فهو  الدللية،  املراوغة  يف  دوراً  الياء  فيه  تلعب  الذي 

خيارات املعنى مفتوحًة على جانبني ، الأول اأنها ياء الن�سب )ّي( والثاين اأنها ياء 

اإىل ح�سد مفردات الت�سال بني الأفراد عرب النرتنت ،  امللكية )ْي( ، وو�سوًل 

واختيارهم اأ�سماء وهمية واأحيانا واقعية ، وعبارات يعربون بها عن اأنف�سهم وعن 

توجهاتهم:
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»�أ�ضدقاٌء يح�رشوَن ويغيبون

�أ�ضدقاٌء �أتو� بال�ضدفِة �أو مع �ضبق �لإ�رش�ر ..

�أ�ضدقاٌء من �أمكنٍة بعيدة يرموَن كلَّ �أحز�نهم ومي�ضون ..

.. على �لغد�ء .. على �لهاتف .. ..  مت�ضل  .. باخلارج حالياً 

�ضاأعود حاًل ..

وكلهم يحملون �أفكار�ً متنافرًة .. �أخرُج من رحمتهم كالثمِل دوماً ..

لأنهم يحملون �ضعار�ٍت وكلماٍت قليلٍة  ل تكفيني للتعبرِي عنهم

�آلف  معنا  تطري  نتحدث  )عندما  هيفاء:    .. نور(  )�لعلم  تركي:   .. �لليل(  )�ضاهر  با�ضم: 

�لكلمات(

ها�ضم: )م�ضمم بر�مج( ..  �ضعيد: )�آٍه يا عر�ق( .. �أحمد: )�أ�ضعر �أين �أحبك( .. 

�أيها  )مياو  ح�ضينة:   .. �لريف(  )عّر�ف  عادل:   .. �لبعث(  يعي�س  �لعروبة  )تعي�س  �ضمري: 

�لكلب( ..

..........          ..........          .........

.
)48(

ماذ� لو مل نكن هنا ؟«

اإن حممد خ�رش يقدم الت�ساوؤلت اأي�سًا حول ذلك الواقع الفرتا�سي الذي 

يعي�سه ، عامٌل غري حمدد املعامل ، مزدحٌم ب�سخو�س واقعيني يف وجودهم، وهميني 

يف معرفتنا عنهم.

باأحداثه على  الواقعي جاثٌم  العامل  العامل الفرتا�سي جند  ويف مقابل ذلك 

مو�سوع الن�س ال�سعري لق�سيدة النرث ، فقد واكب �سعراء الق�سيدة �سقوط الأفكار 

الكربى التي �سغلت جتارب �سابقيهم ، فلم تعد مفردات القومية والثورة واجلموع 

اأو  الثقايف  بنائهم  مكونات  من  مكونًا  اأي�سًا  ولي�ست   ، ال�سعرية  جتربتهم  ت�سغل 
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املعريف ، فقد تفتق وعيهم مع قانون القوة والهيمنة املطلقة ، مع عامل دموي تنفرد 

باللعب فيه قوٌة واحدة باط�سة ، ا�ستن�سخت اأنظمًة حاكمًة تابعة لها ، وحتى حينما 

تلوح يف الأفق �رشارٌة من الرف�س ، تك�سف التجربُة خواءها، واقت�سار ح�سورها 

بقبوله  قدرته  تاأكيد  يحاول  الذي  املهيمن  النظام  عنا�رش  من  عن�رشاً  كونها  على 

وجود النقي�س داخله .

ومنذ اجتياح بغداد، ولي�س انتهاًء مبجزرة غزة ، �سهد جيُل الق�سيدة اأحداثًا 

ج�سامًا وهزائم متكررة مل ي�سهدها �سابقوه ، فقد �سهد �سابقوه هزائم وعاي�سوا 

لكن جيل   ، تنزوي  اأو  تذبل  ثم  تولُد وتكرُب،  اأفكاراً جديدة  زامنوا  انت�سارات، 

بتفا�سيلها  ي�سهدها  لالأ�سف  وهو   ، متكررة  هزائم  �سوى  ي�سهد  مل  النرث  ق�سيدة 

املرعبة التي تنقلها وكالت الأنباء والقنوات الإخبارية �سوتًا و�سورة، هكذا كان 

�سقوط بغداد ومن قبله اجتياح الكويت، وكان �سقوط برجي التجارة بنيويورك، 

و�سقوط الأنظمة العربية املتمثل يف ح�سار مقر الرمز الفل�سطيني ال�سهيد الرئي�س 

يا�رش عرفات، والعبث مب�ساعر امل�سلمني باختيار �سباح عيد الأ�سحى موعداً ل�سنق 

�سوريا وحماكمة  لبنان وتهديد  العراقي �سدام ح�سني، وهكذا كان غزو  الرئي�س 

ال�سودان ، ناهيك عن القمم العربية التي تهوي اإىل قاٍع تلو القاع، كل ذلك الغزو 

احلرب،  ومفردات  باخلراب  حمت�سداً  الق�سيدة  ن�س  من  جعل  واملهانة  وال�سقوط 

وجمنزرات،  واألغام  بانفجاراٍت  مقطوعة،  وروؤو�ٍس  باأ�سالٍء  وقتالها،  بدمائها 

مفردات  كافة  على  للحرب  الدليل  احلقل  �سيطر  لقد  وموت.  وهزميٍة  ب�سياٍع 

الن�سو�س ال�سعرية التي بني اأيدينا ، ومن مل ت�سيطر عليه احلرب مبفرداتها املبا�رشة 

)كال�سالمي، والغامدي، وعماد فوؤاد( �سيطرت عليه نواجُتها فهيمنت على م�ساعر 

�رشيٍع  وبر�سد  وال�سياع.  والت�سظي  بالهزمية  ال�سعور  حيث  وانفعالتها،  الذات 

موجز ملعدل تردد مفردة احلرب داخل الدواوين جمال التحليل جند اأنها �سيطرت 

مفردة  وتكررت  املفردات،  على   ٪  35 بن�سبة  جعفر  رنا  ديوان  على  مبفرداتها 
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احلرب وحدها 19 مرًة يف ديوانها ، بينما �سيطرت على ديواين عماد اأبو �سالح 

و�سبحي مو�سى بن�سٍب ترتاوح بني 20 اإىل 25 ٪، وح�رشت يف عناوين ق�سائدهما 

بن�سبة متقاربة ت�سل اإىل 15 ٪. 

اأن  جند  النرث  ق�سيدة  داخل  �سعريًا  مو�سوعًا  بو�سفها  للحرب  وبتناولنا 

بها  تاأثرهم  درجِة  اختالف  على  ال�سعراء  ن�سو�س  على  نف�سه  فر�س  املو�سوع 

ووقوعهم حتت وطاأتها املبا�رشة وغري املبا�رشة ، فرنا جعفر تقدم يف ديوانها بدءاً 

من العنوان ر�سداً للحرب بوقائعها واأحداثها وحتى نواجتها ، معلنًة على �سدر 

والبني  الأ�سفر  بني  الكامن  الأحمر  اإنه  دموي،  بلوٍن  مق�سلٍة  وجود  ديوانها 

»بفرٍح  تقول  كما  وتت�سبث  واحلرب  املوتى  اإىل  ديوانها  تهدي  وهي  جلدائلها، 

ن �سفرية  منَتَظر« ، وتقدم لنا يف ديوانها اأربع حالٍت �سعرية ، لأربع جدائل تكوِّ

الديوان ، جديلتان منهما قاهريتان والأخريان بغداديتان ، ويبدو اأن »رنا« تذكرنا 

براأي بع�س النقاد يف �سعر املتنبي حينما دخل م�رش ، والذين يرون اأن �سعره رّق 

عما كان عليه قبل دخولها ، واأق�سد هنا مو�سوع احلرب حتديداً فَرنا يف اجلديلتني 

الثالثة والرابعة من ديوانها كانت تعي�س داخل احلدث يف العراق اأو مبقربٍة منه يف 

عّمان ، ولهذا جند ر�سدها ملو�سوع احلرب اأقرب واأكرث متا�سًا ، وجند جتربتها اأ�سد 

الت�ساقًا بواقٍع دموي ، بينما يف القاهرة حتّول ن�سها لر�سد نواجت احلرب من الهزمية 

اإىل الغرتاب .. تقول رنا يف اإحدى جدائلها البغدادية، من ق�سيدتها »مذاُق ال�سمِّ 

والده�سة«:

»يالُه من م�ضاٍء..

ي�ضبُه بغد�َد بال �أطفالها/ نحُن

تغطُّ يف �ضحٍو كئيب !!

�أفزعهم مر�أى �لأ�ضلحِة
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على مو�ئِد �لأمنياِت �ملغلَّفِة بالألغاز

نِة يف �لهو�ء . و�مل�ضائِر �ملدوَّ

.
)49(

كانو� متلبِّ�ضنَي بتهمِة �لوطْن ..«

اإن رنا تر�سد احلدث لي�س من اخلارج، واإمنا من الداخل ، اإنها تعي�سه كل 

�سباٍح وم�ساء ، ت�سمعه وتنطُقُه وتكُتُبه ، تقول رنا يف ق�سيدتها »قا�سيٌة كحلٍم اأو 

منفى«:

»يف حنجرتي

ع�رش�ُت �لقتلى

 ي�ضطبغوَن بلوِن �ملاء

نياٌم يف فر�ٍغ ي�ضبُه �لوطَن ..

نََعْتُه علكُة �حلريَّة ٌث .. �ضَ �ل�ضحُو ملوَّ

و�أنا �أم�ضغها .. بلعتهم

.
)50(

فنامو� ميتًة يف �ضوِت �أنثاَي/�أنا«

 ، الدامية  واأحداثها  بدمويتها  احلرب  ر�سد  جمرد  على  تقت�رش  ل  و»رنا« 

اليومي  الواقع  مفردات  �سياغة  اإعادة  عرب  جمايل،  ناجت  توليد  اإىل  تطمح  لكنها 

للحرب، حماولة جتاوز الواقعي باجتاه ال�سعري، تقول رنا يف ق�سيدتها »راأ�س ال�سنة 

احلربية«:

»�لكري�ضما�س

ٌب هذ� �لعامل خم�ضَّ

بالتجّرد من �لطفولِة
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يعلُِّب �لأ�ضلحَة يف �لهد�يا

ُ �لر�ضا�س . ويف �جلو�رِب �ملخططة يُكربِّ

بابا نوئيل ..

�ضياأتي يف �مل�ضاء بزيِِّه �لع�ضكري

لن يركَب بعد �حلرِب

عربَتَُه ذ�َت �لأيائِل �لف�ضية

.
)51(

�ضيجيُء حمموًل على دبابة«

وبينما تعاي�س رنا جعفر احلرب كحدٍث يومي واقعي مبا�رش ، جند �سبحي 

مو�سى يعاي�سها اأي�سا، ولكن بروؤيٍة اإن�سانيٍة عامة، يك�سبها داخل ن�سه خ�سو�سيًة 

تفر�سها الذات ، وذلك داخل ن�سو�سه املعنونة بــ »ما تبقى من جثتي« ، اإن مو�سى 

الطاحنة،  َبُعَد عن رحاها  ولو  اأحداً  ت�ستثني  اجلميع ول  تطال  لعنًة  احلرب  يرى 

فذاته اأي�سًا ماتت هناك حتت دوي النفجارات وق�سف املدافع ، يقول مو�سى:

»لنجل�س الآن ونعدُّ بقايانا

زجاجة خمٍر .. اأوراَق نرٍد ..

وب�سَع ر�سا�ساٍت فارغة ؟!!

لنجل�س اأي�سًا ونعاوُد العدَّ من جديد

فثمَة �سيٌء �سائٌع مل نَرُه منُذ رحيلنا

رمبا كنا نحُن هذا الذي

.
)52(

ل تعيده الر�سا�سات الفارغة ..«

اإن �سبحي يرى يف احلرب �سياعًا لذاته وفقداً حلقيقتها وفناًء لوجودها ، 
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ولذلك فهو يقدم يف ن�سه ال�سعري وجهة نظره اخلا�سة يف احلدث الدائر ، يقدم 

قراءته لذلك الواقع الدموي الذي يعمل على تغييب وجود الذات ل�سالح تخليد 

ذواٍت اأخرى ديكتاتوريٍة كما يراها:

».. .. ِ��ضمي ؟!

فقدتُُه هناك

كاَن يجل�س بجانبي

يتناوُل �ل�ضاَي .. ويحكي عن طفولته و�ضَط �حل�ضار

وحلِمِه باأن ي�ضبَح ديكتاتور�ً ذ�َت م�ضاء ..

لأن هوؤلء وحدهم هم �لقادرون

.
)53(

                                            على منحنا ��ضماً«

اأما عماد اأبو �سالح فينتقل مبو�سوع احلرب اإىل منطقٍة دلليٍة اأخرى ، اإذ 

يجعل من ذاته م�ساركًا يف ذلك الواقع الدموي ، ولو كانت تلك امل�ساركة متمثلًة 

»اأنِت  يف  �سالح  اأبو  يقول  القائم،  الو�سع  وقبول  والت�سليم  ال�سكوت  جمرد  يف 

جمرمُة حرب«:

»�أنا جمرُم حرٍب ، يا حبيبتي ،

و�أنِت جمرمُة حرب ..

لأننا ف�ضلنا يف �أن نعّلم �لقتلَة

�لفرَق بني �لقبلِة و�لقنبلة

بنَي جناح �لطائِر وجناح �لطائرة

بني كمنجٍة على كتف عازٍف

ومدفٍع على كتِف جندي
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جنمٍة ت�ضيء �ل�ضماء

وجنمٍة على �ضدِر جرن�ل.

لأننا خفنا �أن ن�ضع كفوفنا

.
)54(

فوق فِم دبابٍة لن�ضّد �لطلقات«

واأبو �سالح اأي�سًا يتو�سل بالناجت اجلمايل للن�س ال�سعري ، عرب التحول من 

الواقعي اإىل ال�سعري وبالعك�س ، فهو من جهة يحّول مفردات احلرب داخل ن�سه 

ال�سعري اإىل دللت اأخرى ممكنة ، قارئًا يف املعدات احلربية والأ�سلحة الدموية 

اإمكانًا اآخر ووظيفًة مناق�سة متامًا ل�سناعة املوت ، اإنه يجعلها ت�سنُع احلياة ، وهو 

من جهٍة اأخرى يف�سح مفردات خطاب ا�ستعماري يرى يف حربه طوق جناٍة ميده 

مل�ست�سعفني كما يزعم ، لكنه يف احلقيقة يغرقهم يف دمائهم بدل من اأن ينت�سلهم 

من اأزماتهم التي اأ�سهم ذلك امل�ستعمر نف�سه يف وجودها ، يقول عماد اأبو �سالح 

يف ق�سيدته »دُم احلرِب ع�سل«:

»تقوُل خوذٌة : »�أنا �أ�ضي�ُس زهور«.

تقوُل دبابٌة : »�أنا �إوزٌة يل عنٌق طويٌل وعجالتي بي�ضي«.

تقوُل ر�ضا�ضٌة : »يل �ضٌن مدببٌة

لو غم�ضني �جلندُي يف بقعِة دٍم �ضري�ضم لوحًة وي�ضبُح فناناً«.

..  ..  ..

يقوُل خندٌق: » �أمطري يا �ضماء لأحتّول نهر�ً«.

تقوُل �أكيا�ُس �لرمِل: » �أنا م�رشوُع بيٍتِ �ضغري«.

 ..  ..  ..

تخجُل �حلرُب من نف�ضها وتقول:
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» �أنا �أ�ضاًل كنُت �حلبَّ

دققو� جيد�ً يف حرويف ..

�لكر�هيُة قطعت ج�ضمي ..

.
)55(

�كتبوين بدون ر�ء«

املبا�رش  احلرب  مو�سوع  وطاأة  من  للخروج  ال�سعري  الن�س  يطمح  هكذا 

اإىل  املحدد  الواقعي  من  النتقال  عرب  التحقق  ميكنه  الذي  اجلمايل  الناجت  مل�سلحة 

ال�سعري املفتوح . اإنه ف�ساٌء من التاأويل واإعادة اخللق والت�سكيل، كامٌن دائمًا يف 

ال�سعرية مهما تختلف ا�سرتاتيجياتها ومهما تعددت �سبل الو�سول اإليها. اإن �سعراء 

ولو  النت�سار  يحاولون   ، ق�سيدتهم  داخل  ولو  النت�سار  يحاولون  النرث  ق�سيدة 

فرديًا  النت�سار  ذلك  كان  ولو  ، حتى  الغري  مل�سلحة  ا�ستالبها  من  ذواتهم  باإنقاذ 

وجزئيًا وموؤقتا ، لكنه يف النهاية �سبيٌل نحو انت�ساٍر جمعيٍّ كليٍّ دائم ، وقد اأعلنوا 

جميعًا ذلك يف خمتتم دواوينهم التي بني اأيدينا، وكاأنهم اتفقوا على اختيار �سبيٍل 

واحدة للنجاة ، وهو الن�س ال�سعري املحقق لوجود الذات، كما يعرفونها ل كما 

يريدها الآخرون .. يقول اأحمد ال�سالمي يف خمتتم ديوانه/ ق�سيدته:

»مل يتبق منَك �ضوى مالمَح باهتة

كمن ي�ضافُر �إىل بعيٍد ويرتك لك ��ضَمُه

وما �أ�ضهل �أن نن�ضى �ل�ضماَء �أي�ضاً ..

.. و�أخري�ً قررُت �أن �أهرَب من �لف�ضيحِة

.
)56(

�إىل عمقها مل �أعد �أهتم �ضوى باإنقاذ روحي ..«

وقد حدا عماد فوؤاد ، قرب انتهاء ديوانه ، لتبني الوجهة ذاتها مفرداً ق�سيدًة 

باأكملها لو�سف الأمل ، يقول فيها:
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»ملك �مللوك �أنا

�ضوجلاين م�ضهٌر يف يدي

ون�ضُل خنجري ل ي�ضتثني �أحد�ً

.
)57(

عر�ضي ل يزول .. وي�ضمونني : �لأمل«

وكذلك يفعل حممد خ�رش يف خمتتم ديوانه ، اإذ يرى يف املوت �رشاً غام�سًا 

وحقيقًة وحيدة ، فيقول:

»�ضكر�ً لالأنبياء و�لق�ض�س �لقدمية

ونظرية �خلفاء و�لتجلي وطبوِل �ل�ضوفيني!

ولأ�ضحاب �لكهِف �ضكٌر خا�س

لأنهم عرفو� كيف يختارون �حليو�ن �ملنا�ضب

.
)56(

لدفِن �رشِّ �حلياة �لوحيد .. وماتو�«

ومبوازاتهم يتحرك �سبحي مو�سى اإىل املنطقة ذاتها، ولكن عرب وجهة نظر 

مغايرة ، فيختتم ديوانه قائاًل:

»كنا �ضغار�ً يا �أبي ، ن�ضعى حفاًة جتاَه �لعلِم و�لطابور و�ملدر�س ،

ونردد بال وعٍي: حتيا �لبالُد �لبعيدة .. حتيا �لبالُد �لتي تعني �لوطن ..

.. كنا نح�ضي كلَّ �ضيٍء ونهتُف:

يحيا �لوطُن �لذي ل نعرُف مد�ه

.
)59(

يحيا �لوطُن �لذي ل�ضنا كلُّنا فد�ه..«

الغربة  الدامي وتلك  الواقع  بينما ترتك رنا جعفر �رشختها يف وجه ذلك 

وجمابهة  العودِة  يف  رغبتها  معلنًة  ديوانها  فتختتم  املتالحقة،  والهزائم  املوح�سة 

املوِت باحلياة ، قائلًة :
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»للروِح �أوجاع

على طوِل �لهز�ئِم ت�ضتجري:

                                 عر�ٌق  ..  يا عر�ق

و�إذ �ضاقت منايف �لروِح

�أُوِجَعت �لق�ضائُد بال�رش�خ:

                               هيا �رجعوين للعر�ق،

.
)60(

                                     �أرجعوين للعر�ق«

ويف املقابـل يطمح اأبو �سالح يف التجـرد من تلـك احلـياة املرعـبة ، التي 

ل �سيء فيها �سوى املوت والدمار، حاملًا بالعودة اإىل منوذج اخللق الأول، بريئًا من 

الدم واخلطايا ، فيقول يف »اآدم وحواء«، خمتتمًا ديوانه:

»�ضتكونني معي و�ضط �لع�ضاِق يف حديقة .. يدِك يف يدي ، ور�أ�ضِك على كتفي ..

ننع�ُس قلياًل ون�ضحو ، فال جنُد �أحد�ً حولنا .

�أين �لع�ضافري و�لورد ، �لعربات ، �لل�ضو�س ، و�جلوعى ؟

�أين �لكالب و�لقطط ، �لبيوت و�ل�ضو�رع ، �لقتلة ؟

�أين ر�حت �حلياة ؟

.. �ضيئاً ف�ضيئاً نفهم �أن �لنا�س �ضعدو� ، ليحا�ضبهم �هلل يف �ل�ضماء

�أنا و�أنت ، يا حبيبتي ، وحيد�ن هنا على �لأر�س .

لبد و�أن �ملالئكة �ضتبت�ضم لنا من �لأعايل وتقول:

.
)61(

»و�لنبي يا رب .. �منح �لب�رشيَة فر�ضًة ثانية«

العامَل  حملت   ، ثناياها  بني  واملحتمل  الواقع  النرث  ق�سيدة  حملت  هكذا 
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كل  من  موقفهم  �سعراوؤها  اأعلن  وهكذا  ودمويته،  بجمالياته  وفو�ساه،  باأحداثه 

�سيء، من الأحداث الدائرة والوقائع املحيطة، من القوالب الفنية املعتمدة والأفكار 

ال�سائدة ، من ال�سخ�سيات املركزّية والهام�سية ، بل وموقفهم من اأنف�سهم اأي�سًا.. 

تاركًة   ، النرث  لق�سيدة  اقرتابًا  اأكرث  ت�سورات  طرَح  الدرا�سة  هذه  حاولت  لقد 

للن�سو�س توجيهها نحو ناجتها واأهدافها .. رمبا اأوقعت الدرا�سُة كثرياً من الظلم 

على ال�سعراء ال�ستة ، اأبَرزُه تنحيُة امتياز كل منهم باأ�ساليبه اخلا�سة ، ويليِه اإقالل 

الدرا�سة من الن�سو�س امل�ست�سهد بها حتى ل تت�سع وتخرج عن غاياتها .. لكنهم 

تقدميهم  فقط  لكنني حاولت   ، هنا  لهم  قدمته  مما  اأكرث  ما هو  ي�ستحقون  جميعًا 

ق�سيدة  كانت  الآِخِرين  من  ُثلٌة  اإنهم   .. له  قراأتهم  دقة  اأكرث  بتعبرٍي  اأو   ، للمتلقي 

 ، روؤاهم فحملت حتققهم  .. حملوها  الأمثل  الوحيد وخيارهم  اختيارهم  النرث 

تنته  بينما هي مل  اإليها ..  واأخل�سوا لها فكانت خال�سهم .. بداأوا منها وانتهوا 

بها  �ستظل هكذا منتظرًة حينما تكون راحلة ، وراحلًة ولو  طال   .. بعد  منهم 

املقام .. اإنها الق�سيدة مهما ُي�ساف اإليها من �سفات ، ومهما حتاول ر�سم مالحمها 

ال�سور .. خارجة عن كل اإطار ، داخلًة يف كل تف�سيل .. تت�سع فوق نقدها كلما 

ات�سع، وتتنوع لقارئها كلما تنّوع .. حتمل ال�سعر مهما تختلف تعريفاته وتتعدد 

الأول  ديوانهم  يقيمون  وبينهما عرٌب   ، بِه  فيها وخالدًة  ، خالداً  كتابته  اأ�سكال 

حامَل ماآثرهم وتاريخهم ، وحمقَق ح�سارتهم وحا�رشهم ، وم�ست�رشَف اأحالمهم 

وم�ستقبِلهم .
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االإحـــاالت

الأول من  بناءه على احلرف  اأعاد   ، الَعاليل  ال�سيخ عبداهلل  له:  قدم  ابن منظور،  العرب«  »ل�سان     )1(

الكلمة: يو�سف خياط ، دار ل�سان العرب، بريوت، 1988، اجلزء ال�ساد�س ، �س648. 

–جملة ف�سول ، الهيئة امل�رشية  اأمل دنقل« د.حممد فكري اجلزار  »ا�سرتاتيجيات ال�سعرية يف �سعر     )2(

العامة للكتاب ، عدد 64 ، 2004 ، �س 246.

)3(   »ا�سرتاتيجيات ال�سعرية عند اأمل دنقل« د. حممد فكري اجلزار ، املرجع ال�سابق، �س 246 .

)4(   يرى اأ�ستاذنا الدكتور حممد اجلزار اأن الفرق بني احلداثتني العربية والغربية يكمن يف كون احلداثة 

حركًة  مثلت  العربية  احلداثة  بينما   ، الأ�سعدة  كافة  على  من�سجمة  جمتمعية  حركًة  مثلت  الغربية 

ريادية وطليعية يف جانٍب واحٍد فقط وهو اجلانب الأدبي، ولذلك فهي ت�سع يف نطاق م�ساءلتها 

كل اخلطابات الأخرى ال�سائدة واملوروثة ، وتطمح يف اإعادة اإنتاجها ب�سورٍة اأكرث حتررية . انظر: 

ل�سانيات الختالف د.حممد فكري اجلزار – اإيرتاك للطباعة والن�رش والتوزيع ، القاهرة – ط 2 ، 

2002 ، �س 4 .

)5(    ديوان »لهذا اأرحل« �سبحي مو�سى – الدار للن�رش بالقاهرة ، ط1 ، 2006 ، �س 146 .

)6(    ديوان »لهذا اأرحل« �سبحي مو�سى ، مرجع �سابق ، �س 68 .

)7(     ديوان »امل�سي بن�سف �سعادة« حممد خ�رش – فرادي�س للن�رش والتوزيع ، البحرين – ط 1 ، 2007، 

�س 48 ، 49 .

)8(    ديوان »دون اأن ينتبه لذلَك اأحد« اأحمد ال�سالمي – )اإبداعات ميانية( مركز العبادي للدرا�سات 

والن�رش ب�سنعاء ، ط1 ، 2006 ، �س 7، 8، 9 .

)9(    ديوان »دوَن اأن ينتبه لذلَك اأحد« اأحمد ال�سالمي ، مرجع �سابق ، �س 10 ، 11 ، 12 .

)10(  ديوان »دون اأن ينتبه لذلك اأحد« اأحمد ال�سالمي ، �س 13 .

)11(  ديوان »جمال كافر« عماد اأبو �سالح -

http://www.geocities.com/emadabusaleh/emad7 html.

)12(  ديوان »جمال كافر« عماد اأبو �سالح ، مرجع �سابق

http:// www.geocities.com/emadabusaleh/emad7.html

 ، 2008 – ط1 ،  – �سنابل للكتاب، القاهرة  ديـوان »مق�سلٌة بلون جدائـلي« رنا جعفر يا�سني    )13(

�س 33 .
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)14(  ديوان »مق�سلٌة بلون جدائلي« رنا جعفر يا�سني ، �س 35 .

15 »بكدمٍة زرقاء من ع�سة الندم«عماد فوؤاد، �رشقيات2005

ttp://emadfouad.com/index.php?categoryid=15&p2_articleid=6.

)16(  ديوان »بكدمٍة زرقاء من ع�سة الندم« عماد فوؤاد ، نقاًل عن:

http://emadfouad.com/index.php?categoryid=15&p2_articleid=6

)17(  ديوان »بكدمٍة زرقاء من ع�سة الندم« عماد فوؤاد ،

http://emadfouad.com/index.php?categoryid=15&p2_articleid=6

)18(  »باختني: املبداأ احلواري« تزفيتان تودوروف ، ت: فخري �سالح ، الهيئة العامة لق�سور الثقافة 

بالقاهرة ، اآفاق الرتجمة، يونيو 2006، �س 212.

 ، للدرا�سات والن�رش  العربية  املوؤ�س�سة   ، الوجودية« د.عبدالرحمن بدوي  الفل�سفة  »درا�سات يف    )19(

بريوت – ط1 ، 1980 ، �س 264 .

)20(  ديوان »امل�سي بن�سف �سعادة« حممد خ�رش الغامدي ، �س 68 ، 71 .

)21(  ديوان »امل�سي بن�سف �سعادة« حممد خ�رش الغامدي ، �س 14 ، 15 ، 16 .

)22(  ديوان » امل�سي بن�سف �سعادة« حممد خ�رش الغامدي ، �س 55 ، 56 .

)23(  ديوان »لهذا اأرحل« �سبحي مو�سى ، وال�سفحات على ترتيب املقاطع اأعاله : 113 ،  112 ، 

. 114

)24(  ديوان »لهذا اأرحل« �سبحي مو�سى ، �س 21 .

)25(  ديوان »لهذا اأرحل« �سبحي مو�سى ، �س 23 .

)26(  ديوان »لهذا اأرحل« �سبحي مو�سى ، �س 24 ، 26 .

)27(  ديوان »مق�سلٌة بلون جدائلي« رنا جعفر، �س 50 .

)28(  ديوان »مق�سلٌة بلون جدائلي« رنا جعفر ، املقاطع برتتيبها من �سفحات 49 ، 51 ، 52 ، 53. 

)29(  ديوان »حبيبتي تنه�س من نومها« حممود دروي�س - دار العودة، بريوت، الأعمال الكاملة ج2 ،  

ط14، 1994 -  �س 361 .

