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االفتتاحي ـ ـ ـ ــة
مل يعد احللم �صعب التحقيق يف ظل عامل تعددت و�سائل التقارب والتوا�صل

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

اجلن�سيات وحدود الدول  ,وبريوقراطية امل�ؤ�س�سات الثقافية العربية ,واخت�رص
امل�سافات التي ي�أخذها �ساعي الربيد مع ما ي�صاحبه من تفتي�ش للر�سائل واالطالع
على م�ضمونها وم�صادرتها �إن مل ترق حلار�س البوابة  ,لهذا كان للربيد االلكرتوين
دور يف توا�صل جملة عبقـر مع املبدعني العرب يف كل مكان يف العامل ,و�ستجدون

�أن هناك ا�سماء تكتب يف عبقر من خارج حدود الوطن العربي  ,والف�ضل بطبيعة
احلال يعود للربيد االلكرتوين  ,ولن �أخفيكم �رسا �إذا قلنا� :إن هناك بع�ض املبدعني
مازالوا ير�سلون كتاباتهم ون�صو�صهم ال�شعرية عرب �صندوق الربيد  ,ت�صل بع�ضها

وبع�ضها تقف عند خط اال�ستواء يف نقطة تفتي�ش الر�سائل  ,وبالتايل تت�أخر علينا
الن�صو�ص والدرا�سات املر�سلة عرب الربيد العادي � ,إال �أننا يف حقيقة الأمر نفرح
بها بقدر ال ميكن و�صفه  ,ورمبا فرحتنا بها تفوق فرحتنا بر�سالة الربيد االلكرتوين
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لأن الفارق كبري  ,حيث ي�شعرنا من يبعث بر�سالته عرب الربيد العادي باهتمامه
الكبري باملجلة ورغبته ال�صادقة يف ن�رش ن�صه من خاللها  ,وهو ما ي�شعرنا بفرح

وانت�شاء  ,وهذه لي�ست دعوة للتحول اىل الربيد العادي بدال من الربيد االلكرتوين,

بل �سنقف بكل تقدير لأية ر�سالة حتمل بوحا و�إبداعا مر�سلة اىل جملة عبقـر ,
هذه املجلة التي ت�سعى لأن تكون جملة ال�شعر العربي الأوىل  ,لي�س لأننا نعمل

بقدر ا�ستطاعتنا لأن تكون نافذة للمبدع العربي  ,بل لأن املبدع العربي هو من
�سيعطيها هذه املكانة بعطائه الإبداعي وتفاعله مع ما ين�رش فيها  ,وهنا ندعو النقاد

واملهتمني بال�شعر وق�ضاياه �أن يقر�أوا الن�صو�ص الواردة يف عبقـر ويكتبوا عنها
درا�سات علمية و�سنت�رشف بن�رشها يف الأعداد القادمة  ,لأن هذه الدرا�سات رمبا

ت�سهم يف تطوير املجلة �أوال ثم يف ت�سليط ال�ضوء على الن�صو�ص والتجارب العربية
احلديثة التي تكتب يف جملة عبقر  ,والتي ن�أمل �أن تكون ذات يوم حمل درا�سة علمية
ملا تت�ضمنه من جتارب خمتلفة ومتنوعة ومتفاوتة القيمة وال�شكل وامل�ضمون .ي�أتي

هذا العدد متزامنا مع ملتقى قراءة الن�ص يف دورته العا�رشة الذي ينظمه النادي

الأدبي الثقايف بجدة عن ال�شعر العربي يف عامل متغري  ,وهي منا�سبة تتفق مع ما

يطرح يف املجلة من ر�ؤى وق�ضايا ون�صو�ص �شعرية ،حيث يت�ضمن هذا العدد
مو�ضوعات عدة ,يفتح ملفا لق�صيدة النرث عرب حممد املاغوط  ,ويحاور ال�شاعر

التون�سي املبدع يو�سف رزوقة  ,ويتحدث عن العديد من الق�ضايا ال�شعرية الراهنة.
بقي لنا �أن نقول :لن ننحاز لأي ا�سم ولأي جتربة  ,بل الإنحياز للإبداع  ,فاملجلة
لي�ست حزبا وال خطا ايديولوجيا  ,ولي�ست معنية مب�صادرة التجارب يف �سبيل

�إظهار �أخرى  ,وال تخ�ضع ملفهوم ال�شللية التي ت�سيطر على امل�شهد الثقايف العربي,

املجلة لكل املبدعني العرب لي�س من اخلليج اىل املحيط فح�سب  ,بل كل مبدع
عربي �أينما يعي�ش.
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ملحوظة دائمة:
الن�صو�ص ال�شعرية تن�رش ح�سب الأحرف الأبجدية مع احتفاظنا بتقدير
الأ�سماء ال�شعرية املعروفة التي قدمت جتارب �شعرية كبرية.
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ن�صـ ـ ـ ـ ــو�ص
م�صلح النجار
الأردن
�أكادميي و�شاعر

مدخــــــل:
لي�س �صعب ًا على املتتبع �أن يدرك يف العقد الأخري ا�شتداد موجة الر ّدة �إىل

عبت عنه �شهال
الكال�سيكي على م�ستوى الق�صيدة العربية .وهي ر ّدة توازي ما رّ
العجيلي بالردة �إىل الرومان�سي على م�ستوى الرواية العربية .وجمال الت�شابه بني

أ�سي�سي ،فالكال�سيكية هي املنطلق الت�أ�سي�سي
الر ّدتني �أنهما حركتان باجتاه الت�
ّ
مذهبيا على م�ستوى ال�شعر ،يف حني �أن الرومان�سية هي املنطلق الت�أ�سي�سي مذهبي ًا
على م�ستوى الرواية.
�إن ال�شطط يف االبتعاد عن الأ�صل واملنط َلق الإبداعي هو الباعث احلقيقي
لبلورة حركة م�ضادة معاك�سة ،بل �إن احلداثة ت�صلح لأن تكون منطلقا للكال�سيكية
حتى �ألفينا ح�ضورا كال�سيكيا بريئا يف املرحلة الأوىل من الردة ،لتظهر كال�سيكية
ربيع األول 1431هـ
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ما بعد احلداثة مبنطلقاتها الفكرية والفل�سفية ،فتطرح منوذجا ي�صلح للمحاكاة يف
�إطار ال يلم ُز بكال�سيكيته.
�إن هذا النوع من اجتاه احلركة يف احلداثة يتطلب ثقافة من نوع ما ،ثقاف ًة
َ
العارف من غري العارف ،وبالتايل ف�إن ت ََطـ ُّل َب هذه الثقافة يجعل ال�سري يف
متيز
ّ
هذا الركب غري متاح للجميع .فمن ال�سهل على �شاعر �أن ينفّذ ال�شكليات
الكال�سيكية ،ولكن املعطيات الثقافية الكال�سيكية ت�صبح مطلب ًا ع�سرياً ،وال تت�أتى
�إال بالرتاكم ،وتختلط فيها �أكدا�س ثقافية متنوعة ،مق�سومة بني الديني والالديني
والدعوي و�سوى ذلك.
وال�صويف واملتهتك وال�سيا�سي واحلزبي
ْ
ويف �إطار �صعوبة حت�صيل تلك الثقافة ،ف�إن املحافظة على الثقافة الت�أ�سي�سية
يف ع�رص ميور بحركات احلداثة حتتاج �إىل ا�سرتاتيجية تنفيذية تكفل عدم التفريط،
�سبة التخلف ،ولنا �أن نت�سلح ب�سالح يقرتحه
وتن�أى بالكال�سيكيني اجلدد عن ّ
املنظرون للثقافات ،للحفاظ عليها يف �أطر احلداثة ،و�أبرز مالمح هذه اال�سرتاتيجية
هو ال�سمة البدائية لتلك الثقافات بتخلي�صها من �شوائب التطور ومن تعقيدات
احلرفة واملدنية والتقدم.
احلي َل واالحتماالت ،حتى و�صلوا �إىل الع�شوائية،
لقد ا�ستنفد احلداثيون َ
أ�سي�سي خياراً متاح ًا .وال ينبغي �أن يغيب عن بالنا بو�صفنا
وكانت الردة �إىل الت�
ّ
�سدنة ثقافة� ،أو منتجي ثقافة� ،أن ندرك الفارق بني النفع  Profitوالغاية،
مثقفني� ،أو َ
 Purposeفبعودة امل�ضمون ليطفو على ال�سطح ولو ب�أ�سماء جديدة ت�صبح م�س�ألة
الغاية �أَوىل من التفكري يف النفع فح�سب ،و�إن كان الت�أ�سي�سيون عندما �أبدعوا
ن�صو�صهم �أو بع�ضها كانوا نفعيني �أو عمليني براغماتيني.
عادت الق�صيدة �إىل م�ساحة احلياة وتعاملت مع اليومي الذي ترفعت
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عنه بعد �أن ترب�أت منه باجتاه �شكليات احلداثة ا�ستجابة للنخبوية و�إنفاذا لل�صنعة،
ليربز �س� ٌ
ؤال حول ال�رشيحة امل�ستهدفة التي يوجه لها ال�شاعر من َت َجه النهائي .فمع
من يت�صل ال�شاعر؟ وملاذا يكتب ال�شعر مع نهاية العقد الأول من القرن احلادي
والع�رشين؟ هل احلداثة حداثة بال قيم؟ �ألي�ست لها حمددات؟ �أم ينبغي لل�شاعر �أن
ن�صـ ًا ت ََر ِف ّيـ ًا
يقتنع بالالدور وبخروجه وال�شعر من دائرة الت�أثري؟ هل �صار ال�شعر ّ
الرقيب يف جعل
مطـلق ًا؟ �أم �أنه �صار يف املقابل ن�صا ا�ستهالكيا � ّآنيا؟ هل �شارك
ُ
ال�شاعر يزهد بدوره ويرتك موق َعه؟ �أي نوع من ثقافة الن�ص ينبغي �أن يتوافر يف
الق�صيدة؟ هل للإعالمي دور يف تهمي�ش ال�شعر؟ وهل �ساهمت و�سائل االت�صال
يف جعل ال�شاعر كائنا ف�ضائي ًا؟ وهل �ساهم النقد يف ّ
دق امل�سمار الأخري يف نع�ش
ال�شعر؟ هل �أ�سهمت جهات الن�رش من وزارات ثقافة ودور ن�رش وبلديات و�أندية
ت�سفيه ال�شعر؟ هل كانت غزارة الإنتاج يف �ضوء غياب املعيار �سبب ًا
وجمعيات يف
ِ
لزوال الت�أثري؟
�سيختلف النا�س يف الإجابة عن هذه الأ�سئلة التي ال تطلب �إجابات،
بل �إنهم �إذا اتفقوا على الإجابة ،ف�إن اتفاقهم ال ينعك�س على املمار�سة .فاهرتاء
وتعدد املنابر وظهور طبقة ال�صحفيني ال�شعراء
ال�ساحات الثقافية
وتكد�س الأ�سماء ّ
ّ
واملوظفني ال�شعراء ،وغياب دور امل�ؤ�س�سات واالحتادات والروابط ،و�إخراجها
تثب ُت ال�شعر وتربطه
ٍ
من دائرة النخبوية ،كل ذلك ك�سرّ
حلقات من ال�سل�سلة التي ّ
بالأر�ض.
�صحية ،فالكرثة لي�ست
�إن ر�صد واقع ال�شعر العربي اليوم ال ُ
ينبئ بحالة ّ
مية �رسطانية ،فكل ّ
م�سا�س
ذات
موظف يف دائر ٍة ِ
ٍ
�أمارة خ�صب ،و�إمنا هي حالة َو َر ّ
�صار �أديبا ،وكل �صحفي يف ال�صحافة الأدبية �صار �أديبا وناقدا وتعقد
بالأدب َ
احللقات النقدية حول �أدبه ،و�إذا قال ر�أي ًا نقدي ًا ،ف�إنه يقول قول جهيزة ،و�إذا ح�رض
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القبعات� .أما الأ�صوات الأ�صيلة فتقهقرت وتراجعت يف ح�ضورها
حمفال تُرفع له ّ
ودورها وطموحها ،بل وق�صرّ ت عن عمد �أو زهد �أو �إق�صاء يف الن�رش ،و�صار

ال�شاعر منهم ال يحفل مبا يقوله النقاد عنهم ،وبخا�صة حني َينظر فيما يقـال عن
�شعراء ال�صـف الثاين والثالث والرابع.

�إن الرتاجع العام والهزات يف جماالت احلياة �سيا�سي ًا واقت�صادي ًا واجتماعي ًا

وديني ًا كلها تنعك�س يف الأدب وال�شعر .وين�ضاف �إىل ذلك اتّ�ساع ح�ضور الرواية،
العادي مييل لها لأنها
ذلك �أن الرواية هي حديث عن احلياة ،ولذلك ف�إن القارئ
ّ

بب�ساطة تتناول حياته وهي يف الغالب ال تعتمد املجازية ال�شعرية العالية كما ال

القراء ،ولذلك فهي �آن�س �إليه من ال�شعر ومن �أبراج ال�شعراء
تتعمد الرتفع عن ّ

العاج.

لقد مرت عقود كان املثقفون العرب ينادون فيها بالعلم للجميع والثقافة

للجميع ،ويحاربون النخبوية ،ولكن نتائج ذلك كله كانت �سلبية على الناجت

النهائي ،فالنوعية تر ّدت ،واحلرفة مل تعد لأ�صحاب احلرفة ،واملراكب ال يقودها
الربان ،وف�ضحت املعادالت ال�شكلية للحداثة متام ًا مثلما ف�ضحت و�صفات �إعداد
الغث الذي ميلك
الغث وال�سمني ،بل تراجع ال�سمني ل�صالح ّ
الطعام ،وت�ساوى ّ
وقتا لت�سويق نف�سه.

وهنا ي�صبح من اجلدير بي �أن �أتكلم عن ت�سويق ال�شعر ،وبخا�صة �أن ال�شعراء

امل�سوقني املتميزين �شعراء هزيلون ،ولعل
م�سوقون �سيئون ،وكثري من
الآخرين
ّ
ّ

ت�سويق ال�شعر ال يختلف عن ت�سويق �أي �سلعة .ف�إذا ما جل�أنا �إىل علم الت�سويق،
كان ُمب ْك َن ِتنا �أن ن�ستعري ما ُيط َل ُق عليه «عنا�رص الت�سويق»؛ لتعيننا يف تعيني عوامل

ال�شعر ّية .وعنا�رص الت�سويق املق�صودة هي :ال�شغف ،والإثارة ،والألفة ،والغمو�ض،
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ّ
ولعل �إنعام النظر يف
احلب ،و�إقامة العالقات الأليفة(.)1
و�إثارة
احلوا�س ،و�إثارة رموز ّ
ّ
�ص الذي ي ّت�سم بال�شعر ّية
هذه العنا�رص ال�سبعة ُيف�ضي بالناظر �إىل نتيجة م�ؤ ّداها �أنّ ال ّن ّ

العمليات �أو الوظائف الآتية:
ن�ص يقوم ب�إحدى
هو ّ
ّ

�ص.
 .1توليد �شغف لدى املتلقّي بال ّن ّ
إثارة املتلقّي.
َ � .2

 .3االئتالف مع املتلقّي ومع �أ�شيائه و�أفكاره.
يك�شف هذا
رغبته يف �أن
َ
 .4الغمو�ض على هذا املتلقّي �إىل ِّ
حد ا�ستثارة َ
الغمو�ض.
حوا�س املتلقّي.
� .5إثارة
ّ

احلب لدى املتلقّي.
� .6إثارة رموز ّ
�إقامة العالقات الأليفة ،وذلك من خالل ربط الأ�شياء بطريقة تروق املتلقّي،

وتثري �إعجابه.

�ص
م�سوغ ًا ل ّأي باحث �أن ي�رشع يف ٍ
بحث مو�ضوعه «ت�سويق النّ ّ
وبذا يغدو ّ
�ص ،و�إر�ساله،
�ص
ّ
أدبي»� ،أو «ت�سويق النّ ّ
ال�شعري» ،فيبحث فيه � ّآليات ا�ستقبال ال ّن ّ
ال ّ
والعمليات امل�صاحبة لهما.
ّ

املراحل ال�سابقة كانت حتفل مبا ميكن �أن �أطلق عليه (اجلامع) لتكون

مرحلتنا احلالية مر�شحة لنطلق عليها ت�سمية (مرحلة غياب اجلامع) وقد كانت �أية
حتوالت �أدبية وثقافية و�إبداعية و�شعرية ،ولكن
هزة وطنية �أو قومية كافية ل�صياغة ّ

وفرة اله ّزات واالعتياد عليها من خالل ا�شتغال الإعالم والف�ضائيات عليها كل

ذلك جعل اله ّزات من دون ا�ستجابات �إبداعية وثقافية.
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تاريخي:
ا�ستعرا�ض
ّ

بعدة مراحلّ ،
لعل �أبرزها ما يوجزه بع�ض النقّاد،
مر ال�شعر
العربي احلديث ّ
ّ
ّ

وم� ّؤرخو الأدب ،من باب التعميم ،فيما ي�أتي:

وخم�سينياته).
أربعينيات القرن الع�رشين
 .1املرحلة العقالنية :جتربة الرواد (�
ّ
ّ
ينيات القرن الع�رشين.
 .2املرحلة الر�ؤيوية :جتربة �شعراء �س ّت ّ

ينيات القرن الع�رشين(.)2
 .3مرحلة امل�صاحلة بني العقالنية والر�ؤيوية :جتربة ما بعد �س ّت ّ
ثمانينيات القرن الع�رشين(.)3
 .4مرحلة انهيار املركز :جتربة
ّ

ت�سعينيات القرن الع�رشين( ،)4والبداية
التطرفات :جتربة
 .5مرحلة التّ�شتّت وتراجع ّ
ّ
امله�شمة لقرن جديد.

واخلم�سينيات عن وعي خا�ص بالذات� ،إ ّال �أن هذا
أربعينيات
عب �شعراء ال
رّ
ّ
ّ

مت�ضخم ًا ،و�إمنا كان
الوعي مل يكن وعيا رومن�سي ًا ،ومل يكن وعي ًا زائف ًا� ،أو َم َر ِ�ضي ًا
ّ

ينيات �أنف�سهم
وعي ًا للذات بو�صفها جزءا من وعي اجلماعة(.)5
وتخيل �شعراء ال�س ّت ّ
ّ

معزولني عن الآخرين ،ك�أنهم يعي�شون يف جزيرة معزولة ،ولذا مل يكونوا ،با�ستثناء
بع�ض اجلهود الفردية ،يعريون اهتماما كبريا لتلك الهموم االجتماعية ،وال�سيا�سية

اخلم�سينيات يتفاعلون معها �إيجابي ًا ،وكانوا �إذا ما �أدركوها �أو
التي كان �شعراء
ّ

يعبوا عنها بردود فعل ذاتية وحمدودة ،وعلى طريقتهم
أح�سوا بها ،يحاولون �أن رّ
� ّ

يني يزخر بجملة من
ّ
اخلا�صة .وقد كان الواقع العربي الذي �أن�ضج ر�ؤى ال�شاعر ال�س ّت ّ
ينيات من�سجمة
التناق�ضات ،والهزائم ال�سيا�سية الإيديولوجية .ومل تكن جتربة ال�س ّت ّ
فني ًا ور�ؤيو ّي ًا ب�شكل كامل� ،إذ ت�صارعت داخلها كثري من التيارات ،والروافد،

�شعار تفجري اللغة(،)7
والأ�صوات الفردية( .)6وقد حملت جمل ٌة من كتاباتهم
َ
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هروب من
وانهمكت يف الهموم الفردية واجلمالية ،مع
وا�ستع َل ْت على الواقع،
ٍ
ْ
ْ

جمالية عو�ض ًا عن هذا الواقع(.)8
الواقع ،و�سعي �إىل �إقامة يوتوبيا
ّ

ينيات ،ظهرت دعوة جماعة جملة
ويف �أواخر
اخلم�سينيات وبداية ال�س ّت ّ
ّ
جمالية ،واتجّ هوا �إىل ال�شعر ال�صايف غري املد ّن�س ،كما
�شعر ،الذين نزعوا نزعة
ّ

وواقعي ،و�إن�ساين ،فكان هذا االجتاه خال�صـة للمثالية
أر�ضـي،
يقال ،مبا هو �
ٌّ
ٌّ
عبـرت عنه �أفكار هيـغل ،وكانـــط ،وفخـتـــه،
وال�صوفيـة ،باملعنـى اجلمـايل الذي َّ
ونيت�شــه ،وبريتون ،و�إزرا باوند ،و�إلـيـوت ،وغريهم كبع�ض الأدباء امل�شاهري من
وال�رسيالية ،وغريها(.)9
واالنحطاطية
مم ّثلي الرمزيّة
ّ
ّ

ال�سبعينيات �ألفينا �أنّ ال�سمة الغالبة على ال�شعر �أ ّنه كان م ّت�سم ًا
وببلوغ
ّ
جهر بالرغبة يف جتاوز اجليل ال�سابق ،مع اعتزاز بالرتاث ال�شعري
بالهدوء ،من غري ْ

العربي اجلديد ،وانبهار بطروحات حركة احلداثة  Modernsimلتي كانت يف
ذلك الوقت جزءا ما�ضيا من التاريخ الأدبي العاملي(.)10

الثمانينيات الطرح الفكري �أكرث من �سعيهم �إىل �أن يبدعوا
واقرتب �شعر
ّ
�شعراً ،فال�شاعر يحمل الفكرة يف ر�أ�سه ،ثم ينطلق مفت�ش ًا عن �صياغة منا�سبة

لها( .)11وعانى ال�شعر من حالة انهيار املركز� ،أي �إن الأعمال مل يعد لها مركز �أو
ب�ؤرة تفي�ض منها ،بل �أ�صبحت �سمة الإنتاجات التنوع والتعدد ،ذلك �أن الر�ؤية

والإيديولوجيا انهارتا وانهارت معهما الذات( .)12لقد � ّأ�س�س ه�ؤالء ال�شعراء
�شعري جديد ،بد�أ ين�سحب من ف�ضاء الفكرة واملو�ضوع �أو الإديولوجيا
لن�ص
ّ
ّ
وحداثية،
تراثية
�ص ،والتوظيف املاكر
�ص و�شعر ّية ال ّن ّ
حتديداً �إىل ف�ضاء ال ّن ّ
ّ
ملرجعيات ّ
ّ
وال�سماعي ،فجاءت ق�صائدهم ّ
مركبة ،تتداخل
الب�رصي،
واالنفتاح على البعد
ّ
ّ
عدة فنون(.)13
فيها ّ
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الت�سعينيات فيغلب عليه التجريد الذهني وال�شكلية الزخرفية،
�أما �شعر
ّ
داللية واحدة ،بقدر
والتكوين امل�صمت ،من دون
ّ
التوحد حول ر�ؤية جمالية �أو ّ
التنوع والتمايز بني ال�شعراء ،واخلروج على النماذج اجلاهزة،
ّ
التوحد حول ّ
وانفتاح الن�ص ،واالهتمام بالقيم ال�صوتية يف توليد الداللة ،وغلبة العقلنة ،و�سيادة
املح�سو�سات ،واجلزئيات ،والدرامية ،واجلهر �أحيانا ،والتنوع املو�سيقي(.)14
وت�سعينياته ،الذين
ثمانينيات القرن الع�رشين
يعب عن جتربة �شعراء
وثمة من رّ
ّ
ّ
ّ
مديونيته للآباء الذين
�شعري منف�صم بني �إعالن
كتبوا ق�صيدة النرث ب�أ ّنهم «جيل
ّ
ّ
مرد على
ا�سرتاحوا يف امل ّتك�أ امل�
ؤ�س�ساتي ،بعد �أن ّ
رو�ضوا ق�صيدة النرث ،وبني ال ّت ّ
ّ
و�صاياهم»(.)15
ولدى معاينة العقود اخلم�سة الأخرية من القرن الع�رشين يظهر �أنه ّمت ح�شرْ ُ
جتربة قرونٍ من �شعر الغرب يف عقودٍ من ال�شعر العربي( .)16فكثرياً ما وجدنا
ِ
رومان�سية �إىل جتديد فحداثة
كال�سيكية �إىل
ال�شعراء العرب ينتقل الواحد منهم من
ّ
ّ
إبداعي ال يتجاوز ع�رش �سنوات مث ً
التيار الغالب على ال�شعر
يف مدى �
ال .كما �إنّ ّ
ّ
اال�شرتاكية� ،إىل احلداثة،
الواقعية
الرومان�سية �إىل
العربي احلديث ،بعمومه ،انتقل من
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
زمني ال يتجاوز خم�سة عقود .مما يجعل
ب�رضوبها ،وت�شكالتها ك ّلها ،يف مدى
ّ
ّ
�سب َب ُه
أدبية
تكتظ ب�أ�صوات غري متجان�سة �أحيان ًا .هذا بالإ�ضافة �إىل ما ّ
ال�ساحة ال ّ
اجلمالية ال�شعر ّية .وعلى �سبيل املثال؛
تنو ٍع يف ال�سمات
أدبي ِة من ّ
ّ
ّ
تنو ُع امل�شارِ ِب ال ّ
الفرن�سي مث ً
ال نتجت عندهم «ق�صيد ُة
ف�إنّ ال�شعراء العرب الذين ت�أ ّثروا الأدب
ّ
حر» (غري موزون) لدى ال�شعراء العرب الذين
نرثٍ» ،يف حني نتجت «ق�صيدة �شعر ٍّ
أمريكي .ومي ّثل الفريق ال ّأول �شعراء مثل �أدوني�س ،و�أن�سي احلاج،
ت�أ ّثروا الأدب ال
ّ
يف حني مي ّثل الفريق الثاين �شعراء مثل توفيق �صايغ ،وجربا �إبراهيم جربا.
حديث ال�شعر ّي ِة ال�سابق؛ فيمكن القول ،يف �سياق الإجابة عن
وع ْو ًدا �إىل
ِ
َ
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ثمة �شعر ّيات
تعددها يف حركة ال�شعر
ت�سا�ؤالت واحد ّيتها� ،أو ّ
العربي احلديث :كان ّ
ّ
واملو�ضوعية ،التي
اجلمالية الف ّن ّية
متعددة ،فال�شعر ّية هي جمموعة من املعايري
عربية ّ
ّ
ّ
ّ
احل�سن.
ال�شعر،
�ص الذي يتوافق معها ينتمي �إىل عامل
ِ
ِ
جتعلنا نقول� :إنّ ال ّن ّ
وال�شعر َ

ال�شعريّات الكربى:

العربي احلديث ،فلو ر�صدنا ما ظهر على
عدة �شعر ّيات يف ال�شعر
ظهرت ّ
ّ
ج�سد القرن الع�رشين من �شعر ّيات لوجدنا �شعريّة كال�سيكيّة ،و�شعريّة رومان�سيّة (�شعريّة
الكال�سيكي) ،و�شعريّة واقعيّة (واقعيّة ا�شرتاكيّة) ،و�شعريّات ما بعد الواقعيّة ،وقد
مفارقة
ّ
�أُطلق عليها �شعر ّيات احلداثة ،مقابل �شعر ّية التجديد التي َح َو ْت �شطراً من �أخريات
الواقعية يف هذه الق�صيدة� ،أي
العربية ،والت�أثريات
الرومان�سي يف الق�صيدة
الت�أثري
ّ
ّ
ّ
�سبعينيات القرن الع�رشين ،واحلديث هنا عن
مرحلة بدايات ق�صيدة التفعيلة ،وح ّتى
ّ
الهام�شية
التيارات
االتجّ اه العا ّم للق�صيدة
ّ
العربية ،ال عن التحركات ال�صغرية� ،أو ّ
ّ
عامة �آنذاك.
فيها� ،أو �إبداعات الأفراد التي مل
تتحول �إىل اتجّ اهات ّ
ّ

اال�شرتاكية جميعها قد
والواقعية
والرومان�سية،
و�إذا كانت الكال�سيكية،
ّ
ّ
ّ
اتك�أت على َ
طبقي ،هو الأر�ستقراطية ،فالربجواز ّية ،فالربوليتاريا()17؛
منط َلقٍ
ّ
ف�إن «الإنتللجن�سيا»� ،أو ما ميكن التعبري عنه بالنخبة الفكرية( ،)18هي منطلق
احلداثة ال�شعرية العربية .فلقد نتجت طبقة من املثقفني ،بغ ِري ارتباط �إلزامي بطبقة
موجه �إىل قارئ ذي م�ستوى
اجتماعية ،دون �أخرى( ،)19وظهر �شعر
حداثي ّ
ّ
ا�ص وثقافته.
ثقايف عالٍ  ،يتنا�سب مع طبيعة الن�ص احلداثي وطبيعة ال ّن ّ
الواقعية من منجزات اتجّ اهات كان بع�ضها جديداً،
وقد �أفاد �شعراء ما بعد
ّ
والتكعيبية،
وال�رسيالية،
يف حني كان بع�ضها الآخر قدمي ًا ن�سبي ًا ،ومنها الرمز ّية،
ّ
ّ
للفن ،والوجود ّية ،و�سواهاّ � .أما �شعر ّية الالوزن فتختلف عن
والربنا�سية،
والفن ّ
ّ
ّ
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�سائر ال�شعر ّيات الكربى �سالفة الذكر ،فقد كانت جميعها �شعر ّيات اتجّ اهات
أدبية ،يف حني جتيء �شعر ّية الالوزن لتكون �شعر ّية ممار�سة نوع� /أو �أنواع كتابية
� ّ
ك�سب الق�صيدة
أدبي .و�إذا كان الوزن ُي ِ
�إبداعية ،ال االنتماء �إىل مدر�سة �أو اتجّ اه � ّ
يدعي
�شعر ّية مقابل النرث
كالق�صة �أو الرواية؛ ف�إنّ الالوزن ُي ِ
�ص الذي ّ
ك�س ُب ال ّن ّ
ّ
عدة
ال�شعر ّي َة � -شعريّ ًة مقابل الن�صو�ص ال�شعر ّية املوزونة .وقد ظهر هذا يف ّ
ّ
ين ومن ت�أ ّثر به من
حمطات يف الأدب
الريحا ّ
العربي ،بدءا بال�شعر املنثور الذي كتبه ّ
ّ
()20
احلر (غري املوزون) الذي كتبه جربا �إبراهيم جربا ،وتوفيق
ال�شعراء ّ ،
ثم ال�شعر ّ
�صايغ ،وانتها ًء بق�صيدة النرث� ،أو الن�صو�ص� ،أو الكتابة ،التي كتبها �أن�سي احلاج،
و�أدوني�س ،و�سواهم كثريون.
العربي احلديث
وجدير بالذكر �أنّ ال�شعر ّيات الكربى /الرئي�سة يف ال�شعر
ّ
تت�ضمن ،يف ذواتها ،حال ًة ميكن �أن �أُط ِل َق عليها« :البنية الف�صاميّة يف ال�شعر
كانت
ّ
الكال�سيكية منق�سمة �إىل اتجّ اهني
وجدنا ال�شعر ّية
إبداعي» ،فقد ْ
ّ
العربي» �أو «الف�صام ال ّ
ّ
البارودي ،ويقف على ر�أ�س الثاين �شوقي .ووجدنا
اثنني :يقف على ر�أ�س �أحدهما
ّ
الكال�سيكي منق�سما ق�سمني� :أحدهما يتم ّثل الق�صيدة القدمية ّ
بكل
البارودي
نتاج
ّ
ّ
يب
ما �أوتي من عزم (وهو ما ا�شتهر به) ،والثاين ي�ستجيب حلاجات �شاعر يعي�ش ق َُر َ
الكال�سيكي
إبداعي
�شوقيا وقد انق�سم �أدا�ؤه ال
ثم �ألفينا
مطلع القرن الع�رشينّ ،
ّ
ّ
ّ
الق�صيدة البارود ّية (يف �صيغتها الأكرث �شهرة)،
ق�سمني �أحدهما يتجاوز فيه تحَ َ ُّج َر
ِ
فينـزع نحو الع�رصنة والت�سهيل (وهو ما ا�شتهر به �شوقي) ،والق�سم الثاين يحاول
ِت �أ ّنه قادر على كتابة �شعر يتم ّثل فيه روح ال�شعر القدمي ،وي�ستعر�ض فيه
فيه �أنْ يثب َ
البارودي.
إبداعية ،وكو َنه ال يق�صرِّ يف هذا الأمر عن
ّ
مقدرته اللغو ّية وال ّ
العربية ،فقد وجدنا جتاو َز ال�سائد
الرومان�سية
الف�صامية يف �إطار
� ّأما البنية
ّ
ّ
ّ
�شعري
ين ،ونرث
ال�شعري املوزون ينق�سم بني �شعر منثور كذاك الذي ا�شتهر به الريحا ّ
ّ
ّ
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تب بالنرث� ،أي ما ّدتُه النرث ،والثاين نرث
كذاك الذي ا�شتهر به جربان .ال ّأول �شعر ُك َ
مزدوج ٍة طرفُها
أدبيان كالهما يقفان م ًعا طرفًا يف
ِ
ي ّت�سم بال�شعر ّية .والنوعان ال ّ
�شعر موزونٌ  .هذا ف�ض ً
الق�سمة الكربى بني مهجريني �شماليني
آخر
ال عن ِ
ٌ
ال ُ
الكال�سيكي ،و�أل�صق بالثقافة
جمددين ثائرين ،ومهجريني جنوبيني �أقرب �إىل الأداء
ّ
ّ
الكال�سيكية.
ّ
الف�صامية يف حركة �شعر التفعيلة؛ فمكمنها �أنّ لغة ال�شعر انق�سمت
و� ّأما البنية
ّ
فيها ق�سمني ،فتو ّزع ال�شعراء على فريقني ،يقف على ر�أ�س �أحدهما �صالح عبد
اخلم�سينيات بني
ال�صبور ،ويقف على ر�أ�س الثاين �أدوني�س .كما انق�سم �شعراء
ّ
كتابة ال�شعر وزن ًا ،وكتابته نرثاً .وانق�سم ك ّتاب ال�شعر نرثاً على �أنف�سهم بني ك ّتاب
حر (غري موزون)� .إنّ ّ
كل حركة� ،أو ّتيار� ،أو ظاهرة ،يف
ق�صيدة نرث ،وك ّتاب �شعر ٍّ
التجدد ،و�س ّنة الأدب
الدنيا ،حتمل نقي�ضها يف داخلها ،ولذا كان ديدن الأ�شياء
ّ
التطور.
ُّ
و�إذا كان احلديث ال�سابق �إي�ضاحا لل�شعر ّيات الكربى يف حركة ال�شعر
العربي احلديث؛ ف�إنّ احلديث الآتي �سيكون �إي�ضاحا لل�شعريّات ال�صغرى يف هذه
ّ
احلركة.

�شعريّات �صغرى:

حتدثنا عنها منق�سمة بدورها
جدير باملالحظة �أنّ ال�شعر ّيات الرئي�سة التي ّ
الفرعية� :شعريّة الهم�س ،و�شعريّة الثورة،
فرعية ،ومن تلك ال�شعر ّيات
ّ
�إىل �شعر ّيات ّ
و�شعريّة اال�ضطهاد ،و�شعريّة ال�رصاخ ،و�شعريّة امل�رشوعيّة الرتاثيّة ،و�شعريّة املرجعيّة،
الر ْوغ (املراوغة) ،و�شعريّة ال ّزيغ ،و�شعريّة الطفرة (�شعريّة
و�شعريّة البوح ،و�شعريّة ّ
الفو�ضى) ،و�شعر ّية الكرثة  -الق�صيدة الطويلة ،و�شعريّة ال ِق َّلة  -الق�صيدة الق�صرية،
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يلبي الرغبة بعيداً
الر�سمية ،و�شعريّة املغايِر -
و�شعريّة ال�سائد  -ال�شعر ّية
الذاتي ،وما ّ
ّ
ّ
الذكوري.
أنثوي ،و�شعريّة
ّ
عن ال�سائد ،و�شعريّة ال ّ
ولدى تعداد ال�شعر ّيات الكربى وال�صغرى ن�ستذكر م�صطلحا ك ّنا اقرتحناه
أدبية ،على وجه العموم ،ت ّت�سم مبا
هو «كاريزما النّ ّ
�ص»ّ ،
فثمة ن�صو�ص �شعر ّية� ،أو � ّ
()21
�ص ،واجلمال
يطلق عليه «كاريزما» � .أي ذلك الإح�سا�س باالن�شداد جتاه ال ّن ّ
أبدا .ف�إذا ما �سئل
الذي قد ال ي�سهل تف�سريه� ،أو هو قد ال يكون خا�ضع ًا للتف�سري � ً
احلد :ما الذي يجعلك معجباً به ،ومغرماً؟ �أو :ما الذي
بن�ص ما �إىل هذا ّ
املتلقّي املعجب ٍّ
�ص من غريه من ن�صو�ص ال�شاعر� ،أو الأديب نف�سه؟ مل ّ
يتمكن هذا املتلقّي من
مييّز هذا النّ ّ
الإجابة ب�شكل وا�ضح �أو مقنع ،لي�صل �إىل �إجابة معقولة ،ختاما ،هي� :إنّه يعجبني
فح�سب! �إنّه رائع ،وال �أدري ملاذا!
ومن مناذج ال ّن�صو�ص التي تت�سم بالكاريزما يف الأدب احلديث ،على �سبيل
لل�سياب ،و«الق�صيدة» ملعني ب�سي�سو،
املثال�« :أن�شودة املطر» ،و«�سفر �أ ّيوب»
ّ
والبندقية» ملحمود دروي�ش ،و�سواها.
و«ق�صيدة بريوت» ،و«ريتا
ّ

املحركة:
اجلماعات املرجعيّة والقوى ّ

ّ
لعل من املنا�سب �أن ن�ستعري من علم الت�سويق م�صطلح ًا يعني يف درا�سة بع�ض
االجتاهات اجلمالية ،هو م�صطلح اجلماعات املرجعية  Reference Groupsوهو
ي�شري �إىل جماعات من الأ�شخا�ص القادرين على الت�أثري يف الآخرين وتوجهاتهم،
�إيجاب ًا و�سلب ًا ،جتاه الأ�شياء.
ومثلما �سبق القول� :إنّ هنالك ن�صو�صا لها كاريزمات؛ ف�إنّ هنالك قاد ٌة
�أ�صحاب كاريزمات �أي�ضا� ،سواء يف ذلك من ال�سا�سة� ،أو القادة الدينيني� ،أو القادة
ال�شعبيني� ،أو قادة الفكر والفن ،وهنالك الأ�صدقاء ،والأهل ،وو�سائل الإعالم
ربيع األول 1431هـ
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توجه الذوق العام ،من خالل توجيه ذوق الأفراد ،مما يتجمع يف
ك ّلها ميكن �أن ّ
ّ
عامة ت�صبح �سم ًة للع�رص.
النهاية
لي�شكل جمالية ّ
املحركة
وميكن �أن ن�ستعري ،كذلك ،من �أهل ال�صناعة م�صطلـح القـوى
ّ
()22
الذي ميكن �أن ّ
العامة،
Driving Powers
حترك الذائقة ّ
يدل هنا على قوى ميكن �أن ّ
كالدين ،وال�سيا�سة ،والثورات ،وال�سلطة ،واالعتبارات االجتماعية من عادات
العامة� ،أي �إنه يغيرّ من جمالية
وتقاليد ،فكل ذلك يغيرّ من اجتاه بو�صلة الذائقة ّ
الع�رص.
العامة ،ف�إن
و�إذا كان املجتمع بتقاليده ،وعاداته ي�ساهم يف توجيه الذائقة ّ
هذا ال يعني توافر االن�سجام الكامل بني الذائقة الأدبية الرائجة �أو (ال�سائدة)،
والذائقة ال�شعبية التي ت�صنعها القواعد يف املجتمعات ،ف�أدب الطبقات ال�شعبية مث ً
ال
ولياقات اجتماعية ،وقد يعتدي على بع�ض التابوهات()23
آداب
قد ينحرف عن � ٍ
ٍ
وعلى ثقافة العيب يف جمتمعات حمافظة ،يف حني ال ُي�سمح للأدباء يف هذه
املجتمعات ذاتها �أن يعتدوا على هذه الثقافة .والأدباء املق�صودون هنا هم �أدباء
املحكي.
ال�شعبي ،والأدب
اللغة الف�صيحة ،و�أدباء الأدب املكتوب ،دون الأدب
ّ
ّ
جماليتهما قد ت�ستند �إىل
ومن �أوجه �أ�سباب ا�ستثناء ذينك النوعني من الأدب �أنّ
ّ
الر�سمي
انحرافهما عن املوا�صفات واملقايي�س التي يفر�ضها املجتمع على الأدب
ّ
املكتوب ،والف�صيح.
ثمة �إذن توجيه جما ٌّ
املرجعية
يل ما للذائقة ال�شعريّة من خالل اجلماعات
ّ
ّ
تف�صح عنها
ثمة �صيغ ًة للجماعات ،والقوى
والقوى
املحركة ِ
املحركة ،كما �إنّ ّ
ِّ
ّ
و«التجمعات ال�شعر ّية» ،والطائفتان ،على الأغلب مت ّثالن
«البيانات ال�شعر ّية»،
ّ
جت ّليات ل�شعر ّي ٍة ما� ،أو �إعالنات ل�شعر ّي ٍة ما .ومن هذه البيانات ال�شعر ّية ما هو
فردي ل�شاعر واحد .ومنها ما يكون
�شعري ،ومنها ما هو
جتمع
ّ
ّ
جلماعة� ،أو ُّ
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بيان ًا نقدي ًا ،ومنها ما يكون ن�ص ًا �إبداعي ًا �شعري ًا ،يف�صح فيه ال�شاعر عن منوذجه
اجلما ّ
وماهيته من وجهة نظره( .)24فمن البيانات التي
غاية ال�شعر عنده،
يل� ،أو ِ
ّ
تعود جلماعات ما �أ�صدرته جماعة الديوان ،وجماعة �أبوللو ،وجماعة جم ّلة �شعر،
و�سواها ع�رشات من اجلماعات على مدى العقود الت�سعة املن�رصمة .ومنها ما هو
فردي ،مي ِّثل نظريّة �شاعر واحد يف جمال ال�شعر(.)25
ّ

ال�شعريّة واحلداثة� :أفق التجاوزات وف�ضاء الإجنازات:

ينبت عن الكالم على احلداثة،
�إنّ احلديث عن م�ستقبل ال�شعر
العربي ال ّ
ّ
فاحلداثة عامل مرتبط بالزمن ،و�إن �رصفتها بع�ض التحديدات نحو الف ّن ّيات،
وامل�ستقبل هو �شطر من الزمن ،وزمن احلداثة يف�ضي �إىل الزمن امل�ستقبل.

تقوم حركة احلداثة على قول ما مل ُي ْ
قل يف هذا املجتمع ،وعلى ر�ؤية عوامل
وحريّة تعبري
متحررة من جميع العوائق النظريّة
حر ّية ّ
ّ
تخيل كاملةّ ،
والعملية يف ّ
ّ
كاملة .وما مل ُي ْ
بعد قد يكون �أكرث تعقيداً ،وغمو�ض ًا مما قيل ،وربمّ ا اتّ�سع ذلك
قل ُ
املجهول ،وازداد غمو�ضا وتعقُّداً( .)26وبتعبري دقيق ،فهنالك من يرى �أنّ احلداثة
أربعينيات(.)27
ال�شعري الذي عرفناه منذ ال
التبدل
هي �صفة ّ
ّ
ّ
واحلداثة هي ،بال�رضورة ،ان�شقاق وهدم من حيث �أ ّنها تن�ش�أ عن طرق
ع�ضوي من الوحدة ،ال
معرفية مل ت�ؤْ َلف ،وتطرح َقيما ْمل ت�ؤْ َلف� .إنّ االن�شقاق جزء
ٌّ
ّ
والتمرد من
وتت�ضمن احلداثة الرف�ض
يجوز �أن نخاف منه ،والهدم وجه �آخر للبناء.
ّ
ّ
حيث �إنها تتخ ّلى عن التقليد ،ومفهومات الأ�صول والأ�س�س ،واجلذور واملعايري
الثابتة( .)28ولذلك فلي�س من املمكن حتديد احلداثة ال�شعر ّية بو�صفها خ�صائ�ص
تاريخية ،وهي نوع من االنقطاع  -التوا�صل(.)29
حمددة ثابتة ،بل هي حركة
ّ
ّ
وقد �ألقى يو�سف اخلال حما�رضته امل�شهورة �أواخر �سنة  1956يف الندوة
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العربي يف لبنان» وهي مبنزلة بيان � ّأول للحداثة
اللبنانية بعنوان «م�ستقبل ال�شعر
ّ
ّ
العربية ،و� َ
أجمل فيها �أ�س�س احلداثة يف بنود ،هي :التعبري عن التجربة
ال�شعر ّية
ّ
البيانية ،وا�ستعمال املفردات والتعابري
احلية ال الفذلكة
ّ
احلياتية ،وا�ستعمال ال�صور ّ
ّ
احلية ،وتطوير �إيقاع ال�شعر وع�رصنته ،فلي�س للأوزان التقليد ّية قدا�سة،
اجلديدة ّ
املنطقي،
العقلي والت�سل�سل
العاطفي العام دون التتابع
واجلو
واعتماد وحدة التجربة
ّ
ّ
ّ
ّ
العربي ،ووعي
العقلي
والتعبري عن جتارب الإن�سان ،ووعي الرتاث الروحي -
ّ
ّ
أوروبي والتفاعل معه ،والإفادة من التجارب ال�شعريّة
العقلي ال
الرتاث الروحي -
ّ
ّ
التي حقّقها �أدباء العامل ،واالمتزاج بروح ال�شعب ال بالطبيعة الزائلة(.)30
ليلخ�ص عنا�رص احلداثة ال�شعر ّية فجعلها خم�سة فقط ،هي:
ثم جاء �أدوني�س ّ
ّ
اخلطابية ،وجتاوز الأنواع التقليد ّية ،ت�أ�سي�س نوع جديد من التعبري،
جتاوز ال�شعر ّية
ّ
وعد الق�صيدة �شك ً
ال مفتوح ًا،
بحيث ال قيمة
بحد ذاتهماُّ ،
للوزنية �أو النرث ّية ّ
ّ
ح�ضور تلك العنا�رص اخلم�سة �أربع ُة
وجتاوز مفهوم ال�شعر كما ورثناه( .)31ويرافق
َ
التقليدي املوروث،
حلجب القدمي ،هي :النقد املتوا�صل ملفهوم ال�شعر
مظاهر
ِ
ّ
َ
ّ
والتخل�ص من الأغرا�ض التقليد ّية لل�شعر ،وحتديد جديد ملفهوم الق�صيدة ،وك�شف
يهتم به ال�شعر القدمي(.)32
عامل الال�شعور �أو الالوعي الذي مل يكن ّ
�صارت يف كثري من
وقد ترت َّب على طرح هذه املظاهر والعنا�رص �أ ّنها
ْ
ُطلب لذاتها يف �شعر كثري من �شعراء احلداثة العرب ،فكان �إدراك كثري
الأحايني ت ُ
أعرا�ض احلداثة ال�شعريّة �أعمق من وعيهم جوهرها ،و�أ ّنها ال تُطـلب لذاتها،
منهم �
َ
بل هي �شطر من ٍّ
وجدنا �أدوني�س نف�سه ي�ست�شعر هذا
كل هو الفكر
احلداثي ،ح ّتى ْ
ّ
نتجت هذه الأوهام من عدم �سهولة
امل�أزق فيما �أطلق عليه «�أوهام احلداثة» ،وقد
ْ
ّ
ولعل �أبرز مدخلني
امليز بني الأ�صيل والزائف يف �إطار حركة احلداثة ومالحمها،
ْ
دخل الزيف من خاللهما �إىل حداثتنا ال�شعر ّية هما لغة ال�شعر ،وكتابة ال�شعر نرثا،
ربيع األول 1431هـ
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حداثيا ،والأعمال غري الأ�صيلة.
فمن ال�صعب جداً امليز بني الأعمال الأ�صيلة
ّ
وهذه الأوهام هي:

تعمد االنف�صال عن القدمي.
منية :و ُيق�صد بها ُّ
 .1ال ّز ّ

تعمد التغاير مع القدمي مو�ضوع ًا و�أ�شكاال ،وهذا يجعل
 .2املغايرة :ويق�صد بها ّ
متوج ًا ينفي بع�ضه بع�ض ًا ،مما ُيبطل معنى ال�شعر.
ال�شعر ُّ
 .3املماثلة مع الغرب :وتنتج تقليدا للغرب ،وا�ستالب ًا �أمامه.

وثمة كثري من النرث ال �شعر ّية
 .4الت�شكيل
ّ
النرثي� :إغراق يف الوهم الثاين (املغايرة)ّ ،
فيه ،مثلما هنالك وزن ال �شعر فيه.

(الزمنية) ،ويكون بتناول
ين� :إغراق يف الوهم ال ّأول
 .5اال�ستحداث امل�ضمو ّ
ّ
والبد ،من وجهة نظر �أدوني�س ،من نق�ض هذه
�إجنازات الع�رص وق�ضاياه.
ّ
الأوهام(.)33

ّ
ولعل من املنا�سب �أن �أ�ضيف �إىل هذه الأوهام خم�سة �أوهام �أخرى ،هي:
 .1وهم م�شابهة ترجمات ال�شعر من اللغات الأخرى ،من حيث جمانبة الأ�ساليب
العربية يف ال�صياغة ،وهي �أ�ساليب ناجتة من طريقة التفكري يف اللغة.
ّ

امللحمية عليها.
امللحمية /تطويل الق�صيدة وحماولة �إ�ضفاء
 .2وهم
ّ
ّ
 .3وهم تق�صري الق�صيدة /الهم�س والعقلنة.

أدوني�سي (تقليد �أدوني�سّ /
تخطي �أدوني�س).
 .4الوهم ال
ّ
الدروي�شي (تقليد دروي�شّ /
تخطي دروي�ش).
 .5الوهم
ّ

العربي يف ال ّن�صف الثاين من
دت �أطروحات احلداثة يف الأدب
لقد ّ
تعد ْ
ّ

أدوني�سية كانت الغالبة ،والأكرث رواجا،
القرن الع�رشين ،بيد �أنّ الأطروحة ال
ّ
ربيع األول 1431هـ
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وكانت لها �أ�صدا�ؤها ،وتفاعالتها ،ح ّتى �إ ّنه لي�س من املغامرة �أن يقال� :إنّ احلداثة
ُّ
بت�شكلها احلا ّ
يل ،قد خرجت من معطف �أدوني�س ،الذي تر ّبع
العربية،
ال�شعر ّية
ّ
�سدة احلداثة ملا يقرتب اليوم من ن�صف قرن.
على ّ
العربية� ،أ ّنه كان ينتج �شعراً،
مييز �أدوني�س ،على �صعيد احلداثة
والذي ِّ
ّ
جتمع من حوله
ويدعمه بتنظري
ّ
ّ
نقدي ،و�إي�ضاحات ،وتطبيقات نقد ّية ،كما �إ ّنه َّ
جمموعة من ال�شعراء وال ّنقّاد الذين د�أبوا ،على مدى العقود اخلم�سة ال�سابقة ،على
أدوني�سي للحداثة.
يكر�سوا الفهم ال
�أن ّ
ّ

احلري بنا
وعوداً �إىل حديث احلداثة ،فعندما نتك ّلم عليها يف ال�شعر؛ فمن
ّ
َ
�أن نلتزم ثالثة مبادئ ،هي:
�ص �شاعر ولي�س � ّأي منتج �آخر للكتابة.
 .1الت� ُّأكد من �أن �صاحب ال ّن ّ
�شعرنا القدمي.
نعي َ
� .2أن َ

ولي�ست ْ
حك َم قيمة(.)34
فر ٍق
ْ
� .3أن نعرف �أنّ احلداثة �سم ُة ْ

ّ
فهم
ولعل املبدعني العرب ،يف بع�ض بيئاتهم ،قد �أخط�أوا ،منذ البدايةَ ،
الغربية،
ع�ضوي باحل�ضارة
حداثة الغرب ،فلم ينظروا �إليها على �أ ّنها ارتباط
ٌّ
ّ
العقالنية خ�صو�صا ،و�إنمّ ا نظروا �إليها بو�صفها �أبنية وت�شكيالت
وب�أ�س�سها
ّ
وبالكيفية نف�سها �أخط�أوا يف فهم �أطروحات �أدوني�س ،ويو�سف اخلال،
لغو ّية(.)35
ّ
و�أن�سي احلاج ،و�سواهم من الذين تك ّلموا على احلداثة يف ال�شعر فلم ي�أخذوا منها
وال�شكليات� ،أو املظاهر الف ّن ّية.
ال�شطط ،واملغاالة،
يف تطبيقهم �إال ّ
ّ

العربية ،فهما
ولكن اخللط واالرتباك لي�سا مق�صورين على البيئات
ّ
ّ
أمريكي ،بفروقات يف الدرجة طبعا ،ولي�س
أوروبي وال
ينطبقان على الغرب ال
ّ
ّ
أبدع
خ�ضم اال�ضطراب يف الر�ؤى يف ال�شعر ال
يف النوع( .)36ويف
أمريكي مثال � َ
ّ
ّ
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مراكب حاول ّ
كل واحد منهم �أن ينجو بها من حالة من فقدان
ال�شعراء الأمريكان
َ
ال�شعري
البو�صلة بعد موجة ال�صوريني  Imagistsيف �إطار ثورة على التقليد
ّ
املت�أ ّنق ،وال�سعي وراء �صيغ جديدة يف �ش ّتى االتجّ اهات ،فمنهم من عني باملو�سيقى
مثل كونراد �أيكن� ،أو بالفكرة وال�صورة فن�ش� ْأت غنائية لند�ساي و�ساندبرغ� ،أو
أخالقي
جفاف ما�سرتز� ،أو حتفّظ فرو�ست ،واختلفَت امل�ضمونات بني نف�ساين و�
ّ
وزراعي
وميتافيزيقي مع �إليوت وماكلي�ش ،واجتماعي مع �ساندبرغ،
مع ما�سرتز،
ّ
ّ
مع فرو�ست(.)37

احلداثة والتجريب:

�شعر احلداثة موقف من الكون ك ّله ،لهذا كان مو�ضوعه الوحيد و�ضع
تعد «�صياغة
الإن�سان يف هذا الوجود ،وكانت �أداته الوحيدة هي الر�ؤيا ،التي ّ
العامل على نحو جديد»( .)38ال�شعر �س�ؤال حول ال�شعر ،بقدر ما هو �س�ؤال حول
الإن�سان والأ�شياء والعامل ،بيد �أنّ �شعر �شعرائنا املحدثني يندرج يف �أفق ال�شعر الذي
الوظيفي»� ،إ ّنه جزء من احلدث� ،شعر تابع للحدث ،ذائب
ي�سمى «ال�شعر
ميكن �أن ّ
ّ
فيه .ولئن كان هولدرلني يقول�« :شعري ًا ،يعي�ش الإن�سان على هذه الأر�ض»؛ فمن
()39
وثمة «معاينة»
املمكن القول« :وظيفي ًا ،يعي�ش
العربي على هذه الأر�ض» ّ .
ّ
ثمة «ر�ؤية» �شعر ّية،
�شعر ّية ،ومعاينة غري �شعر ّية يف موقف الإن�سان من الوجودّ .
وثمة لغة �شعر ّية ولغة
ثمة ر�ؤية ور�ؤيا غري �شعريتنيّ .
و«ر�ؤيا» �شعر ّية ،كما �أنّ ّ
ثمة بنى �شعر ّية ،ال عنا�رص مفردة معزولة �شعر ّية .فاملعاينة والر�ؤية
غري �شعر ّية� .أي ّ
تتم يف �سياق عالقات معقّدة بني الذات
والر�ؤيا جميعها جت�سيد لبنى ك ّل ّية ،جميعها ّ
ّ
تت�شكل ح�صيلة لها «بنى» كاملة م�ستق ّلة(.)40
والعامل ،واللغة
جمرد عالقة بني الكلمة
ال�شعر بو�صفه التعبري الأ�سمى عن الإن�سان لي�س َّ
غائي ،بدئي ًا ،من حيث
والكلمة ،و�إنمّ ا هو عالقة العامل ب�أ�شيائه .الكالم
ّ
ال�شعري ّ
ربيع األول 1431هـ
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الغائية على ال�شاعر �أن يكتب ب�أق�صى
�أ ّنه �إف�صاح عن هذه العالقة .وتفر�ض هذه
ّ
ما ميكن من معرفة اللغة ،ومعرفة الإن�سان والعامل ،وب�أعمق ما ميكن ا�ست�رشافي ًا،
العربية،
وب�أبهى ما ميكن جمالي ًا( .)41وكما �أنّ احلداثة غري موجودة يف احلياة
ّ
معرفية
فاعلية
أ�سي�سية ،وبو�صفه
ّ
ّ
ف�إنّ ال�شعر غري موجود فيها �أي�ض ًا ،بو�صفه ر�ؤية ت� ّ
ك�شفية قائمة بذاتها .وقد جاء حرمان ال�شعر من ذلك ك ّله ب�سبب �سيطرة الوحي
ّ
()42
الديني على كثري من هذه املها ّم .
ال�سماوي
ّ
ّ

ومايفت أ� �أدوني�س ّ
يتهدد ال�شعر ،وهو
حد تعبريهّ ،
يحذر من خطر ،على ّ
التقنية� ،أن يعود
الدينية �أو
ي�سمى احلقيقة
�أن يكون ،من جديد ،و�سيلة خلدمة ما ّ
ّ
ّ
اجتماعيا ،لكن بلبا�س �آخر ،ويف هذا ما �سيفر�ض على
�إيديولوجي ًا �أو �سيا�سي ًا �أو
ّ
ال�شعر �أال يكون �أكرث من تنويع على ال ّن�صو�ص الأوىل ،تنويع ت�سيطر عليه خ�صائ�ص
والعقالنية ،و�سوف يو�صف ال�شعر الذي ال تتم ّثـل فيه هذه اخل�صائ�ص
التعليمية
ّ
ّ
()43
ب�أ ّنه هذيان وجنون  .احلداثة التي منار�سها اليوم ،من وجهة نظر �أدوني�س� ،إنمّ ا
مهربة،...،
هي ،قيا�سا �إىل احلداثة يف الغرب ،نوع من الهروب� ،...،إ ّنها حداثة َّ
العربي ،من ثقافته و�أ�صوله� ...،إ ّنها حداثة
ولي�ست نابعة من ذات املجتمع
ّ
غربية بكاملها ،و�إ ّننا عندما نتكـ ّلم عليها� ،إنمّ ا نتك ّلم على الآخر،
متوهمني �أنّ
ّ
ّ
هذا الآخر هو الذات .وي�ستثنى من هذا احلكم ما ميكن �أن نطلق عليه «احلداثة
امل�ضمرة» مقابل احلداثة ال�سائدة ،وهذه احلداثة امل�ضمرة تعي�ش يف الأطراف
()44
ثمة هواج�س �شعر ّية ،و�أخرى غري �شعر ّية .هواج�س تكون
وعلى ال�ضفاف ّ .
حترك
يف ذاتها وبذاتها طاقات� ،أو بالأحرى ،ب�ؤراً من �شعر ّية راكدة ،ما �أن تهت ّز �أو ّ
ثم تفي�ض �شعر ّيةً ،تبعا لطبيعة االهتزاز �أو احلركة ،ودرجة تنميتها(.)45
ح ّتى تر�شح ّ
وكذلك فهنالك لغة �شعريّة� ،أو ليكن :حالة �شعريّة للغة ،وهذا ميلي وجود لغتني
لالعتباطية والعرف ،بينما
يف اللغة� ،إحداهما (اللغة العاد ّية) وهي مرتوكة
ّ
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جت�سد مو�ضوع
تكون الأخرى (اللغة ال�شعر ّية) ملج�أً للميزة
ّ
املحاكاتية ،حيث ّ
ّ
()46
قوته «ال�سحر ّية» .
اال�ستمرار ّية الإعجاز ّية للفعل
البدائي بكامل ّ
ّ
هذا النوع اجلديد من الكتابة ال�شعرية هو رحلة �صيد القتنا�ص الروح
ال�شعرية� ،إن وجدت ،يف املثل ،يف ال�سرية ،يف اليومي ،يف التاريخي ،يف الإعالن،
يف املهمل ،تعالج ّ
كل هذه املقاربات وغريها كثري مبا حتمله من �أ�ضواء و�ألوان
لتحولها �إىل عالمات تنتج �شعرية(.)47
و�سبل �إخراج ّ
احلداثي يف مو�ضوعات الق�صيدة
عدة اتجّ اهات للتجريب
وقد برزت ّ
ّ
أهمها ما ي�أتي:
العربية ،وم�ضامينها كان � ّ
ّ

 .1اتجّ اه ا�ستلهام الرتاث ،وبعثه ب�إيقاع جديد و�شكل جديد.

 .2اتجّ اه ا�ستلهام اخلربات اجل�سد ّية ،وا�ستعمال معجم اجل�سد ،كما هو احلال يف
�ص،
�أدب البورنو ،الذي ي�ستخدم لغة اجل�سد ،وجت ّلياته الغريز ّية يف بناء ال ّن ّ
االجتماعية(.)48
تعري ف�ضيحة اجل�سد معايري الربوتوكوالت
ّ
بحيث ّ
اليومية،
ال�شخ�صية :ويق�صد بذلك التفا�صيل
 .3اتجّ اه ا�ستلهام خربات احلياة
ّ
ّ
واخلربات الب�سيطة ،والأحداث االعتياد ّية ،وا�ستعمال لغة املحادثة العاد ّية ،مع
اجلماعية ،واالعتماد على �سياق
والغنائية
باملتخيل،
الواقعي
�سعي �إىل دمج
ّ
ّ
ّ
ّ
إن�سانية ،واالقرتاب
احلية،
ق�ص�صي
واملتحركة ،وال ّ
تتابعي ،والتقاط اللحظات ّ
ّ
ّ
ّ
()49
من بنية امللهاة ال�ساخرة .
والعجائبي ،واحلكايات
حري،
 .4اتجّ اه ا�ستلهام ثيمات ال�سحر ،من خالل ّ
ال�س ّ
بث ّ
ّ
الغرائبية ،واخلرافات يف الق�صيدة احلديثة ،مما ي�ضفي عليها �أجواء غري
ال�شعبية
ّ
ّ
()50
م�ألوفة .
بقوة لدى �شعراء جم ّلة �شعر(.)51
� .5إبراز االن�شغاالت
الفل�سفية ،كتلك التي ظهرت ّ
ّ
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وتابع �صنيعهم ،بعد ذلك� ،شعراء حاولوا �أن ي�سبغوا على �شعرهم �سم ًة فكر ّية،
فل�سفية ،فن�شدوا ذلك من خالل اللجوء �إىل االقرتاب من كالم الفال�سفة،
�أو
ّ
�أو االقتبا�س منه �أحيان ًا.
العربي الذي
ملحمية ،وت�أ�صيلها يف �شعرنا
 .6ال�سعي الوا�ضح لكتابة ق�صيدة
ّ
ّ
ّ
وي�شكل هذا ا�ستمرارا لت�ضمني الأ�ساطري
امللحمي.
يفتقر ،يف تراثه� ،إىل ال�شعر
ّ
أ�سطوري ليكون الفكر الذي
العربية احلديثة ،وتب ّني الفكر ال
يف الق�صيدة
ّ
ّ
جت�سد
تنطلق منه بع�ض الر�ؤى ال�شعر ّية يف �سياق الق�صيدة العربية ،مثلما ّ
التموزيني .وقد �سيطرت الرغبة يف �إ�ضفاء الأجواء
هذا االتجّ اه عند ال�شعراء ّ
العربية ،ح ّتى �ألفينا كثرياً من الق�صائد ال تعتمد على
الأ�سطور ّية على الق�صيدة
ّ
�أ�سطورة موروثة ،و�إنمّ ا ت�صنع �أ�سطورتها� ،أي هي تن�سج حكاية ي�شتبك يف
�أحداثها الآلهة ،والنا�س ،و�أن�صاف الآلهة� ،أو تعتمد اخلوارق� ،أو ت�ضيف �إىل
الأ�سطورة املعروفة �أحداث ًا� ،أو �شخو�ص ًا� ،أو تخلط بني �أحداث الأ�سطورة وما
لي�س منها� ...إلخ.
العربي ،وبني ال�شعر
امللحمي يف ال�شعر
وهنالك من يخلط بني امللمح
ّ
ّ
العربي القدمي،
امللحمي .ويظهر ذلك وا�ضحا حني يكون احلديث عن ال�شعر
ّ
ّ
ولكن
غنائيا،
ملحمي وال
الذي مل يكن فيه �شعر
ّ
م�رسحي ،بل كان ،يف الغالبّ ،
ّ
ّ
ت�رسبت
مات
بع�ض ن�صو�صه ات
ب�س ٍ
ّ�سمت ،على ِق ّلةٍ ،هي �أو ُ
بع�ض �أبيا ِتهاِ ،
ْ
ملحميةّ ،
ّ
ملحمي.
�إليها ،ل�سبب �أو لآخر ،ولك ّنها مل تحُ ّو ْلها �إىل �شعر
ّ

�ص الواحد ،والتداخل
 .7حالة عدم حتديد املو�ضوع� ،أو ّ
تعدد املو�ضوعات يف ال ّن ّ
بينها ،والوقوع يف دائرة الإي�ضاحات والتفا�صيل واال�ستطرادات.
ين :ومن ذلك الإيهام بنموذج املت�شائم� ،أو الال�أبايل،
 .8الإيهام بالنموذج امل�ضمو ّ
املتهور� ،أو املتجاوز� ،أو املثا ّ
العدمي� ،أو
يل� ،أو امل�ستخذي� ،أو املتعايل� ،أو
�أو
ّ
ّ
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امل�ستهرت ،ومن ذلك مثال ت�ضخيم الثيمة الوجود ّية ،وتعميمها ،وجعل القلق
الوجودي لدى
الوجودي هاج�س ًا يف كثري من الق�صائد .وقد ظهر هذا القلق
ّ
ّ
العربية يف هذه املرحلة،
العربية ،ب�سبب ظروف احلياة
كثري من �شعراء احلداثة
ّ
ّ

التموز ّيون(.)52
وكان من ه�ؤال ِء
ُ
ال�شعراء ّ

طرحت جم ّلة �شعر منط ًا من التجديد يف الر�ؤية ،جاء على ثالثة
وقد
ْ
م�ستويات:
يومية مل�شكالت الإن�سان.
 .1مقاربة ّ

ميتافيزيقية (ت�سعى �إىل ما هو �أعمق من الواقع).
 .2مقاربة
ّ
عبثية المعقولة(.)53
 .3مقاربة ّ

ال�شعري املوروث ،ويف
ثم نلفي �أدوني�س يقول� :أنا مغيرّ يف بنية التعبري
ّ
ّ
تقدمها تلك البنية عن الأ�شياء واحلياة والنا�س ،ومغيرّ يف الواقع من
ال�صورة التي ّ
أقدم �صورة جديدة عنه(.)54
حيث �أنني � ّ

� ّأما على م�ستوى الأ�سلوب (ال�شكل) ،فقد تو ّزعت جهود التجريب
أهمها:
احلداثي على اتجّ اهات،
واهتمت مبالمح كان � ّ
ّ
ّ

املعجمية ،وتعالقها من باب
 .1اتجّ اه اللعب باللغة والرتكيز على الدالالت اللغو ّية
ّ
التجريب ،واكت�شاف �آفاق ما �أطلق عليه �أدوني�س كيمياء اللغة.

الب�رصي للق�صيدة.
 .2اتجّ اه التجريب على م�ستوى الت�شكيل
ّ

تنوعت
 .3اتجّ اه ديوان احلالة :وهو ديوان ّ
يتحدث عن حالة واحدة (�سياق) ،و�إنْ ّ
ن�صو�صه (تق�سيماته).
�ص ،ح ّتى و�إن كان املو�ضوع واحداً.
 .4اتجّ اه ت�شظية ال ّن ّ
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تعمد تغييب املعنى ،وعدم �إبالغ الر�سالة(،)55
 .5اتجّ اه الغمو�ض الك ّل ّي :ويعني ُّ
وهو عن�رص ذو عالقة باملعنى ،ولك ّنه ُي�صنع من خالل اللغة /ال�شكل.

 .6اتجّ اه نفي نقاء الأنواع (نفي احلدود الفا�صلة بني الأنواع) ،فظهر يف الق�صائد
وتعدد يف املكان والزمان،
وتعدد يف ال�ضمائر،
وتعدد يف اخلطاب،
�رس ٌد،
ّ
ّ
ّ

ق�ص�صي ،وتعريف ال�شخ�صيات،...
و�أحداث ،ومونولوج ،وديالوج ،وبناء
ّ
الدرامي يف الق�صيدة ،وفيه يتج ّلى ،كما يقول �صالح
�إلخ .فظهر الأ�سلوب
ّ

تعدد الأ�صوات ،وامل�ستويات اللغو ّية ،وترتفع درجة الكثافة نتيجة
ف�ضلّ ،
غلبة التوتّر ،واحلوار ّية فيه ،وفيه ت�ش ّتت وا�ضح ،مثل �شعر �صالح عبدال�صبور

ودروي�ش يف بع�ض مراحله( .)56وربمّ ا يلج�أ بع�ض ال�شعراء �إىل �أن ُيدخلوا يف
كتابتهم ال�شعر ّية عنا�رص كثرية تنتمي �إىل امل�رسح ،والرواية ،والفل�سفة ،والعلم،

والتاريخ ،وغريها ،قد تكون من فنون الكالم �أو من غريها ،من الفنون الأخرى
مث ً ()57
منيز بني كون ال�شاعر ي�أتي بالإطار من خارج ال�شعر،
ال  .وينبغي �أن ّ

وميلأه �شعراً� ،أو �أ ّنه ي�صنع ق�صيدة ،وي�ضع لها �إطاراً من خارج عامل ال�شعر.
قد ينتج عنها مث ً
ال ،يف حالة من احلاالت ق�صيدة ذات بناء
وهذه م�شكلةْ ،
م�رسحية �شعر ّية ،و�ش ّتان بينهما .وميكن القيا�س على هذه احلالة
م�رسحي� ،أو
ّ
ّ

الق�صة� ،أو احلكاية� ،أو
يف حاالت �أخرى ،ي�ستعري ال�شاعر فيها �شيئا من �أ�شياء ّ

�سواهما.

