
1 

 

 
 نـمر سعدي

 

 غباُر الوردة

 
 ةيقاعات نثريَّإ

 

 
 ، واهلمِّ الثقايفيَّة العربيَّة، يف الروايةالشعر حتوُّالت يفقراءات 

 5002و  5002ُكتبت ما بنَي األعوام 

 
 



2 

 



3 

 

ٌَ  ػٍ األثُىدٌ وانفُزىسٌ.. ولغىِح َُغب

َّخ  األغبٍَ كضهىٍس يُضن

قدي صاحُب يف أوِج الربقع الفشِّ يرحُؾ طبد الرحؿـ إبـ

إغاين التل كاكت ُتربَّك كـباتات البققِت والزهقِر الؿـزلقَّة طؾك كقافِذ 

اق يف  الؼاهرِة الجؿقؾِة.. وكاكت متداولًة أكثر حتك مـ رسائِؾ العشَّ

تؾَؽ الػرتِة الذهبقة مـ تاريخ مصر الحديث.. رحَؾ الشاطُر 

دِ البضاء الؿسؽقُن بعشِؼ وصـِف كلكُف طؾك مقطٍد باذٍخ مع القرو

 العاشؼِة.. 

كاكت مرحؾة إبـقدي حالًة كادرًة يف تاريخ الشعِر الشعبل ٓ 

ِف.. لؿ  طؾك مستقى مصر فؼط.. بؾ طؾك صعقد العالؿ العربل كؾِّ

يـازطُف أحٌد يف مؿؾؽِة الؼصقدِة الشعبقة سقى أحؿد فماد كجؿ. بعد 

التقكسل  رحقؾ الؽباِر مـ أساتذة هذا الـقِع مـ الشعِر أمثال بقرم

 وصالح جاهقـ. 

ِف هل طالقُة كؾِّ شاطٍر طاَش  طالقُة الشاطر الراحؾ إبـقدي بلمِّ

ؿ  قابضًا طؾك جؿر الرباءة والطػقلة والعذاب والذكرى.. طالقة تتسِّ

بالشػافقة الطافحة بالحبِّ وآكخطاف بربق إمقمة الغامض.. 

َـّ  الخضراَء أبْت  أتذكُر أن أمفات الشعراء الؽبار وكقػ أن أصقافف
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أن تغادر قصائد إبـاء الؿؾقطقـ.. وٓ أكسك هذه الصرخات 

الؿبثقثة يف الؼصائد كلهنا تؿد يدًا لألمِّ مـ ضػة بعقدة.. وأتذكر 

محؿقد درويش وحبِف إسطقري ٕمِف وأكا أقرأ قصقدة الباب تؼرطف 

ُف بؽثقٍر مـ الد مع.. أو الرياح لبدر شاكر السقاب التل خاصب فقفا أمَّ

قصائد محؿد الؼقسل التل خؾد فقفا أمف حؿدة.. مرورًا بلمؾ دكؼؾ 

ِف الباكقة طؾك قربه.. الشاطر هق ذلؽ الطػُؾ الذي ٓ يفرم  وصقرة أمِّ

ؾ بؽؾِّ خطايا الؿدن ومرايا الرفض وشفقات الحقاة  روحقًا والؿحؿَّ

قفا وكزواهتا ولقست إم سقى إجـحة الرحقؿة البقضاء التل يلوي ال

 صائُر الشغػ وإلؿ كؾؿا حاصرتف قسقة الؼدر.. أو تاه يف السراب.

******* 
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 آخُش انؼشَّبِق انًزجىِّنٍُ

يرحُؾ طاشُؼ أفريؼقا محؿد الػقتقري أخقرًا يف طرِس أقحقاكِة 

كقساَن كؿا يؾقُؼ بشاطٍر طظقؿ.. وتؿامًا كؿا طاَش يف سـقاتف إخقرة 

د طاصػٍة خضراء.. يرحؾ كليِّ حالٍؿ بػؼر فراشٍة وبعـػقان بح ٍر وتؿرُّ

أو صقٍِّب يف زمـ إشرار.. باكؽساِر الػارِس الـبقِؾ.. وبخقبِة أمِؾ 

ٍع أسطقريٍّ طـ فتاِت مقائِد الؾمماء.. بعدما خطَّ  العاشِؼ.. وبرتفُّ

لؾحقاة ولحبقبتف أفريؼقا أجؿَؾ الؼصائد بقلٍف وبقجٍد حؼقؼققـ.. يدي 

 والذاكرة طـ ديقاكقف الصغقريـ إكقؼقـ ققس  تبحُث يف الؾقؾِ 
ِّ

الربقعل

الؾقؾ.. ققس الـفار ويليت العاشؼقن القؽ.. أو طـ قصقدة كادرة كتبفا 

يف ذكرى مروِر كصػ قرن طؾك رحقِؾ الشاطِر الؾبـاين الخالد القاس 

أبق شبؽة ولؽـفا ٓ تجُد يف هذا الظالم الفشِّ الؿطؾؼ إٓ قصاصاِت 

 أحالٍم.. 

حُؾ بعقدًا طـ وصـِف الذي أذاَب قؾبُف أطقامًا صقيؾًة طشؼًا ير

وقصائَد حبٍّ مـ أجؾِف لُقدفـ هـاَك يف مـػاُه الؿغربل ٓ إٓ جقار 

مة السقداين الشفقر طبد اهلل الطقِّب الذي أحبُف الػقتقري كثقرًا  العالَّ

ـَ إلك جقار  ِه.وأوصك أن ُيدف
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الشاطَر الؿخؾص لؼصقتِف  كاَن الػقتقري كسقَج وحدِه وكاَن ذلؽ

ٌس بؽتابِة قصقدِة التػعقؾة والؼصقدةِ  . وهق متؿرِّ إلك أبعد حدٍّ

العؿقديَّة.. وأكا أجُد كػسل مشدودًا يف أحقاٍن كثقرة لؼصقدتف العؿقدية 

ـُ دوزكة مقسقؼاها واكتؼاَء مػرداهتا مع كثقٍر مـ الؿحبَّة  التل يحس

صاقة غريبة يف قصقدتِف قادرٌة  واإلطجاِب بؼصائدِه التػعقؾقة.. هـاكَ 

ٍة  طؾك جذِب الـػقِس بؿفارٍة قؾَّ كظقرها.. والؼبض طؾك صقٍر شعريَّ

هاربٍة مـ لقحاٍت تجريديَّة وسريالقَّة.. لؿ يعش فؼط كالدرويش 

ل.. بؾ أيضًا كالعاشِؼ الشبقِف برتوبادور لؿ يشَػ مـ حبِّ  الؿتجقِّ

 بف.. وصـِف الذي ُحرُم مـُف يف أوِج تعؾِّؼفِ 

سة قالفا يف الذكرى الخؿسقـقَّة لؾشاطر  لؾػقتقري قصقدة مؼدَّ

ـَ سـة..  القاس أبق شبؽة وأكا أحتػُظ بؼصاصتفا وأضقعفا قرابَة طشري

وهل مـ أجؿؾ الؼصائد العؿقديَّة ٓ يف ِشعِر الػقتقري فحسب.. بؾ 

ِف.. يؼقُل فقفا:  يف الِشعِر الحديث كؾِّ

 أبداً  برٌق هق الِشعُر.. صػٌؾ سابٌح 

اِت.. مجـقٌن ومؽتئُب  ـَ الؿجرَّ  بق

 فؽقَػ لل وأكا الطػُؾ الذي اكغرسْت 

 خطاُه يف الرمِؾ أن آيت بؿا يجُب؟
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ات..  ـَ الؿجرَّ صدقَت أيفا العاشُؼ.. الشعُر برٌق وصػٌؾ سابٌح بق

وكقَػ لل يا سقِّد شعراِء أفريؼقا أن آيت بؿا يجُب مـ رثائَؽ.. وداطًا 

 ريح ويا ققثارة قؾبفا الؿقجقع. وداطا.يا كاي افريؼقا الج

******* 

 
 



8 

 

 رذذٌَك ثًشاَب انزاكشح

قبَؾ أيام كـُت حاضرًا يف أمسقٍة ثؼافقٍة يف حقػا كظَّؿفا قسُؿ العؾقم 

اإلكساكقة يف جامعتفا احتػاء برتجؿة روايٍة جديدٍة إلك الؾغِة العربية 

ثتـل ومضت.. سقرُة الشقِخ الؿشؼَّ  ِؼ القجف( وهذه اسؿفا)الذاكرة حدَّ

الرتجؿة هل لرواية فؾسطقـقة تدطك ) ذاكرة( .. وكان ضقػ هذه 

إمسقة صاحب هذه الرواية الؽاتب والروائل الؽبقر الصديؼ سؾؿان 

كاصقر الؼابض البارع طؾك كؾِّ تؾؽ الؾحظات الفاربة مـ الذاكرة.. 

 
َ

وكان مقضقع الـؼاش يتؿحقر حقل قضقة الـؽبة وتداطقاهتا وما بؼل

 مـفا بعد سبعٍة وستقـ طامًا طؾك حدوثفا.

ة أستؿُع بؽؾ شغٍػ ووجٍع وبدمعٍة كبقرٍة طؾك صرِف  ٕول مرَّ

طقـل وبحرقة يف الؼؾِب إلك كاتٍب فذٍّ يتحدث بطالقة وحرية وذكاء 

وبؾغة تصؾ إلك الؼؾب قبؾ إذن.. غاص وتغؾغؾ يف أصغر تػاصقؾ 

الباحثقـ والدارسقـ بؼدر ما  الـؽبة وأسئؾتفا.. التػاصقؾ التل ٓ هتؿُّ 

ُد بؿرارة.. كقَػ  ـُ كبشر.. إسئؾة التل ترتدَّ هتؿـا ما هتؿـا كح

خرجقا..؟ وهؾ يرتُك اإلكسان بقتف بؽؾِّ هذِه البساصِة ويركُب الريَح 

متؽئًا طؾك حؾٍؿ أو أمٍؾ مـخقر..؟ كقَػ تـاثَر طؾك هذه إرض أكثر 

د يف غضقِن أياٍم  معدودة؟ خالل الـؼاش مـ كصػ مؾققن مشرَّ

الؿقضقطل قام الؽاتب باسرتجاع حؽاية الشاطر الؼقمل أبق سؾؿك 
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َر مـ بقتف )كؿا فعَؾ سقاُه مـ سؽاِن  ولؼائف بِف يف ألؿاكقا وكقَػ أكف ُهجِّ

 يدِه ولؿ يسؼط 
َ

الجؾقؾ خاصًة( وسافَر يف سػقـٍة ولؽـ مػتاِح بقتِف بؼل

كاَن مممـًا بعقدتِف خالَل أيام.. كؿا سؼَط دفرتُ أشعارِه يف البحر ٕكف 

أضاَف أكف كاَن يؿرُّ يقمقا بؿحاذاِة بقت الشاطر وٓ يعرُف أن هذا 

 الؼديِؿ يف مديـِة حقػا 
ِّ

ُـّ مـ الحزن والقحدة يف الحل البقت الذي يئ

كاَن مؾؽًا لؾشاطر الػؾسطقـل الذي ماَت بعقدًا طـ حقػا وهق يحؾُؿ 

 بالعقدة إلك مديـتِف الػاضؾة.

 الػذُّ هق الذي يجعؾؽ تعقش الحدث بؽامِؾ ما فقِف 
ُّ

الروائل

شجقن وما فقَؽ مـ رفٍض لف أو تؿاٍه معُف. فتتسؾَُّؾ إلك الرواية لتعقش 

 مـ لحؿ ودم ترك 
ٌّ

ـٌ حل ولق لحظاٍت فقفا.. يؼقل سؾؿان: هـاك كائ

بقتف يف لحظة ما.. أو ُصرد مـف بؼقة السالح ولؽـف ٓ يزال يعقش يف 

جُع بصؿت وهق يحتػظ مؽاٍن  ـُ لقصـِف ويتقَّ ما مـ هذا العالؿ.. يح

بؿػاتقح بقتِف ويحؾؿ بالرجقِع يف كؾِّ لحظة.. الؼضقة إذن ما زالت 

 مػتقحة طؾك كؾِّ ما يف هذه الحقاِة الخؾبقَِّة الؼصقرِة مـ ألؿ.. 

أسؿُع محؾالً بعد يقمقـ يؼقُل إن الػؾسطقـققـ هربقا ٕن 

مـفؿ ذلؽ.. وآخر يؼقل بؾ بػعؾ الؼتؾ  الجققش العربقة صؾبت

واغتصاب الـساء.. كـُت أودُّ التؼاء أحد مسـِّل قرية طقؾقط يقما ما 

لقحدثـل طـ مجزرة مـسقة.. ٕن ٓ أحد مـ الشققِخ يف قريتل يريُد 

أن يتذكرَّ شقئا مـ تؾؽ الحؼبة الؿسربؾة بالدم.. ٓ يفؿُّ كثقرًا أن 
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 مـ كاَن  كقػ ُصرَد شعٌب مـ أرضِف..
ْ

ُق الضحقَُّة يف طقـَل طـدما يحدِّ

سببًا يف خراِب حقاتف ومؿؾؽتف تتـاسُؾ أوجاٌع وطذاباٌت وأسئؾٌة 

كثقرة.. كاكت هذه إمسقة فرصًة لؾتحديؼ.. وفسحًة لؾؽتابِة يف ضؾِّ 

ُر أَن.. كقَػ استطاَع جدي أن يحقا ثالَث طشرَة سـة  الدمِع.. أفؽِّ

تؾَؽ  ;9?5ب بعد معركة يعبد الشفقرة طام بطؾؼقـ كاريقـ يف الؼؾ

ـِ كابؾس  ـَ سج ام.. متـؼالً بق الؿعركة التل استشفد فقفا الشقخ الؼسَّ

ـِ طؽا ولؽـ قؾبف اكػجَر مـ الحزن بعد الـؽبة بشفقٍر قؾقؾة.  وسج

******* 
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 انذهىرهىَذٌخ نذبسط 

 سؾؿان كاصقر(
ِّ

 )يف رثاِء الؽاتب والروائل الػؾسطقـل

 
ثؼافقة كثقرة ويف جامعات حقػا وتؾ أبقب وغقرها كان  يف أمسقات

الراحؾ سؾؿان كاصقر يروي القجع الػؾسطقـل بؾغتقـ )طربقة 

وطربية( ٓ غبار طؾقفؿا وهبدوء وثؼة أمام جؿفقريـ طربل 

ويفقدي.. كان يروي أدق التػاصقؾ وأصغر الجزئقات طـ تؾؽ 

يت دمقطا حبقسة الحؼبة الحالؽة يف تاريخ فؾسطقـ.. أتذكر أكـل رأ

يف طققن بعض الـساء إربعقـقات يف الؼاطة وأتذكر ققام أحد الؽفقل 

بؿؼاصعتف قائال: طزيزي سؾؿان كعؿ كاكت حالة حرب لــسك أن ما 

جرى وكػتح صػحة جديدة.. أتذكر أكف رد طؾقف بؿا يشبف هذا 

الؽالم.. كحـ كروي حؽايتـا.. كؽتب وجعـا الذي لـ ُيـسك بعد 

أجزائف مـ أفقاه الشققخ وذكرياهتؿ.. ربؿا بعد طشريـ سـة لـ  التؼاط

كجد أحدا طايَش تؾؽ الػرتة لـستؼل مـُف الذكريات كؿا وجدت أكا 

ؾ حاجزًا أمام الحؾِؿ  ذلؽ الشقخ مـ بؾدة طقؾقط.. الحؽاية لـ تشؽِّ

بالسالم.. يف كؾ حرب هـاك فظائع وجرائؿ إبادة واكتفاكات 

 وحآت اغتصاب جؿاطل.
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كان سؾؿان يعرف أن الجزيئات الصغقرة تقجع جدا.. خاصة 

ُق بعقـل مـ كان سبب طذابف.. كلن  حقـ يرويفا الضحقة وهق يحدِّ

يؼػ ياباين )مثال( أمام جؿفقر أمقركل يف جامعة أمقركقة لقؼقل لفؿ: 

اسؿحقا لل يا سادة.. مع احرتامل لؽؿ ولحضارتؽؿ سلروي لؽؿ 

تؾؽ إيام التل أطؼبت رمل الؼـبؾة  بعض التػاصقؾ الصغقرة جدا طـ

 الذرية طؾك هقروشقؿا.

أكحـل لرحقؾ هذا اإلكسان الػذ.. الروائل والؽاتب الػؾسطقـل 

سؾؿان كاصقر. سُقذكر بلكُف أحد رمقز إدب الػؾسطقـل وأحد 

اس الذاكرة الػؾسطقـقة الؽبار. مثؼَّػ لبؼ. متقاضع. ذكل  حرَّ

اس يعرف ماذا يريد مـ الؾ غة وكقَػ يجقُب طؾك إسئؾة وحسَّ

الصعبة بالعبارات السفؾة الؿؿتـعة. كاَن لل شرُف لؼائِف مـتصػ 

الربقع الػائت يف كدوة ثؼافقة طؼدت يف حقػا.. ربؿا لؿ يتسع الؾؼاء 

ـِ  لجؾسٍة مطؾٍِّة طؾك الؿديـِة باخضرارها وبحرها أو ٓحتساِء فـجاكق

ع لؽثقٍر مـ الؿحبة وآطجاب والصداقة  مـ الؼفقة ولؽـف اتسَّ

الحؼقؼقة.. أهديتف آخَر دواويـل الصادرة وحقَّقتُف طؾك صراحتف 

وشجاطتف الـادرتقـ يف الؽتابة والحقاة.. قؾُت لُف: لقَٓك لؿا كاَن هـاَك 

اذ.. وداطا أبا إياس ُن لـا الـؽبة بؾغٍة ساحرة وبسرٍد أخَّ وداطًا  مـ يدوِّ

 .يا حارَس الحؾؿ

******* 
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 طشَِك انمصُذحهىاجظ ػهً 

صؾَب مـل أحُد إصدقاء الشعراء ذات حديث طـ الشعِر 

والحداثة أن أقرأ كتاب الـاقِد إمريؽل أرشقبالد ماكؾقش وأن أصؾع 

طؾك خصقصقة كظريتف حقل الشعر والحداثة.. بعدما قؾُت لف أكـل 

قرأت كتبا كثقرة يف هذا الؿجال ومـفا كتاب الؾغة العؾقا لجقن كقيـ 

طبقؼ الـظريات طؾك الـصِّ أثـاء الؽتابة طؿٌؾ صعٌب وغالبا ما ولؽـ ت

يحرفؽ طـ معـك اإلبداِع وصريؼِف الصحقحة. كاَن صديؼل يطؾُب 

مـل بعبارات أخرى أن أففؿ جقهر الـظرية الحديثة يف الؽتابة 

الشعرية ٓ أن أقرأ ماكؾقش مـ دون أن أطل تؾؽ التغقرات الؽبقرة 

 الحديثة. التل تغؾغؾت يف الؼصقدة

كالم ذلؽ الصديؼ جعؾـل أطتؼد أن التؿسؽ مثال بالبالغة 

اٌد  والجزالة شلٌء يف صريؼف لالكحسار.. لديَّ أصدقاء وشعراء وكؼَّ

كثر.. هـاك دائؿا حقارات وكؼاشات بقــا تـتفل إلك أن الشعر السائد 

الققم هق ما يحؿؾ روح الشعر العصري.. الشعر الؿشغقف بالـثر 

قاتفِ  وغقصف الؿدهش طؾك أطؿاِق الـػِس البشريَّة ورصد  وتجؾَّ

قاهتا الروحقة يف طالٍؿ أقؾُّ ما  اكؽاساراهتا وخقباهتا وأوجاطفا وتؿزُّ

يُؼاُل فقِف أكف ماديٌّ وٓ شعري. اكتفك ذلؽ الزمـ الذهبل الذي كاكت 

فقف الؾغة الشعرية تؼتاُت طؾك فتاِت الغـائقة.. طؾقـا أن كعل أن السقَّاب 
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ويش وسعدي يقسػ والبقايت وكزار قباين وغقرهؿ كتبقا تجارهبؿ ودر

وتركقا أصقاهتؿ العظقؿة التل تشظَّت فقـا ولؽـ طؾقـا كحـ أيضا 

كجقؾ شاب أن كبحث طـ فضاءات أخرى.. هؿقم شعريَّة جديدة.. 

تجارب شعريَّة شابَّة مـ أكحاء العالؿ.. هـاك أصقات تدطق لالكبفار 

يؽل الؿعاصر.. أو الشعر الربيطاين أو حتك يف تجارب الشعر إمر

 القاباين.

خؿقرُة الِشعِر تغقَّرت.. أسؾقب الؽتابة.. صُرق التعبقر.. شعراُء 

الػقسبقك قؾبقا الؿقازيـ ٓ ٕهنؿ أحدثقا ثقرة قربَّت الؼصقدة مـ 

ذائؼة العامة بؾ ٕهنؿ تغؾبَّقا طؾك شعراء قصقديت العؿقد والتػعقؾة 

ي بعبارةواكتصروا طؾقفؿ  )طصركؿ  ذلؽ آكتصار الساحؼ الؿدوِّ

اكتفك(.. سقؼقُل قائٌؾ هذا لقس معقارًا أو مؼقاسًا لجقدةِ الـصِّ أو 

رداءتف وأن العالقات السطحقة الؽاذبة الؿبـقة طؾك الـػاق والرياء 

والؿجامالت يف أساسفا هل التل تحؽؿ هذا التػاطؾ الػقسبقكل 

فقم الشعر تغقَّر وهـاك أزمة تؾؼِّ آفرتاضل.. هذا صحقح ولؽـ مػ

 حؼقؼقَّة مع الجؿفقر.

 
ٍّ

صادفـل أحُد إكادمققـ الؽبار يف حقػا ذات صباٍح ربقعل

ِة دواويـ بعثتفا القِف مستطردًا أخشك يا صديؼل طؾك  وشؽرين طؾك طدَّ

هذا الحؾِؿ أو القهِؿ الجؿقؾ الِشعِر.. أصبح طدد الشعراء يف 

ُـّ أن الشعَر يف العالِؿ إمسقاِت الشعريَِّة أ كثر مـ طدِد الحضقِر.. أض
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د أو يـؼؾب طؾك كػسِف وطؾك  يف صريؼِف الك اكحساٍر غريٍب ما لؿ يتجدَّ

أسالقبِف.. كقَػ تستطقع التعبقر طـ قؾٍؼ حديث وأكت تعقُش يف مديـٍة 

حديثة بؼصقدة كالسقؽقة.. بعباراهتا وبلخقؾتفا وبتلويالهتا؟ ما 

ل كحتاجُف هق التعب قر بطاقة الؾغة ولقس بشعريَّة الؽالِم العادي أو إوَّ

طؾك حد تعبقر أدوكقس.. لقَس ٕنَّ الػؽرة الـؿطقة طـ الؼصقدة 

العؿقديَّة تربطفا دائؿا بطبقعِة الخقاِم واإلبؾ.. بؾ ٕشقاء أخرى يف 

صؿقؿ الحقاة مـفا مثالً وصُػ فتاٍة طشريـقٍَّة مقشقمٍة بقشٍؿ صائٍر 

اجًة كاريَّة وتعربُ حذوَك يف أحِد شقارِع الؿدِن  غريٍب تركُب  درَّ

الؿؽتظَِّة.. كقَػ تصػفا؟! بؼصقدٍة طؿقديٍَّة جزلِة إلػاِظ فخؿِة 

 الرتاكقِب أم بؿا يشبُف أشعار تشارلز بقكقفسؽل الؿحؿقمة؟

ة ما معـاُه أن الؼصقدة الؿستؼبؾقَّة ستؽقن طصقة أو  قؾُت ذاَت مرَّ

ر الؿرتبؽ أو الؿـظقم الؿبثقث طؾك صػحات ٓ تؽقن.. هذا الـث

ا وصؾ إلقف جقهر الشعُر العربل.. الػضاء  مقاقع التقاصؾ ٓ يعبِّر طؿَّ

الشعري الؿػتقح مستؼبالً هق لؼصقدة تؿزُج كؾ أشؽال الشعر ببقتؼة 

فا هذا الصراع إبدي طؾك الشؽؾ ما دامت  واحدة.. أو أكف ٓ يفؿُّ

  تؼقؿ ذلؽ التقازن الخػل بقـ
ِّ

ـَ الؿرئل .. بق الشعريِّ والالشعريِّ

 مـ الؾغِة وإشقاء.. تلخذ مـ قصقدة الـثر طػقيتفا وطؿؼفا 
ِّ

والؿخػل

وتركقزها ومـ التػعقؾة مقسقؼك مارشفا العسؽري وإيؼاطفا الراقص 

ـَ الصقاِب والخطل وٓ أطرُف  ولغتفا الؿـتؼاة بعـاية. كـُت أتلرجُح بق
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يـطبُؼ طؾك قـاطايت حقَل الشعريَّة أن..  إن كاَن هذا الرأي ما زاَل 

طـدما أقرأ الققم بعض ما ُيـشر طؾك مقاقع الشعر والتقاصؾ 

 يف الـصقص.. 
ِّ

 الخػل
ِّ

آجتؿاطل يصدمـل مؼداُر الـظؿ الـؿطل

رة  حتك يف الـثر الذي يسؿقكف اطتباصا شعرًا هـاك لدائـ كظؿ مـػِّ

ِة كؿا كرهُت الـظؿ.. كؾؿة تضرب الذائؼة.. لؿ أكره شقئًا يف الؽتاب

رة وغقر مرغقب هبا طـدي.. وكثقرا ما  كظؿ الشعر بحد ذاهتا كؾؿة مـػِّ

كان أحد إصدقاء يغقظـل وهق يؼقل لل بؿا يشبف الؿزاح 

الؾدود..) بعَدك تـظؿ ِشعر؟(. برأيل حاوَل الشاطُر الػذُّ محؿقد 

شاطر  درويش مؼاربة سؿاوات الشعر الصايف الذي يطؿُح القف كؾ

طربل حؼقؼل ولؽـ بـظري الؿتقاضع أن أغؾب معجبل هذا الشاطر 

رون تؼصقرا كبقرا طـ ففؿ طبؼريَّتف الشعريَّة أو ٓ يػفؿقن معـك  يؼصِّ

ِشعِرِه العؿقؼ.. لقس لخؾؾ ما يف أذهنؿ الؿقسقؼقة التل تعجز طـ 

تػؽقؽ قامقسف الؿقسقؼل العجقب ولؽـ ٕسباب أخرى.. مـفا 

 قرية والؿجازية وتػجقر صاقة الؾغة.الؽثافة التعب

أحقاكا أضـ أن أفضؾ قصقدة كتبتفا هل )كلين سقاي( وما كتبتف 

بعَدها مـ شعر كاَن تـقيعًا طؾقفا.. مع أين كتبت دواويـ كثقرة بعد 

هذه الؼصقدة الؿحبَّبة والؼريبة مـ الـػس.. ربؿا اكدماجفا بروح 

 فرتة كتابتل لؼصقديت يف الروايات الالتقـقة الؽثقرة التل قرأهتا يف

ز  <800غضقن حقالل ثالثة أشفر مـ صقػ طام  هق ما يعزِّ
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كالمل.. ولؽـل يف الحؼقؼة أجفؾ سبَب شغػل هبا. أحقاكا أققُل 

العالقات آكساكقة هل مؾُح الشعِر وخؿقرتُف الـائؿة يف رماد الـار.. 

مـ يدري.. مـ الؿؿؽـ أن يف قصقديت تؾؽ بعض صققف العالقات 

قَّة التل يحتاجفا كؾُّ اإلكساكقة.. أو رغبة ققيَّة هبجر العزلة الروح

 بداع والتلمُّؾ.لإلكاتٍب 

******* 
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ٌَ صذَمًب نهفشاشبِد  كب

 )طـ أمقِر الؼصقدةِ التقكسقِة أوٓد أحؿد(

 
لؿ يؽـ شاطُر تقكس الؽبقر الصغقَّر أوٓد أحؿد ذلؽ الشاطر 

الساكـ يف قؾقِب مريديِف سؽقَن  العادي بؾ كاَن الصقَت اإلكساينَّ

رُه لُف حقاٌة كؼصت  الؿقجِة يف َمحارِة إبد.. لؿ يؽـ قاكعًا بؿا تقفِّ

ورودًا كثقرًة بؾ بؿا يؿـحُف لف حبُّ الـاِس مـ أسباٍب جؿقؾٍة لؿقاصؾة 

السقِر يف درِب الؼصقدِة الؿرصقِف بالجؿِر والعذابات الؿضقئة.. مـذ 

والتل قاربت أربع سـقات وكقِّػ كاَن دائَب معرفتل آفرتاضقة بِف 

ـُ بتػردِه شاطرًا وإكساكًا يحؾُؿ  الحركِة والبحث طـ التغققِر.. كان يمم

ُؼ العدالة يف ضؾِّ حقاٍة ضالؿة ويف الِشعِر الحديِث  بالثقرِة التل تحؼِّ

 الؿتقثِِّب إلك الحريَِّة.

ػركسل هؾ كاَن الشاطر أوٓد أحؿد رمبقيًا )كسبة لؾشاطِر ال

أرتقر رمبق( بالؿعـك الحؼقؼل لؾؽؾؿة.. أطتؼد كعؿ.. فالذي يتتبَّع 

حقِف يف وجِف  ر مع بسطاِء شعبِف وفالَّ مسقرة كضالِف ووققفِف الؿبؽِّ

 يدرُك كؿ كاَن 
ٍّ

ٍك شعبل السؾطاِت الؼامعِة بالحديِد والـاِر لؽؾِّ تحرُّ

َس سقى صدًى قريبًا مـ الـبِض الجؿاهقري الذي آمـ بلنَّ الِشعَر لق
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ُك يف صدور الػؼراء والؽادحقـ مـ أبـاِء  لفذِه الرغباِت التل تتحرَّ

شعبِف. وٓ كـسك أكف تـبل بالثقرِة التقكسقَِّة قبؾ اكدٓطفا بسـقات 

 طديدة.

ولؽـ إمَر الذي أصابـل بالخقبِة والؿرارةِ بعَد رحقِؾ هذا 

ًٓ هق مؼدارُ  ِة  الشاطر آستثـائل شعرًا وحقاًة وكضا هذِه السذاجِة الػجَّ

التل يتصُػ هبا أحقاكا بعُض كتَّابـا فتجعؾفؿ أضحقكًة أماَم غقرهؿ 

ًة طـَد رحقِؾ شاطٍر أو كاتٍب كاَن مؾَء إسؿاِع وإبصاِر  خاصَّ

 طؾك رهبِة رحقِؾ 
ٌّ

 تقكسل
ٌّ

وإفئدِة.. وإٓ فؿا معـك أن يـؼضَّ روائل

متفؿًا إياه بسرقِة إحدى شاطٍر بحجِؿ محؿد الصغقَّر أوٓد أحؿد 

قصائد شاطٍر تقكسل آخر وإطادِة صقاغتفا يف إحدى أجؿِؾ قصائدِه.. 

أقصُد قصقدة أوٓد أحؿد الشفقرة )كحبُّ البالَد كؿا ٓ يحبُّ البالَد 

طل ذلؽ الؽاتب  أحد(؟ يف رأيل الؿتقاضع أن الؼصقدَة التل يدِّ

 أن أوٓد أحؿد قاَم باكتحالفا ركقؽة 
ُّ

ؽة ومضطربة الروائل ومػؽَّ

اإليؼاع.. حتك أهنا تػتؼُر القف.. وإلك ماِء الِشعِر وبريؼِف أيضًا.. 

ماُت كثقرة.. صقاغقَّة وأسؾقبقة لتصَؾ إلك مستقى  وتـؼصفا مؼقِّ

الِشعِر الجقِّد.. ما جعؾـل أشؽُّ بلكَّفا لذلؽ الشاطر التقكسل الراحؾ 

خرى يبدو متؿاسؽًا ٕنَّ كػَسُف الشعريَّ يف قصائده إ 8000طام 

أكثَر مع إضػاء فـقَّة طالقة الؿستقى طؾك كصقصِف الشعريَّة الـاضجة 

فا ديقاكُف القحقد.  التل ضؿَّ
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ولؽـ لَؿ هذه الضجُة أن.. ولَؿ آصطقاُد يف الؿاِء العؽر.. ما 

ـَ  =<?5داَم أوٓد أحؿد كتَب قصقدتف طام  أي قبؾ ما يؼرُب مـ ثالثق

ر بعُد مـ كزطِة الـبش ولعـِة التضؾقؾ؟ طامًا؟ هؾ ٕكـا شع ٌب لؿ يتحرَّ

أوٓد أحؿد وفؼ قراءيت لؿـجزه الشعري شاطٌر كبقٌر وٓ يحتاُج 

ٕفؽاٍر مـ أحد كل يؽتَب قصائدُه ولؽـ ٓ حؼَّ ٕحد أيضًا أن يؿـع 

أيَّ شاطٍر مـ التلثِر بػؽرةٍ ما وصقاغتفا بطريؼٍة مغايرةٍ.. معبِّرٍة وقريبٍة 

أوٓد أحؿد لؿ يػعؾ شقئًا يستحُؼ مـ أجؾِف هذه التفؿَة أكثر.. 

الباصؾَة.. هق فؼط التؼَط وردًة مفؿؾًة مرمقًَّة طؾك إرِض وجعَؾ مـفا 

حؿامًة حؿراء.. أو تـاوَل قطعَة صػقٍح لقبدَع مـفا فراشًة أو وردًة.. ما 

جرى يف كظري هق إطادُة خؾؼ غـقَّة لذاك الـص الؿفؾفؾ الػؼقر.. أو 

د ك تابٌة مبفرٌة طؾك كتابٍة رديئٍة.. أو خؾُؼ أيؼقكِة ِشعٍر أزلقَّة مـ مجرَّ

 حجٍر مطروٍح طؾك قارطِة الؾغِة والـسقان.

 وحادي الؼافؾة.. يبؼك 
ِّ

يبؼك أوٓد أحؿد شاطَر القجِع التقكسل

َك ماَء البحقراِت الراكدة. والػارَس الذي   ومحرِّ
ِّ

شاطَر الـبِض الشعبل

 َة قؾبِف وقصائدِه.أهدى تقكَس خضر

ماَت أوٓد أحؿد يف طـػقاِن الؼصقدِة وهق يؼاتُؾ الغباَر 

والؿرض.. الؾعـة طؾك هؽذا مرض.. كقَػ تجرَأ طؾك آقرتاِب مـ 

 قامِة هذا الػارِس الؿفقِب ولؿ يحرتق هبالِة الؽربياِء والغضب؟
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 قبَؾ رحقؾِف بققٍم واحٍد فؼط هـلتف بعقد مقالده الحادي والستقـ..

 لؿ يَر التفـئة.. أو رآها متلخرًا قبَؾ الرحقِؾ بساطات قؾقؾة.

رحَؾ أوٓد أحؿد يف أوِج الربقِع.. كؿا ُولَد يف أوجِف وتؼافَز مع 

 فراشاتِف كؿا يؼقل:

رُت لؾّدكقا صبقحَة يقِم َسبْْت.  بؽَّ

 كان الػركجُة يرحؾقنَ 

ـَ بشارٍة مـُْؼقصٍة مـ كْصِرها... حق  مؾقِّ

 الػراشِة يف حؼقِل إقحقان وأكا أُكطُّ مع

 بْعدي، بعاٍم،

 إستؼّؾْت تقكُس.. الخضراُء: مـ جفِة الشؿاْل 

 هل أمُّ مـ؟

 وأكا أُخقها يف الرضاطِة والؿـامِة والحداثةِ 

 والّتؾّؽِم.. والّسمال؟

يف حقاراتـا إخقرة كان يطؿئــل ويؼقل لل أكا بخقر.. ٓ 

قػًا.. مع أكـل كـت أراه بلس..يف البقت أرتاُح وأطالُج طالجا خػ

 يذوي شقئًا فشقئًا ولؽـ بغقِر اكحـاء.

الشاطر الذي أحبَّ فؾسطقـ ودطاين لتقكس ولؿ أذهب لعدم 

َك بؼصائد لل  جاهزيتل فؼاَل لل طـدما تؽقن جاهزًا كؾِّؿـل.. سلمدُّ
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لـشرها يف فؾسطقـ الحبقبة.. وسلكشر قصائدك يف تقكس.. )يا 

 أكا كؾَّ هذا الحبِّ مـَؽ؟(شاطري الحبقب هؾ أستحؼُّ 

الشاطر الذي تتسعُّ كؾُّ الؼصائِد ٓسؿِف أن.. تبؽل طؾقِف 

ـُ كؾفا ويبؽل الِشعُر وقؾبل.  فؾسطق

 ولؽــل لـ أققَل وداطًا ولؽـ أققُل إلك الؿؾتؼك.

******* 
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 فزُُخ انؼضنخ

أصرَّ بعُض أصدقائل الشعراء طؾك مشاركتل يف إمسقة الشعرية 

دْت مساَء إحد الػائت يف مديـة صؿرة القاقعة يف شؿال التل ُطؼ

ة فؼد  شرق مديـِة حقػا يف الجؾقؾ، وٕكُف آلؿـل أن أخذلفؿ هذِه الؿرَّ

لبَّقت صؾبفؿ بؽؾ محبة، ٕنَّ الذيـ خذلتفؿ وأكا أتتبَُّع غـاَء السقريـاِت 

ءات الغامض كثٌر وٕكـل فعال كادٌم طؾك طدِم تؾبقِة دطقاٍت كثقرة وكدا

عات ثؼافقة  رة مـ ممسسات ثؼافقة ومراكز إطالمقة وتجؿُّ مؽرَّ

ُب مـ الؿشاركِة ديدكًا وطادًة، ولؽــل أقرُّ بلنَّ  وغقرها، وأصبَح التفرُّ

هذا هق صبعل ولؿ أستطع أن أغقِّرُه، مقٌؾ لؾعزلِة وغقٌص طؾك 

جقاكقَّات الـػس، فالرهبة التل تـتابـل يف أغؾب الؿرات وأكا طؾك 

ٍر تجعُؾ كؾَّ صعقٍد إلك الؿ ة، والؿصحقبُة بارتباٍك غقِر مػسَّ ـصَّ

ُل أو وققيف الؿتقتُِّر أماِم حشِد التالمقِذ يف  ة كلكُف صعقدي إوَّ الؿـصَّ

أياِم الدراسة آبتدائقَّة ٓ أطرُف كقَػ أبدأ أو كقَػ أختُؿ، سلققُل هذه 

ـُ الشعريُّ الذي يسؽ  طاديت الؿحبَّبُة.. فالؽائ
َ

ــل ٓ يحبُّ هل

تؾؿقعاِت اإلطالِم الباهتَة، تجربتل الشعريَّة كؿت يف ضؾِّ مؾؽقِت 

العزلة.. صبعًا كاكت لل مشاركات غقر قؾقؾة هـا وهـاك يف طؽا 

وشػاطؿرو وحقػا، ولؽـ كصقت شعريٍّ استطعُت أن أحافظ طؾك 
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ـُ طؾك تجؾِّقايت  بريؼل الخام حتك وأكا أتخطَّك الثالثقـ وأراه

 ِة طؾك فتـِة العزلة.الؿػتقح

 لؼب 
َّ

كثقرًا ما كاَن زمالئل الشعراء والؽتَّاب يطؾؼقن طؾل

)حسب الشقخ جعػر الػؾسطقـل(.. أستاذ فـ التدوير يف الِشعر 

العربل الحديث وصاحُب )كخؾة اهلل( و )الطائر الخشبل( و)زيارات 

 السقِّدة السقمرية(، وأحد أهؿ الشعراء العرب يف السبعقـقات، مبدعٌ 

 اكتقْت روحُف بـاِر العزلة واختاَر البؼاَء )رغَؿ أهؿقَّتِف( يف 
ٌّ

استثـائل

، هذا الشاطر أخذ الؼصقدة العربقة إلك مدارات قصقَّة طؾك  الظؾِّ

مستقى التدوير والتجديد يف الؿجاز والؾغة والـػس الشعري وفتح 

آفاق ٓ هنائقة لفا، خصقصًا يف مرحؾتفا الؿلزومة بعد مقت بدر 

كر السقَّاب، ما حدا بالؽثقر مـ الشعراء العرب الؽبار لؾتلثرِّ بِف شا

ًة  حتك مـ غقر أن يعرتفقا بذلؽ. وأذكُر أنَّ أحد أصدقائل قاَل لل مرَّ

ِف )كخؾٌة يف صحراء( تـاصًا مع ديقان  مـاكػًا إذا كتبَت ديقاكًا فسؿِّ

 ٕكؽ تشبُف تؾَؽ الـخؾَة مجازًا. Kحسب الشقخ جعػر

 لؼؾِّة مشاركايت يـبُع مـ مققػ قديؿ لل هـاَك ترب
ٌّ

 خػل
ٌّ

يٌر كػسل

حقال حركة الِشعِر الؿحؾِّل يف فؾسطقـ الداخؾ، مققٌػ يدطقين إلك 

أن أكقَن غقَر مـتٍؿ إٓ لـػسل وبعقدًا طـ أجقاِء الشؾؾقِّة والؿداهـة 

ا ُيؽتب وُيـتج يف هذه البؼعة  والـػاق، فؾق وضعـا تسعقـ بالؿئة مؿَّ

ك ضؾؿًا وهبتاكًا ِشعرًا( طؾك الؿحؽ الجغرا فقة الضقِّؼة )وُيسؿَّ
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د  الحؼقؼل لؾِشعر فسقَف كجُد بلكُف لقَس شعرًا بتاتًا، هق مجرَّ

محاوٓت لصقاغِة أكاشقَد طاديَّة لقَس أكثر، فؿا يجري طؾك ساحِة 

ِشعركا الػؾسطقـل الؿحؾل صّقرُه مرًة صديؼل الؽاتب الؿتؿقِّز سفقؾ 

شعريَّة حؼقؼقَّة( وقد أصاَب جقهَر الحؼقؼة، كؿا  كققان ب)مجزرة

أكـل ٓ أريُد أن أذهَب إلك أمسقٍَّة وألؼل ِشعرًا ٓ يػفؿُف أحٌد بسبِب 

َد طؾك كقٍع  استعاراتِف البعقدِة وإشاراتِف العؿقؼِة ٕنَّ الجؿفقر تعقَّ

معقَّـ مـ الِشعِر يـحق إلك البساصة، مع أنَّ لألمسقات أهؿقًة كبقرًة 

رأيل الشخصل تتؿثَُّؾ يف اقرتابل مـ قرائل الحؼقؼققـ ومالمسِة ب

 أذواقفؿ.

الؽتابُة يف الظؾِّ هل صريؼٌة مدهشٌة لإلكصات إلك رفرفاِت 

طصػقرِة الؼؾب، وهل صرخٌة مؽتقمٌة ضقؼٌة كجرح امرأة ومزمقمٌة 

 حجٌر 
َ

جقدا كػِؿ قؿٍر صغقر متقهٍج كجؿرةٍ يف ريح الصقػ.. هل

 يؿحق غب
ٌّ

اَر الضجقِج تؿاما وماٌء فقضقيٌّ يجرف ركام ضقئل

ـ.. مرتبؽ  الؼصائد الؿبعثرة يف صريِؼ قؾبل.. هل دفقئُة كائـ غقر مدجَّ

سٌة  وٓ يعرف ما يريُد بالضبط مـ الؼصائِد وإشقاء.. دفقئٌة مؼدَّ

ٓت، والِشعُر  لؼصائد مسربؾة بتشظقات الروح ومـجٌؿ سريٌّ لؾتحقُّ

جا ت كقراكقَّة تعؿُؾ طؾك سؾِب شلء مـ الروِح بعَد الصايف أشبُف بتقهُّ

 كؾِّ ديقان كؿا تسؾُب الؾسعُة حقاَة الـحؾة.
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أحاوُل دائؿا أن أتعؾَّؿ مـ أخطائل، فػل احدى إمسقَّات 

الشعرية التل أققؿت يف مديـة الـاصرة قبَؾ سـقات ٓحظُت أن 

ؿل إلك هذه الشؾؾقَّة هل التل تحؽُؿ الؿشفد الثؼايف وإذا كـُت ٓ تـت

الجفِة أو تؾؽ فسقؽقُن مصقرَك التجاهؾ واإلكؽار واإلقصاِء طـ 

 دائرِة الضقِء الؿباركة.

الشعر هق مؽابدٌة وجقديٌة وطذابات ٓ تـتفل إٓ باكتفاِء الحقاة.. 

 إلك زرقٍة ٓ ُتـال، 
ٌّ

ش، ارتباك، تقتُّر دائؿ بال سبب، شغٌػ حؼقؼل تشقُّ

لقة، اهنقاراٌت جؿالقٌة تقلُد معؽ قؾٌؼ أبقُض الؿقج، لعـات متتا

ز يف شلء.. تمثُر طؾقؽ يف كؾِّ مـاحل الحقاِة.. يف  فتجعؾَؽ ٓ تركِّ

صعامَؽ وشرابِؽ وكقمَؽ وذهابَؽ صباحًا إلك العؿِؾ وتصعؾؽَؽ 

الؾذيِذ يف الؿدن الغريبِة وحتك يف كالمِؽ مع امرأة طابرة أو ققادتَؽ 

ؾَؽ أكثَر طرضًة لؾرياِح الغامضِة لسقارتَؽ، قاكقٌن يحؽُؿ حقاتَؽ ويجع

التل تؾػُح قؾبَؽ، وأكثَر حساسقًَّة لؾسعاِت الجؿاِل وإضقاِء 

 الؿخبقءِة يف شؿقِس الجسد.

الؼصائد أشبُف بامرأٍة تـتظُر حبقَبفا والشاطُر هق طقلقس آخر، قدرُه 

 الذي ضػرتُف لُف 
ِّ

أن يػؼد كؾَّ شلٍء لقحظك هبذا التاِج غقر الؿرئل

 تؾَؽ الؿرأة العصقَِّة. أصابعُ 

ٓ يستطقع مربٍّ أو سائُؼ حافؾة أو بائُع خضراوات أو رجُؾ 

ر بعَد بؾقغِف السبعقـ وتحَت وصلِة الضجِر  سقاسٍة )مثال( أن يؼرِّ
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ـَ طشقٍَّة وضحاها  والقلِس والػراِغ بعَد إحالتِف إلك التؼاطد أن يصبَح بق

وجرير والؿعريِّ وأحؿد شاطرًا، مـ غقر أن يؼرأ الؿتـبل وأبا تؿام 

شققل والسقَّاب ودرويش وأمؾ دكؼؾ والبقايت وغقرهؿ مـ حالؿل 

البشريَّة الؽبار وصاكعل مقروث الشعِر العربل الؼديِؿ والحديث 

ومـ غقر أن يسرَق الدفؼة الشعريَّة والشعقريَّة يف الِشعر إجـبل، أكا 

ر شاطرًا أيًا كاَن لؿ يؼرأ شؽسبقر أو  شخصقَّا ٓ أستطقع أن أتصقَّ

ـَ بِف.. طؾك أيِة  لقركا أو بابؾق كقرودا أو ريؾؽة.. ٓ أستطقع أن أؤم

 حدائُؼ قصقدتِف الخؾػقَّة؟ كؿا لـ تجعَؾ 
َ

قراءاٍت يستـُد هذا؟ وما هل

ـَ شعراًء طظامًا.  اِد الدكقا مـ )الشعراِء( الرديئق  كؾُّ مدائِح كؼَّ

واإلطالمل أو لؿ  حتك ولق لؿ أكؾ كصقبل مـ آهتؿام الـؼدي

خ وجقدي يف الذاكرة الجؿعقَّة لؾشعر الػؾسطقـل الحديث ولق  أرسِّ

ُل  ِؿ مسقرةِ مـ جاَء قبؾل وأطقِّ كـؼطِة ضقٍء واحدة. فؾسُت سقى متؿِّ

طؾك الجقؾ الذي سقليت بعدي لعؾَُّف يؽتُب تؾَؽ الؼصقدَة التل لفا ما 

 بعدها يف حركِة الِشعر العربل.

******* 
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 انشبػش وَيمصُّ انشلبثخأجُذُخ 

التل تتسؿُّ هبا طؿؾقَُّة اإلبداع أهنا مؿارسة  التقصقػاِت  مـ أجؿؾِ 

ة.. إلك أقصك حدود الحرية الؿطؾؼة لػـ مـ الػـقن.. وهل شرط  حرَّ

أساسل يف طؿؾقة الخؾِؼ وآبداع.. فؿـ دوهنا ٓ كستطقع أن كطؾؼ 

ة ققق ٌد ثؼقؾة تعقؼ صقراكف طؾك الـص أو العؿؾ الػـل صػة مبتؽر.. فثؿَّ

ة وإصالة وآكعتاق. وتحدُّ مـ جؿقحِف واتِّساع  يف فضاءات الجدَّ

 الػضاء.

واذا كظركا إلك طالقة الؿثؼػ الؿبدع بالسؾطة أو الؿمسسة 

الحاكؿة فنكـا كجد شقئًا مـ آلتباس الغامض أو شبف حؾؼة كاقصة يف 

بسة غامضة كثقرًا ففؿ سقؽقلقجقة هذا اإلكسان الؿختؾػ.. طالقة مؾت

ما تمججُّ الصراع والؿقاجفة بقـ الطرفقـ.. بقـ فؽر سائد وفؽر 

 متغقِّر. 

ًة شاطٌر صديٌؼ أن الؽتابة يف الؿقاقع إدبقة  قاَل لل مرَّ

 ما وتختؾُػ شقئًا ما طـ الؽتابة إكثر 
ِّ

آلؽرتوكقة تتسُؿ بطابع طبثل

ا بعد يف كتٍب كؿا هل أهؿقًة والتقثقؼقة التل كحتػل هبا وكـشرها فقؿ

ل طبارًة هـا أو جؿؾًة هـاَك إٓ تؾؽ السطقر التل مـ  مـ دون أن كبدِّ

الؿؿؽـ أن تؾتبُس يف مػفقم السؾطة فقساُق كاتبفا بسببفا إلك دهالقِز 
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السقاسِة والسجقن الؿظؾؿة.. وتابَع بلكف يؽتُب بحريٍة وبحؿاس أكثر 

ػقسبقك ولؽـف طـدما طؾك صػحتِف يف مققع التقاصؾ آجتؿاطل ال

أراَد أن يصدر ديقاكُف الجديد أسؼط مـُف كؾ ما يتعؾَّؼ بؿقاقػِف السقاسقة 

خقفًا مـ تلويؾ خاصئ لفا مـ قبؾ السؾطة التل غالبًا ما تحضُر يف 

 الـصِّ حسب ققل الشاطر الػؾسطقـل الؽبقر محؿقد درويش.

ـ كؾـا يعرف الؿصقر الرتاجقدي لؾؽاتب العباسل طبد اهلل ب

ف  الؿؼػع الذي ترجؿ كتاب كؾقؾة ودمـة.. ذلؽ الؽتاب الذي ألػَّ

الػقؾسقف الفـدي بقدبا طؾك ألسـة الحققاكات ولؽـف يف مضؿقكِف 

حقى كؼدًا ٓذطًا لؾسؾطة السقاسقة.. وقرأكا طـ كتَّاٍب وشعراٍء 

طالؿققـ طاكقا مـ الرقابة طؾك كتاباهتؿ أمثال الشاطر الرتكل الؽبقر 

والشعراء العراقققـ طبد القهاب البقايت وبدر شاكر كاضؿ حؽؿت 

السقاب وسعدي يقسػ والشاطريـ الػؾسطقـققـ محؿقد درويش 

وسؿقح الؼاسؿ والشاطر آسباين لقركا والشاطر الؿصري محؿد 

طػقػل مطر الذي طاكك مـ الرقابة وضؾؿ الؿمسسة الحاكؿة معا.. 

ا مـ كقر وسطقة والؽثقر غقرهؿ.. فؿـ الصعب آحاصة بؿـ طاكق

ـ كاتب طلـظاُم يدرك بؿا لؾؽؾؿة الصادرة الرقابة طؾك ما يؽتبقن.. فا

تفُ  أو شاطر لُف مركزهُ  مـ خطقرة وسرطة اكتشار لذلؽ كجدُه  وققَّ

يحاصر قرائَح الشعراء ويؼقُِّد أفؽارهؿ التل تتقثَُّب لؾحريَّة ٕهنؿ 

ُك الشعقب وضؿقرها القؼظ.. أتذكُر شاطرًا كان ا كتَب شقئًا  محرِّ كؾؿَّ
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بحثًا طـ ما كظاُم دولتِف داهُؿ بقتف يدًا أو قاَم بـشاط ثؼايف معقَّـ جدي

دطقُه يف غرفِة التحؼقِؼ إلك ي يف أشعارِه.. وكانَ  سقؼضُّ مضجعفُ 

الؽتابة طـ الؿشاكؾ القجقدية والؽقكقة أو يؽتب طـ الؿرأة 

دِه السقاسقة والُحب.. طـ كؾِّ شٍلء يف الحقاِة سقى طـ مشاكِؾ بؾ

 والتؿققز الذي يعاين شعبُف مـف.

ؾقن حالة قؾٍؼ  الشعراء الـبقئققن أو آستػزازيقن هؿ مـ يشؽِّ

مريٍر ٕيِّ كظاٍم سالٍب لحريَّة شعبِف أو يشؽق مـ وخزة إلؿ والـدم 

تجاه تؼصقرِه يف قضايا كثقرة.. ولؽـ هذه الزمرة مـ الشعراء لؿ كرها 

ٓ يف ضالل ديؿققراصقات دول الغرب بقـؿا تحقا بسعادة وتتـاسؾ إ

اكؼرضت ولؿ يعؾؿ بقجقدها أحد يف دول ذات أكظؿة قؿع واستبداد 

وضؾؿ.. والشعراء والروائققن والػـاكقن الذيـ قتؾتفؿ كتاباهتؿ يف 

الؼرن العشريـ وحده ٓ يؽادون يحصقن ومـفؿ مـ أبادتف الشققطقة 

ن كرى أسراب الطققر ومـفؿ مـ قضت طؾقِف الػاشقة. وكستطقع أ

الؿفاجرة مـ الشعراء مـ أوصاهنؿ إلك الؿـايف يف دول أمريؽا 

وأوروبا.. كؾ ذلؽ بػعؾ مؼص الرققب الذي يرتبَُّص بلوراقفؿ 

 وأجـحتفؿ معا.

يف كظري لـ تتطقر أي كتابة وتصؾ إلك ذرى اكساكقة سامؼة ما لؿ 

 ؾؼ.تحظك بػسح الحرية والجؿال والبحث طـ جقهر الحقاة الؿط
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 لهُجُه طبئٌش نهذٍُُ

 جفاد هديبالشاطر إردين / الػؾسطقـل يف رثاء 

 
رة ٓحدى مؽتبات  يف الشفقر إخقرِة وخالل زيارايت الؿتؽرِّ

سؿف )قبَؾ االؾقن صغقر الحجؿ..  حقػا طؾؼت طقـاي بديقان ورديِّ 

أن يربَد القاسؿقـ( لؾشاطر إردين الػؾسطقـل الراحؾ جفاد هديب.. 

كلنَّ يف إمر مصادفة غريبة يف مؽتبة تحقي مئات أٓف مـ صبعًا 

الؽتب والدوريات يف مختؾػ العؾقم اإلكساكقة وأداب.. أتـاول 

ة قصائد هامسة ورققؼة كلكَّفا حقؽت بجـاِح  الديقان الصغقر ٕقرأ طدَّ

فراشٍة ثؿَّ أمضل بعد ذلؽ إلك قراءات مختؾػة بعد أن يػتح لل هذا 

ة الديقان الصغ  مؽتبة طؿالقة.. مـذ طدَّ
ْ

قر بحجؿ ورقِة زكبؼ مصراَطل

شفقر وأكا أكزل الدرج الؿمدي إلك قسؿ أداب يف الؿؽتبة الؽربى 

ُش بل ديقان شاطٍر لؿ أقرأ لف كثقرًا ولؽـ ٓ أخػل إطجابل  يتحرَّ

بؿؼآت وكصقص أدبقة لف كاكت مبعثرة يف طدد مـ الجرائد الؿحؾقة 

 والعربقة.

ر جفاد جدًا بقد أين لؿ أطثر طؾك ما يروي شغػل مـف أطجبـل كث

فؾؿ أجد لف سقى مؼآت قؾقؾة ومحدودة جدًا طؾك الشبؽة 
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العـؽبقتقة.. خالل الققمقـ إخقريـ فاضْت مقاقع التقاصؾ 

آجتؿاطل برثائقات ورسائؾ محبة لؾشاطر الراحؾ الذي كان 

الذي أبعدُه يف صديؼل افرتاضقا ولؽـ لؿ يتح لـا التقاصؾ لؿرضِف 

الػرتة إخقرة طـ محبقِف وأخؾِص أصدقائِف.. أكاد أققل أكف لؿ يتح 

لشاطر طربل آخر بعد محؿقد درويش أن ُيرثك بؽِؾ هذه الؿراثل 

والـصقص التل تطػح مرارة وحزكًا وألؿًا ووجدًا وإن مـ طؾك 

صػحات الػقسبقك لؿقتِف الرتاجقدي وهق يف كضارة الشباِب وفقرةِ 

داع لؿا تؿتََّع بف مـ صدِق حسٍّ إكساينٍّ يف الؽتابة والحقاة.. مـذ اإلب

ر لؿاذا لؿ يجؿع الشاطر الراحؾ مؼآتف إدبقة التل  يقمقـ وأكا أفؽِّ

كشرها يف الصحافة العربقة خالل ما يؼرب مـ ربع قرن.. وهل يف 

 طظقؿ ٓ يجب أن ُيغػؾ ويبؼك يف أرشقػ الصحػ 
ٌّ

كظري إرٌث أدبل

 ؿؾ هبا الشاطر؟التل ط

رين مقت جفاد هديب بؿقت شاطر آخر غـَّك  ٓ أطرف لؿاذا ذكَّ

ًة بؾ يف تاريخ  أجؿؾ الؼصائد الرطقيَّة لقَس يف الِشعر إردين خاصَّ

ِف وهق مقاصـف حبقب الزيقدي الذي رحؾ  إدب العربل الحديث كؾِّ

هق أخر قبؾ ما يؼرب السـقات الثالث ويف مـتصػ شفر الخريػ 

واخر أربعقـقاِت طؿرِه الؼصقر.. ٓ بدَّ أن مقت الشاطر خسارة وأ

 بإحرى ضربة قاصؿة لحؾٍؿ 
َ

فادحة لؿعاٍن ولرمقٍز كثقرة.. أو هل

بريٍء بالجؿاِل والحريَِّة.. هؽذا كؾَّؿا رحَؾ شاطٌر طـا كؼصْت السؿاُء 
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كجؿًة وقؾَّ مـسقب مقاِه الؿحبَِّة يف إرض.. كؿا أنَّ لحظَة رحقِؾ 

اطٍر أو طاشٍؼ تحتزُن يف صقَّاهتا طذابات طصقر وأحزان شعقٍب ش

بلكؿؾفا.. وداطًا أيفا الطائُر الؿغـِّل الذي ترَك يف خاليا الفقاء ويف 

حـايا الؼؾقب الؽثقَر مـ أققاسِف الؼزحقَّة الصادحة إلك ما ٓ اكتفاء.. 