)30(  ديوان »مق�سلٌة بلوِن هزائمي« رنا جعفر يا�سني ، �س 54 .

)31(  ديوان »بكدمٍة زرقاء من ع�سة الندم« عماد فوؤاد ،

http://emadfouad.com/index.php?categoryid=15&p2_articleid=16
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)32(  ديوان »مق�سلٌة بلون جدائلي« رنا جعفر يا�سني ، �س 106 ، 109 ، 110 .

)33(  ديوان »مق�سلٌة بلون جدائلي« رنا جعفر يا�سني ، �س 108 .

)34(  ديوان »بكدمٍة زرقاء من ع�سة الندم« عماد فوؤاد -

http://emadfouad.com/index.php?categoryid=15&p2_articleid=8.

)35(  ديوان »بكدمٍة زرقاء من ع�سة الندم« عماد فوؤاد - 

http://emadfouad.com/index.php?categoryid=15&p2_articleid=8.

)36(  ديوان »بكدمٍة زرقاء من ع�سة الندم« عماد فوؤاد -

http://emadfouad.com/index.php?categoryid=15&p2_articleid=8.

)37(  ديوان »دون اأن ينتبه لذلك اأحد« اأحمد ال�سالمي ، �س 18 .

)38(  ديوان »دون اأن ينتبه لذلك اأحد« اأحمد ال�سالمي ، �س 19 .

)39(  ديوان »دون اأن ينتبه لذلك اأحد« اأحمد ال�سالمي ، �س 19 ، 20 .

)40(  ديوان »دون اأن ينتبه لذلك اأحد« اأحمد ال�سالمي ، �س 84 ، 85 .

)41(  ديوان »لهذا اأرحل« �سبحي مو�سى ، �س 50 ، 51 .

)42(  ديوان »جمال كافر« عماد اأبو �سالح، نقال عن :

http://www.geocities.com/emadabusaleh/emad7.html.
)43(  ديوان »جمال كافر« عماد اأبو �سالح ، نقال عن :

http://www.geocities.com/emadabusaleh/emad7.html.
)44(  ديوان »امل�سي بن�سف �سعادة« حممد خ�رش الغامدي ، �س 19 . 

)45(  ديوان »امل�سي بن�سف �سعادة« حممد خ�رش الغامدي ، �س 23 ، 24 .

)46(  ديوان »دون اأن ينتبه لذلك اأحد« اأحمد ال�سالمي ، �س 72 .

)47(  ديوان »دون اأن ينتبه لذلك اأحد« اأحمد ال�سالمي ، �س 52 

)48(  ديوان »امل�سي بن�سف �سعادة« حممد خ�رش ، �س 20 ، 21 ، 22 .

)49(  ديوان »مق�سلٌة بلون جدائلي« رنا جعفر ، �س 78 .

)50(  ديوان »مق�سلٌة بلون جدائلي« رنا جعفر ، �س 82 .

)51(  ديوان »مق�سلٌة بلون جدائلي« رنا جعفر يا�سني ، �س 85 .

)52(  ديوان »لهذا اأرحل« �سبحي مو�سى ، �س 11 .
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)53(  ديوان لهذا اأرحل« �سبحي مو�سى ، �س 12 .

)54(  ديوان »جمال كافر« عماد اأبو �سالح ، نقاًل عن :

 http://www.geocities.com/emadabusaleh/emad7.html. 

)55( ديوان »جمال كافر« عماد اأبو �سالح ، نقاًل عن :

http://www.geocities.com/emadabusaleh/emad7.html.
 )56(  ديوان »دون اأن ينتبه لذلك اأحد« اأحمد ال�سالمي ، �س 98 ، 99 .

)57(  ديوان »بكدمٍة زرقاء من ع�سة الندم« عماد فوؤاد :

http://emadfouad.com/index.php?categoryid=15&p2_articleid=5.

)58(  ديوان »امل�سي بن�سف �سعادة« حممد خ�رش الغامدي ، �س 71 .

)59(  ديوان »لهذا اأرحل« �سبحي مو�سى ، �س 150 ، 152 .

)60(  ديوان »مق�سلٌة بلون جدائلي« رنا جعفر يا�سني ، �س 112 ، 113 .

)61(  ديوان »جمال كافر« عماد اأبو �سالح ، نقاًل عن :

http://www.geocities.com/emadabusaleh/emad7.html .
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ق�صائـــد حــــب �أمويـــة

1

تخرُج من �أنفا�سي ق�سُة ع�سٍق عبا�سيْة

تتعلُق يف نفحِة عطٍر من �سالِك حويل

ت�سعد يف قنديلي �لأخ�رِض

حتى تخرج من �سباكي خلف �لنوِر

لت�سكن يف وردِة جاري �لزيتيْة 

2

يف دمَي �لآن ق�سائُد حٍب �أمويْة

ت�سبح نب�سة قلبي �إيقاعًا

وحنيني قافيًة

يف حلظِة حٍب و�حدٍة

زياد اآل ال�شيخ

     ال�شعودية



قصائد حب أموية

مارس 2010ربيع األول 1431هـ

202

8عـبـقـــــــــــــــــــــــــــر

ي�سبُح �سوقي مو�ًل

وحديثي بني يديِك مقاماٍت �أندل�سيْة

3

يل ق�سة ع�سٍق ت�سكن يف عينيِك �ل�ساميْة

فاللوُز �لأ�سمُر يف عينيِك حكاياتي

و�لريحاُن �لأبي�ُض �آهاٌت من �آهاتي

فدعيني �أ�سكب �أغنيتي

يف �لعنِي �ليمنى نرج�سًة

يف �لعني �لي�رضى ناي �سبا

من �أنفا�ض ليايل جنِد �لعذريْة

4

تبقني �لورَد �لأ�سفى

يا نرج�سَة �لروِح �ل�سيفيْة

قلبًا م�سقوًل بالريحاِن وم�سغوًل بالنَّهونِد

برقة �سالٍ  من نوٍر

ينمو فيِك مر�يا من �سحٍب وغ�سوٍن ذهبيْة

5

فكي خ�ساًل ودعي خ�ساًل

معقود�ٍت من دون هويْة

ودعيني �أعقُد �أ�سو�قي وحدي
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 يف خ�سلِة �سعٍر من�سيْة

6

�ل�سوُق �لأ�سمُر يف عينيِك حكايتُه عربيْة

من غريي يعرُف فيِك غدير�ً ت�رضُب منه ع�سافريي

من غريِك يعرُف �سبَّاكًا يف قلبي مقفوًل 

�أفتحه كلَّ �سباْح

من غريي يعرُف يف قلبِك �سو�سنًة

تفتُح قلبي كاملفتاْح

َّ
من غريِك يرتُك عنقود�ً كل م�ساٍء يف �َسَفتي

ى �لنجماِت بعينيِك من غريي �سمَّ

ومن كتَب �لأ�سماْء

 �ملاْء
َّ
من غريِك ي�سقي عيني

من غريي يجعُل من عينيِك ق�سيْة

7

�أنِت �لقمُر �لأوُل يف جمموعِة قلبي �ل�سم�سيَّْة

�أغنيٌة تتتبعني يف كلِّ مكاٍن

ت�ستوطُن ذ�كرتي ورد�ً منثور�ً 

تْع�سُب بني حرويف يف �لأور�ِق

و تف�سحني يف كلِّ كالٍم �أكتبُه

تنمو وبر�ً من هاء �لـ ) �آِه (
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وتقطُر �سهد�ً من و�و )�ل�سوِق(

ول �أعرفها �إل بالثوِب �ملنقو�ِض

وبالعنِي �لع�سليَّْة

8

لِك يفَّ مر�كُب �سوقٍ  و�سو�ٍر حمنيْة

يِك وناٌي تتبعه �أ�سو�قي وقناديٌل من خدِّ

كقطيِع �ملاعز يف �لربيْة

9

ماذ� �أهرُق من ماِء �حلبِّ �إذ� �سبَّ بقافيتي �لف�سيْة

قطعًا من قلبي �لد�مي ؟

�سوقي منحنيًا يلب�ُض طاقيتُه �لزرقاَء 

ويقر�أ �أور�َق �لأ�سجارِ  ؟

مقاماٍت ت�سَبُح �أقمار�ً منتظر�ٍت عودَة

عينيِك �إىل �سبَّاكِك ؟

�أم ورد�ً يتاأرجُح يف ريٍح �رضقيْة

10

�سوتِك يرتك �أ�سياًء �أخرى لي�سْت عاديْة

اِف على �أطر�يف غري �لغيمِ �ل�سفَّ

�أ�سياًء ثانيًة ، �أخرى

غري �لفريوِز �مللفوِف بجانب قلبي
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�أ�سياًء ل ي�سبهها �سيٌء

ان غري �لوجِد �ملفلوِق كحبِة ُرمَّ

عري غري �لف�ستِق يف �سِ

من فمِك �ملختوِم كزهرةِ توٍت

هَي �أ�سياٌء �أخرى

ثانيٌة ثالثٌة ر�بعٌة

ل �أدري

�أ�سياٌء لي�ست عاديْة

11

ماذ� يتبعني يف �لليِل �إذ� �أخرج وحدي

غري �لأغنيِة �خل�رض�َء �لورديْة

�أغنيٌة خرجْت من فمِك �ملع�سوِل

على وتٍر يغزُل قلبي �ملفتوَل

بكفيِك �لعاجيْة

12

يف عينيِك �أمار�ُض عاد�تي �لقبليْة

�أوقُد جمري كي �أتدفاأ حتى ياأتي �سيفي

�أكتُب يف �لرمِل ��سمِك ، �أحموُه

و�أق�سُم تفاحَة �أحز�ين و�أنا م�ْستلٍق

ما بني �لرم�سنيِ بحريْة
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13

كم حاوَل قلبي �أن يعزَف

بالكلمات �أغانيِك �لعفويْة

لكنَّ �لغيَم �لأ�سمَر مل ميطْر

�إل �أغنيًة و�حدًة مائيْة

14

�أور�قي �ساقيٌة غجريْة

�أكتُب بني جناحيها َغَزًل يف �سفتيِك

و�أر�سُم �سورَة قلبي �ملقتوَل

ورقيْة
ً
و�أطلقها يف �أجو�ئِك طائرة 

15

�أحكي للورِد حكاياٍت عنِك خر�فيْة

من �سي�سدُق �أين �أع�سُق حوريََّة بحٍر جنديْة

16

ع�سٌب �أخ�رض يف عينيِك

ون�سمُة زهٍر جبليْة

قلٌل من مرجاٍن وينابيُع خال�سيْة

17

حبُِّك حاورين بالريِح �ل�سيفيْة

بالرمِل وبالع�سِب
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وبالغاباِت وبال�سحر�ِء

وبالوردِة و�ل�سيِف

وحاورين باملوِج وبالزبِد �ل�سايف

عِب �ملرجانيْة و�ل�سُّ

18

حبِك يغزُل قلبي بالأوتاِر �لعلويْة

فليْة ويخيُط جر�حي بالأوتاِر �ل�سُّ

19

حبُِّك منقو�ٌض يف قلبي بالهيلوغريفيْة

اِق من بعدِك �سارْت �سفرُتُه لغَة �لع�سَّ

و�رضي �أ�سبَح �أغنيًة وطنيْة

20

حبُِّك يدخُل قريَة قلبي �أغنيًة �سعبيْة

يعزُفها ر�ٍع بالناي

ويحفُظها ع�سفوٌر دوريٌّ قرَب �لنبِع

ومتطرها �ُسُحٌب و�سميْة 

21

�إْن كانت �أ�سو�قي ت�رضبني

 بالأمو�ِج �لهوجاِء �لبحريْة

اكُن يف جفنيِك فالو�سُل �ل�سَّ
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يحولها ملقاطَع �سمفونيْة

22

ينمو بعدِك ع�سُب همومي �ليوميْة

فحديقُة قلبي مهملٌة

ني �لزرَع وت�سقني �لورَد كنِت تق�سِّ

و�أنا �أقر�أ يف �لظلِّ

رو�يَة حٍبّ تاريخيْة

23

�أ�سعُد �سلََّم روحِك بالهم�ساِت �لليليْة

�أحمُل حرَف ��سمكِ  قندياًل

وهو�ِك حباًل خ�سيَة �أْن �أ�سقَط

هالَّ كنِت معي

كي نزرَع وردَة حبٍّ جوريْة ؟

24

جلبينِك نافورُة نوٍر عنقوديْة

تولُد منها �أحرُف �أ�سعاري �لَقَمريْة 

25

يف �خلارِج �أور�ٌق �سفر�ُء خريفيْة

تت�ساقُط كالترِب من �لأ�سجار

نجاُب ويغفو حتت ُمالءتها �ل�سِّ
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يَن �لأور�َق �خل�رض�َء و�أنِت تعدِّ

على �لأغ�ساِن

لتنمو فيك �أز�هرٌي بي�ساُء ربيعيْة

26

�سجاد�ٌت �إير�نيْة

هذ� ما ترتكُه �لريُح من �لنَّق�ِض على

ع�سِب حديقتنا

لكن ماذ� يرتُك ع�سفوٌر يف قلبِك

من معنى حني يطرُي من �لغ�سِن ؟

وحني يعوُد وقد بللُه َثمُر �ملزِن ؟

وماذ� يرتُك من و�سٍي

حني يرفرُف يف كفيِك ؟

على كٍفّ و�حدٍة بي�ساَء حريريْة ؟
ُ
وحني ينام 

27

م�سدوٌد نحوِك بالإيقاعاِت �لوتريْة

ْقِت �سوى روحي بني يديِك ما �سقَّ

بي ول ي�سفيني منِك �سو�كِ  ف�سُ

يف ج�سدي من فمِك �ملفتوِق مز�مري�ً

من َطَبقاِت �ل�سوِق �ل�سوتيْة
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29

ُر قلبي �أدُع �لأ�سو�َق ُتنقِّ

و�أنا �أم�سُك يف ميناَي مظلَة حبي �ملطويْة

وحدي �أقر�أ �سوتي يف �لريِح

و�أكتُب �أ�سعاري �لَغَزليْة

30

تتنف�ُض فيِك حد�ئُق فلٍّ خمفيْة

وتغرُد فيِك بالبُل من لغٍة �سحريْة

٭ ٭ ٭
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بـيــــن ريــــ�ش و�شـــــوك

الكثري من ال�شوك

والقليل من الري�ش

لي�ش يكفي املغني,

 لريحَل نحو ال�شماء البعيدة...

حيث الفرا�شات.

كثري من ال�شوك...

وقليل من الكلمات

لي�ش تكفي

لكي ي�شبح اللحُن

زاَد امل�شافر

بني احلقيقة

عبداهلل حمود الفقيه

     اليمن
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                واملوت..

بني تفاحة �شقطت

                  واأخرى �شت�شقط

                                       ذات حننْي.

الأغاين التي ودعت �شوتها..

تتوارث حزن املدينة

                       يف ليلها ال�رسمدي..

ت�شري باأهدابها:

اأي ناٍي �شيحمل حزن املدينة عني؟؟

        �شيحمل اأوجاع من رحلوا

                    واأحالم من يف انتظار الرحيل؟؟.

كثري من الأمنيات

والكثري من ال�شوك..

ل �شيء يكفي

لريحَل �شوت املغني

                                             بعيداًَ...

                                                        .... بعييييدا

لي�شبح ظلَّ امل�شافر

بني النجوم التي ودعت نب�شها,

                والنجوم التي مل تزل
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                     بني بنْي.

كان ظل املدينة خمتبئًا

                              خلف جنٍم هوى,

     ووجه املدينة فوق الر�شيف

                   يبيع مالحمه

                              وخناجر م�شنونة كالظنوْن.

وقلب املدينة يبكي...

على طفلٍة اأكلت طفلها..

                            مل يتم الر�شاعة...

يبكي على.....

.....

...

والكثري ...

الكثيييري من ال�شوك

القليل من الري�ش

ل ي�شتطيع املغني الرحيل

ل ي�شتطيع الغناء الرحيْل..

والأغاين بال �شوِتها

تتوارُث اأحزاَنها

وت�شري باأهداِبها:
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اأيُّ تفاحٍة

�شوف ت�شقُط

يف املرة القادمة.

٭ ٭ ٭
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َمـــْن �أنـــــــِت ؟!!

من �أنت؟

من �أيِّ �نفر�جات �جلهات �أتيِت؟

من �أّي �ختالجات �ل�سماء نزلِت؟

�أيُّ �سعاِع فجٍر طرِت عنه؟

و�أيُّ �سم�ٍس يا ترى و�سعتك �أنثى؟

من �أنت؟

�أية غيمة غ�سلتك؟

�أية وردة �سكبت عليك �لعطر..

و�نكفاأت عليك لرت�سعي منها �لطر�وَة و�لبهاْء؟!

من �أنِت؟

كيف �أتيت

عبداهلل كمال حميي الدين

     اليمن
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تخرتقني نامو�س �لهباء/

و�لأر�س و�لإن�سان؟؟

جتتازين �أفو�ج �لتعا�سة..

مثل وجه �ل�سبح..

تختزلني يف عينيك كونًا..

�ألُف قرٍن من �سنيِّ �ل�سوء..

تاريخًا من �لإدها�س .. �أ�سفار�ً..

غو�ية مع�رش �ل�سعر�ء

خانتهم قو�فيهم..و�سلو� يف مدى عينيِك

ي�ستبقون..

حني بقيُت عند متاعهم

�أخ�سى على نف�سي

�لذئاب!

يا �أنِت..

ر كلَّ هذ� �خلوف.. يا خ�سمًا ت�سوَّ

�إن �لقلَب �أوج�س منِك

- حني دنوِت منه - حمبًة..

عجبًا لهذ� �حلّب..

�إذ ياأتي كما تاأتي �ملنية

دون �سابِق موعٍد!!
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هل كان هذ� �حلبُّ

�إل �ملوَت..

�أخفَق يف مهمتِه

وجاَء مكفر�ً عما جناه؟؟!!

٭ ٭ ٭
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الألـــــــــــــــواح

مل �أقرتْف لغًة �أعلى .. ُولدُت بال

دٍم نبيٍل , دمائي �ملاُء و�حلجُر

مل �أدر ما �لده�شة �لأوىل ! وقعُت على

�أ�شابعي .. �أُبهر �ملوتى و�أنبهُر

مل �آِت من رحٍم ظلماَء , �رصُت هنا

�أُخفي دمي يف �رص�ييني و�أ�شترُت

رك�شُت ملء مكاين .. رمبا �نبج�شْت

من حتت �أقد�مَي �لأ�شقاع و�جلزُر

عبداهلل ناجي

ال�سعودية
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حموُت عن ج�شدي �آثار من تركو�

�أ�شماءهم ِقْبلًة ل�شمي لينت�رصو�

تكّونْت من دمائي �ألف ماردة

و�ألف ماردٍة �أخرى �شتن�شهُر

قربُت �أحلى هوًى يف د�خلي .. بزغْت

ق�شيدٌة , ور�أتني كيف �أن�شطُر !

بحثُت عن ج�شٍد ثاٍن �أحل به

كينونتي وحدتي .. �أحيا و�أحت�رُص

وحدي �أدحرُج �أقد�حي على وجٍل

متى �ألعب �أقد�حي و�أنت�رُص ؟!

ُوجدُت كالأم�س م�شلوبًا على زمٍن

ما�ٍس , و�أرقب �أيامي و�أنتظُر

فت�شُت عن علٍة �أخرى لأمنحها

ت�شاوؤلتي .. تهاوْت يف دمي �ل�شوُر
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موتي قدمٌي , على �أعتابه �نفلقْت

رخامٌة .. رمبا �أو�شكُت �أندثُر

مل �أدر ما �لزمن �ملكتوب .. ع�شُت على

تاأويل عر�فٍة , متحو وتبتكُر

ويلي !! ثقبُت �أدمي �خلوف .. فانفتحْت

على مدى عزلتي �لآيات و�لنذُر

وقفُت عند تخوم �لغيب , �أُي مدًى

عاٍر ! تخباأ يف �أطيافه �لقدُر ؟!

رفعُت �شقف مناجاتي .. هنا �كتملْت

غيبوبتي , ور�أيت �لكون ينهمُر

ُنفيُت يف تيه �أوهامي , �أطوف على

خويف , و�أحمل �آلمي و�أ�شطرُب

جل�شُت من �شحفي �لبي�شاء مرجتفًا

 وما �أذُر ؟!
ّ
ماذ� �شاأكتب من غيي
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مدينتي كل �آثامي , �حرتقُت بها

متى �أعّلق �آثامي و�أنتحُر ؟

دفنُت كل غو�ياتي , لو �قرتبْت

يٌد �إليهّن .. �ألو�حي �شتنك�رُص

٭ ٭ ٭
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العوملة من عمق املوجعة

عبداحلق الهوا�س

�سوريا

نـجــُد الــذي  هــذا  حــٍظ  اأيُّ 

تـحــتــ�شــُد غـــبـــراُء  اأعـقـبـتـهــا 

زبــُد عمـرنـا  مــن  ح�شـدنـا  مــا 

بـــدُد كـلــه  بــل  بـعـ�ٍض  بـعـ�ُض 

كــمـــُد �شــاعـــٍة  كـــــلَّ  عــادنــا 

�شـهــدوا واإْن  غـــدت  هــاٌت  تـرَّ

وئــدوا اأبدعـوا  اإْن  مـوت  دون 

يــنــفـــرُد بــالــهــمِّ  ُعـــمـــراً  اأنَّ 

يـــرُد و�شـلـه  مــن  وحــلٍ   كــلُّ 

نـــِعـــُد وال  نــعــطــي  ال  هــّمـــُه 

يـفــُد والـ�ّشــدى  ع�شـريـن  مـنـذ 

نـكــُد ـنـا  وحـظُّ وهـــٍم  مـحــ�ُض 

اأمــــٌل بــهــا  نـ�شـمـٌة  �شـــرْت  اإن 

يجـبـهـنـا ـِد  بـالـ�شّ �شـــيٍء  كـــلُّ 

بـارقــٍة األـــف  كـــّل  مـــن  فـيــه 

عـَر�شــًا �شـاعــٍة  فــي  فرحـنـا  اإن 

مـعــرفــٍة وكـــــلُّ  عــلـــٍم  كـــــلُّ 

ُقـتـلـوا عـالــم  كـــم  اأدري  اأنـــا 

اأمَّ عـــــمـــــرٍو واأيُّ طـــالــــعــــٍة

كــــــدٌر غـــائـــٌم  حـــــٌظ  اأنــنـــا 

هـوًى العاثـراِت  كـلِّ  مـن  فيـه 

تـعــٍب �شـــوى  مـنــه  جنيـنـا  مــا 



العوملة من عمق املوجعة

مارس 2010ربيع األول 1431هـ

224

8عـبـقـــــــــــــــــــــــــــر

َرَفـــُد الـنُّــوى  كـــّل  مـــن  ولــه 

َزَبــــــُد حـــ�شـــاُده  حــــــظٍ  اأيُّ 

�َشــَنـــُد لـــــه  لــنـــا  فــــٍخ  كــــلُّ 

ونـجـتـهـُد نـ�شـتـهـي  مــــا  كــــلِّ 

االأبــــــُد قـيــوُدهــا  حــيـــاٌة  اأم 

تــبــتــعــُد لـلـتــاأمــيــل  كــــــــّرٌه 

ــُدُد ـــ ــا ُج ــهـــ مــن جــدا اجلـــرح اأنَّ

نــجــُد وال  دونــنــا  هــــُم  مــــن 

وتـنـفــرُد  تــنــاأى  هـــذي  عـــلَّ 

َزَبــــــُد  ُحـلـِمـنــا  كـــــلُّ  فـــــاإذا 

َهــــَدُد دمـُعـنــا  اأعــــواٍم  منُذ 

يـنــعــقــُد بـــاالأحــــالم  ظــنــنــا 

اأحــُد ظلمـنـا  فــي  متـادى  اإْن 

اأمـــــُد حلـلـمـنـا  تـبـقــى  هــــل 

�شــنــُد ملـكـرهـا  جـــْدبٍ  كـــلُّ 

يـــــُد  الــغــادراُت  فـيـهــا  بــيــٍد 

غـــــُد الـعـابـ�شــاُت  فــيــه  لــغــٍد 

مــــــدُد لـحــزنــه  يـــــومٍ  كـــــلُّ 

ياألـُفـنـا بــات  قــد  رحـيـٍل  مــن 

بــــدُد و�شعـُيـنـا  وهـــمٍ  مـحــ�ُض 

�َشـَركــًا لـنــا  األـقــى  �شـحــٍر  اأيُّ 

ي�شخـُرمـن وال�شـبـُر  �شبـرنـا  كـم 

قـــــــــدٌر اأنَّـــــــــه  اأْم  ابــــتــــالٌء 

مـــــرٍة ولــنـــا اأمَّ عــمــرٍوٍ كـــــم 

عجـبـًا بــدْت  واإْن  هـذي  مثـُل 

وجــدوا مـا  ببعـ�ض  حلمنـا  كـم 

وجعـي مـن  اأقـول  دومـًا  كنُت 

مـ�شـادفــًة يـاأتــي  حـلـمـًا  عـــلَّ 

وجــٌل قلُبنا  اأعــــــــــــــواٍم  مــنــُذ 

َعـَثــٍر مـــن  ونـحــن  اأملـنـا  كــم 

تـنـ�شـُفـنــا الــنـــا�َض  اأنَّ  ظـنــنــا 

اأمــــٍد فـــي  والـعـمـُر  عـمــرٍو  اأمَّ 

�شـــدًى والـبـارقـاُت  عـمــروٍ  اأمَّ 

فــرحــَتــُه يــغــتــاُل  عــمـــٍر  اأيُّ 

بـ�شـمــَتــُه يــحــيــُل  عــمـــٍر  اأيُّ 

األـــمـــًا يـنـتـهــي  ال  عــمـــٍر  اأيُّ 
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مُدوا �شُ قد  باالأم�ض  جــراٍح  عن 

مـظـلــمــاٌت ظــالُمــهـــا يـــلــــُد

الــعــدُد هـّزنــا  اأو  �شـكـونـا  مـــا 

اإْن عـ�شـنــا وغـــــُد اأو �شـرخـنــا 

حـقــدوا َمـــْن  لـكــلِّ  اأمٌّ  تـلـك 

�شــنـــُد لــنـــا  مــــا  اهلل  نـحـمــد 

حـ�شــُد وكـــم  فـتـنـٌة  بـــه  كـــم 

انـُتـقـدوا  ومــا  عنـدنـا  مــا  كــلَّ 

ُفــقــدوا بــهــا  اأوالِدنــــا  بـعــ�ُض 

م�شــــُد حلبلــهم  حبــــــٍل  كـــّل 

يــخـــُد حـنــانــه  مــــن  ــُه  خـفـُقُ

بــلــُد ــُه  نـبـ�شُ قـلـبــًا  راأى  مـــن 

نـ�شـاألــه حــيــن  الـجــرُح  ُيـنـكـاأ 

لــهـــا واملـظـلـمـاُت  عــمــٍر  اأيُّ 

نـائــبــٍة األــــُف  األــــُف  حـ�شـُبـنـا 

مــــا نـكـ�شـنــا روؤو�َشــنـــا اأبـــــداً

لــنـــا بـالـثـبــور  تــدعـــو  ــنـــا  اأمُّ

فــــِرحــــًا بـــنــــا  اأٌخ  يـتــ�شــفــى 

ديــدُنـــُه والـحــقــُد  يـتـبـاهــى 

�شــرقـــوا اأنــهـــم  اهلل  نـحــمــد 

حـــفــــٌر اأنـــهـــم  اهلل  نــحــمــد 

ــوا ــدم ن ـــا  م بـــعـــُد  اهلل  ــحــمــد  ن

وطــٌن قـلـُبــنــا  اهلل  نـحــمــد 

اأنــــــه لـــهـــم بـــلـــٌد حـ�شـُبــنــا 

٭ ٭ ٭
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الذي ت�أكـــد لـــي

عبدالرحمن بو علي

املغرب

الذي ت�أّكد يل

اأّن يل جنمتيـْن

فواحـدٌة

ت�أخُذ القلَب نحو �شواطئِه،

 تْنحني
ٌ
وواحدة 

ثّم يلثُمه� وطٌن ب�ليديْن.

* * *

الذي ت�أّكـد يل

اأن يل جْنمتنْي،

ُتـرى �شوَف اأدرُك

م� فيهم� مْن رموٍز
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لأحي� بعيداً عِنِِ ال�ش�طئنْي

اأو بعيداً عن? الّطلِلِِ امل�شتكنْي؟

* * *

الذي ت�أَكد يل اأّن يل جنمتيـْن،

واأين اأع�نُد هذا امل�ش�َء

وهذا الهجرَي وهذا احلننْي،

واأنـي اأ�ش�فُر

ّ
  يف لوثة الزمن الب�بلي

اإلـى وردة امل�شتحيل

واأ�شحب هذا ال�شجنَي

وهذا الطننْي، اإىل مرفئه�

ب�حلننْي،

واأقوُل ُترى �شيعوُد القط�

من في�يف القف�ِر

اإىل جْنمٍة يف الف�ش�ِءِ

اإىل جنمٍة يف ال�ّشم�ِءِ

اإىل جنمٍة يف الهجرِي

اإىل جنمٍة اآفلْه،

اأْم ُترى �شتقوُد اخُلطى

جنمتَي اله�ربه
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لتخوٍم يذوُب له� القلُب

اآٍه .. ويْجرُفه� مطٌر دافٌئ

وغب�ٌر واأوردٌة ن�زفْه.