«تعدد
وثمة من يطلق على هذا املنـزع ،يف ال�شعر
العربي احلديث ،ا�سم ّ
ّ
ّ

الغنائية �إىل تلك
االحتدامي» ،مبا هو انتقال من الق�صيدة
ال�صوت»� ،أو «البعد
ّ
ّ

«ال�رصاعية».
االحتدامية(� ،)58أي
الق�صيدة
ّ
َّ
 .7التداعيات ،والكتابة ال ّآلية.
ربيع األول 1431هـ

عـبـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ8ـ ـ ـ ـ ـ ــر

مارس 2010

مستقبل الشعر العربي

34

العربية يف
وبعد ا�ستعرا�ض �أبرز اتجّ اهات التجريب يف ق�صيدة احلداثة
ّ
الن�صف الثاين من القرن الع�رشين ،على م�ستويي اللغة ،واملو�ضوعات؛ ال �أجد بداً
العربية،
املهمة ،التي اكتنفت �أداء احلداثة ال�شعريّة
من الإ�شارة �إىل بع�ض امل�شكالت ّ
ّ

وهي:

احلداثية يف ّ
ن�ص.
واملو�ضوعية
 .1ح�شد �أكرب قدر من ال�سمات الف ّن ّية
كل ٍّ
ّ
ّ

والتيارات،
التخبط وكرثة اخللط يف الأخذ عن املدار�س ،واالتجّ اهات،
.2
ّ
ّ
الغربية.
والتجمعات
ّ
ّ
النمطية يف �سياقات احلداثة ،وما بعد احلداثة.
 .3الوقوع يف دائرة
ّ
الزمني الذي ح�رش ال�شعراء العرب فيه حداثتهم التي �سعوا فيها �إىل
� .4ضيق املدى
ّ
زمني.
قدر للحداثة
احلداثي
حماكاة املنجز
الغربي ،قيا�س ًا مبا ِّ
ّ
الغربية من مدى ّ
ّ
ّ
ّ
ولعل امل�شكلتني الأوىل والثانية وا�ضحتان ،و� ّأما امل�شكلة الثالثة فهي الوقوع

النمطية ،وانفالت
النمطية ،والتقليد ،يف طريق البحث عن مهرب من
يف دائرة
ّ
ّ

نحو التحديث والتجديد .فلقد تطور �أداء ال�شعر احلداثي ،لي�صل �إىل مرحلة ما بعد
احلداثة ،غري �أنه ال َيربز يف النقد العربي متيي ٌز وا�ضح بني احلداثة وما بعد احلداثة ؛

تتم فيها املزاوجة بني احلداثة وغريها من املذاهب ،حتى
فما بعد احلداثة مرحلة ّ
ي�صل مفهوم ما بعد احلداثة �إىل حالة ميكن �أن يطلق عليها «كال�سيكية ما بعد
احلداثة»( .)59ولقد و ّلدت حركات ما بعد احلداثة فنون ًا هابطة وفنون ًا راقية ،مثلها
يف ذلك مثل �سائر احلركات ،وهذا يعني جمرد �سوء يف تطبيق املفاهيم ،فهنالك
ت�شجع على
م�شاكل يف كيفية التمييز بني الراقي والهابط ،خ�صو�ص ًا �أن احلداثة ّ
تعدد الأذواق .ولكن الأعمال النا�شئة يف ظـل ما بعد احلديث ،منها ما ينطبق �أكرث

من غريه على املزاوجة بني احلديث والكال�سيكي ،بو�صفه لغة �شعبية جديدة.
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وقد جند من الدار�سني من يح�رص حالة ما بعد احلداثة يف �سقوط الدالالت،
ْ
ّ
ّ
والت�شكك يف
الت�شظي،
و�سيطرة القوايف ،والأفعال على ال�شعر(� .)60أو يف

العربي القدمي،
متيز بها الأدب
الهويّة ،والعبث ،و�إعادة كتابة �صيغة اخلطاب التي َّ
ّ
والكال�سيكي ،معطيا بهذا حدودا جديدة لذلك الأدب ،وتلك الثقافة اللذين
ّ
()61
ّ
أدبية .
غذياه ،ومزج الأ�شكال ال ّ

ّ
ولعل �سمات نتاج ما بعد احلداثة ال ميكن ح�رصها �إ ّال يف �إطار كال�سيكية ما
والتعددية ال تعني
التعددية والتجاوز.
ّ
بعد احلداثة ،للو�صول �إىل منط �ضمن �إطار ّ
الق�ضاء على القيم التي �أُر�سيت من قبل ،ولكنها تعني الت�سليم بالتنوع(.)62
منطية
عب ب�شكل
و� ّأما يف ال�شعر
فثمة من النقّاد من رّ
العربي؛ ّ
�سلبي ،عن ّ
ّ
ّ
واالتباعية ،كما
احلداثي ،الذي يكاد �أن ي�سقط يف ال ّآلية
�أخذت تكتنف الأداء
ّ
ّ
الوزنية التقليد ّية ،خ�صو�ص ًا ومفهوم احلداثة يزداد التبا�س ًا،
كان ال�ش�أن يف الق�صيدة
ّ
()63
لت العادة �إىل مملكة يف �إطار
حتو ْ
والكالم عليها يكاد �أن ي�صبح لغواً  .لقد ّ
احلداثية و�ضيق
حركة احلداثة( ،)64ف�صار من ال�سهل ،يف �إطار تو�سيع التجربة
ّ
«كال�سيكية
العربية هي
�ستتوج احلداثة ال�شعريّة
التنب�ؤ ب�أنّ حرك ًة ما ِّ
ّ
ّ
االحتماالتّ ،
ما بعد احلداثة» .و�إنّ مثل هذه احلركة ت�صبح متوقَّعة يف �ضوء �إحدى حالتني،
هما:
احلداثية.
احلداثي� ،أو التخمة
 .1ال�شبع
ّ
ّ

احلداثية.
احلداثي� ،أو فقدان البو�صلة
التخبط
.2
ّ
ّ
ّ

بعد
فن العمارة �أهم مبادئ
ِ
كال�سيكية ما َ
ولع ّلي �س�أبيح لنف�سي �أن �أ�ستعري من ّ
احلداثة التي ّ
الناقد املعماري ت�شارلز جنك�س(� ،)65إذ ر�أى
فن العمارة،
ِ
ُ
خل�صها ،يف ّ
والتعددية
�أنها تتلخ�ص يف الهارمونية (التنا�سق) غري املتجان�سة (اجلمال املتنافر)،
ّ
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الثقافية وال�سيا�سية ،والتنا�سب مع ال�سياق اخلارجي ،وجت�سيد الألوهية يف �سمات
ّ
ّ
ب�رشية عرب الإيحاء باجل�سد الب�رشي ،وعالقة املا�ضي باحلا�رض ،واملحاكاة التهكمية،
والعودة �إىل امل�ضمون ،واملزج ،وا�ستخدام املفارقة ال�ساخرة ،والغمو�ض،
وتعدد الدالالت ،و�إعادة تف�سري التقاليد ،والعودة �إىل الأ�صل الإن�ساين
والتناق�ضّ ،
ّ
ولعل الظواهر ،واملظاهر ال�سابقة جميعها جتد مكان ًا لها يف �إطار
املفقود(.)66
كال�سيكية م�شابهة يف �إطار ال�شعر �أي�ض ًا.
ّ

تبلورت جمموعة من املفاهيم يف ال�شعر ،ميكننا �أن نطلق عليها« :مفاهيم
لقد
ْ
بال�رضورة ،تثبِت �أنّ ال�شاعر الذي يو�صف بها �شاعر
الفحولة» ،وهي �أحكا ُم قيم ٍة
ِ
راق .وتتعار�ض مفاهيم الفحولة �سالفة الذكر مع
ذو ُم ْكن ٍة عالية ،و�أداء �
إبداعي ٍ
ٍّ
مفاهيم احلداثة .فاحلداثة ال ت�ؤمن باملعيار ّية ،يف حني ال ُي َ
حكم بالفحولة �إ ّال من
الطبيعي� .إنّ (�شاعراً) م�ستحدث ًا جديداً مل يكتب من
خالل املعيار ّية ،والتناف�س
ّ
حداثيا ،فالعراقة
أغرب �أو �أروع من � ّأي �شاعر عريق
قبل ،قد يكون �أكرث حداثة �أو � َ
ّ
للتميز .وينبغي �أنْ ن�ستنتج هنا
متي ٍز هنا ،بل قد تكون ظاهر ًة م�ضا َّدة
ُّ
لي�ست جمال ُّ
�ضد املبدع ،وهي ال تع ِّزز �إ ّال الإبداع فقط ،وهي تعطي فر�ص ًة
�أنّ احلداثة ظاهرة ّ
املكر�سني .و� ّأما امل�شكلة الرابعة
للك ّتاب اجلدد دون الك ّتاب
فتتلخ�ص يف �أنّ
ّ
َّ
مرت يف �أطوار حداثتها ،عرب ما يزيد على خم�سة قرون ،مبراحل
احل�ضارة الغربية ّ
خمتلفة اختالف ًا �شام ً
ال وحا�سم ًا ،يف وجوه احلياة ك ّلها ،حتى �أ�صبح لكل مرحلة
املتميز الذي يتجاوب معه �أبناء الع�رص ،ويجدون فيه ر�ضاهم ومتعتهم،
مذهبها ّ
التحول و�صو ًال �إىل التجريب� .أما يف الأدب العربي ف�إن مرحلة
وتعددت وجوه
ّ
ّ
زمنية ال تزيد على �ستة عقود ،احت�شدت فيها كثري من مالمح احلداثة ،وما بعد
احلداثة ،من دون �أن تكون هذه املالمح متوافقة مع �أطوار التطور الطبيعي(.)67
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الهوام�ش والإحاالت
عمان� ،1998 ،ص .74-71
( )1ينظر �شفيق ّ
حداد ،مبادئ يف علم الت�سويق ، ،دار احلامد ّ -

( )2ينظر فا�ضل ثامر ،مدارات نقد ّية يف �إ�شكالية النقد واحلداثة والإبداع ،وزارة الثقافة  -بغداد،
� ،1987ص .181
( )3ينظر كمال �أبو ديب« ،اللحظة الراهنة لل�شعر» ،جملة «ف�صول» ،مج  ،15ع ،3خريف ،1996
�ص.16.
( )4ينظر حممود �أمني العامل« ،مدخل �إىل قراءة ال�شعر امل�رصي» ،جملة �إبداع (القاهريّة) ،ع ،1يناير،
� ،1994ص .79-78
( )5ينظر فا�ضل ثامر ،مدارات� ،ص .189
( )6ينظر فا�ضل ثامر ،مدارات� ،ص .191-190
( )7حممد جمال باروت« ،احل�سا�سيات الكربى يف �شعر ال�سبعينيات» ،جملة «املوقف الأدبي» ال�سوريّة،
ع  ،139-138ت - 1ت� ،1982 ،2ص .53
( )8ينظر فا�ضل ثامر ،مدارات� ،ص .178
( )9ينظر فا�ضل ثامر ،مدارات� ،ص .197-196
( )10ينظر حممد جمال باروت« ،احل�سا�سيات الكربى يف �شعر ال�سبعينيات»� ،ص  ،49وفا�ضل ثامر،
مدارات� ،ص .288
( )11ينظر ف�ؤاد مرعي« ،يف جماليات ال�شعر احلديث يف �سـورية» ،جمـلة «املوقـف الأدبي» ال�سور ّية،
ع  ،139-138ت  1 -ت� ،1982 ،2ص .23
( )12ينظر كمال �أبو ديب« ،اللحظة الراهنة لل�شعر»� ،… ،ص .16
البريوتية ،ع ،24ني�سان
«الثمانينيون» ،جم ّلة «كتابات معا�رصة»
( )13ينظر �صالح بو�رسيف،
ّ
ّ
و�أيار� ،1995/ص .137-136
( )14ينظر حممود �أمني العامل« ،مدخل �إىل قراءة ال�شعر امل�رصي» ،جملة «�إبداع» القاهر ّية ،ع ،1يناير،
� ،1994ص .79-78
العربي  -بريوت� ،2007 ،ص .72
النرثي ،االنت�شار
( )15حمد العبا�س� ،شعرية احلدث
ّ
ّ

( )16ينـظـر عبداهلل �أبو هـيــف« ،ال�شـعـر واحلداثـة والهـويــة» ،جمـلـة «املـوقـف الأدبـي» ال�سـور ّيـة،
ع � ،219-217أيار -متوز� ،1989 ،ص.171.
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( )17ينظر حممد زغلول �س ّ
رواده ،من�ش�أة املعارف -
الم ،النقد الأدبي احلديث� :أ�صوله واجتاهات ّ
الإ�سكندرية� ،1981 ،ص  ،123-122و�شكري عياد ،املذاهب الأدبية والنقدية عند العرب
والغربيني� ،سل�سلة عامل املعرفة ،ع  ،177املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب  -الكويت،
� ،1993ص  ،163وجميل ن�صيف التكريتي ،املذاهب الأدبية ،وزارة الثقافة  -بغداد،1990 ،
�ص .13-9
( )18الإنتللجن�سيا  intelligentsiaهي النخبة الفكرية ،وهي طبقة متتد عرب الطبقات االجتماعية
جميعها ،بنا ًء على متايزات يف امل�ستوى الرتبوي ،والثقايف ،والأدبي ،والعقلي ،وتنق�سم فريقني:
مثـقفني تقنيني ،ومثقفني عاملني يف الآدابُ ( .ي ْن َظر �صالح كامل ،الأنتللجن�سيا :هذا اللغز
الربجوازي ،دار الفارابي -بريوت� ،1979 ،ص .)12-7
( )19ينبغي االحرتاز بالقول� :إن املثقفني� ،شاءوا �أم �أبوا ،يخدمون ،دائم ًا ،طبقة دون �أخرى ،م�سهمني
معينة ،و�إىل حتقيق مهماتها�( .صالح كامل ،الأنتللجن�سيا� ،ص .)22
يف ال�سعي �إىل �أهداف طبقية ّ
الريحاين يف كتابة ال�شعر املنثور �إبراهيم احلوراين ،ور�شيد �أيوب ،وخليل مطران،
(� )20أبرز َمن حذا حذو ّ
ومي زيادة ،ور�شيد نخلة ،و�إليا�س زخاريا ،وثريا ملح�س ،وهرني حماتي ،ونقوال قربان ،و�إليا�س
ما�سوح ،و�أورخان مي�رس ،و�ألبري �أديب ،و�إبراهيم �شكر اهلل�( .س.موريه ال�شعر العربي احلديث
 1970 - 1800تطور �أ�شكاله ومو�ضوعـاته بت�أثري الأدب الغربي ،ترجمة �شفيع ال�سيد و�سعد
م�صلوح ،دار الفكر العربي  -القاهرة� ،1986 ،ص .443-436
( )21الكاريزما :جاذبية �شخ�صية وان�شداد و�شعبية من اجلماهري� ،أي هي جماهريية ،تدعو كثريا من
الأفراد �إىل حمبة هذا ال�شخ�ص ومهابته ،وتقليده يف �سلوكاته ،وملب�سه ،وت�رصفاته ،وذائقته.
املحركة :م�صطلح �إنتاجي يخ�ص ال�صناعة ،وله عالقة ب�أنواع القوى التي تخت�رص جهد
( )22القوى
ّ
الإن�سان ،وتكثف الطاقة( .ينظر �إبراهيم عامر وزمال�ؤه (حمررون) ،مو�سوعة الهالل اال�شرتاكية،
دار الهالل -القاهرة.)413 ،1968 ،
يت�ضمن ّ
مقد�سا �أو جن�سا،
( )23التابو � Tabooأو Tabuمفهوم
كل ما هو معزول� ،أو مفرد جانبا بو�صفه ّ
ّ
�أو ملعوناّ ،
و�سيا�سية.
واجتماعية،
دينية،
حمرم ،وهو
ّ
ّ
ّ
يت�ضمن عنا�رص ّ
وكل ما هو حمظور� ،أو ّ

( )24ينظر مث ً
حمى الأ�شياء
ال ق�صيدة «طق�س
ّ
خا�ص للكتابة :بيان �شعري رقم ( »)1عند :م�صلح النجارّ ،
عمان� ،1997 ،ص .7-5
املك�سورة ،مركز ال ّنجار الثقايف ّ -
( )25جمع حممد كامل اخلطيب ّ
والتجمعات
جل البيانات ال�شعر ّية ،والنتاجات النقد ّية للجماعات،
ّ
العربية» ،التي ت�صدرها وزارة الثقافة
ال�شعر ّية ،ون�رشها �ضمن �سل�سلة «ق�ضايا وحوارات النه�ضة
ّ
عدة جم ّلدات �أطلق على جمموعها «نظريّة ال�شعر».
ال�سور ّية ،وقد جمعها يف ّ
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�ص القر�آين و�آفاق الكتابة ،دار الآداب  -بريوت� ،1993 ،ص .116-108
(� )26أدوني�س ،ال ّن ّ
العربية احلديثة ،دار توبقال للن�رش  -الدار البي�ضاء� ،1988 ،ص .5
(� )27رشبل داغر ،ال�شعريّة
ّ
ين و�آفاق الكتابة� ،ص.115.
الن�ص القر�آ ّ
(� )28أدوني�سّ ،
ين و�آفاق الكتابة� ،ص .96
�ص القر�آ ّ
(� )29أدوني�س ،ال ّن ّ

( )30ينظر يو�سف اخلال ،احلداثة يف ال�شعر ،دار الطليعة  -بريوت� ،1978 ،ص .13-11
(� )31أدوني�س ،فاحتة لنهايات القرن ،دار العودة  -بريوت� ،1980 ،ص .246
ين و�آفاق الكتابة� ،ص .101-99
�ص القر�آ ّ
(� )32أدوني�س ،ال ّن ّ
(� )33أدوني�س ،فاحتة لنهايات القرن� ،ص .317-313
ين و�آفاق الكتابة� ،ص .92
�ص القر�آ ّ
(� )34أدوني�س ،ال ّن ّ
�ص القر�آين و�آفاق الكتابة� ،ص .94
(� )35أدوني�س ،ال ّن ّ

الن�ص القر�آين و�آفاق الكتابة� ،ص .117
(� )36أدوني�سّ ،

( )37ينـظـر جـميل جــرب ،الأدب الأمريكي يف خمتـلف ع�صـوره ،دار الثقـافـة  -بيـروت،1961 ،
�ص .139-138
العربية احلديثة� ،ص .144
(� )38رشبل داغر ،ال�شعر ّية
ّ

ين و�آفاق الكتابة� ،ص .112
�ص القر�آ ّ
(� )39أدوني�س ،ال ّن ّ
( )40كمال �أبو ديب ،يف ال�شعر ّية� ،ص .111-110

ين و�آفاق الكتابة� ،ص .120
�ص القر�آ ّ
(� )41أدوني�س ،ال ّن ّ

ين و�آفاق الكتابة� ،ص .111-110
�ص القر�آ ّ
(� )42أدوني�س ،ال ّن ّ
ين و�آفاق الكتابة� ،ص .118
�ص القر�آ ّ
(� )43أدوني�س ،ال ّن ّ

ين و�آفاق الكتابة� ،ص .110-109
�ص القر�آ ّ
(� )44أدوني�س ،ال ّن ّ
( )45ينظر كمال �أبو ديب ،يف ال�شعريّة� ،ص .111

( )46ينظر جريار جينت« ،حالة مزدوجة للكلمات :فالريي و�شعر ّية اللغة (لغة ماالرميه)» ،ترجمة
البريوتية ،ع � ،18أيار وحزيران� ، 1993/ص .35
مالك �سليمان ،جم ّلة «كتابات معا�رصة»
ّ
املتخيـل ال�شـعري ،االحتاد العـام للأدباء والك ّتـاب  -بغداد،2000 ،
( )47ينظر حممد �صابر عبـيد،
ّ
�ص .49
( )48ينظر �صالح ف�ضل� ،أ�ساليب ال�شعر ّية املعا�رصة ،دار الآداب  -بريوت� ،1995 ،ص ،45وحممود
ال�ضبع ،ف�صول ،ع � ،58ص . 215
ّ
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العربي احلديث» ،جم ّلة «كتابات
اليومي وامل�ألوف :متاذج من ال�شعر
( )49ينظر يا�سني الن�صيرّ �« ،إيقاع
ّ
ّ
البريوتية ،ع � ،19آب و�أيلول� ،1993 /ص .100-96
معا�رصة»
ّ

( )50ينظر تف�صيل االتجّ اهات الأربعة ال�سابقة عند حممود ال�ضبع ،جم ّلة «ف�صول» القاهر ّية ،ع، 58
�ص.217-216 ، 204-203
العربية احلديثة� ،ص .143-141
( )51ينظر �رشبل داغر ،ال�شعر ّية
ّ

التموزيني� :رشبل داغر ،نف�سه� ،ص .142
( )52ينظر حول القلق
ّ
الوجودي عند ّ

( )53ينظر �أدوني�س ،ها �أنت �أيها الوقت ،دار الآداب  -بريوت� ،1993 ،ص .48
( )54ينظر �أدوني�س� ،سيا�سة ال�شعر� ،ص .156
( )55ينظر حممود ال�ضبع ،ف�صول ،ع� ، 58ص .205-203
( )56ينظر �صالح ف�ضل� ،أ�ساليب ال�شعريّة� ،ص .35
( )57ينظر �أدوني�س� ،سيا�سة ال�شعر� ،ص .121

�ص والعامل»� ،ص70.
املتعدد :البنية
( )58ينظر كمال �أبو ديب« ،الواحد/
ّ
املعرفية والعالقة بني ال ّن ّ
ّ

( )59ينظر مارجريت روز :ما بعد احلداثة :حتليل نقدي ،الهيئة امل�رصية العامة للكتاب -القاهرة،
� ،1994ص .112-107
زكية مال اهلل ،لدى درا�ستها ما بعد احلداثة يف �شعر حممد بني�س ،جم ّلة «كتابات معا�رصة»
( )61ينظر مثال ّ
البريوتية ،ع � ،18أيار وحزيران� ،1993/ص . 88-86
ّ
عبا�س ،جم ّلة «كتابات معا�رصة»
( )62ينظر فدوى مالطي دوغال�س« ،ما بعد احلداثة عربي ًا» ترجمة بكر ّ
البريوتية ،ع� ،18أيار وحزيران� ،1993/ص .60-57
ّ
( )63ينظر مارجريت روز :ما بعد احلداثة� ،ص . 133-132

�ص القر�آين و�آفاق الكتابة ،دار الآداب  -بريوت� ،1993 ،ص .91
( )64ينظر �أدوني�س :ال ّن ّ
(� )65أدوني�س ،فاحتة لنهايات القرن ،دار العودة  -بريوت� ،1980 ،ص .32

( Charles Jencks )66ناقد وم�ؤرخ معماري ،ن ُِ�شـــر له كتـاب عنوانه The Language of
ثم ن�رش له كتاب The .Architecture of The
� Post-architectureسنة ّ ،1977
 )Jumping Universeينظر مارجريت روز :ما بعد احلداثة� ،ص .135
( )67ينظر عبد القادر القط «ر�ؤية لل�شعر العربي املعا�رص يف م�رص» ،جملة «�إبداع» القاهر ّية ،ع ،3
مار�س � ،1996ص .9
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لنثرلعربية
محمدملاغوط..شفيعقصي ادة ا
ا
عبدالهادي صالح

● محمد حبيبي:
املاغوط انعكا�س للجمال الطبيعي الفاتن ال�ساحر
● عزيز العرباوي:
ق�صيدته ت�سعى �إىل عقد عالقات مع خارجها
االجتماعي وحميطها املتنوع
● عبدالرحمن الشهري:
�شاعر يخت�صر يف ذاته كل فقراء العامل وم�ضطهديه
● نور الدين بازين:
�شعـريـة املاغـوط حـافظـت على�شـبابيـتها بالرغـم
مما تعر�ضت له من تعرية بفعل الزمن

ملفات /عبدالهادي صالح

45

حممد املاغوط..
�شفيع ق�صيدة النرث العربية
�إعداد :عبدالهادي �صالح
�شاعر و�صحايف  -ال�سعودية

يحتفظ املبدع يف ذاكرته بالعديد من تفا�صيل البيئة التي ن�ش�أ فيها وتنقّل
يف �أزقتها ،وتعاي�ش مع جمتمعاتها  ،واختزل كل ما ت�س ّلل �إىل عينيه ثم نقله �إىل
وح�سه
الآخرين عرب م�رشوعه الأدبي بلغة �إبداعية رفيعة تعك�س حقيقة موهبته
ّ
عرفنا على
الفني املتيقظ ..وال �شك �أن ال�شاعر الراحل حممد املاغوط �أحد الذين ّ
ذلك من حيث «يدري وال يدري» وك�شف لنا عن خفايا دقيقة يف حياته مع الفقر
واالعتقال والت�سكع  ،وا�ستطاع برباعة الفنان وقدرة املوهوب �أن ي�ستخرج اللغة
احلية من �أفواه اجلياع و�أعني املحرومني و�سواعد العجزة والأمكنة العتيقة
ال�شعرية ّ
مر عليها ،و�أ�سرَ َته مبناظرها امل�أ�ساوية و�آالمها امللقاة على قارعة الطريق،...
التي ّ
وظل �صاحب «الفرح لي�س مهنتي» ينقل �أحزانه و�أوجاعه منذ عالقته املبكرة
بالكتابة ،وحتى حلول �أجله يف العام 2006م حتت �شجرة عرفته �صانع ًا لفرحها
دون �أن ينال منه �شيئ ًا  ،يقول املاغوط يف املجموعة التي حملت ذات العنوان يف
ن�ص «الغجري املعلب»:
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«بدون النظر �إىل �ساعة احلائط
�أو مفكرة اجليب
�أعرف مواعيد �رصاخي
و�أنا هائم يف الطرقات
�أ�صافح هذا و�أودع ذاك»
لكن املاغوط نف�سه يراهن على �أن :
«ما من قوة يف العامل
ترغمني على حمبة ما ال �أحب
وكراهية ما ال �أكره
ما دام هناك تبغ وثقاب و�شوارع.»...
وقد �أوقع املاغوط النقا َد يف حرية من كتاباته وتركهم يهيمون يف ت�صنيفها
على
وت�شخي�صها ،فقال خماطبا �إياهم « :ابحثوا عن قوانني ملا �أكتب وال تطبقوا ّ
ورطوه بقولهم «�شاعر» ،حتى
قوانني كتاباتكم» ،لكنه �أكد بعد ذلك �أن النقاد ّ
عدته زوجته ال�شاعرة الراحلة �سنية �صالح « :من �أبرز الثوار الذين حرروا ال�شعر
ّ
من عبودية ال�شكل»؛ ليظهر لنا املاغوط بعد ذلك فاحت ًا لق�صيدة النرث مرتبع ًا على
عر�ش هذا ال�شكل ال�شعري  ،بعد حقبة من التمحور حول ال�شكل التقليدي
«العمودي» الذي ُعرف به ال�شعر العربي  ،واحلرية غري املربرة يف قبول ال�شكل
ال�شعري «التفعيلي» ،ومقدم ًا �شفاعة حقيقية لهذه الق�صيدة ومجُ رباً الآخرين على
االعرتاف بها كجن�س �أدبي جديد .
�إن حداثة املاغوط لل�شعر العربي وخو�ضه غمار التجريب  ،ي�ؤكد على
عدم وقوف ال�شاعر عند ما � َّأرخه �أ�سالفه من ال�شعراء ،وبعيداً عن كل ما يجعل
ربيع األول 1431هـ

عـبـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ8ـ ـ ـ ـ ـ ــر

مارس 2010

ملفات /عبدالهادي صالح

47

منه ن�سخة مكررة ملن �سبقه  ،ليكون امل�شهد الأدبي العربي على موعد مع والدة
حملنا �إياها املاغوط لإعداد
�شعراء �آخرين يتمتعون بب�صمة �شعرية متفردة كالتي َّ

هذا امللف  ،وقراءته من زوايا �أخرى رمبا ت�ساهم يف الك�شف عن عبقرية هذا
ال�شاعر وموهبته البديعة من جديد .

(عيناك � ..رسير حتت املطر)
حممد حبيبي

�شاعر – ال�سعودية
ثمة منـاذج كتابية تتـ�أبى كينوناتها الفنـية على الت�صنيفات االختالفية ..
ال متلك �أن تنظر �إليها على �أنها من هذا ال�شكل الظاهري �أو ذاك..فهي من فرادة
�أ�سلوبهـــا ال تعطيك الفر�صة بالأ�صل ،للدخول �إليها من هذا املنظور..بل تعيدك
�إىل �صفاء املنبع مهما حتاول الرتب�ص بها.
«�أ�شتهي �أن �أقبّل طفال �صغريا يف باب توما

من �شفتيه الورديتني،

تنبعث رائحة الثدي الذي �أر�ضعه،
ف�أنا ما زلت وحيدا وقا�سيا
�أنا غريب يا �أمي»
�شعر كهذا  ،كلما كان يدور النقا�ش �أو اجلدل حول ق�صيدة النرث و�شعريتها
؛ مل يكن هناك مناذج �أقرب و�أقدر على الإقناع بها من اال�ست�شهاد بق�صائد ال�شاعر
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حممد املاغوط ؛ لأنها ت�سكن الوجدان ب�صفتها ال�شعرية العفوية  ،ال�سهلة املمتنعة
الوا�ضحة البعيدة عن التعقيد ؛ والأعمق قيمة من كل النماذج التي يظن بها ،خط�أ،
�أن عمقها يكمن يف تعقيدها .وجتافيها عن التلقائية والب�ساطة.
املاغوط انعكا�س للجمال الطبيعي الفاتن ال�ساحر ؛ وللروح ال�شاعرة النبيلة
امل�أ�سورة ؛ و�أنت تقر�أه تهب ال�صورة كن�سمة باردة � ،أو كر�شقة عطر  ،ال تعربك
دون �أن تخرتقك وته ّز كل حوا�سك لتظل يف ق�شعريرة عني م�سحورة مبراقبة
«�رسير حتت املطر» كان ب�إمكان املاغوط �أن ي�سري يف ركاب من �سبقه عربيا من
حيث الزمن ويت�أثر بهم  ،وبخا�صة والنماذج النرثية العربية املطروحة �إبان ظهوره
قليلة ولي�ست مبا هي عليه الآن �ش�ساعة وكثافة .بالتايل فمبد أ� ت�أثره مبن حوله كان
واردا وحمتمال بقوة .لكنه كان يج�سد ال�شاعر املعنى دائما بنحت تفا�صيله � ،أو
مبعنى �آخر ال�شاعر املوفق يف �صياغة حياته وحتويلها لثوب �شعري دقيق املقا�س ،
مقا�س ي�صبح من ال�سهولة اكت�شاف ف�ضفا�ضيته� ،أو �شدة حزقه عندما يحاول غريه،
جزافا ،ارتداءه .بقليل من التمويهات التي ال ت�ستع�صي على الفطن املمار�س .
« ...يا �أبي �أنا ال �أنام
حياتي �سواد وعبودية وانتظار
فاعطني طفولتي
و�ضحكاتي القدمية على �شجرة الكرز
و�صنديل املعلق يف عري�شة العنب،
لأعطيك دموعي وحبيبتي و�أ�شعاري»
هنا لي�س ثمة جمال لأن يكون املرء � ،سوى واحد من اثنني� :إما �أن يكون
غريه بقليل من التمويه على نف�سه والآخرين  ،و�إما �أن يكون هو ذاته التي ال ت�شبه
�سوى نف�سه.
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هي املعادلة ال�صعبة التي ال يجيدها �سوى قلة ممن يظلون ب�آثارهم خالدين
طويال يف الذاكرة الأدبية .و املاغوط مبا تركه واحد من ه�ؤالء القالئل الذين جنحوا
يف �أن يكونوا هم �أنف�سهم ال غريهم ،وبذلك حققوا لتجاربهم خلودا ي�ستع�صي
امنحا�ؤه من ذاكرة الأجيال.
«الآن
واملطر احلزين
يغمر وجهي احلزين
�أحلم ب�سلم من الغبار
من الظهور املحدودبة
والراحات امل�ضغوطة على الركب
لأ�صعد �إىل �أعايل ال�سماء»...

(املاغوط رائد ق�صيدة النرث العربية ومبدعها الكبري)
عزيز العرباوي

كاتب وناقد  -املغرب
يعترب ال�شاعر ال�سوري القومي العربي حممد املاغوط رائد ق�صيدة النرث
العربية ،والتي كانت حمط انتقادات كثرية ووا�سعة ،وبخا�صة من لدن �شعراء
الق�صيدة التقليدية ونظرائهم يف ال�شعر احلر الذين قللوا من قيمتها الإبداعية
وحكموا عليها بالنق�صان والتيهان وال�ضعف واملوت ،وقللوا �أي�ضا من �ش�أن
�شعرائها وكتابها وجعلوهم من الذين يجرون وراء وهم ا�سمه ال�شعر احلديث .
(*) املقاطع والعنوان من �أعمال املاغوط
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مل يت�أثر ال�شاعر حممد املاغوط بكل تلك االنتقادات التي كانت حتكم على
ق�صيدة النرث وكتابها دون درا�سة وحتليل عميقني قادرين على و�ضع �سكة النقد يف
طريقه ال�سليم .وبالرغم من �أن �شعر املاغوط كان فيه الكثري من �سمات ال�شعر احلر،
بل كان قادرا على كتابته والتفوق فيه ،ولكنه �آثر �أن يبدع على طريقته و�أ�سلوبه
اخلا�ص ،ووفق ر�ؤية �أدبية و�شعرية يتقنها ويقتنع بها ،خ�صو�صا و�أنه مل يلج�أ �إىل �أي
نظرية �شعرية �أو نقدية تر�سم له منهجه ال�شعري الذي ارت�أى التفوق فيه .
تفوق ال�شاعر حممد املاغوط يف جتربته ال�شعرية و�أ�صبح بعد مدة لي�ست
بالطويلة رائدا يف ق�صيدة النرث ،و�شاعرا ال ي�شق له غبار فيها ويف �صنعتها .بل
�أ�صبح �أ�ستاذا للعديد من ال�شعراء ال�شباب الذين قلدوه و�أعجبوا بتجربته ال�شعرية
و�أ�سلوبه ال�شعري الرائع يف كتابة ق�صيدة النرث .وبذلك خرجت ق�صيدة النرث عند
املاغوط من النظام املعتمد يف ال�شعر احلر ،و�أ�صبحت تبتديء من ال�شاعر نف�سه،
مبا يعر�ضه ويقدمه لقرائه ،وهذا ما �أدخل ق�صيدة املاغوط يف التنوع والتخالف،
والقدرة على حتديد الغاية والأهداف ال�سيا�سية من كتابتها ،دون التقيد ب�شكليات
وقواعد �أ�صبحت متجاوزة يف ق�صيدة النرث ويف جتربته.
جند يف �شعر املاغوط رف�ض اال�ستبداد والإميان بالقومية والوحدة والتكافل
وال�صمود والدعوة �إىل احرتام املقومات احل�ضارية للأمة ،يقول يف ق�صيدة
«ح�صار»:
«دموعي زرقاء
نظرت �إىل ال�سما ِء
من كرث ِة ما
ُ
وبكيت
ُ
دموعي �صفرا ُء
بال�سنابل الذهبي ِة
حلمت
من طولِ ما
ِ
ُ
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وبكيت
ُ
احلروب
فليذهب القاد ُة �إىل
ِ
ْ

ُ
الغابات
والع�شاق �إىل
ِ

املختربات
والعلما ُء �إىل
ِ

أبحث عن م�سبح ٍة
�أما �أنا �س� ُ
عتيق
وكر�سي ٍ
ٍ

كنت
لأعو َد كما ُ

باب احلزنْ ».
حاجباً قدمياً على ِ
يرف�ض ال�شاعر هنا اال�ستبداد وت�أليه احلاكم وفر�ض الأمر الواقع على
ال�شعوب ال�ضعيفة ودفعها �إىل احلروب للموت والبكاء و�إنتاج احلزن داخل البالد
وبني النا�س وازدياد عدد الثـكاىل والأرامل والأيتام والفقراء وال�ضعفاء والذين
ال قيمة لهم يف املجتمع ،بل يتمنى �أن يعي�ش الكل يف �سالم وطم�أنينة و�أن يكون
لكل واحد دوره اخلا�ص .فالقادة للحروب ،والع�شاق للحب ،والعلماء لأبحاثهم
ودرا�ساتهم ،وبالتايل فاال�ستبداد هو � ّأ�س امل�شاكل يف �أي جمتمع ،وحماربته ورف�ضه
طريق نحو اخلال�ص والأمان واحلرية.
وا�ستطاع حممد املاغوط بق�صيدته وجتربته ال�شعرية �أن يواكب تطورات
املجتمع العربي عامة وال�سوري على اخل�صو�ص من الناحية ال�سيا�سية واالجتماعية
والثقافية ت�أثرا وت�أثريا .و�أ�صبحت لل�شاعر القدرة على التحكم يف �إنتاج ق�صيدته
التي �صارت �صنيعا بني يديه ،وجعلها �شاعرنا مو�صولة وقائمة على التغري الزمني،
و�أخرجها من الواحدية �إىل التمامية ،وو�صلها ببطاقته الإبداعية اخلال�صة.
بقول �شاعرنا الكبري يف ق�صيدة «خريف درع» :
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النهم القد ِمي
«ا�شتقت حلقدي ِ

القلب
وزفريي الذي
يخرج من �سويدا ِء ِ
ُ

ال�شارع و�أطفال ِه وم�رشدي ِه
ل�شهيقي الذي يعو ُد مع غبا ِر
ِ
...........
..........
والدموع الغريب ُة ال �أ�صدها
ُ
أفتح لها عيني على ات�ساعهما
بل � ُ

ال�صباح
لت�أخ َذ املكانَ الذي تري ُد حتى
ِ
وبعد ذلك مت�ضي يف حال �سبيلها
آخر !!»
فرمبا ْ
كانت ل�شاع ٍر � ْ
و�إذا ما تتبعنا م�سار الكتابة يف كل ق�صيدة من ق�صائد ال�شاعر ،ف�إننا جنده
م�سارا مبنيا على �رسد تفا�صيل خمتلفة قادرة على �إي�صال فكرة معينة قد اقتنع بجدوى
الكتابة عنها وحولها ،فيكتب عن الدموع وعن احلزن والأمل واال�ستبداد واحلقد
واحل�سد والكره ...عناوين واقعنا العربي ثقافيا و�سيا�سيا واجتماعيا .ولذلك فهذه
جر�أة كبرية عند ال�شاعر ليف�ضح عوراتنا ويعري واقعنا املهرتيء ،ولن يكون هذا
ممكنا �إال �إذا اعتمد نوعا �شعريا قادرا على �إي�صال كل هذه الأمور بحرية يف الكتابة
والإبداع� ،أال وهي ق�صيدة النرث القادرة على ترك ت�أثري قوي لدى القارئ.
�إذن جند �أن ق�صيدة حممد املاغوط تبتد�أ منه هو نف�سه� ،أي �أن �شاعرنا كان
يعرف ق�صيدته �أنها قادرة على البوح مبكنوناته وهو ما كان يو�ضح بجالء �أن
�صوره وهيئاته املادية توجد بق�صيدته وتنكتب فيها .وبالتايل كانت الق�صيدة عند
املاغوط مبثابة «وحي �صادق» ،ح�سب قول ال�شاعر املغربي حممد القري  ،وكانت
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ت�سعى �إىل عقد عالقات مع خارجها االجتماعي وحميطها املتنوع  .تبقى جتربة
حممد املاغوط ال�شعرية يف ق�صيدة النرث جتربة رائدة يف هذا النوع ال�شعري الذي
�أوجد لنف�سه قدرة كبرية على االنت�شار والتو�سع ،بل �أ�صبحت امللج�أ الوحيد للعديد
من ال�شعراء ال�شباب واملبتدئني للتعبري والكتابة والبوح و�إيجاد م�ساحة للم�ساهمة
يف تطوير الثقافة والإبداع والأدب العربي.

(�شاعر ي�شبهني)
عبدالرحمن ال�شهري
�شاعر -ال�سعودية

عندما �أ�ستعيد �رشيط قراءاتي ال�شعرية � ،أجد �أنني مل �أكن ميا ًال �إىل ال�شعراء
ذوي الأ�صوات العالية ،ف�أنا بطبعي ال �أحب ال�ضجيج وال�رصاخ داخل الن�صو�ص
فجة ،
ال�شعرية  ،وال �أ�ست�سيغ الأنا ال�شعرية التي تعرب عن م�آزقها الوجودية بطريقة َّ
�أ�شبه مبن يطرق على قدر الطبخ مبلعقة  ،لي�ؤلف جملة مو�سيقية �أو ليلفت االنتباه
�إىل موهبته يف العزف .
ولكن الأمر كان خمتلفًا مع �شاعر كمحمد املاغوط ،ال�شاعر املمتلئ ب�رصاخ
ّ
�إن�ساين ،وجوع دائم �إىل احلياة والأمن والكرامة والطعام واحلرية  ،فهو �شاعر
ذوب كل �آالم الب�رشية يف
يخت�رص يف ذاته كل فقراء العامل وم�ضطهديه  ،وك�أمنا ّ
ك�أ�س وجوده ثم �رشبها دفعة واحدة  ،وفيما بعد قام بتم ّثلها يف كل ن�ص كتبه ،
فروحه مزدحمة ب�أوجاع ال حدود لها � ،أوجاع تتدافع يف داخله للخروج عرب كل
�شعرا �أو ن ً
قيا�سا �إىل حجم خمزونه
مرب ًرا ً
رثا  ،لذا كان �ضجيجه ال�شعري ّ
جملة كتبها ً
يدعي و�صاله وال يفتعله.
من الأمل الذي ال ّ
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كانت �أول م�صافحة يل مع �إبداع حممد املاغوط من خالل بع�ض م�رسحياته
التي كانت تعر�ض على ال�شا�شات بالتعاون مع الفنان دريد حلام ،ثم من خالل
جمموعة �أعماله ال�صادرة عن دار العودة ،حيث ع ّلمني ب�سخريته املعهودة �أن
الفرح مهن ٌة ال يجيدها ،و�أنّ الغرفة ( �أية غرفة ) قد تكون �سج ًنا مباليني اجلدران،
فما �آخر ،وبني �أ�سنانه �أ�سنانا �أخرى.
و�أنّ يف فمه ً
حممد املاغوط الذي نادى ال�شعر بـ «اجليفة اخلالدة» و�أبدى �س�أمه منه،
مل يكن يعلن وفاته بقدر ما كان يعلن �أ ّنه مو�شوم ب�آالم الإن�سان وعذاباته ،تلك
الآالم التي تزكم الأرواح وال�ضمائر احلية  ،والدليل �أنه نعت اجليفة باخللود ،فهي
جيفة تنبعث منها روائح ال ح�رص لها ،ولكنها خالدة مبا لها من قدرة على اخرتاق
الأزمنة ،وا�ست�ضافة هموم و�أوجاع جديدة لأجيال �ست�أتي الحقًا ،حتى �آخر �إن�سان
يعي�ش على هذه الأر�ض.
مل تكن ق�صيدته مثقفة ومتعالية كما هي حال معظم �شعراء جملة « �شعر»،
ولكنها كانت ب�سيطة وعميقة ،متتح مادتها من احلياة ،ال من الكتب والنماذج
ال�سابقة عليها .كانت ت�أت�أة ر�ضيع بني ف�صاحة وبيان كبار يجيدون املرافعات
ال�شعرية والق�صائد البليغة ،وح�سبها �أنها كانت تخرج من قاع الوجع الإن�ساين
ملطخ ًة ب�آثار بدائيتها وبراءتها  ،لذا كانت �أ�صدق يف الو�صول �إىل قلوبنا  ،و�أقدر
على �إ�صابة ال�شعر من تلك الق�صائد املثقفة.
هكذا هو بالن�سبة يل� ،شاعر ي�رصخ يف بر ّية ق�صيدته لي�صلني �صدى �أمله،
ع�ضوا ف ّعا ًال يف تنظيمه ال�شعري ال تاب ًعا
الذي هو �أملي يف نف�س الوقت ،ولأكون
ً
ميجد ق�صائده وفتوحاته� ،إ ّنه �أنا يف �أحلك حلظات وجودي ،عندما ال �أجد يل
ّ
موا�سيا �سوى ق�صيدة ت�شبهني من ق�صائد حممد املاغوط.
ً
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(�شاعر �أفاد العديد من جمايليه)

55
نورالدين بازين

�شاعر وكاتب  -املغرب
�إن طرح �س�ؤال فل�سفة ال�شعر لدى ال�شاعر الراحل حممد املاغوط� ،أظهر لنا
�أنه قد يوحي لنا ارتباط الفل�سفة بال�شعر لدى ال�شاعر نف�سه ،كما يوحي لنا �أي�ضا
�أن �شعرية املاغوط الت�صقت ع�ضويا بفل�سفته للحياة الكثيفة التي عا�شها ال�شاعر يف
طابعها املعاناتي ،ومن هنا نرى �أن احلديث عن وجود فل�سفة �شعرية لدى ال�شاعر
الراحل حممد املاغوط ،قد يبعدنا عن �شعره و�إبداعه الذي حلحل �شيئا ما يف ق�صيدة
النرث وخلق جتربة �شعرية – �أعتقد من وجهة نظري �أنها مل تن�صف يف زمنها وما بعد
موت ال�شاعر -وح�سب ما تعر�ض له ال�شاعر الراحل �صالح عبدال�صبور يف كتابه
(قراءة جديدة ل�شعرنا القدمي) يف باب (ال�شاعر يتفل�سف) ،فقد ارتبطت فل�سفة
ال�شاعر باملوت ،معتربا �أن كل �إن�سان ي�ستطيع �أن ي�شهد موته اخلا�ص يف حياته
كما يقول الفال�سفة الوجوديون املحدثون ،فما دمت �أدرك �أن كل �شيء ميوت،
الأزهار والثمار والأ�شجار ،واحليوان والطري ،بل وال�صخر واجلبل ،ومادام �أن
ال�شاعر حممد املاغوط كان يف �شعره يرى كل هذه الأ�شياء مبا فيها رفاقه الذين كانوا
ي�سقطون �رصعى واحدا �إثر الآخر ،فهو �إذن يعرف �أنه ميت ال حمالة ،فقد كان
يعي�شها كل حلظة ،وبالتايل فقد كانت ت�ستقر يف وجدانه فكرة املوت وك�أنه يعي�ش
موته .غري �أن املاغوط له قدر كبري من احلزن والأ�سى يف حياته ،وانهمرت ق�صائد
�شعرية جميلة ،ارتبطت فعليا بال�صمت ،داخل غرفته وبني كتبه ،و�أي�ضا يف العي�ش
على الذكرى ورحيل الرفاق ،كما كان �صمته يف كثري من الأحيان ق�صيدة �شعرية
متفل�سفة ،فالت�أمل هو نتيجة ال�صمت ،وحوار دائم مع الأ�شياء ،و�أي�ضا هو نغمة
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و�أ�سلوب فو�ضوي منظم كان ينهجه املاغوط احتجاجا على كل �شيء ،ويف نف�س
الوقت كان عا�شقا للذكرى ،خمل�صا لها عن طريق ال�شعر ،ولكن بطريقة فل�سفية.
والبد �أن نتفق على �أن ال�شعر ق�ضية م�شرتكة بني �أ�صحابه بدون مزايدات
�أخرى كانت �سيا�سية �أو حزبية ،ونتفق على �أن ال�شعر هو ميزة فكرية فنية وقيمة
�أخالقية ،والبد لنا �أن ن�ضع بني �أعيننا نو�ستاجليا ال�رصاع الذي كان قائما بني
رواد ال�شعر وال�سجال الدائر بني نازك املالئكة وبدر �شاكرال�سياب وعبدالوهاب
البياتي وبلند احليدري حول �أ�سبقية الق�صيدة التفعيلية وريادتها ،وفيما بعد
�أدوني�س ويو�سف اخلال الذي �أبرز فكرة الثورة على �شكل البيت وبنائه ،م�ؤكدا
�أن امل�ضمون هو �أهم بالن�سبة للق�صيدة ال�شعرية ولي�س ال�شكل.
ودعوين �أعود بكم قليال �إىل ما تبنته جملة (�شعر) التي احتوت بع�ض هذه
النظريات ،مبا فيها نظرية يو�سف اخلال ومعه �أدوني�س وف�ؤاد رفقة ،غري �أن هناك
�شعراء مل ين�ضبطوا لهذه النظريات ومتردوا عليها كال�شاعر �أن�سي احلاج الذي
ب�صم ق�صيدته النرثية كتجربة جديدة ،وهذا ما ذهب �إليه �أي�ضا �شاعرنا الراحل
حممد املاغوط املتمرد �أي�ضا على �ضوابط املجلة ،وباجلملة ف�إن تو�صيف الراحل
حممد املاغوط «�شفيع ق�صيدة النرث العربية» هو تو�صيف يقرتب من ت�شبع ال�شاعر
برهانات تاريخية بد�أت مع جملة (�شعر) وانتهت مبوته وحيدا،كما �أن اعتماد
امل�ساءلة يف �شعرية املاغوط هو رهان ت�رشيعي ان�شغل بالر�ؤى والإن�صات و�أي�ضا
الأ�رسار يف تكوين التذكر والعبور �إىل العاملية من خالل اخلطاب ال�شعري التمردي
وال�سيا�سي ،وا�ستنادا على ذلك ف�إن الراحل حممد املاغوط يعد من رواد ق�صيدة
النرث العربية التمردية و�صاحب الف�ضل الكبري على هذا النوع ال�شعري.
و�إنني �أخ�شى �أن تكون ال�شعرية مرتبطة بالأ�شخا�ص بد ًال من الإنتاج ،
لأن الق�صيدة النرثية اتخذت منحيني اثنني  ،الأول بد�أ مع الرواد ،ومن بينهم
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املاغوط ،واملنحى الثاين بد�أ مع بروز جيل النك�سة وما بعده  ،واملالحظ �أن �شعرية
املاغوط حافظت على �شبابيتها بالرغم مما تعر�ضت له من تعرية بفعل الزمن ،وقد

زاد يف ذلك �سنوات ال�سجن التي ق�ضاها الراحل ،و�أي�ضا تخلي الرفاق عن املبد�أ
الذي دفعه �إىل اعتناق ال�سيا�سة و�أفكار التيار الي�ساري ،و�إذا ما ت�أملنا يف جتربة
ال�شاعر  ،ف�إن عن�رص الت�أثري على ال�شعراء ال�شباب يبقى حا�رضا بقوة داخل جمموعة

من الق�صائد ال�شبابية ،لأن ال�شاعر �أفاد العديد من جمايليه ومن بعدهم من خالل

حمتويات الكلمات وامل�صطلحات ال�شعرية ،حيث ال�سجن واحلرمان والنكران
واجلوع والتهمي�ش والن�سيان  ،مكونا �صوراً مرتابطة بتفاعل جميل.
�إن جتربة الراحل ال�شاعر حممد املاغوط هي جتربة ت�ؤكد عبثية الزمن العربي،

وان�سحابه �إىل الغرابة والتخلف ،وهي ما �أثرت ج�سديا ونف�سيا و�شعريا على
املاغوط نف�سه ،ومن خالله على �شعراء �آخرين من بعده ،فكل كلمة منه تتطلب منا

ت�أويال �أكادمييا باعتبارها �صورة ورمزا ولغما يتفجر يف وجه من حاربوه وتركوه

ميوت وحيدا.

من �أقوال املاغوط
«ورطني النقاد بقولهم �شاعر».
 َّ« -ال �أحب الق�صيدة الفكرية» .

 «مل �أتقن �أية لغة �أجنبية وال �أدري كيف حكموا بت�أثري ببودليري». «�أنا �أكرث ال�شعراء �صدقا و�شجاعة يف قول ما �أريد». «لو كانت احلرية ثلج ًا لنمت يف العراء». «بد�أت وحيداً ،وانتهيت وحيداً».ربيع األول 1431هـ
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 « كتبت ك�إن�سان جريح ولي�س ك�صاحب تيار �أو مدر�سة» .على قوانني كتاباتكم».
 «ابحثوا عن قوانني ملا �أكتب وال تطبقوا ّ« -ال �أكتب جلمهور �أو لقارئ �أو جلريدة �أو لناقد.»...

 «الكتابة بالن�سبة يل عزاء �شخ�صي وتعوي�ض عن كل ما �أفتقده» . «املوت فرح» . «�أنا �شاعر �أزقة ول�ست �شاعر ق�صور».�« -أنا خارج دفاتري �أ�ضيع ،دفاتري هي وطني».

خمتارات من �شعر املاغوط
(ال�شتاء ال�ضائع)
�صفحة النهر
يقطن على
بي ُتنا الذي كان
ِ
ُ
ومن �سقفه املتداعي

ُ
والزنبق الأحمر
يخط ُر الأ�صيل
ُ
هجرتُه يا ليلى
ْ

وتركت طفولتي الق�صرية
ُ

ُ
تذبل يف الطرقات اخلاوية
الورد والغبار
ك�سحاب ٍة من
ِ
ال�شتاء يف قلبي
غداً يت�ساقط
ُ

أ�سمال وال�ضفائر الذهبية
وتقفز
املتنزهات من ال ِ
ُ
ربيع األول 1431هـ

عـبـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ8ـ ـ ـ ـ ـ ــر

مارس 2010

ملفات /عبدالهادي صالح

59

أجه�ش ببكا ٍء حزين على و�سادتي
و� ُ
أرقب البهجة احلبيبة
و�أنا � ُ
تغادر �أ�شعاري �إىل الأبد
ُ

وال�ضباب املتعف ُّن على �شاطئ البحر
ُ
أظافر الرمادية
يتمد ُد يف عيني
ك�سيل من ال ِ
َّ
ٍ
الرياح الآ�سنة
حيث
ُ
ُ
تز� ُأر �أمام املقاهي

تلوح خاوي ًة على اجلانبني
وال ُ
أذرع الطويلةُُ ،

يطيب يل كثرياً يا حبيبة� ،أن �أجذب يدك بعنف
ُ

�أن �أفقد ك�آبتي �أمام ثغرك الع�سلي
جارح يا ليلى
ف�أنا
ُ

ٌ
عاطل عن العمل
اخلليقة و�أنا
منذ بد ِء
ِ
أدخ ُن كثرياً
� َّ
حارات كثرية
ولكم طردوين من
ٍ
�أنا و�أ�شعاري وقم�صاين الفاقعة اللون
يحن �إ ّ
يل الأقحوان
غداً ُّ
املرتاكم بني ال�صخور
واملطر
ُ
ُ

وال�صنوبر ُة التي يف دارنا

�ستفتقدين الغرافات امل�س َنه
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تئن يف ال�صباح الباكر
وهي ُ

حيث القطعان الذاهب ُة �إىل املروج والتالل
عيني الزرقاوين
ُّ
حتن �إىل َ

ف�أنا ٌ
ُ
طويل القامة
رجل

املفعمة بالب�ؤ�س وال�شاعرية
ويف خطواتي
ِ
تكمن � ٌ
أجيال �ساقط ٌة بلهاء

بالنعا�س واخليبة والتوتر
مكتنز ٌة
ِ
فاعطوين كفايتي من النبيذ والفو�ضى
التل�صل�ص من �شقوق الأبواب
وحرية
ِ
وبني ًة جميلة
ّ

تقدم يل الورد والقهوة عند ال�صباح
أرك�ض كالبنف�سجة ال�صغرية بني ال�سطور
ل َ
نداءات العبيد
أطلق
ِ
ل َ
من حناجر الفوالذ.

(ال�صديقان)
ك�سنبلة مك�سوة بال�شعر
ر�أيتك تنزف على فوهة اخلليج
�أيها امل�شوه
حت�صي جراحك وندوبك
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كما حت�صي الغابة طيورها عند امل�ساء
يا معيلي �أيام املحنه
�أيها املطر والرعب والر�صا�ص
انظر
النجوم والرباغيث على قمة اجلبل
فم مقابل فم
ٌ

ون�رس مقابل ن�رس
والأبواب الزجاجية ال�صفراء
متنع ال�شوارع امللتهبة من ال�سفر
من التفي�ؤ حتت الطاوالت وال�ستائر
***

انظر..
�أنفك يتحرك كالفرا�شة
و�أنفي ي�سيل كاملزمار
نريد طيوراً غا�ضبة
تثقب الزجاج مبناقريها
�أكواب ًا عالية  ..تتكيء عليها �شفاهنا
�آه ما �أ�شهى الن�سيم
الذي يف�صل �أ�صابعي عن بع�ضها
ويبعرث �أهدابي فوق البحار
ربيع األول 1431هـ
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الأمهات ياب�سات على ال�سطوح
والأوراق اخل�رضاء
مل تالم�س بع�ضها منذ ال�صباح
ال طائر
ال غبار
ال �أمطار
والبحر بجوارنا مقفر كباحة املدر�سة
�أمواج �صغريه
ترن كالتنك منذ �أيام
ال�شواطئ مملوءة بر�سائل الغرام
واحللمات املجوفة كالغاليني.
***

�آه يا �صديقي
ما �أ�شهى الن�سيم الذي مر بنا منذ عام
يف نف�س ال�صيف
ونف�س املكان
لقد كان بارداً والذع ًا كالوح�ش
يدخل �رساويلنا ك�أل�سنة اخلراف البي�ضاء
***

انظر هناك
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حيث �أ�شري ب�أ�صبعي
بع�ض الأمواج ال�صفراء امليتة
كيف هي طافية
كقطع من اخل�شب فوق املياه.
انظر �إىل ال�سماء
حيث �أ�شري لك بلفافتي
بع�ض الغيوم
كيف امحَّ ت من الت�رشد والتجوال
ثم انظر
كيف هي طافية على وجه ال�سماء
مهرتئة كقفا ال�رساويل
***

�آه ما �أ�شهى الن�سيم الذي مر بنا منذ عام
لقد كان يهزين كال�شجرة
ويرفع �سرتتي كالذيل
حيث الأمواج ت�صفع بع�ضها منذ ال�صباح
و�صوت البحر يعلو ويهبط
ك�صوت عنق يذبح
***

انظر…
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عقرب �ساعتك يتثاءب
وعقرب �ساعتي ميد ر�أ�سه خارج الإطار
�أتذكر فم ال�شقيقة الع�سلية ؟
لقد كان �صغرياً كحبة القمح
كالفم الذي ر�سمته بدموعي على الطاولة
�أتذكر هتافات الطفولة ؟
وطريان اللعاب
حيث الريح تغني
والقبلة تنفتح كال�رشاع.
***

هيا يا �صديقي
ثمة غيمة ت�شبه الر�صيف
لنم�ضي
الريح تهب
إ�سفلت يرتفع لأجلنا كاللحاف.
وال
ُ

(اليتيــم)
�آه
احللم ...
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احللم ...
عربتي الذهبية ال�صلبة
وتفرق �شمل عجالتها كالغجر
حتطمت ّ ،

يف كل مكان

حلمت ذات ليلة بالربيع
وعندما ا�ستيقظت
كانت الزهور تغطي و�سادتي
وحلمت مرة بالبحر
ويف ال�صباح
كان فرا�شي مليئ ًا بالأ�صداف وزعانف ال�سمك
ولكن عندما حلمت باحلرية
كانت احلراب
تطوق عنقي كهالة امل�صباح.
 ...فلن جتدوين بعد الآن
يف املرافئ �أو بني القطارات
�ستجدونني هناك  ...يف املكتبات العامة
نائم ًا على خرائط �أوروبا
نوم اليتيم على الر�صيف
حيث فمي يالم�س �أكرث من نهر
ودموعي ت�سيل من قارة �إىل قارة.
ربيع األول 1431هـ

عـبـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ8ـ ـ ـ ـ ـ ــر

مارس 2010

66

محمد املاغوط ..شفيع قصيدة النثر العربية

(�أيها ال�سائح)

طفولتي بعيدة  ...وكهولتي بعيدة ...
وطني بعيد  ...ومنفاي بعيد
�أيها ال�سائح
املقرب
�أعطني منظارك ِّ

تومئ �إ ّ
يل
علني �أملح يداً �أو حمرمة يف هذا الكون
ُ
�صورين و�أنا �أبكي

و�أنا �أقعي ب�أ�سمايل �أمام عتبة الفندق
�أكتب على قفا ال�صورة :
هذا �شاعر من ال�رشق.
�ضع منديلك الأبي�ض على الر�صيف
واجل�س �إىل جانبي حتت هذا املطر احلنون
لأبوح لك ب�رس خطري :
ا�رصف �أد ّالءك ومر�شديك
و�ألق �إىل الوحل � ..إىل النار
بكل ما كتبت من حوا�ش وانطباعات
�إن �أي فالح عجوز
يروي لك «بيتني من [العتابا]»
كل تاريخ ال�رشق
وهو يدرج لفافته �أمام خيمته.
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مع تغريد البالبل وزقزقة الع�صافري
�أنا�شدك اهلل يا �أبي :
دع جمع احلطب واملعلومات عني
وتعال مللم حطامي من ال�شوارع
قبل �أن تطمرين الريح
�أو يبعرثين الكنا�سون
هذا القلم �سيوردين حتفي
مل يرتك �سجن ًا �إال وقادين �إليه
وال ر�صيف ًا �إال ومرغني عليه
و�أنا �أتبعه كامل�أخوذ
كال�سائر يف حلمه
يف امل�ساء يا �أبي
م�ساء دم�شق البارد واملوح�ش ك�أعماق املحيطات
حيث هذا يبحث عن حانة
وذاك عن م�أوى
�أبحث �أنا عن «كلمة»
عن حرف �أ�ضعه �إزاء حرف
مثل قط عجوز
يثب من جدار �إىل جدار يف قرية مهدمة
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وميوء بحث ًا عن قطته
ولكن � ..أو تظنني �سعيداً يا �أبي ؟
�أبداً
لقد حاولت مراراً وتكراراً
�أن �أنف�ض هذا القلم من احلرب
كما ينف�ض اخلنجر من الدم
و�أرحل عن هذه املدينة
ولو على �صهوة جدار
ولكنني ف�شلت
�إن قلمي ي�شم رائحة احلرب
كما ي�شم الذكر رائحة الأنثى
ما �إن يرى �صفحة بي�ضاء
حتى يتوقف مرتع�ش ًا
كالل�ص �أمام نافذة مفتوحة
�أنام
وال �شيء غري جلدي على الفرا�ش
جمجمتي يف ال�سجون
قدماي يف الأزقة
يداي يف الأع�شا�ش
ك�سمكة «�سانتياغو» ال�ضخمة
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مل يبق مني غري الأ�ضالع وجتاويف العيون
فاقتلعني من ذاكرتك
وعد �إىل حمراثك و�أغانيك احلزينة
لقد تورطت يا �أبي

وغدا ُّ
كل �شيء م�ستحي ً
ال

كوقف النزيف بالأ�صابع.

(احل�صـــار)
دموعي زرقاء
من كرثة ما نظرت �إىل ال�سماء وبكيت
دموعي �صفراء
من طول ما حلمت بال�سنابل الذهبية
وبكيت
فليذهب القادة �إىل احلروب
والع�شاق �إىل الغابات
والعلماء �إىل املختربات
�أما �أنا
ف�س�أبحث عن م�سبحة وكر�سي عتيق ...
لأعود كما كنت ،
حاجب ًا قدمي ًا على باب احلزن
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ما دامت كل الكتب والد�ساتري والأديان
ت�ؤكد �أنني لن �أموت
�إال جائع ًا �أو �سجين ًا.