 وداطًا.

******* 
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ٌّ ال َضول  ػجذ انىهبة انجُبرٍ.. أثٌش شؼش

 م
ِّ

طبد القهاب البقايت يف مطؾِع الؿبدع ـُذ رحقِؾ الشاطِر العراقل

اد ٓ يؽادون يدطقن شفرًا واحدًا  ???5شفر آب يف طام  وأشباُه الـؼَّ

اهتؿ يف تجربة هل يف كظري مـ أهؿِّ يؿرُّ مـ غقر إثارة غبار كظريَّ 

 تجارب الشعر العربل الحديث وأغـاها.

ب لؼصائد البقايت قدرَ  بل لؼصائد صديؼِف الشعريِّ  لؿ أتعصَّ تعصُّ

ين إلك كَػسِف  الؾدود بدر شاكر السقاب ولؽـل أطرتف أن هـاك ما يشدُّ

الشعريِّ الصايف والفادئ كخرير هنٍر يف غابة، فرغَؿ الؿعارِك إدبقة 

الؽثقرة التل خاضفا صاحُب ) قؿر شقراز( و)قصائد حب طؾك 

أكداٍد كثٍر بقزن محؿد بقابات العالؿ السبع( و)كصقص شرققة( مع 

مفدي الجقاهري وكزار قباين وبدر شاكر السقاب وغقرهؿ إٓ أكف 

يحتػُظ بربيؼِف الخاص كقاحٍد مـ أهؿِّ الشعراء العرب الذيـ أرسقا 

سة، وأطرتُف أكـل  دطائؿ الشعِر الُحر وحرسقا كارُه إبديَّة الؿؼدَّ

 طامل كتبُت أحد دواويـل وهق ديقان )طذابات وضاح آخر( يف

تحت تلثقر ديقان البقايت إخقر)كصقص شرققة(  8009و 8008

 وكـُت قبَؾ كتابة هذا الديقان أطاين ُحبسًة شعريًة غريبًة.
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ث طـ تجاهؾ الـؼد الجاد لتجربتف الشعريَّة بعد رحقؾِف  لـ أتحدَّ

الؿػاجئ يف مـػاُه آختقاريِّ يف العاصؿة السقرية دمشؼ، ولؽـ كربَة 

اين التل راح البعض يتؽؾَّؿ هبا طـ البقايت وهق الشاطر الـؼد الصبق

الرائد أصبحت تثقر قؾؼل وحؿقَّتل معا لؾدفاع طـُف، بعد طدة مؼآت 

متـاثرة قرأهتا طؾك مقاقع التقاصؾ آجتؿاطل وفقفا الؽثقُر مـ 

ِف، والغريُب يف  التجـِّل طؾك الشاطر ومـ تؼؾقٍؾ لؼقؿتِف وغؿٍط لحؼِّ

يفاجؿ البقايت الققم صالؿا كاَن بقَق مدٍح لُف يف حقاتِف،  إمر أنَّ مـ

طـدما كاَن مؾء السؿع والبصر ومالئ الدكقا وشاغؾ الـاس وصديؼًا 

بًا مـ شعراء وكتَّاب طالؿققـ كغارسقا ماركقز ورفائقؾ ألربيت  مؼرَّ

 وكاضؿ حؽؿت.

ولؽـ هؾ يسلل سائٌؾ: لؿاذا طـدما كان البقايت حقًَّا كان 

حقن بف؟ هؾ ٕهنؿ كاكقا يخافقن الؿثؼػق ن العراقققن والعرب يتؿسَّ

 سطقتف إدبقة؟

البقايتُّ رغؿ كؾ شلء شاطٌر صـَع مجَدُه بـػسِف، قؾُت كالمل هذا 

لؿـ حاوَل أن ُيسؼط طـف صػَة شاطر، وزدُت أيضًا أنَّ قؾَة آهتؿام 

وأن الـؼدي بؿـجزه بعد رحقؾِف وصؿُة طاٍر طؾك جبقـ الـؼد العربل، 

أهؿقَة البقايت تؽؿـ يف اختالفِف طـ مجايؾقِف مـ الشعراء الرواد ويف 

مؼدمتفؿ السقاب وكازك.. برأيل الؿتقاضع أن البقايت ققؿة شعرية 

جؿالقة كبقرة ودواويـف الؿـشقرة يف السبعقـقات والثؿاكقـقات تمكد 
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رة وجديدة ومتلثرة كقطا ما  ذلؽ وتـحق إلك كتابة قصقدة متطقِّ

رية العالؿقة.. البقايت يبؼك شاطرا طربقا كبقرًا.. ما طدا ذلؽ ففق بالشع

ُر ققَل أحد الـؼاد الؿـصػقـ بلن بعض أشعار البقايت  قشقر، وأتذكَّ

ُق جؿالقًا طؾك الؽثقر مـ أشعار كزار قباين ولؽـ شعبقَة إخقر  تتػقَّ

 ت.هل التل كاكت صاغقًة طؾك الساحة الشعريَّة العربقَّة يف ذلؽ القق

درسُت حقاَة البقايت واكتشػت أن هقاَة الـؼد الذيـ أرادوا هدَم 

بـقاكِف الشعري بؿعاول رثَّة بالقة لؿ يؼرأوا تجربتف بؿقضقطقة 

د زير كساء أو  ح بلن البقايت كاَن مجرَّ وإكصاف، حتك أنَّ مـفؿ مـ يتبجَّ

شاطٍر فؼقر الؿقهبِة، وذهَب بعضفؿ الك أبعد مـ ذلؽ حقـ اتَّفؿ 

قايت بلكف لؿ يتؼـ لغًة أجـبقًة، ففق لؿ يتعؾَّؿ الروسقة وٓ آسباكقة الب

رغؿ مؽقثِف يف روسقا وإسباكقا زمـًا لقَس قصقرًا، وأن لغتُف آكجؾقزية 

كاكت لغة سقاحقة بالؽاد يديُر هبا محادثًة سطحقًة، متـاسقـ أكف لقس 

أل لقؼقل مـ واجبات الشاطر أن يتؼـ لغة أجـبقة ويدور هبا طؾك الؿ

ًا  لفؿ أكا أجقد التؽؾََّؿ هبذه الؾغة أو تؾؽ، وكؾـا يعرف أن شاطرا فذَّ

كؿحؿد الؿاغقط لؿ يؽـ يعرف لغًة غقر العربقة وهذا ٓ يضقرُه 

 كشاطٍر بشلء.

تجاذبْت البقايت تقاراٌت وجقديٌة وصقفقٌة وسريالقة وغقرها، وهق 

 ومؼؾٌّ ققاسًا م
ٌّ

ع غقره، وكثرُه قؾقٌؾ أيضًا يف كظِر دارسقِف شاطٌر إشؽالل

ففق لقس مـ الشعراء الـاثريـ، لف كتاب )تجربتل الشعرية( وطدة 
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مساهؿات كثرية أخرى، كتابتف الـثرية يف مجؿؾفا تؿقُؾ إلك البساصة 

ولؽـُف مختؾػ وذو ثؼافة واسعة.. صحقٌح أكُف كان صاحَب قدرة 

قؾ مـفا كبقرة طؾك كتابة قصائد مؿتازة بالرغؿ مـ وجقد أخرى أ

ًٓ وروطًة يف مـجزِه، لؽـف أثبت بجدارة ريادتف وتجديده يف  جؿا

الؿضؿقن الشعري ويف استعؿال إقـعة الشعرية، والبحقر العذبة 

وإقرب إلك الذوق الؿقسقؼل العربل، ولق اكطؾؼ همٓء )الشعراء( 

القاهؿقن مـ الـؼطِة ذاهتا التل تققػ طـدها البقايت ساطة رحقؾِف يف 

لؽان أجدى ٕكػسفؿ ولؾشعر العربل مـ  ???5ع آب طام مطؾ

تشؽقِؾ هذه )الؿحاكؿات الـؼدية( القهؿقة التاففة بعَد فقاِت أواهنا 

وا الك القراء وطؽػقا طؾك التؼؾقد إطؿك.. يؽػل  ولؽـفؿ ارتدُّ

البقايت شرفًا أكف لؿ يؽـ مؼؾدًا مثؾفؿ يقما ما، وأنَّ فراشَة روحِف 

 أثرًا ٓ يزول.الشعريَّة تركْت 

******* 
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 عطٌى أدثٍ

ُع البعُض بؼقِل الجاحظ أن الؿعاين مطروحٌة طؾك قارطِة  هؾ يتذرَّ

الطريِؼ وهؿ يسطقن طؾك كصقص غقرهؿ؟ ربَّؿا.. مع طدِم إشارة 

ما معـك اكتشار ضاهرة  لك إلػاظ يف مجؿِؾ ققلتِف تؾؽ،الجاحظ إ

اطر أو تؾؽ الؽاتبة لصقص الؼصائد الؿرتبِّصقـ لؿا يخطُّ هذا الش

طؾك صػحتِف الشخصقَِّة يف فضائِف الالمحدود طؾك مقاقع التقاصؾ 

آجتؿاطل؟ هؾ هذه غقرٌة أدبقٌة باتْت تؽشػفا لـا الشبؽة العـؽبقتقة 

 يف وقت أصبَح العالُؿ فقِف غرفًة صغقرًة تطؾُّ مـ خاللفا طؾك ما تريد؟

ـ الؿبدطقـ يف أوكة مقضقع السرقِة إدبقِة باَت يؼؾُؼ الؽثقَر م

اد مقاقع الشبؽة العـؽبقتقة وطؾك رأسفا مقاقع  ة روَّ إخقرة، خاصَّ

اد  التقاصؾ آجتؿاطل وكثقرًا ما يحقؾـا إلك قضايا ومسائؾ أثارها كؼَّ

كثقرون حقل مسللِة سرقِة كاتب مرمقق أو شاطٍر مشفقر ٕفؽار أو 

ر كتاب حتك لـصقص بلكؿؾفا مـ شاطر أو كاتٍب آخر.. كتذ كَّ

)أدوكقس مـتحالً( لؾشاطر والؿرتجؿ العراقل البارز كاضؿ جفاد 

حقُث يقرُد شفاداٍت كثقرة تشقر الك اكتحال أدوكقس ٕفؽارغقرِه مـ 

شعراء ومتصقفقـ وكتذكر سرقة روائل كبقر ٕفؽار وحبؽة روائل 

 آخر وأيضا قصائد كثقرة مـحقلة بالحرف لشعراء طرب مشفقريـ.
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ر يف هذا الؿقضقع الشائؽ.. أكثر حتك مـ اإلهتاِم ما يقجُع أكث

الصريح بسرقِة فؽرة شعرية.. أن يتصُؾ بؽ أحد إصدقاء لقصػعَؽ 

بادِّطاء أكؽ بـقَت قصقدتؽ مـ خققِط قصقدتِف التل كشرها البارحة 

ـَ تؼرأ ما  فتبفُت مـ كالمِف وتردُّ طؾقِف بلكؽ لؿ تؼرأ ما كتبُف هق وحق

.. ٓ أفؽار وٓ تـاص وٓ كشرُه تجد أن ٓ شل ـِ ق ـَ الـصَّ َء يربُط بق

ـَ الؼصقدتقـ، كؾُّ ما يف  مدلقٓت وٓ حتك خققط واهقة تجؿُع بق

رْت يف الـَّصقـ.  إمر أن مػردًة واحدًة تؽرَّ

شخصقًا وحسب طؾؿل لؿ أجد كصقصًا لل مـشقرة بتذيقؾ 

قع أسؿاء آخريـ مع كثرة كشري طؾك الشبؽة العـؽبقتقة وطؾك مقا

َـّ  التقاصؾ آجتؿاطل.. ولؽـ يحدث أن يػاجئـل أحدهؿ أو احداه

َر بلجقاء قصقدة لل وتعؾَّؿ مـفا أو استعاَر مـاخاهتا وذلؽ  بؼقلف بلكف تلثَّ

ٓ يضايؼـل أبدًا كشاطر، أو أن هـاك تؼاربًا فـقِّا طؾك مستقى الؿخقَّؾة 

.. ح َـّ تك مـ غقر أن وإلػاظ بقـ ما كتبف أحدهؿ أو ما كشرتف احداه

أصؾِّع طؾك ُكشر.. هؾ هل مسللة وقع الحافر طؾك الحافِر؟ طادة ما 

اء  ُض كصقص الشعراء الؿشفقريـ أو الذيـ يتؿتعقن بؼاطدة قرَّ تتعرَّ

واسعة لؾسرقة إدبقة.. إما طـ صريؼ سرقة إفؽار وإطادة صقاغة 

 الـصقص مع إخػاء بصؿة الشاطر الحؼقؼل أو سرقِة الـصقص كامؾةَ 

 ومفرها باسؿ غقر اسؿ الؽاتب الحؼقؼل، وبؽؾ إصرار 
َ

كؿا هل

 وصؾػ وثؼة بالـػس.
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 فٍ ركشي سدُهِه انثبيُخ:

 يذًىد دسوَش لُثبسُح انىجِغ اإلَغبٍَ

يف ذكرى رحقؾِف الثامـِة أطرتُف أن محؿقد درويش كاَن بقصؾَة 

رة لحرماكـا  قؾبل الشعريَّة وٓ يزال، لؿ ُيتْح لل أن أقرأُه يف مرحؾة مبؽِّ

مـُف يف الؿـفاِج الدراسل، أتذكُر أن ذلؽ الققم الذي رجعُت فقف مـ 

ل مـ ديقاكِف الذي أصدرتُف دار العقدة يف  الـاصرة متلبطًا الجزء إوَّ

أوائؾ التسعقـقات وأتذكر الققم أخر الذي مـحتـل فقف حقػا الجزء 

ُت يف قصقدتِف الثاين بػارق طاٍم أو أكثر، يؼقُل البعض أكـل تالشق

 غريٌب وسريٌّ ما جعؾـل أصادُق 
ٌّ

وأققُل أكا ربؿا هق تػاطٌؾ كقؿقائل

ة ذات القهج اإلشراقل والؿقسقؼك الؿتدفِّؼة  هذه الؾغة الؿختؾػة الثرَّ

العذبة، كاكت تػعقؾتُف هل اإليؼاع إصػك وإكؼك وإجؿؾ يف 

 كؾِِّف، وكاكت قادرًة طؾك 
ِّ

جذب روحل كؿا سؿػقكقَّة الشعِر العربل

جذَب غـاُء السقريـاِت يف إساصقِر اإلغريؼقَّة طقلقَس التائف، لؿ يؽـ 

ة كؿا  درويُش سؼػًا ٕحالمـا الشعريَّة الؿتعثِّرة وٓ لتجاربـا الػجَّ

زطؿت وجفات كظر كؼديٌة طديدٌة بؾ كاَن سؿاًء زرقاء مػتقحًة طؾك 

ة ورؤاكا الضقئقَّة، وسفالً أخض َر تركُض فقِف أهناركا رفرفاتـا الفشَّ

العارية، بالرغؿ مـ قراءيت لتجارب شعريَّة ٓ حصر لفا ما زلُت 
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مػتقكًا بؾغتِف الصافقَّة وبطريؼتِف السحريَِّة يف صقغ طبارتِف أسرة 

ُب لؾذوبان يف معركِة  الؿـحقتة بنتؼاٍن بالٍغ والؿـتػضِة كػراشٍة تتلهَّ

 الضقء.

َّٓ لقؾِّؿَع أسطقرتِف اإلختالُف طؾك شاطر بحجؿ درويش  لؿ يؽـ إ

الشخصقَّة كشاطٍر مثقٍر لؾجدل وكصاحب مدرسة شعريَّة لفا أصداٌء 

طؿقؼٌة يف تجارب شعراء ٓ يحصقن، ولفا أثٌر ٓ يزاُل يتشظَّك يف 

 أصقاهتؿ.

أتخقَُّؾ جقَؾ السبعقـقَّات كؾَُّف وهق يـظُر بغقرٍة إلك هذا إمقر 

أن يرتبَّع طؾك هرِم الشعِر العربل طؾك الجؾقؾل الذي شاءْت إقدار 

حدِّ تعبقر الشاطر السقري كزار قبَّاين، يف وجقد قامات شعريَّة طالقة 

 حقـذاك.

إستطاطت قصقدة درويش أن تصـَع مـ حديٍد تافٍف قؿرا طؾك حد 

كالمِف يف الجدارية، واستطاطت أيضًا أن تعقَد لـا الثؼة بالشعر 

ِخ بعبقر الربتؼاِل وططِر الحبِؼ الجؿقؾ الؿؽتقب بعـاية والؿ ضؿَّ

 الجؾقؾل.

 طؾك طقالِؿ درويش 
َّ

ـُ لصديؼل الؼديؿ الذي فتَح طقـل أدي

الساحرة طـدما قاَل لل ذات مساٍء: ألؿ تؼرأ لشاطر ُيدطك محؿقد 

درويش؟ دع شققل ومطران والشعر الؼديَؿ جاكبًا، سلططقَؽ أحد 

ما أريد(، أريُد رأيَؽ بعَد دواويـِف إخقرة وأضـُف كاَن ديقان )أرى 
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الؼراءةِ، هذا شاطٌر فقِف مـ السقَّاب وكزار قباين ولقركا وكقرودا 

 والؿتـبل.

بالرغِؿ مـ وجقد قصائد طربقَّة مدهشة كؼصقدة )الؿقمس 

العؿقاء( لؾسقَّاب أو قصقدة )الققت( لؾشاطر السقري أدوكقس 

ٓت الشاطريـ العراقققـ حسب الشقخ جعػر وسعد ي يقسػ ومطقَّ

كِة شعركا  وكؾُّفا تصؾُح كـؿاذج طالقة الؿستقى والجقدة يف مدوَّ

ُق فـِّقًا وشعريًَّا طؾك ما سقاها  الحديث إٓ أنَّ الجدارية يف كظري تتػقَّ

 مـ حقث إسؾقب إكقؼ والدٓٓت العؿقؼة والصقر الؿبتؽرة.

 )هذا ُهَق اسُؿَؽ /

 قالِت امرأٌة ،

 . وغابْت يف َمَؿرِّ بقاضفا

 هذا ُهَق اسُؿَؽ ، فاحػِظ اْسَؿَؽ َجقِّدًا !

 ٓ تختؾْػ َمَعُف طؾك َحْرٍف 

 وٓ َتْعَبْل براياِت الؼبائِؾ ،

 
ِّ

ـْ صديؼًا ٓسؿؽ إُُفِؼل  ُك

ْبُف مع إحقاء والؿقتك  َجرِّ

ـُْطؼ الصحقح برفؼة الغرباء ْبُف طؾك ال  وَدرِّ

 واكُتْبُف طؾك إحدى ُصُخقر الؽفِػ(
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صقيؾ وقصائُد كثقرٌة وكظريَّاٌت كؼديٌَّة ٓ تسؿـ وٓ سقؿرُّ وقٌت 

تغـل مـ جقع حتك كحظك بشاطٍر مـ صراٍز فريد كدرويش، ذلَؽ 

ًة لقجعـا اإلكساين.  الذي جعَؾ مـ روحِف ققثارًة سؿاويَّ

******* 
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 سعبئُم ُدتٍّ فٍ ُػهجِخ صفُخ

يِّ الُصدفُة وحدها هل التل قادتـل إلك الؽتابِة طـ الشاطِر العرب

ُح الزاوية إدبقة يف صحقػة )هآرتس(  يفقدا طؿقحاي وأكا أتصػَّ

ٍة طـ الشاطر لؾباحثة الدكتقرة كقؾل جقلد  فعثرُت طؾك دراسة هامَّ

صة يف آداب الؾغة العربية وأدب طؿقحاي، وأستاذة الؾغة  الؿتخصِّ

العربيَّة وآداهبا يف جامعة بـسؾػاكقا، كاكت دراستفا ُتؾؼل الضقَء طؾك 

ـَ إطقام ف ، حقـؿا كاَن <:?5و =:?5رتٍة مبِّؽرة مـ حقاة الشاطر بق

تِف، تقرد الباحثة قصَة حبِّ أسطقريَّة  طؿقحاي يف أوج شبابِف وفتقَّ

ربطْت الشاطر بػتاٍة تحؿُؾ اسَؿ )روت( لؽـفا سرطان ما ترتكُف 

ة إمريؽقة لؾدراسِة وهق يف ذروِة تعؾِّؼ ِف وهتاجر إلك القٓيات الؿتحدِّ

وهقامِف هبا، لقستؿرَّ بعدها ولؿدٍة تؼارُب العام يف بعِث رسائَؾ تشتعُؾ 

مجفقلًة  8000بحبٍّ حؼقؼل ضؾَّْت حتك وفاِة الشاطر يف سبتؿرب طام 

تؿامًا ويف ُطفدِة حبقبِة أمسِف )روت( التل كاكت تحتػُظ هبا يف ُطؾبِة 

ِب ما ُيتؾُػ حربَ  ها، بخالف صػقح ُمحؽؿِة اإلغالِق خقفًا مـ تسرُّ

 الذي اشرتتُف جامعُة يقؾ إمريؽقَّة لدراسِة تجربِة هذا 
ِّ

أرشقػِف إدبل

 والؿثقِر لؾجدل لقَس يف الشعر العربيِّ فحسب بؾ 
ِّ

الشاطر آستثـائل

 أيضًا.
ِّ

 يف الشعر العالؿل
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 طؾك صريؼِة الػالش باك هامسًا 
َّ

يستذكُر طؿقحاي حبَُّف الؿـسل

جقلد وهق يشقُر إلك امرأةٍ تجؾُس طؾك مؼربٍة مـُف  يف أذِن الباحثِة كقؾل

ـَ تؾَؽ الؿرأَة التل هربت  يف إحدى قاطات جامعة كققيقرك: أتذكري

 
َ

إلك أمريؽا وذكرُتفا يف احدى أجؿِؾ قصائدي الغاضبة؟ ها هل

 تجؾُس هـاك يف الصػِّ إمامل.

ص برتجؿِة الِشعِر العربيِّ الحديث خصقصًا ِشعر  لؿ أتخصَّ

اي ولؽـ الرسائَؾ التل وصؾتـل مـ صالب دراسات ُطؾقا مـ طؿقح

بعض جامعات الدول العربقة مـفا جؿفقرية مصر العربقة، تستػسُر 

ما اذا كـُت قد ترجؿُت قصائد غقر تؾؽ التل ترجؿُتفا قبؾ سـقاٍت 

مضْت لؾشاطر طؿقحاي أثارت تساؤٍٓت كثقرًة حقَل قؾِة اهتؿامـا 

ـُ العرب بإدب العرب يِّ واكؽػائـا طؾك ذاتـا يف حقـ أهنؿ يف كح

الجفِة الؿؼابؾة يرتجؿقن كثقرًا طـ أداب العالؿقة كؾِّفا وطـ إدب 

 بشؽٍؾ خاص وصالؿا التؼقت بؿرتجؿقـ وأكاديؿققـ يفقد 
ِّ

العربل

مفتؿقـ بدراسة وترجؿة أطؿال جربان والسقَّاب ومحؿقد درويش 

ـصقر والبقايت وأدوكقس وغائب صعؿة فرمان وزكريا تامر وأكقس م

 وطالء آسقاين وغقرهؿ.

وتحديدًا يف شفر أيار مـ ذلؽ  ???5كؾُّ ما يف إمر أكُف يف طام 

العام كـُت أطاين فراغًا ما.. فرتجؿُت طددًا مـ الؼصائد لشعراء 

طربيِّقـ طاشقا يف الـصِػ إول مـ الؼرن العشريـ وتركُت الؼصائد 
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 الؼؾقؾَة الؿرتجؿة لعدم قـ
ِّ

اطتل بؿستقى ترجؿتل الشعريِّ والجؿالل

، يف هذا العام وكتقجة دافع لؽشِػ بعض =800إلك بدايات طام 

جؿالقَّات هذه الؼصقدة التل يجفؾفا الؼارئ العربل قؿُت بنطادِة 

صقاغِة هذه الؼصائد الؿرتجؿة الؼديؿة وترجؿُت بعَض الؼصائد 

َة إخرى وهذه الؿرة لقفقدا طؿقحاي وألؽسـدر بـ ، وكاَن ثؿَّ

مشروٌع يدغدُغ البال بنكجاز ترجؿة أكطقلقجقا لؾشعر العربي 

 لؼصائد معقَّـة وقريبة مـ قؾبل، وقؿُت 
ِّ

الحديث باكتؼائل الشخصل

بالتقاصؾ مع بعض الشعراء الذيـ التؼقت هبؿ يف مفرجان الؿغار 

ثتفؿ طـ فؽريت القلقدة، مـفؿ  8050الدولل لؾشعر يف ربقع طام  وحدَّ

قٍة  مـ َس جدا وبعضفؿ أبدى استعداَدُه لبعث مقافؼاٍت خطِّ تحؿَّ

ٓكتؼاء قصائدهؿ وترجؿتفا.. تذكرُت راشد حسقـ حقـفا وترجؿاتف 

الجؿقؾة ٕشعار بقالؽ مع التزامِف بالبحقر الخؾقؾقة وإوزان فقفا.. 

ولؽـ راشد شاطر كبقر وذكل وطؾك مؼدار طاٍل مـ الحساسقَّة 

لؽ اختاَر ترجؿة بقالؽ طؾك كؿط الشعر الشعرية الؿرهػة لذ

 العؿقدي. 

 
ٍّ

د حؾٍؿ صقػل كاَن شغػل بنخراج أكطقلقجقا شعرية طربية مجرَّ

َر طؾك صخرِة القاقع إدبل البائس والؿثقر لؾشػؼة..  سرطان ما تؽسَّ

فُت إلقفا لدطؿ مشروطل  ٕنَّ الؽثقر مـ الؿمسسات الثؼافقة التل تقجَّ

ض لؿ تزدين إٓ يلسًا وقـقصًا مـ حالِة أو بإحرى حؾؿل الؿجف
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طًة  الشعِر وأنَّ ٓ أحَد يفتُؿ بؼراءتِف مفؿا بؾغ جؿالُف وصػاؤُه، متذرِّ

 بؽساِد سققِف يف العالِؿ كؾِِّف.

لؿ ُيؼقَّض لل أن أكجَز ما راودين حقـفا، كـُت أودُّ فتَح كافذٍة طؾك 

الٍف طالٍؿ شعريٍّ مجفقٍل إلك درجٍة ما، ويـطقي طؾك اخت

َـّ لل ذلَؽ.  وخصقصقٍَّة وطؿٍؼ، ولؽـ لؿ يتس

 قصقدتان لقفقدا طؿقحاي مـ ترجؿتل

 الجسُد هق سبُب الُحب

 الجسُد هق سبُب الُحب

 فقؿا بعد هق الؼؾعُة التل تحرسفُ 

ـُ الُحب  بعَد ذلَؽ هق سج

 لؽـ طـدما يؿقُت الجسد

ًا مـ داخؾفِ   يخرُج الحبُّ حرَّ

 وبػقٍض كبقر

 اكؽسرْت  مثَؾ آلِة حظقظٍ 

 وبؾحظٍة واحدةٍ 

ـٍ هادرٍ   تسؽُب مـ داخؾفا وبركق

 كؾَّ كؼقِد طصقِر الحظقظ

*** 
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 كافذة مضاءة / الظالم طـدي

 حديؼٌة طامٌة أصبحت وحقدًة 

 أكَت لسَت بحاجٍة لؾرجقِع إلك الحديؼة 

 فؼط طؾقؽ لؿُس بقابِة الحديؼِة دوَن الدخقل 

 داخؾِف فؼط طؾقؽ لؿس السقاج مـ دون أن تـظَر إلك 

 مثؾؿا يؾؿسقن رزمًة مؾػقفًة مـ الرسائؾ 

 مـ دون إزالة الخقط.. مـ دون فتِح الرسائؾ 

 مـ دون قراءهتا 

 مثؾؿا يؾؿسقن بؼبؾِة شػاٍه أو بؼبؾِة يٍد 

ٍر.. مغؾٍؼ طؾك أزمـتِف وطجائبِف   كتاَب تقراٍة مدوَّ

 أكت لست بحاجٍة إلك بسطِف وٓ إلك الؼراءةِ فقف 

 فؼط إلك الُحبِّ بؽؾ قؾبَؽ وروحَؽ لؽـؽ بحاجٍة 

 كافذٌة مضاءٌة تؼتطُع كقرًا مـ الظالم 

 
ٍّ

 هؽذا جسدِك أراين جزءًا مـ طالِؿ ٓ هنائل

 لمخريـ.. لمخر.. لألخرى..

 الظالُم طـدي

******* 
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 جًُم انذوَهٍ.. شبػُش انهذظِخ انًفخَّخِخ ثبنجًبل

سُت شتاَء العام الؿاضل بلكؿؾِف لؾشعِر ا لعامل الؾبـاين، أطدُت كرَّ

قراءة دواويـ سعقد طؼؾ وصالل حقدر ومقسك زغقب وزغؾقل 

ب  الدامقر وصؾقع حؿدان وغقرهؿ، كاكت قصائدهؿ الرققؼة تشذِّ

ذائؼتل وتخؾِّصفا مـ الزوائد والشقائب، يف الؾقِؾ كـُت أكام طؾك 

أصداِء أمسقاهتؿ الزجؾقَّة الؿـبعثة مـ مققع يقتققب تحؿُؾ أصالة 

ؼ تاريخ بعقد، مغسقل بصقت فقروز وكدى الصباحاِت العذبة وطب

 البحريَِّة البؽر.

فقؿا بعد اكػتحُت طؾك تجربِة الشاطر الؾبـاين الؽبقر جؿقؾ 

رة بـؽفتفا  الدويفل الؿغرتب يف أسرتالقا ورائد الؼصقدة العامقَّة الؿدوَّ

رين دائؿًا بؼصائد غزل كتبفا شع راء مثؾ الؾبـاكقة الرققؼة والتل تذكِّ

إخطؾ الصغقر وإلقاس أبل شبؽة لحبقباهتؿ، فلدخُؾ يف حالٍة 

وجداكقٍَّة كؿـ يركق إلك قؿٍر شػقٍػ يف لقؾٍة حزيراكقٍَّة أو يؼرُأ رسائَؾ 

ُب لؾرقص.  طشٍؼ سريَّة لـػسِف، ويشبُِّف الؼصقدَة براقصٍة تتلهَّ

تجربة الصديؼ الشاطر جؿقؾ الدويفل بالرغؿ مـ زخؿفا 

أهؿقَّتفا إلك أهنا بؼقت بعقدًة طـ حؾؼات ودوائر الـؼد وطؿؼفا و

العربل الرسؿل، ربؿا يرجُع سبُب ذلَؽ إلك كقن صاحبفا يعقُش يف 
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مفجرِه يف الؼارة إسرتالقة بعقدًا طـ مركزية الخطاب اإلبداطل 

ها الشرق، لفذا السبب لؿ ُيؼرأ كؿا يجب، ولؿ ُيطرح  العربل، ومؼرُّ

ع والخصب صاولِة البحث والدراسِة مـجَزُه الؽتابل الؿ د والؿتـقِّ تػرِّ

وآستؼصاء، وهذا برأيل ضؾٌؿ كبقر ٕدب الؿـايف والؿفاجر.. ضؾٌؿ 

 يمدِّي حتؿًا إلك اإلهؿاِل والـسقان. 

يف قصقدِة الدكتقر الشاطر جؿقؾ الدويفل تجُد كؾَّ طـاصر 

لجؿال، بدءًا الطبقعة الؾبـاكقة الـاطؿة ومعاين حبِّ الحقاة والؿرأة وا

اِح وخصِر الحبقبة وفستان إرجقان والحِب إكرب مـ  مـ ططر التػَّ

البحِر إلك جدائِؾ الحبقبِة التل تشبُف الؿقسقؼك وكحِؾ طقـقفا الشبقِف 

بخقِؾ العرب ومرجقحة طصافقر بالَحقر العتقؼ وغقرها مـ 

 الؿقتقػات الشعريَّة التل يجقد الشاطر تقضقػفا واستعؿالفا بؽؾِّ 

مفارة وحذق شعري وفـِّل، كؿا يف هذه الؿؼطقطة التل تػقض طذوبًة 

ًة واكسقابقًَّة )ْطـــقـــــــقكِــــــؽ بـّص الؾقؾ زاروكــــــل  ورقَّ

 ِحـــْؽــــقـــــــق َمـعـل، وْتؼّؾؼق ْطقـــــــقين

 اططِقـل شل كتِػة كـــــــْحــــــؾ لؾدفـــــَتر

عر أصَػرمـــــــــ وقت مــــــ  ا ِرْحتل الشِّ

 وقالـــــق الَؼقافــــــل مـــــــــــا ْبَقعْرفقين( 

هـا شاطٌر يسقر طؾك هنِج سعقد طؼؾ يف كتابِة الؼصقدتقـ، العامقَّة 

والػصحك، بسحٍر كازٍف وطاصػٍة رقراقة تغرُف مـ ماضل إيَّام 
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ق  وصاقَتفا الؿبدطة الؿػتقحة طؾك التجؾِّ
َّ

اِت وهَجفا السريالل

قة.  وإكاشقد الؿمرَّ

مـ جفٍة ثاكقٍة لؿسُت كغؿًة شجقًَّة يف قصائدِه الـثريَّة التل ٓ تؼؾُّ 

رين دائؿًا  ًٓ وققؿًة طـ قصائده العامقَّة، فغـاؤُه إطزل يذكِّ جؿا

اِق الؼرون القسطك وهؿ يجقبقن إرَض بحثًا طـ  بسقكقتات طشَّ

ٓ يلتقـ تحَت شَجِر لحظِة وصٍؾ قصقرٍة أو يـتظرون طاشؼاٍت 

 الحـقـ.

الشاطر جؿقؾ الدويفل ذلؽ الؿعاكُؼ إبديُّ ٕشعاِر العذريِّقـ 

لُد دائؿا مـ رماِد العـؼاِء، فصقتُف ترجقُع ُحداِء  ولفػتفؿ التل تتقَّ

 الحبِّ الـظقػ الؿتعػِّػ الربيء الصايف.

 )وقؾُت : أحبُِّؽ.

ِم ٓ أحتاُج سقف أضؾُّ أحبُِّؽ مثؾ الطػِؾ، فػل طؿري الؿ ـتـؼـدِّ

إلك كاٍر تشعؾـل بعد هطقل الثؾِج. تعالل كؿشل يف ضؾِّ الصؿِت 

، وكل  ـِ الؿػروض طؾقـا، ٓ تؾزمـا لغٌة كل كؼرأ حرفًا أو حرفق

، ٓ يــػـفـؿـف إكساٌن. أطؾـُت الحـرب  كتـعــاكــَؼ يف شؽٍؾ رمــزيٍّ

يـــجق مـفا أحٌد. طؾقِؽ، فننَّ الحبَّ هق الػصُؾ إحؾك يف مذبحٍة ٓ 

َّٓ يف الرقص طؾك الجؿِر،  إكَّل ٓ أطرف ذايت إ

 ويف هتديؿ العصِر،

 ولسُت أحاول
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 أن أططقِؽ سؿاء الػجِر،

وٓ مـــاء القـبقِع، وٓ أطــطل لـــربــقــع إرِض صـػــاٍت مـِؽ، 

خرجُت طؾك الـؿط الشعريِّ السائِد، ألغقُت الؿللــقَف، ٕكَِّؽ أكِت 

 ُر(.الؿــط

ًة  هؽذا كاَن الشعُر طـد إستاذ الشاطر جؿقؾ الدويفل حاسَّ

طًة طؾك  ـُ اقتـاَص الؾحظِة الشعقريَّة الفاربة وحالًة مقزَّ خارقًة تحس

 حؼقِل الرؤى والجؿال الصرف.

******* 
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ًَّب يشًَّح أخشي؟ دهُى َىثم نألدة.. هم َزذمَُّك  ػشث

ر حقل إمؽاك قة فقز أحد الشاطريـ يف غؿرِة هذا الجدل الؿستؿِّ

الؽبقريـ أدوكقس أو سعدي يقسػ بجائزة كقبؾ لألدب تساءلُت ما 

مت الؼصقدُة العربقَُّة الحديثة مـجزًا جؿالقًَّا تراكؿقَّا يعالُج  إذا قدَّ

طات هقيَّتِف بشؽؾ مغاير  معضالت ومشاكَؾ اإلكسان الحديث وتصدُّ

إسئؾة ومختؾػ وطؿقؼ، أو صرحت ما يجقُب طؾك الؽثقر مـ 

قة طؾك مستقيات فؽريَّة وإكساكقَّة وابداطقَّة ٓ حصَر لفا، خارج  الؿمرِّ

الحساسقَّة الؾغقية الؿشدودةِ إلك محاكاة الؿـجز إدبل الراهـ 

ِف  سة، وخارج التلثر بالشعر العالؿل يف كصِّ باطتبارِه أداة محاكاة مؼدَّ

 
ُّ

ؼ الشعُر العربل ِف الؿرتجؿ، هؾ حؼَّ الحديُث شقئًا  إصؾل وكصِّ

ًٓ مقضقطقًا لإللقاذة أو لألوديسة مثالً أو ٔثار  يؿؽـ اطتبارُه معاد

شؽسبقر أو فراكز كافؽا أو مارسقؾ بروست أو غابريقؾ غارسقا 

 ماركقز وطؿالؼة آخريـ؟

كقَػ يـظُر الؼارئ إجـبل إلك هذِه الؼصقدة العربقَّة التل أشؽُّ 

قؾؼف أو بحثُف طـ الخالص إبدي أهنا تخاصبُف أو تخاصب وطَقُف أو 

مـ ملزقِف القجقدي؟ آٓف الـصقص الشعريَّة تبدو لل متشاهبًة 

ث  ولسُت أرى فتقحات طؿقؼًة وكشقفاٍت ٓمعًة كتؾؽ التل يتحدَّ

طـفا كاقد فركسل وهق يحؾِّؾ أدب شارل بقدلقر، يبدو لل الشعُر 
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الـؿطقَّف لألشقاء،  العربل مـ جفة مغايرة حبقَس بقئتِف وتاريخِف وكظرتفِ 

ا  فؽقَػ كريُد وضعُف طؾك الخريطة الؽقكقَّة بقـ لقؾٍة وضحاها؟ ربؿَّ

أكقن مخطئًا يف ققلل، وبالطبع هـاك استثـاءات جؿقؾة وممثِّرة 

ى أصابَع القِد القاحدة.  وفاطؾة، لؽـفا ٓ تتعدَّ

كـُت وما زلُت أطترُب سعدي يقسػ رمزًا شعريًَّا كبقرًا وأيؼقكًة 

يًة طربقًة طالقًة ستضلء إلك إبد ما طتَؿ مـ مـاصؼ جؿال شعر

الؼصقدِة العربقَّة وأسالقبفا البؽر، بغضِّ الـظر إن كاَن أستاذًا ٕجقاٍل 

شعريٍة ٓحؼٍة أو لؿ يؽـ كذلؽ، ولؽـ بصؿتُف واضحٌة يف الؽثقر مـ 

تجارب شعراء قصقدة التػعقؾة وقصقدة الـثر، وأدوكقس كذلؽ طؾك 

إهبامِف الشعريِّ غقر الؿربَّر يف كثقر مـ قصائدِه، وهؿا طؾك غؿقضِف و

اختالففؿا شعريَّا يجتؿعاِن يف فضاءاِت متشابؽة وحساسقَّات تركقبقَّة 

جديدة ومبتؽرة، ولؽـ سمالل هق هؾ اسؿ الشاطر سعدي يقسػ 

راسٌخ يف الذاكرة الشعريَّة العالؿقة أن رسقخ اسؿ أدوكقس طرب 

دة ومشاركاتِف الجريئة يف فتح  ترجؿاتف وصروحاتف الؿختؾػة والؿتجدِّ

آفاق ورؤى جديدة لؾؼصقدة اإلكساكقة الؿعاصرة؟ بؿعـك آخر هؾ 

ب قصقدتف قؾقال كؿا فعؾ الشاطر السقري  حاول سعدي أن يغرِّ

 أدوكقس؟ 

ققؿُة سعدي يقسػ الشعرية بـظري تؽؿـ يف حػاضِف طؾك بالغة 

 كقكِف أحد أهؿِّ تالمقذ السقَّاب وإشراق وأصالة الؼصقدة العربقة ويف
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الـجباء، حقُث أنَّ كظرى طجؾك طؾك تراث سعدي الشعريِّ تؽشُػ 

رَه القاضَح بلستاذِه السقَّاب ويتجؾَّك هذا التلثُّر بقضقح يف دواويـ  تلثَّ

سعدي إولك الؿـشقرة يف الخؿسقـقَّات ومطالع الستقـقَّات، أما 

الؽثقرة يف كسر السائد الشعري  أدوكقس ففق يختؾػ طـف بؿحاوٓتف

ر، ويرى بعض الـؼاد أن  العربل وآبتعاد طـ كؾِّ ما هق كؿطل أو مؽرَّ

أدوكقس تققػَّ طـ التجديِد بعد ديقاكِف الرائِع )أغاين مفقار الدمشؼل( 

واكتػك بالتـقيع الذهـل أو الغـائل طؾك هذا الديقان الػريد، بخالف 

ريَّة أوجفا يف السبعقـقَّات سعدي الذي بؾغْت تجربتُف الشع

د واختالف. ة وتػرُّ  والثؿاكقـقَّات، طرب تجريبقَّة فذَّ

يف حالة شاطريـا كـُت أتؿـك أن يتؿ التغاضل طـ الفـات 

والؿزالؼ السقاسقة التل طادًة ما يؼُع فقفا الؿبدع الحؼقؼل وأن يتؿَّ 

ٓ ويؽقن تؽريؿُف طربقَّا قبَؾ تؽريؿِف  الرتكقز طؾك مـجزِه اإلبداطل أوَّ

سة طالؿقة.  مـ قبؾ أي ممسَّ

******* 
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ٍُِّ  فبسوق شىشخ.. آخُش انشويبَغ

د مصادفٍة طابرةٍ أن يرحؾ الشاطر الؿصري الؽبقر  هؾ هل مجرَّ

فاروق شقشة يف الرابع طشر مـ أكتقبر وهق ذكرى رحقؾ أمقر 

؟ 98?5الشعراء أحؿد شققل الذي رحَؾ يف الققم كػسِف مـ طام 

 الرققؼ شقشة الش
ُّ

ب والعذب، العاشُؼ الروماكسل اطر إكقؼ والؿفذَّ

العارف بلسراِر قصقدتِف الؾقِّـِة كلكػاِس الحبؼ، والؿقَّالة إلك لقٍن 

خاص يجؿُع الخضرة الزاهقة إلك الزرقِة السؿاويَّة، إذ امتؾَؽ شقشة 

دًا طبََّر طـ القجد اإلكساين إطؿؼ لؼصقدِة التػعقؾة يف  صقتًا متػرِّ

مرحؾة متلخرة طـ البدايات التل اجرتحفا شعراء مـ العراق وسقريا 

 وفقًَّا حتك لحظاتِف إخقرِة لبحقر 
َ

وباقل إقطار العربقَّة، لؽـُف بؼل

الخؾقؾ الػراهقدي وٓيؼاطاِت روحِف وتجؾقَّاهتا الصقفقَّة الصادقة، 

 
ٌّ

وهق إلك جاكب كقكِف شاطرًا طؾك جاكب وافٍر مـ الجؿال إذاطل

 ًٓ ٌم ٕحد أهؿِّ الربامِج إدبقة ذائعة الصقت، والتل حبَّبْت أجقا ومؼدِّ

متعاقبًة بالؾغة العربقَّة وتاريخفا وآداهبا، أطـل بركامج )لغتـا الجؿقؾة( 

 الذي اقرتَن اسؿُف لعؼقد صقيؾة باسِؿ الشاطر.

َؾ فاروق شقشة باإلضافة إلك أمؾ دكؼؾ وأحؿد طبد الؿعطل  شؽَّ

طبد الصبقر ومحؿد طػقػل مطر حالًة إبداطقًَّة  حجازي وصالح

فريدًة كاكْت برأيل جسَر العبقر مـ الزمـ الؽالسقؽل يف الشعريَّة 
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ِة الحداثة يف الستقـقَّات والسبعقـقَّات، وكاَن حسب  ِة إلك ضػَّ الؿصريَّ

ُف مدرسة شعريَّة أو أن يـصاَع  قراءيت لبعض مـجزِه أكرب مـ أن تضؿَّ

ة أو لتعالقِؿ كظريَّة بحذافقرها، كاَن مػتقحًا طؾك فضاِء لؼقاكقـ ضقِّؼ

الجؿالقَّات، وقراءتف كاكت تحقُؾ دائؿا إلك صقرةِ الؿثؼَّػ 

الروماكسل، والشاطر الؿؿسقس هباجسِف الؿقسقؼل والؿتػؾِّت مـ 

قققِد الـثريَّة والذهـقَّة التل سقطرت بشؽؾ أو بآخر طؾك كسبة كبقرة 

 .مـ صبؼة شعراء جقؾفِ 

كؼَّك شقشة لغتُف الشعريَّة مـ الشقائب وأضػك طؾقفا مسحًة 

كا بؼصائد شققل طؾك  إشراققًَّة مغسقلًة بـقر صباحاِت الخريػ تذكرِّ

ـَ أمقر الشعراء، قصقدتُف  اختالف أسالقب الؽتابة الشعريَّة بقـف وبق

طؾك صقلفا تعقُد إلك أذهاكـا صقرة الؼصائد الؿشرقة الشبقفة بإهنار 

ل والقـابقع الجبؾقَّة الصغقرة، الر قراقة الصافقة صػاء ماء الؿطِر إوَّ

وكربتُف خالقٌة مـ ذرات الغبار الصغقرة ومـ كؾِّ ما يعؾُؼ هبا مـ كَدر 

ة.  الغققِم الؿؽػفرِّ

 ومـ أقرب قصائدِه إلك قؾبل هذه التل يؼقُل فقفا:

  .. )الرماُد أمامَؽ 

  .. والبحُر خؾػَؽ 

 الخالفةَ  -قكلؿـ خؾع -فاترْك 

 هذا زماٌن لدهؿاء هذا الزمانِ 
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 يعقثقن فقف فساداً 

 ويرجقن مـف امتداداً 

  ... ويحققن

 يرتؽبقن صـقف الخطايا

 ويف صقشفؿ يقغؾقن

  ! فال يستدير إلقفؿ أحد

  .. الرماُد يسقد

  ... تؼدم

 وكـ واحدًا ٓ كصقب لف

 يف الرهان(

قيَّة، السالسة، يف مثِؾ تجؾقَّاِت هذا الرفض كعثُر طؾك العػ

إكػاس الشعريَّة الؿؽتقبة بؿاء الؼؾِب ودمعِف الذي يؾؿُع يف الظالم، 

مع أنَّ شاطركا الراحؾ اهتؿَّ يف صقرِه إدبل إخقر بالؽتابة الـؼديَّة 

آكطباطقة يف صحقػة إهرام الؿصريَّة وكـُت أحد متابعل تؾؽ 

ـٍ شعريٍّ بالػطرة مع  الؿؼآت الؿؿقَّزة والؼادرة طؾك مصالحة أيَّ  كائ

 
ِّ

ة ودفؼاتِف العالقة والؿتقتِّرة ذات الؿخزوِن الجؿالل الـثر وطقالؿِف الثرَّ

 الفائؾ، وداطًا فاروق شقشة، يا آخَر الروماكسقِّقـ.
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 َمطُخ ظىٍء وادذٌح يٍ انزًبػبد ثذس

لرحقؾ الشاطر بدر شاكر  طقات يف الذكرى الثاكقة والخؿسقـ)تدا

 السقَّاب(

 
هؿس شاطٌر يؽربين بعشريـ طامًا يف أذين:  =??5ربقع طام  يف

طؾقَؽ بالسقَّاب.. ٓ أضـ أكف سقجلء شاطٌر مثؾُف حتك هنايات الؼرن 

القاحد والعشريـ، فقؿا بعد ابتؾعت القضائػ الحؽقمقة هذا الشاطر 

الصديؼ وربؿا اطتزَل الشعَر الك غقر رجعٍة وبؼقُت أكا طؾك شغػل 

 هبذا ال
ِّ

 طائِر الشعريِّ الـادر والؿشتعِؾ حساسقًَّة ورهافًة.إزلل

 أن أكتب شقئًا طـ السقَّاب يف ذكراه الثاكقة والخؿسقـ 
َّ

كان طؾل

رغَؿ مشاغؾ الحقاِة التل تبعدين أحقاكا طـ الؽتابة وكادرًا ما كاَن 

يشغؾـل طـ بدر شاغٌؾ، لؽـل ولحسـ الحظِّ أطدُت قراءَة دواويـِف 

ك وقراءة الدراسات ا لفامة التل كتبت طـُف ممخرًا وأتاحفا محرِّ

البحث جقجؾ لل.. بدءًا بؿؼآت الـاقد العراقل الدكتقر طبد 

القاحد لملمة طـ السقاِب وتلثرِه بالشاطر آكجؾقزي الؿثقر لؾجدل 

ص طـ  ت س الققت وايديث ستقيؾ واكتفاء بعدد أداب الؿخصَّ

فؿ لؾشاطر الؾبـاين خؾقؾ حاوي وفقِف مؼاٌل م ;>?5السقَّاِب يف فرباير 
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وطثرُت فقؿا بعد طؾك كتاب )بدر شاكر السقَّاب يف أيامِف إخقرة( 

لؾشاطر العراقل طبد الؾطقػ أصقؿش مـشقرًا كؿؾٍػ يف أحِد 

الؿـتديات طؾك الشبؽة العـؽبقتقة وهق مـ الؽتب التل تؾؼل ضقءًا 

يف الؽقيت، طـدما  ضافقًا طؾك حقاة هذا الشاطر الػذ يف أيامِف إخقرة

 كاَن يتعالُج مـ مرضِف يف الؿستشػك إمقري.

سة واحرتَق   أن أققَل شقئًا طـ الذي حؿَؾ الشعؾة الؿؼدَّ
َّ

كاَن طؾل

بُلوارها، طـ الصقِت الؿتشظِّل يف كؾِّ ترجقعات أوركسرتا حركة 

الشعر العربل مـذ أواسِط الخؿسقـقَّات الك أن، طـ معاكاتِف ومرضِف 

رُت أن أسؾِّط الضقء طؾك وفؼرهِ  تِف وأسطقرتِف الخالدة، فؽَّ ، طـ طبؼريَّ

صريؼِة تقضقػِف الؿػردة الشعريَّة يف السطر الشعريِّ الؿقزون بػـقَّة 

وذكاء ومفارٍة خارقة، طـ اختقارِه لؾؽؾؿِة الؿـاسبة لضبط إيؼاِع 

 الؼصقدِة، وكؿـ أراد أن يؼتصَّ لُف مـ حقاٍة ضالؿٍة أو زماٍن حجقد

استؿعُت القِف أكثَر طرب يقتققب وقرأُت قصائده بؽثقٍر مـ التلكِّل 

يُت بؽؿِّ الدراساِت وإبحاث إدبقَِّة الفائِؾ الذي  والتلكُّؼ، وتعزَّ

اد حركِة الشعر الحر.  استػرَد بِف بدر دوَن سقاُه مـ روَّ

ل لؼصقدة الشعر الحرِّ أو لؿ  ٓ يعـقـل إن كان بدر هق الرائد إوَّ

طفا الؿذهؾ واختالففا القاضح ي ُة واسعٌة بقـ قصقدتِف بتـقِّ ؽـ فالفقَّ

ًا والتل  وتجارب ومحاوٓت كازك الؿالئؽة الشعريَّة البسقطة جدَّ

شح العادي.  تؿقؾ الك الؿقَّ
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قصقدُة السقَّاب بالـسبِة لل ورغؿ طشرات الؼراءات تبدو وكلهنا 

ُة السقَّاب  دٌة برأيل صازجٌة وجديدٌة يف كؾ آن، شعريَّ هل شعريٌة متجدِّ

ٓت  َؽ تحقُّ رغؿ اختالف وجفات كظر الـؼِد الذي جاء فقؿا بعد لقػؽِّ

ة والؿختؾػة التل  قصقدة التػعقؾة، وأكا قارٌئ لؾتجارب الشعرية الثرَّ

تؾْت تجربة السقَّاب وكاكت تـقيعًا صبقعقًَّا طؾقفا وأغؾبفا لشعراء 

غؿاِر قصقدِة الـثر لضقؼ قصقدِة التػعقؾة، وٓ أريد الخقض يف 

طاٌء يؼقل بلنَّ الحداثة الشعريَّة العربقَّة قد تجاوزت  الؿجال، هـاك إدِّ

د طؾك خصقصقَّة  السقَّاب، صبعًا أكا أحرتم هذا الرأي جدا وأشدِّ

قصقدة بدر التل تبدو لل حتك هذِه الؾحظة غقَر متجاوزة، ولـبتعد طـ 

ار الؼبقر( طؾك سبقؾ قصائدِه ذائعة الصقت ولـلخذ قصقدة )حػ

الؿثال، سـرى مؼدرة السقَّاب يف تؾقيـ الجقِّ الشعريِّ العام فقفا 

باإلضافة الك جؿال التصاوير وفتـة الؾغة الشعريَّة وكربِة الؼصقدة التل 

تدخؾ الـػس بال استئذان، كستطقع أن كؼقل أن بعض الشعراء حاولقا 

روا يف قصقدِة التػعقؾِة أكثر مـ ال سقَّاب ولؽــا لؽل كثبَت ذلؽ أن يطقِّ

ِة إولك والذكاَء  بحاجٍة لدراسات كثقرٍة تربُز براءَة الجؿؾِة الشعريَّ

اَح يف قصقدة السقَّاب وطالقتفا بدهشة الشعر الطػقلقَّة  الشعريَّ الؾؿَّ

وبؿـابع الشعر الحؼقؼل الصايف، السقَّاب كان واضحًا يف طبارتِف 

يف الققِت ذاتِف، كؿ كـُت أتؿـَّك لق امتدَّ بِف الشعريَّة لؽـُف كاَن طؿقؼًا 

ـَ طامًا أخرى أو ثالثقـ.. لق طاش حتك الثؿاكقـقَّات أو  العؿُر طشري
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ُر قصقدتُف العذبة التل  التسعقـقَّات، كـُت أريد أن أرى كقَػ سقطقِّ

 اجرتحفا هق.

كاَن بدر بابًا لؾحداثة إولك دخؾ مـُف شعراء ٓ يحصقن شؽؾَّقا 

الحداثة الثاكقة، كاَن رافدًا طذبًا لؿـ جاء بعدُه، وهق بجؿؾتِف كقرس 

العصقَِّة العؿقؼِة وبطريؼتِف آستثـائقَّة يف الؿسِؽ بخققط قصقدتِف 

الصعبِة كان متجاوزًا أصقات جقؾِف مثؾ خؾقؾ حاوي وأدوكقس وطبد 

الصبقر وحجازي غقرهؿ... وهـا يؼقُل قائٌؾ: هؾ جقؾ ما بعد 

مـف شعريًَّا؟ اإلجابة هل ٓ فلكا ٓ أطتؼد أن شعراء  السقَّاب أهؿ

الـصػ الثاين مـ الؼرن العشريـ قد تجاوزوُه شعريًَّا، مع أكف 

أستاذهؿ وتؾؿقذ أحؿد شققل وأبل تؿام وت س الققت وشؾل 

روا وأن يذهبقا الك  وستقيؾ، فشعراء الحداثِة الثاكقة حاولقا أن يطقِّ

بدر ٓ تزال تشعُّ حتك أن.. مع  فضاءات أبعد وأطؾك ولؽـ قصقدةَ 

احرتامل لعشرات التجارب الؿتؿقِّزة ولألصقات إخرى فننَّ أهؿقَة 

 أكثر مـ 
ِّ

السقَّاب ٓ تزاُل محقِّرة وٓ يزاُل آهتؿام بِف يزداد رغؿ مضل

كصػ قرٍن طؾك رحقؾف، وٓ تزال تجربتُف مقضقع جدل وبحاجٍة 

ُـّ أن أطظؿ مقهبة شعرية لؾؽالم الؽثقر ولؾدرس وآستؼصاء .. أض

يف إدب العربل الحديث امتؾؽفا السقاب.. أتؽؾؿ طـ مقهبة ولقس 

طـ ثؼافة.. وصبعا أتحدث بالـسبة لجقؾف وسـِف وأطترُب هذا رأيًا 

 شخصقًَّا قد أخطُئ وقد أصقُب فقف.



