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المقدمة
لقد تناولنا فً الجزء األول من كتابنا ( ٌك ّتاب قصٌدة النثر ) عام
(ٕ٘ٔٓ) سبعة شعراء من مجموعة تجدٌد األدبٌة التً تتب ّنى كتابة
قصٌدة النثر بصٌؽتها النموذجٌة االفقٌة بالجمل و الفقرات هم (
أنور ؼنً الموسوي و فرٌد ؼانم و كرٌم عبد هللا و عادل قاسم و
حسٌن الؽضبان و باسم الفضلً و رٌاض الفتبلوي )  ،و هذا
المإلؾ كتابً نقدي ٌركز على قصٌدة النثر بصٌؽتها النموذجٌة
العالمٌة االفقٌة السردٌة  .والكتاب تقلٌد سنوي نتناول فٌه كل عام ان
شاء هللا سبعة شعراء من مجموعة تجدٌد ممن حققوا انجازا و تمٌزا
فً قصٌدة النثر النموذجٌة بصٌؽتها العالمٌة السردٌة االفقٌة  .و هذا
هو الجزء الثانً لعام (ٌ )ٕٓٔٙتناول تجربة سبعة شعراء هم (
حسن المهدي و حمٌد الساعدي و رشا السٌد احمد و زكٌة محمد و
صدام ؼازي و عزة رجب و مٌثاق الحلفً )  .نسلط الضوء فٌه
على تجربة هإالء الشعراء و االسلوبٌات الواضحة فً قصابدهم
النثرٌة مع مختارات من تلك القصابد  .و كل ما ٌتعلق باالبحاث
النظرٌة و التطبٌقٌة بخصوص قصٌدة النثر النموذجٌة السردٌة
االفقٌة ذكرناه فً كتابنا الكبٌر ( التعبٌر االدبً ) الذي صدر منه
الى االن ثبلثة اجزاء و هللا الموفق .
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حسن المهدي
السٌرة الذاتٌة
بقلم الشاعر
حسن المهدي
حابز على البكلورٌوس فً العلوم االقتصادٌة من جامعة البصرة..
من محافظة دٌالى تولدا وسكنا ..
كانت البداٌات فً الكتابة منذ الدراسة الثانوٌة وبتاثٌر من اساتذتً
وخاصة الشاعر الشهٌد خلٌل المعاضٌدي الذي كانت له البصمة
االولى فً اكتشافً لمهارات الكتابة السردٌة والشعرٌة ..
ان ارهاصات الحروب وتضٌٌق الحرٌات والحٌاة المعٌشٌة السٌبة
التً مرت على جٌل انا احد مفرداته لم تسعفنا فً النشر واالنتشار
..
ورؼم كل التحدٌات والصعاب تمكنا ونخبة من خٌرة ادباء المقدادٌة
من تاسٌس منتدى ادبً باسم منتدى شهربان الثقافً مارسنا فٌة
نشاطاتنا الكتابٌة االبداعٌة واستضفنا فٌه رؼم ضروؾ التضٌٌق
والحصار من خٌرة االدباء منهم االدٌب الكبٌر محً الدٌن زنكنة
وكان لً شرؾ ٌقدٌمه بنص نشر الحقا بعد التؽٌٌر فً جرٌدة
طرٌق الشعب ..
ثم تمكنا من انجاز مجموعة مشتركة بعنوان فً ظل لٌمونة تم
االحتفاء بها فً امسٌة فً اتحاد ادباء دٌالى ..
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ولقد نشرت نتاجاتً فً العدٌد من الصحؾ والمجبلت ..فلقد نشرت
فً جرٌدة الصباح والدستور والصباح الجدٌد ومجلة الق التً
ٌصدرها اتحاد ادباء دٌالى وجرٌدة شهربان وؼٌرها ..
اال ان االنعطافة التً شكلت صٌرورتً االدبٌة كانت انتسابً
لمإسسة تجدٌد االدبٌة التً تبلورت فٌها شخصٌتً االدبٌه واسلوبً
وكان لبلخ الناقد والباحث واالدٌب د انور ؼنً الموسوي الفضل
الكبٌر فٌما انا فٌه االن ..
انا االن عضو فً عدة منتدٌات ادبٌة امارس فٌها نشاطً االبداعً
وحصلت على العدٌد من شهادات التقدٌر وجوابز عدة من خبلل
مشاركتً فً المسابقات الشعرٌة فٌها ..
ساهمت فً دٌوان حروؾ وهواجس الذي اصدرته مجلة شناشٌل
ابنة الجلبً بالتعاون مع مجلة ادباء النخبة
ساهمت فً المجموعة المشتركة عن مإسسة صدى الفصول
االصدار الثالث..
ساهمت بمجموعة قصابد مختارة للدكتور انور ؼنً الموسوي
 ٕٓٔٙوفً كتاب القصٌدة الجدٌدة لسنة  . ٕٓٔٙللباحث الناقد د
انور ؼنً الموسوي تمت االشارة لنتاجً واسلوبً فً قصٌدة النثر
السزدٌة .
وكذلك نشرت لً نصوص فً مجلة تجدٌد االدبٌة السنوٌة ..
واخٌرا ..وجدت نفسً فً قصٌدة النثر السردٌة والتً اجدنً اعشق
الكتابة بها واجد فٌها فضاءا شاسعا للتجدٌد واالبداع ..
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التوافق النثرو شعري  ،نصوص حسن المهدي نموذجا

المعهود من الكتابة األدبٌة لٌس فقط التمٌٌز بٌن الشعر و النثر  ،بل
رسوخ فكرة تضادهما فالكتابة التً تمٌل الى الشعرٌة و توظؾ
تقنٌات الشعر تضعؾ فٌها النثرٌة  ،و هكذا العكس فً الكتابة التً
تمٌل الى النثرٌة و توظؾ تقنٌاتها فان الشعرٌة تضعؾ فٌها  .هذا
التضاد و العبلقة العكسٌة بٌن الشعر و النثر هو المعروؾ و
الراسخ فً الكتابة لمبات السنٌن  ،و لقد مثل الشعر الصوري
الشكلً المعهود النموذج االوضح لهذه الظاهرة  ،اذ كلما تعالى
النص فً شعرٌته ابتعد و نؤى عن النثرٌة وهذا ما ال ٌحتاج الى
مزٌد بٌان .
لكن الذي ٌبدو و كما بٌناه فً مقالنا ( اللؽة المتموجة و التوافق
النثروشعري ) ان هذا التضاد لٌس ناتجا عن امر ذاتً و اساسً فً
نظامً الشعر و النثر  ،بل هو نتاج اسلوب الكتابة و الفكر السابد
عنها  .اذ قد بٌنت نصوص السردٌة التعبٌرٌة  ،وهو السرد الممانع
للسرد و السرد ال بقصد السرد ان حالة التوافق بٌن الشعر و النثر
ممكنة و واقعٌة  ،و ان التناسب الطردي و التكامل بٌنهما اٌضا
ممكن و واقع .
ان السردٌة التعبٌرٌة بسعٌها نحو الؽاٌة القصوى لقصٌدة النثر فً
تحقٌق الشعر الكامل بالنثر الكامل و تحقٌق حالة الشعر المنبثق من
وسط النثر  ،وفرت االمكانٌة و القدرة على تحقٌق نظام ( التوافق
النثروشعري )  .و ال بد من التؤكٌد ان فكرة التوافق بٌن الشعر و
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النثر و الذاتٌة تضادهما هو نتاج اصٌل و مستقل للسردٌة التعبٌرٌة
و ؼٌر مسبوقة فً هذا الفهم .
نجد التوافق النثروشعري جلٌا فً قصابد نثر سردٌة للشاعر حسن
المهدي  .و كمثال على ذلك قصٌدته ( ذكراها )

النص  ( :ذكراها )
(انا من اودع تلكم المساءات المشتهات بطن حوت ٌونس  ،وانا اول
من امتطى صهوة فرس عربٌة هجنها التتار حٌن دخلوا بؽداد
بدبابات مصنوعة من جلود حٌوانات جوفاء العظم تنشر الرمد فً
عٌون خفت برٌقها وهً تحمحم سابرة الهوٌنى على صوت فرقعة
ال سمسم المنثور فً الطرقات الحجرٌه ..وعلى هذه الطرقات انا
الذي اضعت سلسلة مفاتٌحً وال ادري هل تلكم المفاتٌح تصلح لتلكم
اال قفال جمٌعها ام ان طفبل اشٌب ٌتقرفص عند مقدمة جبهتً عند
تخوم اال قنعة المعلقة لصق بعضها والمعلمة بتوارٌخها الفارسة نسً
ان ٌحفظ ارقامها السرٌة..اتراه ٌعشق امٌرتً كالمخبول وهً
تراوده بؽنج ما بٌن التمنع والوصال لتهٌل مدى ارٌحٌا فً المكان
فتضربنً عصاه السحرٌة فاتبخر واعود انث مطرا ٌرطب رمال
صحاري ٌلسع رملها بفعل الجدب ومكابدات مساجٌن الجزر النابٌة
عند تخوم االرض  ..اتراه ٌشم ما ال اشم وٌرتقً ٌجمع شتات خٌول
فطست فً حروب قدٌمة محاوال اعادة كتابة تارٌخ ملا بالهزابم
التً ربحها االقزام السبعه  ...دعها ٌامجنون ٌ ..امجنون دعها ..
دعها وانزل اشرعتك عن صوارٌها فلم ٌعد فً البحر متسع لسفن
ببل اجنحه ).
اوالً ال بد من االشارة الى أمرٌن  :االول ان هذا النص ٌحقق ؼاٌات
النص الكامل من حٌث الفنٌة و الجمالٌة و الرسالٌة  ،فانه قد تكامل
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فً فنٌته و فً عناصر الجمال االدبً و فً رسالته و خطابه وهذا
ظاهر جدا  .االمر الثانً ان حسن مهدي فً كتاباته السردٌة
التعبٌرٌة ٌجٌد اللؽة المتموجة بٌن الرمزٌة و التوصٌلٌة و لدٌه
نزعة نحو التراكٌب السرٌالٌة بشكل رمزي و بوحً من دون
تجرٌد  .وهذا النص مثال لهذه اللؽة و تلك التطعٌمات السرٌالٌة .
لقد بٌنا فً موضع سابق ان التناوب بٌن التوصٌل و االٌحاء ٌحقق
اللؽة المتموجة و التً تحقق نظام تزامن التجلً الظاهر للنثر و
الشعر فً النص وهذه هً العتبة االولى لتجاوز حالة التضاد بٌنهما
 .وهنا سنبٌن نماذج محورٌة قد لونت و انتجت المزاج العام للنص
و تحكمت فً مظهره النهابٌة بلؽة متموجة .
ٔ (-انا من اودع تلكم المساءات المشتهات بطن حوت ٌونس )
ٕ (-وانا اول من امتطى صهوة فرس عربٌة هجنها التتار )
ٖ ( -جلود حٌوانات جوفاء العظم تنشر الرمد فً عٌون خفت
برٌقها وهً تحمحم سابرة الهوٌنى على صوت فرقعة السمسم
المنثور فً الطرقات الحجرٌه)
ٗ ( -وعلى هذه الطرقات انا الذي اضعت سلسلة مفاتٌحً وال ادري
هل تلكم المفاتٌح تصلح لتلكم االقفال جمٌعها ام ان طفبل اشٌب
ٌتقرفص عند مقدمة جبهتً عند تخوم االقنعة المعلقة)
٘ ( -فتضربنً عصاه السحرٌة فاتبخر واعود انث مطرا ٌرطب
رمال صحاري ٌلسع رملها بفعل الجدب ومكابدات مساجٌن الجزر
النابٌة عند تخوم االرض)
 ( -ٙمحاوال اعادة كتابة تارٌخ ملا بالهزابم التً ربحها االقزام
السبعه ) .
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من الواضح التموج التعبٌري  ،و تناوب التوصٌل و الواقعٌة و
االٌحاء و الرمزٌة و الخٌالٌة و التطعٌمات و التوظٌفات السرٌالٌة
وكسر المنطقٌة و التوقع  ،محققا لؽة متموجة تتمٌز بالعذوبة و
السبلسة .
و بتقنٌات السردٌة التعبٌرٌة حقق النص نفوذا الى نفس القارئ و
نقله الى النص  ،و بعد كسر حالة التضاد ٌعمد النص من خبلل
ترسٌخ النفوذ فً نفس القارئ و نقله الى النص مع الفنٌة العالٌة
بالمجاز و االنحراؾ اللؽوي و الرمزٌة و االٌحابٌة بسبلسة و
عذوبة توفرها السردٌة التعبٌرٌة ٌكون الطرٌق ممهدا لحالة التوافق
النثرو شعري .

مظاهر نظام التوافق النثروشعري
تتبٌن و تبرز مبلمح نظام التوافق النثروشعري من خبلل تتبع
التقنٌات النثرٌة و الشعرٌة فً النص  ،فنجد انها لٌست فقط تتزامن
و ال تتضاد  ،و انما تتوافق و تتناسب طردٌا فً تطورها و
صعودها  ،بحٌث ان حالة العلو و التصاعد الشعري ال ٌبلزمه
ضعؾ فً النثرٌة بل على العكس فان النثر اٌضا ٌتصاعد و ٌتطور
معه  .ان اهم ما ٌحققه نظام التوافق النثروشعري هو طرح المادة
االدبٌة عالٌة المستوى بشكل سلسل وعذب وهذا ما سٌساعد على
اعادة الناس الى االدب بعد القطعة التً سببتها الحداثة االدبٌة .
من المظاهر البارزة لحالة التوافق النثروشعري هو تناسب شدة
العبارة الشعرٌة مع شدة العبارة النثرٌة و من صورها الواضحة
شدة االنزٌاح اللؽوي مع شدة السرد والنفوذ و السبلسة  .ونجد فً
هذا النص ان الشاعر حسن المهدي قد طرح مادة ادبٌة عالٌة
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المستوى فنٌا بتقنٌات معاصرة  ،طرحها بشكل سلس عذب ٌنفذ الى
نفس القارئ بٌسر .
ففً مقطع ( أنا اول من امتطى صهوة فرس عربٌة هجنها التتار
حٌن دخلوا بؽداد بدبابات مصنوعة من جلود حٌوانات جوفاء العظم
تنشر الرمد فً عٌون خفت برٌقها وهً تحمحم سابرة الهوٌنى على
صوت فرقعة السمسم المنثور فً الطرقات الحجرٌه )
من الواضحة التقنٌات الشعرٌة العالٌة من ترمٌزات و اٌحاءات و
انحرافات لؽوٌة و فردٌة تعبٌرٌة  ،اال ان الشاعر طرحها بشكل
سرد سلس عذب ٌنفذ الى نفس القارئ و ٌحضر القارئ الى النص .
بالسرد الواضح و الحوارٌة ٌمرر شاعر السردٌة التعبٌرٌة شعره
عالً المستوى بشكل عذب و سلس ٌقول حسن المهدي -:

( وعلى هذه الطرقات انا الذي اضعت سلسلة مفاتٌحً وال ادري
هل تلكم المفاتٌح تصلح لتلكم االقفال جمٌعها ام ان طفبل اشٌب
ٌتقرفص عند مقدمة جبهتً عند تخوم االقنعة بعضها )
نبلحظة عبارة (ان طفبل اشٌب ٌتقرفص عند مقدمة جبهتً عند
تخوم االقنعة المعلقة لصق بعضها )
فانها عبارة شعرٌة عالٌة جدا  ،و لو انها القٌت هكذا لوحدها
ألحتاجت الى معالجات ذهنٌة و تخٌلٌة الجل تحصٌل توافق
قراءاتً لها  ،لكن وسط العبارة السردٌة المتقدمة فانها جاءت ضمن
عملٌة سردٌة نثرٌة عالٌة اٌضا محققة السبلسة و العذوبة بدل
الجفاء و التجافً  .وحالة التناسب الطردي التطوري بٌن الشدة
الشعرٌة و الشدة النثرٌة فً هذه العبارة تحقق نظام توافق
نثروشعري جلً ٌ .قول الشاعر اٌضا -:
ٓٔ
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( اتراه ٌعشق امٌرتً كالمخبول وهً تراوده بؽنج ما بٌن التمنع
والوصال لتهٌل مدى ارٌحٌا فً المكان فتضربنً عصاه السحرٌة
فاتبخر واعود انث مطرا ٌرطب رمال صحاري ٌلسع رملها بفعل
الجدب ومكابدات مساجٌن الجزر النابٌة عند تخوم االرض ).
نبلحظ التركٌب الفذ فً هذا المقطع الذي بدأ بتوصٌلٌة مباشرة تبلػ
حد الحكاٌة و الواقعٌة  ،اال انها تتصاعد و تنتهً بعبارة شعرٌة
عالٌة المستوى من حٌث االنحراؾ و االٌحاء و الخٌالٌة  .هذا
التركٌب المحقق لنثرٌة شدٌدة مع شعرٌة شدٌدة هو صورة واضحة
للتوافق النثروشعري .

ان نظام التوافق النثروشعري ٌحقق تجربة ادبٌة و اضافة ادبٌة
بالؽة االهمٌة و العلو و التطور من حٌث االنجاز االنسانً .كما انه
من المفٌد االشارة الى ان تلك الدرجة من التجلً و الوضوح لنظام
التوافق الشعري ٌبعد تحققه من دون سردٌة تعبٌرٌة و لؽة متموجة
 ،و ان تجلً التجربة المعٌنة و درجتها مهمة جدا فً األدب  ،اذ
باالمكان ان نجد شٌبا من التجربة المعٌنة فً كثٌر من االعمال  ،اال
ان التجلً االعلى و االقصى ال ٌكون اال فً اعمال معٌنة مع
القصدٌة فٌها  ،هكذا هو الحال فً نظام التوافق النثروشعري فانه
ٌمكن تتبعه و العثور على شًء منه فً اعمال كثٌرة و باشكالها
االدبٌة المختلفة اال ان تجلٌه االقصى و االعلى ال ٌكون اال فً
السردٌة التعبٌرٌة .
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قصائدُنثرُمختارةُللشاعرُحسنُالمهدي ُ
االحبلم
حسن المهدي

ارق من خٌط حرٌر همسها الصاخب هذه الدبابٌر الطنانة  ،راٌتها
تتخذ من خصبلت الشعر متكؤ فً المساءات الصاخبة قاطفة نوابٌر
الفكرة من فروات طازجة كبستانً ٌعصر خمرا والصباحات
المإجلة المطالع تتدلى من اذنابها كالعناكب ساخرة بالمسافات على
طاولة المساحة  .فٌما تلكم الدبابٌر الوردٌة المخادعة تختلس عقارب
الزمن من القحوؾ الطافحة فوق برك طٌن الزب وتهب النجوم
اجنحة بٌضاء نضاحة ،وترسم النعتاق اجساد من محطاتها الرملٌة
مدن معلقة تحت شرفة القمر قنادٌل..
و فً لٌالً الصٌؾ الصافنة كحصان عربة منهك  ،لطالما تسلقت
انا ارجوحة الحٌاة حكاٌا خرافة تخرج من افٌاء سٌطمرها التراب او
ٌبتلعها بحر فً قادم العصر واالوان قبل ان تتخطفنً من ارقً
ؼفوة او ٌوقظنً كابوس زجاجً ٌتشظى شفرات تجفل الدبابٌر
الطنانة فتعود لخبلٌاها ممتعضة .
واعلم انً ساموت ٌوما ما فتموت هً بموتً ببل شك ..فلقد قالت
لً ذات حلم  :ان لً موعدا معك لن اخلفه ابدا.
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المماس
حسن المهدي

هل جربت مرة ان تمّد ذراعٌك باستدارة عجل ٍة ٌكونُ جذعك َم َما َسها
؟ جّ رب وستجد نفسك اشبه بالة َج ْلو فً حفل اوركسترا  ،ما ان
كوة
ك و َت َركْ ستبدا ُ تدور كم ِْؽ َزل وت َن َدلق عٌناك فً َّ
ٌبلمس قوس َ
بحجم السماء لتتكسر خطوط المسافات كورق صٌنً ملون قُ َّد بشفرة
حجمه سٌكون بمتسع الرإٌا لدٌك – فتتشابك الخطوط شبكةعنكبوتٌة تتشكل فً البلمحدود من اللّحن والذي ستحس تؽٌّره كلما
ت ّؽٌرت النو َت َة الموسٌقٌة فً المنعطفات التارٌخٌة وستدرك حٌنها
فقط  :لم القسوة فاكهة الج ّراح والمجرم على حد سواء ؟
ٌا هللا  ،كم عتٌق وشابخ فهرست الكوكب حتى لم ٌعد مجلد الزمن
ٌطٌق اكتظاظ الخطاٌا  ،نزق البراٌا وذنوب اطفال الخطٌبة السرٌٌن
 ،طوابٌر المتسولٌن على ابواب الملوك.االماء والعبٌد،االشراؾ
والعوام والقناطٌر المقنطرة من ورق النقد االلزامً.
وكم مقرؾ لون جلده االرجوانً الذي ٌؽفو على رابحة الموت فً
فروة كهل بٌضاء مصفرة بدات تنضح قصص الخرافة من عقابٌله
الم ّج َعدة وقد ؼزاها القّمال والذي اٌّاك اٌّاك  :ان َت ُ
ظنه حبٌبات سِ ْمسِ م
ؼٌر مقشر ..
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وفً كل هذا َ
انت مرؼم ان تستمر بالعزؾ النك ما ان تتوقؾ س َتخِر
كشهاب سقط من السماء وتبلشى فً ظلمات االرض  ..وستعزؾ،
وتظل تعزؾ حتى وان كنت مؽرورق العٌنٌن وجعا ً او سعادة.

خدعة بصر ٌّة
حسن المهدي

القمر فً عٌون جدتً  ،قد ال ٌعدو اكثر من ضوء ٌبحث عن ظبلل
لم ترسم بعد فً اللوحة الكونٌة العالقة فً ذٌل ضفٌرة رمادٌة هرمة
،او هو ربما انتشاء روح ثكلى ببخار ضوءه الدافق حد الوهج فً
صفنة لٌلة صٌفٌة ال ٌخدش هدوءها ؼٌر رابحة الحناء المدقوق
بمسامٌر قرنفل متٌبسة .وفً هداة اللٌل القاسً حد الوحدة  ،وحٌن
تتسربل اناملها بٌن خصبلت شعري الممؽنط فوق فخذها كنت ارى
ببلد السند والهند تطفو هناك بعٌدا قبالة القمر حٌث القباب المذهبة
كثٌرة وعظٌمة وحٌوانات تنطق لؽة ال افهمها اقرب ما تكون الى
لؽة االشارة وسٌوؾ وذهب وسلطان مضحك ومخٌؾ فً ان معا
كونه قصٌرا جدا وٌرتدي عمامة كبٌرة وفٌه مسحة من ؼباء ظاهر
حتى فً طرٌقة مشٌته وضحكته  .وحٌن تسكت جدتً اثر نوبة
سعال شدٌدة تتشوش الرإٌا حٌن ٌبدأ راسً باالرتجاج فً حضنها
،فالكز جدتً فً فخذها بعصٌبة  :جدتً ..جدتً  ..كانت هناك بٌن
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كدس النجمات تلك والقمر ..لماذا سعلت ٌاجدتً ؟ ..لقد ذهبت بعٌدا
..اختفت ،بل تبلشت فً النجوم الؽابرات قبل ان اتمكن من ان انزع
عنها تنوراتها السبع امٌرتً الجمٌلة  .كانت تبتسم جدتً الحبٌبة
وتقول تعال العٌد علٌك القصة وتروح تهدهدنً من جدٌد .

ولما كبرت  ،وفً كل اكتمال للقمر  ،اصطحب صؽاري عند
انتصاؾ المساء لنجمع ندى النجمات من اثداء ضوءه الحلٌبً ،
فارى جدتً هناك تسرح جداٌلها الرمادٌة وهً تلوح مبتسمة بحنو
لبلطفال  .الؽرٌب انها تتجاهل وجودي تماما .ربما هً لم تعد
تعرفنً بعد .

نور العٌون البحرٌنً..
حسن المهدي
ٌا الهً !!
ُ
ُ
أحسست كم الوهن الذي
رفعت رأسً عند مدخل عٌنٌك
حٌن
أصابنً  ..تعلّقت باحد أهدابك مخافة أن أنزلق فً هوّ ة الفضاء
السحٌق و لما اقتربت تهاوى جذعً عند شاطا الزورديّ ٌترقرق .
كنت كسندباد ضابع فً لجّة ٌتقاذفنً الموج الى الساحل ومركبً
م ّزقته الصخور و بؽداد ج ّد بعٌدة  .وكنت أرتعد فرقا فٌما جفنك
الٌرؾّ  ،و لم ٌكن لً خٌار سوى أن أدلؾ متوضبا ً ّ
بذرة من دمعك
تكفً لتطهّرنً طول العمر وتكون حرزي الحصٌن كما فعل أخً
األكبر علً بابا .
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كم ؼبًّ و (ؼشٌم) وكل التمابم لم تجدي حٌن ماجت االرض تحتً
باستدارة بإبإك وهو ٌبتلعنً كشهاب بآآلؾ النبضات الساقطة و لن
أخرج من فلكه ما حٌٌّت .

تشبهٌن أمًّ كثٌراً
حسن المهدي..

فً قارورة نزقً نثٌث عطرك ٌخدش انؾ الرؼبة المستذببة حنٌنا
،وٌستفز المطر فً ؼابات جمجمتً حٌث ٌنام اودٌب بعٌن ذبب
مترصد ا الدم ٌجري فً سواقً الجسد المشتهى ..فالثوب ببل اكمام
وهالة بنٌة تحت االبطٌن وانت تدٌرٌن ماكنة الخٌاطة وضوء
الفلورسنت ٌعكس تلجلج نزوة عٌنٌك واقتربت لتاخذي مقاسً حٌن
طلبت منً ذلك فاطاحت بً رابحتك ..
انً اموت ٌا امراة فهل انت امً ؟ فانت تشبهٌن امً كثٌرا ….

ذكرى ..ووعد
حسن المهدي
ٔٙ
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فً عٌد مٌبلد االصنام المتبرعمة من عورة سحرة
(عود السوٌحل*) اثر مضاجعة قنفذ امرٌكً ابرص النثى فاقدة
االثداء  ..انفلت السحر دخانا احمر ماببل للسواد فً زمن الخطٌبة
المرابٌة ..كانت االرض نفس االرض لكنما فاقدة سمابها سوى
ؼربان سود تحمل تباشٌر فجر خنثً فاتح فخذٌه على وسعهما
(كحصان طروادة*)  ،الثٌران المخصٌة حاسرة الروإس
والمعتمرة ،و بقرون تشً بهوٌة اصحابها تصدح مواوٌل حب
الفقراء وادعٌة دٌنٌة و(صكوك الؽفران*) توزع مجانا مع كل ضمة
حنان منددة بمظلومٌات تسرق حتى (كحلة العٌن*)..
اما (فالنتاٌن*)فقد نسً عورته حٌن ضاجع معشوقته على وقع
طبول (الحرب االخٌرة*) وراح ٌهتؾ جذال عندما راى ان الؽزاة
جاسوا خبلل الدٌار فٌما انهمك احفاده ٌوزعون الورود الحمراء
والدببة والقلوب الملوثة بدماء الضحاٌا على المتسولٌن من مستحقً
الحصة الؽذابٌة من عطاٌا السلطان ..
كان ثمة (رؼالٌٌن* )ٌحملون قطع داللة لقطعان الخنازٌر التً
تصدر اصواتا تعبق برابحة النتانة ..واسراب (السباٌدرمان*) كقطع
جراد تتسلق البنابات واشجار البساتٌن السامقة التً تحفل بها
(الجنابن المعلقة*) ..انه ٌوم اللعنة حٌث ٌحشر الناس لٌبل لٌعلقوا
(حبل السحب القنبً*) برقبة اخر حمٌر الزمان ظانٌن كل الظن ان
وقوفه فً الطرٌق بحمورٌة*هو من ٌسد منافذ االمل المرتجى
وٌحبس هواء الكون عن الصدور المصابة بالربو …
انه نٌسان ولكنه لم ٌكذب هذه المرة ..
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كل ما فً االمر ..كان الرهان خاسرا الن (تموز *) هو رهان
العراقٌٌن وفٌه فقط تنصب المشانق .

سارسمك كمآ أشاء..
حسن المهدي

وهل ٌعدو البحر أكثر من حوض سمك ،او هكذا ترى النوارس،
وكذا الحرٌة تونة تحلق عالٌا فً فم الوهم اثر انقضاض مذهل فٌما
ٌسجل النوتً باستدارة الدفة نزق خٌاالت درجات الفصام الفبدة
هواء ..انه البحر ..بدلة عروس لطالما حلمت بها بنات االفكار فً
سفر األجنحة الحالمة على مواقد الدؾء فً الشتاءات التً توخز حد
اهتزاز الجلد البشري ،فبل تقولً لً  :هذا لٌس لون عٌونً؟..
ٌاسٌدتً ..سارسمك كمآ أشاء..

طاب ُر اللٌلْ..
حسن المهدي
ُ
طول
جفن الحقٌق ِة بض ُع عوامٌ ُد ضو ٍء ممدد ًة على
عمق
ال ٌتجاو ُز
ِ
ِ
ُ
حٌث الحل ُم ٌبدو
صٌاح دٌّك ِة الوالً
اخر دمع ٍة قبٌ َل
البكا ِء الم ُِر عن َد ِ
ِ
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مع حبل ِه السريّ  .هكذا ب َد ْ
ت
صراع
كطفل ولِ َد مزرقا ً بع َد
مرٌر َ
ٍ
ٍ
ٍ
اللٌل
أحبلمنا المم َد ِة جسداً متخشبا ً فً مؽسلة الموتى ،ووح َده طاب ُر
ِ
ً
ْ
معلقة فً رقا ٍ
بدت
ب
اذهان موسوس ٍة وحبال ُه المقطوع ُة
ٌحو ُم فً
ٍ
ت
اطو َل مما ٌنبؽًْ  ..وفً الساح ِة العام ِة ل ْم تعد تسم ُع
ؼٌر طقطقا ِ
َ
ب المسند ِة لتط ُر َد األرواح
العسس بمبلعِ َق عمبلق ٍة على الخش ِ
ِ
الشرٌرة م َِن المكانْ .

دؾء القلوب…
حسن المهدي

للقلوب فً حسابات النبض حكاٌا عصفور ال تزٌده سخونة جلده إال
ارتعاشا فً كؾ محدودبة وعٌنٌن رقراقتٌن ترسمان خط الطٌران
البلحق نحو البرٌة ،والعصفور فقط من ٌستشعر اهتزاز النبض من
علٌاء الكٌنونة حٌت ٌتشبث كلما حاول احتساب المسافة بٌنه وسطح
األرض متهٌا الستقبال نبضة ساقطة قد تردٌه قتٌبل فً الحال….
القلوب التً ؼادرتها اقفاصها تتشظى كلما وخزتها العواطؾ الثلجٌة
فٌتسلق حبابها حبل النبض حلقات شفٌفة ملٌبة بالشموس لترحل
بعٌدا فً مجرات افلة ،تحلق ..تحلق ..إلى أن تذوب عوابق فً
الهواء وتتبلشى بهدوء….
القلوب الكسٌرة تلك التً تستجدي كسفة من شمس او طقطقة نبض
جاري فً إذن العشق والتً ومن شدة االرتجاؾ ،عادت من دوامة
الرجع االخر ،كسٌحة منخورة الحس ،لم ٌعد ٌشفٌها حتى دؾء
القلوب ولو اجتمعن.
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فتمسك وكن من الحالمٌن.

المسافة القصوى
حسن المهدي

حٌن رست على جزٌرة رأس الضباع قبل الظبلم بنصؾ قامة،
بدت الؽابة المطرٌة أكثر صرامة ووحشٌة مما ارخ لنا األجداد من
فخاخ كتبت على جلود الماعزواالبل برٌشة من عظم الهدهد وخزت
خاصرة االستبناس وهً تقطر حبرا له لون الدم ورابحة الموتى
فصاح كبٌرالسحرة وهو ٌمد عكازه االفعوانً لئلمام ..هٌا
تقدمووووووا…
وفً الحال وبصٌاح مقنن لنرهب به قلوب أعداء انلٌل* ..وثبنا بعد
أن جمعنا مخاوفنابطست الكهنة خمٌرة للنصر الموعود تاركٌن
نصفنااالدمً مدفونا عند الساحل..
والحقٌقة،نحن لم نكن نعانً بؤي شكل من األشكال من اي ما نوع
من الصراع بٌن نصفٌنا الحٌوانً واالدمً ربما ألننا اصل أجناس
المسافة القصوى فً التوهان عندما ٌزبد البحر وٌلفظ رسابل
البلوعً متقٌا جوفه بعد جرعة ؼسل األمعاء……
ٌقول العرافون سنعودٌ ..وما ما سنعود ..نعود لنبحث عن نصفنا
اآلدمً قبل أن ٌرث هللا األرض ومن علٌها..
ولكن متى،؟ ..هللا أعلم.
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مسحوق الوهم..
حسن المهدي

على عاتق المسافة نسجل ؼٌاباتنا من قبل ان تشرق شمس للحقٌقة
فً ذاكرة سنً القحط  ،هكذا تحدث منجمونا ،فمذ حلم (فرعون
)حلمه المفزع عن تلكم البقرات النحٌبلت ..وربما كان منتشٌا لٌلتبذ
ٌاكل مما قدمت ٌد االلهة من موابد ملكٌة ونبٌذ احمر معتق ولم
ٌدرك بقٌة القصة فبادرت (ماري انطوانٌت )مستدركة واقترحت
الكٌك بدل رؼٌؾ الخبز وكان ذلك قد تسبب فً ضحك خازن بٌت
المال  ،والذي وحتى حٌن فصلت راسه المقصلة كان ال ٌزال
مبتسما ببرود واضح ..
لم ٌكن العالم قد توصل الى( صناعة النستلة )فً ذلك الوقت وحتى
لم ٌعرؾ ماهو طعم الكاكاو …
اما (صاحب الزنج ) ،فلله دره  ،حٌث انه ولما استتب له االمر راح
ٌطحن الملح وٌطعم به شعبه مستؽبل شبهه الكبٌر بالدقٌق ..
انه ٌوزع مسحوق الوهم على الفقراء ولم ٌكن حاسر الراس حٌن
كان ٌفعل ذلك .

ٕٔ

كتاب قصيدة النثر

شجرة الحنٌن
حسن المهدي

نسٌج الوهم الذي تؽزله االؼنٌات المتدلدلة من عناقٌد اوقات نقش
تارٌخها فً ذاكرة السماء (،او ربما كان منقوشا اصبل ..لست
ادري)  ،من قبل ان تولد القببلت ،وتبارٌح احاسٌس الزهور فً
االكمام ٌوم كانت خٌول الزمن المتداول بعقاربه مجرد صهٌل
ٌفصل لعبة الدوران برسم االربع وعشرون شبحا المارقة بخطى
ؼزال ال تدرك سوى فً اوجه العجابز والعصً والذقون..
وكما نهر حٌن ٌصب فً البحر ولم ٌؽٌر من ملوحته برؼم التقادم
فانت هبلم برسم العدم وفتافٌت طعام تسعد االرض فتتراقص فً
قحفك الدٌدان كما عرس شرقً تحت سقؾ لبنً لكنما عرس
صامت ال ٌستمر طوٌبل حتى ٌتحول مملكة حجرٌة مطمورة فً
برزخ الى ٌوم ٌبعثون .
فتعال لنرقص كما زوربا
او
نمسح انفسنا من ذاكرة الوقت على عتبة عشقنا المتداعً من قبل ان
تنسج العناكب السود فوق ارنبات انوفنا زكام المقابر بانتظار
الصٌحة الكبرى .
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فصام
حسن المهدي

فً اروقة ذاكرة السراب الذي كان ماء على بعد نظرتٌن تناسل
العطش فً شفاه الحرمان والنادل بكل ما اوتً من قسوة  ،راح
ٌسحب القدح من ٌدي ولما نفرغ انا وظلً من قرع االنخاب عشٌة
الفاجعة الكبرى .كان النادل سكرانا او هكذا بدى مما برر لً
حماقته تلك فامسكت ظلً ان ٌقع فرٌسة مطاردة ؼٌر متكافبة معه
وتركته ٌلعب لعبة االختباء مع القمر االحدب فً لٌلة صٌؾ تموزٌة
بامتٌاز .وال ادري لم استشاط ؼٌضا مذٌع التلفاز فً قاعة االحتفال
فراح ٌقدحنً بلسانه وعٌنٌه الحمراوٌن ثم انه ضؽظ على زر فً
خلفٌته المترهلة فبرز نتوءان ٌشبهان قرنً جاموس بري وراح
ٌعدو وٌعدو مما اضطرنً الن انبطح ارضا كما علمنً ابً حٌن
اواجه االقوٌاء ،
والؽرٌب انً حٌن نهضت مجددا كنت قد فقدت ظلً الى االبد وانً
الظنه قد ذاب فً ضوء القمر….

قرابٌن الشٌطان
حسن المهدي

جلنار بساتٌن سنسل تلك التً تتوهج تحت لظى الشمس لحنا ملكٌا
فً اوركسترا االبدٌة بحراسة خمبابا  ،جلنار برسم ؼشاء رقٌق
ٌؽلؾ عذرٌة رمان شهربان القانً  .عرابس جن تتلوى انوثة
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وشؽفا مما ال عٌن رأت وال خطر على قلب بشر  .فكٌؾ لمهروت
( ٔ) ان ٌصدق الرإٌا فٌتلّهم للجبٌن وما كان مهروت نبٌا وما كان
من الصالحٌن ،وماذا ٌموج فً مهروت ؼٌر نشٌج مخٌؾ كنفخ بوق
المحشر وهو ٌلملم سواقٌه وترعه كصٌاد ٌجمع الشباك العالقة
بقحؾ مكسور منذ مبات السنٌن ،قحؾ ٌشرب به شٌاطٌن االنس
والجن ،وبقاٌا متعفنة فً السواقً لقشور رمان واؼصان ٌابسات
ولٌرحل بعٌدا ؼٌر مؤسوؾ علٌه تاركا جثث القرابٌن البشرٌة ببل
روإس …
حقا  ..ان شرها بان واستطار .