٭٭٭
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● �أنا غاندي الألفية الثالثة
● من حقي التحليق مع الآخر ب�أكرث من جناح
● اكت�شفت م�ؤخر ًا �أنني من قري�ش !
● يل �أعداء كثريون و�أخ�شى �أن �أخ�سرهم
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ال�شاعر التون�سي
يـو�سـ ـ ـ ــف رزوق ـ ـ ـ ـ ــة
حاوره� :صالح �سوي�سي
�شاعر و�صحايف  -تون�س

مي ّثل ال�شاعر التون�سي يو�سف رزوقة حالة فريدة يف امل�شهد ال�شعري
التون�سي والعربي على حد ال�سواءّ ،
يلذ له �أن يتموقع دائما كذات قلقة ،بني الثابت
واملتحول .يقول عنه ال�شاعر �أحمد دحبور« :هو حمتفظ بخ�صو�صياته يف �إيقاع
ي�ضن بردود �أفعاله على العامل ليحولها �إىل ق�صائد �أو �أعمال �أدبية ،و�إىل
باطني ك�أنه ّ
ذلك ،ما عرفت �شخ�صا ب�صدق طو ّية يو�سف رزوقة ،فهو ال ينطق �إال ب�شهادات
�سلبيا» .يقول عن
طيبة يف حق زمالئه و�أ�صدقائه ،وي�صمت عندما يكون ر�أيه ّ
ّ
نف�سه �أنه غاندي الألفية الثالثة ،ويو�ضح �أنه ميار�س يوغا الكلمات� /س�ؤال الروح..
يو�سف رزوقة �صوت �شعري �أ�سهم يف �إعادة ت�شكيل اخلارطة ال�شعرية العربية
منذ الثمانينيات و�إىل الآن ،رغبته يف �أن يكون متفردا و�أن يغرد خارج ال�رسب
عربيا �أو
إبداعي
هم �
�أكدت �أ ّنه �صاحب م�رشوع �شعري
ّ
وحمال ّ
عاملي ،ولي�س ّ
ّ
ّ
العنكبوتية جعلته ي�ؤثث �شبكة عالقات رهيبة مع
قُطر ّيا .جتربته املبكرة مع ال�شبكة
ّ
�شعراء ومبدعني من ّ
كل العامل ،فطار ب�أكرث من جناح  /لغة ،وعانق �أكرث من ف�ضاء
�شعري.
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�أ�صدر عددا من الكتب ال�شعرية باللغة العربية ،كما �أ�صدر جمموعات
واهتم عدد غري قليل من النقاد
باللغة الفرن�سية ،كتبت عنه درا�سات كثرية،
ّ
ومميزة يف الراهن ال�شعري العربي� .صدرت له
والدار�سني ب�شعره كحالة خا�صة ّ
م�ؤخرا الأعمال ال�شعر ّية الكاملة حتت عنوان «الهالل يتجه �رشقا» .كما �صدرت
الفرن�سية �أود ري�شو ديانو ،حتت عنوان
مبقدمة لل ّناقدة
له
بالفرن�سية جمموعة �شعر ّية ّ
ّ
ّ
«باكرا على الأر�ض :مدائح �إىل هورا�س � ،أوبرا �إفريقيا» .عن هذين الإ�صدارين،
ون�سية ،عن بداياته
عن �أ�صله
«القري�شي» الّذي اكت�شفه م�ؤخرا يف «بني كلثوم» ال ّت ّ
ّ
الأوىل يف الكتابة ،عن حلظات الوالدة ،عن ال ّتوا�صل مع الآخر ،عن اختياره بطال
الوظيفي
ال�شعر ّية ،عن دوره
يف رواية
مك�سيكية ،عن «د�ستور ال�شعراء» ،عن اليوغا ّ
ّ
ّ
يف حركة «�شعراء العامل» وعن م�سائل �أخرى ،التقيناه وكان هذا احلوار:
ال�شعريّة يف جزئها الثّاين؟
● بدءا ،ماذا عن حمتوى هذه الأعمال ّ
�ضم من
بعد �صدور اجلزء ال ّأول من �أعمايل ال�شعر ّية �سنة  2003وا ّلذي ّ
جماميعي ال�شعر ّية� :إعالن حالة ّ
الطوارئ� ،أزهار ثاين �أوك�سيد ال ّتاريخ ،بالد ما بني
إيبي�ستيمية اخلروج  ،ت�س ّنى يل،
الروح تليها �
ّ
اليدين ،الذئب يف العبارة ولدائن ّ
هذه الأيام ،عرب دار م�سكيلياين للن�رش والتوزيع بتون�س� ،إ�صدار اجلزء ال ّثاين وفيه
املتو�سط  ،بعيدا عن
جمعت دواويني ال�شعر ّية الأخرية :ملحمة اخلامت ،حتليق فوق
ّ
ال�ضحوك ،هـايـتو ،متثال جلاللة املعنى ،ما تطلبه
رماد الأندل�س� ،أزرق ال ّنور�س ّ
جوال،
الروح ،متكني الكائن يف مكانه ،رفة اجلناح
اخلفي ،راب�سوديات �شاعر ّ
ّ
الـروح وعمودها ،جلجام�ش ،جحيمان يف القلب� ،أر�ض
يف ر�أب ما ّ
ت�صدع بني ّ
والديناميت.
ال�صفر ،يوغانا ،الفرا�شة ّ
ّ
● وماذا عن جمموعتك ال�شعريّة «باكرا على الأر�ض»؟
�صدرت هي الأخرى ،م�ؤخرا ،عن دار �إمياجني ذات الأبعاد /باردو،
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تون�س  ،يف � 130صفحة وتنطوي على جمموعتني �شعر ّيتني ،حتمل الأوىل عنوان
حتدث حكيم واميار» ،غوته � ،شاعر �أملانيا الأ�شهر و�صاحب «الديوان
«هكذا ّ
وال�رشقي» ،يف حني جاءت الثانية حتت عنوان «الرق�ص مع الزرافة».
الغربي
ّ

وهج اجلذور

● لنفتح �شبابيك الذاكرة ،من قريتك « ُز ْردة» حتديدا...
يف الواقعّ ،
واملتحول،
جغرافيا ،كذات قلقة ،بني ال ّثابت
يلذ يل �أن �أمتوقع
ّ
ّ
الوطنية� ،أنا من مواليد ق�صور
فال ّثابت ،ح�سب ما هو وارد يف بطاقة ال ّتعريف
ّ
ال�ساف ،الكائنة ب�أق�صى �رشقي البالد التون�سية ،تتو�سط ال�ساحل التون�سي ،على
ّ
املتحول ،ف�أنا ابن زردة ،القرية
بعد  12كلم من املهدية ،عا�صمة الفاطمينيّ � .أما
ّ
ا ّلتي هاجر �إليها والدي ،يف ع�رشينيات القرن املا�ضي ،نتيجة قرار اتخذه �إزاء
نزوج ابنتنا
�إحدى عائالت املكان وا ّلتي خذلته وهو ينوي م�صاهرتها بقولها :لن ّ
(ب�ضم ال ّزين وت�سكني
ثم زردة
ّ
ملن لي�س له بيت ي�شنق نف�سه فيه لتكون وجهته من ّ
الدميوغرا ّ
يف
مو ّ
الراء) ،بادية من بوادي اجلهة� ،أ�صبحت مع الأ ّيام ،بف�ضل ال ّن ّ
ّ
القروي ،يف معتمد ّية �سيدي
العمرانية املتنامية قرية قائمة مبجل�سها
وال ّنه�ضة
ّ
ّ
علوان (الّتي ن�ش�أت حول مقام و ّ
لت�سمى با�سمه وكان
يل �صالح هو �سيدي علوان ّ
قد نزح �إليها من ال�ساقية احلمراء مع �أتباعه �أيام الغزو الإ�سباين ،يف �أواخر القرن
لكن ثالثة
اخلام�س ع�رش ،لتعزيز �صفوف املرابطني والوقوف يف وجه الغزاة)ّ .
الأثايف ،كما يقال قدميا ،ف�إنّ منحدر عائلتي ال ّأول هو بنو كلثوم ،قرية �آمنة ،كائنة
على ربوة ،مب�ساكن املدينة الواقعة بقلب ال�ساحل التون�سي والتابعة �إداريا ملحافظة
�سو�سة ،هي تنتمي طوبوغرافيا �إىل ال�ساحل املنخف�ض ،ي�سودها مناخ متو�سطي
وتك�سو منطقتها غابة زياتني �شا�سعة و �أرا�ض زراعية و حقول و ب�ساتني كثرية.
للمرة الأوىل ،قبل �أ�شهر قليلة ،رفقة �شقيقي ح�سن القادم
وقد زرت بني كلثوم ّ
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ونتفي�أ ّ
لل�شجرة ،وكانت
الظ ّل
من هولندا لزيارتنا ،لنكت�شف املكان
العائلي العتيق ّ
ّ
ّ
جدا ،فاج�أت الأهايل ،مت�ساكني املنطقة وم�س�ؤوليها ا ّلذين �سارعوا
منا�سبة م�ؤ ّثرة ّ
با�ستقبالنا ف�أح�سنوا و�أو�سعوا لنا يف جمال�سهم ليكون لنا توا�شج مع وهج اجلذور،
مع �أجدادنا ال ّأولني ،ولنكت�شف باملنا�سبة� ،أنا و�شقيقي ،ح�سب رواية �أهل القرية
هّ
خلفية �أن �أختني هما كلثوم وربيعة ،من �آل
قري�شي ،على
والل �أعلم� ،أنّ �أ�صلنا
ّ
ّ
ال�سنني ،متجاورتني باملكان فكان منهما ن�سل قامت
قري�ش ،قد
ا�ستقرتا منذ �آالف ّ
ّ
ثمة بنو كلثوم وغري بعيد عنها ،قامت بنو ربيعة.
بف�ضله ،من ّ
● الوالدة والدات� ،أين ،متى وكيف كانت والدتك ال�شعرية الأوىل؟ وماذا عن �سائر
والداتك الأخرى؟
كانت يف ُز ْردة حتديدا ،ذات خريف من عام  ،1967عندما اكت�شفت
�صدفة ،و�أنا �أبلغ من العمر ع�رشا� ،أنّ �شقيقا يل ،يكربين ب�سنوات قليلة ،يكتب �شعرا
انوي ،فاج�أين ذلك فعال ،لأ ّنني مل �أكن �أتوقّع �أنّ
يف حبيبته وهي زميلته باملعهد ال ّث ّ
ا�ستثنائيا ت�أتيه فئة
ال�شعر يف متناول الب�رش ،مثل �أخي �أو غريه ،بل كنت �أراه �شيئا
ّ
ّ
�أخرى ،مل يكن يل وقتها من �سعة اخليال ما يكفي لأدرك �أ ّنها تنتمي يف احلقيقة،
الب�رشي هذا.
�إىل الواقع ،واقعنا
ّ
كانت تلك املفاج�أة مبثابة القادح ال ّأول يل ،لأكتب ما كان يعتمل يف العمق
�شقي� ،أرهقته املراهقة والغربة الكا�رسة لتكون حماولتي الأوىل
م ّني ،من م�شاعر طفل ّ
الفرن�سية روز ماري
«من �أكون؟» ،ق�صيدة كتبتها بلغة فولتري و�شذبتها �أ�ستاذتي
ّ
جوري لتن�رش يف «الطموح» ،جم ّلة املعهد ال ّثانوي بق�صور ال�ساف ،وقد تلت هذه
بالعربيةّ ،
ق�صة
ال�شعر ّية حماوالت �ش ّتى
املحاولة ّ
أهمها «�شيء ا�سمه احلرمان»ّ ،
لعل � ّ
ّ
ون�سية ،بر�سم للف ّنان املن�صف زرياط
ق�صرية ن�رشتها حينها جم ّلة الإذاعة وال ّتلفزة ال ّت ّ
ي�صدق �أ ّنني كاتبها لي�أمرين بنظراته املتز�أبقة من
 ،جعلت �أ�ستاذ ال ّلغة
العربية ال ّ
ّ
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حتت ّ
أ�ستدر ر�ضاه بتلعثم
نظارتيه وب�صوته الغليظ ب�أن �أ�صمت ،ليجه�ض ،و�أنا � ّ
اال�ستعرا�ضية الكامنة يف �أن �أبدو �أمامه و�أمام نظرائي
ال ّتلميذ اخلجول  ،رغبتي
ّ
أهمية .كانت تلك � ّأول �صدمة ،بال ّن�سبة �إ ّ
يل ،من مثلي الأعلى،
ال ّتالميذ � ،شيئا ذا � ّ
ال�شوفيني ،القامع �إ ّال نزفا وهروبا
ومع ذلك ،مل يزدين �إحباطه يل ،على ذاك ال ّنحو
ّ
�إىل الأمام ،وكان � ّأول ما فعلته �أن غيرّ ت املكان ،باتجّ اه �سو�سة ،جوهرة ال�ساحل
املمتد من البحر �إىل احلرب� ،إىل مئات الق�صائد الّتي
الرحب
ال ّت
ّ
ون�سي ،حيث الأفق ّ
ّ
ولدت هناك ،عند كورني�ش بوجعفر ،رفقة من عرفت من رفاق ّ
الطريق :احلبيب
حممد مرجان ،ر�ضا بورخي�ص ،حم�سن ّ
املهذبي ،املختار الكوين ،عائ�شة
جغامّ ،
ملكة اجلمال ا ّلتي رحلت بعد �سنني و�آخرين ...ك ّنا نلتقي يف مقهى «االتحّ اد» �أو
غريه ونكتب �أ�شياء �رسعان ما نر�سلها �إىل املج ّ
والعربية
الت �أو ال�صحف ال ّتون�سية
ّ
لتن�رش الحق ًا ،على نحو ي�شبع غرورنا .ك ّنا نعي�ش ّ
كل يوم والدات باجلملة:
وحرية
وحبا
�شعرية� ،رسد ّية ،نقد ّية وترجمات ،وكان البحر
ّ
ي�ضج �أمامنا حلما ّ
ّ
ّ
وحياة و�سائحات جميالت� ،إىل حدود اجتياز الباكالوريا واالرحتال �إىل تون�س
ال�شعر ّية الأويل
العا�صمة وهناك ،كانت والدة «�أمتاز عليك ب�أحزاين» ،جمموعتي ّ
ون�سية باجلائزة الأوىل �إىل جانب ال�شاعر ريا�ض
ال ّتي فازت لدى وزارة ال ّثقافة ال ّت ّ
العربي ا ّلذي فاز باجلائزة ال ّثانية عن كتابه
املرزوقي� ،أ�ستاذي يف ما ّدة الأدب
ّ
فاهي لديه،
«الرحلة يف الأبيات» ،فلم يفته ،وكنت ب�صدد اجتياز االمتحان ّ
ال�ش ّ
�أن يه ّنئني باجلائزة ،على نحو مل �أكن �أتوقّعه ،جعلني �أن�سى ما كان من �أ�ستاذي
القدمي ،ذاك ا ّلذي �رصخ يف وجهي :ا�سكت يا كلب! و�أنا �أطالعه ،بغبطة طفل
خجول ،على «�شيء ا�سمه احلرمان».
● الذئب يف العبارة ،يوغانا� ،أ�سطرالب يو�سف امل�سافر� ،أزهار ثاين �أوك�سيد التاريخ ،
بـالد ما بني اليدين والفرا�شـة والديناميـت ،هي عناوين بعـ�ض جمموعاتـك ال�شـّعريّة،
�أال ترى �أنها ت�شي ب�إحاالت مربكة �أحيانا و«خبيثة» �أحيانا �أخرى ؟
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حمالة �أوجه ودالالت حافّة ،و�إذا مل تكن
بل �أريد منها �أن تكون كذلكّ ،
جمرد عناوين عاد ّية يف واجهة ب ّلور ّية ،باهتة.
كذلك ،فال بورك فيهاّ ،

قرون ا�ست�شعار

● �أح�سب �أنّك جتاوزت �أجياال كاملة يف مغرب العرب وم�رشقهم ،و�أت�ص ّور �أن هذا قد خلق
يح�صنك
�أعداء كثريين من حولك ،بالرغم من �أنك تنفي وجود �أيّة عداوة ،ما الّذي ّ
�ض ّد م�ؤامرات الوقت الرديء� ،إن وجدت ؟ هل تكفي الكتابة وحدها ؟
خا�صة� ،أنّ يل �أعداء كثريين ،لي�س يف العامل
أح�س �أحيانا ،عرب قرون ا�ست�شعار ّ
� ّ
ول�شد ما يزعجني ذلك ،لي�س لأنّ �إح�سا�سا
العربي فح�سب ،بل ح ّتى يف �أوروبا،
ّ
ّ
عدائيا كهذا ي�ستهدف �شخ�صي ،فهذا �أمر هينّ عندي وهو لو تدري حافز يل
ّ
حدي بل ما يزعجني يف ّ
«العدو» واحدا م ّنا ،من
كل هذا� ،أن يكون
على مزيد ال ّت ّ
ّ
ال ّنخبة املثقّفة� ،أي من نف�س العائلة احلاكمة با�سم الكلمة� .أت�ساءل �أحيانا� :أيعقل
مو ونحوهما ،على نظريه
وال�س ّ
�أن يحقد �شاعر مثال ،وهو ال ّناطق با�سم اجلمال ّ
الّذي قد يكون حقّق جناحا ما؟ �أال يخ�شى يف ذلك لومة مر�آته الفا�ضحة ،فيبدو
يتدرب كثريا� ،أخذا وعطاء،
�أمامها �ضئيال ،وهو املثقّف ا ّلذي من املفرو�ض�  أن ّ
فرن�سية الحقتني ح ّتى �أمريكا
كي يكون كبريا �أمام نف�سه و�إزاء الآخرين؟ �شاعرة
ّ
ال ّ
قراء بورخ�س و ماركيز ،على
تينية كي تف�ضح تقنيتي يف الكتابة ّ
ال ّ
ال�شعر ّية لدى ّ
إ�سبانية ،وا ّلتي القت �صدى وجناحا �أح�سد
خلفية �أنّ تقنيتي تلك يف الكتابة بال ّ
ّ
بالفرن�سية ،منذ �سنوات ،ظ ّنا منها
أتوخاها يف كتابتي
عليهما ،هي نف�سها الّتي � ّ
ّ
�ست�شوه �صورتي لدى الآخر ف�أعرف حجمي و�أجل�س دونه .مرتجم
�أ ّنها بذلك
ّ
�إيطا ّ
نقدي ،الذع ،يف�ضح
وتوعدين مبقال
ال�سبعني خريفا ،نا�صبني العداء
ّ
ّ
يل يف ّ
ال�شعر ّية ،ول�سائل �أن
فيه ما يراه م ّني خروجا عن امل�ألوف ،وهتكا ل�رشف اجلملة ّ
ي�س�أل :ملاذا ّ
كل هذا العداء؟ واجلواب :لأنّ �شاعرة من الأرجنتني ،امتدحت ما
ربيع األول 1431هـ

عـبـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ8ـ ـ ـ ـ ـ ــر

مارس 2010

حاوره :صالح سويسي

81

فجن جنونه وهو
�أكتبه يف لغتها وعبرّ ت له عن عميق �إح�سا�سها كقارئة نحوي ّ
إيطالية ،كتابا.
الّذي كان مي ّني ال ّنف�س باحتاللها ،خ�صو�صا بعد �أن ترجم لها �إىل ال ّ
املربر،
عربيا ،فقد تعاطيت مع ردود الأفعال املنفعلة ،ب�شيء من اخلوف غري ّ
� ّأما ّ
�صمتا و�صربا .نعـم� ،أخـاف �أن �أخ�سـر �أ�صدقاء يل ،مثقّفني ،ينتمون �إىل عائـلتي
املو�سعـة .لذلك ال �أملك �إزاء �إ�ساءاتهم� ،إن وجدت� ،إ ّال �أن �ألوذ مبا هو �صمت ،يف
ّ
انتظار �أن يعودوا ،ذات يوم �أو ذات وعي� ،إىل �أنف�سهم و�إ ّ
يل.
ّ
الفل�سطيني �أحمد دحبور
ال�شاعر
يذكرين موقفـك هذا مبا قاله فيك م� ّؤخرا ّ
ّ
يف مقال له بجريدة «احلياة اجلديدة» حول كتابك «برنامج الوردة» ،حيث
ي�ضن بردود �أفعاله على
قال« :هو حمتفظ بخ�صو�صياته يف �إيقاع باطني ،ك�أنه
ّ
العامل؛ ليحولها �إىل ق�صائد �أو �أعمال �أدبية ،و�إىل ذلك ،ما عرفت �شخ�صا ب�صدق
طيبة يف حق زمالئه و�أ�صدقائه،
طو ّية يو�سف رزوقة ،فهو ال ينطق �إال ب�شهادات ّ
�سلبيا.
وي�صمت عندما يكون ر�أيه ّ
« يف ر�أي كهذا ل�صديق �شاعر من طينة �أحمد دحبور ،بع�ض �إن�صاف يل.
الر�سالة امل�شفّرة بني الأ�صدقاء املحتملني ،عرب
نعم  ،ذاك يف ر�أيي �أقوى الإميان بنبل ّ
خا�صة� ،إىل بيتك ،بيت الق�صيد ،عو�ض اخلو�ض  يف معاداتهم،
بذئبية ّ
ا�ستدراجهم ّ
�إن ب�شكل �أو ب�آخر ،بجريرة �أ ّنهم نا�صبوك العداء يف حلظة �ضعف.

�أكرث من جناح و �أكرث من لغة
العربي ،ماذا عن
الراهنة �سفريا حلركة �شعراء العامل ف�أمينا عا ّما لها ،ممثّال للعامل
● ب�صفتك ّ
ّ
الوظيفي فيها؟
دورك
ّ
ت�ضم �أكرث من � 2500شاعر
مقرها ّ
ال�شيليّ ،
«�شعراء العامل» حركة ّ
عامليةّ ،
العاملي ل�شعراء
القارات اخلم�س ،يلتقون حول �أهداف وردت يف « املانيف�ستو
من ّ
ّ
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العربي و�ضمان �إ�شعاعه،
ال�شعر
العامل»ّ � ،أما دوري فيها ،فهو حماولة م ّني خلدمة ّ
ّ
إ�سبانية (�أمريكا ال ّ
تينية حتديدا) ،حيث ّمت �إدراج
ال ّ
على نطاق البلدان ال ّناطقة بال ّ
بوابة احلركة بعد �أن ّمت اعتماد ال ّلغة
عربية �ضمن ّ
زهاء � 800شاعر من  23دولة ّ
العر ّبية ،يف ّ
كل �أبوابها � ،إىل جانب لغات القارات اخلم�س.
ال�شعراء ذوي
● يرى البع�ض �أن حركة « �شعراء العامل « فتّحت ب ّوابتها ،و�إىل جانب ّ
ال�شعر ب�صلة ولوال عالقتها بك ،ما كانت لتجد
اجلدارة ،لأ�سماء �أخرى ال متت �إىل ّ
ال�سالكة �إىل هناك  /هنا ؟ ما هو ر�أيك حول هذه امل�س�ألة ؟
طريقها ّ

وعي
لهذه امل�س�ألة زاوية نظر �أخرى ،غري الّتي ّ
يتم مبوجبها تقييم احل�ضور ال ّن ّ
بوابة افرتا�ضية �أريد لها منذ البداية �أن تكون حديقة ال�شعراء
من عدمه ،عرب ّ
اجلامعة ّ
عري الّذي هو من مها ّم ال ّنقّاد،
ال�شعراء ،بقطع ال ّنظر عن �أدائهم ّ
لكل ّ
ال�ش ّ
ال�شعريّة،
�إن وجدوا .يف «�شعراء العامل» ،نحن نعمل بد�أب على ّمل �شمل العائلة ّ
ال�شعر يف جوهره لي�س
مرتامية الأطراف ،يف عموم �أنحاء العامل ،على افرتا�ض �أنّ ّ
جمرد ق�صيدة نكتبها وفق معايري ف ّنية معينة ومن�ضي ،بل هو �أي�ضا �أ�سلوب حياة لدى
ّ
البع�ض من يتامى اخلارطةّ ،ممن ر�أوا يف الكلمة مالذا.
● �أنت تكتب ب�أكرث من لغة ،هل هي رغبة يف الو�صول �إىل الآخر بلغته دون و�ساطة
الرتجمات و �آثامها �أحيانا ؟
نعم ،ارت�أيت الهروب� ،إىل حني� ،إىل هناك� ،إىل �إ�سبانيا وعربها �إىل بلدان
�أمريكا ال ّ
أتورط
تينية ،ليكون يل فيها موطئ قدم وقلم  ،فكان يل ما �أردت ل ّ
ال ّ
مبح�ض رغبتي الكا�رسة يف ما �أراه «املرحلة القائظة» ،بعد �أن ع�شت املرحلة
الباردة (جتربة �أورو ّبا ال�رشقّية  :رو�سيا وما جاورها) واملرحلة الفاترة (جتربة �أورو ّبا
جمرد رغبة يف الو�صول �إىل الآخر ،بل
ّ
الغربية :فرن�سا وما جاورها) ،هي لي�ست ّ
هي حقي امل�رشوع يف ال ّتحليق مع الآخر ،ب�أكرث من جناح يل ،ح ّتى ال � ّ
أظل �أ�سريه
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ي�شوهني املرتجم ،مهما يدعي الوفاء ،فيخون جوهر ما
�أو مبن�أى عنه ،وح ّتى ال ّ
�أريد �أن �أقول.
● �أال تخ�شى �ضياع �صوتك ؟ ب�صمتك؟ �أال تخ�شى �شتاتا �إبداعيا يف زحمة اللغات التي
تكتبك  /تكتبها ؟
ال�شعر ّية يف �أكرث من و�سيط
لغوي ،ف�إنّ
بخ�صو�ص احتمال ت�ش ّتت احلالة ّ
ّ
املطبات املحتملة ل ّأي انحراف غري حممود
جمرد الوعي بهذا يجعلني �أحذر
ّ
ّ
العواقب عن ّ
م�صداقية ما �أنا ب�صدده  :كتابة الق�صيدة
الطريق ال�ساّلكة ،يف م�ستوى
ّ
ا ّلتي �أريد ،بال ّلغة الّتي �أريد ،وباملوا�صفات واملعاجلات الفّنية ا ّلتي حتقّق لق�صيدتي
لدي ،مع �أ ّية لغة ويف �أيّة
الإ�ضافة بانزياحها وفرادة �أ�سلوبها� .إنّ قانون ال ّلعبة ّ
الغادامريي الواعي �إىل رداءة
ق�صيدة� ،أن �ألعب ،على �أن ال يجرفني هذا ال ّلعب
ّ
حد
لكن عزاءنا �أنّ ال ّلغة وحدها هي الكفيلة ،باعتبارها بيت الكينونة على ّ
الأداء ّ
الرهان و�إعادة ت�شفري العاملّ ،
بكل توا�ضع ع�سري ،عرب
تعبري هيجل ،بتحقيق هذا ّ
ال�سائدة وتقرتح البدائل بجر�أة من ال يروم
ق�صيدة قادمة تقطع مع الأطروحات ّ
املتخيل وامل�ستهدف.
التغرير بقارئه
ّ

الروائيّة املك�سيكيّة الّتي جعلت منك �شخ�صيّة �أ�سا�سيّة يف روايتها « �إيزابيل،
● ما حكاية ّ
�سيّدة البحر»؟
كانت تلك مفاج�أة كربى مل �أتوقّعها فعال ،مل �أكن �أتوقّع ولو افرتا�ضا،
�أن تبادر روائية من املك�سيك بكتابة رواية ،بل ثالثية روائية ،عن �شاعر مثلي،
من املغرب العربي� .إىل جانب «�إيزابيل� ،سيدة البحر» ،كتبت روايتني �أخريني
يف نف�س ال�سياق ،هما�« :سي�سيليا يف اثنني» ،و«الأفق الأزرق»ّ .
لعل ما حفّزها
على ذلك ،ذلك ال ّزخم املتوافر لديها من ن�صو�ص ومعطيات حافّة بي ومب�رشوعي
ال�شعري ا ّلذي �أد�أب منذ �سنوات على تر�سيخ �أ�س�سه ،يف لغة لوركا ،يف عموم
ّ
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�أنحاء �أمريكا ال ّ
ذكية ،جلملة من
تينية  ،بدليل ت�ضمينها املك ّثف ،وبطريقة �رسد ّية ّ
ال ّ
ال�سياقات احلوار ّية وغري احلوار ّية لروايتهاّ � .أما
ق�صائدي جعلتني �ألهج بها يف ّ
الرواية ،وا ّلتي ح�صلت على ن�سخة منها ،فتدور يف الف�ضاء املغاربي  ،بني
�أحداث ّ
املغرب واجلزائر وتون�س بعد �أن قدمت �إليه ( �أي �إيزابيل ومن معها) من هناك ،من
�سيدة البحر ،وال ّتي �أريد لها �أن ت�ؤيقن
وراء البحارّ .
ملخ�ص الرواية� ،أنّ �إيزابيل �أو ّ
الرحيل ،لك�رس رتابة الإح�سا�س بالأ�شياء
تقرر ّ
ح�ضورها كرمز للحياة ولل ّزمنّ ،
وبالواقع املهيمن ،مع قدرها اجلديد� ،إىل نقطة ما ،من العامل (اجلناح املغاربي
حد ما ،وقد ّمت ت�سويغ ح�ضوري يف هذه
حتديدا) ،قد تكون ر�أتها م�ضيئة �إىل ّ
الرواية كلمة وروحا على امتداد اثنني وع�رشين ف�صال ،ت�شابكت عربها الأحداث،
ّ
ال�ساخنة.
لتفرز يف ال ّنهاية رواية الإن�سان يف هذه القرية
الكونية ّ
ّ

�سرية ال�ضمري املتك ّلم

● والرواية التي حتيك �صفحاتها منذ زمن ،وهي التي رمبا تكون �سرية الكائن الكوين
يو�سف رزوقة ،ماذا عنها؟ وهل �أمتمت �صفحاتها الألف؟
ال ،لي�س بعد ،هي تن�ضج بال ّتدريج على نار هادئة ،مل العجلة؟ بعد رواية
لدي فكرة
«الأرخبيل» ،التي �صدرت يف ثمانينات القرن املا�ضي ،اختمرت ّ
ارتكاب رواية كبرية وجريئة بحجم الف�ضيحة .هذه الرواية �أ�سته ّلها ب�شاهدة
خلورخي لوي�س بورخ�س يقول فيها :الكاتب لي�س مطالبا بالبحث عن مو�ضوعه،
بل على املو�ضوع �أن يبحث عن كاتبه  .و«ماتريو�شكا» ،العنوان ال ّأويل لروايتي
هذه :هي كما �أردتها رواية ّ
العربية يف انت�صارها ويف انك�سارهاّ � .أما
الذات
ّ
يهم �إ ّال امل� ّؤرخ ،فهو وحده كفيل بتدوينه ب�أحرف من نور .و� ّأما
انت�صارها فال ّ
املمتد من املحيط �إىل اخلليج .ولع ّلنا  -ونحن
انك�سارها فهو بيت الق�صيد :جرحنا
ّ
ن�صبو �إىل فتح ما يبدو بعيدا  -منذورون من حيث ندري ال�ستدراج البئر� ،إرثنا
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ال ّزاخر بال ّثغرات وبالعرثات ،ع ّلنا واجدون فيه مفتاحا خليبتنا وقد طالت ...هي
واملبني للمجهول يف �آن� .سرية �شاعر يرف�ض �أن ّ
جمرد
ال�ضمري املتك ّلم
�سرية ّ
يظل ّ
ّ
طيف يثغو يف جمهور ّية دول ّلي و�ضواحيها املعوملة ويرف�ض �أن ّ
يظل يف منفاه :يف
ّ
بيزنطيني مع �أجداد بال �أخطاء� ،أو يف ورطة مع
حل من تاريخه القدمي ،يف جدل
ّ
الرواية،
نف�سه وهي الوجه والقناع .لذلك ك ّله ،تتداخل �أكرث من رواية يف هذه ّ
الدمى
يف حماولة لإر�ساء رواية «الأ ّم وبناتها» ،يف �إ�شارة �إىل «املاتريو�شكا» �أو ّ
تدرج �أحجامها  .رواية تخفي رواية ،وما خفي هو �أي�ضا
و�سية املرتاكبة ح�سب ّ
الر ّ
ّ
أجنا�سيتها و�إن نحت ،وهي توهم بذلك،
الرواية ترف�ض ال ّتعايل على �
ّ
رواية .وهذه ّ
تثبته:
منحى التجريب يف بع�ض مفا�صلها .وهي يف الوقت الّذي تلغي فيه م�ؤلّفهاّ ،
�أنا متعالية يف لغتها ،مت�ساوية يف جوهرها مع قارئها ،متهاوية ،يف غري �ضعف،
وائي،
نحو �أر�ض احلقيقة .خلف هذا العمل ال�سرّ ّ
دي ،يقرف�ص �أكرث من وجهّ :
الر ّ
الت�شكيلي،
ال�صحايفّ ،الف ّنان
ّ
يا�سي ،العب الكرةّ ،
ال�شاعر ،ال ّناقد ،الباحثّ ،
ّ
ال�س ّ
الديكور
رجل امل�رسح ،املو�سيقار ،راق�ص الباليه ،املخرج ا ّل
�سينمائي  ،مهند�س ّ
ّ
ال�صودا ال�سرّ د ّية بت�سويغ من
وال�سينوغرافيا ونحوهما ...ك ّلهم ذائب يف حملول ّ
ّ
و�ضده� ،ش�ؤونه �ش ّتى وهو
بال�شيء
ال�شيء
م�ؤ ّلف �شاعر
و�ضده ،وهو القائم ّ
ب�شائكية ّ
ّ
ّ
ّ
و«ال�صندوق الأ�سود» ترا�شح تليه «هوام�ش»
«ال�صحن»،
ّ
«ال�سقيفة»ّ ،
قليل .بني ّ
مرتدة» هي «ان�سياب حول كتلة» ال ّن�صو�ص املرتاكبةّ � .أما اجلامع بينها
و«تغذية ّ
جميعا ،وهي من�شورة حتت �شم�س ال تغيب  ،فهو حبل الغ�سيل.
عمان  ، 2003 /منذ
● «د�ستور ال�شعراء» الّذي �صغته مع نخبة من ال�شعراء العرب يف ّ
�صدوره �إىل اليوم  ،مل ن�سمع �أي �صدى له �أو �أي �إجناز تاله  ،هل كان مثل القرارات
ال�صادرة عن جامعة الدول العربية مثال ؟
�إزاء اخلطر الداهم يف �شتى متظهراته املعلنة وغري املعلنة ،يهدد الكائن يف
ّ
وحطا من قيمته (�إن وجدت) و�إزاء اللغط اجلائر،
جوهر وجوده :م�سخا لهويته
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ي�ستهدف ال�شاعر وي�شكك يف نبل ر�سالته  :قوال بال جدوى الكتابة يف زمن
عا�صف بالروح وبالكلمات كهذا … كان البد من «بيان» يقول ع�رصه و يحقق
القيمة امل�ضافة و املعنى ل�شاعر الهنا… وما هذا «البيان» الذي �أم�ضى على ديباجته
كل من :حممد علي �شم�س الدين (لبنان) عز الدين املنا�رصة (فل�سطني) ر�شيد
يحياوي (املغرب) �ضمري املتكلم و�شم�س الدين العوين (تون�س) �إال م�شغل يف
�صميم حرائق املرحلة و متغرياتها� ،سيظل مفتوحا على امل�ستقبل ،يهم اجلميع :
نقادا و�شعراء ،من �أجل مماحكته ومقاربته للخروج من ثمة بـ « :د�ستور ال�شعراء:
نهجا ودورا و�أداة»… فمع مطلع الألفية الثالثة و يف هذا الف�ضاء االت�صايل ،املعومل،
يقرتح ال�شاعر ،الآن وهنا ،م�رشوع د�ستور جديد :نهجا ،دورا و�أداة… وهو يرنو
من وراء ذلك  -و�أكرث من �أي ع�رص � -إىل توطني كيانه الإبداعي ،املخ�صو�ص:
قوال خمتلفا وح�ضورا قويا على اخلارطة ،يف حماولة انقالبية ،واعية ،بهدف التناغم
 ب�إبداع وال �رشط غريه  -مع راهن الأ�سئلة الكربى ومتغريات املرحلة.جت�سد هذا البيان من عدمه على �أر�ض الواقع فذاك �شيء غري قابل
� ّأما عن ّ
مهمة عاجلة بل هو �إرها�صة
ع�شية و�ضحاها ،وهو لي�س منذور لأ ّية ّ
لل ّتحقّق بني ّ
اجلمعي،
جت�سدت عرب الكلمات لتعتمل يف �صريورتها ،يف وجدان ال�ضمري
وعي ّ
ّ
ع�ساها ت�سهم يوما ،بعد �سنوات �أو حتى بعد قرون ،يف ت�شكيل ر�ؤية بديل وذائقة
جديدة تقطعان مع �إرث الهزمية وال ّنكبات.
● تقول يف �أحد احلوارات معك «�أنا غاندي الألفيّة الثّالثة ،لكن عرب الكلمات »..هل من
بع�ض �ضوء ؟
�أعني اليوغا ال�شعرية �أو يوغانا ،وهي �س�ؤال الروح ،وهي متار�س ريا�ضتها
عرب الكلمات العازلة للعزلة ،للرياح ال�سموم وم�شتقاتها ،لكل دخيل غري مرغوب
فيه ،و لكل عنف مفرو�ض من الداخل� ،أو من اخلارج.
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قربان حلزن ال يب�رص
�أحمد اللهيب

ال�سعودية  -البحرين

()1
�إ ّنا �أنزلنا هذا احلزنَ على ْ
قلبك،
ْ
حزنك،
راحة
فتمد ْد يف
ِ
وابحث يف جبل الأحال ْم
ْ
ْ
حلمك.
عن

م�سكون ًا بالأ�شعارِ وبالأحال ْم
تفرح !.
ْ
لكن ال ْ

()2

لو �أنزلنا هذا احلزنَ على ْ
قلبك،
ْ
عينيك
النفجرت من
�آال ُم ْك،
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وتبو� َأت مكانًا متك�أ.
ور فتم�ضي
ُ
يحتجب ال ّن ُ

مع�صوب العينني،
َ

ّ
وتظل �سفريا للأحزان،

ُ
ت�سري !،
ت�ستيقظ �
ُ
أوجاع َك ال تدري � َ
أين ْ

وطن ،ال � ٌ
فرح �أخ�رض !.
أمل
ت�سكن ِ
ال ٌ
ُ
فيه وال ٌ
()3

لو �أنزلنا على َ
قلبك هذا احلزنْ !
ْ
�رشايينك.
قت
حلزنت وم ّز َ

و�سلكت،
أب�رصت طريقًا م�سدو ًدا
�
َ
ْ

رددت ب�صوت يختلج ال�صمت م�ساحته :
وحيد !
أنت
ْ
نوناك �أ�ضاعتك ! و� َ

َ
حكايتك الأحزن !.
ْ�س
ُ
متار�س طق َ
حتمل َ
�أن َ
قلبك� ،إذ ت�أوي حمرتقًا

�صم ُت َك ميال ُدك

َ
نبوءتك الأوىل !
وهج
ِ
عرك ُ
و�ش ُ
()4

�إ ّنا �أنزلنا على قلبك هذا احلزن !

ر َّد َدها ،وتولىّ م�شدوها
ال ي�أبه بالقربان،
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وتدلىّ يف قاع ال�صمت وقال خلاطره :
ال تفرح
فاحلزن – هنا – معنا .
()5
�إ ّنا �أنزلنا على َ
قلبك هذا احلزنْ
وحيدا
وم�ضيت
ً
َ

أطراف �أنام ِله ال�صفراء.
ترتعرع يف � ِ
ُ

ُ
حتمل يف دمعته �سريتك الذاتية
مكتوب يف �أعلى ال�صفح ْة :
ٌ

ا�سمي  :ال �أدري !! .
�سمتني �أُ ّمي!
ُيحكى ّ :
أحد مثلي ؟!.
هل � ٌ

مولو ٌد يف بيت طيني

�أوح�شه الفقر فب ّلل ذاكرتي بالأحزان
من�ش�ؤه  :ال يدري
�إن كان لن�ش�أته ما تبذره رائحة الأيام،
تذكره �إن�سان ًا �أم طين ًا �أم �شيطان
هل كان بذلك �شيئ ًا مذكورا ؟
حتى �ألقاه الليل �رسيع ًا يف مهد الغربة،
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وطن يجرحه �صوت الأنوار ،
يبحث يف ٍ

يتح�س�س �إن�سانيته املفقودة يف كهف الغرباء،
قد كان حري ًا �أن مي�شي فوق املاء،

�أن يكتب للتاريخ ب�أن الروح مع ّلق ٌة يف كل �سماء !.

٭٭٭
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من مواقف الر�ؤية
�أحمد هالل
م�صر

 - 1من موقف البد ْء
مع كل �شهقة تبغ جتد احلياة جميلة
�أنثى ت�صفف �شعرها
مر�آتها تخفي قطار زمانها ب�صداقة
دا�س الزمان حديقة التفاح
مل يدع الزمان حمطة �إال وجاوز ظله
يف ال�سري نحو نهاية تبدو كقنفذة
ت�شك القا�صدين بدون �أمتعة
[بقايا ثلجة املا�ضي لتذهب حرقة ال�سفر البعيد
دموع �صويف ع�صاه لكي يطاول ما يريد
�آثار �أقدام اجلنو ْد

يف هام�ش الذكرى ]
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 - 2من موقف النهاية
تبغ جتد احلياة
مع كل زفرة ٍ

�أنثى عجوزا �أن�شبت �أظفارها يف جلدك النزف الطري
�شدت هوا ًء �أ�صدقا ًء مل تكن تدري ب�أن الوقت خلفك �سل �سكينا

لكي يغتال مترا كم �سقته دما�ؤك احلبلى
املر
حليب الكربياء ْ
أمر
لكنها كانت � ْ
يف �سالف الذكرى

كانت لنا �أيامنا
ق�صا�صات من الر�ؤيا
فالليل نزرعه
ٍ
لنح�صد يف النهار
ديوك ليلتنا
فديوكنا �أبنا�ؤنا
وديوكنا �أ�شعارنا
كم �صاول الديك ال�شقي كمائن الأ�رسار
يف م�ستودع تبدو به الر�ؤيا
�ضبابا المعا قد �أحدثته جتارب املنفى عن الزمن ا�ضطرابا
لي�س يعرف حده غري املحنط يف رداء �أبي�ض
يبدو ويف و�ضح ال�سواد ك�إبرة غزلت مفاوز كنهها
بر�شاقة الر�سام جلبابا لعر�س كالفري�سة
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ال تعي احلرباء غري مكانها
�رس
فمكانها ُُّ
[«وارحـمتا

للعا�شقني

تكلفوا

�شم�س ت��وزع �ضوءها يف ك��ل زا
دائ��م
�سل م��ن لهم يف احل��ب ليل
ٌ
ق��رب��ان��ه��م دم���ع ي�سيل م��ن ال��رب��ا
س�ر ُه
ه��ذا ه��و ال��ت��ـ��اري��خ يك�شف �� ََّ

�اح»
���س�تر امل��ح��ب��ة وال���ه���وى ف�����ض� ُ

ومت�����س��ـ��اح
وي�����ة ي�����رى ط���ف���ل
ُ
ذب����اح
ع���ن ح��ال��ه��م ف��احل��ـ��ب
ُ
أف��������راح
وج������زا�ؤه������م ل���ي���ل و�
ُ
أرواح]
وت��ك�����ش��ف��ت ح��ج��ب و� ُ

نفد القِرى

«فاعرج وطف بالنق�شبندِ »
دائم
ثريدهم ليل طويل ٌ
حتى ولو جرت العقارب خل�س ًة
الآن منت�صف اخلريطة منتهى غاياتنا
«فاعرج وطف بالنق�شبندِ »
ب�رشا هموا وهج يعري خلفه ج�رسا من الأيام
�آيتك امل�ضيئة �أطفئت ب�سهام �صمتك
فان�سكب يف نهر �إ�رشاق البدايات
ؤمر»
«وا�صدع مبا ت� ْ
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�صـق ـيــع املنــاف ــي
�إميان �أحمد
ال�سعودية

«مفرتق طرق»
�أعرتف قيد منفى ..
�أن الكون خامت
حدوده �أ�ضيق من عقدة
و�إ�صبعي مكتظ بالذنب
ي�شهد �أين التهمة واجلالد
فمتى ..
�سي�شفع عني غيابك
وت�أتي !..
ما الذي تغري لأت�أهب
فاملوت مرة واالحت�ضار ذنوب
ربيع األول 1431هـ
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صقيــع املنــافي
ن�صل املرافئ ا�ستوى
كحد على عنق الغياب ..
تتقطع بنا �سبل الو�صال
ف�أهوي من ج�سدك !..
�أكنت ر�أ�سك حينها ..؟
والفكرة ..
(عقال) من �أ�سود تزجمر
لهجر لب�ؤاتهم عرين انتظاراتها !..
تتقل�ص خطواتك
ها �أنت ت�سري يف حذائك نحوي
ب�ضع نعا�س و قيلولة
وفر�سي �أوهنه الرك�ض
و�أنت ..
كال�رساب املعلق يف غيمة
ال �أعلم هل ت�سري
�أم �أن الأر�ض ا�ستطالت
وما عادت كروية كوجهي ..
تدور  ..باجتاهك !..
هي  ..ثلة الأيام احلارقة ..
وحتى �إ�شعار �آخر بالوترية ..
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�أرين منابع �شم�سك ..
�أنهار ولهي �أثلجها �صقيع املنايف ..
دفئك الغايف  ..جرم �أبدي ..
�أَ َّر َج فرائ�صي بالربد ..
و ..غ�ضبي ..

�ضال �أ�شعث ..
يدو�س ب�أقدامه مروج ودادك ..
راك�ض يف حقل توددك ..
ٌ
حاف من النجوى ..
ٍ
باحث عنك ..
ٌ
ويف �أتون جتاهلك ال�سحيق ..
يحرتق ..
ي
ح
ت
ر
ق!..
......
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ذراع املقاومة
ب�شري رفعت
م�صر

متوت الأفعى ،
عندما ُ
يذهب ُ�س ُّمها ؟
�أين
ُ

ال�س ُّم مل ُي ْخ َل ْق مع الأَ ْف َعى
ُّ
الع�صفور

قر َر ْت ُه
�إرادتُها َّ

غري الري�ش
ال يتبقَّى منه ُ

يتطاير الري�ش لك َّنه ال يطري
لأنَّ هند�س َة َّ
الطيرَ َ ان

�إراد ُة الع�صفور

يجاور النخلة
ُم َ�س َّط ُح املا ِء الذي
ُ

وي�شف عن الأعماق
ُّ

ُ
يقول �إنَّ النخلة
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خمزون ٌة يف َج ْو ِف الأر�ض

حاولت ت�س ُّلقَها
لك َّنها تتال�شى �إذا
َ
ق َْب َل ال ُّنواة ،

هل كانت النخلة
باطن الأرِ �ض ؟
با�سق ًة يف ِ

و�أين َذ َه َب الفراغ

الذي َ�ش َغ َل ْت ُه كتل ُتها يف الف�ضاء ؟
قر َرت النوا ُة َ�ش ْغ َل الفراغ
َّ
ف�صارت نخلة

وق ََّر َر الإن�سان

الب ْل َطة
َ

٭٭٭
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نـ�ش ـيــد املـ ــوج
ح�سن ل�شكر
املغرب

�إلـى احلـبيبـة الأزلـيـة
ذكـرى نـور ونـار
مـن �أعمـاق عـيونـك
العـ�سليـة
�أرتـوي بـماء املـزن
و�أرخـبيل الـذكـرى
كـ�أي مـ�سافـر يـنتعـل
�أحـذيـة الـريـح
وينـت�شـي بـمجـرات
الـطيـن
�أمـ�شي الهـويـنى
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نشـيد املــــوج
تـارة� ......ألتـفـت
تـارة� .........أنبـهـر
كـ�أنـك نبـرا�سـي الأول
�أو حـلـمي الأخـيـر
لــن�شيد البحر بـاقـة مـن حـنيـن
كـاد ينت�شي
بـ�أفـق ال�سـهـو
�أو الـذكـرى
�سـلـوان يـ�سليـني عـن
�أبـراج حـجـريـة
�أو كـواكـب مـن �أمـواج
تـتـدلـى...
لـك الإمــارة
ولـي احلـب املـقـوى
يـا �أنـدلـ�سـية الأحـالم
�أنـا الـ�صقـر �أغــازل
دمــار الـــروح
وانبعـث – مـن رمــادي –
كـالـفنيـق
�أرى العـــامل مـن �ضـياء
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ي�شـتـعـل مـن �أ�شـجـار
غــابتـك املـجيـدة
�شـمـوع قـمـريـة
تـ�أتـيني مـن هناك
مـن اجلـنـة الأبـديـة
*****************
طيور امل�ساء
تغرد يف ال�صباح البهيج
مت�رسبلة ب�أحالم املزن
فتتهاوى كوابي�س البحر
�أنت�شي برحيق الروح
�أعـلـو
فوق املقام
فوق �صقيع املدى
*****************
خيول اال�ستعارة تغو�ص يف دم الق�صيدة
يف دمي املو�شى باحلناء
كنار خرافية
�أ�ستح�رض ما يف القلب من
�سدمي املعاين
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نشـيد املــــوج
�أطوقها بالأ�شواق
و�أرميها يف بحر �أيامي
�س�أغنى لليمام احلجري
و�أرخبيل الأ�ضواء اخلرافية
�أرتل ق�صائد الغرباء
يف خيمة ال�صمت
يف غيمة احلزن
�أتوارى خلف العناد
ممتطيا �سيفا من رماد
وحجرا
و�ضجرا
مل ت�ستوعبه البالد

٭٭٭
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مو�ش ــور بغ ــداد
حمزة ر�ستناوي
�سوريا

باطن املر� ِآة
ولج اخلليف ُة َ
َ

فانهارت جدائله ُ �إىل «عرفةْ»
ْ

قرب مرقدها
ن�صب
َ
املجانيق الوثري َة َ
َ
أعلن ال َ
ُر�شق
نبال اليو َم ت ُ
و� َ
ُ
َ
ت�شعل
حروف اليو َم
ال
املهاجر
بردته
ن�صف
ُ
ِ
ِ
َّ
أم�س
�ضل َ
طيف ال ِ

وارتابت م�شاغل ُه ال ُّتقى
ْ
خرج اخلليف ُة
َ

راكب
�سبعمائة
ِ
ِ

�رضير � ُ
أجوف
قطب
ٌ
ٌ

حرب َّ
ثدي الأ ِّم
أمري
ٍ
�ضل َ
و� ُ
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موشـور بغـداد
ي�صعد – خليفتنا � -سوى «عرفةْ»
ْ
مل ْ
قتلو ُه رف�س ًا

البهي ُة
ُ
واجلواليق َّ

نحو الدائر ْة
�
أ�رشكت �أنْ َّ
ْ
جمد ْت م�سعا ُه َ
َ
�صنعوك

الفقري
عنق
تذبح �سوى ِ
ْمل ْ
ْ
تنتحب الو�صايا
ظللت
َ
ُ

الطلول ال�ضامر ْة
رجم
ِ
ُ
تنت�ش ال َ
أذكار يف ِ
ْ
أذكار يف دجل ْة
هل
ُ
ت�سبح ال ُ
دعوها
كانت بطانت ُه
فال َّنوى
ْ

ال�شجريات البعيد ُة
بطانت ُه
ُ

ُ
املخذول
النا�رص
الفالة
كتب
ِ
ا�صطفى َ
ُ
تقا�سم جامع ْة
جممع ُه
َ

تبغي
�
َ
أوجدت �أنَّ احلمل َة الأوىل ِّ
تدج ُن وج َه ما ْ
الهبوب ال�سابع ْة
�صدر مملك َة
يفغر
ِ
و�أنَّ
َ
َ
القرب ُ
يكن �شيئ ًا �سوى ورد ْة
هو ْمل ْ
َ

بالفعل املُ ْ
حال
النا�س مهوو�سونَ
�أغوا ُه �أنَّ
ِ
َ
املنحدر
�سفح
تت� َّأ�ص ُل
ُ
الكلمات َ
ْ
ألواح ال�سما ِء بال � ْأثر
ُ
وال�صافنات َعبرَ ْ نَ � َ
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هل ُّ
ْ
طاهر
نقي
ٌ
كل ما فيها ٌ
�أ ْم �أ َّنها م�سكون ٌة فينا
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ْ
�ستائرها ُ
الكمال
تتوق �إىل

النجم الذي َّ
�ضل الهوى
كمراجل
ِ
ِ
ما َ
ْ
باجلمال
يلهج
زال ُ

القطيعة
من �أق�صى
كانَ
ِ
ُ
اللجوء يعو ُد ْ

عابراً يفء اجلدال ِ املُ
ْ
الظالل
�سرتيح �إىل
ِ
**

يد�س رقاد ُه
يف كل ِّ ناحية ٍ ُّ
العقيمة
املواجهة
نحو
ِ
ِ
َ

املعابر
والتحف
النعوات
أ�رسج
َ
ِ
� َ
َ
�صعد املدين َة
ك ّلما
َ
آخر يومها
رددت ُه الأ ُّم � َ
يف ِّ
ُ
يطوف
كل ناحي ٍة
املعمور
وكون ُه
ُ
َ
�شارف �أنْ يكونَ
وال يكونْ
**
ُ
بغدا ُد
والربق املُ َع َّط ُن تو�أمانْ

َ
غري
ع�ض
مملوك الزمانْ
ما َّ
ِ
جلدك َ
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العالئق
فتختلف
مت�شي
ُ
ُ
ْ

ْ
خجول
متطر الأحزانُ �أهرام ًا
ُ
َ
الفوا�صل
لتبتدع
من لغ ٍة
َ
وتعو ُد ْ
ْ
املغول
وجه
�أرك ُز ال
أهداب يف ِ
َ

«العلقمي»يع ِّل ُم الأ�صفا َد �أنْ مت�شي
ُّ
اخلليفة
كهف
�إىل ِ
ِ

ال�شم�س العقيم َة
ركب
َي ُ
َ
حام ً
ده�شته,
ال �أ�سنا َم
ِ
ني؟
قد انت�رص احل�س ْ

ح�شد الهدايا
وم�ضى اخلليف ُة �أبرتاً,
َ
يف هدايا ُه جنو ٌد من �سبايا
كان هارون ًا ر�شيداً

كان �سفاح ًا ومن�صوراً...وم�أمون ًا
عك�س الدائر ْة
ي�سري
ولكن الزمانَ ,
َ
ُ
َ
ْ
طبول
هم ظافرونَ  ,بال
**
لن ت�شبه امللكوت م�سقط ر� َ
أعداء
أ�سك ال ْ
َ
بالدعاء
الفة
واجلاريات ملأنَ �
اخل ِ
أو�صاف ِ
ُ
ْ

أتي لت�سكنهاَ ,
امللكوت؟
تقيك �شوائب
ِ
ال برد ًة ت� ْ
ال دف ًة ت�أتي لتح�ضنها
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َ
املنهار
جذعك
�سيبكي
ُ
ْ
الطفولة
�أدرانَ
ِ

111

التاريخ
غلق
كانَ
َ
مفتاح ال َّتمني ُي ُ
ُ
ما َ
أمد
طال ال ْ
َ
مواكبك البليد َة جاري ْة
ق�صدت
ْ
وال�سهم �أخط�أ
ُ

لكنت َ
ظلك
بكيت
لو
ُ
َ

والوتد
أم�ضي
ني َم ِّد
ِ
ْ
ب َ
العمر � ْ
َ
عطاياك التى
َج ُب َن ْت
أ�سوار
ْمل
ت�ستطع �أنْ
ْ
َ
تولج ال َ

النا�س َ
قبلك
واجتمعت
دموع ِ
ُ
ْ
وا�ستقلت عن
البدايةكاملُ ُدنْ
ِ
َ
**
كانت م�ساكن ُه فقري ْة
ربا
مَّ
ْ
كانت مذاهب ُه تعو ُد
ربا
مّ
ْ

النهاية  ,ال تُ�سا�ؤلها الظهري ْة
�إىل
ِ
�شم�س ُه املنقو�ص َة الأركانْ
ال َ
�شيء ي�شب ُه َ
مركبه
حر
ِ
ال َ
�شيء ميلأ ِج َ

ُ
ي�ستثني م�شاغل ُه
ال�شم�س
مذاق
ِ
ْ
طريد ال�صحو
ويرتك ُه
َ
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مدائن ِم ْن حطا ْم
تنه�ش ُه
ُ
ُ
َ
�سنابك خيلنا
ُعريها
تلك الكتاب ُة ْمل ت ِّ
َ
متقاطع
طل�سم
تلك الكتاب ُة
ٌ
ٌ
ُّ
افة كالدجى
تنفك رائح ُة ال َع َر ِ
والقاد ُم امل�شبو ُه
بي�ضاء
يزرع ورد ًة
ُ
َ

َ
الكتابة عينها
فا�صلة
�شكل
ت�شب ُه
ِ
ِ

انتهكت مراراً
هاء هوالكو ,وب�صمت ُه التي
ْ
هي ُ
ني
الزحام من
يف
ِ
الغزاة الطامع ْ
ِ

آدمي ِة
هل كانَ م�ضمونُ
ِ
الظالل ال َّ
عابق ًا بالطنيِ

�أم � ََّأن الكتاب َة ت�ستحي
ني
النا�رص
املهوو�س بالآت َ
ُ
ُ
ُ
الغريدة
أويل بامل َت ِع
ِ
يبدل متع َة الت� ِ
ي�ستوي
ْ

رائع
كانت رغائب ُه غمام َة
ِّ
ْ
كمرثي ٍ
النونُ ُم�رشعة
أمام
وال يدري ب�أنَّ
َ
اخللف مر�آ ُه ال ِ
و�أنَّ َم ْن عا�شوا هنا

طوابع �أل�صقتها الأ ُّم
كانوا
َ
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ني
َ
جذع الطامع ْ
الدهليز
هي نزو ُة
ِ
ني
مت�ضي يف ال�سن ْ
ْ

أ�سباب ,
تتكرر ال ُ
ُ

ي�صارع الآتيني
البهي
وال�رصح
ُ
ُ
ُّ

٭٭٭
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�ض ـجـيـ ـ ـ ــج
زهر ال�شهري
ال�سعودية

قُل يل كيف ُهو َحالك َبعد �أن َهد�أت ال َعا�صفة..
وهجر ُك ً
ال ِم َنا َم�ضج َعه ؟
و�سكن ّ
ال�ض ِجيج َ
َ

أحالمك املُ�ؤجلة َك�أكفَان املوتَى
َكيف ُهو َحال � ِ

الكها لمِ ا َبعد ا َ
حلياة ..
إليها و ُن�ؤجل �إم ِت َ
بحاجت َنا � َ
َنعلم َيقي َن ًا َ
لمِ ا َبعد ال َعناء

قُل ليِ كيف هي َحما َم َ
ديلها
اتك َ
البي�ضاء � ِأبق َ
َ�سمع َه َ
يت ت َ
وتَ�شعر بِها حُتادثك

جَ
وتنح � َ
بات القَمح والفَرح ِمن على َك ِتفك
إليك ل َتل َت ِقط َح ِ
وترت َنح على َمهل وهي َت ُعود
َحدثني عن �أُغ ِنيا ِت َك القَدمية

ُ
وطقو�س َط َ
ربك لها و ُم�شغل ال�سي دي َهات الفقري
غم�ض ال َعينني
عند َما تَ�س َتلقي
جواره و� َ
َ
أنت ُم َ
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َ�سمع َ�شذاه
تَ�ستن�شق َ�صوت �أبا نوره وت َ
َبرداااااااااااااااااااان
َبردان ا َنا تَكفَى
ابحترِ ق َبدف

مل تقُل يل عن رِ�س َع َ
زفك َعلى ال ُعود ..

وع ٌ
�أعلم � َ
َبل ُم َ
أنك من ق ُ
ارع َعلى �أوتَار قَلبي
ازف َب ٌ
تذوق َجيد َ
عزفك �إِىل َهذا ا َ
َ
ولكن هل تمَ
حلد َحتى �أتقَن َته
ر�ست يف
ِ
َ

رعونية
اج ِ
ات ِ
ربن �أما َ
تما ِثيل ِف َ
َخ يِ
ِزج َ
زلت حَتتفظ ب َ
العطر الفَارغَ ِة َك َ
ت َُذ َ
ابها
كرك ِب� َأ�س ِ
أ�صح َ
اطري � َ

اج ِتي قَابعة بينهم ..
َ
وهل ُز َج َ

حلظة تَهورٍ ِم َ
نك
ُراها ُك�رست يف ِ
�أم ت َ
ُ
كراك ..
كراها ِ
َلن �أقُول َك َ
وذ َ
�رستها فال �أريد �أن �أخد�ش ِذ َ
ثواها ال ِأخري ؟
�أم �أي ِك ٍ
ي�س َكان َم َ
َكلم ِني عن َمكان ُعزل ِت َك الليلي..

نتظر َك يف ِقمة ا َ
وت ُمرتَفع حتت املَطر
أنت تُغني ب َِ�ص ٍ
جلبل و� َ
هل َي ُ
كمنفَى َ
لك
�أخترَ تَه َ

أ�ضواء املَدينة ُعقودا ل�ؤل�ؤ ِي ًة
وتَر�سم من � َ
ال�صباح
تُتوج ِني َبها عند ّ

�أم َ
فوت �أول الليل ب َِ�سالم
تراك َن�سيت ؟وغَ َ

أحوال َج َ
الفيل�سوف ..
ال�شيخ
ارك َ
كيف هي � َ
ُ
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رجوازِ ية
وهل مازلت تَبوح له ب�أ�رسارِ �أمراة ُب ُ

َ
َعاويذ َها َعلى َ
َ�سحرتك وكتبت ت َ
وعقلك؟
قلبك
تخط على ّ
ومتح َيها َمرات
و�أنت ُ
روفها ِ
الطني ُح َ

قُل يل �أين َح َ
وم ُظورة االقرتاب ؟..
قيبتك املُقفلة حَ

اويتها
أجد ُدميتي ُمرتبع ًة
وهل لوفتح ُت َها َ�س� ُ
َ
تبت�سم يف َز َ
ُ

قوبها ؟
وحني ِني ُ ..م ِ
نبعث ًة ِمن ُث َ
أورا ِقي َ ..
ورائحة َ
ر�سائلي ..و� َ
َ
ال�صغري ؟..
أن�سى �أتك ُتب وتُوقع ِ
أ�سود ّ
بقلمي ال َ
قَبل �أن � َ
ُ
رجل � ُ
ائق مملك ِته
أ�سطوري ُيوقع و َث َ
وبكل ِكرب َياء َك ٍ

ُثم تُقبله وتُعلقه قَريب ًا من َ
كانك ه َنا
قلبك وتَهم�س َ ...م ِ

معت � َ
إحداهن
َ�س ُ
�ست � ُ
يوم مع الورد �أ َما ال َم ْ
أنك تعي�ش ُكل ٍ
لت َلها بح َنان؟
باح ِ
وم َ
وج َنتك َذات َ�ص ٍ
فَت ِثري ِغري َة الأُخر َيات
وت�صمت ِغريتي احرتام ًا ُلهن

وكيف َ ...
قُل َكيف َ ...
أنت
وكيف � َ

ال�ض ِجيج
و�سكن َ
َبعد �أن َهد�أت ال َعا�صف ُة َ
وهجر ُك ً
ال م َنا َم�ضج َعه
َ
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حزمــة �ضــوء منك ـ�رسة
زهران القا�سمي
�سلطنة عمان

1
ُّ
باب ..ذاكرة
كل ٍ

ُّ
هدير اجتياح
كلٍ ..
ُّ
كل ..غيم ٍة بكاء

ها هو ال�صمت...
ي�سرب �أغوار روحي.
2
كما يتع َّل ُق ُمتع ٌ
رث باله�شيم
على منحدر �سحيق
نتع َّل ُق بالنهايات.
3
ُّ
خنجر خيبة
ظل الوردة
ُ
ورائحتها وجعي.
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حزمة ضوء منكسرة
4
يف الرياح
ت�سافر الأوراق الياب�سة والبقايا
لت�ستقر على نتوءات مدببة
�شقوق عميقة.
على
ٍ
5
ينت�رش غيابك

ممتزج ًا بروحي امل�سافرة
بحث ًا عنك.
6
الغبار يطغى على الأرواح
يفوح من ركام الأم�س
من رميم املقابر املتناثر على ال�سفوح
يلت�صق بوجوهنا
يدخل يف امل�سامات واخلاليا.
7
كم هي لزجة ه�شا�شتنا
ونحن ال منلك �أحذية للتزلج,
8
يحدث �أنْ �أمتدد كظل
ثم �أنق�شع ك�سحابة.
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9
الغبار
ريح غا�ضبة
�ضغين ُة ٍ

من �سفرها الأبدي.
10
�صورتك معلقة يف البعيد
موروثات القبيلة.
حتاكمها
ُ
11
ترتكز نظرتي الأخرية
قبل �أنْ �أنام
على �ضو ِء جنم ٍة بعيدة
لع َّلها تعتقني.
12
انقيادي لرغبة القلب
لدموع العني
لر�أ�سي وهو ينتك�س خائب ًا
حتى �أعت�صم بوحدتي
العزلة تكتظ بي
والطواف ي�أخذين يل
لأكون العا�شق واملع�شوق.
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حزمة ضوء منكسرة
13
الغبار ي�صنعك
تتناثرين� ،أتعرث بك
أتناثر غباراً.
� ُ
14

حزمة �ضوء منك�رسة
تر�سم �صورتك
كبقعة داكنة يف غابة.
15
ذلك العطر
كلما �أح�س�ست بق�سوته
اكت�سيت بالبيا�ض.
16
الغبار قطعة زمن تائهة
يف بيداء ال حمدودة
�س�أدير عنق الريح.
17
�أهرب يف ال�رصاخ
الذي تكتنزه حدائق وجعك
�أ�ستحيل منجم ًا ل�رسيرتك.
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18
مثل كوخ قدمي
�س�أفتح للريح نوافذي
و�أ�رشع امتدادي
حتى حقولك.
19
يدي املمتدة
حتى اجرتاح �أنوثتك
ت�ساقطت قطع ًا

َّ
ت�شظت كقنبلة.
20
الغبار
�أنوثتك امل�سجونة
ورجولتي التي تكبتينها.
21
�سوف �أطل من نوافذ متعتك
و�أنت ترتفعني كقمة
ال تكرتث بالنهار.
22
هل تخافني مني ؟
... ... ...
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حزمة ضوء منكسرة
�سوف �أق�ص حكايتنا
و�أل�صقها دلي ً
ال
على العبث.
23
�إنها الأقدار
نقتفي �آثارها…
… يف املتاهة.
24
على اجلدار
ِظ ِّلي ُيق ِّل ُم
�أغ�صانَ حريتك.
25
اللعبة يف بدايتها
تفرت�شني �أ�شياءك املبعرثة
ثم ت�ستلقني عليها
... ... ...
اللعبة يف نهايتها
تنتعلني �أ�صواتهم
�أر�سم خوفك دوائر
تخرتقها �سهام طائ�شة.
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26
الغبار �أنت و�أنا
جئنا منه
ونتال�شى فيه.
27
�أح�سدك �أيتها الوردة
التي زرعتها و�سقيتها بدموعي
حتى تفتقت جما ًال ورائحة
ثم تعلقت بروحي
وغر�ست �أ�شواكها.
28
�أ�ستدل بالأفالك
على مكانك.
29
ها �أنا �أبعرث �أمطاري...
 ...يف ات�ساعك.
30
�أمللم ما تبقى من الرحلة
يف �صرُ َّة

دافع ًا بها…
خمالب امل�سافة.
…
َ
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حزمة ضوء منكسرة
31
�أ�رصخ يف �أذنك
يا �أيها الـ...
�س�أنفقئ يف وجهك كفقاعة
�إنْ مل تعطني �صلواتي كاملة
ٌ
م�شغول جداً
ِقيل يل� :إنك

ومن راحتيك ت�سيل الأعوام بال �سبب
�سوف �أذهب �إىل �صفحات كتابك القدمي
و�أقبل كل احلقائق التي كنت تعتز بها
لكن...
هل يل بهم�سة �أخرية يف �أذنك ال�صماء؟
دعني �أبتلع عنك
َّ
كل هذا الظالم.
32
الغبار
احلروف والإ�شارات
الدروب والتواءاتها .

٭٭٭
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مل �أعد �أم�ضي على مهل..
زي ــاد ال�س ــاملي
اليمن

وهطلت مرتفع ًا,..
َ
وال �أدري

�أوهم ًا كان ..؟
وان�شق ال�ضحى هزواً..
ي�صافح غربتي،
ُ

ُّ
ين�سل من روحي هواي......
زهوها
وكن ُتني لغ ًة � ُ
أمار�س َ

أيت وج َه اجل� ِأ�ش يجثو ُمد ِقع ًا
فر� ُ
ب�سالمل اجلوزاء ؛

ُجاءة,
ِ
كالورق امل�ؤ َّث ِل يف قوامي�س الف ِ
واملقابل يرتدي �إطرا َق ُه
ثمن ًا لإميائي ,...
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لم أعد أمضي على مهل..
دنوت �إىل نهاه ,
ُ
معزي ًا ر�أ�سي ؛
له ما الح يل
و�شم الهواج�س
يف قرف�صاء اللون من ِ
كنت منزلق ًا,
ُ

بثغره
البدء منفرج ًا؛ على قدرٍ
علقت ِ
ُ
وكان ُ
كال�شوك ,
ِ

والتقفت ع�صاتي ..
م�شهدي غجري ُة الآتي؛
احلقيقة فكر ٌة
ك�أين يف
ِ
�س ِة,
ْ
وقعت بهاوية الأَ رِ َّ

موج�س ًا يف ِّ
فك تكويني,
أ�صارع موعداً �أق�صى
�
ُ
أعد الك� َأ�س من ع�شب النواجذ
� ُّ
القبيلة باحلنني
جفن
ِ
حمرق ًا َ
�إ َّ
يل...

ال ظل ال مرحى لفا�صلتي..
�سلكت مدارك ال�صادي
ُ
خال وجهي لهم...
وبقيت وحدي
ُ
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�صاعداً
يف مقلتي
�سهواً
ك�أين ُّ
عداي
كل من حويل
َ
إيحاء نوءاً
وء ال َ
�أ ِّب ُ
ُمغدق ًا ال فاقع ًا

�أو غامق ًا بالال انتهاء...
أناي منف�صالن
ك�أنني و� َ
أحد
ال � ٌ
طرقت يدي...
ُ

...............بكفِّي
�أقتفي �أثري وم�صباحي امل�سافةُ,
مهل,
مل � ُأع ْد �أم�ضي على ٍ
يقاطعني �سواي

أدت ما تق�ضونه بالب�رشى
و� ُ
غالم ًا �أ�صطفيني

واملدى مت�شابك الأبواب:
عن �أخرى ,...
تراودين
�سكاكني الغياب.
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ال�ش ـعـر والتـن ــويــر
د .وفيق �سليطني

�شاعر و�أكادميي� /سوريا

عما يجمع بني طرفيه ،وعن
يف ت� ّأمل هذا العنوان ما ي�ستدعي ال�س�ؤال ّ

حتري طبيعة العالقة بينهما� :أهي عالقة جمع وتوحيد �أم عالقة ف�صل وتبعيد �أم هي
ّ
وي�ستجر ذلك ،بدوره ،عدداً من الأ�سئلة ،ك�أن نقول :هل يتعني على
االثنتان مع ًا؟
ُّ
ال�شعر �أن ي�ؤتي �أُكله يف بناء عقلي ،يقوم على مقوالت فكرية وخال�صات مفهومية
ت�صب يف جمرى التنوير ،وتعلي من �ش�أن الوعي لدى جمتمعات التلقي واال�ستقبال؟
ُّ
كيف يكون ال�شعر منقذاً للإن�سان من ال�سقوط يف العامل؟ وهل ي�شكل التنوير �رشط ًا
�رضوري ًا النطالقة ال�شعر وتدعيم حركته يف ف�ضاء التداول االجتماعي؟ هل يرتتب

على ت�صدير هذا العنوان �أن يكون للتنوير �شعره ،و�أن يكون لل�شعر تنويره؟ كيف
احلدين؟ و�أخريا ،كيف ميكن �أن ننظر �إىل «الواو» يف
ميكن ت�أمل العالقة بني هذين ّ
قيامه بني جانبي ال�شعر والتنوير؟ وما الوظيفة التي ي�ؤديها؟ �أهي الوظيفة النحوية
املتمثلة بعطف الثاين على الأول و�إقرار اال�شرتاك بينهما يف احلكم؟ ما طبيعة الربط

الذي ين�شئه حرف التو�سط هذا ؟ وهل هو ربط �أم عزل يحفظ امل�سافة بني اجلانبني،
وي�ؤ�رش على الكون اخلا�ص ّ
حداً للتمييز ،وعالم ًة على �إن�شاء
بكل منهما ،فينت�صب ّ
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الفرق ،وموجه ًا �إىل معنى التمايز واخل�صو�صية يف ممكنات الف�صل والو�صل ،ويف
�رشوط االئتالف �أو االختالف؟!.
هذه الأ�سئلة ،وغريها ،جديرة بالنظر والت�أمل �إذا ما �أردنا �أن ندقق ،نقدي ًا،
يف طبيعة التنوير ال�شعري� ،أو يف طريقة ح�ضور الأثر التنويري يف ال�شعر املعا�رص،
مبا يعنيه ذلك من �إحكام �ضبط العالقة بني الفكري والفني على م�ستوى الرتكيب
الذي ي�ؤلف بينهما ويطويهما مع ًا ،فيكون الطرفان يف ال�شعر� ،أو يف الفن عموم ًا،
�شيئ ًا واحداً� ،أو �سبيكة ال يتميز الواحد فيها من الآخر .وبخالف ذلك ينتفي
الرتكيب امل�شار �إليه ،ويتقل�ص �إىل حدود اجلمع وامل�ضايفة ،التي حتفظ ا�ستقالل كل
طرف ،وتُبقي عليه يف قيامه بذاته داخل عملية اجلمع واملزاوجة ،التي ينتفي بها
ّ
وتتحدد العالقة بينهما بكونها فاعلية �سلب ،ح�صيلتها
ويتعطل الفكري،
الفني،
ّ
ت�صدع البناء وا�ضمحالل القيمة.
ّ
من هذا املنطلق يجب التحذير من �إ�سقاط �أحد جانبي العالقة على الآخر،
�أو �إحلاقه به ،ذلك �أن خا�صية ال�شعر التنويرية حمايثة لطبيعته اجلمالية ،وقائمة بها.
وهي لي�ست �شيئ ًا من غريها ،لأن ال�شعر ،يف حال الف�صل بينهما ،يفقد مقوماته
الذاتية ،ويغدو �شيئ ًا �آخر مو� ً
صوال بعمل العقل وطرائق التعقّل .ولنا ،يف هذا املنحنى
جتربة لوي�س عو�ض يف ديوانه« :بلوتوالند»  1947الذي �أ�رضم فيه حرائق التغيري،
ودعا �إىل ك�رس رقبة البالغة العربية يف مقدمته .لكن التجربة ،على م�ستوى الإجناز
ال�شعري ،انتهت �إىل الإخفاق ،ب�أثر من علو نربة الفكر التنويري ،التي جعلت منه
مب�رشاً ال �شاعراً .ولذلك جاءت جتربة «بلوتوالند» حافلة بالتعرث واال�ضطراب،
وموجه ًا مبا هو خارج
وكذلك هو الأمر ،دائم ًا ،عندما يكون ال�شعر مرتهن ًا لغريه،
َّ
عنه ،كما هو حال ال�شعر التعليمي ،الرتبوي ،الو�صفي ،الإيديولوجي.
تهيئ لر�ؤية جديدة للعامل ،وت�شكل قطع ًا يف نظام
ٌ
�صحيح �أن ثقافة التنوير ّ
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تتبدى يف ال�شعر �إال من خالل التم ّثل العميق،
املعرفة مع �أمنوذجها ال�سابق ،لكنها ال ّ
بتحولها �إىل
الذي يق�ضي بذوبانها يف خ�صو�صيات القول وطرائق الن�سج� ،أي
ّ

قار يف �أغوار التجربة ،من �ش�أنه – �إذا ما طفا على �سطحها – �أن يلحقها
مكون ٍّ
ِّ

به ويحيلها على الفراغ ،من حيث هي جتربة فنية .فمن طبيعة ال�شعر �أنه ال يقوم
على ن�سخ الأفكار وترويج العقائد والإيديولوجيات ،كما �أنه ال يخ�ضع ملنطق
نت الرمزية الفرن�سية – كما يف
الواقع ونظام اللغة االجتماعي .وقد �سبق �أن َّبي ْ

مثايل بودلري وماالرميه – �أن اللغة �أ�سا�س اخللق الفني يف نحو احلداثة .وعليه ف�إن
ال�شعر يبدع لغته اخلا�صة ،ويتوجه �إىل حتطيم احلواجز التي يقيمها العقل بني الواقع

حد ال�شعر مقرون بال�رشط اجلمايل ،ولي�س بالوظيفة االجتماعية �أو
واخليال� .إن ّ

التنويرية .عقالنية التنوير تنحو نحو املطابقة ،واالت�ساق الذاتي ،و�إقرار مبد أ� الهوية

يف عمل العقل ،بينما يقوم ال�شعر بلغة الرموز التي تفتح على التعدد الإ�شاري،
الفكر
فيكون الرمز ذات ال�شيء وغريه يف �آن مع ًا .وهو ما تن�أى عنه مقوالت
ِ
وت�ستبعده يف حر�صها على تثبيت دالالتها املحد ّدة.