63 

 

وأكا أطقُد قراءَة مـجز بدر الخالد وسقرتُف الذاتقَّة كـُت أختربُ 

لغصص والعذاباِت فعـدما حؿَؾ الشاطر الؽقيتل طؾل الؼؾَب با

السبتل جثؿان الشاطر العراقل الؽبقر بدر شاكر السقَّاب يف يقٍم ماصر 

واكطؾَؼ بِف لتسؾقؿِف إلك أهؾِف يف العراق  :>?5مـ أواخر ديسؿرب طام 

لقتؿَّ دفـُف يف مؼربة مديـة الزبقر، اطرتضتُف السؾطاُت العراققة يقمفا 

ِف أن يعقَد جسَد الشاطِر إلك إرِض التل أحب.. طـدها وأبت طؾق

أخذ السبتل بالصراِخ: يا كاس يا طالؿ هذا شاطركؿ خذوه.. وطـدما 

سؿحقا لُف بالدخقل وسؾَّؿ جثؿاَن الشاطر لذويِف كاكت السؾطاُت 

العراققَّة قد صردْت أهؾ بدر مـ البقت الذي استجلرتُف لفؿ مصؾحُة 

حقُث كاكقا مع طػش البقِت تحت الؿطر الذي الؿقاكئ يف البصرة، 

رُت جؿؾًة قالفا بدر ذات يقم ومعـاها  كاَن يفطُؾ بغزارةٍ يقمفا، تذكَّ

أكُف طاَش صقاَل حقاتِف الؼصقرة وهق يحؾُؿ بإماِن وبالبقِت الذي 

يمويِف، محـُة السقَّاب إذن لؿ تؽـ مع الؿرِض والػؼِر وسقِء الطالِع 

ص والخقكة والسػؾة وإوغاد والؼائؿة فحسب، كاكت مع الؾصق

ُة وحدها هل التل كاكت تؿـعـل أحقاكًا مـ أن أقرأ  صقيؾة جدا.. الغصَّ

 وجَع الحؼقؼة، أو اكتبُف بلصابَع مرتعشة.

******* 



64 

 

 أدًذ دغٍُ.. شبػُش دُفب انًؼزَُّة ثجًبنهب

 البفل
ِّ

د الػؾسطقـل ٓتِف الؿتؿرِّ ؾ شاطر مالحؿ الحبِّ ومطقَّ  برتجُّ

أحؿد حسقـ يػؼُد الشعر الػؾسطقـل والعربل صقتًا شعريًَّا استثـائقَّا 

بالغ العذوبة ومـ أصػك إصقات يف الشعريَّة العربقَّة الحديثة، حالؿ 

كبقر يتـاقُص برحقؾِف مـسقُب الػتـة يف كؾ غقاية، ويتغقَّر صعُؿ إشقاِء 

ِت إلك القراء.  الجؿقؾة الؿعجقكة بالحـقـ والتؾػُّ

َن أحؿد صديؼل وكـُت دائؿ التقاصِؾ معف وكـُت أجد فقف كا

احة ومتػتِّحة، كان يتابُع قدَر ما ُيتاُح لف ما  طبؼريَّة شعريَّة وكؼدية لؿَّ

ت إدبقة الؿحؾقَّة والعربقَّة  يـشُر مـ ِشعر يف الصحػ والؿجالَّ

وُيبدي رأيف يف هذا الشاطر أو ذاك باختصار وكان رأيف الـؼدي دائؿًا 

بـل كحق الطريِؼ الصحقحة، وطـدما أهديتف ديقان ي عـقـل ويصقِّ

أبدى إطجابف بِف وكان كادرا  ;800)يقتقبقا أكثك( الصادر يف ربقع طام 

ما ُيعجب بؽتابات شعريَّة محؾقَّة ومعروف طـُف أكف ٓ يجامُؾ أحدًا 

 طؾك حساب الؼصقدة.

صـقه يف فرتةٍ معقَّـة كاَن مسؽقكًا هباجس حقاري روحل مع 

الشعريِّ محؿقد درويش تجؾَّك ذلَؽ يف الؽثقر مـ كتاباتف الشعريَّة 
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س حقاتف لؾشعر ولؿ يرتهبـ لف لؽـف  والـثريَّة، مع أن أحؿد لؿ يؽرِّ

سقـ طاشقا كشعراء كجقم.  ًا ققيًَّا لشعراء طرب مبدطقـ ومؽرَّ  كان كدَّ

صحقح أن الؼارئ العربل لؿ يسؿع باسؿ أحؿد حسقـ وهق 

سطقـل مـ قرية مصؿص الؼريبة مـ مديـة أم الػحؿ يف مـطؼة شاطر فؾ

الؿثؾَّث الشؿالل، وشؼقؼ الشاطر الؿؼاوم راشد حسقـ، ولؽـ إذا 

وضعـا اسَؿ محؿقد درويش جاكبًا وكحـ كؼقِّؿ الشعر الػؾسطقـل 

الحديث فنن تجربة أحؿد حسقـ بـظري تعدُّ مـ أهؿِّ تجارب الشعر 

تجربة درويش( إهؿَّ وإققى جؿالقًَّا  الػؾسطقـل، إن لؿ تؽـ )بعد

وشعريًَّا طؾك اإلصالق، ويعدُّ صقتف مـ أصػك وأجؿؾ إصقات يف 

ات  تاريخ فؾسطقـ إدبل كؾِّف، شاطٌر آثَر العزلة والظؾَّ طؾك مـصَّ

الضقء، آثر آبتعاد طـ جق شعري غارق يف الركاكة والضحالة 

 والبمس الثؼايف وآكشائقَّة.

ح بعقدًا طـ ضؾَّ م ـجز أحؿد حسقـ إدبل شبَف غائب أو بإصَّ

متـاول يد الؼارئ العربل خارج فؾسطقـ، فؿـ الـادر أن تجد قصقدًة 

أو مادًة أدبقة لف أو طـف طؾك شبؽة آكرتكت، لقس فؼط ٓ تجد لُف أو 

ك البحث غقغؾ، بؾ ٓ تؽاد تؾؿُس  طـف مادة وافقة ضافقة طؾك محرِّ

رة الجؿعقَّة لؾشعر العربل الحديث، طؾك قؾِِّة حضقره يف الذاك

دواويـف كجد بصؿتُف وتلثقرُه طؾك أجقال متعاقبة مـ الشعراء 

الػؾسطقـققـ، شاطٌر بجؿال وصػاء شاطريٍَّة مذهؾ، طذٌب حتك حدودِ 
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ؾ ديقاكف إثقر )قراءات  القـابقِع الربيَّة، باذٌخ حتك حدائؼ السؿاء، شؽَّ

ذروة تعبقريَّة وكؼطة مػصؾقَّة ٓ  :800ادر طام يف ساحة اإلطدام( الص

طؾك مستقى الشعر الػؾسطقـل فحسب بؾ والعربل الذي بؼل أحؿد 

ة خارج أسقار مدكف الػاضؾة، وخارج  حسقـ بنرادتف وطـ قـاطة تامَّ

تـظقراتف الـؼديَّة، ديقاكف هذا كلكؿا ُكتب بضقء أزرق لجؿال وروطة 

ة الشعريَّة الػريدة. قصقدتف وحدها هل تراكقبف الؾػظقَّة وكثافة الؾغ

التل تشفُد لف، قصقدتُف التل طاكؼت يف ديقاكقِف الرائعقـ )بالحزن أفرُح 

مـ جديد( و)قراءات يف ساحة اإلطدام( الؼؾؼ القجقدي والفؿَّ 

 بإسطقريِّ والتػعقؾَة 
َّ

اإلكساينَّ ومزجت الؿؾحؿل بالقاقعل والغـائل

اذج شعر التػعقؾة وأطالها وأصػاها، والشعر العؿقديَّ بلجؿؾ كؿ

صالؿا قؾُت بلكُف سقؿرُّ وقٌت صقيؾ قبؾ أن تـجب فؾسطقـ شاطرًا 

د يف أشعارِه بصقرة  حؼقؼقًَّا بؼامة وبؼقؿة أحؿد حسقـ الذي جدَّ

أطؿؼ وأكثر حداثًة وفـقًَّة مـ شؼقؼِف راشد ولؽـ شفرة إخقر كاكت 

 يف كثقر مـ إحقان تغطِّل طؾقف.

لع الشعريَّة العالقة التل ُطرف هبا هل ما كاَن ُيؿقِّز ذراُه الؿطا

لتف العامرة  الؿجازيَّة والتعبقريَّة كؿا يف هذا الؿطؾع الؿذهؾ لؿطقَّ

ِة  )بالحزِن أفرُح مـ جديد( وهل قصقدة تحؿؾ دٓٓت كثقرة طؾك ققَّ

 الصقاغة الؾػظقَّة وجؿال الؿجازات والصقر الػـقَّة.

ـْ بَ 
ـْ ُأَفتَِّش َطـِْؽ يف اْمَرَأةٍ ِسقاْك.َسَلُمرُّ مِ ـْ َل

 ْعِض الـِّساِء إَِلقِْؽ، لؽِ
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 َأْطَطْقتِـل َجَسًدا، ُخذيِف إَذْن!

ـَ َوٓ أراْك. ـَ َوَتْحَزكق ـَ الُقققِف َطؾك ِغقابِِؽ َتْضَحؽق
 َسئِْؿُت مِ

ريِر َوٓ َأراْك. ـَ ثِقاَب َكْقمِِؽ يف السَّ لق  َوُتَبدِّ

ـَ العِ  جقِع إلك َتػاصقِؾ الَجَسْد.َوُتحاِولق ـْ َغقِْر الرُّ
 ْشَؼ مِ

ريرْ  ُكفا السَّ  َهْؾ َأْكِت طاِشَؼٌة أِم اْمَرَأٌة ُتِحبُّ بِدوِن َكْفَدْيفا ُيَدوِّ

 َجَسًدا باِل َمْعـك،

ـَ َجْفِر الّساِق بِإُْكثك َوَغْؿَغَؿِة   َبقْ
ُمحاَوَرًة َطؾك َصقِْػ الِؿالَءةِ

 الَحريْر.

 طاِشَؼٌة َأِم اْمَرَأٌة! َهْؾ َأْكِت 

جاْج. ِل يف َشقاِرِطِؽ إَكقَؼِة َكالزُّ ـَ التََّجقُّ
 َتِعْبُت مِ

 َجَسدي ُيالِحُؼـل،

 َأفِرُّ إلك الَؼصقَدِة مِـُْف، َأْتُرُكُف لِتَؼُتَؾُف الـِّساُء الُؿْسِرطاُت إلك الَؿساْء،

ّمانَ  ْقَز َوالرُّ َـّ الؾَّ ـَ َتْحَت ثِقابِِف  َيْحِؿْؾ

ْهَر الَّذي َكثََرْت َطَؾْقِف وَ   َكْشَقَتفا لِؿائَِدِة الَحبقْب.« َطـاُت »الزَّ

َ الـِّساْء.
َـّ الـِّساَء ِهل

 ُكؾٌّ َوَلقَْؾَتفا، َولؽِ

 

وداطًا شاطري إجؿؾ، طاشؼ حقػا وكرمؾفا، ومغـقفا إطذب 

ب بجؿالفا، صالؿا حقَّرتـل طذوبُة قصائدك، صالؿا أذهؾتـل  والؿعذَّ
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ة أطؿاٍر كل أصَؾ إلك طؿِؼ لغتؽ بروق م جازاتؽ، أحتاُج إلك طدَّ

 الشعريَّة.

 طؾقَؽ يبؽل الجؿاُل كػسف.

******* 
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 أٌ رمجَط ػهً انشًِظ ثمهجَك

 الؽبقر الشاطر يف وداع )
ِّ

 (سؿقِح الؼاسؿالػؾسطقـل

 
الؽتابة طـ شاطٍر بحجِؿ سؿقح الؼاسؿ صعبة.. بؾ صعبة جدًا.. 

القتل بشاطٍر يستـُد إلك أسطقرة وتغرُف كقُػ أستطقُع أن أصَػ ط

 طقـاُه مـ قؿر شارٍد؟!

ة  لؿ أصادُف إكساكًا يتؿتَُّع برصقٍد معريفٍّ ثؼايف كسؿقح.. مرَّ

يسللـل طـ تـاص معقَّـ ورَد يف إحدى قصائدي يعاكُؼ جؿؾة شعرية 

لشاطر فركسل أسؿُف لقتريامقن.. يؼقُل لل هؾ قرأتُف؟ أجقبُف أكـل 

ان أكاشقد مالدورور.. وتلثرت جدا بلجقاء هذا قرأت كصػ ديق

الشاطر السريالل.. فقطؾُب مـل أن أقرأه بعؿؼ وأن أحاوُل أن أربط 

بقـف وبقـ السريالقة والرمزية باطتبارهؿا مدرستقـ فـقَّتقـ وشعريتقـ 

ضفرتا يف الؼرن التاسع طشر يف فركسا.. وأن أطل الظروف التل 

 أحاصت هبؿا.. 

س سؿقح لؾجقاهري مـ اإلطجاب بشعراء كثقريـ  لؿ يؿـع تحؿُّ

ة أكف كاَن يف أمسقة  ثـل مرَّ لؼصقدةِ الـثر العؿقؼة والؿركبَّة وقد حدَّ

شعرية يف لـدن برفؼة كزار قباين.. فؾػت اكتباَهف شاب لبـاين يؽتب 
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قصقدة الـثر ويحؿُؾ دفرتًا صغقرًا فقِف بعُض الؼصائد التل أطجبتف جدا 

الشاطر الـاشئ أن يصعد طؾك الؿـصة ويؾؼل لدرجة أكف صؾب مـ 

ِشعرُه إلك جاكب الشعراء الؽبار يف ضؾِّ تؿؾؿؾ كزار.. سؿقح لؿ يؼؾ 

لل اسؿ هذا الشاطر الشاب ولؽــل بعد شفقر اتصؾُت بف وذكرُت لف 

اسؿًا لشاطٍر لبـاينٍ شاب أكذاك.. طرفتُف بطريؼ الصدفة وكثرة 

بقتقة.. سؿقح لؿ يؽـ متلكدًا الؿتابعات الشعرية طؾك الشبؽة العـؽ

ـَ قاَل لل ربؿا هق..   حق

كاَن يحب أمؾ دكؼؾ كثقرًا رغؿ هـاتف العروضقة يف الؽثقر مـ 

فا.. وكان  قصائده الؿقزوكة ويؼقل أن شعؾتف اكطػلت يف أوِج تقهجِّ

يعتربُ محؿقد حسـ اسؿاطقؾ آخر الشعراء الؿصريقـ الؽبار بعد 

ُـّ احرتامًا  ا ٕحؿد طبد الؿعطل حجازي أحؿد شققل.. ويؽ خاصَّ

ومحؿد طػقػل مطر.. وٕكف كاَن التؾؿقَذ القيفَّ لبدر شاكر لسقَّاب 

فنكف ساَر طؾك هنجِف  :>?5الذي رثاه بؿرثقَّة أبقية طـدما رحؾ يف 

َّٓ طؾك أساس الؿقروث الشعري العربل..  د إ التجديدي ولؿ يجدِّ

لعؿقديَّة الؿؽتقبة بـػس فؾؿ يتخؾَّ حتك أواخر أيامِف طـ الؼصقدة ا

حداثل جؿقؾ.. وكثقرا ما كان يػتخُر بؿديِح الـاقدة الػؾسطقـقة 

العريؼة سؾؿك خضراء الجققسل لف بلكف بتجربتف الشعرية الؿػتقحة 

ُؾ أهبك صقرة لتجؾقَّات  ع يشؽِّ ٓت كثقرة وتجريٍب متـقِّ طؾك تحقِّ

 الحداثة الشعرية العربقة طؾك اإلصالق.



71 

 

ُيؿقُِّز الشاطر سؿقح الؼاسؿ يف أمسقَّاتِف الشعرية  أكثُر ما كان

ة إلك جاكِب الشعر  حضقُر روح الدطابِة والـؽتِة والثؼافة العامَّ

الرصقـ ذي الؿعاين اإلكساكقة العؿقؼة والروِح القصـقَِّة يف إلؼائف الفادر 

كلكف طؾك قؿِة إولؿب.. كان قادرًا طؾك جذِب اكتباِه الجؿفقِر 

ِف ٔثار الجؿال لؾشعِر وإث ـِ فرحِف وحزكِف وتلمؾف وتتبعِّ ارِة كقام

. بؾغٍة أخرى  بؼصائد صازجة وصالعة مـ خؿقرِة الحقاِة كالزكبِؼ الحارِّ

كاكت مفؿتُف إصالح الخراب الذي يجتاح العالؿ بالشعر.. أو بـاء ما 

 يـفاُر مـ روح الحقاِة بالقرد.

حقؾِف.. ٓ قصقدة سؿقح الؼاسؿ هذه ٓ تػارق بالل مـذ ر

ل قصقدٍة  لحرارهتا وجؿالفا وطػقيتفا وشعريتفا فحسب بؾ ٕهنا أوَّ

 وقؾبل 
َّ

ُس بعقـل أحػظفا لُف وأكا ربؿا دوَن العاشرة مـ طؿري أتؾؿَّ

صريؼ الِشعر.. كان التؾػزيقن السقري يذيعفا بحؿاسة يف بداية 

 آكتػاضة الػؾسطقـقة إولك.

 خؾقه يف السػح الخبقـر بؿا بـف خؾق الشفقـد مؽػــا بثقابـف ....

 ٓتدفـقه.. ويف شػـاه جراحـف ...تدوي وصقـة حبـف وطذابـف 

هؾ تسؿعقن؟دطقه كسرا دامقـا .... بقـ الصخقر يغقب طـ 

 أحبابـف 

 خؾقه تحت الشؿس تحضـ وجفف ... ريح مطقبـة بـلرض شبابـف 

 ف ٓتغؿضـقا طقـقـف إن أشعـة ... حؿراء مازالـت طؾـك أهدابـ



72 

 

 وطؾك الصخقر الصػر رجع كدائف .... يا آهبا بالؿـقت لسـت بآبـف 

رح خدي طؾـك ... طتباتف.. وأبـقس مؼبـض أُ  خذين الل بقتل،

 بابـف 

ـؾ كاضـري برتابـف  خذين إلك كرم أمـقت مؾقطـا ... ما لؿ أكحِّ

سؿقح الؼاسؿ كاَن صديؼل..أققلفا أن بصدق.. شاطر طالؿل 

س ومجرِّ  ب فذ يصادق إكساكا بسقطًا مفتؿًا بالشعِر مـ كبقر متؿرِّ

ث  طامة الشعب ويؼاسؿف الؼفقة وسجائر الربلؿـت الػاخرة ويتحدَّ

معف بعػقية تامة يف أول لؼاء طػقي بقـفؿا.. كاَن معل كاتب صديؼ يف 

كحق الستقـ مـ العؿر يجامؾف سؿقح بعػقية ومرح: راجع شباب.. 

أكشر حقـذاك يف جريدة كصراوية كضحؽ ثالثتـا لدماثة روحف.. كـت 

وكـُت أحؿُؾ العدد إخقَر مـفا وفقِف قصقدة مـشقرة لل.. يطؾب مـل 

أن يؼرأها وبعد ذلؽ يؼقل لل: كؿر قصقدة جؿقؾة جدا ولؽـ اكتبف هـا 

يف هذا البقت خؾؾ طروضل صػقػ.. إفضؾ أن تحذف حرف القاو 

ُـّ كػ سل الخؾقؾ بـ لؽل تتسؾسؾ مقسقؼا الشطر الشعري.. كـت أض

أحؿد حقـفا.. ولؽـف طؾَّؿـل برفؼ كقػ ألتؼط الؾحظة الؿقسقؼقة 

ػفا يف الؼصقدة.. مـذ اتصالل إول بف كاكت هـاك لغة روحقة  وأوضِّ

مت واجب العزاء لذوي الراحؾ العزيز  مشرتكة بقــا.. الققم قدَّ

اء التل تستـُد طؾك سػقح جبؾ  وبؽقت يف الطريؼ الك الرامة الشؿَّ

ًٓ ٕكـل طاكؼت روح الشاطر ح قدر كالعـؼاء.. بؽقُت لسببقـ.. أو
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الؿرفرفة يف فضاء قريتف الرامة.. وثاكقُا ٕكـل لؿ أستطع أن أودِّطف حقًَّا 

ـَ قاَل لل يف آخر حديث  ة مـ الحدائؼ والـجقم حق وهق يذوي كؿجرَّ

 هاتػل بقــا: كؿر خؾقـا كشقفؽ.

ـُ شعر ًة أكف ذكركا كح اء فؾسطقـ الشبَّان يف قصقدةِ ذكَر لل مرَّ

يقاجُف هبا  "الؿستشػك"جؿقؾة فقفا سخرية ٓذطة مـ الؿقت بعـقان 

 مرَضف وقاَل بلن كتابتـا تؽػؽُػ دمقطف. 

سـؼقل يقمًا ما بافتخار أكـا طشـا يف زمـ سؿقح الؼاسؿ 

ُث اإلسبان طـ لقركا والتشقؾققن طـ بابؾق  .. كؿا يتحدَّ الشعريِّ

ققن طـ بقدلقر ومالرمف سـتحدث طـ شاطركا كقرودا والػركس

الحبقب سؿقح الؼاسؿ الذي كاَن باإلضافة إلك كقكِف شاطرًا طظقؿا 

ًا إكساكقًا يبؾُغ أقصك درجات الـبؾ  إكساكًا طظقؿًا أيضًا يؿتؾُؽ حسَّ

ًة بلكؿؾفا. ُف أمَّ ُف وصـًا ويشرِّ  والؽؿال والتقاضع.. سؿقح يشرِّ

تل آوت طصافقر أرواحـا وما سؿقح الؼاسؿ كاَن السرحة ال

. فقؿا قؾبف يؼبُض  تزال.. والغقؿَة الـاصعة التل ضؾَّؾتـا بحبٍّ وحـقٍّ

طؾك شؿس الشعر الػؾسطقـل برهافة فراشة.. لروحِف الؿجد 

 والخؾقد.

******* 
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َّبة.. أعطىسُح شبػش  ثذس شبكش انغ

الرابِع والعشريـ مـ ديسؿرب مات يف بالتحديد وقبؾ كصػ قرٍن 

لشاطر العراقل الؽبقر بدر شاكر السقَّاب يف الؿشػك إمقري يف ا

الؽقيت وُشقِّع يف يقٍم ماصٍر لققارى الثرى يف مؼربة الحسـ البصري 

يف مديـة الزبقر بجـقب العراق يف جـازٍة كادْت أن تخؾق مـ 

الؿشقِّعقـ.. مات فؼقرًا معدمًا إٓ مـ جذوِة الشعِر الذهبقة وكارِه 

سة   الخالدة.الؿؼدَّ

ما الذي سقبؼك مـ شاطر الؿطر بعد كؾِّ الؿقاه التل جرت تحت 

جسر الشعر العربل وآكؼالبات الشعرية والتطقرات الدرامقة التل 

حصؾت بعده طؾك مستقى الؼصقدة العربقة؟ مجازيًا يبؼك كؾ 

شلء.. رائحُة الؿطر الخريػل.. ططُر آب.. الؾغة الحالؿة 

جؿقؾة الخؾبقَّة.. برزُح إحالم.. لسعُة الروماكسقة.. إلقان ال

آغرتاب الجؿقؾة.. القاقعقة الشعرية الجديدة.. كؾُّ شلء تؼريبًا.. 

ولؽـ هذا السمال ربؿا سقظؾُّ مػتقحًا طؾك مصراطقف رغؿ مئات 

الدراسات التل حسب ضـل لؿ يحَظ بؿثؾفا أي شاطر سقاه والتل 

الذي طرَف كقَػ يغرُس وردة  ُكتبْت طـ تلثقر هذا الشاطر الؿبدع الػذ

اريقف الؽثقريـ.. يف تجارب شعراء  الؼؾِؼ والجؿال يف رمادِ قؾقِب حقَّ
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ؾ لفؿ بدر أبًا شعريًا  ـَ خرجقا مـ معطػِف وشؽَّ الحداثة العرب الذي

 استثـائقًا.

ف مع جؾجامَش يف مغامراتِف وشبَع مـ الحقاة  رحَؾ بعدما صقَّ

يف ضقاطِف طؾك حدِّ تعبقره..  بعدما طاَش صقيالً وصاحَب طقلقَس 

 لقسلَل يف الـفايِة : أٓ يؽػل هذا؟

ة حتك بعَد  السقَّاب بؽقكبف الشعريِّ الؿتقهج ٓ يزاُل يشعُّ بؼقَّ

كصػ قرٍن مـ الزمـ طؾك رحقؾِف وٓ زالت شظاياه تؾؿُع يف لقِؾ 

 الشعِر العربل وطؾك أصابِع أتباطِف وستؾؿُع إلك إبد. 

ف طؾك تجربتِف بعؿؼ  >??5طام أتذكرُّ خريَػ  ـَ بدأُت أتعرَّ حق

كقَػ كاَن يلخذين بحركة سحريٍَّة كاطؿة إلك طقالؿِف الؿقسقمة 

بالضباِب الضقئل ولغتف الروماكسقة الثائرة الؿؾقئة بالصقر البديعة 

والؿؾتؼطة بحساسقة طالقة ٕوج الؾحظة الشعقرية.. حقـفا لؿ أكـ قد 

قريـ طؾك رأسفؿ أمقر الشعراء أحؿد شققل تخؾَّصُت بعُد مـ تلثقر كث

ة  وأرستؼراصقة صقتِف الشعري.. يف هذه السـة قرأت بدرًا أكثر مـ مرَّ

وفرحُت بؿـجزه الشعري الؿختؾػ يف ديقاكِف الصادر يف جزئقـ طـ 

دار العقدة وسرطان ما اكتشُػ أكـل أكتؿل إلك لغِة بدِر الحالؿة 

لشعري الذايت.. آكػالُت وقصائده الؿـػعؾة وحؿقؿقة الخطاب ا

َؾ  السقابل مـ صقِق التػعقؾة الخؾقؾقة كان يعجبـل ففق بالـسبة لل شؽَّ

 بقابَة لحديؼة الحداثة الشعرية وٓستقعاب شعريَّات طربقة ٓحؼة. 
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كاَن بدر يؽافُح الؿقَت بالؼصقدة أو كؿـ يبعدُه هبا طـ جسدِه 

أن أجؿؾ وصػ  الـحقِؾ لقؽتَب حتك اكطػاِء الـَػس.. وأطتؼد

أسطقري لؾسقَّاب هق ما قالُف أكسل الحاج طـُف بلكف )جاهؾل بدوي 

فقلؽؾقري خرايف اكؽؾقسؽسقين طؾك واقعل هجاء ورّثاء مّداح 

بّؽاء، يسقؾ بف الشعر سقؾ قريحة فارصة، ويسقؾ معف الشعر حتك 

 الؿقت(.

يؼقل يقسػ الخال يف تؼديؿف لؽتاب طقسك ُباّلصــــــة، بدر شاكر 

... السقاب، يف حقاتف ومقتف، ملساة قؾؿا "السقاب، حقاتف وشعره:

فقؿا يؼقل  "طرففا الشعر يف كؾ تاريخف. وكؿ كان يذكرين بليقب..

لق أردُت أن أتؿّثؾ الشاطر الحديث، لؿا "بدرطـ مفؿة الشاطر 

وجدُت أقرب الك صقرتف مـ الصقرة التل اكطبعت يف ذهـل لؾؼديس 

قف رؤياه وهق يبصر الخطايا السبع تطبؼ طؾك يقحـا، وقد افرتست طقـ

 ."العالؿ كلهنا اخطبقط هائؾ

ٓ أطرف لؿاذا ربط بدر يف قصقدتف الجؿقؾة )لقؾك( الحبَّ 

ة وإمقمة غقر البققلقجقتقـ؟ هؾ ٕكف كاَن يبحث طـ تؾؽ  بإخقَّ

ـُ  التل تحبف بعطػ إخت وحـان إم التل ُحرَم مـفا صغقرًا وهق اب

.؟ كاَن بطبعف الطػقلل يحسُّ أن هـاك طاصػًة ما تـؼُص السادسة.

َـّ كثقرات.. تؽشُػ لـا الدراسات  َـّ طبثًا وقد ك قؾقب الؾقايت تعؾََّؼ هب

الؽثقرة والؿفؿة طـ السقاب وِشعرِه كؿ كان يحرتم العؾؿ ويقلقِف 
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أهؿقًَّة يف الؽثقر مـ قصائدِه.. وكاَن يعـل جقِّدًا ما يؼقُل.. وقد لؿسُت 

لَؽ يف الؽثقر مـ أشعارِه وأخصُّ أكشقدة الؿطر والؿقمس العؿقاء.. ذ

تؿامًا كؿا يعـل أي شاطر مغاير.. استػزازي ما يريد ققلُف حتك ولق 

 لؿ يػصح.. 

أستعقُر طدَة أبقاٍت مـ قصقدتِف التل كتبفا قبؾ كصػ قرٍن والتل 

 ٌة فقفا..أصؿُت أمام روطتفا.. واشعُر كلنَّ حؼقؼًة طؾؿقًة أخرى متقاري

 لقؾك هقاي الذي راح الزمان بف

 بالداءِ 
َّ

 و كاد يػؾت مـ كػل

ين  حـاهنا كحـان إم دثرَّ

 فلذهَب الداء طـ قؾبل و أطضائل

تفا  أختل التل طرضفا طرضل و طػَّ

 تاٌج أتقُف بِف بقـ إخالءِ 

السقَّاب قاَل كؾؿتُف ومضك تاركًا الؽثقر مـ طقاصػ الـؼِد خؾػُف 

ـَ صـعقا أسطقرهتؿ الذاتقة ولؽـُف يف كظ ري أحد أهؿِّ الشعراء الذي

 بؽؾ حذق ومفارة وذكاء فطري.
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 فٍ فهغطٍُ انُشِشدبنُخ 

 فؽرة الؽتابة طـ صعقبة كجاح واكتشار 
َّ

صالؿا ألحت طؾل

الؽاتب الػؾسطقـل الؿؼقؿ داخؾ الخط إخضر، ٓ ٕهنا ترسؿ تؾؽ 

ز اإلشؽالقة بقـ الـّص والؿتؾؼل فؼط، بؾ ٕهنا  مـ جاكب آخر، تعزِّ

العزلة التل ُتضرب حقل أصقات طديدة لفا فرادهتا وتؿّقزها 

وجؿالقتفا يف الؽتابة الػؾسطقـقة الجديدة. مـ هذه الػجقة كستطقع أن 

كحّدد الؿسافة الػاصؾة بقــا وبقـ الػضاء اإلبداطل العربل بؽثقر مـ 

 الحسرة وخقبة إمؾ، ٓ بؾ أن كؼقم بؿؼاركات مقجعة. 

يسعك الؽاتب الػؾسطقـل دائًؿا إلك البحث طـ دار كشر طربقة، 

تؽػؾ لف اكتشارًا وشفرًة خارج كطاق الؿطابع الضّقؼ والؿحدود 

اإلمؽاكات، الذي تـؼصف الخربة والطرق الذكقة والحديثة. ففق، أي 

ب طؾك جؾده يف الؿاضل ما معـك أن يؼقم بقضقػة  الؽاتب، قد جرَّ

اطة وتسقيؼ وتقزيع وترويج. فال شّؽ يف أن دار الـشر أيضًا مـ صب

مسللة الؾجقء إلك دار كشر كبقرة، ذات مؽاكة مفّؿة، وتؿتؾؽ آلقًة 

ال يف كجاح الؽثقر مـ  لتقزيع الؽتاب القرقل وتسقيؼف، لفا دور فعَّ

أصحاب التجارب اإلبداطقة الحؼقؼقة، باإلضافة إلك ققؿة العؿؾ 

 ومستقاه، إٓ فقؿا كدر. 
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دا بل إلك كشر دواويـل الثالثة إخقرة يف الؼاهرة، وهذا ما ح

وبالتحديد لدى دار الـسقؿ لؾـشر والتقزيع. بعدما طاكقت مـ غقاب 

وسائؾ التقزيع والتسقيؼ. إذ يف ما يخّص دواويـل الؿطبقطة يف 

فؾسطقـ، فؼد قؿت بتقزيعفا بـػسل طؾك ممسسات ثؼافقة وطؾك 

عالؿقة، وطؾك أصدقائل بعض الؿؽتبات الجامعقة الؿحؾقة وال

الؿؼرّبقـ الذيـ يبادلقكـل مثؾ هذه الفدايا. وٓحظت طرب صقايف طؾك 

مؽتبات كثقرة، مدى تـّؽر أصحاب الؿؽتبات التجارية لؾؽتاب 

 الؿحؾل. كؿا لق أّكف سقجؾب لفؿ سقء الطالع. 

وهل دار كشر طربقة، مـ سـقات  "كؾ شلء"يف حقػا هـاك مؽتبة 

بالؽتابات اإلبداطقة والثؼافقة. وكثقًرا ما تعاوكت مع  السبعقـقات، هتتؿّ 

دور كشر طربقة مفّؿة مثؾ الؿمسسة العربقة لؾدراسات والـشر يف 

بقروت وطّؿان، ومـشقرات ضػاف والدار العربقة كاشرون يف لبـان 

يف مجال إصدار الؽتب. لؽــا ٓ كؽاد كجد دار كشر أخرى شبقفة هبا 

قـ. بقـؿا كجد الؽثقر مـ الؿطابع التل يف الجؾقؾ، يف شؿال فؾسط

تتقّزع طؾك طرض البالدِ وصقلفا. ومـفا مـ يؼقم بطبع طدد قؾقؾ جدًا 

مـ الـسخ ٓ يتجاوز الؿائة كسخة لقؼقـف أكف لـ يػؾح يف بقع هذا 

 الؽتاب. 

أصبح الؽاتب يتقّلك مفؿة تسقيؼ كتابِف، وإقامة أمسقات التقققع 

طؾك الؿمسسات الثؼافقة والؿؽتبات طؾك حسابف الخاص، وتقزيعف 
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العاّمة والؼرصاسقة، وأحقاًكا الجامعقة وكّؾ ذلؽ طؾك حساب وقتف 

 وجفده. 

وهذا ما جعؾ شاطًرا كبقًرا يطبع أيًضا كّؾؿا كقى السػر خارج 

بؾده، طّدة كسخ ٕحد دواويـف، ٓ تتجاوز العشريـ كسخًة، لقفديفا 

د الؿضقػ، بعدما كػدت كسخ ٕصدقائف الذيـ يقدُّ لؼاءهؿ يف البؾ

صبعات ديقاكف الؽثقرة مـ السقق. وروى لل كاتب معروف أيًضا أكف 

يتعامؾ مع دار كشر خاّصة تطبع لف طدًدا محدوًدا جًدا مـ كتبف 

الشعرية والـثرية، ٓ يتجاوز يف أحسـ إحقال مئتل كسخة، بقـؿا 

لؼؾقؾقـ، يؼقم هق باستالمفا مـ الؿطبعة وتقزيعفا طؾك أصدقائف ا

شعرية  "أصبقحة"وكادًرا ما تحظك بلمسقة تقققع أو بـدوة بحث أو بـ 

 أو بالتػاتة طابرة يف صحقػة أو مققع إلؽرتوين. 

يذّكرين هذا الشلء بالذي كان يجري يف فركسا يف الـصػ الثاين 

مـ الؼرن العشريـ، ويف دول آتحاد السقفققتل السابؼ، وبعد اهنقاره 

كان الؽاتب أو الشاطر يطبع طؾك كػؼتف طدًدا محدوًدا تحديًدا، حقـؿا 

جدًا مـ كتابف، ٕسباب كثقرة مـفا الػاقة وكساد سقق الؼراءة، 

 واكؽسار روح إمؾ وسطقة الؿادة وتّقغؾفا يف اإلكسان.
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 أدوَُظ دشائُك

ٓ يزال صاحُب )أغاين مفقار الدمشؼل( يثقر الجدل الثؼايف 

.. سماء  يف مفرجاكات وكدوات فؽرية أو معارض والػؽري أيـؿا حؾَّ

دولقة لؾؽتاب.. فؿـذ مطؾع ستقـقات الؼرن الؿاضل وهق بصقرة أو 

ة الحداثة الشعريَّة ويتشظَّك صقتف الصايف يف طشراء  بلخرى يدير دفَّ

إصقات الـادرة التل حؾَّؼت بالشعر العربل الحديث يف فضاءات 

 أرحب وأكؼك وأجؿؾ.

سؾؿك الخضراء الجققسل إولك يف تـاول اذا استثـقـا محاوٓت 

ـَ رسؿقا  مقضقع الحداثة فلدوكقس أحُد أهؿ الشعراء العرب الذي

خارصة الشعر العربل الحديث وحرسقا شؿسُف مـ آكحدار. 

والؽثقر مـ الدراسات فقؿا يتعؾَّؼ بالتـظقر لؾشعر ولؾحداثة العربقة 

ية وصروحاتف استـدت بشؽٍؾ ُكؾِّل وواضح طؾك كتاباتِف الـؼد

الػؽرية.. ففق رغؿ ما يمخذ طؾقف مـ أفؽار ومقاقػ تؽاد أن تؽقن 

مغالقة يف بعض إحقان بـظرتِف لؾؿقروث الػؽري العربل الؿعاصر 

ةٌ أو لؾؿـجز العربل الؽالسقؽل . كرى أن .. مدرسٌة شعريٌة حداثقٌة مفؿَّ

َر كثقرًا أدوكقس مقلٌع بالحداثة الغربقة وبلفؽار سقزان بركار التل تل ثَّ

بؿػاهقؿفا حقَل قصقدة الـثر وكظريَّة الحداثة الشعرية يف الغرب 
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طؿقمًا ويف فركسا تحديدًا. باإلضافة إلك طشؼِف الال محدود لـثر 

ي والحالج وابـ طربل.  العرب الصقيف الؿتؿثِّؾ بتجربة الـػرِّ

شخصقًا أطتربُ الشاطر أدوكقس شخصقًة فؽريًة إشؽالقًة ومختؾػًة 

ـَ كاَن لفؿ فضؾ تغققر مجرى هنر الشعر  ففق مـ الشعراء العرب الذي

العربل بعد ريادة بدر شاكر السقاب وزمالئِف مـ الشعراء العرب 

الؿعاصريـ مثؾ طبد القهاب البقايت وكازك الؿالئؽة وصالح طبد 

 الصبقر وأحؿد طبد الؿعطل حجازي وكزار قباين.. 

ال أن يسقَر باتجاه حاوَل أوكقس برفؼة الؾبـاين يقسػ الخ

مخالػ لحداثة السقاب رغَؿ تلثرِه بتجربة بدر يف بداياتِف بعض الشلء 

مـ حقث تـقيع البحقر الشعرية وصرق مقضقطات جديدة يف 

ـَ حاوَل أن يضلَء طقالَؿ  الؼصقدة ولؽـف ذهب أبعَد مؿا ذهَب بدر حق

مظؾؿة ويؽتشػ مـاصؼ جديدة تستـد طؾك حسِّ فؾسػٍل ومالمسٍة 

عابر والققمل أكثر.. كؾ هذا الك جاكب إغراٍق يف إسطقرة لؾ

والؿقروث الثؼايف العربل.. واستعؿاٍل إلشارات ورمقز وأقـعة ديـقة 

 وتاريخقة طربقة وطالؿقة.

كستطقع أن كػفؿ صروحات أدوكقس طـدما يؼقل يف لؼائف إخقر 

ة طؾك هامش الؿعرض الدولل لؾؽتاب يف الؼاهرة أن الحداثة العربق

ٓ زالت غائبة وهل لقست أمامـا بؾ وراءكا وأن إصروحات الػؽرية 

يف الؼرن الثاين الفجري مثالً أهؿُّ مـ أصروحاتـا يف زمــا الراهـ 
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وأكضج. وقاَل ما معـاه أن العرب لؿ يؼدمقا فؽرا جديدًا وٓ أدبًا 

يضاهل آداب الشعقب إخرى صقاَل ما يؼارب إلػ طام أي بعد 

ثالث الفجري. وأكف لؿ يظفر شاطٌر طربل حاوَل أن يصػ الؼرن ال

العالقة بقـف وبقـ الؿديـة بشػافقة وحؿقؿقَّة وأحدث قطقعًة مع ما قبؾف 

طؾك كحق ما فعَؾ الشاطر العباسل أبق كقاس.. ثؿَّ يليت طؾك ذكر 

الشاطر أبق تؿام حبقب بـ أوس الطائل فقؼقل أكف لؿ يظفر يف الشعر 

اٌص طؾك الؿعاين الجديدة أطاَد العالقة مع شعريَّة العربل شاطٌر غقَّ 

إشقاء وصاحب كشقفات وفتقحات شعرية مثؾُف وهذه يف كظري مـ 

مبالغات أدوكقس بالرغؿ مـ احرتامل لعبؼرية أبق تؿام الشعرية.. 

ج أخقرًا طؾك الؿعري لقؼقل أكف لؿ يـبغ شاطر طربل مثؾف حتك  ويعرِّ

قضايا وجقدية ديـقة وفؾسػقة ومسائؾ يقمـا لقػؾسػ الشعر ويعالج 

ؽ يف مسؾَّؿات ثابتة.. بعد ذلؽ يـػل أن يؽقن  غقبقة كربى ويشؽِّ

كًا كؿا لؾشعقب إخرى وأن ابـ خؾدون كاَن  لؾعرب تاريخا مدوَّ

خاتؿَة الؿمرخقـ العرب الؽبار.. ولؽـ ٓ كستطقع أن كتخقَّؾف يـزلُؼ 

ح بلن ما كراه مـ إرها ب جديٍد الققم لقَس إٓ تـقيعًا يف الـفاية لقصرِّ

طؾك إرهاٍب قديؿ وأن آسالم يجبُّ ما بعَده ضؿـًا كؿا يجبُّ ما 

قبَؾُف وأن الؿفاجريـ إوائؾ مارسقا سطقًة ما طؾك إكصار او البالد 

التل فتحقها.. وقاَل أكف ٓ يقجد يف اإلسالم ما يـص طؾك أكف دولٌة بؾ 

ض طـدما يؼقل أكف خالل التاريخ رسالٌة فؼط.. ربؿا يقافؼف البع
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اإلسالمل كؾِّف لؿ يفدأ غباُر حروب العرب ضّد بعضفؿ ولؽـ 

بالـسبة لؽؾِّ التلويالت التل تتطرق بجرأة واضحة لإلسالم ولؾـص 

رُه أدوكقس كقَػ شاَء هقاه أريُد هـا أن أسلل مـ أيـ  الؼرآين الذي يػسِّ

حة تثبت كالمف يليت هبذا الؽالم وهؾ هـاك حؼائؼ طؾؿقة واض

سة طـد البعض..؟  إخقر؟ ثؿَّ أٓ يعرف أن كالمف هذا مرجعقة مؼدَّ

حاولُت أن أكشر التساؤل إخقر يف صػحتل طؾك فقسبقك 

ـَ فريؼقـ إول يميِّد أدوكقس ويعتربه رمزًا  فاحتدَم جدل ضاٍر بق

د داٍع إلك التخؾل طـ أمجا د طربقًا فؽريا كبقرًا والثاين يعتربُه مجرَّ

وأحالم طربقة بخطاٍب يديـ بشؽٍؾ أو بآخر الديـ.. لؿ أستطع يف 

غضقن دقائؼ معدودة أن أوفِّػ بقـ الػريؼقـ وطـدما رأيت أن 

الـؼاش سقـحدر إلك درٍك مـ الشتائؿ والسباِب والعبثقة والال 

مقضقطقة قؿُت بحذِف الؿـشقر.. ٕكـل أدركت هذه الحساسقة يف 

 لك قبقل الرأي الؿعاكس برحابة صدر.الؿقضقع يف مجتؿع يػتؼر إ

يف الـفاية مفؿا كختؾػ حقل أدوكقس وقضاياه الػؽرية وآرائف 

فنكـا ٓ كستطقع أن كـؽَر فضؾف يف حؿؾ راية التجديد بعد السقاب يف 

ضؾِّ تراجع رفاقِف أو اكشغالفؿ بالؿـايف ومسائَؾ أخرى.. ولـ كغػؾ 

ت بغابٍة آمـٍة ترتُك خطك برومقثققس الشعر الحديث التل كؾؿا مرَّ 

الؽثقر مـ الحرائؼ الػاتـة يف فضائفا الؿعريف أو دحرجت بعض 

 الصخقر العظقؿة يف بحقرةِ الشعر العربل الراكدة.



85 

 

******* 



86 

 

 ػجذ اهلل سظىاٌ.. انشغُف األثُُط ثبنمصُذح

الؽتابُة طـ شاطٍر راحٍؾ تستدطل يف الؽثقر مـ إحقان اإلمساك 

ذاكرًة شعريًَّة ما.. وإذ يصعب طؾقـا اإللؿام بؾحظة بقضاء تختزُل 

بجقاكب هذه الحقاة الؿـػؾتة اكػالَت الؿاِء مـ بقـ أصابعـا بسرطة 

ة هنرع بؽؾ ما لديـا مـ كقسطالجقا وحـقـ  الضقء الفارب مـ مجرَّ

ومطر دافئ إلك إطادة قراءٍة ولق طؾك طجٍؾ لؿقروث الراحؾ.. هذا ما 

الشاطر والـاقد إردين الؽبقر طبد اهلل  جرى معل حقـ أتاين كبل رحقؾ

َة قصائَد لف متـاثرًة يف الشبؽة  رضقان الذي قرأت ممخرًا طدَّ

العـؽبقتقة فقجدُت يف تجربة صاحب )كتاب الؿراثل( كػسًا شعريًا 

ابًة إلك الـقر والحرية.ولؿسُت أكف كان بصقرة أو  أصقالً ولغة وثَّ

جديدٍة أن يـؼؾَب طؾك ذاتِف  بلخرى يحاوُل يف كؾِّ مرحؾة شعريَّة

الشعرية الؼديؿة ففق يـتؿل شعريًا إلك جقؾ السبعقـات. الذي حافظ 

 محٍض يشل بؽثقر مـ الػرح 
ٍّ

طؾك روكؼ قصقدةٍ ذات جرس طربل

الغامض والجؿال السريِّ مـ غقر تػؾٍت محؿقم مـ كظاِم التػعقؾة 

سار مـ  طؾك حساب ذهـقٍة كثريٍة أو أسؾقب تؼريري مباشر.. ولؼد

حقث الصقاغة الؿتقـة والرتكقز طؾك الصقرة الشعرية وتقاتر الـػس 

ُـّ أن الشعر  اد يف تطقير قصقدِة التػعقؾة التل أض الؿؾحؿل يف ضقء الروَّ

إردين الحديث رفدها بلجؿؾ إصقات وأصػاها وأغـاها وما زال 
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 يف غاية الـؼاء صالؿا تـػسـا
ٌّ

 كؼل
ٌّ

ُه يف هذِه يرفدها. هـاك هقاٌء جبؾل

الؼصقدة التل حؾَّؼْت بصقرة جؾقَّة يف سؿاء مؾقئة بغققم وردية 

 ٕغاين الرطاة.
ٍّ

 وحبؼ ٓ يذبؾ وترجقع جبؾل
ِّ

 وأقحقان صباحل

ربؿا الحديث طـ طبد اهلل رضقان الـاثر والـاقد الؿقضقطل 

والباحث وإديب يتطؾَُّب مؼامًا وحقِّزًا آخريـ كرتكفؿا لذوي 

ص. فؾـ كستطقع يف هذه اإلصاللة العجؾك طؾك طالؿ الشاطر  التخصُّ

أن كحقط بؽؾِّ شلء. وأن كسرب غقر تجربة ابداطقة مرتامقة تركت أكثر 

مـ طشريـ ديقاكًا شعريًا وأكثر مـ طشرَة كتب كؼدية طالجت الؽثقر 

ة بؿفارٍة وذوٍق أدبل كادريـ.  مـ تجارب طربقة ٓفتة ومفؿَّ

لشاطر الؿتلكؼ هق جؿاُل اكتؼاء ما يؾػت كظري يف تجربة هذا ا

كؾؿاتف بحسٍّ بارع ومقسقؼا تراكقبف الشعرية الؿتسؾسؾة يف إذن كلهنا 

ـُ أجراٍس يف حديؼٍة أو جزيرٍة استقائقٍة بعقدٍة.. لـػفؿ  غـاُء هنٍر أو ركق

الحزَن الؿتغؾغَؾ يف كصف طؾقـا أن كـصت بعؿٍؼ وجقديٍّ إلك هذا 

 الؿؼطع الذي يؼقُل فقف:

 مـ الخقف يليت .. أخاُف 

ثـل .. طـ رجال مضقا ..  يحدِّ

 لـ يعقدوا ..

 ٕن ُمسقخ الؼبقؾف..

 أقامقا لفؿ يف الطريؼ الحرائؼ.
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 أخاف مـ الخقف يليت ققيًا

 يخاصبـل باسؿ أقصك الُعتاة

 لقؿتص كسغ الحقاةِ 

 وكسَغ الشجاطة والعـػقان ..

 يؿارس قتؾ إحاسقسِ 

 يؿضل..

 لقرتكـل واحًة مـ دخان.

لؿ ُيتْح لل آصِّالُع طؾك بعِض مـجز الشاطر إردين الؿبدع طبد 

اهلل رضقان إٓ يف الشفر إخقر ) بعد محـة مرضف تحديدًا( بالرغؿ 

مـ أكف صديؼل فسقبقكقًا ما يؼارب العام وكصػ العام ولؽـ لؿ 

ًة فقؿا يخصُّ تجربتُف الشعرية والـؼدية وذلؽ  ثـا مرَّ يحدث أكـا تحدَّ

مـل.. وهق كشاطر مدهٍش وكـاقٍد ذي مستقى رفقع ورؤية لؼصقر 

ثاقبة ٓ يحتاج ٕي شفادة مـ أحد وبال شؽ أكف أحُد همٓء إفذاذ 

الذيـ كذروا حقاهتؿ كؾفا لؾؽتابة ولؾشعر ولؾثؼافة بؽؾ ما يف قؾقهبؿ 

مـ كزوع لؾؿحبة ولؾجؿال ولؾحرية.. كظرة خاصػة طؾك آثاره الؽثقرة 

ف حؿك الؽتابة الجؿقؾة التل رافؼتف صقؾة طؿره.. وبؿا تدلُّ طؾك ما يشب

أكـل أحزن لرحقؾ أي شاطر حؼقؼل أحسُّ أن كلن شقئًا ضروريا 

كؼَص مـ هذا الؽقن وبلن صرخة خػقَّة ترفرف يف الؼؾب.. وداطا طبد 

 اهلل رضقان. الشاطر والـاقد والصديؼ وآكسان.
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 كأَُه يخعٌَّت ثبنُىاسط

 الساحر جابريقؾ غارسقا ماركقز( الؽقلقمبل تب)طـ الؽا

 
ٓ أحتاُج إلك أكثر مـ ربقٍع طاشٍؼ هادئ والك أكثر مـ روايٍة 

ـَ   بقـل وبق
َّ

ُد هذا الؽالَم الخػل جؿقؾٍة لؿاركقز.. مـذ سـقات وأكا أردِّ

كػسل.. أطرتف أكـل لؿ أقرأ كؾَّ مملػات الروائل الؽقلقمبل 

قز.. ولؽــل شغػُت بعالؿِف ولغتِف أيَّؿا الؿدهش غابريقؾ غارسقا مارك

شغػ.. قرأت لف خؿسة أو ستة روايات مـ معجزِه الػذ.. مـفا 

مؾحؿتف مئة طام مـ العزلة وذاكرة غاكقايت الحزيـات وقصة مقت 

ات  معؾـ.. لؽـل ٓ أستطقع التعبقر طـ الجؿالقات السامقة والؾذَّ

 الؿتػتِّح الروحقة الؿتلتقة طرب قراءتِف.. الذي قرأ ما
ِّ

ركقز بؼؾبِف الحل

السحرة  كزهرِة صبَّار يف العاصػة ٓ يؼقى طؾك كسقاكِف أبدا..هق أحدُ 

ِة غقؿٍة  الرائعقـ الؼادريـ طؾك اخراجؽ مـ دوامِة حقاتَؽ بخػَّ

وادخالَؽ طقالَؿ خقالقة سحرية وخالقة أيضا مـ الفؿِّ والؼؾِؼ 

رذاذ ماركقز  الحؼقؼقـ.. أطرتف بؽؾ حب أن مـ امتصَّ بقطقفِ 

 ٓ يؼقى طؾك الحؾِؿ أن.. لقَس أمامف سقى أن يصؿت.. أو 
َّ

الضقئل

ؾ الػراشات الصػراء التك فاضت مـ سؿاِء ماكقكدو الذهبقِة..  يتلمَّ
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ماذا سلفعُؾ مـ دوِن ماركقز؟ ماذا سلقرأ؟ ماذا سلققل؟ أما كاَن يف 

ٌع كل أتؿَّ قراءتف؟ أو أطقد قراءة مئة طا م مـ العزلِة مـ العؿِر متسَّ

ة بؼراءِة كتبِف.. السـة جديد يف أوج هذا الربقع..؟ أرَّ  خُت لحقايت مرَّ

التل قرأتُف فقفا لقست كبؼقَّة السـقات.. كاَن لفا صعؿ خاص.. مؾؿس 

خاص.. طبقر خاص.. دفؼ يشبُف وسقسة الـدى الصقػل يف زهرِة 

 طبَّاِد الشؿس.

ركقز.. هؿا بالـسبة يف آسباكقة هـاك إثـان.. سرفاكتس وما

ة شعقٌر أن ماركقز خؾَط طقالَؿ  لشعبقفؿا أكثر مـ كاتبقـ. خالطـل مرَّ

ألػ لقؾة ولقؾة وأساصقَر أمقركا الالتقـقة بؿفارة أدبقة خارقة.. أو 

قػ طـدُه سرفاكتس مـ سرد  حاوَل بحذٍق ماهٍر أيضًا إتؿاَم ما تقَّ

 غرائبل يحؾُِّؼ بجـاحل القاقعقَّة السحرية.

ائتل لؿاركقز فقفا كقٌع خاٌص مـ الرهبـِة وآكؼطاع شبُف التاِم قر

طـ الؿشاغؾ الؿحقطة.. قؾقٌؾ مـ الؽتَّاب مـ يػعُؾ فعؾُف يف ذهـقَِّة 

ـَ طالؿِف  ل.. أو يضرُب سقرًا مـ الحؿقؿقِة بقـُف وبق قارئِف الؿتؾؼِّ

 الؿحقط.. ٓ أطرُف.. هذا الؽاتب خقؿقاؤُه غريبٌة.. تؼقُل الػتاةُ 

 يف محطَِّة الؼطاِر.. كقَػ لق قرأتُف 
ِّ

الربازيؾقَُّة لزمقؾفا العربل

دي تعذيبل.. يجقبفا.. هؾ لق قرأتُف باإلسباكقِة  باإلسباكقة؟! ٓ تتؼصَّ

 كـُت سلحصُؾ طؾك أكثر مـ هذا السحِر يف ترجؿِة صالح طؾؿاين؟!
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ات ٓ أستطقُع كسقاكُف.. فؿـُذ أن حؿؾـل يف ذاكرةِ غاكقاتِف الحزيـ

وقبؾفا يف مئِة طاٍم مـ العزلِة إلك أطؾك قؿٍة لؾؽثافة التعبقرية 

واإليحائقِة.. مـذ أن أبحَر بل يف بحر بال ماء وأكا ٓ أستطقُع الفبقَط 

ٓ أستطقُع حتك الؿحاولة أو  ،ثاكقًة مـ إولؿب التصقيري الخارق

 التػؽقر يف الـزول الصعب والؿرهؼ.

ة مئة طام مـ العزلة يف ثالثِة شفقر ماركقز مؾحؿتف العظقؿ أكجزَ 

بعدما اختزن بؽؾِّ طقالؿفا وتجؾقاهتا وأحداثفا وأضـفا كاكت مدة 

كافقة بعدما طاش التجربة الروحقة لروايتِف الخالدة وتؿثَّؾ 

شخقصفا.. وأضـف كان يؽتُب بال اكؼطاع واصال الؾقؾ بالـفاِر ذلَؽ 

ية.. الـص الؿشتعؾ بلوار الـص الحؼقؼل العؿقؼ الشبقف بالقثقؼة السرِّ 

الشقِق الك البساصة والحريَّة وصراِخ كؾؿة ٓ يف وجف الظؾؿ 

 والعبقدية.