* * *
الذي ت�أكد يل

اأّن م� يف ال�شم�ِء البعيدِة

لي�س �رسابً�

ولي�س غيومً�

ولي�س بي��شً�،

اإمن� ُهو لوؤلوؤٌة تتوّزُعه� جنمت�ْن،

فواحدٌة

ت�أخُذ القلَب نحَو �شواطئِه مّرتنْي

وث�نيٌة تنحني

ثّم يح�شُنه� وطٌن ب�ليديْن.

٭ ٭ ٭
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ـنــا ي�ْســَكـــُر الآن ؟ اأيُـّ

عبداملجيد الرتكي

اليمن

ال �أعي

كيف كنُت �أزيِّف �صدَق �ملر�يا

وكيف �متلكُت

تعابري وجهي ..

كنَت تعلُم

�أين �أخاتُل جـيبَك

يك :
َّ
لكن كفـ

�أدفاأُ من �صعلة �لعيِد

�أ�رسُع من دمعٍة

يف عيون �لثكاىل

و�أجنُع
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من ُجرعِة �لبن�صلنْي .

�إنَّ بي :

رٍة خوَف �ُصكَّ

ال جتيُد �ل�صباحَة

�أحز�َن �صنبلٍة

يف مهبِّ �لع�صافرِي

�أي �ملناديل يا �أبِت

�صوف تكفي لتجفيفنا

فامل�صاُء باأحز�ننا ي�صت�صيُء !!

ترى �أي �صيٍء يربُِّر �صيغة ) نا (

غري ذ�ٍت

تقا�َصَمها �لنع�ُش

و�لقرُب

و�ال�صتهاُء

و�أيٍد ُمهلِّلٌة

تتد�ول » �صوق « �جلنازِة

ترجو من �هلل �أجَر تز�ُحِمَها

يف ُمظاهرٍة

ُد بالطّل كان فيها �ملدى يتف�صَّ
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و�الأرجو�ْن.

�أنا �الآن م�صتوح�ٌش

مثل ر�أ�ش �حل�صنِي

�صاآوي �إىل حفرٍة

ٍم فاجلبال تفت�ُش عن عا�صِ

 من �أزيز �لر�صا�ِش

�صاأ�رسُب َنْخَب �لرت�ِب

ُل بي ومي�صي �ملَوكَّ

حتت نع�صي حزينًا كاأمي

د كالنا�ِش يردِّ

ما تقت�صيه �مل�صائُب

ين�صى خمريَته يف دمي

ثم ين�صُج يل

من حما�صن غريي قمي�صًا 

ويرحل �صوب مو�عيدِه

لي�ش يكذُب

كاالأ�صدقاْء .

كنُت �أرقُب �َصْكَرَته

كارتقاب �لِع�صاِر مليقاتها

كارتقاِب �ل�صجنِي
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ل�صم�ش �خلال�ِش

�أُناديه :

يا �آخر �مليتني �أِفْق ..

�أيُّـنا ي�ْصَكُر �الآَن

يا ِعَنبًا عتََّقته �مل�صيئُة يف حلظٍة

ال ح�صاب لها يف تقاومينا

ها �أنا دون �صكٍّ

ْكر ِجلدي �أفارُق يف غمرة �ل�صُّ

- كاأين �أجنحة من �صياٍء -

ل بي ُم�صرتيبًا و�أملَُح ِظلَّ �ملَوكَّ

ُم ِم�رْسََطُه من ذنوبي �لربيئاِت ُيَعـقِّ

يقطع بيني وبني �أ�صابعه �ملطمئناِت

خيط �لذهول .

ل�صُت �أذكُر

رتني
َّ
�آخر مئذنٍة كفـ

و�آخر خارطٍة

�صيَّعتني ..

كل ما �أبتغي �الآن قرب�ً

به �أُجرِّ

ُن فيه مقا�صات �صاقي و�أدوِّ
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وخ�رسي

وجمجمتي

وحنيني

و�أمالأُ جدر�نه بالق�صائِد

 و�لذكرياْت .

�أجيُء

ني برزٌخ وقد �صجَّ

من �صو�د �الأر�مِل

من خرٍب يف �جلريدِة

ُيعلُن موتي

وَيلعُن وقتي -

�أفت�ش عن جدتي يف زحام �لعظام ..

تذكرُت تعويذًة للندى

 من جفاف �لقلوِب

تذكرُت �آخر م�صوّدٍة للو�صية :

�إن ُعدَت يا ولدي من ُرفاتَك

ال تخرِب �لطري

�إن �لقبور �لتي �كتنفتك دهاليُزها

ال حتبُّ �ل�صجيج .

�صاألُت �أبي :
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* هل وجدَت بخمرته

َرْتـَك  ن�صوًة خدَّ

وجاء ِبزيِّ طبيٍب

�َش يذيُب �لتوجُّ

بني �رسير �لطو�رئ و�لنَّع�ش ؟

- ال علم يل

غري �أين �أتيُت

بال ن�صوٍة

وبال ر�ئحة .

عّلمتني �ملقابُر

�أن �ملدى خدعٌة

للذين يرون باأقد�مهم

�أن لل�صمت ر�ئحًةً

ال تفوح بها �الأبجديُة

نا مب�صيمتها �أن �لقبور �صتمخ�صُ

و�صنخرج من رحمها

دون زغرودٍة

دون قابلٍة

و�حتفاء .

كيف �أهرُب منَك 
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ومن دفء �أمي !!

كيف يخر�ُش �صوت �حلليِب

وتن�صى �لدماُء ف�صيلتها ؟

�صوف �ألقي عليك �ل�صالَم

كاأيِّ غريٍب

يفت�ُش عن �أُلفٍة

يف زحام �لهروِب

�لذي ال يوؤدي

وتلك �جلموع

�لتي جمعها

ال �أحْد .

٭ ٭ ٭
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ن�صـــــــــــــــــــو�ص

عطية اخلرباين

ال�سعودية

- 1 -

�أِحــــنُّ �إلــيــــِك

�أِحنُّ �إليِك ..

جَّ �ل�سكوْن وت�رصُخ يفَّ �مل�سافُة حتى َي�سِ

ويقتاُت بالوهِم قلبي .. ُترى هل �ست�سعفُه رم�سٌة ِمْن جفوْن ؟

َباَح �حَلَكايا �رَص�َبًا �أحلِت �سَ

وليَل �ملحبنَي �أغنيًة من �سجوْن .

وتِك �ملَخَمليُّ فاأرك�ُض َنحَو �لفر�ِغ .. ي�ساِمُرِن �سَ

�أحاوُل �سدَّ �لغياِب �ملريْر ..

فت�سفعني عنك كف �لظنوْن .

�أفيُق .. فال �َسيء �إالَي ..

ُنوْن !  ّبا ُتزُق يفَّ �ل�سُ �سَ
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- 2 -

لن نبيع �لعمر

�أيَُّها �ملَاِهُر يف َخْلِق �أ�َساِطرِي �لقطيعْة !!

ْمت َت�ْستْدن رِبيَعْه .. اُء نْحَو �ل�سَّ �أيَُّها �ملَ�سَّ

َظَة �لُعْمِر وِحيَد�ً ي حَلْ كيَف تْق�سِ

ال ُتَناِديَك َلَياِليَنا �لَبِديَعة ؟؟

كيَف ت�ْسَتْنِكُف حتَّى َعْن �ُسوؤ�ْل ؟

كيَف َتْلَتذُّ �أَحاِديَث �ملَُحاْل ؟

ًا - لْن َنِبيَعْه !! لْن َنبيَع �لُعْمَر - َبْخ�سَ

- 3 -

غفر���ن

�أُتَر�َي �أْغِفُر َما �ْقَتفْت ؟؟

وِج ِمْن َخيِط �لنَقاْء َد�َقَة كالرد�ِء �الأْبي�ِض �ملَن�سُ �أُتَر�َك تلتحُف �ل�سَ

ِبُ ال َعليْك !! ْب .. �َساأ�سْ َجرِّ

و�إذ� �أطلُت لَك �جُللو�ض ,, فال ُتطْل �أنَت �لوقوْف ..

وَن َعلى ُعُرو�ِض �لودِّ َخرٌي ِمْن وقوفَك فانتبْه !! فاجلال�سُ
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- 4 -

حـــلم

غاِئر قنَي , يِطري�ِن بي َفوَق ُكلِّ �ل�سَ َجَناٌح من �حِللِم , �آَخُر من ِرَقِة �لَعا�سِ

٭ ٭ ٭
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وال نهاية للنهاية

عــــــــال باوزيــــر

ال�سعودية

حني تت�آكل من داخلك

وحني تبتلعَك اخليب�ت

ال �شيء يجدي ..

فلم يعد هن�ك وقٌت لتزرع ب�شم�ت اأ�ش�بَعك على كيبوردك

بعد اأن فقدت �ش��شتك عذرّيته�

كل �شيٍء ا�شتح�ل �ش�حًة لل�رصاع االأبدي

�ش�حًة للجنون

�ش�حًة للتخ�ذل ..

ال وقت هن� للعودة اإىل نقطة البداية

بعد اأن قطع النه�ر منت�شفه

ال وقت للرجوع..

فقد و�شلت خالي�ك حلظة الذروة
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بعد اأن �شق�ه� احلب من خمره

واأ�شبعه� ال�شح�ب �شكراً 

ه�هي ثملة ال تلوي على �شيء

تتكئ على �شجرٍة من حلٍم م�زال �شغرياً

يئنُّ حتت وط�أة قب�شتك,ولكن خالي�ك مل ترحمه

تركته يع�رص عرقه غري ع�بئة..

تلك اخلالي� قطعت م�ش�ف�ٍت من �شب�ٍب و�شمو�س

اأدركت اأن اهلل يعلم اأين ي�شع قدرته

بعد اأن راأت قوة ال�شعوذة متوت

م�زالت ت�شتحمُّ بنهر التع�ويذ لتع�ود امل�شري

ه�هي تع�نُد جربوت الق�شوة

بينم� يلوح اأم�مه� برٌق للطريق

ترك�ُس نحوه تظن اأن االأبواب مفتوحة

ودون جزع ..

ي�شطدم قلبه� ب�ملرارة ..

يحت�شيه�  ثم يقف ..

ال نوم هن�

واحللُم يقّلبه� على جمر احلقيقة

لت�شحو وتبحُث عن خيبٍة جديدة ..عن �شم�ٍس جديدة

ه� هو الكون يت�أّهب للق�ئه� وتت�أهُب للق�ئه
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ملروره� ..

يتوقف ال�شالل

وُي�رصج الليل

والري�ح ..تركُع عند قدميه�

ُل اإىل ال�شم�س.. ت�شِ

ت�شُجُد هن�ك �شجدَة النه�ية

حتى اإذا ذابت يف الرم�ل ..اأثمرت �شجرة احللم

موا�شَم وموا�شم

وال نه�يَة للنه�ية..

٭ ٭ ٭
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ق�صــــــــــائــد

علي امل�ؤيد

اليمن

)1(

»َمْن َيِرث الُيتم اإذا ُمّت

َمْن َيِرث الوطن اإذا ماتوا

وطني لو مات

َمْن َيِرث

املنفى«.

)2(

»فالنات �صمتي...

عن حويل جتمَّ

ت�صامرن...

ثرثرن...

ث
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ر

ث

ر

ن

حتى ... انطفاأت«.

)3(

»حني تنح�رس الكهرباء

عن ليل املدينة

�صاعًة �صاعتني ...

)ُت�صيء النار بني جوانحي(«.

)4(

»لو ُكنَت مثلي...

قليل املرايا

كثري الغيوب

لُكنَت عرفت...

اأّي غريٍب اأنا؟

واأّي غياٍب اأكون؟«.

)5( »غيابك...

- مثلما فعل الليل باأرواح الغياب -

قني.. فرَّ

على روؤو�س املراثي«.
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مطر يف الفراغ

فاديا اخل�شن

الدامنارك

ل�صُت ع�صفورة 

�أهديَك �أمكنتي .

ل�صُت نافذة ..

�أوقف زمنك على غاليف .

ل�صُت �صو�نًا

�أحفظ حروبك بقلبي.

ل�صُت نيزكًا مذبوحًا يف �لعتمة

توؤرجحني يف �لفر�غ.

ل�صُت مطر�ً

 �أهبط �إىل جذورك.

كي �أ�صعد..

كي �أكون ..
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�أنا �لال.

هاربة يف غابة

فاع�صقني كما يحب �لقمُر

دميته �ل�صود�ء.

يقول �لنهاُر

�إن �أزهارك طويلة.

يقول �لليُل

ج�صدك فالح ن�صيط.

�أقول

يف عينيك جر�س لالإنذ�ر �ملبكر

تكررين فر��صاتها يف مد�ر

�أ�صود.

فلتتبعرث زينتي يف �آفاق

ق�صيدتك.

�صفتاك �ملدخنتان.

نهارك �ملربجز.

وكوؤو�س لياليك �ملتلفزة.

�أل تزيح �لأفق عن عنقي؟

�أل تزيح �لغياب عن ثوبي؟

�أنت لغتي �لف�صيحة،
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وما يلزم نافذتي �لآن

طريك �لـ يق�س يل �حلكايات .

فهل �أعطي يدي للغد؟

�أ�صعفني �أيها �لطو�صي من ملوية 

�لنار،

وهي تطوف بي �لآفاق.

فال �أظن �لليل ليل

�إل يف �أنهار تلك �لعني.

ول �أظن طائر�ً مغرد�ً،

�إل على ذلك �لغ�صن.

 لن �أتعلم �لالمبالة منك

ول من �لرياح.

٭ ٭ ٭ 
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غيــاهـــب الروح

فاطمة اأحمد الق�ضاير

البحرين

.. حرويف تائهة .. يف غياهب روحي

.. كاأنني يف قعر بئر ..

ال �سيء �سوى �سنبلة نور..!

الليل ما زال يتوالد ..

ونهاري ينفذ ..!

الذنب يحرقني ..

والغفران يتدىل من عنقي ..

تعي�سة يدي ..!

وقلبي مري�ض ..

و�سائدي مبللة ..

و�رسيري كئيب ..

قلمي يرف�سني .. واأوراقي ..
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تخ�سى نب�سي .. !

مازال احللم االأ�سود ..

ينه�ض راأ�سي ..!

الفجر وهم اآخر ..

هنا .. الال�سيء ..

هنا عدم يتلوه عدم ..

هنا .. بدايات ال�سيطان ..

وجيفة االأوهام ..!

�رساديب معتمة .. اأ�رسخ فيها

دون خجل ..

وحتى الثمل ..

وحتى الهذيان ..!

�رسبت كوؤو�ض احلرمان ..

وتلوت اآثام ال�سيطان ..!

احلزن ميقتني .. والبوم يرمقني ..!

�سافحت املاء قليال ..

لعل النار تن�ساين ..!

اأنا اأ�سطورة بال عنوان ..

اأنا اأمراأة .. من ماء ونار ..!

�رساييني ت�سهد ..
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ونب�سي يب�سم ..

ودمي يغلي يف احلرمان ..

يف االأحزان ..

يف االأ�رسار ..!

ن�رست غ�سيلي .. فتحت عيني ..

ال األوان ..!

فقط .. االأبي�ض معلقا ..

واالأ�سود مرميا ..

مددت يدي ..

رفعت كفي ..

اهلل ..

ال تن�ساين ..

٭ ٭ ٭ 
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�أحموك من عذ�باتي و�أ�ستفي�ض

فوزية ال�سندي

البحرين

�شاأين الغياب،

حال  فرا�شات ال تعرف معناي،

قل لهذا احلقل الواهم، امليمم بان�رساح �شنابل ت�شتعطف خجل القمح

قل له اأن ي�شتنري ب�شرب املجاذيف،

وين�شى غرق ال�شواهد.

كل اأذرع الفالحني تناو�ش ا�شطبارها املر،

كل قادة القتل  ي�شرت�شلون مل�شتقبل طاحن،

ال يرون غري هبوب اجلثث وال ي�شتبكون اإال �شاأم اجلرحى.

ثق بذلك،

اأيها الغد املغامر بفقد قيامة تاأخرت،

بتجنيب جهنم عذوبة الت�شدي الآثام رعايا تناهوا،
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مل يعد اأحد ي�شتدل ب�رسامة مواعيدك،

وال ي�شتب�رس بعناء حمبيك،

كل الوعود تداعت،

ماأخوذة بغوادر الغبار واأ�شارى الرتاب.

حيلة التقاومي مل تعد تنفع اأحداً،

غري ال�شالني، املقيمني ب�شحن دارك.

مدركة اأقداري،

اأ�شهُر ما تقاذفته الغرائب نحوي،

اأنقذ ما تبقى من براهني تكا�رست عليها النوائب،

كاأين اأ�رسج وقتي الندمي، الأعفو �رساً عن:

طفولتي املن�شاة بعقم ال�شوت،

نفاذ الكراري�ش من حرويف املخربة �شطورها املنتقاة،

ح�شن اأمي وما اأ�رسى بي من رواحي اإىل القرب،

بع�ش من ح�شوات الدر�ش،

رايات العلم  و�شدوعها النبيهة،

بيتي وق�ش عر�شي وما اأدرُج يف �شفتيه من ملح الريح،

اأ�شابع املحبني و�شقوق قلوبهم اجلمة،

دفاتري الك�شلي املو�شومة بحريف املعذب،

حدقتي املن�رسختني بواه الب�رس،

حرية اخلطوات النادرة لوهل وداعي على �شكة املنعطفات،
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اآه ال�شعر التى �شللت بدء امل�شارات �شدي،

كل �شيء اأم�شى م�شتقراً لياأ�ش التهدم،

هل اأكرث من حب تبدد.

دعني

اأخرب النقو�ش العليمة باأحافريها النادرة،

األتاث باأ�شباغ هرمة جتدي اأقنعتي التعبة،

ماعدت من�شغلة بودائع �شهرك على من�شاأ املوج،

وال مفتونة باأعذار ليلك املحرتف حتوف �شباري االأ�شم،

دعني اأمت�شق ندمي،

ملتاعة  ب�رساياك،

امتحن طريقتي يف التقادم،

اأدفع روحي امل�شبوبة بفحم النواهي،

علني اأطرق القدم والطريق �شاخنًا.

قبل اأن تبعث يل باأو�شيائك،

مثقلة بت�شاريف توبتك نحو حتوف رعاياك،

اأدفع خلل االآثام نحوي.

كنت جمداً يف بحوثك، تتزعم الغلو النائب يف املجاهدة ل�شبواتك، ال ت�شبه

مبعوثًا للعناية الرحيمة، بل ن�شرياً لليقني الدام�ش، حينها، اأرقُت

ال�شحائف، وعلوم النبيهني، اأدرجُت خطاي بطال�شم عتباتك، خلتك 
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املفراالأخري، ومل اأنتبه لهبوط درجاتك، �شاأم حيلتك، غلوك العنيد، لذا 

ارتعت كثرياً، ملا تفح�شت خملبًا.. خلته قلمًا بني يديك.

اآه.. هذي الليلة، ت�شبه عنق نعام،

ما اأن ت�شتومل يف الرتاب، حتى تدفعني عميقًا، لهذا الغياب.

من ي�شعف امراأة ملت من �شالمل ال تثق

غرف جتاورت مبعزل عن اأروقة تتقادم

رماد توطن جمرة قلب ترديه كل ريح

ري�ش تفارر من عتاب ال�شفر

كنز اأغلقه الغبارعلى ا�شتماالته

هكذا، ا�شتحلت ذات ليلة.

عازف اأغر قلدته يداي،

فاأ�شتنزف رفيف توهج يك�شو االأوتار

مكني للغنب،

م�رسف على التحول، ُمْق�ٍش الأعماق �رسك ال يطال.

دعني،

ايها الوهم النبيه،

كم جرحت نهاراتي وارتويت من ليايل

كم اأهدرت �شباي وتعط�ش طفولتي

كم اأغويت قلبي الفريد باندحارات ياأ�شك.
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 يارب الكون،

قدين اإيل.

هذه الليلة، ليكف عن ت�شويبي،

وم�شاغلتي، تعنيفي، جتريدي من فحم بوحي،

تقليل ت�شدري ل�شحج روحي،

متكني املعاول لنب�ش ميقات زوايل،

ت�شهيدي بجرم القول،

تكدير �شحوي بقلق املقبل،

نحر ليني بيبا�ش املع�شل،

كوي جبهة هجمي بوخز الهزمية،

تعريفي على مغاور الرتاجع،

تعليم اأ�شابعي �شلل النقر،

يا اهلل،

كل حرف اأ�شتجري بي..

ليكف عن حمونه ال�شعيبة،

امل�شتقاة من تواريخ مل تعد.

�شاأين الغياب،

اأعرف واأ�شتلذ ب�شاأوي

ال غدارة لدي وال ر�شا�ش

ما �شوى ملكوت كون ميتد
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يذرع طاولتي

ي�شتميت على ورقتي

وال ي�شتعذر روحي

كل حرب يبكي.

٭ ٭ ٭
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بيديــن قا�سيـتـيـــن

لبنى املانوزي

املغرب

بيدين قا�سيتني

يهدهد الزمن

�سجري الداخلي

فاأفتح الباب

لرياح �سيقة

كلما اقرتبُت من حجارتها

�سفعني ماء �سلب

ل�ست بقدي�سة

اأو حار�سة عنب

لأعرف ما فعل الظل

بال�سم�س

بني جمرتني من احللم
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انبثقُث

كان املاعز حينها

على مقربة من البئر

حني جفت اأ�سئلتي

وحده الآن يعرف الجتاه.

٭ ٭ ٭



ر�ؤيــــــــــــــة

رؤيـــــة
قـــول
عالقـــــة
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ال�شدق الفني وحرارة الن�ص ال�شعري

يويل نقد ال�شعر اهتمامًا كبرياً بق�شية ال�شدق الفني وحرارة الن�ص ال�شعري، 

الن�شو�ص  من  ن�ص  حتليل  يبا�رشون  وهم  الق�شية  هذه  يتناولون  النقاد  من  وكثري 

ال�شعرية وتقوميه. ول ريب فهو اأمر يف غاية من الأهمية، وي�شتحق اهتمام الناقد 

وال�شاعر معًا.

عليها  ال�شوء  واألقوا  الق�شية  هذه  اإىل  التفتوا  قد  القدماء  النقاد  وكان 

ومّيزوها، غري اأنها من الق�شايا التي ل ميكن اأن تو�شع يف ميزان دقيق، ول ميكن 

لأي ناقد اأن يت�شدى لها، دون اأن يكون ذا ذائقة �شعرية عالية، واإح�شا�ص قوي 

مبناحي اللغة واأ�شاليبها، وطبائع النفو�ص وانفعالتها، ومعرفة تامة باأدوات ال�شاعر 

موا�شفات الن�ص الفنية، وخربة بحركة ال�شعر وتاريخه، وال�شعراء ومنازعهم على 

مدى الع�شور التي �شبقت، ف�شاًل عن ع�رش ال�شاعر.

د طبقة  ومبثل ما ن�شُع للناقد ا�شرتاطات وتو�شيفات، يتحتم علينا اأْن نحدِّ

فاإذا مل  ال�شاعر،  لدى  مهيئات  الن�ص  الفني وحرارة  ال�شدق  ملعايري  فاإن  ال�شاعر، 

مقداد رحيم

باحث واأكادميي

العراق - ال�سويد
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تتوافر هذه املهيئات فال ي�شلح نقد الن�ص ول تكتمل اأجزاوؤه. غري اأننا ل ن�شتطيع، 

يف عجالة، اأن نلم بهذه وتلك، واإمنا ن�شتطيع اأن ن�شري اإىل اكتمال الأدوات لدى 

ال�شاعر والناقد، ليكون ذلك قوامًا عامًا للمهيئات جميعًا. 

الذاتي  العامل  ننكر  اأّل  علينا  فاإن  وا�شرتاطات،  مهيئات  ن�شع من  ومهما 

لدى املبدع، وهو الذي يحدد مالمح �شخ�شيته، ولذلك فاإن العملية النقدية للن�ص 

اآخر،  اإىل  ناقد  من  ونتائجها،  واأ�شاليب حتليلها  اإجراءاتها  �شتختلف يف  ال�شعري 

حتى يف الن�ص ال�شعري الواحد يف هذه الق�شية، لأن ال�شرتاطات نف�شها ف�شفا�شة 

ب�شاأن  اتفقوا  قد  املحدثون،  القدماء ، وحتى  النقاد  واإذا كان  ومعقدة ومت�شعبة، 

اأو �شاعر من ال�شعراء فاإن اتفاقهم مل تكن به علقٌة باجلزئيات  الن�شو�ص  ن�ص من 

كيف نفهم ال�شدق الفني وحرارة الن�ص؟ دون العموميات، اإل نادراًً. 

الن�ص،  يتناولها  التي  الذاتية  ال�شاعر  بتجربة  عالقة  لذلك  اأنَّ  يف  �شك  ل 

ولكل جتربة زمان ومكان، بل زمانان ومكانان، ودون ال�شت�شعار بزمكانية الن�ص 

ل ميكن للناقد اأن يحلل الن�ص ال�شعري من حيث هو تعبري عن جتربة �شعرية، فاأما 

الزمان الأول فهو زمان احلدث احلقيقي، ومكانه هو مكان احلدث احلقيقي، واأما 

الزمان والزمان الثانيان فهما زمان كتابة الن�ص ومكانها، كما اأرى. 

و�شي�شهل علينا مراقبة اأبعاد زمكانية احلدث- التجربة، وزمكانية الكتابة 

الثانية  من  الأوىل  اقرتبت  فكلما  باأجمعها،  التجربة  معرفتنا مبجريات  من خالل 

تلم�شنا ال�شدق الفني وحرارة الن�ص بقدر ذلك القرتاب، وكلما ابتعد زمن كتابة 

الن�ص ومكانها عن زمن احلدث ومكانه ابتعد الن�ص عن هذين بالقدر نف�شه.

الأثر يف  ا�شتح�شار  ثم  الأثر،  القائمة على  الإبداع  بلحظة  متعلق  والأمر 

وقت لحق، ول ميكن لنا اأن ن�شلَِّم باأن ال�شاعر، اأي �شاعر، قادر على ا�شتح�شار 
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الأثر بالقدر نف�شه الذي عليه الأثر يف حلظة حدوثه، ولذلك فاإنه �شينتقل من حالة 

النفعال اإىل حالة الفتعال على نحٍو ما من الأنحاء.

ول �شكَّ يف اأن بع�ص الأحداث التي ت�شكل التجربة احلية لل�شاعر قد يبقى 

طويل الأثر، غري اأن الزمن كفيل بتبديد قدٍر  من النفعال ينق�ُص اأو يزيد، بح�شب 

وا�شتنها�شه،  املا�شي  وا�شتح�شار  احلدث  اختزان  على  وقدرته  ال�شاعر  اإح�شا�ص 

وقوة تاأثره، وبح�شب طول الزمن نف�شه، ولذلك فاإن اأكرث الن�شو�ص حرارًة واأ�شدها 

تعبرياً عن جتربة ال�شاعر هي ما ُيكتب يف حلظة الأثر، واأقول حلظة ول اأقول �شاعة، 

واأق�شد الوم�شة، لأنني اأعتقد باأن الأثر املوحي للن�ص ل يتجاوز الوم�شة، وما بعد 

الوم�شة موكول بالظروف املحيطة بال�شاعر ومدى ا�شتجابته لها، وكلما امتنع عن 

ال�شتجابة لها كان ذلك اأوفى بتعبريه عن جتربته ال�شعرية باحلرارة املطلوبة لإن�شاج 

اإن عدم ا�شتجابة ال�شاعر للظروف املحيطة وقت كتابة الن�ص هي حالة  الن�ص!. 

نِي عن الواقع، وهي حالة من حالت الغياب التي ُيو�شف بها  لوعٍي وانعزال تامَّ

املجانني، ولكنها حلظات جنون موؤقتة ُي�شاب بها املبدعون احلقيقيون يف العادة، 

وهو جنون اإيجابي خاّلق طاملا ُو�شف به الأنبياء واملر�شلون، ثم ال�شعراء ووراءهم 

وادي عبقر!.

واإذا كنُت ناأيُت بنف�شي عن الدخول يف احلديث عن مهيئات عمل الناقد 

 الإ�شارة اإىل اأهمية ا�شتخدام الناقد للمنهج النف�شي 
َّ
ل�شيوع الكالم عليها، فاإنَّ علي

�ص �شدق جتربة ال�شاعر وحرارة  يف تناوله للن�ص، ب�شكل خا�ص، وهو يحاول تفحُّ

ن�شه، وا�شتبطان معاناته.

احلوليــــات:

ول اأدري كيف كان يكتب ال�شعراُء يف ع�رش ما قبل الإ�شالم حولياتهم، 

بح�شب ما تناَهى اإلينا ِمن اأخبار، وملاذا كانوا ي�شتنفدون من اأعمارهم حوًل كاماًل 
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لت؟، هل  للتثقيف والتحكيك والتعديل يف ق�شيدة واحدة، واإْن كانت من املطوَّ

اإلينا النقاد القدماء واملوؤرخون من اأخبار ب�شاأن هذه احلوليات؟،  �شحيح ما نقله 

لي�ص لأنَّ دلياًل واحداً ل يقف  الأخبار،  اأقبل مثل هذه  فاأنا �شخ�شيًا ل  اأظّن،  ل 

وراءها، بل لأن العقل ل يقبلها ول املنطق املعقول.

ول يكفيني اأْن يكون الناقل لالأخبار من الأ�شالف، حتى اإذا كان ابن بحٍر 

ي�شيبون  مثلنا  ب�رش  فهم  خلدون،  ابن  اأو  ر�شيق  ابن  اأو  املربد  ابن  اأو  قتيبة  ابن  اأو 

ويخطئون، وي�شمعون فينقلون، وينتبهون ويغفلون، ول يحطُّ ذلك من اأقدارهم، 

لي�شت  فتلك مهمة  ف�شاًل وفخراً،  لكفاهم  والتدوين  النقل  لهم غري  فلو مل يكن 

بالي�شرية ول امل�شتهان بها.