تقدم ميكن القول� :إن فاعلية ال�شعر التنويري تت�أتى ،فقط،
على وفق ما ّ
يتقوم بها ،ولي�س من ا�صطناعه و�سيط ًا ناق ً
ال
من خالل حتقّق طبيعته اجلمالية التي ّ

للفكر ،وخادم ًا للنظر ،وحمكوم ًا ب�رشط اال�ستجابة لقواعد العقل� ،أو ل�رضورات

�إ�شاعة الوعي التنويري ،ودعم مرتكزاته ،وتفعيل �أثره .ومن هنا نتبينّ �أهمية
الفرق ،بخ�صو�ص ال�شعر ،بني مفهومي التعبري واخللق .فالأول منهما يقوم على
ت�أدية معنى �سابق ،ويفرت�ض وجود قيمة متح�صلة يعيد ال�شعر بناءها ،ويتولىّ نقلها

والتعبري عنها ،مما يعني انح�صار ن�شاطه يف دوائر الوجود املتم َّلك .وبهذا فهو يعبرّ
عما هو �أجنبي عن جتربته ،ومتقدم عليها .خالف ًا ملفهوم اخللق الذي يقيم ال�شعر
ويعينه بخا�صية الإبداع ،فيكون خالق ًا للقيمة ،ولي�س ناق ً
ال �سلبي ًا
يف �أفق امل�ستقبلّ ،
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لها� ،أو جمرد و�سيط بارد غايته �أن يرتجم عنها ب�صياغة تنعقد من �أجلها ،وتقيم

نف�سها يف منطقة احلياد التعبريي.

حد هذا
«�إن ا�ستعارة مده�شة �أك ُرث قيم ًة من خا ٍمت يف �إ�صبع املرء» .وعلى ّ
نتبني �أن القيمة اجلوهرية لل�شعر
القول لل�شاعر الت�شيكي «يارو�سالف �سايفرت» ّ
مكنوزة يف بنيته الذاتية ولغته اخلا�صة التي تفتح على عامل من الده�شة واجلمال،
وتخلقه ،يف الوقت الذي تخلق فيه بكارة قولها ،وطرائق �صوغها ،وتطلق الكالم
التقبل وحاجات اال�ستهالك.
خلف حدود العبارة ،وجتعل �إ�شعاعه مبن�أى عن قيود ّ
مما يعني �أن ال�شعر ال يقا�س مبردوديته الآنية� ،أو بفعله املبا�رش يف الواقع .وهذا ما
نتحرى ،يف �ضوئه ،طبيعة العالقة بني ال�شعر والتنوير.
يجب �أن ّ
يعم ال�ساحة الثقافية قبل
وال ب�أ�س �أن ن�ستذكر ،يف هذا املجال ،ما كان ُّ
ب�ضعة عقود من مطوالت �شعر الزعيق ال�سيا�سي ،والرنني اخلطابي ،والتب�شري
الإيديولوجي� .أقول ال ب�أ�س �أن نلتفت �إليها لننظر ما الذي بقي منها الآن وباجتاه
يبق منها ما يرجى بخ�صو�ص
امل�ستقبل؟ و�إذا كانت قد انطوت مع ما فات ,فلماذا مل َ
ما هو �آت؟!.
ال يخفى �أن ال�سبب يف ذلك يعود ،يف الأغلب الأعم� ،إىل اختالل ميزان
العالقة يف تقدير الفكري والفني مع ًا ،جري ًا على النزوع التب�سيطي واالختزايل
أ�رض باجلانبني كليهما ،فهبط بالفني �إىل م�ستوى ال َعر�ض
وال�شعاري ،الذي � َّ
البث ،وانحدر بالفكري �إىل م�ستوى القوالب الدعائية بق�صد
والو�سيلة و�آلة ّ
التحري�ض والتح�شيد ،فكانت املمار�سة املو�صوفة زراي ًة باالثنني مع ًا ،فبقي الفن
ال خارجي ًا للفكر املقحم عليه ،وبقي الفكر مل�صق ًا خارجي ًا حمم ً
ناق ً
وال على الفن
دون �أن ينبثق من داخل ن�سيجه ،ومن رحم عالقاته الذاتيةّ .
ولعل يف هذا ما يدفع،
من جديد� ،إىل االعتبار به ،و�إىل ر ّد مثاله على هذا ال�سياق لتعميق النظر يف هذا
القران الذي يت�صدر القول بني ال�شعر والتنوير.
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الق�صيدة يف جمابهة احللم
م�صطفى بدوي
باحث و�شاعر

�إ�ضـــاءة:
ي�ؤكد تاريخ الأدب �أن الق�صيدة التي ت�ستطيع الظفر با�ستمرار منجزها

والن�أي بوجودها عن االنقرا�ض �أو الرتهل ,واحلفاظ على �ألقها املتجدد والأبدي,

هي تلك التي ت�صون خطابها من البوح وت�سرت معناها – �إن �سلمنا �أ�صال بوجود
معنى – من الت�رصيح  .فالق�صيدة حني تخ�ضع للوعي والتقعيد والهند�سة القبلية,
ف�إنها تعلن موتها قبل �إعالن موت �صاحبها ،فما الوعي والأيديولوجيا �سوى

غرف �سوداء ،تعيد �إنتاج الواقع يف ابتذاليته و�سطحيته.

�إن احلفر يف �أخاديد ال�شعريات الكونية لكفيل ب�إقناعنا �أن الن�صو�ص

ال�شعرية الباذخة كانت جترتح �إقامتها على الدوام يف املناطق الوعرة واملجرات

ال�صعبة ،وتخو�ض يف غابات التيه اال�ستعارية ،عارية من كل يقينيات ,ومن
معطيات جاهزة �سلفا ؛ لتجدد مياهها بحرب املحو واملحو واملحو.

�إن الق�صيدة بهذا املعنى ال ميكنها الإقامة يف تلك الأكوان املربكة وامل�ضايق
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املهولة � ،إال باالنخراط يف جتربة احللم كرهان ا�سرتاتيجي� ،شعريا ،تتجذر من
خالله �أ�سئلة ال�شعر احلقيقية ،وتنفتح عربه ،املخيلة ال�شعرية على �آفاقها الوا�سعة
ال�شبيهة بال�سدمي الذي ت�أتي الق�صيدة لتنظيمه وتن�ضيده وفق �آلياتها الداخلية
وقوانينها املميزة.

 - 1جتربة ق�صيدة احللم:
يقول �إليا�س خوري يف كتابه ( :درا�سات يف نقد ال�شعر)(:)1
(على �أر�ض ال�شعر خي�ضت �أكرث الإ�شكاليات جتريبية ،ومتت �أجر�أ حماوالت

تغيري مفاهيم الثقافة العربية .ال�شعر ديوان العرب وداخل هذا الديوان مت االنفجار
و�أخ�ضعت اللغة العربية والقيم ال�شعرية العربية ملراجعة �صارمة وبالغة اجلر�أة).
على �ضوء هذا الت�صور ،ميكننا القول ،مع �أدوني�س �أي�ضا� ،إن جتربة احلداثة العربية

مل متار�س �إال على �صعيد املمار�سة ال�شعرية حتديدا  ،على اعتبار �أن املخيلة ال�شعرية
كانت �سباقة �إىل حرق امل�سافات وهتك احلواجز التي تف�صلنا عن املنجزات

احلداثية الكونية ب�شكل عام ،يف الوقت الذي ظلت فيه باقي القارات املعرفية
العربية الأخرى تراوح يف املكان مقيدة ب�أ�سئلتها امل�رشوطة تارة ،واملغلوطة تارات

�أخرى  ،لأ�سباب ال جمال ل�رسدها يف هذا املقام� .إن �أ�سئلة احلداثة ال�شعرية العربية
كانت تعانق جرحنا امل�ستقبلي بامتياز ،لذا كانت يف حاجة با�ستمرار �إىل عني

مفتوحة على احللم لتقول ما ال يقال ..من هنا ،ميكن اعتبار التجربة ال�شعرية

التي ا�ستندت �إىل البعد ال�صويف وا�ستثمرته يف منجزها ،انت�صارا ل�صلب احلداثة
وانتقاال نوعيا يف مدارج ال�سريورة ال�شعرية العربية ،لأنها �أبحرت بالتحديد يف

تلك الأقا�صي املرتامية خارج تخوم الوعي مبعناه الواقعي املبتذل ،مما مكنها من
�أن تخلق لها موقعا يف �شجرة الأن�ساب ال�شعرية الوارفة .و�إذا كان ال�شاعر ملزما
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ب�إخراج الكلمات من ليلها العتيق و�إ�ضاءتها  ،لتغري عالئقها ،وتعلو ب�أبعادها (ف�إن
ال�شعر اجلديد يف هذا املنظور فن يجعل اللغة تقول ما مل تتعود �أن تقوله )(.)2

 - 2ق�صيدة احللم بني ال�رسيالية وال�صوفية:
يعترب ال�شاعر حممد بني�س �أن(ق�صيدة احللم �أ�صبحت عنوان جانب هام من
التجربة ال�شعرية املعا�رصة ،نتيجة الثورة ال�سوريالية التي �أيقظت الوعي ال�شعري

على الوعيه ،وخل�صت ال�شعر من �أوهام العقالنية ومثاليتها)( ،)3لكن ما يعاب
على احلركة ال�سوريالية يف نظر العديد من النقاد هو كونها تلغي التجربة �أ�سا�سا
من ح�ساباتها� ،سواء �أكانت داخلية �أم خارجية ،وتلك ق�ضية �أخرى.
�إن احللم  -باعتباره اللغة امل�شرتكة لدى خمتلف ال�شعريات مادامت باقي
املكونات الداخلية للن�ص ال�شعري تتباين من جغرافيا �شعرية �إىل �أخرى  -ي�صري
املعرب اجلوهري الذي يف�رس ماذهب اليه �أدوني�س حني �آخى بني ال�صوفية وال�سوريالية
�إىل حدود التماهي ،يف الوقت الذي تبقى فيه ال�سوريالية  -وهي من بنات احلداثة
الأروبية  -ترى يف الأقانيم امليتافيزيقية التي ت�ستعريها ال�صوفية  -جلعلها �أ�سا�سا
الفرتا�ضاتها  -حاجزا تعطيليا يجب حتطيمه.
وملا كان الأ�ستاذ حممد مفتاح قد ا�ستخل�ص من خالل درا�سته لل�شعر الراقي
�أن( :الأيقونات الأربعة التي هي :رمزية ال�صوت ،وق�صدية الكلمة ،وان�سجام

العامل والف�ضاء ،هي ما يكون ال�شعرية العميقة)( ،)4ف�إن احللم كتخيل يفتح،
�إذن ،حقوال من �إمكانيات غري حمدودة حلدو�س ت�أملية للخطاب الذي هو مكان
ال�شعري بامتياز ،ال اللغة ،وحتت �شكله ال�شعري ي�أخذ مفهوم االنزياح قيمته
احلقيقة .فالتجربة ال�شعرية احلقيقية ال تتحقق �إال بوا�سطة عالقات حلمية من
خالل اللغة  ،عالقات بقدر ما تبدو متما�سكة بقدر ما تخرق بع�ض القواعد
الأخرى ،ب�إحالل منطق احللم يف الرتكيب مثال ال النحو .وعلى م�ستوى
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الإيقاع ،ف�إن قوانني الالوعي هي التي تتدخل يف �صوغ هذا الإيقاع وت�شكيله ال
العرو�ض ،بحيث �إن املكون الإيقاعي ال ي�ستعار من خارج جتربة احللم ،بل من
داخل �سدمييتها ومعزوفة جماهلها .هذا ما قد يف�رس جانبا مهما من مترد �أبي العتاهية
حني اعترب نف�سه �أكرب من العرو�ض ،فهو مل يعار�ض العرو�ض بقدر ما عار�ض ما
اعرت�ض جتربة احللم من تدخالت �سافرة لوعي العرو�ض يف مقابل باطنية التجربة
وخرير مياهها املتماوج يف �صدر ال�شاعر .و�إذا عدنا �إىل تنظريات ال�شكالنيني
الرو�س الذين �أقاموا بناء نظريا �ضخما للإيقاع ومتظهراته ،ف�إننا نلفي يف �أبحاثهم
نزوعا �إىل تبني هذا الت�صور القائم على جوانية الإيقاع وانبثاقه من �صهد احللم
وحميميته .لكن �أين القارئ من جتربة احللم هذه؟ ال�سيما و�أن جوليا كري�ستيفا
د�شنت كتابها ال�شهري�( :أبحاث من �أجـل حتليـل �سـيميائي) بالت�أكيـد على �أن
اخلطـاب هو (كتـابة  -قراءة)()5؟ وما موقع املتلقي لو افرت�ضنا جدال �أن احللم
�ش�أن خا�ص بال�شاعر و ال يعني �أحدا �سواه ؟

حت�رضين يف هذا ال�صدد حكاية م�ؤثرة حكتها ال�شاعرة الكندية( :مارتني
جاكو) يف مقال لها كنت قد ترجمته �سابقا يف �إحدى ال�صحف العربية املهاجرة،
قد جند فيها وجها نا�صعا لنوعية العالقة التي قد متتد حبالها بني املتلقي وجتربة
احللم ال�شعرية ،تقول ال�شاعرة:
(ذات يوم عقب �أم�سية �شعرية عمومية ،جاءتني امر�أة لتقول يل �إنني مكنتها
من احللم ملدة �ساعة كاملة  ،كانت هنالك جنوم ترتاق�ص يف عينيها .وقتئذ فهمت
�أهمية ما �أفعل� :إنني �أمنح النا�س �إمكانية احللم� .ألي�س ذلك �أجمل عمل بني مهن
العامل ؟ وذات مرة �أخرى جاءين رجل قائال يل �إنه بكى ملا كنت �أقر�أ ،ارتبكت
لأنني ال �أريد �أن �أجرح �أحدا .لكن الأمر مل يكن يتعلق بالأمل �أو احلزن لأن هذا
الرجل  -وهو ين�صت �إىل كلماتي  -عرث على �إح�سا�س نائم يف �أعماقه ومل يرتدد
ربيع األول 1431هـ

عـبـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ8ـ ـ ـ ـ ـ ــر

مارس 2010

فضاءات  /آفاق ..مصطفى بدوي

141

يف التعرف �إليه� .إذ ذاك حتول ارتباكي �إىل فرح لأين ململت فيه ذلك ال�شعور
الدفني .بف�ضل هذه ال�شهادات لأنا�س ال �أعرفهم �صارت لدي �شهية الكتابة لنف�سي
ولآخرين ال تربطني بهم �أية �صلة� ،أولئك الذين قد يجدون �إبداعهم اخلا�ص رمبا
من خالل ال�سطور التي �أخطها .يف فعل الكتابة كل �شيء من�صهر يف الإن�صات:
الكلمات ،بل حتى ال�صمت)(.)6
وما دام احللم مالذا جوهريا للق�صيدة ،ف�إن الهريمينوطيقا ،كما يعرفها بول
ريكور بكونها( :العلم املخت�ص يف حتديد قواعد التف�سري) ،ال ت�شتغل فقط على
الكتابة وحدها ،بل تخ�ضع للت�أويل (كل الرموز القابلة لكي تدر�س كن�صو�ص
بهدف اكت�شاف معانيها الرمزية كاحللم والأعرا�ض الع�صابية والطقو�س االحتفالية
والأ�سـاطري والنتـاجات الإبداعـية الفنـية والق�صائـدية)( )7ف�إننا نلفي �أنف�سـنا
ونحـن جنابـه الق�صيدة �أمام ن�ص �آخر هو ن�ص احللم الذي يوحي وال يقـول ،يلمـح
وال ي�رصح ،ي�شري وال يثري ،وكلما اقرتبنا منه مل نقب�ض �إال على ري�شه �أو رغوة مائه،
�أعني ما ي�سميه القدماء :ماء ال�شعر!!..
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الهوام�ش

(� )1إليا�س خوري :درا�سات يف نقد ال�شعر� -ص.199 :
(� )2أدوني�س :زمن ال�شعر� -ص.177 :
( )3حممد بني�س :حداثة ال�س�ؤال  -املركز الثقايف العربي� -ص� 21:أو العودة �إىل :بيان الكتابة الذي
ن�رش يف الثقافة اجلديدة (املغربية).
( )4حممد مفتاح :دينامية الن�ص� -ص.59
( )5جوليا كري�ستيفا� :أبحاث من �أجل حتليل �سيميائي -لو�سوي � -1969 -ص ( 10-9 :الن�سخة
الفرن�سية).
( )6مارتني جاكو :ال�شعر من �أجل جتاوز املبتذل  -ترجمة :م�صطفى بدوي  -القد�س العربي (28
مار�س.)2009
( )7بول ريكور :عن الت�أويل -لو�سوي  - 1965الف�صل الأول�( :رصاع الت�أويالت) (الن�سخة
الفرن�سية).

٭٭٭

ربيع األول 1431هـ

عـبـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ8ـ ـ ـ ـ ـ ــر

مارس 2010

فضاءات  /خلفية ..شوكت املصري

143

ا�سرتاتيجية ال�شعرية
بنية امل�شابهة ومفردات االختالف
يف ق�صيدة النرث العربية
�شوكت امل�صري
باحث و�أ كادميي

«�إليها �أينما ح َّلت وح َدها م�ضاف ٌة وم�ضاف ٌة �إليها»
ومدار�سه و�أنواعه اللحظ َة الإن�سانية يف
ميثل الفن على اختالف و�سائله
ِ

�أخ�ص حاالت جتليها ح�ضوراً  ،وتنبع تلك اخل�صو�صية من كونه يعك�س عالق ًة
جمالية تقوم بني الإن�سان وعامله  ،عالق ٌة رمبا تتبنى مفردات الواقع ورمبا ترف�ضها
ورمبا تعيد بناءها �أو تتجاوزها  ،وذلك تبع ًا ملنطلقات الذات املبدعة ور�ؤيتها

وغاياتها وطاقاتها �أي�ض ًا  .ويخت�ص الأدب عن غريه من الفنون الأخرى بكونه

يعتمد اللغ َة و�سيل ًة لتحقيق تلك العالقة اجلمالية بالعامل  ،على الرغم من كون
تلك اللغة ت�ضطلع بدورٍ �أ�سا�سي ال �سبيل لزحزحته �أو امل�سا�س به � ،أال وهو حتقيق
ن
ب�س نَ ِ
التوا�صل بني الب�رش وبع�ضهم بع�ض ًا  ،وجمرد احلديث عن �إخالل غري منتظم َ

�رضب من اجلنون وامل�ستحيل .
هذا التوا�صل هو
ٌ
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ومن بني كل الفنون اللغوية التي جتتمع داخل دائرة الأدب تتفرد الوظيفة
ال�شعرية التي يحقق ال�شعر ح�ضورها الأمثل مبحاولة �إحداث �إخالل منتظم يف
الوظيفة التوا�صلية التي حتققها اللغة  ،فمجرد انتظام �إخالله ي� ّؤول حركة الدوال
الن�صية ويعمل على �إنتاج داللة� ،أو على حد تعبري جون كوين «�إن ال�شعرية
ّ
خط�أٌ ميكن ت�صويبه» ،كما �أن ال�شعر يتميز بتنويعه وتطويره الدائمني لطرائق هذا
الإخالل يف بنائه الداخلي واخلارجي على حد �سواء  ،مبعنى �أنه يطور دائم ًا من
فعالياته و�أدواته وو�سائله  ،ذلك التطوير الذي يطال ابتدا ًء القوالب التي ي�ستخدمها
ال�شاعر  ،مروراً بالأمناط واملدار�س التي ينتمي �إليها ويحقق �سماتها يف الآن نف�سه،
وي�صب نهاي ًة يف الناجت الداليل واجلمايل الذي ال ي�صبح �آنذاك منتمي ًا لر�ؤي ٍة فردية
رهن بالإ�ضافة التي يقدمها لذائق ٍة جمعية
ميثلها ال�شاعر فح�سب ،بقدر ما هو ٌ
ميثلها جمهور التلقي على تنوع درجاته واختالفها.
فر�ض ُمدخلها ال�سابق  ،و�سيفر�ض تبع ًا لذلك
�إن مو�ضوع هذه الدرا�سة قد َ
جمموع ًة من املنطلقات النظرية واملحددات املنهجية التي �ستقارب الن�صو�ص
الداخلة فيها  ،ال ل�شيء �سوى لأن مو�ضوعها هو ق�صيدة النرث العربية التي يحمل
جمرد ح�ضورها اال�سمي الكثري والكثري من الق�ضايا املتداخلة  ،فالأمر مل يعد متعلق ًا
تاريخ ممتد من التطور والثورات
بالن�ص ال�شعري وحده ومعاجلته نقدي ًا ،و�إمنا هناك
ٌ
املعرفية واجلمالية تختزله هذه العالقة الإ�سنادية بني مفردتني ،كانتا متقابلتني �أو
متوازيتني حتى ظهر هذا امل�صطلح (ق�صيدة النرث) ف�أ�ضحتا متداخلتني حد االمتزاج
والتماهي .زد على ذلك �أن املمار�سة الإبداعية مل تعد بالن�سبة للمبدعني خال�ص ًة
من الت�أثر باملقوالت النظرية للنقد الأدبي ،وذلك منذ �أن �أخذ �شعراء احلداثة -
ال�سبعينيني منهم خ�صو�ص ًا  -على عاتقهم التنظري لن�صهم ال�شعري  ،ومنذ ذلك
احلني والن�ص ال�شعري يتجاذبه طرفان وبينهما الق�صيدة ك�شعرة معاوية ؛ فكلما
�أرخى النقاد جذب ال�شعراء  ،و�إذا �أرخى ه�ؤالء جذب الآخرون.
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وهنا بالتحديد يجدر الذكر ب�أن اعتماد م�صطلح الن�ص مبفهومه النظري
كان نقط َة حتولٍ يف حركة ال�شعر العربي على وجه اخل�صو�ص  ،ناهيك عن موقعه
من الدر�س النقدي احلديث غربي ًا وعربي ًا  ،فقد زا َم َن �شيوع هذا امل�صطلح على
ال�ساحة النقدية جمل ًة من التطورات الفنية يف الكتابة ال�شعرية  ،والقى ذلك التزامن
لتما�س امل�صطلح مع وجهتهم
هوى عند كتاب الق�صيدة اجلديدة /ق�صيدة النرث ،
ً
ّ
الفنية  ،وانطوائه على بعد عرب جن�سي ي�ستطيع التعبري عن الأنواع الأدبية املختلفة
املجرد.
داخل دائرة �أو�سع و�أقرب �إىل مفهوم الكتابة يف ح�ضوره ال�شمويل
ّ

لكن مفهوم الن�ص ال ميكن ق�رصه على متا�سه وهوى �شعراء ق�صيدة النرث
ّ
ومنظريها  ،كما ال ميكن ح�رصه فيما قدمه الدر�س النقدي احلديث ب�شقَّيه النظري
والتطبيقي من ت�صورات ومقوالت فح�سب  ،و�إمنا يجب النظر �إىل بعده املعريف
أمر
الأجدر بالثبوت  ،خا�ص ًة داخل املنظور العربي ال�ستخدامه اال�صطالحي ،وهو � ٌ
�أحق بالإتباع بعدما �أثبت التو�سل با�ستخدام املفاهيم الغربية لبع�ض امل�صطلحات
واملفاهيم عجزه عن الإملام باملمار�سات الإبداعية العربية ،ولعل مبعث ذلك العجز
اختالف املنطلقات الفكرية والأ�س�س الفل�سفية واملوروثات الثقافية بني الفكر
العربي من جهة والفكر الغربي من جه ٍة �أخرى  ،وكذلك اختالف املنتج الأدبي
هنا عنه هناك  ،دومنا تعريج على فكرة العوملة والكونية وما ينطوي حتتهما من
مثالب وغايات �أقلها �رضراً الهيمنة وتغييب الهوية مما ال يت�سع له هنا مقام احلال
وال ل�سان املقال  .فبالنظر �إىل داللة مادة (ن�ص�ص) داخل املعجم العربي (لدى ابن
منظور على �سبيل املثال)  ،جند �أن معجمنا العربي يحقق ما هو �أجدر بااللتفات
�إليه والوقوف عليه فيما يتعلق مبفهوم الن�ص  ،ففي هذا املجال يقول ابن منظور
ين�صه ن�صا :رفعه .وكل ما
يف مادة ن�ص�ص« :الن�ص:رف ُعك ال�شيء .ون�ص احلديث ُّ
أن�ص للحديث من ال ُّزهري
�أُظهر فقد ُن ّ
�ص .وقال عمرو بن دينار :ما ر�أيت رجال � َّ
ن�ص احلديث �إىل فالن �أي رفعه ،وكذلك َن َ�ص ْ�ص ُته
�أي �أرفع لـه و�أَ َ
�سند  .يقالَّ :
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جيدها :رفعته.. و�أ�صل الن�ص �أق�صى ال�شيء وغايته  ..وقال
�إليه .ون�صت الظبية َ
ابن الأعرابي :الن�ص الإ�سناد �إىل الرئي�س الأكرب ،والن�ص التوقيف ،والن�ص التعيني

على �شيء ما ،ون�ص كل �شيء منتهاه»( .)1من هنا ميكننا القول� :إن الن�ص مبفهومه
املعجمي العربي ينطوي على كث ٍري من الدالالت ال�صاحلة لال�شتغال النقدي ،
جهات
فنظرة �شعراء ق�صيدة النرث لل�شعر تقرتب من مفهوم الن�ص املعجمي  ،من
ٍ
عدة ,منها :ن�سب الق�صيدة �إىل ما هو �أعلى من ال�شعر مبفهومه اجلن�سي /النوعي ،
و�إ�سناده �إىل جن�س الكتابة الإبداعية املطلقة.
�أما عن ال�شعرية فريى �أ�ستاذنا الدكتور حممد فكري اجلزار يف درا�سته التي
ا�ستعارت منه هذه الدرا�سة عنوانها ,بل والكثري من ت�أ�سي�ساتها كما �سيتبني الحقا,
ن�ص ونتاجه� ،أما كونها �سمة ن�ص فلكونها تقيم م�سافة اختالف
�أن ال�شعرية «�سمة ٍ
ومغايرة بني لغة الن�ص واللغة عموما يف جممل �أداءاتها ،م�ساف ٌة ت�سمح با�ستثمار
�إمكانات العلوم واملعارف اللغوية وحتويلها �إىل �أدوات قراءة .و�أما كونها نتاج
ُ
يحيل �إىل حركة بع�ض عنا�رص الن�ص اللغوي باجتاه
الن�ص فلأنها �إجرائي ًا م�صطلح
عنا�رص الن�ص الأخرى كافةّ ،
لتعطل فاعلية النظام اللغوي عن �إنتاج الداللة ال�شعرية،
وحتفِّز �إمكان وجود نظام �آخر (ثانوي) خا�ص بعملية الإنتاج هذه ،)2(».ويخ ُل�ص
تعد �سم ًة ن�صية على م�ستوى التنظري،
الدكتور اجلزار �إىل حقيق ٍة م�ؤداها �أن ال�شعرية ُّ
ن�ص
وجمموع ًة من اال�سرتاتيجيات على م�ستوى الإجراء ،فحني تناولنا
لتحليل ٍ
ٍ
�شعري على وجه اخل�صو�ص ،جند �أن لكل ن�ص �شعري ا�سرتاتيجياته اخلا�صة  ،التي
قابل للتكرار� ،إال �إذا و�ضعنا ،والكالم نق ً
ال عن �أ�ستاذنا
جتعل من �شعريته نتاج ًا غري ٍ
بالن�ص� ،إال �إذا و�ضعنا للتكرارِ مفهوما ينفي عنه مفهوم الن�سخ ،ويجعله حمي ً
ال
ٌ
�ضابط
معيار
�إىل عددٍ من اخل�صائ�ص العامة ،داخل ن�صو�ص معينة ،يجمع بينها
ٌ
الختالفاتها وم�ؤ ِّو ٌل للخ�صائ�ص الأخرى بها»(.)3
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من هنا كان املنطلق الت�أ�سي�سي يف هذه الدرا�سة املرتددة بني الإيجاز
والإطناب  ،والتي تطمح �إىل مقاربة �ستة دواوين ل�ستة �شعراء ينتمون جميع ًا لق�صيدة
النرث يف كتاباتهم ال�شعرية  ،والتي حتاول الدرا�سة الوقوف على بنية امل�شابهة داخل
ن�صو�صهم � ،أو ما �أ�شار �إليه الدكتور اجلزار بكونه عددا من اخل�صائ�ص العامة
ٌ
�ضابط الختالفاتها ،وحتاول من جه ٍة
معيار
داخل ن�صو�ص معينة يجمع بينها
ٌ
ن�ص
�أخرى الوقوف على مفردات االختالف م�ؤ ِّول ًة اخل�صائ�ص التي ميتاز بها كل ٍ
ن�ص عن غريه ،وهو تفر ٌد يمَ ِـي ُز بني الن�صو�ص
على حدة � ،أو املناطق التي تفرد بها ٌ
ميي ُز بينها  .وه�ؤالء ال�شعراء هم على ترتيب �أ�سمائهم �ألفبائي ًا كالتايل:
وال ِّ
 -ال�شاعر اليمني �أحمد ال�سالمي  ،ديوان «دون �أن ينتبه لذلك �أحد».

 ال�شاعرة العراقية رنا جعفر يا�سني  ،ديوان «مق�صل ٌة بلون جدائلي». ال�شاعر امل�رصي �صبحي مو�سى  ،ديوان «لهذا �أرحل». ال�شاعر امل�رصي عماد �أبو �صالح  ،ديوان «جمال كافر». ال�شاعر امل�رصي عماد ف�ؤاد  ،ديوان « بكدم ٍة زرقاء من ع�ضة الندم». ال�شاعر ال�سعودي حممد خ�رض الغامدي  ،ديوان «امل�شي بن�صف �سعادة».وقد كان اختيار الدواوين حمل الدرا�سة اختياراً متعمداً لعدة �أ�سباب نذكر
منها� ،أو ًال :تو�سيع العينة املختارة للتحليل ،بحيث ت�شمل جتربة ق�صيدة النرث العربية
يف �أكرث من قُطر عربي  ،وا�ضعني يف االعتبار �أن اختالف الأمناط االجتماعية
والأحداث ال�سيا�سية والبنيات الثقافية قد يحدث فروق ًا �أو ي�ؤكد الت�شابهات ،ثاني ًا:
اختيار دواوين حديثة لل�شعراء املختارين ،ومراعاة �أن يكون الديوان ال�صادر قد
�سبقه �أكرث من عمل لل�شاعر ؛ مما يعك�س ن�ضوج جتربته ال�شعرية وي�سمح بالك�شف
متي ِزها ،ثالث ًا :مراعاة انتماء ال�شعراء الكلي لتجربة ق�صيدة النـرث ،مبعـنى
عن مفردات ُّ
عدم �صـدور �أية دواوين لأحدهم تنتـمي �إىل الق�صيـدة التفعيـلية ،وال يعني ذلك
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مطلق ًا امل�صادرة على جتارب �أخرى ابتد�أت بكتابة الق�صيدة التفعيلية ثم اجتهت
لكتابة ق�صيدة النرث ومتيزت فيها ،ولكن مناط الدرا�سة هو الوقوف على جتربة
ُن�س ُب له الريادة يف كتابتها
ق�صيدة النرث اخلال�صة يف جيلها احلايل ،الذي رمبا ال ت َ
لكنه الأوىل بها  ،هذا �إذا كانت الريادة تعني الإخال�ص يف تبني وجه ٍة فنية حمددة
واالنطالق منها وحتمل نتائجها وقطاف ثمارها.
كما حدت الدرا�سة يف اختيارها مراعا َة ال�رشيحة العمرية لل�شعراء املختارين
�ضابط للظروف االجتماعية والأو�ساط الثقافية التي ينتمي
وتقاربها ،مع �إقامة
ٍ
واحد مغرتب خارج
�إليها ال�شعراء حمل التحليل ،فنجد �أنهم ثالثة عرب بينهم
ٌ
تقيم يف القاهرة ،وثالثة م�رصيني بينهم
وطنه مت ّثله ال�شاعرة العراقية رنا جعفر التي ُ
مغرتب �أي�ض ًا خارج وطنه ميثله ال�شاعر عماد ف�ؤاد الذي يقيم يف بلجيكا،
واحد
ٌ
ٌ
وكال املغرت َبينْ تتوزع ق�صائدهما بني الوطن وخارجه ،مما قد ميكن الدرا�سة من
الوقوف على م�ؤثرات الواقع وحتوالته يف �شعرهما ،كما �سيتبني يف معر�ض
التحليل النقدي.
جانب �أخري يف حمددات االختيار وهو �صدور الدواوين ال�ستة جمتمعة
وبقي
ٌ
ظروف يعي�شها املواطن العربي من املحيط
يف الأعوام ما بني  2005و 2007يف
ٍ
�إىل اخلليج  ،تلك الظروف �أُن ِت َجت بفعل تراكم �أحداث �سيا�سية واجتماعية لن
نقول �أنها منذ منت�صف القرن املا�ضي ،ولكنها على الأقل منذ العقد الأخري منه،
أحداث واكبت حتوالت ثقافية وثورات تكنولوجية مت�سارعة حد العجز
وهي �
ٌ
املجرد من التحليل ،وال ميكننا ب�أي حالٍ من الأحوال
عن مالحقتها حتى بالر�صد
َّ
غفل ح�ضورها امل�ؤ ِّثر داخل الن�صو�ص ال�شعرية التي بني �أيدينا ،وهو ما �سرناعي
�أن ُن ِ
إحداثيات حمددة ملواقع
ت�ضمينه يف حماور الدرا�سة ،بح�سب ما متنحه الن�صو�ص من �
ٍ
تلك الت�أثريات على اختالفها وتنوعها .
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وتتق�سم حماور هذه الدرا�سة بح�سب ا�سرتاتيجيات ال�شعرية التي حتققها

ق�صيدة النرث العربية يف الن�صو�ص التي بني �أيدينا ،وهي ا�سرتاتيجيات قابل ٌة لالت�ساع

نظر تتدثر
داخل ن�صو�ص �شعرية �أخرى ل�شعراء �آخرين ،لكننا �آثرنا تقدمي وجه َة ٍ

ب�إمكان الت�أطري النظري ،ويف نف�س الوقت ا�ستهدفنا اختزال امل�سافة بني الن�ص
ال�شعري واملتلقي  ،والتي تت�سع يوم ًا بعد يوم ،ب�سبب الإغراق يف اجلانب النظري

لدى بع�ض الدار�سني  ،واملوقف امل�سبق من الن�ص ال�شعري لق�صيدة النرث ،والغربة
التي �أنتجتها احلداثة العربية منذ مولدها ،والتي �أ�شار �أ�ستاذنا الدكتور حممد اجلزار
�إىل م�سبباتها يف ت�أ�سي�سه لل�سانيات االختالف يف �شعر ال�سبعينيات امل�رصي،

والتي مل يت�سبب بها الن�ص الأدبي ،و�إمنا تولدت بفعل التحديث الأدبي دون
تراكم ُه ،ورمبا جتني وحدها الآن
مرياث حملت ق�صيدة النرث
املجتمعي( ،)4وهو
ٌ
َ

�سلبياته ومثالبه.

ولذلك ا�ستهدفنا التقريب بني الن�ص واملتلقي ،دومنا الدخول يف منطقة
الت�أ�سي�س الأو ّ
يل لظهور ق�صيدة النرث غربي ًة كانت �أو عربية ،وكذلك دومنا التعر�ض

جلوانب االختالف احلادة ومناطق التوتر بني الق�صيدة ونقادها ،م�ؤثرين بني هذا
وذاك تقدمي ر�ؤية ممكنة الكت�شاف جوانب ال�شعرية التي تنبني عليها الق�صيدة لدى
مبدعيها ،وما ميكن �أن ُي ِّ
�شكل م�شرتك ًا بينها وبني قارئها  ،لت�ستهدف الدرا�سة يف
النهاية م�ستقب ً
ال نقدي ًا ميكنه الوقوف على جماليات تلك الق�صيدة  ،م�ستخل�ص ًا
جمموع ًة من املحددات الفارقة بني الن�صو�ص؛ ليظل النقد حمتفظ ًا بدوره الأو ّ
يل
جد �صعب
دور ُّ
الأجدر وهو الف�صل بني الغث وال�سمني واحلقيقي واملزيف ،وهو ٌ
وخمتلف يف
وموهم بي�رس كتابته،
ملغز يف تكوينه ،
ٍ
خ�صو�ص ًا يف ن�ص كق�صيدة النرث ٍ
ٍ
حتقيق جمالياته ومفردات بناء �شعريته .وقد حتددت املحاور التي تنبني عليها هذه
الدرا�سة بثالثة حماور رئي�سة ،يتفرع ٌّ
كل منها �إىل حمورين داخليني ،وهي كالتايل:
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 الر�ؤية الغنائية  :مركزية الذات وحتوالت الآخر. الر�ؤية الفنية  :تقنيات ال�رسد و�شعرية املفارقة. الر�ؤية املو�ضوعية  :بنية الواقع و�شعرية املو�ضوع.و�سنتعر�ض فيما يلي لهذه املحاور تف�صي ً
ال� ،شافعني ذلك التعر�ض بتحليل
للن�صو�ص ال�شعرية �سالفة الذكر ،ومو�ضحني من خالل ذلك �أوجه الت�شابه ونقاط
االختالف بني الن�صو�ص وبع�ضها بع�ض ًا.

�أوال :الر�ؤية الغنائية (مركزية الذات وحتوالت الآخر):
رمبا ي�ستهجن بع�ض املهتمني ذلك اال�ستخدام مل�صطلح الغنائية يف و�صف
ق�صيدة النرث العربية ،لكن ذلك اال�ستهجان ال يلبث �أن يتال�شى ريثما نبد�أ يف
بتاريخ لي�س بق�صري يف نظرية الأدب
حتديد املق�صود بهذا الو�صف الذي يتمتع
ٍ
نتاج تطورٍ ملفهوم الغنائية القائم يف
وتاريخه� ،إن الغنائية التي نق�صد �إليها هنا ُ
جت�سد يف ال�شعر الوجداين القائم على التعبري عن العواطف
تاريخ الأدب ،والذي َّ
وحب وبغ�ض ،وتطور مع التغريات االجتماعية والفنية
ٍ
فرح وحزنٍ
الإن�سانية من ٍ
ارتد مر ًة
عرب املو�ضوعات �إىل تعبري عن وجدان اجلماعة الب�رشية وق�ضاياها ،ثم ّ
وحتول مع
ليعك�س �صورة الذات وموقعها من تلك اجلماعة الب�رشية،
�أخرى
ّ
َ
وفعل فيه وتغيري ،عرب الك�شف عن مركزية
احلداثة �إىل جتربة اندماج كلي بالعامل
ٍ
الذات وجتربتها الوجودية ،والذي �شهد حتوال �آخر مع ق�صيدة النرث (ك�إحدى نواجت
حركة التحديث) ،والتي جعلت من الذات بكل تفا�صيل جتاربها اليومية مركزاً
لإعادة بناء العامل تبع ًا لر�ؤاها هي ،يقول �صبحي مو�سى جم�سداً تلك الر�ؤية يف
ق�صيدته «لأنني ال �أقدر على احلرب»:
«ال �أحد ُ
ال�شعر �أك َرث منا  ،وال �أحد ي�صدق �أننا ُ
نقول �شعراً �أف�ضلَ مما يقولُـ ُه
يعرف
َ

العظماء ،لي�س لأننا منلك ما ميلكونه من اللغة ،ولكن لأننا الذين منلك املعاناة»(.)5
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�إن ال�شاعر �صبحي مو�سى ال يقدم هنا تعالي ًا على الن�صو�ص والتجارب
ال�سابقة على ق�صيدته  ،لكنه يقدم تف�سرياً لطبيعة الن�ص الذي يكتبه هو ومن حذا
حذوه من كتاب ق�صيدة النرث� ،إنها ق�صيدة ال تتو�سل باللغة ،و�إمنا تتو�سل مبقدار ما
املعو ُل عليه الرئي�س ملا كنا الأف�ضل (على
حتمله من جتربة ذاتية  ،فلو كانت اللغة هي َّ
حد مق�صد مو�سى) ،ولكننا منلك معانا ًة ننقلها كامل ًة بتفا�صيلها داخل ن�صو�صنا،
واقع يجتاحها بال
وهو ما حدا مبو�سى �أن ير�صد وحدة الذات وفرديتها يف جمابهة ٍ
الطيب» :
ر�أف ٍة وال هوادة  ،حينما يقول يف ق�صيدته «والدي ِّ
«هنا حيث املدينة البدينة ال �شيء يذ ِّك ُرك مبن رحلوا ،ال �شـيء يحنو عليك  ،وكل
ما يجتاحك بر ٌد  :منيم ُة الأ�صدقاء يف ظهرك � ،ضحكاتُهم املتوالية على ال �شيء ،

وجو ُههم املمطوطة دائماً � ،أعينُهم الفارغة من احلياة  ،وانت�صاراتُهم الزائفة من �أجل

امر�أة ال تزيد عن ع�رشة قرو�ش  .هنا ال �أمان وال �صدق �أبعد من حدود اجل�سد»(.)6
هكذا ي�صبح ج�سد الأنا هو مالذها الوحيد ،وت�صبح ر�ؤية الذات بو�صفها
مركزاً للعامل �إ�سرتاتيجي ًة تتولد عربها الداللة � ،إذ تعمل الذات على �إعادة بناء ال�سنن/
النظام الذي يحكم ح�ضور مفردات الواقع املحيط بها ،وتوليد معانٍ جديدة من
تلك املفردات تتنا�سب ووجهة الذات الداللية ،يقول ال�شاعر حممد خ�رض الغامدي
«املتحول»:
يف ق�صيدته
ِّ
م�صاب بالوحدة ..
«لأن ُه
ٌ

وال�شيزوفرينيا امل�ستع�صي ِة مثل جبل ..
م�صاب مب�شاهد ِة قنا ِة (فوك�س)..
ٌ
وتقليد عمر ال�رشيف يف خطوا ِت ِه نحو حبيبته !..
يقر�أُ �صحيف ًة واحد ًة تهتم بكر ِة القدم ..
ربيع األول 1431هـ
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مذكرات �صغري ٍة بعمق
ويكتب �أحياناً
ٍ
كرز ..
حب ِة َ

 ...ولأنه �آ َم َن م�ؤخراً بجدوى �أن يكونَ خليطاً من الأفكار ..
�أ�صبَ َح يرتدي اجلينز  ..ويغني لإلتون جون ..

لكن ُه بالكاد يرتجم  deleteوhelp

لأنهما املفردتان اللتان جتعال ِن ِه وحيداً و�صامتاً كقدي�س»(.)7
�إن الإح�سا�س باالغرتاب الداخلي الذي يعك�سه ن�ص الغامدي م�ؤ�س�س على
وقوع الذات حتت وط�أة التناق�ضات املختلفة بني ما تبتغيه وما ت�ستطيعه  ،وهي
يعي�شها كل �أبناء جيله ،فمن جهة هناك الوافد الغربي
حال ٌة ال يتفرد بها وحده بل ُ

واملتحقق عرب عنا�رص ال�صورة ال�سينمائية املبهرة التي متثلها هنا �إحدى قنوات
الأفالم الأجنبية الف�ضائية  ،ومن جهة �أخرى هناك ما ينتمي للذات  ،والذي متثله
خطوات عمر ال�رشيف يف �إحدى الأفالم العربية القدمية  ،ذاكر ٌة عميقة لكنها
ٌ
وخليط من الأفكار املتناق�ضة  ،وال متلك الذات حيال ذلـك كله
بعمق حبة كرز
�إال جمابهـة ذلك التناق�ض باللـغة الغالبة على الثقافة الآن  deleteو ،helpليعك�س

حتول الذات دفاعي ًا �إىل جمابهة الآخر باللغة التي يفر�ضها ذلك الآخر  ،ولكن
الن�ص ُّ

قدر ا�ستطاعتها � ،أو (بالكاد) على حد تعبري الغامدي.

ومن جه ٍة �أخرى ينظر ال�شاعر اليمني �أحمد ال�سالمي �إىل ذلك االغرتاب

اغرتاب حتى عن اجلماعة التي تنتمي �إليها الذات  ،رغب ٌة يف
ر�صده � ،إنه
ويحاول
َ
ٌ

امل�سوغ للنف�س � ،إنه اغرتاب يعرفه
و�شعور بالتناق�ض الداخلي
التفرد والوحدة ،
ٌ
َّ
ال�سالمي ويعلنه �أمام اجلميع  ،فيقول:
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«�أنا �أعرفك يا �أحمد �سالمي
هزائم  ..مفت ِعلُ انتحارات
�صيّا ُد
َ

تن�رشخ بني القبيل ِة والذات
هوي ٌة رومان�سي ٌة
ُ

ابت�سامات هادئة
�صان ُع
ٍ

..

باحلب
حتى �أحال ُم َك املغ ّلف ُة
ِّ
ك�ش ْف بعد ..
امتدا ٌد ٌ
زائف مل�شهدٍ مل يُ َ

..

بالفراغ
ات وهمي ًة  ،تنت�شي
�أع ِرف َُك جيداً تُ�صاحِ ُب َم�رسَّ ٍ
ِ
الكائنات»(.)8
بلعن
ين�سلخ
ني
ْ
�صمت الليل  ،تبد�أُ ِ
ُ
ُ
وح َ
�إن ال�شاعر �أحمد ال�سالمي يفتتح ديوانه بهذا املقطع ال�شعري ودومنا
التجرد من العناوين
مقدمات  ،يفتتح ذلك الديوان املوهم بحال ٍة من التتابع عرب
ِّ
الداخلية للق�صائد ،بحذف �أل التعريف من ا�سمه  ،حمي ً
ال باال�سم �إىل داللة الت�سليم
�أو لنقل اال�ست�سالم ،لكن احلقيقة �أنها حال ٌة �أقرب للمهادنة ،فهوي ُة الذات تتقا�سمها
قوتان ,الأوىل :جمعية حيث القبيلة ،والثانية :فردية حيث الذات نف�سها ،وبينما
ُ
تدرك احلقيقة فالأحالم
تت�ص َّنع الذات وتتقنع يف مواجهة ذلك التجاذب ،ف�إنها
مطبق ،ومع �أول قدر ٍة على
م�شهد زائف وامل�سامرات وهمية ،والفراغ
ما هي �إال
ٌ
ٌ
الإف�صاح تبد أ� الذات يف لعن كل ما يحيطها من كائنات �أ�سهمت يف تعمية الذات
وتعميق �أوهامها.
ُ
يحيط
يكتف بجلد ذاته والك�شف عن مهادنتها ملا
�إن �أحمد ال�سالمي مل
ِ
اختار �أن يجابه
بها من تناق�ضات ،لكنه مثلما فعل �صبحي مو�سى يف ن�صه ال�سالف
َ
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الواقع داخل ق�صيدته  ،معيداً قراءته  ،ومانح ًا مفرداته بعداً جديداً ممهوراً بر�ؤية
الذات وحدها � ،إذ يقول:
َ
عمل جمنون ٍة ،
«املدين ُة النائم ُة على �
أع�صابك  ..كور�ش ِة ٍ
َ
رئتيك
تفتح نواف َذ
و� َ
أنت ُ

ِّ
ال�شك يف قطار اليوم ،
على �سجائ ِر
ال�صناديق التي تخبئ فيها �ضياعك
ُ
�سنوات تتك�س
ٌ

...
ني
االنتظا ُر
ِ
املكتوب على اجلب ْ

طرقات مت�شابهة
لغ ُز العبو ِر يف
ٍ

م�سل�سالت لها رائح ُة التكرار
ٌ

أنت تداري خيبة احلريّة ..
ث�أ ُر
ِ
اللحظات من ٍ
ليل ين�سلخ  ..و� َ
حتت قدميك
إ�سفلت املعفّر بالغبار  ..وهو
ُ
يزحف َ
ال ُ

مدين ٌة م�سحور ٌة ب�أفيون غام�ض
ع�ساكر وجمانني يرت�شفون الوقت»(.)9
ُ

�إن ن�ص ال�سالمي ال�سابق يك�شف عن تبني الذات لر�ؤية الواقع �شعري ًا من
بال�صوت و�إمنا مبفرداتها املزدحمة يف جمابهة
زاويتها هي  ،فتلك املدين ُة ال�صاخبة ال
ِ
إ�سفلت
�سنوات مك�سرّ ة  ،وطرقات مت�شابهة ب�
�أنا وحيدة  ،ب�صناديق قمامة حتمل
ٍ
ٍ
معفّر  ،وع�ساكر وجمانني وغيبوبة خمدر ُّ ..
كبل الذات ويذكرها بخيبتها
كل ذلك ُي ِّ
املكبلة �إال بال�شعر  ،وهو ما يعلن عنه
يف حتقيق حريتها  ،وال يكون انعتاق الذات ّ
مبقطع جديد ,يقول فيه:
ال�سالمي م�ستتبع ًا املقطع ال�سابق
ٍ
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َ
«�ستحتاج كلَّ الأوراقِ تقريباً  ..ل َ
نف�سك حتى»(.)10
أنك بال �أحد  ..وبال
ُ

لي�صبح مركزي ًا
�إن ق�صيدة النرث تعيد قراءة اليومي التف�صيلي عرب الكتابة
َ
ويعمد �شعرا�ؤها �إىل نقل العيني املح�سو�س املبا�رش � ،إىل معنوي غري مبا�رش،
مك َّثف ًا ،
ُ
بالرغم مما قد يحمله ح�ضوره داخل الن�ص من �إيهام بالأوىل دون الثانية  ،وهنا
تتبدى مركزية الذات يف حتويل الداللة نحو منطقة املجاز  ،عرب �إعادة بناء ن�سق
املعنى لإنتاج �شعري ٍة خا�صة بالذات وحدها  ،ولعلنا ن�ستطيع قراءة ذلك التحويل
«طلعت �شاعراً»� ،إذ يقول:
فيما يقدمه ال�شاعر عماد �أبو �صالح يف ق�صيدته
ُ
ٌ
�شوال قدمي.
«علب ُة �سلمون كـوبي  ..وحلايف

دوبار ٌة ُ
رباط جزمتي  ..وحبيبتي كلب ُة اجلريان.
�صوت �رص�صار.
ال�سقف عنكبوت ٌة  ..حفل ُة ال�سواريه
فرا�شات دارنا  ..جنف ُة
النامو�س
ِ
ُ
ُ
ُ
ال�صف�صاف �شم�سي ٌة  ..و�شاطئ الرتع ِة البالج  ..و�سحاب ٌة �آي�س كِ رمي.
�شجر ُة
ِ

عمي ب ْنتُ ُه البلهار�سيا � ..أمي ملك ُة �شعب الدجاج
�أبي � ..آ ِه من �أبي
رباين
بكل خرب ِت ِه يف تربي ِة البهائم»(.)11
يعمد �إىل حتطيم تقليدية الذائقة اجلمالية عند
�إن ال�شاعر عماد �أبو �صالح
ُ
املتلقي ،من خالل �إعادة ترتيب �أولويات الن�ص ال�شعري ،فمفردات الواقع املنقولة
متعلق بها وحدها� ،أما الناجت الداليل
تخ�ص الذات بالأ�سا�س ،وبالتايل فالناجت اجلمايل
ٌ
املنتظر فيختزله �أبو �صالح يف العنوان املحذوف من موقعه يف ختام الن�ص ال�شعري
�« ،أبي رباين بكل خربته يف تربية البهائم  ..فــ (طلعت �شاعراً)»� ،إن الق�سوة التي
نوع خا�ص غري م�ألوف� ،إذ ت�ستثمر
تعك�س الذات تعر�ضها لها �أفرزت �شعري ًة من ٍ
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للوهلة
الذات كل طاقاتها يف �إعادة تقدمي الواقع للمتلقي ب�صيغ ٍة قد تبدو مبا�رشة
ِ
ُ
ودليل ذلك �أننا �إذا �أعدنا النظر يف الن�ص مر ًة
الأوىل ،لكنها لي�ست كذلك مطلق ًا،
�أخرى ،الكت�شفنا نظام ًا خا�ص ًا لنقل املعنى عرب العالقات بني املفردات ،ف�إ�صابة
العم بالبلهار�سيا ،ورعاية تلك الأم للدجاج ،وبيت العنكبوت املتديل من �سقف
الغرفة  ،وال�سهرة الليلية مع �صوت ال�رصا�صري ،وغريها وغريها من املفردات كلها
ت�ؤكد �أن املبا�رشة البادية على املفردات حتمل بني ثناياها جمازاً ي�ؤ ِّو ُله العنوان الذي
ي�صف الذات بال�شاعرة .وهي ر�ؤي ٌة �شديدة اخل�صو�صية للواقع وموقع الذات
وموقفها منه ،ويبدو �أن عماد �أبو �صالح يطمح دائم ًا �إىل حتقيقها داخل ن�صو�صه،
«عيناك»:
ومما ي�ؤكد ذلك و�صفه لعيني حمبوبته� ،إذ يقول يف ق�صيدة
ِ
ٌ
«كال ٌم
م�ضحك جداً

هذا الذي يقولُ ُه ال�شعرا ُء يف العيون.

الذباب فيهما.
�سيعي�ش
ع�سل
ُ
طبقي ٍ
ُ
لو كانتا ْ

دموع الأطفالِ
الليل �سرت�شحانِ
لو نافذتانِ من ِ
َ

أ�شباح يف الظالم.
املرعوب َ
ني من ال ِ

جثث الغرقى
لو بحريتانِ زرقاوانِ �ستعو ُم فيهما ُ
ويفق�ؤهما ال�صيادونَ ب�صنانريهم.
ٌ
خروف �صغري»(.)12
لو �شجريتانِ خ�رضاوانِ �سيتع�شى بهما
الغريب يف الأمر �أن املنطق نف�سه تتبناه ال�شاعرة العراقية رنا جعفر يا�سني
يف جمابهة الذات للواقع املحيط و�إعادة تهيئة مفرداته للتدليل  ،ولكن من منطق ٍة
تعمد رنا �إىل حتميل ال�صورة مبا تعجز عن حمله املفردات  ،مبعنى
مغايرة متام ًا � ،إذ ُ
�أن الداللة لدى رنا جعفر نا ٌ
ت�شكيلي يتو�سل بحركة املفردات اللغوية داخل
جت
ّ
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الن�ص ،وك�أن رنا ُ
ترتك ف�سح ًة من البيا�ض حول كل تركيب ت�ستخدمه ليعيد املتلقي
حمد َد ًة للم�ساحة التي
ت�صوره  ،لكنها بالرغم من ذلك الترَ ْ ك تظل ِ
ت�شكيله وفق ّ
ميكن للداللة التحرك فيها  ،م�ؤكد ًة بذلك التحديد على مركزية ر�ؤية الذات داخل
الن�ص ال�شعري  ،تقول رنا جعفر يف «ك�أن ُه االختال�س»:
«خفي ًة ..
ّ
أنغر�س
ِ
وكمثل وتدٍ � ُ
الزجاج.
�أبع ُرث
ْ
�أتخفّى..
احللم
لي�س
ُ
االنبعاث يل  ،وال حتى فرقع َة ِ
يل ختا ٌم ونوب ٌة عارمة»(.)13
�إن رنا جعفر يا�سني تقدم ر�صداً للواقع عرب �صور ٍة تر�سمها الذات � ،إنها
تعيد ت�شكيل الواقع داخل ن�صها ال�شعري  ،وحتاول �أال تعلن عن ح�ضور ذاتها
للمجازية  ،لكن ذاتها تخونها وتتبدى يف �سيطرتها على
املبا�رش عرب لغ ٍة �أقرب
ِ
ح�ضور ِّ
كل مفردة من مفردات الواقع داخل الن�ص � ،إنها خفية ويف الوقت ذاته
تنغر�س كوتد فتبعرث الزجاج  ،تلك ال�صورة التي تدل على �أن الذات بالرغم من
حماوالتها يف التخفي ؛ �إال �أنها تظهر رغم ًا عنها حمدث ًة فع ً
ال يف العامل املحيط بها،
ح�ضور
وال يفيدها التخفي لأن ح�ضورها لي�س انبعاث ًا وال فرقع ًة حللم ،لكنه
ٌ
واقعي� ،إنه كما تعلن يف ن�صها نوب ٌة عارمة  .ولذلك ف�إن ن�ص رنا جعفر يحاول
دائم ًا االنعتاق من املعنى ل�صالح ال�صورة  ،ووحدها ال�صورة كما تر�سمها رنا هي
ما يجب �أن يكون ويحدث:
ل�ست بحاج ٍة �إىل �أق�صى املعنى
«نعم ُ ،
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ته�ش َم)
أ�شق عوا�صفي فيتدىل ما ّ
(� ُّ
مناور
التبا�س
اخللق
ُ
ٌ
ٌ
ل ُه لذ ُة العبث
ويل �أنا �أنا حمو الكارثة

لر�سم ما �أري ُد ُه �أن يحدث»(.)14
لذا �
أ�شاك�س قهوتي ِ
ُ
�إن تكرار ال�ضمري �أنا يف املقطع ال�شعري ال�سابق يدل على مركزية الذات
وموقعها من الواقع املحيط  ،ورنا كما تُع ِلن ال تبحث عن اخللق مبعناه الفني ،فهو

مناورة ملتب�سة  ،لكنها ت�ستهدف دلي ً
ال دامغ ًا ال �سبيل للعبث به ،وهو ال�صورة التي
تريده �أن يحدث.
حتقق داخلها ما ُ
�إن ال�صورة الفنية هي �إحدى تقنيات الق�صيدة مبفهومها املت�سع � ،إذ �إنها
تعيد جت�سيد العامل يف ظاهر ٍة ذات بعد جمايل  ،وما مينح هذه ال�صورة طابعها
الغنائي هو دور الذات يف ر�سم حدودها وحتقيق غايات تخ�ص الذات بالأ�سا�س،

مبعنى �أن تعك�س ال�صورة واقع ًا مو�ضوعي ًا ،ولكن من زاوية ذاتية  ،وق�صيدة النرث
تعتمد ال�صورة بهذا املفهوم ،وتدعم ذلك االعتماد بح�شد مفردات الواقع املحيطة
بالذات داخل الن�ص ال�شعري  ،لتك�سبها بعداً جديداً يعو ُد به املتلقي �إىل خارج

الن�ص م�ستك�شف ًا ما مل يره من قبل يف ذلك الواقع املحيط� .إن املتلقي لق�صيدة النرث

قد يجد كثرياً من املفردات التي يعتاد عليها يف واقعه اليومي ،لكنه حني يعيد قراءة
هذه املفردات داخل الن�ص يكت�شف ح�ضورها املغاير ،لي�س فقط داخل الن�ص،
و�إمنا خارجه �أي�ضا ،وهو ما ن�ستطيع اكت�شافه يف ن�ص ال�شاعر عماد ف�ؤاد «يف الظل
الغامق المر�أ ٍة ال ت�شبهنا»� ،إذ يقول:
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«كانَ وحد ُه
يد ِّر ُب ي َد ُه على الكتاب ِة
ووح َد ُه
يخترب قدمي ِه بامل�شي
ُ

بتحم ِل النيكوتني
و�صد َر ُه ُّ

وقلبَ ُه باحلزن.
..

ك�أنَّ َك على �سف ٍر
ترتِّ ُب الأ�شيا َء
تزيح الأترب َة اخلفيف َة ب�رضب ِة منف�ض ٍة
ُ

أ�صوات يف �أذن َِك
ل�رشوخ ال
وتن�صت
ِ
ُ
ِ
بنظرات مك�سور ٍة
 ..تو ِّد ُع الأ�صدقا َء
ٍ

وابت�سامات معتذر ٍة بال �سبب»(.)15
ٍ

ي�صورها الن�ص ،رمبا كان اغرتاب ًا
�إننا هنا �أمام حال ٍة من حاالت االغرتاب ّ

معنويا ,ورمبا كان ماديا ،فقد حققت الذات �صيغ َة كليهما ،ففي املقطع الأول
تطالعنا الوحدة �أو ذلك االغرتاب املعنوي عرب فعلني مبا�رشين (يدرب يده على
الكتابة ،يخترب قدميه بامل�شي) �أعقبهما فعالن غري مبا�رشين (حتمل ال�صدر لثقل

النيكوتني ،وحتمل القلب للحزن) ،بينما يف املقطع الثاين يقدم لنا عماد ف�ؤاد
ونظرات
وغبار ُينفَ�ض
اغرتاب ًا مادي ًا� ،إننا �أمام حال ٍة ك�أنها ال�سفر� ،أ�شيا ٌء ترتتب
ٌ
ٌ
وابت�سامات ال �سبب العتذارها ،لكن ال�صورة كما نقلتها الآن عرب
مك�سورة
ٌ
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عمدت �إىل اجتزاء املقطع الأول الذي ي�سبق
املقطعني ال�سابقني ال تكتمل  ،فقد
ُ
ال�سالفني  ،والذي يقول فيه عماد:
«ال �شيء
�أنا قاب ٌع يف �آخر ال�سطر
تليني نقط ٌة

وي�سبقني الفراغ»(.)16
هكذا تتحول الداللة كلي ًا ل�صالح مفهوم الكتابة  ،حيث �إن الن�ص ال�شعري
هو الإمكان املطروح مللء ذلك الفراغ  ،والذي ينقل لنا عماد وحدته داخله
ويك�شف عن احلقائق غمو�ض ًا ي�شبه
�سفر دائم  ،يعيد ترتيب الأ�شياء ،
ُ
وك�أنه على ٍ
الأتربة� .إن عماد ف�ؤاد يرى فو�ضى عامله اخلا�ص ويطمح �إىل �إعادة ترتيبه داخل
ن�صه ال�شعري  ،لكنه كلما رتب ذلك العامل بعرثه الآخرون  ،وهو ما يعلن عنه
عماد ف�ؤاد يف املقطع الرابع من الق�صيدة التي نحن ب�صددها:
«فت�شوه
�أخرجوا من جيب ِه ال�صغري

ِّ
احلواف
�صوراً عائلي ًة مك�سرَّ ة
ني
�أوال َد عموم ٍة مل يرهم منذ �سن َ

و�أ�سماء رفاقٍ طارئني �أو�صوه ب�أن يرعى املحبة وال�س�ؤال
وثيق َة �سفر
مبلح دموعها حلظة الوداع»(.)17
ِ
وقبالت �أ ٍّم حمال ٍة ِ
هكذا حتقق مركزية الذات دوراً يف حتقيق الداللة الكلية داخل ق�صيدة
النرث ،لكن تلك الداللة ال تكتمل متام ًا �إال باكت�شاف الآخر الذي تثبت عربه
ربيع األول 1431هـ

عـبـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ8ـ ـ ـ ـ ـ ــر

مارس 2010

فضاءات  /خلفية ..شوكت املصري

161

الذات مركزيتها تلك  ،فالآخر كما يرى باختني «�رضوري  ..ال�ستكمال فهمنا

لذاتنا»( ،)18وب�إدراك الآخر تكتمل دائم ًا معرفة الذات � ،أو كما يقول الدكتور
عبد الرحمن بدوي�« :إن الغري �رضوري لوجودي  ،كما �أنه �رضوري للمعرفة التي
لدي عن نف�سي»( .)19وقد اتخذ ح�ضور الآخر داخل ق�صيدة النرث و�ضعي ًة �شديدة
ّ
اخل�صو�صية� ،إذ حدا معظم ال�شعراء جمال الدرا�سة �إىل تد�شني بعد داليل خا�ص
لل�شخو�ص داخل ن�صهم ال�شعري  ،وذلك عرب تهيئة بع�ض ال�شخ�صيات الهام�شية
لال�ضطالع بدورٍ حموري يف الن�ص ال�شعري  ،يف مقابل حتقيق �شخ�صيات لها
بعدها التاريخي �أو الثقايف حل�ضورٍ هام�شي عابر ال يتخطى دعم خطاب الذات
و�أهدافها الداللية .وال نقول هنا �إن ذلك اال�ستخدام لل�شخ�صيات التاريخية
والثقافية �سا َد الن�صو�ص جمال الدرا�سة كافة ،لكنه كان الطابع الغالب عليها  ،كما
�سيتبني لنا يف معر�ض حتليلنا لهذا اجلانب.
ي�ستح�رض لنا حممد خ�رض الغامدي يف ديوانه «امل�شي بن�صف �سعادة» عددا
كبرياً ومتنوع ًا من ال�شخ�صيات ال�سيا�سية والدينية والثقافية والفنية والتي ميكننا
ت�سميتها (طبق ًا لال�ستخدام ال�شائع) ال�شخ�صيات العامة  ،بداي ًة من املتنبي وابن
عربي و�شهرزاد وغاندي  ،ومروراً مبحمد علي جناح ونيت�شه وجورج بو�ش
و�شرتاو�س  ،وو�صو ًال �إىل �صالح عبد ال�صبور وجاهني وحممود دروي�ش  ،بالإ�ضافة
�إىل كاترين زيتا جونز وماجدة الرومي و�سمرية �سعيد  ،والغالب على ح�ضور هذه
ب�شكل عابر يف �سياق الن�ص ال�شعري  ،وك�أن جمرد
ال�شخ�صيات هو ا�ستخدامها
ٍ
ذكرها يف حنايا الق�صيدة يفي بالغر�ض من وجودها  ،ولننظر مث ً
ال يف ق�صيدة
«�شكراً» التي يقول فيها الغامدي:
غطت قلبي بالأوراقِ وال�صور
«�شكراً للذكريات الــ ْ
كتب نيت�شه ..
وتركتني وحيداً يف ِ
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..
�شكراً لعبد اهلل نور  ،و�سامي �إح�سان� ،أحمد بهاء ،
�صالح عبد ال�صبور  ،و�صالح جاهني ،
و�شم�س البارودي  ،ومفتي الديار ،
ق�ص�ص عاطفي ٍة
وبائع اخل����ضروات ،و�أف�لام الأبي�ض والأ���س��ود ،وك��ل املنتحرين يف
ٍ
بحتة!»()20
�إن ح�ضور ال�شخ�صيات العامة هنا يكتفي مبا متتلكه هذه ال�شخ�صيات من
دالل ٍة لدى املتلقي ،وبالتايل ف�إن ال�شاعر ال يحاول النفاذ �إىل �أبعاد داللي ٍة �أخرى
ميكن لهذه ال�شخ�صيات حتقيقها داخل الن�ص ،مبعنى �أن ال�شاعر يتو�سل فح�سب
بح�ضور تلك ال�شخ�صيات لدعم مو�ضوع الن�ص ،ولعلنا ن�ستطيع مل�س اال�ستخدام
ذاته يف ق�صيدة «  »Lurbakللغامدي ،والذي يقول فيه:
«يف نف�س اللحظة التي ي�رصُ ُخ فيها رجلٌ ثوري

يف �أمريكا الالتينية

نف�س اللحظة التي يكتب فيها دروي�ش ق�صيد ًة جديدة ..
ِ ..
اللحظة التي ي�رسق �إ�سبانيون لوحة اجلورنيكا
اللحظة التي يبتهلُ فيها �صوفيون �إىل اهلل وحد ُه ..

اللحظ ُة التي يقرر فيها بو�ش

للبيت الأبي�ض
جلب
مالعق جديدة ِ
َ
اللحظة التي ترق ُد فيها �شهرزاد
عربي م�ضبوطٍ بال�شكل ..
يف ٍ
كتاب ٍ
يف نف�س اللحظة
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وال تفعل  ..ولن تفعل !»()21

ويف مقابل توظيف ال�شخ�صيات العامة (�أو املمتلكة ملرجعية خارج الن�ص)
لأداء دورٍ حمدد يخدم الداللة الكلية للن�ص ال�شعري ،ف�إننا جند ح�ضوراً فاع ً
ال
ل�شخ�صيات قد تبدو هام�شي ًة بالن�سبة للمتلقي ،لكنها تتمتع بح�ضورٍ مركزي،
يرغب الن�ص يف اعتماده وجتليته للمتلقي ،وهو ما حدث مع �شخ�صيات مثل
«عبلة ،وتوما ،و�سائق احلافلة املدر�سية» يف ديوان الغامدي الذي بني �أيدينا،
ح�ضور
ير�صد يف ق�صيدته «ك�أننا مل نكرب يوم ًا»
فنجد الغامدي على �سبيل املثال،
ُ
َ
�شخ�صية �سائق احلافلة املدر�سية ،فيقول:
«ال�شيخ الذي يُقلنا للمدر�سة

منذ �صغرنا �إىل اليوم
أ�صيب بال�سل!
� َ

وراحوا يغطونه بـ  18بطانية
بحيث ال يظهر �إال �أنف ُه

املوت قاد ٌم ب�أية طريقة
كانَ �صادقاً وهو يخربنا �أن َ

كلما تو�سلنا �إليه �أن يخفف من حا�سة الكوابح ،
كان �صادقاً �أي�ضاً يف رحيله
حينما �أخربنا �آخر مر ٍة

�أنه مل يعد قادراً على متييز يو ِم الإجازة من غريه !..
لذا مل نر ُه جمدداً .)22(»..