……………

ٔ مهروت  ..نهر ٌسقً بساتٌن الرمان فً سنسل

عٌون اللٌل
حسن المهدي
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صؽٌرا كنت حٌن ظننت ان زهور اللٌل ما هً اال الزنابق السوداء
،زنابق تاخذ شكبل عقربٌا لكنما بزنامتٌن ،وكانت جدتً تقص علً
سوالٌفها فً المساءات المتبرعمة زهور اقحوان تنث رابحة التبػ
من بٌن اصابعها المصفرة وتقول هامسة فً اذنً ان للٌل سبعة
وسبعٌن عٌنا ال ٌدركها المبصرون ٌابنً اطبلقا ،وكنت اجرب من
متكا راسً فً حظنها ذلك وحقا كنت كلما اؼمضتهما انفتحت طاقة
من السماء تستلب فإادي وتطوؾ بً كعصفور فً افق سحٌق حٌث
ال لٌل لقلوب ؼلؾ  .وتردؾ :
ال تخؾ ٌاولد ..وال تخشى شٌبا  ،فالمجرمون فقط اعداء اللٌل النه
ٌفجر شرورهم من مكامنها فٌمسخون كابنات بهٌمٌة بانٌاب وقرون
وخراطٌم .
وصدقا ورؼم خمٌرة الزمن المتعفنة ،ال زلت وكلما اؼمضت عٌنًٌ
تعود جدتً تحسس فروة راسً باناملها التبؽٌة المتصلبة وانا
مضطجع تحت نجوم تتبلال مكتضة فً االفق البعٌد ،فٌما تشاركنً
الفراش امراة ؼرٌبة بحماي فاضع سٌفً حاجزا ٌفصل جسدٌنا
مخافة ان تؽلبنً الشهوة .
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حمٌد الساعدي
السٌرة الذاتٌة
األسم :حمٌد خنٌصر حمود الساعدي.
األسم األدبً  :حمٌد الساعدي.
موالٌد بؽداد  /العراق ٘ٔ9ٙ
حاصل على بكالورٌوس آداب فً التارٌخ من كلٌة اآلداب بجامعة
بؽداد .
أعمل موظفا ً فً القطاع العام.
ُ
ونشرت
بدأت الكتابة الشعرٌة خبلل فترة الدراسة المتوسطة ،
أولى قصابدي فً مجلة ( الرسالة ) الكوٌتٌة فً تموز ٓٔ98
وكانت بعنوان ( الحلم ) وتاب ُ
عت النشر فً هذه المجلة نظراً ألن
النشر لم ٌكن متاحا ً فً العراق  ،نشرت قصابد كثٌرة فً مجلة
الٌقظة الكوٌتٌة  ،وكذلك قصابد فً مجلة المجالس الكوٌتٌة .
بعد دخولً كلٌة اآلداب تعرفت على أسماء كثٌرة ممن ٌكتبون
الشعر من جٌل الثمانٌنات وكانت انطبلقتً الجادة باتجاه الحرؾ
وصقل امكانٌتً بالكتابة  ،وكان ملتقانا فً نادي الكلٌة نقرأ قصابدنا
بحذر شدٌد بسبب
ونتناقش فً أمور الكتابة وتبادل الكتب ولكن
ٍ
أجواء الحرب والرقابة الشدٌدة على األسماء الجدٌدة .
تؤثرت كثٌرا ً بتجارب الشعراء العرب وعلى رأسهم الشاعر محمود
دروٌش وكنت أقرأ قصابده بشؽؾ كبٌر  ،كما كان لتجربة الشاعر
ٕٙ
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العراقً حسب الشٌخ جعفر أثر كبٌر فً ذابقتً الشعرٌة فضبلً عن
التجارب الرٌادٌة لقصٌدة الشعر الحر فً العراق والوطن العربً.
نشرت أولى قصابدي فً العراق فً مجلة الطلٌعة األدبٌة الخاصة
ُ
العاشق ٌعلن أشجانه ) فً ماٌس
بؤدب الشباب وكانت بعنوان (
٘ ٔ98والتً كان لها صدىً طٌبا ً فً األوساط األدبٌة وكانت تبشر
بوالدة شاعر ـ كما عبر أحد النقاد ـ فكانت انعطافة كبٌرة فً
توجهً األدبً.
ُ
نشرت عدة قصابد وجدانٌة على ثقافٌات الصحؾ العراقٌة فً
الثمانٌنات وكان النشر فً هذة الصحؾ أشبه بالمعجزة نظراً
للمحسوبٌات والرقابة المشددة على المنشورات األدبٌة .
التحقت بالخدمة العسكرٌة من عام  ٔ987ـ ٔ ٔ99حٌث كانت
عامبلً أساسٌا ً فً توقفً عن النشر  ،فانقطعت عن النشر منذ ذلك
الحٌن الى ما بعد عام ٖٕٓٓ حٌث عاودت نشاطً فً جرٌدة (
اإلتجاه الثقافً ) وهً جرٌدة وزارة الثقافة وكذلك جرٌدة ( البٌنة
الجدٌدة ) وصحؾ أخرى .
عضو فً الرابطة العربٌة لآلداب والثقافة .
أعمالً المنشورة :
ـ ٌ
أرق ٌدق الباب  /مجموعة شعرٌة  /بؽداد
 فً الحزن تشبهنً  /مجموعة شعرٌة  /تحت الطبع.ـ بوح أدرد  /مجموعة شعرٌة مشاركة مع مجموعة من الشعراء
العراقٌٌن والعرب .
 قصابد نثر مختارة  /اختٌار وتقدٌم د .انور ؼنً الموسوي . حروؾ وهواجس  /دٌوان مشترك  /دار المتن  -بؽداد.ٕ7
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حاصل على الكثٌر من شهادات التقدٌروالتمٌُّز وأواصل الكتابة
والنشر فً الكثٌر من الصحؾ الورقٌة والمواقع األلكترونٌة و
عضو فً الكثٌر من المجموعات األدبٌة
كتب عن قصابدي الكثٌر من الدارسٌن لؤلدب .
مفهوم النص األدبً ؛ كتابات حمٌد الساعدي نموذجا
ٌعرّؾ النص انه الكلمات االولٌة المكونة للقطعة الكتابٌة او الكبلم
(ٔ)  ،و ٌعرّؾ النص االدبً انه القطعة الكتابٌة التً ٌكون الؽرض
االساسً منها جمالً و ان احتملت ابعادا اخرى فكرٌة وؼٌرها (ٕ
)  .و أدبٌة النص هً استخدام صٌػ تجعل العمل الكتابً نصا ادبٌا
باستخدام بعض المظاهر اللؽوٌة الجمالٌة (ٖ )  .وهذا التعرٌؾ
للنص ضٌق  ،ألن النص االدبً لٌس الكتابة فقط و انما هو مجموع
االنظمة المتداخلة و المترابطة  ،بعضها ٌقع فً مستوى ما قبل
الكتابة فً الوعً العام و الخاص و بعضها فً مستوى الكتابة و
المكتوب و ما ٌكوّ نه من وحدات و بعضها فً ما بعد الكتابة فً
مستوى القراءة ( ٗ)  .و كل من هذه المستوٌات تتجلى و تضؽط
الجل ان ٌكون لها حضور  ،فالنص االدبً هو حالة حضور و تجل
لتلك المستوٌات و كلما كان الكاتب ذا تجربة ادبٌة كبٌرة و ذا رإٌة
ادبٌة عمٌقة كان اكثر مقدرة على تحقٌق النص األدبً النموذجً و
العالً المستوى  ،تتجلى التجربة فً التمكن الفنً و فً اللمسة
الخاصة و تتجلى الرإٌة فً الفكر االدبً و النص المثقؾ النقدي .
حمٌد الساعدي شاعر ذو تجربة و ذو رإٌة أدبٌة  ،من هنا كانت
هذه المحاولة فً تبٌن عوالم النص االدبً النموذجً  ،و اتخاذ
نصوص حمٌد الساعدي المكتملة تجربة و رإٌة كنماذج للنص
االدبً و تجلٌاته فً المستوٌات الثبلث  ،مستوى ما قبل الكتابة و
مستوى الكتابة و مستوى ما بعد الكتابة.
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ان هذا االدراك للوجودات المتعددة للنص و ثبلثٌة ما قبل الكتابة
و الكتابة و ما بعدها و عدم اقتصار مفهوم النص على الكلمات ،
ٌبطل كثٌرا من النظرٌات بخصوص النص االدبً و اهمها ثنابٌة
الشكل و المضمون و ثنابٌة الكتابة و القراءة و ثانٌة النص و
الداللة  ،بل واقع االمر ان النص لٌس ذا وجود واحد و انما له
وجودات متعددة بعضها ال ٌقبل تلك الثانٌات مطلقا  ،فما فً مستوى
ما قبل الكتابة و فً الوعً العام ال عبلقة له بالشكل و ال بالقراءة ،
و ما ٌكون فً مستوى ما بعد الكتابة و فً وعً القارئ ال عبلقة له
بالكتابة و الشكل  ،بل ان هذا الفهم ٌجعل من الشكل ؼٌر مإثر  ،و
االعتماد كله ٌكون على عمق الكتابة فً الوعً ،سواء الوعً
التؤلٌفً او الوعً القراءاتً.
تتجلى الكٌانات الماقبل كتابٌة من خبلل عوامل عدة اهمها البعد
الفكري و الرإٌة و العمق اللؽوي الجمالً  ،و تتجلى ؼاٌات الكتابة
و المكتوب فً امور اهمها االنثٌال و االختٌار و المعادالت
التعبٌرٌة و هً مرتبطة بطبٌعة الجنس االدبً و خصوصٌة الكاتب
 ،و فً السرد التعبٌري تبرز السردٌة التعبٌرٌة و الرمزٌة و
النثروشعرٌة و اللمسة الخصة بالمإلؾ  .و اما الكٌانات المابعد
كتابٌة فانها تتجلى فً عالم القراءة و اهمها الستجابة و التاثٌر
الجمالً و التعاونٌة  .سنتناول تلك الجهات كل على حدة فً كابات
الشاعر حمٌد الساعدي .

أ -الكٌانات النصٌة الماقبل كتابٌة
ٔ -البعد الفكري ( الوعً العام و الرإٌة الخاصة)
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ابرز ما ٌتجلى فٌه البعد الفكري للكاتب فً نصوصه هو الوعً
العام المترسخ و الرإٌة التعبٌرٌة الخاصة و الرسالٌة بتبنً قضٌة
االنسان و االمة .
فً قصٌدة فوضى (٘) ٌقول حمٌد الساعدي :
(األشٌاء التً تؽادرنا دابما ً
بحنو ذاهل هً أجمل مما نحن فً
ٍ
ؼٌبوبتنا المستدٌرة  ،والصور المعلقة على الحٌطان تمابم للؽٌاب
القسري )
هنا ٌوؼل الشاعر فً اله ّم االنسانً الكونً و معاناته  ،فالؽٌاب
القسري و الؽٌبوبة هً السمة االبرز لبلنسان فً هذا الزمن  .و
ٌستمر الشاعر فً تشٌٌد الؽربة بقوله (أٌتها الروح المكبلة بؤفاعً
ك
الؽربة  .ثم ٌعكؾ على الهم الوطنً حٌنما ٌقول ( ونحن نوش ُ
على ابتبلع موسى الصبر  ،إنه فاقع اللون دمنا الذي ٌجري بؤشجار
السٌسبان  ،كم أر َه َقتنا التوارٌخ الصفراء ونحن نرنو لؤلعالً حٌن
امتزجت صرخات القهر مع ذإابة األُمهات  ،وحٌن حد َثنً النهر
ض ِجراً من التواءه على عكاز أفعى )  .ان الرسالٌة واضحة فً هذا
َ
النص الطالب للخبلص .
و تبرز التعبٌرٌة الفردٌة و االضافات الخاصة على الخارج فً
هذا النص بعبارات بوح تعبٌري جلً حٌث ٌقول -:
(ٔ -ألشٌاء التً تؽادرنا دابما ً
بحنو ذاهل ٕ -إنه فاقع اللون
ٍ
ض ِجراً
دمنا الذي ٌجري بؤشجار السٌسبان ٖ -وحٌن حد َثنً النهر َ
من التواءه على عكاز أفعى  -ٗ ،والشاع ُر عن قصٌدته التً تنتظر
دورة القمر  ) .فهنا اربعة مقاطع نبلحظ تدخل الرإٌة التعبٌرٌة
الفردٌة فً تمظهر االشٌاء و تشكلها ( االشٌاء تؽادر بحنو ذاهل  ،و
الدم لونه فاقع ز و النهر ٌلتوي على عكاز افعى و القصٌدة تنتظر
دورة القمر ) ان انطبلق تلك االصوات من اعماق الشاعر و برإٌة
مختلفة عما هو سابد ٌمثل الوعً الفردي فً قبال الوعً العام و
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هنا تتجلى التعبٌرٌة  .و فً هذه القصٌدة تعدد اصوات وهو ما
ٌسمى ( البولٌفونٌة (. )ٙ
و تتجلى الكٌانات الماوراء كتابٌة فً اؼلب نصوص حمٌد
الساعدي و منها تجلً البعد الفكري و الرإٌوي فً قصٌدة قلب
الظبلم ( )7حٌث ٌقول
( بعٌدا ً عن الشفق  ،وقرٌبا ً من اإلشراق  ،تؤخذنً لجتك َ
الساحرة  ،الى حٌث أُلقً عصاي على دَ ّكة السِ حر ِ  ،مبهرة فً
راحتٌك َ الرإى  ،وموؼلة فً الندى وجنتاك  ،و مورقة ٌ دهش ُتك َ
الساطعة).
ٕ -البعد الجمالً ( العوامل الجمالٌة )
لو قلنا ان االدب هو التقاط اللحظة الجمالٌة العمٌقة لما كان خطؤ
و لو قلنا ان الشعر هو تلك االلتقاطة لم ٌكن خطؤ اٌضا  ،و تكون
باقً االمور المرافقة من ابعاد كتابٌة و فكرٌة امورا الحقة لذلك
الجوهر  .فجوهر الشعر هو التقاط المعنى العمٌق الذي ال ٌتٌسر
لؽٌر المبدع  .تلك المعانً الجمالٌة العمٌقة الدفٌنة التً ٌلتقطها
الشاعر هً ( العوامل الجمالٌة ) و التً تتسع بسعة التجربة
االنسانٌة  ،و لكن ٌجمعها بعدها الجمالً فً الوعً االنسانً (. )8
و تجلً العوامل الجمالً – الذي هو اساسً للشعر -ظاهر و
واضح فً كتابات حمٌد الساعدي و خصوصا لما ٌمتلكه من قدرة
تصوٌرٌة و ابداع فً الصور الشعرٌة  ،لكنا نجد تكثٌفا للعوامل
الجمالٌة فً قصٌدة ( حابظ االخٌلة) ( )9بكم كبٌر من االلتقاطات
المتتابعة -:
ُ
اتكؤت على
ُمق َمساراته الحاشدة ٕ -نسٌت أنً
(ٔ -أتب ُع ظِ لً بع ِ
ب طوٌ ٌل به الروح تشدو ٗ-
حابط األخٌلة ٖ -و للٌّل أؼنٌة للعتا ِ
ٖٔ
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ك منً اشتهاء الربٌع ٘ -أن أجع َل الرمح أقصر من قامتً
وما انف َ
شطر المدى المستباح لبصم ِة
والخٌمة اآلن فً الذاكرة  -ٙأٌُم ُم
َ
ْ
حر ٍ
أفاضت هوىً على القلب والدرب فً لهوه ٌؽنً )
ؾ

ب -الكٌانات النصٌة الكتابٌة
ٔ -االنثٌال
ان لكل شًء ؼاٌة التجلً و الحضور  ،و ال شًء ٌقبل بالؽٌاب ،
و انما الؽٌاب ٌكون قصرٌا  ،و بما فً ذلك النص المكتوب  ،فانه
ٌسعى نحو ؼاٌة اكبر تجل له فكما ان المإلؾ ٌتجلى فً النص و
القارئ ٌتجلى فٌه فان النص ذاته ككتابة ٌتجلى اٌضا فٌه (ٓٔ) و
ابرز مظاهر تجلً النص بما هو كتابة فً العمل االدبً هو االنثٌال
 ،حٌث تظهر المفردات و التراكٌب المركزٌة تقاربا فً الحقول
المعنوٌة  ،و ال نقصد هنا باالنثٌال بتداعً االفكار بشكل الواعً
بقدر ما نعنً بطؽٌان اللؽة ككٌان له ؼاٌات و تجلً البلوعً و
توجٌهه للمكونات الكتابٌة (ٔٔ) .
فً قصٌدة ( مماحكات ) (ٕٔ) نجد تجلٌا للؽة و البلوعً
بتقارب حقول الكلمات المركزٌة الموجهة للكتابة ٌ .قول فٌها
الشاعر
( ٔ -الجمال ُ لحظة دفق  -ٕ ،والسرو ُر بعض ارتخاء ٍ ٖ -فً
تبلشً العبارات  -ٗ ،وانشؽالً بالحرؾ ٘ -سٌرة أٌام ٍ -ٙ ،
أتجدد ُ فً كل ٌوم ٍ كما الشجر بلحابه ِ  -7.تجتاح ُ حروفً -8
ت َتسمَّر ُ الكلمات  -9قامة َفبلّح بؤرض ٍ موجعة  -ٔٓ .اللهفة ُ بعض
تضارٌس َ ٔٔ -من أبجدٌات الهدوء  -ٕٔ ،والمراٌا انعكاس ُ ٖٔ-
لمن أثقل الرٌح بالعاصفة ٌ -ٔٗ .ا أٌها الجرح الموؼل بؽابة ِ
الرماد )
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اننا نبلحظ تجل لنظام اللؽة و ؼاٌاته فً األلفة و التقارب بعٌدا
عن القفز المعنوي و انما جاءت العبارات متوالٌة مرتبة معنوٌا
بحقول معنوٌة موحدة او متقاربة ( فالجمال -السرور ) ( العبارات
– الحروؾ ) ( اٌام – ٌوم ) ( حروفً – الكلمات) ( فبلح ارض
– التضارٌس ) ( الهدوء  -المراٌا ) ( الرٌح – العاصفة -الرماد)
كما ان هناك بعد اخر لتجلً اللؽة و االنثٌال هو القاموس اللفظً
لجمٌع العبارات فانا نبلحظ التقارب بٌن حقول ( الجمال – و
الكلمات – و الحروؾ ) و فً النقلة االخر ( الوجع – اللهفة-
الرٌح – العاصفة – الجرح – الرماد ) و ال نجد خروجا عن ذلك
اال اعتراض ( الهدوء و المراٌا ) وسط الهٌجان و الصخب  .كما
ان هناك بعد ثالثا وهو تصاعدٌة االنتقال ( فمن ( الجمال و السرور
و الحروؾ و المراٌا ) الى ( الوجع و اللهفة و الرٌح و العاصفة و
انتهاء بالرماد )  .و بهذا االسلوب تحقق القصٌدة حركة لكٌاناتها
داخل النص وهو مما ٌسمى ( بالمستقبلٌة االدبٌة ) (ٖٔ) .

ٕ -االختٌار
االنتقابٌة العالٌة و التحكم و الرإٌوٌة و االٌقاعٌة و الرسالٌة من
المظاهر و الممٌزات الواضحة على كتابات حمٌد الساعدي و جمٌع
نصوصه شواهد على ذلك و منها قصٌدة ( احبلم البنفسج) (ٗٔ)
التً تجمع كل ذلك ؛ حٌث ٌقول الشاعر .
( ٔ -أنت َ ترنو لتلك َ المسافة بٌن الخطى والمتاهة .توقظ
جرحك َ تبتدئ الرؼبة الموؼلة وتطارد من أرقوك طوٌبل لتحلم
بالقبلة القادمة  -ٕ.األنٌن شجى والمبلمح سمراء من فرط شمس
األسى ٖ -أوهموك َ بؤن الطرٌق معبدة بالورود وأن الصنادٌق َ
فرحة َ أُم ٍ ومهر ُ حبٌبة ٗ -فً ؼمسة ِ اإلصبع ِ صار البنفسج ُ
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لون َالدماء  -ٗ .لنا كل أمنٌة ضابعة ولهم فً األكاذٌب إرث تك َّدس
).
هذه المقاطع المختارة تكشؾ عن االختٌارٌة و االنتقابٌة و توجٌه
اتجاه الخطاب و الرسالة و بلؽة متموجة (٘ٔ) تجمع بٌن الرمزٌة
و التوصٌلٌة الجل النفاذ الى النفس و تحقٌق االثر  ،وتجمع هذه
المقاطع معظم مظاهر االختٌار التً ذكرناها .
ان التجلً الواضح لعناصر االختٌار و الوعً و ما ٌقابله من
عناصر البلاختٌار و البلوعً ال ٌبقى مجاال بان البناء الكتابً امر
مشتمل على االثنٌن و ان االقتصار على احدهما تفرٌط واضح كما
فعلت االسلوبٌة باعتماد االختٌار و البنٌوٌة باعتماد البلاختٌار ()ٔٙ
.

ٖ -المعادالت التعبٌرٌة .
المعادالت التعبٌرٌة هً الصور الكتابٌة التً تظهر بها العوامل
الجمالٌة ( ، )ٔ7اي هً القالب الكتابً الذي ٌطرح فٌه الشاعر
افكاره و التقاطاته الجمالٌة .
ت -الكٌانات النصٌة المابعد كتابٌة  .و اضافة الى السردٌة
التعبٌرٌة المقومة للشعر السردي الممٌز للقصابد التً اخترناها ،
فانا قد اشرنا الى اسلوب تعدد االصوات ( البولٌفونٌة ) فً قصٌدة (
فوضى ) و اسلوب الحركة داخل النص ( المستقبلٌة ) فً قصٌدة (
مماحكات ) و اسلوب التنقل بٌن الرمزٌة و التوصٌلٌة ( اللؽة
المتموجة ) فً قصٌدة ( احبلم البنفسج )
ٔ -االستجابة الجمالٌة ( االنبهار ) و التاثٌر الجمالً (الصدمة )
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احدى اهم عملٌات القراءة هو االنتاج  ،و من الخطؤ تصور ان
القراءة عملٌة اتكالٌة استهبلكٌة  ،بل هً عملٌة انتاجٌة  ،و من اهم
الكٌانات التً تنتجها القراءة ثبلثة امور االول توسعة المدارك و
الثانً اكمال النص و الثالث االستجابة الجمالٌة  .من الراسخ ان
للنص االدبً االبداعً تؤثٌرا جمالٌا و كل تلك المظاهر و العوامل
التً تكلمنا عنها تحقق هذا التؤثٌر  ،اال ان االستجابة الجمالٌة و
جانب من هذا التؤثٌر ٌعتمد على القارئ و على قاعدته المعرفٌة و
الجمالٌة  .فكما ان المإلؾ ٌجب ان ٌتمتع بتجربة لكً ٌنتج نصا
فكذلك القارئ ال بد ان ٌتمتع بتجربة قراءاتٌة لٌنتج قراءة ناضجة
وهذا ما اسمٌناه ( القراءة التعبٌرٌة ) ( . ) ٔ8و وظٌفة النص هنا
تكمن فً كونه محفزا جمالٌا و فكرٌا و قراءاتٌا  ،و فً الحقٌقة
االستجابة الجمالٌة تختلؾ من نص الخر و من قارئ الخر  ،فلدٌنا
االستجابة الظاهرٌة للنص التوصٌلً و لدٌنا االستجابة العمٌقة
للنص الرمزي  ،و لدٌنا االستجابة السطحٌة للبوح المباشر و لدٌنا
االستجابة العمٌقة للبوح االٌحابً و بٌنما النص الرمزي العذب
ٌحقق استجابة واسعة نوعا و كما  ،فانه بخبلؾ النص الرمزي ؼٌر
العذب او المباشر العذب فان االستجابة فٌه ال تكون واسعة بل
تكون ضٌقة (  . )ٔ9و لقد وفرت السردٌة التعبٌرٌة من خبلل
تحقٌقها الرمزٌة العذبة تلك االثارة و االستجابة الجمالٌة واسعة
النطاق  ،و نجد كثٌرا من تجار حمٌد الساعدي السردٌة محققة لهذه
االستجابة الواسعة  ،منها مثبل قصٌدة ( حلم الٌاقوت) (ٕٓ) حٌث
ٌقول فٌها الشاعر :
(بؤؼانً الحُب  ،أفتتح ُ اللٌل َة شعري المتراكم مثل هموم العمر ،
والحُب الصامت دهرا ً فً قلب المحرومٌن  ،وأنٌن األم التعبى ،
فً ظلمة لٌل الفقر الداجً  ،أنادي للملتاعة فً زمن الدهشة
والمسكونة بالترحال  ،تعالً  :وبعمق ندابً نفتح ُ أشرعة ً للرٌح
ضت ٌا َومضة َ قدري  ،والمجبول بناصٌة
ونمضً  .األحبلم ُ م َ
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الكلمات  ،أفاض َعلى جرح ِ اللهفة ِملحا ً وخٌال ٍ من إضمام ِة
زهر ٍ ٌتلوى فً هامش عرش الفقراء  ... .النص)
ٕ -التعاونٌة .
من المعلوم ان حمٌد الساعدي ٌعتمد الرمزٌة القرٌبة  ،و الخطاب
الواضح  ،بل ٌتبنى ذلك فكرٌا و رإٌوٌا  ،و ٌرفض الرمزٌة
المتعالٌة و المؽلقة  ،فنصوصه بذلك تدخل فً تصنٌؾ النصوص
المتجاوزة للحداثة  ،حٌث ٌكتب قصابد نثر قرٌبة الرمزٌة واضحة
الخطاب بفنٌة عالٌة وسرد تعبٌرٌة وهذا مواكب لقصٌدة النثر
العالمٌة المعاصرة و كل قصابد حمٌد الساعدي شواهد على ذلك  ،و
اظهرها من حٌث التعاونٌة قصٌدة ( احبلم البنفسج ) .

ٔhttp://www.merriam- -
webster.com/dictionary/text
ٕhttps://www.reference.com/art- -
literature/definition-literary-texte2c4af15a7a79714
ٖhttps://en.wikipedia.org/wiki/Literariness -
ٗhttp://www.4shared.com/web/preview/pdf/ -
PF6VuKUPba؟
٘-
https://tajdeedadabi.wordpress.com/2016/02/0
/2حمٌد-الساعدي-؛-فوضى/
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/03/14حلم-الٌاقوت/

قصابد نثر مختار للشاعر حمٌد الساعدي
فوضى
حمٌد الساعدي
األشٌاء التً تؽادرنا دابما ً
بحنو ذاهل هً أجمل مما نحن فً
ٍ
ؼٌبوبتا المستدٌرة  ،والصور المعلقة على الحٌطان تمابم للؽٌاب
القسري  ،إفتحً نوافذك أٌتها الممتدة عبر األؼصان المتسلقة  ،أٌتها
الروح المكبلة بؤفاعً الؽربة  ،وأنت تلهجٌن بالتسابٌح  ،ال تنسً
قرابٌننا الصباحٌة تلك التً اودعناها مر ًة عند َج ّزار المحنة  ،ونحن
ك على ابتبلع موسى الصبر  ،إنه فاقع اللون دمنا الذي ٌجري
نوش ُ
بؤشجار السٌسبان  ،كم أر َه َقتنا التوارٌخ الصفراء ونحن نرنو
لؤلعالً حٌن امتزجت صرخات القهر مع ذإابة األُمهات  ،وحٌن
ض ِجراً من التواءه على عكاز أفعى  ،والشاع ُر عن
حد َثنً النهر َ
قصٌدته التً تنتظر دورة القمر .
هامش  :نص متعدد االصوات صنؾ كـ ( قصٌدة نثر بولٌفونٌة )
(الموسوي) .
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ُماحكات
م َ
حمٌد الساعدي
————–
الجمال ُ لحظة دفق  ،والسرو ُر بعض ارتخاء ٍ فً تبلشً العبارات
 ،وانشؽالً بالحرؾ سٌرة أٌام ٍ  ،أتجدد ُ فً كل ٌوم ٍ كما الشجر
بلحابه ِ .
الؽواٌات تجتاح ُ حروفً واألمل ربابة ٌ حزٌنة لمن أشجاه ُ الؽٌاب ،
ت َتسمَّر ُ الكلمات فً ال َنص العنٌد  ،قامة َفبلّح بؤرض ٍ موجعة .
اللهفة ُ بعض تضارٌس َ من أبجدٌات الهدوء  ،والمراٌا انعكاس ُ
الٌباب لمن أثقل الرٌح بالعاصفة .
أٌن َ تخبو القصابد ٌا أٌها الجرح الموؼل بؽابة ِ الرماد  ،واألسبلة ُ
الحٌرة .
مدارات َ
الحلول ُ نهاٌات ؼابرة  ،وال موطا للقدم ِ الباذخة.

قلب الظبلم
حمٌد الساعدي
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——————
بعٌدا ً عن الشفق  ،وقرٌبا ً من اإلشراق  ،تؤخذنً لجتك َ الساحرة ،
الى حٌث أُلقً عصاي على دَ ّكة السِ حر ِ  ،مبهرة فً راحتٌك َ
الرإى  ،وموؼلة فً الندى وجنتاك  ،و مورقة ٌ دهش ُتك َ الساطعة.
المسافات ُ ال ترتمً لظل ٍ وحٌد  ،تطوِّ ق ُ وحد َته ُ باألسى ،
والؽرٌب ُ احتمال الوقوؾ  ،بلهو محطاته الصاخبة  ،حٌن َ َّتوشح ُ
صوتك َ باآله ِ أو تنكفا بالٌباب وتلمح ُ سوسنة ً نابمة  ،ال تشظً
ً
رهبة دون كؾ ٍ تسوم ُ الرٌاح لوجهتها القادمة.
بؽٌر انكسار ٍ ،وال
وباب الحنٌن اشتهاء ٌطرز ٌومً ألوذ ُبه ِ من ؼافٌات الشجر ،
صبلتً
ٌجلل هامً ارتفاع الؽروب  ،وٌمنحنً صبره فً ال َس َحر َ ،
تعانق أصداء روحً وفً القلب رب ٌ أفاض َ محبته ُ بسكون الظبلم
َوول َهنً حرفه الم َ
ُنتظر .

فً الحزن ِ تشبهُنً
حمٌد الساعدي
أنت َ صوت األنٌن  ،اندحار المسافات فً ومضة ِ الٌاسمٌن ،
علٌك َ ندوب ٌ من القهر ِ فً حلة ِ الساهمٌن  ،تطارد وهمك َ فً
العذب ِ من ماء ببر ٍ أهالوا علٌه رماد الفجابع  ،تتلو زوابعك
المفعمات األسى  ،وتنقر فً الدَؾ ِ صوفٌّة العارفٌن .
تمرَّ ؼت َ فً باحة ِ الفقد ِ  ،حتى استحالت مواسم َ جرحك َ بعض
الهوى  ،تشاركنً رهبتً فً التهام ِ الجنون  ،وتمضً لبارقة ِ
الشوق ِ تستطعم ال َن َزق المنحنً للِّهاث ِ  ،وتسقط ُ من ؼٌر بلوى ،
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ومن ؼٌر نجوى تبادلنً رعشتً بالحروؾ  ،وتستلب الحرقة
الماضٌة  ،تإجج ُ أٌامك َ الساكنات على وقع َمن طار َ مِن َهمّه ِ
لٌلقى الجناحٌن فً لج ِة العاصفة.
فً الحُزن ِ تشبهنً وال َش َبه ٌ سواي .على مدابنك َ انتهت أوقات
لهوي  ،فً مواقٌت ِ احتضار العشق تنطلق الرسوم  ،وتنتهً
بذهولها الكلمات بالنقش ِ ال ُم َتٌَّم ِ بالحجر  .ال وقت َ ٌملإنً فؤمؤلنً
مكانه.

حلم الٌاقوت
حمٌد الساعدي

بؤؼانً الحُب  ،أفتتح ُ اللٌل َة شعري المتراكم مثل هموم العمر ،
والحُب الصامت دهرا ً فً قلب المحرومٌن  ،وأنٌن األم التعبى ،
فً ظلمة لٌل الفقر الداجً  ،أنادي للملتاعة فً زمن الدهشة
والمسكونة بالترحال  ،تعالً  :وبعمق ندابً نفتح ُ أشرعة ً للرٌح
ضت ٌا َومضة َ قدري  ،والمجبول بناصٌة
ونمضً  .األحبلم ُ م َ
الكلمات  ،أفاض َعلى جرح ِ اللهفة ِملحا ً وخٌال ٍ من إضمام ِة
زهر ٍ ٌتلوى فً هامش عرش الفقراء  .أصٌخً للهمس ِ لكً ٌبزغ َ
من قلب ِ العتمة أوراد حنٌن  ،وتذاكر للمدن الملعونة بالؽثٌان  ،وفً
خطراتً  ،تنهض أمً من ٌاقوت الحلم  ،لترجا فً عٌنًَّ بواكً
وحدتها  ،فؤصٌخ السمع لطارقة األحزان  ،تبلل روحً قطرات
المطر الناعم فً آذار  ،لعل الدمع المورق ٌؽسل أدران األحزان .
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أحبلم البنفسج
حمٌد الساعدي
أنت َ ترنو لتلك َ المسافة بٌن الخطى والمتاهة .توقظ جرحك َ تبتدئ
الرؼبة الموؼلة وتطارد من أرقوك طوٌبل لتحلم بالقبلة القادمة .
األنٌن شجى والمبلمح سمراء من فرط شمس األسى وتعلم ُ أن َ
الكراسً سجال وأن القتال َ حبلل فً شرعة الحصص الخاببة  .أال
ساء ما ٌفعلون .أوهموك َ بؤن الطرٌق معبدة بالورود وأن
الصنادٌق َ فرحة َ أُم ٍ ومهر ُ حبٌبة وفً ؼمسة ِ اإلصبع ِ صار
البنفسج ُ لون َالدماء .
لنا كل أمنٌة ضابعة ولهم فً األكاذٌب إرث تك َّدس بالمال والسادة
المترفون الضمابرهم مٌتة .وٌلها لعبة أتعبتنا  .صباحاتنا محض حلم
ترقرق باآله والسطر ٌؤبى المكوث على دكة الحلم تلك العبلمات
مآلنة بالشوارع دفق الخطى وراٌات وقتك عادت لتبدأ محنتك
القادمة.

إشارات
حمٌد الساعدي
حسبُك َ أن تبدأ الذكرٌات  .انهمارك َ ٌعنً اللجوء لكٌنونة ٍ قاحلة.
أنت مِثلً تإطر ٌومك َ بالقٌل ِ والقال أو ترتجً فً السوانح ِ
فسحة َ وقت ٍ تكللها بالتؤمل ِ أو نكهة الشاي تتلو القصابد فً كل
ركن ٍ من الؽرفة ِ المعتمة .وحول الكتاب توجه شطرك َ تبتاع منه
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األمانً وفً الحابط ِ ارتسمت شاشة َ لؽو ٍ تلوك ُالمصابب فً كل
عاجلة ٍ من نهارك.
تحلل َ من عصمة ِ الملهمات وال شًء
هو الوقت ُ ٌمضً بعمر ٍ َ
أجدى من الفكرة الناصعة.
وفً الشِ عر ِ مهرب َ خصب ٍ وشارة َ حرؾ ٍ أبى أن ٌستكٌن َ لما قد
تبدى من العادٌات واللحظة الؽابمة.
أقول ُ بسِ ري أنا الوقت ُ فً ؼٌمه ِ ماطر ٌ بالحكاٌات والورد والعطر
تلملمنً ومضة َحب ٍ و ُتطلقُنً ضحكة َطفل ٍ وترسمنً لحظة عاشقة
وأوج انفعالً تر َّك َز فً البوح ِ ٌالحظة ً أشتهٌها سٌوالً من الموج ِ
تتبع ُ جرحً لتلجم أزمنتً الجامحة .

حابط األخٌلة
حمٌد الساعدي
——————-
ُ
أرهفت َسمعً
ُمق َمساراته الحاشدة ، ،فً َطرق ِة الباب
أتب ُع ظِ لً بع ِ
ُ
اتكؤت على حابط األخٌلة  ،وفً ال َنص
لمعضل ِة القهر  ،نسٌت أنً
بعض ارتجا ٍ
ب
ؾ تواش َج َهمسً وحنو الرصٌؾ  ،و للٌّل أؼنٌة للعتا ِ
ُ
سللت أبؽً
انفك منً اشتهاء الربٌع َ ،ت
طوٌ ٌل به الروح تشدو ،وما
َ
ببعض السرور أن أجع َل الرمح أقصر من قامتً والخٌمة اآلن فً
الذاكرة  ،رٌاحً سموم وقلبً من العقم أسرى الى باح ِة الخصب
َ
ٌستفٌق الندى على الورد  ،فً الصبح محض الهموم تشاركنً
كً
ْ
وأؼرت مواقٌ َتها
قهوتً والدخان  ،لحرفً تبلطمت الساهمات
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ٌ
برٌق ٌش ُد ال َتؤسً الى الروح
بهبوطِ الحنٌن  ،ولً من أفانٌن بوحً
ْ
أفاضت هوىً
شطر المدى المستباح لبصم ِة حر ٍ
ؾ
بالفاجعة  ،أٌُم ُم
َ
على القلب والدرب فً لهوه ٌؽنً ٌ ،ؽنً  ،لٌحضن خطوتنا
الشاسعة.