ُيغري من جمريات احلدث، وتاأثر  اأن  تامة  ي�شتطيع بجدارة  اإن حوًل كاماًل 

واأي  ال�شعرية؟  التجربة  نتلم�ص �شدق  فكيف  وانفعالتها،  ونف�شيته  به،  ال�شاعر 

التجربة  �شدق  بعدم  نحكم  اأن  اإذْن  علينا  اإن  هي؟.  كما  �شتبقى  للن�ص  حرارة 

واأْن  قبول فكرة احلوليات،  بعدم  اأن نحكم  اأو  الن�شو�ص وبرودها،  ال�شعرية يف 

نعلِّم الأجيال كيفية النظر يف الأخبار وتقليبها ومتييز ال�شحيح منها والفا�شد، واأن 

البع�ُص  ي�شبح  اأن  قبل  التاريخية،  احلقيقة  ي  لتحرِّ ناقدين،  قّراء  يكونوا جميعهم 

منهم نّقاداً، لتحليل الن�ص ال�شعري.

التعبري  الن�شو�ص حرارة، واأ�شدقها يف  اأ�شد  ولعل ق�شيدة »الوم�شة« هي 

عن التجربة ال�شعرية لل�شاعر، اإذا �شحَّ معها ال�شتمال على جميع التو�شيفات التي 

تخ�ص ال�شاعر، فهي عمل فني اإبداعي قبل كل �شيء، ول ينبغي لها اأن ُتلَقى اإلينا 

ُجزافًا. واأما جتربة ال�شاعر فلي�ص بال�رشورة اأن تكون فعاًل قام به اأو واَجَهـُه دون اأن 

تكون فكرًة اأو �شعوراً اأو ت�شوراً اأو انفعاًل اإزاء حدث من الأحداث اأو م�شهداً من 

م�شاهد احلياة اأو خرباً من الأخبار، اأو �شيئًا قد ل ُيعَرف ُكنهه اأحيانًا. 
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الن�ص  بحرارة  مبا�رشاً  ارتباطًا  يرتبط  احلال،  هذه  على  الفني،  وال�شدق 

ال�شعري، ويت�شافر معه، ويبادله التاأثر والتاأثري، بل اإنَّ حرارة الن�ص ا�شتجابة دقيقة 

ل�شدق التجربة ال�شعرية، وكالهما مما ي�شعب اإيجاد تو�شيف دقيق لهما يتمكن 

الناقد معه اإىل الهتداء اإىل حتليل دقيق للن�ص ال�شعري وتلم�ص مقدار هذين الأمرين 

مناه من اأدوات الناقد التي لي�ص لها حدود  فيه، دون اأْن يكون ذلك موكوًل مبا قدَّ

دقيقة، وتقف الذائقة ال�شعرية يف مقدمتها.

ي من ناحية اأخرى،  ولعلَّ تراخي حدود موؤهالت الناقد من ناحية، واملتلقِّ

ًا من  واملعنى الف�شفا�ص لل�شدق الفني وحرارة الن�ص ال�شعري، هي التي جتعل ن�شَّ

الن�شو�ص جمياًل وموؤثراً و�شادقًا وحاراً حلظة تلّقيه، دون تلّم�ص الأ�شباب، ف�شاًل 

يه حتى من لدن الناقد  عن اأنَّ من الأ�شباب الكامنة يف روح ال�شاعر ما ل ميكن َتق�شِّ

احل�شيف.

اإن عمل الناقد ي�شبح عماًل �شاّقًا ومعقداً جداً عندما يتعلق بق�شية ال�شدق 

ل اإليه  الفني وحرارة الن�ص، غري اأننا، على اأية حال، ل ميكن اأن ن�شتهني مبا يتو�شَّ

من نتائج وحتليالت، يف ق�شية من اأهم ق�شايا ال�شعر قدميه وحديثه. 

٭ ٭ ٭
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الرباط على ثغور ال�شعر

مازال فن ال�شعر �شنينا باأ�رساره منذ اأن عرفه ال�شعراء يف فجر التاريخ وقدموه 

وا�شتبداده  احلوا�س  على  وطغيانه  �شحره  اأمام  الده�شة  متلكتهم  الذين  النا�س  اإىل 

بالعواطف وقدرته املذهلة على مراوغة العقول وا�شتع�شائه على منطقها، فاأطلقوا 

اجلان  مثل  اخلارقة  القدرات  ذوى  م�شاف  اإىل  رفعتهم  اأو�شافا  ال�شعراء  على 

يلتم�شون معرفة ما غم�س من  اإليهم  الذين ذهبوا  وال�شياطني والكهنة والعرافني 

ظواهر احلياة ومن تقلبات النف�س الب�رسية ويف�رسون لهم حريتهم اأمام األغاز املوت 

واحلياة وما بعدهما ومازلنا نتذكر اقرتان ال�شاعر بالنبي وباحلكيم وانف�شال ال�شعر 

وال�شاعر عن الواقع الجتماعي وارتباطهما بالعوامل العلوية حيث الآلهة وربات 

اجلمال وانتظار ال�شاعر حلظة الفي�س ال�شعري التي ل يدري متى ياأتي ول كيف 

تاأتي.

ومل يفلح النقاد وكبار الباحثني يف اخرتاق اأ�رسار هذا الفن املده�س، والدليل 

�أحمد يو�سف علي

باحث و�أكادميي

م�سر - قطر
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تلك الإجابات التي ل ح�رس لها منذ القدم اإىل الآن عن ال�شوؤال القدمي اجلديد ) 

ما ال�شعر ؟!(، ويبدو يل اأن الرغبة املتجددة عرب الأزمان وتعدد الثقافات وتباين 

الروؤى والجتاهات يف ال�شعي اإىل تقدمي مزيد من الإجابات لهى اأكرب دليل على اأن 

اأ�رسار هذا الفن لن تنتهي اإل بانتهاء احلياة واأن الفن ومنه ال�شعر هو قرين الوجود 

ولي�س ترفا زائدا اأو متاعا ي�شهل التخل�س منه، ومن ثم فاإن التما�س اإجابة عند اأحد 

ال�شعراء عما هو ال�شعر - مهما يبتعد زمانه عنا اأو يقرتب منا - تعد اإ�شافة فائقة 

الأهمية اإذا عرفنا اأن الذي يقدم هذه الإجابة هو اأبو متام ال�شاعر املفكر اجل�شور 

واأن  التعب  من  ج�رس  على  اإل  ننالها  اأن  ميكن  ل  الكربى  الراحة  اأن  اأعلن  الذي 

اقتنا�س اللحظة ال�شعرية قرين حياة الغرتاب.

والالفت للنظر اأن الذين يتحدثون عن لذة الن�س ون�س اللذة يقرنون بني 

هذا الن�س وما يحدثه لدى املتلقي من مفاجاآت هى نف�شها م�شاحات التوتر القائمة 

يف العالقات بني اأطراف ال�شورة الأدبية وما ينتج عن هذا من اإدها�س وتفكر، هما 

جوهر ما ندعوه املعرفة الفنية التي يقدمها الن�س ال�شعري اأو الأدبي بوجه عام، 

والتي يتحدد على اأ�شا�شها موقع الن�س اأو قيمته يف الذاكرة التاريخية حني ك�شف 

بو�شائله اخلا�شة عن كثري اأو قليل من حقائق الوجود اخلارجي اأو من مفردات عامل 

النف�س الب�رسية. ولقد كان اأبو متام على ذكر من هذا حني جعل �شعره، اأو قل: جل 

�شعره، ت�شويرا للمفارقات العميقة يف احلياة بو�شفها تعبريا عن م�شاحات التوتر 

ل م�شاحات ال�شكون واأن كل مفردات الكون الذي نعي�س فيه من اأزمان �شحيقة 

– على كرثتها - ل تعمل يف فراغ، بل تعمل يف ظل منظومة من اجلدل الذي نري 
فيه الفناء وجها من وجوه البقاء،  واملوت وجها من وجوه احلياة، وكما اأن اجلمل 

حني ياأكل ع�شب الفيايف فياأتي عليه ويرتكها بال وجه اأخ�رس هو وجه من وجوه 

القائظ والبارد، ومع  تاأكله بجدبها وجفافها وتقلباتها مابني  الفيايف  فاإن  احلياة، 
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وعيه هذا فاإن جمال احلياة يف حركتها، وهي مبعث لذتها، ولكي تكتمل هذه 

الدائرة فاإن املاء �رس احلياة مازال منهال على الرو�س بو�شفه وجها رخيا من وجوه 

احلياة التي تقابل فعل املوت واآثاره:

رعته الفيايف بعد ما كان  حقبة

)1(
رعاها وماء الرو�ض ينهل �ساكبه

ويرى اأبو متام ال�شعر يف ظل هذه املنظومة من اجلدل التي جتعله قرين كل 

مفردات الوجود مهما تتعدد ولذلك يرده اإىل �رس احلياة الكامن يف الفعل اجلن�شي 

الذي يت�شمن الإمتاع والإبقاء والتوا�شل والحتواء، ولأنه يت�شمن كل ذلك فاإنه 

لي�س فعال هينا ول عابرا، بل هو اأ�شبه بفعل الغزو وافرتاع الثغور، ل يقوى عليه 

اإل اأهله، ولأن الثغور تتفاوت قوة و�شعفا ومتا�شكا وتفككا، فاإن قوة الغازي من 

قوة الثغر، وح�شب اأهمية الثغر تكون اأهمية الفرتاع اأو الغزو اأو الفتح، ويكون 

مدى اجلهد وال�شتعداد و�شهر الليايل. يقول اأبو متام :

وال�سعر فرج لي�ست خ�سي�سته

)2(
طول الليــايل اإال ملـفـتـرعه

)ال�شعر فرج ( �شياغة خربية مبا�رسة، لكنها مع ذلك م�رسوطة مبا تالها من 

جمل حددت الزمن وقدرة الفاعل ومقدار الفعل املبذول ومدى متنع هذا الفرج 

اإل على من يقوى على افرتاعه طول الليايل. من هذا التناظر بني ال�شعر والفرج 

تكون عملية الإيجاد ال�شعري، مثل عملية الفعل اجلن�شي لدى اأبي متام، وكيف 

اأن املادة الأولية عنده تتحول يف تزاوج ب�رسي على لهيب الفعل اجلن�شى املمتليء 

ي�شي  اأبويه ح�شنا وجمال  �شمات  اجلديد  املولود  وانفعال وهاجا ويحمل  �شوقا 

ال�شانع  التي تدل على  املولود هو احل�شناء  املفرتع. هذا  بجمال الفرتاع وقدرة 

كما يقول اأبو متام:
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رود اإذا جردت يف ح�شنها

)3(
فكرك دلتك على ال�شـــانع

ولأن هذا اللقاء اجلن�شي لقاء متجدد دائما، لدى ال�شاعر، بينه وبني معطيات 

اخلتام،  يف�س  اأن  البكر  املتجدد  اللقاء  �شاأن  ومن  البكر،  اللقاء  مذاق  فله  احلياة، 

وحينئذ ينك�شف عن جديد.وهذا اجلديد لي�س فقط الكائن ال�شعري املتولد، بل 

اإن هذا الكائن نف�شه يحمل دورا جديدا، اإذ يكت�شف احلياة من جديد م�شيفا اإىل 

خربة الإن�شان، ومن هنا يتحقق البعد املعريف لل�شعر عند اأبي متام، ويتوا�شل مع 

جدة الكتابة والإنتاج .فكل فعل �شعري عنده لبد اأن يكون – على هذا النحو - 

جديدا، لأنه يكت�شف كل ما هو جديد. يقول اأبو متام:

ف�س�ست ختامه فتبلـــجت يل

غرائبه عـن اخلــرب اجلــــــلي

وكان اأغ�ض يف عيني واأندى

على كبدي من الزهر اجلــني

واأح�سن موقعا مني وعـــندي

)4(
من الب�رشى اأتت بعد النعـــي

من  القلب  اأوقع على  باحلياة  ون�شوة  �رسور وطرب  ا�شتقباله عن  وينجلي 

بل  اجلديد،  هذا  ب�شمات  اأغ�س....(  )وكان  جملة  وت�شي  النعي  بعد  الب�رسى 

�شمات املوقف الإبداعي كله، فهو اأول عملية خا�شة، اأي جتربة فريدة ل تتكرر 

من �شاعر لآخر، بل قد ل تتكرر عند ال�شاعر الواحد، لذا تظل متثل �شوقا دائما 

اإليها، ويظل ال�شاعر م�شدودا حنينا لها، متاما مثل الفعل اجلن�شي الناجح، فاإنه ل 

يتكرر هو هو عند كل الأفراد، وثانيا فب�شبب هذه اخل�شو�شية فاإن كل ما يتولد 
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عنه من اأعمال �شعرية يكت�شب خ�شو�شية فريدة جتعلها دالة موؤثرة يف الوقت نف�شه 

ال�شوق واحلنني والنفعال،  اإليها هو  الدافع  يكون  العملية كما  فاإن هذه  .وثالثا 

فاإنها تتم يف اإطار من الوعي بها، وتاأملها على نحو يك�شف كل اأبعادها، وي�شم 

كل اأ�شتات احلياة فيها على نحو مركب جديد، تتبدى فيه هذه الأ�شتات ب�شورة 

جديدة مل تكن لها من قبل، وتتمثل هذه الأ�شتات يف جزئيات التجربة الإن�شانية 

يغرتب يف  ويوؤن�س من  يغرتب  الذي  اجلديد  املولود  الق�شيدة، ذلك  التي حتملها 

الوقت نف�شه:

اآنـــ�ـــســـة االأر�ــــــــــض  يف  ـــة  ـــرب ـــغ م خــــذهــــا 

ــرب ــغ ــــن ت ــل فـــــهــم غـــريـــب ح ـــ ـــ ـــ ـــ ــك ب

اجــتــنــيــت اإذا  ــا  ــه ــي ف ــة  ــي ـــ ـــ ـــ ــاف ق كـــل  مـــن 

ــب ــس ــو� ــه املـــدنـــف ال ــي ــن مـــن كـــل مـــا يــجــت

حلــمــتــهــا تـــو�ـــســـيـــع  يف  ـــــهـــــزل  وال اجلــــــد 

)5(
والطرب واالأ�ــســجــان  وال�سخف  والنبل 

املعاين  اأبكار  اغرتابه بحمله  �شارة  املولود اجلديد يحمل  اأن هذا   »رابعا: 

.
)6(

وهو منزه عن كل عيب« فال هو م�رسوق  مورى ول هو معاد مكرور«

ومن متام املوقف الإبداعي عند اأبي متام، فهمه املمتد اإىل عالقة الق�شيدة اأو 

املنتـج اجلديد باملتلقي. اإن حميمية عالقـة هذا املنتـج ب�شاحبـه - مع اأهميـتها - ل 

معهم  بالتزاوج  الآخرين،  اإىل  دائما حاجته  تعني  بل  اكتمال وجوده،  اأبدا  تعني 

فعل  متام  اأبي  لدى  الإبداع  فعل  اأن  .فكما  �شبق  ما  يكرر  كائن جديد ل  لإنتاج 

ال�شاعر  التالقح بني خيال  يتم  اأي�شا فعل جن�شي، وكما  التلقي  فاإن فعل  جن�شي، 

العمل  املتلقي وعقله وبني  نف�شه بني  التالقح  يتم  واأفكاره،  �شعره  وروحه، وبني 
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يعد  فلم  جديد.  نوع  من  اإبداع  عملية  التلقي  عملية  ت�شبح  هنا  ال�شعري.ومن 

م�شاركا  اإن�شانا  بل �شار  ال�شعر،  ا�شتقبال  �شلبيا يف  اإن�شانا  متام،  اأبي  املتلقي، عند 

باذل جهدا يت�شاوى مع اجلهد نف�شه الذي بذله ال�شاعر من قبل، فقد اأجاب على 

.
)7(

من �شاأله :مل ل تقول ما يفهم؟!  بقوله: ومل ل تفهم  ما يقال ؟«

التذوق  تاريخ  الأوىل يف  للمرة  – رمبا كانت  القول دعوة �رسيحة  وهذا 

ال�شعري العربي – للمتلقي للم�شاركة الإيجابية يف تناول العمل الأدبي واإعالن 

من ال�شاعر بحاجة العمل ال�شعري اإىل امل�شاركة التي يكتمل بها وجوده، ويت�شق 

لي�س عمال غفال لهدف من  لديه  فال�شعر  الذي نقدمه،  اأبي متام  هذا مع ت�شور 

وجوده، ولي�س عمال هام�شيا على حافة الوجود، بل هو عمل يقع يف �شلب هذا 

الأوىل، وهى  احلياة  يت�شاوى مع مادة  اأ�رساره حني  يعرب عن �رس من  بل  الوجود، 

النطفة التي تتحول اإىل علقة ثم اإىل م�شغة ثم اإىل كائن حي جديد له �شمات متفردة 

جتعله قادرا على معانقة احلياة والأحياء، معانقة تف�شي اإىل تغيري وجه احلياة نف�شها، 

واإىل اإنتاج كائنات جديدة فريدة ذات �شالت مع مادة احلياة الأوىل، ومع الأ�شل 

الأول الذي اأنتجها، مع احتفاظها بتفردها الذي ميكن لها اأن تنه�س بدور عظيم 

يف اإثراء الوعي الإن�شاين ب�شقيه العقلي والعاطفي وباكتناز حركات اأهل الأر�س، 

لأنها كما يقول اأبو متام :

ــة كـــــــــــرت بـــــــــــهــا ــي ــس ــ� ـــ ـــ ــة وح ــي ــس ــ� ـــ ـــ اإن

)8(
�سكون ـــى  وه االأر�ـــــض  اأهــــل  حــركــات 

ولأن التلقي والإبداع - لدى اأبي متام – وجهان لفعل واحد هو الإبداع ،فال 

يفارق خميلته اأبدا البحث الدائم عن كل ما هو بكر حتى يتهياأ لهذه املخيلة املبتكرة 

اإمتام فعل جن�شي جديد، عرب التالقي باملعاين البكر، حتى واإن كانت القوايف عونا:
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اإذا اأبـــــــــــكـــــــــــار  فـــهـــى  ـــعـــاين  ــــ املــــ ــــــا  اأم

)9(
عون الـــقـــــــوافـــى  ـــكـــن  ول ــت،  ــس ــ� ـــ ـــ ن

ال�شاعر ومفردات عامله  اللقاء اجلن�شي اجلديد بني  وعندما يحدث هذا   

الذي  ال�شاعر احلق هو  باأن  اإلينا  اأبا متام يوحي  ينتج كائن جديد. وكاأن  اخليايل، 

يكت�شف اجلديد دائما حني يكت�شف عالقات ل نعرفها بني الكائنات والأ�شياء، 

با�شتقراره  يوهمنا  الذي  الجتماعي  الواقع  يف  القبح  مظاهر  كل  يعري  وحني 

وهدوئه وجماله الظاهري، ولكن هذا ال�شاعر الذي ي�شري اإليه اأبو متام، وقد ميثله، 

يظل مفتونا بقدرته على هذا الإجناز والعتداد به والدفاع عنه حني يتعر�س ل�شوء 

واأعماله  ال�شاعر  بني  العالقة  لأن  ب�شاحبه،  اأو  به  الإزراء  اأو  الت�شويه،  اأو  التقدير 

– يف �شوء ما يقدمه اأبو متام – هي عالقة البن باأبيه، وهى املولود الذي يحمل 
�شمات والده اأو مبدعه ويدل عليه اإذا تاأملته بفكرك.

اإليه ما �شاقه اخلرب الذي يقول اإن اأحدا من النا�س دخل  ويدعم ما نذهب 

على اأبي متام وقد عمل �شعرا مل ي�شمع اأح�شن منه، ويف الأبيات بيت واحد لي�س 

هذا  اأ�شقط  لو  ف�شاأله   ، البيت  على  وقف  قد  الرجل  اأن  متام  اأبو  فعلم  ك�شائرها، 

البيت، ف�شحك اأبو متام وقال : اأتراك اأعلم بهذا مني ؟ اإمنا مثل هذا مثل رجل له 

بنون جماعة كلهم اأديب جميل متقدم ، ومنهم واحد قبيح متخلف ، فهو يعرف 

اأمره ويرى مكانه، ول ي�شتهي اأن ميوت، ولهذه العلة ما وقع مثل هذا يف اأ�شعار 

.
)10(

النا�س

ويكمن وراء هذا الت�شور اجلن�شي لعملية معاناة ال�شعر واإنتاجه، اإح�شا�س 

وعنا�رسها  الطبيعة  مفردات  يف  متجليا  ويبدو  الكون،  يف  ما  كل  بتزاوج  عام 

يف  عامة  الوجود  اإدراكه  من  الإح�شا�س  هذا  لديه  تعمق  وتناميها.  وتالقحها 
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عالقات جدل دائمة تبدت يف اأمثلة وفرية من �شعره، ولعل اأقربها ما �شاقه يف قوله 

الذي ذكرناه اآنفا:

ـــا كــــــان حــقــبــة ـــدم ـــع ــــه الــــفــــيــــايف ب رعــــت

ــل �ــســاكــبــه ــه ــن ــــرو�ــــض ي رعـــاهـــا ومـــــاء ال

فالبعري ترعاه الفيايف حني يرعاها، وهو يف �شعيه الدائم يحتاج اإىل الطاقة 

التي حتافظ على بقائه في�شتمدها من ع�شب الفيايف الذي اأنبته املاء، ولكن الفيايف 

هى اأي�شا ت�شلبه الطاقة وكاأنها ت�شلبه احلياة وتر�شخ للموت اأو التال�شي. والعجيب 

اأو  القول  ال�شائد من  اأنه مل يوافق  البيت  اأبي متام كما ي�شوغها يف هذا  ية  يف روؤ 

العرف اأو الفهم، وهو اأن اجلمل اأو البعري يقطع البيداء وليعرتيه لغوب اأو وهن 

لأنه �شفينة ال�شحراء التي تنقذ من ي�شتقلها من الغرق اأو املوت عط�شا اأوجوعا اأومن 

التيه، وظل هذا الت�شور الأحادي لعالقة اجلمل بال�شحراء م�شيطرا مكرورا ومعادا 

اأبو متام واكت�شف العالقة  اأن جاء  اإىل  اآخر  اإىل  مع اختالف ال�شياغات من �شاعر 

اجلدلية القائمة بالفعل، ل بني هذا احليوان وال�شحراء، بل اأي�شا بني الإن�شان وكل 

الكائنات. ولأن احلياة تتجدد، انطالقا من هذا اجلدل الفعال، فمازال املاء منهال 

على الرو�س الذي يبدو اأنه الوجه املقابل للفيايف.

اإن اأبا متام يعلن اأن �شمة التوالد دائمة يف الطبيعة والإن�شان، فكما اأن ال�شحراء 

احلياة، والق�شيدة  الق�شيدة  فال�شاعر احلق يهب   ، منه  احلياة وت�شلبها  البعري  تهب 

با�شتنفادها طاقته – وكاأنها ت�شلبه احلياة – تهبه حياة جديدة مديدة.واجلدل القائم 

بني الإن�شان من ناحية، وبني الطبيعة من ناحية يف جانب، وبني الطبيعة وعنا�رسها 

من جانب اآخر، جدل ينتج حياة ن�رسة بعد اأن ي�شلب حياة قد بليت. ول يحدث 

هذا التفاعل اإل على نار الفعل اجلن�شي اخل�شب، يقول اأبو متام:
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ال�سبا خــلــقــه  ــى  ــل ع ـــقـــت  األ اإذا  ــاب  ــح ــس �

املــحل ـــــل  قــاتـــ ــــى  اأت ــا  ــي ــدن ال ــت  ــال ق ــــدا،  ي

ــعــه ــوق ـــا ل ـــاح ـــي ــز ارت ــت ــه تـــــرى االأر�ــــــــض ت

)11(
البعل اإىل  الــهــدي  البكر  ــاحــت  ارت كما 

اإىل  اجلدب  من  حالتها  تبدلت  الأر�س  على  ماءها  ال�شحاب  األقت  اإذا 

احلياة  عامل  اإىل  اجلديدة  بحالتها  ودخلت  الإجناب،  اإىل  العقم  ومن  اخل�شب، 

والأحياء واأ�شفرت هذه احلالة عن كل ما يبعث الراحة وال�رسور واملنفعة واجلمال 

الأ�شكال  ذوات  والورود  الوارفة  والأ�شجار  النافعة  الثمار  من  الأر�س  بعطاء 

والألوان وخمتلف الروائح.

الطبيعية والإن�شانية  العنا�رس  التفاعل اجلديل بني كل  اأبو متام هذا  وي�شور 

بالربط بني اهتزاز الأر�س بفعل اخل�شب وارتياحها له، وبني ارتياح البكر الهدي 

للقاء زوجها يف ليلة العر�س التي تعد اإيذانا بحياة جديدة وخمتلفة عما �شبقها.

ولعل اأبا متام كان واعيا بقوله تعاىل: {وترى االأر�ض هامدة فاإذا اأنزلنا عليها 

املاء اهتزت وربت واأنبتت من كل زوج بهيج}، ول يغيب عن اأبي متام فكرة الأزواج، 

التوالد يف  على  القائم  املنتج  التالقي  لأنها حمور  با�شتمرار،  عنده  فرناها حا�رسة 

كل الكائنات على اختالف �شوره واأ�شاليبه، وتتلخ�س هذه الفكرة يف امل�شطلح 

ال�شويف » النكاح ال�شاري يف جميع الذراري«.

ويف هذا ال�شدد – اأعني فهم م�شادر الت�شور اجلن�شي لل�شعر عند اأبي متام 

ثقافات  من  تلقاه  ما  اإغفال  ميكن  ل   – للوجود  الكلية  روؤيته  من  جزءا  باعتباره 

ع�رسه، واأعني حتديدا الثقافة الفل�شفية والكالمية التي ا�شتغرقته ونالت من عقله 

مثيل  الذي ل  اإىل غرامه  بالإ�شافة  الكندي،  اإ�شحاق  اأبي  الثاين  املعلم  يف جمال�س 
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له بقراءة الرتاث ال�شعري العربي الذي �شبقه، قراءة ك�شفت عن عقله وذوقه معا 

الثقافية  وترجمها يف »حما�شته« ال�شغرى والكربى. فقد هياأت له هذه الرقائق 

على تنوعها وتباينها روؤية الكون كله يف وحدة تتعانق فيها قوانينه وترتابط، على 

الرغم مما يبدو للعني من ت�شتت وت�شادم وتناق�س فيما بينها، واأ�شحت هذه الروؤية 

مبثابة العقيدة التي حكمت فكره وفنه معا بدون ف�شل بينهما.

اأبو متام  ينبغي مواجهته هو : هل كان  الذي  ال�شوؤال  فاإن  وبعد ما تقدم، 

منحازا بروؤيته التي قدمناها اإىل اخليال بو�شفه حجر الزاوية يف الإبداع ومل يلتفت 

اإىل دور الوعي، اأعني حتديدا العقل الذي احتل مكانة الرقيب على حرية اخليال 

يف فكر الع�شور الو�شطى ؟!

ولنقل �رساحة اإن اأبا متام كان يعي اأهمية قوتني يف م�شاألة الكتابة ال�شعرية، 

اإىل  اأن ال�شعر  اأنه راأى  بل يف كل م�شائل التفكري، وهما العقل واخليال، ويكفي 

جانب اأنه »فرج يفرتع« اإ�شارة اإىل دور اخليال ، راأى اأنه »�شوب العقول«، واأن 

»ينبوعه خ�شل«، واأنه ثمرة »ال�شمري القيم«، ول يخفى تعاطف اأبي متام مع العقل 

تعاطفا قد مييل على اخليال ودوره، اإذ نراه يف اإحدى ق�شائده ي�شري اإىل اأن العقل 

قد ح�شم مراوغة الفكرة ال�شعرية واأخ�شعها كما يفعل الفار�س حني يع�شاه فر�شه 

ويحرن عليه:

فـــكر ــرن  ـــ ـــ ق ــرك  ـــ ـــ ـــ ــذك ب يــــــــذلــــــــلــــــــهــا 

القيــــــاد يف  فتــ�سل�ض  ــت  ــرن حـــ اإذا 

املــــــــــــــعــلــى الــــقــــدح  الـــهـــاجـــ�ـــض  يف  لـــهـــا 

)12(
والعــــماد الــقـــــــــــوايف  نـــظم  ويف 

من  اأبدعه  فيما  ال�شاعر  اأن  مع  التوجيه،  عالقة  هى  باخليال  العقل  فعالقة 

�شور بيانية ل يعرتف بهذه العالقة، بل اإن غرابة �شوره وطرافتها واقتحامها مناطق 
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امل�شتهدفة  الأغرا�س  ومن  ال�شبق،  بهذا  املتفردين  من  جعلته  ماألوفة  غري  جديدة 

املثرية للجدل ال�شاخب الذي و�شل اإىل حد اإخراجه من حظرية ال�شعراء ولكن 

اأبا متام املفكر له وجه يختلف عن وجه اأبي متام ال�شاعر، وهذا حقه فيما يختار 

ويدع ، فاملفكر يركب اأحيانا كثرية �شهوات الوعي لإقامة �رسوح املنطق واحلجة 

والدليل ، اأما ال�شاعر فريكن طويال اإىل اأ�شواته الداخلية، وهى مت�شابكة ومعقدة، 

ول يحكمها ما يحكم منطق الوعي، ويرى بب�شريته اأكرث مما يرى بب�رسه وعقله، 

على  الكائنات  اأ�شوات  وقع  اإىل  الإن�شات  على  واع  غري  اأو  واعيا  ويحر�س 

وجدانه.