تعمد التما�س مع التجارب الأكرث اقرتاب ًا
�إن الذات ال�شاعرة يف ق�صيدة النرث ُ
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منها  ،وك�أنها تعلن رف�ضها لوط�أة املرجعية على ح�ساب الواقعية  ،لتتولد ال�شعرية
من التبادل الذي يقيمه الن�ص يف وظيفة ال�شخ�صيات وموقعها الداليل ،فيتحرك
من يف املنت �إىل الهام�ش  ،وينتقل الهام�شي �إىل املنت ،وهو ما قام به �صبحي مو�سى
يف واحدٍ من �أف�ضل ن�صو�صه التي ر�صد من خاللها �شخ�صي ًة هام�شية ،وهي ق�صيدة
يريح �أحدا»  ،والتي ر�صد فيها �شخ�صية جنار الكرا�سي ،فقال:
«كر�سي ال ُ
ٌ
«حني ر�أيته كان حزيناً ومرهقاً ،لأنه مثلنا ال يحب املوت ،وال يرجوه لأحد،

والق�ص�ص  ،ف�أح�رض قادومه
لذا طلبت منه �أن ي�صنع كر�سياً �أقر�أ من عليه ال�شعر
ْ

ومن�شا َر ُه وقطع ال�شجرة التي كنا ن�ستظل بها قائالً:
كر�سي ومنها تابوت ينفع يف ال�سفر».
منها
ٌ

«يالهذا النجار ! مل يع�ش حتى يرى كر�سيه وقد �أ�صبح عر�شاً،
ي�صفــق ،لي�س من روعة العمل بالطبع ،
فحني �أجنز مهمته ظل
ُ
كر�سي،
ولكن لأن الفكرة التي بحث عنها كثرياً كانت قد تبلورت يف
ّ
فظل يرق�ص حتى مات».

«حني مات مل نكن بالبيت ،وما كان ملن كفنوه �أن يدركوا
�أن �أف�ضل ما يدخل به جنار �إىل قربه
كر�سي ال يريح �أح ًدا»(.)23
ٌ

�إن مو�سى ير�صد يف ق�صيدته هذه �شخ�صي ًة قد نلتقي مثلها املئات واملئات ،
لكنه يحاول النفاذ �إىل عمق ال�شخ�صية  ،ليجعلنا ن�شاركه تعاطفه معها  ،مع حزنها
اخلا�ص وجتربتها احلياتية الأخ�ص ،وال يقت�رص الأمر هنا على جمرد ر�صد ح�ضور
يحمل ذلك احل�ضور ب�أبعاد داللية متعددة ،فمو�سى يجعل
ال�شخ�صية ،لكن مو�سى ّ
طلبت منه �أن ي�صنع
من الأدب حيا ًة جتابه املوت (لأنه مثلنا ال يحب املوت..
ُ
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نوع �آخر،
يل كر�سي ًا �أقر�أ من عليه ال�شعر)  ،ويجعل من املوت �أي�ض ًا حيا ًة من ٍ
كر�سي ُيقر أ� من عليه ال�شعر
فال�شجرة املقطوعة ماتت  ،لكن موتها و ّلد احلياة يف
ٍ
عامل �آخر  ،كما �أن مو�سى يطرح بعداً �آخر
ٌ
وتابوت يحمل املوتى امل�سافرين �إىل ٍ
يريح �أحدا)  ،فهل ذلك التعب نا ٌ
جت من
يتج�سد يف طبيعة ذلك الكر�سي (الذي ال ُ
ّ
تبلور فكر ٍة عجيبة يف ر�أ�س ذلك النجار ؟
ت�شكيل الكر�سي العجيب الذي حمل
َ
�أم �أن ُه نا ٌ
قر ُ�أ على ذلك الكر�سي من الأدب  ،وما يخ ّلفه يف النف�س من معاناة
جت عما ُي َ
واحرتاق ؟!
لقد اتفق مو�سى مع غريه من �شعراء ق�صيدة النرث يف توظيف الآخر داخل
ن�صه ال�شعري بال�شكل الذي حتدثنا عنه �سالفا  ،ف�أقام تباد ًال بني �سكان الهام�ش
و�سكان املنت من ال�شخ�صيات ،جاع ً
ال من ال�شخ�صيات الهام�شية رئي�س ًة داخل
ن�صه ال�شعري  ،ونعني بالهام�شية هنا تلك ال�شخ�صيات التي ال متتلك بعداً قبل
ن�صي عند املتلقي ،وهو ما نلحظه يف �شخ�صيات كالأم والأب والنادل العجوز
لكن �شخ�صي ًة وحيد ًة عامة ظل مو�سى حمتفظ ًا بها يف منت
والأ�صدقاء والزوجة ّ ،
ن�صه  ،وهي �شخ�صية ال�شاعر «وديع �سعادة»  ،الذي �أهدى له �صبحي مو�سى
ق�صيدته «روعة �أن تكون نبيا»  ،وقد عمد مو�سى يف ذلك الن�ص ال�شعري �إىل �إقامة
توا�صل بني الذات والآخر  ،بني «�أنا» �صبحي و«�أنا» وديع � ،إىل درجة التخاطب
ٍ
معه يف مطلع الن�ص � ،إذ يقول مو�سى خماطب ًا وديع:
ُ
«تعرف يا وديع
منذ �أعوا ٍم و�أنا �أحاول َّ
فك �شفراتك ،

رجل ال �شفرات له ،
�صعب جداً �أن حتاول فك �شفرات ٍ
ٌ
حممل ب�سحاب ٍة من الع�صافري
رجل ٍ
ٍ

ُّ
حتط �أينما �شا َء  ..وترحلُ حيثُما يرحلْ »(.)24
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ثم يقيم مو�سى يف ن�صه ر�صداً لأوجه الت�شابه واالختالف بينه وبني
ال�شخ�صية «وديع»  ،م�ؤكداً على �أن الت�شابه بينهما يف الظاهر ال يعني ت�شابه ًا يف
الباطن � ،أو كما يقول مو�سى:
«رمبا يبدو ال�شبه متقاربًا ..

يف عني من ال ي�ستطيع معرفة الفروق جي ًدا
تاريخ ال يحمله املرء على كتفيه ..
فثمة ٌ

وال ي�ضعه كقبعة يُ�ستدل بها عليه ..حني تُفقد معامل الوجوه»(.)25
و�صبحي مو�سى يف ا�ستح�ضاره ل�شخ�صية وديع �سعادة داخل ن�صه ال�شعري،
يحاول تقدمي ر�ؤي ٍة خا�صة ملناطق يراها �أجدر باحل�ضور يف تلك ال�شخ�صية � ،إنها
منطقة الكتابة التي يرى مو�سى �أن وديع ميتاز فيها مبفردات خا�صة  ،والتي جتعل
منه عامل ًا خا�ص ًا لي�س فقط يف الكتابة و�إمنا يف املردود الذي ترتكه وراءها:
«كنت �أ�سفل النافذة
َ
ت�صافح الباعة املتجولني
وتعبئ �آخر النهار يف كي�س بال�ستيكي فارغ
كي تفتحه حني تعود �إىل �شقتك
فتجل�س وحيداً  ..طيلة الليل
يف �ساعة الغروب ،
.. ..
مل يكن حلماً
فنافذتي وبيتي املهرتءان
ال ي�أتيان يف حلم ،
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وال مكان يف النوم لرجل
يكتب على ظهره:
«�إمنا جئت لأ�شعل من حتتي ناراً»(.)29
تقنيات مغايرة ،تقدم رنا
وبنف�س هذا اال�ستح�ضار ال�شعري  ،ولكن عرب
ٍ

جعفر يا�سني �شخ�صي َة ال�شاعر الكبري الراحل «حممود دروي�ش»  ،والذي ترثيه رنا
يف ق�صيدتها «يف ح�رضة غيابك»  ،وتقدم ر�ؤي ًة جديد ًة لأحد الأغرا�ض الأ�صيلة
يف ال�شعر الغنائي العربي � ،أال وهو الرثاء  ،لكنها تقدمه بطريقة ق�صيدة النرث � ،إنها

هو ،
ال تبكيه بقدر ما تر�صد رحيله الفاجع واملفاجئ داخل ن�صها  ،متو�سل ًة بلغته َ
مبفرداته وتراكيبه  ،وك�أنها تعلن �أن دروي�ش لن يكون �سوى دروي�ش  ،حتى و�إن

رحل ف�إن مفردات �شعره باقي ٌة وفاعل ٌة يف اجلميع  ،ودليل ذلك ن�ص رنا نف�سه � ،إذ
تقول يف ق�صيدتها «يف ح�رضة غيابك»:
ْ
�سواك ..
«راوغ
َ
الكوارث
ولدتك �أ�ضوا ُء
كن مثلما
ِ
املوت �إىل خد ٍر طفو ٍيل
قائماً من ُح َّل ِة ِ
احللم املناو ِر َ
فوق جدرانِ احلطا ْم
ُ
يباغت م�شه َد ِ

كن �صخوباً  ،هادئاً  ،كن نقي�ضاً للنقي�ض .)27(»..
�إن «رنا» جتابه موت حممود دروي�ش بقدرة حممود دروي�ش على احل�ضور،

بدءاً من عنوان ق�صيدتها الذي جمع نقي�ضني (ح�رضة  ،غياب)  ،ومن �إهدائها
الق�صيدة �إىل (حممود دروي�ش يف اجلميع)  ،و�صو ًال �إىل ا�ستخدام تقنيات دروي�ش

ال�شعرية ومعجمه اللغوي (احللم  ،احلطام  ،نقي�ض النقي�ض  ،الزيتون  ،الريح) ،
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ومروراً مبيل الن�ص يف معظم الق�صيدة �إىل الرتاكيب وال�صور املجازية  ،ويف بع�ض

املناطق �إىل جر�س مو�سيقي �أقرب �إىل الق�صيدة التفعيلية منه �إىل ق�صيدة النرث:
«انزع � َ
أنينك
�صخب يقو ُد َك لل�سماء».
�شئت من
ٍ
وارتدِ ما َ
العي�ش
«ن�رصٌ بلونِ ق�صيد ٍة منحوت ٍِة � ،أو غاي ٌة يف ِ
احللم اخلراب».
ال من�أى عن ِ
أنت (نا)».
أنت و� َ
أنت � َ
«كن � َ
هناك  ..ودع َ
«انظر َ
هناك  ..و ُع ْد هنا ..
انه�ض بنوم َ
ِك  ،ع ّلنا ن�صحو وتغفو حربنا
�أب�رص بنا  ..واغدر بظ ِّل َك يف الرحيل .
وقت طويل»(.)28
لكن  ..م�ضى ٌ

�إن «رنا» ترى يف حممود دروي�ش ح�ضوراً خا�ص ًا ،كذلك الذي ر�آه

�صبحي يف وديع �سعادة ،لكن «رنا» تعلن االمتزاج بدروي�ش بحلمه وق�ضيته ،ب�أمله

و�ضعفه ،ومقاومته ورف�ضه ،تعلنه عرب امتزاج الن�ص بالق�صيدة الدروي�شية ولغتها،
�إنها تعيد ت�شكيل املفردات يف �صور ٍة �أ�شبه بالتبعرث� ،أو بتعب ٍري �أدق النزيف ،فن�ص

امتزاج بال�شخ�صية ي�صل حد
رنا ال�شعري يحمل هنا حال ًة من احت�ضار الذات� ،إنه
ٌ

املوت معها ،وهي حال ٌة تقرتب من حالة حممود دروي�ش يف ق�صيدته
الإ�رشاف على ِ

«نعي�ش
«الرجل ذو الظل الأخ�رض» ،وهو يرثي الزعيم جمال عبدالنا�رص  ،فيقول:
ُ
ُ
منوت معك»( ،)29لكن رنا
متوت..
نحاول �أال َ
جنوع معك ..وحني ْ
ن�سري معكُ ..
معكُ ..
مل حتاول احلياة بقدر ما حاولت قراءة املوت� ،إذ ر�أت يف موت دروي�ش قدر ًة على
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�سماوات ممتدة  ،ر�أت يف موته
االختيار  ،ورغب ًة يف افرتا�ش الأر�ض وا�ست�رشاف
ٍ
هو ُ ،منهِ ي ًا حريته و�شتاته وراغب ًا يف اخلال�ص  ،وهو ما عربت عنه «رنا» يف
َ
قراره َ
«احلائر يف �إيقاعه الأخري»  ،والتي تقول فيها:
ق�صيدتها
ُ
«تفرت�ش ..
ُ

َ
وتعلوك الأ�سما ُء ال�سب ُع
لعنتُ َك �صهيلٌ �أعزل

الريح
يقرتح َ
ال ُ
أنت وح َد َك  ..ال تقامر
كن � َ
ومتار�س حل َد َك
دقات
ب�ضع ُة ٍ
ُ

نف�س َك ..
ت�ش ِب ُه َ

 ..تغف ُِر للعا ِمل غ�صتَ ُه
تن�سى �أن تن�سى

ع�صيّاً وجهتُ َك املوت»(.)30
وتعو ُد ِ
هكذا يت�ضح لنا �أن ا�ستخدام �شعراء ق�صيدة النرث للآخر ال ترتكز على ما
يحمله ذلك الآخر من �أبعادٍ معرفية خارج الن�ص  ،و�إمنا ترتكز على ما ميكن �أن
يحققه ح�ضوره داللي ًا داخل الن�ص ،وتظل زاوية الر�ؤية التي تنظر من خاللها
الذات هي الأجدر باالعتماد دون غريها ،فال �شيء معتمد �إال ما يقوله الن�ص
ويعتمده  ،ويتبدى ذلك جلي ًا يف ا�ستح�ضار ال�شخ�صيات الهام�شية لتلعب دوراً
مركزي ًا يف الن�ص  ،عند ال�شعراء ال�ستة جمال الدرا�سة ،ي�ستثنى منهم فقط �أحمد
ال�سالمي �إذ الديوان �أجمعه يعك�س مركزية الذات وفرديتها ،يف مقابل العامل
مبوجوداته والواقع ب�أحداثه ووقائعه .
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ثانياً :الر�ؤية الفنية ( تقنيات ال�رسد و�شعرية املفارقة ):
تتمتع ق�صيدة النرث بح�ضورٍ غالب لعنا�رص ال�رسد وتقنياته املختلفة  ،وهو
ح�ضور ِّ
نظر خا�ص ٍة للن�ص ال�شعري وبنائه الفني � ،إذ ال يعتمد حتقيق
ي�شكل وجه َة ٍ
ٌ
الن�ص لل�شعرية على اال�ستعارة والت�شبيه والفنيات البالغية املختلفة ،كما هو احلال
يف الق�صيدة العربية العمودية  ،وال يعتمد �أي�ض ًا على املجاز واملغايرة الداللية اللذين

ميكن �أن حتققهما املفردات ،كما هو احلال يف الق�صيدة التفعيلية  ،و�أي�ض ًا ال تعتمد

تعول ق�صيدة
ق�صيدة النرث الإيقاع الظاهر للق�صيدة ب�صورته املعروفة القائمة  ،و�إمنا ّ
النرث على حتميل الن�ص ب�إمكانات �أخرى ميكن للمفردات حتقيقها ،وتقنيات جديدة

يطمح الن�ص �إىل �إثبات فاعليتها يف حتقيق ال�شعرية كما يراها �شعراء الق�صيدة.

ومن بني هذه التقنيات تتبدى ال�رسدية بعنا�رصها املختلفة كمكونٍ �أ�سا�سي

لبنية الن�ص ال�شعري  ،والتي تنتقل بالن�ص من البناء املجازي �إىل املجاز البنائي ،

وال�رسدية التي نق�صد �إليها هنا هي حال ٌة من نرث احلياة اليومية التي ال ت�سعى من

خاللها الق�صيدة �إىل حتقيق ال�شعرية يف ح�ضورها الأعلى لكنها على الأقل حتاول
ب�شكل �أو ب�آخر  ،هذه احلالة تتجلى يف بروز عدة تقنيات �رسدية
االقرتاب منها
ٍ
كاحلوار ور�سم ال�شخ�صيات واحلكي  ،والتي مل ت�ستحدث ق�صيدة النرث وجودها
داخل الن�ص ال�شعري  ،فهي تقنيات موجودة يف ال�شعر منذ الأزل  ،لكن ق�صيدة

كبديل للتقنيات التقليدية للق�صيدة ال�سابقة عليها  .ففي
النرث �أكرثت من تبنيها
ٍ

ق�صيدة «ثالثة» يقدم لنا عماد ف�ؤاد توظيف ًا للحوار يعك�س حتوالت ال�سارد من

منطقة احلاكي ملنطقة املحكي معه ثم ملنطقة املحكي عنه  ،هذا التحول الذي يدفع
املتلقي �إىل �إعادة ا�ستنتاج الداللة الكلية قيا�س ًا على حركة ال�سارد داخل الن�ص ،

يقول عماد ف�ؤاد:
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«كنا ثالثة
�أنا  ..وهي
حتت �أقدامنا
وجث ٌة خ�رضاء مدفون ٌة
ٍ
بحر�ص َ
تنبت الزهو ُر ندي ًة هنا؟
قالت  :ملاذا ُ
مات عا�شقا.
قلت َ :
ُ
كنا ثالثة
�أنا  ..وهو
بحر�ص حتت �أقدامنا
وجث ٌة خ�رضاء مدفون ٌة
ٍ
ميوت وحيداً؟
قال  :كيف ُ
حي – مل يزل -فيها.
ُ
قلت  :لأن ُه ٌّ

كنا ثالثة

هي  ..وهو
وجثتي خ�رضا ُء حتت �أقدامهما
الع�شب
ني دا�سا على
ِ
ح َ

البنت
قلبي ُ
ْ
وقفت على َ

أمرت الزهو َر �أن تن�رشَ عطرها
ف� ُ
ني ر�أيتُ ُه خل�س ًة يبكي
وح َ

�صعدت دموعي َ
فوق �أوراقِ الزهور»(.)31
ويف املقابل جند رنا جعفر يف ق�صيدتها «الو�صية» حتقق ح�ضور ال�سارد
ولكن عرب حتميلها بوجهة نظر خا�صة يف احلدث ال�رسدي� ،إنها تتحرك بال�سارد
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من منطقة ال�سارد املحايد �إىل منطقة ال�سارد امل�شارك ومن ثم �إىل منطقة ال�سارد
العليم � ،إنها تدخل باملتلقي �إىل ب�ؤرة احلدث كا�شف ًة له مفرداته ونواجته  ،وذلك
حوار �أي�ض ًا «رنا» هي
خطاب يوجهه ال�سارد لآخر يقع خارج ن�صها � ،إنه
عرب
ٍ
ٌ
املخاط َب ُة فيه وكلنا فيه َ
خماطبون  ،تخاطبنا رنا فتقول:
ِ
«حني ترجع يا �صديقي

َ
حقيبتك
خذ جراحي يف
خبئني بني طيات الثياب وريق ًة من �شِ عر
احفظ ما تبقى من مالمح ذلك الوج ِه
ني
جرح ب�ساق ِ
وقل للأ�صدقاء� ..إنني ٌ

و�صوت  ..وفنـــاء .

 ..حني ترجع يا �صديقي
بيتي وابحث يف زوايا ُه عن �صور ٍة
ز ْر َ

عن �ضحك ٍة �أو دمع ٍة  ..عنا  ..و�إنا مب َعدون»(.)32
حتمل خطاب �ساردها بوجهة نظر يف احلدث القائم  ،وتت�شفع
�إن «رنا» ّ
تغي ُب �أناها املبا�رشة عن احل�ضور ل�صالح
باحلوار لنقل تلك الر�ؤية �إىل املتلقي  ،بينما ِّ
�ساردها العليم � ،إذ تقول:
ني ترجع يا �صديقي
«ح َ
قبِّل اجلدرانَ ..

للموت �أو�صتني بذلك
قل
ِ
النهرين والنخلَ
قبل
ِ
ترابي لعنتك
وقل
ِ
للموت ِ ..ا ْ
رفع عن َ
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ني اهلل يف كلِّ امل�آذنِ
قبِّل جب َ

خذ ب�أنفا�سي  ..وقلْ
للموت � ..أو�صتني بذلك»(.)33
ِ
وبينما يطمح احلوار �إىل دعم احل�ضور ال�رسدي داخل ق�صيدة النرث  ،جند

عن�رصاً �آخر متثله �شخ�صيات الن�ص ال�شعري ور�سم حدودها داخل احلكاية  ،وال

نق�صد هنا طبيعة ال�شخ�صيات ومدى مركزيتها فذلك حتدثنا عنه يف املبحث الأول،
و�إمنا نق�صد ت�صوير ال�شخ�صية وحتديد معاملها داخل الن�ص ال�شعري  ،فال�شاعر
يف ق�صيدة النرث يعمد �إىل تقدمي �رسدٍ تف�صيلي لل�شخ�صية  ،مبالحمها و�أو�صافها
وحكاياتها  ،يف �صور ٍة �أ�شبه بتقدمي �سري ٍة ذاتية عن ال�شخ�صية وحياتها ،وهو ما

نلحظه على �سبيل املثال يف و�صف عماد ف�ؤاد ل�شخ�صية العب ال�شطرجن Omer

� ،Vanheeإذ يقول وا�صف ًا مالمح ال�شخ�صية اجل�سمانية:
«ابن �ساللة الفالحني

املكرم�ش الوجه  ..ذو االبت�سامة
 ..الربع ُة ذو املظهر املنحني»(.)34
وال يكتفي عماد بذلك الر�صد اخلارجي للمالمح  ،و�إمنا ينقل لنا داخل

ن�صه جزءاً من �سرية ال�شخ�صية و�أحداث ًا من حياتها:
«حكى لنا وهو يقهقه كم�سطولٍ
ع�ساكر هتلر
كيف �أ�رسَ ُه
َ
ُ

خرائب �أملانيا
و�سحبوه عنو ًة �إىل
ِ
..
بكر �أ ِّمه
ُ
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أغنيات ال�شعبي ِة املرتجَ َلة
مربّي ال�صبار  ..وال ِ

خا�ض حربني طويلتني
و�سيجارته معلق ٌة بني �شفتيه ك�سارية»(.)35

ثم ينفذ عماد من العام �إىل اخلا�ص معيداً قراءة �أبعاد ال�شخ�صية ودواخلها،
و�صو ًال �إىل انتهاء رحلة حياتها امل�ضنية بابت�سام ٍة هازئة:
العب ال�شطرجن
«البحار ُ ..
نائم يف فرا�شه
َ
مات وهو ٌ
مل تقتله مطوا ُة ّ
�سك ٍري يف حان ٍة �ساحلية
ومل تثقب قلبَ ُه ر�صا�ص ُة غد ْر
يلف ذراعه حول امر�أته
 ..كانَ يحاول �أن َّ
حني انح�رش الهوا ُء يف رئتيه  ..وتوقّف عن الدوران
 ..توقّف فج�أ ًة
لرتت�سم ابت�سام ٌة هازئ ٌة على �شفتيه املزمومتني
َ
()36
وميوت» .

�أما �أحمد ال�سالمي في�ستهدف يف ديوانه ال�شعري حال ًة من ال�رسد املح�ض
بتقنيات بعينها  ،و�إمنا املتلقي للديوان
ال تتحقق عرب عنا�رص حمددة  ،وال تتحدد
ٍ
ي�ست�شعر حال ًة من ال�سرية الذاتية التي ينقل ال�شاعر �أحداثها ووقائعها ب�شكل غري
منتظم للعيان  ،وعلى املتلقي �أن يعيد تنظيمه وفق ر�ؤيته هو  ،ولذلك فال�سالمي ال
ٍ
يجد م�شاح ًة يف �إعالن ذلك داخل ن�صه  ،فيقول:
«لن �أ�سمي ما �س�أكتب
لي�س هذا �شعراً بال�رضورة

ول�ست م�ضطراً �إىل تكبّد عناء الت�صورات اجلاهزة»(.)37
ُ
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ثم ي�ستتبع ذلك معلنا فتنته بتلك احلالة املغرقة يف ال�رسدية اخلال�صة ،
فيقول:
تتوقف عن احلكي ب�أل�سنة الرغبة
«الأج�ساد التي ال
ُ
كانت هناك تع ُّد �أطباق االن�صهار
أنت ج�س ٌد وحي ٌد ي�شبه البداية
و� َ

�رشر ي�شعل طاقتَ ُه لي�صن َع ظال َم ُه الداخلي»(.)38
ٌ
ر�صد ذلك الظالم الداخلي ،فيقول:
ثم ي�رشع ال�سالمي يف
ِ
ومن ّ

«الهرب �إىل ال�شارع
ُ
�صحرا ِء املدين ِة

خطوات تبدو مق�صودة ..
خلو ِة التي ِه يف
ٍ
والروح تهرتئ
..
ُ

تتقم�ص دو َر فرنٍ داخلي
ُ

الذات»(.)39
جحيم
�سم ُه
ْ
ِا ُ
ُ
�إن ال�سالمي يحقق عرب ال�رسد حال ًة من حاالت اال�سرت�سال يف احلكي ،حال ٌة
ت�شبه الهذيان يف عدم الرتابط الظاهر بني مكوناتها  ،لكنها �أقرب �إىل املنولوج
الداخلي وتقنيات تيار الوعي � ،إذ تعتمد يف ترابطها على مركزية الذات التي جتمع
َ
داخل حدود الن�ص:
كل ذلك ال�شتات يف منطقة واحدة ،
مبزاجي اليومي:
أخربها
«علي �أن � َ
َ
َّ

عودتي املت�أخر ِة لي ً
ال

زجاجتي القابل ُة للك�رس
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�سهري وامتال ُء املنف�ضة

غرفتي اخلا�صة بفو�ضاها

جرائد وكمبيوتر و�أفالم رعب
مو�سيقى تركية وعلب ماء فارغة
..
اكت�شايف الليلي املت�أخر ب�أنني جائع
نومي حتى الظهرية
والبيا�ض الذي �أكتب عليه
مثل هذه الكوابي�س»(.)40
تنتج �شعري ًة خا�صة داخل ن�صو�ص
وعلى
ٍ
جانب �آخر جند �أن ال�رسدية ُ
ق�صيدة النرث  ،وتتجلى هذه الإنتاجية عرب ما تقدمه املفارقة من حتويل للناجت الداليل
للحكاية الب�سيطة التي تنقلها الق�صيدة  ،ونقول بالتحديد احلكاي َة الب�سيطة  ،لأن
املفارقة تتخذ فيها دوراً �أ�سا�سي ًا يف �إنتاج ال�شعرية  ،بينما احلكاية ال�شعرية املعقدة
(متعددة الأحداث وال�شخ�صيات) فيتوقف �إنتاج ال�شعرية فيها على دور عنا�رص
ال�رسد الأ�سا�سية كاحلوار وال�شخ�صيات وال�سارد واحلدث ال�رسدي يف حتقيق الناجت
الداليل .واملفارقة التي نتحدث عنها هنا نق�صد بها العامل الذي ي�ؤدي �إىل ك�رس
الت�سل�سل املنطقي للحدث ال�رسدي املنقول داخل احلكاية � ،سواء يف بداية احلكي
�أو يف نهايته ،وذلك �إما من خالل مفرد ٍة حتدث خلخل ًة يف تتابع احلكاية ،و�إما
من خالل جمل ٍة تتحول بال�سياق �إىل منطق ٍة من الداللة مغايرة  ،و�إما من خالل
يطمح الن�ص �إىل �إي�صاله للمتلقي عرب الإيهام بوجود حكاي ٍة
ا�ستهداف معنى
ُ
مت�سل�سلة.
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و�صبحي مو�سى يقدم لنا يف ديوانه «لهذا �أرحل» تنويع ًا يف ح�ضور املفارقة
و�إنتاجها لل�شعرية  ،فهو يوظف املفردة «و�صيتي» يف املقطع التايل للقيام بهذا
الدور:
«يل �أن �أقاتل ..
ويل �أن �أخون ..
ويل �أن �أبي َع �أ�صدقائي

رغيف خب ٍز �أو �رشب ِة ماء ..
أجل ِ
من � ِ
يل �أن �أ�ضع ال�سونكي يف جروحهم
لأكتب و�صيتي».
�شعري �آخر يوظف مو�سى اجلملة الأخرية يف الن�ص لإحداث
مقطع
بينما يف
ٍ
ٍ
املفارقة  ،وبالتايل توليد دالل ٍة مغايرة للمقطع ال�شعري� ،إذ يقول:
الذين ذهبوا
«هل كنا َ

�أم �أن �أ�شباحاً متثّلت �أج�سادنا

مثلما متثّلت ج�سد
امل�سيح قدمياً
ِ

لوال �أنه ُرفِع

و�أننا  ..مل نكفر حتى
عن ذنوبنا فقط»
معنى جديداً عرب املفارقة التي
ويف ق�صيد ٍة �أخرى يحاول مو�سى ا�ستهداف ً
تن�ساب يف
تقوم عليها احلكاية يف كافة �أجزائها  ،يقول مو�سى يف ق�صيدته «قطر ٌة
ُ
نهر»:
«كان املعلمون يف املدر�سة
ربيع األول 1431هـ

عـبـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ8ـ ـ ـ ـ ـ ــر

مارس 2010

178

استراتيجية الشعرية

يقولون �أن املاء
نتاج تزاوج بني الهيدروجني والأك�سجني
ويرمزون له بــ ()H2O
لكنها مل ت�صدق،
فال ميكن للحلم الكبري �أن يغرق
وال ميكن للأنهار �أن ت�صبح
جمرد حرفني ورقم.
�أمي التي  ..مل يكن املعلمون يف زمانها ليقولوا
�أن البحر �أكرب ؛ لكن النهر ي�أتي من ال�سماء ..
كانت تعطر نف�سها كل م�ساء
وترحل  ..حيثما املاء رحل»(.)41
ويف ديوان «جمال كافر» ينوع عماد �أبو �صالح توظيف املفارقة يف
حاالتها الثالث �سالفة الذكر � ،إىل درج ٍة قد ت�صل �إىل ا�ضطالعها وحدها بالداللة،
«يدك»:
يقول �أبو �صالح يف ق�صيدة
ِ
أحب يدَكِ
«� ُّ

يدَكِ التي ال تكتب
تر�س ْم
وال تعزف وال ُ
يدَكِ التي بال قبل ٍة وال وردة
� ..أحبُّها حتديداً

حتت الأظافر.
لهذا الو�سخ اخلفيف َ
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..
معك
و�أنا �أم�شي ِ
�أم�سك بها بقوة
�أعرف �أنك �ستطعمينها
لطفل جائع»(.)42
دون ترد ٍد ٍ
�إن عماد �أبو �صالح ي�ستهدف املفارقة (بدال من املجاز) بدءاً من عناوين

ن�صو�صه ولي�س انتها ًء ببناء تلك الن�صو�ص � ،إنه يجعلها متار�س الت�أجيل الدائم لإنتاج

�سياق خا�ص ميكننا ت�سميته ب�سياق املفارقة  ،ذلك
املعنى املبا�رش داخل الن�ص ل�صالح ٍ

ال�سياق الذي يرى �أبو �صالح �أنه الكفيل بتحويل الواقعي �إىل �شعري ،وال�شعري
�إىل واقعي  ،يقول �أبو �صالح يف «عيد ميالد �أمي»:
«هل قال �أبي لأمي
ولو مر ًة واحدة
أنت طيبة» ؟
«كل �سن ٍة و� ِ
�إطالقاً .
وال هي نف�سها كانت ُ
تعرف يو َم مولدها ..
ك�أنها مل تكن يف �أي يو ٍم طفل ًة
ك�أنها خملوق ٌة هكذا :حافي ًة  ..مبالب�س �سوداء ..
 ..ال�شيء الوحيد الذي ظل يذكره هو يوم موتها ..
ك�أن املوت هو الدليلُ الوحيد على �أنها كانت حية ..
� ..إنه حتى مل ِّ
يفكر �أن يهديها
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�صباح لبقرته ..
ع�شب من التي يحملها كل
حزم َة ٍ
ٍ
ربيع للطيور
مع �أنّه كان يقيم حفل ًة كلَّ ٍ

يحرث الأر�ض ويبذر البذور من حجر جلبابه
ُ
املك�سرَّات على تورت ٍة كبرية»(.)43
ير�ش
مثلَ ٍ
ِ
�شيف حمرتف ُّ
�أما حممد خ�رض الغامدي فيحاول – بالإ�ضافة ال�ستخدامه حاالت املفارقة
املفارقة ناجت معنى مقرتن بالداللة  ،وي�ستخدم يف تلك املحاولة
ال�سابقة -جعل
ِ
قدرة اللغة ال�شعرية على ا�ستيعاب حركة املفردات احلرة داخل اجلمل الإ�سنادية ،
يقول الغامدي يف املقطع الأخري من «مازوخية»:
«ال�شم�س ق�صري ٌة هذا اليوم
ُ

مثلُ
حديث جانبي بال نوايا
ٍ
مثل نافذ ٍة م�شكوكٍ ب�أمرها
هكذا �أنا ..

أحب �أن يكونَ لو ُن الإ�ضاء ِة �أحمر ..
� ُّ

ت�ضيف �سم َة االحرتاق
كنت �أعتقد �أنها
ُ
ُ
وحتماً �س�أترك �أحالمي على قارع ٍة ما ..

كحلم الب َّد منه»(.)44
 ..حتى املوت
ٍ

ويبدو �أن الغامدي يرى يف املفارقة و�سيل ًة مللء امل�ساحات ال�شاغرة بني
املتناق�ضات التي تتزاحم داخل ذاته  ،وطريق ًة فاعل ًة يف قراءة العامل من حوله ،
فنجد يف معظم ن�صو�صه تباد ًال يف املواقع بني انفعاالت الذات و�أ�شياء العامل  ،فكل
منهما يقوم بدور الآخر  ،فت�صبح �أ�شياء العامل معرب ًة عن هموم الذات وم�شاعرها ،
وت�صبح انفعاالت الذات �شيئ ًا جمرداً من �أ�شياء العامل  ،وهكذا يكون امنحاء التناق�ض
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القائم بينهما ،وبالتايل تتوىل املفارقة �إنتاج ال�شعرية ،يقول الغامدي يف «لو �أن
جارتنا كاترين زيتا جونز»:
يقلب الكر�سي
«هكذا ُ

بعمق زجاج ِة فيزياء
يتنف�س ِ
ي�شعلُ �سيجار ًة

ني ُ
روح ُه الذائبة ،
ويد ِّر ُب عينيه على التقاط اللوع ِة ح َ
ت�سك ُن َ

.. ..

 ..هكذا ظلَّ يقارنُ كثرياً
يراهن بامل�صادف ِة غالباً وبني فتا ِة الفيلم الوحيدة ..
بني من
ّ
ت�ضيق به الغرفة
كلُّ ما يف الأمر �أنه حني ُ

�سيفتح نافذ َة روح ِه على م�رصاعيها
ويذهب يف النوم!» (.)45
ي�ستن�شق هوا ًء كثرياً ..
ُ
ُ

ثالثاً :الر�ؤية املو�ضوعية (بنية الواقع و�شعرية املو�ضوع):
متتاز ق�صيدة النرث لي�س فقط بت�ضمينها الواقع مبفرداته وتفا�صيله داخل
الن�ص ال�شعري  ،و�إمنا بتحقيقها الك�شف عن ت�أثريات ذلك الواقع املتنوعة على
�شعراء ق�صيدة النرث
الذات املبدعة للن�ص ال�شعري � ،إىل درج ٍة قد تبدي للعيان �أن
َ
ال يختارون مو�ضوعاتهم التي يكتبون فيها ،ولكن مو�ضوعاتهم هي التي تفر�ض
ُ
وجيل ق�صيدة النرث احلايل تفتق وعيه
عليهم ح�ضورها داخل ن�صو�صهم ال�شعرية.
ومنت مدركاته مع ثور ٍة معلوماتية وتكنولوجية تركت �أثرها الوا�ضح عليه ،وهو
ت�أثري يتبدى يف ا�ستخدامهم مفردات تنتمي �إىل عامل الإنرتنت والكمبيوتر وامليديا
على تنوعها وات�ساعها  ،فنجد كلمات �أجنبية مكتوب ٍة ب�أحرفها الإجنليزية و�أخرى
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بحروف عربية  ،وجند مفردات كـ «النت  ،مواقع ويب  ،املوبايل ،
مكتوب ٍة
ٍ
الكمبيوتر  ،املا�سنجر  ،ال�شات» كل هذه املفردات تعك�س ت�أثرياً �شديد الوقع على
أثري يرى بع�ضهم زيفه لكنه ال ميتلك �سوى االعرتاف به ،
�شعراء الق�صيدة  ،وهو ت� ٌ
يقول ال�سالمي:
ُ
يحتفظ املر ُء ب�أوهامه
«هكذا

ومبلذات عائمة
ٍ

كمواقع (ويب) افرتا�ضية
َ
أفرت�ض �سعادتي»(.)46
مت َ
كيف � ُ
لذلك تع َّل ُ
عامل افرتا�ضي يعي�شه  ،وحينما يكت�شف
�إن العامل قد حتول لدى ال�سالمي �إىل ٍ
فج�أ ًة انغما�سه فيه  ،ي�رشع يف الت�سا�ؤل:
«هل يكفي �أن ترى ال�رشوق
يف �شا�ش ِة كمبيوترك
يخلق َ
لك �صباحاً م�شم�ساً
�أم �أن ال�سهر ُ

يف منت�صف الليل؟»(.)47

وبالر�ؤية ذاتها يعيد حممد خ�رض اكت�شاف مفردات ذلك الواقع االفرتا�ضي،
م�ستخدم ًا مفردات ذلك الواقع  ،بدءاً من عنوان الن�ص ال�شعري «ما�سنجري»
الذي تلعب فيه الياء دوراً يف املراوغة الداللية ،فهو مل ي�ضبطها بال�شكل لتظل
(ي) والثاين �أنها ياء
خيارات املعنى مفتوح ًة على جانبني  ،الأول �أنها ياء الن�سب ّ
(ي)  ،وو�صو ًال �إىل ح�شد مفردات االت�صال بني الأفراد عرب االنرتنت ،
امللكية ْ
واختيارهم �أ�سماء وهمية و�أحيانا واقعية  ،وعبارات يعربون بها عن �أنف�سهم وعن
توجهاتهم:
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«�أ�صدقا ٌء يح�رضونَ ويغيبون

�أ�صدقا ٌء �أتوا بال�صدف ِة �أو مع �سبق الإ�رصار ..

�أ�صدقا ٌء من �أمكن ٍة بعيدة يرمونَ كلَّ �أحزانهم ومي�ضون ..

 ..مت�صل  ..باخلارج حالياً  ..على الغداء  ..على الهاتف ..
�س�أعود حا ًال ..
كالثمل دوماً ..
أخرج من رحمتهم
ِ
وكلهم يحملون �أفكاراً متنافر ًة ُ � ..

وكلمات قليل ٍة ال تكفيني للتعب ِري عنهم
�شعارات
لأنهم يحملون
ٍ
ٍ

با�سم�( :ساهر الليل)  ..تركي( :العلم نور)  ..هيفاء( :عندما نتحدث تطري معنا �آالف
الكلمات)
�أحمد�( :أ�شعر �أين �أحبك)  ..ها�شم( :م�صمم برامج) � ..سعيد�( :آ ٍه يا عراق) ..
(عراف الريف)  ..ح�سينة( :مياو �أيها
�سمري( :تعي�ش العروبة يعي�ش البعث)  ..عادلّ :
الكلب) ..
.........

..........

..........

ماذا لو مل نكن هنا ؟»(.)48
�إن حممد خ�رض يقدم الت�سا�ؤالت �أي�ض ًا حول ذلك الواقع االفرتا�ضي الذي
مزدحم ب�شخو�ص واقعيني يف وجودهم ،وهميني
يعي�شه  ،عا ٌمل غري حمدد املعامل ،
ٌ
يف معرفتنا عنهم.
جاثم ب�أحداثه على
ويف مقابل ذلك العامل االفرتا�ضي جند العامل الواقعي
ٌ
مو�ضوع الن�ص ال�شعري لق�صيدة النرث  ،فقد واكب �شعراء الق�صيدة �سقوط الأفكار
الكربى التي �شغلت جتارب �سابقيهم  ،فلم تعد مفردات القومية والثورة واجلموع
ت�شغل جتربتهم ال�شعرية  ،ولي�ست �أي�ض ًا مكون ًا من مكونات بنائهم الثقايف �أو
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املعريف  ،فقد تفتق وعيهم مع قانون القوة والهيمنة املطلقة  ،مع عامل دموي تنفرد
باللعب فيه قو ٌة واحدة باط�شة  ،ا�ستن�سخت �أنظم ًة حاكم ًة تابعة لها  ،وحتى حينما
تلوح يف الأفق �رشار ٌة من الرف�ض  ،تك�شف التجرب ُة خواءها ،واقت�صار ح�ضورها
على كونها عن�رصاً من عنا�رص النظام املهيمن الذي يحاول ت�أكيد قدرته بقبوله
وجود النقي�ض داخله .
ومنذ اجتياح بغداد ،ولي�س انتها ًء مبجزرة غزة � ،شهد ُ
جيل الق�صيدة �أحداث ًا
ج�سام ًا وهزائم متكررة مل ي�شهدها �سابقوه  ،فقد �شهد �سابقوه هزائم وعاي�شوا
تولد وتكبرُ  ،ثم تذبل �أو تنزوي  ،لكن جيل
انت�صارات ،زامنوا �أفكاراً جديدة ُ
ق�صيدة النرث مل ي�شهد �سوى هزائم متكررة  ،وهو للأ�سف ي�شهدها بتفا�صيلها
املرعبة التي تنقلها وكاالت الأنباء والقنوات الإخبارية �صوت ًا و�صورة ،هكذا كان
�سقوط بغداد ومن قبله اجتياح الكويت ،وكان �سقوط برجي التجارة بنيويورك،
و�سقوط الأنظمة العربية املتمثل يف ح�صار مقر الرمز الفل�سطيني ال�شهيد الرئي�س
يا�رس عرفات ،والعبث مب�شاعر امل�سلمني باختيار �صباح عيد الأ�ضحى موعداً ل�شنق
الرئي�س العراقي �صدام ح�سني ،وهكذا كان غزو لبنان وتهديد �سوريا وحماكمة
قاع تلو القاع ،كل ذلك الغزو
ال�سودان  ،ناهيك عن القمم العربية التي تهوي �إىل ٍ
وال�سقوط واملهانة جعل من ن�ص الق�صيدة حمت�شداً باخلراب ومفردات احلرب،
بانفجارات و�ألغام وجمنزرات،
ؤو�س مقطوعة،
ٍ
بدمائها وقتالها ،ب�أ�شال ٍء ور� ٍ
ب�ضياع وهزمي ٍة وموت .لقد �سيطر احلقل الداليل للحرب على كافة مفردات
ٍ
الن�صو�ص ال�شعرية التي بني �أيدينا  ،ومن مل ت�سيطر عليه احلرب مبفرداتها املبا�رشة
(كال�سالمي ،والغامدي ،وعماد ف�ؤاد) �سيطرت عليه نوا ُجتها فهيمنت على م�شاعر
�رسيع
الذات وانفعاالتها ،حيث ال�شعور بالهزمية والت�شظي وال�ضياع .وبر�صد
ٍ
موجز ملعدل تردد مفردة احلرب داخل الدواوين جمال التحليل جند �أنها �سيطرت
مبفرداتها على ديوان رنا جعفر بن�سبة  ٪ 35على املفردات ،وتكررت مفردة
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احلرب وحدها  19مر ًة يف ديوانها  ،بينما �سيطرت على ديواين عماد �أبو �صالح
بن�سب ترتاوح بني � 20إىل  ،٪ 25وح�رضت يف عناوين ق�صائدهما
و�صبحي مو�سى
ٍ
بن�سبة متقاربة ت�صل �إىل .٪ 15
وبتناولنا للحرب بو�صفها مو�ضوع ًا �شعري ًا داخل ق�صيدة النرث جند �أن
درجة ت�أثرهم بها
املو�ضوع فر�ض نف�سه على ن�صو�ص ال�شعراء على اختالف
ِ
ووقوعهم حتت وط�أتها املبا�رشة وغري املبا�رشة  ،فرنا جعفر تقدم يف ديوانها بدءاً
من العنوان ر�صداً للحرب بوقائعها و�أحداثها وحتى نواجتها  ،معلن ًة على �صدر
ديوانها وجود مق�صل ٍة بلونٍ دموي� ،إنه الأحمر الكامن بني الأ�صفر والبني
«بفرح
جلدائلها ،وهي تهدي ديوانها �إىل املوتى واحلرب وتت�شبث كما تقول
ٍ
تكون �ضفرية
من َت َظر»  ،وتقدم لنا يف ديوانها �أربع
ٍ
حاالت �شعرية  ،لأربع جدائل ِّ
الديوان  ،جديلتان منهما قاهريتان والأخريان بغداديتان  ،ويبدو �أن «رنا» تذكرنا
بر�أي بع�ض النقاد يف �شعر املتنبي حينما دخل م�رص  ،والذين يرون �أن �شعره ّ
رق
فرنا يف اجلديلتني
عما كان عليه قبل دخولها  ،و�أق�صد هنا مو�ضوع احلرب حتديداً َ
الثالثة والرابعة من ديوانها كانت تعي�ش داخل احلدث يف العراق �أو مبقرب ٍة منه يف
عمان  ،ولهذا جند ر�صدها ملو�ضوع احلرب �أقرب و�أكرث متا�س ًا  ،وجند جتربتها �أ�شد
ّ
حتول ن�صها لر�صد نواجت احلرب من الهزمية
الت�صاق ًا
ٍ
بواقع دموي  ،بينما يف القاهرة ّ
ُ
ال�سم
�إىل االغرتاب  ..تقول رنا يف �إحدى جدائلها البغدادية ،من ق�صيدتها
«مذاق ِّ
والده�شة»:
«يال ُه من م�ساءٍ..
نحن
ي�شب ُه بغدا َد بال �أطفالهاُ /
ُّ
تغط يف �صح ٍو كئيب !!
�أفزعهم مر�أى الأ�سلح ِة
ربيع األول 1431هـ
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أمنيات املغ َّلف ِة بالألغاز
على موائدِ ال ِ
وامل�صائ ِر املد َّون ِة يف الهواء .

الوطن .)49(»..
ني بتهم ِة
كانوا متلبِّ�س َ
ْ
�إن رنا تر�صد احلدث لي�س من اخلارج ،و�إمنا من الداخل � ،إنها تعي�شه كل

كحلم �أو
�صباح وم�ساء  ،ت�سمعه وتنط ُق ُه وتك ُت ُبه  ،تقول رنا يف ق�صيدتها «قا�سي ٌة
ٍ
ٍ
منفى»:

«يف حنجرتي
ع�رشات القتلى
ُ
ي�صطبغونَ بلونِ املاء
الوطن ..
فراغ ي�شب ُه
نيا ٌم يف ٍ
َ

ال�صح ُو مل َّو ٌث �َ ..صنَ َع ْت ُه علك ُة احلريَّة

و�أنا �أم�ضغها  ..بلعتهم

أنثاي�/أنا»(.)50
فناموا ميت ًة يف
ِ
�صوت � َ
و«رنا» ال تقت�رص على جمرد ر�صد احلرب بدمويتها و�أحداثها الدامية ،

لكنها تطمح �إىل توليد ناجت جمايل ،عرب �إعادة �صياغة مفردات الواقع اليومي
للحرب ،حماولة جتاوز الواقعي باجتاه ال�شعري ،تقول رنا يف ق�صيدتها «ر�أ�س ال�سنة
احلربية»:

«الكري�سما�س
خم�ض ٌب
هذا العامل َّ

بالتجرد من الطفول ِة
ّ
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يع ِّل ُب الأ�سلح َة يف الهدايا

اجلوارب املخططة يُكبرِّ ُ الر�صا�ص .
ويف
ِ
بابا نوئيل ..

�سي�أتي يف امل�ساء بزيِّ ِه الع�سكري

احلرب
يركب بعد
لن
ِ
َ

أيائل الف�ضية
عربَتَ ُه َ
ذات ال ِ

�سيجي ُء حممو ًال على دبابة»(.)51

كحدث يومي واقعي مبا�رش  ،جند �صبحي
وبينما تعاي�ش رنا جعفر احلرب
ٍ
مو�سى يعاي�شها �أي�ضا ،ولكن بر�ؤي ٍة �إن�ساني ٍة عامة ،يك�سبها داخل ن�صه خ�صو�صي ًة
تفر�ضها الذات  ،وذلك داخل ن�صو�صه املعنونة بــ «ما تبقى من جثتي» � ،إن مو�سى
يرى احلرب لعن ًة تطال اجلميع وال ت�ستثني �أحداً ولو َب ُع َد عن رحاها الطاحنة،
فذاته �أي�ض ًا ماتت هناك حتت دوي االنفجارات وق�صف املدافع  ،يقول مو�سى:
ونعد بقايانا
«لنجل�س الآن ُّ
خمر َ � ..
أوراق نردٍ ..
زجاجة ٍ
ر�صا�صات فارغة ؟!!
وب�ضع
ٍ
َ

العد من جديد
لنجل�س �أي�ض ًا ونعاو ُد َّ

�ضائع مل َنر ُه ُ
منذ رحيلنا
فثم َة �شي ٌء
ٌ

نحن هذا الذي
رمبا كنا ُ

ال تعيده الر�صا�صات الفارغة .)52(»..
�إن �صبحي يرى يف احلرب �ضياع ًا لذاته وفقداً حلقيقتها وفنا ًء لوجودها ،
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ولذلك فهو يقدم يف ن�صه ال�شعري وجهة نظره اخلا�صة يف احلدث الدائر  ،يقدم
قراءته لذلك الواقع الدموي الذي يعمل على تغييب وجود الذات ل�صالح تخليد
ذوات �أخرى ديكتاتوري ٍة كما يراها:
ٍ
«ِ .. ..ا�سمي ؟!
فقدتُ ُه هناك

كانَ يجل�س بجانبي
ُ
ال�شاي  ..ويحكي عن طفولته َ
و�سط احل�صار
يتناول
َ
ذات م�ساء ..
وحلمِ ِه ب�أن
ي�صبح ديكتاتوراً َ
َ
لأن ه�ؤالء وحدهم هم القادرون

على منحنا ا�سماً»(.)53
�أما عماد �أبو �صالح فينتقل مبو�ضوع احلرب �إىل منطق ٍة داللي ٍة �أخرى � ،إذ
يجعل من ذاته م�شارك ًا يف ذلك الواقع الدموي  ،ولو كانت تلك امل�شاركة متمثل ًة
أنت
يف جمرد ال�سكوت والت�سليم وقبول الو�ضع القائم ،يقول �أبو �صالح يف «� ِ
جمرم ُة حرب»:
حرب  ،يا حبيبتي ،
«�أنا جمر ُم ٍ

أنت جمرم ُة حرب ..
و� ِ

لأننا ف�شلنا يف �أن نع ّلم القتل َة
َ
الفرق بني القبل ِة والقنبلة
ني جناح الطائ ِر وجناح الطائرة
ب َ
عازف
بني كمنج ٍة على كتف ٍ
كتف جندي
ومدفع على ِ
ٍ
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جنم ٍة ت�ضيء ال�سماء
وجنم ٍة على �صد ِر جرنال.
لأننا خفنا �أن ن�ضع كفوفنا
فم دباب ٍة لن�ص ّد الطلقات»(.)54
فوق ِ
و�أبو �صالح �أي�ض ًا يتو�سل بالناجت اجلمايل للن�ص ال�شعري  ،عرب التحول من
يحول مفردات احلرب داخل ن�صه
الواقعي �إىل ال�شعري وبالعك�س  ،فهو من جهة ّ
ال�شعري �إىل دالالت �أخرى ممكنة  ،قارئ ًا يف املعدات احلربية والأ�سلحة الدموية
ت�صنع احلياة  ،وهو
�إمكان ًا �آخر ووظيف ًة مناق�ضة متام ًا ل�صناعة املوت � ،إنه يجعلها
ُ
من جه ٍة �أخرى يف�ضح مفردات خطاب ا�ستعماري يرى يف حربه طوق جنا ٍة ميده
مل�ست�ضعفني كما يزعم  ،لكنه يف احلقيقة يغرقهم يف دمائهم بدال من �أن ينت�شلهم
من �أزماتهم التي �أ�سهم ذلك امل�ستعمر نف�سه يف وجودها  ،يقول عماد �أبو �صالح
احلرب ع�سل»:
يف ق�صيدته «د ُم
ِ

ُ
أ�صي�ص زهور».
«تقول خوذ ٌة �« :أنا � ُ

ُ
تقول دباب ٌة �« :أنا �إوز ٌة يل عن ٌق طويلٌ وعجالتي بي�ضي».

ُ
تقول ر�صا�ص ٌة « :يل �س ٌن مدبب ٌة

وي�صبح فناناً».
اجلندي يف بقع ِة د ٍم �سري�سم لوح ًة
لو غم�سني
ُ
ُ
.. .. ..

ُ
يقول خندقٌ � « :أمطري يا �سماء لأحت ّول نهراً».

ُ
بيت �صغري».
الرمل� « :أنا
م�رشوع ٍِ
أكيا�س ِ
ُ
تقول � ُ

.. .. ..

تخجلُ
احلرب من نف�سها وتقول:
ُ
ربيع األول 1431هـ

عـبـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ8ـ ـ ـ ـ ـ ــر

مارس 2010

190

استراتيجية الشعرية

« �أنا �أ�ص ً
احلب
ال ُ
كنت َّ

دققوا جيداً يف حرويف ..
الكراهي ُة قطعت ج�سمي ..
اكتبوين بدون راء»(.)55
هكذا يطمح الن�ص ال�شعري للخروج من وط�أة مو�ضوع احلرب املبا�رش
مل�صلحة الناجت اجلمايل الذي ميكنه التحقق عرب االنتقال من الواقعي املحدد �إىل
كامن دائم ًا يف
ال�شعري املفتوح � .إنه ف�ضا ٌء من الت�أويل و�إعادة اخللق والت�شكيل،
ٌ
ال�شعرية مهما تختلف ا�سرتاتيجياتها ومهما تعددت �سبل الو�صول �إليها� .إن �شعراء
ق�صيدة النرث يحاولون االنت�صار ولو داخل ق�صيدتهم  ،يحاولون االنت�صار ولو
ب�إنقاذ ذواتهم من ا�ستالبها مل�صلحة الغري  ،حتى ولو كان ذلك االنت�صار فردي ًا
وجزئي ًا وم�ؤقتا  ،لكنه يف النهاية ٌ
كلي دائم  ،وقد �أعلنوا
�سبيل نحو انت�صارٍ
جمعي ٍّ
ٍّ
�سبيل
جميع ًا ذلك يف خمتتم دواوينهم التي بني �أيدينا ،وك�أنهم اتفقوا على اختيار ٍ
واحدة للنجاة  ،وهو الن�ص ال�شعري املحقق لوجود الذات ،كما يعرفونها ال كما
يريدها الآخرون  ..يقول �أحمد ال�سالمي يف خمتتم ديوانه /ق�صيدته:
«مل يتبق َ
مالمح باهتة
منك �سوى
َ

ا�سم ُه
كمن
ي�سافر �إىل بعيدٍ ويرتك لك َ
ُ

وما �أ�سهل �أن نن�سى ال�سما َء �أي�ضاً ..

أهرب من الف�ضيح ِة
 ..و�أخرياً ُ
قررت �أن � َ

�إىل عمقها مل �أعد �أهتم �سوى ب�إنقاذ روحي .)56(»..
وقد حدا عماد ف�ؤاد  ،قرب انتهاء ديوانه  ،لتبني الوجهة ذاتها مفرداً ق�صيد ًة
ب�أكملها لو�صف الأمل  ،يقول فيها:
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«ملك امللوك �أنا
م�شهر يف يدي
�صوجلاين
ٌ

ون�صلُ خنجري ال ي�ستثني �أحداً

عر�شي ال يزول  ..وي�سمونني  :الأمل»(.)57
وكذلك يفعل حممد خ�رض يف خمتتم ديوانه � ،إذ يرى يف املوت �رساً غام�ض ًا
وحقيق ًة وحيدة  ،فيقول:
«�شكراً للأنبياء والق�ص�ص القدمية

ونظرية اخلفاء والتجلي وطبولِ ال�صوفيني!
�شكر خا�ص
ولأ�صحاب
ِ
الكهف ٌ

لأنهم عرفوا كيف يختارون احليوان املنا�سب
لدفن �رسِّ احلياة الوحيد  ..وماتوا»(.)56
ِ

ومبوازاتهم يتحرك �صبحي مو�سى �إىل املنطقة ذاتها ،ولكن عرب وجهة نظر
مغايرة  ،فيختتم ديوانه قائ ً
ال:
العلم والطابور واملدر�س ،
«كنا �صغاراً يا �أبي  ،ن�سعى حفا ًة جتا َه ِ

وعي :حتيا البال ُد البعيدة  ..حتيا البال ُد التي تعني الوطن ..
ونردد بال ٍ
ونهتف:
 ..كنا نح�صي كلَّ �شي ٍء
ُ
الوطن الذي ال ُ
نعرف مداه
يحيا
ُ

الوطن الذي ل�سنا ك ُّلنا فداه.)59(»..
يحيا
ُ

بينما ترتك رنا جعفر �رصختها يف وجه ذلك الواقع الدامي وتلك الغربة
العودة وجمابهة
املوح�شة والهزائم املتالحقة ،فتختتم ديوانها معلن ًة رغبتها يف
ِ
املوت باحلياة  ،قائل ًة :
ِ
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«للروح �أوجاع
ِ

الهزائم ت�ستجري:
على طولِ
ِ

عراقٌ  ..يا عراق

الروح
و�إذ �ضاقت منايف
ِ
�أُوجِ َعت الق�صائ ُد بال�رصاخ:

هيا ارجعوين للعراق،
�أرجعوين للعراق»(.)60

ويف املقابـل يطمح �أبو �صالح يف التجـرد من تلـك احلـياة املرعـبة  ،التي
ال �شيء فيها �سوى املوت والدمار ،حامل ًا بالعودة �إىل منوذج اخللق الأول ،بريئ ًا من
الدم واخلطايا  ،فيقول يف «�آدم وحواء» ,خمتتم ًا ديوانه:
أ�سك على كتفي ..
«�ستكونني معي و�سط الع�شاقِ يف حديقة  ..يدكِ يف يدي  ،ور� ِ
ننع�س قلي ً
ال ون�صحو  ،فال جن ُد �أحداً حولنا .
ُ

�أين الع�صافري والورد  ،العربات  ،الل�صو�ص  ،واجلوعى ؟
�أين الكالب والقطط  ،البيوت وال�شوارع  ،القتلة ؟
�أين راحت احلياة ؟
� ..شيئاً ف�شيئاً نفهم �أن النا�س �صعدوا  ،ليحا�سبهم اهلل يف ال�سماء
�أنا و�أنت  ،يا حبيبتي  ،وحيدان هنا على الأر�ض .
البد و�أن املالئكة �ستبت�سم لنا من الأعايل وتقول:
«والنبي يا رب  ..امنح الب�رشي َة فر�ص ًة ثانية»(.)61
هكذا حملت ق�صيدة النرث الواقع واملحتمل بني ثناياها  ،حملت العا َمل
ربيع األول 1431هـ
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ب�أحداثه وفو�ضاه ،بجمالياته ودمويته ،وهكذا �أعلن �شعرا�ؤها موقفهم من كل
�شيء ،من الأحداث الدائرة والوقائع املحيطة ،من القوالب الفنية املعتمدة والأفكار
ال�سائدة  ،من ال�شخ�صيات املركز ّية والهام�شية  ،بل وموقفهم من �أنف�سهم �أي�ض ًا..
طرح ت�صورات �أكرث اقرتاب ًا لق�صيدة النرث  ،تارك ًة
لقد حاولت هذه الدرا�سة
َ
للن�صو�ص توجيهها نحو ناجتها و�أهدافها  ..رمبا �أوقعت الدرا�س ُة كثرياً من الظلم
ويليه �إقالل
على ال�شعراء ال�ستة َ � ،أبرز ُه تنحي ُة امتياز كل منهم ب�أ�ساليبه اخلا�صة ِ ،
الدرا�سة من الن�صو�ص امل�ست�شهد بها حتى ال تت�سع وتخرج عن غاياتها  ..لكنهم
جميع ًا ي�ستحقون ما هو �أكرث مما قدمته لهم هنا  ،لكنني حاولت فقط تقدميهم
للمتلقي � ،أو بتعب ٍري �أكرث دقة قر�أتهم له � ..إنهم ُثل ٌة من ال ِآخ ِرين كانت ق�صيدة
النرث اختيارهم الوحيد وخيارهم الأمثل  ..حملوها ر�ؤاهم فحملت حتققهم ،
و�أخل�صوا لها فكانت خال�صهم  ..بد�أوا منها وانتهوا �إليها  ..بينما هي مل تنته
منهم بعد � ..ستظل هكذا منتظر ًة حينما تكون راحلة  ،وراحل ًة ولو طال بها
املقام � ..إنها الق�صيدة مهما ُي�ضاف �إليها من �صفات  ،ومهما حتاول ر�سم مالحمها
ال�صور  ..خارجة عن كل �إطار  ،داخل ًة يف كل تف�صيل  ..تت�سع فوق نقدها كلما
تنوع  ..حتمل ال�شعر مهما تختلف تعريفاته وتتعدد
ات�سع ،وتتنوع لقارئها كلما ّ
عرب يقيمون ديوانهم الأول
�أ�شكال كتابته  ،خالداً فيها وخالد ًة ِبه  ،وبينهما
ٌ
َ
َ
وم�ست�رشف �أحالمهم
وحمقق ح�ضارتهم وحا�رضهم ،
حامل م�آثرهم وتاريخهم ،
َ
وم�ستقب ِلهم .
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الإحـــاالت

(« )1ل�سان العرب» ابن منظور ،قدم له :ال�شيخ عبداهلل ال َعاليل � ،أعاد بناءه على احلرف الأول من
الكلمة :يو�سف خياط  ،دار ل�سان العرب ،بريوت ،1988 ،اجلزء ال�ساد�س � ،ص.648
(« )2ا�سرتاتيجيات ال�شعرية يف �شعر �أمل دنقل» د.حممد فكري اجلزار –جملة ف�صول  ،الهيئة امل�رصية
العامة للكتاب  ،عدد � ، 2004 ، 64ص .246
(« )3ا�سرتاتيجيات ال�شعرية عند �أمل دنقل» د .حممد فكري اجلزار  ،املرجع ال�سابق� ،ص . 246
( )4يرى �أ�ستاذنا الدكتور حممد اجلزار �أن الفرق بني احلداثتني العربية والغربية يكمن يف كون احلداثة
الغربية مثلت حرك ًة جمتمعية من�سجمة على كافة الأ�صعدة  ،بينما احلداثة العربية مثلت حرك ًة
جانب واحدٍ فقط وهو اجلانب الأدبي ،ولذلك فهي ت�ضع يف نطاق م�ساءلتها
ريادية وطليعية يف
ٍ
كل اخلطابات الأخرى ال�سائدة واملوروثة  ،وتطمح يف �إعادة �إنتاجها ب�صور ٍة �أكرث حتررية  .انظر:
ل�سانيات االختالف د.حممد فكري اجلزار – �إيرتاك للطباعة والن�رش والتوزيع  ،القاهرة – ط ، 2
� ، 2002ص . 4
( )5ديوان «لهذا �أرحل» �صبحي مو�سى – الدار للن�رش بالقاهرة  ،ط� ، 2006 ، 1ص . 146
( )6ديوان «لهذا �أرحل» �صبحي مو�سى  ،مرجع �سابق � ،ص . 68
( )7ديوان «امل�شي بن�صف �سعادة» حممد خ�رض – فرادي�س للن�رش والتوزيع  ،البحرين – ط ،2007 ، 1
�ص . 49 ، 48
َ
لذلك �أحد» �أحمد ال�سالمي – (�إبداعات ميانية) مركز العبادي للدرا�سات
( )8ديوان «دون �أن ينتبه
والن�رش ب�صنعاء  ،ط� ، 2006 ، 1ص . 9 ،8 ،7
( )9ديوان «دونَ �أن ينتبه َ
لذلك �أحد» �أحمد ال�سالمي  ،مرجع �سابق � ،ص . 12 ، 11 ، 10
( )10ديوان «دون �أن ينتبه لذلك �أحد» �أحمد ال�سالمي � ،ص . 13
( )11ديوان «جمال كافر» عماد �أبو �صالح -
http://www.geocities.com/emadabusaleh/emad7 html.
( )12ديوان «جمال كافر» عماد �أبو �صالح  ،مرجع �سابق
http:// www.geocities.com/emadabusaleh/emad7.html
( )13ديـوان «مق�صل ٌة بلون جدائـلي» رنا جعفر يا�سني – �سنابل للكتاب ،القاهرة – ط، 2008 ، 1
�ص . 33
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( )14ديوان «مق�صل ٌة بلون جدائلي» رنا جعفر يا�سني � ،ص . 35
« 15بكدم ٍة زرقاء من ع�ضة الندم»عماد ف�ؤاد� ،رشقيات2005
ttp://emadfouad.com/index.php?categoryid=15&p2_articleid=6.
( )16ديوان «بكدم ٍة زرقاء من ع�ضة الندم» عماد ف�ؤاد  ،نق ً
ال عن:
http://emadfouad.com/index.php?categoryid=15&p2_articleid=6
( )17ديوان «بكدم ٍة زرقاء من ع�ضة الندم» عماد ف�ؤاد ،
http://emadfouad.com/index.php?categoryid=15&p2_articleid=6
(« )18باختني :املبد�أ احلواري» تزفيتان تودوروف  ،ت :فخري �صالح  ،الهيئة العامة لق�صور الثقافة
بالقاهرة � ،آفاق الرتجمة ،يونيو � ،2006ص .212
(« )19درا�سات يف الفل�سفة الوجودية» د.عبدالرحمن بدوي  ،امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�رش ،
بريوت – ط� ، 1980 ، 1ص . 264
( )20ديوان «امل�شي بن�صف �سعادة» حممد خ�رض الغامدي � ،ص . 71 ، 68
( )21ديوان «امل�شي بن�صف �سعادة» حممد خ�رض الغامدي � ،ص . 16 ، 15 ، 14
( )22ديوان « امل�شي بن�صف �سعادة» حممد خ�رض الغامدي � ،ص . 56 ، 55
( )23ديوان «لهذا �أرحل» �صبحي مو�سى  ،وال�صفحات على ترتيب املقاطع �أعاله ، 112 ، 113 :
. 114
( )24ديوان «لهذا �أرحل» �صبحي مو�سى � ،ص . 21
( )25ديوان «لهذا �أرحل» �صبحي مو�سى � ،ص . 23
( )26ديوان «لهذا �أرحل» �صبحي مو�سى � ،ص . 26 ، 24
( )27ديوان «مق�صل ٌة بلون جدائلي» رنا جعفر� ،ص . 50
( )28ديوان «مق�صل ٌة بلون جدائلي» رنا جعفر  ،املقاطع برتتيبها من �صفحات .53 ، 52 ، 51 ، 49
( )29ديوان «حبيبتي تنه�ض من نومها» حممود دروي�ش  -دار العودة ،بريوت ،الأعمال الكاملة ج، 2
ط� - 1994 ،14ص . 361
( )30ديوان «مق�صل ٌة بلونِ هزائمي» رنا جعفر يا�سني � ،ص . 54
( )31ديوان «بكدم ٍة زرقاء من ع�ضة الندم» عماد ف�ؤاد ،
http://emadfouad.com/index.php?categoryid=15&p2_articleid=16

ربيع األول 1431هـ

عـبـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ8ـ ـ ـ ـ ـ ــر

مارس 2010

استراتيجية الشعرية

196

( )32ديوان «مق�صل ٌة بلون جدائلي» رنا جعفر يا�سني � ،ص . 110 ، 109 ، 106
( )33ديوان «مق�صل ٌة بلون جدائلي» رنا جعفر يا�سني � ،ص . 108
( )34ديوان «بكدم ٍة زرقاء من ع�ضة الندم» عماد ف�ؤاد -
http://emadfouad.com/index.php?categoryid=15&p2_articleid=8.
( )35ديوان «بكدم ٍة زرقاء من ع�ضة الندم» عماد ف�ؤاد -
http://emadfouad.com/index.php?categoryid=15&p2_articleid=8.
( )36ديوان «بكدم ٍة زرقاء من ع�ضة الندم» عماد ف�ؤاد -
http://emadfouad.com/index.php?categoryid=15&p2_articleid=8.
( )37ديوان «دون �أن ينتبه لذلك �أحد» �أحمد ال�سالمي � ،ص . 18
( )38ديوان «دون �أن ينتبه لذلك �أحد» �أحمد ال�سالمي � ،ص . 19
( )39ديوان «دون �أن ينتبه لذلك �أحد» �أحمد ال�سالمي � ،ص . 20 ، 19
( )40ديوان «دون �أن ينتبه لذلك �أحد» �أحمد ال�سالمي � ،ص . 85 ، 84
( )41ديوان «لهذا �أرحل» �صبحي مو�سى � ،ص . 51 ، 50
( )42ديوان «جمال كافر» عماد �أبو �صالح ،نقال عن :
http://www.geocities.com/emadabusaleh/emad7.html.
( )43ديوان «جمال كافر» عماد �أبو �صالح  ،نقال عن :
http://www.geocities.com/emadabusaleh/emad7.html.
( )44ديوان «امل�شي بن�صف �سعادة» حممد خ�رض الغامدي � ،ص . 19
( )45ديوان «امل�شي بن�صف �سعادة» حممد خ�رض الغامدي � ،ص . 24 ، 23
( )46ديوان «دون �أن ينتبه لذلك �أحد» �أحمد ال�سالمي � ،ص . 72
( )47ديوان «دون �أن ينتبه لذلك �أحد» �أحمد ال�سالمي � ،ص 52
( )48ديوان «امل�شي بن�صف �سعادة» حممد خ�رض � ،ص . 22 ، 21 ، 20
( )49ديوان «مق�صل ٌة بلون جدائلي» رنا جعفر � ،ص . 78
( )50ديوان «مق�صل ٌة بلون جدائلي» رنا جعفر � ،ص . 82
( )51ديوان «مق�صل ٌة بلون جدائلي» رنا جعفر يا�سني � ،ص . 85
( )52ديوان «لهذا �أرحل» �صبحي مو�سى � ،ص . 11
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( )53ديوان لهذا �أرحل» �صبحي مو�سى � ،ص . 12