رقٌم األحبلم
حمٌد الساعدي

األحبل ُم التً تركتها ورابً كانت ؼٌظا ً من فٌض رؼبا ٍ
ت قاحل ٍة
ُ ،تدل ُج حٌنا ً وتضًء حٌنا ً آخر  ،حسب اإلمكان الذي ٌتمترس بعنا ٍد
قاتل  ،تحمله صبوة روح تفقه افتراءات عصرها الموجع  ،من
ٍ
تبلوٌن الرؼبات وشقة الوجد  ،والصور المبتكرة للزهور الؽابمة
العطر والمورقة الدهشة ،بافتراسها المهووسٌن بقٌثارة آله ِة الصبر
التً ضربت أطنابها عمٌقا ً ،سومرٌ َة الهوى ومسمارٌة البوح ،
إنشاداً وترانٌم لمعاب َد مورقة ٍبالحنٌن  ،وقٌثارة تصدح عالٌا ً  ،تبث
الخلٌقة فً أول الوجد احبلمها المسترخٌة  ،تطارد أول عات ٍ
ّ
الدهر أرجوزة خص ٍ
ب
أول
تمطى
َ
لٌسلب إرث الحٌاة  ،وتموز من ِ
ِ
على هذه األرض ،عانق أحزاننا السومرٌة فً قلب عشتار موسم
خصب ٍ  ،أٌا من تردد فً عشق أبنابه ٌ ،ستكٌن الهوى بإضمامة
زهر  ،وكلً سهوم إطارد ظلً متى ما وجدت احتراقا ً بؤرضً ،
ٍ
أ ُ َر ِّم ُل وقتً وأمسح عن جبهتً العادٌات  ،أشد احترافً لقبلة عشقً
لكً أوقظ النهر من ؼفوة الؽافلٌن  ،لعل القبٌلة تهدي السٌوؾ
سواعد ال تعرؾ اإلنكسار.
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رشا السٌد احمد
السٌرة الذاتٌة
رشا اهبلل السٌد أحمد  ،شاعرة و قاصّة و تشكٌلٌة سورٌة موالٌد
 . ٔ97ٙلها مجموعة قصص قصٌرة جدا أهمها ( عٌون الرٌم ) و
( صحفً فً بؽداد )  . ٕٓٓ8نالت درع جنوب سورٌا عن الشعر
والقصة  ٕٓٓ9ـ و عن الشعر ٕٓٔٓ .لها ثبلثة دواوٌن (
أشواقك قٌصر ظالم ) ٕٓٔٓ و ( لعٌنٌك البحر أؼنً ) و ( رقم
إنانا لكلكامش ألروع ملوك سومر )  .ٕٓٔٙو عضو مإسس فً
مإسسة تجدٌد األدبٌة .
بقلم الشاعرة
فً سن مبكرة جذبتنً مكتبة والدي المنزلٌة رحمه هللا فكم كنت
أفخر بهذا الرجل لٌس لكونه سلٌل عابلة عرٌقة أو وجها من وجوه
حوران المحبوبة جدا ولٌس فقط ألنه كان حافظا جمٌبل للشعر
بذاكرته المدهشة ،بل ألنه علمنً أن الحٌاة طرٌقة ومنهج نبتكره
ونتعلمه من أصؽر معلم حتى أكبر معلم  .مكتبته الجمٌلة جذبتنً
ألنزرع بٌن روادها العالمٌٌن من أرسطو وابن عربً وعلً ابن
أبً طالب كرم هللا وجهه وابن سٌنا وشعراء الجاهلٌة وؼٌرهم
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الكثٌر ألنتقل بسن مبكرة جدا أطالع كتابات األدباء العالمٌٌن  .حتى
وجدتنً مولعة بالقراءة بمختلؾ أصنافها الدٌنٌة والطبٌة والصوفٌة
واألدبٌة والعلمٌة والفلسفٌة وؼٌرها  .إضافة إلى الكتب التً كنت
انتقٌها من المكتبات والمعارض السنوٌة فقد كان الذهاب للمكتبة
بالنسبة لً متعة وضرورة  ،وكبرت وكبر معً شؽؾ المطالعة و
الكتابة ومتابعة معارض الكتب كشؽفً بمعارض الفن التشكٌلً فكم
كنت استمتع  ،وأنا أتجول فً معارض الكتب  ،تؽرٌنً بكل جدٌد
فٌها استشعر للكتب عطر ٌجذبنً ألطالع كل جدٌد فبدأت الكتابة
بسن مبكرة للؽاٌة  ،فلم ٌتجاوز عمري حٌنها الثالثة عشرة عام ،
حٌن بدأت خربشاتً الصؽٌرة كومضات شعرٌة رؼم أنً لم أقرأ
عنها فً ذاك الوقت  ،وقصابد قصٌرة  ،وقصص قصٌرة فً دفتر
مذكراتً الصؽٌر  ،فكم كان ٌروق لً أن أفتح باب خزانتً ،
واجلس داخلها وأترك الباب مفتوحا ً وأسند ظهري على طرفها ،
بٌنما أحلق على أجنحة الشعر  ،ألسطر بعضا ً مما أومضت به
الذاكرة ,ثم أضع دفتري جانبا ً ٌسترٌح قرب زجاجات العطر .كان
ٌروقنً قراءة عمالقة الشعر الجاهلً واألسبلمً والمعاصرٌن من
شعراء وأدباء فقد أعجبنً جدا نجٌب محفوظ وسحرنً أسلوب ألؾ
لٌلة ولٌلة وأدهشنً الجاحظ وأبكانً أرنست همنؽاوي حٌنما أنهٌت
البإساء ثم كنت محبة جدا لنزار قبانً ومحمود دروٌش وكنت أقرن
بٌن شعرٌتهما واستخدامهم للمفردات والجمل وتشكٌل جسد القصٌدة
رؼم أنه كانت لكل منهم شخصٌته الفرٌدة  .ومحمد الماؼوط كان
المدهش العذب وقرأت نازك المبلبكة والسٌاب والكثٌر الكثٌر
ؼٌرهم  .ووجدتنً أقرأ فً األدب العالمً أتنقل من رامبو للوركا
لشعرٌة بابلو نٌرودا للرواٌة عند ؼابرٌٌل ؼارثٌا ماركٌز لؤلدب
األسبانً منه لؤلدب الروسً وراقنً جدا الشعر الٌابانً والهندي
بٌنما حٌاة السفر الدابمة .جعلتنً أطلع فً سن مبكرة على ثقافة
الشعوب بشكل مباشر  ..فحٌن تزور دولة علٌك األستزادة من
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ثقافتها وآدابها قبل كل شًء  ..وهكذا وجدتنً شؽوفة بمتابعة و
قراءة األداب العالمٌة والعربٌة حتى وجدت نفسً أكتب األجناس
األدبٌة كافة  ،وأبتكر منها النصوص األدبٌة الحداثٌة  ،التً تمزج
القصة بالخاطرة وترتدي ثوب القصٌدة النثرٌة وحوارٌة المسرح
لكن كان الشعر شؽفً األكبر  ،فالشعر ال نتعلمه أنما ٌمنح إلٌنا من
السماء لتنفتح الروح على الرإى حٌن تحلق عالٌا ً  .وقد نلت أول
جابزة شعرٌة  ،للمخضرمٌن وحٌنها لم ٌتجاوز عمري السابعة
عشرة فً مهرجان الشعر السنوي فً جنوب سورٌا  ،وكنت أصؽر
مشاركة حٌنها مع شعراء رابعٌن  ،لهم من الكتابات الكثٌر الكثٌر
حتى أنً شعرت بالخجل وأنا استلم الجابزة وأنا الشابة الصؽٌرة
المبتدبة وهم المخضرمٌن لم تهمنً الجوابز ٌوما بقدر ما ٌهمنً أن
تلمس الكلمة القلوب  .أنهٌت دراستً الجامعٌة فً كلٌة الفنون
الجمٌلة  ٔ998فً جامعة دمشق فؤنا من موالٌد ٖ ٔ97ٙ. 8 .
ونلت بعد ذلك الماجستٌر فً الفنون الجمٌلة ودرست التربٌة وعلم
النفس كثقافة  .ـ عملت فً معهد الفنون الجمٌلة فً تدرٌس مادة
التصوٌر والنحت والزخرفة وتصمٌم األزٌاء ـ قمت بالعدٌد من
الدورات الخاصة منها مثبل القتال القرٌب وتضمنت الكرتٌه
والجودو والسٌر فوق الحبال والهبوط على البكرة والمواجهة
القرٌبة بكافة أنواع األسلحة الخفٌفة وتصمٌم المجوهرات وؼٌرها ـ
لً إطبلع واسع فً عالم األثار كدراسة خاصة وتطبٌق على أرض
الواقع من حٌث القٌمة الفنٌة والتارٌخٌة .ـ عملت فً منظمة حقوق
اإلنسان ـ أعمل حالٌا فً المستشارٌة العربٌة األلمانٌة بدرزدن ـ تم
تكرٌمً  ٕٓٓ7فً البلذقٌة فً المهرجان األدبً العام ـ تم تكرٌمً
عن القصة القصٌرة فً درعا عام  ٕٓٓ7عن قصة خدٌجة والثوب
ـ تم تكرٌمً عن القصة القصٌرة جدا فً نوى سورٌا ( مجموعة
قصص قصٌرة جدا أهمها ( عٌون الرٌم ) ( ..صحفً فً بؽداد )
 ٕٓٓ8ـ درع جنوب سورٌا عن الشعر والقصة 2009ـ تم
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تكرٌمً عن الشعر ٕٓٔٓ فً درعا الكثٌر من المقاببلت الصحفٌة
أولها كان عمري ثمانٌة عشر سنة فً جرٌدة البعث الرسمٌة
السورٌة مقابلة فً الثقافة األسبوعٌة السورٌة جرٌدة تشرٌن و...و
..ـ آخرها مقابلة فً جرٌدة الوطن الكوٌتٌة وآخرها مع الشاعر
األستاذ صابر حجازي ـ إضافة للكثٌر من المقاببلت الكترونٌة فً
المنتدٌات الثقافٌة اإللكترونٌة ونشرت بالعدٌد من المجبلت
اإللكترونٌة باجتهاد منً بعض األحٌان وأكثر األحٌان من أصحاب
المجبلت اإللكترونٌة لضٌق الوقت لدي  .إضافة أنً أمارس الرسم
الزٌتً والمابً وبقلم الرصاص كان لً الكثٌر من المعارض
الفردٌة والجماعٌة فً سورٌا وبعض الدول العربٌة من أشهر
أعمالً العروس الحورانٌة بالزي الفلكلوري مرٌم العذراء ورحٌل
 ..شروق  ..طفل شرٌد فً الحرب  ..أمومة  ..حارة دمشقٌة عند
الشروق لً ثبلثة دواوٌن والحمد  هل صدر األول ( أشواقك قٌصر
ظالم ) فً دمشق فً ٓٔ  ٕٓٔٓ/ٔٔ /ودٌوانً الثانً ( لعٌنٌك
البحر أؼنً ) ـ دٌوانً الثالث ( رقم إنانا لكلكامش ألروع ملوك
سومر ) طبع فً بٌروت بدار الروسم ـ ومجموعة إلكترونٌة توازي
أكثر من دٌوان ـ الكثٌر من القصص القصٌرة والقصٌرة جدا
المنشورة بالصحؾ والمجبلت السورٌة والمواقع األلكترونٌة كما
أكتب القصة القصٌرة والقصٌرة جدا  ،وتم نشر الكثٌر منها فً
المجبلت الثقافٌة  ،والجرابد الوطنٌة الٌومٌة  ،وشاركت بالعدٌد منها
فً كثٌر من المهرجانات السنوٌة .وأكتب النقد الشعري فً قصٌدة
النثر وبشكل منهجً ولً العدٌد من الدراسات النقدٌة منها دراسة
للشاعر الناقد د  .أنور الموسوي من العراق ودراسة للشاعر محمد
حرٌب من العراق ـ دراسة للشاعر ماهر قطرٌب من سورٌا ـ
دراسة لشاعر محمد سرور من لبنان ـ دراسة للشاعرة سلٌمى
السرارٌري وصادق حمزة ـ ودراسة للشاعر الكبٌر محمد الماؼوط
والكثٌر من الدراسات وؼٌرها ـ كتبت النقد فً القصة القصٌرة جدا
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 ،كما أنً كتبت الكثٌٌر من المقاالت األدبٌة المختلفة فً تارٌخ
الشعر وتارٌخ القصة القصٌرة جدا وؼٌرها ـ من مإسسً ملتقى
القصة القصٌرة جدا لجنوب سورٌا ـ شاركت بالكثٌر من األماسً
والمهرجانات السنوٌة على مستوى سورٌا والعالم  ،وآخرها كان فً
كوبنهاؼن الدانمارك  ،والذي أحٌّته " جمعٌة همسة سماء الثقافة "
فً الدانمارك مإسسها السٌد عبد الحفٌظ ؼبارٌه و زوجته الشاعرة
فاطمة ؼبارٌة وهما من الجالٌة الفلسطٌنٌة المقٌمة هناك والتً كانت
بتارٌخ ٔٔ ؤٕ  ٕٓٔ٘ / ٗ /وتم فٌه تكرٌم جمٌع الشاعرات
والشعراء المشاركٌن كرمت فً كثٌر من المهرجانات الشعرٌة
والقصصٌة نلت العدٌد من الدروع األدبٌة فً مهرجانات الشعر
السورٌة والقصصٌة .
التجلٌات الماوراء نصٌة عند رشا اهبلل السٌد احمد
االسلوب هو االصل و ماوراء النص هو الحقٌقة و كل شًء آخر
فً االدب انعكاس لذلك  ،هذا ما تعلمنا اٌاه رشا اهبلل السٌد
احمد .
ان النقد االدبً الواقعً الصادق هو ما ٌجد له شاهدا و مصدقا فً
النصوص تهتؾ به وتنادي علٌه  ،اما التكلؾ و االقحام و
االدعاء فلٌس حقٌقة  ،كما ان االستؽراق فً االطروحات الفكرٌة
البعٌدة و ؼٌر الملموسة هو محض فلسفة و لٌس نقدا .و افضل ما
ٌشهد لذلك و ٌإكده الوجدان و النصوص االدبٌة نفسها .
رشا هبلل من ٌعرفها ٌعلم انها تكتب بلؽة الروح  ،بنصوص هً
كتل هابلة من العاطفة و التراكم الشعوري و التجربة الممٌزة  .ان
المٌزة االهم فً الشخصٌة الكاتبة عند رشا اهبلل هً القدرة العالٌة
على تحوٌل المعارؾ الحسٌة الخارجٌة الى معارؾ شعورٌة  ،هذا
التحوٌل موجود عند كل مبدع اال انه ٌتفاوت فً قوته  ،و ان كل
متتبع ٌجد و بؤدنى تؤمل ان القدرة التحوٌلٌة لبلدراكات و المعارؾ
عالٌة جدا عند رشا اهبلل  ،كما انها تتمٌز بقدرة عالٌة على
التحوٌل المعاكس  ،اي تحوٌل المعرفة الشعورٌة الى نص .
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اننا ال نحتاج الى مزٌد كبلم فً بٌان ان البحث فً اسلوب التحوٌل
المعرفً و الشعوري فً النقد التعبٌري هو تجاوز جاد و حقٌقً
لبلسلوبٌة و شكبلنٌتها  ،و االتجاه نحو بناء نقدي و معرفً بامكاننا
ان نسمٌه ( ما بعد االسلوبٌة )  ،اذ رؼم التقدم و التطور الكبٌر فً
نظرة االسلوبٌة و صدقها و واقعٌتها  ،اال انها فً الواقع تمٌل الى
التشبث بالشكل و اعتماد المعطٌات و المإثرات النصٌة بكونها
العالم الذي ٌبحث  ،بٌنما نحن ندرك و نشعر بوجودات الشكلٌة
تهٌمن و تفرض سطوتها على النص ،و لو قلنا ان النص انما ٌكون
بتلك الوجودات الماورابٌة لما كان خطؤ .
المدركات المعرفٌة و الجمالٌة و التؤثٌرٌة و التعبٌرٌة الماوراء
نصٌة لها اشكال  ،ترتبط بحاالت التجلً التً ٌبدع فٌها المإلؾ ،
فلدٌنا التجلً الذاتً و لدٌنا التجلً الماوراء نصً و لدٌنا التجلً
العلوي ما فوق الكتابً و الذي ٌشبه الى حد كبٌر التجلٌات الصوفٌة
اال انه متجه نحو مصادر االبداع محاكٌا لها و مدلبل علٌها .
فً التجلً الشعوري الذاتً ٌرى القارئ ان تعبٌرٌة النص بلؽت
حدا صار باالمكان رإٌة روح الكاتبة و شخصٌته و ما ٌرتبط بهما
من عوالم شعورٌة و ممٌزات و خصابص فردٌة .
و فً التجلً الماوراء نصً تبرز مجموعة المجاالت او االنظمة
التعبٌرٌة و الداللٌة و التؤثٌرٌة التً تقؾ وحدات النص و ترتبط بها
برابط الرمزٌة و البوح  ،بحٌث ٌجعلك ترى مفردات النص تتوهج
و انها معبؤة بطاقات داللٌة و تعبٌرٌة كبٌرة .
و فً التجلً الشعوري المافوق كتابً  ،تجد االشارة و التدلٌل على
العالم االبداعً االعلى و مصادر االبداع و االلهام  ،وهذا العالم هو
اعمق عوالم الشعور و ٌحتاج ادراكه معادالته العمٌقة الى اشراقة
و نوع خاص من االدراك ال ٌتٌسر لكل كاتب  ،و اللؽة التً ٌكتب
بها نص التجلً االعلى هذا هً لؽة اشراقٌة ساحرة تجعلك ترى
وحدات النص تنزل من مكان عال و لٌست شٌبا مكتوبا على ورقة
او شٌبا مقروء فً الرزمان و المكان  ،انها لؽة السحر .
فً قصٌدة ( الٌك تصعد القصٌدة حبا ) المنشورة فً مجلة تجدٌد
الٌك تصعد القصٌدة حبا ؛ رشا هبل السٌد احمد
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بلؽت الشاعرة الفذة رشا اهبلل السٌد احمد درجات جد متقدمة و
متفردة فً الشكل االبداعً تحقق بصمة و حضورا فً فن التجلٌات
الكتابٌة .
فالعنوان ٌكشؾ عن تلك النزعة التجلٌاتٌة و ذلك االستؽراق فً
العوالم الماوراء نصٌة  ،ان العنوان وحده و كما هو ظاهر
مقطوعة ( مٌتاشعرٌة ) تبٌن و تإسس الى نظرٌة التجلً فً تكوٌن
القصٌدة  ،و بخبلؾ ما ٌمكن ان نفهمه من ان القصٌدة تنزل من
االعلى الى النص فانها عند رشا هبلل تصعد الى المثل ،و فً
الواقع هذا العنوان او باالصح المقطع وحده ٌجمع المستوٌات الثبلثة
التً اشرنا الٌها ،ففً صعود القصٌدة الى المثال ٌتحقق المستوى
التجلٌاتً العلوي المافوق كتابً و فً مٌتاشعرٌتها ٌتحقق المستوى
الماوراء نصً و فً رابطة الحب المبثوثة هنا ٌتحقق مستوى تجلً
الروح و الذات.
اننا حٌنما نعمد الى بحث فن التجلً فً الكتابة لٌس فقط نحن نحاول
ان نبٌن القدرة االبداعٌة الكبٌرة للمإلؾ ،و انما نرٌد ان نبٌن انه
ٌمكن ان تكون للؽة طاقات ؼٌر معهودة فً التعبٌر  ،و اننا و بكل
صراحة ٌوما بعد ٌوم نجد الشعر السردي هو االقدر على تحمل
هكذا طاقات و ابداعات و ان النقد التعبٌري هو االقدر على كشؾ
هكذا انظمة و عوالم تعبٌرٌة .
ثم تتبع رشا اهبلل هذا العنوان او البٌان بمقطع تجلٌات أخر و من
مجال معنوي مقارب فً المٌتاشعر الماوراء نصً و الحنٌن
الروحً و الشخصً و الصعود و االرتحال الى المثال و العوالم
المافوق كتابٌة العلٌا حٌث تقول:
( ما زلت أذهب بعٌدا ارسم ظل القصٌدة شفٌفا كم هو بنكهة الشرق
وبرابحة مدٌنتً العتٌقة )
ان من مٌزات كتابة رشا اهبلل و التً ٌلمسها المتتبع انها تعتمد
الموجهات الداللٌة الراسمة  ،أي انها ال تعمد فقط عن التعبٌر العام
و االجمالً بل تعمد الى تفصٌلٌة تعبٌرٌة تصل الى ادق
التفاصٌل ففً عبارة ( ما زلت اذهب بعٌدا ارسم ظل القصٌدة
شفٌفا ) نجد مجموعة من الموجهات الداللٌة التً وجهت مجال
المعنى و مجال المعارؾ  ،و باسلوب الرسم بالكلمات جعلتنا
ٔ٘

كتاب قصيدة النثر

نتصور ذلك النظام او الحالة التً علٌها الكاتبة ( فالذهاب ) هنا لٌس
أي ذهاب و انما هو ذهاب ( بعٌد ) كما انه لٌس مجانٌا و ال ماض
و انما هو ذهاب ( ما زال ) مستمرا  ،وهذا الذهاب و ان كان
للرسم  ،اال انه لرسم ( ظل ) و لٌس أي ظل بل هو
ظل ( القصٌدة ) و ال تكتفً رشا هبل عند هذا الحد من الرسم
بالكلمات  ،بل اٌضا تخبرنا انه ظل ( شفٌؾ ) ثم تنتقل الى بٌان
حالة شعورٌة و موقؾ شعوري تجاه هذا النظام و تجاه الشرق و
رابحته و مدٌنتها العتٌقة .
و هنا نجد التجلٌات حاضرة  ،فالذهاب البعٌد الجل قدرة الرسم هو
من تجلً العالم الشعوري الفوق كتابً العلوي و القصٌدة و ظلها و
رسمه و تعبٌرٌة و رمزٌة تلك الكٌانات من مجال التجلً الماوراء
نصً  ،و الموجهات الداللٌة من ( بعٌدا و شفٌفا ) هو من تجلً
روح المإلؾ و مشاعره و الذي تتوجه الشاعر بعبارة (كم هو بنكهة
الشرق وبرابحة مدٌنتً العتٌقة )
و ان لكلمة (كم ) هنا طاقة داللٌة هابلة  ،فمع انه اداة رسم للشعور
 ،و اداة بٌان لحقٌقة ان ذلك الظل الشفٌؾ انما هو فً اروع حاالته
بنكهة الشرق  ،وهً اٌضا اعبلء لما ترتبط به مشاعر الكاتبة من
الشرق و مدٌنتها العتٌقة و فً النهاٌة كشؾ عن حب و حنٌن لتلك
الوجودات الؽالٌة .
ان فن توجٌه الداللة و فن الرسم بالكلمات هو من الفنون الكتابٌة
الفذة و الرابعة  ،و التً تعطً للنص عذوبة و ألفة ان صٌؽت
بصورة حساسة و ملٌبة بالشعور كما نجده واضحا فً كتابات رشا
هبلل .
ثم تتابع رشا هبلل ملحمتها التجلٌاتٌة فً عبارة ( أعود  ،أجد
الوجود قصابد تهرول وجعا  ،تزحؾ بظلها ،ابتعد عنها  ) ..وهنا
تتراكم و تجتمع العوالم المتجلٌة و تتحقق اللؽة الراسمة بالموجهات
الداللٌة  ،فانها تعود فتجد الوجود قصابد لكنها لٌست ككل القصابد
بل قصابد تهرول  ،انها تهرول بسبب الوجع  ،بل انها تبلػ حالة
الزحؾ .
و فً مقطع مشاعري وجدانً تتجلى فٌه ذات الكاتبة تقول
الشاعرة ( ٌعود ذاك العندلٌب بقصفة ٌاسمٌن ٌبللها المطر
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والرصاص ٌ..ؽفو فً شرفة القصٌدة ..اضحك بسخرٌة على خٌبات
الدنٌا  ..ابحث عن ضحكتً الوردٌة فً الحكاٌا المإجلة  ..فً مهد
االحبلم
ألملم أجزاء اللٌل المنكسر بؤنٌن التشظً  ) ..وهنا تبلػ الشاعر
اقصى حاالت البوح و اقصى حاالت التجلً للذات  ،انها التعبٌرٌة
الكاملة و الموقؾ الكامل تجاه الوجود و االشٌاء و الزمن  ،و ٌعرؾ
المتتبع لرشا هبلل انها من الكتاب التعبٌرٌٌن  ،فهً تؤبى ان ترى
العالم اال بالرإٌة الخاصة و تؤبى ان تكتب عن االشٌاء اال وفق
الرإٌة الخاصة فتسمً االشٌاء باسماء من عالمها و تضفً علٌها
صفات من داخلها  ،فتكون لبلشٌاء واضحها و ؼامضها عند رشا
هبلل معان مختلفة مؽاٌرة عما نعرفه و نفهمه  ،وهذا المقطع و ما
تقدم كاشؾ عن تلك التعبٌرٌة الواضحة .
و مثله مقطع ( …والقمر السكران بجمال القمم ٌ ..تدحرج على
وجه البحٌرة الؽربٌة( …… و من ثم ٌؤتً موجه داللً و اداة
راسمة متمثلة بكلمة ( هنااااك  )..و التفصٌل هنا ٌطول اكتفٌنا
باالشارات  ،ثم و ببراعة تجمع رشا هبلل بٌن عوالم الروح و
الذات و بٌن العوالم المثالٌة و المافوقٌة مخاطبة المثال ( وانا
انا  ..انظر فً وجهك ارى النجوم تسجد لك  ..وفً كفك وحدك
لإلإة الحٌاة  )..وهذا اضافة الى كونه نظام تج ّل واضح فانه رسم
بارع بالكلمات و بوح اقصى تجٌده رشا اهبلل السٌد احمد .

قصائدُنثرُمختارةُللشاعرةُرشاُالسيدُاحمد ُ
وجودٌة ‖ منحوتة صوتٌة
رشا السٌد أحمد
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بهدوء ؛ أرى الفجر حٌن ٌفرغ من صب ذاته على كؾ النهار .
ترى كٌؾ ٌفكر حٌن ٌنتهً من تدفق النور ؟ هل ٌستطٌع أن ٌرى
فً مراٌاه صورته وهو ٌمؤل الكون وٌفرغ من ذاته أم أن شبلل
الدخان ٌؽٌب من الشاشة لحظة التبلشً قبل أن تطرؾ العٌن
إلؼماضة عمٌقة ولوالدة متباثقة تعانق الكون بهدوء ٌنفلت معه من
المحاجر الحلم؟
أو تدري اٌها النجم البعٌد ما زلت استطٌع سماع الساعات القادمة
بؤتجاه النهار الجدٌد حٌن افتح نافذتً لكنً وددت أن اصعد إلى
ذروة الفجر وهو ٌرصؾ الكون بقطع الضوء قبل ان ٌفرغ من آخر
حلم وآخر ٌقظة فوضوٌة االنتشار وآخر إطرافة عٌن تنزلق به
للطرؾ اآلخر من الوجود .
ما زال ٌثٌر كل حواسً الجمالٌة بالعبور به عمٌقا وهو ٌكشؾ
طبقات ذاك الكابن المتناقض التكوٌن ككوكب نصفه ثلج ونصفه نار
 ،ال النار تذٌب الثلج و ال الثلج ٌطفىء النار وال هو ٌخرج من
اسوار الجسد ،بٌنما ٌندرج أحٌانا تحت جنح األلوان القزحٌة بٌنما
روحً انا تطوؾ هناك فً المٌتافٌزٌقا  ،وتستطٌع هناك الوقوؾ
على حافة عقل الفجر وتشاهد عمقه فً الوادي األزلً هناك حٌث
توجد شبلالت تنبع من عمق الذات … .تدعى ٌنابٌع الخلود !! .

بخور الٌاسمٌن
رشا السٌد أحمد
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ّ
اتخطى قلبا ً ٌحدثنً كل
كٌؾ مضٌت هكذا ؟! دون أن تعلّمنً كٌؾ
وقت وهو صامت من خلؾ المسافات الشاهقة  .خلؾ اتون االمواج
الزرقاء .
ّ
أتخطى روحا تسلبنً ذاتً ؟ وكٌؾ أنسى السكون فً حجرات
كٌؾ
الذاكرة الوردٌة ؟ وكٌؾ أسٌر وال ألتفت خلفً بؤبتسامة تنادٌك
بصوت ممدود بالحنٌن  ،ممتزج برقصة الؽروب المؽرٌة وعٌون
السحر اللذٌذة .
كٌؾ مضٌت هكذا ؟!! واؼلقت الكتاب عند منتصفه  ،بعد أن
تركتنً معك على قمم تعانق الشمس أتوه منتصؾ الرواٌة  .كان
حر ٌّا ً بك قبل أن تخطؾ ذاتك من أمامً أن تعلّمنً كٌؾ تحبّ
اؼان من دؾء
روحا ً من ٌاسمٌن ونار؟ وكٌؾ تمضً وفً قلبها
ٍ
وصقٌع وأنٌن  ،وال تمؤل الكون أبجدٌة أخرى .
كٌؾ تسٌر مع ذاتها ومع أحادٌث القمردون أن تسكرها خوابً
الشوق ؟ كان علٌك أن تعلّمنً كٌؾ أؼلق من خلفً كل األبواب
التً تنادٌنً مع كل تكتكة للشوق وللتؤمل .
وأن ٌكن ! فما زلت أإمن اٌها المعشوق أنّ الحبّ طرٌق  ..وأنّ
األلم طرٌق  ،وأنك انت الرحلة وانت الؽاٌة وأنت المستقر .

رسابل حمراء
رشا اهبلل السٌد احمد
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‖ ال علٌك هو زمن ٌترنح بٌن عتبتٌن واحدة فً األرض وواحدة فً
السماء  ،فبل وقت مستؽرب  ..وال هو وقت معروؾ ‖  .أنه
عصرمن روح النار ٌعبر األوطان  ،بٌنما المبلبك تسبح طوٌبل
وراء الحفٌؾ المنظور ،خلؾ تراكض جمرات الساعة فوق وطنً
الحبٌب .
ٌحكى أن الشام ،كانت جنة ُتسبّح رب الملكوت األعلى فً ؼمرة
من سكٌنة الوجود  ،حتى أبرقتها جحافل الذباب فشؽفها حب الشام
ومن ذاك الوقت من ؼابر الطلع الرٌان وهً تحاول استبلبها بساتٌن
النور وأنهار البرٌق وروعة السكٌنة وخضرة الٌاقوت التً تزٌن
سهولها الضاجة بروعة االنبثاق … وقوارٌر الٌاسمٌن .
أذكر حٌن كنت طفلة كنت أفخر بسٌؾ جدي قً صدر البٌت فكم
زٌنت قصص بطوالته حضن السمر المنداح من ثؽر جدتً وكتب
التارٌخ سامحنا ٌا جدي ٌا عصر البطولة الماضٌة  ..فالعرب الٌوم
حكاٌات أخجل أن أروٌها لك ! قلوبهم لم تستطع أن تصون نومة
طفل شرقً فً المهد  ..ومسن ٌستعد للعبور للضفة اآلخرة
لم ٌستطٌعوا أن ٌجتمعوا تحت ظبلل خٌمتنا العربٌة على كلمة حق
ما عادت تروٌهم كؤس الماء و ال كؤس الخمرة فً مجون اللٌالً
كإوسهم صارت تملإها القرمزٌة وتزٌنها جواري ال تنتهً ووالإنا
صار لسراق السبلم
ومعاركنا محافل دم نقٌمها على بعضنا البعض !!
أطمبن  .لم ٌعد لنا عدو فً األرض نقاتله  ..فقد أصبحنا أعداء
بعضنا البعض فً ذات القبٌلة
ماذا أرسل لك من كتب ؟!
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سامحنا فكتبنا كلها مؽموسة بدمابنا ونهاراتنا حرٌق ولٌالٌنا جمر
وابتساماتنا صرخات تعبر اللٌل وحٌدة  ..وحدها تعرؾ مقدار
الوجع ووحدها تعرؾ ‖ أن الملوك إذا دخلوا بلدة أفسدوها ‖
ووحدها تموت مقتولة تحت القصؾ .

بك تعبر القصٌدة فٌوضات النور
رشا السٌد أحمد
لٌس ذاك فقط  ،بل ألنك شاعر ما زال ٌسكب الكلمات فً دمً نبٌذا
معتقا من ألؾ دهش وسحر .
فكٌؾ ال أرى الكون قصابدا ترقص على أرجوحة الحلم وتحلم على
سحابة عطر .
كذب كل ما قالوه عن األبواب السبعة عن المحطات السبعة بعٌدا
عن الشعر
حروفك هً الوصاٌا  ،التً تفتح أبواب األبدٌة  ..حاملة اسطورة
انبلجلت من عهد سومر
تتقافز من ابتسامة الشهباء لضفة بردى ‖ لسهل حوران ‖ لتسترٌح
فً ‖ كؾ قاسٌون ‖
تسافر مع أسراب الكناري لجزر الشمس وتعود لحدابق الوطن
ببوابات الزمكان ..
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قد همس القمر لً ذات سمر  ،فقال :وحده ذاك المستفٌض على
شآبٌب الكون تصوفا وتوحدا بروح النور من ٌحمل بٌده مشكاة تنٌر
فكٌؾ ال تؤسر القصٌدة كؤسك اذا سكبت بقلبها تجلٌا .

أمنٌة العارفٌن
رشا السٌد أحمد
راحت تسرد تلك البجعة البٌضاء من كتاب قدٌم
ومحاجري معلقة بتحلٌق النوارس الؽادٌة  ..تارة وتارة بؤنفجار
الماء قوافل من حكاٌا تبتلع الوقت !!
بٌنما وقفت على طرؾ الكون  ..أحلق مع القصٌدة  ..استمع بهدوء
ؼرٌب
‖ القلوب المتخمة بالزرنٌخ ال تنبت الجوري األحمر ‖
‖ الزببق األحمر شهوة العارفٌن ‖
‖ النبض المتخم بالكفر ال ٌعترؾ بالنور العظٌم فعبلم ٌتظاهر
بالورع ‖ ؟! .
وتمسحه بثٌاب األنبٌاء ما هً إال حداثة السٌنما وجبلس الكراسً
العالٌة  ..والضمابر حٌن تموت تشهق كل المحرمات وتزفر األسٌد
.
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التماسٌح لن تكون ٌوما أصدقاء البجع  ..فكٌؾ لها ان تقنع الكون
أنها تفتح أفواهها المفترسة لتوحد هللا أو لتكتب فجر اللؽة .
األوطان معجزة هللا فً ذواتنا  ..واألقمار المنٌرة تؽرد قصابد
الضوء ما أن تلوح طٌوفها بالسماء ..
فعبلم تتعب ذاتها بالرقص الكواكب المنطفؤة بالعدم !! .
… ..فلتؽرد الشهب باألسرار البعٌدة  ،فوحدها األنهار اللجٌن من
ٌنبت فً حضنها النرجس وتتدحرج على صفحتها ذهبٌة الشمس ..
وتنحنً فوقها الكإوس !!
أسؤلوا صحابؾ خطت بالذهب عن وطن صنع اسطورة المجد .
كل العابرٌن مروا وكل التماسٌح سٌصبحون نهاٌات متحجرة ،
وحدها الشمس ترتب ؼرة الكون لفجر ذهبً
ووحده الحب نبوة القلوب الطهر .

وانفرطت ضفابر القلب فً راح الثلج

رشا اهبلل السٌد احمد
مكلبل بقصص الثلج أٌها الصباح  ،وطرٌقً طوٌل تبتسم عبر
أحادٌثه سهول من البلزورد االبٌض تمتد عبر مسافات األحبلم ..
وأنا أطالع المركب البعٌد ٌهؾ عطره امامً كل حٌن
كٌؾ حصل ؟!
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كل هذه الحقول البلزوردٌة لم تنسنً  ..لم تهبنً رقصة القلب من
جدٌد  ..لم تمسح من قلبً الملح ..
لم تنسنً الذي كان  ..لم ٌمسح الراٌن وجه بردى من خرابطً ..
وعطر قاسٌون وكلمات أشجار الحور على الضفاؾ .
ألى متى ٌا سفر تظل لعبتنا الكبٌرة للنسٌان  ،إلى متى سنظل
نهر ب من عالمنا الداخلً وهو ٌقرإنا قصة من جنون اللوز
والٌاسمٌن  ،ترتقً بالعمر اسطورة جنون .
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زكٌة محمد
السٌرة الذاتٌة
زكٌة محمد الحسن بوكرموز واالسم االدبً زكٌة محمد.
من موالٌد ٖٔ ٌولٌوز ٕٔ97بمدٌنة فاس العاصمة العلمٌة للمملكة
المؽربٌة ترعرعت فً حضن عابلة محافظة .
متصرفة بالوظٌفة العمومٌة وباحثة فً مجال القانون العام الدولً.
حاصلة على دبلوم محرر اداري و دبلوم ماجستٌر قانون العام
الدولً والعبلقات الدولٌة المعاصرة.
مستشارة سابقة لجمعٌة الرحمة
عضو بالمركز االمرٌكً الكندي للتنمٌة البشرٌة
ومن كتاب مجلة التجدٌد االدبٌة
تكتب الشعر والخواطرقرابة عقدٌٌن و لم تبدا بالنشر اال مند سنتٌن
 ،نشرت قرابة ٓ٘ نصا " ومضة/خواطر /شعر /قصة صؽٌرة"فً
العدٌد من المجبلت االلكترونٌة الوازنة .
تؤثرت كثٌرا بقصابد محمود دروٌش التً كنت اتابعها فً مجلة اداة
عربٌة وهً المجلة المفضلة الخً الكبٌر بعدها عشقت قصابد نزار
قبانً وانا فً الثانٌة عشر من عمري.كنت طفلة انطوابٌة مطٌعة
مثالٌة نوعا ما ان حق التعبٌر .لذا كان قلمً هو صوتً
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المتمرد،ؼٌر ان خجلً منعنً من مشاركة نصوصً حتى مع أقرب
االصدقاء.
وعند بلوؼً سن  ٔٙعشر التحقت بجماعة العدل واالحسان
وحسب ثقافة مرشدتً المتواضعة" الشعر حرام والشعراء عبارة
عن زنادقة. ".ولسذاجتً أحرقت دفتر مذكراتً وقمعت قلمً الى
ان اضطرتنً شروط الوظٌفة العمومٌة وكذا بعض الممارسات التً
كانت تثٌر حفٌظتً الى الخروج عن هده الجماعة التً تعد فً نظر
الدولة انداك متطرفة و ٌعانً جل اعضابها من االعتقاالت التعسفٌة.
ومن خبلل وظٌفتً تعرفت على احد الشعراء وكان صاحب مطبعة
،طلبت رأٌه فً ما كتبت فقال ":كبلم جمٌل جدا،هدا ما ٌسمونه
بشعر ما بعد الحداثة..ؼٌر مرؼوب به علٌك تطوٌر امكانٌاتك."...
ٌومها أٌقنت اننً ال اكتب شعرا فقط اتنفس .
زاد تمردي فخشٌت قلمً فؤما ان ٌزج بً فً زنزانة او نار جهنم
،فرؼم خروجً عن الجماعة ظلت معتقداتً جامدة " الشعراء
ٌتبعهم الؽاوون"
احسست اننً مدمنة وعلً التخلص من عادتً السٌبة فكلما تحرر
منً حرؾ اؼتلته .ظللت على هدا الحال لمدة طوٌلة الى ان اصبت
باالنهٌار العصبً.نصحنً بعض المقربٌن بمحاولة الكتابة وبمتابعة
دراستً العلٌا.
فكانت اول محاولة لً للنشر فً شبكة االنترنٌت سنة ٕٗٔٓ
بمجموعة الطلبة الباحثٌن .وفً سنة ٕ٘ٔٓ انضممت الى مجموعة
تجدٌد وكان الفضل لد أنور ؼنً الموسوي فً نشر قصابدي النثرٌة
أو القصٌدة الجدٌدة حسب تعرٌفه لها .وقبلها لم اكن اعرؾ عن هده

ٕٙ

كتاب قصيدة النثر

التصنٌفات شٌبا .كما كان له الفضل الكبٌر فً توجٌهً وحثً على
االستمرار فً الكتابة.
من السمات التً احاول ان تتوفر علٌها نصوصً الرمزٌة وااللتزام
فالرمز ٌضمن لً حرٌة التعبٌر وللقارئ حق المشاركة فً عملٌة
االبداع
فٌما ٌوجب عنصر االلتزام توفر نصوصً على رسابل اٌجابٌة
تخدم مصلحة القارئ سواء على المستوى الشخصً او القومً،
بالتخفٌؾ عنه معاناة القلق واالضطراب النفسً الذي اصبح ٌعٌشه
من جراء التهدٌدات والمخاطر العسكرٌة"حروب اهلٌة ....نزاعات
مسلحة" أو ؼٌر العسكرٌة"طابفٌة....ارهاب ....هجرة ؼٌر
نظامٌة...كوارث طبٌعٌة ...جرابم عبروطنٌة"....
فالشعر المعاصر ،عبارة عن ثورة فكرٌة ....تمرد على الظلم
وافصاح عن مكامن الخلل...دعوة للتؽٌٌر والتجدٌد...تؤشٌرة مرور
الى عوالم الجمال والرقً والحق والتطور ،عوالم اصبحت من
البراؼماتٌة
النزعة
تحكمه
عصر
فً
المثالٌات
..العنؾ...التفرقة...واالضطراب.
لذا على القصٌدة الجدٌدة او المعاصرة ان تؤخد على عاتقها
مخاطبة الضمٌر العالمً ومراعاة الشعور العالمً والدعوة الى
تضامن متعدد االبعاد" اجتماعً ..ثقافً..اقتصادي..سٌاسً
بٌبً"..
كلها مقاصد تستوجب معها االنفتاح على االسالٌب الشعرٌة الجدٌدة
وتحرٌر القصٌدة من كل قٌد ٌقؾ عابقا امام الشاعر لتحقٌق مساعٌه
الراقٌة .ففً نظري المتواضع الشاعر المعاصر رسول عصره علٌه
الجنوح الى خلق نوع جدٌد من العطاء واالبداع
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لذا كان لزاما اعطاإه حرٌة التصرؾ فً قصٌدته ٌ،صب علٌها
ثورته و أبداعه فٌصبح خبلقا مجددا ومواكبا لمظاهر التطور فً
عصره وطموحا لحٌاة فضلى .