العقل  دور  بجانب  اخليال  دور  اأهمية  وعى  متام  اأبا  املفكر  فاإن  ثم  ومن 

الإن�شانية  تاريخ  من  الفرتة  تلك  ال�شائدة يف  اجلمالية  الثقافة  يفارق  مل  نحو  على 

�شواء اأكانت يف بيئات النقاد الكبار اأم الفال�شفة الذين قدموا دور العقل على دور 

اخليال لأ�شباب لي�شت هذه امل�شاحة كافية للخو�س فيها، واتفاق املفكر اأبي متام 

مع مفكري ع�رسه يف هذا اجلانب ل يقلل من قيمة ما نقدمه له، لأن روؤيته التي 

التي  الكلية  الروؤية  هذه  اإذ ل جند  بعيدا،  يغرد وحده  جتعله  تقدميها  ب�شدد  نحن 

طرحها عرب �شعره، ابتداء من عملية الإبداع بو�شفها فعال جن�شيا له ثماره ونتائجه 

يف توا�شله مع املتلقي الذي �شار مبدعا حني تلقيه الن�س وتخليه عن ك�شله العقلي 

والذوقي، وانتهاء مبوقفه من الطبيعة وما بها من تزاوج واإخ�شاب وعالقة الإن�شان  

بها، هذه الروؤية الكلية ل جندها عند اأحد من �شعراء ع�رسه اأو نقاده.

وقد اأثمر هذا الفكر اجلمايل ثمرته، وهي الهتمام الالفت لدى اأبي متام 

اأبو متام  ب�شكل الق�شيدة، واعتباره قيمة يحر�س ال�شاعر على حتقيقها. فاإذا كان 

اإن�شانا  بو�شفه  معاناته  ومن  جتاربه  من  م�شتمدة  معانيه  تكون  اأن  على  حري�شا 

ومفكرا و�شاعرا ولي�شت معاين م�شتمدة من الرتاث ال�شابق اأو م�رسوقة اأو معدلة 
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ي�شلكها  اأن  فاإنه بال �شك حري�س على  تتكرر،  ، ولكنها معان بكر مل  اأو مموهة 

�شلكا من�شقا تتحقق فيه قيم التنا�شب والتوافق والتزيني، بحيث ت�شارع يف النهاية 

جمال حلي الغانيات على ال�شدور:

ــن ــم ــس ــ� ت مل  مــــــا  ــــــدره  �ــــــس ــــن  ــــم ــــس و�

)13(
احللي ــــن  م ـــات  ـــي ـــان ـــغ ال ــــدور  ــــس �

فالفعل يف �شدر البيت مبني للمجهول مع اأن فاعله معروف وي�شري اإىل ما 

ت�شمنته الق�شيدة من جمال �شكلي حمكم مل نره يف احللي التي تتزين بها �شدور 

الغانيات من الن�شاء. ولعل ال�شاعر يف هذا املوطن مبا يقدمه من جمال يناظر ال�شائغ 

وناظم اجلوهر النفي�س عقدا يف �شدور الغانيات ،كما يناظر ب�شنعته �شنعة الن�شاج 

احلاذق بالتفويف والت�شمني ،وبذا تكون الق�شيدة مثل الن�شج املو�شون:

ـــي قــريــ�ــســهــا ـــل ــا خـــ�ـــســـل، وح ــه ــوع ــب ــن  ي

)14(
مو�سون ونــ�ــســجــهــا  ـــدي،  ـــه ال ــي  حــل

والأمثلة يف ديوان اأبي متام كثرية تبني اهتمامه الفائق بال�شكل، ونكتفي   

كان  اإن  بال�شكل،  الهتمام  وهواأن  امل�شاألة،  هذه  عن  قولنا  اإىل  لن�شل  قدمنا  مبا 

يعك�س �شيئا اأو يدل عليه ، فاإنه يعك�س عقل ال�شاعر الواعي الذي تزود بثقافات 

ع�رسه، بحيث اأ�شبح مطلب التزيني والتفويف والدقة والت�شمني وما �شاكل ذلك 

واحلر�س على توفره يف الق�شيدة،  ميثل ترفا عقليا، ونزعة فكرية متيل اإىل الهتمام 

بح�رس املتعة يف هذا التجان�س ال�شكلي املتمثل يف �شكل الق�شيدة ،اإذ �شار قيمة 

جمالية يف حد ذاته، واإذ قد بدا مدى النفور من املتعة احل�شية املوجودة يف ال�شور 

ال�شعرية، فتم حتويلها اإىل م�شمون عقلي يجرد ال�شورة مما بها من جوهر ح�شي، 

وهو اأ�شا�س ال�شعر، فاإن املتعة التي يقدمها ال�شكل اجلميل باعتباره قيمة، ل تكون 

اآنذاك اإل املتعة العقلية التي تلح على التجريد وت�شطبغ به، ومن هنا جاء ال�شكل 
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 وتولدت الرغبة 
)15(

اأن تطول اإىل ما ل نهاية قائما على وحدات متكررة ميكن 

الدائمة لدى ال�شاعر واملتلقي والناقد يف النتقال من منطقة املح�شو�س اإىل منطقة 

املعقول. 

والتقى مفهوم ال�شعر من زاوية اأخرى مع مهمته اإذ اأ�شبح ال�شعر اهتماما 

بال�شكل وما يتطلبه من رواية ودراية ودربة، وتلخ�شت مهمة ال�شعر فيما يقدمه هذا 

ال�شكل املتنا�شق اجلميل من متعة عقلية وفائدة » وهى مهمة ثنائية تعمقت �شمائر 

 كما تعمقت �شمائر ال�شعراء واأغلب النقاد. وهوؤلء كانوا 
)16(

الفال�شفة العرب«

متاأثرين بواقع الإبداع العربي ابتداء بالأرابي�شك والزخارف اخلطية والوحدات 

املعمارية التي تنح�رس متعتها يف جتان�س �شكلي، يقوم على جتريد خال�س، وانتهاء 

باأكرب اأق�شام ال�شعر الذي ارتبط بالدعوة املبا�رسة لعقيدة اأو مذهب اأو حاكم.

واإذا كان اأبو متام قد اأر�شى دعائم هذا الت�شور الفريد لثغور ال�شعر وافرتاعها 

وما بناه عليه من توالد وتزاوج بني العمل ال�شعري واملتلقى من ناحية وبني الطبيعة 

اأفاد  اآخر  �شاعر  امتدت جذورها لدى   الدعائم قد  فاإن هذه   ، اأخرى  ناحية  من 

على  والغرية  ون�شائه  ال�شعر وحرمه  لثغور  الالفت  ت�شوره  وقدم  �شك،  بال  منها 

اإن  قادمة  لفر�شة  الذي نرجئ حديثنا عنه  الديلمي  ال�شاعر مهيار  اأج�شادهن هو 

�شاء اهلل.
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االإ�سارات املرجعية

)1(    ديوان اأبي متام ت/عبده عزام/ دار املعارف/ القاهرة /ج1 �س 230. 

)2(    الديوان/ج 2 �س 350.

)3(    الديوان/ج 2 �س352.

)4(    الديوان/ج3 �س355.

)5(   الديوان/ ج1 �س 259.

)6(   الديوان /ج 1 /�س380.

)7(   املو�شح للمرزباين/�س325.

)8(   الديوان / ج3 /�س 329.

)9(   الديوان/ج3 /�س330.

)10(  املو�شح للمرزباين /�س 321.

)11(  الديوان /ج1 /�س380.

)12(  الديوان /ج3 /�س/355.

)13(  نف�شه/�س330 .

)14(  اأمرية مطر/ مقالت فل�شفية حول القيم واحل�شارة �س156. وانظر يف الفن والنزعة التجريدية 

لعبد احلميد اإبراهيم: الو�شطية العربية دار املعارف، القاهرة 1979 �س399 ومابعدها .

)15(  جابر ع�شفور:نظرية الفن عند الفارابي /جملة الكاتب �س24 و25.

)16(  نف�شه

٭ ٭ ٭
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التوا�شل ولغة ال�شعر

العقلية  الوظيفة  للغة:  وظيفتني  بني   Jean Cohen كوهن  جان  مييز   

تقوم على  والثانية  املطابقة،  تقوم على  الأوىل  النفعالية.  والوظيفة  الذهنية(  )اأو 

. وبهذا فاإن اأهم ما مييز 
)1(

الإيحاء. فاملطابقة وظيفة النرث والإيحاء وظيفة ال�شعر

اأنها متثل انزياحا عن املعيار: »الأ�شلوب هو كل ما لي�س  اللغة ال�شعرية عنده هو 

اإىل  بالن�شبة  انزياح  اإنه   )…( املاألوف  العام  للمعيار  مطابقا  ول  عاديا  ول  �شائعا 

. وما يق�شده 
)2(

معيار، اأي اأنه خطاأ، ولكنه كما يقول برونو اأي�شا خطاأ  مق�شود«

الباحث هنا بالأ�شلوب لي�س �شوى اللغة ال�شعرية، اإذ »يكفي اأن نحذف  النزياح 

م�شيج  النزياح  هذا   اأن  غري   .
)3(

�شعرية لينتفي ال�شعر« �شيغة  اأية  يف  نقل�شه  اأو 

عند هذا الناقد بحدود  املعنى الذي بدونه ل تعد الق�شيدة ق�شيدة »لأنها مل تعد 

ي�شتهدف من  ال�شعر خطاأ متعمد  باأنه »يف  . ولهذا فهو يعرف النزياح 
)4(

لغة«

ورائه الوقوف على ت�شحيحه اخلا�س«. هذا الت�شحيح هو الذي يتم عن طريق ما 

.
)5(

ي�شميه كوهن ب »نفي النزياح«

عبدالغني ح�سني

�ساعر واأكادميي

املغرب
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واحلديث عن املعنى هو حديث عن التوا�شل، ولذلك ربط كوهن النزياح 

بنفي النزياح الذي يعد �رضطا �رضوريا للفهم: »اإن ال�شعر �شاأنه �شاأن النرث، خطاب 

يوجهه املوؤلف اإىل القارئ. ل ميكن احلديث عن اخلطاب اإذا مل يكن هناك توا�شل. 

ولكي يكون ال�شعر �شعرا ينبغي اأن يكون مفهوما من طرف ذلك الذي يوجه اإليه. 

عَرَنة عملية ذات وجهني متعاي�شني متزامنني: النزياح ونفيه، تك�شري البنية  اإن ال�شَّ

مفقودة  دللتها  تكون  اأن  ينبغي  �شعريتها  الق�شيدة  حتقق  ولكي  التبنني.  واإعادة 

اأوًل، ثم يتم العثور عليها، وذلك كله يف وعي القارئ.

هذه العملية املتاأرجحة بني الذهاب والإياب من املعنى اإىل فقدان املعنى، 

الثالثة  ال�شور  اأمناط  امل�شرتكة لأكرب  الأداة  ت�شكل  املعنى  اإىل  املعنى  ثم من فقدان 

.
)6(

التي در�شناها«

اإمكانية  من  يتيحه  ما  مبقدار  تتحدد  النزياح  �شعرية  اأن  هذا  من  نفهم 

تفكيكه من قبل املتلقي. وهذا اإذا كان �رضطا يف الن�س ال�شعري عند كوهن، فاإنه 

يعود عنده اإىل اأ�شل التوا�شل اللغوي الذي »يفرت�س عمليتني متقابلتني: اإحداهما 

 Le[ وي�شري من الأ�شياء اإىل الكلمات، والثانية فك الرموز ]L’encodage[ الرتميز

.
)7(

décodage[ وي�شري من الكلمات اإىل الأ�شياء«

ال�شعرية،  للغة  الطبيعة النتهاكية  يثبت  فيه كوهن  الذي كان  الوقت  ففي 

ال�رضيالية  املقولة  بذلك  منتقدا  النتهاك،  لهذا  اإىل و�شع حدود  اأي�شا  ي�شعى  كان 

ل�شان  على  جاءت  والتي  لالنزياح،  الق�شوى  بالدرجات  ال�شعرية  تربط  التي 

ق�شوى  درجة  متثل  التي  تلك   )…( هي  ال�شعرية  اأن »ال�شورة  زاعمة  بروتون 

ل�شان  على  جاءت  التي  كتلك  املماثلة  املقولت  كل  وخمالفا   ،
)8(

العتباط« من 

موكاروف�شكي Mukarovsky يف تو�شيحه للطبيعة  النتهاكية للغة ال�شعرية من 
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املاألوفة هو  اللغة  باأن »انتهاك قواعد  L’écart حني يقول  خالل مفهوم النزياح 

.
)9(

�رضط ال�شتعمال ال�شعري للغة. و بدون هذه الإمكانية لن يكون هناك �شعر«

 Wolfgang وقد انتقد رائد مدر�شة جمالية التلقي الأملانية فولفغانغ اإيزر

Iser اأي�شا هذا النموذج الذي يربط مقدار ال�شعرية مبقدار النزياح من عدة اأوجه، 

منها اأن ال�شعرية ل تتحقق مبجرد انتهاك املاألوف، ولكنها حتتاج بجانب ذلك اإىل 

حتقيق القيمة اجلمالية، كما اأن الفرتا�س باأن كل  انزياح عن املاألوف يعد خا�شية 

�شعرية »يدفعنا اإىل الت�شاوؤل عن حالة النتهاكات املوجودة يف ال�شتعمال  اللغوي 

.
)10(

العادي«

وهكذا ميكن القول باأن اللغة ال�شعرية - من حيث كونها لغة، وكل لغة هي 

 -  عليها اأن حتافظ على اأ�شباب التوا�شل مع املتلقي، 
)11(

توا�شل كما يقول كوهن

مبقدار ما ت�شعى اإىل خمالفة املاألوف، فـ »حينما تطرح اللغة  ال�شعرية للنقا�س، فهي 

ل تطرح باعتبارها اأداة للكتابة فقط، ل ميتلك ال�شاعر عنها بديال، ولكن باعتبارها 

. ومن اأجل اأن تقوم 
)12(

اأي�شا خطوة نحو الآخر، واأ�شلوبا لتحقيق التوا�شل معه«

عملية  يف  تراعي  اأن  عليها  عنها،  لها  حميد  ل  التي  الوظيفة  بهذه  ال�شعرية  اللغة 

لهذا  واأي جتاهل  واملتلقي،  املبدع  لالتفاق بني طرفني هما  الإبداع كونها جمال 

 .
)13(

للتوا�شل اأن تكون و�شيلة  بدل  للقطيعة  �شبب  اإىل  بها  يوؤول  الثاين  الطرف 

وعلى هذا الأ�شا�س يرى عز الدين اإ�شماعيل - يف نقله للم�شاألة اإىل ال�شعر العربي 

املعا�رض– اأن غاية التجديد املبدئية يف هذا ال�شعر هي حتقيق  التوا�شل مع املتلقي 

اأن  اأي تعبري فني  اإن »املفرو�س يف  من خالل القرتاب من لغته املعا�رضة، حيث 

.
)14(

يكون  اأداة تو�شيل من املبدع اإىل املتلقي«

فاإنه  ال�شعر،  هذا  من  كبري  جزء  اإليه  اآل  ما  على  خفيا  ماأخذا  يبدو  وفيما 

يحذر من اأن يوؤدي الغمو�س الذي يطبعه اإىل القطيعة مع املتلقي: »فال ميكن اأن 
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الـغمـو�س،  اإىل  الو�شـوح  ال�شـعـر عـدول متعـمدا عن  امل�شـاألـة يف هـذا  تكـون 

اإر�شاء ذواتهم عن طريق  ال�شعراء يف  اأن تكون كذلك جمرد رغبة من  ول ميكن 

كما  الفهم،  على  تعيى  التي  الطال�شم  من  اإطار  يف  بو�شعه  ال�شعر  متلقي  اإغاظة 

كان املتنبي ي�شنع )…( فمازال هذا العمد اإىل الإغراب �شيئا رخي�شا ل عالقة له 

 .
)15(

بال�شعر نف�شه«

هذا التحذير، الذي اأطلقه عز الدين اإ�شماعيل يف مرحلة مبكرة من ن�شاأة 

الفرتة  �شعراء هذه  اإجنازات  له  م�شوغات قوية يف  املعا�رض، كانت  العربي  ال�شعر 

الذين مالوا ميال وا�شحا نحو الغمو�س -واإن كان ذلك مل ي�شل  بهم اإىل حد اإن�شاء 

J. Joyce يف  T.S.Eliot وجوي�س  اإليوت  املتلقي- م�شتوحني منوذج  قطيعة مع 

املنهج الأ�شطوري، حيث »كان اعتماد اإليوت يف »الأر�س اليباب« على الأمناط 

من  لكل  خطري  حمر�س  مبثابة   )...( والبعث  املوت  كاأ�شاطري  العليا  الأ�شطورية 

 .
)16(

ال�شياب وحاوي واخلال والبياتي واأدوني�س على التما�س الرمز الأ�شطوري«

من  جمموعة  م�شتوحيا  املنهج  هذا  على  ي�شري  عبدال�شبور  �شالحا  جند  وهكذا 

الأ�شاطري، منها اأ�شطورة اأوزوري�س، كما يف قوله خماطبا مدينة القاهرة بعد �شهر 

من التجوال:

ِلقاِك يا مدينتي �أ�سايا

 ر�أيت من خالل ظلمة �ملطاْر
)17(

وحني

نورك يا مدينتي عرفت �أنني ُغللْت

�إىل �ل�سو�رع �مل�سفلتْه

�إىل �مليادين �لتي متوت يف وقدتها

خ�رضة �أيامي
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ر يل يا جرحي �لنامي و�أن ما قدِّ

لقاك كلما �غرتبت عنْك

بروحَي �لظامي

و�أن يكون ما وهبِت �أو قدرت للفوؤ�د من عذ�ْب

نبوع �إلهامي

و�أن �أذوب �آخر �لزمان فيْك

و�أن ي�سم �لنيل و�جلز�ئر �لتي ت�سقُه

و�لزيت و�لأو�ساب و�حلجْر

عظامي �ملفتتْه

على �ل�سو�رع �مل�سفلتْه

على ذرى �لأحياء و�ل�سكْك

)18(
حني يلم �سملها تابوتي �ملنحوت من جميز م�رْض 

م�شريا اإىل ما حتكيه الأ�شطورة من اأن اإيزي�س قد قامت بجمع عظام زوجها 

.
)19(

اأوزوريـ�س واأعادت له احلياة

ويعد ال�شياب من اأكرث ال�شعراء املعا�رضين ا�شتعمال لالأ�شطورة، حتى راأى 

ناجي علو�س يف تقدميه لديوانه اأن هذا ال�شتعمال قد اأ�شاء اإىل جانب التلقي يف 

اأن تكون قادرة على ا�شتثارة  �شعره، يقول: »الأ�شطورة لكي تغني ال�شعر يجب 

املتلقي، بينما ح�شد ال�شياب من اأ�شاطري الهند وال�شني واليونان واأوروبا ما ل يثري 

يف القارئ العربي اأي اإح�شا�س.

اإليوت ي�شتخدم مثل هذه الأ�شاطري فهو ي�شتخدمها لقارئ هي  واإذا كان 
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»الذهب  والرباءة يف عامل  بالبطولة  اأحالما  فيه  جزء من ح�شارته وتاريخه وتثري 

واحلديد« الذي ذكره بدر. اإن هذا العامل لي�س عاملنا، واإن هذه الأ�شاطري لي�شت 

هذا  »اإلهه«  اأ�شاع  فينا«  »اإلهنا  اإن  مرة:  قال  الذي  بدرا  ولكن   )…( اأ�شاطرينا 

.
)20(

فبحث عنه يف الالت والعزى وزيو�س وع�شتار«

واإذا كان ال�شياب – على الرغم من ذلك – قد عمد يف كثري من املوا�شع 

فاإن   ،
)21(

املعنى اإي�شاح  للغمو�س وبحثا عن  لق�شائده، جتلية  اإىل و�شع هوام�س 

حركة احلداثة قد اأجنبت جيال من ال�شعراء والنقاد، يتبنى الغمو�س مذهبا، ويرى 

يف القطيعة مع اجلمهور معيارا لالإبداع.

وهذه الطائفة ت�شتند اإىل توظيف معياريٍّ ملفهوم النزياح هو ذلك الذي 

�شححه جان كوهن يف بنائه لهذا املفهوم، وهاجمه اإيزر يف تنظريه لفعل القراءة. 

وهكذا فاإن بع�س هوؤلء ينطلق من كون اللغة ال�شعرية متثل انحرافا عن لغة النرث 

ثم  ومن   .
)22(

�شعريته« تكون  الن�س  يف  النحراف  يكون  ما  اأنه »مبقدار  ليقرر 

يكون  ما  ومبقدار  اأ�شعر،  الن�س  يكون  اأو�شع  النحراف  يكون  ما  فاإنه »مبقدار 

.
)23(

النحراف اأقل يكون الن�س اأبعد عن ال�شعر«

وبذلك يكون انحراف اللغة حتررا من �شلطة املعيار، وبقدر ما يكون هذا 

 .
)24(

التحرر غري معرتف باحلدود ت�شري لغة ال�شعر احلديث نحو الإبداع وال�شعرية

واأدوني�س - الذي يقف على راأ�س هذه الطائفة - يربط الإبداع بالغمو�س والبتعاد 

عن فهم القراء: »كل خالق غام�س بالن�شبة اإىل معظم معا�رضيه، ل الآن وح�شب، 

بل يف التاريخ كله، ويف ال�شعوب كلها، ل يف الفن وحده، بل يف الفل�شفة اأي�شا. 

.
)25(

وبهذا املعنى ميكن اأن ن�شمي املعا�رضة حجابا بني اخلالقني والقراء«

»انت�شال«  املعا�رض عنده هي  ال�شاعر  اأوىل مهام  فاإن  الأ�شا�س،  وعلى هذا 

 .
)26(

بها« لنا  عهد  جديدة »ل  بدللت  و�شحنها  القدمية  دللتها  من  اللغة 
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بالقدمي: »الثورة  لها  �شلة  كل  بقطع  ال�شعرية  اللغة  تفجري  اإىل  دعوته  هنا  ومن 

اللغوية هنا تكمن يف تهدمي وظيفة اللغة القدمية، اأي يف اإفراغها من الق�شد العام 

له، ت�شبح كتلة ت�شع بعالقات  الكلمة فعال ل »ما�شي«  املوروث. هكذا ت�شبح 

باتخاذ  اأدوني�س  عند  يرتبط  الرتاثية  اللغة  مع  القطيعة  واإن�شاء   .
)27(

ماألوفة« غري 

موقف ثوري من الرتاث العربي، يتمثل يف ا�شتلهام مواقف التمرد فيه، والإعالء 

من �شاأن ال�شخ�شيات املتمردة والثائرة، واعتبارها رمزا للثورة على كل القواعد 

اإىل الإكثار  اإ�شافة   ،
)28(

ال�شعوبية واملت�شوفة اجلامدة، وعلى راأ�شها ال�شخ�شيات 

عن  اأ�شفر  الذي  ال�شتلهام،  هذا  الوثنية.  الأ�شطورية  ال�شخ�شيات  ا�شتلهام  من 

وجهه الإيديولوجي يف اإعالن هذا ال�شاعر ان�شالخه عن الثقافة العربية الإ�شالمية 

والنتماء اإىل الثقافة الوثنية من خالل تخليه عن ا�شمه الأ�شلي علي اأحمد �شعيد 

، �شهد ح�شورا قويا يف �شعر هذا 
)29(

متخذا ا�شم الإله اليوناين »املمزق« اأدوني�س

:
)30(

ال�شاعر نكتفي منه بهذه الإ�شارة يف ا�شتح�شاره ل�شخ�شية  اأورفيو�س

قيثارك �حلزين، �أورفيو�ْس

يعجز �أن يغري �خلمريْه

يجهل �أن ي�سنع للحبيبة �لأ�سريْه

)31(
يف قف�س �ملوتى �رضير حب  يحن  �أو زندين �أو �سفريه

اأدوني�س  يربطه  الرتاثية  اللغة  الإغما�س وهدم  نحو  املمنهج  ال�شعي  وهذا 

بروؤيته الفو�شوية للحياة، بحيث ل يرى  فيها اإل الفراغ والفو�شى وانعدام املعنى، 

فتكون اللغة ال�شعرية الثورية عنده هي التي تعك�س هذا الوجه الفو�شوي لت�شبح 

يف  والفو�شى  والالقاعدة  الالمعنى  يكون  املعنى: »هكذا  من  وفارغة  فو�شوية 

النتاج الثوري احلقيقي و�شائل للتعبري عما غري احلياة ومالأها بالفو�شى والالقاعدة 

.
)32(

والالمعنى«
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وت�شل الثورة اللغوية عنده اإىل حدود الدعوة اإىل انتهاك كل القيم، مبا فيها 

كيف  نعرف  ولعلنا جميعا  امل�شيح،  هو  من  يعرف  بالعقيدة: »كلنا  املتعلقة  تلك 

خاطبه رامبو: »ي�شوع، يا ل�شا اأزليا ي�شلب الب�رض ن�شاطهم…« حني ت�شل جراأة 

اإىل هذا امل�شتوى، اأي حني تزول كل رقابة، يبداأ الأدب العربي  الإبداع العربي 

.
)33(

�شريته اخلالقة  املغرية، البادئة، املعيدة«

بني  يباعد  ملا  ر  ُينظِّ بذلك  اأنه  يدرك  احلدود  هذه  اإىل  اأدوني�س  وبو�شول 

. غري اأنه ل يرتدد 
)34(

ال�شاعر والقارئ اإىل حد يقارب »حالة  النف�شال والغربة«

القارئ م�شوؤولية هذا النف�شال واتهامه باجلهل والتخلف: »الكاتب  يف حتميل 

الثوري الذي يعي�س و�شط جمهور كجمهورنا العربي معزول بحكم  اإبداعه )اأي 

ثوريته( من جهة، وبحكم التخلف املوروث الذي يخيم على هذا اجلمهور، من 

جهة ثانية.

األفه، لكن  الذي  العامل  يبقيه �شمن  ما  يت�شبث، بكل  بل  يتعلق،  اجلمهور 

الكاتب لي�س ثوريا اإل لأنه يزعزع هذا  العامل الأليف املوروث من اأجل ابتكار 

.
)35(

عامل نقي، جديد«

التي  احلديثة  النقدية  الكتابات  من  كثري  اأدوني�س يف  تنظريات  اأثَّرْت  وقد 

تاأثرت اأي�شا باملذاهب احلداثية وما بعد احلداثية الغربية، كتفكيكية دريدا ، وجمالية 

 – الأدوني�شي  – باملفهوم   اللغة  اأ�شبحت ترى يف تفجري  الأملانية، والتي  التلقي 

�شبيال وحيدا لتحقيق ال�شعرية. ويف هذا يقول اأحدهم: »اإن احلدث ال�شعري احلق 

ل يتاأ�ش�س اإل بخرق اللغة العادية التي ل تالم�س اإل �شطح الأ�شياء، للو�شول اإىل 

.
)36(

لغة التفجري والإيحاء«

ر له اأدوني�س لريبطه  وي�شتغل كمال اأبوديب مفهوم الثورة اللغوية كما ُينظِّ
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مبفهوم الفجوة – م�شافة التوتر الذي يرى فيه هو �شبيال وحيدا لتحقيق ال�شعرية 

ال�شعرية.  للغة  التوا�شلي  للبعد  اعتبار  اأو  الفجوة  هذه  حلدود  تعيني  اأي  دون 

يقول: »للموقف الثوري اإذن، كما يتج�شد يف ال�شعر خا�شة، ُبعد اآخر: هو البعد 

الثوري للغة نف�شها، ذلك اأن وظيفة اللغة ال�شعرية هي اأي�شا خلق هذه الفجوة – 

الكالم،  وبني  اللغة  بني  الفردي،  الإبداع  وبني  اجلماعية  اللغة  بني  التوتر  م�شافة 

.
)37(

واإعادة و�شع اللغة يف �شياق جديد كلية«

الوهاب  �شعر عبد  الباحث يف جزء كبري من  الأ�شا�س ل يجد  وعلى هذا 

البياتي املدافع عن الطبقة الكادحة اإل �شعرا تقليديا، لأنه ظل يعرب بلغة ماألوفة عن 

.
)38(

�شيء ماألوف

وهذا الأ�شلوب يف احلط من قدر ال�شعراء الرواد تقليد متداول لدى النقاد 

املت�شيعني لأدوني�س يف ترويجهم لأ�شلوبه ال�شعري والنت�شار له. وكمال اأبو ديب 

الذي يعد من اأكرث الباحثني اإخال�شا لهذا ال�شاعر ل يخرج عن هذا التقليد. ومن 

اأفق  اأدوني�س: مفهوم  اللغوية عند  التجربة  ت�شخيم  يوظفها يف  التي  املفاهيم  بني 

التوقعات الذي  تراجع عنه القطب الثاين يف نظرية التلقي الأملانية هان�س روبرت 

التوا�شلي  البعد  يتجاهل  ال�شتينيات، لكونه  نهاية فرتة  بعد   H. R. Jauss ياو�س 

. يقول اأبو ديب يف التعليق على هذا النموذج من ق�شيدة فار�س الكلمات 
)39(

للغة

الغريبة لأدوني�س:

»يُقبل �أعزل كالغابة«:

بنية  �شاأ�شميه  ما  تخلق  نهائيا،  التوتر  من  اخلالية  اأعزل«  »يقبل  اأن  »ذلك 

توقعات تنبع من املحور املن�شقي الذي  ترتبط فيه »اأعزل« بع�رضات الإمكانيات 

)الفار�س الذي فقد �شالحه، الفار�س الذي ل �شالح له، احليوان الوديع… اإلخ( 

بذلك  ويفعل  »كالغابة«.  التوقعات:  بنية  من خارج   اختياره  يقدم   الن�س  لكن 
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�شيئني: يخلق فجوة - م�شافة  توتر نابعة من ربط العزلة بالغابة، وفجوة اأخرى 

اأي�شا  تقع هي  الالنهائية نظريا، يف دللة واحدة  الغابة،  نابعة من ح�رض دللت 

.
)40(

خارج  بنية التوقعات املرتبطة بالغابة«

»الثـوريـة«  ال�شـعريـة  للغة  تنـظـريه  يف  لأدونيـ�س  ديـب  اأبـي  وانحيـاز 

احلديثة  ال�شعرية  ال�شواهد  يف  اإح�شائية  فنظرة  لتوكيده:  عناء  اإىل  يحتاج  ل  اأمـر 

لكتابه »يف ال�شعرية« تو�شح اأنه من بني ت�شعة ع�رض �شاهدا هناك اأربعة ع�رض �شاهدا 

الأخرى  ال�شواهد  واخلم�شة  �شاأنه،  من  الت�شخيم  معر�س  يف  كلها  لأدونيـ�س، 

بعناية  اختريت  �شواهد،  بثالثة  البياتي  الوهاب  عبد  هما  �شاعرين  بني  موزعة 

ووظفت يف النتقا�س منه، ويو�شف اخلال ب�شاهدين ي�شتمدان قيمتهما الفنية – 

يف زعم الباحث – من �شريهما على نهج اأدوني�س.