( )54ديوان «جمال كافر» عماد �أبو �صالح  ،نق ً
ال عن :
http://www.geocities.com/emadabusaleh/emad7.html.
( )55ديوان «جمال كافر» عماد �أبو �صالح  ،نق ً
ال عن :
http://www.geocities.com/emadabusaleh/emad7.html.
( )56ديوان «دون �أن ينتبه لذلك �أحد» �أحمد ال�سالمي � ،ص . 99 ، 98
( )57ديوان «بكدم ٍة زرقاء من ع�ضة الندم» عماد ف�ؤاد :
http://emadfouad.com/index.php?categoryid=15&p2_articleid=5.
( )58ديوان «امل�شي بن�صف �سعادة» حممد خ�رض الغامدي � ،ص . 71
( )59ديوان «لهذا �أرحل» �صبحي مو�سى � ،ص . 152 ، 150
( )60ديوان «مق�صل ٌة بلون جدائلي» رنا جعفر يا�سني � ،ص . 113 ، 112
( )61ديوان «جمال كافر» عماد �أبو �صالح  ،نق ً
ال عن :

http://www.geocities.com/emadabusaleh/emad7.html .
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ق�صائ ــد ح ــب �أموي ــة
زياد �آل ال�شيخ
ال�سعودية

1
تخرج من �أنفا�سي ق�ص ُة ع�شقٍ عبا�سي ْة
ُ

�شالك حويل
عطر من
تتعلق يف
ِ
ِ
نفحة ٍ
ُ
ت�صعد يف قنديلي الأخ� ِرض
حتى تخرج من �شباكي خلف النورِ
وردة جاري الزيتي ْة
لت�سكن يف
ِ
2
حب �أموي ْة
دمي الآن
ق�صائد ٍ
ُ
يف َ

ت�صبح نب�ضة قلبي �إيقاع ًا
وحنيني قافي ًة
حب واحد ٍة
حلظة ٍ
يف ِ
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ي�صبح �شوقي مو ً
اال
ُ

مقامات �أندل�سي ْة
يديك
ٍ
وحديثي بني ِ

3
عينيك ال�شامي ْة
يل ق�صة ع�شقٍ ت�سكن يف
ِ
عينيك حكاياتي
أ�سمر يف
ِ
فاللو ُز ال ُ
آهات من �آهاتي
والريحانُ ال ُ
أبي�ض � ٌ

فدعيني �أ�سكب �أغنيتي
يف العنيِ اليمنى نرج�س ًة
يف العني الي�رسى ناي �صبا
جند العذري ْة
من �أنفا�س ليايل ِ
4
تبقني الور َد الأ�صفى

الروح ال�صيفي ْة
يا نرج�س َة
ِ

هوند
قلب ًا م�صقو ًال
ِ
بالريحان وم�شغو ًال بال َّن ِ

برقة �شال ٍ من نورٍ

�سحب وغ�صونٍ ذهبي ْة
فيك مرايا من
ٍ
ينمو ِ
5
ال ودعي خ�ص ً
فكي خ�ص ً
ال
معقودات من دون هوي ْة
ٍ
أعقد �أ�شواقي وحدي
ودعيني � ُ
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�شعر من�سي ْة
يف
ِ
خ�صلة ٍ
6
ُ
عينيك حكايت ُه عربي ْة
أ�سمر يف
ِ
ال�شوق ال ُ

ُ
فيك غديراً
ت�رشب منه ع�صافريي
من غريي
يعرف ِ
ُ
ُ
�شباك ًا يف قلبي مقفو ًال
غريك
من ِ
يعرف َّ

�أفتحه َّ
�صباح
كل
ْ
ُ
قلبك �سو�سن ًة
من غريي
يعرف يف ِ

كاملفتاح
تفتح قلبي
ُ
ْ
غريك ُ
َتي
من ِ
يرتك عنقوداً كل م�سا ٍء يف َ�شف َّ
بعينيك
النجمات
�سمى
ِ
ِ
من غريي َّ

أ�سماء
ومن َ
كتب ال ْ
املاء
من ِ
عيني ْ
غريك ي�سقي َّ

ُ
عينيك ق�ضي ْة
يجعل من
من غريي
ِ
7
القمر ال ُ
ال�شم�سي ْة
جمموعة قلبي
أول يف
أنت
� ِ
ِ
َّ
ُ
�أغني ٌة تتتبعني يف ِّ
كل مكانٍ

ت�ستوطن ذاكرتي ورداً منثوراً
ُ

أوراق
�شب بني حرويف يف ال ِ
ْتع ُ

و تف�ضحني يف ِّ
كالم �أكتب ُه
كل ٍ
تنمو وبراً من هاء الـ ( � ِآه )
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(ال�شوق)
وتقطر �شهداً من واو
ِ
ُ

املنقو�ش
بالثوب
وال �أعرفها �إال
ِ
ِ
الع�سلي ْة
وبالعنيِ
َّ

8

لك َّ
مراكب �شوق ٍ و�صوارٍ حمني ْة
يف
ِ
ُ

ٌ
وناي تتبعه �أ�شواقي
خد ِ
وقناديل من ِّ
يك ٌ

كقطيع املاعز يف الربي ْة
ِ

9

ماذا � ُ
�صب بقافيتي الف�ضي ْة
أهرق من ما ِء ِّ
احلب �إذا َّ

قطع ًا من قلبي الدامي ؟

الزرقاء
يلب�س طاقيت ُه
َ
�شوقي منحني ًا ُ
ويقر�أ � َ
أوراق الأ�شجار ِ ؟
ت�سب ُح �أقماراً
منتظرات عود َة
ٍ
ٍ
مقامات َ
اكك ؟
�شب ِ
ِ
عينيك �إىل َّ

ريح �رشقي ْة
�أم ورداً يت� ُ
أرجح يف ٍ

10

لي�ست عادي ْة
�صوتك يرتك �أ�شيا ًء �أخرى
ِ
ْ

َّاف على �أطرايف
غري الغيم ِال�شف ِ
�أ�شيا ًء ثاني ًة � ،أخرى

امللفوف بجانب قلبي
غري الفريوزِ
ِ
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�أ�شيا ًء ال ي�شبهها �شي ٌء
كحبة ُر َّمان
املفلوق
الوجد
غري
ِ
ِ
ِ
الف�ستق يف ِ�شعري
غري
ِ

ِتوت
فمك
املختوم كزهرة ٍ
من ِ
ِ
هي �أ�شيا ٌء �أخرى
َ

ثاني ٌة ثالث ٌة رابع ٌة
ال �أدري

�أ�شيا ٌء لي�ست عادي ْة
11
الليل �إذا �أخرج وحدي
ماذا يتبعني يف ِ

اخل�رضاء الوردي ْة
أغنية
غري ال ِ
َ

املع�سول
فمك
�أغني ٌة
ِ
خرجت من ِ
ْ

َ
وتر ُ
املفتول
يغزل قلبي
على ٍ
بكفيك العاجي ْة
ِ
12

أمار�س عاداتي القبلي ْة
يف
ِ
عينيك � ُ

أوقد جمري كي �أتدف�أ حتى ي�أتي �ضيفي
� ُ
ا�سمك � ،أحمو ُه
الرمل
أكتب يف
ِ
ِ
� ُ

م�ستلقٍ
و� ُ
أق�ضم تفاح َة �أحزاين و�أنا ْ
ما بني الرم�شني ِبحري ْة
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13
َ
َ
يعزف
حاول قلبي �أن
كم
أغانيك العفوي ْة
بالكلمات �
ِ
ميطر
َّ
لكن َ
الغيم ال َ
أ�سمر مل ْ
�إال �أغني ًة واحد ًة مائي ْة
14
�أوراقي �ساقي ٌة غجري ْة

�شفتيك
أكتب بني جناحيها غَ َز ًال يف
ِ
� ُ

َ
املقتول
أر�سم �صور َة قلبي
و� ُ

أجوائك طائرة ًورقي ْة
و�أطلقها يف �
ِ

15

عنك خرافي ْة
للورد
�أحكي
ٍ
حكايات ِ
ِ
ُ
بحر جندي ْة
من
أع�شق حور َّي َة ٍ
�سي�صدق �أين � ُ
16
عينيك
ع�شب �أخ�رض يف
ِ
ٌ

زهر جبلي ْة
ون�سم ُة ٍ

ٌ
وينابيع خال�سي ْة
قلل من مرجانٍ
ُ

17
بالريح ال�صيفي ْة
حب ِك حاورين
ِ
ُّ

وبالع�شب
بالرمل
ِ
ِ
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وبالغابات وبال�صحرا ِء
ِ
وال�سيف
وبالوردة
ِ
ِ
وبالزبد ال�صايف
باملوج
وحاورين
ِ
ِ
عب املرجاني ْة
وال�شُّ ِ

18
حبك ُ
يغزل قلبي بالأوتارِ العلوي ْة
ِ

ُ
ال�سفلي ْة
ويخيط جراحي بالأوتارِ ُّ

19

منقو�ش يف قلبي بالهيلوغريفي ْة
حب ِك
ٌ
ُّ

اق
بعدك
الع�ش ِ
�صارت �شفر ُت ُه لغ َة َّ
من ِ
ْ
أ�صبح �أغني ًة وطني ْة
و�رسي � َ

20
ُ
يدخل قري َة قلبي �أغني ًة �شعبي ْة
حب ِك
ُّ

راع بالناي
يعزفُها ٍ

ُ
النبع
ع�صفور
ويحفظها
ٌّ
دوري َ
ٌ
قرب ِ
ب و�سمي ْة
ومتطرها ُ�س ُح ٌ
21
�إنْ كانت �أ�شواقي ت�رضبني
أمواج الهوجا ِء البحري ْة
بال ِ

ُ
جفنيك
اكن يف
ِ
ال�س ُ
فالو�صل َّ
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ملقاطع �سمفوني ْة
يحولها
َ
22
ع�شب همومي اليومي ْة
بعدك
ينمو ِ
ُ

فحديق ُة قلبي مهمل ٌة

الزرع وت�سقني الور َد
تق�صني
ِ
َ
كنت ِّ
و�أنا �أقر�أ يف ِّ
الظل
حب تاريخي ْة
رواي َة ٍ ّ
23
بالهم�سات الليلي ْة
روحك
أ�صعد �س َّل َم
ِ
ِ
� ُ

� ُ
َ
حرف ا�سمك ِ قندي ً
ال
أحمل

وهواك حبا ًال خ�شي َة �أنْ � َ
أ�سقط
ِ
ه َّ
كنت معي
ال ِ
حب جوري ْة ؟
كي
َ
نزرع ورد َة ٍّ
24
جلبينك نافور ُة نورٍ عنقودي ْة
ِ
تولد منها � ُ
أحرف �أ�شعاري الق ََمري ْة
ُ

25

اخلارج �أوراقٌ
�صفراء خريفي ْة
يف
ُ
ِ
ُ
تت�ساقط كالت ِرب من الأ�شجار
نجاب
ال�س
ُ
ويغفو حتت ُمالءتها ِّ
ربيع األول 1431هـ

عـبـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ8ـ ـ ـ ـ ـ ــر

مارس 2010

زياد آل الشيخ

209

ين ال َ
اخل�رضاء
أوراق
و� ِ
أنت ِّ
تعد َ
َ
أغ�صان
على ال
ِ
بي�ضاء ربيعي ْة
أزاهري
ُ
لتنمو فيك � ٌ
26
�سجادات �إيراني ْة
ٌ
ق�ش على
الريح من ال َّن ِ
هذا ما ترتك ُه ُ
ع�شب حديقتنا
ِ
لكن ماذا ُ
قلبك
يرتك
ع�صفور يف ِ
ٌ
الغ�صن ؟
يطري من
ِ
من معنى حني ُ
املزن ؟
مر ِ
وحني يعو ُد وقد بلل ُه َث ُ

وماذا ُ
و�شي
يرتك من ٍ
ُ
كفيك ؟
يرفرف يف
حني
ِ

بي�ضاء حريري ْة ؟
كف واحد ٍة
وحني ينام ُعلى ٍ ّ
َ

27

إيقاعات الوتري ْة
نحوك بال
م�شدو ٌد
ِ
ِ
يديك
ْت �سوى روحي بني ِ
ما �ش َّقق ِ
ف�صبي
وال ي�شفيني ِ
منك �سواك ِ ُ

املفتوق مزامرياً
فمك
ِ
يف ج�سدي من ِ
ال�شوق ال�صوتي ْة
قات
ِ
من َط َب ِ
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29
أدع ال َ
أ�شواق تُنق ُِّر قلبي
� ُ

و�أنا � ُ
ميناي مظل َة حبي املطوي ْة
أم�سك يف َ

الريح
وحدي �أقر�أ �صوتي يف ِ
أكتب �أ�شعاري ال َغ َزلي ْة
و� ُ
30

حدائق ٍّ
فل خمفي ْة
فيك
تتنف�س ِ
ُ
ُ

ُ
بالبل من لغ ٍة �سحري ْة
فيك
وتغر ُد ِ
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بـي ــن ري ــ�ش و�شـ ــوك
عبداهلل حمود الفقيه
اليمن

الكثري من ال�شوك
والقليل من الري�ش
لي�س يكفي املغني,
َ
لريحل نحو ال�سماء البعيدة...
حيث الفرا�شات.
كثري من ال�شوك...
وقليل من الكلمات
لي�س تكفي
اللحن
لكي ي�صبح
ُ
زا َد امل�سافر
بني احلقيقة
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واملوت..
بني تفاحة �سقطت
و�أخرى �ست�سقط

ني.
ذات حن ْ
الأغاين التي ودعت �صوتها..
تتوارث حزن املدينة
يف ليلها ال�رسمدي..
ت�شري ب�أهدابها:
ناي �سيحمل حزن املدينة عني؟؟
�أي ٍ
�سيحمل �أوجاع من رحلوا
و�أحالم من يف انتظار الرحيل؟؟.
كثري من الأمنيات
والكثري من ال�شوك..
ال �شيء يكفي
َ
لريحل �صوت املغني
بعيد َاً...
 ....بعييييدا
لي�صبح َّ
ظل امل�سافر
بني النجوم التي ودعت نب�ضها،
والنجوم التي مل تزل
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ني.
بني ب ْ

كان ظل املدينة خمتبئ ًا

جنم هوى،
خلف ٍ

ووجه املدينة فوق الر�صيف
يبيع مالحمه

وخناجر م�سنونة كالظنونْ .
وقلب املدينة يبكي...
على طفل ٍة �أكلت طفلها..
مل يتم الر�ضاعة...
يبكي على.....
.....
...
والكثري ...
الكثيييري من ال�شوك
القليل من الري�ش
ال ي�ستطيع املغني الرحيل
ْ
الرحيل..
ال ي�ستطيع الغناء
والأغاين بال �صو ِتها
تتوارث �أحزا َنها
ُ
وت�شري ب�أهدابِها:
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� ُّأي تفاح ٍة

ُ
ت�سقط
�سوف
يف املرة القادمة.

٭٭٭
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َم ـ ْـن �أن ـ ـ ِـت ؟!!
عبداهلل كمال حميي الدين
اليمن

من �أنت؟
أتيت؟
من � ِّأي انفراجات اجلهات � ِ
نزلت؟
من � ّأي اختالجات ال�سماء ِ
طرت عنه؟
� ُّأي
فجر ِ
�شعاع ٍ
ِ

�شم�س يا ترى و�ضعتك �أنثى؟
و� ُّأي
ٍ
من �أنت؟
�أية غيمة غ�سلتك؟
�أية وردة �سكبت عليك العطر..
والبهاء؟!
وانكف�أت عليك لرت�ضعي منها الطراو َة
ْ
أنت؟
من � ِ

كيف �أتيت
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أنـــت ؟!
َمــن
ِ
تخرتقني نامو�س الهباء/
والأر�ض والإن�سان؟؟
جتتازين �أفواج التعا�سة..
مثل وجه ال�صبح..
تختزلني يف عينيك كون ًا..
�سني ال�ضوء..
� ُ
ألف قرنٍ من ِّ

تاريخ ًا من الإدها�ش � ..أ�سفاراً..
غواية مع�رش ال�شعراء
عينيك
خانتهم قوافيهم..و�ضلوا يف مدى
ِ
ي�ستبقون..
بقيت عند متاعهم
حني ُ
�أخ�شى على نف�سي
الذئاب!
أنت..
يا � ِ

ت�سور َّ
كل هذا اخلوف..
يا خ�صم ًا َّ
منك
�إن
القلب �أوج�س ِ
َ

دنوت منه  -حمبةً..
 حنيِ
احلب..
عجب ًا لهذا ّ

�إذ ي�أتي كما ت�أتي املنية
�سابق موعدٍ !!
دون ِ
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احلب
هل كان هذا ُّ
املوت..
�إال
َ
مهمته
أخفق يف
ِ
� َ

وجاء مكفراً عما جناه؟؟!!
َ

٭٭٭
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الأل ـ ـ ـ ـ ــواح
عبداهلل ناجي
ال�سعودية

مل � ْ
لدت بال
أقرتف لغ ًة �أعلى ُ ..و ُ
واحلجر
املاء
دم ٍ
ٍ
نبيل  ,دمائي ُ
ُ
وقعت على
مل �أدر ما الده�شة الأوىل !
ُ
ُ
أنبهر
�أ�صابعي � ..أبهر املوتى و� ُ

�رصت هنا
ظلماء ,
رحم
ُ
َ
مل � ِآت من ٍ
�أُخفي دمي يف �رشاييني و�أ�ست ُرت

انبج�ست
رك�ضت ملء مكاين  ..رمبا
ُ
ْ
واجلزر
أقدامي الأ�صقاع
من حتت �
ُ
َ
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األلــــــواح
حموت عن ج�سدي �آثار من تركوا
ُ
�أ�سماءهم ِق ْبل ًة ال�سمي لينت�رشوا
نت من دمائي �ألف ماردة
تكو ْ
ّ
�ستن�صهر
و�ألف مارد ٍة �أخرى
ُ

بزغت
هوى يف داخلي ..
قربت �أحلى ً
ُ
ْ
أن�شطر !
ق�صيد ٌة  ,ور�أتني كيف �
ُ
بحثت عن ج�سدٍ ثانٍ �أحل به
ُ

أحت�رض
كينونتي وحدتي � ..أحيا و�
ُ
وجل
وحدي �
أدحرج �أقداحي على ٍ
ُ
أنت�رص ؟!
متى �أالعب �أقداحي و� ُ

زمن
جدت كالأم�س م�صلوب ًا على ٍ
ُو ُ
أنتظر
ٍ
ما�ض  ,و�أرقب �أيامي و� ُ

فت�شت عن عل ٍة �أخرى لأمنحها
ُ

ال�صور
تهاوت يف دمي
ت�سا�ؤالتي ..
ْ
ُ
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انفلقت
موتي قد ٌمي  ,على �أعتابه
ْ
أندثر
رخام ٌة  ..رمبا �
ُ
أو�شكت � ُ

ع�شت على
مل �أدر ما الزمن املكتوب ..
ُ
وتبتكر
ت�أويل عراف ٍة  ,متحو
ُ

فانفتحت
ثقبت �أدمي اخلوف ..
ويلي !! ُ
ْ
والنذر
على مدى عزلتي الآيات
ُ

مدى
وقفت عند تخوم الغيب ُ � ,أي ً
ُ
القدر ؟!
عارٍ ! تخب�أ يف �أطيافه
ُ

اكتملت
رفعت �سقف مناجاتي  ..هنا
ُ
ْ
ينهمر
غيبوبتي  ,ور�أيت الكون
ُ

فيت يف تيه �أوهامي � ,أطوف على
ُن ُ
أ�صطرب
خويف  ,و�أحمل �آالمي و�
ُ

جل�ست من �صحفي البي�ضاء مرجتف ًا
ُ
أذر ؟!
غيي وما � ُ
ماذا �س�أكتب من ّ
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األلــــــواح
احرتقت بها
مدينتي كل �آثامي ,
ُ
أنتحر ؟
متى �أع ّلق �آثامي و� ُ

اقرتبت
دفنت كل غواياتي  ,لو
ُ
ْ
�ستنك�رس
إليهن � ..ألواحي
ٌ
يد � ّ
ُ

٭٭٭
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العوملة من عمق املوجعة
عبداحلق الهوا�س
�سوريا

ُّ
نـكــد
وحـظـنـا
وهـــم
مـحــ�ض
ُ
ُ
ٍ
�ســـرت نـ�سـمـ ٌة بــهــا � ٌ
أمــــل
�إن
ْ

نـجــد
حــظ هــذا الــذي
� ُّأي
ٍ
ُ
تـحــتــ�شــد
غـــبـــراء
�أعـقـبـتـهــا
ُ
ُ

ُّ
بـالـ�ض ِـد يجـبـهـنـا
كـــل �شـــي ٍء
ّ

زبــد
مــا ح�صـدنـا مــن عمـرنـا
ُ

ّ
كـــل �ألـــف بـارقــ ٍة
فـيــه مـــن

بـعـ�ض بــل كـلــه بـــد ُد
بـعـ�ض
ُ
ٍ

عـر�ضــ ًا
�إن فرحـنـا فــي �سـاعــ ٍة َ

َّ
كــمـــد
كـــــل �ســاعـــ ٍة
عــادنــا
ُ

ُّ
ُّ
وكـــــل مـعــرفــ ٍة
عــلـــم
كـــــل
ٍ
�أنـــا �أدري كـــم عـالــم قُـتـلـوا

هــات غـــدت و�إنْ �شـهــدوا
تـر
ٌ
َّ

دون مـوت �إنْ �أبدعـوا وئــدوا

عـــــمـــــرو و� ُّأي طـــالــــعــــ ٍة
�أ َّم
ٍ

�أنَّ ُعـــمـــراً
بــالــهــم يــنــفـــر ُد
ِّ
ُّ
كــل وحــل ٍ مــن و�شـلـه يـــر ُد

فيـه مـن ِّ
هـوى
العاثـرات
كـل
ِ
ً

ـــد
هــمـــ ُه ال نــعــطــي وال ِ
نـــع ُ
ّ

تـعــب
مــا جنيـنـا مـنــه �ســـوى
ٍ

يـفــد
والـ�ســدى
مـنـذ ع�شـريـن
ُ
ّ

ٌ
كــــــدر
غـــائـــم
حـــــظ
�أنــنـــا
ٌ
ٌ
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العوملة من عمق املوجعة

رحـيـل قــد بــات ي�ألـفُـنـا
مــن
ٍ

ّ
َـــد
ولــه مـــن
كـــل الـ ُّنــوى َرف ُ

و�سعـيـنـا بــــد ُد
مـحــ�ض وهـــم ٍ
ُ
ُ

ــــــد
� ُّأي حــــــظ ٍ حـــ�صـــا ُده َز َب ُ

�سـحــر �ألـقــى لـنــا َ�ش َـركــ ًا
� ُّأي
ٍ

ي�سخـرمـن
وال�صـبـر
كـم �صبـرنـا
ُ
ُ

قـــــــــدر
ابــــتــــال ٌء أ� ْم �أ َّنـــــــــه
ٌ

ُّ
ـــد
كــــل
فــــخ لــنـــا لـــــه َ�ســ َن ُ
ٍ

ِّ
ونـجـتـهـد
كــــل مــــا نـ�شـتـهـي
ُ
أبــــــد
�أم حــيـــا ٌة قـيــو ُدهــا ال
ُ

عــمــرو كـــــم مـــــر ٍة ولــنـــا
أ� َّم
ٍ
ُ
بــدت عجـبـ ًا
مثـل هـذي و�إنْ
ْ

تــبــتــعــد
كــــــــر ٌه لـلـتــ�أمــيــل
ُ
ّ

��ـ��د ُد
م��ن ج��دا اجل���رح �أ َّن��ه��ـ��ا ُج ُ

كـم حلمنـا ببعـ�ض مـا وجــدوا
كنت دومـ ًا �أقـول مـن وجعـي
ُ

نــجــد
هــــم دونــنــا وال
مــــن
ُ
ُ

َّ
عـــل هـــذي تــنــ�أى وتـنـفــر ُد

َّ
عـــل حـلـمـ ًا يـ�أتــي مـ�صـادفــ ًة

ُّ
ــــــد
فـــــ�إذا
كـــــل ُح ِ
ـلـمـنــا َز َب ُ

ــر
كــم �أملـنـا ونـحــن مـــن َعـ َث ٍ

يـنــعــقــد
ظــنــنــا بـــالأحــــالم
ُ

ٌ
ُ
وج��ل
قلبنا
مــنــذ �أع��ـ��ـ��ـ��ـ ٍ
��وام ُ

ُ
ــــد ُد
منذ �
أع����وام دمـ ُعـنــا َه َ
ٍ

الــنـــا�س تـنـ�صـفُـنــا
ظـنــنــا �أنَّ
َ

أحــد
�إنْ متـادى فــي ظلمـنـا � ُ

عـمــرو
�أ َّم
والـعـمـر فـــي �أمــــدٍ
ٍ
ُ

أمـــــد
هــــل تـبـقــى حلـلـمـنـا �
ُ

�ســـدى
والـبـارقـات
�أ َّم عـمــرو ٍ
ً
ُ

ُّ
�ســنــد
جـــدب ٍ ملـكـرهـا
كـــل
ُ
ْ

ُ
يــغــتــال فــرحــ َتــ ُه
عــمـــر
� ُّأي
ٍ

يـــــد
الــغــادرات
بــيــدٍ فـيـهــا
ُ
ُ

ُ
يــحــيــل بـ�سـمــ َتــ ُه
عــمـــر
� ُّأي
ٍ

غـــــد
الـعـابـ�ســات
لــغــدٍ فــيــه
ُ
ُ

عــمـــر ال يـنـتـهــي �ألـــمـــ ًا
� ُّأي
ٍ

ُّ
كـــــل يـــــوم ٍ لـحــزنــه مــــــد ُد
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الـجــرح حــيــن نـ�سـ�ألــه
ُيـنـكـ�أ
ُ

مدوا
عن
ج��راح بالأم�س قد ُ�ض ُ
ٍ

واملـظـلـمـات لــهـــا
عــمــر
� ُّأي
ٍ
ُ

يـــلــــد
مـظـلــمــات ظــال ُمــهـــا
ُ
ٌ

ألــــف نـائــبــ ٍة
ألــــف � ُ
حـ�سـبـنـا � ُ
ُ

مـــا �شـكـونـا �أو هـ ّزنــا الــعــد ُد

ؤو�ســنـــا �أبـــــداً
مــــا نـكـ�سـنــا ر� َ

وغـــــد
�أو �صـرخـنــا �إنْ عـ�ضـنــا
ُ
ِّ
ـــن حـقــدوا
تـلـك �أ ٌّم
لـكــل َم ْ

� ُّأمــنـــا تــدعـــو بـالـثـبــور لــنـــا
فــــرحــــ ًا
يـتــ�شــفــى � ٌأخ بـــنــــا ِ

�ســنـــد
نـحـمــد اهلل مــــا لــنـــا
ُ

والـحــقــد ديــد ُنـــ ُه
يـتـبـاهــى
ُ

حـ�ســد
كـــم بـــه فـتـنـ ٌة وكـــم
ُ

نـحــمــد اهلل �أنــهـــم �ســرقـــوا

َّ
كــل مــا عنـدنـا ومــا انـ ُتـقـدوا

حـــفــــر
نــحــمــد اهلل �أنـــهـــم
ٌ

أوالدنــــا بــهــا فُــقــدوا
ُ
بـعــ�ض � ِ

ب���ع���د م���ا ن��دم��وا
ن��ح��م��د اهلل
ُ

ّ
م�ســــد
حبــــــل حلبلــهم
كـــل
ُ
ٍ

وطــن
قـلـبــنــا
نـحــمــد اهلل
ٌ
ُ

يــخـــد
خـفـ ُقُــ ُه مــــن حـنــانــه
ُ
بــلــد
نـبـ�ضــ ُه
مـــن ر�أى قـلـبــ ًا
ُ
ُ

بـــلـــد
حـ�سـبــنــا �أنــــــه لـــهـــم
ٌ
ُ

٭٭٭
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الذي ت�أك ــد ل ــي
عبدالرحمن بو علي
املغرب

الذي ت� ّأكد يل
جنمتيـن
�أنّ يل
ْ

فواحـد ٌة

ت� ُ
�شواطئه،
القلب نحو
أخذ
ِ
َ
وواحدة ٌ ت ْنحني

باليدين.
وطن
يلثمها ٌ
ْ
ثم ُ
ّ

***

الذي ت� ّأكـد يل
ني،
�أن يل ْجنمت ْ

�سوف � ُ
َ
أدرك
تُـرى
من رموزٍ
ما فيهما ْ
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الذي تأكد لي

ني
لأحيا بعيداً ِ
عن ال�شاطئ ْ
�أو بعيداً عن? ّ
ني؟
لل امل�ستك ْ
الط ِ
***

جنمتيـن،
الذي ت� َأكد يل �أنّ يل
ْ

امل�ساء
أعاند هذا
و�أين � ُ
َ
ني،
وهذا
الهجري وهذا احلن ْ
َ
أ�سافر
و�أنـي � ُ
البابلي
يف لوثة الزمن
ّ

�إلـى وردة امل�ستحيل

ني
و�أ�صحب هذا ال�سج َ
ني� ،إىل مرفئها
وهذا الطن ْ
ني،
باحلن ْ

و� ُ
أقول تُرى �سيعو ُد القطا
من فيايف القفارِ

�إىل ْجنم ٍة يف الف�ضا ِء

ال�سما ِء
�إىل جنم ٍة يف ّ

�إىل جنم ٍة يف الهج ِري
�إىل جنم ٍة �آفل ْه،

أ� ْم تُرى �ستقو ُد ا ُ
خلطى
جنمتي الهاربه
َ
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القلب
يذوب لها
لتخوم
ُ
ٍ
ُ
دافئ
مطر ٌ
�آ ٍه ْ ..
ويجرفُها ٌ
وغبار و�أورد ٌة نازف ْه.
ٌ

***

الذي ت�أكد يل
البعيدة
�أنّ ما يف ال�سما ِء
ِ
لي�س �رساب ًا

ولي�س غيوم ًا
ولي�س بيا� ًضا،
�إمنا ُهو ل�ؤل�ؤ ٌة تتو ّز ُعها جنمتانْ ،

فواحد ٌة

ت� ُ
ني
نحو
أخذ
ِ
مرت ْ
َ
القلب َ
�شواطئه ّ

وثاني ٌة تنحني

باليدين.
وطن
ثم يح�ض ُنها ٌ
ْ
ّ

٭٭٭
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�أيُّ ـنــا ي�ْسـ َـك ـ ُر الآن ؟
عبداملجيد الرتكي
اليمن

ال �أعي
َ
�صدق املرايا
كنت �أزيِّف
كيف ُ
امتلكت
وكيف
ُ
تعابري وجهي ..
تعلم
َ
كنت ُ
َ
�أين � ُ
جـيبك
أخاتل
كفـيك :
لكن َّ

العيد
�أدف�أُ من �شعلة ِ
أ�رسع من دمع ٍة
� ُ
يف عيون الثكاىل
أجنع
و� ُ
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يسك ُر اآلن ؟
أيُّنا ْ

ني .
من ُج ِ
رعة البن�سل ْ
�إنَّ بي :

َ
خوف ُ�س َّكر ٍة

جتيد ال�سباح َة
ال ُ
�أحزانَ �سنبل ٍة
مهب الع�صاف ِري
يف ِّ
أبت
�أي املناديل يا � ِ

�سوف تكفي لتجفيفنا
ي�ست�ضيء !!
فامل�ساء ب�أحزاننا
ُ
ُ

يرب ُر �صيغة ( نا )
ترى �أي �شي ٍء ِّ

ذات
غري ٍ

النع�ش
تقا�س َمها
ُ
َ

والقرب
ُ
واال�شتهاء
ُ

و�أيدٍ ُمه ِّلل ٌة

اجلنازة
تتداول « �سوق »
ِ
تزاح ِم َها
أجر ُ
ترجو من اهلل � َ
يف ُمظاهر ٍة

ّ
بالطل
يتف�ص ُد
كان فيها املدى َّ
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والأرجوانْ .
م�ستوح�ش
�أنا الآن
ٌ
مثل ر�أ�س احل�سنيِ
�س�آوي �إىل حفر ٍة
عا�ص ٍم
فاجلبال ُ
تفت�ش عن ِ
الر�صا�ص
من �أزيز
ِ
الرتاب
أ�رشب َن ْخ َب
ِ
�س� ُ

املو َّك ُل بي
ومي�شي َ

حتت نع�شي حزين ًا ك�أمي
كالنا�س
ير ِّدد
ِ

امل�صائب
ما تقت�ضيه
ُ
ين�سى خمريتَه يف دمي

ين�سج يل
ثم
ُ

من حما�سن غريي قمي�ص ًا
مواعيده
ويرحل �صوب
ِ
يكذب
لي�س
ُ

أ�صدقاء .
كال
ْ

أرقب َ�س ْك َرتَه
ُ
كنت � ُ

الع�شارِ مليقاتها
كارتقاب ِ
كارتقاب ال�سجنيِ
ِ
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اخلال�ص
ل�شم�س
ِ
�أُناديه :
يا �آخر امليتني �أ ِف ْق ..
ي�س َك ُر الآنَ
�أ ُّيـنا ْ
يا ِع َنب ًا ع َّتقَته امل�شيئ ُة يف حلظ ٍة

ال ح�ساب لها يف تقاومينا
ها �أنا دون ٍّ
�شك

� ُ
ال�س ْكر ِجلدي
أفارق يف غمرة ُّ
 -ك�أين �أجنحة من �ضيا ٍء -

املو َّكل بي ُم�سرتيب ًا
و�أملَ ُح ِظ َّل َ

الربيئات
ُي َعـق ُِّم ِم�شرْ َ َط ُه من ذنوبي
ِ

املطمئنات
يقطع بيني وبني �أ�صابعه
ِ
خيط الذهول .
أذكر
ُ
ل�ست � ُ
كفـرتني
�آخر مئذن ٍة َّ
و�آخر خارط ٍة
�ضيعتني ..
َّ

كل ما �أبتغي الآن قرباً
ُ
جربه
�أ ِّ

و�أد ِّونُ فيه مقا�سات �ساقي
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وخ�رصي
وجمجمتي
وحنيني
بالق�صائد
و�أملأُ جدرانه
ِ
والذكريات .
ْ

أجيء
� ُ
برزخ
�شجني
ٌ
وقد َّ

أرامل
من �سواد ال ِ

اجلريدة
من خ ٍرب يف
ِ
علن موتي
ُي ُ

لعن وقتي -
و َي ُ

�أفت�ش عن جدتي يف زحام العظام ..
تذكرت تعويذ ًة للندى
ُ
القلوب
من جفاف
ِ
تذكرت �آخر م�سو ّد ٍة للو�صية :
ُ

دت يا ولدي من ُر َ
فاتك
�إن ُع َ
ال تخ ِرب الطري

�إن القبور التي اكتنفتك دهالي ُزها
حتب ال�ضجيج .
ال ُّ
ألت �أبي :
�س� ُ
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يسك ُر اآلن ؟
أيُّنا ْ

وجدت بخمرته
* هل
َ
خد َرت َ
ْـك
ن�شو ًة َّ

طبيب
ِزي
ٍ
وجاء ب ِّ
�س
يذيب
ُّ
ُ
التوج َ
بني �رسير الطوارئ وال َّنع�ش ؟

 -ال علم يل

أتيت
غري �أين � ُ

بال ن�شو ٍة

وبال رائحة .
املقابر
ع ّلمتني
ُ
�أن املدى خدع ٌة
للذين يرون ب�أقدامهم
�أن لل�صمت رائح ًة
ال تفوح بها الأبجدي ُة
�ستمخ�ضنا مب�شيمتها
�أن القبور
ُ
و�سنخرج من رحمها
دون زغرود ٍة
دون قابل ٍة
واحتفاء .
أهرب َ
منك
كيف � ُ
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ومن دفء �أمي !!
احلليب
يخر�س �صوت
كيف
ِ
ُ

الدماء ف�صيلتها ؟
وتن�سى
ُ

�سوف �ألقي عليك ال�سال َم
غريب
ك� ِّأي
ٍ
يفت�ش عن �أُلف ٍة
ُ
الهروب
يف زحام
ِ
الذي ال ي�ؤدي
وتلك اجلموع
التي جمعها
أحد .
ال � ْ

٭٭٭
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ن�ص ـ ـ ـ ـ ـ ــو�ص
عطية اخلرباين
ال�سعودية

-1إليك ..
� ِأح ُّن � ِ

إلــيــــك
ــــن �
ِ
� ِأح ُّ

وت�رصخ َّ
يف امل�ساف ُة حتى َي ِ�ض َّج ال�سكونْ
ُ

بالوهم قلبي  ..تُرى هل �ست�سعف ُه رم�ش ٌة ِم ْن جفونْ ؟
ويقتات
ُ
ِ
اح ا َ
حل َكايا �سرَا َب ًا
� ِ
أحلت َ�ص َب َ

َ
ني �أغني ًة من �شجونْ .
وليل املحب َ
الفراغ ..
حو
ي�سام ُر يِن َ�ص ِ
لي ف� ُ
ِ
أرك�ض َن َ
وتك املَ َ
ِ
خم ُّ
ُ
املرير ..
�سد
�
ِ
أحاول َّ
الغياب ْ
فت�صفعني عنك كف الظنونْ .

إالي ..
� ُ
أفيق  ..فال َ�شيء � َ
َ�ص ّبا تمُ ُ
زق َّ
ال�س ُنونْ !
يف ُ
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-2-

لن نبيع العمر
اط ِري القطيع ْة !!
�أ ُّي َها املَ ِاه ُر يف َخ ْل ِق � َأ�س ِ

تدين ربِي َع ْه ..
ال�ص ْمت ت َْ�س ْ
نح َو َّ
�أ ُّي َها املَ َّ�ش ُاء ْ

يداً
َ
كيف تق ِْ�ضي لحَ ْ َظ َة ال ُع ْم ِر ِ
وح َ
ال ُت َن ِاد َ
الب ِدي َعة ؟؟
يك َل َيا ِلي َنا َ

ف ح َّتى َع ْن ُ�س� ْ
ؤال ؟
ت�س َت ْن ِك ُ
َ
كيف ْ

يث املُ َح ْ
ال ؟
َ
كيف َت ْل َت ُّذ � َأح ِاد َ

لن َنبِي َع ْه !!
لن َن َ
بيع ال ُع ْم َر َ -ب ْخ َ�س ًا ْ -
ْ
-3-

غفرااان
فت ؟؟
�أت َُر َ
اي �أغْ ِف ُر َما اق رَْت ْ

�أت َُر َ
َاء
اك
ُ
وج ِم ْن َخ ِ
ال�ص َدا َق َة كالردا ِء الأ ْب ِ
تلتحف َ
يط النق ْ
ن�س ِ
ي�ض املَ ُ
َج ِّر ْب �َ ..س� ْأ�ص رِ ُب ال َع ْ
ليك !!
لك ا ُ
أطلت َ
جللو�س  ,,فال ت ْ
ْ
الوقوف ..
أنت
ُطل � َ
و�إذا � ُ

َ
وقوفك فانتب ْه !!
ري ِم ْن
فاجلال�سونَ َعلى ُع ُر ِ
و�ش الو ِّد َخ ٌ
ُ
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-4-

حـــلم
ريان بي ف َ
ال�صغا ِئر
ني ِ ,يط ِ
احل ِلم َ � ,آخ ُر من رِ ق َِة ال َع ِ
اح من ِ
ا�شق َ
َوق ُك ِّل َ
َج َن ٌ

٭٭٭
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وال نهاية للنهاية
عـ ـ ــال باوزي ــر
ال�سعودية

حني تت�آكل من داخلك
َ
تبتلعك اخليبات
وحني
ال �شيء يجدي ..
وقت لتزرع ب�صمات �أ�صاب َعك على كيبوردك
فلم يعد هناك ٌ
بعد �أن فقدت �شا�شتك عذر ّيتها

كل �شي ٍء ا�ستحال �ساح ًة لل�رصاع الأبدي

�ساح ًة للجنون
�ساح ًة للتخاذل ..
ال وقت هنا للعودة �إىل نقطة البداية
بعد �أن قطع النهار منت�صفه
ال وقت للرجوع..
فقد و�صلت خالياك حلظة الذروة
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بعد �أن �سقاها احلب من خمره
و�أ�شبعها ال�سحاب �سكراً
هاهي ثملة ال تلوي على �شيء

حلم مازال �صغرياً
تتكئ على �شجر ٍة من ٍ

يئن حتت وط�أة قب�ضتك,ولكن خالياك مل ترحمه
ُّ

تركته يع�رص عرقه غري عابئة..

�ضباب و�شمو�س
م�سافات من
تلك اخلاليا قطعت
ٍ
ٍ
�أدركت �أن اهلل يعلم �أين ي�ضع قدرته
بعد �أن ر�أت قوة ال�شعوذة متوت
ت�ستحم بنهر التعاويذ لتعاود امل�سري
مازالت
ُّ
تعاند جربوت الق�سوة
هاهي ُ

بينما يلوح �أمامها برقٌ للطريق
ترك�ض نحوه تظن �أن الأبواب مفتوحة
ُ
ودون جزع ..
ي�صطدم قلبها باملرارة ..
يحت�سيها  ثم يقف ..
ال نوم هنا
واحللم يق ّلبها على جمر احلقيقة
ُ

�شم�س جديدة
وتبحث عن خيب ٍة جديدة ..عن
لت�صحو
ُ
ٍ
أهب للقائه
ها هو الكون يت� ّأهب للقائها وتت� ُ
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ملرورها ..
يتوقف ال�شالل
و ُي�رسج الليل

..تركع عند قدميها
والرياح
ُ
ت�ص ُل �إىل ال�شم�س..
ِ

ت�سج ُد هناك �سجد َة النهاية
ُ

حتى �إذا ذابت يف الرمال �..أثمرت �شجرة احللم
موا�سم وموا�سم
َ

وال نهاي َة للنهاية..

٭٭٭
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ق�ص ـ ـ ــائــد
علي امل�ؤيد
اليمن

()1
اليتم �إذا ُم ّت
« َم ْن َي ِرث ُ

َم ْن َي ِرث الوطن �إذا ماتوا
وطني لو مات
َم ْن َي ِرث
املنفى».
()2
«فالنات �صمتي...
جتمعن حويل
َّ
ت�سامرن...
ثرثرن...
ث
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قصـــــائد
ر
ث
ر
ن
حتى  ...انطف�أت».
()3
«حني تنح�رس الكهرباء
عن ليل املدينة
�ساع ًة �ساعتني ...
(تُ�ضيء النار بني جوانحي)».
()4

نت مثلي...
«لو ُك َ
قليل املرايا

كثري الغيوب

ُ
نت عرفت...
لك َ
غريب �أنا؟
� ّأي
ٍ

غياب �أكون؟».
و� ّأي ٍ
(« )5غيابك...

 مثلما فعل الليل ب�أرواح الغياب -فرقني..
َّ

على ر�ؤو�س املراثي».
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مطر يف الفراغ
فاديا اخل�شن
الدامنارك

ل�ست ع�صفورة
ُ

َ
أهديك �أمكنتي .
�
ل�ست نافذة ..
ُ
�أوقف زمنك على غاليف .
ل�ست �صوان ًا
ُ
�أحفظ حروبك بقلبي.
ل�ست نيزك ًا مذبوح ًا يف العتمة
ُ
ت�ؤرجحني يف الفراغ.
ل�ست مطراً
ُ
�أهبط �إىل جذورك.
كي �أ�صعد..
كي �أكون ..
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مطر في الفراغ
�أنا الال.
هاربة يف غابة
القمر
فاع�شقني كما يحب
ُ
دميته ال�سوداء.
النهار
يقول
ُ
�إن �أزهارك طويلة.
يقول ُ
الليل
ج�سدك فالح ن�شيط.
�أقول
يف عينيك جر�س للإنذار املبكر
تكررين فرا�شاتها يف مدار
�أ�سود.
فلتتبعرث زينتي يف �آفاق
ق�صيدتك.
�شفتاك املدخنتان.
نهارك املربجز.
وك�ؤو�س لياليك املتلفزة.
�أال تزيح الأفق عن عنقي؟
�أال تزيح الغياب عن ثوبي؟
�أنت لغتي الف�صيحة،
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وما يلزم نافذتي الآن
طريك الـ يق�ص يل احلكايات .
فهل �أعطي يدي للغد؟
�أ�سعفني �أيها الطو�سي من ملوية
النار،
وهي تطوف بي الآفاق.
فال �أظن الليل ليل
�إال يف �أنهار تلك العني.
وال �أظن طائراً مغرداً،
�إال على ذلك الغ�صن.
لن �أتعلم الالمباالة منك
وال من الرياح.

٭٭٭
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غيــاه ــب الروح
فاطمة �أحمد الق�ضاير
البحرين

 ..حرويف تائهة  ..يف غياهب روحي
 ..ك�أنني يف قعر بئر ..
ال �شيء �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�ضني  ..و�أوراقي ..
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غياهــب الــروح
تخ�شى نب�ضي ! ..
مازال احللم الأ�سود ..
ينه�ش ر�أ�سي !..
الفجر وهم �آخر ..
هنا  ..الال�شيء ..
هنا عدم يتلوه عدم ..
هنا  ..بدايات ال�شيطان ..
وجيفة الأوهام !..
�رساديب معتمة � ..أ�رصخ فيها
دون خجل ..
وحتى الثمل ..
وحتى الهذيان !..
�رشبت ك�ؤو�س احلرمان ..
وتلوت �آثام ال�شيطان !..
احلزن ميقتني  ..والبوم يرمقني !..
�صافحت املاء قليال ..
لعل النار تن�ساين !..
�أنا �أ�سطورة بال عنوان ..
�أنا �أمر�أة  ..من ماء ونار !..
�رشاييني ت�شهد ..
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ونب�ضي يب�صم ..
ودمي يغلي يف احلرمان ..
يف الأحزان ..
يف الأ�رسار !..
ن�رشت غ�سيلي  ..فتحت عيني ..
ال �ألوان !..
فقط  ..الأبي�ض معلقا ..
والأ�سود مرميا ..
مددت يدي ..
رفعت كفي ..
اهلل ..
ال تن�ساين ..

٭٭٭
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�أحموك من عذاباتي و�أ�ستفي�ض
فوزية ال�سندي
البحرين

�ش�أين الغياب،
حال فرا�شات ال تعرف معناي،
قل لهذا احلقل الواهم ،امليمم بان�رساح �سنابل ت�ستعطف خجل القمح
قل له �أن ي�ستنري ب�صرب املجاذيف،
وين�سى غرق ال�شواهد.
كل �أذرع الفالحني تناو�ش ا�صطبارها املر،
كل قادة القتل ي�سرت�سلون مل�ستقبل طاحن،
ال يرون غري هبوب اجلثث وال ي�ستبكون �إال �س�أم اجلرحى.
ثق بذلك،
�أيها الغد املغامر بفقد قيامة ت�أخرت،
بتجنيب جهنم عذوبة الت�صدي لآثام رعايا تناهوا،
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مل يعد �أحد ي�ستدل ب�رصامة مواعيدك،
وال ي�ستب�رش بعناء حمبيك،
كل الوعود تداعت،
م�أخوذة بغوادر الغبار و�أ�سارى الرتاب.
حيلة التقاومي مل تعد تنفع �أحداً،
غري ال�ضالني ،املقيمني ب�صحن دارك.
مدركة �أقداري،
أ�شهر ما تقاذفته الغرائب نحوي،
� ُ

�أنقذ ما تبقى من براهني تكا�رست عليها النوائب،
ك�أين �أ�رسج وقتي الندمي ،لأعفو �رساً عن:
طفولتي املن�شاة بعقم ال�صوت،
نفاذ الكراري�س من حرويف املخربة �سطورها املنتقاة،
ح�ضن �أمي وما �أ�رسى بي من رواحي �إىل القرب،
بع�ض من ح�صوات الدر�س،
رايات العلم و�صدوعها النبيهة،
أدرج يف �ضفتيه من ملح الريح،
بيتي وق�ش عر�سي وما � ُ
�أ�صابع املحبني و�شقوق قلوبهم اجلمة،

دفاتري الك�سلي املو�شومة بحريف املعذب،
حدقتي املن�رشختني بواه الب�رص،
حرية اخلطوات النادرة لوهل وداعي على �سكة املنعطفات،
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�آه ال�شعر التى �ضللت بدء امل�سارات �ضدي،
كل �شيء �أم�سى م�ستقراً لي�أ�س التهدم،
هل �أكرث من حب تبدد.
دعني
�أخرب النقو�ش العليمة ب�أحافريها النادرة،
�ألتاث ب�أ�صباغ هرمة جتدي �أقنعتي التعبة،
ماعدت من�شغلة بودائع �سهرك على من�ش�أ املوج،
وال مفتونة ب�أعذار ليلك املحرتف حتوف �صباري الأ�صم،
دعني �أمت�شق ندمي،
ملتاعة ب�رساياك،
امتحن طريقتي يف التقادم،
�أدفع روحي امل�شبوبة بفحم النواهي،
علني �أطرق القدم والطريق �ساخن ًا.
قبل �أن تبعث يل ب�أو�صيائك،
مثقلة بت�صاريف توبتك نحو حتوف رعاياك،
�أدفع خلل الآثام نحوي.
كنت جمداً يف بحوثك ،تتزعم الغلو النائب يف املجاهدة ل�صبواتك ،ال ت�شبه
أرقت
مبعوث ًا للعناية الرحيمة ،بل ن�صرياً لليقني الدام�س ،حينهاُ � ،
أدرجت خطاي بطال�سم عتباتك ،خلتك
ال�صحائف ،وعلوم النبيهني� ،
ُ
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املفرالأخري ،ومل �أنتبه لهبوط درجاتك� ،س�أم حيلتك ،غلوك العنيد ،لذا
ارتعت كثرياً ،ملا تفح�صت خملب ًا ..خلته قلم ًا بني يديك.
�آه ..هذي الليلة ،ت�شبه عنق نعام،
ما �أن ت�ستومل يف الرتاب ،حتى تدفعني عميق ًا ،لهذا الغياب.
من ي�سعف امر�أة ملت من �سالمل ال تثق
غرف جتاورت مبعزل عن �أروقة تتقادم
رماد توطن جمرة قلب ترديه كل ريح
ري�ش تفارر من عتاب ال�سفر
كنز �أغلقه الغبارعلى ا�ستماالته
هكذا ،ا�ستحلت ذات ليلة.
عازف �أغر قلدته يداي،
ف�أ�ستنزف رفيف توهج يك�سو الأوتار
مكني للغنب،
ْ�ص لأعماق �رشك ال يطال.
م�رشف على التحولُ ،مق ٍ
دعني،

ايها الوهم النبيه،
كم جرحت نهاراتي وارتويت من ليايل
كم �أهدرت �صباي وتعط�ش طفولتي
كم �أغويت قلبي الفريد باندحارات ي�أ�سك.
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يارب الكون،
قدين �إيل.
هذه الليلة ،ليكف عن ت�صويبي،
وم�شاغلتي ،تعنيفي ،جتريدي من فحم بوحي،
تقليل ت�صدري ل�سحج روحي،
متكني املعاول لنب�ش ميقات زوايل،
ت�سهيدي بجرم القول،
تكدير �صحوي بقلق املقبل،
نحر ليني بيبا�س املع�ضل،
كوي جبهة هجمي بوخز الهزمية،
تعريفي على مغاور الرتاجع،
تعليم �أ�صابعي �شلل النقر،
يا اهلل،
كل حرف �أ�ستجري بي..
ليكف عن حمونه ال�صعيبة،
امل�ستقاة من تواريخ مل تعد.
�ش�أين الغياب،
�أعرف و�أ�ستلذ ب�ش�أوي
ال غدارة لدي وال ر�صا�ص
ما �سوى ملكوت كون ميتد
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أمحوك من عذاباتي وأستفيض
يذرع طاولتي
ي�ستميت على ورقتي
وال ي�ستعذر روحي
كل حرب يبكي.
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بيديــن قا�سيـتـي ــن
لبنى املانوزي
املغرب

بيدين قا�سيتني
يهدهد الزمن
�شجري الداخلي
ف�أفتح الباب
لرياح �ضيقة
اقرتبت من حجارتها
كلما
ُ
�صفعني ماء �صلب
ل�ست بقدي�سة
�أو حار�سة عنب
لأعرف ما فعل الظل
بال�شم�س
بني جمرتني من احللم
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بيدين قاسيتني
انبثقث
ُ
كان املاعز حينها
على مقربة من البئر
حني جفت �أ�سئلتي
وحده الآن يعرف االجتاه.
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ال�صدق الفني وحرارة الن�ص ال�شعري
مقداد رحيم

باحث و�أكادميي
العراق  -ال�سويد

يويل نقد ال�شعر اهتمام ًا كبرياً بق�ضية ال�صدق الفني وحرارة الن�ص ال�شعري،
وكثري من النقاد يتناولون هذه الق�ضية وهم يبا�رشون حتليل ن�ص من الن�صو�ص
ال�شعرية وتقوميه .وال ريب فهو �أمر يف غاية من الأهمية ،وي�ستحق اهتمام الناقد
وال�شاعر مع ًا.
وكان النقاد القدماء قد التفتوا �إىل هذه الق�ضية و�ألقوا ال�ضوء عليها
وميزوها ،غري �أنها من الق�ضايا التي ال ميكن �أن تو�ضع يف ميزان دقيق ،وال ميكن
ّ
لأي ناقد �أن يت�صدى لها ،دون �أن يكون ذا ذائقة �شعرية عالية ،و�إح�سا�س قوي
مبناحي اللغة و�أ�ساليبها ،وطبائع النفو�س وانفعاالتها ،ومعرفة تامة ب�أدوات ال�شاعر
موا�صفات الن�ص الفنية ،وخربة بحركة ال�شعر وتاريخه ،وال�شعراء ومنازعهم على
مدى الع�صور التي �سبقت ،ف�ض ً
ال عن ع�رص ال�شاعر.
نحدد طبقة
ن�ضع للناقد ا�شرتاطات وتو�صيفات ،يتحتم علينا �أنْ
ِّ
ومبثل ما ُ
ال�شاعر ،ف�إن ملعايري ال�صدق الفني وحرارة الن�ص مهيئات لدى ال�شاعر ،ف�إذا مل
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تتوافر هذه املهيئات فال ي�صلح نقد الن�ص وال تكتمل �أجزا�ؤه .غري �أننا ال ن�ستطيع،

يف عجالة� ،أن نلم بهذه وتلك ،و�إمنا ن�ستطيع �أن ن�شري �إىل اكتمال الأدوات لدى
ال�شاعر والناقد ،ليكون ذلك قوام ًا عام ًا للمهيئات جميع ًا.
ومهما ن�ضع من مهيئات وا�شرتاطات ،ف�إن علينا �أ ّال ننكر العامل الذاتي

لدى املبدع ،وهو الذي يحدد مالمح �شخ�صيته ،ولذلك ف�إن العملية النقدية للن�ص

ال�شعري �ستختلف يف �إجراءاتها و�أ�ساليب حتليلها ونتائجها ،من ناقد �إىل �آخر،

حتى يف الن�ص ال�شعري الواحد يف هذه الق�ضية ،لأن اال�شرتاطات نف�سها ف�ضفا�ضة
ومعقدة ومت�شعبة ،و�إذا كان النقاد القدماء  ،وحتى املحدثون ،قد اتفقوا ب�ش�أن

ن�ص من الن�صو�ص �أو �شاعر من ال�شعراء ف�إن اتفاقهم مل تكن به علق ٌة باجلزئيات
دون العموميات� ،إال نادراً .كيف نفهم ال�صدق الفني وحرارة الن�ص؟
ال �شك يف �أنَّ لذلك عالقة بتجربة ال�شاعر الذاتية التي يتناولها الن�ص،

ولكل جتربة زمان ومكان ،بل زمانان ومكانان ،ودون اال�ست�شعار بزمكانية الن�ص
ال ميكن للناقد �أن يحلل الن�ص ال�شعري من حيث هو تعبري عن جتربة �شعرية ،ف�أما

الزمان الأول فهو زمان احلدث احلقيقي ،ومكانه هو مكان احلدث احلقيقي ،و�أما
الزمان والزمان الثانيان فهما زمان كتابة الن�ص ومكانها ،كما �أرى.

و�سي�سهل علينا مراقبة �أبعاد زمكانية احلدث -التجربة ،وزمكانية الكتابة

من خالل معرفتنا مبجريات التجربة ب�أجمعها ،فكلما اقرتبت الأوىل من الثانية

تلم�سنا ال�صدق الفني وحرارة الن�ص بقدر ذلك االقرتاب ،وكلما ابتعد زمن كتابة

الن�ص ومكانها عن زمن احلدث ومكانه ابتعد الن�ص عن هذين بالقدر نف�سه.

والأمر متعلق بلحظة الإبداع القائمة على الأثر ،ثم ا�ستح�ضار الأثر يف
وقت الحق ،وال ميكن لنا �أن ن�س ِّل َم ب�أن ال�شاعر� ،أي �شاعر ،قادر على ا�ستح�ضار
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الأثر بالقدر نف�سه الذي عليه الأثر يف حلظة حدوثه ،ولذلك ف�إنه �سينتقل من حالة

نحو ما من الأنحاء.
االنفعال �إىل حالة االفتعال على ٍ

وال َّ
�شك يف �أن بع�ض الأحداث التي ت�شكل التجربة احلية لل�شاعر قد يبقى
ينق�ص �أو يزيد ،بح�سب
طويل الأثر ،غري �أن الزمن كفيل بتبديد قدرٍ من االنفعال ُ
�إح�سا�س ال�شاعر وقدرته على اختزان احلدث وا�ستح�ضار املا�ضي وا�ستنها�ضه،
وقوة ت�أثره ،وبح�سب طول الزمن نف�سه ،ولذلك ف�إن �أكرث الن�صو�ص حرار ًة و�أ�شدها
تعبرياً عن جتربة ال�شاعر هي ما ُيكتب يف حلظة الأثر ،و�أقول حلظة وال �أقول �ساعة،
و�أق�صد الوم�ضة ،لأنني �أعتقد ب�أن الأثر املوحي للن�ص ال يتجاوز الوم�ضة ،وما بعد
الوم�ضة موكول بالظروف املحيطة بال�شاعر ومدى ا�ستجابته لها ،وكلما امتنع عن
اال�ستجابة لها كان ذلك �أوفى بتعبريه عن جتربته ال�شعرية باحلرارة املطلوبة لإن�ضاج
الن�ص!�	.إن عدم ا�ستجابة ال�شاعر للظروف املحيطة وقت كتابة الن�ص هي حالة
تامنيِ عن الواقع ،وهي حالة من حاالت الغياب التي ُيو�صف بها
الوعي وانعزال َّ
ٍ
املجانني ،ولكنها حلظات جنون م�ؤقتة ُي�صاب بها املبدعون احلقيقيون يف العادة،
وهو جنون �إيجابي خ ّ
الق طاملا ُو�صف به الأنبياء واملر�سلون ،ثم ال�شعراء ووراءهم
وادي عبقر!.
أيت بنف�سي عن الدخول يف احلديث عن مهيئات عمل الناقد
كنت ن� ُ
و�إذا ُ
علي الإ�شارة �إىل �أهمية ا�ستخدام الناقد للمنهج النف�سي
ل�شيوع الكالم عليها ،ف�إنَّ َّ
تفح�ص �صدق جتربة ال�شاعر وحرارة
يف تناوله للن�ص ،ب�شكل خا�ص ،وهو يحاول ُّ
ن�صه ،وا�ستبطان معاناته.

احلوليــــات:
ال�شعراء يف ع�رص ما قبل الإ�سالم حولياتهم،
وال �أدري كيف كان يكتب
ُ
تناهى �إلينا ِمن �أخبار ،وملاذا كانوا ي�ستنفدون من �أعمارهم حو ًال كام ً
ال
بح�سب ما َ
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املطوالت؟ ،هل
للتثقيف والتحكيك والتعديل يف ق�صيدة واحدة ،و�إنْ كانت من َّ
�صحيح ما نقله �إلينا النقاد القدماء وامل�ؤرخون من �أخبار ب�ش�أن هذه احلوليات؟،
أظن ،ف�أنا �شخ�صي ًا ال �أقبل مثل هذه الأخبار ،لي�س لأنَّ دلي ً
ال واحداً ال يقف
ال � ّ
وراءها ،بل لأن العقل ال يقبلها وال املنطق املعقول.
بحر
وال يكفيني �أنْ يكون الناقل للأخبار من الأ�سالف ،حتى �إذا كان ابن ٍ
�أو ابن قتيبة �أو ابن املربد �أو ابن ر�شيق �أو ابن خلدون ،فهم ب�رش مثلنا ي�صيبون
ويخطئون ،وي�سمعون فينقلون ،وينتبهون ويغفلون ،وال ُّ
يحط ذلك من �أقدارهم،
فلو مل يكن لهم غري النقل والتدوين لكفاهم ف�ض ً
ال وفخراً ،فتلك مهمة لي�ست
بالي�سرية وال امل�ستهان بها.
�إن حو ًال كام ً
ال ي�ستطيع بجدارة تامة �أن ُيغري من جمريات احلدث ،وت�أثر
ال�شاعر به ،ونف�سيته وانفعاالتها ،فكيف نتلم�س �صدق التجربة ال�شعرية؟ و�أي
حرارة للن�ص �ستبقى كما هي؟� .إن علينا �إذنْ �أن نحكم بعدم �صدق التجربة
ال�شعرية يف الن�صو�ص وبرودها� ،أو �أن نحكم بعدم قبول فكرة احلوليات ،و�أنْ
نع ِّلم الأجيال كيفية النظر يف الأخبار وتقليبها ومتييز ال�صحيح منها والفا�سد ،و�أن
البع�ض
لتحري احلقيقة التاريخية ،قبل �أن ي�صبح
قراء ناقدين،
ُ
ِّ
يكونوا جميعهم ّ
منهم نقّاداً ،لتحليل الن�ص ال�شعري.
ولعل ق�صيدة «الوم�ضة» هي �أ�شد الن�صو�ص حرارة ،و�أ�صدقها يف التعبري
�صح معها اال�شتمال على جميع التو�صيفات التي
عن التجربة ال�شعرية لل�شاعر� ،إذا َّ
تخ�ص ال�شاعر ،فهي عمل فني �إبداعي قبل كل �شيء ،وال ينبغي لها �أن تُلقَى �إلينا
ُجزاف ًا .و�أما جتربة ال�شاعر فلي�س بال�رضورة �أن تكون فع ً
واج َهـ ُه دون �أن
ال قام به �أو َ
تكون فكر ًة �أو �شعوراً �أو ت�صوراً �أو انفعا ًال �إزاء حدث من الأحداث �أو م�شهداً من
عرف ُكنهه �أحيان ًا.
م�شاهد احلياة �أو خرباً من الأخبار� ،أو �شيئ ًا قد ال ُي َ
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وال�صدق الفني ،على هذه احلال ،يرتبط ارتباط ًا مبا�رشاً بحرارة الن�ص
ال�شعري ،ويت�ضافر معه ،ويبادله الت�أثر والت�أثري ،بل �إنَّ حرارة الن�ص ا�ستجابة دقيقة
ل�صدق التجربة ال�شعرية ،وكالهما مما ي�صعب �إيجاد تو�صيف دقيق لهما يتمكن
الناقد معه �إىل االهتداء �إىل حتليل دقيق للن�ص ال�شعري وتلم�س مقدار هذين الأمرين
قدمناه من �أدوات الناقد التي لي�س لها حدود
فيه ،دون �أنْ يكون ذلك موكو ًال مبا َّ
دقيقة ،وتقف الذائقة ال�شعرية يف مقدمتها.
َّ
ولعل تراخي حدود م�ؤهالت الناقد من ناحية ،واملتلقِّي من ناحية �أخرى،
ن�ص ًا من
واملعنى الف�ضفا�ض لل�صدق الفني وحرارة الن�ص ال�شعري ،هي التي جتعل َّ
تلم�س الأ�سباب ،ف�ض ً
الن�صو�ص جمي ً
ال
ال وم�ؤثراً و�صادق ًا وحاراً حلظة تلقّيه ،دون ّ
َق�صيه حتى من لدن الناقد
عن �أنَّ من الأ�سباب الكامنة يف روح ال�شاعر ما ال ميكن ت ِّ
احل�صيف.
�إن عمل الناقد ي�صبح عم ً
ال �شا ّق ًا ومعقداً جداً عندما يتعلق بق�ضية ال�صدق
يتو�صل �إليه
الفني وحرارة الن�ص ،غري �أننا ،على �أية حال ،ال ميكن �أن ن�ستهني مبا َّ
من نتائج وحتليالت ،يف ق�ضية من �أهم ق�ضايا ال�شعر قدميه وحديثه.

٭٭٭
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الرباط على ثغور ال�شعر
�أحمد يو�سف علي
باحث و�أكادميي
م�صر  -قطر

مازال فن ال�شعر �ضنينا ب�أ�رساره منذ �أن عرفه ال�شعراء يف فجر التاريخ وقدموه

�إىل النا�س الذين متلكتهم الده�شة �أمام �سحره وطغيانه على احلوا�س وا�ستبداده
بالعواطف وقدرته املذهلة على مراوغة العقول وا�ستع�صائه على منطقها ،ف�أطلقوا

على ال�شعراء �أو�صافا رفعتهم �إىل م�صاف ذوى القدرات اخلارقة مثل اجلان
وال�شياطني والكهنة والعرافني الذين ذهبوا �إليهم يلتم�سون معرفة ما غم�ض من
ظواهر احلياة ومن تقلبات النف�س الب�رشية ويف�رسون لهم حريتهم �أمام �ألغاز املوت

واحلياة وما بعدهما ومازلنا نتذكر اقرتان ال�شاعر بالنبي وباحلكيم وانف�صال ال�شعر
وال�شاعر عن الواقع االجتماعي وارتباطهما بالعوامل العلوية حيث الآلهة وربات
اجلمال وانتظار ال�شاعر حلظة الفي�ض ال�شعري التي ال يدري متى ي�أتي وال كيف

ت�أتي.

ومل يفلح النقاد وكبار الباحثني يف اخرتاق �أ�رسار هذا الفن املده�ش ،والدليل
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تلك الإجابات التي ال ح�رص لها منذ القدم �إىل الآن عن ال�س�ؤال القدمي اجلديد (
ما ال�شعر ؟!) ،ويبدو يل �أن الرغبة املتجددة عرب الأزمان وتعدد الثقافات وتباين
الر�ؤى واالجتاهات يف ال�سعي �إىل تقدمي مزيد من الإجابات لهى �أكرب دليل على �أن

�أ�رسار هذا الفن لن تنتهي �إال بانتهاء احلياة و�أن الفن ومنه ال�شعر هو قرين الوجود
ولي�س ترفا زائدا �أو متاعا ي�سهل التخل�ص منه ،ومن ثم ف�إن التما�س �إجابة عند �أحد

ال�شعراء عما هو ال�شعر  -مهما يبتعد زمانه عنا �أو يقرتب منا  -تعد �إ�ضافة فائقة
الأهمية �إذا عرفنا �أن الذي يقدم هذه الإجابة هو �أبو متام ال�شاعر املفكر اجل�سور
الذي �أعلن �أن الراحة الكربى ال ميكن �أن ننالها �إال على ج�رس من التعب و�أن

اقتنا�ص اللحظة ال�شعرية قرين حياة االغرتاب.