طظقؿ هق الذي يليت مـ حـايا الطػقلِة.. أو شغاف  كصٍّ  كؾُّ 

ـِ إلك الغقاِب الضروري ٓستشعار  الحؾؿ.. أو أقصك الحـق

ٌب بزرقِة الـقارِس البعقدة تؿاما  كـص مئة طام الخسران.. كلكُف مخضَّ

ع  مـ العزلة.. وماركقز الذي سحَر بؾغتِف هق ذلؽ الطػؾ إبدي الؿبؼَّ

بـقر الحرب السؿاوي.. والذي يعقُش يف صػقلتِف مخضبًَّا بإوهام 

.. وبقجِع مستؼبؾِف اإلكساين.  وإحالِم والعبِث الضعقِػ الفشِّ



93 

 

ُّ انًفمىدسيبسَى فب  غبط َىعب وفشدوعُه اإلَشوع

 البقرويف الؿبدُع والؿثقُر لؾجدِل الحائُز طؾك كقبؾ يحتؾُّ ا 
ُ

لروائل

ًة طؾك  8050أداب لعام  ماريق فارغاس يقسا مؽاكًة طالقًة ومفؿَّ

خريطة إدِب العالؿل الحديِث.. ويحتػُظ بؾؿعاٍن إديِب الـجِؿ 

الؿشاكِس آستػزازي والؿسائؾ أبدًا طؾك مشفِد الروايِة يف أمقركا 

 ة خصقصًا ويف العالِؿ طؿقمًا.الالتقـقَّ 

ففق يف كظري الذي قد أختؾُػ مع غقري فقِف مـ أهؿِّ خؿسِة 

روائققـ طالؿققـ  أحقاء ويـضُؿ إلقِف يف هذِه الؼائؿة جابريقؾ غارسقا 

ماركقز الؽقلقمبل وأورهان بامقك الرتكل. وهق أحد أروع الؽاتبقـ 

تقاتر طؾك اإلصالق.. باإلسباكقِة ذاِت الجرِس الجؿقؾ واإليؼاِع الؿ

وبؿا أنَّ الشاطَر التشقؾل بابؾق كقرودا أقرُب الشعراِء العالؿققـ إلك 

قؾبل فننَّ ماريق فارغاس يقسا أقرُب روائل طالؿل إلك كػسل الباحثِة 

.. وطـ الجؿ اِل يف رواياتِف طـ استقفاماِت الحبِّ يف مدلقلِف الجسديِّ

ورمقزِه ويؼاسؿُف أحقاكًا هذِه  يحاءاتفِ الصارِخ يف كؾِّ هتقيؿاتِف وا

الؿــزلة الساحُر بطريؼِة سردِه التخققؾل الؽاتب الؽقلقمبل غارسقا 

 ماركقز.
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يروتقؽل الذي أخَذ بالرواِج يف ا أنَّ يقسا أستاٌذ يف إدِب اإلوبؿ

 والؿرشد لؾؽثقر مـ إدباء 
َّ

الػرتِة إخقرِة فؼد اطتربتُف  إَب الروحل

ـَ العر ـَ ركبقا هذِه الؿقجة لحاجة يف كػِس يعؼقب والروائقق ب الذي

ومـفؿ الؿغربقة فاصؿة الؿركقسل الباحثة يف تاريِخ الجـِس طـد العرِب 

وصاحبة كتب شفقرة يف هذا الؿجال.. والسقرية سؾقى الـعقؿل 

بقضة "والسقداين رؤوف مسعد صاحُب  "برهان العسؾ "صاحبة 

 "الخبز الحايف"اية والؿغربل محؿد شؽري صاحب رو "الـعامة

ة بإلِؿ البشريِّ والبمِس اإلكساين.  الجريئة والصادمة الضاجَّ

سُف  يتبـَّك يقسا يف كتابتِف فؾسػًة تحتػل بالجسِد إكثقيِّ وتؼدَّ

بصػتِف أحَد أهؿِّ الرمقز التل تستـُد طؾقفا فؽرُة السعادة إبديَّة 

ِة وهؿقم الحقاة.. وبصػتِف مالذًا لإلكساِن الؿعاصِر مـ أتعاِب ا لؿادَّ

ـٌ أبقؼقرٌي حتك العظِؿ وهذا ما جعؾُف يـؼؾُب  فؿاريق يقسا كاتٌب ماج

 جان بقل سارتر.. وكراُه يف 
ِّ

بعَد ذلَؽ طؾك أستاذِه إديِب الػركسل

بعِض كتبِف يذهُب بعقدًا يف فؾسػتِف تؾؽ وتعريتِف لؿؽـقكاِت الجسِد 

دفاتُر "و "مديُح الخالة"يروسقَِّة قِف الحافؾقـ بػـ اإلكؿا حصَؾ يف كتاب

حتك يغقَص إلك قراٍر ٓ يػصؾ بقـُف وبقـ إدِب  "دون ريغق بقرتق

 البقركقغرايف اإلباحل سقى خقٍط رفقع.

ـَ  يقسا يختؾُػ يف أفؽارِه الؿاجـِة طـ الؽثقِر مـ إدباِء الذي

تب تـاولقا اإليروتقؽقَّة يف كتاباهتؿ. ففق يختؾػ طـ هـري مقؾر الؽا
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َّٓ أكَُّف  إمريؽل مثالً ففـري مقؾر رغؿ طؾقِّ مرتبتِف يف هذا الؿجال إ

ُؾ السرَد  يبؼك سطحقًَّا وطاديًا يف أغؾِب رواياتِف اإليروتقؽقَّة وٓ يحؿِّ

فؾسػًة راققًة أو يستـُد إلك تـاٍص ثؼايف تاريخل كؿا يحصُؾ مع يقسا 

طؿؾِف السقاسل  يف غؿرةِ  <<?5يف مديِح الخالة التل كشرها طام 

وسعقِف ٓكتخاباِت الرئاسة يف بؾدِه البقرو بؾد  الحالؿقـ وطاشؼل 

 الؽقاكب والجبال وشخٍص يعدُّ الؿقاصـقـ بالؼؿر.

هـري مقؾر يضرُب طؾك وتِر الجسِد وتِر الغريزِة والشفقةِ 

الجسديَِّة بقـؿا يضرُب يقسا طؾك وَترْي الروِح والجسِد معًا ولفذا 

إلك أطؿاقـا الال متـاهقَّة ويؼـعـا بؿا يؼقل.. ٓ سقِّؿا أنَّ  السبِب يغقُص 

لغتُف ساحرة وٓ يـؼطُع خقُط التشقيِؼ يف كالمِف باإلضافِة إلك ثؼافٍة 

 اإلكساين
ِّ

 شامؾٍة مذهؾٍة تؼتـُص ما صاَب لفا مـ الرتاِث الجؿالل

 يجؿُع إلك الثؼافاِت الؼديؿة ثؼافًة حديثًة 
ٌّ

ففق مثؼَّػ مقسقطل

الؿا حقَّرتـل.. لفذا السبب كجُد يف رواياتِف خؾػقَّات لؿقروٍث هـدي ص

أو صقـل أو شرق أوسطل وكؾؿُح أثر ألػ لقؾة ولقؾة واضحًا يف 

 الؽثقر مـ شطحاتِف الجـسقَّة .

 بامتقاز وواصٌػ ماهٌر ذو ابتؽاٍر طجقٍب ومثقٍر 
ٌّ

يقسا كاتب ذكل

أيضًا سارٌد قؾَّ كظقرُه صاحُب صريؼٍة ومدرسٍة يف طؾِؿ الجسِد.. وهق 

يـتؼُؾ مـ صقرٍة إلك أخرى ومـ مشفٍد إلك آخٍر برباطٍة أسؾقبقٍَّة كادرٍة 

 أصَؾ إلك ما 
ْ

وخػقػٍة طؾك الؼارئ.. وأطرتُف أكـل أقرأُه برتوٍّ بالٍغ لؽل
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افُة أن تحؿؾُف لل مـ رطشاِت  تريُد طبارتُف الؿجـَّحُة والشػَّ

 كفرومغـاصقسقَّة باذخِة الطاقة.

وكؿ اطرتفُت لـػسل بلنَّ الؽتابَة طـ طبؼريٍّ بحجِؿ يقسا صعبٌة 

ِع خقآتِف وأسالقبِف وأفؽارِه.. حتك  ِه يف طالِؿ الروايِة وتـقُّ لؾغايِة لتػردِّ

ُػ الؾبـاينُّ الػذُّ اسؽـدر  مًة ضافقًة كتبفا الشاطُر والؿثؼَّ قرأُت مؼدِّ

رْت يف بقروت قبَؾ التل صد "دفاتر دون ريغق بقرتق "حبش لروايتِف 

بضعِة أطقام برتجؿة السقري صالح طؾؿاين.. فقجدُت فقفا ارتقاًء 

سخقًَّا شافقًا وطزاًء ما طـ طجزي ووجدُت أيضًا ما كـُت أبحُث طـُف 

 مـ ضالٍة مػؼقدة. طؾك ضقِء تحؾقٍؾ كؼديٍّ يحسـُف اسؽـدر حبش.

 لؾقجقد
ِّ

يَّة قد أضرَّ ٓ أطتؼُد أنَّ شغَػ يقسا بسارتر إبِّ الروحل

َن ذاتف إدبقَّة متػؾِّتًا مـ  بِف كثقرًا فسرطاَن ما طرَف الشاُب صريؼَف وكقَّ

سطقِة سارتر وفؾسػتِف الداطقِة إلك اإللتزاِم بالؼضايا الؽربى سقاسقًَّا 

واجتؿاطقًَّا . فؼاَم بنكشاِء مدرسًة أدبقًَّة تسعك إلك تغققِر القاقِع طـ 

 صريِؼ الؿتخقَّؾ والحؾؿ.

ـَ أو   ـَ أدباٍء باروكقق طربَ قراءِة يقسا كجُد تشاهبًا مؾػتًا بقـَُف وبق

شفقاكققـ آخريـ مثؾ الؽاتب الػركسل أكاتقل فراكس أو الروائل 

الربيطاين غراهام غريـ وغقرهؿ. يرجُع هذا التشابُف يف كظري إلك 

ة التل إطجاِب يقسا هبمِٓء الؽتَّاِب وهبذا الـقِع مـ الؽتابِة اإليروسقَّ 
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اد مصطؾح أص ولؽــا أن كطؾُؼ  "الؽتابة الققحة"ؾَؼ طؾقفا بعُض الـؼَّ

رة. "ستػزازيَّةآ"قفا مصطؾح الؽتابة طؾ  أو الؽتابة الجريئة الؿتحرِّ

َد ماريق يقسا يف لؼاءاتِف وأبحاثِف إدبقَّة طبارة  الحؼقؼة  "صالؿا ردَّ

يت مـ مؽاٍن ما هـاك بعقٍد لقعبِّر طـ مـاِخ رواياتِف التل تل "طرب الؽذب

ومتخقٍَّؾ .. أشبَف بػردوٍس مػؼقد.. وٓ أجُد أصدَق مـ هذِه العبارةِ 

 لؾتدلقِؾ طؾك رواياتِف.

******* 



98 

 

 أيم دَمم.. َب فَشَح انِشؼِش انًخزَهْظ 

يف ذكرى مروِر ثؿاكقَة طشر طامًا طؾك رحقِؾ الشاطر الؿصريِّ 

ُػ دققؼة صؿٍت وحزٍن لشاطٍر مألَ الؽبقر والؿبدع بامتقاز أمؾ دكؼؾ كؼ

الدكقا وشغَؾ الـاَس وكاَن واجفًة رئقسقًَّة يعؾُِّؼ طؾقفا الشعراُء العرُب 

طذاباهتؿ الثقريََّة وهؿقَم أرواحفؿ العالقة وحزهنؿ الـبقَؾ كؿا لؿ 

 يعؾِّؼقها طؾك شاطٍر طظقٍؿ كالؿتـبل.. 

العفد  "و "مؼتؾ الؼؿر  "كعقُش يف هذِه الؾحظِة ملساة صاحِب  

ا لؿ يطاولُف يف زماكِف سقى السقَّاب  "أيت  ا ربؿَّ وكستذكُر شاطرًا فذَّ

 الؽبقر الذي قضك كحبُف وكحَب حبِِّف قبؾُف بـحِق تسعَة طشَر طامًا.

كحسُّ دفَؼ الحبِّ هذا وكرى إلك الؾؿعاِن القرديِّ الذي تركُف 

ارُح والساخُط كبؽاِء الذهِب خؾػُف أمؾ دكؼؾ الشاطُر الؿصريُّ الج

ُن السحريُّ الخارُج طـ  ُع أبدًا.. ذلَؽ الطائُر الغريُب الؿؾقَّ والؿرتفِّ

سربِف... كرى إلك التصاِق قؾقبـا بؾغتِف وإلك الحؿقؿقَِّة التل تركفا يف 

اطِة البقِت..  ِة كؿا يرتُك الؿسافُر معطػُف طؾك شؿَّ أذهاكـا الغضَّ

دها صقُت الشاطرِ  الغائِب يف ثقاِب الحضقِر  الحؿقؿقَِّة التل جسَّ

ُك أصقاَف الذاكرة ويؿألُ  فـدهُش مـ صدى خؾقدِه الذي ٓ يزاُل يحرِّ

 القجدان.
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ـَ يرتكقَن بصؿاهتؿ  قؾقؾقَن هُؿ الشعراُء العرُب الراحؾقَن الذي

ة وصالبٍة طؾك الؿشفِد الشعريِّ وكستشعُر غقاهبؿ آضطراريَّ  بؼقَّ

 التل تغزُل أيامـا بؿؽر. بؽؾِّ هذا الشقِق وهذِه الخسارةِ 

تل مع أمؾ بدأت يف حدوِد طام ألػقـ يف طفِد الغضارِة  قصَّ

ِة قرأتُف يف ربقٍع مؿسقٍح بلققاِس قزٍح وبشؿٍس كقساكقٍَّة  الشعريَّ

ت بل كثقرًا حقـذاك  دُة التل أثرَّ صديؼة.. وكؿ أطجبتـل إكساكقتُف الؿتػرِّ

تـل صعؾؽتُف الػريدُة الؿـتؿقُة إلك رأِس الشعراِء الصعالقِؽ طروة  وشدَّ

بـ القرد.. كؿ أطجبـل أمؾ حقـفا باكسقابقَّتِف ورقتِِّف وصػاِء طبارتِف 

ُر ذلَؽ الؿؼطَع مـ  الؿـحقتِة مـ صخِر الؾغِة ومائفا وٓ أزاُل أتذكَّ

 الذي يؼقل فقف: "فؼرات مـ كتاِب الؿقِت  "قصقدتِف 

 كؾَّ َصباح.. 

 أفتُح الصـبقَر يف إرهاْق 

 غتِسالً يف مائِف الرْقراْق مُ 

 فقسُؼُط الؿاُء طؾك يدي.. َدَما! 

 وِطـدما.. 

 أجؾُس لؾّطعام.. ُمرغؿا: 

 أبصُر يف دوائِر إصباْق 

 جؿاِجؿًا.. 

 جؿاِجؿًا.. 
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 مػغقرَة إفقاِه وإَحداْق!! 

  

ُف ولؽـل  شغػُت بلمؾ دكؼؾ مـذ كعقمِة أضػاِر قصائدي وقرأتُف كؾَّ

رًة حقاتقًَّة لُف تؽشُػ لل خػايا هذا الؽائـ وأسرارُه لؿ أجد لُف سق

ٕففَؿ شعريَّتُف وخؾػقَّتفا وأغقَص يف الـِص الذي كـُت أطتؼُد يف 

 مصريٌّ مسؽقٌن بالحزن والؽربياء.. 
ٌّ

البدايِة أنَّ كاتبُف أرستؼراصل

خصقصًا طـدما يستـُد يف شعرِه طؾك التـاِص التاريخل بحؽؿِة 

يس ويقغُؾ يف ؾُت يف قراءتِف  قدِّ تعريِة القاقِع والؿجتؿع.. كؾَّؿا تقغَّ

رُت مـ فؽريت تؾؽ.    تحرَّ

بعَد ذلَؽ قرأت سػَر الجـقبل لزوجتِف القفقَِّة والؽاتبة الرائعة طبؾة 

فرُت طؾك أحداث ومجريات وخققِط حقاتِف الغامضِة  الرويـل وتقَّ

قة الالذطِة كؼصقدتِف تؿامًا والؿدقعِة يف ال ثقرةِ والفؿِّ والبمِس الؿؿزَّ

 والحرمان والػاقة.

كتبُت لُف قصقدة حبٍّ مـ باِب التعاصِػ والؿعاكؼِة الروحقَّة  

ـَ يَدْي أمؾ دكؼؾ  "أسؿقتفا   "تـاصًا مع قصقدتِف الخالدة  "البؽاء بق

ـَ يَدْي زرقاِء القؿامة  وكاكت تعبُِّر طـ حزين الصارِخ  "البؽاُء بق

 اِء لُف يؼقُل مطؾعفا :وتـبُض بالؽثقِر مـ القف

 طصػقرة ً محروقة َ الجـاْح 

 تحؾُؿ يف الصباْح 
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 أن تحؿَؾ البحاَر يف مـؼارها.....

 أتقتـل يا سقِّدي يف الحؾؿْ 

 أتقتـل البارحَة.. الؾقؾَة.. ٓ أدري.. وكان الـقْم 

 جـّقة ً سقداْء 

 بدمع الؼؿْح 
َّ

 تبؽل بعقـل

 حتك يجلَء الصبْح.....

  طقـقْؽ وتزهُر الدمقُع يف

 

ورحُت يف هذِه الصرخِة أبثُّف الحبَّ واإلطجاَب ولؽـ بشلٍء مـ 

ة التل ما برحت  الؿرارِة وإسك لحالِف وكلين أرثل فقِف العبؼريَّة الغضَّ

 حتك غالتفا أضػاُر الؿرِض والؿقِت والػجقعة..  

 وطـدها خجؾُت مـ طّضِة زكبٍؼ طؾك كػقّْؽ 

 وطـدها بَؽقْت 

 يف جسؿَؽ ٓ تزاْل  ٕنَّ أفعك الداءِ 

 راقدًة يف مائف ِ السؾسالِ 

 الذي 
َّ

 والطقَر السدومل

 أفؾَت مـ صقتَؽ قد حطَّ طؾك الشّباكْ 

 ُيـذركا.... ُيـذُر ققَم لقَط بالفالكْ 

 ٕنَّ يف السؿاِء ألػ َ طـؽبقٍت أسقد َ الدماءْ 



112 

 

 ٕنَّ هقرودوَس ٓ يزاُل مخؿقرًا... وسالقمل تغـّل......

 ُر يف شفقهتا الحؿراءْ فقعقُم الؼص

 ورأُس يقحـّا طؾك صقـقّة الغـاْء.

 

ـُ أن تؼرأ أمؾ دكؼَؾ مـ غقِر أن تسؽـَؽ لحظَة التجؾِّقاِت  ٓ يؿؽ

ـِ العربل وشؿقخِف يف آن معًا .. فلمؾ  الحؼقؼقَّة ٓكؽساِر هذا الؽائ

ًٓ وأخقرًا  ورغَؿ  رغَؿ تسققِس بعِض أشعارِه الضاربة يف الجؿاِل أوَّ

يِة التل أصؾؼفا لؾرئقس السادات يف ديقاكِف الجؿقؾ الصر خِة الؿدوِّ

ويف صدِر قصقدتِف  "أققال جديدة طـ حرب البسقس  "والرافض 

لة العامرة التل حؿؾت كػس طـقان الديقان والتل  الشفقرة والؿطقَّ

تؾَؽ العبارة الخالدة خؾقد إمؾ يف  "ٓ تصالح  "يػتتحفا بعبارة  

بحت مثالً لؾرفِض الشعري حتك أصؾؼقا طؾك الخالِص والتل أص

أمؾ لؼَب أمقِر شعراِء الرفِض .. رغؿ كؾِّ هذا لؿ يؽـ أمؾ دكؼؾ يف 

أو مسقَّسًا طاديًا  "بالؿعـك الحريف"قرارِة كػسِف أيدلقجقًَّا محـَّؽًا 

مؼتـَص فرٍص وشعاراٍت سقاسقٍَّة مجاكقٍَّة.. كاَن شاطرًا وشاطرًا فؼط 

مـ الػؽر السقاسل وإيدلقجل طؾك الؿستقيقـ قرأ ووطك الؽثقر 

 
ِّ

ق الروحل إلك كبِض الشارِع السقاسل العربل والعالؿل  وقادُه التؿزَّ

وقؾِب إزمِة العربقَِّة العاصػِة لؽل يؼقَل ما قاَل ولق بشؽٍؾ فطريِّ 

 خالص.. وأغرتُف آهنزامقَّة العربقَّة التل كاكت 
ِّ

 بحت وجؿالل
ِّ

سؾقؼل
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وطؼَب لجقِء مصر إلك  =>?5هزيؿِة حزيراَن طاِم   سائدة طؼَب 

ـِ  مػاوضاِت السالِم ٓسرتداِد سقـاَء بعَد الحرِب التل لؿ تثؿر ولؿ تغ

ش 9=?5شقئًا طام    الؿفؿَّ
ِّ

ِػ العربل بلن يـطَؼ رمزيًَّا باسٍؿ الؿثؼَّ

ِؾ بِف يف غقاهِب سجقِن إكظؿِة الديؽتاتقريَّة.  والؿؼؿقع والؿـؽَّ

ؾ صاحَب مقهبٍة فريدٍة وخصبٍة ٓ تشقهبا شائبة وهق يف كاَن أم

كظري أكرب شاطر مصري بعد أحؿد شققل. وهق رغؿ َطثراتِف 

العروضقَّة هـا وهـاك شاطٌر لُف وزكُف وققؿتُف آستثـائقة وكؿ كظرُت 

رت قبَؾ  ؾة طؾك مققع الققتققب ُصقِّ إلقِف بؼداسٍة طؾك حؾؼات مسجَّ

. وٓ أطتؼُد أنَّ شاطرًا كاَل أهؿقًَّة رحقؾِف بـحق طاٍم طؾك أ ِـّ غؾِب الظ

اِد قصقدةِ التػعقؾِة غقَر  مثؾُف يف الـصِػ الثاين مـ الؼرِن الؿـصرِم مـ روَّ

الشاطر العراقل الؽبقر بدر شاكر السقَّاب فؿـ الصعِب أن ٓ تجد 

ـَ أمؾ دكؼؾ الشاطِر الؿ صري رابطًا شعريًَّا كػسقًَّا لغقيًَّا إكساكقًَّا بق

ـَ بدر شاكِر السقَّاب رائِد الحداثِة العربقَّة فؽالهؿا مـ  الحزيـ وبق

صقـٍة واحدةٍ ويصدراِن طـ الؿشؽاِة كػسفا ففؿا يـتؿقاِن إلك الػؼِر 

ـٍ الحقاةِ الؿجبقِل مـ  والؿعاكاِة الجسديَِّة والروحقَِّة ويؽتباِن بـػِس صق

ؿختؾسة.. ويجؿعفؿا أطؿاِق الـػِس البشريَِّة بخقباهتا وأفراحفا ال

مصقٌر واحٌد ومقٌت بلوِج الشباِب والشعِر والحبِّ طؾك فراِش 

ًا لؽؾٍّ مـفؿا مدرستُف الشعريَُّة التل  الؿرِض. هؿا شاطراِن كبقراِن حؼَّ

أغـت الؽثقَر مـ التجارِب الشعريَِّة الالحؼة وحتك هذِه الؾحظِة رغَؿ 
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لجامعقَِّة  والؽتِب كتابِة مئات الشروح والتلويالت وإصروحات ا

ـِ  ـِ طصقَّق ـِ العـقدي ق ـِ الطرواديَّ الـؼديَِّة طـفؿا ٓ يزآِن كالحصاكق

 طؾك الريِح وطؾك كاِر الـؼِد. 

******* 
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َّخ ٌُ انفشاِؽ وهجُخ انذش  لشثب

  (ػٍ انثىسِح وانشؼِش وانذذاثخ)

لؿ أجْد أصدَق مـ هذا التعبقر الؿجازي إلصالقِف طؾك الشعِر يف  

َّٓ مـ اكؽساِر حؾِؿ الشعِر وتؼفؼِر شؿقسِف  هذا الققِت الخالل إ

ـٍ كرتاجٍع الحؿاِس لؼراءةِ  الطؼقسقَِّة. ٓ أكؿل ذلَؽ لشلء أو سبٍب ُمعقَّ

ـِ الذي ترطرَع مـُذ فجِر التاريِخ وصؿَد يف وجِف كؾِّ إزماِت  هذا الػ

 العاتقِة والرياِح الزمـقَِّة الؿجؾجؾة.

أنَّ هقؿـَة الروايِة طؾك الؿشفِد إدبل العالؿل  ربؿا يؼقُل البعُض 

قد يؽقُن السبَب يف هذا آكحداِر لشؿِس الؿجاز والربِق الؾغقي.. ٓ 

أطرُف... ففؾ فعالً أنَّ الحداثَة التل ابتدأها الشاطر الػركسل شارل 

بقدلقر يف فركسا وأرسك دطائؿفا السريالقُّقن والرمزيُّقن مـ كتَّاٍب 

ـَ وصعالقَؽ يف كؾِّ بؼاِع العالِؿ قد أقصْت الشعَر طـ وشعراَء و امق رسَّ

 العامِّ مـ خالِل اشؽالقاِت 
ِّ

القطِل الجؿاهقري والحسِّ الشعبل

ـَ الـخبَة  الغؿقِض واإلهباِم يف الؼصقدِة الؿعاصرة.. حتك أصبَح ف

 وتسؾقتَفا بامتقاز.

قَن الحداثة بؿثِؾ هذا آ ـَ كاكقا يتفؿُّ ُـّ أن الذي هتاِم الخطقِر قد أض

ػت لفؿ الحؼقؼُة بلنَّ جؿرَة الشعِر باققٌة يف  تراجعقا فقؿا بعد أو تؽشَّ
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ُل وإخقُر ٕهقاِء وأحاسقِس الـاِس  ُك إوَّ  الؿحرِّ
َّ

كؾِّ العصقِر وهل

 القققُد لؽؾِّ تطؾٌُّع لؾحريَِّة أو تقثٍُّب لإلفالِت مـ كقِر الظؾِؿ 
َ

وهل

.
ِّ

. صاقُة الشعِر قادرٌة طؾك تحريٍر شعٍب والؼؿِع الجسدِي والـػسل

أطزٍل كؿا حصَؾ يف تقكَس الخضراَء إذ استطاَطت قصقدُة الشاطر أبل 

 
ِّ

 مـ جالديِف  "إرادُة الحقاة  "الؼاسؿ الشابل
َّ

َر الشعَب التقكسل أن تحرِّ

ـِ طؾك كتابتفا.  بعد مروِر طشراِت السـق

اً  ٌة جدَّ ٌة.. بؾ ومفؿَّ ـِ كػِس الػـاِن أو  الحداثُة خؿقرٌة مفؿَّ يف تؽقي

ـَ الـصِّ والؿتؾؼل أو  الشاطِر وشخصقًَّا ٓ أطتؼُد أكَّفا كاكت طائؼا بق

ـَ الؾقحِة والـاضِر إ لقفا وكؿا أنَّ لؾؽالسقؽقَّة ققؿًا وشروصًا ودطائَؿ بق

فؾؾحداثُة وما بعَدها أيضا ما لؾؽالسقؽقَّة وأكثر. يستطقُع أن  ومبادَئ 

ام والؿتـبل مثال كاكا أكثَر حداثًة مـ الؽثقِر مـ يؼقَل قائٌؾ أنَّ أ با تؿَّ

شعراِء العصِر الحديِث ولؽـفا مسللُة ذكاٍء شعريٍّ فطريٍّ يف كظري 

وٓ مجال لؾؿذاهِب هـا. فؽؿا كحتػل الققم بـصقٍص تؿزُج الشعَر 

والـثَر والسرَد واإليحاَء والغـائقََّة والرمزيَّة يف بقتؼٍة واحدٍة كحتػل 

ـُ أنَّ لؽِؾ طصٍر أسالقبُف وصرائُؼ أيض ًا برتاثـا إدبل والجؿالل وكمم

ـَ بؿثِؾ ما خاصَب بِف أجداُدكا  تعبقرِه وٓ يجقُز أن كخاصَب واقعـا الراه

.. ٓ يجقُز لـا أن كبحَث يف الؿحاِر كػسِف الذي 
َّ

راهـفؿ الؿعقشل

ُر  بثؿـ. يجُب طؾقـا استخرَج أباؤكا مـف الجقاهَر الؾغقيََّة التل ٓ ُتؼدَّ

ـَ دائؿًا  ـَ أمِس الؼصقدِة وحاضرها وأن كمم أن كعل وكدرَك الػرَق بق
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وأبدًا بلنَّ حقاًة بال برِق الشعِر حقاٌة زائػٌة ولقسْت حؼقؼقًَّة.. وأنَّ حقاَة 

 شعٍب بال قصقدٍة ٓ تستحؼُّ التػاتًة سريعًة مـ تاريٍخ طابر. 

ثَُّؾ بعدِم هضِؿ الؿقروِث تقاجفـا الققَم مشؽؾتان.. مشؽؾٌة تتؿ

ا طؾك  الجؿالل والرتاث الػؽري اإلكساين بصقرٍة تتقُح لـا أن كبـل كصَّ

اتِف واحدًة تؾَق واحدة..   وأخرى تتؿثَُّؾ  ؽـا ذرَّ أكؼاِض كصٍّ وطقـاُه وفؽَّ

ـُ الصػحاِت طؾك  ـِ الرقؿل. فؿاليق ـِ يف الزم بػصِؾ الغثِّ طـ السؿق

الجقِِّد وكحتاُج إلك ثؼافٍة مصؼقلٍة  جقجؾ تعرُض الرديَء بجاكِب 

ٌر  ـَ الـصَّ الؿـشقَر يف هذا الؿققِع أو ذاك حقُث ٓ محرِّ وثاقبٍة لـعاي

ـٌ أو بصقٌر بخػايا الؾغِة.  متؿؽِّ
ٌّ

 أدبل

فالؽثقُر مـ الشعراِء الدوكؽقشقتققـ الذيـ يؿتطقن صفقاِت 

ن بسريَِّة أقالمفؿ ويؼارطقَن القهَؿ كػرساِن العصقِر القسطك يحؾؿق

كجاِح شعريَِّة كزار قباين أو محؿقد درويش الؿذهؾة والؿرتبطِة قبَؾ 

ل البسقط الذي يحسُّ أن  كؾِّ شلٍء بلوجاِع الـاِس والشارِع والؿتؾؼِّ

أحالَم الؼصقدِة تدغدُغ صؿقحُف وتدفعُف لحؿِؾ روحِف طؾك راحتِف 

 اسل والثؼايف.واإللؼاِء هبا يف مفاوي الردى والثقرِة طؾك البمِس السق

لؼد كاَن الشعراء الؽباِر كــزار قباين ومحؿقد درويش والسقَّاب 

وأمؾ دكؼؾ يزرطقَن ما تحصُد الشعقُب العربقَُّة الققَم مـ ثقراٍت 

 وربقٍع ومجٍد وحريٍَّة واكتصار.
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وهذا يـطبُؼ أيضًا طؾك شعراٍء طالؿققِّـ مثَؾ بابؾق كقرودا وغارسقا 

ِة اإلكساكقَِّة الؼادِم ٓ محالَة لقركا يف محاولِة التلس قِس لؿشروِع الحريَّ

 رغؿ غققِم الدِم والرصاِص والحديِد والجـقن.

وبؿا أنَّ الشعَر برُق الروِح وحدائُؼ الحريَّة الؿعؾَّؼُة فال بلَس لق 

ـَ أكَُّف سقليت وما هذا  ي اكتظركا الغقَث مئَة طاٍم أو يزيد ما ُدمـا متلكدِّ

ـُ  مساحاِت الؽؾؿِة سقى وطٍد بققتقبقا جؿقؾٍة  الػراُغ الذي يسؽ

 مـ أضػاِر 
ِّ

وهبٍة لحريٍَّة مـتظرةٍ وفردوٍس حالٍؿ بالخالِص الروحل

ة.. فال بلَس لق صركا قرباكًا أخضَر لربقٍع قادم.  الؿادَّ

******* 
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 يًذوح ػذواٌ وسؤَب انذيبء

 (5) 
حؼقِق حقاَل كؾِّ ما يجري يف سقريا مـ ضؾٍؿ وتؼؾقٍؾ واكتفاٍك ل

اإلكساِن إساسقَِّة لؿ أجد مـ طزاٍء لـػسل سقى الرجقِع إلك دواويـ 

الشاطر والؿثؼَّػ السقري الؽبقر الراحؾ مؿدوح طدوان الذي 

قِف الرائل إطظؿ فؼؾَّؿا تخؾق قصقدٌة لُف مـ أصقاِف الدمِّ  أصبحُت أسؿِّ

والرتاَب  التل تـفؿُر الققَم طؾك أرِض سقريا الصامدِة وتدقُّ الـقافذَ 

والبشَر والحجَر  والػضاَء. الدماُء الققَم يف سقريا تدقُّ كؾَّ شلٍء ولؿ 

تعد تدقُّ الـقافّذ وحَدها كؿا يف ِشعِر مؿدوح طدوان.يف هذِه 

 مـ قصقدِة 
َ

 "رصاصات بقضاء لألياِم السقداء "الؿؼطقطِة وهل

ُر لـا يف إمِس ما سقحدُث يف وصـِف بعَد سـقـ.. أي أ  ن:  يصقِّ

  حين أتاني النبُأ الدامي في َعَجمه  

  لم أسأل  نفسي : َمن َقَتمه ؟

  فاألسئمة عن القاتل ماتت  

  منذ اختنق األخوة تحت رداء من صمت في أيمول  

  وتعّمق عنقوُد نجوٍم بمشانق سوداء عمى النيل  

  منذ نضوب الماء من الُمُدن العربيه  
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  ورجال ، كاألشجار ، اقُتمعوا

  وابُتمعوا في الرمل المتحّرك  

  غرقوا شبرًا شبرًا .. رجاًل رجالً 

  ما ُمدَّت  لهُم يد  

  لم يتحرك حولهُم غير كالم كحبال يمتد  

  يتحول بعد الخنق رثاًء وأكاليل  

  وحصارًا من جوقات وطبول  

  وعمى مفترقات دروب الثورة

  بين حقول الفالحين

بين صفوف الشعب  في الحارات المهجورة ،
  المعزول  

  يترصدنا الَقَتَمه  

  : ولذا لم أسأل نفسي يوماً 

  من منهم سيكون القاتل ؟

  : بل كنت أقول  

  من منا سيكون المقتول  ؟
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ة واحدًة فؼد  َّٓ مرَّ وبالرغِؿ مـ أكـل لؿ أقرأ مؿدوح طدوان إ

ذلَؽ أكف شاطٌر فذٌّ ٓ وجدُت الؽثقَر مـ الؿتعِة وأكا أطقُد قراءتُف ثاكقًة 

تستطقُع أن تسربَ غقَر شاطريَّتِف مـ قراءةٍ واحدٍة فحسب. وهق يف 

كظري صاحُب واحدٍة مـ أروع وأجؿؾ الرواياِت العربقَِّة التل ُكتبْت 

 روايُة 
َ

 ."أطدائل "يف الؼرِن العشريـ وهل

بِة لخال ُس يف أحالمِف الشعريَّة العابثِة الؿعذَّ صـا كاَن مؿدوُح يمسِّ

 الؿـشقد مـ خؾِؾ الرمادِ والدخاِن ورؤيا الدماِء التل برَع يف رسؿفا.  

 
(8) 

طؾك الشبؽِة العـؽبقتقِة لعدِم  "أدب  "وقد لجلُت إلك مققِع 

ا  ِة.. ويف الحؼقؼِة ُصدمُت مؿَّ تقفُّري طؾك جؿقِع مملػاتِف الشعريَّ

ات يف الؼصق دةِ القاحدة رأيُت.. مؿدوح يستعؿُؾ كؾؿة دماء طدةَّ مرَّ

 َّٓ ؾة وبؿا أكـل ٓ أرى إ كلنَّ هذِه الؽؾؿة مـ مقتقػاتِف الشعريَّة الؿػضَّ

 يف قصقدتِف فؼد اكزطجُت قؾقال مـ ترديدِه لؿػردِة الدمِّ 
َّ

الجؿالل

وحدسُت بلكَّف كاَن يتـبَُّل بؿا يجري أن يف سقريا مـ سحٍؼ لجؿاجِؿ 

ِة   ٓ لشلٍء سقى مطالبتفؿ بحؼِّ البشر وسحٍؾ ٕجسادِ الصغاِر الغضَّ

الحريَِّة أو حؼِّ تؼريِر مصقرهؿ يف مزرطٍة آل إسد التل تعجُز 

الؽؾؿات طـ وصِػ ضؾؿفؿ وحؼدهؿ واستبدادهؿ حتك أكـل أخذُت 

طَة لؾؿشاهديـ ومـفا  طؾك قـاِة الجزيرةِ كؼؾفا الصقَر الؿريعة والؿروِّ
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اجعُت بعَد ذلَؽ ولؽــل تر  "حؿزة الخطقب "صقرة الشفقد الطػؾ 

ُك هذا العالُؿ إكاينُّ الصؾُػ غقُر الؿبالل أو يستقؼُظ  لعؾَّ وطسك يتحرَّ

 مـ جؿقدِ وبروِد سباتِف أو مقتِف إخالقل.

 
(9) 
 

 طظقؿ ومغؾَّػا بحزٍن إكساينِّ رققٍؼ 
ٍّ

كاَن مؿدوح مسؽقكًا بللٍؿ ققمل

لروائقِة أو حتك لفذا السبب كـُت أجُد يف كتابتِف سقاَء الشعريَّة أو ا

ِة وكـُت ألؿُس حساسقَّة بالغًة تجاَه  الؿسرحقَِّة شققًا طارمًا لؾحريَّ

ِػ يف بؾٍد يتطؾَُّع إلك الحريَِّة مـ  القضِع السائد الغارِق يف الؼفر والتعسُّ

ِة.  وراِء سُدِف التـؽقِؾ والؼتِؾ والذلِّ والظؾِؿ وغقاهِب الدكتاتقريَّ

ؽِؾ ما تـطقي طؾقِف الؽؾؿة مـ أبعاد.. ولفذا كاَن شاطرًا ثقريًا ب

وكاكت مسرحقاتُف وأطؿالُف الدرامقة فضالً طـ شعرِه تحؿُؾ صابعًا 

إصالحقا وروحًا كسقرًة تجرُّ الؽثقر مـ خقباِت إمِؾ يف التغققر... 

ي القاقَع الؿدقَع يف الػؼِر والؿحسقبقَِّة والظؾِؿ بالسخريَِّة  لؼد كاَن يعرِّ

ـِة حقـًا  والؿعؾـِة أحقاكًا.. بال خقٍف أو وجٍؾ وبشجاطٍة كادرٍة. الؿبطَّ

 
(:) 
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ما يجري الققَم يف سقريا يدطق إلك الضحِؽ قبَؾ البؽاء.. ففذِه 

الروايات الؿتـاقضة يف وسائؾ إطالِم الؿختؾػِة تجعؾَؽ ٓ تػؼُف 

شقئًا فالػضائقاِت اإلخبارية كالجزيرِة والعربقَِّة تـؼُؾ لَؽ صقرًا 

لفا البدُن ويشقُب لفقلفا القلدان بقـؿا يف التؾػزيقِن السقري  يؼشعرُ 

روَن الجحقَؿ الذي كراُه يف جؿقِع وسائؾ اإلطالم ومققِع يقتققب  يصقِّ

طؾك اإلكرتكت وكلكَُّف مػربٌك .. وكؾُّ هذا الدِم الذي يعصُػ بالبالدِ 

ـَ يرطبق قـ الؿتآمريـ الؿسؾَّحقـ الذي َن مصدرُه حػـٌة مـ الؿـشؼِّ

ُؿ  أمـقـ وكلنَّ سقريا فردوٌس مقطقد ولقست وٓيًة استبداديًة يتحؽَّ

فقفا صغؿٌة حاقدٌة مـ آِل إسِد.. يريدوهنا حربًا صائػقًَّة ٓ تبؼل وٓ 

 تذر.

وأكثُر ما يدطق إلك البؽاِء الؿرِّ تصريحات بعض أتباِع الـظاِم مثؾ 

قر. التل تصػ بسام أبق طبد اهلل أو سػقرة الـظام يف فركسا لؿ قاء شؽَّ

 الـظام بالبطِؾ وحامل حؿك العروبة واإلسالِم.

ألقَس مـ البمِس الػؽري أو ربؿا مـ الجـقِن الؿطؾؼ أكَّف ما زال 

هـاك مـ يممـ بالـظاِم أيِؾ إلك رماد بعَد كؾِّ الػظائِع التل يرتؽبفا 

 
َّ

الذي يطؾُؼ  طـاكُب الشبِّقحِة السقداُء باسِؿ الـظاِم الرببريِّ الفؿجل

الرصاَص طؾك شعبِف إطزِل لخروجِف يف مظاهرٍة سؾؿقٍَّة لؾؿطالبِة 

 بحؼققِف.   
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(;) 
 

ـَ   أمُّ الػقـقؼقق
َ

ٓ طجب بلنَّ سقريا مفُد الحضارِة اإلكساكقِة ففل

 مؾتؼك 
َ

إوائؾ الذيـ أكاروا ضؾؿات الؼروِن الؼديؿة. وهل

إغػالُف ومققع الحضاراِت وصاحبُة مركز تاريخل ٓ كستطقُع 

 أو 
ٍّ

اسرتاتقجل لؽقهنا قؾَب العالِؿ اإلسالمل. ٓ يستطقع أيُّ طربل

ا  مسؾٍؿ أو إكساٍن أيٍّ كاكت ققمقتُف أو جـسُف أو ديـُف السؽقَت طؿَّ

يجري فقفا.. وأخشك أن كتدارَكفا بعَد فقاِت إوان.. ٓ بُدَّ مـ إكؼاذ 

ي ومحؿد الؿاغقط و كزيف أبق طػش وأدوكقس سقريا أبق العالِء الؿعرِّ

وكزار قباين وشققل بغدادي وطؾل الجـدي وحـَّا مقـة وطبد السالم 

العجقؾل ومحؿد طؿران وكؾِّ الرائقـ الؽبار ٓ بدَّ مـ إكؼاِذ سقريا مـ 

ـِ الػتـِة إهؾقَّة ـِ القحِش وبراث   .براث

******* 
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ََُّخ انزُىُّع  يذًذ ػفُفٍ يطش.. ػجمش

ُل معرفتل بالشا طر الؿصري الؽبقر محؿد طػقػل مطر ترجُع أوَّ

ٍة أدبقٍَّة أضـُّفا   "ربَّؿا إلك أكثر مـ طشر سـقاٍت.. كاكت صقرتُف يف مجؾَّ

صت لتؽريِؿ ش  "الشرق   مـ طرِب الداخِؾ..ُخصِّ
ِّ

فقؿا  اطٍر فؾسطقـل

بعد سللُت صديؼًا شاطرًا طـُف فعرفُت حقـفا أن هذا الشاطر الؿصريَّ 

تؿل مالمحُف إلك مالمِح أجدادِه الػراطـة أحد أهؿِّ إسؿَر الذي تـ

ؾقا  ـَ شؽَّ  بلسرِه وأحُد الذي
ِّ

الرمقز الشعريَّة يف مصر والعالِؿ العربل

 وأغـقا تجارهبا وجقاكبفا.
ِّ

 ضاهرَة الشعِر الستقـل

ولؽـَُّف مغقٌَّب يف صبقعِة الحاِل لعدِم إتؼاكِف الغـاَء يف جققِة ببغاواِت 

ِر.. حزكُت حقـفا ولؿ أففؿ كقَػ يؽقُن أحؿد طبد وصقاويِس الؼص

د طػقػل مطر يف مؼاٍم آخٍر وشتَّاَن  الؿعطل حجازي يف مؼاٍم ومحؿَّ

ـَ الؿؼامقـ.  شتَّاَن بق

فر طؾك تجربِة الشاطِر حتك ذلؽ الحقـ   الحؼُّ يؼاُل بلكـل لؿ أتقَّ

َّٓ قصائَد متػرقَّة هـا وهـاك. قراءًة لؿ تؾِؼ  الضقَء الؽامؾ ولؿ أقرأ لف إ

طؾك تجربتِف الشعرية َبْقَد أكـل قرأت أطؿاَل مجايؾقِف أمؾ دكؼؾ 

 وصالح طبد الصبقر وأحؿد طبد الؿعطل حجازي.
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ُر أن أكـل طثرُت يف مطبعِة صديٍؼ حقػاويِّ طؾك ديقاكِف الػذِّ  أتذكَّ

ل وهؾٍة الجؿقؾ وا ين مـ أوَّ حشة"لذي شدَّ  "احتػالقاُت الؿقمقاِء الؿتقَّ

حِف تصػُّحًا طابرًا و لؽــل لؿ أقؿ باستعارتِف لؼراءتِف.. قؿُت فؼط بتصػُّ

ًٓ خطقرًا.. ٓ  دًا جديدًا وتحقُّ وٓحظُت أكَُّف يحؿُؾ يف صقَّاتِف كػَسًا متؿرِّ

َّٓ يف جؿقحِف وكربيائِف وسخطِف طؾك بالِط  يشبُف شعَر أمؾ دكؼؾ إ

غـائقَّتِف طـ قصائِد طبد السؾطاِن الظالِؿ.. هـاَك بعٌد مؿقٌَّز يـلى ب

سة الطاهرَة  الصبقر وحجازي أيضًا.. شعٌر يحؿُؾ الـاَر الؿؼدَّ

َع العبؼريَّ والؿقسقؼا القلقدة التل تدغدُغ  والخصقبة والتـقُّ

 إحاسقَس قبَؾ أن تصؾفا كنطصاٍر جامٍح..

كدمُت فقؿا بعد طؾك طدِم استعاريت هذا الديقان مـ الصديؼ 

كثقرًا مـ خالِل دراساٍت طـ الشاطِر وتجربتِف.  ولؽــل قرأُت طـفُ 

حشة "ديقاُن  ُكتَب داخَؾ السجـ يف أوائؾ  "احتػالقاُت الؿقمقاء الؿتقَّ

ات  التسعقـقَّات طـدما طارَض الشاطُر وققَف بالدِه بجاكَب الؼقَّ

َب بلن ُطؾَِّؼ مـ يدِه  ـِ وُطذِّ َج بِف يف السج الؿتحالػة ضدَّ العراِق... فزُّ

ِة ألؿِف أنَّ يف د ُـّ مـ شدَّ َّٓ الظالَم ويظ ـِ فؽاَن ٓ يرى إ هؾقِز السج

ـِ فؽاَن يـادي طؾقفؿ بلسؿائفؿ.. وتجربُة السجـ  أوٓدُه معُف يف السج

 التسعقـقَُّة هذِه صالؿا حؿؾتُف إلك مشارف الجـقن والفذيان.

ـِ ص هذا  "رة يف قصقدٍة بعـقانيؼقُل الشاطُر واصػًا لقَؾُف يف سج

 :"ؾقؾال
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  هذا الؾقؾ يبدأ

  دهر مـ الظؾؿات أم هل لقؾة جؿعت سقاد

  !الؽحؾ والؼطران مـ رهج الػقاجع يف الدهقر

  طقـاك تحت طصابة طؼدت وساخت يف

  طظام الرأس طؼدهتا،

  ...إسرى آخر يا –وأكت مجـدل 

  ..ولست بؿػتدى

  – فبالدك اكعصػت وسقؼ هقاؤها وتراهبا سبقًا

  ،وهذا الؾقؾ يبدأ

تحت جػـقؽ البالد تؽقمت كرتقـ مـ مؾح 

  الصديد

  الؾقؾ يبدأ

  والشؿقس شظقة الربق الذي يفقي إلك

  طقـقؽ مـ مؾؽقتف العالل،

  فتصرخ، ٓ تغاث بغقر أن يـحؾ وجفؽ جقػة

  تعؾق روائحفا فتعرف أن هذا الؾقؾ يبدأ،

  لست تحصل مـ دقائؼف سقى طشر استغاثات
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  ح جؾجؾةلػجر ضائع تعؾق هبـ الري

  ..لدمع اهلل يف أفاق

  هذا الؾقؾ يبدأ

  فابتدئ مقتا لحؾؿؽ وابتدع حؾؿا لؿقتؽ

  أيفا الجسد الصبقر

  !الخقف أقسك ما تخاف.. ألؿ تؼؾ؟

  فابدأ مؼام الؽشػ لؾرهبقت

  واكخؾ مـ رمادك، واكؽشػ طـؽ،

  ..اصطػ أفاق مؿا يبدع الرخ الجسقر

--------------  

 عتؼؾ صرة م   27/3/1991

 

 

 

وهق ربَّؿا يف كظري الشاطَر إبرز يف طصركا الحاضر الذي دفَع 

ـَ   مـ دمِف وألؿِف ثؿ

ار  َّٓ الحالََّج أو بشَّ معارضتِف واحتجاجِف ورفضِف. وٓ أققُس بِف إ

 بـ برد يف صدِر الدولِة العبَّاسقَّة. 
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ل واكبثؼ محؿد طػقػ يؼقُل طـُف الؽاتُب أحؿد الػقتقري ما يؾل:

مطر يف الشعرية الؿصرية مػردا ، تؿقز بشعرية ضد السائد أيا كان 

السائد وأكف خارج السرب ، وامتزجت هذه الشعرية بعجقـ الثؼافة 

العربقة الؿصرية ، فؽاكت شعرية خصقصقة حتك التؿاهل يف جقهر 

كؾ ما هق إكسان ، متخؾؼة وخالؼة لغة القجقد اإلكساين الؿتعقـ يف 

، ويف الؿؽان زمان صقرورة اإلكسان يف طقـ مؽانالالزمان باطتبار 

 ع إكسان يخؾؼ زماكف ويحؼؼ وجقده.حقث الؿؽان مـ إبدا

 الجفد ” سـابؾ ” لشاطر يف الشعر فؽاكت حقاتف شعره،وامتزج ا

 ”ولفذا كاكت مجؾة ة والبحث والدرس وفؾسػة الؿعـك، والؿثابر

 السفؾ مـ ؽـي لؿ حقث الستقـات هناية يف أصدرها التل ” سـابؾ

هذه ، الشاطر بؾدة الشقخ كػر يف مجؾة بنصدار بالؽ فؿا الؽتابة

الؿجؾة التل قدمت الؿتؿقز وإصقات الجديدة والؿعروفة حالقا يف 

 ."راهـ الثؼافة العربقة 

سؿعتُف بعَد رحقؾِف يتؽؾَُّؿ طؾك فضائقَِّة الـقِؾ الثؼافقَِّة بػقٍض طظقٍؿ 

لحبِّ والشعِر وإرِض والؿقِت مـ الـقستالجقا طـ الـاِس وا

والؿرأةِ كالمًا أقؾُّ ما ُيؼاُل فقِف أكَُّف فقَق أجؿِؾ شعٍر يف الدكقا.. كلكَّؿا 

ـُ  ٍة ومـاخاٍت صقفقٍَّة ٓ تقجُد يف طالؿـا بؾ تسؽ يؿتُح كالمُف مـ هقَّ

ػقـ العرب  ٍة قاصقَّة. حتَّك أنَّ بعض الؿثؼَّ كقاَن الشاطِر الطائِر يف مجرَّ

ي الشعر الؿصريِّ الحديث وٓ كغػُؾ ما قالُف أصؾ ؼقا طؾقِف لؼب كػرِّ
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 الؽبقر طبد القهاب البقَّايت طـ طػقػل مطر بلكَُّف أحُد 
ُّ

الشاطر العراقل

ِة العربقَِّة يف الـصِػ الثاين مـ الؼرِن  أصػك إصقات الشعريَّ

تقازُن  العشريـ.. وأكَُّف شاطٌر استطاَع أن يجَد الؿعادلة الصحقحة التل

ـَ الؾغِة والؾقِن والحسِّ الصقيفِّ والعشِؼ الؼتَّاِل الذي تسؾَُّح بِف  بق

ا وصَؾ سقاه.   الصقفقُّقَن أبدًا.. شاطٌر استطاَع أن يصَؾ أبعَد مؿَّ

الققَم بعَد رحقؾِف يقم إثـقـ الػائت الثامـ والعشريـ مـ يقكقق 

إرَض  طام ألػقـ وطشرة أخػُض رأسل لشاطر فارٍس أصقؾ طشَؼ 

ِن  ُم زهرًة بقضاَء مخؿؾقًَّة لطقٍر مؾقَّ كؿا لؿ يعشؼفا شاطٌر آخَر وُأقدِّ

َد خارَج سربِف وكاَن كسقَج ذاتِف أبدًا.  الريِش صالؿا غرَّ

******* 

 سثؼٍ انًذهىٌ؟انفهغطٍُُ بنكبرت كَُف انزمُُذ ث

أصعُد جبَؾ حقػا إشؿَّ  80/;/8050صباح الخؿقس الؿقافؼ 

ُل.. أقرُأ كثقرًا طـ إمسقات الثؼافقَِّة التل تؼاُم طؾك الؽرمَؾ. أت جقَّ

 الؿغرتِب يف لـدن ربعل الؿدهقن. 
ِّ

 الػؾسطقـل
ِّ

شرِف زيارِة الروائل

ِة   "السقِّدة مـ تؾ أبقْب  "أقرُأ طـ روايتِف الفامَّ

يف صػحاِت جقجؾ وأكػُذ إلك بعِض الؿـاقشاِت التل يتـاوُل 

ادِ العرِب ا ٌة جدًا بعُض الـؼَّ لروايَة هبا. ٓ بدَّ أكَّفا رواية مؿتعٌة وهامَّ
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رًا  ِؿ قراءايت الروائقَِّة التل كـُت مؼصِّ وسلضعفا طؾك أطؾك درجاِت سؾَّ

فقفا هذا العام.وٓ زالت بعض رواياِت سراماغق الربتغالل 

 تـتظرين تحَت أشجار غقدو.
ِّ

 وهؿـغقاي إمريؽل

 

تـاوُل مقضقطًا إشؽالقًَّا يؿسُّ السقدة مـ تؾ أبقب رواية رائعة ت

العالقة التل تربُط فؾسطقـقًَّا بنسرائقؾقٍَّة رغؿ كؾِّ هذا الضباب 

ـَ يف   الراه
َّ

التاريخل والؼقمل والقاقعل الذي يؾػُّ الؿشفَد الؿعقشل

.
ِّ

 هذِه البؼعِة.. ويسربؾفا بالحزِن القراثل

 وخؿس روايات طربقَّة أخرى إلك
َ

 هذِه الرواية وصؾت هل

الالئحة الـفائقَّة لجائزِة البقكر لؾروايِة العربقَِّة.. وقد أثارت صدى 

واسعًا يف الساحِة العربقَِّة طؾك الرغِؿ مـ ذهاِب الجائزِة إلك روايِة 

لؾسعقدي طبده خال الذي أطتربُه مثقرًا لؾجدِل  "ترمل بشرر"

 ."فسقق"وطؿقؼًا يف بعِض رواياتِف مثؾ روايِة 

 

د بـك مجدُه طؾك هذه الروايِة القتقؿِة التل جاءت كلنَّ الؿدهقن ق

بعدما اكتفَؾ صاحبفا وطرَك الحقاَة وطركتُف.. أقرُأ طـ أمسقٍَّة ُأققؿت 

.. وطـ أمسقٍَّة "كؾ شلء"يف بقت الؽرمِة يف حقػا بالتعاوِن مع مؽتبِة 

ثؼافقٍة أخرى أققؿت البارحة يف مؽتبِة أبق سؾؿك يف الـاصرة وطـ 
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أيضًا مساَء هذا الققِم يف مديـِة أمِّ الػحؿ بؿشاركِة  أخرى ستؼامُ 

 العديِد مـ إدباِء والػـاكقـ.

 

اِر "أهبُط الؽرمَؾ يف ساطاِت ما بعَد الظفِر .. أصُؾ إلك  دوَّ

ك  "باريس يف حقػا الؼديؿِة.. أتـاوُل شقئًا ٕسدَّ بِف جقطل.. أتؿشَّ

حقايت.. فجلًة وإذ بل بضَع خطقاٍت غربًا وتؼُع أغرُب الؿصادفاِت يف 

 الؿتؿقِّز بدمِف ولحؿِف 
ِّ

أماَم ربعل الؿدهقِن وجفًا لقجْف الروائل

ـَ  بشحؿِف وطظؿِف.. يبدو أكَُّف أصغر مـ طؿرِه بؽثقر ربَّؿا بـحِق طشري

ـَ وٓ حسْد.. قامٌة تؿقُؾ  سـة أي أكَّف يبدو يف كحِق الخامسِة وإربعق

تاِن وكظ ٌة صبقٌَّة وقؿقٌص أضـُُّف أبقَض الؾقِن إلك الـحقِل وطقـاِن حادَّ ارَّ

ووقاٌر ٓ أطرُف كقَػ أصػُف... وهقبٌة جؾقؾٌة هتبُط طؾك وجفِف الـحقؾ 

ٍؾ لبعٍؾ وطـاة. ا ريشةٌ الجديِّ الؼسؿاْت.كلكَّف  طؾك رأِس حػقٍد مدلَّ

 

ُر بِف وبسرِّ  أستغرُب مـ سخريَِّة الؼدِر بل.. كـُت قبَؾ لحظات أفؽِّ

بل وها هق أن أماَم طقـل.. أكشغُؾ بِف كؾَّ يقمل وٓ أفؾُت كجاحِف إد

صـل  مـ سطقةِ مؾققِن داكا أهقفا مؾَء الطريِؼ ومؾَء الحقاِة.. يتؼؿَّ

شبُح ولقد دهؿان الذي لؿ أستطْع الػؽاَك مـُف رغؿ فؾسػِة حبِّل 

ِة يف رماِد الؿلساِة كجذور سروٍة  إفالصقكقَّة ورغَؿ جذوري الؿؿتدَّ

.. وكؾُّ حبٍّ جحقٌؿ.. أهبُط طظق ؿٍة.. أهبُط مـ جحقِؿ الحبِّ العؾقيِّ
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مـ فتـِة الؽرمِؾ وقسقِة صعقدِه وذكرياتِف... أخؾُع طـِّل بعَض أمراِض 

العاصػِة ولق لؾحظاٍت معدودات.. ٕجَد الؿدهقَن أمامل بابتسامٍة 

راِت خضراء وأقحقاكٍة غقِر مرئقٍَّة ترفرُف فقَق كظراتِف الحادةِّ كـظ

 الصؼقر.

أسؾُِّؿ طؾقِف بحرارة بالغة وأسللُف طـ أحقالِف.. أطتذُر لُف طـ طدِم 

حضقري أمسقتُف إحَد الػائَت يف بقت الؽرمة لخقاكِة سقَّاريت لل.. 

ُـّ أكَّفا تؿسُّ وجَع كؾِّ  وأطدُه وطدًا حؿقؿقًَّا بؼراءِة رائعتِف التل أض

ـُ الػؾسطقـق ـَ واحٍد مـَّا بشؽٍؾ خاص.. كح قِّـ يف الداخؾ. الذي

 اكصفركا يف البقتؼِة شئـا أم أبقـا.. اطرتفـا بذلَؽ أم أكؽركا.