ُمفهوم ُالتجريد ُو ُاالدراك ُالعميق ُباللغة ُ؛ ُكتابات ُزكية ُمحمدُ
نموذجا.

انّ الكلمات مثل األلوان  ،كما انّ االصوات اٌضا كذلك  ،و مع انّ
البعد الشكلً للصوت ٌمكن ان ٌوظؾ و ٌحمّل طاقات تعبٌرٌة (ٔ)
 ،اال انّ هذا االسلوب من االسلوبٌة الشكلٌة الحداثٌة (ٕ) التً اهم
مشكبلتها الجفاؾ و الجفاء و التً ال تنفذ عمٌقا الى جوهر االدب
(ٖ) و اصبحت قدٌمة كادوات اشتؽال  ،لذلك ق ّل الحماس عالمٌا
تجاه التوظٌفات الشكلٌة سمعٌة أو بصرٌة من دون االرتكاز على
النفوذ العمٌق فً االشٌاء و النفس (ٗ)  ،و خصوصا فً زمن
قصٌدة النثر الكاملة  ،التً ترٌد كتابة قصٌدة النثر بنثرٌة كاملة من
دون زخارؾ شكلٌة او توظٌفات شكلٌة ال صوتٌة و ال مربٌة (٘) .
الكلمات مثل األلوان  ،بل الكلمات الوان عند من ٌدرك العمق
التؤثٌري للكلمات  ،وهكذا الترتٌب المكانً و الزمانً لها اٌضا له
عمق تؤثٌري  ،و أخٌر البعد الخطابً  .بمعنى آخر انّ المعانً
ٌمكن ان تإثر فً النفس على ثبلث مستوٌات مستوى المعنى المفرد
و مستوى االسناد او الترتٌب و التجاور المكانً و مستوى الخطاب
و الجملة التامة .
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بٌنما ٌعتمد الكبلم فً تؤثٌرٌته على مستوى االفادة الجملٌة و
الخطابٌة على المعانً المركبة المفٌدة او على القول التام المعنى بما
هو رسالة و خطاب معنوي  ،بحٌث انّ ما ٌحصل من تؤثٌر هو
بفعل ما ٌستلم من معرفة و من افادة و من بٌان معنوي  ،فان
التؤثٌرٌة على مستوى المفردات و االسنادات ( الترتٌب المكانً
للكلمات ) فهو ٌعتمد على الثقل الشعوري و الزخم العاطفً و
الرمزي للكلمات  .و لقد بٌنا فً مناسبات سابقة انه ٌمكن للمإلؾ
ان ٌستفٌد من هذه الطاقة و ٌوظفها و ٌجعلها عنصرا تعبٌرٌا اضافة
الى الخطاب ( ، )ٙهذا البعد الذي ٌإثر فٌه النص فً نفس القارئ
بالمفردات و ترتٌبها من دون خطاب هو البعد التجرٌدي (. )7
فٌكون النص ذا بعدٌن فً تؤثٌرٌته البعد الخطابً و البعد
التجرٌدي .و من هنا ٌعلم ان التجرٌدٌة فً النص لٌس بالضرورة
ان تعتمد الرمزٌة المؽلقة و البلمعنى كما صورتها الحدثة  ،بل
ٌمكن تؤدٌة ذلك بؤدب قرٌب عذب ٌعتمد فً رسالته على البعد
التؤثٌري و الجمالً و الشعوري للكلمات اكثر من االفادة و البوح
المعنوي التوصٌلً.
اللؽة التجرٌدٌة  ،و اقصد بالضبط أسلوب تجرٌد الكبلم فنٌّا
باالعتماد على قوته الحسٌة و الشعورٌة بدال من االعتماد على ثقله
المعرفً و الخطابً  ،مع اٌصال الرسالة بكل تلك االدوات  ،هو
من أهم االنجازات و التحوالت فً الوعً البشري تجاه اللؽة و تجاه
األدب و الفن  ،و كلما صار الشعور باالشٌاء اكثر عمقا و نضجا
و علوّ ا فانّ البشرٌة ستتجه نحو التجرٌد اكثر  ،بٌنما كلما صارت
الحاجة الى التعببة و التوجٌه مطلوبا صارت اللؽة الخطابٌة هً
السابدة  .ان مصطلح التعبٌرٌة التجرٌدٌة فً األدب فضفاض على
الرؼم من دقته النسبٌة فً الفن التشكٌلً ،وفً البداٌة كان ٌشٌر إلى
حركة فً التصوٌر ،تركت محاكاة الواقع الخارجً لكً تعبر عن
الذات الداخلٌة أو عن رإٌة شخصٌة جوهرٌة للعالم وكانت رد فعل
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على االنطباعٌة وفً األدب لٌس هناك تعاقب معترؾ به لتلك
النزعة أو مدرسة محددة ،بل هناك تقنٌات مثل التصمٌم المتجزئ
(األرض الخراب إللٌوت) )8(.
و لٌس صحٌحا تصور انّ اللؽة التجرٌدٌة هً رمزٌة عالٌة  ،بل
ّ
الحق انّ التجرٌد ؼٌر معتمد على الرمزٌة المعنوٌة اصبل و انما
ٌعتمد على رمزٌة تحسّ و تدرك لكنها ال تفهم كخطاب  ،وهذا امر
مهم جدا  ،لذلك فالتجرٌدٌة هً اعلى حاالت التعبٌرٌة و التً هً
االنبعاث و االنطبلق من عمق الذات الشعوري و العاطفً و
الوعً الجمالً باالشٌاء نحو الخارج  .وهذا الفنان الحداثً
مالٌفتش  ٔ9ٖ٘-ٔ878تمٌز بفنه ؼٌر الشخصى
التجرٌدي
البسٌط وؼٌر المزخرؾ ؛ وأراد تصوٌر ماال ٌرى .لقد عبر الفنان
عن رؼبته فً أن تصبح الحداثة شكبلً لقوة اإلنسان الذى ٌكرس
طاقته من أجل خلق األشكال الجدٌدة . ) 9( .و بٌنما فً التعبٌرٌة
العادٌة تكون المحورٌة لرسم و تصوٌر البوح فانه فً التجرٌدٌة
تكون المركزٌة لرسم و تصوٌر الشعور  ،فتخرج الكلمات عن
مجرد وسابط تعبٌر معنوي بل تصبح وسابط تعبٌر جمالً و
شعوري وهذا تطور مهم فً التجرٌدٌة اللؽوٌة وفهم جدٌد فعبل لها
(ٓٔ) .
فً قصٌدة ( لوحة ) (ٔٔ) استطاعت الشاعر زكٌة محمد ان تحقق
النص التجرٌدي المحافظ على الخطاب الواضح بالتركٌز العمٌق
على الثقل الشعوري و العاطفً للمفردات  ،و وظفت كثٌر من
العناصر اللؽوٌة فً سبٌل هذا االنجاز  ،و ٌظهر من مواطن كثٌرة
فً النص انها كانت تكتب اللؽة التجرٌدٌة بوعً و قصد  ،فابتداء
من عنوان النص ( لوحة ) و مرورا باالكثار من االلوان و االشٌاء
الطبٌعٌة و نهاٌة بالثورٌة و طلب الخبلص و هو اهم ممٌزات
التعبٌرٌة.
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انّ العبلمة الحقٌقة و المهمة فً النص التجرٌدي ا ّنه ٌإثر و ٌحقق
االدبٌة و االبداعٌة من خبلل الزخم الشعوري و الثقل الحسًّ و
العمق االنسانً ( اي التجربة ) قبل التوصٌل الخطابً  .وهذا ما
نجده حاضرا فً قصٌدة ( لوحة )  .وهنا ستملّس البعد التجرٌدي
فً هذه القصٌدة السردٌة العذبة  ،و التً م ّكنت سردٌتها و عذوبتها
كلماتها من التواجد و الحضور بشكل سلسل و واضح و عذب و
متفرد و تجلت التجرٌدٌة بكل ٌسٌر و سهولة بعٌدا عن اي ضؽط
او عنؾ او ارباك او قفز او لوي للمفردات و التعابٌر.
من أهم مٌزات التجرٌدٌة اللؽوٌة ان لها القدرة على رسم الشعور و
االحساس بعٌدا عن افادات الجمل و نجد هذا حاضرا فً عبارات
النص  ،تقول الشاعرة
(1ألوانً زاهٌة كفراشات الربٌع -ٕ .ال أتوقؾ عن مؽازلةمقاطع تصوٌرٌة  ،و التعبٌرٌة العمٌقة
الضوء ) .فلدٌنا هنا
واضحة  ،و مع ان الشاعرة انتهجت نهجا سردٌا و وصفٌا اال انها
حققت نفوذا عمٌقا و ادراكا شعورٌا قوٌا باالشٌاء  ،فاالبهام و
المجانٌة فً االلوان اعطت مساحة فكرٌة واسعة للتخٌل و انطوت
على الذات باسرها  ،وهنا تبرز الرإٌة و االدراك العمٌق باالشٌاء
 ،انه تجرٌد و توحد  ،و تتجه الشاعرة الى وصؾ احساسً اخر فً
( مؽازلة الضوء ) و اٌضا االطبلق و الكلٌة المعنوٌة و البعد ان
التشخٌص و التشكل  ،تجعل القراءة تتكا على البعد الشعوري و
االحساسً اكثر من المعنوي  ،وهذا هو جوهر التركٌبة التجرٌدٌة
الشعورٌة .
و فً مقطع رمزي قرٌب فٌه بوح طعمته الشاعر بثقل احساسً
ٌنحى باالدراك القراءاتً نحو المجال الشعوري و االحساسً حٌث
تقول:
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(أعشقه منذ أبصرت عٌناي جمال الشمس ولم أشتك ٌوما قٌظها
الذي ٌحرق حسًّ المرهؾ وٌلهب أفكاري المترددة) .
ان من مٌزات التجرٌدٌة التعبٌرٌة هو النزوع الى ابعد نقطة
احساسٌة و شعورٌة فً الكبلم  ،او هو ( التطرؾ التعبٌري ) ان
صح التعبٌري  ،حٌث ٌتجلى البوح االقصى و الذي ٌصدم القارئ
بثقل الشعور المعبؤة به العبارات  ،و من الواضح ان الشاعرة فً
هذه المقاطع قد عبؤت عباراتها بكم هابل من االحاسٌس ما كان
ممكان لوال االدراك العمٌق باالشٌاء و بتؤثٌرها و نفوذها فً النفس
 ،فهً تعشق الضوء  ،وهذا عمق ثم ٌؤتً توجٌه شعوري اقوى و
اعمق ( منذ ابصرت عٌناي جمال الشمس ) ثم توجٌه شعوي اخر
( لم اشتك ٌوما قٌظها الذي ٌحرق حسً ) و من الواضح الثقل
االحساسً لعبارة المجازٌة ( ٌحرق حسً )
و فً مقطع وصفً تعبٌري و ذاتً تنفذ الشاعرة الى مشكلة الذات
و االرادة و االختٌار تقول الشاعرة
( أحدق بالحلم طوٌبل ألجد لونه أجمل مما تمنٌت  .لوحتً متحؾ
متجدد ،كل ٌوم بلون وكل لون أجمل من كل أحبلمً) .
فبوصؾ قرٌب ا ال انه معبؤ بمشاعر و فٌه نقل تعبٌري ٌضفً على
الخارج لمسة الذات حٌث ٌكون الحلم اجمل و تكون اللوحة المطلقة
الواسعة سعة النفس متجددة  ،و بوجودات هً اجمل من الجمٌل
المدرك  ،وهنا تحقق التطرؾ التعبٌري و البوح االقصى الذي لوال
هذا التراكم الشعوري و االحساسً فً النص لما حقق هذه الدرجة
من البوح و التعبٌر  .ثم تختم الشاعرة قصٌدتها بعبارة بوحٌة تبلػ
من الشدة التعبٌرٌة درجات عالٌة حٌث تقول:
(فقد كفرت ألوانً بؤصنامه العمٌاء).
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لقد نجحت الشاعرة و بتجربتها الفنٌة الواسعة و ادراكها العمٌق
باالشٌاء ان تحقق منظومة مشاعرٌة و احساسٌة موازٌة لعنصر
البوح و التوصٌل  ،و هذه القصٌدة رؼم محافظتها على وضوح
الخطاب و برمزٌة خفٌفة و قرٌبة  ،اال انها اٌضا عببت بطاقات
تعبٌرٌة اعتمدت كثٌرا على الثقل الحسً و المشاعري للمفردات و
االسنادات  ،و حققت لونا تجرٌدٌا مؽاٌرا و مختلفا جدا عن
التجرٌدٌة المعتمدة على الرمزٌة المتعالٌة و االنؽبلق.

1http://www.marefa.org/index.php/المدرسة_التجرٌدٌة
2- https://ar.wikipedia.org/wiki/بعد_ما_بعد_الحداثة
3https://ar.scribd.com/document/323276173/%D
8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%
D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A
8%D9%8A-%D8%AC1
4- https://ar.wikipedia.org/wiki/التعبٌرٌة_التجرٌدٌة
5https://ar.scribd.com/document/323276657/%D
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8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%
D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A
8%D9%8A-%D8%AC2
6https://ar.scribd.com/document/323275469/%D
8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%
D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A
8%D9%8A-%D8%AC3
فن_تجرٌدي7- https://ar.wikipedia.org/wiki/
التعبٌرٌة_التجرٌدٌة8- https://ar.wikipedia.org/wiki/
فن_تجرٌدي9- https://ar.wikipedia.org/wiki/
التعبٌرٌة_التجرٌدٌة10- https://ar.wikipedia.org/wiki/
11https://tajdeedadabi.wordpress.com/2016/07/2
/ٕ-لوحة0/
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قصائدُنثرُمختارةُللشاعرةُزكيةُمحمد ُ
الجنة المكفوفة
زكٌة محمد

ثؽور الذكرى تلفظنً مع كل رمشة حنٌن لذٌاك الحلم
المسلوب،تنسخ الحروؾ الحكٌمة احاسٌس الزمن المتعثر ..حروب
نرجسٌة ببل عطر وال هوٌة ،عقول معولمة وثنٌة ،تعبد الفوضى
الخبلقة ،ال تإمن بالروافد واالصول وال بالظروؾ المتسلطة فقط
هً الثمار الناضجة هلوستها المستدامة .
ترؾ من الدؾء وثراء من السحر ٌزرعه البدر فً قلبً لٌلة اكتمال
القصٌد.وانا مصلوبة الدهشة ال استطعم سوى عذوبة النبض الشرٌد
و حبلوة الصمت المكلل بالكبرٌاء.
من اقصى جبال الجنة المكفوفةٌ،نهمر صوت نسر جدي الزاهد،
المكتنز بالنور ٌ،فك طبلسم الؽٌمات الراقدة مرددا― :حقول من
الحنطة الفاسدة …مٌراث سارقً الصباحات الباسمة.
البدٌخ لن ٌرض !!!..فماإنا نمٌر وبضاعتهم مزجاة ‖.حذار من
صدق مسخ عنٌد ٌوم عٌد النقاء !.
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طوفان
زكٌة محمد

طوفان بزرقة السماء الصافٌة وحبلوة الشهد المعتقٌ ،جتاح شبكة
شراٌٌنً التابهة خلؾ مدن الزٌؾ .أقؾ مشدوهة تبدننً رعشة
فراشة حالمة .السنون العطاش انتحرت ،حٌن انسكبت األنفاس
المنعشة وبعثت األحبلم المإجلة من مرقدها األخٌر؛ أخدت بٌدها
الٌتٌمة معلنة مٌبلد الربٌع .
بساتٌن من ورود الكاردٌنٌا األنٌقة تطفو على ضفاؾ القلب المتعب
من قهر الوؼى  ،الراٌات البٌض رفعت مرفرفة تعانق السٌول
الكوثرٌة.
بعٌنٌك الطاهرتٌن ٌتراءى لً معبد النور حٌث الشمس والقمر
قدٌسان ٌباركان األرواح النقٌة  ،فتتوارى كاالطفال بخجل خلؾ
أعمدة الضباب اللٌلكٌة وال تش بها سوى الضحكات الوردٌة.
أٌها الهابم فً بحور الشك ،البلبم الجهول ،فضبل ترٌث !!..قد
ٌجتاحك الطوفان ولتعلمن ٌومها أي سبلم ؼرقت فٌه الروح ولم تكن
ٌوما بؽٌا.

لوحة
زكٌة محمد
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ألوانً زاهٌة كفراشات الربٌع .رٌشتً الشفافة مطٌعة .ال أتوقؾ
عن مؽازلة الضوء .أعشقه منذ أبصرت عٌناي جمال الشمس ولم
أشتك ٌوما قٌظها الذي ٌحرق حسًّ المرهؾ وٌلهب أفكاري
المترددة .كلما اخترت حلما أجد لونه مختلفا فؤضجر .أ ّتهم رٌشتً
الخجولة  ،تعذبنً نظراتها البرٌبة فؤستحً منها وأعتذر.
أحدق بالحلم طوٌبل ألجد لونه أجمل مما تمنٌت  .لوحتً متحؾ
متجدد ،كل ٌوم بلون وكل لون أجمل من كل أحبلمً.
لوحتً أصلٌة وأصٌلة لن أبٌعها ولو بكنوز الدنٌا ولن أتنازل عن
نقاء صوتها خوفا من فضول أبً جهل ،فلٌلعنها كلما شاء.فقد كفرت
ألوانً بؤصنامه العمٌاء .

هذٌان
زكٌة محمد
الطاحونة الهوابٌة تعتقد أننً حفٌدة دون كٌشوت  ،كلما رأتنً
صرخت بوجهً ابتعدي أٌتها الساذجة !ولى زمن جدك! وددت لو
قطعت رأس تلك المستفزة الثرثارة .كلما أثارت ؼضبً ركضت
نحو الؽابات المسحورة ؛هناك على بعد ٌقظة من تل الحقٌقة توجد
جنٌة الوادي الحكٌمة  ،مناضلة كبٌرة شهدت كل المعارك والؽارات
 ،تشهد أن جدي كان رجبل مسالما ،ال ٌجٌد لؽة الحرب ولم ٌكن
إقطاعٌا ٌنهب األرض  .رجل ذو حظ وفٌر ،بٌن خافقٌه ٌزهر كبلم
الرب.
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أدى األمانة إلى أهلها ،ولم ٌخن من خانه إلى أن لحق بالسرب .أبً
ورث عنه حرفته لكن أنا الزلت أبحث عن الدرب .الطاحونة لم تكن
مخطبة تماما بشؤنً ،فبلزلت أحلم بلقب ―الساموراي‖ وبعدها
سؤلحق بالركب.

مخاطرة
زكٌة محمد
قبل أن أؼوص بحر دروبك الهادبة  ،وأنا فً طرٌقً نحو شبلالت
النور ،اعترؾ أن عباءتك السندسٌة  ،فتحت شهٌة أحبلمً الوردٌة،
ٌومها مرحت كثٌرا فً حقولك الخصبة  ،والؽرٌب انك لم تنزعج
منً !
هدا ما دفع روحً أن تحط على كتفك بؤمان ،كفراشة متوجة تعلن
مٌبلد ٌوم السبلم العالمً.
حملً نور عباءتك البٌضاء إلى عوالم الرحمة ،هناك سؤلت نفسً
هل أنا بجنة الخلد؟
حقا مبهر االبحار فً دوالب مبلبسك الراقٌة!
لم أشعر لوهلة بالخوؾ ،وعلى ؼٌر عادتً عطلت كل حواسً،
وأؼمضت عٌنً وعرجت فً تفاصٌل مبلمحك .لم أشك ٌوما فً
برٌق عٌنٌك وال فً سخاء ابتسامتك ،حسبتك ٌومها مبلكا البشر.
لك ن ما أن وقع نظري على عباءة سوداء مهملة فً اسفل الدرج،
حتى اشتعلت نٌران الشك فً قلبً الصؽٌر ،وتوهجت أجنحتً
الشفافة من الؽضب ،بدأ العد العكسً .هل ساستطٌع اللحاق بذرات
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النور األخٌرة ،أم سترؼمنً العباءة السوداء على استنشاق عطرها
القاتل؟؟
قل لً بربك هل ألوانً بهذه السذاجة أم األسود لم ٌكن ٌوما لونك
المفضل؟

عرس الذبب
زكٌة محمد
عرس الذبب (تمؽراوشن ) * كرنفال قوس قزح  .االبتسامة
المتمردة  .الطبٌعة ؼارقة فً بحر التناقضات  .السماء تعلن السبلم
وهً تذرؾ دموع الفرح .
شعوب الكهوؾ المظلمة – كعادتها -تخلفت عن الموعد  ،ؼارقة فً
عشقها لحكاٌا الظبلل .تساهم بقسمتها الضٌزى بمهرجانات
الخرافات واالساطٌر .لٌتها تتحرر من قٌودها الوهمٌة ،وتصافح
جدابل الشمس الذهبٌة!.ربما استعجلت الفرج وانهار نظام الذبب
الؽاصب .
شعوب الذرة الصفراء ،تعلم بموعد والدة النور لكنها متكتمة ،خبٌرة
فً فن األنكار .
الشمس جلست على عرشها ،ال دموع بعد الٌوم  ،تنتظر موكب
المرتقب ،أنا مثلها أتحاٌل على الحمابم البٌض لتشهد بٌعتً للقمر.
حتما ستظهر ابتسامة الشعوب الملونة وسٌرقص المطر لكن هذه
الم ّرة احتفاال بعرس األسد.
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………
*ٔعرس الذبب :أو تمؽراوشن أسطورة أمازٌؽٌة تحكً عن ؼضب
الطبٌعة(حلة الطقس تتمٌز بسقوط مطر ولمعان شمس وظهور قوس
قزح) حٌنما تزوج الذبب بؤتان.

ماذا لو
زكٌة محمد

ماذا لو ابتسمت لنا الشمس  ،ووهبتنا بعضا من لهٌبها نذٌب به
الجلٌد الذي ؼطى مملكتنا الكبٌبة ؟؟
أكنت ستقابل النازحٌن من ؼابات الموت بصوتك اللبٌم وانت تقفل
نوافذ النور فً وجوههم المحرومة من مبلمح الرضا.؟
أم كنت ألخشى مصافحة نظراتهم التً تعكس دناءة إنسانٌتً ؟
ماذا لو تذكرنا نشؤتنا األولى،وسلمنا بؤننا وطن وحٌد وواحد ؟أكنت
تتنكر لهوٌة أجدادك األنصار ؟
أم كنت ألرفض استقبال إخوتنا المهاجرٌن بنشٌد ―طلع البدر علٌنا‖؟
ماذا لو كنا نحن هم وهم نحن؟ هل كنا سنتقبل مبدأ الحذر سبق
القدر.؟

ربٌع بدون أزهار.
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زكٌة محمد

أزهار الكرز  ،ذات شخصٌة قوٌة وعملٌة ،تتفتح فً موعدها
لتذكرنا بؤمجاد الساكورا*ٔ*.
تبدو جمٌلة وصافٌةكإشراقة قوس قزح بعد لٌلة ماطرة !!ٌاللخسارة،
لم ٌعد الكامٌكازي *ٕ*العربًٌ ،لتقً بها عند برزخ النور ،ربما
كانت تحفزه فً الماضً المجٌد ! اآلن أصبح قسا فً معبد
البراؼماتٌة .
الربٌع ،فً ببلدي كابوس هابج.أزهاره علٌلة ،أصابها داء قابٌل ،
وجهها كهوؾ ملٌبة بالخفافٌش ،وأظافرها الطوٌلة مناجل تحصد
أرواح العصافٌر ببل رحمة.
لست شاهدة إثبات على جرابمها ،لكن أنهارا قرمزٌة تتدفق فً
أوردتً كلما فتحت شاشة القلق ،وصوت رابحة الطٌب ٌتردد
بسرعة الضوء على مسامعً وهو ٌرتل ‖ عند ربكم تختصمون‖.
كما لٌس من شؤنً حرق بذورها كً ال تنمو فً مكان آخر ،لكن
األكٌد لن أسمح بحضورها لحفل هانامً *ٖ* ،وأن كنت الزلت فً
حٌرة من أمري  :من سٌمثلنا هناك؟؟.
……………………………………………………
……
ٔ:نوع من أزهار الكرز هً رمز للحٌاة الجمٌلة وسرٌعة الزوال،
تجسد أرواح الفدابٌٌن اللذٌن قتلوا فً المعارك دفاعا عن الوطن.
ٕ :المحارب الفدابً.
ٖ:حفل مشاهدة الزهور خاصة الساكورا بالٌابان.
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رقصة الوجع
زكٌة محمد.
على ربوع مملكة الحرٌر…دودة القز المحظوظة.. .تستقبل نٌسان
بعبقرٌة . .أظنها من أتباع كونفوشٌوس…تنسج خٌوط الترؾ
بحب…ما أجملها وهً تتخلى عن مبلمح الشرنقة لتتقمص قناع
فراشة جمٌلة ،ترقص رقصة الوجع بإتقان لتودع األلم عند أبواب
األمل.. .صدقنً  !..تشبه كثٌرا ذلك البطل المزعوم !!..رؼم الظبلم
الحالك أرى طٌفه ٌقترب شٌبا فشٌبا.

الصدفة
زكٌة محمد

الصدفة المستعصٌة لٌست ٌمٌنٌة وال ٌسارٌة  ،هً فقط تإمن
باالعتدال .لٌست مذنبة فهً لم تتذكر دروب اللقاء .
وراء الظبلل الحزٌنة تجلس مرتبكة ،القطارات السرٌعة شاخت عند
منتصؾ الطرٌق ،ربما تستقل طابرة الحظ السعٌد .التحلٌق محظور
لكن بوثٌقة االستثناء تسمح بمرور النور عبر المطارات السرٌة،
هكذا عبر طابرالحكمة األبٌض عن رأٌه السدٌد .
الصدفة االستثنابٌة كابتسامة الشمس فً ٌوم ماطر ،تسرق الفرحة
من حقول القمح لتتصدق بها على الؽرباء ٌوم العٌد ،ترسم ابتسامة
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وردٌة على بطاقات الهوٌة ،وتنطلق الحملة الودٌة تحت شعار لنبدأ
من جدٌد.
الصدفة المدهشة بلورة سحرٌة ،تتحكم فً أحبلمنا المإجلة بقبضة
من حدٌد  ،وانا وانت ٌا صدٌقً ندعو لها بالعمر المدٌد.

مواجهة
زكٌة محمد

الخوؾ نصاب لبٌم ٌبتزنً  ،عرفته ٌوم عزفت روحً عن
انتخابات المدن الضابعة ،كان طوٌبل ومقٌتا وكنت صؽٌرة وٌابسة ،
عبرت عن رأًٌ بكل حماس :سؤقاطع الضٌاع سؤقاطع الظبلم!..
وحٌدة وسط الؽابة المجهولة ،أترقب انتقامه بعد فوزه السحٌق.
صنادٌق االقتراع المستوردة ملٌبة بالعناكب والعقارب و االفاعً،
النسر االبٌض تضامنا مع مطالبً اضرب عن الطعام  ،هو مثلً
ٌعٌش وحٌدا اال انه ال ٌخش الجٌوش التً تحتل صباحاتً البرٌبة،
دونما إشهار للحرب…أهرول بحثا عن قبو ٌحمٌنً من القذابؾ
العنقودٌة.
تتجمد أوردتً الرقراقة،تفزع النوارس المحلقة فً ذاكرتً بدون
اجنحة باحثة عن لؽة بٌضاء للتفاوض  ،األشباح الرمادٌة اندثرت
عندما أرتشفت سكون المواجهة .
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نبوءة الصمت
زكٌة محمد الحسن
كفرت بنبرة صوتً المتمردة ،السبات ٌسلب ذاكرتً الصؽٌرة.
رٌشة الطاووس الهندي استسلمت لنسٌم الصباح ،لتحط بٌن أحضان
أمنا الطٌبة ٌوم عٌد التحرٌر .نبتة الطٌن ترقص كفراشة سعٌدة
وتسمو كشجرة مباركة ثمارها زمرد أخضر  ،تحج إلٌها الحمابم
البٌضاء من كل فج عمٌق .
سٌرفع آذان السكٌنة فً كل بقاع البسٌطة !
الرٌشة جمٌلة و بسٌطة كحلمً تإمن باحتواء النور لشؽب الظبلم.

عودة
زكٌة محمد
من سجن الوجع وحمى التٌه..استفاقت على نبض شجً صداه امتد
إلى افق المدٌنةالبٌضاء بؽابات الهندورس .كحمام زاجل ٌهدر كل
لٌلٌة عند شرفة أحبلمهاالمإجلة،نسمة ربٌعة تسافر بخصبلت
شعرهاوسط حقول البلفندر ببروفانس ،كعطر الصندل االبٌض
ٌزكً عباءات التقاة والعارفٌن.. .
روحها الخجولة تتوارى كسحابة صٌؾ عند الظهٌرة القلقة ،تتخبط
فً بحور الحٌرة علها تستدل على سر الزابر .مع قطرات الؽوث
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األولى وببرٌق ابتسامته الطاهرة شق باب الرجاء معلنا عودته إلى
حضن وطنه المإجل.

لوحة لم تكتمل بعد
زكٌة محمد
جاء الصباح الحكٌم متاخرا ٌحمل باقة من االعذار الزكٌة ٌ.حكً
عن مؽامراته الفرٌدة والؽرٌبة ٌ.دلً بحجته البتراء امام كتٌبة
الطٌور المهاجرة ،قوٌة تقؾ بانضباط تام لكن انفاسها كانت تروي
الكثٌر .قلق رمادي وحٌرة جوفاء وحموالت تفوق الحمق  ،كٌؾ لها
ان تحمل امانة الحلم الضابع لتحفظها فً بحور الؽٌاب ؟؟
وسط الجموع اعلن عن ابتسامته الساحرة  ،متجاهبل قدمه المبثورة
.المسافات العقٌمة كانت موحشة وحماقة صدٌقه دون كٌشوت لم
تزده اال اصرارا  .هو ٌتقن رسم الؽد ،لكن رٌشته اعلنت الحداد عن
استشهاد االلوان البنفسجٌة.

لؽة
زكٌة محمد
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ؼرٌب هدا الصمت ٌ،ؽتال حروفً  .متعددة الروافد هً لؽتً لن
ٌتعذر علٌك عبورها ،كل االطفال تصنع منها قصورا وثكنات
وسفنا حربٌة ومٌشٌلٌات عسكرٌة .
جدتً  ،امراة من نور تحمل تاجا من الماس ومع ذلك تقبلتها
،سمعتها ٌوما تروي عن جمالها وسعة صدرها وعن رحبلت
السندباد عبر بحورها المؽرٌة …..
لم اكن ٌومها بخٌلة لكن حكاٌات جدتً دفعتنً الحتكارها اخشى
علٌها هجمات القراصنة وهً التزال صبٌة فتٌة وحقٌق علً
حماٌتها وخاصة ممن ٌجهلها قطعا ساحمٌها منك فانت كالصمت ال
تستوعبها.

ماذا اهدٌك؟
زكٌة محمد
سوارا من فضة الٌدي بثرها قٌد الجاهلٌة العمٌاء….ام اقراطا من
ذهب الذنٌن حلقتا بعٌدا هلعا من صوت انذار الؽارات الجوٌة….
ربما اهدٌك احمر شفاه فالبكم فً امس الحاجة لنطق كلمة (نحن فً
خطر)…
اجل لم ٌعد الرفق بالقوارٌر ٌجدى مع ضباع الحضارة العرجاء
تلكم لؽة ال ٌفقهونها ….فاسواق النخاسة منتجعاتهم السٌاحٌة
ٌحجون الٌها كلما نزل مستوى الرجولة فً دمابهم…..
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لن اهدٌك شٌبا….سوى صوت مكلوم ٌناجً السبلم عساه ٌوما
ٌتعرؾ على دربك
الٌك اٌتها الؽالٌة ٌا كل الكل….رداء ابٌض كالثلج مرصع بدعواتً
امً النقٌة …وقارورة عطر من أحبلم بنفسجٌة تضعٌن منها كلما
خنقك عفن مرضهم المزمن..

البرزخ
زكٌة محمد
ببرزخ الصمت،تنساب اشعة الشمس الحانٌة فتكتشؾ المهج الؽافلة
نارا ماجوسٌة سوداء ،تتماهى بٌن معترك الشرق
والؽرب…..االوكسجٌن االبٌض تخنقه األهات المنبعثة من حطام
الداكرة المخضرمة….تتعالى صٌحات الصباح العذراء لتنذر اهل
السكون ،ان جبال األلب أصابتها الحمى القرمزٌة لكن األنفاس
المتعطشة عنٌدة كحبات المطر…..
جمٌل هذا الطقس البلزوردي وهو ٌستقبل الزهور الثلجٌة بابتسامة
خجلى ٌوشٌها خمار القبول

المفر
*زكٌة محمد*
التثٌرنً طقوس الحفبلت الصاخبة…وال أتخٌلنً ٌوما ؼارقة فً
بحر الدماء الساخنة….لكننً هناك عند المنتصؾ أقؾ مذعورة.
.مشلولةٌ .. .نادٌنً الحراك…وسكون الجنون ٌمد ٌدٌه مبتسما
…هو ٌعلم مسبقا أننً مدمنة شرود .لم تعد شمس الضحى تستبٌح
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أوردتً…وتحملنً وزر الهروب….لقد أٌقنت أخٌرا أن المفر حلم
ٌتوارى فً ثوب عفة بٌن الدروب .

حكاٌة المساء
زكٌة محمد.

عند البحٌرة العمٌاء ،كؤمٌر العوالم الخفٌة ،سمعت صراخ قلبه
الطاهر كم كان شامخا وهو ٌحاول كتمانه بكل ما أوتً من النقاء
والتسامح .اقتربت قلٌبل وإذ بً اذهل من روعة ما رأٌت ..من بٌن
ضلوعه انبثق نور مؤل األفق …وهب نسٌم علٌل حتى كدت أن
أؼفو من رقته وجماله ..فجؤة وجدته ٌعرج كمبلك مكبرا فً سماء
الخلود وهو ٌحمل بٌن ٌدٌه عصفورته الذهبٌة كم كان مخطبا بظنه
أنها رحلت بعٌدا عنه.هً لم تؽادر قط سجن ضلوعه.
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صدام ؼازي
السٌرة الذاتٌة
االسم  /صدام ؼازي محسن العبٌدي
التولد  /محافظة بابل _ مدٌنة الحلة _ قرٌة الجمجمة
سنة التولد ٔ97٘ /
التحصٌل العلمً  /خرٌج معهد المعلمٌن المركزي فً الحل لسنة
٘. ٔ97
العمل  /أعمال حرة .
المنجزات  /قصابد طبعت فً عدة كتب لعدة شعراء فً مإسسة
تجدٌد وفً دٌوان مشترك لمجلة ادباء النخبة وشناشٌل ابنة الجلبً .
بقلم الشاعر :
نشؤت فً بٌت بعٌدا عن األدب تقرٌبا بٌت سٌاسً لم أتعاط السٌاسة
فكنت فً بداٌة المتوسطة ابتدأت عندي حب المطالعة وخاصة
الرواٌات .
كتبت الشعر فً المتوسطة واألعدادٌة ولكن كتابة منقطعة بسبب
الحٌز الضٌق أنذاك وانقطعت بعد التخرج ألكثر من عقد ثم عدت
للكتابة
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تؤثرت بالشعراء _ كالجواهري والسٌاب ومظفر النواب
لم اكن أكتب السرد ؼٌر أن االستاذ الدكتور أنور ؼنً الموسوي
شجعنً بعد أن نشرت أحدى القصابد السردٌة ألول مرة .تناول
تجربتً األستاذ الناقد عبلء الحامد .
رإٌة الشاعر  :التؤثر لما بعد الحداثة
تعتبر التحربة الحداثوٌة التً انطلقت فً الشعر وما رافقها من
رفض وقبول وسجاالت ما سمعنا به أنذاك وال زال السجال محتدم
الى اآلن وإن كان الصوت اآلن منخفض حول التجدٌد فً الشعر
وأسالٌبه وطالما تسآلت مع نفسً هل ما نكتب من النثر أو السرد
ٌعتبر من الشعر وهل ٌجوز أن نجدد طرق الشعر عن المتعارؾ
علٌه من النمط العمودي ؟ .