�شعر  يف  النزياح  �شعرية  لت�شخيم  الباحث  يوظفها  التي  املقارنات  ومن 

اأدوني�س على ح�شاب غريه من ال�شعراء الرواد، ناأتي بهذا النموذج الذي جاء يف 

�شياق احلديث عن توظيف ال�شاعر املعا�رض لالأ�شطورة: »لن�شمِّ احلدث الأ�شطوري 

»البعد املعجمي« لالأ�شطورة، واحلل الذي تطرحه الأ�شطورة للتناق�س الأ�شا�شي 

– م�شافة  الفجوة  بطبيعة  الن�س  �شعرية  لها. حتدد  الإ�شاري«  »البعد  متيزه:  الذي 

التوتر التي يخلقها بني البعد الإ�شاري والبعد املعجمي لالأ�شطورة. هكذا يكون 

لالأ�شطورة،  املعجمي  البعد  نظم  اإىل  اأقرب  بابل«  يف  »بربرو�س  ال�شياب  ن�س 

ويكون  ن�س  لأدوني�س من »اإقليم الرباعم« ن�شا �شعريا يفجر يف البعد املعجمي 

الأ�شلي م�شافة توتر كبرية، ثم مانحا البعد املعجمي اجلديد بعدا اإ�شاريا بينه وبني 

.
)41(

البعد الإ�شاري الأ�شلي لالأ�شطورة م�شافة توتر �شا�شعة«

لالنت�شار  امل�رضوعة  ال�شبل  كل  ي�شلك  الذي  التوجه  هذا  مع  وان�شجاما 

وعدم  بالفو�شى  ال�شعرية  ربط  يف  مقولته  ترديد  اإىل  الباحث  يعمد  لأدوني�س، 
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معيارا  النزياح  اعتبار  من  كوهن  جان  منه  حذر  فيما  بذلك  واقعا  الن�شجام، 

: »من هنا تكون ال�شعرية جوهريا ل خ�شي�شة جتان�س وان�شجام وت�شابه 
)42(

لل�شعرية

وتقارب، بل نقي�س ذلك كله: الالجتان�س والالان�شجام والالت�شابه والالتقارب، 

لأن الأطراف ال�شابقة تعني احلركة �شمن العادي، املتجان�س، املاألوف )النرثي( 

.
)43(

اأما الأطراف الأخرى فتعني نقي�س ذلك: اأي ال�شعرية«

على  والقائمة  ال�شعرية،  اللغة  اإىل  النتهاكية  النظرة  هذه  تعر�شت  وقد 

متجيد النزياح مبختلف اأ�شكاله، لنقد �شديد ب�شبب اإهمالها للقارئ والنتقا�س 

من قدره، فاأحمد املعداوي يعار�س جلوء كثري من ال�شعراء املعا�رضين اإىل توظيف 

الأ�شاطري امل�شتوحاة من الرتاث الغربي لكون هذا التوظيف يعد من اأبرز العوامل 

 .
)44(

التي �شاهمت يف اإحداث قطيعة بني ال�شعر املعا�رض وبني اجلمهور

اأنها  هو  املعا�رض  ال�شعر  لغة  على  الباحث  هذا  ياأخذه  ما  اأهم  من  اأن  كما 

لغة غري توا�شلية، ذلك اأنها بقولها بالهدم والنتهاك الرامبوي ت�شبح »لغة انتهاك 

اأنها لغة مهمتها  اأي  تفوح منها رائحة العري. فال مكان فيها للقيم الأخالقية،  

الأ�شا�شية هي ن�شف كل ما »هو م�شرتك بني النا�س، مما ميكن لل�شعرية اأن حتوله اإىل 

.
)45(

قنوات للتوا�شل«

كما اأن �شعيها اإىل حتطيم كل القواعد مبا فيها قواعد النحو قد يفرغها من 

.
)46(

املعنى ومينعها من اأداء وظيفتها التوا�شلية

بتحقيق  املفرط  اهتمامها  ال�شعرية  احلداثة  على  اآخر  باحث  وياأخذ 

حماولة  النحوي »يف  والتفتيت  والتعمية  الغمو�س  واأ�شكال  اللغوية  النزياحات 

لبناء لغة مده�شة واإيجاد عالقات بنائية غري م�شبوقة اأو مقرتحة من قبل« وجتاهلها 

.
)47(

الكلي ل�رضط الفهم والتوا�شل

واأتباعه  اأدوني�س  يحمل  حني  �شاعي  ب�شام  اأحمد  يذهب  هذا  مثل  واإىل 
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بالتجريب  اأخذهم  ب�شبب  القارئ  مع  قطيعتهم  م�شوؤولية  املعا�رضين  ال�شعراء  من 

و�شحالة  واجلهل  بالتخلف  العربي  للقارئ  اتهامهم  عليهم  ويعيب  اللغوي، 

الطوائف«  ملوك  لتاريخ  »مقدمة  ق�شيدة  على  معلقا  يقول  وهكذا   .
)48(

الثقافة

ي�شع  فهو  كبري،  اإىل حد  بالقارئ  اآبه  غري  الق�شيدة  ال�شاعر يف  لأدوني�س: »يبدو 

يفكر يف  اأن  غري  من  يولد يف خاطره،  الذي  ال�شكل  بها يف  يوؤمن  التي  الكلمة 

فقط،  لنف�شه  يكتب  فكاأنه  القارئ،  قبل  من  تذوقها  اأو  قبولها  اأو  فهمها  اإمكان 

اأو لب�شعة نفر مثله، ويف ظنه اأن امل�شتقبل �شوف يخلق اأولئك الذين يفهمونه اأو 

.
)49(

يتقبلون اآراءه اإذا مل يعرث على هوؤلء يف الزمن احلا�رض«

وين�شجم املوقف املتحفظ الذي يقفه اأحمد ب�شام �شاعي من املنهج اللغوي 

لأدوني�س مع موقف معاك�س له يتخذه من �شاعر عربي معا�رض هو نزار قباين. فهو 

اأبرز عالمتني  يقول مقارنا بني ال�شاعرين: »كان ال�شـاعران نزار قباين واأدوني�س 

ورمبا   - متاما  متباعدين  موقعني  يف  كانا  واإن   )…( اجلديد  ال�شعر  طريق  على 

الأو�شاع  على  ثائرا  متمردا  منهما  كل  وكان  التجديد.  خط  على   – متناق�شني 

الفكري. ولكن  امل�شتوى  اأم على  الفني  امل�شتوى  اأكان ذلك على  �شواء  الراهنة، 

قباين  نزار  اأن  فنح�س  �شا�شعة،  كانت  ال�شاعرين  عند  التمرد  نوعي  بني  امل�شافة 

وتراثه،  ح�شارته  ومقومات  و�شعبه  اأر�شه  اإىل  م�شدودا   – مترده  رغم   - مايزال 

بينما جند اأدوني�س - �شاعر الق�شيدة الكلية – وقد تخلى عن كل ذلك معلنا الثورة 

على كل ما هو قائم يف احلياة العربية وتراثها واأخالقها، بحيث  يظهر نزار – يف 

هذه املقارنة بني ال�شاعرين – اأ�شبه برجل اأمن مثايل يحر�س على اإقامة العدالة التي 

اأدوني�س فيظهر كثائر �رض�س يعت�شم يف قمة عالية يرمي  اأما  كانت دائما مهدرة، 

.
)50(

العامل منها باحلجارة، من غري اأن ي�شمح لأحد بالقرتاب منه«

لغة  نزار على  اعتماد  ال�شاعرين هو  بني  فرق  اأهم  اأن  يقرر  الباحث  فهذا 
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 .
)51(

توا�شلية وا�شحة و�شعبية، وتعمد اأدوني�س  للغمو�س والإبهام على القارئ

وقف  ال�شاعرين  من  كل  عند  اللغوي  املنهج  تناق�س  تر�شد  التي  املقارنة  وهذه 

عليها ناقد اآخر هو منري العك�س، واإن كان ذلك قد جاء عنده يف معر�س النت�شار 

لأدوني�س. يقول م�شريا اإىل الطابع الإيحائي للغة الأدوني�شية والطابع املبا�رض للغة 

�شالت  اكت�شاف  على  اجلديدة  دواوينه  يف  ثقله  ي�شع  اأدوني�س  النزارية: »كان  

مفردة  كل  وتظلل  امتالئها،  درجة  ترفع  �شالت  اللغوية:  املفردات  بني  جديدة 

املوؤ�شف حقا  من  اأنه  اإل   )…( املو�شيقى  من جوهر  يقربها  اإيحائي  بطيف  منها 

 ا�شرتخاء م�شت�شلما  
)52(

اأن جند يف مقابلة هذا الن�شاط الدائب للتحرر من الو�شيلة

ق�شيدة  كل  ميار�شان طقو�شها يف  عبادة  اإىل  قباين، حتول  ونزار  عقل  �شعيد  لدى 

.
)53(

يكتبانها«

بقدر  العك�س  منري  بينه  الذي  النزارية  للغة  اخلا�س  الأ�شلوب  هذا  ولعل 

كبري من »الأ�شف« �شبب اآخر من الأ�شباب الكامنة وراء الإهمال الذي لقيه �شعر 

نزار يف كتابات دعاة التجاوز والتفجري اللغوي، حتى اإن بع�شهم مل يرتدد يف اأن 

يف  ال�شعرية  لتحقق  احلقيقي  املعيار  كان  احلداثة: »اإذا  قطار  خارج  اإىل  به  يرمي 

ن�س ما هو اللغة التي تقوم على النزياح والتجاوز، فاإن نزار قباين مل يكن �شاعرا 

.
)54(

حداثيا«

من  احلداثة  حمتكري  قبل  من  نزار  لقيهما  اللذان  والإهمال  النفي  هذا 

 ،lvالنقا�س رجاء  تعبري  حد  على  و»الطال�شم«،  و»الألغاز«  الطوائف«  »�شعراء 

اإياهم  متهما  هوؤلء  على  عنيف  بهجوم  قابلهما  النقاد،  من  جمراهم  جرى  ومن 

بالعزلة وال�شتعالء على اجلمهور: »اأزمة ال�شاعر العربي احلديث اأنه اأ�شاع عنوان 

من  بحار  وبينهما  ثانية،  قارة  يف  يقفون  والنا�س  قارة  يف  يقف  فهو  اجلمهور، 

التعايل وال�شالفة وعقد العظمة. وبدل من اأن تكون ثقافة ال�شاعر و�شيلة للتفاهم 
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الأ�شالك  من  وبوابة  اأحد،  يدخلها  ل  الغرور  من  قلعة  اأ�شبحت  والقرتاب، 

اأتباع  . وهكذا فاإن ما يحتج به 
)55(

ال�شائكة ل يجروؤ اأحد على القرتاب منها«

اأدوني�س من توجههم اإىل النخبة بدل اجلمهور ل يعطيهم يف نظره اإل �شفة رواد 

النوادي اخلا�شة »كالنوادي املا�شونية ونوادي العراة وال�شاذين جن�شيا وحارات 

.
)56(

اليهود«

ولقد انتبه نزار اإىل اأن الفرق بينه وبني اأدوني�س يكمن يف موقف كل منهما 

من اجلمهور. فهو  فرق بني �شاعر يتهمه باجلهل والتخلف ول يعري للتوا�شل معه 

اهتماما، وبني �شاعر يجعل كل همه يف التوا�شل معه، ويرهن جناح �شعره مبقدار 

الأثر الذي يحدثه فيه، ومقدار ال�شتجابة التي يلقاها من طرفه. ولهذا فهو ُيحّمل 

الذي  »ال�شاعر  اجلمهور:  مع  قطيعتهم  م�شوؤولية  احلداثة  ب�شعراء  ي�شميهم  من 

بالفوازير والكلمات  تاريخنا  احلارقة من  املرحلة  العربية يف هذه  الأمة  يخاطب 

املتقاطعة وبلغة م�شمارية ل ميكن تفكيكها هو �شاعر هارب من اجلندية وي�شتحق 

فيها. حني تكون �شادقا مع  التي حب�شنا  الزنزانة  ت�شبه  احلب�س يف زنزانة مظلمة 

اإىل  ق�شيدتي  اأو�شل  اأن  اأ�شتطع  مل  اإذا  حتما.  وا�شل  فاأنت  النا�س  ومع  نف�شك 

الآخرين فاإن اخلطاأ هو خطئي ل خطاأ الآخرين. وعلي مراجعة اأدواتي ال�شعرية 

.
)57(

لأكت�شف موقع اخللل«

وهذا يعني اأن املوقف ال�شلبي الذي وقفته احلداثة ال�شعرية من اجلمهور قد 

انتهى بها اإىل الف�شل باعتبارها م�رضوعا فنيا: »بعد اأربعني عاما من تر�شيح احلداثة 

برملان  يف  واحد  مقعد  على  احل�شول  ت�شتطع  مل  العربي،  ال�شعر  لكر�شي  نف�شها 

ال�شعر. وهذا  يعني  اأنها  لن  ت�شتطيع اأن توؤلف  وزارة  ول اأن  حتكم . مل ت�شتطع 

ت�شجل هدفا واحدا يف ملعب  اأن  اليوم،  منذ اخلم�شينيات حتى  حركة احلداثة، 

.
)58(

ال�شعر، وبقيت تلعب وحدها، دون ملعب ودون كرة، ودون متفرجني«
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هذا املوقف الراف�س الذي وقفه نزار من قطيعة احلداثة ال�شعرية مع اجلمهور 

يرجع اإىل روؤيته للوظيفة التوا�شلية للغة ال�شعرية. ولذلك فاإنه يرى اأن دوره يف هذا 

املجال قد حتقق باإنزال ال�شعر اإىل ال�شارع »ليلعب مع اأولد احلارة وي�شحك معهم 

.
)59(

ويبكي معهم«

وهكذا، فعلى الرغم من بع�س اآرائه القليلة املتناثرة هنا وهناك حول ق�شية 

اإن »ال�شعر ع�شيان لغوي خطري على كل ما هو ماألوف  التحرر اللغوي كقوله: 

، وكقوله معربا عن ت�شايقه مما �شماه باللغة امل�شتحيلة:
)60(

ومعروف ومكر�س«

�لكاتب يف وطني

يتكلم كل لغات �لعامل

�إل �لعربيْه

فلدينا لغة مرعبٌة

)61(
قد �سدو� فيها كل ثقوب �حلريْه

فاإن هاج�س التوا�شل ظل موجها لتجربته ال�شعرية، وهاجم بقوة دعوى 

قامو�س  من  املاأخوذة  التعابري  هذه  من  �شئمنا  الأدوني�شي: »لقد  اللغوي  التفجري 

حتت  نا�شفة  عبوة  وو�شع  الأبجدية  واغتيال  اللغة  كتفجري  الع�شابات  حرب 

م�شوؤول عن  �شاعر  يقوله  يقوله كارلو�س، ول  فهذا كالم  املحيط.  قامو�س حميط 

. فهو ل يرى يف هذه الدعوى اإل عمال تخريبيا مرفو�شا 
)62(

تاأ�شي�س امل�شتقبل«

�شوارعها  واإ�شاءة  �شاحاتها  وتو�شيع  جدرانها  بطالء  تتغري  ال�شعر  لأن »مدينة 

.
)63(

وجتميل حدائقها« ولي�س با�شتعمال )البولدوزر( على حد تعبريه

من هنا اإذن تتجلى وظيفة اللغة ال�شعرية عند نزار وظيفة حتري�شية، باملعنى 
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. ومن ثم، فاإنه اإذا كان اأدوني�س يرى يف مثل هذا 
)64(

»النفعي« لكلمة التحري�س

يقدم  ثوري »ول  �شعرا غري  الفل�شطينية -  املقاومة  �شعر  يج�شده  – الذي  ال�شعر 

، فاإن نزارا 
)65(

للم�شتهلك اإل وهم الثورة« لأنه يخاطب اجلمهور باللغة ال�شائدة

ل يعلن انحيازه لهذا ال�شعر اإل ل�شتجابته لهذا ال�رضط التوا�شلي املتمثل يف خماطبته 

للجمهور »باللغة ال�شائدة« مما ي�شمن له قيامه بوظيفته: 

حممود �لدروي�س �سالما

توفيق �لزياد �سالما

يا فدوى طوقان �سالما

يا من تربون على �لأ�سالع �لأقالما

نتعلم منكم

كيف نفجر يف �لكلمات �لألغاما

�سعر�ء �لأر�س �ملحتله

ماز�ل در�وي�س �لكلمه

يف �ل�رضق يك�سون حماما

يح�سون �ل�ساي �لأخ�رض، يجرّتون �لأحالما

لو �أن �ل�سعر�ء لدينا يقفون �أمام ق�سائدكم

.
)66(

لبدو� �أقز�ما، �أقز�ما

ال�شماء  يطاول  هرما   - نزار  راأي  يف   - املقاومة  �شعر  ينت�شب  وبذلك   

تعامال  ال�شعرية،  اللغة  مع  التعامل  اإتقان  اجلمهور، ويف  خماطبة  الغاية يف  لبلوغه 

يحفظ لها وظيفتها التوا�شلية التحري�شية.
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ال�شعر من كثافة لغوية ت�شع م�شافة وا�شحة  فعلى الرغم مما يزخر به هذا 

القارئ  نف�شها مل تكن غاية جتعل  اللغة  فاإن هذه  العادية،  النرثية  اللغة  بينها وبني 

يلهث خلف املعنى فال يعود اإل باخليبة، كما يفعل مع �شعر اأدوني�س ومن �شار على 

نهجه. بل اإن �شعر املقاومة ل يكت�شب قيمته احلقيقية اإل من عاملني:

القارئ  ت�شغل  التي  للحظة  ا�شتجابته  خالل  من  التوا�شل  ل�رضط  ا�شتجابته   -

العربي.

الإ�شفاف  م�شتوى  عن  اللحظة  بهذه  تبتعد  اإبداعية  طاقة  من  يحتويه  وما   -

والبتذال.

ول �شك يف اأن �شاعر املقاومة حممود دروي�س قد ا�شتطاع على مدى جتربته 

ال�شعرية اأن يجمع بني ال�رضطني، في�شور معاناة الإن�شان الفل�شطيني دون اأن يتخلى 

ال�شعرية  واللغة  الإيقاع  م�شتوى  على  العربي  ال�شعر  جتديد  يف  الرائد  دوره  عن 

معا.

احلداثة  دعاة  بع�س  فتئ  ما  الذي  الوهم  من  بالرغم  اإنه  القول،  وخال�شة 

يروجون له من اأن هذه الأخرية ل تتحقق اإل باإقامة �شد منيع بني الن�س والقارئ، 

فاإن الواقع ال�شعري ي�شهد باأن حركة احلداثة قد اأثمرت ظهور اجتاهني متباينني يف 

موقفهما من م�شاألة التوا�شل:

- اأولهما ل يرى ال�شعرية اإل يف لغة انتهاكية تهدم كل ما األفه القارئ العربي، ول 

يرى يف هذا القارئ اإل جت�شيدا للتقليد والتخلف الثقايف.

- وثانيهما يقيم م�رضوعه على اأ�شا�س الوظيفة التغيريية لل�شعر التي ل تتحقق اإل 

�شماه جان كوهن  ما  بني  املزاوجة  اجلمهور، عرب  مع  التوا�شل  �رضط  بتحقيق 

بالنزياح ونفي النزياح.

يف  م�رضوعه  بقي  قد  الأول  الجتاه  باأن  ي�شهد  نف�شه  الواقع  هذا  اأن  كما 
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حتديث اللغة ال�شعرية م�رضوعا نخبويا عاجزا عن نقل جتربته اإىل اجلمهور العربي 

الوا�شع، بينما ا�شتطاع الجتاه الثاين اأن ي�شمن لنف�شه اأو�شع انت�شار بني اجلمهور.

اأما كيف متكن هذا الجتاه الأخري من حتقيق �رضط التوا�شل دون الإخالل 

ب�رضط احلداثة، فذلك يرجع اإىل مقومات يف هذا ال�شعر ذاته، تخ�س الإيقاع واللغة 

والر�شالة ال�شعريتني، وهو مو�شوع بحث م�شتقل نرجو اأن يوفقنا اهلل اإىل اإمتامه

�لإحـــــــالت

)1(   بنية اللغة ال�شعرية، جان كوهن، ترجمة حممد الويل وحممد العمري، ط 1، دارتوبقال، الدار البي�شاء 

1986م، �س 196.

)2(   نف�شه، �س 15.

)3(   نف�شه، �س 129.

)4(   نف�شه، �س 31.

)5(   نف�شه، �س 194.

اأمناط النزياح الدليل، التي قام بدرا�شتها وهي:  173. ويق�شد بهذه ال�شور الثالثة:  نف�شه، �س    )6(

 La احل�شو  وهو  التحديد،  وانزياح   ،L’impertinennce املنافرة  وهو  الإ�شناذ،  انزياح 

.L’inconséquence وانزياح الو�شل، وهو النقطاع redondance

)7(  نف�شه، �س 33.

)8(  بنية اللغة ال�شعرية، �س 193.

)9(  L’acte de lecture، théorie de l’effet esthétique، Wolfgang Iser، traduit 
par Evelyne Sznyeer، Pierre Margada، édtion Bruxelles P: 164.

)10(  نف�شه، 165.

)11(  بنية اللغة ال�شعرية، �س 193.
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)12(  قراءة يف  اخللفية النظرية لتجربة نزار ال�شعرية، عبدالعايل بوطيب، جملة عالمات يف النقد، ع: 

32، مايو 1999م، �س 319.

)13(  البويطيقا، فن �شياغة اللغة ال�شعرية، عالء الدين رم�شان ال�شيد، جملة عالمات يف النقد، ع: 38، 

يونيو 1998م، �س 262.

)14(  ال�شعر العربي املعا�رض، ق�شاياه وظواهره الفنية واملعنوية، الدكتور عز الدين اإ�شماعيل، ط 3، دار 

العودة ودار الثقافة، بريوت )د.ت(، �س 179.

)15(  نف�شه، �س 188.

)16(  �شعرية الغمو�س، قراءة يف �شعر عبدالوهاب البياتي، عبدالكرمي اجماهد، ط 1، من�شورات املوجة، 

املغرب 1998م، �س 273.

وحينما  يقول:  اأن  للوزن  والأوفق  الرجز،  �شياق  يف  »فعول«  اإقحام  وفيه  الديوان،  يف  كذا    )17(

راأيت...

)18(  اأغنية للقاهرة، ديوان �شالح عبدال�شبور، دار العودة، بريوت 1983، 198-197/1.

)19(  اأوزوري�س هو اإله النماء عند امل�رضيني. وحتكي الأ�شطورة اأنه هو الذي علمهم كثرياً من احلرف 

اإيزي�س عظامه  قتله، فجمعت زوجته  �شت  املتجرب  اأخاه  لكن  العدالة،  ون�رض  احل�شارة  لهم  و�شيد 

دار  عبداحلكيم،  �شوقي  العربية،  والأ�شاطري  الفلكلور  )مو�شوعة  اإليه.  احلياة  اإعادة  يف  وجنحت 

العودة، بريوت )د.ت(، �س 76(.

)20(  ديوان بدر �شاكر ال�شياب، ج 1، �س: هـ هـ هـ - و و و.

)21(  من تلك الق�شائد: �شباك وفيقة - روؤيا عام 1956م - العودة جليكور - مرثية جيكور...

بنيوية( د. ديزيره  الذاكرة، املعجم والدليل )قراءات  ال�شعري: العالئق،  الف�شاء  اإىل  ال�شورة  من    )22(

�شقال، ط 1، دار الفكر اللبناين، بريوت 1993م، �س 64.

)23(  نف�شه، �س 126.

)24(  نف�شه، �س 131.

)25(  زمن ال�شعر، اأدوني�س، ط 3، دار العودة، بريوت 1983م، �س 280.

)26(  نف�شه، �س 163.

)27(  نف�شه، �س 131.

)28(  حركة ال�شعر احلديث يف �شورية، من خالل اأعالمه، الدكتور اأحمد ب�شام �شاعي، ط 1، دار املاأمون 

للرتاث، دم�شق 1978م، �س 340.

)29(  اأدوني�س هو الإله اليوناين اجلميل الذي ع�شقته اإلهة احلب واجلمال اأفروديت. وحتكي الأ�شطورة 



التواصل ولغة الشعر

مارس 2010ربيع األول 1431هـ

306

8عـبـقـــــــــــــــــــــــــــر

اأن اخلنزير املتوح�س قتله عندما كان ي�شطاد يف اجلبل »ومن دمه املهدور انت�رضت �شقائق النعمان 

اأو زهرة الريح. وكان اأدوني�س يق�شي ن�شف ال�شنة على الأر�س ون�شفها الآخر يف العامل الآخر« 

فاأ�شبح موته يرمز اإىل البعث وعودة الخ�رضار بعد املوت. )مو�شوعة الفلكلور والأ�شاطري العربية، 

�س 44، واملو�شوعة العربية املي�رضة، �س 140(.

)30(  هو يف الأ�شطورة اليونانية من�شد عظيم، ابن ربة ال�شعر كاليوبا واأبولو »كانت اأحلانه واأنا�شيده من 

واأ�شبح  الروعة بحيث ت�شحر الوح�س والطري وال�شجر«. فقد زوجته فحزن عليها حزنًا �شديداً 

جن�شهن  لبنات  انتقامًا  يقتلنه  اأن  باخ�س  عابدات  من  جمموعة  فقررت  الن�شاء،  كل  على  حاقداً 

املعرفة  لن�رض  امل�رضية  �شفيق غربال، دار اجليل واجلمعية  باإ�رضاف حممد  املي�رضة،  العربية  )املو�شوعة 

والثقافة العاملية، 1995، �س 259(.

بريوت   ،5 ط  اأدوني�س،  الكاملة،  الأعمال  امل�شتور«،  املمثل  »مرايا  �شمن  لأورفيو�س،  مراآة    )31(

1988م، 194/2.

)32(  زمن ال�شعر، �س 136.

)33(  نف�شه، �س 148.

)34(  نف�شه، �س 166.

)35(  زمن ال�شعر، �س 133.

)36(  �شعرية الغمو�س، عبدالكرمي اجماهد، �س 144.

)37(  يف ال�شعرية، كمال اأبو ديب، ط 1، موؤ�ش�شة الأبحاث العربية، بريوت 1987، �س 74.

)38(  نف�شه، �س 76-74.

)39(  يقول ياو�س يف �شنة 1972: »وفقًا لهذه النظرية )اأي جماليات التلقي( يقوم جوهر العمل الفني 

فالعالقة  اجلمهور،  مع  امل�شتمر  النا�شئ عن حواره  الأثر  اأ�شا�س  على  اأي  تاريخانيته،  اأ�شا�س  على 

تفرده  الفن  تاريخ  ال�شوؤال واجلواب. ويحرز  اإطار جدلية  اإدراكها يف  ينبغي  الفن واجلمهور  بني 

عن طريق تغري الأفق بني املاأثور الطبيعي والتلقي امل�شتوعب، وبني الكال�شيكية القارة، والت�شكيل 

امل�شتمرللقاعدة. وت�شرتك هذه النظرية مع نظرية التطور عند ال�شكالنيني كما ت�شرتك مع جماليات 

ال�شلبية وكل النظريات املتجهة نحو التحرر )وي�شمل ذلك املارك�شيني( يف العتقاد يف اأولوية ما 

هو جديد بالغ الإثارة يف مقابل ذلك الذي �شار م�شتقراً مع م�شي الزمن، اأي اأولوية ال�شلبية اأو 

الختالف يف مقابل املعنى الإيجابي اجلاري يف العرف،وهذه احلجج كافية بالن�شبة اإىل تاريخ الفن 

اأن تكون من�شفة  الذاتي، ولكنها ل ميكن  ا�شتقالله  الفن على  اأن ح�شل  بعد  ودوره الجتماعي 

ترجمة:  هولب،  روبرت  تاأليف  نقدية(،  )مقدمة  التلقي  )نظرية  والتو�شيلية«  العملية  لوظيفته 

الدكتور عز الدين اإ�شماعيل، ط 1، النادي الأدبي الثقايف بجدة، 1994، 182(.
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)40(  يف ال�شعرية، �س 119-118.