يبتسُؿ إستاذ ربعل بلريحقَِّة ويحثُّـل طؾك قراءهتا.. وكؿضل كؾٌّ 

 كا أواصُؾ غربًا وهق يؿضل لشلكِف.يف جفٍة.. أ

ُر مؾقًَّا بربعل.. بالؽاتب الذي كجَح  أمشل بضَع خطقاٍت وأفؽِّ

بؾقغِف الخامسِة والستِّقـ مـ العؿِر.. كؿ خطََّط لروايتِف السقَّدة مـ  بعدَ 

تؾ أبقب؟ خالل كؿ مـ الققِت أكجزها..؟كقَػ اهتدى إلك الؿعادلِة 

ةِ  الصحقحة التل جعؾت كتابُف يطبُع أربع صبعات ويرتجؿ إلك طدَّ

ا مرتجؿةً   لغات..؟ حتَّك أين شاهدُت طؾك شاشة الـقؾ الثؼافقة ممخرَّ

 ايطالقًة جؿقؾة ومقهقبًة وشابةًّ تعتزُم طؾك ترجؿتِف لإليطالقة.
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ما هق سرُّ ربعل الؿدهقن هذا الطالِع طؾقـا مـ سدِف الضباِب يف 

لـدن بلجؿِؾ روايٍة فؾسطقـقٍَّة؟ ما سرُّ كجاحِف؟ ما سرُّ لغتِف؟ ولؿاذا ٓ 

ـُ الشباب؟ ُؿ مـُف كح  كتعؾَّ

؟ ـُ هـا  لؿاذا ٓ كصرُب وكعؿُؾ يف الظؾِّ لؿاذا ٓ كتعؾَُّؾ بإمِؾ؟ كح

ـَ  كعقش بعؼؾقٍَّة شرققٍَّة حتَّك يف مجال الؽتابِة.. دائؿًا كريُد كؾَّ شلء بق

 طشقٍَّة وضحاها.

يتالشك الضباُب أمامل.. ضباُب الحقاِة وضباُب البشِر وضباُب 

 الشامُخ بابتسامتِف القديعِة 
ُّ

إدب.. ويبؼك الؿدهقُن الؽاتُب الستقـل

.. يبؼك مطالًّ مـ حدائِؼ  كحؿامٍة جؾقؾقٍَّة والقاكعِة كحبٍؼ حقػاويٍّ

الشؿاِل طالقًا زاهقًا راسخًا شامخًا فؽرًا وروحًا لغًة وطاصػًة.. 

 
ِّ

ِؿ هذا آهتؿاِم الـؼدي العربل فقزداُد رهبًة يف كػسل.. يف خضَّ

يحاِن واإلجؿاِع طؾك طؾقِّ قامتِف الروائقِِّة... أخػُض رأسل وقؾبل لر

يديِف.. وأبعُث لُف مـ ضػاِف حقػا التل يحبُّ ومـ أطالل روِح 

 الؽرمِؾ إخضِر ألَػ قبؾة. 

******* 
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ٌُّ عًُخ انمبعى.. انًخهُص   نهمصُذح األثذ

مساء الجؿعة الثالثقـ مـ كقسان طام ألػقـ وطشرة... يحاصرين 

ُر ولؽـَُّف قؾٌؼ جؿقؾ.. أجُد كػسل أهبُط إ لك جـٍَّة معؾَّؼٍة طؾك قؾٌؼ ٓ ُيػسَّ

 أصراِف الـبقءِة.. أقصُد حقػا التل أقاسؿفا خبَز إلؿ.

ٍك متداٍع كحَق حقػا لحضقِر أمسقٍَّة شعريٍَّة  ٍة ذاِت محرِّ أسقُر بسقارَّ

ُر بعَض شعرِه الذي ٓ يغقُب طـ  لؾشاطر الؽبقر سؿقح الؼاسؿ. أتذكَّ

 قؾبل:

 سقَف آتقِؽ بطػؾة 

قفا صؾْؾ   وكسؿِّ

 وسآتقِؽ بدوريِّ وفؾَّة

 وبديقاِن غزْل 

برغِؿ الؼؾِؼ الغامِض أجُد كػسل مـتشقًا بؾؼاِء سؿقح.. مطؿئـًا 

ؼُف  كاصؿئـاِن هذا الشاطِر الؿستـِد إلك جبٍؾ حريريٍّ إلك حؼقؼِة ما حؼَّ

 مـ مجد.

ـَ مفروا  الؼاسؿ يف كظري آخُر الػرسان الػؾسطقـقِّقـ الذي

 قصائدهؿ بدمفؿ الغالل
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 الػذُّ لشعِر وهق 
ُّ

أن شقُخ شعرائـا بال مـازع. والطالئعل

ِة  الؿؼاومة. وأحُد ثالثة شعراء اصطبَغ شعرهؿ وحربهؿ بؼرمزيَّ

الـضاِل الؼقمل والؿقاجفِة الرافضة لؾظؾِؿ يف إدِب الػؾسطقـل 

 باإلضافِة لؿحؿقد درويش وتقفقؼ زيَّاد.

ِة طـدما كاَن كاَن لؼائل بؼصائد الؼاسؿ الباذخِة مـذ الطػقل

التؾػزيقن السقري يبثُّفا ويشقد بؼقمقَّتفا وطـػقاهنا. وها أكا الققَم طؾك 

مقطٍد مع هذه الـربِة البطقلقَِّة ضؿـ احتػالقَِّة بقت الؽرمِة هذا العاِم 

 لتؽريِؿ شاطر الفؿِّ الؼقمل وشاطِر الؿؼاومة.

شعريٍَّة  حقُث حؾَّ الشاطر ضقػًا طؾك حقػا التل أحبَّ يف أمسقَّةٍ 

ولؼاٍء أدبل آخَر يف الثالث طشر مـ أيَّار هذا العام.. ولؼد كـُت حاضرًا 

يف كؾقفؿا... ولؿسُت بعَض وفاء وإخالص الؼاسؿ لؼصقدتِف 

رِة يف أديِؿ البفاِء والؽالِم الـابض.  الؿتجذِّ

 لؿسُت إخالَص الؼاسؿ لتجربتِف وإخالَص الجؿفقِر لف ولشعرِه.

َذ إلك أبعَد مـ كؽتتِف الحاضرِة أبدًا.. حاولُت مرارا أن أكػ

وبديفقَّتِف الؿتققدِة كالجؿرِة الفائؾِة وراَء تجربٍة تؿتدُّ إلك أكثَر مـ 

كصِػ قرٍن يف الؽتابِة والفؿِّ الثؼايف.. سللُت الؼاسَؿ طـ سرِّ كجاِح 

َز طؾك  الشاطِر أو كجاِح الؼصقدةِ.. فؼاَل أشقاَء كثقرًة وطؿقؼًة وركَّ

القفاِء واإلخالِص لؾتجربِة مضقػًا الؿقهبة والؿران والثؼافَة مسللِة 

َس كعـاصر ٓ بدَّ مـفا ولؽـفا ٓ تصـُع كاتبًا طظقؿًا.. قاَل أنَّ  والتؽرَّ
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ـُ لصاحبِف مؽاكًا  ًا رديئًا ٓ يعقُش صقيالً مفؿا كان.. أو يضؿ كصَّ

ـِ  بحجِؿ كؼطِة الضقِء يف بحِر الظالم.. ولؽـَّـا ويا لألسِػ يف زم

الديجقتاِل وقِت الال وقت وقت الال قصقدة وقِت الال محبَّة ووقت 

 الال وطل وقت الفذياِن الؿحؿقْم.

ـَ لؾؼصقدِة إن لؿ يؽـ طربقَّا وطالؿقَّا  سؿقح مـ أهؿِّ الؿخؾصق

ـَ كاَن يحاوُل تؼزيَؿ  فػؾسطقـقَّا بامتقاز.. وكؿ آلؿـل طادل إسطة حق

مجايؾقِف.. فػل كظري هق طالٌؿ قائٌؿ بذاتِف حجِؿ الشاطِر بالؿؼاركِة مع 

ـَ غقرِه هبذِه الصقرِة الؿجحػة.  وٓ يجقُز لـا أن كؼارَن بقـُف وبق

مـُذ أواسط الخؿسقـات وسؿقح ٓ يـػؽُّ يستدطل الؼصقدَة.. 

 تـؼاُد حقـًا وتستعصل أحقاكًا.
َ

 ُيراوغفا ويخاتؾفا وهل

سِؿ قامًة شعريًَّة باسؼًة مـُذ تػتُِّح وطقل الشعري وأكا أرى يف الؼا

وجذوًة تؾتؼل يف هنايِة الـػِؼ مع الؽبار مـ سدكِة الجؿاِل والثؼافِة.. 

أدوكقس.. الؿاغقط.. درويش... الؿؼالح... طبد الرحؿان مـقػ... 

 كجقب محػقظ... أحؿد شققل.. كزار قبَّاين...

ًا برغِؿ كؾِّ إقزاِم التل تحاوُل غؿَط ح ِف يف هق شاطٌر كبقٌر حؼَّ ؼِّ

 أمارِة الشعِر الػؾسطقـل.. والتؼؾقَؾ مـ شلكِف إدبل.

 

أكثُر ما ُيؿقُِّز الؼاسَؿ يف أمسقَّاتِف حضقُر روح الدطابِة والـؽتِة إلك 

جاكِب الروِح القصـقَِّة.. ترى شاطرًا قادرًا طؾك جذِب اكتباِه الجؿفقِر 
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ًة فريدًة  ـِ فرحِف وحزكِف.. يؿؾُؽ حاسَّ ـِ اإللؼاِء.. وإثارِة كقام يف ف

.. بتقاضٍع  قصائدُه صازجة وصالعة مـ خؿقرةِ الحقاِة كالزكبِؼ الحارِّ

جؿٍّ وشػافقٍَّة مرهػٍة يـثُر جؿاَن معاكقِف بصقٍت مشحقٍن بالـربِة 

 الحؿاسقَِّة ومخزوٍن بالحبِّ الصايف.

ٍة ألتؼل فقفا الؼاسؿ ُأكرُب هذِه الروَح الػضػاضَة الؿتللؼةَ   يف كؾِّ مرَّ

بالشعِر.. وُأكربُ هذا الطؿقَح العـػقاينَّ إلك إصالِح العالِؿ بالشعِر 

َم مـ روِح العالِؿ  .. إكَُّف يبـل ما هتدَّ والصدِق طـ صريِؼ اإليؿان بالحبِّ

 بالقرِد.. يا لُف مـ ساحٍر..

الشعراُء بحاجٍة إلك كؼطِة إخالٍص واحدٍة وحؼقؼقٍَّة مـ محقِط 

الحؾِؿ بنكباٍت وردٍة ياكعٍة يف سفقِب الرماد..  الؼاسِؿ الزاخِر لؿحاولةِ 

 وبنصالِح العالِؿ الخرِب الؿـفاِر بابتساماِت أوفقؾقا.

طؿؾقَُّة الحؾِؿ هذِه بحاجٍة إلك مقاٍه آخذٍة بالـضقِب يقمًا بعَد 

يقٍم.. يف وقِت الػضائقاِت والؿذهبقَِّة والطائػقَِّة والعقلؿِة الشرسِة 

ـِ والرقِص طؾك جثِث الضحا يا إبرياِء.. يف وقِت الال وقت.. يف زم

 الجـقِن وضقاِع الؼقِؿ اإلكساكقَِّة. 

 

تحقَّة حب صادقة لسؿقح الؼاسؿ فارِس الؼصقدةِ الجامحِة 

ِه أبل الطقِِّب  َد جدِّ إخقِر الؿطؾِّ طؾقـا طؾك فرِس الشـػرى حامالً تؿرَّ

 الؿتـبِّل.
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******* 
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 ًا انالرػُخ جذَّ سائذُخ انمشفِخ

َّخ ن َّخ انغىس  عًش َضثكهشوائ

روايُة رائحة الؼرفة لؾؽاتبة السقرية سؿر يزبؽ مـ أجؿِؾ 

رًا وأطجبُت هبا كثقرًا لؿا تحتقيِف مـ  الروايات الؼؾقؾة التل قرأهتا ممخَّ

كبة وٕهنا قبَؾ كؾِّ شلء تـتؿل إلك تؾَؽ الرواياِت  ٍة مرَّ خؿقرةٍ لغقيَّ

 تتؼاصُع  الرائعة والؿؽتقبِة بجرأةٍ 
َ

كادرةٍ وشجاطٍة إكساكقٍة طجقبة . ففل

مـ هذِه الـاحقِة مع بعض كتابات الؽاتب البقرويف ماريق فارغاس 

يقسا مثِؾ روايتقِف امتداح الخالة ودفاتر دون ريغق بقرتق والؽاتب 

الؿغربل الشفقر محؿد شؽري يف روايتِف الرائعة الخبز الحايف.. روايُة 

ة لحرارِة القجِع  تعريٍَّة مـ الصعِب أن ُتػؾت مـ تلثقرها ٕيَّاٍم طدَّ

الـػسل الؿسػقِح طؾك بقاِض صػحاهتا وٕهنا ٓ تحػُؾ كثقرًا بؿشاهِد 

الجـِس الؿبعثرِة رغَؿ فداحتفا هـا وهـاك يف حـاياها بؼدِر ما تطػُح 

ٍه  بالؿرارة والغربِة اإلجتؿاطقَِّة وبذوِر الؿلساة... وٕهنا تؼُػ طؾك فقَّ

فبٍة حاوَل الؽثقُر مـ الروائقات العربقاِت القققَف طؾقفا يف أوكِة ُمؾت

 الؿتؿثِّؾ بالؿثؾقَّة 
ِّ

إخقرة.. وكستطقع أن كرى يف مقضقطفا اإلشؽالل

الجـسقَّة بعَض الشبِف الذي تتؼاسؿُف مع روائقات خؾقجقَّات مثؾ لقؾك 

 العثؿان ومصريَّات كـقال السعداوي مثالً .
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يف هذِه الرواية أمام مرايا الحقاِة الؿشروخِة يف  تؼُػ الؽاتبة

الؿجتؿِع السقري وتعالُج ازدواجقََّة الؿعايقر فقِف طؾك حدِّ ققلفا مـ 

ـَ السقدِة الثريَِّة  ِض لؾعالقِة الؿثؾقَِّة السحاققَِّة التل تـشُل بق خالل التعرِّ

ـَ حـاِن الفاشؿل وخادمتفا طؾقا فتحاوُل تصقير العالقة الؿعؼَّد ة بق

ـِ الشخصقتقـ بؿفارٍة دققؼٍة وبراطٍة يف استجالِء مؽـقكاِت الـػِس  هاتق

يِة طـ صريؼ مقكقلقج داخؾل.. وأيضًا بالؽثقِر مـ اإلكتؼادِ  البشرِّ

القاضِح لؾطبؼقَّة وتداطقاهتا يف الؿجتؿعاِت الػؼقرة.. وقد أفؾحت يف 

ومرارٍة بسردٍ  كظري بـؼِؾ القاقِع بؽؾِّ ما فقِف مـ آٓم وحزن وقسقة

اذ .  ساحٍر أخَّ

 الرمِؾ 
ِّ

َة طؾقا التل تعقُش مع أهؾفا يف حل تحؽل هذِه الروايِة قصَّ

الؿدقِع يف الػؼِر يف صرٍف مـ أصراِف دمشؼ.. حقُث بققُت الصػقح 

وشظُػ العقِش وقسقُة إِب الجـقكقَُّة وتسّؾ ّ ُُصُف الؿػرُط يف إكاكقَِّة 

ُع طـ ضرِب ابـتِف طؾقا الؽربى حتك طؾك أهِؾ بقتِف حتك أكَُّف  ٓ يتقرَّ

الشؾِؾ يف مشفٍد مـ أكثِر مشاهِد الروايِة ملساويًَّة ٕهنا كاكت تعدُّ 

فا مـ دون أن تسؾِّؿفا إلقِف.. إمر الذي أدَّى يف  ًا مع أمِّ الـؼقَد سرَّ

الـفايِة إلك اغتصاهبا طؾك يِد طبقد ابـ الجقران واكتحارها يف إخقر 

ن طؾَؿ الـاُس ما جرى لفا طؾك يِد ابـ جقراهنا.ماتت إذن طؾقا بعد أ
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ُؾ الشخصقَّة  الؽربى لتلخذ مؽاهنا يف الؿلساِة طؾقا الصغرى التل تشؽِّ

 الرئقسقَّة يف الرواية.

تبدُأ أحداُث الرواية باكتشاِف السقدة حـان الفاشؿل بخقاكِة 

ؿريع الذي زوجفا أكقر الفاشؿل لفا بعَد أن فزطت مـ الؽابقس ال

لت إلك امرأٌة بثالثِة أثداء وخؿسِة  شاهدتُف يف كقمفا مـ أهنا قد تحقَّ

أذرع. ففبَّت مـ كقمفا وكاَن الضقُء الؿـػؾُت مـ فرجِة باِب غرفِة 

زوجفا الشلَء القحقَد الذي قادها إلك غرفِة الـقم لتؽتشَػ خقاكَة 

ٍة حؿقؿة.. وهذا طؾقا وزوجفا لفا خصقصًا وأهنؿا كاكتا يف طالقٍة مثؾقَّ 

ا أغضبفا أكثر ٕكَّفا كاكت تريُد امتالَك جسد طؾقا وحدها..  ربؿَّ

فا القحقَد بعَد أن سئؿت مـ رياِء وكػاِق كساِء الطبؼِة  لقؽقَن متـػسَّ

 السقدَة الؿتـػذَة يف الـفار بقـؿا 
َ

الؿخؿؾقَّة. لذلَؽ وافؼت أن تؽقَن هل

هتا يف الؾقِؾ... ل ؽـ سرطان ما تتقتَُّر العالقة بقـفؿا تؽقُن خادمتفا سقدَّ

طـدما كسقت طؾقا كػسفا معفا حتك صباِح تؾَؽ الؾقؾة الؿشئقمة 

فلمرهتا أن تغادَر غرفتفا بعصبقٍَّة وغروٍر واستعالٍء واضحقـ 

فلضؿرت لفا الخادمُة سقَء الـقَِّة وأخذت تؾتػُّ طؾك زوِجفا حتك 

 َؾ إلك فراشِف . استطاطت يف الـفايِة اإليؼاَع بِف والتسؾَّ 

تستـُد الروايُة وتؼقُم طؾك صريؼِة استعادِة الؿاضل ففل زمـقًَّا ٓ 

َّٓ لبضعِة ساطاٍت قؾقؾة أي مـ لحظِة خروِج طؾقا مطرودًة مـ  تؿتدُّ إ
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ـَ اكطؾؼت السقدة  فقال حـان الفاشؿل إلك وقِت ضحك ذلَؽ الققم حق

قِة دمشؼ الؿغربَّة.  لؾبحِث طـفا يف أزَّ

كت طؾقا يف يف صريؼفا إلك الؿجفقِل بعَد صردها مـ الػقال وقد كا

تستعقُد الؾحظات الؿريرة مـذ أن كاكت صػؾًة تتشاجُر مع الصبقاِن مـ 

أجِؾ  الحؾقى التل لطَّخت وجففا ذاَت يقٍم وسبَّبت لفا مشؽؾًة مع 

والدها بسبِب شجارها مع أحد صبقِة الشؼاء يف حقِّفا.. ومـُذ كاكت 

دًة إلك تؾَؽ الؾحظِة التل اغتصبفا فقفا رفقؼفا يف جؿِع ما صالبة متؿرِّ 

ـَ مـ حاويات الـػاية ساسقكل. لتعقَد يف الققِم التالل لتُعؿَؾ  حس

سؽقـفا يف ضفرِه اكتؼامًا مـُف.طؾقا إذن تعؾَّؿت كؾَّ أسالقب الدفاِع طـ 

ؼِر الـػِس يف هذِه البقئِة الدمشؼقَِّة الؿألى بالؿخاصِر والؼؾِؼ والػ

 والخقِف مـ أيت.

تظؾُّ طؾقا يف البقِت مـذ تؾؽ الحادثة إلك أن يؼقدها أبقها ذات 

 إخرى 
َ

صباٍح لؾخدمِة يف مــزِل السقدة الثريَّة حـان التل تستعقُد هل

بعَد صردِ خادمتفا ذكرياهتا إلقؿة مع أمفا التل لؿ تعبل بؿشاطرها 

ج ب فا الذي الطػقلقَّة والتل أرادت لفا أن تتزوَّ ال حبٍّ مـ أكقر ابـ طؿِّ

يؽربها بسـقات طديدة لتـجَب لُف ابـُف الذي اكتظرُه صقيال مـذ زواجِف 

ل.   إوَّ

خ الخالل مـ أيِّ طاصػٍة  ولؽـَّا تـػُر مـُف وتسؿقِِّف التؿساَح الؿتػسِّ

 وحرارة.
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اِم  ُر حـان كقَػ أن أمفا قد أخذهتا طـدما كاكت صػؾًة إلك حؿَّ تتذكَّ

 الـ
ِّ

ًة بذلَؽ لقلعفا الخػل ساِء لتعبَث بجسدها هـاَك أصابُع امرأٍة مؿفدَّ

بالجسِد إكثقيِّ يف مجتؿٍع محافٍظ وضالٍؿ ٓ يقلل الؿرأَة ومشاطرها 

أيَّة أهؿقَّة.ٓ أريُد أن أطرض يف طرضل الؼصقِر هذا إلك فؾسػِة هذِه 

حؼقؼقًَّة لؾقاقِع  الروايِة بؾ أحببت أن أشقر إلك أكَّفا حشدت صقرًا حقَّةً 

السقري وسؾَّطت إضقاء طؾك طقالؿ خػقَّة وتؼالقد يجفؾفا الؽثقُر 

ُة إبريؼ قرفٍة طؾك  مـ الـاس خصقصًا تؾؽ التل تضُع فقفا الؿستحؿَّ

ا   بدورها رائحة بخاِر الؼرفِة الؿـبعثة.. ربؿَّ
َ

الـاِر لقغؾل وتشتؿُّ هل

رغبِة طـد الؿرأة ويف ضـِّل يؽقُن السبب مـ وراِء هذا إمر تؼقيَة ال

أكَّفا ُوفِّؼت كثقرًا يف اختقاِر طـقان الروايِة بعَد أن كاَن اسؿفا يف البدايِة 

ن قبَؾ  ُح مـ كصٍّ مـفا مـشقٍر يف مققِع الحقاِر الؿتؿدِّ طؾقا كؿا يتضِّ

 .<800صدرِو الروايِة بطبعتفا إولك طام 

ضؾ الضقء الؿائؾ  "ثؾ هـالَؽ ترديُد بعِض العباراِت يف الرواية م

وهذا الشلء يعؿُؾ كثقرًا طؾك الجاكب السايؽقلقجل لدى الؼارئ  "

وهق مقجقٌد يف روايات طديدة مثؾ رواية مقرامار لـجقب محػقظ 

 وكؾؿسُف يف الرواية العالؿقَّة أيضًا لدى بروست وكافؽا .

ة أودُّ أن أشقر يف الـفاية إلك أنَّ رواية رائحة الؼرفة رواية جادَّ 

اجٌة بإلِؿ اإلكساين... تقضُِّػ مشاهد الجـس واإليروتقؽا لقَس  وضَّ

إليؼاِظ غرائز الشفقة بؾ لتسؾقِط الضقِء طؾك بمرِة ضالٍم دامٍس وكؼؾ 
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الصقرة الحقَّة إلك اإلكساِن الؼارئ أيًَّا كاَن ديـُف أو كاكت ققمقَّتُف. 

ًا ومـ  الصعِب أن يتالشك رائحُة الؼرفة يف هذِه الروايِة ٓذطٌة جدَّ

يَّة وجريئة وفتٌح جديٌد يف   صرخٌة مدوِّ
َ

صعؿفا مـ فؿَؽ بسفقلة.. هل

 الروايِة العربقَِّة وتستحُؼ مـَّا اإللتػات واإلهتؿام. 

******* 
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َّخ انؼشِك وانزًشُِّد   جذن

 َىعف أثى نىصانفهغطٍُُ  ََِّخفٍ شؼِش

 العقالِؿ كؼارٍئ مؿسقٍس بالشغِػ إلك اكتشاِف كؾِّ جديٍد يف

ـُ لػطريت السؾقؿِة  الؿختبلِة يف الؽتِب والؿقروِث اإلكساين فنكـل أدي

ـُ دائؿًا لذائؼتل الـؼقَِّة التل قؾَّؿا تخطُئ يف اختقاِر  يف أحقاٍن كثقرٍة. وأدي

 الؿجؿقطات الشعريِة الالمعة.

فلكا دائُب البحِث طـ الدواويـ التل تحؿُؾ يف صقاهتا الرؤى 

يدَة والتؼـقَّات العالقة والؿبتؽرة لصقاغة الؼصقدة وإسالقب الجد

 العربقة الحديثة وتؾؽ الؿتػؾِّتة والؿتطؾِّعة إلك ما وراء الحداثة.

 إصؾ وإردينِّ الـشلِة 
ِّ

وقد كاَن ديقان الشاطر الػؾسطقـل

ك  أحَد الدواويـ الشعرية  "ضجُر الذئب  "يقسػ أبق لقز والُؿسؿَّ

وفتحت شبابقؽل طؾك طقالؿ ومـاخات صالؿا  التل أفدُت مـفا كثقراً 

حؾؿُت هبا.. ذلَؽ أكَُّف مـ الؽتب الشعرية الؼؾقؾة التل هبرتـل بؼقؿتفا 

الـقطقَِّة العظقؿة. مـ دون أن يؽقن لصاحبفا ذلؽ التؼديُس يف 

الؿحافؾ إدبقة هـا وهـاك.. ذلَؽ أهنا شؽؾَّت مػصالً أساسقًَّا يف 

 مسقرِة صاحبفا الشعريِة.
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طدم معرفتل بالشاطر الجؿقؾ روحًا وكّصًا يقسػ أبق لقز 

ُد يف البدايِة باقتـاِء الديقان ضـًَّا مـل أكُف ٓ يحؿُؾ الضالة  جعؾـل أتردَّ

سِة  ا أصبحُت أمقُؾ إلك إسؿاِء الؿؽرَّ التل أبحُث طـفا.. وٕكـل ربؿَّ

 كغقري مـ الشعراِء العرِب الذيـ ٓ يريدوَن أن يجفدوا أكػسفؿ

بالبحِث طـ الشعريَّات الجؿقؾة الؿسترتة وراَء حجاٍب رققٍؼ مـ 

 الخجْؾ.

ولؽــل يف الـفايِة غامرُت وراهـُت طؾك جقدتِف  بعَد قراءِة بعِض 

سطقرِه الؼؾقؾة.. وهؽذا اشرتيتُف ولؿ أكـ بعُد قد إصَّؾعُت طؾك ما 

.. ولؿ أُك  ٍة أدبقٍة ودويٍّ شعريٍّ أطؾُؿ أيضًا أثارُه هذا الديقان مـ ضجَّ

طـ   8??5أكُف حَصَد جائزة طرار إدبقة يف إردن فقر صدورِه طام 

إتحاِد الؽتاب إردكققـ والؿمسسة العربقة لؾدراساِت والـشر. مؿا 

حدا ببقت الشعر الػؾسطقـل أن يصدرُه بطبعة ثاكقٍة أكقؼٍة بعَد ذلَؽ 

 بسـقات. 

ُد تتقيجًا حتؿ قًَّا لؿسقرِة أبل لقز ديقان ضجر الذئب يف كظري ُيعَّ

صباح الؽاتققشا أيفا "بديقان  9<?5الشعرية التل بدأها طام 

 "و "فاصؿة تذهُب مبؽرة إلك الحؼقل"لقصدَر بعَد ذلَؽ  "الؿخقَّؿ

الذي كاَن مؼدمًة لضجر الذئب مشروع الشاطر  "كصقُص الدم 

ي مـ حقُث أكُف احتقى طؾك بعض التجديد يف إسالقب  الجدِّ

 لشعرية البديعة.والصقر ا
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كًة لـصِّ ما بعَد  بًة وأصقافًا مؾقَّ كؾؿُح يف ضجِر الذئِب طباراٍت مركَّ

الحداثِة. وكسؿُع أصداًء مؾحؿقًَّة طظقؿًة يػتتُح الشاطر هبا الديقان يف 

لتِف العامرة  ِة الؼتؾك"مطقَّ  ."مجرَّ

 الجامَح والخقآِت الربيََّة والـرب
َ

َة فـؾؿَس هـاَك التقاتَر الؾػظل

العالقة والغقَص طؾك الرتاكقِب الشعريِة الباهرةِ لألذهاِن والتل تلسُر 

العؼقَل والؼؾقَب معًا.. وكطرُب لققِع الؿقسقؼك الؿارشقِّة  الفادئِة 

ارِة أحقاكًا يف تجريٍب ومغامرةٍ تجاوزت تجارَب العديِد  حقـًا والفدَّ

ت مـ أواخر  مـ الشعراِء العرب يف تؾَؽ الؿرحؾة التل امتدَّ

الثؿاكقـات حتك بداية التسعقـقاْت وكاكت مـ أكثر الؿراحؾ أهؿقَّة 

طؾك مستقى الشعر الػؾسطقـل إردينِّ الذي تؿثََّؾ بشعراء كثقريـ 

كتبقا تػعقؾًة وغقر تػعقؾة مثؾ صاهر رياض ويقسػ طبد العزيز وزهقر 

 أبق شايب وطؿر شبَّاكة وأمجد كاصر.

ُة الؼتؾك إطجاٌز تػعق  محض وقصقدة ثائرة طؾك إكؿاط مجرَّ
ٌّ

ؾل

الشعرية البسقطة بقـؿا ضجر الذئب إطجاٌز كثريٌّ فريد وكشقُد إكشادِ 

طشِؼ صاحبِف ٓمرأةٍ مـ زرقِة البحِر.. وقد جاءت قصقدة ضجر 

الذئب خاتؿًة لؾديقان.. وبقـ هاتقـ الؼصقدتقـ يرتػُع أداُء الشاطِر 

قديًَّا كحَق الـقِر والؿجِد.. يعالُج وٓ يسػُّ أبدًا كلكُف صؼٌر يطقُر طؿ

 العابَر يصبُّ 
َّ

مقضقطاٍت طديدة يف حقاتِف الشخصقة ويجعُؾ الققمل

 
ٍّ

ا يجقُش يف صدِر شاطٍر فؾسطقـل يف صؿقِؿ الشعِر.. الشاطر يعبُِّر طؿَّ
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شاب لؿ يلخذ كصقبُف مـ الشفرِة وإضقاء رغؿ طؾقِّ كعِب 

تِف..  شاطريَّ

ـَ التػعقؾِة الؿؽتقبِة بقطٍل طاٍل أبق لقز شاطر مطبقع ي راوُح بق

ـَ قصقدة الـثِر  ٍة تصقيريٍَّة وأكاقٍة لػظقٍة وبق ٍة وجدَّ ورصاكٍة تعبقريَّ

ْد.  الحؼقؼقِة التل تحتػُظ بحرارِة دمائفا وصقهتا الؿتػرِّ

أكا أكتؿل إلك أبل لقز مـ حقُث أكَُّف أستاٌذ يف اجرتاٍح إخقؾة 

ر الؿطروقِة يف كتابة كصٍّ حداثٍل جديد يرتؽز وإسالقِب الػـقَِّة غق

ْي  طؾك مقروث الػؾسػة العربقة الؼديؿة وجؿالقات إبـ طربل والـػرِّ

 والػارابل ففق مشغقٌف بالـثِر العربل إلك أبعِد حْد.

تِف  د وصاحُب هنٍج يف تطقير وطِل شاطريَّ أبق لقز شاطر متؿرِّ

وكقَػ يريُد لؾؼصقدةِ أن تبدو  وتطقيِر تؼـقاِت ففؿِف لؿا يريُد مـ الؾغة

 الؿـاخاُت إفضُؾ 
َ

لرتبقِة هقاجس ما بعَد يف إخقر. وما هل

 الحداثْة.

ٌة كؿقـٌة يفديِف صاحبُف إلك الػراغ..  ضجُر الذئُب ديقاٌن فريٌد ودرَّ

ٓ أطرُف أيَّ فراٍغ هذا الذي يؼصدُه الشاطُر ولؽــل أربُط الػراَغ الذي 

ِع ديقاكِف بذلَؽ الضجِر الذي استبدَّ بالذئِب أرادُه وطـاُه يف مطؾ

.. ذلَؽ الذئِب الذي استعاَد أبق لقَز صقَغ مؾحؿتِف واستعاَر 
ِّ

العربل

قـاطُف يف مسقرٍة شعريٍَّة جبَّارٍة... وحتك هذِه الؾحظِة لؿ يــزْع شاطركا 

ا أطجبُف.. فلصدَر بعَد خؿسَة طشَر طامًا  طـ وجفِف الؼـاَع الذي ربؿَّ
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خطُّ "دوِر ضجر الذئب ديقان آخر هائؾ يف جؿالِف بعـقانمـ ص

ا يؽقن معـك هذِه  "الفزٓج والفزٓج هق الذئب الصغقر وربؿَّ

التسؿقة الجؿقؾة مسرَب الذئِب الصغقر. وٓ أطرُف مصدَر ولعِف 

بالذئِب الؿستقحك مـ إساصقِر الشعبقَِّة بلنَّ الذئَب يحؿُؾ صبعًا 

ُركا بذئِب غريبًا يجؿُع الشراهَة   .. وهذا يذكِّ
ِّ

إلك الجقِع الال هنائل

.. ولؽــا كؾؿُس يف 
ِّ

الػرزدِق وقّصتُف مشفقرٌة يف كتِب أدبـا العربل

كصقِص أبل لقز بعدًا آخَر مقتافقزيؼقًَّا وكجُد أيضًا حؿقؿقََّة الؾغِة 

 الربيَِّة الؿتدفِة يف لقاطِج روحِف.. وهذا يعقُد إلك أذهاكـا صقرَة الشعراءِ 

ـَ طروَة بـ القرد والشـػرى  ـَ أبل لقز وبق الصعالقِؽ فـحاوُل الربَط بق

والسؾَّقؽ بقاسطِة التعؾُِّؼ بحقاِة الصحراِء وجؿقحفا الؿطؾِؼ وبريَّتفا 

الؿػتقحِة طؾك أقاصل الـػِس البشريِة الحزيـة لدى الشاطر الذي 

 يحؿُؾ مـ كػسقَّاِت الصعالقِؽ الؽثقَر.

لشاطر يـحدُر بلصؾِف مـ أسرٍة فؾسطقـقٍة مـ وٓ طجَب يف هذا فا

ت هـاك مـذ أواسط الؼرن  بدِو الـؼِب هاجرت إلك إردِن واستؼرَّ

َؾ أبقلقز بؿقجب طؿؾِف يف بعِض الدوِل العربقَِّة  الؿاضل. بقـؿا تـؼَّ

 كاإلمارات والسعقدية حقُث طؿَؾ يف الصحافِة إدبَقِة.

اِد أنَّ ديقاَن ا ك كصقص الدم قاَل بعُض الـؼَّ لشاطِر الثالث الؿسؿَّ

َؾ طالمًة فارقًة وكؼطًة فاصؾًة يف تجربِة الشاطر وهق الذي  هق الذي شؽَّ

ـَ  طق حؿَؾ لصاحبِف الشفرة وإهؿقََّة يف العالِؿ العربل.. متذرِّ
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بؿحاوٓت الشاطر اإلكؼالَب طؾك كػسِف وذاتِف الشعريَّة حقُث حقى 

 ؿسقحًة بالـبقءْة.ؤى مستؼبؾقًة مصقرًا صازجًة ور

َة الديقان الرابِع  ُح كػَّ  "ضجر الذئب"ولؽــل أطارضفؿ وُأرجِّ

تِف وكقطقَّتِف الؿؿتازة واخرتاطاتِف وفتقحاتِف الؽبقرة فؼد حاوَل  لقفرِة مادَّ

َم طصارَة تجربتِف يف الشعِر ويجؾق  شاطركا يف هذا الديقان أن ُيؼدِّ

لتقـ طبؼريًَّة واضحًة مـ غقِر غؿقٍض يف مؼط قطات شعريٍة ومطقَّ

 رائعتقـ اطتؿَد فقفا حشَد الؿعاين الؿجـَّحة وتؽثقَػ الصقر.

لة  حاشدًا غقؿًا كثقػًا مـ  "ضجُر الذئب"يؼقل الشاطر يف مطقَّ

 الؿجازات وآستعارات

تالٌل مـ الؼرفِة، والخبز الؿحؿقِس، تالٌل رآها َجّدي ذو الِرّمة "

ِب، وبؼل طصقرًا وهق يتبعفا بـاقتف، وقاَل مصعققًا: هذه غقؿُة الَجدْ 

ولثام وجفف الـّاحؾ مثُؾ أطقاد الَذرة، تالٌل تلوي إلك قؿصان الخدر 

الذي يشبف الؿقت، وٓ مقت لؽ أن، وأكت تػتْح هذه الّسقاحؾ 

الربوزكقة، ُمتسؾِّحًا بـبقٍذ يؽػقؽ سبَع لقاٍل. لق تحؾُّ فقؽ روُح غابٍة، 

ـُ جبٍؾ، لق تـدفع ب جسد ثقٍر إسباينٍّ ٓ يؼتؾ أَحَد أصدقاء أو َركق

لقركا.. لق تزيح هذه التالل أو تؿضل إلك حتػَؽ، وهـاك طؾك صرف 

، وقد صؾعت مـ رأسؽ
ِّ

 الّساحؾ تتؿّدد، بؽامِِؾ دمؽ الشبؼل

 زهرٌة بريٌة،

ٓ 
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 "تذبْؾ 

 لقكقينٍّ فذٍّ مسؽقٍن 
ٍّ

ـَ أققُل أكـل أكتؿل إلك شاطٍر طربل أفتخُر حق

لِؿ والثقرِة والحبِّ وإحالِم والخقبِة مـ مصقِر هذا بالحزِن وإ

الشعِب الؿسؽقـ أٓ وهق شعبُف وٓ أزاُل أقُػ حتك بعَد قراءاٍت ٓ 

ى  "تحصك أماَم ضجِر الذئِب يف كشقٍة شعرّيٍة طظقؿٍة مـافحًا  أتحدَّ

ـَ أن يؽتَب قصقدًة بؿثِؾ زخِؿ  أيَّ شاطٍر مـ الشعراِء العرِب الؿتلخري

ةِ الؼتؾك..وجؿالقَّ  الؼصقدة التل أقُػ أمامفا بنكباٍر  "ِة وإهباٍر مجرَّ

ٍة واحرتاٍم بالٍغ ... وأطتربها ركـًا أساسقًَّا يف تؽقيـ كؾِّ شاطٍر ٓ  وطزَّ

زالت تدغدغُف تػاطقُؾ الخؾقؾ الػراهقديِّ ... حتك لق قرأُت كؾَّ شعِر 

 العالِؿ فنكـل أكتؿل إلك يقسػ أبق لقز...!

******* 
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ٍَ انزئِت وانًشأِحص  ىسُح انشبػش ثُ

  (يقسػ أبق لقزالػؾسطقـل  الشاطرتلمالَّت سريعة يف كتابِة )

 
 

ِّ
أردُت هـا أن أكؿَؾ ما بدأتُف يف مؼالٍة سابؼٍة طـ الشاطر الػؾسطقـل

الؿؼقِؿ يف دولِة  اإلماراِت العربقِة يقسػ أبق لقز فؿا زالْت يف كػسل 

 ِف الحداثقَّة وصريؼِة كتابتِف الـثريَّة.تخقُّالْت كثقرة بشلِن قصقدت

بعَد كشري مؼالل السابؼ صافت بـػسل  تلمالَّت سريعة أحببُت  

أن أوردها هـا يف هذِه اإلصاللة العجؾك طؾك طالِؿ الشاطِر الؿسؽقِن 

 بالضجِر والؼؾِؼ والجؿال.

لقَس مـ باِب الصدفِة أو العبثقَِّة إذن أن يؼقَل الشاطر محؿقد 

قُت درويش  طـ يقسػ أبق لقز أكَُّف مستؼبُؾ الشعِر الػؾسطقـل فؼد تؾؼَّ

ُد أنَّ يقسػ  ت الطقري يمكِّ ًا آخَر مـ شاطٍر مصريٍّ طريؼ هق طزَّ ردَّ

أبق لقز بحساسقَّتِف الؿػرصِة وصبعِف الحادِّ كسقٍػ يؿاينٍّ مـ أروِع 

ـَ إلك قصقدٍة جديدٍة حداثقَّ  ٍة بؽؾِّ ما وأبدِع الشعراِء العرِب الؿتطؾِّعق

تحؿُؾ الؽؾؿُة مـ معـك.. فؼد كاَن يعرُف درويُش جقِّدًا يف أوائؾ 

َر مـ أسرٍة  اب إسؿَر الؿعروَق الؿتحدِّ التسعقـقَّات أنَّ هذا الشَّ

فؾسطقـقٍَّة مـ مؾِح أرِض الـؼِب والؿرتطرَع يف شؿاِل إردِن يف بقئٍة 
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قٍة وطرةٍ.. يؿؾُؽ أدواتُف الػـقََّة ولغت ُف الشعريََّة الطازجَة الؿركبََّة جبؾِّ

قَة إلك هدِم أصالِل الرتابِة والتؽراِر  والجديدَة وصبقعتُف الربيََّة الؿتشقِّ

والجؿقدِ يف الذائؼِة العربقَِّة..والبـاِء الؿحؽِؿ لـصٍّ مغايٍر غائٍص طؾك 

ُل صاحبُف الخجقَل الغاضَب أبدًا أن يؽقَن أمقَر  الؿعاين الػريدة يخقِّ

ـَ الشباب طـ جدارة. شعراءِ   فؾسطق

ا  أبق لقز شاطٌر صعُب الؿراِس ٓ يـؼاُد لؾـاِس بسفقلة.. وربؿَّ

بِة الؼؾؼِة والشديدِة الحساسقَِّة  يليت هذا الطبُع مـ صبقعِة شاطركا الؿتؼؾِّ

ـِ  والرهافِة إلك جاكِب الحسِّ الحادِّ والصراحِة العجقبِة يف زم

 الؿحاباْة.وأورُد هـا ما الؿداهـاِت والتؿؾؼِّ والرياِء و

يؼقُل الشاطر ذياب شاهقـ طـ يقسػ أبق لقز يف تؼديؿِف ٕمسقٍة 

يقسػ أبق لقز شاطٌر خارج آلتزام وإدلجة، وهق " شعريٍَّة لُف:

كؿقذج إديب الال مـتؿل، فال يعؿؾ بقحل مـ سؾطة أو رققب أو 

يؿؽـ لف أن  إيديقلقجقا. الؽتابة لديف تعـل الحرية بؽؾ هبائفا، وٓ

يؽقن بققًا ٕي كان، وهق يعؿؾ يف مـطؼة ٓ تـتؿل لؾسرب، يغرد 

خارجف فروحف طصقة طؾك التدجقـ، وٓ تطقع إٓ ما يـبثؼ مـ داخؾفا 

يجد يف كػسف ذلؽ البطؾ الذي لـ يرتجؾ طـ صفقة حصاكف  .إبداطقًا

أو يغؿد سقػف، بؾ إكف مطؿئـ طؾك أن الذي سقليت هق إجؿؾ 

كؿا أن غزارتف يف الؽتابة التل أفـك حقاتف هبا وكذر كػسف لفا  وإهبك،
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لـ تتققػ، فالشاطر ما اكػؽ مقلعا بالحقاة وما تـطقي طؾقف مـ شعر 

 ".وكثر وحب وسػر وجـقن

أودُّ أن أشقَر إلك أن العؿقَد الـثريَّ الذي يؽتبُف الشاطُر تحَت  

قٍة طالقٍة وطشٍؼ يف صحقػِة الخؾقِج اإلماراتقَّة يت "رفقػ "طـقان  ؿقَُّز بدِّ

 لفذا الـقِع مـ الـثِر الذي يتدفَُّؼ طؾك القرِق بؽامِؾ 
ٍّ

واضٍح جؾل

الحريِِّة والشػافقَِّة والؿقضقطقَّْة... وطؿقُدُه الذي ٓ يتجاوُز أربعؿائَة 

 البؾقِغ حتكَّ أكَُّف 
ِّ

كؾؿًة يصُؾ إلك أطؾك حدوِد التؽثقِػ الؾغقي اإليحائل

ُف طؾك مـ خالِل الؽؾ ؿاِت الؼؾقؾِة هذِه يقيف الؿقضقَع الؿتـاوَل حؼَّ

ـِ صقرٍة.. أكثُر ما ترهبـل لققكُة الحربِ يف يِد شاطركا  أجؿِؾ وجٍف وأحس

طـدما يؽتُب كثرُه الحرَّ والؿـػؾِت مـ بقتؼِة الرتاكقِب الؿللقفِة كطقٍر 

ْن..   سحريٍّ مؾقَّ

 ومقاضقُع شاطركا التل يؽتُب طـفا كثقرٌة ومتـ
ُّ

قطٌة مـفا إدبل

.. ومـ أجؿِؾ مؼآتِف ذلَؽ  ـُ  الراه
ُّ

 ومـفا الؿعقشل
ُّ

ومـفا السقاسل

ومؼالُف طـ الشاطر الؿصريِّ  "يف مديِح الؽتابة "الؿؼاُل الذي أسؿاُه 

ـَ طامًا لقٓدتِف.. وتؾَؽ الؿؼآت  الراحؾ أمؾ دكؼْؾ يف ذكرى سبعق

فا مؼالُف الؿعـقن الؽثقرة التل يدافع هبا طـ شعِر التػعقؾةِ   "ومـ أهؿِّ

 ."هؾ أكؼرَض شعراُء التػعقؾِة يف مصر

ِة كؿا يف  ًة وكجدُه يف روحِف الـثريَّ الشاطُر يقلل الـثَر أهؿقًَّة خاصَّ

ـِ وكارِه القجقديِِّة الؼاتؾِة ومؿؾقءًا بالزخِؿ  شعرِه أيضًا محتشدًا بالحـق
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 إهبك.. ور
ِّ

 العالل والغضِب العربل
ِّ

وطُة كثِر الشعراِء الؿقسقؼل

يـ كــزار  ـَ تـطبُؼ طؾك العديِد مـ الشعراِء العرِب الؿتلخرِّ الؿطبقطق

قبَّاين وأدوكقس ومحؿقد درويش وطبد الؾعزيز الؿؼالح وأكسل 

ا استثـقـا بدر  الحاج وسؿقح الؼاسؿ وشققل بزيع  وغقرهؿ وربؿَّ

 اد العرب.شاكر السقَّاب مـ هذِه الؼائؿْة طؾك حدِّ تعبقر بعض الـؼَّ 

 لفُ  طـَد قراءيت لشعِر يقسػ أبق لقز فلكثُر صقرٍة ترتسُؿ يف خقالل

 
َ

فا مطابؼًة لتجربِة الشاطِر ومـاسبًة أكثَر مـ غقرها لقصػِف ففل وأحسُّ

ـَ الذئِب والؿرأةِ فؽؾُّ كقاكُف الشعريِّ يرتاوُح دائؿًا  صقرُة الشاطِر بق

ـِ ففؿا مقتقػاِن أسا ـِ الؿخؾققق ـَ هذي سقَّان صديؼاِن وٓ يػرتقاِن بق

طـ بعضفؿا يف أغؾِب ما كتَب أبق لقز مـ شعر.. فؽالمُف وروحُف 

 لؾشاطِر إلك جؿاِل الؿرأِة غقِر 
َّ

يعؽساِن يف كظري العطَش الذئبل

 الؿحدود والال متـاهل. 

 طؾك الرغِؿ مـ ققلِف :

 لسُت ذئبًا

 وٓ مـ صباطل العقاء طؾك الؾقؾ ضـًا مـ الحققانِ 

 الؾقالل قطقع بلن

 وما جعُت يقمًا

 وٓ كبُت صقداً 

 فؿثؾل مـ دون كاب
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 لسُت ذئبًا 

 ولؽـ، تؼـعُت وجفًا لذئٍب 

 لؽل ٓ تعضُّ حقايت الؽالْب.

 طؾل الخؾقؾل طـ الشاطر 
ُّ

يؼقل الـاقد والشاطر الػؾسطقـل

يقسػ أبق لقز يف مؼالٍة جؿقؾٍة بديعٍة تـاوَل فقفا ديقان الشاطر إهؿَّ 

ولكنين أستطيع أن أحمو مسافة ثالثة عشر قرناً " : "لذئبضجر ا"
مألوفة لكليهما، وصواًل إىل الذئب  بٌن الفرزدق وأبو لوز، بقراءة غًن

أو أهنا جتدد  الشعري الذي صاغتو الـمخيلة العربية خبربة الدىر،
 صياغتو على األصح جياًل بعد جيل، بغًن ما صاغتو الطبيعة بتلقائية

سكوهنا الـموروث، حىت جعلت منو ثباتًا ماديًا ال الصيغة منها و 
  األرض. على يتحول وال يتبدل

قد يبدو للوىلة األوىل، أن ذئب الفرزدق ىو ذئب الطبيعة، ال 
بينهما، إال ما شاءه الشاعر من "صحبة" بينهما غًن عادية  اختالف

القصيدة. ولكن التمعن النبيو، خيرتق ىذه  إىل حد االستحالة، يف
أراد، من خالل صياغتو  ىلة، ويعرب إىل ذئب خاص هبذا الشاعر،الو 

ىذا  لو، أن حيدثنا عن نفسو، أو عن اإلنسان بشكل عام. ىل مثة يف
الصيغة الشعرية(، عالقة متنامية إىل درجة  -الـمعىن )يف ىذه الصياغة 

 ."بٌن اإلنسان والذئب؟ التماىي،

ـقِة مـ أجؿِؾ ما ُوصَػ ومؼالتُف تؾؽ الؿـشقرُة يف إياِم الػؾسطق

 بِف هذا الشاطُر الجامُح كحصاٍن بريٍّ إلك أقصك فضاِء الؾغْة.
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القِة طؾك شاكؾِة هذا  ـَ يف ذاكرتـا الجؿَّ اري ـُ بحاجٍة إلك حػَّ كؿ كح

ـُ  الشاطِر الُؿصاِب بؾعـِة الحرْف والؿرهقِن ٕبِد الـعـاِع... كؿ كح

لك شعراٍء يؿألهؿ جقُع بحاجٍة إلك استػزازيقـ كبقءيقـ جدد... وإ

 الذئاِب إلك الحريِِّة والجؿاِل والؿعرفْة . 

 8050كانون ثاين 
******* 

 
 
 
 أ
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 شىلٍ ثضَغ انهجُبٍَ نذي انشبػش َىثُخ انمصُذِحُأ

هق شاطر لبـاينٌّ مـ مقالقِد الجـقِب يف مطؾِع الخؿسقـقَّات. لف 

سريعة لقصـ حتك أن أكثر مـ طشرَة مجامقَع شعريٍة بدأها بعـاويـ 

ًة  <=?5مؼتقل طام  وٓ زاَل مـ ألؿِع الشعراِء العرِب وأرقِّفؿ حاسَّ

 وأصػاهؿ شػافقًَّة.

ِر يف  ٓ أطرُف يف الحؼقؼِة بؿاذا ُأشبُِّف قصائد هذا الشاطر الُؿتجذِّ

أديِؿ إكقثِة ويف خؿقرِة الجؿاِل.. أأشبِّففا بؾؿعاِن أجساِد الـساِء 

ُص ط َـّ صػالً مـ وراِء أوراِق إشجاِر التل تشبُف الؾقايت كاَن يتؾصَّ ؾقف

بريَؼ الذهِب؟؟ أم أأشبِّففا بإزهاِر البقضاِء الؾقزيَِّة ؟؟ أم بإرِض 

الجـقبقَِّة التل طشؼفا بؽؾِّ سفقلفا وجبالفا وفتـِة ودياهنا وروطِة 

تضاريسفا؟.. ففذا الشاطُر يستطقُع أن ُيدخؾَؽ إلك حؾؼاِت القجِد 

 الشعريِّ بؾؿحِة البصِر... وبدفعٍة واحدٍة يستطقُع أن الصقيف 
ِّ

الجؿالل

 ُيبؾَِّؾ قؾبََؽ بالؿاِء الغامِض والربِق الحزيـ.

يف قصائدِه الؽثقُر مـ فتـِة إكقثِة العصقَِّة طؾك الػفِؿ.. فلكَت تؼُػ 

 وكلكَؽ أماَم إطجاٍز يؿألُ قؾَبَؽ بآكبفاِر وروحَؽ باإلطجاِب الرفقع.

 بارٍع وذكاٍء  ألػاظُ 
ٍّ

شققل بزيع مـتؼاٌة بدقٍة ورهافٍة وحسٍّ مقسقؼل

ـَ يؽتبقَن قصقدَة التػعقؾِة. قؾَّؿا وجدتُف طـد الشعراِء ال شعريٍّ كادرٍ  ذي
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فعباراتُف الشعريَّة شػافٌة كالؿاِء ولقِّـٌة كالغققِم تـساُب يف كػسَؽ كؿا 

ػَؽ وتققُظ ما يـساُب الـفُر الحايف يف دروِب الحصك. فتدغدُغ طقاص

َؽ طؾك فعِؾ الُحبِّ  هجَع مـ أحالمَؽ الخضراء. وتحؿؾَؽ وتحرضِّ

والحؾقِل يف هباِء الؽقْن.. يؼقُل يف إحدى  والتلمِؾ يف شظايا إمِؾ..

 قصائدِه طـ ملساِة الشاطر الحديث:

 دائؿًا يؽُتُب ما يجفؾف

 دائؿًا يتبع سفؿًا غقر مرئل

 أّوَلفُ  وهنرًا ٓ يرى

 باح كالؿاطز طـ أقبقة الروحيـفر إش

 حّؾ  وكالّساحر ُيؾؼل أيـؿا

 طصا الشؽ

 لقؿحق بعُضُف بعضًا

 مؼقٌؿ أبدًا يف شبفة البقت

 لف وٓ بقت

 كؾؿا هّؿ بلن يقضح يزداد غؿقضًا

 وبلن يػصح يزداد التباسًا،

 يحُجُبفُ  والذي يؽتبف

ـّ إثؿٌ   هل يدري أن بعض الظ

 ولذا
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 يؼرُبفُ  يقمئ لؾؿعـك وٓ

  الشاطر أن الّشعر ذئٌب  يّدطل

 فقؼقل الـاس:

 ّٓ  شاطرٌ  إن هق إ

 والّشعر أضغاُث رؤًى خادطةٍ 

 لؿ يصّدق أحٌد ما زطؿ الشاطر،

 الـاس إلك الؿقت لؿ يـتبف

 الذي يـفش يف هقئة ذئٍب 

 جسُؿف الرّث 

 الذي يف قؾبف، لؽل يستخرج الؿعـك

 الـاُس كقامٌ 

 فنذا الشاطُر مات

 اكتبفقا!.

دة استشراٌف لـبقءةِ الشاطِر وفقفا بعٌد رمزيٌّ لعبثقَِّة يف هذِه الؼصق 

ما يحاولُف يف حقاتِف. ولؽـ الصقاغة يف قؿِة الذكاِء الشعريِّ 

 والؿؽاشػة.

 

ُل معرفتل بالشاطر شققل بزيع كاكت مـ خالِل قصائَد متػرقة  أوَّ

يف الصحافِة العربقِة وما كاَن يصؾـا مـ كتِػ أشعارِه يف صحافتـا 
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تِف. ُثؿَّ يف أيَّار الؿحؾ قَِّة يف الداخِؾ الػؾسطقـل وقد كاَن دسؿًا طؾك قؾَّ

وقَع بصري يف معرِض الؽتاِب الذي تؼقؿُف مؽتبُة )كؾُّ  8005طام 

شلء( يف حقػا طؾك ديقاكقِف الصغقريـ ) قؿصان يقسػ( و) كلين 

ـَ الـساء( فقلجُت طالؿُف الشعريَّ السحريَّ مـ خالِل  غريبؽ بق

هذيـ وخصقصًا الديقان الثاين الذي راَق لل.. دخؾُت إلك  ديقاكقفِ 

ًٓ ُمتؼـًا طؾك  مؿؾؽتِف الؿعؾَّؼِة فقجدُت يف أروِع دواويـِف هذا اشتغا

ِة وطؾك تركقِب الجؿؾِة يف الؼصقدِة وطؾك التدويِر  الصقرِة الشعريَّ

البديع الذي ٓ يخرُج بَؽ طـ سقاِق الحالِة الؿقسقؼقَِّة العامِة يف 

.. لؾقهؾِة إولك تشعُر أكََّؽ أماَم شعٍر جديٍد تعَب صاحبُف طؾقِف ا لـصِّ

 كثقرًا..

اِة وصرامِة أسالقبفا وغزارةِ  ففق مقصقٌل بلصالِة الؾغِة الؿصػَّ

ِة التل كلهنا قد ُكحتت مـ الصخِر الؾقِّـ..  معاكقفا ومػرداهتا الشعريَّ

ؾقـا بصقرِه الؿخرتطِة مـ ويف الققِت كػسِف كجُد أخقؾتُف وكلهنا تـفؿُر ط

طالِؿ الؿستؼبِؾ وفضاءاِت قصقدِة الـثِر الرحبِة الزاهقِة بإققاِس 

.
ِّ

 الؼزحقَِّة. والؿشبعِة بالرذاذِ الضقئل

فـقٌَّة التجاوِر والتـاِص والؿحاورة مقضػٌة بدقٍة متـاهقٍة يف السقاِق 

ا ويف الجؿِؾ الؿحؿقلِة طؾك أكػاِس إكثك الؿعشققِة البعقد ِة أو ربؿَّ

 الؿستعصقَِّة طؾك يِد الشاطِر.
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وهذا ربؿا تلثقٌر مـ شعراِء الـثِر البارطقـ ومـفؿ طبده وازن 

وطباس بقضقن.. فشاطركا يعرتُف أكُف يصبُّ تؼـقاِت قصقدة الـثر 

وجؿالقاهتا يف ققالب مقسقؼقة طرب مجال التػعقؾِة الؾقـِة الطقِّعة.. التل 

حُف مع شعراٍء قؾقؾ ـَ لقؽقَن أجؿَؾ فرساهنا بعَد رحقِؾ أمقرها ترشِّ ق

 محؿقد درويش. 