رأي الخاص  .أن تداخل اللؽة وتداخل المصطلحات وكثرتها وحب
الخروج من دابرة النمط الواحد بالشعر فالتقٌٌد ال ٌناسب العالم الذي
أصبح واسعا بكل مصطلحاته من المعامل واالختراعات وتداخل
ا لمصطلحات وأنا ال ألؽً الطرٌقة األم للشعر فله رواده وأنا قد
ابتدأت بكتابة الشعر العمودي رؼم عدم أجادتً ألؼلب بحوره فقد
أستخدمت موسٌقى التفاعٌل فً الكتابة .
رأي فً السرد ٌ .عتبر الشعر السردي من أصعب أنواع الكتابة
ومن خبلل تجربتً فً الخوض فً بحر كتابة السرد اعتبر أن
كاتب السرد ال ٌكتب بلؽة سطحٌة فؤنه كالجسد المربً لكن ما بعد
الجسد هنالك روح ونفس ال ترى .
أما أؼلب نصوصً المكتوبة والتً تعتبر الواجهة الربٌسٌة لها
البوح العالً ومصطلحات فلسفٌة ونفسٌة وحشو عبارات عامٌة ،
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فبرأي أن المصطلحات النفسٌة والحٌاتٌة تضٌؾ بعدا آخر للنص
فالنص أذا أضٌؾ له مصطلح فلسفٌة ٌعطً مفهوما أعمق للنص
وأذا أضٌؾ له مصطلحات حٌاتٌة أو كما ٌقال عامٌة فؤن النص
سٌمثل واقع الشاعر والبعد الحٌاتً لتعرٌؾ بٌبته ؾ الشعر لٌس
بقناع وهنالك فرق بٌن شاعر ٌكتب كً ٌشعر وشاعر ٌشعر فٌجسد
ما شعر به فكمثال فً قصٌدتً فراشة المنشورة فً موقع تجدٌد
حٌن أقول ( سؤحمل المشحوؾ وأبحث عن نهر آخر )  ،فالنهر منذ
العصور السحٌقة ٌعتبر رمزا للحٌاة والى اآلن ٌعتبر كذلك حتى فً
تحقٌق األمنٌات ٌعتبر مصدرا لؤلمل ؾ كلمة ؾ المشحوؾ قارب
ٌستخدم منذ مدة طوٌلة والى االن فالمشحوؾ اتى بالنص كناٌة عنً
اي انا القدٌم س ابحث عن نهر آخر  .فهنا تداخل كلمة مشحوؾ مع
فلسفة النهر .
وفً قصٌدة الحنٌن الى المرفؤ المنشورة اٌضا بمجلة الشعر السردي
استعنت بكلمة البلوز وهو نوع موسٌقً استخدمه الزنوج ( اللٌل ك
زنجً ٌرقص من مس عفرٌت أزرق  ،على وقع موسٌقى *البلوز )
 .أتت كلمة اللٌل والزنوج حٌث اشترك اللون االسود وموسٌقى
البلوز والتً هً فً معناها ( ممسوس بالعفارٌت الزرق ) اي
هنالك مشترك فلسفً عمٌق فاللٌل هو مصدر االرق وتعتبر االفكار
هنا هً الجن او موسٌقى البلوز ك أستعارة .
اآلن تعتبر القصابد السردٌة هً مدخل الشعر المستقبلً وهو
األفصاح عن الذات والمكنونات ؾ سنشهد فً المستقبل أن هذا
النمط من الحداثة الشعرٌة ستسلط علٌه االضواء وخاصة أن هنالك
كتاب فً مإسسة تجدٌد وجدوا أنفسهم بهذا النمط ووجدهم اٌضا
النمط أن تجربة الشعر السردي ومبادرة الدكتور أنور ؼنً
الموسوي وأنشاء مإسسة تجدٌد ورعاٌته لها كل ذلك سٌفتح بابا
ألفق جدٌد سٌشٌر له بالبنان .
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مفهومُقصيدةُالنثرُُ،كتاباتُصدامُغازيُنموذجاُ ُ
ٌقول بودلٌر ( من منا فً لحظته الطموحة ال ٌحلم بمعجزة الشعر
النثري  ،من دون وزن و ال قافٌة  ،سلسل بشكل كاؾ و صارم
بشكل كاؾ ألن ٌعبر عن ؼنابٌة النفس  ،و عن تموج الروح  ،و
عن وخز الوعً ) (ٔ)  .و تقول باربرا هننػ ( Babara
 ( ) Heningان قصٌدة النثر هً جنس أدبً متاخم  --حٌث
تكون الطبٌعة شعرٌة لكنه ٌطرح بشكل افكار و كبلم عادي جدا )
(ٕ)  .و تقول دانٌٌل متشل ( قصٌدة النثر تكتب بالجمل انها تظهر
ككتلة واحدة من دون تشطٌر )(ٖ)  .و تقول ملٌسا دونوفان
(  ( ) Melissa Donovanالنثر ما ٌكتب باللؽة العادٌة بالجمل
و الفقرات  ،و الشعر بطبٌعته ٌعتمد على الخصابص الجمالٌة للؽة
 ،و قصٌدة النثر هً شعر ٌكتب بالجمل و الفقرات من دون نظم
او تشطٌر  .لكنه ٌحتفظ بخصابص شعرٌة اخرى كالتقنٌات الشعرٌة
و الصور و التكثٌؾ ) (ٗ) .و ٌقول زٌمرمان )((Zimmrman
فً قصٌدة النثر تكون الكتابة متواصلة من دوت تشطٌر ) (٘)و
فً التعرٌؾ المعتمد فً الوٌكبٌدٌا ( ان قصٌدة النثر شعر ٌكتب
بصٌؽة النثر بدل النظم لكنه ٌحافظ على الخصابص الشعرٌة من
التصوٌر العالً و ترادؾ و التؤثٌر العاطفً )ٙ( ).
ان قصٌدة النثر فتحت افاقا جدٌدة للكتابة االدبٌة ؼٌر مسبوقة و لذلك
قد احاطها الشك ٌقول جالرز سٌمٌك ) ( Charles Simicوهو
من رواد قصٌدة النثر االمرٌكٌة ( قصٌدة النثر لها ممٌز ؼٌر
عادي بانها ٌنظر الٌها بعٌن الشك و الرٌب لٌس فقط من قبل
الكارهٌن التقلٌدٌٌن للشعر بل من قبل الشعراء انفسهم ) ( . )7و
تقول نٌكول ماركوتك ) (Nicole Markoticفً مقالها المهم (
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قصٌدة النثر و السرد الجدٌد ) ( قصٌدة النثر هً ستراتٌجٌة شعرٌة
مؽروسة فً بنٌة سردٌة انها دعوة للمساواة  ،حٌث النحو النثري
و التشظً الشعري  ،قصٌدة النثر تتحدى التشطٌر و ترفض
االكتفاء بالصورة المعهودة للشعر او للنثر  -الى ان تقول  -واهم
ما ٌشدنً الى هذا الشكل هو الجملة ؛ ما الذي ٌجعل الجملة سطرا
شعرٌا بدال ان تكون جزء من مقالة او قصة ) )8(.
مع كل هذا الفهم الواقعً لقصٌدة النثر ظهر اتجاه نقدي معاصر،
و صار محورا للنظرٌة النقدٌة المعاصرة على ٌد الرابد فٌه
البروفسور بٌتر هون (  ) Peter Huhnالذي نظر و طبق الٌات
التحلٌل السردي فً الشعر ،و ناقش ان التحلٌل السردي و علم
السردٌات ٌتمٌز بالشمولٌة بحٌث ٌمكن من خبلله تناول جمٌع
اشكال األدب بما فٌها الشعر الؽنابً  ،و كتابه ( التحلٌل السردي فً
الشعر الؽنابً ) الصادر عام ٕ٘ٓٓ كان فتحا كبٌرا فً هذا االتجاه
( ، )9و صارت االن مدرسة كبٌرة تعمل على تتبع التقنٌات
السردٌة فً الشعر الؽنابٌة و متخصصة فً هذا الشؤن  ،معتمدة
على منهج ( السردٌات العابرة لبلجناس )( (transgeneric
 )ٔٓ( . narratlologyو اهم تلك التقنٌات السردٌة التً برهنوا
على وجودها فً الشعر الؽنابً هً التتابع و التوالً
( ) sequentialtyو التوسّط واالبراز ( ) mediationو
التواصل و االفصاح ( . )ٔٔ( ) articulation

من هنا تظهر مبلمح قد ترسخت عبر تؤرٌخ طوٌل لقصٌدة النثر ،
استطاع من خبللها ان ٌخرج الباحثون و الدارسون بتحدٌدات عامة
تجنٌسٌة لهذا الشكل االدبً و اخرجت قصٌدة النثر من البلتجنٌس
الى التجنٌس ولكن بوجودها الواسع الح ّر و الث ّر و المتمٌز  .من تلك
المبلمح التً اشٌر الٌها كما بٌنا االمور التالٌة :
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ان قصٌدة النثر تكتب بالجمل و الفقرات .
(ٔ )
انها سلسة .
(ٕ )
انها كتابة متواصلة من دون تشطٌر .
(ٖ )
انها تحافظ على الخصابص الشعرٌة من
(ٗ )
العاطفً و الصورة الشعرٌة.
انها شعر ٌكتب ببنٌة سردٌة .
(٘ )

الزخم

لو الحظنا المبلمح المتقدمة فانا سنجدها صفات النثر و الشعر ،
فقصٌدة النثر هً الوجود الخارجً الذي ٌجمع الشعر و النثر اي
هً حالة التوافق بٌن الشعر و النثر  .سنحاول هنا تتبع تلك المبلمح
فً كتابات الشاعر العراقً صدام ؼازي  .الذي هو احد كتاب
قصٌدة النثر السردٌة الفقٌة  ،بكتابتها بالجمل و الفقرات و بسبلسة
و من دون تشطٌر او تشظً  ،بسرد تعبٌري رمزي اٌحابً محافظ
على التكثٌؾ و الصورة الشعرٌة و االنزٌاح  ،و بهذه المواصفات
التً سنبحثها تطبٌقٌا و تفصٌلٌا كانت كتابات صدام ؼازي نموذجا
لقصٌدة النثر حسب التعرٌفات السابقة .

ٔ -النثرٌة ( الكتابة بالجمل و الفقرات )

نثرٌة صدام ؼازي معلومة لكل متابع ،و الجمل و الفقرات حاضرة
فٌها دوما ،فجمٌع نصوصه السردٌة نماذج لتلك النثرٌة .و كنموذج
لدٌنا ثبلثة نصوص تتمٌز بالعذوبة و النثرٌة الواضحة ( صفصافة )
و ( قطار ) و ( الزمن الصفر).
(صفصافة )
صدام ؼازي
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لٌس هذا هو الشارع  .تهت فً العنوان بحثا عن الصفصافة .
عشتار أصبحت نبٌة  ،لكنها نسٌت أن تمسح بصماتها عن جدران
معبد ننماخ  .تذكر  ،بفعل األمر أن الصفصاؾ لن ٌتسعه األسفلت ،
فإن رأٌت صفصافة تمشً على األسفلت  ،فؤنها من الببلستٌك
المدور  .لن تعرؾ الفرق من لون األسفلت  ،وال من لون الماء ،
ولن ٌستحضر الجنّ كً ٌخبرك ما نوع هذه الصفصافة  .الرٌاح
كاألنهار فً تدفقها  .تهرب دوما من حرارة الصٌؾ لتختبا بٌن
الصفصاؾ .لن تعرؾ الفرق  ،األ أن ٌخبرك الببر .هذا أن لم تنس
فعل األمر .

( القطار )
صدام ؼازي
بمساحة آجرتٌن  ،ال ٌمكن لمقصّ الحبلق أن ٌقصّ لك فرحة بحجم
ّ
القط  .خلؾ
ماموث ٌبحث عن أنٌابه العاجٌة لٌحارب مخالب
الكوالٌس بالجنب من محرك الخٌوط بآجرتٌن ونصؾ  ،تسمع
زؼارٌد القطارٌ .شتري الراكب ربة من البابع المتجول .ربة
ألستعمال واحد  .هذا ما كتب علٌها  ،واشترى مظلة من أجل المطر
الحامضً الذي ٌسكبه القطار .ؼم أن الثلج لم ٌنزل  .أبتاع جزرة
ألنؾ األمنٌات  ،كسكارة جدي قبل أن ٌخترع الفلتر .رمى بآخر
أمنٌاته على آجرة متؽٌر لونها وسط رصٌؾ المحطة  ،علما أن
جدي لم ٌعرؾ أنه رمى بصمته الوراثٌة حٌن لصق السكارة .

( الزمن صفر )
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صدام ؼازي
عند أول الشفق  ،حٌن جلست الشمس خلؾ تلك التلة تمشط
شعرها  ،لم نكن عندها ولٌدي الصدفة  ،لكنا ألتقٌنا فً الزمن صفر
 .لٌس كل شًء واضح المعالم  ،وال كل االفق معتم كؤعمى ٌلبس
نظارة سوداء  .لم نلتق على ذلك القمر النحاسً كما قلنا  ،ولم ننكث
بوعدنا حٌن رحلنا حاملٌن صرة خٌبة األمل  ،مع القلٌل من قوت
ذكرٌاتنا  .ففً الزمن صفر تتؽٌر االحداث  ،فزمن القصٌدة تخط
على صفحة الرٌح  .زمن عناق االرواح لؤلرواح فً زمن هجر
أهل التناسخ أرواحهم  .زمن خٌانتً مع قصٌدة تحمل مبلمحك .
زمن التمنً بلٌلة أؼفاءة من أجل عٌن الحلم .
الزمن الصفري فٌه المدى ٌده تسكن الصدى  .التوقٌت بعدد ذرات
الرمل  .الشمس تجلس خلؾ تلك التلة  .السكون ٌركب ظهر
الخفافٌش وٌقتل الحركة  .فً الزمن الصفر ال تع ّدي االٌام  .هكذا
ولدنا ال نعد وال نحصً  ،فً بداٌة أول الؽسق عند بداٌة التوقٌت
صفر .
و ال نحتاج الى كبلم لبٌان البناء الجملً و الفقراتً لتلك النصوص
 ،فانها تتحدث عن نفسها .
ٕ -السبلسة
تتمٌز كتابات صدام ؼازي بالسبلسة  ،البعٌد عن التعقٌد
النحوي  ،و هذا من خصابص قصٌدة النثر التً تلزم
بمنطقٌة اللؽة و نحوٌة الجملة  ،و ٌمكن للمتابع لكتابات
الشاعر ان ٌدرك هذه السبلسة و التداولٌة و التعاونٌة التً
تتمٌز بها  .و واضحة السبلسة فً النصوص الثبلثة السابقة
( صفصافة ) و ( القطار ) و ( الزمن الصفر)
ٖ -البناء المتواصل ( عدم التشطٌر )
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النثرٌة فً كتابات صدام ؼازي السردٌة االفقٌة تحقق
تكاملها  ،بجمل و فقرات و سبلسة و بناء جملً متواصل ،
من دون سكتات و ال فراؼات و ال تشطٌر و ال توظٌفات
بصرٌة  .و كتابة صدام ؼازي عبارة عن مقطوعة نثرٌة و
فً الؽالب كتلة واحد  ،و كتابة الكتلة الواحدة (one block
) احدى ؼاٌات قصٌدة النثر الكبرى  .بالبناء الجملً
المتواصل بجمل تامة و واضحة تتجلى احدى اهم خصابص
النثر و تكالمه عند صدام ؼازي  ،فمثبل فً قصٌدة ( القطار)
المتقدمة ٌقول الشاعر :
( ٔ -بمساحة آجرتٌن  ،ال ٌمكن لمقصّ الحبلق أن ٌقصّ لك فرحة
ّ
القط -ٕ .
بحجم ماموث ٌبحث عن أنٌابه العاجٌة لٌحارب مخالب
خلؾ الكوالٌس بالجنب من محرك الخٌوط بآجرتٌن ونصؾ ،
تسمع زؼارٌد القطارٌ -ٖ.شتري الراكب ربة من البابع المتجول.
ربة ألستعمال واحد ) .
لدٌنا هنا ثبلث جمل ببناء متواصل و بمنطقٌة نحوٌة تامة من دون
اٌة توظٌفات بصرٌة  .كل جملة تتجاوز السطر وهذا من صفات
التكامل النثري كما هو معلوم .
ٗ -الصورة الشعرٌة الزخم العاطفً
هنا تكمن مقدرة كاتب قصٌدة النثر و هنا تبرز امكانٌاته الشعرٌة
 ،و تصور ان قصٌدة النثر فن سهل تصور ساذج ال ٌمت الى
الواقع بصلة  ،و كلما كانت القصٌدة اكثر نثرٌة كان تحقٌق
الشعرٌة فٌها اكثر صعوبة  .و مع هذا التجلً القوي للنثر فً
كتابات صدام ؼازي ٌ ،كون خلق الشعر من ذلك الوسط النثري
كاشؾ عن مقدرة لدى الشاعر  .فً النصوص الثبلثة لٌس فقط
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تحقق لصور شعرٌة ذات زخم شعوري عال هنا و هناك  ،بل
متوالٌات من الصور الشعرٌة  ،و عمق فكري و رإٌوٌة جلٌة ،
و شعرٌة عمٌق تنبثق من اعماق النفس  ،و الهم الشعري و
طلب الخبلص واضح  ،فلٌست النصوص مجرد تراكٌب
انزٌاحٌة و رمزٌات متجاورة بل هناك تجل واضح لقضٌة
الشعر و رسالة الشعر و العوامل الجمالٌة العمٌقة و االلتقاطات
الشعرٌة و المعادالت التعبٌرٌة الفذة .
ففً ( صفصافة ) نجد متوالٌات فً الصور الشعرٌة و الصٌػ
التعبٌرٌة المعبؤة بالطاقات الشعورٌة و الزخم االحساسً ( ٔ -لٌس
هذا هو الشارع  .تهت فً العنوان بحثا عن الصفصافة  -ٕ .عشتار
أصبحت نبٌة  ،لكنها نسٌت أن تمسح بصماتها عن جدران معبد
ننماخ  -ٖ .تذكر  ،بفعل األمر أن الصفصاؾ لن ٌتسعه األسفلت
 -ٗ،فإن رأٌت صفصافة تمشً على األسفلت  ،فؤنها من الببلستٌك
المدور  -٘.لن تعرؾ الفرق من لون األسفلت  ،وال من لون الماء
 -ٙ ،ولن ٌستحضر الجنّ كً ٌخبرك ما نوع هذه الصفصافة -7 .
الرٌاح كاألنهار فً تدفقها  ،تهرب دوما من حرارة الصٌؾ لتختبا
بٌن الصفصاؾ  -8.لن تعرؾ الفرق  ،األ أن ٌخبرك الببر .هذا أن
لم تنس فعل األمر ).
لدٌنا هنا ثمان جمل نثرٌة حقق الشاعر فٌها ثمان صور شعرٌة ،
من دون ان ٌحتاج الى ن َفس تمهٌدي او تهٌبة للصورة التالٌة  ،و
جاءت الصور فً انسٌابٌة كبٌرة و تبلحم .
و هكذا نجد الصور الشعرٌة و التعبٌرٌة و الزخم الشعوري حاضرا
فً النصٌن االخرٌن  ،و االمر هو كذلك فً باقً نصوص صدام
ؼازي السردٌة االفقٌة .
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٘ -البنٌة السردٌة
انّ السردٌة فً قصٌدة النثر لٌست شرطا فحسب بل هً اداة الجل
اعطاء الحرٌة للشاعر  ،و من خبلل السرد التعبٌري ٌتمكن الشاعر
من التنقل بحرٌة ؼٌر معهودة فً جمٌع جوانب اللؽة الجمالٌة و
التوصٌلٌة  ،و ٌستطٌع من خبلل السرد الشعري ان ٌستنطق اللؽة و
ان ٌستخرج عمقها الشعري و المعانً الجمالٌة العمٌقة و ان
ٌطرحها للقارئ بصورة هادبة و عذبة من دون ارباك او تشظً او
تعال .
انّ السردٌة فً الشعر ال تكون بقصد الحكاٌة و القص و لذلك ال
تجد تطورا حدثٌا قصصٌا فً قصٌدة النثر بخبلؾ القصة كما انك
ال تجد حبكة و قضٌة قصصٌة و انما ما تجده تقنٌات سردٌة الجل
نقل االحساس الى القارئ و طرح المعنى الجمالً و الفكرة الشعرٌة
بتلك الصٌؽة الجل تحقٌق التكامل النثروشعري  .فالسردٌة فً
َ
رأٌت
قصٌدة النثر وسٌلة لتحقٌق التكامل بٌن الشعر و النثر  .و لقد
بوضوح كٌؾ ان قصٌدة ( صفصافة ) السردٌة قد تضمنت ثمان
جمل اشتملت على ثمان صور شعرٌة  .و هكذا نجد السردٌة و
التوافق النثروشعري حاضرا فً قصٌدة القطار بتناسب ملحوظ بٌن
الوحدات النثرٌة و الوحدات الشعرٌة  ،و اٌضا االمر كذلك فً
قصٌدة ( الزمن الصفر ) التً ٌتجلى فٌها السرد الى ابعد حد  ،حٌث
ٌقول الشاعر فٌها :
( عند أول الشفق  ،حٌن جلست الشمس خلؾ تلك التلة تمشط
شعرها  ،لم نكن عندها ولٌدي الصدفة  ،لكنا ألتقٌنا فً الزمن صفر
 .لٌس كل شًء واضح المعالم  ،وال كل االفق معتم كؤعمى ٌلبس
نظارة سوداء  .لم نلتق على ذلك القمر النحاسً كما قلنا  ،ولم ننكث
بوعدنا حٌن رحلنا حاملٌن صرة خٌبة األمل  ،مع القلٌل من قوت
ذكرٌاتنا  .ففً الزمن صفر تتؽٌر االحداث  ،فزمن القصٌدة تخط
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على صفحة الرٌح  .زمن عناق االرواح لؤلرواح فً زمن هجر
أهل التناسخ أرواحهم  .زمن خٌانتً مع قصٌدة تحمل مبلمحك .
زمن التمنً بلٌلة أؼفاءة من أجل عٌن الحلم  .الزمن الصفري فٌه
المدى ٌده تسكن الصدى  .التوقٌت بعدد ذرات الرمل  .الشمس
تجلس خلؾ تلك التلة  .السكون ٌركب ظهر الخفافٌش وٌقتل الحركة
 .فً الزمن الصفر ال تع ّدي االٌام  .هكذا ولدنا ال نعد وال نحصً ،
فً بداٌة أول الؽسق عند بداٌة التوقٌت صفر ).
ان السردٌة طاؼٌة اال انه فً الوقت ذاته التجد حكاٌة و ال حبكة و
انما افكار عمٌق موحٌة و مرمزة و ترمً الى ابعاد عمٌق فً
النفس  ،و التطور النصً مبنً على تطور تتابعً للمكونات
الشعرٌة المجازٌة و الرمزٌة و االٌحابٌة .
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age&q=narrative%20analysis%20%20lyri
c%20poetry&f=false

قصائدُنثرُمختارةُُللشاعرُصدامُغازي ُ
الزمن صفر
صدام ؼازي
عند أول الشفق  .حٌن جلست الشمس خلؾ تلك التلة  ،تمشط
شعرها  .لم نكن عندها ولٌدي الصدفة  ،لكنا ألتقٌنا فً الزمن صفر
 .لٌس كل شًء واضح المعالم  ،وال كل االفق معتم كؤعمى ٌلبس
نظارة سوداء  .لم نلتق على ذلك القمر النحاسً كما قلنا  ،ولم ننكث
بوعدنا حٌن رحلنا حاملٌن صرة خٌبة األمل  ،مع القلٌل من قوت
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ذكرٌاتنا  .ففً الزمن صفر تتؽٌر االحداث  ،فزمن القصٌدة تخط
على صفحة الرٌح  .زمن عناق االرواح لؤلرواح فً زمن هجر
أهل التناسخ أرواحهم  .زمن خٌانتً مع قصٌدة تحمل مبلمحك .
زمن التمنً بلٌلة أؼفاءة من أجل عٌن الحلم .
الزمن الصفري فٌه المدى ٌده تسكن الصدى  .التوقٌت بعدد ذرات
الرمل  .الشمس تجلس خلؾ تلك التلة  .السكون ٌركب
ظهرالخفافٌش وٌقتل الحركة  .فً الزمن الصفر ال تعدي االٌام .
هكذا ولدنا ال نعد وال نحصً  ،فً بداٌة أول الؽسق عند بداٌة
التوقٌت صفر .

فراشة لٌلٌة
صدام ؼازي
فراشة لٌلٌة تمارس شعوذتها على ضوء المصباح  .سؤص ّدق ما
تقول لً الفراشة  ،وسؤرجم المصباح  .فانا ال أكاد أفقة من لؽة
الطٌن شٌبا .
سؤحمل المشحوؾ وأبحث عن نهر آخر  .فهنا فً ّ
شط الحلة تمارس
ّ
الشط منذ أن ؼسل جٌش كورش عورته
النفاٌات البؽاء العلنً وسط
فٌه  .فك ّل ما ٌقال عن بهرجة الشعر نقضته تمٌمة الفراشة  .اآلن
سؤلعن أدٌسون وأص ّدق الفراشة .
سؤصدق بنفسً انً ولدت وأنا ألقً الشعر من أعلى برج إٌفل حتى
ال ٌسمعنً أحد  .وأحلم بامرأة معتقة كالنبٌذ أسرق الصباح من
عٌنٌها وأرحل حتى ال تحفظ تقاسٌم وجهً  ،فنصؾ أستجابة الدعاء
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تقع على معرفة تقاسٌم الوجه والنصؾ األخر ٌضٌع تحت األسم
المزور .
سابحث عن نفسً بنفسً  ،حتى ال أجدها  .وأبتعد عن ممارسة دور
التحلٌل النفسً ألنً أحبّ النوم على األرض  .فؤنا ال أص ّدق ضوء
المصباح .
وأنا دوما أبحث عن زمرة دمً أل ّنً صدقا ال أعرفها هل هً _ او
.+

الوجه المستنسخ
صدام ؼازي
الوجه المقطوع المبلمح األ من الظ ّل …
الساكن فً التٌه لٌس بموجود  ،بل ٌبحث عن مسمّى لهذا الوجه ؟
وٌستنسخ أكثر من مبة صورة لهذا الوجه  .تكون مبلمحه من
الحجر  ،وٌخدش وجه المراٌا وال ٌحسب له حساب وسط ازدحام
الوجوه .
المفقود لٌس بحاضر  ،والحاضر ٌطرح الوجه المقطوع المبلمح
… ال جواب ٌر ّتق ثوب السإال فالوجه الذي ٌؽتسل بماء النزوة
لٌس بوجه  ،بل مجرد جٌ ٍ
ب لن تطول فرحته باألمتبلء  .الصدأ
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صفة تستفٌض بذلك الوجه المستنسخ  ،خلؾ ماضٌه عثرات وخطى
متساقطة وأٌد سرقت مبلمحه .
الوجه المقطوع المبلمح لٌس بوجه بل ٌجوز أن ٌكون كالمبلك أو
كالمسخ حسب أسقاطات الصورة التً تسكن فً الذاكرة .

فهرنهاٌت
صدام ؼازي

ال أعرؾ أنّ مقٌاس الكبلم كشاكلته  .شعركِ الؽجري ٌح ّدثنً  ،عن
ت
ت دوما ً أن ِ
أسفار الؾ رجل م ّر براحلته  ،و عن ؼزوات كن ِ
ّ
عطري الجوّ بماء
المنهزمة فٌها  .فً هذا اللٌل أفتحً نافذ ًة ،
الكولونٌا  ،فاللٌل ٌلعق كل الذاكرة المنسٌة  .سوؾ أؼمض العٌن
الٌمنى  ،وأضرب الصدغ األٌسر  .فهذا اللٌل ٌستجدي منً األفكار
 .علما أنّ مخٌلتً منذ زمن أطٌح بها على األرض  ،عندما أدخلتكِ
فً مخٌلتً كفكرة .
لون الفجر ال ٌبلبم لون بشرة جسدكِ  .نخلط دوما فً تفسٌر مذهب
كل األلوان  .نشرب الحلٌب بلون الفجر كً نكبر  ،حتى نصبح
بمقاس الكفن  .أرتٌاب فً المعنى  .توجّس لم نر شكله لكنا نشعر به
حٌن ٌحدثنا .
الخرٌؾ تستجمع فٌه العصافٌر كل قٌلوالتها  ،التً خزنتها فً
الربٌع  ،كً تحظى بؤؼفابة طوٌلة  .كلل ومل من الحدٌث  .حسب
التراتبٌة  .النقطة الدالة عن مكان البلشًء  ،وعن زمان لم تؽؾ فٌه
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نهداكِ منذ الؾ خرٌؾ  ،وعن كبلم دوما تلهو به الرٌاح  ،وعن
شعر ٌهب نفسه بالمجان ألسنان المشط .
سنقٌس حرارة الكبلم  ،بمحرار الفهرنهاٌت  .فكل شًء من زببق
أصبح ببل ملمس حسب أنكماش الزببق أو تمدده.

مٌتافٌزٌقٌا الفؤس
صدام ؼازي

ٌقطع ما بقى من النهار… هذا الفؤس المملوء  ،بمٌتافٌزٌقٌا المعرفة
 ،فهو ٌرى أول النهار  ،وٌنتظر ما بعده كً ٌجؾ  .الفكرة قد تقتل
صاحبها  ،أو قد ٌقتلها  .فكرة تإدي الى الهاوٌة  ،وفكرة قد تجلب
النعٌم  .الخلل بالتوقع دوما  .األمنٌات لٌست معلبة  ،كلحوم
المرتدٌبل  .الحاضر معرفة الؽٌب  .الؽٌب نافذة معتمة  ،حتى ولو
قبل ثانٌة  ،لم تؤت بعد  .االرصفة رمادٌة  ،أو تحمل ألوان األصفر
 ،واألسود و ربما األسود  ،واألبٌض ال رابع ٌؤتً بٌن هذه األلوان
 ،األ الشذوذ  ،أو الخارج عن المعرفة  .تٌبس الوقت الذي مضى
من بداٌة الصباح  ،حتى لحظة النهار  .أقتطع الوقت ما بقى من
النهار  ،بانتظار تٌبس باقً الٌوم .
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تناص
صدام ؼازي

تناص الوجوه فكرة  .القرصان برجل خشبٌة ٌركل كل شاردة ،
وواردة  .الدوار فً الرأس ولدته األفعوانٌة  .تمطر السماء ؾ
ٌمتلا الكؤس بالمٌاه  ،المشبعة باألوزون  .لم أكتبكِ قصٌدة  ،فبل
تكتبٌنً فكرة  .شعب الماٌا ٌمشً ببل قلوب  .بارٌس أراد التصوؾ
فبحث عن دٌوجٌن لم ٌجده ؾ قاٌض هٌلٌن  ،بطروادة  .صبلة
الفجر ثبلث ركع  ،وإن شبتم أزٌدكم من الكؤس  .قالها ذات مرة
حدث  ،ولم ٌحدث  .الخاسر ٌعطً الجمل بما حمل  ،مع المعزاة .
الدرج الخشبً أقصر من اللببلبة بعدة درجات  .ترتدي نزوة  ،ؾ
تصاب بالتوحد  .هتافات على الجسر … وتحت الجسر ال جدٌد
تحت الشمس  .المعركة الخاسرة خاسرة وهللا أعلم .

مبلمح
صدام ؼازي

الكل حضر خلؾ مبلمح الدهشة  .للهواجس نظرة مختلفة  ،فكل
المسافات تنتظر مدكِ القادم  .أسمع هذا النداء ٌتكلم به الصخر ،
وٌثرثر به الهواء  .من ٌكظم ؼٌض األفكار؟… فلم أفصِّل على
مقاسً ثوبا لراهب من أعلى التبت  ،ولم أسرق من مبلك رٌشة
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وادعٌت أنً من قبٌلة ( التوماهوك )  ،فقتلت نفسً بالفؤس حٌن
فسرت أسم قبٌلتً  ،واؼرورق فً عٌنً السإال  ،فلم أكمل شرح
المعنى  .كل البداٌات متشابة  ،حٌن تخلع األشجار ندى الفجر .
الزلت أبحث عن ندى فجر كً ٌنزعنً من مجاز وجهكِ  .مهما
حاولت ال زال وجهكِ  ،والمجاز فً عقلً المتوحد  .بعٌدا عن
توحد األرقام توحد الصورة لن ٌخلع وشاح التعقل  ،وأن بزغ بعد
األربعٌن فجرا  ،او أكثر من ساقٌة تؽلؽلت بوجهً .

الهامش
… .توماهوك؛ َفؤْسُ ال ُه ُنو ِد ال ُح ْمر

نص ٌبحث عن االقدام
صدام ؼازي

الؽبار الملتصق منذ أخر زوبعة  ،مرت أمامك  .منذ الؽسق الذي
التصق بعٌنٌك  ،الى الؽبش الذي أصابه العقم … فلم ٌحبل بالفجر،
رؼم انتصاب عورة ضوء الشمس … خلؾ المسافة الفاصلة بٌن
أصابع أقدامك  .حٌن ٌكون التكوٌن حرفا ٌعبث  ،ب نافذة ببل زجاج
لكن …
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بقى اسمها نافذة بعٌدة عن التكوٌر  .إن تصارع نفسك  ،أو نفسك
تصارعك … ببل فابدة هو التكوٌر  .فً الطرق الهبلمٌة حٌن ٌكون
الجسد مجرد أشارات ال أرادٌة  .فً الطابرات الورقٌة ٌكون الخٌط
هو الحبل السري  ،وتكون أصابع الٌد هً الآلأرادٌة تعبث بها هول
المسافة من األرض الى السماء .

الفكرة
صدام ؼازي

وان فتحت الباب  .وان دخلت من ثقب المفتاح  .لٌس كونك هذا ،
وان أحرقت كل أسرارك  ،وخبؤتها خلؾ خٌال الشموع … تكون
الفكرة أكبر من العقل  .لم تستوعب الجمجمة هذا الكون  ،تبحث
عن جمجمة من مطاط ؼٌر قابل للكسر  ،وٌتسع حجمها الفكرة …
لتإلؾ أودٌسة تعبر البحر وتمتطً الؽٌوم وترقص فً كوبانً
أحتفاء بوالدة الفكرة  ،وتؽٌر أحداق العٌن بؤخرى من البلزورد
المذهب من العنى  ،فتلبس الصفة من دون استعارة  .فتدخن سكارة
لتنتصرعلٌها فً األخٌر  .ثم تكتشؾ أن الكون أكبر من جمجمتك ،
لتخوض حربا مع سكارة أخرى .

صفصافة
صدام ؼازي
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لٌس هذا هو الشارع  .تهت فً العنوان بحثا عن الصفصافة .
عشتار أصبحت نبٌة … لكنها نست أن تمسح بصماتها عن جدران
معبد ننماخ  .تذكر… بفعل األمر أن الصفصاؾ لن ٌتسعه األسفلت
 ،فإن رأٌت صفصافة تمشً على األسفلت  ،فؤنها من الببلستٌك
المدور  .لن تعرؾ الفرق من لون األسفلت  ،وال من لون الماء ،
ولن ٌستحضر الجن كً ٌخبرك ما نوع هذه الصفصافة … الرٌاح
كاأل نهار فً تدفقها  .تهرب دوما من حرارة الصٌؾ لتختبا بٌن
الصفصاؾ  .لن تعرؾ الفرق  ،األ أن ٌخبرك الببر… هذا أن لم
تنس فعل األمر .

لؽتً
صدام ؼازي

ال أحد ٌمر اآلن من لؽتً  .خلؾ الزجاج المظلل أرى  ،وال أكاد أن
أُبٌن  .لن أُخدش ك كروان فقد صوته من شدة حمرة ألوان رٌشه
الناري ؾ احترق بدون أن ٌعلم  ،فسجل الحادث ضد مجهول لن
أكتب فً مدونة كً أضع أجنبٌة تعطر الحروؾ  ،وتمسح الؽبار
عنها  ،وتسجل المواعٌد بابتسامة تملإها التملق الٌوم ال ٌحمل أي
معنى  .الؽد الٌفعل المستحٌل  .وإن أبدلت ماركات مساحٌق
التجمٌل  .تبقى هوٌة الساقٌة … هً الساقٌة متعطرة بالنرجسٌة ،
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وإن حذؾ الؾ معنى  ،وإن حذفت صورة كً تطمس بصمة وراثٌة
تثبت المعنى .

القطار
صدام ؼازي
بمساحة آجرتٌن  ،ال ٌمكن لمقص الحبلق أن ٌقص لك فرحة بحجم
ماموث ٌ ،بحث عن أنٌابه العاجٌة لٌحارب مخالب القط  .خلؾ
الكوالٌس بالجنب من محرك الخٌوط بآجرتٌن ونصؾ  ،تسمع
زؼارٌد القطارٌ .شتري الراكب ربة من البابع المتجول ،ربة
ألستعمال واحد  .هذا ما كتب علٌها  ،واشترى مظلة من أجل المطر
الحامضً الذي ٌسكبه القطار .ؼم أن الثلج لم ٌنزل … أبتاع جزرة
ألنؾ األمنٌات  ،ك سكارة جدي قبل أن ٌخترع الفلتر .رمى بآخر
أمنٌاته على آجرة متؽٌر لونها وسط رصٌؾ المحطة  ،علما أن
جدي لم ٌعرؾ أنه رمى بصمته الوراثٌة حٌن لصق السكارة .

التبلشً
صدام ؼازي

التبلشً … لٌس من صفات النبض  .حٌن ٌكون النبض هو من
ٌحمل اللببلب  ،كً ٌتسلق الجدران التً ببل نبض  ،ؾ ٌحً
الجدران  ،وٌلون الجدران  ،وٌقتل فٌها الصدأ  .عكس لٌلكِ ،
تطبخٌن أرقكِ على مهل … لن تسقً الٌاسمٌن فً الفجر  ،ولن
ٔٓ7

كتاب قصيدة النثر

ت زوبعة الرٌح  .لم أنسكب
ٌنسى الوعد حٌن حملتً أقدامك وركب ِ
ك فنجان قهوة قضاء وقدر  ،ولم أعثر بذرة ؼبار  ،كً أحصد
ابتسامات الحمقى  ،ولم أقطع تذاكر السفر ألنً لم أزر مكاتب السفر
 ،ولم أصافح الباصات كً تمسح دموع من سافروا بكفً .
أنا قلٌل النبض  ،لكن صفة التبلشً لٌست لؽتً  .ربما تحملنً
حمامة بٌن أجنحتها  ،أو تمر بجعة ؾ تسلم علً  ،أو تؽرد كروانة
متباهٌة بصوتها  ،كً تقنعنً عن األقبلع عن سماع الموسٌقى
الكبلسٌكٌة  ،وعلى تبدٌل شبكٌة عٌنً كً أحب ألوانها  .لن أتبلشى
خلؾ القضبان التً تهرب من ضوء الشمس  ،ؾ تسمى القضبان
من المعادن رؼم صدبها  .لن أخفً عٌوبً خلؾ األصباغ بكافة
ألوانها ألن حتما ستفضحها رابحة األصباغ .

جسد مبتل
صدام ؼازي

لم أمت هذه الظهٌرة  ،ولن أمشً فً جنازتً  .إن أعلنت وفاتً فً
المساء قد تكون األسباب  ،أنً ؼرقت بقعر ( استكان ) الشاي  ،أو
تبصرت ب أحدى نبوءات ( نوستراداموس )  ،أو قتلت بشعر بدوٌة
أكثرت بوضع الحناء حتى ركضت خلفها مدعٌا أنها سرقت دمً .
كثٌرة هً األسباب ومنها  ،أن ٌخوننً حدسً ك إن أجلس فً
مقهى أبحث عن زاوٌة فً مقهى ببل زواٌا  ،ستقتلنً فكرة البحث
عن الزاوٌة قبل أن أسمع صوت النرد ٌتوسل فٌه من له الدور فً
لعبة الطاولً  .البلوعً لن ٌكون من األسباب الكثٌرة ؾ الموت
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بحاجة الى بصر الحدٌد  ،كً ٌرى خلؾ زجاج السموات … أو قد
تحمل بعوضة مهاجرة من أفرٌقٌا كً تطلب اللجوء حاملة مرض
إٌبوال  ،ؾ تقتلك حبة الباراسٌتامول ألنك أكثرت من شرب الماء
فً جسدك المبتل .

الحابط
صدام ؼازي

الحابط لم ٌتسع بعرضه  ،وطوله كً أرمً ببعض تجلٌات نفسً ،
فبل أنا الذي ولدت قبل آخر الطابور بطابوقة  ،ولم أمش حٌث مشى
دانٌال بعد السبً  .الفجر األول نام تحت اللحاؾ  ،وما بعد الظهٌرة
منه انقضى أكثر من ثلثٌن  .أنزع الفكرة المنحنٌة كسنابل القمح
الذهبٌة حٌن ٌقضمها العمر فتنتظر بلهفة المنجل كً ٌخلصها من
صفع الرٌاح لها  .الفكرة تإلم من المنتصؾ .
بداٌة الفكرة شفافة .
النهاٌة عرجاء برجل خشبٌة دوما تحلم برجل حقٌقٌة ٌحملها لها
سانتا كلوز .
البذار منتصؾ الربٌع لن ٌجدي  ،والخرٌؾ لن تورق فٌه ضفدعة
وان كانت معدلة جٌنٌا
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الحابط لم ٌعد ٌتسع حتى  ،ولو مساحة من طابوقة لشهقة ما كً
ألطخها .