والالفت للنظر �أن الذين يتحدثون عن لذة الن�ص ون�ص اللذة يقرنون بني
هذا الن�ص وما يحدثه لدى املتلقي من مفاج�آت هى نف�سها م�ساحات التوتر القائمة
يف العالقات بني �أطراف ال�صورة الأدبية وما ينتج عن هذا من �إدها�ش وتفكر ،هما
جوهر ما ندعوه املعرفة الفنية التي يقدمها الن�ص ال�شعري �أو الأدبي بوجه عام،
والتي يتحدد على �أ�سا�سها موقع الن�ص �أو قيمته يف الذاكرة التاريخية حني ك�شف
بو�سائله اخلا�صة عن كثري �أو قليل من حقائق الوجود اخلارجي �أو من مفردات عامل
النف�س الب�رشية .ولقد كان �أبو متام على ذكر من هذا حني جعل �شعره� ،أو قل :جل
�شعره ،ت�صويرا للمفارقات العميقة يف احلياة بو�صفها تعبريا عن م�ساحات التوتر
ال م�ساحات ال�سكون و�أن كل مفردات الكون الذي نعي�ش فيه من �أزمان �سحيقة
– على كرثتها  -ال تعمل يف فراغ ،بل تعمل يف ظل منظومة من اجلدل الذي نري
فيه الفناء وجها من وجوه البقاء ،واملوت وجها من وجوه احلياة ،وكما �أن اجلمل
حني ي�أكل ع�شب الفيايف في�أتي عليه ويرتكها بال وجه �أخ�رض هو وجه من وجوه
احلياة ،ف�إن الفيايف ت�أكله بجدبها وجفافها وتقلباتها مابني القائظ والبارد ،ومع
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وعيه هذا ف�إن جمال احلياة يف حركتها ،وهي مبعث لذتها ،ولكي تكتمل هذه
الدائرة ف�إن املاء �رس احلياة مازال منهال على الرو�ض بو�صفه وجها رخيا من وجوه
احلياة التي تقابل فعل املوت و�آثاره:
رعته الفيايف بعد ما كان حقبة

رعاها وماء الرو�ض ينهل �ساكبه()1

ويرى �أبو متام ال�شعر يف ظل هذه املنظومة من اجلدل التي جتعله قرين كل
مفردات الوجود مهما تتعدد ولذلك يرده �إىل �رس احلياة الكامن يف الفعل اجلن�سي
الذي يت�ضمن الإمتاع والإبقاء والتوا�صل واالحتواء ،ولأنه يت�ضمن كل ذلك ف�إنه
لي�س فعال هينا وال عابرا ،بل هو �أ�شبه بفعل الغزو وافرتاع الثغور ،ال يقوى عليه
�إال �أهله ،ولأن الثغور تتفاوت قوة و�ضعفا ومتا�سكا وتفككا ،ف�إن قوة الغازي من
قوة الثغر ،وح�سب �أهمية الثغر تكون �أهمية االفرتاع �أو الغزو �أو الفتح ،ويكون
مدى اجلهد واال�ستعداد و�سهر الليايل .يقول �أبو متام :
وال�شعر فرج لي�ست خ�صي�صته
طول الليــايل �إال ملـفـتـرعه()2

(ال�شعر فرج ) �صياغة خربية مبا�رشة ،لكنها مع ذلك م�رشوطة مبا تالها من
جمل حددت الزمن وقدرة الفاعل ومقدار الفعل املبذول ومدى متنع هذا الفرج
�إال على من يقوى على افرتاعه طول الليايل .من هذا التناظر بني ال�شعر والفرج
تكون عملية الإيجاد ال�شعري ،مثل عملية الفعل اجلن�سي لدى �أبي متام ،وكيف
�أن املادة الأولية عنده تتحول يف تزاوج ب�رشي على لهيب الفعل اجلن�سى املمتليء
�شوقا وانفعاال وهاجا ويحمل املولود اجلديد �سمات �أبويه ح�سنا وجماال ي�شي
بجمال االفرتاع وقدرة املفرتع .هذا املولود هو احل�سناء التي تدل على ال�صانع
كما يقول �أبو متام:
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رود �إذا جردت يف ح�سنها
فكرك دلتك على ال�صـــانع()3

ولأن هذا اللقاء اجلن�سي لقاء متجدد دائما ،لدى ال�شاعر ،بينه وبني معطيات
احلياة ،فله مذاق اللقاء البكر ،ومن �ش�أن اللقاء املتجدد البكر �أن يف�ض اخلتام،
وحينئذ ينك�شف عن جديد.وهذا اجلديد لي�س فقط الكائن ال�شعري املتولد ،بل
�إن هذا الكائن نف�سه يحمل دورا جديدا� ،إذ يكت�شف احلياة من جديد م�ضيفا �إىل
خربة الإن�سان ،ومن هنا يتحقق البعد املعريف لل�شعر عند �أبي متام ،ويتوا�صل مع
جدة الكتابة والإنتاج .فكل فعل �شعري عنده البد �أن يكون – على هذا النحو -
جديدا ،لأنه يكت�شف كل ما هو جديد .يقول �أبو متام:
ف�ض�ضت ختامه فتبلـــجت يل
غرائبه عـن اخلــرب اجلــــــلي
وكان �أغ�ض يف عيني و�أندى
على كبدي من الزهر اجلــني
و�أح�سن موقعا مني وعـــندي

من الب�رشى �أتت بعد النعـــي()4

وينجلي ا�ستقباله عن �رسور وطرب ون�شوة باحلياة �أوقع على القلب من
الب�رشى بعد النعي وت�شي جملة (وكان �أغ�ض )....ب�سمات هذا اجلديد ،بل
�سمات املوقف الإبداعي كله ،فهو �أوال عملية خا�صة� ،أي جتربة فريدة ال تتكرر
من �شاعر لآخر ،بل قد ال تتكرر عند ال�شاعر الواحد ،لذا تظل متثل �شوقا دائما
�إليها ،ويظل ال�شاعر م�شدودا حنينا لها ،متاما مثل الفعل اجلن�سي الناجح ،ف�إنه ال
يتكرر هو هو عند كل الأفراد ،وثانيا فب�سبب هذه اخل�صو�صية ف�إن كل ما يتولد
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عنه من �أعمال �شعرية يكت�سب خ�صو�صية فريدة جتعلها دالة م�ؤثرة يف الوقت نف�سه
.وثالثا ف�إن هذه العملية كما يكون الدافع �إليها هو ال�شوق واحلنني واالنفعال،
ف�إنها تتم يف �إطار من الوعي بها ،وت�أملها على نحو يك�شف كل �أبعادها ،وي�ضم
كل �أ�شتات احلياة فيها على نحو مركب جديد ،تتبدى فيه هذه الأ�شتات ب�صورة
جديدة مل تكن لها من قبل ،وتتمثل هذه الأ�شتات يف جزئيات التجربة الإن�سانية
التي حتملها الق�صيدة ،ذلك املولود اجلديد الذي يغرتب وي�ؤن�س من يغرتب يف
الوقت نف�سه:
خ����ذه����ا م���غ���رب���ة يف الأر�����������ض �آن�������س���ة
ب��ك��ـ��ـ��ـ��ـ��ل ف��ـ��ه��م غ���ري���ب ح��ي�ن ت��غ�ترب
م���ن ك���ل ق��اف��ـ��ـ��ـ��ي��ة ف��ي��ه��ا �إذا اج��ت��ن��ي��ت
م���ن ك���ل م���ا ي��ج��ت��ن��ي��ه امل���دن���ف ال��و���ص��ب
اجل������د وال�����ه�����زل يف ت���و����ش���ي���ع حل��م��ت��ه��ا
والنبل وال�سخف والأ���ش��ج��ان

والطرب()5

«رابعا� :أن هذا املولود اجلديد يحمل �شارة اغرتابه بحمله �أبكار املعاين
وهو منزه عن كل عيب» فال هو م�رسوق مورى وال هو معاد مكرور»(.)6
ومن متام املوقف الإبداعي عند �أبي متام ،فهمه املمتد �إىل عالقة الق�صيدة �أو
املنتـج اجلديد باملتلقي� .إن حميمية عالقـة هذا املنتـج ب�صاحبـه  -مع �أهميـتها  -ال
تعني �أبدا اكتمال وجوده ،بل تعني دائما حاجته �إىل الآخرين ،بالتزاوج معهم
لإنتاج كائن جديد ال يكرر ما �سبق .فكما �أن فعل الإبداع لدى �أبي متام فعل
جن�سي ،ف�إن فعل التلقي �أي�ضا فعل جن�سي ،وكما يتم التالقح بني خيال ال�شاعر
وروحه ،وبني �شعره و�أفكاره ،يتم التالقح نف�سه بني املتلقي وعقله وبني العمل
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ال�شعري.ومن هنا ت�صبح عملية التلقي عملية �إبداع من نوع جديد .فلم يعد

املتلقي ،عند �أبي متام� ،إن�سانا �سلبيا يف ا�ستقبال ال�شعر ،بل �صار �إن�سانا م�شاركا
باذال جهدا يت�ساوى مع اجلهد نف�سه الذي بذله ال�شاعر من قبل ،فقد �أجاب على

من �س�أله :مل ال تقول ما يفهم؟! بقوله :ومل ال تفهم ما يقال ؟»(.)7

وهذا القول دعوة �رصيحة – رمبا كانت للمرة الأوىل يف تاريخ التذوق

ال�شعري العربي – للمتلقي للم�شاركة الإيجابية يف تناول العمل الأدبي و�إعالن

من ال�شاعر بحاجة العمل ال�شعري �إىل امل�شاركة التي يكتمل بها وجوده ،ويت�سق
هذا مع ت�صور �أبي متام الذي نقدمه ،فال�شعر لديه لي�س عمال غفال الهدف من
وجوده ،ولي�س عمال هام�شيا على حافة الوجود ،بل هو عمل يقع يف �صلب هذا

الوجود ،بل يعرب عن �رس من �أ�رساره حني يت�ساوى مع مادة احلياة الأوىل ،وهى
النطفة التي تتحول �إىل علقة ثم �إىل م�ضغة ثم �إىل كائن حي جديد له �سمات متفردة

جتعله قادرا على معانقة احلياة والأحياء ،معانقة تف�ضي �إىل تغيري وجه احلياة نف�سها،
و�إىل �إنتاج كائنات جديدة فريدة ذات �صالت مع مادة احلياة الأوىل ،ومع الأ�صل

الأول الذي �أنتجها ،مع احتفاظها بتفردها الذي ميكن لها �أن تنه�ض بدور عظيم
يف �إثراء الوعي الإن�ساين ب�شقيه العقلي والعاطفي وباكتناز حركات �أهل الأر�ض،

لأنها كما يقول �أبو متام :

�إن��ـ��ـ�����س��ي��ة وح��ـ��ـ�����ش��ي��ة ك���ـ���ـ�ث�رت ب��ـ��ـ��ـ��ه��ا
ح��رك��ات �أه����ل الأر������ض وه���ى

�سكون()8

ولأن التلقي والإبداع  -لدى �أبي متام – وجهان لفعل واحد هو الإبداع ،فال

يفارق خميلته �أبدا البحث الدائم عن كل ما هو بكر حتى يتهي�أ لهذه املخيلة املبتكرة

�إمتام فعل جن�سي جديد ،عرب التالقي باملعاين البكر ،حتى و�إن كانت القوايف عونا:
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عون()9

وعندما يحدث هذا اللقاء اجلن�سي اجلديد بني ال�شاعر ومفردات عامله

اخليايل ،ينتج كائن جديد .وك�أن �أبا متام يوحي �إلينا ب�أن ال�شاعر احلق هو الذي
يكت�شف اجلديد دائما حني يكت�شف عالقات ال نعرفها بني الكائنات والأ�شياء،

وحني يعري كل مظاهر القبح يف الواقع االجتماعي الذي يوهمنا با�ستقراره
وهدوئه وجماله الظاهري ،ولكن هذا ال�شاعر الذي ي�شري �إليه �أبو متام ،وقد ميثله،

يظل مفتونا بقدرته على هذا الإجناز واالعتداد به والدفاع عنه حني يتعر�ض ل�سوء

التقدير �أو الت�شويه� ،أو الإزراء به �أو ب�صاحبه ،لأن العالقة بني ال�شاعر و�أعماله
– يف �ضوء ما يقدمه �أبو متام – هي عالقة االبن ب�أبيه ،وهى املولود الذي يحمل

�سمات والده �أو مبدعه ويدل عليه �إذا ت�أملته بفكرك.

ويدعم ما نذهب �إليه ما �ساقه اخلرب الذي يقول �إن �أحدا من النا�س دخل

على �أبي متام وقد عمل �شعرا مل ي�سمع �أح�سن منه ،ويف الأبيات بيت واحد لي�س
ك�سائرها ،فعلم �أبو متام �أن الرجل قد وقف على البيت  ،ف�س�أله لو �أ�سقط هذا
البيت ،ف�ضحك �أبو متام وقال � :أتراك �أعلم بهذا مني ؟ �إمنا مثل هذا مثل رجل له

بنون جماعة كلهم �أديب جميل متقدم  ،ومنهم واحد قبيح متخلف  ،فهو يعرف
�أمره ويرى مكانه ،وال ي�شتهي �أن ميوت ،ولهذه العلة ما وقع مثل هذا يف �أ�شعار

النا�س(.)10

ويكمن وراء هذا الت�صور اجلن�سي لعملية معاناة ال�شعر و�إنتاجه� ،إح�سا�س

عام بتزاوج كل ما يف الكون ،ويبدو متجليا يف مفردات الطبيعة وعنا�رصها
وتالقحها وتناميها .تعمق لديه هذا الإح�سا�س من �إدراكه الوجود عامة يف
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عالقات جدل دائمة تبدت يف �أمثلة وفرية من �شعره ،ولعل �أقربها ما �ساقه يف قوله
الذي ذكرناه �آنفا:
رع����ت����ه ال����ف����ي����ايف ب���ع���دم���ا ك������ان ح��ق��ب��ة
رع���اه���ا وم�����اء ال����رو�����ض ي��ن��ه��ل ���س��اك��ب��ه
فالبعري ترعاه الفيايف حني يرعاها ،وهو يف �سعيه الدائم يحتاج �إىل الطاقة

التي حتافظ على بقائه في�ستمدها من ع�شب الفيايف الذي �أنبته املاء ،ولكن الفيايف
هى �أي�ضا ت�سلبه الطاقة وك�أنها ت�سلبه احلياة وتر�سخ للموت �أو التال�شي .والعجيب
يف ر�ؤ ية �أبي متام كما ي�صوغها يف هذا البيت �أنه مل يوافق ال�سائد من القول �أو

العرف �أو الفهم ،وهو �أن اجلمل �أو البعري يقطع البيداء واليعرتيه لغوب �أو وهن
لأنه �سفينة ال�صحراء التي تنقذ من ي�ستقلها من الغرق �أو املوت عط�شا �أوجوعا �أومن

التيه ،وظل هذا الت�صور الأحادي لعالقة اجلمل بال�صحراء م�سيطرا مكرورا ومعادا
مع اختالف ال�صياغات من �شاعر �إىل �آخر �إىل �أن جاء �أبو متام واكت�شف العالقة

اجلدلية القائمة بالفعل ،ال بني هذا احليوان وال�صحراء ،بل �أي�ضا بني الإن�سان وكل

الكائنات .ولأن احلياة تتجدد ،انطالقا من هذا اجلدل الفعال ،فمازال املاء منهال
على الرو�ض الذي يبدو �أنه الوجه املقابل للفيايف.

�إن �أبا متام يعلن �أن �سمة التوالد دائمة يف الطبيعة والإن�سان ،فكما �أن ال�صحراء

تهب البعري احلياة وت�سلبها منه  ،فال�شاعر احلق يهب الق�صيدة احلياة ،والق�صيدة

با�ستنفادها طاقته – وك�أنها ت�سلبه احلياة – تهبه حياة جديدة مديدة.واجلدل القائم

بني الإن�سان من ناحية ،وبني الطبيعة من ناحية يف جانب ،وبني الطبيعة وعنا�رصها
من جانب �آخر ،جدل ينتج حياة ن�رضة بعد �أن ي�سلب حياة قد بليت .وال يحدث

هذا التفاعل �إال على نار الفعل اجلن�سي اخل�صب ،يقول �أبو متام:
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���س��ح��اب �إذا �أل���ق���ت ع��ل��ى خ��ل��ق��ه ال�صبا
ي����دا ،ق��ال��ت ال��دن��ي��ا �أت����ى ق��ات��ـ��ـ��ل املــحل
ت�����رى الأر���������ض ت��ه��ت��ز ارت���ي���اح���ا ل��وق��ع��ه
كما ارت��اح��ت البكر ال��ه��دي �إىل

البعل()11

�إذا �ألقت ال�سحاب ماءها على الأر�ض تبدلت حالتها من اجلدب �إىل
اخل�صب ،ومن العقم �إىل الإجناب ،ودخلت بحالتها اجلديدة �إىل عامل احلياة
والأحياء و�أ�سفرت هذه احلالة عن كل ما يبعث الراحة وال�رسور واملنفعة واجلمال
بعطاء الأر�ض من الثمار النافعة والأ�شجار الوارفة والورود ذوات الأ�شكال
والألوان وخمتلف الروائح.
وي�صور �أبو متام هذا التفاعل اجلديل بني كل العنا�رص الطبيعية والإن�سانية
بالربط بني اهتزاز الأر�ض بفعل اخل�صب وارتياحها له ،وبني ارتياح البكر الهدي
للقاء زوجها يف ليلة العر�س التي تعد �إيذانا بحياة جديدة وخمتلفة عما �سبقها.
ولعل �أبا متام كان واعيا بقوله تعاىل} :وترى الأر�ض هامدة ف�إذا �أنزلنا عليها
املاء اهتزت وربت و�أنبتت من كل زوج بهيج{ ،وال يغيب عن �أبي متام فكرة الأزواج،
فرناها حا�رضة عنده با�ستمرار ،لأنها حمور التالقي املنتج القائم على التوالد يف
كل الكائنات على اختالف �صوره و�أ�ساليبه ،وتتلخ�ص هذه الفكرة يف امل�صطلح
ال�صويف « النكاح ال�ساري يف جميع الذراري».
ويف هذا ال�صدد – �أعني فهم م�صادر الت�صور اجلن�سي لل�شعر عند �أبي متام
باعتباره جزءا من ر�ؤيته الكلية للوجود – ال ميكن �إغفال ما تلقاه من ثقافات
ع�رصه ،و�أعني حتديدا الثقافة الفل�سفية والكالمية التي ا�ستغرقته ونالت من عقله
يف جمال�س املعلم الثاين �أبي �إ�سحاق الكندي ،بالإ�ضافة �إىل غرامه الذي ال مثيل
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له بقراءة الرتاث ال�شعري العربي الذي �سبقه ،قراءة ك�شفت عن عقله وذوقه معا
وترجمها يف «حما�سته» ال�صغرى والكربى .فقد هي�أت له هذه الرقائق الثقافية
على تنوعها وتباينها ر�ؤية الكون كله يف وحدة تتعانق فيها قوانينه وترتابط ،على
الرغم مما يبدو للعني من ت�شتت وت�صادم وتناق�ض فيما بينها ،و�أ�ضحت هذه الر�ؤية
مبثابة العقيدة التي حكمت فكره وفنه معا بدون ف�صل بينهما.
وبعد ما تقدم ،ف�إن ال�س�ؤال الذي ينبغي مواجهته هو  :هل كان �أبو متام
منحازا بر�ؤيته التي قدمناها �إىل اخليال بو�صفه حجر الزاوية يف الإبداع ومل يلتفت
�إىل دور الوعي� ،أعني حتديدا العقل الذي احتل مكانة الرقيب على حرية اخليال
يف فكر الع�صور الو�سطى ؟!
ولنقل �رصاحة �إن �أبا متام كان يعي �أهمية قوتني يف م�س�ألة الكتابة ال�شعرية،
بل يف كل م�سائل التفكري ،وهما العقل واخليال ،ويكفي �أنه ر�أى �أن ال�شعر �إىل
جانب �أنه «فرج يفرتع» �إ�شارة �إىل دور اخليال  ،ر�أى �أنه «�صوب العقول» ،و�أن
«ينبوعه خ�ضل» ،و�أنه ثمرة «ال�ضمري القيم» ،وال يخفى تعاطف �أبي متام مع العقل
تعاطفا قد مييل على اخليال ودوره� ،إذ نراه يف �إحدى ق�صائده ي�شري �إىل �أن العقل
قد ح�سم مراوغة الفكرة ال�شعرية و�أخ�ضعها كما يفعل الفار�س حني يع�صاه فر�سه
ويحرن عليه:
ي��ـ��ـ��ذل��ـ��ـ��ل��ـ��ـ��ه��ا ب��ذك��ـ��ـ��ـ��رك ق��ـ��ـ��رن فـــكر
�إذا ح��ـ��رن��ت فتــ�سل�س يف القيــــــاد
ل���ه���ا يف ال���ه���اج�������س ال����ق����دح امل��ـ��ـ��ـ��ـ��ع��ل��ى
ويف نـــظم ال��ق��ـ��ـ��ـ��وايف

والعــــماد()12

فعالقة العقل باخليال هى عالقة التوجيه ،مع �أن ال�شاعر فيما �أبدعه من
�صور بيانية ال يعرتف بهذه العالقة ،بل �إن غرابة �صوره وطرافتها واقتحامها مناطق
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جديدة غري م�ألوفة جعلته من املتفردين بهذا ال�سبق ،ومن الأغرا�ض امل�ستهدفة
املثرية للجدل ال�صاخب الذي و�صل �إىل حد �إخراجه من حظرية ال�شعراء ولكن
�أبا متام املفكر له وجه يختلف عن وجه �أبي متام ال�شاعر ،وهذا حقه فيما يختار
ويدع  ،فاملفكر يركب �أحيانا كثرية �صهوات الوعي لإقامة �رصوح املنطق واحلجة
والدليل � ،أما ال�شاعر فريكن طويال �إىل �أ�صواته الداخلية ،وهى مت�شابكة ومعقدة،
وال يحكمها ما يحكم منطق الوعي ،ويرى بب�صريته �أكرث مما يرى بب�رصه وعقله،
ويحر�ص واعيا �أو غري واع على الإن�صات �إىل وقع �أ�صوات الكائنات على
وجدانه.
ومن ثم ف�إن املفكر �أبا متام وعى �أهمية دور اخليال بجانب دور العقل
على نحو مل يفارق الثقافة اجلمالية ال�سائدة يف تلك الفرتة من تاريخ الإن�سانية
�سواء �أكانت يف بيئات النقاد الكبار �أم الفال�سفة الذين قدموا دور العقل على دور
اخليال لأ�سباب لي�ست هذه امل�ساحة كافية للخو�ض فيها ،واتفاق املفكر �أبي متام
مع مفكري ع�رصه يف هذا اجلانب ال يقلل من قيمة ما نقدمه له ،لأن ر�ؤيته التي
نحن ب�صدد تقدميها جتعله يغرد وحده بعيدا� ،إذ ال جند هذه الر�ؤية الكلية التي
طرحها عرب �شعره ،ابتداء من عملية الإبداع بو�صفها فعال جن�سيا له ثماره ونتائجه
يف توا�صله مع املتلقي الذي �صار مبدعا حني تلقيه الن�ص وتخليه عن ك�سله العقلي
والذوقي ،وانتهاء مبوقفه من الطبيعة وما بها من تزاوج و�إخ�صاب وعالقة الإن�سان
بها ،هذه الر�ؤية الكلية ال جندها عند �أحد من �شعراء ع�رصه �أو نقاده.
وقد �أثمر هذا الفكر اجلمايل ثمرته ،وهي االهتمام الالفت لدى �أبي متام
ب�شكل الق�صيدة ،واعتباره قيمة يحر�ص ال�شاعر على حتقيقها .ف�إذا كان �أبو متام
حري�صا على �أن تكون معانيه م�ستمدة من جتاربه ومن معاناته بو�صفه �إن�سانا
ومفكرا و�شاعرا ولي�ست معاين م�ستمدة من الرتاث ال�سابق �أو م�رسوقة �أو معدلة
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�أو مموهة  ،ولكنها معان بكر مل تتكرر ،ف�إنه بال �شك حري�ص على �أن ي�سلكها
�سلكا من�سقا تتحقق فيه قيم التنا�سب والتوافق والتزيني ،بحيث ت�ضارع يف النهاية
جمال حلي الغانيات على ال�صدور:
و�����ض����م����ن �������ص������دره م������ا مل ت�����ض��م��ن
�����ص����دور ال���غ���ان���ي���ات م����ن

احللي()13

فالفعل يف �صدر البيت مبني للمجهول مع �أن فاعله معروف وي�شري �إىل ما
ت�ضمنته الق�صيدة من جمال �شكلي حمكم مل نره يف احللي التي تتزين بها �صدور
الغانيات من الن�ساء .ولعل ال�شاعر يف هذا املوطن مبا يقدمه من جمال يناظر ال�صائغ
وناظم اجلوهر النفي�س عقدا يف �صدور الغانيات ،كما يناظر ب�صنعته �صنعة الن�ساج
احلاذق بالتفويف والت�ضمني ،وبذا تكون الق�صيدة مثل الن�سج املو�ضون:
ي��ن��ب��وع��ه��ا خ�������ض���ل ،وح���ل���ي ق��ري�����ض��ه��ا
ح��ل��ي ال���ه���دي ،ون�����س��ج��ه��ا

مو�ضون()14

والأمثلة يف ديوان �أبي متام كثرية تبني اهتمامه الفائق بال�شكل ،ونكتفي
مبا قدمنا لن�صل �إىل قولنا عن هذه امل�س�ألة ،وهو�أن االهتمام بال�شكل� ،إن كان
يعك�س �شيئا �أو يدل عليه  ،ف�إنه يعك�س عقل ال�شاعر الواعي الذي تزود بثقافات
ع�رصه ،بحيث �أ�صبح مطلب التزيني والتفويف والدقة والت�ضمني وما �شاكل ذلك
واحلر�ص على توفره يف الق�صيدة ،ميثل ترفا عقليا ،ونزعة فكرية متيل �إىل االهتمام
بح�رص املتعة يف هذا التجان�س ال�شكلي املتمثل يف �شكل الق�صيدة �،إذ �صار قيمة
جمالية يف حد ذاته ،و�إذ قد بدا مدى النفور من املتعة احل�سية املوجودة يف ال�صور
ال�شعرية ،فتم حتويلها �إىل م�ضمون عقلي يجرد ال�صورة مما بها من جوهر ح�سي،
وهو �أ�سا�س ال�شعر ،ف�إن املتعة التي يقدمها ال�شكل اجلميل باعتباره قيمة ،ال تكون
�آنذاك �إال املتعة العقلية التي تلح على التجريد وت�صطبغ به ،ومن هنا جاء ال�شكل
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قائما على وحدات متكررة ميكن �أن تطول �إىل ما ال نهاية( )15وتولدت الرغبة
الدائمة لدى ال�شاعر واملتلقي والناقد يف االنتقال من منطقة املح�سو�س �إىل منطقة
املعقول.
والتقى مفهوم ال�شعر من زاوية �أخرى مع مهمته �إذ �أ�صبح ال�شعر اهتماما
بال�شكل وما يتطلبه من رواية ودراية ودربة ،وتلخ�صت مهمة ال�شعر فيما يقدمه هذا
ال�شكل املتنا�سق اجلميل من متعة عقلية وفائدة « وهى مهمة ثنائية تعمقت �ضمائر
الفال�سفة العرب»( )16كما تعمقت �ضمائر ال�شعراء و�أغلب النقاد .وه�ؤالء كانوا
مت�أثرين بواقع الإبداع العربي ابتداء بالأرابي�سك والزخارف اخلطية والوحدات
املعمارية التي تنح�رص متعتها يف جتان�س �شكلي ،يقوم على جتريد خال�ص ،وانتهاء
ب�أكرب �أق�سام ال�شعر الذي ارتبط بالدعوة املبا�رشة لعقيدة �أو مذهب �أو حاكم.
و�إذا كان �أبو متام قد �أر�سى دعائم هذا الت�صور الفريد لثغور ال�شعر وافرتاعها
وما بناه عليه من توالد وتزاوج بني العمل ال�شعري واملتلقى من ناحية وبني الطبيعة
من ناحية �أخرى  ،ف�إن هذه الدعائم قد امتدت جذورها لدى �شاعر �آخر �أفاد
منها بال �شك ،وقدم ت�صوره الالفت لثغور ال�شعر وحرمه ون�سائه والغرية على
�أج�سادهن هو ال�شاعر مهيار الديلمي الذي نرجئ حديثنا عنه لفر�صة قادمة �إن
�شاء اهلل.
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الإ�شارات املرجعية

( )1ديوان �أبي متام ت/عبده عزام /دار املعارف /القاهرة /ج� 1ص .230
( )2الديوان/ج � 2ص .350
( )3الديوان/ج � 2ص.352
( )4الديوان/ج� 3ص.355
( )5الديوان /ج� 1ص .259
( )6الديوان /ج �/ 1ص.380
( )7املو�شح للمرزباين�/ص.325
( )8الديوان  /ج�/ 3ص .329
( )9الديوان/ج�/ 3ص.330
( )10املو�شح للمرزباين �/ص .321
( )11الديوان /ج�/ 1ص.380
( )12الديوان /ج�/ 3ص.355/
( )13نف�سه�/ص. 330
(� )14أمرية مطر /مقاالت فل�سفية حول القيم واحل�ضارة �ص .156وانظر يف الفن والنزعة التجريدية
لعبد احلميد �إبراهيم :الو�سطية العربية دار املعارف ،القاهرة � 1979ص 399ومابعدها .
( )15جابر ع�صفور:نظرية الفن عند الفارابي /جملة الكاتب �ص 24و.25
( )16نف�سه

٭٭٭
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التوا�صل ولغة ال�شعر
عبدالغني ح�سني
�شاعر و�أكادميي
املغرب

مييز جان كوهن  Jean Cohenبني وظيفتني للغة :الوظيفة العقلية

(�أو الذهنية) والوظيفة االنفعالية .الأوىل تقوم على املطابقة ،والثانية تقوم على

الإيحاء .فاملطابقة وظيفة النرث والإيحاء وظيفة ال�شعر( .)1وبهذا ف�إن �أهم ما مييز
اللغة ال�شعرية عنده هو �أنها متثل انزياحا عن املعيار« :الأ�سلوب هو كل ما لي�س

�شائعا وال عاديا وال مطابقا للمعيار العام امل�ألوف (…) �إنه انزياح بالن�سبة �إىل
معيار� ،أي �أنه خط�أ ،ولكنه كما يقول برونو �أي�ضا خط�أ مق�صود»( .)2وما يق�صده

الباحث هنا بالأ�سلوب لي�س �سوى اللغة ال�شعرية� ،إذ «يكفي �أن نحذف االنزياح
�أو نقل�صه يف �أية �صيغة �شعرية لينتفي ال�شعر»( .)3غري �أن هذا االنزياح م�سيج
عند هذا الناقد بحدود املعنى الذي بدونه ال تعد الق�صيدة ق�صيدة «لأنها مل تعد

لغة»( .)4ولهذا فهو يعرف االنزياح ب�أنه «يف ال�شعر خط�أ متعمد ي�ستهدف من

ورائه الوقوف على ت�صحيحه اخلا�ص» .هذا الت�صحيح هو الذي يتم عن طريق ما
ي�سميه كوهن ب «نفي االنزياح»(.)5
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واحلديث عن املعنى هو حديث عن التوا�صل ،ولذلك ربط كوهن االنزياح

بنفي االنزياح الذي يعد �رشطا �رضوريا للفهم�« :إن ال�شعر �ش�أنه �ش�أن النرث ،خطاب

يوجهه امل�ؤلف �إىل القارئ .ال ميكن احلديث عن اخلطاب �إذا مل يكن هناك توا�صل.

ولكي يكون ال�شعر �شعرا ينبغي �أن يكون مفهوما من طرف ذلك الذي يوجه �إليه.
عر َنة عملية ذات وجهني متعاي�شني متزامنني :االنزياح ونفيه ،تك�سري البنية
�إن َّ
ال�ش َ

و�إعادة التبنني .ولكي حتقق الق�صيدة �شعريتها ينبغي �أن تكون داللتها مفقودة
�أو ًال ،ثم يتم العثور عليها ،وذلك كله يف وعي القارئ.
هذه العملية املت�أرجحة بني الذهاب والإياب من املعنى �إىل فقدان املعنى،

ثم من فقدان املعنى �إىل املعنى ت�شكل الأداة امل�شرتكة لأكرب �أمناط ال�صور الثالثة

التي در�سناها»(.)6

نفهم من هذا �أن �شعرية االنزياح تتحدد مبقدار ما يتيحه من �إمكانية

تفكيكه من قبل املتلقي .وهذا �إذا كان �رشطا يف الن�ص ال�شعري عند كوهن ،ف�إنه

يعود عنده �إىل �أ�صل التوا�صل اللغوي الذي «يفرت�ض عمليتني متقابلتني� :إحداهما

الرتميز [ ]L’encodageوي�سري من الأ�شياء �إىل الكلمات ،والثانية فك الرموز [Le

 ]décodageوي�سري من الكلمات �إىل الأ�شياء»(.)7

ففي الوقت الذي كان فيه كوهن يثبت الطبيعة االنتهاكية للغة ال�شعرية،

كان ي�سعى �أي�ضا �إىل و�ضع حدود لهذا االنتهاك ،منتقدا بذلك املقولة ال�رسيالية

التي تربط ال�شعرية بالدرجات الق�صوى لالنزياح ،والتي جاءت على ل�سان
بروتون زاعمة �أن «ال�صورة ال�شعرية هي (…) تلك التي متثل درجة ق�صوى

من االعتباط»( ،)8وخمالفا كل املقوالت املماثلة كتلك التي جاءت على ل�سان

موكاروف�سكي  Mukarovskyيف تو�ضيحه للطبيعة االنتهاكية للغة ال�شعرية من
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خالل مفهوم االنزياح  L’écartحني يقول ب�أن «انتهاك قواعد اللغة امل�ألوفة هو

�رشط اال�ستعمال ال�شعري للغة .و بدون هذه الإمكانية لن يكون هناك �شعر»(.)9

وقد انتقد رائد مدر�سة جمالية التلقي الأملانية فولفغانغ �إيزر Wolfgang

� Iserأي�ضا هذا النموذج الذي يربط مقدار ال�شعرية مبقدار االنزياح من عدة �أوجه,
منها �أن ال�شعرية ال تتحقق مبجرد انتهاك امل�ألوف ،ولكنها حتتاج بجانب ذلك �إىل
حتقيق القيمة اجلمالية ،كما �أن االفرتا�ض ب�أن كل انزياح عن امل�ألوف يعد خا�صية
�شعرية «يدفعنا �إىل الت�سا�ؤل عن حالة االنتهاكات املوجودة يف اال�ستعمال اللغوي
العادي»(.)10
وهكذا ميكن القول ب�أن اللغة ال�شعرية  -من حيث كونها لغة ،وكل لغة هي
توا�صل كما يقول كوهن( - )11عليها �أن حتافظ على �أ�سباب التوا�صل مع املتلقي،
مبقدار ما ت�سعى �إىل خمالفة امل�ألوف ،فـ «حينما تطرح اللغة ال�شعرية للنقا�ش ،فهي
ال تطرح باعتبارها �أداة للكتابة فقط ,ال ميتلك ال�شاعر عنها بديال ،ولكن باعتبارها
�أي�ضا خطوة نحو الآخر ،و�أ�سلوبا لتحقيق التوا�صل معه»( .)12ومن �أجل �أن تقوم
اللغة ال�شعرية بهذه الوظيفة التي ال حميد لها عنها ،عليها �أن تراعي يف عملية
الإبداع كونها جماال لالتفاق بني طرفني هما املبدع واملتلقي ،و�أي جتاهل لهذا
الطرف الثاين ي�ؤول بها �إىل �سبب للقطيعة بدل �أن تكون و�سيلة للتوا�صل(.)13
وعلى هذا الأ�سا�س يرى عز الدين �إ�سماعيل  -يف نقله للم�س�ألة �إىل ال�شعر العربي
املعا�رص– �أن غاية التجديد املبدئية يف هذا ال�شعر هي حتقيق التوا�صل مع املتلقي
من خالل االقرتاب من لغته املعا�رصة ،حيث �إن «املفرو�ض يف �أي تعبري فني �أن
يكون �أداة تو�صيل من املبدع �إىل املتلقي»(.)14
وفيما يبدو م�أخذا خفيا على ما �آل �إليه جزء كبري من هذا ال�شعر ،ف�إنه

يحذر من �أن ي�ؤدي الغمو�ض الذي يطبعه �إىل القطيعة مع املتلقي« :فال ميكن �أن
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تكـون امل�سـ�ألـة يف هـذا ال�شـعـر عـدوال متعـمدا عن الو�ضـوح �إىل الـغمـو�ض،
وال ميكن �أن تكون كذلك جمرد رغبة من ال�شعراء يف �إر�ضاء ذواتهم عن طريق
�إغاظة متلقي ال�شعر بو�ضعه يف �إطار من الطال�سم التي تعيى على الفهم ،كما
كان املتنبي ي�صنع (…) فمازال هذا العمد �إىل الإغراب �شيئا رخي�صا ال عالقة له

بال�شعر نف�سه»(.)15

هذا التحذير ،الذي �أطلقه عز الدين �إ�سماعيل يف مرحلة مبكرة من ن�ش�أة

ال�شعر العربي املعا�رص ،كانت له م�سوغات قوية يف �إجنازات �شعراء هذه الفرتة
الذين مالوا ميال وا�ضحا نحو الغمو�ض -و�إن كان ذلك مل ي�صل بهم �إىل حد �إن�شاء

قطيعة مع املتلقي -م�ستوحني منوذج �إليوت  T.S.Eliotوجوي�س  J. Joyceيف

املنهج الأ�سطوري ،حيث «كان اعتماد �إليوت يف «الأر�ض اليباب» على الأمناط

الأ�سطورية العليا ك�أ�ساطري املوت والبعث ( )...مبثابة حمر�ض خطري لكل من
ال�سياب وحاوي واخلال والبياتي و�أدوني�س على التما�س الرمز الأ�سطوري»(.)16

وهكذا جند �صالحا عبدال�صبور ي�سري على هذا املنهج م�ستوحيا جمموعة من
الأ�ساطري ,منها �أ�سطورة �أوزوري�س ,كما يف قوله خماطبا مدينة القاهرة بعد �شهر

من التجوال:

لِقاكِ يا مدينتي �أ�سايا
وحني( )17ر�أيت من خالل ظلمة املطا ْر

ُللت
نورك يا مدينتي عرفت �أنني غ ْ
�إىل ال�شوارع امل�سفلت ْه
�إىل امليادين التي متوت يف وقدتها
خ�رضة �أيامي
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و�أن ما ق ِّدر يل يا جرحي النامي
لقاك كلما اغرتبت ْ
عنك
بروحي الظامي
َ

عذاب
وهبت �أو قدرت للف�ؤاد من
و�أن يكون ما
ِ
ْ
نبوع �إلهامي
و�أن �أذوب �آخر الزمان ْ
فيك
و�أن ي�ضم النيل واجلزائر التي ت�شق ُه
واحلجر
والزيت والأو�شاب
ْ
عظامي املفتت ْه
على ال�شوارع امل�سفلت ْه
ْ
وال�سكك
على ذرى الأحياء
حني يلم �شملها تابوتي املنحوت من جميز م�رص ()18

ْ

م�شريا �إىل ما حتكيه الأ�سطورة من �أن �إيزي�س قد قامت بجمع عظام زوجها
�أوزوريـ�س و�أعادت له احلياة(.)19
ويعد ال�سياب من �أكرث ال�شعراء املعا�رصين ا�ستعماال للأ�سطورة ،حتى ر�أى
ناجي علو�ش يف تقدميه لديوانه �أن هذا اال�ستعمال قد �أ�ساء �إىل جانب التلقي يف
�شعره ,يقول« :الأ�سطورة لكي تغني ال�شعر يجب �أن تكون قادرة على ا�ستثارة
املتلقي ،بينما ح�شد ال�سياب من �أ�ساطري الهند وال�صني واليونان و�أوروبا ما ال يثري
يف القارئ العربي �أي �إح�سا�س.
و�إذا كان �إليوت ي�ستخدم مثل هذه الأ�ساطري فهو ي�ستخدمها لقارئ هي
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جزء من ح�ضارته وتاريخه وتثري فيه �أحالما بالبطولة والرباءة يف عامل «الذهب
واحلديد» الذي ذكره بدر� .إن هذا العامل لي�س عاملنا ،و�إن هذه الأ�ساطري لي�ست
�أ�ساطرينا (…) ولكن بدرا الذي قال مرة� :إن «�إلهنا فينا» �أ�ضاع «�إلهه» هذا
فبحث عنه يف الالت والعزى وزيو�س وع�شتار»(.)20
و�إذا كان ال�سياب – على الرغم من ذلك – قد عمد يف كثري من املوا�ضع
�إىل و�ضع هوام�ش لق�صائده ،جتلية للغمو�ض وبحثا عن �إي�ضاح املعنى( ،)21ف�إن
حركة احلداثة قد �أجنبت جيال من ال�شعراء والنقاد ،يتبنى الغمو�ض مذهبا ،ويرى
يف القطيعة مع اجلمهور معيارا للإبداع.
معياري ملفهوم االنزياح هو ذلك الذي
وهذه الطائفة ت�ستند �إىل توظيف
ٍّ
�صححه جان كوهن يف بنائه لهذا املفهوم ،وهاجمه �إيزر يف تنظريه لفعل القراءة.
وهكذا ف�إن بع�ض ه�ؤالء ينطلق من كون اللغة ال�شعرية متثل انحرافا عن لغة النرث
ليقرر �أنه «مبقدار ما يكون االنحراف يف الن�ص تكون �شعريته»( .)22ومن ثم
ف�إنه «مبقدار ما يكون االنحراف �أو�سع يكون الن�ص �أ�شعر ،ومبقدار ما يكون
االنحراف �أقل يكون الن�ص �أبعد عن ال�شعر»(.)23
وبذلك يكون انحراف اللغة حتررا من �سلطة املعيار ،وبقدر ما يكون هذا
التحرر غري معرتف باحلدود ت�سري لغة ال�شعر احلديث نحو الإبداع وال�شعرية(.)24
و�أدوني�س  -الذي يقف على ر�أ�س هذه الطائفة  -يربط الإبداع بالغمو�ض واالبتعاد
عن فهم القراء« :كل خالق غام�ض بالن�سبة �إىل معظم معا�رصيه ،ال الآن وح�سب،
بل يف التاريخ كله ،ويف ال�شعوب كلها ،ال يف الفن وحده ،بل يف الفل�سفة �أي�ضا.
وبهذا املعنى ميكن �أن ن�سمي املعا�رصة حجابا بني اخلالقني والقراء»(.)25
وعلى هذا الأ�سا�س ،ف�إن �أوىل مهام ال�شاعر املعا�رص عنده هي «انت�شال»
اللغة من دالالتها القدمية و�شحنها بدالالت جديدة «ال عهد لنا بها»(.)26
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ومن هنا دعوته �إىل تفجري اللغة ال�شعرية بقطع كل �صلة لها بالقدمي« :الثورة
اللغوية هنا تكمن يف تهدمي وظيفة اللغة القدمية� ،أي يف �إفراغها من الق�صد العام
املوروث .هكذا ت�صبح الكلمة فعال ال «ما�ضي» له ،ت�صبح كتلة ت�شع بعالقات
غري م�ألوفة»( .)27و�إن�شاء القطيعة مع اللغة الرتاثية يرتبط عند �أدوني�س باتخاذ
موقف ثوري من الرتاث العربي ،يتمثل يف ا�ستلهام مواقف التمرد فيه ،والإعالء
من �ش�أن ال�شخ�صيات املتمردة والثائرة ،واعتبارها رمزا للثورة على كل القواعد
اجلامدة ،وعلى ر�أ�سها ال�شخ�صيات ال�شعوبية واملت�صوفة(� ،)28إ�ضافة �إىل الإكثار
من ا�ستلهام ال�شخ�صيات الأ�سطورية الوثنية .هذا اال�ستلهام ،الذي �أ�سفر عن
وجهه الإيديولوجي يف �إعالن هذا ال�شاعر ان�سالخه عن الثقافة العربية الإ�سالمية
واالنتماء �إىل الثقافة الوثنية من خالل تخليه عن ا�سمه الأ�صلي علي �أحمد �سعيد
متخذا ا�سم الإله اليوناين «املمزق» �أدوني�س(� ،)29شهد ح�ضورا قويا يف �شعر هذا
ال�شاعر نكتفي منه بهذه الإ�شارة يف ا�ستح�ضاره ل�شخ�صية �أورفيو�س(:)30
أورفيو�س
قيثارك احلزين� ،
ْ
يعجز �أن يغري اخلمري ْه
يجهل �أن ي�صنع للحبيبة الأ�سري ْه
يف قف�ص املوتى �رسير حب يحن

�أو زندين �أو �ضفريه()31

وهذا ال�سعي املمنهج نحو الإغما�ض وهدم اللغة الرتاثية يربطه �أدوني�س
بر�ؤيته الفو�ضوية للحياة ،بحيث ال يرى فيها �إال الفراغ والفو�ضى وانعدام املعنى،
فتكون اللغة ال�شعرية الثورية عنده هي التي تعك�س هذا الوجه الفو�ضوي لت�صبح
فو�ضوية وفارغة من املعنى« :هكذا يكون الالمعنى والالقاعدة والفو�ضى يف
النتاج الثوري احلقيقي و�سائل للتعبري عما غري احلياة وملأها بالفو�ضى والالقاعدة
والالمعنى»(.)32
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وت�صل الثورة اللغوية عنده �إىل حدود الدعوة �إىل انتهاك كل القيم ،مبا فيها

تلك املتعلقة بالعقيدة« :كلنا يعرف من هو امل�سيح ،ولعلنا جميعا نعرف كيف

خاطبه رامبو« :ي�سوع ،يا ل�صا �أزليا ي�سلب الب�رش ن�شاطهم…» حني ت�صل جر�أة
الإبداع العربي �إىل هذا امل�ستوى� ،أي حني تزول كل رقابة ،يبد�أ الأدب العربي

�سريته اخلالقة املغرية ،البادئة ،املعيدة»(.)33

وبو�صول �أدوني�س �إىل هذه احلدود يدرك �أنه بذلك ُي ِّ
نظر ملا يباعد بني
ال�شاعر والقارئ �إىل حد يقارب «حالة االنف�صال والغربة»( .)34غري �أنه ال يرتدد

يف حتميل القارئ م�س�ؤولية هذا االنف�صال واتهامه باجلهل والتخلف« :الكاتب
الثوري الذي يعي�ش و�سط جمهور كجمهورنا العربي معزول بحكم �إبداعه (�أي

ثوريته) من جهة ،وبحكم التخلف املوروث الذي يخيم على هذا اجلمهور ،من
جهة ثانية.

اجلمهور يتعلق ،بل يت�شبث ،بكل ما يبقيه �ضمن العامل الذي �ألفه ،لكن

الكاتب لي�س ثوريا �إال لأنه يزعزع هذا العامل الأليف املوروث من �أجل ابتكار

عامل نقي ،جديد»(.)35

رت تنظريات �أدوني�س يف كثري من الكتابات النقدية احلديثة التي
وقد �أ َّث ْ

ت�أثرت �أي�ضا باملذاهب احلداثية وما بعد احلداثية الغربية ،كتفكيكية دريدا  ،وجمالية

التلقي الأملانية ،والتي �أ�صبحت ترى يف تفجري اللغة – باملفهوم الأدوني�سي –

�سبيال وحيدا لتحقيق ال�شعرية .ويف هذا يقول �أحدهم�« :إن احلدث ال�شعري احلق
ال يت�أ�س�س �إال بخرق اللغة العادية التي ال تالم�س �إال �سطح الأ�شياء ،للو�صول �إىل

لغة التفجري والإيحاء»(.)36

وي�ستغل كمال �أبوديب مفهوم الثورة اللغوية كما ُي ِّ
نظر له �أدوني�س لريبطه
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مبفهوم الفجوة – م�سافة التوتر الذي يرى فيه هو �سبيال وحيدا لتحقيق ال�شعرية

دون �أي تعيني حلدود هذه الفجوة �أو اعتبار للبعد التوا�صلي للغة ال�شعرية.
يقول« :للموقف الثوري �إذن ،كما يتج�سد يف ال�شعر خا�صةُ ،بعد �آخر :هو البعد
الثوري للغة نف�سها ،ذلك �أن وظيفة اللغة ال�شعرية هي �أي�ضا خلق هذه الفجوة –

م�سافة التوتر بني اللغة اجلماعية وبني الإبداع الفردي ،بني اللغة وبني الكالم،
و�إعادة و�ضع اللغة يف �سياق جديد كلية»(.)37

وعلى هذا الأ�سا�س ال يجد الباحث يف جزء كبري من �شعر عبد الوهاب
البياتي املدافع عن الطبقة الكادحة �إال �شعرا تقليديا ،لأنه ظل يعرب بلغة م�ألوفة عن
�شيء م�ألوف(.)38
وهذا الأ�سلوب يف احلط من قدر ال�شعراء الرواد تقليد متداول لدى النقاد
املت�شيعني لأدوني�س يف ترويجهم لأ�سلوبه ال�شعري واالنت�صار له .وكمال �أبو ديب
الذي يعد من �أكرث الباحثني �إخال�صا لهذا ال�شاعر ال يخرج عن هذا التقليد .ومن
بني املفاهيم التي يوظفها يف ت�ضخيم التجربة اللغوية عند �أدوني�س :مفهوم �أفق
التوقعات الذي تراجع عنه القطب الثاين يف نظرية التلقي الأملانية هان�س روبرت
ياو�س  H. R. Jaussبعد نهاية فرتة ال�ستينيات ،لكونه يتجاهل البعد التوا�صلي
للغة( .)39يقول �أبو ديب يف التعليق على هذا النموذج من ق�صيدة فار�س الكلمات
الغريبة لأدوني�س:
«يُقبل �أعزل كالغابة»:
«ذلك �أن «يقبل �أعزل» اخلالية من التوتر نهائيا ،تخلق ما �س�أ�سميه بنية
توقعات تنبع من املحور املن�سقي الذي ترتبط فيه «�أعزل» بع�رشات الإمكانيات
(الفار�س الذي فقد �سالحه ،الفار�س الذي ال �سالح له ،احليوان الوديع… �إلخ)
لكن الن�ص يقدم اختياره من خارج بنية التوقعات« :كالغابة» .ويفعل بذلك
ربيع األول 1431هـ
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�شيئني :يخلق فجوة  -م�سافة توتر نابعة من ربط العزلة بالغابة ،وفجوة �أخرى
نابعة من ح�رص دالالت الغابة ،الالنهائية نظريا ،يف داللة واحدة تقع هي �أي�ضا
خارج بنية التوقعات املرتبطة بالغابة»(.)40
وانحيـاز �أبـي ديـب لأدونيـ�س يف تنـظـريه للغة ال�شـعريـة «الثـوريـة»
�أمـر ال يحتاج �إىل عناء لتوكيده :فنظرة �إح�صائية يف ال�شواهد ال�شعرية احلديثة
لكتابه «يف ال�شعرية» تو�ضح �أنه من بني ت�سعة ع�رش �شاهدا هناك �أربعة ع�رش �شاهدا
لأدونيـ�س ،كلها يف معر�ض الت�ضخيم من �ش�أنه ،واخلم�سة ال�شواهد الأخرى
موزعة بني �شاعرين هما عبد الوهاب البياتي بثالثة �شواهد ،اختريت بعناية
ووظفت يف االنتقا�ص منه ،ويو�سف اخلال ب�شاهدين ي�ستمدان قيمتهما الفنية –
يف زعم الباحث – من �سريهما على نهج �أدوني�س.
ومن املقارنات التي يوظفها الباحث لت�ضخيم �شعرية االنزياح يف �شعر
�أدوني�س على ح�ساب غريه من ال�شعراء الرواد ،ن�أتي بهذا النموذج الذي جاء يف
«لن�سم احلدث الأ�سطوري
�سياق احلديث عن توظيف ال�شاعر املعا�رص للأ�سطورة:
ِّ
«البعد املعجمي» للأ�سطورة ،واحلل الذي تطرحه الأ�سطورة للتناق�ض الأ�سا�سي
الذي متيزه« :البعد الإ�شاري» لها .حتدد �شعرية الن�ص بطبيعة الفجوة – م�سافة
التوتر التي يخلقها بني البعد الإ�شاري والبعد املعجمي للأ�سطورة .هكذا يكون
ن�ص ال�سياب «بربرو�س يف بابل» �أقرب �إىل نظم البعد املعجمي للأ�سطورة،
ويكون ن�ص لأدوني�س من «�إقليم الرباعم» ن�صا �شعريا يفجر يف البعد املعجمي
الأ�صلي م�سافة توتر كبرية ،ثم مانحا البعد املعجمي اجلديد بعدا �إ�شاريا بينه وبني
البعد الإ�شاري الأ�صلي للأ�سطورة م�سافة توتر �شا�سعة»(.)41
وان�سجاما مع هذا التوجه الذي ي�سلك كل ال�سبل امل�رشوعة لالنت�صار
لأدوني�س ،يعمد الباحث �إىل ترديد مقوالته يف ربط ال�شعرية بالفو�ضى وعدم
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االن�سجام ،واقعا بذلك فيما حذر منه جان كوهن من اعتبار االنزياح معيارا
لل�شعرية(« :)42من هنا تكون ال�شعرية جوهريا ال خ�صي�صة جتان�س وان�سجام وت�شابه
وتقارب ،بل نقي�ض ذلك كله :الالجتان�س والالان�سجام والالت�شابه والالتقارب،
لأن الأطراف ال�سابقة تعني احلركة �ضمن العادي ،املتجان�س ،امل�ألوف (النرثي)
�أما الأطراف الأخرى فتعني نقي�ض ذلك� :أي ال�شعرية»(.)43
وقد تعر�ضت هذه النظرة االنتهاكية �إىل اللغة ال�شعرية ،والقائمة على
متجيد االنزياح مبختلف �أ�شكاله ،لنقد �شديد ب�سبب �إهمالها للقارئ واالنتقا�ص
من قدره ،ف�أحمد املعداوي يعار�ض جلوء كثري من ال�شعراء املعا�رصين �إىل توظيف
الأ�ساطري امل�ستوحاة من الرتاث الغربي لكون هذا التوظيف يعد من �أبرز العوامل
التي �ساهمت يف �إحداث قطيعة بني ال�شعر املعا�رص وبني اجلمهور(.)44
كما �أن من �أهم ما ي�أخذه هذا الباحث على لغة ال�شعر املعا�رص هو �أنها
لغة غري توا�صلية ،ذلك �أنها بقولها بالهدم واالنتهاك الرامبوي ت�صبح «لغة انتهاك
تفوح منها رائحة العري .فال مكان فيها للقيم الأخالقية� ،أي �أنها لغة مهمتها
الأ�سا�سية هي ن�سف كل ما «هو م�شرتك بني النا�س ،مما ميكن لل�شعرية �أن حتوله �إىل
قنوات للتوا�صل»(.)45
كما �أن �سعيها �إىل حتطيم كل القواعد مبا فيها قواعد النحو قد يفرغها من
املعنى ومينعها من �أداء وظيفتها التوا�صلية(.)46
وي�أخذ باحث �آخر على احلداثة ال�شعرية اهتمامها املفرط بتحقيق
االنزياحات اللغوية و�أ�شكال الغمو�ض والتعمية والتفتيت النحوي «يف حماولة
لبناء لغة مده�شة و�إيجاد عالقات بنائية غري م�سبوقة �أو مقرتحة من قبل» وجتاهلها
الكلي ل�رشط الفهم والتوا�صل(.)47
و�إىل مثل هذا يذهب �أحمد ب�سام �ساعي حني يحمل �أدوني�س و�أتباعه
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من ال�شعراء املعا�رصين م�س�ؤولية قطيعتهم مع القارئ ب�سبب �أخذهم بالتجريب
اللغوي ،ويعيب عليهم اتهامهم للقارئ العربي بالتخلف واجلهل و�ضحالة
الثقافة( .)48وهكذا يقول معلقا على ق�صيدة «مقدمة لتاريخ ملوك الطوائف»
لأدوني�س« :يبدو ال�شاعر يف الق�صيدة غري �آبه بالقارئ �إىل حد كبري ،فهو ي�ضع
الكلمة التي ي�ؤمن بها يف ال�شكل الذي يولد يف خاطره ،من غري �أن يفكر يف
�إمكان فهمها �أو قبولها �أو تذوقها من قبل القارئ ،فك�أنه يكتب لنف�سه فقط،
�أو لب�ضعة نفر مثله ،ويف ظنه �أن امل�ستقبل �سوف يخلق �أولئك الذين يفهمونه �أو
يتقبلون �آراءه �إذا مل يعرث على ه�ؤالء يف الزمن احلا�رض»(.)49
وين�سجم املوقف املتحفظ الذي يقفه �أحمد ب�سام �ساعي من املنهج اللغوي
لأدوني�س مع موقف معاك�س له يتخذه من �شاعر عربي معا�رص هو نزار قباين .فهو
يقول مقارنا بني ال�شاعرين« :كان ال�شـاعران نزار قباين و�أدوني�س �أبرز عالمتني
على طريق ال�شعر اجلديد (…) و�إن كانا يف موقعني متباعدين متاما  -ورمبا
متناق�ضني – على خط التجديد .وكان كل منهما متمردا ثائرا على الأو�ضاع
الراهنة� ،سواء �أكان ذلك على امل�ستوى الفني �أم على امل�ستوى الفكري .ولكن
امل�سافة بني نوعي التمرد عند ال�شاعرين كانت �شا�سعة ،فنح�س �أن نزار قباين
مايزال  -رغم مترده – م�شدودا �إىل �أر�ضه و�شعبه ومقومات ح�ضارته وتراثه،
بينما جند �أدوني�س � -شاعر الق�صيدة الكلية – وقد تخلى عن كل ذلك معلنا الثورة
على كل ما هو قائم يف احلياة العربية وتراثها و�أخالقها ،بحيث يظهر نزار – يف
هذه املقارنة بني ال�شاعرين – �أ�شبه برجل �أمن مثايل يحر�ص على �إقامة العدالة التي
كانت دائما مهدرة� ،أما �أدوني�س فيظهر كثائر �رش�س يعت�صم يف قمة عالية يرمي
العامل منها باحلجارة ،من غري �أن ي�سمح لأحد باالقرتاب منه»(.)50
فهذا الباحث يقرر �أن �أهم فرق بني ال�شاعرين هو اعتماد نزار على لغة
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توا�صلية وا�ضحة و�شعبية ،وتعمد �أدوني�س للغمو�ض والإبهام على القارئ(.)51
وهذه املقارنة التي تر�صد تناق�ض املنهج اللغوي عند كل من ال�شاعرين وقف
عليها ناقد �آخر هو منري العك�ش ،و�إن كان ذلك قد جاء عنده يف معر�ض االنت�صار
لأدوني�س .يقول م�شريا �إىل الطابع الإيحائي للغة الأدوني�سية والطابع املبا�رش للغة
النزارية« :كان �أدوني�س ي�ضع ثقله يف دواوينه اجلديدة على اكت�شاف �صالت
جديدة بني املفردات اللغوية� :صالت ترفع درجة امتالئها ،وتظلل كل مفردة
منها بطيف �إيحائي يقربها من جوهر املو�سيقى (…) �إال �أنه من امل�ؤ�سف حقا
�أن جند يف مقابلة هذا الن�شاط الدائب للتحرر من الو�سيلة( )52ا�سرتخاء م�ست�سلما
لدى �سعيد عقل ونزار قباين ،حتول �إىل عبادة ميار�سان طقو�سها يف كل ق�صيدة
يكتبانها»(.)53
ولعل هذا الأ�سلوب اخلا�ص للغة النزارية الذي بينه منري العك�ش بقدر
كبري من «الأ�سف» �سبب �آخر من الأ�سباب الكامنة وراء الإهمال الذي لقيه �شعر
نزار يف كتابات دعاة التجاوز والتفجري اللغوي ،حتى �إن بع�ضهم مل يرتدد يف �أن
يرمي به �إىل خارج قطار احلداثة�« :إذا كان املعيار احلقيقي لتحقق ال�شعرية يف
ن�ص ما هو اللغة التي تقوم على االنزياح والتجاوز ،ف�إن نزار قباين مل يكن �شاعرا
حداثيا»(.)54
هذا النفي والإهمال اللذان لقيهما نزار من قبل حمتكري احلداثة من
«�شعراء الطوائف» و«الألغاز» و«الطال�سم» ،على حد تعبري رجاء النقا�ش،lv
ومن جرى جمراهم من النقاد ،قابلهما بهجوم عنيف على ه�ؤالء متهما �إياهم
بالعزلة واال�ستعالء على اجلمهور�« :أزمة ال�شاعر العربي احلديث �أنه �أ�ضاع عنوان
اجلمهور ،فهو يقف يف قارة والنا�س يقفون يف قارة ثانية ،وبينهما بحار من
التعايل وال�صالفة وعقد العظمة .وبدال من �أن تكون ثقافة ال�شاعر و�سيلة للتفاهم
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واالقرتاب� ،أ�صبحت قلعة من الغرور ال يدخلها �أحد ،وبوابة من الأ�سالك
ال�شائكة ال يجر�ؤ �أحد على االقرتاب منها»( .)55وهكذا ف�إن ما يحتج به �أتباع
�أدوني�س من توجههم �إىل النخبة بدل اجلمهور ال يعطيهم يف نظره �إال �صفة رواد
النوادي اخلا�صة «كالنوادي املا�سونية ونوادي العراة وال�شاذين جن�سيا وحارات
اليهود»(.)56
ولقد انتبه نزار �إىل �أن الفرق بينه وبني �أدوني�س يكمن يف موقف كل منهما
من اجلمهور .فهو فرق بني �شاعر يتهمه باجلهل والتخلف وال يعري للتوا�صل معه
اهتماما ،وبني �شاعر يجعل كل همه يف التوا�صل معه ،ويرهن جناح �شعره مبقدار
حمل
الأثر الذي يحدثه فيه ،ومقدار اال�ستجابة التي يلقاها من طرفه .ولهذا فهو ُي ّ
من ي�سميهم ب�شعراء احلداثة م�س�ؤولية قطيعتهم مع اجلمهور« :ال�شاعر الذي
يخاطب الأمة العربية يف هذه املرحلة احلارقة من تاريخنا بالفوازير والكلمات
املتقاطعة وبلغة م�سمارية ال ميكن تفكيكها هو �شاعر هارب من اجلندية وي�ستحق
احلب�س يف زنزانة مظلمة ت�شبه الزنزانة التي حب�سنا فيها .حني تكون �صادقا مع
نف�سك ومع النا�س ف�أنت وا�صل حتما� .إذا مل �أ�ستطع �أن �أو�صل ق�صيدتي �إىل
الآخرين ف�إن اخلط�أ هو خطئي ال خط أ� الآخرين .وعلي مراجعة �أدواتي ال�شعرية
لأكت�شف موقع اخللل»(.)57
وهذا يعني �أن املوقف ال�سلبي الذي وقفته احلداثة ال�شعرية من اجلمهور قد
انتهى بها �إىل الف�شل باعتبارها م�رشوعا فنيا« :بعد �أربعني عاما من تر�شيح احلداثة
نف�سها لكر�سي ال�شعر العربي ،مل ت�ستطع احل�صول على مقعد واحد يف برملان
ال�شعر .وهذا يعني �أنها لن ت�ستطيع �أن ت�ؤلف وزارة وال �أن حتكم  .مل ت�ستطع
حركة احلداثة ،منذ اخلم�سينيات حتى اليوم� ،أن ت�سجل هدفا واحدا يف ملعب
ال�شعر ،وبقيت تلعب وحدها ،دون ملعب ودون كرة ،ودون متفرجني»(.)58
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هذا املوقف الراف�ض الذي وقفه نزار من قطيعة احلداثة ال�شعرية مع اجلمهور

يرجع �إىل ر�ؤيته للوظيفة التوا�صلية للغة ال�شعرية .ولذلك ف�إنه يرى �أن دوره يف هذا
املجال قد حتقق ب�إنزال ال�شعر �إىل ال�شارع «ليلعب مع �أوالد احلارة وي�ضحك معهم

ويبكي معهم»(.)59

وهكذا ،فعلى الرغم من بع�ض �آرائه القليلة املتناثرة هنا وهناك حول ق�ضية

التحرر اللغوي كقوله� :إن «ال�شعر ع�صيان لغوي خطري على كل ما هو م�ألوف
ومعروف ومكر�س»( ،)60وكقوله معربا عن ت�ضايقه مما �سماه باللغة امل�ستحيلة:

الكاتب يف وطني
يتكلم كل لغات العامل
�إال العربي ْه
فلدينا لغة مرعب ٌة
قد �سدوا فيها كل ثقوب احلريه()61

ْ

ف�إن هاج�س التوا�صل ظل موجها لتجربته ال�شعرية ،وهاجم بقوة دعوى

التفجري اللغوي الأدوني�سي« :لقد �سئمنا من هذه التعابري امل�أخوذة من قامو�س

حرب الع�صابات كتفجري اللغة واغتيال الأبجدية وو�ضع عبوة نا�سفة حتت
قامو�س حميط املحيط .فهذا كالم يقوله كارلو�س ،وال يقوله �شاعر م�س�ؤول عن
ت�أ�سي�س امل�ستقبل»( .)62فهو ال يرى يف هذه الدعوى �إال عمال تخريبيا مرفو�ضا
لأن «مدينة ال�شعر تتغري بطالء جدرانها وتو�سيع �ساحاتها و�إ�ضاءة �شوارعها

وجتميل حدائقها» ولي�س با�ستعمال (البولدوزر) على حد تعبريه(.)63

من هنا �إذن تتجلى وظيفة اللغة ال�شعرية عند نزار وظيفة حتري�ضية ،باملعنى
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«النفعي» لكلمة التحري�ض( .)64ومن ثم ،ف�إنه �إذا كان �أدوني�س يرى يف مثل هذا
ال�شعر – الذي يج�سده �شعر املقاومة الفل�سطينية � -شعرا غري ثوري «وال يقدم

للم�ستهلك �إال وهم الثورة» لأنه يخاطب اجلمهور باللغة ال�سائدة( ،)65ف�إن نزارا
ال يعلن انحيازه لهذا ال�شعر �إال ال�ستجابته لهذا ال�رشط التوا�صلي املتمثل يف خماطبته

للجمهور «باللغة ال�سائدة» مما ي�ضمن له قيامه بوظيفته:
حممود الدروي�ش �سالما
توفيق الزياد �سالما
يا فدوى طوقان �سالما
يا من تربون على الأ�ضالع الأقالما
نتعلم منكم
كيف نفجر يف الكلمات الألغاما
�شعراء الأر�ض املحتله
مازال دراوي�ش الكلمه
يف ال�رشق يك�شون حماما
يح�سون ال�شاي الأخ�رض ،يج ّرتون الأحالما
لو �أن ال�شعراء لدينا يقفون �أمام ق�صائدكم
لبدوا �أقزاما� ،أقزاما(.)66

وبذلك ينت�صب �شعر املقاومة  -يف ر�أي نزار  -هرما يطاول ال�سماء

لبلوغه الغاية يف خماطبة اجلمهور ،ويف �إتقان التعامل مع اللغة ال�شعرية ،تعامال

يحفظ لها وظيفتها التوا�صلية التحري�ضية.
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فعلى الرغم مما يزخر به هذا ال�شعر من كثافة لغوية ت�ضع م�سافة وا�ضحة

بينها وبني اللغة النرثية العادية ،ف�إن هذه اللغة نف�سها مل تكن غاية جتعل القارئ
يلهث خلف املعنى فال يعود �إال باخليبة ،كما يفعل مع �شعر �أدوني�س ومن �سار على
نهجه .بل �إن �شعر املقاومة ال يكت�سب قيمته احلقيقية �إال من عاملني:
 ا�ستجابته ل�رشط التوا�صل من خالل ا�ستجابته للحظة التي ت�شغل القارئالعربي.
 وما يحتويه من طاقة �إبداعية تبتعد بهذه اللحظة عن م�ستوى الإ�سفافواالبتذال.
وال �شك يف �أن �شاعر املقاومة حممود دروي�ش قد ا�ستطاع على مدى جتربته
ال�شعرية �أن يجمع بني ال�رشطني ،في�صور معاناة الإن�سان الفل�سطيني دون �أن يتخلى
عن دوره الرائد يف جتديد ال�شعر العربي على م�ستوى الإيقاع واللغة ال�شعرية
معا.
وخال�صة القول� ،إنه بالرغم من الوهم الذي ما فتئ بع�ض دعاة احلداثة
يروجون له من �أن هذه الأخرية ال تتحقق �إال ب�إقامة �سد منيع بني الن�ص والقارئ،
ف�إن الواقع ال�شعري ي�شهد ب�أن حركة احلداثة قد �أثمرت ظهور اجتاهني متباينني يف
موقفهما من م�س�ألة التوا�صل:
 �أولهما ال يرى ال�شعرية �إال يف لغة انتهاكية تهدم كل ما �ألفه القارئ العربي ،واليرى يف هذا القارئ �إال جت�سيدا للتقليد والتخلف الثقايف.
 وثانيهما يقيم م�رشوعه على �أ�سا�س الوظيفة التغيريية لل�شعر التي ال تتحقق �إالبتحقيق �رشط التوا�صل مع اجلمهور ،عرب املزاوجة بني ما �سماه جان كوهن
باالنزياح ونفي االنزياح.
كما �أن هذا الواقع نف�سه ي�شهد ب�أن االجتاه الأول قد بقي م�رشوعه يف
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حتديث اللغة ال�شعرية م�رشوعا نخبويا عاجزا عن نقل جتربته �إىل اجلمهور العربي
الوا�سع ،بينما ا�ستطاع االجتاه الثاين �أن ي�ضمن لنف�سه �أو�سع انت�شار بني اجلمهور.
�أما كيف متكن هذا االجتاه الأخري من حتقيق �رشط التوا�صل دون الإخالل
ب�رشط احلداثة ،فذلك يرجع �إىل مقومات يف هذا ال�شعر ذاته ،تخ�ص الإيقاع واللغة
والر�سالة ال�شعريتني ،وهو مو�ضوع بحث م�ستقل نرجو �أن يوفقنا اهلل �إىل �إمتامه

الإحـــــــاالت
( )1بنية اللغة ال�شعرية ،جان كوهن ،ترجمة حممد الويل وحممد العمري ،ط  ،1دارتوبقال ،الدار البي�ضاء
1986م� ،ص .196
( )2نف�سه� ،ص .15
( )3نف�سه� ،ص .129
( )4نف�سه� ،ص .31
( )5نف�سه� ،ص .194
( )6نف�سه� ،ص  .173ويق�صد بهذه ال�صور الثالثة� :أمناط االنزياح الداليل ،التي قام بدرا�ستها وهي:
انزياح الإ�سناذ ،وهو املنافرة  ،L’impertinennceوانزياح التحديد ،وهو احل�شو La
 redondanceوانزياح الو�صل ،وهو االنقطاع .L’inconséquence
( )7نف�سه� ،ص .33
( )8بنية اللغة ال�شعرية� ،ص .193
(9) L’acte de lecture, théorie de l’effet esthétique, Wolfgang Iser, traduit
par Evelyne Sznyeer, Pierre Margada, édtion Bruxelles P: 164.
( )10نف�سه.165 ،
( )11بنية اللغة ال�شعرية� ،ص .193