تروقـا يف قصائد شققل أيضًا براطُة السرِد الذي يدخُؾ يف  

الحقاِر الذايت لؾؼصقدِة حتك أنَّ بعَض الـؼاِد العرب طزا هذا إمَر إلك 

ـِ الروائل وأسالقبِف. وهذِه الؿقزة مـ خصائِص  ِر شاطركا بالػ تلثُّ

 ع بؾ مـ أهؿِّ مقِّزاتِف.شققل بزي

لألشقاِء يف شعر شققل بعٌد آخُر غقُر محسقٍس فؾؾصقِػ صعٌؿ 

غريٌب يختؾُػ طـُف يف القاقِع ولؾػتِة إكثك أيضًا مسحٌة تؾقُؼ 

بحػقداِت دطد ولقؾك وجقلققت وكؾققبرتا وإلزا.. حتك الؾقؾ 

قاُت الطبقعِة تؽتسُب روحًا وققؿًة ومؾؿسًا خ اصًا وإزهار ومسؿَّ

ـِ وغؿقِض تؽقيـِف.  يشل بالسحِر ويـضُح بؿعـاُه الؽام

فنكـل طـدما أقرُأ لشققل أجُد أنَّ الـساَء جديراٌت هبذا الحدِب 

ًٓ طؾك  َـّ جؿا َـّ الشاطر العاشُؼ ففا هق ُيضػل طؾقف الذي يؿحضُف لف

َـّ بالػتـِة الغريبِة الؿستغؾؼِة ومـاديِؾ الفقام..  جؿاٍل ويقشحف

َـّ  كائـاٍت مـ أحالٍم وسراٍب.. وهذا أجؿُؾ ما يف طؿِؾ الشعِر ويجعؾف

 وأروُع ما يف لعـِة الؽالم.
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فؾشاطركا مؼدرٌة طجقبة طؾك تـؼقِة طالؿِف الشعريِّ مـ الشقائِب 

 والزوائِد وإضػاِء مسحِة الحؾِؿ طؾك القاقِع الؿجبقِل بالحديد.

يصدران سفؿان شعريان جامحان فشققل وطؿر بـ أبل ربقعة 

طـ ققس واحٍد كؿا قالت العرب. ففؿا يتداخالن هذا يف ذاك وٓ 

.. وٓ يـػصُؾ وجُد أحدهؿا 
ِّ

تػصُؾ بقـفؿا لغُة التؿاهل الحسل

وهقامُف طـ لفػِة أخِر تجاَه إكقثِة ومعـاها. تؾَؽ إكقثِة التل يحبَّاِن 

يٌة كؾٌّ بؿؼداٍر والتل صػؼا يصقراهنا حسقًَّا رغَؿ أن أشقاقفؿا تجريد

بحتٌة وسريالقٌة حداثقيٌة تـفُض مـ اكؽساراِت الؾغِة وأفراحفا 

 الؿخبقءِة..

أستطقُع الؼقَل أنَّ طؿر بـ أبل ربقعة قد ُبعَث لـا بعَد أكثَر مـ ألٍػ 

وأربعؿائِة طاٍم يف ثقاِب شققل بزيع الشاطر الثائِر طؾك رتابِة أحالمِف 

 الشعريَِّة.

 

والخصقصقة الؾػظقِة والشػافقِة.. لؾشاطر قصائُد بالغُة الجؿاِل 

قصائُد تبؾُغ حدَّ الـشقةِ والؽؿاِل بامتقاٍز.. مـفا قصقدة كلين غريبؽ 

 مـ الروطِة والدقِة يف التصقير بحقُث تجعؾَؽ تذهُؾ 
َ

ـَ الـساء ففل بق

ا قرأَت قبؾفا مـ شعٍر..   طؿَّ

 يؼقُل يف مطؾعفا:

 صدري يُدِك إرُض رابضٌة مـُذ أكثَر مـ صخرٍة فقَق 
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 وصافقٌة كالزماِن طؾك ُقَبؾل الخاسرةْ 

ـَ لل كؿآذَن مضؿقمٌة حقلفا قبضُة الريِح  ق  تتجؾِّ

 أو كبالدٍ تضلُء لفا كالسؿاواِت أصقافؽ الغابرةْ 

ـَ لل مثؾؿا يتجؾَّك الؽسقُف طؾك جبٍؾ شاهٍؼ   تتجؾق

 أو كعاصػٍة تتقاجُف مع كػسفا يف خريٍػ بال شرفاٍت 

َؿ تػاحِؽ ال  دكققيَّ لؽل أتـسَّ

ُؿ ورُد الؿؼابِر رائحَة أخرة.  كؿا يتـسَّ

 

أٓ كؾؿُس تؼاصعًا  اًء لؾؿزامقِر ولـشقِد اإلكشاِد؟أٓ كسؿُع هـا أصد

ُل مـ سؿاٍء حزيـٍة وبعقدِة الجرح؟  حتؿقًَّا مع أكغاٍم أوركسرتالقًة تتــزَّ

ركا اكسقابقُة هذِه الؼصقدِة وهتاديفا بؿقسقؼك الغرِف  أٓ تذكِّ

 ادئِة؟الف

 والؿطالِع الفقمقريِة العالقِة الـربِة.. ؟ والحادِة كالسقِػ القؿاينِّ؟

ـٌ  هذِه الؼصقدة العامرُة تستقلل طؾقَؽ وتخؾُب قؾبَؽ.. إهنا كشقٌد رزي

 صارٌخ لتؿجقِد إكقثِة. 

ِل  حتك لق كـَت ٓ تعرُف شققل بزيع فنكََّؽ ستختارُه مـ قراءةِ أوَّ

دٍة طابرٍة تجدها يف مجؾٍة هـا أو جريدٍة هـاَك سطٍر شعريٍّ لُف يف قصق

ولؽـَؽ لـ تـساُه أبدًا.. ٓ تستطقع أن تتػؾََّت مـ سحِر ماروتِف الطاغل 

 وتقحشِّ اهنؿاراتِف وبقحِف العالل.
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وسقحصُؾ لَؽ كؿا حصَؾ لؼارٍئ إتصَؾ بؼـاِة الجزيرِة وكاكت 

 شعرًا تبثُّ بركامجًا أدبقًا وقاَل مصارحًا الؿذيَع بلنَّ 
ِّ

يف العالِؿ العربل

جقِّدًا يستحؼُّ الؼراءَة وطـدما سللُف الؿذيُع بعَض أسئؾٍة يحاوُل فقفا 

ـُ العادي جدا والؿثؼُػ أنَّ هـالَؽ يف  استجقابُف.. قاَل هذا الؿقاص

لبـاَن شاطٌر غقُر معروٍف كبؼقِة الـجقِم مـ الشعراِء ولؽـُف شاطٌر 

 وساحٌر بؽؾِّ ما تـطقي 
ٌّ

طؾقِف هذِه الؽؾؿُة مـ أبعاٍد ومعاٍن.. حؼقؼل

 يستحؼُّ الؼراءَة وآهتؿاَم يف محقِط هذا الغثِّ مـ الشعِر. قاَل الؼارُئ 

 الؼصائد 
ُ

 أن الشعراء الجقِّديـ كشققل بزيع يجرففؿ صؿل
ُّ

الحؼقؼل

ـُ اكتشاَف الؾملِم  َّٓ مـ ُيحس الركقؽة يف طصِر الؽؿِّ وٓ يجدهؿ إ

ستغرب حقـفا كالمف وابتسؿُت ابتسامًة خػقػًة تحَت الرماِل.. لؿ أ

ًٓ.. ويـؼُع  ي شؽرًا لشققل بزيع الذي يزيُد أحالمـا جؿا وقؾُت يف سرِّ

 ...!  ػاَف أرواحـا بالرذاذ.. ألَػ شؽرج

******* 

 



157 

 

 نجُبرٍػجذ انىهبة ا هشبػش انؼشالٍُلجهٌخ ن

 (يف ذكرى رحقؾِف العاشرة)

 
 الحديث الثالثة..  طبد القهاب البقايت أحُد أطؿدةِ 

ِّ
الشعِر العربل

إضافًة إلك بدر شاكر السقَّاب وكازك الؿالئؽة. ويحتؾُّ البقايت يف 

قة والدور الريادي  اطتؼادي الؿؽاَن الثاين بعَد السقَّاب مـ حقُث إهؿِّ

 الذي لعبُف يف تطقيِر الشعِر العربل الحديث.

كطؾَؼ وحؾََّؼ خصقصًا يف فرتةِ الخؿسقـات.. أما بعد ذلؽ فؼد ا

طالقًا يف تجربتِف الشعرية.. بعَد احتؽاكِف بحركة الشعر العالؿل وتلثرِه 

 هبا.

ـَ أخؾك السقَّاُب لُف الساحة الشعرية برحقؾِف طام  َد  :>?5حق فجدَّ

 يف كظري يف مضؿقِن الؼصقدة وأططاها بعدًا إكساكقًا أكثر.

طـ طالؿـا  كستذكرُه الققَم بعَد مروِر طشِر سـقات طؾك رحقؾفِ 

فـسرتجُع تؾَؽ الضجة الفائؾة والدويَّ الؽبقر الؾذيـ أحدثفؿا 

ـُ الـظَر  ـُ كعقُد تؼؾقَب صػحاِت الؿاضل وُكؿع برحقؾِف. فـحسُّ وكح

ـِ ذاَك الحدِث الؿػجِع مثِؾ) رحقُؾ آخر العؿالؼة( و) اهنقاُر  يف طـاوي
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بلكـا أماَم آخر كاصحِة سحاٍب لؾشعِر العربل( وغقرها الؽثقر.. كحسُّ 

 تجربٍة شعريٍة طظقؿٍة أرهَبت حتك السقَّاَب يف أوائؾ الخؿسقـقَّات.

ًا ققيًَّا ومـافسًا ُيحسُب لُف ألُػ حساٍب  وجعَؾت صقَت البقايت كدَّ

يف الخصقمِة الشعريَِّة وأيضًا يف الزمالة الؾدودةِ يف اجرتاِح الؼصقدِة 

ة لؾسقَّاب وكازك.  الحرَّ

يف طؾك ا وقراءيت لدواويـِف كؾِّفا يف  <??5لبقايت طام خالَل تعرُّ

يف بخصؿِف إلدِّ السقَّاب لؿ يجذبـل كثقرًا  مرحؾٍة ٓحؼٍة طؾك تعرُّ

ُه بعد طدِة سـقات مـ قراءيت إولك لُف. يف  حقـفا.. فؼد اكتشػُت سرَّ

البدايِة وجدُت لغتُف مختؾػًة طـ لغِة بدر.. وكاكت تتؿحقر حقَل الفؿِّ 

 جامعًة أصقافًا ذاتقًة اإلكساين و
ٍّ

تـػُخ يف بقٍق ثقريٍّ حؿقؿ وشؿقلل

 وإكساينٍّ رحْب.
ٍّ

 رفقعًة يف أفٍؼ إجتؿاطل

فالبقايت طرَف مـُذ البدايِة أنَّ طؾقِف أن يـطؾَؼ إٕى سؿاٍء العالِؿ 

رًا ذاتُف مـ قققِد الروماكسقِة والذاتقِة التل  ويـعتَؼ بإلقاِن الؽثقرِة محرِّ

 السقَّاب.أثؼؾْت روَح 

كاَن طؾقِف أن يسبَح يف فضاٍء جديٍد لؿ يسبؼُف إلقِف أحٌد.. ففا هق 

يسافُر إلك طاصؿِة روسقا مقسؽق ويزوُر دوَل شرق أوروبا وإسباكقا 

ِة  ومصر )التل مؽَث فقفا زمـًا( وأمريؽا الالتقـقة صامحًا يف فتِح كقَّ

 الطائِر الحبقِس يف قؾبِف مـُذ الِػ قرن.
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ايت فؽريًَّا وروحقًَّا مع شعراء طالؿققـ كثر مـ بقـفؿ تعاكَؼ البق

كاضؿ حؽؿت وبابؾق كقرودا وأكتافقق باث ورافائقؾ ألربيت وغقرهؿ مـ 

ارها وطؾك رأسفؿ تشل جقػارا. وٓ أكسك  مثؼػل الشققطقة وثقَّ

ِج بـقبؾ جابريقؾ غارسقا   الؽبقر والؿتقَّ
ِّ

طالقتُف بالروائل الؽقلقمبل

إخقِر بؼقؿتِف ومـزلتِف يف أكثر مـ مـاسبة ومفرجاٍن ماركقز وإشادِة 

 أدبل.

اكتشػُت فقؿا بعد أنَّ البقايت يمثِّر يف الؼارِئ أكثر مـ سقاُه مـ 

الشعراء العرب الؿعاصريـ. فلصقات البقايت قؾَّؿا تغقُب مـ ذاكرة 

 .. حتك أكا لؿ 
ٍّ

 أو حتك ثؿاكقـل
ٍّ

 أو سبعقـل
ٍّ

 ستقـل
ٍّ

أيِّ شاطٍر طربل

تطع أن أتػؾَّت بسفقلٍة مـ تلثقِر جؿؾتِف الشعريِة وسحِر تعابقرِه أس

 الطاغل.

مرحؾُة الشاطر الذهبقُة تػتَّحت ما بعَد سـقاِت الستقـ خصقصًا 

يف السبعقـقَّات فؿا قبؾ هذِه الؿرحؾة كاَن البقايت يؿقُؾ إلك سفقلِة 

كجُد يف ثؿارِه الؼصقدِة وقصِر جؿؾفا بالرغِؿ مـ براءِة ألػاضِف فؼد كـَّا 

ا لؽثرِة ققافقِف التل كاكت تقحل بالسجع وتبعُث  بعَض الػجاجِة ربؿَّ

طؾك الؿَؾْؾ.. وأيضًا لتؽرارِه الجؿؾة القاحدة يف قصائد كثقرة. 

 التل غقَّرت الؿػفقم 
َ

مرحؾتُف التدويرية أكضج بؽثقر وأكؿُؾ وهل

الحقاِة السائَد بالـسبِة لؾؼصقدة القجقدية الرازحة تحَت أطباِء 

 بالؿػفقم 
ٌّ

دة يف سفقِب العالِؿ الثالث. البقايت شاطر شؿقلل والؿشرَّ
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الحديث والدققؼ لؾؽؾؿة. ولؽـُف أحد أطظؿ مؿثؾِّل تقَّار السفؾ 

 الؿؿتـع يف الؼصقدة العربقِة الحديثة.

يليت ولُع البقايت بالصقفققـ مـ شعقٍر طؿقٍؼ باكتؿائِف لرتاثِف الديـل 

 الضخِؿ لؾشعِر الصقيف. فؼد أغرَم وارتباصِف بالؿقرو
ِّ

ث الجؿالل

بالحالج وابـ الػارض وابـ طربل وجالل الديـ الرومل وحافظ 

 َّٓ الشقرازي مـُذ كعقمِة أضػارِه. ولؿ يضػل طؾقِف هذا التعؾُُّؼ هبقِٓء إ

قدسقًة وأصالًة وبريؼًا وهباًء يف طققِن مجايؾقِف وأكدادِه مـ الؽتَّاِب 

ص شخصقات والشعراِء العا لؿققـ. ففق لؿ يخرت أقـعتُف طبثًا ولؿ يتؼؿَّ

أبطالِف مـ باِب الؾفق والتالطِب والؿجاكقَّة. ففق يحؿُؾ مـ وضاِح 

القؿـ وحافظ الشقرازي وبابؾق كقرودا ولقركا إشقاَء الؽثقرة. حتك 

ـِ طربل أستاذِه وشقخِف  أكُف يف الـفايِة قد اكؽسَر تحَت أطباِء أشقاِق اب

 ؼربٍة مـُف يف دمشؼ مـػاُه وقَدرُه.طؾك م

دتُف مـذ طشر سـقات يف مرثقِة شاطِر  َّٓ ما ردَّ وٓ أردِّد أن إ

 الحبِّ والؿـػك والعذاب وإمؾ:

ـَ طامًا مـ الحبِّ والجقِع والذكرياْت    ومـ بعد سبعق

 يعقد الغريُب إلك دارِه مـ بالدِ الشتاْت 

 كجدِ  ومـ بعد هذا الــزيِػ الحروِر بصحراءِ 

 وثؾِج سقـبقريا يسافُر مـ بحر وجد لقجدِ 

 يعقُد السـقكق إلك وكرهِ 
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 يحطُّ الرحاَل وُيؾؼل ذخقرَة شقٍق قديٍؿ طؾك ضفرهِ 

 سؾقُه لؿاذا يعاكُؼ صؿَت الدجك والبحاْر ؟

ـِ هذا الـفاْر ؟  ويرقُد يف جػ

 سُؾقُه ويف مؼؾتقِف الجقاْب 

 كضقٍء بِف يستـقُر الضباْب 

 قُب العذاْب لؿاذا يصقُر لف

 رمادًا وُيطقى جـاُح السػاْر ؟

 ويربُد كالثؾِج قؾُب الحقاْة ؟

 وتـطػكُء الـاُر...

 تخبق قـاديُؾفا الذكرياْت ؟

******* 
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 يذًذ ػهٍ شًظ انذٍَ..

 انذذاثخ ثٍُ نغِخ انذهِى وهبجِظ

ُأطجبُت بؽالمِف طـدما رأيتُف يتحدُث طؾك فضائّقٍة سعقديٍة طـ 

ِـّ يف سريالقِة الؿتـبل. ـُ ققٌم مؾج .قاَل أَن بقت الؿتـبل الؿشفقر) كح

ثقِب كاٍس فقَق صقٍر لفا شخقُص الجؿاِل ( أروُع ما لدى العرب مـ 

..ولق طاصَر دالل الؿتـبل لرسَؿ هذا البقت رسؿًا 
ِّ

تراٍث سريالل

ة.. كاَن  ـِ الحديْث. كاَن ذلَؽ مـُذ سـقاٍت طدَّ اِد الػ يدهُش كؾَّ كؼَّ

يف صريؼِة كؼاشِف وطرضِف لؿشؽالِت الشعِر العربل  الشاطر ذكقًَّا

ثًا لبؼًا  الحديث.. ومراوغًا يف اإلجابِة طؾك إسئؾِة الشائؽة ومحدِّ

ًة ٓ زالت تبفرين وتدهشـل حتك  وشاطرًا يؿؾُؽ ثؼافًة استثـائقًة فذَّ

 الققم.

كاَن يتدفَُّؼ يف كالمِف كالـفِر الربيء وكـُت يف شقٍق ُمشتعٍؾ بؽِؾ 

 رائِؼ الشعِر لسؿاطِف.ح

رًا جارفًا وخصقصًا  ٌر بالشعِر الؾبـاين تلثُّ وٓ ُأكؽر أكـل متلثِّ

بالجـقبل مـُف وشاطريِف الجؿقؾقـ محؿد طؾل شؿس الديـ وشققل 

بزيع.. الؾذيـ خؾخال بؼصقدهتؿ التػعقؾقة وتجديدهؿ الجؿالِّل 

بؼقة كلهنؿا  الجريء مسؾَّؿات الؼصقدة العربقة الحديثة وغقَّرا مسارها
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س يف إرِض الؿظؾؿة.أو  أحػاُد برومقثققس وحؿؾُة مشعؾِف الؿؼدَّ

ِـّ الحؿصل  ِـّ الحؿصل يف بالِد الشام. ديِؽ الج أحػاُد ديِؽ الج

 الذي تغـَّقا بِف وبعشؼِف وغقرتِف وجـقكِف صقيالً.

ـُ لُف فـقًَّا وطؾك مستقى بـاِء  محؿد طؾل شؿس الديـ شاطر يدي

ثة الؽثقُر مـ الشعراِء العرب ففق يعرُف ماذا يريُد مـ الؼصقدة الحدي

الشعِر ومـ كػسِف أيضًا. تعرفُت إلقِف طرب دواويـِف الشعرية التل ٓ 

ترتُك الؼارئ يف اصؿئـاكِف الشعري أبدًا وتدفعُف لؾؼؾِؼ الؿضـل والبحث 

 طـ أفاِق الجديدة الؿجفقلة.

ِة سـ قاٍت فلدركُت اكـل أقُػ أماَم كـُت قد قرأتُف بـفٍؿ ضاٍر قبَؾ طدَّ

قامٍة سامؼٍة وضاربٍة يف أقصك سؿاِء الؾغة. لؿسُت يف كتابتِف الشعريِة 

كؿقذجًا شعريًا حداثقيًا كؼقًَّا مـ الزوائِد والشقائِب ومؽتقبًا 

بحساّسقٍة طالقٍة وتركقٍز جؿٍّ قؾؿا وجدهتؿا طـد غقرِه مـ الشعراِء 

ِف  الصايف وذكائِف الػطري إلك جقهِر الؿعاصريـ. ففق يتغؾغُؾ بحسِّ

بًا هبا حتك الـخاع. ومشبعًا ضؿل فمادِه  ها الدفقـ متشرِّ الحداثِة وسرِّ

وروحِف التل ترفرُف يف محقٍط يؾفُث شعراؤُه يف شؿِس الصحراِء 

 العربقِة الؼاسقة.

ُـّ أنَّ الؽثقر مـ الشعراِء العرِب تلثروا ضاهريًا بالحداثِة  أض

ـَ طـ الؿستقردِة مـ ال غرِب وربؿا بلفؽارها أيضًا ولؽـفؿ ضؾَّقا بعقدي

قتفا والخقض يف غؿارها ذلَؽ أهنؿ لؿ يرضعقا لباهنا يف الؿفادِ  كػسِّ
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طؾك هقاها يف الطػقلة وإكؿا تؾَّؼقها طـ مدارَس  اولؿ يدرجق

يـ وشعراٍء تلثروا هبا أكثر مـ معاكؼة كاِر حؼقؼتفا. ومعرفِة  ومـظرِّ

 خػاياها.

أن أشقَر إلك شعراَء كلدوكقس وطبد العزيِز الؿؼالِح هـا  وٓ أريد

ديـ يف  دون يف إشؽال الشعرية أكثر مـفؿ مجدِّ وهؿ يف كظري مجدِّ

ـَ بذلقا  الؿضامقـ. بؾ أكتػل بالؼقِل أنَّ شعراَء الحداثِة الؿرمققق

قصارى جفدهؿ لؽل يصؾقا إلك حالِة الرضك الـػسل حقَل تجارهبؿ 

محؿقد درويش وسعدي يقسػ وكزيف أبق طػش الشعريِة. ومـفؿ 

وحسب الشقخ جعػر ولؽـفؿ لبعدهؿ طـ مـابِع الثؼافِة الػركؽػقكقة 

رٍة طؾك تػتُّحفؿ الشعريِّ أخػؼقا يف كتابِة قصقدٍة طربقٍة  يف فرتٍة مبؽِّ

يـطبُؼ طؾقفا مؼقاُس الحداثِة بؽؾِّ الجؿالقَّاِت والعـاصِر الؿتعارِف 

 طؾقفا. 

مال طـ الؿاضل يف شعرِه وتجؾقَّات الحقاِة يؼقل حقَل س

الجؿقؾة : ) طؿؾّقة الؼطع مع السقرة لقست سفؾة وٓ صحقحة. 

قطعقا مع الؿاضل، حتك إن  Modernists  الحداثّققن يف الغرب

. ايضًا 
ّ

)ماياكقفسؽل( اطترب الرومـسّقة كعضق مريض يف جسؿ حل

هجائقات  )يقجقـ يقكسؽق( الؿسرحل السقريالل الػركسل، كتب

لػؽتقر هقغق. ثّؿ استقؼظ العالؿ طؾك ما بعد الحداثة لقجد أن 

الحداثققـ لؿ يػفؿقا جدل العالقة مع الؿاضل. ٓ شلء يؿقت. كّؾ 
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شلء يقلد. القٓدة هل تجّدد. كّؾ قصقدة تخزن كّؾ الشعر. ٓ 

 يمّسس تجاوز طؾك أي جفؾ. الؿعادلة هـا دققؼة جّدًا وخطقرة.(

ر ثؼافٍة مركبَّة كؿا يؼقُل طـُف الؿستشرق شؿُس الديـ شاط

 َّٓ اإلسباين بدرو مارتقـقز مقكتافقز فؿا أن فتَح طقـقِف طؾك دكقا الشعِر إ

رًا طؾك مـابِع الؽباِر مـ الشعراِء الـبقءيقَن أمثال  وجَد كػسُف متقفِّ

ـَ جعؾقا لؾؼصقدةِ  مالرمف وبقدلقر ولقتريامقن ورمبق همٓء الؾذي

ُؾ هبا مـ صؼقٍس لؽتابتفا أداًة لػفِؿ واقِع  رؤى مجـَّحةً  ولؿا يتصِّ

الحديِد والذهب.. وخقطًا رفقعًا مـ الـقِر يربطفؿ بالقحِل ولغِة 

 إحالِم الشػقِػ الرفقعة.

ِة اكتاج الشعراِء الؾبـاكققـ وطؾك رأسفؿ محؿد  ٓ أطرُف سبب قؾَّ

ُف طشرة طؾل شؿس الديـ الذي لؿ يـتج كصػ ما أكتجُف مجايؾقُه فؾ

بة إلك حبقبتل  دواويـ صغقرةِ الحجِؿ كبقرِة الؼقؿِة أولفا) قصائد مفرَّ

الذي  <800آسقا( وآخرها )الغققُم التل يف الضقاحل( الصادر طام 

وٓ يػارقـا شبُح >800كؾؿُس فقِف لقطَة ومرارَة حرب تؿقز طام 

اح الحزن طؾك ما حصَؾ بالجـقب.ولُف أيضًا ثالثُة كتٍب كؼديٍة هل ري

حجرية ..والطقاف.. وحؾؼاُت العزلة. ويحضرين أن أيضًا الشاطر 

الؾبـاين أكسل الحاج فؼد بـك مجدُه الشعري طؾك أقَّؾ مـ سبعِة 

 دواويـ.فالؿسللة مسللة كقػ ٓ كؿ يف الؽتابة. 
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بة إلك حبقبتل آسقا(  ِل ) قصائد مفرَّ مـُذ ديقان شاطركا إوَّ

ٍء تعبقريٍّ مستؿٍر كحَق الؽؿاِل وهق يف ارتؼا ;=?5الصادر طام 

د كثقرًا طؾك الـاحقِة الصقرية والحسقَّة يف  الؿجازِي. ففق يشدِّ

قصقدتِف. وكجُد يف ديقاكِف هذا أكُف مـُذ بداياتِف ٓ يؼقُل كالمًا مجاكقًا 

وٓ يحػُؾ بالشعاراِت الؿستفؾؽِة وٓ بالتؼريرية. هـاَك فؼط ايحاٌء 

 تٌة مـ أقصك الروح.شعريٌّ فذٌّ وتراكقب مـحق

كراُه بعَد ذلَؽ يصعُد يف ُأفٍؼ تخققؾل مزركش بإلقاِن الضاريِة 

ويف اتجاٍه طؿقدٍي يف أطؿالِف الالحؼِة مثؾ) أما آَن لؾرقِص أن يـتفل؟( 

باِت الؼصقدِة العربقِة مـ أواخِر  َد الخطقَر طؾك ترسُّ فـؾؿُس هذا التؿرَّ

ـَ الستقـقاِت إلك يقمـا هذا.وكجُد أيض ًا التربَّم القاضَح بلسالقِب الؾذي

يرتؽزوَن طؾك الرتاِث مـ غقِر أن يػفؿقا متطؾباِت الؽتابة الشعريِة 

الجديدِة ووطقفا العؿقؼ. ففؿ ٓ يعرتفقَن بلنَّ وراَء الؾقِؾ الترتيِّ 

 شؿسًا لؾحرية.

 
ِّ

فالؼصقدُة مشروُع مغامرةٍ وتحدٍّ دائٍؿ ولقَس يف الشاطِر اإلشؽالل

صػٍة تدطق إلك الؼـاطِة والؽػاِف طؾك مستقى الخقاِل والرؤيا..  أيَّةُ 

 ففق يف بحٍث مستؿٍر طـ إمثؾ وإجدر.

 ويف قؾٍؼ وجقديِّ كلنَّ الريَح تحتُف وكلكُف طؾك سػقـِة السـدباْد.

 يبؾُغ يف كتابتِف أقصك حدوِد 
ٍّ

 اشؽالل
ٍّ

ـُ أماَم شاطٍر طربل إذن كح

هؿا تغـل قراءتُف كؾَّ بضعِة شفقر طـ آشؽالقِة والجؿاِل وما بعد
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طشراٍت غقرُه ولفذا السبب أجدين أطقُد إلقِف ُكؾَّ بضعٍة شفقٍر ٕقَػ 

ِة معاكقِف وكثافِة صقرِه  طؾك مصادِر الرحقِؼ والشفِد. ٓ لشٍل فؼط لجدَّ

وأصالتِف. وهذا ما حدا ببعِض الـؼاِد العرِب إلك اإلشادِة بلهؿقِة 

لك قدرتِف غقِر الؿسبققِة طؾك استعؿاِل الرمقِز تجربتِف واإلشارِة إ

 وإساصقِر وتقضقػفا بالشؽِؾ الالئؼ.

اق العرب يف آن واحٍد وهق يستـُد  ففق ققس وجؿقؾ وكؾُّ العشَّ

طؾك الرتاِث العربل بؼدِر ما يستـُد طؾك الرتاِث الغربل.. يؼقُل يف آخِر 

ٌف لؾقؾك( ويرتؽُز دواويـِف )الغققم التل يف الضقاحل( يف قصقدة )وج

 لقؾك العربقِة كؿا ارتؽز أراغقن طؾك 
ِّ

طؾك ما تبؼَّك مـ الضقِء يف طقـل

 إلزا مـ قبؾِف:
ِّ

 طقـل

 باب لقؾك

 كان طشؼل لفا يعذبـل

 ومقيت جؿقال

 طؾك قاب ققسقـ مـ باهبا

 يصطػقـل

 وهؾ أكت ققس العؾقؾ؟ تؼقل:

 أققل: كعؿ

 وأضقػ: الؼتقؾ

 إن لقؾك
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 التل ٓ تزال هـاك

 محجبة ٓ تراين

 تحقط هبا كسقة مـ حديد

 ورجال طبقد

 وكسر طجقز طؾك باهبا

 يرصد الؼادمقـ إلقفا

 فقا أهؾفا يف العراق

 اسؿعقا زفريت

 وهل تؿضل مع الريح

 أو دمعتل

 وهل مقصقلة بالػرات الجريح

 مـ الشام تؿضل

 مقاكب طشؼل

 وتحؿؾ راياهتا

 يف الػالة

 وتحدي لفا

 بالغـاء الحداة

 حّقر العؼؾ ولؽـ ما

 حتك براه الجـقن
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 أن لقؾك

 -التل مت يف حبفا ألػ طام-

 تخقن

 

ـُ العرب محظقضقَن بشاطر مثؾ محؿد طؾل شؿس  أطتؼُد أكـا كح

َر بِف ولؽـُف  ؿ مسقرة بدر شاكر السقَّاب الذي أحبَُّف وتلثَّ الديـ متؿِّ

 اختؾَػ طـُف.

******* 
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ُِّت صبنخ َهبجُش جُىثًب  انط

را لؿ أقرأ رائعة  َّٓ ممخَّ الطقِّب صالح مقسؿ الفجرة إلك الشؿال إ

ُػ  ـٍ وأكا أتؾفَّ قبَؾ طدِة شفقر وكؿ طاتبُت كػسل لذلَؽ.. مـذ سـق

لؼراءهتا ولؿ أفعْؾ رغؿ ما كـت أسؿُع طـفا مـ أهؿقٍَّة أدبقٍة رفقعة مـذ 

سـقاٍت طديدة وأهنا تضقُػ لؼارئفا الؽثقر.. حتك أهنا اختقرْت طام 

هؿِّ مائة رواية طالؿقة وقد اشرتك مئُة كاقد وكاتب ضؿـ أ 8008

 دولة  لتؼققِؿ إطؿال الؿختارة. 0;طالؿل مـ أكثر مـ 

مقسُؿ الفجرةِ إلك الشؿال روايٌة تستحقُذ طؾك كؾِّ مشاطرَك بال 

 قادٌم مـ الشؿاِل حقُث طاَش 
ٌّ

استئذاٍن وتضربَؽ كلهنا إطصار إفريؼل

ـَ جسدِ  أوروبا البضِّ الػائِر الؿـادي بللِػ فٍؿ  بطؾفا وغامَر وقارَب بق

الؿشتعِؾ بالرغباْت وجسِد أفريؼقا الذائِب شققًا ولفػًة إلك حريَِّة 

 الؿعرفِة وحريَِّة الحبِّ والحقاْة.   

تعترب هذه الرواية الخالدة مـ أروع الروايات العربقة التل تـاولت 

حتك أن بعض  الصراع اإلكساين بقـ طؼؾقَّة الغرب وروحاكقة الشرق

اش قد تعاصَػ جدا مع هذه  الـؼاد ومـفؿ الـاقد الؿصري رجاء الـؼَّ

الرواية بزطِؿ أهنا فريدٌة يف مقضقطفا وصريؼة سردها وفؾسػتفا بقـ 
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الرواياِت العربقِة إخرى الؿعاصرِة لفا حقـفا. وقاَل أيضًا أنَّ لفا 

 بعدًا خػقًَّا ٓ بدَّ مـ القصقِل إلقف.

لبعض بقـفا وبقـ تقارد أفؽار أو خقاصر يف روايات بقـؿا ربَط ا

أخرى مثؾ قـديؾ أم هاشؿ لؾؽاتب الؿصري يحقك حؼِّل وطصػقر 

 الالتقـل لسفقؾ ادريس وقارَن 
ُّ

مـ الشرق لتقفقؼ الحؽقؿ . والحل

 ؾؽاتبة اإلكجؾقزية إمقؾل بروكتل.البعض بقـفا وبقـ مرتػعات وذركغ ل

سعقد شخصقة طؿقؼة وغامضة بطُؾ رواية الطقِّب وهق مصطػك 

تجؿُع يف كقاهنا العبؼري والشرقل الروماكسل واإلفريؼل الباحث طـ 

د.  ذاتِف والرجُؾ الؿتؿرِّ

ويؼقل الطقِّب صالح أن بعض الـؼاد والدارسقـ وجدوا يف 

الرواية ثؼافات مـ مختؾػ إجـاس ولؿسقا أيضًا فؾسػات 

 ولؿتـبل لشعقٍب كثقرة ولؿ يستطقعقا أن يجدوا أثَر ا
ِّ

كربيائِف العربل

 فقفا. أي لؿ يعثروا طؾك العـصر العربل يف تؽقيـفا. 

يبدو الؽاتب يف روايتِف تائفا يبحُث طـ كػسِف يف كقاِن غقرِه. 

كبحِث مصطػك سعقد طـ أسئؾتِف يف طالقتِف بجقـ مقريس... ويف 

ـَ طؾك سؿرِة جؾدِه وبريِؼ ط قـقِف أجساِد كسائِف إخريات الؾقايت هتاتػ

ِة طؼؾِف وصؼقسِف السحريِة الغرائبقَِّة.  وحدَّ

ٓ أريُد أن أثؼَؾ الروايَة بالبعِد الجـسل الذي اطتؿدتُف الرواية يف 

بعض تصريحاهتا وتؾؿقحاهتا هـا وهـاك طؾك لسان بـت مجذوب أو 
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 لؾحاضر 
ِّ

ود الريِّس . ففـا يشػُع لؾؽاتب جؿاُل تصقريِف القاقعل

 بؽؾِّ ما يحتقي مـ خرافات  السقداين الرامز إلك
ِّ

الشرق العربل

ـَ اكسان العالِؿ الثالِث   مقاجفة بق
َ

وسحر وضالٓت وتجاوزات.هل

ـَ اكساِن العالِؿ ا ِل الؿتؼدِم.بؽؾِّ ما لديِف مـ أدواٍت وخصائْص وبق  ٕوَّ

يف حديث لؾطقَّب صالح يؼقُل فقِف أكف التؼك بجقـ مقريس بطؾِة 

لك الشؿاْل واحتسك معفا الؼفقة يف متحػ روايتِف مقسِؿ الفجرِة إ

الػـقن بؾـدن. وهـاَك داَر بقـفؿا حديث صقيؾ حقَل الحضارة الغربقة 

والشرققة وأسباب الخالف وأوجِف الشبِف وحقَل مػاهقِؿ الحريَِّة 

. وافرتقا بعد ذلؽ ولؿ يؾتؼقا. وكان ذلَؽ الحديث هق الخقط  والحبِّ

بِف أولك أحالِم الروايِة العظقؿة. التل  الرفقع الذي راَح الؽاتُب يـسُج 

 ل يف الروايِة العربقة الحديثة.كاكت كؼطة تحقُّ 

هتا  مقسُؿ الفجرِة إلك الشؿال رغؿ رصاكِة لغتفا العربقِة وجدَّ

روايٌة حديثة بؽؾِّ ما يف الؽؾؿِة مـ معـك ذلؽ أهنا تؾتصُؼ التصاقًا 

 وثقؼًا بالقاقِع مـ حقُث الصقر واإليحاِء وتسؾ
َ

سِؾ إحداث بقـؿا هل

تبحُث مقضقطًا فؾسػقًا رمزيًَّا وتحؿُؾ أفؽارًا سامقًة تعربُّ طـفا بزخٍؿ 

وحسٍّ كقكققـ مـ مـطؾؼ الحبِّ والؿعرفِة والؾذِة والؿقِت وهذا ما 

مـحفا طالؿقتفا وشفرهتا إذ ُترجؿْت إلك أكثر مـ ثالثقـ لغٍة حقٍَّة . 

إلك مصاِف كقبؾ التل زهَد  وأضـفا كاكت جديرة أن تقصَؾ صاحبفا

 هبا لتطَّػِؾ العرب طؾقفا حسَب ققلِف.
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ُأ  ا هق جزٌء ٓ يتجزَّ إذن الطقِّب صالح هق مصطػك سعقد أو ربؿَّ

مـُف. أو يجقُز الؼقُل أنَّ مصطػك سعقد شخصقٌة مثقرٌة لؾجدِل مـ 

صـِع الطقب صالح قد جعَؾ مـفا خؾطًة غريبًة مزَج فقفا تجارَب مـ 

 سقاسققـ وأدباْء وأصدقاء سقداكققـ يف لـدْن. طرففؿ مـ

يف هذِه الشخصقَِّة استؾفَؿ الؽثقر مـ إفؽار الـاجحِة أدبقًَّا وطؾك 

 الؿدى البعقد.

ُف بقاقعِف وحضارِة شعبِف  وهذا رأيل الشخصل.. أذكُر مـفا تؿسؽَّ

وتؿازَج إضداِد يف مقضقطاتِف والبحِث طـ وسقؾٍة جديدٍة يعرُض 

ا حؾَؿُف باكتشاِف الغقر وهق يف قؿِة اطتدادِه بـػسِف وحضارتِف مـ خاللف

 ويف أوِج صؿقحِف ورغبتِف الؿتلججِة الُؿحرقْة.

ـل مغزاها الُؿبفؿ والؿػتقح  ـل تػاصقؾ الرواية بؼد ما يفؿُّ ٓ هتؿُّ

 واقعقة صرفة هل 
َ

 رمزية يف كظري ٓ هل
َ

طؾك آحتؿآت فال هل

اف طرَف كقَػ يستعؿؾُف الطقِّب بحقُث تؿازج بقـ هذا وذاك وإكاء ش ػَّ

يِة تجاَه  يصبُّ يف داخؾِف ما يشاْء مـ رؤيٍة جديدة مػعؿٍة بإمِؾ والـدِّ

الغرِب الؿتعجرف وطـجفقتِف واستعبادِه لؾرجِؾ إسقدِ ومقصـِف 

ـْ .وردُّ اطتباٍر   وثبٌة يف وجف الظؾِؿ واإلستعالِء الغربقق
َ

أفريؼقا . هل

يؼقة الؿستؾبِة مـُذ قروٍن طديدة طؾك يِد ذاِت الجؿاِل لؾؽرامِة اإلفر

 ) اإلمرباصقرية الربيطاكقْة (. والحضارِة والسطقِة والـػقذِ 
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طقدُة مصطػك سعقد إلك القصـ بعد مغامراتِف العاصػقِة ورحؾتِف 

العؾؿقِة العريؼِة يف بالِد الضباِب فقفا الؽثقُر مـ الغؿقض ومقتُف يف 

ًا يجعُؾ الروايَة مـ أطصك الرواياِت وأطظؿفا يف آٍن قريتِف فالحًا فؼقر

ين الققَم هبجرِة الطقِّب  واحد. بؾ أنَّ مقتُف طؾك تراِب وصـِف أخقرًا  يذكرُّ

َـّ  صالح إخقرةِ إلك وصـِف جـقبًا بعدما مألَ الدكقا وشغَؾ الـاَس ووص

ـِ يف ضؾِّ كخؾٍة طاشؼٍة طؾك ضػِة هنرِ  الـقِؾ الذي  الـػَس لقـاَم قريَر العق

 ِف... فقداطًا أيُّفا الطقِّْب.أحبَُّف بؽؾِّ كقاك

******* 
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َّب:  ٍُّ دغٍُ يه  انشبػُش انفهغطُُ

َُّبد انجًبل   ػاللٌخ يزجذدَّح يغ يغ

وهذه  مقطٍد باذٍخ مع كؾ هذا الـؼاء، لؿ أكـ أحسب أكـل طؾك

لقراهنؿ إصالة التعبقرية التل ذكرتـل بالشعراء العذريقـ العرب أو ب

أن تجد شاطرًا حؼقؼقًا  بطال العّشاق يف الؼرون القسقطة، ولؽـ...إ

ومتقاضعًا وكبقالً  طقي طؾقف الؽؾؿة مـ مغزى ودٓلة،بؽؾِّ ما تـ

ِة الحؾِؿ، يف هذا الققت بالذات، كطقران ال ففذه ػراِش إكقؼ إلك سدَّ

 ا يجقُد الزمـ البخقُؾ بؿثؾفا.كادرٌة قؾؿَّ 

ا أهداين الشاطر ديقاكقِف إخقريـ الصادريـ طـ كـل طـدمحتك أ

تضقُؼ  "وهؿا  يف طؽا بطبعٍة أكقؼٍة مخؿؾقَِّة الطراز،ممسسة إسقار 

ُع الؼؾب ل ويـتفل بالثاين "و "الخقؿُة يتسِّ  "الؽتابان :ويبدأ بإوَّ

ولؿ أتػاجل أبدا مـ  طؾك كؾؿِة الشاطر وبقت قصقدِه، تقَّؼـُت أكـل أقُػ 

 والزخؿ الشعقري الؿـػؾت مـفؿا. ة الـقراكقةحجؿ الطاق

ديقاكان طبارًة طـ سجؾَّقـ لؾـدى، وإزهار، والرتاب ال

 الـاطِس يف ضالل أشج الؿعشقق،
ِّ

اِر الؾقِز والضباِب الطػقلل
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آلػة بقـ وطـ سؿػقكقَّة طشٍؼ ٓ تحاول الؿ والزيتقِن والسـدياِن،

 والؿجرَّ 
ِّ

ـَ الحسل  د.فقضك حقاسفا ومشاطرها، بق

وخػَّت يف  حتك اكبثؼت مـ أصابعل إهنار، لؿ أكْد ألؿسفؿا

كة بللقان كؾُّ العصافقر الُؿؾقَّ  باشتفاِء شتاٍء بعقدٍ  الؿسؽقن الؼؾِب 

 والغـاء،
ِّ

والـجقم الخريػقَّة الؿبتؾَّة بدمقع كقؾقباترا  الػرح الخػل

 ولقؾك وجقلققت والزا وفاصؿة ومل.

الجؿال وإكثك حتػاء بؾِّ هذا آوأكا طؾك مقطٍد مع كُ  كقَػ ٓ

 
ِّ

 ؟والحبِؼ الـسائل

 ؟يِّ وأكا طؾك مقطٍد مع مؿؾؽة الـؼاء إبجد كقَػ ٓ ...

ُيؼرأ هبا شعٌر يف مثؾ ما أن بدأُت بالؼراء الؿتلكقَّة التل يـبغل أن 

طـ ذاكريت الؿثؼؾة حتك اكزاحت الُحجب والستائر  هؽذا حجؿ،

كدَّ رهاين مـ جديٍد طؾك وتل ـ،بعشِب الصحراء، وطـ الديقاكق

رهاين الذي بدأتُف مـُذ سـقـ طديدة وأخَذ يـؿق رويدًا  صاحبفؿا،

ـَ الـقِر والفالِة يف  سؿاِء شعركا رويدًا حتك اكتؿَؾ الققَم بدرًا مبق

ُـّ أن الـاقدة والشاطرة إمريؽقَّة  العربل الػؾسطقـل، إمقؾل "وأض

ًة طـدما  نَّ أجؿؾ الشعر يف كظرها ذلَؽ قالت إديؽـسقن كاكت محؼَّ

أضـفا لؿ  ؿة رأسَؽ قد ُأكتزطْت مـ مؽاهنا،الذي تؼرأُه فتحسُّ أنَّ ق

َّٓ شعرًا كشعر حسقـ مفـا،تؽـ ت ذلَؽ أنَّ شعر حسقـ مفـا  عـل ا

 سَؽ معًا ويف لحظٍة ضقئقٍة واحدة،يـتزُع قؿة رأسؽ وقؾبَؽ وأحاسق
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 ك ذاتؽ الجؿقؾة إخرى،يجذبَؽ ال أو هق كالؿغـاصقس الفائؾ الذي

ذلؽ الذي ٓ يختؾُػ كثقرًا  بغـاِء إمازوكقات يف إوديسة، أو أشبف

كا وكلهنا طـ الـغؿِة الشجقِّة الؿتدافعة بحرارة مـ أقصك قؾِب شاطر

تجددُّ  وها هق يتؽُل الققَم طؾك قريحٍة سقَّالةٍ  بركاٌن احتبَس صقيالً،

رهتا آيروسقة وذائؼتفا الرفقعة وتشحُذ ذاك أشقاءها باستؿرار وهبجة،

 الـاصع الرهافة والحساسقَّة والصق
ِّ

ر الـسائل ة بالبؾقَّ  ت.الؿتجددَّ

ـِ الديقاكقـ الصغقريـ حجؿًا، الؽبقريـ تلثقرًا وققؿة  يف هذي

يحاوُل شاطركا كؿا يف أطؿالِف الشعرية السابؼة تجديَد العالقة  جؿالقة،

التل  حبِّ والجؿال وإكقثِة،قَّات الالشعرية والؿجازية مع مسؿ

 بإساس،يرتؽُز طؾقفا شع
ُّ

ـَ  رُه الرققُؼ الؿخؿؾل والؿراوُح بق

ِة الدفؼ  الخطاِب الذايت القجداين الؿؽاشِػ لؾـػِس ولقاطجفا وحريَّ

ن بلكاشقِد الُحبِّ والصقفقَّة، الشعقريِّ العذب يف  يف طـاٍق فضاٍء ُمؾقَّ

 لؿـاخات يستحضرها
ٍّ

لخقال الؿرهػ ويستعذهبا ا واضٍح وجؾل

ٍة بالقجد واستدطاء صؼقس غ ةلخؾؼ رؤى مزهر الؼؾب، ـائقَّة سقالَّ

بًا الك جـٍب ورذاَذ لغِة يصعُد مـفا بخقُر إكقثِة العبؼ جـالصايف، 

َـّ يف وهؾٍة أنَّ ما  البقح، والؽشػ. يريُد أن يػرغُف كان حتك لتظ

ا يرجُع الك حـايا ر د اختؿَر يف روحِف دهرًا صقيالً،ق ،الشاطر بؿَّ

ر تجربتُف أخقرًا وتخرُج ٓهثًة طؾك القرق  الطػقلِة، قبَؾ أن تتبؾقَّ

.و  كابضًة يف الـصِّ
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ًا. مرتفِّعا. أبقًَّا. يؼُػ الشاطُر يف  وكؿا طفدكاُه دائؿًا. صؾبًا. ُحرَّ

ُع الؼؾب "قصقدِة  د صقدًا شامخا يف أر "تضقُؼ الخقؿُة يتسِّ ضقِِّة التؿرِّ

 يؼقل:  ـُ مقطدًا لف يف اكتظاِر الحقاة،التاريخل ويعؾؽال الؼفر طؾك أش

لل مقطٌد يف اكتظاِر الحقاِة / كلين أراكؿ / كؿا قد رأتؽؿ دمائل / 

 طؾك باِب طاَي 

تشدوَن خقالً وتعدوَن خؾػل / ويقَم صرختؿ بباِب أريحا / 

 
َّ

/ تؿقُت .... تؿقُت / وراحاُب تحقا /  حؿؾُت الحقاَة طؾك راحتل

وسرُت طؾك مفٍؾ / أكثُر الحبَّ والشعَر / سرُت ... وسرُت .... 

وَن خقالً وتبغقَن وسرُت / أكا أستزيُد الحقاَة حقاًة / وأكت ؿ تشدُّ

 حتػل/.

ًا مع كجُد استؾفام الرمقز التقراتقة يف هذا الـص يتحدُّ اتّ  حادًا فذَّ

 ركقِب الؾغة،ذوباكًا رائعًا يف تكراُه يرتػع ويذوُب  الؿشفِد الشعري،

ية، ويـصفُر صقاطقة ة كؾَّ شؿقخفا  يف الـغؿِة الحزيـة الؿتحدِّ الؿستؿدَّ

ترة الؿ ِة يف لفِب الؼؾِب وصػائفا وجالِء الؾحظِة الشعرية الؿتقَّ تجذرَّ

 الُؿحبِّ وطـػقاكِف.

 

َّٓ بديـِف حتك  َّٓ لؾجؿال وٓ يديـ ا لق وقَػ الشاطر ٓ يـحـل ا

 دمعِف طؾك أصالل طالقاتِف ات. أماَم ربَّاتِف الؽثقر
َّ

وحتك لق ذرَف سخل
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ـُ أكُف لـ يـؽ ُه وتاريخف  وسقَف يساجُؾ  سَر أمام أحد.فنكُف يعؾ طدوَّ

 الدامل معًا. كؿا كؼرأ يف هذا الؿؼطع:

/ ها أكا أدقُّ باَب قصرِك الؿـقِػ / كازفًا قطعُت طـاُة يا طـاُة ...

 الطقيَؾ / 
َ

 دربل

جثَّتل / وخالعًا أماَم كاضريِؽ ثقَب  حامالً طؾك يديَّ بعَض 

 خقبتل / فباركل إن 

قـل كقَػ  شئِت مقيتَ الؽبقَر / أو باركل ققامتل ....../ وطؾؿِّ

أستطقُع أن أساجَؾ الطغاَة / صعـًة بطعـٍة / وصؾؼًة بطؾؼٍة / فؼد 

 قصَة الؿذبقِح يف محافِؾ السالم.سئؿُت ر

ا يؾػُت كظري يف قصائد حسقـ مّفـا  أهنا تتؼاسُؿ البفاء ومؿَّ

يف  الشعر العؿقدي،الؾػظل والرطشة الؿقسقؼقة مع باقل الؿـثقرات و

ٍة ٓ يـؼُص شل ٌء مـ ضقائفا وأصالتفا الؿعفقدة، ويف تؽثقػ دافؼ جدَّ

ـُ مـ خقآت، وأوصاف بؽر،  لألحاسقِس، يشدكُّل بؿا يحتض

ة لفػٍة الك الؿطؾؼ،  –رُه والتغـِّل بؿا يرتُك سح ومـاخات، وققَّ

 لؼؾِب مـ فراشاٍت وكائـاٍت جؿقؾة، ضقئقَّة.يف الروِح وا -الؿطؾؼ

 

والرائع أنَّ الطبقعَة أيضًا تؿتزُج امتزاجًا وثقؼًا بروِح شاطركا 

لقة وأفؽارِه، وأصقاتِف الؼرمزيَّة، وتـع ـُ بؿقادِه إوَّ حقـًا كرى فج

لجديَب ِف اقؾبِف كؿا تبتغل فتغؿُر درَب حقات السـقكق تؿرُح يف فضاءِ 
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، طـاة كازفًا، وحقـًا آخر كراُه طؾك باِب  بقرٍد كثقٍر وشقٍك أقؾَّ

وحقـًا يف غؿرة الغقايِة لتسؿقَِّة  مساجؾة الطغاة، فُ مطالبًا َّإياها أن تعؾِّؿ

حبقبتِف آسؿ الذي يؾقؼ بحبِِّف لفا وشغػِف بجؿالفا،  وحقـًا مسائالً 

بًا.  يؼقل: معذَّ

ِك هذا القداْد ؟/ وكقَػ دخؾِت حقايت طؾك لؿاذا جعؾِت الػماَد  يقدُّ

 غقِر وطٍد ؟/ 

مـ  _وهؾ يا ُترى أصدُق الحبِّ / ذاَك الذي يطرُق الباَب / 

 أكَت....... ؟؟/

ـَ ....؟/ ...... ما تبتغل ؟؟!/   ما أكَت ....؟ / مـ أي

 ين طؾك رقعٍة الحبِّ بعُض مداد.مطرٌق ٓ يردُّ / كل

ـُ أيضًا إلك مدادٍ مع هذا الـبض الشعري ا لـا كح  تحقَّ
ِّ

لدافئ الغـل

ورائحٍة، فقَق الصػحاِت البقضاء الؿحرتقِة غامٍض بال لقٍن وصعٍؿ 

.  بجؿِر الُحبِّ

 

وكلين بحسقـ مفـا الشاطر يراوُغ قصقدتف ويستؾُّفا مـ لفقِب 

قة التعبقريَّة العـؼاء ومـ رمادها إخضر الطريِّ بطريؼٍة غايًة يف إكا

ويف كثافة شعقرية وُصَقرية  يريَّة وآيحاِء الؿعـقيِّ والدٓلل،والتصق
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ين بؿقسقؼك الُغَرف الفادئة،وزخؿ مقسقؼل هادئ الجرس يذ  كرُّ

 رتخاء الشعقري والراحة والسؽقـة.الباطثة طؾك آس

 :كؿا يف هذه الؼصقدة

ـَ بؼؾٍب أحبَِّؽ / ُحبَّ الرسقِل ٕهِؾ الؽتاب   لِؽ اهلُل / ما تػعؾق

ـَ ذ  يقَم  بحِت ُمحبًَّا ..../ فؿاذا طساِك تؼقلق
ِ
/ يف حضرةِ اهلل

 ؟ الحساْب 

تجسقد البعد الـقستالجل هـا وتقضقػُف هبذا الشؽؾ الرققؼ 

دة العذبة، والبالغ الـعقمة يػتُح أفؼًا مؿقَسؼًا مـ الغـائقَّة الؿرتدِّ 

 ُؾ دٓلة معرفقةواستخدام لغة الؿخاصبة يشؽِّ  والؿرهػة الـََػس،

طؾك القلع الظاهِر  كقراكقة، إشراققة متقهجة كؿا يف إدب الصقيف.