بربرٌة الرمان
صدام ؼازي

فً خبلصك الموعود  .البرٌق ٌخبو من كثرة أشباح المساء ،
والصباح كسنبلة ترقص بٌن فم حمامة رقطاء ضاعت ما بٌن لونٌها
فبل األسود طؽى – وال األبٌض أشرقت منه شمس الصباح فلم
ٌكتمل … من وحً فم جندبة أخرج نصفً – ونصفً اآلخر ٌبقى
قوتا للجنادب كً ال تنقرض .
ك ) الذي كان ٌعود ألبً
الزمن تؽٌر منذ أن رمً ب ( الل َكن والبرٌ َ
فً علٌة البٌت فؤتى الماء الذي أصٌب بجذام الصدء فً حنفٌات
تستوطن فٌها مستعمرات من الطفٌلٌات التً تقتات علٌنا  .أشعل
الفانوس القدٌم فً النهار كً أقترض الحكمة من عقل وفكرة (
دٌوجٌن ) كً أرى ظبلم روحً المختببة فً النهار  .فً ٌومً
المكسور أحاول أصلح األضرار التً أعطبتها الشفاه القرمزٌة فً
الخفاء فؤهرب من الدعوات رؼم أن الثبور ٌسكن تحت المخدة
كحجاب ال ٌفارقك كوعد خبلصك الموعود  .أقدامك شاخت ولم تعد
ترى الطرٌق فتهت بٌن أشجار الرمان البربرٌة كجذع نخلة مسجى
ومن تحتة تمر ساقٌة الماء التً لم تحملها النواعٌر المصابة
ٓٔٔ
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بالخرس  .لم أعد أفهم بٌن لؽتٌن لؽة التراب – ولؽة الضباب حٌن
أن فم الوقت لم ٌعد كبٌرا كما السابق فلم ٌعد ٌتسعنً  .الكٌنونة من
؟ أنت ! .
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عزة رجب
السٌرة الذاتٌة
بقلم الشاعرة
عزة رجب عثمان زٌدان
من موالٌد ٌونٌو ٕ /ٔ97بنؽازي  /لٌبٌا
ومن أسرة تتكون من سبع بنات و أربعة أوالد  ،ترتٌبها الرابع
بعد أخ و أختٌن  ، ،نشؤت وترعرعت فً مدٌنة بنؽازي  ،وسط
عابلة محافظة  ،كانت عبلقتها بمسقط رأسها * بنؽازي عبلقة نابعة
من العشق للشعر  ،والفن التشكٌلً ،والثقافة  ،واألدب  ،والتمرد ،
والجرأة  ،إذ تعتبر هذه المدٌنة جامعة الثقافة األولى فً لٌبٌا ،
وعاصمة الثورات اللٌبٌة  ،عرؾ العالم الكثٌر من أبنابها المفكرٌن
واألدباء والشعراء  ،أمثال المفكر الصادق النٌهوم  ،والشاعر أحمد
رفٌق المهدوي  ،والشاعر حسن السوسً  ،والسٌدة حمٌدة العنٌزي
رابدة تعلٌم الفتٌات فً لٌبٌا  ،وباعتبارها مدٌنة جُبلت على التحدي
والتمرد  ،كان البد للشاعرة أن تكون لها لمستها الخاصة  ،فً
الشعر  ،فؤسست أول مجلة حابطٌة فً مقر عملها اسمها (الفٌروز
) حٌث تنوعت فٌها المواضٌع  ،ونشرت عن طرٌقها نصوصها ،
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وكانت تستقطب المواهب من كتاب الشعر والقصة من معلمٌن
وطبلب  ،وتشرؾ على إعدادهم  ،وتجهٌزهم للمسابقات المحلٌة .

اختارت عزة الدراسة بقسم اللؽات ،فدرست اللؽة العربٌة ،والنقد،
والعروض والقافٌة ،كتبت الشعر بسن مبكرة  ،ساعدها اهتمام
والدها بالشعر  ،وحبه لسماع صوتها وهً تقرأ له المؤثور الشعري
الشعبً اللٌبً  ،وصحؾ األسبوع الصادرة فً مدٌنة بنؽازي ،
عاشت الشاعرة طفولة صعبة  ،فً ظل صعوبة الحٌاة بمدٌنة
بنؽازي  ،وبعد الدولة عن االهتمام بها  ،كانت طرٌقة العٌش فً
المدٌنة تبدو صعبة بالنسبة لسكانها مقارنة بالمقابل الزهٌد فً
الرواتب والمزاٌا .
كان الشؽؾ ٌؤخذ عزة منذ أن كان عمرها عشر سنوات  ،قرأت
الرواٌات العالمٌة لهٌجو وتولستوي و آرنست هٌمجواي وشكسبٌر ،
والشعر العالمً خاصة لطاؼور الهندي  ،وكانت تحتفً بنصوصها
فً دفاترها الدراسٌة أثناء كتابة مواضٌع اإلنشاء ،إذ تستؽل
الموضوع وتلحقه بقصٌدة منها ،وبعد التخرج بدأت النشر فً
الصحؾ المحلٌة مثل صحٌفة أخبار بنؽازي ،ومواقع إلكترونٌة لٌبٌة
كموقع بلد الطٌوب ،لٌبٌا المستقبل ،ومواقع عربٌة وعالمٌة كالحوار
المتمدن ،صحٌفة الحقٌقة ،مجلة إكسٌر ،إضافة لعدة مواقع خاصة
بالشاعرة  ،تعمل كخبٌر لؽوي فً التعلٌم العام ببنؽازي  ،وكمحرر
صحفً بعدة مواقع و صحؾ  ،لها هواٌات أخرى منها التصوٌر
الفوتوؼرافً  ،و كتابة القصة والخواطر  ،االهتمام باألشؽال
الٌدوٌة  ،ونباتات الظل  ،درست البرمجة اللؽوٌة العصبٌة ،
وتخصصت فً التدرٌب حتى نالت درجة الدكتوراة المهنٌة فً
البرمجة العصبٌة  ،ومراحل تفكٌر الكورت الست  ،تعتبر عزة أن
السلوك له عبلقة مباشرة ببرمجة العقل للفعل المناسب للسلوك ،
ٖٔٔ
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ولهذا استفادت من البرمجة اللؽوٌة العصبٌة فً الكتابة األدبٌة  ،من
ناحٌة اإلتٌان على التعبٌر المناسب للسلوك العقلً أو الحركً أو
الوجدانً .
عضو لعدد من النوادي العربٌة الثقافٌة المعروفة.
عضو اتحاد كتاب و أدباء لٌبٌا
عضو مجلة تجدٌد رابدة الشعر المعاصر .
سفٌرة فخرٌة لجماعة عرار للشعر
سفٌرة للبٌت الهندي فً لٌبٌا
تحصلت على درع المرأة العربٌة المبدعة ٖٕٔٓ عن مإسسة
صدانا الثقافٌة ضمن سبع عشرة شخصٌة عربٌة مرشحة
تحصلت على عضوٌة
edwarddebono

المفكر

الذهبً

لدى

مإسسة

لها شهادة دولٌة فً إدارة األزمات أوقات الحروب عن مإسسة
Save the Children
شاركت فً ندوات محلٌة ومهرجانات محلٌة متعددة
تم إدراجها فً أنطولوجٌا الفٌنٌق عام ٕٗٔٓ
تم إدراجها ضمن موسوعة الشعراء العرب ٕ٘ٔٓ
تم إدراجها ضمن شعراء مإسسة تجدٌد .
تم إدراج موقعها  /http://smraaa.blogspot.comضمن
دلٌل المواقع اللٌبٌة.
رإٌة  :الشعر لدى عزة رجب“
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كتبت الشاعرة القصٌدة النثرٌة العمودٌة  ،والومضة  ،و الهاٌكو،
والقصٌدة األفقٌة السردٌة  ،والمقال  ،بمواضٌع عالجت بطرٌقة ما
عٌوب المجتمع الذي حولها  ،وظواهره  ،وعبرت عن قٌمه
وتوجهاته باعتبار البٌبة عامل مإثر فً كتابات الشاعر,

للشعر خصوصٌته  ،وتجربته  ،ومعاناته  ،ولؽته التً ٌعبر بها عن
أفراح و أتراح اإلنسانٌة بشكل عام  ،لم تجد عزة رجب فً قصٌدة
التفعٌلة ما ٌمكن أن ٌجعل خٌالها ٌكتب دون قٌود  ،فكتبت فً
قصٌدة النثر  ،لشعورها أنها لن تفكر فً إٌجاد مصطلح أو تعبٌر
مُقٌد بالقافٌة  ،أرادت أن تكتب كما ترٌد للفعل أو لبلسم أن ٌكون
مثلما خطر ببالها  ،فكانت قصٌدة النثر العمودٌة فً بداٌة كتابتها ،
وكان دٌوان( فسٌفساء للروح والوطن ) ومن خبللها تجربتها
الشعرٌة لم تتؤثر عزة رجب بؤي شاعر معٌن  ،ظلت تقرأ للكل
دونما اهتمام باألسماء  ،و دون تمٌٌز بٌن ألوان الشعر  ،تنكب
على ما تقع علٌه ٌدٌها من كتب شعر لشعراء من لٌبٌا والعراق ،
وتونس  ،واألردن  ،والجزابر  ،والمؽرب  ،والٌمن  ،وسورٌا
،حتى تكونت لدٌها فكرة كٌؾ ُتكتب قصٌدة النثر فً كل دولة عربٌة
 ،فتخوض تجربة القراءة  ،وهً سعٌدة بالمحصلة التً خرجت بها
 ،من تجارب الشعراء فً القصٌدة العربٌة  ،والعالمٌة ،خاصة
الفرنسٌة  ،واألمرٌكٌة  ،كانت متؤكدة أن المعاناة التً تعانٌها
القصٌدة العربٌة من اختبلؾ  ،وتخبط فً التعرٌؾ  ،وطول
التجربة دون نتابج ملموسة  ،أو خطوط واضحة  ،البد أن ٌجعل
تلك العوامل تنساق للسٌر على أنساق معٌنة فً النصوص حتى
تحدد بموجبها مبلمح القصٌدة النثرٌة.
ُ
وصمدت من أجل أن أحٌا
أعتبر نفسً قاومت كثٌرا فً حٌاتً ،
بالشعر  ،كان حبً ألبً ٌدفعنً أكثر نحو المزٌد من تكرٌس
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القدرات من أجل اكتساب خبرات جدٌدة  ،وتجارب مفعمة بالجدٌد ،
ُ
وجدت صعوبة كبٌرة
و بعد وفاة والدي رحمه هللا فً سنة 2000
فً التعبٌر عن نفسً  ،فقد كان الصدٌق  ،والداعم  ،لذا تلقفتنً
والدتً بسرعة  ،ورؼم أن والدتً لم تكمل دراستها  ،لكنها كانت
شاعرة بالفطرة  ،تقول الشعر المحكً اللٌبً  ،بإتقان  ،وتإلؾ
الكثٌر من النصوص على الفطرة  ،فً سرعة بدٌهٌة كبٌرة  ،كنت
ُ
ورثت عنها الشاعرٌة فً
أراقبها بإعجاب كٌؾ تفعل ذلك  ،ولعلنً
الطبع  ،وشعرٌة الموهبة  ،تركتنً والدتً بعد وفاة أبً رحمه هللا
على سجٌتً ،فً حٌاتً معها بالبٌت  ،أستؽرق فً القراءة ساعات
طوٌلة  ،ال ٌقطعها سوى صوتها الحنون  ،وهً تنادي للؽذاء  ،أو
تسؤل أن تجلب لً كوبا من القهوة  ،معبرة بعتاب عن هذا
االستؽراق فً قراءة الشعر  ،بعد فقدانً والداتً عام 2014
أصبحت ٌتٌمة  ،ووجدت صعوبة كبٌرة فً التعاٌش  ،نظرا لمٌلً
كثٌرا للهدوء  ،والصمت  ،لهذا وجدت نفسً أكثر فً العزلة ،
والبحث  ،والقراءة  ،ومصادقة الجماد  ،ونباتات الظل  ،والهمس
للعصافٌر  ،والتفكر فً خلق هللا  ،وتؤمل الكون  ،والمٌل لطرح
السإال  ،ثم البحث عنه  ،عن ماهٌته  ،حتى تصورت أن للجماد
ُ
عشقت
ماهٌة مصاحبة لوجود اإلنسان  ،وٌعتبر متبلزمة له ،
الفلسفة الوجودٌة ومواضٌع الحٌاة  ،والفناء  ،والسعادة  ،والحزن ،
و التقرب من الفقراء  ،واالستماع إلى أفكار البسطاء  ،لدي مٌل
للتزهد والبساطة فً طرٌقة حٌاتً  ،أحبُّ صفات التواضع ،
واإلٌثار  ،وبذل النفس.

ُ
كتبت نصوصا أفقٌة منذ سنوات دون أن أهتم بتحدٌد خصابها ،
لكنً شعرت أن هذا اللون ٌحق له أن ٌُوجد فً النصوص العربٌة
ُ
فكنت أبحث هنا وهناك  ،و أقرأ عدة نصوص دون أن أشعر أن
،
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هنالك حركة رصد إلنتاج الشعراء النثرٌٌن  ،أو هنالك متابعة
متخصصة  ،تتم بموجبها تحدٌد خصابص النثرٌة العربٌة  ،حتى
ُ
تعرفت على مجموعة تجدٌد التً وجدتها تقوم بعمل منظم ،
ومتخصص  ،وحِرفً ٌ ،قوم بمتابعتها الشاعر الدكتور أنور
الموسوي  ،كان ٌكتب المبلحظات على النصوص النثرٌة ،
وٌرشدنا إلى أن اللون األفقً ٌحاكً القصٌدة العالمٌة  ،كنا نملك
األدوات والمهارة  ،ولكن نحتاج للنقد  ،ألن النقد ٌضع الشاعر فً
الطرٌق الصحٌح  ،وٌجعله ٌبحث عن المثالٌة باعتبارها تجربة
بحث  ،واستقصاء  ،من أجل تكوٌن الخبرة  ،فً تجدٌد كتبنا على
ألوان من القصابد التً عرضتها مجموعة تجدٌد من النص
البولٌفونً إلى الفسٌفسابً إلى النص األفقً إلى المحكً إلى
التجرٌدي إلى الشعرونثري  ،استطاعت النثرٌة األفقٌة من خبلل
تجدٌد أن تكتسب العدٌد من السمات والمبلمح الواضحة الخطوط ،
مما ٌعطً الخصابص للقصٌدة بشكل عام  ،وٌحدد شكلها البنابً ،
وٌطورها نحو آفاق أفضل لؽ ٍد مشرق لها  ،خاصة و أن تجدٌد
واكبت حركة الترجمة العالمٌة فكانت تترجم النصوص وتقوم بنقلها
فوراً للمتابعات والمواقع العالمٌة  ،ما ٌعنً أنها وجدت مكانها
البلبق بها بٌن األمم لهذا أعتقد أن تجدٌد لٌست مجرد مإسسة تعنً
باإلبداع  ،بقدر ماهً مدرسة أو حركة شعرٌة قامت بعد الربٌع
العربً واستطاعت تكوٌن أفكار إنسانٌة  ،ارتقت بفكرها ،
فتجاوزت اإلشكاالت الثقافٌة  ،و مشكلة ازدراء األدٌان  ،بحٌث
جمعت أقبلم عربٌة تنظر فً الثقافة  ،كمفهوم شمولً  ،ولٌس
فردي  ،وتنظر فً اإلنسان كقضٌة وجودٌة  ،ولٌس عرقٌة أو
طابفٌة  ،ولعل هذا شابه حركات الشعر العربٌة التً أقامت
مدارسها فً المهجر  ،كالمدرسة الكبلسٌكٌة  ،والمدرسة الرومانسٌة
 ،والمدرسة الواقعٌة  ،وعلى نسق ذلك  ،تعتبر تجدٌد مدرسة الشعر
المعاصر  ،كونها احتوت روابط متعددة التوجهات  ،واألفكار ،
ٔٔ7
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سواء على مستوى األفراد الذٌن ٌعتبروا رواداً على مستوى بلدانهم
 ،أو على مستوى فكرها  ،كؤلوان و أنساق متعددة الوجهات  ،إذ
تتناول الشعر من زواٌا متعددة الرإى  ،مع اختبلؾ أقبلمها فً
التناول.

من الوسوم والدالالت التً أحاول تواجدها فً نصوصً  ،هً
االلتزام باألدب النسابً  ،والبعد عن األٌروتٌكٌة فً الكتابة أو ما
ٌسمى بالنص األٌروسً  ،الذي أعتبره جرَّ الكتابة النسوٌة لمراحل
خلفٌة ما كان لها أن تكون  ،كذلك الكتابة فً الشعر الفلسفً  ،من
أجل قضٌة اإلنسان  ،و محاولة أنسنة الجماد  ،إحساسا ً منً بالقٌمة
العظٌمة التً البد أن ٌكون اإلنسان هو جوهر وجودها ،فً
نصوصً أبدو متؤثرة بالفلسفة ربما لشدة حبً لها  ،ومطالعتً
الكثٌرة لكتب الفلسفة  ،أمٌل الستخدام الخٌال ألجسد به الواقعٌة
بطرٌقتً التً أراها مناسبة  ،ومن خبلل مواضٌع مدرسة تجدٌد ،
كان التنوع فً نصوصً  ،استجابة للتنوع الذي تفرضه دوال
األفكار والمواضٌع والقضاٌا التً تعالجها حركة تجدٌد  ،منها
الشعر فً الحرب  ،منها قضاٌا اإلنسان ومعاناته  ،منها الطبٌعة ،
منها اللون المستقبلً وتوقعاته  ،منها النظر فً عالم الحٌوان ،
وتخٌل مكوناته ..إلخ.

فً نظري الشعر هو لؽة الشعوب  ،وهو حل القضاٌا المعاصرة
التً تربك سٌر الحٌاة فً دٌدنها الطبٌعً  ،الشعر مسحة إنسانٌة
عالمٌة ٌ ،حرر الشعوب من الرهاب الفكري  ،وٌجعلها مُحبة ،
ومسالمة للؽة الجمال  ،واالحساس بالكون والكابنات المحٌطة به ،
الشعر مع هذا التدفق فً أداء تجدٌد ٌعتبر فكرة أكثر تكرٌسا  ،أكثر
ٔٔ8
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تجوٌدا ألدوات الشعر  ،وإثراء لحركة النقد  ،واالبتعاد عن التخبط
فً شكل القصٌدة النثرٌة ،الشعر لؽة جوهر الوجود ،وال أعتقد إننً
أستطٌع ٌوما أن أعٌش دون أكتب نصا ٌؽٌر من حٌاة إنسان  ،أو
ٌإثر فً أفكاره  ،أو ٌسهم فً رفع درجة وعٌه وشعوره بالكون من
حوله  ،الشعر قضٌة وجودٌة عظٌمة  ،هً المحرك اإلنسانً فً
حٌاة الشعوب.
مفهومُالكتابةُاالبداعيةُ؛ُكتاباتُعزةُرجبُنموذجاُُ .
لقد استعمل مصطلح الكتابة االبداعٌة )( Creative writing
بشكل موسع افقده واقعٌته  ،حتى انك تجد مواقع تضع هذا العنوان
اال انها ال تشتمل جمٌع موادها على مواصفاته  .و من جهة أخرى
فان مصطلح الكتابة االدبٌة ) ( Literary writingقد ضٌّق الى
حد صار ال ٌستعمل اال فً االدب االبداعً ،هذا خطؤ منتشر ال
له.
مب ّرر
ال رٌب ان كل أدب أو محاولة أدبٌة هً تعامل ؼٌر عادي ورقٌق
مع اللؽة ٌ،خرجها من العادٌة و االبتذال الى حالة من االنتقاء و
الخصوصٌة  ،لذلك لٌس ألي احد الوصاٌة على أٌّة كتابة تخرج
من دابرة االستعمال العادي للؽة  .و جمال اللؽة شًء واسع أوسع
بكثٌر مما ٌتصوره البعض ،الذٌن ٌجعلون انفسهم اوصٌاء على
األدب .ومن هنا فكل اشارة سلبٌة الى اٌة كتابة فهً تقع فً خانة
البلواقعٌة و البلموضوعٌة  ،لذلك نجد مدارس النقد الحدٌثة تتجه
نحو البحث عن الجمال فً االشٌاء دون التعرض الى التقٌٌم ،بمعنى
اخر ٌمكننا القول انّ عصر التقٌٌم و الوصاٌة قد انتهى و وولّى من
دون رجعة  ،و الناقد الوصً قد مات دون حٌاة أخرى تحت أٌّة
.
ذرٌعة
اذن ما هو واقعً و موضوعً هو البحث عن النموذج و المثال و
المهارة و لٌس التقٌٌم و الوصاٌة  ،و حٌنما نتحدث عن االبداع و
المبدع فبل ٌعنً ذلك وضع معاٌٌر للكتابة االدبٌة بل ٌعنً بالضبط
ٔٔ9
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بٌان مستوٌات الكتابة االدبٌة و بٌان الحاالت النموذجٌة و المثالٌة و
حاالت المهارة سواء من جهة ادبٌة الكتابة او من جهة تجنٌسها .
بمعنى آخر ان من وضٌفة النقد و البحث االدبً لٌس تقٌٌم
النصوص بل البحث عن النص الماهر و المتقدم و المضٌؾ و
المإثر فً سٌرة االدب و بهذا الفهم ٌمكن .ازالة الضبابٌة عن
مصطلح (الكتابة االبداعٌة ) فٌعلم انها حالة اخرى مختلفة عن
(الكتابة االدبٌة) .فالنص االدبً هو ك ّل تعامل رقٌق مع اللؽة ،
بٌنما النص االبداعً هو مستوى رفٌع و مهاري من التعامل الرقٌق
.
اللؽة
مع
من هنا ٌكون واضحا ان وظٌفة النقد لها مستوٌان ؛المستوى االول
الجواب عن سإال ما الذي ٌجعل الكتابة المعٌنة أدبٌة؟ وهذا
المجال ٌمكن ان نسمٌه مجال او علم ( .الكتابة االدبٌة )  ،و
المستوى الثانً هو الجواب عن سإال ما الذي ٌجعل الكتابة االدبٌة
ابداعٌة ؟ اي ذات مستوى رفٌع و مهاري .وهو ما ٌمكن ان نسمٌه
مجال او علم (الكتابة االبداعٌة ) .و الخطؤ الشابع الذي ٌحصل
لدى الكثٌرٌن هو الخلط بٌن أدبٌة الكتابة و بٌن االبداع فٌها ،
فٌوصؾ عمل أدبً بانه لٌس ادبٌا و المراد فً حقٌقة االمر انه لٌس
ابداعٌا .
هنا فً هذه المقالة سنتناول مبلمح الكتابة االبداعٌة  ،و الخصابص
التً تجعل النص االدبً ابداعٌا  ،و ستكون كتابات الشاعرة عزة
رجب نموذجا لبلبداع الشعري لما تتسم به كتابات هذه الشاعرة من
.
الواضحة
الجمالٌة
و
العالٌة
الفنٌة
و لتحقٌق الكتابة االبداعٌة البد من توافر عوامل أهمها التجربة
االدبٌة ،و الكاتب مهما كانت ادبٌته اي شعوره باللؽة فانه من دون
تجربة لن ٌتمكن من كتابة نص ادبً ابداعً .و فً الحقٌقة بٌنما
نجد عنصر االدبٌة .اي الشعور العال باللؽة و االستعمال الرقٌق لها
حاضرا عند كثٌر من الكتاب بل و القراء  ،اال ان عنصر
ٕٓٔ
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التجربةمفقود عند الكثٌرٌن
لذلك فان كتابات صاحب الحسّ
المرهؾ تكون ضمن الجمٌل منها اال انها تكون طاربة و ناتجة
.
اضافة
فٌها
لٌس
و
تقلٌد
عن
ان االسباب التً تكون تجربة للكاتب و رإٌة متمٌزة له كثٌرة و
معقدة و لٌست موضوع بحثنا االن و ربما سنتعرض لها فً
مناسبات اخرى بعد اكتمال المعطٌات  ،لكننا هنا سنتحدث عن
المظاهر التً تتجلى فٌها التجربة االدبٌة .
تتمظهر التجربة موضوعٌا و خارجٌا بالتمكن من التقنٌات الفنٌة و
بعمق الكتابة و سعة االدراك الجمالً  .و هنا سنتناول كتابات
الشاعرة المبدعة عزة رجب كنموذج لبلبداع االدبً لما تتصؾ به
من سعة التجربة الفنٌة و عمق الرإٌة االدبٌة و لما تشتمل علٌه
االدبٌة
للتجربة
جلٌة
مظاهر
من
كتاباتها

ٔ -التقنٌات الفنٌة فً الكتابة
الكتابة األدبٌة أوال و اخٌرا هً محاولة ابداعٌة فً اللؽة أي هً
استعمال ؼٌر عادي لها ٌرتكز على البعد الفنً فٌها  ،و ألجل
تحقٌق هذه الؽاٌة ال بد من توفر قدرة و امكانٌة فً جهة ادبٌة االدب
و تجنسٌه  .و فً خصوص الشعر ال ب ّد من امتبلك العناصر
الكتابٌة للكتابٌة الشعرٌة  ،و رؼم سعة االفكار حول شعرٌة النص
اال ان جوهر الشعر هو التقاط العامل الجمالً العمٌق و طرحه الى
المتلقً بمع ادل تعبٌرٌة  ،و اقتصار الكتابة على العنصر االول ال
تخرجها من الموهبة و اما اقتصارها على الثانٌة فبل تخرجها من
عملٌة التبلعب بااللفاظ  ،بل ال بد ألجل تحقٌق نص شعري من
التكامل بٌن جهة العامل الجمالً و المعادل التعبٌري  .و ٌمكن فهم
العامل الجمالً الشعري انه المعنى الجمالً العمٌق فً الوعً و
ٕٔٔ
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ان عملٌة التقاطه و تحصٌله هً عملٌة كشؾ  ،ثم ٌعمد المبدع الى
اظهاره و ابرازه للمتلقً بصٌؽة نصٌة كتابٌة هً الصورة الشعرٌة
.
عزة رجب شاعرة متمكنة من أدواتها و نصوصها و عباراتها
النصٌة مشتملة دوما على التكامل التعبٌري بٌن العوامل الجمالٌة و
المعادالت التعبٌرٌة  .و نجد هذا جلٌا فً جمٌع نصوصها و كمثال
هنا نؤخذ قصٌدة ( ماإك ٌتسرب نحوي ) المنشورة فً مجلة الشعر
السردي (ٔ) تقول الشاعرة :
( أقضً لٌلً فً لجٌن قدر شابك  ،أستبٌ ُح نجوم السماء  ،و أسلب
منها ما قُدر لً من ضوء  ،أرجم ظلمة الروح  ،ووحشة العزلة ثم
أؼرؾ ما تسنى لً من أمنٌات  ،أخطفها من مُحٌا القمر  ،أدسَّها فً
جعبة قصابدي  ،وحٌن أفتح جراب الزمن  ،أجلس القرفصاء كطفلة
تتسلى بالدرر  ،والجواهر التً حصلت علٌها  ،أنسج من كل نجمة
قصٌدتً  ،أنظ ُم عقداً ممتلبا ً بالضوء  ،أزٌن به جٌد كلماتً و
ً
جنٌة ٌ ،مكننً أن أكلم الهدهد  ،و أرسله إلى قوم لم ٌإمنوا
أستحٌل
بالشعر ٌ ،رتلون قصابدي  ،وٌسجدون لكلمة هللا فً الحٌاة ٌ ،مكننً
أن أتف َّقد أخبار الشمس  ،وهً تدور بٌن مدن هللا  ،ترسل أشعتها
بسخاء  ،وتشرب من ماء الوجود  ،على حٌن ؼرة من البحر ) .
المقطوعة من السردٌة التعبٌرٌة و انبثاق الشعر منها نظام جمالً
عمٌق قد كشفت عنه الشاعرة  ،وهذا أحد التقنٌات الشعرٌة  .و
الخٌال ٌتربع المقطع الكبلمً وهو كسر لمنطقٌة الخطاب وهذه من
تقنٌات الكتابة االدبٌة  ،من العوامل الجمالٌة المحورٌة هً النظم
اللؽوٌة التً انكشفت للمتلقً لمجموعة من االشٌاء المركزٌة فً تلك
المقطوعة .
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فالنجوم – وهً شًء عال متعالٌ -عرض لها صفتان ؼٌر عادٌتٌن
االستباحة و االستبلب  ،و من خبلل نظام المثل و االنعكاسات و
الرمزٌة  ،فان العمومٌة الرمزٌة هنا تضرب الى كل ما هو عال و
متعال و نٌر ،و تضرب الى كل ما هو قاهر و طاغ و قوي  ،فٌقع
الكبلم فً خانة امتبلك النفس االنسانٌة و قدرتها على التحكم و
امتبلك امر االمور المتعالٌة  ،وهذا ٌثٌر كثٌر من البواطن  ،و
ٌحقق العجز و االبهار و الدهشة  .ان الدهشة المتحققة بالعامل
الجمالً هً دهشة معرفٌة بخبلؾ الدهشة المتحققة بالمعادل
التعبٌري فانها دهشة شعورٌة .
و تعود الشاعرة الى الجو المعرفً ذاته اي امتبلك القدرة
على االمور المتعالٌة و االخذ منها
فً قولها (ثم أؼرؾ ما تسنى لً من أمنٌات  ،أخطفها من
مُحٌا القمر  ،أدسَّها فً جعبة قصابدي ) ،
و فً نظام معرفً ثالث تبٌن الشاعرة النتٌجة الوجودٌة لتلك الحالة
االقتدارٌة حٌث تصبح ممتلكة لكل ما هو نفٌس و عال  ،وهو نتاج
طبٌعً لحالة تحصٌل الوجودات العالٌة  ،ثم تنتقل الشاعرة الى
الفٌض حٌث انها تفٌض بالنور و بالعلٌابٌات .
(أجلس القرفصاء كطفلة تتسلى بالدرر  ،والجواهر التً حصلت
علٌها  ،أنسج من كل نجمة قصٌدتً  ،أنظ ُم عقداً ممتلبا ً بالضوء ،
أزٌن به جٌد كلماتً )
و فً نظام رابع ٌحصل و بفعل ما تقدم من انظمة تحول فً طبٌعة
الذات فتنتقل الى وجود مختلؾ اكثر قدرة .
ً
جنٌة ٌ ،مكننً أن أكلم الهدهد  ،و أرسله إلى قوم لم
(و أستحٌل
ٌإمنوا بالشعر ٌ ،رتلون قصابدي  ،وٌسجدون لكلمة هللا فً الحٌاة ،
ٌمكننً أن أتف َّقد أخبار الشمس )
ٖٕٔ
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اذن هنا الشاعرة فً عملٌة الكشؾ هذه و االشراق و االطبلع
تحاكً الوعً العمٌق لبلنسان بتحصٌل القدرة و تناول االمور
العالٌة و االستثنابٌة و امتبلكها باقتدار من ثم التحلً بها و التلبس
بها حتى تختلط بالذات ثم الفٌض و من بعد ذلك االنتقال الى وجود
اكثر اقتدارا وهذا النظام المعرفً هو أحد أهم الؽرابز و الدوافع
االنسانٌة لبلكتشاؾ و الحب للحٌاة و ما هو جدٌد و عمٌق و بعٌد
المنال .

و فً جهة المعادالت التعبٌرٌة فان الشاعرة طرحت تلك المعارؾ
و االلتقاطات و االشراقات و االبحارات العمٌقة بعبارات مجازٌة و
شعرٌة و بسرد تعبٌري رمزي اٌحابً ٌتكامل فٌه الشعر بالنثر مع
صور شعرٌة نافذة فً النفس تبلػ اوجها فً العبارات التلٌة :
أستبٌ ُح نجوم السماء  -ٕ ،أرجم ظلمة الروح ،
( ٔ-
ووحشة العزلة ٖ -أؼرؾ ما تسنى لً من أمنٌات -ٗ ،
أخطفها من مُحٌا القمر ٘ -أجلس القرفصاء كطفلة تتسلى
بالدرر  -ٙ ،أنسج من كل نجمة قصٌدتً  ،أنظ ُم عقداً ممتلبا ً
ً
جنٌة ٌ ،مكننً
بالضوء  ،أزٌن به جٌد كلماتً  -7و أستحٌل
أن أكلم الهدهد  -8 ،و أرسله إلى قوم لم ٌإمنوا بالشعر ،
ٌرتلون قصابدي ٌ -9،مكننً أن أتف َّقد أخبار الشمس  ،وهً
تدور بٌن مدن هللا  ،ترسل أشعتها بسخاء  -ٔٓ ،وتشرب من
ماء الوجود  ،على حٌن ؼرة من البحر ) .
الكتابً
العمق
ٕ-
الكتابة من دون روح و عمق انسانً لن تكون سوى ورقة مٌتة و
سوى تبلعب فنً بالكلمات مهما كانت فنٌته ،و لذلك فالكتابة
ٕٗٔ
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المشتملة على عمق كتابً هً دوما افضل من اٌة كتابة ال نفوذ
روحً لها  ،ؼارقة فً الذاتٌة و منؽلقة على نفسها .و للعمق الكتابً
مستوٌات االول هو العمق االنسانً اي حمل النص رسالة انسانٌة
وهذا الذي اسمٌناه (الرسالة االجتماعٌة)و المستوى االخر وهو
العمق الجمالً اي الشعور العمٌق باللؽة  ،وهذا ما اسمٌناه
(بالرسالة الجمالٌة) فً كتابنا التعبٌر االدبً  .و فً الحقٌقة ان
االدراك و الشعور العمٌق باللؽة و مستوى ذلك الشعور و عمقه هو
اهم مظهر تتجلى فٌه تجربة الكاتب .و عزة رجب معروفة فً
االهتمام بعمق الكلمات و رسالتها االنسانٌة و بالفنٌة العالٌة و
رسالتها الجمالٌة و نصوصها شواهد على ذلك منها قصٌدة (
خ ّزافة) المنشورة فً مجلة تجدٌد (ٕ) حٌث تقول الشاعرة :
( تسكب أمً شٌبا من َّ
الط َفل  ،وبعضا من روح األرض  ،و رابحة
نواٌاها الحسنة  ،تمزجه بطٌن طمث األرض األحمر  ،وبشًء من
ماء الحٌاة  ،وقلٌل من األمنٌات  ،تقول أنها تكفً إلرسال حٌاة
بمذاق آخر  ،ثم تضٌؾ إلٌها رحلة تؤمل من عٌنٌها الفنانتٌن ،
ومسحة من اإلحساس  ،ودفقة شعور بالعطاء  ،و تعجن تلك الروح
 .تبدأ فً التشكل الرحمً األول حول رحى ٌدٌها  ،تدوُ رها بٌن
ً
ماضٌة فً رحلة االستدارة  ،تصرع فٌها كل الهموم ،
أناملها ،
ومضؽة الٌؤس  ،والحزن المقٌت  ،وتجعل أعشاش الفرح قرٌبة ،
من الجرار اآلخذة فً التلوٌن  ،رفٌعة  ،طوٌلة ،ملفوفة القد  ،كؤمً
 ،حٌن تقبل حاملة إحداهن  ،وقد مؤلتها بماء الحٌاة  ،تقول لً
انظري إلٌها  ،إنها جزء منك ومنً  ،رفٌقة الطٌن  ،والصلصال ،
وصاحبة الصوت الحزٌن ) .
و ال نحتاج الى كبلم كثٌر لبلشارة الى الفنٌة العالٌة و الشعرٌة الفذة
فً هذا النص الذي ٌتكامل فٌه الشعر الى ابعد حد محققا الرسالة
الجمالٌة من حٌث االبتكار بالسرد التعبٌري و النثروشعرٌة الجلٌة .
ٕ٘ٔ
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كما ان الرسالة االنسانٌة واضحة  ،و رمزٌة الخزافة و الجرة الى
العمق االنسانً و االنتماء و عبلقات االتحاد باالشٌاء و تحمٌلها
الزخم الشعوري واضح  ،كما ان الشاعرة نجحت هنا فً خلق (
التؤرٌخ الرمزي ) النصً الخاص  ،الذي وسع المعارؾ باالم و
الخزافة و الجرة  ،وهو من العوامل الجمالٌة اٌضا .