ربيع األول 1431هـ

عـبـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ8ـ ـ ـ ـ ـ ــر

مارس 2010

رؤى /عالقة ..عبدالغني حسني

305

( )12قراءة يف اخللفية النظرية لتجربة نزار ال�شعرية ،عبدالعايل بوطيب ،جملة عالمات يف النقد ،ع:
 ،32مايو 1999م� ،ص .319
( )13البويطيقا ،فن �صياغة اللغة ال�شعرية ،عالء الدين رم�ضان ال�سيد ،جملة عالمات يف النقد ،ع،38 :
يونيو 1998م� ،ص .262
( )14ال�شعر العربي املعا�رص ،ق�ضاياه وظواهره الفنية واملعنوية ،الدكتور عز الدين �إ�سماعيل ،ط  ،3دار
العودة ودار الثقافة ،بريوت (د.ت)� ،ص .179
( )15نف�سه� ،ص .188
(� )16شعرية الغمو�ض ،قراءة يف �شعر عبدالوهاب البياتي ،عبدالكرمي اجماهد ،ط  ،1من�شورات املوجة،
املغرب 1998م� ،ص .273
( )17كذا يف الديوان ،وفيه �إقحام «فعول» يف �سياق الرجز ،والأوفق للوزن �أن يقول :وحينما
ر�أيت...
(� )18أغنية للقاهرة ،ديوان �صالح عبدال�صبور ،دار العودة ،بريوت .198-197/1 ،1983

(� )19أوزوري�س هو �إله النماء عند امل�رصيني .وحتكي الأ�سطورة �أنه هو الذي علمهم كثرياً من احلرف
و�شيد لهم احل�ضارة ون�رش العدالة ،لكن �أخاه املتجرب �ست قتله ،فجمعت زوجته �إيزي�س عظامه
وجنحت يف �إعادة احلياة �إليه( .مو�سوعة الفلكلور والأ�ساطري العربية� ،شوقي عبداحلكيم ،دار
العودة ،بريوت (د.ت)� ،ص .)76
( )20ديوان بدر �شاكر ال�سياب ،ج � ،1ص :هـ هـ هـ  -و و و.
( )21من تلك الق�صائد� :شباك وفيقة  -ر�ؤيا عام 1956م  -العودة جليكور  -مرثية جيكور...
( )22من ال�صورة �إىل الف�ضاء ال�شعري :العالئق ،الذاكرة ،املعجم والدليل (قراءات بنيوية) د .ديزيره
�سقال ،ط  ،1دار الفكر اللبناين ،بريوت 1993م� ،ص .64
( )23نف�سه� ،ص .126
( )24نف�سه� ،ص .131
( )25زمن ال�شعر� ،أدوني�س ،ط  ،3دار العودة ،بريوت 1983م� ،ص .280
( )26نف�سه� ،ص .163
( )27نف�سه� ،ص .131
( )28حركة ال�شعر احلديث يف �سورية ،من خالل �أعالمه ،الدكتور �أحمد ب�سام �ساعي ،ط  ،1دار امل�أمون
للرتاث ،دم�شق 1978م� ،ص .340
(� )29أدوني�س هو الإله اليوناين اجلميل الذي ع�شقته �إلهة احلب واجلمال �أفروديت .وحتكي الأ�سطورة
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�أن اخلنزير املتوح�ش قتله عندما كان ي�صطاد يف اجلبل «ومن دمه املهدور انت�رشت �شقائق النعمان
�أو زهرة الريح .وكان �أدوني�س يق�ضي ن�صف ال�سنة على الأر�ض ون�صفها الآخر يف العامل الآخر»
ف�أ�صبح موته يرمز �إىل البعث وعودة االخ�رضار بعد املوت( .مو�سوعة الفلكلور والأ�ساطري العربية،
�ص  ،44واملو�سوعة العربية املي�رسة� ،ص .)140
( )30هو يف الأ�سطورة اليونانية من�شد عظيم ،ابن ربة ال�شعر كاليوبا و�أبولو «كانت �أحلانه و�أنا�شيده من
الروعة بحيث ت�سحر الوح�ش والطري وال�شجر» .فقد زوجته فحزن عليها حزن ًا �شديداً و�أ�صبح
حاقداً على كل الن�ساء ،فقررت جمموعة من عابدات باخ�س �أن يقتلنه انتقام ًا لبنات جن�سهن
(املو�سوعة العربية املي�رسة ،ب�إ�رشاف حممد �شفيق غربال ،دار اجليل واجلمعية امل�رصية لن�رش املعرفة
والثقافة العاملية� ،1995 ،ص .)259
( )31مر�آة لأورفيو�س� ،ضمن «مرايا املمثل امل�ستور» ،الأعمال الكاملة� ،أدوني�س ،ط  ،5بريوت
1988م.194/2 ،
( )32زمن ال�شعر� ،ص .136
( )33نف�سه� ،ص .148
( )34نف�سه� ،ص .166
( )35زمن ال�شعر� ،ص .133
(� )36شعرية الغمو�ض ،عبدالكرمي اجماهد� ،ص .144
( )37يف ال�شعرية ،كمال �أبو ديب ،ط  ،1م�ؤ�س�سة الأبحاث العربية ،بريوت � ،1987ص .74
( )38نف�سه� ،ص .76-74
( )39يقول ياو�س يف �سنة « :1972وفق ًا لهذه النظرية (�أي جماليات التلقي) يقوم جوهر العمل الفني
على �أ�سا�س تاريخانيته� ،أي على �أ�سا�س الأثر النا�شئ عن حواره امل�ستمر مع اجلمهور ،فالعالقة
بني الفن واجلمهور ينبغي �إدراكها يف �إطار جدلية ال�س�ؤال واجلواب .ويحرز تاريخ الفن تفرده
عن طريق تغري الأفق بني امل�أثور الطبيعي والتلقي امل�ستوعب ،وبني الكال�سيكية القارة ،والت�شكيل
امل�ستمرللقاعدة .وت�شرتك هذه النظرية مع نظرية التطور عند ال�شكالنيني كما ت�شرتك مع جماليات
ال�سلبية وكل النظريات املتجهة نحو التحرر (وي�شمل ذلك املارك�سيني) يف االعتقاد يف �أولوية ما
هو جديد بالغ الإثارة يف مقابل ذلك الذي �صار م�ستقراً مع م�ضي الزمن� ،أي �أولوية ال�سلبية �أو
االختالف يف مقابل املعنى الإيجابي اجلاري يف العرف،وهذه احلجج كافية بالن�سبة �إىل تاريخ الفن
ودوره االجتماعي بعد �أن ح�صل الفن على ا�ستقالله الذاتي ،ولكنها ال ميكن �أن تكون من�صفة
لوظيفته العملية والتو�صيلية» (نظرية التلقي (مقدمة نقدية) ،ت�أليف روبرت هولب ،ترجمة:
الدكتور عز الدين �إ�سماعيل ،ط  ،1النادي الأدبي الثقايف بجدة.)182 ،1994 ،
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( )40يف ال�شعرية� ،ص .119-118
( )41نف�سه� ،ص .87
( )42بنية اللغة ال�شعرية ،جان كوهن� ،ص .193
( )43يف ال�شعرية� ،ص .28
(� )44أزمة احلداثة يف ال�شعر العربي املعا�رص� ،أحمد املعداوي ،ط  ،1من�شورات دار الآفاق اجلديدة،
املغرب1993 ،م� ،ص .177
(� )45أزمة احلداثة� ،ص .100
( )46نف�سه� ،ص .100
( )47البويطيقيا ،فن �صياغة اللغة ال�شعرية� ،ص .254
( )48حركة ال�شعر احلديث يف �سورية� ،أحمد ب�سام �ساعي� ،ص .250
( )49نف�سه� ،ص .140
( )50نف�سه� ،ص .523
( )51نف�سه� ،ص .497-496
( )52يعني هذا التحرر من اللغة باعتبارها و�سيلة للتعبري �إىل اعتبارها �إيحاء.
(� )53أ�سئلة ال�شعر يف حركة اخللق وكمال احلداثة وموتها ،منري العك�ش ،ط  ،1امل�ؤ�س�سة العربية
للدرا�سات والن�رش ،بريوت 1979م� ،ص .14
( )54ح�سن خمايف� ،ضمن :نزار قباين واحلداثة ال�شعرية امل�ضادة ،ندوة جملة الآداب مب�شاركة جنيب العويف
ور�شيد املومني وح�سن خمايف� ،إعداد عبداحلق لبي�ض ،جملة الآداب ،ع  12/11نوفمرب  -دي�سمرب
1998م� ،ص .84
( )55ثـالثون عـام ًا مع ال�شعر وال�شعراء ،رجاء النقا�ش ،ط  ،1دار �سعاد ال�صباح ،الكويت 1992م،
�ص .160
( )56الأعمال الكاملة ،نزارقباين ،ط  ،1من�شورات نزار قباين ،بريوت 1993م.48/8 ،
(� )57إ�ضاءات ،نزارقباين ،ط  ،1من�شورات نزار قباين ،بريوت 1998م.118 ،
( )58الأعمال الكاملة� ،ص .129-128
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ربيع األول 1431هـ

عـبـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ8ـ ـ ـ ـ ـ ــر

مارس 2010

308

التواصل ولغة الشعر

( )61نف�سه.45/8 ،
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( )63الأعمال الكاملة� ،ص .422/8
(� )64إ�ضاءات� ،ص .130
( )65الأعمال الكاملة� ،ص .438/8
( )66زمن ال�شعر� ،أدوني�س� ،ص .77
(� )67شعراء الأر�ض املحتلة ،الأعمال الكاملة ،نزار قباين158/3 ،

مراجع البحث
(� )1أزمة احلداثة يف ال�شعر العربي املعا�رص� ،أحمد املعداوي ،ط ،1من�شورات دار الآفاق اجلديدة،
املغرب.1993
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( )6بنية اللغة ال�شعرية ،جان كوهن ،ترجمة حممد الويل وحممد العمري ،ط ،1دار توبقال ،الدار البي�ضاء
.1986
( )7البويطيقا ،فن �صياغة اللغة ال�شعرية ،عالء الدين رم�ضان ال�سيد ،جملة عالمات يف النقد ،ع28 :
يونيو.1998
( )8ثالثون عاما مع ال�شعر وال�شعراء ،رجاء النقا�ش ،ط ،1دار �سعاد ال�صباح ،الكويت .1992
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( )10ديوان بدر �شاكر ال�سياب ،دار العودة ،بريوت.1997 ،
( )11ديوان �صالح عبد ال�صبور ،دار العودة ،بريوت .1983

( )12زمن ال�شعر� ،أدوني�س ،ط ،3دار العودة ،بريوت .1983
( )13ال�شعر العربي املعا�رص ق�ضاياه وظواهره الفنية واملعنوية ،الدكتور عز الدين �إ�سماعيل ،ط ،3دار
العودة ودار الثقافة ،بريوت (د.ت).
(� )14شعرية الغمو�ض ،قراءة يف �شعر عبد الوهاب البياتي ،عبد الكرمي جماهد ،ط 1من�شورات املوجة،
املغرب .1998
( )15يف ال�شعرية ،كمال �أبو ديب ،ط ،1م�ؤ�س�سة الأبحاث العربية ،بريوت .1987
( )16قراءة يف اخللفية النظرية لتجربة نزار ال�شعرية ،عبد العايل بوطيب ،جملة عالمات يف النقد ،ع:
 ،32ماي.1999
( )17من ال�صورة �إىل الف�ضاء ال�شعري العالئق ،الذاكرة ،املعجم والدليل (قراءات بنيوية) ،د .ديزيريه
�سقال ،ط ،1دار الفكر اللبناين ،بريوت .1993
( )18املو�سوعة العربية املي�رسة ،ب�إ�رشاف حممد �شفيق غربال ،دار اجليل واجلمعية امل�رصية لن�رش املعرفة
والثقافة العاملية.1995 ،
( )19مو�سوعة الفلكلور والأ�ساطري العربية� ،شوقي عبد احلكيم ،دار العودة ،بريوت (د.ت).
( )20نزار قباين واحلداثة ال�شعرية امل�ضادة ،ندوة «الآداب» مب�شاركة جنيب العويف ور�شيد املومني وح�سن
خمايف� ،إعداد عبد احلق لبي�ض ،جملة الآداب ،ع 11/12نوفمرب – دي�سمرب .1998
( )21نظرية التلقي (مقدمة نقدية) ،ت�أليف روبرت هولب ،ترجمة :دكتور عز الدين �إ�سماعيل ،ط،1
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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�سـي ــد نب�ضــيْ � ..أنت..
مازن �شديد
الأردن

باحلب,
تغمرنا
ِّ
ُ
ُ
وترحل عنا!..

ترتكنا يف مملك ٍة جنهلها
احلزن,
ال نعرف فيها غري
ِ
اجلمر
وطعم
ْ
ال�ساحل,
طرقات
قا�سي ٌة
ُ
ِ
َ
جيادك,
من غري

الدمع,
غابات
�شا�سع ٌة
ُ
ِ
بدون مناديل يديك

البحر
قاحل ٌة كل ب�ساتني
ْ
تغمرنا باحلب وترحل عنا
املعتم,
ترتكنا يف هذا الزمن ِ
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أنت..
سيب نبضيْ ..
كالغرباء
نتخبط
ْ
ّ
الب,
بني جماهل هذا رِّ
املاء.
وطوفان ْ
***

توجني بالربق,
من ُ
غري َك َّ
و�أكليل الرنج�س,
و�أغاين الليل,
التكوين..؟
وكونني هذا
ْ
َّ
غري َك َّلونَ �أيامي,
من ُ
التلوين..؟
هذا
ْ
****

أنت
َ�س َندي � َ

أنت,
وعر�سي � َ
ُ
أنت قناديلي
و� َ

أنت,
�سيد نب�ضي � َ
ِّ

و�أنت هتايف وزفايف,
ُ
و�صهيل خيويل
قُم مللمني بني ْ
يديك
دعني �أجتول يف ُخلجا ِن ْك
َ�أك ِت ُ
مل ب� ْ
إيوانك
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ْ
عينيك,
للوعد القادم من
و�أغني,
ِ
كي تزهر �أغ�صان الروح,
باغ�صانك
كل طيوري يف �أنحا ِء الدنيا,
واقفةٌ,
َ
هيئـتك ال ُعليا,
فوق م�شارف
ْ
ب�ستانك
تنتظر الراحة يف
***
كوين وطن ًا ْ
لك
خذين ِّ
ْ
عطراً
خليولك

ْ
وديانك
برق ًا يتلألأ يف
القلب
�ضفاف
نبع ًا بني
ِ
ْ
وطوقني باحلب
ِّ
قدري �أنت

�آخر ميناء يل
الدرب,
عتمة هذا
�آخر قنديل يف ِ
ْ
آخر ْ
منزل
و� ُ

ال ترحل!!..

٭٭٭
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ال�سـ ـ ـ ـ ـ ــماء
جميب الرحمن هرا�ش
اليمن

وال�سماء،يقال:على قدها �أن يظل مليح ًا �شفيف الك�سا
وال�سماء يقال :حتب فتاها اجلميل الذي ال يحب الن�سا
ُ
ويقال الكثري،فمن يا ترى �سيدون من ِّ
كل هذا الأ�سى؟
***
عان�س هي تبدو �أمام اجلميع وتبدو ف�ساتينها �أعن�سا
عاقر هي ،م�أخوذ ٌة باملكان ،ب�أ�شيائها ،بال�ضحى ،بامل�سا
ٌ

فاقع لون �أدمعها..دائخ �شعرها ال..كان يف ذاتها قد ر�سا
ٌ
�آه كم هي مذبوح ٌة يف َّ
(لعل) وم�صلوب ٌة يف مرايا (ع�سى)
ليت يل ناقة �أو حماراً لأحملها ،ولأ�سقيها �أك�ؤ�سا
َ
لكن بي رغبة..لي�س بي لأقبل �أو �أمل�سا
ب�ضة هي َّ

احلب..من �رش مل يل به و�سو�سا..
فبليني..ا�ستعاذت بقلبي من ِّ
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ويقال /ال�سماء..ترى �أين هي �أين ،يكل هذا الأ�سى؟؟!
***
خمالب مفقوء ًة و�ضحى �أمل�سا
كنت �أملح يف مقلتيها
َ

كنت �أ�س�أل� :أين الرياح التي انطف�أت ،وال�ضياء الذي �أفل�سا؟؟
كنت �أجهل ما كنت �أفعل حني يبارحني �صدرها نرج�سا
�أنتمي كالع�صافري كنت �إليها ،وكانت ترى قدري م�شم�س ًا
***
با�ض �صديداً جديداً من الأمنيات اللواتي اكت�سى
�شاطيء النور َ
حاولت �أن تخاف ولكنه هو يف نف�سه خيف ًة �أوج�سا
حد عليه ق�ست �أو عليها ق�سا
هو مل يتبني �إىل � ِّأي ٍّ

ها هما يعرجان مع ًا يف �أ�صابع �أغنيتي مغر�س ًا مغر�سا:
فت�شا عن مكانٍ جديدٍ �أكون �أنا فيه خمتفيا..واج ِل�سا
ال�صمت مل يقهما ما ق�صدت ومل يحد�سا
قابالين ب�شي ٍء من
ِ
حاوال  ..رمبا تعبا ..رمبا ن�سيا  ..رمبا ن َّع�سا

اذهبا من هنا..ذهبا من هنا  -ال تخافا رجا ًء والتي�أ�سا

وجدت ،منهما �أتع�سا؟!
ال�سماء يريدان كانا فهل وجدا
ْ
َ
***

ذلك النور فهر�س ما فا�ض من حزنه ثم �ألفى الذي فهر�سا
راودته التي هي يف بيته ف�أبى ،والتي هو يف ...فاحت�سى
راودته ال�سماء فلم يبتئ�س..ومل يك من جمرها �أب�أ�سا
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كان �أجمل منها كثرياً كثرياً وكانت �رساويلها �أ�رش�سا
ويقال :ال�سماء هي الآن واقف ٌة حيث ميكن �أن جتل�سا
حيث ميكن �أن تتفرج� ،أن تتعرى متام ًا و�أن تلب�سا
حيث ميكنها �أن ت�صلي وتلهو وت�شوي الأ�صابع والأر�ؤ�سا
حيث ميكن �أن تتمنى :ك�أن الإله ارتدى �أ�ضلعي �سند�سا
وك�أن الإله تخلى عن الكون وابتاع يل وله (مفر�سا)
تزوجت منه وعلمت �شدقيه باملاء �أن ينب�سا
وك�أين
ُ
***
ويقال :ب�إمكانها كان �أال تعا�رش فرداً بها دن�سا
أطهر� ،أو �أن تُرى �أجن�سا
وب�إمكانها �أن تلوح –كما قبلَ � -
وي�إمكانها �أن تكون  -ولكنها مل تكن �أبداً  -موم�سا
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دم�ش ـ ــق..
حممد �أحمد الفقيه
ال�سعودية

عبق..
على الرثى من تبا�شري الهوى ُ
نطلق..
وبني كفيـك
للتاريخ ُم ُ
ِ

اخل�رضاء با�سمةٌ..
مداك الر�ؤى
ويف ِ
ُ
غتبق..
عينيك
وبني
ِ
ِ
للع�شـاق ُم ُ

واحلب يجمعني..
جئت يف ليل ٍة
ما ُ
ُ
ألق..
�إال وكللني من
ِ
في�ضك ال ُ

باملجد عامرةً..
برحت
أر�ض ما
يا � ُ
ِ
ْ
�ستبق..
ويف م�ضـاربها
ِ
للحق ُم ُ

ثـراك بنينا من جماجمنا..
على ِ
يعتنق..
جمداً مع
ِ
�شاهق ال ِ
أفالك ُ
املجد فارعةً..
ثراك بنينا
على ِ
َ
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دمشـــــق
غ�صونه..فانت�شت يف �أفقنا ال ُع ُ
ذق..
التاريخ ..يا عبق ًا..
دم�شق يا زهر َة
ُ
ِ

ي�صطفق..
الريح
ما زال يف
ِ
ُ
خافقات ِ
زهر �أحالمي..ويا وتراً..
ُ
دم�شق يا َ
ويختنـق..
ما زال ُيطـربني حين ًا
ُ

املجد مذ ازدانت مفارقها..
عوا�صم
ِ
ُ
فلق..
و� ِ
أنت كالبدرِ ال يخبـو له ُ
كتبت..
ثراك قر�أنا كل ما
على ِ
ْ
ينغلق.
َيد
ِ
لي�س ُ
الزمان..كتاب ًا َ
***
نب�ض �أوردتي وقافيتي..
دم�شق يا َ
ُ
القلق..
�إذا
امتطيت حروف ًا..م�سها ُ
ُ
التاريخ �أ�س�أله..
ردهة
وقفت يف
ِ
ُ
ِ

أجماد من �سبقوا..
عن الوليد وعن � ِ
زالت م�آذنها..تبكي..
عن
ِ
املنائر ما ْ
الرمق.
ي�سعف
غ�ص�ص لو
ويف حلقها
ُ
ُ
ٌ
تكفيه �أدمعنا..
واقع مل تعد
ِ
من ٍ

ُ
حترتق.
وال الر�ؤى �إذ همت يف ال�ساح
«�أرثي لك ال ُعرب »..مذ كانوا جبابرةً..
ربيع األول 1431هـ

عـبـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ8ـ ـ ـ ـ ـ ــر

مارس 2010

محمد أحمد الفقيه

323

واليوم يف قب�ضة الأعدا ِء قد ُربقُـوا.
*****

أحالم �أهدهدها..
ُ
دم�شق يا �صبو � ٍ

ت�ستبق..
اخل�رضاء
ويف مداها الر�ؤى
ُ
ُ
خديك زنبقةٌ..
من خمرة الورد يف
ِ
عينيك ..تاريخ الهوى عب ُِق..
وبني
ِ
إليك � ُ
أر�سل �أ�شعاري م�ضمخةً..
� ِ
حتتبق..
بوابل ِ
احلب ..بال َّنـوارِ
ُ
ِ

ذات بارقةٍ..
وعداً ..ب�أن نلتقي يف ِ
ُ
الطرق..
الوعد مهما طالت
ظلي على
ِ

٭٭٭
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بـ ـ ـ ــرج الفـ ـ ـ ــراغ
منري حممد خلف
�سوريا

فيا وطن ًا !
يا حنني يديك
أخرية !
ويا جنم ًة يف �سمائي ال ِ
ه ّ
تركت لأبخر ٍة يف مكانك
ال
ِ
ـج ..
�أن تتغ ّن َ

ليلي
�أو لتزخرف َ
لعطرك ؟
حول ق�صورٍ
ِ
هل ليمامة �صدرك
ت�ستحم ب�ضوء انتظاري
�أن
ّ
و�أن ترتدي كرز الوقت ؟
�صمتك
ال جتعلي كنه
ِ
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بــرج الفـــراغ
ـ هذا امل�سا ـ
يتمي .
غري لبالب َ

زغردت نبت ٌة يف يديك
 ..هل
ْ
لت�أويل برجي اجلديد

وف�ضح احتمالٍ �أكيدٍ
الق�صيدة ؟
لتدوين هذي
ِ
هل لطفيف انتمائك
ال�شوق ؟
�أن
يحتوي بذر َة ّ
ْ

أ�صعد ،
 ..من �أر�ض عطرك � ُ
يتوجني
�سوف ّ

ُ
القزحية
برق ط ّلتك
ّ
ُ
يفرك خويف

على بع�ض حزنٍ
�صاعده
�س
ُ
تيب َ
ّ

املوا�سم .
ك�أنني القطا يف �رساب
ِ
�أُ ُ
�شعل موج اليقني
على �أر�ضك املا ِء ،
هل خلفايا الأنوثة
�أن حتتفي
يدي
بحنني ّ
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�إىل املجد يف قاع �صمتك
�أو بئرك الـ �أتط ّلع منها �إ ّ
يل ؟
أرقب �شمع هاللك ،
و� ُ
يف برزخ الفقد

�أم�سح دمع احلروف
�أخاتلها كي �أراين ،
� ُ
النهر
أ�سائل  :هل ترك ُ
يف خدر الوقت خويف
احلمامات خم�س ًا ي�ص ّلني ؟!
وهذي
ُ
للوجوه
ما
ِ
غمازتَي يا�سمنيٍ ؟!
تخبئ ّ
ِّ
وبريوت

تنتج قافلة ال�ضوء عند يديك ،
ُ

ُ
نهو�ض « أ�لأنا  :نحن»
تبارك فيك
َ
مهب اجلمال ،
ترتكني يف ّ
ف�أمل�س ح ّن َاء ِك
املتمدنَ
ّ

حتى ت�صري يداي غروب ًا
الر�ضا
ّ
يلم جنو َم ّ
ليلك
فوق ِ

أق�صد ر�أ�سك ،
� ُ
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بــرج الفـــراغ
ما من مكانٍ
يقي برد فطر ّيتي ،

� ..س� ّ
أفك غمو�ضي
و�أفتح ( � َ
�رسبك
إمييل )
ِ
�أجري وراء الغيوم
الك�ستنائي
و�أك�شف عن وجهك
ِّ
عن زرقة الفتنة
الـ ما وراء ا�شتعالك ،
قدا َم �صبح هطولك
ّ

علي
تعر ُ
�أعرف �أين ّ
فت فيك ّ
فال �ضوء مي�شي ..
وال �صوت ي�أتي ..
وال ٌ
قطط يف ال�شوارع تغفو ،
علي �إذاً
ّ

أمرن قلب ال�شموع
�أن � ّ
بعدك ،
على نار ِ

ال�سيول
أتفر َغ مثل ّ
�أن � ّ

بعد اخل�سارات بني ال�ضفاف
ّ
تكو ُم حول مدائنها
و�سنبل ٍة ال ّ
غري عر�س الندى
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وجراد الظنون ِ ،

علي
�إذاً ما ّ
أمرغ �شوقي
�سوى �أن � ّ
انتظارك
بطني
ِ

�أن �أتق ّل َب مثل الف�صول �رسيع ًا
عينيك
و�أن �أمت ّعن يف ليل
ِ
ت�صري يداك «�أنا»
حتى
َ
يدي .
يف ّ

٭٭٭
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قلبي ع�صفور يجف
نادية ثبيت
ال�سعودية

كيف يلتقي ماء ال�سماء
حني يحط على وجه البحر الذي يجاورنا
أ�شعر �أين �س�أجف
ك َّلما راودتني الفكرة � ُ
ح�سن ًا �أنا مغرمة َ
بك حق ًا

فقط �شيء من مو�سيقى الدانوب الأزرق لتنقذ املوقف
�أنا � َ
أحبك
أعلم �أن خطي مل يتغري
و� ُ

و� ُ
أعرف �أن ال�سيا�سة تقت�ضي دار ن� ٍرش ت ُ
ُ�سوق لرواية جديدة
يخبئ يف جوفه فرا�شات حقول نائمة
وقلبي ع�صفور
ُ
هي جميل ٌة حق ًا

لكن ما جدوى اجلمال وال�سماء ال متطر خمراً معجون ًا باملكاتيب !!
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كانت مرة واحدة
كان الكالم فيها طوق ًا من زهور برية
كنت �أمرية يف ثالث دقائق
ُ
و�شعرت يف اليوم ذاته �أين ُ
مبعنى �أدق
�أنا
تهزمني تفا�صيلك ال�صغرية

َ
ح�ضورك امل�ستحيل
ويهزين �أكرث
ال � ُ
أعرف كيف يكتبون ق�صائد احلب
بدون �أن يعنونونها بــ �أحبك .العارية
ُ
تعرف ال�ضجر
ويختمونها بقبل ٍة طويلة ال
�أمل تقل خذيه �إىل غيابت ا ُ
جل ّب
ب
�أنا
ُ
مازلت �أبحث عن ُج ٍّ
جب يل وحدي
ٌّ
ولكن

لدي يد كافية لت�رسقك
لي�س َّ

ببالك � َ
َ
أنك انتزعت �أ�صابعي !
�أمل يخطر
تعال قلي ً
ال
ولو كتلويحة �شفق
أرحب بكل معاطف �صمتك
�س� ُ
ونبوءة البيانو الذي حتب
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�سريوقني عزفك ال�صاخب
حني ت�أتي وحني تغادر
�سي�شبه �أجرا�س الكنائ�س
لأن قلبي عندها ُ

َ
لك �أن تتخيل كيف �أت�ساقط نحو �سماء �أعلى

٭٭٭
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نقر فوق ال�صمت
جنوى املجاهد

�أمريكا  -بو�سطن

�أنا الآتية من م�شارف احلزن ومدن الأنبياء
ممنوعة من احلب  ..وممار�سة الكالم
خلف جرحي تكمن  ..متاهة ال�شجر
ولوعة الف�سحة على مدى الأفق:
�أخاف عليك من ل�سعة اجلنون والروح
من عبق املدن امل�ضمخة بفتوة اجل�سد واالعتناق.
******
كيف ت�ستيقظ ال�شم�س على كفيك كزهرة املوت
�أنا التي يغتالني الوقت فوق مدائن اخلراب
�أنا التي �أ�شاك�س ظل املدى ..و �أمنو فيك..
كال�سحاب
ْ

�أت�أبط ما تبقى يل من العمر ..والن�شيد
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نقر فوق الصمت
و�أ�سري م�رسبلة بني الومي�ض وال�س� ْ
ؤال.
******
ممنوعة من احلب.
ت�أخذين ال�سماء حيث الالمكان
بعيدا ي�أخذين غمو�ض ال�سحر..
�أقطف احلب من حدائق عينيك،
�أعي�ش عزلة احلوا�س ..يف مدن ال�ضياع،
متوت كل ق�صائدي�..أ�ضعها ج�سدا مهرتئا
من النب�ض والربد .. ..وهتافات املوتى
�صامتا �إال من و�شو�شات الدجى،
وحفيف الروح يك�سو منابر ال�صمت
تاه تيهي عن ه�سي�س الف�صول
طفت معامل احلكاية
ووقفت يف منعطفات الروح
�أنظر بجرح الوطن فغادرتني حقيقتي؛
�س�أ�شفى من احلب..وال خال�ص من جموين ..
ومن احلرف ..والبوح ..وال�رصاخ اجلميل.
�أطارد الهواء..
�أقتل موتي فيك
�أ�رشب �سواد املاء
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و�أركن يف �آخر الوقت
�أرتل ال�صمت ،و�أغازل اخليال يف براري ال�سنني..
******
يرثثر قلبك يف �صلواتي..
يناجي ده�شتي� ..أفرت�ش ما تبقى من لغز يعيد توهجي
على �صفحات املطر .
�أطفئ ناري مباء احلنني
�أغلق كل بوابات القلب
و�أنام يف خيالك الأبدي.
وه�شيم الظالم ..وعراء احلب،
�أغم�ضت كل عيوين املثقلة بالنعا�س
وبد�أت �أكتبك يف �صخب ال�شتاء
فانتابتني هلو�سات اجل�سد.
دثرين بق�شعريرة الف�صول
وبلذة تتعرث يف �آخر خجلها،
امنحها بهاء الذات
واكتب �آخر الكلمات...
�أنا الآن �س�أم�ضي..........
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�س ـيــدة اخلـل ــود
يحيى عمارة
املغرب

حينما تركوها وحيدة حتنانها
قر�أت ظلها ،ذاتها
ثم �أجنبت الطفل من جرحها
�أم�سكت �صربها من جديد
فغابت بعيدا
لكي تت�شظى عالنية
وتكمل دورتها
دورة دورة
يف �شهادة خيمتها
هي عنقاء مل تن�س حكمتها
زغردت يف جناح الدجى
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سيدة اخللود
�أخذت �رسها من حديث احل�صى
�شيدت من �سوار ال�صديقات
�رصحا �شبيها بثورة ماء
تقد�سها ذكريات الب�رش
هزت اجلذع من قلبها
�أيها القلب
من ذا الذي يده�ش الكون كله يف حلظة
ال تليق بنا
نظرت خلفها
ثم قدامها
وجدت بومة
عينها و�سن يف الهوى
�رصخت بني م�شبك من ر�صا�ص
وحذاء �سدا�سي
�أنا يف غياهب من�سية
مل ي�شاهد ب�صري دموعي
ومل ي�سمع الغمة القاتلة
يف �سمائي �أنا
عقرب همجي ال�ضلوع
ي�رسح �سمه يف لغتي
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يف ر�ؤاي ويف خيمتي
بومتي �ضحكت من ندائي
و�أ�ضحت ق�صا�صتها لعبة
بني خملب ذئب وثعلب كا�رس.
بومتي
حلمها فارق القطف
قبل املواعيد
عزتها �صبت العر�ش
من بحر جرحي
يف النبيذ البارد.
حينما تركوها وحيدة حتنانها
�سمعت �شاعرا
ي�ستغيث �إلهه ,يرجوه يف بيت ق�صيد
حكى ما جرى للحبيبة
حتت جناح الدجى
�أقبلت كال�سحابة فيها بقاء ال�صمود
وع�شق احلياة
جمعت كلمة الأنبياء.
ت�ساقط منها غناء ال�صغار
فكان ف�ضيحة هول جلرم اجلبابرة.
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سيدة اخللود
ق�صفة �أ�رسعت خطوها
كي تداهم �صدر ر�ضيع
ودبابة الكركدن ت�سري على مهل
تطعن البيت والورد
خوفا من النبت ي�أتي ا�شتعاال
كزحف ربيع.
حينما تركوها وحيدة حتنانها
بني وجه �شحوب كري�ش الغراب
وبني يدي جرنال �سعيد بع�سكره
قامت ال�سيدة
من رمال ال�شهيد  ،لتكتب من دمه
�آية � ،آية ثانية:
يا جهاد احلمام ،ويا م�صطفى االنتفا�ضة
يا درة الثائرين ،ويا �آية الأرامل
لي�س للخوف �أقنعة يف جباهكم
لي�س للغادرين بقاء على �ساحة
�أبعدتها يد اهلل من �أجل �أر�ضكم
وحبيبتكم تبعث الآن من حلدكم ن�رصها
حبها من جديد
فال حتزنوا
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علمتني تواريخ �رشق  ،حكاياه
كيف �أف�رس موقف حب الغناء
و�أقر�أ �أن�شودة ال�شهداء
وكيف �أقاوم عن ماء �أر�ض
وكيف �أبث �صفاء العال.
علمتني �أغاين الرعاة وناي اجلبل
�أن �أعي�ش بدائي وجوعي ردائي
و�أرغم �أعداء قمحي
�أعلمهم كيف ت�صبح �أزمانهم رحلة
يف رحيل بال عودة
ف�أنا �سيدي قال يل
ا�صربي �صابري
فغدا �ستجيء الأماين التي تقلق احلاقدين
من �صغري �شجاع يداه بروح احل�صى
تلمعان
يدان مملوءتان ب�رس املطر
من رذاذه �أر�سم فجرا
�أخط حروف احلجر.
�أيها الكركدن غني بقتالك �أنت �سابح �أنت
يف دم فاكهتي.
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سيدة اخللود
ف�إذا كان بيتك �أبي�ض �أ�سود
يهديك دبابة لتدو�س حقويل
فلي برتقالة طني
ويل عو�سج من �صغري ذكي
تربى على ما تقوله �أمه حني يع�سع�س ليل
ويرخي �سدوله يف �سفن اجلرح واملبتغى
يا بني �سعادة حبك يف كلمة قالها
هدهد لنبي فكان له النب�أ اليقني
يا مدينة معت�صم ر�ضعت من حليب املدائن
�أجمل �أغنية
يا مدينة فهد الوغى ك�شفت عري بومتها
�رصخت يف �سجنجل عاملها
ك�رست ب�سمة ثم قالت
�إليك دليلي
فيا كركدن ويا �صاحب الهيكل املنك�رس
جئت للعامل املتبقي
ويف ثغرك اخلائن الأفعى
عابر �أنت يف ليلة العابرين
عابر �أنت يف حائط املبكى
عابر �أنت يف كفن
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منذ الأزل
عد حيث كنت
فكل لغاتك �أجوبة يف خوامت من �سفر
يف جوازات بلفور
يف وعد غدر احلدود ال�شتات
�أنا لغتي وطن وحبيب
يناديه رب امللكوت
م�سجد الأق�صى
فارحل عن دياري
وفت�ش لك الآن عن مكان �شبيه
بفج مياهك
بريح هوائك
�إين ع�شقت �صالتي مماتي
مع الأخت يف مدن
�أخذت �رسها من حديث احل�صى
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جتـــــــــــربة
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التماهي املفرط مع ال�شعر
ه ــذا �أنــا
مراد بن من�صور
�شاعر ونا�شط ثقايف
تون�س

قبل �أن �أفيق من حلمي الطفويل ..كان ال�شعر يف خميلتي يج�سد املدر�سة

بكل تفا�صيلها � ..أنا�شيد نرددها يف اندها�ش وف�ضول وحما�س لنيل ر�ضا املعلم..
ثم حتولت تلك الأطياف املبعرثة وال�صور الغائمة �إىل وعي لذيذ ومتعة طاغية ..

�إىل ما ي�شبه االحتفال.

�رصت �أنام و�صلوات ال�شابي يف هيكل احلب حتر�سني يف هدوء غريب

واكت�شفت فج�أة �أين قادر على االنتقال �إىل املرحلة الأخطر ،مرحلة اقرتاف

ال�شعر و�سط ذهول جمتمع ال يحتفل بال�شعر ..بل �إن البع�ض منا �أفراده �سخر من
هذا اللغو واعتربه جنونا حقيقيا وخروجا عن نوامي�س القرية النائمة يف �أكف
فالحني كادحني ،وبد�أ احللم بق�صائد متعرثة وب�سيطة ،ب�ساطة بيتي املغطى بالق�ش
والق�صدير ،ثم بد�أ كل �شيء يتغري بعدما انتقلت لقراءة الروايات العاملية ،وقد كنت
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�أقطع عدة كيلومرتات م�شيا لأحظى برواية من رفوف املكتبة العمومية �..أعود بها
ظافرا للحقل� ،أفرت�ش الرتاب ويفء زيتونة لأبد�أ الرحلة غري عابئ ب�صوت جدي
الذي يدعوين حللب البقرات.
وتنوعت املطالعات بدءا مباركيز ،مرورا بت�شيكوف ود�ستوف�سكي ،و�صوال
لكتاب يابانيني كرث ..يف اجلامعة �أثرت درا�ستي لل�سينما كاخت�صا�ص �ضمن
تكويني على ن�صو�صي مثلما �أثرت الرواية ت�أثريا بينا ،فاكت�شفت �أن لل�شعر روافد
ينهل منها لينب�ض باحلياة واالختالف ،الآن �..أحاول دائما �أن �أعطي الق�صيدة من
روحي لأين �أرى �أن العقل بد�أ يلعب دورا رئي�سا يف كتابتها ،لكني وعقب والدة
كل ن�ص �أ�شعر ب�إرهاق �شديد ،ثم بنوع من االنت�شاء الغريب والطفويل مما يوحي
بتورط عميق ولذيذ مع الق�صيدة.
و�أحيانا� ،إن مل يكن دائما� ،أترك ال�شعر لل�شعر و�أغادر تلك اللحظات
احلميمة مع الورقة حني يتعلق الأمر مبوعد مع �أحد الأ�صدقاء �أو مبنا�سبة اجتماعية
ما  ..مما دفع ببع�ض الأ�صفياء �إىل القول �إن ق�صيدتي تختلف عني  ..و�أنا بدوري
�أتهمهم بالتماهي املفرط مع ال�شعر  ..قوال وفعال ،و�أقول� :إن ال�شاعر مي�ضي
دائما يف ت�شفري العامل و تلوينه وفق ر�ؤاه ،لكنه ال يلون نف�سه وال ي�شفرها حتى ال
ي�صبح مركبا و�صارما يف نظرته لذاته والآخر ،مع الوعي الرفيع �أنه القلب الناب�ض
لكون ت�صحرت فيه امل�شاعر و ارتبكت فيه املفاهيم وانقلبت فيه القيم  ...هذا
�أنا � ..أبحث دائما عن ذاتي ف�أجدها متوهجة داخل الن�ص ،تقتن�ص اللحظة بكل
تفا�صيلها املربكة وخلائنة ..عالقتي باللغة عالقة ع�شق �أزلية ،وبالتفعيلة عالقة
انت�صار ل�رضورة توا�صلها ،بالرغم من تلك الطبول التي تدق هنا وهناك ،معلنة
موت الق�صيدة احلرة ووالدة الن�ص اجلديد.
فما ي�شدين لق�صيدة التفعيلة �أنها قابلة للتكيف مع كل �أمناط الإيقاع� ،سواء
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كان خافتا �أو ثائرا ،بالإ�ضافة ل�سهولة توزيعها ب�رصيا ،وهذا ما يعطيها �أجنحة
متجددة ..يخرجها من اجلمود الذي قد ي�صيب الأ�شكال الأخرى ،و�أق�صد بذلك
الق�صيدة العمودية مع املحافظة على ميزة الإيقاع الذي ي�ستطيع �شاعر جمرب
التحكم فيه وتطويعه ليبدو مندفعا �أحيانا وخافتا �أحيانا �أخرى  ..بهذا حت�صل
املعادلة فنتنقل بخفة بني �أنواع �إيقاعية �شتى ،ما يقرتب من النرث وعماده التدوير
و�إطالة اجلمل ال�شعرية واعتماد �أ�سلوب احلكي ،وما يقرتب من العمودي عرب
اجلري وراء القافية وتق�صري ال�سطر ال�شعري ،وقد جند كل هذا داخل ن�ص واحد،
فتتحقق كما �أ�رشت املعادلة وتغدو الق�صيدة �أ�شبه بف�سيف�ساء متعددة الأ�شكال
والألوان ،ويف ذلك ميزة وانفراد ال تقدر الأ�شكال الأخرى على حتقيقه ..ثم..
وهذا ما الحظته م�ؤخرا يف �إطار التجريب �أو الفانتازيا الإيقاعية �أو احلنني �إىل
التفعيلة ،يعمد بع�ض ال�شعراء وحتى الكبار منهم �إىل ت�ضمني مقاطع موزونة داخل
ن�ص نرثي ،قد ننده�ش من ذلك لكننا نكت�شف �أن التوظيف كان لغاية الهروب
من رتابة ما يف �إطار التنويع لي�صبح الن�ص خارج الت�صنيف.
�إن ن�ص التفعيلة� ،شئنا �أم �أبينا ،مازال حيا وهو قادر على العطاء ملائة �سنة
�أخرى ،لأنه بكل ب�ساطة ن�ص مفتوح قادر على التحليق بعيدا وفوق لو �صاغته
�أ�صابع �شاعر متمكن يدرك جيدا اقتـنا�ص ال�صورة وتطويع اللغة مبا هي �أداة نتملكها
ون�سيطر عليها دون �أن ت�سيطر علينا� .أختم بطرفة ح�صلت يل مع �أحد الدكاترة
العراقيني يف �إحدى املنتديات ،حيث عقب على ن�صي على �أنه ق�صيدة نرث قائال :ما
هكذا تكون الق�صيدة املنثورة ..انده�شت حقا لرده وقلت له� :إن الق�صيدة..كل
الق�صيدة كتبت على املتدارك ..ومل يكن الوحيد من �أخط أ� التقييم ولن يكون ،هذا
�أنا بكل ب�ساطة �أتفي�أ ال�شعر� ..أعطيه من روحي ووقتي الكثري ومدرك �أن الطريق
مازال طويال حتفه الأ�شواك وامل�صاعب ،لكني موا�صل فيه وموغل يف ثناياه رغبة
يف الو�صول �إىل �شجرة ما �أكتب على جذعها الأبدي ا�سمي ب�أحرف من دماء.
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ق�صائد:
القطيع

ت�صدير

�أزمة الإن�سان العربي جدار يف ذاته وجدار خارجها
وبني اجلدار واجلدار مطر قد يهمي وقد ال يهمي
لقريتنا
كنت �صغريا
حني ُ

الريح
يدان من ّ

�سكر
غيم ُة
ْ
عظيم ُي ّ
طل على الأفق امل�سترت
ور�أْ�س
ٌ
.............

كربت تغيرّ لون الغيوم
وحني
ُ
خريف
ذات
ٍ
و�سافَر طريي �إىل ّ
ال�شم�س ِ
ّ
وظل اجلدار املقابل

ي�صطاد ّ
ظل ال�سماء
املطر....
ولون ْ

املطر
ْ
�سيهمي ْ
***
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تركت اجلدار املقابل ُ�س ّدا لأنفا�سنا
ُ

وهب ُت النبوءة للموت هذا اخلريف
ْ

فلم ي ّت ِق

كان ّ
فظا كد�أْبه
الدموع
ُم ّر ّ

وعدت حللم اخلطيئة
ُ
أكرب...
� َ
أكرب...
� ْ

ف�ضج ال ّن�شيد القد ُمي ب�صدري
ّ

ومل يتك�سرّ ْ
و�أُ ُ
اجلياع
دركه الغيم يف �صلوات
ْ
ال�شم�س
فت�صرْ ُخ بي هد�أة ّ

انتهت للقطيع امل�ش ّتت خلف احلقيقة
ح ّتى
ْ
عد َيا ....
ْ

حجر...
ْ

قلت ال
�أنا ُ

بذ ْل ُت ّ
بحرا
لكل القوارب ً

أ�شعلت يف القفر
و�
ُ
القرى
نار ِ
َ
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�سيهمي املطر
ْ
***
الكونْ
�أرى الغيم ّ
ميتد يف ج�سد ْ
للد ْو ِح
ي ُل ّ
الر�ؤو�س الوديعة ّ
ف ّ

ْ
املقابل
ُيربك لون اجلدار

�أراين...

وهامة ظ ّلي تُ�سابق ّ
ال�سماء
ظل ّ

تعانق يفء الغيوم ال�شرّ يد ْه
ويعلو املديح

لزرع
ل�صوت امل�ص ّلني �شوق ْ
ووادي

وحني �أعود مع الفجر

كان ال ّزجاج ّ
الفريدة
امللطخ بالقطرات
ِ
يج ّرت رعب الفراغ
للريح
وي ْن ُظر ّ

حتمل يف كفّها املُرتاخي
غبار البوادي
الب�رش
ونوح
ْ
ْ
املطر
�سيهمي ْ
***
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املبعرث
مير القطيع ْ
ّ

خلف ال ّزجاج الغريب
عد جديد
لعيني ُب ٌ
ّ

وزاوية يف غروب احلقيق ْه
الدمى يف دمائي
وي�س ُكب راعي ُّ
ْ

بيا�ضا� ...سوادا
مزيجا من الأُغنيات الرقيق ْه
ال�ضحكة من دمي
وت ْنفلت ّ

لت ْن�سف با ِقي الزجاج املبعرث خلفي وحتتي

ُعري الف�ضاء الذي ينرث الكلأ املنزوي يف اجلدار
ت ّ
مير القطيع
ّ

وي�س َحب �أنفا�س راعي الغيوم
ْ
� ....أنا

من ملوحة دمعي � ّ
أ�شكل بركة ماء

لتخ�رض نافذتي
و �أزرع قمحا
َّ
ال�شعاع
ونخيال لأدفن َح ّر ّ

القمر
و�ضوء
ْ
املطر
�سيهمي ْ
***

لظ ّلي بقايا حريق �شفاه معفّرة باحل�صار
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وتنه�ض من جوفها
َّ
لتزف لأر�ض املدى ثورتي
و�أحمل ما ْبعثرَ الفجر من قطرات ال ّندى
قطر ًة ....قطرة ً....

وق
ويدي
بال�ش ِ
امل�ستبدة ّ
ّ
ت ْنرث يف الغيم

نطفة َب ْعث غريب ْه

.....

�أنا �أ�ستحيل جنونا لذاتي
البحار
جتف
�أنام مع البحر ح ّتى ّ
ْ
ال�شم�س من َعرقي
و تقتطع ّ
قطرات لغيم �سي ْ�أتي
ال�سجينة
ويل ما
ن�رشت من ّ
ُ
ال�ضحكات ّ
فوقي وحتتي

�سماء ّ
لظل ال�ستار املز ّيف....

مازلت �أن�سف وجه ال ّزجاج

� ّ
كل اجلدار ّ
أحطم ّ
الذي يف اجلدار

أ�صعد
و� ُ
أ�صعد
� ُ
احلجر
خلف
ْ
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املطر
�سيهمي ْ
***
قريبا
�س�أجتاز نافذتي وال ّزجاج
وخلف املكان الذي يف املكان
جناح ل�سيزيف
وعطر لأنثى
ال�شموع
ُقبل فار�سها حتت �ضوء ّ
ت ّ
ولوحة �شاعرة

حتت�سي املوج من نظرات زعيم القبيل ْه
ونافذة من ظالل
م�سجى
تُراق�ص �أنفا�س طيرٍ
ّ
ال�ستار
وملّا �س ِئ ُ
مت حفيف ّ

تطاولت فوق الغيوم امل�سافرة يف دمي
ُ

لأبحث عن وطن يف �ضلوعي
لأنثى تقا�سمني جمرتي
لأنثى تقاتلني مرتنيِ
تقبلني قبلتنيِ
لأنثى ّ

تنتحر
مت ال
لأنثى �إذا ُّ
ْ
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املطر
�سيهمي ْ
***
أت�سامق جرحنيِ
�أنا � َ

أناي
�أبلغُ حزن الأنا يف � َ

�أثبــّت بع�ضي على بع�ض طيف
�سيزيف
و�أخطو ل�رشفة
َ
هبني
ْ

ح�صانًا
جناحني �إن �أمكن االنبثاق
طاي
ُخ َ

كالما لأن�سى
نبيذا لأن�سى
�ستارا لأن�سى

ِّ
وحط ْم طواحينهم ومت ّنى

بلى

وهما
ُ
كنت ً

بذلت ّ
لكل القطيع املبعرث
ُ

نارا وج ّن ْه

النداء
ويعلو
ُ
مري�ضا كجويف
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كمر�سى
بعيدا
َ

وحني ِا�ستكانَ
الر�ؤو�س املعفّرة بالغبار لقومي
ُ
تهاويت فوق ّ

ف�أين وكيف و ماذا �س�أن�سى ؟
املطر
�سيهمي ْ
***

ْ
املداخل
�أنا جال�س يف نحيب
ً
قذى يف عيون امل�سافات
كنت �أنا
�ستجاب
الرذاذ ِا
َ
ْ
فهب �أنّ ْ
نول ّ
وهب �أنّ قفري تولىّ
وغاب
َ
ْ
باب
َ
وهب �أنّ �أنيّ جدار ِل ْ

وه ْب
وه ْب �أو ِ
فه ْب �أو ُ
َ
�س�أكون

ْ
املخاتل
ال�ستار
مديحا لهذا ّ
ْ
املخاتل
مديحا لهذا املديح

ّفت يف قفر �أر�ضي قليال
توق ُ

َ
ْ
املزابل
املنازل تلو
املنازل تلو
أعد
ِ
� ُّ

فال �شيء يف ال�شيء �أكرب م ّني
أمد يدي ما تطال ليهمي
� ّ
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ْ
املعاول
رذاذ ُفيحيي عويل

فال القاتلون ّ
توطن فيهم

و�سمو املُ ْ
قاتل
الر�ؤى
ُّ
جميل ُّ

فعر ْت
الريح � َألو ْت ب�صدري ّ
وال ّ
دموعي ّ
ْ
املقابل
وظل اجلدار

ال�سكارى جميعا
فقط �سوف �أدعو ّ
ملوتي

املطر
وموتي احرتاق ْ
***
مطر
دعي يا ْ
ْ
احلقول
حكاياتنا يف �سواقي
دعي ّ
طفل �صغري
كل ٍ

ينام على الأغنيات احلزينة
لالنت�شاء
جناحاي ينت�رشان
الريح حلم ًا
مع ّ

مع ا ُ
حللم حلم ًا

فذا القفر � ْأكرى ب�صدري �ستارا
مت
لأنثى �إذا ّ

تنتحر
ال
ْ
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دعي يا مطر
خطاي ّ
ت�شاء
َ
جتذف �أين ُ
وت�صعد
ُ
ت�شاء
ُ
ت�صعد �أين ُ
فبيني وبيني م�سافة غيم ْه

ماء
ال�س ُ
ال�سما ِء ّ
وبيني وبني ّ
ْ
املطر
�سيهمي ْ
***

ال�صباح
�أنام و�أمني ٌة يف عيون ّ
ب�أن ُي�صبح الكون �أبي�ض

و�أن � ّ
القمح
أتذكر �شيئا قليال من
ِ
وال ّنا�س بني القطيع وبني القطيع
�ستار لأمنية ثاني ْه

يدقّون يف القفر

ظ ّ
ال ينام وينه�ض
�أو يربكون احل�ضارة ح ّتى جتوع

�أنام و ال ح ْلم يل

مل � ْ
أزل ح ْلم نف�سي
ُ�أ ّ
ْ
املقابل
�شكل لون اجلدار

ّ
املحط ِم
و�أبحث يف نظرات الزجاج
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عن �صورة للحقيق ْه

و�أجتاز نافذتي ربمّ ا
�س�أكون �أنا

� ّأول الفاحتني لأدغال ذاتي

ال�صوت من � ّأي �أر�ض �أراها
وينبثق ّ
دع الوهم ي�صعد للحلم
ِ
ّ
يحطم �أقنعتي وجنوين

يلف اجلدار املقابل يف جمرتي
ّ
وير�سم من قطرات دمائي
ح�صارا
لغيمتنا الآتي ْه

املطر
�سيهمي ْ
***
�أنا قادم من جراحي وحيدا
يدي وطن يف ح�ضارة ج�سمي
�أبي وطن يف ح�ضارة �شعري
دمي مطر يف فداحة جرمي
وحزين ِاحتواين �صغريا
التحفت الغيوم البعيدة
زمان
ُ

املطر
يف ذكريات ْ
ربيع األول 1431هـ
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تداعى اجلدار الأخري
وما عاد يف�صلني عن قطيع ّ
الذئاب
�سوى قطرة تائهه
و�أدنو
( كما كنت �أدنو من املوت حني ولدت )
�إىل �شفتيها
�ضئيال
تدقّ النواقي�س
ّ
والظل يهرب م ّني

خطـاي
َ

�ستار اجلدار
عبثية �سيزيف
ّ

جناح الغيوم
مالمح �أنثى
جنوين

طقو�س اجلياع
ال�سكارى
�ضجيج ّ
أنـاي
� َ

مديح امل�ص ّلني حتتي وفوقي
�صالة املدائح فوقي وحتتي
ربيع األول 1431هـ

عـبـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ8ـ ـ ـ ـ ـ ــر

مارس 2010

364

التماهي املفرط مع الشعر  -هذا أنا

ّ
النواقي�س ال �شيء ي�أتي
تدق
ُ

متى ي�صبح املوت �شيئا ك�شيء ؟
***
أجر القطيع ورائي
� ُّ

يدي
وال نار ت ّتقد يف َّ

وال وجه �أنثى

�س�أجتاح ُ ذاكرتي املتعب ْه

و�أر�سم بعدا وحيدا
لنافذتي وال ّزجاج
أجر بقايا الغيوم
� ّ

جناحاي
َ
ظ ّلي

�رشبت من دمائي
دمائي التي
ْ
ّ
املحط ِم
و� ْأطرق باب اجلدار
ال ماء ي�سبح يف العتب ْه

فقط كلمات ملن عربوا يف حفيف امل�سافة
وال ّ
الجدار
( �أال ف�أمطري �أين �شئت ف�إن خراجك �سوف يكون لنا )
أجر ورائي قمي�ص اخلطيئة من زمن غابر
� ّ

ُه ُم عند ّ
خط ال ّت�شابك بني الف�ضيلة وال ّ
الف�ضيلة
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ال يب�رصون
فب�شرّ ذوي من ت�سامق منهم عذابا كبريا
ّ
وحطم حقول الأميّة و ال�شعراء
ونفرا قليال من القوم

املدائح
ال يقر�ؤون
َ
قبل وبعد اعتناق الو�سادة فوق ال�رسير
ْ
وناول ح�صاين

�إذا عاد من رحلة اجلوع
�شعري
قدرا قديرا به من
ْ
و�ساوى كما جاء يف الكلمات الأخرية يل
بني �أبعاد ذاتي وذاتي
ف�أ ْن ُت ُم يااهلل �آخر من ي�سرت ّد الغيوم

( على قبح �أ�شكالها )
من �صالتي

و�آخر من يتك ّلم حتت الرتاب وفوق الرتاب
�سيوال

و�آخر من يت�س ّلق درب احل�ضارة خلف احلجار ْه
ّ
املطل على
و يقفز فوق اجلدار

املطر.
حلظة يف طقو�س ْ
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الأ�سماء واملكان

الرعاة
على جبل لي�س يرعى ّ
توك�أ ذئب على �شجرة
ّ

ظر
ّ
ي�سمى احلجارة واملاء والطيبني الذين يجيئون من �رشفات ال ّن ْ
أ�سمي احلذاء الذي يط�أ الأر�ض ر�أ�سي
� ّ
أ�سمي اخلرائط ملهى
� ّ

الربيع ّ
يتوهج يف الكون ف�صال بذيئا
الذي ّ
� ّ
أ�سمي ّ

ال�سماء و�أطغى
� ّ
أ�سمي ّ

املحدد قبلي
أمتدد فوق املجال
ّ
�أحاول �أن � ّ

�أ�صري ف�ضاء ...
و�أ�صعد � ...أ�صعد منتحبا حتت نقط ْه ..
�أُ�صيرّ ه احلور قمحا
دوار الطبيعة
�أخبئ ظ ّلي على نخلة يف ّ
ألتف حويل هديرا
� ّ

و�أدنو ...
ب� ّأول قرية فو�ضى

ي�سكن يف ق�رشة املعرك ْه..

بثاين القرى جنمة يف القرار
ترى القوم يلتفتون �إليها
ربيع األول 1431هـ
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367

كوين تكون ن�ساء
َيبنت بكل �رسير معافى

ي�ص ّلون

الطيبني
يجر ّ
ال�سواد العظيم من ّ
ّ

وي�أكل من قلق االخ�رضار
بثالث قرية فو�ضى

�صبي يو�سو�س يف الوافدين �إىل املوت
ّ
ا�ستيقظوا من �سبات املقابر

ال�شم�س
ثمة �أر�ض مبنعطف ّ
ّ
ثمة ما ي�أكل اجلائعون
ّ

ال�صبي ب�أ�سوار قريته ي�ستجري
وطاف
ّ

من ال ّليل بال ّليل

قيل تع ّته ......

احلب واال�شتهاء
ي�ضج به ّ
وقيل �أثيم ّ

�صبي
وقيل ّ
فقط �أغلق ّ
الطيبون م�سالك مقربة القرية...

عقروه
للقمر...
الريح �أهدابه
ّ
و�شيعت ّ
ْ

بعا�رش قرية فو�ضى
ربيع األول 1431هـ
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متدد ذئب على �شاطئ القمح
ّ
�أمعن يف حلظة اجلوع
امتد فيها
ّ
ّ
ت�شظى

ال�سطر قال عواء
تك ّلم يف �آخر ّ
تلقّب ذئبا
و�أكرى
***
تد ّلت �سال�سل من حائط يف املكان
نحرت الكالم
أنتظر مثلما قيل يل يف احلياة كثريا
ومل � ْ

تك ّل ْم
ال�صدر حيث �أراين
�أراه من ّ

بكل املكان ّ
ونحن انح�رسنا ّ
الذي يف الف�ضاء

وعدنا �أنا وهناك �إىل واحة يف ال ّزمان القدمي
وعاد ال�شرّ ار �إىل �شذرات اجلحيم

�رسة البعث �ألقيت وجهي على قافله
ومن ّ
وقد �صار يل ج�سد مارق
وحطام لقرب جديد
***
ربيع األول 1431هـ
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ال�صوت تقبل موجة �صمت
من ّ

لو�شو�شة ال ّلحم حتت املداخن
أبوي
للهيكل ال ّ

ال�سالم املغ ّلل بال ّنار والعتمه...
لطيف ّ

ملاذا ؟...
� ّ
أطل

على �سو�أة الع�رص من ثقب ثدي احل�ضارة ؟
الر�صيف �إىل منتهى ال�شرّ ق ر�أ�س �سحاب ْه ..
ويل يف ّ

ال�سماء تراب وغيم وماء
ويل يف ّ

ويل من قطوف الع�صافري ري�ش و�ألوان فو�ضى
جدي التي وعدت �أن تعود
و يل روح ّ
ال�سالم
جرة ختمها يف ال ّلغات ّ
ويل ّ

ويل ال�شعر وال�شعراء
أ�شاء
ويل ما � ُ
أ�شاء …
وما ال � ُ

ويل ..
� ّ
ال�شمال
أت�شكل طفال ك�أين التقيت ال ّزهور على جبل يف ّ

وذوبتها يف يدي مزهريّة قمح
ّ
و�سنبلة ْ
للمطر …

***
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�أكاد �أراهم
يجيئون من �رشفات على قرن نون
و ميتزجون مع ّ
الطيبني معي
ي�سمى احلياة
يف احتفال مري�ض ّ

يت�صدع �صخر الوجود
ويف قلقي
ّ

وتبقي العظام
الرعب والغلب ْه …
�رشابا عن ّ

***

�أعيد الأ�سامي �إىل هيكل البدء
�سميت نوحا �أمريا
ّ

و�سميت طوفانه مملكةْ…
وملكه مركب ع�شق ورف�ض و�أجنا�س �ش ّتى
ُهم يف الهزيع الأخري من
ّ
و�سميت �أن�صاره �شيعة و اخلوارج �أخمدت ْ

العرب ْه ..

و�سميت ر�أ�سي حذاء
ّ

ووجهي الذي يت أ� ّلق يف باطن احللم ف�صال جديدا
وحزين غرابا
وقافلة الوافدين �إىل اجلمر موتى
تعقّبتهم يف اخلريف الأخري
ربيع األول 1431هـ
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و�أ�صبحت جنم ْه ..
***
�أكاد �أراهم على املائده ..
مل ي�ش �أحد باقرتايف جوادا من القمح
قالوا
�شاعرا و َنوا ًال
هجت ُ فوق القُرى
تو ْ
ب�أَنيّ ّ
ً
وقالوا
�رسقت بيا�ض اجلناحني من مرف�أ �أ�سود
ب�أنيّ
ُ

كال�صباح
ّ

�أكاد �أراهم

يذوبون ينبثقون

اجل�سد
يط ّلون من �رشفات
ْ
�سيد فوق �أ�سوار ذاتي
و�أنا ّ
أ�سمي املدينة وجهي
� ّ
وكفّي البلد ْ…
***

أناي
�أنف�ض ع ّني � َ
و� ُ
أدخل يف الالمكان �إىل قرية الغيم والأترب ْه

ال�سماء
كنت وحدي على فر�س يف ّ

وحويل حت ّلق �أهل القرى يذبحون اخلطيئة عند الغروب
ربيع األول 1431هـ
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الر ْ�سغ
�س�ألت ّ
بي الذي مي�سك ّ
ال�ص ّ

اجل�سد ؟
�أين �سرنحل والليل ينرثنا يف براري
ْ

ين
�أ�شار �إىل اجلبل املعد ّ
ي�سمي الذئاب جميعا
ّ

بال�شم�س يف بهجة خاوي ْه
الرعاة الذين يطوفون ّ
ي�سمي ّ
ّ
والطيبني الّذين يجيئون من �رشفات ال ّنظر
ي�سمي احلجارة واملاء
ّ
ّ

أ�سمي احلذاء ا ّلذي يط�أ الأر�ض غيمه
� ّ
أ�سمي اخلرائط بحرا
� ّ

�صباي
يتوهج يف الكون طيف
َ
أ�سمي الربيع الّذي ّ
� ّ

ال�سماء �سماء
� ّ
أ�سمي ّ
و� ْأ�صعد.

احتفال �صامت

ال�سنني التي جرفتنا هنا

واعرتاها اخلريف  ...حتلق مفتونة بالر�ؤى وانثيال الطبيعة فوق
كالم �شفيف

حتلق فوق �سطوح الأنا

لت�سقط من تلة ت�ستجري بنب�ض املكان
ورائحة االنتظار

حتلق فوق �سنيني التي خانها االرتباك
ربيع األول 1431هـ
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لأ�صحو وحيدا
ويف
�شمعتي ما يخيف
ويف نظراتي التي ت�ستبيح احلطام  ..دروب من القلق والنزيف
ويف خطواتي الثقيلة
عزف املدائن والزمن امل�شتعل
ويف نب�ضاتي الوديعة �أحزان �آدم وهو يطوف ب�أر�ض جديدة
ويبحث عن وجهه يف املكان
ويف �شفتي ما �أقول وما ال �أقول
ْ
وخوف
ويف مطري  ..وجع �أبدي وفاحتة ل�سكون
ويف لوحتي
لونها ال�ساحلي
و�أحزانها
واخلريف
وانتهت
ويف ورقي كنت �أكتب دوما لذكرى ال�سنني التي احرتقت
ْ
لي�س يل ما �أ�ضيف
ولكني الآن �أ�صعد نحو �سنني �ست�أتي
خفيفا كطفل  ..بريء ....
م�ضيئا كنجم
�رسيعا كطيف

٭٭٭
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ال�صب متى غده
يا ليل ُّ
احل�صري القريواين
ي���ا ل��ي��ل ال�����ص��ب م��ت��ى غ����ده ؟

�أق�����ي�����ام ال�������س���اع���ة م����وع����ده؟

ف����ب����ك����اه ال����ن����ج����م ورق ل��ه

مم�������ا ي�������رع�������اه وي�����ر������ص�����ده

رق��������د ال���������س����م����ار ف������أرق�����ه

ك����ل����ف ب�����غ�����زال ذي ه��ي��ف
ن�����ص��ب��ت ع���ي���ن���اي ل����ه ��شرك��ا
وك����ف����ى ع���ج���ب���ا �أن�������ى ق��ن�����ص

����ص���ن���م ل���ل���ف���ت���ن���ة م��ن��ت�����ص��ب
�����ص����اح واخل����م����ر ج���ن���ى ف��م��ه
ي���ن�������ض���و م�����ن م���ق���ل���ت���ه ���س��ي��ف��ا

ف��ي��ري�����ق دم ال����ع���������ش����اق ب��ه
ك��ل��ا ال ذن�������ب مل�����ن ق��ت��ل��ت

ي���ا م���ن ج���ح���دت ع��ي��ن��اه دم��ي
خ�������داك ق�����د اع��ت��رف�����ا ب���دم���ي
�إين لأع������ي������ذك م�����ن ق��ت��ل��ي
ربيع األول 1431هـ

�أ��������س�������ف ل����ل����ب��ي�ن ي���������ردده
خ�������وف ال�����وا������ش��ي��ن ي�������ش�رده

يف ال�����ن�����وم ف����ع����ز ت�������ص���ي���ده
ل����ل�������س�رب �����س����ب����اين �أغ����ي����ده

�أه���������������واه وال �أت�����ع�����ب�����ده

����س���ك���ران ال���ل���ح���ظ م���ع���رب���ده
وك������������أن ن���ع���ا����س���ا ي���غ���م���ده

وال��������وي��������ل مل�������ن ي���ت���ق���ل���ده
ع����ي����ن����اه ومل ت����ق����ت����ل ي����ده

وع������ل������ى خ������دي������ه ت���������ورده

ف�����ع��ل��ام ج����ف����ون����ك جت���ح���ده
و�أظ��������ن��������ك ال ت���ت���ع���م���ده
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ياليل
ُّ

ب������اهلل ه����ب امل�������ش���ت���اق ك���رى

ف���ل���ع���ل خ����ي����ال����ك ي�������س���ع���ده

مل ي����ب����ق ه��������واك ل�����ه رم���ق���ا

ف����ل����ي����ب����ك ع����ل����ي����ه ع�������وده

م����ا ���ض��رك ل����و داوي�������ت ���ض��ن��ى
وغ������دا ي��ق�����ض��ي �أو ب���ع���د غ��د

ي����ا �أه������ل ال�������ش���وق ل���ن���ا ��ش�رق
ل���ق���اءك���م
ي����ه����وى امل�������ش���ت���اق
ُ
م���ا �أح���ل���ى ال���و����ص���ل و�أع���ذب���ه

ب���ال���ب�ي�ن وب����ال����ه����ج����ران ف��ي��ا

����ب ي����دن����ي����ك وت���ب���ع���ده
������ص� ّ
ه������ل م������ن ن����ظ����ر ي�����ت�����زوده

ب����ال����دم����ع ي���ف���ي�������ض م�������ورده
و�����ص����روف ال�����ده�����ر ت��ب��ع��ده

ل���������وال الأي���������������ام ت���ن���ك���ده

ل����ف�����ؤادي  ..ك��ي��ف جت���ل���ده ؟؟

٭٭٭
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381

ن�صـ ـ ـ ـ ــو�ص
عبداهلل اخل�شرمي
�شاعر ونا�شط ثقايف
ال�سعودية

قلــــق
و�أنا �أجيء من البكاء
مل ّثما مبباهجي
وحدي
�أواري غربتي
�أم�ضي يقينا
�أحت�سي ريبي.
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382

نصـــــوص

مقاربـــة
هذا مدي ينحاز نحو البحر
يو�سعني حنينا...

يرتدي الغرباء

هل يف الأر�ض ما يغري
مبيالد امل�ساء...

دهرا �أقارب بني �أ�سئلتي
و�أ�سفار البكاء

من كان منكم لي�س منكم
وماء.
كان �سنبلة ْ

فو�ضـــى
�أنا �أربك الفو�ضى

و�أحدث هد�أة الأ�شياء
�أقتلكم مبوتي
ثم �أم�ضي

حني �أم�ضي

�سوف تبكي كل فو�ضاكم
تراتيل و�صمتي

�أنا �أربك الفو�ضى
و�أحدث هد�أة الأ�شياء.
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