 مـ أكَّاِت 
ِّ

ووجِع قصقدة حسقـ مفـَّا  والؿؾؿقس حتك يف الخػل

ِف.  وكصِّ

ـَ الـربةِ  ها هق يؼقُل يف مزٍج بالغِ  قة العال العذوبِة والشاطرية بق

افِة مـ قصقدٍة شػقػٍة شػَّ  يف مؼطعٍ  وحساسقَِّة القجداِن العؿقؼة،

 الضقء:

 سللتِؽ مقتًا جؿقالً 

اَء / مـ يا ُترى قد أكقن؟  اذا كـِت حقَّ

 / وأمشل طؾك جؿراِت الظـقْن 
َّ

 سلحؿُؾ طريِؽ يف مؼؾتل
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ـَ أين صريُد الـعقِؿ   درُب الشؼاِء الؿؼقِؿ / وتدري
َ

 ودربل

 غداَة لبسـا العراَء وشاحًا......./ سللتِؽ أن تستظؾِّل / بؿا قد يؼقِؽ 

 لؿريبِة / بئَس الزكك يف العققن.لـظراِت امـ ا

هذا الؽالم؟ وخصقصًا الشطر  ٓ أطرف بؿاذا أصُػ روطة

 وٓ شؽَّ أطؾك بؽثقٍر مـ السحِر، وأغؾك مـ غار الـصر.إكُف  إخقر،

 

،مـ ويف فسحٍة أخرى،  ومـ  أريِج العبارة وططرها إكثقيِّ

ح يف طشقَّاِت لقؾك التجؾقَّات ققس بـ الؿ يطؾُّ شاطركا يف  عامرية،ؾقَّ

  :قصقدٍة طذراء فتدهشـل مزامقرُه إذ أسؿعُف يؼقل

ُع ُج أُ  قِف.ؿِّ .. ؟ / ققٌس ُحبَّ الـساِء / بحبِّ ُأسؿقِف .../ ماذا ُأسؿِّ

قِف لقؾك / إذن / أُ  َّٓ  -سؿقِف باسؿِؽ / يسؿِّ ٓ لـ أبقْح : وطدتِؽ ا

ي الجؿقُؾ   أبقَح / فحبِؽ سرِّ

 إذا كاَن بالسِر أحؾك.الغراْم / وبعُض 

التساؤل يف هذه الؼصقدة يبؾُغ قؿة الذكاء الشعري يف اكسقابقٍة 

أكاُد هـا  لرقة والشػافقة والؾقطة والحـقـ،تحؿُؾ الؽثقر مـ الخػِة وا

ية والحذق أن الؿَس بجدارة بعض القهج الـابع مـ الؿفارة الػرد

ذه الؼصقدة كؿا أكاُد يف ه الشعري العالل الذكاء، والرؤى الصادقة،

 يف قصائد كثقرة غقرها أن ألؿَس الدمقع العاشؼة الحؼقؼقة التل ٓ



183 

 

اق، َّٓ مـ أحداِق العشَّ ُج يف وأشعَر بصدى هذا الؽال تػقض ا م يتقِّ

ا أو بالخسارِة، بالحزِن طؾك  كػسل حؾؿًا غائبًا، حؾؿا بالظػِر ربؿَّ

ويؿـُح لذَة  أخرى، فؼداِن شلٍء ما، بالػرِح الذي يعُد باسرتدادِه مرةً 

 الضائعة. الشعقِر بالعثقِر طؾك كجقمفِ 

ين شعٌر لؼراءتِف، حتك لق كاَن لؾؽبار،أطرتُف أكـل ك  ادرًا ما يشدُّ

حدِب والتػاطؾ الخقؿقائل كادرًا ما أقرُأ شعرًا بؽؾِّ هذا الحـقِّ وال

َّٓ وبؽؾِّ هذا التلث العجقب،  رِّ العاصػل اإلكساين والقجداين، وٓ أذكُر إ

خذ الؼقرواكقة  خذ وردة الثؾِج،"ثؾ م عدُّ طؾك أصابِع القديـ،دواويـ تُ 

ـَ الـساء"لسعدي يقسػ أو  "  "لشققل بزيع أو  "كلين غريبِؽ بق

أو  لؿحؿقد درويش "لؿاذا تركت الحصاَن وحقداً "و "سرير الغريبة 

ل الجسد آخر البحر أ"أو  لققسػ أبق لقز، "ضجر الذئب " وَّ

إنَّ بل رغبًة "أو  لقلقد مـقر، "صعؿ قديؿ لؾحؾؿ" أو "ٕدوكقس"

اضل، "لؾبؽاء قَّات شعرية كؿْت تحت جؾدي مرجع ٕحؿد العقَّ

ل،  وكامْت  مـُذ كعقمِة إضػاِر يف إشعار،  ٓ زلُت أطتربها كؼاط تحقُّ

 ات غامضة تركت شقئًا غريبًا يفَّ،أو مخؾقق أو كقاكَب تسؽــل،

وأضؿُّ إلقفا  دية،وبرهبِة طاشٍؼ لألبج أكحـل أمامفا بخشقِع راهٍب 

ـِ ممخرًا، وبؽثقر مـ آطتزاز  الققم ديقاينْ حسقـ مفـّا الصادري

 والػخر، وبدفٍؼ هائٍؾ مـ الؿحبة الـؼقَّة.

 <800حزيران 
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 " " ففٍ انصُِف ال ثذَّ َأرٍ َضاس

 (يف ذكرى طؼٍد طؾك رحقؾفِ )

 
 غائٍؿ وم

ِّ
اصِر يف مطالِع أيَّار بعقٍد قبؾ طشر أذكُر ذاَت صباٍح ربقعل

بضعة دواويـ لؾشاطر  سافرت إلك مديـِة الـاصرةِ لشراءِ سـقات كقػ 

قـفا قد رحَؾ قبؾ كان ح ر والُؿختؾِػ طؾقِف كزار قّباين.السقري الؽبق

رِّ هذا الشاطر وكـُت يف شقٍق ٕقَػ طؾك ماهقَِّة وس أياٍم معدودات،

ه تؾؽ خصقصًا وأكـل لؿ أقرأ طجاب، الؿثقر لؾجدل وآهتؿام وآ

 َّٓ يف كطاٍق محدود كاكت تتقحف مؽتبة الؼراءة الؽافقة العؿقؼة إ

 لجرائد التل وصؾت الك يدي آكذاك.الؿدرسِة أو مـفاج التعؾقؿ أو ا

 "إكتؼقُت أكثر مـ أهؿَّ طشرة دواويـ لـزار مـ بقـفا ديقاكف إّول 

هؾ تسؿعقـ "و "بالؽؾؿاتالرسؿ  "الك جاكب  "قالت لل السؿراء

وحاولت الغقص يف  وغقرها. "قصقدة بؾؼقس"و "أحزاين صراَخ 

شعريَّة واحٍد مـ ألؿِع وأغزر وأمفر وأصػك إصقات يف ققثارة 

 ره الحديث بؾ يف طصقرِه جؿقعفا.الشعر العربل ٓ يف طص

زًا لل لؼراءتِف واستؽشاف  ُـّ أن رحقؾ الشاطر كان محػِّ ٓ أض

  فِ بداطلؿعان ا
ِّ

بؾ  ِر والظاهِر كالشؿِس يف طؾقائفا.كالؿحا الخػل
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يقارى  اإلختالف طؾقف مـ صرف الـؼاد وكثرة الفؿز والؾؿز فقف ولؿ

  جثؿاكف الغضُّ الثرى بعد.

رغؿ قراءايت الؽثقرة لؾؿدرسة الروماكسقة الساذجة بلفؽارها يف 

ل مـ الؼرن العشريـ،  التل ا  يـتِؿ، لؿكتؿك القفا كزار والـصػ إوَّ

ورغؿ إطجابِف بشعر  إستػاَد مـفا ولؿ يسْر يف هنجفا،أقصد أكف 

ة وطؾك محؿقد صف وطؿر أبق شعرائفا الؽبار أمثال إلقاس ابق شبؽ

فنكـل وجدت ٓحؼًا أكف مختؾٌػ كثقرًا يف أدقِّ تػاصقِؾ كتابتِف  ريشة.

طؾك  الشعرية حتك طـ أكثرهؿ وأطؿؼفؿ  روماكسقًة وتجديدًا وتؿرداً 

إنَّ كزار قباين شلٌء آخر مختؾػ ومتغقٌر وٓ يؿتُّ الك ما قبؾِف  لؼديؿ،ا

ورؤيِة الك الؼصقدة الؿستؼبؾقة وصريؼة تػؽقر،  مـ رؤى شعرية

ـَ لؿدرسة  ومقضقطات فـقَّة، بلية صؾة، أكُف مـ أطظؿ أوائؾ الؿمسسق

لقا الشعر العربل الك  خبٍز  "الشعر الحديث وأحُد أولئؽ الذيـ حقَّ

 
ٍّ

سة تؽسق طؾك حد تعبقرِه، " يقمل رًا بعدما كسروا التابقهات الؿؼدَّ

وبعدما أشعؾقا الحرائؼ يف الذائؼة  يؾقؼ هبا طؾك أطتاب الؼصقدة،

  لؾغة الؿتقارثة وثقاهبا الرثَّة.العربقة العامة الجؿاهقرية والـخبقية ويف ا

لؿ ُيحاَرب كزار قباين مـ جفات ثؼافقة أو ديـقة أو سقاسقة أو 

َّٓ َٕن صدقُف الػطري اإلكساين قد أخذ بػضِح جفؾفا إ جتؿاطقة إ

ـَ فتحقا كقراهنؿ طؾقِف  خؾَّػفا ومحاولة التؿردَّ طؾقفا، وت كؾُّ الـؼاد الذي

كاكقا يـتؿقَن بقطقفؿ الك ضالل مرحؾة بائدة ولؿ يروا أبعد مـ سقاج 
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بؼك ؾشعر العربل أن يأرادوا ل ػسفؿ أو ما وراَء كقافذ أرواحفؿ،أك

ًٓ خزفقًا مؿثِّالً مؿؾَّ الدور، جامدًا يف الـصقص  ولؾؿرأة أن تبؼك تؿثا

 وإدبقَّات.

ُـّ أنَّ أطظؿ ما يف كزار قباين صدقُف الذي يجعؾؽ ٓ ترى يف  أض

ؾ سفقلة كتابتِف الشعرية وقرب الؿجاز والصقر والؿعاين مـ الُؿتخقَّ 

اغقًا كبقالً لذائؼة ص جتقاحًابؾ ترى ا أيَّ كؼصاٍن أو مذمًة شعرية،

شقفات فارغة مـ أيِّ ستعبدهتا زمـًا لقَس قصقرًا كؾقجؿاهقرية ا

، جديد، وصازج،
ٍّ

كسان الؿعاصر يف يؾؿُس قضايا هتؿُّ اإل مضؿقن حل

 ستقحل ويستؾفؿ الؿاضل بالضرورة.وٓ ي الؼرن العشريـ،

هبا وأحبَّ مديـتُف إم طشَؼ كزار سقريا طشؼًا أسطقريًا وتغزلَّ 

 خقٌط واحٌد مـ رغؿ صقافف يف كؾِّ أرجاء الدك بامتقاٍز قؾَّ كظقره،
َ

قا بؼل

 
ِّ

، مـ الداكتقؾ الدمشؼل
ِّ

الالزورد، مـ الضقء، مـ الؿخؿِؾ الشامل

ُه إلقفا،  ائحفا وصققرها.وإلك أزهارها وشقارطفا وحاراهتا ورو يشدُّ

تابة الك الؽ ع التػؾَّت مـ الحـقـ الشديد الؿؿضِّ حتك أكف لؿ يستط

حقاسف  لؼد مؾؽت طـفا كؿا يؽتب طـ امرأة أو حبقبٍة يف شعرِه،

اذ، ا سؿعُف يخاصب شؼقؼف صباح الؼباين يف تؼديؿِف ومألهتا بالعطر الـػَّ

لؽراسة معرض رسقمِف وتلمَّؾ كقػ كان وصـف بالـسبة لُف لقحًة فريدًة 

 ـاصر التل خؾعَ وتحقي جؿقع الع يد،تضؿُّ كؾَّ فـقن الرسؿ والتجر

 يؼقل: طؾقفا صػة السحر،
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طـدما كثر صباح قباين مئات الصقر التل رسؿفا لبالدي أمامل "

طـاويـفا، شعرت أن جؿقع اشجار التقـ، والحقر،  ٕكتب

تـبت يف راحة يدي.. وان  والصػصاف، والزيتقن، والقرد البؾدي

   الخراف الربقعقة ترتك بعضا مـ صقففا إبقض طؾك أصابعل. 

وهل تؼؾب الصقر ـ يدًا أخرى: طؾقفا يسؼط صارت يدي ـ 

سـابؾ الؼؿح، ويسرح الرطقان، ويدبؽ الراقصقن،  الؿطر، وتؽرب

يـابقعفا الجرار، وتتـاثر  ويغـل الحصادون، وتؿأل الؼرويات مـ

العربقة  طؾقفا مضارب البدو، وإيؼاطات الؿفباج، وطبؼ الؼفقة

   الطقبة. 

ن، وإصقات، صارت يدي مسرحًا تؿتزج فققف إلقا

   كؾفا يف كشقد واحد.. هق كشقد إرض.  وإهازيج، وتذوب

   صارت يدي ـ والشؽر لصباح ـ مرطك َجَؿال. 

وكؿا أخصبت يدي، وهل تتـزه مع صباح طؾك صرقات بالدكا 

كعرففا وٓ كعرففا، ستخصب أيديؽؿ، فصباح قباين  الجؿقؾة التل

حة يف يد صػؾ يرى التػاح التػا يضع القصـ يف راحة يدكا كؿا تقضع

   لؾؿرة إولك. 

سقرية، تػاحة شفقة، سؽرية الرحقؼ، لؽـ أكثركا مع إسػ لؿ 

   يصؾ الك مـابع الـؽفة والحالوة يف داخؾفا.  يجرب أن
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سقرية، طـد أكثركا تػاحة ذهـقة، تػاحة مـ الؿجردات، 

   وإكاشقد الؿدرسقة.  والخرائط،

ؼقؼقًا، ٓبد أن يخرج مـ كطاق لؽـ القصـ، لقصبح وصـًا ح

لقؽقن وصـًا كراه، وكشؿف، وكؾؿسف بإصابع. فال وصـ  التجريد

   خارج كطاق الحقاس الخؿس. 

وصباح قباين حاول بؿعرضف الصغقر أن ُيخرج التػاحة الجؿقؾة 

دهالقز الذهـ وأقبقتف.. ويضعفا بؽؾ مالستفا واستدارهتا يف  مـ

   تجقيػ يدكا. 

   . "ؿقؾة أهدتـا وصــا الجؿقؾ.. مرة ثاكقةصقر صباح الج

  كزار قباين

 ولؽـ ماذا أكتب طـ 
َّ

مـُذ زمـ وفؽرة الؽتابة طـ كزار تؾحُّ طؾل

ا لؿ يؽتب طـ أيَّ شاطر طربل آخر مؼدار ما ُكتَب طـف ؟ يف  شاطر ربؿَّ

مؼآت وشفادات وحقارات وكتب كؼدية وأدبقة ورسائؾ جامعقة 

 وغقرها . 

ري الؿتقاضع مزيٌج كادٌر ويف غاية الروطة لؾشاطريـ كزار يف كظ

 الػركسققـ 

يف مزجِف بقـ الـزطة اإلباحقة الجـسقة  "بريػققر"و "بقدلقر"

 أو الشلء وضدُه يف بساصٍة غـقٍة،و
ِّ

ٓ يحؼُّ ٕيٍّ كان أن  العادي الققمل
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ؾك ايؼاطاهتا وتطقير مقضقطاهتا يـؽَر فضؾُف طؾك الؼصقدة العربقة وط

طؿَّ شعرُه خقر مـ ح رها وتجريب أسالقبفا وتراكقبفا.اء صقَ غـوا

 الذهـقة الشعريَّة الك حقـ، لؿائقَّة الحقاِة فقف.

 وه
ٍّ

ذا ما كزار لقس شاطر طؿٍؼ فؽريٍّ بؾ هق شاطُر طؿٍؼ طاصػل

َـّ  أخذه طؾقف الـؼاد وطابقُه. تفُ  ولؽ ة ٓ تقجبُف أن يؽقَن قالحؼقؼ شعريَّ

َّٓ كؿا ي ادٓلف الغقر،  كؿا يريدُ  ريُد هق ٓا طؾقف أيَّ   أرى يف هجقم الـؼَّ

قَّا يحطُّ طؾك كافذِة أراَد أن يجعَؾ مـ الشعر صقرًا صباح، هق مربِّرٍ 

هق مـ قال أغالل الػؽر وإسئؾة القجقدية. و حرًا مـ معشققتِف،

أطتؼد أن التغققر الؽبقر الذي أحدثتف، هق إكزال الشعر إلك  "ذات يقم 

إلك مادة متػجرة، وحركة طصقان شعبقة. ٓ  العام، وتحقيؾفالشارع 

الشعر، أو ٓ يؼرأه أو ٓ  أحد يستطقع أن يؼقل لؽ الققم إّكف ٓ يحب

 يػفؿف. فؾؼد مزجت الشعر السقاسل والشعبل يف كلس واحدة،

وأزلت الؽؾػة هنائقًا بقـ الؼصقدة وبقـ مـ كتبت مـ أجؾفؿ. بؽؾؿة 

عر مـ حقاة الـاس، وأصعؿتفؿ حـطة الش واحدة، ألغقت فاكفة

 . "الشعر

بحث طـ لغة مختزلة،  "وكؿا يؼقل الؽاتب وائؾ طبد الػتاح طـُف 

كؿا فعؾ يقسػ إدريس طـدما طثر طؾك لغة سرد خارج التطّقر 

لؽتابة الؼصص. بدايتفؿا كاكت تؼريبًا يف وقت واحد.  الرتقب

، قبؾفا 8;?5إول كان يف  كتاب يقسػ إدريس« أرخص لقالل»



191 

 

 «قالت لل السؿراء»بسـقات قؾقؾة، كاكت مجؿقطة كزار إولك 

تصدر يف بقروت. آثـان صالعان مـ كؽبة فؾسطقـ وما تالها مـ 

 والذوق، كاهقؽ بالسقاسة والسؾطة. تػؽقؽ لؿمسسات الػـ

الحسقة لؾؿرأة، لؽـ  ولؿ يؽـ جديدًا طؾك الشعر العربل إوصاف

 الربجقازية أخالقفا مـ العصر كزار ضفر يف فرتة استعارت

الػقؽتقري، ولؿ يتؿرد شعراؤها طؾك الروماكتقؽقة الساذجة. كان 

تؼؾقديًا، وكان صبقعقًا أن تؽقن قصائد تتحدث طـ الـفد  جقًا خامالً،

وإفخاذ... قـبؾة يف ساحة معبد  والحؾؿات والـبقذ والحشقش

 ." فرطقين

أقدامُف يف حؼؾ  كقَػ يـؼُؾ ففَؿ كزار طؼؾقَّة الرجؾ الشرقل وطرَف 

يف  كقَػ يغتـُؿ فرص الـجاِح والػتح، وطرَف جقداً  إلغام العربل.

ـَ ضقعَّ الؽثقر مـ مج ا أبؼك ركقـُف  ايؾقِف الػرص الذهبقَّة الؽثقرة،حق مؿَّ

يصؾُّ الك ما وراء الؿجد والزمـ بقـؿا تالشت أصقات شعراء طرب 

 خؿقل وكثرة إسؿاء.يف رياِح الآخريـ أتقا قبؾُف وبعدُه 

أكتؿل الك هذه الظاهرة الػريدة والحالة  أكا أكتؿل الك كزار قباين،

خت العالؿ العربل مـ أ قصاه الك أقصاه أكثر الشعرية الفائؾة التل دوَّ

طؾقفا كؾُّ الشعراء  مـ كصػ قرن، أكتؿل الك قصائده التك تربَّك

وٓ   ؽ أو أكؽروا،رب أتقـ بعده ٓ أستثـل أحدًا، اطرتفقا بذلالع

اد، أريد لف  بؾ أريدُه ماضقًا أن يؽقَن طؿقؼًا كؿا أرادوُه ُهؿ والـؼَّ
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رة الـدى وممجالً كؼركػِؾ الصباح وحارًا كالسقِػ وخػقػًا كذاك

 كؿطٍر يف كقساْن.

******* 
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 األعئهخ  َضَُف

ِّثٍُ انزكشُّ  هًىو انىالغو ط األدث

تل أسرتـل هبا حبال دة المـذ تؾؽ الؿساءات الشػافة البعق

ؿرئقة هبذه الؾغة الؿتػّردة وتخققالهتا ورؤاها الؿشتعؾة الغقر الشغػ 

ومـذ تؾؽ ّقف مـذ أكثر مـ خؿسة طشر قركًا، يف جسد الؼصقدة العرب

 لصبا كلهنا ضالل طققن حقر،الؾحظات الزرقاء الغاربة وراء شػؼ ا

تل يف لتضحقـل وشعقري الساحر بشبف ذكب وأكا يف مدٍّ وجزر مـ يؼق

كؿا أن الػجقة بقـ  هذا الشغػ بالغالل والرخقص طـدي، سبقؾ 

الؿشفد القاقعل الحؼقؼل والحؾؿ الرؤيقي لديَّ تزداُد إتساطًا 

وطؿؼًا وغربة ً يقمًا طؾك يقم بؾ لحظة ً طؾك لحظة وسط هذه 

ؿ ويف خضَّ  ؿذاهب إدبقة وإفؽار الجديدة،التقارات العاتقة لؾ

يف الرقؿل الذي بات يؼـعـا بلن ما يؽتب الققم مـ كثقرات التـاحر الثؼا

ة طادية تبحث طـ الشعر وٓ تجده وتؿأل طالؿـا هق الصقرة الحؼقؼق

ويجفؾ أصحاهبا أن الشعر هق  والـؿقذج إطؾك لؾشعر العربل،

طالقة مقروث ولغة وفؽر وطاصػة وخقال وذوق ومؼايقس جؿالقة 

فا يف هقرمقكقا طجقبة يف اتحادٍّ تجتؿع كؾُّ  روحل،يؼاع الؿستقى وا

 يصعُب تػؽقؽ ذراتف. 
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 أن أردَّ طؾك حقرة الؼؾب فقؿا يػسرُّ ا
َّ

هنزامقة وأصبح لزاما طؾل

لؽثقر فننَّ اأماكـ أخرى مـ العالؿ،  الشعر وغروب شؿسف  طـدكا ويف

حُّ بداع تؾِّ ؼة بالؿصقر الحتؿل  لؾشعر وآمـ إسئؾة الـازفف والؿتعؾِّ 

 ا
َّ

 ب لققم كؿا لؿ تؾحطؾل
َّ

ة يف أيِّ هذا الزخؿ وهبذه الحساسقَّ ؿثؾ طؾل

مرحؾة فاصؾة يف تاريخ البشر  ذلؽ أكـا كعقش طؾك شػا وقٍت مضك،

، الؿتؿثؾة بالػـقن وأداب ة الخطاب الحضاري،كعدام مركزيَّ مـ ا

وفؼدان الؽؾؿة لؼقؿتفا ة وإضقاء، د والـجقمقَّ كتفاء زمـ التػرُّ وا

 العؾقا.

حقاكًا أققل أن هذا الرتاجع يف الؼقؿة إدبقة أو الػؽرية طـدكا أ

أو يعقد الك  بـا الحقاتقة بالؼقاس الك الغرب،يرجع الك فؼر يف تجار

رة بعد مـ قققد طديدة مـفا الديـقة وإخالققة طؼؾقة غقر متحرِّ 

 قة والـػسقة.وآجتؿاط

دبًا كلدب لديـا مقاهب ربؿا بحجؿ مدهش ولؽــا ٓ كؿؾؽ أ كعؿ

سقـ وكاجحقـ يف الققت كػسف كفـري مقؾر  الغقر وٓ أدباء مؽرَّ

هنؿ  جعؾقا مـ وماركقز وتقماس مان وغقرهؿ لسبب بسقط، ذلؽ ٕ

وٕنَّ لغتفؿ طؾقا فقق كؾ الؼقؿ وآطتبارات،  الحرية آكساكقة ققؿة

خطقصفا ومتؼاصعة مع  الؼرار بدماء تجارهبؿ الحقاتقة، مؿتزجة حتك

وٓ  ومتؿاهقة مع ذواهتؿ حتك الـفاية، قرة الطقلقة والعرضقة،الؽث

ات أو تؼالقد مجتؿع طؾك أقالمفؿ، هـالؽ فؼط سؾطة لديـ أو أخالقق
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هذا طدا طـ تؼديس الؽؾؿة بقصػفا الؿادة  اخالص لؾػـ والتجربة،

   اغة الؿؾحؿة والتاريخ والؿستؼبؾ.الخام الؿستعؿؾة يف صق

ولؽـفا لؿ تؽـ  حت جروحفا مـ قبؾ،تَّ تػ هذه التداطقات ربَّؿا

ي كـت يف حداثتل أحاول أن أطزِّ  مؼؾؼ كؿا هل أن،ذات وجٍع 

إسباب الداطقة الك التػاؤل والشجاطة  الـػس وأرفق جراحفا  بشتَّك

ل يف هذا الققت بالذات ح الشعر ولؽـيف مقاجفة هذه الحقاة بسال

مسؽقكًا حصان وكؿ كان  أطرف كؿ كاكت كزوة الحداثة جامحة،

كؾ "كاكت إشقاء عد الطػقلقة بؾفقب بابؾق كقرودا، تؾؽ الؿرحؾة ب

ارهتا ٓ تزال محتػظة يف ذهـقتل الغضِة تؾؽ بؽؾِّ حر "أشقاء الؽقن

، كان القاقع بؽؾِّ صقره وتجؾقاتف  وغـاها القجقدي الؿعـقيِّ

بعد ولؿ تـشرخ مراياه  "مـ أسطقرة"الهنائقة يبدو لل وكلكف ملسطٌر ال

 كؿا هل أن، كسٌر مـ كجقم طؾك شاصئ وتتؽسَّ 
َّ

ر أمام طقـل

كـت أطقش بالروح يف صؿقؿ روماكطقؼقة أوائؾ الؼرن  وجداين،

أي أنَّ ان جسدي يف أواخر الؼرن العشريـ، التاسع طشر إوروبقة وك

وكان  كاكا يػصالن ما بقـ روحل وجسدي، قركقـ مـ الزمـ تؼريبًا

ُـّ أرضل ة غريبة لل أبقابًا سؿاويَّ الشعر بلجـحتف يشرع  ويدش

كـت مثؾ شاطر دون جقان يعقش ويدور يف بالػتقحات الجديدة، 

  لؿـ أحب حتك لق 
ِّ

مدار وهؿف يؽتب حقاتف قصقدًة يف اكتظار طبثل

ات. "جقدو"أسخػ مـ اكتظار كتظاره أصقل وكان ا    بآٓف الؿرَّ
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الؿؾؽ أو كؿا قال كـت أطتؼد كؿا يعتؼد الحالؿ أن الشعر ٓ زال 

يصحبـل  هذا إحساس، "مؾؽ الؿؾقك"اين يقما طـف بلكف كزار قب

ولؽـ الحؼقؼة القاقعقة تؼقل أن الشعر وأحاول أن أخدع كػسل بف، 

ولؿ تعد هذه  د مؾؽًا وٓ حتك صعؾقكًا بؾ أقؾ مـ ذلؽ بؽثقر،لؿ يع

ا ح العصر وسمالفات روسة تردُّ طؾك تؼؾبالؿفـة الؿؾعقكة / الؿؼدَّ 

 .  القجقديِّ الصعب

ات الحقاة إحساسل هبذ الػراغ الـسبل لجؿالقولؼد قادين 

قتفا أن أصرح طؾك تفا وشعقري بضحالة  تجربتفا وسطحوروحاكق

عترب رمزا شعريًا ٓمعا ٓ يف مرحؾة سابؼة وحسب شاطر فؾسطقـل يُ 

ًٓ بديفقَّ  لؽثقر مـ قؾؼ الريح ا يؾخصُّ ابؾ يف الراهـ والالحؼ سما

  حرب يفَّ.وال

 ا
ُّ

 ؟ "يؽقن"لققم لؽل ماذا يحتاج الشاطر العربل

مـ معان ٍ ودٓٓت وأبعاد  "يؽقن" وبؽؾ ما تحؿؾ هذه أل

  رات.وتصقُّ 

الؼاسؿ قال أن  يف حديث لل  مع الشاطر الػؾسطقـل الؽبقر سؿقح

بؼقة  لشاطر لؽل يؽقن حاضرًا يف الؿشفد اإلبداطل العربلطؾك ا

  ة.ر لف ثالثة أسباب أو طـاصر مفؿَّ فَّ تتقوكجاح وطؿؼ طؾقف أن 

ستعداد الـػسل السقؽقلقجل الداطل الك ل هق آالعـصر إوَّ 

الشاطر لؾؽتابة ومحاورة إشقاء، تحػقز السؾقؼة البديفقة لدى 
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ضافة الك الؿقهبة الػطرية التل تقلد معف وتـؿق بالرطاية والؼراءة بآ

ػظ بػرادة شلء القحقد الؿحتوهل ال، والتثؼقػ وتصؼؾفا إسػار

  اإلكسان وتؿّقز صابعف.

كؼطاع ه الؼاسؿ بالرهبـة الشعرية أو آوالعـصر الثاين ففق ما أسؿا

عؾف فقق خالص لف واإليؿان بؼقؿتف العؾقا وجس لؾشعر وآوالتؽرُّ 

بقصػف أحد  كاكت العقاقب والظروف الحقاتقة، مفؿا كؾ اطتبار آخر،

قـ طؾك كقاكـا كبشر كؿؾؽ أحاسقَس آخر الؿحاربقـ القجقدي

غقر التعبقر طـفا وفؼ أهقائـا وأحالمـا وطقاصَػ  سامقة ويجدر بـا أن 

ا العـصر إخقر ففق التجربة الشخصقة الحقاتقة بؽؾ ما أمَّ  الؿـفقبة،

بف تحؿؾ مـ جؿقح الحقاة ات ورغبات وبؽؾ ما قفا مـ تؼؾُّ

ع ويصبح يف فـدق ـ وضقكلن يبقت اإلكسان يف سج  وتـاقضاهتا،

أو تؼذفف الحقاة مـ قؿة أحالمف الك هاوية جحقؿف بقـ  سبعة كجقم،

وٓ  وأضاف أيضًا أن الشاطر ٓ تصـعف إضقاء ة وضحاها،طشقَّ 

ـ إذا سؿ شاطر معقَّ ٓ فائدة مـ تؾؿقع او الدطاية بؼدر ما يصـعف كصف،

فػل طصقر خؾت إمتألت إرض بلصقات  كان ما يؽتبف رديئًا،

قمقروس والؿتـبل وداكتل ـدثرة  لشعراء كثقريـ طاصروا هم

إذ أن الؿؼقاس القحقد لؾـجاح إدبل الحؼقؼل هق وشؽسبقر ووركا، 

 ؼقؿة الؽتابقة ولقس أي شلء آخر.ال
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دَ  ٕن هذا الؿصطؾح  "رهبـة"طؾك كؾؿة  وأردُت هـا أن أشدِّ

اسب ؽاكـا بؼدر ما كان يـٓ أطتؼد أكف يـاسب زماكـا وم ،فضػاض

كـت مؼتـعًا أكف ٓ يػقد شلٌء وسط هذا الؽؿ الفائؾ مـ الؿاضل، 

بداع وتقصقؾف بلسفؾ وأمام أسالقب وصرق جديدة لـشر آإسؿاء 

ات إمقر ومـفؿؽ بؿا يتقحف الطرق الك طؼؾقة قارئ مشغقل بسطحقَّ 

 وٓ تشؼُّ طؾك الذهـ، وبساصةً لعصر مـ شقاغؾ أخرى أكثر تسؾقًة ا

يؿان ية التل يحؾؿ هبا بعض الؿثؼػقـ باالرهبـة الشعرأما الققم ف

طؾَّ مركبفا يقصؾفؿ الك شقاصئ آبداع الجديدة الشعراء العؿقؼ 

ر  ت هل ومركبفا الفش طؾك صخقر القاقع الؼاسقةوالـائقة قد تؽسَّ

 وتـاثر حطامفا طؾك شاصئ الحقاة.

 
ِّ

 كـت مسؽقكًا بـار كبقؾة وملخقذا بروطة هذا التؿردِّ الجؾل

ء وأشعؾت حطام وكربتف التل أخرجتـل مـ صؾب واقعل بعض الشل

لتف رمادًا لعـؼاء وحقَّ  "مركب الرهبـة الشعرية"هذا الؿركب الغريؼ 

ـ وترابف، بقـؿا كان صقت الؼاسؿ يػقض حبًا لفذا القص  ُأخرى،

ا وجدهتؿا يف شاطر غقره، كان بسقطا خؾققًا وحؿاسًة وكرمًا قؾؿَّ 

ـ قداسة لذي ما  زال مـ أهؿِّ الؿدافعقـ طلـبقؾ، اكػارس الؼصقدة ا

وأصالة لغتـا ومـ الؿتغـِّقـ بروطة الشعر العربل الؼديؿ واشراقة 

هق حارس جؿالقة الؿقروث الشعري العربل  ديباجتف وغـك تجربتف،
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وجف ومـ أبرز الؼابضقـ طؾك جؿر الؼصقدة الؿؼاومة والفادرة يف 

  الظؾؿ والؼؿع والؿقت العربل.

ولؽـل يف أطؿاق كػسل كـت أحسُّ أن هذا الؽالم ربؿا يؽقن 

ًا أو ربؿا يؽقن طزاًء حؿقؿًا لل مـ راهب الشعر العربل حؿاسقَّ 

لذي ـت يف دخقؾتل أققل أرجق أن يؽقن هذا الؽالم اد، كـالؿتؿرِّ 

َؿ بف بعض خراب الروح، وأشحـ  يؼال صحقحًا ٕحاول أن أرمِّ

ػراشٍة  أو كطقر يدها أن تـطؾؼ كأرصقدة جديدة، هؿتل لؽتابة ق

قة الؾقن طؾك أطتاب بـػسج تذوب كؼطرة ضقءسـقكق يف الؿدى و

ولقس هذا الغـاء  ،يحتضروأكا واثؼ أشدَّ الثؼة مـ أن  ،الشؿس

َّٓ مارشًا  ج ؾؼ مـ حـاجركا بقـ الحقـ والحقـ،الؿـط ـائزيًا يف ا

 صريؼ الشعر إخقرة.

******* 
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 بفخ ظفشادُح انمشاءح واال

أحقاكًا كثقرة أسلل كػسل ما جدوى أن أكتب كصًا شعريًا آخر؟ ما 

ٓ إذا كاكت  ؟الؽؿ الؿعريف الفائؾ كؾؿة بسقطة فائدة أن أضقػ الك هذا

وأكا مممـ أطؿؼ اإليؿان أين كؿـ  تحؿُؾ يف صقاهتا فرادة طظقؿة،

 ة ماء واحدة ٓ تزن ذرة مـ خردٍل،يضقػ الك محقط زاخر بالؿقاه قطر

ار مؾلء بالشؿقس العظقؿة يشعُؾ شؿعة خضراء صغقرة يف هن أو

كثقرًا ما يـتابـل شعقٌر بلين طبثًا أضقُع طؿري وأين لـ أصـع  الضقء،

ويراودين شقٌق كبقٌر  ـع غقري أو أضقػ جديدًا مبتؽرًا،أفضؾ مّؿا ص

أمام هذه الؿاليقـ مـ  "صؿت رمبق"حقـفا الك الصؿت الجؿقؾ 

لعالؿ وصروحف ل تػقض وتزخُر هبا مؽتبات االؿجؾدات والؽتب الت

ي وأققل يف  الحضارية الثؼافقة، هؾ هـاك شلٌء جديٌّ لؿ يؼال "سرِّ

وما زال محتػظًا  "؟أو هؾ هـاك سمال لؿ يسلل حتك أن بعد،

  رارتف إولك  وبجدارة أن ُيطرح.بح

أكا أدطق كػسل دائؿًا الك تجاهؾ هذا السمال تؿامًا وأحاول أن 

َـّ خقفًا يف داخؾل يـؿق  روتقـقة الحقاة والؽقن الؼاسقة، د طؾكأتؿرّ  ولؽ

 بال ويحدثـل بلين ربّؿا سلستقؼظ يف غٍد بع
ٍّ

قٍد ذات صباح ربقعل

ضك العارمة التل تجتاح أستقؼظ بال رغبة حقة بتلثقث هذه الػق قصقدة،

ن، أو الك قبض ريح.   ما حقلـا، وتحّقلف الك رماد طـؼاء مؾقَّ
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طػاء شعؾة العاصػة البقدلقرية العظقؿة تقؼظ بعد اكربّؿا سلس

 الراجح طؾك كؾ مؾؽايت الؿؽتسبة، وتالشل لؿعان الذكاء الشعقري

 أقصُد بذكائل الشعقري تػجرَّ الحسِّ اإلكساين الؿتصقّد لؽؾ متـاٍه يف

لؿؾؽات الؿؽتسبة ففل كثقرة أما ا الصغر مـ ذرات الحقاة والقجقد،

ثؼافة واإللؿام بالؾغات العديدة لتقسقع مدارك كتساب العؾؿ والمـفا ا

  الؼؾب. العؼؾ وطاصػة

زه هل تف وتؿقَّ جديد لف خصقصقتف وجدَّ  إن لفػتل يف ابتداع شلءٍ 

إخقر الؿتالشل يف فضاء ؽ بلصقاف الحؾؿ ما يدفعـل غالبا الك التؿسِّ 

رِ    يف مـاخ فؼق التػجُّ
ِّ

ر الؿعريف الفائؾ ووسط تصحرِّ الؼصقدة الؽؾل

ة أو تؾؽ الؿتػؾتة مـ سطقة التابقهات وخاٍل مـ اإلضافات الـقطقَّ 

 طؾقفا.

ولؽـ هؾ هـاك طبؼرية يف الخؾؼ اإلبداطل مـ غقر طبؼرية ففؿ 

؟ الؿقروث والؿمثرِّ يِف كػس قارئفومحاورة ومؽاشػة  إصؾ 

وهذا ٓ قاصـ الؼقة والجؿال والجّدة فقف، والتلسقس طؾقفا، بؿالمسة م

 َّٓ فؽؾُّ بؼريتف، طرب قراءة كاشػة وكافذة لفا فرادة الحسِّ وط يليت ا

 ابة واطقة طؾك كتابة واطقة أخرى.اإلبداع يف كظري كت

رغؿ القطقد الؽثقرة التل قطعتفا طؾك كػسل بؼراءة قدر ما أستطقع 

مـ الؿلثقر الػؽري الشعري الؼديؿ أو الغربل الحديث خصقصًا 

 أكشػ خػايا سحره وأستبطـ جؿالف، قت أنالروائل الذي صالؿا تؿـَّ 
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ّٓ أين حتك  كجاز الؼؾقؾ الؿتقاضع وما هذه الؾحظة لؿ أحؼِّؼ سقى آإ

 طؾف يغـل العاصػة والعؼؾ.زلت يف اكتظار الػتح الؽبقر 

ؿ أطد كػسل بؼراءة اإللقاذة بصؿت داخؾل وبـػس صقيؾ  أو أل

قة ومـ وفاحصة ومتلك مؾحؿة جؾجامش البابؾقة كامؾة قراءة كاشػة

؟ ولؿ أفعؾ، وهذا يـطبؼ طؾك مملػات إدباء الروس  غقر تققػٍّ

 قفسؽل وتقلقستقي وغقركل وبقشؽقـ،الؽبار أمثال دوست

وإدباء  سققـ ومـفؿ هقغق وفؾقبقر وبؾزاك،اب الػركومملػات الؽتَّ 

أقصد بؼرائتفؿ  ؾك رأسفؿ جقتف وتقماس مان وشقؾر،إلؿان وط

ة والحؼقؼة الؿطؾؼ الك قاع كػسقة الؽاتب،أصُؾ فقفا قراءًة كاشػة 

أراد الؽاتب أن يقصؾف الك والك ما لعراء الذات أمام بقاض القرقة، 

ـِ الحرب الخػل الؿتأللئ بقـ ثـايا سطقره مـ خالل تؿعُّ الغقر، 

افة الحؼقؼقة وفرادهتا ة اإلضوإهؿِّ مـ كؾِّ هذا أن أصؾ الك طبؼريَّ 

هذا مـ خالل قراءيت ٕطؿال  وسلضرب مثالً طؾكداخؾ الـص، 

ؾجدل جربان خؾقؾ جربان  العالؿل الؿبدع والؿثقر لالؽاتب الؾبـاين

ففق متجدٌد يف كؾ أوان وقادر طؾك إدهاشؽ وتغققر رأيؽ الؿسبؼ 

وروحًا  فػل كؾ قراءة تجد كػسًا آخرَ  ،طـف يف كؾِّ مرةٍ جديدة تؼرأهُ 

ففق يختزن  ،آخر جديدة وطالؿًا مختؾػًا وكلنَّ الذي يؽتب شخٌص 

 اكساكقًا طؿقؼ الجذور وإصالة، صبؼات ثؼافقة رهقبة ويؿتؾؽ بعداً 

تستطقع أن تؽتشػ يف كؾ قراءة هنرا جديدًا يتغؾغُؾ فقَؽ ويرفُّ كلكف 
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كساكقة  فذًة ة وإصائٌر غريٌب وتؾؿَس ضقءًا يدغدُغ أصرافؽ وققؿة فـقَّ 

كاتٌب يعرف كقػ فجربان  فة الك حؾؿ متـاسخ طرب الؼراءات،باإلضا

ديضقػ وكقػ ي ُر ذاتف تحريرًا كامال يف الؽتابة، وهذا التجدُّ  حرِّ

الدائؿ لؿاء اإلبداع وجدتف أيضًا طـد شاطر لبـاين جـقبل جددَّ يف 

بؾقرة الؼصقدة العربقة وإشؽالقة حداثتفا يف الثؿاكقـقات والتسعقـقات 

 إولك مـ الؼرن الؿاضل  هق محؿد طؾل شؿس الديـ فؿـذ قراءيت

لف قبؾ سـقات طدة ما زال يثقر يفَّ الػضقل والرغبة يف كشػ قامقسف 

 الشعري الؿؽثّػ والصعب 
ٍّ

والؿشاكس والؿستـد الك طالؿ غـل

 مـ التصاوير ا متـقعٍّ 
ٍّ

ففق  لتل تشؽؾُّ خامة كتابتف الشعرية،وٓ هنائل

ػقػ طؿقؼ الغقر متعددُّ الؿعاين يغؾب طؾك شعره الغؿقض الش

وتػقض كتابتف بتقضقػ الرمقز  لة الؿقجقدات الجؿالقة،ومساء

التاريخقة وإسطقرية  الؽثقرة  بؿا يشبف اإليحاء الؿجازي والتـاص 

دُ التاريخل يف جدَّ  ا يجدِّ  روح يف ة ٍ ابداطقة واحرتاف أدبل مشفقد، مؿَّ

  وهنر الشعر العربل الحديث.

القهؿ  وحتك هذه الؾحظة أتشّبثُّ بالؿـك وأتؿسؽُّ بحبال

  ؼؼُّ وطدي لـػسل،والحؼقؼة طؾـَّل أح
َّ

أققل أحقاكا ربؿا جـك طؾل

ة ة بؿزاجقتل الغريبالشعر بلن وهبـل لعـة رفاهقة الؼراءة الؿتؿثؾَّ 

والتل ما أن هتبط طؾك زهرة حتك الؿرهػة الؼصقرة الـػس أحقاكًا، 

تطقر الك أخرى وهـا أقصد الؿقاد الػؽرية والػؾسػقة الؿستعصقة 
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فؽؾ قراءايت الػؽرية الحساب الجافة،  تل تذكرين بؾغة دروسوال

ولؿ تؽـ  لـسقؿ الخػقػ طؾك حديؼة الؿعرفة،إولك كاكت كفبقب ا

 ل لؾخػايا. ر الؿستجؾقراءة الؿؼقؿ الؿتبصِّ 

ض دباء الحديث أُ " ـل إدباء الؿصريقن الؽباركثقرا ما حرَّ

كقس قسك ومحؿد حسقـ هقؽؾ وأأمثال سالمة م  "الخػقض

دباء آكساكقة قتحام طقالؿ أُ د يف وجففا طؾك اوبؼقة ٓ ُيصؿَ  مـصقر،

فر أحٌد يقمًا ما طؾك التقَّ  إخقر كؿا لؿ يحرضـلخصقصًا يف العام 

ةالػ الصافقة  سقح الجادِّ طؾك كـقز هذا إدب، والـفؾ مـ يـابقعف الثرَّ

قفقؼ وأذكر كقػ كان الؽاتب الؿصري ت التل ٓ تـضب الك إبد،

ضـل مـ حالحؽقؿ أوَّ  ل طؾك قراءة شلء مـ تراث الشاطر الػركسل رَّ

شعر بضآلة ما يؽتب ولؽــل يف كؾ مرٍة كـت أ ،جان كقكتقالؽبقر 

وأخاف أن يجلء ذلؽ الققم الذي أصؿت فقف أمام الققم إزاءهؿ، 

َّٓ أُ اش أطؿالفؿ، روطة وإده مت أياديفؿ ضقػ الك ما قدَّ أخاف أ

قدة بال صباح وأخاف مـ صباٍح بال قصقدة أو قص ل،شقئًا ُيحػُظ ل

 يعاكؼ جؿال صؿتفا.

******* 
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 وداػًب ػبشَك انُبعًٍُ َضَه خُش ..  وداػًب

 وغّريُد الؽرمؾ   وأخقرًا رحَؾ كزيف خقر،
ُّ

طاشُؼ القاسؿقـ الحقل

ستعجالً وقبَؾ رحَؾ م شقد إكشادِه يرتددُّ يف كقاكـا،وما زال ترجقُع ك

ف الضائعة ويؿسح الثؾج طـ قبؾ أن يعاكؼ مديـت ؾقز،أوان إزهار ال

ها، كلكف وقصقدتف  هبا صقيالً، قبؾ أن يؽؿَؾ كبقءة الريح التل تغـكَّ  خدِّ

 طؾك سػر الك ما وراء الؿطؾؼ. 

 الؿؿسقح بػضة الدمع وطبؼف الحار 
َّ

ٓ زلُت أذكُر صقتف الشجل

الجريح  والؿشحقن بعاصػة الصقػ الغريب يتسربُّ الك قرار كقاين

 لباهر ريحف والؿسؽقن بالتجؾقَّات.يف ذلؽ الصباح التؿقزي العذب ا

لـ أذكر أن إصراءه لديقاينَّ إولقـ وكالمف الحؿقؿ طـفؿا وهق 

َّٓ فقؿا كدر. الذي لؿ يجامؾ أحدا أبدًا ولؿ يطرِ   شاطرًا يف وجفف ا

فؽؾـا كعرفف يف صدق وفائف الذي فاض مـ حديثف ذاك، لـ أذكر 

 ػقسـا وكؼرُّ بسؿقِّ روح صاحبف،يا كصقا

كدمل الؿتػتحِّ مثؾ زهرة الـار، كدمل ٕين تؼاطست  بؾ سلذكرُ 

بال سبب طـ تؾبقة دطقتف طـدما دطاين الك لؼاء يف بركامجف  ربَّؿا

ه ذلؽ الربكامج الذي كان يعدُّ  "شرفة"إدبل الثؼايف إثقر طـدي 

ـفا بلدب مـف حق صؾبُت  لتؾػزيقن.يف ا 99يف قـاة إطدادًا راققًا ويؼّدمف 
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غقر شاركتل ولؼائل بف الك الؿستؼبؾ م وحٍب ولطػ جؿِّ أن ُيرجَئ 

ماذا كان سقحدُث لق كـت الؿـظقر، وكؿ هل خساريت فادحة أن، 

 إستثؿرت هذا الؾؼاء معف؟ 

ٓ أدري ما هق سبب تؼاطسل طـ هذه الؿشاركة آكذاك وكان 

 ،ة التل ضقعتفا كؿا ضقَّعت غقرهاصأجدر بل أن أغتـؿ مثؾ هذه الػر

  لرتسقخ قـاطتل بؿا أققم بف.

أهق الحقاء أم الخقف؟ أم شلٌء آخر؟ وقتفا فؼط حقـ لؿ يعاتبـل 

 لـاطؿ الؽالم أهتؿُت كػسل هبؿا.الشاطر الرققؼ ا

سبت لؿ أكـ ٕفّقت فرصة رغؿ مشاغؾل الؽثقرة أيام ال

يحة وأسئؾتف واإلستؿاع الك محاوراتف الذكقة الصرمشاهدتف 

كاكت تشدين  ؿاق القطل الثؼايف السائد طـدكا،الؿتغؾغؾة يف أط

وطباراتف الشػافة الؿـحقتف مـ  سرين صريؼتف يف مـاقشة الؿقاضقع،وتل

اشػاتف صخر الؿعرفة وكاكت حساسقّتف الشعرية القاضحة جؾّقًا يف مؽ

 الؽثقرة تؾؽ سقدة الؿشفد.

فاطف الجريء كققان د أذكر يف أحد الحؾؼات مع الروائل سفقؾ

 طـ ديقاينَّ إولقـ.

،أستطقع أن أقق بؾ بثؼٍة وفخٍر  ل أن وبال محاباة ورياء وتصـعٍّ

حتػاء برائحة الطبقعة الـجقم أن كزيف خقر هق الذي طؾَّؿـل آ يعاكؼان

قامقسف الشعري قامقس  ي،وبلكقثتفا وبلسؿاء القرد أكثر يف شعر
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 اهتا الؿطؾؼة،اهنا وأبعادها ومسؿقَّ جؿقؾ لعشؼ إرض بلزهارها ومؽ

ومعاكؼات تاريخقة يف تـاص  وهق أيضا مـ أغراين بحشد مقاصػات

 رائع، كقػ ٓ وهق أحد شعرائـا الؽبار.

ٓ أكاد أصدقُّ حتك هذه الؾحظة رحقؾ هذا الػارس العربل 

الشعري خالقًا مـ اصاللتف مشفدكا  أتخقَّؾ الـبقؾ وٓ أستطقع أن

قًا مـ ر وجداكـا الشعري الجؿعل خالستطقع تصقَّ ٓ أالعالقة، 

كان مـػتح العؼؾ  حضقر إبداطف، ففق ريحان وطبٌؼ يف الذاكرة،

 ، كان أفؼف مػتقحا لؽؾ صائر غريب.والؼؾب والروح

طؾك مؾؾ أو  إحراج أو ما شابف يف  لؿ أسؿع مـف كؾؿة واحدة تدلُّ 

رحًا حتك يف أشدِّ ومكؾ أحاديثل الفاتػقة معف كان يشعُّ بشاشة وصقبًا 

أو كلكـا أصدقاٌء  كلكـا كـا متعارفقـ مـذ سـقـ صقيؾةفرتات إكشغالف، 

 مـ جقؾ واحد.

كاكت تػقُض حزكا ووفاًء وصدقًا أذكُر أن مؼآتف ولغتف التل 

مـفؿ طبد القهاب  ، والذيـمـ أصدقائف الشعراء العربأيٍّ إثر وفاة 

ربدوين، وغقرهؿ، لؿ يفذبُّ لقطتف ؾـد الحقدري وطبد اهلل الالبقايت وب

أذكر كقػ كان يتػجرُّ كثره رثاًء ققيًا وطاصػة صادقة ًأطظؿ بؽثقر  أبدًا،

كاكت مؼآتف تؾؽ أيؼقكة ػة كتبت مراثل الؿدن إكدلسقة، مـ طاص

الشعري الػؾسطقـل اإلكساين،  يف صدر مرحؾة ذوت مـ سػر القجقد
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ًٓ لذلؽ البعد وكاكت تؼريبًا وا ف الؿرتامل يف الؿسافة والفقيَّ ختزا

  والثؼافة وآكتؿاء.

العصا جغرافقًا مـ لؿ أمر بالدالقة يقمًا أو أكظر القفا وهل خبط 

َّٓ طشؼتفا ٕجؾف أو تذكرتف وسؽـت ا صؿئـاكًا الك هضاب صبعقن إ

 الؿشرتك بقــا،رهذا الؼرب الجغرايف الروحل الشع
ِّ

لـ  يِّ الجؿالل

قساة "اب قلة أخقؽ الؽبقر بدر شاكر السقَّ أصرخ ذات يقم وأققل ق

 "كؾُّ مـ أحببُت غقرَك ما أحبقين "أو ققلتف إخرى  "كؾُّ مـ ٓ ققت

 الذي 
ِّ

يؿأل غصـ جسدي أكـل ولؽـ سلققل رغؿ هذا البؽاء الخػل

لؽ حبًا غامضا  لك دمع يفبُّ مـ فضاء الروح ٕثبتلسُت بحاجٍة إ

ًٓ مـحتَؽ إيَّاه، قُة أخريـ وزيُػ أشباه ل طـف قسلؿ تزحزحـ مجفق

أيفا  ،يا أبا فاديلك جـان الخؾد والشعر والـبقغ فن الشعراء الػاكقـ،

 
ُّ

ذات صقػ  أطؿاق الروح مـل الؽبقر الذي طاكؼ صقتف الشجل

ن ولؿ لؿ يقارب يقما ولؿ يتؾقَّ  الك جـة اهلل يا شاطراً  ،جؿقؾ هادئ

 مثالً. أحدا وكان وفاؤه طـدي يجامؾ

******* 
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 طُىس انغكىَك

الك  ضافةً ممخرًا.. إ ـل بف اب يف مجؾس ضؿَّ حد الؽتَّ أ اكتؼدَ 

ن آطجاب وأردف قائالً إ ،الحداثة الشعريفآخر صديؼ،  شاطرٍ 

تجاه شؽؾ شعري  بالشعراء الؿحدثقـ هق آين ومرتبط بحؿقؿقة معقـة

د أو كربة ش ال الشاطر كؼدا طؾك هذا الـؼد فؼوأضاف  عرية معقَّـة،محدَّ

أمثال  ،راء الحؼقؼققـن الشعرية العربقة الحالقة تػتؼر الك الشعإ

والذي يعتربه صاحبـا الشاطر  الؿتـبل يف شعركا العربل الؼديؿ،

  .إوحد يف تاريخ آدب العربل طامة

وطـ ,ثؿ إكتؼؾ بعد ذلؽ الك الؽالم طـ الشعراء الققكاكققـ 

آكساين والػرح بالحقاة  رة طـ القجدالققكاكقة سافق الؿعبِّ الشاطرة 

 ،حضارات الشعقب إخرىوالتحرق بالجؿال الخالص قبؾ وٓدة 

بلول كؾؿة تعرب طـ خؾجات روحفا بإوصاف وقبؾ كطؼفا 

  .والتشبقفات العذراء

كـت أسؿع وٓ أكؽر ما يؼال لؽــل خرجت مـ الؿجؾس وأكا 

مثؼؾ داطقة وآباؤٓت الغامضة حقل طؿؾقة الؽتابة مؾلء بالتس

كػس  ،حةلؿجـوبسحر إفؽار الجؿقؾة ا ،بضباب الؼصقدة الػضل

الجامحة يف استؼصاء تجربة الغقر الغؿقض وإفؽار والرغبة 
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بـل بؼقة طـد سؿاطل ٕحاديث الؽتابقة التل كاكت وما زالت تـتا

أمثال البقايت وأدوكقس ومحؿقد  ،وشعراء طرب وأجاكباب كتَّ 

ق شاؤول والؿاغقط وباولق كقيؾ م العبداهلل وبقلدرويش وطصا

حقل طالقة الؽتابة والشعر والػـ بالحقاة  ،وساراماغق وغقرهؿ

  الجؿالقة الؿختؾػة. وبطبقعة الـػس البشرية وإمزجة

تؾؽ أحاديث كاكت دائؿًا ترتكـل أبحث طـ ذايت الشعرية تحت 

أحاديث كاكت  الؽاتب،تؿامًا كؿا قال صديؼل  ،ٓ أطرففاسؿاء 

وطالمة سمال يف ذهـل دائؿًا حقل أمقر كثقرة اغًا روحقًا ترتك فر

رون طـ كػسل يثفؿ أهنؿ يعبِّ كـت أحس مـ خالل حد ،ومتشعبة

روا طـ أكثر مؿا طبَّ  مثؾ وإجؿؾطـ إ بداً ة ألباحثلتائفة اوذايت ا

 .ذواهتؿ

الػـان  فلكا ٓ أففؿ سر هذا الغؿقض الشػاف الـابع مـ قؾؼ الشاطر أو

مـ حزن طؿقؼ أسطقري  يضًاوالـابع أ ه،يف طصر الذرَّ  ،طؾك مصقره

أو محؿد و حزن كاتان زاخ الؼادر الجـابل أبعقد الـزطة كحزن طبد 

  والؼائؿة صقيؾة. الؿاغقط أو أدوكقس،

اول استدطاء مخقؾة أخر الؿختؾػ، أضـ أكف مـ الؿفؿ أن كح

ر بعضـا و كؿتؾؽ حاسة اضافقة تحاول التؼريب بقــا وتجعؾـا كتلثأ

وذات روح متؿردة ، صازجة وجديدة ببعض لبؾقرة رؤى شؿقلقة

  .وثائرة طؾك ققؿ جامدة
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العؽس فال بلس بلن  أما طـ مسللة اكصفار الـثر بالشعر أو

وسعقد طؼؾ وجربان وأمقـ بـؿاذج راققة لـثرية بقل فالقري  كستؿتع

التغؾغؾ يف كػس  طجاب بـرجسقة بروست وصاقتف طؾكوآكخؾة، 

  .لؼارىءؿؽان ويف كػس اال

صالق إ ن الـثر يف رأيل هق بؾقرة الؿادة الؽتابقة والشعر هقإ

  .وطل الذايتأجـحة لطائر حبقس يف الال

الـثر تراكؿ وتجؿع لؿخزون القطل يف بمرة واحدة والشعر 

الشعر أخقرا كقع مـ . الطؾؼة لـثر مخزون الال وطل يف الفقاء محاول

 .دمشاكسة فردية لروح القجق

ٓ بد وأن تتقفر لؾشاطر ، ولؽتابة مادة ابداطقة كؼصقدة مثالً 

وآ سقجد كػسف  ،الحرية طؾك حد تعبقر كاتان زاخ فسحة مـ

ؿال وبج ،احساسف بجؿال الشعر والحقاة محاصرًا بؿا يػسد طؾقف

  .روحف أيضا

  هذا الؽقكب الؿقبقء بالظؾؿ (صققر سؽقكؽ)الشعراء هؿ 

 ،كزيف أبق طػشطر السقري الؿعروف كؿا يؼقل الشاوالشؼاء 

 فو ربؿا مخؾقق غريب كصػسطقري جؿقؾ أوالسؽقكؽ هذا صائر أ

طؾقف  لدمقطف رائحة ططر تدلُّ  ،اسحققان حسَّ  ف الثاينصائر وكصػ

كقسقؾة أخقرة لؾـجاة  الؿرِّ السؽقكؽ بالبؽاء فاذا وجده أخذ  ،صقاَده

 .لدفع الخطر طـف واسرتحام الصقادو
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ُّبة انعبئؼخثذس شبكش  ُخجُ  انغ

 انًُفً(انشؼش و)فٍ انجذِث ػٍ انشجم انزٌ ظبَع فٍ ػشِض 

كتابتـل ممخرًا هذه الـقسطالجقا الغريبة التل ا ٓ أطرف سرَّ 

وكحـ طر العربل الػذ بدر شاكر السّقاب، إلطادة قراءة ديقان الشا

  لثالثة وإربعقـ لرحقؾف الؿػجع.مـ الذكرى ا كؼرتُب 

ة والك شؿقسف الخريػقَّ  ـقـ مجفقٌل الك جـتف الضائعة،ق حأه

  وطصافقره الخضراء؟

 بشبف قرابة روحقة ا
ٌّ

بطـل فرتاضقة وثقؼة العرى ترأم أحساس طبثل

ة كاضؿ حؽؿت لألتراك طـدكا أهؿقَّ  هبذا الشاطر الؿشاكس والؿفؿِّ 

 ولقركا لإلسبان؟ 

مـ الزوائِد  ةً يف كػسل لغة ً شعرية ً صافق ذلؽ أن السّقاب ربَّك

  وطقل الشعري قبؾ أن أهتدي إلقف. الؾػظقة التل تراكؿت يف

 .زوائد الشعر العربل الؼديؿ والؽالسقؽل الحديث

شعريًا ولق طارض ذلؽ  اةػَّ فؾغة السّقاب الؽبقر لغة مـتؼاة ومص

العرب ء فنكف كان أقدر الشعرا وقالقا بنصـابف يف السطر الشعري،الـؼاد 

 .م العادي الك شعر خالد يجري مـ الؼؾبطؾك تحقيؾ الؽال
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حالؿة بققتقبقا مقطقدة وزاخرة بالرمقز الروماكسقة وهذا لغة 

 .الشلء أطجبـل جدًا يف مطالع ولفل بالشعر

جاكبًا كبقرًا طؾك طدة  فتقحاتف يف الشعرية العربقف الجديدة أخذت

 الؾغة وتطقيعفُ 
ِّ

ؾب كػثف مـ أطؿاق الؼو مستقيات، مـفا تؾققـ طصل

وجعؾ حروف الؼصقدة العربقة كلهنا طصافقر جـة  طؾك سجّقتِف،

  حة.ضائعة وأصقاف مجـَّ 

أسئؾة كثقرة حقل الؿخزون  أسلُل كػسل قبؾ أن أقرأُه بَقطل كـت

والؿتلخرة طـ عة بآٓم الذات، الروحل لؾروماكسقة العربقة الؿشبَّ 

 .ات إخرى القاقعقة الك حد ماالروماكسق

فذه إصداء طـد سابؼقف سقى أصداء ثائرة خافتف لفال أجد أثرا 

يف بعض أشعاره التل كتبفا طـدما اقرتب سراج روحف مـ طـد الشابل 

 .كطػاءآ

فذا الػتح الشعري الذي أكجزه السقاب طظقؿ وغقر فإذن 

 .مسبقق

ة تخؾق مـ رققؼة هشَّ كت الؾغة مع جؿاطة أبقلق حالؿًة فؼد كا

ولؿ تحػؾ كثقرا  ربة يف اكتـاه آٓم الغقر،اكؼة القاقع وتـؼصفا التجمع

الروح الشاطرة  كاكت ق الـػس البشرية طؾك مستقى كقين،بلطؿا

وتـصفر الطبقعة بقـؿا أصبحت طـد السّقاب تعاكُؼ  تعاكؼ كػسفا فؼط،

 .التالشلالحؾِؿ و وتذوب مع طقالؿ بائدة أو طؾك حافة
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عر العربل اب مازج وقارَب بقـ الشولؿ يلِت شاطر قبؾ السقَّ 

هذه الؿؼاربة الشػافة  مثؾ وإوروبل اإلكجؾقزي مـف خاصةً 

إذاطة لـدن   ذلؽ يف لؼاء صحػل معف يف  والحؿقؿة، وقد ذكر السقَّاُب 

 "حقث قال أن قصقدة الشاطر اإلكجؾقزي شؾل وهل بعـقان الؼربّة 

the sky lark "  لف لؽتابة الشعر الحر حقث 
َّ

كاكت الحافز إساسل

قرها يف الفقاء ويف سط شؾل يف سطقرها إولك صقران الطائر شبَّفَ 

يف كظام تدويري لؾؼصقدة ٓ يـؼطع الؿعـك  إخقرة رفرفتف وتحؾقؼف،

 .بقـ كؾ بقت وآخر فقفِ 

كجؾقزية وكػس ات التل يف الؼصقدة آصركا كجد كػس التؼـقَّ 

 ديد جريء وخطقة مباركةالرؤى وصرق التعبقر يف شعر بدر وهذا تج

ـ إوائؾ الذيـ إستػادوا مـ قفؼد كان مـ الشعراء الحؼقؼقُتحػظ لف، 

 .إصالطفؿ طؾك أداب إخرى وهضؿ جؿالقاهتا جّقداً 

ر الشظايا طـ هذه جذوة ألؿ طظقؿ وما شعره غقر تطايكان بدر 

ّٓ بػضؾ ويف ضـّل أن السقَّ  الجذوة، اب لؿ يتجاوز مجايؾقف شعريا ا

شعراء العراق ومـفؿ البقايت وكازك الؿالئؽة ق طؾك هذا إلؿ فتػقَّ 

وأحؿد طبد  وطؾك شعراء طرب مـفؿ صالح طبد الصبقر وكزار قباين

ٕن بدر إكدفع بؽؾ صاقتف وبؽؾ ققاه  الؿعطل حجازي وغقرهؿ،

 .ل والـقطلق الؽؿِّ قز والتػقُّ لؾشعر وساطده إكػعال صبقعل طؾك التؿَّ 
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السقاسقة كؼالبات ضقء آة الك الثقرة والتجديد يف ورغبة متؼد

التل كادت هبا الؼقمقة هنقار الؼقؿ الؼديؿة وغؾقان الشارع العربل وا

الؿتطؾعة قة، ة الروماكسكؾ هذا الك جاكب كبقر مـ الحساسقَّ العربقة، 

يحاول هبا أن يؾغل غربتف  أو جـة ضائعة أو يقتقبقا ُطؾقا الك طالؿ آخر

  ة بقـ روحف وجسده.ويردم الفقَّ 

أن قامقس السّقاب الشعري قامقس  يجقز أن كؼقل وهـا

ٕن تعابقره الشعرية وخقآتف وتصقراتف  استثـائل، هؽذا أطتؼد،

قفا ٓ مـ هذه إرض التل كحقا طؾتليت مـ مؽان آخر، ورؤاه 

 وخاصة مـ العراق الجريح.