ٖ -سعة االدراك الجمالً
ان طاقات اللؽة ال تحد بحد و من الخطؤ جدا االعتقاد بامتبلك
المعرفة الكاملة بسحر اللؽة و وجودها الجمالً االمثل  ،لذلك فالحل
الوحٌد أمام الطالب لها ان ٌوسع مداركه بها  ،و ما كتابات
المبدعٌن اال اكتشافات جدٌدة فً كون اللؽة الواسعة  ،و لو قلنا ان
اللؽة ٌوما بعد ٌوم تتوسع و انها كٌان ؼٌر متناه لكان صحٌحا ،
وهكذا جمالها  ،و واضح لكل متابع و باحث ان اللؽة من االسرار
الكونٌة العظمى التً ال تفنى عجاببها  .و من هنا ال بد من
االعتراؾ بالعجز عن االحاطة بجمال اللؽة و الواجب هو متابعة
اللؽة و االبحار فٌها ما امكن  .و ان هذا التوسع و االبحار و العشق
لجمال اللؽة ٌنعكس فً اعطاء الكاتب و قدرته على كتابة تعبٌرٌة
جمالٌة ؼٌر عادٌة و احٌانا ؼٌر محدودة  ،و المتابع للشاعرة عزة
رجب ٌعلم ان عباراتها لٌست من الكتابات العادٌة و ان نصوصها
تتجاوز التجنٌس  ،و لو صنفت فً النصوص الحرة العابرة
لبلجناس لكان ذلك مناسبا  ،و هذه القدرة و الشعور العمٌق باللؽة
و بجمالها ناتج و ببل رٌب من تجربة كبٌرة لهذه الكاتبة  .فً نص
عابر لبلجناس عنوانه ( مخاض طبٌعً ) منشور فً مجلة الشعر
السردي  ،تتجاوز عزة رجب التجنٌس و تكتب نصا سردٌا ٌجمع
تقنٌات الشعر و القصة تقول فٌه :
ٕٔٙ
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(فً المساء ٌتوقؾ ن َّقار الخشب عن نقر النافذة الخشبٌة ٌ ،ترك
المهمة للمطر  ،تهطل َّ
زخاته المتتالٌة فوقها  ،حتى تؽتسل من أنٌن
الؽبار  ،أما المدخنة التً بقٌت طوال الشتاء تنفث أحزان الخشب
المحترق فً أحشابها  ،فقد تركت لعامود الدخان فضاء مستقٌما ً ،
ٌض ُّج بكلماتها  ،وقصابد األؼصان المتفحمة  ،تلتقط الٌمامة التً
بنت عشها قرٌبا أناشٌد األنٌن  ،تنشدها رافعة نؽمة هدٌلها  ،لصفٌر
الرٌح  ،وهدٌر موج النهر  ،وسكون الؽابة .
ُ
تساءلت عن رابحة الحزن التً تعبق فً الؽابة  ،كلما ض َّج البٌت
ُ
فعرفت من عصفور الدوري  ،أنها كانت تهمس له
بسعال المدخنة ،
بزكامها  ،متى اقتطعوا جزءاً من أخشابها  ،تؽادرها أرانب الدهشة
 ،و ٌتزاٌد مواء القطط  ،و ٌكؾُّ النحل عن أزٌزه  ،والنمل عن
دبٌبه )... .
من الواضح السردٌة الطاؼٌة هنا  ،و من الواضح اٌضا العمق
الشعري الجلً  ،و لقد بٌنا فً كتابنا التعبٌر االدبً ان ( النص الحر
العابر لبلجناس ) هو احد اشكال قصٌدة النثر و لٌس جنسا مختلفا ،
و انه مستقبل الكتابة التً ستنتهً الٌه كلها عاجبل ام اجبل .
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 مجلة الشعر السردي-ٔ
http://narrativepoetryblog.blogspot.com/search
max-results=20&by-date=true&رجب+?=عزةq
 مجلة تجدٌد األدبٌة-ٕ
ع/https://tajdeedadabi.wordpress.com/category
/رجب-زة

ُ قصائدُنثرُمختارةُللشاعرةُعزةُرجب

ًمخاض طبٌع
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عزة رجب
فً المساء ٌتوقؾ ن َّقار الخشب عن نقر النافذة الخشبٌة ٌ ،ترك
المهمة للمطر  ،تهطل َّ
زخاته المتتالٌة فوقها  ،حتى تؽتسل من أنٌن
الؽبار  ،أما المدخنة التً بقٌت طوال الشتاء تنفث أحزان الخشب
المحترق فً أحشابها  ،فقد تركت لعامود الدخان فضاء مستقٌما ً ،
ٌض ُّج بكلماتها  ،وقصابد األؼصان المتفحمة  ،تلتقط الٌمامة التً
بنت عشها قرٌبا أناشٌد األنٌن  ،تنشدها رافعة نؽمة هدٌلها  ،لصفٌر
الرٌح  ،وهدٌر موج النهر  ،وسكون الؽابة .
ُ
تساءلت عن رابحة الحزن التً تعبق فً الؽابة  ،كلما ض َّج البٌت
بسعال المدخنة ،
ُ
فعرفت من عصفور الدوري  ،أنها كانت تهمس له بزكامها  ،متى
اقتطعوا جزءاً من أخشابها  ،تؽادرها أرانب الدهشة  ،و ٌتزاٌد مواء
القطط  ،و ٌكؾُّ النحل عن أزٌزه  ،والنمل عن دبٌبه .
تبدو هذه الؽابة متعبة بتجاعٌدها ،و خمابلها المتهدلة على التراب ،
َّ
الحطابٌن  :أنَّ ثمة أخشاب تنبعث منها رابحة الصندل ،
قال أحد
والبهار الحار  ،و العود القمري  ،تجعل أشجار السرو فً ؼاٌة
السعادة  ،إذ تهمس بحفٌفها  ،وتم ُّد عنقها للمدخنة الطوٌلة  ،متساءلة
ْ
أسمعت النهر حاجتها
 :ماذا لو قامت برقصة وعصفت بؤوراقها  ،و
لؽسلها من اختناقات الفحم فً حنجرتها  ،ال تتردد المدخنة فً الرد
 ،فتجٌبها  ،افعلً ذلك حٌن ٌشقشق الصباح !
عند مجًء الشمس  ،ثمة أبخرة تتصاعد من أعلى رأس الؽابة ،
وثمة حبٌبات ندى تكاثرت فوق أوراق الشجر  ،كطفح جلدي صا ٍ
ؾ
 ،وثمة رابحة رطوبة تنبعث من الؽابة الؽارقة فً التفكٌر  ،وثمة
ؼض ٍ
ب ٌزمجر مع أهبة قدوم الرٌح  ،هاهو صوت األشجار ٌمرُّ
عمٌقا ٌ ،جتاز الطرٌق الطٌنً المُمتد بمحاذاة أكتاؾ النهر ٌ ،همس
ٕٔ9
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الحفٌؾ بالحوار الدابر بٌن السرو والمدخنة ٌ ،ستمع النهر مطرقا ،
ٌومًء باإلٌجاب  ،وٌبدأ فً التجشإ .

ماإك ٌتسرب نحوي .
عزة رجب
أقضً لٌلً فً لجٌن قدر شابك  ،أستبٌ ُح نجوم السماء  ،و أسلب
منها ما قُدر لً من ضوء  ،أرجم ظلمة الروح  ،ووحشة العزلة ثم
أؼرؾ ما تسنى لً من أمنٌات  ،أخطفها من مُحٌا القمر  ،أدسَّها فً
جعبة قصابدي  ،وحٌن أفتح جراب الزمن  ،أجلس القرفصاء كطفلة
تتسلى بالدرر  ،والجواهر التً حصلت علٌها  ،أنسج من كل نجمة
قصٌدتً  ،أنظ ُم عقداً ممتلبا ً بالضوء  ،أزٌن به جٌد كلماتً و
ً
جنٌة ٌ ،مكننً أن أكلم الهدهد  ،و أرسله إلى قوم لم ٌإمنوا
أستحٌل
بالشعر ٌ ،رتلون قصابدي  ،وٌسجدون لكلمة هللا فً الحٌاة ٌ ،مكننً
أن أتف َّقد أخبار الشمس  ،وهً تدور بٌن مدن هللا  ،ترسل أشعتها
بسخاء  ،وتشرب من ماء الوجود  ،على حٌن ؼرة من البحر .
ٌمكننً أن أجعل األرض تفاحة فً ٌدي  ،أقضمها متى تلكؤت
قصابدي عن الحضور  ،و أبدد قشورها  ،فؤحٌلها لعامود دخان ،
ٌتسرب لعنق السماء ٌ ،مكننً أن أجعل ماء الشعر ٌ ،تسرب لقلبً
أكثر ـ فؤؼرق فً سفٌن الببلؼة  ،و أجلب من الشعر كل زوجٌن
اثنٌن  ،شاعرة ترشق نبال الكلم فً صدور المجالس  ،وشاعر
ٌصطاد الفرابس السارحة فً براري النجوع الساكنة  ،الؽارقة فً
صمت البوح  ،التابهة عن مؽارات اللؽة  ،الباحثة عن عروة حرؾ
 ،تتقمصه  ،وتتشكل فً روحه جنٌة  ،تبعث الحٌاة من جسد
الكلمات  ،وتتلبس الكون فً حٌاة تعلن فجراً أشرق من بداٌة لٌل
اُستبٌحت نجومه من شاعرة مثلً !!
ٖٓٔ
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َّ
خزافة .
عزة رجب
تسكب أمً شٌبا من َّ
الط َفل  ،وبعضا من روح األرض  ،و رابحة
نواٌاها الحسنة  ،تمزجه بطٌن طمث األرض األحمر  ،وبشا من
ماء الحٌاة  ،وقلٌل من األمنٌات  ،تقول أنها تكفً إلرسال حٌاة
بمذاق آخر  ،ثم تضٌؾ إلٌها رحلة تؤمل من عٌنٌها الفنانتٌن ،
ومسحة من اإلحساس  ،ودفقة شعور بالعطاء  ،و تعجن تلك الروح
.
تبدأ فً التشكل الرحمً األول حول رحى ٌدٌها  ،تدوُ رها بٌن
ً
ماضٌة فً رحلة االستدارة  ،تصرع فٌها كل الهموم ،
أناملها ،
ومضؽة الٌؤس  ،والحزن المقٌت  ،وتجعل أعشاش الفرح قرٌبة ،
من الجرار اآلخذة فً التلوٌن  ،رفٌعة  ،طوٌلة ،ملفوفة القد  ،كؤمً
 ،حٌن تقبل حاملة إحداهن  ،وقد مؤلتها بماء الحٌاة  ،تقول لً
انظري إلٌها  ،إنها جزء منك ومنً  ،رفٌقة الطٌن  ،والصلصال ،
وصاحبة الصوت الحزٌن .
اتركً ٌا فتاتً مجاالً للنافذة المُطلة على البحر  ،كً ٌتسع صدرها
له  ،فالبحر ضابق بنا  ،كلما هاج جراء فعالنا  ،خذلته كابناته ،
ولفظ بشهقاته للنافذة الصامتة  ،تشرأب بعنقها نحو صمت الجرة
ٌسر ماء البحر  ،وتحتفظ به فً
الواقفة على شرفتها  ،فتتجرع فً ٍ
لبِّ روحها  ،حتى ٌعودها مرة أخرى  ،فٌمسح بٌدٌه على برودة
الصلصال .
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اتركً ٌا صؽٌرتً للطٌن روح التش ُّكل  ،فإنً من مابه المهٌن ،
ومن روحه الطٌوب  ،ال تإلمً التراب األحمر بوقوفك علٌه ،
وقُدس السر الذي بٌن ٌدٌه  ،والثمً خد الزهر والرٌحان  ،إذ انبعث
من أصٌص صؽٌر  ،ضاق به المكان  ،واتسعت له تجاعٌد الطٌن .

تكور بٌن ٌدٌك عجٌنا  ،كعجٌن الجسد الرخو ،
ش ِّكلً الخزؾ  ،كلما َّ
ت أن ٌتجرَّ د قلب
ُّلونً وجود هللا كلما طاؾ بك طابؾ الحزن  ،وخف ِ
اإلنسانٌة من الرحمة بالبشر  ،فٌقضً على حقول القمح فوق خدود
األرض ٌ ،حرق زٌتون نظراتها  ،وٌزجً حلٌبها بالماء  ،وٌمضً
الو على ألمها  ،تاركا ً كٌمٌاء جسدها تبن فً روح
فً فساده ؼٌر ٍ
الطٌن األحمر  ،ارسمً منه عصفوراً  ،أو عش ٌمامة  ،أو جسدي
وهو ٌرسل من الخزؾ رسابل الحٌاة للطٌن .

هامش َّ :
الط َفل نوع من التراب ٌدخل فً صناعة الكثٌر من
الخزفٌات وأٌضا ٌعتبر مادة أساسٌة فً صناعة األسمنت .

سٌدة الظل .
عزة رجب

ْ
ْ
ْ
واختارت البعد عن الضوء  ،أشرأب
ارتقت بسمو ،
كانت كلما
عنقها القصٌر للشمس  ،وم َّدت أحبلمها ترنو إلى حكاٌة تخلدها فً
وضح النهار  ،أناملها تكبر فً دعة  ،تهمس للسكون برواٌة
ٕٖٔ
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الصمت المهٌب ثم تخبو فً إناء الوحدة  ،تاركة طبلء أظافرها
الملون ٌ ،زداد خضر ًة فً أٌقونة الظل !
لسٌدة الظل كل الفصول إال من فصل ٍ لٌس لها  ،وهواء ً ال ٌتسع
لربتها الصؽٌرة  ،ومطر تخشى أن ٌروٌها حبا ً حتى ٌقتل قلبها ،
ومناخ ٌمٌل بمزاجه المتقلب إلى البقاء فً العتمة ،
العتمة التً تبوح بكل أسرار السكون التً ألقاها بٌن ذراعٌها .
السكون الذي سٌظل ٌخبو  ،وٌتحدث همسا  ،كلما استمع لهسٌس
الكابنات الصامتة هناك .
الهسٌس ال ٌسمع أحداً  ،لكنه ٌهب ُ نفسه للشفافٌة التً تتراءى
كجدار خفٌؾ بٌن العتمة واألشٌاء !
ْ
ظلت فً الزاوٌة تكتب أبجدٌة الحكمة  ،و أفكار الشمس تزدحم فً
مخٌلة النبتة  ،تحاول التسرب إلٌها من عنق الضوء  ،فتمضً فً
حٌاكة طولها  ،محاولة أن تزداد خضرة بٌقٌن روح اللون  ،اللون
الذي ال ٌناله سوى من مضى حثٌث الخطى ٌ ،تصبر أفٌاء الظل ،
و ٌقبل البقاء منكفبا ً  ،وحٌداً ٌ ،همس للعتمة الضاربة فً السواد  ،و
عزمه ٌكبر مع بلوغ النبتة أرواح الظبلل  ،القابعة فً مفاتٌح األثٌر
من عالم الظل .
كان لها أصٌص فسٌح ٌرى بعٌن واحدة ثقوب الضوء المُتسربة
إلٌها ،ولها عٌنان ونافذة مُطلة على وجع األشٌاء  ،مفتوحة على
مصراعٌها لمناخ الظلمة .
لها أوراق تصبو كلما ران قلبها بسمو للخضرة  ،فترتقً صباحا
ْ
المست أنامل الضوء
نحو بصٌص النور  ،وتنحنً فً خشوع كلما
أعناق ساقها الرفٌع !
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لها روح معجونة برابحة الحناء  ،و زهر اللوز  ،وبٌاض الفجر ،
ْ
تمازجت فً نارنج الشكل  ،لتضفً علٌها
وخد التفاح األحمر ،
حبلوة ق َّل نظٌرها .
لها سمو األمراء  ،فً ارتقاء معارج النور  ،وهدأة الحكماء فً
خوض ؼمار التجارب  ،و جرأة القدوم حٌن تتساقط فً خضوع ،
لتعٌد تشكٌل وجودها من جدٌد ..
ودنو المعانً من
خاتمان لسٌدة الظل …..خات ٌم لحكاٌة الصفاء ،
ِ
مراتب الجزع  ،ذلك الذي ٌجعلها تختار الصبر فً لؽة الظل
بانتظار الشروق األخٌر  ،للحٌاة الساكنة بٌن ذراعٌها .
و خات ٌم من قلب ٌفٌض وحدة ٌ ،توحده ؼرٌبا عاش مثلها  ،فتوجَّ س
اؼتراب الوجود  ،من عمٌق البقاء وحٌداً  ،وناء من صٌرورة
الكابنات  ،إلى أضعؾ وهنات السكون  ،وذبذبات الكون ،فكتب
بح ٍ
ركن بٌته !
ظل فً
ب اسمه على نبتة ٍ
ِ

هسٌس السكون.
عزة رجب
للسكون كلمات اإلٌماء ،ولؽة ال ٌتحدثها ضجٌج األشٌاء ،للبحر ظل
ً
وشوشة فً أذن الشمس،
ال قامة له ،وهسٌس أصداؾ قالت حكاٌتها
ْ
ْ
ْ
جففت مآقً نجمة
وتخلت عن محار الكلمات،
فؤلقت مافً روحها
كانت تسبح فوق صدر البحر ،حتى تصاعدها ملح الكلمات ،وبٌَّض
ْ
رامت شاطبا ً خلت رماله من كحل العتاب،
وجهها الضوء ،كلما
ْ
وؼمرت فكرتها فً
طال بها هجٌر الموج ،فارتحلت نحو مد الماء،
ٖٗٔ
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عٌون الٌم التً ترى والتقول ،الشًء أعمق من فلسفة ماء الروح،
فً ماء البحر  ،بالنظر لماء الوجود ،إنها صٌرورة مستدامة البحث،
تمنحك القٌمة لكنها التعطٌك مفتاحها ،لٌس لهٌجل ٌد فٌها  ،وال
لسوارٌن كٌركجارد تؤثٌر علٌها ،فكلها من ملح المذاق ،ولكل ماء
سر عذوبته ..وهكذا كان المحارٌ ،سمع هسٌس الموج بعشق ،لكنه
ٌؤبى االقتراب من الشاطًء كً ال ٌموت..

الحارس
ع ّزة رجب
فً اللٌل ٌبدأ فً نزع فتٌل النهار المشتعل داخل مسامات جلده ،
ٌتجرد من ثٌابه الثقٌلة ٌ ،نزع حذاءه المثٌر للضجر ٌ ،ؽتسل من
هموم الظهٌرة  ،و أخبار الصحؾ  ،و أحادٌث القنوات  ،ثم ٌخصؾ
علٌه دثاراً خفٌفا من التفاإل للتؽٌٌر .
ال تتؽٌر نكهة األسبلة  ،المعبؤة فً ركوتها المجنونة  ،إذ ال ٌخفؾ
من تزاحمها داخل رأسه  ،سوى الوقت الذي ٌمنحه عقله لموت
االنتظار  ،بٌن استفسار و آخر ٌ ،ستؽرق فً الؽٌاب ٌ ،سرد أشٌاء
الوجع فً مصفوفة عجٌبة  ،تتداعى خطوطها أمامه  ،دون أن
ٌتورع عن نزع لبِّ الحكمة من نخاع المعنى  ،أو ٌتؤخر فً
اعتصار ماء العترة من رحم الؽٌمة  ،إنها حكمة الشٌخ والبحر ،
الذي وهبه الوقت  ،فؤعطاه الوقار  ،و لذة استنباط المعنى .
ٌذهب النهر للبحر كل الوقت ٌ ،فرغ حمولته من الماء  ،وهو
مستمر فً االندفاع نحو االتساع الوجودي الكبٌر  ،ؼٌر آبه بعصؾ
الرٌح على وجهه الرمادي  ،و ال بؤحمال السفن فوق ظهره  ،وال
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بؤعباء األقدام بٌن حناٌاه  ،ومثل رحلة وحٌدة  ،خالٌة من مسافرٌها
ٌ ،ظل ٌعرج وٌتلكؤ ٌ ،نادي على مواعٌد لم ٌحن وقتها  ،و أسماء لم
تعد فً الوجود  ،وقابمة موتى تطول فً تزاٌد عجٌب  ،تكتظ ،
تتزاحم  ،تمؤل مساراته بمختلؾ األعمار ٌ ،جرفها نحو العمق ،
لٌؽمرها فً رطوبة األرض  ،ثم ٌتناساها وجه الطٌن .
كفزاع ٍة فً حقل ٌ ،بدأ نهاره قرب باب المقبرة ٌ ،سقط أسٌر ًا
لؤلعٌن الحزٌنة  ،التً اؼتالها وجع اللٌل بؤخبار المؽادرة والفقد ،
ٌؤخذ الدمع مجراه الٌومً كالنهر  ،مُوؼبلً فً حفر أخادٌده فوق
تجاعٌد وجهه  ،تعبر األجساد الحاضرة بابه  ،وتعبر معها األطٌاؾ
التً انطفؤ ضوإها ٌ ،شارك فً طقوس الصبلة  ،والدعاء  ،والبكاء
 ،حتى ٌتوارى الصلصال الطري تحت الثرى  ،حٌنها ٌتهٌؤ له أنه
ً
معلنة عن
سمع أصوات الصراخ فً المستشفى المقابل للمقبرة ،
والدات جدٌدة  ،مقابل وفٌات ؼادرت ال تلوي على حٌاة !
ٌمضً به الٌوم كبضاعة كاسدة فً زمن مهجور ٌ ،حرس صمت
الموتى  ،وٌستمع لعتاب الزابرٌن فوق المراثً الملقاة على كاهل
التراب ٌ ،نشر بٌاض حزنه أزهار ٌاسمٌن  ،فوق أكتاؾ الشواهد
البٌضاء  ،المختببة من لسعات البرد  ،المتدفبة فً ؼرابة العزلة ،
وسكون المكان المهٌب  ،إنه كزٌت من الوجع األلٌم  ،تقرَّ ر له ٌومٌا ً
أن ٌطلً به محٌاه  ،لٌزداد ٌقٌنا بؤنه ٌقؾ على الطرٌق العالق بٌن
رصٌفٌن  ،أحدهما ٌبدأ به رحلة العبور  ،واآلخر ٌنتهً به المطاؾ
إلى جدار ال رجوع منه .

المنـــسً فً السرد .
عزة رجب
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فً مدٌنة الحلم تهد ُل عناقٌد فرح أسطورٌة  ،و أطٌاؾ النور
السماوي تسبح فً فضاء الزٌتونة المُعلقة فً المجرة الوحٌدة ،
النو ُر فٌضٌ من أقباس السكون  ،و القنادٌل ُتسرج قرص الشمس
لفضاءات بعٌدة المدى  ،الجن ُة أرضٌ خصٌبة  ،كمدٌن ٍة ٌحبها هللا ،
خارطتها رو ٌح من الطٌبة  ،مخضبة بحناء الوجد  ،ذلك الذي ٌتسلط
على كنه الذات  ،فبل ٌؤتً إال بالحدٌث الهامس  ،اللؽة فٌها استرسال
ٌُ ،حٌل العصفور لحنا ً ٌشدو  ،والشجرة إلى وجود ملًء بؤؼصان
الحٌاة  ،والؽابة إلى عالم ساحر .
هنالك كان َّ
حطاب األرض ٌ ،حم ُل فؤسه و أحبلمه  ،كلما اقتربت
ساعة الفجر من أحضان النهار  ،بدأ النهار ٌترقب بتإدة ظهور
سٌدة بٌته شمس  ،فٌتوشح بعباءته الدافبة  ،وٌمضً فً خشوع
مهٌب  ،نحو الضحى  ،فالذروة  ،فلحظة شبق تخشع لها مآذن هللا
فً األرض .
َّ
الحطاب على أعناق العشب القصٌرة ٌُ ،ظلل خارطة
حٌنها ٌستلقً
األرض الخضراء ٌ ،بحث عن شجرة تحتضن حكاٌته  ،و ترنو للؽة
أصابعه  ،وك َّفه ممدودة سبللها إلى هللا  ،كان ٌهمس وٌقول فً
ك أن أقطع عنق صفصافة  ،ولست عدواً
خلجات روحه  :ال أمل ُ
ألشجار السرو  ،هبنً ٌا هللا فؤسا ً تمنح السكٌنة  ،للروح المتخشبة
فبل تسلب أكسجٌن هللا من روح األرض .
كان ٌتساءل كٌؾ ٌتسلط ُ على اللؽة ؟
وٌحٌل الفؤس إلى عصا ساحرة  ،والعصا إلى حكمة السماء فً
األرض  ،والحكمة إلى دهشة مُحبة  ،تخصؾ أوراق الجنة على
األرض الوعرة العارٌة من آثام البشر !
كٌؾ ٌجعل الكلمات تتحول إلى قندٌل البحر ؟ أو زهرة تولٌب ؟
كٌؾ ٌجع ُل الدببة المتوحشة فً األرض تستحٌل إلى ٌمامات تطلق
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سراح السبلم المحبوس فً الصدور  ،وٌجعل الصدور المُؽلقة
بؤقفال الكبت تفتح أبوابها للرٌح .
كان ٌدعو أن ٌتحول إلى َّ
حطاب ٌحطبُ الرٌح  ،فٌعٌد االتجاه إلى
عكس عقارب الساعة  ،الواقفة على ساق الرتابه  ،و ٌدندن على
أعناق الهواء حكاٌة الفؤس التً ال تقطع رقبة شجرة  ،وٌركب
البساط العشبً ٌ ،تسربل أحبلمه رواء فوق األرض  ،فإن مرَّ
بتماسٌح فوق النهر أحالها ألسراب من البط .

البط ٌتدرب هو وصؽاره على السباحة فً خضاب النهر العاري
من الوحوش .
الصؽار ٌمضون ضاحكٌن ،مستؽرقٌن فً ماء العذوبة .
العذوبة بسمة الحٌاة  ،إذ لٌس ثمة بندقٌة الصطٌاد الفرح هنا ّ .
و إنْ مرَّ بصحراء  ،وشاهد تابها ً
ْ
تاهت عنه ناقته  ،فؤخذته عنوة
ْ
أشرأبت أؼصانها
السراب  ،أسبػ علٌه من نعٌم الظل  ،صبَّارات
القصٌة  ،فامتدت تعانق السماء  ،واستظل بها  ،قرب عٌن ماء
فجَّ رها من خضاب كفه  ،وجعل واحات التمر قرٌبة  ،حتى إذا
انهمر الماء من السماء  ،فاضت الرمال بؤناس فوق كثبان الصحراء
،فؤحالوها لمدٌنة تمتلًء
بالضحك  ،تكبر كلما زادت فقاعات الهواء المنبعثة من الحناجر
الضاحكة .
و إن مرَّ بعاشقٌن مختلفٌن  ،أسبل جفنٌه  ،و جعل أهدابه تتساقط من
كؾِّ السماء  ،فإذا بها تنزل أمنٌا ٍ
ت فوق كرسً الهفة الذي ٌجمع
بٌنهما  ،فؤحال اآلمال إلى واقع وردي ٌبستم له الزوجان فً آن .
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الزوجان ٌدربان صؽارهما على المشً فوق األرض .
األرض تستقبل الخطو بضحكات متناثرة مثل الفوشار .
الفوشار ٌفٌض من دابرة الوجود فرحا ً وراء فرح .
الفرح بسمة الحٌاة  ،إذ لٌس ثمة من ٌعكر صفو الخٌر هنا .
ٌظل سابحا ً فً مجرة الحلم ٌ ،ستٌقظ من هنٌهات الدعاء المستؽرق
فً السرد  ،على صوت اآلذان الذي تمتلًء به أحضان الشمس فً
حضور حبٌبها النهار ٌ ،قوم من صبلته  ،وهو سعٌد بؤنه لم ٌقطع
ؼصنا ً ٌ ،حمل فؤسه على ظهره  ،وٌعود أدراجه وهو ٌقول ‖
ك أن أقطع عنق صفصافة  ،ولست عدواً ألشجار السرو ،
:ال أمل ُ
هبنً ٌا هللا فؤسا ً تمنح السكٌنة للروح المتخشبة  ،فبل تسلب أكسجٌن
هللا من روح األرض .

أشٌاء المنضدة
عزة رجب
وحٌداً تفت ُح أزرار قمٌصك للرٌح  ،تترك ٌمامتك البٌضاء تهدل
بصوتها على شرفة اؼترابك  ،تفتح كفٌك سخاء لقمح الحب  ،لعل
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ا لعالم ٌسمو كما ٌشتهً جناحها المسالم  ،تترجم كسادنا األخبلقً فً
سجنك االنفرادي  ،تكتبُ مؤساتنا الخالدة فً دفاتر صمتك المهٌب ،
وكؤن رحم الكلمات ما أنجب إال سبع لؽات عجا ٍ
ؾ  ،عجزت عن
االتٌان بصٌؽة تناسب حجم أوجاعنا الٌومٌة .
*وحٌداً بٌن أشٌاء المنضدة الؽاببة عن الوعً  ،والوجود  ،الهامسة
فً سكون الرٌح  ،الواقفة بصمود عتٌ ٍد قبالة الوجوه الفرحة
والحزٌنة  ،المُثقلة بعتاب المبلمح التً تكتم أسرار الؽرباء فً
نخاعها  ،وتقبل أن تخدش األنامل الؽاضبة لحاء وجهها مقابل
االصطفاؾ على صدر أوجاعها ..
فمتى تؤتً السنببلت الخضر لتعلن موسما ً ملٌبا ً بالحب ؟ معفراً
بالحناء ٌ ،جتاح سماء العالم  ،وٌعلن بدء عصور اإلنسانٌة  ،لتكمل
نجمة تترٌت طرٌقها نحو الفجر …
المابدة التً ٌتسع صدرها لشتى صنوؾ األكل ٌ ،تسع وجهها لكل
تعابٌرنا الهبلمٌة  ،الماهرة فً التمدد واالنكماش  ،والبوح بؤحادٌث
الروح  ،تفترش أوجاعك على مُحٌاها  ،تتسرب عبر تجاعٌد وجهها
 ،تتؽٌر مبلمحها من آثار الزمن علٌها  ،لكنك تركن لقلب الخشب
الدافًء دون أن تلسع نسؽك حرارة المكر  ،وكٌد الصحاب .
ٌ
المنضدةُ سٌدةٌ
كرٌمة  ،تفتح ذراعٌها بسخاء السماء  ،حٌن تهبنا
ؼٌمات ماطرة  ،وتنتظر انفجار رحم األرض بالحٌاة  ،إنها تمتص
أوجاعنا  ،و ُتسرح الكلمات من سجوننا البابدة فٌنا  ،تتحمل دق
عنقها ونزؾ جسدها  ،حٌن ٌروقنا أن نفتح نوافذ قلوبنا على
مصراعٌها  ،وحٌن نجود بؤحزاننا على سٌمٌاء وجهها المتآكل من
لوعة الذكرٌات الممتدة على عاتقها  ،إنها ال تسؤلنا  ،بل تومًء لنا
باإلٌجاب  ،و توافق على ما نؽدقه علٌها دون سإال  ،تمضً ؼٌر
آبهة بانفعاالتنا  ،و موجات ؼضبنا التً تكسر أضبلعها فً شراسة
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قاتلة  ،وحفرٌاتنا الراسخة على محٌاها ،سٌدةٌ مثل المنضدة  ،ال
ٌمكنها أن تجٌد فً الكون سوى ترجمة لؽة جوارحنا .
الطاولة بٌت الحظ  ،وببر فلسفة حجر النرد  ،و ألفة المواضٌع ـ
واختبلؾ اآلراء  ،ودبلوماسٌة الدول  ،تترنح أو تتوازن تبعا ً لما
تقوله لؽة األوراق فوقها  ،تمر من عُصارة لحابها مختلؾ المدارس
الدبلوماسٌة  ،تهبها االنتظار  ،والوقت  ،والزمن  ،الوجوه المتذمرة
 ،والسعٌدة  ،لكنها ال تتخلى عن مٌثاق شرفها  ،وال تبٌع جسدها
للنجار بعد أن أفلتت من عقال مطرقته  ،بل تمضً سادرة فً ؼً
رسالتها  ،صابرة على إلحاح عقولنا المثقل بالحاجات  ،و تعب
أجسادنا الباحثة عن مؤمن من العذاب  ،الطاولة سٌدة أعمال نزٌهة ،
ثابتة على مبدأ التواجد  ،سابرة على درب التناقض  ،تجمع أو ُتفرق
أو تقسم أو تطرح من معادالتها صفقات و أجساد وحظوظ ووجوه
ثمة إنسان ٌحاكً المنضدة فً سلوكها الكرٌم  ،تمر عبره صداقات
وعداوات ،وحقابب السٌاسة والمشارٌع ٌ ،ترفع عن مضاهاة األلم
بفعل عكسً ٌ ،توجع تحت وطؤة التناقض فً الصبلت لببل ٌخسرها
ٌ ،منح قلبه بسخاء ٌ ،تذكرـ متى حضرته ذاكرة األٌام ـ أولبك
العابرٌن عبر مساماته  ،ثم ٌمضً بثقة  ،ؼٌر آبه بما قدمه  ،وٌقٌنه
با هل ٌتساوى مع المنضدة فً شعورها  ،و إٌماءات تجاوبها للحٌاة .
ْ
تكونت من ضروب خٌال أفبلطون
المنضدة مدٌنة فاضلة  ،أو دولة
 ،لم ٌتوصل لماهٌتها  ،أو لسانٌات كنهها ذي سوسٌر  ،مهما أبدع
فً جعل اللؽة ذات مبدأ و أصل  ،إال أنه لم ٌلتفت لثوابت اللؽة
الطبٌعٌة للجماد  ،التً تبدو رؼم سبات عقلها  ،حاضنة كل الثقافات
 ،ومستوعبة لشتى العقول  ،وقابل طبٌعً بالتعددٌة فوق مساحتها ،
جامعة بٌن الفقٌر والؽنً  ،المسلم والمسٌحً والٌهودي و تلك و
ذاك و أنا وهً وهو  ،الذكر واألنثى سواء  ،الجاهل والمتعلم معا ً
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إنها مدرسة كبٌرة  ،ترتع أمام ناظرنا  ،لكننا ال نلتفت لماهٌة الجماد
حٌن ٌتحدث تارٌخنا  ،شرفنا وعارنا  ،وعصورنا البشرٌة ،
بهمجٌتها وتحضرها
 .ذات تؤمل

:هوامش
،تترٌت  :كلمة أمازٌؽٌة تعنً نجمة
أفبلطون  :منشً فكرة المدٌنة الفاضلة
دي سوسٌر  :من أشهر علماء اللؽة فً التصورات واألبنٌة اللؽوٌة
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مٌثاق الحلفً
السٌرة الذاتٌة
االسم  :مٌثاق عودة صٌهود الحلفً
تولد :البصرة ٔٙ.٘.ٔ97ٕ/
على شهادة البكلورٌوس فً اللؽة العربٌة وآدابها ٘9ٙ/9
اعمل تدرٌسً للؽة العربٌة
عضو نادي الشعر فً اتحاد ادباء البصرة
وعضو مجموعة الرصٌؾ الثقافً والنقدي فً الزبٌر .
عضو شعراء الرافدٌن .
عضو رابطة مصطفى جمال الدٌن االدبٌة
االصدارات مجموعة شعرٌة بٌن العمودي والنثري (النزؾ اآلخر)
عن دار الفراهٌدي فً بؽداد
ودٌوان (بو ٌح ْأدرد) لجماعة الرصٌؾ الثقافً
واخٌراً دٌوان مشترك مع شعراء عراقٌن وعرب (حدٌث
الٌاسمٌنٕ)عن دار الٌنبوع فً دمشق
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عاكؾ اآلن على اصدار دٌوان نثري مستقل (صعود الى االسفل)
ودٌوان مشترك مع اخوتً فً (صدى الفصولٖ) واخٌرا دٌوان
مشترك مع مجلة شناشٌل ابنة الجلبً والمنتدى االدبً للمثقفٌن
(حروؾ وهواجس) وكذلك بو ُح ادردٕ
لً دراسات نقدٌة لبعض النصوص لبلساتذة محمد شنٌشل الربٌعً
حول نصنا (امبراطورٌة الخبز)
ومالك الحمٌداوي (صعو ٌد الى اسفل )
وعزة الخزرجً (تصوّ ؾ )ودكتور انور ؼنً الموسوي .واالستاذ
نعمة السودانً وآخرون.