)41(  نف�شه، �س 87.

)42(  بنية اللغة ال�شعرية، جان كوهن، �س 193.

)43(  يف ال�شعرية، �س 28.

اأزمة احلداثة يف ال�شعر العربي املعا�رض، اأحمد املعداوي، ط 1، من�شورات دار الآفاق اجلديدة،    )44(

املغرب، 1993م، �س 177.

)45(  اأزمة احلداثة، �س 100.

)46(  نف�شه، �س 100.

)47(  البويطيقيا، فن �شياغة اللغة ال�شعرية، �س 254.

)48(  حركة ال�شعر احلديث يف �شورية، اأحمد ب�شام �شاعي، �س 250.

)49(  نف�شه، �س 140.

)50(  نف�شه، �س 523.

)51(  نف�شه، �س 497-496.

)52(  يعني هذا التحرر من اللغة باعتبارها و�شيلة للتعبري اإىل اعتبارها اإيحاء.

العربية  املوؤ�ش�شة   ،1 ط  العك�س،  منري  وموتها،  احلداثة  وكمال  اخللق  حركة  يف  ال�شعر  اأ�شئلة    )53(

للدرا�شات والن�رض، بريوت 1979م، �س 14.

)54(  ح�شن خمايف، �شمن: نزار قباين واحلداثة ال�شعرية امل�شادة، ندوة جملة الآداب مب�شاركة جنيب العويف 

ور�شيد املومني وح�شن خمايف، اإعداد عبداحلق لبي�س، جملة الآداب، ع 12/11 نوفمرب - دي�شمرب 

1998م، �س 84.

1992م،  1، دار �شعاد ال�شباح، الكويت  ثـالثون عـامًا مع ال�شعر وال�شعراء، رجاء النقا�س، ط    )55(

�س 160.

)56(  الأعمال الكاملة، نزارقباين، ط 1، من�شورات نزار قباين، بريوت 1993م، 48/8.

)57(  اإ�شاءات، نزارقباين، ط 1، من�شورات نزار قباين، بريوت 1998م، 118.

)58(  الأعمال الكاملة، �س 129-128.

)59(  اإ�شاءات، �س 129-128.

)60(  الأعمال الكاملة، نزار قباين، 304-303/7.
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)61(  نف�شه، 45/8.

)62(  اللغة امل�شتحيلة، الأعمال الكاملة، 157/6.

)63(  الأعمال الكاملة، �س 422/8.

)64(  اإ�شاءات، �س 130.

)65(  الأعمال الكاملة، �س 438/8.

)66(  زمن ال�شعر، اأدوني�س، �س 77.

)67(  �شعراء الأر�س املحتلة، الأعمال الكاملة، نزار قباين، 158/3

مر�جع �لبحث

اجلديدة،  الآفاق  دار  من�شورات  ط1،  املعداوي،  اأحمد  املعا�رض،  العربي  ال�شعر  يف  احلداثة  اأزمة    )1(

املغرب1993. 

)2(   اأ�شئلة ال�شعر يف حركة اخللق وكمال احلداثة وموتها، منري العك�س، ط1، املوؤ�ش�شة العربية للدرا�شات 

و الن�رض، بريوت 1979.

)3(    اإ�شاءات، نزار قباين، ط1، من�شورات نزار قباين، بريوت 1998.

)4(   الأعمال الكاملة، اأدوني�س، ط5، بريوت 1988. 

)5(    الأعمال الكاملة، نزار قباين، ط1، من�شورات نزار قباين، بريوت1993.

)6(   بنية اللغة ال�شعرية، جان كوهن، ترجمة حممد الويل وحممد العمري، ط1، دار توبقال، الدار البي�شاء 

 .1986

)7(    البويطيقا، فن �شياغة اللغة ال�شعرية، عالء الدين رم�شان ال�شيد، جملة عالمات يف النقد، ع: 28 

يونيو1998.

)8(    ثالثون عاما مع ال�شعر وال�شعراء، رجاء النقا�س، ط1، دار �شعاد ال�شباح، الكويت 1992.

)9(    حركة ال�شعر احلديث يف �شورية من خالل اأعالمه، الدكتور اأحمد ب�شام �شاعي، ط1، دار املاأمون 

للرثات، دم�شق 1978.
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)10(  ديوان بدر �شاكر ال�شياب،  دار العودة، بريوت، 1997.

)11(  ديوان �شالح عبد ال�شبور، دار العودة، بريوت 1983.

)12(  زمن ال�شعر، اأدوني�س، ط3، دار العودة، بريوت 1983.

اإ�شماعيل، ط3، دار  الدين  الدكتور عز  الفنية واملعنوية،  املعا�رض ق�شاياه وظواهره  العربي  ال�شعر    )13(

العودة ودار الثقافة، بريوت )د.ت(.

)14(  �شعرية الغمو�س، قراءة يف �شعر عبد الوهاب البياتي، عبد الكرمي جماهد، ط1 من�شورات املوجة، 

املغرب 1998.

)15(  يف ال�شعرية، كمال اأبو ديب، ط1، موؤ�ش�شة الأبحاث العربية، بريوت 1987.

النقد، ع:  العايل بوطيب، جملة عالمات يف  ال�شعرية، عبد  النظرية لتجربة نزار  قراءة يف اخللفية    )16(

32، ماي1999.
اإىل الف�شاء ال�شعري العالئق، الذاكرة، املعجم والدليل )قراءات بنيوية(، د. ديزيريه  من ال�شورة    )17(

�شقال، ط1، دار الفكر اللبناين، بريوت 1993.

املعرفة  لن�رض  امل�رضية  واجلمعية  اجليل  دار  غربال،  �شفيق  باإ�رضاف حممد  املي�رضة،  العربية  املو�شوعة    )18(

والثقافة العاملية، 1995.

)19(  مو�شوعة الفلكلور والأ�شاطري العربية، �شوقي عبد احلكيم، دار العودة، بريوت )د.ت(.

)20(  نزار قباين واحلداثة ال�شعرية امل�شادة، ندوة »الآداب« مب�شاركة جنيب العويف ور�شيد املومني وح�شن 

خمايف، اإعداد عبد احلق لبي�س، جملة الآداب، ع11/12 نوفمرب – دي�شمرب 1998.

)21(  نظرية التلقي )مقدمة نقدية(، تاأليف روبرت هولب، ترجمة: دكتور عز الدين اإ�شماعيل، ط1، 

النادي الأدبي الثقايف بجدة، 1994.

)22(  L’acte de lecture، théorie de l’effet esthétique، Wolfgang Iser، traduit 
par Evelyne Sznyeer، Pierre Margada، édition Bruxelles.

٭ ٭ ٭
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�ضـيـــد نب�ضــي.. �أنْت..

, تغمُرنا باحلبِّ

وترحُل عنا..!

ترتكنا يف مملكٍة جنهلها

ال نعرف فيها غري احلزِن,

وطعم اجلمْر

قا�سيٌة طرقاُت ال�ساحِل,

من غري جيادَك,

�سا�سعٌة غاباُت الدمِع,

بدون مناديل يديك

قاحلٌة كل ب�ساتني البحْر

تغمرنا باحلب وترحل عنا

ترتكنا يف هذا الزمن املعتِم,

مازن �شديد

     الأردن
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نتخّبط كالغرباْء

, بني جماهل هذا البِّ

وطوفان املاْء.

***

جني بالبق, من غرُيَك توَّ

واأكليل الرنج�س,

واأغاين الليل,

نني هذا التكويْن..؟ وكوَّ

َن اأيامي, من غرُيَك لوَّ

هذا التلويْن..؟

****

�َسَندي اأنَت

وُعر�سي اأنَت,

واأنَت قناديلي

�سيِّد نب�سي اأنَت,

واأنت هتايف وزفايف,

و�سهيُل خيويل

ُقم مللمني بني يديْك

دعني اأجتول يف ُخلجاِنْك

 اأَكِتمُل باإيوانْك
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واأغني, للوعِد القادم من عينيْك,

كي تزهر اأغ�سان الروح,

باغ�سانك

كل طيوري يف اأنحاِء الدنيا,

واقفٌة,

فوق م�سارف هيئـتَك الُعليا,

 تنتظر الراحة يف ب�ستانْك

***

ين وطنًا لْك خذين كوِّ

عطراً خليولْك

برقًا يتلأالأ يف وديانْك

نبعًا بني �سفاِف القلْب

قني باحلب وطوِّ

قدري اأنت

اآخر ميناء يل

اآخر قنديل يف عتمِة هذا الدرْب,

واآخُر منزْل

ال ترحل..!!

٭ ٭ ٭
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ال�ســـــــــــــــــماء

وال�سماء،يقال:على قدها اأن يظل مليحًا �سفيف الك�سا

وال�سماُء يقال: حتب فتاها اجلميل الذي ال يحب الن�سا

ويقال الكثري،فمن يا ترى �سيدون من كلِّ هذا االأ�سى؟

***

عان�س هي تبدو اأمام اجلميع وتبدو ف�ساتينها اأعن�سا

عاقٌر هي، ماأخوذٌة باملكان، باأ�سيائها، بال�سحى، بامل�سا

فاقٌع لون اأدمعها..دائخ �سعرها ال..كان يف ذاتها قد ر�سا

( وم�سلوبٌة يف مرايا )ع�سى( اآه كم هي مذبوحٌة يف )لعلَّ

ليَت يل ناقة اأو حماراً الأحملها، والأ�سقيها اأكوؤ�سا

ب�سة هي لكنَّ بي رغبة..لي�س بي الأقبل اأو اأمل�سا

..من �رش مل يل به و�سو�سا.. فبليني..ا�ستعاذت بقلبي من احلبِّ

جميب الرحمن هرا�ش

     اليمن
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ويقال/ ال�سماء..ترى اأين هي اأين، يكل هذا االأ�سى؟؟! 

***

كنت اأملح يف مقلتيها خمالَب مفقوءًة و�سحى اأمل�سا

كنت اأ�ساأل: اأين الرياح التي انطفاأت، وال�سياء الذي اأفل�سا؟؟

كنت اأجهل ما كنت اأفعل حني يبارحني �سدرها نرج�سا

اأنتمي كالع�سافري كنت اإليها، وكانت ترى قدري م�سم�سًا

***

�ساطيء النور با�َس �سديداً جديداً من االأمنيات اللواتي اكت�سى

حاولت اأن تخاف ولكنه هو يف نف�سه خيفًة اأوج�سا

هو مل يتبني اإىل اأيِّ حدٍّ عليه ق�ست اأو عليها ق�سا

ها هما يعرجان معًا يف اأ�سابع اأغنيتي مغر�سًا مغر�سا:

فت�سا عن مكاٍن جديٍد اأكون اأنا فيه خمتفيا..واجِل�سا

قابالين ب�سيٍء من ال�سمِت مل يقهما ما ق�سدت ومل يحد�سا

�سا حاوال .. رمبا تعبا.. رمبا ن�سيا .. رمبا نعَّ

اذهبا من هنا..ذهبا من هنا - ال تخافا رجاًء والتياأ�سا

ال�سماَء يريدان كانا فهل وجدا وجدْت، منهما اأتع�سا؟!

***

ذلك النور فهر�س ما فا�س من حزنه ثم األفى الذي فهر�سا

راودته التي هي يف بيته فاأبى، والتي هو يف ...فاحت�سى

راودته ال�سماء فلم يبتئ�س..ومل يك من جمرها اأباأ�سا
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كان اأجمل منها كثرياً كثرياً وكانت �رشاويلها اأ�رش�سا

ويقال: ال�سماء هي االآن واقفٌة حيث ميكن اأن جتل�سا

حيث ميكن اأن تتفرج، اأن تتعرى متامًا واأن تلب�سا

حيث ميكنها اأن ت�سلي وتلهو وت�سوي االأ�سابع واالأروؤ�سا

حيث ميكن اأن تتمنى: كاأن االإله ارتدى اأ�سلعي �سند�سا

وكاأن االإله تخلى عن الكون وابتاع يل وله )مفر�سا(

وكاأين تزوجُت منه وعلمت �سدقيه باملاء اأن ينب�سا

***

ويقال: باإمكانها كان اأال تعا�رش فرداً بها دن�سا

وباإمكانها اأن تلوح –كما قبل- اأطهَر، اأو اأن ُترى اأجن�سا

وياإمكانها اأن تكون - ولكنها مل تكن اأبداً - موم�سا

٭ ٭ ٭
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دم�شــــــق..

على الرثى من تبا�شري الهوى عبُق..

وبني كفيـك للتاريِخ ُمنطلُق..

ويف مداِك الروؤى اخل�رضاُء با�شمٌة..

وبني عينيِك للع�شـاِق ُمغتبُق..

ما جئُت يف ليلٍة واحلُب يجمعني..

اإل وكللني من في�شِك الألُق..

يا اأر�ُض ما برحْت باملجِد عامرًة..

ويف م�شـاربها للحِق ُم�شتبُق..

على ثـراِك بنينا من جماجمنا..

جمداً مع �شاهِق الأفالِك يعتنُق..

على ثراِك بنينا املجَد فارعًة..

حممد اأحمد الفقيه

     ال�سعودية
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غ�شونه..فانت�شت يف اأفقنا الُعذُق..

دم�شُق يا زهرَة التاريِخ.. يا عبقًا..

ما زال يف خافقاِت الريِح ي�شطفُق..

دم�شُق يا زهَر اأحالمي..ويا وتراً..

ما زال ُيطـربني حينًا ويختنـُق..

عوا�شُم املجِد مذ ازدانت مفارقها..

واأنِت كالبدِر ل يخبـو له فلُق..

على ثراِك قراأنا كل ما كتبْت.. 

يَد الزماِن..كتابًا لي�َض ينغلُق.

***

دم�شُق يا نب�َض اأوردتي وقافيتي..

اإذا امتطيُت حروفًا..م�شها القلُق..

وقفُت يف ردهِة التاريِخ اأ�شاأله..

عن الوليد وعن اأجماِد من �شبقوا..

عن املنائِر ما زالْت ماآذنها..تبكي..

ويف حلقها غ�ش�ٌض لو ي�شعُف الرمُق.

من واقٍع مل تعد تكفيِه اأدمعنا..

ول الروؤى اإذ همت يف ال�شاح حترتُق.

»اأرثي لك الُعرب..« مذ كانوا جبابرًة..
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واليوم يف قب�شة الأعداِء قد ُربُقـوا.

*****

دم�شُق يا �شبو اأحالٍم اأهدهدها..

ويف مداها الروؤى اخل�رضاُء ت�شتبُق..

من خمرة الورد يف خديِك زنبقٌة..

وبني عينيِك.. تاريخ الهوى عِبُق..

اإليِك اأر�شُل اأ�شعاري م�شمخًة..

بوابِل احلِب.. بالنَّـواِر حتتبُق..

وعداً.. باأن نلتقي يف ذاِت بارقٍة..

ظلي على الوعِد مهما طالت الطرُق..

٭ ٭ ٭
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بـــــــــــرج الفـــــــــــراغ

فيا وطنًا  !

يا حنني يديك

ويا جنمًة يف �سمائي الأخريِة !

هاّل تركِت لأبخرٍة يف مكانك

اأن تتغّنـَج ..

اأو لتزخرف ليلَي

حول ق�سوٍر لعطرِك ؟

هل ليمامة �سدرك

اأن ت�ستحّم ب�سوء انتظاري

واأن ترتدي كرز الوقت ؟

ل جتعلي كنه �سمتِك

منري حممد خلف

     �سوريا
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ـ هذا امل�سا ـ

غري لبالب يتمَي .

.. هل زغردْت نبتٌة يف يديك

لتاأويل برجي اجلديد

وف�سح احتماٍل اأكيٍد

لتدوين هذي الق�سيدِة ؟

هل لطفيف انتمائك

اأن يحتوْي بذرَة ال�ّسوق ؟

.. من اأر�ض عطرك اأ�سعُد ،

�سوف يتّوجني

برُق طّلتك القزحّية

يفرُك خويف

على بع�ض حزٍن

تيّب�َض �ساعُده

كاأنني القطا يف �رساب املوا�سِم .

اأُ�سعُل موج اليقني

على اأر�سك املاِء  ،

هل خلفايا الأنوثة

اأن حتتفي

بحنني يدّي
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اإىل املجد يف قاع �سمتك

اأو بئرك الـ اأتطّلع منها اإيّل ؟

واأرقُب �سمع هاللك ،

يف برزخ الفقد

اأم�سح دمع احلروف

اأخاتلها كي اأراين ،

اأ�سائُل : هل ترك النهُر

يف خدر الوقت خويف

وهذي احلماماُت خم�سًا ي�سّلني ؟!

ما للوجوِه

تخبِّئ غّمازَتي يا�سمنٍي ؟!

وبريوت

تنتُج قافلة ال�سوء عند يديك ،

تبارُك فيك نهو�َض »األأنا : نحن«

ترتكني يف مهّب اجلمال ،

فاأمل�ض حّناَءِك املتمّدَن

حتى ت�سري يداي غروبًا

يلّم جنوَم الّر�سا

فوق ليلِك

اأق�سُد راأ�سك ،
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ما من مكاٍن

يقي برد فطرّيتي ،

.. �ساأفّك غمو�سي

واأفتح ) اإمييَل ( �رسبِك

اأجري وراء الغيوم

واأك�سف عن وجهك الك�ستنائيِّ

عن زرقة الفتنة

الـ ما وراء ا�ستعالك ،

قّداَم �سبح هطولك

ّ
اأعرف اأين تعّرفُت فيك علي

فال �سوء مي�سي ..

ول �سوت ياأتي ..

 ول قطٌط يف ال�سوارع تغفو ،

 اإذاً
ّ
علي

اأن اأمّرن قلب ال�سموع

على نار بعدِك ،

اأن اأتفّرَغ مثل ال�ّسيول

بعّد اخل�سارات بني ال�سفاف

و�سنبلٍة ل تكّوُم حول مدائنها

غري عر�ض الندى
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وجراد الظنونِ  ،

ّ
اإذاً ما علي

�سوى اأن اأمّرغ �سوقي

بطني انتظارِك

اأن اأتقّلَب مثل الف�سول �رسيعًا

واأن اأمتّعن يف ليل عينيِك

حتى ت�سرَي يداك »اأنا«

يف يدّي .

٭ ٭ ٭
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قلبي ع�صفور يجف

كيف يلتقي ماء ال�سماء

حني يحط على وجه البحر الذي يجاورنا

كلَّما راودتني الفكرة اأ�سعُر اأين �ساأجف

ح�سنًا اأنا مغرمة بَك حقًا

فقط �سيء من مو�سيقى الدانوب الأزرق لتنقذ املوقف

اأنا اأحبَك

واأعلُم اأن خطي مل يتغري

واأعرُف اأن ال�سيا�سة تقت�سي دار ن�رٍش ُت�سوُق لرواية جديدة

وقلبي ع�سفور يخبُئ يف جوفه فرا�سات حقول نائمة

هي جميلٌة حقًا

لكن ما جدوى اجلمال وال�سماء ل متطر خمراً معجونًا باملكاتيب !!

نادية ثبيت

     ال�سعودية
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كانت مرة واحدة

كان الكالم فيها طوقًا من زهور برية 

و�سعرُت يف اليوم ذاته اأين كنُت اأمرية يف ثالث دقائق

مبعنى اأدق

اأنا

تهزمني تفا�سيلك ال�سغرية

ويهزين اأكرث ح�سورَك امل�ستحيل

ل اأعرُف كيف يكتبون ق�سائد احلب

بدون اأن يعنونونها بــ اأحبك. العارية

ويختمونها بقبلٍة طويلة ل تعرُف ال�سجر

اأمل تقل خذيه اإىل غيابت اجُلّب

اأنا مازلُت اأبحث عن ُجبٍّ

جبٌّ يل وحدي

ولكن

لي�س لديَّ يد كافية لت�رشقك

 اأمل يخطر ببالَك اأنَك انتزعت اأ�سابعي !

تعال قلياًل

ولو كتلويحة �سفق

 �ساأرحُب بكل معاطف �سمتك

ونبوءة البيانو الذي حتب
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�سريوقني عزفك ال�ساخب

حني تاأتي وحني تغادر

لأن قلبي عندها �سُي�سبه اأجرا�س الكنائ�س

لَك اأن تتخيل كيف اأت�ساقط نحو �سماء اأعلى

٭ ٭ ٭
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نقر فوق ال�صمت

اأنا الآتية من م�شارف احلزن ومدن الأنبياء

ممنوعة من احلب .. وممار�شة الكالم

خلف جرحي تكمن .. متاهة ال�شجر

ولوعة الف�شحة على مدى الأفق:

اأخاف عليك من ل�شعة اجلنون والروح

من عبق املدن امل�شمخة بفتوة اجل�شد والعتناق.

******

كيف ت�شتيقظ ال�شم�س على كفيك كزهرة املوت

اأنا التي يغتالني الوقت فوق مدائن اخلراب

اأنا التي اأ�شاك�س ظل املدى.. و اأمنو فيك..

كال�شحاْب

اأتاأبط ما تبقى يل من العمر.. والن�شيد

جنوى املجاهد

    اأمريكا - بو�سطن
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واأ�شري م�رسبلة بني الومي�س وال�شوؤاْل.

******

ممنوعة من احلب.

تاأخذين ال�شماء حيث الالمكان

بعيدا ياأخذين غمو�س ال�شحر..

اأقطف احلب من حدائق عينيك،

اأعي�س عزلة احلوا�س.. يف مدن ال�شياع،

متوت كل ق�شائدي..اأ�شعها ج�شدا مهرتئا

من النب�س والربد..  .. وهتافات املوتى

�شامتا اإل من و�شو�شات الدجى،

وحفيف الروح يك�شو منابر ال�شمت

تاه  تيهي  عن ه�شي�س الف�شول

طفت معامل  احلكاية

ووقفت يف منعطفات الروح

اأنظر بجرح الوطن  فغادرتني  حقيقتي؛

�شاأ�شفى من احلب..ول خال�س من جموين ..

ومن احلرف.. والبوح.. وال�رساخ اجلميل.

اأطارد الهواء..

اأقتل موتي فيك

اأ�رسب �شواد املاء
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واأركن يف اآخر الوقت

اأرتل ال�شمت، واأغازل اخليال يف براري ال�شنني..

******

يرثثر قلبك يف �شلواتي..

يناجي ده�شتي.. اأفرت�س ما تبقى من لغز يعيد توهجي

على �شفحات املطر .

اأطفئ ناري مباء احلنني

اأغلق كل بوابات القلب

واأنام يف خيالك الأبدي.

وه�شيم الظالم.. وعراء احلب،

اأغم�شت كل عيوين املثقلة بالنعا�س

وبداأت اأكتبك يف �شخب ال�شتاء

فانتابتني هلو�شات اجل�شد.

دثرين بق�شعريرة الف�شول

وبلذة تتعرث يف اآخر خجلها،

امنحها بهاء الذات

واكتب اآخر الكلمات...

اأنا الآن �شاأم�شي..........
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�ســيــدة اخلـلــــود

حينما تركوها وحيدة حتنانها

قراأت ظلها، ذاتها

ثم اأجنبت الطفل من جرحها

اأم�صكت �صربها من جديد

فغابت بعيدا

لكي تت�صظى عالنية

وتكمل دورتها

دورة دورة

يف �صهادة خيمتها

هي عنقاء مل تن�س حكمتها

زغردت يف جناح الدجى

يحيى عمارة

    املغرب
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اأخذت �رسها من حديث احل�صى

�صيدت من �صوار ال�صديقات

�رسحا �صبيها بثورة ماء

تقد�صها ذكريات الب�رس

هزت اجلذع من قلبها

اأيها القلب

من ذا الذي يده�س الكون كله يف حلظة

ال تليق بنا

نظرت خلفها

ثم قدامها

وجدت بومة

عينها و�صن يف الهوى

�رسخت بني م�صبك من ر�صا�س

وحذاء �صدا�صي

اأنا يف غياهب من�صية

مل ي�صاهد ب�صري دموعي

ومل ي�صمع الغمة القاتلة

يف �صمائي اأنا

عقرب همجي ال�صلوع

ي�رسح �صمه يف لغتي
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يف روؤاي ويف خيمتي

بومتي �صحكت من ندائي

واأ�صحت ق�صا�صتها لعبة

بني خملب ذئب وثعلب كا�رس.

بومتي

حلمها فارق القطف

قبل املواعيد

عزتها �صبت العر�س

من بحر جرحي

يف النبيذ البارد.

حينما تركوها وحيدة حتنانها

�صمعت �صاعرا

ي�صتغيث اإلهه، يرجوه يف بيت ق�صيد

حكى ما جرى للحبيبة

حتت جناح الدجى

اأقبلت كال�صحابة فيها بقاء ال�صمود

وع�صق احلياة

جمعت كلمة االأنبياء.

ت�صاقط منها غناء ال�صغار

فكان ف�صيحة هول جلرم اجلبابرة.
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ق�صفة اأ�رسعت خطوها

كي تداهم �صدر ر�صيع

ودبابة الكركدن ت�صري على مهل

تطعن البيت والورد

خوفا من النبت ياأتي ا�صتعاال

كزحف ربيع.

حينما تركوها وحيدة حتنانها

بني وجه �صحوب كري�س الغراب

وبني يدي جرنال �صعيد بع�صكره

قامت ال�صيدة

من رمال ال�صهيد ، لتكتب من دمه

اآية ، اآية ثانية:

يا جهاد احلمام، ويا م�صطفى االنتفا�صة

يا درة الثائرين، ويا اآية االأرامل

لي�س للخوف اأقنعة يف جباهكم

لي�س للغادرين بقاء على �صاحة

اأبعدتها يد اهلل من اأجل اأر�صكم

وحبيبتكم تبعث االآن من حلدكم ن�رسها

حبها من جديد

فال حتزنوا
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علمتني تواريخ �رسق ، حكاياه

كيف اأف�رس موقف حب الغناء

واأقراأ اأن�صودة ال�صهداء

وكيف اأقاوم عن ماء اأر�س

وكيف اأبث �صفاء العال.

علمتني اأغاين الرعاة وناي اجلبل

اأن اأعي�س بدائي وجوعي ردائي

واأرغم اأعداء قمحي

اأعلمهم كيف ت�صبح اأزمانهم رحلة

يف رحيل بال عودة

فاأنا �صيدي قال يل

ا�صربي �صابري

فغدا �صتجيء االأماين التي تقلق احلاقدين

من �صغري �صجاع يداه بروح احل�صى

تلمعان

يدان مملوءتان ب�رس املطر

من رذاذه اأر�صم فجرا

اأخط حروف احلجر.

اأيها الكركدن غني بقتالك اأنت �صابح اأنت

يف دم فاكهتي.
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فاإذا كان بيتك اأبي�س اأ�صود

يهديك دبابة لتدو�س حقويل

فلي برتقالة طني

ويل عو�صج من �صغري ذكي

تربى على ما تقوله اأمه حني يع�صع�س ليل

ويرخي �صدوله يف �صفن اجلرح واملبتغى

يا بني �صعادة حبك يف كلمة قالها

هدهد لنبي فكان له النباأ اليقني

يا مدينة معت�صم ر�صعت من حليب املدائن

اأجمل اأغنية

يا مدينة فهد الوغى ك�صفت عري بومتها

�رسخت يف �صجنجل عاملها

ك�رست ب�صمة ثم قالت

اإليك دليلي

فيا كركدن ويا �صاحب الهيكل املنك�رس

جئت للعامل املتبقي

ويف ثغرك اخلائن االأفعى

عابر اأنت يف ليلة العابرين

عابر اأنت يف حائط املبكى

عابر اأنت يف كفن
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منذ االأزل

عد حيث كنت

فكل لغاتك اأجوبة يف خوامت من �صفر

يف جوازات بلفور

يف وعد غدر احلدود ال�صتات

اأنا لغتي وطن وحبيب

يناديه رب امللكوت

م�صجد االأق�صى

فارحل عن دياري

وفت�س لك االآن عن مكان �صبيه

بفج مياهك

بريح هوائك

اإين ع�صقت �صالتي مماتي

مع االأخت يف مدن

اأخذت �رسها من حديث احل�صى

٭ ٭ ٭  
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جتـــــــــــربة
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التماهي املفرط مع ال�شعر

هـــذا اأنــا

املدر�سة  ال�سعر يف خميلتي يج�سد  الطفويل.. كان  اأفيق من حلمي  اأن  قبل 

بكل تفا�سيلها .. اأنا�سيد  نرددها يف اندها�س وف�سول وحما�س لنيل ر�سا املعلم.. 

ثم حتولت تلك الأطياف املبعرثة وال�سور الغائمة اإىل وعي لذيذ ومتعة طاغية .. 

اإىل ما ي�سبه الحتفال.

غريب  هدوء  احلب حتر�سني يف  هيكل  ال�سابي يف  و�سلوات  اأنام  �رصت 

اقرتاف  مرحلة  الأخطر،  املرحلة  اإىل  النتقال  على  قادر  اأين  فجاأة  واكت�سفت 

ال�سعر و�سط ذهول جمتمع ل يحتفل بال�سعر.. بل اإن البع�س منا  اأفراده �سخر من 

اأكف  يف  النائمة  القرية  نوامي�س  عن  وخروجا  حقيقيا  جنونا  واعتربه  اللغو  هذا 

فالحني كادحني، وبداأ احللم بق�سائد متعرثة وب�سيطة، ب�ساطة بيتي املغطى بالق�س 

والق�سدير، ثم بداأ كل �سيء يتغري بعدما انتقلت لقراءة الروايات العاملية، وقد كنت 

مراد بن من�صور

�صاعر ونا�صط ثقايف

تون�س
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اأقطع عدة كيلومرتات م�سيا لأحظى برواية من رفوف املكتبة العمومية ..اأعود بها 

ظافرا للحقل، اأفرت�س الرتاب ويفء زيتونة لأبداأ الرحلة غري عابئ ب�سوت جدي 

الذي يدعوين حللب البقرات.