إن هذا التغققر الذي إبتدطف يحتاج الك كثقر مـ الذكاء والؿؽر 

 .ة العربقةة وإصالة العروضقَّ ػاظ طؾك الجدَّ الشعري مع الح

ورغؿ خروجف طـ العؿقد الشعري الخؾقؾل فنن لف ما ٓ يؼؾُّ طـ 

إخقرة كصػ إكتاجِف الشعري يشفُد لف بلكف ضؾَّ وفّقًا حتك ساطتف 

َّٓ مراطاة  لؾؿقروث العربل وٕصالتف، وما محاوٓتف التجديدية إ

ختؾػ طـ أمس ي طصر شعري متغقِّرة وتحؼقؼا لفا يف لـػسف الثائر

 وأبل تؿام،
ّ

   ومؽان مختؾػ طـ أمؽـتفؿ.  الؿتـبل

بدر التل لؿ تجد يف الخقال الشعري الؼديؿ ويف أوزان  كػس

اع الؽايف بؾ لؿ تجد ذلؽ اإلتسَّ  ـشقدة،الخؾقؾ الػراهقدي ضالّتفا الؿ

ة ارة كاكت خاتؿة حتؿقَّ وإفؼ الرحب لتػجقر صاقة فـّقة جبَّ 
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لعربقة بؿػفقمفا الجؿاطل إشؿؾ، وٓ أقصد ؾؽالسقؽقة الشعرية ال

 وتؽسقره . لؾعؿقد الشعري  بؾ اكتفاء الؼداسة الؽالسقؽقة الػردية،

بتؿثال خزيف ٓ  اب أشبفَ بعدما كاكت الؼصقدة قبؾ ثقرة السقَّ 

يعؿُد إلقف الشعراء الخزافقن فقفذبقكف ويؼؾؿقن  كبَض فقف لؾحقاه،

بخالف شعراء كف بإصػاد إدبقة وإخالققة، رغباتف ويؼقدو

ؿا كاكت الشعقب إخرى الذيـ يـػثقن قصائدهؿ كالرباكقـ مف

لؾرائل مـ تؾؽ ما دامت أشؽالفا أروع حجارهتا ومعادهنا خامًا، 

  فا ذلؽ القهج إهبك مـ ألػ شؿس.وما دام فق التؿاثقؾ الخزفقة،

ا طؾك هقاها حاضـة ً كثقالفكاكت قصائدهؿ تؽتبفؿ بتػّجرها وا

 رؤى صازجة وباحثة طـ مسارب جديدة . 

د الشعر وهذا الشلء وجد صداه يف كػس شاطركا الؿتلثرة بلبعا

الذي كؿا طـده بعد إكخراصف الؿبؽرِّ الؽقين والحسِّ الجؿاطل، 

 .بالحزب الشققطل العراقل

 ،لشعرية بؽؾ معاكقفا حتك الـخاعطايش بدر أزمتف الروحقة ا

أزمة الؿبدع العربل الؿثّؼػ والربجقازي  حقاتف هبا، بغتواصط

، الػؼقر والؿحروم حتك مّؿا ولدَّ  مـ ططػ وحدب الؿرأة التل يحبُّ

اغ الروحل ٓزمف حتك طـده أحساسا صاغقا بالضقاع العاصػل وبالػر

رت ورفد قؾبف بلجؿؾ الؿزامقر وإلحان التل أث غروب أيامِف،

ت السبقؾ ومفدَّ  ، وأغـت تجربتف،سؿػقكقة الشعر العربل الحديث
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ت يف أصقات شعراء الستقـقات لؾحداثة العربقة ولؿا بعدها وتشظَّ 

 رجعقة هاّمة لفؿ ولؿ أتقا بعدهؿ.ت موالسبعقـقات وشؽؾَّ 

ح برومقثققس شعركا أصبح هذا الريػل الحالؿ الثائر الطؿق

س حريتف، وممثَِّث  ؾقد ثؼؾت بجلغتـا بالـار بعدما أُ  الحديث وممسِّ

فجاءت تجربتف مػصال هامًا وطالمة فارقة ً يف أصعب  التؼؾقد،

وبعدما آن لف أن يشبَّ  وأشّدها حساسقًة،مراحؾ شعركا وأدقِّ ضروفف 

 .ة إخرىطـ الطقق ويتبع َ إحصـة الؿجـحَّ 

  =800ديسؿرب 

******* 
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: َىعبفبسغبط يبسكُض ويبسَى غبسعُب غبثشَُم 

 سدًًخ ثُب 

 
كؿا تؿرُّ الريح الجـقبقة  روايات التل أمرُّ هبا طرضًا،ل الكثقرٌة ه

 غـقِة الشاطر اإلكجؾقزي شؾل، وأكثُر مـفا الدواويـ الشعرية،يف أ

هؿ،الؿتلرجحِة يف مدًى  مـ دون أن  مـ التالشل وآكسقاِح الؿتقَّ

 مـفا قطرة رحقْؼ.
َ

 أجـل

واحدًة يف كثقرٌة هل الروايات التل ٓ تستحُؼ مـَّا أن كضقَع ساطًة 

قتفا، ا وقؾقؾٌة الروايات العصقُة لقققِف طؾك ٓ جدواها وطدمِّ

 الؿخاتؾة لؾذات.

ا فرٍح،ولؽــل أجُد دائؿًا الصـػ الث  اين مـفا وأفرُح بِف أيؿَّ

سسِة طؾك أفؽاركا وبداهتـا  محتػقًا بػرادتِف وطؿِؼ مغزاه وفؾسػتِف الؿمَّ

 اإلكساكقِة . 

ـُ أكُف إذا ما إس تؿرَّ ضغُط غابريقؾ غارسقا ماركقز لذلَؽ أطؾ

الروائل الؽقلقمبل وماريق فارغاس يقسا الروائل البقرويف طؾك 

 ومـ البحِث طـ الشعر ومـابعِ  ؾتل فسلستؼقُؾ مـ الحؾِؿ يقمًا،مخقَّ 

    الجؿال والؿثالقِة واستدطائفا.
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لُد كًة بللقاِن الطقِػ تقدائؿًا أحسُّ بلنَّ هـاَك ذاكرًة إيروسقَّة مؾقَّ 

 بقٍد حريريةٍ  يفَّ، يف مؽاٍن ما مـ وجداين،
َّ

 خػقػِة الـدى، وتضغُط طؾل

ِة والثقر ُج الجؿاَل لؾحريَّ ة لؾعدالِة اإلكساكقِة تؿسُّ روحل وتزوَّ

 الؿطؾؼْة.

ة الؿػرصة يف يف هذا الققِت بالذاِت ٓ تست َّٓ الحدَّ فقيـل إ

أصُؾ إلك الضالِة وٓ  ك الحقاِة وسرِّ جؿالفا وسعادهتا،كتشاِف معـا

ـِ الُؿجـَّح.الؿـشقدة مـ دوِن أن أركَب طؾك حصاِن هذي   ـ الؽاتبق

ٓ تسبُح  مـ لذِع هبار أمريؽا الالتقـقة، كتابتفؿا ٓ يـؼصفا شلءٌ 

َّٓ يف فضاٍء مـ سحِر القققِف  وٓ  طؾك أطؾك قؿِؿ الـػِس الشعقريِة، إ

 وتساؤٍل 
ٍّ

َّٓ بلجـحٍة مـ كقٍر كسائل  وتػاؤْل.ترفرُف إ

ِش الحيف حضرهتؿا ٓ تستطقُع ال ٓ  ؼقؼِة بَؽ،تػؾََّت مـ تحرِّ

َّٓ أن تصرَخ   معفؿا كالذئِب يف براري الشتاْء.تستطقُع إ

ا كجد ها يف أطؿِؼ الرواياِت هـالَؽ إلؿاٌم طبؼريٌّ بخربٍة فرديٍة قؾؿَّ

 أكثرها احتػاًء بطبقعِة الؿشاطْر، هـالَؽ حديؼٌة لؾحقاسِ و الحديثِة،

 ياكعٌة.

ماركقز ويقسا جـاحاِن أزرقاِن يحؾِّؼاِن يف سؿاِء الروايِة الالتقـقِة 

كثقرًا ما أثؼال دمل  رفعاهنا طالقًا طالقًا حتك الشؿس.اإلسباكقِة وي

 بالـقارس.  



221 

 

يٍة ثؿقـٍة تؼدسُّ مش اطرَك وترفعفا كالؼرباِن يف لحظاٍت بؾقرِّ

 لُحبِّ الؿالزمِة ٕطضائَؽ،فـِة اهؿا ٓ يدطاَك تتـصؾُّ مـ م إخقر،

ـٍ بعقٍد يف التل استؼا ْة،ومـ رائحِة الؿرأة الؿقطقد لْت مـَؽ مـذ زم

 فضاِء كٍص مػتقٍح طؾك التجؾِّقاْت.

وقبؾفا يف مئِة  مـُذ أن حؿؾـل ماركقز يف ذاكرِة غاكقاتِف الحزيـات

أن  لؾؽثافة التعبقرية وآيحائقِة، مـذ إلك أطؾك قؿةٍ  طاٍم مـ العزلِة،

كقًة مـ إولؿب وأكا ٓ أستطقُع الفبقَط ثا أبحَر بل يف بحر يقلقس،

 الؿحاولة أو التػؽقر يف الـزول،ٓ أستطقُع حتك  التصقيري الخارق،

سُت "إستعـُت بققسا مرًة يف دفاتِر دون ريغق بقرتق   التل كرَّ

يف  يحاءاهتا مع أين طادًة ما أقرأ روايةً لؼرائتفا  شفريـ كامؾقـ لؽثافة ا

َّٓ بعقدًا ك  "يقٍم واحدٍ  طالِء  عق طالِء الضباِب،ولؽــل لؿ أذهْب إ

 التؿاهل يف الروايِة حتك الـخاْع.

، كـُت أقرأ
ٌّ

 وأطقد قراءة ما أقرأُه ثاكقًة، العؿؼ يف هذه الرواية طصل

 هـاكَ  ،والرهافة يف تؽثقػ إحاسقِس طالقٌة وتداطقات الحؾؿ مقجعةٌ 

، هـاَك إطرتاف بخسارٍة ما،بعد فؾسػل ورمزي لؾج أو  ـس والحبِّ

كتخاباِت رئاسِة كقَػ ٓ وقد كتبفا يقسا بعد فشؾِف يف ا  "غضٍب ُمربٍِّح ب

 ."0??5بؾدِه البقرو طام 

لقكريثقا هـا وهل بطؾة رواية يقسا تحركُّ مجرى إحداِث هبدوِء 

كُف طجقز ماركقز  ةٍ مػاج"كؿا يحرِّ ئٍة يف الذي تستقؼُظ غريزتُف وبؼقَّ
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وفقكتشقتق يؾتؼل لؼاًء  يف ذاكرة غاكقايت الحزيـات، "شقطهناية ال

 مع ديؾغاديـا بطؾة ماركقز أيضًا.طػقيًَّا 

غقن شقؾل الرسام وٓ أدري ما هق سبب التفقيؿ طؾك أي

جسْد والذوباِن أهق مـ باِب آحتػاِء بؿقتقِػ ال الـؿساوي الخؾقع،

  يف هققلك الجـِس؟

 لُف وكلهنا ُكتبت مـ أجؾِف وحده،ٌح يف الروايِة هـاَك مؽاٌن فسق

ل رغباتِف وشفقاتِف و  تػؽقِؽ غؿقِض رسقمِف ومقديالتِف.ولتؼصِّ

 يؾتؼل كال الؽاتبقـ وأيـ يػرتقان،ولؽــل ٓ أطرُف بالضبِط أيـ 

 أوجف الشبِف بقـفؿا بالرغؿ مـ أنَّ أحدهؿا 
َ

يتؼاصع مِع أخر وما هل

ويف أكبِؾ وأطؾك  معُف يف تآلٍػ وتـاغٍؿ مدهٍش، بصقرٍة خػقٍَّة، ويتداخؾ

 ."أن تؽتَب بحربِ روحَؽ  " لإلبداع، تضحقةٍ 

قِء إيؿاكِف وتبتؾِِّف لؿا كالهؿا يرتؽُز يف أطؿِؼ أطؿاقِف طؾك كؼطِة ض

ـٍ ودهشٍة وغرابٍة، لقـجَز طؿؾَف طؾك يصـُع، وهـا أستذكُر  أتؿِّ وجٍف وف

ة يف بؾدِه كقلقمبقا لقستحضَر أحالم سَػَر ماركقز إلك الؼريِة الـائق

مئة طاٍم مـ العزلة "وتخققالِت كتابِف الرائِع أو مؾحؿتِف الخالدة 

 عَد أن إمتأل هبا وطاشفا روحقًا.وهـاَك اكؼطَع طدة شفقٍر لقؽتبفا ب"

بعِض لقِف البعض بلنَّ ماركقز متلثٌر يف لـ أذهب إلك ما ذهَب إ

ة بللػ لقؾِة ولقؾة ِف وخصقصًا هذه الروايِة اكتابات  "سػر العرب"لػذَّ

 الحزيـات مشتبٌؽ بصقرة أو بلخرى يف رواية ذاكرة غاكقايت أو أكفُ 
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 مع 
ٍّ

باتا الذي يقرُد اياسقكاري كاوالقاباين الؽاتب بعـاٍق واضٍح وجؾل

الحؼقؼة أكـل لؿ  ٔكػ ذكرها مؼطعًا افتتاحقًا لُف،يف مستفؾِّ روايتِف ا

واختزال الؿسافِة بقـ  اول الربط بقـ آثـقـ،سقكاري ٕحأقرأ بعد يا

ـَ بطؾِة ياسقكاري كاو "يـاديؾغاد"بطؾة ماركقز  اباتا يف روايتِف وبق

 . "بقت الجؿقالت الـائؿات"الشفقرة 

ُـّ أن يقسا وكاو كقز يؾتؼقن جؿقعفؿ تحت جسر باتا وماراأض

 . إدِب وفؾسػتِف بؾغِة الحؾؿْ هق جسر تقضقِػ الجـِس يف واحٍد،

الـص الحؼقؼل هق يف رأيل ذلؽ الـص الذي يليت مـ حـايا 

ـِ إلك ال ،الطػقلةِ  غقاِب الضروري ٓستشعار مـ أقصك الحـق

 الخسران.

مخضبًَّا  ؾ إبدي الذي يعقُش يف الطػقلِة،هق ذلؽ الطػ

ِف يقسا بإوهام وإحالِم والعبِث الضعقِػ والفشِّ الذي يحتػل ب

طبث طاشؼل الؽقاكِب والجبال ووطِد  ق،يف دفاتر دون ريغق بقرت

 الؿقاصـقـ بالؼؿْر.

كؿا  يف أغؾِب إحقاِن مـ الُؿتخقَّؾ،الرائِع يف أطؿالفؿا أهنا تليت 

 مؿؾؽُة  يؼقُل ماريق فارغاس يقسا يف حقاٍر معفُ 
َ

بلنَّ الرواية هل

 ر هق طاصػة اإلكساكقِة الحؼقؼقة.بقـؿا الشع الؽذب،
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َة اكدفاٌع كحق الحث يجعؾَؽ  ؾِؿ الربيء، والػراشاِت الصػراء،ؿَّ

ِة والفائؾَة الساكـة يف تؾؿُس هذِه الطاقة البا الؿػردات لغة الؼقَّ

جة بحركٍة واكػعاٍل طجقْب.  والؿتؿقِّ

هـا لؿ أتخقَّؾ كػسل لحظًة واحدًة أقرأ  يف الروايات التل ذكرُت 

يًا أو ما يؼارب الـثر، هق كؿٌط فريٌد جديد، شعكث ٌر وأجؿُؾ مـ رًا طادِّ

 طؾك آحتؿآْت. جربة ٓ محدودة ومػتقحُة التلويؾِ ت الشعر،

راٍت وخارجاٍت طـ تذويُب الؽالِم هـا يعطقـا أشجارًا وكساًء دائ

حتك لــزَف  ،فقـا بالزهقرِ  ، واضحًة، تؽتظُّ أشقاًء غامضةً  مداِر الرتابة،

ـْ شذى ومخؾققاٍت مـ وه  .ٍج وأققاِس قزٍح وبقاٍض وياسؿق

 ا أين أكتظُّ بالعبارِة والؿعـك، باإلشارِة والؾؿِح.ه

لؿ أكـ أحسُب أكـل سلتالشك مع كؾِّ هذه الجؿالقات الؿتؼـِة 

 حدَّ الؾعـِة والفذياْن.

59.=.800> 

******* 
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 َغبُء انشبػِش

طادًة ما تؽقن امرأُة الشاطر مقزطًة يف كساء كثقرات لـ أققل يف 

ِة الحبِّ لقَس  جؿقع الـساء.. الشاطر الذي يعقش يف كـِػ تعدديَّ

ماجـًا أو متفتؽًا بالضرورة ولؽـف أيضًا لقَس فاضالً أو قديسًا الك 

هذه الدرجة التل يتصقرها البعض لؽل يحبَّ امرأًة واحدًة بعقـفا.. 

ولق كان كذلؽ لؿ يبؼ لف طؿٌؾ يف الشعر..مـذ الشعر الجاهؾل.. امرؤ 

 كؿ امرأ
ُّ

ة أحب.. أيضا طؿر بـ أبل ربقعة الؼقس هذا الشاطر الحؼقؼل

هؾ اكتػك بعشقؼة واحدة؟ ويف طصركا الحديث لديـا كؿاذَج كثقرة 

أبرزها كزار قباين صحقح أكف أحب بؾؼقس ذاك الحب إسطقريَّ 

َع قصائَد حبِّ كثقرة طؾك إخريات.. والسقاب أيضا كعرف  ولؽـف وزَّ

لؿ يؽـ الشاطر أن تجربتف الشعرية حػؾت بلسؿاء الؽثقرات.. ربؿا 

الدوكجقان الذي كان يعشُؼ يف الصباح امرأة ويف الؿساء يـساها 

ويعشؼ أخرى.. والسقاب كؿقذج واضح ومبقـ.. لـ أتؽؾؿ طـ 

أهؿقة السقاب شعريًا.. ربؿا كتب ضخؿة لـ تؽػقـل.. كعؿ هـاك 

شعراء كثر تعؾؼقا بامرأة واحدة وهذا وارد.. كالشعراء العذريقـ 

صقرة الشاطر دائؿا ترتبط يف ذهـل بصقرة بايرون وغقرهؿ.. ولؽـ 

أو شؾل الشاطريـ آكجؾقزيقـ الروماكسققـ يف رحؾتفؿا الك مديـة 

البـدققة آيطالقة.. اذا أحب الشاطر امرأة واحدة فإجدى لف أن 
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جفا اذا استطاع ذلؽ ولـَر إن كاَن لديِف ما يؼقلف بحرقِة العاشِؼ  يتزوَّ

اَن شعرِه قد صؾَّؼف ثالثا الك إبد.. ولؽـ الحؼ بعد ذلؽ أم أنَّ شقط

أققل أن يف داخؾ كؾِّ مـا امرأًة واحدًة تشعؾ الػتقؾ وترتكـا كؽابد 

ٍر   تراقب يف الظؾ.. الذي يحدُث أحقاكًا أكـا بػعؾ تـؽِّ
َ

بقـؿا هل

غريزيٍّ غريب لتؾؽ الؿرأة إولك التل مسحت صػقٓتـا بؿا يشبُف 

هنا كاكت يقمًا ما مالكًا حارسًا وشؿسًا حاكقًة أكامَؾ الذهب كـسك أ

ـِ والحصك والرماِد والغققِم الصؾبِة.. ٓ  طؾك قؾقبـا الؿألى بالطق

كة  كعقد كـظُر بذاَك الحـقِّ الؿػؼقدِ القفا  بعَد اغراِء الػضاءات الؿؾقَّ

وإبقاب العالقة ودروِب الحقاة التل تـبُذ الـاضَر الك القراء.. فؼط 

ةٌ  كا بؽامِؾ ولعـا وتققـا الك الؿرأة الؼابعِة يف  حاسَّ غقُر مطاطٍة فقـا تشدُّ

ل.. ولؽــا مفؿا فعؾـا ٓ كستطقُع  ضؾِّ الـقر والرهبة والغراِم إوَّ

ِك ٕوراِق الؼؾِب..   الؿحرِّ
ِّ

التخؾََّص مـ برقفا وٓ مـ أكقـفا الخػل

جان هؾ تخؾَّص الشاطر الػركسل شارل بقدلقر مـ لفقِب سؿرةِ 

 
ْ

ديػاِل وططرها الؾقؿقينِّ الغامض؟ هؾ تاَب لقيس أراغقن طـ َطقـل

؟شعراٌء ٓ 
ِّ

السا إكدلسقَِّة؟ هؾ كػَض طـ قؾبِف تربَ دمعفا الال مرئل

ُيحصقَن أخذوا معفؿ الك السراِب كؾَّ ما طؾَؼ بلجسادهؿ مـ كثاِر 

ك.  كسائفؿ غقِر الؿعؾـاِت الك أبٍد مسؿَّ

******* 
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ٌٌ ػًىد  ٌطُشا

ـِ يف مؼفًك مـ   الذي يجؾِس يف أقصك الذه
ُّ

الرجُؾ الثالثقـل

سراٍب ٓ يستطقُع التعبقَر بصدٍق طـ كػسِف.. يتؾعثُؿ يتقُه.. 

 
َّ

يتالشك..يغؿغُؿ.. ٓ يعرُف ما ُيريُد.. يؼقُل لل تستعصل طؾل

اٍه مضْت.. ٓ أقدُر أن  الػؽرُة.. تغقُب مـ غقِر أن أرى يف أيِّ اتجَّ

ـِ طؾك قطرة الضقِء.. زمـل يفرُب مـل.. أقبَض بجـاح ـِ مرتجػق ق

ُق بالػراِغ بـظراٍت تشبُف كظراِت الشاطر الػركسل  وتؾَؽ التل تحدِّ

ـِ مـ الـاِر والغقِؿ يحؾُؿ  بقدلقر وهق يصؾُب طقـقِف طؾك طؿقدي

بالؼصقدِة أو بجان ديػال الؿحرتقة كالعـؼاِء ٓ أففُؿ ما تريُد وما 

ٌع أكا  يف كؾِّ شلٍء.. وطؾك كؾِّ الػصقِل الؿؾغقَّة.. قؾبل تعـل.. مقزَّ

يذهُب الك البمرةِ ولؽـُف ٓ يجدها أبدًا.. يعقُش بؿـطِؼ الـحِؾ يف 

الربقِع والؼراءةِ.. يلخُذ مـ كؾِّ وردٍة رحقؼًا وططرًا مختؾػقـ.. يحقُم 

.. يف الـفاية ٓ يجُد شقئًا يـتػُع  ـِ طؾك الـِص وٓ يؼُع طؾك وجعِف الدفق

ـٍ يطقُر طؿقديًا الك  قِف ثؼافًة شؿقلقَّة يف زم بِف مـ ايؿاكِف الؽبقِر بؿا يسؿِّ

طؿِؼ الػؽرِة.. هؾ هذا زمـ آختصاِصقَّة يف كؾِّ شلء؟ ٓ أطرُف.. 

ٓ أكجُح يف قراءةِ شلٍء ما.. قبَؾ أياَم بحثُت بدون ٍٕي طـ الشاطر 

 الؽبقر ألؽسـدر بقشؽقـ الذي طاش يف الـصػ
ِّ

إول مـ  الروسل

الؼرن التاسع طشر ومات يف مبارزة بقـف وبقـ غريؿِف الػركسل.. الؿفؿ 
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ـَ طامًا ولؽـف حػَر مجدُه بحروٍف  أن هذا الشاطر طاش ثؿاكقًة وثالثق

اِد كاكقا  مـ ذهٍب يف تاريخ إدب الروسل حتك أن الؽثقر مـ الـؼَّ

اء والؽتَّاب.. يظـُّقن أكف ترك مـ أثار ما يعجُز طـُف طدٌد مـ الشعر

عت أسطقرتُف..  تابعتُف يف جقجؾ فتفت يف أسؿاء كثقرة طاصرتُف ولؿَّ

مـفؿ الـاقد الروسل بقؾقـسؽل الذي مات شابًا هق أخر مثؾ 

بقشؽقـ وكاَن لف إثر العظقؿ يف اكتشار اسِؿ بقشؽقـ وتللؼِف.. تركت 

ـَ بعَد تتبٍُّع وجفٍد واكطقيُت قؾقال طؾك قؾبل الطا فح بؿا يشبُف آسؿق

رُت يف مققعقـ طؾك الشبؽة العـؽبقتقة يقفِّران  الضباب الخػقػ.. فؽَّ

الؽتب آلؽرتوكقة يف كافة الؿجآت وقؾت يف كػسل متك سلتػرُغ 

قؾقال وأكجز بعض الؼراءات التل وطدت كػسل هبا مـذ زمـ.. 

ولؽــل ٕسباب كثقرة لؿ أقرأ حتك الؽتب القرققة التل تـتظرين مـذ 

 فٍد بعقد..ط

هـاك مـ أضاطت روُحف البقصؾَة حتك أكُف أحقاكا يعؿك طـ 

ت أمامف كغؿامِة برٍق   الؿرأة التل مرَّ
ِّ

ة التل اكطؾؼت مـ طقـل إشعَّ

ـَ اإلصغاَء الك أمقاِج قؾبفا الؿتالصؿة.. فال وقت لديِف ففق  ولؿ يحس

يِس.. قسٌؿ مـ دواو يـ مختصٌّ بالبحث طـ الال شلِء بحؽؿِة الؼدِّ

الشعراء الؼدامك ومـ كتب الؿقروث الثؼايف آكساين ركـفا جاكبا يف 

ـِ  ـِ أو بعقـق ـِ مغؿضتق حاسقبِف بعدما قرأها بؼؾٍب مػتقٍح وطقـق

ـِ وقؾٍب مغؿٍض مـ أبق كقاس وأبق تؿام والبحرتي والؿتـبل  مػتقحتق
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ي الك القاس أبق شبؽة وبدر شاكر السقاب ومحؿقد درويش  والؿعرِّ

ي وابـ رشد وبـ  وأدوكقس ج والـػرِّ وغازي الؼصقبل ومـ الحالَّ

طربل الك شؽسبقر وبقدلقر وصف حسقـ وماريق يقسا ولقركا وماركقز 

مرورا بؽؾ العصقر إدبقة الؽالسقؽقة والروماكسقة والقاقعقة 

والرمزية والقاقعقة السحرية وشعراء جؿاطة أبقلق وشعراء الحداثة 

ق ربَّؿا قؾبُف مـطػٌئ تؿامًا.. ولؽـف يف وما بعدها وقصقدة الـثر.. ه

ح بؽؾِّ وصاياُه وبالـظريِة آختصاصقَّة التل يؿؼتفا وشدَّ  الـفايِة صقَّ

طقـقِف الك الػقؾؿ  آيطالل )كازاكقفا( تخقََّؾ كػسُف يعقُش يف العصقِر 

القسطك.. يف الـفاية وجَد كػسُف يتابع بـفٍؿ غريٍب أفالم طالؿ الحققان 

قة طؾك قـاِة يقتققب.. لقَس لتجقالِف يف الؿدِن هنايٌة.. لقس القثائؼ

 ٕشقاقِف بدٌء.. لقَس لـؼطتِف صػٌر.

******* 
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 سفشفبُد انشوِح نهًطهك

َك لؾؽتابة؟ سمال صالؿا شغؾ فؽري وهق يؾحُّ  ما الذي يستػزُّ

 يف أوكة إخقرة أكثر مـ أيِّ وقت مضك.. لؿـ تؽتب؟ ما 
َّ

طؾل

ة؟ أما زلت تممـ بؿبدأ التـػقس الذي كـت تطرب هدفؽ مـ الؽتاب

ي روحؽ الظؿلى إلك الجؿاِل هبذِه الخرافة؟ أن أكَؽ  لُف قديؿًا وتعزِّ

س هق قدُر الطعِؿ  ٓ تدري بتاتًا.. وقدرَك مع هذا الحربِ الؿؼدَّ

 لؾغزالِة 
ِّ

 لؾحؿامة.. والسفِؿ الخػل
ِّ

لؾسؿؽِة الربيئة والػخِّ السرابل

 السارحة؟ 

زالت تشحـَؽ طبارات اإلطجاب والؿديح واإلصراء بؿا  هؾ ما

ُح بَؽ مـ شاهؼ  يشبُف الطاقَة الؿجازيَّة الؿجـَّحَة التل غالبا ما تطقِّ

الؽالِم إلك أرض الحؼقؼِة كالـجؿِة الؿسؽقـِة الؿبتؾَّة بؿاِء القروِد  

 الصغقرةِ؟

َـّ يؿسُؽ قؾؿًا  ٓ أطرف.. فؼبَؾ سـقـ كاكت فؽريت الؿسبؼة طؿ

ا هل طؾقف الققم. فضربات الحقاة الػظقعة  أكثَر كقراكقًة وتؼديسًا مؿَّ

طؾك سـدان الروح ربؿا تؽقن قاضقة أو قاصؿًة بؿا فقف الؽػاية 

ٕجـحِة الؼؾِب البقضاء.. زيُػ البشر.. ماديتفؿ.. ترابقُة الحقاة 

.. تجاهؾؽ..  الطقـقة.. طدم تؼدير الغقر ٓحرتاق روحؽ الحربيِّ



231 

 

 حبقبتَؽ الػراُغ ا
ْ

 الذي يحقُط بسؿاِء قصائدِك وَطقـل
ُّ

لؽؾل

ان..  البعقدة..كؾُّفا تحػر يف كػسؽ كؿا تحػر الؿقجُة يف الصقَّ

هؾ قدُرك الؿغبقُن مثالً هق ما يحزُّ يف فراشاِت كػسَؽ.. ؟ أم 

ٕكَؽ قرأَت روايًة لروائقٍة أجـبقٍة ورأيت مدى تػققِّفا السردي غقر 

ـَ يديفا كلهناِر البؾَّقر هق ما الؿحدود والذي جعَؾ قؾ بَؽ يرتقرُق بق

ُر هبذه الؿؼاركة البائسة.. غقر الؿتؽافئة بتاتًا.. بقـَؽ  جعؾَؽ تػؽِّ

 وبقـفا؟

 كؼقض؟ أم ماذا؟ ٓ تجرح قؾبَؽ 
ْ

ـَ مشفديـ طؾك صرَفل أم بق

بإسئؾة.. أكت مؿؾقٌء فاكتب.. أكتب.. هؽذا يؼقُل ٓ وطقَؽ.. هؽذا 

غتَؽ طؾك يصرُخ فاوست فقَؽ  .. هؽذا تريُد لَؽ الحقاة التل مرَّ

ُر تػؽقرًا صقفقَّا بجربان وكقتشة   بعقٍد وأكت تػؽِّ
ِّ

أطتاِب صباِح صقػل

وكعقؿة وبؾزاك وأحؿد شققل وصف حسقـ.. يا لشاطريتؽ إذْن. أيفا 

 الحالِؿ باسرتجاِع أمجاد أكدلسِف بسقػِف وحصاكِف الدون 
ُّ

العربل

 كقشقيت.

ًة أمام حػـة مـ الؽتَّاِب والػـاكقـ أتذكُر تبجحَؽ غ قر الؿربَّر مرَّ

إصدقاء العرب وغقر العرب وأكت تتؽؾَّؿ بؾغة ٓ تخؾق مـ الضقِء 

 وزهقِر الؿالئؽة طـ أمجاد ققٍم بائدة؟

قؾَت أنَّ الؿتـبل ٓ يؼؾُّ شاطريًة طـ شؽسبقر.. والسقاب كظقر 

درويش يف  الققت.. وصف حسقـ يعادل جان بقل سارتر.. ومحؿقد
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ـُ مؿتؾئقن كعؿ ولديـا مقاهب.. مـذ  مصاف لقركا بابؾق كقرودا.. كح

امرِء الؼقِس حتك أصغر شاطر طربل ما زاَل يخربُش ولؿ يفتِد بعُد إلك 

 خققط قصقدتِف الػضقَّة ..   

كعؿ.. لديـا مقاهب جؿقؾة وفذة يف إدب والػـ ولديـا طؼقل 

كقة.. ولديـا دائؿا ما كؼقلف مؿتازة قادرة طؾك هضؿ العؾقم آكسا

وكؽتبف.. فؿا زال فقـا بعض امتالء إكبقاء .. الؿشؽؾة تـبع مـ أكـا 

مجتؿع ٓ ثؼايف .. ٓ يؼرأ أبدا وٓ يممـ بشلء إسؿف الؽتاب.. هـاك 

حآت فردية فؼط ولؽـ الذاكرة الجؿعقة الجؿاهقرية غقر 

طـ التؼفؼر الرهقب ثؼافقة..هـاك ذائؼة الـخبة.. ولؽـفا غقر مسمولة 

هذا..خصقصا اذا كظركا إلك القراء مستـديـ إلك اإلرث الفائؾ 

لؾؿقروث الجؿالل الػؽري وإدبل.. فؿلساة الؽاتب العربل تـبع 

أوٓ مـ ٓ وطل مجتؿعف وبقئتف لف ولرسالتف.. وثاكقا مـ طجزهؿ طـ 

.. ففؿِف وتقفقر الظروف الؿالئؿة لف لتـؿقة أسالقبف الػـقة وكجاحفِ 

ع بالضائؼة  وبالتالل اكػضاض دور الـشر طـف والتل دائؿا ما تتذرَّ

َّٓ طؾك كػؼة الؿملػ..ٓ بلس .. ففذه  آقتصادية وبلهنا ٓ تـشر إ

الؿفزلة ففؿـاها جقَّدا... ولؽـ هـاك أسئؾة أخرى.. أسئؾة تثقر 

 أوجاع الؼؾب.. 

لؿاذا يؽتب مثال الؽاتب الروائل القفقدي الشاب بقطل 

ختؾػ.. ؟ إٔن مجتؿعف يعدُه بـجاح أدبل ما يف الؿستؼبؾ..يف ضؾِّ م
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رطاية ممسساتقة لؾؿقاهب التل وضعت أقدامفا بؼقة طؾك صريؼ 

 اإلبداع؟

الػرق بقـ كاتب طربل وكاتب غربل ) أو ربؿا يفقدي( مثال هق  

ل طؾك  الـجاح الذي يحؼؼف الثاين يف ضرف زمـ ققاسل.. ففق يعقِّ

تفؾؽ لؾؽتاب .. مجتؿع يؿؾؽ حساسقًَّة طالقة مجتؿع قارئ ومس

ك طـدكا كؾؿة.  لفذا الشلء البائس الؿسؿَّ

ًة لل روائل شاب أن الؿشروع الروائل الذي يحتاج  قاَل مرَّ

)زمـقًا ( ما يعادل طامقـ ٓتؿامِف يػتؼر إلك ذلؽ التؿقيؾ الؿادي 

ات الذي لـ أحدده وهق ما تستطقع راقصة يف كاد لؾرقص يف الؿجتؿع

 الغربقة أن تحؼؼف يف أقؾ مـ أسبقع )مثالً(.

سلقتـُع حتؿًا بلنَّ الؽتابَة يف أحد أهبك تعريػاهتا وصقرها سفُؿ 

 وططُش الظالم لؾـقر. الغزالِة السارحِة.. ورفرفاُت الروِح لؾؿطؾؼ.

******* 
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 يشأٌح يٍ ُلَضحا

ة أيَّام وأكا أشاهد طؾك الققتققب الطبقب ة الؿصرية ُخقَِّؾ لل قبَؾ طدَّ

ة بعالج إمراض الجؿالقَّة كالسؿـة الزائدة  الجؿقؾة وإكقؼة الؿختصَّ

ُؾ أصعب وأصقل إمراض الجؿالقة طالجًا أكَّف  والبفاق الذي ُيشؽِّ

لؿ يعد هـاَك حاجة لؽؾِّ هذِه إبحاث الطبقَّة العالؿقَّة العؼقؿة وذات 

دواء طصري لفذا  الجفقد الجبَّارة يف الققت كػسِف يف سبقؾ إيجاد

الؿرض الجؾدي الؿستعصل .. وإسدال الستار طؾك هذه الحالة التل 

تؿسُّ الحس الجؿالل اإلكساين يف الصؿقؿ لدى مـ يعاكقن مـفا.. بؾ 

يؽػل فؼط ) مجازيَّا ( ٓمرأة جؿقؾة أن تؿَسَح طؾك ِجؾٍد فاقٍد لؾصبغة 

َر إصبعفا طؾقِف لتـبَض فقف فراشا إلقان الؼزحقَّة  ُت الطبقعقَّة أو تؿرِّ

ويعقَد إلقف صبُغُف إصؾل.. طرفُت أنَّ هذه الطبقبة الؿصريَّة اخرتطت 

ة مـفا طـصُر الحديد تؼقُم  مادًة صبغقًَّة مستحدثًة مـ طـاصر طدَّ

بحؼـفا يف إماكـ الؿصابة وبعد دقائؼ وبشؽؾ فقري يرجع الجؾد 

تل تبتؾُّ بؿاِء الؿعجزة إلك سابؼ لقكِف...  وكلهنا تؿؾُؽ يَد الؿسقح ال

وغقؿ القرد.. وبؿا أكـل أحؿُؾ وشَؿ البفاق إبدي طؾك جؾدي مـذ 

كاَن طؿري أربعة طشَر طامًا وقد يئسُت فعال مـ شػائِف بعد ضربل يف 

ؼٍة يف سبقِؾ طالجِف  أفاِق وإهداري إمقال التل جؿعتفا بؿشَّ

ِة ا ِم بالقهؿ السقزيػل لؾقصقِل إلك قؿَّ لشػاِء التاِم.. ذلَؽ أنَّ الؿخرَّ
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اطًة قاكقكقًَّة لتعؾقِؼ أسالقبفؿ  اَر الطبِّ البديؾ يجعؾقَن مـُف شؿَّ ُتجَّ

آحتقالقة طؾقفا..فؼد غبُت يف ٓ وطقل بعالؿ سريالل..اسرتجعُت 

ـَ طامًا.. لؿحُت  الؾحظات إولك ٓكتشافِف قبَؾ أكثر مـ طشري

جزء واحد مـ الثاكقة..ٓ  حقايت يف ما يشبف الػالش باك يف أقؾ مـ

 يُفؿ.. أكره الثرثرة الؿجاكقَّة.

أن تصقبـل طبارُة )إمرأة مـ ُقزح( آه.. كؿ ُأحبُّ إحالة هذه   

الصقرة الؿجازية طؾك حالتل بالرغؿ مـ أكـل كسقُت مـذ زمـ أكـل 

مصاٌب بالبفاق الذي تعايشُت معُف بؼؾٍؼ وجقديٍّ وقـاطٍة صقفقٍَّة 

ما أطؿُد إلك تؿقيفِف وتغطقتِف بؿسحقق أو مرهؿ  راضقة.. فـادرا

َـّ الخارجل بسفقلة..  ـَ طـ جؿالف كبعض الـساِء الؾقايت ٓ يتـازل

والسبب هق كرهل إطؿك لألقـعة.. حتَّك أنَّ كظرة امرأٍة يف الشارع 

أو يف الؿصرف أو يف الربيد وهل تحاوُل أن تقهؿـل بؿرحفا 

فا بتاتًا.. أبدا.. وٓمبآهتا أن ما يخؾُّ ماديَّ  د ٓ يفؿُّ ًا باستقطقؼا الؿجرَّ

بقـؿا تغتصُب ضحؽتفا الطػؾة لتشغؾـل هبا طـ صققر شاردة قؾؼة 

تبزُغ مـ شػؼ طقـقفا الؾتقـ لؿ أطد أرى فقفؿا شػؼًة أبدًا.. أطرتف 

اسأكثَر ؿاضل ربَّؿا كـُت أكـل يف ال لؿقضقع قًَّة فقؿا يتعؾَّؼ هبذا احسَّ

ٍة طالقة مزخرفة وكلكـل فتاٌة  ًا إلك مـصَّ ُف تقَّ طذراء خجقلة ُتزَّ

 بالضقء.. وسقَف ُتعرُض طؾك أٓف.. 
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راودتـل فؽرة آتصال بالدكتقرة وتعققـ مقطد معفا..بؾ رحت 

ٍة سافرُت  ـَ وضعتُف آخَر مرَّ أبحث طـ جقاز سػري الذي كسقُت أي

َـّ تجربتل العالجقة مع البفاق الؿؿت ة ٕكثر مـ فقفا لؾخارج.. ولؽ دَّ

طشريـ طاما والحافؾة بالؿآسل والقجع الروحل والخقبات الؽثقرة 

ة.. وكاَن يؽػل أن أقرأ تعؾقؼًا واحدًا طؾك الققتققب مػاده  مـعتـل بؼقَّ

ة شفقر وبعدها تتالشك الؿادة  أنَّ هذا العالج ٓ يدوُم ٕكثر مـ طدَّ

كة ويعقد الجؾد إلك سابؼ طفدِه أن أتراجع ط ـ رأيل وبثبات الؿؾقِّ

ة.  مؾحقظ هذه الؿرَّ

ين هق ثؼُة الطبقبة بـػسفا وبؽالمفا وبجؿالفا  أكثر شلء كاَن يشدُّ

سافرت إلك الؼاهرة لقحدي لؿدة طشرة  ;800أيضا..يف طام 

أيام..وكاكت رحؾًة مـ رحالت ألػ لقؾة ولقؾة أو طالؿًا حؼقؼقَّا 

اء الذي وصػف لل محسقسًا مـ طقالؿفا الخقالقَّة.. الؿفؿ أنَّ الدو

لؿ أدوام طؾك استعؿالِف لعدم مصادقة وزارة الصحة الطبقب الؿشفقر 

طؾقف. وتركتف بعد مدٍة قصقرة ٕن صقدٓكقا صديؼا يف الـاصرة  أسرَّ 

ع  َّٓ زيارَة أم الدكقا والتسؽُّ لل أن خطقرتف أكثر مـ فائدتف.. لؿ أغـؿ إ

اهرة تختزن يف قؾبل سحر الجؿقؾ يف شقارع الؼاهرة هنارا ولقالً.. الؼ

ألػ مديـة.. كـت ألتفُؿ كؾ لحظة فقفا التفامًا ولؿ أدع متحػًا أو 

َّٓ زرتُف.. حتك أكـل ألؼقت بقجع الؼؾب  معؾؿًا تاريخقًا أو برجًا إ

الؼرويِّ الصغقر يف الـقؾ ذاَت مساء.. ولـ أكسك طامؾة فـدق شفرزاد 
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لجقزة وسط الؼاهرة التل يف شارع الـقؾ الذي يؼع يف حل العجقزة يف ا

 معـًك لؿ يعد مقجقدًا مـ 
َّ

ة أكَّفا ترى يف طقـل قالت لل أكثر مـ مرَّ

كقطقٍَّة مـ البشر  معاين الحساسقَّة والرقة والرهافة.. وأكـل أكتؿل إلك

ا اكؼرضت مـذ زمـ بعقد.. يف صريؼفا لال كؼراض السريع أو ربؿَّ

افة   الـقؾ الجؿقؾة.ضحؽُت مـ أطؿاِق قؾبل وكاديتفا بعرَّ

صاحب اسؿ طالؿل  .. صبقبل الؿصري الؿشفقريا لؾخقبة إذن

يف إمراض الجؾدية ولؽـُف لألسػ يستـُد يف طالجِف طؾك دواء لؿ 

ر كثقرًا مـذ أواخر الخؿسقـقَّات.. ويعتؿُد يف أساسِف طؾك مادة  يتطقَّ

ة الشؿس كؾقٍح مـ  اسًا ٕشعَّ البسقرالقـ التل تجعؾ الجؾد حسَّ

زجاِج إسقد ولؽـفا مـ كاحقة أخرى تػتُؽ بالؽبِد وبالعقـقـ ال

 وبلطضاء حققيَّة يف الجسؿ...  

 تؾَؽ الػقـقس التل   
َ

أصبحت أهذي يف مـامات القؼظة.. أيـ هل

 شفد 
ِّ

تؿؾُؽ يف جؾِد أصابعفا الؾقِّـ والؿغرورق بالحؾقب غقر الؿرئل

 طؾك يدي؟ الؽحؾ السؿاويِّ وصؾَّ الـقر لتؿسَح بغبار الـد
ِّ

ى الطؾعل

عُت بؿرارٍة شاهؼٍة  ِة أيام صادفتفا اكسؾَّت مـ ضؾعل.. تقجَّ قبَؾ طدَّ

مـ داخؾل.. أحسسُت كلكـل أرتطُؿ بؽقكٍب مـ بـػسج ..كـت يف 

متجٍر لؾؿالبس يف بؾدٍة طربقٍَّة يف الجؾقؾ.. الحادية طشر لقال.. لؿ 

د سقى أكثر كتؽؾَّؿ كثقرًا.. سقى بؾغة خرساء ولؿ تؾؿع مـ بعق

كجقمـا غرابًة وحزكًا ووحدًة.. ٓ أطرف... ألفذِه الدرجة أكتؿل إلك 
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اِق  صـِػ الشعراِء الؿؾعقكقـ؟ ألفذه الدرجة يسؽــل شغُػ طشَّ

 الؼرون القسطك؟ ٓ أدري.. 

بعد زواجل أصبحت طالقتل بالؿرأة طالقًة روحقًة صقفقًَّة أكثر  

.. مـ أي وقت مضك.. ولؽــل أحسُّ أحقاكا 
ِّ

بقخز إكقثة الػضل

 مؾلء بالـجقم الفالمقة.. أكا شخص 
ِّ

وبلين أسبُح يف فضاء لقؾل

ٌش إلك درجة طصبقَّة..  ُـّ البعض.. مشقَّ ا يظ ش أكثر بؽثقر مؿَّ مشقَّ

ات أخرى ما جعؾـل أفشُؾ يف كؾِّ طؿٍؾ أققُم بِف أو طالقٍة  حالٌؿ بؿجرَّ

 قر السؿاء العذراء. أبـقفا أو أغزُل مالءاهتا بخققط رفقعة مـ ك

با إلك أكثر قصائدي  هذا التشقيش وهذا الحؾؿ غالبًا ما يتسرَّ

َـّ  يًة.. ووحشقَّة.. وارتباصا وثقؼًا بحبِؼ البققِت الصباحل.. ولؽ سرَّ

صقتًا يف داخؾل يصرُخ بؿا يشبُف الدمقَع الصابقكقة.. لـ أطقَد إلك 

.. بقـقلقبل يف أثقـا.. لـ أرتضل بنيثاكا.. لـ أكقَن طقلقَس آخر

 اكتظاري طؾك أحرِّ مـ جؿِر الشؿقِس الشرِق أوسطقَّة.  

******* 
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 ًإنِّفػٍ ان

. يؼقؿ يف قريتف ==?5كؿر أحؿد سعدي شاطر فؾسطقـل ُولَد طام 

بسؿة صبعقن القاقعة شرق مديـة حقػا، وهل قرية جؾقؾقة معروفة 

 .بجؿال مققعفا، ومـاضرها الطبقعقة الخالبة

قاكقر أشعاره، بعد اختؿار التجربة وكضقجفا، جـًبا بدأ بـشر ب 

الحقػاوية،  "آتحاد"إلك جـب الؿقهبة والثؼافة، يف صحقػة 

الـاصريتقـ مـذ طام  "إخبار"و "كؾ العرب"وكذلؽ يف صحقػتل 

. يتؿقز شعر كؿر سعدي بؼدرة طؾك التعبقر الؾغقي، والتصقير ???5

ذاك، طؾك خقال جامح مـػتح الػـل طؾك حد سقاء، متؽًئا، يف هذا و

طؾك آتجاهات كافة. يؿتح مـ تـاصات ذات حؿقٓت متعددة: 

مقروثات ثؼافقة، وإشارات إيحائقة، وأخرى رمزية وأسطقرية، مـفا 

الخاصة: طربقة وشرققة، ومـفا العامة: أجـبقة وغربقة، تحقؾ إلك 

ي دٓٓت متعددة، قد تـلى طـ كؾ ما هق كؿطل أو متعارف طؾقف، أ

وفؼ الؿـظقر الحداثل. وٓ يعدم الؼارئ يف ثـايا شعره: فؽًرا وذوًقا 

وإحساًسا ومعرفة ورؤيا. تـصُت أشعاُرُه لفؿقم التجربة الحقاتقة 

 .وتزخُؿ بالؿقسقؼك الفادئة
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ُيعدُّ الشاطر كؿر سعدي واحدًا مـ أصحاب إصقات الجديدة  

ف مـ: صاقة إبداطقة، يف الساحة الشعرية الػؾسطقـقة، لؿا يؿتاز شعره ب

وغزارة يف الـتاج، ومخزون ثّر مـ الؿقضقطات الؿتعددة. وهق 

يؽتب قصقدة التػعقؾة، ومـ حقـ ٔخر، أيًضا الؼصقدة العؿقدية. 

وقصقدَة الـثر. كؿا أكف كاشط يف الحراك إدبل، ومتابع لـشاصات 

سة إسقار يف طؽا طام  متف ممسَّ  .=800الحركة إدبقة الؿحؾقة. كرَّ

 :صدَرت لف الدواويـ الشعرية التالقة

اح آخر   مطبعة فقـقس/ الـاصرة ;800طذابات وضَّ

 مـشقرات مجؾة مقاقػ/ الـاصرة <800مقسقؼك مرئقة 

) ديقان يف ثالثة أبقاب ( مـشقرات دائرة  ?800كلين سقاي 

 الثؼافة العربقة / دار كشر القادي / حقػا

أوغاريت لؾرتجؿة والـشر مـشقرات مركز  8050يقتقبقا أكثك  

 / رام اهلل

ب    مـشقرات مجؾة مقاقػ / الـاصرة 8055ماء معذَّ

 دار الـسقؿ لؾـشر والتقزيع/ الؼاهرة :805وقٌت ٕكسـِة الذئب 

دار الـسقؿ لؾـشر والتقزيع  ;805تشبُؽ َشعرها بقؿامٍة ططشك 

 / الؼاهرة

 هرةدار الـسقؿ لؾـشر والتقزيع / الؼا ;805وصايا العاشؼ 
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/ دار سمال/ بقروت /  ;805مقسقؼك مرئقة / صبعة ثاكقة / 

 لبـان

دار آكتشار العربل / لبـان /  وكادي الباحة  =805رماُد الغقاية 

 إدبل / الؿؿؾؽة العربقَّة السعقديَّة

دار العؿاد لؾـشر والتقزيع ومركز   <805استعارات جسديَّة 

 جؿفقريَّة مصر العربقة طؿاد قطري لإلبداع والتـؿقة الثؼافقة /

 

ُترجؿت لف طدة قصائد الك الؾغات آكجؾقزية والروماكقة  

والصقـقة والعربية، وكشر قصائده ومؼآتف يف الؽثقر مـ الؿقاقع 

إدبقة والثؼافقة طؾك الشبؽة العـؽبقتقة مثؾ كقؽا والـدوة العربقَّة 

ن والؿثؼَّػ وديقان العرب وجؿالقا و مركز الـقر، والحقار الؿتؿدِّ

ويف الؿجالت والصحػ الؿحؾقة مثؾ الشرق ومقاقػ واإلتحاد 

وكؾ العرب وإخبار وفصؾ الؿؼال والحقاة الجديدة باإلضافة إلك 

كشرِه يف مجالت وصحػ العالؿ العربل الؿرمققة مثؾ الدوحة 

الؼطرية والـفضة السقرية وإهرام الؿصرية والؼدس العربل 

آماراتقة والعرب الؾـدكقة والعربل  وطؽاظ السعقدية والخؾقج

  .الجديد والـفار الؾبـاكقة وغقرها

رها  كؿا أنَّ لؿجؾة الؽؾؿة آلؽرتوكقة التل تصدر يف لـدن ويحرِّ

الـاقد الؿصري الؽبقر الدكتقر صربي حافظ دورًا هامًا يف التعريػ 
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بتجربة كؿر سعدي الشعريَّة مـ خالل كشرها لؼصائدِه وكصقصف 

 .ة ودواويـفالـثري

  بريد الشاطر آلؽرتوين

nesaady@gmail.com 

 صػحة الشاطر طؾك الػقسبقك

www.facebook.com/nemer.saady 

http://www.facebook.com/nemer.saady
http://www.facebook.com/nemer.saady
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