بقلم الشاعر:
كانت البداٌات اثناء الدراسة الجامعٌة كونً فً قسم للؽة العربٌة
فتؤثرت بما كان ٌكتب وقتها كالشاعر الدكتور محمد االسدي واخً
المرحوم جعفر الذي ؼٌّبه النظام البابد بسبب قلمه لذا جاءت كتابتنا
بالشعر العمودي والتفعٌلة فً كثٌر من االحٌان وبعد تخرجنا من
الجامعة ودخولنا معترك الخدمة العسكرٌة ظلت كتاباتنا تراوح
مكانها داخل الدفاتر التً لم تر النور ولم اتخلص من قٌود الشعر
القدٌمة من وزن وقافٌة حتى عندما اصدرت مجموعتً االولى
(النزؾ اآلخر) جاءت خلٌطا من العمودي والتفعٌلة والنثر لذا وجه
الًّ احد االخوة نصٌحة وهو المرحوم االستاذ ناظم الماهود وقال
انك فً النثر اكثر ابداعا ً .
وبعد ظهور الحركة االلكترونٌة ومواقع التواصل االجتماعً وجدنا
متنفسنا ولعل الفضل فً صقل موهبتنا هو احتكاكنا باالخوة االدباء
من داخل العراق وخارجه وكان الفضل االول ٌعود لمجلة االدب
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العربً المعاصر فمن خبللها ولجنا حركة ادبٌة تتسم باالنفتاح
والتجدٌد ناهٌك عن ضمها الكثٌر من المبدعٌن ثم شرعنا فً الكتابة
فً مواقع اخرى وحضٌنا بدراسات نقدٌة مختلفة
وال شك ان للبٌبة اثر فً نضوج فكرة الكتابة فتؤثرت بكتابات الكبٌر
بدر شاكر السٌاب الذي كان بمثابة الربة التً اتنفس منها الشعر
ومحمود البرٌكان ومن المحدثٌن استاذي القدٌر عبد الجبار الفٌاض
الذي ازارنا فً الكثٌر من كتاباتنا وتوجٌهنا والشك ان للقاءات
واالمسٌات التً ٌقٌمها اتحاد االدباء فً البصرة واالستضافات
اضافت الٌنا الكثٌر
والن قصٌدة النثر اصبحت واقعا مفروضا واخذت باالتساع لما
تمتاز به من تعبٌر ورمزٌة عالٌتٌن
ال شك إنّ الرمز او استخدام صور التعبٌر ؼٌر المباشر من
تشبٌهات واستعارات وكناٌة ٌُعطً للنص روحٌة خاصة وهو ما
ٌطلق علٌه بالرمزٌة األسلوبٌة وإن كانت الرمزٌة عند الؽربٌٌن
مذهبا ً قابما ً على الذاتٌة المُطلقة وتنفر من الواقع المحسوس بٌنما
نحن نعمل فً رمزٌتنا على الربط بٌن االٌحاء وبٌن مخاطبة العقل
والشعور بعٌدا عن التصرٌح والتقرٌرٌة .
لذا اصبح من الضرورة التواصل عبر هذا اللون االدبً النه ثورة
ضد التقٌٌد والنفور عن الكتابة النها تخاطب الوجدان واصبحت
تتناول فً اآلونة االخٌرة القضاٌا االجتماعٌة من خبلل اسالٌبها من
تقلٌلٌة وسردٌة وبولٌفونٌة والهاٌكو والومضة وما شابه ذلك ولقد
تصدى دكتورنا العزٌز انور ؼنً الموسوي فً كتاباته فً اثراء
الساحة االدبٌة ونالت استحسان الكثٌرٌن نحن نسٌر بخط ٌسمح لنا
بالتواصل واعتقد ان فً ذلك الرسالة المبتؽاة من الكتابة .
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مفهومُالتعبيرُاالدبيُُ؛ُكتاباتُميثاقُالحلفيُنموذجاُُ .
مع ان شارل بالً فً اسلوبٌته التعبٌرٌة ابعد التعبٌر االدبً عن
دراسته التعبٌرٌة للؽة  ،بحجة انه انحراؾ تعمدي عن االسلوب
العام و لعدم امكان تحقٌق قواعد منه اال ان تبلمذته ككرٌسو و
ماروزو لم ٌرتضوا ذلك و وسعوا البحث االسلوبً لٌشمل التعبٌر
االدبً  ،بل قالوا ان النص االدبً اكثر مقدرة على الكشؾ عن
البعد التاثٌري للؽة و تحصٌل القوانٌن (ٔ)  .و مع انهم – اي
تبلمٌذه -ابقوا البحث لؽوٌا فً المادة ادبٌة و النتابج تخص التاثٌرٌة
و العاطفة فً اللؽة  ،اال انه لو نظرنا الى جوهر االسلوبٌة وانها
تمٌٌز التفرد كما انه تمٌٌز المشتركات  ،فان كبل الفكرتٌن ال تكون
نافذة الى جوهر الحقٌقة  ،فبل قول بالً بعدم امكان تحصٌل قواعد
عامة بخصوص التعبٌراالدبً صحٌحة  ،و ال قول تبلمذته بان
النص االدبً اكثر كشفا للبعد التاثٌري للؽة  ،و الصحٌح انه
باالمكان تحصٌل قواعد و قوانٌن بخصوص االسلوبٌات فً
الكتابات االدبٌة  ،اال ان تلك القواعد لٌست لؽوٌة و انما ادبٌة
جمالٌة و ال تلحظ المقارنة مع ما هو عام بل هً مستقلة بذاتها ،
لذلك و الجل الخروج من هذه الشابكة ال بد من توسعة البحث
االسلوبً لٌشمل البعد لجمالً و االدبً للتعابٌر و الكتابات االدبٌة ،
وهذا الفهم لم نجده قد ُ
ط ِرق من قبل احد قبلنا ،كما انا نراه تجاوزا
لواقع االسلوبٌة و لمقرراتها باعتبارها دراسة لؽوٌة عامة  ،لذلك
امكننا ان نصؾ هذا االتجاه انه ٌقع فً خانة ( ما بعد االسلوبٌة ) .
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لقد تناولنا فً مناسبة سابقة مفهوم النص األدبً و أدبٌة النص (ٕ)
 ،و اش رنا الى ان النص حقٌقة ٌمتد لٌشمل ما قبل النص و ما بعد
النص من وجودات  ،و بٌنا اسالٌب تلك الوجودات  .و ان النص
كٌان كلً تركٌبً ٌتصؾ بصفات تجعل منه نظاما متمٌزا منؽلقا
الى حد ما و ان كان االنؽبلق امرا ممتنعا بشكل تام  ،و هذا النظام
ٌتكون من وحدات جزٌبٌة له هً الوحدات التعبٌرٌة  ،و لٌس
بالضرورة تعنً تلك الوحدات الجمل  ،و ال الفقرات بل و ال
المعانً  ،بل انا قد اشرنا فً اكثر من مناسبة (ٖ) ان الوحدات
التركٌبٌة للنص لها انواع احدها المعانً  ،و ما تمسك الشعر
التقلٌدي بالموسٌقى الشكلٌة اال العتبار انها وحدة تكوٌنٌة له  ،و اما
فً قصٌدة النثر فهناك وحدات تكوٌنٌة ؼٌر المعانً وان كانت
محمولة فٌها منها التشكل و البعد الفكري و البعد العاطفً و البعد
الجمالً  .و من هنا ٌكون واضحا جدا ان الرمزٌة و التعبٌرٌة و
التجرٌدٌة لٌست تخلٌا عن تداولٌة و تعاونٌة اللؽة و نفعٌتها كما هو
شابع بل انها جزء من هذا النظام و ان كانت بصٌؽة اخرى ؼٌر ما
هو معهود  ،و ٌكون تعرٌؾ التعبٌر األدبً هو التعبٌر عن الجمال
بالجمال  ،فبل هو كبلم جمٌل ٌعبر عن فكرة و ال هو فكرة جمٌلة
ٌعبر عنها بالكبلم  ،بل االمر اوسع من ذلك  ،و ثنانٌة الشكل و
المضمون ال تصمد امام التطور الهابل فً النص األدبً الحدٌث .و
لذلك فالحل الحقٌقً لتجاوز هذه العقبة هو االقرار بتعددٌة الوحدات
األدبٌة للتجاوز فكرة المضمون و الشكل و لٌتشمل كل بعد ممكن
لبلنسان بما هو روح و عقل و جسد من ادراكه  ،بمعنى آخر و
كما بٌنا فً مقالنا ( علم الروح و االسلوبٌة العامة ) (ٗ) ان التناؼم
و التناسق و البلتناؼم و البلتناسق ٌمكن ان ٌكون لبلجسام المادٌة و
ٌمكن ان ٌكون للعقلٌات الذهنٌة و ٌمكن ان ٌكون للمدركات الروحٌة
من شعور و عاطفة و جمال  .و على سبٌل المثال فان الفنٌة فً
الكتابة على مستوى المادة تكون فً الخصابص اللفظٌة لبللفاظ ،
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وهذا ما اعتمد علٌه الدراسات الصوتٌة و المربٌة لبلدب  ،و
العناصر الذهنٌة للتعبٌر االدبً تتمثل بالفكرة و اما العناصر
الروحٌة لبلدب فتمثل بالعاطفة و الجمال  .و بالنسبة لقصٌدة النثر
التً ارادت بلوغ حالة التوفق بٌن الشعر و النثر و بحثت عن
جوهرٌة شعرٌة الشعر فانها تخلت كثٌرا عن شكلٌات الشعر كما هو
ظاهر  ،و اعتمدت على العنصر الروحً و الذهنً  ،و بالكتابة
التجرٌدٌة فانها اعتمدت على العنصر الروحً اي العاطفً و
الجمالً لبلدب ( ٘) .
لكل جنس ادبً اسالٌبه الخاص و خصابصه المتمٌزة التً ال بد
لوحداته التركٌبٌة من االتصاؾ به  ،و نحن سنتحدث هنا و بشكل
مكثؾ عن اسالٌب تجربة شعرٌة تحقق حالة التوافق بٌن الشعر و
النثر و تسعى فً الكتابة نحو الحالة االكمل لقصٌدة النثر بالتوافق
النثروشعري و السردٌة التعبٌرٌة التً نراها فً كتابات الشاعر
مٌثاق الحلفً  .و سنبحث تلك الخصابص و اسالٌبها باعتبارها
وحدات جمالٌة مكونة للنص  ،و اما الفنٌة و الرسالٌة فانها تدخل
فً بحث ادبٌة النص و لٌس فً بحث وحدات التعبٌر االدبً .
للتعبٌر االدبً فً قصٌدة النثر السردٌة التعبٌرٌة االفقٌة مظاهر
جلٌة تنطوي على مبدأ ( التضاد ) وهو الحقٌقة الكبرى لقصٌدة
النثر .فالشعرٌة فً قصٌدة النثر ( االفقٌة السردٌة) تتجلى فً
تضادٌات كبٌرة فً االنزٌاح و البلنزٌاح و فً الؽنابٌة و البلؼنابٌة
و الحرٌة و البلحرٌة فً الجمع بٌن اطبلق االسلوب و نثرٌة النص
 .ان المظهر االوسع للشعرٌة ٌتجاوز حالة االنزٌاح لٌشمل
اال نزٌاح و البلنزٌاح كاداة تعبٌرٌة فً قصٌدة النثر وهو مظهر من
التضادٌة  .كما التراكٌب اللؽوٌة المتشتملة على احد تلك االسالٌب
بشكل متجل تحقق الصورة الشعرٌة بمعناها الواسع وان كانت ؼٌر
مقتصرة على الؽنابٌة لتشمل الشعرٌة الؽنابٌة و البلؼنابٌة وهذا
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اٌضا مظهر من مظاهر التضادٌة فً قصٌدة النثر  ،كما ان من
مظاهر التضادٌة فً قصٌدة النثر هو جمعها بٌن الحرٌة المطلقة فً
االسالٌب مع قٌد النثرٌة وهذا من اهم اسرار قصٌدة النثر  .فكل
اسلوب من االسالٌب فً قصٌدة النثر النموذجٌة ( السردٌة االفقٌة)
ٌشتمل على التضادٌة ابتداء من نثرٌة الشعر ( النثروشعرٌة) و
شعرٌة السرد ( السردٌة الشعرٌة ) الى توصٌلٌة الرمز ( الرمزٌة
) و اٌحابٌة الوصؾ ( االٌحابٌة ) الى تؤثٌرٌة الكبلم شعورٌا و
احساسا ( التؤثٌرٌة الشعوري )  ،الى االدراك العمٌق باللؽة (
التجرٌدٌة )
 السردٌة الشعرٌةفً القصٌدة السردٌة و الشعر السردي بالمفهوم الذي قدمته
مجموعة تجدٌد تنظٌرا و تطبٌقا ٌتحقق السرد البلقصصً ،
السرد الشعري بالمعنى الحقٌقً  ،و لٌس القصة المنظومة او
المطعمة بلؽة شعرٌة  ،بل فً القصٌدة السردٌة تجد نثرا و
سردا ٌنبثق منه الشعر  ،وهذا هو نظام التضاد  .ال تجد
قصة و ال حكاٌة رؼم السرد  ،انه السرد ال بقصد السرد ،
وهذه الكتابة من اصعب انواع الكتابة و تحتاج الى تجربة و
عمق حقٌقٌٌن  .فً سردٌته الرابعة ( عن الحرب احدثكم)
( ) ٙالتً ٌحقق فٌها مٌثاق الحلفً النموذج لقصٌدة النثر
من حٌث سردٌة الشعر و عذوبته و وضوح الرسالة حٌث
ٌقول :
ت الحظِ ٌ ،كفً إناء من الببلستٌك
ِش عن نهارا ِ
(فً الحر ِ
ب ال ُتفت َ
الفبران العشاء .وال أنْ
النهر عاشقاً.ال ُتفك َِر
تطفو على وجه
ك
َ
َ
لتشار َ
ِ
األرواح
متارٌس
ض على
آخر المساء  .أنْ َت ِقب َ
َمنْ ٌَقلِبُ الطاول َة َ
ِ
ِ
فً موضعك .ال تحتا ُج إال ّ
ك موسوع َة الهذٌان .
لجنون ٌُدخل َ
ٍ
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أكلت أثدا ِء النسا ِء.وحم َل ْ
ْ
صلبان
ت
ك التً
عن الحر ِ
ب أُحدِثكم .تل َ
ِ
اللعن الى مُتح ٍ
سواتر
اصاب
الزكام الذي
العوٌل .عن
عابم على
ؾ
َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َ
التبػ الفارؼة
ب
الربة ِ
وأنت تكتبُ فً الظبلم وصاٌاك على عِ ل ِ
ِ
ُ
وتموت فً الظبلم) .
وتحل ُم فً الظبلم
ال نحتاج الى كبلم لبٌان السردٌة الواضحة فً النص  ،كما اننا ال
نحتاج الى كبلم لبٌان الشعرٌة الواضحة فٌه  ،هنا فً هذا النص
ٌحقق مٌثاق الحلفً السردٌة التعبٌرٌة  ،السردٌة ال بقصد الحكاٌة و
القص  ،بل بقصد الرمز و االٌحاء و اثارة االحساس و الشعور .
انها حكاٌة التفتٌش عن الجواب و عن المصٌر  ،انها االنكفاءة
الكاملة و االلون الرمادي لهذه الحٌاة و العشاءات المرة  ،انها
خسارة الحلم فبل عشق و ال اكتراث بالنفس و ال بالمصٌر  ،انها
قصة الضٌاع و التٌه و حٌاة الجنون و الهذٌان .
 النثروشعرٌةقصٌدة النثر السردٌة االفقٌة هً الحالة النموذجٌة لتحقق
التكامل بٌن الشعر و النثر  ،ففٌها تجد الشعر الكامل فً النثر
الكامل وهذا هو نظام التضاد هنا  .حٌث من قلب النثر
ٌ
رسالةُ ،عث َِر علٌها
ٌنبثق الشعرٌ .قول الشاعر فً قصٌدة (
)(: )7
ّان
ك الفبل ُح المتس ُخ وهو ٌلو ُ
ك ذل َ
( تعا َل معً ألُرٌ َ
ك عقا َله كلُب ٍ
وكٌؾ ُتزمج ُر الرٌ ُح مثل راقصة على
البواخر
ك ْنبا َح
م
َ
ُتحجر.أُرٌ َ
ٍ
ِ
كٌؾ ٌحف ُر
ودٌان الفوضى.
السرٌر ٌهزها الطب ُل وتترسبُ اٌامها فً
َ
ِ
ِ
ٌحلمون بك .تعا َل
القه ُر باسنانه دكات الموتى .وٌنا ُم أطفالً وهم
َ
لنطالع ّ
حظنا معاً.علّنا نلم ُح شجراً او نورسا ً
الفنجان
قاع
َ
معً نقرأ َ
ِ
دون أنْ ٌُطاردنا ُّ
الذباب .تعا َل
لنجرب طع َم الحلوى
ٌحم ُل حقاببنا.
َ
َ
َ
جربت أنْ
الجماجم.هل
ُنجاري حفاري القبور أٌُّنا االسر ُع فً تلقّؾِ
ِ
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َ
األوتار
وأنت محاص ٌر تنزع خٌو َط
حاصر االطبلقة اوردة البوابات
ُت
َ
ِ
طعامك و ُترشً
لحن شرٌدٍ.أنْ ال ترى َمنْ ال ٌُبصِ ق فً
عن
َ
ٍ
العصافٌر بالكثٌر من الزقزقة .وأنْ ال ٌتورع ال ُحلُم من دخوله أقبٌة
َ
كٌؾ أصبح النه ُر كسوالً عن معانقتً..
ك
َ
الرأس بالرماد .تعال أُرٌ َ
ِ
َ
دون أنتماء )
وأنت… تسب ُح فً
قبرك َ
َ
فً هذه القصٌدة المتكونة من تسعة اسطر  ،نجد البناء الجملً
المتوصل  ،فالنص كله ٌتكون من اربع وحدات نصٌة  ،كل منها
ٌتكون من ثبلث جمل متصل  ،وهذا طؽٌان واضح للنثرٌة  ،كما ان
التراكٌب درامٌة حكابٌة سردٌة بعٌدة عن التصوٌر و الؽنابٌة جدا ،
وهذا ظاهر  ،اال انه وسط هذا الجو النثري ٌنبثق الشعر  ،و تتحقق
ح
ك الفبل ُ
الشعرٌة الفذة و تنبثق الصورة الشعرٌة بابهى صورها (ذل َ
وكٌؾ
البواخر
ّان مُتحجر ) ( ْنبا َح
المتس ُخ وهو ٌلو ُ
َ
ك عقالَه كلُب ٍ
ِ
السرٌر ) (علّنا نلم ُح شجراً او
ُتزمج ُر الرٌ ُح مثل راقصة على
ِ
نورسا ً ٌحم ُل حقاببنا )  .كما ان الشاعر استخدم التموج اللؽوي
لٌنتقل بٌن الرمزٌة و التوصٌلٌة مما اعطى نصه عذوبة كما سنبٌن
فً الفصل التالً .

 الرمزٌة العذبةالبوح االقصى و التوصٌل الجلً من خبلل الرمزٌة العالٌة
اعطى للرمزٌة عذوٌة فً القصٌدة السردٌة و عذوبة الرمز
هً من نظام التضاد وهو انجاز ال ٌنكر لكتابة قصٌدة النثر
السردٌة االفقٌة  .تمٌز السردٌة االفقٌة بالرمزٌة العذبة ،
رمزٌة قرٌبة  ،رمزٌة تتوهج وسط جو من التوصٌلٌة فً
رٌك
تموج لؽوي و كبلمً عذب فبعد توصٌلٌة (تعا َل معً أل ُ َ
ّان
ك الفبل ُح المتس ُخ ) تؤتً رمزٌة ( وهو ٌلو ُ
ذل َ
ك عقالَه كلُب ٍ
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البواخر ) وهذه
رٌك ْنبا َح
م
ُتحجر ).ثم رمزٌة عالٌة جدا ( أ ُ َ
ٍ
ِ
وكٌؾ ُتزمج ُر
تبلػ المجانٌة و التجرٌد ثم رمزٌة قرٌبة (
َ
السرٌر) ثم منطقٌة واقعٌة (
الرٌ ُح ) مثل راقصة على
ِ
ودٌان الفوضى) .
ٌهزها الطب ُل وتترسبُ اٌامها فً
ِ
 االٌحابٌةمن خبلل النثرٌة التً ٌراد بها الشعر و من خبلل السرد
الذي ال ٌراد به القص فان الموجهات الداللٌة التً تدخل
عمدا على المركبات اللؽوٌة ال تقدم فابدة تشخٌصٌة افهامٌة
و انما تقدم داللة اٌحابٌة شعرٌة  ،و هذه القٌدٌة البلتداولٌة
االٌح ابٌة هً من نظام التضاد و من الشعرٌة الواضحة فً
النثر االٌحابً .
نجد هذه الموجهات االٌحابٌة كثٌرة فً شعر مٌثاق الحلفً
منها مثبل قصٌدة (سونار)
( َه ْل جرَّ َ
ساقٌن ) فان قصٌد ( ببل ساقٌن )
الرقص مثلً ببل
بت
َ
ِ
نقلت النص من خانة القص و االفهام الى خانة االٌحاء و الشعرٌة
و هكذا فً قٌد المقبرة فً عبارة ( وأ َع َ
لحارس المقبرة،
ك
رت حذا َء َ
ِ
بن
) و اٌضا االٌحابٌة ظاهرة فً قٌد ( العجٌن ) فً عبارة ( وأنْ ٌَ َ
فً كوخكِ العجٌنُ ) و فً عبارة ( وتبكً بحرار ٍة إذا ما َؼرَّ َد
على ُ
ك عصفور ) هذه الموجهات الداللٌة من االسالٌب
شرف ِت َ
الشعرٌة المهمة التً بامكانها نقل العبارة من جهة تجنٌسٌة الى
اخرى و من مستوى داللً الى اخر  ،و من الواضح ان تلك القٌود
و الموجات لم تكن لبٌان و توضٌح و تفصٌل و انما لتحقٌق
االٌحابٌة و الرمزٌة .
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 التؤثٌرٌة الشعورٌةاالرتكاز فً توصٌل الرسالة على الثقل الشعوري و
االحساسً للكلمات و الجمل هو من نتاج التجربة الشعرٌة ،
و تحقٌق ذلك بتراكٌب نثرٌة ٌدل على سعة و عمق تلك
التجربة و فً القصٌدة السردٌة االفقٌة ٌتحقق كل ذلك .
فً المقطوعة السابقة من قصٌدة ( عن الحرب احدثكم ) ،
الشاعر ٌقول ( عن الحرب احدثكم ) لكنه فً الحقٌقة لم ٌرد
ان ٌحكً لنا قصتها و ال حكاٌتها  ،و انما اراد ان ٌحكً لنا
نظاما متشابكا و متشكبل من االحاسٌس و المشاعر  ،لقد
نجح الشاعر فً تعببة كل عبارة من عباراته بطاقة تعبٌرٌة
شعورٌة و زخم شعوري هابل  ،حتى انك ما عدت تسمع
الحكاٌة بقدر ما انك صرت ترى تلك االحاسٌس .
 التجرٌدٌةالشعور العمٌق بالمعانً و االدراك بالبعد الجمالً لها و توجٌهه الى
القارئ و توصٌل الرسالة عن طرٌقه هو من االعمال االستثنابٌة ،
وهو من النهج التجرٌدي فً اللؽة ؼٌر المعتمد على معانٌها و
افكارها و انما على ثقلها الشعوري و بعدها الجمالً  ،وهذا و ان لم
ٌكن من الصفات الخاصة بالقصٌدة السردٌة اال ان تحقٌقه فٌها
ٌحتاج الى مهارة ال تخفى .
لقد اعتمد الشاعر على الزخم الشعوري و التناسب العاطفً فً
بعض العبارات بدل المنطقٌة  ،حتى ان الرمزٌة فٌها تبلػ التجرٌد
ٌ
رسالةُ ،عث َِر علٌها )
منها مثبل ما فً قصٌدته ((
رٌك
فكما اشرنا ان الرمزٌة تبلػ المجانٌة المعنوٌة فً عبارة ( أ ُ َ
السرٌر ) فن
وكٌؾ ُتزمج ُر الرٌ ُح مثل راقصة على
البواخر
ْنبا َح
َ
ِ
ِ
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الشاعر اعتمد فً رسالته هنا على البعد الشعوري و الثقل
االحساسً لتركٌب ( نباح البواخر ) و هكذا ٌرتكز النص على
َ
حاصر
جربت أنْ ُت
البعد العاطفً و الشعوري فً عبارة (هل
َ
َ
األوتار عن
وأنت محاص ٌر تنزع خٌو َط
االطبلقة اوردة البوابات
ِ
لحن شرٌدٍ ).فان الرمزٌة هنا مجانٌة كما هو ظاهر لكنها تحقق
ٍ
خطابٌتها عن طرٌق البعد العاطفً  .و هكذا فً عبارة ( أنْ ال
العصافٌر بالكثٌر من
ك و ُترشً
َ
ترى َمنْ ال ٌُبصِ ق فً طعام َ
العصافٌر بالكثٌر من الزقزقة ) تحمل
الزقزقة ) .ففً عبارة ( ُترشً
َ
ثقبل شعورٌا و زخما احساسٌا ٌتناسب مع الخطاب و الجو العام
للنص .

ٔ-
https://www.scribd.com/document/168694
323/orientations-in-stylistics-doc
ٕhttps://tajdeedadabi.wordpress.com/2016/ -
/09/06مفهوم-النص-األدبً-؛-كتابات-حمٌد-الساعد/
ٖ-
http://www.4shared.com/web/preview/pdf/
p62629CWba؟
ٗ-
https://www.makalcloud.com/post/y5p3i01
gc
٘-
http://www.4shared.com/web/preview/pdf/
YEjFtOPyce؟
ٗ٘ٔ

كتاب قصيدة النثر

-ٙ
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قصائدُنثرُمختارةُللشاعرُميثاقُالحلفيُ ُ
ٌ
رسالة… ُ ..عث َِر علٌها
مٌثاق الحلفً

كعادتنا ٌَرحل النخ ُل خ ً
ِلسة.وٌَطِ ُّل من النافذ ِة ذلك البإسُ
ك الفبل ُح
رٌك ذل َ
القدٌ ُم.وٌُز ِه ُر الحق ُل سناب َل قرعاء .تعا َل معً أل ُ َ
وكٌؾ
البواخر
ك ْنبا َح
ّان م
المتس ُخ وهو ٌلو ُ
َ
ُتحجر.أُرٌ َ
ك عقالَه كلُب ٍ
ٍ
ِ
السرٌر ٌهزها الطب ُل وتترسبُ
ُتزمج ُر الرٌ ُح مثل راقصة على
ِ
كٌؾ ٌحف ُر القه ُر باسنانه دكات الموتى.
ودٌان الفوضى.
اٌامها فً
َ
ِ
لنطالع
الفنجان
قاع
وٌنا ُم أطفالً وهم
َ
ٌحلمون بك .تعا َل معً نقرأ َ
َ
ِ
ّ
لنجرب طع َم
حظنا معاً.علّنا نلم ُح شجراً او نورسا ً ٌحم ُل حقاببنا.
َ
دون أنْ ٌُطاردنا ُّ
الذباب .تعا َل ُنجاري حفاري القبور أٌُّنا
الحلوى
َ
َ
حاصر االطبلقة اوردة
جربت أنْ ُت
الجماجم.هل
االسر ُع فً تلقّؾِ
َ
ِ
َ
لحن شرٌدٍ.أنْ ال
األوتار عن
وأنت محاص ٌر تنزع خٌو َط
البوابات
ٍ
ِ
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العصافٌر بالكثٌر من
ك و ُترشً
َ
ترى َمنْ ال ٌُبصِ ق فً طعام َ
رأس بالرماد .تعال
الزقزقة .وأنْ ال ٌتورع ال ُحلُم من دخوله أقبٌة ال ِ
َ
وأنت… تسب ُح فً
كٌؾ أصبح النه ُر كسوالً عن معانقتً..
ك
َ
أُرٌ َ
دون أنتماء.
ك َ
قبر َ

لَذةٌ عصٌ ٌّة على الجس ِد
مٌثاق الحلفً
َ
آخر
وأنت تن َت ِزع من ثدي النخل ِة
وردةٌ واحدةٌ ال تمنحنا الربٌع،
َ
ك الخطوات كاالشواكِ فً العراء.
رصاص ٍة للخرٌؾ ،وتتساوى عند َ
تستؤجر مخدعا ً
ث كً
ك وتصبح برونزٌا ً من فرط اللها ِ
َ
ك ظل ّ َ
أنْ ٌَلو َ
ٌشاركك
ك مع النوم .حاو ْل أنْ تتناز َل عن حسابك لجرذ
َ
ك تنازع َ
ٌقٌ َ
ك الرقص .ال أمانًَّ
ك العصفور كً ٌبادل َ
ك لذل َ
العِشاءَ ،وفّرْ من كؤس َ
متاع لذ ٍة
ك خواء الروح .حتى ُتلمل َم
تتوعدنا فً
َ
الخارج ،ال ٌه ُم َ
ِ
عص ٌّ ٍة على الجس ِد
ُ
كٌؾ ٌدخ ُل
الوجع.
ٌنحت مسلّة
أٌن تؤوي الورود والؽبشُ
َ
الى َ
ِ
ك السوداء ،وٌستحٌل
مشٌم َة
النهر حلٌبٌ أزرق ،وٌهز ُم البٌاضُ تبلال َ
ِ
الطٌن .فؤٌقاظ السنابل النابمة معصٌة ،وع َّد َك
وضوءك مع آله ِة
ِ
الحبل
عظم ترقو ِة
الندوب على كؾِّ الضف ِة معصٌة ،وتحسس َ
َ
ِ
ك ل ِ
معصٌة،وتشاؼلك بابخر ِة القبور معصٌة،ال تترقب مجًء االنبٌاء ،
البب ُر آخذةٌ باالتساع .وقصٌرةٌ هً دابما ً مواسم الورود.
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سونار
مٌثاق الحلفً

ساقٌن،وأ َع َ
َه ْل جرَّ َ
لحارس
ك
الرقص مثلً ببل
بت
رت حذا َء َ
َ
ِ
ِ
َ
ك على
بن فً كوخكِ العجٌنُ
وأزدحمت مع إخوت َ
المقبرة،وأنْ ٌَ َ
ب خاسرةٍ،أنْ تتح َد َ
جٌبك الخلفً بطاق ُة ٌانصٌ ٍ
ث
الرؼٌؾ ،وفً
َ
بصو ٍ
النهر
ت مُتقطِ ٍع كً ال توق َظ الفبل َح،أنْ تس ِق َط على نه ِد
ِ
سرٌر َرط ٍ
ب
لضجٌج المرافا ،أنْ تنا َم على
مؽشٌا ً… ال تعبء
ٍ
ِ
كالتبػ وتبكً بحرار ٍة إذا ما َؼرَّ َد على ُ
ك عصفور ..وأنْ
شرف ِت َ
ِ
الموز َ
ُلم ،أنْ
بذراعٌن
تكون طوٌ َل القام ِة
تشتهً إصبعا ً من
َ
َ
ِ
ِ
ذات ح ٍ
ُك إحتراق بٌادق رقع ِة
قصٌرٌن تؤك ُل القصٌد َة وال ُتراب .أنْ ال ٌَهم َ
ِ
مسارح
المكٌاج خار َج
ت وعِ لب
البرلمانات وال بقذؾِ الباروكا ِ
ِ
ِ
بالعمش الذي َؼ ّ
التؤرٌخ..
ُقب
الرذٌلة ،وال
طى ح َ
ِ
ِ
ْ
أكترث ألنَّ سبابتً آخذةٌ
بالطول عن
أ ّما أنا لَ ْم
سابر أصابعً… ألنَّ
ِ
ِ
اإلبها َم قد َخ َذلَنً كثٌراً .

وجاءوا الع َ
ِراق عِ شا ًء ٌبكون
مٌثاق الحلفً

خان ولهٌب النار .وتنصه ُر كلٌا ً
عندما َتس ِت ُر المراٌا جسدها بال ُّد ِ
ت الطبٌع ُة
بازرار معطفها،الذي لَ ْم ُتسد ِْد َبع ُد دفعته األخٌرة َ ،م َس َح ِ
ِ
ً
ُستحمة بطهور العِفة.
بحزام ناسؾٍ.م
على رأسها
ٍ
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ُ
الفرق أنْ
ت… ..كما الجو ُع المنسً .ما
ثم َة شوكة فً افوا ِه المسافا ِ
الصباح الى المقبر ِة او
ك ورد ًة تحملها فً
ض بٌن ذراعٌ َ
َت ِنب َ
ِ
اطراؾ عقولنا
السندانة .وفِكرنا ٌ َُج ُر بالوح ِل ونوافٌر الدم، .نقضِ ُم
َ
لحم
كدٌدان شرٌط ٌّةٍ.ونكتفً بم ِد رإوسنا من النواف ِذ لنؤخ َذ تذكاراً مع ٍ
ُتطاٌر كؤجنح ِة السنونوات .مللّنا البُكا َء بمرار ٍة حتى أبٌض ْ
َّت عٌنُ
م
ٍ
المساء ..لكنَّ األدهى  ،انهم جاءوا الع َ
ِراق عِ شا ًء ٌبكون .

ال َتسرقوا ال ّ
مس
ش َ
مٌثاق الحلفً
األرض،وأستقطع مصروفنا الٌومً
ؾ أبً مسحاته* فً قفا
َ
مُذ َخلَّ َ
لٌشتري سِ راجاًَ ،كب َُر الرؼٌؾُ و َكب َُر قرصُ ال ّ
ُ
.وأحببت معلمتً
مس
َ
ش ِ
للرسم ال ّنها ُتشبهها تماماً،وأقنعنً بؤ ّنها تقلنً من مدٌن ٍة الى أخرى
ِ
ّ
إذا عشقتها مثل عٌون ماعِ زنا الجبلً،علمنً أنْ
اجمع اضراسً فً
َ
ضرس الؽزال .
صرتها* لتهبنً
َ
ُ
ٌموت فٌها
أٌتها الدافب ُة كجدٌلتً حبٌبتً ،المدٌن ُة التً ال
للبحار القدٌم.
ال ُحلُم،والشراع الذي ٌُلَوّ ُح
ِ
بجوار
الناعم،أتكا
ك عن خصرها
أُخاطبك اٌُّها
السار ُق أنْ ُتب ِع َد ٌَد َ
ِ
ِ
ِ
ُ
الفراشات المُنتفض ُة على الحقول،قهقهات تعلو
َمداخنك النتنةِ،فنحنُ
الطٌن وك َفنٌ طوٌل،نحنُ ذلك المحا ُر
موال للؽبش،شقوق
مع اول
ٍ
ِ
فنادق
،القانعون بؤسمالِنا أما َم
االمواج
الذي أد َم َن سٌا َط
َ
ِ
ِ
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ُقع زٌتك… فج ّل ما أخشاه أنْ
النمرود،منادٌلنا البٌضاء أنص ُع من ب ِ
َ
أستفٌق وال أجدك!

*المسحاة :ألة تستخدم لحرث االرض ُتشبه المعول
*الصّرة :ما ُتصر به االشٌاء وهو عبارة عن قطعة من القماش
توضع الحاجٌات داخلها

برٌ ٌد… الى طابر الفٌنٌق
مٌثاق الحلفً

الى الفٌنٌق الذي شا َخ حاجباه ّ
الكثان.
كٌؾ أقن ُع
األزرق،حصٌرنا الباردَ،
ك البلفاضل ُة تبٌ ُع قمحنا
َ
َ
مُد ُن َ
جاع على با ٍ
ب
ك رؼٌفا ً للشتاء،وإنّ السندبا َد
َ
هللا َخبَّؤ َ
عٌالً إنّ َ
الٌموت فٌها النخٌل،وعلى اسوار أوروك ال ٌَ ُ
ُ
ثبت الؽرٌب
عد جلجامش خبٌراً بال ّ
هوٌته،ولَ ْم ٌَ ْ
ك التً
شعابِ ،نحنُ عصافٌ ُر َ
ّ
تحط َم ْ
الكؤس ثم
موال هزٌلَ ،نصع ُد كرؼو ِة
ت مناقٌرها فً ساع ِة
ٍ
ِ
للكسر .
نهفو…… ..أعمارنا قابل ُة
ِ
ك الحصى المُلوّ ن ُة ،الهامِدةُ على آرابكِ الضجر،حثالة بعدَ
نحنُ تل َ
مُنتصؾ اللٌل.
،المستؤنسٌن بهدٌر التوابٌت وبٌارق
نضا ِج ُع ابوابنا الموصد َة
َ
ت الخٌل،نحنُ تلك الكوابٌس
الهزٌمة ،نكتبُ اسم القاب ِد على حدوا ِ
ٔ٘9
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كم ُ
ت األنذار والخو ِذ
ُنذ الخطٌب ِة االولى .أبناء صفّارا ِ
العالق ُة برأسِ َ
وأحبار المنافً…….
ٌ
المقابر كجندي
بشم
ال َتضعْ اكلٌبلً من الٌاس وال شموعا ً فؤنا
ِ
حاذق ِ
ك ببل بوصل ٍة او خراب َط ال ّنٌاح .
قدٌم،استطٌع الوصو َل إلٌ َ

ٌ
ُكعبات من الثلج
م
مٌثاق الحلفً

ب المُجدبة
كسنونو
الرمل اط ِع ُم جٌاعً النهم ِة ،أنز ُع من جل ِد السُّح ِ
ِ
ت الذي ّ
ؼطى الؽابات سٌفا ً مؽروسا ً فً
حُلما ً مُتؤخِراً،نحنُ شج ُر المو ِ
أؼشٌ ِة الحِنا ِء حتى سلبنا عنها اللون،عٌونُ المدٌن ِة المثٌرة للشهوة
نست األنوثة،مابدةُ اآلله ِة خالٌة من الملح،لحمنا النٌ ُا متا ُع
ت الثلجَ ٌُ ،م ّررنا على خٌوط ِ
األرصفة ،والٌزال ح ّجاجُنا ٌلهو بمكعبا ِ
ُنق ناقته،نتؤرج ُح كحقابب
سركِه كما ٌشاء ،وأفواهنا تلبًّ بؤطال ِة ع ِ
الوجع ،لنا بذمة
النساء على االكتاؾ ،نقِؾُ باسمالِنا على شفاه
ِ
ٌ
رق… ..وبذمة الضفاؾ لقاءَ ،ه ْل أصن ُع وطنا ً
دمعة لم ُت ْ
المساء
خشبٌا ً وأنف ُخ فٌه من روحً… .ال اظنُ سٌكون سعٌداً مثلً! فعندما
ٌفق ُد الوالً حاسة ال ّ
ُ
البسطات بفاكه ِة السماء ،ولَ ْم َنز ْل
شرؾِ ستمتلا
كالخٌول بٌنما الوالً مُلتهٌا ً بحكِ خصٌتٌه .لقد
ت
ن ِج ُر العربا ِ
ِ
طت اٌُّها الحُل ُم بنا كثٌراً فنحن اقوا ٌم ت ِع ُ
َ
تورّ َ
األرق وتستعذِبُ
شق
االمنٌات .
ٓٔٙ
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إنطفاءات
مٌثاق الحلفً
ؽز ُل من خاصِ رتِنا
ك األشوا ُ
تلو أُخرى،وتل َ
إنطفاءةٌ َ
ك لَ ْم َتز ْل َت ِ
والدا ٍ
ب الذكرٌات،ال ُخب ُز االس َم ُر
ت ُم َتعسّرة .المرافا المزدحم ُة بعِل ِ
ُ
الكروان المبحوح من الهتاؾ،زمجرة اس ٍد
الكادحات،.صوت
بؤكؾِ
ِ
ُ
االنتكاسات،نتسلق
بوحل
صحؾ مُرقعة
ب العجولُ ،
رابض فً زراب ِ
ٍ
ِ
االلواح الطافٌةُ ،نشٌ ُر بالسّبابات الى تماثٌلنا البرونزٌةَُ ٌ،ر ِنحُنا
أكتاؾ
َ
ِ
بتلمٌع أحذٌتناَ ٌُ ،دخِنُ احدنا اآلخر،كتلك القوارب الكسلى
اللٌ ُل ،نلهو
ِ
دخان (نٌرون) وهجاء ابن الرومً،ال أح َد ٌَسم ُح لنا بالدوران
،نبتلِ ُع
َ
صر ُخ
حو َل رأسهُ ،م َعص َ
َّبٌن بؤقمط ِة الحروب،وفً جٌوبنا ٌَ ِ
ال ُؽبارُ ،ن َس ِّم ُد حقو َلنا بؤمنٌات الفراشات،دموعنا الزرقا ُء
ُ
شٌخ
فاؾ،نجتث أعمارنا الزابدة… .وأُمٌّتنا الراكدة بعقول
كالضِ
ِ
القبٌلة ،المنادٌ ُل السوداء تمؤل األرصفة والؾ باستٌل وكبلب جرباء.

نٌا ُح النخٌل.
مٌثاق الحلفً

الق ُ
ٌ
دروٌشة حد ال ُّنسكِ .ما اعتدت
ب الوعظِ .
ِطط َتست ِم ُع
بخشوع لخط ِ
ٍ
ٌوما على حمامات جارنا .
ٌ
َ
عندما تجو ُع هً أشرؾُ من أنْ
سمكة
تسرق لح َم عٌالً .لها بذمتً
ُ
العتبات.نحن َمنْ
ك أبً……… فؤضٌبً اٌتها
قدٌمة اخطؤت شِ با َ
َ
ذات
رس َم على وج ِه الرصٌؾِ اصبعا ً من الموز َتمنت ُه الصِ ؽار
ٔٔٙ
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البإس .قطفنا الحصر َم
نٌاشٌن
حِصار .أزحنا عن سطوح األضرح ِة
َ
ِ
الفاتحون
من عناقٌد األثدا ِء .د َف ّنا وجو َهنا بؤترب ِة المقابر .كً ٌنع َم
َ
الرصاص وحبال
بوحل
بفتحهم الجدٌد .بٌوتنا المؽمورة
ِ
ِ
المشانق.صدورنا عامرةٌ
لتؤرٌخ.
بالوهم المُتصاعد من مداخن ا
ِ
ِ
ِ
أرّخ ّنا نٌا َح النخٌل،جلوسنا فً المقاهً َ .ن ِع ُّد أكٌاس الطحٌن ونشارة
أضابٌر
نستر ُّد
نعوش الفتٌة  .وٌابسٌن
األجساد،المسامٌر فً
َ
ِ
ِ
صن فً شجرة الزٌتون.
ُدر ُ
الساعا ِ
ك َ
آخر ُؼ ٍ
ت ع ّل الوقت المُستقطع ٌ ِ

وهم المراٌا
مٌثاق الحلفً

السفر.
الحجر .الحقاببُ ال تح ِم ُل حقٌق َة
الصباح براع ٌم من
َش َف ُة
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
بمقاس اقدامنا الموحل ِة
تلٌق
الطرقات المُعبَّدةُ برابح ِة الشتا ِء ال
ِ
بالطٌن .الشع ُر لح ُم الفقرا ِء .فؤطمبنً اٌتها الحماب ُم النحتا ُج الى ما
ُ
اول
تؤتً به النسور .ستنز ُع األرضُ جلدَها.
وتموت الخٌول عن َد ِ
خرٌؾ .وٌلتصِ ُق البعوضُ بعقولنا ال َّدبقة .الرٌ ُح َت ُّ
االٌام
بجذع
هز
ِ
ِ
ُ
ت الذي ت َقضّى
فنتساقط قب َل
مواسم الرُّ َطب.ننحر سِ را َج االمنٌا ِ
ِ
زٌ ُتهُ.نر ِك ُل وج َه الما ِء مرات ومرات .نتوقؾ عن طبل ِء المراٌا.
ن َتؽرؼ ُر بما فضل من زجاج ِة ذلك المساء .ننتظ ُر تلك العربات التً
هو َم الخوؾُ
كاطفال
تجرُّ ها الحروب .نصطؾُ
الفصل اذا ما َّ
ِ
ِ
ّدون ببركِ
بعصاه .تتشاب ُه لدٌنا السٌاط،الحبال،والمنا ِجل.نحن ال ُم َعم َ
الداخل الى
القهو ِة الصباحٌة ورابحة النهود .تقذفنا خطاٌانا من
ِ
الداخل.نتكا على شٌخوخ ِة المصاطبِ.ننزوي الى ظ ٍّل الجدار.
ِ
ٕٔٙ
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تنهشنا أدوات التمنً .نسافر مع االقمار الى بوابا ٍ
ِب علٌها
ت ُ
صل َ
ُ
خلؾ
ِ.نلهث
الؾُ عصفور  .تس ِل ُخ جلودنا األترب ُة وؼبا ُر األسٌجة
َ
ب الدبابٌس وربطة العُنق .وص ّدقنا َو َه ُم المراٌا.
المساحٌق وعل ِ
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