وتنوعت املطالعات بدءا مباركيز، مرورا بت�سيكوف ود�ستوف�سكي، و�سول 

�سمن  كاخت�سا�س  لل�سينما  درا�ستي  اأثرت  اجلامعة  يف  كرث..  يابانيني  لكتاب 

تكويني على ن�سو�سي مثلما اأثرت الرواية تاأثريا بينا، فاكت�سفت اأن لل�سعر روافد 

ينهل منها لينب�س باحلياة والختالف، الآن ..اأحاول دائما اأن اأعطي الق�سيدة من 

ولدة  روحي لأين اأرى اأن العقل بداأ يلعب دورا رئي�سا يف كتابتها، لكني وعقب 

كل ن�س اأ�سعر باإرهاق �سديد، ثم بنوع من النت�ساء الغريب والطفويل مما يوحي 

بتورط عميق ولذيذ مع الق�سيدة.

اللحظات  تلك  واأغادر  لل�سعر  ال�سعر  اأترك  دائما،  يكن  مل  اإن  واأحيانا، 

احلميمة مع الورقة حني يتعلق الأمر مبوعد مع اأحد الأ�سدقاء اأو مبنا�سبة اجتماعية 

ما .. مما دفع ببع�س الأ�سفياء اإىل القول اإن  ق�سيدتي  تختلف عني .. واأنا بدوري 

مي�سي  ال�ساعر  اإن  واأقول:  وفعال،  قول   .. ال�سعر  مع  املفرط  بالتماهي  اأتهمهم  

دائما يف ت�سفري العامل و تلوينه وفق روؤاه، لكنه ل يلون نف�سه ول ي�سفرها حتى ل 

ي�سبح مركبا و�سارما يف نظرته لذاته والآخر، مع الوعي الرفيع اأنه القلب الناب�س 

لكون  ت�سحرت فيه امل�ساعر و ارتبكت فيه املفاهيم وانقلبت فيه القيم ... هذا 

اأنا .. اأبحث دائما عن ذاتي فاأجدها متوهجة داخل الن�س، تقتن�س اللحظة بكل 

عالقة  وبالتفعيلة  اأزلية،  ع�سق  عالقة  باللغة  عالقتي  وخلائنة..  املربكة  تفا�سيلها 

التي تدق هنا وهناك، معلنة  الطبول  بالرغم من تلك  توا�سلها،  انت�سار ل�رصورة 

موت الق�سيدة احلرة وولدة الن�س اجلديد.

فما ي�سدين لق�سيدة التفعيلة اأنها قابلة للتكيف مع كل اأمناط الإيقاع، �سواء 
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اأجنحة  يعطيها  ما  وهذا  ب�رصيا،  توزيعها  ل�سهولة  بالإ�سافة  ثائرا،  اأو  خافتا  كان 

متجددة.. يخرجها من اجلمود الذي قد ي�سيب الأ�سكال الأخرى، واأق�سد بذلك 

جمرب  �ساعر  ي�ستطيع  الذي  الإيقاع  ميزة  على  املحافظة  مع  العمودية  الق�سيدة 

حت�سل  بهذا   .. اأخرى  اأحيانا  وخافتا  اأحيانا  مندفعا  ليبدو  وتطويعه  فيه  التحكم 

املعادلة فنتنقل بخفة بني اأنواع اإيقاعية �ستى، ما يقرتب من النرث وعماده التدوير 

العمودي عرب  يقرتب من  اأ�سلوب احلكي، وما  ال�سعرية واعتماد   واإطالة اجلمل 

اجلري وراء القافية وتق�سري ال�سطر ال�سعري، وقد جند كل هذا داخل ن�س واحد، 

الأ�سكال  متعددة  بف�سيف�ساء  اأ�سبه  الق�سيدة  وتغدو  املعادلة  اأ�رصت  كما  فتتحقق 

والألوان، ويف ذلك ميزة وانفراد ل تقدر الأ�سكال الأخرى على حتقيقه.. ثم.. 

اإىل  احلنني  اأو  الإيقاعية  الفانتازيا  اأو  التجريب  اإطار  موؤخرا يف  ما لحظته  وهذا 

التفعيلة، يعمد بع�س ال�سعراء وحتى الكبار منهم اإىل ت�سمني مقاطع موزونة داخل 

ن�س نرثي، قد ننده�س من ذلك لكننا نكت�سف اأن التوظيف كان لغاية الهروب 

من رتابة ما يف اإطار التنويع لي�سبح الن�س خارج الت�سنيف.

اإن ن�س التفعيلة، �سئنا اأم اأبينا، مازال حيا وهو قادر على العطاء ملائة �سنة 

اأخرى، لأنه بكل ب�ساطة ن�س مفتوح قادر على التحليق بعيدا وفوق  لو �ساغته 

اأ�سابع �ساعر متمكن يدرك جيدا اقتـنا�س ال�سورة وتطويع اللغة مبا هي اأداة نتملكها 

ون�سيطر عليها دون اأن ت�سيطر علينا. اأختم بطرفة ح�سلت يل مع اأحد الدكاترة 

العراقيني يف اإحدى املنتديات، حيث عقب على ن�سي على اأنه ق�سيدة نرث قائال: ما 

هكذا تكون الق�سيدة املنثورة.. انده�ست حقا لرده وقلت له: اإن الق�سيدة..كل 

الق�سيدة كتبت على املتدارك.. ومل يكن الوحيد من اأخطاأ التقييم ولن يكون، هذا 

اأنا بكل ب�ساطة اأتفياأ ال�سعر.. اأعطيه من روحي ووقتي الكثري ومدرك اأن الطريق 

مازال طويال حتفه الأ�سواك وامل�ساعب، لكني موا�سل فيه وموغل يف ثناياه رغبة 

يف الو�سول اإىل �سجرة ما اأكتب على جذعها الأبدي ا�سمي باأحرف من دماء. 
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ق�صائد:

القطيع

ت�صدير 

اأزمة الإن�سان العربي جدار يف ذاته وجدار خارجها

وبني اجلدار واجلدار مطر قد يهمي وقد ل يهمي

لقريتنا

حني كنُت �سغريا

يدان من الّريح

غيمُة �سكْر

وراأْ�س عظيٌم ُيطّل على الأفق امل�سترت

.............

وحني كربُت تغرّي لون الغيوم

و�ساَفر طريي اإىل ال�ّسم�س ذاِت خريٍف

وظّل اجلدار املقابل

ي�سطاد ظّل ال�سماء

ولون املطْر....

�سيْهمي املطْر

* * *
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اأنا وخيايَل نْوحان يف ج�سد النائمني

تركُت اجلدار املقابل �ُسّدا لأنفا�سنا

وهْبُت النبوءة للموت هذا اخلريف

فلم يّتِق

كان فّظا كداأْبه

ُمّر الّدموع

وعدُت حللم اخلطيئة

اأكرَب...

اأكرْب...

ف�سّج الّن�سيد القدمُي ب�سدري

ومل يتك�رّصْ

واأُدرُكه الغيم يف �سلوات اجلياْع

ُخ بي هداأة ال�ّسم�س فت�رصْ

حّتى انتهْت للقطيع امل�سّتت خلف احلقيقة

عْدَيا ....

حجْر...

اأنا قلُت ل

بذْلُت لكّل القوارب بحًرا

واأ�سعلُت يف القفر

 ناَر الِقرى
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�سيْهمي املطر

* * *

اأرى الغيم ميتّد يف ج�سد الكْوْن

يُلّف الّروؤو�س الوديعة للّدْوِح

ُيربك لون اجلدار املقابْل

اأراين...

وهامة ظّلي ُت�سابق ظّل ال�ّسماء

تعانق يفء الغيوم ال�رّصيدْه

ويعلو املديح

ل�سوت امل�سّلني �سوق لزْرع

ووادي

وحني اأعود مع الفجر

كان الّزجاج امللّطخ بالقطرات الفريدِة

يجرّت رعب الفراغ

ويْنُظر للّريح

حتمل يف كّفها املرُتاخي

غبار البوادي 

ونْوح الب�رْص

�سيهمي املطْر

* * *
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ميّر القطيع املبْعرث

خلف الّزجاج الغريب

 ُبعٌد جديد
ّ
لعيني

وزاوية يف غروب احلقيقْه

مى يف دمائي وي�ْسُكب راعي الدُّ

بيا�سا... �سوادا

مزيجا من الأُغنيات الرقيقْه

حكة من دمي وتْنفلت ال�سّ

لتْن�سف باِقي الزجاج املبعرث خلفي وحتتي

ُتعّري الف�ساء الذي ينرث الكالأ املنزوي يف اجلدار

ميّر القطيع

وي�ْسَحب اأنفا�س راعي الغيوم

.... اأنا

من ملوحة دمعي اأ�سّكل بركة ماء

و اأزرع قمحا لتخ�رَصّ نافذتي

ونخيال لأدفن َحّر ال�ّسعاع

و�سوء القمْر

�سيهمي املطْر

* * *

لظّلي بقايا حريق �سفاه معّفرة باحل�سار
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وتنه�س من جوفها

لتزفَّ لأر�س املدى ثورتي

واأحمل ما بْعرَث الفجر من قطرات الّندى

....
ً
قطرًة ....قطرة 

ويدي امل�ستبّدة بال�ّسوِق

تْنرث يف الغيم

نطفة َبْعث غريبْه

.....

اأنا اأ�ستحيل جنونا لذاتي

اأنام مع البحر حّتى جتّف البحاْر

و تقتطع ال�ّسم�س من َعرقي

قطرات لغيم �سياأْتي

حكات ال�ّسجينة ويل ما ن�رصُت من ال�سّ

فوقي وحتتي

�سماء لظّل ال�ستار املزيّف....

مازلت اأن�سف وجه الّزجاج

اأحّطم كّل اجلدار الّذي يف اجلدار

واأ�سعُد

اأ�سعُد

خلف احلجْر
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�سيهمي املطْر

* * *

قريبا

�ساأجتاز نافذتي والّزجاج

وخلف املكان الذي يف املكان

جناح ل�سيزيف

وعطر لأنثى

ُتقّبل فار�سها حتت �سوء ال�ّسموع

 ولوحة �ساعرة

 حتت�سي املوج من نظرات زعيم القبيلْه

ونافذة من ظالل

ُتراق�س اأنفا�س طرٍي م�سّجى

وملّا �سِئمُت حفيف ال�ّستار

 تطاولُت فوق الغيوم امل�سافرة يف دمي

لأبحث عن وطن يف �سلوعي

لأنثى تقا�سمني جمرتني

لأنثى تقاتلني مرتنِي

لأنثى تقّبلني قبلتنِي

لأنثى اإذا متُّ ل تنتحْر
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�سيهمي املطْر

* * *

امق جرحنِي اأنا اأت�سَ

اأبلُغ حزن الأنا يف اأناَي

ت بع�سي على بع�س طيف
ّ
اأثبــ

واأخطو ل�رصفة �سيزيَف

هْبني

ح�ساًنا

جناحني اإن اأمكن النبثاق

ُخطاَي

كالما لأن�سى

نبيذا لأن�سى

�ستارا لأن�سى

ْم طواحينهم ومتّنى وحطِّ

بلى

كنُت وهًما

بذلُت لكّل القطيع املبعرث

نارا وجّنْه

ويعلو النداُء

مري�سا كجويف
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بعيدا كمر�َسى

وحني ِا�ستكاَن

تهاويُت فوق الّروؤو�س املعّفرة بالغبار لقومي

فاأين وكيف و ماذا �ساأن�سى ؟

�سيهمي املطْر 

* * *

اأنا جال�س يف نحيب املداخْل

قًذى يف عيون امل�سافات

كنت اأنا

فَهب اأّن نْول الّرذاذ ِا�ستجاْب

وَهب اأّن قفري توىّل وغاْب

وَهب اأّن اأيّن جدار ِلباْب

فَهْب اأو وُهْب اأو وِهْب

�ساأكون

مديحا لهذا ال�ّستار املخاتْل

مديحا لهذا املديح املخاتْل

توّقفُت يف قفر اأر�سي قليال

اأعُدّ املنازَل تلو املنازِل تلو املزابْل

فال �سيء يف ال�سيء اأكرب مّني

اأمّد يدي ما تطال ليهمي



التماهي املفرط مع الشعر - هذا أنا

مارس 2010ربيع األول 1431هـ

360

8عـبـقـــــــــــــــــــــــــــر

رذاذ فُيحيي عويل املعاوْل

فال القاتلون توّطن فيهم

وؤى و�سموُّ املُقاتْل جميل الرُّ

ول الّريح األَوْت ب�سدري فعّرْت

دموعي وظّل اجلدار املقابْل

فقط �سوف اأدعو ال�ّسكارى جميعا

ملوتي

وموتي احرتاق املطْر

* * *

دعي يا مطْر

حكاياتنا يف �سواقي احلقوْل

دعي كّل طفٍل �سغري

ينام على الأغنيات احلزينة

لالنت�ساء

جناحاي ينت�رصان

مع الّريح حلمًا

مع احُللم حلمًا

فذا القفر اأْكرى ب�سدري �ستارا

لأنثى اإذا مّت

ل تنتحْر
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دعي يا مطر

خطاَي جتّذف اأين ت�ساُء

وت�سعُد

ت�سعُد اأين ت�ساُء

فبيني وبيني م�سافة غيمْه

وبْيني وبني ال�ّسماِء ال�ّسماُء

�سيهمي املطْر

* * *

باح اأنام واأمنيٌة يف عيون ال�سّ

باأن ُي�سبح الكون اأبي�س

واأن اأتذّكر �سيئا قليال من القمِح

والّنا�س بني القطيع وبني القطيع

�ستار لأمنية ثانيْه

يدّقون يف القفر

ظاّل ينام وينه�س

اأو يربكون احل�سارة حّتى جتوع

اأنام و ل حْلم يل

مل اأزْل حْلم نف�سي

اأُ�سّكل لون اجلدار املقابْل

واأبحث يف نظرات الزجاج املحّطِم
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عن �سورة للحقيقْه

واأجتاز نافذتي رمّبا

�ساأكون اأنا 

اأّول الفاحتني لأدغال ذاتي

وت من اأّي اأر�س اأراها وينبثق ال�سّ

دِع الوهم ي�سعد للحلم

يحّطم اأقنعتي وجنوين

يلّف اجلدار املقابل يف جمرتني

وير�سم من قطرات دمائي

ح�سارا

لغيمتنا الآتيْه

�سيهمي املطْر

* * *

اأنا قادم من جراحي وحيدا

يدي وطن يف ح�سارة ج�سمي

اأبي وطن يف ح�سارة �سعري

دمي مطر يف فداحة جرمي

وحزين ِاحتواين �سغريا

زمان التحفُت الغيوم البعيدة

يف ذكريات املطْر
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تداعى اجلدار الأخري

وما عاد يف�سلني عن قطيع الّذئاب

�سوى قطرة تائهه

واأدنو

) كما كنت اأدنو من املوت حني ولدت (

اإىل �سفتيها

�سئيال

تدّق النواقي�س

والظّل يهرب مّني

خطـاَي

�ستار اجلدار

 عبثّية �سيزيف

جناح الغيوم

مالمح اأنثى

جنوين

طقو�س اجلياع

�سجيج ال�ّسكارى

اأنـاَي

مديح امل�سّلني حتتي وفوقي

�سالة املدائح فوقي وحتتي
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تدّق النواقي�ُس ل �سيء ياأتي

متى ي�سبح املوت �سيئا ك�سيء ؟

* * *

اأجرُّ القطيع ورائي

ول نار تّتقد يف يديَّ

ول وجه اأنثى

 ذاكرتي املتعبْه
ُ
�ساأجتاح 

واأر�سم بعدا وحيدا

لنافذتي والّزجاج

اأجّر بقايا الغيوم

جناحاَي

ظّلي

دمائي التي �رصبْت من دمائي

واأْطرق باب اجلدار املحّطِم

ل ماء ي�سبح يف العتبْه

فقط كلمات ملن عربوا يف حفيف امل�سافة

والاّلجدار

) األ فاأمطري اأين �سئت فاإن خراجك �سوف يكون لنا (

اأجّر ورائي قمي�س اخلطيئة من زمن غابر

ُهُم عند خّط الّت�سابك بني الف�سيلة والاّلف�سيلة
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ل يب�رصون

فب�رّص ذوي من ت�سامق منهم عذابا كبريا

وحّطم حقول الأميّة و ال�سعراء 

ونفرا قليال من القوم

ل يقروؤون املدائَح

قبل وبعد اعتناق الو�سادة فوق ال�رصير 

وناوْل ح�ساين

اإذا عاد من رحلة اجلوع

قدرا قديرا به من �سعرْي

و�ساوى كما جاء يف الكلمات الأخرية يل

بني اأبعاد ذاتي وذاتي

فاأْنُتُم يااهلل اآخر من ي�سرتّد الغيوم

) على قبح اأ�سكالها (

من �سالتي

واآخر من يتكّلم حتت الرتاب وفوق الرتاب

�سيول 

واآخر من يت�سّلق درب احل�سارة خلف احلجارْه

و يقفز فوق اجلدار املطّل على

حلظة يف طقو�س املطْر.
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الأ�سماء واملكان

على جبل لي�س يرعى الّرعاة

تّوكاأ ذئب على �سجرة

ي�سّمى احلجارة واملاء والطيبني الذين يجيئون من �رصفات الّنظْر

اأ�سّمي احلذاء الذي يطاأ الأر�س راأ�سي

اأ�سّمي اخلرائط ملهى

اأ�سّمي الّربيع الّذي يتوّهج يف الكون ف�سال بذيئا

اأ�سّمي ال�ّسماء واأطغى

اأحاول اأن اأمتّدد فوق املجال املحّدد قبلي

اأ�سري ف�ساء ...

واأ�سعد ... اأ�سعد منتحبا حتت نقطْه ..

اأُ�سرّيه احلور قمحا

اأخبئ ظّلي على نخلة يف دّوار الطبيعة

األتّف حويل هديرا

واأدنو ...

باأّول قرية فو�سى

ي�سكن يف ق�رصة املعركْه..

بثاين القرى جنمة يف القرار

ترى القوم يلتفتون اإليها
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ي�سّلون :

كوين تكون ن�ساء

َيبنت بكل �رصير معافى

ي�سّلون

يجّر ال�ّسواد العظيم من الطّيبني

وياأكل من قلق الخ�رصار

بثالث قرية فو�سى

 يو�سو�س يف الوافدين اإىل املوت
ّ
�سبي

ا�ستيقظوا من �سبات املقابر

ثّمة اأر�س مبنعطف ال�ّسم�س

ثّمة ما ياأكل اجلائعون

 باأ�سوار قريته ي�ستجري
ّ
وطاف ال�سبي

من الّليل بالّليل

قيل تعّته ......

وقيل اأثيم ي�سّج به احلّب وال�ستهاء

ّ
وقيل �سبي

فقط اأغلق الّطيبون م�سالك مقربة القرية...

عقروه

و�سّيعت الّريح اأهدابه للقمْر...

بعا�رص قرية فو�سى
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متّدد ذئب على �ساطئ القمح

اأمعن يف حلظة اجلوع

امتّد فيها

ت�سّظى

تكّلم يف اآخر ال�ّسطر قال عواء

تلّقب ذئبا

واأكرى

* * *

تدّلت �سال�سل من حائط يف املكان

نحرت الكالم

ومل اأنتظْر مثلما قيل يل يف احلياة كثريا

تكّلْم

در حيث اأراين اأراه من ال�سّ

ونحن انح�رصنا بكّل املكان الّذي يف الف�ساء

وعدنا اأنا وهناك اإىل واحة يف الّزمان القدمي

وعاد ال�رّصار اإىل �سذرات اجلحيم

ومن �رّصة البعث األقيت وجهي على قافله

وقد �سار يل ج�سد مارق

وحطام لقرب جديد

* * *
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وت تقبل موجة �سمت من ال�سّ

لو�سو�سة الّلحم حتت املداخن

للهيكل الأبوّي

لطيف ال�ّسالم املغّلل بالّنار والعتمه...

ملاذا ؟...

اأطّل

على �سواأة الع�رص من ثقب ثدي احل�سارة ؟

ويل يف الّر�سيف اإىل منتهى ال�رّصق راأ�س �سحابْه ..

ويل يف ال�ّسماء تراب وغيم وماء

ويل من قطوف الع�سافري ري�س واألوان فو�سى

و يل روح جّدي التي وعدت اأن تعود

ويل جّرة ختمها يف الّلغات ال�ّسالم

ويل ال�سعر وال�سعراء

ويل ما اأ�ساُء

وما ل اأ�ساُء …

ويل ..

اأت�سّكل طفال كاأين التقيت الّزهور على جبل يف ال�ّسمال

وذّوبتها يف يدي مزهريّة قمح

و�سنبلة للمْطر …

* * *
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اأكاد اأراهم

يجيئون من �رصفات على قرن نون

و ميتزجون مع الّطيبني معي

يف احتفال مري�س ي�سّمى احلياة

ويف قلقي يت�سّدع �سخر الوجود

وتبقي العظام

�رصابا عن الّرعب والغلبْه …

* * *

اأعيد الأ�سامي اإىل هيكل البدء

�سّميت نوحا اأمريا

و�سميت طوفانه مملكْة…

وملكه مركب ع�سق ورف�س واأجنا�س �سّتى

و�سّميت اأن�ساره �سيعة و اخلوارج اأخمدُتهْم يف الهزيع الأخري من

العربْه ..

و�سّميت راأ�سي حذاء

ووجهي الذي يتاأّلق يف باطن احللم ف�سال جديدا

وحزين غرابا

وقافلة الوافدين اإىل اجلمر موتى

تعّقبتهم يف اخلريف الأخري
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واأ�سبحت جنمْه ..

* * *

اأكاد اأراهم على املائده ..

مل ي�س اأحد باقرتايف جوادا من القمح

قالوا

 فوق الُقرى �ساعًرا وَنواًل
ُ
باأَيّن تّوهْجت 

وقالوا

باأيّن �رصقُت بيا�س اجلناحني من مرفاأ اأ�سود

باح كال�سّ

اأكاد اأراهم

يذوبون ينبثقون

يطّلون من �رصفات اجل�سْد

واأنا �سّيد فوق اأ�سوار ذاتي

اأ�سّمي املدينة وجهي

وكّفي البلد ْ…

* * *

اأنف�س عّني اأناَي

واأدخُل يف الالمكان اإىل قرية الغيم والأتربْه

كنت وحدي على فر�س يف ال�ّسماء

وحويل حتّلق اأهل القرى يذبحون اخلطيئة عند الغروب
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 الذي مي�سك الّر�ْسغ
ّ
بي �ساألت ال�سّ

اأين �سرنحل والليل ينرثنا يف براري اجل�سْد ؟

اأ�سار اإىل اجلبل املعديّن

ي�سّمي الذئاب جميعا

 الّرعاة الذين يطوفون بال�ّسم�س يف بهجة خاويْه
ّ
ي�سمي

ي�سّمي احلجارة واملاء والطّيبني الّذين يجيئون من �رصفات الّنظر

اأ�سّمي احلذاء اّلذي يطاأ الأر�س غيمه

اأ�سّمي اخلرائط بحرا

اأ�سّمي الربيع الّذي يتوّهج يف الكون طيف �سباَي

اأ�سّمي ال�ّسماء �سماء

عد. واأ�سْ

احتفال �سامت

ال�سنني التي جرفتنا هنا

واعرتاها اخلريف ... حتلق مفتونة بالروؤى وانثيال الطبيعة فوق

كالم �سفيف

حتلق فوق �سطوح الأنا

لت�سقط من تلة ت�ستجري بنب�س املكان

ورائحة النتظار

حتلق فوق �سنيني التي خانها الرتباك
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لأ�سحو وحيدا

ويف

�سمعتي ما يخيف

ويف نظراتي التي ت�ستبيح احلطام .. دروب من القلق والنزيف

ويف خطواتي الثقيلة

عزف املدائن والزمن امل�ستعل

ويف نب�ساتي الوديعة اأحزان اآدم وهو يطوف باأر�س جديدة

ويبحث عن وجهه يف املكان

ويف �سفتي ما اأقول وما ل اأقول

ويف مطري .. وجع اأبدي وفاحتة ل�سكون وخوْف

ويف لوحتي

لونها ال�ساحلي

واأحزانها

واخلريف

ويف ورقي كنت اأكتب دوما لذكرى ال�سنني التي احرتقت وانتهْت

لي�س يل ما اأ�سيف

ولكني الآن اأ�سعد نحو �سنني �ستاأتي

خفيفا كطفل .. بريء ....

م�سيئا كنجم

�رصيعا كطيف

٭ ٭ ٭  





ذاكــــــــــرة

احلصـــري القــيــــرواني
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يا ليل ال�صبُّ متى غده

احل�صري القريواين

اأق�����ي�����ام ال�������س���اع���ة م����وع����ده؟

اأ��������س�������ف ل����ل����ب����ن ي���������ردده

مم�������ا ي�������رع�������اه وي�����ر������س�����ده

خ�������وف ال�����وا������س�����ن ي���������رده

ت�������س���ي���ده ف����ع����ز  ال�����ن�����وم  يف 

ل����ل���������رب �����س����ب����اين اأغ����ي����ده

اأت�����ع�����ب�����ده وال  اأه���������������واه 

����س���ك���ران ال���ل���ح���ظ م���ع���رب���ده

وك�����������اأن ن���ع���ا����س���ا ي���غ���م���ده

وال��������وي��������ل مل�������ن ي���ت���ق���ل���ده

ي����ده ت����ق����ت����ل  ومل  ع����ي����ن����اه 

وع������ل������ى خ������دي������ه ت���������ورده

ف�����ع�����ام ج����ف����ون����ك جت���ح���ده

ت���ت���ع���م���ده ال  واأظ��������ن��������ك 

ي���ا ل��ي��ل ال�����س��ب م��ت��ى غ����ده ؟

رق��������د ال���������س����م����ار ف�����اأرق�����ه

ل��ه ورق  ال����ن����ج����م  ف����ب����ك����اه 

ه��ي��ف ذي  ب�����غ�����زال  ك����ل����ف 

ن�����س��ب��ت ع���ي���ن���اي ل����ه ���رك��ا

وك����ف����ى ع���ج���ب���ا اأن�������ى ق��ن�����ص

����س���ن���م ل���ل���ف���ت���ن���ة م��ن��ت�����س��ب

�����س����اح واخل����م����ر ج���ن���ى ف��م��ه

ي���ن�������س���و م�����ن م���ق���ل���ت���ه ���س��ي��ف��ا

ب��ه ال����ع���������س����اق  دم  ف�����ري�����ق 

ق��ت��ل��ت مل�����ن  ذن�������ب  ال  ك�����ا 

ي���ا م���ن ج���ح���دت ع��ي��ن��اه دم��ي

خ�������داك ق�����د اع�����رف�����ا ب���دم���ي

ق��ت��ل��ي م�����ن  الأع������ي������ذك  اإين 
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ف���ل���ع���ل خ����ي����ال����ك ي�������س���ع���ده

������س�����ّب ي����دن����ي����ك وت���ب���ع���ده

ف����ل����ي����ب����ك ع����ل����ي����ه ع�������وده

ه������ل م������ن ن����ظ����ر ي�����ت�����زوده

ب����ال����دم����ع ي���ف���ي�������ص م�������ورده

و����������روف ال�����ده�����ر ت��ب��ع��ده

ل���������وال االأي���������������ام ت���ن���ك���ده

؟؟ جت���ل���ده  ك��ي��ف   .. ل����ف����وؤادي 

ب������اهلل ه����ب امل�������س���ت���اق ك���رى

م����ا ������رك ل����و داوي�������ت ���س��ن��ى

رم���ق���ا ل�����ه  ه��������واك  ي����ب����ق  مل 

غ��د ب���ع���د  اأو  ي��ق�����س��ي  وغ������دا 

ي����ا اأه������ل ال�������س���وق ل���ن���ا ����رق

ي����ه����وى امل�������س���ت���اق ل���ق���اءك���ُم

م���ا اأح���ل���ى ال���و����س���ل واأع���ذب���ه

ب���ال���ب���ن وب����ال����ه����ج����ران ف��ي��ا

٭ ٭ ٭



ورقـــــة �أخيــــــرة

عبداهلل اخلشرمي
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ن�صــــــــــــــو�ص

قلــــق

واأنا اأجيء من البكاء

ملّثما مبباهجي

وحدي

اأواري غربتي

اأم�ضي يقينا

اأحت�ضي ريبي.

عبداهلل اخل�شرمي

�شاعر ونا�شط ثقايف

ال�شعودية
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مقاربـــة

هذا مدي ينحاز نحو البحر

 يو�ضعني حنينا...

يرتدي الغرباء

هل يف الأر�ض ما يغري

مبيالد امل�ضاء...

دهرا اأقارب بني اأ�ضئلتي

واأ�ضفار البكاء

من كان منكم لي�ض منكم

كان �ضنبلة وماْء.

فو�ضـــى

اأنا اأربك الفو�ضى

واأحدث هداأة الأ�ضياء

اأقتلكم مبوتي

ثم اأم�ضي

حني اأم�ضي

�ضوف تبكي كل فو�ضاكم

تراتيل و�ضمتي

اأنا اأربك الفو�ضى

واأحدث هداأة الأ�ضياء.
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